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مناسك مذهبى و ارائه  به ىتصوير كرديرو ىبررسى انتقاد

  سياستى  ىهاپيشنهاد

  )ماه مبارك رمضان های تلويزيون در با تأكيد بر برنامه(

  ∗∗∗∗پور یمهد فرشاد

  چكيده
بررسى و تحليل رويكرد تصويری به مناسك مـذهبى بـا تأكيـد بـر مـاه مبـارك رمضـان، 

های مذهبى از طريق تلويزيـون، موضـوع  ترين ايام برای ارائه پيام عنوان يكى از طوالنى به
سنجى رابطۀ رسانه و دين،  اين كارويژه، متأثر از تعاريف و امكان. ر استاصلى مقاله حاض

دارای اَشكال مختلفى از اِشكاالت روشى يا مفهومى در فرآيند توليد محتواهای تصويری 
زا در ذهن مـديران  ترين نكات ابهام كه كوشش شده تا اصلى در اين مقاله ضمن آن. است

های موفق يا ناموفق نيز بررسى و تحليل  تجربه ومرور اندركار توليد محتوای مذهبى  دست
پيشــنهادهايى جهــت بــازخوانى تعريــف رســانه و ديــن بــرای تســهيِل در نهايــت شــود و 

تضاد دين و . گرددآوری در راستای اهداف جمهوری اسالمى ارائه  گيری از اين فن بهره
گرايـى  يت، پرهيز از كثرتوگويى، تنظيم ميزان استفاده از جذاب رسانه، تأكيد بر امر گفت

  . اند اند كه در اين مقاله بررسى شده ای از مباحثى و ايجاد مناسك رسانه

  ها  واژه كليد
  .ای ای، سياست رسانه تلويزيون، ماه رمضان، رسانه، دين، تكثرگرايى، مناسك رسانه
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  مقدمه

وارِه  سـاخت آدم یناربيز نيا رود؛ ىم  شيپ ىنظم ىب یشده رو به سو شناخته یا قاعده به جهان
 صـنعتِ  یبـا سـازوكارها ىشـناخت معرفت ىدر تداوم ىشدگ ىءش نيو ا. مدرن است شدهِ  ىش

 نيـا oچهـر نيكارآمـدتر) ريو تصـو( ونيزيتلوبسا  و چه شود ىم یو بازساز ديبازتول ،فرهنگ
 یرااسـت بـ یباورند كه آن را جـوهر نيدر باب رسانه بر ا انيگرا ذات. شمار رود به يىبازنما

آمده  ديظهور و انكشاف جهان پد یرسانه برا). ناشناخته و عمدتاً (خاص  ىبرآوردن اقتضائات
اسـت كـه  یا رسـانه محصـول دوره توانـد؛ ىو مـ خواهـد ىكـه مـ تابانـد ىرا بـاز مـ ىقيو حقا

و پا را فراتـر  ديازي دست ىحس ىشناخت ها، به همه ترس ضمحذف و هدم و ه یبرا زاده، ىآدم
 ىمـِن انسـان. )���: %��א1/כـא��،  /א��1 ( از عالم دست زد نينو ىد گذارد و به خوانشخو مياز گل

 نيـرسانه محصـول ا  :لگام خود درآورد ريز  را به عتيشد و طب ىهست یمعماها ۀجايگزين هم
ای كه بشر اراده كرد تـا زمـين را خـود بچرخانـد و بـه  دوره. است يىگرا صنعت يىنوزا oدور

  . ره كنداختيار خود ادا
 ىمتجلـ گـريد یبصـر های برسـاختهو همـه  نمايو س ونيزيكه ما آن را در تلو یريپذ تؤير

و هنـر و  نيـد انيـم ىفرق نديفرآ نياست؛ در ا یا كار رسانه نديفرآ ۀافتي ارتقا ۀمرحل م،ينيب ىم
م عـا تينسـب oاز قاعـد یرويپ همه آنها به. ستين یگريد زيهر چفوتبال و و  استيخانواده و س

جـا  ، در اينواقـع در. خودآگـاه، نـامعتبر ريو ناخودآگـاه در ضـم شـوند تيقابل رو توانند ىم
كردن آنچـه ناديـدنى اسـت گذشـته و  اعتبـار شـود كـه از مـرز بى تحولى فرهنگى پديـدار مى

اين سخن برآمده از آن طرز تلقـى . ای قابل توجه، هر امری را از معنا تهى ساخته است شيوه به
چـون بنـا بـر جـا  در اين. گويد آنچه در افق تجربه بشر نگنجد، قابـل فهـم نيسـت است كه مى

 ىسـاختكـه  یفرابشـر ىعنوان سـاحت بـه نيـد ،بـودهو غيرقابل فهـم كنارگذاردن نكات مبهم 
از  ىكـيو  شـده تـا نفـس آزاد شـودمهـار  بايـد ،نفـس مهـار  ىب النيَ مانع سَ  و دارد ىكيزيمتاف

 یسـاز ساده یريبـا تفاسـ - اسـتچشم  شيآخته آن در پ شي، نمامهارشدن یها راه نيتر ساده
ای،  پذيری در يك مسير َدَورانى، در رويـارويى بـا هـر امـر قدسـى اين رويت. ىدست شده و دم

ای  معناستيزی را فعال كرده و بدين طريق امور جديد را برای بشـر بـه شـيوه -ابزار اعتبارزدايى
  . بصری، نمايشى ساخته است

 ىپرسش نيبه ارمغان آورد؟ ا خواهد ىچه م ىآدم یو برا ستيچ نيدد پرسيد كه حال، باي
ناب چون ماه مبـارك  ىتيدر موقع ونيزيرسانه تلو تيفعال یورود به فضا یبرا ىاست مقدمات

گيرى  ها و اندازه كردن و شناساندن رأی روشن: جزء است 2دين را «: ديگو ىم ىفاراب. رمضان
ــر ا. )�%: :���، �Yא�-כ !ــאכ�( »رفتارهــا ــب ــا، د ني ــمبن  يــىو هــم رو دارد ینهــاد صــورتىهــم  ني
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و  ىو درون ىامور شخص oتنها در حوز نيد یاند كه كاركردها گمان نيبر ا ىبرخ. یكاركرد
. انتظـار داشـت ىدر حـوزه مسـائل عمـوم يىرفتارهـا توان ىو از آن نم شود ىخالصه م یفرد
 ىدر شــمائل اخـالق متجلــ -اش ىدر صـورت فلسـف - نيــد ف،يـتعر نيــدر ا  نهفتـه یريتعب بـه

با منطـق عرضـه  كه حتماً  فيتعر نيا. سميسكوالر بتيدر ه اش، ىاسيو در صورت س شود ىم
كنـد  دين را فاقد هويتى اجتماعى مى در تضاد و تعارض است، مسلمان نمايحك یشده از سو

  .داند ض با گوهر آن مىو در نتيجه، هرگونه برداشت سياسى يا اجتماعى از دين را در تعار
كه بـه نيـروى  افتد ىز اين پس، حاجت به وضع قوانين و آموزش جمهور ما«به اعتقاد فارابى، 

صنف وضـع شـد يـا بـه  دوچون قوانين در اين . خردورزى از امور علمى فرادست آمده است
پـرورده شوند و  قانع و آموزش داده مى ،جمهور ،هايى افزوده شد كه به كمك آنها آنها روش

بيننـد و  آيـد كـه مـردم بـه واسـطه آن آمـوزش مى پديـد مى ىگردند، در اين صورت دينـ مى
  .»آورند شان است به دست مى يابند و آنچه مايه سعادت پرورش مى

  بيان مسئله

ای فراگير و با بازخورد باالست كه هيچ شباهتى در نوع كـاربرد و اثرگـذاری  تلويزيون پديده
ای از  مخاطبـان ايـن رسـانه، بـر بـرآوردن مجموعـه. رتبـاط جمعـى نـداردهای ا با ديگر رسانه

كننـد و  را روشـن و خـاموش مى گيرد، آن نيازهای خود كه طيف متنوعى از مسائل را دربرمى
های بزرگى از آنها بر بـرآورده سـاختن نيازهـای اجتمـاعى خـود از طريـق  رسد پاره نظر مى به

از سـوی . )��: :��א�ـ=/�، (های دينـى تلويزيـون هسـتند  هگر برنامـ انجام مراسم دينى، مشـاهده
گيری  توانـد بـه تغييـر جهـت ای مى ديگر، نوع تعريف و تفسير از دين، در نگاه مديران رسـانه

آيـد،  چنان كه از اوضـاع و احـوال برمى آن. های تصويری در حوزه عمل دينى بيانجامد رسانه
بـه آن تحليـل كـرد و بـدين  1اهى سكوالريسـتىتوان متـأثر از نگـ نمايش تصويری دين را مى

 آورد  ىهمراه مـ در حوزه رسـانه بـه ى، آثار و تبعاتشده باشد رفتهيپذاين چارچوب اگر ترتيب 
 ريـگ امنای د ما تـا انـدازه یبصر یها كه رسانه آن نخست: است ىبررس ستهيشا ليدلدو كه به 

 ىمبتن ىاسالم یجمهور( ىكومت اسالمح ىجابيبا چارچوب ا اً ياند و ثان شده ای چنين معضله
  . ناسازگار است) هيفق  تيبر وال

تعريفــى  -در عــالم رســانه  -تر آن اســت كــه تعريــف رايــج از ديــن  طور دقيــق مشــكل بــه
                                                        

.1 secularism   دهـد و ايـن نـوع از     شناسي است كـه اصـالت را بـه امـور دنيـوي و ايـن جهـاني مـي         ناظر به نوعي هستي
شناسـي معنـوي و    آهنگ است، در برابـر هسـتي   شناسي مناسب با خود نيز هم معرفتشناسي و  شناسي كه با انسان هستي
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���8	�ـא7، (متجددانه و متكى بـر امـر فـردی اسـت :: هـا و تجـارب  و تقريبـا تمـامى آموزه )�
اين تغيير . های بصری نيز بر اين بنيان استوارند رسانهگرفته در بازنشر محتوای دينى در  صورت

كــه شــكوفاكننده  بــا نگــاه محــوری حــاكم بــر جمهــوری اســالمى كــه ديــن را افــزون بــر آن
ای برای اصالح نظـام اجتمـاعى جهـت  را وسيله داند، آن استعدادهای فردی در مسير تعالى مى

جا بررسى اثرات  سئلۀ اصلى در اين، مواقع در. كند، در تعارض است پرورش جامعه معرفى مى
های دينـى صـورت  سـازی ای و بـازخوانى نقادانـه برنامه تعريف از دين بر حـوزo عمـل رسـانه

تـرين  تـوان ضـمن بررسـى مهم بـدين ترتيـب مى. گرفته در سيمای جمهـوری اسـالمى اسـت
ود ارائه كـرد؛ بردهايى را برای بهبود وضع موج كارها يا راه آمدهای غلبه چنين نگرشى، راه پى

ای  كننـد كـه جنبـه های بصری عمدتاً بر وجوهى از امر دينى تمركز كـرده و مى چرا كه رسانه
ها و يا تقليل امر دينـى را  تواند موجبات غفلت از ديگر ساحت نمايشى دارد و همين مسئله مى

  . فراهم سازد

  روش تحقيق

صويرسـازی مـذهبى يـا رويكـرد بررسـى نحـوه ت ،محوری ۀحاضر، مسئل ۀجا كه در مقال از آن
بـاره تحقيقـات نسـبتاً متفـاوتى انجـام  تصويری به مناسك مذهبى در تلويزيون اسـت و در اين

شده، مشاهده اسـت و پـس از  ترين روش به كار گرفته مهم. شده، روش تحقيق، تركيبى است
مختلـف ، سير تطور موضـوع در طـول زمـان و در اَشـكال 1آن با استفاده از روش روندپژوهى

سنجيده و بررسى شده است و تالش شـده تـا در هرگونـه مـورد بررسـى، ايـن رونـدها دارای 
ای كمـى نبـوده و  كـه تنهـا شـيوه 2و سرانجام با تكيه بر روش فراتحليل. ويژگى تازگى باشند

  اسـت، تـالش...) ها، مقاالت، تحقيقـات و كتاب(واحد تحقيق در آن آثار علمى متنوع ديگر 
گذارانه نيز در باب مسئلۀ مورد بحث ارائه  بررسى موضوع، پيشنهادهايى سياستشده تا ضمن 

  . شود

  ادبيات نظری

ها و دين سخن گفته، اما دينى كـه  به تفصيل دربارo نسبت رسانه ها دین در عصر رسانههوور در 
. جا مورد توجه و بحث است، دينى غربى اسـت كـه جنبـه محـوری در زنـدگى نـدارد در اين

گرايانــه بررســى كــرده  را در ســطحى كــامًال تقليلرابطــۀ میــان رســانه و دیــن ، كتــاب عواقــ در
                                                        

1. Trend 

2. Metaanalysis 
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ــه به ــوعى ثنويــت گون ــه ن ــن در پاره ای كــه اعتقــاد ب هــايى از  گرايى و جداســازی رســانه و دي
?ـ	1، (كوشد از اين سـطح فراتـر بـرود  های كتاب كامًال وجود دارد و نويسنده البته، مى تحليل

��( .  
ساِل ساكن تهران دربارo استفاده و ميـزان رضـامندی از  18های افراد باالی  اهبررسى ديدگ

مباركـه  ای است كه توسط مـدنى  ، موضوع بررسى)و راديو(حضور رسانه سنتى در تلويزيون 
 76ه و  درصد مخاطبان به پخش منـابر از تلويزيـون توجـه كـرد 79انجام شده؛ حدود ) 1389(

  . اند نيز موضوع برنامه را دليل انتخاب آن عنوان داشته درصد 86درصد نقش سخنران و 
با اتخاذ اين منظر به رسانه و ديـن كـه تلويزيـون هـويتى فرهنگـى دارد و ) 1382(فر  فهيمى

زبان فنى هر رسانۀ هنری، برآيند اقتضائات تكنولوژيكى آن اسـت، تـالش كـرده تـا جايگـاه 
كوشد تا بـه ايجـاد  مقالۀ مذكور مى. بى تبيين كندتلويزيون را در انتقال و بازنمايى مفاهم مذه

فـر  فهيمى. های فنى تلويزيـون و مفـاهيم معنـوی ديـن، مـدد رسـاند زبانى مشترك بين ظرفيت
نيز با تكيه بر پخش تلويزيونى دعای كميل، ايـن پرسـش را مـورد بررسـى قـرار داده ) 1389(

شـناختى تلويزيـون،  هـای زيبايى ه ظرفيتاند از هم سازان تلويزيونى توانسته است كه آيا برنامه
 برداری كنند؟ بهره» دعا«كردن يك محتوای دينى مانند  برای تلويزيونى

نيز تالش دارد تا  )�%��
א�1�# � א����،  y1א��(» تلويزيون مذهبى؛ تبليغ دينى يا عبادت مجازی«
ى مطرح در رابطۀ های اصل با بررسى مسائل برآمده از نمايش تلويزيونى مناسك دينى، پرسش

البتـه، حـوزه بررسـى . متقابل تلويزيون و مخاطب را از جنبه اقتصادی مورد بررسى قـرار دهـد
  . بوم متمركز نشده مقاله مذكور نيز كشورهای مسيحى زبان است و بر زيست

، از ميان سه »های دينى تلويزيون ايران در توليد برنامه فضوابط شفاف و غيرشفا«در مقاله 
. رسى مخاطب، پيام و نظام توليد، بخش سوم مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته اسـتمنظر بر

ای از  آن اسـت كـه بخـش عمـده )%���#Y�zLא)> � �]���L، (نكته محوری ذكر شده در اين مقاله 
سـازان بـه اقتضـای كـار خـود ضـوابطى  شـود و الجـرم برنامه ط تنهـا شـامل نبايـدها مىبضوا

البته، ادبيات نظری اين حوزه تنها به اين موارد خالصـه . كنند مسلط مىخودساخته را بركارها 
سازان تلويزيونى با تأكيد بر ايران صورت گرفتـه كـه  شود، اما تمركز اندكى بر كار برنامه نمى

 . سازد تر را ضروری مى های بيش شك، انجام پژوهش بى

  و رسانه نيد تضاد

راززدا از جهـان اسـت كـه در عصـر  یمـان معرفـت بشـره ۀفرد، دنبال oحوز به افتهي ليتقل نيد
پـا را  یجـا ن،يـد ىعموم يىشده؛ وانهادن كارآ جيو ترو غيتبل ی،نگر نام روشن به ،یروشنگر
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 نيـد. اسـت  فـراهم آورده )نردسـتايتسلط برتران و اطاعـت ز( یثابت بشر ريتقد تيتثب یبرا
 كنـار ديـپـس با  قـوا منتقـل كـرده بـود،و ثـروت و زور، بـه ت راثيـارتقا را از م زانيو م اريمع

 ینـابود یجا تر سـازند و چـه بهتـر كـه بـه شان را گسـترده گران، بساط تا سلطه شد ىگذاشته م
 یِ فـرد نِ يـدو از ايـن زمـان . گرفـت ىقـرار مـ ىخيتـار ىنظام طبقـات نيكامل، در خدمت هم

  . كند ىممثابه ابزار قدرت و توحش عمل  به گرا، ليتقل
 نيـا ى، در سـطوح)هسـت نيـز چنـينكـه (ه منبعث از امر مدرن فرض شود ذات رسان اگر

شـده  گونه كه چنين همان( شود ىو رسانه م نيد انيمناسب م یا رابطه یريگ مانع شكل تيماه
امكـان ) ىنـيدهنـده معـارف د ابـزار انتقال یمعنا بـه( یا رسانه نِ يد ،پستمن لين ريتعب  به). است

���$ ـ�L'، ( د و معرفـت اسـترَ ؛ چرا كـه رسـانه، رهـزن ِخـداردتحقق در عالم واقع را ن: :؛ )�
 یمند آن سـعادت  به ىابي بشر مقدر كرده بود و دست یكه خدا برا گفتند ىآنچه را م امبرانيپ

مردمـان  ليـو م خواهنـد ىكه مخاطبان مـ نديگو ىها، آنچه را م اما رسانه  آورد، ىهمراه م  را به
تـوان مشـاهده كـرد و آن  ای ديگـر را نيـز مى فرآينـد دومرحلـهجا يـك  در اين. كند ىطلب م

خواهنـد و مـردم نيـز آنچـه را كـه  دهنـد كـه آنـان مى ها آنچه را به مخاطبـان مى كه رسانه اين
هـای  گيرنـد؛ بـرای مثـال، گزارش كار مى پذيرند و به فهمند و مى دهند، مى ها مى آن ها به رسانه

های سـينما يـا  شان را بيشتر بر اسـاس سـتاره های فرزندان امها ن دهد آمريكايى موجود نشان مى
پس اگر رسانه دائر مدار فهم بشر شـود، . های دينى و ملى كنند تا شخصيت ورزش انتخاب مى

دشـوار  اريبسـ ايو  ىناشدن )نويزيبا تأكيد بر تلو(و رسانه  نيامتزاج د توان گفت كه مى بايتقر
 دايوعظ و خطابه تنزل پ ىمذهب یدر حد و حدود شوها یزيچ  شود، بهممكن و اگر هم  است

  . بازنگری كنيم ونيزيمذهب و تلو انينسبت مدر كه  مگر آن ؛خواهد كرد
و  نيياخـتالف پـا ۀباال و آستان كيآستانه تحر: دو ويژگى داشته و دارد ىنيد ىسنت مراسم

كه در  ونيزيطب تلومخا. آن است ىونيزيمدرن در شكل تلو غيتبل دقيقاً در قطب مخالف نيا
ُ  ليدل خانه نشسته، به و  كنـد ىمـ دايپ ىنييپا يىرايگ گر،يد ىطيعد مسافت و دخالت عوامل محب

نـوعى اش، دچـار  و درست در نقطه مقابـل ابدي ىكاهش م اش یريپذ كيآستانه تحر ،واقع در
 نيـو ا نگـرد ىم داديآن رسانه به رو يۀچرا كه از زاو شود؛ ىبا رسانه م  گسترده ىخوان مخالف

بـه چهـره، دچـار   و با فرض فقـدان تـأثير ارتبـاط چهـره گذارد ىتأثير م طياش از مح بر درك
 ۀبرنامـپخش زندo . شود ىمو خود رسانه  ونيزيتلوپيام ارائه شده از با  ىانفكاك مفهوم ىنوع

و ( ودش ىپخش م ونيزيطور زنده از تلو كه به ردينظر بگ تهران را در یدر مصال اياح یها شب
و ) شـود ىمـرسـانى  پخـش، در مـورد زمـان برنامـه اطالعاز  شياز چنـد روز پـ طور مرتـب به

دهندگان  سـازمان ءآن هستند؛ هر كدام از سه جـز شاهدنقاط كشور  تمامدر  بينندگان بسياری
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 ىكوتـاه ايـقصـور  ىخود، انـدك تيولؤمخاطبان در انجام مس ايآن و  كنندگان شبرنامه، پخ
��א4ـ��9، (خواهـد شـد  جـادياخـالل ا ،اميپ افتيدر انتقال و در داشته باشند،� :& ليدل و بـه ):

  . شده منتقل شود وارونهای  اندازهتا ىحت اميباال، ممكن است پ ىو آشفتگ نييهمان تمركز پا
شـكلى  جا آن است كه توليد محتـوای دينـى، تنهـا يـك اُبـژه نيسـت و به مسئلۀ مهم در اين
كننده، او و  گيرد؛ مخاطب در آن ركنى محوری است و فارغ از پخش ىغيرانضمامى شكل نم

تلويزيون، پيـام دينـى را . اند دنبال كشفى تازه كه در يك تعامل درونى، به هستند  برگزاركننده
ای و  كند و مفارقت بيننده از فضا، موضوع را به شـكلى انديشـه در چارچوبى انتزاعى ارائه مى

ترين موضوعات در بازشناسـى رابطـۀ  با اين وصف يكى از اصلى. زدسا گر مى غيرواقعى جلوه
كه چنانچه مخاطب خـود را  گشايد و آن هم اين ميان تلويزيون و تبليغ مناسك مذهبى رخ مى

درگير در فضا نبيند و نداند، ممكن نيست به همان سطح از برقراری رابطه برسد كه مورد نظـر 
  . لحاظ درونى در وی ايجاد خواهد شد نيز بهاست و افزون بر آن، تأثيرات اندكى 

  غفلت از كنش گفتاری

در  گـريد یزيـاز هـر چ تر شيب ،یريتصو یها مدد رسانه به ىمناسك مذهب یدر بازساز نقص
كردن  و تجربـه دنيـدر موضـع د واسطه ىب ون،يزياز تلو شينكته نهفته است كه مخاطب پ نيا

 نيتـر بزرگ ىو معرفتـ ىعرفان یها ه در آن جذبهمتفاوت ك ىهم مراسم  قرار داشته است، آن
نشسـته كـه نـه  انيـم نيـدر ا یا حـاال واسـطه دهـد، ىرا شـكل مـ یگـذار عنصر تأثير ايبخش 

 ىتيواسـطه اسـت كـه مـا را درون مـوقع نيا ،واقع در. دهد ىو نه پاسخ م فهمد ىنه م شنود، ىم
از  ىبخشـ بـه  د،يـچه در عصـر جد واسطه اگر نيا م،يدورتراز آن  لومترهايكه ك دهد ىقرار م
كـه  ى داردما مبدل شده است، اما خودش مختصـات ىمعرفت -ىاجتماع) یساز و آگاه( ىآگاه

چنـين . )�%�: :��!5 ـL+، ( دهد و به اَشكالى تنزيل را تقليل مى ، آن كند ىرا از خود متأثر م اميپ
بحث زمـان و مكـان . سازد نعى مىبينانه و تص معنى، غيرواقع ای پيام را برای مخاطب بى واسطه

) در مسـجد مثـال،  بـرای(های مذهبى اگرچـه در مجـامع واقعـى  سمبل ها و مقدس و ارائه ابژه
، كندگيرد كه اگر فرد اراده  صورت مى ای گونه  آن به اما چگونگى بازنمايى گيرد، شكل نمى

ثـواب  هـا دن برنامـهاز ديـداشـته و گويى او خود در مراسم حضور شود كه  گر مى جلوهچنان 

Aא1، ( برد مى��البته، هر چه . پيوندد قوع نمى ؛ اين سطح از كنش، در همه موارد معموالً به):%: :

تری به تماشـای برنامـه  گر تلويزيونى داشته باشد، تمايل بيش تر از موعظه مخاطب دركى قوی
ای تلويزيـونى، رشـد پيـدا ه كند و اين درك، معموالً با افزايش زمـان تماشـای برنامـه پيدا مى

جا  در اين. )��: :��א�=/�، (گيرد  ای فرااجتماعى ميان مخاطب و برنامه شكل مى كند و رابطه مى
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  . شده، عاملى مهم برای برقراری ارتباط با برنامۀ مورد نظر است رسد صميميت ايجاد نظر مى به
 ىتلقـ ىانسـان ميتوسـعه مفـاه یبرا نيد یابزارها نيتر از مهم ىكيارتباط رو در رو را  اگر

 ريراه اسـت چـون مسـ. »مقصـد«خـاص،  در شـرايطىاسـت و  »راه«طور عام  ابزار به نيا م،يكن
/ كار همـه ارانيـمن است كه  ديمصحلت د( كند ىما در همه حال روشن م یرو شيقرب را پ

 ،موفـق ۀرنامـب یاضاقت.  رسانه فعاليت هر یو مقصد است برا) رنديگ یاريه رّ م طُ بگذارند و خَ 
بسـيار  شيبه نسبت نمـا نمايو س ونيزيارتباط در تلو نيا زانيارتباط دوطرفه است و م یبرقرار
همه مشخصات صـحنه را  رنگ ىپ بيعج ىشكل به شيدر نما يىوگو است؛ امر گفت تر پايين

كـه  يىاز معـدود هنرهـا ىكـيان هنرهـا، يـروسـت كـه در م نيو از همـ كنـد ىاز خود متأثر م
نمونـه شـاخص . نـدخوان ىمـ »ىنـييآ« كـه آنهـا را نوعـاً انـد  يىها شيدارد نما ىخيتار یا شهير

) در ماه رمضان( مايشبكه اول س ىسحرگاه ۀدر برنام توان مىرا  يىوگو امر گفت یگذارتأثير
فرش   را به انيعرش و آسمان ى،زدن مثال یا ، با تسلط و حافظهبرنامه یكه مجر يىنشان داد، جا

از تحقـق  یا موفق نمونـه ۀبرنام نيا. كارستان كند ىم یو كار زند ىگره م انيآدم یها خواسته
البتـه، بـه تعبيـر هابرمـاس، كـنش . كوسـتين یوگو گفـت یبـرا ن،يـدر د شـده حيوعده تصر

گيرد كه بنا بر ايجـاد امكـان تعامـل بـوده و در آن موقعيـت، پذيرفتـه  گفتاری جايى شكل مى
ست كـه از ابـزار منطـق و اسـتدالل بـاالتری برخـوردار باشـد شده است كه راهبری با كسى ا

��.-�q	א"، (� :��دانـد آنچـه  دهد كه مى جا مخاطب خود را در شرايطى قرار مى يعنى در اين. )
شـود بـرای  از سوی رسانه برای او ارائه شده، راهى است به سوی رسـتگاری و او شـنونده مى

فرض مخاطب  رای تشخيص حوزo اثرگذاری، پيشيك معيار ديگر ب. دريافت چنين مفاهيمى
در دريافت اطالعات مورد نياز اسـت؛ يعنـى اگـر مخاطـب بنـا را بـر گـذران اوقـات فراغـت 

كنـد و بـالعكس اگـر بـه  گذاشته باشد، احتماالً با گفتارهای مذهبى رابطۀ مناسبى برقـرار نمى
مندی بـاالتری خواهـد قصد آموزش و يادگيری به سراغ تلويزيـون آمـده باشـد، ميـزان رضـا

شـده كـه رابطـۀ  كيدهای ميدانى نيز نشان داده و در آنها تأ اين نكته در برخى پژوهش. داشت
معنـاداری ميــان اولويــت نخسـت تماشــا بــرای تلويزيـون و اســتفاده و رضــامندی از منبرهــای 

ى بـا اقبـال رانى مذهب هر چند در كل، قالب سخن. )%&: %���2א1כ+،  ����(شده، برقرار است  پخش
  . رو نيست بااليى روبه

  محوريت يافتن عنصر جذابيت

 یريگ و انـدازه هـا أیكردن ر روشـن(اساس همان منطق عرضه شده  باورند كه بر نيبر ا ىبرخ
صرف كه چون رسـانه نتوانسـت آن را عرضـه  يىها است افزون بر آموزه یامر ني، د)رفتارها
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رف كـه ِصـ شود ىنم ديتحد یو فرد يىجز یامور  ها بهتن نيد ،واقع در. كند، كار ناتمام بماند
مـورد توجـه اسـت  نيـدر د یمتعدد اتيغا و كننده اهداف باشد آنها برآورده ميمستق شينما

ــوان ىكــه مــ ــو تبل بيــآنهــا را تعق ت ــدازه روشــن. كــرد غي  تنهــاهــا،  عمل  یريگ كردن آرا و ان
  بـه دنيو رسـ ىزنـدگ ىبخشـو معنا شـود ىمنحصـر نمـ یعـاد یسـاز برنامه كيـچارچوب  به

 تواند ىم ،اينها و فراتر از آنها ۀو هم ىاخالق یها و توسعه ارزش ىو آرامش روح ىبخت خوش
: كنـد ىمـ فيتعر نيرا چن نيد ةالملـدر فارابى . رديقرار گ نيد oدر حوز یا موضوع كار رسانه

جعـل شـده  یوصـول بـه سـعادت قصـو یاست كه بـرا ىآرا و افعال ۀعبارت از مجموع نيد«
تر از  رويـارويى بـا مخاطـب گشـودهی رسـانه بـرا دسـتِ  بيـترت نيبد. )���כ�א،  �^���(» است

 ىنيد ىاتفاق تواند ىمقصود مدد رساند، م نيكه بد ىتيهر موقع ىنيگذشته خواهد شد و بازآفر
بـه  یها در برنامـه تـوان ىاصـل را مـ نيـتحقـق ا یهـا جلوه ترين سـطحىاز  ىكـي. شـود ىتلق

از جشـن و نشـاط و  ىسـأكـه بـه ت ديالمبارك د رمضان اميارائه شده در ا يا طنز شاد اصطالح
بـدان  زيـن رانيـدهه هست كه در ا كيحدود  ،ىعرب -ىممالك اسالم گريدر د  جاير ىشادمان

يك خرده فرهنگ شكل گرفته در زيست بومى ديگر، دست بـه كـار  واقع در. شود ىتأكيد م
ی فرهنگـى شـده اسـت؛ در چنـين مـوقعيتى فرسـتندگان سـنتى كـه واره رفتارها تغيير در نظام

يعنى آنچـه (كنند به محاق رفته و شبكه كاركردها  گرايى را توصيه مى معموالً عبادت و درون
ای كوالژگونه، تصـويری عمـومى از  به شيوه) كند گرايى تهى مى های بومى را از منطقه ارزش

��!א��כ�، (كند  توجه به مذهب را توجيه مى: :�&&( .  
های سـيما، ضـمن  سـازی در ايـام مـاه رمضـان بـه برنامـه با اين توصيف، ورود متغير شادی

كه بر جذابيت آنها افزوده است، متوليـان امـر را نيـز بـه جهـت افـزايش اقبـال عمـومى بـه  آن
های  گيـرد كـه جـدول پخـش سـريال جا بـاال مى كند و كار تا بـدان شان خرسند مى های برنامه
كند كه چنانچه فردی بخواهد به شيوo مرسوم در برخى نقاط  ای تغيير مى گونه اين ماه به متعدد

ايران، نماز جماعت مغرب و عشا را با تأخيری يك يا دو ساعته بخواند، از ديدن هيچ كدام از 
  !ها محروم نشود برنامه

بـه  شـانيكردن مومنـان و توجـه دادن ا ، اصل موضوع كه همانـا شـادبا تسلط قاعدo جذب
طنز و  ای يا برنامه اليبر آن است تا تنها سر محورماه رمضان بوده، فراموش شده و  یها تفاوت

عوامل آن در  ىنداشته باشد و حت اميا نيبه ا ىبطر چيكه ممكن است ه(شود  ديآور تول خنده
گـرفتن هـم محـروم  روزه ضيدر مـاه رمضـان، از فـ اليفراوان بـه سـاخت سـر تيمشغول نيح

محـور  كيـو نبـودن، تحقـق بـودن  ىنـيكـه مـرز د شـود ىروشـن مـ فيتوص نيبا ا!). ندبمان
مـورد  تيـباشد، غا هنداشت ىمحور، هدف نيو اگر ا ستين) ىبخش یشاد ، جا نيدر ا( یبعد تك
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 یسـاز هاست عمر خـود را صـرف برنامه كه سال ىاستاد محسن قرائت. كند ىنم داينظر تحقق پ
 گـواهارائـه  یتوجه برا قابل یا ، نمونه)دهيارج ند ده،يكه كش ىمتزح زانيو به م(كرده  ىمذهب
كـه  داننـد ىمـ ،هسـتندبوده يا  شانيا یها برنامه نندهيكه شنونده و ب ىحوزه است؛ كسان نيدر ا

شـور كـامًال در  نيـو ا كنـد ىمـ قيـخنده و شور در خالل گفتارش به مخاطـب تزر زانيچه م
جـا نگـرش شخصـى خطيـب  البتـه، در اين. شـود ىئه مارا ىو مذهب ىشناخت معرفت ىچارچوب

های اقناعى منحصر بفرد وی، ميزان و نحوه اسـتفاده او از مفـاهيم  مورد نظر به مخاطب، روش
های از ايـن   اش، چهـار ابـزار اصـلى بـرای پيشـبرد و موفقيـت برنامـه دينى و چارچوب نظـری

  . اند به كار گرفته شدهكه در مورد مذكور به خوبى  )%�: :��א�=/�، (اند  دست
رجـوع  بـايزصـورت  جذب، تنها به oاساس قاعد بر كه الزاماً ضروری نيست نكتۀ ديگر اين

ــا،يز رتيكــرد و از ســ بخشــى را امــری  ؛ روال مســلط كنــونى، معنابخشــى و معرفتبازمانــد ب
مت توان از مركزيت خارج شده يا به س كند كه مى مرور درجۀ دوم معرفى مى  زيرپوستى و به

يا شبكۀ چهار حركت كند و در نهايـت کریم  قرآنتر تلويزيون نظير شبكۀ  های تخصصى شبكه
  . سازان پديد آورد ها و برنامه نوعى جداسازی مذهبى را در ميان برنامه

  سازی  گرايى و دوگانه كثرت

كـه  یمتعـدد اتيو روا اتيبر منطق و استدالل است؛ آ تكيه ،ىمذهب یساز برنامه نيرك ركن
 كند ىم تيرا تقو فرض پيش نينازل شده، ا انهيگرا غيتبل یدر باب رفتارها ىدر نصوص اسالم

ــا ــت از روبن ــه حرك ــات یك ــه روش انهيگرا احساس ــا ب ــه،يگرا عقل یه ــي ان ــر از مهم ىك  نيت
 یا شاخصـه تواند ىم ىونيزيتلو یساز است، پس برنامه ىنيمعارف د درشده  نييتب یراهبردها

در يــك . شــود دهيسـنج اســاس  آنبــر بـودن  رگــرايغ ايـ گــرا نيد زانيــم وباشـد  داشــته مهـم
كـه بسـياری از مخاطبـان، از  گيری گسترده در كشور مالزی نشان داده شد بـا وجـود آن نمونه
اند،  چندان رضـايت نداشـته...كننده بودن، تنوع نداشتن و های مذهبى به دليل غيرسرگرم برنامه

ها  اذعان كردند كه از دانش و اطالعاتى كـه از ايـن برنامـه دهندگان با اين همه اكثريت پاسخ
اين يافته گواهى است بر اين نكته كه مركزيـت . )��: :��א�=/�، (اند  اند، سود برده كسب كرده

های تصويری در پوشش  های رسانه تواند بخش بزرگى از گرفتاری گرايى مى دادن به استدالل
پردازان،  ای نظريـه لبته، بايد توجه داشت كه بـه بـاور پـارههای مذهبى را پوشش دهد و ا برنامه

آوری اسـت و ايـن يعنـى  بخشـى و لـذت كنندگى، هيجان خصلت و ماهيت تلويزيون، سرگرم
���$ �L'، (عدم تناسب آن با تفكر �های  حتى پرداختن به دين در رسـانه با چنين فرضى، . )&��: 

 امكـان ،شاخصـه نيـابـا درنظـر گـرفتن . اسـت سازی و تفـنن آمريكايى، امری از سِر سرگرم
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 ايــ ســندگانينو برخــى ؛شـود مى تــر فراهم ای از چنــين زاويــهشـده  ســاخته یها برنامــه ىبررسـ
 یا نقطـه خـود معمـوالً مـاجرا را به يـىروا ريبا ماه رمضان، در س طمرتب یها برنامه كارگردانانِ 

) و مادی و قابـل فهـم( انهيگرا عقل ىاهر انياز انتخاب م ريكه قهرمان داستان، ناگز دنرسان ىم
مكـان  كيـ ايـدر مقابـل مسـجد  نوعـاً  زيانتخاب ن نيا( شود مى) و عاطفى(مدارانه  احساس اي

صـحيح و دينـى نوعا  ،مذكور همعاطفِى  حل ، راه)دهد و يا در شب قدر رخ مى گريد ىمذهب
 م،يرمسـتقيغ ىشـكل به ،واقـع در ،یگر تيـروا نيـبا ا. رهاند ىم واو اشتباه او را از خطا  وبوده 

 اً يـثان ؛نباشـد يىعقالتواند چندان هم  مى ن،يدهای  توصيهكه اوالً  رسد ىفهم م نيا  مخاطب به
انتخـاب  ،؛ ثالثـاً اندپسـند و محكمه كـاربردی منطقى یدارا امور عقلى و مادی، برای هر فردی

، قع و عـادیو در عالم وا رديشكل بگ) یشهود( ىاحساس ىتيدر موقع به يقين بايدخداباورانه 
توانـد چنـدين  های تلويزيونى ماه رمضان، حتماً مى ؛ هر بينندo سريالستيممكن ن یزيچ نيچن

، استدالل نهفتـه در واقع در. ياد آورد هايى را در ذهن خود به و چند نوع از چنين تضادآفرينى
جـا  گيری اسـت و از آن ماين نوع از بيان آن است كه انسان در جامعۀ مدرن نـاگزير از تصـمي

��!א��כ�، (هاست  ای از تهديدها و فرصت داری مجموعه كه دين: :�&�های تـازه  ، محـدوديت)
  . دهد انسان را به سوی دين سوق مى

در  سـاله ستيب يىربنـايكـه ز( ىمـذهب یها برنامه يىنما از استدالل گريجذاب د ۀنمون كي
 ىنـيد يـىاز تكثرگرا ىبر نوع پنهان حي، تصر)دارد زين ىرانيا سانينو  ورزان و داستان فلسفه انيم

قصد طرح و نقـد شـبهات   كه به يىها اول برنامه: ميشو ىرو م مسئله روبه دوبا  جا نياست؛ در ا
سازنده، ( ىارتباط ینديهمان مشكل فرآ ليدل  كه معموالً به شوند ىساخته و عرضه م ىنيد دض

بلكه  شود، ىو رد نم ىبررس ىخوب مورد نظر آنها به ۀمسئل تنها ، نه)كننده افتيكننده و در پخش
جـذب  یبـرا ريناپـذ انيپا یا در مسـابقه(كـه  تر آن و جالـب شـود  ىنو بـدل مـ یا مسئله خود به

پخـش شـده و  ونيزيو تلو وياز راد زيتر ن تر و ترسناك خاص ىهر روز شبهات) تر شيب طبمخا
متفـاوت و  یهـا حرف انيو دار انتخاب م ريتان درگقهرمان داس كه نيدوم هم ا. يابد رواج مى

 ،عتيشـر یمنهـا يىگرا تيبه سمت معنو ليجا كه م و از آن شود ىم ريگوناگون اس یها منطق
 oسـندينو گـريد ىانيـب  به ؛شود ىانتخاب م انهيگرا تيمعنو یا نهيجان گرفته، معموالً گز ىاندك

 یها اليكـه در سـر يىها هاست، كشمكش كشمكش یاز بازساز ريدرام، ناگز جاديا یمتن برا
 یها شــهيكـه اند جاســت نيو ا رديـگ ىشـكل مــ ىنــيد ميحـول و حــوش مفـاه نوعــاً  ،ىمـذهب
احكامى سـاده . كنند ىم ليمخاطب تحم  صورت ممكن، خود را به نيتر ركانهيز  به ىستيپلورال

ن معـارف بـر اسـاس آ -شـود و ذهـن مخاطـب بـرای درك جهـان   دربارo خير و شر ارائه مى
هـای دشـوار و متنـاقض  شـود؛ ناكارآمـدی ايـن احكـام در توجيـه موقعيت ساخته مى -بدوی
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اگـر در . آورد را فـراهم مـى) و در عمل عينـى(گرايى ذهنى  زندگى، در نهايت نوعى از نسبى
گرايى يا تشـكيك در حقانيـت ديـن نيـز  هايى به جهان، اندكى اباحه اليۀ زيرين چنين نگرش

طور كلى از مركـز  شد، بافت ذهنى مخاطب به تمامى تكثرگرا شده و دين را بهرسوخ كرده با
  . كند توجه خارج مى

  یا رسانه مناسك

 یا در چـارچوب مناسـك رسـانه تـوان ىو رسـانه را مـ نيـد انيـاز ارتباط م گريشكل د كي
شـده  یِ ا رسـانه  نِ يـدمفهـوم را ادامـه   آن ىدر سـطح تـوان ىكه مـ( یا مناسك رسانه. بازنمود
در رسانه اسـت كـه ضـمن  ىنيمناسب، منبعث از معارف د يىمحتواها جيترو واقع در) دانست

مناسك دينى عبارتسـت . شود نيتضم زيآن ن يىو روا يىايپا ،ىعموم رشيپذ یها نهيزم جاديا
ــه هــا يــا مكــان در زمــان فعــاليتى كــهاز   شــود و جمعــى برگــزار مــىصــورت  هــای خاصــى ب

��!L 5+ � כ����L، ( يابند اری اين مناسك هويت جديدی مىبرگزاركنندگان طى برگز: :�:3( .
ماننـد (يـا غيرواجـب ) ماننـد اعمـال حـج يـا نمـاز(االجرا  توانـد واجـب اين مناسك دينى مى

جـا بحـث اصـلى، صـرف تأثيرگـذاری  ، در اينواقـع در. باشـد) :عزاداری در سوگ ائمـه
?ـ	�1، (ين اثرگـذاری نيـز مـورد توجـه قـرار دارد ای نيست و تعيين ميزان، نحوه و محل ا رسانه

��گرفته در ذهــن مخاطــب كــه او را بــه كنشــى فعــال  جــا معنــای شــكل در اين. ):��: :
كه چه فرآيندهای مكملى در فضـای  تر از اصل تأثير است و اين اهميت انگيزاند، بسيار با برمى

  . شود اجتماعى برای ايجاد چنين كنشى پديدار مى
گنجانـدن : وجـود دارد نـهيزم نيتجارب موفق و ناموفق در ا یا پاره) ويو راد( ونيزيدر تلو

آمدن تحـرك و  ديپد در ابتدا به یخبر یها برنامه ی، در ابتدا:و ائمه امبريذكر صلوات بر پ
ــمتناســب در م يىبازخوردهــا ــمنجــر مــردم  اني ــا  شــد، ىم ــهام ــا مرور ب ــه ني از  يىجز ذكــر، ب

بـازخورد  ر،يـفراگ ىمبـدل شـد و در سـطح) پرسـى سـالم و احوالمانند ( یمجر يىگو مقدمه
روز تولـد  ىمعرفـ یبـرا مايتالش صدا و سـ گريد یا در نمونه اي. ن خود را از دست دادأش هم

 ايـثمر نشسـت و اكنـون روز زن   ، بهدر اواخر دهه شصت عنوان روز مادر به 3حضرت زهرا
 روز تولـد حضـرترسـد  نظر مى بـهكـه  يىا جـاخود گرفته است ت به افتهي نيتع ىتيمادر، موقع

  . شده است تيو تثب ىعنوان روز پدر معرف به زين 7على
مشـابه را در برنامـه جشـن رمضـان  یهـا تيموقع جـاديا یبـرا ونيـزيتـالش تلو مهم نمونه

 ايـ سرپرست ىب یها خانواده  كمك به یتا برا شود ىكه در آن از مردم خواسته م ديد توان ىم
ــه. خــاص عرضــه كننــد ىخــود را در مكــان یهــا كمكبدسرپرســت  و  یرغم ظــاهر شــعار ب
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آن از  ديـتول یكه رسانه عزم خـود را بـرا ىتا زمان رسد ىم نظر به ،برنامه مذكور نشد یتكرار
كـه  یا گونـه آن ادامـه خواهـد داشـت، به یاز رو یسـاز و مشابه یسـاز دست ندهد، فرهنگ

 یهـا تيشـاهد فعال تـوان ىمرتبط با ماه رمضـان مـ یها ايىاز گردهم یاريبس هياكنون در حاش
  . شده در برنامه مذكور بود عرضه یلگومطابق ا ىمردم یها كمك یبرا هيريخ یها گروه

ای  گونـه شده به بودن مناسك تأسيس توان گفت كه اوالً شرعى بندی اين بحث مى در جمع
ای كـه همراهـى  گونـه مناسـك بهن بـود نگيزانـد و ثانيـاً مقبـولاكه مخالفـت متشـرعان را برني

های الزم ذهنـى در ميـان  زمينـه هم سهولت و سـادگى و هـم پيش(دنبال آورد  شهروندان را به
دينـى   سازی دينى يا شـبه تواند دو شراط اصلى توفيق در مناسك ، مى)مردم وجود داشته باشد

ورود  یبـرا ونيزيتلو رسد ىم نظر به فيتوص نيا با. )%:�: :��!L 5+ � כ����L، (در جامعه باشد 
تر را مـورد  آسـان يىها برنامـه سـتيبا ىماه رمضان، مـ اميدر ا یا رسانه یساز مناسك oحوز  به

 ربـ تكيـهتـا بـا ) ىو امـاكن عمـوم هـا ابانيساده در خ یها یرواج افطار رينظ(توجه قرار دهد 
  . و شودر با اقبال روبه ظرمخاطب هدف، مناسك مورد ن رشيو پذ ىفرهنگ عموم

  های پيشنهادی سياست

ّ  یها نهيفاضله، مد ۀنيدر برابر مد ىفاراب كـه در آنهـا  كشـد ىمـ شيه و جاهله را پـفاسقه و ضال
بدان نادرست است؛ و در  دنيشده اما راه رس  شناخته نيد شود؛ ىاما اجرا نم ،شده  شناخته نيد

 ميتقسـ یانواع متعـدد خـود بـهجاهلـه  نـهيمد. سـتنديانـد و اكنـون ن بوده دار نيـگذشته مردم د
 ،یگر قناعـت ،یبه زراندوز دنيمردم در آن رس تيكه غا گيرد مى بر دررا  ىشود و جوامع ىم

 قـتيحق ىرمضـان تجلـ مـاه. )&&�: 3����#=��، ( است یو سرافراز يىجو یبرتر ،رانىگذ خوش
 ست،ين ىفاراب از اقسام مطرود ىكيكه  یا نهيبندگان است و رسانه در مد یرستگار یبرا نيد

مطلـق اسـت و هـر كـه در راه  ريـخ ت،سـعاد .دارد ىدار ساختن زنـدگ در معنا ليبد ىب ىنقش
و ايـن . رود هخسـت ىتنـد و گهـ اهاگـر گـ ىحت افته،يدرست را  ريمس رد،يآن قرار گ به دنيرس

ها و  هايى روشن و كارآمد بـرای رسـيدن بـه سـعادت، ثبـت تجربـه مسير درست، انجام تجربه
  . آنهاست تكرار

فاصله ميان نظريه و عمل به شكلى بارز در حوزo توليد محتوای مـذهبى  :فاصلۀ نظريه و عمل
ای كوتاه به انبوه محتواهای توليد و تحقيقات انجـام  گر است؛ مراجعه تصويری در ايران جلوه

ود های نظـری موجـ تر آنها از چارچوب دهد كه اوالً بيش شده در حوزه دين و رسانه نشان مى
شـمار  كنند و تجـاربى ناكارآمـد و متحجرانـه بـه اند پيروی مى 1گری كه محصول دورo روشن

                                                        
1 .Enlightenment  شود كـه   گفته مي) به طور خاص، اروپاي سدة هفدهم و هجدهم(زمين  اي در تاريخ مغرب ؛ به دوره

← 
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���8	�א7، (روند  مى: :�دنبال  های ذاتى رسـانه و ديـن، بـه و ثانياً عموم آنها با پذيرش تعارض )
ی رفت از بحران بوده و هسـتند، امـا متأسـفانه همـين حـد از فضـا كارهايى برای برون ارائه راه

تـر  وجود نداشته و مهم) مديران ارشد، ستادی و اجرايى(وجه در حوزo عملياتى  نظری، به هيچ
بـا چنـين ادبيـاتى يـا آشـنايى ) كنندگان، كارگردانـان و نويسـندگان تهيه(سازان  از آن، برنامه

ه اين تحليـل بـا اسـتناد بـ. كنند ندارند و يا در صورت داشتن آشنايى، با آن ارتباط برقرار نمى
ای قابل ذكر در حوزo ماه مبارك رمضان، قابل اثبـات  وجود تنها تعداد محدودی برنامه رسانه

تـوان بـر ايـن   اند، اما تجربه نشـان داده كـه مى های جوهری دين و رسانه دارای تعارض. است
كردن  های پيشـنهادی، نزديـك ترين سياسـت ترين و اصـلى فاصله فائق آمد و يكى از ابتـدايى

 . سازی تصويری در سيماست ی فكر و عمل در برنامهها حوزه

سـازی اديـان و  هـا را برنامه حجـم انبـوهى از فضـای ماهواره :دينى ىها تجارب تلويزيون
صـورت مسـتقيم  كه بـه(ها  ها يا شبكه تر اين برنامه بيش. گيرد بر مى های مختلف دينى در فرقه

يابند، اما هستند  جذب مخاطب توفيق نمى ، در جلب و)اند در حال تبليغ مرام و انديشه خويش
. انـد هايى سـازی دارای موفقيت ، در برنامهغيـر الهـىای  هايى كـه حتـى بـا صـبغه معدود شبكه

وجود آورد؛  های مناسبى را برای توليد محتـوا بـه تواند ايده های آنها مى بررسى انتقادی تجربه
بردارانـه از  كـه متأسـفانه الگـوبردارِی گرتهرو با اهميت است  جا از آن ذكر انتقادی نيز در اين

 . انجامد ای موارد در دستور كار است كه خود به ايجاد نتايج معكوس مى ها در پاره اين برنامه

، بلكـه در عنـوان رفتـاری populismگرايى را نه بـه مفهـوم  اگر عوام: گرايى پرهيز از عوام
های مـذهبى  رفتـار يـا هنجـار پخـش برنامـه توان در نظر آوريم، مى شده و عوامانه سازی ساده

ای در حـوزo  سـازی عمـِل رسـانه عنوان ساده تر مـوارد بـه را، در بيش) ها نظير عزاداری(خاص 
دليل فقـدان تـوان در توليـد محتـوای مطلـوب و  دين، مورد بررسى قرار داد؛ چرا كه رسانه، به

خاصـى شـكل گرفتـه و حتمـاً  كند كه در فضای سـنتى و چيزی را بازپخش مى مورد نياز، آن
بـار بـر مخاطـب  اين بازپخِش معمولى، هم آثاری زيان. واجد اقتضائات خاص خود نيز هست

رفته خلوص و خاصيت فضای مجالس روضه را تحـت تـأثير قـرار  دور از فضا دارد و هم رفته
زبينى و شك، بايد مـورد بـا ها، با چنين استداللى بى سياست پخش گسترده اين برنامه. دهد مى

 . تعديل قرار گيرد

بـودن  جا كه دين، امری موّسع است، تشخيص ادعای دينى يـا غيردينـى از آن  :برنامۀ دينى
                                                                                                                                 

←  
پنـداري   محوري در جامعه شكل گرفـت و انديشـة دكـارتي ابـژه     فرهنگي براي تحقق عقل -فكريدر آن يك حركت 

  :جهان هستي، مركز نظري مدرنيته شد
 see: Wilson, Ellen & Rill, Peter (2004), p. 577. 
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هايى  ها يا شبكه شود؛ چرا كه نه حذف برنامه ساز مى ها نيز، دشوار و تا حّد بسياری مسئله برنامه
ريسـتى نسـبت بـه مقولـه كه مشخصاً رويكرد دينى دارند و متهم به ترويج نـوعى نگـاه سكوال

های محتـوايى  توان بسياری ديگر از برنامـه اند، امری مطلوب و ممكن است و نه مى تبليغ دينى
. پردازند را، غيردينى خواند های تلويزيونى را كه به مقوالتى پيرامونى، مرتبط با دين مى شبكه

ای كـه هـيچ  گونـه به  سـت،ها غيردينـى برنامه -جا، لغو مرزبندی دينى سياست پيشنهادی در اين
بـدين . سازی نتواند خود را از دغدغه دينى تهى و از زير بار مسووليت، شانه خالى كنـد برنامه

، بلكـه بـه )یصـويرای رويـين و ت در اليه(ها  را داشت كه همگى برنامه توان اميد آن  طريق مى
 . مفهومى عميق، هوادار ترويج دين مبين خواهند شد

ممكن است برخى الزامات و اقتضائات، بازپخش جلسـات سـخنرانى،  :ىا هرسان  تمايز بين
سـازمانى را بايـد نـاظر بـه نيازهـا و عاليـق  ها برون اين ضـرورت. را ضروری سازد...مداحى و

های  ترين نكته در اين ميـان، تفكيـك رسـانه مخاطب در مسيرهای مناسب هدايت كرد و مهم
محور مناسب اسـت تـا در  طرفه و سخن های يك رنامهترتيب ب بدين. ديداری و شنيداری است

و ارزش افـزوده تـا حـد امكـان از ظرفيـت سـيما  قـرار گيرنـد وهای راديـويى  شـبكهاولويت 
  .نشود ها غفلت گونه برنامه اينبرای تصويری آن 
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