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 مقدمه

گیـری   امروزه پیشرفت وسایل ارتباط جمعی به عنوان یك نهاد اجتماعی نوپدیـد، بـه شـكل   
سابقه در برابر دین منجر شده است، همچنان كـه   های تازه و در عین حال، تهدیدهای بی افق

های اخیر باعث توجه روزافزون گرداننـدگان   بازگشت مجدد دین به صحنۀ اجتماعی در دهه
ها به دین گردیده و در نتیجۀ همین امور است كه شاهد گسـترش مطالعـات در زمینـۀ     رسانه

 ایم. ودههای گذشته ب مناسبات میان این دو عنصر مهم اجتماعی در سال

دهد، بررسـی   یكی از محورهای مطالعات مزبور كه موضوع بحث این مقاله را نیز تشكیل می
هـای   های تصویری است. مفروض آن اسـت كـه رسـانه    ابعاد مثبت و منفی تبلیغ دین در رسانه

سـو نقـش مهمـی در     طور خاص، تلویزیون به عنوان ابزاری كارآمد و فراگیر از یك تصویری و به
هـای مـذهبی دارنـد و از سـوی دیگـر،       های دین و تقویـت باورهـا و ارزش   و ترویج پیامتعلیم 
اثـر شـدن    كم، بـی  زدایی و عرفی شدن و یا دست توانند به كاركردهایی منفی همچون تقدس می

هـا بـا ایـن ابعـاد مثبـت و       اندركاران رسانه تبلیغ دین بینجامند. بدون شك، آشنایی عمیق دست
ای مانند ایـران كـه تبلیغـات دینـی از      ویژه در جامعه ت هرچه بهتر آنها، بهمنفی در جهت مدیری

  آید، از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است. ای آن به شمار می های رسانه جملۀ استراتژی
كالمـی   _ پیش از شروع بحث، یادآوری این نكتـه الزم اسـت كـه تنـوع مبـانی فلسـفی      

كه به تعاریف گوناگون از آن منجر شده است، ما را ملـزم   شناسان دربارۀ دین و قلمرو آن دین
شناسی دین، موضع خود را نسبت بـه ایـن    سازد پیش از ورود به هر بحثی در حوزۀ جامعه می

اختصار بیان كنیم، زیـرا هـر مبنـایی اقتضـای      مبانی و تعریف مختار خود را از دین هرچند به
هـای پژوهشـگری كـه دیـن را بـا       تایج و یافتهخاص خود را در این بحث دارد. برای مثال، ن

فراینـد  «كند و یا تعریف دین بـه عنـوان    نگرشی دوركیمی به عنوان نهادی اجتماعی تلقی می
، 1382(وایـت،  » های مربـوط بـه معنـا در زنـدگی     تعریف و تعیین غایت و پاسخ به پرسش

گرایـی   یـا نـادینی   گیرد و بر پایۀ آن، به بررسی مسـئلۀ عرفـی شـدن    فرض می ) را پیش63ص
گرایانه از دیـن بـه    پردازد، قطعاً با نتایج محققی كه با تصویری فرانهادی و تعریفی اشتمال می

  كند، یكسان نخواهد بود. بررسی همین مسئله مبادرت می
بر این اساس، مفروض در این نوشتار آن است كـه دیـن، حقیقتـی فرانهـادی اسـت كـه       

ها، مناسك، تجارب معنوی و احكام فـردی و اجتمـاعی    زشای از باورها، ار مجموعۀ گسترده
دهد. به این ترتیب، تعیین غایت و معنابخشی به  ها را ارائه می معطوف به تنظیم زندگی انسان

یك از عناصر یادشده به نحـوی بـا آنهـا     اند و هر زندگی هرچند جزء كاركردهای اصلی دین
  آیند. ر نمیارتباط دارند، ولی تنها كاركردهای آن به شما
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  بحث و بررسی

میالدی، دو سال پـس از تأسـیس اولـین سـینما در پـاریس، یـك پروتسـتان         1897در سال 
این تصاویر متحرك به بهترین معلمان و كشیشان تـاریخ جهـان   «بینی كرد كه  آمریكایی پیش

تدریج، پس از آشكار شـدن نقـش بسـیار     ) به123، ص1382(مورداك، » تبدیل خواهند شد
های جمعی در اشاعه و انتقال فرهنگ، تردیـدها دربـارۀ قابلیـت     لویزیون و دیگر رسانهمهم ت

ها در تبلیغ دین و بلكه در ضرورت این امر از میان رفت تـا جـایی كـه     كارگیری این رسانه به
های دینی در زمینۀ اشاعه و ترویج  امروزه در كشورهای غربی شاهد فعالیت گستردۀ تلویزیون

ها هستیم. اشـاعه و تفهـیم پیـام دیـن بـه مخاطبـان،        و سایر مذاهب و فرقهفرهنگ مسیحی 
های احساسـی و   های عقالنی و برانگیختن تجربه مشروعیت بخشیدن به آن از طریق استدالل

كنـد، از   بینـی دینـی فـراهم مـی     ای از صداقت و حقانیت برای جهـان  عاطفی خاصی كه هاله
  ).250و  249، ص1382آیند (الكساندر،  شمار میهای دینی به  كاركردهای مهم تلویزیون

های تصویری در كشورهای اسالمی چشـمگیرتر اسـت و    ابعاد مثبت تبلیغ دین در رسانه
قیمتی را در  های تلویزیونی، تجارب ذی طور خاص در ایران، بیش از سه دهه فعالیت شبكه به

هـای   حاضر، در كنـار برنامـه  اختیار پژوهشگران عرصۀ دین و رسانه قرار داده است. در حال 
هـایی از   ای همچون پخش مراسم نماز جمعه، دعاهای كمیـل و ندبـه و درس   ثابت و باسابقه
هایی با دعوت از كارشناسان مـذهبی   های ویژه، برنامه های مربوط به مناسبت قرآن و نیز برنامه

غلـب در  پردازنـد كـه ایـن مهـم در دو سـطح عمـومی و تخصصـی و ا        به كار تبلیغ دین مـی 
هـای تبلیغـی ماننـد     های اعتقادی، اخالقی، فقهـی و تـاریخی و بـا اسـتفاده از مهـارت      حوزه

ها كه بخش قابل  گیرد. از نقاط مثبت این برنامه برانگیختن احساس و تجربۀ دینی صورت می
انـدركاران آنهـا در جهـت     كنند، تالش محسوس دسـت  توجهی از مردم را به خود جذب می

  به نیازهای بالفعل مخاطبان است. روزآمدی و توجه
هـای متعـددی    ها یا ناكارآمـدی  های تلویزیونی تبلیغ دین دچار آسیب با این همه، برنامه

هـا   پردازیم. مسلّماً بخشی از ناكارآمدی ترین آنها می هستند كه در ادامه به بررسی اجمالی مهم
طـور   شوند كـه بـه   ربوط میطور خاص، پدیدۀ عرفی شدن م به تغییرات ساختاری جامعه و به

اند. روشن است كه امروزه بسـیاری   كلی جایگاه اجتماعی و نهادی دین را تا حدی فروكاسته
سازی، خلـق انتظـارات، اقنـاع     از كاركردهای نهادهای دینی مانند ایجاد و تغییر باورها، آرمان

شـوند و از   فـا مـی  ها ای بخشی، توسط دیگر نهادهای اجتماعی از جمله رسانه ها و تقدس توده
های مذهبی تلویزیونی و غیر تلویزیـونی بـا قطـع     نتایج این امر، كاهش اقبال عمومی به برنامه

  ها بوده است. نظر از شكل و محتوای خود این برنامه
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های تلویزیـونی،   های تبلیغ دین در برنامه ها و احیاناً آسیب اما بخش دیگری از ناكارآمدی
ای دیـن دارنـد كـه در     ها و الگوهای تبلیغ رسانه فرایندها، سیاست تری با خود ارتباط نزدیك

  این نوشتار عمدتاً به این بخش اخیر ناظر هستیم.

  مقدسات جدید ها و شبه . ایجاد آیین1

هـای   ها و مقدسات دینی، یكی از مكـانیزم  مقدسات جدید در مقابل آیین ها و شبه ایجاد آیین
ـ     ی تصویری و بـه ها سازی جامعه است كه رسانه عرفی ای  دهویـژه تلویزیـون در آن نقـش عم
هـای تلویزیـونی و    پـردازیم: نمـایش   كنند. در این محور بـه بررسـی دو موضـوع مـی     می ایفا

  ورزشی.  مسابقات

  های تلویزیونی الف) نمایش
تـوان   هـای تلویزیـونی را مـی     ای، اهمیت یافتن روزافزون نمایش به باور برخی محققان رسانه

هـا   ها تبیین كرد. ایـن نمـایش   یل شدن آنها به یك آیین اساسی در زندگی انسانبرحسب تبد
ها و وظـایف   ها، شادی ها، اندوه كنند كه مردم به واسطۀ آن بتوانند به ترس ای فراهم می وسیله

شوند پیلۀ تنگ و یكنواخت زندگی خـود را   وسیله قادر می خود جنبۀ آیینی بدهند. آنها بدین
  ).147، ص1382آن را دوباره رازآمیز كنند (باربرو،  هم بشكنند و در

برانگیـزی آنهـا اسـت كـه از تنـوع       ها جذابیت و احساس نكتۀ حائز اهمیت در این برنامه
هـای واقعـی    دهند و ملموس بودن و نزدیك بودن آنها بـه تجربـه   هایی كه نمایش می داستان

هـای   سـازان و هنرپیشـه   توسط برنامههای هنری  كارگیری فنون و مهارت زندگی افراد و نیز به
های سنّتی دینی مانند  های آیین گیرد. این در حالی است كه برخی ویژگی كارآزموده نشأت می

گردد جذابیت آنها برای مخاطبان  های هنری باعث می تكراری بودن و اثرپذیری كمتر از جلوه
بد و بدیهی اسـت كـه در   شوند، به میزان زیادی كاهش یا عادی كه بیشتر مجذوب ظواهر می

  های نمایشی رقم خواهد خورد. چنین فضایی رقابت در جذب مخاطبان به نفع برنامه
هـا یـا شـواهدی یافـت. از جملـه       توان در خود ادبیات دینی هم سرنخ برای این نكته می

ل� عـ�«اینكه در بیان شأن نزول آیۀ  یضـ� ل� ثِ  دِی لْحـ� ا و�  لَهـ� تَرِی  م�ن یشْ  �لنَّاس ا  � م�ن لْـم# و� یـرِ ع� ه� بِغَ (ـ� ل ا  �ل ی بِ سـ� ن 
ین, م-هِـ اب,  لَه0م� ع�ذَ ئ�ک  لَ و ا3 ا  و4 تَّخ�ذَه�ا ه0ز0 بن حارث برای تجـارت   ) آمده است كه نَضر6(لقمان، » و�ی

گرفـت و پـس از    هـای ایـران باسـتان را فرامـی     كرد و در ضمن سفر، داستان به ایران سفر می
ـ   همچنـان كـه   «گفـت:   كـرد و بـه آنـان مـی     یمراجعت به حجاز آنها را برای قریش بـازگو م
گوید، من هم برایتان داستان رستم و اسفندیار و  محمد(ص) برایتان از داستان عاد و ثمود می

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  ۴۳              شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون آسیب

 

شـدند و از   درنتیجه، قریش مجذوب سخنان او می». كنم سرگذشت خسروان ایران را نقل می
فوق نازل شـد و بـه نَضـر    كردند. به این مناسبت بود كه آیۀ  شنیدن سخن قرآن خودداری می
  ).136و  135، ص9ق، ج1403وعدۀ عذاب الهی داد (مجلسی، 

به هر حال، برای حل این مشكل در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران دو راهكار اساسـی  
انـد. راهكـار نخسـت،     وجود دارد كه تاكنون به صورت ضعیف یا نـاقص بـه اجـرا درآمـده    

های سنّتی تبلیغ  ای جذابیت باال در میان همان برنامههای دار كوشش در جهت افزایش برنامه
طـور یكسـان از    های تبلیغ دیـن بایـد بـه    معنا نیست كه همۀ برنامه دین است. البته این بدان

های دینـی و سـطح مخاطبـان،     سازی استفاده كنند، زیرا با توجه به نوع پیام های جذاب شیوه
حال، با عنایت به برخـی تجـارب تبلیغـی     چنین كاری نه ممكن و نه مطلوب است. در عین

شـود و از اوایـل    هایی از قرآن كه برای مخاطبان عـام تهیـه مـی    نسبتاً موفق مانند برنامۀ درس
توان پرسید كه چـرا ایـن برنامـه بایـد تقریبـاً جنبـۀ        انقالب تاكنون در حال پخش است، می

هـایی از ایـن دسـت     برنامـه  فرد داشته باشد؟ بر این اساس، باید در جهت افـزایش  منحصربه
االسـالم   آفـرینِ حجـت   های جذابیت توان از شیوه ها می تالش كرد و طبعاً در تهیۀ این برنامه
های دینی بر مسائل روزمـرۀ زنـدگی و رفتارهـای عـادی      قرائتی از قبیل تطبیق احكام و ارزش

هـای   تـوان ویژگـی   ه نمیگویی در انتقال مفاهیم الهام گرفت، گرچ افراد و نیز استفاده از لطیفه
  ویژه صفت مهم اخالص را نادیده گرفت. شخصی و شخصیتی مبلّغ به

هـای نمایشـی تلویزیـونی، در     گیری از همان آیین رقیب، یعنی برنامه دومین راهكار، بهره
هـای   راستای تبلیغ دین است. سیمای جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن زمینـه نیـز تجربـه       

تـوان بـه    مـی   گذشته از خود به یادگار گذاشته است كه برای نمونه های ارزشمندی را در سال
های ماندگار امام علی(ع)، والیت عشق، مریم مقدس، مردان آنجلس، یوسف پیامبر  مجموعه

هـا   هایی مانند كمكم كن، اغما، او یك فرشته بود و ملكوت اشاره كرد. این برنامـه  و مجموعه
های تلویزیـونی برخوردارنـد، كـاركرد      هنری سایر نمایش در همان حال كه از امتیازات فنی و

  كنند. های دینی به مخاطبان را ایفا می انتقال باورها و ارزش
های محتوایی، كه بـه كـاهش    ویژه كاستی ها، به ای كاستی با وجود این، باید برای رفع پاره

ـ   اندیشی شـود. بـه   انجامد، چاره ها می اثرگذاری دینی این برنامه هـا   اص، ایـن برنامـه  طـور خ
دار و  اند خود را از چنگال قاعدۀ جذابیت جنسی رها سازند، یعنی همان قاعدۀ ریشه نتوانسته
و امـور مـرتبط بـه آن ماننـد     » جـنس «های غربی كه برحسب آن، موضوع  شدۀ رسانه پذیرفته

ثالً شـاهد  ها قرار گیرد. درنتیجه، م باید ركن اصلی جذابیت انواع هنرها از جمله فیلم» عشق«
این نكته هستیم كه موضوع عشق در فیلمی مانند یوسف پیـامبر آنچنـان برجسـته و پررنـگ     
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گیرند و یـا در سـریال امـام علـی، یكـی از       الشعاع آن قرار می شود كه بیشتر ماجراها تحت می
ترین حوادث تاریخ اسالم، یعنـی شـهادت امیرمؤمنـان علـی(ع)، بـدون هـیچ مسـتند         بزرگ

  خورد. اهللا و قُطام پیوند می ملجم لعنة ی به ماجرای عشقی ابنتاریخی محكم
سازی حقایق معنوی و تقلیـل دادن آنهـا بـه امـور قابـل فهـم بـرای         از این گذشته، ساده

توان از مشكالت ایـن   مخاطبان عادی به قیمت فدا كردن اصالت و خلوص این حقایق را می
های ماورائی كه در آنها رخـداد مـرگ و    ی از فیلمهای ها به شمار آورد. برای مثال، صحنه برنامه

هـای دینـی دارنـد.     شوند، انطباق اندكی با محتوای گـزاره  اتفاقات عالم برزخ نمایش داده می
همچنین نمونۀ روشن دیگری از این مشكل را در سریال چشم برزخی شاهد بـودیم؛ در ایـن   

افیزیكی، بـه یـك موضـوع فیزیكـی     فیلم، مشاهدۀ باطن افراد به عنوان یك حقیقت كامالً مت
  تقلیل داده شد.

كند كه  نظران علوم ارتباطات به مشكلی اشاره می از صاحب 1در همین راستا، نیل پستمن
بسیار قابل تأمل است. به باور پسـتمن، در نتیجـۀ حاكمیـت فرهنـگ تفـریح و سـرگرمی در       

هـای سـرگرمی اسـتفاده     جوامعی مثل آمریكا، تلویزیون از هر موضوعی برای سـاخت برنامـه  
گـذرانی   های تلویزیونی همواره و در همه حال، لحـن سـرگرمی و وقـت    كند و لحن برنامه می

اندیشی به عنـوان سـرگرمی    گونه مصلحت است، تا آنجا كه حتی امور مذهبی نیز به دور از هر
ین بـه  كنـد، چیـزی فراتـر از تـوه     ای كه بروز مـی  شوند. به این ترتیب، مسئله نمایش داده می

تر از آن است، زیرا كسانی كه به یك مضمون یا نمـاد دینـی تـوهین     مقدسات دینی و وقیحانه
كننـد؛ امـا در    كنند، درحقیقت، به اندازۀ افراد متدین آن را جدی و شایستۀ اهتمام تلقی می می

هایی همچون طنزآمیـز كـردن    اینجا سخن بر سر مبتذل ساختن مقدسات دینی است كه از راه
  ).194، ص1388فر،  گردد (فهیمی و یا حتی نمایش دادن بیش از حد آنها حاصل می آنها

های جوامع غربـی بـوده اسـت و     روشن است كه خاستگاه اصلی این مشكل اخیر، رسانه
های دینی تلویزیون جمهوری اسالمی ایـران،   قید و شرط آن به نمایش تسرّی دادن كامل و بی

هـا بعضـاً حـاوی     توان انكار كرد كـه ایـن نمـایش    حال، نمیرسد. در عین  موجه به نظر نمی
  ای در زمینۀ یادشده هستند. كننده های نگران نشانه

هـای   پسـند بـر پیـام دینـی سـریال      سرانجام باید به مشكل غلبۀ محتوای فرهنـگ عامـه  
اند. برحسـب   تلویزیونی دینی اشاره كرد كه برخی از محققان علوم ارتباطات به آن توجه داده

هـای   رسـد، سـریال   این مشكل كه البته جنبۀ ذاتی نداشته و تا حدود زیاد قابل حل به نظر می
پسند و زنـدگی روزمـره    تلویزیونی دینی، محلی برای تعامل پیام دینی با محتوای فرهنگ مردم

                                                           
1. Neil Postman.   
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هـا بـا عنایـت بـه      ویژه زنان به عنوان مخاطبان اصلی این سـریال  هستند و تفسیر مخاطبان به
گیـرد و   های میانی شكل مـی  های اولیه تا قسمت زندگی روزمره و در خالل قسمتفرهنگ و 

سـختی   دهـد، بـه   گشایی داستان در ضمن آنها رخ می های پایانی كه گره این تفسیر در قسمت
هـا بـه    كنندگان، انتقال پیام دینی این سریال كند؛ این در حالی است كه مفروض تهیه تغییر می

گشایی داستان است، یعنی درسـت در زمـانی    نهایی و در مرحلۀ گرههای  مخاطبان در قسمت
آسانی قابـل   كه تفسیر مخاطبان بر طبق فرهنگ و زندگی روزمرۀ ایشان شكل گرفته و دیگر به

  ).218و  207، ص1388تغییر نیست (كوثری، 

  ب) مسابقات ورزشی
ان به نقشی اشـاره كـرد كـه    تو های جدید همچنین می در ارتباط با نقش تلویزیون در ایجاد آیین

پردازان حـوزۀ   كند. برخی نظریه ویژه فوتبال ایفا می تلویزیون با پوشش دادن مسابقات ورزشی به
پذیر كردن مـردم   ها و كاركردهای اجتماعی مهم فوتبال از جمله جامعه رسانه ضمن بیان ویژگی

گی در یك جامعـۀ پیچیـده   های اجتماعی و آشنا ساختن آنان با قواعد و هنجارهای زند در نقش
طوری كه بـا ایجـاد    های آیینی و مناسكی به گرا و همچنین برخوردار بودن آن از جنبه و تخصص

ای از اعمال و رفتارهای خـاص كـه بازیكنـان،     مذهبی در آخر هفته، با مجموعه اجتماعات شبه
و مناسـك دینـی را    سازی، خـأل دیـن   دهند و نیز با اسطوره داوران و تماشاگران از خود بروز می

كند، به نقـش تلویزیـون در همگـانی كـردن ایـن كاركردهـا توجـه         برای بسیاری از افراد پر می
هـا   هـای فوتبـال در سـطح ملـی، میلیـون      دهند، زیرا تلویزیون با پوشش دادن وسیع رقابـت  می

وم فوتبـال  كند و درواقع، كل كشور را به اسـتادی  تماشاگر پرهیجان را در برابر خود میخكوب می
ای میلیاردها انسان را به مشـاهدۀ   های ماهواره نماید و در سطح جهانی، از طریق شبكه تبدیل می

  ).185_176، ص1379كند (برگر،  مسابقات المپیك یا جام جهانی جذب می
ای  ویژه فوتبال در كشور ما به گونـه  رسد مسئلۀ آیینی شدن مسابقات ورزشی به به نظر می
رقم خورده است، زیرا به سبب جایگاه واالی دین در جامعۀ ایـران، بـه جـای    نسبتاً متفاوت 

هـای دینـی و ایفـای كـاركرد آنهـا توسـط ایـن         آنكه شاهد رویگردانی كامل و آشكار از آیین
هـای ورزشـی    مسابقات باشیم، با پدیدۀ ادغام سطحی برخی مضـامین دینـی در خـود آیـین    

د كردن نام مـوال علـی(ع) توسـط تماشـاگران، نوشـتن      رو هستیم كه نمونۀ آن را در فریا روبه
ها و نوشتن برخی اسامی مقدس دینـی بـر    برخی آیات و احادیث بر روی دیوارهای ورزشگاه

  كنیم. روی پیراهن ورزشكاران مشاهده می
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بـه هـر حـال، هـم سیاســتگذاران صـنعت ورزش و هـم سیاسـتگذاران رسـانه بایــد در         
نگـری بـه برخـی     جانبـه  نگری كنند و با پرهیز از یـك های خود در این خصوص باز سیاست

هـای   كاركردهای مثبت ورزش مثل پر كردن اوقات فراغت جوانـان و كنتـرل برخـی هیجـان    
ویژه تضعیف هویت دینـی جوانـان بیشـتر     زای آنان، به پیامدهای منفی آن به منفی و خشونت

هـای ورزشـی    آیـین  گیـری سـطحی از مضـامین دینـی در     توجه كنند. روشن است كـه بهـره  
  گونه پیامدهای منفی تلقی شود. تواند مانع این نمی

  های دینی سنّتی . تضعیف آیین2

هـا و   ای دین، كاهش اقبـال عمـومی بـه آیـین     یكی از بارزترین كاركردهای منفی تبلیغ رسانه
ند هایی مان های دینی سنّتی بوده است. به طور خاص، تلویزیون با برخورداری از ویژگی رسانه

جذابیت، قابلیت كنترل و دسترسی ارزان و آسان، چنانچه به قلمرو تبلیغ دین وارد شـود، بـه   
ها،  های دینی سنّتی، مانند مساجد، زیارتگاه مانعی جدی در برابر حضور افراد در اماكن و آیین

ها و مجالس سخنرانی مـذهبی   ها، سوگواری ها، مراسم دعاهای كمیل و ندبه و جشن حسینیه
وجه قادر نیست آن نوع از احساس  هیچ یل خواهد شد. این در حالی است كه تلویزیون بهتبد

و تجربۀ دینی را در افراد برانگیزد كه از نفس حضور در اماكن مـذهبی و شـركت در اجتمـاع    
گردد. به عالوه، باید به دیگر كاركردهای اجتمـاعی حضـور در    دینداران برای آنان حاصل می

ها اشـاره كـرد كـه گـرایش بـیش از حـد بـه         ذهبی مانند تقویت همبستگیاماكن و مراسم م
 انجامد. تلویزیون به سست شدن آنها می

از سوی دیگر، تأكید فراوان اسالم بر حضور در اماكن و مراسم مذهبی بیانگر آن است كه 
ت نفس این حضور در دیدگاه اسالم موضوعیت دارد. برای نمونه، تأكید بسیار زیادی بر زیار

زادگان و شـهدا و مؤمنـان صـورت گرفتـه      قبر پیامبر اكرم(ص)، قبور امامان معصوم(ع) و امام
رغم مشروع و مطلوب بودن، جـایگزین كـاملی بـرای زیـارت      است و اما زیارت از راه دور به

حضوری به شمار نیامده است. شاهد دیگر این سخن، جایگاه واالیی است كه اسـالم بـرای   
جمعه، جماعت، اعیاد و غیره در نظر گرفته و در مواردی بـرای آن جنبـۀ   حضور در نمازهای 

  وجوبی قائل شده است.
طور كامل قابل اجتناب نباشد، اما با اتخـاذ برخـی    رسد كاركرد منفی یادشده به به نظر می

توان از  كم با تنبه دادن مخاطبان تلویزیون نسبت به همین نكته می ها و دست تدابیر و سیاست
  آن كاست. شدت
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  سازی . اسطوره3 

های تصویری از طریـق آن بـر تبلیغـات دینـی      سازی مكانیزم دیگری است كه رسانه اسطوره
ها را منبع وحدت و هویت فرهنگی و عاملی برای معنا بخشـیدن   گذارند. اگر اسطوره تأثیر می

باسـتانی   )، مفهـوم اسـطوره لزومـاً بـه اسـاطیر     147، ص1382به زندگی تلقی كنیم (باربرو، 
های جدید نیز قابل تعمیم خواهد بود. بر این اساس، زمانی  منحصر نخواهد شد و به اسطوره

هایی  های سینمایی و یا دیگر نخبگان هنری، اسطوره كه تلویزیون از قهرمانان ورزشی یا ستاره
ـ   سازد كه نقش گروه مرجع را بر عهده می می ویـژه   هگیرند، به این معنا كه بسیاری از مـردم و ب

هـای تبلیغـی دیـن در     كنند، قهراً میزان كارآمدی برنامـه  جوانان با آنها عمیقاً همانندسازی می
  یابد. بخشی به افراد جامعه كاهش می هویت

  اند از: آید كه عبارت در مواجهه با این مشكل نیز دو راهكار اصلی به ذهن می
ای دینـی از طریـق معرفـی    ه سازی منطبق بر باورها و ارزش . كوشش در جهت اسطوره1

یافتۀ دین مانند پیامبران الهـی و امامـان معصـوم(ع) و نیـز      های واقعی و تحقق مجدد اسطوره
معرفی مفاخر علوم، عرفان و هنرهای اسالمی و قهرمانـان دفـاع مقـدس و دیگـر مبـارزات و      

از های مقدسی كه در طول تاریخ اسالم برای صیانت این دین و حفـظ بـالد مسـلمین     جنگ
تجاوز بیگانگان صورت گرفت. بدیهی است كه سیمای جمهوری اسالمی ایران در این زمینه 
نیز دستاوردهای چشمگیری داشته است كـه بایـد در جهـت تـداوم و توسـعۀ آنهـا تـالش        

  مضاعفی صورت گیرد.
سازی ناموجه در تلویزیون كـه از   هایی در جهت حذف رویكرد اسطوره . اتخاذ سیاست2

های سینما و تلویزیـون   های فوتبال، خوانندگان و هنرپیشه نمایی ستاره رز آن، بزرگمصادیق با
است. البته نقش اینان در تقویت هویت و اتحاد ملی قابل انكار نیست، اما بـا در نظـر گـرفتن    
اهمیت آن در مقایسه با نقش نخبگان علمی و فرهنگی كه برای تكریم و تعظیم آنـان تـالش   

  سازی جای تأمل دارد. گیرد، تأكید بر این شیوۀ اسطوره ورت میمراتب كمتری ص به

  . دنیاگرایی4

هـای دینـی آن،    توان یكی از موانع عمدۀ اثرگـذاری برنامـه   رویكرد دنیاگرایانۀ تلویزیون را می
شدن جامعـه بـه شـمار آورد. پسـتمن تنـافی تلویزیـون بـا         بلكه یكی از عوامل مؤثر در عرفی

هـای مـاهوی و ذاتـی تلویزیـون      یك امر عرضی، بلكه جـزء ویژگـی   قداست و معنویت را نه
  قلمداد كرده است. به باور وی:
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شناسـی   صفحۀ تلویزیون، خود دارای ماهیتی ذاتی و برخوردار از گرایشی نیرومند به روان
كننـده و   های عادی روزمره و سـرگرم  است. ذهن، روح و خاطر ما چنان از برنامه» جهانی این«

توان تصـور كـرد    سختی می های تفریحی انباشته شده است كه به جاری و انواع فیلمتبلیغات ت
كه قادر باشیم تلویزیون را از ساختار و خصلت غیر روحـانی آن خـارج كنـیم و بـه آن، هالـۀ      

، »جهـانی  آن«تلویزیون به شكل » جهانی این«. تبدیل شكل  قدسی و ویژگی معنوی ببخشیم...
داند كه تنهـا بـا    است مذهبی چگونه ممكن است؟ تماشاچی نیز میمتناسب با معنویت و قد
تواند هر لحظه اراده كند، از آن جهان بـه ایـن جهـان و از قداسـت بـه       فشردن یك دكمه می

زنـدگی در عـیش، مـردن در    ؛ بـه نقـل از: پسـتمن،    59، ص1388روزمرگی بازگردد (بیات، 
  ).256، صخوشی

گرایانه قابل نقد است، اما مسلّماً از واقعیـات   نای ذاتالبته این دیدگاه به دلیل پذیرش مب
  توان آنها را نادیده گرفت. دارد كه نمی مهمی پرده برمی

گرایی، تضـادی اساسـی وجـود دارد     به هر حال، در بینش اسالمی بین دنیاگرایی و آخرت
ویت شود و با تضعیف هر كدام دیگری تق طوری كه با تقویت هر كدام دیگری تضعیف می به
نشانۀ شـخص  «گردد. عالمه مجلسی(ره) در توضیح این فرمایش امیرمؤمنان علی(ع) كه:  می

دنیا و آخرت «گوید:  ، می»عالقگی او به متاع زودگذر دنیا است مند به پاداش آخرت، بی عالقه
كـس بـه یكـی     شود؛ پـس هـر   همانند دو هوو هستند كه محبت هر دو در یك دل جمع نمی

). همچنین 52، ص70ق، ج1403(مجلسی، » میل خواهد شد به دیگری بی مند گردید، عالقه
كس دنیا را دوست بدارد، خوف آخرت از دلش رخت  هر«در حدیث معروفی آمده است كه: 

  ).156، ص1(همان، ج» خواهد بست بر
گرایی (با دو شاخص اصلی یاد  فرض كلی و با عنایت به اینكه آخرت با توجه به این پیش

تـوان نتیجـه    ترین اركان دینداری است، مـی  ب آخرت و خوف آخرت)، از مهمشده یعنی ح
گرفت كه هر ابزاری، از جمله تلویزیون، چنانچه در خدمت دنیاگرایی قرار گیرد، به كمیت یـا  
كیفیت دینداری مخاطبان آسیب وارد خواهد كرد، زیرا محبت آخـرت و خـوف آخـرت را از    

ای دین از  اثر شدن تبلیغ رسانه ست كه ناكارآمدی یا كمدل آنان زایل خواهد ساخت. روشن ا
  پیامدهای قهری این وضعیت خواهد بود.

ناگفته نماند كه اسالم بین دنیای ممدوحه و دنیای مذمومه، یعنی بین مصـادیق پسـندیده و   
مصادیق نكوهیدۀ حب دنیا، حد و مرز تعیین كرده است كه یكـی از توضـیحات رایـج در ایـن     

های دنیوی در راستای كسب سعادت اخـروی   گیری از نعمت ائل شدن تمایز بین بهرهارتباط، ق
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كنـد   ). این امر اقتضا می36_25، ص70و دلبستگی و اشتغال كامل قلب به دنیا است (همان، ج
ای نیز مورد توجه قرار گیرد، اما واقعیـت آن اسـت    های رسانه كه تفكیك مزبور در سیاستگذاری

آزمایی این ادعـا   درخوری به این موضوع صورت نگرفته است و برای صحتكه تاكنون اهتمام 
ها از پاسـخگویی دقیـق    اندركاران رسانه هایی را مطرح كنیم كه ناتوانی دست كافی است پرسش

به آنها، بلكه دشواری ارائۀ پاسخ به آنها حتی از سوی محققان علوم دینی، نشانۀ شـفاف نبـودن   
هایی از این قبیل كه آیا غـذای لذیـذ، آشـپزخانۀ مرفّـه یـا       ل، پرسشمرز یادشده است. برای مثا

انـد، مصـداق    سفرهای تفریحی پرهزینه كه از محورهای آشنای تبلیغات بازرگانی در تلویزیـون 
های مشخص و مـورد وفـاقی ندارنـد. از ایـن گذشـته،       اند یا دنیای مذموم، پاسخ دنیای ممدوح

شود، كار دشـواری نیسـت    ای مذموم توسط تلویزیون تبلیغ مینشان دادن مواردی كه در آنها دنی
هـا و مؤسسـات تجـاری و     های بارز آن، تبلیغ آشكار فرهنگ سودگرایی توسط بانك كه از نمونه

  ترویج ضمنی گسترش روابط مردان و زنان نامحرم است.

  . تبدیل شدن دین به كاالی تجاری5

اند. صـنعتی   ن فرهنگ در این جوامع دانستههای جوامع سكوالر را صنعتی شد یكی از ویژگی
گرایی بـر همـۀ    گرایی، ریاضیات و كمیت ای است كه از حاكمیت تجربه شدن فرهنگ، پدیده

شود و در نتیجۀ آن، فرهنگ به كاالی تولیـدی و مصـرفی و بـه تعبیـر      جهان انسانی ناشی می
شود  ید فرهنگ همت گمارده مییابد، زیرا تنها زمانی به تول دیگر، فرهنگ به اقتصاد تقلیل می

كه كاالی فرهنگی به فروش برسد و سوددهی داشته باشد. در این اوضاع و احوال، به مرحلـۀ  
شویم كه در خالل آن، تراكم فرهنگ و تراكم ارتباطـات براسـاس    تولید انبوه فرهنگ وارد می

هـای   سـانه گیرد و این صنعت به نوبـۀ خـود بـر پایـۀ ر     صنعت فرهنگ و ارتباطات شكل می
ویژه رادیو و تلویزیون استوار است كه بیشترین مخاطب را دارند (فیـاض،   جمعی و تراكمی به

  ).202و  201، ص1388
ای شدن تبلیغات دینـی،   های محتمل رسانه توان گفت یكی از آسیب انداز می از این چشم

تـر   سـئلۀ عـام  تبدیل شدن دین به كاالی تجاری است كه باید آن را بـه عنـوان مصـداقی از م   
صنعتی شدن فرهنگ تلقی كرد. از شواهد تحقق نسبی این ادعا در جوامع غربی آن است كـه  

تر رایج بود، در قرن اخیر به عنـوان   گرایانۀ نهادهای دینی كه در قرون پیش كاركردهای موعظه
دی های اخیر، انگیزۀ فـر  دینی، كاركردی تجاری یافته است. در دهه راهی مهم برای درمان بی

كشاند، مجدداً (بـدون   و ابعاد پرحرمت ایمان مسیحی كه قبالً بسیاری از مردم را به كلیسا می
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 1000تـا   50بندی و بـه مبلـغ    طرح ایدئولوژی مسیحی) به صورت سمینارهای جذاب بسته
  ).224، ص1382دالر به مردم فروخته شده است (هورسفیلد، 
هـای مـالی مخاطبـان     ای دینی كـه بـه كمـك   ه این مشكل در مورد آن دسته از تلویزیون

هـای خـود را بـه     هـا، برنامـه   خورد. متولیان امور این تلویزیـون  اند، بیشتر به چشم می وابسته
كنند كه مخاطبان را به كمك مالی ترغیب كند. آنان عالیق مخاطبان را بـه   ای طراحی می گونه

ـ  بندی تماس ها، فهرست بندی وسیلۀ تحقیقات آماری، رتبه هـای   ای تلفنـی و میـزان كمـك   ه
شوند و مبلغان تلویزیون دینی با  سنجند. به این ترتیب، مخاطبان به بازار تبدیل می اهدایی می

گیری از ادبیات و رفتارهای متداول مبلغان تجاری، رویكرد تأثیرگذاری هرچـه بیشـتر در    بهره
سـازی جنبـۀ    شود برنامه میگیرند. این حساسیت نسبت به بازار سبب  این بازار را در پیش می

هایی از قبیل مشـاوره، روابـط    موعظه و تعلیم خود را از دست بدهد و به پرداختن به موضوع
فردی و شفای جسمی متمایل شود كه این امر نیز در پاسخ به تغییـر نیازهـای مخاطبـان     میان

  ).269و  268، ص1387گیرد (بشیر و فكورپور،  صورت می
رو  هوری اسالمی ایران با مشكل مزبور در چنین سطحی روبـه روشن است كه سیمای جم

  كم به عنوان یك تهدید یا آسیب بالقوه نادیده گرفت. نیست؛ در عین حال، نباید آن را دست

  . آمیختگی تبلیغات دینی و دنیوی6

یكی دیگر از نتایج رویكرد دنیاگرایانۀ تلویزیون و پذیرش قواعـد بـازاری و حاكمیـت اصـل     
های آن، گسـترش آزاردهنـدۀ تبلیغـات بازرگـانی بـوده اسـت. از        بر سیاستگذاری سودگرایی

هـای دینـی    اند، زیـرا بـا برخـی ارزش    ای از این تبلیغات دچار مشكالت ماهوی سو، پاره یك
تـوان آنهـا را    زیستی و توكل ناسازگارند و با توجه به همین ناسازگاری می مانند قناعت، ساده

دن تأثیرگـذار دانسـت. از سـوی دیگـر، عـدم مـدیریت صـحیح        در گسترش پدیدۀ عرفی ش
هـا و حتـی در وسـط     برنامـه  وقفۀ آنهـا در تمـام فواصـل میـان      تبلیغات بازرگانی و پخش بی

ویـژه   هـا بـه   دهد، زیرا اثرگذاری این برنامـه  های دینی را نیز كاهش می ها، كارایی برنامه برنامه
ی نیازمند فضای خاصـی از حضـور قلـب، تمركـز     های دارای مضامین اخالقی و عرفان برنامه

حواس و فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی است كه در تقابل كامل با فضای احساسی حاصـل  
  ها قرار دارد. از تبلیغات بازرگانی قبل و بعد از این برنامه

ا(ص) كـه امـام محمـد بـاقر(ع)     در ارتباط با این نكته، یادآوری حـدیثی از رسـول خـد   
تواند سودمند باشد. برحسب این روایت، اصحاب پیامبر(ص) به ایشـان   اند، می كرده روایت
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حضرت دلیل این سخن را پرسید. ». ترسیم اهللا! بر خودمان از نفاق می یا رسول«عرض كردند:
  عرضه داشتند:

كنـی،   هنگامی كه نزد تو هستیم و ما را [نسبت به آخرت] یـادآوری و ترغیـب مـی   
اعتنا  كنیم و نسبت به آن بی دهد و دنیا را فراموش می یحالت خشیت به ما دست م

شویم، گویا در همان حال كه نزد تـوییم آخـرت و بهشـت و دوزخ را مشـاهده      می
شـویم و   هـای خـود وارد مـی    رویـم و بـه خانـه    كنیم. اما زمانی كه از نزد تو می می

ـ  بوییم و اهل و عیال را می فرزندان را می شـود، گویـا    ینگریم، آن حالت دگرگون م
اصالً چنان حالتی در ما نبوده است. آیا نگران نیستی كه این تغییر حاالت ما نفـاق  

خواهـد   های شیطان است كه مـی  نه، اینها گام«باشد؟ پس حضرت به آنان فرمود: 
  ).42، ص6ق، ج1403(مجلسی، » شما را دلبستۀ دنیا كند

تـری از مشـكل یادشـده     تعبیر مالیم های دینی صرفاً گفتنی است كه كاهش اثرگذاری برنامه
تـر   كه برخی مشكل حاصل از توالی تبلیغات بازرگانی و تبلیغـات دینـی را عمیـق    است، چرا
طور قهـری   كند و به كنند. به نظر آنان، این توالی در ذهن مخاطبان ایجاد مشكل می ارزیابی می

  ).179، ص1382كاهد (محمدی،  از تقدس دومی می
رسـد بـرای رسـیدن بـه وضـعیت مطلـوب بایـد اوالً در محتـوای          ر میبه هر حال، به نظ

هـای اسـالمی بـازنگری شـود و ثانیـاً       تبلیغات بازرگانی از نظر انطباق یا عدم انطباق با ارزش
های ویژه بـرای ایـن تبلیغـات اتخـاذ گـردد تـا        ها یا شبكه تدبیری در جهت اختصاص زمان

  یون جنبۀ اختیاری و گزینشی داشته باشد.درنتیجه، مشاهدۀ آنها توسط بینندۀ تلویز

  های متناقض . ارائۀ پیام7

ای دارد، ارائـۀ   ای دیـن، تـأثیر قابـل مالحظـه     یكی از اموری كه در كاهش اثربخشی تبلیـغ رسـانه  
هـای زیـادی از تبلیـغ دیـن در      توان مثـال  های متناقض به مخاطبان است. برای این سخن می پیام

طرح نمود. برای نمونه، در فضـایی كـه بـه بهانـۀ انعكـاس واقعیـات       های اخالق و عرفان م حوزه
هـای   های زندگی و رفتارهای غیر منطبق با موازین اخالقی توسط برنامه جامعه، انواع تعابیر، سبك

های ارزشی روشنی تـوأم گردنـد،    گیری شود، بدون آنكه با موضع نمایشی و غیره به بینندگان القا می
اثر خواهـد بـود و یـا هنگـامی كـه       اثر یا كم اخالقی عالمان و مبلغان دینی بیطور قهری، مواعظ  به

آمیز (به معنای عرفـانی واژۀ شـرك، یعنـی مـؤثر      های شرك بینندگان تلویزیون در معرض انواع پیام
توحیـد  «توان انتظار داشت آموزۀ  دانستن غیر خدا در امور ریز و درشت این جهان) قرار دارند، نمی

  های آنان چندان نفوذ و رسوخ كند. شود، در دل ه توسط عالمان و عارفان دینی تبلیغ میك» افعالی
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توان به مغایرت قول و فعل اشاره كرد كه در متون دینـی   از مصادیق نكتۀ باال همچنین می
های دینی و اخالقی در  ). برای مثال، تبلیغ آموزه3و  2مورد نكوهش قرار گرفته است (صف، 

هایی كه در زندگی واقعی خود پایبنـدی عملـی    آفرینی هنرپیشه ویزیونی با نقشهای تل نمایش
ای ماننـد تبلیـغ حجـاب و ارائـۀ      ها دارند و همچنین برخوردهـای دوگانـه   اندكی به آن آموزه

  اثر شدن تبلیغات دینی تلویزیون منجر شود. تواند به بی حجاب می های بی چهره
های مختلف تلویزیونی باید در جهت رفـع ایـن    برنامه كنندگان با توجه به این نكته، تهیه

ها تالش كنند به این صورت كه اوالً تا حد امكان از نمایش دادن تعـابیر و رفتارهـای    تناقض
آنجـا كـه     _غیر منطبق با موازین اخالقی خودداری نمایند و ثانیـاً واقعیـات منفـی جامعـه را     

رزشی صریح و مستدلّ دربـارۀ آنهـا مـنعكس    گیری ا بدون موضع _نمایش آنها ضرورت دارد 
گـاه بـه    نسازند كه این دقیقاً همان رویكرد قرآنی به این مسئله است، زیـرا قـرآن كـریم هـیچ    

ها نپرداخته، مگر اینكـه آن را   ها و رفتارهای ناپسند افراد و امت توصیف عقاید باطل و ویژگی
  مانند آن همراه ساخته است. گذاری منفی در قالب ابطال، سرزنش، تهدید و با ارزش

  توجهی به ابعاد عرفانی دین . بی8

دین همـواره كـاركرد ارضـای نیازهـای معنـوی و عرفـانی را در كنـار مجموعـۀ دیگـری از          
سـو بـه    كرده است، اما تحوالت ساختاری دوران مدرنیته از یك كاركردهای اجتماعی ایفا می

ـ  ط نهادهـای جـایگزین و از سـوی دیگـر     تضعیف كاركردهای اخیر به سبب ایفای آنها توس
نظرانی مانند ماركس، نیچه و وبر، به تقویت و اهمیـت یـافتن    های صاحب بینی برخالف پیش

هـای مـذهبی    طـوری كـه امـروزه بسـیاری از فرقـه      كاركرد معنوی و عرفانی دین انجامید، به
  اند. نوظهور، بیشترین فعالیت خود را بر همین جنبۀ اخیر متمركز كرده

همیت این نكته به حدی اسـت كـه برخـی از محققـان حـوزۀ دیـن و رسـانه معتقدنـد         ا
های اخیر ناشی از آن است كه هر دو، ابـزار مهمـی    آمیختگی و قرابت زیاد این دو نهاد در دهه

برای اجابت نیاز مردم به انتقال به راز و افسون جهان هستند و برخالف ادعای مدرنیته مبنـی  
ن، آنچه عمالً به وقوع پیوسته این است كه دین با جذب و هضم مدرنیتـه و  بر از بین بردن دی

تبدیل آن به عاملی پراهمیت در خدمت مقاصد خویش، خودش را بازسازی كـرده و لـذا بـه    
هـم آمیخـتن    جای نزاع دین و مدرنیته، شاهد رجعت مدرنیته بـه راز و افسـون از طریـق بـه    

  ).148، ص1382ی مردم هستیم (باربرو، ورز های ارتباطی با عرق دین فناوری
ای، كارآمدی دین در تبلیغ پیام خود و جذب حداكثری مخاطبان، تـا حـد    در چنین زمینه

تـوجهی   توجهی یا كم زیاد در گرو ایفای هرچه بهتر كاركرد عرفانی خواهد بود و در مقابل، بی
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مخاطبـان كـه انتظـار     های معنوی و رازآمیز دین و پوشـش نـدادن نیازهـای عرفـانی     به جنبه
ای از دین نسبت به برآوردن آنها وجود دارد، یكی از عوامل مهمی است كه كارآمـدی   فزاینده

  دهد. تلویزیون در زمینۀ تبلیغ دین و گسترش دینداری را كاهش می
بر این اساس، رویكرد جدید سیمای جمهوری اسالمی ایران به این موضـوع كـه در ایـن    

اهللا قاضـی   هایی دربارۀ شخصیت و حاالت عرفانی بزرگانی همچون آیت اواخر با پخش برنامه
اهللا بهجت شاهدش هستیم، هرچنـد دیرهنگـام اسـت، در     طباطبایی، عالمه طباطبایی و آیت
ویژه جوانان را در ایـن   تواند بسیاری از مردم به شود كه می عین حال، اقدامی مثبت ارزیابی می

  رافی به دین راستین جذب كند.های معنوی انح بازار فرقه آشفته
نگـر بـودن آن اقتضـا     جانبـه  با این همه، امتیاز مهم اسالم نسبت به ادیان دیگر، یعنـی همـه  

وجه پـذیرفتنی نیسـت    هیچ طور خاص، به توجهی نشود و به یك از ابعاد آن بی كند كه به هیچ می
دهـد و حتـی مقدمـۀ     كه فقه اسالم كه شالودۀ زندگی فردی و روابط اجتمـاعی را تشـكیل مـی   

اعتنـایی،   كند، به بهانۀ اهتمام به ابعاد عرفـانی دیـن، مـورد بـی     سلوك معنوی انسان را فراهم می
تحقیر یا مخالفت قرار گیرد. برای نمونه، اصرار بیش از حد بر تركیـب اشـعار عرفـانی بـا نـوای      

سویی كاملی نـدارد،  گیرد، با مبانی فقهی هم شناسی هنری صورت می موسیقی كه از منظر زیبایی
زیرا با قطع نظر از فقهایی كه مشكل لهوی بودن آالت موسـیقی بـرای آنهـا حـل نشـده اسـت،       

ای از  فقهایی كه با اصل استفاده از این آالت موافقند نیز گـاه از حیـث مصـداقی در جـواز پـاره     
  شده از رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی اشكال دارند. های پخش موسیقی

ها را مسـلّم فـرض كنـیم، برحسـب      ال، حتی اگر از نظر فقهی جواز این موسیقیبه هر ح
ای آثـار منفـی از جملـه تقویـت روحیـۀ نفـاق و        آید، پـاره  آنچه از روایات دینی به دست می

، 12، جتـا  بی گذارند (حر عاملی، جا می تضعیف حیا و غیرت بر روح انسان و اخالقیات او به
تـوان انتظـار    را نادیده گرفت و با عنایت به ایـن جهـت، نمـی    ) كه نباید آنها233و  232ص

  داشت اشعار عرفانی در قالب مذكور، اثرگذاری مطلوب را بر مخاطبان داشته باشند.

  سطحی شدن باورهای دینی .9

های تلویزیونی اسـت   های تبلیغ دین در برنامه سطحی شدن باورهای دینی، یكی دیگر از آسیب
اند. افرادی مانند پستمن معتقدنـد رسـانۀ    ان علم ارتباطات به آن توجه دادهپرداز كه برخی نظریه
تواند كیفیتی خاص از معرفت را تولید و منتقل كنـد و لـذا وقتـی تلویزیـون جـای       تلویزیون می

رود.  خود به سمت سطحی شدن مـی  های دیگر مانند كتاب بنشیند، كلیت فرهنگ خودبه رسانه
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های تكنولوژیك مانند تلویزیون در جامعه و محدود شـدن حیطـۀ    هبه نظر پستمن، توسعۀ رسان
های پیشین بود، سبب از بین رفتن قدرت تفكر و تعقل به دلیل  نفوذ كتاب كه رسانۀ غالب دوره

گسترش ارتباطات تصویری و جـایگزینی زبـان احسـاس بـه جـای زبـان تعقـل شـده اسـت          
شناختی، جـوامعی كـه     ق تحقیقات مردمرو است كه طب ) و از همین181، ص1388فر،  (فهیمی

دهنـد و   گرایی بیشتری نشان مـی  های خود احساس كنند، در داوری از رسانۀ تلویزیون تغذیه می
؛ به نقـل از:  242، ص1388از قدرت تجزیه و تحلیل و خردورزی كمتری برخوردارند (رجایی، 

 ).84، صزندگی در عیش، مردن در خوشیپستمن، 

كوشد بین ذات تلویزیون و سـطحی بـودن و غیـر جـدی      ن نكته میپستمن در توضیح ای
نگری اسـت؛   كند كه اقتضای رسانۀ تلویزیون سطحی ای برقرار كند و تأكید می بودن آن رابطه

ای هستند كه حداقل توقع را از قدرت درك و شعور بیننده دارنـد   های تلویزیون به گونه برنامه
انگیزنـد و   كنند و غالباً احساسات را برمی در او بیدار نمی و هرگز احساس نیاز به فكر كردن را

). تلویزیون با خصوصیات ویژۀ خود و تأكید 184، ص1388فر،  كنند (فهیمی سپس ارضا می
ای و حضـوری، همزمـانی، صـمیمیت، لـذت سـریع،       بر خصـلت رهبـری، اسـتنباط لحظـه    

شـده و   ب و حـروف چـاپ  های عاطفی و اسلوب بصری آموزش در تقابل با كتا العمل عكس
گـام،   بـه  خصوصیات متمایز آن و تمركزش بر منطق، تسلسـل تـاریخ، تنظـیم و تـدوین گـام     

گیـری اسـتداللی قـرار     بینی، نظم و انضباط، مراعات فاصله و حـدود و سـرانجام نتیجـه    واقع
  ).185گیرد (همان، ص می

تلویزیـون را   هـای سـنّتی توسـط    حل معضالت ناشی از تصرف جایگاه رسانه پستمن راه
شـاید  «داند، زیرا اساساً امكان این امر منتفی است. به گفتـۀ وی:   كنار گذاشتن این رسانه نمی

هایی مثل تلویزیون را محدود كرد، اما در ایاالت  بتوان حداقل در برخی از كشورها تأثیر رسانه
ـ   هایی خیلی دیر شده اسـت؛ آمریكـایی   متحده برای اعمال چنین محدودیت ل ایـن  هـا تحم

  ).186(همان، ص» چیزها را ندارند...
رویـۀ   هایی آن است كه اوالً سیاست گسـترش بـی   به هر حال، كمترین نتیجۀ چنین تفطن

های تلویزیونی و افزایش ساعات پخش آنها در كشورهایی مانند ایـران مـورد بـازنگری     شبكه
های آموزشـی بـا    رنامههایی پیگیر و منسجم در جهت توسعۀ ب جدی قرار گیرد و ثانیاً كوشش

ویژه در زمینۀ باورهـای دینـی صـورت گیـرد كـه       رویكرد تقویت خردورزی و تفكر منطقی به
از جمله، برنامۀ بحث و گفتگوی اعتقادی  _های سیمای جمهوری اسالمی  اخیراً برخی برنامه

از ایـن   های نسبتاً قابل قبولی نمونه _با حضور استاد سیدكمال حیدری در شبكۀ عربی الكوثر 
  اند. رویكرد را ارائه داده

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  ۵۵              شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون آسیب

 

  های سیاسی بندی . درگیر شدن در جناح10

های سیاسـی، یكـی    بندی های دینی تلویزیون و درگیر شدن آنها در جناح زدگی برنامه سیاست
ها بینجامد. در اینجا بـدون ورود   تواند به ناكارآمدی این برنامه هایی است كه می دیگر از آفت
كنـیم كـه در    به این اشارۀ كوتاه بسنده مـی » دین حكومتی«برانگیز  و چالش دار به بحث دامنه

هـای دینـی    هـا و برنامـه   داند، شبكه نظامی كه دین و سیاست را از یكدیگر قابل انفكاك نمی
تواننـد در قبـال حكومـت و نظـام اسـالمی       تلویزیون به عنوان یك نهاد حكومتی اصوالً نمی

را پیشۀ خود سازد. با وجود این، احسـاس مسـئولیت در    تفاوت باشند و سیاست سكوت بی
قید  قبال نظام و حمایت از آن به عنوان یك وظیفۀ دینی باید به دور از تعصب و جانبداری بی

تـوان بـا    و شرط و با رعایت اصول روشنگری و انتقاد سازنده صـورت گیـرد. بنـابراین، نمـی    
دینی به مسائل حكومتی، آن را باعـث اتخـاذ    های دیدگاهی موافقت كرد كه با رد ورود برنامه

گـری وضـع موجـود و درنتیجـه، موجـب       كارانه نسبت به حكومت و توجیه رویكرد محافظه
    ).292، ص1388كند (منتظرقائم و معتمدی،  رویگردانی مردم از دین تلقی می
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