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چکیده

در کار آگاهیبخشی رسانه ،دین همواره جایگاهی تأثیرگذار و محوری داشته است .هدف از نگارش
این مقاله معرفی ویژگیها و کارکردهای رسانه به طور عام و رسانه دینی بهطور خاص ،و تبیین تأثیر
آموزههای دینی بر این نهاد و نهاد رسانه بر جامعه فرهنگی و مذهبی بوده است .روشن است که رسانه
دینی به نوعی وامدار فرهنگ اسالمی است و دین نیز با رسانه رابطهای متقابل و تعاملی دارد .با وجود
شمار بسیار زیاد نوشتهها درباره رابطه رسانه دینی و دین ،تعداد آثاری که در آنها از تأثیر دیدگاه
دینی ،الهی و نگرش توحیدی بر رسانه و مخاطبان سخن گفته شده باشد بسیار اندک است .این در
حالی است که تأثیر رسانه منطبق بر آموزههای دینی به قدری است که راهاندازان این گونه رسانهها،
نخست باید برای دستیابی به اهداف خود ،اصول و چهارچوبهای مبتنی بر آن را تعیین کنند؛ زیرا در
این صورت (یعنی در صورت ایجاد چهارچوبهای نظری) دیگر به اصول رسانههای غربی نیاز نخواهند
داشت و ساختار رسانه منطبق بر دین را خود در دست خواهند داشت.
کلیدواژه ها :آموزههای دینی ،رسانه دینی ،فرهنگ.

مقدمه

مسلمانان قرآن را رسانهای میدانند که پیام خدا را به بشر ابالغ میکند .بنابراین مهمترین اصول
ارزشی ،دیدگاهها و مواضع این رسانه الهی را میتوان مبنای سیاستگذاری برای رسانههای همگانی،
بهویژه رادیو و تلویزیون و مطبوعات ،قرار داد .در بیان ویژگیهای رسانه دینی تالش شده است
الگویی در کانون توجه قرار گیرد که برای تمام رسانههای مکتبی و ارزشی مبتنی بر قرآن و به تبع آن
آموزههای دینی ــ که برای تمامی حوزههای زندگی راهکار دارد ــ مناسب باشد .برای عرضه این
الگو ،در حوزه رسانه باید کارکردها و خروجیهای این نهاد مشخص گردد و از سوی دیگر دیدگاهی
دینی ،فرهنگی و مذهبی در نظر گرفته شود .درهرحال ،رسانههای عمومی ،در جایگاه رسانه دینی و
سازمان فرهنگی ـ اجتماعی ،باید از الگوهای ارزشی تأییدشده در اسالم پیروی کنند و برنامههایی
هماهنگ با تصویرها و الگوهای دینی ،تولید و پخش نمایند.
 .1کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه الزهرا
fereshtemohammadi86@gmail.com
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در این مقاله تالش شده است از یکسو چگونگی ارتباط دین و رسانه ،میزان تأثیرگذاری دین بر
رسانه و ضرورتهای کارکردی آن تبیین شود و از سوی دیگر تأثیر آموزههای دینی بر محتوای رسانه
با توجه به ظرفیتهای آن ،پررنگتر گردد و آنچه برای دستیابی به این مهم نیاز است شناخته شود .در
قدم نخست ،این کار به ظرفیتشناسی رسانه وابسته است؛ زیرا در آن صورت میتوان دینرا برپایه
آن بنا کرد .اقدام الزم دیگر پس از ظرفیتشناسی رسانه ،شناخت نوع تعامل میان دین و رسانه است.

هدف از این پژوهش تبیین کارکرد و جایگاه رسانهها با تکیه بر هویت و فرهنگ مشروع است تا
متولیان نهاد رسانه در شکلدهی به فرهنگ عمومی و ترویج فرهنگ دینی موفقتر عمل کنند و
کاری کنند که انتظارها از رسانه دینی تحقق یابد .مهمترین انتظار از رسانه دینی ،افزایش انسجام و
همگرایی م ّلی است؛ یعنی آنچه هدف آموزههای دین بهشمار میآید .اهمیّت این انتظار یا خواسته
زمانی روشنتر میشود که دریابیم امروزه رسانهها با بخشهای دیگر جامعه دینی در تعاملاند و این
کارکرد در پیشبرد اهداف توسعه امت دینی تأثیر بسیار مهمی دارد.
یکی دیگر از هدفهای مهم این پژوهش فراهم کردن چهارچوبی عملی و مبتنی بر آموزههای اسالمی
برای رسانههای همگانی ،بهویژه رادیو و تلویزیون و مطبوعات است تا این رسانهها جهتی دینی یابند
و تأثیرگذاری آنها افزایش یابد .در اینجا تالش شده است با برشمردن مؤلفههای دینی رسانه ،به این
چهارچوب دست یافت .رسانهها با قرار گرفتن در این چهارچوب ،درواقع براساس الگوهای مقبول
دین در حوزه رسانه عمل میکنند .این گونه ،راهی به سوی رسانه متأثر از آموزههای دینی گشوده
میشود و این دیدگاه در کانون توجه قرار میگیرد که رسانه ابزاری برای ترویج آموزههای دینی
است و کارکردهای دیگر رسانه (همچون ابزاری برای رفع نیازهای فردی ،سرگرمی و )...در حاشیه
قرار دارند.
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چگونگي ارتباط دين و رسانه

سؤالی كه در اين بخش مطرح میشود و برخي نيز به طور تلويحی بدان توجه کردهاند اين است که اگر
زمينه ورود تمامعيار دين به رسانه فراهم باشد ،دين معمو ً
ال در كدام حوزه بهتر و بيشتر کارکردهاي
پیشبینیشده را انجام خواهد داد؟ به بياني مصداقي ،چقدر ميتوان از دينی داراي حضور اجتماعي
بسیار (همچون اسالم) انتظارداشت تا ضرورتهاي كاركردي رسانه (همچون فرهنگسازي ،انتقال و
اشاعه فرهنگي ،وحدت م ّلی و مذهبی ،تبیین و تعمیق باورهای دینی) را برعهده گیرد و به محتوا يا
شکل پيام و برنامه متناسب با ظرفيتهاي خويش جهت دهد؟

بيشك ،برای دادن پاسخ تفصيلي به اين سؤال باید ظرفيت دين و رسانه ،قابليتهاي رسانهاي شدن
دين ،معيار ديني بودن يك برنامه و گونههاي مختلف بازتاب برنامه را شناخت( .در ادامه درباره برخي
از این موضوعه ا صحبت شدهاست ).ارتباط دين و رسانه با توجه به تنوع پيامها و آموزههاي دين

و نیز تنوع رسانهها و ظرفيتهاي متفاوت آنها ،متغیر است .رسانههاي گوناگون نوشتاري ،گفتاري،
صوتي و تصويري هريك به تناسب ظرفيتها و محدوديتهاي ذاتي ،راهبردهاي فرهنگي ،سياستهاي
برنامهسازي ،نوع و قالب برنامه ،ميزان تقاضا ،كاركردها ،اهداف و انتظارات ،نسبتهاي متفاوتي با دين
دارند .افزون بر اين ،اقتضائات و ظرفيتهاي زمينهاي و بافت فرهنگی ـ اجتماعي محل فعاليت رسانه،
بالقوه رسانه ،درجه
ويژگي مخاطبان ،سطح و نوع تقاضا ،امكانات بهرهوري از تواناییهاي بالفعل و ّ
و توان حرفهاي گردانندگان رسانه ،مديريت رسانه ،امكانات جانبي فعاليتهاي رسانهاي و ...نيز در اين
نسبتسنجي مؤثر خواهند بود.

پيامهاي ديني نيز تنوع چشمگیري دارند .گاه اين تنوع هنگام ابالغ ،تنوع و پيچيدگي بيشتري مييابد؛
براي مثال ،پيامها را گاه در قالب سخنراني يا ميزگرد میتوان به راحتي مطرح و منتقل کرد ،اما تبديل
آن به قالبهاي تصويري مستلزم داشتن تخصصهاي ويژه و اعما ل تصرفات متناسب خواهد بود.
روشن است كه تبديل پيامهاي دينی به قالبهاي متناسب رسانهاي و برنامهسازي براساس سوژههاي
ديني نيازمند اعمال تصرفات فنّي و حذف و اضافه کردن كارشناسانه است .این واقعيتي كام ً
ال طبيعي
(محمدى،1382 ،
است ،اما گاه سبب بيمهري برخي دينباوران به رسانه و كارگزاران آن ميشود
ّ
.)205-228
با پرسش پیشین ،زمینه طرح این پرسش فراهم میشود كه چه نوع تعاملي ميان دين و رسانه شایسته
دو عنوان «دين رسانهاي» و «رسانه ديني» خواهد بود .بديهي است كه در مفهوم نخست ،یعنی دین
رسانهای ،رسانه (در عموم کارکردها) محور و دين تابع است ،اما در مفهوم دوم ،یعنی رسانه دینی،
جایگاه محوری به دين داده میشود و رسانه (آن هم رسانه متأثر از آموزهها و بایستههای دین) تابع
است .با توجه به این موضوع ،پاسخ پرسش یادشده در گرو شناخت و تحليل چگونگی تعامل و
اثرگذاری دين و رسانه و مشخص کردن مفهوم تابع و متبوع يا اصل و فرع در توضیح باالست .به
نظر برخي منتقدان ،استفاده رسانه از دين به دليل سلطه سياسي و اقتصادي گروههاي دارای منافع،
همواره ابزاري خواهد بود .شایان ذكر است كه برداشتها از «رسانه ديني» نيز متفاوت است .این تفاوت
برداشتها نیز در نوع پاسخ به پرسش یادشده منعكس خواهد شد .مهمترين برداشتها از رسانه ديني
عبارتاند از:
•رسانه داراي مضمون و محتواي برگرفته از منابع ديني،
•رسانه داراي شكل ،محتوا و هدف ديني؛

•رسانه داراي نقش ايدئولوژيك در تبليغ و ترويج دين؛
•رسانه داراي جهتگيري ديني؛

•رسانه همسو با اهداف و آرمانهاي ديني؛
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•رسانه انعكاسدهنده فرهنگ و رسوم پذيرفتهشده جامعه يا گروه مؤمنان؛
•رسانههاي وابسته به سازمانها و مراكز ديني.

ترديدي نيست كه غلبه گفتماني و حاكميّت و سيطره دين و ايدئولوژي ديني بر نهادها و سازمانهاي
رسمي و غيررسمي جامعه ،به طور طبيعي همه بخشها ،بهویژه رسانهها ،را متأثر میسازد .در صورت
چنین غلبه و حاکمیّتی ،باورها ،ارزشها ،قواعد و احكام ،و اخالقيات ديني به شیوههای مختلف به
درون سياستها ،طرحها ،برنامهها ،خطمشيها ،و توليدات رسانهاي (خبري ،اطالعاتي ،آموزشي،
تفريحي و )...راه میيابد و كموبيش آنها را متأثر ميسازد (برای مطالعه بیشتر درباره خدمات رسانه
به دین و دینمداران ر.ک :سیدحسین شرفالدین« ،دین و رسانه» ،معرفت ،سامانه نشریات مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،ش .)131

کارکرد رسانهها در شکلدهی فرهنگ عمومی

پژوهش درباره دانش دین رسانهای را به طور منطقی میتوان پایهای برای مباحث دین رسانهای
دانست .با دانش رسانهای متناسب با دین میتوان چگونگی و ویژگیهای تبلیغ آموزههای اسالم را
در رسانههای جدید به طور بایسته بررسی و تحقیق کرد و به نقصها و محدودیتهای واقعی آنها دست
یافت (مجموعه مقاالت دین و رسانه).

جهان امروز جهاني بيمركز ،درهمتنيده و چندوجهي با ماهيتي كام ً
ال فرهنگي است؛ به همين دليل
شرايط موفقيت در اين فضا با گذشته تفاوت دارد .در این فضا ،رسانهها بايد از شرايط زير آگاه باشند:

سال اول ،شماره اول
پاییز و زمستان 1393

126

 .1دنياي چندشالودهاي و چندمنبعي را بهرسميّت شناسند و در مسیر بهوجود آوردن فضاي
تكساحتي حرکت نکنند؛
 .2وظیفه رسانهها تنوع بخشيدن به فرهنگ و تكيه بر هويت مشروعيتبخش است؛
 .3هويت را نميتوان در گفتمان رسمي پي گرفت و رسمي كرد؛

 .4رسانهاي كه خود را با كنشهاي هويتي سازگار كند ميماند و اگر بخواهد هويتسازي كند ،بيشتر
ِ
هويت مقاومت را ميسازد (امام جمعه ،1387 ،ص .)100
بنابراین کسانی که تأثیرگذاری بیشتری در این فرهنگ داشته باشند در شکلدهی فرهنگ عمومی
موفقتر خواهند بود .اثرگذاری بر فرهنگ عمومی با استفاده از ابزارهایی انجام میشود .درواقع آن
ابزارها این تأثیرگذاری را ممکن میکنند .مطبوعات و صداوسیما دو ابزار مطرح در این زمینهاند.
صداوسیما ،به دلیل حضور نافذ ،شیوه بیان و انتقال پیام ویژه ،امکان بهرهگیری از انواع و اقسام
شگردها و روشهای جلب مخاطب ،پرنفوذترین و مؤثرترین رسانه در تغییر و دگرگونی فرهنگ
عمومی بهشمار میآید.

اکنون ما در وضعیتی قرار گرفتهایم که فرهنگ عمومی بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی
و عقیدتی ،دستخوش تغییر و دگرگونی است .با توجه به این وضعیت ،یکی از عرصههای رقابتی
جهان امروز عرصه فرهنگ عمومی است .کسانی میتوانند در عرصههای رقابتی حضور یابند که
قانونمندیهای آن عرصه را خوب بشناسند ،از آنها استفاده کنند و هماهنگ با عملکرد آن قانونمندیها
حرکت کنند .این مسئله در تمام امور سیاسی ،اقتصادی و حتی امور روزمره صادق است .یکی از
قانونمندیهای عرصه رقابت در حوزه فرهنگ عمومی آن است که پیام نگرشی و ارزشی به گونهای
به عنوان فرهنگ ــ و آن هم فرهنگ عمومی ــ به مخاطبان عرضه شود که منطبق بر نیازهای عموم
جامعه باشد .به عبارت دیگر ،جامعه نسبت به آن پیام ،فرهنگ و ارزش احساس نیاز کند .از سوی
دیگر وقتی میتوانیم موفق باشیم که آن پیام ارزشی را به گونهای اثرگذار بر مخاطب ،منتقل کنیم .برای
آنکه همه این کارها به بهترین شکل انجام شود ،باید در عرصه م ّلی و رقابتی فرهنگ عمومی ،اهداف
معین و مشخص داشته باشیم و منطبق بر آن اهداف ،که اهداف کالن نظام است ،پیام را گزینش و به
بهترین شکل منتقل کنیم .درواقع در رسانه منطبق بر این موضوع ،اهداف با توجه اهداف کالن نظام
تعیین میشود؛ زیرا درکل ،رسانه به کلیّت نظام وابسته است و یکی از ابزارهای محقق کردن اهداف
نظام بهشمار میآید (رحمانی فضلی.)1379 ،

برای دستیابی به هدف اتحاد م ّلی و تقریبی مذاهب ،ميتوان وظایف زير را برای رسانه در نظر گرفت.
شایان ذکر است که این وظایف درکل مهمترین کارکردهای رسانه ــ و نه فقط رسانه دینی ــ بهشمار
میآیند.

 .1نورافكن بودن

طرح سوژههاي مناسب و هماهنگ با نيازهاي توسعهاي چشمانداز براي نشان دادن نيازهاي جامعه
يا به عبارت ديگر روشن كردن راه مردم و مسئوالن براي حركت به سمت «وفاق و همدلي و اتحاد
مذهبی و فرهنگی» (امام جمعه.)100 ،1387 ،

 .2آموزش

اعم از آموزش کالسیک و آموزش عمومی و غیررسمی ،که اغلب به گونه غیرمستقیم و با هدف ایجاد،
اصالح و تغییر نگرشها و رفتارهای عموم مخاطبان انجام میشود .این کارکرد را گاه «جامعهپذیری»
یا «اجتماعی کردن» تودهها مینامند (ر.ک :سورین و تانکارد 426 ،1390 ،و 454؛ اسدی،1371 ،
 108ـ 119؛ معتمدنژاد.)20 ،1390 ،
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 .3تفریح و سرگرمی

همه کارهایی که رسانه آشکارا یا پنهانی برای پرکردن اوقات فراغت مخاطبان و با هدف شاد کردن
و خشنود شدن آنها و رفع ماللت از آنها ،رهاییشان از روزمرگی و ...انجام میدهد جزء این کارکرد
بهشمار میآید (ر.ک :سورین و تانکارد 426 ،1390،و 454؛ اسدی 108 ،1371 ،ـ 119؛ معتمدنژاد،
.)20 ،1390

 .4پويايي اجتماعي

رسانهها بايد با گسترش آفرينندگي در جامعه و نشان دادن نمونههایی از آن ،به پويايي جامعه کمک
کنند و وظیفه اساسي خويش را در اجتماع انجام دهند .ارتقای کيفيت زندگي در ابعاد رواني ،اجتماعي
و جسماني ،مراقبت از اين ابعاد در عصر حاضر و حفظ هويت انساني دربرابر هجوم سیلآسای
تکنولوژي یکی از وظایف بسیار مهم رسانهها در عرصه پويايي نظام اجتماعي است .تکنولوژي
رسانهاي در جامع ه امروزي سبب شده است الگوهايي رفتاري مشابه رواج یابد و سليقهها همسان
گردد .این تکنولوژی نوعی بيريشگي را در زندگي آدميان دامن زده است؛ ازهمینرو رسانههاي
توسعهمدار در مسیر توسعه کشور ميتوانند با حفظ و احياي هويت فردي و فرهنگي هر کشور،
به پويايي اجتماعي کمک کنند .در کشورهاي جهان سوم ،آشفتگي ،انحراف و آسيب چندين برابر
کشورهاي پيشرفته است و نوعی ايستايي در حوزه ارزشها و باورها آشکارا مشاهده میشود؛
ازهمینرو رسانهها ميتوانند با اتخاذ سياست پويايي اجتماعي در مسیر بازگشت به سرچشمههاي
اصيل فرهنگي و م ّلی قدم بردارند («نقش رسان ه ها و افكار عمومي در سازماندهي توسعه و بهبود افق
چشمانداز توسعه»1385 ،؛ امام جمعه.)100 ،1387 ،
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 .5اطالعرسانی

آگاهی یافتن از حوادث و رویدادهای مهم داخلی و خارجی از راه رصد اخبار و سپس نظارت بر آنها
و انتقالشان به تودهها ،با هدف افزایش آگاهی مخاطبان از رویدادها و تصمیمهای گرفتهشده و آماده
نمودن آنها برای رویارویی نظری و عملی با این مسائل (شرفالدین.)80 ،1390 ،

 .6فرهنگسازی و ترويج فرهنگ غالب

رسانه ،گذشته از آنکه فرهنگ غالب را ترويج ميکند ،خود از ابزارهای فرهنگساز است .رسانهها،
آين ه تماموکمال فرهنگي ک ّلي جامعهاند و فرهنگسازي و همبستگي اجتماعي و م ّلی ـ مذهبی در ذات
آنها نهفته است؛ ازهمینرو باید بکوشند با بازتاب دادن دادههاي فرهنگي جامعه ،مينياتوري از فرهنگ

ک ّلي آن جامعه باشند .در رسانه باید سياست فرهنگگرا در دستور کار قرار گيرد؛ زیرا در این صورت
ت که در مسیر توسعه کارکرد مؤثری داشته باشند .رسانهه ا از طریق ارتباط پويا
میتوان انتظار داش 
برقرار کردن با عناصر گوناگون نظام اجتماعي و فرهنگي ،به انباشت حافظههاي اجتماعي و فرهنگي
جامعه کمک میکنند و فرهنگ را شکل ميدهند؛ همچنین همچون پل ارتباطي ميان نخبگان و توده
جامعه ،به آفرينش فرهنگي دست میزنند و مشارکت اجتماعي را نهادينه ميکنند .فرهنگ ،تجمل
نيست ،بلکه کليتي است که تمامي ابعاد زندگي را دربرميگيرد و رسانهها با سيطره کامل بر هم ه ابعاد
زندگي اجتماعي ،خلوت خانهها را پر میکنند و رفتارهاي غالب اجتماعي را شکل ميدهند («نقش
رسانهها و افكار عمومي در سازماندهي توسعه و بهبود افق چشمانداز توسعه» .)1385 ،البته بايد
خاطرنشان كرد كه در ترويج فرهنگ غالب نبايد نگاه حذفي به فرهنگهاي اقليت داشت یا فرهنگ
غالبي را به جاي فرهنگ غالب قرار داد (امام جمعه.)1387 ،

 .7ارتقادهنده بینش سیاسی عمومی جامعه

کارکرد مهم دیگر رسانه آن است که بینش سیاسی عمومی جامعه تعمیق و گسترش یابد .شایان ذکر
است که این بینش هر روز در معرض قضاوتهای سیاسی و گزینشهای متفاوت و متنوع است .تنوع این
گزینشها و قضاوتها به دلیل رویارویی جامعه با حجم انبوه اطالعرسانی چه در داخل ــ با گسترش
فضای باز سیاسی ــ و چه در خارج ــ با گسترش رادیوها ،تلویزیونها و ارتباطهای اینترنتی ــ است.
رسانه باید بتواند به گونهای بینش سیاسی جامعه را تعمیق ببخشد که سرانجام همه افراد جامعه بتوانند
به مرحله قضاوت ،تشخیص و انتخاب برسند .این یکی دیگر از هدفهایی است که رسانه برای تحقق
آن تالش میکند (رحمانی فضلی.)1379 ،

 .8ایجاد وحدت م ّلی

کشورهای دربرگیرنده اجزای بههمپیوسته متفاوت از نظر منطقهای ،نژادی ،دینی و اعتقادی ،اگر در
مسیر تثبیت همگرایی و تقویت محورها و مؤلفههای مؤثر در آن گام برندارند ،بهیقین به طرف واگرایی
و گریز از مرکز خواهند رفت .درستی این قانون هم در زمان مشروطیت ،هم در مسیر تاریخ معاصر و
هم بعد از انقالب آشکار شده است .هر زمان در حاکمیّت مرکزی ،مؤلفهها و محورهای وحدتبخش
دچار اشکال شوند ،آن اجزای بههمپیوسته متفاوت از نظر منطقهای ،نژادی ،دینی و اعتقادی به طرف
واگرایی پیش خواهند رفت؛ ازهمینرو این موضوع یکی از اصول و اهداف مهم رسانه بهشمار میآید
(همانجا).
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 .9عامل تغيير

جهان امروز جهان تغييرهای ناگهاني و آني است .این تغییرها به گونهاي است كه گاه پيشبيني آنها
ِ
مديريت تغيير اهميّت ميیابد؛ زيرا يكي
دشوار و ناممكن مینماید .با توجه به چنین وضعی ،پديده
از پديدههاي مهمي كه ممكن است دولتها با آن روبهرو شوند مقاومت در برابر تغيير است؛ بههمين
دلیل آموزش دادن تغییر و برنامهريزي براي تغييری که به بقاي نظام اجتماعي انجامد اهميت ميیابد
(امام جمعه.)1387 ،

فرامرز رفيعپور با تحليل محتواي چند برنام ه تلويزيوني ،سينمايي و مطبوعاتی نشان داده است که
وسايل ارتباط جمعي در تغيير ارزشهاي جامعه چقدر مؤثر بودهاند .ایشان این نکته را نیز مطرح کرده
است که تأثیر منفي اين رسانهها در ايران در سالهاي  1365تا  1370و نیز پس از  1370بيشتر بوده
است .وي با بررسي و تحليل تأثیرهای تلويزيون ،سينما و مطبوعات نشان داد رسانهها در تغييرهای
اجتماعي سهم اساسی داشتهاند و نتيج ه اين تأثیرها ،افزايش آشفتگي اجتماعي ،تخريب ساختار
ي و کاهش اعتماد اجتماعي بوده است .براساس تحليل ایشان و همکارنشان از محتواي چند
اجتماع 
سريال تلويزيوني پخششده بين سالهاي  1365تا  1370و نیز پس از  ،1370محتوای سريالهاي
سال 1365تا  1370ترويج و تثبيت ارزشهاي انقالبي ،مذهبي ،کاهش نابرابري و وحدت و انسجام
بين مردم بوده است ،سريالهاي سال  1370به بعد ،که در عين حال پربيننده هم بودهاند ،ارزشهاي
ما ّدي و نابرابري را رواج دادهاند .در سريالهاي سال  1370به بعد ارزشهاي سرمايهداري ،ما ّديگرايي
ب اشاعه داده شدهاند (رفيعپور.)72 ،1378 ،
و تجملگرايي ،در پوشش مذه 

 .10توسعه ک ّلی
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به منظور اینکه توسعه یک باور و رفتار عمومی قلمداد شود و اهداف بیانشده در رسانه با شرایط
و نیازهای گوناگون هماهنگ گردد ،در چهارچوب اهداف رسانهای ،کارکردهای رسانه از نظر قالب
برنامه تقسیمبندی شده است .در رسانه چهار رویکرد برای ساخت برنامهها وجود دارد .درواقع
موضوعهای گوناگون را در قالب آن چهار رویکرد به مخاطب عرضه میکنند .یکی از روشها بحث
اطالعرسانی است .در این روش ،مجموعهای از مطالب علمی ،آموزشی ،مسائل ارشادی و تربیتی
در قالب اطالعرسانی به مخاطبان عرضه میشود .شیوه دیگر برای عرضه این مطالب به مخاطبان،
پخش برنامههای اوقات فراغت و سرگرمی است .در چهارچوبی که گفته شد با موضوعهای متفاوتی
روبهرو هستیم .از این بُعد تفاوتی بین رسانه صداوسیما در جمهوری اسالمی با رسانههای کشورهای
دیگر وجود دارد؛ در جمهوری اسالمی ،رسانه یکی از ابزارهای انحصاری نظام و حکومت تعریف
شده است .رسانهها در دنیا عمدت ًا به دو موضوع یا مقوله وارد میشوند :مقوله اطالعرسانی و مقوله
اوقات فراغت و سرگرمی .درواقع مباحث اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در دل همین دو

موضوع مطرح میشود.

برای رسانه صداوسیما ،افزون بر آن دو رویکرد ،چهار رویکرد اصلی و بیش از هشتاد موضوع
متفاوت در نظر گرفته شده است .این رسانه عالوه بر وظیفه پر کردن اوقات فراغت مخطبان ،باید
مسئولیت آموزش دادن و ارشاد کرن آنها را برعهده گیرد .ادای این مسئولیت مهم جزء الزامها و
بایستههای رسانه دینی است .همه اینها در شرایطی اتفاق میافتد که رسانه در جامعه امکان رقابت
ندارد؛ زیرا رسانهای انحصاری تعریف شده است آن هم با حجم عظیمی از مسئولیتها و وظایفی که
برعهدهاش گذاشته شده است .این وضعیت برخالف وضعیت مطبوعات و رسانههای دیگر است که
امکان رقابت با رسانههای دیگر برای آنها وجود دارد .بنابراین رسانه ،یعنی یکی از ابزارهای مهم
تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی ،زمانی مؤثر است که بتواند برنامههای تولیدشده با روشهای درست و
مقبول و منطبق بر نیازهای مخاطبان خویش ،پخش کند( .رحمانی فضلی.)1379 ،

 .11تعامل برقرار کردن با بخشهای متفاوت جامعه

در عصر حاضر ،رسانهها با بخشهاي ديگر جامعه دینی تعامل کامل دارند .اين تعامل در پيشبرد اهداف
توسعهاي امت دینی تأثیر اساسی دارد .رسانهها پس از شناخت چشمانداز توسع ه و نیز شکافهاي
موجود در برنامهريزي ،با بخشهاي مورد نظر يا عقبافتاده تعامل کامل برقرار ميکنند .پيشگيري از
بسياري از مشکالت جامعه در حوزه فرهنگ دینی و نیز رفع عقبماندگيهاي ناشي از بيتفاوتي در
پيشبرد برنامههاي توسعهاي در قالب چشمانداز ،فقط با تعامل برقرار کردن ممکن است .رسانهها فقط
از راه تعامل با بخشهاي گوناگون جامعه ميتوانند فرآيند توسعه را سهل کنند ،در رفع تعارضها بكوشند
و افقهای ّامت متحد و منسجم اسالمی را در نظر داشته باشند («نقش رسانهها و افكار عمومي در
سازماندهي توسعه و بهبود افق چشمانداز توسعه».)1385 ،

 .12نظارت بر بخشهای دیگر جامعه

رسانه ميتواند در پيشبرد برنامهها ،همچون ناظر و تنظيم كننده عمل کنند .در این حالت ،رسانه با
مطرح كردن آسيبهای بخشهای مختلف در جامعه مديران اين بخشها و گاه برای افكار عمومي ،آنها
تحرك ،نوآوري ،بیان راه حل و نظريههاي جديد وامیدارد و چه بسا این راهحلها و نظريهها به
را به ّ
افزايش همبستگي و پيوندهاي اجتماعي و انساني و وحدت ّامت بينجامد (همان؛ امام جمعه.)1387 ،

ویژگیهای رسانه دینی

در دین مبین اسالم ،قرآن رسانهای است که پیام خدا را به بشر ابالغ میکند .اصول مهم پیامرسانی در
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این رسانه ،الگویی مناسب برای تمام رسانههای مکتبی و ارزشی است .برای رسانههای دینی بهطور
خاص ،کارکردهای متعددی بیان شده است .شاخصها و معیارهای پانزدهگانه زیر درواقع دستهبندی
نسبت ًا کاملی از ویژگیهای رسانه منطبق بر آموختههای دینی است.

 .1حقمحوری

از نگاه قرآن ،رسانه باید در هدف و محتوا ،حقمحور و عدالتمدار باشد و خود قرآن ،در مقام
بزرگترین رسانه دینی ،این ویژگی را دارد؛ چنانکه در قرآن میخوانیمَ :
«ل یَ ْأتی ِه البا ِط ُل ِم ْن ب َ ْینِ یَ َدیْ ِه
َو َل ِم ْن َخ ْل ِف ِه؛ از پیش روی آن و از پشت سر ،باطل در آن راه ندارد» (فصلت.)42 ،
هدف قرآن نیز حق است (در دهها آیه دیگر قرآن بر حقمداری تأکید شده است؛ بهویژه بقره26 ،
و  ،176آل عمران 62 ،و  108و )...و بر این اساس ،به جای استفاده از شیوههای تبلیغی نادرست،
همچون مغالطه ،هیاهو و غوغاساالری ،ایجاد فضاهای روانی مجازی ،جعل واقعیتها ،واژگوننمایی
حوادث ،تحلیلهای اشتباه و دهها فریب رسانهای دیگر ،تبلیغ ،موعظه ،ابالغ ،انذار و تبشیر میکند و از
«و انْ َزلْنا
همه ابزارهای رسانهای و شیوههای تبلیغاتی برای رسیدن به هدفش بهدرستی بهره میگیرد؛ َ
اس بال ْ ِق ْس ِط؛ و با آنها کتاب و میزان فرستادیم تا مردم ،قسط و عدل را
تاب َو ال ْ َ
میزان لِیَ ُق َ
َم َع ُه ُم ال ْ ِک َ
وم النَّ ُ
به پا دارند» (حدید.)25 ،
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اگر رسانه دینی در هدف و محتوا« ،حقمحور» باشد ،در مرحله بعد در شیوهها و ابزارها هم حق را
مقدم میشمارد و با استحکام ،اتقان و استدالل در عرصه خبررسانی و خبرسازی گام برمیدارد .در
ّ
این صورت ،رسانه توان هدایتگری خود را بدون آسیب ،به ظهور میرساند (عابدی میانجی،1387 ،
.)64
قرآن کریم از این نظر استوار است و هیچ ضعفی در هدایتگری ندارد« :ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ ال َّ ِذی أَنْ َز َل َع َلى
ین؛ ستایش مخصوص
اب َو ل َ ْم یَ ْج َع ْل ل َ ُه ِع َوج ًا قَیِّم ًا لِیُ ْن ِذ َر ب َ ْأس ًا َش ِدیدا ً ِم ْن ل َ ُدنْ ُه َو یُبَشِّ َر ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َع ْب ِد ِه ال ْ ِکتَ َ
خدایی است که کتاب را بر بندهاش فرستاد و هیچ گونه کژی در آن راه نداد؛[کتابی] راست و درست،
تا [گناهکاران] را از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد و به مؤمنان مژده دهد» (کهف 1 ،و .)2
رسانه دینی ،به دلیل محتوای بر حق و عدالتمحور خود ،میتواند رسانههای رقیب و انحرافگستر
را به مبارزه بطلبد و آنها را از عرصه رقابت حذف کند« :قُ ْل َهاتُوا ب ُ ْر َهان َ ُک ْم؛ بگو برهانتان را بیاورید»
(انبیاء.)24 ،

به یقین ،مخاطبان نیز با آگاهی یافتن از محتوای رسانههای ترویجکننده انحراف ،به «رسانه دینی» ،که
حقمحور و عدالتگستر است ،اعتماد خواهند کرد.

 .2تالش برای افزایش وحدت م ّلی (همگرایی)

در فرهنگ دینی ،جامعه ایدئال جامعهای است که بر اساس وحدت و همبستگی اداره شود؛
بههمیندلیل ،ادبیات دینی سرشار از بایستههایی است که در آنها بر همگرایی و همپذیری تأکید شده
است؛ برای مثال ،پیامبر اسالم(ص) ،فاصله گرفتن از جامعه اسالمی را عامل خروج از حوزه اسالم
دانسته (کلینی )404 /1 ،1365 ،و همگرایی و وحدت را «رحمت» و «برکت» خواندهاند (مجلسی،
1404ق.)104 /28 ،
توجه به وحدت و همگرایی در اجتماع اسالمی آنقدر اهمیّت دارد که پیامبر اکرم(ص) ساختار
اخوت و وحدت بنیان نهاد .پیش از ظهور
اجتماعی زمان خویش را بر هم زد و اساس اجتماعی را بر ّ
اسالم و به رسالت رسیدن ایشان ،عصبیت قبیلهای تأثیر بسیار در تصمیمگیریهای قبیلهای اعراب
داشت .افراد هر قبیله برای حراست از ارزشهای قبیله ،از جان خویش مایه میگذاشتند و افتخارات
خویش را فقط در قبیله میجستند .این تعصبها گاه سبب میشد جنگهای فرسایشی و درازمدت میان
قبایل رخ دهد .پس از کاهش اهمیّت سران قبیله در مدینه و محوریت یافتن پیامبر اسالم(ص) ،زمینه
بسیار مساعدی فراهم شد تا ایشان ساختار اجتماعی مبتنی بر ذهنیتهای قبیلهای را برای همیشه
منسوخ و ساختار جدیدی پایهریزی کنند .این ساختار ،که با زیربنای باورهای دینی شکل گرفته
بود ،در قالب «امت واحده» تجلی یافت و خداوند نیز با تأیید آن ،آیاتی نازل کرد که مسلمانان را
«امت اسالمی» مینامید .پدیده امت ،که بر وحدانیت خدا ،رسالت پیامبر و پیامهای قرآن و آموزههای
مشترک دینی مبتنی است ،هماکنون همه معتقدان به دین اسالم را به اصول اساسی خود فرا میخواند
و از آنها میخواهد به همگرایی و همپذیری اهتمام ورزند.
با توجه به اهمیّت وحدت در جوامع اسالمی ،الزم است از میان کارکردهای رسانهها ،وظیفه آنها
را در همگرایی جامعه تحلیل کنیم .براساس نتایج تحقیقات غربی ،رسانهها کارکردهای همگرایانه و
واگرایانه دارند؛ اگر رسانهها تنوع کمتری داشته باشند و برنامههای آنها تقریب ًا مشابه باشد یا ارزشهای
مشترک را تبلیغ کنند ،در همگرایی و وفاق اجتماعی سهم بسزایی خواهند داشت .براساس تحقیقات
کورن هاورز« ،رسانهها با عملکرد مثبت خویش ،در فرآیند اجتماعی شدن اعضای جامعه و ارائه
ارزشها و اعتقادات مشترک و در نهایت ،به اضمحالل شخصیت افراد و هویتهای خاص» کمک شایانی
میکنند (کازنو .)37 ،1384 ،در مقابل ،اگر رسانهها ،تخصصی و متعدد شوند و از طرفی ،هر جمع یا
گروهی ،وسایل ارتباطی خاص خودش را داشته باشد ،هویتهای گروهی شکل میگیرند و درنتیجه،
تنوع و واگرایی در جامعه پدید میآید (همان.)38 ،
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 .3واقعیتگرایی

ویژگی مهم رسانههای دینی ،از یکسو پرهیز از دروغگویی ،اغراق و دگرگونی حقایق و از سوی
دیگر ،بازتاب دادن واقعیتهایی است که در زندگی افراد و جوامع رخ میدهد .قرآن کریم ضمن انعکاس
و تصدیق تمام واقعیتها و حقایق گذشته ،پیدرپی حق را از باطل پاالیش و تصفیه میکند؛ همچنین
حقایق را زاللتر از پیش در اختیار مخاطب میگذارد و آنگاه مخاطب را به پذیرش آموزههای
«و آ ِمنُوا ب ِ َما أَنْ َزل ْ ُت ُم َصدِّق ًا ل ِ َما َم َع ُک ْم َو َ
ال تَ ُکونُوا أَ َّو َل
خود فرا میخواند (عابدی میانجی)70 ،1387 ،؛ َ
َکافِ ٍر ب ِ ِه؛ و به آنچه فرستادیم (قرآن) ایمان آورید؛ درحالیکه [قرآن] ،تصدیقکننده چیزی است که با
شماست و نخستین کافر به آن نباشید» (بقره.)41 ،
شگفتآور آن است که امروزه ،نادیده گرفتن واقعیتها یا تحریف آنها ،ویژگی رسانههای منحرف و
انحرافگستر بهشمار میآید .این مسئله از آسیبهای رسانه است که سرانجام سبب میشود مخاطبان
به رسانه بیاعتماد شوند (جمعی از نویسندگان.)1390 ،

 .4تداوم بخشیدن به فرهنگ و پیوستگی آن

این کارکرد ،که با تأثیرپذیری از دین مطرح شده است ،از طریق جامعهپذیری ،ایجاد پیوند میان
نسلهای متوالی ،بازتولید و تقویت اصول و مفروضات مشترک ،شکلگیری و تعمیق روح و هویت
جمعی انجام میشود .این کارکرد را گاه «ایجاد انسجام و همبستگی» نیز مینامند (ر.ک :سورین و
تانکارد 426 ،1390 ،و 454؛ اسدی 108 ،1371 ،ـ 119؛ معتمدنژاد .)20 ،1390 ،از رسالتهای
دیگر رسانه دینی نیز انتقال میراث فرهنگی است که نوعی وظیفه آموزشی بهشمار میآید و در این
حوزه میگنجد (همان و نیز ر.ک :باهنر.)4 ،1390،
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 .5هدایت و انسانسازی

اصلیترین ویژگی رسانه دینی آن است که میکوشد با تولید و پخش برنامهها ،انسانها را برای رسیدن
به رشد و کمال تربیت کند .برخالف رسانههای غیردینی که مهمترین هدف آن ایجاد سرگرمی و تفریح
است ،هدف اصلی رسانه مبتنی بر آموزههای اسالم ،سازندگی مردم براساس این دین است (بیانات
رهبری .)۱۳۷۰/11/۷ ،هدف همه رسانههای دینی ،بهویژه قرآن ،نمایاندن جلوههای رحمانی و
هدایت مخاطبان به سوی رحمت الهی در عرصه هستی است« :هذَا ب َ َصائ ِ ُر ِم ْن َرب ِّ ُک ْم َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة
ون؛ این قرآن ،رهنمودی است از جانب پروردگار شما و برای گروهی که ایمان میآورند،
ل ِ َق ْو ٍم یُ ْؤ ِمنُ َ
هدایت و رحمتی است» (اعراف.)203 ،

رسانههای دینی ،جلوههای رحمت و انوار الهی را در جهان ،به مخاطبان نمایش میدهند .این جلوهها

پژواک اخالق رحمانی ،بخشایش ،احسان ،مهربانی و گذشت هستند که در قرآن از آنها با عنوان
«رحمت» یاد میشود.

به این ترتیب ،رسانه با هر زبان یا قالب ــ نوشتاری ،تصویری ،دیداری یا شنیداری و سنتی یا
دیجیتال ،باید عامل تولید ،تقویت ،توزیع و انتقال نور و رحمت به جامعه جهانی باشد (جمعی از
نویسندگان.)1390،

وجه تمایز رسان ه دینی با رسانههای دیگر در خدمتگزاری آن برای اصالح جامعه است .رسانه دینی
وظیفه دارد فعالیتهای خود را بر اهداف و نیازهای جامعه منطبق کند (بیانات رهبری)۱۳۸۳/9/۱۱ ،
و هدایتگر جامعه به خیر و صالح باشد (بیانات رهبری .)۱۳۷۳/7/۵ ،این رسانه بیشتر به ارشاد و
هدایت مردم به سمت ارزشهای اسالمیایرانی گرایش دارد و با طرح اندیشههای صحیح ،مسئولیت
خویش برای هدایت افکار عمومی جامعه را انجام میدهد .البته تأثيرپذیری رسانه از دین در این
زمینه ،به نفوذ دين و حوزهاي در رسانه بستگي دارد كه دين براي مداخله و صدور حكم خود صالح
ميداند .ديني كه خود را مسئول تنظيم همه بخشهاي زندگي فردي و اجتماعي بشر ميداند به خود
حق ميدهد (يا براي خود وظيفه قائل است) در همه عرصههاي كار رسانهاي ،قواعد ارشادي يا
الزامي داشته باشد .این گونه است که رسانه از خدمات دین تأثیر میپذیرد (اسماعیلی.)161 ،1383 ،

 .6محقق کردن ارزشها و اصول الهی در زندگی اجتماعی

یکی دیگر از ویژگیهای رسانهدینی ،تبیین و ترویج و نهادینه کردن ارزشهای الهی در بین مخاطبان
است؛ ازاینرو ،سالمسازی برنامهها و تقویت هرچه بیشتر جهتگیریهای اسالمی و تربیتی ،در اولویت
قرار دارند (بیانات رهبری.)۱۳۶۳/1/23 ،

امام خميني(ره) در تشريح رسالت اجتماعي رسانهها در بياني هنجاريفرمودهاند« :اهميت راديو و
تلويزيون بيشتر از همه است .اين دستگاهها ،دستگاههاي تربيتي است ،بايد تمام اقشار م ّلت با اين
دستگاهها تربيت بشوند؛ يك دانشگاه عمومي است؛ يعني دانشگاهي است كه در تمام سطح كشور
گسترده است .بايد اين دستگاه ،دستگاهي باشد كه بعد از چند سال ،تمام قشر م ّلت را روشن كند،
تمام را مبارز بار بياورد ،تمام را متفكر بار بياورد ،تمام اينها را مستقل بار بياورد ،آزادمنش بار بياورد.
آنكه از همه خدمتها باالتر است اين است كه نيروي انساني ما را رشد بدهد و اين به عهده مطبوعات
است؛ مجلههاست ،راديو و تلويزيون است ،سينماهاست ،تئاترهاست .اينها ميتوانند نيروي انساني ما
را تقويت كنند و تربيت صحيح بكنند و خدمتشان ارزشمند باشد» (معاونت پژوهشى مؤسسه تنظيم و
نشر آثار امام خمينى 354 ،1378 ،ـ .)356
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 .7از خودبیگانگی

«اهل سلطه برای تسخیر دیگران ،از طریق ضعفها و نقصها و نیازهای آنان وارد عمل میشوند.
خرگوش را با هویج میفریبند ،موش را با پنیر و کبوتر را با دانه؛ فیالمثل ،دیدن فیلمهای بروسلی،
جیمز باند یا رمبو میتواند مخاطب مستعد را از راه پاسخهای مناسبی که به نیازهای کاذب قوه
غضبیهاش میدهد از خود بیگانه کند ،به تسخیر کامل بکشاند و استعدادهای بالقوه شیطانیاش را در
این سو به فعلیت برساند» (آوینی .)13 ،1381 ،البته بیگانه شدن از خود تنها برای فرهنگهای تودهای
مطرح نیست ،بلکه «همان طور که شیگتو تسوروی ژاپنی مطرح میکند ،در این جهان پرقدرت
ارتباطات ،ممکن است حتی مجبور شویم برای شهروندانی که در نظام سرمایهداری زندگی میکنند
یک نوع جدید «از خودبیگانگی» را مطرح سازیم» (شیلر.)255 ،1377 ،

شکی نیست که رسانههای کشور به دلیل انتقال پیامهای رسانههای مبدأ و پخش فیلمهای تولیدشده
در بستر فرهنگهای بیدینی ،ظرفیت بسیار باالیی در ایجاد از خودبیگانگی مخاطبان خود دارند .این
ظرفیت با پخش برنامههایی به کار میرود که بر اثر آنها ،انسان با ارزشهای انسانی از خود بیگانه
میشود .درواقع ،خوی انسانی خود را که بر بنای فطرتش استوار شده است به فراموشی میسپارد.
این اثرپذیری بیشتر از برنامههایی است که در آن ،ارزشهای انسانی و ویژگیهای ممتاز آدمی ،محترمانه
به ماورای جهان صداها و تصویرها رانده میشود .در فرهنگ دینی ،انسان وقتی با خود ،بیگانه شود،
خدای خویش و در نتیجه ،مهمترین سرمایه خود را به فراموشی میسپارد (ر.ک :حشر )19 ،و
سرانجام تمام آگاهیهای خود را به جامعه ،دین و م ّلت خویش از دست میدهد.

 .8نهادینه کردن رفتارهای اسالمی و مدیریت ارزشی
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الگوی دیگری که فرهنگ دینی از جامعه ایدئال ارائه میدهد الگویی است که براساس آن ،اعضای
جامعه با هم مهربان هستند و به یکدیگر محبّت میکنند .این محبّت و دوستی ،که در مشی الهی
ریشه دارد ،رفتارهای آرام و مسالمتآمیز را میطلبد .اعضای چنین جامعهای مجاز نیستند به هم
خشونت ورزند و زورگویی کنند .فرهنگ دینی برای دستیابی به این ایدئالهای خود ،سازوکارهایی
دارد که «سالم کردن» و «معانقه و مصافحه کردن» (یکدیگر را در آغوش گرفتن و روبوسی)،
دو نمونه از آنهاست .این دو عمل بهقدری در پیشگاه دین باارزش است که شارع مقدس برای
ترویج آنها افزون بر پاداشهای معنوی ،از منافع ،مصالح و پیامدهای آن نیز سخن گفته است.
گشادهرویی و لبخندزدن ،که در فرهنگ دینی ،یادآور رفتار رسول خدا(ص) در برابر سختیهاست ،از
سازوکارهای مهم دیگر و از ابزارهای دوستی و محبّت بهشمار میآید .اهمیت این مسئله چنان است
که خوبان برای تماشای چهره گشاده خداوند ،در دیار باقی ،به انجام دادن اعمال نیکی مانند اطعام
مسکین و یتیم روی میآورند (انسان.)9-7 ،

در مجموع ،در نظر گرفته شدن چنین سازوکارهایی در فرهنگ دینی برای این است که برادران ایمانی
نسبت به یکدیگر مهربان شوند و از رفتارهای خشن و زورگویانه پرهیز کنند .این در حالی است که
رسانهها عاشق خشونتاند و صحنههای تیراندازی و کشتوکشتار انسانها را با شور و شوق خاصی
نشان میدهند و قطرههای سرخ خون و شعلههای زرد آتش ،تأثیر و جلوه ویژهای به تصویرها
میبخشد (اکبری.)477 ،1380 ،

رسانه دینی ،بهترین ابزار دفاع علمی و تبلیغی از ساحت ارزشهاست .تعهدهای دینمحورانه رسانه
ین
دینی اقتضا میکند که دفاع از دین را اصل قرار دهد و در این مسیر ،از غیر خداوند نترسد« :ال َّ ِذ َ
ال یَ ْخ َشو َن أَ َحدا ً إِالَّ َّ
ال ِت َّ
الل ِ َو یَ ْخ َش ْون َ ُه َو َ
ون ِر َسا َ
اللَ؛ کسانی که پیامهای خدا را میرسانند از خدا
یُبَ ِّل ُغ َ
ْ
میترسند و از هیچ کس جز خدا نمیهراسند» (احزاب.)39 ،

سرآغاز ترک سنگربانی از دین« ،ترس از غیرخدا» و «مالحظات غیرالهی» است که صاحبان
رسانهها را نیز به گزینش راههای غیرالهی وامیدارد تا منافع زودگذر را از دست ندهند؛ ازاینرو،
در برابر شبههها و هجوم علیه دین ،نهایت لطف آنها« ،سکوت» است« .این در حالی است که رسانه
دینی در مسیر دفاع از دین ،به سبب اتهامها و غوغاساالری رسانهای ،عرصه را خالی نمیکند و مقاوم
و پایدار و هوشمندانه و با شیوهای حرفهای ،خواسته خود را به کرسی مینشاند» (عابدی میانجی،
 69 ،1387و .)70

دفاع از ارزشهای دینی زمانی در رسانه محقق خواهد شد ــ یعنی زمانی رسانه میتواند حافظ
ارزشهای دینی و بازتابی از انوار رحمانی باشد ــ که مدیریت آن در اختیار افرادی بسیار شایسته
باشد؛ ازاینرو ،خداوند برای رسالت و رسانه دینی ،رسوالن خود را برمیگزیند و یادآور میشود که
آمنُوا
آنها را برای رسالت دینی فرستاده است و مردم را به پیروی از ایشان فرامیخواند؛ «یَا أَیُّ َها ال َّ ِذ َ
ین َ
آ ِمنُوا ب ِ َّ
اب ال َّ ِذی ن َ َّز َل َع َلى َر ُسول ِ ِه َو ال ْ ِکتَ ِ
الل ِ َو َر ُسول ِ ِه َو ال ْ ِکتَ ِ
اب ال َّ ِذی أَنْ َز َل ِم ْن قَ ْب ُل؛ ای کسانی که ایمان
آوردهاید ،به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتابهایی را که قب ً
ال نازل کرده است،
بگروید» (نساء.)136 ،
رفتارها و گفتارهای انحرافی و ضد ارزشی بیشتر رسانههای امروز ،نتیجه مدیریت فاسد حاکم بر
آنهاست .مدیریت ارزشی جز اصالح وضعیت موجود ،حفظ ارزشهای اصیل و هدایت مخاطبان به مسیر
رشد و تکامل ،هدفی ندارد .تالش ناشایستگان برای رسیدن به مدیریت رسانه ،به دلیل طمعورزی و
منافع بسیاری است که رسانه میتواند زمینه ساز رسیدن به آنها باشد (جمعی از نویسندگان.)1390 ،

 .9جلوگیری از ترویج مصرفگرایی

ِ
کردن مخاطب خود را دارند و میکوشند او را در فضایی
رسانههای انحرافگستر قصد از خودبیگانه
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قرار دهند که جز به اشاره آنها نخورد ،نپوشد ،سخن نگوید و حتی فکر نکند ،اما برخالف آن ،رسانه
ان لِلنَّ ِ
ین؛ این،
دینی ،بهویژه قرآن ،وظیفه خود را روشنگری میداند« :هذَا بَیَ ٌ
اس َو ُه ًدى َو َم ْو ِع َظ ٌة ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
کتاب روشنگری برای مردم و مایه هدایت و اندرز برای پارسایان است» (آل عمران.)138 ،

براساس این آیه ،رسانه دینی باید مخاطب خود را به اندیشه وادارد ،او را به مسیر درست هدایت
کند و از سرگرم کردن وی با لهو و لعب و مصرفگرایی بپرهیزد .فرهنگ دینی ،انسان را به اعتدال و
میانهروی دعوت میکند و از او میخواهد در دخل و خرج ،هزینهها و درآمدهایش ،قناعت پیشه کند
(کلینی)53 /4 ،1365 ،؛ به این معنا که با نیازسنجی صحیح ،درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی
خویش را هزینه کند .به عبارت روشنتر ،دین در هزینه درآمدها ،از انسان میخواهد آگاهانه تصمیم
بگیرد و با درنظر گرفتن مسئولیت خویش در برابر خانواده و جامعه ،افزون بر تأمین نیازهای فردی،
نیازمندیهای اجتماعی را نیز تأمین کند.
فرهنگ برساخته بر باورهای دینی به انسان یادآور میکند که او مسئول تأمین معیشت خانواده خود
است و تالش او در این زمینه بسان مبارزه و جهاد در راه خداست .بااینهمه ،چنین نیست که او همه
چیز را برای خود و خانوادهاش بخواهد ،بلکه دین او را ملزم میکند که قسمتی از درآمدهای مازاد
خویش را در قالب «انفاق»« ،زکات» یا «خمس» به همنوعان خویش بپردازد و افزون بر دریافت
پاداش معنوی ،در ساختن جامعهای بدون فقر و تهیدستی شریک باشد.
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برخالف این نگرش ،رسانهها با پخش پیامهای پیدرپی تجاری ،تالش میکنند درآمدهای مخاطبان
خویش را به سمت کاالهای تولیدی صاحبان سرمایه و تکنولوژی جذب کنند« .اصو ً
ال غربیها پس از
تولید انبوه انواعی از کاالها و انباشته شدن آنها در انبارها به این فکر افتادند که مصرفگرایی را اشاعه
دهند؛ [پس] از ابزارهای تکنولوژیک یاری گرفتند و با ایجاد برنامههای تفریحی و پخش پیامهای
تجاری در این امر موفق شدند؛ چراکه پیامهای بازرگانی ،ظاهر جذاب دارند و نقل قولهای زیرکانه
آنها از فرهنگ عامه و هنر عامه برمیخیزد» (استریناتی .)305 ،1380 ،در حقیقت ،رسانه دینی باید
با روشنگری و افشاگری ،با رسانههای انحرافگستر مبارزه کند و ستم بسیاری را که به بشر امروز
روا داشته میشود به تصویر کشد تا او را از خواب غفلت بیدار کند (جمعی از نویسندگان.)1390 ،

 .10ترغیب مخاطبان جامعه دینی به کنارگذاشتن اسراف و تبذیر

اسراف ،واژه جامعی است که هرگونه زیادهروی را دربرمیگیرد .در بحث مصرفی ،اسراف به معنای
زیادهروی و استفاده نادرست و نابهجا از کاالهای مصرفی است .خداوند در قرآن کریم با لحنی تند،
خطاب به اسرافکاران میفرماید« :إ َِّن َّ
اللَ َ
اب؛ خداوند ،اسرافکاران و
ال یَ ْه ِدی َم ْن ُه َو ُم ْسر ٌ
ِف َک َّذ ٌ
«و
دروغگویان را هدایت نمیکند» (مؤمن)28 ،؛ همچنین مردم را به پرهیز از اسراف فرا میخواندَ :
ال تُ ْس ِرفُوا إِن َّ ُه َ
َ
ین؛ هرگز اسراف نکنید که خداوند ،اسرافکاران را دوست نمیدارد»
ال یُ ِح ُّب ال ْ ُم ْس ِرفِ َ

(انعام.)141 ،

اسراف و تبذیر سبب کاهش پسانداز ،کاهش سرمایهگذاری در تولید و در نتیجه ،مانع توسعه میشود.
از سوی دیگر ،امکان استفاده دیگران از امکانات موجود از بین میرود و فاصله طبقاتی در جامعه
االسراف؛ مصرف
«سبَ ُب ال َف ْق ِر
ُ
پدید میآید .امام علی(ع) نیز فقر را نتیجه اسراف دانسته و فرمودهاندَ :
بیرویه عامل فقر است» (حکیمی ،بیتا.)320 /4 ،

زیادهروی در مصرف ،افزون بر نابودی منابع و امکانات و ایجاد فقر ،هالکت فرد و جامعه را نیز در پی
ِفین؛ و ما اسرافکنندگان را هالک کردیم» (انبیا .)9 ،تحمیل هزینههای
«و ا ْه َل ْکنَا ال ْ ُم ْسر َ
خواهد داشتَ :
اضافی بر زندگی ،نابسامانی و ناهنجاری ،وابستگی اقتصادی ،کاهش لذت مطلوبیت و ...از آثار منفی
دیگر اسراف است.
بنابراین ،رسانه زمانی میتواند ادعا کند با دین در تعامل است که در مرحله نخست ،از نظر ساختاری،
مدیریت ارزشی بر آن حاکم باشد و در مرحله بعد ،با رعایت اخالق و اصول ارزشی حاکم بر رسانه
دینی ،الگوی مصرف دینی را در جامعه تبیین و ترویج کند .این شرایط زمانی ممکن میشود که
«دولت» نیز به پیوستار «رسانه ،دین و فرهنگ مصرف» بپیوندد؛ البته دولتی که مشروعیت خود را
از دین بگیرد .خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی ایران با داشتن حکومت دینی و در اختیار گرفتن
رسانه م ّلی و فرهنگ مصرف جامعه ،الگوی کاملی از این پیوستار را به جهانیان عرضه کرده است
(جمعی از نویسندگان.)1390 ،

 .11ترغیب کردن به ّ
تفکر و اعطاي جهانبيني

در نگاه دین ،وجه تمایز انسان از موجودات دیگر ،قدرت تعقل و اندیشه اوست .این ویژگی چنان
ممتاز است که وقتی فرشتگان الهی به جانشینی انسان در زمین اعتراض کردند و به دلیل بعد ما ّدی
وجود انسان ،او را خونریز و شرور دانستند ،خداوند در پاسخ ،کلیّت انسان را از این اتهام تبرئه کردند
و فرمودند که به برخی از انسانها با ویژگیهای خاص ،علم به اسما را آموخته است و علم به اسما عامل
بازدارنده از فساد و خونریزی است.

همه انسانها ،خلیفه الهی نیستند ،همان گونه که همه آنها شرور و خونریز نیستند؛ بااینحال ،وجود
تصریحها و تأکیدهای بسیار درباره تعقل ،تدبّر و تفکر نشان میدهد انسانیت انسان زمانی معنا مییابد
که او با بهرهمندی از قدرت اندیشه تصمیم گیرد.

رسانهها ،که در پی خلق عالم انتزاعی هستند و همواره بر همین اساس برای آنها سیاستگذاری میشود،
میکوشند این ویژگی منحصربهفرد انسانی ،یعنی فرصت اندیشیدن ،را از او بگیرند؛ بههمیندلیل ،فیلمها
و سریالهای ملودرام ،به شکل معجزهآسایی ،پایان خوش و رؤیاگونه پیدا میکنند و برنامههای به
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اصطالح سرگرمی و شاد و بهویژه تبلیغات تجاری ،مخاطبان خویش را به عالم انتزاعی وارد میکنند.
تکرار این کار در تلویزیون سبب میشود مخاطب رسانه ،معتادگونه ،برای فرار از رنج خودآگاهی
و بیداری ،ناکامیها و سرخوردگیهایش در دنیای ما ّدهمحور ،به این عالم انتزاعی پناه برد و با تخدیر
رسانهای ،برای مدتی هرچند کوتاه ،دردهای خویش را فراموش کند و از مسئولیتهایی که همواره
وجدانش ،آنها را یادآوری میکند خالصی یابد.

رویکرد تجارتی دادن به برنامههای تلویزیونی ،نه تنها زمینه تفکر را فراهم نمیکند ،بلکه با سلب
اندیشیدن از افراد ،آنان را در دنیایی غوطهور میکند که از اندیشه و اندیشهسازی تهی و با فرهنگ
تودهای متناسب است .چنین فرهنگی چالشها و جذابیتهای فکری ندارد و مردم غوطهور در آن،
سهولت و آرامش موجود در تخیّل و گریز از واقعیت را ترجیح میدهند؛ «فرهنگی که تالش برای
اندیشیدن را محکوم ...و واکنشهای هیجانی و احساسی را خلق (میکند) و از پیامگیران خود انتظار
ندارد از قوه ّ
تفکر خود استفاده و تالش نمایند و واکنشهای خود را ایجاد کنند» (استریناتی،1380 ،
.)38

اعطاي جهانبيني و نظام ارزشي متناسب با آن ،به سياستگذاران ،مالكان ،مديران ،گردانندگان و
برنامهسازان رسانه ،ساماندهي هنجاري به فعاليّت رسانه با تعيين بايدها و نبايدها ،عرضه معيارهاي
هدايتگر ،تنظيم رژيم حقوقي و نظامنامه اخالق حرفهاي متناسب با ضرورتها ،نيازها و اقتضائات
رسانه ،از کارکردهای تأثیرپذیر رسانه از دیناند .به بيان ديگر ،دين ميتواند از موضعي هدايتگرايانه
و ارشادي و با تكيه بر اصول و معيارهاي معين ،رسانه را به انجام دادن برخي فعاليتها ترغيب و از
انجام دادن برخي فعالیتها به دليل آثار و پيامدهاي خاص برحذر کند (باهنر 4 ،1390 ،ـ .)5
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 .12تقویت کردن رابطه امام و ا ّمت

با توجه به تفاوتهای ساختار سیاسی در جمهوری اسالمی ایران با کشورهای غربی میتوان گفت
رسانهها باید رابطه وسیع و بیواسطه میان امام و ّامت را تقویت کنند .رسانه در تعریف فراگیر ،حد
فاصل ساختار رسمی قدرت و تودههاست .در واقع رسانه بخشی از جامعه مدنی است .رسانههای ما
افزون بر این جایگاه باید بتوانند بازتعریفی از جایگاه خود در رابطه بیواسطه میان امام و ّامت بهدست
دهند؛ چون در جامعه اسالمی ،امام بخشی از ّامت است و ّامت تمام ایدههای خود را در آینه تمامنمای
محرک قیادی است و نه سیاسی؛ امام قائد است و نه سوقدهنده؛ اگر مردم را به کاری
امام میبیند .امام ّ
دعوت میکند ،خود با آنها همراه میشود؛ ازاینرو رسانهها هم باید براساس نوع رابطه امام و ّامت،
بازتعریفی از خود بهدست دهند .ویژگی رسانه منطبق بر آموزههای دینی این است؛ زیرا این جمهوریت
منبعث از اسالمیت نظام اسالمی است و نمیتوان مردمساالری را از نظام جمهوری اسالمی تفکیک کرد
(گفتوگوی دکتر صالح اسکندری در چهارمین سمینار بررسی مسایل مطبوعات ایران.)1391/3/3 ،

 .13توجه به اخالق رسانهای تأثیرپذیر از دین

نمونهای از الگوبخشی به اخالق رسانهای تأثیرپذیر از دین در این فرمایش امام خمینی(ره) مطرح
شده است« :مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای م ّلت مفید نیست در
روزنامه ننویسند ،کاغذ صرف این نکنند ،وقت صرف این نکنند .باید رادیو و تلویزیون توجه به این
معنا داشته باشند» (بیانات امام خمینی(ره) در جمع رئیسجمهور و سایر مقامات مملکتی ،سفرا و
کارکنان مقیم تهران به مناسبت عید سعید غدیرخم .)1364/6/16 ،ایشان به اصحاب رسانهها هشدار
میدادند که «در نوشتههایتان به خدا توجه داشته باشید .بدانید که این قلم در دست شماست و در
محضر خداست .اگر هر کلمهای نوشته شود ،بعد سؤال میشود که چرا این کلمه نوشته شده است .اگر
به جای این کلمه بشود یک کلمه خوبتر نوشته شود ،از شما سؤال میکنند که چرا این کلمه زشت
را نوشتهاید؟» (امام خمینی ،بیتا .)253 /13 ،توصیه ایشان این بود که «قبل از اینکه این تیترها را
بخواهید ،درشت بنویسید ،با خودتان خلوت کنید و ببینید که برای چه این کار را میکنید؟ مقصد شما
چه است؟» (همان.)98 /14 ،

بهترین نمونههای منشور اخالق رسانهای را در فرمایشها و توصیههای رهبران انقالب مییابیم.
شایسته است این فرمایشها و توصیهها ،که متناسب با جامعه دینی و فرهنگ اسالمی است ،همچون
یک الگوی اخالق رسانهای در کانون توجه قرار گیرد و از آن مهجوریتزدایی شود.

 .14ترویج آموزههای دیني

اگر فنّاوری در خدمت دین نباشد یا ضربهزننده به دین باشد ،جز خسران و تباهی ارزش دیگری
ندارد و هرقدر که قدرت نفوذ و پیشرفت آن بیشتر باشد ،تباهی آن هم بیشتر است .این ویژگی رسانه
بعد از دست یافتن به باالترین تکنولوژی روز دنیا در موضوع دین و دنیای مدرنیته مشاهده میشود.
متمدن امروز و در تعامل با پدیدهای به نام رسانه ،بیشک ،به خدمت گرفتن و استفاده از
در دنیای ّ
این فنّاوری برای نشر معارف دینی ،گامی بلند و تأثیرگذار خواهد بود .رسانهها با توجه به تحوالت
رخداده در حوزه فنّاوری تجهیزاتی و نیز حجم و روش آنها ،در مقام حامالن و منتقلکنندگان پیام
میتوانند در ساخت فرهنگ عمومی ،باورها و افکار عمومی تأثیر بسزایی داشته باشند .آنها بدون در
نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی ،عقیدتی و فرهنگی ،توانایی حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا
کردهاند (مجموعه مقاالت دين و رسانه ،مركز پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما) .دين همچنين با
توصيههاي اخالقي و الزامات حقوقي ،رسانه را در مسير دستیابی به اهداف و آرمانهاي متعالي کمک
میکند و ميزان تعهدمندي و مسئوليتپذيري آن دربرابر ارزشها و ايدئالهاي عام بشري را افزايش
ميدهد .دين ميتواند همچون ذخيره فرهنگي در غنيسازي و ارتقاي كيفي محصوالت رسانهاي عمل
کند (باهنر.)80 ،1386 ،
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 .15حمایت از نهاد خانواده

مکمل ایمان است .در این دین ،ازدواج و
ازدواج از نظر اسالم ،مهمترین سنّت پیامبراکرم(ص) و ّ
تشکیل خانواده عامل پیدایش آرامش و امنیت در انسان بهشمار میآید ،آن هم به شرط اینکه فرد
پایبند به الزامات و بایستههای آن باشد .به عبارت دیگر ،از منظر دین ،خانواده زمانی به صورت
تمرکزگرا ،حمایتکننده و آرامش و پرورش دهنده عمل میکند که به تعالیم دینی مرتبط با آن توجه
شود.
بر اساس آموزههای دینی ،خانواده همانند مزرعهای است که به مراقبت نیاز دارد (بقره .)223 ،مرد
در مقام نگهبان مزرعه ،وظیفه دارد خود و خانوادهاش را از تهدیدها محافظت کند .بر همین اساس،
دین راهکارهایی نیز دارد مانند اینکه به مردان دستور میدهد مراقب اوضاع پیرامونی خود باشند و از
عوامل تهدیدکننده حوزه خصوصی زندگیشان پیشگیری کنند .همچنین به زنان فرمان میدهد مراقب
شیوه پوشش خود باشند و آرایش خویش از نامحرمان پنهان کنند .توجه به شیوه پوشش و آرایش،
برای اعضای خانواده بهویژه زنان ،آنقدر مهم است که در نگاه دین ،فردی که به این امور ایمان نداشته
باشد «بیغیرت» خوانده و تزلزل بنیان خانوادهاش حتمی تلقی میشود (جمعی از نویسندگان1390 ،
ـ خالصه مقاالت دومین همایش بینالمللی دین و رسانه).
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با توجه به رویکرد دین به نهاد خانواده ،باید تأثیر رسانهها را بررسی کرد و دریافت که رسانهها چقدر
بر کارکردهای خانواده و بینشهای موجود در آن اثر میگذارند .با توجه به آموزههای موجود در دین،
بزرگترهای خانواده همانند پیامبران الهی در میان ّامت خود (مجلسی1404 ،ق ،)137 /72 ،محور
وحدت و همدلی اعضای خانواده معرفی و افراد به حمایت از یکدیگر سفارش شدهاند .بر اساس این
الگو ،همه اعضای خانواده در برابر سرنوشت یکدیگر ،مسئول و در مشکالت ،یار و یاور هم هستند.
شادیها و غمها به نسبت سهم و نقش افراد در خانواده قسمت میشود و سرانجام ،بسیاری از تصمیمها
بر مدار و محور تصمیم بزرگان گرفته میشود .این در حالی است که «وقوع انقالب صنعتی در غرب
و شکلگیری الگوهای جدید تشکیل خانواده ،زمینههایی بهوجود آورده است که بر اثر آن ،افراد به
لحاظ جغرافیایی ،پیوسته جابهجا میشوند ،گروههای رسمی برای حل مسائل و مشکالت مردم،
جای گروههای خویشاوندی سنّتی و بزرگترها را میگیرند .خود افراد [نیز] بر اساس تالش و کار
میتوانند برای خود و بدون اتکا به همکاری دیگر اعضای خانواده موقعیت ایجاد نمایند» (کوهن،
.)177 ،1380
این خوداتکایی در تشکیل ،پایداری و بالندگی زندگی مشترک ،بر چگونگی تشکیل خانوادهها
بهشدت تأثیر میگذارد و شکل سنّتی خانواده را ــ که به صورت گسترده و بر اساس مناسبات خونی
(همان )157 ،ــ اداره میشود ،به خانوادههای هستهای تغییر میدهد« .بهتدریج ،از نقشآفرینی
بزرگترها کاسته میشود و اگر عدم وابستگی به یکدیگر افزایش یابد و مشاغل اعضای خانواده

به لحاظ ماهیت و موقعیت دچار تنوع گردد ،حتی خانواده هستهای نیز دچار اشکال خواهد شد و
درواقع ،خانواده بدون وجود بزرگتر ،هسته خود را از دست خواهد داد» (تافلر.)291 ،1374 ،

در رسانههای امروزی کشور ،حرکت شتابنده به سوی گسست خانوادههای تمرکزگرا و کاهش
نقش بزرگترها در آن مشاهده میشود .رسانهها ،بهویژه رسانههای دیداری ،برای برقراری ارتباط
با مخاطبان خویش و حفظ این ارتباط ،ناگزیر از شخصیتهایی سود میبرند که آگاهانه یا ناآگاهانه
به این حرکت دامن میزنند .رسانههای دیداری کشور به دلیل تولید نکردن فیلمها و سریالهای
مورد نیاز خویش ،آنها را از رسانههای خارجی تهیه میکنند و درنتیجه از اثرپذیری محیطی و
سیاستگذاریشده در امان نمیمانند (جمعی از نویسندگان 1390 ،ـ خالصه مقاالت دومین همایش
بینالمللی دین و رسانه).
یکی دیگر از کارکردهای مهم رسانهها در حوزه خانواده ،اثرگذاری آن بر شیوه پوشش و آرایش
اعضای خانواده و سرانجام ،تضعیف باورهای دینی است .پیشتر ،درباره نگاه اسالم در این زمینه به
مواردی اشاره شد .در ادامه بهاجمال ،تأثیر رسانهها در این موضوع و رواج پدیدهای به نام مدپرستی
بررسی شده است.

اصو ً
ال مدگرایی یا مدپرستی از پیامدهای اساسی لیبرالیسم ـ مدرنیسم است .این ویژگی هماهنگ با
منافع ما ّدی اقتصاد مرکانتیلیستی ،بهسرعت در جوامع جهان سوم و سنّتی گسترش یافت ،به گونهای
که در بسیاری از جوامع ،بدون آنکه مدرنیته جای پایی باز کرده باشد ،فقط آوازه آن ،مدگرایی را پدید
آورده است .یکی دیگر از اثرگذاریهای رسانه بر خانوادهها و فرهنگ دینی حاکم بر آن ،کاهش
فعالیّت مشترک اعضای خانواده و کمک متقابل آنها به یکدیگر است« .این اثر که در خانوادههای
پرجمعیّت به مراتب بیشتر است» (کازنو« )151 ،1384 ،گفتوگوی میان اعضا را نیز کاهش میدهد»
(همان .)153 ،این در حالی است که براساس آموزههای دینی ،اعضای خانواده به همکاری با یکدیگر
سفارش شدهاند .اسالم حتی فراتر از محیط خانواده و در جامعه ،سازوکارهایی همچون «صله رحم»،
«عیادت از بیماران»« ،دستگیری از یتیمان و بینوایان» را مطرح کرده و فرموده است« :الجار ثم الدار؛
اول همسایه ،سپس خانواده» (مجلسی1404 ،ق.)81 /43 ،

البته نباید از یاد برد که اثرگذاری «رسانهها بر فرهنگ خانواده همواره منفی نیست ،بلکه رسانهها
همان گونه که نقشآفرینی منفی دارند ،میتوانند به ایفای نقشهای مثبت نیز بپردازند .رسانه جمعی در
خانوادههای متّحد و سالم ،هماهنگی و سازگاری را افزایش میدهد ،در صورتی که در خانوادههای
متزلزل ،به پراکندگی دامن میزند .نفاق و پراکندگی مخصوص ًا بر سر انتخاب برنامهها درمیگیرند».
(کازنو.)1384 ،
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اصول تحقق رسانه متأثر از آموزههای دینی

افزون بر سازوکارهای بیانشده در دین و نیز رهنمودهاي هدايتگر آن ،باید سياستهاي نظارتي ،كنترلي
و خطوط گذرناپذيری برای رسانه تعیین کرد تا رسانهای منطبق بر آموزههای دینی پدید آید .دستیابی
به چنین رسانهای منوط به این اصول است:
الف) اجرای قانون رسانهها :مسئوالن فرهنگی کشور ،ضمن احترام به اصل آزادی بیان ،باید برای
حفظ همبستگی جامعه و پاسداری از ارزشهای دینی ،قانون رسانههای همگانی را به درستی اجرا
کنند و رسانهها را به اجرای آن وادارند.

ب) پایبندی به اصول ارزشی مشترک :جامعهپذیری مستلزم معرفی الگوها و ارزشهای مشترک است.
اگر ارزشهای مشترکی بر فعالیتهای رسانهای حاکم نباشد ،رسانهها کارکرد واگرایانه پیدا میکنند؛
بنابراین ،دستاندرکاران فعالیتهای رسانهای باید به این مسئله مهم توجه کنند که افزون بر اهداف
خویش ،باید به آرمانها و نمادهای م ّلی و فراقومی و آموزههای مشترک دینی پایبند باشند و نسبت
به تبلیغ آنها احساس وظیفه کنند.

ج) نهادینهسازی تعهد در برابر فرهنگ دینی :تمام راهکارهای یادشده زمانی عملی میشود که
صاحبان رسانه و فعاالن رسانهای نسبت به فرهنگ دینی دغدغه داشته باشند .در این میان ،مبلغان
و متولیان فرهنگ دینی نیز باید در برابر فعالیتهای رسانهای منفعل نباشند .مبلغان آگاه و توانمند باید
نسبت به استفاده از فرصتهای رسانهای ،بهویژه نوع دیداری آن ،احساس وظیفه کنند و با توجه به
میزان عالقهمندی خویش ،توانمندیهایشان را در این زمینه افزایش دهند (جمعی از نویسندگان،
.)1390
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نتيجه:

تأثیرگذاری بسیار رسانهها و کارکردهای آموزشی و تربیتی آنان از دیدگاه اسالم و رهبران آن ،نشان
میدهد که مسئولیت رسانهها چقدر مهم و دشوار است .این اهمیّت تا آنجاست که از این دیدگاه،
رسانهها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیانآور است خودداری کنند ،بلکه باید از نشر و
پخش آنچه مفید نیست هم پرهیز نمایند .البته نباید اهمیّت ویژگیهای تأثیرگذاری رسانه دینی نگرانی
و اضطراب فعاالن این عرصه را سبب شود ،اما غفلت از آن نیز پذیرفته نیست .این اهمیت باید باعث
شود درباره روشهایی اطالعات بیشتری کسب کنیم که دین رسانه را در زندگی مردم بازتاب میدهد
و عینیت یافتن دین در رسانه را ممکن می کند.
از مجموع آنچه تبیین شد ،نتایج زیر بهدست میآید:

رسانهها تواناییهای متفاوتی دارند و دین با بهرهبرداری از نمادسازیهای هرکدام از آنها میتواند با

مخاطبان ارتباط برقرار کند و مخاطبان میتوانند از واسطههای رسانهای در بهرهبرداری از محتوای
دینی سود جویند .باید به این تواناییها دوباره توجه کرد تا بتوان مراتب مختلفی از پیامها و آموزههای
دینی را انتقال داد .سرعت باال ،انتشار گسترده موضوع و سهولت دسترسی به جمعیت بسیار زیادی از
مخاطبان جوان از تواناییهای مهم رسانههاست .نيازمندي و وابستگي دين و فرهنگ ديني به رسانه،
اعم از سنّتي و نوين ،نيازمندي رسانههاي نوين به بهرهگيري از دين و فرهنگ ديني در برنامههاي
خود متناسب با نياز و تقاضاي مخاطبان مؤمن ،غلبه تل ّقي ابزاري از رسانه و تواناییهاي بسيار زياد
آن براي بازتاب دادن پيام دين ،انعكاس دين در قالبهاي گوناگون برنامههاي رسانهاي و سازگاري آن
با اقتضائات رسانهاي كه به تحقق پديده موسوم به «دين رسانهاي» منجر شد ،محدوديت انكارناپذير
رسانهها در انعكاس برخي پيامهاي متافيزيكي و داراي صبغه انتزاعي بسیار ،پذيرش برخي دخل
و تصرفات گریزناپذير كارشناسانه در مقام رسانهاي كردن پيام دين ،اعتراف به خدمات گسترده
رسانههاي نوين به دين ،همچون امكان تبليغ بيشتر ،بازتوليد پيامهاي ديني در قالبهاي متنوع ،تقويت
مقدس ،بسترسازي
روح جمعي مؤمنان ،فراهم کردن زمينه براي تجربه ديني ،بازيابي و خلق نمادهاي ّ
تحول روحي ،تسهيل اطالعيابي از وضعيت اديان گوناگون ،متقاب ً
ال اعتراف به خدمات
براي ايجاد ّ
بالقوه و بالفعل دين به رسانه همچون اعطاي جهانبيني و نظام ارزشي متناسب به سياستگذاران،
ّ
مالكان ،مديران ،گردانندگان و برنامهسازان رسانه ،سازماندهي هنجاري به فعاليتهاي رسانه ،اصالح
زيرساختها و راهبردهاي فعاليتهاي رسانه ،تعيين سياستگذاري ،برنامهريزي ،نقش و رسالت اجتماعي
رسانه ،نوع نگاه به مخاطب ،اهداف موردنظر از فعاليتهاي رسانه ،ارزشيابي و سنجش اعتبار برنامهها،
تعيين اولويتها ،افزايش ميزان تعهدمندي و مسئوليتپذيري رسانه و ارباب رسانه نسبت به ارزشها و
آرمانهاي عام بشري ،غنيسازي و ارتقاي كيفي محصوالت رسانهاي از مباحثی است که در تعامل
میان رسانه و دین مطرح میشود.
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ویراستار :ذوالفقار ناصرپور ،تهران ،دفتر عقل.
آشنا ،حسامالدین و حسین رضی (« .)1376بازنگری نظریههای هنجاری و ارائ ه دیدگاه اسالمی» ،فصلنامه
ش  ،۴تابستان.
پژوهشی امام صادق(علیهالسالم) ،
آوینی ،سیدمرتضی ( .)1381آیینه جادو ،ج  ،1تهران ،ساقی ،چاپ سو.
باهنر ،ناصر (« .)1386سياستگذاري رسانههاي ديني در ايران ،سيستم متعامل ،پويا و همگرايي ارتباطات
محمدرضا جوادي يگانه و حميد عبدالهيان ،تهران ،دفتر
ديني» ،دين و رسانه (مجموعه مقاالت) ،به كوشش ّ
پژوهشهاي راديو.
باهنر ،ناصر ( .)1390خالصه راهبردی کتاب :دین ،رسانه و کودک ،پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی (پرونده
درآمدی بر سرگرمآموزی) ،اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسالمی.
بیانات امام خمینی(ره) در جمع رئیسجمهور و سایر مقامات مملکتی ،سفرا و کارکنان مقیم تهران به مناسبت
عید سعید غدیرخم.1364/6/16 ،
بیانات رهبری 1383/9/11 ،1373/7/5 ،۱۳۶۳/1/۲۳ ،و .۱۳۷۰/11/۷
تافلر ،الوین ( .)1374موج سوم ،ترجمه شهیندخت خوارزمی ،تهران ،نشر فاخته ،چاپ دهم.
جمعی از نویسندگان ( .)1390مجموعه مقاالت دومین همایش بینالمللی «دین و رسانه» ،قم ،مرکز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما ،چاپ اول.
حکیمی ،محمدرضا (بیتا) .الحیاة ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ج  4و .6
رحمانی فضلی ،عبدالرضا (« .)1379نقش رسانهها در شکلدهی فرهنگ عمومی» ،فصلنامه شورای فرهنگ
عمومی ،ش  ،24اسفند.
رفيعپور ،فرامرز ( .)1378وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزشهاي اجتماعي ،تهران ،نشر کتاب فرا.
سورین ،ورنر و جیمز تانکارد ( .)1390نظریههای ارتباطات ،ترجمه دکتر علیرضا دهقان ،تهران ،مؤسسه
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.
شرفالدین ،حسین (« .)1390الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی (با تأکید بر رسانه ملی)» ،فصلنامه

معرفت فرهنگی اجتماعی ،سال دوم ،ش  ،4پاییز.
شیلر ،هربرت ( .)1377وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا ،ترجمه احمد میرعابدینی ،تهران ،سروش،
چاپ اول.
عابدی میانجی ،محمد (« .)1387اصول محتوایی رسانه از دیدگاه قرآن» ،ویژهنامه رسانه ،76قم ،دفتر فرهنگ
کوثر.
کازنو ،ژان ( .)1384جامعهشناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی ،تهران،
اطالعات ،چاپ هشتم.
کوهن ،بروس ( .)1380مبانی جامعهشناسی ،ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،تهران ،سمت ،چاپ
دوازدهم.
کلینی ،حسن بن یعقوب ( .)1365اصول کافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،ج .1
گفتوگوی دکتر صالح اسکندری در چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ( .)1391/3/3دفتر
مطالعات و برنامهریزی رسانهها ،کد خبر.1942 :
محمدي ،مجيد ( .)1382دين و ارتباطات ،تهران ،كوير.
ّ
معتمدنژاد ،کاظم ( .)1390وسایل ارتباط جمعی ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،چاپ هشتم ،ویرایش اول.
معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ( .)1378تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني ،قم،
تبيان ،چاپ دوم ،دفتر هجدهم.
مجلسی ،محمدباقر (1404ق) .بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفاء.
مجموعه مقاالت دين و رسانه )1390( ،مركز پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما.
«نقش رسانهها و افكار عمومي در سازماندهي توسعه و بهبود افق چشمانداز توسعه» ( .)1385مجموعه
مقاالت شورای عالی انقالب فرهنگی.

سال اول ،شماره اول
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