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Abstract  
The purpose of the present study is to review the role of government in persuading public opinion with 

emphasis on the moral model of the media. This research, using data analysis and studying the Qur’an and 

some traditions, with regard to the difference between moral persuasion and deceitful strategies, presented 

the ethical model of media to persuade public opinion and showed that it is inevitable for the Islamic 

government to employ and oversee some media compatible with the abovementioned model in order to 

continually accompany them. This model relies on the basics of communication and involves ethical 

principles and indices such as benevolence and honesty of the broadcaster, validity and transparency of the 

message, respect for the audience, and observation of their level of understanding. Each of the above 

principles has some criteria according to which the public media are ethically compelled to act through all 

stages of designing, packaging, and presenting the persuasive messages so they do not have a right to use 

unethical strategies for public persuasion because the morality of persuasion mechanism keeps the public 

opinion stay tuned.  
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 چکیده
روش با  این تحقیق است. ها رسانه یاخالق یبا تاکید بر الگو یدر اقناع افکار عموم یهدف پژوهش حاضر بررسی نقش دولت اسالم

 یاخالق یالگو فریبکارانه، یبا شگردها یاخالق اقناع ضمن توجه به تفاوت، احادیثاز  یبرخقرآن و  ا مطالعه دربنیاد و ب تحلیل داده
ناگزیر موظف به استخدام و  یمستمر افکار عموم یهمراه یبرا یو نشان داد که نظام اسالمرا ارائه  یها در اقناع افکار عموم  رسانه

باشد  می یاخالق یها  الگو بر محور ارکان ارتباطات و مشتمل بر اصول و شاخصسازگار با مدل مذکور است. ارائه  یهای نظارت بر رسانه
 هر آن بوده و یآنها، اصول اخالق و رعایت سطح فهم انو تکریم مخاطب و شفافیت پیام استحکام و صداقت فرستنده، یخیرخواه که

طبق آنها  یپیام اقناع ارائهو  یبند بسته ،یدر تمام مراحل طراح باشند می موظف اخالقاً ها  رسانهکه هستند  یهای  شاخص یکدام دارا
 یرا درپ یافکار عموم یمکانیزم اقناع، همراه ی، زیرا میزان اخالقرا در اقناع ندارند یضد اخالق یاز شگردها عمل کنند و حق استفاده

 خواهد داشت.
 

  .یافکار عموم، اقناع یاصول اخالقرسانه،  یاخالق ی، الگویدولت اسالم های کلیدی:  واژه

                                                           

، ارائه شده در های اقناع در مسائل دینی اخالقی در کاربست شیوههای  شاخصرساله دکتری با عنوان:  پژوهش حاضر برگرفته از: .5
 .است 9313دانشگاه قرآن و حدیث، سال 

 90/92/9311 تاریخ پذیرش:؛  21/50/9311 تاریخ دریافت:



 187 با تأکید بر الگوی... نقش دولت اسالمی در اقناع افکار عمومی

 مقدمه. 0

گوناگون است.  یها در قبال مردم در عرصه یدولت اسالم یها تیکی از مسئولی، یمتقاعدساز
شان نسبت به عملکرد یو اقناع ا یرسان فه اطالعیعالوه بر خدمت به مردم، وظ یت اسالمیحاکم
 ایامروز در دن»کند:  یح میتصر یدر ضرورت اقناع و متقاعدساز یمردان را نیز دارد. مقام معظم رهبر دولت

اما متأسفانه  ،دهند یو باطِل مطلق را حق جلوه م دیرا سف اهیس ،یغاتیتبل دهیچیپ یها وهیبا پروپاگاندا و ش
کم  را دست یو هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عموم قیدق یا رسانه یما کارها یها از دستگاه یاریبس

داند، بر روش درست  یم یغات را دو رکن اعتمادسازیو تبل یکه کار عمل ی(. رهبر0/0/9313« )اند گرفته
ح و ید و صریبگذار ین را در معرض افکار عمومیا»د: یفرما ید کرده و میهم تاک یو اعتمادسازاقناع 

اف با مردم در ا گری ید یدر جا یا  (. امام خامنه0/0/9399« )دیها صحبت کن نهین زمیروشن و شفِّ
تا مردم صحت عملکرد شما را احساس  دیکن نییمردم تب یروشن و مستدل و هنرمندانه برا»د: یفرما  یم

 (.0/0/9313« )کنند
رتر یپذ مردم دارند، امکان یدر زندگ یمعاصر حضور فعال یایها که در دن ند مذکور از رهگذر رسانهیفرا
است. البته  یت در جهت اقناع افکار عمومیکمك به حاکم یتر بوده و استفاده از آنها برا الوصول و سهل

 د بر محور اخالق باشد. یها با رسانه یات اقناعیمتفاوت بوده و عمل یب و الپوشانیبا فر یمتقاعدساز
و استفاده از  یدر اقناع افکار عموم یت اسالمیفه حاکمیح بر وظیپژوهش حاضر درصدد است با تصر

کمك  یبرا ها د که رسانهید نماین نکته تاکیها را ارائه کند و بر ا رسانه یاخالق ین جهت، الگویها در ا رسانه
ام طبق ارزش یو ارائه پ یبند ، بستهیفه دارند در تمام مراحل طراحیت در جهت اقناع مخاطبان وظیبه حاکم

است و  یاخالق یها بر اصول و شاخص ینه مبتنین زمیها در ا رسانه ی، عمل کنند. الگویاخالق یها و الزام
 ندارند. یساز برا در اقناع و مجا یضد اخالق یآنها حق استفاده از شگردها

  یشناس . مفهوم3

اعم از سه  یاسالمت یحاکم را مجموعه کارگزاران یم، دولت اسالمین مفاهییند تبیق در فراین تحقیا
دولت به »داند که مشغول انجام خدمت هستند.  یم یتیحاکم ینهادها ریه و سایه، مقننه، قضائیقوه مجر

 فهیاست که وظ یو کارگزاران حکومت یاجرائ یها دستگاه ،یو قضائ یحقوق یمجموعه نهادها یمعنا
ی محمد) «را بر عهده دارد یمنفعت عموم نیمأبه منظور ت ،یبر قانون اساس یمبتن ،بر مردم یحکمران
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 یا ، نقش رسانهیدر اقناع افکار عموم ی(. منظور از نقش دولت اسالم03: ص9313 ،ینادر و مزرعی
نه ین زمیدر ا یت اسالمیها است که حاکم یگذار استیمردم در س یو همراه یدولت جهت متقاعدساز

مدار و نظارت بر  اخالق یها س رسانهیل تأسیط مساعد از قبیجاد شرایرخواهانه و صادقانه با ایفه دارد خیوظ
 در اقناع افراد جامعه تالش کند. یرسان ُحسن اطالع

بندی پیام پرداخته   به بستهآن  ا استفاده ازب که شود یف میتاثیرگذاری تعر به عنوان ابزار رسانهن یهمچن
شوند که البته با گسترش فضای مجازی، و  یمخاطبان نسبت به مسائل، متقاعد م شود و از رهگذر آن، یم

طره بر مخاطبان ین حال سیتر و در ع شتر، اثرگذاری آنها جذابیها ب ت جنگ نرم، تعدد رسانهیحساس
 یبرا یا ط مناسب رسانهیجاد شرایدر ا یت اسالمیهت نقش حاکمن جیتر شده است. بد   پیچیده

 ی، برایوابسته به دولت اسالم یها ها و ارگان تر از قبل شده و سازمان ، حساسیافکار عموم یمتقاعدساز
و  یهمراه با کارآمد یا د در کاربست رسانهیخود، با یرسان ف خدمتیر وظایمردم، عالوه بر سا یهمراه

 مردم نیز تالش کنند. یاقناع و همراه، در یاثربخش
هماهنگ با آن  درستجه یدن به نتیرس وظیفه دارند در و مدلی است که افرادعمل  یراهنما همان الگو

با است که  یاخالق اسالمو بر محور  ینید یها ق متخذ از آموزهین تحقیشوند. تولید و ارائه الگو در ا
 یق از الگوین تحقی. منظور اکند  ید میتأک یو ُحسن فعل یفاعل ُحسنها بر   یستگیها و با  مالحظه ارزش

است که کاربست آن در مقام عمل عالوه بر آنکه  ییو ارائه الگو یها، طراح ، اقناع توسط رسانهیاخالق
د، استفاده از اصول و ینما یتر م ها را کارآمدتر و اثربخش توسط دولت و رسانه یزم اقناع افکار عمومیمکان

مردم با  یو همراه یاقناع سبب اعتمادسازِ  یاخالق یها وهیر کاربرد شیو ناگز یاخالق یها شاخص
 گردد. یم یدولت اسالم یها یگذار استیس

ح دارد و آن را یاقناع تصر یاتیف عملیق بر تعریارائه شده، این تحق یمتعددف یتعارهرچند درباره اقناع 
ها،  رسانهبا استفاده از  یدولت اسالم داند که یم یافکار عمومهوشمندانه بر و  یاخالقفراگرد تأثیرگذاری 

، یاعتمادساز جهتاست، در  یاخالق یها اقناع که شامل اصول و شاخص یاخالق یها وهیبا کاربست ش
اقناع و رابطه دو بر فراگرد بودن که ف یتعرن یکوشد. ا یمردم نسبت به مسائل مختلف م یت و همراهیرضا

داند و  یب میو به دور از فر یر اخالقیها را ناگز رسانه یات اقناعید دارد، عملیمردم تاکن دولت و یطرفه ب
مردم با  یزان اعتماد، اقناع و همراهیرا م یا مطلوب رسانه یها با روش یزم اقناع اخالقیاستفاده از مکان

غات یشدن تبل یسبب خنث یدر اقناع افکار عموم ین روند اخالقیشمارد که البته هم یت برمیحاکم
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 ز خواهد بود.یبکارانه دشمن در جنگ نرم نیفر
 شود یگفته مها و الزامات  آن دسته از هنجارها اعم از ارزشاقناع در پژوهش حاضر به  یاصول اخالق

 یریکارگ که اگر در به و اجرا شوند ید بر محور آنها طراحیبا یاقناع یها وهیغ و کاربست شیند تبلیفرا که
از اصول اخالق  یزان تخطین صورت به میر ایدر غ، رخ داده یاخالق اقناع ت شوند،یاصول رعاآن  ها، وهیش

 هستند.رنده یفرستنده و گ ام،یدر سه حوزه پ اصول مذکور خواهد بود. یضد اخالقزم اقناع، یمکان ،یاسالم
ها  وهیبودن ش یاخالقزان یو مفراگرد اقناع که ارزش  هستند ییگرها نشان زیاقناع ن یاخالق یها شاخص

توان  ین آنها مییدارند و با طرح و تب یستگیو با یجنبه ارزشه، بود یفیکها  ن شاخصی. اکنند یرا مشخص م
 یها نمود. در واقع شاخص یابیل و ارزیك مسئله را تحلیا یك موضوع و ی یو ارزش یاخالق یها جنبه

 ا قرابت آنهایها، و فاصله  وهیبودن ش یو اخالق یزان عقلیاقناع را مشخص نموده، م تیفی، کیاخالق
 یها تیبر محور مسئول مورد بحث یکنند. نشانگرها یم یابیل و ارزیتحل یارها و اصول اخالقیبا مع را

 شوند. ین مییرنده تعیام، فرستنده و گیدر سه حوزه پکننده  اقناع

 . روش پژوهش2

از آنها پرداخته که کشف  یریگ جهیها و نت استخراج داده، کشف بهاد یبن ل دادهیروش تحلبا  پژوهشن یا
م و یمرتبط با واژگان مورد نظر بوده و هر مرحله استخراج مفاهث یات و احادیآ اسناد به اب ها و استخراج داده

 ،ادیبن ل دادهیروش تحل ل استفاده ازیدلباشد.  ن عرصه مییها همراه با مصاحبه با متخصصان ا یکدگذار
ها را در هر مرحله  دادهدهد  که به پژوهشگر امکان میاست ق یبودن مسائل مربوط به موضوع تحق یاکتشاف

های مستخرج، نظر شخصی   نظران به اشتراك بگذارد و صحت و سقم آنها را بسنجد. لذا، تئوری با صاحب
باز،  پژوهشگران نیست، بلکه از محیط و شرایط واقعی به دست است. این روش سه مرحله کدگذاری

کند   ها و استخراج تئوری هدایت می سازی تا اشباع داده  محوری و گزینشی دارد که پژوهشگر را از مفهوم
؛ 01: ص9333 ؛ مارشال و گرچن،929: ص9391 ؛ محمدپور،19-10: ص9390 استربرگ، )جی

ز ین لمکمِّ  یا پرسشنامهها،  ن پژوهش، هنگام انجام مصاحبهین جهت در ای(. به هم00: ص9393 فلیک،
 یو ارائه الگو با خطا ییج نهاینتا تا در نظر گرفته شده م مستخرجیمفاه یسنج رتبهو  یابیاعتبارکرد یبا رو
ج در یمحاسبه نتا و بودهازمند روش یها ن تین اولوییو تع یینها یها  داده یعتبارسنجرخ دهد. ا یکمتر

 .است یآمار یها متداول در پژوهش یروشکه ب معکوس صورت گرفته یاد با ضریبن ل دادهیروش تحل
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ب معکوس یت اول با ضریاولو شوند و در زمان محاسبه، یم یبند رتبه، مختلف یها نهین صورت که گزیبد
ب معکوس در یمحاسبه ضر د.یآ یاز هر رتبه به دست میشود و امت یت محاسبه مین اولوینسبت به آخر

باشد. به   یم یریگ  اندازه یها  اسین مقیتر  جیاز را یکیاست که  یکرت هم مورد استفاده جدیاس لیمق
گیرد  قرار میاستفاده  مورد هم 5دمنیبر آزمون فر یمبتن یها معکوس در پژوهش یکدگذار عالوه،
: 9393 ؛ سلیمی و همکاران،950-93: ص9390 ؛ صوفی و همکاران،201: ص9390 زاده، )حسن

نظران پس از استخراج مفاهیم از منابع دینی به  دیدگاه صاحبشود که استفاده از  (. تاکید می05-09ص
های ایشان است تا خطاهای احتمالی کاهش  بندی داده های پژوهشگر و اولویت معنای اعتبارسنجی گام

 اخالقی اقناع، نظر یها یابد. توضیح آنکه، در طول انجام پژوهش، برای کشف اصول و شاخص
کارشناس مسائل دینی نیز  بر تخصص در حوزه اخالق و ارتباطات، نظر لحاظ شده که عالوه  صاحب 25
 اند. بوده

 یها در اقناع افکار عموم رسانه یاخالق ی. ارائه الگو0

  انجام شده است: ی، سه گام اساسیها جهت اقناع افکار عموم رسانه یاخالق یالگو یدر طراح
 یارکان ارتباطات، کارآمد، اثربخش و اخالقزم اقناع را با توجه به یمورد نظر مکان یآن الگو ،اول

است که با  ینیبرخاسته از متون د یرش اصول اخالقی، منوط به پذیاقناع یداند. دوم آنکه ارائه الگو یم
 :عبارتند از اصولن یاند. ا ام و مخاطب به دست آمدهیاد در سه ضلع رسانه، پیبن ل دادهیروش تحل

در  ت سطح فهمیرعام و یتکر ،امیه پیدر ناح تیشفاف و استحکام، ه منبعیدر ناح صداقتو  یخواهخیر
ق فراگرد یبر محور اصول اقناع است که به صورت دق یاخالق یها ه مخاطب. گام سوم، کشف شاخصیناح

ام به مخاطب یام تا زمان انتقال پیپ یها را از زمان طراح بودن رسانه یزان اخالقیکند و م یم یابیاقناع را ارز
ل یات و با تحلیات و روایافت از آیز با رهیاقناع ن یاخالق یها د. استخراج شاخصینما یمشخص م

ب یم با ضرینظران و محاسبه مفاه ، مصاحبه با صاحبهدفمند هپرسشنام یطراحاد صورت گرفته که یبن داده
ل هر مرحله کدگذار  دهنده نشان 9بوده است. شکل شماره  ینشیو گز یآزاد، محور یمعکوس، مکمِّ

 است. یها در اقناع افکار عموم رسانه یاخالق یمستخرج و الگو یها مجموعه اصول و شاخص

                                                           

1. Friedman 
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 یها در اقناع افکار عموم رسانه یاخالق یالگو -0شکل 

 

 یها در اقناع افکار عموم ن نقش دولت و رسانهیین الگو و تعیی. تب5

الگو، به نقش دولت  ین محورهاییها در اقناع مخاطبان، ضمن تب رسانه یمدل اخالق یبا توجه به طراح
 شود.  یو رسانه پرداخته م

 آن یها و شاخص ی. اصل خیرخواه5-0

ت خیر، اصل مهم اخالقی برای دولت و صاحبان رسانه ها  با مطالعه در متون دینی مشخص شد نیِّ
ت که قصد انجام عمل و همراه با اراده انس می (، زمان 90-92: ص9319 انی است )مصباح،باشد. نیِّ

هرگاه گفتار » :فرماید کند. امام)ع( می ن میی)ع( اقناع را دلنشیش امام علیبا خلوص، طبق فرما یهمراه
ناهمگون ت او یبا نر و هرگاه گفتا ردیپذ شنونده گفتارش را می ت او همگون گردد،ینده با نیگو

ح ی(. تصر202: ص9393 شهری، )محمدی ری« ندینش نمیباشد،گفتارش به خوبی در دل شنونده 
ند اقناع است. مانند سخن یدهنده اصل خیرخواهی در فرا نشان یثیحد یها د آموزهیو تاک یقرآن یها گزاره

ِه ما ال» :فرماید میقومش که نسبت به وح حضرت ن ی َو َأْنَصُح َلُکْم َو َأْعَلُم ِمَن اللَّ ُغُکْم ِرساالِت َربِّ  « َتْعَلُموَن ُأَبلِّ
اد به دست آمده، عبارتند از: یبن ل دادهیکه در الگو و براساس تحل یرخواهیخ یها  (. شاخص02)اعراف،
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ت، هماهنگی، فروتنیانصاف، همدل  گفتار و رفتار. ی، محبِّ
(، به دولت و 992: ص9393 ،یجانی)آذربا استاخالق ن یمیس و نیقاعده زرِّ انصاف که همان 

ش هم یبر مخاطبان خوپسندند،  یکه آنچه در اقناع بر خود م یفهماند تا زمان یمها  صاحبان رسانه
از  یکین امر داللت دارد و یت معصوم بر ایآنها تداوم داشته است. روارخواهی یبه همان اندازه خ د،نپسندب

است که (. قابل توجه 25: ص9303 ،یکند )ابن شعبه حران یم یرخواه را انصاف معرفیانسان خ یها نشانه
با مقاومت و مخالفت مخاطبان  یبه منظور بهره بردن شخص یافکار عمومده گرفتن عالئق و منافع یناد

با (. انصاف 903: ص9390 ،ی)متول ددارنن غبتدهنده ر  امیپ یها یآنها به خودخواه و شود یمواجه م
ی و تجلِّ  انصافشتر جنبه عقالنی در یی دارد، اما تفاوت آن دو به تبلور بیها شاخص همدلی همخوانی

و درك  مردمی قرار دادن خود به جای یتوانا دولت که همدلی گردد. شتر جنبه عاطفی در همدلی برمییب
شود و در اقناع موثر است )اس  ین دولت و مردم میب ی، سبب رابطه عاطفت آنها همراه با احترام استیموقع
 (.950: ص9393 ،ی؛ ساروخان930: ص9310 تن،

گری در جذب و اقناع یآنها و شاخص د یرخواهیمردان و صاحبان رسانه که نشانه خ دولتفروتنی 
َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمنیَن »در رفتار:  یمخاطب است، گاه  در گفتار یو گاه (290 )شعراء، «َواْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتَّ
ما اَنا َبَشٌر ِمْثُلُکم»د: یفرما یت تواضع میامبر)ص( در نهایر قرآن، پیمتبلور است. به تعب بگو من هم » ،« ُقْل انَّ

 ینکه اخالقیعالوه بر ا یهمراه با خودپسند یات اقناعی(. اما عمل0 )فصلت،« بشری مثل شما هستم
 خشمگینان او کسی که خودپسند باشد،ی)ع(: امام هاد ریاست و به تعبمانع اقناع  و باعث تنفرست، ین

)ع( است ی(. همچنین شاخص محبت براساس کالم امام عل351ق: ص9092 ،یلمی)د بود بسیار خواهند
ه یغ را بر پایگر تبلید ی(. از سو05ق: ص9095 آمدی، یمیداند )تم  یم رخواهیینشانه خرا  محبتکه 

َرْحَمًة  َوما أْرَسْلناَک إالِّ » فرماید: میکریم نیز قرآن (. 039: ص9331 ،یدرضیکند )س یم یمحبت معرف
 )ص(امبریپ اگر مهربانیبوده و  یامبر)ص( بر مهربانیکنند که بعثت پ  ید میگر هم تاکیات دی. آ«ِلْلعاَلمیَن 

گفتار و رفتار، متخذ از اصل  ی(. شاخص هماهنگ901 )آل عمران، شدند مردم از دورش پراکنده می نبود،
 ح داده خواهد شد.یل آن توضیباشد که ذ یصداقت هم م

 آن یها و شاخص صداقت. اصل 5-3

داشته در تمام مراحل اقناع  دیها با صاحبان رسانهدولت و است که  یگرید یاصل اخالق صداقت،
و هر دو با هم بیان با اعتقاد خبردهنده ، با واقع مطابقت گفتار سه وجه ی. صداقت از صدق بوده و داراباشند
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( که 231ص :9390 ،یکن  یمهدو؛ 92، ص0: ج9390 ،یتهران؛ 23، ص91ق: ج9093 شده )طباطبایی،
ذیَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن ما الَتْفَعُلوَن َکُبَر َمْقتًا ِعْنَد »فرماید:   اند. قرآن می  آیات و احادیث بر آنها تاکید داشته َها الَّ یا َأیُّ

ِه َأْن َتُقوُلوا ما الَتْفَعُلوَن  قت گفتار با واقع و رفتار روشن است. آیه . داللت این آیه بر مطاب(3-2،صف) «اللَّ
هَ  َنْشَهُد قاُلوا  اْلُمناِفُقوَن  ِإذاجاَءَك » :کند  یگری بر وجه دوم داللت مید َك َلَرُسوُل اللَّ هُ  ِإنَّ َك َلَرُسوُلهُ  َواللَّ هُ  َیْعَلُم ِإنَّ  َواللَّ

 ،دهند که به رسالت پیامبر)ص( شهادت می انمنافق سخنآنکه  با(. 9 )منافقون، «َلکاِذُبون َیْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفِقیَن 
 گوینده مطابق نیست را سخن با اعتقادیز، دهد قرآن به آنها نسبت کذب می مطابق با واقع است،

 (.209: ص9390 ،یآمل یجواد؛ 23، ص91ج  ق:9093 ،ییطباطبا)
ِذیَن » :کرده ب نهییرا با استفاده از فر اقناعقرآن در مقابل صداقت، کذب و فریب قرار دارد که  لَّ ْیٌل لِّ فَو

ْیٌل لَّ  ِه ِلَیْشَتُروْا ِبِه َثَمًنا َقِلیاًل َفَو ا َیْکُتُبوَن اْلِکَتاَب ِبَأْیِدیِهْم ُثمَّ َیُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِد اللِّ مَّ ُهْم مِّ ْیٌل لَّ ا َکَتَبْت َأْیِدیِهْم َوَو مَّ ُهم مِّ
اهداف، شگردهای فریبکارانه  دن بهیب برای رسیفرنکوهش در  نیز )ع((. امام علی31)بقره، «َیْکِسُبون

ا معاو ست،یمدارتر ن استیه از من سیمعاو سوگند به خدا،» :دیفرما  یکند و م یان میمعاویه را ب گر  لهیه حیامِّ
کفر و ، و هر گناهی گناه، یبیفرولی هر  ن افراد بودم،یتر ركیز، ناپسند نبود بیفر اگر. تکار استیو جنا

 (.390)سید رضی: ص« انکار است
 یها و هماهنگ  امیدر اقناع، عدم تعارض پ ییگو صداقت عبارتند از: عدم اغراق یاخالق یها شاخص

گاه  چیر اقناع با مردم صادق هستند، هیها در مس که مسئوالن و رسانه ین اساس، تا زمانیگفتار و رفتار. بر ا
: 9393 است )عبدالله دراز، یبه اندازه کتمان آن خطاکار ت،یواقع در  مبالغهرا یکنند، ز یاغراق نم

ضد انقالب  یها ج رسانهیدستورالعمل را ،ستییای پروپاگاند وهیعنوان شبه ی ینما بزرگ(. البته 301ص
 ءر قابل هضم در ذهن مخاطبان القایده و غیچیف و قابل حل به صورت معضلی پیکه نقاط ضعاست 

با مردم گفتار متناقض  یل صداقت، کارگزاران دولت اسالمیمچنین به دل(. ه930: ص9310 ا،ی)ک شود می
ن یدتر)ع(، بامام علیش یست. براساس فرمایگر نیکدیز متعارض یها ن  رسانه یها  امیپ یبند  ندارند و بسته

(. 095ق: ص9095 آمدی، یمی)تم دیگر را نقض نمایگفتار آن سخنانی است که قسمتی از آن قسمت د
دهد و  وعده می د،یگو د و دروغ مییگو سخن می او» فرماید: می عمروعاص یها  بکارییفرامام)ع( درباره 

وسته یپ که صداقت ندارد، یکس ،)ع(امام(. طبق سخن 255: ص9331 ،یدرضی)س« دینما تخلف می
 ند.ک  سخنانش را نقض می

اد یبن ل دادهیمورد نظر بوده که با تحل یدر الگون شاخص اخالقی یتر برجسته، هماهنگی گفتار و رفتار
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َوما ُأریُد َأْن » فرماید: ش میقومبه  بیحضرت شع. اند  د داشتهیبه آن تاک ینیبه دست آمده است و متون د
 ،مینما  ب نمییشما را به طاعتی ترغ خورد که  ی)ع( قسم می(. امام عل99 )هود، «ما َأْنهاُکْم َعْنهُ   ُأخاِلَفُکْم ِإلی

نکه قبل از شما از آن باز یمگر ا، دارم  رم و از گناهی بازنمییگ  شی میینکه به عمل به آن از شما پیجز ا
 یدارد، در امر و نه یاسیکه قدرت س ین جهت کسی(. به هم205: ص9331 ،یدرضی)س «ستمیا می

در  )ع(یش باشد. امام علیر ادعاید در مسیه بایاز بق آنها خودش زودتر ینسبت به مردم و متقاعدساز
م یبه تعل ،گرانیم دیتعل ش ازید پیبا دهد، مردم قرار می یشوایکسی که خود را پ»د: یفرما یسخنی دیگر م

است:  یضد اخالق یر، امرناسازگاری عامدانه گفتار و رفتا(. 9993: ص9331 ،یدرضی)س« پردازدب دخو
ذیَن » َها الَّ  (.2 )صف، «آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلوَن  یا َأیُّ

 آن یها و شاخص شفافیت پیام. اصل 5-2

 یمعرف انامبریپ فهیوظ ین و رساندن روشن رابالغ مبها است و قرآن  ، اصل اخالقی دیگر رسانهتیشفاف
دور از ان شفاف و به تا مخاطب (92ن،تغاب؛ 93س،؛ ی99عنکبوت،؛ 00نور،؛ 92و30)نحل،نموده 

قرآن ضد اخالقی است. لذا،  ،ها فرصت نهدر رفت به دلیل ها نسبت به پیام قانع شوند، وگرنه اقناع  پیچیدگی
بران امپی . به همین جهت(03 )نساء، «َو ُقْل َلُهْم فی َأْنُفِسِهْم َقْواًل َبلیغاً »: فرماید میداده، به گفتار رسا دستور 

اند که هم مردم و هم دانشمندان به آسانی  بیان کردهبه سادگی به دور از پیچیدگی و  معارف دینی را باالترین
ت، موضوع ی(. شفاف990، ص92: ج9399 ،یجوادی آمل؛ 900، ص90: ج9393 فهمیدند )مطهری،  می

شده، از فساد  یمسئوالن باعث نظارت همگان یت آن از سویاست و رعا یدر اداره جامعه اسالم یمحور
ت افکار یمردم به حکومت و اعتماد و رضا یکیکند. همچنین ضمن دفع شبهات باعث نزد یم یریجلوگ
 (.10-19: ص9319، ، ارسطا و ملک افضلی اردکانییطاهرشود )  یم یعموم

گاه یها شاخص یت دارایها، شفاف رسانه یاخالق یدر الگوِ  ، پرداختن به اطراف مسأله، یبخش یآ
گاهی ،یساز شفاف ینیمتون د ام و وضوح است. براساسیپ یسادگ به دنبال دارد. به و رفع ابهام  یبخش آ

ِه َعلی  ُقْل هِذِه َسبیلی» فرماید: مین جهت قرآن یهم َبَعنی  َأْدُعوا ِإَلی اللَّ (. هرچه 959 )یوسف، «َبصیَرٍه َأَنا َو َمِن اتَّ
 یشتریبه آنها رغبت ب شده، مردمشتر یام بیت پیشفاف شتر باشد،یب ها  دولت و رسانه یاز سو ییافزا رتیبص

گاهدارند. گر ی(. نشانه د231-233، ص9: ج9390 )زورق، استاقناع رش و یپذ، شرط الزم یگفته شده آ
ادراك ل است که چون ین دلیبودن شاخص، به ا ی: اخالقاست پرداختن به اطراف مسئله ،یساز  شفاف
با  ییها  امیپنکه یگوناگون مسئله دارند، ضمن ا یایزوا شناختل به یتما ، آنهاذهنی است ها معموالً   انسان
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: 9310 )اس تن، ر دارندیده مخاطبان تاثیر عقیدر تفس جه انتزاعی،ینتبا ی یها  امیشتر از پیب ح،یجه صرینت
در  ،ییگو  دگییچیتوان با پ نمیت هستند و یگر شفافیام، دو شاخص دیو وضوح پ ی(. سادگ290 ،22ص

 (.909: ص9390 ،ی)متول گران بودید دییرش و تایپذ، انتظار مجاب شدن

  آن یها و شاخص استحکام پیام. اصل 5-0

ها نقش مهمی در یاری نظام اسالمی نسبت به اقناع مردم دارند، عدم انجام و  با توجه به اینکه رسانه
(. به 293: ص9319 سازد )بابایی ساخمرس،  کوتاهی در انجام وظایف محوله، جامعه را با خطر مواجه می

ها بر   در اقناع رسانهاصل استحکام بندی پیام، حساسیت زیادی داشته باشند.  همین جهت باید در بسته
ی را یها  امید پیباها  دست آمده که چون اقناع نیازمند مبنای مستحکم است، صاحبان رسانه همین محور به

باشد  ینیقییا مستدل به عقل، یا مستند به تجربه کشف و شهود،  ت،د که برخاسته از کتاب و سنِّ نیصادر نما
؛ جوادی 90-95، ص0-0: ج9390 های معرفتی در فهم مخاطبان است )مصباح یزدی،  که همان رهیافت

ْمَع َو »شود.  ن اصل از قرآن و روایات فهم میی(. ا200: ص9390 آملی، َوال َتْقُف ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم انَّ السَّ
آور  روی و استفاده از مطلبی که علمیپه، یاین آ طبق(. 30 )اسراء،« اْلُفؤاَد ُکلُّ اولِئَك کاَن َعْنُه َمْسُئوالً  اْلَبَصَر َو 

 ِإْن ُهَو ِإالَّ   ما َیْنِطُق َعِن اْلَهویو» فرماید: می شهای رسول  امیقرآن درباره استواری پ اخالقی است. ضد ست،ین
کند و  قرآن بر اعتمادسازی مخاطبان تالش میشود که  می دهیه فهمیآ حیتصر از(. 0-3 جم،)ن «َوْحی ُیوحی

داند که  به عالوه پشتوانه سخن رسول را کالم خدا می. دینما  را خالی از هوس معرفی می )ص(امبریکالم پ
بر تو باد به » فرماید: می)ع( است که سخن امام علیاز ضرورت استحکام  ام دارد.یداللت بر استحکام پ

ق: 9095 )تمیمی آمدی،« دانی شناسی و حقیقت آن را نمی دوری از سخن درباره چیزی که روش آن را نمی
درباره : »مشهود است شانیاگر یدر سخن د، استوار نهی امام در استفاده از سخن بی(. صراحت 933ص

گاه سخن آن کن، فکر» فرماید: می(. آن حضرت 303)همان: ص« سخن نگو آنچه از آن شناخت نداری،
 (.093)همان: ص« تا از لغزش مصون باشی ،بگو

ام یاستحکام پ یاخالق یها ها، شاخص  امیاعتبار روش، اعتبار منبع، شهامت در گفتار و عدم تعارض پ
هستند که اگر در عملکرد دولت و رسانه نسبت به مردم مشاهده شد، هم محور اخالق و هم جذب و اقناع 

های تکراری در   شهیهای کهنه و کل  قالب اند که  درباره اعتبار روش گفتهمنابع ارتباطی  رد.یگ  یصورت م
: 9390 ،یاست )متول امیانتشار پمهم  یها  ، از مولفهکند و مجرای مناسب  مخاطب را قانع نمی ام،یارسال پ

رآن مستنبط است ات قین مطلب از آیکند. ا  یه نمیله را توجی(. طبق اعتبار روش، هدف وس911 ،991ص
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ها حق استفاده از   ث، دولت و رسانهی(. طبق احاد29-23 ؛ کهف،30-33 ؛ اسراء،31 ؛ بقره،01 )مائده،
اگر اهدافشان مطلوب باشد. به عنوان  یرا ندارند، حت یدر جهت اقناع افکار عمومبکارانه یفر یها روش

دست به دامان  یاقناع افکار عموم یه، برایمعاو یبکاریکند که در مقابل فر  یح میتصر )ع(ینمونه امام عل
ف عو بن عبدالرحمن، خالفت  یشورا ین در ماجرای(. همچن009: ص9331 ،ید رضیشود )س  یب نمیفر

 یآن حضرت برا.  عمل کند نیخیش رهیس به امامکه  یبه شرطدهد،  ی)ع( رأیحاضر بود به حضرت عل
ک  و مودینپ بیراه فر یت الهفبه خال دنیرس ت رسول خدا و اجتهاد خودش عمل سنِّ ، به کتاب خداد کرد یتأ

 .(01ص :9330 ان،ی)جعفر خواهد کرد
 و ادانل، جاوثمخاطب است )اقناع استحکام و از عوامل موثر در  ی، شاخص اخالقاعتبار منبع

 فرماید: می(. قرآن در استناد محکم به منابع معتبر 939: ص9313 و تارانتاش، پاشنک؛ 321: ص9310
ْیٌل »دارد:   یف و خالف واقع برحذر میضع ی( و از استنادها30 )اسراء، «َوالَتْقُف ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم » َفَو

یْ  ِه ِلَیْشَتُروا ِبِه َثَمنًا َقلیاًل َفَو ذیَن َیْکُتُبوَن اْلِکتاَب ِبَأْیدیِهْم ُثمَّ َیُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَّ ْیٌل  ٌل َلُهْم ِللَّ ا َکَتَبْت َأْیدیِهْم َو َو ِممَّ
ا َیْکِسُبوَن  ن شهامت در گفتار، یر است. همچنیه اخیه آیز شبیسوره مائده ن 09هی(. آ31 )بقره، «َلُهْم ِممَّ

 ،یست )متوله ایارتباط دو سو جادیابازدارنده در ر اقناع بوده و ترس، عامل یگر استحکام در مسیشاخص د
ِه َو : »کند  یم ین نشانه معرفیرا به ا ینیدرسالت ان یمتول قرآن(. 21: ص9390 ُغوَن ِرساالِت اللَّ ذیَن ُیَبلِّ الَّ

هَ  َو ال َیْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ   َیْخَشْوَنهُ   (. 31 )احزاب، «اللَّ

 آن یها . اصل تکریم و شاخص5-5

: 9330ینی،حس یخسرو) است ی، شرافت و عزت انسانی، ارجمندیدر معانی بزرگوار کهکرامت 
ْکَرَمُکْم   ِإَن » فرماید: از قرآن اتخاذ شده که می(، 92، ص0ج ِه َأْتقاُکم  َأ کرامت، (. 93)حجرات، « ِعْنَد اللَّ

ن یفه بر زمیکند که او را اشرف مخلوقات و خل ت خداوند بازگشت مییشرافت و عظمت ذاتی انسان به عنا
ْمنا َبِنی آَدمَ » قرار داد:  های ذاتی و  توجه به کرامت انسان و واالیگاه یجا مالحظهبا (. 35 )اسراء، «َوَلَقْد َکرَّ

با کرامت  باید طراحی و اجرایی شدن آنن است که یا ر اقناعمنظور از اصل قرار گرفتن کرامت دتکریم او، 
خاطب و توهین به متمسخر فریب، الزام، با ها  توسط رسانهکه  ی، وگرنه آن اقناعباشد سوهم مخاطب یذات

 است.اخالقی ضد  سازی  مجاب همراه باشد،

به وند خداآن مستنبط است.  اصالت اخالقی تکریم مخاطب و بلکه یگاه واالیجا ینیدمتون از 
فرعون به نرمی سخن  مانندشخصی اقناع حتی در رویارویی با غ و یدر مقام تبل دهد امبرش دستور مییپ
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ُه َطغی  اْذَهبا ِإلی» :کندمالحظه را  وید و کرامت انسانی یبگو ناً   ِفْرَعْوَن ِإنَّ . (00-03 )طه، «َفُقوال َلُه َقْواًل َلیِّ
ر یم سایتکر ت شود،ید رعایفرعون با ثلگرانی م انیتوجه به کرامت انسانی در طغدر مقام اقناع، وقتی 

اِس ُحْسنا» مخاطبان ضروری است: سخن گفتن با  کویندعوت به عالوه بر (. قرآن 93 )بقره، «َو ُقوُلوا ِللنَّ
 ،یآمل ی)جوادها پرهیز شود ن آنیدروغ یبه معبودها گوییاز ناسزاکند حتی  تاکید می ،در مقام تبلیغ مردم

 (.390، ص0: ج9399
گاه ب، یز از تخریر و پرهیجاد فرصت انتخاب، دعوت به خی، احترام به مخاطب، ایبخش یآ
اند. اما احترام  اد، به دست آمدهیبن ل دادهیو براساس تحل ینید افت از متونیباشند که با ره می ییها شاخص

سپاری نسبت  زه و دلیجاد انگیسبب ا ،است ید، عالوه بر آنکه اخالقینما  یم ینیم را عیبه مخاطب که تکر
ن و یدر مقابل توه گردد. مدت می ام در درازیرش و اقناع نسبت به پیو پذ مدت ام اقناعی در کوتاهیبه پ

َوال »تابد:   یشود و قرآن آن را برنم  یمخاطب م یاست، سبب دور یضد اخالق یتمسخر، ضمن آنکه امر
َه َعْدوًا ِبَغْیِر ِعْلم وا اللَّ ِه َفَیُسبُّ ذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ وا الَّ  (.959 )انعام، « َتُسبُّ

رش یدر پذ آنها حق انتخاب و عدم الزامجاد یها، ا توسط رسانه یافکار عمومم یتکر یها  نشانه جملهاز
گاهانه یگردد که اخت  . وجه ضرورت حق انتخاب در اخالق اسالمی به این نکته برمیام استیپ ار، انتخاب آ

 های مهم تکامل اخالقی انسان است و تکاملی که برای روح انسانی حاصل ژگیینش، از ویی گزیو توانا
(. حق 923-920: ص9319؛333ص :9390 ،یزدیمصباح اری اوست )یشود، در اثر افعال اخت می

ی » :فرماید  یقرآن م. شود یات متعدد قرآن استخراج میاز آانتخاب برای مخاطب،  اَس َحتَّ َأَفَأْنَت ُتْکِرُه النَّ
ما َأْنَت »: دیفرما یم قرآن ن راستایدر هم(. 11 )یونس،« َن؛یُکوُنوا ُمْؤِمنی ْر ِإنَّ ٌر   َفَذکِّ  «َلْسَت َعَلْیِهْم ِبُمَصْیِطرٍ ُمَذکِّ

 (. از29 )هود، «أُنلِزُمُکموها وأنُتم َلها َکاِرُهون»فرماید:   (. همچنین از زبان حضرت نوح می22-29 )غاشیه،
گاهیدستور داده تا به ش انامبریپبه  شود که خداوند ات فوق چنین برداشت مییآ طره یبدون سمردم  بخشی آ

با  اکراه و الزامی در مسیر جذب و اقناع آنها ایجاد نکنند. اندیشمندان اسالمی اقدام کرده وفکری  سلطهو 
توجه به قرآن و روایات معتقدند، با وجود قدرت خدا بر هدایت اجباری و اضطراری، به پیامبران دستور به 

ت و عدم اکراه بر پذیابالغ آشکار، ارائه طر و عدم اکراه در ن نموده و منظور از اختیار یرش دیق، اتمام حجِّ
اقناع و متقاعدسازی مخاطبان آن است که هم تفکرشان باید آزاد باشد و هم عواطف و احساساتش نباید 

: 9393؛ مطهری، 302، ص92؛ ج19، ص3ق: ج9093 ،ییفریب قرار گیرد )طباطبا یا دستخوش تحمیل
 یخص مستقلو شا ی، همسان قبلریخ به دعوت(. 309، ص0: ج9391؛ جوادی آملی، 019، ص90ج
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ها   ن اگر دولت و رسانهیاند. همچن  دهینظران آن را برگز دست آمده و صاحب ها به  ل دادهیاست که با تحل
  (.99 ؛ حجرات،1 م،یآورند )ابراه  ینم یروب یتخر م هستند، بهیموظف به تکر

 آن یها و شاخصرعایت سطح فهم . اصل 5-6

 :9393، یانی)کاومعرفی شده است  اتاصول ارتباط ازشناسی   مخاطباقناع بوده و ارکان از  مخاطب،
 .(329: ص9310 و ادانل، جاوث؛ 939ص :9390 ،یمتول؛ 950ص: 9393 ،یساروخان؛ 313-393ص
ند اقناع یفرا می ازین ستحکم باشد،مشفاف و هم  امیپ یبند  بستهو  ودهب را دارا ها ژگییتمام وفرستنده  اگر

ت تمام یرعاو چون  استاقناع رأس هرم و  یانیو گام پا ییمرحله اجرا، و توجه به مخاطب گرفته صورت
 د،و اقناع رخ ندهرش یپذ ،یوتوجهی به  بیبه خاطر اگر باشد،  میمخاطب  بر یرگذاریتأثجهت ، اصول

 است. بودهقص انتمام زحمات 
َن َلُهم َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َوما » :دیفرما یمدانسته،  یرا ضرورسطح فهم  تیرعاقرآن   « ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ

اِس َعلی» آمده: یگریه دیدر آ. (0 م،ی)ابراه ْلناُه َتْنزیالً   ُقْرآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلی النَّ ، از (950 )اسراء، «ُمْکٍث َو َنزَّ
 یو معارف واالشده  لیبر مردم تنز یاله یها  امیقرآن به عنوان مجموعه پ که شود یده میفهم این آیه

 ثین عبارت، حدیتر  حیصر درك کنند.به سهولت به اندازه سطح فهم مردم فرود آمده تا بتوانند  یدیتوح
 ،ی)مجلس «مییسخن بگو لشانبا مردم به اندازه عق مای  مأمور شده امبران،یپ ما» است که فرمود: نبوی

 یچه بسا اثرگذار ،غ نکنندیتبل یها به اندازه فهم عموم ن، اگر دولت و رسانهی. بنابرا(30، ص9 ق: ج9053
آنچه را  مردم، یبرا» :دیفرما  یم نهین زمیدر ا ر)ص(امبیپ ها باشد.  رسانه ینیمخالف اهداف د غ،یتبل
 )مجلسی،« رند؟!یگ ب قرارید خدا و رسولش مورد تکذیدوست دار اید. آییرند، نگویپذ  یمو ن دانند  ینم

 .(33، ص2 ق: ج9053
 یاخالق یها  ل، شاخصیو عدم احساس تحم یازسنجیت، نی، تناسب با ظرفی، همدلیریپذ  انعطاف

مراعات اصل  ی، ادعاینیو رسانه د یدولت اسالم یکه زمان یا ت سطح فهم مخاطب هستند، به گونهیرعا
 فوق باشند. یها مذکور را خواهند داشت که بر محور نشانه

 یها  موقعیت وها   طیحبا م یری و توانایی سازگاریپذ  انطباق، سازواری یکه به معناری یپذ  افانعط
در ( 950-93: ص9312 و همکاران، ی؛ عباس299: ص9315 ن و تانکارد،یگوناگون است )سور

ن شاخص در اقناع یباشد. قرآن بر لزوم ا هم معنا می صدر ای اخالقی و با شرح  مولفه ،یهای اسالم  آموزه
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ْر ِلی َأْمِری  اْشَرْح   َرِب »د دارد: یمخاطب تاک حضرت  ،یمطهر دیر شهیبه تعب(. 20 )طه، «ِلی َصْدِری َو َیسِّ
 یداراان یاقناع فرعون بلکه شرح صدر عادی باشد، موسی شخصی عادی نبود که درخواست او از خدا

ن الجانب، اصطالح ی(. ل930، ص90ج: 9393 ،ی)مطهر ستا ازمند شرح صدر واالینو  تیحساس
ن)ع( از قول یافت شد و امام حسینی یپذیری در منابع د رامون استخراج شاخص انعطافیگری است که پید

: 9390 ،یشهر  یکند )محمدی ر یم ین وصف معرفیغ به ایامبر)ص( را در مقام تبلی)ع( پیامام عل
(. نظام 902، ص2: ج9393 شمارد )همان، امبر)ص( آن را از صفات مومنان برمیی( و خود پ030ص

زاده،   برخوردار خواهد بود )ملك یشتری، از ثبات بیز با آستانه تحمل باال و جذب حداکثرین یاسالم
 (. 903: ص9310

متناسب باشد. ت مخاطب یبا ظرفام یپ یبند  بسته شود که زمانی محقق می ،ت سطح فهمیرعاهمچنین 
: 9390 ،یو باعث عدم اقناع است )متول امیالل در ارسال پتاخسبب  مخاطب،و فهم درك با  ناهمخوانی

َن َلُهم َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ »(. 329: ص9310 ؛ جاوث و ادانل،250 ،29ص  م،ی)ابراه « ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ
 آداب و رسوم، فرهنگ، ای بیآشنابر ضرورت  ان قوم،یارسال رسول به لسان قوم و از مه، ی(. طبق این آ0

 )ع(:یر امام علیبه تعب داللت دارد. مردمات و رفتارهای یو خلق التیافکار و اعتقادات، احساسات و تما
ت ی(. در روا299ق: ص9095 آمدی، یمی)تم «ندازدیها را به زحمت ن  فهم ن سخن آن است کهیبهتر»
 .(292مالحظه سطح درك تأکید شده است )همان: ص)ع( نیز بر فهم عام و خاص و  از امام علی یگرید

)ع( امام علیام است. یقبل از ارائه پازسنجی ینمهم در اقناع براساس سطح فهم،  یها  از شاخص یکی
« رای آن استیکند که پذ  ن است که تنها کسی را اندرز مییهای عالم ا  ژگییاز و» فرماید: میباره  نیدر ا

د با یمخاطب حتما با غ و اقناعیامام علی)ع(، تبلش یطبق فرما(. 230، ص30ق: ج9053، ی)مجلس
 یوازهای یکی از نین یاز سوی مخاطب را در گرو تأمپژوهشگران، اقناع  ازسنجی وی همراه گردد.ین

ار ها در اقناع افک توسط رسانه یدولت اسالم ین اساس زمانی(. بر ا330: ص9315 آرا،  می)حک دانند می
های اقناعی حتی   پژوهشرد. یبکارانه در نظر بگیآنها را بدون وعده فر یازهایموفق خواهد بود که ن یعموم

مین نیاز أد در تیام مناسب بایدن به پیبرای رساند   کرده و گفته لیمخاطب را هم تحل ازین نیهای تأم  وهیش
های علمی  رفتارهای به ظاهر مصلحانه از شیوهمخاطبان، به جای استفاده از مواضع اقتدارگرایانه در قالب 

 .(30: ص9390 راد، انی)محسن نیازسنجی ارتباطی جامعه استفاده کنند
ازهای مخاطبان به یر نین حال سایدر ع ،هستند ها مشترك  ن همه انسانیازهای اساسی بیهرچند برخی ن
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کاری  یافکار عمومازسنجی ین جهت نیبه هم متفاوت هستند. ی که دارند،یها  گاهیها و جا  تیتناسب موقع
در روند  ك قائل شد ویازهای مخاطبان تفکیال و نین امید بیبه خصوص آنکه با رسد.  دشوار به نظر می

ها در طول   انسانل مطلب آن است که یتفص ز نمود.یح متمایازهای صحیرا از ن آنها ،ال کاذبیازسنجی امین
 ازینال و احساسات مرتبط با هر یجاد امیشان با ایازهایند که رفع نمواجه هست یگوناگون یازهایبا ن یزندگ

شود و شخص در  یجاد میل و خواستن ایاز، میهمراه با رفع ن د،یآ یم به وجود یازیاگر ن یعنی ،همراه است
ت یاما دو واقع است، یازیاز برخاسته از هر نیاگرچه احساس ن ،نیکوشد. بنابرا یجهت برآورده شدن آن م

جاد آن یدرصدد ا یا  رسانه یها  و غول یغرب یها دولتکه  یزیرسد آن چ یبه نظر م از هم هستند. جدا
 است.ال کاذب یو توجه به اماز یاحساس ن كیبلکه تحرست، یاز نینن یتأم هستند، ینسبت به افکار عموم

ازها، احساسات و ین نیوانند مطابق با ات  یگران میبلکه د ستند،ین یجاد شدنیگران ایازها از طرف دین
شان متوجه سازند و در جهت برآورده  یدرون یازهایرا به ن آنهاا یك کنند و یرا تحر یافکار عمومالت یتما

  شدن آنها بکوشند.
احساس ، یافکار عمومشود که  محقق میها   دولت و رسانه یاز سوت سطح فهم زمانی یرعان یهمچن

 چشم و گوش بسته، د احساس کنند که حق دارندیرا آنها بای، زدنام نداشته باشیرش پیل نسبت به پذیتحم
ن ی(. ا909: ص9390 ،ی)متول اعتماد نکنند و مجاب نشوند یزیچبه هر  لیتحلده و بدون یده و ناشنیناد

به دست آمده است. قرآن از زبان  ینیباشد، از متون د جاد فرصت انتخاب همسو میینشانه که با شاخص ا
، یآمل ی)جواد دیریآنگاه بپذ ان شما بود،ینیشیاگر بهتر از سخن پ د،یسخن ما را بسنج: کند  مینقل  امبرانیپ

لی یتحم رشیپذ غ،یدادند که قصد آنها از تبل  را مینان ین اطمیا ی(. آنها به افکار عموم95، ص9: ج9393
 (.22-29 ه،ی؛ غاش3 ؛ انسان،21 ؛ کهف،29 )هود، ستین

 یریگ جهی. نت6

ف است و یر وظایدر کنار سا یدولت اسالم یها تی، یکی از مسئولیاقناع افکار عموماز آنجا که 
 یت برایها جهت کمك به حاکم اند، استفاده از رسانه دا کردهیمردم پ یفعال در زندگ یها حضور رسانه

با  یند اقناع اخالقیق ضمن توجه به تفاوت فراین تحقیاست. ا یاقناع مردم سهل الوصول و بلکه ضرور
از  یمخاطبان بود تا دولت اسالم یرسانه جهت متقاعدساز یاخالق یب، به دنبال ارائه الگویفر یشگردها

 یفا کند. الگویا یبرا به خو یخود و اقناع افکار عموم یرسان مدار، نقش اطالع اخالق یها رهگذر رسانه
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ث ارائه شد که یافت از قرآن و احادیره اد و بایبن ل دادهیند اقناع براساس روش تحلیها در فرا رسانه یاخالق
حاضر بر  یمستخرج در هر مرحله بوده است. الگو یها داده یشمند، مالك اعتبارسنجیاند 25مصاحبه با 

 یاریها جهت  با کمك رسانه یت اسالمیمختلف حاکم یها ها و سازمان کند که ارگان ید مین نکته تاکیا
 یبند ، بستهیفه دارند در تمام مراحل طراحیو اقناع مردم وظ یازفه اعتمادسیوظ یفایدر ا یت اسالمیحاکم

و آزاد به  یك فراگرد اخالقیدر  یعمل کنند تا افکار عموم یاخالق یها ام، طبق اصول و شاخصیو ارائه پ
 ینمایند. الگو یاریباور و  یشبرد اهداف اسالمیر پیابند و نظام را در مسیح و شفاف دست یاطالعات صح

 دهد.  یرا در اقناع نم یضد اخالق یها حق استفاده از شگردها موجود به رسانه
 دست آمده است: ل بهیج ذیند پژوهش نتایدر فرا

ام و مخاطب یپ یبند رکن ارتباطی رسانه، بسته ن الگو با رهیافت از قرآن و احادیث، براساس سهی. ا9
 ی، دو اصل اخالقیدر هر سطح ارتباط یعنی، دهد یرا مورد توجه قرار م یارائه شده و صورت پلکان

و  یها در پله اول برای اقناع، نیازمند دو اصل اخالقی خیرخواه استخراج شده که دولت و صاحبان رسانه
استحکام و  یبندی پیام، موظف به مراعات دو اصل اخالق زمان بسته یعنیو در پله دوم  صداقت هستند

کننده  کمك یها مخاطب است که اگر دولت و رسانه پله اقناع مربوط بهن یتر باشند. مهم شفافیت پیام می
اثربخش  یت سطح فهم آنها توجه نکنند، تبلیغ و اقناعیو رعا یم افکار عمومیتکر یبه دو اصل اخالق

 نخواهند داشت.
را در  ها و رسانه یشده، اخالقًا بنا ندارد مسئوالن دولت یطراح ین الگو که بر محور اخالق اسالمی. ا2

پردازد، اما با توجه به دو  یها و دولت م غات رسانهیتبل یکند، بلکه به رفتارخوان یخوان تیام نیپ یبند بسته
ضد  ی، کاربست شگردهایاخالق ین الگویو صداقت و شاخص اعتبار روش در ا یرخواهیاصل خ

 سازند.  یدرست و صادق را با چالش مواجه م یها  تیها، اهداف و ن توسط رسانه یاخالق
ن یها، باالتر ها و در استخراج شاخص ل دادهیگفتار و رفتار در تحل ینکه هماهنگی. با توجه به ا3

 یاست، کارگزاران حکومت اسالم یو صداقت جار یرخواهیب را به دست آورده و در هر دو اصل، خیضر
 داشته باشند. یموفق خواهند بود که به شاخص مذکور توجه واقع یدر اقناع افکار عموم یزمان

سوزی در اقناع، باعث  فرصتبندی پیام، عالوه بر   ت در بستهیعدم شفاف . طبق تحلیل اخالقی،0
شود  یشود، اما توجه به اصل شفافیت در الگوی مورد نظر باعث م  کاربست شگردهای ضد اخالقی می

، همه یقابل اجرا را علم یها برنامه، عملکرد گذشته و یرسان ها ضمن اصرار بر اطالع مردان و رسانه دولت
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امور مواجه  یاریا ید ییآنها جهت تا یان کنند تا با جلب اعتماد از سویمردم ب یبرا یدگیچیفهم و بدون پ
 شوند.
ها  تیان واقعیشود آنها در ب  ها سبب می  رعایت اصل اخالقی استحکام پیام توسط دولت و رسانه. 0

های   ر مستندسازییهایی نظ  متعارض نشوند و البته به شیوه یها امیه پشهامت داشته باشند و دچار ارائ
 فریبکارانه روی نیاورند. یاقناع یر شگردهاین و سایدروغ

، ضمن ینید یها و رسانه یند اقناع، دولت اسالمیم مخاطب در فرایتکر ی. با لحاظ اصل اخالق0
ند اقناع، یگران را ندارد، بلکه در فرایتمسخر دن و یحق توه یطیچ شرای، تحت هیاحترام به افکار عموم

گاهانه را در نظر بگ ید برایبا ام یپ یبند شود که در بسته یمحقق م ین امر زمانیرد. ایمردم قدرت انتخاب آ
 اقناع، انتخاب مخاطب لحاظ شده باشد. یتا اجرا یاز مرحله طراح یاقناع

 توجهی به  بی، مخاطب است بر یرگذاریتأث به جهتاخالقی  ت اصولیرعا . طبق متون دینی، چون3
 یاعتماد یشود، ب یها م تیست و باعث هدر رفتن موقعین یاصل فهم و ظرفیت مخاطب، ضمن آنکه اخالق

با  یافکار عموم ینسبت به عملکرد کارگزاران، دولت را به خاطر عدم همراه یو عدم اقناع افکار عموم
  کند.  خطر مواجه می

موجود را  یاقناع یها وهیو سنجش ش یت داوری، قابلیها در اقناع افکار عموم رسانه یاخالق ی. الگو9
 یاخالق یها ام براساس اصول و شاخصیوه تکرار پینسبت به ش یاخالق یابیدارد. به عنوان نمونه در ارز

آنجا ام تا یگفت که کاربست تکرار پ یو دو شاخص انصاف و همدل یرخواهیتوان براساس اصل خ یاقناع م
. ستین یکننده اخالق خسته یها امیپ، اما تکرار دنام برسیبه فهم درست از پ یارزشمند است که افکار عموم

ن یست. همچنیهم ن آزاردهندهنبوده،  ارزشمند آنکاربرد  د،شوام یسبب پردازش بهتر پهمچنین اگر تکرار، 
و اگر احساس شود  نظر گرفته شوددر مخاطب آستانه تحمل د یت مخاطب، بایطبق شاخص تناسب با ظرف

عزت و احترام د اجرا شود. به عالوه شاخص حفظ ینباکند،   یما رنجور یحوصله و  یب م، او راایتکرار پ
ست. همچنین ین یبه مخاطب هوشمند بوده و اخالق یاحترام یام ساده، بیکند تکرار پ  یمشخص م مخاطب

عدم  یتوجه به شاخص اخالقان با یکند و در پا  یمتر   شثمربخرا ام یتکرار پ اعتبار منبع نزد مخاطب،
 ست.ین یاخالقتکرار  ،جاد شودیا محتوااز  ترشیب یینما بزرگ ،یاقناعم ایتکرار پدر اگر  اغراق،
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