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 مركز  يادداشت 

  اجتمـاعي   علـوم   محافل  توجهمورد   كه  هاست اعم، مدت  معناي  به  ها و دين رسانه  عنوان 
  و نيـز طرفـداران    و رسـانه   و پيونـد ديـن    تعامـل   بـه   معتقدان. است  قرار گرفته  و رسانه

انـد، امـا    داده  ارائـه   خود نظرهـايي   فكري  مباني  طبق  ها با دين، هركدام رسانه  ناسازگاري
ها،  پردازي ا و گفتگوها و نظريهه بحث  با همه  علمي  آراي  معركة  نظرها در اين  ماندگاري

دو بـا يكـديگر     آن  و تعامـل   و عملـي   اجرايـي   هاي شيوه  قوي، به  هاي بر استدالل  افزون
 .دارد  بستگي

  و بـه   نـوين   هـاي  رسانه  به  سنتي  هاي رسانه  تبديل  كرد كه  نبايد فراموش  ميان  در اين
  معنـي   بـه   تنهـا لزومـاً    ديـن، نـه    تبليغ  براي  اي جديد رسانه  هاي تعبير ديگر، ايجاد قالب

  هـاي  بـا شـيوه    سـنتي   اهـداف   و تقويت  ترويج  تواند موجب مي  بلكه  نيست  زدايي سنت
 .جديد باشد

تـر   هـا وابسـته   و رسـانه   الكترونيكـي   ارتباطات  طور فزاينده، به هر لحظه، به  كه  در جهاني
  رهبـران   نخسـت، متوجـه    جنبـة . است  مهم  و دين، از دو جنبه  رسانه  رابطة  به  شود، توجه مي

  نيرويـي   منزلـة   به  همچنان  خواهند دين مي  ديني  مراكز و مراجع  كنوني  است؛ در اوضاع  ديني
  كـه   كارآمـد و اثربخشـي    رو بايد از ابزارهـاي  بماند و از اين  باقي  و تأثيرگذار در جامعه  قوي

  بـه   دوم  گيرنـد، امـا جنبـه     بهـره   اسـت   گذاشـته   در اختيار آنـان   ارتباطي  هاي فناوري  توسعه
  ريـزان  و برنامـه   مـديران، سياسـتگذاران  . شـود  مـي   مربـوط   گروهـي   هاي رسانه  سياستگذاران

باشـند و    داشـته   جـدي   توجه  جامعه  ها در قبال رسانه  مسئوليت  نيز بايد به  گروهي  هاي رسانه
 .قرار دهند  را در اولويت  ها در جامعه رسانه  سازي و فرهنگ  گريهدايت  جنبه
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  برعهـده   ايران  اسالمي  جمهوري  صداوسيماي  كه  ما و رسالتي  در جامعه  دين  جايگاه
  بررسـي . كننـد  برخـوردار مـي    اي ويژه  را از اهميت  و دين  رسانه  موضوع  به  دارد، توجه

بكـر    موضـوعي   و ديـن   رسانه  نظري  گسترة  دهد كه مي  نشان  خصوص  در اين  مقدماتي
  انجـام   صداوسـيما در جهـت    راستا مركز تحقيقـات   در اين. است  پژوهشي  مطالعه  براي

و   سـازان  پژوهشـگران، برنامـه    نيازهـاي   بـه   پاسـخگويي   خـود در چهـارچوب    وظايف
  ارائـه   و نيـز چگـونگي    رسـانه   ديني  جايگاه  تبيين  به  و كمك  ملي  رسانه  اندركاران دست

در ناصـر بـاهنر     آقـاي   جناب  دكتري  نامه از پايان  رسانه، حمايت  از طريق  ديني  محتواي
مجـدد    نيز بـا ويـرايش    اكنون  را در دستور كار خود قرار داد كه) ع(دانشگاه امام صادق 

 .است  قرار گرفته  مندان در اختيار عالقه

بيشـتر در    هاي كوشش  را براي  راه  و دين  رسانه  اثر ارزشمند در حوزه  اين  اميد است
دارنـد    بـر عهـده    كه  خطيري  ها را در رسالت رسانه  اندركاران باز كند و دست  حوزه  اين

 .دهد  ياري

 صداوسيما  مركز تحقيقات 
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   مقدمه

   در عصر نوگرايي  سنت

  يا همزيستي  تقابل  كه  كشور ماست  و حال  برانگيز در گذشته جنجال  نوگرايي، موضوعي 
  ثـر از خـود سـاخته    را متأ  جامعه  عمومي  فرهنگ  و حتي  روشنفكري  با سنت، محافل  آن

  ايـن   نـوگرايي   در موضـوع   اجتمـاعي   علـوم   كالسـيك   انديشه  هاي از ميراث  يكي .است
نهد و تـا   مي  زوال  رو به  تدريج به  سنت  در جامعه، اهميت  با ظهور مدرنيسم  كه  ادعاست

. بيشـتر افـراد ايفـا نخواهـد كـرد       روزمره  در زندگي  ديگر نقشي  رود كه مي  بدانجا پيش
، 1960و  1950  هـاي  دهـه   نوگرايي  هاي در نظريه  اجتماعي  علوم  يشمنداناز اند  بسياري
  سـنتي   جوامع  آنها تضاد مشهود ميان. كردند  فرايند تلقي  اين  حتمي  را نتيجه  زدايي سنت

  دگرگـوني   را يـك   نـوين   بـه   سـنتي   گرفتند و فرايند گـذار از جامعـه    را ناديده  و مدرن
  برخـي   در ميـان   هـايي  ديـدگاه   چنـين   اخيـر، اصـول    هاي در سال  تيح. دانستند  يكطرفه

. اسـت   پذيرفتـه   صورت  در آن  تلطيف  دارد و تنها نوعي  اجتماعي غلبه  علوم  دانشمندان
  سـازي  مـدرن «از تعبيـر    بـا اسـتفاده   )Ulrich Beck( بـك   ماننـد اولـريش    پردازاني نظريه
» ديـررس   مدرنيتـه »  اصـطالح   با كاربست )Anthony Giddens(گيدنز  و آنتوني» بازتابي
 .تأكيد دارند  گذشته  زدايي سنت  مفهوم  بر همان

شـمار   به  مدرن  دنياي  دستاورد اين  اي رايانه  نوين  هاي و فناوري  جمعي ارتباط  وسايل
  وجـه را مت  اجتمـاعي   نـوگرايي   كالسـيك   هـاي  ارتباطي، نظريه  وسايل  ظهور اين. آيند مي

  ارتباطـات   و نقـش   نوين، ماهيـت   جمعي  تأثير ارتباطات  در زمينه  و كاوش  خود ساخت
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اثر   مهمترين  معروف  شناس لرنر، جامعه  دانيل. آنها افزود  مطالعاتي  محورهاي  را به  سنتي
  پرسـش   او به  نخستين  توجه  سبب  و به  را نگاشت  ها و سنت رسانه  در موضوع  كالسيك

قـرار    اي و رسانه  اجتماعي  علوم  محافل  مورد توجه  هميشه  ها، براي و رسانه  سنت  رابطه
  واقـع   غرب  نوسازي  و الگوي  نوگرايي  ارتودوكسي  هاي تأثير ديدگاه  تحت  او كه. گرفت
 در  بـديل  بـي   آنها نقشي  خود قرار داد و براي  را محور تحليل  نوين  هاي بود، رسانه  شده
ماننـد او    ديگـر كـه    او و بسـياري   از ديدگاه. شد  قائل  مدرن  به  سنتي  جامعه  يكطرفة  راه
  هـايي  گزينـه   زنـدگي   مـدرن   شـرايط   و پـذيرش   سـنتي   هاي شيوه  انديشند، ماندگاري مي
 .آيند شمار مي به  الجمع همانع

در   كشـورهاي   شـرايط  شـود،  مي  سپري  هايي نظريه  چنين  از طرح  چند دهه  امروز كه
  هـاي  نظام  حضور برجسته. دارد  متفاوت  اسالمي، حكايتي  در جوامع  ويژه توسعه، به  حال
  هـاي  و جنـبش   مدرن  زندگي  در برابر تأثيرات  مردمي  هاي امروز، خيزش  در جهان  سنتي
در   سـنت   حيـات   يهـا  از نمونـه   اسـالم   در دنياي  ويژه به  سنتي  با اتكا بر ارتباطات  ديني
و گـذار    نيست  معاصر يكطرفه  دنياي  راه  داد كه  نشان  اسالمي  انقالب. است  مدرن  دنياي

امـروز    پيچيـده   شـرايط . دانسـت   زدايـي  سـنت   را نبايد مترادف  مدرن  به  سنتي  از جامعه
: اسـت   آورده  پـيش   كالسيك  نوگرايي  چاك سينه  مدافعان  براي  را حتي  متعددي  سواالت
هـا   اسـت؟ رسـانه    بوده  همراه  اجتماعي  در زندگي  سنت  نقش  با زوال  نوگرايي  آيا تحقق

  آنهـا تنهـا تضـعيف     اند؟ آيا نقـش  ايفا كرده  فرهنگ  سنتي  اشكال  در دگرگوني  نقشي  چه
  نـه چگو  نـوين   جمعـي   و ارتباطـات   سـنتي   ارتباطات  است؟ تعامل  بوده  و مخرب  كننده

  در مـدل   اجتمـاعي   هـاي  از سنت  يكي  عنوان  به  مذهب  و جايگاه  شود؟ نقش مي  تعريف
  كـدام   با رعايت  اسالمي  مدرن  سنتي  ارتباطات  الگوي  معاصر چيست؟ و اينكه  ارتباطات

 ...شود؟ و  پذير مي امكان  اصول

و تصـور    انديشه  عميقو ت  هايي، تصحيح پرسش  چنين  به  در پاسخ  نخست  شايد گام
  هر چيـزي   يعني) Traditum( تراديتوم  معني  به  مفهوم  ترين در كلي  سنت«. باشد  از سنت

  نـوع   از يك  عناصري  تواند شامل مي  سنت. باشد  شده  يا ارسال  منتقل  از گذشته  كه  است
  روشـن   بـراي . ا نيسـت هـ  سـنت   از همه  يا وجهي  جنبه  لزوماً  باشد، اما اين  هنجارآفرين
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  وجـه : باشـد   رسـان   تواند يـاري  مي  سنت  مختلف  چهار وجه  نكته، تمايز بين  اين  كردن
  ، ص1380تامپسـون،  . (»هويـت   و وجه  مشروعيت  هنجارآفرين، وجه  هرمنوتيك، وجه

227( 

  نوتيكهرم  وجه. دهد  ياري  مفهوم  اين  تواند ما را در درك ها مي مشخصه  اين  بررسي
  جهـان   درك  افراد براي  كه  است  اي زمينه پس  هاي از پنداشت  اي مجموعه  معناي  به  سنت

  مجموعـه . دهنـد  مـي   ديگـر انتقـال    نسـل   بـه   كنند و از نسـلي  مي  استفاده  از آن  پيرامون
  تسـن   هنجارآفرين  رسيده، وجه  از گذشته  كه  كنش  ها، اشكال، باورها و الگوهاي ارزش

  در شـرايط   سـنت   كـه   است  نيز اين  سنت  مشروعيت  منظور از وجه. است  حال  در زمان
  ها در مفهـوم  و اقتدار باشد و سرانجام، سنت  قدرت  اعمال  پشتيباني  تواند منبع مي  خاص

 مـا   بـه   از گذشته  كه  رفتاري  ها، باورها و الگوهاي از ارزش  اي مجموعه»  عنوان  دقيقتر به
 .آورند مي  فراهم  و جمعي  فردي  هويت  گيري شكل  را براي  ، نمادهايي»است  رسيده

و   يافته  تغييراتي  سنت  نقش  شك  مدرن، بدون  جوامع  گيري و شكل  با ظهور نوگرايي
  ها بسـته  دگرگوني  اين  تعيين. است  جديد قرار گرفته  تأثير شرايط  تحت  آن  وجوه  برخي

  ايـن   لزومـاً   كـه   گفـت   تـوان  است، امـا نمـي    متفاوت  هر جامعه  فرهنگي  تخصوصيا  به
در   مهمي  نقش  ها همچنان از سنت  بسياري  شدند؛ چرا كه  سنت  تضعيف  سبب  تحوالت
  آنهـا بـه    انتقال  ها براي راه  اگر تمامي  كنند و حتي ايفا مي  اجتماعي  افراد و حيات  زندگي
  حقـايق . شـد   مانع  توان را نمي  سينه  به  و سينه  شفاهي  ود باشد، انتقالبعد مسد  هاي نسل

نيسـتند،    الجمـع  با يكديگر مانعـة   زندگي  و سنتي  عناصر مدرن  اند كه داده  نشان  اجتماعي
  هـاي  با شيوه  عناصر سنتي  كنند كه  خود را سازماندهي  زندگي  توانند چنان مي  مردم  بلكه

شـوند   مي  ها كنار گذارده سنت  نه  لزوماً  سازماندهي  در اين. شوند  يكپارچه  جديد زندگي
هـا و عناصـر    از سـنت   آنها برخي  در تعامل  گردند، بلكه جديد مطرود مي  هاي شيوه  و نه
خواهـد    و اجتمـاعي   فـردي   زنـدگي   تحكيم  يابند و برآيند آنها سبب نو مي  هيئتي  مدرن
از مـدار    يا مدرنيسم  از سنت  عناصري  حذف  سبب  اجتماعي  رايطش  هر چند برخي. شد

  و معلـولي   و علي  عمومي  صدور احكام  امر نبايد سبب  است، اما اين  شده  جامعه  حيات
 . گردد
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بـدانيم، چـرا     موضوع  به  يا مغرضانه  جاهالنه  را بايد نگرشي  با دين  نوگرايي  تعارض
  معارف  دارد و نه  ديني  ناب  ها و اعتقادات با ارزش  خود تعارضي  تدر ذا  نوگرايي  نه  كه

  از تعارض  دم  كه  آنان. كنند مي  خود توصيه  پيروان  را به  ماندگي تحجر و عقب  الهي  ناب
  الگوهـاي   تحميـل   دنبـال   بـه   زننـد، احتمـاالً   مـي   مـدرن   در جامعه  ديني  فرهنگ  و زوال
  بـه   از دسـتيابي   بيننـد و يـا اينكـه    مي  سر راه  را مانعي  خويش، دين  لمورد قبو  نوگرايي
مـورد    اصـول   به  ربطي  را كه  وسطايي  قرون  اند و تجارب مانده  محروم  ديني  ناب  معارف
  مناسـبي   پاسـخ   جملـه   شايد ايـن . اند قرار داده  كار خويش  ندارد، مالك  الهي  اديان  قبول
  امروزه. است  پديده، رخداد آن  يك  بر امكان  دليل  بهترين  باشد كه  آمده  شپي  شبهة  براي

را در دسـتور كـار خـود قـرار       ايـران، نـوگرايي    اسالمي، از جمله  از كشورهاي  بسياري
  اينكه  جالب. دهد مي  آنها را تشكيل  و جامعه  حكومت  اساس  اسالم  اينكه  اند، ضمن داده

  بـه   وابسـته   مجـامع   هـاي  نوگرايي، در گزارش  موفق  الگوهاي  عنوان  يز بهاز آنها ن  برخي
 . شوند مي  يونسكو معرفي  متحد از جمله  ملل  سازمان

  كارآمدي  همزيستي  مدرن  با عناصر حيات  در زندگي  اسالمي  سنتي  هاي شيوه  امروزه
  انديشـمندان   برخـي   هاي و تعميمها  پيچي با نسخه  نوگرايي  اسالمي  دارند، هرچند الگوي

در   دينـي   جوامـع   اگر برخـي . باشد  نداشته  پيرو آنها مطابقت  شرقي  يا روشنفكران  غربي
  دانسـت، بلكـه    منسـوب   ديني  ناب  معارف  را به  اند، نبايد آن نيافته  توفيق  فرايند نوگرايي

 .آثار حضور استعمار نو جستجو كردو   مديران  كفايتي آنها را بايد در بي  علت  مهمترين

مـا را    كـه   اسـت   ديگـري   مشـغولي  نيـز دل   با سنت  نوين  جمعي ارتباط  وسايل  رابطه
را   ذهنيـت   بايد ايـن   حقايق  به  دستيابي  براي. سازد كنجكاو مي  تعامل  اين  نتايج  به  نسبت

  و جـايگزيني   سـنتي   هـاي  شـيوه   تـرك   به  ها يكسره از رسانه  گيري بهره  كه  كنار بگذاريم
  بـه   نسبت  قبلي  موضع  ها هيچ كاركرد رسانه. منجر خواهد شد  زندگي  مدرن  هاي اسلوب

  و تحكـيم   منظـور گسـترش    بـه   تـوان  را مـي   جمعي  ارتباطات. ندارد  با سنت  رويارويي
هـا و   ارزش  و تضعيف  چالش  براي  توان مي  كه  گونه قرار داد، همان  ها مورد استفاده سنت

  ها و نظـام  سنت  كه  انكارناپذير است  حقيقتي  كار بست، اما اين  آنها را به  سنتي  باورهاي
آنهـا    از جملـه   انـد كـه   پذيرفتـه   تـوجهي   قابـل   مدرن، تأثيرات  پديدة  آنها از اين  ارتباطي
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  ديگر اشـاره   تأثيرات  برخيآنها و   شدن  و غيرمحلي  زماني، غيرشخصي  تداوم  به  توان مي
و   اي رسـانه   اشـكال   از طريق  جمعي ارتباط  ها توانستند با حضور در وسايل سنت. داشت
و   صـوتي   مطبوعـات، نوارهـاي  (  آن  بـه   مربـوط   در محصـوالت   نمـادين   محتـواي   ثبت

بـا    سـنتي   هـاي  شخصـيت   برخـي   همچنانكه. پيدا كنند  زماني  از تداوم  شكلي) تصويري
. شـوند  مي  شناخته  راديو يا تلويزيون  هاي شخصيت  عنوان  ها، به حضور مستمر در رسانه

متكثـر و    و بسـترگزيني   ها را برداشـت  سنت  برخي  مكاني  ها، قيود محكم رسانه  دخالت
 .ساخت  آنها فراهم  را براي  جديدي

دانند، اما بـرعكس،   مي  نتس  تضعيف  معناي  را به  سنت  شدن  اي رسانه  برخي، پديده
  هاي بيابد و در بافت  اي تازه  هاي مهيا گرديد تا مشخصه  سنت  براي  رسد راهي نظر مي  به

  آنچـه   بـر خـالف    گفت  توان مي  حتي. شود  يابد و از نو ساخته  گسترش  جديد اجتماعي
ديگـر    روي. دندشـ   تقويـت   شدن  اي ها در اثر رسانه سنت  كنند، برخي تصور مي  گروهي

و   تعـاملي   از اشـكال   و دور شـدن   اي رسـانه   ها بـر اشـكال   شديد سنت  اتكاي  سكه  اين
ها  ها در برابر رسانه شود تا سنت مي  سبب  افراطي  وابستگي  اين. است  قبلي  چهره به چهره
ـ  مـي   آنها نيز اهميت  ميان  روابط  شناسي رو آسيب  از اين. پذير شوند آسيب   بررسـي . دياب

هر جامعه، ما را   عناصر فرهنگي  مجموعه  به  توجه  بدون  آن  هاي شناسي و آسيب  موضوع
  و ارتودكسـي   كالسـيك   الگوهـاي   بطالن  به  كه  دچار خواهد ساخت  سرنوشتي  همان  به

  بو مناسـ   برگزيده  را ديدگاه  و ارتباطات  فرهنگ  رو، ديدگاه  از اين. منجر شد  بعدي تك
  ها در مباحـث  پرسش  برخي  پاسخ  دنبال  به  نوشتار نيز كه  و اين  دانيم مي  مطالعاتي  چنين

خود اتخاذ   هاي و بررسي  مذكور را در تحليل  است، ديدگاه  و مذهب  ارتباطات  نوگرايي
 .است  كرده

  و ارتباطات  در فرهنگ  فرايند آموزش 

  سرفصـلي   فرهنگـي   در مطالعـات   آيـد كـه   ار مـي شـم  به  از عناصر فرهنگ  يكي  آموزش 
  نـوگرايي   از جريـان   گذشـته   قـرن   نـيم   عنصر فرهنگـي، طـي    اين. است  بوده  هميشگي
  آن، عنـاوين   و كـاربردي   نظـري   مباحـث   و در حـوزه   پذيرفته  زيادي  تأثيرات  ارتباطات
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  هـايي  مر آموزش، شاهد تقابلها در ا رسانه  با حضور فزاينده. است  وارد گرديده  جديدي
از   را بـيش   آموزشـي   نـوين   ريزي و برنامه  سياستگذاري  كه  ايم بوده  آموزشي  هاي با سنت

 .است  ساخته  و ارتباطات  فرهنگ  حوزه  به  وابسته  پيش

موارد زيـر    به  توان مي  جمله  از آن  كه  است  شده  ارائه  آموزش  براي  متعددي  تعاريف
 : داشت  رهاشا

  و تعبيرهـاي   ها، معتقـدات، معـارف   آن، ارزش  وسيله  به  جامعه  يك  كه  فرايندي •
 .كند مي  خود منتقل  تازه  اعضاي  را به  نمادي

 .ديگر  هاي نسل  به  موجود در جامعه  هاي ها و ارزش معلومات، مهارت  انتقال •

  عمـومي   و تـدارك   يـه ته  متضـمن   از فراينـدها كـه    يا گروهـي   خاص  فرايندي« •
مانند مدرسه،   خاص  هاي در مكان  و معلومات  معارف  يا انتقال  يادگيري  تجارب

  شـكلي   و بـه   خـاص   هاي ها و شيوه با روش... و   دانشگاه، كتابخانه، آزمايشگاه
 )409ص 1375نژاد،   شعاري(» .باشد  رسمي

  عبـارت   و يـا بيشـتر و بـه     يشهدو فرد، دو موضوع، دو اند  بين  ارتباط  برقراري« •
  ، ص1371شعباني، . (»و فراگير يا فراگيران  معلم  فكر بين  و اشتراك  بهتر، تفاهم

96( 

  و تـدريس   رسـمي   آمـوزش   هـاي  نظـام   را محدود به  تعاريف، آموزش  از اين  برخي
. بدانيم  شده  تعريف  هاي قالب  از اين  فرايند را بايد اعم  اين  آنكه  كنند، حال ها مي مدرس
  آدمـي   زنـدگي . اسـت   جامعـه   عمـومي   فرهنـگ   فراگير و شامل  محتوايي  داراي  آموزش

  قبلـي   محدودكننـدة   هـاي  از قالـب   يك در هيچ  كه  است  و يادگيري  آموزش  فرايند مداوم
  ارتباطـات   انواعرا از ساير   آن  نيز دارد كه  هايي ويژگي  فرايند ارتباطي  گنجد، اما اين نمي

 :دانيم تر مي زير را مناسب  آموزش، تعريف  عام  ما با تأكيد بر مفهوم. سازد متمايز مي

  و اشـتراك   تفـاهم   نـوعي   بـه   آن  طـي   كـه   است  هدفمندي  آموزش، فرايند ارتباطي«
، 1374احـديان،  (» و فراگير منجر شود  دهنده  آموزش  ميان  ها يا اعمال اطالعات، نگرش

ــن). 158ص ــف  اي ــين  تعري ــر تعي ــي  اهــداف  ب شــناختي،   هــاي از حيطــه  در يكــي  قبل
منظـور    بـه   كه  تأكيد دارد و هر فرايند ارتباطي) حركتي  رواني(  و عملي) عاطفي(نگرشي
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اطالعـات،    اشـتراك   گيـرد و بـه    مـذكور صـورت    هـاي  از حيطـه   در يكـي   هدفي  تحقق
 .نهاد  آموزش  نام  بر آن  توان منجر شود، مي  ارتباطي  سويدو   ميان  ها يا اعمالي نگرش

  كـه   بـريم  كار مي به  را وقتي  يادگيري. دانند مي )Learning( يادگيري  را مقدمه  آموزش
  شـود، بـه   مـي   نتيجه  و تجربه  از تمرين  كه  در رفتار يا افكار و اعمالي  ثابت  نسبتاً  تغييري

را   شرايطي  كوشيم مي  كه  كنيم مي  استفاده  را هنگامي  آموزش  واژه  باشد، ولي  وجود آمده
  گرفتـه   انجام  باشد، يادگيري  موفق  آموزش  هر گاه. آوريم  فراهم  ثمربخش  يادگيري  براي
 )340  نژاد، پيشين، ص  شعاري. (است

را در   تيمشـكال   بـود كـه    اجتمـاعي   در شـرايط   با تغييراتي  توأم  مدرن  ظهور جامعه
التعلـيم،    تعداد افـراد واجـب    افزايش  همچون  داشت؛ مشكالتي  همراه  به  فرايند آموزش

و نيـز    آموزشـي   و ازديـاد وظـايف    پخـش   قابل  اطالعات  حجم  تسهيالت، كثرت  تراكم
  جديـدي   خود دسـتاوردهاي   همراه  به  مدرن  اما دنياي. و مالي  انساني  منابع  محدود بودن

  رو بـراي   از اين. بودند  جمله  از آن  اي رسانه  پيشرفته  هاي فناوري  كه  داشت  همراه  نيز به
اسـتمداد شـد و مطبوعـات، راديـو و       جمعـي  ارتبـاط   از وسـايل   آموزشي  مشكالت  حل

  هـاي  آمـوزش   و تكميـل   توليد آثـار آموزشـي    دادند و به  مثبت  پاسخ  نيز بدان  تلويزيون
در   ويـژه   دوم، بـه   جهـاني   از جنـگ   پـيش   هاي در سال  راديو آموزشي. رداختندموجود پ
 .يافت  رواج  غربي  اروپاي  و كشورهاي  شمالي  آمريكاي

بـر    بـا تكيـه    كـه   اسـت   نيرومنـدي   ارتبـاطي   بـود وسـيله    كـرده   ثابـت   كه  تلويزيون
  دوم، بـه   جهـاني   از جنـگ   رد، پسدا  جامعه  بر همه  فراواني  خود تأثيرات  هاي توانمندي
ــوان ــك  عن ــانه  ي ــه  آموزشــي  رس ــه  ب ــار گرفت ــان. شــد  ك ــون  آمريكايي ــدا تلويزي   در ابت

ــي ــادل )Educational Television( آموزش ــون  را مع ــي  تلويزي  Instructional( درس

Television (و   علـم م  حضوري  از تدريس  برگرفته  آن  آموزشي  هاي دانستند و برنامه مي
در   آموزشـي   اروپـايي، تلويزيـون    و اكثـر كشـورهاي    بود؛ اما در انگلـيس   درس  كالس
  هـاي  برنامـه   دار توليـد و پخـش   شـد و عهـده    تعريف  مدارس  از دروس  اعم  هايي حوزه

  خود را بـه   جاي  تدريج  به  آموزشي  تلويزيون. گرديد  كننده و سرگرم  اطالعاتي، آموزشي
و   امـور عمـومي، فرهنـگ   : بودنـد از   عبـارت   آن  كاركردهـاي   داد كـه   عمومي  تلويزيون
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  منظـور پـرورش    ايجاد تغيير در رفتار به  فرهنگي  هاي از برنامه  هدف. و پرورش  آموزش
  همچنـين . اسـت   آن  معاصـر و ميـراث    فرهنگ  درك  حس  هنرها، پرورش  و درك  ذوق

در   مـردم   منظـور مسـاعدت    اد و تغييـر در رفتـار بـه   ايجـ   عمـومي   هاي مقصود از برنامه
  از برنامـه   و هـدف   اسـت   و خـارجي   داخلـي   سياسـت   مسـائل   بـه   نسبت  گيري تصميم

. اسـت   و ماهرانـه   شناختي، اطالعـاتي  در رفتار زيبايي  مشخص  ايجاد تغييرهاي  آموزشي
كـار را بيشـتر     محور اصلي  بود كه  اين  آموزشي  تلويزيون  مفهوم  بازتعريف  از نتايج  يكي

-459  ، صـص 1377اولسـون،  . (مـدارس   آموزشي  تا نيازهاي  ساخت  خود مردم  متوجه
455( 

  موارد اسـتفاده   رود، گوياي كار مي به  آموزشي  تلويزيون  براي  كه  متنوعي  اصطالحات
تغييـر    آموزش، زاده  فرهنگي  تأكيد بر محتواي. است  در آموزش  رسانه  اين  و عام  خاص

  ايـن . داند مي  بشري  مستمر در حيات  را فرايندي  آن  كه  است  آموزش  به  نگرش  در نحوه
و   اسـت   داشـته   بازتاب  راديو و تلويزيون  آموزشي  هاي برخورد با برنامه  در شيوه  ديدگاه

تواننـد   مـي   فرهنگـي   هاي ياماز پ  برخورداري  سبب  آنها به  هاي برنامه  ترتيب، همه  اين  به
در جـوار    هسـتند و تلويزيـون    مـردم   هـا نيـز عمـوم    برنامه  اين  مخاطبان. باشند  آموزشي

  ها و تقويت دانش، مهارت  منظور ارتقاي  به  هايي تواند برنامه مي  درسي  رسمي  هاي برنامه
هـر    شـامل   لويزيـوني ت  آموزش  امروزه. كند  و پخش  تهيه  عمومي  هاي و احساس  نگرش

 .است  و غيردرسي  درسي  دو بخش

   مدرن  هاي و رسانه  دين

  بـاز كـرده    جمعـي  ارتباط  خود را در وسايل  راه  امروزه  كه  است  از موضوعاتي  يكي  دين
  ارتبـاطي   كـه   رو بـوده  روبـه   تـاريخي   هايي با فراز و نشيب  حضور همواره  است؛ اما اين

راديـو و    قـدرت   كـه   ديني  هاي جمعيت  نخستين. است  داشته  جامعه  هنگبا فر  تنگاتنگ
بنيـادگرا و    هـاي  دريافتنـد، سـازمان    فرهنگـي   ابزار تغيير و تحـول   عنوان  را به  تلويزيون

  خصوص  خود را در اين  پيش، اقدامات  حدود هشتاد سال  بودند كه  مسيحي  اونجليستي
 .آغاز كردند
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. كـرد   تحليـل   را بايد در بستر پروتسـتانتيزم   و ارتباطات  در فرهنگ  وينن  جريان  اين
  اعتقـادي   در معارف  تحوالتي  سبب  در غرب  آن  در اروپا و گسترش  ظهور پروتستانتيزم

  بـا شـرايط    تـاريخي   مختلـف   هـاي  شـد و در دوره   مسـيحيان   زندگي  عملي  هاي و شيوه
  بـراي   مسـيحي   متـدينين . كرد  نرم  و پنجه  دست  ديني  نگبا فره  معارض  و گاه  فرهنگي
  وسـايل   بـه   روي  در جامعـه   ديـن   حضـور رسـمي    و حفـظ   وارده  هـاي  با شـوك   مقابله
سـكوالر    جامعه  جدي  هاي رويكرد با نارضايتي  آوردند؛ اما اين  الكترونيك  جمعي ارتباط
  امكـان   خـود را از موضـوع    آنها مخالفـت . رو شد ها روبه رسانه  اندركاران و دست  غرب

  خاسـتگاه   فشـردند كـه    ادعـا پـاي    آغاز كردند و بر اين  مدرن  هاي در رسانه  حضور دين
  دنيـاي   هديـة   كـاركرد ايـن    عده، مهمتـرين   اين  زعم  به. ندارد  سازگاري  ها با دين رسانه

از  آنهـا را   و ديـن   جديـد اسـت    هجامع  و تنهاي  خسته  هاي انسان  ساختن  مدرن، سرگرم
 .دارد نياز باز مي  اين  ارضاي

  با يكديگر ناسـازگاري   جمعي ارتباط  و وسايل  تنها دين  نه  داد كه  نشان  زمان  گذشت
را جسـتجو    آن  زنـدگي   آنها در هر گوشـة   كه  هاست انسان  نياز واقعي  دين  ندارند، بلكه

  مطالعـات   شـد و پشـتيبان    تنها محقق  نه  جمعي  ارتباطات در  حضور دين  امكان. كنند مي
  ارتبـاطي   ضـرورت   يـك   صورت  به  تدريج  به  نيز گرديد، بلكه  اجتماعي  در علوم  نظري

كردنـد   عـا مـي   اد  كـه   ارتباطـات   ليبـرال   هـاي  ديـدگاه   صـاحبان   برخي. داد  خود را نشان
باشـند و    خود را داشـته   هاي ديدگاه  اي رسانه  بيان  بايد امكان  مخاطبان  مختلف  هاي گونه

پذيرفتنـد    كنند، سرانجام  آنها دريافت  هاي برنامه  را از خالل  خويش  مورد عالقه  محتواي
. آنها نيز بايد مهيا گـردد   براي  امكان  هستند و اين  از جامعه  مهمي  نيز بخش  دينداران  كه

انـدركار   دسـت   و تلويزيوني  راديويي  هاي شبكه  ويژه  ها، به از رسانه  تعداد زيادي  امروزه
در مسـير آنهـا     كـه   هستند و بـا وجـود مشـكالتي     ديني  معارف  مفاهيم  و آموزش  انتقال

 .اند كرده  خود جلب  را به  بسياري  وجود دارد، مخاطبان

  را، هر چنـد انـدك، بـه   خود   هاي از برنامه  نيز از ابتدا بخشي  ايران  راديو و تلويزيون
هـا و   و بعـدها سـخنراني    قـرآن، اذان   پخـش   داد كـه   اختصاص  مذهبي  هاي برنامه  پخش
  بـه   زيـادي   اسـالمي، توجـه    از انقالب  پس. آمدند شمار مي به  جمله  از آن  مذهبي  مراسم
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و   ارشـادي   كاركردهـاي   هـا داراي  برنامـه   ايـن   عمـده   شـد كـه    مبذول  ديني  سازي برنامه
هـا، هماننـد    برنامـه   ايـن   عناصر ارتبـاطي   كه  است  اين  توجه  جالب  نكته. بودند  آموزشي

  دينـي   سـنتي   هـاي  رسانه  الگوهاي  از همان  پيام، عمدتاً  ارائه  ها و اشكال آفرينان، پيام پيام
  در ايـن   سنتي  الگوهاي  از اين  توجهي  قابل  حاضر نيز بخش  كردند و در حال مي  تبعيت
راديـو و    دينـي   هـاي  اخيـر، برنامـه    هـاي  سـال   خورد؛ امـا در طـول   مي  چشم  ها به برنامه

  بـه   دينـي   هاي سرگرمي  ويژه  ساير كاركردها، به  و به  داشته  رشدي  روند رو به  تلويزيون
  هـاي  كهشـب   آنكـه   ضـمن . است  شده  نيز توجه  مخاطبان  فراغت  اوقات  منظور پرساختن

طـور    دينـي، بـه    هـاي  برنامـه   ويـژة   قـرآن   تلويزيـوني   و شـبكه   و معارف  قرآن  راديويي
 . هستند  حوزه  در اين  فعاليت  مشغول  اختصاصي

  متعـددي   و كـاربردي   نظري  با سواالت  دين  شدن  يا تلويزيوني  تلويزيون  شدن  ديني
بايـد    اديـان   كـه   اسـت   ديـن   حـوزه   به  مربوط  سواالت  از اين  برخي. است  رو بوده روبه

  يـا همزيسـتي    و تعـارض   نـوين   جمعـي  ارتبـاط   وسـايل   بـه   خود را نسـبت   هاي ديدگاه
  كـه   اسـت   شناسـانه  ها نيز انسـان  از پرسش  اي پاره. كنند  بيان  اي و رسانه  ديني  هاي ارزش

  نظام  نخست، تحليل: دهند  دانها پاسخبايد ب  دو سطحي  در اقدامي  شناسي انسان  مطالعات
  را مناسـب   يابـد و ديـن   تبلـور مـي    جمعـي  ارتبـاط   در نهادها از جملـه   كه  است  معنايي

  و روانشـناختي   با فرايند اجتماعي، ساختاري  معنايي  هاي نظام  اين  ارتباط  نمايد و دوم مي
 . است

. اسـت   و ارتباطـات   فرهنـگ   ناسيش جامعه  به  مطروحه، مربوط  از موضوعات  بعضي
  وسـايل   دينـي   و نقـش   اسـالمي   سـنتي   هـاي  رسـانه   تعامـل   بـه   موضوعات  از اين  يكي

بهتـر    عبـارت   يـا بـه    دينـي   سـنتي   هـاي  رسانه. گردد باز مي  در ايران  نوين  جمعي ارتباط
چهـره،    بـه   چهره  رتباطاتبا اتكا بر ا  كه  است  ارتباطي  از وسايل  دسته  آن  شامل  اسالمي

  آنها بـه   كنند و قدمت مي  منتقل  مخاطبان  خود به  كاركرد اصلي  عنوان  را به  ديني  هاي پيام
و   نقـش   هـا داراي  رسـانه   ايـن . گـردد  باز مي  چاپي  مدرن  هاي ظهور رسانه  از دوره  پيش

  اند و بـه  بوده  از اسالم  پس  ايرانِ  جامعه  تحوالت  در تاريخ  اي العاده فوق  ارتباطي  تأثيرات
  نـاب   معـارف   و انتقال  و در حفظ  كرده مي  عمل  موثر اجتماعي  ارتباطي  شبكه  يك  عنوان
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  بـديل  بـي   از مشـروعيتي   ها همواره رسانه  اين. اند داشته  خطير بر دوش  اي وظيفه  اسالمي
 .است  ساخته فرد مي را منحصربهآنها   ارتباطي  تأثيرات  اند كه برخوردار بوده

و سـينما، راديـو و     چـاپي، فـيلم    و نشريات  كتاب(  نوين  جمعي ارتباط  ظهور وسايل
  را دسـتخوش   سـنتي   ارتباطـات   شـبكه ...) و   اي رايانـه   هـاي  و شبكه  تلويزيون، اينترنت

  برخـي   ايد در انتقـال را ب  زمينه  در اين  پديد آمده  تحول  و مهمترين  است  كرده  تحوالتي
  در جمهـوري   تلويزيـون . بـدانيم   مـدرن   هاي رسانه  به  سنتي  هاي رسانه  ديني  كاركردهاي

  كمـي   آيـد و گسـترش   شمار مـي   به  رسانه  ترين پرمخاطب  بر اينكه  ايران، عالوه  اسالمي
. اسـت   كـرده   پخـش  و  تهيه  متنوع  هاي نيز در قالب  ديني  داشته، صدها برنامه  روزافزوني

صـدا و    سـازمان   در آرشـيوهاي   دينـي   هـاي  برنامه  به  مربوط  كامل  اطالعات  از آنجا كه(
هـا   برنامـه   ايـن   تعـداد و سـاير مشخصـات     در خصـوص   توان سيما موجود نيست، نمي

 ).اظهارنظر كرد

  ي، متخصصـان ارتبـاط   كارشناسـان   ديني، از ديدگاه  هاي برنامه  از توليدات  حجم  اين
و   و تحليـل   و مـورد تجزيـه    نمانـده   كشور مخفي  آموزش  اندركاران و دست  ديني  علوم
دينـي،    سـنتي   هاي رسانه  سرنوشت  به  نسبت  برخي. است  قرار گرفته  بسياري  هاي نقادي

  هـاي  رسـانه   هـاي  توانمندي  اميد خود را به  چشم  يكسره  كنند و برخي خطر مي  احساس
را   دينـي   تلويزيون  شود و الگوي انتقاد مي  تلويزيوني  از دينِ  گاه. اند دوخته  نوين  معيج

  از معارف  آن  ساختن  و تهي  دين  سازي سطحي  را عامل  تلويزيون  كنند و گاه جستجو مي
  تدسـ   هـايي  ديني، رسانه  ارتباطات  را در حوزه  مدرن  هاي گروهي، رسانه. دانند مي  عاليه
  دينـداران   ادبيات  با همان  جديد دين  كنندگان  كنند و بعضي، آنها را روايت مي  تلقي  دوم

  اند الگويي سپرده  جوان  نسل  ديني  آموزش  به  دل  دانند و سرانجام، آنانكه مي  عصر مدرن
  شـخيص ت  درسـتي   بـه   ها را در آن از رسانه  هر يك  جايگاه  بينند كه خود نمي  روي  پيش
 .دهند

  و حتـي   اسـت   نداشته  اي شايسته  كشور ما، جايگاه  ارتباطات  در ادبيات  دين  سفانه متأ
شناسـي،   مانند مردم  علوم  هاي را بايد در ساير شاخه  سنتي  هاي رسانه  به  مربوط  مطالعات

  ز ديـدگاه ا  كـه   يافـت   تـوان  را مـي   كمتر اثـري . جستجو كرد  دست  و از اين  هنر، تاريخ
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  پرداختـه   نـوين   ارتباطـات   آنها در دنياي  و جايگاه  سنتي  هاي رسانه  موضوع  به  ارتباطات
  دارد، از ايـن   سنتي  هاي رسانه  به  كاملي  نسبتاً  در كشور ما وابستگي  نيز كه  آموزش. باشد

  تجربي  الگويمحدود، هنوز   هاي تجربه  با وجود برخي  برد و حتي مي  رنج  علمي  ضعف
 . است  خود نديده  به  آموزشي  از راديو و تلويزيون  موفقي

و   و كمبـود منـابع    مطالعـات   قبيـل   ايـن   بـه   مربـوط   از مشـكالت   با آگاهي  نگارنده
حضور دارد،   در آن  دين  هم  نهاد كه  اي دشوار مطالعه  در راه  آن، پاي  علمي  دستاوردهاي

  شناسـي  نيـز جامعـه    موضـوع   بسـتر نظـري  . اي رسـانه   آموزش  و هم  سنتي  ارتباطات  هم
  علمـي   انساني، حوزه  علوم  در دنياي  تنها در ايران، بلكه  نه  كه  است  و ارتباطات  فرهنگ
 .آيد شمار مي  به  نوپايي

  مطالعه  اين  كلي  مشخصات 

 : عبارتند از  است  ساخته  معطوف  مطالعه  اين  ما را به  ذهن  كه  اصلي  هاي پرسش 

  در عصـر نـوگرايي    دينـي   فراينـد ارتباطـات    تبيـين   بـراي   مطلوب  نظري  ديدگاه -1
 چيست؟

  هـاي  رسـانه   در ميـان   ارتبـاطي   جايگـاه   از چه  ايران  اسالمي  جمهوري  تلويزيون -2
 كشور برخوردار است؟  ديني  و مدرن  سنتي

  با تأكيد بـر تلويزيـون  (  نوين  جمعي ارتباط  ز وسايلا  دين  آموزش  مطلوب  امكان -3
 شود؟ مي  تبيين  اصولي  با چه) ايران  اسالمي  جمهوري

» و ارتباطـات   در فرهنـگ   و همگرايـي   نـوگرايي »  عنوان  نوشتار تحت  اين  اول  فصل
  تلفيقـي   ايهـ  و از روش  است  اي نظريه  كامالً  كه  شده  تهيه  نخست  پرسش  به  پاسخ  براي

موالنـا و    لرنـر، همگـراي    نوسازي  نظريه  سه  فصل  در اين. است  سود جسته  اي كتابخانه
نقـاد    در ادبيـات   مطلـوب   نظـري   گيرند و ديـدگاه  قرار مي  مورد بحث  لوهان  مك  نظريه

 .شود جستجو مي  مدرنيته  ارتودكسي  الگوهاي

  هـاي  از شـيوه   با استفاده  در ايران  ديني  سنتي  هاي رسانه  اجمالي  بررسي  به  دوم  فصل
دهد و از آنجـا   قرار مي  را مورد تحليل  آن  پردازد و عناصر ارتباطي مي  و تاريخي  اسنادي
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وجـود دارد،    ارتبـاطي   بـا نگـاه    اندكي  و اطالعات  منابع  ديني  سنتي  هاي رسانه  درباره  كه
تـا    پـرداختيم   آن  نوشـتار بـه    بيشـتر از نيـاز ايـن     صـيل و بـا تف   دانستيم  را مغتنم  فرصت
 .پر كند  مندان عالقه  از خأل موجود را براي  هايي گوشه

اسـت و    شـده   تنظـيم   در دو بخش  در ايران  و دين  تلويزيون  عنوان  تحت  سوم  فصل
  جيسـن  نگـرش (  محتـوا و پيمايشـي    تحليـل   از دو پـژوهش   اجمـالي   گزارشـي   ارائـة   به

  پـردازد كـه   مي  ديني  هاي و ساير رسانه  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  در خصوص) مخاطبان
خواهـد شـد تـا      سـعي   ترتيب  اين  به. است  پذيرفته  انجام 1380  در سال  نگارنده  توسط

  دينـي   هـاي  برنامـه   و جايگـاه   در ايـران   دينـي   هـاي  از رسانه  گيري موجود بهره  وضعيت
 .شود  ترسيم  طور نسبي به  تطبيقي  بررسي  با يك  ميان  در اين  زيونتلوي

  جايگـاه   در خصـوص   دوم  ال سـؤ   پاسـخ   بـه   دستيابي  براي  كه  و سوم  دوم  هاي فصل
  انجـام   در راه  زيـادي   گرديد، بـا مشـكالت    تدارك  ايران  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  فعلي

زيـاد    هـاي  سـنتي، دشـواري    هاي رسانه  و اسناد در باب  د منابعشد؛ كمبو  مواجه  پژوهش
بـا    هـاي  گـروه   صدا و سيما، تدارك  سازمان  در آرشيوهاي  تصويري  نوارهاي  به  دستيابي
ذكـر    شـايان . آنهاسـت   كـار از جملـه    اجرايـي   كدگذار و پرسشگر و نيز امكانات  تجربه

  مطالعـاتي   صدا و سيما چنين  سازمان  تحقيقاتمركز   هاي پژوهش  در سوابق  است، حتي
محتوا   تحليل  وجود ندارد و تنها تعدادي  ديني  در ارتباطات  و تطبيقي  كلي  هاي با ديدگاه

 .است  گرفته  شده، انجام  پخش  ديني  هاي برنامه  در خصوص  و نظرسنجي

  اسنادي  با روشي  ديني  ونتلويزي  به  غربي -  مسيحي  و ديدگاه  تجربه  چهارم  در فصل
  قابـل   تجربـه، نتـايج    تـرين  و گسترده  ترين قديمي  عنوان  به  كه  گرديده  بررسي  و تاريخي
 . است  حائز اهميت  موضوع  تطبيقي  در بررسي  كه  داشته  توجهي

  دنبـال   قبلـي، بـه    هـاي  بحـث   از نتـايج   دارد و با اسـتفاده   تحليلي  وجهي  پنجم  فصل
  تحقـق   تـا بتوانـد اصـول     اسـت   ايـران   دينـي   و ارتباطـات   در فرهنگ  مطلوب  يدگاهيد

را   ما آن  كه  ديدگاه  اين. كند  را تبيين  نوين  جمعي  ارتباط  از وسايل  دين  آموزش  مطلوب
  موضـوع   مناسـب   امكان  ناميديم، احتماالً  ارتباطي  متعامل، پويا و همگراي  سيستم  ديدگاه

  ايران، محققان  ديني  ارتباطات  الگوي  سازد تا بتواند در طراحي مي  را فراهم  ورد مطالعهم
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 . دهد  را ياري

  امـام   در دانشـگاه   اينجانـب   دكتـري   از رسالة  اي برگزيده  اثر ناچيز را كه  اين  نگارش
  گرانقـدر آقايـان  اسـاتيد    هـاي  و از راهنمايي  دانم مي  الهي  الطاف  مديون  است) ع(صادق

اثــر   ايــن  نگــارش  مختلــف  معتمــدنژاد در مراحــل  دكتــر حميــد موالنــا و دكتــر كــاظم
صداوسـيما از    مركـز تحقيقـات    محتـرم   محققان  برخي  از همكاري  همچنين. سپاسگزارم

در   مركـز كـه    آن  محتـرم   و نيـز مـديران    نظرمحمد، فوالدوند و مـذحجي : ها خانم  جمله
اميـد  . تشكر را دارم  نمودند كمال  را حمايت  اينجانب  پژوهش  اين  انجام  فمختل  مراحل
  گـران  تـالش   بـراي   اي يكتـا قـرار گيـرد و دسـتمايه      آن  درگاه  ناچيز مقبول  اين  كه  است

 .سازد  فراهم  ديني  ارتباطات

  
 



 

 

  
 

 

   اول  فصل
   نوگرايي  ها در جريان و رسانه  دين

  ارتباطات  نوگرايي  در ادبيات  كلي  ايه بر نگرش  مروري 

  گرفـت   شـكل   ديدگاهي  توسعه، از آغاز بر اساس  به  مربوط  و مطالعات  نوگرايي  ادبيات 
و ايجـاد    سـاخت  مـي   مترادف  غربي  جوامع  با خردگرايي  عام  را در مفهومي  نوگرايي  كه

اقتصـاد،    كـردن   سنتي، صنعتي  هاي انبا سازم  جايگزيني  براي  اجتماعي  نوين  هاي سازمان
شـمار    بـه   آن  از الزامـات   و بـزرگ   كوچك  در جوامع  ملت ـ  و ايجاد دولت  سكوالرسيم

در اروپـا و   1917  تـا حـدود سـال    1750  از سـال   كـه   گونـه   آن  روند نـوگرايي . آمد مي
  بر رشد اقتصادي  كه بود  غالب  كالسيك  الگوي  بر يك  شد، گواهي  طي  شمالي  آمريكاي

فراگيـر در ابعـاد     مفهـوم   و از يـك   تأكيد داشـت   صنعتي  نوين  جامعه  شاخصه  عنوان  به
ــاعي  مختلــف ــل  اجتم ــده  غاف ــود  مان ــن. ب ــه  اي ــه  الگــو ك ــه  ب ــاي نظري   ارتودوكســي  ه
متمركـز بـود،     گرايـي  سـنت   بر افول) orthodox theories of modernization( نوگرايي

را هماننـد    مـدرن   اي جامعـه   هاي شاخصه  به  دستيابي  براي  و تالش  سنتي  ار از جامعهگذ
  خـود مطـرح    هميشـگي   توجيـه   عنـوان   وجود داشت، بـه   غربي  صنعتي  در جوامع  آنچه
 .ساخت مي

  با بـروز برخـي    اول  جهاني  از جنگ  پس  و توسعه، اگر چه  نوگرايي  كالسيك  الگوي
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  در اروپا و ركـود اقتصـادي    فاشيسم  رسيدن  قدرت  بلشويكي، به  مانند انقالبرويدادها 
  ديگـري   و الگوهـاي   را برانگيخـت   اي نقادانـه   هاي ديد و ديدگاه  در اروپا و آمريكا لطمه

در   كـرد، امـا نتوانسـت     را مطـرح   اقتصـاد سياسـي    لنينيستي  ماركسيست  الگوي  همچون
  در غـرب   مدرنيسـم   و ادبيـات   انديشـمندان   گذشته  هاي در ديدگاه  اي تغيير عمده  اساس

و   وبر تأكيد داشـت   ماكس  هاي بر ايدئال  همچنان 1970  ها تا دهه ديدگاه  اين. پديد آورد
  اجتماعي  ها و نهادهاي ارزش  بر مبناي  نوگرايي  به  گرايي نو و از سنت  به  از كهنه  حركت
 :داد خود قرار مي  هاي برنامه  كا را سرلوحهآمري  ويژه به  غربي

اجتمـاعي،    تغييرات  جانبه  روند همه  به  اشاره  براي  يا توسعه  نوگرايي  هاي ما از واژه«
  و كشـاورزي   از فقر، روستانشـيني   با گذار جوامع  كه  اقتصادي، فكري، سياسي، فرهنگي

 Huntington and(» .كنيم مي  ت، استفادهاس  همراه  و صنعتي  وفور، شهرنشيني  شرايط  به

Nelson, 1976, p.17( 

  در حـال   در كشـورهاي   توسعه  ها در فرايند نوگرايي رسانه  و نقش  ارتباطات  موضوع
  اجتماعي  ها با تغييرات بررسي  اين. است  قرار گرفته  مورد بررسي  نوزدهم  از قرن  توسعه
  ويـژه   بـود و در بسـتر پديـدهاي     ورها در ارتبـاط كشـ   در ايـن  1940تا  1890  هاي دهه

  در قالـب   و همچنين  سياسي، دموكراسي  انقالب، اصالح، رفتار اقتصادي، بسيج  همچون
  ديـدگاه   در بررسي. گرفت قرار مي  و بررسي  مورد تحقيق  و فرهنگي  آموزشي  هاي تالش
  كـرد كـه    اشاره  اي نظريه  كلي  حوزه  سه  به  توان مي  و نوگرايي  ارتباطات  به  مربوط  اصلي
-21  ، صـص 1371موالنـا،  . (اند بوده  حاكم  و توسعه  ارتباطات  در موضوع 1950  از دهه

9( 

و   ارتبـاطي   هـاي  لفـه  مؤ  رابطه  دهند كه مي  تشكيل  علي  هاي را نگرش  نخست  نگرش
  گونـاگوني   الگوهاي  نگرش  در اين. كنند مي  تحليل  علي  روابط  را بر پايه  فرايند نوگرايي

و   اجتمـاعي   تغييـرات   وبـر دربـاره    مـاكس   بـر نظريـه    مبتنـي   عمـدتاً   شوند كه مي  مطرح
. اي  ، اورت(Daniel Lerner)لرنـر   دانيـل   همچـون   و در آثـار محققـاني    است  اقتصادي

، والتـر دبليـو   (David L. Mc Clellend)كللنـد   ، ديويد مك(Everett E. Hagen) هيگن
  ايـن . انـد  شـده   ارائـه  1960و  1950  هاي در دهه  و ديگران) Walter W. Rosto(روستو
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اقتصـاد    غربـي   هـاي  و نظام  نوگرايي  بر مفهوم  كه  داري سرمايه  ليبرالي  با الگوهاي  نگرش
از   و سياسـي   فلسـفي   الگوهـا از جنبـه    ايـن . دارد  هسـتند، مطابقـت    مبتنـي   داري سرمايه
، (Thomas Hobbes)هابز   ، توماس(John Lock) الك  جان  چون  افرادي  ليبرالي  تفكرات

ــميت  آدام ــو  و ژان ژاك )Adam Smith( اس ــأ (Jean Jacque Rousseau)روس   ت نش
  بعـد، در قـرن    در قرون  از رشد آن  پس  و سرانجام  پا گرفت  هفدهم  در قرن  گيرد كه مي

  فنـاوري   انتقـال »  ارتباطات  الگو، نقش  در اين. كرد  دنيا سرايت  از نقاط  يبسيار  به  بيستم
  از طريـق   دگرگـوني   نياز بـراي   به  زدن  دامن  صنعتي، همچنين  يافته  توسعه  از كشورهاي
. است  شده  تعريف» و كمتر صنعتي  يافته  كمتر توسعه  ملل  در ميان  نوگرايي  ايجاد فضاي

  صـنعت   بـه   و تا آنجـا كـه    است  قرار نگرفته  مورد توجه  سنتي  گاه، ارتباطاتديد  در اين
  هـاي  ويژگـي   با محاسـبة   كننده مصرف  اقتصادي  شخصي  شود، منافع مي  مربوط  ارتباطات

از   دسـته   ايـن . كنـد  مـي   را تعيـين   هـا و خـدمات   و رشد فنـاوري   تقاضا، موقعيت  هزينه
  عناصر اطالعات، علـم   كنند و به تأكيد مي  در نوگرايي  اقتصادي  ننخبگا  ها بر نقش نظريه

 .دارند مي  مبذول  اي ويژه  توجه  و نوآوري

از   كـه   اسـت   و نـوگرايي   ارتباطـات   بـه   فايده ـ  سودگرا يا هزينه  دوم، نگرش  نگرش
  بيشـتر بـه    هكـ   ديـدگاه   ايـن . يافت  گسترش 1940  پديد آمد و در دهه  بيستم  قرن  اوايل
اسـت،    با سود حاصله  توسعه  براي  در فناوري  گذاري سرمايه  هزينه  ارتباط  بررسي  دنبال
اشـاعه،    الگوهـاي . كنـد  مـي   را تبيين  توسعه  هاي و سياست  ارتباطات  فناوري  ميان  رابطه
  هـاي  نظـام   هاي و نظريه  و توسعه  ارتباطي  هاي انتقال، نگرش  هاي بسيج، نظريه  هاي نظريه

 .شوند مي  بندي طبقه  مجموعه  در اين  عمومي

بـر اقتصـاد     مبتنـي   كـه   است  و نوگرايي  ارتباطات  ساختارگرا به  سوم، نگرش  نگرش
  را در همـه   هـا توسـعه   زيرسـاخت   آيـا ايـن    اينكه  تبيين  و براي  است  و فرهنگ  سياسي
  بررسـي   شـوند، بـه   مـي   آن  پيشرفت  موجب  اينكهسازند يا  رو مي روبه  با مانع  آن  سطوح

  قبلـي   دو نگرش  به  نسبت  كه  ديدگاه  اين. پردازد مي  جهاني  ارتباطي  نظام  هاي زيرساخت
از   اي پـاره   گيـرد، بلكـه   را دربرمـي   اقتصـاد سياسـي    سنتي  تنها ديدگاه  جديدتر است، نه

  را نيـز شـامل    ارتبـاطي   هـاي  نظـام   فرهنگـي   يابعـاد اجتمـاع    به  بر توجه  مبتني  نظريات
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از   اي مجموعـه   بـه   اقتصـاد سياسـي    جـز موضـوع   ساختاري، بـه   تحليل  در اين. شود مي
  ايـن . شـود  مـي   نيز توجه  و جامعه  ارتباطات  به  مربوط  و اجتماعي  فرهنگي  هاي شاخص
  ليبرالي، ارتباطات  از ديدگاه  چرا كهدارد،   مخالفت  داري  سرمايه  ليبرالي  با نگرش  ديدگاه

  فردي  رواني  هاي ويژگي  تحول  يا از طريق  جمعيتي  اجتماعي  ايجاد شرايط  ابتدا از خالل
  اهميـت   بـه   اعتراف  ضمن  ساختاري  نگرش  آنكه  شود، حال مي  ساختاري  تغييرات  سبب

  در اهـداف   موفقيـت   كسـب   رطشـ  را پـيش   و ارتباطات، تغيير ساختاري  انفرادي  سطوح
 Herbert(شـيلر   هربـرت   همچـون   پردازانـي   نگـرش، نظريـه    در ايـن . دانـد  مـي   توسعه

Schiller( بـه   جانبـه   همـه   آمريكا و حميد موالنا با نگـاه   ارتباطي  نظام  به  نقادانه  با نگاه  
  شـرايط   به  كه  بخش ييرها ـگرا  وحدت  الگوي. قرار دارند  و توسعه  ارتباطي  فرايندهاي
  و معنـوي   گرايانـه  انسـان   كند و در اسـاس  مي  توجه  مختلف  جوامع  و اجتماعي  فرهنگي

 .گيرد مي  جاي  نگرش  نوع  است، در اين

  ها و نقـش  و رسانه  ارتباطات  موضوع  به  از توسعه  در بحث  كه  پردازاني نظريه  از ميان
پرداز اصلي، اما بـا دو   دو نظريه  به  توان اند، مي كرده  توجه  ييآنها در فرايند تغيير و نوگرا

  مطالعـه   لرنر كه  جز دانيل  نيست  پرداز نخست، فردي نظريه: داشت  اشاره  متفاوت  ديدگاه
  ثرتـرين  و مـؤ   مهمتـرين   حـوزه، حكـم    ايـن   اوليـة   هاي پژوهش  در ميان  او در مدرنيسم

اگـر  . رود شمار مي به  نوگرايي  جهاني  الگوي  در ارائه  تالش  ها را دارد و نخستين پژوهش
او در   هـاي  از ديـدگاه   و نقد قرار گرفت، اما بسـياري   لرنر مورد چالش  بعدها نظريه  چه

و در   اسـت   هنـوز مـورد اسـتفاده     و توسعه  ارتباطات  در موضوع  ويژه گذشته، به  ادبيات
  و در زمـره   عليتـي   هـاي  لرنر را بايد در نگرش  نظريه. ودش استناد مي  ها بدان ساير نظريه
 . كرد  بندي طبقه  داري  سرمايه  ليبرالي  الگوهاي

  مهـم   و نقـش   فرهنگ  موضوع  او به  توجه  كه  پرداز دوم، دكتر حميد موالناست نظريه
  را بـه   آن  سيككال  هاي نظريه  ويژه به  مدرنيته  هاي توسعه، نظريه  در حال  در جوامع  سنت

سـنتي،    و ارتباطـات   جمعـي   هـاي  و رسـانه   فرهنـگ   او به  متفاوت  و ديدگاه  نقد كشيده
  و سياسـتگذاران   انديشـمندان   بـراي   ويـژه  بـه   مـورد بحـث    را در موضوع  نويني  هاي افق

قـرار  ساختارگرا   هاي نگرش  او در مجموعه  نظريه. است  باز كرده  توسعه  در حال  جوامع
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 . است  بخش رهايي -گرا  وحدت  الگوي  دهنده  دارد و ارائه

  لوهـان  مك  مارشال  نظريه  خاص، به  اي نوشتار، با انگيزه  اين  نظري  مباحث  در حوزه
  هـاي  نظريه  در زمره  نيز اگر چه  نظريه  اين. پرداخت  پرداز خواهيم نظريه  سومين  عنوان  به

  جمعـي   ارتبـاط   فـرد وسـايل    منحصر به  و نقش  با تأكيد بر اهميت  داري سرمايه ـ  ليبرالي
  نكـاتي   بيـان   از تعابير اديبانه، بـه   گيري  و با بهره  ظرافت  شود، اما به مي  بندي طبقه  مدرن
  شـفاهي   و ارتباطـات   فرهنـگ   هـا و موضـوع   تأثير رسانه  تنوع  ما را متوجه  پردازد كه مي
  مطـرح   لرنـري   كالسـيك   هاي نظريه  را باوجود بساطت  جديدي  هاي كند و پيچيدگي مي
در   فرهنگ  موضوع  به  جبر فناوري  او با نگاه  كه  دور داشت  نبايد از نظريه  البته. سازد مي

 .پردازد مي  و توسعه  ارتباطات

 )Modernization Theory( لرنر  دانيل  نوسازي  نظريه

. دهـد  مـي   دارند، نشان  جهاني  جنبه  را كه  اي ويژه  بعاد و مراحلنوگرايي، ا  غربي  الگوي«
و رشـد سـواد     منجـر شـده    رشد سـواد آمـوزي    يافته، به  افزايش  هر جا شهرنشيني  مثالً

بيشـتر از    مـردم   كنند و هرگاه  ها بيشتر استفاده از رسانه  تا مردم  است  شده  باعث  آموزي
و ) درآمـد سـرانه  (  اقتصـادي   انـد، مشـاركت   ا قـرار گرفتـه  ه رسانه  پوشش  تحت  هميشه

  واقعيـت   يـك   نـوگرايي   غربـي   الگـوي . اسـت   گرفته  اوج) دادن  ي رأ(  سياسي  مشاركت
 )Lerner, 1958, p.46(» .است  تاريخي

  و جايگـاه   نوگرايي  خود در حوزه  هاي ديدگاه  اصول  فوق  جمالت  لرنر با بيان  دانيل
  به  هاي سال  با نخستين  كه  دوم  جهاني  از جنگ  پس. است  كرده  را مطرح  در آن ها رسانه

هـا   مدل  دنبال  به  شدت  كشورها به  بود، اين  همزمان  مستعمره  كشورهاي  رسيدن  استقالل
  ايـن . كننـد   را طـي   سير نوگرايي  زمان  ترين بودند تا در كوتاه  كاربردي  نظري  و مقدمات

  بعـدها بـه    اسـتوار بـود كـه     كـاركردگرايي   نظريـات   بـر مبنـاي    عمدتاً  اي نظريه  اتمقدم
و   و محـور نـوگرايي، صـنعتي     ها شاخص مدل  در اين. شدند  معروف  نوسازي  هاي مدل

 .ديگر بود  و كمي  فني  هاي و شاخص  توليد ناخالص  شدن، افزايش  شهري

  راهبرد و الگوي  تدوين  به  دوم  جهاني  از جنگ  پس  كه  است  كساني  لرنر از نخستين
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  عمـومي، در سـال    نـوگرايي   نظريـه   يـك   با طرح  وي. پرداخت  سوم  جهان  براي  توسعه
  شـش   همكارانش، بـه   همراه  آن، به  زد و طي  گسترده  ميداني  تحقيق  يك  به  دست 1950

  خود را مـورد بررسـي    سفر كرد و نظريه  و لبنان  كشور ايران، اردن، مصر، سوريه، تركيه
را   سـنتي   از آن، مرحلـه   گيـري  جوامع، با بهـره   بود كه  الگويي  او در صدد تبيين. قرارداد
  در كتـاب   الگو كه  اين. يابند  دست  نوگرايي  گذار و سپس  مرحله  سر بگذارند و به  پشت
 The Passing of؛ »رميانـه خاو  سـنتي، نوسـازي    گـذار از جامعـه  »  عنـوان   تحـت   وي

Traditional Society: Modernizing the Middle East''. (Gloncoe, IL: Free 

Press) حاكم  الگوي»  عنوان  به  و توسعه  ارتباطات  شد، در ادبيات  مطرح 1958  در سال «
  عنـوان   ، بهاست  وارد آمده  آن  به  كه  رسيد و باوجود نقدهايي  ثبت  به» قديمي  الگوي«يا 
دارد   هنوز طرفـداراني   و توسعه  جمعي  ارتباط  هاي پژوهش  درحوزه  كالسيك  نظريه  يك
 )48  ، ص1380فرقاني، . (معتقدند  آن  اصول  به  كه

او را در دو   شـود، نظريـه   مـي   نوشتار تعقيـب   در اين  كه  اي ويژه  اهداف  به  با عنايت
 :كنيم مرور مي  با هم  محور كلي

  نوگرايي  غربي  الگوي  محوريت 

  در تـاريخ   توسـعه   بايد از الگوي  توسعه  در حال  در كشورهاي  نوگرايي  لرنر الگوي  از ديدگاه 
شناسـد و   نمـي   و شـرق   فراگـرد نوسـازي، غـرب     كـه   او معتقد است  كند، البته  پيروي  غرب
  در همـه : باشـيم   شـاهد آن   غربـي   رهايابتدا در كشـو   كه  است  شده  سبب  تاريخي  هاي زمينه

  يا زبان، الگـوي   نژاد، رنگ  هاي باوجود تفاوت  جهان  هاي قاره  نوسازي، در همه  رو به  جوامعِ
و   خطـي   زمينه، صورتي  او در اين  نگرش )Lerner, 1958, p.VIII( .»شود تكرار مي  يكساني
  در ابتـداي   خـود وي   در عبـارت   متغيرها كـه   ينا. استوار است  نهادي  دارد و بر توالي  عليتي
. هـا و مشـاركت   از رسانه  شهرنشيني، سوادآموزي، استفاده: عبارتند از  است  شده  آورده  بحث

  برقرار كنـد و نشـان    علمي  چهار متغير رابطه  اين  كرد تا ميان  سعي  خطي  رابطه  يك  او با ارائه
  ها رابطـه  از رسانه  با استفاده  شود و سواد هم سواد مي  اشاعه  سبب  شهرنشيني  افزايش  دهد كه
  جديـدي   اقتصاد صـنعتي   ها و منابع، شكل مهارت  تجمع  كه  در شهرهايي  دارد، يعني  مستقيم
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  سـطح   هـر ميـزان  . يابـد  مـي   افزايش  تعداد باسوادان  جمعيت  آورند، با افزايش وجود مي  را به
افـراد    و دانـش   معلومـات   سـطح   هـا و در نتيجـه   از رسانه  استفاده  سطح رود، بر سواد باال مي

او . انجامـد  مـي   در مـردم   و همـدلي   مشـاركت   حـس   افزايش  فرايند به  شود و اين مي  افزوده
 )30- 43  ، صص1357جهانداري، . (مد نظر قرار داد  را با هم  و اقتصادي  سياسي  مشاركت

  :داد  زير نشان  صورت  مذكور را به  غيرهايمت  لرنر در ابتدا رابطه
  
  
  
  

  مركـب   سير خطـي   نوعي  سوي  خود به  خطي  كامالً  لرنر با تجديدنظر در مدل  سپس
گيـرد   خود مي  به  متقابل  وضعيت  ها و سواد آموزي رسانه  رابطه  در آن  پيدا كرد كه  تمايل
 )37  ص ، 1374، راد  محسنيان: (يابد زير تغيير مي  صورت  و به

  
  
  
  
 

و   اسـت   آنها شـده   پيشرفت  خاورميانه، مانع  مردم  سنتي  زندگي  كه  لرنر تأكيد داشت
زنـدگي، از    كـرد تـا بـراي     فـراهم   روسـتاييان   جغرافيـايي   تحـرك   را براي  بايد شرايطي
  كـه   عياجتمـا   جغرافيـايي، تحـرك    تحـرك   اين  با تحقق. آورند  شهرها روي  روستاها به

در شهر   اعتقاد لرنر زندگي  به. است، ايجاد خواهد شد  رفتار فردي  كامل  دگرگوني  عامل
باسـواد    رو، بايـد شـرايط    از ايـن . آورد پديد مـي   را در فرد روستايي  سوادآموزي  نياز به
  گونـاگون   هـاي  نقـش   گـرفتن   عهـده   بـه   امكـان   مهـم   ايـن   او مهيا شود و با تحقق  شدن

  استفاده (empathy)  همدلي  او از اصطالح  مرحله  در اين. آورد  دست  را نيز به  اجتماعي
و   قـرار دهـد و مشـاغل     فرد ديگـري   بتواند خود را جاي  شخص  معنا كه  كند؛ بدين مي

  شهرنشيني
Urbanization 

  گسترش سواد
Literacy 

يل گسترش وسا
  ارتباط جمعي
Mass Media 

  مشاركت
Participation 

  سواد

  شهرنشيني  مشاركت

  وسايل ارتباط جمعي
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  از توانـايي   اسـت   عبارت  ساده  زبان  به  همدلي«. گيرد  عهده  را به  گوناگون  هاي مسئوليت
» ديگــر  اجتمــاعي  هــاي نقــش  ديگــر و در قالــب  اشــخاص  خــود در موقعيــت  متجســ

  ترقـي   آيـد و راه  پديـد مـي    روحي  صورت، تحرك  در اين) 40  جهانداري، پيشين، ص(
 )17-18  ، صص1370معتمدنژاد، . (گردد هموار مي

  نـوع   هسـ   را بـه   سـازد و انسـان   مـي   ديگر را مطرح  بندي تقسيم  از سويي، لرنر نوعي
  بـر اسـاس    سـپس . مـدرن   گـذار، انسـان    در حـال   سـنتي، انسـان    انسـان : كند مي  تقسيم

سواد،   چهار عنصر اصلي  سنتي  در انسان  دارد كه مي  بيان  آماري  هاي و بررسي  مشاهدات
گـذار    در حـال   انسـان   وجود ندارد، اما دربـاره   ها و همدلي از رسانه  شهرنشيني، استفاده

آيـد   وجود مي  به  شهرنشيني  ها و سپس از رسانه  عنصر همدلي، بعد استفاده  اول  تدريج به
 .كند ظهور مي  با هم  و متجدد هر چهار عامل  مدرن  اصطالح  به  انسان  درباره  تا سرانجام

و   اسـت   آن  روانـي   معنـاي   يكـي : دارد  متفاوت  از ديد لرنر دو معناي  همدلي  حالت
و در   همـدلي   معنـي   بـه   روانـي   در معنـاي ) empathy( امپـاتي . آن  اجتماعي  اينمع  يكي

ــاي ــاعي  معن ــه  اجتم ــي  ب ــاركت  معن ــي  مش ــان  اســت، يعن ــدرن  انس ــاً  م ــاني  اساس   انس
و تغييـر پيـدا     تحـول   تدريج و به  است  مشاركت  در جهت  سنتي  انسان. جوست مشاركت

گذار   سنتي، در حال  جوامع  اي مرحله  سه  لرنر الگوي. )256  ، ص1356مهرداد، (كند  مي
در   اي ويـژه   گذار، مرحله  در حال  جامعة  با معرفي  ترتيب  اين  كرد و به  را مطرح  و نوين

 :قرار گرفت  ها مورد توجه پردازي شد و در نظريه  خلق  اجتماعي  دگرگوني

  متفـاوت   هاي شيوه  به  هستند كه  تحركيم  گذار قرار دارند، مردان  در مرحله  كه  آنان«
  گـوش   جـاز آمريكـايي    موسـيقي   بـه   در بيـروت . انـد  قرار گرفتـه   مختلف  در كشورهاي

  بـه   شـنوند، در دمشـق   را مي» سي. بي. بي«مورد اعتماد خود   راديوي  دهند، در قاهره مي
در   از آنـان   بسـياري   همـه   دهند و با ايـن  فرا مي  گوش» راديو مسكو«و » اعراب  صداي«

هـا خـو    مغازه  ويترين  تماشاي  ها به رسانه  قبلي  آنها با تشويق. كنند نمي  شهر زندگي  يك
  از سـرزمين   در خـارج   ديگـري، حتـي    شـخص   اند، آنها قادرند خود را در جـاي  گرفته
 )Lerner, 1958, p.13. (»كنند  تجسم  خويش  مادري

  كـه   است  يافته  شهري، باسواد و آموزش  كامالً  اي جامعه  رنمد  ديگر، جامعه  از سوي
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  آمـوزش   نيز از نظر لرنـر فـردي    مدرن  انسان. و حضور بسيار دارند  نقش  ها در آن رسانه
  نظـام   يـك   مـدرن   جامعه«. است  فعال  و رواني  يافته، باسواد و سكوالر و از نظر جسمي

  تـوده   يك  نظام  در اين  مخاطب. است  آن  ارتباطي  يپراكني، مجرا و سخن  است  اي رسانه
در . است) مجرب(ها  پيام، حرف  و منبع) اخبار(  پيام، توصيفي  است، محتواي  نامتجانس

، محتـوا  )كوچـك   گـروه (  بـدوي   اسـت، مخاطـب    شخصي  ارتباط  شفاهي، مجراي  نظام
  اجتمـاعي   و مقـام   موقعيـت   بـه   و معطـوف   مراتبـي   و منبع، سلسـله ) مقررات(  تجويزي

 )102-103  ، صص1371موالنا، . (»است

  مدرن  جمعي  ارتباط  وسايل  محوريت 

  بنيــادين  اي، ابزارهــاي تــوده  و ارتباطــات  مــدرن  جمعــي ارتبــاط  الگــو، وســايل  در ايــن 
  رهايكشـو   اساس  بر اين. گيرند قرار مي  توجهات  آيند و در كانون شمارمي به  سازماندهي

را   غربي  داري  رشد سرمايه  طوالني  ها، راه  رسانه  اين  كوشند با كمك مي  توسعه  در حال
  هـا دربـاره   از فرضـيه   ، يكـي )Lent(  نظـر لنـت    بنـا بـه  . كنند  طي  كوتاه  زماني  در مدت

  ايـن  در  رسـاني  اطالع  اگر سيستم  كه  است  مبنا استوار شده  بر اين  سوم  جهان  كشورهاي
  منصـه   كشورها بـه   در اين  ارتباطي  نباشد، شبكه  غرب  ارتباطي  با سيستم  كشورها منطبق

 )Lent, 1982, p.14.(ظهور نخواهد رسيد

و  1950  هـاي  در دهـه   غـرب   هـاي  رسـانه   متخصصـان   در ميان  ديدگاهي  در واقع، چنين
شـد، از   مـي   پيچيـده   توسـعه   حـال  در  كشـورهاي   براي  كه  هايي بود و در نسخه  غالب 1960
فرضـيه،    ايـن   از بانيان  يكي. آمد نمي  ميان  به  سخن  ارتباطات  سنتي  هاي روش  و اهميت  نقش

و   جمعـي  ارتبـاط   وسـايل   اتكـا بـراي    قابـل   علمـي   ها منبع مدت  او براي  نظريه  كه  لرنر است
كـرد و تـا    مـي   تعيين  جهاني  را در سطح  يارتباط  هاي روش  آمد و سياست شمار مي به  توسعه

 )71  ، ص1377روان، . (بود  تأثير قرار داده  يونسكو را نيز تحت  حدودي

  كاربرد جديـدي   سوم  در جهان  جمعي ارتباط  وسايل  قديمي  الگو شكل  اين  بر اساس
 .شود مي  كنار گذارده  ارتباط  سنتي  از اشكال  يابد و استفاده مي

  تغيير را دارند، روند نـوگرايي   شاخص  حكم  جمعي، كه  هاي رسانه  معتقد استلرنر 
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  ارتباطـات   در زمينه  اول  در وهله  جامعه  نوگرايي  با تأكيد بر اينكه  وي. كنند مي  را تسهيل
  جمعي  ارتباط  وسايل  كردن  مدرنيزه  را براي  غربي  توسعه  تاريخي  گيرد، الگوي مي  شكل
  كند كه مي  مطرح» سنتي  گذار از جامعه«خود   در كتاب  وي. كند مي  توجيه  اورميانهدر خ

  هـاي  نفـوذ و تـأثير رسـانه     تحـت   زمين  همانند مغرب  زمين  مشرق  حاضر مردم  در قرن
او . اند وجود آورده  آنها به  را براي  خاصي  ها و وظايف ها نقش رسانه  هستند و اين  مدرن

  هـاي  مهـارت   را داراي  غربـي   كشـورهاي   جمعـي، مـردم    ارتباط  وسايل  كه  معتقد است
از . اسـت   كشانده  امروزي  جديد و نوگرايانه  زندگي  سوي  آنها را به  كه  كرده  اي برجسته
وجـود    بـه   غربـي   انسان  را براي  خاصي  ها و وظايف جديد نقش  وسايل  ديگر اين  سوي
 ,Lerner. (انـد  داشته  آنها نياز فراوان  به  اند كه در او ايجاد كرده  اريو عقايد و افك  آورده

op.cit., p52( 

  اجتمـاعي   ، تحـرك )از زادگـاه   گسستگي(  جغرافيايي  تحرك  مرحله  لرنر گذار از سه
در   توسـعه   ماهيـت   عنـوان   را به) ديدگاه  تحول(  رواني  و تحرك) اجتماعي  تغيير پايگاه(

نـوين،    جمعي  ارتباط  غير غربي، وسايل  در جوامع  داند، اما معتقد است مي  ربيغ  جوامع
خـانيكي،  (انـد   آنها شـده   جايگزين  و تا حدودي  كاسته  جغرافيايي  تحرك  مطلق  از نقش
  شـتابزده   در كشـورهاي   ابزار توسعه  ها مهمترين ديگر، رسانه  عبارت  به). 66  ، ص1376
 )Lerner and Schramm, 1967, p.316. (هستند

  را همواره  نوين  جامعه  مرحله  به  گذار و سپس  مرحله  به  سنتي  از مرحله  حركت  وي
تغييـر    ايـن   دانـد كـه   مـي   جمعـي   ارتباطي  هاي نظام  به  شفاهي  ارتباطي  هاي با تغيير نظام

  بـالعكس   و نـه   نـوين   هـاي  نظام  به  سنتي  هاي از نظام  سويه  تك  دگرگوني  نوعي  همواره
  سـنتي   فردي  بين  ارتباطات  كه  او در اينجاست  از ديدگاه  دو نظام  اين  تفاوت. است  بوده
هـا،   جمعـي، مهـارت    آنكـه، ارتبـاط    انجامد، حـال  مي  سنتي  ها و آداب نگرش  تقويت  به

 .آموزد را مي  تازه  ها و رفتارهاي نگرش

مـدرن،    جوامـع   ارتبـاطي   در برابر نظـام   سنتي  جوامع  ارتباطي  منظا  لرنر، با قرار دادن
  مقايسـه   و پيام، بـا يكـديگر چنـين     ارتباط  پيام، مجراي  پيام، محتواي  آنها را از نظر منبع

  :كند مي
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  شفاهي  نظام    اي رسانه  نظام    عنصر ارتباطي 

 )اجتماعي  پايگاه(امور   اولياي    )تخصص(  اي حرفه  آفرين پيام    پيام  منبع

 )قانون(  تجويزي    )خبر(  توصيفي    پيام محتواي

 )رو در رو(  شخصي    )غيرمستقيم(  پخش    ارتباط  كانال

 )نخستين  هاي گروه(  همگان    )مردم  توده(  ناهمگن    پيامگير

 

اي،  حرفـه   نآفرينـا   پيـام   عنـوان   بـه   اي، گروهـي  رسانه  هاي ديگر، در نظام  عبارت  به
  توصـيفي   هـاي  دارند و كار آنها انتشار پيام  را برعهده  اطالعات  انداختن  جريان  به  وظيفة

  تـوده   بـه ) مطبوعـات، راديـو، فـيلم، تلويزيـون    (  غيرشخصي  هاي رسانه  از طريق) خبر(
  آنكـه   حال. شوند مي  فرض  همسان  و بيش  كم  هستند، ولي  ناهمگن  كه  است  پيامگيراني
  دليـل   بـه   نـه   گيرنـد كـه   مـي   سرچشمه  از منابعي  معموالً  شفاهي، اطالعات  هاي در نظام
  سـخن   اجتمـاعي، اجـازه    مراتب  آنها در سلسله  پايگاه  واسطه  به  تخصصي، بلكه  مهارت
  انتشـار اطالعـات    جـاي   بـه   و مقـررات   تجويز قـوانين   براي  امكان  دارند و از اين  گفتن

نـوگرايي،    تنهـا عامـل    لرنر، نه  از ديدگاه  ارتباطي  نظام  بدينسان. كنند مي  استفاده  توصيفي
 )44  جهانداري، پيشين، ص. (رود شمار مي نيز به  آن  شاخص  بلكه

  كشـورهاي   مردم  پذير را در ميان انعطاف  شخصيت  يك  گيري ترتيب، او شكل  اين  به
  شخصـيت   كـه   پنـدارد و معتقـد اسـت    مـي   توسـعه   عوامـل  از  يكـي   توسـعه  ـ�   در حال
  و منزلـت   را در شخصـيت   و مهمـي   خـود تغييـر مثبـت     تواند خـود بـه   پذير مي انعطاف

در   كشـورهاي   مـردم   را در ميان  شخصيتي  چنين  گيري او شكل. وجود آورد  به  اجتماعي
نـو و    هـاي  خود را با جنبـه   صيتيشخ  شود چنين مي  سبب  داند كه مي  عاملي  توسعه  حال

او   بر عهـده   تحوالت  انجام  را كه  جديد و سختي  همانند سازد و وظايف  جديد محيطش
  مسـئله   بگذارد و بـا درك   ديگران  تواند خود را جاي او مي. دهد  انجام  خوبي نهند، به مي

  طور مثـال   به  كه  است  او فردي. و همصدا شود  همگام  مقاومت، با تحوالت  تغيير، بدون
دهـد و   مي  راديو گوش  ترسد، به نمي  خويش  زندگي  جديد و نوكردن  سبك  از خريد به
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 )Lerner, 1958, p.60. (كند نمي  امتناع  انتخابات  هنگام  به  رأي  از دادن

راديـو و سـينما     ويـژه   بـه   مـدرن   جمعـي   ارتبـاط   وسـايل   كه  باور است  لرنر بر اين
كننـد و    تقويـت   سـوم   جهـان   كشـورهاي   مـردم   را در ميان  همانندجويي  توانند نقش يم

  تشـويق   رشـد و تغييـرات    از شـرايط   مندي شهرها و بهره  به  مهاجرت  را براي  روستاييان
  اسـت   توانسـته   كند كه ياد مي  مدرن  رسانه  از يك  اي نمونه  عنوان  از راديو به  وي. نمايند
  هـاي  برنامـه   تحقق  به  كوتاه  دهد و در زماني  انتقال  سنتي  جوامع  را به  زيادي  هاي يآگاه

تأكيـد بـر     او ضـمن . برسـاند   كمـك   و سوادآموزي  اجتماعي، كشاورزي  شرايط  ارتقاي
  نظـام   برقـراري   اساسـي   از شـرايط   سنتي، يكي  جوامع  ارتباطي  نظام  دگرگوني  ضرورت

ارتباطـات، در    نقـش   او مهمترين  از ديدگاه. داند مي  مدرن  جمعي ارتباط  لجديد را وساي
  زدن  دامن  براي  نوگرايي  فضاي  و تقويت  صنعتي  يافته توسعه  از كشورهاي  فناوري  انتقال

  تحـرك   اصـلي   را عامـل   جمعي  ارتباط  وي. است  شده  تغيير و رشد تعريف  نياز براي  به
 .كند مي  متجدد معرفي  هاي انسان  به  سنتي  هاي انسان  و تبديل  سنتي  جوامع

  اسـت   آيد، اين مي  دست به  جمعي  ارتباط  وسايل  بسيار لرنر بر نقش  از تأكيدات  آنچه
  و عمـومي   نيز يكسـويه   توسعه، ارتباطات  به  بعدي  تك  بر نگرش  او عالوه  از ديدگاه  كه

تـأثير پيـام،     تزريقي  بر نظريه  مبتني  با رويكردي  كه  اي گونه  به است،  شده  در نظر گرفته
در فراينـد    ثرتر و بيشتر از مخاطبان مؤ  مراتب  ها، به رسانه  گران ارتباطو   آفرينان پيام  نقش

  جمعي، تغييرات  هاي رسانه  وسيله به  آنها قادرند با توليد و انتشار پيام. شود القا مي  ارتباط
 .كنند  اعمال  و مخاطبان  پيامگيران  د نظر خود را در خصوصمور

و   هماننـد ويلبرشـرام    فكري  حوزه  اين  پردازان مورد نظر او و ديگر نظريه  در الگوي
و از   نشـده   تـوجهي   ارتبـاط   در جريان  مخاطب  نقش  به) Evertt Rogers(راجرز   اورت

  بـه   اسـت، چنانكـه    آمـده   ميـان   به  ها سخن رسانه  اين  بالمنازع  تأثير، اعتبار و مشروعيت
. زنـد  مـي   دامـن   در فراينـد نـوگرايي    ارتبـاطي   عامـل   ايـن   بـه   نسـبت   بيني خوش  نوعي

  هـاي  آثار و كتاب«: نويسد مي  باره ارتباطات، در اين  ، دانشمند هندي )Singhal (سينگهال
  هـاي  ارتباطـات، رسـانه    متخصصـان   كه شد  باعث) 1964(  و شرام) 1958(پر نفوذ لرنر 

  نقـش . بدانند  سوم  جهان  در كشورهاي  توسعه  گر در راه معجزه  اي را تشديدكننده  جمعي
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  انتقـالي   خـط   يـك   عنـوان   بـه   كردن  برجسته، عمل  الگوي  در اين  انبوه  ارتباطات  مسلط
هـا   رسـانه . بـود   اقشـار مـردم    سـوي   بـه   دولتـي   توسعه  هاي از آژانس  اطالعات  يكطرفه

  تشـويق   اطالعـات   حـاوي   هـاي  بـا پيـام    وقت  را در اسرع  بسياري  توانستند مخاطبان مي
 )Singhal, 1989, p.20(» .كنند

قـرار    توسـعه   ليبرالـي   الگـوي   دارند، در زمـره   بينانه خوش  صورتي  ها كه ديدگاه  اين
و   ارتباطـات   در زمينه  مسلط  ديدگاه  نخستين  توان مي را  ليبرال  الگوي  در واقع. گيرند مي

  شناسـي  جامعـه   مكتـب   هـا در چـارچوب   نظريـه   گونـه  آورد و ايـن   حسـاب   بـه   توسعه
  الگـوي   فكـري   مباني. وبر است  ماكس  بر نظريه  مبتني  عمدتاً  گنجند كه مي  كاركردگرايي

هـابس،    اسـميت، تومـاس    ميـل، آدام   سـتوارت ا  جان  چون  افرادي  هاي را انديشه  ليبرالي
  الگـوي   ايـن   مهـم   هـاي  از شاخصـه . دهنـد  مي  روسو تشكيل  ژاك  ديويد ريكاردو و ژان

كشـورها و تأكيـد بـر      اجتماعي  نظام  در درون  توسعه  موانع  از جستجوي  توان مي  نظري
  و حـق   فكـري   كوالريسـم قوا، س  تفكيك  در نوگرايي، آزادي، دموكراسي  فردي  تغييرات

  بـه   مربـوط   هاي ديدگاه  كه  نوگرايي  داري  سرمايه  ليبرالي  هاي در طرح. برد  نام  زنان  رأي
  كرد، بر نـوگرايي   را مطرح  سياسي  و توسعه  اقتصادي، نابرابري ـ�   اجتماعي  ماندگي  عقب

. گرديـد   غفلـت   فرهنـگ   تأكيد شد و از موضـوع   مادي  و عوامل  شدن  اقتصادي، صنعتي
 )اول  موالنا، پيشين، فصل(

 لرنر  نظريه  اصول  بندي جمع 

مـورد نظـردر     از اصول  برخي  توان شد، مي  بيان  نظريه  اين  در خصوص  آنچه  از مجموع 
 :كرد  را استنتاج  ديدگاه  اين

باشـد،    غربـي   توسعه، بايـد الگـوي    در حال  كشورهاي  در نوگرايي  حاكم  الگوي -1
قـدرت، ثـروث،   (  اجتماعي  هاي ويژگي  الگوي  ترين يافته هنوز توسعه  غربي  جامعه«زيرا 

را   آن  خاورميانـه   سـخنگويان   كـه   اسـت   الگويي  همان  را دارد و اين) مهارت، فردگرايي
  غربـي   در الگوي (Lerner, 1958, p.47) .»كنند مي  حمايت  دانند و از آن خود مي  هدف

  همـه   پاسـخ   سـريع   و رشـد صـنعتي    اقتصادي  است، نوگرايي  شدن  بر صنعتي  مبتني  كه
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  مبتني  البته  كه  توجهات  گيرد و عمده محور قرار مي  اقتصاد و ابعاد مادي. است  معضالت
 .شود متمركز مي  است، بر آن  غربي  كشورهاي  بر تجارب

در . است  استوار شده  و معلولي  يا علت  طيخ  ديدگاهي  بر مبناي  الگو عمدتاً  اين -2
محـدود    و توسـعه   در فراينـد نـوگرايي    خـاص   عوامل  خود به  الگوي  واقع، لرنر با ارائه

از   اي بخشـد تـا بـا نسـخه     مي  و معلولي  علي  صورتي  عوامل  اين  به  آنكه  شود، ضمن مي
 .نشود  خود منحرف  از مسير صحيح  شده، نوگرايي تعيين  پيش

بـا    آينـد كـه   شـمار مـي    بـه   نـوگرايي   اصـل   نوين، ابزارهاي  جمعي ارتباط  وسايل -3
  هـاي  و رسـانه   ارتباطـات   سـنتي   هاي شكل  توسعه  در حال  آنها در كشورهاي  كارگيري به

  در اين. شوند مي  كنار گذارده  تدريج دهند و به مي  خود را از دست  آنها كارآيي  به  مربوط
  ارتباط  هاي نظام  مشروعيت  خود را به  جاي  شفاهي  ارتباطات  مشروعيت  كه  رايند استف

 .دهد مي  جمعي

  آفرينان از پيام  آن  و جهت  است  بيني خوش  با نوعي  همراه  اي رسانه  هاي تأثير پيام -4
  كـه   اي ونـه گ  اسـت، بـه    شـده   ترسيم  و عمودي  سويه  يك  صورتي  به  مخاطبان  سوي  به

خـود    اي تـوده   خـود را در پيـامگيران    مطلـوب   توانند تغييـرات  مي  جمعي  ارتباط  وسايل
ايفـا    فعـال   نقشـي   در گذشـته   كـه   سنتي  ارتباطات  ديگر، مخاطبان  عبارت  به. ايجاد كنند

ت، اطالعـا   پـذيراي   انـد و منفعالنـه   يافتـه   اي توده  جديد صورتي  كردند، در تحوالت مي
 .ها هستند رسانه  كننده سرگرم  و تدبيرهاي  ها، ارشادات آموزش

 لرنر  نقد نظريه 

و   ارتباطـات   هـا در حـوزه   پـژوهش   نخسـتين   عنـوان   بـه   كـه   ميزان  همان  لرنر به  نظريه
  همـراه   را نيـز بـه    بسـياري   هاي بوده، انتقادها و چالش  تأثيرگذار و مورد توجه  مدرنيسم

مورد نظر لرنـر    را در اصول  جدي  هاي و ابهام  االت انتقادها، سؤ  اين  اگر چه. تاس  داشته
  قـرن  60و  50  هـاي  دهـه   حـاكم   الگـوي   كـه   اند، اما نبايد از نظر دور داشت كرده  مطرح
  هـاي  ريـزي  هـا و برنامـه   در سياسـتگذاري   آن  تـأثيرات   دارد كـه   هنوز طرفـداراني   بيستم

  كشــورهاي  متخصصــان  هــاي و توصــيه  توســعه  در حــال  كشــورهاي  برخــي  ارتبــاطي
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 .مشهود است  يافته توسعه

  كمـك   كتـاب   مورد نظر ما در اين  اي نظريه  ديدگاه  تبيين  به  نظريه  نقد اين  از آنجا كه
 :داشت  خواهيم  انتقادها اشاره  يناز ا  اي پاره  اختصار به  د، بهخواهد كر

و   ديـدگاه   ايـن   از ارائـه   پـس   خـود لرنـر باشـد كـه      نظريـه   تقد اينمن  شايد نخستين
مـورد نظـر     از اصول  اي تجديد نظر در پاره  توسعه، به  در حال  كشورهاي  آينده  بيني پيش

او آغاز شد   پردازي در نظريه  اي مرحله 1960  از اواخر دهه  گفت  توان مي. زد  خود دست
  و بـازنگري   عـذرخواهي   را مرحلـه   جا دارد آن  پيدا كرد كه  امهاد 1970  دهه  و تا اواسط

  ايـران   و نيـز دربـاره    خـود در ايـران    هاي مصاحبه  را در برخي  اعترافات  لرنر اين. بناميم
  دربـاره   جديدي  استنباط  هيچ  آيا به  شد كه  ال از او سؤ  مصاحبه  در يك  وقتي. كرد  مطرح
  الگو معتقد اسـت، وي   بروز تغيير در اين  امكان  و به  يافته  دست  شخوي  نوگرايي  نظريه
فراينـد را    ديگـر ايـن    كـه   اسـت   ايـن   بـدهم   خواهم مي  كه  تغييري  مهمترين«: داد  پاسخ

فاكتورهـا را    آنكـه   جـاي   بـه   مـايلم   حـال   و در عين  را تغيير بنامم  و آن  نخوانم  نوگرايي
  بـراي   داشـتن   يا آمادگي تغيير  براي  طبيعي  آنها را تمايل  بنامم، نام  نوگرايي  هاي شاخص

 )Lerner, 1977, pp.4-4. (»جديد بگذارم  چيزهاي  متحانا

  خاورميانـه   كشـورهاي   تـرين  مانـده   را عقـب   خود، ايـران   در كتاب  لرنر كه  همچنين
بعـد در    سال  بود، بيست  ز نكردهابرا  چنداني  بيني  خوش  آن  پيشرفت  به  و نسبت  شمرده
و در   نفـت   عامـل   نكردن  خود را محاسبه  هاي بيني پيش  بودن  نادرست  اي، علت مصاحبه
راد،   محسـنيان . (نمـود   خيـز بيـان    خيز و غيـر نفـت    نفت  كشورهاي  قرار دادن  كنار هم

 )38  پيشين، ص

هـا   كاربرد رسانه  ميان  رابطه  خود به  اوليه  تجديدنظر در الگوي  با نوعي  لرنر سرانجام
  جمعـي   هاي رسانه  جديد، چون  رابطه  اين  بر اساس. پردازد ها مي سرخوردگي  و افزايش
  داراي  انسـانِ   تخيـل   قـدرت   كمـك   بـه   كننـد كـه   ايجاد مي  در مردم  اي تازه  هاي خواسته
  باعـث   فزاينـده   لـذا توقعـات   گذرنـد،  مـي   و واقعيـت   از مرز امكانات  سرعت  به  همدلي

) regression( روي پـس   صـورت   به  سرخوردگي  اين. شوند مي  گسترده  هاي سرخوردگي
از   اول، بيشـتر اعتـراض    در حالـت . كنـد  بـروز پيـدا مـي    )aggression( يـا پرخاشـگري  
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  دوم  شـود و در حالـت   مي  ديده  پيشين  هاي سنت  به  آوردن  نو و روي  تمدني  هاي پديده
 ,(Lerner, 1967پيونـدد  مي  وقوع  به  نامطلوب  تغيير وضع  و كودتا براي  انقالب، شورش

(p.103 او   اوليه  اي، تجديدنظر در الگوي گونه  به  توان را مي  سرخوردگي  افزايش  فرضيه
 .آورد  حساب  به

  كـه   زيرا كشـورهايي بدانيم،   نظريه  اين  ناقدان  را بايد مهمترين  اجتماعي  هاي واقعيت
و   مشـكالت   بـه   كردنـد، در عمـل    را دنبـال   نـوگرايي   هاي لرنر برنامه  تأثير الگوي  تحت

  در واقـع . بود  در مدرنيسم  مغاير با روند پيشرفت  مبتال شدند كه  اجتماعي  هاي نابساماني
و   سنتي  از جامعهگذار . داد  خود را نشان  دو دهه، ناكارآمدي  از گذشت  لرنر پس  الگوي

شـد؛    خـتم   اسـالمي   انقـالب   بـود، بـه    كرده  بيني  لرنر پيش  دانيل  كه  خاورميانه  نوگرايي
  انقالب، شـتاب   اثر اين  كشيد و مهمترين  غرب  حاكم  بر الگوهاي  بطالن  خط  كه  انقالبي

  جهـان   بر همـه   ير آنتأث  كه بود  توسعه  ملي ـ  اسالمي  هاي راهبرد و سياست  به  بخشيدن
  سـنتي   ارتباطـات   بار نقش  نخستين  براي  ايران  اسالمي  انقالب. است  مشاهده  قابل  اسالم
تـافلر  . رسـاند   اثبات  به  توسعه  در حال  را در كشورهاي  ديني  سنتي  هاي رسانه  ويژه  و به

  جمعـي   ارتبـاط   از وسـايل   دهو استفا  شفاهي  ارتباطات  را نتيجه  اسالمي  انقالب  پيروزي
  چـون   مـدرن   گروهـي   هاي از رسانه  شاه  رژيم  با وجود استفاده  بيند كه مي  كوچك  مدرن

  آن  تأثير بسيار ضعيف  واسطه  خميني، به  امام  نهضت  عليه  و مطبوعات  راديو و تلويزيون
 ( Toffler,1990 .آورد  دسـت  بـه   امر تـوفيقي   در اين  سنتي، نتوانست  هاي كانال  در قبال

pp.544-545( 

  خـود بـه    نيز در كتاب. (Singhal, 1989, pp.19-20)  ارتباطات  سينگهال، دانشمند هندي
و   در پاكسـتان   آن  مشـابه   هـاي  نمونـه   به  مذكور در هند و نيز شيرمحمدروان  الگوي  شكست
 )73- 79  ان، پيشين، صصرو. (كنند مي  اشاره  توسعه  در حال  كشورهاي  بسياري

قرار داشتند و   فكري  حوزه  با او در يك  كه  پردازاني نظريه  برخي  لرنر از سوي  نظريه
. است  شده  فرا خوانده  چالش  بودند نيز به  نوگرايي  داري سرمايه  ليبرالي  الگوي  وفادار به

در تغييـر    هـا مسـتقيماً   رسانه  كه  موضوع  اين  به) Ethiel Desola Pool(  دسوال پول  اتيل
 Seymor Martin( ليپسـت   سـيمور مـارتين  . بـود   ثرنـد، بـدبين   ها مؤ ها و مهارت نگرش
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Lipest (انـد و   نشـده   فهرست  خوبي  به  است  كرده  لرنر مطرح  كه  نيز معتقد بود مراحلي
ي، سـوادآموزي،  شهرنشـين   در آن  را كـه   متقابل  هاي كنش  نيز زنجيره  همانند شرام  برخي

موالنـا،  . (كنند، تأييـد نكردنـد   با يكديگر رشد مي  سياسي  ها و مشاركت رسانه  مشاركت
 )84  پيشين، ص

  هاي فرضيه  ترين از اساسي  ، برخي1960  لرنر در سال  مجدد فرضيات  با بررسي  شرام
  الگـوي   جود يـك لرنر در و  در فرضيه  هايي نقض  از يافتن  او پس. دانست  لرنر را منتفي

توسـعه،    در حـال   چهار منطقـه   به  جهان  با تقسيم  ترديد كرد و سرانجام  نوگرايي  جهاني
شهرنشيني، سواد و توليد   رابطه  نمايد كه مي  چنين»  كه  گرفت  را آزمود و نتيجه  شك  اين

نمايـد،   مـي   خر  گوناگون  هاي صورت  به  مختلف  ها در مناطق با رشد رسانه  ملي  ناخالص
» باشـد   وجود داشته  توسعه  براي  گوناگون  الگوهاي  است  ممكن  كه  است  معني  بدان  اين

(Ruggels and Wilbur, 1961, p.66) همراه  به  شرام  كه  يافت  ترديدها تا آنجا ادامه  اين  
تغييـر دادنـد و     نـوگرايي   خود را دربـاره   اوليه  راجرز نظرات  و اورت  هانتينگتن  ساموئل

  توسـعه   ليبرالي  الگوهاي  رسيدند كه  نتيجه  اين  به 1976  او در سال  و همكاران  هانتينگتن
  برانگيـز و بـه   ال سؤ  ضعيف، از نظر تجربي  شناختي روش  لحاظ  خاص، به  جز در شرايط

 )62  موالنا، پيشين، ص. (نامربوطند  تاريخي  لحاظ

ــر(Brunner)برونــر ــود  (McCrone) كــرون  ، مــك (Alker)، الكــر (Brewer)، بروئ ، كن
(Cnudde) فراي ،(Frey) و اينكلس(Inkeles)  بـا بررسـي    هسـتند كـه    از ديگر دانشـمنداني  

 )70- 90  جهانداري، پيشين، صص. (او پرداختند  هاي نقد ديدگاه  لرنر به  هاي مجدد فرضيه

  ديگـر نقـدهايي    فكـري   مكاتب  نظران بو صاح  شد، انديشمندان  بيان  بر آنچه  عالوه
  بعـدي   تـك . انـد  او وارد آورده  ارتبـاطي   لرنر و تحليل  نوگرايي  نظريه  متعدد را بر اصول

 ,(Tehranian, 1979  نـوگرايي   ارتودوكسي  هاي يا نظريه  توسعه  قديمي  هاي نظريه  بودن

(p.25بـودن   و فعـال   پويـايي   بـه   توجـه   جـاي   بـه   در ارتباطـات   آفرينان پيام  ، محوريت  
  نقش  به  نسبت  بيني است، خوش  گرديده  محور مطرح مخاطب  هاي در نظريه  كه  مخاطبان

  آنهـا كـه    امپرياليستي  هاي و جنبه  منفي  تأثيرات  به  توجه  جاي  به  جمعي  هاي رسانه  مثبت
  بـه   غربـي   نـوگرايي   هـاي  تجربه  عميماست، ت  شده  بيان  و راديكال  انتقادي  هاي در نظريه
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كشـورها    اين  اجتماعي  متفاوت  هاي تأكيد بر ويژگي  در مقابل  توسعه  در حال  كشورهاي
  الگـوي   بـودن   اسـت، تأكيـد بـر خطـي      مطـرح   سـومي   جهان  متفكران  هاي در نظريه  كه

  به  كاركردگرايي  بر بينش  تكيهو ديالكتيكي،   اي دايره  هاي مدل  به  توجه  جاي  به  نوگرايي
  و ارتباطـات   جامعـه   ابعاد سنتي  به  نسبت  منفي  گذاري ساختارگرايانه، ارزش  بينش  جاي
  موضـوع   بـه   ارتبـاطي   در ديـدگاه   فناوري  سنتي، محوريت  هاي ها و رسانه بر شيوه  مبتني

  نقدها بـه   اين  از جمله  رنسيمو مد  در فرايند توسعه  فرهنگ  از موضوع  و غفلت  نوگرايي
 .آيند شمار مي

  همگـراي   نظريـه   نوگرايي، يعني  كالسيك  ناقد ادبيات  هاي از نظريه  يكي  در ادامه، به
قـرار    مـورد بحـث    مـذكور در آن   از نقـدهاي   بسـياري   كه  پردازيم دكتر حميد موالنا مي

 . اند گرفته

 (Integrated Theory)همگرا  نظريه 

  بخش رهايي ـ گرا  وحدت  لگوهايا 

  در قـرن   سوسياليسـتي   و ماركسيسـتي   داري سـرمايه   ليبرالي  نظري  الگوهاي  از آنكه  پس 
  جانبدارانـه   پرداختنـد و بـا نگـاهي     اجتمـاعي   هـا و نـوگرايي   رسـانه   موضـوع   به  بيستم
  و ارتباطـات   هنـگ فر  حـوزه   شد كه  كردند، مشخص  خود را مطرح  تاريخي  هاي ديدگاه
و   غـرب   بـر تجربـه    گذشـته، بـا تكيـه     نظري  هاي ديدگاه  كه  است  هايي پيچيدگي  داراي
جديد در   هايي و پديده  فرهنگي  گوناگون  متغيرهاي  اهميت  انگاشتن و با ناديده  آن  تعميم
هـا   پيچيـدگي   اين  با ابعاد محدود، از تبيين  هايي تصاوير و تحليل  و با ارائه  جهاني  عرصه

پويا و برتر بـود    نياز داشت، الگويي  بدان دنيا  آنچه. اند مانده  ناتوان  اجتماعي  در تحوالت
 .شوند  در نظر گرفته  و ساختاري  اجتماعي، اقتصادي، سياسي  متغيرهاي  در آن  كه

  توسـعه   سـنتي   الگوهـاي   جهـاني، انتقـاد عليـه     رويـدادهاي   برخي  با وقوع  سرانجام
و   مصـدق   زمـان   در ايران  دموكراسي  ليبرال  از الگوهاي  ناموفق  گيري بهره. يافت  افزايش

  غيـر متعهـدها بـه     جنـبش   ، موفقيـت )مصر(عبدالناصر   جمال  توسط  مردمي  سوسياليسم
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  در كشـورهاي   و اجتمـاعي   اقتصـادي، سياسـي    و تيتو، بـروز مشـكالت    گاندي  رهبري
  در تحـوالت   مـذهب   زا در چين، نفـوذ فزاينـده   درون  توسعه  هاي برنامه  ابيصنعتي، كامي

  صـرف   را از تكيـه   انجاميد و بحـث   گذشته  رد الگوهاي  اسالم، به  و بازخيزش  اجتماعي
ترتيـب،    ايـن   بـه . تغييـر داد   زندگي  كيفيت  به  عامتر و توجه  اهدافي  به  بر رشد اقتصادي

خمينـي، مهاتمـا     اهللا  آيـت   همچون  بزرگي  هاي تر شد و شخصيت تردهگس  توسعه  مفهوم
از   ، يكـي (Gutierres)و گـوتيرز  ) آفريقـايي   از رهبـران   يكـي (  نـايرره   گاندي، ژولـيس 

  ارائـه   از نـوگرايي   اي تـازه   جنوبي، مفـاهيم   آمريكاي  بخش رهايي  الهيات  جنبش  مدافعان
سـنتي،    هـاي  ارزش  توسعه، به  موجود براي  مختلف  هاي ر راهدر آنها با تأكيد ب  كردند كه
  چـارچوب   در ايـن   توسـعه . شود مي  اي ويژه  فرايند توجه  در اين  و خوداتكايي  فرهنگي
  و چنـين   اسـت   و اجتمـاعي   اقتصـادي، سياسـي    صـرفاً   هاي تر از سازه گسترده  اي پديده

بـا    اجتماعي  نظام  يك  كه  است  يندها و ابزارهاييفرا  كل  توسعه، گستره«: شود مي  تعريف
  نيسـت، فاصـله    بخـش  رضايت  عموماً  خود كه  زيستي  از شرايط  طريقي  به  از آن  استفاده

  حركـت   رسـد بـه   نظـر مـي    مطلـوبتر بـه    از نظر انسـاني   كه  شرايطي  سوي  گيرد و به مي
توسـعه،    كـه   اسـت   مهـم   اين  بيان  در پي  هديدگا  اين). 98  ، ص1371موالنا، (» آيد درمي
  رهـايي   نـوعي   نيست، بلكـه   رشد و تغيير جوامع  واحد ندارد و صرفاً  جهاني  الگوي  يك

 .است  و معنوي  اجتماعي، اقتصادي، سياسي  بنيادين

  عليـه   از الگوها در واكنش  سومي  مجموعه 1980و  1970  هاي در دهه  ترتيب  اين  به
 - (monistic بخــش رهــايي ـ  گــرا  را وحــدت  آن  شــد كــه  مطــرح  پيشــين  هــايالگو

(emancipatory theory انقالبـي،    جنـبش   يـك   اساسـاً   جديـد كـه    نگرش  اين. ناميدند
فراگيـر    الگـوي   ايـن . ورزد تأكيد مـي   در برابر كميت  است، بركيفيت  گرا و معنوي انسان
  اجتمـاعي ـ  فرهنگي  خاص  الگو با شرايط  انطباق  سبب  به  كه  است  گوناگوني  انواع  داراي
متمركز هسـتند و از    خودگرداني  آنها بر ارتقاي  است، اما همه  پديد آمده  مختلف  جوامع
گـرا   انساني، اخالقي، خوداتكايي، سـنت   اجتماعي، رهايي  دگرگوني  به  مربوط  هاي نظريه

بـر    و فرهنگـي   ارزشـي   هاي نظام  الگو برتري  در اين. گيرند مي  ت نشأ  بندي و ضد بلوك
و   مدرن  نظام  و ادغام  در فرايند ارتباطات  و اقتصادي، همگرايي  سياسي  متغيرهاي  اساس



 ها و دين رسانه/  42

 .يابد مي  محوريت  در نو گرايي  غير خطي  با ديدگاه  سنتي

  هـاي  پيچيـدگي كنـد   مـي   تالش  شود كه مي  اطالق  مكتبي  به  در فلسفه  گرايي وحدت
  حيـات   وحدت  دهد و به  نشان  بنيادي  حقيقت  يك  را مظاهر تجلي  هستي  و ذهني  مادي

معتقـد اسـت، در     يگـانگي   بـه   كه  مكتب  اين. كند مي  اشيا اشاره  همه  متقابل  و پيوستگي
و   مـات از الزا  آزاد شـدن   مفهـوم   در اينجـا بـه    بخـش  رهـايي . قرار دارد  برابر تكثرگرايي

  موالنـا در ايـن  . يابـد  مـي   فرد تحقق  در درون  كه  از رهايي  است، نوعي  شخصي  اسارت
و   فلسفي  كلي  در مفاهيم  بخش و رهايي  گرايي وحدت  ما از اصطالحات«: گويد مي  زمينه

بـا    بخـش   رهـايي  ـ�  گرا  وحدت  برخورد الگوهاي. كنيم مي  آنها استفاده  شناسانه  معرفت
  برخـورد، بـه    نـوع   اين. گيرد مي  صورت  فرهنگي  ويژه  هاي ارزش  عه، در چارچوبتوس

تغيير نبايـد    آنكه  سخن  كوتاه... سازد مي  را همواره  آن  دهد و راه مي  خاص  جهت  توسعه
بـا    مـردم . شـود   دنبال  نظام  و سنتي  فرهنگي، مذهبي  محوري  هاي ارزش  گرفتن  با ناديده
كـارگزار در    عنـوان   شوند تـا بـه   مي  تشويق  اعتقادي  و نظام  محوري  هاي رزشا  شناخت
از   پـس   وي). 113  همـان، ص (» جوينـد   است، شركت  خود آنان  به  متعلق  كه  اي توسعه
گيـرد   مـي   نتيجه  و توسعه  ارتباطات  از الگوها در خصوص  دسته  اين  هاي ديدگاه  بررسي

  مطلـق   با شـمول   اجتماعي  وحدت  يك  بخش رهايي ـ گرا  وحدت  هدر ديدگا  توسعه»  كه
مورد تأكيـد    تأكيد شود، جامعه  ملت ـ�   دولت  بر روي  آنكه  جاي  به  ديدگاه  در اين. است

بـر    شود و محـاوره  تأكيد مي  موحدانه  گرايي ناسيونالسيم، بر جهان  جاي  به. گيرد قرار مي
. »ورزد تأكيـد مـي    بر رهايي  از خودبيگانگي  جاي  به  ديدگاه  ناي. دارد  رجحان  گويي تك
 )116  همان، ص(

  نظريه  اين. شود مي  تبيين  بخش رهايي ـ�  گرا  وحدت  همگرا در قلمرو الگوهاي  نظريه
هـا   مولفـه   همـين   بـا درك   كنـد، بلكـه   نمـي   عمـل   تنهايي به  نظامي  هيچ  دهد كه مي  نشان
خـود    هـاي  هـدف   بـه   هايش كارايي  كند و با افزايش  خود را تعيين  ايه تواند سياست مي

 (Mowlana, op.cit., pp.23-34). برسد
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  ارتباطي  در نظام  و كنترل  فرايند توزيع 

از   شود و هر يـك  مي  تقسيم  توليد و توزيع  دو مرحله  به  اي، فرايند ارتباط رسانه  در نظام 
منبـع،  : عبارتنـد از   در مجمـوع   كـه   اسـت   دو مرحلـه   خود شامل  نوبه  نيز به  مراحل  اين

  ارتباطي، از تأكيـد صـرف    هاي نظام  در تحليل. فرايند توليد، فرايند توزيع، فرايند كاربرد
  كنتـرل . گيرد مورد تأكيد قرار مي  شود و فرايند توزيع ها پرهيز مي پيام  و محتواي  بر منبع

محلي،   ارتباطي  نظام  ها در يك و ارزش  قدرت  توزيع  نحوه  خصشا  فرايند مهمترين  اين
توليـد شـده،     كـه   آنچه  به  و دسترسي  و ترويج  توزيع. است  و جهاني  المللي  يا بين  ملي

  نگـاه، نظـام    بـا ايـن  . دهنـد  مـي   تشـكيل   و ارتباطات  را در فرهنگ  باالتري  مراكز قدرت
در   آن  عملكردهـاي   را دارد كـه   اجتمـاعي   پيچيـده   نظام  كي  حكم  جمعي  ارتباط  وسايل
  ارتبـاطي   نظـام   ايـن   هاي بخش  همه  همچنين. پذيرد مي  صورت  بيروني  اجتماعي  شرايط

 .هستند  مرتبط  پيام  توزيع با  هم با توليد و هم

در   مغفـول   پژوهشـي   هـاي  از حيطـه   توزيـع، يكـي    با تأكيـد بـر مرحلـه     ديدگاه  اين
از   كـه   در اينجاسـت ). 131-133  ، صص1371موالنا،(دهد  ها را مد نظر قرار مي بررسي
آنهـا    بر حقوق  آن  جاي  شود و به مي  غفلت  پيام  و دريافت  در توزيع  افراد جامعه  حقوق

  ماننـد ايـران    توسـعه   در حال  در كشورهاي  ترتيب  بدين. گردد ها تأكيد مي در توليد پيام
  و سـنتي   اصـيل، خالقانـه    آنچـه   خواهد بود كـه   اين  و ارتباطات  فرهنگ  اساسي  شكلم

  گـردد و در دسـترس   مـي   شود، كمتر توزيـع  توليد مي  شود و آنچه است، كمتر توليد مي
تقليـد از    يـا بـه    بيگانه  هاي فرهنگ  از توليدات  هم  محصوالت  توزيع. گيرد قرار مي  مردم
افكار،   انبوه  توزيع  اين  است  طبيعي. دهد مي  را كاهش  جامعه  خالقه  نيروي  كه  است  آنان

پـذير را پديـد    سلطه  و فرهنگ  وابستگي  غربي، نوعي  عمدتاً  هاي ها و ايده الگوها، ارزش
غـرب، زيـاد     از سـوي   اي رسـانه   كمـي   هاي شاخص  با انتقاد از ارائه  نظريه  اين. آورد مي

و   كيفيت  داند، بلكه نمي  و پيشرفت  ترقي  را شاخص  و بسيار گفتن  اد شنيدنخواندن، زي
وجود نـدارد، توليـد     ايدئولوژيكي  تنوع  كه  شمارد؛ زيرا در سيستمي مي  را مهم  پيام  تنوع

  اصـلي   رابطـه   در حقيقـت «: اينكـه   و نتيجه  فكر واحد است  همان  توزيع  مثابه  زيادتر به
بـا    توزيـعِ   و اقتصاد  سياست  ميان  نه  برقرار است  با كيفيت  توزيعِ  و اقتصاد  تسياس  ميان
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 )132  همان، ص. (»كميت

از   يكـي   كنتـرل   اي، جنبـه  رسـانه   در هـر نظـام    پيـام   و توزيع  گيري شكل  در مراحل
  بـراي   كنتـرل   كـه   است  اين  اصلي  ال آيد و سؤ شمار مي  ها به ارزيابي  متغيرهاي  مهمترين

  و ابـزاري   وسـيله   و بـا چـه    شرايطي  چه  كساني، تحت  چه  منظور و اهدافي، توسط  چه
داخلـي،    واقعـي   كنتـرل : شـود  ظاهر مـي   در چند شكل  نظام  يك  كنترل. گيرد مي  صورت
  بـه در اينجا   كنترل. خارجي  ادراكي  و كنترل  خارجي  واقعي  داخلي، كنترل  ادراكي  كنترل
  از درون  هـم   كـه   اسـت   ارتبـاطي   رسانه  محتوا و توزيع  و يا محدود كردن  حذف  مفهوم

  هـا واقعـي   كنترل  از اين  برخي. گيرد مي  صورت  آن  از بيرون  و هم  ارتباطي  ساختار نظام
 در  غيررسـمي   كنتـرل   عنـوان   به  ادراكي  كنترل. هستند  ادراكي  و برخي) قانوني، حقوقي(

ها و  يا زماني، ارزش  فردي  فكري  فرايندهاي  از طريق  كه  است  وجود داشته  جوامع  همه
  اعمـال   يا اقتصـادي   استبدادي، حقوقي  هاي بر محدوديت  جوامع، عالوه  فكري  هاي نظام
مـوثرتر    مراتـب   به  حكومت  از سوي  رسمي  با كنترل  در مقايسه  كنترل  نوع  اين. شود مي

  نظـام   رفتار اعضاي  نحوه  كه  است  ترتيباتي  بر تمامي  مشتمل  داخلي  ادراكي  كنترل. است
كنـد و   مي  كار هستند، مشخص  به  مشغول  در آن  كه  نهاد واحدي  را در مرزهاي  ارتباطي
  و پرداختـه   سـاخته   نخبگـان   از سـوي   طور غير رسمي به  هستند كه  بازي  قوانين  در واقع

. كشـور هسـتند    داخل  شده  اعالم  رسمي  از قوانين  و خارج  نامرئي  اند و در حقيقت شده
و   فرهنگـي، شخصـيتي، سـاختار اجتمـاعي      هـاي  نظـام   به  مربوط  خارجي  ادراكي  كنترل

از مرزهـا در    و خـارج   جهـاني   مشـابه   هـاي  با نظام  كه  است  و اقتصادي  سياسي  نخبگان
 ) 54-74  ، صص1379النا، مو. (هستند  ارتباط

  ساختاري  ديدگاهي 

  بـه   تغييـرات   ايـن   شود؛ چـرا كـه   ها تأكيد مي رسانه  ساختاري  بر تغييرات  ديدگاه  در اين 
تغييـر و    جنبـه   نخسـتين   عنـوان  بـه   گسـترش . گردد مي  و استيال منتهي  گسترش، تفكيك

  جنبـه . شـود  مي  فرهنگي  محتواي  هب  از جامعه  وسيعي  بخش  دسترسي  ملي، سبب  توسعه
  ايـن   جمعـي   ارتبـاط   وسـايل   از عنـوان   اسـتفاده   در واقع. است  تحول، تفكيك  اين  دوم
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  يا توسط  متمركز است  مردم  بر همه  جمعي  ارتباط  هاي رسانه  آورد كه مي  را پيش  ذهنيت
  تفكيـك   محتـواي »  مفهـوم   صـطالح ا  اين  گيرد و در واقع قرار مي  آنها مورد استفاده  همه
  هاي محدوديت  به  با توجه  آنكه  كند، حال را القا مي» نشده  تفكيك  مخاطب«و نيز » نشده
  واژه  بـازتعريف   جمعي، نياز بـه   ارتباط  وسايل  از انواع  در استفاده  مردم  و انفكاك  توزيع

  نظـام   اسـتيال در ايـن    دهايشـدن، پيامـ    و تخصصي  با تفكيك. شود مي  مطرح» جمعي«
  معنـاي   اسـتيال بـه  . آيـد  شـمار مـي    تغيير به  جنبه  سومين  اين  يابد كه مي  افزايش  ارتباطي
  و اسـتيالي   توانـد تغييـرات   مـي   كـه   ديگـر اسـت    اي رسـانه   به  نسبت  رسانه  يك  برتري

 .كند  را تعيين  معهجا  يك  فرهنگي  باشد و سطح  داشته  همراه  را نيز به  محتوايي

  گرايـي   كثـرت   گيرد، موضوع قرار مي  مورد توجه  نظريه  در اين  كه  هايي از جنبه  يكي
و   فرهنگـي   انزواي  كاهش  ارتباطي، سبب  هاي در فناوري  و تحول  توسعه. است  فرهنگي
  دهخـود شـ    فرهنگـي   مختصـات   بـه   نسبت  مختلف  ها و جوامع جمعيت  بيداري  افزايش
و   قـوي   هـاي  دولـت   تـاريخي   گيـري  شـكل   تواند چگونگي مي  جنبه  اين  به  توجه. است
ها،  در ساير نظريه  مطروحه  و اقتصادي  اجتماعي  نوگرايي  از چارچوب  ها را، خارج ملت
  ها عـواملي  ملت  در تاريخ  اجتماعي  بر تحوالت  آن  و تأثيرات  فرهنگي  آگاهي. كند  تبيين
موجـود در    موالنـا عوامـل  . گيرند و تأكيد قرار مي  مورد بررسي  نظريه  در اين  د كههستن

را   جمعـي   ارتبـاط   و وسـايل   فرهنـگ   همگرا در حوزه  ديدگاه  يك  به  دستيابي  ضرورت
 :كند مي  خالصه  چنين

  و فناوري  بر علم  مبتني  جهاني  بروز فرهنگ -1

 كار جديد  قسيمو ت  جهاني  اقتصادي  توسعه -2

  فرهنگي  تازه  هنجارهاي  به  و بروز گرايش  مذهب  احياي -3

  فراملي  ظهور كارگزاران -4

  ملي  ها در توسعه ملت ـ  دولت  نقش -5

 )137  ، ص1371موالنا، (  رساني و اطالع  ارتباطي  هاي فناوري  توسعه -6

 :كند مي  ارائه  ذيل  صورت  را به  يهمگراي  مورد نظر، مدل  متغيرهاي  با بيان  سپس  وي
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  سنتي  ارتباطات  و اهميت  جايگاه

  و تحـوالت   اجتمـاعي   وقـايع   تحليـل   ذكر آنها رفت، بـه   كه  با تأكيد بر متغيرهايي  نظريه  اين
  ينپيشـ   هاي نظريه  كه  پردازد و معتقد است معاصر مي  ها و نيز در دورة ملت  در تاريخ  زندگي

 . آنها بپردازند  تبيين  توانند به نمي  اي توده  و فرهنگ  جامعه، وسايل  گانه سه  همانند نظريه

هماننـد راديـو و     ارتبـاطي   هـاي  فنـاوري   بـومي   تأثيرات  توسعه  در حال  جوامع  كه  زماني
در   صـر غالـب  عن  عنوان به  كه  جمعي  ارتباطات  شد مفهوم  كردند، مشخص  را تجربه  تلويزيون

  ايـن . كشـورها نيسـتند    از ايـن   بسـياري   مناسـب   بودنـد، در واقـع    شده  پذيرفته  جوامع  همه
  در حـال   هـا، كشـورهاي   سـال   در ايـن . افتاد  اتفاق  سال 30تا  20  در طول  تدريج به  تشخيص
  جوامـع   سـبك   خـود را بـه    جمعي، جوامـع   ارتباط  وسايل  كارگيري كردند با به  تالش  توسعه
  ايـن   هـاي  ضـعف   شـدن   و بـا مشـخص   1960  در دهـه . كنند  تجديد سازمان  وار غربي توده

وار  تـوده   توسـعة   بـراي   مناسـبي   هـاي  جايگزين  تعيين  دنبال  به  توسعه  در حال  الگوها، دنياي
مـائو و    ، چـينِ نـايرره   گانـدي، تانزانيـاي    در هنـد   ها با رخداد الگوهايي جايگزين  اين. برآمد

  هـاي  از كانـال   عبـارت   قرار گرفتند كه  بارديگر مورد توجه) ره(خميني  امام  اسالمي  جمهوري
هـا   كانـال   اين. بودند  مانده  مغفول  ارزشمند مطالعاتي  زمينه  عنوان  به  بودند و در گذشته  سنتي

  از ايـن   در برخـي   كه  است  متنوعي  طيف  شود، شامل تعبير مي  شفاهي  ارتباطات  از آنها به  كه

   و سياسي  اقتصادي  هاي نظام 

   فرهنگي  هاي بيني، باورها و نظام  جهان

  فناوري

  محتواي فرهنگي

  توليد B Aتوزيع 

C  D 
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بـا    سـنتي   هـاي  و در رسـانه   پيدا كـرده   جمعي  ارتباط  با وسايل  مشابهي  كشورها كاركردهاي
مسـاجد در    سياسـي   و تحرك  آموزشي  كاركردهاي. است  وجود آمده به  هايي همگرايي  مدرن
 )Mowlana, op.cit., p.171. (است  جمله  از آن  ايران

را   ارتبـاطي   انقـالب   تـاريخي   هـاي  بنـدي  و طبقـه   اي مرحله  هاي نظريه  اگر چه  نظريه  اين
معاصـر    هـاي  واقعيـت   تبيـين   آنهـا را بـراي    كـارگيري  پندارد، اما به مي  مناسبي  تحليلي  تجربة
  همچـون   هـايي  بنـدي  تواننـد تقسـيم   ها مي نظريه  اين. كند آنها رد مي  خالص  در شكل  جوامع

كننـد،    ارائـه   تـاريخ   دور براي  و راه  جمعي  كالمي، كالمي، كتبي، چاپي، ارتباط پيش  ارتباطات
  جامعـه   در يـك   ارتباطـات   ايـن   انـواع   همـة   و يا حتي  دو يا سه  توانند بيانگر تلفيق نمي  ولي

  فنـاوري   يهـا  هـا و تنـاقض   توانـد پيچيـدگي   همگرا مـي   جامع  مدل  تنها يك  باشند، بنابراين
  تبيـين   بـراي   گرفتـه   صـورت   هـاي  تـالش . دهد  نشان  صورت  بهترين  را به  و جامعه  ارتباطي
در   خطـي   توسـعه   يـا محصـوالت    فنـاوري   هـاي  نوآوري  بر اساس  جامعه  يك  هاي مشخصه
نـي،  فرهنگـي، دي   زيربنـاي   بايـد بـه    است، بلكـه   تنها باطل  نه  بشري  از تمدن  خاص  مقطعي

 .داشت  جانبه  همه  توجه  زماني  مختلف  از مقاطع  پديد آمده  و سنتي  اقتصادي، اجتماعي

  و همگـرا در مـورد كـاربرد ارتباطـات      چند بعدي  ديدگاه  براي  مدلي  موالنا با ترسيم
وجـود دارد    امكـان   اين  و ملي  فردي  يا كشور در سطح  جامعه  در يك  گيرد كه مي  نتيجه

  از تـاريخ   پيدا كند و در مقاطعي  بازتاب  نوين  هاي و فناوري  سنتي  هاي از نظام  تلفيقي  كه
و اقتصـادي،    اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي    با شرايط  مذكور متناسب  سطوح  و در برخي

 .يابد  غلبه  بر ديگري  مدرن  هاي يا رسانه  سنتي  از ارتباطات  يكي

  هـاي  سـنتي، رسـانه    هـاي  رسـانه   شـامل   ارتبـاطي   گانه سه  توسعة  سطوحِ  با طرح  وي
در   آنهـا را اغلـب    دارد كـه  مـي   بيـان   رسـاني  اطـالع   پيشرفته  هاي و رسانه  معمول  جمعي
  درحـال   در اكثـر جوامـعِ    جستجو كـرد، ولـي    مختلف  در درجات  توان امروز مي  جوامع
  وجـود دارد كـه    فـردي   هاي و كانال  ملي  يارتباط  هاي كانال  مشهود ميان  گسستي  توسعه
  نظـام   امـروز ايـن    و جهـت   گذشته  شرايط  توضيح  نگر، به كل  همگرا در فرايندي  ديدگاه
  و همگـرا بـه    چنـد بعـدي    زيـر نگـاه    در شكل  است  كرده  سعي  وي. پردازد مي  ارتباطي

 (Ibid. pp.177-183). ندك  را ترسيم  آن  دهد و پويايي  را نشان  فوق  موضوعات
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  كاربرد ارتباطات  و همگرا به  چند بعدي  ديدگاه 

 سيستمي -محور سطح فردي 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسالمي  در جامعه  همگرا و ارتباطات  نظريه

و   فرهنگـي   هـاي  نظـام   و بررسـي   شـناخت   انساني، بـه   ارتباطات  مطالعه  براي  نظريه  اين
و   اصـول   كـه   و اجتماعي  فرهنگي  هاي از نظام  يكي. دارد مي  مبذول  ويژه  توجه  اجتماعي

از   اسـالم، نظـامي    اجتمـاعي   نظـام . اسـت   فراخوانـده، اسـالم    چـالش   را به  غرب  مباني
  آن  خلـدون  و ابـن   يافته  تشكل  نمادين  معاني  بر حسب  كه  است  فردي  ها و اعمال ارزش

  فرهنگـي   پيوستگي  نگاهداري  براي  ها، ابزاري ارزش  در واقع. تاس  ناميده مي» عصبيه«را 
 .هستند  اعمال  انواع  به  بخشي مشروعيت  و ماية  جامعه

آنهـا مـورد     ميـان   و رابطه  در اسالم  و ارتباطات  حكومت  مفاهيم  نظريه، تبيين  در اين

  فردي

  كشور ب  كشور الف

ارتباطات جامعه 
  اطالعاتي

  كشور ب  كشور الف

  سيستم ملي

  سنتيارتباطات 

محور 
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  خانواده
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زيـر    محورهاي  عاد تاريخي، بررسيبر اب  منظور با تكيه  اين  گيرد و به قرار مي  ويژه  توجه
  وسوي  سمت  بيني و پيش  اسالم  در جهان  كنوني  اجتماعي  فرايند ارتباطات  درك  را براي
 :داند مي  ضروري  آن  آينده

  با امت  آن  و ارتباط  در اسالم  حكومت  مفهوم« •

  وسيع  در اجتماعي  از آن  شده  برداشت  و معناي  ارتباطات  مفهوم •

  اسالمي  در قلمرو كشورهاي  ملت ـ  دولت  نظام  توسعه •

 و استعمار  تأثير غرب •

 ,Mowlana, 1996(» معاصـر   در تـاريخ   اسـالمي   طلبانـه   اصـالح   هـاي  حركت •

p.148( 

در اسـالم،    اجتماعي  ارتباطات  شاخص  عنوان به  فرايند تبليغ  موالنا با محور قرار دادن
را   او تبليـغ . پـردازد  مـي   در غـرب   و تبليغات  با ارتباطات  آن  يها و تفاوت  آن  بررسي  به

  بـراي   كـه ) 9-11  ، صـص 1367موالنـا،  (دانـد   مـي   در اسـالم   و اخالق  ارتباطات  نظريه
  يـك   عنـوان   بـه » توحيد«: داشت  اشاره  در اسالم  پايه  مهم  چهار اصل  بايد به  آن  شناخت
  عنـوان   بـه » از منكـر   و نهـي   معـروف   امر به«و ارتباطاتي،   اطالعاتي  گراي وحدت  نظريه
  بـه » تقـوي «و   جهـاني   جامعة  مفهوم  عنوان  به» امت«و عمل،   مسئوليت، راهنمايي  نظرية
  جايگـاهي   ديـدگاه   در ايـن   امت  اصطالح. در اسالم  تبليغ  اخالقي  نشانگر سيستم  عنوان
  است، تلقي  گرديده  مطرح  اسالم  توسط  كه  از اجتماع  نويني  مفهوم  عنوان  و به  يافته  مهم
  تنها تـا زمـاني    كه  است  اقتصادي ـ ديني  مفهومي  اسالمي  اجتماع  عنوان به  امت. شود مي

  هـاي  امـت، ويژگـي    در حـوزة . و تـدبير شـود    اداره  اسالم  اصول  وسيله به  اعتبار دارد كه
ندارند و   تميز افراد از يكديگر جايي  هاي شاخص  عنوان  به  ملي و  اي نژادي، قومي، قبيله

 .آيند شمار مي  به  الهي  فرامين  و حكام، مجريان  خداست  به  تنها متعلق  حكومت

سـو   و بيستم، از يـك   نوزدهم  هاي در قرن  و غرب  اسالم  جهان  ميان  و ارتباط  تماس
تنهـا زيـر     نـه   گرديـد كـه    غرب  سياسي  هاي ظامو تقليد از ن  سكوالريسم  گسترش  سبب

  صـنعت   بـا توسـعه    كرد، بلكـه   را فرسوده  اسالم  دنياي  و ارتباطي  اطالعاتي  هاي ساخت
  و مـاهواره   تلفن، تلگراف، راديو و تلويزيون  همچون  ارتباطي  نوين  هاي و فناوري  چاپ
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  و سياسـتگذاري   و مـدني   حقـوقي   سيستم  اسالمي، تمام  ممالك  و ورود آنها به  در غرب
  مدرن  سكوالريسم  ميان  جدي  هايي ديگر نيز تقابل  تأثير قرار داد و از سوي  آنها را تحت

 .پديد آورد) شريعت(  اسالمي  و سنت

  بـر دنيـاي    غـرب   تأثيرات  نتايج  عنوان  را نبايد به  اسالم  معاصر در جهان  هاي حركت
  دنبـال   تأكيد دارنـد و بـه    اسالمي  و اخالق  سنت  به  آنها بر بازگشت  كهدانست، بل  اسالم
  تمـدن   شـناخت   دنبـال  بـه   كه  رو، هر محققي  از اين. هستند  آمده  پيش  هاي تعارض  حل

بعـدي،    تـك   هاي ال سؤ  طرح  جاي  باشد، بايد به  اسالم  جهان  تحوالت  و بررسي  اسالمي
در   و تبليـغ   فرهنـگ، اخـالق    خـود را متوجـه    پرسـش   چند بعدي همگرا و  با ديدگاهي

 .كند  اسالم

  در طـول   از دولـت   خـاص   بـا ايجـاد نـوعي     غـرب   در دنياي  ملت ـ  دولت  گفتمان
بـر    خاورميانـه   اسـالمي   در كشورهاي  آنكه  حال. است  بوده  همراه  گذشته  سال  دويست
اسـت؛    پيـدا كـرده    مفهـوم   از حكومـت   متفـاوتي   امالًكـ   تاريخي، نوع  تجربه  يك  مبناي

  گرديد و با ارائـه   تأسيس  در مدينه  پيامبر اسالم  توسط  ميالدي 622  در سال  كه  حكومتي
و   توسعه  آنچنان  حكومتي  از ساير الگوهاي  متفاوت  اساسي  و قانون  سياسي  فرهنگ  يك

شـمار    بـه   جهـاني   قـدرت   يـك   عنـوان   بـه   اول  يجهان  جنگ  تا پايان  كه  يافت  گسترش
  بـديل   بـي   غـرب   و انديشـه   در تـاريخ   اسالم  تز اجتماعي  عنوان  به  اسالمي  امت. آمد مي

  عنوان  به  اسالم  به  و قومي، نسبت  نژادي  اعضا با تنوع  جهاني، همه  اجتماع  در اين. است
تنها   و رهبر جامعه  خداست  به  نيز تنها متعلق  تمتعهد هستند و حكوم  حاكم  ايدئولوژي

ديگر مانند مردم، ملت،   هاي از واژه  يك را با هيچ  امت  بنابراين. است  الهي  فرامين  مجري
  در جهتـي   اسـالمي   اجتمـاع   چهـارچوب   شمرد، بلكه  نبايد معادل  دست  و از اين  جامعه
  مفهـوم   از درك  غـرب   ناتواني  قرار دارد و اين  يامروز  ملت ـ  دولت  غالب  نظام  مخالف
  بعـدي  و همه  جامع  مفهوم  آنها از شناخت  را بايد در ناتواني  در اسالم  و حكومت  جامعه
ها در قلمـرو   ملت ـ  دولت  تاريخي، ايجاد نظام  تجربة  چنين  بر اساس. بدانيم  اسالم  دين
  نيـز بـه    آن  فهـم   را پديـد آورد كـه    فـردي   منحصـر بـه    فرهنگـي   اسالمي، محـيط   امت

 .نياز دارد  دقيق موشكافي
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  تلقـي   از آن  غيـر اسـالمي    در كشـورهاي   كـه   بـا آنچـه    نيز در اسـالم   ارتباطات  واژه
و   فرايند ارتباطـات   و خطي  غير اسالمي، بر ابعاد كمي  در محيط. است  شود، متفاوت مي
  هـاي  در اسـالم، واژه   ارتباطـات . شـود  تأكيد مي  آن  شناختي  يو معان  بر ابعاد فرهنگي  نه

متبـادر    ذهـن   يكـديگر را بـه    و درك  پيوسـتگي  -  هـم  برادري، اتحاد، بـه   چون  ديگري
  بـه   مكلـف   جامعـه   و حكـام   خداسـت   به  متعلق  در اسالم  حكومت  از آنجا كه. سازد مي

  فـردي   ميان  در سطح  چه  هستند، ارتباطات  مردم  به  در خدمتگزاري  اسالم  قانون  رعايت
  در روابط  گيرد و بر همگرايي مدنظر قرار مي  آن  با كاركرد امتي  اجتماعي  در سطح  و چه
  عنـوان   بـه   اسـالمي   رو، مسجد در جامعـة   از اين. شود تأكيد مي  خدا، فرد و جامعه  ميان

  و معنـوي   فرهنگي  هاي حركت  منبع  عنوان  به  ارهاجتماعي، همو  ارتباطات  كانال  مهمترين
  و اطالعـات   دانـش   منبـع   عنـوان   بـه   معنـوي، كـه    تنها در بعد تزكيه  و نه  نموده مي  عمل

  از آنجـا كـه    ايدئال  اسالمي  در نظام. است  كرده مي  را تغذيه  جامعه، آحاد مردم  به  مربوط
دو،   ايـن   بـه   مربوط  هستند، ارتباطات  اسالم  هدافا  هر دو در خدمت  و جامعه  حكومت

 (Ibid, pp.148-158). يكديگر هستند  مكمل  شوند، بلكه نمي  شمرده  و متخاصم  رقيب

پردازد  مي  اسالمي  در كشورهاي  حكومتي  نظام  تحول  تاريخي  بررسي  به  موالنا سپس
  تـا زمـان    و عباسـيان   امويـان   ر سلسـلة بـا ظهـو    از پيـامبر اسـالم    پس  دارد كه مي  و بيان

  و اصـيل   اوليه  از معاني  در اسالم  حكومت  مفهوم  تدريج عثماني، به  امپراتوري  اضمحالل
  و علمـا بـه    دينـي   قانون، رهبران  مجريان  عنوان  به  حكام  ميان  و قدرت  گرفت  فاصله  آن

در   ارتبـاطي   دو جريـان   ترتيـب   ايـن   بـه . شـد   تقسيم  شرعي  فتاوي  صادركنندگان  عنوان
. كردنـد  مـي   يكـديگر عمـل    رقيـب   صـورت   به  اغلب  پديد آمدند كه  اسالمي  كشورهاي

  آن  ارتباطـاتي   و سلطة  خالفت  از امور ديني، نظام  حكومت  اداره  مراجع  تدريجي  جدايي
  حكومـت   كـه   حـالي جدا سـاخت، در    مسير خود را از حكومت  كرد و امت  را تضعيف

  سـنتي، نهادهـاي    ماننـد مسـاجد و مـدارس     سـنتي   هـاي  كانال  كرد تا با كنترل مي  تالش
علمـا،    و رهبـري   بـا هـدايت    مسـلمان   را زير نظر خـود متمركـز كنـد، جامعـه      ارتباطي
  راه  اسـالمي   رهبري  در واقع. كرد مي  حفظ  حكومت  خود را در مقابل  ارتباطي  هاي كانال

را   خاصـي   سياسي  هاي سيستم 18و  17  سكوالر جدا كرد و در قرون  خود را از رهبري
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  ملـت  ــ   دولـت   مدرن  ظهور نظام. و مصر پديد آورد  ايران  مثل  خاورميانه  در كشورهاي
  و در جهـت   اسـالمي   سنتي  سياست  از جريان  بيستم، خارج  قرن  در اوايل  در خاورميانه

از   مدرن  سكوالريسم  سوي  به  خالفتي  از نظام  تركيه  خروج  ر پديد آمد كهسكوال  دولت
 .است  جمله  اين

تـأثير    خاورميانـه   اسـالمي   در امـور كشـورهاي    اروپايي  بزرگ  هاي قدرت  نفوذ و مداخله
  حضـور و تهـاجم    نـوع   اين. داشت  ارتباطي  و نهادهاي  حكومت  ميان  در روابط  توجهي  قابل

و   تلفـن   شـامل   ارتباطي  مدرن  هاي فناوري  گسترش  و هم  استعماري  سلطة  سبب  مستقيم، هم
و   فـارس   در خلـيج   شانزدهم  ها در قرن حضور پرتغالي. شد  آهن  و راه  و نقل  تلگراف، حمل

  مهـم   جـة از مصر تا هند، دو نتي  اسالمي  هاي در قلمرو سرزمين  آلمان، بريتانيا و فرانسه  سپس
  اينكـه   شـد و دوم   اسـالمي   در خاورميانه  حكومت  سلطه  كاهش  سبب  نخست: داشت  در پي
  ارتباطـاتي   هـاي  ها پديد آورد و كانـال  را بر امور دولت  ارتباطي  حضور استعماري، سلطه  اين

آنهـا    ارتبـاط   با نوع  دين  و رهبران  حكومت  قدرت  پس  از آن. خود درآورد  كنترل  را به  مدرن
  تمايـل   از نفـوذ نيروهـاي بيگانـه     اسـتفاده   بـه   دولت  كه  شد؛ در حالي مي  سنجيده  با بيگانگان

  ايـن . كردنـد   خـود را تنظـيم    هـاي  سياسـت   خـارجي   با سلطه  در مقابله  ديني  داشت، رهبران
  ارتباطـات   بـه   دولـت   دند، وليبر  بهره  سنتي  هاي از كانال  با مردم  نزديك  ارتباط  براي  رهبران
ترتيـب، علمـا     ايـن   به. كند  خود را حفظ  آورد تا مشروعيت  روي  جمعي  هاي و رسانه  مدرن
. نمودنـد   عمـل   و ملـت   امت  جاي  شدند و به  و حكومت  مردم  ميان  اي واسطه  ارتباطي  كانال

  حكومـت   بـه   نسـبت   بيشتري  مندي عالقه  اسالم  به  همواره  جامعه  كه  نبايد از نظر دور داشت
  و نـه   اسالمي  بيشتر در چهارچوب  امپرياليسم  از سلطه  و انزجار آنان  است  داده  از خود نشان
 . شود مي  تبيين  ناسيوناليستي

  اروپـايي   جريـان   بـه   نسـبت   متفاوت  العمل عكس  نوع  اسالمي، سه  در قلمرو جوامع
  خطـر افتـادن    از به  و واهمه  جريان  اين  به  نسبت  منفي  نخست، واكنش. افتاد  اتفاق  شدن

در ايجاد   سعي  دوم  واكنش. بود  اسالمي  از كشورهاي  و برخي  در ايران  اسالمي  شريعت
هند   قاره  در شبه  آغاز آن  نقطه  كه  داشت  اسالمي  گرايي و سنت  شدن  اروپايي  ميان  تعادل

  سردمدار آن  در تركيه  آتاتورك  كه  سوم  گروه. داشت را درپي» عربيسم پان«  بود و حركت
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  را توصـيه   اسـالمي   حكومـت   و كنـار نهـادن    سكوالريسم  كامل  آمد، پذيرش شمار مي به
خـود    اعتقـاد قـوي    بـا حفـظ    بود كـه   طلبانه اصالح  جرياني  در واقع  دوم  جريان. كرد مي

  هـاي  كند و جنبه  كسب  را از غرب  نوين  و فناوري  كرد تا علوم مي  تالش  سنت  به  نسبت
  طلبـان  اصـالح   ايـن   از جملـة . كـار گيـرد   بـه   را در كنار اسالم  غرب  و مفيد تمدن  مثبت
بيسـتم،    از اواخر قرن. داشت  اشاره  و محمد عبده  اسدآبادي  الدين  سيد جمال  به  توان مي

عربـي، ايرانـي،     ناسيوناليسـم   افـزايش   رو بـه   مـوج   بـه   ر واكنشد  نويني  اسالمي  جريان
با   مخالفت  ضمن  كه  است  پديد آمده  ملت ـ  دولت  نظام  در اثر تحكيم  و تركي  پاكستاني

  وطـن   هـاي  بايـد پايـه    اسالم  و معنوي  اخالقي  بر اصول  با تكيه  معتقد است  ناسيوناليسم
  (Mowlana, 1990, pp.1-9). ديگر تجديد بنا نمودرا بار   يا امت  اسالمي

و   و مكتـوب   شـفاهي   فرهنـگ   ميـان   تعـادلي   اسالمي  نيز فرهنگ  ارتباطات  در حوزه
و   چـاپي   فرهنگ. وجود آورد  به  اي رسانه  و ارتباطات  فردي  ميان  ارتباطات  بين  همچنين

كـرد، در    محـدود كمـك    اي عـده   بـراي   قـدرت   متمركز ساختن  به  در غرب  الكترونيك
بـا    آن  و تقسـيم   قـدرت   تمركززدايـي   به  اسالمي  در كشورهاي  شفاهي  مقابل، ارتباطات

توانسـتند بـاوجود     آحـاد مـردم  . داشـتند، منجـر شـد     ريشـه   شفاهي  در سنت  كه  كساني
  و بـرون   درون  ارتبـاط   خـود را در برقـراري    مـدرن، توانـايي    و نهادهاي  دولتي  تبليغات
  سـنتي   ها و نهادهـاي  شخصيت  توسط  كه  انقالبي  هاي وجود جريان. كنند  حفظ  اجتماعي

. مدعاسـت   قـرار داشـتند، شـاهد ايـن      الكترونيك  هاي فرهنگ  شدند و در مقابل مي  اداره
 و  اي و رسـانه   بـازاري   عاليـق   از كشـورها توسـط    اطالعات، در بسـياري   نياز به  امروزه
ها و  افراد، گروه  واقعي  با نيازهاي  شود و مطابقتي مي  دستكاري  جهاني  مسلط  هاي قدرت
از   اي گسـترده   دوم، منـابع   جهـاني   از جنـگ   پس  نوين  هاي رسانه  گسترش. ندارد  جامعه

آنهـا    توسـط   غـرب   كردنـد كـه   مـي   معرفي  اسالمي  هاي را در سرزمين  اخبار و اطالعات
خود را بـر    و كنترل  كرده  خود را تعقيب  سياسي  ويژه  و اهداف  خاص  اهبردهاير  تحقق

  شـفاهي   معاصـر، فرهنـگ    الكترونيك  در دنياي. كند مي  اعمال  اطالعات  فرايند و فناوري
  افـول   در حـال   تـدريج  بـود، بـه    فرهنگي  در برابر سلطه  مقاومت  عمده  عامل  كه  يا سنتي

در   كه  اطالعاتي  نوين  جامعه  و ورود به  پديده  در برابر اين  اسالمي  جوامع  امروزه. است
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  جـدي   هـاي  گيرند، واكنش قرار مي  كشورها در حاشيه  يابد و اين مي  محوريت  غرب  آن
 .اند داده  صورت

  در ايران  و مدرن  سنتي  هاي رسانه: در ارتباطات  مشروعيت  بحران 

  عنـوان   بـه   اسالمي، از ايران  در كشورهاي  وارتباطات  حكومت  رابطه  ييناز تب  موالنا پس 
در   مشـروعيت   بحـران   بررسـي   به  تفصيل  كند و به ياد مي  مطالعه  قابل  از موردهاي  يكي

ها در  حكومت(Mowlana, 1996, pp.158-171) پردازد مي  ايران  و نوين  سنتي  ارتباطات
  از عوامـل   اي مجموعـه   در ايـران، بـا اتكـا بـه      از اسالم  و پس  اسالماز   پيش  تاريخ  طول
  از دسـتاوردهاي   اي و نـژاد و مجموعـه    ايراني، زبان  كهن  امپراتوري  همچون  گرايانه ملي

  دو جريـان   همـواره   در ايران. كردند مي  خود را توجيه  اسالمي، مشروعيت  بخش  توسعه
  حكومـت   متـولي   عنوان  به  و شاه  مسلمانان  و جامعه  دين  متوليان  عنوان  قدرتمند علما به

و   را از سياسـت   ديـن   كـه   تشـيع   هاي ديدگاه  به  علما با توجه. اند حضور داشته  و دولت
  و واكنش  از خود حساسيت  و دولت  حكومت  به  نسبت  داند، همواره جدا نمي  حكومت

  خـاص   اعتقـادات   بـه   صفويه، بـا توجـه    همانند حكومت  ييها در دوره. اند داده مي  نشان
  صـورت   بـه   مهـم   ايـن   وارد شـوند كـه    حكومـت   بدنـة   شاهان، علما توانستند به  شيعي

  بـر عوامـل    با تكيـه   نيز، شاهان  دوران  در اين. پيدا كرد  قاجار ادامه  در دورة  محدودتري
 .كنند  اثبات  طريق  را از اينخود   كردند تا مشروعيت مي  سعي  مذهبي

  اداري  سـلطه   كـرد از طريـق   مـي   سعي  بود كه  هايي از حكومت  قاجار يكي  حكومت
خـود را بـر     سـلطة   دينـي   رهبـران   كـه   كند، در حالي  را كنترل  ارتباطات  هاي خود كانال
مساجد، بازار و  ،)علميه  مدارس(  آموزشي  نفوذ در نهادهاي  از خالل  اجتماعي  ارتباطات

قاجـار تشـديد     سلسلة  مشروعيت  با بحران  موضوع  اين. كردند مي  ها حفظ ساير جمعيت
  ارتبـاطي   هـاي  از حكومـت، كانـال    مستقل  در صدد برآمدند كه  طور جدي شد و علما به
  و جامعـه   حكومـت   ها را ميان تفاوت  نوين، اين  هاي ظهور رسانه. نمايند  خود را تقويت

  حكـومتي   با سـلطة   نوزدهم  قرن  اول  در دهة  چاپي  هاي رسانه  پيدايش. تر ساخت شفاف
  كـرد تـا بـا اعمـال      سـعي   شـاه  ناصـرالدين   در دورة  ويژه قاجار، به  شد و حكومت  قرين
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  خـود بهـره    ابـزار ارتبـاطي    عنـوان   ها، از آنها به رسانه  و سانسور در اين  انحصار، كنترل
  كانال  اين. شد  بسياري  تحوالت  سبب  در ايران 1860  دهه  در اوايل  ور تلگرافظه. گيرد

  ايـران   يافت، توانست  توسعه  بريتانيا در ايران  امپرياليستي  اهداف  تحقق  براي  كه  ارتباطي
و اخبار سـاير كشـورها     از اطالعات  گيري  بهره  كند و امكان  دنيا متصل  ساير نقاط  را به

  مركـزي   حكومت  تقويت  به  رسانه  نيز، اين  در بعد داخلي. آورد  فراهم  وقت  را در اسرع
  ارتباطي  نوين  مهم  دو رسانه  نوزدهم  در اواخر قرن  ترتيب  اين  به. كرد  شاياني  هاي كمك
يـز  ن  خـارج   به  آن  قرار داشتند و وابستگي  در اختيار حكومت  و تلگراف  مطبوعات  يعني
 .ساخت  را فراهم  ارتباطي  هاي كانال  از اين  بيگانگان  گيري بهره  امكان

  و جـدايي   در ايران  روند سكوالريسم 1925  در سال  پهلوي  حكومت  كار آمدن  روي
كـرد تـا     سـعي   رضا شاه. ساخت  علما را روزافزون  و مهجور ساختن  از جامعه  حكومت

  نـوين   هـاي  از فنـاوري   گيـري  مستقر كند و با بهـره   در ايران را  ملت ـ  دولت  مدرن  نظام
و   پارس  خبرگزاري  و نيز تأسيس  و تلگراف  بر مطبوعات  راديو، عالوه  همچون  ارتباطي

مقاصـد خـود     تحقـق   درآورد و بـراي   انحصار دولـت   را به  اجتماعي  مدارس، ارتباطات
 .كار گيرد به

گرديـد، امـا     و تقويـت   يافـت   نيـز ادامـه    مدرضـا شـاه  مح  هـا در دوره  سياسـت   اين
  خمينـي   و امـام   كاشـاني   اهللا آيت  همچون  دين  رهبران  از سوي  ضدحكومتي  هاي حركت

  كامـل   با وجـود تسـلط    دولت  داد كه  نشان  سنتي  هاي از كانال  گيري با بهره) 1342  سال(
 .است  مانده  خود ناموفق  اهداف  به  در دستيابي  مدرن  هاي بر رسانه

  و حكومـت   عنصر تأثيرگذار در فراينـد ارتباطـات    سه  توان شد، مي  بيان  آنچه  بر پايه
ـْ   سكوالر دولـت   مفهوم  نخست: داد  را تشخيص  اسالمي  از انقالب  قبل  در ايران   ملـت  ـ
قـرار    كامـل   ورد پـذيرش م  هيچگاه  اسالم  هاي با ايده  تعارض  واسطه  به  بود كه  در ايران
بود   و ارتباطات  دولت  به  در امور مربوط  بيگانه  هاي مند قدرت نظام  مداخله  دوم. نگرفت

  دينـي   حكومـت   اسـتقرار يـك    ها گرديـد و مـانع   دولت  مشروعيت  فرسايش  موجب  كه
  جريـان  حضـور دو   بـه   عنصـر سـوم  . شد  اسالمي  جامعه  براي  الگويي  عنوان  به  سياسي

گرديـد و   مـي   هـدايت   دولـت   توسط  يكي  شود كه مي  مربوط  ارتباطي  و رقيب  متعارض
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را بايـد در مسـير     نخسـت   جريـان . داشـت   ايران  مذهبي  سياسي  در سنت  ريشه  ديگري
مـديريتي،    نظـام   توسـعة   ها همچون از تالش  اي مجموعه  كرد كه  تعريف  دولتي  نوگرايي

در . گرفـت  را دربرمـي   جمعي ارتباط  دور و وسايل  راه  اهي، ارتش، ارتباطاتدانشگ  نظام
و   پيچيـده، گسـترده    هـاي  خود را بر نظـام   سلطه  جامعه  مردمي  علما و رهبران  كه  حالي
  ارتبـاطي   نـوين   هـاي  از كانال  با برخورداري  كردند، دولت  حفظ  و ارتباطي  فرهنگ  عالي

  اهـداف   بـه   ارتبـاطي   هـاي  نظـام   و توسعه  جامعه  روزافزون  تحوالت  در جريان  نتوانست
در   سياسـي   قـدرت   كنتـرل   كه  گرفت  نتيجه  توان رو مي  از اين. يابد  خود دست  غيرديني

. نـوين   جمعي ارتباط  تا وسايل  است  سنتي  ارتباطات  هاي كانال  بيشتر نيازمند كنترل  ايران
  مــدرن  هــاي رســانه  مشــروعيت  دربــارة  كــه  اســت  ســنت  ل، ايــناز ســاير عوامــ  بــيش
و   مشـروعيت   الزمـه   و نـوين   سـنتي   ارتباطات  هاي كانال  همگرايي. كند مي  گيري تصميم

  (Ibid, pp.166-167). است  در ايران  حكومتي  هر نظام  اعتبار فرهنگي
ابعـاد    و تطبيـق   توضـيح   بـراي   و مناسـب   برجسته  اي را نمونه  اسالمي  موالنا انقالب

از   در عصر نـوگرايي   اجتماعي  تحرك  يك  دهد چگونه مي  نشان  داند كه همگرا مي  نظريه
  فرهنـگ   ميـان   رخـداد را در نـزاع    اين  ماهيت  است، ولي  گرفته  صورت  سنتي  هاي كانال

بـود از يكسـو و     بنفـوذ غـر    كننـده  و بيان  مشوق  كه  حكومتي  و نخبگان  دولت  رسمي
ديگر   دارد از سوي  ايران  و مليت  مذهبي  در سنت  ريشه  كه  مردم  هاي توده  سنتي  فرهنگ
ــف ــي  تعري ــد م ــران (Mowlana, 1979, p.107) .كن ــيش  اي ــالب  پ ــا   اســالمي  از انق ب
را در دسـتور كـار خـود      شـتابزده   مسير نوگرايي  پهلوي  دولت  گرايانه غرب  هاي سياست

. قرار گرفـت   مورد غفلت  مردم  هاي توده  واقعي  هاي نيازها و خواسته  آنكه  قرار داد، حال
  شـهرها و گسـترش    روسـتاها بـه    از اهـالي   بسياري  مهاجرت  سبب  نوگرايي  جريان  اين

و   جامعـه   سنتي  گرديد و اشكال  غربي  صنعتي  شهرهاي  با الگوهاي  شهري  فرهنگ  نوعي
بـا    همگام  جمعي  ارتباط  ميان، وسايل  در اين. تأثير خود قرار داد  را تحت  ديني  نهادهاي
و   مطبوعـات . نگرفـت   را پـيش   و تنـوع   گسـترش   مـورد نظـر در توسـعه، راه     الگوهاي
  در جريـان   كـه   عـده   رو بودنـد و تنهـا آن   روبه  بسياري  هاي با محدوديت  نگاران روزنامه
. شـدند  برخـوردار مـي    مطبوعـاتي   هـاي  فعاليـت   داشـتند، از امكانـات  قرار   دولتي  اصلي
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قـرار    در انحصـار دولـت    كه  راديو وتلويزيون  هاي و نيز برنامه  مطبوعات  غالب  محتواي
 .بود  غربي  هاي رسانه  از الگوها و محتواي  داشت، برگرفته

  اطالعـات   مردم  هاي توده  هقرار داشتند ك  سنتي  جمعي، نهادهاي  هاي رسانه  در مقابلِ
  هـاي  رسـانه   اين  نيز با اتكا به  دولت  كردند و مخالفان مي  مورد نياز خود را از آنها كسب

تنهـا    نـه   ها بازار بود كه رسانه  از اين  يكي. بخشيدند مي  خود را سامان  هاي فعاليت  سنتي
بـود و مركـز     و اجتمـاعي   سياسـي   نفوذ و تـأثيرات   داراي  داشت، بلكه  اقتصادي  اهميت
  در تـاريخ   بـازار همـواره  . رفت شمار مي  به  افكار عمومي  دهي اخبار و شكل  براي  مهمي

  بـه   تـوان  مـي   جملـه   از آن  كـه   اسـت   ايفا كرده  مهمي  نقش  در ايران  مردمي  هاي حركت
. داشـت   خرداد اشـاره   هپانزد  و قيام  نفت  صنعت  شدن  تنباكو، مشروطه، ملي  هاي نهضت
  يـك   عنوان  مذهبي، به  ارتباطات  از خالل  بود كه  بازار اين  مهم  هاي ديگر از ويژگي  يكي
و   علميـه   هـاي  همانند مساجد، حوزه  ديني  سنتي  هاي با ساير رسانه  ارتباطي  واسطه  كانال

اجتمـاعي، از    هـاي  اليـت فع  بـازار در انجـام    همچنين. كرد مي  عمل  اسالمي  هاي جمعيت
 .نمود مي  مالي  حمايت  و ديني  سياسي  هاي سازمان

هـا   حاضـر وجـود ده    در حـال . است  در ايران  سنتي  هاي ديگر از رسانه  مسجد يكي
و تأثيرگـذار را پديـد     گسـترده   از ارتباطـات   اي زنجيـره   در ايران  هزار مسجد و روحاني

  و اجتمـاعي   سياسـي   ارتباطـات   مهـم   هـاي  كانـال   را به  مذهبي  و مسجد و مراسم  آورده
  هـاي  جريـان   و تقويـت   گسترده  مذهبي  هاي مساجد در ابراز مخالفت. است  كرده  تبديل
بـا تمركـز در     علميـه   هـاي  حـوزه . انـد  داشـته   مهمي  نقش  معاصر ايران  در تاريخ  انقالبي

از   بـا برخـورداري    مـذهبي   هـاي  ت، هيأتخود از دول  استقالل  و حفظ  مذهبي  شهرهاي
  بسـيار از جملـه    ها با پراكنـدگي  ها و تكيه و تعدد، و حسينيه  كوچك، محلي  هاي ويژگي

  طبقـات   در ميـان   هـا كـه   دوره  همچنـين . شوند مي  محسوب  سنتي  ديگر مراكز ارتباطات
  تبادل  امكان  آيند كه  شمارمي  هب  ديگري  ارتباطي  دارند، كانال  رواج  مردم  و باالي  متوسط

  اصـلي   هاي هسته  و در واقع  ساخته  را فراهم  همبسته  هاي افراد گروه  اخبار و عقايد ميان
  (Ibid, pp.109-110).اند بوده  انقالبيون  ها و نشريات ها، حزب انجمن  تشكيل

مردمـي، از    هـاي  حركـت   گـرفتن   و اوج  گيـري  شـكل   در طول  ايران  اسالمي  انقالب
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  صوتي، زيراكس، ضـبط   مانند نوارهاي  كوچكي  هاي رسانه. برد  نيز بهره  نوين  هاي رسانه
و   قرار گرفـت   مورد استفاده  طور گسترده  به  انقالبيون  ارتباطات  در شبكة  و تلفن  صوت
  ارتبـاط   وسـايل . يافـت   استمرار و توسـعه   آنان  سنتي، پيام  ارتباطات  در شبكة  از آن  پس

را   شـاه   رژيـم   در واقـع . ايفا كردنـد   نقش  انقالب  ديگر نيز در پيروزي  طريقي  به  جمعي
  حضـور او در صـحنه  . بـدانيم   تلويزيون  طور مشخص  و به  بزرگ  هاي رسانه  بايد قرباني

از   شـده  سـيم تر  و باشكوه  شاهنشاهي  شد و چهره  توام  ايران  به  با ورود تلويزيون  سياسي
  و كمبودهـاي   پذير گشـت  آسيب  و راديو، با حضور مستمر در تلويزيون  او در مطبوعات

 .آشكار ساخت  همگان  او را براي  شخصيتي

هـا و دسـتور كـار     و فرهنگ، در برنامه  ارتباطات  كرد كه  اثبات  ايران  اسالمي  انقالب
  كـه   اسـت   داده  را از خود نشان  ويژگي  اين  ايران  تاريخ«. دارد  اي ويژه  جايگاه  ملت  يك

در   دهـد، ولـي   قـرار مـي    و پـذيرش   را مورد استفاده  بيگانه  فرهنگ  دستاوردهاي  همواره
فراينـد را از    ايـن   همـواره   ايـران . دارد  منفـي   شدت  به  آنها واكنشي  فرهنگي  برابر سلطة

  بـاوجود تـأثيرات    كـه   اسـت   بخشيده  تحقق  و فرهنگي  سنتي  ارتباطات  هاي كانال  خالل
  انـد و انقـالب   و پابرجـا مانـده    نخـورده   دسـت   سنتي  هاي كانال  يا نوگرايانه، اين  بيگانه

 (Ibid, 1979, p.112). »ظهور رسيد  به  فرايند تاريخي  نيز در چنين  ايران  اسالمي

  غالـب   جريـان   عليه  ارتباطات، واكنشي و  فرهنگ  از ديدگاه  ايران  اسالمي  انقالب  در واقع
  ارتبـاطي   مـدرن   هـاي  بر كانال  سنتي  در اثر آن، ارتباطات  بود كه  ارتباطي  مدرن  هاي در رسانه

  هـاي  در ايران، رسـانه   ويژه به  اسالمي  در كشورهاي»  داد كه  نشان  مهم  واقعه  اين. پيروز شدند
جديـد    جمعـي   هـاي  با رسانه  و رويارويي  تنها در مقابله  نهمكتوب،   و هم  گفتاري  سنتي، هم

دارنـد،    در جامعـه   كـه   اي ويژه  با مشروعيت  اند، بلكه  نداده  خود را از دست  وجود و اهميت
در عصـر    بـارز آن   نشـانه   ايران  اسالمي  انقالب. اند اخير پيدا كرده  در دو دهه  بيشتري  تحرك

  و ارتبـاطي   اطالعـاتي   هـاي  و ابتكار زيرساخت  تحرك  مرهون  انقالب  حاضر است، زيرا اين
 )85  ، ص1379موالنا، . (»باشد و مي  بوده  سنتي

از   جديـدي   تـا الگـوي    پـذيرفت   صـورت   بديعي  هاي تالش  اسالمي  از انقالب  پس
بـا    تعـارض   نكهاي  به  با عنايت) ره(خميني  شود و امام  ارائه  عمومي  و ارتباطات  حكومت
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  عنـوان   را به  شد، اسالم  گذشته  رژيم  سرنگوني  سبب  ايران  مردم  فرهنگ  عنوان  به  اسالم
  اصـول   بـر اسـاس    ارتباطـات   او بر نقش. كرد  تعيين  اجتماعي  و نظام  قوانين  محور همه

ـ   نيـز ابزارهـاي    اسالمي  جمهوري  اساسي  در قانون. تأكيد داشت  اسالمي   الگـوي   انونيق
  و انتقـال   اسـالمي   تبليـغ   ابزارهـاي   عنوان  به  گرديد و راديو و تلويزيون  بيني جديد پيش

از   بسـياري   گذشـته   دهـه   در طـول . شـدند   جديـدي   وظايف  داراي  فرهنگي  هاي ارزش
  سـايل بودنـد، بـا و    يافتـه   و تخصص  تعليم  سنتي  در فرايند ارتباطات  كه  انقالب  رهبران
همگـرا بـا     را آغـاز كردنـد و آنهـا را در فراينـدي      نزديكـي   هاي همكاري  جمعي  ارتباط
  عنـوان   به. نمودند  و تحكيم  تقويت  همانند مساجد و نمازجمعه  سنتي  ارتباطي  هاي كانال
  هو ديني، ب  سياسي  موضوعات  ارائه  براي  مركزي  عنوان  جمعه، به  نمازهاي  مراسم  نمونه

شـود و اخبـار آنهـا در     مـي   پخـش   راديـو و تلويزيـون    هـاي  برنامه  طور مستمر از طريق
  تلفيـق   اميد دارند با ايـن   و مذهبي  اجتماعي  يابد و رهبران مي  وسيعي  انعكاس  مطبوعات
  شـدن   كوچـك   رو بـه   همـواره   كـه   و نفوذ دنيايي  جامعه  سنتي  زندگي  شيوة  بتوانند بين

هماننـد    سـنتي   هـاي  رسـانه   هـاي  پيام  محتواي  همچنين. ايجاد كنند  منطقي  نطباقاست، ا
  است  قرار گرفته  و بررسي  مورد توجه، بحث  ها و مدارس و حسينيه  ها، تكيه بازار، دوره

(Ibid, pp.167-171) توان را مي  ايران  اسالمي  جمهوري  اي طور اجمالي، فرايند رسانه به  
هـا بـا    مـدرن، پيونـد رسـانه     هـاي  رسـانه   كـردن   اسالمي: كرد  زير خالصه  يدر محورها

و   جمعـي   ارتبـاط   وسـايل   در زمينه  مردمي ـ  دولتي  سنتي، ايجاد نظامي  ارتباط  هاي كانال
. شـدن   در عصـر جهـاني    خودكفـايي   بـه   اسـالمي، رسـيدن    اخالق  با اصول  آن  همراهي

 )155-156  ، صص1378موالنا، (

  بـه   توجـه   بـدون   مـدرن   هـاي  رسـانه   تـأثيرات   دربـارة   گيـري  تصـميم   ترتيب  اين  به
  از ديدگاه. خواهد بود  مشكل  سنتي  هاي رسانه  آنها از سوي  هاي پيام  و تحليل  مشروعيت

و   دينـي   در تحركـات   مـدرن   هـاي  بـا رسـانه    بايد همگـام   سنتي  هاي كانال  همگرا، نقش
  صـدا و سـيماي    اسـتناد اينكـه    ايـران، بـه    تلويزيـون «. مد نظر قـرار گيـرد    اناير  سياسي

  در جامعه  سياسي ـ  ديني  حاكميت  سنتي  منابع  و با اتكا به  است  ايران  اسالمي  جمهوري
  خالصـه . اسـت   يافتـه   باشـد، مشـروعيت   مي  مردم  در خدمت  اي رسانه  اينكه  جهت  و به
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  در حقيقـت . اسـت   ايراني  و سنت  فرهنگ  به  در ايران، وابسته  لويزيونت  محبوبيت  اينكه
  بـا جريـان    آن  بيگـانگي   تلويزيـون   مشـكل   تـرين  اسالمي، عمده  انقالب  از پيروزي  پيش
و   سـتيزي  از سـلطنت، ديـن    بـر حمايـت    و تأكيـد خـاص    ايراني  و سنت  فرهنگ  اصيل

 )155  همان، ص. (»است  بوده  داتيوار  هاي برنامه  به  آن  وابستگي

  و نقـش   ملـي  ــ   اسـالمي   فرهنـگ   به  نسبت  و تأكيد ويژه  همگرا با حساسيت  نظريه
در   و ارتباطـات   فرهنـگ   شرايط  دقيق  و با تحليل  اسالمي  در كشورهاي  سنتي  هاي رسانه
  بيشتر از طريق  جوامعي  ندر چني  اطالعات  گردش  جريان  رسد كه مي  نتيجه  اين  به  ايران

. گيـرد  مـي   انجـام   مـدرن   ارتباطات  به  بسيار نسبت  با مشروعيت  سنتي  و نهادهاي  وسايل
برخوردارنـد    خود از مشروعيت  هستند كه  و اسالمي  سنتي  هاي نهادها و زيرساخت  اين
و   اجتمـاعي   تحـوالت . بـالعكس   بخشند و نـه  مي  مشروعيت  جمعي  ارتباط  وسايل  و به
خـود را از الگوهـا و     كشورها بايـد ديـدگاه    اين  دهند كه مي  اخير نشان  در دو دهة  ديني
  سازند و ضـمن   معطوف  اسالمي  جامعه  ها و اصول نظريه  و تقليدي، به  غربي  هاي آرمان

ا خـود ر   و مناسـب   ابتكـاري   سـاير كشـورها، الگوهـاي     هـاي  رسانه  از تجربيات  استفاده
  در چهـارچوب . باشـد   و اسـالمي   الگو بايـد مسـتقل، كيفيتـي، بـومي      اين. كنند  طراحي
تواننـد   مـي   سـنتي   ارتباطـات   هـا و نهادهـاي   جوامـع، رسـانه    در اين  و ارتباطات  فرهنگ

 .كنند  عمل  ارتباطي  نوين  هاي رسانه  كاركردهاي  براي  بستر مناسبي  عنوان به

در   نـوين   جمعـي   ارتباط  وسايل  ديني  كاركردهاي  بررسي  دنبال  هنوشتار، ب  ما در اين
پويا   و ارتباط  كار مناسب  تقسيم  و تبيين  در ايران  ديني  سنتي  هاي رسانه  كنار كاركردهاي

در   داد كـه   خود قرار خـواهيم   هاي و بررسي  را محور تحليل  اي آنها، نظريه  ميان  و موفق
پرهيـز كنـد و فراينـد      اجتمـاعي   مسـائل   بـه   بعدي تك  از نگاه  ارتباطاتو   فرهنگ  حوزه

از   همگـرا بـا برخـورداري     نظريه. نمايد  تبيين  موضوع  ابعاد مختلف  را با لحاظ  نوگرايي
و   فرهنـگ   خـود در حـوزه    تعريـف   رفت، از جملـه   تفصيل  ذكر آنها به  كه  هايي ديدگاه

  ارتباطـات   نوگرايي، تأكيد بر مشـروعيت   ارتودوكسي  الگوهاي  به  نقادانه  ارتباطات، نگاه
  هـاي  در شاخصـه   الزم  ارتباطي، تتبـع   نوين  هاي فناوري  از تأثيرات  در كنار استفاده  سنتي

  و بـه   ايرانـي  ـ  اسالمي  مستقل  الگوي  و جستجوي  و ايران  در اسالم  و ارتباطات  فرهنگ
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را   مطلـوب   اي توانـد منظـر نظريـه    بخش، مي گرا و رهايي وحدت  با نگاهي  طور خالصه
  آزمـون   را بـه   آن  همگرايانه  هاي دستاوردها و توصيه  از آن  گيري بهره  ما ضمن. كند  ارائه

 .گذاشت  خواهيم

  و ارتباطات  در فرهنگ  آن  و جايگاه  لوهان  مك  نظريه 

در   نـوگرايي   ارتودوكسـي   هـاي  نظريـه   طـرح   رهبـا دو   مقارن  لوهان  مك  مارشال  هربرت 
عصر   تحوالت  مهمترين  تحليل  اديبانه، به  از ذوق  گيري  ، با بهره1960و  1950  هاي دهه

عصـر    پديـدة   تـرين  و حساس  را مهمترين  جمعي  هاي ظهور رسانه  او كه. خود پرداخت
  بـه   تـدريج  به  نمود كه  د را طرحو مشهور خو  جالب  از نظريات  اي دانست، پاره خود مي
  بـار سـر داد كـه     نخسـتين   ندا را بـراي   او اين. درآمد» لوهانيزم  مك»  شعارهاي  صورت
شـمار    جديد به  انسان  طبيعت  نيستند، بلكه  و طبيعت  انسان  بين  تنها پلي  ارتباطي  وسايل
ــد مــي ــاني. آين ــام  همــان  رســانه«او شــعار   كــه  زم ــاب» اســت  پي ــراي  را در كت   درك  ب
  ابعـاد آن   تبيـين   كـرد و بـه    مطـرح  1964  در سـال  )Understanding Media(هـا  رسانه

او در   كـه   ترديـد نداشـت    ، هيچكس)23-25و  79  ، صص1377لوهان،   مك(  پرداخت
  كشـورهاي   مـردم «: گويـد  مـي   سـخن   غربـي   بر تجارب  و با تكيه  نوگرايي  اصلي  جريان
گـذرد،   مـي   در اطرافشـان   بـر آنچـه    تسلط  اند براي آموخته  كه  است  مديدي  مدت  غربي
  شايد يـادآوري   دليل  همين  كنند، به  و تفكيك  تقسيم  كوچكتري  اجزاي  بايد آنها را به مي
از   عبـارت   واقعـي   و در عمـل، پيـام    بگوييم، در حقيقت  آور باشد كه تعجب  مطلب  اين

  نقـش   بـه   او كـه ). 5  ، ص1377لوهـان،    مـك (» اسـت   يا رسـانه   رساني يامپ  خود وسيله
را محور تأكيـد خـود     فناوري  داشت، همواره  راسخ  اعتقادي  جوامع  ها در نوگرايي رسانه

شـما    نيست، مسئلة  ارتباطي  وسايل  و محتواي  شما متن  مسئله«: داد قرار مي  در ارتباطات
  جمعـي   ارتبـاط   وسـايل   محتـواي   و بررسي  ما با مطالعه... است  طيارتبا  وسايل  واقعيت
  بررسـي   از ديـد ديگـري    بايد مسـئله . آنها را بشناسيم  پويايي  تأثيرات  توانيم نمي  هيچگاه

  كـه   كنيم  توجه  نكته  اين  به  ارتباطي  وسايل  از اين  در مورد هر يك  است  تنها كافي. شود
  اطالعـات   نشـر و پخـش    در سـرعت   كـه   بـا تغييراتـي    است  توانسته  وسيله  چطور يك
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  مـا را نيـز دگرگـون     احسـاس، افكـار و ادراكـات     بلكـه   تنها زندگي  موردنياز ما داده، نه
 )79  ، ص1352لوهان،   مك. (»سازد

  يمخود را ابراز كن  فكر اصلي  توانيم مي«: دارد مي  بيان  صراحت  به  ديگري  او در جاي
دهـد و    را شكل  انساني  روابط  تواند سبك مي  رسانه  است، زيرا يك  رسانه  همان  پيام  كه

  محتـوا يـا نحـوه     آنكـه  كند، بي  را مشخص  روابط  موجود در اين  عملكردهاي  معيارهاي
 ).7  ، ص1377لوهان،   مك. (»بگذارد  انساني  بر روابط  بتواند تأثيري  از آن  استفاده

  انجامد كـه  مي  جبر فناوري  به  جمعي  ارتباط  و وسايل  فرهنگ  در موضوع  ديدگاه  ناي
  ماهيـت   در زمينـه   كـه   اسـت   هـايي  ديـدگاه   تـرين  و رايـج   تـرين  از محبـوب   يكي  اكنون

: كنـد  مـي   زيـر را ارائـه    پـردازد و مـدل   مـي   بحث  به  و اجتماعي  فرهنگي  هاي دگرگوني
 )121  ، ص1371موالنا، (

  
 

 بشر   تاريخ  ارتباطي  هاي دوره

و   ي، انديشـمند كانـاداي  (Harold Innis) هارولـد انـيس    نظريـه   بـه   در واقـع   لوهـان   مك
  لحـاظ   به  اساسي  هاي شكني  بست معتقد بود بن  بخشيد كه  اقتصاد، صراحت  نويس تاريخ

و   چـاپ، عصـر مكانيـك     ماشـين . انـد  كار رفته  به  ابتدا در فرايند ارتباط  همواره  تاريخي
اجتمـاعي،    سـازمان   شـكل   و در واقع  است  وجود آورده را به  تلگراف، عصر الكترونيك

 .اند گرفته  خود شكل  در دوران  رسانه  توسط  فرهنگي، همه  و خصوصيات  جامعه  مراحل

خـود بـا     تـاريخي   تحـول   نظريه  طرح  به  نظريات  از اين  گيري نيز با بهره  لوهان  مك
بـر    مبتنـي   شفاهي، تمدن  عصر تمدن  را به  بشري  و تمدن  پرداخت  ارتباطات  محدوديت

  ذوق  را بـر مبنـاي    كرد و هـر يـك    تقسيم  الكترونيك  هاي بر رسانه  مبتني  و تمدن  چاپ
 :داد  لقب  كهكشان  خود يك  ادبي

دوره،   در ايـن ): شـفاهي   كهكشـان (  اي قبيلـه   و زنـدگي   شـفاهي   ارتباطات  دوره -1
  صـادر و از طريـق    زبـان   ها از طريق بود و پيام  رودررو و صميمانه  صورت  به  ارتباطات

  فناوري  فرهنگ
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  و بـا گـروه    خود قرار داشـت   طبيعي  دوره، فرد در محيط  در اين. شد مي  دريافت  گوش
 .بود  شنوايي  غالب، حس  حس  دوره  در اين. شد مي  ادغام  قبيله  يعني  خويش  اجتماعي

بـا    گوتنبرگ ):گوتنبرگ  كهكشان(فردگرا   و جامعه  و چاپي  كتبي  ارتباطات  دوره -2
  صـنعت . داشـت   در پـي   و آثار مختلفـي   نتايج  كرد كه  خلق  جديدي  دنياي  چاپ  اختراع
  بـه   العـات تكثيـر شـود و اط    فراوان  هاي در نسخه  سرعت  اثر به  داد تا يك  اجازه  چاپ

را   نوشـتن   او كه. ميسر شود  علمي  هاي قرار گيرد و پيشرفت  ديگران  در دسترس  سرعت
را   چـاپ   ، اختـراع McLuhan) ,(1962كـرد    رمز ديـداري، تعريـف    يك  صدا به  ترجمه
و   بـوده   بر گوش  مبتني  وسطايي  قرون  و معتقد بود فرهنگ  سواد دانست  گسترش  سبب

  ها را با صداي نوشته دست  كه  طوري  است، به  برده مي  اندكي  بهره  در متن  ذاريگ از نقطه
  يـا دسـت    شـفاهي   فرهنـگ   كـه   اسـت   او مـدعي . اند كرده مي  قرائت  مخاطبان  بلند براي

  فرهنـگ   آنكـه   اسـت، حـال    گرفتـه  كار مـي  به  طور همزمان  ها را به حس  اي، همه نوشته
  دوره  ايـن   غالـب   حـس   عنـوان   را به  بينايي  و حس  از گفتار جدا كردهچاپي، نوشتار را 

  كـه   گونـه  همان  داد تا مطالب  اجازه  گذاري  نقطه  معتقد بود پيدايش  وي. است  قرار داده
جـدا شـد و     از گوش  چشم  ترتيب  اين  به. گردد  نيز بيان  شود در چاپ مي  در گفتار بيان

 )62-63  ، صص1378اوانس، . (كاست  شفاهي  واژه  از اهميت  يچاپ  فرهنگ  گسترش

  را مـالك   در غـرب   نـوگرايي   خـود، تـاريخ    تـاريخي   تحول  در نظريه  كه  لوهان  مك
  زمـان   تكنولـوژي   قدرت  اين«: كند مي  بيان  است  خود قرار داده  اي نظريه  و تبيين  بررسي
  يـك   بـه   خـود را مبـدل    سـمعي   فرهنـگ   جوانـب   تمامدهد  مي  اجازه  انسان  به  كه  است

رياضـيات،    هنرهـا و علـوم    تمـام   بـه   چاپ  با اختراع  گوتنبرگ» ...بسازد  بصري  فرهنگ
  باسـواد مغـرب    انسـان   كار مفهـوم   بخشيد و با اين  جديدي  و شعر شكل  فيزيك، نقاشي

موجـود    فرهنگ  هاي و گوشه  جهات  تمامو در   قرون  تمام  براي  و مكان  را از زمان  زمين
 )51  ، ص1352رشيدپور، . (تغيير داد  يكسره

  و روسـتايي   گـرم، صـميمي    از محـيط   انسان  جدايي  موجب  اختراع  اعتقاد او، اين  به
  بـه   مطبوعـات   افـراد از طريـق    ارتبـاط   او را پديد آورد؛ چـرا كـه    ماشيني  شد و بدبختي

 .پذيرد مي  صورت  روح  مجزا و بي  صورت
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هـا و   با پيشرفت): ماركوني  كهكشان(  جهاني  و دهكده  الكترونيك  ارتباطات  دوره -3
  مـاركوني   راديو توسط  با اختراع. گيرد مي  الكترونيك، شكل  الكترونيك، تمدن  اختراعات

  نقـش   الكترونيـك   هـاي  آيد، رسانه شمار مي  به  و دوره  تحول  آغاز اين  نقطه  در واقع  كه
  امـروزي   فضـاي «: معتقد اسـت   لوهان  مك. كنند ايفا مي  از تاريخ  مرحله  را در اين  اصلي
  يـك   ايـن ... كنيم  ريزي را طرح  آن  توانيم مي  هر شكل  به  كه  است  الكترونيك  فضاي  يك
  داشـته   ايـد توجـه  مـا ب . نـدارد   زمين  مغرب  فرهنگ  به  ربطي  كه  با فضاست  آزمايش  نوع

  مايـه   از تكنولـوژي   دارد كـه   قواعد و مقرراتـي   خودش  براي  الكترونيك  دنياي  كه  باشيم
  اسـت   ما و محيطي  و پرداخته  ساخته  فناوري. ايم را خود ساخته  تكنولوژي  اين. گيرد مي
 )162  همان، ص. (»دارد  ديروز و پريروز تفاوت  انسان  با محيط  كه

  زمـين   مغرب  بصري  انسان. يابد مي  درابتدا غلبه  شنوايي  دوره، بار ديگر حس  يندر ا
ديگـر را    و حـواس   گرفتـه   كمك  را به  بينايي  حس  گوتنبرگ  چهارصد ساله  در دوره  كه
بار ديگر مجبور   الكترونيك  بود، در دوره  مورد نياز او نبودند، كنار گذاشته  اينكه  دليل  به
  داشـته   در پـي   بسياري  اجتماعي  امرتحوالت  اين. شد خود مي  از ساير حواس  استفاده  به

او معتقد بـود  . است  بوده  تحوالت  اين  اصلي  سبب  الكترونيك  هاي ظهور رسانه  كه  است
  را بـه   و آن  شكسـت   را در هـم   اي قبيله  بسته  و چاپ، دنياي  فونتيك  الفباي  كه  در حالي

اسـت،    آن  از خصوصـيات   و ريـتم   جداسـازي   كه  ساخت  تبديل  باز و گشوده  اي عهجام
بازگردانـد و    اي قبيله  دوران  را به  باسواد عصر گوتنبرگ  يكبار ديگر انسان  راديو توانست

 )198  همان، ص. (كند  تبديل  گرايي جمع  بود، به  چاپ  حاصل  را كه  فردگرايي

و   است  و فكري  حسي  ها بر سازمان رسانه  تأثير اصلي  باور بود كه  بر اين  لوهان  مك
  تـاريخي   مراحـل   او در بيـان   همانطور كـه . شوند مي  محسوب  انسان  ادامه  هنر و فناوري

  حسـاب   بـه   انسـان   حـواس   جديـد، امتـدادهاي    هـاي  داشت، فناوري  خود بيان  ارتباطي
بـا    كـه   و عكسـي   است  شنوايي  از حس  ايي، راديو امتداديبين  حس  الفبا تداوم«. آيند مي

. شـود  مـي   محسـوب   بينـايي   از حـس   امتـدادي   در واقـع   اسـت   شده  گرفته  دقت  نهايت
  بـين   ارتبـاط   كـه   حسي  يعني. است  المسه  از حس  از هر چيز تداومي  قبل  هم  تلويزيون

باشـد،    ديـداري   رسـانه   يـك   از آنكـه   بـيش   تلويزيـون . سـازد  را برقرار مي  ساير حواس
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» دهـد  تـأثير قـرار مـي     تحـت   را عميقـاً   حـواس   و تمام  است  لمسي _  شنوايي  اي رسانه
  شـفاهي   ارتباطات  ميان  اي دوباره  تعادل  دوره  از اين). 393-397  ، ص1377لوهان،  مك(

 .پديدار شد  و مكتوب

او بـا    عقيـده   بـه . اوسـت   جهاني  لوهان، دهكدة  مك  جذاب  ديگر از شعارهاي  يكي
  متنـوع   هـاي  و ظهور مجدد ويژگي  همانند راديو و تلويزيون  الكترونيك  هاي ظهور رسانه

  آسـا و يـك   و غول  بزرگ  قبيله  يك  به  اي، دنيا تبديل تعبير او قبيله  و به  و قومي  فرهنگي
  آقـاي . دهـد  مـي   تشـكيل   رونيـك را الكت  پود آنتـارو   كه  اي قبيله. شود مي  جهاني  دهكده

  امروز به  در دنياي«: گويد مي  چنين  در ذهن  عقيده  ظهور اين  چگونگي  دربارة  لوهان مك
  خـورد، جهـان   مـي   چشـم   بـه   زنـدگي   در هر جهت  كه  اطالعات  و حركت  جهش  دليل

  نخواهيم، در يك  و چه  بخواهيم  ما، چه  امروز همه. شود روز كوچكتر مي  بزرگ، روز به
از چهـار    فـراوان   بـا سـرعت    نياز داريم  آن  به  كه  اطالعاتي. كنيم مي  زندگي  جهاني  قبيله
  الكترونيـك   را امكانـات   فـراوان   سـرعت   ايـن . گيـرد  قرار مي  در اختيارمان  جهان  گوشه
  هـاي  گذشـته   و چـون   كنيم يم  زندگي  بزرگ  دهكده  در يك  گويي. است  ما كرده  نصيب

 )40  ، ص1356رشيدپور، (» .آوريم مي  دست  به  گوش  را از راه  دور اطالعات

را   است، شنونده  تكرار شده  گوناگون  با عبارات  مختلف  در مقاطع  او كه  سخنان  اين
  پيچان و نسخه  پردازان نظريه  را بايد در زمرة  لوهان  مك  كند كه راسختر مي  عقيده  در اين
  يـك   بـه   غـرب   دنيـاي   مدرنيسـم   جريـان   تعمـيم . داد  جاي  غربي  نوگرايي  اصلي  جريان
و   جمعي  هاي رسانه  آميز او بر نقش در جهان، تأكيد اغراق  ارتباطي  تاريخي  غالب  ديدگاه

  بـر ايـن    ه، داليليدهكد  يك  به  جهان  تبديل  ايدة  و سرانجام  فناوري  غالب  با نگاه  هم  آن
 . مدعاست

و نقـاد    نظـري   دو ديـدگاه   طـرح   دنبـال   او به  تا از نظريه  داشت  ما را بر آن  كه  آنچه
  بـه   نگـاهي   لوهـان   دهد مـك  مي  نشان  كه  است  آوريم، شواهدي  ميان  به  سخن  مدرنيسم

  در بـين   كـه   كنـيم   بايد قبولما «: است  نيز داشته  مدرنيسم  در ادبيات  مانده  مغفول  حوزه
  از آنچـه   بـيش   كنند، تضـاد و اختالفـي    مي  با يكديگر زندگي  سقف  زير يك  كه  افرادي

  شـما هـر قـدر شـرايط    . خـورد  مـي   چشـم   شود، به مي  شهر ديده  افراد يك  بين  المثل في
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و   قـدار اختالفـات  كنيـد، بـر م    بيشتر فـراهم   مردم  را براي  اي و دهكده  روستايي  زندگي
ام،  بـرده   نـام   از آن  مـن   كـه   جهـاني   و روسـتاي   دهكـده . افزاييـد  آنهـا مـي    بين  تمايزات

  ام نبـوده   عقيده  بر اين  هيچگاه  من. دهد مي  حداكثر افزايش  را به  و اختالفات  ناهماهنگي
روسـتا و يـا     زنـدگي   و كيفيات، ويـژه   خصوصيات  و هماهنگي  و تعادل  اتحاد شكل  كه

در آن، آنهـا در    شـود كـه   مي  جهاني  به  تبديل  مردم  برعكس، دنياي. است  جهاني  دهكده
رو  بـا يكـديگر برخـورد كننـد و روبـه       مجبور هستند عميقـاً   خويش  از حيات  هر لحظه

از   شها بي نيز شباهت  اي قبيله  در روستاي  حتي  باشيد كه  داشته  توجه  نكته  يك  به. شوند
 )153-154  ، صص1352رشيدپور، . (»است  فراوان  و اختالفات  كم  اندازه

  فرهنگ، تنـوع   شدة فراموش  عوامل  به  از توجه  هايي جرقه  و نظاير آن  عبارات  در اين
  كند كـه  مي  او اذعان. شود مي  ديده  شفاهي  ارتباطات  و نقش  و اهميت  سنتي  هاي فرهنگ

  وسـايل   دسـت   هـا بـه   سـنت   واحد و مرگ  فرهنگي  خلق  معناي  به  انيجه  شعار دهكده
 .پرداخت  آينده  بيني اظهارنظر و پيش  به  و بايد محتاطانه  نيست  ارتباطي

  سرد و گرم  هاي رسانه 

نوشـتار    كرد تا در اين  ترغيب  لوهان  مك  اديبانه  از ساير شعارهاي  ما را بيش  شايد آنچه 
  كـه   است  جمعي  ارتباط  وسايل  سرد و گرمي  كنيم، موضوع  او توجه  هاي ديدگاه  طرح  به

بسيار   عبارات  آن  سازد و در تشريح مي  را مطرح  بندي  تقسيم  اين  خاص  اي با انگيزه  وي
  را صراحت  آن  عميق  تمثيل، معاني  اين  هاي از پيچيدگي  بندد تا شايد با كاستن كار مي  به
تصور   برخالف  آنكه  كرد، حال  خود انتخاب  ايده  را براي  سرد و گرم  او دو واژة. شدبخ

: اسـت   كـرده   اراده  هـر واژه   متضـاد را بـراي    آثـار، معنـايي    ايـن   از خواننـدگان   بسياري
دهـد بـا    مـي   و سـوزان   گـرم   معني  را كه  ما بسياري، آنچه  در عصر و دورة  كه  راستي به«

روزهـا    اسـت، ايـن    كرده  فرق  با گذشته  و احوال  اوضاع... كنند مي  سرد توصيف  صنعت
كـه    اسـت   ايـن   سرد دارد، منظورمـان   گرايش  موضوع  فالن  شهر به  فالن  گوييم مي  وقتي

  گـاهي   كند كه و تعهد مي  عالقه  احساس  آن  به  نسبت  شود، آنچنان مي  يكي  با آن  آنچنان
و سرد   گرم  دو صنعت  من... شد  قائل  توان نمي  و كناري  او و موضوع، فاصله  بين  اوقات
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  عامـه   در فرهنـگ   در ابتدا گفـتم   بودم، زيرا همانطور كه  كار گرفته  به  طور متفاوت  را به
آنها   ظاهري  معاني  برخالف  درست  سرد و گرم  امروزي، واقعاً  جوانان  خصوص مردم، به

 )112-113  ، صص1352رشيدپور، . (»شوند مي  ردهكار ب  به

مـا را    پنجگانـه   از حـواس   تنها يكي  كه  است  اي از نظر او وسيله  گرم  ارتباطي  وسيله
و آشـكار    واضـح   آن  جزئيـات   گيرد و تمـام  كار مي به  پديده  يك  درك  براي  طور كامل به
كنـد و    اضـافه   نبايـد از خـود چيـزي     آن ما در برخورد بـا   حس  كه  اي گونه  شود، به مي

از   بتوانـد يكـي    اي رسانه  كه  ديگر زماني  عبارت  به«. سازد  موجود را برطرف  كمبودهاي
  گــرم  آن  ســازد، بــه  آن  نصــيب  بــااليي  را امتــداد بخشــد و حساســيت  انســاني  حــواس

 ) 24  ، ص1377لوهان،   مك. (»گويند مي

  مخاطـب   را از حواس  بيشتري  و همكاري  مساعي  سرد تشريك  هاي در مقابل، رسانه
  چيـز را بـه    او، همـه   مختلف  حواس  كارگيري با به  سرد است، چون  رسانه. كند مي  طلب

  گـرم   رسـانه . گـذارد   نمي  او باقي  براي  چنداني  ذهني  فعاليت  نماياند و جاي مي  مخاطب
شود و او بايـد   مي  فعال  مخاطب  ناچار تخيل  حس، به  تنها يك  كارگيري با به  چون  است
 .كند  خود كامل  و خيال  ذهن  كمك  مورد نظر را به  مفهوم

كـار    را بـه   شـنوايي   تنهـا حـس    داند، چرا كه مي  گرم  رسانه  راديو را يك  لوهان  مك
  راديـو، تلفـن    فبرخال. كند مي  را ارائه  باال، اطالعات  و وضوحي  گيرد و با حساسيت مي
و   قـدر ضـعيف    كند، آن مي  منتشر و پخش  كه  سرد است، زيرا تصوير صوتي  رسانه  يك

تصـوير را    آن  كـار گيـرد كـه     خود را بـه   حواس  ناچار تمام  بايد به  انسان  كه  فقير است
د، برخـوردار شـ    بـااليي   و از دقـت   تصوير صوتي، غني  كه  زماني. كند  و تكميل  تقويت

را   آن  كه  معني  كند، بدين مي  خود ديداري  را در ذهن  تجربه  آن  انسان  مانند راديو، آنگاه
شـود   مي  خصوصي  با شنوندگانش  راديو كامالً. كند مي  خود تكميل  بينايي  حس  وسيله به

مقـدار    آن  طـي   آيد كـه  وجود مي به  و شنونده  برنامه  مجري  فرد با فرد بين  رابطه  و نوعي
داند؛ چـرا   سرد مي  اي را نيز رسانه  و يا سخنراني  او كالم. شود مي  كسب  اطالعات  زيادي

  اطالعـات   به  توجهي  بايد مقدار قابل  آورد و شنونده وجود نمي  به  چنداني  حساسيت  كه
 .كند  درك  را كامالً  بيفزايد تا آن  شده  ارائه  كالمي
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  دانـد و الفبـاي   سـرد مـي    اي را رسـانه   تصـويري   هاي نوشته و  هيروگليف  او خطوط
  خالصـه   شـدت   به  الفبا از نظر ديداري  گيرد، چرا كه در نظر مي  گرم  را با صفت  فونتيك

  چاپي  رسانه. ندارد  كامل  مساعي  تشريك  به  و نيازي  است  يافته  يكنواخت  و حالتي  شده
. كنـد  مـي   را طلـب   پنجگانـه   از حـواس   اي آميختـه   و نه  محض  رهبري  استعداد جداگانة

هـا و   بنـدي  از گـروه   شـديدي   شد تا حاالت  باعث  چاپي  كلمات  شده عملكرد تخصصي
و   از فراگير شدن  فردگرايي، پس  جنبه  فردگرا پديدار شوند، اما همين  هاي انحصارگرايي

  تصـويري   مطبوعـات . شـد   تدر خصوصـيا   انحصـارطلبي، دچـار دگرگـوني     حد باالي
كنند، زيـرا فـرد    پيدا مي  شخصي  هاي نظردهي  آميز با تمامي مقابله  حالتي  همگاني، طبيعتاً

بخواهـد    كند، اما چنانچـه  مي  استفاده  كند از كتاب  خواهد خود را بيان مي  كه  زمان  تا آن
و   كتاب  كه  گفت  توان مي. كند ها پيدا مي خود را در روزنامه  وقت  را فرا گيرد، آن  جامعه

  با يكديگر ناسازگارند كـه   قدري  دارند، اما به  مشابه  ظاهراً  و فرمي  شكل  اگرچه  روزنامه
 )251-352  همان، صص. (اند نبوده  حال  تا به  اي دو رسانه  هيچ

  تقـدر   ضـمن   تلويزيـون   سردي. سرد است  اي رسانه  لوهان  در تعبير مك  تلويزيون
قـرار    بيننـده   ديـدگان   در مقابـل   كـه   اسـت   تصـاويري   وضـوح   عدم  دليل  آن، به  فراوان

  بينـد، لـذا بـراي    نمي  ابهام  و بدون  كامل  تصويري  تلويزيوني، در حقيقت  بينندة. گيرد مي
تصـاوير    هـاي  نقطـه   موجـود بـين    بگذارد و خألهاي  مايه  بايد از خودش  آن  كامل  درك

تصـور    لوهـان   مـك . باشـد   داشـته   مسـاعي   تشريك  را پر كند و در واقع، كامالً  ضعيف
كنيـد و بـر     اضـافه   صـدها خـط    تلويزيون  بر خطوط  پيدا شود كه  امكان  كند اگر اين مي

 .خواهد شد  نيز گرم  ارتباطي  وسيله  بيفزاييد، اين  آن  وضوح  شدت

  داغ  هـاي  موضوع  به  تواند عميقاً نمي  ناميد كه  خجالتي  را غول  فرون، تلويزيون  اديت
  كنـد، زيـرا اصـوالً     ارائـه   الزم  را بـا شـدت    و عميـق   خاص  خيلي  بپردازد و گفتگوهاي

  ناخوشـايند دارد و نتيجـه    جـدي، رفتـاري    هاي با شخصيت  كه  است  اي رسانه  تلويزيون
  هـا نـوعي   برنامـه   محافل، در كالبدشناسي  يسرد در بعض  رسانه  عنوان  به  تلويزيون  اينكه

 )78  ، ص1375لوهان،   مك. (آورد پديد مي  مردگي

  بـودن   گـرم . شـود  مـي   تلقي  گرم  اي دارد و رسانه  تلويزيون  درمقابل  سينما جايگاهي
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  مسـاعي   تشـريك   آن  مفـاهيم   درك  كـه   است  آن  قوي  العاده تصاوير فوق  لحاظ  سينما به
شـوند، امـا در     نمايان  و متشخص  جدي  در سينما افراد بايد خيلي. كند نمي  طلب  يزياد

آورنـد،   وجود مـي   به  در تماشاگران  سرخوردگي  حالت  افراد جدي  سرد تلويزيون  رسانه
  سـبب   بـه   تلويزيـون   بـازيگران   اصوالً. رسد  نمي  آنان  به  نقش  ايفاي  براي  جايي  چرا كه

  هـاي  نقـش   بـازيگران   آنكـه   رسـند، حـال   نظر مـي   به  تماشاگر، صميمي  خاص  مشاركت
 .كنند مي  جلوه  جدي  سينمايي

  متفاوت  فرهنگي  و پيامدهاي  متنوع  هاي رسانه

  هـا ارائـه   از رسـانه   كـه   اي بندي و تقسيم  خود از سرد و گرم  خاص  با تعريف  لوهان  مك
  تـاريخ   مختلـف   هـا در مراحـل   رسـانه   ايـن   ظهور وتأثيرات  پيامدهاي  بررسي  كند، به مي

در آمريكـا،    ويژه كشورها و به  اين  خاص  بر تجربيات  پردازد و با تكيه مي  غرب  نوگرايي
او   گانـه  سـه   تاريخي  هاي دوره  به  از اين  پيش  دهد كه قرار مي  پيامدها را مورد توجه  اين

 .داشتيم  اشاره

  زنـدگي   بـه   اي قبيلـه   بـا خصوصـيات    شود، مـردم   ابداع  فونتيك  الفباي  از آنكه  پيش
  در آن  كـه   اي خـود را بـا جامعـه     بودند و فرد هميشـه   خود مشغول  و شفاهي  شنيداري
و   اسـت   خـود يكـي    بـا محـيط    سمعي، هميشـه   انسان. ساخت مي  كرد، يكي مي  زندگي

 .ندارد  او مفهومي  براي  بودن  عينيجدا و دور باشد و   تواند از آن نمي

بـود،    ناگهـاني   تـأثيرات   داراي  كـه   جديـدي   ارتباطي  وسيله  عنوان  فونتيك، به  الفباي
الفبـا ضـد     ايـن . شـود   فـراوان   تغييـرات   بزند و موجـب   را بر هم  حيات  رابطه  توانست

  اسـت   بينـايي   تنها حس  واس، اينح  تمامي  از بين  معتقد بود كه  لوهان  مك. بود  اي قبيله
  توانـايي   فاقـد ايـن    ساير حـواس . شود  و ناپيوستگي  جدايي  احساس  تواند باعث مي  كه

  و يكـي   دخالت  را به  انسان  كه  است  حسي  المسه  حس. كنند مي  عمل  هستند و برعكس
و   حركـت، ذائقـه    او حسنظر   سازد و به او وجود دارد وادار مي  در مقابل  با آنچه  شدن

 .را دارا هستند  خصوصيات  نيز اين  شنوايي

جمعـي، بشـر را وادار     ارتبـاطي   و وسـايل   فنـاوري   صـورت   هر دو بـه   الفبا و چاپ
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  بـا مطالـب    كه  باسواد و انساني  انسان. كند  تبعيت  خاصي  ذهني  جريان  اند از يك ساخته
خـود    شخصـي   خصوصـيت   صـورت   را بـه   سازي و پاره  شود، تخصص مي  بزرگ  چاپي

را جدا از   كند و هر چيزي  احساس  تواند خود را جدا از موجودات او مي. است  پذيرفته
بسـيار دارد و    عالقـه   تخصص  به  خود قرار دهد، وي  مخصوص  ديگر در عمل  چيزهاي

  را سـبب   جديدي  دنياي  گوتنبرگ. بود  مكتوب  هاي در اثر حضور رسانه  مشخصات  اين
 .است  آن  مرهون  غرب  رنسانس  در زمان  فرديت  تحقق  شد كه

، (McLuhan, op.cit., p.158)  اسـت   خوانـده   فردگرايي  را فناوري  چاپ  لوهان  مك
طـور   بـه   چـاپي   فرهنـگ   گسـترش . خوانـد   و سـكوت   را بايد در تنهـايي   كتاب  چرا كه
  بـراي   را كـه   انسـاني   او تربيت  از ديدگاه. كاست  شفاهي  ارتباطات  از اهميت  اي گسترده

  زمـين   مغـرب   در فرهنـگ   رنسـانس   اسـت، در دوران   قائل  فردي  شخصيت  خود نوعي
وشـنود   گفت  هاي شود، شكل مي  كتبي  از اندازه  بيش  فرهنگ  وقتي. گرفت  سراغ  توان مي

تـا    گوتنبرگ  در زمان  غربي  كشورهاي  نگفره. دهند مي  و اعتبار خود را از دست  ارزش
بعـدي، خطـي،     فرهنگ، بصري، يك  اين. كرد مي  تكيه  تنها بر سواد كتبي  چهارصد سال

در   مهمـي   نقـش   حـال، چـاپ    در عـين . بـود   تصـويري   از انـدازه   و بـيش   سرهم  پشت
  ملـي   در آگـاهي   تيارتقا و يكنواخ  نوعي  ايفا كرد و سبب  محلي  هاي لهجه  سازي يكسان

بيشـتر    بـاال بـرد و كنتـرل     و يكنـواختي   با فردگرايي  را همزمان  پرستي ميهن  شد و حس
  و پيـدايش   عـرب   او اتحاد دنيـاي . گرديد  ها را سبب ملت ـ  دولت  ها و تقويت حكومت

 )65  ، ص1378آوانس، . (دانست مي  مطبوعات  را مديون  عربي  ناسيوناليسم

  همانند كتاب  و صورت  شكل  گرفت، زيرا اين  زود با سينما انس  خيلي  چاپي  انسان«
. آمـد  مـي   حسـاب   وجـود او بـه    درون  ياهـاي  و رؤ  تخـيالت   دنياي  او بازگشايندة  براي

را در   خواننـده، كتـابي    بردنـد كـه   سـر مـي   به  رواني  تنهايي  در همان  در واقع  تماشاگران
 )342  ، ص1377لوهان،   كم(» .خواند مي  سكوت

  هـا و شـيپورهاي   طبـل   صدا در آمدن  بار ديگر شاهد به  بشري  راديو، جامعه  با ابداع
  مغرب  انسان  حواس  ديداري، رابطه  فرهنگ  دراز سلطه  از ساليان  راديو پس. بود  اي قبيله
شـنوايي،    د از حـواس مجد  گيري خود و با بهره  عميق  راديو با قدرت. زد  را بر هم  زمين
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بـار ديگـر     راديو توانست. گذاشت  را بر جاي  بسياري  بود، اثرات  مانده  ها معطل قرن  كه
  حاصـل   را كـه   باز گرداند و فرد گرايي  اي قبيله  دوران  را به  باسواد عصر گوتنبرگ  انسان
  و تبـادل   گـردش   بـه  راديو  است  مدعي  لوهان  مك. كند  تبديل  گرايي جمع  بود، به  چاپ

امـا بـا   . كنـد  مـي   جهاني  هاي دهكده  به  بخشد و دنيا را تبديل بيشتر مي  سرعتي  اطالعات
. اسـت   سـازي  يكسان  قرار دهد، فاقد قدرت  چيز را در كنار هم  تواند همه مي  وجودآنكه
. كنـد   را زنـده   ها و اقوام ملت  گذشته  و خاطرات  قديمي  هاي و لهجه  تواند زبان راديو مي

ور  زنـد و شـعله   هـا را بـاد مـي    ملـت   قديمي  ها و خاطرات زير خاكستر زبان  راديو آتش
و   تمركززدايـي   را بـه   گذشـته   دارد تمركزگرايـي   كه  هايي با توانمندي  رسانه  اين. كند مي

 )202-203  ، صص1352رشيدپور، . (بخشد مي  تغيير جهت  جداسازي

  خـاطرات   بيداركننـدة   كـه   اسـت   تنها قدرتي  راديو نه«: گويد مي  لوهان  مك  كه  گونه همان
  ايـن   البتـه   رود كـه  شمارمي نيز به تمركز  عدم  گرا و خواهان  كثرت  نيرويي  است، بلكه  گذشته
 )360  همان، ص(» .خورد مي چشم به  الكترونيك  هاي رسانه  ها در تمامي ويژگي

  الكترونيـك   نهـاد، عصـر ارتباطـات     ارتباطـات   دنياي  عرصه  ا بهپ  تلويزيون  كه  زماني
  و گروهـي   قـومي   هـاي  فرهنـگ   و احيـاي   گرايي و كثرت  يافت  بيشتري  و شدت  قدرت
  را در زنـدگي   كتاب  جاي  تلويزيون  وقتي. يافت  ادامه  بيشتري  و شدت  با سرعت  گذشته
را   باشـد، كـل    داشـته   اجـزا توجـه    به  از اينكه  قبل  وي  شود كه مي  گيرد، سبب مي  انسان
  يكي  كند و با محيط مي  جدا احساس  اطرافش  او كمتر خود را از اشيا و موجودات. ببيند
و   ابعـاد غيرلغـوي    تقويـت   مختلـف، موجـب    حـواس   كـارگيري  با به  تلويزيون. شود مي

بـرد؛   سـر مـي   بـه   الكترونيك  در محيط  حاضر، آدمي  در زمان. گردد مي  ارتباطات  ديداري
ديگر نيـز    حسي  از طرق  بصري، بلكه  عاليم  تنها از راه  خود را نه  فراوان  اطالعات  يعني

ــداري  صــرفاً  قــديمي  محــيط، فضــاي  ايــن. دارد مــي  دريافــت ــاز هــم  گذشــته  دي   را ب
 .تر خواهد ساخت ارزش تر و بي غيرملموس

  تـدريج   خود را به  مكانيك  فرهنگ  بيستم  بشر در اواخر قرن  معتقد است  لوهان  مك
او از . كنـد  مـي   حركت  الكترونيك  زندگي  سوي  به  سرعت  و به  است  سپرده  فراموشي  به

  جهـان   گذارد كـه  مي  قدم  جانبه  و همه  كلي  جهاني  گريزد و به مي  و تخصص  جداسازي
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او . بيفتـد   اتفـاق   و در كنار هـم   تواند با هم چيز مي  ههم  جهان  در اين. است  الكترونيك
 :كند ادعا مي  چنين

  واقعـاً   آنكه  بدون  شد، ولي  منتهي  جامعه  بر افراد آن  و صنعتي  مكانيك  تأثير فناوري«
  رسـانيد كـه    جايي  افراد بشر را به  عصر الكترونيك  گفت  توان باشد، مي  نادرست  ادعايي
  مكانيكيغير  خود را از طريق  ايد مشكالتاند و ب  يكديگر وابسته  كنند به  ساساح  عميقاً
تـر از   مشـكل   خيلـي   پراكنـدگي   در عـين   يكدستي  نوعي  تضمين  طور كلي  به. كنند  حل

  و پراكنـدگي   يكدسـتي   ايـن   است، ليكن  گروهي  هاي آموزش  يكدست  هاي نمونه  تحليل
 )374  همان، ص. (»است  شده  نممك  در عصر الكتريسيته

  و ارتباطات  از فرهنگ  اي بارقه

  داشـتيم، همچنـان    بيـان   سرد و گرم  هاي رسانه  در باب  لوهان  نظر مك  در تبيين  تاكنون  آنچه
در   آن  در بعـد فنـاوري    ويـژه  بـه   جمعي  ارتباط  آميز وسايل و تأثير اغراق  بر مشروعيت، نقش

دانشـمند    است، امـا ايـن    يافته  نيز تعميم  آن  غربي  و مدل  تأكيد داشته  جوامع  نوگرايي  جريان
  هـايي   ايـده   طرح  ها به رسانه  و گرمي  سردي  خود در موضوع  هاي تحليل  الي در البه  كانادايي

  بـه  را  و ارتباطـات   فرهنـگ   از نگاه  اي بارقه  مدرنيته  هر چند ضعيف، در ادبيات  پردازد كه مي
  درك  بـراي »  در كتـاب   لوهـان   مـك . انـدازد  همگـرا مـي    ياد نظريه  افكند و ما را به خاطر مي

 :كند مي  اعتراف  اينچنين  فرهنگ  و نقش  اهميت  خود به  ي»ها رسانه

  از آنجـا ناشـي    اساسـي   آنهـا، اختالفـات    و تأثيرات  گرم  هاي در مورد رسانه«
  شـده   كار گرفتـه  به  گرم  سرد و يا فرهنگي  در فرهنگي  رسانه  نوع  اين  شود كه مي

ــد ــره. باش ــري به ــانه  گي ــرم  از رس ــي  گ ــو در فرهنگ ــي   رادي ــا ب ــرد ي ــواد،  س س
در   آن  العمـل  مغاير با عكـس   كامالً  شود كه مي  را باعث  شديدي  هاي العمل عكس
ا راديـو را  كشـوره   يا آمريكاسـت، زيـرا ايـن     انگلستان  چون  كشورهايي  فرهنگ
سواد آنهـا    سطح  سرد كه  در جوامع  كه  كنند، در صورتي مي  تلقي  تفنني  اي وسيله
  و تفننـي   تفريحي  گرم، كمتر جنبه  هاي رسانه  است، راديو و سينما و اصوالً  پايين
  شـديدتر از رسـانه    ها خيلـي  رسانه  اين  كنندة ديگر، اثر دگرگون  عبارت  به. دارند
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 )433  همان، ص. (»است  سواد آموخته  در فرهنگي  يزيونسرد تلو

  كنـد كـه   قلمـداد مـي    هايي رو در رو را زمينه  و ارتباطات  شفاهي  فرهنگ  لوهان  مك
با ذكـر    وي. سازد مي  است، متفاوت  بر آنها گذشته  در غرب  كه  ها را از آنچه تأثير رسانه

و   آفريقـايي   د روسيه، چـين، كوبـا و كشـورهاي   همانن  شفاهي  هاي از فرهنگ  هايي نمونه
  در اين  ارتباطات  بودن  العملي و عكس  و عمل  شفاهي  كند كه جنوبي، تأكيد مي  آمريكاي
مدنظر قـرار    مهم  عاملي  عنوان  به  اجتماعي  هاي بيني ها و پيش ها را بايد در تحليل فرهنگ

و   دسـت   بـا مشـكالت    متفـاوت   اي گونـه   به  ممرد  اين  شود كه مي  سبب  ويژگي  اين. داد
  بـراي   درك  قابـل   باشند كه  آنها داشته  به  نسبت  متفاوتي  احساس  كنند و اصوالً  نرم  پنجه
  شـفاهي   ارتباطـات   غلبـه   پردازد كه از هند مي  نمونه  ذكر يك  او به. ها نخواهد بود غربي
رو گـردد؛   روبـه   كشـي   لوله  آب  در توسعة  ميمرد  جدي  هاي با مخالفت  شد دولت  سبب

هـا و   بـر سـر چشـمه     حضـوري   هـا را از مالقـات   زن  فناوري  مردم، اين  زعم  به  چرا كه
  بـه   نيـز دولـت    و سرانجام  داشت باز مي  شفاهي  ارتباطات  گونه  اين  از مزاياي  مندي بهره
  گيـرد كـه   مـي   نتيجه  نمونه  او با ذكر اين). 102  همان، ص(كرد   ها اقدام لوله  آوري  جمع

هـا و   العمـل  عكـس   شفاهي، بـه   فرهنگ  با غلبه  در جوامعي  جمعي ارتباط  حضور وسايل
 .گذاشت، منجر خواهد شد  در غرب  از آنچه  متفاوت  تأثيراتي

حـد  از سواد را   بهره و بي  شفاهي  انسان  يك  طبيعي  دنياي  كه  معتقد است  لوهان  مك
باسـواد دشـوار     از مردمان  بسياري  براي  نكته  اين  تشخيص. سازد او مي  و حدود شنوايي

و   حسـي   جنبـه   كه  اطالعاتي  زمين، درك  مغرب  بصري  انسان  براي  كه  گونه همان. است
سـواد    را بـر پايـه    زمـين   مغـرب   تمـدن   او بنيـان . روسـت  روبه  دارند، با دشواري  لمسي

شـنوايي،    شـود و از نقـش   مـي   ديـداري   عملكردهاي  تقويت  سبب  داند كه مي  آموختگي
او   كـه   و غيركتبي  شفاهي  هاي در فرهنگ  آنكه  كاهد، حال مي  طور جدي به  و ذائقه  المسه

ديداري،   هاي ارزش  دارد و به  غلبه  شنوايي  شمارد، حس مي  مانده  و عقب  اي آنها را قبيله
و   گــرم  بينــايي  بــرخالف  شــنوايي  حــس  از آنجــا كــه. شــود نمــي  نهــاده  يچنــدان  وقــع

دارا هسـتند،    مان را توأ  العمل و عكس  شفاهي، عمل  هاي برانگيز است، فرهنگ حساسيت
خـود را در اختيـار     عمل، احساسـات   تواند در حين مي  سواد آموخته  غربي  فرهنگ  ولي
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 .ودنش  مواجه  العمل بگيرد و با عكس

  مختلـف   هاي شود، شكل مي  كتبي  از اندازه  بيش  فرهنگ  كه  زماني  لوهان  از نظر مك
آثـار    غربي، با سـيطره   در فرهنگ. دهند مي  و اعتبار خود را از دست  وشنود ارزش گفت

  گفـتن   سـخن . است  داده  بر سواد كتبي، گفتگو اعتبار خود را از دست  و تكيه  گوتنبرگ
  و نوشتاري  كتبي  در ادبيات  كه  است  بعدي  و منظور نيز همان  است  بعدي  تك  مردم  اين
  سنخ تواند با هم  نمي  فرهنگ  اين  حالتي، شاعر و نويسندة  در چنين. شود مي  توجه  آن  به

 .برقرار سازد  رود، ارتباط بعد فراتر مي  از يك  شفاهي، كه  فرهنگ  خود از يك

  در آن  شـفاهي   ارتباطـات   كـه   در فرهنگـي   رسـانه   آثار حضور يك  او به مقدمات،  با اين
  غربـي   در فرهنگ  رسانه  از حضور آن  را متفاوت  آن  كند و مشروعيت مي  است، اشاره  مسلط

يـا    در آمريكا، روسـيه، فرانسـه    معتقدند مطبوعات  پردازد كه مي  كساني  نكوهش  داند و به مي
در   مطبوعـات   خصوصيات  تفاوت  به  نمونه  عنوان  او به. است  را ايفا كرده  يواحد  نقش  چين

  الفبـايي   در فرهنـگ   مطبوعـات   كـه   كند و معتقد اسـت  مي  اشاره  آمريكا و روسيه  دو فرهنگ
  و اروپـا كـه    در روسـيه   آنكـه   اسـت، حـال    خـود گرفتـه    به  شفاهي  شدت  به  آمريكا، شكلي

  وي. انـد  را اخذ كرده  گرايانه  ادبيات  و عملكردهاي  است، خصوصيات  حاكم  شفاهي  فرهنگ
  دليـل   بـه   داند كـه  مي  تلفن  به  آمريكايي  نگاران زياد روزنامه  امر را در توجه  اين  از داليل  يكي

  صـورت   مـورد نيـاز را بـه     از اطالعـات   مستقيم، بسـياري   ايجاد ارتباط  زياد و امكان  سرعت
 )248  همان، ص. (آورند مي  دست  به  طريق  از اين  شفاهي

  و نخسـتين   جمعـي   ارتبـاط   وسـيله   يك  عنوان  راديو به  كه  لوهان، زماني  از نظر مك
  فرهنگـي   تشـابه   دليل  و آمريكا شد، به  اروپايي  ها وارد كشورهاي توده  الكترونيك  تجربه

  رسـانه   ايـن   اروپايي، تـأثيرات   آنها با ساير جوامع  تو تفاو  دو كشور آمريكا و انگلستان
دو   در ايـن   كـه   او معتقد است. بود  با ساير كشورها متفاوت  دو كشور در مقايسه  در اين
  ديداري، آنچنـان   فرهنگ شديد  هاي از جنبه  و برخورداري  با سواد بودن  سبب  به  جامعه
از   جوامـع   دهد و اين  انجام  كاري  نتوانست  راديو هم  بود كه  گسسته  از هم  قومي  روابط
  در ايـن   باسـوادي   ميـزان   بـاال بـودن  . ماندنـد   راديو مصون  دهندة  و تكان  ناگهاني  اثرات

يابند و در كـار    رهايي  شديد خانوادگي  هاي افراد از وابستگي  بود كه  شده  كشورها سبب
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ـ   عمـل   طور انفـرادي  به  و سياست   نگرانـي   آنهـا در آغـاز، بـدون     دليـل   ايـن   د و بـه كنن
  بصري  فرهنگي  هاي از جنبه  كه  هايي  در مقابل، ساير ملت. موجوديت راديو را پذيرفتند

  خـانواده   را تـداوم   بودنـد و جامعـه    كـرده   عادت  اي قبيله  زندگي  داشتند و به  كمي  بهره
 .دادند  يصتشخ  مهاجم  دانستند، راديو را عنصري مي

  پيـام   اين  كه  كند، معتقد است مي  اشاره  راديويي  پيام  تدريجي  تأثيرات  او به  كه  زماني
گـردد،   مـي   شديد تلقـي   با بازتابي  كننده گر و يكدست انسجام  غربي، پيامي  در كشورهاي

و   گذشـته   تجربيـات   ميـان   روسـيه، راديـو پلـي     و حتي  در آفريقا، هند، چين  آنكه  حال
راديـو    هـا در اثـر ضـربه    سنت  اين  شود كه مي  امروز در نظر گرفته  با دنياي  شده فراموش
  فردگرايـي   منـد بودنـد و احسـاس    از سواد بهـره   كه  اند، اما كشورهايي بيدار شده  دوباره
و   تداشـ   معكـوس   كـامالً   جهتـي   راديـو را كـه    و پيام  توانستند زبان داشتند، نمي  بااليي

  عـدم   با نوعي  پديده  جهت، اين  از اين. كنند  بود، درك  و قومي  خانوادگي  يادآور روابط
 .گشت  همراه  نامشخص  و تشويش  امنيت

را در   آن  كنـد، پـذيرش   مـي   اشـاره   سـينما و فـيلم    رسـانة   بـه   لوهـان   مك  كه  زماني
  تماشـاگران   كند، چرا كه قلمداد مي  تو راح  سريع  غربي  ثر از چاپ متأ  كتبي  هاي فرهنگ

او . شـوند  مـي   دعوت  كتاب  خواننده  يك  دروني  تخيالتي  و دنياي  رواني  تنهايي  همان  به
از   و شـكلي   ماننـد عكـس    از تجربـه، درسـت    غيـر شـفاهي    صـورت   عنـوان   را به  فيلم

  اندازه  همان  به  معتقد است داند و و نحو مي  از قواعد صرف  استفاده  بدون  هاي سخنراني
او معتقد . سواد باشند  باالي  نيز بايد برخوردار از درجه  فيلم  و عكس، مخاطبان  نشريات

بـا    دوربـين   تواننـد بپذيرنـد كـه     نمـي   مردم«آفريقا،  سواد مانند  بي  هاي در فرهنگ  است
  شخصـيتي   وقتـي   كه  معني  يا رها كند، بدين  خود دنبال  ميل  ها را به حركاتش، شخصيت

  بر سر او چـه   باالخره  بداند كه  است  مايل  آفريقايي  شد، انسان  خارج  دوربين  از محدوده
  هـاي  و نوشته  اند تا عكس كرده  عادت  باسواد كه  مخاطبان  گروه  كه  خواهد آمد، در حالي

  گونـه   كنند، ايـن   سطر پيگيري  خود، سطر به  بودن  خطي  منطق  به  را با توجه  نشريه  يك
، 1377لوهـان،    مك(» پذيرند مي  اعتراضي  هيچگونه  را بدون  شده  فيلمبرداري  هاي صحنه
  دانـد، مـردم   مـي   او آنهـا را بـدوي    كه  هايي فرهنگ  در چنين  در واقع). 532-534  صص
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  فرهنـگ   واسـطه  اروپا، به در  آنكه  بلد نيستند و حال  خوبي  ها را به ها يا فيلم عكس  ديدن
 .اند كرده  سينما عادت  پرده  پيمودن  خود براي  از چشم  استفاده  به  مردم  ديداري

  و تصـوير را بـا هـم     ها صـوت  ها، همانند روس آفريقايي  كند كه مي  او بيان  همچنين
ها  روس  كه شد، چرا  آن  ضعف  سبب  روسيه  سينماي  شدن  ناطق  دليل  همين  ندارند و به

  در خـود احسـاس    مسـاعي   اشـتراك   بـه   خود، نيـاز شـديدي    شفاهي  فرهنگ  واسطه  به
 .نخواهد شد  نياز آنها برآورده  تصوير، اين  صدا به  شدن  با اضافه  كنند كه مي

بـود    همـراه   متفاوتي  هاي و پذيرش  با تأثيرات  مختلف  نيز در جوامع  ظهور تلويزيون
  او حتـي . كنـد  مـي   امر بـار ديگـر يـادآوري     را در اين  فرهنگي  تنوع  عامل  نلوها مك  كه

  بـاوجود مصـونيت    شـود كـه   داند و متذكر مي مي  را متفاوت  در غرب  تلويزيون  تأثيرات
  توانسـت   از تصاوير تلويزيوني  فراوان  راديو، استفاده  در برابر عوارض  آمريكا و انگليس

  را ميـان   جديـدي   فردي  و روابط  احساسات  گويي  كند كه  اروپازده  نها را چنا آمريكايي
  ناخواسـته   اي گونـه   ها را بـه  سرزمين  اين  مردم  توانست  تلويزيون. است  كرده  حاكم  آنان
راديـو در    كـه   انقالبي، كاري  رسانه  دهد و مانند يك  سوق  يكسان  هاي شناخت  سوي  به

  گـذارد، حـال    بر جاي  در آمريكا و انگلستان  جدي  داد، تأثيرات  انجامدر اروپا   سي  دهه
 .بود  متفاوت  تأثيرات  اين  اروپايي  در ساير كشورهاي  آنكه

  لوهان  مك  جديد در نظريه  دو توجه

  مجـال   از ذكر آنهـا در ايـن    كه  است  رو شده روبه  متعددي  با انتقادهاي  لوهان  مك  نظريه
  چهاگر  كه  است  مهم  نكته  اين  هب  نظريه، توجه  اين  ما از بيان  اصلي  انگيزه. كنيم يخوددار

  و مشـروعيت   نقـش   لرنر، بـه   نظريه  مدرنيسم، ازجمله  همنوا با ساير نظريات  لوهان مك
و   ارتباطـات   فناوري  العاده فوق  اجتماعي، اهميت  در تحوالت  جمعي  هاي رسانه  بالمنازع

  غربـي   در كشـورهاي   نـوگرايي   با تأكيد بـر تجربيـات    و خطي  اي مرحله  ديدگاهي  ارائه
او   اينكـه   نخست: سطور آثار او وجود دارد  الي جديد در البه  كند، اما دو توجه تأكيد مي
هـا   رسـانه   انـواع   كند و ميـان  ها صادر نمي رسانه  همه  براي  واحدي  لرنر، حكم  بر خالف

. بخشـد  مـي   جديـدي   هاي لرنر، پيچيدگي  بسيط  نظريه  به  شود و در واقع مي  قائل  تفاوت
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  اي لوهان، هر رسـانه   مك  تاريخي  شد در نظريه  بيان  تفصيل  به  از اين  پيش  كه  گونه همان
. اسـت   نـاگزير از آن   انسـاني   جامعـه   آورد كـه  مـي   ارمغـان   بـه   خـاص   با خود فرهنگي

  ناميـد بـا فرهنـگ     چـاپي   را فرهنـگ   او آن  كـه   چـاپي   هاي رسانه  فرهنگي  دستاوردهاي
. داشـت   بـود، تفـاوت    چهـره   بـه   چهـره   ارتباطـات   معلول  از خود كه  قبل  دورة  شفاهي

او . آورد  همـراه   را بـه   الكترونيـك   با خود فرهنگ  الكترونيك  هاي ظهور رسانه  همچنين
را بـا    اجتمـاعي   تحـوالت   آنهـا در نـوع    و نقـش   الكترونيـك   هاي رسانه  تأثير انواع  حتي

 .دانست مي  يكديگر متفاوت

از يـاد    غير صـنعتي   را در جوامع  شفاهي  ارتباطات  لرنر، نقش  او برخالف  اينكه  دوم
تعبيـر او    و بـه   شفاهي  جديد را متاثر از فرهنگ  جمعي  ارتباط  وسايل  برد و پذيرش نمي
  حتـي   وي. پـردازد  مـي   تـأثيرات   ايـن   ارزيـابي   داند و به مي  جوامع  در اين  غالب  اي قبيله

حضـور و    آنهـا را در نحـوه    فرهنگي  كند و تنوع نمي  واحدي  غربي، حكم  جوامع  دربارة
هـا و   محـور بررسـي    كـه   نبايد از نظر دور داشت  البته. دهد ها مدنظر قرار مي تأثير رسانه

و   جديـد اسـتوار اسـت     هـاي  در جوامع، بر رسانه  نوگرايانه  توسعه  و در جريانا  ديدگاه
  خود اجازه  كند و به وارد نمي  در معادالت  كننده تعيين  عاملي  عنوان  را به  سنتي  ارتباطات

  در جريـان   پاياپـاي   و در تعـاملي   جمعـي   ارتبـاط   آنهـا را در كنـار وسـايل     دهد كه نمي
  اشـاره   سـنتي   هاي رسانه  توجه  قابل  و تأثيرات  موضوع  اصل  سازد، اما به  طرحم  نوگرايي

  هـاي  تر كند و غفلت پيچيده  را باز هم  ارتودوكسي  هاي نظريه  تواند بساطت مي  كند كه مي
تـر   جـدي   و بررسـي   توجهات، مـا را در مطالعـه    اين. كند  برطرف  را تا حدودي  گذشته

راغبتـر    بعـدي   تك  از ديدگاه  و خودداري  در تحليل  از بساطت  و دوري  سنتي  ارتباطات
 .سازد مي
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   دوم  فصل
  در ايران  ديني  سنتي  هاي رسانه

  ارتباطي  تحوالت، عناصر و كاركردهاي

   سنتي  ارتباطات  مطالعه  ضرورت

  اي رسـانه   هاي غول  گيري و شكل  جمعي ارتباط  وسايل  در عصر حضور و سلطه  كه  آنگاه
  تحقـق   مـدرن   دنيـاي   دسـتاوردهاي   ايـن   اتكا به  بدون  و شگرف  بزرگ  اي جديد، واقعه

كـرد و    جديـد ايسـتادگي    هـاي  رسـانه   و اطالعاتي  ارتباطي  در برابر هجوم  و حتي  يافت
  زد، ذهـن   هـم  بـر   آنهـا را يكبـاره    انـدركاران  دست  ريزي و برنامه  ها تالش سال  محصول
  شـده، يعنـي    فرامـوش   واقعيتـي   متوجه  و ارتباطي  اجتماعي  علوم  از انديشمندان  بسياري

در   در كشـورهاي   غربي  و توسعه  نوسازي  الگوهاي  گرديد و ناكارآمدي  سنتي  ارتباطات
 . رسانيد  اثبات  را به  توسعه  حال

  رسـاني، بسـيج   را در اطـالع   سـنتي   هـاي  هرسان  ايران، بار ديگر نقش  اسالمي  انقالب
  گذارد و عـالوه   نمايش  معرض  به  جامعه  بر رفتارهاي  عميق  و تأثيرگذاري  افكار عمومي

  اسـالم   جهـان   بـه   مربوط  نوين  را در معادالت  ديني  سنتي  هاي رسانه  ويژه  جايگاه  بر آن
 .وارد ساخت

  در سـال » جديـد در جامعـه    هاي رسانه: رتباطاتا  تكنولوژي»  راجرز در كتاب  اورت
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  كنـد كـه   مـي   ايران، بيان  اسالمي  از رخداد انقالب  سال  هفت  از گذشت  پس  يعني 1986
در   نتوانست  و الكترونيك  فراگير نوشتاري  هاي رسانه  باوجود در اختيار داشتن  شاه  رژيم

  يـك   شاه  رژيم  در مقابل«افزايد  مي  سپس  وي. كند  ايستادگي  سنتي  ارتباطات  برابر شبكه
هزار مسجد وجود  90و   نفر رهبر مذهبي 200شده، حدود   سازماندهي  غيررسمي  شبكه
و در   با روحـانيون   همواره  از كشور، وي  خارج  به  خميني  باوجود تبعيد امام... و   داشت
  ايـران   بايـد از انقـالب    سـوم   جهان  رهايكشو  كه  درسي... بود   در ارتباط  با مردم  نتيجه

  اينچنـين   هاي رسانه  به] و [   فردي بين  هاي كانال  به  بيشتري  اهميت  كه  است  بگيرند، اين
 )39  ، ص1379فرقاني، . (»بدهند  كوچك

  در انقـالب   سـنتي   ارتباطات  تجربه  نيز با بررسي )William Hachten( هاكتن  ويليام
  چهـره   از ارتباطـات   بود، چون  سابقه داد بي  روي  در ايران  آنچه  كند كه تأكيد مي  اسالمي

  انقـالب   به  خدمت  براي  نماز جمعه  هاي ها و خطبه سنتي، راهپيمايي  چهره، ارتباطات  به
  رسـانه ) ره(خمينـي   امـام   كـه   تافلر نيز معتقد است  الوين (Hachten,1981) شد  استفاده
سـوم،    موج  را با فناوري  روحانيون  چهره  به  و چهره  شفاهي  هاي موعظه  ل، يعنياو  موج
  دكتـر كـاظم  ). 1370تـافلر،  (كرد   تكثير تلفيق  ساده  هاي و دستگاه  صوتي  نوارهاي  يعني

  داد كه  نشان  اسالمي  انقالب  تجربه«: نيز معتقد است  در ايران  معتمدنژاد، استاد ارتباطات
  مـا بـه  . كند  ما كمك  هاي هدف  به  را دارد كه  آن  توانايي  سنتي، بالقوه  ارتباطات  اناتامك
  ارتباطـات   هـاي  بوديم، شيوه  پرداخته  غرب  نگاري  روزنامه  تقليد از شيوه  به  كه  دليل  اين

خـود را    بار ديگر كـارايي   ارتباطات  نوع  انقالب، اين  را طرد كرديم، اما در جريان  سنتي
كردنـد    را فـراهم   امكان  اين... و   جمعه  تاسوعا و عاشورا، نمازهاي  راهپيمايي. داد  نشان
  و مـدرن   سنتي  كاربرد ارتباطات  پس. قرار گيرند  در كنار هم  و مدرن  سنتي  ارتباطات  كه

  اي شـيوه   تـرين به  سـنتي   ارتباطـات ... بيشتر از آنها شد  هر چه  استفاده  باعث  در كنار هم
 )40، ص1379فرقاني، . (»...كرد  استفاده  توسعه  اهداف  براي  از آن  توان مي  كه  است

  ارتباطـات   مختلف، موضوع  در كشورهاي  ارتباط  شرايط  و بررسي  يونسكو با مطالعه
  اسـت   برايد تأكيد شده  مك  كميسيون  در گزارش  ويژه و به  قرار داده  را مورد توجه  سنتي

  بـه   آنهـا، بلكـه    ويژه  ارتباطي  هاي ارزش  علت  تنها به  نه  فردي و ميان  سنتي  ارتباطات  كه
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  بـه   ارتبـاطي   هـاي  فعاليـت   محدود سـاختن   همچون  ناصوابي  هاي گرايش  تصحيح  سبب
ار قـر   ضرر مباحثات، بايد مورد حمايت  به  اطالعات  به  افراطي  و اهميت  خاص  اي حرفه
 )1368برايد،   مك. (گيرند

  هـاي  و فنـاوري   جمعـي  ارتبـاط   وسـايل   توسعه«: است  آمده  گزارش  در اين  همچنين
  در همـه   فـردي   ميـان   و ارتباطـات   سنتي  هاي رسانه  كه  نبايد از اهميتي  ارتباطي  پيشرفته
  نوين  ارتباطي  وسايل  متعدد بين  هاي در موقعيت  طور قطع  به. دارا هستند، بكاهد  جوامع

  وسـايل   دو گونـه   اين  سازي آميخته. وجود دارد  هايي سنتي، همبستگي  ارتباطي  و وسايل
  بـه . منجـر گـردد    جـالبي   هاي تجربه  تواند به يكديگرند، مي  مكمل  عناصر آن  كه  ارتباطي

  جـاي   دهد، به مي  پوشش  كه  مخاطباني  به  با توجه  الكترونيك  ارتباطي  وسايل  ترتيب  اين
 )همان. (»آنها گردند  شوند بايد مكمل  سنتي  ارتباط  وسايل  جانشين  آنكه

  از مشـروعيتي   همـواره   در ايـران   آن  مـورد اسـتفاده    هـاي  در رسـانه   سنتي  ارتباطات
مراكـز  . است  ساخته فرد مي  را منحصر به  آن  ارتباطي  تأثيرات  كه  برخوردار بوده  بديل بي

كشور   مرزهاي  در داخل  اسالم  از گسترش  پس  ويژه و به  ايران  در تاريخ  سنتي  ارتباطات
  و بسيج  افكار عمومي  دهي در شكل  اي ويژه  نقش  اسالمي  سنتي  هاي رسانه  گيري و شكل

  دورههدفمند استعمار در   و مبارزه  ارتباطي  نوين  هاي داشتند و باوجود حضور رسانه  آن
  خـود را از دسـت    مردمـي   مشـروعيت   دينـي، هيچگـاه    هـاي  سنت  عليه  قاجار و پهلوي
  همگان  رخ  خود را به  اجتماعي  جايگاه  ايران  اسالمي  انقالب  در پيروزي  ندادند، تا اينكه

  ارتباطي، معادالت  نوين  هاي رسانه  شدن  و اسالمي  اسالمي  جمهوري  با تشكيل. كشيدند
شـد و    تحـوالتي   دسـتخوش   ديني  كاركردهاي  در حوزه  ويژه به  و نوين  سنتي  هاي رسانه
و   از ارتبـاط   تـاريخي   گذشـته   تصويرهاي  و رسوخ  با رسوب  همراه  جديدي  هاي تجربه
بودند خـود را در    نتوانسته  هيچگاه  كه  جمعي  ارتباط  وسايل. دو آغاز شد  اين  ميان  تلفيق
حضـور    امكان  سنتي  هاي كنند، در كنار رسانه  احساس  مشروع  ايران  مسلمان  جامعه  ميان

پديد آمد تـا از    ارتباطات  سنتي  وسايل  نيز براي  فرصت  اين. را پيدا كردند  مردمي  مقبول
  جمعـي   هـاي  رسـانه   مـدرن   هاي و ساير ويژگي  فناوري، فراگير بودن، سرعت، دسترسي

 .مند شوند خود بهرهمقاصد   براي



 ها و دين رسانه/  82

را   آن  ديني  در حوزه  ويژه به  در ايران  سنتي  ارتباطات  مطالعه  شد، ضرورت  بيان  آنچه
  با توجـه   مدرن ـ  سنتي  ارتباطي  همزيستي  جديد بايد نوعي  در شرايط. سازد مي  مضاعف

  توفيقـات   ارتباطات  يدين  در كاركردهاي  ويژه كشور را ايجاد كرد تا به  فرهنگي  شرايط  به
 . آيد  دست به  الزم

  هـاي  رسـانه   ارتبـاطي   هـا و كاركردهـاي   از پژوهش، تاريخچه، ويژگي  بخش  در اين
همگـرا    نظـري   ديدگاه  كرد تا بر پايه  را هر چند گذرا مرور خواهيم  در ايران  ديني  سنتي

 .آيد  دست به  با اهداف  متناسب  بعدي  هاي بررسي  براي  الزم  دستمايه

  بندي و تقسيم  تعاريف

  بـه   چهره  بر ارتباطات  متكي  شود كه مي  را شامل  انساني  از ارتباطات  دسته  آن  سنتي  ارتباطات
  سـاخته   را محقق  اجتماعي  نوين، ارتباطات  جمعي  ارتباط  از ظهور وسايل  و پيش  بوده  چهره
  نيازهـاي   رفـع   خـود را در جهـت    نيـز كاركردهـاي    مـدرن   هاي از ظهور رسانه  و پس  است

  محتـوا تعريـف    بر مبناي  سنتي  اساس، ارتباطات  بر اين. است  استمرار بخشيده  مردم  ارتباطي
  هـاي  از رسـانه   پـيش   در دوره  آن  و قـدمت   مورد اسـتفاده   هاي رسانه  ويژگي  شود و اين نمي
 .خواهد بود  از ارتباطات  نوع  نتميز اي  مالك  كه  است  چاپي  مدرن

  مـوثري   و نقش  از ورود اسالم، جايگاه  از ديرباز و پيش  سنتي  در كشور ما ارتباطات
  هـاي  هـا، كاروانسـراها، بازارهـا، ميـدان     چاپارخانـه . است  داشته  سرزمين  اين  در فرهنگ

  بـراي   گسترده، مراكزي  هاي خانواده  و صميمانه  گرم  جمع  ها و حتي خانه و قهوه  عمومي
  بـه   دست  از اين و  تجارب  و تبادل  رساني، يادگيري فراغت، تربيت، اطالع  اوقات  گذران

  شـبكه   و اسـالمي، ايـن    ايرانـي   دو فرهنگ  و از تالقي  از ورود اسالم  پس. آمد شمار مي
  افـزوده   مجموعـه   يـن ا  جديد بـه   با كاركردهاي  نوين  هايي شد و رسانه  متحول  ارتباطات

  و پيـدايش   اسالمي  كاركردهاي  شدن را بايد در افزوده  پديد آمده  تحول  مهمترين. گرديد
 . جستجو كرد  ديني  هاي رسانه

  اسـت   ارتبـاطي   از وسايط  دسته  آن  اسالمي  سنتي  هاي ترتيب، منظور از رسانه  اين  به
  خود بـه   كاركرد اصلي  عنوان  را به  اسالم  هاي ه، پيامچهر  به  چهره  با اتكا بر ارتباطات  كه
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  مـدرن   هـاي  ظهـور رسـانه    از دوره  پـيش   ها به رسانه  اين  قدمت. كنند مي  منتقل  مخاطبان
خواني، زيارتگاه، حسـينيه، تكيـه،    دعا و روضه  مسجد و منبر، مجلس. گردد باز مي  چاپي

  و از ايـن   علميه، نماز جمعه  و حوزه  ه، مكتبخانهمذهبي، تعزي  هاي مهديه، فاطميه، هيأت
و تـأثير    نقـش   كه  بدانيم  اسالمي  سنتي  هاي رسانه  را بايد از جمله  خانواده  و حتي  دست

  اسـالمي   ناب  معارف  و انتقال  و حفظ  ايران  شيعي  جامعه  تحوالت  آنها در تاريخ  ارتباطي
. اسـت   كـرده   موثر عمل  ارتباطي  شبكه  يك  عنوان  وز نيز بهو تا امر  بوده  بسيار با اهميت

از   و غيرديني  ديني  به  سنتي  هاي رسانه  ارتباطي، در تقسيم  وسايط  اين  جاري  در پژوهش
  كـه   قبيـل   هـا و از ايـن   هـا، زورخانـه   خانه، ميهماني  مانند بازار، قهوه  سنتي  ساير وسايط
  مختلـف   عملكـرد آنهـا در مقـاطع     شوند، اگر چه جدا مي  نيست  آنها ديني  كاركرد اصلي

 .است  و همسو بوده  يكپارچه  تاريخي

  بررسـي   بـه   دينـي   سنتي  هاي رسانه  با فرايند ارتباطي  منظور آشنايي  بخش، به  در اين
تاريخچـه،    و در هـر مـورد بـه     پرداخـت   خـواهيم   سنتي  مراكز ارتباطات  از اين  تعدادي

  تـاريخي   تأثيرات  و مهمترين  ارتباطي، كاركردها، مخاطبان  هاي ها، شيوه گران، پيام رتباطا
 .داشت  خواهيم  موجود آنها اشاره  و وضعيت

 مسجد

اَن  و  لهالمساجد ل  ع18  جن، آيه  سوره(اَحدا   اهللا  َفال تَدعوا م( 

  شـده   شـود، دانسـته   مي  سجده  آن در  كه  محلي  معني  به» سجد«از   عربي  مسجد در لغت
نمـاز و    منظـور برگـزاري    بـه   گردد كه مي  اطالق  معين  مكاني  به  در اصطالح  است، ولي

  و بـه   اسـت   شـده   مسجد خوانده  وقف  آنجا صيغه  و براي  ايجاد گرديده  مسلمين  نيايش
  و روايـات   سـالم، آيـات  در ا. است  مترتب  نيز بر آن  و آثار خاصي  شرعي، احكام  لحاظ

  روايـت   ايـن   به  نمونه  عنوان  به  كه  است  وارد شده  آن  مسجد و فضيلت  در باب  بسياري
 :كنيم مي  اشاره) ع(صادق  از امام

  مـن   اهللا  اتاها متطهـرا طهـره    و من  االرض  في  اهللا  المساجد فانها بيوت  باتيان  عليكم«
). 384  ، ص83  بحـار االنـوار، ج  (» ...و الدعا   الصاله  اكثروا فيهف  زواره  من  و كتب  ذنوبه
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هسـتند و    زمين  خدا بر روي  هاي آنها خانه  مساجد بياييد چرا كه  به  كه  بر شماست  يعني
  او را از جمله  سازد و نام مي  پاك  مسجد بيايد، خدا او را از گناهانش  به  با پاكي  هر كس
 .بسيار نماز و دعا بخوانيد  در آن  پس. كند مي  خود درج  زائران

  بر تاريخچه  مروري

  رسـول   هجـرت   واقعـه . آيد شمار مي به  اسالم  دين  گرانبهاي  از دستاوردهاي  مسجد يكي
بـود تـا     اسـالم   بـراي   حكومتي  و پايگاهي  ايجاد مركزيت  معناي  مدينه، به  به) ص(اكرم

را بنـا نهنـد، لـذا      اسالمي  جامعه  اوليه  هاي كنند و بنيان  جمعگرد محور پيامبر ت  مسلمانان
  مسـجد قبـا و سـپس     نبـا سـاخت    نخسـت   در گـام   گرفـت   تصـميم ) ص(پيامبر اسـالم 

  نمـاز و عبـادات    برپـايي   را براي  هايي بخشد و مكان  را تحكيم  وحدت  النبي، اينمسجد
) ص(خـدا   رسـول   هـاي  برنامه  اعالم  براي  مراكزي  مساجد به  اين. كند  تأسيس  مسلمانان

  گـرد هـم    از هفته، مسلمانان  روزانه، در روز معيني  عبادي  بر اجتماع  شد تا عالوه  تبديل
  شـور و مشـورت    بـه   و مسـلمانان   اسـالم   مصـالح   پيامبر در خصوص  آيند و در خدمت

و   افـراد، داوري   آمـوزش   سالم، بـراي ا  ارتباطي  پايگاه  به  مسجدالنبي  تدريج  به. بپردازند
. شـد   تبـديل   اسـالمي   حكومـت   هـاي  سياست  و ابالغ  و بررسي  مسلمانان  ميان  قضاوت

 )450-460  ، صص1378، 1  سبحاني، ج(

  معمـولي   بـا سـنگ    چهـار ديـواري    از يك  بود كه  بسيار ساده  مسجد، بنايي  نخستين
  خرمـا بـه    درخت  هاي با حصير و برگ  جوي، سقفي  طشراي  دليل  شد و بعدها به  ساخته

قـرار    اتـاق   در وسـط   سـقف   نگهدارنـدة   عنوان را به  نخلي  درخت  كردند و تنه  اضافه  آن
  سـتون   ايـن   نمـاز بـه    از اقامه  پس  ارشاد مسلمانان  هنگام  به) ص(محمد  حضرت. دادند
  بعـدها نخسـتين  ). 136  ، ص1362پيرنيـا،  (د پرداختنـ  مي  ايراد سخن  دادند و به مي  تكيه

پيـامبر را    يـت  رؤ  بود و امكان  نشستگاه  و يك  دو پله  و داراي  چوب  از جنس  منبر را كه
بر فراز ) ص(پس، پيامبر اسالم  مسجد آوردند و از آن  ساخت، به مي  فراهم  همگان  براي
  بـا مـردم    ايراد سخن  سنت  رداختند و اينپ مي  مهم  موضوعات  و اعالم  ايراد خطبه  به  آن

 )40  ، ص1372محمدي،   گل. (دارد  امروز رواج  منابر مساجد تا به  بر روي
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بـاز و    آن  روي  كـه   اسـت   صـحن   نـام   به  اي ميانه  قسمت  مساجد داراي  اغلب  اكنون
باشد  مي  قبله  رواق  آن  ترين وسيع  دارد كه  چهار رواق  آن  اطراف. است  نيز مسقف  گاهي

  كـه   اسـت   يا مناره  ذنه يا چند مأ  يك  داراي  هر مسجدي. نيز در آنجا قرار دارد  و محراب
 )18416  ، ص1373، 6دهخدا، جلد . (وجود نداشت  مسلمانان  در مساجد اوليه

  تـزيين   امـروزه   و در مقابـل   در مسـاجد مجـاز نيسـت     و تصويرگري  مذهبي  نقاشي
 .است  و رايج  معمول  ها و منبرها در حد زيادي ها، محراب ا، ايوانديواره

  ترغيـب   قبايـل   مساجد در ميـان   ساختن  را به  بر مدينه، مردم  عالوه) ص(خدا  رسول
مسـاجد    ترتيـب   اين  فرمودند و به مي  همكاري  آنها با مردم  خود در ساختن  كردند و گاه

مسـجد،    در سـاخت . شدند  ساخته  قبايل  و در ميان  مدينه  در اطراف  ايشان  توسط  زيادي
از آن، مسجد قبا را   با الگوبرداري  بود و ايشان  كعبه  شريف  بناي  به) ص(نظر پيامبر اكرم

و   اجتماعي  حيات  آغازين  ها و شهرها، نقطه آبادي  قلب  عنوان  بنا نمودند و لذا مسجد به
  در آن  افكار و عقايد و هنر اسالمي  معني  تمام  شد و به  اسالمي  تمدن  شهرهاي  گسترش

شـد و    سـاخته   شـهري   بازار در مركز بافت  مساجد جامع، در وسط  چنانكه. تبلور يافت
  خـود، حامـل    بود و هـر دو در بطـن    در كنار هم  معاد و معاش، دنيا و آخرت نمايشگر

  و مـردم   مسلمانان  در زندگي  مهمي  بناها نقش  نرو اي  از اين. بودند  اسالم  ديني  هاي پيام
  عمـل   ديني  رسانه  و مهمترين  بزرگترين  عنوان  به  تاكنون  و از صدر اسالم  كشورها داشته

  مخصـوص   كـه   نداشـت   مسـجد بـزرگ    از يـك   در آغاز امر، هر شهر بيش. است  كرده
مسـاجد تنهـا در شـهرها      ايـن . اميدندن مي  را مسجد جامع  بود و آن  نماز جمعه  برگزاري

  ايـن   اهميـت ). 167-184  همـان، صـص  (آنها بود   منبر، مشخصه  و داشتن  وجود داشت
  هـم   شهري  بود، اهميت  فاقد مسجد جامع  اگر شهري  بود كه  حدي  مساجد در شهرها به

  نمازهـاي   بـراي و آمد   رفت  سختي  به  ، اما بعدها با توجه)8  ، ص1374كياني، (  نداشت
 .شدند  ساخته  متعددي  يوميه، مساجد كوچك

بنا بـا    و اين  يافت  توسعه  اسالمي  هاي اسالم، قلمرو سرزمين  و با گسترش  تدريج  به
  سـبكي   هـر سـرزميني، داراي    و هـوايي   و آب  اقليمي  با وضعيت  زمان، متناسب  گذشت

 .پيدا كرد  چشمگيري  وسعت  اسالمي  يلاص  رسانه  اين  خود شد و حوزه  به  مخصوص
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  مساجد در ايران

  جديـد، شـور و اشـتياقي     آيـين   بـه   مردم، عشـق   شيعي  هاي و با گرايش  در كشور ايران
و هنـر    انديشه  و توسعه  روي، در بسط  وجود آورد و از همين  به  ناپذير در مردم  وصف

 .ندا داشته  توجه قابل  اسالمي، ايرانيان، سهمي

  جديـد از سـوي    و آيـين   ديـن   ايـن   و پـذيرش   مسلمان  سربازان  توسط  ايران  با فتح
  از اولـين . آغاز شـد   در ايران  مسلمانان  اقدامات  نخستين  عنوان مسجد به  ايرانيان، ساخت
  مسـجد خليفـه    بخـارا و سـپس    در سيستان، مسجد جـامع   مسجد آئينه  به  مساجد ايراني

بروجـرد    دامغان، مسجد نيريز، مسجد جامع  خانه  و تاري  فهرج  سجد شوشدر م  مهدي
 )70  ، ص1371ضميري، . (كرد  اشاره  توان يزد مي  و مسجد جامع

  مسـلمانان   هـاي  فعاليـت   مركز عمـده  ـ  بزرگ  خراسان ـ  ايران  هجري، شرق  دوم  در قرن
  هـاي  عصـر سلسـله    در همـين . بخشند  اييره  عباسيان  داشتند خود را از سلطه  تالش  بود كه
وجـود   بـه   ايران  مختلف  در نقاط  بويه  و آل  صفاريان، طاهريان، سامانيان، علويان  مثل  مستقلي
پيـدا    بيشـتري   گسـترش   و عضدالدوله  فخرالدوله  شيعه، توسط  آيين  بويه آل  در دوران. آمدند

  سـعي   دوران  ايـن   شـيعي   فرهنـگ   به  بخشيدن  در وسعت  عباد، وزير آنان  بن  كرد و صاحب
  آن  يـزد از جملـه    امـام   هددواز  و بقعه  اصفهان  از مسجد جامع  هايي بخش  ساخت. وافر نمود

 .است  نمانده  بر جاي  آثار زيادي  دوره  اين  از بناهاي  لكن. هاست تالش

  حكومـت   دوران  و طـي  شـد   داده  اهميـت   سـازي  كـاخ   بيشـتر بـه    غزنويان  در دوره
  از مهمتـرين . يافـت   زيـادي   مسـاجد، رونـق    از جمله  مذهبي  بناهاي  سلجوقيان، ساخت

اردسـتان،    اصـفهان، مسـجد جـامع     از مسـجد جـامع    توان مي  دوره  اين  مساجد معروف
، مسـجد  )قـرار دارد   اصفهان  شرق  كيلومتري 42در   برسيان  منطقه(  برسيان  مسجد جامع

كـار    و روي  سـلجوقيان   حكومت  با انقراض. برد  نام  اردبيل  و مسجد جامع  قزوين  امعج
  بناي  كرد كه  خود را حفظ  اهميت  مساجد همچنان  خوارزمشاهيان، ساخت  سلسله  آمدن

، )اسـت   و افغانسـتان   ايـران   مرز كنوني  در نزديكي  اي منطقه  زوزن(  زوزن  مساجد جامع
  شـده   نيشابور و سـبزوار واقـع    شهرهاي  خراسان، بين  فرومد در منطقه  ايروست(فرومد 
 .آيد شمار مي به  دوره  آثار آن  و گناباد از جمله) است



 87/ هاي سنتي ديني در ايران  رسانه: فصل دوم  

رو  روبـه   اي سابقه بي  با تحوالت  اسالم  و جهان  هجري، كشور ايران  هفتم  با آغاز قرن
  هـاي  سلسـله   كار آمدن  و روي  شينپي  هاي حكومت  رفتن  از ميان  سبب  مغول  حمله .شد

نيـز    دوران  در ايـن . كردند  حكومت  بر ايران  و تيموريان  ايلخانان  با نام  گرديد كه  مغولي
  امكـان   ايـران   مغـوالن، هنرمنـدان    حكـومتي   حاضر در دستگاه  ايراني  با تدبير دانشمندان

سـجد گوهرشـاد، مسـجد    ورامين، مسجد ملـك، م   مسجد جامع  چون  مساجدي  ساخت
 .آوردند  دست تيمور در سمرقند را به  كبود تبريز و مسجد جامع

در . ق. ه  907  در سـال   صفوي  اسماعيل  شاه  توسط  صفويه  مغوالن، سلسله  از دوره  پس
در . كـرد   منتقـل   قزوين  را به  طهماسب، پايتخت  وي، شاه  وجود آمد و جانشين  شهر تبريز به

از   اســالمي، يكــي  شــدند و تمــدن  صــفوي  دســتگاه  وارد عرصــه  شــيعه  علمــاي  دوره  ايــن
و بـا    عبـاس   شاه  حكومت  در دوران  ويژه كرد، به  خود را تجربه  حيات  هاي دوره  شكوفاترين

از   و هنـر، آثـار مانـدگاري     و ادب  علـم   در عرصـه   اسالمي  علماي  اصفهان  به  پايتخت  انتقال
شـد    انجام  اي سابقه  بي  و كمال  با زيبايي  دوره  مساجد در اين  ساخت. گذاشتند  خود بر جاي
  مسـاجد ديگـر بـا انـواع      و بسـياري   ساوه، مسجد علي  ، مسجد جامع...ا لطف  و مسجد شيخ

 .را برانگيخت  همگان  مسلمان، حيرت  هنرمندان  هاي نويسي و خوش  تزئينات

  هـاي  بحـران   دسـتخوش   داخلي  و ثبات  نسبي  ، آرامشصفوي  سلسله  بعد از انقراض
  در ايـن . حكمفرما شدند  بر ايران  و قاجاريه  افشاريه، زنديه  هاي شد و حكومت  مختلفي

معمـاري، زيبـايي،     و نوع  هنري  از جهت  يافت، لكن  مساجد ادامه  ها روند ساخت دوره
قـزوين،    شيراز، مسجد النبـي   د وكيلمسج. را نداشت  صفوي  بناهاي  و عظمت  استحكام

  دوران  ايـن   بناهاي  از جمله  تهران  سپهساالر و مسجد جامع  سمنان، مدرسه  مسجد جامع
 .آيند شمار مي به

بـا    محمدرضـا شـاه    و سـپس   رضا شاه  و برخوردهاي  نگرش  و با نحوه  پهلوي  در دوران
در   كوچـك   هـاي  خانـه   صورت  مساجد به  ساخت. شد  مساجد دچار افول  مظاهر ديني، بناي

آمـد و    عمـل   به  ممانعت  و مذهبي  ديني  و تظاهرات  مساجد جامع  وسيع  آمد و از اجتماعات
يافتنـد و از    توسـعه   دسـت   ها و از اين ها، كازينوها و كاباره خانه آن، سينماها، نمايش  جاي  به

اجتمـاعي،    گسـترده   ارتباطـات   ايـران   ر تـاريخي ادوا  در تمـام   ولـي . شد  مساجد كاسته  رونق
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  و منشـأ تحـوالت    پذيرفتـه   صـورت   دينـي   رسـانه   ايـن   از طريـق   آن  در بعد مـذهبي   ويژه به
  شـريف   هـاي  مشروطه، مساجد در كنار حرم  در قيام  چنانكه. است  نيز بوده  فراواني  اجتماعي
و   حركـات   آغازين  نقطه  عبدالعظيم  تو حضر) س(معصومه  ، حضرت)ع(رضا  امام  حضرت

  در مسـاجد صـورت    از آن  پس  و مبارزات 1342خرداد   پانزده  قيام. بود  بعدي  تحوالت  ادامه
بودنـد و از    اجتماعي  رساني ارشاد و اطالع  براي  مراكزي  همواره  مقدس  اماكن  و اين  پذيرفت
  مـردم   دسـت   بـه   دينـي   و ديگر بزرگـان ) ره(ماما  حضرت  ها و رهنمودهاي جا اعالميه  همان
  و سـرانجام   گرفت  شكل  رفته رفته  شكوهمند اسالمي  انقالب  ها بود كه كانون  از اين. رسيد مي

  بـه   از توجـه   شـد، مـوجي    بيـان   بخـش   ايـن   در ابتداي  كه  گونه رسيد و همان  پيروزي  نيز به
 .برانگيخت  انديشمندان  را در ميان  سنتي  هاي موثر رسانه  كاركردهاي

  يافت  كشور رونق  مختلف  مساجد در نقاط  و توسعه  اسالمي، ساخت  از انقالب  پس
 1375  كشـور در سـال    مـذهبي   مسـاجد و امـاكن    شناسنامه  تهيه  طرح  نتايج  كه  تا جايي

 57635  رقـم در ايـران، مسـاجد بـا      مـذهبي   مكـان  78908از تعـداد    دهـد كـه   مي  نشان
  انسـاني   نيـروي   سـال   در ايـن . است  داده  خود اختصاص  را به  رقم  بيشترين) درصد73(

  سـمت   بر اساس  آن  آمار تفكيكي  كه  است  نفر بوده 193179امور مساجد   در اداره  فعال
 )9-12  ، صص1377مركز آمار ايران، . (است  آمده 2-1  شماره  در جدول

  عنوان خود به  عبادي  رسالت  بر انجام  اسالمي، مساجد عالوه  انقالب از  پس  در دوره
و   از اسالم  دفاع  براي  آنان  و بسيج  و سازماندهي  جوانان  و تربيت  تعليم  براي  هايي پايگاه

  طور گسترده  و به  را طراحي  مختلفي  فرهنگي  هاي و فعاليت  كرده  عمل  اسالمي  سرزمين
 .اند در آوردهاجرا   به

  مساجد كشور   انساني  تعداد و درصد نيروي -2-1  شماره  جدول
 1375: بر حسب سمت

  سمت
هيات   امام جماعت

  امنا
  خادم

ساير 

  كاركنان

اظهار 

  نشده
  جمع

  نايب  موقت  راتب

  193179  436  34980  27885  101008  2449  8553  17868  تعداد

  100  2/0  1/18  4/14  3/52  3/1  4/4  3/9  درصد
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 مساجد  در رسانه  عناصر ارتباطي

  مخاطبـان   گـوش   خـود را بـه    پيـام   دينـي   رسـانه   اين  از طريق  كه  گري ارتباط  نخستين
  نقش  اين) ع(معصوم  صحابه، خلفا و امامان  از ايشان  پس. بود) ص(رسانيد، پيامبر اسالم

  روحاني  اغلب  كه  ت، سخنرانان، وعاظو جماعا  جمعه  امامان  امروزه. گرفتند  را بر عهده
از   پـس   دوره  در طـول   آينـد، اگـر چـه    شمار مي به  رسانه  اين  اصلي  آفرينان  هستند، پيام

  علـوم   هنرمنـدان، سياسـتمداران، انديشـمندان     همچـون   اقشـار ديگـري    اسالمي  انقالب
 .اند شده  افزوده  جمع  اين  به  مناسبت  به  و نظاميان  غيراسالمي

  در ايـن   شـده   خلـق   هـاي  پيـام   خدا بر پا شد، عمـده   عبادت  مسجد براي  از آنجا كه
شد، مسجد را بايـد    بيان  كه  گونه است، اما همان  اسالم  دين  از معارف  نيز برگرفته  رسانه

  طـرح   يبـرا   مركـزي   به  را تبديل  آن  كه  بدانيم  اسالمي  و حكومت  اسالم  پايگاه  نخستين
  علـوم   و آمـوزش   و داوري  و نيـز قضـاوت    سياسي، اجتماعي، اقتصادي  مختلف  مباحث
  دينـي، بسـياري    هاي بر پيام  رو، در مساجد عالوه  از اين. كرد  اسالمي  در جامعه  مختلف
  مخاطبـان   محله، شـهر يـا كشـور بـه      آن  مورد نياز مسلمانان  ديگر با محتواي  هاي از پيام

 .گردد مي  قلمنت

و   يكسـويه   صـورت  و بـه   سـخنراني   در شـكل   در مساجد عمدتاً  ديني  هاي پيام  ارائه
  ايـن   سـبك   غالبـاً   تـاريخ   درطـول . اسـت   پذيرفته  صورت  مخاطبان  فعال  مشاركت  بدون

  مسـلمانان   در هدايت  واعظ  مهم  تكليف  معنا كه  اين  داشت؛ به  دستوري  ارتباط، سرشتي
فتحـي،  . (كردند را ايفا مي  مردم  و رهبران  سخنگويان  نقش  غالباً  شد و خطيبان مي  متجلي
 )42  ، ص1372

مـداحي،    همچـون   ديگـري   هـاي  از شـكل   مـذهبي   مراسم  برپايي  مناسبت  نيز به  گاه
از   آموزشي  هاي نيز در برنامه  و امروزه  و جشن  جمعي، عزاداري  دسته  سرودها، دعاهاي

  نسـبي   از ثبـات   حـاكي   دينـي   رسانه  اين  ارتباطي  تاريخچه. شود مي  استفاده  كالمي  شكل
از   سـخنراني   از شـكل   گيـري   بهـره   ويژه و به  آنهاست  و تغيير اندك  پيام  ارائه  هاي شكل
نند گفتگـو و  ما  آن  ديگر دو سويه  انواع  خود را به  جاي  هنوز نتوانسته  آفرينان  پيام  سوي
 .بدهد  كودكان  براي  جذاب  هاي يا شكل  بحث
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شد،   ساخته  مردم  و با ياري) ص(اسالم  مكرم  رسول  مسجد توسط  نخستين  كه  آنگاه
  ايـن   هـاي  پيـام   مخاطبـان   تبعيضـي   هـيچ   و مليتي، بدون  مردم، از هر قشر و گروه  همين
  سـر بـه    شمارشـان   گـاه   كـه ... بودنـد   متجانسو نا  غريبه«مسجد   مخاطبان. بودند  رسانه
  خـالف   وانگهـي، بـه  . و همـديگر باشـند    واعظ  آشناي  همگي  شد كه زد، نمي مي  هزاران

از   مسجد هـم   نداشتند و مخاطبان  منظمي  امروزي، مساجد اجتماع  هاي كليساها و كنيسه
  مسـاجد نيـز هـيچ     اشـتند و درون د  تعلـق   مختلف  هاي حرفه  به  نبودند آنان  معيني  طبقه

  تشـيع   مـذهب   احكـام   بر مبناي  از آنجا كه). منبع  همان(» نبود  خرد و كالن  ميان  تمايزي
  يـك   رسـانه   ايـن   مخاطبـان   كـه   داشـت   بيـان   توان است، مي  مساجد حرام  ورود كفار به

 .است  بودن  مسلمان  دارند و آن  مشترك  ويژگي

 مسجد  باطيارت  كاركردهاي

  كاركردهـاي   داراي) ص(اسـالم   پيـامبر گرامـي    كار خـود در زمـان    آغازِ  مسجد از همان
در   و تحـول   ارشـاد مـردم    همـان   تـوان  كاركرد مسجد را مـي   ترين اصلي. بود  گوناگوني

مسجد . برشمرد  اسالم  دين  معارف  و تبليغ  در اثر عبادت  و رفتار ايشان  احساس، اخالق
نماز   آورد تا با برپايي وجود مي  را به  پراكنده  مسلمانان  گردهمايي  امكان  كه  است  نيمكا

نمـاز،    هنگام  به. شود  نيز فراهم  و ارشاد مردم  خطابه، موعظه  زمينه  عبادي  و ساير مراسم
امـر ارشـاد     طريق  كنند و از اين پيدا مي  و نزديكتري  مستقيم  ارتباط  جماعت  با امام  مردم

پيـامبر    كـه   گونـه  همـان . پـذيرد  مـي   صـورت   نحـو مطلـوبتري    آنها به  مشكالت  در حل
 : فرمودند) ص(اسالم

او   مسـتعمله   او فريضـه   محكمـه   آيه:   الثمانيه  الخصال  المسجد اصاب  الي  ادمن  من«
و   ردي  عـن   او تـرده   يهـدي   علي  تدله  مستفاد او كلمه  او اخ  مستطرف  او علم  قائمه  سنه
 ) 3  ، ص 84  بحار االنوار، ج(» او حيا  خشيه  الذنب  ترك

  خصـلت   هشـت   تحقـق   روند، بشـارت  مسجد مي  كه  كساني  به  نبوي  حديث  در اين
  دانشـي   بـه   يا دسـتيابي   ديني  سنتي  يا برپايي  اي فريضه  يا انجام  اي آيه  درك: شود مي  داده

شـود يـا او را از     هـدايت   سـبب   كـه   سـخني   مفيد يا شنيدن  دوستي  ردنجديد يا پيدا ك
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 .گناه  باز دارد يا ترك  هالكت

خـود    كـه   اسالم  دين. است  آن  مسجد، كاركرد آموزشي  ارتباطي  از كاركردهاي  يكي
  بزرگتـرين   عنوان  است، از مسجد به  بوده  اندوزي و دانش  و تربيت  تعليم  و مروج  مشوق
مسـجد تنهـا مركـز    «. بـرد   فراوانـي   هـاي  استفاده) ص(پيامبر  زمان  از همان  علمي  پايگاه

و پـرورش، در آنجـا     از آمـوزش   اعـم   اسالمي  و احكام  معارف  تمام  نبود، بلكه  پرستش
  و نوشـتن   خوانـدن   به  امور مربوط  و علمي، حتي  ديني  تعليمات  گونه  همه. شد مي  گفته

  بـه   در مسـجد مدينـه  ) ص(پيامبر  در زمان  آموزشي  جلسات...   گرفت مي  ا انجامدر آنج
خوردند و از   تكان  سخت  منظره  اين  از ديدن  ثقيف  قبيله  نمايندگان  بود كه  جالب  قدري

. »گرفتنـد   دنـدان   بـه   تعجـب   انگشـت   و معـارف   احكام  در فراگرفتن  مسلمانان  كوشش
 )452  ص سبحاني، پيشين،(

را آغـاز كردنـد؛     معلم، در مسـجد كـار آمـوزش     اولين  عنوان  اسالم، به  پيامبر گرامي
  مسـاجد ايـن    درس  هـاي  آموختند و حلقه مي  زدند و درس مي  حلقه  گرد ايشان  اصحاب

  احكـام   همچـون   قـرآن، مـواردي    قرائـت   آمـوزش   در مسجد ضمن. گرفت  شكل  چنين
 .شد تدوين  ديگر علومو   اسالمي، ادبيات

از ) ص(خـدا   رسـول   روزي: اسـت   شده  عمرو نقل  بن هللاز عبدا  ماجه  ابن  در سنن«
  و مناجـات   قرآن  قرائت  در مسجد دو حلقه. مسجد آمدند  شدند و به  خارج  شان  حجره

: رمـود ف  گـاه  آن. برخيزنـد   آنان  همه: دستور داد) ص(پيامبر. برقرار بود  با خدا و تحصيل
  دهـد و اينـان   دهـد و اگـر نخواهـد نمـي     و دعاگويان، مي  قاريان  اگر خداوند بخواهد به

. »نشسـتند   كنـار آنـان    گـاه   آن. شدم  مبعوث  معلمي  به  دهند و من مي  آموزند و ياري مي
 )51-53  ، صص1373مسجد، (

  درس  پـاي   حنمـاز صـب    صفه، هر روز بعد از اقامـه   اصحاب  بود كه  در مسجد مدينه
كردنـد   مي  بود تالوت  شده  نازل  را كه  آياتي  نشستند و ايشان مي) ص(اسالم  پيامبر مكرم

و   بحـث   را به  دادند و جلسه مي  پاسخ  مردم  هاي پرسش  پرداختند و به مي  تفسير آن  و به
  و خدمت  آوردم  اسالم«: كند مي  نقل  خشني  ثعلبه  ابي. گذراندند مي  اسالمي  معارف  طرح
  بتواند خوب  بسپار كه  فردي  مرا به... ا  يا رسول: كردم  و عرض  رسيدم) ص(خدا  رسول
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  كسي  تو را به: سپرد و فرمود  جراح  ابوعبيده  مرا به  حضرت  آن. برآيد  من  تعليم  از عهده
  عصـر رسـول    همـان در . »تـو برآيـد    ديـب  و تأ  تعليم  بتواند از عهده  خوب  كه  واگذاردم

  در ساير مساجد مدينـه   اينان  شدند كه  برجسته  و تدريس  در تعليم  ، اشخاصي)ص(خدا
  آموختند و پيامبر اسالم مي  مردم  را به  مقدس  داشتند و شريعت  درس  و جلسات  حلقات
بودنـد    جـوان   غالبـاً   فرستاد كه مي  ساير مناطق  به  و معلماني  اشخاص، مبلغان  اين  از بين

  سعيد ابـن   بن  مسجد النبي، عبداهللا  معروف  از مدرسان  يكي). 102  ، ص1379محرمي، (
و   هنر خطـاطي   پيامبر مأمور آموزش  از سوي  بود كه  معلمي  اولين  وي. است  بوده  عاص

 )64  ، ص1380دراني، . (شد  قرآن  آموزش

با   متعددي  درس  هاي و حلقه  يافت  ادامه  نبوي  سنت  پيامبر اسالم، اين  بعد از رحلت
  عنـوان  بـه   عـرب   ادبيـات   و احيانـاً   شرعي  و مسائل  و حديث  سوادآموزي، قرآن  موضوع
بعـدها  ). 27  ، ص1358حجتـي،  (شـد    تشـكيل   اول  در قـرن   مسلمانان  دروس  نخستين

االزهـر    و جـامع   طولون  مسجد االقصي، مسجد بصره، مسجد ابن  مساجد ديگر از جمله
  قـروبين   در تونس، جامع  زيتونيه  در اسپانيا، جامع  در مصر، مسجد دمشق، مسجد قرطبه

  هـاي  دادنـد و در هـر مسـجد حلقـه      را ادامـه   سنت  و ديگر مساجد جامع، اين  در فاس
  هـاي  شبسـتان . گرديد مي  تشكيل  طلبه  با هزاران  متعددي  درس  تدريس، زوايا و مجالس

در   بر اينكـه   بود، عالوه  و امر تدريس  عبادي  مراسم  برگزاري  براي  مناسبي  ساجد محلم
  متعلق  استادي  به  هر قسمت  كه  وجود داشت  متعددي  هاي ها و اتاق رواق  مساجد بزرگ

  تـدريس   و منطـق   عـرب   ديـن، ادبيـات    بود و در آنها قرآن، حديث، تفسير، فقه، اصول
  مسـاجد ايـران    در برخـي   دينـي   علـوم   دارد و آموزش  ادامه  هم  روند اكنون  اين. شد مي

  در جـوار حـرم    ها و دانشـجويان  طلبه  علمي  و مباحثات  حوزوي  و دروس  است  متداول
  بـه   تـوان  مي  جمله  از آن  شود كه مي  و در مساجد انجام  زادگان و امام) ع(معصومين  ائمه

 . داشت  اشاره  و اصفهان  مشهد، قم، ري، تهران  د شهرهايمقدسه، مساج  عتبات

  ويـژه  بـه   مـذهبي   در امـاكن   مختلـف   موضـوعات   آموزش  به  اسالمي  از انقالب  پس
  مساجد فـراهم   هاي در كالس  و نوجوانان  حضور كودكان  هاي شد و زمينه  مساجد توجه

  و ايـن   وجـود نداشـت    خصـوص   ايـن  در  و فراگيـري   منسجم  ريزي برنامه  اگر چه. آمد
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امنـأ    هاي و هيأت  جماعت  امامان  هاي مندي عالقه  به  و بسته  پراكنده  صورت  ها به فعاليت
تـا    نبـوي   سـنت   پذيرفت، اما اين مي  صورت  ايشان  مالي  هاي مساجد و توانمندي  برخي

  مساجد فـراهم   به  جوان  بانبيشتر مخاط  جذب  را براي  نويني  احيا شد و شرايط  حدودي
  مسـاجد و رعايـت    حرمـت   حفظ  لزوم  به  با عنايت  كه  نبايد از از نظر دور داشت. آورد
ها در مساجد  فعاليت  برخي  براي  هايي مقدس، محدوديت  هاي مكان  اين  به  مربوط  آداب

 .شوند  داشته  بايد ملحوظ  ديني  رسانه  اين  در كاركردهاي  وجود دارد كه

  هـاي  آمـوزش   دهد كه مي  نشان) 17مركز آمار ايران، پيشين، ص( 2-2  شماره  جدول
از   اي عمـده   بخـش   كه  پذيرفته  صورت  ايران  اسالمي  جمهوري  مذهبي  در اماكن  متنوعي

را   ميزان  بيشترين  مذهبي  درصد اماكن 2/27در   قرآن  آموزش. است  آنها در مساجد بوده
  و معـارف ) درصـد  1/19(  احكـام   آمـوزش   از آن  و پـس   اسـت   داده  ود اختصاصخ  به

ماننـد سـواد آمـوزي،      ديگـري   موضـوعات   همچنـين . قـرار دارد ) درصـد  2/9(  اسالمي
و پـرورش،    آمـوزش   بـه   مربـوط   تقـويتي   حـوزوي، دروس   نظامي، دروس  هاي آموزش
ـ  ْــ  و فنـي   و نقاشي، زبان، رايانه  خطاطي   هـاي  فعاليـت   ايـن   نيـز در مجموعـه    اي هحرف
 .است  وجود داشته  آموزشي
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  294  1070  2477  1664  328  1652  4597  15072  7221  21429  2141  ...تعداد

  4/0  4/1  1/3  1/2  4/0  1/2  8/5  1/19  2/9  2/27  7/2  ...درصد

  
رويـدادها و    در خصـوص   رسـاني  مسـجد، اطـالع    ارتباطي  ديگر از كاركردهاي  يكي
ي، اسـالم   تمـدن   در تاريخ  اسالمي  بزرگ  اطالعاتي  چهارراه. است  ديني  اجتماعي  مسائل

كشورها و ديگر   روز، وضعيت  از وقايع  مسلمانان  رسانه  اين  از خالل. است  مسجد بوده
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  و وقـايع، توسـط    حـوادث   شـدند و از تحليـل   مطلـع   ديني  مستحدثه  و مسائل  مسلمانان
حضـور پيـامبر     و زمـان   امر در صـدر اسـالم    اين. جستند فن، سود مي  و اهل  دانشمندان
اخبـار در    سـازي   و پـالوده   اطالعـات، تصـحيح    و مبادله  داشت  تام  ليتج) ص(بزرگوار

 .بود  يافته  مسجد رواج

بعـد    داراي  حال  و در عين  مسلمانان  گردهمايي  عامل  بزرگترين  وجود نماز جماعت
  يوميـه، مومنـان    نمازهـاي   برپـايي   در زمـان   بود؛ چرا كـه   و متمركزي  قوي  رساني اطالع
يكـديگر    افراد از حال  شدن  و مطلع  اطالعات  تبادل  امر، امكان  آمدند و همين مي  مگرده

و   صـميمي   و در فضـايي   مستقيم  صورت  به  رساني اطالع  شيوه  اين. ساخت مي  را فراهم
  رسـانه   ايـن   تأسـيس   و اساس  پايه  تعهد و تقوا كه  و بر اساس  گرفت مي  صورت  عاطفي
  نيـز از سـوي    هـايي   سـوء اسـتفاده    شد، اگرچه مي  مبادله  د، اخبار و اطالعاتبو  اسالمي
  از آنهـا صـورت    پـس   حكـومتي   هـاي  و سلسـله   و عباسـي   و جور امـوي   ظلم  حاكمان

اسـت،    دنيا مرسـوم   اسالمي  از كشورهاي  در بسياري  امروزه  كه  گونه همان.   پذيرفت مي
هـايي،   محـدوديت   شوند و با اعمال مي  برگزيده  حكومت  ياز سو  جماعت  امامان  برخي
 .ها هستند دولت  خاص  هاي ديدگاه  بيان  به  ملزم

مساجد استمرار   رساني ايران، كاركرد اطالع  اسالمي  انقالب  بعد تا وقوع  هاي در دوره
بـر    نييـا ضـددي    غيردينـي   هاي حكومت  و سلطه  مدرن  هاي از ظهور رسانه  و پس  يافت

  بـه   راهـي   متـدينين   اينكـه   بـه   با توجه. شد  تقويت  ديني  رسانه  اين  اطالعاتي  آنها، نقش
خود نداشـتند، مسـاجد     هاي پيام  ارائه  براي  الكترونيك  هاي و رسانه  از مطبوعات  استفاده
  بـر عهـده   را  و اجتمـاعي   سياسـي   ارتباطـات   مهم  هاي كانال  نقش  مذهبي  سنتي  و اماكن
 . ايفا كردند  ويژه  رساني، نقشي اطالع  در حوزه  خصوص و به  گرفته

و   عبـادي   هاي ويژگي  به  مساجد، با توجه  فراغت  اوقات  و پر كردن  كاركرد سرگرمي
  كنـد، محـدود بـوده    مي  را توصيه  مقدس  محيط  اين  حرمت  حفظ  كه  و آدابي  آن  معنوي
  مسـئله   ايـن   علـل   را نيز از جملـه   و غيرمنصف  افراطي  گاه  هاي ذهنيتبايد   و البته  است
و   بخشـي  از كـاركرد لـذت    بخشـي   اسـت   توانسـته   كـه   اي زمينـه   شايد مهمترين. بدانيم
و   دهـد، مراسـم    را پوشـش   مخاطبـان   فراغـت   در اوقات  رسانه  اين  معنوي  آفريني شادي
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  اسـالمي   جمهوري  در دوره. شوند برگزار مي  اعياد ديني  مناسبت  به  كه  است  هايي جشن
  ويـژه  به  فراغت  اوقات  و پركردن  كاركرد سرگرمي  و نقش  اهميت  به  بيشتري  توجه  ايران

در   و انسـجام   ريـزي  آثـار نبـود برنامـه     البتـه   كـه   شده  مبذول  ديني  با موضوعات  جوانان
 .مشهود است  آن  گسترش

  مـذهبي   در اماكن  و هنري  فرهنگي، اجتماعي  هاي نشانگر فعاليت 3-2  شماره  جدول
  اوقـات   و پركـردن   از كـاركرد سـرگرمي    گزارشـي   در واقـع   كـه   مساجد است  ويژه و به

 )16  منبع، ص  همان. (است  ديني  رسانه  اين  فراغت

فرهنگي،   هاي فعاليت  داراي  مذهبي  هاي تعداد و درصد مكان -2-3  شماره  جدول 
 1375: و هنري  اجتماعي  

  هاي فعاليت 

و   فرهنگي 

   و هنري   اجتماعي

ادبي،    مسابقات    تئاتر    فيلم   نمايش 

   و علمي   هنري

  نشر   تكثير و    خيريه   امور 

 1302    15597    2271    2266    6311    ...تعداد 

 7/1    8/19    9/2    9/2    8    ...درصد 

  
  مـذهبي   درصـد امـاكن   8/19در   امور خيريـه   انجام  دهد كه مي  ها نشان بررسي  نتايج
  فـيلم   نمـايش   از آن  و پس  است  داده  خود اختصاص  ها را به فعاليت  اين  بخش  بيشترين

فرهنگــي،   هــاي از ديگــر فعاليــت  و انتشــارات  تئــاتر، مســابقات. قــرار دارد) درصــد 8(
 .دارند  محدودي  و تنوع  كميت  در مجموع  باشند كه مي  ياجتماعي، هنر

  امـور خيريـه    و هدايت  نظارت  امور مساجد وظيفه  به  حاضر مركز رسيدگي  در حال
 .دارد  را بر عهده  ديني  رسانه  اين  به  مربوط

 )علميه  مكتب، حوزه(   ديني  علوم  مدارس

  تعاليم  اينكه  نخست: بود  چند خصيصه  داراي  ماز اسال  پيش  در ايران  و پرورش  آموزش
. فراگيـر داشـت    اي نفـوذ و سـلطه    سنتي  رسمي  و پرورش  آموزش  پايه  منزله  به  زرتشت
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  اينكـه   بـود و سـوم    خاصـي   طبقات  و مخصوص  حكومت  در كنترل  آموختن  اينكه  دوم
  جـوان   جنگجويـان   و تربيـت   و پـرورش   آموزش  نظامي  اهداف  در تحقق  مذهبي  تربيت
  دينـي   هاي ساساني، آموزشگاه  دوره  تا پايان  ترتيب  اين  به. داشت  زيادي  و نقش  اهميت

بـاال و    شـد و در انحصـار طبقـات    مي  اداره  زرتشتي  روحانيون  دست به  عالي  و تعليمات
 )3-4  ، صص1368همايون،   تكميل. (بود  اشراف

  كه  است  دوره  در اين  عالي  آموزش  نوعي  دهنده نيز نشان  آمده  دست به  اسناد و منابع
و   وجـود نظـام    معنـاي   بـه   ايـن   بود و البته  و اقتصادي  نظامي، سياسي  جنبه  بيشتر داراي

  مشهود ايـران   آموزشي -از مراكز علمي  يكي. نيست  و مشخص  روشن  آموزشي  سازمان
از . داد   خود ادامه  حيات  نيز به  هجري  سوم  تا قرن  اپور بود كهش جندي  باستان، دانشگاه

و   حكـومتي   از نيازهـاي   يكـي   مقصود بـود كـه    عمده  دوره، دو هدف  آن  عالي  آموزش
  نـوع   دو هدف، سـه   اين  بر پايه. گرفت مي  شكل  ديني  خاستگاه  بر پايه  و ديگري  سياسي
  بـه   مربـوط   دينـي   هـاي  دانـش   شـامل   شـد كـه   مـي   تعلـيم   عالي  در مراكز آموزش  دانش

. بـود   و نجـوم   ماننـد طـب    و هنـدي   ايراني  شرقي  هاي و دانش  يوناني  مسيحيت، فلسفه
 )7-8  ، صص1357حكيمي، (

قـرار    مسـجد مـورد توجـه     دينـي   رسانه  در ايران، كاركرد آموزشي  اسالم  با گسترش
در   از ايـن   پـيش   كه  گونه و همان  يافت  توسعه  مساجد ايران در  و تربيت  و تعليم  گرفت
  و بـه   گرفـت   در مساجد شـكل   در اسالم  درس  هاي حلقه  شد، نخستين  مسجد بيان  باب

در   مراكـز تعلـيم    كه  تفاوت  شد، با اين  تبديل  و آموزشي  علمي  بزرگ  مجالس  به  تدريج
. يافت  انتقال  ها و مدارس مكتبخانه  از مساجد جدا و به  يزودتر از ساير بالد اسالم  ايران

هـا   مكتبخانـه . گرفـت   شكل  و عالي  ابتدايي  در دو مرحله  اسالمي  آموزشي  نظام  در واقع
  را بـر عهـده    عـالي   هـاي  آمـوزش   وظيفـه   بودند و مدارس  ابتدايي  هاي دار آموزش عهده

 ) 44، ص1361شلبي، . (داشتند

  بمكت) الف

يـاد دادن،    بيشتر بـه   مكان  رو اين  و از اين  است  نوشتن  آموزش  جايگاه  معناي  به  مكتب
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خواندنـد،   مـي   ها درس مكتبخانه  در اين  كه  كودكاني. داشت  اختصاص  و نوشتن  خواندن
  آمـوختن   بـود، بـه    دينـي   و معـارف   قـرآن   فراگيـري   مخصـوص   كـه   ديگـري   در مكان

  ايـن . وارد شـود   جايگـاه   دومـين   به  مكتب  شد تا نام  اي انگيزه  موضوع  اين. دپرداختن مي
  موضـوعات   كودكـان   شـد كـه    گفته  جايي  به  هم  مكتب  گونه شد و بدين  رايج  نامگذاري
 .آموختند و سواد را مي  از قرآن  اعم  مختلفي

كمبـود فضـا و     سـبب   بـه   ريجتد  در مساجد، به  تعليم  تحت  تعداد كودكان  با افزايش
هـا از   كودكـان، مكتـب    مسـاجد از سـوي    و آداب  طهـارت   رعايـت   به  مربوط  مشكالت

يـا    يا مكتب  مكتب(   ها و معلمان شمار مكتب  هجري  دوم  مساجد جدا شدند و در قرن
در شـهرها و    متعـددي   هاي مكتب. نهاد  افزايش  رو به )22، ص1363ضوابطي، ) (مودب

  كردند و نظام مي  تأسيس  اشخاص  را عموماً  مكتب. وجود آمد به  سراسر ايران  وستاهاير
مـواد    و تنظـيم   در تهيـه   اصـلي   نقـش   معلـم . نبود  واحد مركزي  تشكيالت  داراي  مكتبي

  را فـراهم   و انضـباط   نظـم   و آمـوختن   تجربي  تمرين  هاي كرد و فرصت ايفا مي  آموزشي
 )73  همان، ص. (داشت  را برعهده  شاگردان  هاي آموخته  ارزشيابيو   ساخت مي

  تجهيزكـردن  -1«.: برشـمرد   تـوان  مـي   ها در ايران مكتبخانه  انواع  براي  كلي  دو هدف
و زمـان،    سواد مورد نياز جامعه  حداقل  به  متقابل  زندگي، داد و ستد و ارتباط  براي  مردم

  علميه  مدارس  جهت  نياز و آمادگي پيش  دوره  يك  منزله  فراد بها  و تجهيز كردن  آماده -2
 )74  ، ص1380دراني، ). (عالي  مدارس(

هـا   دوم، مكتبخانـه   جهاني  از جنگ  پس  در ايران  اروپايي  نوع  مدارس  باوجود توسعه
در   مكتـب  2356مـيالدي،   1939  تا سـال   اي آمار مقايسه  و در يك  داشت  بيشتري  رونق
صـديق،  . (بـود   مدرسـه  1218  جديـد اروپـايي    تعداد مـدارس   آنكه  داير بود، حال  ايران

 )72  پيشين، ص

  در تمـام   ابتـدايي   مـدارس   و توسـعه   عمـومي   و پرورش  آموزش  با گسترش  امروزه
  رسـانه   علميـه، ايـن    هـاي  حـوزه   و نيز توسعه  كودكان  رايگان  آموزشي  كشور و پوشش

اخير تنها   هاي و در سال  است  داده  خود را از دست  موثر گذشته  كاركردهاي  ديني  سنتي
 .اند وجود داشته  ها در ايران از مكتب  تعداد بسيار محدودي
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  علميه  حوزه) ب

  نـزد شـيعيان    ويـژه  به  و در اصطالح  است  نقل  و مكان  ناحيه، مجتمع  معناي  به  در لغت  حوزه
از   شد، آغـاز حـوزه    اشاره  چنانچه. است  و قديمه  ديني  علوم  تحصيل  براي  مركزي  معناي  به

) ع(صـادق   و امـام ) ع(بـاقر   و در عصـر امـام    گرفـت   شكل) ص(مسجد در عصر پيامبر اكرم
  خاصـي   هـاي  بويه، ايجاد مكان  آل  در حكومت  ويژه چهارم؛ به  از قرن  همچنين. يافت  توسعه
مسـاجد    در كنـار يـا درون    شـد كـه    نيز معمول  مدارس  نام  به  و ادبي  ديني  علوم  تعليم  براي
  علـوم   شـد، بلكـه   مـي   تـدريس   ابتـدايي   در مراحـل   دينـي   تنها علوم  نه  وجود آمد و در آن به

در   مسـاجدي   گفـت   تـوان  مـي   كه  اي گونه  گرديد، به مي  عرضه  تخصصي  صورت  به  اسالمي
 )88  ضوابطي، پيشين، ص. (شد  تأسيس  مدرسه  نام  به  و فرهنگي  يابعاد علم

  داخـل   شـد و آن   از مسـجد متـداول    در اسـتفاده   جديدي  نظام  هجري  پنجم  از قرن«
  بـه   دادن  و مسـكن   مـذاهب   تـدريس   با محـيط   تناسب  براي. است  در آن  مدارس  شدن
  صـحن   مسـجد از يـك    هنگام  در اين. شد  حاصل  مساجد تغييراتي  علم، در نقشه  طالبان

  كرد و در طبقه مي  احاطه  عمود بر هم  را چهار ايوان  آن  اطراف  شد كه مي  رو باز تشكيل
، 12  دهخـدا، ج . (»و اسـتادان   علـم   طـالب   سكونت  بود براي  هايي ها اتاق ايوان  اين  دوم

 )18416  ، ص1373

  اسـت، حاصـل    اسـالمي   در فرهنـگ   عالي  آموزش  موسسه  نوعي  در واقع  كه  مدرسه
و   و شـرعيات   فقـه   تدريس  اوليه  محل  عنوان مسجد به  يكي: دو نهاد بود  طبيعي  گسترش
در كنار مسـجد قـرار     غالباً  مكان  اين  كه  فقه  طالب  اقامت  محل  عنوان  به» خان»   ديگري
 )33  ، ص1379و ديگران،   مجتهدي. (داشت

قلمرو   شرق  در منطقه  چهارم  در قرن  اسالمي  علميه  مدارس  ويژه  هاي نمونه  نخستين
  قلمـرو اسـالمي    در غـرب   آن  دنبـال   وجود آمد و بـه  به  خراسان  يعني  اسالمي  حكومت
 )101  ، ص1354پتروشفسكي، . (يافت  توسعه

  غيررسـمي   صـورت   بـه   يـه علم  مكتب، مسجد و حـوزه   بين  آموزش»  ترتيب  اين  به
  مدرسه، اتفـاق   نخستين  تأسيس  تاريخ  در تعيين). 71  ، ص1380دراني، (» شد مي  تقسيم
  اسـالمي، مدرسـه    مـدارس   از اولـين   وجود ندارد، امـا يكـي    مسلمان  مورخان  ميان  رأي
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خـود    ادگـاه در ز) ق.  ه 277-354(  بسـتي   ابو حاتم. است  ايران  در شرق  بستي  ابوحاتم
  انـدازي  راه  طـالب   بـه   تحصـيلي   هزينه  و با پرداخت  كتابخانه، مسكن  داراي  هاي مدرسه
  چهـارم   قـرن   در اوايل  همچنين. دانند مي  دارالعلوم  نام  به  مراكزي  را از جمله  آن  كرد كه

وجـود    قيـه و بيه  اسـفرايني   سعيديه، استرآبادي، ابواسحاق  معروف  هجري، چهار مدرسه
 )78  دراني، پيشين، ص. (است  داشته

  در آمـل ) ق. ه  304  متـوفي (ناصـر كبيـر     بـه   موسـوم   طبرسـتان   علويـان   از رهبران  يكي
از او   و پـس   پرداخـت   فقه، حديث، شـعر و ادب   تدريس  به  كرد و در آن  تأسيس  اي مدرسه

 )56  كياني، پيشين، ص. (شد  اندازي  شهر راه  در آن  ديني  از مدارس  نيز تعداد ديگري

شـد تـا     سـبب   هجـري  455  در سـال   الملـك   نظام  خواجه  دست ها به نظاميه  تأسيس
  بـزرگ   در اكثر شـهرهاي   الملك  نظام  خواجه. پيدا كنند  و رسمي  نهادي  ويژگي  مدارس

  كـه   سـاخت   ييهـا  نظاميـه   نيشابور، بلخ، اصفهان، آمل، مـرو و هـرات    همچون  زمان  آن
 )64  ، ص1359نصر، . (بغداد بود  آنها نظاميه  و مشهورترين  بزرگترين

. بـود   شـافعي   مذهب  به  ويژه او به  شديد مذهبي  هاي مندي كار، عالقه  اين  عمده  دليل
  و تشـكيالت   وسـيع   امكانـات   و اختصاص  و عالي  ابتدايي  مدارس  دو نوع  او با تأسيس

  اعطـاي . درآورد  حكومـت   كنتـرل   را تحـت   آموزشـي   نظـام   آنها، در واقع  يبرا  گسترده
الگـو    آيد كه شمار مي به  مدارس  گونه  اين  ديگر از ابتكارات  يكي  رسمي  تحصيلي  مدرك

كردنـد،    ها تبعيـت  نظاميه  آموزشي شدند و از شيوه  بعدها ساخته  شد كه  مدارسي  و نمونه
قـد    تـدريج  بغداد به  نظاميه  در برابر مدرسه  شيعي  علمي  دو حوزه  هك  نگذشت  اما چندي

در   شـيعيان   مجـدداً   كه  اشرف  نجف  كربال و ديگر حوزه  كهن  حوزه  نخست: كردند  علم
و   سـيدجوادي   صـدر حـاج  . (يافتنـد   دست  و منزلتي  مقام  پيدا كردند و به  بغداد فرصتي
 )551  ، ص1376، 6  ديگران، ج

  و از جملـه   اسـالمي   ايرانـي   از آثـار تمـدن    بسـياري   با ويراني  مصادف  مغول  حمله
  سـاخته   اسـالمي، مدارسـي    با فرهنگ  مغوالن  و آشنايي  زمان  شد، اما با گذشت  مدارس

  نصـيرالدين   خواجـه   دسـت  بـه   مراغـه   دانشگاه  ساخت  به  توان آنها مي  از جمله  شدند كه
. داشت  اشاره... ا  فضل  رشيد الدين  خواجه  توسط  رشيدي  نظير ربع  كم  رسهو مد  طوسي
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  سـلطان   در پادگـان ) ق.  ه 726  متـوفي (  حلـي   عالمـه   سـيار توسـط    اي حـوزه   همچنين
. كـرد   مي  حركت  لشكر شاه  همراه  به  و ايران  عراق  در شهرهاي  شد كه  تأسيس  خدابنده

اكثـر  . پـذيرفت   تحقـق   در عصـر صـفويه    هـا و مـدارس   مكتبخانه  دوباره  رشد و توسعه
از   اند كـه  ياد كرده  نمودند، از تعداد زياد مدارس  ديدن  از ايران  دوره  در اين  كه  سياحاني

در   نـواب   در شيراز، مدرسـه   خان  اصفهان، مدرسه  چهارباغ  مدرسه  به  توان آنها مي  جمله
  بزرگـي   و علماي  مدرسان  دوره  در اين. داشت  اشاره  شيعي  يدين  شيراز و صدها مدرسه

  مجلسـي   كاشـاني، عالمـه    فـيض   بهايي، ميرداماد، مال محسن  ثاني، شيخ  محقق  همچون
  بـه   ديني  مدارس  اين  اداره. شدند  مراكز آموزشي  و گسترش  و تربيت  دار امر تعليم عهده

را   مـدارس   اين  هدايت  مالباشي  نام  به  اشخاصي  نتخابواگذار شد و علما با ا  روحانيون
 )394  ، ص1380الماسي،. (دار گرديدند  عهده

  در اينگونه  داشت، معموالً  ديني  علوم  طالب  به  اختصاص  كه  عالي  در سطح  آموزش
د وارد اجتهـا   درجـه   بـه   رسيدن  براي  روحانيون  شد و اغلب مي  ارائه  روزي شبانه  مدارس
  را در مرحلـه   و فقه  فارسي، عربي  مانند ادبيات  طالب، دروسي. شدند مي  علميه  مدارس
  سـبب   به  دوره  در اين. پرداختند مي  فقه  تحصيل  بعد به  خواندند و در مرحله مي  مقدماتي

  ازسـوي   قهـري   و برخوردهـاي   هـا، منازعـات   بـر حـوزه    و اخباريون  حديث  اهل  سلطه
 . وجود آمد به  ومتحك

  آن  با بهبود نسبي  زنديه  و دوره  و مراكز علمي  مدارس  به  توجه  با افول  افشاريه  دوره
ماننـد    داشـت، ولـي    ادامـه   همچنـان   دينـي   مـدارس   قاجـار سـاخت    در دوره.بود  همراه
  با غـرب   ايرانيان  ييآشنا  كه  است  دوره  از اين. نبود  صفويه  دوران  ويژه قبل، به  هاي دوره

  تحـول   ايـن   پيشـگامان   شد و دربار و اشـراف   زمين  ايران  از تحوالت  نويني  وارد مرحله
  و درخواسـت   دارالفنـون   تأسيس  و سپس  خارج  به  محصل  دليل، اعزام  همين  بودند و به
  دوران  هلنـد در ايـن  و   اتريش، فرانسه، لهستان  از كشورهاي  اروپايي  و معلمان  از مربيان
  جـزو برنامـه    غـرب   شيوه  به  مواد درسي  تحوالت، تدريس  اين  در تمام. گرفت  صورت

 .جديد را مد نظر داشت  علوم  مورد نظر بود و اشاعه

خـود را    و مـذهبي   فرهنگـي   هاي فعاليت  صفويه  از دوره  كه  مذهبي  مبلغان  همچنين
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  در ايـران   محمـد شـاه    را در دوره  غربـي   سـبك   بـه   رسمـدا   بودند، نخستين  آغاز كرده
  ايرانـي   نخسـتين . بودنـد   تحصيل  به  در آنها مشغول  و اشراف  درباريان  كردند كه  احداث

  درسـال   بـود كـه    رشـديه   كرد، ميـرزا حسـن    اقدام  غربي  سبك  به  مدارس  تأسيس  به  كه
نمـود    انـدازي  را در تبريـز راه   نـوع   از ايـن   يابتداي  مدرسه  نخستين  قمري  هجري 1306

و   آمـوزش   مشـروطه، بنيـان    انقالب  با وقوع  و سپس) 122-124  دراني، پيشين، صص(
  در مقـاطع   تـدريج  شـد و بـه    جديـد نهـاده    سبك  به  در ايران  و اجباري  عمومي  پرورش
 )234-283  ، صص1377پويا،   قاسمي. (يافت  توسعه  تحصيلي  مختلف

دينـي،    بـا دروس   و مقابلـه   روشـنفكري   هـاي  دوران، باوجود حضور جريان  در اين
  سـامرا بـه    حوزه  نقش  دوره  اين  مهم  از حوادث. دادند  كار خود ادامه به  علميه  هاي حوزه
  آخونـد مالمحمـد كـاظم     تنبـاكو، قيـام    در تحـريم   شـيرازي   ميـرزا محمدحسـن    رهبري

  شيرازي  دوم  و نيز ميرزاي  مشروطه  انقالب  و از بنيانگذاران  نجف  حوزه  زعيم  خراساني
بـا    كربال با صدور فتوا در جنگ  حوزه  و زعيم  جهان  رهبر شيعيان  ميرزا محمدتقي  شيخ

 .بود  عراق  طلبي  ها و استقالل انگليسي

و   فكـري   ايهـ  حركـت   پهلـوي   بـا دوره   در جهـان، مقـارن    شـيعي   علميه  هاي حوزه
  مبـارزه   به  توان مي  از جمله  اند كه داشته  ايران  و خارج  در داخل  بسياري  سياسي  مبارزات
  مسجد گوهرشاد خراسـان، مبـارزات    خونين  اول، حادثه  در عصر پهلوي  حجاب  با رفع
  كمونيسـم   يـه كربال عل  حوزه  بحرين، قيام  جزيره  با استبداد حاكم  در مقابله  بحرين  حوزه

 .داشت  اشاره) ره(خميني  امام  رهبري  به  قم  حوزه  قيام  آن  و مهمترين  در عراق

  و خـدمات   طـوالني   تـاريخي   حاضر داراي  در دوره  ايران  علميه  هاي حوزه  مهمترين
را   دينـي   علـوم   از مدارس  تعدادي  ها در واقع حوزه  اين. اند بوده  فراوان  فرهنگي ـ  علمي
 :شود مي  اطالق  علميه  حوزه  مدارس  از اين  هر مجموعه  به  هستند كه  شامل

  تأسيس  تاريخ  كه  است  بسيار قديمي  شيعي  از مدارس  حوزه  اين: قم  علميه  حوزه �
  مـذهب   فقها و مجتهـدين   براي  پناهگاهي  گردد كه باز مي) ع(معصومين  عصر ائمه  به  آن

ميـرزا    دست به  كربال در قم  مدرسه  شعبه  عنوان  به  غيبت  در دوره  قم  حوزه. بود  جعفري
قمـي،    از ميـرزاي   يافـت، امـا پـس     مجددي  فعاليت) ق.  ه 1231  متوفي(  قمي  ابوالقاسم
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خـود را    فكري  شد و نهضت  ساكن  در قم) ق.  ه 1355  متوفي(  حائري  عبدالكريم  شيخ
  بلندي  احيا شد و آوازه  قم  علميه  قم، حوزه  به  طالب  گسترده  آوردن  آغاز كرد و با روي

  المعـارف  دايـرة .( اسـت   در جهان  شيعي  علميه  حوزه  حوزه، بزرگترين  امروز اين. يافت
 )574  ، ص6  تشيع، ج

) ع(هشـتم   امام  دست به  هجري  دوم  قرن  در اواسط  حوزه  اين: مشهد  علميه  حوزه �
پرداختنـد    علـم   كسـب   بـه   در محضر ايشان  و محدثان  از اصحاب  اي شد و عده  ستأسي

  همچـون   بزرگـاني . داد   خود ادامه  فعاليت  به  حوزه  ، اين)ع(امام  از رحلت  پس). همان(
ديگـر    و بسـياري   ميالني  حر عاملي، سيد محمد هادي  طبرسي، شيخ  طوسي، شيخ  شيخ

  هـايي  اند و باوجود فراز و نشيب امور بوده  و زعامت  دار تدريس هدهع  مركز ديني  در اين
آمـد،    مشهد پيش  علميه  حوزه  براي  بيگانگان  ها و حمالت حكومت  جايي در اثر جابه  كه

 .است  تشيع  جهان  بزرگ  هاي از حوزه  قم  علميه  بعد از حوزه  امروزه

  بـا انتقـال    گردد كه باز مي  عصر صفويان  به  حوزه  اين  تاريخ: اصفهان  علميه  حوزه �
  و علمـاي   گرفـت   شكل  حوزه  اين  قمري  هجري 1015در   اصفهان  به  از قزوين  پايتخت
  علميـه   را بايـد مولـود مدرسـه     آن  كردند و در واقع  مهاجرت  حوزه  آن  به  قزوين  بزرگ
  شيخ  همچون  بزرگي  ز ديني، علمايمرك  در اين) 575-576  همان، صص(  بدانيم  قزوين

  ، محمـدباقر مجلسـي  )اول  مجلسـي (  مجلسـي   بهايي، ميرداماد، ميرفندرسكي، محمدتقي
  هـم . انـد  بـوده   دينـي   علوم  طالبان  و مرجع  ديگر حضور داشته  و بسياري) دوم  مجلسي(

  علـوم   طـالب   بـراي   مهم  مركزي  ديني  علوم  مدرسه  از سي  با بيش  اصفهان  حوزه  اكنون
 . آيد شمار مي به  ديني

  طالبـان   كه  است  و بزرگي  كوچك  علميه  هاي حوزه  داراي  ايران  اكثر شهرهاي  امروزه
  داراي  اسالمي  از انقالب  ها پس حوزه  اين. هستند  تحصيل  به  در آنها مشغول  ديني  علوم

  آموزشـي   اصول  اند و با حفظ شده  منسجمي و  منظم  هاي و برنامه  سازماندهي، تشكيالت
را در   و كارآمـدي   بـديع   جديـد، تحـوالت    و نيازهـاي   با مقتضيات  خود، مطابق  گذشته
هنـوز    اسالمي  جمهوري  نظام  با تشكيل  اند، اگرچه آورده  خود پديده  آموزشي  هاي برنامه

 .اند مانده  پاسخ بي  قرار دارد كه  علميه  هاي حوزه  روي  پيش  فراواني  و نيازهاي  انتظارات
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  ديني  علوم  مدارس  در رسانه  عناصر ارتباطي

  توصـيف   چنين  است  داده  خود را از دست  رونق  امروزه  كه  مكتب  در رسانه  گران ارتباط
  كـه   ر حاليد... بود  دب ها، معلٍّم، مكتب، مَكتب، مؤ  در مكتبخانه  آموزگاران  نام«: اند شده
  از سـواد قرآنـي    معلمان  اين) 68-69  ضوابطي، پيشين(» بود  افتخاري  لقب  نيز يك  معلم

  يـك   دريافـت   بـه   با توجه  برخوردار بودند كه  پايين  و گاه  در حد معمولي  ديني  و علوم
. كنـد   برطـرف را   شـاگردان   اوليه  نيازهاي  توانست از مكتب، مي  و ابتدايي  مقدماتي  دوره

  حـوزوي   تحصـيالت   و خـود داراي   روحـاني   عمومـاً   علميـه   هاي در حوزه  گران ارتباط
: عبارتنـد از   شود كه مي  داده  نسبت  ايشان  به  آنها القابي  علمي  با مراتب  هستند و متناسب

  العظمـي  هللا  ، آيـت هللا  و المسلمين، آيـت   االسالم حجة ،االسالم حجةاالسالم،   ل، ثقهفاض
از   دينـي   علوم  در مدارس  رايج  هاي از سنت  يكي). 556ص،  6  تشيع، ج  المعارف ةداير(

  توانسـتند مدرسـان   باالتر مي  تحصيلي  در مقاطع  طالب  كه  است  بوده  اين  دير باز تاكنون
 .تر باشند پايين  تحصيلي  مقاطع

قـرآن،    آمـوزش   شـامل   علميـه   مدارس  يساز تأس  پيش  در مكتب  شده  ارائه  هاي پيام
  دينـي، برنامـه    علـوم   مـدارس   انـدازي   بـود، امـا بـا راه     دين  و اصول  عربي  ساده  ادبيات
  طي  ديني  رسانه  اين  ارتباطي  محتواي  پيدا كرد و آخرين  تغييراتي  با آن  ها متناسب مكتب
قـرآن،    دينـي، قرائـت    فـرايض   ي، تمرينعرب  زبان  سوادآموزي، مقدمات  اخير شامل  دهه

و   و هندسـه   حساب  و اصول، مقدمات  فقه  فارسي، مقدمات  و ادبيات  اخالق، زبان  مباني
نبايـد از نظـر   . شـد  تـدريس   اي ساده  هاي درسي، كتاب  هر ماده  براي  بود كه  خوشنويسي
  اسـالم   جهان  مختلف  در نقاطها  مكتبخانه  ميان  محتوايي  باوجود اختالف  كه  دور داشت

خلـدون،    ابن(  است  آنها بوده  همه  و مشترك  محوري  پيام  عنوان به  قرآن  و ايران، همواره
  يا كالس  دوره، حلقه  صورت  به  رسانه  در اين  پيام  ارائه  شكل). 143-146  ، صص1362
بـر    عـالوه   همچنـين . اسـت   دهبو  مخاطبان  دو سويه  نسبي  و ارتباط  و با مشاركت  درس

 . است  برده مي  نيز بهره  آوازي  موسيقي  از عنصر بياني  عنصر كالم

  بخـش   در سـه   ديني  علوم  و مدارس  علميه  هاي در حوزه  شده  ارائه  هاي پيام  محتواي
 و  فقـه   شـامل   سـطوح   عربـي، دوره   ادبيـات   با محتواي  مقدمات  دوره: است  شده  تنظيم
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و   فقه  در حد عالي  خارج  و دوره  و غيره  كريم  و تفسير قرآن  از فلسفه  و مقدماتي  اصول
  برمنـابع   و امروزه  است  شده  دچار تحوالتي  تاريخ  در طول  آن  ها و منابع شيوه  كه  اصول
در «: اسـت   آورده  بـاره   درايـن   تشـيع   المعـارف  دايـرة . شود تأكيد مي  خاصي  هاي و شيوه
  حـديث   اسـتماع   بـه   اكثراً  صغري  غيبت  دوره  لغايت هللا  از عهد رسول  شيعه  عالي  حوزه

  با ارتباط  سخنراني  از شكل  غالب  نشانگر استفاده  مطلب  اين). 554  ص(» كردند اكتفا مي
. باشـد  مي  نتيس  رسانه  اين  نخستين  خود در دوره  با مخاطبان  آفرينان  پيام  يكسويه  تقريباً
  شـيوه . يافـت   جديـد تحـول    مقتضـيات   به  با توجه  تدريس  هاي دوره، روش  از اين  پس

اسـتاد    و توضـيحات   كتـاب   خـواني  ابتدا بر عبـارت   و سطوح  مقدمات  در دوره  تدريس
كنـد و   مـي   تشـويق   و جـواب   ال و سؤ  بحث  را به  استاد شاگردان  و سپس  متمركز است

  از كتـاب   استفاده  بدون  خارج، مدرسان  سازد، اما در درس مي  امر فراهم  اين  براي  مجالي
سازند  مي  را مطرح  مختلف  و نظرات  از اقوال  اي خود مجموعه  از حافظه  گيري  و با بهره

از   يكـي . كننـد  مـي   خود را طـرح   اشكاالت  نيز گاه  پردازند و طالب آنها مي  بررسي  و به
در   اغلـب   چون  كه  است  درسي  هاي ديني، حلقه  علمي  مدارس  براي  كار رفته به  اتتغيير
  شـود، حـاوي   برگـزار مـي    و سطح  مقدمات  در دوره  ويژه محدود به  ها و فضاهاي حجره
و   درس  كـالس   از اشـكال   و اسـتفاده   مخاطبـان   فعـال   با مشاركت  دوسويه  ارتباط  نوعي
  در دروس  است، اگر چه  رسانه  اين  عنصر كالم، عنصر غالب  باشد كه و گفتگو مي  بحث
  سوي به  ها باز هم شيوه  بزرگ، اين  و مجتهدين  مراجع  پرجمعيت  دروس  ويژه و به  خارج
 .كند مي  ميل  سخنراني  قالب

  اوليـه   در مراحـل   كودكـان   مكتب، غالباً  سنتي  رسانه  شد، مخاطبان  بيان  كه  گونه همان
را   علميـه   هـاي  حوزه  بودند و مخاطبان  ديني  علوم  ترين مقدماتي  و فراگيري  سوادآموزي

ديگـر    خاص  با شرايط  و باالتر و گاه  سواد ابتدايي  حداقل  و داراي  بالغ  نوجوانان  عمدتاً
  شـرايط   لحـداق   با داشـتن   تحصيل  مند به آحاد عالقه  همه  دهند و در مجموع مي  تشكيل

 . باشند  ديني  سنتي  رسانه  اين  توانند مخاطبان مي  الزم
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  ديني  علوم  مدارس  ارتباطي  كاركردهاي

  بـوده   علميه، آموزش  هاي ها و حوزه از مكتبخانه  اعم  رسانه  اين  و اصلي  كاركرد تأسيسي
  اسـالمي، ايـن    معارف  فراگيري  شد، با هدف  بيان  در سير تاريخي  كه  گونه و همان  است
  اسـالمي   در فرهنـگ . وجـود آمـد   به  مستقل  صورت به  ها ابتدا در مساجد و سپس محيط
انـد و    شده  ناپذير مطرح جدايي  اهدافي  عنوان در كنار يكديگر و به  و تعليم  تزكيه  همواره
 : است  شده  توصيف  چنين  سنتي  رسانه  گر در اين ارتباط  نخستين  رسالت

  الكتـاب   و يعلمهم  و يزكيهم  آياته  يتلوا عليهم  منهم  رسوالً  االميين  في  بعث  هو الذي«
  اوسـت «: يعنـي ) 2  آيـه   جمعـه   سـورة (» مبـين   ضالل  لفي  قبل  كانوا من  و ان  و الحكمه

ـ     برانگيخـت   مـردم   همان  بزرگوار از ميان  پيامبري  امي  عرب  ميان  كه  خدايي   انتـا بـر آن
  الهي  و حكمت  كتاب  سازد و شريعت  پاك  كند و آنها را از زشتي  را تالوت  وحي  آيات

 .»آشكار بودند  و گمراهي  در جهالت  از اين  پيش  بياموزد كه

  باورهـا و اعتقـادات    بر مبناي  ايشان  رفتاري  سازي و زمينه  رو، ارشاد مخاطبان  از اين
  واالي  دسـت   بـه   كـه   بـدانيم   رسـانه   ايـن   هميشگي  كاركردهاي  را بايد از جمله  اسالمي

  تبعيـت   نيز به  شد و ساير مسلمانان  نهاده  از ابتدا بنيان) ص(پيامبر اكرم  يعني  آن  سس مؤ
و   تقويـت   و آموزشـي   علمـي   هـاي  را در محـيط   و تعلـيم   تزكيه  توامان  از ايشان، الگوي

را نيـز    و علـم   معلـم   بـه   مـتن، احتـرام    ز در كنـار فراگيـري  آمـو   دانـش «. نمودند  تثبيت
  است  بوده... آموز   دانش  رفتار و ديدگاه  به  دادن  شكل  معلم  تعليم  آموخت، لذا اولين مي
  ، ص1359نصـر،  (» داشـت   ادامـه   هـم   عالي  آموزش  تا دوران  و مراقبت  آموزش  اين  كه
  بيـان   را چنـين   سـنتي   از ارتباطـات   نوع  اين  اصلي  ركردهايكا  تشيع  المعارف ةداير). 59
دو عملكـرد    بـه   منظور پاسـخگويي   از مساجد، به  تبعيت  به  ها و مدارس حوزه«: كند مي

و   مدرسـان   هميشـگي   اشـارات ). 549  ص(» يكـديگر بودنـد    مكمـل   و آموزشي  عبادي
  طـالب   و نصيحت  و موعظه  عملي  اخالق  مينهدر ز  نكاتي  به  ديني  علوم  مدارس  استادان

 . دارد  رسانه  اين  ارشادي  از كاركردهاي  مختلف، حكايت  هاي مناسبت  به

از   ديني، اگرچـه   اجتماعي  هاي در زمينه  و طالب  فراگيران  كردن  و آگاه  رساني اطالع
  بـراي   محلـي   همـواره   دينـي   آيد، اما مدارس شمار نمي به  رسانه  اين  اصلي  اهداف  جمله
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. اسـت   بـوده   جامعـه   دينـي   ويـژه  و به  اخبار سياسي، اجتماعي، اقتصادي  ترين تازه  مبادله
وجـود    متعـددي   هـاي  است، اما نمونـه   داشته  رواج  طالب  امر بيشتر در ميان  اين  اگرچه
  رويـدادهاي   يـن از ا  خـود برخـي    درس  در مجـالس   بـزرگ   و فقهـاي   مدرسان  دارد كه
  افشـاگري   كردنـد و بـه   را بازگو مي  زمان  هاي حكومت  عملكرد ديني  ويژه و به  اجتماعي

  تنبـاكو، قيـام    تحـريم   شـد، مـاجراي    بيـان   كـه   گونه همان. پرداختند آنها مي  در خصوص
  عليـه   زهدر ايران، مبـار   حجاب  با كشف  در عراق، مبارزه  طلبانه استقالل  مشروطه، مبارزه
در   و پيشـگامي   اسـالمي   خرداد و انقـالب   پانزده  و استبداد بحرين، قيام  كمونيسم، عراق

از   و صـيانت   اسـالمي   از انقـالب   پـس   و سياسـي   فاسـد فكـري    هـاي  با جريـان   مبارزه
كـاركرد    و تاريخي  برجسته  نتايج  از جمله  اسالمي  جمهوري  در نظام  سازنده  هاي جريان
 .است  اسالمي  سنتي  رسانه  اين  رساني اطالع

  تعزيه

رفتـه،    از دست  يادبود عزيزان  داشتن  ، برپاي)تعزيت(  سوگواري  معني  به  در لغت  تعزيه
  و در اصـطالح   آنهاسـت   و اطرفيـان   ديـده  مصـيبت   صبر خـانواده   به  و امر كردن  تسليت

و كارآشـنا    ذوق  اهـل   اي عده  در آن  شود كه مي  تهگف  منظوم  مذهبي  از نمايش  اي گونه به«
  محـرم، بـراي    مـاه   هـاي  سوگواري  در جريان  غالب  صورت  و به  مذهبي  هاي در مناسبت

از   منـدي  بهره  مردگان، آرزوي  شدن  آمرزيده  نيت  و يا به  مراسم  آن  دادن  تر نشان باشكوه
  نشـان   و يـا بـراي    تندرستي  خاطر، بازيافت  تشفيروز رستاخيز،   خدا به  اولياي  شفاعت

بـا   ـ  السالم عليهم ـپيامبر    بيت  اهل  ويژه اوليا به  به  از اندازه  فزون  و اخالص  ارادت  دادن
  نقوش  از ابزارها، نواها و گاه  گيري و نيز بهره  خاص  و تمهيدهايي  و رسوم  آداب  رعايت
كـربال را    واقعـه   ويـژه  به  بيت  اهل  به  مربوط  و تاريخي  هبيمذ  از موضوعات  برخي  زنده
 )44  ، ص1373، 4  تشيع، ج  المعارف ةداير. (»آفرينند بازمي  بينندگان  چشم  پيش

  معتقدند كـه   برخي. است  بوده  مورد اختالف  ديني  سنتي  رسانه  اين  پيدايش  تاريخچه
در   سـوگواري   هزار ساله  سه  و پيشينه  از اسالم  پيش  راناي  به  آييني  نمايش  اين  هاي ريشه
) 1372عناصـري،  (گردد  بازمي  سياوش  ايراني، يعني  ملي  هاي داستان  مظلومِ  پهلوان  مرگ
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  نسـبت   بعـد از اسـالم    ايـران   را بـه   تـاريخي، آن   هاي گزارش  ديگر با استناد به  و برخي
 .دانند ال ميكرب  دهند و متاثر از ماجراي مي

  اسـت   هنـري . اسـت   ايرانـي   مذهبي  آييني  يا تعزيه، نمايش  خواني  شبيه  هنر مقدس«
از   آيـد و نـه   مـي   عربسـتان   جزيـره   از شـبه   هنـر نـه    ايـن . ايران  سرزمين  و آفريدة  طرفه

  يـاس مق  بـه   مذهبي  انگيز سنتي حزن  نمايش  كه  است  تنها كشور اسالمي  ايران. فرنگستان
... نخوانيم  ايراني  باستاني  هاي آيين  مستقيم  را بازمانده  تعزيه  اگر هم. است  آفريده  جهاني
. »باشـيم   خـواني   هنـر شـبيه    گيـري  در شـكل   ايرانـي   ثـر تمـدن   منكر نفوذ مؤ  توانيم نمي

 ) 17  ، ص1372عناصري، (

  حكومـت   بار در دوره  نخستين  براي) ع(سيدالشهدا  و آشكار سوگواري  رسمي  شكل
  هجـري  352  سـال   محـرم   در دهـم   بويـه   احمد ابن  و معزالدوله  گرفت  صورت  بويه  آل

كـربال    شـهداي   سوگواري  كنند و به  دستور داد تا شهر را تعطيل  مردم  در بغداد به  قمري
  واقعـه   وييبـازگ   و جلسـات   مراسـم   اين )442  ، ص4  تشيع، ج  المعارف ةداير(بپردارند 

  صـفويه، بـه    تـا دوره   پـس   برقرار بود، امـا از آن   سلجوقي  طغرل  سلطنت  كربال تا اوايل
  فاصـله   در ايـن . شـد  مـي   انجـام   مخفيانه  سني  متعصب  حكمرانان  هاي سختگيري  واسطه

: انـد   جملـه   از آن  نيـز پيـدا كـرد كـه      جديـدي   هاي و سياق  ها سبك تاريخي، سوگواري
در   نويسـي  باشند و نيز مقتـل  مي  مذهبي  از نقالي  هر دو نوعي  كه  خواني يا پرده  داري دهپر

در   گردانـي  و دسـته   خواني روضه  ويژه و به  خواني و مرثيه  خواني هجري، نوحه  ششم  قرن
 از«. قرن  در همان  سنيان  خواني در برابر فضايل  شيعيان  خواني و مناقب  هجري  ششم  قرن
  بـراي   تـاريخي   هـاي  داستان  روايت  به» مناقبي»  نام  به  هجري، افرادي  و ششم  پنجم  سده
كردنـد و از   مـي   پيامبر را مـدح   بيت  و اهل  بودند، ائمه  از شيعيان  پرداختند و چون  عامه
بـر آنهـا     كـه   مظـالمي   ها و همچنين ها و بشردوستي خواهي  ها، عدالت ها، دالوري جنگ

 )212، ص1363 ،پور  ملك. (»گفتند مي  بود، سخن  تهرف

و   اشعار ديني  سرودن  تشيع، جريان  يافتن  و رسميت  صفويه  دولت  كار آمدن  با روي
و   در كوچـه   كـه   طـوري  به. يافت  عظيمي  كربال گسترش  واقعة  درآوردن  داستاني  نظم  به

كـربال    واقعه  افتادند و در سوگ مي  راه  به  يخوان و نوحه  و زنجيرزن  زن سينه  برزن، دسته
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شـد، زيـرا     بسـته   عـزاداري   هـاي  آيـين   تعزيه، در همين  نمايش  نطفة. كردند مي  عزاداري
  بـراي   ادبـي   را از لحـاظ   دراماتيـك   عاشورا بود، زمينه  دربارة  كه  اشعاري  داستاني  تنظيم
  نظـم   بـه   كـه   گرفـت   طـور نتيجـه    ايـن   توان مي  بنابراين. ساخت مي  فراهم  تعزيه  نمايش
 »بـازي   نقـش »  سوي  به  گرايش  و جريان  شاعران  عاشورا از سوي  واقعة  داستاني  درآمدن

دينـي،    نمايشـي   از تظـاهرات   كـاملي   نمونة  پديدار شدن  را براي  خواني، زمينه در روضه
و   زمـاني   از لحـاظ   كوتـاه   راهي  اند، پيمودنم مي  باقي  و آنچه  ساخت  فراهم  تعزيه  يعني
 .بود  نمايشي  هاي از نظر ويژگي  عظيم  تحولي  انجام

  مـذهبي، يعنـي    را در اختيـار تظـاهرات    داسـتاني   عامـل   نخستين» ديني  هاي حماسه«
  هجـري   دهـم   در قـرن   تعزيـه   ايجاد نمـايش   دو منجر به  اين  قرار داد و ادغام  سوگواري

 .اند داشته  زمينه  در اين  زيادي  و بيش  كم  گوناگون، تأثيرات  هاي حماسه  اين. ديدگر

در   پيشـرفت   گردد، امـا ايـن   آغاز مي  تدريج  به  و ترقي  بعد تكامل  به  صفويه  از زمان
و   دوسـتانه   تعزيـه، روابـط    در تكامـل   توقـف   ايـن   علت. شود مي  متوقف  افشاريه  دورة

و   تعزيـه   بـه   توجه  زنديه  در دورة  است، ولي  عثماني  افشار با حكومت  نادرشاه  صميمانة
 .رسد مي  اوج  شود و در قاجار به مي  شروع  مجدداً  آن  سير پيشرفت

 :شمارد مي  را چنين  تعزيه  پديد آمدن  و مراحل  از محققان، سير تكويني  يكي

  از اسالم  پيش  در دوره... و  كشي  سياوش، مغ  كين  از قبيل  سازي  شبيه  هاي نمونه -1
 .است  موجود بوده

خـواني،   گردانـي، نوحـه   دسته  از قبيل  تعزيه  وجود آمدن به  عوامل  صفويه  در دوره -2
 .اند بوده  تعزيه  تكوين  و عناصر اصلي  ، عوامل...و  نقالي

  شـكل   تـدريج   وجود آمد و به  به  تعزيه  و پيدايش  تكوين  زنديه، انديشة  در دورة -3
 .گرفت

خـود رسـيد     شكوفايي  اوج  به  دربار و مردم، تعزيه  توجه  علت  قاجار به  در دوره -4
 1248و در   در تهـران   انگلسـتان » هـال   آلبـرت »  طـرح   بر مبناي  كه» دولت  تكيه»  و بناي
و   بكتـاش . (بخشـيد   را رونق  شد، تعزيه  ساخته  شاه  ناصرالدين  فرمان  به  شمسي  هجري

 )1350غفاري، 
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پرداختنـد و   مي  عزاداري  به  زني سينه  هاي دسته  محرم  تا نهم  تكيه، از روز اول  در اين
دولـت،    تكيـه   در وسـط   همچنـين . آمد اجرا درمي  به  محرم، عاشورا، تعزيه  در روز دهم

برونـد و    آن  توانستند باالي ها مي انخو تعزيه  بودند كه  و آجر ساخته  از گچ  بزرگي  تخت
 .كند  بيان  تماشاگران  براي  تخت  را از باالي  از وقايع  شرحي  نمايش، راوي  از شروع  قبل

  تعدادشـان   گـاهي   ها كه خوان تعزيه  تمامي  بود كه  صورت  اين  به  تعزيه  مراسم  شروع
گـرد    تكيـه   وسـط   سكوي  به  منتهي  هاي از داالن  رسيد، در يكي از يكصد نفر مي  بيش  به
ثـر،   و مـؤ   دلنشـين   بود، بـا صـدايي    جلوتر از آنها ايستاده  كه  خردسالي  آمدند و طفل مي

  گرفتند و بـه  مي  دم  ها با وي خوان تعزيه  بقيه  سپس. خواند را مي  كاشاني  از محتشم  ابياتي
  كردند، بـر بـاالي   مي  سكو گردش  اطراف بار در  يك  آمدند و بعد از آنكه در مي  حركت

بـر    از پوسـت   شد و كالهـي  مي  خوانده ءاالبك معين  كه  گردان تعزيه  وقت  آن. رفتند مي  آن
ايسـتاد و در   مـي   جمعيـت   بر كمر داشت، رو بـه   عريضي  در بر و شال  سياهي  سر، جبه

قـرار بـود اجـرا      شد كـه  مي  اييه تعزيه  غيرنمايشي  هاي جنبه  تعريف  مشغول  راوي  نقش
  بـر روي   الزم  و اشـياي   لوازم  آوردن  مشغول  قرمزپوش  چند فراش  حال  در همين. شود

آمدنـد   مي  صحنه  زنبوركچي، بر روي  دسته  كار آنان، يك  شدند و بعد از اتمام مي  صحنه
  بـر دوش   كـه   هـايي  با چمـاق   و فراش  يساول  دار و سواران  نيزه  سواران  آنان  دنبال  و به

  آنهـا ده   عبوركردنـد و از عقـب    تماشاچيان  شدند و از جلوي مي  بودند، وارد تكيه  گرفته
  وارد و از سـمت   تكيـه   از يكسـوي   خانـه  نقاره  و در آخر، شترهاي  نظامي  موزيك  دسته

قرمـز بـر     هـاي  لبـاس بـا    كه  چيان شيپور نقاره  صدا درآمدن  شدند و با به مي  ديگر خارج
  شـروع   تعزيـه   فاخر سـوار بودنـد، مراسـم     هاي با پارچه  شده  داده  زينت  شترهاي  پشت
  شـده   انتخـاب   آنـان   و نقـش   با موضوع  متناسب  كه  هايي ها با لباس خوان شد و تعزيه مي

  قـارن م  تعزيـه   مراسم). 323-326  ، صص1377بيگي، (كردند  مي  را شروع  بود، كارشان
يـا    مشـك   اي عده  حال  در اين. يافت مي  خاتمه  آفتاب  غروب  شد و نزديك ظهر آغاز مي

 .دادند مي  كربال، آب  لبان  ياد تشنه  را به  بر دوش، حاضران  آب  كوزه

  داد و در دوره  خـود را از دسـت    اهميـت   تعزيـه   تـدريج  بـه   شـاه   از ناصرالدين  پس
از   سـنتي   رسـانه   كشـور، ايـن    سياسـي   هاي دگرگوني  دليل به  اهو احمدش  شاه  محمدعلي
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 )ق. ه 1327( شـاه   از محمـدعلي   پـس . گشـت   خود محـروم   حكومتي  حاميان  پشتيباني
  همزمـان   ش. 'ه 1311  گرديد و در سال  متوقف  خواني تعزيه  براي  دولت  از تكيه  استفاده
  تعزيـه   شـد و از اجـراي    ممنوع  خواني و روضه  ريعزادا  پهلوي، مراسم  رضاشاه  با دورة

  مـردم   از قيـام   بـود كـه    اي واهمـه   بنا به  شاه  حركت  اين  در واقع. آمد  عمل  به  جلوگيري
  نمـايش   يـك   و اجـراي   مـردم   شـدن   برانگيخته  سبب  رسانه  كرد اين و تصور مي  داشت
  هـاي  نمايشـنامه   و اجـراي   اروپـايي   همچنـين، نفـوذ فرهنـگ   . خواهد شد  سياسي  عظيم

بدهد   را از دست خود  پيشين  موقعيت  تعزيه  شد كه  ديگري  علت  دوران  در اين  خارجي
  برداشـته   گذشـته   هاي ممنوعيت  در دوره محمدرضا شاه. شود  سپرده  فراموشي  بوته  و به

تلويزيـون، بـا     از آن  و پـس  ماننـد سـينما و تئـاتر     اي رسانه  مدرن  شد، اما حضور رقباي
خود را بـار    گذشته  موقعيت  تعزيه  نداد كه  سرگرمي، اجازه  و گسترده  متنوع  كاركردهاي
  دينـي   سنتي  نمايش  در تهران، اين  تعزيه  و بيگاه  گاه  جز ارائه  نيز به  امروزه. ديگر بازيابد

اجـرا    ايـران   دورافتـاده   سـتاهاي شـهرها و رو   و محدود در برخـي   بسيار ساده  شكلي  به
در   مـذهبي   نمايشـي   هـاي  برنامـه   سـاخت   بـه   تلويزيـون   رسد با اقبال نظر مي به. شود مي

  باز هم  تعزيه  آن، يعني  سنتي  نوع  در اثر آن  پديد آمد كه  كربال، رقابتي  ماجراي  خصوص
 .داد  را از دست  بيشتري  مندان و عالقه  مخاطبان

  و افـول   ايـران   شـيعي   در جامعـة   تعزيـه   فراگير شـدن   مانع  كه  يگر از عوامليد  يكي
  از دخالـت   موسـيقي، منـع    سازي، حرمت از تقليد و شبيه  نهي  گرديد، همان  آن  تدريجي

  فقها بود كه  برخي  ها از سوي دسته  انداختن  راه  به  و حتي  ها و تظاهرات در نمايش  زنان
  مشـاركت   يا مخاطب، در ايـن   آفرين پيام  عنوان مردم، به  تزلزل  يا حداقل  يخوددار  سبب

و شـايد  ) 443، ص4تشـيع، ج   المعـارف  ةداير. (را كند ساخت  آن  گرديد و روند توسعة
بـاز    رسانه  اين  گران ارتباط  خاص  هاي ها و هنرمندي قابليت  ها به علت  ديگر از اين  يكي
را محـدود    آن  گسـترش   حـوزه   مسـئله   مندند و اين بهره  از آنان  اندكيافراد   گردد كه مي
  وجـود نداشـته    تعزيـه   هنرمنـدان   و تربيـت   آمـوزش   براي  مركزي  آنكه  ويژه سازد، به مي

هسـتند    در ايـران   و ارتباطي  فرهنگي  مشابه  مشكالت  و تئاتر داراي  تعزيه  احتماالً. است
 .است  كشيده  افول  بهآنها را   هردوي  كه
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و   تشـيع   جامعـه   به  نسبت  كه  در مقاطعي  ويژه به  ايران  تاريخ  مختلف  در مقاطع  تعزيه
كارآمـد در    اي رسـانه   عنـوان  شـد، بـه   روا مـي   و ظلـم   سـختگيري   آن  مـذهبي   تظاهرات
  كـرده  مـي   عمل و فساد  ظلم  به  آنها نسبت  احساسات  و برانگيختن  مردم  به  بخشي آگاهي
  اسـتبدادي   در شـرايط   كـه   اسـت   هايي انسان  و توقعات  بيني  جهان  تعزيه، نمايش«. است
  ذهنيـات   تعزيه، نمايش. كردند مي  زيست  و اجتماعي  اقتصادي  پيچيده  و معضالت  مطلق
  آميختگـي   و در هـم   و ايلي  و روستايي  توليد شهري  هاي از نظر شيوه  كه  است  اي جامعه

  آنان، دائماً  فرهنگي  هاي ارزش  و هجوم  مختلف  مكرر اقوام  هاي ها بر اثر حمله شيوه  اين
 )232  ، ص1363پور،  ملك. (»است  سر برده  به  تاريخي  ماندگي عقب  در يك

در . شـد  و اشقيا مرور مـي   اوليا و راستان  تاريخي  هاي خواني، شباهت و شبيه  با تعزيه
و   حـاكم   دسـتگاه   سياسـي   در هيـاهوي   اسـالم   اجتمـاعي   بيـنش   كـه   و تـاريخي   جامعه

  نـه   بود كـه   اي توده  عصيان. بود  فرياد مردم  بود، تعزيه  شده  فراموش  وابسته  روشنفكران
بود   اي رسانه  تعزيه. و فلسفي  فكري  مشغوليت  اند و نه داشته  و اشرافي  طبقاتي  وابستگي

  مـردم   با عامه  عميق  اعتقادي، ارتباطي  و حتي  و سياسي  اجتماعي  خاستگاه  به  وجهبا ت  كه
  روسـت   از ايـن   هم. بود  مردم  همين  ها، دردها، نمادها و اميدهاي و بستر حكايت  داشت

شـوند،   مـي   خود گذاشـته   به  اندكي  بويه  آل  يابند و در زمان مي  فرصتي  ايران  تا مردم  كه
شود و كربال در  شهيد مي  هر ساله  حسين. شود  مي  آيد و عاشورا زنده وجود مي به  زيهتع

  و هنوز تاريخ  هنوز كربال هست  گيرد؛ چرا كه قرار مي  و ميداني  اي در گوشه  هر مجلسي
  ايـن   و بـه   اسـت   و ستمكشـي   تاريخ، شاهد ستم  ظرف  در اين  و جامعه  است  در جريان

  روح  نگهداشـتن   زنده  و ملي، وظيفه  مذهبي  و اعتقادات  بر عواطف  با تكيه  يهتعز  ترتيب
  ها خراب شود و تكيه مي  ممنوع  در مقاطعي  گيرد و اگرچه مي  عهده را به  جهاد و شهادت

هـا و جهادهـا    انقـالب   بخـش  مانـد و الهـام   بيدار مي  مردم  در قلب  آن  شوند، اما باطن مي
 .گردد مي

  توانـد يـك   مـي   داد كـه   نشان  اسالمي، تعزيه  انقالب  در جريان  ياد دارند كه  به  ههم«
  و زاري  و ندبـه   فغـان   داد كـه   باشـد، نشـان    با ستمگري  مقابله  براي  ان بر  سياسي  سالح
  عـره فرياد و ن  به  آساني  تواند به كربال، مي  ناپذير صحراي تسليم  قهرمانان  بر مرگ  انفعالي
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 )3  وثوقي، ص. (»ها درآيد ها و مكان زمان  همه  جباران  دستگاه  عليه  و غرش

  تعزيه  در رسانه  عناصر ارتباطي

  گـردان، معـين    تعزيـه . هستندها  خوان ها و شبيه گردان تعزيه  شامل  رسانه  اين  گران ارتباط
زيـر نظـر او     تعزيـه   نمـايش   كـه   است  مردي  عنوان  ، ميرعزا يا ميرغماءالبك  ، ناظماءالبك

  آشنا بـه   وي. هاست خوان شبيه  يا سرپرست  تعزيه  او كارگردان  شود و در واقع برگزار مي
  خـوان  شـبيه   هنرمنـدان   از همـة   كـه   اي گونـه  اسـت، بـه    خواني شگردها و هنر شبيه  انواع

  هـاي  نسـخه   ند و تنظـيم ك مي  تئاتر عمل  همانند كارگردان  گردان تعزيه. تر است زبردست
  هنگـام   دارد و بـه   را بـر عهـده    آرايـي  ها و صـحنه  اعضا، لباس  ها و وظايف تعزيه، نقش

بـا    ضـمناً   وي. اوسـت   بـر عهـده    الزم  تذكرات  و ارائه  رهبري  نيز وظيفه  نمايش  اجراي
 . دارد  آشنايي  موسيقي  مختلف  هاي دستگاه

در   بـا بـازيگري    نقش  ايفاي  نوع  اين  شود و البته مي  گفته  بازيگر تعزيه  به  خوان شبيه
  خـود اسـتحاله    غربي، بـازيگر در نقـش    هاي در نمايش. است  متفاوت  غربي  هاي نمايش

  خـود و نقشـش    بـين   مدام  شيعي  عقايد مذهبي  دليل  به  بازيگر تعزيه  آنكه  شود، حال مي
. كنـد  القا مي  مخاطب  را به  آن  مختلف  طرق  شود و به مياو   گذارد و تنها شبيه مي  فاصله

دارد   حرف  كه  و بازيگري) نعش(ندارد   حرف  كه  بازيگري: اند  نيز بر دو دسته  بازيگران
  امــام  يــاران  اول  گــروه: هســتند  دو گــروه  هــا نيــز شــامل خــوان نســخه). خــوان نســخه(
  بنـدي  تقسـيم ). خـوان  مخـالف (  امـام   دشمنان  ومد  و گروه) خوان يا مظلوم  خوان الف مؤ(

و ) زنـان   نقـش  بـازيگر   مـردان (  خـوان   زن  آن  بـه   وجود دارد كه  شبيه  بر اساس  ديگري
و   آواز خـوش   بايـد داراي   الـف  مؤ  هاي خوان  شبيه. گويند مي) بچه  بازيگران(  خوان بچه

در   آرايـي  چهـره   چـون   ضـمناً . زننـد  مي  رهو نع  اشقيا تنها فرياد ناموزون  رسا باشند، ولي
رو،   از ايـن . او باشـد   با نقـش   بازيگر متناسب  ناچار بايد شمايل  نيست، به  معمول  تعزيه

  بازي  نقش  نفر در چندين  و يك  بوده  مشكل  مذكور گاه  هاي با ويژگي  افرادي  پيدا كردن
 )128 ـ138  صصتنكابني، . (است  كرده مي

  و همـواره   سيدالشـهدا بـوده    آنهـا بـه    و عشـق   قلبـي   ايمـان   تعزيه  بازيگران  اصلي  ةانگيز
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  رو، در اغلـب  از ايـن . اسـت   وجود داشـته   ارتباط  نوع  در اين  زدني  مثال  و خلوصي  صداقت
ر د  وجـه   دريافت  و بدون  داوطلبانه  خاص  نيز داشتند و در ايام  ديگري  حرفة  موارد بازيگران

جانسـوز نمـايش،     هـاي  هـا و در صـحنه   نقـش   ايفـاي   هنگـام   كردند و بـه  مي  شركت  تعزيه
  را ذكـر عبـادت    گريسـتند و آن  مـي   وارده  هـاي  بـر مصـيبت    خـوان  و مخـالف   خـوان  الف مؤ
  اخالقـي، سـالمت    سـازد، شـرافت   مـي   را شهره  خوان شبيه  كه  عاملي  ترين عمده«. دانستند مي

  از ايـن   هر علت  به  كه  خواني شبيه. است  فتوت  و اشتهار به  و پرهيز از غيبت  نيو روا  روحي
  و ذاكـران   خوانـان  شبيه  اعتنايي  برگردد، مورد بي  اخالقي  باشد و از تهذيب  دور افتاده  صفات
  در مسـتمعان   كسـاني   چنـين   و رفتـار و گفتـار ايـن     اسـت   چشم  و پاك  نفس  و پاك  حقيقي

 )47  ص ،1372عناصري، . (»نخواهد بود  اثر بخش  لسوختهد

و ) ع(حسـين   امـام   مصـائب   جانسـوز كـربال و بيـان     واقعـة   تعزيه، شـرح   اصلي  پيام
. است  اميه بني  و ستم  با ظلم  در مقابله  وفادارش  و خاندان  و اصحاب  ايشان  هاي رشادت

يابـد، امـا در    مـي   اشـقيا پايـان    نفـع   ر ظاهر بهد  كه  اوليا و اشقياست  تعزيه، برخورد ميان
نابرابر،   نبرد  اين  پيروز حقيقي  كه  است  پيام  اين  حاوي  مخاطبان  و مذهبي  فلسفي  ذهنيت

 .اوليا هستند

و بـدي، نـور و     و بد، خير و شر، نيكـي   خوب  دو نيروي  تعزيه، رويارويي  مضمون«
  بـه   مخـتص   داسـتاني   ، طـرح »هنـر دينـي  »  يـك   عنـوان   بـه   تعزيه  بنابراين. است  ظلمت

  كـم   ديني  هنرهاي  و در انواع  مذاهب  در همة  كه  طرحي. را نيز داراست» ديني  هنرهاي«
  سـبب   تعزيـه، بـه    در هنر دينـي   طرح  وجود دارد، اما اين  و شبيه  طور يكسان و بيش، به

اسـتبدادي،    اجتمـاعي   محـيط   سـبب   و بـه   و عرفاني  اسالمي  خاص  ها و خصايل ويژگي
ترتيـب،    و بـدين   داده  خـود را از دسـت    پـذيري  تحـول   خاصـيت   زيادي  هاي سال  براي

خود ايجـاد    براي  بياني  شكل  از لحاظ  و چه  مضمون  از لحاظ  را چه  خاصي  چهارچوب
  مسـائل   و بيـان   يشـي نما  سـاخت   را از لحـاظ   تعزيه  كه  است  موضوع  همين. است  كرده

  مـذهبي   هـاي  در درام. اسـت   مشابه، متمايز سـاخته   از ديگر هنرهاي  و اجتماعي  تاريخي
برخـورد در    اين. بندد مي  نطفه  در برخورد با خدايان  درام  هستة  كه  بينيم مي  باستان  يونان
  و حتـي   يونـاني   رامدر د. شـود  مـي   بـا انسـان    برخـورد انسـان    به  خر تبديل مؤ  هاي درام
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  بـه   آن  و گـاهي   ايـن   جنگـد، گـاهي   با تقدير مي  وسطايي، انسان  قرون  مذهبي  هاي درام
  دينـي   وجـود دارد، امـا در نمـايش     مـان  تـوأ   و پيروزي  شكست  مبارزه. رسد مي  پيروزي

. »اسـت   ند، بودها بر او مقدر كرده  كه  آنچه  در مقابل  محض  نمايانگر تسليم  ايراني، انسان
 )231  ، ص1363پور،  ملك(

  نويسـندگان . و نتيجـه   واقعه، واقعـه   پيش: است  شده  تشكيل  بخش  از سه  تعزيه  پيام
  نيسـتند و در ايـن    شده  شناخته  درستي تاريخي، به  محققان  هاي ها، باوجود بررسي تعزيه

  هـاي  در نسـخه   هـايي  و تصـرف   خلد  در واقع  كه  است  شده  مطرح  افرادي  ميان، اسامي
  دينـي   وظيفـه   و احسـاس   آنهـا، خلـوص    ماندن  ناشناس  شايد علت. اند داده  انجام  اصلي
 )92-112  همان، صص.(است  آنها شده  طلبي  و شهرت  از معرفي  مانع  كه  بوده

برخـوردار    ديفـر   منحصـر بـه    از تنوع  ديني  سنتي  رسانه  در اين  پيام  ارائه  هاي شيوه
  شايد تنها رسـانة   تعزيه. گرفت  توان  نمي  سراغ  مشابه  هاي از رسانه  يك در هيچ  كه  است
  خـود بهـره    پيـام   پسند در ارائه  و مخاطب  متنوع  هاي حد از شيوه  تا بدين  باشد كه  ديني
. آيـد  شـمار مـي   بـه   دينـي   ارتباطات  در عالم  نوين  برگي  در واقع  و ظهور آن  است  گرفته
گيـرد،   مي  بهره  خوبي به  نمايش  و از عناصر بياني  است  نمايشي  آن  پيام  ارائه  اصلي  شكل

  نمايشي  تماشاگر قرار دارد، بلكه  در مقابل  كه  بدانيم  اي صحنه  نمايش  را يك  اما نبايد آن
با يكـديگر داد    و مخاطب  آفرين يابد و هر لحظه، پيام مي  با تماشاگر ادامه  همراه  كه  است

  در ارائـه   فعال  مشاركت  به  نظير، مخاطب بي  روش  در اين  دارند و آنچنان  و ستد عاطفي
و   زنجيـرزن   گـروه   وسيله به  نمايش  آيد كه خود مي  به  وقتي  شود كه مي  خوانده  ثر پيام مؤ

پـردازد و   مـي   خواني  و نوحه  زني  سينه  آنها به  و او خود در پي  است  شده  قطع  زن  سينه
 .گويد مي  را ترك  نمايش  ميدان

چيـز   تئـاتر بـي  «: كنـد  اظهار نظـر مـي    چنين  چيز و تعزيه تئاتر بي  دربارة  چلكوفسكي
  برداشـته   از ميان  و رابط  و عناصر زايد و تزئيني  خارجي  عوامل  در آن  كه] است[  تئاتري
  با توجـه   تماشاگر و بازيگر ايجاد شود و تعزيه  بين  انساني  رابطه  باشد و در عوض  شده
  شـركت   گـاه   و حتـي   و حضـور تماشـاگر در صـحنه   ) مـدور   صحنه(اجرا   چگونگي  به

  نمود و نمونـة   روشنترين) گفتن  و آمين  دعا خواندن  مثل(  اجرايي  او و همراهي  مستقيم
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 )1356فسكي، چلكو. (»تئاتر مورد جستجو خواهد بود

  در آن  عنصـر كـالم  . شـود  مـي   كار گرفته به  سنتي  رسانه  در اين  متنوعي  عناصر بياني
  شود تا بيان مي  زيبا استفاده  هاي از استعاره  گيري با آواز، با بهره  و همراه  منظوم  صورتي به

ديگـر از    يكي  كنايه و  اشاره  زبان. برانگيز باشد  عاشورا جذابتر و احساس  واقعة  داستاني
  را بـا چرخشـي    زمـان   شمشير و گذشـت   سر را با حركت  بريدن  مثالً. عناصر است  اين
  تماشـاگر همـه    كـه   است  سبب  اين  به  اشاره  از بيان  استفاده. دهند مي  نشان  دور صحنه به

او   تـراژدي   در ايـن   ماجرا نيسـت، بلكـه    از پايان  در انتظار اطالع  داند و وي ماجرا را مي
  با خـداي   و نزديكي  خلوت  خود و سرانجام  و مرور رفتار اسطورة  خويش  يافتن  دنبال به

 .است  خويش

اسـت،    اشـاره   زبان  نوعي  بازيگران  لباس  رسانه، يعني  اين  گران ارتباط  ظاهري  ت هيأ
  بـر روي   و بـازيگران   سـت پـذير ني  او امكـان   بيت  و اهل) ع(معصوم  امام  پوشش  چرا كه
  اقـدام   اينكـه   پوشند و بدون مي  سبز يا چادر مشكي  خود عبايي  محلي  سنتي  لباس  همان

آينـد   مـي   صـحنه   خـود روي   طبيعـي   و چهـرة   كننـد، بـا قيافـه     و آرايـش   آرايي چهره  به
  و همـان   نيسـت   مرسـوم   نمـايش   از عنصر دكور در ايـن   استفاده). 1372خوشنويسان، (

مانند شمشير، خنجر، چكمه، زره، كالهخود، كشـكول،    ابزاري  همراه به  تكيه  وسط  تخت
و   سر، نعش، علم، طنـاب، تيـر و كمـان     آب، قبا، مقنعه، دستمال  مشك، سرِبريده، تشت

  با وجـود سـادگي، هـر يـك      دهند كه مي  را تشكيل  مورد استفاده  وسايل  مجموعة  اسب
 .هستند  مذهبي  واالي  انياز مع  نمادي

  اسـتفاده   دو صـورت   بـه   كـه   اسـت   موسـيقي   رسـانه   اين  ديگر از عناصر بياني  يكي
هـا در   صحنه  و تقطيع  نمايش  نمايش، در طول  از شروع  پيش  كه  سازي موسيقي: شود مي

  ز سـازهايي ا  گـردد و در آن  اجـرا مـي    طور ساده مورد نظر به  ثرتر معاني مؤ  تفهيم  جهت
  رزمـي   از سازهاي  تماماً  كه  و ني  مانند طبل، دهل، كوس، نقاره، سنج، كرنا، شيپور، بوق

  طـوركلي  بـه . آواز اسـت   دوم  صورت. شود مي  هستند، استفاده) بزمي  سازهاي  در مقابل(
هـا و   هـا از دسـتگاه   خـوان  شود و شبيه مي  ساز انجام  همراهي  بدون  اغلب  آواز در تعزيه

  و نـوع   با نقـش   گيرند و متناسب مي  خود بهره  گفتگوهاي  براي  ايراني  موسيقي  آوازهاي
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 .خوانند برقرار كنند، آواز مي  بايد با مخاطبان  كه  ارتباطي

  پنداشـت، بلكـه    تئاتر مشابه  از مخاطبان  يك را نبايد با هيچ  ديني  رسانه  اين  مخاطبان
  بـا سـاير ارتباطـات     حتـي   كـه   است  نهفته  هايي پيچيدگي  د ارتباطياز فراگر  نوع  در اين
  بنـدي  طبقه  هيچگونه  بدون  مردم  را عموم  تعزيه  مخاطبان. نيست  مقايسه  قابل  ديني  سنتي

  بـراي   تپد و عاشـقانه  سيدالشهدا مي  به  از عشق  قلبشان  آنانكه. دهند مي  تشكيل  و تبعيض
 .گزينند را برمي  رسانه  خود اين  با معشوق  تباطو ار  تجديد بيعت

اوليـا    خـود   گـرم   بـا نفـس    اوليـا و بالنتيجـه    با شبيه  تعزيه  در ميدان  تماشاگر تعزيه«
را   و گريسـتن  اءبكـ   و طريـق   اسـت   عشـق   طريـق   گاناو از سرسـپرد . گردد مي  همنفس

  شـهبر بـا گريـه   . افزايـد  مي  برغم  ، غمخواند مي  نوحه» ميرعزا«ميدان،   در اين. شناسد مي
  طرفـه   هـاي  نسـخه   عاشـورايي   از شـعراي   جملگـي   و انجـم   سرايد، مـداح  مي  سوگنامه

  دالور، ميرعلمـدار، بـه    عبـاس   از دريـادلي   كنـد و آنگـاه   مـي   نگارند، تماشاگر شيون مي
 )726  ، ص1372عناصري، (» .شود مي  كشانده  شگفتي

  عبارت  به. حضور دارد  نمايش  در داخل  و هم  در خارج  گر تعزيه، همتماشا  بنابراين
  دور امـام   در كـربال بـه    دشـمن   افـراد اردوي   صـورت  بـه   تماشاگر واقعـي   بهتر، گروهي

از   در خـارج   امـروزه   تماشـاگر تئـاتري    انـد و گروهـي   زده  حلقـه   و يـارانش ) ع(حسين
  مردمند و تماشاگر آن  تعزيه  بازيگران  شود؛ يعني مي  امانج  ذكر كربال در آن  كه  اي صحنه

  به. باشد  داشته  هنري  طور مستمر فعاليت  به  نيستند كه  خاص  و گروهي  صنف. نيز مردم
  را در نحـوة   مشـكل   خواني، كمتـرين  هنر شبيه  مردمي  كامالً  خاستگاه  علت، يعني  همين
 .با تماشاگر دارد  ارتباط

كنند، امـا   مي  بيان  اشعار سوزناك  كمك  ثر خود را به و تأ  در تعزيه، اندوه  انانخو شبيه
اوليا،   خود در غم  هاي ها و ناله زنند و با گريه مي  بر سر و سينه  هستند كه  تماشاگران  اين

  تماشـاگران   در واقع. خورد نمي  چشم  به  نمايش  در صحنه  كنند كه  پيدا مي  شوري  چنان
  ناقص  نمايش  آن  بدون  دهند كه مي  تعزيه  به  نمايشي  تحرك  خود نوعي  با شور و هيجان

و   آفرين  پيام  هم  تماشاگر، بلكه  بازيگر دارد و نه  نه  تعزيه. خواهد كرد  جلوه  جوش و بي
، 1353زهـري،  (هسـتند    آيينـي   مراسـم   اين  كنندگان هر دو شركت  پيام  كنندة دريافت  هم
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نيز   آفرينان  آفرينند و پيام  هم، پيام  مخاطبان  رسانه  در اين  كه  گفت  و شايد بتوان) 64ص
 .گيرند قرار مي  مخاطب

تئـاتر    دائمـي   از مسـائل   يكي  او با بازيگر همواره  ارتباط  تماشاگر و نحوة  واقعي  شناسايي
  است، بسـياري   گرفته  ها نام و رسانه  طاتعصر ارتبا  اخير كه  در قرن  ويژه  به  است  بوده  غرب

  درهـم   اسـت   تماشـاگر و بـازيگر بـوده     بين  همواره  را كه  اند ديواري كرده  سعي  از هنرمندان
 .درگير سازند  نمايش، فعاالنه  را در جريان  مخاطب  وسيله  بشكنند تا بدين

  ماشـاگر و بـازيگر تعزيـه   ت  بـين   كـه   خاصي  رابطة  اين  معتقد است  پيتر چلكوفسكي
در   كـه   گونـه   نمايش، بـدان   و هدف  طبيعت  درك  سوي  به  تواند كليدي وجود دارد، مي

تئـاتر    بسـته   درهـاي   را گشاينده  او تعزيه. بدهد  محقق  دست است، به  مورد مطالعه  غرب
 .شناسد مي  جهاني

  حيـاتي   امـري » بـازيگر  - اگر تماشـ »  رابطـه   تعزيـه، مركزيـت    نمايشي  ساخت  سبب  به«
  كـه   بيند، وقتـي  تماشاگر مي  بازيگر و هم  تماشاگر خود را هم  گروه  كه  زماني. آيد شمار مي به

  حـالتي   در آن  گونـه   كربال حضور دارد و بدين  خود و در صحراي  در سرزمين  حال  در عين
  تمـام   محـور مركـزي    در حقيقـت   وضع  ناميديم، اين» انگيزش  آستانة«را   آن  گيرد كه قرار مي
 )64  ص تا، وثوقي، بي. (»استوار است  بر آن  تعزيه  نمايش  كه  است  و نظاماتي  اصول

را   نمايش  كرد، زمان  احاطه  نمايش  زماني  تماشاگر را در چهارچوب  بتوان  آنكه  براي
  از زمـان   اي قطعـه   يعنـي   تاسـ   صـوري   زمان: اول  بخش: نمود  تقسيم  بخش  سه  بايد به
اسـت،    نمايشـي   عمليـات   زمـان : دوم  بخـش . شود مي  خوانده  نمايش  در طول  كه  واقعي

از   نمـادي   عبـارتي   است، به  يا تاريخي  واقعي  كمتر از زمان  بخش  اين. ها مانند كشمكش
  بعد خاصـي   و آن  اميمن مي  زمان را بي  ما آن  كه: سوم  بخش. است  و تاريخي  واقعي  زمان
  روي  زمـان   متعـدد را در يـك    و حضور قهرمانـان   حوادث  انواع  وقوع  فرصت  كه  است
بعـد    در ايـن . اسـت   غير ممكـن   و تخيل  در واقعيت  كه  سازد؛ چيزي مي  منعكس  صحنه
 .شوند مي  زنده  مردگان  كه  است  زماني

پـردازي،   صـحنه   اصـول   خود را مقيد به  آنكه  بعد، بدون  سه  اين  كه  ذكر است  شايان
  نمـايش   و دوم  اول  تماشاگر تعزيه، زمـان . آميزند مي  سازند، در هم... و  نور، دكور، گريم
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  احاطـه   او را بـا قـدرت    كـه   اسـت   سوم  گيرد، اما زمان مي  پي  و منظم  طور منطقي  را به
در   و هـم   حـال   در زمـان   واحد، هم  را در آنِ  خويشتن  دهد كه مي  او امكان  كند و به مي

 .كند  احساس  گذشته  زمان

  يعنـي . كنـد   نيز صـدق   در مورد مكان  است  زماني، ممكن  آميختگي  در هم  شيوة  اين
  گيـرد، ماننـد صـحنه    مي  را در ميان  و وقايع  قهرمانان  كه  است  واقعي  فضا و مكان  گاهي

  گذاري فاصله  ها كه دواني  ها و اسب يرو پياده  ها همچون صحنه  در برخي. قاسم  عروسي
  فضـاي   آن  شود و بـاالخره  مي  احساس  نمايش  با مكان  واقعي  مكان  است، اختالف  شده

از هـر سـو فـرا      گـون   گونه  قهرمانان  كه  زماني  در آخر نمايش، يعني» فضا  بي«يا   خاص
 .گويند مي  سخن) ع(نحسي  امام  به  رسند و خطاب مي

  خـود در جريـان  » نقـش «از نظـر    بلكه» فضا«و » زمان«تنها از نظر   نه  تعزيه  مخاطب
  ندبه) ع(حسين  امام  بر قتل  فقط  نه  وي. بيند مي» انگيزش  آستانه«را در   نمايش، خويشتن

  نوعي  بلكه كند، مي  و بال احساس  در مصيبت  وي  جاي  دهد و خود را به سر مي  و زاري
  قهرماناني  متمايز ساختن  مسئله  ترتيب بدين. بيند  در خود مي  وي  با قاتالن  عاطفي  رابطه

» تعزيـه »  نمايشـي   درك  انـد، بـراي   او برخاسته  دشمني  به  اند با آنانكه در كنار حسين  كه
 )وثوقي، پيشين. (را دارد  ضرورت  كمال

  تعزيه  ارتباطي  كاركردهاي

 - پيـامبر   بيـت   اهل  به  ارادت  و در فضاي  و مردمي  هنر ديني  يك  عنوان  از ابتدا به  يهتعز
  و بنـا بـه    خـواني  شـبيه   مجـالس   و در قالـب   داشـت   ارشـادي   كاركردي -  السالم عليهم

  ارشـاد مـردم    هنـر نمايشـي، بـه     هـا در يـك   گـردان  شـبيه   و رفتاري  كالمي  هاي ظرفيت
و خيـر و شـر و     و باطل  حق  در قالب  تاريخ  كلي  جريان  ساختن  با عنوان و  پرداخت مي

  و معنـوي   حماسـي  احساس  در تقويت  سعي» اشقيا  شبيه«و » اوليا  شبيه«دو در   نمود اين
  و احسـاس   تا در انديشه  داشت  مردم  و اجتماعي  فردي  آنها در رفتارهاي  و تثبيت  شيعي
 .كنند  كربال الگوبرداري  از حماسة  و عمل

هـا، ابـزار    زبـان، دكـور لبـاس     پيرايگي و بي  سادگي  در عين  كه  است  تعزيه، نمايشي
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  يـك «. گـذارد  مـي   بر جـاي   را بر مخاطبان  عاطفي  تأثيرات  و ميزانسن، شديدترين  صحنه
خـود وارد    آنهـا بـه    كه  رنجي. است  و شور جمعيت  نشانگر جذبه  اركستر اندوه، اثر آن

  زدن. شود مي  جامعه  نمايش، درد كل  يك  ارائه  وسيله به  كه  است) ع(كنند، درد حسين مي
از   گردد، حسـين  مي  سوگواري  در مراسم  جمعيت  شركت  هماهنگي  ادامة  ها ماية بر سينه

 )158  ، ص1978كانتي، . (»است  آنها پيوسته  همة  آنها جدا و به  همة

كـرد،    تلقي  رسانه  اين  اصلي  از كاركردهاي  يكي  عنوان به  توان را نمي  مقاصد آموزشي
  امـام   دربـاره   و دينـي   تـاريخي   هاي از آموزه  نمايشي، بسياري  هاي صحنه  در اين  اما يقيناً
كـربال، ابعـاد     حادثـة   وقـوع   تـاريخي   هاي ايشان، زمينه  و اصحاب  بيت و اهل) ع(حسين
  خانـدان   هـاي  هـا و مظلوميـت   ها و فـداكاري  نظير ديني، حماسه خداد بيدين، ر  مختلف

  ويژه به» عاشورا  فرهنگ«  كلمه  و در يك  اميه بني  هاي و ستمگري  ديني  پيامبر و تحريفات
  شـد و هـر چنـد سـاده، امـا حيطـة       مـي   داشتند، منتقـل   كمتري  دانش  كه  جواني  نسل  به

 .كرد يم  را تقويت  آنان  شناختي

  نگـاهي   نيم. ها بود گردان با خود تعزيه  در ارتباط  تعزيه  آموزشي  كاركردهاي  از جمله
  اصلي  دو ركن» پرورش«و » آموزش»  دهد كه مي  خواني، نشان شبيه  آموزشي  هاي جنبه  به

و شـد   مـي   تعزيـه   وارد ميـدان » خـواني  طفـالن «از ابتدا با   كه  كودكي. هستند  خواني شبيه
را   ديني  از معارف  مسير بسياري  برسد، در اين» خواني امام»  كرد تا به مي  را سپري  عمري

  و ذهنـي   روحـي   گنجـايش   خدا را بنا به  از اولياي  يكي  زندگي  و ناخودآگاه  آموخت مي
  مشهود و قابل  امر آموزش  هم  تعزيه  و اجراي  در جريان  آنكه  ضمن. كرد مي  خود تجربه

 .است  لمس

هـا،   سـرايي  اشـعار و سـوگ    و حفـظ   خـواني   تعزيـه   براي  جوانان  حافظه  قوه  تقويت
  هاي ها و شيوه با لباس  و آشنايي  از سالح  سواركاري، استفاده  از قبيل  نظامي  هاي آموزش
  گيـري، همچنـين   بيـان، لحـن    سـمبليك، فـن    حركـات   و اجراي  گيري گري، حس نظامي
  عاشورا و كتـب   و واقعه  بيت  اهل  با زندگي  در ارتباط  و حديث  تاريخي  با كتب  آشنايي
افـراد از    از جـذب   پس  كه  است  مواردي  واقعه، هر كدام  اين  عميق  درك  براي  اي حاشيه
  در آمـوزش   از ديگـر سـوي، تعزيـه   . شد مي  داده  آنها آموزش  به  و كودكان  جوانان  ميان
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  واالي  معنـاي   و درك  گرايـي، صـداقت، ايثـار، وفـاداري      و اخـالق   ستيزي  لمظ  مفاهيم
 . است  را ايفا كرده  مهمي  نقش» عاشورا  فرهنگ«كلمه  و در يك  شهادت

  تر خواهد شد كه برجسته  هنر، زماني  اين  اي و كاركرد رسانه» تعزيه  آموزشي»  جايگاه
  نـه   را بـا زمـاني    و آن  رو آوريـم   پـيش   امـروزي   را در سطح  آموزشي  هاي وجود رسانه

  نيـز خبـري    آموزشـي   مـدرن   هـاي  و از رسانه  داشت  فراوان  رونقي  تعزيه  دور كه  چندان
  آمـوزش   در صحنه  هنر مقدس  اين  يابيم درمي  كه  است  مقايسه  با اين. كنيم  نبود، مقايسه
و   اسـت   داشـته   توجهي  قابل  نقش  مردم  عامة  نآ  و در پي  و نوجوانان  كودكان  و پرورش

  امـر صـورت    ايـن   بـراي   كـالن   در سـطح   ريـزي  برنامه  گونه  هيچ  كه  است  در حالي  اين
 .بود  مردمي  هنري» تعزيه»  بود؛ چرا كه  نگرفته

. اسـت   مـل  تـأ   قابـل   دينـي   رسـانه   در اين  فراغت  اوقات  و پركردن  كاركرد سرگرمي
كـاركرد    اين  را مقصود اصلي  معنوي  خاطر و شادي  انبساط  سرگرمي  در تعريف  انچهچن

و   مملـو از حـزن    آن  هـاي  صـحنه   تمامي  كه  تراژدي  يك  با بيان  سنتي  رسانة  بدانيم، اين
  سـرگرمي   شود، اما اگر مقصود اصـلي   تلقي  كننده تواند سرگرم است، نمي  سف و تأ  اندوه
  تعبير كنيم، بـا توجـه    فراغت  يا غير آن، در ايام  از شادي  اعم  معنوي  لذت  احساس  را به

  يـك   مهـم   قابليـت   كه  اسالمي  سنتي  نمايشي  هنرهاي  و بالنده  سازنده  هاي جنبه  اينكه  به
  يژةو  زند، كاركرد مذكور جايگاه مي  موج  آيد، در آن شمار مي به  ديني  كننده سرگرم  برنامه

  پـر كـردن    بـراي   مناسـبي   تواند زمينـه  مي  آن  كند و اجراي پيدا مي  رسانه  خود را در اين
 .باشد  فراغت  اوقات

در رويـدادها و اخبـار و     نبود تـازگي   به  نيز با عنايت  رسانه  اين  رساني كاركرد اطالع
  اطـالع   كـربال بـه    اقعـة و  و رويـدادهاي   از حوادث  آنچه. است  منتفي  شده بيان  اطالعات
و   حفظ  مخاطبان  نزد همين  سينه  به  سينه  كه  است  شود، صدها سال مي  رسانيده  مخاطبان

 .است  گرديده  بعد منتقل  هاي نسل  و به  شده  نگاهداري

 )تكيه، حسينيه(  خواني روضه  مجالس

اخـذ    روضه  از كلمه  خواني و روضه  است  و گلزار و بهشت  باغ  معناي  به  در لغت  روضه
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  و سـاير شـهداي    الحسـين   اباعبـداهللا   حضرت  ذكر مصائب  كه  است  مجلسي  آن«و   شده
  معمـول   در آن ـ  السـالم  علـيهم  ـاطهار    و ائمه  بيت اهل  ذكر مصائب  طور كلي كربال و به

  سـوگواري   السمجـ   تشـكيل   با اينكـه ). 386  ، ص 8  تشيع، ج  المعارف ةداير(» گردد مي
  ائمـه   دورة  و بـه   اسـت   داشته  ديرين  اي سابقه ـ  السالم  عليهم ـاطهار     سيدالشهدا و ائمه

  كتـاب   ليـف  بـا تـأ    خـواني  روضـه   گردد، اما اصطالح باز مي -السالم  عليهم -  معصومين
پيـدا    مدهـ   در قـرن ) ق. ه 910  متـوفي (  كاشفي  واعظ  مال حسين  توسط» الشهدا  روضه«

  و احاديـث   آيـد، روايـات   شـمار مـي   به  فارسي  يافتة  رواج  مقتل  اولين  كه  كتاب  اين. شد
  و گوينـدگان   دهـم، واعظـان    و از قرن  است  كرده  آوري كربال را جمع  حوادث  به  مربوط
  از ايـن . دندخوان را بر منابر مي  كردند و آن مي  استفاده  كتاب  كربال از آن  ماجراي  در بيان
. كردنـد   اطـالق   خـواني  را روضـه   مجـالس   و آن  خوان روضه  كتاب  آن  خوانندگان  رو به
  خـواني  روضـه   شـود، مجلـس    خوانـده   سيدالشـهدا در آن   مصيبت  كه  مجلسي  به  امروزه

  رسـانه   عنـوان   بـه   مجـالس   ايـن . مذكور استناد نشود  كتاب  مطالب  گويند، هر چند به مي
  منـابر واعظـان    هـا يـا مسـاجد و در پايـان     ها، هيئت  سال، در خانه  طول  در تمامي  ينيد

  بيشـتري   و صـفر از گسـتردگي    محـرم   هـاي  مـاه   روضـة   ميـان   شود و در اين برگزار مي
 .برخوردار است

بـا  ) ع(حسـين   امـام   روز بعد از شهادت  چهل  و سوگواري  عزاداري  مجلس  نخستين
از   و جمـاعتي   عبـداهللا   بـن  بودنـد و جـابر    مدينـه   عـازم   از شـام   كه  امام  نحضور خاندا

نيـز    از آن  قبـل   در كربال و كنار قبور مطهـر شـهدا برگـزار گرديـد، اگـر چـه        هاشم بني
  در كربال و مدينه  مجالس  بعدها اين. اسرا برقرار بود  نزد كاروان  مصائب  و بيان  عزاداري

  عشاق  براي  امروز مجمعي  و تا به  يافت  ادامه ـ  السالم  عليهم ـ  معصوم  در حضور امامان
و   عـزاداري   باشـكوه   مجالس  هجري  چهارم  در قرن  فاطمي  خلفاي. است  بوده  بيت  اهل

 .ساختند در آنها وادار مي  شركت  را به  كردند و مردم برپا مي  سوگواري

و در   را فرا گرفـت   سراسر ايران  ايشان  عزاي  لسمجا) ع(حسين  امام  از شهادت  پس
ماننـد    جديد هنري  هاي و صورت  يافت  بسياري  و گسترش  رونق  و صفويه  بويه آل  دورة
  هـاي  حكومت  در دوره  ديني  از ارتباطات  نوع  اين. شد  افزوده  آن  به  خواني و شبيه  تعزيه
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  برگـزاري   بـراي   هـايي   محدوديت  رضا شاه  سلطنت  در دوره  تا اينكه  داشت  ادامه  بعدي
  ايـن   در طـول . برپـا گرديـد    ماننـد سـابق    از او بار ديگر مجالس  پس  شد، ولي  وضع  آن

گرديـد،    ارتبـاطي   هـاي  پيام  دستمايه  كه  و آثار متعددي  داشت  رواج  نويسي دوران، مرثيه
 :كرد  موارد زير اشاره  به  توان مي  جمله  از آن. پديد آمد  تدريج به

  شـيخ   اثر شهيد ثالـث » المتقين  مجالس«، )ق.  ه 996  متوفي(» كاشاني  محتشم  ديوان«
  از شيخ» اءالبك  مخزن«و » بكاءال  طوفان«، )ق.  ه 1262  متوفي(  قزويني  برغاني  محمدتقي

ثـر آخونـد مـال آقـا     ا» اسـرار الشـهادت  «، )ق.  ه 1253  متوفي(  قزويني  جوهري  ابراهيم
 )ق.  ه 1285  متوفي. (دربندي

و   شـده   متحـول   گذشـته   هـاي  در دوره  خواني روضه  مجالس  و برپايي  عزاداري  هاي شيوه
منشـأ    مجـالس   ايـن . اسـت   پيـدا كـرده    زيـادي   هر عصر تغييرات  عمومي  با فرهنگ  متناسب

  هـاي  را در جمعيـت   مردم  و همواره  بوده  در ايران  فراواني  اجتماعي  ها و تحوالت روشنگري
در   دينـي   و رهبـران   مراجـع   فرمان  به  تا گوش  است  ساخته  و متشكل  آماده  و بزرگ  كوچك
  دوره  طـي   مردمـي   راهپيمايي  لذا بزرگترين. كنند  مشاركت  اجتماعي  هاي ها و نهضت حركت
) ره(خمينـي   امـام   كه  گونه داد و همان  رخ 1357  سال  در تاسوعا و عاشوراي  اسالمي  انقالب
 .»است  نگهداشته  را زنده  اسالم  كه  و صفر است  محرم«: فرمود

  خـواني  و روضـه   شده بنا مي  مذهبي  و مراسم  مجالس  برپايي  براي  كه  هايي مكان  از جمله
از   تركيبـي   اسالمي، غالباً  رهايشه. اند ها بوده ها و حسينيه است، تكيه  پذيرفته مي  در آنها انجام

  ايشـان   و احتياجـات   با اعتقـادات   متناسب  كه  بوده  مورد نياز مردم  معماري  عناصر و فضاهاي
  چنـد تقسـيم    عناصري  به  توان مي  را در گذشته  اسالمي  شهرهاي  موقعيت. است  گرفته  شكل

  ايـن   ها نيز بـه  ها و حسينيه بعدها تكيه  كه  رهمسجد، بازار، گذرها و داراالما: جمله  كرد، از آن
  فرهنگـي   هاي و حوزه  سسات شهرها بود و مؤ  مسجد قلب  ميان  در اين. شدند  افزوده  تركيب

ايجـاد    اگـر بتـوان  . انـد   يافته  گسترش  و سپس  شده  ساخته  الهي  مكان  گرداگرد اين  اقتصادي
  و فريضـه   حكـم   اسـت، يـك    برپا گرديـده   زمين  بر رويامر پروردگار يكتا   به  مسجد را كه

و   مـردم   توسـط   البته  كه  مساجد دانست  ها را بايد خويشاوندان ها و تكيه شمرد، حسينيه  ديني
 .است  شده  ساخته  ايشان  و عالقة  با عشق
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يـاد    و به خود  موال و مقتداي  به  مردم  با عشق  هستند كه  ها بناهايي ها و حسينيه تكيه
در   اسـالمي   سـنتي   هـاي  رسـانه   ايـن . انـد  شـده   سـاخته ) ع(علي  بن  حسين  عاشقان  امام

و صـفر مـورد     محـرم   اند تـا در ايـام   برپا شده  مهم  هاي شهر و در محله  اصلي  مسيرهاي
  بسـياري   ارتبـاطي، مشـابهت    كاركردهـاي   جهـت   بـه   دو رسـانه   اين. قرار گيرند  استفاده

 .اند تهداش

  تكيه) الف

و   دادن  گذاشـتن، پشـت    چيـزي   بـه   پشـت   معني  به» وكأ»  و از ريشه» اتكا«از   تكيه  واژه
در   شـود كـه   مـي   گفته  فضاها و بناهايي  به  واژه  اين  در معماري  ولي»  است  اعتماد كردن

  هـاي  از مـتن   هچنانكـ . دهنـد  مي  جاي  خاص  منظورهاي از افراد را به  خود جمعي  فضاي
  مراسـم   هـا در پيونـد بـا برپـايي     جايگـاه   آيـد، بيشـتر ايـن    ها برمي و سروده  شده  نوشته

و   تصـوف   در پيونـد بـا اهـل     و باالخره) ع(اطهار  و ائمه  نبوت  خاندان  جهت  سوگواري
  كلمه. )52  ، ص5  تشيع، ج  المعارف ةداير(» است  شده  كار برده  به  و مستمندان  درويشان

ها و  تكيه. شد مي  اطالق  خانقاه  به  بود كه  و صوفيه  دراويش  از اصطالحات  نخست  تكيه
  اجـراي   آمدند و به آنجا گرد مي  و دراويش  صوفيان  معموالً  بودند كه  هايي ها مكان خانقاه
  صـوف ت  اهـل   مـورد عالقـه    از آداب  يكـي   از آنجا كـه . پرداختند خود مي  خاص  مراسم
  فضـاي   و در وسط  ساختمان  بود، در نقشه  صوفيان  ويژة  و رقص» سماع»  مراسم  اجراي

  در همـين   كردند و غالبـاً  ايجاد مي  رقص  اجراي  را براي  يا ميداني  هبرآمد  نسبتاً  محلي  آن
  سـاختند و او از ايـن   بند مراد يا مرشد را نيـز مسـتقر مـي    و تخته  از تكيه، كرسي  قسمت
 .پرداخت مي  و شنود با مريدان  گفت  داد و به مي  صوفيان  را به  الزم  تعليمات  محل

  مـذهبي   مراسـم   اجراي  ها براي صفويه، تكيه  در دورة  وفو تص  مذهب  با در آميختن
  عـزاداري   در ايـام   خـواني  و شـبيه   خـواني  روضـه   قرار گرفتند و اجراي  نيز مورد استفاده

  امـام   سوگواري  از آيين  مردم  گسترده  استقبال  دنبال به. شد مي  و صفر در آنها انجام  محرم
  بنـاي   ترتيب  اين  به. گرفت  بيشتري  ها رونق در تكيه  عزيهو ت  مجالس  ، برپايي)ع(حسين
  متنـاقض   دو مفهـوم   ايـن . تعزيه  برپايي  و محل  خانقاه: پيدا كرد  دو كاركرد متفاوت  تكيه
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  روشـن   تكيـه   معمـاري   و تكامل  پيدايش  را در تاريخ  مهمي  هاي جنبه  نيستند و در واقع
از   گرفت، عموماً  شكل  قاجار و عهد ناصري  در دورة  آن  اوج  هك  شكلي  به  تكيه. كنند مي

  مـوقتي   بناهـاي   هـا عمومـاً   تكيـه   صفويه  دورة  در طول. وجود آمد بعد به  به  صفويه  زمان
 (Henry Masses)ماسـه   هنـري . شـدند  مـي   برافراشـته   محـرم   مراسـم   بـراي   بودنـد كـه  

  مـذهبي   مو مراسـ   سـوگواري   مخـتص   دائمي  اختمانبر س  دال  را كه  سندي  ترين قديمي
 )264  ، ص1364نجمي، . (داند مي  ق. ه 1202  به  باشد، مربوط

  در روزهـاي   بـود كـه    خـاص   اي تكيـه   داراي  و محله  قاجار هر كوي  دوره  در تهران
  سـم مرا  و انجـام   سـوگواري   شـدند و بـه   مـي   در آنجا جمـع   محل  همان  عزاداري، مردم

هـر    شد و بانيان و خير ايجاد مي  من افراد مؤ  توسط  اماكن  بيشتر اين. پرداختند مي  مذهبي
  را وقـف ..) و  زراعي  از خانه، مغازه، زمين  اعم(  ملك  تعدادي  ها معموالً تكيه  از اين  يك
  تـأمين   تدرآمـد موقوفـا    از محل  تكيه  هاي هزينه  كردند تا بعد از مرگشان خود مي  تكيه

از   منطقه  بود، اهالي  ها فاقد موقوفات تكيه  كه  هم  در موارد ديگري. نشود  گردد و تعطيل
 .كردند مي  را تأمين  محرم  در ماه  عزاداري  مراسم  برگزاري  خود مخارج  نذورات

بـود و    تكيـه   سـقف   در واقـع   كـه   بزرگ  فصل، چادري  اقتضاي  ها، به در بيشتر تكيه
چادرهـا  . شد مي  دارد، افراشته  نگه  مصون  و باد و باران  را از آفتاب  عزاداران  توانست مي
شـد   مي  مفروش  يا قالي  با ني  تكيه  كف. بودند  تزييني  هاي نقش  به  مزين  و گاه  ساده  گاه

  در رثـاي   اشـعاري   آن  بـر روي   كـه   قلمكاري  هاي و كتيبه  سياه  هاي پارچه  و بر ديوار آن
 .گشت مي  بود، آويخته  بسته  نقش) كاشاني  بند محتشم  بيشتر دوازده(  بيت  اهل

و   داشـت   بـود، شـهرت    قـرار گرفتـه    در آن  كـه   اي خود يا محله  باني  نام  به  هر تكيه
وجـود،    با ايـن . دهد  در خود جاي  راحتي  تا چهار هزار نفر را به  حدود سه  توانست مي

  ورود بـه   امكان  از مردم  زيادي  عدة  رسيد كه مي  حدي  به  جمعيت  ازدحام  مواقع در اكثر
موجود   اسناد و مدارك  بر اساس. آمدند گرد مي  تكيه  يافتند و ناچار در اطراف را نمي  آن

ديگـر    تكيه  بعدها پانزده  بود كه  داير شده  در تهران  تكيه  حدود سي  ق.  ه 1285  در سال
  مراسـم   برپـايي   ويـژه  و بـه   امـاكن   گونه  از اين  عمومي  شد و بر اثر استقبال  افزوده  آن  هب

و   گردانـي  شـبيه   بـراي   مفصـلي   هـاي  سـازمان   شـاه   ناصـرالدين   در آنهـا، در دوره   تعزيه
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  هـايي  اميركبير گروه  يافتند، از جمله  خاصي  اجتماعي  پديد آمدند و موقعيت  خواني تعزيه
. كـرد   خوانـان  تعزيه  جديد براي  هايي داستان  و تنظيم  اشعار تازه  كشيدن  نظم  مور به را مأ

ماننـد    عمـومي   تعداد تكايا كمتر از تعداد ديگر اماكن  ايران  مناطق  طور كلي، در اغلب به
  رتروز عبـا   آن  تهـران   هاي از تكيه  شماري. است  ها و كاروانسراها نبوده مساجد، حمام

بـزاز،    ميـرزا آقاسـي، نوروزخـان، اسـماعيل      خـان، حـاج    سپهساالر، ولي  تكيه: بودند از
بربـري، سـيد    و تخـت   خانـه   خانـه، عوددالجـان، زنبـورك     قورخانه، درخونگـاه، دبـاغ  

 )264  نجمي، پيشين، ص. (تن  و چهل  نصرالدين

كـرد، در   مـي   را ايجاب  گتريبزر  مردم، ايجاد تكيه  و استقبال  زمان  شرايط  از آنجا كه
  بنـايي   مـور احـداث   را مأ  معير الممالك  خان  دوستعلي شاه،  ناصرالدين  ق. ه 1283  سال

  مأموريـت   بعـد از آنكـه    معيـر الممالـك  . شد  معروف» دولت  تكيه»  نام  بعدها به  كرد كه
  داشـت   الزام  زد و ضمناًهزار نفر بسا  بيست  حداقل  و با گنجايش  بزرگ  اي تا تكيه  يافت
  و اهـل   شـاه   آمد و رفت  براي  كند كه  احداث  سلطنتي  مجاور ارگ  را در محلي  تكيه  اين
  و همچنـين   و سياهچال  دولتي  از زندان  وجود نيايد، ناگزير قسمتي به  مشكلي  آن  به  حرم

  را كـه   ارگ  و كهنه  قديمي  از انبارهاي  اميركبير و بعضي  خان ميرزا تقي  مسكوني  عمارت
  سـاختمان   داد و طراحان  اختصاص  مهم  اين  به  قرار داشت  گلستان  كاخ  جنوبي  در ضلع
ثر و االَّثار  المأ  صاحب. پرداختند  آن  احداث  موجود، به  هاي ساير تكيه  از طرح  با استفاده

» دوروس  اپـي »  و مثل  شده  خرج  تدول  تكيه  براي  هزار تومان  يكصد و پنجاه«: گويد مي
  در ايـن   ايرانـي   ذوق  نمونـه   بنا بهتـرين   اين. دارد  هزار تماشاچي  بيست  تقريباً  گنجايش

 )52-64  ، صص1364نجمي، . (»است  بوده  معماري  شيوة

 :بودند از  شد عبارت  انجام  دولت  در تكيه  كه  ساير كارهايي

  سسان مؤ  مجلس  تشكيل ـ

  مسكوكات  حسابرسي ـ

  در انظار مردم  شاه  ناصرالدين  جنازه  قرار گرفتن ـ

  ادامـه   هر سـاله   كه  از شاه  مردم  درخواست  به  يا چند زنداني  يك  آزاد كردن  مراسم ـ
 )آزاد شدند  مردم  درخواست  نفر به 65. م 1884  درسال. (داشت
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  احمد شاه  عزل ـ

  رضاخان  توسط  ظيفهو  نظام  قانون  تشكيل ـ

  باعـث   مراسـم   گونـه   از اين  مردم  و طرفداري  خواني و روضه  تعزيه  مراسم  برگزاري
احـراز    ضـمن   وجود آيد و تكيه به  خواني و شبيه  گرداني شبيه  براي  گوناگوني  شد اصناف
و   پذيرفت  عينيم  و قالب  ساختماني، فرم  لحاظ  به  اجتماعي  در ارتباطات  ويژه  جايگاهي

 :زير گرديد  هاي بخش  داراي

 ها بود خوان استقرار شبيه  محل  كه  ذرع  ربع  تا سه  نيم  بلندي  به  در وسط  سكويي -

 سكو  در طرفين  تايي  دو يا سه  پلكان  دو رديف -

  و جدل  و جنگ  تازي اسب  بر سكو براي  محيط  گذرگاهي -

  و كودكان  انزن  نشستن  براي  اي محوطه -

  زمـين   سـطح   هم  هاي از غرفه  يكي(  مردان  جايگاه  عنوان به  نماهايي ها و طاق غرفه -
 )شد مي  استفاده  كن  رخت  عنوان  به

انبـار،    به  راهي  لزوماً  مداخل  دو تا از اين. و آمد تماشاگران  رفت  براي  چند مدخل -
هـا   يا اسـب   و افراد قافله  شتران  نگهداري  جاي  كه  داشت  تكيه  پشت  كاروانسرا يا فضاي

دور   از چرخيـدن   شدند، پـس  وارد مي  از هر دري  و سواركاران  بود و قافله  و سواركاران
 رفتند مي  از در ديگر بيرون  ميدان

  معمـوالً (موارد با شعارها و شـعرها    از چادر بود و در اغلب  عموماً  كه  تكيه  سقف -
 شد مي  تزيين) كاشاني  بند محتشم  ترجيح

  بود و در انظار قرار داشت  شده  تزيين  هاي در گوش  كه  هرتكيه  و كتل  عالمت -

  و زنجيرزنان  زنان گذر سينه  سكو براي  پيرامون  راهي -

  بـراي   يكسـاني   ارزش  تـا از هـر طـرف     بزرگ  در تكاياي  شكل  اي دايره  سكوهاي -
ديگــر   هــاي تكيــه  در بســياري  شــكل  مســتطيل  باشــد و ســكوهاي  هداشــت  تماشــاگران

 )53  ، ص5  تشيع، ج  المعارف ةداير(

و   عمـومي   فضاي  صورت به  اغلب) و حسينيه  ميدان(  ايران، تكيه  قديمي  در شهرهاي
  روز بارهـا از آن   شـهرها در طـول    بودند و سـاكنان   قرار گرفته  اصلي  در مسير گذرهاي
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  بنـا شـده    با گـذر اصـلي    بسته، اما در ارتباط  فضايي  صورت نيز به  كردند و گاه مي عبور
 )356  همان، ص(بودند 

  حسينيه) ب

  مراسـم   و عـزاداري   خـواني  روضـه   محـل   در آن»  شود كـه  مي  گفته  جايگاهي  به  حسينيه
از   حسـينيه   انعنـو ). 7970  ، ص1373، 6  دهخـدا، ج (» گـردد  برپا مي  حسيني  عاشوراي

  نـام   هـا بـه   از مـوارد تكيـه    و در بسياري  است  پديد آمده  بعد در منابع  به  صفويه  دوران
  دو دسـته   بـه   قاجاريـه   در دوران  ايران  قديمي  هاي حسينيه. شوند مي  نيز خوانده  حسينيه

  بـا هـم    لـي داخ  و فضـاهاي   از نظـر وسـعت    شوند كه مي  تقسيم  و روستايي  شهري  كلي
مانند نايين، يزد، شيراز   ايران  مختلف  ها در شهرهاي حسينيه  همچنين، معماري. متفاوتند

شـهر و    هاي در مركز محله  نايين  هاي حسينيه. است  مختلفي  هاي سبك  داراي  و كرمانشاه
  فضـاي . دهسـتن   اي سرپوشيده  فضاي  آنها داراي  دارند و همه قرار  راه  در مسير دو يا سه

محصور   چهار جانبه  نماهاي ها و طاق غرفه  وسيله آنها نيز به  مركزي  وسعت  نسبت  باز به
 .دارند  شاخص  ها حضوري حسينيه  شهر، اين  معماري  و در مجموعِ  است  شده

  آجري  هر كدام، كلكي  در وسط  كه  بوده  يا چند حسينيه  يك  داراي  در يزد، هر محله
و   متـر بلنـدي    و نـيم   با يـك   ضلعي  هشت  صورت به  كه  كلك  بر روي. است  تهقرار داش

  اسـت، آتـش    از اسـالم   پيش  هاي با آيين  اسالمي  دوران  مذهبي  هاي يادآور پيوند ديدگاه
  مـورد اسـتفاده    زني سينه  و احتماالً  خواني روضه  ها، تنها براي مكان  اين. كردند مي  روشن

  مراسـم   انجـام   دليـل   هـا بـه   محـل   ايـن . بودنـد   تعطيل  سال  ايام  و در بقيه  رفتهگ قرار مي
  هـاي  و نمايش  تعزيه  تدريج به  شدند كه  موسوم  حسينيه  به) ع(حسين  امام  براي  عزاداري
  هـاي  از ويژگـي ). 203-204  ، صـص 1374افشار، (گرفتند  مي  صورت  نيز در آن  مذهبي

 .بلند است  هاي دار با مناره  و غرفه  از سردربزرگ  يزد، برخورداري  هاي نظير حسينيه بي

  و طـاق   بنـدي  و غرفه  ديواركشي  آن  چهار طرف  معموالً  كه  است  اي محوطه  حسينيه«
  تجمـع   محـل   حسـينيه . هسـت   ها مسجد هم از حسينيه  در بسياري. است  شده  نماسازي

. »انـد  كشـيده  مـي » پـوش »  آن  بر روي  سوگواري  و در مواقع  است  عزاداري  در ايام  مردم
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 )203  همان، ص(

ــي، داراي  حســينيه ــر تزيين ــا از نظ ــاي ارزش  ه ــژه  ه ــاري  وي ــي  معم ــه  ايران   در زمين
  حسـينيه   هـاي  بـر ديـواره    معمـوالً . هستند  كاري  و منبت  كاري  كاري، نقاشي، آيينه كاشي
  يـا حسـين  »  بـا اسـم    سـياه   هـاي  شد و علم مي  نوشته  يكاشان  محتشم  بند معروف ترجيع
  ايـن . گرديـد  مـي   مـزين » علمـدار كـربال  «و » حسين  بر امام  سالم«،»يا اباالفضل«، »شهيد
  كـربال و سـوگواري    سـاالر شـهيدان    عزاداري  ايام  ها را افراد خير و نيكوكار، براي مكان
  پررونـق   هـاي  كـانون   صـورت  سوگواري، به  ايام  مدت  در تمام  بر اين  عالوه. ساختند مي

چهـره،    بـه   و چهـره   نزديـك   فرايند ارتبـاطي   و در يك  درآمده  محله  مردم  ميان  ارتباطي
  بـه  .كردنـد  مي  را خود تأمين  و پذيرايي  و حسينيه  تكيه  اندازي راه  براي  الزم  وسايل  مردم
  فعـال   خـود مـردم    هـا بـا همـت    مكان  و صفر، اين  محرم  و در ايام  ترتيب، هر سال  اين
نيـز در    اعيـاد دينـي    به  مربوط  شادماني  مراسم  گاه  كه  نبايد از نظر دور داشت. گرديد مي

 .گشت ها برگزار مي حسينيه

ها در  كاركرد، تكيه  شباهت  علت  خوانند و به نيز مي  حسينيه  نام  به  را گاه  تكيه  رسانة
بـا  ). 119  ، ص1370سـاالري،  (نيز مشـهورند   حسينيه  به  ايران  فرهنگي  هاي هحوز  اغلب

و   حسـينيه   هـاي  تفاوت  از جمله. با يكديگر دارند  هايي تفاوت  دو رسانه  وجود اين، اين
  و براي) ع(حسين  امام  نام  پيداست، به  از نامش  كه  گونه همان  حسينيه  كه  است  اين  تكيه
تـر در   طـوالني   اي هـا بـا سـابقه    است، اما تكيـه   شده  و صفر ساخته  محرم  واريسوگ  ايام

  مورد اسـتفاده   آييني  خاص  مراسم  انجام  براي  و صوفيه  دراويش  ايران، ابتدا توسط  تاريخ
  هـا انجـام   مكـان   نيـز در همـين    محـرم   ايـام   عزاداري  مراسم  رفته  گرفتند و رفته قرار مي

  خود سكويي  مياني  ها در فضاي تكيه  تمامي  كه  است  ها اين ديگر از تفاوت  ييك. شد مي
همچنـين، در  . شـد   تبـديل   خـواني  و شـبيه   تعزيه  انجام  براي  ميداني  بعدها به  داشتند كه
  هاي با تالش  شده، مردم  تعريف  ديني  ارتباطات  با نوع  و متناسب  ايران  مختلف  شهرهاي
 )82  ، ص1366توسلي، . (اند متمايز ساخته  را از هم  دو رسانه  اين گوناگون،

مسـاجد دارنـد، در     مشابه  كاركردهاي  كه  اي سرپوشيده  هاي اخير حسينيه  هاي در دهه
  فرهنگـي   هاي ها فعاليت حسينيه  در اين. اند شده  ساخته  بزرگ  شهرها و روستاهاي  برخي
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  بينـي  پـيش   مختلـف   هـاي  ها و آموزش و سخنراني  تماعاتكتابخانه، اج  همچون  مختلفي
  هـاي  دهه  همچنين، در طول. ارشاد است  آنها حسينيه  معروفترين  از جمله  كه  است  شده

و   سـوگواري   مراسـم   برگـزاري   بـراي   ديگـري   مـذهبي   و مجـالس   اماكن  تدريج اخير به
  علـيهم  -  بيـت   اهـل   مقـدس   بـا عنـاوين  و   داير شده  و دعا و نيايش  اسالمي  هاي جشن
  زينبيه، حيدريـه . مهديه، فاطميه  به  توان مي  جمله  از آن  اند كه گرديده  نامگذاري -  السالم

 .كرد  و سيار اشاره  ثابت  مذهبي  هاي و هيأت

  دار بخـش  وجـود دارنـد و عهـده     در ايـران   مذهبي  اماكن  از اين  تعداد زيادي  امروزه
  جـدول ( 1375  در سـال   ايران  مذهبي  آمار اماكن. كشور هستند  ديني  از ارتباطات  مهمي
در   حسـينيه  8752  دهـد كـه   مـي   نشان) 18و 9  پيشين، ص  ، مركز آمار ايران2-4  شماره

  هـا را بـه   مكـان   ايـن   ميزان) درصد 1/11(  از مساجد، بيشترين  پس  كه  كشور داير است
از   پـس   در كشـور وجـود دارد كـه     تكيـه  1807  همچنـين . اسـت   داده  خود اختصـاص 

  ايـن   به  ساير آمار مربوط.   داراست  اماكن  اين  را در ميان  فراواني  چهارم  ها، رتبه زيارتگاه
 .است  آمده 2-1  و نمودار شماره 2-4  در جدول  ديني  سنتي  هاي از رسانه  دسته

 1375: كشور  مذهبي  هاي مكان تعداد و درصد -2-4  شماره  جدول 
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 1375:  مكان  نوع  كشور بر حسب  مذهبي  هاي مكانتعداد  -2- 1نمودار  

 

  و سـپس ) مكـان  1158(  هـا در خراسـان   حسـينيه  تعـداد   بيشـترين   ذكر است  شايان
  اي بـا فاصـله  ) مكـان  1135(  تعداد تكايا در مازنـدران   و بيشترين) مكان1037(  مازندران

 .ها وجود دارد ساير استان  به  بسيار زياد نسبت

در   دهـد كـه   مـي   كشور نشـان   مذهبي  اماكن  هاي شناسنامه  تهيه  طرح  همچنين، نتايج
نيـز    ميـزان   هسـتند و از ايـن    فعـال   ديني  سنتي  هاي رسانه  درصد اين 6/93، 1375  سال

 250610تعداد . غيرمستمر دارند  درصد فعاليت 2/39مستمر و   هاي درصد فعاليت 8/60
نفـر آنهـا در    1493  دارند كـه   اشتغال  فعاليت  به  مذهبي] اماكن[  ارتباطات  نفر نيز در اين

 10  همـان، ص . (ها هسـتند  در تكيه) درصد 9/0(نفر نيز  285و ) صددر 9/4(ها  حسينيه
 )تا آخر
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  خود را ندارند و فاصـله   پيشين  پر رونق  ها، ديگر مركزيت تكيه  كه  است  اين  واقعيت
  مدرن  شهرها و معماري  تغيير بافت  امروزه. معناست  ها نشانگر اين آنها با حسينيه  آماري
اسـت،    مانـده   بـاقي   از قبـل   و آنچـه   نگذاشته  ها باقي تكيه  قديم  هايكاركرد  براي  جايي
 .است  شده  شناسان  و باستان  محققان  مطالعه  موضوع  اغلب

  خواني روضه  مجالس  در رسانه  عناصر ارتباطي 

  تـرين  اصـلي   هستند كه  و مداحان  خوانان واعظان، روضه  شامل  رسانه  در اين  گران ارتباط
بـر    وارده  كـربال و مصـائب    مـاجراي   به  مربوط  حوادث  از مهمترين  آگاهي  آنان  ويژگي

بـر    نسـبي   تسـلط   از آنـان   برخي  است، اگر چه  ايشان  و اصحاب  بيت  سيدالشهدا و اهل
  كـه   در تكايايي  همچنين. نيز دارند  اسالمي  و معارف  صدر اسالم  ديگر تاريخ  هاي بخش
  بـه   اكثـر قريـب  . افزود  مجموعه  اين  را بايد به  تعزيه  آفرينان است، پيام  رقرار شدهب  تعزيه
  دارنـد و مـداحان    بر تن  روحانيت  لباس  در ايران  خوانان از روضه  خطبا و بسياري  اتفاق

 .هستند  و غير روحاني  اجتماعي  نيز از اقشار مختلف

  منبـر حسـيني    و خطيـب   خـوان  روضـه . عاشوراست  پيام  همان  رسانه  اين  اصلي  پيام
  و ائمـه ) ص(اكـرم   خـدا و درود بـر رسـول     از حمـد و سـتايش    را پس  خويش  سخنان
و   كـريم   از قـرآن   را با ذكـر آيـاتي    اسالمي  از معارف  كند و موضوعي آغاز مي) ع(اطهار
دهد و  قرار مي  د مورد بحثپسن و عوام  ساده  صورتي به  آن  در اطراف  وارده  احاديث  نقل

  كربال را بـا صـدايي    از واقعه  و مصيبتي  خود، با ذكر اشعاري، حادثه  سخن  خاتمه  هنگام
زيـر    صورت به  توان را مي  مجالس  اين  محتوايي  موضوعات  مهمترين. كند مي  بيان  حزين
 :كرد  بندي دسته

  سخنان  و بازگو كردن  معصومين  مةزندگينا  با بيان  و معنويت  دينداري  به  دعوت •
  و اجتماعي  فردي  در سلوك  آنان  عملي  ارزشمند و سيرة

و   و اســتقامت) ع(سيدالشــهدا و معصــومين  مصــائب  اســتقامت، بيــان  آمــوزش •
  در ميـان   و اسـتقامت   شجاعت  روحية  تقويت  براي  هدف  در راه  ايشان  فداكاري
  شيعيان



 ها و دين رسانه/  132

  در برابر ظلـم   و ساير معصومين) ع(حسين  امام  ابعاد مبارزة  انديني، بي نبرد با بي •
  اسالم  در تاريخ  ديني و بي

بـا    شـيعيان   در ميـان   و اخـوت   وحـدت   به  و اجتماعي، دعوت  ديني  همبستگي •
 )385-386  ، صص 8  تشيع، ج  المعارف ةداير(  و عترت  قرآن  محوريت

  بـه   تـوان  مـي   از جملـه   كـه   اسـت   و گونـاگون   متنوع  هرسان  در اين  پيام  ارائه  اشكال
  اشـاره   خـواني  و شبيه  خواني، عزاداري، دعا، جشن، تعزيه خواني، نوحه سخنراني، روضه

عنصـر    كالم، بيشترين  شود كه مي  كار برده به  در آن  متنوعي  عناصر بياني  همچنين. داشت
. شـود  مـي   ارائـه   منظوم  صورت به  گاه  كه  است  يو سخنران  در وعظ  ويژه به  شده  شناخته

در   و گـاه   آوازي  هـاي  موسيقي  از نوع  عمدتاً  كه  است  عناصر، موسيقي  ديگر از اين  يكي
سرود و همخـواني،  .است  سازي موسيقي  صورت به  يا تعزيه  و زنجيرزني  زني سينه  مراسم
  از آن  تعزيـه   و نيز ساير عناصر بياني) شادي  در مراسم(  زدن  موزون، كف  حركات  انجام
 .هستند  جمله

كـار   به  و عناصر بياني  پيام  ارائه  گوناگون  و زيبا و اشكال  ساده  محتواي  ترتيب  اين  به
  اين  لحظات  در اغلب  مخاطبان  فعال  با مشاركت  دو سويه  ارتباط  نوعي  سبب  در آن  رفته
  ايـن   تا مخاطبانِ  است  بخشيده  آن  به  اي ويژه  معنوي  و جذابيت  شده  ديني  ارتباطات  نوع

  مخاطبـان   هـاي  ديدگاه  در بررسي  كه  گونه گردد و همان  روزافزون  تاريخ  در طول  رسانه
از   در ايـران، پـس    دينـي   رسانه  مقبولترين  را به  نوشتار خواهد آمد، آن  اين  دوم  در فصل
 .سازد  يلتبد  خانواده

  وحتي  شيعيان  عموم  سنتي  رسانة  اين  است، اما مخاطبان  شيعي  رسانه  يك  رسانه  اين
در   عشـق   اين  رسوخ. شود مي  را شامل) ع(حسين  امام  عاشق  و غير مسلمانان  سنت  اهل
  لسمجـا   ايـن   گرديد كه  سبب  در جامعه  و اشراف  حكام  حتي  اقشار اجتماعي  همه  ميان

 .باشد  و پرمخاطب  پررونق  همواره

  و كارمنـدان، اعيـان    و عامي، بينوا و توانگر، بازرگانان، دولتمردان  عارف  شدن  جمع«
  عـالي، نـه    هـدف   يـك   چادر و براي  زير يك  مجلس  در يك  و فقير و متوسط  و اشراف

گرديـد،   مـي   آنـان   ميـان در   و يكرنگي  و مساوات  برابري  روح  پديدار شدن  تنها موجب
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  اعمـال   ظـاهر شـدن    و در نتيجـه   نـاتوان   توانـا از حـال    طبقـة   شـدن   آگـاه   باعـث   بلكه
نجمي، . (»بود  اجتماع  پايين  در طبقات  فرهنگ  دادن  و عموميت  طبقه  از اين  خيرخواهانه

 )266  ، ص1364

  در ايـن   از شـركت   مخاطبـان   اصـلي   هـاي  از انگيزه  يكي  كه  نبايد از نظر دور داشت
  در مجـالس   شـركت   در فضيلت  بسياري  احاديث. است  و عبادت  ثواب  جلسات، كسب

حضـور و    را شيفته  هر كس  كه  است  وارد شده  ايشان  بر مصائب  و گريه) ع(حسين  امام
را   رسـانه   ايـن   مخاطبـان   ترتيـب   ايـن   و بـه   كـرده   آن  و فضـايل   از معنويات  گيري  بهره
 .است  شمار ساخته بي

  ارتباطي  كاركردهاي

  ، در اجتمـاع )س(كبـري   و زينـب ) ع(سجاد  عاشورا، امام  رسانان پيام  نخستين  روز كه  آن
و منـا و    مكـه   فرزنـدان   مـاييم   فرياد سر دادند كـه   اموي  حزب  و در مركز حاكميت  شام
  روشن  بر همگان...قرآن  راستين  و حامالن  اذان  نراستي  فريادگران  و ماييم... و صفا  زمزم

و   و جهـل   هـا از ظلـم   انسان  و نجات  قرآن  احياي  همان  دارد كه  عاشورا رسالتي  شد كه
  قـرآن، عملـي    دوبارة  تالوت  همان  آورد كه  همراه به  عاشورا با خود فرهنگي. فساد است

قـرآن،    حيات  ها، نمودار ساختن انسان  ر زندگياسالم، تطهي  شده  فراموش  احكام  ساختن
امـا  . بود... و  آن  راستين  تحقق  در راه  و فداكاري  و مبارزه  اسالمي  حكومت  معناي  تبيين

  شـد و آن  مـي   روشـن   مردم  براي  نظير تاريخ بي  فاجعه  بار اين  بايد ابعاد مصيبت  نخست
كشـيد تـا    مـي   آتـش   آنها را بـه   و دل  اشورا جانع  بار حوادث سف انگيز و تأ غم  احساس

  مجـالس   نخسـتين   بـود كـه    گـردد و اينگونـه    عاشورا فراهم  فرهنگ  راستين  درك  زمينه
  مراسـم، ربـاب    از پايـان   سيدالشهدا برگزار شـد و پـس    شهادت  در اربعين  خواني روضه

. عـزا را بـر پـا داشـتند      د و مجالسماندن  در كربال باقي  سال  يك  اش و جاريه  همسر امام
دسـتور    مدينه  به  بيت  اهل  از ورود كاروان  پيش) ع(العابدين  زين  امام  حضرت»  همچنين

  حضـرت . مـردان   بـراي   و ديگـري   زنـان   بـراي   يكـي : برپا شـود   بزرگ  فرمود دو خيمه
  تسـليت   عرض  براي  گروه  گروه  مدينه  مردم. نشستند  كرسي  بر روي  در خيمه) ع(سجاد
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  دو بزرگوار در حـالي   آمدند و آن مي) س(كبري  زينب  و حضرت) ع(سجاد  امام  خدمت
  را بـراي   اميـه  بنـي   سـپاه   هـاي  كـربال و شـقاوت    و وقايع  گريستند حوادث مي  سخت  كه

  همتـرين رو، بايد م  از اين). 387  ، ص8  تشيع، ج  المعارف ةداير(» كردند مي  بيان  حاضران
و رفتار آنهـا    ها، اخالق در احساس  و تغيير عاشورايي  را ارشاد مردم  مجالس  كاركرد اين

 .بدانيم

  بـوده   دينـي   معـارف   فراگيـري   براي  اي زمينه  همواره  مذهبي  و مراسم  روضه  مجالس
خـود    اناتاز بي  مهمي  بخش  خوانان آمد، خطبا و روضه  از اين  پيش  كه  گونه همان. است
  اختصـاص   ديـن   يا عملـي   از ابعاد نظري  در يكي  اسالم  از معارف  موضوعي  طرح  را به
و   اسـالمي   نشـر فرهنـگ  . پرداختنـد  مـي   ابعـاد آن   پيرامون  و بررسي  بحث  دادند و به مي

  نـه از مقاصـد اينگو   يكـي   همـواره   اسـالمي   و علوم  از معارف  اي با پاره  مخاطبان  آشنايي
را بايـد    ديني  هاي از رسانه  دسته  اين  كاركرد آموزشي  ترتيب  اين  و به  است  بوده  مجالس

كمتـر    آن  و كالسـيك   درسـي   معنـاي   به  آموزش  افزود، البته  آن  كاركردهاي  مجموعه  به
  درس  هاي خاص، كالس  هاي و با انگيزه  پراكنده  صورت و تنها به  قرار داشته  مورد توجه

و اجـرا    ريزي برنامه  هايي محيط  در چنين  دست  و از اين  قرآن، اخالق، اعتقادات، احكام
 .است  شده

) ع(معصـومين   عملـي   كربال و سيره  ماجراي  و مصائب  حوادث  رسانه  اين  اصلي  پيام
  نگونـه اي  است، اما شـعار هميشـگي    تاريخ  در گذشته  آنان  هاي و مظلوميت  و درد و رنج
هشـدار  . را دارد  تكرار تـاريخ   كربال، حكايت  ارض  عاشورا و كل  يوم  كل  مجالس، يعني

  خود آگـاه   زمان  و رويدادهاي  حوادث  به  نسبت  كه  رسانه  اين  مخاطبان  براي  است  باشي
  بزرگداشـت   رو، مجالس از اين. كنند  خود عمل  عاشورايي  وظايف  باشند و به  و حساس

  اي رسانه  و جور، همچون  ظلم  هاي حكومت  در دورة  ويژه به) ع(سيدالشهدا و معصومين
  چنين  مناسب  از شرايط  ديني  و مبارزان  و رهبران  است  كرده مي  عمل  و اطالعاتي  خبري

  دينـي   هـا و تعامـل   دولت  و سياسي  از عملكرد اجتماعي  مردم  ساختن  آگاه  براي  محافلي
 .بردند بهره  نآنا

  افشـاگرانه   و نيـز بيانـات   1342  سـال   محـرم   در ايام) ره(امام  حضرت  هاي سخنراني
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كـاركرد    معاصـر ايـن    هـاي  از نمونـه  1357  و صـفر سـال    در محرم  خطبا و انديشمندان
 .است  رساني اطالع

مـداد كـرد، چـرا    قل  از ارتباطات  نوع  اين  كاركرد غالب  عنوان به  توان را نمي  سرگرمي
  اهـل   ها و مصـائب  غم  و بيان  خواني روضه  براي  اغلب  اماكن  در اين  برپاشده  مجالس  كه

اعيـاد مـذهبي،     مناسبت  به  و اماكني  مجالس  در چنين  است، اما از آنجا كه  بوده) ع(بيت
  ايـن   راغـت ف  اوقـات   و پركردن  شود، كاركرد سرگرمي نيز برپا مي  و شادي  جشن  مراسم
برخوردار گردد و با   الزم  از تنوع  چنانچه  مراسم  اين. يابد مي  طور محدود تحقق به  رسانه

  همـراه   گونـاگون   هنري  هاي و فعاليت  مذهبي  مسابقات  همچون  اي سازنده  هاي سرگرمي
  دينـي   سنتي  يها در رسانه  مانده اما مغفول  كاركرد مهم  اين  از گذشته  تواند بيش شود، مي
زيانبـار و    و گـاه   بيهـوده   هـاي  سرگرمي  به  آوري  را از روي  جوان  كند و نسل  را تقويت
 .بازدارد  نابودكننده

  در ايران  ديني  سنتي  ارتباطات  از الگوي  ابعادي  جستجوي

  عـاد دقيـق  اب  كوتـاه   بـا مـروري    بتوان  كه  است  تر و دقيقتر از آن سنتي، پيچيده  ارتباطات
نيازمنـد    مقولـه   ايـن   درك. كـرد   استنباط  جامعه  فرهنگي  عميق  هاي را از اليه  آن  ارتباطي
  محتـوا و گفتمـان    ميداني، تحليل  هاي فرهنگي، پژوهش  تاريخي  از مطالعات  اي مجموعه

  بـوده   غالب  چهره  به  و چهره  شفاهي  سنتي  ارتباطات  كه  همانند ايران  اي در جامعه. است
برخوردار اسـت،    اجتماعي  ارتباطات  در حوزه  فراوان  و رواج  نيز از مشروعيت  و امروزه

بسـيار    ايران  و حال  در گذشته  سنتي  هاي رسانه. يابد مي  اي ويژه  گستردگي  مطالعات  اين
  بـه   مربـوط   آمار و اطالعـات   و كمبود جدي  مطالعات  اند، اما ضعف متعدد و متكثر بوده

  در پايـان . اسـت   را مشكلتر نيـز سـاخته    هايي رسانه  چنين  ارتباطي  و بررسي  آنها، تحليل
  حـاكم   ارتبـاطي   از الگـوي   كلي، ابعادي  بندي تا در جمع  داشت  خواهيم  سعي  بحث  اين

در   اوتو قضـ   قطعي  دور از حكم و به  را جستجو كنيم  در ايران  ديني  سنتي  بر ارتباطات
 :نماييم  ارائه  از موضوع  آنها دورنمايي  خصوص

آيـد و   شـمار مـي   كشور بـه   فرهنگي  هاي از مشخصه  تابعي  ديني  سنتي  ارتباطات •
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از   نـوع   بـر ايـن    حـاكم   الگوهـاي   و ارتباطات، شناخت  فرهنگ  حوزة  مطالعات
در   سـنتي   هـاي  رسانه  دهد كه مي  نشان  مطالعات  اين. سازد را ميسر مي  ارتباطات

بـر    حـاكم   انـد و الگـوي   پديد آمده  و ايراني  اسالمي  هاي فرهنگ  از تماس  ايران
و   ايرانـي   فرهنگـي   هـاي  لفـه  ثـر از مـؤ   متأ  همواره  در ايران  ديني  سنتي  ارتباطات
و همسـو    برگرفتـه   از ارتباطات  نوع  بر اين  حاكم  هنجارهاي. است  بوده  اسالمي

و   از اسـالم   پـس   ايـران   تاريخ  و در طول  است  اسالمي  ها و هنجارهاي ا ارزشب
  كـه   اسـت   نشـده   مشـاهده   ها، هيچگاه رسانه  در اين  پديدآمده  با وجود تحوالت

  هـاي  ثـر از ديـدگاه   متأ  همواره  باشد، بلكه  شده  مخدوش  هنجاري  همسويي  اين
  هـاي  رسانه  ارتباطي  ديگر، هنجارهاي  از سوي. تاس  بوده  اسالم  و عرفاني  فقهي
آنهـا    اند و تقسيم با يكديگر قرار نداشته  در تضاد و تقابل  و غيرديني  ديني  سنتي

  حقيقـي   تفكيك  معناي  و به  آنهاست  كاركرد غالب  به  با نگاه  و غيرديني  ديني  به
  شد، تمـامي   بيان  كه  گونه و همانباشد  نمي  از اسالمي  ايراني  ارتباطي  هنجارهاي

. شـوند  مـي   تعريـف   ايراني -  اسالمي  و ارتباطات  فرهنگ  ها در حوزه رسانه  اين
  مسـلمان   مـردم   مرجـع   هاي گروه  از مهمترين  توانيم ها را مي رسانه  اين  همچنين

 .حاضر بدانيم  دو دورة  تاريخ  در طول  ايران

  تشكيل  دين، خطبا و واعظان  ها را علماي رسانه  اين  دةدر عم  اصلي  گران ارتباط •
و برخـوردار از    روحانيت  لباس  داراي  ايشان  اتفاق  به  قريب  اكثريت  دهند كه مي

  هـاي  در اثر حضـور رسـانه    كه  ايران  تاريخي  تحوالت. هستند  اسالمي  معلومات
هـا،   رسـانه   ايـن   اصـلي   گران باطارت  كه  است  ويژگي  پديد آمد، نشانگر اين  ديني

  از ايشـان   پـس . انـد  نيز بـوده   مردم  فكري  و مراجع  ايران  اسالمي  جامعه  نخبگان
شـمار   بـه   گـران  ارتباط  اين  از جمله  تعزيه  خوانان و شبيه  مداحان  شامل  هنرمندان

نيـز در    عيقشـر اجتمـا    ايـن   شديد تعزيه، مشاركت  افول  به  با توجه  آيند كه مي
  ويـژه  اسـالمي، بـه    از انقالب  پس  دردورة  است، اگرچه  يافته  كاهش  تاريخ  طول
  هـاي  برنامـه . انـد  ايفـا كـرده    آفريني در پيام  بيشتري  مشاركت  اخير، مداحان  دهه

  مجموعـه   بـه   گذشـته   هـاي  سـال   در طـول   كه  جديدي  و هنري  آموزشي، علمي
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  اسـت، تـا حـدودي     شـده   افزوده  جوان  نسل  براي  ويژه ا بهه رسانه  اين  اقدامات
  ماننـد معلمـان، اسـتادان     اجتمـاعي   هاي از ساير پايگاه  گران ارتباطحضور   امكان

از   شـايد نگرانـي  . سـاخت   غيربـازيگر را فـراهم    و هنرمنـدان   دانشگاه، نظاميـان 
  اصـلي   هـاي  ا از رسـالت هـ  رسانه  اين  انحراف  و در نتيجه  حضور غير روحانيون

 .است  ها نداده آفريني ساير اقشار را در پيام  جدي  مشاركت  خود، اجازة

از   هـر يـك    ميـزان   رتبي  تعيين  كه  است  اسالمي  ها معارف رسانه  اين  غالب  پيام •
و   مسـائل   طـرح . اسـت   شـده   ارائه  هاي پيام  محتواي  نيازمند تحليل  معارف  انواع

  هـاي  رهنمودهـا و توصـيه    آنها و ارائه  و بررسي  روز جامعه، تحليل  ايرويداده
  همچـون   باورهـايي . دهد ها را تشكيل پيام  از اين  ديگري  بخش  مخاطبان  به  الزم

  بـراي   و اسـالم   اسـالم   ديـن   بـودن   بعدي  از سياست، همه  دين  ناپذيري تفكيك
 -  السـالم   علـيهم  -اطهـار    و ائمـه   سـالم پيـامبر ا   از سـيرة   برگرفتـه   كه  زندگي

  ويـژه  سازد و بـه  مي  را فراهم  از مطالب  دسته  اين  بيان  براي  الزم  باشد، انگيزه مي
و   در حفـظ   حساسـي   نقش  ديني  سنتي  هاي رسانه  كه  اسالمي  جمهوري  در نظام
رو، نبايـد    از ايـن . تاسـ   بوده  روزافزون  هايي پيام  چنين  دارند، طرح  آن  تقويت

  كـه   سـاير موضـوعات    محدود كرد، بلكـه   ديني  موضوعات  را تنها به  عنصر پيام
  و سـخنان   قـرار داشـتند و در قـرآن     اسـالم   توجهـات   نيستند اما در كانون  ديني

مـد    ارتبـاطي   محتواي  عنوان است، به  شده مي  ابعاد پرداخته  اين  به) ع(معصومين
  ايـن   ديني  هاي در پيام  هميشگي  از موضوعات  يكي  همچنين. گيرند ينظر قرار م

  هـاي  از رسانه  بسياري  اصوالً. كربالست  و مصائب) ع(حسين  ها، ذكر امام رسانه
  خواني، حسينيه، تكيه، تعزيه، مهديـه، فاطميـه   روضه  مانند مجالس  اسالمي  سنتي

  را نيـز در ايـن    خـويش   و بقـاي   رسالتاند و  وجود آمده محور به  اين  حول... و
 .دانند مي  مهم

مـورد    دينـي   بـا رسـانه    متناسب  در آن  كار رفته به  و عناصر بياني  پيام  ارائه  شكل •
  ايـن   ارتباطـات   در اغلـب   كه  گفت  شايد بتوان. كند پيدا مي  هايي تفاوت  استفاده
و   نيـز سـخنراني    پيـام   ارائـه   ند، شـكل ا بوده  روحاني  آن  گران ارتباط  ها كه رسانه
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  هـاي  كـالس   اي در پـاره   حتـي (  مخاطبـان   مشـاركت   و بدون  يكسويه  صورتي به
از   و اسـتفاده   ارتبـاط   نوع  و تغيير در اين  است  پذيرفته  صورت) حوزوي  درس
. گرفـت   سـراغ   تـوان  را كمتر مـي   دوسويه  ارتباطات  و جذاب  مختلف  هاي گونه

سـود    متنوعي  و عناصر بياني  ها از اشكال رسانه  در اين  ارتباطي  اير فرايندهايس
شـمار   آنها به  مهم  ويژگي  دوسويه  در ارتباطات  مخاطبان  و مشاركت  است  جسته

زنـي،   خـواني، سـينه   درس، مـداحي، روضـه    كـالس   همچـون   اشـكالي . آيـد  مي
از عناصـر    گيـري  بـا بهـره    هنـري   و ساير اشكال  زنجيرزني، دعا، جشن، نمايش

و عناصـر    مـوزون   سـازي، حركـات    آوازي، موسـيقي   موسـيقي   همچـون   بياني
و عناصـر    غير از سخنراني  حضور اشكالي  امكان  هستند كه  جمله  از آن  نمايشي

معنـوي، وجـود     هـاي  از انگيزه  پس  احتماالً. اند ساخته  را فراهم  جز كالم به  بياني
  را بـراي   مـذهبي   و مراسـم   مجـالس   كـه   اسـت   بوده  و عناصر بياني  اشكال  اين

  اگـر چـه  . است  قرار داده  از خانواده  پس  دوم  در رتبة  ديني  هاي رسانه  مخاطبان
  وجود دارند كـه   پيام  در ارائه  بسيار ديگري  هنوز اشكال  نبايد از نظر دور داشت

  كـاربرد آنهـا بـراي     ويـژه  شـوند و بـه    نمي  كار گرفته به  ديني  سنتي  در ارتباطات
 .ثر خواهد بود بسيار مؤ  و نوجوانان  كودكان

  هـاي  آنهـا را بايـد رسـانه     هستند و اصوالً  مردم  عموم  ديني  هاي رسانه  خاطبانم •
  همـه   بـراي   كـه   اسـت   اسالم  دين  از رسالت  برگرفته  ويژگي  اين. بناميم  مردمي
  سـنتي   گـران  ارتبـاط نظـر،    از ايـن . اسـت   آنها آمـده   منظور هدايت ها و به انسان

اجتماعي، توانگر و فقير،   خود از اقشار مختلف  مخاطبان  ميان  تبعيضي  هيچگونه
  بـاز همـة    و بـا روي   نبـوده   قائـل   و كوچك، دولتمرد و غيـره   و مرد، بزرگ  زن

  هـا و نيازهـاي   مندي رسد وجود عالقه نظر مي به. اند را پذيرفته  اسالم  مندان عالقه
سـازد،    را نيـز فـراهم    گونـاگوني   هاي ريزي برنامه  تواند زمينة مي  مخاطبان  متنوع

  و پاسـخگويي   بيشـتر مخاطبـان    در جـذب   و جنسـيتي   سـني   بندي دسته  ويژه به
  بـه   تـوجهي  موجـود بـي    در وضـعيت . ثـر خواهـد بـود    آنهـا مـؤ    ويژة  نيازهاي
بعـد از    ايـن   هاي از مشخصه  يكي  ديني  سنتي  در ارتباطات  مخاطبان  هاي تفاوت
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 .آيند شمار مي الگو به

) دينـي   علـوم   جز مـدارس  به(  اسالمي  سنتي  هاي رسانه  و تأسيسي  كاركرد اصلي •
  سـوي   بـه   مـردم   ديگر، مقصود اصلي، ترغيـب   عبارت  به. است  كاركرد ارشادي

  رفتارهـاي   سـازي  زمينه  جهت  آنها به  در احساسات  و تحول  اسالمي  هاي ارزش
  و سـيرة   مكـرر در روايـات    و هشـدارهاي   در اسـالم   تزكيه  تقدم. باشد مي  ديني

و   بـا آن   و مخالفـت   مهـار كشـيدن    به  و لزوم  نفس  هواي  در باب) ع(معصومين
  كـه   گونـه  همـان . آيـد  شمار مـي  به  مهم  اين  علل  از جملة  ديني  عمل  براي  تالش

  الـنفس   سياسـه «يا » اصلح  النفس  بتهذيب  االشتغال«: فرمايد مي) ع(علي  حضرت
 )134  ، ص1363شهري،  ري  محمدي. (»سياسه  فضل أ

شـمار   بـه   تأسيسـي   هـدف   عنـوان  به  ديني  علوم  تنها در مدارس  كاركرد آموزشي •
در ساير . است  داشته  مشخص  آموزشي  هاي مهبا برنا  كالسيك  آيد و صورت مي

  عملـي   و احكـام   اخالقي  دستورات  اي و پاره  اعتقادي  اصول  ها، فراگيري  رسانه
  و ارتقـاي   رو، آمـوزش  باشد و از اين موردنظر مي  از كاركرد ارشادي  پس  اسالم
ز ديگـر  را ا  غيركالسـيك   صـورت  بـه   مخاطبـان   اسالمي  و شناخت  دانش  سطح

نيز وجود   آموزشي  هاي كالس  برخي  البته. بايد بدانيم  ارتباطات  اين  كاركردهاي
  شـده  و اجـرا مـي    بينـي  پيش  مذهبي  اماكن  در برخي  پراكنده  صورت به  كه  داشته
 .است

  اخبار و رويـدادها و نيـز طـرح     تبادل  براي  محلي  همواره  ديني  سنتي  هاي رسانه •
و   از اقشـار مختلـف    مسلمانان  گردهمايي. اند بوده  جامعه  ديني  عاتاطال  آخرين

از اخبـار و    بسـياري   گرديـد كـه   مـي   سبب  آنها بر محور دين  صميمي  ارتباطات
را   مناسب  فضاي  نيز اين  گران ارتباطشود و   مبادله  خود مخاطبان  ميان  اطالعات

. بشـمارند   دين، مغتنم  در حوزة  ويژه روز به  مسائل  از اهم  مردم  سازي  آگاه  براي
جـور و    هـاي  حكومـت   در دورة  ويـژه  بـه   سنتي  هاي رسانه  رساني كاركرد اطالع

يـا    نبـوده   متـدينين   در دسترس  جمعي  ارتباط  وسايل  كه  فاسد و نيز در مقاطعي
 .است  يافته  زيادي  اند، اهميت داده  خود را نزد آنها از دست  مشروعيت
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  اينكه  بدون. است  ها كمتر از ساير كاركردها بوده رسانه  در اين  كاركرد سرگرمي •
 و  اعياد دينـي   به  مربوط  كنيم، شايد تنها در مراسم  قضاوت  باره  در اين  بخواهيم

  اينكـه   اسـت، ضـمن    بـوده   مـورد توجـه    نياز مخاطبان  در تعزيه، اين  تاحدودي
  از انقـالب   پـس   را كـه   و بازديـدي   هنري، سـياحتي   راكندهپ  هاي فعاليت  برخي

افـزود، امـا     آن  گردد نيز بايد بـه  ها اجرا مي رسانه  از اين  برخي  از سوي  اسالمي
كـاركرد بپـذيريم،     ايـن   مكمل  بخش  عنوان  را به  فراغت  اوقات  پركردن  چنانچه
  خود قابـل   به  مخاطبان  فراغت  از اوقات  بخشي  ها در اختصاص رسانه  اين  نقش
  نوشـتار آمـده    ايـن   ميـداني   پـژوهش   در نتـايج   كه  گونه همان. (است  بوده  توجه
 )است

  آن  بـه   مربـوط   و تـأثيرات   چهـره   بـه   يا چهره  سنتي  ارتباطات  ذاتي  هاي ويژگي •
  مسـتقيم   اتارتباطـ . است  ها وجود داشته رسانه  اين  در همه  و عام  طور طبيعي به

  و بـا محـيط    مخاطبـان   ميـان   چهره  به  چهره  و مخاطبان، روابط  گران ارتباط  ميان
  احساسات، شور و جذبة  بيان  به  مربوط  و تأثيرات  فوري  پيرامون، باز خوردهاي

ــردي ــي  ف ــن  و جمع ــه  دســت  و از اي اســت، از   انســاني  ارتباطــات  خــاص  ك
  لحـاظ   به  آن  هاي آيند و نيز محدوديت شمار مي به  سنتي  ارتباطات  هاي توانمندي

  از جملــه... و  و ســازماندهي  و كنتــرل  دسترســي  ســرعت، گســتردگي، قابليــت
 .شوند مي  محسوب  ارتباطي  الگوي  اين  هاي زيرساخت

 

 



 

 

 

 

 

   سوم  فصل
   در ايران  و دين  تلويزيون

  يدين  هاي برنامه  آفرينان ها و پيام پيام

تلويزيون، نيـاز    از زبان  دين  مطلوب  بيان  براي  مناسب  راهبردهايي  ارائه  براي  كه  دانيم مي
موجـود    وضـعيت   شـناخت   و آن  است  اساسي  حال  و در عين  اوليه  گام  يك  برداشتن  به

در   آن  انـه بين واقـع   و تحليل  و توصيف  ايران  اسالمي  جمهوري  تلويزيون  ديني  هاي برنامه
هدفمنـد    شناسـايي   تا بـر پايـه    است  تحقيق  مورد نظر اين  اهداف  و بر اساس  حد امكان

  نسبت  رسانه  اين  هاي برنامه  ديني  كاركردهاي  جايگاه  و تشخيص  تلويزيوني  دين  سيماي
  واقعـي   و تجـارب   اي نظريـه   هـاي  ديـدگاه   را بر پايـه   مطلوب  وضعيت  يكديگر بتوان  به

 .يافت  دست  مطلوب  جايگاه  به  فعلي  از موقعيت  وصول  هاي راه  كرد و به  ترسيم

  گـذارده   پـژوهش   بـه   خـارجي   هـاي  واقعيـت   در ميـدان   نظري  هاي ديدگاه  كه  آنگاه
  و دقت  وسعت  هر مطالعه  كاربردي  يابد، حوزه مي  سامان  پيمايشي  تحقيق  شود و يك مي

  برداشـته   ريزي و برنامه  سياستگذاري  مرحله  سوي  به  بلندي  و گام  واهد يافتخ  مضاعفي
  اسـت، انجـام    را منظـور داشـته    كـاربردي   اهـداف   مجموعـه   اين  از آنجا كه. خواهد شد
داشت، در دسـتور    در پي  كه  متعددي  ها و مشكالت غيرنظري، با وجود سختي  تحقيقات

و   طراحـي   سنجي  محتوا و نگرش  تحليل  پژوهش  منظور دو نوع  اين  به. كار قرار گرفت
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  بـه   دهـد و در واقـع   قـرار مـي    پوشـش   را تحت  از موضوع  ابعادي  هر يك  شد كه  انجام
بـر  . كنـد  مـي   عمـل   كنوني  از وضعيت  جامع  نسبتاً  شناختي  براي  مكمل  دو بخش  عنوان
و   آفرين، پيام، كانـال  پيام  را شامل  فراگرد ارتباط  نچهو چنا  ارتباطي  ساده  مدل  يك  اساس

  در دو بخـش   تلويزيون  از طريق  ديني  موجود ارتباطات  وضعيت  بدانيم،بررسي  مخاطب
در ) ارائـه   محتوا و نحوه(  و پيام  آفرين دو عنصر پيام  نخست  در بخش. است  گرفته  انجام
در   انـد و آنگـاه   شـده   محتـوا بررسـي    تحليل  با روش  نتلويزيو  ديني  برگزيده  هاي برنامه
مـورد    ميـداني   هـا بـا تحقيـق    برنامـه   ايـن   آنها درباره  هاي و ديدگاه  دوم، مخاطبان  بخش
در   فراينـد ارتبـاطي    اين  هاي اجمالي، ويژگي  اند تا در نگاهي قرار گرفته  و تحليل  بررسي

 .گردد  بررسي  كنوني  وضعيت

متبـادر    ذهـن   را بـه   ال سـؤ   ايـن   تلويزيون، احتمـاالً   ديني  برگزيده  هاي برنامه  انتخاب
  پخـش   دينـي   هـاي  برنامه  از مجموعه  خوبي  توانند شاخص ها نمي برنامه  اين  سازد كه مي
بخشيد، اما نبايد از نظـر دور    را تعميم  آمده  دست به  نتايج  توان رو نمي باشند، از اين  شده
  و تحليـل   و توصيف  ديني  هاي برنامه  محتواي  كلي  هاي ويژگي  آوردن  دست به  كه  شتدا

در   محتـوا و نظـر سـنجي     نيازمند تحليل  مهم  اين  است، چرا كه  از آنها، منظور نبوده  عام
  دفبا ه  و نه  بوده  فراهم  آن  امكان  نه  كه  است  ديني  هاي از برنامه  تعداد زيادي  خصوص

پـژوهش،    اين  انجام  براي  ممكن  هاي گزينه  از ميان  است، بلكه  داشته  تناسب  تحقيق  اين
دو   شد تا پاسـخ   انتخاب  آن  حالت  موجود در بهترين  وضعيت  بررسي  حاضر يعني  شيوه
 :آيد  دست به  اصلي  ال سؤ

آنهـا    شـدن   سـاز برگزيـده   هزمين  ها كه برنامه  اين  بارز عناصر ارتباطي  هاي ويژگي -1
  تـرين  طـوالني   كـه   هـايي  برنامـه   وضـعيت   با شـناخت   ترتيب  اين  است؟ به  اند،كدام شده

  بـر نقـاط    تـوان  مي  اند، هم  داشته  ديني  هاي برنامه  را در بين  مخاطب  استمرار و بيشترين
  بـه   آنها نسبت  توجه  قابل  احتماالً  فاصله  با تشخيص  كرد و هم  آنها تأكيد و توصيه  قوت

  دينـي   هاي برنامه  مجموعه  ها و در نتيجه زياد ساير برنامه  فاصله  توان مطلوب، مي  شرايط
ايـراد    عـالوه، ايـن   و به  دريافت  تلويزيوني  ديني  فرايند ارتباطات  ايدئال  هاي را با ويژگي

  موضوع  اند و اين مانده  مغفول  بررسي  ندر اي  وجود دارند كه  موفقي  ديني  هاي برنامه  كه
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در . اسـت،وارد نخواهـد بـود     شده  تلويزيون  ديني  از كاركردهاي  ضعيف  ترسيمي  سبب
  بـه   توان ها را نمي برنامه  اين  ارتباطي  قوت  نقاط  كه  داشت  از نظر دور نخواهيم  حال  عين

  آنهـا، تأكيـد و تقويـت     از شناسايي  اصليداد و مقصود   تعميم  ديني  هاي برنامه  مجموعه
 .خواهد بود  آينده  هاي ريزي در برنامه  هايي ويژگي  چنين

  ارائـه   مطلوب  با شرايط  ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  ديني  برگزيده  هاي برنامه -2
 دارند؟  اي فاصله  چه  از تلويزيون  دين

 :تحقيق  اهداف

  مخاطبـان   بـه   ديـن   معـارف   ارائـه   هـاي  با محتوا و شيوه  شناييآ  تحقيق  اين  اصلي  هدف
  هـدف   بـه   منظـور دسـتيابي    بـه . است  ايران  اسالمي  جمهوري  تلويزيون  ديني  هاي برنامه
 :اند شده  زير در نظر گرفته  فرعي  اهداف  پژوهش، شناخت  اين  اصلي

   مورد بررسي  نيدي  هاي برنامه  آفرينان پيام  فرهنگي  پايگاه -1

 ها برنامه  محتواي -2

   شده  ارائه  هاي پيام  انواع  به  يافته اختصاص  زمان -3

 ها  برنامه  ارائه  قالب -4

   مفاهيم  در انتقال  و غيرمستقيم  مستقيم  هاي از شيوه  گيري بهره  ميزان -5

  پيام  در ارائه  عناصر بياني  نقش -6

  مورد بررسي  هاي از برنامه  در هر يك  مخاطبان  بخشي  مشاركت  ميزان -7

   نمونه  و حجم  گيري نمونه  آماري، شيوه  جمعيت

  تـا سـال   1372  از سـال   كـه   اسـت   دينـي   هاي برنامه  تمامي  پژوهش  اين  آماري  جمعيت
  ايهـ  برنامـه   انتخاب  براي. اند شده  پخش  ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  از شبكة 1379

  كـه   ترتيـب   ايـن   گرديـد؛ بـه    اسـتفاده   اي چند مرحله  گيري نمونه  از شيوه  ديني  شاخص
  مورد نظـر در چهـار كـاركرد تعريـف      هاي سال  طي  شده پخش  مذهبي  هاي برنامه  تمامي
-29  ، صـص 1372صداوسـيما،    سـازمان (صدا و سيما   توليد سازمان  در فرهنگنامه  شده
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بعـد    گرديدند و در مرحله  بندي دسته  و سرگرمي  دي، اطالعاتي، آموزشيارشا  يعني) 27
  انـد، انتخـاب   را داشـته   اسـتمرار پخـش    از كاركردها بيشـترين   در هر يك  كه  هايي برنامه
  بــر اســاس  كــه  اي در هــر كــاركرد، برنامــه  منتخــب  هــاي برنامــه  از بــين  آنگــاه. شــدند

. شـد   است، انتخـاب   را داشته  بيننده  دا و سيما بيشترينص  مركز تحقيقات  هاي نظرسنجي
  دكتـر الهـي    هـاي  السالم، سـخنراني  عليه  علي  امام  سريال  ترتيب، چهار برنامه  اين  به

در   تحقيـق   ايـن   برگزيده  هاي برنامه  مسلمانان  و مجموعه  از قرآن  هايي اي، درس قمشه
 .ندشو قلمداد مي) 1380  سال(خود   زمان

از   قسمت 17السالم،   عليه  علي  امام  از سريال  قسمت 7بررسي،   در اين  نمونه  حجم
از   قسـمت  17و   از قرآن  هايي درس  هاي از برنامه  قسمت 24اي،  قمشه  دكتر الهي  برنامه
  دسـت  بـه   سيسـتماتيك   تصادفي  گيري نمونه  تعداد با شيوه  اين  كه  است  مسلمانان  برنامه
 .اند آمده

  عملياتي  تعاريف: تحقيق  هاي ها و زيرمقوله مقوله

  بـه   با توجه  كه  است  برنامه  يك  معماري  در واقع  شكل: برنامه  ارائه) فرم(  شكل -1
سـاز   برنامـه   برنامـه، توسـط    مورد انتظـار آن   و اثرگذاري  رسانه  پيام، نوع  هدف، محتواي

 :است  شده  كدگذاري  ذيل  شرح  به  زيرمقوله  در پنجمتغير   اين. شود مي  انتخاب

بگويـد،    سخن  حاضر يا غايب  جمعي  براي  فردي  كه  است  منظور آن :سخنراني •
 .و رهنمود باشد  و توجيه  بيشتر تفسير، تحليل  سخنان  اين  كه  طوري  به

  هـاي  پرسـش   بـه   يفرد يا افراد  در آن  كه  است  برنامه  از ارائه  اي نحوه :مصاحبه •
  هـايي  پرسـش   به  فرد يا افرادي  در آن  كه  هم  مواردي. دهند مي  پاسخ  شده  مطرح

  برنامـه   گرداننده  اينكه  دهند بدون مي  است، پاسخ  شده  مطرح  برايشان  از قبل  كه
 .شود  مي  محسوب  حضور پيدا كند، مصاحبه  در برنامه  يا مجري

  در روز و ساعات  طور مرتب  به  ها كه از برنامه  پيوسته  هم هب  اي مجموعه :سريال •
تماشـا    انـد كـه   پيوسته  هم  به  اي گونه  به  آن  هاي شود و قسمت مي  پخش  خاصي
  را دچـار اشـكال    آن  هـاي  قسـمت   بقيـه   كردن  يا چند قسمت، دنبال  يك  نكردن



 145/ ايران  تلويزيون و دين در: فصل سوم  

 .كند مي

از تصـاوير    مـوثرتر و بهتـر آن    بيان  يبرا  كه  و كلماتي  جمالت :تصوير و گفتار •
 .گيرند مي  كمك

سـاير    ظـاهري   خصوصيات  داراي  كه  تصويري  ارائه  هر نوع :و تصوير  موسيقي •
  پخش  همراه باشد، به  آن  بودن  تصويري  بارز آن  و تنها خصوصيت  ها نبوده قالب

 .باشد  كالم  د و بدونشو  نواخته  موسيقي  آالت  وسيله  به  كه  آهنگ  هر گونه

 :اند شده  و كدگذاري  بندي تقسيم  در چهار زيرمقوله  آفرينان پيام :آفرينان پيام -2

  خــاص  پوشـش   دارنــد و داراي  حـوزوي   تحصـيالت   كــه  افـرادي  :روحـانيون  •
 )سني  و چه  شيعه  روحاني  چه. (هستند  روحانيت

 .هستند  شگاهيدان  تحصيالت  داراي  كه  افرادي :دانشگاهيان •

  مشـغول   هنـري   هـاي  از شـاخه   در يكـي   اي طور حرفـه   به  كه  افرادي :هنرمندان •
 ...و   بازيگران، خوانندگان، نوازندگان، نقاشان، مداحان  هستند؛ همچون  فعاليت

  محتـواي   مـورد بررسـي    هـاي  از برنامـه   در هر يك  نوعي  به  كه  هر فردي :ساير •
 .نباشد  قبل  زيرمقوله  و جزو سه  است  دهكر  را ارائه  پيامي

 ،1378بـاهنر،  : (است  شده  كدگذاري  زيرمقوله  در پنج  مقوله  اين: برنامه  محتواي -3
 )149-151  صص

و   پايـه، اسـاس    حكم  كه  است  آرا و عقايدي  مجموعه  داراي  هر ديني :اعتقادي •
و   ديـن   اصـول   المي، اصـطالح اسـ   در اسـالم، دانشـمندان    را دارد كـه   آن  ريشه

 .اند كار برده به  آن  را براي) و امامت  توحيد، معاد، نبوت، عدل(  مذهب

  مـورد نظـر ديـن     و اجتماعي  و رفتار فردي  اخالقي  هاي ارزش :و آداب  اخالق •
دينـدار    يـك   زندگي  مورد نياز در چگونگي  از مسائل  اي گسترده  طيف  شامل  كه

  بـه   نسـبت   جامعـه   افراد و اقشـار مختلـف    و اجتماعي  اخالقي  بلمتقا  و حقوق
 .يكديگر است

  واجبـات   عنـوان   بـه   دينـداران   كه  هايي كارها و فعاليت :عملي  و مراسم  احكام •
  فـروع   دهند و شامل مي  خود انجام  ديني  خاص  ايام  و در بزرگداشت  دين  عملي
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 .است  مذهبي  و مراسم  دين

و   صـدر اسـالم    گذشته، تـاريخ   و پيامبران  اديان  به  مربوط  تاريخي  وقايع :تاريخ •
 .شود مي  را شامل  اسالمي  تمدن

 .قرار داد  قبل  هاي در زيرمقوله  نتوان  آنچه :ساير •

مـورد    مفـاهيم   و ارائـه   ديني  موضوع  از يك  بحث  چگونگي :مفاهيم  انتقال  شيوه -4
 :شود مي  تقسيم  دو زيرمقوله  به  مقوله  اين .شود مي  نظر را شامل

  مخاطـب   بـه   طور صـريح   و به  مورد نظر آنها عيناً  محتواي  كه  هايي پيام :مستقيم •
 .باشند  شده  ارائه

  همچـون   هـايي  از قالـب   گيـري  آنهـا بـا بهـره     محتـواي   كه  هايي پيام :غيرمستقيم •
  هنـري   هـاي  از شيوه  و نيز استفاده  خيتاري  و روايت  المثل، تمثيل، داستان ضرب

و نيـز الگوهـا و     و عكـس   نمايش، مسـابقه، بـازي، نقاشـي، فـيلم      مانند اجراي
. در آنهاست  اصلي، نهفته  محتواي  باشند و در واقع  شده  ارائه  عملي  هاي فعاليت

 )214-216  همان، صص(

  ايـن . شـود  مـي   ناميده  اصر بيانيعن  برنامه  يك  دهنده تشكيل  اجزاي :عناصر بياني -5
 : است  شده  كدگذاري  متغير در چهار مقوله

  بـه   هسـتند كـه   -  و نيـز ترفنـدهايي   -نمايانگر  :تصويري  هاي تصوير يا جلوه •
گـذاري،   زمـان، فاصـله    حالـت، گذشـت    رخداد، دگرگوني  ايجاد يك  آن  وسيله

 .پذيرد مي  صورت... و   تغيير مكان

 .گويند را مي  پيام  بيان  براي  و عبارات  از كلمات  استفاده: المگفتار يا ك •

و   در تجسم  آن  و اثرات  از موسيقي  با استفاده  توأم  پيام  ارائه  كه  زماني :موسيقي •
 .تصاوير مورد نياز باشد  ساختن

در راديـو و    اي گسترده  هاي و نشانه  عالئم  صورت  به  هستند كه  اصواتي :افكت •
مـورد    گـذاري  و يـا فاصـله    زمان، مكان، حالـت   دهنده تجسم  عنوان  به  تلويزيون
 .گيرند قرار مي  استفاده

آنهـا در    و درگير كـردن   مخاطبان  ساختن  فعال  ميزان: مخاطبان  بخشي  مشاركت -6
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. آيـد  مـي  شمار  به  آموزشي  اصول  از جمله  كه  آفرين پيام  توسط  موثر پيام  و دريافت  ارائه
 :است  شده  كدگذاري  در دو زيرمقوله  مقوله  اين

  واكـنش   يـا منجـر بـه     طلبيده  مشاركت  را به  مخاطبان  آفرين پيام  كه  زماني :فعال •
 .است  شده  پيام  ارائه  در حين  آنان  از سوي  عملي

انتظار   آنكه  بدون  است  كرده  را ارائه  پيام  تنهايي  به  آفرين پيام  كه  زماني :غيرفعال •
 .باشد  را داشته  مخاطبان  از سوي  واكنشي

  مورد بررسي  نمونة

  در چهـار برنامـه    دينـي   معـارف   ارائه  هاي و محتوا و شيوه  آفرينان پيام  منظور شناخت  به
از   شده  انتخاب  هاي نمونه  محتواي  ايران، تمامي  اسالمي  جمهوري  سيماي  ديني  برگزيده

و » اي قمشـه   دكتر الهي  سخنراني«، »از قرآن  هايي درس«، )ع(علي  امام  سريال»  هاي رنامهب
  داده  آن  و زيرمقـوالت   مقـوالت   شـرح   كه  دستورالعملي  به  با توجه» مسلمانان  مجموعه«

 .گرديد  شد، كدگذاري

تعـداد    هكـ   شده  پخش  و صحنه  مطلب 3232  مورد بررسي، درمجموع  هاي در نمونه
 :زير است  شرح  به  هر برنامه  تفكيك  موارد به

   مطلب 1385    اي قمشه  دكتر الهي

  مطلب 1122    از قرآن  هايي درس

   مطلب 599    مسلمانان

   صحنه 126    )ع(علي  امام

  گيري و نتيجه  بندي جمع

  جمهـوري   تلويزيـون   دينـي   برگزيـده   هاي برنامه  محتواي  تحليل  با عنوان  كه  تحقيق  اين
 در) ارائه  هاي محتوا و شيوه(  و پيام  آفرينان عناصر پيام  منظور شناخت  و به  ايران  اسالمي

  تفصـيلي   از ارائـه   كـه   داشـت   در پي  متعددي  پذيرفت، نتايج  صورت  فرايند ارتباطي  اين
  خـاص   زماني  كند و با مقاطع مي  را وارد جزئيات  مباحث  كه  آن  به  مربوط  آنها و جداول
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  از نتـايج   كلـي   بنـدي  جمـع   بخـش   اين  اما در خاتمه. نماييم مي  زند، خودداري پيوند مي
  دينـي   هـاي  موجـود برنامـه    از وضـعيت   توصيفي  در واقع  شود كه مي  ارائه  آمده  دست به

  رو، وضـعيت   از ايـن . اسـت   آن  حالـت   ، در بهتـرين 1379  سال  تا پايان  ايران  تلويزيون
در   ضـعيفتر از آنچـه    را بايد درمجمـوع   ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  ديني  هاي برنامه

 كـه   اسـت   ايـن   مقصود نهايي. كرد  كنيم، ارزيابي مي  مطرح  برگزيده  هاي برنامه  خصوص
و   كيفـي   ارتقـاي   بـراي  از آنهـا   برگرفتـه   اصول شوند تا  ها شناخته برنامه  اين  قوت  نقاط

  نسـبت   اينكـه   قرار گيرند و هم  مورد استفاده  زماني  در هر مقطع  ديني  هاي برنامه  تكاملي
 . هوشيار بود  آنها نيز كامالً  تهديدكنندة  و آفات  نواقص  به

  ر استبرخوردا  مطلوبي  نسبتاً  از تنوع  ديني  هاي برنامه  آفرينان پيام  فرهنگي  پايگاه -1
در   پيـام   محتـواي   در ارائـه   و هنرمندان  روحانيون، دانشگاهيان  از جمله  و اقشار مختلفي

  در اغلـب   آفرينـي  پيام  اند، اما اين داشته  مشاركت  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  ترين برجسته
  مـه و تنهـا در برنا   پذيرفتـه   صـورت   انحصـاري   صـورت   بـه   مـورد بررسـي    هـاي  برنامه

رو،   از ايـن . اسـت   شـده   طور محدود تجربـه   به  آفرينان پيام  جمعي  مشاركت» مسلمانان«
  هـاي  افـراد از پايگـاه    هـا از مشـاركت   برنامـه   محتـواي   كيفي  سطح  ارتقاي  براي  توان مي

 .كرد  ها استفاده برنامه  محتواي  و ارائه  در تهيه  فرهنگي  مختلف

  انـواع   ارائـه   بـراي   مطلـوبي   مورد بررسـي، تعـادل    ديني  هاي هاز برنام  در هر يك -2
  ايـن   توسـط   شـده   ارائـه   محتـواي   در مجموعِ  وجود ندارد، اگرچه  ديني  مختلف  معارف
  و همبسـته   جانبه  همه  نگاه  اينكه  به  با توجه. است  پديد آمده  نسبي  تعادل  ها نوعي برنامه

دينـي،    هاي از برنامه  آيد، بايد در هر يك شمار مي  انكارناپذير به  اسالم، اصلي  معارف  به
  اند، انـواع  نيافته  اختصاص  اسالمي  از معارف  خاصي  موضوع  به  كه  هايي در برنامه  ويژه به

  انـواع   متعـادل   نسبتاً  ها در ارائه برنامه  ميان، برخي  در اين. شوند  ارائه  محتوايي  هاي مقوله
نيز وجـود دارنـد     هايي و برنامه  يافته  بيشتري  توفيق ها ساير برنامه  به  نسبت  ديني  ارفمع
هـا و   از سـاير مقولـه    بيش  اعتقادي  معارف. اند حد داشته  ترين را در پايين  ويژگي  اين  كه

  بـر سـنت    اسـت   تأييدي  موضوع  اين. است  شده  مطرح  كمتر از سايرين  تاريخي  معارف
را بـر سـاير     اعتقادات  همواره  كه  آموزشي  در ارتباطات  ويژه ديني، به  در ارتباطات  حاكم
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  مختلـف   نيازهـاي   بـه   بـا توجـه    نسبت  اين. است  داده مي  اي مالحظه قابل  ترجيح  معارف
 .شود  تعديل  ساير معارف  نفع  بايد به  مسلمان  يك  و اجتماعي  فردي

  جمعـي   ارتبـاط   ساير وسايل  به  نسبت  كه  و بااليي  متنوع  هاي ابليتبا ق  تلويزيون -3
  سـازان  برنامـه   را بـراي   اي برنامه) هاي فرم(  هاي شكل  از انواع  گيري بهره  داراست، امكان

تـأثير پيـام،     و افـزايش   مخاطبـان   جلب  براي  مناسب  شكل  و انتخاب  است  ميسر ساخته
  از ساير اشكال  بيش  سخنراني  تنها از شكل  نه  ديني  هاي برنامه. آيد رميشما به  مهم  عاملي
بـا كـاركرد     مـورد بررسـي    هـاي  در نمونه  اند، بلكه كرده  خود استفاده  محتواي  ارائه  براي

هـا ماننـد    شـكل   برخي. است  شده  بسنده  برنامه  شكل  اين  نيز تنها به  و ارشادي  آموزشي
از سـاير    گيـري  بهره  به  نيازي  و گاه  برخوردار بوده  كافي  هاي ر نيز از جذابيتو تئات  فيلم
  ويـژه  ديني، بـه   هاي بر برنامه  حاكم  اي غيررسانه  ذهنيت. ها در كنار آنها نخواهد بود شكل

 .است  را نداده  اي برنامه  هاي از قالب  مناسب  استفاده  اجازه  و ارشادي  با كاركرد آموزشي
  عبـادي   و مراسـم   درس  هاي ها، كالس سخنراني  تصوير كشيدن  به  تصور كه  اين  احتماالً
  و تصـرفي   دخـل   هيچگونه  وجود دارند و بدون  ديني  سنتي  هاي در رسانه  كه  گونه همان
. اسـت   بـوده   قـالبي   تصـورات   اين  باشد، از جمله  مناسب  تلويزيوني  برنامه  تواند يك مي
  از مزايـاي   اسـتفاده   معنـاي   بايد به  در تلويزيون  ديني  سنتي  هاي حضور رسانه  آنكه  حال
  ايجاد تركيبـي   زمينه  در اين  باشد كه  نوين  اي رسانه  هاي در كنار قابليت  سنتي  هاي رسانه

، تئـاتر،  جذابتر ماننـد فـيلم    اي برنامه  هاي از شكل  گيري بهره  ويژه ها و به از قالب  مناسب
 .سازد  ها را فراهم قابليت  آن  مطلوب  كارگيري تواند به مي  متحرك  و نقاشي  مسابقه

  ديرينـه   عـادتي   دينـي   معارف  و آموزش  در انتقال  مستقيم  هاي از شيوه  گيري بهره -4
  هـاي  جديـد در حـوزه    دستاوردهاي  آنكه  آيد، حال شمار مي  به  ايران  ديني  در ارتباطات

. تأكيـد دارنـد    آن  و رواج  غيرمسـتقيم   هـاي  از روش  و آموزش، بر اسـتفاده   شناسي روان
  در ارائـه   مطلـوب   نسـبتاً   اي از تجربـه   حـاكي   دينـي   برگزيـده   هاي برنامه  محتواي  تحليل

بيشـتر از    استفاده  براي  مناسبي  زمينه  اگر كاركرد سرگرمي. است  ديني  معارف  غيرمستقيم
  هـاي  روش  بيشـتر مقتضـي    رسـاني  آورد و كاركرد اطـالع  مي  را فراهم  غيرمستقيم  الگوي
از   اسـتفاده   از امكـان   توان مي  يا ارشادي  با كاركرد آموزشي  هايي است، در برنامه  مستقيم
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. بـرد   بهـره   از گذشـته   بيش  و تأثير مخاطبان  در جذب  غيرمستقيم  هاي روش  هاي قابليت
  كـه   اسـت   از ايـن   حـاكي   محتـوايي   هـاي  از مقولـه   هـر يـك    درباره  آمده  دست به  جنتاي

هـا   هستند و در سـاير مقولـه    مسلط  اعتقادي  معارف  در ارائه  همچنان  مستقيم  هاي روش
 . است  رسيده  اثبات  به  غيرمستقيم  از الگوي  گيري بهره  براي  مطلوبي  هاي تجربه

آيد و  شمار مي  به  تلويزيون  ديني  هاي در برنامه  غالب  عنصر بياني  نوانع  به  كالم - 5
بـا    كـه   دينـي   هاي در مقابل، برنامه. است  بوده  شده ها تنها عنصر استفاده برنامه  در برخي

. اند برده  مطلوب  بهره  عناصر بياني  اند، از انواع شده  تهيه  رساني و اطالع  كاركرد سرگرمي
و   دينـي   سـنتي   كشـور و نيـز در ارتباطـات     آموزشـي   در نظـام   عنصر كالم  غلبه  االًاحتم

  اسـت   گرديده  سبب  در تلويزيون  عناصر بياني  هاي قابليت  به  نسبت  آفرينان پيام  ناآشنايي
  سـنتي   هـاي  هماننـد رسـانه    تلويزيـون   رساني و اطالع  آموزشي  در كاركردهاي  ويژه تا به
 .قرار گيرد  مورد غفلت  متنوع  از عناصر بياني  ، استفادهمشابه

  بـه   پيـام   او در ارائه  مشاركت  كه  است  فرايند ارتباط  از عناصر مهم  يكي  مخاطب -6
  هـاي  روش  امـروزه . خواهد كرد  مورد نظر كمك  اهداف  به  و دستيابي  ارتباطات  موفقيت

  الزم  هـاي  ريزي بايد برنامه  كه  است  كرده  و پرورش  امر آموزش  به  بزرگي  فعال، خدمت
  دسـت  بـه   نتايج. پذيرد  نيز صورت  اي رسانه  هاي پيام  از آنها در ارائه  مناسب  استفاده  براي
در   مخاطبـان   بخشي در مشاركت  و كمبود جدي  غيرفعال  هاي روش  از سلطه  حاكي  آمده
در   هايي قدم» از قرآن  هايي درس«مانند  ها برنامه  در برخي  دارد و اگرچه  ديني  هاي برنامه
از   كمبود موجود را نيز بايد ناشـي . است  اندك  آن  شده، اما ميزان  برداشته  خصوص  اين

  در برخـي   يكسـويه   ارتباطـات   كشور و غلبه  آموزشي  ها در نظام روش  اين  شدن  نهادينه
. بـدانيم   اي رسـانه   سـازي  برنامه  در حوزه  مقوله  اين  بودن و نيز نو  ديني  سنتي  هاي رسانه

  توانـد مـا را بـه    مـي   اي برنامـه   كاركردهـاي   در تمامي  فعال  هاي از روش  استفاده  افزايش
  هاي برنامه  كيفي  ارتقاي  و در نتيجه  مخاطبان  جويي و مشاركت  دو سويه  ارتباطات  آرمان
 .سازد  نزديك  تلويزيون  ديني
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   ايرانيان  اي رسانه  هاي نگرش

  تحقيق  اهداف

بـا    پذيرفته، آشـنايي   صورت  نگارنده  توسط 1381  در سال  كه  پژوهش  اين  اصلي  هدف
  مجموعـه   در ميـان   آن  و جايگـاه   تلويزيـون   دينـي   هـاي  برنامـه   درباره  مردم  هاي ديدگاه
  فرعي  آن، اهداف  به  منظور دستيابي به  كه  است  ودهايران، ب  ديني  و نوين  سنتي  هاي رسانه

 :اند شده  زير در نظر گرفته

  تلويزيون  هاي برنامه  تماشاي  درباره  مردم  هاي ديدگاه  بررسي -1

  ديني  و موضوعات  دين  به  مردم  مندي عالقه  ميزان -2

  جمهـوري   سـيماي   ديني  يها برنامه  مجموعه  درباره  مخاطبان  هاي ديدگاه  بررسي -3
  برگزيده  ديني  برنامه  چهارگانه، با تأكيد بر هشت  در كاركردهاي  اسالمي

  هـاي  رسـانه   انـواع   دينـي   از كاركردهـاي   استفاده  درباره  مردم  هاي ديدگاه  بررسي -4
  ميان  در اين  تلويزيون  و جايگاه  و مدرن  سنتي

   تحقيق  متغيرهاي

   تأهل  و وضعيت  فعاليت  جنس، سن، تحصيالت، نوع:   ستقلم  متغيرهاي •

  تماشـاي   بـه   نسـبت   مردم  هاي ديدگاه: متغيرها عبارتند از  اين: وابسته  متغيرهاي •
  جمهـوري   سـيماي   دينـي   هـاي  از برنامه  دين، رضايت  به  مندي تلويزيون، عالقه
   رنو مد  سنتي  هاي  از رسانه  ديني  اسالمي، استفاده

  عملياتي  تعاريف

  محتـوا بيـان    تحليـل   بخش  در ابتداي  عملياتي  تعاريف  ها، عمده واژه  اشتراك  به  با توجه
 :عبارتند از  ساير تعاريف. كنيم مي  از ذكر مجدد آنها خودداري  اند كه شده

مطبوعـات،    شـامل   جمعـي   ارتبـاط   منظور وسـايل  ):مدرن(  نوين  هاي رسانه -  الف
  ها تنها بـه  ال در سؤ  اينكه  اما دليل. است  دست  و از اين  راديو، تلويزيون، سينما، اينترنت

  نشـان   بود كـه   تحقيق  اين  اوليه  است، مطالعات  شده  اشاره  مطبوعات، راديو و تلويزيون
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  ا توجهدارند و ب  ايراني  مخاطبان  دين  در حوزه  كمي  نقش  جمعي  هاي داد ساير رسانه مي
 .آنها وجود ندارد  همة  به  پرداختن  تحقيق، امكان  هاي محدوديت  به

  با اتكا بر ارتباطـات   كه  است  اي ارتباطي  منظور وسايط :ديني  سنتي  هاي رسانه -  ب
خـود    اصـلي   از كاركردهاي  يا يكي  ترين اصلي  عنوان را به  ديني  هاي چهره، پيام  به  چهره

 .كنند مي  منتقل  مخاطبان  به

  دينـي   سـنتي   هاي رسانه  را براي  مختلفي  هاي بندي تقسيم  توان تعريف، مي  اين  بر پايه
  هـاي  شـباهت   كـه   هايي تحقيق، رسانه  اختصار در اين  رعايت  براي  ذكر كرد كه  در ايران

  برخـي   ماندن  خالي  سبب  احتماالً  از آنها، هم  مستقل  اند و پرسش بسيار با يكديگر داشته
هـا   رسـانه   ايـن   جزئـي   بررسـي   آنها خواهد شـد و هـم    فراواني  توزيع  جداول  هاي خانه

  هـا ارائـه   زيـر در گزينـه    بنـدي  انـد و تقسـيم   شده  است، در يكديگر تلفيق  مقصود نبوده
 .است  گرديده

  هـاي  پيـام   كـه   اسـت   ارتبـاطي   وسايط  دسته  منظور آن: مذهبي  و مراسم  مجالس •
  منتقـل   مخاطبـان   بـه   دينـي   هـاي  مناسـبت   بـه   برگزار شده  مراسم  را ضمن  ديني
جمعـه،    هـا، مسـاجد، نمازهـاي    هـا، تكيـه   در حسينيه  فرايند عمدتاً  اين. كنند مي

 .پذيرد مي  صورت  دعا و روضه  ها و مجالس ها، دوره تعزيه

  آفرينـي  بـا پيـام    مخاطبـان   بـه   ديني  هاي پيام  انتقال: ديني  هاي منبرها و سخنراني •
فراينـد    اين. است  سخنراني  و در قالب) و غيرروحاني  روحاني(  مذهبي  خطباي
 .پذيرد مي  انجام  اجتماعات  هاي در مساجد و سالن  عمدتاً

  از خـالل   دينـي   معارف  ارائه: علميه  يا حوزه  يا دانشگاه  مدرسه  ديني  هاي درس •
  يـا آمـوزش    عـالي   يا آموزش  و پرورش  آموزش  نظام  رسمي  درسي  هاي كالس

 .است  حوزوي

از   بـا يكـي    خـانواده   پدر، مادر يا ديگر اعضـاي   ديني  ارتباط: و خانواده  والدين •
  دينـي   منحصـراً   رسانه  اين  اگرچه. شود مي  انجام  خانه  در محيط  عمدتاً  اعضا كه

  خانه  را از پدر و مادر و محيط  از معارف  بسياري  رزندانف  نيست، اما از آنجا كه
  والـدين   آموزي دين  نيز بر نقش  شوند و اسالم مي  تربيت  آن  آموزند و بر پاية مي
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بـود تـا در     ، ضـروري  چهـارم   بـاهنر، پيشـين، فصـل   (دارد   اي العاده تأكيد فوق
 .يابد  اختصاص  آن  به  اي ويژه  جاي  ديني  سنتي  هاي رسانه  مجموعة

 )نمونه  و حجم  گيري نمونه  آماري، شيوه  جامعة(  پاسخگويان  سيماي

نفـر   939  هستند كـه   شهر تهران  باالي  به  سال 7افراد   پژوهش، تمامي  اين  آماري  جامعه
  گيـري  نمونـه   نيـز بـا شـيوه     نمونـه   حجـم   انتخاب. دهند مي  را تشكيل  نمونه  حجم  آنان
 . است  گرفته  صورت  ساده  فيتصاد

  ضـمن . انـد  داده  تشـكيل   درصـد را زنـان   55و   را مردان  آماري  نمونه  درصد اين 45
 )Erik Erikson( اريكسـون   اريـك   نظريـه   بر اسـاس   پاسخگويان  سني  بندي تقسيم  اينكه
  هشـت   را بـه   آدمـي   رشد و تكامـل   مراحل  كه  است  پذيرفته  صورت  آلماني  شناس روان

 5تـا   3سـالگي،   3تـا   5/1(  كـودكي   مرحلـه   ، سـه )سـالگي 5/1از   قبل(  مرحله، نوزادي
، )سـالگي  35تـا   18(  ، جـواني )سـالگي 18تـا   12(  ، نوجـواني )سالگي 12تا  5سالگي، 

. اسـت   كـرده   تقسـيم ) بعـد   بـه   سـالگي  50(  و كهنسـالي ) سـالگي  50تا  35(  بزرگسالي
 )48 - 50  ، صص1367نژاد،   شعاري(

  گيري و نتيجه  بندي جمع

از   مــردم  و رضــامندي  هــا و نيــز اســتفاده ديــدگاه  بررســي  در خصــوص  كــه  پژوهشــي
و   دينـي   سـنتي   هـاي  آنها با ساير رسـانه   و مقايسه  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  كاركردهاي

  بـه   بخـش   در ايـن   كـه   دربرداشـت   و تـأملي   توجـه   قابـل   پذيرفت، نتايج  صورت  نوين
 :پردازيم آنها مي  از اهم  كلي  بندي جمع

توانـد مـا    مي  تحقيق  اين  نخستين  االت سؤ  به  مربوط  هاي در يافته  و دقت  بررسي -1
  تلويزيـون . سازد  نزديك  ايراني  مخاطبان  در ميان  تلويزيون  تماشاي  الگوي  شناسايي  را به

از   دنيـا يكـي    شود، همانند ساير نقاط مي  را شامل  درصد مردم 90د حدو  كه  با مخاطباني
  آنكـه   ويژه است؛ به  العاده فوق  دربرگيري  با ويژگي  جمعي  ارتباط  وسايل  ترين پرمخاطب
  خـود را بـه    در روز وقـت   سـاعت  2از   بـيش   درصد افراد جامعـه  70حدود   اگر بدانيم
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  براي  تلويزيوني  هاي برنامه  تماشاي  دليل  مهمترين. دهند مي  اختصاص  تلويزيون  تماشاي
و ) درصـد  50(  رسـانه   ايـن   فراغـت   اوقات  و پركردن  كاركرد سرگرمي  به  مخاطبان  اين

  مخاطبان  در ميان  كاركرد نخست. گردد بازمي  آن) درصد 25(  رساني كاركرد اطالع  سپس
  و بزرگساالن  كهنساالن  در ميان  مجرد و كاركرد دومو نيز افراد   و جوان  كودك، نوجوان

  رسـانه   ايـن   كـاركرد آموزشـي  . است  بوده  ها مورد توجه از ساير گروه  بيش  و نيز مردان
افـراد    در ميـان   ويـژه  و بـه   را داشته  سوم  ها جايگاه برنامه  تماشاي  دليل  مهمترين  عنوان به
از   ارشد و باالتر و نيز مردان  كارشناسي  با مدارك  ردهسواد از يكسو و اقشار تحصيلك بي

  چنانچه  سازد كه مي  رهنمون  مهم  اين  ما را به  يافته  اين. است  برخوردار بوده  پاييني  رتبه
از رويـدادها    و اطـالع   سـرگرمي   خـود يعنـي    مخاطبان  اصلي  نيازهاي  در رفع  تلويزيون

ببينـد و    را تـدارك   آموزشـي   هـاي  بعد برنامه  تواند در گام د، ميباش  را داشته  الزم  توفيق
 .آورد  دست را به  مخاطبان  عمده  رضايت  احتماالً

دارنـد و    بسـياري   منـدي  عالقـه   ديـن   به  نسبت  تلويزيون  مخاطبان  حدود دوسوم -2
بر   تواند شاهدي مي  كتهن  اين. نيستند  عالقه بي  دين  به  نسبت  نيز اغلب  باقيمانده  سوم يك
و   نظر سياستگذاران  باشد كه  ايران  آحاد مردم  در زندگي  و حضور آن  جامعه  ديني  بافت
  و نيـاز جـدي    مـورد عالقـه    واقعيـت   عنـوان   بـه   عنصر ديـن   را به  اي رسانه  ريزان برنامه

  هشـداري   باقيمانـده   سـوم   يـك   ديني  متفاوت  ويژگي  سازد؛ اگرچه مي  معطوف  مخاطبان
  هـاي  خواهد بـود تـا در برنامـه     سازان برنامه  بينانة و خوش  افراطي  ديني  هاي ديدگاه  براي

 .نسپارند  فراموشي  دست را به  جامعه  مهم  بخش  اين  تلويزيوني

و   سـن   باال رفتن  ميان  مستقيمي  كودكي، رابطه  از سنين  پس  دهد كه مي  ها نشان يافته
  سـطح   باال رفـتن   ميان  توجه، نبود رابطه  جالب  نكته. وجود دارد  دين  زياد به  مندي قهعال

اقشـار بـا     بـه   دينداري  اختصاص  ادعاي  كه  است  عالقه  از اين  شدن  و كاسته  تحصيالت
 . سازد مي  را منتفي  پايين  تحصيالت

  هـاي  برنامه  به  نسبت) درصد 73(  ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  مخاطبان  اغلب -3
يا از خـود    بوده  تفاوت بي  و سايرين) كنند مي  توجه(  داشته  مثبت  واكنش  تلويزيون  ديني

  و نـوع   ديـن   بـه   منـدي  عالقه  ميان  معناداري  ها از رابطه يافته. اند داده  نشان  منفي  واكنش
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  افـراد بـا عالقـة     در ميان  مثبت  هاي واكنش  دارد و اغلب  ها حكايت برنامه  اين  به  واكنش
  زيـاد بـه    عالقه  كه  است  آناني  ديگر بيشتر در بين  واكنش  شود و دو قسم مي  ديده بسيار
  بـه   توجـه   و كـاهش   تحصـيالت   ميـزان   بـاال رفـتن    ميـان   اي در اينجا رابطه. ندارند  دين

  و محتـوايي   كيفـي   از ضـعف   احتمـاالً   كـه   ستا  آمده  دست به  تلويزيون  ديني  هاي برنامه
قـرار    بـين   بـاال زيـر ذره    اقشـار بـا تحصـيالت     بيشتر از سوي  دارد كه  ها حكايت برنامه
  ايـن   به  نسبت  سازان  شود و بايد برنامه آنها برخورد مي  به  نسبت  گيرد و با حساسيت مي
نبايـد از  . ندهنـد   خود را از دست  يلكردهتحص  دارند تا مخاطبان  مبذول  جدي  توجه  مهم

  هـاي  دو بعـد قالـب    بـه   ديني  هاي برنامه  تماشانكردن  داليل  مهمترين  كه  نظر دور داشت
 .شود مي  مربوط  مخاطبان  واقعي  نيازهاي  به  نامرتبط  و نيز محتواي  اي برنامه  نامناسب

  دينـي   برگزيـده   برنامـة   هشـت   درباره  طور خاص به  مخاطبان  ديدگاه  كه  هنگامي -4
  هاي برنامه  آمد كه  دست به  نتيجه  قرار گرفت، اين  مورد تحليل  اسالمي  جمهوري  سيماي
  بـه   زيـاد نسـبت    با اختالف  فراغت  اوقات  و پركردن  تلويزيون، با كاركرد سرگرمي  ديني

ـ   را دارنـد كـه    مخاطبـان   ها بيشترين ساير برنامه بايـد در    را احتمـاالً   آن  داليـل   رينمهمت
  هـاي  و نيز قالـب   سرگرمي  يعني  رسانه  اين  انتظار و نياز مخاطبان  آنها با نخستين  تناسب

  عنـوان  بـه   دينـي   رسـاني  اطـالع   هـاي  برنامـه . جستجو كـرد   هايي برنامه  جذابتر چنين  ذاتاً
  ديگر كـاركرد مهـم    به  نسبت  ريزان برنامه  و ضعف  از غفلت  ها نشان برنامه  ترين بيننده كم

  از طريـق   شـده   ارائـه   ديني  هاي آموزش. دارد  دين  در حوزه  رساني اطالع  يعني  تلويزيون
  احتماال به  كه  كرده  خود جلب  را به  مخاطبان  رضايت  طور نسبي تلويزيون، به  هاي برنامه
  رضـايت . اسـت   نيافتـه   دست  الزم  توفيق  تظار، بهتر از حد ان پايين  و كيفيت  كميت  سبب
و   سـاختاري   خـاص   بـر موقعيـت    تواند عـالوه  مي  ارشادي  هاي از برنامه  مخاطبان  باالي

  كلـي   در نگـرش   گرچـه   سـازد كـه    رهنمـون   مهـم   اين  را به  سازان آنها، برنامه  محتوايي
  مطـرح   تلويزيـون   تماشـاي   دليـل   ترين اهميت كم  عنوان و رفتار به  مخاطبان، تغيير اخالق

  يعنـي   بشري  جامعه  در ميان  آن  رسالت  با عاليترين  دين  به  نوبت  كه  است، اما آنگاه  شده
  كـاركرد تقويـت    نيـز انتظـار ايـن     رسد، در مخاطبـان  مي  و رفتار آدمي  در اخالق  تحول

  هـاي  و توليـد برنامـه    بر تهيه  طور خاص ، بهديني  هاي سازي در برنامه  توان شود و مي مي
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 .تأكيد كرد  ارشادي

  دارد و تأثيرسـنجي   پژوهشـي   خـاص   هـاي  شيوه  آن، نيازبه  تأثير و سنجش  مقوله -5
  دينـي   هـاي  برنامـه   تأثيرات  درباره  مخاطبان  است، اما ديدگاه  حاضر نبوده  مقصود تحقيق
تـأثير    مهمتـرين   دينـي   معارف  و يادگيري  دانش   رفتنباال. قرار گرفت  ال سيما مورد سؤ

  ايجاد يا تغيير رفتاري  توجه  قابل  اي با فاصله  از آن  و پس  است  ها قلمداد شده برنامه  اين
هـا   يافتـه   به  با توجه. قرار دارند  ديني  رويدادهاي  درباره  اخبار و اطالعات  و كسب  ديني

  :است  توجه  شايان  چند نكته

  معنـاي   بـه   شـده  تعيـين   از پـيش   با كاركردهـاي   ديني  هاي توليد برنامه  اينكه  نخست
  تهيـه   سـرگرمي   بـا هـدف    كـه   اي و لذا برنامه  كاركردها نيست  با آن  متناسب  تأثيرگذاري

كمـا  . كنـد   تعقيـب   طـور جـدي    را نيز به  و ارشادي  آموزشي  تواند اهداف مي  است  شده
  و رضـايت   دينـي   كننـده  سـرگرم   هـاي  برنامـه   از توفيـق   حكايـت   قبل  هاي پرسش  نكهاي

  از ديـدگاه   شـود كـه   مـي   مشـخص   ال سـؤ   در ايـن   آنكه  از آنها را داشت، حال  مخاطبان
  تـأثير ايـن    مهمتـرين   مخاطبـان   دانـش   و بـاال رفـتن    دينـي   معلومات  مخاطبان، فراگيري

  اسـت   ايـن   دوم  نكته. آخر قرار دارند  در رتبه  كننده سرگرم  و تأثيرات  تاس  ها بوده برنامه
نبايـد    مخاطبـان   معلومات  سطح  و باال بردن  ديني  آموزشي  اهداف  به  دستيابي  ما براي  كه

سـازيم،    معطـوف   آموزشـي   خـاص   با ساختارهاي  هايي توليد برنامه  نظرخود را به  صرفاً
  اصـلي   هدف  كه  كننده سرگرم  جذاب  هاي برنامه  ويژه ديني، به  از ساير برنامه  استفاده  بلكه

  و مقاصد آموزشـي   از نيازها و عاليق  توجهي قابل  تواند بخش است، مي  آنها غيرآموزشي
  سـوم   نكتـه . خواهد بود  ساير كاركردها نيز صادق  در خصوص  مهم  اين. سازد  را مرتفع

  بـاالي   عاليـق   سـاختن   در بـرآورده   تلويزيـوني   دينـي   هـاي  برنامـه   همجموعـ   ضعف  به
  شـاد دينـي    ويـژه  و بـه   كننده سرگرم  هاي آنها با برنامه  فراغت  ايام  پركردن  به  پاسخگويان

مورد نظر مخاطبـان، تـأثير خـود را بـر       در حد مطلوبِ  كاركرد مهم  اين. شود مي  مربوط
 .است  داشته  با ساير تأثيرات  زيادي  و فاصله  نگذارده  جاي

  الهـي   معارف  و انتقال  ارائه  براي  از آغاز ظهور تاكنون  تشيع  و مذهب  اسالم  دين -6
  ديگـري   هاي در ايران، رسانه  اسالم  با گسترش  كه  گرفته  بهره  اي ويژه  هاي خود از رسانه
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و در برابـر    اسـت   شـده   افـزوده   مجموعـه   ايـن   بـه   ايرانـي   و تمـدن   با فرهنگ  متناسب
  بـراي   كـه   اي چهارگانـه   كاركردهـاي . ناميم مي  سنتي  هاي مدرن، آنها را رسانه  هاي رسانه
نيـز وجـود دارنـد و      دينـي   سـنتي   هاي بازشمرديم، در رسانه  نوين  جمعي  ارتباط  وسايل

  مهـم   از آنهـا موضـوعي    اطبـان مخ  گيـري   بهره  ها و چگونگي رسانه  اين  تعامل  تشخيص
دهـد   مي  ها نشان يافته. آيد شمار مي  به  و دين  ارتباطات  در حوزه  و پژوهش  مطالعه  براي
  دينـي   منـابع   تـرين   اصـلي   عنوان  را به  ديني  سنتي  هاي درصد مردم، رسانه 60حدود   كه

  نقش  درصد مردم 40  تنها براي  نوين  جمعي  ارتباط  دانند و وسايل خود مي  مورد استفاده
  و مشروعيت  بديل بي  بر نقش  شد تأييدي  بيان  آنچه. را دارند  ديني  اي رسانه  گزينة  اولين
  تأثيرگـذار ايـن    جايگاه  رفتن  از دست  بر ادعاي  بطالني  و خط  در ايران  سنتي  هاي رسانه
 .هاست رسانه

  مورد نظـر بـراي    سنتي  هاي رسانه  نخستين  هبيمذ  و مراسم  مجالس  و سپس  خانواده
آمـار منبرهـا و     آينـد و چنانچـه   شـمار مـي    به  چهارگانه  كاركردهاي  در مجموع  استفاده

بيفـزاييم،    مـذهبي   و مراسـم   مجـالس   بسيار، به  مشابهت  واسطه را به  ديني  هاي سخنراني
از   در هـر يـك  . خواهـد شـد    توجـه   ابـل ق  نـوين   هاي با رسانه  رسانه  موجود اين  فاصلة

و   تلويزيـون . هسـتند   مخاطبـان   منـابع   تـرين  اصـلي   دينـي   سنتي  هاي كاركردها نيز رسانه
  يكسـان، در مجمـوع    تقريبـاً   ميـزان   مـذكور، بـه    سـنتي   از دو رسـانة   نيز پس  مطبوعات

 . اند قرار داشته  مردم  انتخاب  در اولويت  چهارگانه  كاركردهاي

  تـوجهي   بـاال و قابـل    از جايگـاه   و نـوين   سـنتي   هـاي  رسانه  انواع  در ميان  تلويزيون
و پـر    سـرگرمي . سـازد   را خاطر نشان  آن  ديني  نقش  تواند اهميت مي  كه  برخوردار است

  و اسـتفادة   مـورد توجـه    ديني  هاي برنامه  از ساير كاركردهاي  فراغت، بيش  اوقات  كردن
را   مـردم   بـاالي   و نيازهاي  عاليق  است  نتوانسته  تلويزيون  و باوجود آنكه  است  انمخاطب
  نشده  و برآورده  واقعي  نيازي  عنوان به  ديني  هاي سازد، اما سرگرمي  برآورده  زمينه  در اين

بـا    كـه  آيـد  شمار مي به  تلويزيون  مخاطبان  توقع  ترين هنوز اصلي  ايران  اسالمي  در جامعه
  ويـژه   توجـه   هـا بـدان   ريزي بايد در برنامه  رسانه  فرد اين  منحصر به  هاي قابليت  به  توجه
  انتخـاب   انگيـزه   دومـين   عنـوان  به  توجه  قابل  اي نيز با فاصله  رساني كاركرد اطالع. داشت
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و   سنتي  هاي سانهساير ر  اينكه  به  شود و با عنايت مي  محسوب  تلويزيون  ديني  هاي برنامه
  انتظـارِ   ايـن   اسـت   انـد، الزم   ربـوده   از تلويزيون  خصوص  را در اين  سبقت  گوي  نوين

  وسـيله   ايـن   هـاي  شـود و از توانمنـدي    داده  پاسـخ   نحو مطلوبي  نيز به  مخاطبان  جاي به
دينـي،    معـارف   فراگيـري   بـراي   مخاطبان  اگرچه. گردد  ديني  برداري فراگير بهره  ارتباطي
  دينـي   ها و نشـريات  و نيز كتاب  مذهبي  و مراسم  مانند خانواده، مجالس  سنتي  هاي رسانه

  و نزديك  ميانه  جايگاهي  با داشتن  اند، اما تلويزيون خود ذكر كرده  انتخاب  را در اولويت
 . ايفا كند  ثرتري مؤ  تواند نقش مذكور مي  هاي رسانه  به

  دينـي   ارتبـاط   راديـو در حـوزة    ديني  هاي برنامه  دهد كه مي  نشان  آمده  ستد به  نتايج
بايـد    آن  هـاي  علـت   يـافتن   بـراي   كه  است  داشته  مخاطبان  را در ميان  جايگاه  ترين پايين

از   بـيش   انتخـاب   امكـان   و اجرا كرد، هرچند در صورت  را طراحي  خاصي  هاي پژوهش
در مقابـل،  . شـد  مـي   سـود راديـو متفـاوت     به  نتايج  اسخگويان، احتماالًپ  براي  دو رسانه

در كـاركرد    ويـژه  برخوردارنـد و بـه    مناسـبي   نسـبتاً   از جايگـاه   ديني  ها و نشريات كتاب
 .آيند شمار مي ها به رسانه  همة  در ميان  مخاطبان  نخست  گزينة  ديني  رساني اطالع

و » مـذهبي   و مراسـم   مجـالس »  دينـي   سنتي  از دو رسانة  هدر استفاد  مردم  ديدگاه -7
  بـه . دارد  معنـاداري   ارتبـاط   و تحصيالت  سن  با متغيرهاي» ديني  هاي منبرها و سخنراني«

شـود و بـا    مذكور بيشتر مـي   هاي از رسانه  رود، استفاده باالتر مي  سن  هر چه  معنا كه  اين
بـا    تلويزيون  ديني  هاي اما برنامه. يابد مي  از آنها كاهش  تحصيالت، استفاده  سطح  افزايش

ماننـد  (  در مـواردي   ندارند و حتي  يا معكوس  مستقيم  رابطة  و تحصيالت  سن  متغيرهاي
  بيننـدگان   ارشد و باالتر، بيشترين كارشناسي  عالي  مدارك  دارندگان) رساني كاركرد اطالع

و   از سـاير اقشـار سـني     بيش  حال، كودكان  در همه. دهند يم  را تشكيل  ديني  هاي برنامه
از نظـر    اگـر چـه  . هـا هسـتند   از برنامـه   دسته  اين  بينندة  از دانشجويان  بيش  آموزان دانش
  بـيش   زنـان   شود، اما همواره  نمي  مشاهده  خصوص  در اين  توجهي  قابل  اختالف  جنس

  اين  نيز بيشتر از افراد مجرد بينندة  كنند و افراد متأهل مي  را نگاه  ديني  هاي برنامه  ازمردان
 . ها هستند برنامه  قبيل

  هـاي  از رسـانه   و اسـتفاده   ديـن   بـه   مندي عالقه  ميزان  ميان  داري معني  رابطة  همچنين
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 از  اسـتفاده   شـود، ميـزان    كاسـته   ديـن   بـه   مندي عالقه  از ميزان  هر چه. وجود دارد  ديني
  گيـري  يابد و درمقابل، بهره مي  كاهش  ديني  هاي و نيز سخنراني  مذهبي  و مراسم  مجالس

  دو رسـانة   كـه   اي گونـه  كنـد، بـه   پيـدا مـي    افزايش  ديني  ها و نشريات و كتاب  از خانواده
مـورد    هـاي  رسـانه   بيشـترين ) انتخـاب   نخسـت   در اولويـت (  ديني  و مطبوعات  خانواده
از   گيري بهره  رتبة  ندارند و باال بودن  دين  به  زيادي  مندي عالقه  هستند كه  افرادي  استفاده
در   آن  ميـزان   بـاال بـودن    را بايد مرهـون   پاسخگويان  در ديدگاه  مذهبي  و مراسم  مجالس

  كـه   است  اين  توجه  شايان  نكته. دارند  دين  به  بسياري  مندي عالقه  كه  بدانيم  افرادي  ميان
  ديـن   بـه   تاحـدودي   كـه   كسـاني   در ميان  تلويزيون  ديني  هاي از برنامه  گيري درصد بهره

در ) منـد  عالقـه   چنـدان   مند و نه بسيار عالقه(  درصد سايرين  به  مند هستند، نسبت عالقه
  سـوم   و حتـي   دوم  اولويـت   بـا احتسـاب    و اگر چه  بيشتر است  انتخاب  نخست  اولويت
اكثـر    بـاوجود اينكـه    درصدها پديد خواهد آمد، اما بايد در نظر داشـت   در اين  تغييراتي
  بـه   زيـادي   مندي عالقه  دهند كه مي  تشكيل  را كساني  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  بينندگان

بـا  ) سـوم   حـدود يـك  (هـا   برنامـه   اين  بينندگان  باالي  از سهم  توان نمي  دارند، ولي  دين
  بايـد در ديـدگاه    دينـي   سازان و برنامه  ريزان ماند و برنامه  غافل  ديني  متوسط  مندي عالقه

 .دارند  ها را ملحوظ ويژگي  خود اين  شناسانة مخاطب

  تر و تفصـيلي  دقيق  صورت  را به  شده ارائه  اند، اطالعات آمده  در ادامه  كه  هايي جدول
  .دهند مي  نشان
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  مورد استفاده  ديني  هاي رسانه  برحسب  پاسخگويان  توزيع - 3-1  شماره نمودار
 )درصد(مورد نظر   ديني  ركردهايكا  در مجموع) و دو  يك    اولويت(

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

  
  
  
  
  

آموزش هاي رسمي 

ديني (دروس ديني 

مدارس، دانشگاه ها و 

حوزه هاي علميه)

8%

خانواده 

24%

مجالس و مراسم مذهبي

20%
برنامه هاي ديني راديو

1%

برنامه هاي ديني 

تلويزيون 

21%

كتاب ها و نشريات ديني

17%

منبرها و سخنراني هاي 

ديني

9%



  
  
 

 

 

   چهارم  فصل 
    در غرب  و تلويزيون  مسيحيت 

  مقدمه

  ابزار تغيير و تحـول   عنوان  را به  راديو و تلويزيون  قدرت  كه  ديني  هاي جمعيت  نخستين
ـ . بودنـد   مسـيحي   بنيادگرا و اونجليسـتي   هاي دريافتند، سازمان سـير    رو شـناخت   ناز اي

و   دينـي   هـاي  پيـام   در انتقال  مدرن  جمعي  ارتباط  وسايل  كارگيري به  هاي و انگيزه  تحول
ظهـور و    بـا چگـونگي    و آشـنايي   مسيحيت، در گـرو بررسـي    هاي افكار و ارزش  تبليغ

ظهور   كه  است  در آمريكا و انگلستان  ويژه به  در غرب  آن  و تحول  پروتستانتيزم  گسترش
از   و اسـتفاده   سرمنشـأ توجـه    در واقـع   جوامـع   در ايـن   و رشـد آن   مسـيحي   بنيادگرايي
  درصدد بررسـي   اينكه  بدون. آيد شمار مي به  دين  در حوزه  راديو و تلويزيون  كاركردهاي

  هاي مينهبا ز  اجمالي  آشنايي  باشيم، تنها براي  جريان  اين  تفصيلي  و تحليل  تاريخي  عميق
 .داشت  خواهيم  آن  فرهنگي  هاي زمينه  گذرا بر تاريخچه  تاريخي، مروري  مهم  پديده  اين

  فرهنگي  هاي و زمينه  تاريخچه

  كـه   داشـت   در پـي   مهمـي   دستاوردهاي  در غرب  آن  در اروپا و گسترش  ظهور پروتستانتيزم
آنهـا    از جمله  مسيحيت  زندگي  عملي  هاي هو شيو  اعتقادي  در معارف  وجود آمده به  تحوالت
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  و فرهنگـي   اجتمـاعي   بـا شـرايط    در آمريكا، متناسب  پروتستانتيزم  جريان. شود مي  محسوب
  بـاختگي   فراينـد رسـميت    و سه  رو گشته خود روبه  در تاريخ  هايي كشور با فراز و نشيب  اين

و ظهـور    اصـلي   در جريـان   تحـول   بسـب   پديـد آمـده    شـرايط . اسـت   سـر نهـاده    را پشت
 . شود  تثبيت  دين  خطر افتاده  به  گرديد تا جايگاه  مسيحي  احياگرانه  هاي حركت

  ديـن   آمريكا و جدايي  اساسي  قانون  تدوين  در دوران  باختن  فرايند رسميت  نخستين
يــا   انجيلگرايــي  جريــان  در اثــر آن  افتــاد كــه  اتفــاق  قــانون  ايــن  بــر اســاس  و دولــت
  مـذهب   يك  عنوان  و به  پديدار گشت  پروتستانتيزم  حفظ  براي )evangelism( اونجليسم
  آمريكـا مسـلط    در جامعـه   تـدريج  رسـمي، بـه    صورت  به  مردم، و نه  از ميان  خودجوش
در   نتيزمپروتسـتا   مسلط  فرقه  عنوان  به 19  و قرن 18  در اواخر قرن  كه  اي گونه  گرديد، به

  عميـق   و اقتـدار آن، تجربـه    انجيـل   بر اصـالت   جريان  اين. شد مي  آمريكا شناخته  جامعه
 .تأكيد داشت  تصلب  و محوريت  گرايي مذهبي، عمل

  همـراه   جامعـه   شـدن   با صنعتي  داد كه  آمريكا رخ  داخلي  از جنگ  فرايند پس  دومين
و   رشـد كـرده    سـرعت   بـه   آموزشـي   موسسـات  20  قرن  و اوايل 19  در اواخر قرن. بود
فراينـد سـكوالر     اين، در واقع  شدند كه  خارج  مذهبي  هاي سازمان  از زير سلطه  تدريج به

  جامعـه   عمـومي   در عرصه  پروتستانتيزم  فرهنگي  هژموني  رفتن  و از دست  آموزش  شدن
آمريكا پديـدار    در نزد مسيحيت  فكري  شد تا دو جنبش  سبب  تحوالت  اين. آمريكاست

  گرديـد كـه    معروف) Postmillenialism(  گرايانه تفكر پساهزاره  به  نخست  جنبش: شود
  كرد و ايـن  مي  تشويق  جامعه  در مسير پيشرفت  هايي در فعاليت  مشاركت  را به  مسيحيان

  قرار داشـت   گرايانه رهتفكر پساهزا  در مقابل  دوم  جنبش. است  موعود مسيح  هزاره  همان
  تفكـــر پـــيش  آن  و بـــه  ظهـــور يافـــت  پروتســـتان  كـــاران محافظـــه  در ميـــان  كـــه
و   در انگلسـتان   آن  اصلي  ريشه  در واقع. شد مي  اطالق )Premillenialism( گرايانه هزاره

  هـزاره   بـود كـه    آنهـا ايـن    اصـلي   بحـث . گرفت  شكل 1883-1897  هاي سال  در فاصله
دنيـا و    كنـوني   ظهور خواهـد كـرد و شـرايط     زودي  به  و مسيح  است  ود فرا رسيدهموع

دينـدار بايـد در     و مسـيحيان   ظهـور اسـت    اين  هاي هستيم، زمينه  شاهد آن  كه  انحطاطي
  خـود مراقبـت    امـروز از ديـن    نوگرا و مـنحط   از جامعه  و جداي  مدرنيسم  جريان  مقابل
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ناراضـي،    اقليت  يك  عنوان  به  جنبش  اين. وفادار باشند  و ظاهر آن  لانجي  نص  كنند و به
  ، زمينـه  Foundations  عنوان  تحت  و با انتشار جزواتي  گرفت  كليساها فاصله  از شوراي

، 1370سـيد امـامي،   . (پديد آورد  در آمريكا و انگلستان 1920  بنيادگرا را در دهه  نهضت
 )98-150  صص

  اصـلي   جريـان   كليسـاهاي   طيـف   در ميانـه   در واقـع   كـه   دوره  ها در اين اونجليست
كردنـد    ماندند و سعي  خود باقي  تندرو قرار داشتند، در كليساهاي  و بنيادگرايان) ليبرال(

  هـا بـا مـدارس    آنهـا، سـال  . دهند  خود را ادامه  تبشيري  هاي با حضور در صحنه، فعاليت
  اي جرقـه   راديو را همچون  بودند و اختراع  مرتبط  دست  و از اين  ديني  مذهبي، انتشارات

هـا و   شخصـيت  1930و  1920  هـاي  در دهـه . دانستند مي  اونجليسم  تجديد حيات  براي
  آوردند كـه   روي  راديويي  هاي ها و توليد برنامه ايستگاه  تأسيس  به  اونجليستي  كليساهاي

و   آنهـا سـاده    از سـوي   توليـدي   هاي پيام. بود  بسياري  هاي لها و جنجا با بحث  توأم  البته
  راديو امكان. بود  آمريكايي  و فرهنگ  كارانه محافظه  هاي از روش  تركيبي  و شامل  مستقيم

آنها   به  راهي  در گذشته  كه  را ميسر ساخت  آمريكايي  خانه  هزاران  ها به ورود اونجليست
 .نداشتند

هـا از راديـو    برنامـه   نخستين  از پخش  پس  مذهبي، بالفاصله  راديويي  مهبرنا  نخستين
  از پيتزبـورگ  Calvary Episcopal كليساي  ، توسط1920نوامبر   در دوم KDKA  تجاري

)Pittsburgh (اتــن  وان  ادويــن  توســط  شــد كــه  پخــش )Edwin Van Etten(  اجــرا و
نوظهـور    واقعيـت   بـه   مذهبي  هاي فرقه  كنشوا. رسيد  آن  شنوندگان  گوش  به KDKAاز

حـدود    بـراي   فدرال  دولت. متعدد بود  هاي ايستگاه  راديويي، خريد و تأسيس  هاي برنامه
  دسـتيابي   بـراي   نزاع  سبب  كرد و اين نمي  ها اعمال را بر برنامه  كنترلي  هيچگونه  دهه  يك
 NBC شـبكه . شـد  مي  مذهبي  سازان برنامه  يفكر  هاي و نيز جدال  مناسب  هاي فركانس  به

  كليسـا از اسـتوديوي    جـاي   را بـه   مـذهبي   برنامـه   يـك  1923  بار در سال  نخستين  براي
  فــدرال  شــوراي  از آن  پــس. كــرد  پخــش  منــدان عالقــه  خــود بــراي   راديــويي
  ورايحضـور در شـ    را بـراي   هـايي  نماينـده  )FederalCouncil Of Churches(كليساها
  پخـش   زيـر را بـراي    هـاي  سياسـت   كـرد كـه    تعيـين  NBC مـذهبي   هاي برنامه  مشورتي
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 :رساندند  تصويب  به  مذهبي  هاي برنامه

بايـد    كننـد، ولـي    اسـتفاده   رسـانه   خـالي   هاي توانند از زمان مي  مذهبي  هاي گروه -1
 را بپردازند  توليدي  هاي برنامه  هزينه

 باشد  مذهبي  هاي فرقه  هاي ديدگاه  كنندة نبايد ارائه  نيدي  هاي برنامه -2

 كنند  استفاده  طور ثابت  نفر به  ها از يك برنامه  در اجراي -3

برانگيـز   و جـدال   اعتقـادي   موضـوعات   كنند واز طرح  استفاده  اي موعظه  از قالب -4
 ABC همچـون   ريديگـ   هـاي  شـبكه   تـدريج  به. (Bluem, 1969, pp.203-204)بپرهيزند 

،CBC وNBS دادند و در ايـن   اختصاص  مذهبي  هاي برنامه  پخش  را براي  هايي نيز زمان  
ايجـاد    مـذهبي   هـاي  گـروه   به  پخش  زمان  فروش  براي  اي ويژه  هاي مسير نيز محدوديت
. نمودنـد  ها را پيدا فرصت  از اين  استفاده  امكان  بزرگ  هاي از گروه  كردند و تنها تعدادي

جديـد    هـاي  در رسانه  مسيحي  اصولگرايانه  هاي ديدگاه  ارائة  در جهت  كه  از افرادي  يكي
  خـود را در سـال    اي رسـانه   فعاليـت   بود كه (Fuller Charles) برداشت، چارلز فالر  گام

  برنامـه   يـك   بـه   محدود محلـي   از پخش  سال  هفت  او طي  هاي آغاز كرد و برنامه 1930
  شـركا توانسـت    و برخي  مخاطبان  توسط  مالي  منابع  بيني فالر با پيش. يافت  گسترش  ملي

  مهـم   هـاي  از تجربـه   يكي. كند  را خريداري NBS ملي  شبكه  پخش  هاي از زمان  ساعاتي
ثـر   مـؤ ) Televangelism(  ونجليسم تله  جريان  در پيدايش  كه  دوره  ها در اين اونجليست

  كه  است  زماني  ديني  هاي و موثر برنامه  آنها دريافتند كاركرد خوب  بود كه  شد، اين  واقع
فـالر    كـه   گونـه  شود؛ همان  همراه  چهره  به  چهره  و ارتباطات  اي غير رسانه  هاي با فعاليت

نيـز    و موعظـه   ايـراد سـخنراني    بـه   مختلـف   خود در شهرهاي  هاي برنامه  مخاطبان  براي
 .پرداخت يم

جديد   از نوع  نشان 1934  از سال  پس Sustaining time عنوان  تحت  هايي برنامه  تهيه
  هاي سازمان  با مشاركت  مذهبي  هاي گروه  توسط  ها كه برنامه  اين. دارد  ديني  سازي برنامه
قـرار    و غيرتجـاري   غيرسـرگرمي   هـاي  برنامـه   شـد، در گـروه   مـي   تهيه  اي و رسانه  ديني
در اثر بـروز    توجه  اين. بود  كليسا را شامل  تا ملي  محلي  هاي از برنامه  و طيفي  گرفت مي

از توليـد    حمايـت   در جهـت  1934تـا   1927  هاي سال  بين  كه  پذيرفت  صورت  جرياني
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  انجـام   هـاي  توافـق . گرفـت   صورت  و با كاركرد مذهبي  غيرانتفاعي، آموزشي  هاي برنامه
 National همچـون   دينـي   رسـمي   و مجـامع   راديـو و تلويزيـوني    هـاي  شبكه  ميان  شده

Council of Churches مند ساخت نوظهور را ضابطه  هاي برنامه  اين  اداره . 

  گسـترش  1950تا  1940  هاي سال  در فاصله  راديويي  هاي برنامه  پخش  ترتيب  اين  به
  هـاي  شـد و برنامـه    نيز بدانها افـزوده   و نمايشي  خبري  هاي و بخش  يافت  نسبي  و تنوع
  دهـه   در آسـتانه   مسيحي  بزرگ  هاي فرقه. گرديد  و تهيه  بيني نيز پيش  كودكان  براي  ديني
  تلويزيـوني   برنامـه   نخسـتين . آوردنـد   روي  از تلويزيون  ديني  هاي برنامه  پخش  به 1950
  در سـال  This is the Life توليـد شـد، برنامـه     مسـيحي   بزرگ  فرقه  يك  توسط  كه  ديني
. هـزار دالر گرديـد   750بـر    بـالغ  1955  در سـال   برنامـه   توليد اين  هزينه  بود كه 1952

  نـام  I Believe كـه   تلويزيـوني   شـبكة   يـك   توسط  ديني  هاي توليد برنامه  اولين  همچنين
  در ابتـدا ايـن  . توليد گرديد  متعدد ديگري  يها برنامه  از آن  و پس  گرفت  داشت، صورت

شـدند و از   مـي   تهيه  مذهبي  خاص  مراسم  و با پخش  خاص  يا دو قالب  ها در يك برنامه
  بـا سـاخت   1945  از سال  كه  ديني  توليد فيلم  جريان )Ibid.(برخوردار نبودند  الزم  تنوع
ــيلم ــط Beyond Our Own ف ــيون  توس ــيلم  كميس ــتانپروت  ف  (Protestant Film س

(Commission ــده ــاز ش ــول  آغ ــود، در ط ــه  ب ــت 1950  ده ــتمرار ياف ــين  اس   و همچن
  راديو و تلويزيـوني   گفتگو و مصاحبه  هاي در برنامه  طور گسترده  به  ديني  هاي شخصيت
  در حـوزه   متعـددي   دينـي   هـا و انتشـارات   آموزشي، كارگاه  هاي دوره. كردند مي  شركت

 (Bluem, op. cit., pp.204-208). پذيرفت  صورت  ديني  يو و تلويزيونراد

  دهـه   در ايـن . شـد   واقـع  1960  در دهـه   پروتسـتانيزم   باختن  فرايند رسميت  سومين
  هـاي  ها و جنـبش  پديدار گرديد و گروه  آمريكاييان  و زندگي  پروتستانتيزم  ميان  گسستي

  جـاي   به  قيدي كار و تالش، و بي  جاي  به  خوشگذراني بر  با تكيه  پروتستان  ضد فرهنگ
پديـدار    دينـي   گونـاگون   اشـكال   دوره  در ايـن . رشد يافتنـد   دست  و از اين  گرايي قانون
دور از   و بـه   و غيـر نهادينـه    المللي بين  هاي در جمعيت  شرقي  تصوف  به  گرايش. گرديد
  ايـن . گرفـت   هـا قـوت   ديگر فرهنگ  به  متمايل  انانجو  و در ميان  يافت  شكل  ديني  بيان
  موجـود بـه    دينـي   و نهادهاي  گذشته  نسل  از سوي  ناميدند كه  نوين  ديني  را بيداري  مهم
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 )سيدامامي، پيشين. (گرديد  نفي  زندگي  شكل  يك  عنوان

بودنـد،    نهـاده   لافـو   رو بـه  1960  از دهـه   كه  گذشته  پروتستاني  هاي گروه 1970  در دهه
رشـد    رو به  اونجليست  هاي گروه  برخي  كه  دادند در حالي  خود را از دست  اعضاي  تدريج به

  بـه   اونجليسـت   نيـز يـك   1977  در سـال . دانسـت   اونجليسم  را احياي  آن  توان مي  نهادند كه
نوظهـور    جريـان . نـد ناميد» اونجليكـي   سال«را   آن  برخي  آمريكا رسيد كه  جمهوري  رياست

از   مسـيحيت   هـاي  شـاخه   و اغلـب   كليسا قرار گرفـت   اصلي  در مسير جريان» نئواونجليسم«
  مـذهبي   چتـري، چهـار گـروه     همچون  جريان  اين. تأثير قرار داد  را تحت  روم  كليساي  جمله

را   و اونجليسـم  )Charismatism( ، كاريزماتيسم (Pentecostalism)  بنيادگرايي، پنتاكاستاليسم
 (,Hooverنيـز بودنـد     متفـاوتي   اعتقادات  داراي  هر يك  اگر چه. خود گرفت  حفاظت  تحت

1988, pp.49-60. (خـود جلـب    سكوالر را به  هاي سسه ها و مؤ رسانه  ها توجه نئواونجليست  
  الكترونيـك   هـاي  نهاز رسا  و ديني، استفاده  سياسي  احياي  در اين  اصلي  از عوامل  يكي. كردند
  بـه   بخشـي   و آگاهي  در بيداري  ها، هم  رسانه  اين  نقش. بود  و سازماندهي  ايجاد قدرت  براي

  تحـول   اين  در خصوص  مردم  عامه  در متقاعد ساختن  و هم  جريان  در اين  كنندگان مشاركت
  تلـه   را امروزه  پديده  اين. (Hoover, 1988, p.19). بود  عظيم، بسيار برجسته  و ديني  فرهنگي
 . نامند  مي )Televangelism( ونجليسم

 (Electronic Church) الكترونيك  ظهور كليساي

  راديـو و تلويزيـون    تـأثير گسـتردة    تحـت   كـه   نئواونجليسـم   نهضت  و ديني  اجتماعي  عوامل
  توسـعه . گرفتنـد   نـام   الكترونيـك   قـرار داشـتند، كليسـاي     اي چنـد رسـانه    و نهادهاي  مذهبي
  بـه   هزينـه   بـدون   ثابـت   دينـي   هـاي  برنامـه   پخـش   ، امكـان 60  در اواخر دهـه   مالي  امكانات
  بـه   آمريكـا نسـبت    و صـنعت   دوره، دولـت   در ايـن . را داد  با خريـد زمـان    توام  سازي برنامه

بـا  . بودنـد   اتخاذ كـرده   يممال  موضعي  مذهبي  هاي برنامه  پخش  براي  خريد زمان  هاي سياست
انتقـاد    بـه   اي و عده  حمايت  به  اي ، عده1970  دهه  از اوايل  مذهبي  هاي برنامه  پخش  گسترش

  ديـن   براي  نويني  هاي زمينه  الكترونيك  كليساي  معتقد بودند كه  حاميان. نمودند  مبادرت  از آن
  ايـن   در مقابل، برخي. خواهد شد  مكتوب  هاي رسانه  ديني  نقش  جايگزين  سازد كه مي  مطرح
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 .شود اعضا و درآمد در آنها مي  كاهش  ماية  دانستند كه كليساها مي  براي  را تهديدي  مسئله

هـا در   رسـانه   كه  معتقد است  شناس جامعه  يك  عنوان  به )Wade Clark Roof( روف
از   يكـي   الكترونيـك   كليسـاي   يگيـر  انـد و شـكل   داشته  مهمي  نقش  ديني  تجديد حيات

 (Roof, 1972). معاصر است  در جهان  هايي حركت  چنين  عوامل

  هـاي  زمينـه   بايـد بـه    كـه   اسـت   مطـرح   متعددي  هاي پرسش  پديده  اين  بررسي  براي
  معنـي   و ناظر بـه   كنيم  توجه  با فرهنگ  آن  همبستگي  و به  ظهور آن  و اجتماعي  فرهنگي
  هـايي  ها سيستم رسانه  كند كه تأكيد مي )James Carey( جيمز كاري  كه  گونه ؛ همانباشيم

شـوند و از   مـي   كـار گرفتـه    به  ويژه  هايي و با روش  خاص  در مواقع  هستند كه  فرهنگي
  كـه   وبر هسـتم   با ماكس  عقيده هم  من«: گويد مي Clifford Geertz) (كليفورد گيرتز  قول

  فرهنـگ   من. است  خود او آنها را تنيده  كه  شخصي  در تارهايي  معلق  است  بشر حيواني
  حقـوق   در جسـتجوي   تجربـي   علـوم   از سـنخ   آن  و بنابراين، تحليل  دانم تارها مي  را آن

  گيرتـز بـراي  . (Cary, pp. 173-191)»معناسـت   تفسير در جسـتجوي   نوعي  نيست، بلكه
  ديـن   شناسـانة  انسـان   مطالعـة «: گزيند خود برمي  را در تحليل  فرهنگي  مطالعه، روش  اين

يابد و  در نهادها تبلور مي  كه  است  معنايي  نظام  نخست، تحليل. است  دو سطحي  اقدامي
و   سـاختاري   هـا بـا فراينـد اجتمـاعي     نظـام   ايـن   ارتبـاط   نمايد و دوم مي  را مناسب  دين

  جديد دنيـاي   شرايط  به  با نگاه  ديدگاه  اين. (Geertz, 1973, p.125) »است  روانشناختي
  بايـد پاسـخگوي    و ارتباطـات   ديـن   معتقـد اسـت    آمده  پيش  فرهنگي  و تحوالت  مدرن

سـازند تـا نهادهـا و      را مطـرح   نـويني   هـاي  جديد باشـند و الگوهـا و ديـدگاه     نيازهاي
  را در كليسـاي   مهـم   دهنـد و ايـن   پيوند  جديد اجتماعي  را با شرايط  گذشته  هاي ارزش

 .جستجو كرد  توان مي  الكترونيك

معتقـد    الكترونيـك   هاي از رسانه  آن  و پخش  ديني  سازي  برنامه  در تبيين )Hoover(هوور
بـا نمادهـا،     مردمـاني   توسـط   شـود كـه   مي  تلقي  ديني  فعاليتي  اول  كار در درجة  اين  كه  است
  دينـي   هـاي  برنامـه   پخش  اينكه  دوم. گردد و تماشا مي  تهيه  مشابه  خالقيا  ها و فرهنگ ارزش

  نـوعي   الكترونيـك   كليسـاي   اينكـه   سـوم . است  شده  و بنياد گرايي  نئواونجليسم  وارد حيات
  اينكـه   چهـارم . كنـد  مي  آنها استفاده  و غير رسمي  و از عناصر رسمي  است  راديو و تلويزيون
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هـا   برنامـه   ايـن   كه  هايي سازمان. خود را دارد  و سياسي  ساختار نهادي  ديني  ويزيونراديو و تل
  اينكـه   پـنجم . ما بايد آنهـا را دريـابيم    خود را دارند كه  هاي و سياست  كنند، تاريخ را توليد مي

 ( ,.Hoover, op.cit  اسـت   داشـته   غـرب   بر جامعـه   فرهنگي  تأثيرات  ديني  راديو و تلويزيون

(pp.18-20  مـذهبي   مشـاوره   مركـزي   كميتـهCentral Religious Advisory Committee) 

CRAC،( در انگلسـتان   دينـي   هـاي  برنامـه   پخـش   هـاي  سياست  به  مربوط  مشاور مسائل  كه  
 :است  پيشنهاد كرده  ديني  هاي برنامه  پخش  زير را براي  است، اهداف

  ديني  هاي سنت  به  مربوط  هاي و فعاليت  نديشهعبادي، ا  مراسم  انعكاس -1

و ابعـاد    با تفسير دين  معاصر كه  در دنياي  و تجربياتي  باورها، افكار، مسائل  ارائه -2
 .شوند مي  مربوط  دنيوي  زندگي  در خصوص  آن

  خـارج   كـه   از مردمي  دسته  آن  ديني  ها و نيازهاي عاليق، دغدغه  ساختن  برآورده -3
 )Svennevig and Gunter, 1998. (كليساها قرار دارند  در حوزه  يافته سامان  از زندگي

  روي  كـه   گروهـي   اسـت، بـرخالف    تاريخدان  يك  كه )Joe Carpenter(جو كارپنتر
داننـد، معتقـد    آنهـا مـي    موفقيت  بقاي  را عامل  راديو و تلويزيون  ها به اونجليست  آوردن
  متقاعـد سـازي    ابـزار بـراي    از ايـن   در اسـتفاده   تحـول   كـاركرد ايـن    نمهمتري  كه  است

  عامـة   را در زنـدگي   جريـاني   تا حضور چنين  است  ديگر بوده  خود و بسياري  طرفداران
از   هـا تصـاويري   منظـور، اونجليسـت    اين  بپذيرند و به  واقعيت  يك  عنوان  به  آمريكاييان
 (Carpenter, 1985, p.15). داشتند  ارسال  مدرن  زندگي  يها پنجره  سوي  خود را به

  و كارشناسـان   دينـي   سازان برنامه  از ديدگاه  الكترونيك  كليساي  شد اهداف  بيان  آنچه
  هـاي  برنامـه   اهـداف   مهمتـرين   در خصـوص   ميداني، نظر مخاطبان  تحقيق  يك  طي. بود

مـورد    و ايرلنـد شـمالي    در انگلسـتان  1986/ 7و  1968  در سـال   دو مرحلـه   طـي   ديني
در   انگليسي  مخاطبان  دهد كه مي  نشان 4-1  شماره  جدول  اطالعات. قرار گرفت  سنجش

داننـد   مـي   افرادي  به  ديني  خدمات  را ارائه  الكترونيك  كليساي  اصلي  هدف  هر دو نوبت
  تأثيرگـذاري   بـه   قرار دارند كـه   اهدافي  يبعد  در رتبه. كليسا را ندارند  به  رفتن  امكان  كه

روزمـره، وادار    بـا زنـدگي    دين  ساختن  شوند؛ همانند مرتبط مي  مربوط  مردم  در زندگي
در   توجـه   در واقع، تنها تغيير قابـل . ها خانه  خدا به  و تفكر و آوردن  تأمل  به  مردم  كردن
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» بيشـتر   درك  ايجـاد زمينـة  »  هـدف   بـه   نظرسنجي، مربوط  دو مرحله  اهداف، طي  ترتيب
  رتبـه   كـاهش  1987  در سـال   هشتم  هدف  به 1968  در سال  چهارم  از هدف  شود كه مي
 )4-1  شماره  جدول. (است  داده

  انـدكي   تفـاوت  1986تـا   1968  هاي سال  نيز طي  ايرلندي  مورد نظر مخاطبان  اهداف
آنهـا نيـز     دهـد كـه   مـي   نشـان   ايرلندي  از نظر مخاطبان  آمده  دست  به  نتايج. است  داشته
  دانند و اهـداف  كليسا مي  به  از رفتن  ناتوان  مردمان  به  ديني  خدمات  را ارائه  اصلي  هدف

و نيـز  » روزمـره   بـا زنـدگي    ديـن   دادن  ارتباط«، »بيشتر مردم  درك  زمينه  ساختن  فراهم«
  از ايـن   بخشـي   قـرار دارنـد كـه     بعـدي   هـاي  در رتبه» ديانا  همه  بيشتر درباره  آموزش«

 .گردد بازمي  ايرلند شمالي  مردم  در ميان  ديني  باورهاي  سطح  باال بودن  ها به تفاوت

  مخاطبان  ديدگاه: ديني  هاي برنامه  اهداف -4-1  شماره  جدول 

  ايرلند شمالي    انگلستان   

 1968    1987    1968    1986  

درصد  

   )رتبه(

درصد  

   )رتبه(

درصد  

   )رتبه(

درصد  

 )رتبه(

  كه  مردمي  به  خدمات  ارائه 

  .كليسا بروند  به   توانند  نمي

 47)1(    25)1(    47)1(    28)1( 

 )6(7    )7(22    )2(12    )2(31    و تفكر  تأمل  به  مردم  وادار ساختن 

 )4(9    )3(30    )3(10    )3(30    هروزمر  با زندگي  دين  دادن  ارتباط 

 بيشتر  درك  زمينه  ساختن  فراهم 

   مردم

 21)5(    9)4(    34)2(    15)2( 

 )3(10    )4(25    )5(8    )5(21    اديان  همه  بيشتر درباره  آموزش 

 )7(6    )9(18    )5(8    )7(19    ها خانه  خدا به  آوردن 

 )5(8    )8(21    )7(7    )9(17    دين  به  بيشتر مردم  مندي عالقه 

 )7(6    )5(24    )8(5    )4(22    شخصي  در مسائل  مردم  به  كمك 

 )10(2    )10(13    )9(2    )8(18    مسيحيت  بيشتر درباره  آموزش 

 )9(4    )6(23    )9(2    )10(12    شدن  بهتري  مسيحيان 

 )10(2    )11(8    )9(2    )11(6    مردم  شاد نمودن 
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 )Svennevig, op. cit., p. 7( :منبع

در   كودكـان   بـراي   ديـن   كـاركرد آمـوزش    رفـت، دربـاره    ذكـر آن   كـه   تحقيقي  طي
  جـدول   هـاي  يافتـه . آمـد   عمـل   بـه   نظرسنجي  نيز از مخاطبان  تلويزيون  ديني  هاي برنامه
و   يافتـه   كرد افـزايش كـار   با اين  بزرگساالن  درصد موافقت  دهد كه مي  نشان 2-4  شماره
 (Ibid, p.8) .. است  بوده  توجه  قابل

  كودكان  براي  ديني  آموزش  ها درباره ديدگاه -4-2  شماره  جدول 

  
 )درصد(موافقت 

 1987   1968  

 خود بگنجاند  هاي برنامه را در   ديني  آموزشي  هاي بايد برنامه  تلويزيون 

  )1987(بدهد   ديني  آموزش  دكانكو  بايد به   تلويزيون) / 1968(
 44    64 

)/ 1968( گيرند  فرا مي   را  دين  در مدرسه  كافي  اندازه  به  كودكان 

  )1987(بدهد   كودكان  به  ديني   نبايد آموزش  تلويزيون
 44    25 

 11    12      دانم نمي 

  
  آمـده   دسـت   بـه   نـي دي  هـاي  برنامـه   اهداف  در باره  نظر مخاطبان  در خصوص  آنچه

  كليسـاي   سـازان  مـورد نظـر برنامـه     بـا اهـداف    آنـان   هـاي  ديدگاه  نزديك  نشانگر توافق
 .است CRAC  از سوي  شده الكترونيك، بيان

  اصـلي   جريـان   از انعكـاس   ديني  هاي برنامه  اصلي  و سوي  گذشته، سمت  در دو دهه
  كـه   ها و از اونجليسـم  سنت  از كليساها به ديني،  عمده  موضوعات  به  مسيحي  هاي سنت
  بيشـتر در موضـوعات    كاربردهـاي   كننـد بـه   مي  از كليسا تالش  افراد خارج  جذب  براي
 .است  ها تغيير يافته ساير حوزه  جدي

  الكترونيك  كليساي  اشكال

  تهيـه   يمـذهب   مراسـم   و بـا پخـش    خـاص   يا دو قالب  در يك  ديني  هاي در ابتدا، برنامه
از آنهـا در    جديـد و اسـتفاده    هـاي  ظهور رسانه  وجود آمد كه ترديد به  شدند، لذا اين مي
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 Everet(پـاركر   اورت  كـه   گونه همان. است  كارها و تدابير متفاوت  مقتضي  ديني  اهداف

Parker( بـه   آن  وعظـي   جايگـاه   را از شكل  مراسمي  كه  نيست  مناسب  اين«: داشت  بيان  
  بـا رشـد تقاضـاي   ... طلبـد  جديـد مـي    هاي جديد نگرش  رسانه. جا كنيم جابه  ميكروفون

ها را مد نظر   برنامه  تأثير و تعداد مخاطبان  و داستاني، ما بايد افزايش  نمايشي  هاي برنامه
 (Ellens, 1974, p.32) »قرار دهيم

وجـود    پديده  اين  خصوص در  متفاوت  ديدگاه  سه  الكترونيك  از ظهور كليساي  پيش
  :داشت

   پخش  و خريد زمان  استقاللي  ديدگاه -1

  كـه )   يكشـنبه   روزهـاي (  عبـادي   رسـمي   مراسم  پخش  صورت  به  سنتي  ديدگاه -2
 بودند  و پروتستان  كاتوليك  سازان برنامه  اصلي  جريان  از ميان  آن  طرفداران

و هـر    نداشـته   پايـاني   گـاه   هيچ  كه  جذاب  هاي گزينجاي  يافتن  به  متمايل  ديدگاه -3
  است  جديد و مناسب  الگوهاي  دنبال به  روزه

  بـه   آنهـا مربـوط    مهمتـرين   كـه   شـده   تهيه  سوم  نوع  هاي از برنامه  متعددي  هاي نمونه
  مـالي   بـا حمايـت   1952  در سـال   كـه   است )Bishop Fulton Sheen( شين  نام  به  فردي

  كرد كه  اقدام Du Mont Television در شبكه  تجاري  هايي برنامه  تهيه  به  آدميرال  شركت
آمريكا در   راديو و تلويزيون  در تاريخ  ديني  برنامه  اين. داد ABC  شبكه  را به  آن  آدميرال

  تجـاري   هـاي  رقابـت   عرصـه   پا به  بود كه  برهه  و در اين  فرد است  خود منحصر به  نوع
 (Hoover, op.cit., pp. 50-55)گذارد

 :ساخت  را مطرح  چهار ديدگاه  فوق  نوآوري  در ادامه ) Harold Ellens( هارولد النز

  موفـق   قالـب   كـه  "Mighty Acts of God"،»پروردگار  العاده خارق  اعمال  مدل« •
 .شود مي  بنيادگرا شمرده  احيا گران

  هاي دهه  در طول  اي فرقه  سازان برنامه  توسط  كه )"Pulpit"منبر(  ميز خطابه  مدل •
 .شد  ارائه  مذهبي  مراسم  در خصوص 60و  50

  در خصـوص   پيشـين   بـا تأكيـد بـر الگـوي      كـه  "Instructional" آموزشي  مدل •
 .شد  ارائه  مستند و نمايشي  هاي برنامه
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  تـالش   مـذهبي   تلويزيـون نو از راديو   تعريفي  ارائه  براي  كه "Leavening" مدل •
مـوردنظر    رسـالت   تأثير، با محوريـت  و كم  جاذبه كم  ديني  هاي كند و با برنامه مي

دارد   فاصـله  رو است، روبه  نويني  اجتماعي  دنيا با تحوالت  كه  اي كليسا در دوره
ـ   رسمي  هاي وارد برنامه  راديو تلويزيوني  هاي بنگاه  ها را توسط و پيام   ونيتلويزي

 (Ellens, op.cit., pp. 123-139)كند مي

  او نخستين. كرد  را ارائه  الكترونيك  كليساي  اوليه  مدل )Billy Graham( گراهام  بيلي
نمـود و در    را مشـخص   مذهبي  هاي برنامه  شكل  از استانداردهاي  بسياري  بود كه  فردي
كار  1975  بود، در سال  رهبر مسيحي  يك  او كه. داد  را ارائه  اونجليسم  مدرن  شكل  واقع

  زمـان   اونجليست  چهرة  ترين شاخص  صورت  به  تدريج خود را آغاز كرد و به  تلويزيوني
  توجـه   سرعت  داد و به  ها تشكيل برنامه  از اين  منظور حمايت  به  خود درآمد و سازماني

 .كرد  جلب  ملي  در سطح  سازي برنامه  لقوهبا  امكان  را به  و بنيادگرايان  اونجليست  رهبران

  پخـش   بـه   بـود كـه    افـرادي   ديگـر از اولـين    يكـي  )Rex Humbard(هومبارد  ركس
را در   الكترونيـك   از كليسـاي   ديگـري   آورد و شـكل   روي  دينـي   هـاي  برنامه  تلويزيوني

خـود را در    امـة او برن. داشـت   عرضـه  1970  دهه  در اواسط ""You Are Loved  برنامة
  هـاي  بود، برنامـه   موسيقيدان  اينكه  به  آغاز نمود و با توجه (Ohio) در اوهايو 1950  دهه

  هـا دوري  در برنامه  سياسي  مسائل  و از طرح  داشت  از موسيقي  بر استفاده  زيادي  او تكيه
 .كرد مي

شـمار    بـه   دينـي   هـاي  توليـد برنامـه    پيشگامان  از جملة )Oral Robert( رابرت  اورال
  او پخـش   كارهـاي   نخستين. كرد  تهيه 1960  خود را در اواخر دهة  ديني  آيد و برنامة مي

از   تركيبـي  "Oral Robert & You"  بود، اما بعـد در برنامـة    روز يكشنبه  مذهبي  مراسم
ديـده،    تعليم  اناز جوان  گيري را پديد آورد و بعدها با بهره  كننده سرگرم  و موسيقي  وعظ
 .كرد  تهيه  و جذاب  مدرن  صورت  و به  جنگ  در قالب  اي برنامه

  يـك   عنـوان   بـه   وي. هاست شخصيت  اين  نيز از جمله )Jerry Falwell( فالول  جري
ورود . در ويرجينيا كار خود را آغـاز كـرد    بابتيستي  بنيادگرا در كليساي  روحاني  پيشواي

  مـورد توجـه    سياسـي   و زنـدگي   مـدرن   جامعه  خطرات  به  و حمله  ستسيا  عرصه  او به
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  كليسـاي   مـذهبي   مراسم  با پخش 1956  خود را در سال  برنامة  وي. ها قرار گرفت رسانه
. بـود   شـده   سـاخته   كار تلويزيـوني   يك  با ايدة  آغاز كرد كه Sanctuary هزار نفري  هفده
  و هنـري   سياسـي، ورزشـي    هـاي  همانند شخصيت  يهمانانيخود از م  هاي در برنامه  وي

هماننـد    وي. داشت  نام ""The Old Time Gospel Hour اخير او  برنامة. كرد مي  دعوت
 .كرد  مورد نياز مبادرت  نيروهاي  تربيت  براي  دانشكده  يك  تأسيس  به  رابرت

  فـرد خـود از كليسـاي     بـه منحصـر    برنامة  با پخش )Robert Schuller(شولر  رابرت
از   جديـدي   در كاليفرنيـا، شـكل   Garden Grove Community Church اي شيشه  بزرگ

 .كرد  ارائه Hour of Power را در برنامة  ديني  تلويزيون

  بـود كـه    دينـي   هاي نيز از معدود برنامه )Jimmy Swaggart( سووگرت  جيمي  برنامه
  دو شـكل   داراي  برنامـه   ايـن . شـد  مي  ها پخش بر يكشنبه  عالوه  هفته  مختلف  در اوقات

  و موعظـه   تـدريس   در اسـتوديو بـه    وي  كـه   اسـت   رسـاني  اطالع  گونه  اول  شكل. است
  موضـوعات   كـرد و شـامل   مي  استفاده  آموزشي  و ساير وسايل  سياه  پردازد و از تخته مي

  از سـفرهاي   هايي برنامه  تهيه  ديگر، به  كلش. عصر حاضر است  و مسائل  با انجيل  مرتبط
 .شود مي  مربوط  مسيحيان  و در جمع  مختلف  شهرهاي  او به

  از كليسـاي   ديگـري   شـكل  Club 700  بـا برنامـة   )Pat Robertson( رابرتسـون   پـت 
از   گروهي CBN (Christian Broadcasting Network)شبكه. كرد  را معرفي  الكترونيك

را در اختيـار    راديـويي   ايستگاه  و پنج  تلويزيوني  ايستگاه  پنج  شود كه مي  را شامل  مالكان
جديد   فناوري. شود مي  نيز پخش  شبكه  اين  كابلي  شبكه  از طريق700Club  برنامه. دارند

ــه  كــابلي  تلويزيــون ــاموفق  هــاي ايســتگاه  جــاي  ب   اي مــاهواره  پخــش  و ســپس UHF ن
  خـانم . اسـت   آورده  فـراهم   مذهبي  سازان برنامه  درآمدزايي  براي  طلوبتريم  هاي موقعيت

  داند كه مي  كالسيك  تلويزيوني  واعظ  را يك  سووگرت  تطبيقي  اي در مطالعه )Peck( پك
او را   گيـرد و برنامـة   مي  خود بهره  خطابه  جايگاه  كردن  گسترده  براي  تلويزيون  از رسانة

  كـه   اسـت   مـذهبي   فـردي   رابرتسـون   آنكـه   حـال . بـدانيم » شـده   تلويزيـوني   دين«بايد 
و گفتگوهـا    خبـري   مجلـة   و در قالب  روزمره  در زندگي  دين  تأثيرات  دربارة  هايي برنامه
 (,Janice Peck .قلمداد كرد» شده  ديني  تلويزيون«او را بايد   كند و برنامة مي  و ارائه  تهيه
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(1993, pp.5-44.  
  از شـاخه   كـه  )Tommy Jim Bakker(بيكـر   و جيم  تمي  گفت  توان مي  داليلي  بنا به
  شـكل   ، امـروزه 1974  در سـال  PTL Club برنامـة   هستند، با تهيـه   پنتاكاستاليسم  مذهبي
  ايـن   اينكـه   دليـل   نخسـتين : اند كرده  عرضه  چند دليل  را به  الكترونيك  از كليساي  نويني
و عناصـر    تجـاري   هـاي  از گونـه   برداري كپي  شامل  كه  است  هايي از معدود برنامه  هبرنام

اجرا   كابلي  صورت  را به  ملي  اي ماهواره  خدمات CBNمانند  اينكه  دوم. باشد نمي  عبادي
  هـاي  ماننـد برنامـه    تجـاري   خود را با اشكال  هاي ، برنامه CBNمانند  اينكه  سوم. كند مي

و   مالي  ها را با مباحث برنامه PTL اينكه  و چهارم  است  ساخته  قرين  داري و خانه  يآشپز
و   هتـل، پـارك    شـامل   تفريحـي   هـاي  مجموعـه   داراي.  PTLاسـت   كرده  عجين  قانوني
  تمـي . باشـد  خـود مـي    و خـدمات   محصـوالت   بازاريـابي   دنبال  و به  مختلف  هاي بخش

  و جواهرات  لباس  عادي  مانند زنان  كامالً  پوشد، بلكه نمي  حانيترو  لباس  جيم  برخالف
 . برقرار نمايد  خود ارتباط  كند تا بهتر بتواند با مخاطبان مي  بر تن

  را اعضـاي  Hour of Power ، برنامـة 1988  در سـال   آمـده   دسـت   آمار بـه   بر اساس
و برنامـه    ميليـون  9/0در   سووگرت  رنامهاند و ب تماشا كرده  آمريكايي  خانوادة  ميليون4/1

700 club  است  شده مي  و مشاهده  دريافت  خانه  ميليون 25/0در. (Jorstad, 1993)  
  كـه  هسـتند   فعاليـت   مشـغول   دينـي  متعدد  هاي آژانس و ها سازمان آمريكا در  امروزه

 آنهـا   جملـه  از  كـه  اشـند ب مـي  هـا  يهودي و ها كاتوليك ها، پروتستان  به  متعلق آنها  اغلب
 The National Council of Christ Churchs, Broadcasting Film بـه   تـوان  مـي 

Commission, The Jewish Theological Seminary of America, Churches 

Roman Catholic Church, (Bluem, op.cit., pp. 27-32) اشاره داشت.  
و   متعـدد محلـي    هـاي  و شبكه  و تلويزيونيراديو   خصوصي  صدها ايستگاه  همچنين

 .هستند  ديني  هاي برنامه  اندركار توليد و پخش دست  مسيحي  در كشورهاي  ملي

  دينـي   هـاي  دو كـاركرد برنامـه    تـوان  شـد، مـي    بيـان   بخـش   در اين  آنچه  از مجموع
 :داد  را تشخيص  تلويزيوني

  بخـش   منظور درگير سـاختن   به  رسانه  عيطبي  هاي از ظرفيت  استفاده  براي  تالش -1
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يا هـردو    و سازماني  اجتماعي  عمدتاً  مسائل  اين  كه  مذهبي  در مسائل  از جامعه  بزرگتري
  هـاي  بـا قالـب    كـه   و ارشاد است  رساني، آموزش آنها اطالع  اصلي  هستند و كاركردهاي

و   ، آموزشـي، مسـتند، جنـگ   و پاسخ، ميزگـرد   خبر، سخنراني، گفتگو، مصاحبه، پرسش
  دهند كـه  قرار مي  را مورد خطاب  و جوان  بزرگسال  آنها مخاطبان. شوند مي  ارائه  نمايشي
  در اينجاسـت . شـوند  مـي   مرتبط  زندگي  روزمره  با مسائل  باورها و عقايد مذهبي  چگونه

ـ  مـي   بشر صورت  و مذهبي  اجتماعي  طبيعت  هماهنگي  براي  تالش  كه ذيرد و كليسـاها  پ
  تبليغـات   در موضـوعات   كـاربردي   اعتقادات. كنند خود را مرور مي  سازماني  هاي ويژگي

  دينـي   آداب  معاصـر، معنـي    در فرهنـگ   مـذهبي   توجهـات   كليسا، تبيـين   مذهبي، تاريخ
  بـه   در پاسـخگويي   بشـري   از حيـات   و تفسير مـاورايي   ها و تجارب شده، فلسفه نهادينه

 .گيرد قرار مي  و بررسي  مورد بحث  اجتماعي  ايقحق

  عبـادي   رسـمي   مراسـم   شـامل   كـه   عبـادي   از تجـارب   اشـكالي   سـاختن   فراهم -2
 .شود مي  از كليسا گزارش  گردد و يا مستقيماً يا در استوديو اجرا مي  كه  كليساست

  پر بيننده  در ساعات  ديني  هاي برنامه  پخش

 CBC هاي شبكه  هاي در برنامه  زندگي  ابعاد ديني  دربارة 1990  در سال  يقتحق  يك  نتيجة

 NBC، ABCو ، FOX در   نـدرت  ابعـاد بـه    ايـن   دهـد كـه   مي  نشان  پربيننده  در ساعات
  وجود نداشته  نماد ديني  ها هيچ درصد برنامه 75/94در . است  درآمده  نمايش  ها به برنامه

  شـده   تشـكر از خـدا بسـنده     همچـون   موارد محـدودي   به  اغلب و در موارد موجود نيز
از   تحقيقـي   طـي . اسـت   داشـته   در اتفاقات  منفي  نقش  درصد آنها نيز دين 50در  .است
  حضور دين  شد كه  مشخص (Research Center Media) ها رسانه  مركز تحقيقات  سوي

  مثبت  هاي و جلوه  دو برابر شده  تقريباً 1994تا  1993  از سال  كننده سرگرم  هاي در برنامه
  (Suman, 1997, pp. 118-119) .است  دو برابر بوده  منفي  نمودهاي  به  نيز نسبت
  سـاعت  1800در   كـرد كـه    مشـخص  1996  در سـال   ديگـري   مركز در پژوهش  اين
 ABC ،CBC ،FOX ،NBC ، UPN تلويزيـوني   هاي شبكه  از سوي  شده پخش  هاي برنامه

  را بايد متـاعي   نظر، دين  از اين. است  مورد وجود داشته 436تعداد   به  ديني  بيان WB و
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در هـر چهـار     طـور متوسـط   و بـه   آمريكـا بـدانيم    تلويزيون  پر بينندة  در ساعات  كمياب
  خبـري   هـاي  در برنامه  ويژه به. است  شده  مطرح  تلويزيون  در صفحه  بار دين  يك  ساعت

 (,Gahr, 1996. اسـت   شـده   فرامـوش   موضـوعي   تقريباً  تلويزيوني، دين  كننده و سرگرم

(pp.58-59  
  ارائـه   در خصوص  ديني  ها و نهادهاي سازمان  از سوي  اعتراضاتي  رو، همواره  از اين

  از سوي  هايي سو و مقاومت  از يك  تلويزيون  پربينندة  در ساعات  ديني  موضوعات  اندك
  هـاي  در برنامـه   مـذهبي   مسـائل   طرح  براي  اي حرفه  سازان و برنامه  اي رسانه  هاي سازمان

 .است  ديگر وجود داشته  از سوي  پرمخاطب

  بـه  UCLA كـه  Religion and Prime Time Television عنـوان   تحت  در كنفرانسي
  مركـز مطالعـات  و  )American Cinema Foundation(آمريكـا   بنيـاد سـينمايي    همـراه 
برگـزار   1995  در سـال  )Center for the Study of Popular Culture( مردمـي   فرهنگ

  هـاي  برنامـه   پربيننـده   در سـاعات   حضـور ديـن    چگـونگي   موضـوع   كرد در خصـوص 
  در اين  كنندگان شركت. نظر شد  و تبادل  آمريكا بحث  بر جامعة  آن  و تأثيرات  تلويزيوني
و   نگـاران  دانشگاه، روزنامـه   و اساتيد الهيات  ديني  ها و رهبران شخصيت  املش  كنفرانس
هـر    در ميـان   كه  اينجاست  جالب. بودند  تلويزيون  صنعت  و نمايندگان  اي رسانه  منتقدان
  هـاي  در برنامـه   از حضـور بيشـتر ديـن     حمايـت   بـه   سـخنرانان، تعـدادي    از ايـن   گروه

. انـد  گفتـه   سخن  دين  حوزه  خواهي از زياده  جلوگيري  در خصوص  و تعدادي  تلويزيوني
 :داشت  خواهيم  ها اشاره گروه  از اين  هر يك  هاي ديدگاه  اهم  به  در ادامه

  ديني  ها و رهبران شخصيت  هاي ديدگاه) الف

 (National Council of Churches)كليسـاها   ملـي   ، شوراي1950  دهة  از ابتداي -1
در . اسـت   ها برقرار كرده در برنامه  اخالق  رعايت  براي  رسانه  خود را با صنعت  تگويگف
هـا و   از فـيلم   نيـز قـدرداني    و برخـي   تلويزيـوني   هـاي  برنامـه   بـايكوت   برخي  ميان  اين

 .اند كرده  را توصيه  جامعه  معنوي  و نيازهاي  با اخالقيات  منطبق  هاي برنامه

  از آنها بـه   خدا هستند و حدود نيمي  معتقد به  درصد مردم 90از   بيش  در حاليكه -2
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. اسـت   تـابو شـده    يـك   پربيننده  هاي در برنامه  ديني  موضوعات  روند، اما طرح كليسا مي
خـدا در    جستجوي  هنوز پابرجاست، درحاليكه  و سرگرمي  دين  ميان  حايل  ديوار قديمي

  و زيبـايي   جذاب  هاي برنامه  توان مي  كه  آنهاست  حيات  درام  بزرگترين  هر انسان  زندگي
فـرو    را بـراي   موثري  هاي توليد كرد و قدم  ديني  و ساير موضوعات  خصوص  را در اين
 .ديوار برداشت  اين  ريختن

  مسـاعي   تشـريك   با نهاد ديـن   خير عمومي  تواند در ايجاد و تقويت مي  تلويزيون -3
  عمـومي   در زنـدگي   هـا و قهرمانـان   رهبران، سـتاره   در خلق  با توانمندي  يونتلويز. كند

هـا   رسانه  اين  اندركاران و دست  است  سزايي  به  اهميت  آنها داراي  بردن  و از ميان  جامعه
در   خشـونت   از ارائه  با آنها و دوري  مساعي  و تشريك  دين  گفتگو با رهبران  بايد ضمن

  چـه   در هـر حـال  . گمارنـد   همت  و دوستي  مملو از عشق  اي جامعه  ساخت  بهها  برنامه
  بيشتر، زيبـايي   نيازمند شناخت  جامعه  كه  معتقديم  بنگريم، همه  غيرديني  و چه  ديندارانه

و   كار رسانه  تواند محور مشترك مي  انساني  هاي و ارزش  كمتر است  تر و خشونت افزون
 .ها نخواهد بود در برنامه  ديني  محض  معارف  تحميل  به  زيباشد و نيا  دين

  از ايــن  تــوان هســتند و مــي  داســتان  هــر دو تشــنه  و تلويزيــون  ديــن  مخاطبــان -4
  حـاوي   هـاي  داسـتان   بـا ارائـه    تلويزيـون . بـرد   هـا بهـره   اسـطوره   بيان  براي  مندي عالقه
 .كند  مشاركت  آنها در جامعه  تتواند در ايجاد و تقوي مي  معنوي  هاي ارزش

  ذاتـاً   ديـن . وجـود دارد   هايي تعارض  و كاركرد سرگرمي  دين  رسد ميان نظر مي به -5
  اغلـب . و تكثر اسـت   شمول  ويژگي  داراي  سرگرمي  و صنعت  كننده  و تقسيم  انحصاري

  چنـين   اديـان   اغلـب . باشـند  مـي   وعظ  ها مانع سرگرمي  كه  هستند، در حالي  تبليغي  اديان
  بيننـده   بـه   آنها را بپـذيرد و سـرگرمي    هاي در دنيا بايد ارزش  هر كس  دهند كه مي  تعليم
تأكيـد بـر     واسـطه   به  تلويزيون  از كاركرد سرگرمي  مسيحي  رهبران. دهد مي  انتخاب  حق

  خـانواده   اعضاي  ميتما  از سوي  مشاهده  قابل  هايي برنامه  و خواهان  انتقاد كرده  خشونت
 (Suman, op. cit., pp.3-34). اند شده  ديني  هاي ارزش  به  بيشتر نسبت  و حساسيت



 ها و دين رسانه/  182

 ها رسانه  اندركاران و دست  كارشناسان  هاي ديدگاه) ب

  هـا بايـد بـه    رسـانه   اندركاران دست  كنند كه مي  توصيه  ديني  رهبران  كه  گونه همان -1 
  ديني  باشند، رهبران  داشته  مثبت  حساسيت  مردم  ديني  ا و زندگيه در برنامه  حضور دين

دور   بـه   متكثـر، از ديكتـاتوري    جامعـة   يـك   نيازهـاي   به  نسبت  هشياري  نيز بايد ضمن
 .بمانند

غربـي،    در جوامـع   مـذهبي   هـاي  و فرقـه   از اديان  وجود تعداد زيادي  به  با توجه -2
هـا و   جريان  برخي  با سلطة  كه  است  آورده  پيش را  نگراني  اين  در تلويزيون  حضور دين

دينـي، بـا     موضـوعات   طرح  همچنين. بمانند  مغفول  و اديان  مذهبي، ساير فرق  هاي فرقه
هـا و   گـروه   راميـان   عقيـدتي   هـاي  ها و تعـارض  دارد، درگيري  كه  تهاجمي  هاي مشخصه
  مجـال   اينكـه   ضمن. (Ferre, 1990, p.31) هد شدخوا  سبب  مختلف  مذهبي  هاي جريان
  تلويزيـوني   هـاي  برنامـه   محدود پخش  در ساعات  مذهبي  آراي  همه  طرح  نيز براي  كافي

 .نخواهد بود

و   اي توصـيه   ماهيت  واسطه  به  تلويزيون  پربيننده  در ساعات  ديني  هاي برنامه  ارائة -3
از   تلويزيـون   سـرد بـودن    رسـانة   سو و ماهيـت   از يك  يند  هاي ارزش  به  متعهد ساختن

  كننـده  سـرگرم   هاي برنامه  مذكور مختص  ساعات  اصوالً. نخواهد بود  ديگر مناسب  سوي
  بـا چنـين    دينـي   هـاي  برنامـه   آنكه  خود است، حال  مخاطبان  فراغت  اوقات  و پر ساختن

  و تهـي   سـازي  سـاده   سـبب   هـايي  برنامـه   ر چنيند  دين  ندارد، لذا ارائه  تناسب  كاركردي
  تلويزيـون   به  مشكل، بيشتر مربوط. خواهد شد  و معنوي  متعالي  هاي از ويژگي  آن  كردن
  اي رسـانه   نـه   هاسـت  تـوده   كـردن   سرگرم  براي  اي رسانه  تلويزيون  تا دين، چرا كه  است

 .با ماورا باشد  اطو ارتب  دروني  هاي تعامل  مناسب  كه  روحاني

  پربيننـده   در ساعات  و خطابه  موعظه  ديدن  به  اي عالقه  مردم  شود كه مي  اگر بيان -4
در   و دينـي   انساني  عميق  هاي ارزش  طور كل  به  كه  معنا نيست  اين  ندارند، به  تلويزيوني

اقتضـا    تكثرگرايـي   يد اصـل شا  بر اين  شود و عالوه  كنار گذارده  كننده سرگرم  هاي برنامه
. شـود   بينـي  پـيش   هـايي  برنامـه   محور در چنـين   دين  هاي برنامه  نيز براي  مجالي  كند كه

(Suman, op. cit., pp.104-146) 
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  دانشگاهيان  هاي ديدگاه) ج

  است، چـرا كـه    و تار شده  مبهم  تدريج  به  در غرب  ها و دين رسانه  ميان  مرزهاي  امروزه
در   بـرداري   و روايت  تصويرسازي  كه  داريم  را سراغ  هايي  دوره  غرب  تاريخي  سابقةدر 

غـرب،    امـروزِ   در دنياي. هاست در اختيار رسانه  مهم  اين  و امروزه  است  بوده  دين  كنترل
 :  است  مشاهده  قابل  از دين  منظره  سه

  عمومي  هاي در افكار و ارزش  ديني  و رهبران  سسات و تأثير مؤ  حاكميت  تقليل -1

  يـافتن   اهميـت   معنـاي   بـه   كـه   عمـومي   ها در فضاي رسانه  صنعت  نقش  افزايش -2
  را ايجاد كـرده   اي زمينه  مدرنيسم. هاست رسانه  از سوي  شده ارائه  نمادين  هاي چهارچوب

  ال مـورد سـؤ    جامعه  ياز سو  شده  پذيرفته  فلسفي  هاي و چهارچوب  حقيقت  تعاريف  كه
 .است  قرار گرفته

 .ديني  باورها و اعمال  در انتخاب  بيشتر مردم  استقالل -3

  اندازي دست  عمومي  فضاي  به  اي گونه  ها به رسانه  صنعت  هوور معتقد است، امروزه
  نـوع   او سـه   از ديـدگاه . را نـدارد   آن از  خالصـي   توان  اجتماعي  موسسة  هيچ  كند كه مي

ميـان،    در ايـن . وجـود دارد   عمومي  و ارتباطات  جمعيتي  خصوصي، ارتباطات  ارتباطات
و   تـأثير خـود قـرار داده     را تحـت   ارتباطات  با حضور رسانه، ساير انواع  عمومي  ارتباط
 (Hoover, 1996). است  غالب  در آن  دين  كردن  فردي  ويژگي

را در خـود    بايد دو ويژگي  شرايطي  در چنين  دينكند نهاد  پيشنهاد مي (Roof) روف
سـازد و آنهـا را     جديد متمـدن   با شرايط  را متناسب  اعتقادات  اينكه  نخست: كند  تقويت
بـا    امـروزه، نهـاد ديـن   . بپردازد  بازتفسير حقايق  به  اينكه  گرداند و دوم  و لطيف  منعطف

عقايـد و    بـه   دادن  شـكل   دنبـال   ها، بـه  برنامه  پخش  براي  هزينه  و پرداخت  خريد امواج
  هـاي  در برنامـه   تلويزيون  كه  و در مقابل، زماني  سكوالر است  با فرهنگ  و مقابله  اخالق

  منعطف، بـاز و تـا حـدي     اي چهره  ترسيم  دنبال  گويد، به مي  سخن  سكوالر خود از دين
  دينـي   ها و مراسم اسطوره  بيان  وظيفه  كه  انيو يا زم  ديندار است  از انسان  گونه  توريست
 .زند مي  دامن  خصوص  را در اين  االتي ها و سؤ گيرد، تعارض مي  را برعهده
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  مسيحي  هاي برنامه  مخاطبان

و نيـز    تحقيقـات   آن  دربارة  كه  است  موضوعي  مسيحي  ديني  هاي برنامه  مخاطبان  بررسي
  كليسـاي   گسـترده، تعـداد مخاطبـان     در طيفي. است  پذيرفته  صورت  گوناگون  ادعاهايي

 (,Foreاند  نفر برآورد كرده  ميليون  تا يكصد و سي  ميليون  در آمريكا را از ده  الكترونيك

  مراقـب   مخاطبـان   به  مربوط  نتايج  بايد در تحليل  اند كه متذكر شده  اما كارشناسان 1975)
  ايـن   بيننـد كـه   را مـي   متعـددي   هـاي  برنامه  مشخصي  مخاطبان  اينكه  نخست: بود  نكاتي

متـدين،    بر چند دسـتة   مخاطبان  اينكه  دوم. سازد را چند برابر مي  تعداد بينندگان  موضوع
دارنـد و    اي جداگانـه   حكـم   هـر كـدام    شوند كـه  مي  تقسيم  كيش  و تازه  طرفدار مذهبي

  بيننـده   ميـان   اصـوالً   اينكـه   و سـوم   گذاشت  متدين  انمخاطب  حساب  را به  همه  توان نمي
 .وجود دارد  تفاوت  ديدن  مند به و عالقه  برنامه

  هـاي  بـا ويژگـي    دينـي   هـاي  برنامه  جديد مخاطبان  از نوع  ها حكايت پژوهش  برخي
  نيــز نشــانگر همــان  تحقيقــات  تــر دارد و برخــي و تحصــيلكرده  جــوانتر، كمتــر ســنتي

  از ظهور كليساي  پيش  به  مربوط  كليسايي  هاي موعظه  سنتي  مخاطبان  گذشته  هاي ويژگي
. شـود  مـي   را شـامل   گذشـته   دينداران  و همان  كهنساالن، زنان  اغلب  كه  است  الكترونيك

(Buddenbaum, 1981, pp. 266-272)  
ـ   هـاي  برنامه  مخاطبان  دربارة  برجسته  از تحقيقات  يكي   مسـيحي، تحقيـق    ونيتلويزي

Gallup-Annenberg را بـه   الكترونيـك   كليساي  مخاطبان  هاي ويژگي  مهمترين  كه  است  
 :كند مي  زير تبيين  صورت

  كليساروي  متدينين  هاي ويژگي  همان  تقريباً  ديني  تلويزيوني  هاي برنامه  بينندگان •
باال و   سنين  كم، داراي  تحصيالت و  اقشار با درآمد پايين  را دارا هستند كه  قبلي

 .شوند مي  را شامل  سنتي  متدينين

آنها   دارد تا خصوصيات  آنها همبستگي  ديني  هاي بيشتر با ويژگي  رفتار مخاطبان •
رفتـار را در    ايـن   تـوان  مـي   كه  تلويزيوني، تا جايي  هاي برنامه  بينندگان  عنوان  به

 .داد  رفتار جديد توضيح  يك  عنوان  به  و نه  آنان  ديني  رسمي  رفتارهاي  ارائه

بـر    تـوان  را مـي   دينـي   هـاي  برنامه  به  كردن  نگاه  شدت  به  مربوط  سطوح  تفاوت •



 185/ مسيحيت و تلويزيون در غرب : فصل چهارم  

 .تفسير كرد  كليسايي  ديني  رفتارهاي  به  بينندگان  عالقه  شدت  اساس

  و اجتمـاعي   يسياسـ   در مسـائل   سـايرين   بـه   نسـبت   دينـي   هاي برنامه  بينندگان •
 .دارند  بيشتري  كاري محافظه

  و نيـز اوقـات    پخـش   ساعات  سبب  به  احتماالً  يكشنبه  روزهاي  ديني  هاي برنامه •
  هاي برنامه  ميان  در اين. آيند شمار مي  ها به برنامه  ترين  بينندگان، پربيننده  فراغت

700Club وPTL سـاير    بـه   د، نسـبت هسـتن   بيشـتري   كـاري  محافظـه   داراي  كه
 .نيز دارند  بيشتري  ها بيننده برنامه

هـا وجـود نـدارد، در     برنامـه   اين  تماشاي  به  عمومي  غيرمتدينين، عالقة  در ميان •
آنهـا نيـز     ديني  هستند، رفتارهاي  تلويزيوني  هاي برنامه  بيشتر بينندة  كه  آنان  واقع

 .قرار دارد  تري پايين  در سطوح

  از رفتارهـاي   مـذهبيون   الكترونيكـي، دور كـردن    كليسـاي   نقد وارد به  مهمترين •
  انگيـزه   كاهش  كليساها سبب  مذهبي  مراسم  پخش  است، مانند اينكه  دين  مرسوم
  شـده   در مراسـم   كننـدگان  از تعداد شركت  شدن  كليساها و كاسته  به  رفتن  براي
 (Hoover, 1988, pp. 65-70)  است

را   الكترونيـك   كليسـاي   هـاي  برنامـه   بيننـدگان   دهد كـه  مي  نشان  تحقيقات  اين  نتايج
هر   نظريه  اين  بر پاية. تفسير كرد  در ارتباطات  و رضامندي  استفاده  نظريه  بر پاية  توان مي
او خواهد بود و آنها را بيشتر   بيشتر مورد توجه  مذهبي  هاي فرد متدينتر باشد، برنامه  چه
 .خواهد كرد  گاهن

اگـر  «: دارد مـي   بيـان   الكترونيـك   كليساي  دستاوردهاي  دربارة  كلي  هوور در ارزيابي
تعـداد    بعـد نتوانسـت    بـه  1975  از سال  الكترونيك  جديد كليساي  ديني  هاي برنامه  ارائه

  در اين  آن  كارپنتر اهميت  گفته  بر اساس  دهد، پس  سوق  نئواونجليسم  سنت  را به  زيادي
  واقعـي   آنها حضـوري   ها و طرفداران سنت  اين  كه  را معتقد ساخت  بسياري  بود كه  نكته

 (Ibid, p.69)» .آمريكا دارند  مردم  عامه  در حيات



 ها و دين رسانه/  186

  واتيكان  ها از ديدگاه رسانه

  و رشـد قابـل    عموميـت   مسـيحيت   مختلـف   هـاي  شـاخه   ها در ميان از رسانه  گيري بهره
و   سـابقه   گذشـت، پروتسـتانتيزم    كـه   گونـه  همـان . است  اخير يافته  هاي در دهه  هيتوج

خـود    معـارف   تبليـغ   بـراي   الكترونيـك   هاي از رسانه  در استفاده  طوالني  نسبتاً  اي تجربه
  نيـز بـه    واتيكـان . است  كرده  ارائه  خصوص  را نيز در اين  مشخصي  هاي و ديدگاه  داشته
هـا و   رسـانه   دربـارة   متعـددي   هاي و بررسي  مطالعات  كاتوليك  مسيحيت  ركزيتم  عنوان

  هـاي  ديدگاه  عنوان آنها را به  و نتايج  داده  انجام  دين  از آنها در حوزه  گيري بهره  چگونگي
در   كاتوليسيسـم   هـاي  ديـدگاه   اصـول   بـه   بحـث   ايـن   در پايان. است  خود منتشر ساخته

و  هـا  رسـانه   دينـي   هـاي  برنامه  بايد در بررسي  كه  داشت  خواهيم  ها اشاره هرسان  موضوع
هـا مـد    رسـانه   در حوزه  مسيحيت  هاي ها و برنامه و نيز سياست  مسيحي  تلويزيوني شبكه

 (Vatican, 2000) .نظر قرار گيرند

و   اطالعـات افكـار و    آنها در تبادل  فناورانه  ها و تحوالت امروز، رسانه  در دنياي •
سياسـي، اقتصـادي،     هـا تـأثيرات   رسـانه . ثر هسـتند  مؤ  آحاد مردم  نيز در زندگي

از   گيـري  با بهـره   توان مي  دارند كه  در جامعه  بسياري  و ديني  فرهنگي، آموزشي
  جمعـي   ارتبـاط   و وسـايل   انسـاني   ارتباطـات . را بنـا نمـود    انسـاني   آنها جامعة

  نقـش   زنـدگي   حقيقت  آنها و بيان  ها و گفتگو درباره وبيخ  توانند در معرفي مي
 .ايفا كنند  مهمي

  جمعـي   ارتبـاط   وسايل  از جمله  اجتماعي  ابزار ارتباطات  به  كليسا نسبت  ديدگاه •
  اسـتفاده   نوع  داند كه مي  صرف  و آنها را ابزاري  است  و مشوقانه  مثبت  در اساس

  از آنها در ارتباطـات   استفاده  نحوة  ها به رسانه  و خوبي  بدي. دارد  از آنها اهميت
و   منظـور بايـد بـا اصـول      ايـن   بـه . خود آنهـا   به  شود و نه مي  مربوط  اجتماعي

 .كار بست  آنها را به  آشنا بود و متعهدانه  اخالقي  هاي فرمان

  سـودآوري  بـر   بـا تأكيـد صـرف   (  نامطلوب  اقتصادي  توانند تأثيرات ها مي رسانه •
  رسـاني  و اطـالع   جوامـع   برخـي   كـردن   و منـزوي   شـدن   مادي، تأكيد بر جهاني

  مسـتبد، دسـتكاري    هـاي  از رژيم  با حمايت(  نامناسب  سياسي  ، تأثيرات)ضعيف
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  نـامطلوب   فرهنگـي   هـاي  ، اثرگـذاري )عمومي  هاي آزادي  و سلب  افكار عمومي
  در سـطح   اجتمـاعي   و اخالق  خانوادهنهاد   و خشونت، تضعيف  سكس  ترويج(

  يكســويه  و ارتبــاط  و بــومي  ســنتي  هــاي فرهنــگ  داشــتن  ملــي، مهجــور نگــاه
  ارتبـاط   جـاي   بـه   توسـعه   در حـال   بـا جوامـع    يافته  توسعه  جوامع  هاي فرهنگ
  بـراي   تـالش   جـاي   بـه   وقت  اتالف  ترويج(  نامناسب  آموزشي  ، تأثيرات)متقابل
  ، و آثـار نـامطلوب  )هـا  مهـارت   و آمـوزش   اطالعات  در ارائة  و كاهش  يريفراگ
سـكوالر،    با معيارهاي  ديني  هاي فعاليت  دين، ارزيابي  كردن  نشين  حاشيه(  ديني

  مشـروع   هـاي  با گروه  و خصومت  عقلگرايي  ماورا در قفس  جهان  كردن  زنداني
 .باشند  داشته) ها رسانه  از سوي  ديني

ها و نيز  رسانه  به  منفي  با نگاه  ديني  هاي ها و شخصيت ها، گروه مذاهب، سازمان •
  بـه   از رسانه  بخشي، استفاده مانند عينيت  اي رسانه  از استانداردهاي  صحيح  درك
و تغييـر    در برابر حقيقت، زير بار اصـالح   و سلطه، ايستادگي  ابزار كنترل  عنوان

و   و تنفـر از ديگـران    و انحصـارگرايي   بنيـاد گرايـي    غيـب نرفتن، تر  در زندگي
  خواهند زد و از ايـن   ها دامن رسانه  ديني  منفي  تأثيرات  دست، به  از اين  مواردي

 .كنند  اعمال  ارتباط  را در اين  الزم  نظرهاي  رو بايد دقت

  ارتباطـات  ابـزار   خـود بـه    منـدان  عالقـه   شـد، كليسـا بـراي     بيان  از آنچه  جداي •
بـا    دينـي، ارتباطـات    اعتقـادات   در سـاية . را دارد  خويش  خاص  دليل  اجتماعي
آن،   گرديـد تـا از طريـق     شـد، تقويـت    فرستاده  مسيح  به  كه  القدس روح  نيروي

آغـاز خـود را در     در كليسـا نقطـة    ارتباطات. شود  فرستاده  عالم  به  اخبار خوب
 .است  آنها با ما يافته  و ارتباطات  سمقد  موجودات  ميان  عشق

و   ســاختاري  بعــد محتــوا، فراينــد و مســائل  در هــر ســه  اجتمــاعي  ارتباطــات •
  مهمتـرين . پايبنـد باشـند    مسيحيت  اخالقي  اصول  بايد به  ارتباطات  سيستماتيك

حاد اجتماعي، آ  ها و ارتباطات از رسانه  استفاده  غايت  كه  است  اين  اخالقي  اصل
  هاي انسان  سوي  ها به انسان  بايد توسط  ارتباطات  كه  است  انساني  بشر و اجتماع
ابعاد جسماني، عقالني، احساسـي،    شامل  انساني  جانبه  همه  توسعه  ديگر و براي
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افـراد يـا     نبايـد نيازهـا و منـافع     گـران  ارتبـاط   همچنين. باشد  و معنوي  اخالقي
. قرار دهنـد   مورد توجه  جامعه  و خير عمومي  از منافع  ارغرا ف  خاص  هايي گروه
  بـراي   سـازي  در تصـميم   عمـومي   مشـاركت   ها بايـد امكـان   رسانه  بر اين  عالوه

مورد نظـر    اصول  تعهد به  كليسا نيز ضمن. سازند  را فراهم  ارتباطي  هاي سياست
در   هـم   د كند و مخاطبـان آنها را گوشز  ارتباطات  اندركاران با دست  در گفتگوي

  عنـوان   بـه   در پايـان، مسـيح  . نماينـد   را رعايـت   مطروحه  ها، اصول پيام  گزينش
الگـو    عنـوان   نيـز بـه    و اجتمـاعي   انساني  در زندگي، در ارتباطات  عملي  الگوي
 .است  شده  معرفي

آنهـا در    ايهـ  و مسـئوليت   هـا و نقـش   رسانه  خود دربارة  شوراي  در دومين  واتيكان
  را فـراهم   اي زمينـه   كنـد كـه   قلمداد مي )Gifts of God( الهي  ها را هداياي جامعه، رسانه

  برنامـة   بـر اسـاس    رسـتگاري   را در كنار يكديگر متحد سازند و بـراي   آورند تا مردم مي
  گسـترش   بـراي   كليسا امـروزه . (Vatican, 1997, pp. 1-2)كنند   يكديگر كمك  به  الهي

از   صـحيح   و اسـتفاده   نيازمنـد مطالعـه، ارزيـابي     طور اساسي  ديني، به  و تعاليم  معنويت
  (Vatican, 1992). هاست و رسانه  ارتباطات  فناوري

  تجربه  اين  دستاوردهاي

منظـور   بـه   نـوين   جمعـي  ارتباط  وسايل  كارگيري از به  مسيحيت  دنياي  هشتاد ساله  تجربه
  داشته  در پي  مهمي  دستاوردهاي  بشري  جامعه  به  ديني  هاي ثرتر پيام تر و مؤ گسترده  ارائه
توانـد   نيز مي  و برخي  بدانيم  غربي  مسيحي  جوامع  از آنها را بايد مختص  برخي  كه  است
. باشـد   اسـتفاده   سودمند و قابـل   دانشي  ديني  جمعي  ارتباطات  اندركاران دست  همه  براي

را مـرور    دينـي  ـ  اي رسـانه   تجربـه   در ايـن   توجـه   شايان  نكات  بخش، اهم  اين  ندر پايا
 :نوشتار خواهند بود  اين  بعدي  مباحث  براي  مناسبي  از آنها دستمايه  برخي  كه  كنيم مي

  سـكوالر در ايـن    مـدرن   متأثر از فرهنـگ   غرب  جمعي  هاي در رسانه  حضور دين •
  دوره  و در اثر تحوالت  وسطايي  قرون  ها فرهنگ قرن  از تجربه  اروپا پس. است  جوامع

بـا تغييـر   . بـود   اساسـي   شاهد تحوالت  دين  خود به  و روشنگري، در نگرش  رنسانس
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  كـه   نماديني  هاي شدن، چارچوب  در فرايند مدرنيزه  غربي  جوامع  مادي  هاي زيرساخت
خـود را بـا     يافتند و سـازگاري   بخشيدند، تحول يمعنا م  انساني  هويت  ارزشي  نظام  به

  از واقعيـت، زبـان، نمادهـاي     اي تـازه   پـس، الگوهـاي    از آن. دادنـد   از كف  سنتي  نظام
تجـدد را    مفهـوم   تجدد در غرب  و منتقدان  مدافعان. پديد آمد  دين  و از جمله  فرهنگي

  در برابـر كليسـاي    ايـدئولوژيك   در نـزاع   داننـد كـه   مـي   و مابعـد دينـي    مابعد مسيحي
  از نظـر روشـنفكران  ). 67  ص ،1376سيدمان، (كرد   را مطرح  دين  افول  كاتوليك، ايده

  سـاختن   خود را در فـراهم   بود نقش  نتوانسته  مسيحي -  يهودي  هجدهمي، سنت  قرن
ـ    ناگزير جاي  به  ايفا كند و لذا دين  يكپارچه  عمومي  فرهنگ   فرهنـگ   د بـه خـود را باي

از   اجتمـاعي   هاي زيرسيستم  نسبي  جامعه، پيامد استقالل  سكوالر شدن. داد سكوالر مي
 . است  ديني  هاي هنجارها و ارزش

  بـا ايـن    اي و جامعـه   اسـت   سـكوالر غالـب    هـاي  بينـي  جهـان   امروز غرب  در دنياي
  غربـي   هـاي  رسـانه . ساخت  يكپارچه  شده  نهادينه  با دينِ  توان را ديگر نمي  خصوصيت

خود از   استقالل  در حفظ  سعي  تنها همواره  اجتماعي، نه  از نهادهاي  يكي  عنوان  نيز به
  نگرانـي   حضـور احسـاس    در برابر ايـن   اند، بلكه داشته  دين  احتمالي  حضور در سلطه

 .اند داده مي  نشان  و از خود مقاومت  كرده مي

  عصـر حاضـر و جـايگزيني     فرهنـگ   شدن  كليسا، دنيايي  يتحاكم  كاهش  دنبال به •
  شـد كـه    كليسا احسـاس   از سوي  ضرورت  ديني، اين  مراجع  جاي  به  حكومتي  مراجع

كــرد و   ارائــه  جديــد در عصــر نــوگرايي  مخاطبــان  بــراي  از ديــن  نــويني  بايــد تبيــين
با   ترتيب  اين  به. ساخت  مطرح  و جامعه  دين  رابطه  را در خصوص  اي تازه  هاي نگرش
آورد   روي  مردمـي   و آزادي  فرهنگـي   فرهنـگ، صـنايع    همچـون   مفـاهيمي   به  جديت

 . پرداخت  ضرورت  اين  طرح  و به) 40-90، صص1376كاشاني، (

بـا    نـوين   جمعـي   ارتبـاط   وسـايل   به  مربوط  الزم  هاي ها و مهارت بايد از تخصص •
  مخاطبـان   هـاي  در برابـر خواسـته    آنها و نيز انعطـاف   مقتضيات  به  نسبت  الزم  شناخت

 .برخوردار شد

در   دينـي   سـازي  پيـام   تا اجـازه   قرار گرفت  كليسا بر اين  اصلي  ترتيب، تالش  اين  به
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دانـد   مـي   الهـي   اي را هديـه   آن  ابـزار كـه    را بيابد و از اين  الكترونيك  هاي رسانه  حوزه
گيـرد    بهره  در جامعه  آن  و طرفداران  ديني  هاي سنت  حضور واقعي  اثبات  يبرا  حداقل
  رسـاني  آموزشي، اطالع  خود را در كاركردهاي  بعدي، مقاصد ديني  هاي در گام  و آنگاه

  هاي گيري در موضع  ديني  رو، كليسا و رهبران  از اين. كند  پيگيري  با ظرافت  و ارشادي
  هـاي  هـا و واكـنش   حساسـيت   به  ها نسبت رسانه  شدن  ديني  صخود در خصو  رسمي
تأكيـد بـر     كه  اند تا جايي آورده  روي  گرايي تقليل  نوعي  و به  هشيار بوده  احتمالي  منفي
و   سـاخته   مطـرح   و ديـن   كـار رسـانه    محـور مشـترك    عنـوان   را به  انساني  هاي ارزش

  اصـل   يـك   عنـوان   متكثـر را بـه    جامعـه   در يـك   مـردم   غيرديني  هاي خواسته  حقانيت
 . اند پذيرفته

  و از روحـانيون   مـذهبي   رهبـران   طـور عمـده    بـه   مسـيحي   هاي برنامه  آفرينان پيام •
بسـيار    دينـي   هـاي  در توليـد پيـام    ساير اقشار غير روحاني  كليساها هستند و مشاركت

 . است  اندك

  الكترونيـك، بـه    هـاي  از رسانه  شده و پخش  توليدي  هاي پيام  ترين اصلي  در گذشته •
  اختصـاص   يكشـنبه   در روزهـاي   ويـژه  و بـه   دينـي   هاي و سنت  عبادي  مراسم  انعكاس

رسـاني،   اطـالع   بـا كاركردهـاي    سـازي  برنامـه   هـاي  تجربه  نيز اگر چه  داشت، و امروزه
  شـود، امـا همچنـان    مـي   تعقيب  طور جدي  به  كودكان  براي  ويژه به  و آموزشي  ارشادي
  سازي برنامه  هاي و تصرف  دخل  بدون  روحانيون  هاي و موعظه  سنتي  مراسم  اين  پخش
  تعبيـر ديـنِ    كـارگيري  ترتيـب، بـه    ايـن   بـه . اسـت   كـرده   خـود را حفـظ    ويژه  جايگاه

  حـدود زيـادي   تـا   مسـيحي   تجربـه   ايـن   بـراي   ديني  تلويزيونِ  جاي  به  شده تلويزيوني
كليسـا رفـتن، نيسـتند،      قادر بـه   كه  مسيحياني  به  خدمات  ارائه. رسد نظر مي  به  صحيح

  آنكـه   آيد، حال شمار مي  به  تلويزيون  مسيحي  هاي مقاصد برنامه  ترين هنوز جزو اصلي
جديـد و    هـايي  در انتظارنـد تـا پاسـخ     مسـيحي   جوامـع   از مـردم   شماري بي  هاي توده

  از زنـدگي   و خـارج   مـدرن   در دنيـاي   زنـدگي   ديـرين   هـاي  پرسـش   بـراي   كننده انعق
 .بشنوند  كليسايي  يافته سامان

بيشـتر در    مسـيحي   تلويزيـوني   هاي برنامه  كه  است  از اين  موجود حاكي  اطالعات •
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  ضـل مع  ميـان، مهمتـرين    در ايـن . شـوند  مي  تهيه  و آموزشي  دو كاركرد ارشادي  قالب
هنـوز  . هاسـت  رسـانه   ايـن   كاركرد سـرگرمي   به  مربوط  مسيحي  الكترونيك  هاي رسانه

را   ديـن   كارشناسـان   برخـي   و حتـي   پابرجاسـت   و سـرگرمي   ديـن   ميـان   ديوار حايل
داننـد و   مـي   با سـرگرمي   متعارض  آن، ذاتاً  هاي تغييرناپذير و موعظه  هاي الزام  واسطه به

  و سـقوط   سـازي  سـاده   را سـبب   كننده سرگرم  هاي قالب  به  دين  آوردن  نيز روي  برخي
هـا   انسان  درون  معنوي  هاي معتقدند احساس  برخي  آنكه  شمارند، حال برمي  آن  معنوي

آنهـا در    و زيباي  جذاب  انعكاس  براي  مناسب  اي زمينه  شمار ديني بي  هاي و نيز داستان
بنـابر اعتقـاد     شود كه تشديد مي  زماني  معضل  اين. خواهد بود  ندهكن سرگرم  هاي برنامه

را كـاركرد    جمعـي   ارتبـاط   اي، مهمترين كـاركرد وسـايل   رسانه  از كارشناسان  بسياري
 . تنگتر شود  در رسانه  دين  جاي  تا باز هم  بدانيم  آن  سرگرمي

  متـدين   مسـيحيان   هـاي  يژگـي با و  مسيحي  راديو و تلويزيوني  هاي برنامه  مخاطبان •
  كـه   سـنتي   مسيحيان. ها رسانه  اين  بينندگان  عمومي  دارد تا خصوصيات  بيشتري  انطباق
  بيننـدگان   باال هسـتند، بيشـترين    و سنين  كم  از اقشار با درآمد پايين، تحصيالت  عمدتاً
  نظريـة   برپايـه   كـه   ناستمع  بر اين  خود شاهدي  دهند و اين مي  ها را تشكيل برنامه  اين

خـود را    پاي  است  موجود هنوز نتوانسته  مخاطبان، تجربه  و رضامندي  استفاده  ارتباطي
نـوين،    هـا و الگوهـاي   ايده  فراتر نهد و با طرح  كليسايي  در جامعه  زندگي  از محدوده

 . دهد  شايسته  را پاسخي  مسيحيت  دنياي  هاي درب  پشت  منتظران  و نيازهاي  عاليق

بـا اتكـا بـر      دينـي   سنتي  هاي تجربه، تأكيد بر رسانه  اين  مهم  از دستاوردهاي  يكي •
اسـتمرار    مسـيحي   راديـو و تلويزيـون    تجربـه   صاحبان. است  چهره  به  چهره  ارتباطات
  ايـن   به  شمارند و بلكه مي  الزم  را امري  ديني  جمعي  در كنار ارتباطات  سنتي  ارتباطات

  نـوين   جمعـي   ارتباطات  از وسايل  گيري ثر بهره و مؤ  كاركرد خوب  اند كه اعتقاد رسيده
. باشـد   آن  پشتوانه  ديني  سنتي  هاي رسانه فعاليت  شود كه مي  محقق  زماني  دين  در حوزه

  وجـود دارد كـه    فـردي   منحصـر بـه    تـأثيرات   چهـره   به  چهره  در ارتباطات  هرحال  به
  .كرد  جبران  آن  را نيز بايد از خالل  اي رسانه  غيرمستقيم  ارتباطات  مبودهايك
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   پنجم  فصل

   از تلويزيون  دين  آموزش  براي  الگويي

 پويا  متعامل  سيستم  ديدگاه: فردي ميان  ها و ارتباطات رسانه

  زمـاني   و آن  داشته  بيان  انساني  از ارتباطات  خاصي  طور سنتي، تعريف به  ارتباطات  دانش
  و ابتـدايي   سـاده   تعريـف   در اين. كند مي  ديگر بيان  فردي  را براي  چيزي  فردي  كه  است
هـا بيـانگر    قـرن   شود كـه  مي  ترسيم  گيرنده ـ  پيام ـ  فرستنده  شامل  عنصري  سه  مدل  يك
پاسـخگو   ـپرسشگر   ـگفتگو    طسقرا  كه  گونه است؛ همان  بوده  فردي ميان  ارتباطات  مدل
  ارسـطو در تمـام  . كـرد   و تفكـر معرفـي    يـادگيري   پيشـرفت   ايـدئال   طريـق   عنوان  را به
 ــ   پيـام  ـسـخنگو     از مدل  انساني  ارتباطات  كاربردها و تأثيرات  خود پيرامون  هاي نوشته

نگـارش،    هاي و سيستمالفبا   با توسعة. نمود  استفاده  مخاطب ـاجرا   ـيا بازيگر    مخاطب
چاپي،   مطبوعات  با توسعه  حتي. شد  كار گرفته به  خواننده ـ  پيام ـ  نويسنده  تركيب  همان

جديـد    هـاي  پديـده   بيـان   بـراي   انساني  ارتباطات  به  قبلي  ديدگاه  و تلويزيون  راديو، فيلم
كـار   ديگـر بـه    انساني  صوصرا در خ  و اشارات  كلمات  انسان  شد كه  نيز اعمال  ارتباطي

و ويـور    ، شـنون  (Lasswell) ماننـد السـول    دوره  در ايـن   ارتبـاطي   هـاي  مدل. گيرد مي
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(Shanon Weaver)برلو ،(Berlo) لـين   مك  ، وستلي(Westley-Maclean)  نيـز    و غيـره
 ( ,McQuail and Windahl .كردنـد   را پيـاده   فراينـد ارتبـاطي    يك  گذشته  مبناي  همان

(1981, pp. 10-40 عناصـر مـورد نيـاز      تمـام   چهـره  بـه  چهـره   ارتباطـات   تصور كـه   اين
 .بود  را داراست، در آنها نيز غالب  انساني  ارتباطات

يـا گـويش،     زبـان   نـوعي : چنـد اسـت    نيازمند مواردي  چهره به چهره  ارتباطات  تحقق
و   فرسـتادن   بـراي   عالئم، وسـايلي   و رمزگشايي  از معاني، فرايند رمزگذاري  اي مجموعه
  فـرد ديگـر، درك    بـه   از فـردي   عالئـم   حمـل   بـراي   اي يا واسـطه   نمادها، كانال  دريافت
  هـاي  و موقعيـت   اجتمـاعي   هنجارهـاي   بـه   نسـبت   ها يا قواعـد شـامله، هشـياري    فرمان

  به. ارتباطي  عمل  يك  بمناس  رفتارهاي  آشكار دربارة  و توافق  فعاليتي  چنين  روانشناختي
  فـردي  ميان  ارتباطات  در مدل  است  فرايند ارتباطي  مورد نياز يك  ديگر، هر آنچه  عبارت
  اشـكال   گـردد كـه   باز مـي   تعامل  نوعي  به  فردي ميان  ارتباطات. وجود دارد  چهره به چهره
يكديگر هسـتند، دربـردارد و     متوجه  دو يا چند نفر را كه  ميان  مبادله  و غيركالمي  كالمي
  جـايگزين   قابـل   هاي پذيرد و آنها نقش مي  واحد صورت  و زمان  در مكان  تعامل  معموالً
تصـوير از    مردم  كه  است  فردي ميان  ارتباطات  از خالل. كنند را ايفا مي  و گيرنده  فرستنده

را   پيرامـون   محيط  ور و تنظيمام  سازي، انجام در تصميم  با ديگران، مشاركت  خود، روابط
  ارتبـاط   بـه   از نيـاز دو انسـان    ارتبـاطي   اعمال  اين  همه. بخشند مي  كند و تحقق مي  حفظ

 .شود با يكديگر ظاهر مي  نمادين

و   چهـره  بـه  چهره  ارتباطات  و تقويت  گسترش  براي  از ابزار مكانيكي  ها همواره انسان
و   و تخـيالت   بخشـي   شـدن، اشـتراك    امنيـت، اجتمـاعي    ينيازهـا   ثر بـه  مؤ  پاسخگويي
  هـاي  كانـال   سـاختن   و الكتريكـي   نيـز دائمـي    آن  نتيجـه . انـد  گرفته  خود بهره  آرزوهاي
  فـراهم   و مكـان   زمـان   را در طـول   انسـاني   بازتوليـد ارتباطـات    امكان  كه  بوده  ارتباطات
و سـاير    اطالعات  به  دسترسي  گسترش  نها سببت  جديد نه  فناوري  هر نوع. است  ساخته
 . پديد آورد  آن  به  وصول  هاي نيز در راه  تغييراتي  ها گرديد، بلكه انسان

  جمعـي   ارتباطـات   و بيستم، پديدة  نوزدهم  هاي در قرن  پيشرفته  ارتباطي  هاي فناوري
و   راديو، تلويزيون  و سپس  ربينتلگراف، تلفن، گرامافون، دو  با اختراع. آورد  همراه را به
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  و سـريع   عمومي  پخش  صورت را به  فردي ميان  ارتباطات  اي پايه  عمل  فيلم، بشر توانست
قـادر    پيـام   يا منبـع   گوينده  از اين  پيش  هيچگاه. دهد  نامحدود گسترش  ها در مقياس پيام

  هـاي  رسانه  به  مربوط  بسيار متنوع  هاي از كيفيت  گيري خود را با بهره  پيام  كه  است  نبوده
واحـد    در زمـان   گوينـده   يـك   امـروزه . برساند  كنندگان از دريافت  اي توده  به  الكترونيك

  الكترونيـك   هـاي  رسـانه   هـاي  كانـال   از طريق  فردي ميان  ها ارتباط تواند درگير ميليون مي
  بازخوردهـاي   رفته، همان  از دست  انساني  ارتباطات  سنتي  از مدل  كه  تنها عنصري. شود
 .است  آني

  ارسـال   منابع  عنوان را به  همگاني  هاي جمعي، رسانه  ارتباطات  درحوزه  اوليه  مطالعات
هـا در افكـار و    پيـام   ايـن   توسـط   دانستند كه مي  كننده و دريافت  منفعل  اي توده  براي  پيام

در . آمـد  شـمار مـي   ها به راهبرد رسانه  مهمترين  و اقناعشد  مي  دستكاري  آنان  هاي نگرش
و سـاير    گروهـي   ساختار اجتماعي، تـأثيرات   همچون  مواردي  براي  از مطالعات  نوع  اين

  ارتباطـات   بود كـه   تصور غالب  شدند و اين نمي  قائل  و تأثيرگذار اهميتي  اطالعاتي  منابع
 . است  آنها بسيار اندك  با يكديگر ندارند يا تعامل  كاري  فردي ميان  وارتباطات  جمعي

در   فـردي   رفتارهـاي   درخصوص  تمركز بيشتر تحقيقات  ها سبب رسانه  شدن  نهادينه
  تـأثير انـواع    تحت  آحاد مخاطبان  شد كه  توجه  حقيقت  اين  ها گرديد و به رسانه  معرض
  هـاي  يـا تفسـير پيـام     نفي، تثبيـت   آنها به  هافكار قرار دارند ك  و رهبران  سنتي  هاي رسانه
  ارتباطـات   اي دو پلـه   مـدل   مطالعات، طـرح   اين  نتيجه. پردازند مي  جمعي  ارتباط  وسايل
  طولي. بود  جمعي  ارتباط  در نظريه  چهره به چهره  ارتباطات  اهميت  بيان  و در واقع  جمعي

گرديد و بـر حضـور     نفي  مخاطبان  دانستن  اوتو غير متف  بودن  منفعل  ويژگي  نكشيد كه
  اتصـال   مسـئله   اين. افكار تأكيد شد  رهبران  با محوريت  اجتماعي  هاي در گروه  مخاطبان
 .ساخت  را مطرح  و جمعي  فردي ميان  ارتباطات  ميان  مستقيم

. نمـود   بيان  جديد و چند بعدي  نگرش  عنوان را به  اي چند پله  ديدگاه  بعدي  مطالعات
آنهـا    افكار بر پيـروان   تأثير رهبران  تنها بر مبناي  نه  جمعي  تأثير ارتباطات  ديدگاه  در اين
گرديـد    تكميـل   بـر پيـروان    افكار و پيروان  بر رهبران  پيروان  با تأثيرات  شد، بلكه  ترسيم

  يـك   بـه   توجـه   نـوعي   در واقـع   هـايي  نگـرش   بروز چنين). هفتم  ، فصل1380مهرداد، (
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 . شد مي  محسوب  از آن  بخشي  جمعي  ارتباطات  فراگير بود كه  ارتباطي  سيستم

  كـاربرد آن   دامنـه   كـه   است  نظري  هاي چهارچوب  از جمله  سيستمي  و نظريه  ديدگاه
  ايـن هـا از   سيستم  نظريه. است  برده  راه  مختلف  و فنون  علوم  و به  يافته  وسعت  تدريج به

و   اجتماعي،اقتصـادي، سياسـي    و مسـائل   بـا روابـط    بيستم  بشر قرن  وجود آمد كه رو به
بـا    بسـياري   گونـاگون   رو شد و در هر مـورد عوامـل   روبه  اي و گسترده  پيچيده  فرهنگي

  موجـود كـه    نظري  آنها با الگوهاي  ميان  روابط  و تنظيم  بودند و درك  يكديگر در ارتباط
  در علـم   نمونـه   عنوان به. شد داشتند، ميسر نمي  ها توجه از پديده  يا چند جنبه  يك  بهتنها 

و پيشـنهاد    مورد انتقاد قـرار گرفـت    تاريخي  و سالشماري  تفردگرايانه  هاي تاريخ، روش
  منفعـل   علـم   خود يك  صورت  در بهترين  كه  هايي روش  از چنين  استفاده  جاي به  شد كه
  هـاي  سيستم  و تحليل  تجزيه  تاريخ  مطلوب  دهند، وظيفه مي  ارائه  متفرد تاريخي  ايعاز وق

  رفـتن   يـا از دسـت    يـابي  واحـد، سـاخت    فرهنگي  اجتماعي  مهم، ساختارهاي  اجتماعي
 .است  خارج  و زيستي  فيزيكي  آنها با دنياي  آنها با يكديگر و ارتباط  ساخت، ارتباط

از   برخـوردار بـودن    ضـمن   كه  وابسته  از اجزاي  اي مجموعه«از   ستا  عبارت  سيستم
  تحقـق   دهنـد و درجهـت   واحد را مي  كل  و متأثر از يكديگر، تشكيل  متقابل  ارتباط  يك

  هـاي  سيسـتمي، نظـام    ديـدگاه   بـر پايـه  . »كننـد  مـي   فعاليت  طور هماهنگ به  معين  هدفي
  و رفتارهايشــان  هســتند و در ســاختار، امكانــات  تواقعيــ  داراي  و فرهنگــي  اجتمــاعي

 . دهند مي  طور مجزا قرار دارند، نشان به  كه  زماني  به  را نسبت  متمايزي  كامالً  هاي تفاوت

هـا   متحد يا سيستم  هاي در كل  كه  ها معتقد است سيستم  در توضيح  آكونياس  توماس
  هـاي  بخـش   همه  به  سيستم  هر جزء مهم  ستگيواب: وجود دارد  متقابل  وابستگي  نوع  سه
 .خود  اجزاي  همه  به  سيستم  كل  و وابستگي  سيستم  كل  هر جزء به  و وابستگي  آن  مهم

را   منفعل  گيرندگان  كه  بيروني  نيروي  عنوان به  جمعي  ارتباطات  ها، به سيستم  در مدل
  از ارتباطـات   جـداي   فردي ميان  ارتباطات  ينشود، همچن نمي  دهد نگاه تأثير قرار مي تحت
  هـايي  بخش  عنوان به  از ارتباطات  دو نوع  اين  گيرد، بلكه قرار نمي  مورد بررسي  اي رسانه
  از يكـديگر و بـدون    آنها را جـداي   اجزاي  توان نمي  شوند كه مي  تلقي  نمايشنامه  از يك
 ــ   فـردي  ميـان   ارتباطـات   درخصوص  نظري  هاي دگاهدي  از ميان. كرد  نظاره  با هم  ارتباط
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  ارتباطات، جزئـي   هر دو نوع  در آن  گزينيم؛ چرا كه را برمي  نظري  ديدگاه  جمعي، ما اين
يا   جدا ساخت  را از ديگري  يكي  توان نمي  آيند كه شمار مي پويا به  متعامل  سيستم  از يك

  را بـه   اجتمـاعي   روابـط   كـرد كـه    پيـاده   مدلي  صورت به  توان را مي  نظريه  اين. كنار نهاد
و   فـردي   نيازهـاي   تـأمين   افـراد بـراي    ها از سـوي  كاربرد رسانه  و به  ارتباطي  هاي رسانه

 .سازد مي  مربوط  اجتماعي

  عنوان به  پيام  انواع  همة  وجود دارد كه  فرض  اين  انساني  ارتباطات  سيستمي  در نظريه
  خروجـي   هـاي  پيـام   تنظـيم   گذارند و بـه  افراد تأثير مي  دروني  بر كيفيت  سيستم  يورود

 -  پيـام  -  فرسـتنده   مـدل   سـنتي   مـدل، نگـاه    در اين. كنند مي  افراد كمك  توسط  سيستم
  اطالعـات   و اشـاعه   ارتبـاطي   هـاي  كانال  كه  اي چند پله  فراتر از مدل  ديدگاهي  به  گيرنده
  ارتبـاطي   سيسـتم   در مجموعـه   كاركرد اجـزا و مـدل    تمركز بر نحوه  داشت، يعنيتأكيد 

  ارتبـاطي   هـاي  كانـال   فعال، انـواع   صورتي به  سيستم  در اين  پيام  گيرندگان. يابد تغيير مي
بـا    آنـان   گيرنـد، همچنانكـه   كـار مـي   خود به  نيازهاي  رفع  را براي  فردي و ميان  اي رسانه
  هـا و رفتارهـاي   بر نگـرش   سيستم  هاي از داده  بخشي  عنوان خود به  در رفتارهاي ها، پيام
  وسـايل   توان ديدگاه، ديگر نمي  در اين. گذارند تأثير مي  جمعي  ارتباط  وسايل  آفرينان پيام

قـرار    خـويش   امـان  تـأثير بـي    بينوا را تحـت   بشريت  كه  غولي  عنوان را به  جمعي  ارتباط
  چهـره  بـه  چهـره   وانمود كرد ارتباطـات   توان ديگر نمي  كه  گونه همان. نمود  د، تلقيده مي

 .هستند  خود در امان  پيرامون  محيط  اي رسانه  از تأثيرات  سنتي

   اي رسانه  فردي ميان  در ارتباطات  شناسي گونه  نوعي 

  فـردي  ميـان   ارتباطـات  و  جمعـي   اي رسـانه   ميـان   پويـا در ارتبـاط    متعامـل   سيستم  مدل
جديـد    شناسي گونه  نوعي  به  توان مي  آن  از جمله  كه  خواهد داشت  در پي  دستاوردهايي

 . است  شده  ارائه  اي رسانه  فردي ميان  بر محور ارتباطات  كرد كه  اشاره

  بيـان   يگفتـار   ارتباطـات   در مطالعـه   ويـژه  به  ارتباطات  درباره  كه  از تعاريفي  بسياري
در   كننـدگان  آنها بر تعداد شـركت   و تأكيد اصلي  است  داده  ها را تقليل رسانه  شده، نقش

  كمتـر منبعـي  . است  بوده  پيام  و كاركردهاي  و اشكال  گيرندگان ميان  ارتباط، منبع، روابط
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  مهم  عامل  يك  نعنوا  ها را به رسانه  موضوع  كه  يافت  توان مي  فردي ميان  ارتباطات  دربارة
  هـاي  تعامل  به  نسبت  از متخصصان  نيز برخي  جمعي  ارتباطات  درحوزه. باشد  كرده  تلقي
  بررسـي   بـه   كـه   اند، مانند ويلبرشـرام  داده  نشان  حساسيت  جمعي  ارتباط  با وسايل  فردي

  كتـاب   درعنوان  الزارسفلد كه  و پل (Schramm, 1954) ها برافراد پرداخت رسانه  تأثيرات
  فردي ميان  فتارهايها در ر رسانه  از نقش  بيش  جمعي ارتباطافراد در فرايند   نقش  خود به
 Lazarsfeld and Katz) ,(1955 . كرد  توجه

هـا در   ثـر رسـانه   مـؤ   نقش  از طرح  جمعي  ارتباطات  تعاريف  نگاه، اغلب  نوع  جز اين
 .اند هماند  غافل  فردي ميان  ارتباطات

و ساير   جمعي  ارتباط  از وسايل  اعم(  رسانه  به  توجه  خأل موجود  منظور پر ساختن به
 :كرد  موارد زير توجه  انساني، بايد به  در ارتباطات) ارتباطي  وسايل

  اهـداف   تحقـق   بـراي   وجـود دارنـد كـه     فـردي  ميان  در ارتباطات  هايي موقعيت •
 .ها هستند خود نيازمند رسانه  ارتباطي

بــر رفتارهــا و   هســتند كــه  پيچيــده  متغيرهــاي  از مجموعــه  هــا بخشــي رســانه •
 .افراد تأثير ميگذارند  هاي نگرش

  فـردي  ميـان   رفتارهـاي   بخـش   تجسـم   و هم  كننده منعكس  ها هم رسانه  محتواي •
 .است

 (Cathcart andاسـت   رسـانه   بـه   وابسـته   آن  فرد و توسـعة   تصوير از خود يك •

(Gumpert, 1986, pp. 27-28 

  نقـش   بخشـي  مشـاركت   براي  جديدي  شناسي گونه  توان شد مي  بيان  آنچه  به  با توجه
 :كرد  ارائه  ارتباطات  سنتي  در مفاهيم  اي رسانه  هاي فناوري

  گفتگوهـاي   بـه   مربوط  طور سنتي به  از ارتباطات  نوع  اين: فردي  درون  ارتباطات •
  و خـود صـورت    مـن   گفتگوها ميان  اين. شود ها مي انسان  در همه  هانپن  دروني

  وسايل  ديگر و تأثيرات  هاي مانند انسان  با خارج  خود در روابط  مفهوم. گيرد مي
 . پذيرد مي  صورت  جمعي  ارتباط

  نميا  و غيركالمي  كالمي  اشكال  مبادله  همراه به  تعامل  نوعي: فردي ميان  ارتباطات •
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  سـبب   اي رسـانه   هـاي  شد، فناوري  بيان  كه  گونه دو يا چند نفر را گويند و همان
  نيازهـا شـده    ثـر بـه   مـؤ   و پاسخگويي  چهره به چهره  ارتباطات  وتقويت  گسترش

  مفهـوم   ايـن . گرديد  مطرح  ها در اثر آن رسانه  فردي ميان  ارتباطات  ومفهوم  است
 :كند مي  بيان  هزير را در ادام  هاي گونه

  به :)Interpersonal Mediated Communication(  فردي ميان  اي رسانه  ارتباطات -1
  هـاي  محـدوديت   كـردن   كم  براي  رسانه  يك  شود كه مي  فرد با فرد اطالق  تعامل  هر نوع
  نوارهـاي و   الكترونيك  تلفني، نامه، پست  كند، مانند گفتگوهاي مي  مداخله  و مكان  زمان

  كـه   حـال   است، درعـين   شده  و مكان  در زمان  جويي صرفه  سبب  كه  و تصويري  صوتي
 .كند مي  سلب  را از آدمي  ارتباطي  كنترل  ابزار حساس

 (Communication Media Simulated اي رسـانه  شـبه   فـردي  ميـان   ارتباطـات  -2

:(Interpersonal تلفنـي   كننـدگان  شـركت   مانند تعامل. تاس  فرد با رسانه  ازتعامل  نوعي  
كار   اين پذيرد، اما مي  صورت  فردي ميان  ارتباط  نوعي  در آن  كه  تلويزيوني  برنامه  در يك

  اي تـوده   مخاطبـان   بنابر رعايت  هستند كه  سازان شود و برنامه مي  محقق  رسانه  در فضاي
 .كنند يم  را كنترل  فردي ميان  ارتباط  اين  رسانه

 )Person-Computer InterpersonalEncounter( فرد ـ رايانه  فردي ميان  مواجهه -3
كنـد و   برقرار مي  ارتباط ـ  نويس از برنامه  نمايندگي  به ـ  كاربر با رايانه  در آن  كه  موقعيتي
 . شود مي  مواجه  اي عناصر رايانه  هاي رايانه، با كيفيت  از سوي  االتي ها و سؤ با پاسخ

  شود كه مي  اطالق  ارتباطات  نوع  آن  به:   (Uni-Communication) تك  ارتباطات -4
فـرد    ظـاهري   و هيـأت   لباس، اتومبيل، خانـه   همچون  اشيايي  در آن  مورد استفاده  رسانه
و فرسـتد   مـي   گيرنـده   تعداد بسياري  را براي  هايي فرستنده، پيام  ظاهري  ت هيأ  اين. است

  كـه   اينجاسـت   مهم  نكته. كنند مي  خود را ارسال  هاي پاسخ  مختلف  هاي شكل  آنها نيز به
 (-Ibid, pp. 28هاست از رسانه  افراد، بر گرفته  ظاهري  اشكال  به  از موارد مربوط  بسياري

(38  
آنهـا    در اينجـا بـه    وجود دارند كه  اي رسانه  فردي ميان  از ارتباطات  ديگري  هاي گونه

  سـنتي   بنـدي  تقسـيم   بـودن   ناكـافي   بـود كـه    شد اين  بيان  مقصود از آنچه. نشد  اي اشاره
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و   حضـور، نقـش    گوشزد گردد و بـه   و جمعي  فردي، گروهي، عمومي ميان  به  ارتباطات
 .شود  توجه  در ديگري  هر يك  تأثيرات

  مدرن  در جوامع  ارتباطي  متقابل  وابستگي

و   تواننـد منحصـراً   خـود ديگـر نمـي     با شـهروندان   ارتباط  براي  مدرن  هاي ولتد  امروزه
و   هـا نفـر از آحـاد مـردم     كنند تـا ميليـون    تكيه  فردي ميان  بر ارتباطات  ابتدايي  اي گونه به

. آنهـا بپردازنـد    اقنـاع   سازند و بـه   مطلع  را از مسائل  اجتماعي  و گسترده  سازمان  هزاران
ثـر   مـؤ   انجام  براي  مدرن  جوامع  بزرگ  هاي و ديگر سيستم  سياسي، اقتصادي  هاي سيستم

  كـه   گونـه  دارنـد، امـا همـان     جمعـي   ارتباط  وسايل  به  زيادي  خود وابستگي  كاركردهاي
ثـر   مـؤ   تحقـق   آنهـا نيـز بـراي   . قدرتمند دانست  كامالً  توان ها را نمي رسانه  دانيم، اين مي

و سـاير    سياسـي، اقتصـادي    منـابع   توسـط   انـد كـه   وابسـته   منـابعي   خود به  كاركردهاي
  متقابـل   در روابـط   وابسـتگي   نـوعي   ترتيب  اين  به. شوند مي  كنترل  اجتماعي  هاي سيستم
مـورد نظـر     اهـداف   بـه   دسـتيابي   براي  جامعه  يك  اجتماعي  هاي ها و سيستم رسانه  ميان

 .وجود دارد

 رسـانه  ـفرد    ميان  وجهي  سه  اي رابطه  شد، ما را به  بيان  متقابل  وابستگي  ايناز   آنچه
  تأمين  افراد براي (Rokeach and Defluer, 1986, pp. 81-95) .كند مي  هدايت  جامعه ـ

  دليـل   پيرامون، به  در محيط  درك  ثر و قابل رفتار مؤ  داشتن  خود، براي  اطالعاتي  نيازهاي
. انـد  وابسته  جمعي  ارتباطات  روزمره، به  و مشكالت  فرار از مسائل  و براي  تفريح  به نياز

هـا بـر    رسـانه   تـأثيرات   تر و در نتيجه نيز قوي  مخاطبان  نياز بيشتر باشد، وابستگي  هرچه
 .آنها بيشتر خواهد بود  و رفتاري  شناختي، احساسي  هاي حيطه

. كنـد  مـي   اعمـال   جمعـي   تر را با ارتباطـات  پيچيده  قابلمت  وابستگي  نيز نوعي  جامعه
تعـداد    يابـد و بـه   ارتقا مي  از ارتباطات  نوع  در اين  كار رفته به  فناوري  هاي كيفيت  هرچه

  از جملـه   رسـاني  اطـالع   خـدمات   هـا بيشـتر و بيشـتر نقـش     شود، رسـانه  مي  آنها افزوده
  جامعـه   هـر چـه    همچنين. كشند انحصار خود مي  به  را در جامعه  كننده سرگرم  اطالعات

  اطالعـات   و افراد بـه   جامعه  باشد، وابستگي  داشته  گذارتري  ساختار ناپايدارتر و درحال
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. كشـد  تغييـر مـي    و رفتـار آنهـا را بـه     گـرايش   شود و شـناخت  بيشتر مي  جمعي  ارتباط
  رابطـه   سـازد و نـوعي   مي  را متحول  سانهو ر  خود جامعه  نوبه  بازخورد تغيير در افراد به

 . آورد را پديد مي  وجهي  سه

. (Ibid, p. 87)  اسـت   شـده   تصوير كشيده  به 5-1در نمودار   كه  از رابطه  نوع  در اين
و   اسـت   ها و جامعـه  و نيز رسانه  ها و مخاطبان رسانه  ميان  روابط  عامل  جمعي  ارتباطات

بر افراد   جمعي  ارتباطات. است  فردي ميان  و جامعه، ارتباطات  خاطبانم  ميان  رابطه  عامل
افـراد    و آنچه  فردي ميان  ارتباطات  گذارد و خود از تأثيرات آنها تأثير مي  ميان  و ارتباطات
 .پذيرد اند، تأثير مي و يكديگر آموخته  از جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  متقابل  روابط: بانها و مخاط جامعه، رسانه -5- 1نمودار  

  جامعه
درجة ثبات ساختاري (

  )متفاوت است

  ها رسانه
كثير و تمركز كاركردهاي ت(

  )اطالعاتي متفاوت است

  مخاطبان
درجة وابستگي به اطالعات (

  )ها متفاوت است رسانه

  تاثيرات
  شناختي
  احساسي
  رفتاري
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  مدرن -   سنتي  همگرايانه  ارتباطات  سوي به

  ارتبـاطي   در نـوگرايي   مطلوبي  نظري  ديدگاه  نوشتار در جستجوي  در آغاز اين  كه  زماني
  بـراي   الزم  مقـدمات   كـرديم، در واقـع   را مرور مـي   شده  توصيه  الگوهاي  و برخي  بوديم
  ايـن   مصـالح   برخي  كه  اكنون هم. را مقصود داشتيم  در ايران  يدين  ارتباطات  الگوي  طرح

  آن  معمـاري   كلـي   و طـرح   گـرديم  است، بار ديگر باز مي  شده  تهيه  الگو هر چند ناقص
 .دهيم قرار مي  روي  همگرا را پيش  نظريه  يعني

  كالسـيك   الگوهاي  و ناكارآمدي  كار گرفت  به  نقادانه  همگرا ادبياتي  نظريه  كه  ديديم
  به  خيره  نگاه  جاي به  گاه  آن. كرد  مطرح  توسعه  در حال  جوامع  را براي  ارتباطي  نوگرايي
  جمعـي   ارتباطـات   بـه   چشم  و يك  سنتي  ارتباطات  به  چشم  نوين، يك  جمعي  ارتباطات
  جامعـه   آن  هنگـي فر  بايـد در فضـاي    تحليـل   هر گونه  كرد كه  و توصيه  داشت  معطوف
  كـه   است  داده  نشان  توسعه  در حال  كشورهاي  و ارتباطات  فرهنگ  تاريخ. پذيرد  صورت
. شـود  مـي   تعريـف   غربـي   از كشـورهاي   متفـاوت   هـايي  آنها با مشخصه  نوگرايي  الگوي
ارنـد و  د  متفـاوت   حكايتي  اسالمي  از كشورها، جوامع  دسته  اين  در درون  كه  گونه همان
 .باشيم  اي ويژه  هاي لفه مؤ  رسيم، بايد در جستجوي مي  مورد ايران  به  كه  زماني

  ارتباطي  نوين  هاي فناوري  بر مبناي  آن  و تقسيم  تاريخ  به  بعدي  تك  ديدگاه، نگاه  اين
از   و غفلـت   فـرو بـردن    سـنتي   ارتباطـات   سـر در الك   كـه   گونه داند، همان مي  را ناكافي
  هاي نظام  از تلفيق  تاريخ، بازتابي. شمارد مي  نابخشودني  را گناهي  ارتباطي  نوين  تحوالت

از   يكـي   غلبـه   كـه   است  جامعه  فرهنگي  شرايط  است، اما اين  نوين  هاي و فناوري  سنتي
و   ديفـر  ميـان   ارتبـاط   هـاي  كانـال   ميـان   و گسست  بر ديگري  يا مدرن  سنتي  هاي رسانه
  مطالعـة   مرهـون   انسـاني   ارتباطـات   نظـام   رو، شـناخت   از ايـن . شود مي  را سبب  جمعي
 .است  و اجتماعي  فرهنگي  هاي نظام

نظـام،    ايـن . شـود  مـي   تعريف  اسالمي  فرهنگي  نظام  درحوزه  اسالمي  ارتباطات  نظام
و   فـردي   هـا و اعمـال   رزشبـر باورهـا، ا    و متكـي   توحيـدي   بيني جهان  بر مبناي  نظامي

  از نظريه  توان نمي  ارتباطي  نظام  در اين. كند مي  آنها را مشخص  اسالم  كه  است  اجتماعي
  و عمـل   و راهنمـايي   مسـئوليت   توحيـد، نظريـه    و ارتباطـاتي   اطالعـاتي   گـراي   وحدت
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  ارتباطـات   و نگرش  قويت  ارتباطي  اخالق  از منكر، ديدگاه  و نهي  معروف  امر به  ارتباطي
بنـا  ) ع(و علـي ) ص(پيامبر اسـالم   كه  اي و در جامعه  درصدر اسالم. ماند  غافل  فرامليتي

  ارتباطـات   سيسـتم   اصـول   شد كـه   ارائه  اجتماعي  ارتباطات  از نظام  نوين  نهادند، الگويي
  تأكيد بر ابعاد كمي  جاي به  در اسالم  ارتباطات  مفهوم. بايد جستجو كرد  را از آن  اسالمي
  همچـون   ديگـري   هـاي  تأكيـد دارد و واژه   شـناختي   و معـاني   بر ابعاد فرهنگـي   و خطي
معنـوي، مقصـود     تزكيه. سازد متبادر مي  ذهن  را به  متقابل  حقوق  و اتحاد و درك  برادري
  نظـام   يد در طراحيبا  ديگر از آنچه  و بسياري  است  اسالمي  ارتباطات  كاركردهاي  نهايي

 .مد نظر قرار داد  اسالمي  ارتباطي

در   رسـد كـه   مي  اسالمي  با حكومت  اي در جامعه  ارتباطات  تبيين  به  نوبت  كه  گاه  آن
  هـايي  الگـو تفـاوت    را در اختيار دارد، اين  جمعي  ارتباطات  از جمله  قدرت  نهادهاي  آن

  مكلف  جامعه  و حكام  خداست  به  متعلق  در اسالم  حكومت  از آنجا كه. پيدا خواهد كرد
خدا،   ميان  در روابط  هستند، بر همگرايي  مردم  به  در خدمتگزاري  اسالم  قانون  رعايت  به

  مسئوليت  تنها يك  نه  ارتباطي  همگرايي  اين  حفظ. شود تأكيد مي  و حكومت  فرد، جامعه
  بـا نـام    را كـه   آنچـه . شـود  مـي   تلقـي   آحاد مسلمانان  بر دوش  اي وظيفه  حكومتي، بلكه

  هـاي  اسـت، بايـد از ايـدئال     افتـاده   اتفـاق   اسالمي  تمدن  در تاريخ  اسالمي  هاي حكومت
  آغاز داسـتان   اسالمي  تمدن  ها در تاريخ حكومت  تاريخي  حكايت. بدانيم  متفاوت  اسالم
  مفهـوم   كـه   زمـاني . اسـت   اسـالمي   جوامع  وينو ن  سنتي  در ارتباطات  مشروعيت  بحران

و   حكـام   ميـان   گرفـت، قـدرت    فاصـله   آن  اصـيل   از معاني  تدريج به  در اسالم  حكومت
  يا تقويت  خود را تأسيس  ارتباطي  هاي دو، كانال  از اين  هر يك. شد  تقسيم  ديني  رهبران

  سيسـتم   در درون  ترتيـب   ايـن   بـه . وردندرا پديد آ  مجزايي  ارتباطي  هاي كردند و جريان
  همگرايـي   جـاي  بـه   بود، واگرايي  سنتي  ارتباطات  منحصر به  كه  اسالمي  جامعه  ارتباطات

 .مهجور ماند  اسالم  واال و همگرايانه  هاي كرد و آرمان  آشيانه

  گرايـي وا  بيسـتم، جريـان    قـرن   در خاورميانـه   ملـت  -  دولـت   مدرن  هاي ظهور نظام
در   اسـتعماري   خاسـتگاهي   كه  ارتباطي  مدرن  هاي ظهور فناوري. را تشديد نمود  ارتباطي
  گـاه   را بيابد، بلكه  الزم  مشروعيت  تنها نتوانست  داشت، نه  اسالمي  از كشورهاي  بسياري
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. شـد  مـي  رو روبـه   ديـن   علمـاي   رهبري  به  مردم  با مقابله  آن  استعماري  اهداف  واسطه به
  اسـالم، ارتباطـات    بـه   مـردم   مندي عالقه  واسطه به  اسالمي  كشورهاي  در بسياري  امروزه
  مشـروعيت   بـا بحـران    جمعي  هاي اند و رسانه كرده  خود را حفظ  مشروعيت  ديني  سنتي
 .گريبانند  به  دست  مانندي بي

  بحـران   گريبـان   بـه   دست  همواره  از اسالم  و پس  از اسالم  پيش  تاريخ  در طول  ايران
  هاي از شاخص  اي مجموعه  ها با اتكا به هر چند حكومت. است  بوده  ارتباطي  مشروعيت

خـود    مشروعيت  در توجيه  سعي  ايراني  كهن  زبان، نژاد و امپراتوري  همچون  گرايانه ملي
  مقصـود خـود را دنبـال     طريـق   آمدنـد و از ايـن   درمـي   مـذهبي   كسوت  به  داشتند و گاه

  بـه   نسـبت   مسـلمانان   جامعـه   فكـري   و رهبران  دين  متوليان  عنوان  كردند، اما علما به مي
و   حكـام، حساسـيت    هـاي  و ظاهرسـازي   حكومـت   مغاير دينـي   ها و رفتارهاي سياست
از   اجتماعي  خود را بر ارتباطات  سلطه  همواره  ديني  رهبران. دادند مي  نشان  منفي  واكنش
و   مـذهبي   و مراسم  اسالمي، مجالس  مانند مساجد، مدارس  ديني  سنتي  هاي رسانه  خالل
آنهـا را در    كننـده  تعيـين   كردنـد و نقـش    هـا حفـظ   مانند بازار و دوره  ديگري  هاي رسانه

 .نمودند  تقويت  اجتماعي  تحوالت

  هـاي  دور و رسـانه   راه  تجديـد ماننـد مطبوعـات، ارتباطـا      ارتبـاطي   ظهور وسـايل 
  جريـان   از آنجـا كـه  . داشـت   در ايـران   ارتبـاطي   نـوگرايي   از جريان  حكايت  الكترونيك
بودنـد،    قاجـار و پهلـوي    هاي حكومت  آن  و متصديان  نداشت  مردمي  خاستگاه  نوگرايي
  غيرمشروع  تدول  سلطه. رو شد روبه  مشروعيت  آغاز با بحران  از همان  جمعي  ارتباطات

هـا و   و هـر چنـد ويژگـي     ساخت  را روزافزون  بحران  اين  جمعي  ارتباط  بر وسايل  ديني
  هـا را افـزايش   و تـأثير دولـت    سلطه  نوظهور حوزه  پديده  اين  ممتاز ارتباطي  كاركردهاي

مشـروطه،    تنبـاكو، قيـام    مانند نهضت  ايران  تاريخي  بزرگ  تحوالت  كه  داد، اما ديديم مي
  ايـران   اسـالمي   انقالب  خرداد و مهمتر از همه  پانزده  نفت، قيام  صنعت  شدن  ملي  جريان
 . است  سنتي  ارتباطات  مرهون

  بيـان   ايـران   در تـاريخ   و مدرن  سنتي  ارتباطات  مختصات  اختصار در باب  به  از آنچه
بيشتر نيازمنـد    فرهنگي  و تأثيرگذاري  سياسي  قدرت  كنترل  كه  گرفت  نتيجه  توان شد، مي
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  رسـوخ . نـوين   جمعـي   ارتبـاط   تـا وسـايل    اسـت   بوده  سنتي  ارتباطات  هاي كانال  كنترل
بـا    اسـالمي   سنتي  ارتباطات  كه  است  گرديده  سبب  ايران  مردم  در ميان  اسالمي  اعتقادات
  نـوين   هـاي  رسانه  مشروعيت  كننده ناسالمي، تعيي  علماي  و مشروعيت  اسالم  به  انتساب

و   دينـي   مشـروعيت   هيچگـاه   ايـران   در گذشته  حكومتي  هاي نظام  از آنجا كه. نيز باشند
  بـه   ارتبـاطي   همگرايي  از ويژگي  ايران  ارتباطات  اند، سيستم نداشته  مردم  در ميان  سياسي

 .است  دور مانده

را   و مـدرن   سـنتي   در ارتباطـات   بار همگرايي  تيننخس  براي  ايران  اسالمي  جمهوري
و   سـنتي   ارتباطـات   ميـان   واگرايـي   اوج  تـوان  را مي  ايران  اسالمي  انقالب. كند مي  تجربه

  عليـه   شـديد سـنت    واكـنش   بـه   سـرانجام   كـه   اي گونه دانست، به  نوين  جمعي  ارتباطات
بـر    سـنتي   هـاي  رسـانه   منجر شـد و پيـروزي    يارتباط  مدرن  هاي در رسانه  غالب  جريان
  اجتمـاعي   و نظـام   اساسي  در قانون  اسالم  با محوريت. زد  را رقم  جمعي  ارتباطي  وسايل

شد و علمـا در مصـادر     تشكيل  اسالمي  اصيل  الگوي  بر اساس  اسالمي  كشور، حكومت
  تـرين  شديد واگرايي، همگرايانه  تجربه  از يك  ترتيب، پس  اين  به. حاضر شدند  حكومتي

  تحقـق   ايـران   ارتباطات  و پوياي  متعامل  در سيستم  و جمعي  سنتي  ارتباطات  ميان  روابط
  دربـاره   گيـري  و تصـميم   در ايـران   جمعـي   ارتباطـات   مشروعيت  كه  از ياد نبريم. يافت

 .از آنهاست  ديني  سنتي  هاي رسانه  آنها، در گرو تحليل  و كاركردهاي  تأثيرات

و   سنتي  هاي رسانه  به  نسبت  مردم  هاي ديدگاه  درخصوص  شده انجام  ميداني  پژوهش
  هـاي  رسانه. همگراست  بر نظريه  يدي شد، مؤ  بيان  سوم  در فصل  آن  نتايج  كه  ديني  نوين
  چهارگانـه   يدر كاركردهـا ) درصـد  60(مـردم   اكثريت  ديني  منبع  ترين اصلي  ديني  سنتي

  رسـانه   گزيـده   اولـين   نقـش   درصد مردم 40  براي  جمعي  ارتباط  و وسايل  است  ارتباطي
و   از خـانواده   پـس   سـوم   در رتبـه   تلويزيـون   ديني  هاي برنامه  همچنين. را داراست  ديني

ادي، آموزشـي، ارشـ    از كاركردهـاي   در هر يك  مردم. قرار دارد  مذهبي  و مراسم  مجالس
  جمعـي   ارتبـاط   از وسـايل   و هـم   ديني  سنتي  هاي از رسانه  و سرگرمي، هم  رساني اطالع
سـاير    بررسـي . اسـت   مورد نظر اكثر آنها سنتي  رسانه  كنند، اما نخستين مي  استفاده  نوين
دارد   هغلب  هنوز در ايران  ديني  سنتي  ارتباطات  دهد كه مي  از يكسو نشان  تحقيق  آن  نتايج
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  و كاركردهـاي   نبايـد از تـأثيرات    وجـه   هيچ  به  ايران  ديني  ارتباطات  نظام  مطالعه  و براي
حضـور و    نيـز داراي   مدرن  جمعي  ارتباط  ديگر وسايل  ماند و از سوي  معاصر آنها غافل

ـ    آثـار تعامـل    هسـتند و همچنـين    ديني  انكارناپذير در حوزه  تأثيري و   انآنهـا در مخاطب
 .مشهود است  سازي پيام

  آفرينان، محتـوا و اشـكال   پيام  داد كه  نشان  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  محتواي  تحليل
  دارنـد و حتـي    جدي  حضوري  جمعي  ارتباط  ديني، در وسايل  سنتي  هاي رسانه  هاي پيام

. هسـتند   دينـي   سنتي  هاي رسانه آثار  همان  عيناً  تلويزيون  ديني  برگزيده  هاي برنامه  برخي
  ايـران   سـنتي   ارتباطات  در فرايندهاي  عميقي  نيز تأثيرات  نوين  ارتباطي  در مقابل، وسايل

  بخشـي   سنتي  هاي در رسانه  نوين  هاي ها و فناوري از تكنيك  استفاده  اند كه نهاده  بر جاي
  وسـايل   هـاي  ها نيز از پيام رسانه  اين  مخاطبانو   آفرينان پيام  امروزه. آيد شمار مي به  از آن
  فراينـد سـنتي    به  يا ناخودآگاه  پذيرند و آنها را خودآگاه مي  زيادي  تأثيرات  جمعي  ارتباط

 .كنند مي  منتقل  ديني  ارتباطات

و   سـنتي   هاي رسانه  جايگاه  و نيز بررسي  آن  به  مربوط  و تحوالت  معاصر ايران  تاريخ
  در نظـام   فرايند نـوگرايي   همگرا در تبيين  نظريه  داد كه  نشان  مردم  از ديدگاه  ديني  يننو

  ارتباطـات   الگـوي   تواند در معماري آيد و مي شمار مي كارآمد به  ديدگاهي  ايران  ارتباطي
و   نتيسـ   ارتباطـات   تعامل  موضوع  به  نظريه  اين  كار باشد؛ اگرچه  كلي  ايران، طرح  ديني

  ايـن   فراينـد ارتبـاطي    بينـي  و پـيش   بـر ديگـري    هر يك  احتمالي  تأثيرات  نوين، بررسي
  را روشـن   مهـم   موضوع  اين  به  ابعاد مربوط  است  و نتوانسته  داشته  كمتر توجه  تحوالت

  مطلـوب   وضـعيت   ترسيم  نظري  ديدگاه  اين  مهم  از دستاوردهاي  يكي  درهر حال. سازد
جـويي،   از غلبـه   و دوري  همگرايـي   همـان   كـه   اسـت   و مـدرن   سـنتي   ارتباطـات   ابطهر

 .است  ارتباطي  سيستم  آنها در درون  هاي و تعارض  سازي خنثي

  رسـد بـا تشـكيل    نظر مي به  كه  است  الزم  مطلوب، شرايطي  وضعيت  تحقق  براي  البته
  ارتباطـات   اصـل   تـوان  و مـي   اسـت   رديـده گ  كـار فـراهم    اصلي  زمينه  اسالمي  جمهوري
  نگراني  از ذكر اين  ولي. قرارداد  بعدي  هاي گيري را محور نتيجه  مدرن ـ  سنتي  همگرايانه
و   اسـالمي   در جمهـوري   پديـد آمـده    تدريجي  شرايط  واسطه به  كه  گذشت  توان نيز نمي
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  صـورت   مربوطـه   هـاي  شناسـي  سـيب كارآمـد و آ   ارتبـاطي   الگوي  در طراحي  كه  تأثيري
را   مهـم   ايـن   از انقـالب، بسـتر تحقـق     پس  نخست  همانند دهه  توان است، نمي  پذيرفته
  دوم  مـذكور در فصـل    ميـداني   پـژوهش   در نتـايج   كـه   گونـه  دانست، همان  فراهم  كامالً

 .است  شده  ارائه  حقيقت  از اين  شواهدي

 ها  رسانه  ارتباطي  ر كاركردهايد  نسبي  هاي مزيت  جستجوي

  مطـرح   و نـوين   سـنتي   ارتباطات  در بررسي  متعامل  سيستم  يك  به  توجه  از اهميت  آنچه
  هـا كـه   از رسانه  را در نظامي  از تلويزيون  ديني  آموزش  دارد تا امكان مي  شد، ما را بر آن

  كاركردهـاي   ما بـه   توجه. قرار دهيم  كنند، مورد بررسي مي  و پويا عمل  متعامل  صورت به
آنهـا    كاركردهـاي   تعامـل   همگرايانـه   تنظيم  براي  منظور پيشنهادي به  سيستم  اين  ارتباطي

  نسـبي   هـاي  مزيـت   را براسـاس   دينـي   آمـوزش   توانـد امكـان   مي  تنظيم  اين. خواهد بود
  هـاي  مزيـت   هر چنـد تعيـين   .سازد  روشن  ها تا حدود زيادي از رسانه  هر يك  كاركردي

  برخي  ساير شرايط، تنها به  ثبات  با فرض  ناچاريم  كه  است  متعددي  درگرو عوامل  نسبي
 .از آنها بپردازيم

و   سـنتي   ارتباطـات   هـاي  ها و محدوديت مزيت  به  اي مقايسه  نخست، نگاهي  در گام
  كالسـيك   در ادبيـات   طالعـه م  هـر چنـد ايـن   . داشت  خواهيم  تلويزيون  و سپس  جمعي

  ايـن   بـراي   اي مقدمـه   عنـوان  را به  است، اما در مرور اجمالي، آن  قدمت  داراي  ارتباطات
  مخاطبـان   هـاي  ديـدگاه   به  ديگر توجه  كننده تعيين  عامل. دانيم مي  الزم  پاياني  المقدمه ذي

را بـا    نظـري   هـاي  بررسي  كه  ستا  و مدرن  سنتي  هاي رسانه  كاركردي  هاي مزيت  درباره
  گمـان  بـي . بخشـد  مـي   مطابقت  ايران  و ارتباطي  فرهنگي  در شرايط  خارجي  هاي واقعيت
محـدود    بررسـي   دارنـد و در يـك    دخالـت   فرايند پيچيـده   در اين  متعدد ديگري  عوامل
  بيهـوده   امري  خاص  الگوي  يك  به  قطعي  حكم  آنها پرداخت، در نتيجه  همه  به  توان نمي

  صـورت  را به  هايي بيني ها و پيش مطالعه، توصيه  با اهداف  بايد متناسب  خواهد بود، بلكه
 .ساخت  مطرح  محتمل
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 ها ها و محدوديت مزيت: جمعي  و ارتباطات  سنتي  ارتباطات) الف

  يكـي   عنوان به  سنتي  شد، ارتباطات  مطرح  فردي ميان  ارتباطات  در خصوص  آنچه  بر پاية
  جمعـي   ارتباطات  با خصوصيات  كه  است  هايي ويژگي  داراي  ارتباط  نوع  اين  از مصاديق

  گـردد، البتـه   آنها نيز متمايز مي  كاركردها و تأثيرات  دارد و در اثر آن، حوزه  تفاوت  نوين
  مشـمول   ينصـورت نشـود، در غيـر ا    اسـتفاده   ها در آن از رسانه  كه  است  در صورتي  اين

  ايـن   شـناخت . خواهـد شـد    اي رسانه  فردي ميان  ارتباطات  هاي از گونه  يكي  هاي ويژگي
از عناصـر    نمايد و يكي مي  نوشتار ضروري  اين  آنها در پايان  اهم  ها و مرور دقيق تفاوت

 :آورد مي  را فراهم  بحث  نهايي  گيري مورد نياز در نتيجه

  شـخص   در آن  آيـد كـه   شمار مي به  مستقيم  از ارتباطات  اي ونهگ  سنتي  ارتباطات •
  خصـلت   مهمترين. كنند برقرار مي  واسطه  بدون  پيام، ارتباطي  و گيرنده  رسان پيام
در   اسـت، در حاليكـه    آن  بـودن   و دوسـتانه   ارتباط، مسـتقيم، شخصـي    نوع  اين

يـا    صـميميت   بـودن، ايـن    صـي و غيرشخ  غيرمستقيم  واسطه به  جمعي  ارتباطات
 .وجود ندارد  و مخاطب  آفرين پيام  ميان  نزديكي

  هاي محدوديت  آن، داراي  بودن  چهره به و چهره  مستقيم  واسطه به  سنتي  ارتباطات •
  و بـراي   مشـخص   فضـايي   افراد در محـدودة   ميان  روابط. است  و مكاني  زماني
از   پـس   اينكـه   اند، ضمن بهره بي  از آن  سايرينپذيرد و  مي  صورت  معين  اي عده

و   خواهـد رفـت    از ميـان   پيـام   ازجملـه   ارتباط  عناصر اين  زمان، برخي  گذشت
  ارتبـاط   وسـايل   آنكـه   حـال . نخواهد بود  در آينده  ديگران  براي  تكرار آن  امكان
شـمار   بي  اي عده  براي واحد را  واحد در زمان  پيام  انتقال  امكان  از سويي  جمعي
از   و جلوگيري  پيام  و ثبت  حفظ  فناوري  ديگر داراي  آورند و از سوي مي  فراهم
و   مكـاني   هـاي  محـدوديت   رفـع   معناي  به  اين  هستند كه  و شايعه  تحريف  آفت
  ،صـص  1371معتمـدنژاد،  . (است  جمعي  ارتباطات  هاي پيام  و يكنواختي  زماني

66-61( 

و   اي، يكپـارچگي  رسـانه   هـاي  از فنـاوري   گيري بهره  واسطه به  جمعي  تباطاتار •
  كسـاني   براي  كيفيت  هفت. سازد را محدود مي  كنندگان دريافت  حواس  جامعيت
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: عبارتنـد از   دارنـد كـه    اي ويـژه   كنند، اهميت مي  مشاركت  در فرايند ارتباطي  كه
 ــ   و تصـويري   ديـداري  ــ   داري، كالمـي شـني  ــ   شنيداري، غيركالمي ـ  كالمي

  بـه   و كامـل   ها يكپارچـه  كيفيت  اين  هرچه. و چشايي  اي ديداري، پويايي، المسه
  فنـاوري . شـود  كاملتر مـي   و اطالعاتش  ارتباطي  او از پديده  برسد، درك  گيرنده
دو   بـه   امـه روزن  مـثالً . آورد وجود مي به  زمينه  را در اين  هايي ها محدوديت رسانه
و   شـنيداري  ــ   كالمي  و راديو به  ديداري ـ  و تصويري  ديداري ـ  كالمي  كيفيت

  بيشـتري   بالقوه  امكان  و تلويزيون  گردد و فيلم محدود مي  شنيداري ـ  غيركالمي
بـا    آنهـا در مقايسـه    دو دارنـد و همـة    آن  بـه   ها نسـبت  از كيفيت  گيري در بهره

  در ارتباطـات   البتـه . كمتـر برخـوردار هسـتند     امكان  از اين  فردي ميان  ارتباطات
  هـا بـا هـم    كيفيـت   ايـن   همه  است  ممكن  ارتباطي  با موقعيت  نيز متناسب  سنتي
  غنـاي   آن  بـه   سـنتي   در ارتباطـات   متنوع  هاي از كيفيت  گيري بهره. نباشد  فراهم

را پديـد    ماننـدي  بـي   جامعيـت   اهبخشـد و گـ   مـي   بيشتري  و ارتباطي  اطالعاتي
. سازد مي  و ارتباطات  از اطالعات  را سرمست  پيام  و فرستنده  گيرنده  آورد كه مي

(Avery and Mc Cain, 1986, pp. 122-123)  
  البتـه . اسـت   آن  هاي ويژگي  از مهمترين  جمعي  در ارتباطات  انتشار پيام  سرعت  •

  اوقـات   واسـطه  ها به روزنامه. وجود دارد  تفاوت  لحاظ  ها از اين رسانه  انواع  ميان
  انتشـار آن   به  موجود، نسبت  و توليدي  فني  خود و الزامات  اي انتشار دوره  معين
  امـروزه . برخـوردار هسـتند    كمتـري   از سـرعت   الكترونيك  هاي ها در رسانه پيام

  انـد كـه   داده  خـود امكـان    نمخاطبـا   به  مختلف  وقايع  همزمان  ها با پخش رسانه
رخـداد اتفاقـات،     هنگام  به  فراوان  و زمان  هزينه  و اختصاص  مسافت  طي  بدون

  گيـري  بهره  بدون  سنتي  ارتباطات  آنكه  خود را حاضر و ناظر در آنها بيابند، حال
  هـاي  هو هزين  زمان  صرف  كند و مستلزم  صورتي به  انتشار پيام  ها، داراي از رسانه
 .باشند خود مي  مخاطبان  اطالع  زياد براي

  خود را در اختيار مخاطبان  هاي پيام  و مداوم  طور منظم به  جمعي  ارتباط  وسايل  •
  مهـم   هـاي  ويژگـي   از جملـه   اطالعـات   انتشار و پخـش   مداومت. دهند قرار مي
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را   اطالعات  به  انمخاطب  شود نيازها و عاليق مي  سبب  كه  است  جمعي  ارتباطات
سـازند و    بدهد، برآورده  اجازه  زندگي  باشند و شرايط  آنها مايل  كه  در هر زمان

  ارائـه   مخاطبـان   را بـه   اخبار و اطالعـات   آخرين  رساني در كاركرد اطالع  ويژه به
 شود مي  سنتي، سبب  نزد ارتباطات  در انتشار پيام  نظم  و گاه  نبود مداومت. دهند
  هـاي  آنهـا از ويژگـي    رسـاني  مانند كاركرد اطـالع   ارتباطي  كاركردهاي  برخي  كه

را   آنان  و نيازهاي  عاليق  برخوردار نباشد و برخي  مورد انتظار مخاطبان  مطلوبِ
 . ندهد  پاسخ  خوبي به

 و  اسـت   اي العاده فوق  وسعت  داراي  جمعي  ارتباط  وسايل  هاي انتشار پيام  حوزه  •
راديـو بـا     بـراي   ويـژه  امـر بـه    ايـن . اسـت   سـاخته   را جهـاني   قلمرو حضور آن

هـا   از سـاير رسـانه    از آنها برخوردار است، بـيش   كه  و ارتباطي  فني  هاي ويژگي
  هـا حـوزه   مـاهواره   از طريـق   تلويزيوني  هاي پيام  انتقال  امروزه  باشد؛ اگر چه مي

عصـر    كـه   اي گونـه  است، بـه   بخشيده  جهاني  اي هرا نيز توسع  تلويزيون  ارتباطي
). 210-209  صـص   معتمدنژاد، همـان (دانند  مي  جهاني  حاضر را عصر تلويزيون

بيشـتر و تـأثير     مخاطبان  مورد نظر به  هاي پيام  انتقال  دنبال به  همواره  گران ارتباط
  در نقـاط   از مـردم   يارياند و در مقابـل، بسـ   ها بوده از انسان  تري بر تعداد افزون

  مـذكور ايـن    ويژگي  هستند كه  گوناگون  هاي پيام  دنيا در انتظار دريافت  مختلف
  سـنتي   ارتباطـات . سازد مي  فراهم  مخاطبان  و هم  گران ارتباط  براي  را، هم  امكان
جـاد  بيشـتر نيازمنـد اي    مخاطبـان   براي  پيام  محدود دارند و انتقال  انتشاري  حوزه

و   گــران ارتبــاطاز   تعــداد زيــادي  و مشــاركت  متعــدد ارتبــاطي  هــاي موقعيــت
 .است  متعدد ارتباطي  ابزارهاي  كارگيري به

  ارسال  بر منبع  كنترلي  جمعي، هيچگونه  ارتباط  وسايل  هاي پيام  كنندگان دريافت  •
  ارتبـاطي   مهـم  از عناصـر   بازخورد، يكي. محدود است  كنترل  ندارند يا اين  پيام

  فرايند ارتباطـات   توضيح  براي  و مهندسي  از سايبرنتيك  كه  است  مفهومي. است
در . اسـت   آن  كننـدگي  كنتـرل   كـاركرد بـازخورد جنبـه   . اسـت   اخذ شده  انساني
منظـور   را بـه   سيسـتم، اطالعـات    بـه   يا منفـي   بازخورد مثبت  سايبرنتيك  ديدگاه
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  بـازخورد در ارتباطـات  . سـازد  مـي   فـراهم   اهداف  به  سيستم  دستيابي  چگونگي
  اسـت   مهـم   مخاطبان  براي  دارد و اين  پيام  منبع  به  نسبت  اي نقادانه  نقش  انساني

  هـدايت   خـويش   نيازهـاي   تأمين  سوي را به  ارتباط  بازخورد، جهت  از خالل  كه
  ايـن   بـه . ميسـر نيسـت    مخاطب  براي  جمعي  ارتباط  پيام  كنترل  كنند، درحاليكه

را تنهـا    ارتبـاطي   هـاي  توانـد پيـام   مـي   جمعي  هاي رسانه  ترتيب، آحاد مخاطبان
  كننـد كـه    اسـتفاده   بـا كسـاني    ارتبـاط   بـراي   و عناويني  اطالعات  منابع  عنوان به
 .نمايند  خود را بر آنها اعمال  توانند كنترل مي

  مخاطبـان   غيرواقعـي   محـدود و گـاه    ، دانـش جمعي طارتبا  وسايل  پيام  دريافت  •
فراينـد    در يـك   پيـام   كننـده  دريافـت . دارد  همـراه  را بـه   ارتباطي  منابع  به  نسبت

و   ارتباطـات   موضـوع   بـه   تمايـل   نخسـت : اسـت   تمايـل   دو نوع  داراي  ارتباطي
  تجـارب   بـه   بستگي  هر دو تمايل. منبع  يعني  ارتباط  دوم  طرف  به  تمايل  ديگري
  نسبت  وجود آمده به  گيري تأثير جهت  ها تحت او دارد و تفسير او از پيام  گذشته

در   منبـع   بـه   نسبت  پيام  گيرنده  گيري جهت. پذيرد مي  صورت  و منبع  موضوع  به
 : است  متأثر از چند عامل  جمعي  ارتباطات

  ابهـام   جمعـي   ارتبـاط   وسـايل   پيام  منبع  مفهوم  به  نسبت  پيام  گيرندگان  اينكه  نخست
  كننـده، ويراسـتار، نويسـنده، بـازيگر، ايسـتگاه      تهيـه   از ميـان   داننـد كـه   آنها نمـي . دارند

و   تنـوع   ايـن   آنكـه   هسـتند، حـال    پيام  منبع  كداميك  رسانه  يا صاحبان  تلويزيوني، شبكه
بـا    فنـاوري   اينكـه   دوم. كمتر است  فردي ميان  طاتمنبع، در ارتبا  به  نسبت  ابهام  درنتيجه

را نيـز محـدود     پيـام   منـابع   بـه   نسـبت   مـردم   ها، اطالعـات  كيفيت  انواع  محدود ساختن
  هـاي  هايي، كيفيـت  محدوديت  چنين  واسطه بايد به  مخاطبان  سازند و در موارد زيادي مي

  نمايشـنامه   يـك   كه  مثال، زماني  عنوان به. كنند  خود خلق  را در ذهن  پيام  منابع  به  مربوط
  كـه   گـاه   كشـد يـا آن   تصوير مـي   را به  آن  شود يا تلويزيون مي  از راديو پخش  يا مسابقه
  بـراي   پيـام   و منبـع   از موضـوع   درك  كنند، ميزان اجرا حضور پيدا مي  در محل  مخاطبان
  ارتبـاط   نفـر در محـل    هزاران  كه  شاهد هستيمرو،   از اين. خواهد بود  متفاوت  مخاطبان

  ارتباطات  واسطه به  گران ارتباط  كامل  شناخت  به  خود را نسبت  شوند تا عاليق حاضر مي
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  پيـام   منبـع   توسـط   كـه   اسـت   پيام  ارائه  هاي و روش  اشكال  سوم. ارضا نمايند  فردي ميان
  شـناخت . درآورد  كنتـرل   كنـد و بـه    دسـتكاري  را  شود تا تصاوير ذهني مي  كار گرفته به

  و ساير عوامـل   دوربين، رنگ  ويراستاري، نورپردازي، موسيقي، حركت  همچون  مواردي
  اسـت   اي ويـژه   گيرد، نيازمند دانش مي  بهره  خود از آن  معرفي  براي  پيام  منبع  كه  تكنيكي

  درخصـوص   ايشـان   قبلـي   ستند و با تجاربه  اطالع آنها بي  به  نسبت  مخاطبان  اغلب  كه
 ( ,Ibid دارد  زيـادي   هاي فردي، تفاوت ميان  ارتباطات  منابع  از سوي  كاررفته به  هاي شيوه

(pp.125-127  
تـأثير خـود قـرار      را تحـت   مخاطبان  از سوي  پيام  منبع  شد، شناخت  بيان  كه  عواملي

تـر   ضـعيف   فـردي  ميـان   در ارتباطـات   از منبع  اهيآگ  به  را نسبت  آن  دهد و موقعيت مي
  بازخوردها در ارتباطات  گر و در نتيجه و ارتباط  مخاطب  ترتيب، تعامل  اين  به. سازد مي
  جمعـي   موجود در ارتباطـات   هاي از ابهام  تر، نزديكتر و شفافتر و فارغ واقعي  فردي ميان
 .است

O بـوده   ارتباطي  تطبيقي  در مطالعات  مورد بحث  اتاز موضوع  يكي  پيام  اعتبار منبع  
  نـوعي   كـه   است  پذيرفته  صورت  و ادعاهايي  شده  مطرح  داليلي  خصوص  در اين. است

  اعتبـار چيـزي    كـه   كند، اما بايـد بـدانيم   ديگر قلمداد مي  را معتبرتر از نوعي  از ارتباطات
  دهـد، بلكـه    نسـبت   خاصـي   يا كانـال   از ارتباط  نوعي  را به  فرد بتواند آن  يك  كه  نيست

در   دارد و حتـي   مورد نظر بسـتگي   ارتباطي  موقعيت  اعتبار به  اند كه داده  نشان  تحقيقات
 (,Singletary  است  ذكر شده  مختلف  عامل  و يك  اعتبار منبع، چهل  پژوهش، براي  يك

(1976, pp.316-319 .ــار منبــع ــان  آوردن  روي  ســبب  اعتب ــه  مخاطب از   خاصــي  نــوع  ب
 .گردد مي  ارتباطات

بـر    دليلـي   يـا اينكـه    اسـت   آن  بـودن   ثر در اعتبار منبع، متخصـص  مؤ  از عوامل  يكي
  و تـأثير مبـارزات    نوآوري  اشاعة  دو مطالعة. باشد  وجود نداشته  منبع  بودن  غيرمتخصص

  ارتباطـات   شـوند كـه   مـي   معرفـي   ديـدگاه   ايـن   اصـلي   حاميان  عنوان به  انتخاباتي، اغلب
  بـه   كـه   هـايي  بر ابهـام   است، اما عالوه  جمعي  ارتباطات تر و معتبرتر از اقناعي  فردي ميان
در   مطروحـه   داليـل   مورد ترديد بودن  لحاظ  و به  نوآوري  اشاعة  در تحقيق  آماري  لحاظ
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  توسـط   مطروحـه   اطالعـات   كـه   اسـت   مطـرح نيـز    نظريـه   وجود دارد، اين  دوم  تحقيق
  مزايـايي   داراي  فرستنده  آنها توسط  و كنترل  اي حرفه  پردازش  واسطه به  جمعي  ارتباطات

از   مخاطبـان   دهد، ولي قرار مي  مخاطبان  از سوي  باور بيشتري  را در معرض  آن  كه  است
  سـنجند و بـا درآميخـتن    مي  متخصصان  هاي فردي، آنها را با ديدگاه ميان  ارتباطات  طريق

 (Chaffee, 1988, pp.68-69)كنند مي  آنها را ارزشگذاري  ساير اطالعات

  در ارتباطـات   مخاطبـان   كـه   اسـت   ايـن   اعتبـار منبـع    به  مربوط  ديگر از عوامل  يكي
هـا و نيـز    در سرشـماري   ملحوظ  هاي ويژگي  لحاظ  به  كه  خود مايلند با كساني  اجتماعي

. برقرار كننـد   دارند، ارتباط  مشابهت  اقتصادي  و منابع  اجتماعي، افكار سياسي  هاي ارزش
از   خاصـي   نـوع   بـه   مخاطـب   توجـه   تواند سبب مي  و گيرنده  پيام  فرستنده  ميان  مشابهت
 .ود برگزيندمورد نظر خ  فرايند ارتباطي  عنوان را به  شود و آن  ارتباطي  يا كانال  ارتباط

  بـه   كـه   اسـت   مخاطـب   براي  ثر در اعتبار منبع مؤ  از عوامل  هايي شد گوشه  بيان  آنچه
مـورد    موضـوعات   و طـرح   رسانه  بودن  در دسترس  متعدد ديگر همچون  عوامل  ضميمه
در   جمعـي   يـا ارتباطـات    سـنتي   ارتباطـات   از انـواع   يكـي   گردد كه مي  سبب... و   عالقه

 .قرار گيرد  مردم  انتخاب  ولويتا

  دانشمندان  اعتقاد برخي  به  كه  است  هايي ويژگي  داراي  فردي ميان  ارتباطات •
را پديـد    ايـدئال   مـدلي   فراينـد ارتبـاطي    وجود آنها در يك  اجتماعي  علوم
  ارتباطي  ساير انواع  موفقيت  درخصوص  قضاوت  مالك  مدل  آورد و اين مي

  ايـن  )Schudson( شودسـون . هـا خواهـد بـود    فرد با رسانه  تعامل  از جمله
 :است  زير برشمرده  صورت  ها را به ويژگي

  چهره به چهره  دو نفر در ارتباطات  بازخورد مستمر ميان -

را   در ارتباطـات   كننـدگان  مشـاركت   تنهـا صـداي    فـرد نـه  : چنـد كانالـه    ارتباطات -
 .كند مي  بيند و لمس آنها را مي  شنود، بلكه مي

  خلـق   و در لحظـه   فـرد اسـت    منحصر بـه   ارتباط  محتواي: خودي خودبه  اظهارات -
  . شود مي

 .كند مي  عمل  پيام  گيرنده  در نقش  و زماني  فرستنده  نقش  به  فرد واحد زماني  يك -
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 .است  يكسان  همگان  براي  از ارتباطات  نوع  اين  هنجارهاي -

  شـود، امـا طبيعـي     ثـر واقـع   مؤ  ارتباطات  تواند در موفقيت ها هر چند مي يويژگ  اين
  كنيم، درحاليكـه   ارزيابي  را بايد ناموفق  جمعي  آنها، ارتباطات  قراردادن  با مالك  كه  است

  را معرفـي   جـايگزيني   كاركردهـاي   كـه   است  هايي واقعيت  دربرگيرنده  جمعي  ارتباطات
  عنـوان  بـه . اسـت   نشده  بيني  آنها پيش  براي  جايي  فردي ميان  ارتباطات  لكند و در مد مي

  ارتبـاط   نـوعي   بـا تلفـن    هـر فـردي    زمـاني   يـا تلويزيـوني    راديويي  برنامه  مثال، در يك
  اسـت   پيرو قواعـد خاصـي    پديدآمده  ارتباط. كند برقرار مي  برنامه  را با مجري  فردي ميان
را با   آن  توان و نمي  است  جمعي  ارتباط  وسايل  ها و مقدورات ز محدوديتا  برخاسته  كه

  نـويني   كاركردهـاي   حال  در عين. قرار داد  مورد قضاوت  فردي ميان  ارتباطات  هاي مالك
 از آنها در ارتباطـات   اثري  كه  است  وجود آمده ها به نو با رسانه  هاي تعامل  نوع  در اثر اين

  نـوع   از ايـن   گيـري  توانـد بـا بهـره    فرد مي  يك  اينكه  يافت، از جمله  توان نمي  ديفر ميان
  ارتباطـات   معمـولِ   در شرايط  برساند كه  كساني  گوش  خود را به  يا خواسته  ارتباط، پيام

 .آنها وجود ندارد  به  دسترسي  فردي، امكان ميان

  تلويزيون  هاي ويژگي  به  نگاهي) ب

  پيـدايش   دارد كـه   اذعـان   واقعيت  اين  يونسكو به  برايد و سازمان  مك  كميسيون  گزارش
  هـاي  از رسـانه   بهتـر از هـر يـك     وسيله  و شايد اين  بوده  رويكرد بسيار جالبي  تلويزيون
  است، در خـود خالصـه    پديد آمده  ارتباطات  در حوزه  را كه  هايي ديگر پيشرفت  جمعي

 (Schudson, 1978, pp. 320-329). كند مي

بـا سـاير     تواند در مقايسه مي  رسانه  اين  كه  است  چنان  تلويزيون  فناوري  هاي قابليت
، 1374دور،   امـه (كنـد    ارائـه   واقعـي   زندگي  نزديكتر به  جمعي، محتوايي  ارتباط  وسايل

  محتـواي   گـذاردن   شنمـاي   در به  تلويزيون  هاي توانمندي  اين  در واقع، در نتيجة). 4ص
قـرار    ارتباطي  وسايل  مخاطبان  ها مورد استفاده از ساير رسانه  بيش  كه  است  گونه  زندگي

را بـا    تلويزيـون   تماشـاگر، صـحنه    گـويي   لوهـان   مـك   قـول   به  كه  اي گيرد، تا اندازه مي
 ).47  ، ص1364كازنو، (كند  مي  خود لمس  چشمان
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). 275  ، ص1383دفلـوئر،  (داننـد   مـي   جمعي  ارتباط  وسيلة  ترينرا محبوب  رسانه  اين
در   كـه   اسـت   جمعـي   ارتباط  وسايل  مجموعة  به  مربوط  رسانه  اين  هاي از ويژگي  برخي
  اهـم   در ادامـه . باشـد  مـي   تلويزيـون   نيز خاص  و بخشي  كرديم  آنها اشاره  به  قبل  بخش

 :ايم را برشمرده  رسانه  اين  هاي ها و محدوديت توانمندي

بسـيار زيـاد     با وسعت  پوشش  تحت  حوزه  و تنظيم  سريع، مداوم  انتشاري  داراي •
 .تر است راديو ضعيف  به  توانمندتر و نسبت  مطبوعات  به  نسبت  جهت  و از اين  است

ود وج به  و حركت  عناصر تصوير، موسيقي، كالم، نوشته، افكت  از تركيب  آن  پيام •
  و راديو امكان  مانند مطبوعات  جمعي  ارتباط  ساير وسايل  به  عناصر نسبت  اين. آيد مي

 .سازد مي  فراهم  مخاطبان  را براي  پيام  به  مربوط  هاي از كيفيت  گيري در بهره  بيشتري

آنهـا    ثبـات  و بـي   پخـش   از سـرعت   كه  تلويزيوني  هاي پيام  بودن  دوام  ار و كم فر •
گـردد، هرچنـد    مـي   مانند آمـوزش   آن  كاركردهاي  برخي  تضعيف  شود، سبب مي  شينا

برخوردار اسـت،    بيشتري  از دوام  بيشتر مخاطبان  توجه  جلب  واسطه راديو به  به  نسبت
 .هستند  نگهداري  مانند، قابل مي  كاغذ ثابت  بر روي  چون  مطبوعات  هاي اما پيام

  قول  گيرد و به كار مي را به  مخاطبان  جمعي  ارتباط  ر وسايلاز ساي  بيش  تلويزيون •
ترتيـب،    ايـن   به. كند مي  تبديل  مخاطبان  سرد براي  اي رسانه  را به  تلويزيون  لوهان  مك

بماننـد و بـا     ثابت  در محلي  تلويزيوني  هاي پيام  دريافت  شوند براي ناچار مي  مخاطبان
. بكشـند   از ساير كارهـا دسـت    تلويزيوني  هاي برنامه  ماشايت  خود به  وقت  اختصاص

 .وجود ندارد  ويژگي  اين  در راديو و مطبوعات  آنكه  حال

و نيـز    تلويزيـوني   هاي گيرنده  و سنگيني  بودن  گران  واسطه به  پيام  دريافت  شرايط •
  ايـن   اديو و مطبوعاتدشوارتر است، اما در ر  دست  و از اين  با آن  فاصله  رعايت  لزوم

 .نمايد تر مي الوصول سهل  شرايط

مـورد    زمـان   رو انتخـاب   و از ايـن   است  يكسويه  در آن  ارتباط  طور كلي، نوع به •
بازخورد   دريافت  امكان  كه  گونه نيست، همان  مخاطب  ارادة  به  پيام  دريافت  براي  عالقه

 .وجود ندارد  معمول  در شرايط

ديني،   در صحنة. وجود دارد  قوي  هاي تلويزيوني، اسطوره  هاي أثير برنامهت  دربارة •
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  در خانـه   هـم   هـا نفـر آن   ميليون  خود را به  پيام  تواند ادعا كند كه مي  سنتي  رسانه  كدام
و تأثيرگـذار    خـود جـذاب    بيننـدگان   اغلـب   براي  تلويزيون. رساند مي  آنها و هر روزه

و   آمـوزش   همچـون   فرهنگـي  -  اجتمـاعي   نهادهـاي   برخي  رخالفب  تلويزيون. است
از مطلـوبترين،    يكـي   نيسـت، بلكـه    فرعـي   و گاه  مقطعي  آحاد مردم  در زندگي  دولت

  تلويزيـون . شـود  مـي   معاصـر شـمرده    زنـدگي   هاي فعاليت  و تأثيرگذارترين  جذابترين
فراغـت،    يعنـي   زنـدگي   كليـدي   مينهدر ز  آن  محوري  و نقش  معناست  حاوي  همچنين

طـور   بـه . اسـت   معاصـر شـده    فرهنگـي   معاني  ساختمان  در قلب  آن  قرار گرفتن  سبب
هاسـت،   هنجارهـا و ارزش   جديد و عامل  فرهنگي  كننده روايت  يك  خالصه، تلويزيون

 .و اخبار است  اطالعات  عامل  كه  ميزان  همان  به

در   تلويزيـون   هـاي  برنامـه   اينكـه   صـرف . آميز است  اغراق  يشد تا حدود  بيان  آنچه
  بـه   با توجه. بينند آنها را مي  نيز مردم  واقعاً  كه  نيست  اين  معناي  شود، به مي  پخش  منازل
  تقويت  تواند در نقش مي  مخاطبان، تلويزيون  بودن  فعال  واقعيت  به  و قرين  غالب  ديدگاه

  ايـن . را نـدارد   دينـي   تغييـر عقايـد و باورهـاي     باشد و توانايي  ا موفقه باورها و نگرش
را   رسـانه   مورد دلخـواه   شكل  آنكه  دهد، نه مي  را شكل  ارتباطي  وسيله  كه  است  مخاطب

  او ارائـه   را بـه   توانـد آنچـه   خـود مـي    روانـي   با انتخاب  كه  اوست  يعني. خود بگيرد  به
  كـردن   يـا خـاموش    تغييـر دادن   خود يعني  فيزيكي  رد كند و با انتخابيا   شود، قبول مي

 .باشد  داشته  تعامل  ها با رسانه كانال

  انجـام   سـنتي   كنندگان مسير روايت  خود را در همان  كنندگي كاركرد روايت  تلويزيون
ـ   بـه . پـذيرد  مـي   صـورت   فرايند ديـالكتيكي   در يك  اقدام  دهد، اما اين مي   معنـا كـه    ناي

جديـد    هـاي  در زمينه  مخاطبان  حال  شود تا مناسب مي  متكامل  با فرهنگ  ها همراه روايت
  مخاطبـان   گرديـد، اغلـب    بيـان   الكترونيـك   كليساي  در تجربه  كه  گونه همان. باشد  بياني

  نشـان   العـات مط. اند داشته  اجتماعي  و مستقيم  فردي ميان  ارتباط  بر اهميت  تأكيد بيشتري
مقصـود    هـاي  از برنامـه   خـود را خـارج    دينـي، معـاني    هـاي  برنامه  مخاطبان  دهد كه مي
 (,Hoover. آنهـا دارد   بـراي   نمـادين   بيشتر صـورت   برنامه  سازند و اين مي  كنندگان تهيه

(op.cit., pp. 220-245  
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  دهد كـه  مي  نشان  حيمسي  ديني  هاي برنامه  درخصوص  شده  انجام  تحقيقات  همچنين
  ديـن   پروپـا قـرص    طرفـداران   كـه   اسـت   كساني  براي  الكترونيك  كليساي  كاربرد اصلي

  جمعيـت   از ايـن   افراد خارج  دارند و براي  محكمي  ديني  شوند و تقيدهاي مي  محسوب
  نتيجـه   تـوان  رو، مـي   از ايـن . (Marty, 1982, p.280)ندارد   باوران، كاربرد چنداني  دين

شـود،   و فراگيـر تصـور مـي     عمومي  آنچه  برخالف  تلويزيوني  هاي برنامه  تأثيرات  گرفت
  آنها وابسـته   وجود آمده به  از پيش  و عاليق  و معاني  مخاطبان  فرهنگي  خاستگاه  بيشتر به

 .است

   ايراني  مخاطبان  از ديدگاه  كاركردي  هاي مزيت) ج

  از بازخوردهـاي   كـه   هر فرايند ارتباطي. است  ارتباطات  ود اصليتأثير بر مخاطبان، مقص
نگـذارد،    وقعـي   آنـان   ها و عاليق نيازها، خواسته  به  بماند و در توليد پيام  غافل  مخاطبان

  اسـت   رفتـه   تا بدانجا پـيش   در ارتباطات  پيامگيران  اهميت. است  رفته  بيراهه  به  گمان بي
برخوردارنـد و    اي ويـژه   از موقعيـت   محـور، اكنـون    مخاطـب   لگوهـاي هـا و ا  نظريه  كه

  مخاطبـان   بازخوردهـاي   دريافـت   بـراي   بسيار گزافي  هاي دنيا هزينه  اي رسانه  هاي شبكه
در فراينـد    بيشـتر مخاطبـان    بخشـي  مشـاركت . كننـد  مـي   صـرف   آنان  خود و نيازسنجي
تـأثير    را تحـت   ارتباطي  نوين  هاي فناوري  روزافزون  اي گونه به  كه  است  ارتباطات، اصلي

  بـراي   دسـتاويزي   ارتبـاطي، مخاطبـان    پيچيـده   هر چند در معادالت. است  خود قرارداده
  سـرانجام   ارتبـاطي   هـيچ   مخاطـب   انـد، امـا بـدون    ها بوده رسانه  مقاصد صاحبان  تحقيق

 . نخواهد داشت

  را مـالك   مخاطبان  هاي نظر و خواسته  تأمين  افراطي  يها ديدگاه  بخواهيم  اينكه  بدون
  دينـي   ارتباطـات   الگوي  در بررسي  مردم  هاي ديدگاه  به  است  خود قرار دهيم، الزم  عمل
شـد و    هـا مطـرح   ديدگاه  اين  بررسي  به  مربوط  از نتايج  از اين، اجمالي  پيش. كنيم  توجه
  ارزيـابي   بـه   مربـوط   دسـتاوردهاي   بحـث، مهمتـرين    يـاني مقصـود پا   به  با عنايت  اكنون

 .كنيم مي  را بازبيني  دين  هاي رسانه  كاركردي  هاي از مزيت  مخاطبان

از   شـود، يكـي   مـي   را شـامل   درصـد مـردم   90حـدود    كـه   بـا مخاطبـاني    تلويزيون



 ها و دين رسانه/  218

كـاركرد    مهمترين. است  العاده فوق  دربرگيري  با ويژگي  ها در ايران رسانه  ترين پرمخاطب
بـا    از آن  و پـس   است  فراغت  اوقات  و پر كردن  مخاطبان، سرگرمي  از ديدگاه  رسانه  اين

. قـرار دارنـد    و ارشـادي   آموزشي  و سپس  رساني اطالع  كاركردهاي  توجه  قابل  اي فاصله
  نيست، امـا نشـان    و ارشادي  آموزشي  كاركردهاي  مورد نظر نبودن  معناي  به  هر چند اين

اسـت، لـذا بايـد      رساني اطالع  و سپس  كاربرد تلويزيون، سرگرمي  ترين اصلي  دهد كه مي
شـد،    انجـام   اصـلي   وظيفـه   اين  كه  گاه  و آن  ثر آنها پرداخت مؤ  تأمين  به  نخست  در گام
  نسـل   اينكـه   ويژه به. نمود  ساير كاركردها معطوف  به  توان را مي  انساني  ها و نيروي هزينه
  اوقاعـت   پـر كـردن    بـه   جامعـه   سـني   هـاي  از ساير گروه  ساز كشور بيش  و آينده  جوان
 .نظر دارند  تلويزيون  كننده سرگرم  هاي خود با برنامه  فراغت

دارنـد و    ديـن   به  بسياري  مندي ديني، عالقه  هاي پيام  در معرض  افراد  حدود دو سوم
توانـد نشـانگر    آمار مـي   هر چند اين. هستند  عالقه يا بي  است  نسبي  سايرين  مندي عالقه
  نـه   هـاي  بـا ويژگـي    از جامعـه   تـوجهي   قابل  باشد، اما وجود بخش  جامعه  مذهبي  بافت

  اغلـب   اينكـه   ويـژه  آيد، به شمار مي ها به رسانه  همه  براي  ديني، هشداري  مطلوب  چندان
  هاي بايد در برنامه  ديني  هاي رسانه. دهند مي  تشكيل  و جوانان  وجوانانرا ن  مردم  جمعيت

در نظـر بگيرنـد     از مخاطبان  دسته  اين  نيازهاي  و تأمين  جذب  براي  اي ويژه  خود جايگاه
  جـوان   مـورد نظـر نسـل     دينـي   و محتواي  سازي  پيام  بر كاركردها، اشكال  خصوص و به

 .تأكيد كنند  جامعه

  تلويزيــون  دينــي  هــاي موجــود برنامــه  از وضــعيت  مخاطبــان  اغلــب  كلــي  ارزيــابي
  نبايـد ايـن    دهـد كـه   مـي   نشـان   سـاير نتـايج    است، اما بررسـي   داشته  مثبت  گيري جهت
  هـاي  انگيزه  داد و احتماالً  ها نسبت برنامه  اين  مطلوب  هاي ويژگي  را به  مثبت  هاي واكنش
  هـاي  ميـان، برنامـه    در ايـن . آيد شمار مي  ها به ارزيابي  اين  عامل  مهمترين  نمخاطبا  ديني
  را جلـب   مخاطبـان   و رضـايت   بيننده  زياد بيشترين  با كاركرد سرگرمي، با اختالف  ديني
  بـا توجـه  . قرار دارد  رساني و اطالع  ارشادي، آموزشي  هاي برنامه  از آن  و پس  است  كرده

از اظهـار نظـر     مـانع   مورد بررسـي   هاي از برنامه  بر هر يك  حاكم  خاص  شرايط  اينكه  به
  ديني  هاي در برنامه  كاركرد سرگرمي  العادة فوق  هاي جذابيت  به  توان شود، تنها مي مي  عام
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  اما جالب. داشت  اي اشاره  ديني  رساني كاركرد اطالع  در تأمين  مشهود تلويزيون  و ضعف
  اوقـات   نيـاز پركـردن    ها، تـأمين  برنامه  از برخي  بينندگان  كلي  بندي در جمع  بدانيم  است

  و رويدادهاي  مسائل  رساني، در زمينه و نيز اطالع  ديني  كننده سرگرم  هاي با برنامه  فراغت
ار از نيـاز بسـي    نشـان   و ايـن   اسـت   ها بوده برنامه  مذهبي، كمتر از ساير كاركردها در اين

  درخصـوص   نيـاز مخاطبـان   انتظار و  كه  گرفت  نتيجه  توان مي  در مجموع. دارد  مخاطبان
و   بسيار زيادتر از ساير مـوارد اسـت    تلويزيون  ديني  رساني و اطالع  دو كاركرد سرگرمي

  مانـده   معطل  ها ديني در برنامه  از سايرين  بيش  و اقشار تحصيلكرده  جوان  نسل  انتظارات
 .است

شـوند، از   مـي   تهيه  اسالمي  معارف  فراگيري  با هدف  كه  آموزشي  هاي هر چند برنامه
  مخاطبـان   دهـد كـه   مـي   نشـان   برخوردار نيستند، اما نتـايج   نزد مخاطبان  مناسبي  جايگاه
  ياسـالم   معلومـات   و فراگيـري   دانـش   ها را باال رفتن برنامه  اين  مشاهده  نتيجه  بيشترين

  مـردم   رضـايت   دليل  مهمترين  بودن  كاركردها، آموزنده  دانند و در تمامي مي) درصد51(
را نبايد تنها در   آموزش كه  گرفت  نتيجه  توان مي  ترتيب  اين  به. است  هايي برنامه  از چنين
  د ايـن خـو   نوبـه   تواند به مي  ديني  هاي برنامه  همه  جستجو كرد، بلكه  آموزشي  هاي برنامه

  در ايـران   ديني  سنتي  هاي رسانه  ما دربارة  بررسي  كه  گونه همان. سازند  مقصود را محقق
  رسـانه   ايـن   آموزش، كاركرد تأسيسـي   كه  است  ديني  علوم  تنها در مدارس  داد كه  نشان

  هـاي  انهرسـ   از خـالل   اسالمي  معارف  يادگيري  از فرايندهاي  آيد، اما بسياري شمار مي به
 . است  نبوده  آنها آموزشي  كاركرد اصلي  افتند كه مي  اتفاق  اسالمي  ديگر سنتي

مـورد    نـوين   جمعـي   ارتبـاط   و وسـايل   ديني  سنتي  هاي رسانه  كاركردهاي  كه  زماني
  تـرين  هنـوز اصـلي    ديني  سنتي  هاي رسانه  شد كه  قرار گرفت، مشخص  مخاطبان  ارزيابي
اسـالم،    از ديـدگاه   آن  اصـلي   وظيفـه   كـه   خانواده. آيند شمار مي به  ايران  مردم  نيدي  منابع
قلمداد   ديني  سنتي  رسانة  عنوان را به  رو، آن  و از اين  است  من مؤ  فرزندان  و تربيت  تعليم

و   مجـالس   از آن  رود و پـس  شـمار مـي   بـه   مورد نظر مردم  ديني  رسانه  كرديم، نخستين
هـا و سـاير    هـا، تكيـه   ها، هيأت و دعا، حسينيه  خواني روضه  مجالس  شامل  مذهبي  مراسم

  ارتباط  وسايل  از ميان. شود، قرار دارد برگزار مي  و عبادي  ديني  مراسم  در آن  كه  مواردي
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  و مراسـم   مجـالس   مشـابه   تقريبـاً   از جايگـاهي   تلويزيـون   ديني  هاي نوين، برنامه  جمعي
شـمار   بـه   ايـران   دينـي   ممتاز در ارتباطات  نظر موقعيتي  از اين  كه  برخوردار است  عبادي

 .قرار دارند  ديني  مطبوعات  هم  از آن  آيد و پس مي

  و مراسـم   دينـي، مجـالس    موضـوع   خـود بـا يـك     فراغت  اوقات  گذران  براي  مردم
با تأكيد بـر    كاركرد سرگرمي  اما چنانچه دهند، مي  را ترجيح  و تلويزيون  مذهبي، خانواده

محـدود    و تلويزيـون   خانواده  ها به رسانه  كنيم، اين  خاطر را لحاظ  و ارتباط  ايجاد شادي
  برخوردارنـد كـه    كننـدگي  سرگرم  از ويژگي  اعياد ديني  تنها مجالس  خواهد شد، چرا كه

  ديني  آموزش  رسانة  مهمترين  انوادهخ. گردد طور محدود برگزار مي نيز به  مجالسي  چنين
و   مـذهبي   و مراسـم   توجـه، تلويزيـون، مجـالس    قابـل   اي و بـا فاصـله    از آن  پس. است

  مخاطبـان   بـراي   دينـي   معـارف   و فراگيـري   را در آمـوزش   اصـلي   نقش  ديني  مطبوعات
  هـا مـورد اسـتفاده    از سـاير رسـانه    بـيش   دينـي   مطبوعات  رساني كاركرد اطالع. اند داشته

  دينـي   رساني را در اطالع  نقش  مهمترين  و تلويزيون  خانواده  از آن  و پس  است  مخاطبان
  و مجـالس   در خـانواده   و رفتار دينـي   احساس  يا ترغيب  كاركرد ارشادي. دارند  بر عهده

نيـز    تلويزيـون   دينـي   هـاي  و برنامه  است  ها مدنظر مخاطبان از ساير رسانه  مذهبي، بيش
  ها بـه  برنامه  محتواي  در تحليل  كه(  سنتي  هاي رسانه  ارشادي  محصوالت  با پخش  عمدتاً

 .بعد قرار دارد  در رتبه) شد  آنها اشاره  مشخصات

را » اسـالمي   معارف  و فراگيري  آموزش«و » ارشاد ديني»  نياز خود به  ايراني  مخاطبان
  شـامل (  دينـي   سـنتي   هـاي  رسـانه   و آموزشـي   كاركرد ارشاديدر   و اصلي  طور عمده به

...) و   دينـي   هـاي  دينـي، منبرهـا و سـخنراني     مذهبي، خانواده، دروس  و مراسم  مجالس
  را در يـك   سـنتي   هـاي  رسانه  از نقش  كاركردها، حدود نيمي  كنند و در اين جستجو مي

  نسـبت ) تلويزيون، راديو و مطبوعات  شامل(  نوين  جمعي  ارتباط  وسايل  به  كمي  مقياس
گرديـد،    نيز مشـخص   در ايران  ديني  سنتي  هاي رسانه  در بررسي  كه  گونه همان. دهند مي

  همـان )   دينـي   علـوم   جز مـدارس  به(  اسالمي  سنتي  هاي رسانه  و تأسيسي  كاركرد اصلي
  و جايگاه  دانش  آموختن  به  اسالم مكرر  هاي توصيه  همچنين. است  بوده  كاركرد ارشادي

اسـالمي،    هـاي  رسـانه   در تمـامي   كـه   اسـت   شـده   سبب) ع(معصومين  در سيره  آن  ويژه
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 .قرار گيرد  مورد توجه  كاركرد دوم  عنوان به  تدريج به  اسالمي  معلومات  فراگيري  موضوع

  رسـاني  كاركرد اطـالع   براي  سانيك  نسبتاً  نقشي  ديني  از رويدادهاي  اطالع  براي  مردم
  در تحليـل   كـه   گونـه  هستند، همان  قائل  مدرن  جمعي  و ارتباطات  ديني  سنتي  هاي رسانه

اخبـار و    تبـادل   بـراي   محلـي   آنهـا همـواره    كه  ديديم  اسالمي  سنتي  هاي رسانه  ارتباطي
آنهـا را    جمعـي   هـاي  رسـانه   يبـاال   هاي قابليت  اند، همچنانكه بوده  اجتماعي  رويدادهاي

بخواهنـد    چنانكـه   مخاطبـان . اسـت   معاصر ساخته  قدرتمند دنياي  خبري  منابع  به  تبديل
طـور    را بـه   دينـي   سـنتي   هاي بگذرانند، رسانه  ديني  خود را با موضوعات  فراغت  اوقات
را نيـز در نظـر     رميسـرگ   گزينند، اما اگر موضـوع  برمي  جمعي  هاي از رسانه  بيش  نسبي

  سـنتي   هـاي  بـر رسـانه    تلويزيون  ويژه به  جمعي  ارتباط  وسايل  بگيريم، كاركرد سرگرمي
 . يابد مي  نسبي  برتري

  دين  تلويزيوني  آموزش  براي  اصولي

  بـر موجوديـت    و وقـوف   در عصر نـوگرايي   ارتباطات  حقايق  در كاوش  تالش  سرانجام
  انتخـاب   مـا را بـه    كـه   ساخت  را روشن  هايي ايران، واقعيت  و حال  در گذشته  ارتباطات
  ديـدگاه   همـان   سيسـتم   ايـن . كـرد   ترغيب  مدرن ـ  سنتي  متعامل  ارتباطي  سيستم  ديدگاه
را   نـوين   جمعـي   ارتباط  و وسايل  سنتي  ارتباطات  واقعي  تواند جايگاه مي  كه  است  نظري

  نـوگرايي   مطلـوب   شـرايط   جسـتجوي . كنـد   تبيـين   و نـوگرايي   عهتوس  رو به  در جوامع
  مفهـوم   اسـالمي، مـا را متوجـه     از انقـالب   پـس   ايـران   و ارتباطـات   در فرهنگ  ارتباطي

  دينـي   ارتباطـات   ريـزان  و برنامـه   سياسـتگذاران   واژه، به  اين  نمود تا با افزودن  همگرايي
  پديد آمده  مقتضياتي  از اسالم  پس  ايران  تاريخ  بار در طول  نخستين  براي  كه  كنيم  توصيه
  و معاضـدت   همگرايـي   گذشـته، آرزوي   واگرايانـه   و تجربيـات   دور از موانع  تا به  است

  اسـالم، تحقـق    مقاصد عاليه  در جهت  جمعي  ارتباط  و وسايل  سنتي  هاي رسانه  همسوي
  و اصـولي   ارتباطي  سيستم  بر اين  حاكم  مباني  گرو شناخت در  مهم  اين  به  دستيابي. يابد
  هـا را فـراهم   رسـانه   دينـي   كاركردهـاي   همگرايـي   سيستم، زمينة  اين  در درون  كه  است
 .سازد مي
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  را در چنـين   ايـران   اسـالمي   جمهـوري   تلويزيـون   از طريـق   دينـي   آموزش  ما امكان
در   دينـي   موجـود ارتباطـات    وضـعيت   گويـاي   هم  كه  نظامي. كنيم جستجو مي  سيستمي

  ايـن   در پايـان . دارد  از ارتباطـات   بخـش   ايـن   مطلـوب   جايگاه  به  نگاه  و هم  است  ايران
  اشـاره   از تلويزيـون   ديـن   آمـوزش   امكـان   مناسـب   مورد نظر در تحقق  اصول  نوشتار به
  و تربيت  تعليم  محيط  در زيست  اصول  اين  گيريكار به  كه  بريم كرد و از ياد نمي  خواهيم
  هـاي  بـا ارزش   تطبيق  آن، به  يابد و ارزشمندي خود را مي  راستين  معني  كه  است  اسالمي
 .است  در عمل  اسالمي

   مدرن ـ  سنتي  ارتباطات  و پوياي  متعامل  سيستم: اول  اصل

  بـه   جمعـي   و ارتباطات  سنتي  ارتباطات  لمعا  جدايي  با فرض  موجود كه  قالبي  تصورات
. شـوند   كنـار گـذارده    پردازند، بايد يكسره مي  ارتباطي  و مدرنيسم  سنت  موضوع  بررسي
كننـد   مـي   هدايت  جديد ارتباطي  شناسي گونه  نوعي  ما را به  اجتماعي  هاي واقعيت  امروزه

دارنـد    مشـاركت   افـرادي   سنتي  رتباطاتدر ا. رسانه  فرد حضور دارد و هم  هم  در آن  كه
را   سـنتي   قرار دارنـد و ارتباطـات    جمعي  هاي رسانه  هاي پيام  در معرض  خود همواره  كه

  در ارتباطـات   كـه   گونـه  دهنـد، همـان   تأثير آنها قـرار مـي    تحت  يا ناخواسته  نيز خواسته
  اشـتغال   سـازي  و پيـام   آفرينـي  ارتبـاط   به  سنتي  هاي رسانه  هاي جمعي، افراد متأثر از پيام

 .دارند

گيرنـد   كار مي را به  ارتباطي  از وسايل  سنتي، بسياري  هاي رسانه  نيز، امروزه  از بعد فناوري
جوينـد   خود سود مـي   هاي مزيت  و تكميل  تقويت  آنها براي  ارتباطي  و از كاركردها و مزاياي

. باشـد   نشـده   كـار گرفتـه   بـه   ها در فرايند آن از رسانه  عينو  كه  يافت  توان مي  و كمتر موردي
را   آن  افـراد، شـاكله    ميان  جمله، ارتباطات  در يك  كه  سنتي  ارتباطات  هاي تكنيك  كه  همچنان
  دسـت، حضـوري    و از ايـن   مسـابقات   و تلفني  حضوري  دهد همانند گفتگوهاي مي  تشكيل

  هـاي  رسـانه   محصوالت  برخي  بر اينكه  عالوه. است  يافته  جمعي  ارتباط  چشمگير در وسايل
 . اند خود باز كرده  براي  جايي  جمعي  ارتباط  وسايل  هاي در برنامه  سنتي

و   اي خطـي، دو پلـه    خـود را از فراينـدهاي    نگاه  كه  است  آن  مقتضي  شرايطي  چنين
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  شـامل   سيسـتم   ايـن . ارتقا بخشـيم   باطاتدر ارت  سيستمي  ديدگاه  به  ارتباطي  اي چند پله
كند؛ افكـار،   مي  آورد و پردازش مي  دست خود را به  بشر اطالعات  كه  است  هايي راه  همه

  و بازيافـت   ها را كدگـذاري، ارسـال   سازد؛ پيام مي  خود را نمادين  و تجربيات  احساسات
  محيط  زيست  كاركردها به  اين  كه  هايي پردازد؛ و نيز راه ها مي پيام  نگاهداري  كند و به مي

  يـك   عنـوان  به  جمعي  ارتباطات  به  سيستمي  در مدل. شود مي  مربوط  فرهنگي ـ  اجتماعي
از   جزئـي   بلكـه . شـود  نمـي   گـذارد، نگـاه   تأثير مي  منفعل  بر مخاطبان  كه  خارجي  نيروي
را   فـردي  ميـان   ارتباطـات   تـوان  نميهمچنين، . آيد مي  حساب  به  دروني  و عاملي  سيستم
  اجتمـاعي   و آنهـا را بـا محـيط     داشـته   بر افراد احاطه  كه  دانست  اي رسانه  از ارتباط  فارغ

  همـراه  را با خود به  فرض  انساني، اين  ارتباطات  به  سيستمي  ديدگاه. است  درگير ساخته
و   يـا باواسـطه    ي، غيـر كالمـي، مسـتقيم   از كالمـ   اعم ـ  ورودي  هاي پيام  تمامي  دارد كه

  دهـد كـه   مـي   او يـاري   گذارد و بـه  فرد تأثير مي  دروني  بر حاالت ـ  هدفمند يا تصادفي
  رفتارهـاي (  ديگـري   و بـه ) فـردي  درون  رفتارهـاي (خـود    از فـرد بـه    خروجي  هاي پيام

از   كـاركرد هـر يـك     خود را بـر چگـونگي    توجه  ديدگاه  اين. بخشد  سامان) فردي برون
 .سازد متمركز مي  كلي  ارتباطي  سيستم  در ساخت  عناصر ارتباطي

  سنتي  ارتباطات  در آن  معنا كه  اين  به. است  آن  بودن  سيستم، متعامل  اين  مهم  ويژگي
  با يكديگر ارتبـاط   انساني  ارتباطات  دو بعد مهم  عنوان به  جمعي  و ارتباطات) فردي ميان(
شـود   مي  مستمر تلقي  فرايندي  انساني  سيستمي، ارتباطات  نگاه  نوع  در اين. دارند  تعاملم

  را پاسـخ   انسـان   تا نيازهاي  است  و تعامل  تبادل  در حال  بشري  با ساير عناصر حيات  كه
  بـان مخاط. سـازد  مي  محقق  و محيط  با ديگران  ارتباط  را از طريق  مهم  اين  گويد و انسان

از   اعـم   ارتبـاطي   هـاي  كانـال   همـه   آينـد كـه   شمار مـي  به  سيستم  ارتباطات، عناصر فعال
  خـود را مرتفـع    و اجتمـاعي   فـردي   گيرند تا نيازهـاي  كار مي را به  فردي و ميان  اي رسانه
  هـاي  از ورودي  بخشـي   منزلـة  خـود بـه    ها و رفتارهاي با پيام  در مقابل، مخاطبان. سازند

  بـه . گذارنـد  تأثير مـي   جمعي  ارتباط  وسايل  آفرينان پيام  ها و رفتارهاي يستم، بر نگرشس
  متفـاوت   سـاختارهايي   داراي  كـه   فـردي  ميـان   و ارتباطات  جمعي  ترتيب، ارتباطات  اين

  و هـم   آفرينـان  بـر پيـام    دهنـد و هـم   مـي   هـا را شـكل   با يكديگر پيـام   هستند، در تعامل



 ها و دين رسانه/  224

 .گذارند تأثير مي  آن  ندگانكن دريافت

در برابـر    ديـدگاه   ايـن . اسـت   آن  پويـايي   سيسـتم   ايـن   هـاي  ديگـر از ويژگـي    يكي
آنهـا را طـرد     دهد و نـه  مي  نشان  مقاومتي  نه  انساني  در ارتباطات  پديد آمده  هاي نوآوري

از   آوري روي  سبب  كه  ارتباطات  هاي مستمر در فناوري  خود را با تحوالت  كند، بلكه مي
  فـوق   هـاي  نيـز فنـاوري    شد و امروزه  ارتباطات  الكترونيك  هاي كانال  به  چاپي  هاي كانال

ــراي  الزم  دهــد و تغييــرات مــي  را در دســتور كــار خــود دارد، تطبيــق  اي پيشــرفته   را ب
 .آورد وجود مي به  نوين  شرايط  به  مناسب  پاسخگويي

و   اي رسـانه   ارتباطـات   را بـه   اجتمـاعي   پويـا، سيسـتم    متعامـل   ارتباطي  سيستم  مدل
 .زند ما پيوند مي  و اجتماعي  فردي  نيازهاي  ها را به رسانه  فردي  كاربردهاي

  سيستمي  درون  همگرا و مكمل  روابط: دوم  اصل

  ، ممكـن پويـا   متعامـل   سيسـتم   در درون  سنتي  و ارتباطات  جمعي  ارتباطات  ميان  روابط
  دو گونـه   خـود بـه    همگرايـي   ، كـه همگراو  واگرا: پيدا كند  تحقق  دو صورت  به  است
  هـاي  كانـال   پـذيرد كـه   مـي   صـورت   واگرا زمـاني   رابطه. شود مي  تقسيم  مكملو   مشابه

  نـوع   ايـن . در تضاد با يكديگر باشـند   را توليد كنند كه  هايي و مدرن، پيام  سنتي  مختلف
  از جملـه   مختلفـي   نتـايج   اسـت   دارد ممكـن   نزديـك   پيونـدي   با اعتبـار منبـع    كه  هرابط

  برخـي   يكديگر و مهجـور مانـدن    كاركردها و تأثيرات  سازي مخاطبان، خنثي  سردرگمي
  شـرايطي   درچنـين   باشد و مخاطبـان   داشته  را در پي  دست  و از اين  ارتباطي  كاركردهاي

  اطالعـات   كسـب   بـراي   محدود كننـد يـا اينكـه     خاص  هاي كانال  به مجبورند يا خود را
 .نمايند  متعدد مراجعه  هاي كانال  بيشتر به

ارتبـاطي، بـا يكـديگر      گونـاگون   هـاي  كانـال   در آن  كـه   است  اي همگرا، رابطه  رابطه
ـ     باشند يا يكـديگر را تكميـل    داشته  پوشاني و هم  مشابهت آنهـا    اطيكننـد و برآينـد ارتب
  هـاي  كانـال   كـه   اسـت   همگرايانه  از رابطه  نوعي  آن  مشابهت. گرا و همسو باشد وحدت
  نـوع   ايـن   اگـر چـه  . كنند مي  پوشان و هم  يكسان  هاي توليد پيام  به  اقدام  ارتباطي  مختلف
  امـا گسـترش  ثـر باشـد،    مؤ  ارسالي  هاي پيام  به  اعتماد مخاطبان  تواند در تقويت مي  رابطه
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  با دستيابي  گران ارتباط  زياد از سوي  و نيروي  هزينه  صرف  مستلزم  رساني از پيام  نوع  اين
  مخاطبـان   شـمار نيازهـاي   تعـداد بـي    كمتـر بـه    و پاسخگويي  مقاصد محدود ارتباطي  به

 . خواهد داشت  همراه را به  آنان  نيز دلزدگي  خواهد بود و گاه

  ارائـه   از كانالي  اطالعات  آيد كه پديد مي  ارتباطي، زماني  هاي كانال  يانم  مكمل  روابط
نـدارد،    كانـال   يك  به  دسترسي  اي گيرنده  وقتي  نكند يا اينكه  را ارسال  آن  شود و ديگري

  همگرايانه  روابط  رابطه، از جمله  نوع  اين. آورد  دست به  ديگري  را از طريق  اطالعات  آن
  خـود از طريـق    متنـوع   عاليـق   بـه   مخاطبـان   دسـتيابي   تواند امكان مي  آيد كه شمار مي به

 .سازد  را فراهم  در دسترس  هاي كانال

شـد،    بيـان   كـه   گونه و همان  است  ديگري  اصل  مدرن ـ  سنتي  همگرا و مكمل  روابط
و   سـنتي   ارتباطـات   انـواع   كنـد كـه   امروز اقتضا مي  در ايران  و ارتباطات  فرهنگ  شرايط
خـود    در كاركردهـاي   در محتـوا و هـم    هـم   واگرايانه  و نه  همگرايانه  در مسيري  جمعي
  هـاي  منـدي  عالقـه   فرايند ارتباطي  خروجي  باشد كه  اي گونه آنها به  كنند و تعامل  حركت

  ايـن . گويـد   پاسـخ   اتاقـدام   ايـن   سازي را در اثر بهينه  پيرامون  اجتماعي  شمار محيط بي
  مـدرن   هـاي  و كانـال   سـنتي   هـاي  كانال  ميان  مكمل  رابطه  نوعي  ثر با تحقق مؤ  همگرايي
  رسـانه   اگـر يـك    كـه   معنا نيسـت   اين  بودن، به  مكمل. پذيرد مي  بيشتر صورت  ارتباطي
  ممكـن   كننـد، بلكـه    خودداري  آن  ها از بيان كرد، ساير رسانه  را ارسال  پيامي  ديني  سنتي
متعـدد    هـاي  از رسـانه   پيـام   رسانه، اين  يك  به  مخاطبان  نداشتن  دسترسي  واسطه به  است

  در مـواردي   اگـر چـه  . پيدا كنند  ها دستيابي پيام  آن  به  شود تا مخاطبان  نيز ارسال  ديگري
بر محتوا   منظور تأكيد ويژه به  مشابه  مقطعي، ايجاد رابطه  سياست  يك  عنوان به  است  الزم

 . در دستور كار قرار گيرد  خاص  يا كاركردي

  اي رسـانه   شود كه مي  كشور مشاهده  ديني  ارتباطات  نظام  همگرايي  در شرايط  امروزه
  هـاي  رسـانه   ورزد كه مانند ارشاد تأكيد مي  ديني  از كاركردهاي  بر بخشي  مانند تلويزيون

  دسترسـي   قابـل   گسـترده   حوزه  به  آيند و با توجه كاركردها برمي  آن  دهاز عه  ديني  سنتي
ترتيـب،    ايـن   بـه . وجـود نـدارد    وسـيع   بازتوليد آنها در سطح  به  سنتي، نيازي  ارتباطات

  ايـن   بـه   در اثر اهتمـام   رساني و اطالع  مانند سرگرمي  تلويزيوني  ديني  كاركردهاي  برخي
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  ديگـر تـوان    هـاي  از رسـانه   يـك  هيچ  كه  آن  است، حال  مانده  مغفول  كاركردي  مشابهت
  محتـواي   تحليـل   بـراي   پژوهشـي   چنانچـه . ندارند  را همانند تلويزيون  وظايف  آن  انجام
  دينـي   هاي برنامه  محتواي  تحليل  را با نتايج  و آن  پذيرفت مي  انجام  ديني  سنتي  هاي رسانه

  هاي رسانه  ميان  مشابهت  وجود رابطه  كرديم، احتماالً مي  نوشتار مقايسه  يندر ا  تلويزيون
  امـر بـه    ايـن   گرديد و تعمـيم  تأييد مي  مكمل  از رابطه  بيش  در ايران  ديني  و نوين  سنتي
 .خواهد بود  ديني  ارتباطات  در نظام  نقيصه  يك  معناي

   ارتباطي  اركردهايدر ك  نسبي  هاي مزيت  جستجوي: سوم  اصل

  بـه   توجـه   و نـوين، مقتضـي    سـنتي   ارتباطـات   متعامل  در سيستم  همگرا و مكمل  روابط
  ارتباطـات   در موضـوع . از آنهاسـت   يكـي   كـاركردي   نسبي  مزيت  اصل  كه  است  اصولي

  سـايل بـا و   دينـي   سـنتي   هـاي  رسانه  شود كه مي  محقق  زماني  روابط  اين  ديني، همگرايي
بـا    جهـت   نماينـد و همسـو و هـم     را تعقيـب   ديني  مشترك  اهداف  نوين  جمعي  ارتباط

  است  ها و وظايفي نقش  پذيرش  معناي  به  روابطي  چنين  بودن  مكمل. كنند  يكديگر عمل
  ديـدگاه   از آنجا كـه . دهد  را پوشش  ارتباطي  سيستم  مقاصد اين  برآيند آنها، مجموعه  كه
  شـود كـه   ميسـر مـي    همگرا و مكمل، زماني  روابط  است، تحقق  كاركردي  موضوع  به ما

امـر بايـد بـا      اين. گردد  تبيين  ارتباطات  از دو نوع  هر يك  ديني  كاركردهاي  نسبي  مزيت
هـا و   قابليـت   بـه   آنهـا توجـه    از جمله  شود كه  مشخص  از عوامل  اي مجموعه  به  عنايت

  هـاي  و خواسـته   و عاليق  ايران  فرهنگي  هاي ارتباطي، شرايط كانال  ذاتي  هاي محدوديت
كـرد و    خـواهيم   طور مجزا بررسي از كاركردها را به  مبنا، هر يك  بر اين. است  مخاطبان

  هـاي  مهيا باشد و رسانه  در جامعه  همگرايي  امكان  كه  است  شرايطي  با لحاظ  بررسي  اين
 :باشند  داشته  مشابه  شرايط  و مشروعيت  اعتبار منبع  لحاظ  به  و مدرن  سنتي

  اسـت، انگيـزش    كـاركرد آمـده    ايـن   در تعريـف   كـه   گونـه  همـان  :كاركرد ارشادي
  محـور ايـن    دينـي   باورهـاي   رفتار بر مبناي  آنها به  و ترغيب  مخاطبان  معنوي  احساسات
آنهـا نيازمنـد     روانـي   و تهيـيج   و ترغيب  مخاطبانبر   تأثير عاطفي. آيد شمار مي كاركرد به

  و صـميمانه   مستقيم، شخصي  رسد با ارتباطات نظر مي  به  كه  است  اي ويژه  رواني  شرايط
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  به  مربي  و تسلط  و متربي  مربي  نيازمند نزديكي  تربيت. باشد  داشته  بيشتري  تحقق  امكان
در اينجـا  . است  دوسويه  ارتباطي  مقتضي  باشد كه خود مي  مخاطبان  بازخوردها و حاالت

  تجربـه   سـال   از بيست  با بيش  ايران  تلويزيون  ديني  شخصيت  از مشهورترين  اي جمله  به
  كـه   كـنم  مـي   قرائتي، اشاره  محسن  و المسلمين  االسالم تلويزيوني، حجة  ديني  هاي برنامه
  رسـمي   هـاي  برنامـه «: اسـت   ارتباطي  از معاني  يبسيار  گوياي  توضيحي  هيچگونه  بدون

آيند،  مسجد نمي  به  رسمي  اذان  نو با صداي  ها نسل ميليون  كند، ولي مي  را جذب  افرادي
نياز   ويژه  خاطر شرايط به  هر فردي  كه  شود، بگذريم  دعوت  از آنان  خصوصي  است  الزم
در   ميليـوني   و كالسـداري   سـخنراني   سال  و سه  ستبعد از بي  دارد، بنده  ويژه  داوري  به

را   كوچـه   بـه   و كوچه  خانه  به  فرد، خانه  كار فرد به  كه  رسيدم  نتيجه  اين  صدا و سيما به
 ).1381قرائتي، . (»كنم  شروع

  كاركرد تأسيسـي   داد كه  نشان  در ايران  ديني  سنتي  هاي رسانه  تاريخ  بررسي  همچنين
گذشـته،    قـرون   و درطـول   اسـت   بـوده   ارشـاد مـردم  ) ديني  جز مدارس به(آنها   ليو اص
  ارشـاد مـردم    هـاي  در شيوه  ارزشمندي  ها، تجربيات رسانه  اين  گران ارتباطو   آفرينان پيام

  چنـين   توانـد تـرجيح   مـي   مهـم   ايـن . انـد  كـرده   بعد خود منتقـل   هاي نسل  و به  اندوخته
  هـاي  ايران، رسـانه   كنوني  در شرايط. بخشد  توسعه  ديني  سنتي  ر ارتباطاترا د  كاركردي

 .آيند شمار مي به  ارشاد مردم  منبع  ترين اصلي  اسالمي  سنتي

نيـز    مسـيحيت   و عالم  در ايران  تلويزيون  ارشادي  برگزيده  هاي برنامه  محتواي  تحليل
آثـار    بـه   شـديدي   كاركرد وابسـتگي   اين  انجام  براي  جمعي  ارتباط  دهد، وسايل مي  نشان
 .كنند مي  خود پخش  مخاطبان  براي  آثار را عيناً  همان  دارند و اغلب  سنتي  هاي رسانه

  ايـن   است؛ بـه   زمان  به  آن اءكاركرد، اتك  اين  ويژگي  همترينم :رساني كاركرد اطالع
  ملحـوظ   دينـي   و رويـدادهاي   اطالعـات   بياندر   بودن  جديد و تازه  بايد ويژگي  معنا كه

  موفقيت  ها براي انسان  كه  است  نيازي  اين. دور بماند  به  زماني  و آفات  باشد و از كهنگي
  ايـن   بتوانـد زمـان    كـه   اي هستند و هـر رسـانه    آن  تأمين  دنبال خود به  روزمره  در زندگي
كـاركرد    ايـن   گـرفتن   عهـده  تر كنـد، در بـه   را ساده  آن  به  تر و دسترسي را كوتاه  دستيابي
 .خواهد داشت  مزيت  ارتباطي  ساير وسايط  به  نسبت
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را   در ارتباطـات   و زمـاني   مكـاني   هـاي  محدوديت  برداشتن  توانايي  جمعي  ارتباطات
  پوشش  تحت  وسيع  انتشار و حوزه  العاده، مداومت فوق  از سرعت  دارد و با برخورداري

  تـر از ارتباطـات   را سـريعتر و گسـترده    مخاطبـان   اطالعـاتي   هاي تواند نيازمندي خود مي
حاضـر    دهـد، در حـال   مـي   نشـان   تحقيـق   يـك   نتـايج   كه  گونه همان. گويد  پاسخ  سنتي

اخبـار و    در انتقـال   رسانه  جمعي، قدرتمندترين  ارتباط  از وسايل  يكي  عنوان به  تلويزيون
  انـد كـه   اظهار داشته  درصد از پاسخگويان 70حدود . است  در ايران  و حوادث  اطالعات
  آنهـا بـه    اطالعـاتي   شوند و ساير منـابع  مي  و اخبار آگاه  از اطالعات  رسانه  اين  از طريق
 4/4(  و گفتگو بـا ديگـران  ) درصد 9/6(، راديو)درصد 12/3(  روزنامه: عبارتند از  ترتيب
 )پنجم  پيشين، فصل محسني،( ).درصد

  آفرينـان  و پيام  اطالعاتي  منابع  كه  است  در شرايطي  مقايسه  اين  كه  از نظر دور نداريم
  ضـمن . نباشـند   اي دچـار خدشـه    و مشـروعيت   از نظر اعتبار منبع  جمعي  ارتباط  وسايل
  از همه  بيش  دممر  داد كه  نشان  شده  انجام  ديني، پژوهش  رساني اطالع  درخصوص  اينكه

  هسـتند و از ايـن    كاركرد وابسته  در اين  و تلويزيون  خانواده  و سپس  ديني  مطبوعات  به
 .دارد  بااليي  سهم  جمعي  نظر، ارتباطات

  فراغـت   در اوقـات   ويـژه  بـه   سرور و شادي  خاطر، ادخال  انبساط :كاركرد سرگرمي
  ذهـن   به  زيادي  هاي علت. قرار دارد  سرگرميكاركرد   در محور توجه  كه  است  مقصودي

  تنهـا در جامعـه    نه  ديني  سنتي  هاي كاركرد در رسانه  اين  ماندن  مغفول  سبب  رسد كه مي
يا   خواسته  كه  است  از آنها ديوار بلندي  شايد يكي. است  شده  در مسيحيت  بلكه  اسالمي

  و سـرگرمي   تفـريح   را معـارض   انـد و ديـن   دهايجاد كـر   و سرگرمي  دين  ميان  ناخواسته
را   متـدينين، ديـن    برخي  حتي  كه  است  شده  سبب  از دين  نادرست  تصورات. اند پنداشته

  بدانند و برخـي   با سرگرمي  متعارض  ذاتاً  آن  هاي تغييرناپذير و موعظه  هاي الزام  واسطه به
  آن  معنوي  و سقوط  سازي ساده  را موجب  كننده سرگرم  هاي قالب  به  دين  آوردن  نيز روي

  دور از فساد و بيهودگي به  و تفريحات  با شادابي  مخالفتي  هيچ  اسالم  آنكه  بپندارند، حال
  ايـن . شـمارد  مـي   پسـنديده   و عملي  را عبادت  من مؤ  سرور در قلب  ادخال  ندارد و حتي

  وسـايل   اسـالمي   محتـواي   و تـا حـدودي    سـنتي   هاي تنها در رسانه  نه  كه  است  مشكلي
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  گريبـان   بـه   دسـت   بـا آن   مسـيحيت   عالم  تمام  كشور ما وجود دارد، بلكه  جمعي  ارتباط
كـاركرد دور    اعياد ديني، از ايـن   به  مربوط  جز در مراسم  اسالمي  سنتي  هاي رسانه. است
  و نوجوانـان   كودكان  براي  ويژه به  بسياري  يدين  مناسب  هاي زمينه  كه  اند، درصورتي مانده

  رسـيده   آن  خواهنـد بـود و زمـان     كننـده  متصور، سرگرم  دور از آفات  به  وجود دارند كه
و   حسـي   هـاي  كيفيـت   جامعيـت   ويـژه  خـود بـه    هاي از قابليت  سنتي  ارتباطات  كه  است

 . جويد  بهره  زمينه  شود، در اين يم  مخاطبان  فعال  مشاركت  سبب  بازخورد كه  دريافت

  بيننـدگان   آيـد كـه   شمار مي به  جمعي  ارتباط  وسيله  ترين پرمخاطب  عنوان به  تلويزيون
  آن  تماشـاي   بـه   كـار روزانـه    هـاي  هـا و سـختي   از خستگي  فراغت  در اواقت  آن، اغلب

و   خسـته   مـردم   ايـن   كردنو شاد   سرگرم  كه  است  طبيعي  شرايطي  نشينند و در چنين مي
  ويـژه  بـه . بـدانيم   تلويزيون  كاركردهاي  ترين اصلي  آنها را از جمله  فراغت  اوقات  پركردن

  را با خود بـه   و روحاني  و امور معنوي  از حاالت  زيبا و جذاب  اي نشاط، جلوه  اين  آنكه
  خـود اختصـاص    را به  مردم  غتفرا  از اوقات  مهمي  بخش  رسانه  اين. باشد  داشته  همراه
  آن  هاي برنامه  كه  عناصر بياني  غني  و تركيب  فناوري، تكنيكي  هاي و با قابليت  است  داده

  هرچنـد در حـوزه  . اسـت   بـوده   كاركرد موفـق   اين  ها در انجام از ساير رسانه  دارد، بيش
  دينـي   كننده سرگرم  هاي ي، برنامهمسيح  تلويزيوني  هاي در شبكه  و هم  در ايران  ديني، هم
  تـرين  اند، اما اصلي طور محدود توليد شده به  و ارشادي  آموزشي  هاي با برنامه  در مقايسه

  بـه   جـوان   نسـل   اقبـال   زمينـه   در اين  مهم  نكته. آيند شمار مي به  مردم  هاي سرگرمي  منبع
از سـاير    بـيش   كه  است  تلويزيون  كننده سرگرم  هاي خود با برنامه  فراغت  اوقات  پركردن

سـاير    بـه   نسـبت   كـه   كنند، در حالي جستجو مي  كاركرد را درتلويزيون  اقشار سنتي، اين
 .اند نداده  را از خود نشان  مندي عالقه  رسانه، چنين  اين  ديني  كاركردهاي

و   كلـي   ، بـا معنـاي  شد  بيان  رسانه  از كاركرد آموزشي  كه  تعريفي :كاركرد آموزشي
با   كاركرد مرتبط  اين. دارد  هايي است، تفاوت  آمده  مطالعه  اين  در عنوان  كه  آموزشي  عام
  اسـالمي   در علوم  دانش  سطح  ارتقاي  به  كشور يا مربوط  و پرورش  آموزش  رسمي  نظام
  كاركرد نخسـتين   كه  اي هتنها رسان. باشد مي  شناختي  حيطة  ناظر به  طور عمده به  كه  است

از   هـا اعـم   ساير رسانه. است  ديني  علوم  دهد، مدارس مي  تشكيل  را آموزش  آن  و اصلي
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يـا دركنـار كـاركرد      كـاركرد فرعـي    يـك   عنوان به  تدريج كاركرد را به  و نوين، اين  سنتي
  كاركرد آموزشـي   كه  است  اين  توجه  جالب  نكته. اند قرار داده  مورد توجه  ديگري  اصلي
  بـوده   مـورد اسـتفاده    مخاطبـان   دينـي   معارف  در فرايند فراگيري  بسيار كم  ديني  دروس

 .اند بوده  مخاطبان  اصلي  ديگر منابع  هاي رسانه  برخي  است، ولي

  بـراي   كه  است  قرار دارد، فرايندي  متعلم  ديگرش  و سوي  معلم  آن  يكسوي  كه  تعليم
  هـاي  كيفيـت   از تمامي  گيري چهره، بهره به چهره  نظير ارتباطات  عواملي  خود، به  يتموفق

و   پيـام   بـودن   ، در دسـترس )معلـم (  پيـام   منبـع   بـه   نسـبت   گيرنده  واقعي  حسي، آگاهي
  طـور كلـي   و بـه   خـودي  خودبـه   هـاي  و پرسـش   آفرين، بازخورد مسـتمر، اظهـارات   پيام

  تـوان  آنهـا را مـي    كه  هايي ويژگي. نياز دارد  مخاطبان  فعال  مشاركت و  دوسويه  ارتباطات
از كمبود معلم، فضـاها    حكايت  امروز ايران  جستجو كرد، اما شرايط  سنتي  هاي در رسانه

  ايـن   رو با لحـاظ   از اين. دارد  آموزشي  هاي و نيز فقر محتوا و شيوه  آموزشي  و امكانات
  حـوزه   خود همچـون   مثبت  هاي توانند از قابليت مي  جمعي  ارتباط  لثانويه، وساي  شرايط
و در   اي برنامـه   متنـوع   پيـام، اشـكال    ارسـال   و مـداومت   پوشـش، سـرعت    تحت  وسيع

  بـرداري  بهـره   رسـمي   درسي  هاي در برنامه  ويژه به  نياز آموزشي  رفع  براي  بودن  دسترس
  پذيرفتـه   دنيا صـورت   ديني  هاي در تلويزيون  زيادي  موزشيآ  هاي تجربه  كنند، كما اينكه

آنهـا    رساني دهند، با كاركرد اطالع مي  انجام  در امر آموزش  جمعي  هاي رسانه  آنچه. است
در فرايند آموزش، ) معلم(  آفرين پيام  عنوان  آنها به  نقش  اينكه  دارد و آن  اي عمده  تفاوت

  اطالعـات   انتقـال   صـرفاً   و تعلـيم   آموزش  كه  است  اين  علت. است  و كمكي  غيرمستقيم
و   نيـز مـدنظر اسـت     الزم  هـاي  هـا و ايجـاد آمـادگي    ويژگي  برخي  پرورش  نيست، بلكه

  جمعـي   ارتبـاط   وسـايل ). 28-207  ، صص1374احديان، (طلبد  را مي  دو سويه  ارتباطي
  بـازخورد، ارتبـاط    ار بـودن، فقـدان   فـر   بـه   كه رو هستند فرايند روبه  در اين  با مشكالتي

  هـا و اعمـال   برنامـه   دقـت   سـطح   آمدن  پايين  و در نتيجه  زياد مخاطبان با تعداد  يكسويه
. گـردد  بـاز مـي  ) معمـول   خيلـي   هـا در حـد بيننـده    برنامه  ساخت(  شاگرد متوسط  قانون

 )20-23  ، صص1368هنكاك، (

  نشـان   و پـرورش   در آمـوزش   دينـي   آمـوزش   ريـزي  از برنامه  نگارنده  ساله ده  تجربه
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. شـد   قائـل   هـايي  تفـاوت   و سـاير علـوم    اسـالمي   معـارف   آموزش  بايد ميان  دهد كه مي
كمتـر    دينـي   وجـود دارد، در مفـاهيم    مخاطب  به  غير ديني  مفاهيم  در انتقال  كه  سهولتي

 . خواهد بود  ناموفق  تنهايي به  مهم  اين  در انجام  و تلويزيون  است

عناصـر و    داد كـه   نشـان   ايـران   تلويزيـون   دينـي   آموزشي  هاي برنامه  محتواي  تحليل
  در زمينـه   انـدكي   هـاي  هسـتند و خالقيـت    عناصر سنتي  همان  ارتباطي، اغلب  هاي شيوه

از   حـاكي   مخاطبان  هاي ديدگاه. پذيرد مي  صورت  الكترونيك  هاي از رسانه  ديني  آموزش
مـورد    جمعـي   ارتبـاط   از وسايل  بيش  سنتي  هاي رسانه  آموزشي  كاركردهاي  كه  است  آن

  دينـي   و مطبوعات  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  آنها بوده، هر چند كاركرد آموزشي  استفاده
 .است  داشته  توجهي كاربرد قابل  مذهبي  و مراسم  در كنار مجالس

كاركردهـا    اتخاذ برخي  معناي  رسانه، به  يك  كاركردهاي  نسبي  هاي مزيت  يجستجو
جـدا كـرد،     آن  از كاركردهـاي   توان را نمي  اي رسانه  ساير آنها نيست، هيچ  و كنارگذاردن

از   جامعـه، برخـي    مورد نظر در يك  هاي و سياست  ارتباطي  هاي با ديدگاه  متناسب  بلكه
آنهـا    درخصـوص   تـري  افـزون   گـذاري  گيرنـد و سـرمايه   تأكيد قرار مـي  آنها بيشتر مورد

 . پذيرد مي  صورت

  درون  هـاي  كانـال   ميـان   همگرا و مكمل  و ايجاد روابط  ارتباطات  به  سيستمي  ديدگاه
آنها را   كه  ها و شرايطي ويژگي  مجموعة. هاست مزيت  اين  تشخيص  سيستم، مقتضي  اين

  ايـران، احتمـاالً    و ارتباطـات   امـروز فرهنـگ    در شرايط  دهد كه مي  نشان  برشمرديم
  و سـپس   ارشـادي   را بايـد در كاركردهـاي    دينـي   سنتي  ارتباطات  نسبي  هاي مزيت

  وسـايل   دينـي   رسـاني  و اطـالع   سرگرمي  آنها جستجو كرد و كاركردهاي  آموزشي
همچنـين،  . آيـد  شمار مـي  به  ديني  تآنها در ارتباطا  هاي نوين، مزيت  جمعي  ارتباط

  عنـوان  به  و نه  سنتي  ديني  هاي آموزش  مكمل  عنوان ها به رسانه  اين  كاركرد آموزشي
 .قرار گيرد  ارتباطي  هاي بايد مد نظر سياستگذاري  و اوليه  كاركرد اصلي  يك

  مقاصـدي   انجـام   ايبر  همگاني  هاي رسانه  ارشادي  هاي هرحال، توليد آثار و برنامه  به
  ويـژه   هـاي  و توانمنـدي   آثـار بايـد از اشـكال     يابد، امـا در توليـد ايـن     بايد ادامه  خاص

  پخـش . است  نسبي  هاي مزيت  به  توجه  خود نوعي  اين  كه  سود جست  جمعي  ارتباطات
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را   هـم م  توانـد ايـن   نمـي   و تصـرف   دخـل   هيچگونه  بدون  سنتي  هاي رسانه  آثار ارشادي
  دينـي   بايد رسانة  اي رسانه  دين  جاي به  گفتيم  از اين  پيش  كه  عبارتي  سازد و به  محقق
 .داشت

  فراكاركردي  آموزش، كاركردي: چهارم  اصل

  فراينـد ارتبـاطي    آمـوزش «: دانـيم  مـي   امـر عـام    يـك   هـايش  ويژگي  را با حفظ  آموزش
  ميـان   ها يا اعمـال  اطالعات، نگرش  و اشتراك  تفاهم  نوعي  به  آن  طي  كه  است  هدفمندي
  مشـهور بنيـامين    بنـدي  طبقـه   برپايـة   كه  تعريف  اين. »و فراگير منجر شود  دهنده آموزش

  ، صص1376احديان، (  است  شده  ارائه  آموزشي  از اهداف )Benjamin S. Bloom( بلوم
محـدود    كـاربرد حافظـه    را بـه   يـادگيري   و در نتيجه  آموزشي  فرايند ارتباطات) 27-17
  حيطـة : ابعاد عبارتند از  اين. داند مي  بعد و سطح  يا سه  هدف  سه  را داراي  كند و آن نمي

  آن  شـناختي   حيطـة . حركتـي  -  يا روانـي   عمل  يا نگرشي، حيطة  عاطفي  شناختي، حيطة
  آنهـا مسـتلزم    دارنـد و يـادگيري    رينظ  جنبه  عمدتاً  شود كه مي  را شامل  از اهداف  دسته

  آموزشـي   از اهـداف   دسته  آن  عاطفي  در حيطة. است  و عقالني  ذهني  صرفاً  هاي فعاليت
طـور   هـا و بـه   منظور تغيير يا ايجاد نگـرش   آنها به  به  مربوط  محتواهاي  گيرد كه قرار مي

فـرد    انتخـاب   بر عمل  كه  است  ونيدر  حالتي  گرايش. روند كار مي ها به ارزش  انتقال  كلي
  يـا احساسـي    عـاطفي   هـاي  گذارد و مولفه تأثير مي  يا رويدادي  شيء، شخصي  به  نسبت
  و بـاالخره ). 77-78  ، صـص 1376و بريگـز،    گنه(آيند  شمار مي به  حاالت  از آن  بخشي
منظـور    بـه   د كـه شـو  مـي   محتواهـايي   بـه   مربوط  حركتي -يا رواني  عملي  حيطه  اهداف
  خـاطر داشـت   ابعاد بايد به  اين  كارگيري در به. روند كار مي ها به و مهارت  اعمال  آموزش

 .دارند  مشترك  نيستند و با يكديگر مرزهاي  مستقل  آنها از يكديگر كامالً  كه

  ستهد  آن  را نبايد به  آموزش. است  از تدريس  و اعم  يادگيري  براي  اي آموزش، مقدمه
  رسـمي   آمـوزش   نظـام   آنهـا در قالـب    محتـواي   منحصر كـرد كـه    ارتباطي  از فرايندهاي

و   و طالـب   آموز، استاد و دانشجو، عالم و دانش  معلم  ميان  تدريس  صورت گنجد و به مي
  نيز باشـد كـه    هايي از برنامه  دسته  آن  تواند شامل مي  آموزش. شود مي  انجام  دست  از اين
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  و معارف  فني  دانش  سطح  مردم، اعتالي  عموم  ها و معلومات دانستني  سطح  ارتقاي  رايب
  عمومي، تهيـه   فرهنگ  طور كلي آنها و به  هنري  ذوق  و تشويق  از جامعه  خاصي  قشرهاي
  نگـرش   تغييـر در نحـوة    آموزش، زاده  فرهنگي  تأكيد بر مضمون. شود مي  ديده  و تدارك

 .داند مي  و يادگيري  آموزش  مداوم  فرايندهاي  را شامل  آدمي  زندگي  كه  است  زشآمو  به

  راديـو تلويزيـون    آموزشـي   هاي برخورد با برنامه  در نحوة  آموزش  به  عام  نگرش  اين
  كـار گرفتـه   بـه   آموزشـي   تلويزيون  براي  كه  متنوعي  اصطالحات. است  داشته  نيز بازتاب

اگـر    خطاسـت   امروزه. است  در امر آموزش  از آن  و عام  خاص  انگر استفادهشود، نش مي
  رسـمي   هـاي  آمـوزش   نظـام   به  كه  كنيم  هايي برنامه  را محدود به  تلويزيوني  هاي آموزش

  كوتـاه   هـاي  حـوزوي، آمـوزش    عالي، آموزش  و پرورش، آموزش  از آموزش  كشور اعم
 -آموزشـي   هـاي  شـوند و در سـاختار برنامـه    مـي   مربـوط   دست  و از اين  خدمتي  مدت

  كـه   است  بايد در نظر قرار داد اين  مهم  اصل  يك  عنوان به  آنچه. گردند مي  ارائه  تدريسي
  وسـايل   با كاركرد آموزشي  هايي يا در برنامه  آموزشي  هاي را نبايد تنها در رسانه  آموزش
  بـالقوة   تـوان   جمعـي   هـاي  ها و آثار رسـانه  برنامه  همه  جستجو كرد، بلكه  جمعي  ارتباط

  و مخاطبـان، نـوعي    گـران  ارتبـاط   ميـان   وجـود دارد كـه    امكان  دارند، زيرا اين  آموزشي
وجود آيد، هرچنـد    ها به و مهارت  ها و نيز اعمال ها و احساس اطالعات، نگرش  اشتراك

هسـتند، آنهـا را     ابهـام   از آنهـا داراي   بسـياري   موجود كه  بنابر استانداردها و تعاريف  كه
 .بخوانند  يا ارشادي  كننده، اطالعاتي سرگرم

  خود را در هر سـه   اهداف  شوند، معموالً مي  تهيه  با كاركرد آموزشي  كه  اي آثار رسانه
  يرسان اطالع  رسد اقدامات نظر مي كنند، اما به مي  تعريف  و عملي  شناختي، نگرشي  حيطة

  از آنهـا ارائـه    كه  بنابر تعريفي  آثار ارشادي. تأكيد دارند  يا دانشي  شناختي  بيشتر بر حيطة
مـد نظـر قـرار      شـناختي   از حيطـة   را بـيش   و عملـي ) عـاطفي (  نگرشي  هاي شد، حيطه

  گونـاگون   كننـد، تأكيـدات   اتخاذ مي  كه  نيز بنابر قالبي  كننده سرگرم  محصوالت. دهند مي
 .هاست سرگرمي  آفرينان پيام  توجهات  در زمرة  همواره  عاطفي  يابند، اما حيطة مي

 :شد  بيان  بنابر آنچه

تفسـير و    قابـل   ارتباطات  هاي و با قواعد و مدل  است  ارتباطي  فرايندي  آموزش:  اوالً
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 .است  تبيين

در   كه  پذيرد و ارتباطي مي  صورت  گران ارتباط  از سوي  اهداف  با تعيين  آموزش: ثانياً
 .نيست  نباشد، آموزش  قبلي  هدفمندي  آن

 .شوند مي  تعيين  يا عملي  شناختي، نگرشي  حيطه  در سه  آن  اهداف:  ثالثاً

  تعريف  آموزشي  و كاركردهاي  رسمي  هاي آموزش  را نبايد به  اي رسانه  آموزش: رابعاً
هـا   رسـانه   و در ادبيـات   اسـت   اعـم   مفهـومي   آمـوزش   ها محدود كرد، بلكـه  رسانه  شدة

ــاركردي ــاركردي  ك ــه. دارد  فراك ــوزش  چنانچ ــري  آم ــر و داراي  را ام ــاركردي  فراگي   ك
  خـود بايـد بـه     كاركردهـاي   از خـالل   آمـوزش   هـا در تحقـق   بدانيم، رسانه  فراكاركردي

آموزشـي،    مـديريت  تربيتـي،   شناسـي  ماننـد روان   آمـوزش   بـه   مـرتبط   علـوم   هـاي  يافته
  كننـد و آنهـا را در راسـتاي     توجـه   بذل  و نظاير آن  آموزشي  درسي، فناوري  ريزي برنامه
 . كار گيرند به  آموزشي  اهداف

يـا    فراگيران  هاي گروه  اهداف، انتخاب  اين  به  دستيابي  در كيفيت  مهم  از عوامل  يكي
و   آموزشـي   اهـداف   ميـان   ايـدئال   و نه  مناسب  رابطه 2-5  نمودار شماره. است  مخاطبان

 (Brown, 1977, et al)است  كرده  را ترسيم  مخاطبان  هاي گروه

هـا،   از حيطـه   هـر يـك    اهـداف   و حصـول   آمـوزش   بـراي   ايـدئال   گروه  شك  بدون
  نيـروي   مخاطبان، محـدوديت   جمعيت  است، اما افزايش  نفري  و تك  كوچك  هاي گروه
  را براسـاس   مناسـب   سـازد تـا راه   مـا را ناچـار مـي     آموزشي  هاي و فضا و هزينه  يانسان

  .برگزينيم  جامعه  نوين  شرايط
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  يادگيري  هاي و گروه  آموزشي  اهداف  ميان  رابطه - 5-2  نمودار شماره 

 

  را در جهـت   هـر رسـانه    بـراي   مناسـب   كاركردهاي  تواند تا حدودي نمودار مي  اين
متمركز بر   اغلب  كه  اساس، كاركرد ارشادي  بر اين. كند  مشخص  آموزشي  اهداف  تحقق
  دارد كـه   دينـي   سـنتي   هـاي  بـا رسـانه    بيشتري  است، تناسب  و عملي  عاطفي  هاي حيطه

  رسـاني  كـاركرد اطـالع    همچنين. هستند  جامعه  يا متوسط  كوچك  هاي گروه  آن  مخاطبان
  جمعـي   ارتبـاط   بـا وسـايل    نزديكتري  شناختي، تناسب  تر بر حيطه تأكيد افزون  واسطه هب

كـاركرد  . باشـند  مـي   اجتماعي  يا بسيار بزرگ  بزرگ  هاي گروه  آن  مخاطبان  دارد كه  نوين
  و عملـي   عـاطفي   حيطة  واسطة  را مقصود خود دارد، به  حيطه  هر سه  اغلب  كه  آموزشي
  نيز بيان  در بند قبل  كه  گونه كند، اما همان پيدا مي  سنتي  هاي با رسانه  بيشتري  سبآن، تنا

  كمكـي   رسانه  عنوان به  اصلي، بلكه  رسانه  عنوان به  توانند نه مي  جمعي  ارتباط  شد، وسايل
  زشمعتقدند آمـو   آموزشي  متخصصان  برخي  كه  است  سبب  اين  به. كنند  آنها را همراهي

  تعريف  شناختي  آنها بيشتر در حيطه  اهداف  واگذار شود كه  جمعي  هاي رسانه  به  علومي
نيز اگـر    لذا كاركرد سرگرمي. دست  و از اين  رياضي، تاريخ، فيزيك  شود، مانند علوم مي
و   ديني  سنتي  هاي رسانه  دارد، اما كمبود كاركردهاي  تأكيد بيشتري  عاطفي  بر اهداف  چه

تك شاگرد يا 
  هاي كوچك گروه

هاي كوچك  گروه
  يا متوسط

هاي بزرگ  گروه
  يا بسيار بزرگ

حيطه 

 عملي

حيطه 

 عاطفي

حيطه 

 شناختي
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را بيشتر   است، آن  كنندگي سرگرم  الزمه  و راديو كه  تلويزيون  العاده فوق  هاي نيز جذابيت
 .است  ساخته  جمعي  الكترونيك  هاي با رسانه  متناسب

ساير كاركردها نخواهـد بـود،     ها به رسانه  از اين  هر يك  پرداختن  شد مانع  بيان  آنچه
بلنـدتر    خطـوط   ترسيم. كند  را جبران  تناسب  عدم  اين  است  ممكن  ساير شرايط  چرا كه

  .است  امكان  همين  نمودار نيز مبين
 

  دين  تلويزيوني  در آموزش  گرايانه اصول  سنجي امكان: پنجم  اصل

محتـوا و    اي، تاريخي، تحليـل  كتابخانه  مختلف  هاي از شيوه  گيري تا با بهره  كرديم  تالش
  طراحـي   دورنمـاي   كـه   را جسـتجو كنـيم    و اصـولي   بخشيم  را سامان  اي ميداني، مطالعه

  عوامـل   اجتمـاعي   در هر پديـده   گمان بي. تر سازد كشور را روشن  ديني  ارتباطات  الگوي
از آنهـا را مـورد     اي توانـد پـاره   تنها مي  اي هر مطالعه  و تأثيرگذارند كه  دخيل  شماري بي

  بـرش   تـا بـا ايجـاد يـك      مورد نظر، ناچار بـوديم   درموضوع. قرار دهد  و بررسي  توجه
بـا  . كنـيم   از آنها را كـاوش   عوامل، تأثير تعداد ديگري  برخي  پايداري  و با فرض  مقطعي
و نيـز    ايـران   اسـالمي   جمهـوري   و جمعي  سنتي  ارتباطات  همگرايي  شرايط  ثبات  فرض

  كشور و برخـي   آموزشي  كالن  هاي در سياست  يدين  كاركردهاي  ميان  جدي  نبود تفاوت
  در طراحـي   تـا سياسـتگذاران    كرديم  را استنتاج  شد، اصولي  بدانها اشاره  موارد ديگر كه

و   سـاير شـرايط    بـه   كنند و با عنايت  ها بدانها توجه رسانه  ديني  هاي راهبردها و سياست
و   مختلـف، نتـايج    هـاي  بخـش   در طـول   ينكها  ضمن. گيرند  از آنها بهره  فرهنگي  عوامل
و در اينجـا از    سـاختيم   قرار بگيرند، مطـرح   بايد مورد توجه  را كه  گوناگوني  هاي توصيه

 .كنيم مي  تكرار آنها خودداري

  اسـالمي   جمهـوري   از تلويزيـون   ديني  آموزش  امكان  ترين اوصاف، ما مناسب  با اين
  و پويـاي   متعامـل   سيسـتم   در يـك . كنـيم  جستجو مي  اصول  اين  تحقق  را از خالل  ايران

همگرا و   آن  هاي رسانه  انواع  ميان  سيستمي  درون  روابط  كه  ديني  ومدرن  سنتي  ارتباطات
را در   خـويش   تواند سهم خود مي  كاركردي  هاي بر مزيت  با تكيه  باشند، تلويزيون  مكمل
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  نخسـت   كاركردهـا در وهلـه    ايـن . دهـد   انجـام   مناسـب   نحوي  به  ديني  آموزش  وظيفه
  رسـانه   ايـن   شده  تعريف  كاركرد آموزشي  همان  دوم  و در وهله  رساني و اطالع  سرگرمي
  هاي جذابيت  آن  جاي را بايد كنار نهاد و به  و سرگرمي  اسالم  ميان  تصور تعارض. هستند

  را به  كننده سرگرم  هاي در برنامه  رسانه  اين  العاده فوق  احساسي  فرد و تأثيرات  منحصر به
  ويژه آنها جستجو كرد، به  كشور را از خالل  ديني  آموزش  از اهداف  اي و پاره  كار گرفت

  هـاي  برنامـه   همـان   تلويزيـون   از تماشـاي   جـوان   نسـل   انگيزه  ترين اصلي  دانيم مي  اينكه
امـروز و    جامعـه   و خسـتة   پرمشغله  انسان  نياز جدي  و نشاط  شادي. است  كننده سرگرم
  و پنجه  دست  بيگانه  هاي رسانه  فرهنگي  و هجوم  بيكاري  با مشكل  كه  است  جواني  نسل
  دينـي   جـذاب   هـاي  او با برنامـه   فراغت  اوقات  بهتر از پر كردن  گزينه  كند و كدام مي  نرم
كـار    ايـن   معمول  هاي دور از دلزدگي  را نيز به  آموزشي  نيازهاي  برخي  كه  يافت  توان مي

خود را احيـا    شده كاركرد فراموش  نيز اين  ديني  سنتي  هاي رسانه  كاش  اي. سازد  برآورده
 .داشتند را برمي  مانده  بار بر زمين  از اين  كردند و بخشي مي

  مزيـت   بايـد از ايـن    رسـاني  اطـالع   زهدرحو  رسانه  ترين پرمخاطب  عنوان به  تلويزيون
  اي ويـژه   سيستمي، نقش  درون  همگرا و مكمل  رابطه  گيرد و در يك  خود بهره  كاركردي

  ذكـر آن   كه  داليلي  ديني، به  آموزش  دانشي  حيطة. ايفا كند  ديني  رساني در كاركرد اطالع
  ها جستجو خواهد كرد تا تلويزيـون  هبرنام  گونه  خود را در اين  از اهداف  رفت، بسياري

  رسـاني  اطالع  بسياري، از اهميت. خود را بيابد  واقعي  ارتباطي، جايگاه  تعامل  نيز در اين
  واقعـي   نيـازي   اين  كه  غافلند، اما بايد بدانيم  آن  آموزشي  اهداف  ويژه و به  دين  در حوزة

  تـاريخي   دارند و بايـد كمبودهـاي    دوش بر  بزرگ  سهمي  جمعي  ارتباط  و وسايل  است
 .كنند  را جبران  گذشته

  رسـمي   هـاي  با آموزش  نزديكي  ها نسبت رسانه  كاركرد آموزشي  كه  گفتيم  تفصيل  به
  راه  و بهتـرين   نخستين  چهره به و چهره  سنتي  ترديد ارتباطات  دارد و بدون  شده  وتعريف

در   روسـت، ولـي   روبـه   متعـددي   ما با مشكالت  رسمي  هاي آموزش  هر چند نظام. است
  و تكميلـي، گزينـه    دوم  نقـش   تلويزيـون   دينـي   آمـوزش   هاي برنامه  نيز براي  شرايط  اين

  تلويزيـون   هاي ارشادي، محدوديت  در وظايف  سنتي  هاي رسانه  توفيق. است  تري مناسب
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نسبي، ما   مزيت  كشور و اصل  و مالي  نيانسا  هاي محدوديت  نقش، پذيرش  اين  در انجام
  سيسـتم   دارد، مگـر آنكـه   بازمي  تلويزيون  ديني  هاي برنامه  را از تأكيد بر كاركرد ارشادي

هـا   از رسـانه   هر يك  را براي  جديدي  دروني، وظايف  ايجاد تعادل  مذكور، براي  ارتباطي
 . كند  مشخص  تلويزيون  از جمله

در ايران،   ديني  آموزش  روزي  آرزو كه  اين. آرزوست  يك  طرح  پاياني  اما سخن
  چهـره  بـه  و چهـره   فـردي  ميـان   استوار ارتباطـات   خود را بر زمينِ  اصلي  هاي ستون

و   هـر كـودك    كـه   روزي. بطلبـد   كمك  ها را به رسانه  گاه  كند و آن  محكم  خوبي به
  دينـي   كند و الگوي  احساس  خويش  نزديك را  واقعي  مربي  ما يك  و جوان  نوجوان

  يافتـه   تحقـق   دينـي   روز آرمانشهر آموزش  آن. ببيند  او مجسم  خود را در رفتارهاي
  هايش زيبايي  ها را به انسان  و گوش  ها بسازند و چشم روايت  ها از آن است، تا رسانه

 .كنند  سيراب
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 .1356ايران،   و توسعه  ارتباطي

سـيد    ترجمـه  تعليمـي،   طراحـي   اصـول برنگيز،   لسلي. و جي  گنه، رابرت. ام -10
 .1376اميركبير،   انتشارات: منصور توليتي، تهران

 و آمـوزش،   بيـان، ارتبـاط    هـاي  صورت: مادهاها و ن رسانهاولسون، ديويد،  -11
 .1377سروش،   انتشارات: مهاجر، تهران  محبوبه  ترجمه

: تهـران  رشـد،   شناسـي  بـا روان   همگـام   دينـي   مفاهيم  آموزشباهنر، ناصر،  -12
 .1378اسالمي،   تبليغات  سازمان  انتشارات

 .1350ر شيراز، هن  تئاتر ايراني، جشنغفاري،   و فرخ  بكتاش، سايل -13

پيـام،    انتشارات: كشاورز، تهران  كريم  ترجمه در ايران،  اسالم، .پتروشفسكي، آ -14
1354. 

 .1370: خوارزمي، تهران  شهيندخت  ترجمه قدرت،  جايي جابهتافلر، الوين،  -15

: تهـران  ايـران،   ملـي   توسـعه   هـا در پشـتيباني   رسـانه   ، نقشتهرانيان، مجيـد  -16
 .1355ايران،   و توسعه  ارتباطي  علوم  پژوهشكده

  يـازدهمين   انتشـارات : تهران شيعه،  مسلمانان  در ميان  تعزيهچلكوفسكي، پيتر،  -17
 .1372تئاتر فجر،   سراسري  جشنواره

  دفتـر نشـر فرهنـگ   : تهـران  و تربيـت،   و تعلـيم   اسـالم حجتي، محمد بـاقر،   -18
 .1358اسالمي،

چهـارم،    نشـر مقصـودي، چـاپ   : تهران قديم،  تهران، بيگي، محمدرضا  حسين -19
1377. 

 .1357اسالمي،   دفتر نشر فرهنگ: تهران مسلمين،  دانشحكيمي، محمدرضا،  -20

دينـي، در    تربيت  مندي از آسيب  پيشگيري  بر اصول  درآمديخنيفر، حسـين،   -21
 .1380المي،اس  نشر تربيت: تهران ديني،  شناسي  آسيب  ويژه  اسالمي  تربيت

  جشـنواره   يازدهمين  انتشارات: تهران در تعزيه،  لباس  نقشخوشنويسان، بهيه،  -22
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 .1372تئاتر فجر،   سراسري

 .1374فيروزه،   انتشارات: تهران جمعي،  ارتباطات  مبانيدادگران، محمد،  -23

: هـران ، تو بعـد از اسـالم    قبـل   ايران  و پرورش  آموزش  تاريخدراني، كمال،  -24
 .1380سمت،   انتشارات

  سيروس  ترجمهجمعي،   ارتباطات  شناختدنيس، . اي  و اورت  دفلوئر، ملوين -25
 .1383صداوسيما،   دانشكده: مرادي، زيرنظر ناصر باهنر، تهران

  دانشـگاه   و چـاپ   انتشارات  سسه مؤ: ، تهران12  ج نامه، لغتاكبر،   دهخدا، علي -26
 .1373جديد،   از دوره  اول  تهران، چاپ

  موسسـه   انتشـارات : تهـران  و رشـد ملـي،    جمعـي   ارتباطرشيدپور، ابراهيم،  -27
 .1348اجتماعي،   و تحقيقات  مطالعات

راديـو و    دفتـر انتشـارات  : تهران لوهان،  مك  جيبي  هاي آينهرشيدپور، ابراهيم،  -28
 .1352ايران،   ملي  تلويزيون

: تهـران  توليـد،   فرهنگنامـه ايـران،    اسـالمي   جمهـوري   يصدا و سيما  سازمان -29
 .1370ايران،  اسالمي  جمهوري  صدا و سيماي  سازمان  عمومي  روابط  كل  اداره  انتشارات

  اصــطالحات(  نامـه  ، واژهايـران   اسـالمي   جمهـوري   صـدا و سـيماي    سـازمان  -30
 .1362سروش،   انتشارات: تهران ،)در صدا و سيما  كاربردي

قـم،    علميه  حوزه  اسالمي  دفتر تبليغات: ، قم1  ج ابديت،  فروغسبحاني، جعفر،  -31
 .1378شانزدهم،   چاپ

و   فرهنـگ   دكتـري   دوره  درسي  جزوه دين،  شناسي جامعهسيدامامي، كاووس،  -32
 .1374، )ع(صادق  امام  دانشگاه: ارتباطات، تهران

 .1367اطالعات،   انتشارات: تهران رشد،  شناسي رواناكبر،   نژاد، علي  شعاري -33

  علـوم   پژوهشـگاه : تهـران  تربيـت،   شناسي  روان  مبانياكبر،   نژاد، علي  شعاري -34
 .1375فرهنگي،   و مطالعات  انساني

سـمت،    انتشـارات : تهـران  و پـرورش،   آمـوزش   هاي مهارتشعباني، حسن،  -35
1371. 
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: سـاكت، تهـران    محمد حسـين   ترجمه در اسالم،  آموزش  تاريخشلبي، احمد،  -36
 .1361اسالمي،   دفتر نشر فرهنگ

، 6،8، 5، 4تشـيع، ج   المعـارف  ةسيد جوادي، احمد و ديگـران، دايـر    صدر حاج -37
 .1379و 1376نشر شهيد سعيد محبي، :   تهران

ـ   ترجمه  بنگاه: تهران طلبگي،  در نظام  پژوهشيضوابطي، مهدي،  -38 اب، و نشر كت
1363. 

: شـيراز   و اسـالم،   ايران  و پرورش  آموزش  تاريخ  زمينهضميري، محمدعلي،  -39
 .1371گشا،   نشر راه

  انتشـارات : تهرانايراني،   هاي نمايش  الگوي  كهن  خواني شبيهعناصري، جابر،  -40
 . 1372تئاتر فجر،   سراسري  جشنواره  يازدهمين

: تهران و پيشروان،  قاجاريه، بانيان  جديد در دوره  مدارسپويا، اقبال،   قاسمي -41
 .1377مركز نشر دانشگاهي، 

و   بـاقر سـاروخاني    ترجمـه  جمعي،  ارتباط  وسايل  شناسي  جامعهكازنو، ژان،  -42
 .1356سروش،   انتشارات: منوچهر محسني، تهران

 .1978: نيويورك ها و قدرت، تودهكانتي، الياس،  -43

  انتشارات: داداشي، تهران  مريم  ترجمه و فرهنگ،  ارتباطاتز دبليو، كبري، جيم -44
 .1376نقطه، 

: تهـران  آن،  و اجتمـاعي   علمـي   و تـأثيرات   نظاميـه   مدارس، ...كسايي، نورا -45
 .1363اميركبير،   انتشارات

جـواد    ترجمـه  كـافي،   اصـول اسـحاق،    بن  يعقوب  الكليني، الرازي، محمد بن -46
 .1363اسالميه،   علميه  انتشارات: ، تهرانمصطفوي

  بـر تكنولـوژي    اي مقدمـه اكبر قهقرايـي، مهدينـدخت،     كنعاني، مسعود و علي -47
 .1374دوم،   خراسان، چاپ  انتشارات: تهران آموزشي،

  انتشـارات : تهـران  اسالمي،  در دوره  هنر معماري  تاريخكياني، محمد يوسف،  -48
 .1374سمت، 
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خسـرو    ترجمـه  بينانـه،   واقع  ارتباطي  هاي سياست  سوي  به، .آر. اي. جانلي،  -49
 .1356ايران،   و توسعه  ارتباطي  علوم  پژوهشكده  انتشارات: جهانداري، تهران

: تهـران  و ايـران،   در اسـالم   و پـرورش   آموزش  تاريخمحمـد،    الماسي، علي -50
 .1380پنجم،   اميركبير، چاپ  انتشارات

  در قـرون   و غربي  اسالمي  هاي و دانشگاه  مدارسو ديگـران،    مجتهدي، كريم -51
 .1379فرهنگي،   و مطالعات  انساني  علوم  پژوهشگاه: تهران وسطي،

از آغـاز تـا عصـر      اسـالمي   مسـجد در جامعـه    نقـش محرمي، غالمحسين،  -52
 .1379يمين،   انتشارات: تهران عباسيان،

  فرهنگـي   اجتماعي  ها و رفتارهاي ها، نگرش آگاهي  رسي، برمحسني، منوچهر -53
 .1379عمومي،   فرهنگ  شوراي:   تهران در ايران،

  ترويج  معاونت: تهران روستايي،  و توسعه  جمعي  ارتباطراد، مهدي،   محسنيان -54
 .1374جهاد سازندگي،   وزارت  مردمي  و مشاركت

  مـذهبي   مسـاجد و امـاكن    شناسنامه  تهيه  رحط  آماري  نتايجمركز آمار ايران،  -55
 .1377مركز آمار ايران، : تهران كشور،

  عالمـه   دانشـگاه   انتشـارات : تهـران  جمعـي،   ارتبـاط   وسايلمعتمدنژاد، كاظم،  -56
 .1381دوم،  طباطبايي،چاپ

  انتشـارات : يـار، تهـران    ايرج  ترجمه صدا،  چندين  جهان  يكبرايد، شون،   مك -57
 .1368وش، سر

  انتشارات: سعيد آذري، تهران  ترجمه ها، رسانه  درك  برايلوهان، مارشال،   مك -58
 .1377صدا و سيما،   اي برنامه  و سنجش  مركز تحقيقات، مطالعات

تـوس،    انتشـارات : ، تهـران 1  ج در ايـران،   نمايشي  ادبياتپور، جمشيد،   ملك -59
1363. 

  موسسـه : تهـران  جمعي،  ارتباط  و مفاهيم  بر نظريات  اي مقدمهمهرداد، هرمـز،   -60
 .1380فاران، 

، )ويراسـتار (   جمشيد اكرمـي  ها، رسانه  و نقش  ساخت  پيرامونمهرداد، هرمز،  -61
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 .1356سروش،   انتشارات: ملي، تهران  و توسعه  جوانان

  كز مطالعاتمر: شكرخواه، تهران  يونس  ترجمه گذر از نوگرايي،موالنا، حميد،  -62
 .1371رسانه،   و تحقيقات

  انتشـارات : احمد آرام، تهران  ترجمه در اسالم،  و تمدن  علمنصر، سيدحسين،  -63
 .1359خوارزمي، 

  تربيت  شناسي آسيب  اسالمي، ويژه  ، تربيتدينـي   تربيت  شناسي آسيب  همايش -64
 .1380اسالمي،   نشر تربيت: تهران ديني،

: مهـاجر، تهـران    محبوبـه   ترجمه آموزشي،  تلويزيون  ريزي برنامه هنكاك، آلن، -65
 .1368سروش،   انتشارات

خراسـان،    فرهنـگ   كـل   اداره  انتشارات: مشهد تأثر تمام،  تعزيهوثوقي، افضل،  -66
 .تا بي

  فارسي  مقاالت) ب

(  3نـر،  ه  ، فصـلنامه »ملكـوت   سوي به  راهي  مساجد ايران  معماري«پيرنيا، كريم،  -1
 ).1362  تابستان

ــل -2 ــايون، ناصــر،   تكمي ــوزش«هم ــرورش  آم ــان  و پ ــان  كودك   در دوره  و نوجوان
 ).1368( 4و  3تاريخي،   تحقيقات  ، مجله»ساساني

  ، در كياني، محمديوسـف، معمـاري  »ها، تكايا، مصالها حسينيه«توسلي، محمود،  -3
 .1366ارشاد اسالمي،   چاپخانه:  تهران، )مقاالت  مجموعه(   اسالمي  در دوره  ايران

ــدالوهاب،  -4   مهــدي  ، ترجمــه»اســالمي  آورد مســجد در فرهنــگ ره«حمــوده، عب
 ).1373  مهر و آبان( 16اسفندياري، مسجد، 

، رسانه، »در توسعه  مطبوعات  ها و كاركردهاي بر نقش  اي مقدمه«خانيكي، هادي،  -5
 ).1376بهار ( 1

  ، ترجمـه »مـدرن   گروهـي   هاي رسانه  ارتباط  سنتي  هاي روش«روان، شير محمد،  -6
 ).1377  زمستان( 4ناصر، رسانه،  ماريا
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 ).1353مهر (  182، تماشا، »و نقد تئاتر  معرفي«زهري، ايرج،  -7

و  3، »فرهنگـي   هنر كاشيكاري، ميراث  اوج  الملك  معاون  تكيه«، ...ساالري، عبدا -8
 ).1370پاييز ( 4

  ، ترجمـه »غـرب   در فرهنـگ   اجتماعي  و بحران  اخالقي  سامان«مان، استيون، سيد -9
 ).1376پاييز (  6پژوهش،   مجيد مجيدي، نامه

  كنگـره   ايرانـي، در سـومين    جوانـان   در فرهنـگ   دينـداري «طالبان، محمدرضا،  -10
  ، ج)شده  ارائه  مقاالت  مجموعه( ايران،   در جامعه  و فرهنگ  دين  ، مناسبات»پژوهان دين
 .1380و ارشاد اسالمي،   فرهنگ  وزارت: ، تهران2

نـژاد،    هاشـمي   قاسـم   ، ترجمه»در اسالم  عمومي  رسانه  منبر يك«فتحي، اصغر،  -11
 ).1372  بهمن(  12مسجد، 

 6پـژوهش،    ، نمايـه »در ايران  سنتي  بر ارتباطات  درآمدي«فرقاني، محمدمهدي،  -12
 ).1379  زمستان(

و ... هـا   پـردازي  نظريـه   و توسـعه، چهـار دهـه     ارتباطات«فرقاني، محمدمهدي،  -13
 ).1380  تابستان( 2، رسانه، »امروز؟

دينـي،    و معـارف   سـتاد قـرآن  : ، تهران»مبلغان  دعوت  اطالعيه«قرائتي، محسن،  -14
1381. 

مهـر و  (10،، مسـجد »در اسـالم   آن  منبر و جايگاه  تاريخچه«محمدي، جواد،  گل -15
 ).1372  آبان

پاييز ( 6پژوهش،   ، نامه»واتيكان  فرهنگي  هاي سياست«كاشاني، ليلي،   مصطفوي -16
1376.( 

، »غـرب   و اطالعـاتي   ارتبـاطي   در برابـر سـلطه    سـوم   جهان«معتمدنژاد، كاظم،  -17
 ).1370بهار ( 1رسانه، 

 2بهـار، رسـانه،     شاهرخ  مه، ترج»خجالتي  غول  تلويزيون«لوهان، مارشال،   مك -18
 ).1375  تابستان(

بـر راديـو و     دولتـي   انـداز مردمـي   چشم: ها رسانه  كردن  اسالمي«موالنا، حميد،  -19
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 ).1378پاييز (   شماره  راديو و تلويزيون، پيش  ، فصلنامه»ايران  تلويزيون

  فارسي  هاي نامه پايان)ج

در   سـنتي   ارتبـاطي   وسـيله   عنـوان  تعزيه، به  و شناخت  بررسي «تنكابني، فرزانه،  -1
و   تلويزيـون   عـالي   جمعـي، مدرسـه    در ارتبـاط   تحقيـق   ليسـانس  فوق  نامه ، پايان» ايران

 .13سينما،

در   تحقيق  ليسانس فوق  نامه ، پايان»توسعه  ارتباطي  هاي نظريه«جهانداري، خسرو،  -2
 .1357ينما، و س  تلويزيون  عالي  جمعي، مدرسه  ارتباط

  عربي  هاي كتاب)د

 .بحاراالنوار -1

  دفتر تبليغات  انتشارات: ، تهران10ج الحكمه،  ميزانشهري، محمد،   ري  محمدي -2
 .1363اسالمي، 
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