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چکیده
هدف از این مقاله توضيح رابطه ميان برنامه های دینی و غيردینی در تلویزیون جمهوری 
ابتدا  با دینداری در سطح جامعه است. برای رسيدن به هدف مقاله، در  اسالمی ایران، 
مفاهيم مورد نياز شامل برنامه دینی، برنامه غيردینی، تلویزیون دینی و تلویزیون ایدئولوژیک 
توضيح داده می شود؛ سپس با مراجعه به چند نمونه از انواع برنامه هایی كه در طيفی از 
برنامه های غيردینی تا برنامه های دینی قرار می گيرند، چگونگی اثرگذاری آنها بر مخاطب 
در شکل دهی تعریفی از دین به عنوان دین منحصر در حوزه خصوصی، یا دین فعال در هر 
دو حوزه عمومی و خصوصی مورد بررسی و توجه قرار می گيرد. در این مقاله نشان داده 
می شود از انواع برنامه های صرفاً دینی، صرفاً سرگرم كننده و دینِی رسانه ای شده، نوع سوم 

مطلوب تلویزیون دینی است.
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مقدمه و طرح مسئله
هدف از این مقاله مطالعه امکان تأثيرگذاری برنامه های دینی و غيردینی تلویزیون در ایران بر كاهش 
یا افزایش دینداری مخاطبين است. مسئله ای كه ذهن محقق را به خود مشغول داشته این است كه 
آیا تلویزیون ایران با شيوه ای كه برای جذب مخاطب به دین از طریق ارائه برنامه های دینی اتخاذ 
كرده، می تواند به هدف خود نائل آید یا خير. در این مقاله سعی شده با تحليل برنامه های تلویزیونی، 
این ادعا مورد آزمون قرار گيرد كه به نظر می رسد تلویزیون نه تنها با استفاده از برنامه های دینی خود 

به هدف تبليغ دینی نائل نمی آید بلکه گاه تأثيرات ضدتبليغی را نيز موجب می شود.
تلویزیون ایران در سطح كالن با هدف انسان سازی و ایفای نقش مدرسه ای بزرگ تعریف 
شده است. معنای انسان سازی در این تعریف، ایجاد یا رشد انسان دینی )به طور خاص مسلمان 
شيعه( است كه نسبت به اعتقادات خود آگاهی كامل داشته و بدان ها عمل می كند. این انسانی 
است كه به دليل عمل به اعتقاداتش خواه نا خواه در جریان امور سياسی و جاری جامعه قرار 
گرفته و نسبت به آنها حساس است؛ انسان دینداری كه موضع گيری و عمل سياسی اش بر 

اعتقادات دینی اش مبتنی است.
این هدفی است كه از بيرون به تلویزیون منتسب شده است. بيرون یعنی زمينه اجتماعی 
كه تلویزیون در آن قرار دارد. زمينه اجتماعی تلویزیون ایران در سطح كالن، دولت و حکومت 
جمهوری اسالمی است كه قوانين آن مقيد به احکام دینی است. همچنين جامعه ایران در كل 

جامعه ای دینی است كه البته ميزان دینداری و آگاهی های دینی اعضای آن متفاوت است.
از آنجا كه تلویزیون چنين رسالتی را برای خود تعریف كرده و در چنين زمينه اجتماعی به 
فعاليت مشغول است، می توان گفت رسانه ای دینی است و از آنجا كه تلویزیون دولتی است 
و زیر نظر حکومت اداره می شود، رسانه ای ایدئولوژیک است. در نتيجه می توان گفت رسانه 
تلویزیون در ایران دینیـ  ایدئولوژیک است. در این مقاله با تشریح چگونگی ناتوانی تلویزیون 
در تبليغ دینداری، استدالل می شود كه این ناتوانی محصول جمع بين دو ویژگی متضاد یعنی 

دینی بودن از یک طرف و ایدئولوژیک بودن از طرف دیگر است.
تحقيقات مختلف با نگاه های متعددی رابطه دین و تلویزیون را مورد توجه قرار داده اند. 
موسی پور و درتاج )1387( به »ارزشيابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران« 
پرداخته اند؛ باهنر )1387( »رسانه های جمعی و توليدات دینی برای كودكان را با ارائه رویکردی 
ارتباطیـ  فرهنگی و رسانه ها و دین« )1385( مطالعه نموده است؛ حسن خانی )1387( »تعامل و 
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تقابل رسانه و مذهب در خاورميانه با تأكيد بر ایران« را بررسی كرده است؛ محسنيان راد )1385( 
»ترویج دین از طریق تحریک عاطفه در رسانه های معاصر در مقایسه با ترویج مبتنی بر تعقل 
در صدر اسالم«، گيویان )1385( »آیين، آیينی سازی و فرهنگ عامه پسند دینی: تأملی در برخی 
بازنمایی های بصری دینی و شيوه های جدید مداحی« را مورد بررسی قرار داده اند. نيومن )1996( 
به »تهدید دین توسط برنامه های تلویزیون نسبت به عقاید، ارزش ها و نگرش های سنتی« پرداخته 
و رقابت نيروهای فرهنگی تلویزیون و مذهب را از یک نگاه گسترده نظری بررسی كرده است. 
گونتر و راچيل )1994( با طرح سؤال »آیا دیدن، باور كردن است؟« به مذهب و تلویزیون در دهه 
90 و فوره )1987( به »تلویزیون، مذهب و شکل گيری ایمان، ارزش ها و فرهنگ« پرداخته اند. 
هورسفيلد )1984( »تجربه امریکایی از تلویزیون مذهبی«، ایسکيل و جيمز )1994( »نمایش 
مذهب و معنویت در شبکه داستانی تلویزیون«، بلوم )1969( »برنامه های مذهبی تلویزیون«، 
الِن )1974( »مدل های پخش مذهبی«، گيزاردی )1989( »مذهب در عصر تلویزیون« را مطالعه 
كرده اند. تمامی این مطالعات به نوعی به مطالعه محتوای دینی رسانه ها و رابطه آنها با مخاطب 
پرداخته اند اما در مقاله حاضر كل برنامه های تلویزیونی ایران از نظر رابطه آنها با دین دسته بندی 
شده و هر دسته مورد تحليل قرار گرفته است. همچنين بر اساس این دسته بندی به شکلی از 
دیِن رسانه ای شده، به عنوان برنامه های دینی دارای تأثير مثبت بر دینداری مردم اشاره شده و 

نمونه هایی از این برنامه ها برای نمایش اثرات مثبت آنها تحليل شده است.

چهارچوب نظری
نيل پُست من متفکر شناخته شدة ارتباطات معتقد است تلویزیون رسانه ای ست كه در عصر 
مدرن به وجود آمده و ماهيت سکوالر دارد. نه تنها از تلویزیون نمی توان برای تبليغ دین استفاده 
كرد بلکه باید منتظر آسيب هایی بود كه این رسانه به اخالق و كرامت انسانی در جامعه می زند. 
از نظر وی تلویزیون به این دليل نمی تواند اثرات مثبت دینی داشته باشد كه فضای ارتباطی 
تلویزیون فضایی غيرمقدس مثل خانه است كه فاقد خصوصيات مکان های مقدس مرتبط با 

دین مثل مسجد و كليساست )پُست من، 1372(.
اگرچه این دیدگاه در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفته اما سعی شده از مطلق گرایی 
پرهيز شود و جنبه نسبی بدان داده شود. بدین ترتيب می توان گفت شاید تلویزیون و دین به 
حکم آنچه باید، هيچ نسبتی با همدیگر نداشته باشند، اما دین رسانه ای شده، یا به عبارت دیگر 
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مناسک و عقاید دینی كه با تغيير رمزگذاری از شکل صرفاً دینی درآمده و در قالب رسانه ای قرار 
گرفته است، می تواند در تلویزیون عرضه شود و بر دینداری مخاطب تأثير نيز بگذارد. البته این 
در حالی است كه ما دربارة تلویزیون دینی در یک فضای رقابتی با سایر تلویزیون های دولتی و 
خصوصی صحبت كنيم اما در رابطه با جامعه ایران كه فضایی غيررقابتی دارد و تلویزیون اصوالً 
دولتی است، می توان گفت حتی همين تأثير مثبت نسبی نيز مورد سؤال است نه به دليل ماهيت 

سکوالر تلویزیون، بلکه به دليل غيرانتخابی بودن برنامه دینی از جانب مخاطب.
برای توضيح دیدگاه نظری این مقاله در خصوص تلویزیون ایران با انتساب مفهوم رسانه 
دینی ـ ایدئولوژیک به آن، بحث را ادامه می دهيم و برای نشان دادن نتایج آن الزم است ابتدا 
توضيح داده شود كه یک رسانه دینی و یک رسانه ایدئولوژیک چه ویژگی هایی دارد و رسانه 

دینیـ  ایدئولوژیک چگونه تركيبی خواهد بود؟
ـ رسانه دينی الف 

از روش هایی چون  استفاده  با  دینی  مبانی  از  مخاطبان  آگاهی  دینی  برنامه  و  رسانه  هدف 
عملِی  انجام  به  مخاطبان  ترغيب  نيز  و  دینی  بحث های  استدالل،  سخنرانی،  اطالع رسانی، 
دستورات فردی و اجتماعی دین است. رسانه دینی نه تنها سعی در پنهان كردن اهداف دینی 

خود ندارد، بلکه آنها را آشکارا مطرح كرده و در انواع قالب های آشنا تشریح و تبيين می كند.
بـ  رسانه ايدئولوژيک

هدف رسانه ایدئولوژیک تثبيت وضعيت سياسی ای ست كه رسانه مشغول به فعاليت در آن 
است. موضع گيری رسانه ایدئولوژیک همواره به نفع طبقه حاكم جامعه است؛ اگرچه در نقش 
اصالح گر و كمک كنندة نظام، نقدهایی را بر آن وارد آورد. رسانه ایدئولوژیک سعی در پنهان 
كردن موضع سياسی خود و اقناع مخاطب دارد به نحوی كه مخاطب با قبول بی طرفی آن به 

محتوایش اعتماد و رفتار خود را بر اساس اطالعات به دست آمده تنظيم كند.
این جهان و رستگاری در جهان دیگر  معنویات در  به  دینی،  نگاه و چشم انداز رسانه 
معطوف است؛ درحالی كه نگاه و چشم انداز رسانه ایدئولوژیک به مادیات و لوازم آن )پول و 

قدرت( در این دنيا و تحت كنترل درآوردن مخاطب در این جهت معطوف است.
جـ  رسانه دينیـ  ايدئولوژيک

چنانچه دو هدف متضاد رسانه دین و رسانه ایدئولوژیک، در رسانه ای با هم تركيب شوند، 
نتيجه بروز تضاد و تناقض در توليدات رسانه ای، اهداف، روش ها و نوع رابطه با مخاطب است 
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كه تنها در یک نقطه به نتيجه می رسد و آن هم قشری گری دینی و استفاده ابزاری از دین در 
رسانه است.

اگر هدف رسانه دینی، دیندار كردن مخاطب و هدف رسانه ایدئولوژیک همراه نمودن 
اوست، هدف یا كاركرد رسانه دینی ـ ایدئولوژیک استفاده از دین برای همراه كردن مخاطب 
است. از آنجا كه دین در ماهيت خود نفی قدرت های بشری و تسليم به قدرت خداوند را 
دنبال می كند و این با اهداف ایدئولوژیک رسانه دینی ـ ایدئولوژیک قابل جمع نيست، پس 
قلب می شود و پوسته ظاهری آن به جای ماهيت واقعی اش گرفته می شود. ترویج و تشویق این 
پوسته ظاهری نه تنها به قدرت طلبی صاحبان اصلی رسانه ها و كنترل توده توسط آنها آسيبی 
نمی زند، بلکه با پنهان شدن در پشت این ظاهر دینی، قدرت ها به واسطه رسانه مشروعيت 
كسب كرده و هرگونه نقد بر روش ها و شيوه های عملی خود در رسانه را نه نقد به خود، بلکه 

نقد بر دین شمرده و آن را محکوم می كنند.
اگر در رسانه دینی، امکان تضارب آرا، بحث و گفتگو، نقد و استدالل درباره جهت گيری های 
مختلف دینی در موضوع خاص و رسيدن به نتيجه وجود داشته باشد، رسانه دینیـ  ایدئولوژیک 

تنها به یک جهت گيری از هر موضوعی ميدان می دهد.
دـ  تلويزيون دينیـ  ايدئولوژيک ايران

به  مراجعه  با  نيز  و  ایدئولوژیک  و  دینی  تلویزیون  درباره  گفته شده  توضيحات  به  توجه  با 
مستنداتی از سياست گذاری های فرهنگی تلویزیون، می توان به این نتيجه رسيد كه تلویزیون 

ایران دینیـ  ایدئولوژیک است و نه صرفاً دینی.
»از ميان 7 هدف كالنی كه صدا و سيما در سال 1384 برای خود تعریف كرده، سه هدف 

اول به طور مستقيم به مأموریت های دینی رسانه ارتباط دارد:
1. تعميق و ارتقای معرفت و ایمان روشن بينانه، اخالق فاضله و رفتار دینی خالصانة آحاد 

جامعه و حفظ و اعتالی فرهنگ و هویت ایرانیـ  اسالمی؛
2. ریشه دار كردن شناخت و باور عمومی به ارزش و بنيان های فکری انقالب، نظام اسالمی 

و والیت فقيه؛
3. مصونيت بخشيدن به اذهان عمومی جامعه در قبال تأثيرپذیری از موج مخرب تهاجم 
فرهنگی و فکری بيگانه به ویژه سکوالریزم، گرایش های الحادی و مادی و فرهنگ ليبراليزم 

غربی« )مركز طرح و برنامه ریزی، 1384: 18، به نقل از جوادی یگانه و دیگران، 1386: 120(.
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همان طور كه مشاهده می شود هدف اول عمدتاًً دینی و هدف دوم عمدتاًً ایدئولوژیک و 
هدف سوم نيز عمدتاًً ایدئولوژیک و در جهت تحکيم مبانی نظام سياسی است كه البته دینی هم 
هست. دینی و ایدئولوژیک بودن تلویزیون در ایران در نظر اغلب نویسندگان امری روشن و 
پذیرفته است. به عنوان مثال تقی آزاد )1386( در جایی از مقاله خود با عنوان »تلویزیون: رسانه 
دینی« می گوید: »چون دولت ایراْن اسالمی است، تلویزیون نيز با جهت گيری اسالمی و دینی 
به تهيه برنامه ها و مسائل مورد نظر می پردازد... تلویزیون ایران چون دولتی است، اهداف خاص 

سياسی را دنبال كرده و ایدئولوژیک نيز هست« )آزاد ارمکی، 1386: 11-12(.
از آنجا كه هدف نهایی تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک، حفظ وضع موجود است، در نوع 

رابطه با مخاطب چند مطلب را درنظر می گيرد:
1. مخاطب معتقد و دینی را با پخش برنامه های دینی مستقيم و مناسک و مراسم دینی 

سرگرم می سازد. با این كار او را به وضع موجود خوشبين و از آن راضی می كند؛
2. مخاطب غيرمعتقد و غيردینی را نادیده می گيرد و وجود وی را انکار می كند. با این كار 

وی را به صورت نمادین نابود می سازد؛
3. استثناهایی وجود دارد كه با نگاه به مخاطب غيرمعتقد و غيردینی، برنامه های سرگرم كننده 
با اهداف پنهان دینی می سازد. با این كار هر دو نوع مخاطب دیندار و غيرمعتقد را پوشش 

می دهد؛ اولی را با محتوای دینی و دومی را با برنامه سرگرم كننده؛
4. مخاطب دیندار ولی كمتْر آگاه به مبانی اعتقادی و بنابراین كمتْر عامل به رفتارهای دینی 
)یعنی اكثریت مخاطب عام( را با پخش برنامه های سرگرم كننده، از تفکر انتقادی باز می دارد. با 

این كار وضع موجود را نزد وی وضع مطلوب جلوه می دهد.
و  برنامه ها  انواع  ميان  داد  خواهيم  نشان  ایران  تلویزیون  برنامه های  تحليل  با  ادامه  در 
مخاطب های فوق چه نسبتی برقرار است. سپس اثرات این نسبت در رابطة ميان برنامه های 

دینی با دینداری یا دین گریزی مخاطب تشریح خواهد شد.

روش شناسی
تحليل های كيفی چندروشی و تركيبی اند. به كارگيری روش های چندگانه تالش اطمينان بخشی 
برای شکل گيری فهمی عميق از پدیده های مورد مطالعه است و راهبردی برای افزایش دقت، 
وسعت دید، پيچيدگی، غنا و عمق مطالعه است )دنزین و لينکون، 2005(. نگاه كلی به روش های 
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مطالعات تصاویر نشان می دهد نشانه شناسی، غالب ترین الگوی روش شناختی مطالعات تصویر 
بوده است. »نشانه شناسی حركت عمده خود را در اواخر دهه های 1960 به سمت مطالعات 
فرهنگی آغاز كرد كه تا حدی تحت تأثير روالن بارت بود« )چندلر، 1386: 31(. از جمله 
ویژگی های متون تصویری مانند سينما و تئاتر و تلویزیون كه امکان كاربرد رایج نشانه شناسِی 
زبانی را در این متون غيرممکن می كند، عبارتند از: »پيچيدگی متن نمایشی، وفور نشانه ها در 
هر لحظه، زمان مندی متغير نشانه های تصویری، نبود واحد مبنا، خاص بودن نشانه های بصری، 
نبود روابط معين در ميان نشانه های تصویری، تعدد سطوح تجزیه، پيچيدگی رمزگان و...« 
)شهبا، 1384: 4(. این تفاوت ها و بسياری تفاوت های دیگر موجب می شود نتوان نشانه شناسی 
نوشتار را در متون تصویری به كار بست و ناگزیر باید »به نشانه شناسی دیگری توسل جست كه 

روایتگری و ادراك روایت را دربر گرفته و به مخاطب نيز توجه كند« )همان: 34(.
چنين نگاهی فراتر از عمل روایت است؛ از اینجا به بعد باید به نشانه شناسی دیگری تغيير 
مسير داد و آن نشانه شناسی است كه مخاطب و شرایط اجتماعی را دربر می گيرد. آنچه در اینجا 
به عنوان كاستی نشانه شناسی هاِی زبان شناسانه و رایج اشاره شده، عبارت است از: عدم توجه 
نشانه شناسِی رایِج زبان شناسانه به بافت موقعيتی و زمينه اجتماعی شکل گيری و حيات نشانه ها. 
بر این اساس باید به سوی روشی حركت كرد كه عالوه بر سطح توصيفی، امکان بررسی های 
فرامتنی را نيز محقق سازد. استوارت آلن  در بررسی اخبار تصویری می گوید »متون ]تصویری[ 
ما را تشویق می كنند آنچه را به ما ارائه می شود به شکل طبيعی، واضح و مرسوم و درنهایت 
به مثابه تعاریف مرجح واقعيت بپذیریم. درحالی كه این تعاریف به شکل ضمنی به بازتوليد 

فرهنگی روابط قدرت حاكم بر اجتماع و ایدئولوژی می پردارند« )آلن، 1998: 105-106(.
یکی از الگوهای تحليلی مناسب در بررسی تصاویر متحرك توسط جان فيسک و در 
مقاله »فرهنگ تلویزیون« ارائه شده كه ابزار مفيدی برای بررسی های متون تصویری فراهم 
تلویزیون را در سه سطح، رمزگذاری شده می داند  برنامه های  می كند )فيسک، 1380(. وی 
)همان(: ابتدا »رمزهای اجتماعی« )از قبيل وضع ظاهری، لباس، چهره پردازی، محيط، رفتار، 
از تلویزیون نشان داده شود،  گفتار، حركات سر و دست و...(، رویدادی را كه قرار است 
در سطح واقعيت برای بيننده رمزگذاری می كنند. این رموز از زندگی آميخته با فرهنگ ما 
الگوهای رفتاری شناخته شده ای نظير نحوه لباس پوشيدن، سخن  سرچشمه می گيرند و در 
گفتن، آداب معاشرت شخصيت ها، گزینش و تزئين محيط و فضای برنامه نمود می یابند. در 
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سطح دوم )بازنمایی(، »رمزهای فنی« )مانند نورپردازی، تدوین، موسيقی، صدابرداری و...( به 
مدد دستگاه های الکترونيکی بر رمزهای اجتماعی اعمال می شوند تا رویداد مورد نظر به بيننده 
انتقال یابد. انتخاب زاویه و به كارگيری حالت كانونی عميق در تصویربرداری، موجب می شود 
بيننده به صفحه اشراف داشته باشد و به همين دليل، آن را كاماًل دریابد. همچنين انتخاب نوع 

نماها می تواند در ایجاد احساس مثبت یا منفی نسبت به شخصيت ها تأثيرگذار باشند.
در سطح سوم )ایدئولوژی(، »رمزهای ایدئولوژیک« )مانند فردگرایی، مردساالری، طبقه اجتماعی، 
 نژاد و قوم و...( به متنـ  رویدادی كه از تلویزیون پخش می شودـ  اضافه می شوند تا آن برنامه واجد 
»انسجام« شده و »مقبوليت اجتماعی« یابد. این رموز ثمره گفتمان های تلویزیونی هستند كه هدفشان 

ایجاد برداشت های جمعی مشترك و در نهایت تأثيرگذاری بر نظم اجتماعی موجود است.
با وجود این، فيسک به این نکته اذعان می كند كه »این رمزها در ساختارهای سلسله مراتبی 
و پيچيده عمل می كنند... ]اما[ باید اشاره كنم طبقه بندی این رمزها بر اساس مقوله های دلخواه 
و انعطاف پذیر صورت گرفته، كما اینکه سطح بندِی رمزها در این سلسله مراتب نيز به همين 
شکل است« )فيسک، 1380: 127(. او در تحليل متون عماًل فراتر از مرزهایی حركت می كند كه 
مشخص كرده، تحليل منعطفی ارائه می دهد و به تحليلی »غيرساخت گرایانه« از متن تلویزیونی 
دست می زند. بنابراین نشانه شناسی، مطالعه بازنمایی و فرایندهای آن است و برای نشانه شناسان 

»واقعيت همواره با نوعی بازنمایی همراه است« )چندلر، 1386: 95(.
بازنمایی های دینی نيز مانند سایر متون بازنمایی شده، دارای ویژگی های برساختی است و 
بر این امر داللت دارد كه ميان جهان واقعی و جهان نشانه ها فاصله وجود دارد. بی شک یکی از 
مفاهيمی كه این فاصله را می پوشاند، ایدئولوژی است. امروزه نشانه شناسی به این یقين رسيده 
كه »نشانه ها در تعيين واقعيت ها، كاركردهایی ایدئولوژیک دارند« )همان: 42(. واسازی1 و به 
چالش كشيدن نشانه ها، معلوم می كند چه كسی و چه شرایطی در موقعيت برتر و فرادست 
قرار گرفته و چگونه سایر شرایط و افراد در موقعيت فرودست قرار دارند. این امر، حوزه 
نشانه شناسی را از شکل توصيفی معمول و رایج فراتر می برد و دامنه آن را بسيار گسترده و 
فراخ می سازد؛ در اینجا ما نشانه ها را از دیدگاه حوزه های وسيع تر ایدئولوژِی اجتماعی آنها ـ 
شامل باورهای عمومی، چهارچوب های مفهومی و نظام های ارزشی جامعه ـ تفسير می كنيم 

)هال، 2003( و وارد گفتمان می شویم كه در گفتمان، روایت متوقف می شود.

1. Deconstruction
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رویکردهای گفتمان دارای پيچيدگی و تنوع گسترده ای هستند كه بيان آنها در این مقاله 
نمی گنجد اما ون دایک در تحليل گفتمان انتقادی به تشریح مدلی پرداخته كه از آن به عنوان 
مدل اجتماعی ـ  شناختی1 یاد می شود. این مدل از دو سطح تشکيل شده كه »در یک سطح 
از تحليل شامل ]تحليل[ عقاید یا بازنمایی های ذهنی2 است و بنابراین در اینجا با یک دیدگاه 
شناختی3 روبرو هستيم« )ون دایک، 1998: 22-21(. این سطح بيانگر وجه شخصی نظرات 
و ایدئولوژی است. اما ایدئولوژی ها و نظرات معموالً شخصی نيستند بلکه اجتماعی، نهادی 
و سياسی نيز هستند و در زمينه های اجتماعی عمل می كنند. تمایز ميان سویه های ذهنی و 
اجتماعی مدل ون دایک دارای وجهی نظری و تحليلی است كه برای شناخت ابعاد مختلف 

ایدئولوژی استفاده می شود.
ون دایک یکی از جنبه های سازمان دهی نگرش ها و ایدئولوژی هاِی كلی گروه ها را »مدل های 
ذهنی«4 می د اند. »مدل ها مرز ميان جنبه های شخصی و اجتماعی، كلی و جزئی و بازنمایی های 
اجتماعی و به كارگيری آنها در گفتمان و سایر اعمال اجتماعی هستند كه تجربيات روزمره 
مردم مانند مشاهده و مشاركت در كنش ها، حوادث و گفتمان را بازنمایی می كنند« )همان، 
27-26(. بنابراین مدل ها همانند كليشه ها و قالب های ذهنی عمل كرده و »روش اندیشه مردم 
درباره رویدادها را تعيين می كنند و عاملی هستند كه سبب می شوند واقعيت و كنش ]اجتماعی[ 
به شکل ذهنی مورد تفسير و تأویل قرار گيرد« )همان، 27(. از منظر ون دایک، مدل ها حلقه 

مفقوده ميان ایدئولوژی و گفتمان هستند.
فركالف در رویکرد گفتمانی خویش توجه خاصی به نهادهای اجتماعی )خانواده، مدرسه، 
رسانه و...( دارد و گفتمان و رابطه ایدئولوژی با آن و كاركرد گفتمانی را در دل این نهاد ها و 
روابطی كه آنها با سطوح باالتر و پایين تر خود دارند، مورد بررسی قرار می دهد. او معتقد است 
با فراهم آوردن چهارچوبی كه مركزیت آن با نهاد اجتماعی است، می توان به سؤاالت مربوط به 
چرایی و چگونگی تأثير گفتمان و ایدئولوژی و عملکرد آنها در سطح فاعالن نهادی و اجتماعی 
پاسخ داد. فركالف 1379: 42( اظهار می دارد دستيابی به چنين چهارچوبی به احتمال زیاد تنها 

زمانی ميسر خواهد بود كه »نهاد اجتماعی« را محور اصلی درنظر بگيریم.

1. Sociocognitive
2. Mental Representation
3. Cognitive
4. Mental Models
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در این مقاله با محوریت قرار دادن نهاد اجتماعِی رسانه تلویزیون و با استفاده از روش 
تحليل متن و به طور مشخص تحليل گفتمان، نگاهی كلی به برنامه های دینی تلویزیون ایران 
داشته و با تشریح گفتمان دینیـ  ایدئولوژیکی آن به دسته بندی انواع برنامه ها از منظر رابطه آنها 
با دین می پردازیم و با نقد آنها تناقض های موجود در این گفتمان را نشان می دهيم. در مرحله 
دوم با معرفی مفهوم دین رسانه ای شده و نمونه هایی از محتواهای دینی رسانه ای شده و با تحليل 
این نمونه ها، به پيشنهادهای مقاله برای سياست گذاران رسانه ای اشاره می كنيم. ضمن تحليل 
گفتمان برنامه ها و برای تکميل تحليل های مقاله از سایر تکنيک های تحليل متن مانند تحليل 
نشانه شناسی، تحليل روایت و تحليل رسانه نيز استفاده خواهيم كرد. در نهایت با معرفی سه 
برنامه مشخص از نوع سریال، نماهنگ و موسيقی، نمونه هایی از برنامه های دینی تلویزیونی با 

احتمال تأثيرگذاری مثبت از نظر متن و نيز از منظر رابطه با مخاطب تحليل خواهند شد.
به طور كلی، این الگوی چندوجهی سعی می كند ابزار جامعی برای تحليل متون تلویزیون 

فراهم آورد كه دربرگيرندة هر دو سطح توصيف و تبيين باشد.

انواع برنامه های تلويزيون از منظر رابطه با دين
برنامه های تلویزیون ایران را می توان در طول طيفی قرار داد كه یک سر آن برنامه های دینی و سر 
دیگر آن برنامه های سرگرم كنندة غيردینی قرار می گيرند. سایر برنامه ها نيز به ميزان تأكيد بر محتوای 
دینی یا سرگرم كنندگی، در ميانه طيف و نزدیک به هریک از دو سر آن قرار می گيرند. در نقطه وسط 
طيف نيز نوع سومی از برنامه ها قرار دارند كه اگرچه در اقليت هستند اما به ميزان یکسان، دینی و 
سرگرم كننده هستند. ادعای ما این است كه دو دسته نخست برنامه ها یعنی برنامه های سرگرم كننده 
و برنامه های دینی مستقيم )مثل سخنرانی از منبر، عزاداری در مساجد، مداحی ها، دعاخواندن های 
دسته جمعی و...(، در عمل كاركرد واحدی پيدا كرده و مخاطب را به سمت دوری از دین تشویق 
می كنند. گفتمان دینیـ  ایدئولوژیک این تلویزیون به گونه ای است كه دو دسته برنامه های متناقض از 
نظر دینی را در خود جمع كرده و دليل این اجتماع نيز همبستگی این برنامه ها به لحاظ ایدئولوژیک 
است. بنابراین تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک ایران، از منظر ایدئولوژیک به برنامه های دسته دوم 
)سرگرم كنندة صرف( ميدان می دهد درحالی كه این برنامه ها در تناقض با اهداف دینی این رسانه 
قرار می گيرند. دسته سوم وضعيت متفاوتی دارند كه منجر به كاركرد متفاوت نيز می شوند. در ادامه 

تأثير و كاركرد این سه نوع برنامه در تلویزیون دینیـ  ایدئولوژیک تشریح می شود.
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برنامه های مستقيم دينی )پخش مستقيم از محل(
منظور از این عنوان، برنامه هایی است كه به عنوان مناسک دینی در اماكن واقعی مذهبی با 
انجام می شود. مناسکی مانند دعای كميل، دعای ندبه،  حضور مؤمنين و معتقدین به دین 
مداحی، روضه خوانی و سخنرانی در مساجد كه به طور مستقيم از تلویزیون پخش می شوند 
مدنظر است. در نمایش تلویزیونی این مناسک، معموالً به دليل ایجاد جاذبه برای مخاطب و 
نيز تفسير های خاص كه مورد نظر برنامه سازان است، بارها از حركات دوربين استفاده می شود. 
به عنوان مثال حركت پن دوربين كه طی آن گویی دوربين به دنبال موضوعی در ميان جمعيت 
شركت كننده می گردد و حركت زوم به جلو كه پس از یافتن موضوع مورد نظر كه مثاًل جوانی 
منقلب شده از حالت دعا یا كودكی خوابيده در آغوش پدر، یا پيرمردی گریان و مانند آن است 
را به تصویر می كشد. این حركات دوربين دائماً مخاطب را از مشاركت در برنامه و ایجاد حس 
مذهبی مورد نظر به بيرون پرتاب كرده و توجه وی را به مسائل حاشيه اِی متعددی در برنامه 
جلب می كند. بنابراین برخالف تصور سازندگان، مخاطب با تماشای برنامه به دالیل مختلف 
نمی تواند در مناسک شركت كند. مهم ترین دليل آن، همين حركات دوربين و جلب توجه 

مخاطب به چيزهایی به غير از خود دعا، سخنرانی یا روضه است.
دليل دوم عدم وجود فضای روحانی و مذهبی حاكم بر یک مراسم واقعِی مذهبی در خانه 
است. در خانه، فضا كاماًل با فضای مثاًل مسجد یا حسينيه متفاوت و عمدتاًً فاقد حس مذهبی 
ناشی از حضور در یک جمع دینی است. این در حالی است كه یکی از دالیل تأثيرگذاری 
مناسک مذهبی، شور و جذبه ای است كه شركت كنندگان از حضور در مراسم به دست می آورند؛ 
چيزی كه در خانه های مختلف با شرایط متنوع موجود نيست. در مقابل آنچه در نظر مخاطبين 
تلویزیونِی این مناسک بيشتر جلوه می كند، رفتارها افراد در این شرایط است و نه لزوماً محتوایی 

كه در حال عرضه است.
این نکات حتی در مورد سخنرانی های دینی و گفتگوی اعتقادی كه از تلویزیون پخش 
می شود نيز تا اندازه زیادی صادق است. در چنين برنامه هایی كه هدف اصلی آن محتوای 
سخنرانی یا گفتگوست، تصویر تلویزیونی كاركردی مزاحم دارد. بدین معنی كه توجه مخاطب 
را از محتوا به شکل )مثاًل چگونگی پوشش، آرایش موها و حركات بدنی سخنران( جلب 
می كند. اگرچه این موضوع سبب عدم توجه كامل به خود سخنرانی یا محتوای آن نمی شود، اما 
همانند پارازیت ارتباطی عمل می كند و گاه و بيگاه حواس مخاطب را به جای دیگری معطوف 
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می سازد؛ همين طور است در مورد گفتگوهای اعتقادی كه البته چون معموالً فقط مجری و 
كارشناس حضور دارند، عوامل حاشيه ای مزاحم در آن كمترند، اما در هر صورت به دليل 

تالش های دوربين در پُرجاذبه تر ساختن تصاویر آن، با همين مشکل مواجه می شود.
عمدتًاً  است،  نه شکل  و  محتوا  آنها  اصلی  هدف  كه  برنامه هایی  چنين  می رسد  به نظر 
متناسب با رادیو باشند. از آنجا كه رادیو رسانه ای انتخابی است، مخاطب آن هم در صورتی 
كه خودخواسته در معرض چنين پيام هایی قرار بگيرد، لزوماً تنها با محتوای آن سروكار خواهد 
داشت و به گفته ها توجه خواهد كرد بدون اینکه تصاویر مزاحم، اندیشه وی را به سوی مسائل 

حاشيه ای بر اند.
نکته دیگری كه قبل از ادامه بحث الزم است روشن شود این است كه نمایش مراسم 
آیينی همچون عزاداری های حسينی در خيابان ها، مراسم سينه زنی، زنجيرزنی، نخل برداری، شام 
غریبان و مانند آن كه خود نوعی نمایش هستند و تکيه آنها بر شکل است، درحالی كه محتوا در 
ذهن مخاطب از پيش حضور دارد، از این مشکالت مستثنی هستند. این مناسک آیينی به درستی 
قابل نمایش در تلویزیون هستند زیرا نه تک تک افراد بلکه حركات جمعی مشاركت كنندگان در 

مراسم آیينی است كه كليت آن را می سازد.
حال ببينيم خصوصيات برنامه های دینی پخش مستقيم از محل چيست و چه تأثيری بر 
مخاطب می گذارد. اولين خصوصيت پخش مستقيم مراسمی مثل دعاهای مختلف و سخنرانی 
مذهبی از مساجد این است كه مخاطب فرضی و هدف این برنامه ها متدینين هستند. به عبارت 
دیگر در این برنامه ها غيرمعتقدین عماًل نادیده گرفته می شوند؛ این در حالی است كه از یک 
برنامه دینی انتظار می رود برای جذب غيرمعتقدین و توسعه آگاهی و ایمان دینی آنها قدم بردارد 
وگرنه در مورد مخاطب متدین كه مراد حاصل است. مواجهة مخاطب متدین با برنامه دینی 
نيز در صورتی مطلوب است كه آگاهی و ایمان وی تعميق شود. در ادامه بحث، توضيح داده 

می شود كه چگونه این اتفاق نمی افتد.
خصوصيت دوم این است كه هدف از پخش چنين مراسمی مشاركت مخاطب متدین 
در آن و رسيدن به شور و جذبه معنوی است. در اینجا توضيح و توجيه مسائل دینی وجود 
ندارد، فقط شور و جذبه مورد نظر است. هدف از پخش سخنرانی های مذهبی از مساجد، 
موعظه مخاطب متدین است. باالخره خصوصيت سوم این برنامه ها تکراری بودن موضوعات 
و مباحث صرفاً اخالقی آنهاست كه جنبه یادآوری و تذكار برای مخاطب عام دارد. مطالب 
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دقيق و عميق اعتقادی در قالب هایی مثل مباحثه و طرح سؤال و جواب، در این برنامه ها مطرح 
نمی شود. بنابراین به نوع دیگری احساسات مذهبی مخاطب را به غليان درمی آورد نه اینکه 

شعور و آگاهی دینی وی را توسعه بخشد.
البته توسعه شعور و آگاهی دینی، از عهده تلویزیون برنمی آید و همان طور كه گفته شد این 
هدف بيشتر مناسب رادیوست اما نکته مهم این است كه گردانندگان تلویزیون دینی با تصور 
اینکه پخش مستقيم مراسم و مجامع دینی از تلویزیون به توسعه دین در جامعه كمک می كند، به 
این كار مبادرت می ورزند، درحالی كه با توضيحات باال نشان داده شد این هدف قابل دستيابی 
نيست. تأثير خصوصيات گفته شده بر مخاطب این است كه تلویزیون با پخش مستقيم مراسم 
دینی نه تنها به هدف خود كه دینی تر كردن جامعه است نائل نخواهد شد، بلکه به ادعای این 
مقاله برعکس، با توجه صرف به مخاطب متدین و راضی نگه داشتن آنان، سایر افراد كمتْر 
دینی و كمتْر معتقد را به سمت دوری از دین سوق خواهد داد. چگونگی این فرایند در ادامه 

مقاله توضيح داده می شود.
در تلویزیون ایران پخش مستقيم مناسک مذهبی امری معمول است، اما اینکه چه تأثيراتی 
بر این كار مترتب است، سؤال ماست. مناسک دینی هنگامی كه در اماكن و اوقات مذهبی 
مخصوص به جا آورده می شوند، مناسکی هستند كه بيش از همه بر شركت كنندگان اثر گذاشته 
و آنها را متحول یا ثابت قدم تر می سازد. این مراسم گرچه ممکن است برای ناظر خارجی جنبه 
نمایشی داشته باشد، اما برای شركت كنندگان جنبه عمل به اعتقادات دارد و تصویر یکسانی 
كه از بيرون توسط ناظر خارجی دیده می شود، برای افراد درون مراسم معنا ندارد. این مراسم 

گرچه به صورت جمعی برگزار می شود، هر فرد به تنهایی با خدای خود در ارتباط است.
هنگامی كه چنين مراسمی به طور مستقيم از تلویزیون پخش می شود می تواند دو دسته تأثير 
مثبت و منفی داشته باشد. به عنوان تأثير مثبت می توان از بييننده ای یاد كرد كه به دالیلی موفق 
نشده به صورت فيزیکی در آن مراسم حضور داشته باشد درحالی كه چنين عالقه ای داشته 
است. این فرد به شرط آنکه در تنهایی مخاطب این برنامه قرار گيرد ممکن است تلویزیون را 
مکان مورد نظر و خود را یکی از شركت كنندگان در مراسم درنظر بگيرد و با مشاركت كنندگان 
در مراسم كه از طریق تلویزیون آنها را می بيند، هم ذات پنداری كند. در این صورت می توان 
گفت پخش مستقيم این مراسم از تلویزیون این اثر را داشته كه دیگران را به انجام مناسک 
مذهبی تشویق كند. اما نکته مهم این است كه دستيابی به این شرایط، )نشستن در تنهایی و 
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همراهی با تلویزیون بدون اینکه این همراهی با كار دیگری همزمان شود و از تمركز مخاطب 
بکاهد( اگر نه غيرممکن، اما به نسبت تعداد فراوان مخاطب بالقوه تلویزیون، بسيار نادر است. 
بنابراین تماشای مناسک مذهبی از تلویزیون برای مخاطب عموماً با سروصداهای جانبی و عدم 
تمركز، همراه شدن با فعاليت های دیگر در منزل، تغيير متناوب كانال تلویزیونی برای انتخاب 
برنامه ها و مسائلی از این قبيل همراه است. به همين دليل مخاطب تلویزیونِی مناسک مذهبی 
نمی تواند خود در این مراسم شركت جوید و همواره به عنوان یک ناظر خارجی باقی خواهد 

ماند.
نکته دیگر اینکه ناظر خارجی حاضر در اجرای مراسم، هر لحظه كه اراده كند می تواند به 
یک مشاركت كنندة فعال بدل شود ولی ناظر تلویزیونی كمتر به شرایط مورد نياز برای چنين 
انتخابی دست می یابد. همچنين در مورد ناظر خارجی حاضر در اجرای مراسم، نقطه دید خود 
اوست كه اهميت دارد و انتخاب او از تماشای آنچه بيشتر توجهش را به خود جلب می كند، 
اما تماشاگر تلویزیونی ناچار است به انتخاب های دوربين تلویزیون در نماهای مختلف درشت، 
متوسط و كامل از مشاركت كنندگان تن دهد و بنابراین تفسيرهای حاصل از تركيب نماهای 

فوق را نيز دریافت كند؛ بنابراین انتخاب او محدود می شود.
با این توضيحات روشن می شود پخش مستقيم مناسک مذهبی از تلویزیون نمی تواند 
مخاطب را در مناسک مشاركت داده و همان تأثيری را كه این مناسک بر مشاركت كنندگان 
دارد، بر مخاطب نيز بگذارد. آنچه اتفاق می افتد این است كه تلویزیون اطالعات و آگاهی های 
مخاطب را در مورد مسائل دینی و مناسک مختلف افزایش می دهد بدون اینکه این افزایش با 
تأثيرگذارِی مبتنی بر عمل به آن اعتقادات همراه باشد. در حقيقت در مناسک دینِی حضوری این 
اعتقاد و شور مذهبی است كه تأثيرگذار است، نه صرفاً داشتن اطالعات؛ چيزی كه از طریق 

تلویزیون قابل انتقال نيست.
نيل پُست من نيز در كتاب های متعدد خود ]زندگی در عيش مردن در خوشی )1375( و 
تکنوپولی )1372([، تأثيرات منفی تلویزیون به هنگام پخش مراسم و مناسک مذهبی را به طور 
كامل مورد بحث قرار داده است. به عقيده وی »مهم ترین عنصر اوليه و پایه ای یک برنامه آیينی 
ـ مذهبی این است كه فضای اجرای آن از نوعی قداست معنوی برخوردار باشد« )به نقل از 
عباسی، 1382: 90(. این در حالی است كه ما به هنگام تماشای یک آیين مذهبی از تلویزیون، 
فعاليت های دیگری نيز داریم كه هيچ سنخيتی با فضاهای مقدس فوق و آداب آنها ندارند. 
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بنابراین »اجرای مراسم مذهبی در تلویزیون نمی تواند بينندگان را به حس و حالی روحانی 
برساند« )همان(.

از طرف دیگر، نمایش مستقيم مناسک مذهبی از رسانه، تأثير منفی بر مشاركت كنندگان 
در مراسم خواهد داشت. دوربين های تلویزیونی مانند چشم های غریبه ای هستند كه اعمال و 
رفتار مشاركت كنندگان را زیر نظر دارند. اگر در غياب دوربين هركس با خدای خود تنهاست، 
در حضور دوربين ها هر فرد خود را در معرض تماشا می بيند. هم اجرا كننده و هماهنگ كنندة 
مناسک و هم مشاركت كنندگان از تأثير این شرایط مصون نيستند. واكنش های اغراق آميز از 
یک طرف و بی تفاوتی موجود در صورت افراد شركت كننده از طرف دیگر، تحت تأثير حضور 
دوربين های تلویزیونی است. حضور دوربين مناسک را از حالت طبيعی آن خارج می سازد و 
خلوص آن را تحت تأثير قرار می دهد. این نکته ای است كه از نظر مخاطب غيرمتدین دور 
نمانده و مراسم مذهبی در نظرش تبدیل به نوعی نمایش دینداری می شود نه یک دینداری 

واقعی.
یکی دیگر از تأثيرات منفی نمایش مستقيم مناسک مذهبی در رسانه اخيراً در واكنش هایی 
خودنمایی می كند كه افرادِ بدون اعتقاد به مبانی مذهبی نشان داده شده، از خود بروز می دهند. 
در تلویزیون ایران مراسم مذهبی مانند روضه خوانی، دعاهای دسته جمعی و سخنرانی های 
مذهبی به طور مستقيم پخش می شوند. برای كسانی كه عالقه ای به این برنامه ها ندارند، در 
بسياری موارد، به خصوص در اوقات خاص مذهبی مانند اعياد، شهادت ها، ایام محرم و رمضان، 
برنامه های جایگزین وجود ندارند كه مخاطب به آنها مراجعه كند؛ به ناچار برای گذران اوقات 
به همين برنامه ها تن می دهد اما با نگاهی كاماًل متفاوت و از روی بی عالقگی. اینجاست كه 
نقاط ضعف مورد توجه قرار می گيرند و گاه موجب خنده و تمسخر می شوند. حاصل اجتماعی 
چنين رابطه ای نوارهای طنزی است كه اخيرا در بازار غيرمجاز و از طریق اینترنت و امثال آن 

در ميان مردم توزیع شده است.
به عنوان مثال در یکی از این نوارها فضای مسجد و روضه خوانی تداعی می شود درحالی كه 
مداح مورد نظر در حقيقت دارد قصه فولکوریک و كودكانه ای را با لحن روضه می خواند و 
شركت كنندگان نيز به تمسخر ادای گریه كردن و داد زدن مربوط به از خود بی خود شدِن برخی 
از افراد را حين اجرای مراسم مذهبی درمی آورند. این تنها یک نمونه است؛ نمونه ای مؤثر از 
تأثير كاماًل منفِی پخش مستقيم مراسم مذهبی از تلویزیون برای كسانی كه خواهان آن نيستند.
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این نکته البته در مورد تلویزیون ایران صدق می كند كه رسانه ای دینیـ  ایدئولوژیک است. 
در مورد رسانه های خصوصی دینی و نيز در مقایسه با تلویزیون های غيردینی كه برنامه های دینی 
ارائه می كنند نيز از آنجا كه با انتخاب مخاطب همراه است، ممکن است تأثيرات متفاوت باشد. 
به عنوان مثال سوكاپ )2002( معتقد است بينندگان با تماشای این برنامه، احساس مشاركت 
در مناسک تلویزیونی كرده و به حس عميقی از تعلق به یک اجتماع مذهبی می رسند و این راه 

گریزی است از حاشيه ای شدن در جامعه برای مسيحيان محافظه كار )سوكاپ، 2002: 20(.
همين طور الکساندر )1385(، در مقاله ای با عنوان »تلویزیون دینی: مناسک جبران گر در 
نمایش بزرگ تر اجتماعی«، به این موضوع اشاره می كند كه تلویزیون دینی مثل مناسک دینی 
قابليت آن را دارد كه بينندگان مسيحی و سنتی خود را به عنوان بازیگران نمایش آیينی، در 
مراسم مشاركت دهد. وی می گوید »كارآمدی و تأثيربخشِی تلویزیون دینی به مثابه مناسک در 
مشروعيت بخشی و همساز كردن بينندگان از طریق شركت فعال آنان در فعاليت ها و برنامه های 
تلویزیون، افزایش می یابد )من درصدد تغيير فهم مرسوم از مناسک به عنوان تعامل چهره به چهرة 
افراد و تبدیل آن به برداشتی هستم كه می توان بينندگان در خانه را نيز حاضران در برنامه های 

تلویزیونی به شمار آورد« )الکساندر، 1385: 247(.
الکساندر سپس آماری ارائه می كند از تعداد بينندگان برنامه های دینی تلویزیون كه قبل از 
برنامه، همراه برنامه و یا پس از برنامه دینی دعا یا انجيل می خوانند و یا اینکه به توصيه های 
كشيشان مثل خرید كتاب انجيل و سایر كتاب های عقيدتی عمل می كنند. به عقيده وی »بينندگان 
در آیينی شدن عمل تماشا، در وهله نخست خود را در وضعيت حضور در برنامه تلویزیونی 
قرار می دهند. آنها به طور منظم به تماشای برنامه های دینی می پردازند و همچنين مراسم آیينی 

را به جا می آورند كه آنها را برای حضور فعاالنه در برنامه ها آماده می سازد« )همان: 148(.
هدف از مثال های باال نشان دادن تفاوت ميان تلویزیون دینی كه در یک فضای رقابتی با 
تلویزیون های دیگر توسط مخاطب انتخاب می شود، و تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک ایران 
است كه در یک فضای غيررقابتی گاه گزینه دیگری به غير از تماشا، برای انواع مخاطب باقی 
نمی گذارد. نقدهای مطرح شده در باال البته معطوف به تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک دولتی 
است. به همين دليل استدالل های برخی نویسندگان ایرانی كه نتایج مشابهی را به برنامه های 

دینی تلویزیون ایران نسبت می دهند، قابل قبول نيست.
به عنوان مثال مهری بهار )1386( با نگاه به رسانه دینی و اشاره به نمایش مناسک آیينی 
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این سؤال را طرح كرده كه » آیا می توان باورها و رفتارهای دینی در قالب مناسک عاشورایی 
را بدون فروپاشی تقدس آن از طریق رسانه )تلویزیون( به مخاطبان منتقل كرد؟« )بهار، 1386: 
97(. وی با اشاره به مخاطب فعال و در پاسخ به این سؤال تأكيد می كند: »اگر مخاطب منفعل 
نباشد با داوری و فهم درست به رسانه به عنوان مسجد و یا تکيه نگاه می كند؛ به عبارت دیگر، 
رسانه نيز مانند دیگر مکان های مقدس درنظر گرفته می شود. بدین لحاظ، نوع ارتباطی كه با 
برنامه ها به واسطه رسانه به وجود می آید، مانند ارتباطی خواهد بود كه با برنامه های مذهبی در 
مراكز مذهبی چون مسجد و تکيه ارائه می شود« )همان(. به عقيده وی پخش مستقيم مناسک 
مذهبی از تلویزیون در شرایط خاص می تواند منجر به مشاركت مذهبی و بنابراین تأثيرپذیری 

وی از برنامه شود.
به نظر می رسد باید به شرایط خاص مورد نظر این نویسنده، انتخابی بودن را به عنوان شرط 
اصلی تأثيرگذاری مثبت برنامه دینی اضافه كرد. تنها در صورت وجود حق انتخاب مخاطب 
برای گزینش نوع برنامه، حتی در مناسبت های خاص مذهبی است كه می توان از نقش مثبت 
پخش مستقيم مناسک آیينی در تلویزیون یاد كرد. حق انتخابی كه باعث می شود غيرعالقمندان 

به برنامه های مذهبی، به برنامه های همزمان و از انواع دیگر دسترسی داشته باشند.
اما در ایران برنامه های دینی پخش مستقيم از محل كه برای رضایت خاطر دینداران پخش 
می شوند، عماًل در معرض توجه مخاطب دیندار و غيردیندار قرار می گيرند زیرا در اوقات 
تولد ها و  نيمه شعبان،  تاسوعا و عاشورا،  مثل  مناسبت های مذهبی  به خصوص در  خاصی 
شهادت های ائمه و امثال آن، برنامه های مذهبی در دسترس انواع مخاطب در تلویزیون هستند. 
از آنجا كه مخاطب تلویزیون در خانه و خارج از حال و هوای معنوی و عرفانی موجود 
در مراسم واقعی به برنامه نگاه می كند، به مسائل دیگری توجه می كند كه ربطی به محتوای 
سخنرانی و دعا و نيایش ندارد، بلکه به شيوه رفتارهای مردم در چنين لحظاتی ربط دارد كه 
غيرعادی است. این غيرعادی بودن، گاه به نوعی عجيب و غریب و حتی خنده دار جلوه می كند 
كه به محض چنين احساسی در مخاطب، وی نسبت به آن مراسم و مناسک عبادی و اثرات 
آن دچار تردید می شود؛ اگرچه همين اعمال برای مردمی كه در آن مناسک حضور دارند و 
رفتارهای خود را نمی بينند، بلکه با تمامی احساس خود سعی در ایجاد رابطه با فضای معنوی 
دارند، می تواند مفيد و تعميق بخش اعتقادات آنها باشد، اما برای ناظر خارجی كه تنها حركات 
و رفتارها را بدون اشتراك احساسی از بيرون نگاه می كند، می تواند تضعيف كنندة اعتقادات و 
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تردید نسبت به آنها باشد؛ بدین ترتيب ایشان را به سمت دوری از دین یا حتی لزوم انحصار 
دینداری به عرصه خصوصی زندگی سوق دهد.

ظاهرگرايی مذهبی
از طرف دیگر پوشش مذهبی تقریباً روی تمامی برنامه های دیگر توليدی تلویزیون كشيده 
شده است، به طوری كه همانند نمادی نشان دهندة توليد این برنامه در ایران است. به عنوان 
نمونه در مورد برنامه های ورزشی این ظاهرگرایی مذهبی شامل موارد زیر می شود: استفاده از 
جمالت دینی در ميانه گزارش ها )مانند تبریک تولد یا تسليت وفات اوليای دین، یا دعا برای 
قبولی عبادات وقتی كه پخش مستقيم مسابقات با وقت اذان تداخل پيدا می كند(، مصاحبه با 
ورزشکاران در مناسبت های دینی و شنيدن موعظه های دینی از ایشان )مانند توسل به اوليا برای 
پيروزی در مسابقه( و برگزاری مراسم و مناسک دینی ویژه ورزشکاران و تيم های ورزشی و 
نمایش آنها در تلویزیون )مانند مراسم سينه زنی و نوحه خوانی در فالن باشگاه ورزشی( و نيز 
حضور ورزشکاران در اماكن مذهبی چون زیارتگاه ها. تمامی این فعاليت ها برای نشان دادن 
این است كه ورزش باید با دین مالزمه داشته باشد و ورزشکاران كه قهراً الگوی جوانان قرار 

می گيرند، خود آدم هایی دیندار و باایمان هستند.
البته این ادعای تلویزیون برای توجيه بزرگ كردن قهرمانان ورزشی است. چنين است كه 
وقتی نوارهای غيرمجاز از مجلس عروسی فالن ورزشکار و ميهمانی های آنچنانی باشگاه های 
ورزشی كه نه تنها رنگ و بوی دینی ندارد كه كاماًل در تضاد با تصاویر ساخته شده از ورزشکاران 
در تلویزیون است و نيز اخبار مربوط به اعمال غيراخالقی برخی ورزشکاران در سطح جامعه 
پخش می شود و تصویر ساخته شدة تلویزیونی را به چالش می كشد، مخاطب متوجه فریب 
تلویزیون شده و نه تنها نسبت به آن بی اعتماد می شود، بلکه آن قشر دینِی كشيده شده روی 
برنامه ها را نيز تشخيص داده و نسبت به آن واكنش منفی نشان می دهد. واكنشی كه می تواند 

وی را به سمت دلزدگی از دین و دوری از آن سوق دهد.
الزم به توضيح است ورزشکاران همچون سایر انسان ها می توانند مذهبی یا كمتر مذهبی 
نکته  باشند.  پایبند  آرمان های جمعی  و  ارزش ها  به  مختلفی  ميزان های  به  می توانند  باشند، 
اینجاست كه تلویزیون با ساختن تصویر غيرواقعی از ایشان، هم انتظارات جامعه از آنها را 
به طور غيرواقعی افزایش می دهد و هم موجب سلب اعتماد مردم از این رسانه می شود. در 
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واقع این گفته، تقصيری را متوجه ورزشکاران نمی كند بلکه نقدی است بر عملکرد تلویزیون 
در این زمينه.

نمونه دیگر از این ظاهرگرایی مذهبی در برنامه های غيردینی تلویزیون، در مسابقات مختلف 
تلویزیونی قابل ردیابی است. سؤاالت این مسابقات همواره شامل تعدادی سؤال مذهبی نيز 
می شود كه صرفاً نشان دهندة توجه سازندگان برنامه به مذهب است و نه اینکه واقعاً تأثيری 
در افزایش آگاهی های دینی مخاطبين داشته باشد. یکی از این مسابقات، »سينما گلخانه« است. 
سينما گلخانه در برنامه تابستان خود همراه با نمایش یک فيلم خارجی حادثه ای، تخيلی، 
خانوادگی یا گانگستری، به صورت زیرنویس سؤالی قرآنی را مطرح می كرد و از بينندگان 

می خواست با پاسخ دادن به آن سؤال در مسابقه شركت كنند.
در مصاحبه های مختلفی كه با افراد موفق صورت می گيرد، همواره این جمله را از مصاحبه 
شوندگان می شنویم كه عامل موفقيت آنها اول خدا و سپس خانواده شان بوده است. تکرار 
انتظار  آن  كه مخاطب جز شنيدن  نموده  قاعده  و  قرارداد  به  تبدیل  را  آن  این جمله چنان 
دیگری ندارد. آیا واقعاً همه آدم های موفق این گونه باور دارند؟ آیا این جمله ای نيست كه 
مستقيم یا غيرمستقيم از آنها خواسته می شود تا بگویند؟ آیا تمامی آدم های موفق در رقابت های 
بر  دارند؟  خانواده گرا  و  دینی  رویکردی  همواره  خانوادگی خود  و  هنری  ورزشی،  علمی، 
اساس تصویر سازی تلویزیون پاسخ مثبت است اما همان طور كه در موارد دیگر نشان داده 
شد، تصویر سازی تلویزیون بيشتر به سمت غيرواقعی بودن ميل می كند. تلویزیون چيزی را به 

تصویر می كشد كه می خواهد باشد و نه آنچه واقعاً هست.
اگر چنين برنامه هایی می توانست منجر به دینی تر شدن جامعه ایران شود، جامعه امروز پس 
از گذشت 30 سال از انقالب اسالمی باید دیندار تر از گذشته بوده و این دینی تر شدن در همه 
شئون و اركانش قابل مشاهده باشد. نگاهی به واقعيت نشان می دهد نه تنها چنين اتفاقی نيفتاده 
بلکه بسياری را تصور بر این است كه این جامعه به سمت عرفی شدن یا سکوالریسم در 
حركت است. سؤال در مورد عرفی شدن جامعه ایران، موضوع تحقيق بسياری از پایان نامه های 

دانشجویی و تحقيقات علمی در حوزه علوم انسانی است.
اميد است این قسمت از بحث نشان داده باشد چگونه برنامه های دینی تلویزیوِن دینی ـ 
ایدئولوژیک برخالف اهداف خود عمل كرده و نه تنها مخاطب را دیندار تر نمی كنند، بلکه 

ناخواسته وی را از دین مورد تبليغ خود دلزده و دور می كنند.
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برنامه های سرگرم كننده
در مورد برنامه های نوع دوم كه جنبه سرگرم كنندگی در آنها غلبه دارد، مسئله دینی اصوالً نادیده 
گرفته شده و در طول زمان منجر به فراموشی یا عقب نشينی آنها از سطح جامعه می شود. در 
این برنامه ها موضوع دینی اصاًل مطرح نمی شود. موضوعات غيردینی بدون مخالفت آشکار با 
دین به عنوان مسائل اجتماعی طرح و بيان می شوند. بدین ترتيب حساسيت نسبت به مسائل 
دینی به صورت نمادین نادیده گرفته شده و با تأكيد بر مسائل اجتماعی پيش پاافتادة غيرحياتی 
و حساسيت های مربوط به آن در درازمدت، مسائل اجتماعی فوق اهميت بيشتری نسبت به 
مسائل دینی پيدا می كنند. اگرچه این خواستة تلویزیوِن دینیـ  ایدئولوژیک نيست، اما از وجه 
ایدئولوژیک آن است كه به چنين برنامه های سرگرم كننده ای تن می دهد زیرا سبب مشغول 
از  آنها را  شدن فکر مخاطب به موضوعات پيش پاافتاده و مسائل كم اهميت شده و توجه 
مسائل و معضالت اجتماعی كه می تواند منجر به بروز نوعی واكنش شود، منصرف می سازد. 
الزم به ذكر است طرح موضوعات اجتماعی اساسی و بنيادین در قالب های انتقادی برنامه های 
سرگرم كننده اصوالً توسط این تلویزیون تحمل نمی شود و بنابراین آنچه می ماند انتقاد های 

سطحی از مسائل كم اهميت و صرفاً در جهت سرگرم كنندگی مخاطب است.
از مهم ترین خصوصيات برنامه های سرگرم كننده، هدف آنهاست كه عبارت است از جذب 
مخاطب. این برنامه ها گاه توسط برنامه سازان به عنوان زنگ تفریح تلویزیون معرفی شده اند؛ 
برنامه هایی كه هدفی غير از خنداندن مخاطب و سرگرم كردن وی ندارند، شاید بتوانند موجب 
بازگشت دوبارة مخاطبی شوند كه به سودای سرگرمی موجود در رسانه های خارجی جذب آن 
شده و غيرمستقيم تحت تأثير محتوای فرهنگ بيگانه قرار می گيرند. در بيشتر برنامه های طنز 
تلویزیونی، به خصوص طنزهای هرشبی، برخالف برنامه های مستقيم دینی كه گویی می خواهند 
به اجبار دین را در مخاطب رسوخ دهند، هيچ رابطه مستقيم یا غيرمستقيمی با دین ندارند. این 
برنامه ها به دليل طرح موضوعات خرد و معموالً پيش پاافتاده، تکراری و نخ نما، بيشتر با زندگی 
روزمره و مسائل آن سروكار دارند؛ به همين دليل اگرچه در این برنامه ها دین نفی نمی شود 
اما هيچ خبری هم از آن نيست. غيبت دین در زندگی روزمره مردم از طریق برنامه های صرفًا 
سرگرم كننده، طبيعی و عادی جلوه می كند و این طبيعی سازی خود موجب سوق دادن مخاطب 

به سمت نادیده گرفتن دین و ارزش های دینی در جامعه معاصر می شود.
فيلم ها و سریال های  مانند  برنامه های وارداتی  برنامه های سرگرم كننده شامل  نوع دیگر 
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باال، مخاطب زیادی  به علت جاذبه هنری  به خصوص در مورد سریال ها  خارجی است كه 
جذب می كنند. این برنامه ها كه در فضای فرهنگی دیگری ساخته شده اند، نمایش دهندة نقاط 
قوت روابط اجتماعی و خانوادگی دیگران و در مقابل نشان دهندة ضعف روابط اجتماعی و 
خانوادگی ما هستند. بدین ترتيب كه در مقایسه دو دسته سریال می بينيم در جامعه ایران همواره 
خانواده ها و آدم ها در حال فریبکاری و نيرنگ بازی هستند به اندازه ای كه حتی در خانواده ها 
روابط سالم اجتماعی و بين فردی دیده نمی شود )این به خصوص در مورد برنامه های طنز با 
اغراق همراه است(؛ درحالی كه در جامعه غربی به غير از عده ای كه به طور مشخص بزهکار 
و خالفکار هستند، بقيه آدم ها دارای روابط سالم اجتماعی و سالمت نفس بوده و در حل 
مشکالت یکدیگر نهایت تالش و فداكاری را از خود نشان می دهند. كاماًل روشن است در این 
برنامه های سرگرم كنندة خارجی دین به معنای خاص و مورد نظر تلویزیون دینیـ  ایدئولوژیک 
حضور ندارد. به رغم این غيبت، زندگی به خوبی و خوشی در جریان است. این مسئله از بُعد 
دیگری نيز غيبت دین در زندگی روزمره را طبيعی نشان داده و مخاطب را به سمت فراموشی 

یا نادیده گرفتن دین سوق می دهد.
مشاهده می شود هر دو نوع برنامه های مستقيم دینی و برنامه های صرفاً سرگرم كننده و غيردینی، 
چگونه به رغم تضاد ظاهری كه با هم دارند، كاركرد یکسانی پيدا كرده و هر دو در جهت عرفی سازی 
یا بيرون راندن دین از عرصه زندگی عمومی كاركرد می یابند. در واقع دو هدف دینی و ایدئولوژیک 
تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک ایران در تركيب با هم نقش قوی تری در تقویت ماهيت تلویزیون 
ایفا می كنند كه به قول نيل پُست من اساساً سکوالر است. این گفته نه به معنای تأیيد نظر پُست من 
كه به منظور نسبی كردن این نظر است؛ بدین ترتيب كه با توجه به موارد گفته شده، اگر برنامه سازان 
به مقتضيات رسانه تلویزیون بيشتر دقت كرده و محتواهای دینی را پيش از ارائه مستقيم، ابتدا 
رسانه ای نموده و به شکل دین رسانه ای شده از طریق همين تلویزیون به ظاهر سکوالر عرضه 
كنند، شاید بتوان گفت تا حدی در عرضه درست دین از طریق این رسانه و پيشگيری از حركت 
جامعه به سمت دین گریزی موفق خواهند بود. در ادامه بحث به نوع سوم برنامه ها، یعنی برنامه های 

سرگرم كنندة دینی به عنوان برنامه های مطلوب دینی اشاره خواهد شد.

برنامه های سرگرم كننده و دينی: دين رسانه ای شده
نوع سومی از برنامه هم وجود دارد كه از دو مورد گفته شده جداست و ناشی از خالقيت 
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هنرمندان و نه برنامه ریزی آگاهانه رسانه است. این نوع سوم كه در اقليت است، شامل برنامه های 
سرگرم كننده با محتوای دینی است؛ برنامه هایی كه می توانند بدون تأثيرات منفی بيان شده در دو 
نوع اول برنامه، رضایت خاطر انواع مخاطب را دربر داشته باشند و مخاطب معتقد را با محتوای 
دینی و مخاطب غيرمعتقد را با ظاهر سرگرم كننده راضی نگه دارند. این برنامه نيز البته با راضی 
نگه داشتن انواع مخاطب، آنها را نسبت به وضع موجود خوشبين می سازد؛ بنابراین می توان 

گفت هر سه كاركرد دینی، سرگرمی و ایدئولوژیک را در كنار هم دارد.
می دهد  نشان   )1386 )باهنر،  اسالمی  جمهوری  تلویزیون  مخاطبين  از  تحقيقی  نتایج 
»رسانه های سنتی دینی اصلی ترین منبع دینی اكثریت مردم )60 درصد( در كاركردهای چهارگانه 
ارتباطی، آموزشی، ارشادی، اطالع رسانی و سرگرمی است« و نيز این نکته كه مهم ترین كاركرد 
تلویزیون نزد مخاطبين مورد بررسی »سرگرمی و پر كردن اوقات فراغت است و پس از آن با 
فاصله قابل توجهی كاركرد اطالع رسانی و سپس آموزشی و ارشادی قرار دارند« )همان: 73-
72(. با توجه به یافته های این تحقيق می توان گفت انتظار مخاطب از تلویزیون آموزش دین 
نيست، بلکه اكثریت آنها آموزش های دینی را از منابع دیگری به جز تلویزیون دریافت می كنند. 
بنابراین مخاطب تلویزیون در درجه نخست می خواهد سرگرم شود. حال اگر در عين سرگرم 
شدن به طور غيرمستقيم آموزش دینی هم ببيند بهره بيشتری برده اما اگر به جای سرگرم شدن 

فقط آموزش دینی ببيند، دلزده و ناراضی خواهد شد.
نتایج تحقيق دیگری كه در سال 1384 در تهران انجام شد )جوادی یگانه و دیگران، 1386( 
نشان می دهد فقط 4/7 درصد ميزان استفاده از رسانه دینی در ميان پاسخگویان تهرانی، زیاد و 
خيلی زیاد بوده است. اكثریت مخاطبان تاحدودی و كمتر از آن این برنامه ها را دنبال می كنند. 
مطابق با یافته های همين تحقيق، تنها 9/1 درصد بينندگان از این برنامه ها رضایت دارند و بيشتر 
آنها رضایت كم و خيلی كم دارند و به عبارت دیگر از این برنامه ها ناراضی هستند )همان: 
123(. در توضيحات همين تحقيق، به تحقيقات دیگری اشاره شده كه نشان می دهد 64 درصد 

مردم اصوالً عالقه ای به دریافت برنامه های مذهبی از تلویزیون ندارند )همان: 129(.
تحليل محققين فوق از این نتایج، با تحليل گفته شده در باال همخوانی دارد. به عقيده 
آنها مخاطبين »با وجود دینداری سطح باال در جامعه ایران، انتظارات دینی عميقی از رسانه 
ندارند بلکه انتظارات دینی خود را در نهادهای سنتی دینی برآورده می كنند و بيشتر برای 
اطالع رسانی و سرگرمی به رسانه رجوع می كنند« )همان: 130(. بنابراین برنامه هایی كه در عين 
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حال سرگرم كننده و دینی هستند از نظر ترویج دین توسط رسانه مؤثرتر خواهند بود. نکته 
این است كه چنين برنامه هایی در تلویزیون دولتی ایران نسبت به دو نوع دیگر در اقليت قرار 

دارند.
بنابراین به نظر می رسد از منظر توسعه دین و ارزش های دینی در رسانه تلویزیون، پيشگيری 
از توسعه سکوالریزم و در عين حال ایفای نقش اطالع رسانی، سرگرم كنندگی و حفظ انسجام 
اجتماعی تلویزیون، نوع سوم برنامه ها، یعنی برنامه های سرگرم كنندة دینی كه به صورت دیِن 
رسانه ای شده در اختيار مخاطب قرار می گيرند، مناسبت بيشتری داشته باشند. در ادامه سه نمونه 
از این نوع برنامه ها برای روشن تر شدن منظور این مقاله در خصوص دین رسانه ای شده توضيح 

داده می شود.
الفـ  سريال تلويزيونی

سریال های تلویزیونی یکی از بهترین قالب های برنامه سازی هستند كه به شرط برخورداری 
از كيفيت هنری باال، توان رسانه ای كردن دین را به شکل مطلوب دارند. یکی از نمونه های 
موفق چنين برنامه هایی سریال »شب دهم« است. داستان این سریال حول مردی از طبقه پایين 
و لوطی مسلک دور می زند كه به دختری زیبا از طبقه اعيان دل می بازد. این دختر به همراه عمه 
خود كه در جوانی در عشق خود شکست خورده و بنابراین از همه مردان بيزار شده است، 
برای آزار مردانی كه به خواستگاری وی می آیند، شرط تقریباً غيرممکنی را پيشنهاد می كنند و 
آن هم این است كه خواستگار ده شب متوالی در ميدان شهر تعزیه برگزار كند. علت دشواری 
این شرط هم این است كه اجرای تعزیه از جانب حکومت ممنوع بوده و خطر جانی داشته 
است. مرد دلباخته كه از قضا خود فرزند یک تعزیه گردان قدیمی بوده، ابتدا برای رسيدن به 
دختر دلخواهش این كار را آغاز می كند و با دشواری های آن مبارزه می كند اما در پایان هنگامی 
كه دختر پيش از تمام شدن ده شب، به دليل مخاطرات جدی كه برای مرد پيش آمده و عشق 
او را به دختر اثبات نموده، به ازدواج رضایت می دهد، این بار خود مرد است كه تصميم گرفته 
كار را تمام كند. در حقيقت او از یک عشق زمينی آغاز كرده و به یک عشق آسمانی می رسد؛ 
عشقی كه پایان آن همچون تعزیه، بازتوليِد نمایشِی واقعه عاشورا و جان سپردن در راه معشوق 

است.
مناسک دینی در مجموعه شب دهم به طور عمده شامل مراسم تعزیه خوانی است. این 
مراسم در خارج از رسانه و در دنيای واقعی، شامل بازیگران در نقش های مثبت و منفی و 
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همچنين تماشاگرانی است كه گاه خود در نقش سياهی لشکر قرار می گيرند. این تماشاگران با 
حضور در صحنه نمایش در این آیين غرق شده و شور مذهبی را حس می كنند. اما نمایش 
مستقيم همين مناسک در تلویزیون می تواند با توجه به شرایط دیدن كه در باال گفته شد، برای 
مخاطب موجب بی تفاوتی و دلزدگی شود؛ این در حالی است كه وقتی همين نمایش در یک 
مجموعه تلویزیونی، رسانه ای می شود و با قابليت ها و ویژگی های تلویزیون خود را تطبيق 

می دهد، به تمامی مورد استقبال مخاطب قرار می گيرد.
در شکل رسانه ای شدة آن، داستانی فراگيرتر نمایش تعزیه را دربر می گيرد؛ داستانی كه 
درون مایه اصلی آن همان جوهره اصلی تعزیه یعنی مظلوميت و شهادت است و به سبک 
تراژدی به مفهوم نمایشی آن اجرا می شود. در این همراهی، قابل پيش بينی بودن این نمایش كه 
به علت مشخص بودن پایان آن ممکن است در رسانه موجب گریز مخاطب شود، با غيرقابل 
پيش بينی بودن نمایش بزرگ تری كه این نمایش را دربر گرفته است، جبران می شود. در هنگام 
اجرای نمایش تعزیه، مخاطب همواره نگران رسيدن مأموران و برهم زدن نمایش و دستگيری 
عامالن تعزیه است كه این خود در كل نمایش و همچنين در نمایش تعزیه ایجاد تعليق و 

جاذبه می كند.
از طرف دیگر در مجموعه شب دهم، تعزیه تبدیل به نمادی شده كه بر اساس آن داستان 
اصلی طراحی و اجرا شده است. بنابراین مخاطب از پيگيری نتيجه نمایش اصلی در حقيقت 
به رمز و راز نمایش تعزیة درون آن پی می برد و با درگيری احساسی كه روایت تلویزیونی به 
دليل ماهيت هنری اش ایجاد می كند تا حدی به شور و جذبه ای شبيه آنچه حاضرین در مناسک 

دینی را متأثر می سازد، دست می یابد.
بـ  نماهنگ

نمونه دیگِر محتوای دینی رسانه ای شده، نماهنگی است كه در روزهای شهادت فاطمه زهرا 
)س( از تلویزیون پخش می شود. این نماهنگ با عنوان »گل یاس« به شيوه ای نمادین داستان 
باغبانی را می گوید كه گلی را كاشته و از آن نگهداری می كند و اینکه این گل چگونه مورد 
آزار دشمنان قرار گرفت و غنچه اش را از دست داد و باالخره اینکه از بيم آزار بيشتر پنهان شد 
و هنوز نيز مکانش ناشناس است. در تصویر همراه این روایت، دختر كوچکی با چادر سفيد 
نمایش داده می شود كه در حال انجام كارهای مختلفی است و مشکالتی را پشت سر می گذارد 
و باالخره نيز از پای درمی آید و از این پس به جای او گل های یاس پرپر نمایش داده می شود. 
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در این نماهنگ روایت تعرض به حریم عصمت و طهارت تنها از طریق نمادهای رسانه ای به 
نمایش درمی آید. در این حالت، این هم یک موسيقی زیبا و جذاب است و هم روایتی داستانی 

كه به خودی خود می تواند به عنوان یک كار هنری مورد توجه قرار گيرد.
پس از نمایش این نماهنگ در مناسبت یادشده اگرچه آهنگ آن در قالب نوار كاست نيز 
تکثير شد و در مجموعه سایر آهنگ های خواننده اش قرار گرفت، اما همواره تداعی كنندة 
روایِت به تصویر كشيده شده در تلویزیون بوده و آهنگ و تصاویر همراهش به عنوان محتواهای 
این نماهنگ به علت طرح غيرمستقيم  رسانه ای شدة دینی، بسيار مورد توجه قرار گرفتند. 
موضوع نه تنها موجب دلزدگی و بی تفاوتی مخاطب نشد، بلکه نزد دینداران به عنوان یک آهنگ 

دینی و نزد سایرین به عنوان موسيقی زیبا مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
جـ  نواهای عاشورايی

یکی دیگر از نمونه های مناسک دینی رسانه ای شده نماهنگ های ساخته شده بر اساس نواهای 
عاشورایی ماندگار و خاطره انگيز است كه گاه از تلویزیون پخش می شود. در این نواهای 
عاشورایی، برخالف پخش مستقيم مراسم روضه خوانی و سخنرانی مذهبی كه به دليل عدم 
تناسب آن با رسانه تلویزیون كاركرد منفی پيدا می كنند، نوحه های قدیمی و با معنای عاشورایی 
در سبک های جدید به همراه گروه موسيقی و صدای خوش خوانندة آن با لحن زیبا خوانده 
می شوند و تصاویر روی این نواها، گزینش شده، تركيب شده و به شيوه ای هنری هستند. در 
واقع نوعی نوحه خوانی كه به اقتضای پخش آن در تلویزیون، تغيير شکلی و مرتبط یافته و 
درحالی كه محتوای آشنای آن خاطره مخاطب را از شركت وی در مناسک واقعی در تجربه 
شخصی زنده می كند و با كمک زیبایی هنری، احساسات وی را تحت تأثير قرار می دهد. اگرچه 
تعداد این نواهای عاشورایِی مخصوص تلویزیون نسبت به پخش مستقيم مناسک هنوز هم 
بسيار كم است، اما می توان با توجه به توضيحات گفته شده نسبت به اهميت آنها هوشيارتر بود 

و استفادة مؤثرتری از آنها به عمل آورد.

نتيجه گيري
به عنوان جمع بندی در این قسمت می توان گفت كاركرد اصلی تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک 
برخالف انتظار و ادعایش نه ترویج و تعميق دین در جامعه ـ كه با برنامه های مستقيم دینی 
نتيجه  ناخواسته دین گریزی ـ  نائل نمی آید ـ كه ترویج  این هدف  به  آن طور كه گفته شد 
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ناخواسته پخش برنامه های دینی مستقيم و برنامه های صرفاً سرگرم كنندهـ  و حفظ وضع موجود 
ـ به دليل وجه ایدئولوژیک این رسانه به نفع طبقه حاكم ـ است. این در حالی است كه هدف 
تلویزیون دینی ـ ایدئولوژیک در ظاهر ترویج و تعميق دین در جامعه است؛ اما همان طور كه 
گفته شد این هدف با وجه ایدئولوژیک تلویزیون در تناقض قرار گرفته و نه تنها مانع كاركرد 

دینی آن می شود، بلکه در جهت خالف آن، مخاطب را به سمت دین گریزی سوق می دهد.
پخش مستقيم مناسک دینی از تلویزیون بيش از آنکه آثار مثبت داشته باشد دارای آثار 
منفی است. اما تبدیل محتواهای دینی به برنامه های رسانه ای به شکلی هنرمندانه، می تواند آثار 
دوجانبه و مثبتی داشته باشد؛ به این شکل كه برای معتقدین به دین نوعی شور و آگاهی مذهبی 
را موجب شده و برای كسانی كه به دنبال مسائل مذهبی نيستند، حداقل به عنوان برنامه ای 
سرگرم كننده و جالب عمل كند. استفاده از محتوای مذهبی و استفاده به عنوان سرگرمی دو بهره 
اصلی است كه چنين دین رسانه ای شده ای می تواند برای مخاطب دربر داشته باشد. این نکته با 
عنوان »اهميت بُعد هنری« در تبليغ اسالمی توسط عالمه شيخ حسن فضل اهلل )1382( نيز طرح 
شده است. وی در این زمينه می گوید: »نکته مهم در اطالع رسانی بُعد هنری است كه باید در 
سخن، شيوه تصویر و نمایش ملحوظ شود، زیرا اندیشه برتر، دستيابی اطالع رسانی به هدف 
بزرگ آن در شکل گيری رضایت همگان یا بخش خاصی را ایجاب می كند و برای رسيدن به 
این هدف تأكيد بر مؤلفه های گوناگونی كه موجب می شود مردم موضوعی را بپذیرند، ضروری 
است و این البته برآمده از تأثير سحرآميز سخن یا تصویر و روش است زیرا شکل ارائه، در 
سرشت فریبندگی كه انسان را به محتوا جذب می كند تأثير بسيار دارد« )عالمه شيخ حسن 
فضل اهلل، 1382: 77(. وی در ادامه متذكر می شود »شاید ناكامی بسياری از دعوت كنندگان و 
مبلغان اسالم، پيامد بی اعتنایی آنان به ابعاد هنری سخنان دعوت آميز یا محتوای پيام باشد« 

)همان(.
بنابراین به نظر می رسد بهترین توصيه ای كه برای توسعه دین رسانه ای شده در تلویزیون 
دینی ـ ایدئولوژیک ایران می توان داشت این است كه از تبليغ مستقيم دین كه عماًل نتيجة 
عکس می دهد، دست بردارد و نقش ایدئولوژیک خود را ایفا كند. این نقشی است كه از 
تلویزیون دولتی انتظار می رود و تکليف مخاطب هم با آن معلوم است. دوم اینکه با تجدیدنظر 
اینکه از جانب  پيدا كنند و سوم  در قوانين موجود، تلویزیون های خصوصی امکان وجود 

سازمان های غيردولتی دینی، تلویزیون خصوصی دینی تأسيس شود.
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از آنجا كه این راه حل بسيار دور از دسترس به نظر می رسد، در تلویزیون دینیـ  ایدئولوژیک 
سوی  به  حركت  از  پرهيز  به منظور  برنامه ها  سوم  نوع  افزایش  لزوم  بر  می توان  تنها  ایران 

سکوالریسم و تعميق اعتقادات و رفتارهای دینی مخاطب )از هر نوع( تأكيد كرد. 
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