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فصلنامه بین رش�تهای تحقیقات کاربردی علوم انس�انی اسلامی در چارچوب رس�التهای کنگره بینالمللی
عل�وم انس�انی اسلامی و ب�ا محوری�ت مرک�ز پژوهشه�ای عل�وم انس�انی اسلامی ص�درا منتش�ر میش�ود.
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ً
ـ مقاالت و مطالب منتشرش��ده در فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی ،لزوما بیان
دیدگاههای فصلنامه نیست.
ـ فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی در تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
ـ نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بالمانع است.
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بسمه تعالی
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فصلنامه بین رشتهای تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی در حوزههای کاربردی علوم انسانی با رویکرد میان رشتهای به
طور عام و رشتههای خاص علوم انسانی مبتنی بر مبانی و معارف اسالمی در سطح علمی ـ پژوهشی منتشر میشود .از همهی
صاحبنظران ،اساتید و پژوهشگران دعوت میشود که برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار
دهند.
ً
لطفا به هنگام تنظیم مقاالت موارد ذیل رعایت شود:
• فایل  wordو  PDFمقاله به ایمیل فصلنامه ارسال گردد.
• مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و مجموعه مقاالت چاپ شده باشد.
• مقاله ارسالی نباید همزمان برای مجلهها یا مجموعههای دیگر ارسال شده باشد.
• درج معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
• مقاله در محیط  word 2003یا باالتـر و با استفـاده از قلـم (فـونت) B lotusبا اندازه  14ارائه شود.
• حجم چکیده :حداقل  200و حداکثر  350کلمه
• حجم مقاله :حداقل  10و حداکثر  30صفحه  300کلمهای.
• رعایت دستور زبان فارسی و شیوه نگارش ،مطابق با شیوهنامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضروری است.
• فصلبندی مناسب بر اساس ساختار منطقی مقاله الزامی است.
• اهتمام به استفاده از واژههای فارسی به جای واژههای بیگانه و ترجمه واژههای بیگانه در پانوشت ضروری است.
• متمایز بودن نقلقولها ،با استفاده از تغییر اندازه قلم و تو رفتگی متن الزامی است.
• حرکتگذاری صحیح آیات و روایات توصیه میشود.
• ارجاعات بهصورت درونمتنی آورده شود (نام خانوادگی ،سال انتشار :شماره صفحه) مثال( :حسینی :1389 ،ص )25
و توضیحات تکمیلی به صورت پینوشت آورده شود .از پانوشت برای توضیحات کوتاه و ضروری ،ذکر اسامی التین و...
استفاده شود.
• کتابنامه بهصورت زیر آورده شود:
کتاب( :نام خانوادگی ،نام یا حرف اول نام .س��ال انتش��ار .عنوان کتاب .محل انتش��ار .نام مؤسسه انتشاراتی .نوبت
چاپ) مثال( :مطهری ،مرتضی .1376 .انسان کامل .تهران .صدرا .چاپ شانزدهم).
مقاله :در فهرست منابع( :نام خانوادگی ،نام و یا حرف اول نام .سال انتشار« .عنوان مقاله» .نام مجله .دوره یا شماره
مجله) مثال( :تنهایی ،انیس« .1387 .هویتجویی ایرانی ـ اسالمی در نسخههای مصور شاهنامه فردوسی دوران
ایلخانی تا اواسط صفویه» .دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی .شماره .)9
منابع اینترنتی( :نام خانوادگی نویسنده ،نام و یا حرف اول نام« .عنوان مقاله» .تاریخ دریافت مطلب .آدرس پایگاه
الکترونیکی).
• فایل تصاویر با کیفیت باال ضمیمهی مقاله شود.
• جداول و نمودارها قابلیت ویرایش داشته باشد و به صورت عکس ارسال نشود.
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چکیده
پرسش اصلی این نوشتار آن است که روابط عمومی از منظر قرآن کریم چه وظایفی
دارد؟ برای پاس��خ به این پرس��ش ،پس از تبیین مفهوم روابط عمومی ،به مهمترین
آموزههای ق��رآن کریم ناظر به تمامی فعالیتهای رواب��ط عمومی همچون احترام
به مخاطب ،آگاهی دادن و پاس �خگویی ،ارتباط با م��ردم ،تبلیغات و بهرهگیری از
نظرات دیگران پرداخته شده است .در ادامه اعتبار منبع ،عینیت خبر و خودداری از
مکر و خدعه به عنوان مهمترین آموزههای قرآن کریم ناظر به فعالیتهای رسانهای
روابط عمومی با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است.
کلی�دواژگان :رواب��ط عمومی اس�لامی ،وظای��ف و کارکردهای رواب��ط عمومی
اسالمی ،قرآن کریم ،اطالعرسانی.
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دانشجوی دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم ،ایران ،قم.

مقدمه
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6. Public Relatoions
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خداوند س��بحان در قرآن کری��م ،ارتباطات فراوانی را امر فرموده اس��ت .از آن جمله میتوان به این
موارد اشاره کرد :ارتباط فرهنگی با دانشمندان...« :اگر نمیدانید ،از آگاهان بپرسید»( 1نحل)43 :؛
ارتباط عاطفی با والدین ...« :و به پدر و مادر نیکی کنید»( 2انعام)151 :؛ ارتباط مالی با نیازمندان:
«کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای
او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پر ارزش��ی است»( 3حدید)11 :؛ ارتباط همه جانبه با مؤمنان:
ً
«مؤمن��ان برادر یکدیگرند»( 4حجرات)10 :؛ ارتباط معنوی با اولیای خدا« :مس��لما برای ش��ما در
زندگی رس��ول خدا سرمش��ق نیکویی بود ،برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رس��تاخیز دارند و
خدا را بسیار یاد میکنند»( 5احزاب( )21 :قرائتی ،1389 ،ص.)194
ارتباط میان یک سازمان و مؤسسه با مردم از انواع ارتباطاتی است که ذیل عنوان روابط عمومی
6
قابل تعریف اس��ت .دانش��مندان ارتباطات ،وظایف و کارکردهای متع��ددی را برای روابط عمومی
تعری��ف کردهان��د (ب �رای نمون��ه ر.ک :میرسپاس��ی ،1390 ،ص .)27-30فعالیته��ای مدیریتی
و برنامهریزی ،پژوهش��ی و مطالعاتی ،رس��انهای و در نهایت س��معی و بصری از مهمترین وظایف
روابط عمومی است .میتوان وظایف روابط عمومی را در سه حوزه اطالع رسانی ،اقناع و ترغیب و
سرانجام توسعه مشارکت خالصه کرد.
درب��اره پیش��ینه پژوهش باید گفت آث��ار متعددی ب��ا عناوینی چون روابط عمومی اس�لامی به
رش��ته تحریر درآمده اس��ت .از مهمترین آنها ،میتوان به این موارد اشاره کرد« :قرآن کریم و روابط
عمومی» ،نوش��ته احمدعلی قانع« ،نگاهی به روابط عمومی در ارتباطات اس�لامی :مطالعهای در
س��یره تبلیغی پیامبر اکرم  ،به قلم محمود یوس��ف مصطفی« ،روابط عمومی اسالمی در روش و
س��یره پیامبر اسالم(ص)» نگاشته امیدعلی مسعودی ،و «اخالق حرفهای خبر در اسالم» اثر پیمان
ّ
جبلی.
در این آثار ،به بعضی وظایف روابط عمومی اس�لامی اش��اره ش��ده اس��ت؛ اما اثری جامع که
مش��تمل بر بیان وظایف روابط عمومی از منظر قرآن کریم باش��د ،به رش��ته تحریر در نیامده است.

ش از آیات قرآن تحلیل و بررس��ی ش��ود که به طور صریح و مستقیم به
در این نوش��تار تالش ش��ده آن بخ 
اصول ارتباطی اش��اره دارد .بنابراین ابتدا «مفهوم روابط عمومی» توضیحی مختصر داده ش��ده است؛
آنگاه «مهمتری��ن آموزهه��ای قرآن کریم ناظر به تمامی فعالیته��ای روابط عمومی» ،و «مهمترین
آموزههای قرآن کریم ناظر به فعالیتهای رسانهای» تا سرحد ممکن به صورت توصیفی-تحلیلی،
تبیین گشته است.

 .1مفهوم روابط عمومی

طرحریزی شده که از طریق آن ،افراد و سازمان میکوشند تا پشتیبانی ،تفاهم و همکاری
کس��انی را که با آنها س��ر و کار دارند و یا در آینده سر و کار خواهند داشت ،به دست آورند
و ب��ا اقدام��ات ارتباطی و تدابیر دیگر به خلق گرایشهای مطل��وب بپردازند و گرایشهای
مخالف را از میان بردارند (میرسعید قاضی 1372 ،الف ،ص.)67

| درآمدی بر وظایف روابط عمومی از منظر قرآن کریم |

روابط عمومی بخش��ی از وظایف مدیریت س��ازمان اس��ت .عملی اس��ت ممتد ،مداوم و
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روابط عمومی ،بخش��ی از یک ش��خص حقوق��ی (وزارتخانه ،مؤسس��ه تجاری ،مؤسس��ه صنعتی،
دانش��گاه و  )...اس��ت که وظیفه تنظیم روابط آن «ش��خص» را با داخل و خ��ارج حوزه عملکرد آن
بر عهده دارد .در واقع روابط عمومی در مفهوم مطلوب خود ،چش��م و گوش و زبان هر مؤسس �های
به ش��مار میآید .امروزه نهادها و مؤسس��ات مختلف بنا به ضرورت ،دارای بخ��ش یا اداره ثابتی به
نام «روابط عمومی» هس��تند و این بخش همانطور که نامش تداعیکننده «افکار عمومی» اس��ت،
وظیفه اصلیاش آمادهس��ازی افکار عمومی در جهت اهداف س��ازمان مربوطه میباشد (فرهنگی،
 ،1373ص.)10
دکت��ر حمی��د نطقی که او را پ��در روابط عموم��ی ایران نامیدهان��د ،در تعری��ف روابط عمومی
میگوید ...« :روابط عمومی وکیل مدافع مؤسسه در بیرون ،و مدعیالعموم مردم در داخل مؤسسه
اس��ت ( »...میرس��عید قاض��ی 1372 ،ب ،ص .)97برخی دیگ��ر نیز معتقدن��د« :روابط عمومی،
کارکرد ارتباطی مدیریت اس��ت که از طریق آن س��ازمانها با محیط خود س��ازگار میش��وند ،آن را
اصالح میکنند و تغییر میدهند ،یا آن را حفظ میکنند تا به اهداف سازمانی دست یابند» (ویندال،
 ،1376ص.)159
تعریف دیگری که مورد تأیید بس��یاری از صاحبنظران ،نویس��ندگان ،مدرس��ان و کارشناسان
رشته روابط عمومی است ،تعریف «انجمن جهانی روابط عمومی» است که در سال  1960به این
شرح مطرح شده است:

| فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی | شماره پیاپی  | 5تابستان | 97

 .2آموزههای قرآن کریم ،ناظر به تمامی فعالیتهای روابط عمومی

بر اس��اس وظایفی که از همان آغاز برای روابط عمومیها در س��اختار سازمانها تعریف شده است
و امروز به صورت مکتوب جزو وظایف سازمانی آنها به شمار میآید ،میتوان چند وظیفه اصلی را
که مورد قبول بیشتر اس��اتید این رشته است ،برشمرد :برنامهریزی ،اطالعرسانی ،ارتباطات مردمی
ً
و تبلیغات (ر.ک :شایگان ،1388 ،ص)79-80؛ اما از نظر قرآن کریم با اینکه آیات نسبتا فراوانی
ب��ه وظایف روابط عمومی ناظرند ،مهمترین آنها ک��ه ناظر به تمامی فعالیتهای روابط عمومیاند،
عبارتاند از :احترام به مخاطب ،آگاهی دادن و پاس �خگویی ،ارتباط با مردم ،تبلیغات و بهرهگیری
از نظرات دیگران.

 .2-1احترام به مخاطب

یکی از ویژگیهای روابط عمومی اسالمی ،احترام به مخاطب است .در نظام اخالقی اسالم ،مردم
بسیار مورد احترام هستند و توصیه شده است که افراد در ارتباط با یکدیگر بهترین سخن را بگویند
(اسراء)53 :؛ لذا از مسخره کردن ،عیب جویی ،یاد کردن با القاب زشت و ناپسند( 2حجرات،)11 :

1

ُ ُ َّ
ُْ
َ ْ
﴿َ .1و قل ِل ِعبادي يقولوا التي ِهي أح َسن﴾...؛ «به بندگانم بگو :سخني بگويند که بهترين باشد!.»....
َ َ ْ َّ َ ً
َ َ
َْ ُ
َ َ
يکونوا َخيرًا م ْن ُه ْم َوال نس� ٌ ْ
﴿ .2يا َأ َيها َّال َ
يکن خيرا ِم ْن ُه َّن
�اء عسي أن
ذين َآم ُنوا ال ْيس��خ ْر ق َ ْو ٌم ِم ْن ق ْ ٍوم عس��ي أن
�اء ِمن ِنس َ� ُ ٍ
ِ
ِ
لأْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ ُ َّ ُ َ
ْ
ُ
َُ
َ َْ ُ َُْ َ ْ َ
ََ ْ ْ ْ
ولئک هم الظ ِالمون﴾؛ «اي
قاب ِبئ َس ِاال ْس� ُ�م الف ُس��وق َب ْعد
الإْيمان ومن لم يتب فأ ِ
ِ
وال تل ِمزوا أنفس��کم وال تنابزوا ِبا ل ِ
کس��اني که ايمان آوردهايد! نبايد گروهي از مردان ش��ما گروه ديگر را مس��خره کنند ،شايد آنها از اينها بهتر باشند؛ و نه
زناني زنان ديگر را ،ش��ايد آنان بهتر از اينان باش��ند؛ و يکديگر را مورد طعن و عيبجويي قرار ندهيد و با القاب زش��ت
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ظه��ور و پیدای��ش روابط عموم��ی را اوایل قرن میالدی حاضر در کش��ور امریکا و چند کش��ور
ً
اروپایی و حدودا از س��ال  1320به بعد در ایران دانس��تهاند .گفتنی است که این فن محصول ابتکار
ش��خص و یا اش��خاص معین نیس��ت ،بلکه ضرورتهای زندگی اجتماعی و پیشرفتهای صنعتی
موج��ب ایج��اد و رواج آن ب��ه صورت گام به گام و با نامهای مختلف در جهان و ایران ش��ده اس��ت.
ب��ه روای��ت معدود کتابهایی که در کش��ور ما ترجمه و تألیف ش��دهاند ،امریکا پیشکس��وت ایجاد
تش��کیالت روابط عمومی است و ش��خصی به نام «ایویلی» را پدر روابط عمومی امریکا میدانند.
وی در سال  1906نخستین دفتر روابط عمومی را در نیویورک تأسیس کرد (متولی ،1380 ،ص-16
 .)15هرچند به گفته کولمن (محقق امریکایی و نویس��نده کتاب قدرت و ساختار جامعه) ،شخص
حقوقی یا ش��رکتی در اواخر قرون وس��طا در برابر قدرتمندترین نهادهای آن زمان (کلیس��ا و دولت)
ایجاد شد (بوتان ،1387 ،ص ،)167اما پدیده روابط عمومی محصول قرن بیستم است.
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و ناپس��ند يکديگر را ياد نکنيد ،بس��يار بد اس��ت که بر کس��ي پس از ايمان نام کفرآميز بگذاريد؛ و آنها که توبه نکنند،
ظالم و ستمگرند».
ً َ َّ ِّ َّ َ ْ َ َّ ِّ ْ ٌ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ً
َ
ْ
﴿ .1يا َأ َيها َّال َ
ُ
ذين َآم ُنوا اجت ِنبوا کثيرا ِمن الظن ِإن بعض الظن ِإثم وال تجسسوا وال يغتب بعضکم بعضا﴾...؛ «اي کساني
ک��ه ايمان آوردهايد! از بس��ياري از گمانه��ا بپرهيزيد ،چرا که بعضي از گمانها گناه اس��ت؛ و هرگ��ز (در کار ديگران)
ّ
تجسس نکنيد؛ و هيچ يک از شما ديگري را غيبت نکند.»...
َّ
َّ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ً َ ْ
َ
َ ْ ُ َ
ون الل ِه فيسبوا الله عدوا ِبغ ِير ِعلم.﴾...
ذين يدعون ِم ْن ُد
﴿َ .2وال ت ُس ُّبوا ال
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
ِّ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
وکم م ْن د ْ َ ُّ ْ َ
ْ
ْ
َ ْ
ْ
َ ْ
ْ ُ
يح ُّب
يارکم أن تبروهم وتق ِسطوا ِإل ِيهم ِإن الله ِ
ْ﴿ْ .3ال ينهاکم الله ع ِن الذين لم ِ
يقاتلوکم ِفي الد ِين ولم يخ ِرج ِ ِ ِ
ال ُمقس َ
طين﴾.
ِ
َ
َّ
ُ
َّ
ْ
َ
ِّ
َ
ْ
کم َو َ
ُ
ُ
ظاه ُروا َعلي إ ْخراجک� ْ�م َأ ْن َت َو َّل ْو ُه ْم َو َمنْ
ْ
َ
َ
وکم م��ن ديار ْ
وکم في الدين وأخ َرج ْ
﴿ .4إ َّنم��ا ينهاک� ُ�م الله عن الذي��ن قاتل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ ِ ْ َ ُ
ِ
َّ ِ َ
ولئک ُه ُم الظ ِال ُمون﴾؛ «تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی میکند که در امر دین با شما پیکار کردند
يتولهم فأ ِ
و ش��ما را از خانههایتان بیرون راندند یا به بیرونراندن ش��ما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوس��تی داش��ته باشد
ظالم و ستمگر است».
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گمان بد ،تجس��س و غیبت بسیار نهی شده است( 1حجرات .)12 :همچنین قرآن کریم ارتباطگران
مس��لمان را ب��ه این نکته متوجه میکن��د که نباید در محتوای ارتباط ،اهانت و بدگویی وجود داش��ته
باشد و نیز نباید به امور حاشیهای که سبب ایجاد فاصله میان آنها و مقصود ارتباط باشد ،پرداخت:
«(به معبود) کسانی که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید ،مبادا آنها (نیز) از روی (ظلم و) جهل،
خدا را دشنام دهند!( 2»...انعام( )108 :مصطفی ،1393 ،ص.)29
در منط��ق ق��رآن کریم حتی در برخورد با غیر مس��لمانان رعایت عدالت و ادب و احترام الزامی
اس��ت« :خدا ش��ما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نس��بت به کس��انی که در راه دین با شما پیکار
نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمیکند؛ چراکه خداوند عدالتپیش��گان را دوس��ت
دارد»( 3ممتحن��ه .)8 :در واقع قرآن کریم با توجه آیه پیشگفته و آیه بعد آن 4افراد غیرمس��لمان را به
دو گروه تقسیم میکند:
 .1گروهی که در برابر مس��لمانان ایستادهاند و به روی آنها شمشیر میکشند :تکلیف مسلمانان
این است که هر گونه مراوده با این گروه را قطع کنند ،و از هر گونه پیوند محبت و دوستی بپرهیزند؛
 .2گروهی که در عین کفر و ش��رک ،با مس��لمانان عداوتی ندارند و با آنها پیکار نمیکنند .نیکی
کردن مس��لمانان با این گروه مانعی ندارد و چنانچه معاهدهای با آنان بس��تهاند ،باید به آن وفا کنند
و در اج �رای عدالت بکوش��ند .مصداق این گروه طایفه «خزاعه» بودند که با مس��لمانان پیمان ترک
مخاصمه داشتند (مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،24ص.)31-32
از آیات مزبور این اصل اس��تخراج میش��ود که کارشناسان و مدیران روابط عمومی اسالمی در
برخ��ورد ب��ا مردم و مخاطبان و حتی کف��ار غیرمعاند ،باید رعایت جنبههای ادب و احترام را داش��ته

باش��ند و هیچگاه کالم س��بک و زش��ت نگویند .همچنین بای��د اصول اخالقی اس�لام رعایت کنند
و در ارتباط با مردم و در رس��انهها ،از تمس��خر ،عیبجویی ،یاد کردن با القاب زش��ت و ناپس��ند،
گمان بد ،تجس��س و غیبت کردن بپرهیزند .بنابراین میتوان گفت یکی از تفاوتهای بنیادین روابط
عمومی
عمومی اسالمی و غیراسالمی ،در رعایت موارد یادشده است و کارشناسان و مدیران روابط
ِ
مؤسس��ات و نهادهای کشورهای اس�لامی ،با رعایت این موارد میتوانند الگوی موفقی را از روابط
عمومی اسالمی ارائه دهند.

 .2-2آ گاهی دادن و پاسخ گویی
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ْ ُ َ َ لأْ َ َّ
﴿يس َئلونک عن ا ِهل ِة.﴾...
.1
ْ َ ُ َ َ ِ َّ ْ ْ
ُْ ٌ
َ
ٌ
فيه کبير.﴾...
فيه قل ِقتال
﴿ .2يسئلونک عن الشهر الحرام ِقتال
ِ َ
ْ َ ُ َ َ ِ َّ َ ِ َ َ ِ ٍ ُ ِ ْ َّ
الساع ِة أيان ُم ْرساها قل ِإنما علمها ِع ْند َر ِّبي.﴾...
﴿ .3يسئلونک عن
َ ْ َ ُ َ َِ ْ
َ ُ ْ ْ ُ َ ِّ َ ْ ً
بال فقل ين ِسفها ربي نسفا.﴾...
﴿ .4و يسئلونک عن ال ِج ِ
ً
﴿َ .5و ْيس َئ ُل َونک َع ِْن ذي ْال َق ْر َنين ُق ْل َس َأ ْت ُلوا َع َل ْ
يکم ِم ْن ُه ِذکرا﴾.
ِ
ِ
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بیاعتنا نبودن به افکار عمومی ،ش��نیدن صدای مردم و پاس �خگویی به پرسشهای موجود در افکار
عمومی ،از مهمترین وظایف روابط عمومی است.
قرآن کریم پرسشهای فراوانی را که مردم از پیامبر اسالم کردهاند بازگو کرده است .زمانی
پرس��ش از راز و رمز تدبیر خداوند نس��بت به امری معین است؛ نظیر این آیه« :درباره هاللهای ماه
از تو میپرسند(1»...بقره)189 :؛ و گاه پرسش از معاد ،حقایق تاریخی ،حقایق فلسفی و کالمی و
احکام دین است (جوادی آملی ،1388 ،ج  ،9ص« :)550-551از تو ،در باره جنگ کردن در ماه
حرام ،میپرس��ند؛ بگو :جنگ در آن( ،گناهی) بزرگ اس��ت( 2»...بقره)217 :؛ «درباره قیامت از تو
سؤال میکنند ،کی فرامیرسد؟! بگو :علمش فقط نزد پروردگار من است( 3»...اعراف)187 :؛ «و
از تو درباره کوهها میپرس��ند؛ بگو :پروردگارم آنها را (متالشی کرده) بر باد میدهد!»(4طه)105 :؛
«و از تو درباره ذوالقرنین میپرسند؛ بگو :بهزودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم
کرد»(5کهف.)83 :
توجه به این آیات نشان میدهد که مردم از مسائل مختلفی از پیامبر پرسش میکردند و ایشان
نیز به همه پرس �شها پاس��خ میداد .لذا شنیدن صدای مردم و پاسخگویی به پرسشهای موجود در
افکار عمومی ،یکی از وظایف حاکمان و مسئوالن جامعه اسالمی شمرده میشود؛ آنچه در جوامع
غیراسالمی بهندرت دیده میشود.

حضرت علی

در این باره میفرماید:

و هر گاه رعیت بر تو بد گمان گردد ،عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار ،و با این
کار از بدگمان��ی نجاتش��ان ده ،که این کار ریاضتی برای خودس��ازی تو ،و مهربانی کردن
نس��بت به رعیت اس��ت ،و این پوزشخواهی تو آن��ان را به حق وام �یدارد( 1نهجالبالغه،
ص.)587
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َ ً ََ
ْ
ْ َ
َ
ْ
َ َّ َ
َ ً
َّ ُ
ُ َ
ْ ْ َ
الر ِعية ِبک حيفا فأ ْص ِح ْر ل ُه ْم ِب ُعذ ِرک َو اع ِدل ع ْنک ظ ُنون ُه ْم ِب ِإ ْص َح ِارک ف ِإن ِفي ذ ِلک ِرياضة ِم ْنک ِل َنف ِسک
َ .1و ِإن ظ َّن ِت
ََ ْ
َْ
َور ْف ًقا ب َرعيتک َو إ ْع َذارًا َت ْب ُل ُغ به َح َ
اج َتک ِم ْن تق ِو ِيم ِه ْم علي ال َح ِّق.
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
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از این گفته امام این اصل اس��تنباط میش��ود که هرگاه افکار عمومی نس��بت به مسئوالن جامعه
بدگمان ش��دند ،وظیفه مسئوالن است که پاس �خگوی مردم باشند و حق را برای مردم روشن سازند.
ً
ً
این امر موجب میش��ود که اوال بدگمانی مردم از بین برود؛ ثانیا نوعی عطوفت و مهربانی بین مردم
ً
و مسئوالن پدید آید؛ ثالثا افکار عمومی به سوی حق گرایش یابند.
ب��ا توج��ه به این توضیح��ات ،میتوان گفت مدیران و کارشناس��ان روابط عمومی س��ازمانها و
مؤسس��ات نی��ز هرگ��ز نباید نس��بت به اف��کار عموم��ی بیاعتنایی کنن��د و وظیفه دارند پاس �خگوی
پرس �شهای موجود در افکار عمومی باشند .اگر مس��ئوالن روابط عمومی این امر را جدی بگیرند،
عالوه بر اینکه همدلی و مهربانی بین مردم و مس��ئوالن ایجاد میش��ود ،افراد فراوانی جذب مؤسسه
یا نهاد مربوطه میشوند.
 .2-3ارتباط با مردم
در بیشتر بحثهای مربوط به وظایف روابط عمومیها ،به بحث ارتباط و پیوند با مردم و جامعه
اش��اره شده است؛ تا آنجا که اسکات ام .کاتلیپ در این زمینه میگوید« :روابط عمومی ،شناسایی
وظایف ،ایجاد ،حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حس��نه با جامعه اس��ت ،جامعهای که شکس��ت
و موفقیت س��ازمان وابسته به آن است» (آقاداوود ،1372 ،ص .)7همچنین آلفرد سووی میگوید:
«افکار عمومی ضمیر باطنی یک ملت اس��ت» (هم��ان ،ص .)7با این اوصاف میتوان گفت مردم
نقش��ی مهم و ارزنده در فعالیتهای روابط عمومی س��ازمانها دارند .در سراس��ر جهان ،بهویژه در
کشورهایی با نظامهای پارلمانی و مردمی ،مردم نقش مهمی در شکل دادن به رخدادهای اجتماعی
دارند و کمتر دولت و سازمان و حتی کمتر انسانی است که بتواند نسبت به مردم بیاعتنا باشد .میل
مردم به مشارکت در امور سبب شده است که این نیرو در محاسبات تصمیمگیران به صورت جدی
به حساب آید.
دس��تگاهها و س��ازمانهایی که با افکار عمومی مرتبط هس��تند برای ش��ناخت افکار عمومی و
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ً
بخش��ی از برنام��ه روزانهات را به نیازمندان اختصاص بده .ش��خصا آن��ان را مالقات و در
مجلس عمومی با آنان ش��رکت کن و برای خداوندی که تو را آفریده اس��ت ،با آنان فروتن
باش .در این مجلس به لش��کریان و یارانت بگو کنار بروند و مزاحم نش��وند تا کس��ی که

میخواهد با تو حرف بزند ،بدون لکنت با تو گفتوگو کند( 3حرانی ،1404 ،ص.)142

امیرالمؤمنین

در ادامه میفرماید:

س��پس س��عی کن که با آگاه��ی ،برخوردهای تندش��ان را تحمل کن��ی و تنگحوصلگی و

َّ ْ
َ ْ
﴿ .1إن َما ال ُم ْؤم ُنون إخ َو ٌة .﴾...
َ ِ َ ْ َِّ َ ُ ِ َ َّ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َّ َ ُ
 .2عليکم ِبالتواصل والتباذ ِل و ِإياکم والتدابر والتقاطع.
َ َْ ْ َ ِ
ْ ً ُ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ ْ
َ ِّ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ْ
َ
ي ْال َح َ
ُ
َ
�خصک و ِذهن َک ِمن کل شغل ثم تأذن لهم عليک وتج ِلس
ات ِم ْنک ِقس��ما تفرغ لهم ِف ِيه ش�
اج
... .3واجعل ِلذ ِو
ِ
َ
ٍ
َ
َّ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
ْ ًَ َ
َ
َ
َ ُ
ْ َ
ْ
ْ
ُ ُ َ
ل ُه ْم َمج ِلسا ت َت َواض ُع ِف ِيه ِلل ِه ال ِذي َرف َعک َوتق ِعد ع ْن ُه ْم ُج ْندک َوأع َوانک ِم ْن أح َر ِاسک َوش َر ِطک تخ ِفض ل ُه ْم ِفي َمج ِل ِسک
ُ َ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ذ ِلک َج َناحک َوت ِل ُين ل ُه ْم َکنفک ِفي ُم َر َاج َع ِتک َو َو ْج ِهک ح َّتي يکل َمک ُم َتکل ُم ُه ْم غ َير ُم َت ْع َتع.
ٍ
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بهرهمندی از نظرهای مردم و همچنین جلب مش��ارکت آنه��ا در برنامهها ،نیازمند برقراری ارتباط با
آنان هستند .دین اسالم نیز به ارتباط و پیوند افراد با یکدیگر ،بسیار اهمیت داده است؛ تا جایی که در
بعضی آیات ،مؤمنان برادر یکدیگر معرفی ش��دهاند« :مؤمنان برادر یکدیگرند( 1»...حجرات.)10:
همین عبارت قرآنی یکی از شعارهای اساسی و ریشهدار اسالمی است؛ شعاری بسیار گیرا ،عمیق،
مؤثر و پرمعنا .دیگران وقتی میخواهند به هممسلکان خود ابراز عالقه شدید کنند ،از آنان به عنوان
«رفیق» یاد میکنند ،ولی اس�لام س��طح پیوند عالیق دوستی را به قدری باال برده که آن را به صورت
نزدیکترین پیوند دو انسان با یکدیگر ،آن هم پیوندی بر اساس مساوات و برابری مطرح میکند ،و
آن عالقه «دو برادر» نسبت به یکدیگر است.
براس��اس این اصل مهم اس�لامی ،مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله ،و دارای هر زبان و هر سن و
سال ،با یکدیگر احساس عمیق برادری میکنند؛ هرچند یکی در شرق جهان زندگی کند و دیگری
در غرب (مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،22ص.)173
امیرالمؤمنین علی در همین باره در وصیتنامه خویش خطاب به امام حسن و امام حسین8
میفرماید...« :بر ش��ما باد به پیوس��تن با یکدیگر ،و بخش��ش همدیگر .مبادا از هم روی گردانید ،و
پیوند دوستی را از بین ببرید ( 2»...نهجالبالغه ،ص559؛ مجلسی ،1403 ،ج ،42ص.)256
توسعه ارتباط سازمان با مردم و ضرورت تماس مستقیم از طریق برگزاری نشستها و جلسات
گفتوگوی حضوری با گروههای اجتماعی یکی از شیوههای مهم روابط عمومی در بخش ارتباطات
مردمی است .حضرت علی در همین زمینه در فرمان خویش به مالک اشتر میفرماید:

خودخواه��ی را از خ��ود دور کن ت��ا خدا درهای رحمت��ش را به رویت بگش��اید و صواب
طاعتش را به تو ارزانی دارد .آنچه میبخشی با گشادهرویی ببخش و اگر به علتی نمیتوانی
با مهربانی و عذرخواهی این کار را انجام بده( 1همان ،ص.)142-143

 .2-4تبلیغات

ْ َ ََ َ َ
ْ
ِّ
ُ
ْ ُ َ
لأْ َ َ َ
َّ َ َ َ َ ْ
َ َ
ْ
اب أ ْهل
ويوجب لک ثو
�ط الل ُه عليک أ َکناف َرح َم ِت ِه
 .1ث� َّ�م َاح َت ِمل َالخ ْرق ِم ْن ُه ْم َوال ِعي َون ِّح ع ْنک الض َيق َوا نف ْيب ُس�
ِ
ِ
َْ
ِ
ً
َ َ َ ْ ِ َْ َ
طاع ِت ِه فأع ِط َما أعطيت َه ِنيئا َو ْام َن ْع ِفي ِإ ْج َم ٍال َو ِإعذ ٍار.
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از دیرباز ،یکی از وظایف اصلی روابط عمومی تبلیغات بوده اس��ت .تبلیغ یعنی منتقل کردن افکار
و عقای��د ،بازگ��و کردن ایدهها برای دیگران و تالش در جهت گس��ترش آنها (رهبر ،1371 ،ص.)17
تاریخ پر نش��یب و فراز جوامع انس��انی گواهی میدهد که تبلیغ و ارتب��اط فکری و اعتقادی در هیچ
عص��ری از هیچ جامعهای جدا نبوده و حتی مردم در جوامع س��اده و ابتدایی پیامهای خود را درباره
مس��ائل مش��ترک حیاتی به هر نوع ممک��ن ،اعم از نق��وش ،دود ،آتش ،ش��یپور ،تصاویر ،پرچمها،
کلمات ،اش��ارات ،ش��ایعات ،جارچیها ،کبوتران و دیگر نمادها ،رمزها و ابزارها به همنوعان خود
منتقل میکردند (رهبر ،1371 ،ص.)19
آنچه امروزه در تبلیغات تجاری و سیاس��ی غرب و جهان معاصر با تکنیکهایی چون فریب و
اغوای مخاطب دیده میشود ،در حوزه تبلیغات قرآن کریم و پیامبر اسالم جایی ندارد .از منظر
قرآن کریم الزمه انجام مؤثر تبلیغات ،اخالص است .اخالص در تبلیغ ،شیوه تمامی رسوالن الهی
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این دیدگاه حضرت علی را درباره ارتباط حاکم با مردم ،باید مردمساالنهترین دیدگاه در این
باره دانست که میتوان آن را به شرح ذیل جمعبندی کرد:
 .1اختصاص وقت معینی توس��ط مدیریت سازمان ،بهویژه رئیس برای مالقات با سخنگویان
دستههای مختلف مردم؛
 .2برخورد متواضعانه با آنان و حفظ حرمت انسانها؛
 .3حفظ شکیبایی در برابر انتقادها و حتی تحمل برخوردهای تند آنان؛
 .4توضیح کافی و عذرخواهی توأم با عطوفت و مهربانی در صورت عدم امکان رفع مشکالت
مردم (شایگان ،1388 ،ص.)106-107
با توجه به تأکید پیشوای شیعیان جهان بر ارتباطات مردمی ،انتظار میرود روابط عمومیهای
کشور بیانات ایشان را الگوی خود قرار دهد و شاهد توسعه ارتباطات مردمی در روابط عمومیهای
سازمانها باشیم.

همچون حضرت نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعیب :و خاتم رسوالن ،حضرت محمد بوده است
که به مردم میگفتند« :من برای این دعوت ،هیچ مزدی از شما نمیطلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار
عالمیان اس��ت»( 1شعرا .)109 :اگر مبلغ به سبب خوشایند مردم و تشکر و سپاسگزاری ایشان قدم
بردارد ،بیتوجهی مردم برای او بسیار سخت و جانکاه خواهد بود؛ اما اگر از ابتدا قصدش رضایت
خداوند س��بحان باشد ،ناسپاس��ی مردم به هیچ وجه بر وی اثری نخواهد گذاشت (قرائتی،1389 ،
ص .)92بنابرای��ن میت��وان گفت اگر کارشناس��ان و مدی �ران روابط عمومیها در تبلی��غ برنامههای
ً
خود بنا را بر اخالص بگذارند ،قطعا مخاطبان بیش��تری جذب آن مؤسس��ه یا سازمان خواهد شد و
همچنین این امر موجب روابط مستحکمتری بین پیامرسان و مخاطب میشود.
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همچنین پیامبر اس�لام با حضور فعال در اجتماع ،فرصتهای گفتوگو را غنیمت میشمرد و
در هر شرایطی مردم را به دین اسالم دعوت میکرد .ارتباطهای شخصی پیامبر ،نخستین و بیشترین
تالش او بود .دیدار و گفتوگو با حاجیان ،بازرگانان ،بادیهنش��ینان و دیگران همواره مورد نظر پیامبر
برای تبلیغ و دعوت به اسالم بود.
امیرالمؤمنین علی در همین رابطه در وصف پیامبر اکرم میفرماید:
پیامبر را از درخت تنومند پیامبران ،از سرچشمه نور هدایت ،از جایگاه بلند و بیهمانند،
از س��رزمین بطحاء 2،از چراغهای برافروخته در تاریکیها ،و از سرچش��مههای حکمت
برگزید .پیامبر طبیبی اس��ت که برای درمان بیماران س��یار اس��ت .مرهمهای شفا بخش او
آماده ،و ابزار داغ کردن زخمها را گداخته .برای شفای قلبهای کور و گوشهای ناشنوا و

ْ َ
َ
َّ َ َ ِّ ْ َ
َ َْ َُ ْ َ َ
عال َ
مين﴾.
کم عل ِيه ِم ْن أ ْج ٍر ِإن أ ْج ِري ِإال علي رب ال
﴿ .1وما أسئل
 .2سرزمين بطحا ،بين دو کوه ابو قيس و احمر را ميگفتند که محل زندگي قريش بود.
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گفتنی است که تجربه تبلیغی اسالم در میدان اجتماع ،موفقترین تجربهای است که در
یکی از بحرانیترین مقاطع تاریخی جهان به منصه ظهور رس��یده است .پیامبر اسالم با
بهرهمندی از ظرفیتهای اجتماعی آن دوران و سطحبندی ارتباطات ،اقدام به ترویج و تبلیغ
دین مبین اس�لام کرد .اگر خانواده و قبیله پیامبر اس�لام را س��طح اولیه و ابتدایی دریافت پیام
رس��الت بدانیم ،آن حضرت به لحاظ ارتباط خویش��اوندی و اعتماد و اعتباری که در نزد قوم
خود داش��ت ،این پیام را ابتدا به آنان رس��اند و پس از سالها که زمینه توسعه رسالت خود را
فراهم کرد ،دعوت را عمومی و برونسازمانی کرد (شایگان ،1388 ،ص.)99-100

زبانهای الل ،آماده ،و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است

1

(نهجالبالغه ،ص.)201

از این بیان حضرت میتوان این اصول را استخراج کرد:
الف) پیامرسان مانند طبیبی حاذق است؛ یعنی باید تخصص داشته باشد؛
ب) پیامرس��ان به میان مردم میرود و نیازش��ان را برطرف میکند ،نه اینکه منتظر بماند تا
مردم به او مراجعه کنند؛
ج) پیامرسان باید تبلیغ را به نحو احسن انجام دهد.

 .2-5بهرهگیری از نظرات دیگران
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َ َّ ٌ ِّ ْ ْ َ
کم ُم َت َت ِّب ٌع
د َوار ِب ِطب ِه قد أحْ َ ْ َ ِ
اهمه وأَح ْم َي مو ِاسمه يضع ذ ِلک حيث الح ِ ِ ِ
ٍ
وب عمي وآذ ٍان صم و أل ِسن ٍة ب ٍ
َ
َ
َ
َ
اض َع الغفل ِة و مو ِاطن الحير ِة.
بد َوائه َم َو
ِ ِ َ ِ ْ ِ ُ ْ لأْ َْ
شاورهم ِفي ا م ِر﴾.
﴿ .2و
َ ِ ُ
﴿َ .3وأ ْم ُر ُه ْم شوري َب َين ُهم﴾.
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ً
اص��وال مردم��ی ک��ه کارهای مهم خود را با مش��ورت و صالحاندیش��ی جمعی انج��ام میدهند و با
صاحبنظران به مش��ورت مینشینند ،کمتر گرفتار لغزش میش��وند .در مقابل ،افرادی که خودرأی
ً
هس��تند و خود را بینیاز از اف��کار دیگران میدانند  -هرچند از نظر فکری فوقالعاده باش��ند -غالبا
گرفتار اش��تباهات خطرناک و دردناکی میش��وند .اهمیت مشورت و بهرهگیری از نظرات دیگران بر
کس��ی پوش��یده نیس��ت و آیات و روایات هم بر این موضوع تأکید بس��یار دارند .حتی به تعبیر قرآن
کریم ،پیامبر اس�لام هم با افراد مش��ورت میکرده اس��ت« :و در کارها ،با آنان مش��ورت کن»( 2آل
عمران.)159 :
یکی از آیات بس��یار مهم در این زمینه ،آیه  38س��وره شوراس��ت ...« :و کارهایش��ان به صورت
مش��ورت در میان آنهاس��ت 3.»...این قس��مت از آیه حاکی از موضوعیت مشورت در اسالم است؛
چنانکه در آیه پیشگفته (آل عمران )159 :گذشت .دقت در دو آیه شریفه نشان میدهد :در کارهای
اجتماعی الزم اس��ت عدهای صاحبنظر ،ابعاد آن را بررسی کنند ،آنگاه بینند کدام عمل به صالح
َ َ َ
است .جمله «ف ِإذا ع َز ْمت» (آل عمران )159 :نشان میدهد که سرپرست پس از اظهارنظر مشاوران
تصمیم میگیرد و اگر هم نخواس��ت عمل نمیکند .مش��ورت فقط برای استخراج راه مصلحت آمیز
است (قرشی ،1375 ،ج ،9ص.)498
از روای��ات و تاری��خ معلوم میش��ود که معصومان :با یاران خویش مش��ورت ک��رده و آنها را به
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 .3آموزههای قرآن کریم ناظر به فعالیتهای رسانهای (اطالعرسانی)

مهمترین آموزههای قرآن کریم ناظر به فعالیتهای رسانهای ،به شرح زیر است:

 .3-1اعتبار منبع

اعتبار منبع ،مفهومی بنیادی در ارتباطات اس��ت که ش��اید بتوان قدمت آن را با عمر ارتباطات برابر
دانس��ت .معتبر بودن منبع در واقع پیشش��رط الزم ب �رای برقراری ارتباطی کامل بین فرس��تنده پیام
و مخاط��ب آن اس��ت .اعتبار منب��ع را میتوان نقطه تالق��ی مفاهیم ارتباطی نیز به ش��مار آورد؛ زیرا
بسیاری از این مفاهیم نظیر گزینشگری اخبار ،عینیت ،هماهنگی و ناهماهنگی شناختی ،مسئولیت
اجتماع��ی و ارزشه��ای خبری ،بدون ای��ن پیشفرض که منبعی معتبر در روند اعتبار وجود داش��ته
ی��ا دارد ،معنای وجودی خود را از دس��ت میدهن��د (ادیب هاش��می ،1372 ،ص .)63قرآن کریم
پیامده��ای اعتماد به منبع خبر غیرمطمئن را بس��یار بد میداند و میفرماید« :ای کس��انی که ایمان
آوردهاید! اگر ش��خص فاس��قی خبری برای ش��ما بیاورد ،درباره آن تحقیق کنید؛ مبادا به گروهی از
روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید!»( 3حجرات .)6 :براساس این آیه کریمه،
َّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
ََ َ
َ ْ َ ْ َْ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ ْ َّ ْ ْ َ َّ
�ير علي َوأ َري ف ِإن
�ار ِإل ِيه ِفي ش �ي ٍء لم يو ِافق رأيه لک أن ت ِش�
اس َ[ر ِضي الله عنه] وقد أش�
 .1وق
ال َ ُ ِلعب َ ِ َد ْالل ِه ب ِن العب ِ
َ َ َ
[ف ِإذا] عصيتک فأ ِطع ِني.
ْ
َْ َ َ
ْ
َ َ ْ َ
اية َو قد خاط َر َمن ْاس َتغ َني ِب َرأيه....
َ .2والاِ ْس ِتش َار ُة ع ُين ال ِهد
ِ
ِ
َ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ
هالة َف ُت ْصب ُحوا َعلي ما َف َع ْل ُت ْم ناد َ
مين﴾.
فاسق ِبنب ٍإ فتبينوا أن تصيبوا قوما ِبج
ِ
ٍ
﴿ .3يا أيها الذين آمنوا ِإن جاءکم ِ
ِ
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ّ
مش��اوره میخواندهاند .عبدالله بن عباس در مسئلهای نظر داد که امام علی آن را قبول نداشت و
فرمود« :بر تو اس��ت که رأی خود را به من بگویی ،و من باید دربارهاش بیندیش��م؛ آنگاه اگر خالف
نظ��ر تو فرم��ان دادم ،باید اطاع��ت کنی»( 1نهجالبالغ��ه ،ص .)707آن حض��رت در جای دیگری
درباره اهمیت مش��ورت فرمود« :و مشورت چشم هدایت است؛ و آن کس که با رأی خود احساس
بینیازی کند به کام خطرها افتد»( 2نهجالبالغه ،ص.)675
از آیات و روایت یادش��ده اس��تنباط میش��ود که کارشناس��ان و مدیران روابط عمومی عالوه بر
اینکه باید با همدیگر مش��ورت کنند ،باید با مخاطبان خود نیز در ارتباط باش��ند و از نظرات ایش��ان
بهره گیرند؛ زیرا این کار عالوه بر اینکه موجب بازدهی کار میش��ود ،اسباب جذب مخاطبان را نیز
فراهم میآورد؛ چراکه مخاطب احس��اس میکند که نظرات او در س��ازمان یا مؤسسه مربوطه مورد
استفاده قرار میگیرد.

خبرنگار در دس��تیابی به حقایق و واقعیتها رسالتی بس��یار مهم بر عهده دارد و کانون این اهمیت،
صداقت و قابل اعتماد بودن خبرنگار و رس��انه اس��ت .اصل دوم نشس��ت چهارم یونس��کو در س��ال
 1983از مجموعه اصول بینالمللی اخالق حرفهای در خبرنگاری ،چنین میگوید:
بارزتری��ن وظیفه خبرنگار این اس��ت که ب��ا رعایت حق مردم برای دس��تیابی به اطالعات
َ
ِّ َ ِّ
َ .1کفي ب َ
الم ِرء من الکذب أن يحدث ِبکل َما َس ِم َع؛ «در دروغگویي مرد همين بس که هر چه بشنود بگويد».
ِ
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 .3-2عینیت خبر
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خدای س��بحان اصل عمل به خبر را که اصلی اس��ت عقالیی امضا کرده است؛ چون اساس زندگی
اجتماعی بش��ر به همین اس��ت که وقتی خبری را میش��نود به آن عمل کند .البته در خصوص خبر
اش��خاص فاس��ق دس��تور فرموده تحقیق کنید ،و این در حقیقت نهی از عمل به خبر فاسق است ،و
حقیقت این نهی این است که میخواهد از بیاعتباری و عدم حجیت خبر فاسق پرده بردارد ،و این
نیز خود نوعی امضاست؛ زیرا عقال هم رفتارشان همین است که خبر اشخاص بیبندوبار را حجت
نمیدانند (طباطبائی ،1390 ،ج  ،18ص.)311
بنابراین از نظر قرآن کریم اعتبار منبع از اهمیتی ویژه برخوردار است و برای اطالعرسانی دقیق
باید همه جوانب خبر را سنجید و خبر معتبر را به مخاطب رساند.
امروزه بس��یاری از رس��انهها و افراد پیش از اطمینان از اعتبار منبع خبر به انتشار آن میپردازند؛
در صورتی که انتش��ار یک خب��ر غیر موثق که با واقعیت مطابقت ندارد ب��ه انحراف افکار انبوهی از
مخاطبان میانجامد و گاه ضایعات جبرانناپذیری را به دنبال دارد .این امر آنقدر مذموم اس��ت که
در بعضی روایات نقل از منبع غیرموثق مس��اوی با دروغگویی ش��مرده شده است( 1پاینده،1382 ،
ص .)607در همی��ن زمینه بعض��ی معتقدند چون پیامهای روابط عمومی در اختیار رس��انهها قرار
میگیرد ،ممکن اس��ت دستخوش تغییراتی شود و رس��انهها قبل از آنکه پیامها را به دست مخاطبان
برس��انند ،دس��تکاریاش کنند یا بهکلی تغییرش دهند .بدینترتیب پیامهای روابط عمومی پیامهای
کنترلنش��دهاند (مارانت��ز کوه��ن ،1376 ،ص)16؛ ام��ا ب��ه نظر میرس��د برای اجتن��اب از این کار
راهحلهای��ی وج��ود دارد و برای اینکه خبر واقعی به دس��ت مخاطب برس��د ،مدیران و کارشناس��ان
روابط عمومی میتوانند برای خود خبرگزاریهای اینترنتی و یا دیگر ابزارهای رسانهای داشته باشند
ت��ا از ای��ن طریق اخبار خود را در اختی��ار مخاطبان قرار دهند و در نتیجه مخاطبان بیش��تری جذب
کنند.

معتبر و درس��ت ،ش �رافت حرفهای خود را در خدمت واقعیت عینی قرار دهد به نحوی که
ً
واقعیتها وجدانا با محتوای اصلی خود انعکاس یافته و بدون ایجاد تحریف ،نشاندهنده
ارتباطات اساس��ی باش��د .این امر با رش��د صحی��ح قابلیتهای خ�لاق خبرنگار متحقق
میگ��ردد؛ ب��ه طوری که مواد خام خبری مناس��ب در اختیار مردم قرار گرفت��ه تا آنان را در
طراحی تصویری صحیح و همهجانبه از جهان یاری رساند (شکرخواه ،1374 ،ص126؛
به نقل از جبلی ،1393 ،ص.)170

با توجه به اهمیت صداقت و عینیت خبر ،قرآن کریم نیز به این مس��ئله پرداخته و خود در بیان
داس��تان و اخبار همین ش��یوه را برگزیده است« :ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو میکنیم »...
(کهف .)13 :قرآن کریم در بعضی آیات انس��انها را به صداقت دعوت کرده است« :ای کسانی که
ایمان آوردهاید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید ،و با صادقان باشید!» 2.در بعضی آیات دیگر ،از
صادقان به عنوان متقین یاد ش��ده است« :اما کس��ی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق
کن��د ،آنان پرهیزگاراناند!»( 3زمر .)33 :در آیات دیگر نعمتهای بهش��تی به عنوان پاداش صادقان
در روز قیامت ذکر شده است .خداوند میفرماید:

1
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بهشت است که نهرها از زیر (درختان) آن میگذرد ،و تا ابد ،جاودانه در آن میمانند .هم
خداوند از آنها خش��نود اس��ت و هم آنها از خدا خش��نودند .این ،رستگاری بزرگ است!

4

(مائده.)119 :

با توجه به توضیحات یادش��ده مشخص میش��ود که یکی از وظایف بسیار مهم روابط عمومی
اس�لامی صداقت ،عینیت و حقگویی خبر اس��ت و مدیران و کارشناس��ان این حوزه نباید به س��بب
ً
رقابت با دیگران از حربههای باطل و دروغ استفاده کنند .مسلما اگر حقایق گفته شود افراد بیشتری
نسبت به سازمان مربوطه عالقه نشان میدهند؛ زیرا فطرت انسان حقگراست و بر اساس آیات قرآن
حق به مردم س��ود میرس��اند و از بین نمیرود ،ولی باطل ازبینرفتنی است« :خداوند ،حق و باطل
را چنین مثل میزند! -اما کفها به بیرون پرتاب میشوند ،ولی آنچه به مردم سود میرساند [آب یا
ََ َ َ
ْ
َ َُ
﴿ .1ن ْح ُن نق ُّص عليک ن َبأ ُه ْم ِبال َح ِّق .﴾...
َّ
َّ
ُ
َّ
ََ ُ
کونوا َم َع َّ
الصاد َ
﴿ .2يا َأ َيها ال َ
قين﴾.
ذين َآم ُنوا اتقوا الله و
ِ
َّ َ ُ
َّ
َ ِّ ْ
ْ ُ َ
ولئک ُه ُم ال ُم َّتقون﴾.
الصد ِق َو َصدق ِب ِه أ
﴿َ .3والذي جاء ِب
ِ
َ
َ
لأْ
َ
َّ
َ
ُ
ً
ُ
ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ٌ
َ
َ
هار خال َ
ات َت ْجري م ْن َت ْحت َها ا ْن ُ
دين فيها أ َبدا َر ِضي الل ُه ع ْن ُه ْم َو َرضوا ع ْن ُه
﴿ .4هذا يوم ينفع الص ِادقين ِصدقهم لهم جن
ِ
ِ
ِ
َْ ْ
ِذلک الف ْو ُز ال َعظيم﴾.

] [ Downloaded from arh.sccsr.ac.ir on 2022-06-29

156

امروز روزی اس��ت که راس��تی راس��تگویان به آنها سود میبخش��د؛ برای آنها باغهایی از

فلز خالص] در زمین میماند؛ خداوند اینچنین مثال میزند!»( 1رعد.)17 :

 .3-3خودداری از مکر و خدعه

اگر نیرنگ ناپسند نبود ،من زیرکترین افراد بودم؛ ولی هر نیرنگی گناه ،و هر گناهی نوعی
کفر و انکار اس��ت .روز رس��تاخیز در دس��ت هر حیلهگری پرچمی است که با آن شناخته
ْ ُ َّ
ْ
ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ
الل ُه ْال َح َّق َو ْالباط َل َف َأ َّما َّ
فاء َو َأ َّ
کث في الأْ َ ْ
الز َب ُد َف ْيذ َه ُب ُج ً
کذلک يض ِر ُب
ر
يم
ف
اس
الن
ع
ف
ين
ما
ا
م
﴿کذل��ک يض ِرب
.1
ض ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ لأْ َ ِ ْ َ
الله ا مثال﴾.
َ َ ً َ ً َ َ ٌ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ
ْ ْ َّ
َ َ ٌ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ
الله ل ْيش َت ُ
يديه ْم
أ
ت
ب
کت
ا
م
م
م
ه
ل
يل
و
ف
ليال
ق
نا
م
ث
ه
ب
وا
ر
د
ن
ع
ن
م
هذا
ون
ول
يق
م
ث
م
يديه
أ
ب
کتاب
ال
ون
ب
يکت
ذين
﴿ .2فو يل ِلل
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َو َو ٌيل َل ُه ْم م َّ
يکس ُبون﴾.
ا
م
ِ
ِ
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سوگند به خدا ،معاویه از من سیاستمدارتر نیست؛ اما معاویه حیلهگر و جنایتکار است.
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خ��ودداری از مکر و خدعه یکی دیگر از وظایف بس��یار مهم روابط عمومی اس�لامی در حوزه
ً
اطالعرسانی است .معموال هر سازمان و نهادی به دنبال جذب مخاطبان بیشتری است و در همین
راس��تا ممکن اس��ت بعضی س��ازمانها از روشهای غیر اخالقیای همچون فریب افکار عمومی،
برجستهس��ازی دروغین و فضاسازی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند .نتیجه این اقدامات
ممکن اس��ت س��بب تأثیرگذاری موقت بر افکار عمومی شود ،ولی س �رانجام آن بیاعتباری و سلب
اعتماد افکار عمومی از آن رسانه است.
خودداری از مکر و خدعه در بس��یاری از آیات قرآن کریم مطرح شده است؛ از جمله اینکه در
بعضی آیات از مکر و خدعه یهودیانی پرده برداش��ته میش��ود که برای رسیدن به اهداف خود افکار
عمومی را فریب میدادند و خداوند بهش��دت آنها را مذمت میکند« :پس وای بر آنها که نوش��تهای
با دست خود مینویسند ،سپس میگویند :این ،از طرف خداست ،تا آن را به بهای کمی بفروشند.
2
پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست میآورند!»
(بق��ره .)79 :یک��ی از ن��کات مهم��ی که این آیه ترس��یم کرده و ب��ر آن تأکید ورزیده ،این اس��ت که
بای��د مواظب قلمها ،کتابها و مق��االت تحریفگر و بدعتگذار ب��ود (ر.ک :قرائتی ،1388 ،ج،1
ص)146؛ بهویژه در جامعه کنونی که اطالعات بهسرعت منتشر میشود و در دسترس همگان قرار
میگیرد .بنابراین وظیفه ارتباطگر مس��لمان این اس��ت که برای جذب مخاطبان و انتشار مطالب ،از
روشهای غیرشرعی و غیراخالقی استفاده نکند.
اس��تفاده نک��ردن از خدعه و مک��ر در ارتباطات و تبلیغات در س��یره امیرالمؤمنین ،علی نیز
بهخوبی دیده میشود .برای نمونه حضرت در توصیف سیاستهای تبلیغی معاویه چنین میفرماید:

میش��ود .به خدا س��وگند ،من با فریبکاری غافلگیر نمیش��وم و با س��ختگیری ناتوان
نخواهم شد( 1.نهجالبالغه ،ص.)423
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نتیجهگیری

 .1ارتباطات��ی را ک��ه خداوند ب��ه آن امر فرموده ،بس��یار متن��وع و فراواناند .ارتب��اط فرهنگی با
دانشمندان ،ارتباط عاطفی با والدین ،ارتباط مالی با نیازمندان ،ارتباط همهجانبه با مؤمنان
و ارتباط معنوی با اولیای خدا از مهمترین این ارتباطات است؛
 .2دانشمندان ارتباطات ،وظایف و کارکردهای متعددی را برای روابط عمومی تعریف کردهاند.
فعالیتهای مدیریتی و برنامهریزی ،پژوهش��ی و مطالعاتی ،رسانهای و در نهایت سمعی و
بصری از مهمترین وظایف روابط عمومی اس��ت .میتوان وظایف روابط عمومی را در س��ه
حوزه اطالع رسانی ،اقناع و ترغیب و سرانجام توسعه مشارکت خالصه کرد؛
 .3احت �رام به مخاط��ب ،آگاهی دادن و پاس �خگویی ،ارتباط با مردم ،تبلیغ��ات و بهرهگیری از
نظرات دیگران ،از مهمترین آموزههای قرآن کریم درباره فعالیتهای روابط عمومی است؛
 .4اعتبار منبع ،عینیت خبر و خودداری از مکر و خدعه از مهمترین آموزههای قرآن کریم ناظر
به فعالیتهای رسانهای روابط عمومی است.
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کن کل غد َر ٍة فج َر ٌة َوکل
اس ول
 .1والل ِه ما مع ِاو ية ِبأدهي ِمني ولکنه يغ ِدر و يفجر ولو ُکر ِاهية الغد ِر لکنت ِم ُن أدهي الن
ْ َ ُ ْ َ لاَ
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فج َر ٍة کف َر ٌة َو ِلکل غ ِاد ٍر ِل َو ٌاء ْيع َرف ِب ِه يوم ال ِق
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در این اصل اخالقی که امام علی بهروشنی آن را ترسیم فرموده ،بر این نکته تأکید میشود
که تفاوت رس��انه اسالمی با رسانه غیراسالمی در اعتقاد به معاد است و این اعتقاد سبب میشود تا
ارتباطگر مس��لمان نتواند از روشهای غیرش��رعی ،غیرعرفی و غیراخالقی برای دستیابی به اهداف
خود استفاده کند؛ هرچند این اهداف قابل تحسین باشند .ارتباطگر مسلمان باید در جهان پرفریب
قدرت رس��انهای و عصر حاکمیت رقابتهای ناسالم ،در ایجاد و حفظ فضای انسانی و اخالقی به
دور از نیرنگهای امروزین بکوش��د و اگر دس��ت خود را در این امور گشاده دید ،قید و بند دیانت و
اخالق را از یاد نبرد و هنگام تعارض منافع مادی با وظایف اخالقی ،قربانی شدن ارزشها را برتابد
(سعیدیمهر.)1375 ،
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Abstract
The main question of this article is as follows: “What are the duties of the public
relations in the Holy Quran’s view?” To answer this question, after explaining the
concept of public relation, we have dealt with the most important teachings of the
Holy Quran pertaining to all the activities of the public relations such as respect for
the audience, informing and answering, relationship with the people, advertising
and making use of others’ opinions. Then, we have investigated, using an analytical
method, the validity of the source, objectivity of the news, and avoiding deceit and
cunning as the most important teachings of the Holy Quran pertaining to the media
activities of the public relations.

[ Downloaded from arh.sccsr.ac.ir on 2022-06-29 ]

Keywords: Islamic Public Relations, Duties and Functions of the Islamic Public
Relations, The Holy Quran, Informing.

162

A Review of the Literature on Studies of Lifestyle in
Some Works of Muslim Thinkers

[ Downloaded from arh.sccsr.ac.ir on 2022-06-29 ]

Sayyid Muhammad Taqi Musawi-far
PhD Student of Comparative Interpretation, Qom University, Iran, Qom.
mosavifar88@gmail.com

Abstract
The great religion of Islam, as the last divine religion and the most complete
program for the man’s felicity in this and the other world, presents practical methods
for planning of the daily affairs and issues of life. In the original Islamic sources,
the ‘lifestyle’ can be traced by using the keywords of adab (=manner) and sunnat
(tradition); and in the sphere of morality and religious precepts, one can seek to find,
in addition to manners and traditions, the related issues and knowledge. Muslim
thinkers also have, since long ago, concerned themselves with explanation and
compilation in this sphere. One of the deficiencies of the recent studies on lifestyle is
paying no heed to or not making use of the heritage of lifestyle in the Islamic history,
civilization and culture. This means that by supposing lifestyle as a newly emergent
issue, no one has dealt with the background of these discussion in Islamic works or
has dealt in a passing and imperfect way.
The present study aims at showing that Muslim thinkers have concerned themselves
with explanation and compilation in this sphere. Accordingly, we have first
introduced Islamic works in this sphere and have classified them into three styles
of ‘historiography’, ‘transmitted ethics’ and ‘integrative ethics’. Then, we have
enumerated the features of each.
Keywords: Lifestyle, Manners, Morality, Muslim Thinkers, Review of Literature.
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Abstract
Cultural literacy is rooted in cultural and social heritage. It has a wide range and
covers all aspects of human activities from religion to science to sports. The purpose
of this article is to explain the concept of cultural literacy and its importance in the
evolution of Islamic humanities. It seeks to answer the following questions. What
is the concept of cultural literacy and its importance? What are its key dimensions
and components? What is the role of cultural literacy in the evolution of Islamic
humanities? What strategies can be devised for the realization of cultural literacy?
Important findings of this study include: Cultural literacy can be considered as a
prerequisite for change in Islamic humanities.Cultural literacy is something that
all sections of society should be aware of, especially students. Preserving IranianIslamic culture requires cultural literacy. Cultural literacy is an interdisciplinary
debate.Cultural literacy is a continuum, not a category. It has many dimensions
and is necessary and effective for easier achievement of the goals of the evolution
of Islamic humanities as well as for analytical and critical understanding of social
and cultural issues. The components of cultural literacy refer to the most important
aspects: Politics, Music, Basic Sciences, Medicine & Health, Geography, Sociology
& Psychology, Media & Press, Proverbs & Technology. The elements of cultural
literacy are the examples and sub-components of each of the key components that
represent the quality and status of cultural literacy in different ways.
Keywords: Cultural literacy, Humanities, Evolution of Humanities, Components of
Cultural Literacy.
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Abstract
The subject of the humanities is human action. Islamic philosophers have explained
the process of the emergence of human action in topics such as “Elmo Alnafs”. It
seems that any theorizing in the field of the humanities, especially on the basis of
Islamic philosophy, would be incomplete without considering the foundations of
human action. Therefore, the main question in this study is what analysis of the
relation between theory and practice based on Sadrian wisdom and what are the
factors behind the disconnect between theory and practice? The method used in this
research is l analytical method. According to the findings of this study, from the
perspective of Sadrian wisdom, in order for a human action to be realized, human
cognitive and then stimulus forces play a crucial role; Accordingly, rational action
will be an action that has both a “correct opinion” in the
cognitive stage and a “firm decision” in the motivational domain.
But if the fancy faculty decrees the “usefulness” of an action and animal enthusiasm
rushes with the fancy faculty, or, despite the judgment of reason on the “usefulness”
of an action, or if the fancy faculty decrees the “usefulness” of an action and human
enthusiasm rushes with the fancy faculty, rational action will not be realized. Also, at
least five factors can lead to the disconnect between theory and practice, which are:
1. Error in visual cognitive agency, 2. Error in cognitive agency, 3. Conflict between
theoretical convictions, 4. Conflict between tendencies, 5. Practical Conflict.
Keywords: Cognitive Agency, Motivational Agency, Human Self, Principles of
Action, Opinion and Practice, Action, Agency, Sadrian Wisdom.
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Abstract
Management science has evolved in the course of history and continues to evolve
in the direction of optimally managing the components of a system and achieving
a defined goal that has different fundamentals, approaches, rules, models,
and processes. Different schools with specific directions define and locate the
fundamental concepts of this science and one of the claimants among these schools
is the humanistic school of Islam. In Islamic literature, there are enormous epistemic
resources available for understanding management strategies and processes, and
Muslim scholars must present these strategies in a logical way. Emphasizing on
human resource management of organizations with an educational approach is one
of the principles governing Islamic management. Human forces at different levels
and layers interact and react in a logical arrangement between the components of
the organization. At the highest levels of the organization, there are managers who
play the role of mobilizing system components to meet their goals, who must be
selected, nurtured, appointed, and evaluated on the basis of competence. Among
Islamic sources, Nahj al-Balagha can be used as a high-capacity epistemic source for
drawing on and evaluating managers’ competencies. In the meantime, the letters and
sermons of Prophet Ali may be addressed to the commanders, managers, and agents
of the best charter of the manager’s evaluation. In this context, it is attempted to
elaborate, draw and design a model for evaluating the competence of the managers
of organizations, referring to these letters and sermons and utilizing the foundation’s
strategy.
Keywords: Model, Performance, Performance Evaluation, Competency.
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Abstract
In the last century, with the development of new governments, various government
policies have been pursued on the development of affordable housing in the world,
particular in Islamic countries which most of them lacked a minimal quality or
could not be provided for poor people. Therefore, the definition of the minimum
quality boundaries, especially based on Islamic and Iranian values, is of particular
importance.
Although in many researches quality and desirable housing indices are arranged
from the viewpoint of Islam based on verses, traditions and hadiths, in none of
them the relationship of economic levels with these qualitative levels has not been
considered. Although in many researches quality and desirable housing indices are
arranged from the perspective of Islam based on verses, traditions and hadiths, in
none of them the relationship of economic levels with these qualitative levels has not
been considered while economics is a serious interventionist in defining quality. The
research intends to examine these qualitative indicators at three levels of aristocracy,
middle and poor. The qualitative characteristics of housing were selected based on
previous research on privacy, Not build high buildings, breadth, peace of the home,
place of dignity (in terms of social relations), neighborhood relations, elements
of naturalism and decorations, and the analysis of verses and narrations using the
method of reasoning - An analysis took place. Accordingly, results of this kind were
obtained: the breadth level is as high as the needs of the social and the upper classes
of the economy and the subsistence of some spaces, such as children’s playgrounds.
Based on the results, all of these characteristics are also realistic for the poor, and The
elders of religion have presented a valuable model for both high and low economies.
Keywords: Minimal Quality, Islamic Architecture, Cheap Housing, Qualitative
Characteristics.
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