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چکيده

مذهب و رسانه دو پديدة بسيار مهم در جوامع خاورميانه در عصر حاضر است. در اين جوامع، 

رسانه بازيگري جديدالورود محسوب مي شود که قدمت حضور جدي آن در عرصه هاي مختلف 

ــد؛ در حالي که مذهب در قرون و هزاره هاي متمادي  ــده مي رس اين جوامع به زحمت، به يک س

يکي از عناصر اصلي کهن و مهم در ساختار جوامع منطقة خاورميانه به شمار می رفته است. اين 

مقاله تالشي است براي بررسي ابعاد گوناگون مواجهة اين دو پديده در جوامع خاورميانه، به طور 

ــده است تا راه هاي متفاوت و گوناگوني  ــعي  ش عام، و جامعة ايراني، به طور خاص، و در آن س

واکاوي شود که رسانه همچون ابزاری له و عليه مذهب ظاهر شده است و نشان داده شود که 

چگونه مذهب توانسته است در بسياري از مواقع رسانه را به خدمت خود بگيرد و چگونه در 

ــانه، از در جنگ و ستيز با آن درآمده است. مقالة  ــاس تهديد از جانب رس برخی مواقع با احس

حاضر بر اين فرضيه استوار است که تعامل و تقابل ميان رسانه و مذهب تأثيرات عميق و مهمي 

بر جوامع مطالعه شده و نيز بر چگونگي شکل گيري فرهنگ سياسي و اجتماعي اين جوامع بر 

جاي گذارده است؛ تأثيراتي که ابعاد آن مي تواند در مواجهة سنت و مدرنيته و فرجام آن نقشی 

تعيين  کننده داشته باشد.
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مقدمه  
در چند دهة اخير و به ويژه از سال هاي نيمة دوم قرن بيستم به اين سو، خاورميانه موضوع 
ــي و  ــگران و تحليلگران در حوزه هاي مختلف سياس ــم مطالعه براي پژوهش ــذاب و مه ج
ــائل خاورميانه ـ از  ــيعي از مس ــت. اين مطالعات و تحقيقات طيف وس ــادي بوده اس اقتص
چگونگي ساختار دولت در اين جوامع گرفته تا ريشه يابي منازعات و بحران هاي موجود در 
ــش گرفته است. با اين همه، در برخي حوزه ها، از جمله در حوزه هاي  منطقه ـ را زير پوش
ــمگيري در منابع موجود دربارة خاورميانه ديده می شود که در ميان آنها  فرهنگي، خأل چش
مي توان به مباحث مربوط به مذهب و رسانه و چگونگي رابطة اين دو در جوامع خاورميانه 

اشاره کرد.
ــه دين  ــگران مهد و محل تولد س منطقة خاورميانه را همواره، اغلب مورخان و پژوهش
ــناخته اند (پانياني۱، ۲۰۰۵: ۹۲). اگر  ــيحيت و اسالم ش ــماني يعني يهوديت، مس بزرگ آس
ــاکن در آن را نام ببريم، بدون  ــا و جلوه هاي مهم خاورميانه و مردمان س ــم ويژگي ه بخواهي
ــت. جاناتان فاکس در زمرة  ــر به مذهب در زمرة اين جلوه هاس ــک مذهب و تعلق خاط ش
ــت که بر اين واقعيت صحه گذارده است و اذعان مي کند که يکي از ادلة  ــمنداني اس انديش
ــت؛ منطقه اي که  مهم براي اثبات جايگاه مهم مذهب در خاورميانه، اهميت تاريخي آن اس
منشأ ظهور سه دين بزرگ در جهان بوده است. به عبارت ديگر، از نظر وي قدمت و اهميت 

جايگاه مذهب در خاورميانه آن را از ساير جوامع متمايز مي کند (فاکس۲، ۲۰۰۱). 
ــر دارند، در کنار  ــردم خاورميانه به آنها تعلق خاط ــر اديان و مذاهبي که م ــوع و تکث تن
شيفتگي، تعصب و دلدادگي آنها به مذهب و اعتقادات مذهبي خود به عالوة تأثيرات عميق 
ــي و فرهنگي آنها، همه و همه،  ــکل گيري هويت تاريخي، سياس اين باورهاي مذهبي در ش
مؤيد اين نظريه است که مذهب پديده ای استثنايي و فوق العاده در جوامع خاورميانه است. 
ــوي ديگر، رسانه پديده اي نو و جديد در جوامع خاورميانه است که از آغازين روزها  از س
ــال هاي حضور در اين جوامع، با معضالت جّدي بسياري مواجه شده است. مهم ترين  و س
ــاير بازيگران اصيل و کهن در اين جوامع  ــتي با س اين معضالت يافتن راهي براي هم زيس
ــاس  ــت که در رأس آنها مذهب، رهبران مذهبي و نهادهاي مذهبي بوده اند. بر اس بوده اس
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2- Fox
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ــتي با تنش، منازعه و تالش براي حذف  ــواهد تاريخي، در برخي از دوره ها، اين هم زيس ش
ديگري از ميدان همراه بوده و در پاره اي از زمان ها به نوعي هم زيستي مسالمت  آميز تبديل 

شده است.

نخستين رويارويي ها 
ــاي اجتماعي در جوامع  ــرة آخرين گروه ه ــالم در زم ــه رهبران مذهبي در جهان اس گرچ
خاورميانه بودند که به اهميت، تأثير و جايگاه رسانه پي بردند، اما اين تأخير در به رسميت 
شناختن جايگاه رسانه به رهبران مذهبي در خاورميانه منحصر نبوده است و به نوعي، می توان 
ــفيلد در زمرة  ــاير مناطق و جوامع نيز تعميم داد. هورس ــه رهبران ديگر اديان در س آن را ب
نويسندگاني است که اين مسئله را به خوبي دريافته و گفته است که آگاهی نداشتن رهبران 
و نهادهاي مذهبي به جايگاه بنيادين رسانه، در آنچه که وي آن را «شکل دهي فرهنگي»۱ در 
ــرمايه گذاري در آن و  جوامع مي نامد، به ناتواني آنها در تعامل با آن و نيز ناتواني آنها در س

نهايتًا، توسعه نيافتگي سنت هاي مذهبي منجر شده است (هورسفيلد۲،.(۱۶۷ :۱۹۹۷ 
ــم، درمي يابيم که رهبران  ــه اي به اين پديده بنگري ــا اين حال، اگر از ديدگاهی مقايس ب
ــتر و ديدی بازتر با رسانه  ــيعه، به ويژه در ايران، با انعطاف پذيري بيش و نهادهاي مذهبي ش
ــده اند و بالطبع، با سرعت بيشتر و در ابعاد وسيع تري مواضع و رويکردهاي خود  مواجه ش

را در قبال آن تصحيح و تعديل کرده اند.
ــؤاالت جديد و با زير سؤال  ــانه در اولين ظهور خود در جوامع خاورميانه، با طرح س رس
بردن اصول بنيادين مذهب و با هدف قرار دادن طيف گسترده اي از مخاطبان خود در خانه هاي 
ــمنی بي رحم را به نمايش گذارد که از در مواجهه و رويارويي همه جانبه  آنان، جلوه اي از دش
ــانه در  ــتي از مواضع خصمانة رس ــت. احتمالًا، يک چنين تلقي و برداش با مذهب درآمده اس
مقابل مذهب بود که اولين عکس العمل هاي رهبران و نهادهاي مذهبي را در برابر رسانه شکل 
ــت تا در فتاواي خود حکم به تحريم آن بدهند. بدون ترديد، در پس اين  داد و آنان را واداش
ــانه، ترس و بيم آنان از اين بود که مبادا رسانه پيروان آنان را ـ که عمومًا  مقابلة قهرآميز با رس
مردمان متدين و دين دار بودند و اکثريت قريب به اتفاق جامعه را تشکيل مي دادندـ  به عبور از 

1 - Cultural Formation
2- Horsfield
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خطوط قرمز تعريف شده در دين سوق دهد و دين و اعتقادات ديني آنان را به تباهي بکشاند. 
ــة ايراني و نحوة عکس العمل علما و مراجع تقليد در ايران، در قبال اولين حضور راديو  جامع
ــن از اين رويارويي  و تلويزيون در منازل ايرانيان در دهه هاي ۵۰ تا ۷۰ ميالدي نمونه ای روش
ــانه است؛ در آن زمان، مراجع تقليد مقلدان خود را از خريد و فروش  اوليه ميان مذهب و رس

و استفاده از راديو و تلويزيون برحذر مي داشتند (امام خميني، ۱۳۶۲: ۳۵۳).
با اين همه، اين رويکرد و نگاه سنتي به رسانه با وقوع انقالب اسالمي در ايران و در پی 
ــتخوش  ــيدن مذهب و رهبران مذهبي در جامعة ايراني، به کلي دگرگون و دس به قدرت رس
ــد. دستيابي به قدرت سياسي، که با دستيابي به رسانه در عرصة  تغييرات عميق و بنيادي ش
ــانه وقوف  ــد تا رهبران مذهبي به نقش تعيين  کنندة رس ملي همراه و همگام بود، باعث ش
ــالحی کارآمد و مؤثر بهره  ــري پيدا کنند و از اين پس، از آن همچون س ــر و عميق ت جامع ت

گيرند؛ به همان گونه اي که مخالفان و معارضان آنها تا کنون از آن استفاده مي کردند.
اين رويکرد جديد را به خوبي، می توان در جملة معروف امام خميني، که در آن از راديو 
و تلويزيون به عنوان دانشگاهی عمومي و ملي ياد کردند، مشاهده و فهم کرد (امام خميني، 
۱۳۵۹: ۲۰۳). از اين منظر، رسانه به مثابة ابزاري بود که مي توانست براي آموزش هر ملت 
يا به فساد و تباهي کشاندن آن به کار گرفته شود (امام خميني، ۱۳۵۹: ۱۷۵).اين واقعيت که 
ــون، مراجع تقليد و رهبران مهم مذهبي، از قم گرفته تا نجف و از تهران تا بيروت،  ــم اکن ه
ــبکة جهاني اينترنت راه اندازي کرده  اند  ــايت هاي مخصوص به خود را در ش همگي وب س
ــان از  ــالش بي وقفه اي را در جذب مخاطبان خود در مقياس جهاني صرف می کنند، نش و ت
ــن امر همچنين گواهي بر اين  ــانه دارد. اي ــک چرخش عمده در رويکرد آنان در قبال رس ي
مدعاست که رسانه و مخصوصًا رسانه هاي الکترونيکی چه تأثير شگرفي بر رهبران مذهبي، 
اعم از سنتي و نوگرا گذارده و چگونه آن را از پلي به سوي جهنم به سکويي براي دعوت 

به رستگاري تبديل کرده است.۱

ــايت هاي متعلق به رهبران مذهبي شيعه و مراجع تقليد لطفًا به لينک هاي زير  ــاهدة نمونه هايي  از وب س ١ - براي مش
رجوع کنيد:

http://lankarani.com/
http://www.noorihamedani.com/
http://www.khamenei.ir/
http://www.salehin.com/ 
http://www.jannaati.com/
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ــوص در جامعة ايراني، با راه اندازي  ــانه، به خص مواجهه و رويارويي ميان مذهب و رس
شبکه هاي تلويزيون ماهواره اي از سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به اين سو، وارد مرحله ای جديد 
ــبکه هاي ماهواره اي ـ که عمدتًا در  ــد. اوج اين رويارويي زماني بود که برخي از اين ش ش
ــط و از آنجا پخش مي کردندـ   ــتان برنامه هاي خود را ضب ــدة آمريکا و انگلس ــاالت متح اي
ــکارا، با مذهب و باورهاي مقدس و مذهبي مخاطبان خود رفتاري به شدت خصمانه را  آش
ــات کردن جامعة ايران و ايجاد   ــبکه ها بي ثب ــش گرفتند. گرچه در اهداف غايي اين ش در پي
ــي و حتي براندازي حکومت ديني در ايران به چشم می آمد، اما نوک پيکان  تغييرات سياس
حملة آنها متوجه دين و اصول و فروع دين در چارچوب تفکر و دکترين شيعي بود. هدف 
ــؤال بردن مباني  ــرار دادن اصول و مفاهيمي همچون توحيد، نبوت ، معاد يا زير س ــه ق حمل
ــفي و عقالني اعمالی چون نماز، روزه، زکات، حج و... در زمرة اين کارها بود.۱ نکتة  فلس
مهم و جالب توجه در اين خصوص آن است که اين هجوم بي سابقة تبليغاتي عليه مذهب 
ــد و حتي در ميان مخاطبان  ــود را در ميان مخاطبان خود باز کن ــت جاي خ هيچ گاه نتوانس
ــت حداقل مخاطبان را جذب کند. با اين همه، اين پديدة جديد  غيرمذهبي خود نيز نتوانس
ــردم و مخصوصًا جوانان را به طور جدی تهديد می کند،  ــون خطری بالقوه که تودة م همچ
ــت تا تمهيداتي را براي  توجه رهبران مذهبي را به خود جلب کرد و آنان را به فکر واداش

مقابله با آن بينديشند (مؤمن۲، ۱۹۸۷: ۱۸۶). 
ــان مي دهد که به چالش کشيده شدن مذهب توسط  ــد به خوبي نش آنچه تاکنون گفته ش
رسانه، چگونه فرصت ها و تهديدهاي متفاوتي را پيش پاي آن گذاشته است. در برشمردن 
ــانه براي مذهب به ارمغان آورده است، مي توان به سه  فرصت هايي که مواجهه با پديدة رس

فرصت زير اشاره کرد:
ــت تا به طور جدي،  ــانه رهبران و نهادهاي مذهبي را واداش ۱. رويارويي با پديدة رس
ــند و براي زدودن ابهامات و تشکيکاتي که  ــؤال هاي نو در حوزة انديشه ديني بينديش به س
http://www.saafi.net/
http://www.almodarresi.com/
http://www.bayynat.org/ 
http://www.saanei.org/
http://www.mesbahyazdi.org/

۱ -  به عنوان مثال مي توان از شبکه هاي ماهواره اي از قبيل کانال يک و پارس نام برد که بخش وسيعي از برنامه هاي آنها با 
اين هدف توليد و پخش مي شود.

2 - Momen
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ــانه هاي جديد بر ذهن و انديشة مخاطبانشان سايه افکنده است، به  ــتفاده از رس در پرتو اس
ــند. اين امر رهبران نهادهاي مذهبي را مجبور کرد  ــخ هايي نو و قانع کننده باش فکر ارائة پاس
ــاس و محور  ــا گفتمان و گفتگوي تازه اي را با مخاطبان خود بنيان نهند، گفتگويي که اس ت
آن ارائة پاسخ هاي قانع کننده به سؤال هاي بي حد و مرز مخاطبان بود، نه وعظ و خطابه اي 

يک طرفه.
ــؤاالت و انتقادات دريافتي از رسانه هاي محلي، ملي و فرامرزي  هر چه حجم و ابعاد س
ــعت بخشيدن به افق ديد مذهبي  ــد، تالش نهاد مذهب و متوليان آن براي وس ــتر مي ش بيش
ــد. اين روند  ــتر مي ش ــتر و بيش و تطبيق جهان بيني مذهبي با جهان مدرن و الزامات آن بيش
به سرعت، به ظهور نسلی جديد از متفکران مذهبي وفادار به جايگاه سنتي مذهب در جامعه 
و حتی فراتر از آن منجر شد. روند فوق به طور بالقوه خبري خوب و مبارک براي مذهب 
ــاختن بنيادهاي نظري آن، ارتقاء جايگاه آن در  ــمار می آيد و مآلًا، به معناي توانمند س به ش
ــاير بازيگران عرصة  ــاي آن براي ايفاي نقش مؤثر و فعال با س ــه و تقويت ظرفيت ه جامع

اجتماع در عصر جهاني شدن است.
ــان آورده، ابزار  ــانه براي مذهب به ارمغ ــت دومي که رويارويي با رس ــتاورد مثب ۲. دس
ــترس آن قرار داده است. رسانه ها، به طور  ــت که در دس منحصر به فرد و خارق العاده اي اس
ــار در تاريخ حيات مذاهب،  ــی، به طور خاص، براي اولين ب ــانه هاي الکترونيک عام، و رس
نهادها و رهبران مذهبي را به وسيله و ابزاري مجهز کرده است که مخاطبان آنها را از حيث 
ــي به  ــش، به طور تصورناپذيری افزايش داده و دسترس ــداد، ابعاد، و قلمرو تحت پوش تع

مخاطبان را به نحوي انقالبي تسهيل کرده است.۱
ــد، به سرعت به عنوان  ــر به آن نگاه مي ش  اين ابزار جديد که در بدو امر، به ديدة منبع ش
منشأ خير و به  مثابة فراگيرترين، کوتاه ترين، کم هزينه ترين و مؤثرترين ابزار براي انتقال پيام 
دين به توده هاي مردم مطرح شد. اينک در سال هاي آغازين سدة اول از هزارة سوم ميالدي، 
ــمي مذهب به نقش مؤثر و سرنوشت ساز رسانه در شکل دهي به  ــمي و غيررس متوليان رس
ــد و به طور روزافزوني براي تعامل بهتر و مؤثرتر با آن ابزار  ــگ در جوامع اذعان دارن فرهن

۱ - براي مطالعة بيشتر در خصوص روندهاي نوظهور در تعامل رسانه و مذهب رک به: 
 White, R. A (1997). Religion Media in the Construction of Culture, in: Stewart M. Hoover, 
Knut Lundby, Rethinking Media, Religion, and Culture, London: Sage Publications Inc.(pp. 
37-64)
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تمايل و عالقه مي کنند (باداراکو۱، ۲۰۰۵: ۸). 
ــدگاه برخي صاحب نظران جذاب ترين وجه اين ابزار جديد براي نهادهاي مذهبي  از دي
ــت.  ــردن زمينه براي نوعي ديالوگ همزمان و دوطرفه براي مبدأ و مقصد پيام اس ــم ک فراه
ــت که ابزاري همچون اينترنت به  مثابة هديه اي براي پراکندن کالم پيامبر (ص)  از اين روس
ــالم به همراه داشته است  ــياری براي اس ــت که ثمرات و فوايد بس در اقصي نقاط جهان اس
ــانه و اشتراک منافع آنها در تأثيرگذاري  (رحيمي، ۲۰۰۳). از اين منظر، تعامل مذهب و رس

بر فرهنگ و جامعه، نوعي رابطة پيچيده و متداخل را براي آنها به وجود آورده است.
ــانه ها در اختيار مذهب و افراد و گروه هاي  ــومين فرصت مناسبي را که عصر رس ۳. س
ــراي يافتن يکديگر،  ــوب فراهم کردن زمينه هاي الزم ب ــت، در چارچ مذهبي قرار داده اس
ــط و گسترش شبکه هاي ارتباطي  ــتمر با يکديگر و ايجاد و بس برقراري ارتباط مؤثر و مس
ــتين  ــانه هاي نوين براي نخس ــي، ملي و فراملي ميان يکديگر می توان توضيح داد. رس محل
ــنتي مذهبي گرفته تا گروه هاي داراي  بار، براي زيرمجموعه هاي نهاد مذهب، از مدارس س
ــات مذهبي و نيز تک تک افرادي که مذهب و افکار و باورهاي مذهبي مشترک آنان  گرايش
را در صفی واحد قرار داده است، اين امکان را فراهم ساخت تا در قالب شبکه هاي کوچک 
ــتراک گذاردن فهم ها و  ــکيل اتاق هاي فکر مجازي با به اش و بزرگ به هم بپيوندند و با تش
برداشت هاي خود از مذهب، به نوعي هم انديشي جمعي و مفاهمه ای نوين دربارة مقوالت 

ديني دست يابند.
ري تکيه، يکي از صاحب نظران مباحث مربوط به خاورميانه، اين نظريه را به ويژه دربارة 
ــي مهم و  ــانه ها در حال ايفاي نقش ــع خاورميانه تأييد مي کند و اظهار مي دارد که رس جوام
ــر  حياتي در تغيير چهرة جوامع خاورميانه از طريق متصل کردن حلقات نخبگان در سراس
ــن واقعيت که در خاورميانة  ــاهدة وي، اي ــتند.۲  بنا بر مش خاورميانه از تهران تا قاهره هس
ــرية «الدعوه»، ارگان اخوان المسلمين مصر، را می توان از فروشگاه های  امروز به راحتي نش
مطبوعات در کشورهاي حاشية خليج فارس خريد يا روزنامة اسالم گراي «السبيل» اردن با 

1 -  Badaracco
ــوراي روابط خارجي آمريکا نيز  ــة مطالعات خاور نزديک واشنگتن است که با ش ــد مؤسس ــگر ارش ۲ - ري تکيه پژوهش
همکاري هاي نزديکي دارد. وي آثار و تأليفات بسياري دربارة خاورميانه و اسالم سياسي دارد. ديدگاه هاي وي در اين باب، در 

چارچوب طرح موسوم به Faith-Based Initiatives، در سايت فصلنامة سياست خارجي به آدرس زير، در دسترس است:
www.foreignpolicy.com/Ning/archive/archive/127/takeyh2.pdf
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تيراژ وسيع در ساير کشورها توزيع می شود، از تأثير مهم رسانه ها در گردش و تعاطي افکار 
در خاورميانة امروز حکايت دارد. 

ــالم گرايان از اينترنت و  ــه و مطلوب اس ــري بهين ــد را در بهره گي ــن رون وي اوج اي
ــخنراني ها و خطابه هاي رهبران مذهبي  ــتردة س ــار ژورنال هاي آنالين و پخش گس انتش
ــنفکري ديني در  ــي محافل روش ــاي وب مي داند. به  عنوان مثال، وي از دسترس در فض
سراسر خاورميانه به آراء و انديشه هاي عبدالکريم سروش و نيز از توانايي حسن حنفي، 
ــر مصاديق اين پديده ياد  ــري، در يافتن مخاطباني در تهران به عنوان ديگ ــندة مص نويس

مي کند (تکيه۱، ۲۰۰۱: ۶۹). 
در خصوص چگونگي استفادة مؤثر و بهينه از ابزار رسانه در خدمت مذهب در جوامع 

خاورميانه، به طور عام، و در ايران به طور خاص، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
ــطوح محلي،  ــتفاده از برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در س ــو و تلويزيون: اس ۱. رادي
ــتاني و ملي با مخاطب قرار دادن مخاطبان بومي، همچنان يکي از راه های مهم و راحت  اس
ــمار مي رود. يکي از رويکردهاي نظري مهم در خصوص نقش  براي جذب مخاطب به ش
ــش راديو و تلويزيون در جوامع  ــي نق ــو و تلويزيون، تجزيه و تحليل تربيتيـ  پرورش رادي
است.۲ بر اساس اين نظريه رسانه به طور عام و تلويزيون به طور خاص، نقش بسيار مهمي 
در شکل دهي به جهان بيني مردم دارد. اين رويکرد رسانه ها و به ويژه تلويزيون را مهم ترين 
ــد که در فرهنگ مدرن، نه تنها بر نوع و عمق اطالعات و جهت گيری آنها در  ــي مي دان منبع

قبال جهان خارج تأثير مي گذارد، رفتارهاي آنها را نيز در همان راستا شکل مي دهد. 
 برنامه سازاني که با محور قرار دادن مذهب و ترويج آراء و افکار مذهبي در گروه هاي 
راديويي و تلويزيوني مشغول توليد برنامه هستند، نقش مهمي را در اين راستا ايفا مي کنند. 
اين پديده که ايکلمن و آندرسون از آن تحت عنوان «شيوع و گسترش راديو و تلويزيون»۳ 
ياد مي کنند، به ظهور حوزه هايي جديد در مباحث مذهبي منجر شده است. به عقيدة ايشان 
ــاير جوامع خاورميانه رخ داده  ــتري نسبت به س ــرعت بيش اين پديده در لبنان و ترکيه با س

1- Takeyh
۲ - براي مطالعة بيشتر در باب نظرية Cultivation Analysis به سايت زير مراجعه کنيد:  

http://www.colorado.edu/.../Theory/ cultivation/sld001.htm 
3 - Proliferation of Television and Radio
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ــت (ايکلمن و آندرسون۱، ۲۰۰۳: ۴). با اين همه، به نظر مي رسد که اين پديده در ايران  اس
پس از انقالب نيز با سرعت فزاينده اي در حال وقوع است.

۲. شبکه هاي تلويزيوني ماهواره اي: توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني توسط کانال هاي 
ــت، اما نهادها و رهبران مذهبي در خاورميانه،  ــبتًا جديد اس ماهواره اي گرچه پديده اي نس
ــتند. اين واقعيت که هم  ــري از آن در ترويج نظريات خود هس ــرعت در حال بهره گي به س
اکنون ده ها کانال ماهواره اي مذهبي از طريق فرستنده هاي ماهواره اي نايل ست، عرب ست 
ــر خاورميانه بازکرده اند، گواهي بر  و هات برد راه خود را به منازل مخاطبان خود در سراس

اين مدعاست.۲
ــانه هاي مکتوب: رسانه هاي مکتوب اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه  ۳. رس
ــت که از ديرباز، رهبران و نهادهاي مذهبي  ــانه اي قديمي و سنتي اس در زمرة ابزارهاي رس

همچون وسيله اي مطلوب براي نشر عقايد مذهبي به آنها اقبال کرده  اند.
اين قسم از رسانه ها به رغم ظهور رقباي جديد، همچنان به ايفاي نقش سنتي خود ادامه 
ــگاهيان  مي دهند، البته در ارتباط با بخش محدودتري از مخاطبان که عمدتًا نخبگان و دانش
ــتند. بدون شک، نشر بخش عمده اي از عميق ترين و جدي ترين مباحث ديني در بستر  هس

اين قسم از رسانه ها درحال وقوع است. 
ــک مهم ترين و جديدترين عرصه در تعامل  ــبکة جهاني اينترنت بدون ش ۴. اينترنت: ش
ــد و غيرمتعارف را براي  ــمار مي رود. اين عرصه راه هايي جدي ــانه به ش ميان مذهب و رس
ــاي بي بديل و چالش هايي  ــوده و فرصت ه ــل اين دو پديده در جوامع خاورميانه گش تعام

تصورناپذير را در برابر مذهب قرار داده است.
ــون، از متخصصان مسائل رسانه، بر اين باور است که اينترنت به عنوان رسانه ای  آندرس
ــيار فراتر رفته و در عمل، به  با ويژگي هاي مدرن و منحصر به فرد، از يک ابزار صرف بس
ــانه، ولي با کارکرد و تأثيراتي به مراتب فراتر و پيچيده تر از آن تبديل  پديده ای از جنس رس
شده است. به عقيدة وي، اينترنت در نقش رسانه سهم عمده اي را در بسط و توسعة فضاي 
ــت. اينترنت در اين جايگاه،  اجتماعي ميان نخبگان و افراد عامي جامعه بر عهده گرفته اس

1 -  Eickelman & Anderson
۲ - براي مطالعة بيشتر دربارة تأثير کانال هاي ماهواره اي بر جوامع خاورميانه، رک به:

Schleifer, S. Abdallah, “Media Explosion in the Arab World: The Pan Arab Satellite Broadcast-
ers, Translational Broadcast Studies Journal, No1, Fall, 1998.
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ــت و آنها را به مخاطباني فراتر از مرزهاي  ــانده اس مباحثي را به فضاي عمومي جامعه کش
ملي عرضه مي کند که قبلًا، در پشت درهاي بسته و در جمع کوچک طالب هر مدرسه ديني 

درمي گرفت (آندرسون، ۲۰۰۳: ۴۵).
در حالي که اردوگاه ضدمذهب از اينترنت همگام با آخرين دستاوردهاي علوم ارتباطات 
ــران مذهبي نيز به نوبة  ــتفاده می کند، نهادها و رهب ــب و متوليان آن اس ــتيز با مذه براي س
خود، از هيچ کوششي براي اقدام به ضدحمله در جهت خنثي کردن حمالت حريف خود 
ــازوکارهاي ذيل در زمرة راه هاي مهمی است که مذهبي ها  فروگذار نمي کنند. روش ها و س

برای استفادة هرچه بهتر و فراگيرتر از اينترنت در خدمت مذهب از آنها استفاده می  کنند:
ــي، که خود را وقف  ــاي اينترنتي مخصوص براي مراکز تحقيقات ــف ـ ايجاد پايگاه ه ال
ــنا و مورد عالقه و اثربخش براي نشر مباحث  مطالعات مذهبي کرده اند، يکي از راه هاي آش
ــي در دورافتاده ترين  ــنتي ترين مدارس علوم دين ــمار مي رود. امروزه حتي س ــي به ش مذهب
شهرهاي ايران وب سايت مخصوص به خود را دارند و همگام با آخرين روش هاي جذب 

مخاطب، سعي دارند که شمار بازديدکنندگان خود را افزايش دهند.۱
ــخصي توسط شخصيت هاي مهم  ــايت هاي ش ب ـ طراحي و ايجاد صفحات و وب س
مذهبي، از قبيل اساتيد حوزه هاي علميه و مراجع تقليد، يکي ديگر از روش هاي به کارگيري 
اينترنت توسط مذهبي هاست. نکتة جالب توجه و جذاب در خصوص اين پديده آن است 
ــاخته و فاصلة  ــتقيم ميان مرجع تقليد و مقلدانش را فراهم س که اينترنت امکان ارتباط مس

زماني و مکاني اين دو را تا حدی تصور ناشدنی کاهش داده است.
جـ  طراحي و ساخت وبالگ هاي اختصاصي براي تک تک افراد، فارغ از ميزان تخصص 
يا عنوان و شغل آنها و فقط به صرف اشتراک عالئق آنها به مذهب و مباحث مذهبي، از ديگر 
ــت. پديدة وبالگ نويسي،  جلوه ها و نمونه هاي به کارگيري اينترنت  در اردوگاه مذهبي هاس
ــياري از پژوهشگران رسانه به پديدة فرهنگي کم نظيری در ايران تبديل شده  که به زعم بس
ــت، بخش عمده اي از هواداران خود را در ميان مذهبي  ها ـ اعم از طالب، دانشجويان و  اس
حتي افراد عادي جامعه ـ يافته است. ايجاد و به روزرساني ده ها هزار وبالگ فارسي، تهران 

ــاره کرد که در زمرة سايت هاي پربيننده و مرجع در مباحث ديني به شمار  ــايت هاي ذيل اش ۱ - به عنوان مثال مي توان به س
مي  آيند:

http://www.hawzah.net-eng-default.htm http://www.balagh.net.IslamicPropagationOfficeofthe-
IslamicSeminaryofQom.com
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ــي در خاورميانه تبديل کرده است.۱ انتخابات رياست جمهوري  را به پايتخت وبالگ نويس
ــتفاده از اينترنت  ــت جمهوري را به عرصة اس ــال ۱۳۸۴، که کانديداهاي رياس ايران در س
ــي وارد  ــي ـ اجتماعي وبالگ نويس ــاند، کارکرد سياس و وبالگ براي تبليغات انتخاباتي کش
مرحله ای جديد شد و زماني که محمود احمدي نژاد، در مقام رئيس جمهوري اسالمي ايران، 

وبالگ شخصی خود را راه اندازي کرد، به اوج خود رسيد.
حميد شهرياري، از صاحب نظران و فعاالن عرصة اينترنت در مراکز تحقيقاتي اسالمي، 
ــه ابعاد «فرصت» و  ــي بايد هم ب ــت که در خصوص وبالگ و وبالگ نويس بر اين باور اس
ــر از اين فرصت به وجود آمده نتوان  ــت. از ديدگاه وي، اگ هم به «معضالت» آن نظر داش
ــتفاده كرد، قطعًا بايد با معضالت آن مبارزه کرد. وي سپس توصيه مي کند که  ــتي اس به درس
ــي و فرهنگ سازي مناسب بايد معضالت وبالگ را به فرصت  با يك برنامه ريزي كارشناس
ــائل ديني، اخالقي و انقالبي تبديل کرد  ــد و اعتالی مس ــتري مهيا براي رش ــب و بس مناس

(شهرياري، ۱۳۸۵).
دـ و باالخره تأسيس و مديريت کارگروه هاي تخصصي و راه اندازي اتاق هاي گفتگو در 
اينترنت با محوريت مباحث مذهبي، از ديگر راه هاي محبوب و اثرگذار استفاده از اينترنت 
ــتيابی به اهداف مذهبی به شمار مي آيد. مثال هاي اين پديده را مي توان در اتاق هاي  برای دس
گفتگوی اختصاص يافته به مباحث مذهبي در ياهو، ام. اس. ان، و گروه هاي شبکة ارکات 

به وفور يافت.
نگاهي به اولويت بندي و برنامه ريزي متوليان مذهبي براي استفاده از اينترنت نشان مي دهد 

که نهادها و رهبران مذهبي سه هدف اساسي ذيل را در استفاده از اينترنت دنبال مي کنند:
۱. نشان دادن تطابق پذيري و همسويي اسالم و احکام آن با مقتضيات زندگي اجتماعي 

در دوران مدرن؛ 
ــم و تمدن مادي غرب براي به سعادت  ــان دادن ناکامي ماترياليس ۲. پررنگ کردن و نش

۱ - بر اساس برخي تخمين ها، هم اکنون حدود ۷۰۰۰۰۰ وبالگ فعال فارسي زبان در فضاي وب وجود دارد که اين تعداد 
ــي در ايران از  ــتر در خصوص وبالگ و وبالگ نويس ايران را از اين حيث حائز رتبة دهم در جهان مي کند. براي اطالع بيش

لينک هاي زير بازديد کنيد: 
http://www.persian-language.org/Group/Report.asp?ID=1423
http://bashgah.net/pages-24696.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Blogs
http://www.guardian.co.uk/iran/story/0,,2562,00.html
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رساندن نوع بشر و ارائة الگوی اسالم به عنوان الگوي مناسب جانشين؛
ــري معاصر به معنويت و ارزش هاي  ۳. تأکيد فزاينده بر احتياج بيش از پيش جوامع بش

اخالقي که هر دو آنها جزء الينفک آموزه هاي ديني اسالم محسوب مي شود. 
ــانه و  ــو کردن رابطة رس ــه هدف گذاري و الويت بندي، همس ــترک در هر س محور مش
مذهب با بحث توسعه در جوامع مذهبي است. اين رويکرد را در جوامع امروزي با نظرية 
ارتباطات توسعه می  توان تبيين کرد و توضيح داد. بر مبناي اين نظريه، رسانه ها و ابزارهاي 
ارتباطاتي تأثير کليدي و مهمي را در توسعه يافتگي جوامع دارند. از اين نظريه در دهه هاي 

اخير، يونسکو استقبال و حمايت کرده است.۱ 

چالش هاي پيش رو 
ــت و به  ــانه براي مذهب به وجود آورده اس ــده که رس ــم تمامي فرصت هاي ذکر ش به رغ
موازات استفاده ها و بهره برداري هاي بالفعل و بالقوه اي که مذهب توانسته از رسانه به عنوان 
ــد، همچنان تهديدها و معضالت جدي رسانه براي مذهب به خوبي  ــته باش نوعی ابزار داش

احساس مي شود. اين معضالت را مي توان در قالب موارد زير خالصه کرد:
۱. رسانه و کسانی که از آن عليه مذهب استفاده مي کنند، گاه در موضع برتر و مؤثرتري 
نسبت به اردوگاه مذهبيون قرار دارند. به طور طبيعي، اقدام به حمله و ايجاد سؤال و ايجاد 
ــپس آنها را به حال خود رها کردن  ــک و ترديد در اذهان مخاطبان و س فضايي آکنده از ش
ــان تر و ممکن تر است از دفاع و خنثي کردن. اقدام به ضدحمله و  ــيار آس و ترک صحنه بس
ــانه هاي ضدمذهبي براي نهادها و رهبران مذهبي حداقل،  تالش براي ترميم آثار حملة رس
به دو دليل بسيار دشوار خواهد بود. نخست آنکه اين کار مستلزم تخصيص و صرف زمان، 
ــؤاالت، ابهامات و  ــخ هاي قانع کننده اي براي س انرژي و منابع زيادي خواهد بود تا آنان پاس
تشکيکات جديد فراهم سازند. دليل دوم آنکه در بسياري از مواقع، همة مخاطباني که ايمان 
و باورهاي مذهبي آنان در اثر القائات و تبليغات رسانه هاي ضدمذهبي متزلزل و سست شده 
ــخ هاي قانع کننده نخواهند  ــت، لزومًا انگيزه، اراده، منابع يا زمان کافي را براي يافتن پاس اس
ــخ هاي مطلوب را فراهم کرده باشند، چه  ــت و در نتيجه، حتي اگر متوليان مذهبي پاس داش

 Development ــياري مطرح شده که مهم ترين آنها در چارچوب ــانه در توسعه، مباحث نظري بس ۱ - در خصوص نقش رس
Communication Theory ارائه شده است.
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بسا ديگر اين پاسخ ها هيچ گاه به گوش مخاطبان آنها نرسد.
نکتة شايان ذکر ديگر در اينجا اين است که به زعم برخي صاحب نظران، مطلق نگري در 
ترسيم جبهه بندي ميان رسانه و مذهب، و يک سره به معاندت و خصومت رسانه عليه مذهب 
ــانه به  ــا در مواقعی، رس ــت. از اين منظر چه بس حکم دادن، چندان واقع بينانه و منصفانه نيس
دليل همسويي و تعلق خاطر به نوعي روشنگري، در صف منتقدان مذهب قرار گيرد که بايد 
حساب آن را از خصومت جانبدارانه و کورکورانه جدا کرد (وال۱، ۱۹۹۶). اين در حالي است 
که ديگران به نوعي دوگانگي و جدايي عميق ميان رسانه هاي سکوالر و اکثريت افراد جوامع 

قائل هستند؛ همان افرادی که گرايشات مذهبي دارند (راست۲، ۱۹۹۷).
ــازنده ميان مذهب و رسانه، که تا  ــر راه تعاملی طبيعي، منطقي و س ۲. دومين مانع بر س
حدي پيچيده تر از مانع نخست است، از اين واقعيت نشئت مي گيرد که تعامل ميان مذهب 
ــاير نهادهای اجتماعي و سياسي ـ از  ــانه تا حد زيادي به نوع رابطة ميان مذهب و س و رس
جمله نهاد قدرت و دولت و نيز ساير بخش هاي جامعه به ويژه بازيگران اقتصادي در جوامع 

ـ بستگي دارد.
ــدرت اقتصادي تا حد  ــي و ق ــارت ديگر، علل و عوامل ذي نفع در قدرت سياس ــه عب ب
ــتفادة آن از رسانه دارند  زيادي، تأثيری تعيين  کننده در حوزه و حدود فعاليت مذهب و اس
ــاس، هر کس که بنگاهی رسانه اي  ــيم مي کنند. بر اين اس و خطوط محدود کنندة آن را ترس
ــی در عرصة اقتصادي، که  ــد يا فعال ــد، اعم از آنکه مقام و نهادی دولتي باش را اداره مي کن
ــخصيت يا نهادی مذهبي و مستقل، به نوعي  ــود بيشتر فعاليت مي کند، يا ش ــب س براي کس
ــة آن اعمال مي کند.  ــود را در توليد محتوا و نحوة عرض ــا و مالحظات خاص خ ديدگاه ه
تعلقات فرهنگي و خاستگاه ها و مناسبات اجتماعي و سياسي صاحبان رسانه ها را نمي توان 
ــن مطلب را به راحتي  ــه اي آنها جدا کرد. اي ــاي اقتصادي و حرف ــات و دغدغه ه از مالحظ
مي توان از حدود جوامع ملي به مقياس های بين المللي نيز تعميم داد و نشان داد که چگونه 
ــانه اي ـ از قبيل روبرت مرداک،  ــي از دغدغه هاي اصلي صاحبان کمپاني هاي بزرگ رس يک
هنري لوس، سيلويو بارلسکوني و وارنر برادرزـ وفاداري و حفظ تعلق خاطر آنها به شرکاي 

1 -  Wall
2 - Rust
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تجاري و هم فکران سياسي خود است (شعيب۱، ۲۰۰۵).
اين واقعيت نقطه ای آسيب پذير در تعامل رسانه و مذهب است؛ به ويژه براي مذهب که 
آن را همچون نوعی زيرمجموعه و متغير وابسته مطرح مي  کند. به عبارت روشن تر، آنجا که 
ــود، اين قدرت سياسي و قدرت  ــانه و مذهب مربوط مي ش به حوزه و دايرة تعامل ميان رس
ــانه تصميم  ــت که در خصوص ماهيت، نوع و ميزان تعامل ميان مذهب و رس اقتصادي اس
مي گيرد. البته در کشورهايی مثل ايران که دولتی مذهبي بر سر کار است، مالحظات مذهبي 
معيار اصلي تعيين اين دامنه مي شود و اين مالحظات البته، معادله را به نحو چشمگيري به 
ــهيل مي کند. در مواقعي که  ــع مذهب تغيير می دهد و روند تعامل را به نحو مطلوبي تس نف
ــت دارند، کفة ترازو به وضوح به نفع رسانه سنگين تر  ــکوالر قدرت را در دس دولت هاي س
مي شود. نکتة جالب توجه و مشترک در هر دو نمونه اين است که در نهايت، جايگاه اصلي 
و تعيين کننده را دولت و نوع تفکر حاکم بر دولت دارد و در هر دو جا، دولت ها با استفاده 
از ابزارهاي متفاوت ـ اعم از ابطال جواز فعاليت يا توسل به سانسور در اشکال مختلف آن 

ـ نظريات خود را اعمال مي کنند.

نتيجه گيري 
ــد که در جهان معاصر، رسانه و مذهب رابطه ای دوجانبه، پيچيده و در  چنين به نظر مي رس
ــانه ناقل پيام و حامل آن به سوي  ــت و رس عين حال، اجتناب ناپذير دارند. مذهب پيام اس
مخاطب. طبق مباحثي که در اين مقاله به آنها اشاره شد، رسانه در عصر جهاني شدن نه تنها 
در نقش ابزار انتقال پيام ظاهر شده است، خود نيز به نوعي، بخشي از پيام تلقي مي شود. در 
ــانه و  حقيقت، امروزه، تکنولوژي مدرن در عرصة ارتباطات به طور ملموس، رابطة ميان رس
مذهب را به ساير حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي تسري داده و فرصت هاي طاليي 
ــالت خطيري را پيش روي مذهب و جايگاه آيندة آن در جامعه قرار  ــن حال معض و در عي

داده است.
 بر اين اساس، رسانه را مي توان به مثابة شمشيری دولبه دانست که از سويی در خدمت 
ــود و در عين حال، مي تواند ريشة  ــتاي منافع و اهداف مذهب به کار گرفته مي ش و در راس
بنيان هاي مذهب و باورهاي مذهبي افراد جامعه را قطع کند. رسانه ابزاري است که مي تواند 

1 -  Shuaib
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از کيان مذهب دفاع کند، آن را فربه تر کند، آن را تواتمندتر کند، پيام آن را در سراسر گيتي 
بگستراند و در عين حال، اين ظرفيت و توان را دارد تا بي رحمانه به جنگ با مذهب برود، 

سوء فهم و سوء تفسير از آن را ترويج کند و پيروان آن را از آن جدا و با آن بيگانه کند.
ــران مذهبي به طور عام، و علما و  ــخ به اين واقعيت، نهادها و رهب ــش و در پاس در واکن
ــبتًا واقع بينانه از اهميت نقش رسانه،  ــيعه در ايران به طور خاص، با درکی نس بزرگان فقه ش
ــا رويکردي جديد، روندي منطقي را براي تعامل با آن در درازمدت طراحي کرده اند. اين  ب
ــتوار بوده است. نخست آنکه چگونه مي توان ضررها و  رويکرد جديد بر دو پاية اصلي اس
ــاند و دوم آنکه چگونه مي توان ميزان بهره جويي و انتفاع  ــانه را به حداقل رس آفت هاي رس
ــد که اتخاذ هر گونه  ــود مذهب را به حداکثر ارتقا داد. با اين همه به نظر مي رس از آن به س
ــتي با در نظر گرفتن اين  ــانه و مذهب، بايس راهبرد درازمدت در خصوص تعامل ميان رس
ــمار  ــد که هر دو پديده از الزامات اجتناب ناپذير جوامع در عصر حاضر به ش واقعيت باش
ــاس، بايستي در جستجوي راهکارهايی بود که اين دو بتوانند در نوعی  مي رود و بر اين اس

هم زيستي مسالمت آميز اثر و کارويژة خاص خود را در جامعه داشته باشند.
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Abstract:
Religion and media are two important phenomena in today’s Middle Eastern 
societies. In these societies media is a newcomer player which its history 
of presence hardly approaches a century while religion is among the oldest 
and most important elements and factors in the Middle East. This article is 
an attempt to evaluate the different aspects of confrontation and interaction 
between these two in the Middle Easters societies in general and in Iranian 
Society in particular. The aim of this article is to investigate  the different ways 
in which media occurred for and against religion trying to show how religion 
has managed to use media as an opportunity and at the same time how it has 
been threatened by it. This article argues that cooperation and confrontation 
between media and religion has left a significant effect on these societies 
influencing deeply the process of formation of political and social culture of the 
people something that can affect the confrontation between tradition modernity 
in these societies. 

Keywords: culture, Iran, internet, media, Middle East, religion, satellite 
television.
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