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  26/4/91 :دريافت تاريخ
  25/5/91: تاريخ پذيرش

  ارتباطات و رسانة ديني
  نوشتة

   ∗فرح رامين

   هچكيد
. چنان كه دين در جوهرة خود از مقولة ارتباط است   هم. ارتباط نزيسته است    اي از زمان، بي     انسان در هيچ برهه   

بعـد از  . پـردازد  اين ارتباط يعنـي رسـانه مـي      ها با يكديگر به ابزار اساسي          با تكيه بر ارتباط انسان      اين مقاله، 
تعريف ارتباط و رسانه و ذكر اقسام رسانه، رويكردهاي محتوامحور و فناورمحور به رسانه بيان و نقادي شده                  

  .محور در باب تأثير رسانه بر مخاطب و پيام ديني مطرح شده است و رويكرد اعتدال
هيچ دخل و تصرفي در محتـواي         رسانه بي . اري قائل است  ها فقط جنبة ابز     نظرية محتوامحور، براي رسانه   

برخي مخاطـب را    : اند  طرفداران اين نظريه خود دو گروه     . پيام، تنها يك كانال ارتباطي براي انتشار پيام است        
هـاي    جريـان . كننـد   دانند و گروهي وي را تا حدودي پويا و فعال تلقـي مـي               در برابر محتواي پيام منفعل مي     

  . نئواوانجليستي از اين قبيل هستنداوانجليستي و
طرفداران اين نظريه معتقدنـد كـه       . نظرية فناورمحور، معموالً به تقابل ذاتي بين دين و رسانه معتقد است           

در اين نظريـه، رسـانه نـه بـسان كانـال            . كند  رسانه به منزله دين جديدي خود را بر انسان امروز تحميل مي           
  . تبديل شده استارتباطي پيام، بلكه به خودِ پيام

كند   محور دفاع  و بيان مي       اين مقاله، با پرداختن به وجوه ضعف و قوت دو نظريه باال، از رويكرد اعتدال              
  .گذارد كه دين و رسانه در تعامل جدي با يكديگرند؛ دين بر رسانه و متقابالً رسانه بر دين تأثير مي

  .محور رويكرد فناورمحور، رويكرد اعتدالارتباط، رسانة ديني، رويكرد محتوامحور،   :كليدواژه

  مقدمه
هـيچ فرهنـگ و تمـدني بـدون         . بناي ساختار جامعه و آغاز فرهنگ انساني اسـت          ارتباط، سنگ 
فرهنگ از ارتباطات و ارتباطات از فرهنگ جدا نيـست و           . تواند پويا و زنده باشد      ارتباطات نمي 

فرهنـگ و ارتباطـات از يكـديگر        . سـاز ديگـري، بلكـه مكمـل يكديگرنـد            فقط زمينه   هريك نه 
____________________________ 

 f.ramin@gom.ir عضو هيئت علمي دانشگاه قم ∗
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از آنجا كه دين براي فرهنگ و تمدن جوامـع عنـصري   . (Prosser, 1978: 336)ناپذيرند  تفكيك
  .ضروري است، بنابراين دين نيز بدون ارتباط محقق نخواهد شد

ديـن نـه فقـط      .  از يك منظر، در جوهرة خود يك مقولة ارتباطي و از جنس پيام است              1دين
هاي دينـي در      آيد، بلكه عرصة ارتباطات نيز در حقيقت خود، منفك از مقوله            ار مي ارتباط به شم  

اند   ها و ارتباطات ذاتاً ديني      رو، برخي معتقدند همه فرهنگ      از اين . طول تاريخ انساني نبوده است    
 هـر   ةاند؛ زيـرا الزمـ       ارتباطات مقدس  ةكنند كه هم    اي آشكارا بيان مي     عده). 931: 1387شولتز،  (

هـاي قبلـي را فـرض بگيـرد؛ ولـي             هـايي روحـاني و گـرايش        ساز داللـت     اين است كه پيام    پيام
هاي شناخته شده مقدسي از ارتباطات وجود دارند كه از همتاهاي سكوالرشـان تـشخيص        شكل

  ).37: 1388متسن، (پذيرند 
و ارتباط  هاي ديگر     هاي چهارگانه ارتباط انسان با خدا، با خود، با انسان           اديان الهي در حوزه   

اسـالم، خـاتم اديـان الهـي، بـه          . انسان با طبيعت در بعد تكويني و تشريعي، سخن فراوان دارند          
بيني الهـي،   در اين جهان. هاي چهارگانه ارتباطات انساني، عمق و گستردگي بخشيده است        حوزه

ليفـة او،   خداوند متعال در مركز خالقيت قرار دارد و انسان در مركز مخلوقات زميني به مثابه خ               
درجات مختلـف   . نقش رابط حقيقي ميان موجودات زمين و خالق متعال را برعهده گرفته است            

) 163 :عمـران   آل(هم درجات عِنْد اللّـهِ      : فرمايد  گونه كه قرآن كريم مي      در اين ميدان ارتباطي، همان    
 از يـك سـو و       كننده درجة وجودي و در حقيقت، ماهيت ارتباطي انسان با خـالق جهـان               ترسيم

تواند پلكان تكاملي را بپيمايـد و درجـات وجـودي و              انسان مي . مخلوقات وي از سوي ديگرند    
ارتباطي خود را باال برد تا به مرحلة حضور اتم ارتباطي برسد كه در آن حالت، بـه جـز خـداي                      

ي بـراي   اسالم با ترسيم چنـين زمينـة متعـال        . متعال و جلوة وي در عالم امكان چيز ديگري نبيند         
انسان، تسبيح وي را همراه با ساير مخلوقات، چـون پيـام ارتبـاطي مـداوم در جهـت خداونـد                     

اين كنش دو سوية ارتباطي، چارچوب و نقـشة وجـودي ارتباطـات اسـالمي را                . كند  هدايت مي 
يابد، بلكـه رابطـة       در اين كنش، نه فقط رابطة تكويني مفهوم عقالني خود را مي           . كند  طراحي مي 
 نيز كه بر اصل هدايت و جريان دائم آن ميان خالق و مخلوق ممكـن اسـت، ضـرورت                    تشريعي

آيد، بلكـه     اي از بايدها و نبايدها به شمار مي         رو دين، نه فقط مجموعه      از اين . يابد  خود را باز مي   
در حقيقت فضايي ارتباطي است كه در آن جايگاه هر انسان، بسته به چگونگي انتخـاب وي در                  

  ).3 ـ 4: 1389بشير، (شود  ترسيم ميعالم امكان 
ارتباط انسان با عالم، اگر ارتباطي مقـدس باشـد، او را بـه مقـام خليفـة الهـي در هـستي و                        

كـران    هـا و رمـوز بـي        كشد و او را مبهـوت و حيـران آيـات و نـشانه               دار او در عالم برمي      امانت
  .دهد اش قرار مي خداوندي

ران ـــ بـر   ـناگون انسان ــ با خود، خداوند، عالم و ديگهاي گو در اين مقاله، از ميان ارتباط  
شويم و از آنجا كه عناصر اساسي برقراري يك نظـام      هاي ديگر متمركز مي     ارتباط انسان با انسان   
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و وسيله يا كانال ارتباطي هستند به نقـش         ) محتوا(كامل ارتباطي، فرستندة پيام، گيرندة پيام، پيام        
  .ساسي براي برقراري ارتباط و انتقال پيام ديني خواهيم پرداختها به عنوان ابزار ا رسانه

ها در تكوين و تحكيم اعتقادات دينـي انـسان    به راستي، در دنياي امروز، به چه اندازه رسانه     
هـاي نـوين اسـت؟ آيـا          مؤثرند و چه ميزان از هويت دينـي مـا برگرفتـه و برسـاخته از رسـانه                 

 رشد و مسير ارتقاي معرفت ديني را هموار سازد؟ آيـا  ةد زمينتوان  اي، اساساً مي    تكنولوژي رسانه 
هاي نوين به خاطر اقتضائاتي خاص، در انتقال مفاهيم دينـي دچـار محـدوديت نيـستند؟                   رسانه
هاي فردي و ساختارهاي اجتماعي آنـان،   ها، تفاوت هاي معرفتي مخاطب رسانه ها و زمينه   نگرش

هـاي جديـد در شـناخت و          توان ادعا كرد كه رسانه      ؟ آيا مي  تا چه اندازه در اين زمينه اثرگذارند      
اند و به جاي انتقال پيـام دينـي، خـود تبـديل بـه ديـن                   فهم انسان معاصر از جهان تصرف كرده      

  . است هايي از اين قبيل گويي به سؤال اند؟ رسالت اين مقاله، پاسخ جديدي شده

  تعاريف. 1
  (Communication) ارتباط . الف

كننـده پيچيـدگي آن       به نظر مفهومي بديهي است؛ اما تعـاريف گونـاگون آن، بيـان            “اطارتب”واژة  
  .(Buhler, 1974: 10) اند  تعريف ذكر كرده126براي اين واژه بيش از . است
برخي براي حل   . اند  يك از اين تعاريف، جامع و مانع نيستند و گاه مبتلي به دور در تعاريف                هيچ

انـد؛ بـراي مثـال، تعـاريف براسـاس سـطوح              ريف روي آورده  بنـدي تعـا     اين مشكل، بـه دسـته     
گونـه   اند؛ ولي تنوع فـراوان ايـن        بندي شده   تأثيرگذاري يا براساس عناصر و اجزاي ارتباط، دسته       

گروهي نيز فقدان تعريف جامع و مـانع را امـر چنـدان             . ها كار را دشوارتر كرده است       بندي  دسته
نكه به تعريـف اصـالت داده شـود، بايـد بـه حقيقـت و                دانند و معتقدند كه بيش از آ        جدي نمي 

توان به چند تعريف مـشهور        براي نمونه، مي  ). 8: 1389اثباتي،  ( پديدة ارتباط توجه كرد       جوهره
  :از اصطالح ارتباط در علم ارتباطات اشاره كرد

  ؛)704: 1387راجرز، (گذارد  ارتباط فرايندي است كه طي آن، يك فكر روي ديگري تأثير مي. 1
ارتباط عبارت است از فن انتقال اطالعات، افكـار و رفتارهـاي انـساني از يـك شـخص بـه                     . 2

  شخص ديگر؛
تمـامي  . يابد  شود، بسط مي    ها برقرار مي    ارتباط مكانيسمي است كه در خالل آن، روابط انسان        . 3

  دودهنهادهاي ذهن، به همراه وسايل انتقال آنان در فضا و حراست از آنان در زمـان در محـ                  
  ؛)19ـ21: 1377ساروخاني، (گيرند  ارتباط جاي مي

  ؛)همان(ارتباط انتقال معاني يا پيام از طريق نمادهايي چند است . 4
كنيم و در مقابل،      فهميم و درك مي     يندي است كه ما توسط آن منظور ديگران را مي         اارتباط فر . 5

طـور    حالتي ديناميكي است كـه بـه      ارتباط  . كنند  فهمند و درك مي     ديگران نيز منظور ما را مي     
  هاي مختلف است؛ دائم در حال تغيير و انتقال در برابر موقعيت



 

144

 /
وم
و س

ت 
يس
ل ب
سا

 /
ره  

شما
2 

 

  ؛(Dance, 1970: 95-6)ارتباطات فراگرد مرتبط كردن اجزاي گسسته جهان با يكديگرند . 6
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پيام از سوي فرسـتنده بـراي گيرنـده،        ): تعريف منتخب . (7

ط بر آنكه در گيرنده پيام مشابه معنا، با معناي مورد نظـر فرسـتنده پيـام ايجـاد شـود                     مشرو
  ).57: 1385راد،  محسنيان(

با توجه به اين تعريف، ارتباط ديگر بـه معنـاي رسـاندن، انتقـال دادن، آگـاه سـاختن يـا ارائـة                        
جـاد درسـت    سـازد تـا بـراي اي        اي است كه فرستنده را موظف مي        اطالعات نيست، بلكه پروسه   

بنـابراين، ارتبـاط    . معناي مورد نظر خود در ذهن مخاطب، همة عوامل را  در نظر داشـته باشـد                
  .دغدغه و بدون تحقيق از كنار آن گذشت اي نيست كه بتوان بي مسئله ساده

  (Media)رسانه . ب
ة و معناي لغوي آن، وسيله، واسطه، و يـا واسـط           ”medium“ در زبان التين جمع    “”media واژة

ايـن واژه  . بـريم  كـار مـي      را معادل اصـطالحي آن بـه      “ رسانه”در زبان فارسي واژة     . انتقال است 
معموالً وسيلة بيان، قالب بيان، واسطة بياني يا ابزار بياني ترجمه شده است و در جوامع پيشرفته                 

ـ     ها، رمزگذاري و انتقال پيام      هاي گروهي جامعه اشاره دارد كه كار آن         به رسانه  ك جمعيـت    بـه ي
اسـالمي،  (انـد   ها از مصاديق روشن رسانه  با اين تعريف، راديو، تلويزيون و روزنامه      . وسيع است 

  ).374: 1386دبيري و ديگران، 
. هاي آن كند كه اصطالح رسانه، بيشتر با كاربردهاي رسانه ارتباط دارد، نه فناوري  ميپستمن بيان

هايي اشاره دارد كه افـراد مخاطـب منـابع ارتبـاطي بـا       عبارت ديگر، اصطالح رسانه بيشتر به شيوه       به
براي نمونـه، غالبـاً     . كار برده شده    ها و تمهيدات دريافتي به      برند؛ نه به انواع فرستنده      واسطه به كار مي   

بسياري از مخاطبان، تلويزيون را منبعي اساسي براي تأمين اطالعات          . شود  تلويزيون رسانه ناميده مي   
وگوهـاي اجتمـاعي بـا دوسـتان و           نند و محتواي تلويزيون را موضوعي براي گفت       دا  خود از دنيا مي   

وآمـد كـرده، تماشـاي تلويزيـون در          آنان در رويدادهاي تلويزيوني رفـت     . گزينند  خويشاوندان برمي 
بنابراين، همه از يك رسانة معين به يك روش خـاص اسـتفاده             . ها دخالت دارد    زندگي اجتماعي آن  

  ).311: 1388 الموره،(كنند  نمي

  اقسام رسانه. 2
  :بندي، پنج نوع هستند ها در يك تقسيم رسانه

  ؛... ، اعالميه، پالكارد و...)كتاب و نشريه و(روزنامه، مطبوعات : هاي نوشتاري رسانه. 1
  ؛...نوار كاست، راديو و: هاي شنيداري رسانه. 2
  ؛... كاتور وكاري، خطاطي، كاري هنرها، نقاشي، كنده: هاي ديداري رسانه. 3
  ؛... تئاتر، تلويزيون، سينما، كامپيوتر و: هاي شنيداري ـ ديداري رسانه. 4
  ... .، سخنراني، موعظه و)ديالوگ(وگو  برخورد و گفت: هاي شخصي رسانه. 5
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 (Presentational)نمايـشي، : كنـد   ها را به سـه گـروه عمـده تقـسيم مـي               رسانه جان فيسك، 
هاي نمايشي شامل صدا، چهـره   رسانه. (Mechanica) مكانيكي  (Representational) تصويري،

  ةكنـد و در آن رسـانه، برقراركننـد          و بدن فردي است كه از زبان گفتاري و حركات استفاده مـي            
، )كتـاب و مطبوعـات    (هاي تصويري شامل همه مـوارد نوشـتاري و چـاپي              ارتباط است؛ رسانه  

هاي مكانيكي شامل تلفن،  گر دارند؛ رسانه    اطهستند كه همگي وجودي مستقل از ارتب      ... عكس و 
  ).174: 1377راش، (هاي ديجيتال است  و اشكال مختلف رسانه... راديو، تلويزيون، فيلم، 

شـود؛ زيـرا سـرعت،      عنوان رسانة صوتي ـ تصويري تكيه مـي   در اين مقاله، بر تلويزيون به
بـراي  . در دسـترس همگـان اسـت      مداومت و وسعت حوزة بسيار زيادي دارد و با هزينة پايين            

گذرانند، بسيار بيشتر از مدتي است كه در تمـام            بسياري از مردم مدت زماني كه با تلويزيون مي        
اكثـر مـردم هنگـام پخـش برنامـه      . هاي ارتباطي ديگر سروكار دارنـد  عمر با همة هنرها و نمونه    

 كه برنامه بيش از اندازه بد       نشينند و حتي زماني     تلويزيوني، خوب باشد يا بد، جلو تلويزيون مي       
  ).310: 1371شرايبر، (پوشند  كنند؛ ولي از تماشاي آن چشم نمي باشد، از آن شكايت مي

هـايزنبرگ كـه جهـان را تنهـا         “ عـدم قطعيـت   ”مدرن و تحت تأثير انديـشة         در دوران پست  
 يزيـون را مـا    گذارنـد، تلو    هاي منفعل اثـر مـي       داند كه بر مفعول     هاي دانا مي    اي از فاعل    مجموعه

گويـا  . داننـد   گر دنيا و گاهي تلويزيون را همتـاي دنيـا مـي             ازايي براي حقيقت، مفسر و تجسم      به
جهان به صحنة نمايش بدل شده و يك رويداد موثق نيست؛ يا به عبارتي، واقعـي نيـست، مگـر      

  ).65 ـ 6: 1389نيا،  رجبي(اينكه آن را بر صفحه تلويزيون مشاهده كنيم 
اي از    ، مجموعه )توليد(صنعت  : كنند  رسانه، تلويزيون را از سه منظر مطالعه مي       نظران    صاحب

  ).46: 1380دالگرن، ) (مخاطبان(متون ديداري ـ شنيداري، تجربه اجتماعي ـ فرهنگي 
شـود كـه در آن        اي چـون جايگـاه معينـي توجـه مـي            در منظر نخست، بـه سـازمان رسـانه        

شود، نـه فقـط محـصول        نچه بر صفحه تلويزيون ظاهر مي     آ. شود  اي توليد مي    هاي رسانه   فراورده
 ها و مراحل عملي توليد،  بلكه شرايط مكان حاكم بر نهاد رسانه است               گيري  اي از تصميم    زنجيره

كننـد، توجـه و      ها توليد و پخش مي      در منظر دوم، به متن تلويزيوني و آثاري كه آن         ). 48: همان(
شـود كـه مخاطبـان         در منظر سوم، به اين امر پرداختـه مـي          و. شود  ها، مطالعه و تحليل مي      برنامه
هـا چـه آثـاري بـر          اند و برنامـه     هاي تلويزيوني چه معنايي را از محتواي تلويزيون دريافته          برنامه

كنند و آن را در معرض تفـسيرهاي      ها ارتباط برقرار مي     مخاطبان با برنامه  . مخاطبان گذارده است  
  ).70: همان(دهند  متفاوتي قرار مي

  تأثير رسانه بر پيام ديني. 3
. هاي گونـاگوني وجـود دارد       ها بر پيام، ديدگاه     در مورد ميزان، ابعاد و چگونگي اثرگذاري رسانه       

پندارنـد و برخـي بـا نگـاهي متفـاوت،         ارتباطي مي   ها را بدون جهت و تنها وسيله        برخي، رسانه 
اي نيز چنان بر قدرت اثرگـذاري         ميان، عده در اين   . دانند  دار و ايدئولوژيك مي     جهتها را      رسانه
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اي كـه     گونـه   را به جاي حقيقـت جلـوه دهنـد؛ بـه          “ مجاز”توانند    ورزند كه مي    ها تأكيد مي    رسانه
هاي متفاوت، هيچ يك توان تأثيرگذاري رسـانه          اين ديدگاه . همگان آن را واقعيت كامل بپندارند     

  .كنند را نفي نمي
  محور رويكرد محتوا. الف

طور ذاتي نه خوب است نه بـد،    تكنولوژي به . اند  ها جنبة ابزاري قائل      ديدگاه، براي رسانه   در اين 
فنـاوري  ). 37: 1373برنـشتاين،   (بلكه همه چيز به نحوة استفاده ما از تكنولـوژي بـستگي دارد              

تكنولوژي ابزاري خنثـي و     . ابزاري است كه كاربرد خير و شر آن، به انتخاب انسان بستگي دارد            
اسلحه بـه   . تواند براي مقاصد خيرخواهانه يا اهداف شرورانه به كار رود           ارزشي است كه مي   غير

  .كشند كشد، بلكه اين مردم هستند كه همديگر را مي خودي خود مردم را نمي
افزاري، تجهيزات و مصنوعات مكانيكي آن توجـه   در اين ديدگاه، به فناوري بيشتر از بعد سخت 

بر . تواند ابزاري براي انتقال پيام ــ ديني يا غيرديني ــ باشد            كه مي ) 174: 1388كريستيانز،  (شود    مي
هيچ دخل و تصرفي در محتواي پيام، فقط يك كانـال و مجـراي                طبق رويكرد محتوامحور رسانه بي    

ارتباطي براي انتشار پيام است و در اينكه آيا مخاطب در برابر پيام منفعل و غيرپوياسـت و يـا حـق                      
  .گري دارد؛ در ميان طرفداران اين نظريه اختالف وجود دارد و گزينشانتخاب 

ها، بـه     هاي مشابه از رسانه     برخي معتقدند كه مردم به شكل يك توده، در مقابل دريافت پيام           
ها، جاي خـود را بـه آگـاهي و            دهند و تفكر و انديشه فردي در بين آن          صورتي مشابه پاسخ مي   

ن مخاطب ـــ محـل ذخيـره احـساسات و           ـ كلمه به كلمه در ذه     ها،  پيام. دهد  وجدان جمعي مي  
شوند و رفتار مورد نظر فرسـتندة         ها تزريق مي    نشيند؛ گويي احساسات و نگرش      ــ مي  ها  نگرش

توان با تأكيد بر بعد عاطفي به جاي بعد ادراكي ــ براساس      مي. كنند  پيام را در مخاطب ايجاد مي     
  ).57: 1374رابرتسون، ( را به دنبال خود كشاند نظريه محرك ــ پاسخ پالوف مخاطب

تـري دارنـد و       در برابر اين گروه، برخي از طرفداران رويكرد محتوامحـور، ديـدگاه معتـدل             
هاي رواني و ساختارهاي      گيرند كه ويژگي    مخاطب را در برابر پيام رسانه پويا و فعال در نظر مي           

هـا فقـط تقويـت باورهـاي          قـش رسـانه   گيري افكارش دخيـل هـستند و ن         اجتماعي او در شكل   
هـاي خـشن    براي مثال، بر طبق نظر اول، مخاطب فـيلم      ). 36: 1385كوايل،    مك(مخاطبين است   

 ةشود؛ ولي براساس اين ديـدگاه، فقـط كـساني كـه زمينـ               داراي خصوصيت رواني خشونت مي    
هـا را     د و گرايش  كند، بلكه عقاي    پيام، تغييرات بنيادي ايجاد نمي    . شوند  خشونت دارند، خشن مي   

  :بخشد استحكام مي
كنـد؛    ارتباط جمعي در حالت عادي، در حكم علت ضروري و كافي اثر بر مخاطب عمل نمـي                

عوامـل ميـانجي مثـل      . كنـد   اي از عوامل و تـأثيرات ميـانجي عمـل مـي             بلكه از طريق رشته   
 و  ينـدها و هنجارهـاي گروهـي      ا، فر )درك گزينـشي، مواجهـه گزينـشي      (يندهاي گزينشي   افر

  ).601: 1383دفلور، (باشد  رهبري افكار مي
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. هاي ديني براساس رويكرد محتوامحور به رسانه شكل گرفت          حدود هشتاد سال پيش، اولين جريان     
هاي بنيادگراي مسيحي مبلغان انجيل، معتقد بودند كه كار كليسا اساسـاً در حـوزة ارتباطـات                   سازمان

 كنـوني جهـان،   هاي حل بنيادين بحران   نكته را دريابند كه راه    مردان و متألهان، بايد اين       است و دولت  
  .(The journal of Christianity Today, 1956: 20-3) امري وابسته به علوم ديني و الهي است

هاي ديني كه شعارشان بازگشت به انجيل و تغيير جامعه از طريـق تحـول دينـي                   اين جريان 
هاي زندگي را      جنبه ةنان معتقد بودند كه عقايد ديني، هم      اي.  شهره بودند  2“ها  اوانجليست”بود به   

“ مأموريت اكبر”گيرد و تقريباً دو هزار سال پيش، حضرت عيسي مسيح با آموزه زير كه        دربر مي 
  :بناي كاري را گذاشت كه بعدها تالشي جهاني براي دعوت ديني شد ناميده شد، سنگ

آنـان را   . القـدس تعميـد ده      نام پدر، پسر و روح    آنان را به    ! پس برو و تمامي ملل را بياموزان      
! آمـين . و من همواره با تو هستم حتـي تـا آخـر دنيـا             ... ايم  بياموزان از آنچه به تو فرمان داده      

  ).105: 1388آرمسترانگ، (
اي را بـراي      هـاي نوآورانـه     را بر آن داشت تا راه     ) تبشيرگرايان(ها    اين رسالت عظيم، اوانجليست   

 1550به استناد آمار، تبشيرگرايان در مدت كوتاهي توانستند بـيش از            .  بيابند گسترش عقايدشان 
شناسـي رونـد      جريـان ( كالج تأسيس كننـد      260اندازي و بيش از        راديو و تلويزيون را راه     ةشبك

هـا را كـه بـر         آن دسـته از اوانجليـست     ). 5: 1389از وقايع آخرالزمان در غـرب،        تصويرپردازي
ند و معتقد بودند كه تلويزيون با نمايش مكرر مضامين و محتواهاي مشابه             تلويزيون تمركز داشت  

تواند تحت تأثير قرار دهد و از اين رسانه به عنوان             هاي تلويزيوني مختلف، افراد را مي       در شبكه 
 “تبشيرگر تلويزيوني ”يا  (Televangelist)“تلي وانجليست” بهره بردند طريقي جانشين براي موعظه

اي آمريكا  هاي ديني ـ رسانه  مندترين جريان اوانجليستي يكي از قدرتهاي  مروزه جريانا. ناميدند
مداران آمريكا، مقاصد سياسي خـود را        ها پيش تاكنون، با نفوذ در ميان سياست         هستند كه از سال   

هـا، ديگـر بـه اسـتفاده از راديـو و       اي آن هاي رسـانه  فعاليت). 146: 1388هوور، (كنند    دنبال مي 
هاي جديد ارتباطي مانند اينترنت، تبليغـات         زمان با گسترش فناوري     هم. ويزيون محدود نيست  تل

اي كه امروزه تعداد زيادي       ديني نيز راه خود را به اين حوزه جديد از ارتباطات باز كرد؛ به گونه              
  .در سراسر دنيا مشغول فعاليت هستند“ اوانجليست اينترنتي”

هاي اخير كه تحت تأثير گسترده راديـو و تلويزيـون و              ر دهه د“ نئو اوانجليسم  ”هاي    حركت
نام گرفـت    (Electronic Church)“كليساي الكترونيك”اي است،  اينترنت و نهادهاي چندرسانه

هاي مكتوب    حاميان كليساي الكترونيك آن را جايگزين نقش ديني رسانه        ). 255ـ6 :1389بشير،(
در مقابل،  . ناميد“ هديه الهي ”ها را     ها، آن   د درباره رسانه  دانند و واتيكان در دومين شوراي خو        مي

هـا   برخي اين مسئله را تهديدي براي كليساها تلقي كردند كـه مايـة كـاهش اعـضا و درآمـد آن              
  ).246 ـ 7 :1389باهنر، (شود  مي
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  نقد رويكرد محتوامحور
تواننـد وارد      ديگـري مـي    ها مانند هر كاالي     اين فرض كه رسانه   . اين نظريه، منتقدان زيادي دارد    

گونـه   كشوري شوند و در فضاي بومي و تاريخي آن منطقه متأثر شوند، بدون اينكـه خـود هـيچ       
  .تأثيري بر جاي گذارند، مورد پذيرش نيست

افتد، بلكه در بـستري       فرض اتفاق نمي    واقعيت آن است كه فناوري در فضايي عاري از پيش         
نگـاه صـرفاً    . شـود   براساس اهداف انسان هـدايت مـي      كند و     پوشيده از تجارب انساني رشد مي     

رويكرد محتوامحور بـه رسـانه،   . ابزاري و فني به تكنولوژي ناشي از نوعي سفسطة منطقي است    
 يعني ابزار، به معنـاي كـل فنـاوري نيـست         فني، ةدر حالي كه جنب   . كند  جزء را جايگزين كل مي    

  ).175: 1388كريستيانز، (
 فناوري با ابزارها، مصنوعات و محصوالت برابـر نيـست،            كرد،  ميچنان كه ارسطو تصور       هم
 بلكه فناوري با هستي انـسان گـره          ها نسبت به تكنولوژي در موضعي بيروني قرار ندارند،          انسان

گيرند كه سرشـار      هاي تكنولوژيك، از تمدني سرچشمه مي       هاي فعاليت   زيرساخت. خورده است 
 جديـد و تحـوالت بـزرگ قـرن اخيـر در ارتباطـات، در                هاي رسانه. هاي انساني است    از ارزش 

هاي مهم    اين شرايط جديد ارتباطي، از فلسفه     . شناخت انسان معاصر از جهان تأثير گذاشته است       
فهم جديد از انسان و جهان در دوران مدرنيته، عاملي بـسيار مهـم در               . مدرنيته بسيار متأثر است   

ن از اين واقعيت چـشم پوشـيد كـه در دو قـرن              توا  نمي. گيري فضاي جديد ارتباطي است      شكل
هـا    نامـه   هـا و نمـايش      نامه  اخير، بسياري از مباحث فلسفي، به رمان تبديل شده و پس از آن فيلم             

اي قابل فهـم بـراي اكثريـت تبـديل شـده              براساس آن ساخته و تفكر فلسفي، به محصول رسانه        
  :هاي نوين تأثير پذيرفته است نهاست و در طرف مقابل، حتي ساختار واقعيت در ذهن از رسا

كند، اخيراً    اي مي   اي كه متن، تصوير و صدا را باز رسانه          موفقيت و نفوذ كامپيوتر، ابررسانه تازه     
منجر شده تا در حوزة انساني، تغيير در حال پيـشرفت آرامـي از گفتمـان ابتـدايي و رويكـرد       

  ).Laermans, 2005(ها روي دهد  تر نظري رسانه مدار به مسائل گسترده متن
طرف و خنثي هستند و فقط ابزاري بـه شـمار             بنابراين، اين فرض كه فرايندهاي تكنولوژيك بي      

طبـق ايـن نظـر، دانـشمندان و         . اي گزاف را دربر دارد      دهند، هزينه   آيند كه محتوا را انتقال مي       مي
دسـي و پزشـكي،     هاي جمعـي را مثـل مهن        مهندسان از هرگونه مسئوليتي مبرّا هستند و ما رسانه        

نتيجـه ايـن امـر، مـسابقه در تقليـد كوركورانـه از              . توانيم از اروپا و آمريكا به ارمغان آوريـم          مي
  .هاي خارجي خواهد بود رسانه

هاي سكوالر عجـين      اي با آموزه     به خصوص تلويزيون ــ همگي به گونه        هاي نوين ــ    رسانه
. اند گرايي و فردگرايي سامان يافته رايي، نسبيگ بوده و براساس اومانيسم، عقالنيت ابزاري، تجربه  

شـناختي    شـناختي و جهـان      شـناختي، انـسان     آشكار است كه رسانه اسالمي بايد بر محور هستي        
اسالمي و در جهت اهداف نظام ارتباطي اسالم كه هدايت، تربيت و رشد آدمي است، بنا نهـاده                  

مبناي توحيد و نبوت، ارتباط انـسان را بـا   د مگر رسانه بتواند بر   شو شود و اين مهم، ميسور نمي     
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آفـرين اسـت و آدمـي را بـه            بخـش و روح     ارتباطي كـه حيـات    . ولي و انسان كامل محقق سازد     
  .گرداند سعادت حقيقي و نهايي نائل مي

 بـه    انـد،   هاي ديني كه به رسانه فقط بسان يك ابـزار بـراي انتقـال پيـام توجـه كـرده                     جريان
ها كه با سكوالريزم گره خورده چندان توجه نكرده و يا تأثير               رسانه هاي ايدئولوژيك   زيرساخت

 مخاطـب     به جـاي خردگرايـي ـــ        گرايي ــ   بينند و با تمركز بر احساس       رنگ مي   آن را بسيار كم   
دهنـد، در حـالي كـه اسـتفاده از تحريـك عواطـف و تزريـق                   خود را به سمت دين سـوق مـي        

 بدون رويكردي خردگرايانـه بـه        ا تغيير معرفت ديني،   احساسات و هيجانات، به منظور تقويت ي      
ـ و نه متن ديـن ـــ خواهـد     اثر آني و موقت خواهد داشت و مخاطب را به حاشيه دين ـ  دين، 
ممكن است تلويزيون با كمك تكرار و تحريك عاطفه، بروز رفتارهاي ديني را به ظـاهر                . كشيد

پذير خواهد بـود و بـه سـطحي           بنايي و آسيب  نهادينه كنند، ولي چون مبناي آن تعقل نيست، رو        
 خود  حسي مذهبي عمومي را دامن خواهد زد و تبليغ ديني،  انجامد و به تدريج، بي      شدن دين مي  

 خواهــد انجاميــد“ ديــن مــداحان”اي بــه نــام   بــه پديــده بــه خــود بــه ضــدتبليغ منتهــي شــده،
)Rasaneh.org/persian/page-view.asp.(  

هاي تلويزيون، از طريق بازي با احساسات مخاطبان و بـا تكيـه بـر                 امهامروزه بسياري از برن   
كنند و گاهي آنـان       هاي الزم را براي رفتار دلخواه فراهم مي         ترس، تنفر و اميدهاي آنان، انگيزش     

بـراي  ). 12: 1355،  مـان (دارند كه از نظر عقل سليم اعمالي نادرسـت اسـت              را به اعمالي وا مي    
توان    نمادها و شمايل و انجام دادن مناسك سحرگونه مي          هايي چون ستايش  نمونه، به بروز رفتار   

وش ترويج دين، بيـشتر      اين ر . هاي رازگونه و خرافات آميخته است       اشاره كرد كه اغلب به اليه     
ها، عناصر    سواد تأثيرگذار است و بسياري از اوقات در پشت آن           سواد و كم    هاي بي   در ميان گروه  

اي در تبليغ ديـن آن اسـت           اين روش رسانه   وءِاز آثار س  . طلبانه وجود دارد   مغرض با اهداف نفع   
شـود و بـه دنبـال     مـي  فرهنگ ديني به عنوان نوعي از كـاال تبليـغ            از گرايي،  كه در عصر مصرف   

آميــز،  اي معجــزه در دنيــاي تبليغــات تجــاري، محــصوالت بــه شــيوه. اســت كننــدگان مــصرف
  .يير شكل كرده استكنندگان را دچار دگرگوني و تغ مصرف

انگيـزي را     هـاي شـگفت     توان چنـين تغييـر شـكل        هاي تلويزيوني اوانجليستي، مي     در برنامه 
را “ انجيـل، منبـع سـالمت و سرخوشـي         ”ةها همواره به نحوي ايد      گونه برنامه   اين. مشاهده كرد 

 شدن بـه يـك      بينيم كه با روي آوردن به عيسي مسيح و تبديل           ها مي   در اين برنامه  . كنند  تبليغ مي 
و اطاعت از مبادي و اصـول پادشـاهي عيـسي مـسيح و در پـيش                 “ بذر ايمان ”، كاشتن   “دعاگو”

ها جاي خـود را بـه سـالمت و بهبـودي              بينانه، چگونه بيماري    گرفتن شيوة تفكر مثبت و خوش     
انجامند و افراد ورشكسته بـر مـشكالت مـالي خـود غلبـه                ها به خوشبختي مي     دهند، ازدواج   مي
  ).256: 1389بشير، (ند ياب مي
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گري در پـي خواهـد        داند كه نتايج ويران     كارانه مي    نحوة تبليغ دين را فريب     جيمز كري، اين  
اي را بـر   كننده گر و كنترل هاي سركوب خواهند نظام آيد كه مي داشت و در خدمت كساني در مي  

  :ما تحميل كنند
 باشند، به آشوب فرهنـگ معاصـر   الگوهاي موجود ارتباطات ما بيش از آنكه تحليل و بررسي     

استفاده طوالني سياست، تجارت و طـب را         وءِهاي مهمي، تاوان س    زنند و ما در بخش      دامن مي 
  ).943: 1387شولتز، (دهيم  از فرايندهاي اساسي ارتباطات پس مي

 و از خـود بيگـانگي روانـي نيـز در          جوامع، اجماع اندك، ناهنجاري، آشفتگي فـردي       پيچيدگي
ها خيلي زود  در چنين اوضاعي، افراد توسط رسانه. ها بسيار تأثيرگذار است  شدن رسانهقدرتمند

جايي بودن ارتباطات جمعي و قدرت بالقوه آنـان           بسياري از افراد، از تأثير همه     . شوند  بلعيده مي 
رسانة تلويزيـون كـه جريـان اصـلي         ) . 95ـ  100: 1377ساروخاني،  (اند    به سختي هراسان شده   

هـا و يـا در    ي و فراگيرترين رسانه پنج دهة اخير است، متأسفانه اغلب يا وابسته به دولت    ا  رسانه
  .هاي اقتصادي و سياسي كشورهاست هاي بزرگ و قطب اختيار كمپاني

هـا    هايي با موضوع آخرالزمان است كه توليد آن          اين تبليغات اوانجليستي، ساخت فيلم     نمونة
پيمانانش به كشورهاي اسالمي ، رنگ         و حمالت آمريكا و هم     2001پس از وقايع يازده سپتامبر      
ها كه در قالب آخرالزمان طبيعي، آخرالزمان تكنولوژيك و           اين فيلم . متفاوتي به خود گرفته است    

شـود، در   اي و آخرالزمان ديني ساخته مي ، آخرالزمان علمي ـ تخيلي، آخرالزمان اسطوره فناوري
هاي آخرالزماني بـا      اين پروژه . پشت پرده، اهداف ايدئولوژيك و سياسي خاصي را در نظر دارند          

بنيادي شيطاني، ولي صورتي رحماني و ديني و بـا اسـتناد انجيلـي، قـصد دارنـد حـافظ منـافع                      
شناسي روند تـصويرپردازي از وقـايع         جريان( اي غرب باشند    اي و فرامنطقه    ي منطقه ها  استراتژي

  ).15: 1389، آخرالزمان در غرب
ها، از جمله نتايج ويرانگر ديگر اوانجليسم است  پرداختن به ظواهر و مناسك ديني در رسانه    

ضـي شـدن بـه    دهد و آفت آن، فردگرايي و را     گرايي ديني را رواج مي      نگري و قشري    كه سطحي 
شود، آدمـي را      ها پخش مي    هاي بسيار زياد ديني كه از رسانه        دين فردي است؛ زيرا وجود برنامه     

گيرد كه دين در بعد       رفته اين تصور شكل مي      كند و رفته    نياز از حضور در اجتماعات ديني مي        بي
ين، بـه جـرأت   بنـابرا . اجتماع، نقشي ندارد و اين امر به تدريج به سكوالريسم خواهـد انجاميـد   

ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ سكوالريسم  وانجليستي هاي اوانجليستي و تلي د كه جريانكرتوان ادعا  مي
  .دهند؛ اگرچه به ظاهر در برابر آن و نافي آن هستند را رواج مي

  رويكرد فناور محور. ب
ز نقادان حـضور    وراني چون هايدگر، مك لوهان و پستمن، به اين ديدگاه قائل هستند و ا               انديشه

وي . شناسـانه بـه فنـاوري دارد         هـستي  هايـدگر رويكـردي   . شـوند   دين در رسانه محسوب مـي     
فناوري يك اسم نيست، بلكه يـك       : گويد  كشد و مي    بيني مبتني بر ابزارنگاري را به نقد مي         جهان
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 فنـاوري و انـسان هماننـد    . شود  فعل است؛ فرايندي فرهنگي است كه در آن هستي انسان بنا مي           
تكنولوژي فقط به معناي كاربرد علم نيست؛ بلكه شيوة         . اند  معجوني درهم آميخته و تركيب شده     

  .)Heidegger, 1977: 9( ساخت اجتماعي نيز هست
گوييم، به بدترين شكل دربـارة        مثابه امر خنثي سخن مي       به گفته هايدگر، وقتي از فناوري به      

خطـر ذاتـي    . ايـم   اهيـت و ذات آن غافـل مانـده        ايـم و از م      آن داوري كرده و با آن مواجه شـده        
تهديد اصلي فناوري آن است كه گـوهر آدمـي را هـدف قـرار              . تكنولوژي را نبايد فراموش كرد    

انقالب تكنولوژيك، ما را به پذيرش و عمل براساس تفكر حسابگرانه، به منزله تنهـا               . داده است 
ت انـساني مـا زائـل شـده اسـت           نوع تفكر مجبور كـرده و در نتيجـه، انـسانيت اصـيل و اصـال               

  ).100 ـ 1: 1382كريستيانز، (
خـود وسـيله و     : انـد    است كه وسايل ارتبـاطي از دو بخـش تـشكيل يافتـه             لوهان معتقد  مك

انـد و   پردازان فقط به تأثير پيام توجه كـرده  اكثر پژوهشگران و نظريه . تأثيرات آن، پيام و تأثير آن     
لوهـان تـأثير وسـيله ارتبـاطي را بيـشتر از پيـام        مـك . ستندبراي تأثير وسيله هيچ ارزشي قائل ني      

دهـد و     اين رسانه است كه ما را تغيير مي       .  است »رسانه خود، پيام است   «دانسته، شعار معروفش    
رسانه بدون در نظر گرفتن پيـام آن، بـر جامعـه و    ). 10: 1352رشيدپور، (كند  بر ما حكومت مي   

  :گويد  وي مي.بر افكار يكايك مردم اثر خواهد داشت
آنچه فراموش شده و شايد هنوز هم اقبال عمومي مؤسسات علمي را به درستي به خود جلب                 

نظر از پيام و يا محتواي خـود،          نكرده، تأثير وسيلة ارتباطي عصر و دوره حاضر است كه صرف          
تر از آن رواني فـرد فـرد مـردم ايـن قـرن                اي در خصوصيات اجتماعي و مهم       هريك به گونه  

  ).14: همان(اند  اي بر جاي گذاشته  قابل مالحظهاثرات
محتواي واحد در هريك از وسايل ارتبـاط جمعـي،          : گويد  رود كه مي    لوهان تا آنجا پيش مي     مك

امـروزه كاركردهـاي    ). 43ــ 4: 1377سـاروخاني، (تواند اثـر متمـايزي برجـاي گـذارد            حتي مي 
واقعيت، ديگر نه در نتيجه تماس مـا بـا          . اند  اي، درك ما از مكان و زمان را بازسازي كرده           رسانه

تلويزيـون بـه جهـان      . كنـد   جهان خارج، بلكه چيزي است كه صفحة تلويزيون به ما عرضه مـي            
سـاراپ،  (تبديل شده و در زندگي ما رسوخ كرده و زندگي ما در تلويزيون تحليل رفتـه اسـت                   

 يعنـي اهميـت از محتـواي    شود؛ در چنين فضايي است كه رسانه به پيام تبديل مي    ). 222: 1382
  .يابد پيام به شيوه رساندن آن انتقال مي

وي برداشـت   .  آمريكايي منتقد رسانه نيـز رويكـردي فناورانـه بـه رسـانه دارد              ةپستمن، نويسند 
كند و تأثير اصلي رسانه را تغيير كلي محتواي پيـام و              لوهان از رسانه را اصالح و تعديل مي         مك
  :گويد او در نقد تكنولوژي مي. داند دهنده به پيام مي شكل

مانند كه آدمي نيروهاي معنـوي و روحـي خـود را              هاي جديد به نوعي دادوستد مي      تكنولوژي
كند و چنـين بـده بـستاني در همـه             يابي به نيروهاي مادي و جسماني معاوضه مي        براي دست 
  ).3: 1389نيا،  رجبي(شود  اي ديده مي ها به گونه تكنولوژي
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كند كه بـاور      لوهان، به تقابل ذاتي بين دين و رسانه معتقد است و يادآوري مي              كپستمن مانند م  
اصوالً تكنولوژي با   . و ايمان ما به تكنولوژي سبب سست شدن معنويات زندگي بشر شده است            

نوع خاصي از عقالنيت مالزمت دارد كه اين نوع از عقالنيت، بـا افـت معنويـات همـراه اسـت                 
  ).37 :همان(

  :گويد  كامپيوتر ميوي در نقد
توانـد   كامپيوتر كه امروزه در ادارة جوامع انساني نقش اساسي و عظيمـي دارد، نـه فقـط نمـي          

هاي معرفتي    هاي جدي ما باشد، بلكه در عمل، سبب تشديد و تقويت ضعف             گوي معضل   پاسخ
جـه  اشتغال به امر فراگير و پر هياهوي اطالعات، سبب غفلت بـشر از تو             . و اخالقي بشر است   
  ).12 :همان(بخش به حيات دنيوي او شده است  به امور مهم و جهت

شود  اي هدايت نمي تازد و در هيچ مسير ويژه اي به پيش مي تكنولوژي مانند اسب افسار گسيخته
ايـم، ولـي      ما از اطالعات اشباع و در آن غـرق شـده          . و هيچ هدف و كمالي را در نظر ندارد        

  :اين امر، دو دليل دارد. دانيم با آن، چه بايد بكنيم يهيچ كنترلي بر آن نداريم و نم
دانـيم بـه چـه      هنوز يك مفهوم منسجم از خود، جهان و روابطمان با آن نداريم و لذا نمـي        .يكم

  .اطالعاتي نياز داريم و كدام اطالعات زائد است
 به جـز افـزايش      ايم كه   آالتي قرار داده     تمام انرژي و استعدادمان را در جهت اختراع ماشين         .دوم

نتيجـه    شدگي اطالعاتي، بي    در نتيجه مقابلة ما با اشباع     . كنند  حجم اطالعات، كار ديگري نمي    
دانيم چگونه آن را  در حالي كه سيستم ايمني اطالعات ما در حال اجراست، نمي . مانده است 

ستفاده دانيم حجم آن را چگونه كاهش دهيم و يا حتي چگونه از آن ا               فيلترگذاري كنيم؛ نمي  
  .ايم شده“ ايدز فرهنگي”ما دچار نوعي . كنيم

بـسياري از   كـارگيري      تا آنجا كه امكان داشت، از بـه        2003پستمن پيش از مرگش در سال       
 نيـز از  3هـا  آمـيش  فرقه در ميان مسيحيان،). 313: 1388الموره، (هاي مدرن اجتناب كرد    فناوري

ها نيز ديـدن تلويزيـون        افراطي و برخي يهودي   هاي    چنين ارتودكس   هم. كنند  تلويزيون دوري مي  
  ).267: 1388استوت، (اند  سكوالر را ممنوع كرده
  نقد رويكرد فناورمحور

و وسيله يا   ) محتوا(اگر عناصر اساسي برقراري يك نظام كامل را فرستندة پيام، گيرندة پيام، پيام              
خل و تصرفي در محتـواي پيـام،        هيچ د   كانال ارتباطي بدانيم، طبق ديدگاه محتوامحور، رسانه بي       

فقط يك كانال و مجراي ارتباطي براي انتشار پيام است، ولي براسـاس ديـدگاه فنـاورمحور، يـا              
گويد رسانه، خود، پيام است و يا مانند پستمن، رسـانه             داستان شويم كه مي     لوهان هم   بايد با مك  
  .دهندة پيام بدانيم را شكل

كند و اينكه تكنولوژي حاكم ارتباطي، به طـرز           ي تكيه مي  ديدگاه فناورمحور تنها بر تكنولوژ    
طبق اين نظريه، ديدگاه تـأثير رسـانه بـر پيـام دينـي مطـرح       . دهد اي به فرهنگ شكل مي      فزاينده
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اين نظريه بـراي ايـن موضـوع كـه از رسـانه             . نيست؛ زيرا رسانه خود به دين تبديل شده است        
يتي قائل نيست و فقط به كـاربرد آن توجـه دارد؛            شود، اهم   چگونه و به چه منظوري استفاده مي      

تواند تحت نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزشي توحيدي قرار گيرد  ولي فرايند ارتباطي مي  
و در اين فرايند ارتباطي توحيدي، هر امري كه سعي در تحديد حاكميـت خداونـد دارد، باطـل                   

  ).108 :1371موالنا، (شود  شناخته مي
  :گويد پل تيليش مي

وتـشتاين،  (تحت تأثير حضور معنوي، حتي فرايندهاي تكنيكي نيز ممكن است خداآيين شوند             
1373: 108.(  

يابد كه از رسانه و تكنولوژي        در رويكرد فناورمحور به رسانه، دين با توجه به تأثيري سامان مي           
رت، ديـن بـه     در اين صـو   . گذراني است   اي براي سرگرمي و وقت      گيرد، و رسانه فقط وسيله      مي

هـا و     كه دين، نه فقط مقهور كُـنش        در حالي . اي تأثيرپذير و نه تأثيرگذار خواهد بود        عنوان حوزه 
اي را از خـود متـأثر    اي و تكنولوژيك نيست بلكه بايد مباني و دستاوردهاي رسـانه       قواعد رسانه 

ي سكوالريـسم   هاي خاص اسالمي را جايگزين مبان       توان به تدريج اهداف و استراتژي       مي. سازد
هـا توجـه نمـود و         ريزي در رسـانه     نگري به ماهيت برنامه     داري كرد و به جاي سطحي       و سرمايه 

هـاي   هاي زبان و ساختار ديني را در جـان و تـن رسـانه     شناختي و خصيصه    دستاوردهاي زيبايي 
  .جديد دميد

  محور رويكرد اعتدال. ج
حور به رسانه كاري نادرسـت اسـت و         هاي محتوامحور و فناورم     پذيرش مطلق هريك از ديدگاه    

در اين مقاله، سعي بر آن است راه        . به همين دليل است كه هر دو رويكرد منتقدان فراواني دارند          
هـا در ايـن زمينـه مـصون بمـانيم و              اي در باب رسانة ديني اتخاذ شود تا از افراط و تفريط             ميانه

 حـداكثر بهـره را ببـريم؛          در حـوزة ديـن،     راهكاري را پيشنهاد كنيم تا بتوانيم از فناوري رسـانه         
ها يا متفكراني چون هايـدگر و پـستمن در آن             آنكه در دامان اشتباهاتي بغلتيم كه اوانجليست        بي

  .اند گرفتار آمده
پژوهـان و     ارتباط ميان دين و رسـانه از موضـوعات محـوري چنـد دهـة اخيـر در اذهـان ديـن                     

وعي جدايي ميان دين و رسانه و از اين مرحله به بعد،             تقريباً ن  1960تا دهة   . پژوهان است   رسانه
محور بر آنيم كه دين بر رسانه  در رويكرد اعتدال. كردند به تعامل اين دو هم با يكديگر حكم مي  

اي از معارف     دين به عنوان مجموعه   . پذيرد  گذارد و ارتباطات ديني نيز از رسانه تأثير مي          تأثير مي 
هـاي    هاي موجود براي نثر آمـوزه       واره با توجه به شرايط از رسانه      قدسي از سنخ پيام است و هم      

هاي ارتباطي مناسب در جهت نثـر و ابـالغ            ها و فناوري    گيري از رسانه    اند و بهره    خود بهره برده  
مناقشات چند دهة اخير نيز درخصوص تعامل دين و         . پيام دين، سنّتي ديرپا و مستمر بوده است       

نبوده، بلكـه در    ... سنتي چون كتابت، خطابه، شعر، موسيقي، نقاشي و       هاي    رسانه، در باب رسانه   
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هاي تصويري و نمايشي چون تلويزيون، سينما، ماهواره و تا حـدي اينترنـت مطـرح                  باب رسانه 
از طرفي، اصحاب رسانه نيز به داليل مختلف، چون حضور دين در هـسته مركـزي                . شده است 

هاي ديني، تقاضاي مخاطبان، نيازهاي انسان نوين، خود         هاي ذاتي پيام    فرهنگ و جامعه، جاذبيت   
  .اند گيري مستقيم از ذخاير و فرهنگ ديني يافته را ناگزير به مراجعه و بهره

  تأثير دين بر رسانه. 1
در قرآن كريم، به صراحت شيوه دعوت مردم به دين، از طريق سه ابزار حكمت، اندرز نيكـو و                   

  :جدال احسن مطرح است
مفسرين ). 125/ نحل( وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسنُ      بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ   سبِيلِ ربك     ىادع إِلَ 

حكمت را برهان و دليل عقلي محكم و جدال احسن را استفاده از مسلمات عقلي مخالف براي                 
عظـه و مجادلـه را چنـين        مرحوم عالمه طباطبايي، حكمت، مو    . اند  اثبات مطلوب خويش دانسته   

  :كنند تعريف مي
وسيله علم و عقل است؛ موعظه نيز آن است            حق و رسيدن به آن به      ةحكمت به معناي اصاب   

كه كارهاي نيك طوري يادآوري شود كه قلب شنونده از شنيدن آن بيان، رقت پيـدا كنـد و                   
جـويي اسـت      لبـه جدال نيز عبارت از سخن گفـتن از طريـق نـزاع و غ             . در نتيجه تسليم شود   

  ).534 :12طباطبايي، ج(
 شايـسته اسـت      از آنجا كه قدرت انديشه و تعقل، وجه تمايز انسان از سـاير موجـودات اسـت،                

كردن معرفت ديني را اصل و آغاز هرگونه فعاليت بداند و اين مهـم، تنهـا     رسانة اسالمي، نهادينه  
يابي نيست، بلكه حتـي شـايد     با پرداختن به مناسك ظاهري دين و تحريك عواطف، قابل دست          

نمود دين در سطح اجتمـاعي       ها به ترويج فردگرايي ديني و عدم رخ         گونه برنامه   پخش مكرر اين  
هـاي    بـودن غايـات و ارزش       ها به معناي دخيل     حضور دين در رسانه   . و قشرگرايي ديني بينجامد   

چـه در    نيز چنان  دديني ــ كننده و غيرديني ــ نه ض       هاي به ظاهر سرگرم     برنامه. ديني در آن است   
اخـالص، صـداقت و     . جهت معنابخشي به زندگي انـساني باشـد، غـايتش دينـي خواهـد بـود               

هاي اسالمي است كه مخاطب را در جهت رسـيدن            گويي ــ ارزش    گويي ــ و نه تملق      مصلحت
ـ     دست. كند  به نتايج پايدار و زيربنايي اعتقادي و نه تأثير موقت و دفعي هدايت مي              ه ايـن   يـابي ب

  .اهداف نيازمند يك مهندسي و مديريت راهبردي فرهنگي است
رسانة ديني بايد به مباني ديني تكيه ورزد و معارف ديني را بر پايـه آمـوزش غيرمـستقيم و                    

در بخـش عقايـد،     . هـا طرحـي نـو درانـدازد         پنهان، انتقال دهد و در جهت شكوفاسازي قابليت       
هـا،    نيت و منطـق دينـي طراحـي  و در بخـش ارزش             هايي را در جهت شكوفايي عقال       استراتژي

ها و    مند را نهادينه كند؛ در حيطة رفتارها نيز الگوهاي رفتاري هماهنگ با ظرفيت              اخالقيات نظام 
هـاي دينـي نيـست؛ بلكـه       رسانه، انتقال صرف گزاره  ةوظيف. مراحل رشد و تعالي را ترويج دهد      

.  كه ثمـره وجـودش كـنش اسـالمي اسـت     بايد به مخاطب خود كمك كند به فردي تبديل شود    
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رسانه با همة نقشي كه در جهت انتقال ايده دارد، اين خود مخاطب است كه به فعليت رسـيدن                   
اش، بايد انديشة ديني را به گوش جان بشنود و اين مهم تنهـا بـا خطابـه و                     هاي فطري   گي  بالقوه

  .افتد  اتفاق نمي هاي ديني، روح آموزه موعظه و تكرار بي
توانند به انـدازة ظرفيـت و بـضاعت خـود و              هاي نوين مي    اين نگاه به رسانة ديني، رسانه     با  
اي براي تعالي انسان به مقام انساني خويش و قرارگرفتن در     هاي موجود زمينه    كردن ظرفيت   فعال

دايره وحدت هستي حول محور خداوند متعال شوند و كارهاي شاخصي انجام دهند كه به بلوغ      
  .نگي اسالمي در كشور كمك كنندفكري ـ فره

  :ها تأثير گذارد تواند بر رسانه هاي زير مي بنابراين دين در حوزه
  سازان رسانه؛ گذاران، مديران و برنامه بيني و نظام ارزشي متناسب به سياست اعطاي جهان. 1
  ها؛ ها و افزايش تمايل مخاطبان از استفاده از رسانه مشروعيت بخشيدن به فعاليت رسانه. 2
هـا   ها و محدودسازي روند عادي فعاليت رسانه      هاي نظارتي و كنترلي بر رسانه       اعمال سياست . 3

  در چارچوب دين؛
هـا در راه رسـيدن بـه اهـداف و             ها تا آن    هاي اخالقي و الزامات حقوقي به رسانه        ارائه توصيه . 4

  .هاي متعالي مساعدت كند آرمان

  تأثير رسانه بر دين. 2
توانـد ديـن را       ظرفيت، نوع كاربري جايگاه اجتماعي و وظايف كاركردي مي         ناسبها به ت    رسانه

هاي ذيـل در بـسط نفـوذ     تواند با روش   رسانه مي . در نيل به اهداف مورد نظر مساعدت كند       
  :دين و تبليغ هرچه بيشتر آن بسيار كارا باشد

هـاي جديـد بـسيار         انديـشه  ها، در تغيير و ساختن      توانند عالوه بر تقويت انديشه      ها مي   رسانه. 1
تواننـد    توانند تعيين كنند كه مخاطبان چگونه بينديـشند، مـي           ها گرچه نمي    رسانه. مؤثر باشند 

هاي خبري با محتـواي اخبـار يكـسان، بـه مـا                چه بينديشند مثالً رسانه    ةكنند كه دربار    تعيين
ين و محتواهـاي    آموزند دربارة چه بينديشيم و يا با عرضه انباشتي نمـايش مكـرر مـضام                مي

كننـد و الگوهـاي    عنوان بازنمايي از واقعيت مـي   مشابه، افراد شروع به سازگاري با رسانه به     
  .كند يكسان ذهني را در انديشه مخاطب ايجاد مي

مندي افراد يكـي از متغيرهـاي مهـم     هاي مدرن اين است كه رضايت     ضعف عمدة رسانه  
مردم به دنبـال ايـن هـستند كـه راه و           . كند  ت مي ها تبعي   رو از دل خواسته     آنان است و از اين    

صراط را بر وفق تمناهاي خودشان قرار دهند و رسانه نيز رسـالت خـويش را در ايـن امـر                     
شود گاه حق و باطل جاي خود را عـوض كننـد و مـشهورات          بيند و همين امر باعث مي       مي

تقادي و اخالقي زير پا     بر معروفات غلبه يابد و اصالت به هواها داده شود و خطوط قرمز اع             
خداونـد بـه    . كه صريح آيه قرآن عدم تبعيت از هواهاي مردم است           شود در حالي    گذاشته مي 

فرمايد كه اگر در دعوت خويش از هواهاي مردم پيروي كني، حمايت و امـداد                 پيامبرش مي 
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ك مِنَ الْعِلْمِ ما لَك مِـنَ اللَّـهِ         لَئِنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذِى جاء     : الهي را از دست خواهي داد     
  ).120/ بقره (مِنْ ولِي ولَا نَصِيرٍ

زيـرا  . هاي كامالً جديد و تأثيرگـذار منتقـل كننـد       هاي ديني را در قالب      توانند پيام   ها مي   رسانه. 2
  .شناختي و زبان هنر بهره جويند هاي زيبايي توانند از آرايه مي

تواند احساس تعلق مشترك مؤمنان سـاكن در منـاطق            ه و اينترنت مي   هايي چون ماهوار    رسانه. 3
هاي متنـوع     ها فراسوي هويت    گوناگون و پراكنده را تقويت كند و به بازيابي هويت ديني آن           

  .ديگر كمك كند
هاي معنوي رسانه در قالب ديداري و شنيداري در ايجاد و تشديد همنوايي و همـدلي      نمايش. 4

پاي مراسـم مـذهبي در حـال         مخاطب گاه در چنين فضايي پابه     . ردمخاطب نقش محوري دا   
  .كند پخش  و شاد شود و از مشاركت با واسطه خويش احساس آرامش و كسب ثواب مي

هـاي    هـاي معنـوي و عرفـاني، پـردازش          گيـري از جاذبـه      هاي نمايشي در صورت بهره      برنامه. 5
يادي در بسترسازي براي ايجـاد      اي مناسب و پخش در اوقات مناسب، قدرت بسيار ز           رسانه

اي بين اديان، باعـث تقويـت ايمـان دينـي             هاي مقايسه   تحول روحي دارند و با پخش برنامه      
  .متدينان خواهند شد

  گيري نتيجه
 ـــ   به ويژه تلويزيون    ها ــ   هايي كه بعد از انقالب اسالمي در رسانه         توان فعاليت   آشكار است كه نمي   

ديـن  در سي سال اخير،     . هاي ديني صورت گرفته، ناديده بگيريم       در جهت رشد و ارتقاي آموزه     
 برداشـته   رسـانه دينـي   هاي اساسي در جهـت         رشد چشمگيري داشته؛ اما متأسفانه گام      اي  رسانه

با وجود آنكه دين يكي از موضـوعات مهمـي          . چنان مهجور مانده است     نشده و رسانة ديني هم    
ديـن مغفـول    « جمعـي بـاز كـرده؛ ولـي هنـوز هـم              است كه راه خود را در ميان وسايل ارتباط        

راهكارهايي را كه در اين مقاله در       ). 931: 1388شولتز،  (» ترين موضوع در ارتباطات است      مانده
  :كنيم جهت رسيدن به رسانه ديني مطرح شد، تلخيص و مرور مي

واسـته بـا    اي، از غرب به كشور ما سرايت كرده و خواسته يـا ناخ              فناوري و تكنولوژي رسانه   . 1
ايـن تكنيـك،    . گرايي عجين است     سلطه  داري ــ    فرهنگي و سرمايه   ـ ـهاي فكري     زيرساخت

هـاي خـاص دينـي        هـا و اسـتراتژي      ريزي  ها، برنامه   گذاري  بايد به تدريج به اهداف، سياست     
شـناختي اسـالم متناسـب و       شناختي و جهـان     شناختي، انسان   اهدافي كه با هستي   . مجهز شود 

تـوان بـه توليـدات آخرالزمـاني هـاليودي اشـاره كـرد كـه در           مي  براي نمونه،.سازگار باشد 
هـاي فـانتزي سـعي دارد معـاني، اهـداف و              ژانرهاي مختلـف از انيميـشن گرفتـه تـا فـيلم           

ريزي كند و در اين راسـتا، هـم    هاي خاص را برنامه گذاري هاي متناسب با سياست     استراتژي
د و هم متفكراني دارند كه مباني فكري ـ سياسي خود  به تكنيك و فناوري مدرن احاطه دارن
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داننـد و   مـدرن را مـي   زبان انسان مدرن و پـست    توانند از دريچة تنگ هنر نشان دهند،          را مي 
  .شناسند مخاطب خويش را مي

هاست و    ريزي  هاي ديني در برنامه     بودن غايات و ارزش     حضور دين در رسانه به معناي دخيل      . 2
شود و كنش او را       هاي اسالمي كه در جان مخاطب دميده نمي         روح آموزه   ينه تكرار سرد و ب    

  .شود حسي مذهبي عمومي و حتي تنفر مي دهد، بلكه گاه باعث بي تغيير نمي
شـود    هـا، عـاملي اسـت كـه سـبب مـي            ها و نگاه درآمـدزايي بـه آن         تجاري بودن اكثر برنامه   . 3

. اسات هيجاني و تحريك عواطف بپردازند     ها، فقط به برانگيختن احس      اندركاران رسانه   دست
كنـد    اي كه اگر مبتني بر خردگرايي و انديشه نباشد، زمينة تفكر را از مخاطب سلب مي                 شيوه

تر با نگاه تزريقي به رسانه، ترويج دين عوامانه را باعث و منجر به رواج خرافـات و                    و بيش 
  .شود اوهام مي

الوه بر آموزش پنهان، غيرمـستقيم و هنرمندانـه مفـاهيم           محور باشد و ع     رسانه ديني بايد قابليت   . 4
و اين  . ريزي شود   گي فطري مخاطبان برنامه     ديني، در جهت پرورش و به فعليت رساندن بالقوه        

شناسي دست يازند و به انتخاب        ريزان به پژوهش دربارة مخاطب      شود، مگر برنامه    امرميسر نمي 
 هنر معاصر نه فقط آشنا كه اهـل فـن و خبـره در      گري او اهميت دهند و با ادبيات و         و گزينش 
هـاي    ويژه در صداوسيما براي گسترش و تعميـق آمـوزه           استفاده از زبان فاخر هنر به     . آن شوند 

  .گذاري شود ريزي و سرمايه بالنده دين، كاري است كه بايد در راه نيل به آن برنامه

  ها نوشت پي
مـراد از  . رود، سخن بسيار گفته شـده اسـت    قلمرو و انتظاري كه از آن مي ،دربارة معنا و ماهيت دين و كاركردهاي آن     . 1

ها، بر وحي و پيام الهي استوار است  گيرند و پايه و اساس آن دين در اين مقاله، ادياني است كه از غيب سرچشمه مي
م شـود، سـلوك فـردي و    كننده پيام الهي است كه بايد به آن اعتقاد يابد و به محتـواي وحـي ملتـز                 و انسان، دريافت  

   .اجتماعي خود را براساس آن تنظيم كند
2 .Evangelist : 105: 1388آرمسترانگ، (واژه يوناني اِوِنجلس به معناي آوردن خبرهاي خوب يا بشارت است.(  
3 .Amish :اند مريكا و كانادا سكني گزيدهآاي از پروتستان است كه طي قرن هيجدهم در  فرقه.  

   منابع
نامه ديـن، ارتباطـات       دانش عبداهللا گيويان، مجموعه برگزيده      ة، ترجم “تبشيرگري تلويزيوني  ” ،)1388 (گ،آرمستران
 .دحميدرضا قادري، قم، دفتر عقلسي دنيل استوت، به كوشش: ، ويراسته رسانهدر

 .، تهران، نشر ساقيمباني ارتباطات ،)1389( اثباتي، بهروز،

، نامـه ديـن، ارتباطـات و رسـانه     دانـش اهللا عطايي، در مجموعه برگزيـده      روح ةم، ترج “مخاطب” ،)1388 (استوت، دنيل، 
 .دنيل استوت، به كوشش سيد حميدرضا قادري، قم، دفتر عقل: ويراسته

 .، قم، پژوهشگاه علم و فرهنگ اسالمياخالق كاربردي عليزاده، مهدي،  ؛ دبيري، احمد؛اسالمي، محمدتقي
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، به اهتمـام دكتـر      تعامل دين و ارتباطات   ، مجموعه   “اي ديني تلويزيون و دريافت مخاطبان     ه  برنامه” ،)1386 (باهنر، ناصر، 
 .حسن بشير، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

 .1، شارغنون ة يوسف اباذري، مجلة، ترجم“تكنولوژي و منش اخالقي” ،)1373 (برنشتاين، ر،

  . سيدمحمد فكورپورة، ترجم“يسم به مثابه كاالتبليغات تجاري و اوانجل” ،)1389 (بشير، حسن،
 ويراسـتار محمدصـادق دهقـان، قـم، مركـز           ،)1389(شناسي روند تـصويرسازي از وقـايع آخرالزمـان در غـرب،             جريان

 .هاي اسالمي صداوسيما پژوهش

 .ي، تهران، سروشت مهدي شفقة، ترجمتلويزيون و گستره عمومي ،)1380 (دالگرن، پيتر،

 . سيروس مرادي، تهران، دانشكده صداوسيماة، ترجمشناخت ارتباطات جمعي، )1383( اورت اي، دنيس، دفلور، ملوين و

 ة، ترجمـ  هاي كاركردگرايي، سـتيز و كـنش متقابـل نمـادي            درآمدي بر جامعه، با تأكيد بر نظريه      ،  )1374(رابرتسون، يان،   
 .حسين بهروان، مشهد، آستان قدس رضوي

 .رضا آذري، تهران، دانژه  غالمة، ترجم)رويكردي شرح حال انگارانه(ليلي علم ارتباطات تاريخ تح ،)1387 (.راجرز، ا

 .منوچهر صبوري، تهران، سمت: ، ترجمهشناسي سياسي اي بر جامعه جامعه و سياست، مقدمه، )1377(راش، مايكل، 

 .يماهاي صداوس ، قم، مركز پژوهشهاي فرارو تكنولوژي و چالش ،)1389 (نيا، داوود، رجبي

 .، تهران، سروشهاي جيبي آقاي مك لوهان آيينه ،)1352 (رشيدپور، ابراهيم،

 . محمدرضا تاجيك، تهران، نية، ترجمراهنمايي مقدماتي بر پساساختارگرايي و پسامدرنيسم ،)1382 (ساراپ، مارن،

 .، تهران، مؤسسه اطالعاتشناسي ارتباطات اجتماعي جامعه ،)1377 (ساروخاني،

 . سروش حبيبي، تهران، سروشة، ترجمنيروي پيام ،)1371 (وان، ژان لويي،شرايبر، سر

ديـن و   (2، ججستارهايي در رسانهنژاد، مجموعه   علي فارسية، ترجم“ارتباطات به منزله دين” ،)1387 (شولتز، كويينتين، 
 .، مؤلفان جمعي از نويسندگان، قم، دانشگاه اديان و مذاهب)رسانه

 ).التفاسير نور افزار جامع نرم: در ضمن(تا  ، بي12، ج تفسير الميزانةترجمطباطبايي، محمدحسين، 

، رواق هنر و انديـشه     مهدي روزدار، مجله     ة، ترجم “اندازهاي ديني فناوري ارتباطات     چشم” ،)1388 (كريستيانز، كليفورد، 
 .40 ـ 39هاي  شماره

، بازانديشي درباره رسانه؛ دين و فرهنـگ      نيا، مجموعه      مسعود آريايي  ة ترجم ،)1382 (،“وجهي رسانه  فناوري و نظريه سه   ”
 .تهران، سروش،

نامـه ديـن،     دانـش   راضـيه ميرخنـدان، در مجموعـه برگزيـده         ة، ترجم “نظريه تأثيرات رسانه  ”،  )1388(الموره، ادوارد لي،    
 .دانيل استوت، به كوشش سيد حميدرضا قادري، قم، دفتر عقل: ، ويراستهارتباطات و رسانه

 .چي، تهران، اميركبير  دكتر محمود ساعتة، ترجم2، ج“شناسي اصول روان ”، )1355 (ال،. رمانمان، ن

نامـه ديـن، ارتباطـات و      دانـش  سيداحمد نادمي، در مجموعه برگزيدهة، ترجم“ارتباطات مقدس”،  )1388( متسن، كريگ 
  .، ويراسته دانيل استوت، به كوشش سيد حميدرضا قادري، قم، دفتر عقلرسانه

 .وهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيدكتر حسن بشير، تهران، پژ: ، به اهتمامتعامل دين و ارتباطاتجموعه م

 . تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي،)1389 (،تعامل دين و ارتباطات

 .، تهران، سروششناسي ارتباط ،)1385 (راد، مهدي، محسنيان
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 .اي  سعيد آذري، تهران، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامهة، ترجم“ها درك رسانه” ،)1377 (مك لوهان، مارشال،
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