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امر به معروف و نهی از منکر یکی از تکالیف اجتماعی است که در بعضی موارد با  :چکیده

مواقع، موقوف به قیام چند نفر، بلکه محتاج پذیرد و در بعضی همت و اقدام یک نفر انجام می

به اقدام و همکاری یک جمعیت و امت است. امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از سیاست 

« جامعه پذیری»نظارتی و کنترلی دین مبین اسالم و عنصر مکمل فرایند اجتناب ناپذیر، 

کید بوده و عمل به آن موجب شود. و یکی از فرایضی که همواره در اسالم مورد تامحسوب می

های استانی رسانه ملی، تردیدی نیست که شبکهبقای جامعه و سالمت آن دانسته شده است. 

های های آموزشی و کاری، کانوندر کنار سایر عواملی همچون خانواده و گروه دوستان، محیط

عه پذیری و ای در انتقال فرهنگ،  جاممذهبی، احزاب سیاسی، و کل جامعه، نقش برجسته

ترین و موثرترین رسانه ها به عنوان مهمکنند.  این شبکهتعلیم و ترتیب اجتماعی ایفا می

استانی که هدایتگری روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارد، در این میان نقش تعیین 

ن ایای استفاده شده است. دراین پژوهش از روش اسنادی و کتابخانهکنند. ای ایفا میکننده

های استانی رسانه ملی در احیا، رونق بررسی پیرامون نقش و کارکرد شبکهمقاله، به بحث و 

سازی هر چه بهتر و بیشتر برای اجرایی این فریضه الهی بخشی، پیرایه زدایی و زمینه

های استانی بستر مناسبی برای شبکهفعالیت  است. نویسنده معتقد است:  اختصاص یافته

 رود.  به معروف و نهی از منکر به شمار میفریضه امر تحقق 

   نهی از منکر  -امربه معروف -های استانیشبکه -رسانه ملی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 انسان، مخلوق تک بعدی نیست تا تنها به یک چیز و یک کار و یک جا و یک نقطه متوجه باشد؛ زیررا وجرودش مرکرب از رقرایق و    

خوانند حقیقت آدمی و گوهر ذات او را خداوند از رقایق مختلف آفریده و ایرن  یک را به سویی میغرایز و اجزای چندی است که هر 

سروره   (. خداونرد در 01،ص0931اختالفات میل و خواهش راجع به همان اختالف مواد حقیقرت انسرانیت استاصرافی گلگایگرانی،     

ی مخرتلط  ما اور را از آب نطفه« بَصِیرًا سَمِیعًا فَجَعَلْنَاهُ نَّبْتَلِیهِ أَمْشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن الْإِنسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا »فرماید:قرآن کریم می 2انسان آیه 

 آن وسریله  بره  کره  بوده این براى بشر، کردن بصیر و سمیع ذکر خلق کردیم و او را دارای دو چشم و گوش گردانیدیم. در این آیه، 

 ترا  کنرد،  بصریر  و سرمیع  را او هسرتیش،  غایت به انسان رساندن براى تا کرد اقتضا ربوبى تدبیر بفهماند آورده، دیا به را ربوبى تدبیر

 ایرن  و بشرنود،  رسرد مرى  کتب انزال و رسل ارسال راه از و پروردگارش جانب از که را حق کلمه و ببیند، را معاد و مبدأ بر داله آیات

 بره  را او تعرالى  خرداى  شرد  وادار اگر سازد، وادار صالح عمل و ایمان حیات مسیر در سیر و حق، راه سلوک به را او شنیدن و دیدن

همچنین خداوند در سروره    .(031-031، صص 21اترجمه المیزان، جسازدمى دچارشان مخلد عذاب به گرنه و رساندمى ابدى نعیم

ما به حقیقت راه را به انسان نمودیم، حال کره خواهرد شرکر ایرن     « کَفُوراً إِمَّا وَ شاکِراً إِمَّا السَّبیلَ هَدَیْناهُ إِنَّا» فرماید:می 9انسان آیه 

 نعمت گوید و  خواهد کفران کند.  

ترین،  ساز وکار دین مبین اسالم برای جامعه پذیری است. کارکرد فریضره امرر بره معرروف و     مهم« نهی از منکر»و « امربه معروف»

های دین اسالم بره زنردگی فرردی و اجتمراعی و     بر جامعه است. رسوخ فراگیر آموزهها و هنجارهای حاکم نهی از منکر، تداوم ارزش

هرای مسرلمانان را در هردایت    سازی مناسرب اسرت. قررآن کرریم مسر ولیت     تبلور آن در رفتار جمعی، نیازمند بسترسازی و فرهنگ

نرد و  کهای اسالم را بر عهده دارند، خاطر نشان مییکدیگر، به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که مس ولیت رهبری و تبلیغ آرمان

با وجود عمومی بودن این وظیفه، بایدگروهی بره طرور خراص، بررای انجرام ایرن مهرم در جامعره اسرالمی سرازماندهی و تشرکیل            

امرروزه ایرن    های استانی رسانه ملی از چنین ظرفیتی برخوردارنرد. رسد امروزه، شبکهبه نظر می (.22، ص 0932زاده، بشوندایوسف

ترین رسانه برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکرر بره شرمار    ها با تسهیل ارتباطات دینی در سطح استانی، مناسبتشبکه

 روند.می

 )نظری وعملیاتی(تعریف مفاهیم

سرت. و بره عبرارتی    ا« دسرتور »و « فرمران »همان است کره در مقابرل نهری قررار دارد و بره معنرای       « امر»معروفترین معنای  -امر

اسرت.  « اوامرر »باشرد، جمرع آن   و به معنی طلب و درخواست چیزی از کسی و یا مکلف ساختن او بر انجام کاری مری « نهی»نقیض

 (.12،ص 0939دستور، فرمان، دستور دادن و فرمودن معانی دیگر این واژه هستندامنصوری، 

گرردد. و  است. در لغت به هر امرر معلروم و شرناخته شرده اطرالق مری      «معروف»های ارزشی قرآن کریم، واژه از جمله واژه -معروف

ای که به هر امر شناخته شده« معروف»گیرد. در قرآن نیز واژه احتماالً به دلیل همین آشنایی است که مورد پذیرش جامعه قرار می

عالمه طباطبایی نیرز در تعریرف ایرن     (.93، ص 0933مهر تایید عقل یا شرع را بر خود داشته باشد، اطالق شده استاشرف الدین، 
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هرای نیکرو و حسرن رایر  در جامعره کره       ها و سیرهاز ماده عرف است و عرف به آن دسته از سنت« معروف»نویسد: واژه قرآنی می

اخالقری و   گردد. به بیان دیگر، معروف چیزی است که برا عقرل، شررع، قواعرد    شناسند، اطالق میعقالی جامعه آنها را به خوبی می

 قوانین صحیح رای  در جامعه مغایرت نداشته باشداهمان(.

گردد. معانی کلمات مشتق شده از این در قرآن کریم به سه مصدر نهی، انتهاء  و تنهاهی محدود می« نهی»موارد کاربرد ماده  -نهی

بیایرد،  « عرن »هر گاه همرراه حررف جرر    «. تهاغایت و وصول به پایان و ان»گردند که عبارت است از: ماده، همگی به یک اصل بر می

 (.11،ص 0939دهدامنصوری، می« بلوغ»و « رسیدن»بیاید، معانی« الی»و آنگاه که پس از آن « منع کردن»و « بازداشتن»معنای 

استاایزوتسرو،  هول بودن، تلقری بره قبرول نشرده     است؛ یعنی چیزی که به دلیل مج« منکر و نکر»مخالف واژه معروف، واژه  -منکر

است. و آن « معروف»بیاید، در عرف و اصطالح علماء، فقها و مفسران، ضد « معروف»هرگاه در مقابل « منکر»(. واژه 223،ص 0921

لذا محرمات و مکروهات شررعی  «. هر آنچه که حسن و خوبی آن به وسیله عقل و شرع شناخته نشود و قبیح باشد»عبارت است از: 

 (.217،ص 0110نهی از منکر حرام، واجب، و نهی از منکر مکروه، مستحب، خواهد بوداکلینی،گویند.  « منکر»را 

 در قرآنو نهی از منکر جایگاه امر به معروف 

موضوع امر به معروف و نهی از منکر از همان روزهای اول بعثت پیامبر اسالماص( مورد عنایت اسالم بوده است. سروره والعصرر کره    

-کنرد و از مومنران مری   ، اشاره به امر به معروف می«0وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ» نازل شده است، در جمله:اوائل بعث در مکه 

فرمایرد: مرا در میران هرر امتری،      د. خداوند در قرآن کریم مری خواهد تا یکدیگر را به کارهای حق و پایداری در راه خدا سفارش کنن

، و «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ »هاستترین وظیفه او دو چیز بود: یکی امر به یکتاپرستی که بزرگترین معروفپیامبری را مبعوث کردیم که مهم

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّرةٍ  »فرماید: به مسلمانان می ب. قرآن خطا «2وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»ها که بزرگترین منکرهاستدوم نهی از اطاعت طاغوت

ایرد؛ بره   شما بهترین امتی هستید که بر مرردم ظراهر شرده   « 9 وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

إِنَّ اللَّرهَ یَرأْمُرُ بِالْعَردْلِ وَ    »دهرد:  شرط آنکه امر به معروف و نهی از منکر کنید. امر به معرروف کراری اسرت کره خداونرد انجرام مری       

امر به معرروف یرک وظیفره عمرومی      «1الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ»چنانکه امر به منکر کار شیطان است: « 1الْإِحْسانِ

فرماید: مردان و زنان با ایمان نسبت به یکدیگر حق والیت دارند تا یکردیگر را بره معرروف سرفارش کننرد و از      است. قرآن کریم می

از راه مثبرت   . البته همواره در قرآن، امر به معروف، مقدم بر نهی از منکر به کار رفته است ترا بفهمانرد کره کارهرا را    2منکر باز دارند

وَ لْرتَکُنْ مِرنْکُمْ أُمَّرة     »فرمایرد:  پیگیری کنید و در جامعه، تنها انتقاد کننده نباشید. خداوند در قرآن کریم درباره دعوت گروهی مری 

                                                           
 3سوره والعصر آیه  - 1

 33سوره نحل، آیه  - 2
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 01سوره نحل، آیه  - 4
 832سوره بقره، آیه  - 5
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و امر به معروف و نهی از منکر از میان شما، گروهی باید دعوت به خیر «. 7بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ

کنند. حساب این گروه از حساب وظیفه عمومی جداست. این دسته باید با قدرت و امکانات وارد عمرل شروند و جلروی منکررات را     

  (.07-03، صص 0939بگیرنداقرائتی،

 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در روایات

برای اسالم هشت سهم است؛ اسالم یک سهم، نماز یک سهم، زکات یک سهم، ح  خانه خردا  »فرمایند: ( میصپیامبر گرامی اسالما

بررای او  سهمی، امر به معروف سهمی، نهی از منکر سهمی، و برای جهاد در راه خدا نیز سرهمی اسرت. و خسرارت دیرد کسری کره       

گروهی هستند که نه پیامبرند و نه شهید، ولری  مرردم   »همچنین رسول خدااص( فرمود:   (.23، ص0932رضوانی، «اسهمی نیست

 (.21،ص 0939اقرائتی، «خوردنداند، غبطه میبه مقام آنان که به خاطر امر به معروف به دست آورده

ام کارهای خیر و حتی جهاد در راه  خدا، نسبت به امر به معروف مثل رطوبرت  تم»فرماید: ( در نه  البالغه میعامیرالمومنین علی ا

امر به معروف و نهی از منکر برای عموم مردم یک مصرلحت  »فرماید: ( میعهمچنین حضرت علی ا« 3دهان است نسبت به آب دریا

خرد که گرایش به انحراف در آنان زیاد است، وسریله  استاتا انگیزه آنان را نسبت به کار خیر زیاد کند(، و نهی از منکر برای افراد ناب

 (.03صهمان، ا3کنترل قوی است

کننرد؛  افرادی هستند که اگر نماز ضرری به مال یرا جانشران بزنرد، آن را تررک مری     »فرماید: ( در مقام شکایت میعامام محمد باقرا

 اهمان(.01واجبات است، به همین خاطر رها کردند همان گونه که امر به معروف و نهی از منکر را که بزرگترین و شریف ترین

إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَال بَطَرًا وَال مُفْسِدًا وَال ظالِمًا وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ االِْصْالحِ فى أُمَّةِ »: ده است که فرمودشنقل  (عااز امام حسین

گری و ایجاد تفرقه  من به جهت طغیان» «00الْمُنْکَرِ وَأَسیرَ بِسیرَةِجَدّى وَأَبى عَلِىِّ بْنِ أَبیطالِب جَدّى، أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ

خواهم امر به معروف و نهی از تفرقه  بین مسلمان و فساد و ظلم قیام نکردم، بلکه برای اصالح در امت جد خود خروج نمودم، می

 (.23،ص 0932رضوانی، «ا( عمل کنمعابیطالبامنکر کرده و به سیره جد و پدرم علی بن 

هایی که شما پایبند عبادت دید، برای بازداشتن او از این کار به او گفت این مجسمهحضرت ابراهیم که عموی خود را بت پرست می

از این بیان کوتاه، به چند اصل مهم در  «02مْ لَهَا عَاکِفُونَإِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنتُ»اید، چه معنا دارد؟ آنها شده

 بریم:امر به معروف و نهی از منکر پی می

 کند، باید از رشد و کفایت خاصی برخوردار باشد. کسی که امر به معروف می -0

                                                           
 111عمران، آیه سوره ال  - 7
 311البالغه، حکمت انهج  - 8
 858نهج البالغه، حکمت  - 9

 55، ص1کافی،ج  - 10
 382، ص 11بحار االنوار، ج  - 11
 58 سوره انبیاء، آیه - 12
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 «.قَالَ لِأَبِیهِ »در امر و نهی شرط سنی وجود ندارد -2

 «.قَالَ لِأَبِیهِ »امر و نهی را از نزدیکان شروع کنیم -9

 «.مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ »در نهی از منکر، ابتدا از منکرات بزرگ شروع کنیم -1

 «.أَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ »در امر و نهی، مردم را به کرامت و شخصیت خودشان متوجه سازیم -1

 «.هِلِأَبِیهِ وَقَوْمِ »در نهی از منکر، گاهی باید یک نفر در برابر گروهی قرار گیرد -2

 «.مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ »در امر و نهی با شیوه سوال، وجدانها را بیدار کنیم -7

  (.20،ص 0939قرائتی، «اآباؤُکُمْ و أَنتُمْ »در امر و نهی، قاطعیت و صراحت داشته باشی -3

  و نهی از منکر در جامعهآثار امربه معروف 

 برکات معنوی -0

. همان گونه که هر 09امر به معروف کن تا اهل معروف باشی»( به فرزندش فرمود: عحضرت علی ا -اصالح خود انسان -0-0

 شود.  شوید، دست خودش نیز پاک میکس لباس می

راهنمرائی و سرفارش کنرد، در    خوانیم: هر کس مردم را به کار خیرر  در روایات متعدد می -هاشرکت در پاداش نیکی -0-2

پاداش آنان شریک است، بدون آنکه از اجر عامل کاسته شود. چنانکه هر کس دیگرری را بره کرار خرالف و انحرراف      

 دعوت کند، در کیفر او شریک است.

قهرر  هر کس منکر و خالفی را دید و قلباً از آن ناراحت شرد، همانرا از   » ( فرمود: عامیر المومنینا -نجات از قهر خدا -0-9

خدا نجات پیدا کرده و تن به سالمت برده است و هرر کرس برا زبران از کرار خرالف نهری کررد، بره پراداش رسریده            

 .(21، ص 0939اقرائتی، 01است

 برکات اقتصادی -2

که یکی از مصادیق تقوی امر به معروف و نهی از منکرر  آورند و تقوا پیشه کنندافرماید: اگر مردم ایمان میقرآن کریم می -2-0

برا امرر بره    » فرمایرد:  ( مری ع. امام  محمد باقر ا01طور قطع، برکاتی از آسمان و زمین بر آنان خواهیم گشود ( بهاست

هرا  ها، رباخواریها، گرانفروشی. اگر در برابر کم فروشی02شودها آباد میها حالل و زمینمعروف و نهی از منکر، کسب

شد و ( همواره با تازیانه وارد بازار میعشود. امیر المومنینامی اصالحو حیله و تزویرها همه افراد حساس باشند، بازار 

فروختند تا عیب آن مخفی بماند و یا جنس بهتر را روی دیگر اجناس و  نوع به کسانی که جنس خود را در سایه می

گناهگراران معاملره    ( بره ابرن مسرعود فرمرود: برا     صداد. رسول گرامی اسالمانهادند، هشدار مینامرغوب را در زیر می

نکنید، اگر مسلمانان به همین جمله عمل کنند، یعنی تجار خالفکار را بایکوت و همه بر ضد آنان اعتصراب کننرد، او   

 .(22اهمان، صمجبور است خود و تجارتش را اصالح کند

                                                           
 31نهج البالغه، نامه  - 13
 115، ص 11وسائل الشعیه، ج  - 14
 03 سوره اعراف، آیه - 15
 32، ص 3تفسیر نمونه، ج  - 16
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 برکات اجتماعی -9

. صالحانی را که ما در هر نمراز  07زنده باشدداند که امر به معروف و نهی از منکر در آن ای را رستگار میقرآن، جامعه -9-0

فرستیم، کسانی هستند که امر به معروف و نهری از  بر آنان درود می« السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین» با جمله

. اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، بتدری  اشرار حاکم خواهند شد و کار به جایی خواهرد  03کنندمنکر می

اگر شرما دور بنری   »( به یکی از یاران خود فرمود: ع. امام صادقا03که خوبان هر چه فریاد زنند، پاسخی نشنوندرسید 

 (.27اهمان، ص 21ه نشین کردنکرد. سکوت شما ما را خاگرفتید، آنها ما را خانه نشین نمیعباس را نمی

رود و عمل رسانش و انتقال به کار می Media نیاست که بیشتر به صورت جمع آن، یع Mediumواژه رسانه معادل  – 21رسانه

های علم ارتباطات، به معنای همه وسایلی است که ایدهد. رسانه در نظر دست اندرکاران و حرفهمحتوا، اساس این واژه را شکل می

وسیله آن اطالعات معینی بره فاصرله   توانایی انتشار و انتقال پیام به سمت مخاطبان خود را دارند. در واقع، رسانه ابزاری است که به 

توانرد یرک نوشرته    کند؛ حال رسانه میشود تا در طول زمان انتقال یابد. رسانه، گیرنده را به فرستنده مربوط میمعینی فرستاده می

 (.723ص ،0939همکاران،   ای، پیچیده باشدادفلور وای یا مانند نظام ارتباط ماهوارهساده

توانرد در حروزه پیرام رسرانی رادیرویی و      ای کشور و از منظر قانونی تنهرا سرازمانی اسرت کره مری     هاد رسانهبزرگترین ن -رسانه ملی

تلویزیونی در سطح کشور فعالیت کند. بر پایه این تعریف، گسرتره کرارکردی صردا وسریما همره کشرور و تمرامی حیثیرات قرومی،          

ملی، در گرام نخسرت، مسرتلزم سرامان یرابی مجموعره عظیمری از         گیرد. فراگیری کشوری رسانهفرهنگی، و زبانی آن در در بر می

تجهیزاتی  برای ارسال و انتشار پیام در مناطق مختلف کشور است که پیش شرط فنی دسرتیابی همره    -های فنیظرفیت امکانات و

تحقق »  ه ملی با سه ماموریتشود. در این راستا مراکز استانی رسانهای رادیویی وتلویزیونی بومی محسوب میآحاد جامعه به رسانه

کرار آمدسرازی حضرور و    »و « های سراسریعینیت بخشی به محتوای ملی در رسانه»، «ای در تمامیت جغرافیای ملیپوشش رسانه

 (.0932نمایندامعاونت برنامه ریزی ونظارت رسانه ملی، انجام وظیفه می« نقش صدا وسیما درعرصه پیام رسانه محلی

 رسانهتاثیرات نقش و 

گوییم، مراد الزاماً همه چیزی است که پیش از این به صورت پیامد مسرتقیم ارتباطرات جمعری، چره     وقتی از تاثیر رسانه سخن می

گرردد. یرا بره عبرارت     خواسته و چه ناخواسته، اتفاق افتاده است. اما اصطالح قدرت رسانه در واقع به قابلیتی مربوط به آینده بر مری 

توان آن مورد را در مورد گذشته، حرال یرا آینرده اعمرال     ها برای تحقق هدفی معین که میباب کارآیی رسانهدیگر حکمی است در 

بخشرد مهرم   ها دقت میها از رسانهکرد، اما در هر حال نشانگر خواست و تعمد خواهد بود. چنین تمایزی از این لحاظ که به تحلیل

در همه کاربردها کاری است به غایت دشوار، البته از ایرن مهمترر، چره در زمینره      است. هر چند که در نظر داشتن دائمی این تمایز

تحقیق و چه نظریه تمایز میان سطوح مختلف وقوع تاثیر است. دست کم سطوح فرد، گروه یا سازمان، نهاد اجتماعی، جامعه کرل و  

                                                           
 111 عمران، آیه سوره آل - 17
 111سوره آل عمران، آیه  - 18
 113، ص 3تهذیب، ج  - 19
 111، ص 18وسائل الشیعه، ج  - 20

12 - media 
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ت از ارتباط جمعی تراثیر بگذیرنرد و اثرگرذاری در    ها ممکن استوان تشخیص داد. هر کدام از این سطوح و یا همه آنفرهنگ را می

یک سطح معموال تاثیر در سایر سطوح را به دنبال خواهد داشت. معموال میان تاثیرات شناختیا کره برا دانرش و عقیرده سرر وکرار       

تحقیقات اولیه، ایرن تمرایزات   شوند. در ( و تاثیرات رفتاری تمایز قائل میگرددها و احساسات بر میکه به نگرشدارد(، تاثیرات عاطفیا

توان به تفکیک میان این سه مفهوم باور داشرت، یرا   شدند. اما امروزه دیگر به سادگی نمیخیلی قطعی و تابع یک ترتیب منطقی می

( میان تحول، تغییر صروری و تقویرت تفکیرک قائرل     0321ا22ها سخن گفت. کلگراین که از ترتیب  منطقی منحصر به فرد وقوع آن

ها را به صورت تغییر بر مبنای خواست و اراده ارتباط ساز، تغییر در شکل یا شردت و براالخره تاییرد مجردد     ود و به ترتیب آنشمی

 کند. اگر این طبقه بندی را گسترش دهیم تا سایر احتماالت ممکن به ویرژه در سرطح فررا   باورها و عقاید دریافت کننده تعریف می

تغییر  -9ناخواسته تغییر به وجود آورد؛  -2(؛ تغییرو تبدیلعمداً باعث تغییر شودا -0نین خواهد شد: فردی را در بر بگیرد، نتیجه چ

 -2(؛ عردم تغییرر  آنچه موجود است را تقویت کنردا  -1؛ (به عمد یا ناخواستهتغییر را آسان کندا  -1(؛ شکل یا شدتصوری ایجاد کندا

 (.917 ،ص0933 مک کوایل،مانع تغییرشودا

هرا برر مخاطبران نظرر دارد و دیگرری برر       ها برمخاطبان دو ادعای عمده مطرح است، یکی بر تاثیرات رسانهی تاثیر رسانهمطالعهدر 

نگرانری از قردرت    ی ارتباطی جدید با تررس و نهد. تولد هر رسانهای تاکید میهای رسانههای مختلف برداشت مخاطبان از پیامشیوه

ها بره عنروان عوامرل دردسرر سراز جوامرع       وده وکار به جایی رسیده است که در موارد متعددی رسانهمخرب آن برمخاطبان همراه ب

ها برجامعه حکایت داشت. ها به طور ضمنی از برداشتی منفی از اثر مخرب رسانهاند. تحقیقات اولیه در مورد تاثیر رسانهمعرفی شده

ها مطرح شرده اسرت.   ی رفتار مردم با رسانهها بر مردم به صورت نحوهاثیر رسانهها تغییر یافته و اینک موضوع تاما به تدری  دیدگاه

-به عبارت دیگر، به تدری  از الگوی تاثیر مستقیم به سمت الگویی حرکت شده است که در آن قدرت بیشتری به مخاطب داده مری 

، 0931تفسیر کند اقاسرمیان،  ی اجتماعی خود درک وها و پس زمینهای را مطابق با دیدگاههای رسانهتواند پیامشود و مخاطب می

 (.037ص

 کارکردهای رسانه

ای هستند که توسط آنها مردم سراختارها و  ها ابزار عمدهها ساز وکار موثر جامعه پذیری هستند، رسانهبه طور کلی در جوامع، رسانه

بخشند که در تعارض فرینی خود را بر اساس آنها سامان میای نقش آکنند و افراد را به گونهحوادث جامعه را شناسایی و تفسیر می

 توان به شرح زیر بیان کرد.ها را میترین کارکردهای رسانهاساسی با رفتار مورد انتظار دیگر افراد جامعه قرار نگیرد. برخی از مهم

های مرجرع  گروه همساالن و محیطجامعه پذیرکردن: درگذشته فرایند جامعه پذیر کردن افراد از طریق خانواده، مدرسه،  -0

گرفت. امروزه رسانه های جمعی نیز عامل اجتماعی کردن افراد هستند. به این معنا که بطور تدریجی و مستمر صورت می

سازند و بره ایرن ترتیرب موجرب     ها و هنجارهای نظام فرهنگی جامعه را به اعضاء منتقل میاز بدو تولد تا بزرگسالی ارزش

 گردند.  ا جامعه اش میهمنوائی فرد ب

                                                           
22 - Klapper 
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تواننرد مهمتررین   های جمعی وسایلی ارزان، قابل دسترسی برای همگان و سهل الوصول هسرتند کره مری   سرگرمی: رسانه -2

وسیله سرگمی افراد باشند. همه انسانها نیازمندند ساعاتی از روز دشوارهای زندگی و کار را فراموش کنند و بطور موقت از 

 انند با آمادگی بیشتر به کار و فعالیت بگردازند. واقعیت جدا شوند تا بتو

های جمعی اشاره دارد. بر این اسراس امکران نظرارت برر محریط      نظارت: این کارکرد به نقش خبری و اطالع رسانی رسانه -9

نهرا  تروانیم بره آ  کننرد کره مرا نمری    ها اطالعاتی را از سراسر جهان برای ما گردآوری میشود. رسانهبرای انسان بیشتر می

 دسترسی داشته باشیم.  

 سازند.  پردازند بلکه ما را از معانی و اهمیت نهایی امور آگاه میها صرفاً به انتقال اطالعات نمیتفسیر: در این مرحله رسانه -1

نظرر  انرد و از  اند و ارتباط مستقیمی با هرم نداشرته  توانند افرادی را که هرگز یکدیگر را ندیدههای جمعی میپیوند: رسانه -1

 (.91، ص 0339جغرافیائی از یکدیگر فاصله دارند. اما دارای منافع مشترک هستند با یکدیگر مرتبط سازندادومینیک، 

دهی به باورها و افکار افراد جامعه به ویژه در ارتباط با ساختار و قدرت سیاسی حاکم کارکرد بری  ها در شکلاز سوی دیگر این رسانه

 (.30ص، 0931لی دارنداطلوعی، یبد

 وظایف سازمانی رسانه ملی  

( و قانون رهاز اساسنامه خویش، وظیفه و رسالت سازمانی خود را منطبق با رهنمودهای هدایتگر امام امتارسانه ملی در مواردی 

های متعالی، تعلیم و اساسی در باال بردن رشد و آگاهی عموم، تفسیر، تبلیغ و اشاعه فرهنگ دینی به معنای عام، گسترش ارزش

     تزکیه انسان و تحقق آرمانهای بلند انقالب اسالمی خالصه کرده است. مواردی از آن که با پژوهش حاضر تناسب دارد اشاره 

 شود:می

ی تزکیه و تعلیم ااهداف: هدف اصلی سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسالمی، ایجاد محیط مساعد بر -3ماده 

ها در چارچوب باشد. این هدفانسان، رشد فضایل اخالقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان می

 گردد. در بخش اصول کلی نیز مواردی را به این مهم اختصاص داده است:های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی تامین میبرنامه

یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی،  : صدا وسیما باید به عنوان1ماده 

 اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید. 

های رسا و : باال بردن سطح بینش اسالمی مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول، مبانی و احکام اسالم به شیوه20ماده 

 ،بدون ابهام

های علمیه و اسالم های روحانیت آگاه، دانشمندان حوزهگیری از دیدگاه: تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسالمی با بهره22ماده 

 شناسان وارسته، 

: تالش برای جایگزینی نظام ارزشی اسالم به جای نظام ارزشی شرق وغرب و مبارزه با عوارض و آثار باقی مانده فرهنگ 27ماده 

 طاغوتی،

 : کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان و رشد فضایل اخالقی، تزکیه نفس و بسط معنویت در جامعه،23ه ماد
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: درجهت تحقق رسالت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، رسانه ملی باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری 11ماده 

اشرف اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مس ولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نمایدمتواضعانه را در مردم، مس ولین ودست 

 .(13، 0933الدین، 

به خاص بخشی از رسالت تعیینی و « امر به معروف و نهی از منکر»بنابراین، تبلیغ و تروی  فرهنگ دینی به طور عام و فریضه 

 نی است.های استاماموریت محول رسانه ملی و شبکه
 

 تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر وهای استانی شبکه

 (.19،ص0972بخشنداخانیکی، پردازند و به آنها استحکام میها به بازسازی فرهنگ، افکار و عقاید موجود در جامعه میرسانه

های معنایی و هویتی، به نظام یانسجام بخشتعیین الگوهای فکری و  ها به باور پذیری، مفهوم سازی واندیشه ورزی، تبیین ورسانه

بندی و های دنیای اطراف و طبقهورزند. آنها به تبیین و واکاوی پدیدهمعرفت عمومی مبادرت می به منظور ارتقای سطح دانش و

 ،ص0973جمه فلسفی، ، تر29پردازندابورنمعنا بخشی به آنها و نمایاندن رابطه افراد با محیط ماوراء الطیبه وسایر اعضای جامعه می

های مسلط، نقش تاثیرگذاری را در شکل دهی به آگاهی عمومی ایفا ها و تثبیت هویتها قادرند از طریق انتقال ارزشرسانه (.011

  (.23 ، ص21،1121الهام بخش تفکر ورفتار اجتماعی سازگار با باورهای حاکم باشنداالل کنند و

-گیری گروهی برای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر سخن میضرورت شکلسوره آل عمران، از  011خداوند در آیه 

های که عیناً شود، تداوم نقش انبیا را بر عهده دارد؛ زیرا افزون بر نام گذاری با واژهیاد می« امت»گوید. این گروه، که از آن با نام 

وظیفه آنان را همان وظیفه انبیا و اولیا، یعنی دعوت به خیر و امر به ( 021درباره حضرت ابراهیم به کار رفتهاسوره نحل، آیه 

امر ( و جامعه پذیری دینیادعوت به خیرپذیری دینیاداند. زیرا ساخت و بقای جامعه دینی تنها با فرهنگمعروف و نهی از منکر می

 (.23، ص0932( ممکن استایوسف زاده، نهی از منکرنظارت اجتماعی دینی ا ( وبه معروف

هرای  گرذاری های استانی رسانه ملی به عنوان تاثیرگذارترین رسانه همگانی کشور برا امرواج گسرترده نقرش اساسری در ارزش     شبکه

گیری از شاخص صدا در رادیو و بهره گیری از تصویر تلویزیون، و با نفروذ  های استانی رسانه ملی با بهرهشبکه. کنندفرهنگی ایفا می

-تواند با انرواع واقسرام شرگردها و روش   ای است که مخاطب را میها به طرز ویژهشکل انتقال پیام در این شبکهحضور، نحوه بیان و 

هرای جمعری متمرایز سراخته و برا دارا برودن سرطح        هایی که در آن هست به خود جلب کنند، با این ویژگی، خود را از دیگر رسانه

تحقق فریضه امر به معروف د در نتوانمیاند و ماعی و فرهنگی استانها تبدیل شدهتاز در عرصه اجتوسیعی از مخاطبان، به رسانه تک

در تحقق فریضه امر به معرروف   های استانی رسانه ملیبا این مقدمه نقش شبکه  .پرنفوذترین و موثرترین عامل باشد و نهی از منکر

 حوزه تعریف کرد.  سهتوان را در میو نهی از منکر 

 جریان سازی  -الف

 ایرن  هرای جرذابیت  و هاویژگی از ایمجموعه. اندشده تبدیل اندیشه و فکر تولید ابزارهای ترینمهم از یکی عنوان به هارسانه امروزه

 بره  یرابی  دسرت  بررای  فرهنگری  و اقتصادی سیاسی، مختلف هایحوزه گذاران سیاست تا است شده سبب ارتباطی، جدید ابزارهای

 و سرازی  تصرمیم  برای منبعی و کارگزاری نقش نوعی هارسانه به عبارتی، به. دهند قرار اولویت در را هارسانه به توسل خود، اهداف

                                                           
11- Bourne 
11-  Lull 



 981-911، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

212 

 

 تأثیر درصدد سازی جریان هایشیوه و شگردها انواع به زدن دامن با گذارانسیاست رهگذر این در. است شده واگذار آفرینی اندیشه

 ایگونره  بره  فرآینرد  ایرن  ریرزی برنامه و طراحی آنکه اهمیت حائز نکته. اندبرآمده عمومی افکار و اذهان تسخیر و بینش و نگرش بر

 کننرده  دنبرال  آورنددرمی تصرف به را مخاطبان ارزیابی و پردازش گونه هیچ بدون مواقع از بسیاری در هارسانه که پذیردمی صورت

 .(00،ص 0932اآذربخش، شوندمی ایرسانه هایاستراتژی و اهداف تمامی

،ص 0931برند تا مخاطرب را برا خرود همرراه کننرداافقهی،      ای، تدبیری است که وسایل ارتباط جمعی به کار میسازی رسانهجریان

هرای جمعری صررفاً    ای به دنبال اهداف تجاری، سیاسی و فرهنگی است. امروزه تعداد قابل توجهی از رسانه(. جریان سازی رسانه31

ها است که در جهت سلطه برر فرهنرگ و آداب و   کنند. تهاجم فرهنگی جریان سازی شایع رسانهیکی از اهداف فعالیت میدر حوزه 

توانرد  ای میسازی رسانهکند. بعد دیگر جریاندارد و ایدئولوژی حاکم را با ارائه محصوالت فرهنگی صادر میها قدم بر میرسوم ملت

د همبستگی اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی و آموزش مخاطبان باشد کره توسرط السرول بره     (، ایجانقش خبرینظارت بر محیط ا

 (.31ها  مطرح شده استاهمان، ص عنوان کارکرد رسانه

 توان بر شمرد:های استانی در تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر را چنین میشبکه با این مقدمه راهبرد جریان سازی

 های برنامه سازی و ارائه اخبار و اطالعات قرار دهند.فریضه امر به معروف و نهی از منکر را جزء اولویتهای استانی شبکه -0

-ای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، میهای استانی برای جریان سازی رسانهمنظور همراه سازی مخاطبان، شبکه به -2

های ارسرالی بره مخاطبران در تولیرد     تولید محتوای پیام احساس مس ولیت را در ، ضمن شناخت عالیق مخاطبان،بایست

 برنامه مد نظر قرار دهند.    

(، و نقرش  012، ص 0932ای، نقش رهبران افکار و نخبگان اجتماعی بسیار مهرم اسرتاآذربخش،   در جریان سازی رسانه -9

نخبگان اجتماعی کره از لحراظ علمری و    های استانی از بایست شبکهای دارند. لذا میانکار ناپذیری در جریان سازی رسانه

 در تولید و پخش برنامه مورد استفاده قرار گیرند.    باشند.نظری در سطح استان  دارای مقبولیت می

 گفتمان سازی -ب

 یرا  معرین  باورهرای  آن وسریله  بره  ترا  برندمی بهره هاگزاره و پندارها رفتارها، از ایشبکه شرح برای آن از که است مفهومی گفتمان

 صرورت  هرا انگراره  آن بره  شرکل  بردین  تا بخشند استمرار و نموده بیان را خاص موضوعی یا مفهوم یک درباره هاایده از ایمجموعه

 و سیاسری  لحاظ از که است بازنمایی نظام یک و زبان نوع یک گفتمان. نمایند معرفی "پذیرفتنی نظرهای" عنوان به و داده طبیعی

 در معرانی  ایرن . نمایرد  توزیرع  و ایجراد  مهرم  موضروعی  حیطه یک درباره را معانی از منسجم ایمجموعه تا یابدمی توسعه اجتماعی

 کنرد، می تالش اشایدئولوژیکی عملکرد طریق از و گیردمی سرچشمه آن درون از گفتمان که است اجتماع از گروهی منافع خدمت

 حاکم جامعه در خاص شرایطی در که است معرفتی ساختار یک گفتمان هر ترساده بیان به. نماید تبدیل سلیم عقل به را معانی آن

 .(0932ایار احمدی خراسانی، شودمی

های گوناگون تاکیده کرده و از علما، مدیران در زمینه« گفتمان سازی»مقام معظم رهبری در چند سال اخیر؛ به دفعات بر ضرورت 

هرای گونراگون بره موضروع     های نظام اسالمی درحوزهبرای تحقق اهداف و برنامهاند که و مس والن فرهنگی و اجرایی کشور خواسته

در دیردار اعضرای مجلرس خبرگران رهبرری پرس از برر شرمردن مسرائل و           01/02/32گفتمان سازی توجه کنند. ایشان در تاریخ 

کردیم، اینها فقط نصریحت و  آخرین مطلب، مس له گفتمان سازی است. این مطالبی که عرض » مشکالت گوناگون کشور فرمودند: 

درد دل بین ما نیست که شما بگویید بنده بشنوم، بنده بگویم شما بشنوید، باید اینها به صورت گفتمان در بیاید. گفتمان یعنی باور 
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عمومی، یعنی آن چیزی که به صورت یک سخن مورد قبول عموم تلقی بشود، مردم به آن توجه داشته باشند؛ این با گفتن حاصرل  

شود، با زبان صحیح با زبان علمری و منطقری و   های گوناگون حاصل میشود؛ با تبیین منطقی، تبیین عالمانه و دور از زیاده رویمی

 با زبان خوش، بایستی این مطالب را منتقل کرد.  

 برخی که است بوده توجه قابل حدی به اجتماعی گفتمان ایجاد و عمومی افکار کنترل و هدایت در هارسانه نقش اخیر دهه چند در

 چنرد  هرر . داننرد مری  تسلیم ایرسانه هایخواست برابر در را افراد و کرده ذکر جامعه اصلی هدایتگران را هارسانه افراطی نگاهی در

 عصر هایانسان زندگی در را هارسانه اهمیت و نقش بتواند شاید نکته این اما است قبول قابل غیر رسانه موضوع در افراطی نظرهای

 صراحب . دهنرد  قررار  تاثیر تحت را جامعه گفتمانی فضای خود ایحرفه تولیدات با توانندمی هارسانه .دهد نشان خوبی به ارتباطات

 پخرش  و تولیرد  دیگرر  گفتمران  یک تضعیف یا و خاص گفتمان یک از حمایت برای نیز هاسریال و هافیلم از بعضی :معتقدند نظران

تررین و مروثرترین نهراد فرهنگری هسرتند، کره           های استانی در سطح اسرتان، گسرترده  رسانه ملی و شبکه در همین راستا،. شودمی

توانند در گفتمان سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر ایفای نقش داشته باشند، و آن به یک باور عمومی در جامعه تبدیل می

 کنند.  

 توان بر شمرد:ی استانی در تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر را چنین میهاسازی شبکهبا این مقدمه راهبرد گفتمان

های استانی آثار و برکات فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شبکه برای شناخت و آشنایی  هر چه بیشتر مخاطبان با -0

ای به مخاطبان منتقل و آن را به یک باور عمومی در جامعه تبدیل های رسانهاین فریضه را با ظرافت خاص و تکنیک

 کنند.  

ها به ویژه رسانه دینی در تقویت دین داری و گرایش جامعه به معنویت، اصیل انکار ناپذیر در جامعه دینی، نقش رسانه -2

های هنری خود را خالقیت های استانی،سازان شبکه(. در همین راستا، نویسندگان و برنامه217، ص0930استاحسینی، 

هایی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جلوه -9های اسالمی توجه به ارزش -2الگو سازی در داستان  -0در 

 ها، برای تحقق این فریضه در سطح جامعه استانی به کار گیرند. جامعه، را در برنامه

های گفت و گو محور یا ه معروف و نهی از منکر را در قالب برنامهآمدهای اجرا نشدن و راهکارهای تحقق فریضه امر بپی -9

 ترکیبی با حضور نخبگان و کارشناسان مذهبی  مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

های استانی در سطح کشور ( رسانه ملی یک دانشگاه عمومی است، دانشگاهی که با عنوان شبکهرهبه فرموده حضرت اماما -1

بایست، در حوزه فعالیت و ماموریت سازمانی خویش به رعایت های استانی در سطح استان، میهگسترده شده است. شبک

عملی این فریضه اهتمام، التزام و پایبندی قاطع داشته باشند، هم فضای عمومی جامعه را هوشمندانه رصد و کنترل 

های محول در این بخش آگاه و ترغیب ولیتها را نسبت به وظایف و انتظارات جمعی و مس نمایند، و هم مس ولین و توده

 و تشویق نمایند. 

  سازی فرهنگ -ج

درحال حاضر کشور ما از مسائل و مشکالت اجتماعی بسیاری رن  می برد. برای برطرف کردن بسیاری از آنها نیازمند فرهنگ سازی 

 سازی، فرهنگ«. 21با فرهنگ سازی حل می شودخیلی از مشکالت جامعه ما »مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:  هستیم.

                                                           
 1/3/1323سخنرانی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت،  - 25
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اقتبراس کرردار و گفترار     گیرد: آگاهانه و ناآگاهانه، انتقال ناآگاهانه هنجارها به فرد، از راه سرمشق قراردادن وبه دو طریق صورت می

   شود.لیغ انجام میگیرد. انتقال آگاهانه هنجارها به فرد، با آموزش مستقیم، امر و نهی، تشویق و تباطرافیان صورت می

و رانندگی مانند اسرتفاده از   رسانه ملی تجربه ملی موفقی در زمینه اصالح فرهنگ ترافیک و نهادینه کردن برخی مقررات راهنمایی

کمربند ایمنی داشته و ثابت کرده است که در صورت داشتن طرح و برنامه مشخص با بهره گیری از برنامه هرای نمایشری جرذاب و    

 توان به تدری  رفتاری خاص را در جامه نهادینه کرد.  وجه به شرایط اثر گذاری پیام به ویژه تکرار و استمرار میمتنوع و ت

 توان بر شمرد:های استانی در تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر را چنین میشبکه راهبرد فرهنگ سازی با این مقدمه

هرای ایرن نهادهرا بررای     گیری از ظرفیرت و توانمنردی  نهادهای حوزوی  و بهرهتقویت ارتباط شبکه استانی رسانه ملی با  -0

   ؛گسترش و تعمیق ایمان و باور دینی مردم

های جذاب نمایشی برای نهادینه سازی و گسترش ایمان و باور دینی مرردم نسربت بره    گیری بیشتر از ظرفیت برنامهبهره -2

 ؛فریضه امر به معروف و نهی از منکر

های تلویزیونی در و سریال هاهای اثر گذاری همچون فیلمگیری از قالبامر به معروف و نهی از منکر با بهره تروی  فرهنگ -9

 ؛قالب بومی استان

 ؛تبیین آثار و پی آمدهای تضعیف فریضه امر به معروف و نهی از منکر در زندگی فردی و اجتماعی مردم جامعه -1

هرای موجرود در   ها و قابلیرت های استانی از همه ظرفیتشبکهبایست نکر، مینهی از مبرای تحقق فریضه امر به معروف و  -1

 های فرهنگی استان بهره گیرد.  دیگر نهادها و سازمان

هرا و  اری فرهنگی دارند و بر باورها، ارزشها دارای اثرگذهای رسانه، حتی تبلیغات بازرگانی و میان برنامهاز آنجا که برنامه -2

بایسرت از  تحقق امرر بره معرروف و نهری از منکرر، مری      در زمینه  پیام (مدیریتگذارند، مهندسیامیهنجارهای جامعه اثر 

 های کاری مدیران و برنامه سازان شبکه استانی قرار گیرد. اولویت

 بحث و نتیجه گیری

امرر بره معرروف و نهری از     فریضره  ترین، ساز وکار دین مبین اسالم برای جامعه پذیری است. مهم« نهی از منکر»و « امربه معروف»

که اگر این فریضه بره  ها و هنجارهای حاکم بر جامعه است کارکرد آن، تداوم ارزش و باشدمنکر از جمله فرایض تاثیر گذار دینی می

های دیرن اسرالم بره زنردگی فرردی و      رسوخ فراگیر آموزهخوبی در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکالت جامعه حل خواهد شد. 

درحال حاضر کشور ما از مسائل و مشرکالت   سازی مناسب است.عی و تبلور آن در رفتار جمعی، نیازمند بسترسازی و فرهنگاجتما

 برد. برای برطرف کردن بسیاری از آنها نیازمند فرهنگ سازی هستیم. اجتماعی بسیاری رن  می
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هرای دینری و  مرذهبی مرورد تضرعیف قررار گرفتره و        در جامعه، ارزش هنجارهای جدیدنا های نوین و بروزرسانهامروزه با گسترش 

های استانی رسانه ملی بره عنروان تاثیرگرذارترین    شبکهدر این راستا   جامعه در پی داشته است. مشکالت اجتماعی بسیاری را برای

ظرفیتی های استانی رسانه ملی شبکه .کنندهای فرهنگی ایفا میگذاریرسانه همگانی کشور با امواج گسترده نقش اساسی در ارزش

تراز در عرصره   های جمعی متمایز ساخته و با دارا بودن سطح وسریعی از مخاطبران، بره رسرانه ترک     از دیگر رسانه که دارند، خود را

 فریضره توانند تحقق این سازی، میسازی و گفتمانسازی، فرهنگبا سه راهبرد، جریانو . انداجتماعی و فرهنگی استانها تبدیل شده

   به عمل نزدیک کنند.     را در سطح جامعه

 

 فهرست منابع

 های اسالمی صدا وسیما.ها در جریان سازی، قم، مرکز پژوهشدر آمدی بر نقش رسانه (0932اآذربخش، سید علی محمد -0

ها در جریران سرازی، فصرلنامه نقرد     رسانهای از نظر تا عمل، نقدی بر درآمدی بر نقش ( جریان سازی رسانه0931افقهی، اسماعیلا -2

 .1کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، سال دوم، شماره 

 ای، تهران، قلم.دینی در قرآن، ترجمه: فریدون بدره -مفاهیم اخالقی (0921اایزوتسو، توشیهیکو -9

 یقات صدا وسیما.(. تهران: مرکز تحقترجمه مهرسیما فلسفی( بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعها0973بوران، اد ا -1

 (  عرفان اسالمی و راه کارهای تروی  آن در رسانه، مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما.0930حسینی، سید شهاب الدینا -1

 ( تهران: انتشارات سروش.2های نو، مجموعه مقاالت رسانه ها و فرهنگا( فرهنگ جمعی و رسانه0972خانیکی، هادیا -2

نظارت، اداره کرل طراحری سراختار وتشرکیالت، بخرش       ( معاونت برنامه ریزی و0932صدا وسیمااساختار وتشکیالت کالن سازمان  -7

 مستندات ساختار و تشکیالت.

، صرص  0های جمعی در امر به معروف و نهی از منکر، مجله االهیات اجتماعی، شماره ش رسانهق( ن0933شرف الدین، سید حسینا -3

29-97. 

 ه اصالح یا امر به معروف و نهی از منکر، قم. ( را0931صافی گلگایگانی، لطف اهللا -3

 ه.ق( الفروع من الکافی، تعلیق اکبر غفاری، دارصعب، دارالتعارف، بیروت، الطبعه الثالثه.0110ا کلینی، ابوجعفر -01

 قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران.( مدینه فاضله در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، 0932ا رضوانی، علی اصغر -00

 های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، تهران، نشر گامنو.ای بر نظریه( مقدمه0973ا یک، استریناتیدومین -02

 ( شناخت ارتباط جمعی، ترجمه: سیروس مرادی، تهران، انتشارات دانشکده صدا وسیما، چاپ اول.0939ا دفلور، ملوین و همکاران -09

 نهی از منکر در قرآن کریم، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی. ( نظارت همگانی یا: امر به معروف و0939منصوری، بهمنا -01

 ها.( درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجاللی، تهران، مطالعات و تحقیقات رسانه0933مک کوایل، دنیسا -01

 ( درک وت وری رسانه ،چاپ دوم، انتشارات روایت فتح، تهران.0931قاسمیان، رحیما -02

 ( ده درس پیرامون امر به معروف و  نهی از منکر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 0939ا قرائتی، محسن -07

 های محلی، تهران، موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم. جهانی سازی و رسانه (0931اطلوعی، علی -03

رسرانه، مجلره فرهنگری و     هرای هنجراری  اصول جایگزین برای نظریره « نهی از منکر»و « امربه معروف( »0932یوسف زاده، حسنا -03

 .01اجتماعی، شماره سوم، پیایی 



 981-911، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

211 

 

( نقش رسانه در گفتمان سازی الگوی اسالمی ایرانی پیشررفت، پایگراه خبرری فرهنرگ انقرالب      0932یاراحمدی خراسانی، مهدیا -21

 .http://www.farhangnews.irاسالمی،

21- Klapper، j (1960) The effects ofmass commuination. New York: Freeprees. 

22- Lull، J(2000) Media، communication، culture:A Global Approach، Second Edition، Cambridge. Uk: Polity. 

 

 

 


