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20.1001.1.38552322.1401.11.44.10.8  DOR: 
 چکیده

ین و رسانه در ایران و نیز توجهات گسترده نظری به مبحث رسانه دینی در با توجه به پیوستگی د

در این پژوهش به « رسانه دینی»های اخیر و نیز با در نظر گرفتن اهمیت فهم و ایضاح مفهومیسال

های ضمنی و مند داللتتحلیل مقاالت ایرانی درباره رسانه دینی پرداخته شده است.در این مرور نظام

نویسندگان درباره رسانه دینی مورد نظر بوده و چگونگی فضای مفهومی و فکری این  بعضا صریح

شان مورد توجه قرار گرفته است.بنابر این سوال اساسی این تحقیق آن است که مقاالت و نویسندگان

به لحاظ مفهومی چه تلقی از مفهوم رسانه دینی در میان تحقیقات ایرانی و میان صاحبنظران عرصه 

گانه دین و رسانه با استفاده های سهو رسانه وجود دارد؟ به همین منظور پس از مروری بر نظریهدین 

از نگاهی فراتحلیلی،همه مقاالت ایرانی مرتبط با موضوع و در حیطه جستجوی نویسنده مبنای کار 

مکان ها،وجود/اهای تحقیق در چهار محور شامل مسایل و موضوعات پژوهشقرار گرفته است.یافته

ها ارایه ها،و نوع دین مورد توجه پژوهشرسانه دینی،تعریف رسانه دینی،نوع رسانه مورد نظر پژوهش

دهد که نگاه کلی حاکم بر تحقیقات ایرانی در حیطه رسانه شده است.نتایج تحقیق نشان می

های مسایل و دینی،نگاهی هنجاری با رویکرد و مبنای نظری ابزارگرایانه است.این نگاه در همه حیطه

موضوعات،وجود و امکان رسانه دینی،تعریف رسانه دینی،مصداق و مفهوم رسانه و نیز دین،و همچنین 

 دهد.ها خود را نشان میدر مبناها و رویکردهای نظری پژوهش

 دین،رسانه،رسانه دینی،فراتحلیلواژگان کلیدی:
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 طرح مساله

های جدید معطوف گی و تاثیرات رسانهبودکمابیش همان عصری که توجهات را به نقش،خاص

 ،1۸۱۱ )وریس، دین نیز هست -ناپذیر بینیکند در ضمن شاهد بازگشت نامنتظره و پیشمی

های مفهومی و نیز امر اجتماعی در در عین حال اساسا رابطه دین با همه عرصه (0۴-0۱ صص

این توجهات نظری و ادوار مختلف تاریخی بخصوص در دوره مدرن مورد توجه بشر بوده است.

شان با دین از دیرباز در ایران نیز وجود داشته است؛بویژه در دوران ها و رابطهعملی به رسانه

تر از دیگر ادیان پس از اسالم که محمل امر قدسی و کالم قدسی خود یک رسانه بمراتب مدرن

اری از امور به دین الهی)کتاب قرآن(بوده است.این توجهات پس از انقالب اسالمی و اتصاف بسی

توانست مجرای ورود امر قدسی به میان عامه شدت بیشتری گرفت.رسانه بعنوان امری که می

قرار گرفت.اما «عملی»مردم و در عین حال بلندگوی نظام دینی نیز باشد مورد توجهات ویژه

وجهات به رابطه میان دین و رسانه و نیز رسانه دینی با تاخیر نسبت به ت«نظری»هایدغدغه

ها و های اخیر باال گرفت.حجم انبوهی از متون آکادمیک و یا یادداشتسیاسی در سال

های اخیر به مبحث رسانه دینی پرداختند از این ها و سمینارهای علمی که در سالسخنرانی

رسانه »چه بیش و پیش از همه نیاز به فهم و توضیح دارد مفهومدست است.اما آن

های مختلفی داشت.آیا منظور از توان برداشتیب لفظی در بادی امر میاست.از این ترک«دینی

ای با محتواهای دینی است؟ آیا فصل ای مرضی دین است؟ آیا منظور رسانهرسانه دینی رسانه

ای را که نهاد دین در ملکیت)و یا ممیز رسانه دینی نوع مالکیت آن است و رسانه

رسانه »های حولپردازیسواالتی از این دست که نظریهنامیم؟ و مدیریت(داشته باشد دینی می

های آنها وابسته در کشور به نحو گسترده و عمیقی به پاسخ« رسانه اسالمی»بطور عام و«دینی

های اخیر گفته شد در عرصه ارائه راهکار چه درباره حجم انبوه کارهای دینی در سالاست.آن

ای انجام نشده است.لذا به این سواالت هنوز کار ویژهفربه است اما در پرداخت به مبانی و پاسخ 

های نویسندگان درباره رسانه دینی در این پژوهش به مقاالت ایرانی درباره این موضوع و نگاه

های ضمنی و بعضا صریح نویسندگان درباره رسانه ها داللتپرداخته شده است.در این تحلیل

شان در چه فضای ی این مقاالت و نویسندگاندینی مورد نظر بوده است.این که فضای فکر

چه گفته شد سوال اساسی تحقیق این است که به لحاظ مفهومی مفهومی قرار دارد.بنا بر آن

نظران عرصه دین و چه تلقی از مفهوم رسانه دینی در میان تحقیقات ایرانی و میان صاحب

 رسانه وجود دارد؟
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 دین و رسانه

 «های دین و رسانه را به آسانی از یکدیگر تفکیک کردتوان حوزهدیگر نمی»معتقد است  iهوور

در ، ادعاها و جستجوهای بنیادین دین، حقایق»وی همچنین با طرح ادعای( ۸ص.، 1۸۱۱)

وارد مناقشات نظری و «( همان) مانند ولی در اشکال جدید و با تاکیدی نوعصر رسانه باقی می

 د.شوتجربی درباره رابطه دین و رسانه می

هایی دارند.دین و رسانه هر کارکرد و رابطه با جامعه شباهت، دین و رسانه به لحاظ جایگاه

معتقد ( 1۷1ص، 1۸۱۱) دو در تولید و بازتولید و توزیع  معرفت نقش دارند.مجید محمدی

انتقال فرهنگی و ماوراء ، سه نوع رابطه با کل جامعه دارند:ایدئولوژیک، است دین و رسانه هر دو

نیز به لحاظ تاریخی روابط میان دین و رسانه و تغییرات آن را به سه ( 1۸۱۱) طبیعی.خانیکیال

با ) ها و قدرت انحصاری دینسلطه دین بر رسانه-1نماید:مرحله و سه نوع رابطه تقسیم می

چالش بین دو نهاد رسانه و دین که از تحوالت ارتباطی در رنسانس به -۱( ، رسانه غالب شفاهی

و ( با رسانه غالب الکترونیکی) عصر اطالعات-۸( ، با رسانه غالب نوشتاری) شودروع میبعد ش

چرا ؛ ها و نقش مهم آنها را در نظر نگیردتواند رسانهکند که در مرحله دوم دین نمیعنوان می

 ( 1۱۷-1۱۱صص.) دهدها خود را منزوی نشان میکه بدون توجه به رسانه

ها و دین و فهم وضعیت دین در رسانه و عصر ره رابطه رسانههای نظری زیادی درباتالش

ها رویکردهای ها انجام شده و اندیشمندان مستقال و یا ذیل بررسی موردی دین و رسانهرسانه

گرا ذات، توان ذیل سه دسته کلی ابزارگرااند.این رویکردها را میها داشتهمتفاوتی به دین و رسانه

 بندی تا حدودی با خصلت تکنولوژیک رسانه نیز همبستگی دارد.ین دستهو تعاملی فراهم آورد.چن

دانند که بدون ایجاد تغییری در محتوای دینی های ابزارگرا رسانه را صرفا ابزاری میدیدگاه

طرف و خنثی است که بهتر است بتوان از آن برای تواند آن را منتقل کند.رسانه ابزاری بیمی

های نیز استفاده نمود.این نوع تلقی سنتی از رسانه ریشه در اندیشه مقاصد خیرخواهانه دینی

های دینی تنزل ارسطو دارد.در این دیدگاه است که رسانه دینی در حد و سطح تولید برنامه

، هوور و الندبای) شبیه یک رسانه غیردینی که هدفش فقط تولید برنامه است، کندپیدا می

باطل ، هرگونه تعبیری که به نوعی ارجاع به ماهیت رسانه باشدها ارائه در این دیدگاه( 1۸۱۱

گر ثبات و عدم تغییر است حال آن که در این چرا که ماهیت بنا به تعریف حکایت؛ است

در ذات ».لذا رسانه( ۸1ص ، 1۸۱۱، فرفهیمی) رویکرد چنین ثباتی مورد تردید قرار گرفته است
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های متفاوت و تواند در خدمت پیامه منزله ابزار میخود واجد هویت فرهنگی مستقلی نیست و ب

 .( 1۸۷ص.، 1۸۱۱، حسینی) «مختلف باشد و در هر فرصت به شکلی خاص ظهور و بروز یابد

ای دانست که با انسان رابطهشناختی میآوری را امری هستیگرایانه فنهایدگر با نگاه ذات

، اما در عرصه دین و رسانه؛ شده است بلکه با ساختار وجودی انسان عجین، بیرونی ندارد

iگرا مربوط به پستمنمشهورترین دیدگاه ذات i ها است.وی با دیدگاه انتقادی نسبت به رسانه

امکان جمع بین رسانه و دین را که از دو ماهیت و دو ذات کامال متفاوت ، به ویژه تلویزیون

توان بزار و وسیله ارتباط جمعی نمیکند که از هر اداند.پستمن تاکید میمحال می، برخوردارند

ترین عناصر اولیه یک برنامه دینی آن است که از گوید از مهمتوقع تبادل پیام داشت.وی می

جهانی است و در حالی که تلویریون ذاتا این، نوعی قداست معنوی و ماورای مادی برخودار باشد

یینی مادی است.در میان این دسته از این رو جمع این دو مقوله تبدیل یک برنامه قدسی به آ

سینما و تلویزیون اساسا ، نام برد که معتقد بود( 1۸۷۷) توان از آوینیدر ایران برای مثال می

 است.( آیینه جادو) رسانه غفلت

اند و در دیدگاه کسانی های تعاملی از مطالعات نظری در حوزه فرهنگ بهره گرفتهدیدگاه

ها معتقدند که کار بازاندیشی در رابطه دین و رسانه باید با شوند.اینهمچون هوور دیده می

های مخالف در نسبت دین و رسانه در چهارچوب فرهنگی مدرنیته انجام شود.این بررسی نگاه

ها فراهم آورنده مواد خام الزم برای ساخت معانی دینی در ها معتقدند از یک سو رسانهنگاه

توانند در ها در خلق و تولید و توزیع نمادهای دینی میو از سوی دیگر رسانه، زندگی هستند

ای به ها این است که دین و فرهنگ شبکهفرض اساسی در این نوع نگاهخدمت دین باشند.پیش

، هوور) ها باید این گونه به دین و فرهنگ نگاه کنندهم پیوسته در درون جامعه هستند و رسانه

، معتقدند دین با زندگی روزمره عجین شده است. برخی مانند هوور ( 11-10صص.، 1۸۱۱

اند.وی در تعریف دین چنین البته الزاما نه به آن شکلی که تحقیقات مرسوم مطرح کرده

های اعتقادی است که به لحاظ دین محل تلفیق مجموعه ای از نمادهای نظام»گوید:  می

محدود به ، شودی تلقی میگونه که بطور سنتدین آن، فرهنگی معنادار هستند.به اعتقاد وی

دهند بلکه بخشی از فرهنگ است که تصویر قابل رویدادهایی نیست که در قلمرو مقدس رخ می

ناپذیر و آن چه دین و فرهنگ تفکیک، کند.از این منظرقبولی از نظام حاکم بر هستی ارائه می

ذاتی تا امری  تواند متغیری به شمار آید که دامنه آن از امریمی، شودمقدس تلقی می

.بنابراین چون دین در تمام ( ۱۱-۱۴صص.، 1۸۱۱، هوور و الندبای) گیردکارکردی را در برمی
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های تواند یکی از موضوعات اصلی و اساسی رسانهحضور دارد می زوایای اندیشه و عمل آدمی

 های دیداری از جمله سینما و تلویزیون باشد.جمعی و به خصوص رسانه

ر این نگاه امری فرهنگی است و با فرهنگ پیوسته است در نتیجه در بطور کلی دین د

کسانی هم چون نات ، نسبت فرهنگ و رسانه هم مدنظر است، تعامل نسبت دین و رسانه

رابرت ای وایت و مارتین باربرو از منظرهای گوناگون فرهنگی چون مناسک و شعائر ، الندبای

 اند.های خود را بیان کردهن و...دیدگاهنیاز به معنا و افسو، ساخت فرهنگی، جمعی

 روش تحقیق و نگاه فراتحلیلی

 گالس فراتحلیل را مطابق شرح زیر توضیح داده است:

رویکردی که به ادغام و ترکیب تحقیقات تحت عنوان فراتحلیلی توجه دارد چیزی بیش از »

راد به صورت کمی های متعلق به تجارب افها نیست که در آن دادهروشی برای تحلیل داده

ای از تحقیقات های تودهها و یافتهمحقق با ثبت ویژگی، شود.در تحقیق فراتحلیلیخالصه می

به نقل از ) کندهای آماری آماده میها را برای استفاده از روشآن، در قالب مفاهیم کمی

 ( 1۸۱4دالور:

عه واحد شناختی بیشتر در فراتحلیل این امکان وجود دارد که در مقایسه با یک روش مطال

ها به دست آید.انجام فراتحلیل اقتضا دارد که تعدادی قابل اتکا از کارهای پژوهشی در از پدیده

 شکل گیردخمیرمایه دانش بومی، موضوعی واحد وجود داشته باشد تا به واسطه انباشت نتایج

ترکیب و ، یابیارزش، کردنمند منابع برای پیدا فراتحلیل با مرور نظام( 1۸۱۱ازکیا و دیگران:)

پردازد که قبال پیرامون یک موضوع خاص بندی آماری به تحقیقاتی میدر صورت نیاز جمع

ها با ادغام نتایج مطالعات ترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که آناند.مهمنوشته شده

( 1۸۱0، اییانرض) دهندقدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنادار افزایش می، مختلف

 های موجود درباره یک عنوان خاصفراتحلیل اساسا عبارت است از ترکیب ادبیات و پژوهش

تاکید بر ترکیب و ، در فراتحلیل تحقیقات موجود( 1۸0:-باس به نقل از زاهدی و محمدی )

 ( ۱۱:1۸۷۴صدیق ) ها جهت استفاده علمی و کاربردی استسازی نتایج آنیکپارچه

های دینی و این مقاله در پی فراتحلیل مطالعات موجود در زمینه رسانهنمونه تحقیق:

ارزیابی آنهاست تا نگاهی کلی به وضعیت کنونی مطالعات در حوزه رسانه دینی در ایران فراهم 

همه مقاالت ایرانی ، آورد. در این جا با نگاه راهبردی به فراتحلیل و با تکنیک فراتحلیلی کیفی



  1441/ پاییز 44فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  23

 

 

 منظور مقاالتدر حیطه جستجوی نویسنده مبنای کار قرار گرفته است.بدینمرتبط با موضوع و 

های با موضوعات مربوط به مطالعات دین و رسانه با کلیدواژه( ترویجیپژوهشی و علمی -علمی)

دین و ، وبالگ دینی، وبسایت دینی، تلویزیون دینی، تلویزیون و دین، رسانه دینی، دین و رسانه

سینمای ، فیلم دینی، فیلم و دین، دین و مطبوعات، روزنامه دینی، ینیمطبوعات د، اینترنت

نورمگز و پرتال جامع علوم انسانی در ، سایتهای مگیرانرادیوی دینی در وب، رادیو و دین، دینی

اند.پس از آن و در یک مرور اجمالی مقاالتی جستجو شده 1۸۴۷های پس از انقالب تا بازه سال

iنداشته کنار گذاشته شدهکه با موضوع ارتباط  i i  و همه مقاالتی که با موضوع همخوانی

 اند.اند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهداشته

 های تحقیقیافته

های حاصل از مطالعه و بررسی مقاالت گزینش شده تحقیق در پنج بند مسایل و یافته

نه مورد نظر در رسا، تعریف رسانه دینی، وجود امکان رسانه دینی، هاموضوعات پژوهش

 ها خالصه و مورد تحلیل قرار گرفته است.مفهوم دین در پژوهش، هاپژوهش

 مسایل و موضوعات -1

ها ولو آن که جالب قبل از این که موضوع تحقیق به روشنی تعریف و تعیین شود گردآوری داده

آوری سب جمعشویم که اطالعات نامنازیرا همیشه در پایان کار متوجه می، ثمر استباشد بی

مساله تحقیق و ، های مهم این تعیین موضوع. یکی از جنبه( ۸۱4ص، 1۸۱۱، دواس) ایمکرده

تر پرسش پژوهش است که محور پژوهش است و همان طور که کامپنهود و در سطح ابتدایی

 مناسب و بجا باشد.، عملی، گویند باید روشنمی( 1۸۱۱) کیوی

حیطه مطالعات دین رسانه در ایران اشاره کنیم شاید ترین سواالت اگر بخواهیم به مهم

گو این که مربوط به دین و تلویزیون -( ۱۴:ص.1۸۴4) سواالت طرح شده در مقاله اسماعیلی

 توسعا بتواند اشاره مناسبی به این مباحث در حوزه مطالعات ایرانی باشد: -است

ی دینی از طریق رسانه های میان دین و رسانه چیست؟ آیا تبلیغ دین و ارزشهاچالش»

توانیم رسانه دینی داشته باشیم؟ شود؟ آیا ما میگرایی در مفاهیم دینی میموجب تقلیل

رفت از این چالشها فرق تلویزیون دینی و دین تلویزیونی چیست؟ چه راهکارهایی برای برون

 «وجود دارد؟
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له بطور معمول موجه های آن در این مقاشاید اعطای تقدم رتبی به سوال تحقیق و ویژگی

ها آشکار خواهد های عدیده در بدنه این پژوهشاما نگاهی به مباحث بعدی و نارسایی؛ باشد

مسئله تحقیق دچار ابهام و یا عدم تناسب میان ، ساخت که در حوزه مطالعات دین رسانه

ه شناختی است.از سوی دیگر در این تحقیقات گاشناختی و هستیمعرفت، های نظریبنیان

پروراندن مسئله تحقیق به طرح یک پرسش فروکاسته شده است.این سوای آن دسته تحقیقاتی 

برای نمونه نک.جوادی یگانه و ) است که اساسا میان تحقیق و سوال آن تطابق وجود ندارد

و یا آن دسته که سواالت تحقیق اساسا مربوط به رسانه است و دین یک لفظ ( 1۸۱۱، دیگران

 .( 1۸۴1، برای نمونه نک.فوالدی) رسانه دینی است اضافه در ترکیب

کند که به لحاظ موضوعی های اساسی هر یک از مقاالت روشن مینگاهی کلی به پرسش

در این ، گفتمان کلی حاکم بر تحقیقات رسانه دینی در ایران هنجارمحور و تجویزی است

؛ 1۸۴4، فوالدی؛ 1۸۱۷، نک.باهنر) تحقیقات یا موضوع اصلی هنجار و هنجارشماری است

یا ( 1۸۴1، کریمی و علی اکبری بابوکانی؛ 1۸۱۴، باهنر و صمدی؛ 1۸۱۱، شالچیان و عباسی

؛ 1۸۱۱، جعفری؛ 1۸۱۱، برای نمونه راودراد) تحقیق به جهت تجویز هنجار نوشته شده

و یا پژوهش ( 1۸۴0امامی و بزرگ:؛ 1۸۱۷، موسی پور و درتاج؛ 1۸۴4، منتظرقائم و معتمدی

شناختی واجد سواالت هنجاری نیز هست و در واقع برای رسیدن به وه بر سواالت هستیعال

؛ 1۸۱۱، فقیهی 1۸۴1، نک.فوالدی) شناسانه پرداخته شده استبایدها به توصیفات هستی

 ( 1۸۴۱عباسی و حبیب پور:؛ 1۸۴۱واعظی:

دین حداکثری دارد  هایاین نگاه عمودی که ریشه در نگاه دین سیاسی در ایران و نیز دیدگاه

پژوهش یا ، باعث شده است تا در معدود تحقیقاتی که تعامل میان مخاطب و رسانه مطرح است

 1۸۴۱رضوی طوسی و صمدی:؛ 1۸۱۱، نک.راودراد) جای بگیرد«تاثیرات»در سنت تحقیقی

نک.جوادی یگانه و ) ای داشته باشدو یا نگاهی به مصرف رسانه( 1۸۴0گودرزی و علیدادی:

مسایل و موضوعات ، .این در حالی است که آن چنان که در ادامه خواهد آمد( 1۸۱۱، اندیگر

که -شناختی خاصی به رسانه  تواند ناشی از نوع نگاه هستیخود می، هنجارمحور در این تحقیقات

 باشد. -توان آن را تحت رویکرد ابزارگرایانه به رسانه گرد آوردمی

 وجود و امکان رسانه دینی-3

دهد که وجود و یا های انجام شده درباره رسانه دینی نشان میدیدگاه هنجاری در پژوهش غلبه

دستکم امکان وجود رسانه دینی مفروض گرفته شده است.مقاالت بسیاری که در پی ترسیم 
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دهد که دینی بودن رسانه در نظر اند نشان میالگوی هنجاری مناسب برای رسانه دینی بوده

ها عموما هر رسانه در جامعه اسالمی مشکک و ذومراتب است.در این نگاه نگارندگان مفهومی

 تر هم بشود:ای است که دینی است و باید دینیرسانه

های  انقالب است و رسانه هم برای تحقق جامعه اسالمی که از جمله وظایف و آرمان

اصول و الزم است همه امور بر اساس ، روداز اجزای اصلی این جامعه به شمار می

ها در جمهوری اسالمی نیز ناگزیر الزم بنابراین رسانه، های اسالمی بنا شودارزش

های مورد قبول های اسالمی یا همان اصول و ارزشاست بر اساس اصول و ارزش

 « ( ۱۷ص، 1۸۴۱واعظی:) انقالب اسالمی شکل بگیرند.

اند و در باره وجه داشتهاز تحقیقات هم هستند که به این مسئله ت با این حال دسته کمی

 اند:وجود و نیز امکان رسانه دینی تامل کرده

بویژه همچون علوم انسانی ، رسانه را نیز همچون دیگر محصوالت فرهنگی غرب»

سازی متناسب  همسو با ارزشها و هنجارها در جامعه دینی کرد و توان با بومیمی

تقویت و تثبیت هویت و ارزشهای کاربری آن را تغییر داد و از این فناوری در جهت 

ای که عالوه بر رسانه؛ توان رسانه دینی داشتفرهنگی بهره برد.بنابراین می

کارکردهایی ویژه ، ها باید از آن برخوردار باشندکارکردهای عمومی که همه رسانه

 «( ۱۱4ص.، 1۸۴1، فوالدی) نیز دارند.

ضمنی به طرح مباحثی منطبق با  حتی آن دسته از مقاالتی که در میان مباحث و بطور

اند و از این رو طرح مبحث امکان وجود رسانه گرا به رابطه دین و رسانه پرداختهدیدگاه ذات

شود.گرچه گاه نیز به دینی برای آنها موضوعیت داشته است نیز توجه به این مساله دیده نمی

 همان طور که امامی و بزرگاند.جایگزین کردن اصطالحی جهت گریز از این خلط مبادرت کرده

با توجه به بستر ظهور تکنولوژی سینمایی مبتنی بر »با ذکر این نکته که ( 1۸۱ص ، 1۸۴0)

-واژه سینمای دین« توان به راحتی از سینمای دینی سخن گفتنمی، فرهنگ فراغت از دین

واژه « نیبه مثابه بستر ظهور سینمای دی، تا پیش از تسخیر تام فناوری سینمایی»محور را

 اند.تری دانستهصحیح

با ( 1۷۱ص1۸۴۸) مهراند.موسویگاه نویسندگان اساسا امکان رسانه دینی را زیر سوال برده

گرا و ابزارگرا رابطه دین و رسانه را از حالت خطی خارج دانسته و با این بیان های ذاترد نظریه

ط باشد و هر آنچه را که مدنظر دین تواند بر رسانه مسلدین نمی»های کامال دینیکه در رسانه
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در حقیقت از ناممکن بودن تحقق «است بدون کم و کاست و تغییری به مخاطب منتقل کند.

 مگر آن که نویسنده به جوهری واحد از دین معتقد نباشد.، رسانه کامال دینی سخن گفته است

بدین معنا ؛ اندانستهوجود آن در شرایط حاضر را منتفی د، و گاه نیز علیرغم پذیرش امکان 

های دینی های رسانههای ارایه و تعریف شده به کاستیکه در میان مقاالتی که با توجه به قالب

گیری شده که رسانه دینی در ایران هنوز موجود نشده و یا به آن اند گاه نتیجهدر ایران پرداخته

 سطح الزم نرسیده است:

اما متاسفانه گامهای ؛ مگیری داشتهای رشد چشدین رسانه، در سی سال اخیر»

اساسی در جهت رسانه دینی برداشته نشده و رسانه دینی هم چنان مهجور مانده 

که دین یکی از موضوعات مهمی است که راه خود را در میان است.با وجود آن

 ( 1۱۱.ص. 1۸۴1رامین:) «وسایل ارتباط جمعی باز کرده.

تورالعملها و راهکارهای مقاالت برای دینی کردن ها و دسچنین دیدگاهی حجم زیاد توصیه

 کند.ها را توجیه میرسانه

 تعریف رسانه دینی -2

کنند بسیار حائز جا که جایگاهی را که محقق در آن ایستاده است مشخص میتعاریف از آن 

توان در یک نگاه به تعریف ابراز شده مولف و نگاهی به اهمیتند.تعریف رسانه دینی را می

کنند که جا اهمیت بیشتری پیدا میای که برگزیده است بازسازی کرد.اما تعاریف آنریهنظ

بسیاری از نویسندگان تصریح به چارچوب نظری خود ندارند.با وجود آن که اغلب ترکیب رسانه 

ارایه تعریف مغفول واقع شده است.این در حالی است ، دینی از واژگان کلیدی مقاالت بوده است

، ساسا ذکر عنوان رسانه دینی در عنوان تحقیق نابجا بوده و مطابق مسئله تحقیق نیستکه گاه ا

برای نمونه نک.جوادی یگانه و ) شودلذا منطقی است که تعریفی از رسانه دینی ارائه نمی

i( 1۸۱۱، دیگران v 1۸۴۸) فرخی اند.در مقابل برخی تحقیقات هم به این مساله توجه داشته ،

سه سطح را در تعریف رسانه دینی دارای موضوعیت دانسته و  vتن از فقیهیبا وام گرف( ۱۱ص

 است و رسانه دینی بعد سوم( محتوا و روش) ای شامل دو بعد اولکند دین رسانهتصریح می

 کندگیرد.او سپس به طور کامل مفهوم رسانه دینی را حالجی میرا هم در برمی( هدف)

 ( ۷1-۱۱صص.)

شد رویکرد این پژوهش پیدا کردن تعاریف از خالل مطالب متن بوده  با توجه به آنچه گفته

گو این که شاید نویسنده با عنوان مشخص و بطور مصرح به آن اشاره نکرده باشد.البته در ، است
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که عبارت از پیدا کردن داللتهای پنهان متن بر تعریف مفهوم ، «تصریح»این جا از رویکرد مقابل

بندی انواع تعریف رسانه دینی در این اب شده است.در یک جمعرسانه دینی است هم اجتن

 مقاالت بر اساس معیارهای ذیل تعریف شده است:

ای از مقاالت رسانه دینی را با دستهتعریف رسانه دینی با اهداف و غایات آن:- 1 - 2

 اند.برای نمونه افخمی وتوجه به اهداف آن که مبتنی بر اهدافی دینی است تعریف کرده

غایات را فصل ممیز رسانه « رسانه دینی»با استناد به نظریه تعریف نشده( 1۸۴1) محمدی

 دانند:دینی می

ای از اعتقادات و باورهای دینی و بعنوان سلسله، دین در نظریه رسانه دینی»     

همچنین التزام به شرایع دینی است.تعبیر رسانه دینی که توجه به غایات دینی 

ها هم سنخ است.مراد از غایات دینی وجود انسانی اقتضائات ذاتی رسانه کامال با، دارد

های حفظ و رشد ارزش، معناداری جهان خلقت، آرامش روحی، و زندگی بشری

تواند رستگاری انسان و مشابه آن است.از این جهت است که رسانه دینی می، اخالقی

در نیل ، ینی استفاده نکندحتی اگر از مضامین انحصاری د، با توجه به غایات دینی

 «ها موفق باشد.به آن ارزش

کند.لذا نیز در تعریف رسانه دینی به اهداف رسانه تلویزیون اشاره می( 1۸۱۱) راودراد 

 ؛ viتعریف وی عمال داخل در این نوع تعریف است

ای بزرگ سازی و ایفای نقش مدرسهتلویزیون ایران در سطح کالن با هدف انسان»

بطور خاص ) سازی ایجاد یا رشد انسان دینیمعنای انسان، است تعریف شده

است که نسبت به اعتقادات خود آگاهی کامل داشته و بدانها عمل ( مسلمان شیعه

این انسانی است که به دلیل عمل به اعتقاداتش خواه ناخواه در جریان امور ، کندمی

انسان دینداری که ؛ تسیاسی وجاری جامعه قرار گرفته و نسبت به آنها حساس اس

اش مبتنی است.این هدفی است که اش بر اعتقادات دینیموضعگیری وعمل سیاسی

از بیرون زمینه اجتماعی که تلویزیون در آن قرار دارد بدان منتسب شده است.زمینه 

دولت و حکومت است که قوانین آن مقید ، اجتماعی تلویزیون ایران در سطح کالن

ای دینی است که البته چنین جامعه ایران در کل جامعهبه احکام دینی است.هم

های دینی اعضای آن متفاوت است.از آنجا که تلویزیون میزان دینداری و آگاهی

چنین رسالتی را برای خود تعریف کرده و در چنین زمینه اجتماعی به فعالیت 
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نظر  ای دینی است و از آنجا که تلویزیون زیرتوان گفت رسانهمی، مشمول است

 «رسانهای ایدئولوژیک است.، شودحکومت اداره می

گاه تعریف رسانه دینی به تعریف رسانه دینی در تقابل با غیر رسانه دینی:- 3 - 2

های نحو سلبى و بر مبنای آن چه رسانه دینی نیست بنا شده است.این تعاریف با وجود کاستی

اند و بر اساس بنا شده( لف و غیر الفا) از آن جا که بر مبنای رابطه تناقض، تعاریف سلبی

توانند نسبتا حدود و ثغور رسانه دینی را بیان کنند.توجه به این نکته تقسیم ثنایی منطقی می

( آگاهانه یا ناخوداگاه) گیرینیز الزم است که معموال تعاریف سلبی مبنی بر نوعی تصمیم

تقابلی با تعریف ایجابی نظرگاه  های رسانه دینی است.گاه ترکیب این تعاریف«باید»درباره

در تعریف رسانه دینی و در تقابل با رسانه ( 1۸۱۱) سازد.راودرادنویسنده را آشکارتر می

 نویسد:ایدئولوژیک می

ای است که رسانه مشغول به هدف رسانه ایدئولوژیک تثبیت وضعیت سیاسی»     

ه نفع طبقه حاکم جامعه گیری رسانه ایدئولوژیک همواره بفعالیت در آن است.موضع

نقدهایی را بر آن وارد آورد.رسانه ایدئولوژیک سعی ، اگرچه در نقش اصالحگر؛ است

در پنهان کردن موضع سیاسی خود و اقناع مخاطب دارد بنحوی که مخاطب با قبول 

بیطرفی آن به محتوایش اعتماد و رفتار خود را بر اساس اطالعات به دست آمده 

به معنویات در این جهان و رستگاری در جهان دیگر ، انه دینیتنظیم کند.نگاه رس

پول ) در حالی که چشم انداز رسانه ایدئولوژیک به مادیات و لوازم آن؛ معطوف است

 «دراین دنیا و تحت کنترل درآوردن مخاطب در این جهت معطوف است.( و قدرت

ن دست از تعاریف در از آنجا که موضوع اغلب مقاالت پژوهش رسانه دینی بوده است ای

 شود.میان آنان کمتر مشاهده می

تعریف رسانه دینی با توجه به نوع آن:( نوع پیام) تعریف رسانه دینی با محتوا- 2 - 2

در میان بعضی از پژوهشها وجود دارد.گرچه که اگر نگاه ، ای و موضوعات این متونمتون رسانه

با توجه به وفور تحلیلهای متنی ، اشته باشیمرسانه د-به داللتهای غیر مستقیم پژوهشهای دین

 این تعداد بیشتر خواهد شد.، های هنجاری برای محتواو نیز توصیه

محور است که در مدار و اخالقدین، هدایتگر، ای خدامحوررسانه دینی رسانه»     

اخالقی ، های دینیآموزه، دین، مالک و معیار را محوریت خدا، های خودهمه برنامه

 ( ۱۱4ص ، 1۸۴1، فوالدی) «دهدمعارف اهل بیت قرار می و
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کنند.برای مثال تر درباره متن رسانه دینی ارایه میگاه نویسندگان معیاری خردتر و جزیی

داند به نحوی جزیی و خاص مالک فیلم دینی را در این می( 1۸۴۱) پورتعریف عباسی و حبیب

بر سر شیء ارزشی الهی و در غیر دینی بر  کشمکش و کنش کنشگران در فیلمنامه دینی»که 

-نیز بازسازی زیبایی( 1۸۴0) است.امامی و بزرگ« سر شیء ارزشی زمینی و بدون ریشه الهی

 اند.ای بر پژوهش در امکان رسانه دینی قرار دادهشناسی پیام دینی را مقدمه

انه از طریق های محتوامحور که معتقد به تغییر کاربری رسمشخص است که اتخاد تعریف

ها که عمدتا متمایل به های التزامی بر آن نوع نگاه به رسانهای است داللتتغییر متن رسانه

viهای ابزارگراست خواهد داشت.دیدگاه i 

-ها میدر مباحث نظری مربوط به رسانهتعریف رسانه دینی با هنجارهای آن:- 4 - 2

کوییل این انواع را چهار ص داد.مکتوان چند نوع نظریه را در حوزه ارتباطات جمعی تشخی

هایی که به احکام کلی کاربردی و نظریه، هنجاری، های فهم متعارفکند:نظریهدسته ذکر می

-پردازد و از مشاهده منظم و عینی رسانههای جمعی میعملکرد و آثار رسانه، مربوط به ماهیت

، شونداجتماعی محسوب می ای از فلسفههای هنجاری که شاخهها به دست آمده است.نظریه

، های اجتماعی رعایت شود یا تحقق یابدپردازند که اگر قرار باشد ارزشاغلب به این موضوع می

های اجتماعی چیست؟این نوع نظریه که به ها باید چگونه عمل کنند و ماهیت این ارزشرسانه

-خوردار است زیرا در شکلای برپردازد از اهمیت ویژههای جمعی میبایدها و نبایدهای رسانه

.رویکرد ( ۱0-۱۸صص، 1۸۱۱، مک کوییل) کندنقش اساسی ایفا می، گیری نهاد رسانه

تواند حتی در تعریف او از رسانه دینی دیده شود.فوالدی تعریف خود از هنجاری نویسنده می

ه ارائه این گون( که در مقاله دومش هم تکرار کرده است و قبال بحث آن گذشت) رسانه دینی را

 کند:می

محور است که در مدار و اخالقدین، هدایتگر، ای خدامحوررسانه دینی رسانه»     

اخالقی ، های دینیآموزه، دین، مالک و معیار را محوریت خدا، های خودهمه برنامه

 ( 111ص، 1۸۴4، فوالدی) «دهدو معارف اهل بیت قرار می

سیاری از مقاالت وجود دارد اما نویسندگان این رویکرد هنجاری نسبت به رسانه دینی در ب

 اند.رویکرد خود را در تعریف رسانه دینی وارد نکرده و یا بدان تصریح نکرده

، تعداد زیادی از مقاالتتعریف رسانه دینی با زمینه اجتماعی و سیاسی آن:-3 - 2

را رسانه دینی تعریف ای با حکومت اسالمی های بزرگ موجود در جامعهها به ویژه رسانهرسانه
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( 1۸۴۸) برای نمونه اربطانی و دیگران؛ اند.گاه نویسنده به این تعریف تصریح کرده استکرده

اند و این فرض را با توجه به منظور خود از رسانه دینی را صداوسیمای جمهوری اسالمی دانسته

ه دینی در میان اند.اما رویکرد حاکم بر تعریف رساناسناد خود صداوسیما معتبر دانسته

و یا حکومت ) پژوهشهای ایرانی رویکرد مفروض گرفتن وجود رسانه دینی در جامعه اسالمی

تر شدن آنهاست.در این نگاه رسانه دینی بطور و ارائه هنجار و احیانا راهکار برای دینی( اسالمی

نه باید بلکه دین حاکم بر رسانه دانسته شده و گفته شده آن رسانه چگو، خاص مطرح نیست

تا آن جا که گاه تعریف رسانه دینی با رسانه حکومتی ( 1۸۴4، برای مثال نک اسماعیلی) باشد

خلط شده و اصول فقهی و آیات و روایات و حقوق مدنی با نام اسالم همپای هم وارد تحلیل 

که  141و نیز ص. ۱۱ص.، 1۸۴1، اکبری بابوکانیبرای مثال نک.کریمی و علی) گردندمی

لذا در این مقاالت ( شودو حدود مطبوعات دینی و خبرنگار در قانون اساسی جستجو میرسالت 

شود که همه بلکه بدین پرداخته می، ها به دینی و غیر دینی وجود نداردرویکرد تفکیک رسانه

 ( نک.اکبری بابوکانی) ها در جامعه اسالمی باید چگونه باشند.رسانه

( کامال) غایت وجودی رسانه دینی و وضعیتی که در جامعه ی این ارائه تعریف گاه با نگاه به

vi( 1۸۱۱، شالچیان و عباسی) گرددالهی خواهد داشت ذکر می i i 

( برای نمونه نک.راودراد) البته در این میان گاه قیود جدیدی مثل عدم پنهان کردن اهداف

iشوند.هم به تعریف رسانه دینی وارد می x  های دینیبر برنامهگاه نیز با تاکیدِ نویسندگان ،

 1۸۱۷، برای نمونه نک.باهنر) گرددعنه بدل میهای دینی به موضوعی فارغتعریف رسانه

 ( 1۸۱۷، پور و درتاجموسی؛ 1۸۱۴، منتظرقائم و معتمدی 1۸۴4، منتظرقائم و معتمدی

 مبناها و رویکردهای نظری

مند و در تزاعی و کلی و نظامهای اننظریه عبارت است از قضایا و گزاره، در یک تعریف موجز

ها یا تبیین چیستی و چگونگی قابل آزمون که ناظر به تبیین روابط علّى میان پدیده، عین حال

چنان که ، ها از طریق استقرا به دست آمده باشدچه این گزاره، یک پدیده یا یک شیء است

های اعتقادی یا پیشفرض های دیگری همچون قیاسو چه از راه، گرایان استمورد تأکید تجربه

ها نیز آن در فضای رسانه( 1۸۱۴، دشتی) گرایان قایلندکه عقلچنان، و فرهنگی مورد قبول

 گوید:می( 1۸۴1) چنان که فوالدی

 «( ۱41ص ) کنندها در عین بیان چیستی رسانه انتظارات ما را نیز از آن بیان مینظریه» 
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دین و رسانه پرداخته و یا برای ورود به موضوع اکثر مقاالتی که به مباحث نظری رابطه 

و ، ابزارگرا، گراذات) گانههای سهابتدا نظریه، انداصلی به رویکرد نظری خود تصریح کرده

 انددرباره ارتباط دین و رسانه را ارایه کرده و سپس رویکرد نظری خود را ذکر کرده( اقتضایی

و بسیاری دیگر از  1۸۴۸مهر:موسوی؛ 1۸۴۸فرخی: 1۸۴۸برای نمونه اربطانی و دیگران:)

بدون ، اندهایی بومی و یا اسالمی تاکید کردهها بر لزوم ایجاد نظریه.تعدادی از پژوهش( مقاالت

ای را براساس بطور خاص نظریه( 1۸۴۱) ای بومی ارایه کنند.اما واعظیآن که خود نظریه

اهلل خمینی را مبنایی ریه فطرت آیتمفاهیم و رویکرد اسالم طراحی کرده است.نویسنده نظ

های رسانه برای رسانه دینی دانسته و آن را تشریح کرده است.او این نظریه را در تقابل با نظریه

 گرا تعریف کرده است.طبیعت

های هنجارمحور به رویکرد ها بخصوص پژوهشبا توجه به عدم تصریح بسیاری از پژوهش

های مبنایی نویسنده را از تعاریف توان این دیدگاهگاه می، هنظری نویسنده به رابطه دین رسان

تنها از طریق ، ارایه شده از رسانه دینی تا حدودی استنباط کرد.و در صورت فقدان این تعریف

 توان نظرگاه کالن پژوهش را درک نمود.ها میها و تحلیلهای التزامی و تضمنی گزارهداللت

، دیدگاه کلی حاکم بر پژوهشهای مربوط به رسانه دینیدهد نتیجه این مداقه نشان می

طرف و خنثی است که بهتر است ابزارگرا به رسانه است.در این دیدگاه رسانه ابزاری بی دیدگاه

بتوان از آن برای مقاصد خیرخواهانه دینی نیز استفاده نمود.در این نگاه رسانه دینی در حد و 

شبیه یک رسانه غیردینی که هدفش فقط ، کنددا میهای دینی تنزل پیسطح تولید برنامه

ها ارائه هر گونه تعبیری که به نوعی .در این دیدگاه( 1۸۱۱، هوور و الندبای) تولید برنامه است

حکایتگر ثبات است حال ، چرا که ماهیت بنا به تعریف؛ باطل است، ارجاع به ماهیت رسانه باشد

.لذا ( ۸1ص.، 1۸۱۱، فرفهیمی) تردید قرار گرفته استآن که در این رویکرد چنین ثباتی مورد 

تواند در خدمت در ذات خود واجد هویت فرهنگی مستقلی نیست و به منزله ابزار می»رسانه

، حسینی) «های متفاوت و مختلف باشد و در هر فرصت به شکلی خاص ظهور و بروز یابدپیام

کند که رسانه بطور ه تا حدی غلبه پیدا می.در ایران نیز گاه این نگاه به رسان( 1۸۷ص.، 1۸۱۱

این در حالی xیابدای خاص به ابزاری برای آژیتاسیون دینی محض تقلیل میکلی و یا رسانه

ها تناقضات های آناست که گاه میان اتخاذ رویکردهای نظری خاص توسط نویسنده و استدالل

از این  xiهمراه رویکردهای واقعگرایانه شود.اتخاذ رویکردهای برساختی بههایی دیده میو ناسازه

xiهای رسانهدست است.این مسئله گاهی به دلیل برداشت نادرست از نظریه i  و گاه خلط میان
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xiمفاهیم دینی با مفاهیم مدرن به دلیل وجود بعضی اشتراکات لفظی i i  است.نتیجه آن که در

 xivآورد.مواردی محقق به رویکردهای نه این نه آن روی می

همزمان اشارات فراوانی به اندیشمندان ، تسلط رویکردهای ابزارگرایانه در مقاالتبا وجود 

گرایانه و پستمن بعنوان ترین آنها هوور بعنوان نماینده رویکرد تعاملدیگر رویکردها که مهم

شود.این با غض نظر از استفاده از بسیاری از گرایانه هستند دیده مینماینده رویکرد ذات

اند و نه رسانه ای سخن راندهدیشمندانی است که اساسا در رابطه با دین رسانهگفتارهای ان

 و تفاوت این دو بنظر آشکار ولی در عین حال نیازمند توجه ویژه است.، دینی

 کدام رسانه

در «رسانه»گرچه تصریح الزم درباره پایگاه نظری پژوهشگران درباره لفظ  «مفهومی» به لحاظ

چه درباره رویکردهای نظری و نیز تعاریف رسانه دینی اما آن xvود نداردترکیب رسانه دینی وج

گونه که خواهد همان«مصداقی»هایی برای خوانندگان داشته باشد.بلحاظتواند داللتگذشت می

مربوط به رسانه تلویزیون و آن هم تلویزیون ، های اساسیآمد نگاه کلی به رسانه دینی و دغدغه

 است.جمهوری اسالمی ایران 

، نک.نوروزپور) اندپرداختهxviای بطور صریح به تلویزیون و یا صداوسیمادر این میان دسته

ای  ( دسته1۸۴۸روشندل اربطانی و دیگران :؛ 1۸۴4، فوالدی؛ 1۸۱۷، پور و درتاج موسی؛ 1۸۱۱

 .نک) اند که به هرحال موضوع درباره تلویزیون استهای دینی تلویزیون را در نظر داشتهبرنامه

، باهنر و صمدی؛ 1۸۱۷، باهنر، 1۸۴4، منتظرقائم و معتمدی؛ 1۸۱۴، منتظرقائم و معتمدی

نویسد و از آن تلویزیون و می« رسانه»حتی گاه نویسنده ( 1۸۴۱منتظرقائم و معتمدی:؛ 1۸۱۴

؛ 1۸۴4، اسماعیلی؛ 1۸۱۱، جوادی یگانه و دیگران نک.) کندیا صداوسیمای ایران را مراد می

کند که و یا بحث را به طور کلی مطرح کرده و در جایی اشاره می( 1۸۴0علیدادی:گودرزی و 

، 1۸۴۱واعظی:؛ 10۱ص.، 1۸۴1، نک.رامین) تاکید بر تلویزیون با صداوسیمای ایران است.

که  1۸۱۱، شالچیان و عباسی) و گاه تلویزیون جزئی از رسانه مورد نظر تحقیق است( ۱۷ص

 .( اندرداختهبطور کلی به فیلم و نمایش پ

این سوگیری به سمت رسانه تلویزیون و بطور کلی رسانه ملی که اعم از رادیو و تلویزیون 

تواند ناشی از جایگاه خاص این رسانه در ایران و نیز موقعیت و جایگاه کلی خود رسانه است می

تند اما تلویزیون دارای رادیو و تلویزیون ملی هس، تلویزیون در ارتباط با دین باشد. اغلب کشورها

ای است که معتمدنژاد معتقد است ایران با توجه ویژه به اداره مستقل رادیو و در ایران به گونه
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گذاری اصولی برای تامین استقالل مدیریت در مقررات(، قانون اساسی 1۷۱اصل ) تلویزیون

مانند سمعی و بصری از لحاظ تاریخی بر بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی 

های مختلف .تلویزیون در هر جامعه با توجه به زمینه( 00ص ، 1۸۱۸) فرانسه تقدم یافته است

، فرهنگی و اجتماعی سرنوشت متفاوتی پیدا کرده است.در محیط تجاری ایاالت متحده

در اروپا برای پاسداشت فضای عمومی و تأمین دو اصل تکثر و ؛ تلویزیون طبیعتی تجاری یافت

لویزیون خدمت عمومی بوجود آمده است.در کشورهای استبدادی نیز تلویزیونهای ت، دسترسی

اما ( ، ۱۱ص ، ۱444، بور گلمن) انددولتی عمدتا به ابزاری برای استمرار سلطه تبدیل شده

ای سنتی مخاطبان خود را به مثابه به گونه، های پخش عمومیتوان گفت که اکنون رسانهمی

 ها پرداخت.از دیدگاه مسئولیت اجتماعی باید به ارائه خدمات به آن نگرند کهعموم مردم می

اند که ویلیامز زمانی از آن به نظامی را برگزیده، های تلویزیونیهای ملی پخش برنامهموسسه

هایی که اقلیتی اکثریت با انتقال ارزش، یاد کرده بود و به موجب آن «نظام پدرساالری» عنوان

هدف ، شوند.در مقابلحمایت و راهنمایی می، دهندب و مطلوب تشخیص میها را مناسآگاه آن

جلب توجه مخاطب بمثابه مصرف کننده است.دو مفهوم فوق از ، پخش تجاری قبل از هر چیزی

هم چنین با دو شیوه متمایز و مشخص مشروعیت بخشی به سیاست گذاری مطابقت ، مخاطب

برنامه سازی و پخش در چارچوب گفتمانی تحت ، مدارد.منال در دیدگاه مخاطب به منزله عمو

 .( ۱40-۱4۱صص ، 1۸۱۱، هلمن) شودآنچه مخاطب نیاز دارد توجیه می»عنوان 

xvi( 1۸۱۱، جعفری، نگ) در میان مقاالت گاه رادیو i ( 1۸۱۱، نک.فقیهی) و نیز مطبوعات

دینی نیز در  و فیلم و سینمای؛ اندبه دلیل ویژگیهای خاص خود محمل رسانه دینی ذکر شده

عباسی و ؛ 1۸۴0و بخشی و ایازی:؛ 1۸۴0امامی و بزرگ:) برخی مقاالت مورد توجه بوده است.

 ( 1۸۴۱پور:حبیب

-های دینی سخن راندهاین در حالی است که حتی در مقاالتی که بطور کلی راجع به رسانه

علی اکبری  و نیز نگ.کریمی و 1۸۱۴، باهنر و صمدی؛ 1۸۴1، برای مثال نک.فوالدی) اند

-های الزم نیروهای اجتماعی فعال در رسانه دینی بحث میکه درباره ویژگی 1۸۴1، بابوکانی

نگاه حاکم بر پژوهش آنچنان نگاهی کنترلی است که تنها در یک مدیریت واحد ( کند

-لذا علیرغم عدم ذکر مصداق رسانه دینی عمال بسیاری از رسانه؛ سراسربین امکان پذیر است

شوند.این مساله قابل قل و نیز بطور کلی فضای سایبر از مصداق رسانه دینی خارج میهای مست

xviهای رقمیهایی باال از ویژگیهای جدید با درجهچرا که رسانه، پیش بینی است i i ،
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xiتعاملی x4مجازیxx ،ایشبکهxxi ،شبیه سازی شدهxxi i ،و ابرمتنیتxxi i i (.۱44۴الیستر 

-گوید با ویژگیمی( 1۸۱۱) همان طور که کوثریکنند که ارتباطاتی مجازی ایجاد می( 1۸ص

دموکراتیزه کردن دینی و نیز گمنامی و دسترسی ، جهانی شدن بازار دین، زداییهای سرزمین

شود که این ویژگیها با رویکرد کنترلی و مدیریتی آسان باعث تعامل دین با فضای مجازی می

-که ماهیت نهادی دین اسالم به رسانه در بسیاری وجوه از یکدیگر متنافرند.این در حالی است

دهد تا بنحوی دموکراتیک عرصه فعالیت دینی عامه مسلمانان های نوین مجازی اجازه می

و مبلغان سنتی در « هیچ گونه امام یا کشیشی ندارد»باشند.اسالم به لحاظ نهادی کلیسا و یا

ته به تایید عامه نسبت به هایی محلی و وابسنظام( همچون روحانیت در ایران) جوامع اسالمی

نسبت به مسیحیت تا حدود زیادی باز ( و نیز یهود) هاست.لذا اقتدار مذهبی در اسالمدانش آن

فضای بازی برای هر ، ماند.بنابر این در اسالم از آن جا که تبلیغ دین تعریف نهادی نداشتهمی

های جدید هرکس انهدر محیط رس( 1۱4-11۴صص.، ۱44۷) شود و به قول ترنرفرد مهیا می

بالگ و یا یک شبکه خصوصی ازین رو تبلیغات یک و؛ تواند نقش راهبر را بازی کندمی

نماید.بویژه که ها را دوچندان میای از نظر اسالم مسموع است و این تاثیرات این رسانه ماهواره

 اند.را فراهم آورده«هادی و امامهر فرد بمثابه»ها امکان بالقوهاین رسانه

 کدام دین

های اندیشگی و اجتماعی همیشه مورد بحث نسبت دین با مفاهیم مختلف و نیز با همه عرصه

-ایران موضوعیت بیشتری چه در عرصه اندیشهبوده است.این مساله پس از انقالب اسالمی

پیدا کرد.با وجود ابهام لفظ دین در ( به معنای عام آن) ورزی و چه در عرصه عمل سیاسی

ها که عمدتا مقاالتی نظری هستند در تحدید دینی تنها تعدادی از پژوهشنهترکیب رسا

اند که ادیان دیگری برخی تحقیقات تعریف کلی از دین ارایه داده اند.مفهوم آن تالش کرده

1۸۴1xxiنک.افخمی و محمدی:) گیردجز اسالم را نیز در برمی v و نیز بخشی و

های دینیِ به رسانه xxviهاهمه مقاله، «اقیمصد»اما به لحاظ  xxv( ۴۱-۴۸:صص1۸۴0ایازی:

( اسالم شیعه امامیه دوازده امامی و در واقع مذهب رسمی کشور) مرتبط با دین اسالم

که در آن اساسا رسانه موجود در ) دینیاند.این با توجه به آنچه درباره تعریف رسانهپرداخته

ویکرد عمده هنجاری نسبت و نیز ر( گرددجامعه اسالمی است که به صفت دینی متصف می

 گفته شد قابل پیش بینی است.، به آن
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اسالم در این تحقیقات با آن قرائتی از دین اسالم منطبق است که ، «مفهومی»به لحاظ 

توان منبع شناختی که های رویکرد اسالم سنتی را میشود.ویژگیگرایی دینی نامیده میسنت

در حیطه تسامح و تساهل بر ، عقل قدسی داردقرآن و مشیت الهی و ، تاکید مطلق بر وحی

 و در( دنیا برای آخرت) در باب حیات بر اصالت زندگی اخروی، گرایی رفتاری تاکید داردمطلق

xxviدانست.، شودآن دینداری بر اساس وحی و سنت تعریف می i (به نقل از  1۸۷۱، کاظمی

اصول و هنجارهای حاکم بر استفاده از نصوص دست اول تشیع برای استخراج ( 1۸۱۴، ایروانی

که از نهج البالغه و اصول کافی بهره  10۴ص ، 1۸۱۴، برای مثال نک.باهنر و صمدی) رسانه

های علمی درباره رسانه دینی است.تلقی از دین در های معمول در این نوشتهاز رویه( بردمی

 نه باهنر و صمدیکنند.برای نمواین دیدگاهها نیز دین حداکثری است و گاه بدان تصریح می

 گویند:با وام گرفتن از مرتضی مطهری درباره دین در ترکیب رسانه دینی می( 1۸۱۴)

اسالم در این نظرگاه به عنوان یک دین و برنامه زندگی رنگ وصورتی ، از این رو» 

زیرا از طرفی دعوی جاودانگی دارد و از طرف دیگر دیگر در همه ؛ یابددگرگون می

، له کرده است از رابطه فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعی افرادشئون زندگی مداخ

 «روابط انسان و جهان، روابط فرد و اجتماع، روابط خانوادگی

 و یا:

دین بمثابه یک نظام متکامل برای زندگی انسان که هدف و غایت آن تامین و »  

 .«بخشی به سالمت مادی و معنوی بشر استنیل به سعادت اخروی و سامان

 ( ۱۸ص، 1۸۴۸فرخی:)

که با توجه به تعریف اسنادی رسانه ملی بعنوان ( 1۸۴۸) و اربطانی و لبافی و جالل پور

 کنند:از همان تعاریف اسناد برای تعریف دین استفاده می، رسانه دینی

قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و ، اخالق، مجموعه عقاید، دین» 

دین عبارت از ، به تعبیر دیگر( ۴۸ص، 1۸۷۱جوادی آملی:) ها باشد.پرورش انسان

کند و هم با روش خاصی در زندگی دنیاست که هم صالح زندگی دنیا را تأمین می

کمال اخروی و زندگی دائمی و حقیقی در جوار خدای تعالی موافق است و همه 

باید ، به همین علت( 1۸4.ص. 1۸۱0طباطبایی:) گیرد.ابعاد نیاز انسان را در نظر می

دین برای ورود به زندگی مردم و آشنا شدن مردم با آن منتشر شود و کارکرد 

 «های جمعی نیز پخش پیام و ارسال آن به اقشار مختلف مردم است.رسانه
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یا توصیفاتی که آنها نیز پایه ارزشی ) از سویی با ذکر هنجارهای، این تلقی حداکثری از دین

و از سوی دیگر ، یار برای رسانه دینی عرصه رسانه دینی را تحدید مینمایدبس( و هنجاری دارد

با اصالت دادن ، پا میکندبا عرصه دادن به رویکردهایی که در آن فقه و قانون اساسی ایران را هم

 یابد.به دین حکومتی عرصه دین را ضیق کرده و موقعیتی پارادوکسیکال می

تر است که دین را بعنوان متغیری در تحقیق محتمل های کمّیو البته مقاالتی با روش

، 1۸۴۱و رضوی طوسی و صمدی: ۸ص.، 1۸۱۱، نک.جوادی یگانه و دیگران) تعریف نمایند

 ( 11۸-111صص.

 بحث و نتیجه گیری

رسد نگاه کلی حاکم بر تحقیقات ایرانی در با توجه به نتایج تحلیل مقاالت ایرانی بنظر می

ی هنجاری با رویکرد و مبنای نظری ابزارگرایانه است.این نگاه در همه نگاه، حیطه رسانه دینی

مصداق و مفهوم ، تعریف رسانه دینی، وجود و امکان رسانه دینی، های مسایل و موضوعاتحیطه

 دهد.مبناها و رویکردهای نظری در این تحقیقات خود را نشان می، رسانه و نیز دین

-زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق را مشخص می مسئله علمی بعنوان چیزی که مرزهای

های دچار ابهام و یا عدم تناسب میان بنیان، سازد و نقطه تمرکز تحقیق در حوزه این مطالعات

شناختی است.در این تحقیقات یا موضوع اصلی هنجار و شناختی و هستیمعرفت، نظری

پژوهش عالوه بر سواالت هنجارشماری است یا تحقیق به جهت هنجاردهی نوشته شده و یا 

شناسانه برای شناختی واجد سواالت هنجاری نیز هست و در واقع به توصیفات هستیهستی

های مربوط به تعامل مخاطب با پرداخته شده است.لذا تحقیقات و پژوهش« بایدها»رسیدن به 

تواند یخود م، رسانه دینی عمال مغفول است.مسایل و موضوعات هنجار محور در این تحقیقات

رویکرد »توان آن را تحت عنوان شناختی خاصی به رسانه که میناشی از نوع نگاه هستی

های انجام شده درباره گرد آورد باشد.غلبه دیدگاه هنجاری در پژوهش« ابزارگرایانه به رسانه

دهد که وجود رسانه دینی و در نتیجه امکان آن نیز در ایران مفروض رسانه دینی نشان می

ای است که دینی است و ها عموما رسانه در جامعه اسالمی رسانهته شده است.در این نگاهگرف

 تر هم بشود.بایست دینیمی

مفروض گرفتن آشکارگی معنا و تعریف رسانه دینی در ، ترین مسئله در این میاناما مهم

های مختلف شتها و بردااین تحقیقات است.و حال آن که آن چه عمال اتفاق افتاده است تلقی

از این ترکیب است.تحقیقات به نحو بارز و یا مضمر با فصول ممیزه مختلفی همچون تعریف با 
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و تعریف با ( نوع پیام) تعریف با محتوا، تعریف در تقابل با غیر رسانه دینی، اهداف و غایات

یقات اند.این در حالی است که معموال در این تحقهنجار به تعریف رسانه دینی پرداخته

نویسنده به نویسندگانی که ، هاتصریحی به تعریف رسانه دینی وجود ندارد و با وجود این تفاوت

دهد.اما رویکرد حاکم بر تعریف رسانه اساسا با او در تعریف اشتراکی ندارند ارجاعات بسیار می

 المیهای ایرانی رویکرد مفروض گرفتن دینی بودن رسانه در جامعه اسدینی در میان پژوهش

هاست.در این نگاه تر شدن آنو ارائه هنجار و احیانا راهکار برای دینی( و یا حکومت اسالمی)

بلکه دین حاکم بر رسانه دانسته شده و گفته شده آن ، رسانه دینی بطور خاص مطرح نیست

و ، تا آن جا که گاه تعریف رسانه دینی با رسانه حکومتی خلط شده، رسانه چگونه باید باشد

 ول فقهی و آیات و روایات و حقوق مدنی با نام اسالم همپای هم وارد تحلیل می گردند.اص

بلحاظ نظری دیدگاه حاکم بر پژوهشهای مربوط به رسانه دینی دیدگاه ابزارگرا به رسانه 

دانند که میتواند دین را منتقل کند.به بیان دیگر است.در این دیدگاه رسانه را صرفا ابزاری می

طرف و خنثی است که بهتر است بتوان از آن برای مقاصد خیرخواهانه دینی زاری بیرسانه اب

نیز استفاده نمود.این در حالی است که میان اتخاذ رویکردهای نظری خاص توسط نویسنده و 

های شود.این مسئله گاه به دلیل درک نادرست از نظریههای آنها تناقضاتی دیده میاستدالل

یان مفاهیم دینی با مفاهیم مدرن بلحاظ وجود بعضی اشتراکات لفظی رسانه و گاه خلط م

آورد.با این حال و با است.نتیجه آن که در مواردی تحقیق به رویکردهای نه این نه آن روی می

اشارات فراوان به اندیشمندان دیگر رویکردها اعم از ، وجود تسلط رویکردهای ابزارگرایانه

شود.این با غض نظر از گرایانه نیز در متن مقاالت دیده میذاتگرایانه و رویکردهای تعامل

ای سخن استفاده از بسیاری از گفتارهای اندیشمندانی است که اساسا در رابطه با دین رسانه

در حالی که تمرکز عمده این تحقیقات ایرانی بر روی رسانه دینی ) اند و نه رسانه دینیرانده

 اوت این دو بنظر آشکار ولی در عین حال نیازمند توجه ویژه است.و تف( ایاست و نه دین رسانه

های اساسی این تحقیقات مربوط به رسانه تلویزیون رسد دغدغهبه نظر می، بلحاظ مصداقی

و آن هم صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و بطور ویژه تلویزیون آن است.بطوری که حتی 

نگاه حاکم بر پژوهش ، اندهای دینی سخن راندهنهمقاالتی که ظاهرا بطور کلی راجع به رسا

لذا ؛ پذیر استآنچنان نگاهی کنترلی است که تنها در یک مدیریت واحد سراسربین امکان

های مستقل و نیز تا حد زیادی علیرغم عدم ذکر مصداق رسانه دینی عمال بسیاری از رسانه

های جدید با ند.چرا که رسانهشوبطور کلی فضای مجازی از مصداق رسانه دینی خارج می



 31 تحلیل مفهومی رسانه دینی نگاهی فراتحلیلی به مقاالت ایرانی 

 

 

های خاص خود عمال با رویکرد کنترلی و مدیریتی در بسیاری وجوه از یکدیگر ویژگی

متنافرند.این سوگیری به سمت رسانه تلویزیون و بطور کلی رسانه ملی که اعم از رادیو و 

و جایگاه کلی  تواند ناشی از جایگاه خاص این رسانه در ایران و نیز موقعیتتلویزیون است می

خود ، خود رسانه تلویزیون در ارتباط با دین باشد.بجز موقعیت خاص رسانه تلویزیون در ایران

 ها و وضعیت خاصی دارد.این رسانه نیز ویژگی

معطوف به دین اسالم و ، های دینیعمده توجهات تحقیقی به رسانه، به لحاظ مصداقی

( دوازده امامی و در واقع مذهب رسمی کشور اسالم شیعة امامیه) های دینی اسالمیرسانه

که در آن اساسا رسانه موجود در جامعه ) است.و این با توجه به آنچه درباره تعریف رسانه دینی

، و نیز رویکرد عمده هنجاری نسبت به آن( گردداسالمی است که به صفت دینی متصف می

در این تحقیقات با آن قرائتی از دین اسالم ، بینی است.اما به لحاظ مفهومیگفته شد قابل پیش

شود.استفاده از نصوص دست اول تشیع گرایی دینی نامیده میاسالم منطبق است که سنت

های علمی ایرانی های معمول در نوشتهبرای استخراج اصول و هنجارهای حاکم بر رسانه از رویه

حداکثری است.این تلقی  ها نیز دیندرباره رسانه دینی است.تلقی از دین در این دیدگاه

ی ( ها نیز پایه ارزشی و هنجاری دارندو یا توصیفاتی که آن) حداکثری از سویی با ذکر هنجارها

و از سوی دیگر با مجال دادن به ، نمایدبسیار برای رسانه دینی عرصه رسانه دینی را تحدید می

صالت دادن به دین حکومتی با ا، کنندرویکردهایی که در آن فقه و قانون اساسی را همپا می

یابد.با وجود ابهام لفظ دین در ترکیب عرصه دین را ضیق کرده و موقعیتی پارادوکسیکال می

ها که عمدتا مقاالتی نظری هستند در تحدید مفهوم آن رسانه دینی تنها تعدادی از پژوهش

 اند.تالش کرده
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 های آموزشیالعات رضایت شغلی در سازمانفراتحلیل مط( 1۸۱۱) مصطفی و محمد توکلی، از کیا ،

  1-۱۱صص ، ۱۷ش ، نامه علوم اجتماعی

 1۱۱ش.، فصلنامه معرفت، چالشها و راهکارها، تلویزیون و دین( 1۸۴4) رفیع الدین، اسماعیلی ،

 ۱1-۱۱صص

 پژوهشی ؛ از تصویرآفرینی قرآنی تا تصویرسازی سینمایی( 1۸۴0) سیدمجید و حوریه بزرگ، امامی

  1۱4 - 1۸۸.صص۱۱ش.، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، کان رسانه دینیدر ام

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، بازنمایی مفاهیم دینی در سریالهای تلویزیون( 1۸۱۴) ملیحه، ایروانی

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، رشته ارتباطات

 اقیتهران:س، آینه جادو:مقاالت سینمایی( 1۸۷۷) سیدمرتضی، آوینی 

 های جمعی و تولیدات دینی برای کودکان:ارائه رویکردی ارتباطی رسانه( 1۸۱۷) ناصر، باهنر

 .۸۷-۱0صص.، ۸شماره ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، فرهنگی

 های شناختی الگوی هنجاری رسانهبررسی مؤلفه غایت( 1۸۱۴) ناصر و مجتبی صمدی، باهنر

فصلنامه ، در ترسیم الگوی رسانه مطلوب اسالمی تحلیلی  بر تأثیر نگاه مهدویجدید اسالمی

 .1۱ش.، مشرق موعود

 های اولین جشنواره فیلم بازنمایی دین در فیلمنامه( 1۸۴0) حامد و فاطمه سادات ایازی، بخشی

  14۱-۱۴صص.، ۸4ش.، مطالعات فرهنگ ارتباطات، دینی رویش

 زخوانی انتقادی تجربه موسیقیایی تاملی بر جایگاه موسیقی در رسانه دین:با( 1۸۱۱) علی، جعفری

  ۸4-۷صص.، 0۱و  0۱ش.، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، رادیو معارف

 بررسی ؛ مخاطب دیندار و رضایت نسبی، رسانه دینی( 1۸۱۱) محمدرضا و دیگران، جوادی یگانه

  1.ش، مجله جهانی رسانه، ای آنانرابطه دینداری مخاطبین و برآورده شدن انتظارات دینی رسانه

 صص ، ۱۴شماره ، فصلنامه رسانه، دین و نهاد ارتباطات:پیوندها و پرسشها( 1۸۱۱) هدی، خانیکی

11۴-1۱۱  

 های عمومی رادیو و الگوی تبلیغاتی دین در شبکه، ایمناسک رسانه( 1۸۱۱) حسن، خجسته

 ۸۱ش.، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، تلویزیون

 فصلنامه علمی تخصصی تاریخ در ، های آنو بایستهزوایا ، چارچوب نظری( 1۸۱۴) محمد، دشتی

 0۴ - ۱۸صص.، شماره اول، آیینه پژوهش سال هفتم

 تهران:انتشارات ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی و علوم انسانی( 1۸۱4) علی، دالور

 رشد

 یتهران:نشرن، ترجمه هوشنگ نایبی، پیمایش در تحقیقات اجتماعی( 1۸۱۱) دی.ای، دواس 
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 1۱۴-101صص ، ۱ش.، رسانه، ارتباطات و رسانه دینی( 1۸۴1) فرح، رامین 

 های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دیندارینقش برنامه( 1۸۱۱) اعظم، راودراد ،

  ۷۷-0۴صص.، ۱شماره ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی

 سال ، ی آموزش در علوم پزشکیمجله ایران، واژه نامه توصیفی فراتحلیلها( 1۸۱0) محسن، رضاییان

  1۱4-10۱صص، ۱ش ، پنجم

 های مذهبی ایرانی بر تأثیر تماشای انیمیشن( 1۸۴۱) سیدمجتبی و صهبا صمدی، رضوی طوسی

مطالعه موردی هشت مدرسه راهنمایی و دبیرستان منطقه دو آموزش و ) رفتار دینی نوجوانان

  1۱۱-14۱صص، 1ش.، تحقیقات فرهنگی( ، پرورش تهران

 ها و ارائه دیدگاهی های هنجاری رسانهبازنگری نظریه( 1۸۷۱) حسین و حسام الدین آشنا، رضی

  ۱0۱-۱4۷صص، 0ش ( ، ع) فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، اسالمی

 ( 1۸۴4) طاهر و حسن بشیر و علی اصغر پورعزت و سید جمال الدین حسینی، روشندل اربطانی

 ۱ش.، دین و ارتباطات، های اجتماعیگری آیین زیارت در شبکهطراحی مدل سازگارسازی رسانه

 تبیین نوع نگرش مخاطب ( 1۸۴۸) طاهر و سمیه لبافی و مهدیه جالل پور، روشندل اربطانی

، مطالعه موردی شهر اصفهان( صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران) نسبت به محتوای رسانه دینی

 1ش.، دین و ارتباطات

  دین و ، ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دینتأثیرات رسانه( 1۸۴۸) مهرسیدمحمدمهدی موسوی

  1۱۱-1۱۱صص ، ۱ارتباطات.ش.

 بررسی برخی از احکام و مسایل فقهی فیلم و نمایش با ( 1۸۱۱) علی و ملوک عباسی، شالچیان

  ۸۱شماره ، های ارتباطیفصلنامه پژوهش، نگاهی به جایگاه رسانه دینی

 با تأکید بر رسانه ) در یک رسانه دینیالگوی مطلوب سرگرمی( 1۸۴4) ینسیدحس، الدینشرف

 14۱ - ۷۸صص، شماره چهارم، فصلنامه معرفت فرهنگی( ، ملی

 فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی در ( 1۸۷۴ ) رحمت اهلل، صدیق

 ۱۷-14۸صص، 1۱ش، اجتماعی نامه علوم، ایران

 جنسیت و اجتماعات دینی مجازی:مطالعه ( 1۸۴۸) تقی و مجید موحدمحمد، عباسی شوازی

، ۸ش.، زن و جامعه( ، ع) ای مشارکت دینی زنان و مردان شیعه در کلوب امام رضامقایسه

  1۸0-14۷صص

 با ) های تلویزیونیهای فیلمنامه دینی در سریالمولفه( 1۸۴۱) علی و جواد حبیب پور، عباسی

، ۸۱شماره ، ارتباطات –مطالعات فرهنگ ( ، ارنامه و بازی تاج و تختهای مختنگاهی به سریال

 ۱۸۱-۱4۸صص
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 ای تا رسانه دینیجستاری نظری پیرامون نسبت دین و رسانه از دین رسانه( 1۸۴۸) میثم، فرخی ،

 ۷۱-۱1.صص.1۴۱ش.، معرفت

 پژوهش و سنجش، ای تذکارهای نظریپاره؛ مطبوعات دینی( 1۸۱۱) محمدمهدی، فقیهی ،

 .۸۱.ش

 0شماره ، معرفت فلسفی، چیستی رسانه با تاکید بر رسانه دینی( 1۸۴1) محمد، فوالدی ،

 ۱۱۱-1۴۱صص.

 معرفت اخالقی، بایدها و نبایدهای اخالقی در رسانه ملی؛ اخالق رسانه( 1۸۴4) محمد، فوالدی ،

 1۸۱۔111صص ، 1ش.

 فصلنامه پژوهش و ، یزیوندیالکتیک شکل و محتوای مذهبی در تلو( 1۸۱۱) اصغرعلی، فرفهیمی

 11-۸0صص ، ۸۱سنجش ش.

 ( ، نظری و عملی) روش تحقیق در علوم اجتماعی( 1۸۱۱) لوک وان و ریموند کیوی، کامپنهود

 تهران:توتیا ( ، مترجم) گهرترجمه عبدالحسین نیک

 فصلنامه ، تکالیف خبرنگار در اسالم( 1۸۴1) محمود و احسان علی اکبری بابوکانی، کریمی

  ۴۷-1۱۷صص.، ۸ش.، های ارتباطیپژوهش

 داری در بررسی تأثیر رسانه دینی برای افزایش دین( 1۸۴0) غالمرضا و رضا علیدادی، گودرزی

 1۱0-1۱۷صص.، 1۷ش.، امنیت ملی( ، مطالعه موردی تلویزیون) جامعه

 های سایبری در فرصتها و چالشهای رسانه( 1۸۴۸) الدینمجید و سیدحسین شرف، مبینی مقدس

  04-۱۴صص.، 1۴۱ش.، رسانی دینییامپ

 نگرش مبلغان دینی درباره پیامک و وبالگ و میزان ( 1۸۴1) سعیده و حسینعلی افخمی، محمدی

 1۸۸-1۱۱صص.، ۱ش.، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، استفاده آنها

 تهران:کویر ، دین و ارتباطات( 1۸۱۱) مجید، محمدی 

 تهران:مرکز ، ترجمه پرویز اجاللی، بر نظریه ارتباط جمعی درآمدی( 1۸۱۱) دنیس، مک کوایل

 مطالعات و تحقیقات

 ۸۴شماره ، پژوهش و سنجش، ویژگیهای نظام حقوقی رادیو و تلویزیون( 1۸۱۸) کاظم، معتمدنژاد 

 00۔۱۷صص ، 04و 

 های دینی ضوابط شفاف و غیر شفاف در تولید برنامه( 1۸۱۴) مهدی و بشیر معتمدی، منتظرقائم

 ۱۸-۱۱صص.، 0ش.، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، لویزیون ایرانت

 های دینی صداوسیمابررسی نظام تولید برنامه( 1۸۴4) مهدی و بشیر معتمدی، منتظرقائم ،

 1۱۱-10۷صص.
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  0۸-۱۱صص.، ۱۱ش.
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 ادیان و مذاهب 
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iii های دینی)برای نمونه منتظر (,درباره برنامه۳۱۳۱اند)برای نمونه هاشمیان و بزرگی االتی که جنبه هنری داشتهمق

(،ارتباطات آیینی)برای ۳۱۳۱(،اجتماعات مجازی دینی)برای نمونه عباسی شوازی و موحد:۳۱۳۱قایم و معتمدی:

رسانی دینی)برای نمونه مبینی مقدس و به پیام(و یا به طور کلی مربوط  ۳۱۳۱نمونه روشندل اریطانی و دیگران:

 اند.(بوده۳۱۳۱الدین:شرف

iv  با این پژوهش مناسبت بیشتری دارد،چنان که در بین تعاریف « های دینی رسانه ملیانتظارات از برنامه»عنوان

 عملیاتی تعریف انتظارات ملی از رسانه ملی هم وجود دارد.
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v
ای است که به تعیین دقیق محل نزاع بحت توجه تنها مقاله(۳۱۳۱قیق،فقیهی)از میان تمامی مقاالت نمونه تح  

-ر نمونه تحقیق حضور ندارد(درباره ترکیب رسانه دینی توضیح میدکرده است.فقیهی در این مقاله)که 

نخست باید روشن شود که مقصود از دین کدام دین،با چه مبانی و ویژگیهایی است.از سوی دیگر باید »دهد:

خواهیم که ها هستیم؛یعنی میشود که آیا ما خواهان بحث در ساحت روش،محتوا یا غایات دینی رسانه مشخص

را به  ادیانخواهیم روشهای تبلیغی موجود در ها ارائه کنیم یا میمحتویات و مضامین دینی را از طریق رسانه

های رسانه است.اتخاذ در اهداف و برنامهها اضافه کنیم؛یا منظور دخیل کردن غایات دینی روشهای تبلیغی رسانه

هر یک از رویکردهای یاد شده در بحث رسانه دینی،سخن متمایز و مجزایی را خواهد گشود؛اگر قصد داشته 

ایم که با تعریف ها به وجود آوریم وارد گفتمانی شدهباشیم با توجه به مضامین دینی ماهیتی مستقل برای رسانه

ای که مضامین دینی از طریق آن منتقل میشوند متفاوت است.از سوی دیگر این دو انهرسانه دینی به عنوان رس

گفتمان مستقل از گفتمانی هستند که در آن با توسل به روشهای تبلیغی و کنش ارتباطی دین خواهان بسط آنها به 

د در ادیان نیز بحث ای و غایات موجوها هستیم.بحث از جمع غایات رسانهروشهای متفاوت انتقال پیام رسانه

مبسوط و مستقل دیگری است که هم با سخن موضوع و هم با بحث روش متفاوت است.هر سخن نظری که 

تواند این گونه تقسیم بندیها را نادیده بگیرد.رسانه نیز مفهوم کلی و کالنی است که رود نمیرسانه دینی می بارهدر

های مدرن و پیشامدرن را اهیتش نزدیک شد...نخست باید رسانهتوان به مجز با تقسیم آن به انواع مصادیق نمی

های مدرن نیز هر یک ماهیت و کارکرد تفکیک کرد.هر یک از این دو نوع کالن رسانه،ماهیت خاص دارند.رسانه

توان پا است که می آنتک موارد باید موضع خود را مشخص کنیم و تنها پس از خاص خود را دارند.در باب تک

 (.«۸۳-۰۱پردازی گذاشت)صص،ی نظریهبه واد

vi طور که در ادامه کند.بسیاری از نویسندگان همانگرچه او زمینه اجتماعی را هم به تعریف رسانه دینی داخل می

اند و خواهد آمد احیانا بطور ناخوداگاه بر اساس همین معیار،رسانه موجود در جامعه اسالمی را رسانه دینی دانسته

ی ما در جامعه اسالمی رسانه غیر دینی نداریم.این خود،ما را به وادی تعریف زمینه اجتماعی و نیز بنابر چنین فرض

 کند.جامعه اسالمی،و مناقشات مربوط به آن وارد می

vii (در حالی بر محتوا تاکید می۳۱۳۳برای مثال فوالدی)ترین کند و قائل به امکان تولید رسانه دینی است که کامل

(و این خود را در رویکرد ۳۳۳-۳۳۱داند)صص.می« رسانه پیام است»لوهانی ه را تعریف مکتعریف از رسان

 دهد.اتخاذ شده توسط نویسنده نشان می«ِ  نه این و نه آن»و  « هم این و هم آن»نظریِ  

viii ظام اند و نظام سیاسی حاکم بر رسانه را والیت،ننویسندگان ترسیمی از رسانه در جامعه الهی ارائه داده

اقتصادی آن را تعاونی یا دولتی یا خصوصی،نظام فرهنگیش را خدامدار،نقش اجتماعی آن را نقش یک 

-فرهنگی،کار رسانه اش را کلیه اقشار بجز مخرباندانشگاه،واحد اجتماعی مورد خطاب آن را امت،حق دسترسی

 کنندختار،مسئول و رشدیافته ذکر میآل آن را مرسانی/حفظ انسجام فرهنگی اجتماعی،مخاطب ایدهاش را اطالعای

 اند.(وام گرفته۳۱۱۱نویسندگان عمده این هنجارها را از مقاله آشنا و رضی) (۱)ص.

ix
 ، هایی چون اطالع رسانیهدف رسانه و برنامه دینی آگاهی مخاطبان از مبانی دینی با استفاده از روش» 

به انجام عملی دستورات دین است.رسانه دینی نه تنها بحثهای دینی و نیز ترغیب مخاطبان  استدالل، سخنرانی،
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های آشنا تشریح سعی در پنهان کردن اهداف دینی خود ندارد،بلکه آنها را آشکارا مطرح کرده و در انواع قالب

 «کند.می

x (که از مقاالت نمونه این تحقیق نیست.۳۱۳۱برای نمونه رک خجسته) 

xi،۳۱۳۳برای مثال نک.راودراد 

xii توان وجه تفسیمی برای آن در نظر گرفت بنا بر دسته نظریه که نمی ۰(نویسنده در ارائه ۳۱۳۳ه فوالدی)در مقال

دهد.در صفحاتی که انگاری ارانه نمیآنچه در متن مقاله آمده تصویر درستی از رویکردهای ابزارگرایی و ذات

شود که برداشت مقاله از ابزارگرایی می مقاله در پی تاکید بر این نکته است که رسانه ابزار نیست اصال مشخص

(در قسمت نقد رویکردها و ارائه نظر مختار نیز تلقی درستی از نظریات وجود ۱۳۳دارای اشکال است)نک.ص.

(و نیز دیدگاه بازنمایی واقعیات و دو رویکرد به ۱۱۱ندارد؛اشکاالتی در برداشت از دیدگاه محتوا محوری)نگ.ص

(از آن جمله است.این در حالی است که همانطور که پیش از این گفته شد مقاله ۱۱۳بازنمایی واقعیت)نک.ص.

شناسانه آن پایبند داند،در حالی که به تبعات و استلزامات هستیترین تعریف رسانه را مک لوهانی میکامل

 (۳۳۳-۳۳۱نیست.)نک.صص.

xiii که البته در استدالل  ۳۳،ص.۳۱۳۳ی،برای مثال تک.تشبیه به بحث خبر در رجال و درایه در کریمی و بابوکان

 .۳۱۳۳گانه در فوالدی  ۰نویسنده تاثیرگذار نبوده است.و نیز نک.نقد رویکردهای 

xiv
(رویکرد او ۱۱۱در این مقاله با وجود ارائه نظرمختار نویسنده)ص.؛۳۱۳۳گیری فوالدی:برای نمونه نک.نتیجه 

(.و نیز ۱۳۳-۱۳۰تعاملی ندارد)صص. رویکردی نه این نه آن است که هیچ سنخیتی هم با رویکرد

 زند و ذکر بازنمایی واقعیات.و ذکر همزمان نظریه پستمن که نویسنده قید نسبت به آن می ۳۱۳۳نک.راودراد.

xv
(که تعریفی از رسانه ارایه ۳۱۳۱(و نیز)فقیهی،۸۳،ص.۳۱۳۳بجز تحلیل مفهومی ترکیب رسانه دینی در)فوالدی، 

 لوهانی است.ترین تعریف،تعریف مکملداده و قائل به این است که کا

xviاند.(که به محصوالت مرکز پویانمایی صبا پرداخته۳۱۳۱های آن همچون رضوی طوسی و صمدی)یا همبسته  

xvii .کند و در طول (که در طول رسانه منبر فعالیت می۱جعفری از رادیو معارف به عنوان رسانه دینی مدرن)ص

کند که بر مبنای این دو سیاست کالن جایگاه کند. او تصریح میاد میرسانه سنتی مدرسه علمی دینی است ی

 (۳۱های سنتی دینی تعریف شده است.)ص.رادیو معارف به عنوان تریبون رسانه
xviii

 digital 
xix

 interactive 
xx

 virtual 
xxi

 networked 
xxii

 simulated 
xxiii

 Hyper textual 
xxiv

اعتقادات و باورهای دینی و همچنین التزام به شرایع دینی  ای ازدین در نظریه رسانه دینی،به عنوان سلسله "  
است.اگر به دین به عنوان غایات دینی و اخالقی و معنوی نگاه شود،در آن صورت تعمیر رسانه دینی که توجه به 

سنخ است.مراد از غایات دینی وجود انسانی و زندگی ای همغایات دینی دارد،کامال با اقتضائات ذاتی رسانه
 «های اخالقی،رستگاری انسان و مشابه آن است.ی،آرامش روحی،معناداری جهان خلقت،حفظ و رشد ارزشبشر
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xxv

نویسندگان با ذکر رویکردهای مختلف به تعریف دین،به جامع و مانع ثبودن تعاریف اشاره کرده و بدین نتیجه  

هستند که با شناخت ابعاد به تعریف ای ذوابعاد است و بنابراین بهترین تعریف آنها اند که دین پدیدهرسیده

های بپردازند.آنان با انتخاب تعریف لئوبا و با قدری تغییر و توسیع بعنوان جمع بندی دین را با ابعاد آن در حوزه

 کنند.نظری،درون فردی،رفتاری،نهادی اجتماعی تعریف می

xxvi دیگر ادیان در مقاالتی که در دسته مقاالت های دینی در دیگر کشورها و مرتبط با هایی از توجه به رسانهنمونه

که بیشتر تاکید  ۳۱۳۱و نیز نوروزپور، ۳۱۳۱شود.برای مثال نک فقیهی،پژوهشی و ترویجی نیستند دیده میعلمی

ها و کشورهای مسیحی (دارد و نویسنده با توجه به عنوان پژوهش از شبکه۱۰۸روی آمریکا و مسیحیت)ص.

هایی از توان نمونهگوید در کشورهای چین،هند و پاکستان نیز میمقاله میکند.وی در بخشی از صحبت می

شود.اما بطور کلی هیچ یک های بودایی کنفسیوسی و..تبلیغ میها دینتلویزیون دینی را مشاهده کرد.در این شبکه

 (۱۰۱های مسیحی نیستند)ص.های دینی به گستردگی و تنوع تلویزیوناز تلویزیون

xxvii کند،در ویکرد روشنگری دینی که درباره منبع شناخت بر وحی،قرآن و عقل خودبنیاد تاکید میدر مقابل ر

داند و نوع دینداری در آن کند.زندگی دنیوی را اصیل میگرایی رفتاری تاکید میحیطه تسامح و تساهل بر نسبی

(با توجه به این ۳۱۳۱فقیهی)(.۳۱۳۳به نقل از ایروانی، ۳۱۱۳پلورالیزم دینی و معنویت غیر دینی است)کاظمی،

موضوع بعد از اشاره به تفاوتهای در برداشت از دین که به رویکردهای مختلف نسبت به زبان بستگی دارد،و با 

رد نظریاتی مثل قبض و بسط تئوریک در یک سوی طیف و ادعاهای مکتب تفکیک از سوی دیگر رویکرد 

ترین گزیند.وی تعدادی از مهمبه دین و زبان دین را برمیکسانی همچون خسرو باقری در کتاب هویت علم دینی 

.بی اعتنا نبودن ۱.هدفمندی جهان.۳شمارد،توان از دینی چون اسالم استنباط کرد اینگونه برمیاصولی را که می

 .صحه گذاشتن بر عقل و عقالنیت به عنوان مهمترین رکن وجودی انسان.۱جهان نسبت به خوب و بد 


