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  :دهيچک

از يـا    پيـام   انتقـال .  اسـت   پيروان  هاي ها و گرايش و ايجاد و تغيير در نگرش  يدين  پيام  انتقال  براي  ابزاري  يندي  تبليغات

  نيـز ايـن    جمعـي  در سـطح . درخـ   و در سـطح   چهره به چهره  گيرد و يا از طريق مي  صورت  وسيع  در سطح  رساني پيام  طريق

  . اي ابزار رسانه  واسطه  گردد و يا به مي  افراد منتقل  و توسط  مستقيمبا روش ا يها  پيام

ايجاد   تأثير قرار دهد و ازطريق  را تحت  و عقول  عواطف  است  و توانسته  هبود  كاركردي  سنتي  در جوامع  سنتي  تبليغات

نيز )  گوينده(  متكلم  ولي  ،است  يند  پيام  حامل  كالم ، روش  در اين. دهد  را جهت  متدين  جامعه  و ارتباطي  اجتماعي  شبكه

  مخاطبان  درميان  هم  انساني  روابط،  است  چهره به لباً چهرهغا  ارتباطات  سازد و چون مي  را منتقل  ديني  و عواطف  احساسات

  .گيرد مي  شكل

بازخورد  ناآشنا  با مخاطبان  كمتر دارند و در ارتباط  عمقي  وليدارند، تر  وسيع  اي گستره  جديد اگرچه  اي رسانه  تبليغات

ها، در  روش  و جذابيت  و تنوع  مخاطبان  از كثرت  مندي رهبه  رغم علي ، مدرن  اي رسانه  تبليغات  بنابراين. ندارند  مستقيم

و ماندگار   ژرف  شكلي  را نيز به  و ديني  انساني  سازد و احساسات نمي  اي شده شناخته  و انساني  ارتباطي  شبكه  مدت  كوتاه

  .دهد تأثير قرار نمي  تحت

  آورده  فراهم  اي جديد رسانه  تبليغات  توفيق  براي  مناسب  ستري، ب ديني  و ساير جوامع  ايران  جامعه  فرهنگي  هاي زمينه

 ، اوليه  روابط  و اهميت  ميزان  كاهش  دليل  وجود دارد و به  جوامع  در اين  گسترده  در سطح  ديني  پيام  دريافت  آمادگي.  است

نفوذ   جديد، و همچنين  اجتماعي  در روابط  بلمتقا  اجتماعي  شناخت  و ضعف  ثانويه  هاي در گروه  رسمي  روابط  گسترش

ها و  پيام  در انتقال  اي كننده تعيين  توانند نقش جديد مي  جمعي  هاي رسانه ، تلويزيون  ويژه به  جمعي  هاي رسانه  گسترده

  .باشند  داشته  ديني  هاي آموزه
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و   گرايشات دهي دارند تا در جهت  ثير و نفوذ بيشتريها تأ باورها و آگاهي  و ترويج  تبليغ  در حوزه  جمعي  هاي رسانه

  جديد ممكن  هاي رسانه  از طريق  و احساسات  هيجانات  در حوزه  سنتي  محتواي  ارائه  بنابراين.  و احساسات  ايجاد هيجانات

و   ديني  در تبليغات  اي رسانهجديد   هاي روش  كارگيري  به  رسد نحوه نظر مي  به  اساس  اين بر. پديد آورد  تعارضاتي  است

  . باشد  ضروري  مدرن  هاي رسانه  هاي و قابليت  جديد جامعه  با شرايط  جديد منطبق  پردازي ها ونظريه روش  در اين  بازنگري

  ينداري، ابعاد ديغات سنتي، تبليجمع ي، رسانه هاينيغات دين، تبليد :دواژهيکل

  

  :مقدمه

 يها ، آموزهيغيگوناگون تبل يها ق روشياز طر. ن به مخاطبان استيام ديپابزار انتقال  ينيغات ديتبل

هدف . رنديگ ير آن قرار ميان تحت تاثنيرمتدين و غانيشود و مخاطبان اعم از متد يبه مردم منتقل م ينيد

است و در  ينيد يها الت آنان نسبت به آموزهين جلب افکار و تماانيرمتديخصوص غ در ينيغات ديتبل

اما در مورد گروه مهمتر مخاطبان . گردد يمنجر م ينيبه گسترش و توسعه قلمرو جامعه د ،قيتوفصورت 

در واقع . آنان است ينيشات ديباورها و گرا،ق شناختيتعم ينيغات ديان است، هدف تبليکه همان متدن

ت يکم عمدتآان، يرمتدنيکه در بخش غ ياست در حال يفيک ين بخش امريدر ا ينيدغات يهدف تبل

  . رديگ ينظر قرار م نداران مديقلمرو د

 تيتقو جاد ويند و به ايآفر يم يديجد يغات موثر و کارآمد، نگرشهايتبلنان، ير متديان غيدر م

 يها نگرش باورها و در زين نانيان متديدر م ينيد غاتيق تبليدرصورت توف. انجامد يم ينيد يها نگرش

  .ر در رفتار هم منجرشودييتواند به تغ يد که البته ميآ يد ميپد يراتييتغ آنان

تجارب . کنند يفا ميدر آن نقش ا يبر است و عناصر گوناگون و زمان يجيتدر يندير نگرش فراييتغ

و تقارن موضوعات مورد  ي، تداعيه اجتماعيا تنبيند اخذ پاداش ي، فرايجتماعا ت،ارتباطا يزندگ يجار

. د موثر استيجد يها ش نگرشيداير نگرش و پييل در تغيقبن ياز ا يند و اموريخوشا يها دهينظر با پد

 يها و القاء شناختها و جاذبه يبه تجارب و روابط اجتماع يده ق جهتياز طر يغيگوناگون تبل يروشها

 يدر واقع مومنان برا .ندينما يموضوع خود جلب م يالت مخاطبان را به سويشات و تمايمختلف، گرا

. است  يغات رسانه اي، تبل ينيغات ديتبل ياز شعب اصل يکيغ دارند و يز به تبلاين نيا ماندن ديزنده و پو

بر  يرگذاريت داشته باشند و از عهده تاثيو سنخ يغ همخوانيد با موضوع تبليبا غيتبل يروشهاعتاً يطب

در  ،غيلاقتضائات موضوع تبومخاطبان  يها يژگيد ويضرورتاً با ينيغات دين در تبليبنابرا. نديبرآمخاطبان 

ه ناظر به ک ينيغات ديت تبليحساسبا توجه به گر يبه عبارت د. رديمدنظر قرار گرسانه  يژگيکنار نوع و و

د به ابعاد و يدهد، هم با يراسخ مخاطبان را هدف قرار م يق و باورهايشات عمياست و گرا يامور قدس
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، يت ذهنيات و وضعيروح د و همتوجه نمو ينيده ديپد يها مولفهو عناصر  يعنيغ، يموضوع تبل ياجزا

  ؛ ينيدغات ين اساس در تبليارب .را مد نظر قرار داد مخاطبان يو فکر يعاطف

متناسب  ينيغات ديرد و تبليمورد توجه قرار گ يندارين و ديد يها د ابعاد و مولفهيک طرف بايـ از 

   .ابديبا آن ابعاد سازمان 

ستند و يکسان و همگن ني ينيغات ديد که مخاطبان تبلن نکته توجه نمويد به ايگر بايد يـ و از سو

  .دهد يمختلف مخاطبان به دست نم يها گروه يبرا يکسانيجه ياز هر روش، بازتاب و نت يريگ لزوماً بهره

مشروط به آن است که،  ينيغات ديق تبليتوف: ن فرض را مطرح ساخت کهيتوان ا ين، ميبنابرا

 يها ها و مولفه ج حوزهيو ترو يمعرف يبرا يغيمناسب تبل يها مخاطبان، روش يها يژگيمتناسب با و

د يک جامعه خاص، بايدر  ينيغات ديف تبليم کم و کين اساس، در ترسيبرا. انتخاب شود ينيمختلف د

، در يا م و رسانهيرمستقيغ يها ا روشيم و چهره به چهره، يمستق يها ک از روشيمشخص شود که هر 

در هر بخش،  ينيغات ديق تبليتوف يو برا. زان برد و نفوذ دارنديو به چه م ينيد يها ک از حوزهيکدام 

در واقع هدف ما در . د بهره گرفتيا مدرن باي يو سنت يرحضوريا غي يحضور يها ک از روشياز کدام

هاي مختلف تبليغات ديني،  هاي مختلف ديني، گونه اين مقاله آن است که دريابيم آيا در ابعاد و حوزه

اي و مدرن، کارکردي يکسان دارند؟ و آيا براي ترويج ابعاد  هاي رسانه هاي سنتي و روش روش شامل

هاي تبليغ ديني را متناسب با ابعاد و  توان از يک روش استفاده کرد، يا بايد روش مختلف دينداري، مي

غات يتضائات تبلو اق ينداريابعاد د ين اساس در ادامه مطلب به بررسيبرا.هاي خاص انتخاب نمود حوزه

  . م پرداختيدر هر بعد خواه ينيد

  

  يندارين و ابعاد ديف ديتعر

نظران  صاحب. اند آن برشمرده يبرا يگوناگون يها آن ابعاد و مولفه يل علمين و تحليف ديدر تعر

 و ياله بعد بر ف صرفاًياز تعار يبرخ. اند ر نمودهيو ابعاد آن را تصون يک از منظر خود ديمختلف هر 

از  يبعض. اند ز پرداختهيها و ابعاد آن ن ن حوزهييبه تع گريد ياند و برخ کردهد ين تاکيد يکيزيتافم

الت يگر، احساسات و تمايد يدانند و برخ ين ميصاحبنظران اعتقادات و باورها را محور و جوهر د

  .اند ن مطرح نمودهين بعد ديترمهمان را به عنوان يآدم

بر  ينيغات ديرات تبلين تاثييم به تبيم و بتوانين مسئله به دست آورياز ا ير روشنترينکه تصويا يبرا 

نو يمزمارتيج: ميده ين را ارائه مينظران برجسته حوزه د ف صاحبياز تعار يالً برخيم، ذيان بپردازيمتدن

ان بر جه ياله يا ن که حکمت و ارادهياعتقاد به ا يعنياست،  يسرمد ين اعتقاد به خدايد«: معتقد است

  ).٢٤ـ ١٩: ١٣٧٧گران، يستون و دلآ. (راند يحکم م
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ص همه ين عبارتست از تشخيد«: ديگو ين ميف ديدر تعر» ينقد عقل عمل«کتاب ت نامانوئل کا

ل يک قوه و تماين را يماکس مولر، د) ٢٣و  ٢٢ :١٣٦٩وم، يبه نقل از ه(" يف به عنوان دستورات الهيوظا

را تحت » تينها يب«سازد  يبشر را قادر م) رغم آن دوينه عل(ل داند که مستقل از حس و عق يم يرطف

  ).همان(ديگوناگون درک نما ياسام

ان را يات متدنين دارد که در آن سه عنصر احساسات، اعمال و تجربيگر از ديد يفيمز، تعريج  اميليو

ن به يد«: کند يد مياش تاک يآنهم در خلوت خصوص» يامر قدس«سازد و بر رابطه انسان با  يبرجسته م

است که خود  يا ک از افراد بشر در خلوت خودشان، به گونهيهر ات ياحساسات، اعمال و تجرب يمعنا

  ).همان(» .دننيب  يمرتبط م. پندارند يم يو قدس يرا با هر آنچه اله

ل شده از ين تشکيد«:ز پرداخته استين نيبه ابعاد دن يگر از ديد يفيکل پترسون در تعريما

افته يسامان  ييقت نهايکه حول مفهوم حق يو جمع ياز اعتقادات، اعمال و احساسات فرد يا مجموعه

و واکنش  يت متعاليت واقعيشوند و ناظر به ماه يم يهستند که صادق تلق ييها اعتقادات گزاره. است

رد و يگ يرا در برم ياخالق يک زندگيتا التزام به  ينياعمال از انجام شعائر د. مناسب نسبت به آن است

و جهان  ينسبت به زندگ ينيش بت و خشوع تا خويز از احساس خشيان نياحساسات مورد نظر اد

  .)٢٠:  ١٣٦٧گران، يپترسون و د(ر استييمتغ

در . اند شده ين معرفيد يف فوق سه عنصر اعتقادات، اعمال و احساسات به عنوان ابعاد اصليدر تعر

 شده است ين معرفيد ير برايز يها اند، ابعاد و مولفه نموده نظران ارائه ر صاحبيکه سا يگريف ديتعار

  ):١١٤ـ٩٦: ١٣٧٢، يخرمشاه؛ ٢٤: ١٣٧٧گران، يآلستون و د؛ ١٣٦٧ ، مزيج (

  ژه به جهانينگرش و) الف

  عت و خارج از اراده انسانيطب ير امور ماورايتاث) ب

   يو معرفت يبعد عقل) ج

  ن يو آرامش در د يجنبه عاطف) د

  يبودن روح، رستگار يو ازل ينگجاودا) هـ

  ييگرا سنت) و

  مقدس يايها و اش ها، زمان مکان )ز

  رمقدسيان امور مقدس و غيک ميتفک )ح

 يده ميد "گالک و استارک"در مدل  ينداريد يها از ابعاد و مولفه هاين دسته بندياز مشهورتر يکي

 يات دارند ، دارايکه در جزئ ياوانفر يبه رغم تفاوتها يان جهانين مدل ، همه اديبر اساس ا. شود 
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ن ابعاد عبارتند يا. درنظر گرفت  ينداريد يتوان آنها را به مثابه ابعاد اصل يهستند که م يکل ييحوزه ها

  : از 

ن بدان يروان هر ديرود پ يرد که انتظار ميگيرا در برم ييباورها) :   Ideological(  يبعد اعتقاد – 

  . اعتقاد داشته باشند 

 ير عبادات که انتظار ميمشخص نظ ينياعمال د) :   Ritualistic(  ينيا عمل دي يعد مناسکب –

  . ن آنها را بجا آورند يروان هر ديرود پ

عواطف ، تصورات و احساسات مربوط به ) :   Experimental(  ينيا عواطف دي يبعد تجرب – 

  .است  يدار متعالا اقتي ييت غايهمچون خدا که واقع يرابطه با وجود يبرقرار

 ينيد ديدر مورد اصول عقا ياطالعات و دانش اساس) :  Intellectual( ينيا دانش دي يبعد فکر – 

  . روان آنها را بدانند يرود ، پ يو کتب مقدس که انتظار م

باور ، عمل ، تجربه و دانش  يامدهايشامل پ) :   Consequential(  ينيا آثار دي يامديبعد پ – 

  )  ۱۶۴ – ۱۶۶ :۱۳۸۰،  يسراج زاده و توکل. ( ن يريروزمره فرد معتقد و روابط او با سا يزندگدر  ينيد

  

 يرا برا ياند و ابعاد ه دادهين ارايداز  يگريف ديندار، تعارينظران د متفکران مسلمان به عنوان صاحب

  : ميکن ياند که به چند مورد اشاره م ن برشمردهآ

که  يا ا را به گونهياست که صالح دن يمخصوص در زندگ ين روشيد«:معتقد است ييعالمه طباطبا

وجود  ييها د قانونيعت بايپس در شر. کند ين ميباشد، تام يقيحق يات دائميو ح يموافق کمال اخرو

از ). ٣٤٢ :٢زان، جلد يالم؟؟؟، ييطباطبا(»اج روشن سازديرا به اندازه احت يداشته باشد که روش زندگان

شه کند تا يکه بر انسان واجب است آن را پ يات و راه و روشيست جز سنت حين يزين چيد« ينظر و

زان، جلد يالم؟؟؟؟، ييطباطبا(» ندارد مگر سعادت يتيچ هدف و غايه يچ انسانيپس ه. سعادتمند شود

١٧٨: ١٦.(  

و  نيد، اخالق، قوانين مجموعه عقايد«: ن استين چنيد ياصطالح يمعنا يآمل يجوادعبداهللا از نظر 

  ).١١١: ١٣٧٧، يآمل يجواد(».ها باشد و پرورش انسان ياداره امور جامعه انسان ياست که برا يمقررات

مسلمان بودن، دو  يط عملين اسالم و شرايد يم ابعاد معرفتيف و ترسيدر تعر يابوحامد محمد غزال

را بشناسد، قت خود يحق: ز استي، معرفت چهار چيمسلمان«:را طرح کرده است يمقوله چهار بخش

 يارکان معاملت مسلمان. را بشناسد تقت آخريا را بشناسد و حقيقت دنيرا بشناسد، حق يتعال يخدا

ن فرمان ندرکن اول گذرا: آن دو که به ظاهر تعلق دارد. چهار است، دو به ظاهر تعلق دارد و دو به باطن

شت يمعاندر حرکات و سکنات و رکن دوم نگاه داشتن ادب است . نديگو» عبادان«حق است که آن را 
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پاک کردن دل است از اخالق  يکي: و آن دو که به باطن تعلق دارد. نديگو) عادات(» معامالت«که آن را 

گر رکن يند، و دين گويراه د» مهلکات و عقبات«ن اخالق را يا که ايده چون خشم و بخل و ريناپسند

: ١٣٦٨، يغزال(نديگو» اتيمنج«محبت  که آن را شکر و ده، چون صبر ويآراستن دل است به اخالق پسند

  ).٨و  ٧

  : کرد يبند دسته يدر سه بخش کل ين اسالم را در نگاه غزاليتوان ابعاد د ين ميبنابرا

  .ا و معرفت آخرتيمعرفت نفس، معرفت خدا، معرفت دن: شامل يـ بعد معرفت

  . عبادات و معامالت: شامل يـ بعد رفتار

  .اتيلکات و منجمه: شامل يـ بعد اخالق

پرداز مسلمان،  هينظرک يم که به عنوان يپرداز يم يمطهر يدگاه استاد مرتضيت به شرح ديدر نها

م يمجموعه تعال« ياز نظر مطهر. است هرفتين اسالم را پذيم ديگانه درباره تعال مشهور سه يبند طبقه

  : دهد يل ميسه بخش را تشک »ياسالم

ده و شناخت يل عقيتحص يفه فرد کوشش برايکه وظ ييزهايچ يعني): دياصول عقا(ـ اعتقادات ١

  . است يو علم يقينه برعهده انسان است، از نوع کار تحقين زميکه در ا يکار. درباره آنها است

د و از اضداد يارايشتن را به آن بيفه فرد مسلمان است که خويکه وظ ييها خصلت يعني: اتيـ اخالق٢

نه به عهده انسان است از نوع مراقبت نفس و ين زميکه در ا يکار. شتن را دور نگهدارديآنها خو

  . است يخودساز

، يو اخرو يوي، دنيو معاد يانسان، اعم از امور معاش ينيع يها تيکه به فعال يدستورات: ـ احکام٣

  . مربوط است يو اجتماع يفرد

ن مقاله، بر اساس يما در ا يکند، ول يان مين را بياز ابعاد د يها، بخش يک از طبقه بنديهر چند هر 

غات يانواع تبل يسازد در بررس يها، ما را قادر م يبند طبقهن يا. ميده يبحث را ادامه م يمطهر يطبقه بند

، يو اعتقاد يبه عنوان مثال، حوزه معرفت. ميقتر وارد مسئله شويدق يا و کارکرد آنها، به گونه ينيد

را از يدر آن موفق و کارآمد باشد، ز يرسانه جمع يريشود بکارگ ياعث مدارد که ب يها و اقتضائات يژگيو

حتوا و مخاطبان، به عرضه م يو اطالعات ي، عقليشناخت يازهايتوان متناسب با ن يها م ن رسانهيق ايطر

نظر قرار  خاص موضوع را مد يها يژگيد ويناچاراً با نه همين زميالبته در ا.پرداخت ينيد يها مفاد آموزه

  .ميهد

ک يرا از  يام واحديمخاطبان عام، پ يتوان برا يا ميکه آد روشن شود يبان حوزه، ين در ايبنابرا 

ر و سوء تفاهم از همه يتعب ءواز س يمشترک ارسال نمود و توقع واکنش مطلوب و مبرا يکانال و مجرا
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مناسبي براي  آيا رسانه هاي مختلف هر يك ظرفد مشخص شود که يگر بايد يو از سو. آنان داشت

  ؟ريخارائه هر يك از ابعاد ديني هستند يا 

  

  غات و انواع مخاطبانيانواع تبل

ام ممکن است از يانتقال پ. وجود دارد يگوناگون يها ام روشيک پيک موضوع و انتقال يغ يتبل يبرا

ه را مخاطب قرار دهد ک ييرد و جماعت گسترده و ناآشنايع صورت گيدر سطح وس يرسان اميق پيطر

 يجمع يها نجا ما با رسانهيدر ا. شناسند يام را هم نميگر ندارند و مبدا پيکديبا  يقبل ييچگونه آشنايه

و  يق حضورين کار را از طريتوان ا ين ميهمچن. با مخاطبان خود ندارند يميم که تعامل مستقيمواجه

 يشمار يب يالگوها يالت کلن دو حيعتاً در هر کدام از ايطب. چهره به چهره و در سطح خرد انجام داد

 ياز ابزارها يريگ ز بهرهيام و نيعمق پوشش پزان مخاطبان، يو مسطح ت، يث کميوجود دارد که از ح

  .تنوع و تعدد هستند يمختلف دارا

ت يها محور فعال ، بلکه انسان کند يفا نميا يادينقش ز يا ، ابزار رسانهينيغ ديتبل يسنت يها در روش

ا بزرگ ارتباط برقرار يکوچک  يجمع اب ابها خطيق گفتگو، استدالل يمبلغ از طر فرد. هستند يغيتبل

مخاطب  يت مبلغ برايغ شخصين شکل از تبليدر ا. دهد يات خود را به آنان انتقال ميکند و منو يم

غ که، اگر مبل ين معنيبد. شود يزان اعتماد موجود برقرار ميوند متقابل به ميشناخته شده است و اساساً پ

انات يبر ب يدييش به مثابه تايشود و رفتارها يرفته مياناتش پذيمورد اعتماد و وثوق مخاطب باشد، ب

   .گردد يبر مخاطب م يرگذاريند تاثيبخش فرا ، تداوميکالم

 يها يژگيو چهره به چهره است، و ين، که عمدتاً حضوريغ ديتبل يسنت يها در واقع در روش

و خالصه  يو رفتار ياخالق يها يژگي، ويب چهره، جاذبه ظاهريترک .ام هم مهم استيمبدأ پ يظاهر

ن روش عمق يدر ا. رديگ يا مخاطبان قرار ميمخاطب  يابياو مورد توجه و ارز يتيهمه وجوه شخص

ن دو يا. شود يعتاً محدود مياد است، اگر چه گستره و برد آن طبيار زيبر مخاطب بس ياثرگذار

تعداد  يدر روابط حضور يرا وقتيگر دارند، زيکديمعکوس با  ينسبت، )يعمق و گستردگ يعني(عنصر

ر کاهش يشود و قهراً عمق تاث يکم م يم و شناخت فرديابد، امکان تعامل مستقي يش ميمخاطبان افزا

کسان، اگر با يط يک معلم، در شرايک مبلغ همانند ياست که  ينيسه چنين مقايقتر ايم دقيترس. ابدي يم

 يت بهتريابد و از موقعي يارتباط با آنها م يبرقرار يبرا يشتريکمتر مواجه باشد امکان بتعداد مخاطبان 

 يشتريمتقابالً مخاطبان محدود هم شانس ب. شود يمر نگرش آنها برخوردار ييتالش به منظور تغ يبرا

  . ابندي يجه کسب اعتماد به او را ميق و در نتيدق يابيشناخت و ارز يبرا
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ست، بلکه روابط ين يمرسوم خطاب يها ان مبلغ و مخاطب محدود به روشيبطه مط راين شرايدر ا

 يها تيه در قالب فعالياول يتواند مکمل ارتباط رسم يشود که م ين برقرار ميان طرفيم يو متنوع يشخص

به کمک هم  يا و رسانه يغي، عناصر تبل(suplementation)تکلمه  ين طبق تئوريابنابر. باشد يا خطابه

به  يها ن، از روشيغ ديتبل يدر واقع در حوزه سنت. شوند ير نگرش مخاطب مييند و موجب تغيآ يم

اما در . گردد يمشود که حوزه خودآگاه با حوزه ناخودآگاه همراه  يغات گرم استفاده مياصطالح تبل

ها که  ن روشيدر ا. ام استيان مبدا و مقصد پيم يا ، ابزار رسانه واسطهيا د رسانهيجد يها روش

نجا لزوماً يدر ا. کند يام برقرار نميبا مبدأ پ يقيوند عميشود، مخاطب پ يسرد گفته م ياصطالحاً روشها

 ين اعتماديچن. حاصل شود  د براساس اعتماد به رسانهياز اعتماد با يست و بخشيشناخته شده ن اميپ مبدأ

شتر و يبا سهولت ب ياسيس يا حتياقتصادي  ،ياجتماع يالبته ممکن است در حوزه رفتارها و باورها

را  ييت بااليبا امور مقدس سر و کار دارد و حساس هن کيدر حوزه د يحاصل شود، ول ينه کمتريهز

جت حاز به يان ننين، متديدر عرصه د. اعتماد مخاطبان را جلب نمود يتوان به سادگ يزاند، نميانگ يبرم

ند يفراام بر يانتقال پ يرند و اعتماد به مبدأ و مجرايرا بپذ ياميتوانند هر پ يدارند و نم ينيو د يشرع

  .ام تقدم دارديتبادل پ

 يها که در روش يام هستند، در صورتير حامل انتقال پيفقط واژگان و تصاو يا رسانه يها در روش

در دعوت مردم  ينيو ع يشواهد عملچه بسا ست، و ين فقط به زبان ني، دعوت مردم به ديسنت يحضور

  . رگذارتر باشنديرساتر و تاث يانيو ب يزبان ياز روشهان يبه د

ام هم يام تنوع دارد، امکان جلب اعتماد به پيعالوه بر آنکه ابزار انتقال پ يسنت يها جه در روشيدر نت

رغم يعل يا رسانهد يجد يها اما در روش. ارتباط با آن فراهم است يق شناخت مبدأ آن و برقرارياز طر

د در ارتباط با مخاطبان يجد يا غات رسانهيتبل. ام محدود استيزان نفوذ پيم ،ده مخاطبانار گستريدامنه بس

سه يدهند و در مقا ير قرار ميت انسان را تحت تاثياز شخص يم ندارند و فقط ابعاديناآشنا بازخورد مستق

 .گذارند يمخاطبان برجا م يز شبکه ارتباطيو ن يبر عواطف انسان ير کمتريتاث يسنت يها با روش

 يندارين و ديج ديدر ترو يجمع يهم بر کاربرد رسانه ها يشتريب يرادات و نقدهايانها،يعالوه بر ا

 يسرعت است و فضا يرسانه ها ، فضا يفضا: از صاحب نظران معتقدند  يبرخ. مطرح شده است 

ت مناسک و يگر خاصيد يبرخ. ندو باهم ناسازگارند يآرامش است و ا ي، فضا ينيد يعبادت ورفتارها

ر يکه رسانه ها ، امکان مشارکت غ يدر حال ،دانند يبودن آن م يعبادات را حضور در جمع و جماعت

ا يون يزينندگان تلويل بيمخاطبان رسانه ها از قب. آورند  يدر عبادات را فراهم م يفعال و انفراد

ا يخانه خود به تماشا  در خلوتِتوانند ي، م ينترنتيا يمهاايا خوانندگان مطبوعات و پيو يشنوندگان راد
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. ( بپردازند ، بدون آنکه ناچار به حضور در مسجد و معبد شوند  ينيو د يعباد ياستماع برنامه ها

  )  ٣٣:  ١٣٨٤،  يمهدو

 يانه برايا تکثر گرايمختلف محافظه کارانه  يکردهايروان مذاهب گوناگون ، با روين ، پيبا وجود ا

رسانه ها تنها «ن باربرو معتقد است يمارت. کنند  يد استفاده ميجد يرسانه ها خود از ينيام ديانتقال پ

د را در يجد يند که رسانه هارقدرت آن را دااز مذاهب  يبرخ ،ستند ين ينيام ديانتقال پ يبرا يابزار

ست ، يصدا ن يکيزيت فيتقو يبرا يله اين رسانه ها صرفاٌ وسيا يعني. قرار دهند  ينيخدمت تجربه د

باربرو (  ».دهد  يم يديابعاد کامالٌ جد ينيو تجارب د يدر مراسم مذهب ينيان ارتباطات ديبلکه به جر

١٤٤:  ١٣٨٢ (  

روان ممکن ساخته اند يپ يرا برا ينيد از مشارکت ديجد ينوع يارتباط يگر ، رسانه هايبه عبارت د

 ينيشتر ديظهور  باعث مشارکت بنو يرسانه ها«ز معتقد است يمورداک ن. سر نبوده است يکه قبالٌ م

توانند از  يموءمنان پراکنده در سراسر جهان م. شوند  ياز مخاطبان در سراسر جهان م يريت کثيجمع

ن مومنان با يا. کنند  يرويشود ، پ يبه آنان ابالغ م يجهان يا انهيرا يگاههايق پايکه از طر يدستورات

مورداک ، (  ».نند يب يگر را نميکديم يهرگز بطور مستق يند وليآ ينترنت گرد هم مياستفاده از شبکه ا

١٣١:  ١٣٨٢  (  

ن رسانه ها يا« . به وجود آورده اند  يندارين و ديدر حوزه د يرات قابل توجهييمدرن تغ يرسانه ها

 يدر حوزه ها ينيد يساخت معان يقدرتند و مواد خام الزم برا يدارا ينيد يامهايدان پلبه عنوان مو

ل هستند يقا آن يبرا ينينقش شبه د ياست که برخ ينقش رسانه ها به حد. آورند  يا فراهم ممختلف ر

  ) ۱۳۸۲،  يهوور و الندبا( ».آورند  يان ميسخن به م)   ediated religion( ين رسانه ايو از د

  

  يريجه گيبحث و نت

انسانها را تحت  يها نگرشها و  يرياز آموزه ها، هنجارها و ارزشها، جهتگ ين به عنوان منظومه ايد

و  ي، اخالقيحد و حدود رفتار ،آموزد يروان ميرا به پ ين راه ورسم زندگيد. دهد ير قرار ميتاث

  .گردد ينان ميمتد يدر زندگ ينيو قداست آفر يکند و موجب معنابخش يم ميآنان را ترس ياعتقاد

ان است که مخاطب يشهاينگرشها و گرات يا تقوين و اصالح يام ديانتقال پ يبرا يابزار ينيغات ديتبل

م يمستق يا با روشهايرد و يگ يع صورت ميوس در سطح يجمع يتوسط رسانه ها يام رسانيق پيا از طري

  . شوديو چهره به چهره در سطح خرد انجام م

بوده و  يکارکرد ياست، در جوامع سنت يم و حضوريمستق يبر روشها يکه مبتن يغات سنتيتبل 

جامعه  يو ارتباط ياجتماعجاد شبکه يق اير قرار دهد و از طريعواطف و عقول را تحت تاثتوانسته است 
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، مخاطبان خاص هستند و قدرت انتخاب برنامه و  ينيغ ديتبل يسنت يدر روشها .ن را جهت دهديمتد

در قبال  ،ميند ارتباط مستقيک فرايروند و در  يآنها خود به استقبال مبلغ م .ام رسان را دارنديام و پيپ

ان يم يو همدل يهمزبان ين روشها نوعيدر ا. دارند  يرا ابراز م ينيع يبازخوردهاام يافت پيارسال و در

ام يپ يرفتار ين الگوهايو همچن يکيزيد و اداها و حرکات فيآ يام به وجود ميرنده پيفرستنده و گ

 يام رسانيمکمل پ ير زبانيو غ ير کالميغ يدر واقع ابزارها. ند يآ يان و خطابه ميرسانان به کمک ب

ز احساسات و عواطف ين) ندهيگو(متکلم ين است، وليام دين روش اگر چه کالم حامل پيدر ا .است 

ان مخاطبان يهم در م يسازد و چون ارتباطات غالبا چهره به چهره است، روابط انسان يرا منتقل م ينيد

ا يرد و واعظ يگ يک معبد شکل ميا در يمسجد  مثالٌ در ينياجتماع د يجه وقتيدر نت. رد يگ يشکل م

ن ين طرفيواسطه ب يم و بيارتباط مستق يپردازد ، نوع يم يراد سخنرانيا ايبه گفتگو  نانيمتد اب سخنران

    . د يآ يبه وجود م

که چه بسا  يمخاطبان. مخاطبان رسانه مخاطبان عام هستند  يرسانه ا يکه در روشها يدر حال

 يام رسانه قرار گرفته اند و لزوماٌ دست به انتخاب برنامه هايدر معرض پ يناچار اي يبصورت تصادف

 يا رد و در واقع رابطهيگ يام شکل نميمبدا و مقصد پ انيم ميتقسن روشها تعامل ميدر ا. رسانه نزده اند 

  . شود يبرقرار مه يک سوي

ل وجود واسطه يبه دل واتوان است ن ام هميجانات مبدا پيدر انتقال احساسات و هالبته  يرسانه جمع

  . رديگ يشکل من آنها يب يا سطحيو محدود  يتصنع يان دو طرف، رابطه ايم

کمتر دارند و در ارتباط با مخاطبان  يعمق يول ،ع تريوس يد اگر چه گستره ايجد يغات رسانه ايتبل

ک طرف عواطف يده و از ش يتک ساحت يغات رسانه اين تبليبنابرا. م ندارند ينا آشنا بازخورد مستق

غات ين تبليبنابرا. دهد ير قرار ميرا کمتر تحت تاث يگر شبکه ارتباطات اجتماعيو از طرف د يانسان

ت روش ها در کوتاه مدت شبکه ياز کثرت مخاطبان و تنوع و جذاب يرغم بهره منديمدرن عل يرسانه ا

ژرف و ماندگار  يز به شکليرا ن ينيو د يسازد و احساسات انسان ينم يشناخته شده ا يو انسان يارتباط

  . دهد  ير قرار نميتحت تاث

غات يق تبليتوف يمناسب برا ي، بستر ينير جوامع ديران و سايجامعه ا يفرهنگ ينه هايزمالبته، 

ن جوامع وجود يدر سطح گسترده در ا ينيام ديافت پيدر يآمادگ. فراهم آورده است  يد رسانه ايجد

ه و يثانو يدر گروهها يگسترش روابط رسمر اثر ب ،هيت روابط اوليزان و اهميش مل کاهيدارد و به دل

 يل نفوذ گسترده رسانه هاين به دلي، و همچنديجد يمتقابل در روابط اجتماع يعضعف شناخت اجتما

امها و يدر انتقال پ ين کننده اييتوانند نقش تع يد ميجد يجمع يون ، رسانه هايزيژه تلويبه و يجمع

  . داشته باشند  ينيد يه هاآموز
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دارند تا در جهت  يشترير و نفوذ بيها تاث يج باورها و آگاهيغ و ترويدر حوزه تبل يجمع يرسانه ها

است که احساسات و عواطف در  ين مقوله ايدر واقع د. جانات و احساساتيجاد هيشات و ايگرا يده

تر و  يقو  يها ، احساسات و عواطف به شکلان انسانيو زنده م يار پررنگ است و در روابط واقعيآن بس

ن اساس گسترش يبر ا. ديآ يکه با واسطه رسانه به وجود م يابد تا در ارتباطاتي يان ميماندگارتر جر

 يعني ،ب زا باشدين آسيد يبرا يند از جهتاتو ي، م ينيمختلف د يحوزه ها استفاده از رسانه در ابعاد و

 يدا ميبه نام رسانه پ يخارج شود و واسطه ا حالت چهره به چهره که از يدر روابط ينيد يده هايپد

ده يک پديدر . برد  ين ميرا از ب يام قدسيت پيا ماهيکند  يت ميط رسانه گاه قلب واقعين شرايدر ا،کند 

اء يمانند اح يم و بال واسطه با خدا داشتن در مراسميا ارتباط مستقيداشتن ،  ينياحساس تجربه د ينيد

  ش آن در رسانهيکه نما يدر صورت. است  يعاد يلي، خ ينيد يه و تاثر در عزاداريا گريجد در مسا

تواند آثار  يحوزه ها م يدر برخ ينيام ديشدن پ يبنابر رسانه ا. شود  يآزارنده م يو گاه يتصنع

پررنگ ت و احساسات يکه نقش معنو ينيو تجربه د يعاطف يژه در حوزه هايبه و .داشته باشد يانباريز

معکوس و مخرب  يا حتيغ را ناقص يتبل يتواند اثر گذار يبه نام رسانه ، م ياست ، ورود واسطه ا

  . سازد 

ممکن  ،ديجد يق رسانه هاياز طر ،جانات و احساساتيدر حوزه ه يسنت ين ارائه محتوايبنابر ا

پر  يهمراه با رفتارها ينه زنيو س يانعکاس مجالس مداح ،به عنوان مثال. د آورد يپد ياست تعارضات

ر يتاث چه بسا)را بازتاب دهد  ياحساس يند فضااتو يکه طبعاٌ نم( ون يزيجان در تلويتحرک و پر ه

 .به سبک شدن و وهن برنامه ها منجر گردد اي د ويجاد نمايا يننده داشته باشد و دلزدگيمعکوس بر ب

ختن و يهمراه است ، مانند اشک ر يابعاد عاطفبا که  ينيد يجمع يبرنامه ها يبرخن است يهمچن

  .  يو عزادار يخوان ا مجالس روضهيل اعتکاف ياز قب ينيمناسک د يمناجات کردن در برخ

از  يکردن بعض يد آگاهانه و هوشمندانه از رسانه ايبا ينيرسد مبلغان د ين اساس به نظر ميبر ا

را يز. د ننز کيگردد ، پره ير منان بيمتد يدارد و به تجربه شخص يکه جنبه خصوص ينيد يمقوله ها

. جلوه دهد  يو تصنع يکند و آنها را صور يتواند آن را از محتوا خال ين مقوالت ميشدن ا يرسانه ا

و  يو فرهنگ يط اجتماعي، متناسب با شرا ينيغات ديرسانه در تبل يريوه بکارگيدر ش ين بازنگريبنابر ا

ن يج ديترو يبرا يجمع يدر کاربرد رسانه ها ديبا .ست ک ضرورت ايرسانه ها  يتهايز با لحاظ قابلين

ن يغ تمام حوزه ها و ابعاد دين رسانه ها در تبليا يريو از بکارگ کردتها توجه يط و محدوديبه شرا

در  ينيباورها و اعتقادات د يو حت ينيمانند دانش د ييدر حوزه ها يغات رسانه ايتبل. اجتناب نمود 

ز انعکاس ين ينيدر حوزه رفتارها و مناسک د. ت کاربرد داشته باشد يلتواند قاب يسطح گسترده م

ژه در حوزه ياما به و. اورد يبه بار ن يتواند منشا اثر باشد و حداقل عوارض نامطلوب ياثر گذار م يالگوها
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مخاطب دارد ،  يام از سويرش پيدر پذ يام نقش مهميکه اعتماد به مبدا پ يو امور معنو ينيتجارب د

،  ياجتماع يها يژگيد متناسب با وين دقت بايا. در کاربرد رسانه الزم است  يشتريو وسواس ب دقت

د يبه عنوان مثال با .رسانه باشد يهايام و باالخره توانمنديام ، مبدا پيمخاطبان ، ابعاد پ يو فرهنگ يخيتار

ر رسانه يا در سايو ، و يرادا در يون مناسبتر است يزيدر تلو ينيم دياز موضوعات و مفاه يد طرح بعضيد

مناسب  ينيطرح مباحث د ين رسانه ها احتماالٌ براياز ا يبرخ  .نترنتيا ايد مانند مطبوعات و يجد يها

ت ين وضعيا. انتخاب برنامه دارد  يبرا يدارند و مخاطب توان باالتر يشتريب يريرا انعطاف پذيترند ، ز

ن انتخاب رسانه يبنابر ا. شود  يده ميون ديزياس با تلويدر ق و ،يددر را ينترنت و تا حدوديژه در ايبه و

 ديبه ناچار با هم  يگردد و در موارد يم يتلق يتايک ضرورت حي ينيغ ابعاد مختلف ديتبل يمناسب برا

  . اجتناب نمود  ينيد يده هايکردن پد ياز رسانه ا
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