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  11/90 /11ريخ دريافت: تا
  90/ 12 /1: پذيرشتاريخ 

  توسعه عدالت زباني ن هنجارهاييبيت
  رويكرد قرآنيدر رسانه با 

                                  نوشتة
  *يچرانلوبعبداهللا 

  
  چكيده

اعي را تشريح كرده اين مقاله با تبيين نقش زبان در ارتباطات انساني، موضوع خنثي نبودن زبان در ارتباطات اجتم
اي، آميخته به  كنند و اين بازنمايي رسانهها اقدام به بازنمايي واقعيات مياي، رسانهدر فرايند ارتباطات رسانهاست. 

عـدالت  ” روابط و مناسبات قدرت است. از اين رو، به منظور جلوگيري از انحراف در اين زمينه، مفهومي با عنوان 
نگارنده بـا رجـوع بـه آيـات قـرآن كـريم و      هاي جمعي قرار گيرد. ناي عمل رسانهطرح شده است تا مب“ زباني

 ها توانند آن هاي جمعي مي تفسيرالميزان، به دنبال پاسخ به اين پرسش بوده است كه الزامات و هنجارهايي كه رسانه
تفاده از روش تحقيـق  ، بـا اسـ  گذاري محتواي زباني خود قرار دهند، كدامند؟ براي اين منظـور  مشي را مبناي خط

انـد،  موضوعي در قرآن كريم، آياتي از قرآن كه به كاربرد عملي زبان يعني گفتار، اشاره يا بر آن تمركـزي داشـته  
هـاي آن و بافـت    يا يكـي از ريشـه   “قول”آيه قرآن كريم، شامل كلمة  1722مبناي تتبع قرار گرفتند. در مجموع، 

اند. نتيجة ايـن بررسـي، دسـتيابي بـه     ها در متن قرآن، بـررسي شده ه آنمربوط ب 1(سياق) اين آيات؛ يعني ركوع
گـذاري   مشـي  تــوانند در خــط   ها مـي  كارگيري عادالنة زبان در ارتباط با مخاطبان است كه رسانه الزاماتي در به

  محتواي زباني خود در دستور كار قرار دهند.
 

  يم.هاي جمعي و قرآن كر عدالت زباني، رسانهكليد واژه: 

  مقدمه
زباني كه مخصوص   گيرند؛ وسايل ارتباط جمعي از زبان براي برقراري ارتباط با مخاطبان بهره مي

و اين زبان، زباني عادي نيست، زباني ويژه فضاي رسانه است  .زبان رسانه همين وسايل است، 
سادگي، در  توان بهميكه در زمينه آن پديد آمده و در فضاي آن معنا دارد. بنابراين، زبان رسانه را ن

  هاي ساختگي گنجاند. توان آن را در زمره زبانهاي طبيعي قرار داد و مي زمره زبان
قبل از تولد او وجود دارد و   زبان يا زبان طبيعي، همان زباني است كه بر تولد انسان مقدم است،

زبان موجود  جامعه، بعد از مرگ او نيز وجود خواهد داشت. انسان پس از تولد و ادامه حيات در 

____________________________ 
  bicharanliu@yahoo.com وه سينما و تلويزيون پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطاتدكتري مديريت رسانه و مدير گر *
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شناسان،  گيرد، بدون اينكه آن را تغيير دهد. به همين دليل است كه زباندر آن جامعه را فرا مي
دانند كه بر همه افرادي كه به آن زبان صحبت اي مي دار ذاتي زبان طبيعي را سازمان نظام

ابل زبان ساختگي كنند، مقدم است و حاكميت دارد. در همين جاست كه زبان طبيعي در مق مي
دار گيري آن، نقش اوليه را عهدهگيرد. زبان ساختگي، زباني است كه انسان در شكلقرار مي

كند و هر سازد، تسلط خود را نيز بر آن حفظ مياست. انسان، عالوه بر اينكه چنين زباني را مي
  ). 21: 1381ي، (شعير دهدكند و آن را تغيير مي طور كه صالح بداند در آن دخل و تصرف مي

  
شان به ما معرفي يا  هاي جديدي را همراه با معناهايواژه مرتبطور  بهوسايل ارتباط جمعي، 

هاي جهان و نيز ها پيوسته در توصيف واقعيترسانهكنند. معاني قديمي كلمات را عوض مي
عي، هاي گوناگون اجتماها و موضوع دهي به افكار عمومي در خصوص پديدهبه منظور جهت

ها، راهبردها، منافع و  معيارهايي نوشته يا نانوشته كه از سياست بر اساسفرهنگي، سياسي و ...، 
گيرد، واژگان، اصطالحات، مفاهيم و  ت ميئنش ها  آنبه طور كلي، نظام فكري حاكم بر 

  برند تا به اهداف خود دست يابند. ميكار  بهعباراتي را 
، “شورشي”، “انقالبي” در انتخاب و انتساب واژگاني مانندها ي رسانهگرنشيگزبراي مثال، 

 ي واژگـان ريكارگ بهدر توصيف گروهي از افراد يا براي مثال،  “اغتشاشگر”يا  “مبارز راه آزادي”
اي كشورمان، حاكي از ايـن اسـت كـه    براي برنامه هسته “تهديد”يا  “خطر”، “بحران”، “لهئمس” 

ها و واقعيات، به گونـه مـورد نظـر خـود اسـتفاده      وصيف پديدهها آزادانه از زبان براي ترسانه
ي در استفاده از واژگان، پيامـدها و نتـايج متفـاوتي در پـي دارد و     گر نشيگزكنند و هر نوع  مي

كنـد.   هاي متفاوتي را در افكار عمومي در خصوص يك پديده يا واقعيـت ايجـاد مـي   نـگـرش
يابد كه رعايت آن مستلزم بذل توجه عميق به رت ميضرو نزباي ريكارگ هبدر عدالت  ،بنابراين

هـاي كالمـي و   هاست. اصـالح قالـب   و تالش براي رفـع آن آميز رايج در زبانمضامين تبعيض
مـردم و در خطـاب بـه     در قبالو مبتني بر عدالت  ، منصفانهآميزاحترام دقيق،تعابير  يريكارگ هب

در  گونه مـراودات و پيامـدهاي آن   يت اصالح اينهاي عمومي درباره اهمو توسعه آگاهي ها آن
بايـد   .غدغة بحث حاضـر اسـت  از طريق ابزار قدرتمند رسانه، هدفي است كه د بستر رسانه و

، هـاي زبـاني دارد   گـذاري  مشـي  ريشـه در خـط   در جامعـه،  پويايي زباني توجه داشت كه هرگونه
ي ضروري براي اين نوع ارتباطـات  هامشي جز از طريق تدوين خط هياد شده، ببنابراين، دغدغة 

ـ اي مبتني بر عدالت كه در آن مدل عمـل رسـانه در   رسانه ي زبـان، اعـم از واژگـان،    ريكـارگ  هب
هاي خبري، اسـتفهامي، و ... بـر مبنـاي عـدالت     ها، گزارهمفاهيم، اصطالحات، عناوين، خطاب

ترين منبـع و  گذاري، متقن شيم خطبراي دستيابي به اين نـوع  پذير نيست. تنظيم شده باشد، امكان
، قرآن كريم است كه خود نيز از زباني منحصـر بـه فـرد و بـا     گرفتتوان از آن بهره  كه مي رجعيم

ال اسـت  ؤاز اين رو، اين بررسي، به دنبال پاسخ به اين سـ هاي خاص خود برخوردار است. ويژگي
رتباط با جمعي از مردم و مخاطب كه بر اساس رويكرد قرآن كريم به ارتباطات كالمي، به ويژه در ا

هايي داشـته باشـد تـا بتـوان آن را      گر (رسانه) بايد چه مختصات و ويژگي انبوه، بيان و زبان ارتباط
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ها به منظور ال، ما را به هنجارهايي قرآني براي ارائه به رسانهؤعادالنه دانست؟ پاسخگويي به اين س
  شود. بال مخاطبان رهنمون ميدر قها  آنگذاري در ارتباطات كالمي  مشي خط

  
  ها و سلطة زباني  رسانه

جويانه از زبان و  گرايانه و سلطه اي ميان استفاده سوگيرانه، تبعيض رسد كه وجود رابطه به نظر مي
 ،است. استفاده از تعابيرو تحليل  قابل تأمل ظلم و سلطه، شناختي مبادرت به تبعيض، تمايالت روان

تالش در استمرار پيوسته و هدفمند در ساحت زبان و  جويانهو سلطه آميز تبعيضو مفاهيم واژگان 
به ويژه اين گونه  ؛دكنمي ناشي از اين نوع ظلمپذيرش تبعيض و ، جو رواني جامعه را مستعد ها آن
ي زبان در ابعاد گسترده و در مجراهايي كه از فراگيري و شموليت بيشتري برخوردارند و ريكارگ به

 گسترشپيامدهاي بسيار ناگواري را در جهت دهـنـد، يشتري را هدف ارتـبـاط قرار مـيمخاطبان ب
گرا و  ارتباطاتي تبعيض ز و كارهايالزم است سا ،كند. بنابراينعدالتي در جوامع، ايجاد ميبي

 ه منظورها، ب سازي پيامدهاي فعاليت آن و راهكارهاي مناسب براي خنثي جويانه، شناسايي سلطه
سلطه، تبعيض و واقعي و منافع حقيقي عامه و تفوق بر انواع ابزارهاي تحميل  يت از آراحراس

با توان ميها ،  گيري از آن و با بهره هستنداز ابزارهايي كه در اين زمينه بسيار موثر  شوند.بررسي 
به سايل ارتباط جمعي و. هاي جمعي هستند رسانه سلطه زباني مقابله كرد يا از شدت آن كاست،

اي كه دارند، از آثار اجتماعي و فرهنگي گسترده نيز برخوردارند. از سبب مخاطبان فراگير و گسترده
به عبارت ديگر،  روند.ه شمار ميـاني بـلطه زبـس ةمناسبي براي توسع ةهم ابزار و هم زمين ،اين رو
ن بر مخاطبان خود ها اين ظرفيت را دارند كه به گسترش سلطه زباني در جامعه و تحميل آ رسانه

ساز  كننده و زمينه هايي برخوردارند كه تسهيل جمعي از ويژگي كمك نمايند؛ چراكه وسايل ارتباط
  چنين تأثيري است.

  
  عدالت

اي الكترونيك و ديجيتال، بر اثر هاي اخير با گسترش ارتباطات رسانهدر حوزة عمل، در دهه
اي در كننده ، ارتباطات، اهميت اساسي و تعيينهاي اطالعاتي و ارتباطاتيتوسعه انواع فناوري

سياسي جوامع، شيوه حكمراني، توزيع قدرت و امكانات در عرصه داخـلي  ـ ساختار اجتماعي
المللي يافته است، در نتيجه موضوع عدالت در اين فرايند نيز، ضمن هر كشور و عـرصـه بين

   :موالنا معتقد استه است. اينكه اهميت چشمگيري پيدا كرده دچار تغيير شگرفي شد
همانند مفاهيم جامعه، توسعه و صلح، انديشه عدالت نيز دچار تحول شده است. از اين پس 

هاي ميراث خيزد، بلكه از موضوعهاي اجتماعي مورد توافق بر نمي ضرورتاً عدالت از ارزش
اهيم جامعه، مان اين است كه مف گيرد. اگر استداللفرهنگي، مذهب، سنن و محيط مايه مي

اجتماعي و  ـ توسعه، صلح و عدالت همگي متغيرند، پس بايد در مورد مفهوم تغييرات سياسي
بروز و ظهور آن در روندهاي ملموس و ناملموس نيز چنين ادعايي داشته باشيم. اگر اطالعات و 

ارد و واقعدر زيربناي همه روندهاي توسعه، صلح و عدالت است، بايد گفت كه ما  ،ارتباطات
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در گذشته امكان پيدايي آن وجود نداشته است. به اعتقاد وجه  به هيچاي شديم كه دوران تازه
اخير شاهد  ةگستري كه ما در دو ده موالنا تغييرات شگرف اجتماعي، سياسي و اقتصادي جهان

تباط جدال افراد و جوامع براي حركت از ارتباطات (به مثابه يك ابزار) به ار ،آن بوديم، در واقع
ها و ساختارهاي اجتماعي و سياسي خويشتني قدرت(به مثابه سهم و مسئوليت)، از بي

غيرشخصي و مكانيكي به فراوري اجتماعي از طريق اشكال سنتي ارتباطات و تعامل انـساني 
  . )132ـ33: 1384بـوده اسـت (موالنا، 

  
توسط فيلسوف  عدالت ةظرينعدالت اجتماعي به نام  ةانتشار كتابي درباردر حوزة نظر نيز 

مباحث مربوط به عدالت را متحول كرد. از آن زمان به بعد   ،1971لز، در سال اجان ر مريكايي، آ
لز پرداخته است. يكي از ااغلب مطالبي كه در اين زمينه نوشته شده است به نظريه ر

اين ». است عدالت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي«لز اين است كه امشهورترين اظهارات ر
برانگيز است چرا كه ممكن است برخي بر اين باور باشند كه اهدافي ديگر، موضوعي بحث

    .(Swift, 2001: 10)از اهميت بيشتري برخوردارند  ند، هست اهدافي كه با عدالت در تعارض
بندي كـرده  نظران در مورد عدالت را در شش گروه متمايز طبقه استربا، آراي متفاوت صاحب«

كـه   يست؛ طبق مفهوم ليبراليستي عدالت، آرمان سياسي نهايي جامعه عدل، آزادي است؛ در حـال ا
شود و بر اساس مفهوم سوسياليستي عدالت، برابري به مثابه آرمان سياسي نهايي در نظر گرفته مي

دهـد. در مفهـوم    ليبرال دموكراسي، آميزة ايـن دو (برابـري و آزادي) را مـورد مالحظـه قـرار مـي      
-نيـث أهـا (ت شـود و فمينيسـت  گرايي عدالت، نفع عمومي، آرمان سياسي نهايي فرض مـي جتماعا

ـ گرايان) در آرمان سياسي نهايي خود، بر برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارند. امـا فـرا نوگرا   ، اني
هاي كالن، بر اين باورند كه برد توجيه حقـوق و تكـاليف، محلـي و محـدود     ضمن انكار روايت

(پـورعزت،   »شمول نيسـت  معين كاربرد دارد و جهان هاييبراي افرادي معين و در محيطاست و 
نظران گوناگون از زوايـاي متعـددي بـه موضـوع      اما فارغ از اينكه متفكران و صاحب .)87: 1380

معطـوف بـه    هااغلب ذهن  ،آيدسخن به ميان مي، هرگاه از عدالت اجتماعي اند خـته عـدالـت پردا
صادي عدالت ميعد اقتبدر مفهـوم  «شـود. در واقـع،    عد فرهنگي آن، كمتـر توجـه مـي   شود و به ب

پردازد كه چه كسي، چه چيزي در جامعه به دسـت   محدود و حداقلي، عدالت اجتماعي به اين مي
بعـد اقتصـادي   در زمينه « .(Dean, 2006 :58) »آورد و آيا وضع توزيع، درست يا عادالنه است مي

اي تقسـيم  ها را جمع كرد و دوبـاره بـه گونـه   تالف نظرها زياد است. آيا بايد ثروتهم اخعدالت 
هـاي انباشـته را بكـاويم؟ آيـا بايـد افـراد        منشأ ثروت ديبرسد؟ آيا با ي برابرثروت ،كرد كه به همه

اما پرسش اساسي اين است كـه آيـا عـدالت اجتمـاعي بـه       . هاي برابر داشته باشند؟ و ...فرصت
: 1383 (بهشـتي،  »تر از اين اسـت؟  هشود يا اينكه گستره بحث، گستردتصادي محدود ميعدالت اق

    .)106 ـ7
طور كلي، در ادبيات مربوط به عدالت، مفهوم عدالت را با توجه به مالك توزيع، روش  به

اند و  اي، تفكيك كرده اي و مراوده اجرا، و نحوة مراوده در جامعه، به عدالت توزيعي، رويه
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كند  ها تحقق پيدا مي هاي عدالت كه در ساحت زبان و در ارتباطات زباني بين انسان جنبهبرخي 
  نام نهاد، مطرح نبوده است.“ عدالت زباني”توان آن را  و مي
  

  مقايسه معاني و مفاهيم ابعاد گوناگون عدالت   1جدول 
  

منابعمعني و مفهومبعد رديف

 عدالت توزيعي 1
كاالها و خدمات اجتماعي به تماميايجاد شرايطي كه

 حـق  يافراد ذ همه طور عادالنه و بدون تبعيض ميان
 شود.توزيعجامعه

Rawls, 1999; Greenberg & 
Baron, 2000. 

  اي عدالت رويه 2
هـا و   ايجاد شرايطي كه با تعريف صريح قوانين، رويـه 

هاي اجتماعي، امكان هرگونـه سوءاسـتفاده از    وردهافر
 هاي قدرتمند سلب شود.توسط گروههاآن

Rawls, 1999; Greenberg & 
Baron, 2000. 

 اي عدالت مراوده 3
مـراودات اجتمـاعي بـدون    تمـاميايجاد شرايطي كه

كمتــرين اجبــار و تحميــل، تــداعي كننــده حرمــت و 
 احترام برابر آحاد جامعه باشد.

Greenberg & Baron, 2000. 

  عدالت اطالعاتي 4
آحاد جامعه بـه طـور برابـر و    ايجاد شرايطي كه همه

يكسان به اطالعات مهم و ضروري دسترسـي داشـته   
باشند و هيچ يك به خـاطر دسترسـي بـه اطالعـات     

 ويژه، در شرايط ممتاز قرار نگيرد.
Pourezzat & others, 2009. 

  عدالت احساسي 5
ايجاد شرايطي كه افراد در ابـراز احساسـات عادالنـه    

اي  المقـدور عقـده   و حتـي خود با مانعي مواجه نشوند 
  د.شوبيني برطرفرواني ناشي از تحقير و خودكم

Pourezzat & others, 2009. 

عدالت 6
 ايمشاهده 

ايجاد شرايطي كه هيچ يك از آحاد جامعه در شرايط 
  عدالتي از سوي ديگران قرار نگيرد.مشاهده بي

پورعزت، بـا اقتبـاس از صـحيفه    
  سجاديه

  
اي نيز چندان در ادبيات رايج جهان،  رباره عدالت احساسي و مشاهدهبايد توجه داشت كه د

  بحث نشده است؛ ولي عدالت اطالعاتي در اين ادبيات بيشتر قابل رديابي است.
  

  عدالت از منظر قرآن كريم
اهداف رسالت انبيا و اوليـاي الهـي بـوده اسـت و     ترين  مهمتحقق عدالت در جوامع انساني از 

وان درباره عدالت بر اهميت و جايگـاه ممتـاز ايـن مفهـوم بـه مثابـه       ات فروجود آيات و روايا
هدف رسالت انبياي الهـي  ترين  مهماي كه اگر  دارد؛ به گونه تأكيدآرماني متعالي نزد دين اسالم 

ها دانسته شود، گزاف گفته نشـده   و نزول كتب آسماني، برقراري قسط و عدالت در ميان انسان
 /(حديـد » لنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسـط لقد ارسلنا رس«است: 

25   .(  
هاي حيات انسـاني،   قرآن كريم، به دليل جامعيت و فراگيري آن به مثابه دستورالعمل همه جنبه

ملزم به رعايـت   ها  آنها در  ها و حوزهاي زندگي را كه انسان آيات و رهنمودهايش همه حيطه
  گيرند.  تند، دربر ميعدالت هس
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گـردد   هايي باز مي ها و حوزه مصاديقي كه قرآن درباره عدالت ذكر كرده، كلي است و به حيطه«
ها  ضروري است. البته اينها از باب نمونه است و سياق مطلـق آيـات،    كه رعايت عدالت در آن

ر قرآن به ترتيـب  كند. مصاديق ذكر شده د رعايت مطلق عدالت را در تمام امور بشر ايجاب مي
  از جزيي به كلي به اين شرح هستند:

هاسـت. در داخـل    زندگي خصوصي افـراد، حـوزه اختصاصـي آن    ؛. حيطة زندگي خصوصي1
تري وجود دارد از جمله امور مربوط به زناشويي؛  زندگي خصوصي، بخش كامالً خصوصي

  يابد. شود و اهميت مي عدالت از اين حوزه آغاز مي
كنـد عمـل بـه عـدالت اسـت       آنچه در اين حيطه اهميت پيدا مي ؛ن و نزديكانحيطة اطرافيا .2

طبيعـي اسـت كـه نزديكـان را      . ...اگرچه بر خالف منافع خود، اطرافيان و نزديكـان باشـد  
  نيز تعميم داد. ها و ... توان به همفكران، هم صنفان، هم حزبي مي

  ادت و گواهي است.منظور پايبندي به عدالت در شه ؛حيطة محاكم و دعاوي. 3
هاي  هاي مبتني بر عدالت يا روش پايبندي به عدالت و اتخاذ روش ؛حيطة تعامالت اجتماعي .4

  كنندة عدالت در حيطة تعامالت اجتماعي و زندگي اجتماعي مورد نظر است.  تضمين
منظور منازعات سياسي اجتماعي جامعة اسالمي است كـه   ؛حيطة منازعات سياسي اجتماعي .5

ترين حد آن ممكن است نبردهاي مسلحانه باشد، وظيفة مردم ايجاد سازش بـر اسـاس   باال
  عدالت است.  

عدالت در حكم نيز مورد نظر قرآن است كه هم به داوري تعبيـر   ؛حيطة داوري و حكمراني .6
اند. آنچه از نظر قرآن مهم اسـت پايبنـدي    شده و هم آن را حكومت و حكمراني معنا كرده

  م و حكمراني است.قطعي به حك
. حيطة دشمنان و غيرمسلمانان؛ از نگاه قرآن بايد با دشمنان وغيرمسلمانان نيز بايـد بـه عـدالت    7

  ها  شود. رفتار كرد و رقابت و خصومت نبايد موجب خروج از عدالت يا رفتار ناعادالنه با آن
ترين  ن تا گستردهترين بخش زندگي انسا ترين و خصوصي عدالت مورد اشاره قرآن را از جزيي

  ).17ـ19: 1388ترسيم كرد (عليخاني،  1توان به شكل نمودار  ترين آن مي و كالن
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  هاي عدالت از منظر قرآن كريم حيطه   1نمودار 
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پردازد، در بحث مربوط به عدالت در  سطح يك اين مدل كه به حيطه روابط خصوصي افراد مي
گيـري از   ارتباطات جمعي، موضوعيت نـدارد، امـا در هـر يـك از سـطوح ديگـر امكـان بهـره        

هـا وارد   هاي جمعي به منظور برقراي ارتباطات وجود دارد؛ براي مثال، هنگامي كه رسانه رسانه
شوند به نوعي در ارتباطات سـطح دوم مـدل يـاد شـده وارد      تعامالت ميان افراد هم حزب مي

 ها  آنها و دعاوي طرح شده در  ها به پوشش دادگاه ب هنگامي كه رسانهين ترتاند و به همي شده
انگيزند و بسـته بـه    ها را در جامعه بر مي گو دربارة اين قبيل موضوعو پردازند، بحث و گفت مي

اند كه اين فرايند ممكن  يند ارتباط شدهاهاي مربوط به اين دعاوي، وارد فر نوع پوشش واقعيت
 عدالت باشد يا نباشد. است مبتني بر

رو، با توجه به گسترة كالن فضاي ارتباطات جمعي، طرح موضوع عدالت زباني از نگاه  از اين
قرآن كريم در آن بسيار حائز اهميت است و آن را در جايگاهي ممتاز در قياس با عدالت 

  دهد.اي قرار مياي و مراودهتوزيعي، رويه
  
  
  

مللال نظام بين  

 (غيرمسلمان)

 حكومت و حكمراني

 تعامالت اجتماعي

 منازعات سياسي

 محاكم و دعاوي

رافيان و نزديكانطا  

جامعة كامالً 
 خصوصي
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  اجتماعي رسانهد نها
به عنوان نهاد اجتماعي  ، اهميت زيادي يافته وشناسي جديدباط جمعي در جامعهوسايل ارت
شوند و در كنار نهادهاي خانواده، آموزش، مذهب، اقتصاد و حكومت،  طالعه ميـمشناخته و 

  هاي معيني دارد.  كاركردها و مسئوليت
ضاي خود ـايي اعـغ هايردن ارزشـها با هدف برآوردن نيازهاي اجتماعي خاص و متبلور كرسانه

شوند. نهاد رسانه به نسبت پايدار است و حيطه فعاليت وسيع و متقابل دارد اما در شكيل ميـت
ها و الگوي رفتاري ساختارمند شده، سازمان ها بر محور يك رشته هنجارها، ارزشعين حال، رسانه

   ).110-15: 1371(كوئن،  يافته و معموالً مورد پذيرش اكثريت عظيمي از جامعه هستند
  

افزار تشكيل شده است. رسانه كه يك  افزار و نرم اگر رسانه را فناوري بدانيم، بنابراين از سخت
پديداري حاكم بر آن است. اگر فرهنگ و  فناوري ارتباطي است بسيار تابع فرهنگ و جهان

ريح و آشكار بسيار ص ،هاي ارتباطي هاي ديگر پنهان باشد، در رسانه پديداري در فناوري جهان
پوياست، بنابراين فرهنگ نيز پوياست و وسيله  افزار زندگي است و زندگي فرهنگ، نرم است.

عهده  پويايي فرهنگ، ارتباطات است و وسيله ارتباطات، رسانه است. پويايي زندگي و فرهنگ به 
 ).123: 1387(فياض،  گيرد اي صورت مي گذاري رسانه از اين روست كه خط مشيرسانه است و 

باعث برآورده ساخته شدن نيازهاي زندگي  اي در جهتي باشد كهگذاري رسانهچنانچه خط مشي
ها بشود، با هاي انسانانسان، غني شدن فرهنگ، و جلوگيري از هرز رفتن استعدادها و توانمندي

ه پديداري حاكم بر جامعه، سازگاري يافته و باعث ايجاد نظم و تعادل در جامعفرهنگ و جهان
كند؛ خواهد شد. از اين رو، پيگيري مفهوم عدالت زباني در رسانه در نهايت چنين غايتي را دنبال مي

اي متناسب با فرهنگ و زيست بوم جامعه بتوان در نهايت آن جامعه گذاري رسانهيعني با خط مشي
  را به سوي اعتدال سوق داد. 

  
  هاي هنجاري رسانهنظريه

اند كه به اي از نظريات مطرح شدهها، سلسلهبه ارتباطات و رسانهدر نظريات گوناگون مربوط 
  :شوندشناخته ميهاي هنجاري نام نـظـريـه

ها بايد الزاماتي را هم در قبال جامعه خود و هم در قبال  هاي هنجاري، رسانه بر اساس نظريه
دسته از  رأس جامعه يعني ساختار قدرت و نيز در قبال مخاطبان خود رعايت كنند. اين

ها، پيگيري اهداف جامعه، فوايد مورد انتظار نظريات به مسائل مربوط به مقررات و كنترل رسانه
ها بايد براي مخاطبان به دنبال فراهم كردن چه چيزهايي باشند، ها، اينكه رسانه جامعه از رسانه

ها در يـك د رسانههايي را براي داوري درباره عملكرهاي هنجاري، شاخصپردازند. نـظـريـه مي
دهند و گرچه ممكن است در يك جامعه اختالف نظرهايي در خصوص جامعه در اختيار قرار مي

اي اغلب در يك كشور، نسخه متمايز انتخاب يك نظريه هنجاري باشد، در كل، هر نظام رسانه
  .(MCQuail, 1983: 65)گـزيند هنجاري يا تركيبي از نظريات هنجاري را بر مـيخود از نظريه 

 ر مقابل جامعه، اجزاها بايد دها، به الزامات، بايدها و نـبايدها و هنجارهايي كه رسانهاين نظريه
   :پردازند ، ميدكننو عناصر و نهادهاي گوناگون آن، رعايت 
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هـا   اين بايدها و نبايدها برخاسته از نظام اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است كـه از جملـه آن  
هـاي ضـمني    فرض هاي ايدئولوژي و پيشها، پـارهقوانين مكتوب مربـوط به رسـانه توانيم به مي

اي از بايدها و نبايدها در  مجموعه نتيجههاي هنجاري رسانه موجود در جامعه اشاره كرد. ديدگاه
رسانه با هر يك از نهادها، شرايط  ةنهادهاي متنوعي است كه در تعادل با رسانه قرار دارند. رابط

گيـري رسـانه و   هاي شكلگذاران آن و ريشه وقعيت عمل رسانه، مباني فلسفي و فكري پـايهو م
هـاي هنجـاري در    گيـري نظريـه  ها و اصول ديني از جمله بسترهاي شــكل ها و آموزهنيز ارزش

  ). 22: 1389آيند (باهنر در تركاشوند، ارتباطات جمعي به شمار مي
نظريـه  كوايـل در كتـاب   ها كه دنيس مكص رسانههاي هنجاري ارائه شده در خصونظريه

 ،بندي كرده و در قالب شش نظريه ارائـه كـرده اسـت    را دسته ها آنبه تفصيل  ارتباطات جمعي
نظريـه   .4اجتمـاعي   تينظريـه مسـئول   .3نظريـه ليبرالـي    .2نظريـه اقتـدارگرا    .1ند از: ا عبارت

ظريه مشاركت دموكراتيـك. هـر يـك از    ن .6گرا هاي توسعهنظريه رسانه .5كمونيستي شوروي 
ها را در قالـب الزامـات و   هاي مطلوب و مورد انتظار از رسانهاين نظريات، مختصات و ويژگي

  اند. هنجارهايي مطرح كرده
ها در توليد رسانهكه  توان تصور كردبندي كلي و با درجه بااليي از تسامح ميبر اساس اين دسته

مصالح خود را در نظر دارند يا مصالح گيرنده پيام را، به عبـارت ديگـر    هاي خود، ياو ارسال پيام
  ). 19: 1389 ،مدار توليد پيام رسانه يا فرستنده پيام است يا گيرنده پيام (تركاشوند

  
محـوري و  رسد در ميان رويكردهاي نظري هنجـاري گونـاگون بـه رسـانه، عـدالت     به نظر مي

گـرا بـه رسـانه در    ار نگرفته است. اگر رويكردي عـدالت گرايي، مورد توجه و تمركز قر عدالت
بندي به هنجارهـايي  يها در ابعاد گوناگون متعهد به رعايت الزامات و پاپيش گرفته شود، رسانه

خواهند بود كه مبنا و اساس آن، عدالت است اما هنجارهاي مبتني بر عدالت نيز بايد برخاسـته  
پذيرش مردم آن جامعـه قـرار گرفتـه باشـد. يكـي از      از فرهنگ بومي هر جامعه باشد و مورد 

عـد زبـاني   ها مورد تمركـز قـرار داد، ب  محور به رسانهتوان در يك رويكرد عدالتابعادي كه مي
اي كه آن را از زبـان طبيعـي   به گونه ؛ها به نحو خاصي استكاربرد زبان در رسانه. رسانه است
محور به رسـانه  رسانه كه بر مبناي رويكردي عدالت هنجارهاي زباني ،از اين رو ،كندمتمايز مي
  دهند نيز متمايز خواهند بود.  جهت مي

  
  هاهنجارهاي توسعه عدالت زباني در رسانه

در تعريفـي از عـدالت   ، دولـت و حكومـت   ةدانـش ادار عدالت زباني چيست؟ نگارنده كتـاب  
هاي قـومي  معرف برتري ،واژگانداند كه در آن، زباني، آن را عدالتي با دستور زباني خاص مي

از  آگاهانـه  قابل فهم و معني نيستند و به دليـل فقـدان اصـالت،     اي و اجتماعي،و نژادي و حرفه
). همچنين در اين 470:  1387  شوند (پورعزت،ساخت و بافت زبان رايج مردم آگاهانه دور مي

زباني به ايـن شـرح تعريـف شـده     در مقابل عدالت  “ساالريزبان”يا  “سلطه زبان«”مفهوم   اثر،
بـراي برخـي از افـراد يـا       اي كه به واسطه قدرت بيشتر در استفاده و كاربرد زبان،سلطه  است؛
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توانند ساير آحاد جامعه را تحت نفوذ قـرار  شود و از طريق آن ميهاي اجتماعي ايجاد ميگروه
  .   ) 382: هماندهند (

سطح توانمنـدي زبـاني مـورد     ،و از سوي ديگر ساخت زبان ،در عدالت زباني، از يك سو
شود كـه سـاخت زبـان و مجموعـه واژگـان نبايـد        ميتأكيد در حالت اول  گيرد: توجه قرار مي

مجالي براي توسعه ظلم فراهم سازد. بر اساس اين مفهوم از عدالت، بايد واژگاني كه تبعـيض،  
شوند و بر واژگان مقـدم و مؤيـد   ند، از ساخت زبان حذف نك ظلم و تحميل اراده را تسهيل مي

  شود.تأكيد عدالت و برابري بيشتر 
كه بايد شـرايطي  تأكيد گيرد؛ با اين  در حالت دوم، توانمندي زباني آحاد جامعه مد نظر قرار مي

هاي زباني، حق خود را از ديگران بازپس گيرنـد   تا همه افراد بتوانند بدون دشواري شودفراهم 
  ند. شوتعادلي در مقايسه با ديگر آحاد اجتماعي برخوردار و از موقعيت مناسب و م

  بنابر اين تحقق عدالت زباني در رسانه مستلزم سه امر مهم است:
 آميز، تحقيرآميز و اغواگرانه مبرا باشد. ساخت زبان رسانه بايد از واژگان تبعيض  .1
نه رسانه، نهادهاي ساخت زبان رسانه بايد از واژگان و اصطالحات و جمالتي كه جايگاه عادال  .2

 مند باشد. كنند، بهره مختلف جامعه و آحاد جامعه را در برابر يكديگر به درستي تبيين مي
 افراد بايد از توانمندي زباني كافي براي دستيابي به حق خويش از طريق رسانه برخوردار باشند.  .3

 
  از تبعيض، تحقير و اغواعاري  اي رسانه گفتمان

و حـاكم بـودن گفتمـاني كـه      يز يا تحقيركننده يا اغواگرانه در زبان رسانهآم تداول واژگان تملق
آثار بسيار مخربي بر روند توسعه عـدالت اجتمـاعي    باشد ير، تملق، اغوا و ...تحقبازتوليدكننده 

 غالـب شـدن   ،دهد. بنابراين گذارد. زبان، ساخت ذهن را تحت تأثير قرار مي در جامعه برجا مي
اذهـان مخاطبـان را بـراي پـذيرش رفتارهـاي       هاي جمعـي،  قير، در رسانهن تبعيض و تحگفتما

زيـرا   ،دهـد  شود، در عمل خود را نشان مي سازد و آنچه بر ذهن مستولي مي ظالمانه مستعد مي
بـا سـخن    ،هاست و افـراد  آدمي پشت زبان خويش پنهان است و نوشته افراد ترجمان ذهن آن

  ).384و  373، 293حكمت ، البالغه نهجشوند ( گفتن شناخته مي
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  گرا گرا و تبعيض هاي عدالت هاي مبتني بر گفتمان هاي زباني رسانه مقايسه سيستم  2نمودار 
  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  Pourezzat, 2009):  گرفته و تطبيق يافته از منبع (بر
  

گسترش تفاهم به  ،اي الف ارتباطات رسانهشود، سيستم  مالحظه مي 2طور كه در نمودار   همان
 اي رسـانه  ارتباطـات ؛ در حالي كه سيسـتم  كنددر جامعه كمك مي ترج رفتارهاي عادالنهيروت و

زاده،  زاده، نجيب براي مثال، تداول واژگاني چون اشراف«ستم و تبعيض است.  ،ب، موجد ظلم
خان، پرنس، سلطان، اعلي حضرت، صاحب، ارباب، و نظـاير آن و همچنـين تـداول واژگـاني     

در زبـان عامـه    هـا   آنهـا و رواج   ها و فحاشـي  ون غالم، برده و كنيز، و انواع و اقسام توهينچ
مردم، فرهنگ جامعه را مستعد پذيرش تحقير و رواج تبعيض و پذيرش ظلم و همزيستي با آن 

و آميز و تحقيركننده،  بار يا تبعيض گونه واژگان تملق سازد؛ در حالي كه مبرا بودن زبان از اين مي
، بر ظرفيت توسعه عدالت زباني و به تبـع آن، ابـراز رفتارهـاي    ها  آناصرار مردم بر اجتناب از 

  افزايد. عادالنه و توسعه عدالت اجتماعي مي
شـود.   گستري مي در زبان عامه، موجب عدالت ها آنهاي ادبي و تداول  وجود برخي ساخته

ر آن حق زيردست بدون لكنت زبـان از  جمالتي نظير اين جمله كه فقط امتي پاكيزه است كه د
و  ) و بـاور بـه آن، سـاخت اجتمـاعي ويـژه     53، نامـه  البالغـه  نهـج فرادست بازسـتانده شـود (  

كند كه ظلم كردن در آن بسيار دشوار خواهد شد. اين مفهوم كه پـيش   ي را ايجاد ميهاي گفتمان

  
 
 

 سيستم ارتباطات  
اي رسانه   

گرا (الف) عدالت   

اي گفتمان رسانه
گرايانه  عدالت

(اقناع گرايانه، 
بخش به آگاهي

قير، دور از تح
 سلطه جويي،
 تبعيض و ...)

ايجاد نگرش دقيق 
و مبتني بر واقعيت 
در مخاطبان در 
ها و خصوص پديده

هاي واقعيت 
 گوناگون 

كمك به گسترش
تفاهم در جامعه و 
ترويج رفتارهاي 

تر در جامعه عادالنه  

 
 

 
 
تباطاتسيستم ار  

اي رسانه 
گرا (ب)  تبعيض  

اي گفتمان رسانه
ناعادالنه و 

گرا  تبعيض  
اغواگرانه، ( 
-، تملقانهيجو سلطه

 آميز و ... )

ايجاد انحراف در
نگرش مخاطبان در 

ها   خصوص پديده
هاي و واقعيت

 گوناگون

كمك به گسترش
اعتمادي،  جو  بي

.. و .تبعيض، افترا، 
عدالتي  ترويج بي

 در جامعه 
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ز به صورت سلبي مطرح شـده  آمي بر ضرورت مبرا بودن زبان از واژگان تبعيض تأكيد از اين با 
هـاي   هـا و گـزاره   بر ضرورت تجهيز زبان به آموختـه  تأكيد بود، در اينجا به صورت ايجابي با 

  .)Pourezzat, 2009(» شود گرايانه مطرح مي عدالت
  

  عدالت زباني از نگاه قرآن كريم
، بـه ويـژه در   در اين بررسي، به منظور دستيابي به رويكرد قرآن كريم به موضوع عدالت زباني

است. در  ، استفاده شده 2روش تحقيق موضوعي در قرآن كريمارتباطات عمومي و اجتماعي، از 
عنوان كننـده موضـوع مـورد     تشخيص و تعيين كلمه يا كلماتي است كه ،گام اولينروش،  اين

ي بندي كل گزينيم، در يك طبقه عناويني كه براي تحقيق موضوعي در قرآن برمي ند.هست بررسي
  ند:شو به دو نوع تقسيم مي

منـد   ه، عناويني هستند كه برگرفته از كلمات و عبارات قرآن هستند و محقق عالقـ نوع اول
را بازشناسي كنـد. در ايـن صـورت، واژگـان كليـدي      ها  آناست، معنا و مفهوم و جايگاه دقيق 

   .“ابرار”، “خبير”تحقيق، همان كلمات و عبارات قرآني خواهند بود؛ مانند، 
كـه محقـق در    هايي كنيم؛ عناوين موضوع، عناويني كه از بيرون به قرآن عرضه مينوع دوم

هاست. پس از تشخيص و تعيين عنوان موضوع بـا   آن هجوي كشف ديدگاه قرآن دربارو جست
ل ئشوند، بلكه برگرفته از مسـا كلمه و كلمات كليدي، كه به طور مستقيم، از قرآن دريافت نمي

اند، در صورتي كه كلمات كليـدي موضـوع تحقيـق، عربـي نباشـند، بـا       ختلفهاي مو موضوع
گردانيم. بايد دقت كـرد كـه   مراجعه به كتب لغت يا سؤال از ديگران، آن را به زبان عربي برمي

  اللفظي اكتفا نكنيم.  مراد و منظور از عنوان تحقيق را، به زبان عربي برگردانيم و به ترجمه تحت
 

در مشورت با خبرگان علوم قرآني، به دليل تمركز موضوع تحقيق بر كاربرد زبان در بررسي حاضر، 
جـو در قـرآن كـريم    و و ديگر واژگان مشتق از آن بـراي جسـت   “قول”يعني گفتار و گفتمان، واژه 

انتخاب شدند كه شامل اشكال فعل ماضي (معلوم و مجهول)، مضـارع (معلـوم و مجهـول) امـر، و     
رغم اينكه در نگاه اول،   بهشود. بنابراين  سوره حاقه) مي 44ند اقاويل (در آيه اشكال اسمي نادري مان

رسد، اما در حقيقت، اين واژه، معادل كلمه زبان بـه   براي اين بررسي مناسب به نظر مي “لسان”واژه 
  است نه گفتار و گفتمان و كاربرد زبان در ارتباطات اجتماعي.  مثابه يك نظام ارتباطي

جوي پيشـرفته در قـرآن كـريم و    و كه از امكان جست “جامع التفاسير” افزار نرم گيري از بهرهبا  
نشـاني آيـاتي را كـه كلمـه      جلد برخـوردار اسـت،   1225عنوان تفسير فارسي و عربي در 184

ماره ـآيات به ترتيب شـ و ند، استخراج بود ها به كار رفته در آن اش خانوادها كلمات همي “قول”
يا  “قول”آيه قران كريم، واژه  1722در مجموع  .شدنداز آخر به اول قرآن مرتب شان  هاي سوره

هاي آن را در برداشت كه اين آيات در بافت (سياق) خود در قـرآن بررسـي    خانواده يكي از هم
  اند. يابي شده آيه قرآن كريم بررسي و مفهوم 4950در مجموع،  اند. از اين رو، شده
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 كـالم هـاي  در آيـات قـرآن كـريم، ويژگـي     و كالم موضوع گفتار مل در خصوصأدر تدبر و ت
تبيـين شـده اسـت كـه      كـريم،  از نگاه قرآنبه ويژه ارتباطات كالمي عمومي و جمعي مطلوب 

به جهت  ،شود. به عبارت ديگرمبتني بر عدالت يا عدالت زباني از نگاه قرآن نيز مي كالمشامل 
نظر قرآن، گفتار مبتني بر عدالت نيز خواهد بود  عدالت و حكمت خداوند، گفتار مطلوب مورد

مندي كه در قـرآن  حقيقت اين است كه به جهت نگاه نظامست. ي او در آن عدالت زباني مراع
مجيد در خصوص هر موضوعي وجود دارد، آنچه در مجموع در آيات قرآن، توصيه شده يا به 

ر است كـه نگـاه نـاقص بشـري از ايـن      مثابه الگو ارائه شده است از تعادل و اعتدالي برخوردا
ويژگي برخوردار نيست. از اين رو، هنگامي كه الزامات مربوط به گفتار (چه الزامات ايجابي و 

اينكه شوند، به جهت اين ويژگي قرآن كريم، اطمينان كافي از چه سلبي) از نگاه قرآن، طرح مي
لت اسـت، وجـود دارد. بـه عبـارت     طور قطع، گفتار مطلوب قرآن، همان گفتار مبتني بر عدا به

ي از يك منظومه يديگر هريك از الزامات مورد نظر قرآن كريم در خصوص گفتار مطلوب، جز
گفتار به ويژه در ارتباطات عمومي يا اگر و شرط الزم هستند ولي شرط كافي نيستند، چنانچه، 

ي ديگـر را نداشـته   هاي مورد نظر قرآن كريم برخوردار باشد امـا برخـ  جمعي، از برخي ويژگي
  رود.   باشد، در اين صورت زبان و گفتاري عادالنه به شمار نمي

، در واقع، با دو رويكرد ايجابي و سلبي، الزامات و حذرهاي مورد نظر قرآن در خصوص گفتار
گـذاري محتـواي زبـاني    تجزيه و تحليل شده است تا الگويي عملياتي براي خط مشي ،بررسي
  دانند. كه خود را ديني و متعهد به قرآن كريم ميود ارائه شهايي رسانه

گفتار است كه در بررسي آيات قرآن كريم در خصوص ارتباطات كالمي كه اعم از  ذكرالزم به 
شود، تالش شده است تا تمركز بـر آيـاتي از قـرآن    و سخن گفتن است و شامل نوشتار نيز مي

و قابل الگوگيري  اشدفردي مورد نظر نب ميانارتباطات انساني  فقطكريم صورت گيرد كه در آن 
هاي اجتمـاعي   بندي به عبارت ديگر، صورتو عملياتي شدن در فضاي ارتباطات جمعي باشد. 

آيات و مباحثي كه مربوط به ارتباطـات  بر براي مثال، زباني يا گفتمان، هدف قرار گرفته است. 
رتباطات ميان فـردي بـين دو انسـان بـوده     ميان انسان و خدا يا انسان با خود بوده، يا مشخصاً ا

چـرا كـه هـدف، دسـتيابي بـه الزامـات و        ؛ه اسـت شدنتمركز  ،است، در تجزيه و تحليل آيات
  بوده است.   جمعي هاي هايي براي عمل رسانه دستمايه

    
 مختصات ارتباطات زباني عادالنه

و مراجعـه بـه    سـتند هـاي آن ه و هـم خـانواده   “قـول ”ه ن كه شـامل كلمـ  آتدبر در آيات قربا 
گفتـار مطلـوب و عادالنـه از نگـاه قـرآن كـريم       تالش شده است تـا مختصـات   ، الميزان تفسير

گونـه اولويـت و ترتيبـي،    هـيچ  مختصـات است كه در ذكـر ايـن   تأكيد . الزم به ه شودبرشمرد
براساس اهميت يا اولويت نيست و شواهدي كه دال بر  ها  آنگذاري موضوعيت ندارد و شماره

رسـد كـه هـر    ها بر ديگري باشد، مشاهده نشد. به نظر ميهميت و ترجيح يكي از اين ويژگيا
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ها يك كيفيت از گفتار و كالم سالم، مطلوب و عادالنـه مـورد نظـر قـرآن را     يك از اين ويژگي
هاي مورد نظـر قـرآن   بتوان مصداق يكي از كيفيتبه درستي كند و اصوالً كالمي را كه  بيان مي

براي  مختصاتمورد نظر قرآن كريم نيز برخودار است و ذكر اين هاي  ويژگيديگر ز ادانست، 
  تر موضوع از نگاه قرآن كريم است. تر و روشن تبيين شفاف

  
  (ممدوح ) گفتار مطلوب .الف

 ذكـر شـده   و ممدوح خداونـد متعـال   ويژگي براي گفتار مطلوب 12در قرآن كريم، دست كم 
  :اي را تشكيل دهداي گفتار مطلوب و مبتني بر عدالت رسانههد ويژگينتوانكه مي ستا

  
   گفتار نيكو و زيبا (حسن) .1

 /آل عمران( »فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ«حسن (بر وزن فرس) وصف است به معنى زيبا و نيكو. 
 /بقـره ( »ه قَرْضاً حسـناً منْ ذَا الَّذي يقْرِض اللَّ«. »پروردگارش او را پذيرفت پذيرشى نيكو) «37

موارد استعمال آن: قبول حسن، قرض حسن، متاع حسن، رزق حسن، اجر حسـن، بـالء   ) 245
  ).135: 2، ج قاموس قرآنحسن و غيره است (

در آيات متعددي در قرآن كريم بر گفتار حسن و نيكو يا حتي احسن تأكيد شده است كـه  
  است.ا به گفتار تبيين شده ه اين آيات معرفي و رويكرد آن ،در ذيل

  
  :39زمر،  18آيه 
  أُولئك الَّذينَ هداهم اللَّه و أُولئك هم أُولُوا الْأَلْباب يستَمعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَهالَّذينَ  •
دا كنند، ايشانند كسانى كه خ دهند و از بهترين آن پيروى مى آن كسانى كه به سخن گوش مى •

 هدايتشان كرده و اينان خردمندانند.
الميزان: احسن گفتار، گفتاري است كه در آن، اميد به رشد و دستيابي به حـق وجـود دارد و    •

 ).250: 17كند (ج كننده آن وارد نميآسيب و زياني به پيگيري
صـيه بـه   رسان، قرآن كريم تودارد تا جانب پيام تأكيد در اين آيه كه بيشتر بر جانب مخاطب  •

 دارد. ها  آنها از ميان ها و اقوال گوناگون و گزينش خردمندانه بهترينشنيدن و توجه به پيام
اند، بايد  هايي كه آيات قرآن كريم را مبناي فعاليت خود قرار دادههاي ديني يا رسانهاما رسانه
غيرمسـلمانان بـه   ها و اقوال باشند تا مخاطبـان، حتـي   كنندة نيكوترين و زيباترين پيام عرضه
 ها توجه كنند.هاي اين رسانه پيام

  :29عنكبوت،  46آيه 
إِالَّ الَّذينَ ظَلَموا منْهم و قُولُوا آمنَّا بِالَّـذي أُنْـزِلَ    أَحسنُهي   و ال تُجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي •

  م واحد و نَحنُ لَه مسلمونإِلَينا و أُنْزِلَ إِلَيكُم و إِلهنا و إِلهكُ
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كه سـتم پيشـه كردنـد و     ها  آناى مجادله مكنيد. مگر با  با اهل كتاب، جز به نيكوترين شيوه •
ايم. و خداى ما  بگوييد: به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده

 يم.ا و خداى شما يكى است و ما در برابر او گردن نهاده
نيكو است كه از غالظ و شـداد و   ]استدالل گوي مبتني بر بحث وو گفت[اي الميزان: مجادله •

 ).138: 16طعنه و اهانت، عاري باشد (ج 
 
  :  2، بقره، 83آيه  
و   و الْيتـامى   الْقُرْبـى  إِسرائيلَ التَعبدونَ إِالَّاللَّه و بِالْوالدينِ إِحسـاناً و ذي   و إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بني •

و أَقيموا الصالةَ و آتُوا الزَّكاةَ ثُم تَولَّيتُم إِالَّ قَليالً مـنْكُم و أَنْـتُم    ًو قُولُوا للنَّاسِ حسناالْمساكينِ 
 معرِضُونَ.

و بـه پـدر و   اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرسـتيد  به ياد آريد آن هنگام را كه از بنى •
و  به مردمـان سـخن نيـك گوييـد    مادر و خويشاوندان آن و يتيمان و درويشان نيكى كنيد و 

 گردانندگان.  نماز بخوانيد و زكات بدهيد. ولى جز اندكى از شما، پشت كرديد و شماييد روى
ر كـرده  اين آيه به نقل از اصول كافي، از نگاه امام صادق (ع) ذك ةعالمه طباطبايي در بحث دربار •

است كه گفتار حسن، گفتاري بهتر از آنچه هر فردي دوست دارد آن گونه مـورد مخاطبـه قـرار    
گيرد، است، و به نقل از امام باقر (ع) حيا، عفت و بردباري در كالم، و دوري از دشـنام، طعـن و   

 ). 218: 1، ج ميزانال است ( هاي گفتار حسن يا نيكو دانسته شدهلعن، ويژگي
 
  تار معروف گف .2

  :47محمد،  21آيه 
• ةٌ وطاعرُوفعلٌ مم قَوراً لَهلَكانَ خَي قُوا اللَّهدص رُ فَلَوالْأَم زَمفَإِذا ع  
. و چون تصميم به جنگ گرفته شد، اگـر بـا خـدا    پسنديده سخن فرمانبردارى است و گفتن •

 صداقت ورزند برايشان بهتر است.
پذيرنـد. (ج  كننـد و مـي  گفتاري است كه عقل و عقال آن را تاييد مي ،پسنديدهالميزان: گفتار  •

18 :240 ( 
 (common sense) توان گفت منظور از چنين گفتاري، گفتاري است كه با شعور متعارف جامعـه مي •

  ها  پسنديده آيد. و در نظر مردم و انديشه آن تناسب و هماهنگي داشته باشد
  

  :2بقره،  263آيه 
•  لٌ مقَورُوفغَنىِ ع اللَّه ا أَذًى وهعتْبقَةٍ يدن صرَةٌ خَيرٌْ مغْفم يم    ولح  
نياز  اى است كه آزارى به دنبال داشته باشد. خدا بى و بخشايش، بهتر از صدقه پسنديدهگفتار  •

 . و بردبار است
 شمارند.الميزان: گفتار معروف، گفتاري است كه مردم آن را بد و ناپسند نمي •
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 ،دارد يعنـي گفتـاري   تأكيـد در تفسير اين آيه نيز عالمه طباطبايي بر شعور متعـارف جامعـه    •
 ر كلي مردم، پسنديده محسوب شود.ومعروف است كه نزد عقال و به ط

  
  بخش سالم و اطمينان گفتار .3

  :43زخرف،  89و  88آيه 
• رَبي هيلق و   ؤْملَّا ي مقَو ؤُلَاء88نُونَ (إِنَّ ه و ُمنهع فَحفَاص (لَامقُلْ س )َونلَمعي فو89فَس( 
) پـس، از  88آورنـد. (  گفتارش اين بود: اى پروردگار من، اينان مردمى هستند كه ايمان نمـى  •

 )89درگذر و بگو: ايمنى است شما را. آرى به زودى خواهند دانست. ( ها  آن
  

  :36يس،  58آيه 
   رحيم   من ربٍ سلَام قَولًا •
  .سخن پروردگار مهربان است ،سالم •
  

  :  25فرقان،  63آيه 
 قَالُواْ سلَاماو عباد الرَّحمانِ الَّذينَ يمشُونَ على الْأَرضِ هونًا و إِذَا خَاطَبهم الْجهِلُونَ  •
رونـد و چـون    مـى بندگان خداى رحمان كسانى هستند كـه در روى زمـين بـه فروتنـى راه      •

 گويند. به سالم، سخن ها  آن، به قرار دهندجاهالن آنان را مخاطب 
الميزان: سالم، گفتاري است كه سالم باشد و لغو و عبث نباشد و به دور از اثم و گناه باشـد   •

ا قيلًا سـالماً  ال يسمعونَ فيها لَغْواً و ال تَأْثيماً إِلَّ«وره واقعه فرموده است:  26 در آيه اينكه كما 
 ) 239: 15(ج  .»سالماً

از آن زيـان و ضـرري بـه مخاطبـان     ، رسد كه سالمت گفتار به اين معني است كـه به نظر مي•
در اينكـه  بخشيدن به مخاطبان شود نه و در تعامل با مخاطبان، باعث اطمينان و آرامش نرسد
 تشويش و اضطراب ايجاد كند. ها  آن

  
  گفتار سديد .4

  :33احزاب،  70آيه 
 َ قُولُوا قَوالً سديدايا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و•
 بگوييد محكمايد، از خدا بترسيد و سخن  اى كسانى كه ايمان آورده •
الميزان: منظور از گفتار سديد، گفتار مطابق با واقع و عمل است و گفتاري اسـت كـه لغـو و     •

  )347: 16(ج  .اي داشته باشدو ثمره و فايده بيهوده و مترتب فسادي نباشد
-شود. به عبارت ديگـر مـي  ، در نتيجه قول سديد، امور اصالح مي33احزاب،  71براساس آيه 

كارگيري چنين گفتار و كالمي در رسانه، امور جامعه نيز به سوي صالح و  هتوان گفت با  ب
  فالح پيش خواهد رفت. 
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  :4نساء،  9آيه 
لْيقُولُـوا قَـوالً    وذينَ لَو تَرَكُوا منْ خَلْفهِم ذُريةً ضعافاً خافُوا علَـيهِم فَلْيتَّقُـوا اللَّـه    و لْيخْش الَّ •

 سديدا
گذارنـد، از   بايد از خداى بترسند كسانى كه اگر پس از خويش فرزندانى ناتوان بر جـاى مـى   •

 سخن عادالنه و به صواب گويند ند. بايد كه از خداى بترسند واسرنوشت آنان بيمناك
 )201: 4(ج  .الميزان: قول سديد، گفتاري است كه باورپذير و قابل انجام شدن باشد •
سديد از سد مشتق شده است و به معني محكـم و اسـتوار اسـت. (فرهنـگ ابجـدي عربـي        •

گرفـت كـه   كـار   بـه تـوان  ). در واقع صفت و ويژگي سديد را براي گفتاري مـي 481فارسي: 
تـوان در آن  ناپذير و غيرقابل رد و قابل دفاع باشد. براي مثال، شايعه كه به راحتي مـي دشهخ

هايي كه زني ها و گفتار ترديدآميز و غيريقيني و بسياري از گمانهترديد كرد يا حدس و گمان
ـ در رسانه شـوند، ذيـل گفتـار سـديد شـمرده      رح مـي ـطـ ـف مـلـ ـختـناوين مـحت عـ ـها ت

هنگامي كه اخبـاري غيرموثـق يـا بـه نقـل از منـابعي همچـون منـابع         ، مثال شوند. براي نمي
ـ ـفـاش نشـود و ... در رس   انشـ  نام اندهخواستمنابعي كه آگاه، منابع ناشناس،  هـا منتشـر   هـان

 شوند، مصداق چنين گفتاري نيستند.  مي
 
  طيب گفتار  .5

  :22حج،  24آيه 
 صراط الْحميد  و هدوا إِلى الطَّيبِ منَ الْقَولِو هدوا إِلَى  •
 .اند آنان به آن سخن پاك و به راه خداوند ستودنى راهنمايى شده •
الميزان: گفتار طيب، در مقابل گفتار خبيث قرار دارد و گفتار خبيـث بـه هرگونه گفتار باطل  •

 )361: 14(ج  .شوداطـالق مي
  
   گفتار بليغ .6

  :  4نساء،  63آيه 
 و قُل لَّهم فىِ أَنفُسهِم قَولَا  بليغًاذينَ يعلَم اللَّه ما فىِ قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهُم و عظْهم أُولَئك الَّ •
خداوند از دلهايشان آگاه است. از آنان اعراض كن و اندرزشان بده به چنـان سـخنى كـه در     •

 .وجودشان كارگر افتد
نگـري  مـل و تفكـر و عاقبـت   أگفتاري است كه انسـان را بـه ت  الميزان: منظور از گفتار بليغ،  •

 )404: 4(ج  .وادارد
را  ها  آنروگرداند و  ها  آنرياكارانه است (قلب مريضي دارند) بايد از  ها  آنكساني كه عمل  •

 گو كرد.و گفتها  آنموعظه كرد و با قول بليغ و رسا با 
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   گفتار فصل .7
  :  86طارق،  14و  13آيات 

•ل إِنَّهلٌ فَصبِالهَْزْلِ (13ٌ(  لَقَو وا هم 14) و( 
 )14) و سخن هزل نيست. (13اين كتاب، حق را از باطل جدا كند، ( •
بخشـد و جـايي   كند و تبـاين مـي  الميزان: قول فصل، حق را از باطل به طور شفافي جدا مي •

 )361: 20گذارد. (ج براي ترديد نمي
  
  گفتار منصفانه . 8

  :  7اف، اعر 29آيه 
•بىرَ رقُلْ أَم   طسكُلّ بِالْق ندع كُموهجواْ ويمأَق و     أَكُمـدا بينَ كَمالد ينَ لَهصمخُْل وهعاد و جِدسم

  تَعودون
بگو: پروردگار من به عدل فرمان داده است، و به هنگام هر نماز روى به جانب او داريد و او  •

 .گرديد بخوانيد. و هم چنان كه شما را آفريده است باز مى را با ايمان خالص
 )73 :8الميزان: منظور از قسط، انصاف و اعتدال و اجتناب از افراط و تفريط است. (ج  •
اين آيه، بر عدل و انصاف، بـه معنـاي عـام داللـت دارد امـا در فضـاي ارتباطـات، بـه ويـژه          •

تمركـز  كنـد. بنـا بـراين،    بان، تخصيص پيدا ميكالمي، انصاف و عدالت در گفتار و زارتباطات 
ايـن تـالش از طريـق    در رسـانه  انصـاف باشـد و چـون     عدل ورسانه بايد تالش براي تحقق 

گيرد، بايد گفتار و زبان رسانه مبتني بر انصـاف و  ارتباطات به ويژه ارتباطات كالمي صورت مي
 قسط باشد.  

 
  :  6انعام،  152آيه 
• واْ ملَا تَقْرَب وتىنُ حسأَح ىيمِ إِلَّا بِالَّتىِ هتالَ الْي         ـطسيـزَانَ بِالْقالْمـلَ وفُـواْ الْكَيأَوو هلُـغَ أَشُـدبي

صـئكُم  و بِعهداللَّه أَوفُواْ ذَالكُـم و   و لَو كَانَ ذَاقُرْبى ْو إِذَا قُلْتُم فَاعدلُوالَانُكلَِّف نَفْسا إِلَّا وسعها 
لَّكملَع تَذَكَّرُون   بِه  

به مال يتيم نزديك مشويد مگر به نيكوترين وجهى كه به صالح او باشد تا به سن بلوغ رسد  •
كنيم.  تكليف نمى ،و پيمانه و وزن را از روى عدل تمام كنيد. ما به كسى جز به اندازه توانش

خويشاوندان باشد. و به عهد خدا وفـا  گوييد هر چند به زيان بو هرگاه سخن گوييد عادالنه 
 .كند، باشد كه پند گيريد كنيد. اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مى

تان كه ممكن است نفع يا ضرري براي ديگـران   الميزان: مراد در اين آيه اين است كه از كالم •
در كـالم تحـت   داشته باشد، مراقبت كنيد و در آن عدالت را رعايت كنيد و مراقب باشيد كه 

را ها  آنثير عواطف يا محبت و لطف كسي، از جانب حق تجاوز نكنيد و به نفع كساني كه أت
 ) 376: 7(ج  ناخرسنديد، سخن مگوييد. ها آنداريد و به زيان كساني كه از دوست مي
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  گفتار نرم و لين .9
  :20طه،  44آيه  
• نًا  فَقُولَا لَهلًا لَّيتَذَقَوي لَّهيخَْشىلَّع كَّرُ أَو  
 .با او به نرمى سخن گوييد، شايد پند گيرد، يا بترسد •
الميزان: مـراد از گفتـار نـرم و لـين، كـالم بـه دور از خشـونت و عنـف اسـت كـه ايـن از             •

 )154: 14(ج  .گو استو ترين آداب دعوت و گفت ضروري
 

  :17اسراء،  28آيه 
•  غَاءتاب ُمنهرِضَنَّ عا تُعإِم وما فَقُل لَّهوهتَرْج كبن رةٍ ممحا رورسيلًا مقَو 
كنى، پس  اعراض مىها  آندارى از  و اگر به انتظار گشايشى كه از جانب پروردگارت اميد مى •

 به نرمى سخن بگوى. ها آنبا 
ر مقابـل  الميزان: منظور از گفتار ميسور، گفتار نرم و ماليم و بدون شداد و غالظ است كـه د  •

 )83: 13(ج  .شودمخاطب، با خشكي سخن گفته نمي
 

  بخش)گفتار خردمحور (بصيرت .10
  :75قيامت،  10آيه 
 يقُولُ الْانسانُ يومئذ أَينَ المَْفَر •
 گويد: راه گريز كجاست؟ انسان در آن روز مى •
 

  :39زمر،  9آيه 
• ا واجِدلِ سالَّي انَاءء تقَان ونْ هأَم   ـهبةَ رمحواْ ررْجي رَةَ واالَْخ ْذَرا يحتَوِى    قَائم سـلْ ي قُـلْ هـ

  الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لَا يعلَمونَ إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُواْ الْأَلْباب
خرت آيا آن كس كه در همه ساعات شب به عبادت پرداخته، يا در سجود است يا در قيام، و از آ •

بيمناك است و به رحمت پروردگارش اميدوار است، با آن كه چنين نيست يكسان اسـت؟ بگـو:   
  .پذيرند دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مى هايى كه نمى دانند با آن هايى كه مى آيا آن

هـاي كالمـي و الگوهـاي بيـاني قـرآن كـريم كـه باعـث بـرانگيختن تفكـر در           يكي از قالب •
برانگيـز، خـرد   مـل أبـردن پرسشـي ت  كـار   بـه شود، قالب استفهامي است كه با مخاطبانش مي

قُلْ هلْ يستَوِى الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لَا  «دهد. براي مثال مخاطبان خود را خطاب قرار مي
ع افكـار عمـومي، در   رسـد رسـانه بـراي اقنـا    به نظر مـي ».  يعلَمونَ إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُواْ الْأَلْباب

توانـد بـه منظـور    هاي خبري و دينـي خـود مـي   اي، به ويژه در برنامهژانرهاي مختلف برنامه
دعوت افكار عمومي به تامل و تعمق در خصوص يك موضوع، به جاي بيان مستقيم آن كـه  

شود، مخاطبان را با اين قالب پرسشي خطاب قرار اغلب باعث دلزدگي و باورناپذيري آن مي
دهي توسط رسانه را پيدا نكند و از هاي اخباري، احساس جهتهد تا مخاطب از بيان گزارهد
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مل در خصوص يك موضوع و پذيرش خردمندانه آن توسط مخاطب، بـاور و  أطرف ديگر ت
 كند.    تري را نزد مخاطب ايجاد مينگرش پايدارتر و با ثبات

ت مبتني بر عدالت زباني دانست چـرا كـه در   توان ارتباطاارتباطات اقناعي و خردمدار را مي •
گونـه دسـتكاري يـا     و از اين رو، هيچ آن تمركز بر روي خرد و عقالنيت مخاطبان قرار دارد

دخل و تصرف مبتني بر حب و بغضي در جهت ظلم يا تبعيض بر كسي يا ترجيج فردي يـا  
 گروهي بر ديگري در آن راه ندارد.

 
  :  12يوسف،  108آيه 
• ذقُلْ هلىع اللَّه واْ إِلىعبِيلىِ أَدس يرَةٍ  هصـنَ          بـا أَنَـا مم و انَ اللَّـهحـبس نـىِ وعـنِ اتَّبم أَنَـا و

  الْمشْرِكين
خـوانيم.   بگو: اين راه من است. من و پيروانم، همگان را در عين بصيرت به سوى خـدا مـى   •

 منزه است خدا و من از مشركان نيستم.
بصيرت، كاركرد گفتار رسانه است. در ارتباطات كالمي و تعامل با مخاطبان بايد بـر  دعوت با •

تقويت انديشيدن و قدرت تعمـق و تامـل مخاطبـان تمركـز صـورت گيـرد، چـون نتيجـه         
مل حقيقي، اطاعت از خداوند است. در حقيقت اين آيـه از قـرآن كـريم بـر     أانديشيدن و ت

دارد كه بر اقناع افكـار عمـومي در خصـوص     كيد تأاهميت ارتباطات اقناعي و خردمحور 
آميز قرآن به انسـان بـه مثابـه    هاي گوناگون متمركز است. اين حاكي از نگاه احترامموضوع

-گرايانه بـا او، مـي  موجودي عقاليي و خردگراست كه در صورت بـرقراري ارتـباط اقـناع
 ام مورد نظر داشت. توان اميد به اثربخشي اين ارتباط يعني پذيرش و عمل به پي

  
  زدا گفتار غفلت .11

ها به منظور زدودن غبار غفلت از دهندگي پيامدر آيات گوناگون قرآن كريم، بر جنبه انذار و بيم
شده است و ايـن موضـوع، يكـي از كاركردهـاي مطلـوب زبـان در       تأكيد ها چشم و دل انسان

  كند.دعوت و برقراري ارتباط را تعيين مي
  

  :67ملك،  9و  8آيات 
•كمأْتي َا أَلَمخَزَنَته ُمأَلهس جا فَويهف ىا أُلْقكلَُّم ظنَ الْغَييزَُّ متَم يرٌ(   تَكاَد8نَذلىنَـا     ) قَالُواْ باءج قَـد

ن شىم ا نَزَّلَ اللَّهقُلْنَا م نَا ويرٌ فَكَذَّبإِلَّا فىِ ضَلَالٍ كَ  نَذ إِنْ أَنتُم 9بِيرٍ(ء( 
پاره شود. و چـون فـوجى را در آن افكننـد، خازنـانش      نزديك است كه از خشم پاره ]جهنم[   •

دهنـده آمـد ولـى تكـذيبش      ) گويند: چرا، بـيم 8اى نيامد؟ ( دهنده گويندشان: آيا شما را بيم
 )9شما در گمراهى بزرگى هستيد. ( ،كرديم و گفتيم: خدا هيچ چيز نازل نكرده است
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تـوان  رسـد از همنشـيني قـول و انـذار مـي     : به نظر مي67ملك سوره  9و  8هاي براساس آيه•
زدايي، بازگو كـردن و تـذكر   دريافت كه مصداق انذار رسانه براي مخاطبان در جهت غفلت

 هوشمندانه آيات قرآن كريم براي مخاطبان باشد.
  

  :  9توبه،  38آيه 
•ا لَكمنُواْ مامينَ ءا الَّذهأَيإِذَ   ييلَ لَكموةِ      ا قيـيتُم بِـالْحضضِ أَرالْأَر إِلى اثَّاقَلْتُم بِيلِ اللَّهرُواْ فىِ سانف

  الدنْيا منَ االَْخرَةِ  فَما متَاع الْحيوةِ الدنْيا فىِ االَْخرَةِ إِلَّا قَليل
اى جنگ در راه خدا بسيج ايد، چيست كه چون به شما گويند كه بر اى كسانى كه ايمان آورده•

ايد؟  چسبيد؟ آيا به جاى زندگى اخروى به زندگى دنيا راضى شده شويد، گويى به زمين مى
  متاع اين دنيا در برابر متاع آخرت جز اندكى هيچ نيست

براساس اين آيه در سرلوحه ارتباطات كالمي و گفتاري رسانه بايد دعـوت بـه شـتاب در راه    •
 اند.غفلت انسان و ترجيح دنيا بر آخرت، بسياري از آن غافل شده خداوند باشد كه به علت

 
  گفتار اميدبخش .12
  :39زمر،  53آيه 
• هِمأَنفُس لىرَفُواْ عينَ أَسالَّذ ىادبا عـا    لَاتَقْنَطُواْ قُلْ ييعمج رُ الـذُّنُوبغْفي إِنَّ اللَّه ةِ اللَّهمحن رم

  ور الرَّحيمإِنَّه هو الْغَفُ
ايد، از رحمت خدا مأيوس مشويد. زيـرا   بگو: اى بندگان من كه بر زيان خويش اسراف كرده •

 . آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان خدا همه گناهان را مى
 )279: 17(ج  .الميزان: منظور از قنوط، ياس و نااميدي است •
ار رسانه نيز محور قرار داد و مخاطبـان  توان در زبان و گفتالگوي ارائه شده در اين آيه را مي •

 گوناگون را با عبارات و دعوت اميدبخش خطاب قرار داد. 
  )مذمومنامطلوب ( گفتار .ب

ويژگي و الزام تببيين شده در خصوص گفتار مبتني بر عدالت از نگاه قـرآن كـريم،    12در كنار 
ناپسـند از نگـاه قـرآن كـريم      توان براي گفتار مذموم ورا نيز ميو بايسته ويژگي  10دست كم 

را نهي كرده و ناپسند دانسـته اسـت. الزم بـه ذكـر     ها  آنبرشمرد كه به صراحت خداوند متعال 
هاي گفتار عادالنه و مطلوب از نگاه قرآن، به جهـت  ها نيز همچون ويژگياست كه اين ويژگي

د و همه موارد گفتـار  انامكان الگودهي به رسانه در تعامالت كالمي و گفتاري خود احصا شده
 شوند.و كالم مطلوب از نظر قرآن كريم را شامل نمي

  
  )راسته ظاهرفريب(آ گفتار زخرف .1
  :  6انعام،   112يه آ
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 زخْرُف الْقَولِبعـضٍ    يوحى بعضُهم إِلى   عدوا شَياطينَ الْانسِ و الْجِنّ    نَبىِ    و كَذَالك جعلْنَا لكلُ•
  رُورا و لَو شَاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم و ما يفْترَُونغُ

و همچنين براى هر پيامبرى دشمنانى از شياطين انس و جن قرار داديم. براى فريب يكديگر، •
كردند. پس بـا افترايـى    خواست، چنين نمى كنند. اگر پروردگارت مى سخنان آراسته القا مى

 .سازشان  زنند رهاي كه مى
الميزان: كالم زخرف، كالمي است كه ظاهري آراسته و زينت داده شده دارد و به حق شباهت •

 )321: 7دارد اما حق نيست. (ج 
 .زخرف: به معني زينت است و كالم زخرف، به معني كالم آراسته و زينـت داده شـده اسـت   •

 )133: 9(لسان العرب، ج 
شود و اين نوع دستكاري و دخل و تصرف، لون مياي آراسته م بسياري از اوقات، كالم با اليه•

شود كه از مصاديق عدم رعايت عدالت در حقيقت باعث انحراف اذهان و افكار عمومي مي
 رود. زباني به شمار مي

  
  و هياهو) عمل (قيل و قالگفتار بي .2

  :  61صف،  3و  2آيات 
 )3( أَن تَقُولُواْ ما لَاتَفْعلُونَ ) كَبرَُ مقْتًا عنداللَّه2( فْعلُونَلم تَقُولُونَ ما لَاتَ يأَيهَا الَّذينَ ءامنُواْ•
) خداونـد  2بنديـد؟ (  گوييد كه به كارشان نمى ايد، چرا سخنانى مى اى كسانى كه ايمان آورده•

 )3آيد كه چيزى بگوييد و به جاى نياوريد. ( سخت به خشم مى
راف عمل از گفتار و ادعا، توبيخ و مذمت شده است الميزان: در اين آيه هرگونه تخلف و انح•

  )249: 19و اين گونه رفتار و سلوك، منافقانه است. (ج 
آيد كه كنند. از اين آيات برميميتأكيد رسان اين آيات بر عامل بودن و پايبند بودن خود پيام •

نويسـان و  هبايد خود رسانه و عوامل آن اعم از گوينـدگان، مجريـان، نويسـندگان، فيلمنامـ    
فرسـتند،   كارگردانان و ديگر عوامل بايد خود در درجه اول به پيامي كه براي مخاطبـان مـي  

هم كه پس از دو آيه قبلي ذكر شده اسـت، حـاكي از    61صف،  4عامل و پايبند باشند. آيه 
كند تا كالم  ميتأكيد اين حقيقت است كه خداوند متعال بر عمل كردن و عامل بودن بسيار 

 تار صرف، و عمل مجاهدانه، مطلوب و محبوب خداوند است. و گف
  

  :49حجرات،  15آيه 
بِـأَموالهِم و أَنفُسـهِم فـىِ     اْءامنُواْ بِاللَّه و رسوله ثُم لَم يرْتَابواْ و جاهدوإِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّـذينَ   •

مه لَئكأُو بِيلِ اللَّهقُون سدالص  
اند، و با مال و  اند و ديگر شك نكرده مؤمنان كسانى هستند كه به خدا و پيامبر او ايمان آورده •

  اند. اينان راستگويانند. جان خويش در راه خدا جهاد كرده
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الميزان: لم يرتابوا، به اين معني است كه هيچ ترديدي در خود راه ندادند و منظـور از جهـاد    •
خداوند اعم از جاني و مالي در حد استطاعت و توان اسـت.   هم صرف نيرو و تالش در راه

 )330: 18(ج 
براساس اين آيه گفتـار و كـالم صـرف در راه حـق ارزش نـدارد، بلكـه عمـل مجاهدانـه و          •

دهي كنند و در توانند به جامعه خطخداوند است. به عبارتي كساني ميتأكيد ايثارگرانه مورد 
صادق باشند و ترديدي در نيز وفيق و كاميابي برسند كه خود رساني حقيقي به جامعه به تپيام

كنند، نداشته باشند و براي تحقق هايي كه براي مـخاطبان تبيين ميها و موضوعخصوص پيام
 حاضر به پرداخت هرگونه هزينه و جانفشاني باشند.ها  آن

 
  (سست) گفتار هزل .3

  :86طارق،  14آيه 
  .است شده مذمت، در مقابل گفتار فصل سوره طارق 14گفتار هزل در آيه 

 )14( بِالهَْزْلِ) و ما هو 13إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ( •
 )14) و سخن هزل نيست. (13اين كتاب، حق را از باطل جدا كند ( •
 )261: 20(ج  .معني غيرجدي است الميزان: هزل به •
فايده است. تشـبيه   م بىگويد: هزل هر كالمعنى الغر شدن است. راغب اصفهاني ميه هزل ب •

كالمى قـاطع اسـت و شـوخى     ،شده به الغرى. طبرسى آنرا لعب گفته است يعنى: اين قرآن
جـدى آن شـوخى   » جِـدها هـزل  «در وصف دنيا فرمـوده:   189نيست. در نهج البالغه خطبه 

 )155: 7اهللا آمده است. (قاموس قرآن، جبار در كالم است. اين لفظ، فقط يك
 
  متفرعنانه و متكبرانه)(جويانه سلطهگفتار  .4

  :79نازعات،  24آيه 
  فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلى •
  گفت: من پروردگار برتر شما هستم ]فرعون[ و  •
را فرودست و فرومايه ديـدن، مشـابه   ها  آنها و مخاطبان گوناگون و نگاه فرادستانه به انسان •

 ر مقابل قومش داشت.همان رويكردي است كه فرعون متكبرانه د
 
  )ناپسند مجادله( آميزمعاندانه و لجاجتگفتار  .5

  :29عنكبوت،  46آيه 
أُنـزِلَ   بِالَّـذى و لَا تُجدلُواْ أَهلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتىِ هى أَحسنُ إِلَّا الَّذينَ ظَلَمواْ منْهم و قُولُواْ ءامنَّـا   •

   يكُم و إِلَاهنَا و إِلَاهكُم واحد و نحْنُ لَه مسلمونإِلَينَا و أُنزِلَ إِلَ
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كه سـتم پيشـه كردنـد و     ها  آناى مجادله مكنيد. مگر با  با اهل كتاب، جز به نيكوترين شيوه •
ايم و خداى ما و  بگوييد: به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده

  ايم. ست و ما در برابر او گردن نهادهخداى شما يكى ا
الميزان: منظور از مجادله احسن كه در مقابل اهل كتاب توصيه شده، گفتاري است كه در آن  •

امكان ظهور حق و دستيابي به آن فـراهم   ،لجاجت و عنادي در بحث نباشد تا از خالل بحث
 )  138: 16شود. (ج 

   
  (منحرف از حق) گفتار باطل .6

  :22حج،  30آيه 
علَـيكُم    ىذَالك و من يعظِّم حرُمت اللَّه فَهو خَيرٌْ لَّه عند ربه و أُحلَّت لَكُم الْأَنْعـام إِلَّـا مـا يتْلـ     •

ثَنِ ونَ الْأَوم سواْ الرِّجبتَنلَ الزُّور فَاجواْ قَوبتَناج 
زد پروردگارش برايش بهتـر اسـت. و چارپايـان بـر     همچنين هر كس دست از حرام بدارد، ن •

و  سـخن باطـل  هـاى پليـد و   تان خوانده شده. پس، از بت هايى كه براي شما حاللند مگر آن
 .دروغ اجتناب ورزيد

خن ـدر اين آيه، انحراف از حق است و از ايـن رو، سـخن باطـل، سـ     “زور”الميزان: مراد از  •
 شود. دانسته مي ،زور

ر ندارد، يعني گفتاري كه قوت و اعتباري ندارد و در اين زمينه اين كلمه بـين  گفتاري كه زو •
 )335: 4عربي و فارسي مشترك است. (لسان العرب، ج 

  
  (ناپاك) گفتار خبيث .7

  :22حج،  24آيه 
• واْ إِلىده لِ ونَ الْقَوبِ مالطَّي واْ إِلىده يد  والحَْم صرَِاط 
 اند و به راه خداوند ستودنى راهنمايى شده آنان به آن سخن پاك •
 طيب در قرآن كريم، در مقابل خبيث ذكر شده است •
 

 :  14ابراهيم،  26آيه 
 و مثَلُ كَلمةٍ خَبيثَةٍ كَشَجرَةٍ خَبيثَةٍ اجتُثَّت منْ فَوقِ الْأَرضِ ما لَها منْ قَرارٍ  •
 در زمين ندارد و برپا نتواند ماند. و مثل سخن ناپاك چون درختى ناپاك است، كه ريشه •
كه كلمه طيبه را در آيه ما قبل، كلمـه توحيـد.    اند چنان كلمه خبيثه را كلمه كفر و شرك گفته •

هاى غيرطبيعى و كلمـات نـاحق باشـد و    شود گفت: مراد از آن عموم شرك و قانون ولى مي
 )220: 2. (قاموس قرآن، ج مراد از كلمه طيبه، خالف آن
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  گرا گفتار تبعيض.8
برتـر و واالتـر    “مـا ”گرا، نژادپرستانه، و تمايزبخشي بين ما و ديگري كه در آن، نگاه تبعيض •

تري برخوردار است، نگاهي است ، پست و فرومايه و از مرتبه انساني پايين“ديگري”است و 
ان جـاري و  هـاي جهـ  كه ابليس در قبال انسان دارد. اين رويكرد، اكنون در بسياري از رسانه

ها، حاكي از چنين رويكردي اسـت. ايـن   سازيها و ديگريسازي حاكم است و اغلب دشمن
 هـا   آنرويكرد نژادپرستانه ابليس در آيات متعددي در قرآن كريم ذكر شده است كه برخي از 

 شوند:ذكر مي
    
  :  38،  76و  75آيات 

) قَالَ أَنَـا  75( خَلَقْت بِيدى  أَستَكْبرَْت أَم كُنت منَ الْعالينَقَالَ يإِبليس ما منَعك أَن تَسجد لما  •
 )76( .خَيرٌْ منْه خَلَقْتَنىِ من نَّارٍ و خَلَقْتَه من طينٍ

ام  گفت: اى ابليس، چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفريـده  •
) گفت: مـن از او بهتـرم. مـرا از    75يا مقامى ارجمند داشتى؟ ( منع كرد؟ آيا بزرگى فروختى

 )76اى و او را از گل. ( آتش آفريده
 

  :  7اعراف،  12آيه 
 قَالَ ما منَعك أَلَّا تَسجد إِذْ أَمرْتُك  قَالَ أَنَا خَيرٌْ منْه خَلَقْتَنىِ من نَّارٍ و خَلَقْتَه من طين •
ا به سجده فرمان دادم، چه چيز تو را از آن بازداشت؟ گفت: مـن از او  خدا گفت: وقتى تو ر  •

  اى و او را از گل بهترم، مرا از آتش آفريده
  

  :15حجر،  33و  32آيات 
ـ  32قَالَ يإِبليس ما لَك أَلَّا تَكُونَ مع الساجِدينَ( • لْصـن صم شَرٍ خَلَقْتَهبل دجَسأَكُن لّأ الٍ ) قَالَ لَم

 )33ٍ(  .منْ حمإٍ مسنُون
) گفت: من براى بشـرى كـه از گـل    32گفت: اى ابليس، چرا تو از سجده كنندگان نبودى؟ ( •

 )33( . كنم اى سجده نمى خشك، از لجن بويناك آفريده
  
  (دروغ) گفتار كذب.9

  :26شعراء،  223تا  221آيات 
• لىع ئُكُملْ أُنَبه  ن تَنزََّلُ الشَّيينُ (م221اطلىتَنزََّلُ ع (  ُكل    أَفَّاك  ) ٍـيم222أَث   و عـملْقُـونَ السي (

مون أَكْثرَُهب223( َكَاذ( 
) بر هـر بسـيار دروغگـوى    221شوند؟ ( آيا شما را آگاه كنم كه شياطين بر چه كسى نازل مى•

 )223غگويانند. (ان دروآن  دهند و بيشترين ) گوش فرا مى222شوند. ( گنهكار نازل مى
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الميزان: در مجمع البيان، افاك، به معني كذاب دانسته شده است و افك، در اصل بـه معنـي قلـب    •
دهد يعنـي خبـر را از   كردن و برگرداندن است و افّاك، كسي است كه اين كار را بسيار انجام مي

 )330: 15كند. (ج گرداند و قلب ميجهت و جانب صدق به جانب و جهت كذب بر مي
 

  ثمر)(بي گفتار لغو .10
  :28قصص،  55و  54آيات 

) 54بِما صبرَُواْ و يدرءونَ بِالْحسنَةِ السيئَةَ و مما رزقْنَاهم ينفقُونَ (   أُولَئك يؤْتَونَ أَجرَهم مرَّتَينْ •
سـلَام علَـيكُم لَـا نَبتَغـى        ا أَعملُنَـا و لَكُـم أَعملُكـم   و قَالُواْ لَنَ عنْه ْأَعرَضُوا سمعواْ اللَّغْو و إِذَا

 )55الْجاهلينَ(
زداينـد و   اند دو بار پاداش داده شوند. اينان بدى را به نيكى مى اينان به سبب صبرى كه كرده •

اعـراض  ) و چون سخن لغوى بشنوند، از آن 54كنند. ( ايم انفاق مى نيز از آنچه روزيشان داده
كنند و گويند: كردارهاى ما از آن ما و كردارهـاى شـما از آن شـما. بـه سـالمت بمانيـد. مـا        

 )55خواستار جاهالن نيستيم. (
 الميزان: لغو، گفتاري است كه شايستگي اشتغال و تمركز بر آن را ندارد. •
ان به آن تولغو، سخن گفتن بدون انديشه يا به عبارت ديگر سخن چرند و پرند است كه نمي •

 ). 746فارسي:  ـ اتكا كرد. (فرهنگ ابجدي عربي
  

، حكيمانـه  سـكوت  خط مشيويژگي ياد شده، در موارد زيادي، خداوند متعال به  22عالوه بر 
صبر و عدم اعتنـا و آشـفته نشـدن در مقابـل برخـي گفتارهـاي جاهالنـه، منافقانـه، ظالمانـه،          

توانند به ها ميآميز و ... امر كرده است كه رسانهيز، خصومتـآمينـآميز، توهناشايست، مجادله
طـور قطـع در    اساسي در مقابل دشمنان، رقبا و ... در پـيش بگيرنـد و بـه    خط مشيعنوان يك 
اي بسياري از مسائل كنوني موجود در سپهر رسانه خط مشي،اين  و در پيش گرفتن نتيجه اجرا

  كشور بروز نخواهند كرد.
و متانت و  حكيمانه و معنادار م كه در چنين فضايي، به خاموشي، صبربرخي از آيات قرآن كري

  كنند:گوش سپردن همراه با متانت و صبوري توصيه مي
  

  :73مزمل،  10آيه 
• لىبرِْ عاص قُولُونَ  وا ييال ممرًا ججه مرْهجاه و 
  گويند صبر كن و به وجهى پسنديده از ايشان دورى جوى و بر آنچه مى •
  

  :68قلم،  48آيه 
• كبُكْمِ ربرِْ لحى فَاصإِذْ نَاد ُوتبِ الحاحلَا تَكُن كَص كْظُوم  وم وه و  
 در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و چون صاحب ماهى مباش كه با دلى پراندوه ندا در داد •
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  :63منافقون،  4آيه 
  :52طور،  45آيه  
• مهفَذَر تىلَا  حقُونيعصي يهى فالَّذ مهموقُواْ ي  
 رسند، بنگرند را واگذار تا روزى را كه در آن به هالكت مىها  آنپس  •
  

  :50قاف،  39آيه 
• لىبرِْ عقُولُونَ  فَاصا يلَ الْغُرُوب مقَب سِ ولَ طُلُوعِ الشَّمقَب كبر دَمبح حبس و  
پايدارى كن. و در ستايش پروردگـارت پـيش از برآمـدن آفتـاب و      گويند، در برابر آنچه مى •

   پيش از غروب آن تسبيح گوى
  ْ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ فَإِما نُرِينَّك بعض الَّذى نَعدهم أَو نَتَوفَّينَّك فَإِلَينَا يرْجعونفَاصبرِ •
ايم  وعده دادهها  آنى از آن چيزها را كه به پس صبر كن، البته وعده خدا راست است. يا بعض •

  .به نزد ما بازگردانيده شوند ها آندهيم يا تو را بميرانيم و  به تو نشان مى
  :38ص، 17آيه 
  و اذْكُرْ عبدنَا داود ذَا الْأَيد إِنَّه أَواب يقُولُونَ ام  َعلىاصبرِْ  •
 .كرد، يادآور ما داود قدرتمند، كه همواره به درگاه ما توبه مىگويند صبر كن. و از بنده  بر هر چه مى •
  

  گيري نتيجه
رساني به مخاطبان، اصول، هنجارها و الزاماتي را در دستور كار خـود  هاي جمعي در پيام رسانه

هاي جمعي  رساني در رسانه توان براي پيام دارند. از قرآن كريم كه پيام الهي براي بشر است، مي
  به هنجارهايي به منظور توسعه ارتباط عادالنه زباني با مخاطبان الگو گرفت. و دستيابي

مل روشمند در قرآن كريم، دو رويكرد ايجابي و سلبي آيات به ارتباطـات كالمـي   أتدبر و ت
اي بـه منظـور    توان الزامات و هنجارهـايي رسـانه   دهد كه بر اساس هر رويكرد، مي را نشان مي

هـاي جمعـي بـا مخاطبـان تعيـين كـرد. در        و در نتيجه، عادالنة رسانهبرقراري ارتباط مطلوب 
هنجار سـلبي بـراي ارتباطـات     10هنجار ايجابي و دست كم  12بررسي آيات قرآن، دست كم 

گـذاري  توانند در خط مشي هاي كشور مي شده است كه رسانه كالمي مطلوب و عادالنه، احصا
  .رندرا در نظر بگيها  آنمحتواي زباني خود 

ور عملياتي شدن به وسيله ظآنچه در اين مقاله طرح شده است، هنجارهايي هستند كه به من
هـر يـك از   اينكـه  از جملـه   ؛و مطالعات ديگري اسـت  اي، نيازمند بررسيسياستگذاران رسانه

بـراي مثـال    .هنجارهاي ياد شده، در نگاه اول، ممكـن اسـت در تعـارض بـا يكـديگر باشـند      
حكم و قاطع در مقابل استفاده از زبان نرم و لين، در تضاد بـا يكـديگر ديـده    كارگيري زبان م هب

ها و مخاطبـان   شوند، اما بايد توجه داشت كه هنجارهاي مورد نظر قرآن كريم براي موقعيتمي
انـد. در حقيقـت،   بـراي مخاطبـان يكسـاني طـرح نشـده      هـا  آنانـد و همـه   گوناگون ارائه شده
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گـذاران  بررسي، يك نظام معرفتي و دانشي را در اختيار خـط مشـي  هنجارهاي ياد شده در اين 
دهند تا متناسب با اقتضائات مربوط به مخاطب، نوع تعامل و ارتباطات رسانه اي قرار ميرسانه

گيرنـد. در  كار  بهو  ندو زباني كه رسانه بايد در قبال آن مخاطب در پيش گيرند را تشخيص ده
گيرد كه بـراي  يژه مسلمانان، نوعي از ارتباط مورد تمركز قرار ميتعامل با مخاطبان عادي، به و

متمركز باشد. در بسـياري از  ها  آنمثال، ضمن شفاف، نرم و ماليم بودن، بايد بر انديشه و خرد 
، منافقان، جـاهالن و ... سـكوت معنـادار، مدبرانـه و     ها  آنهاي موارد در قبال دشمنان و رسانه

  شود.است كه اين نوع تعامل در قبال ديگر مخاطبان تجويز نمي تأكيدحكيمانه، مورد نياز و 
هايي كه داعية الگوگيري از فرهنگ قرآني دارنـد،  رسد كه رسانهبه طور خالصه، به نظر مي

هـا و  مل بر هنجارهاي مورد نظر قرآن در مخاطبـه بـا مخاطبـان خـود، موقعيـت     أتوانند با تمي
  باطات اثربخشي را با مخاطبان برقرار كنند.     شرايط گوناگون را مديريت و ارت

  ها نوشت پي
  

شود. اين تقسيم اعجازآميز، از واحد موضوعي تقسيم مي 555به  )ص(قرآن كريم بر حسب تعليم پيامبر اكرم . 1
ـ پـس از قرا  )ص(مشهور بوده است؛ به اين مناسبت كـه پيـامبر اكـرم     “ركوعات قرآني”االيام به قــديم ت ئ
مد در ركعات اول و دوم نمازهاي يوميه، گاه يك سـوره كوچـك و بيشـتر اوقــات يــكي از ايـن       سوره ح
اند. اين ركوعات قرآنـي كـه هـر كـدام يـك واحـد        رفته اند و پس از آن به ركوع ميخواندهها را ميقسمت

 سازند.ا ميكنند و ما را با روند بيان مطلب آشنسياق آيات را مشخص مي ةموضوعي هستند، حداقل محدود
(ركـوع) در پايـان هـر قسـمت      )ع(هاي قرآن بـا عالمـت   بندي پر رمز و راز در بسياري از نسخهاين فصل

-به اهميـت ايـن تقسـيم    يتوجه بيهاي قرآن در قرن اخير، به علّت چاپ رخيمشخص شده است، اما در ب
توجهي به آن در  به دليل كم هاي قرآن نيز،ها و چاپبندي، اين عالمت حذف شده است، و در برخي نسخه

سياق آيات اصلي، به اين دليل  ةفراموش شده يا احياناً جا به جا نهاده شده است. تعيين محدود مواردبعضي 
يابي و فهم بهتر و بيشتر آيه اصلي، تا چه اندازه به آيات بعد و قبـل از  است كه بدانيم براي بررسي و مفهوم

   .)1385شتر ر.ك به (مرادي زنجاني و لساني فشاركي، براي مطالعه بي آن مراجعه كنيم.
  محمـدعلي،   حسـين و لسـاني فشـاركي،     مرادي زنجاني،براي مطالعه  بيشتر درباره اين روش، رجوع شود به . 2

  .)1385( ، انتشارات قلم مهرروش تحقيق موضوعي در قرآن كريم
  

 منابع

  .7و ج  4، ج ان العربلس الدين محمد بن مكرم؛ ابن منظور،بوالفضل جمالا
انتشارات موسسه تحقيقـات و توسـعه     ،جستارهايي در شناخت انديشه سياسي معاصر غرب .سيدعليرضا بهشتي، 

 . علوم انساني

  .1387، ، انتشارات سمتمباني دانش اداره دولت و حكومتپورعزت، علي اصغر، ب، 
انتشارات علمي  ، شركت)البالغه امام علي (ع مدار در پرتو نهجمختصات حكومت حق الف.اصغر، پورعزت، علي
   .1387، فرهنگي
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، با مقدمـه و همكـاري   الگوي هنجاري رسانه ملي از ديدگاه رهبران جمهوري اسالمي ايراناصغر. تركاشوند، علي
 الدين آشنا و دكتر پيمان جبلي، انتشارات دانشگاه امام صـادق(ع) دكتر ناصر باهنر و گفتارهايي از دكتر حسام

  .1389، و اداره كل پژوهش سيما
 .1381، ، انتشارات سمتمباني معناشناسي نوين، .شعيري، حميدرضا

، مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم     افزار جامع تفاسير نـور)  تفسيرالميزان (نرم .طباطبايي، عالمه سيدمحمدحسين
  .1384، اسالمي

اكبر و همكاران، نظريه سياسي عدالت،  عليخاني، علي در عدل و قسط در قرآن از منظر سياسي، .اكبر عليخاني، علي
همكـاري مركـز تحقيقـات     پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري بـا   

 .1388، دانشگاه امام صادق(ع)

نـر و ارتباطـات،   پژوهشـگاه فرهنـگ، ه   ، شناختي براي ابرقدرتي ايـران يران آينده به سوي الگويي مردما فياض، ابراهيم. 
1387. 

  قرآن كريم
 .1352، دارالكتب االسالميه قاموس قرآن، .اكبرقرشي، سيد علي

 .1371 ،ترجمه محسن ثالثي، فرهنگ معاصر شناسي،درآمدي بر جامعهكوئن، بروس، 

  .1384، ، سروشارتباطات جهاني در حال گذر؛ پايان چندگونگي .موالنا، حميد
، ؛ گردآوري سيد شريف رضيالسالم)ها و كلمات قصار امام علي عليه ها، نامه عه خطبه(مجمو امام عليالبالغه  نهج

 .1380، السالم سسه انتشارات ائمه عليهمؤم .محمد دشتيترجمه 
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