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  نشست علمی

  بازنمایی عناصر دینی در تلویزیون

  بنت الهدي بنائی: کننده تنظیم

  

ت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در نشست علمی که با ئدکتر مهدي منتظر قائم، عضو هی

د، به بررسی رابطه دین و ارتباطات و چگونگی شبرگزار » بازنمایی عناصر دینی در تلویزیون«موضوع 

هاي گروه علوم اجتماعی و دومین  این نشست از سلسله نشست. زنمایی عناصر دینی در تلویزیون پرداختندبا

) ع(خرداد در دانشگاه باقرالعلوم 27نشست تخصصی گروه فرهنگ و ارتباطات بود که در روز پنج شنبه 

  .شد برگزار

رابطه دین و ارتباطات،  بارةاي در ن مقدمهایشان از زاویه کالن به بحث ارتباطات و دین پرداختند و پس از بیا

وي در ادامه  .ندا هکه به وجوه اشتراك این دو حوزه دقت کردمعرفی نمودند را دانشگاهی فعلی رویکردهاي 

اي را تشریح و رویکردهاي  نقش سازمان، محتوا و مخاطب و نیز دلیل اهمیت محتوا در مطالعات رسانه

  .توان از آن در رابطه با بحث محتوا استفاده کرد میکه بیان نمودند نظري و روشی را 
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به تعبیر علوم   یا و ستافردي و نیز کل بشر در طول تاریخ  زندگیدو عنصر مهم در  ،دین و ارتباطات

با هم باید  که باشد میها  کردي زندگی فردي و جمعی انسانرکایعنی دو ضرورت  است؛ اجتماعی دو نهاد

این است که هر  باشد، میدین و ارتباطات ضروري ی دیگري که براي فهم رابطه ویژگ .داشته باشند تعامل

مراحل  با نگاه به  .ندا هاز ادوار مختلفی عبور کردبشر یعنی هر دو در طول تاریخ  دارند؛تکاملی  ویژگی ،دو

هاي ارتباطی  پیشگامان استفاده از تکنولوژي ءادیان جدید جز کهد شو این نکته روشن میتاریخی ادیان ظهور 

در طول تاریخ بلکه در گسترش اجتماعی آنها  ،ادیان توحیدي داراي کتابتدر نه ند و آن تطوري که ا هبود

به طور روشن قبل از حضرت موسی از آنجا که  .ن قابل مقایسه استاپیامبرارتباطی با استراتژي  ،اند داشته

 دهشدن اما با مکتوب اراي ثبات تاریخی نبود؛ دمند و  اي هویت جامعه ،کتابت وجود نداشت، جامعه دینی

. کند پیدا میوجه تاریخی و گیرد  دین یهودیت شکل می ،استدین یهودیت کتابت در فرمان که نقطه شروع 

حتی یا و تا حد زیادي به صورت سمبلیک هاي جدید  ظهور تکنولوژيادوار جدید نیز  ردجالب است که 

ارتباطی  اولین کارهایی بوده که مخترعان وسایل  ءه عبارت دیگر، دین جزب ؛استن تالقی داشته واقعی با دی

 1906رادیو در ژانویه اي که از  اولین برنامه و گوتنبرگ چاپ کردکه بود اولین کتابی  ،انجیل. ندا هانجام داد

انه هاي در همه رسمحتواي دینی ، همیشه ،آغاز سمبلیکبعد از این . یک برنامه مذهبی است گردد،پخش می 

  . ه استجزء محتواهاي اصلی بود جمعی،

دو جزء نهادهاي اجتماعی  هر .هم دارند که دین و ارتباطات بایابیم  دست میوجوه مشترکی به  بنابراین،

در طول  ،چه به لحاظ محتواییو چه به لحاظ وجودي  ،دو تا اندازه زیادي تکاملی دارند و هر ویژگی، ستا

فرهنگ و جمعی هر دو مبناي هویت فردي ، اینعالوه بر . اند ه و از هم تأثیر پذیرفتهتاریخ بر هم تأثیر گذاشت
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ها براي کمک کردن به جامعه به منظور  و ترسیم تفاوتبینی افراد  گیري جهان منشأ شکل ،بنابراین ؛هستند

هاي  مکانیزمنهادهاي اجتماعی بر اساس دو این  ،بنابراین .باشد میتمایز قائل شدن بین خود و دیگران 

به را  و دینبه دینی و غیر دینی تقسیم کنیم اگر ارتباطات را به عبارت دیگر،  ؛کنند سازي عمل می گفتمان

هاي  از مکانیزمدر نظر بگیریم، هر دو منشأ ارتباطی یک به عنوان را شناسی و فرایند اجتماعی  عنوان معرفت

دهنده هویت دینی و نظم  عناصر تشکیل توانند س نمیپ ؛هاي دین مؤلفهکنند تا  سازي استفاده می مانگفت

  .یا در ایجادشان مشارکت داشته باشندو جامعه دینی را ایجاد کنند اجتماعی 

از یک سو و جهان بیرون  ،جهان درون بشر و را بین فرد، انسان 1گري واسطهوظیفه  ،هاي جمعی دین و رسانه

 ي بین دین و ارتباطات مشهود است؛ اما هر دو هدف تقریباًها چند که تفاوت هر ،بنابراین. دهند انجام می

براي ابزارهاي مشابه و نزدیک به هم ها و  از مکانیزمکنند و  مشابهی کار می در عرصه تقریباً مشترکی دارند،

   .کنند رسیدن به هدف استفاده می

هر  ،بندي کرد جمع محور مختلف ششتوان حداقل در  مطالعات نظري و پژوهشی دین و ارتباطات را می

  .هاي دیگري را به آن افزود توان بخش چند می

دین و مباحث مربوط به دین،  2بحث پوشش ،اولین بخشی که در غرب شروع شده و تداوم هم دارد

 که 3مطالعاتیحوزه  .هاي جمعی است هاي دینی در رسانه روحانیان، جامعه دینداران، مناسک و بقیه پدیده

                                                           
1
. Mediation 

2
. Coverage 

3
. Coverage studies 
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 در ،کند را بررسی میاخبار و اطالعات مربوط به جامعه دینی  ،ها پدیده ،ا از مسائله رسانه ینحوه پوشش

  . غرب بسیار رواج دارد

 که معموالً بحثاین . سینماي دینی است بحثمطرح است، ت ادر مطالعات دین و ارتباطکه  يدیگر مسئله

ي ار از مفهوم سینماست و به معنت در بعضی موارد وسیع ،شود در ادبیات به عنوان سینماي دینی تعریف می

هاي  در بحث رسانه. با بحث فیلم به لحاظ تئوریک و مفهوم متفاوت استبحث پوشش . استفیلم دینی 

اما در  ؛درکار دا و با عناصر عینی و واقعی سر پوششبه خاطر اینکه  ؛کردبحث  پوششاز توان  می 1،نوشتاري

تالقی  ارتباطات دینییکی از جاهایی که فیلم و . رو نیستیم به یک امر خیلی واقعی رو بحث فیلم با پوشش

جایی است که فیلم به عنوان یک ابزار بسیار مهم براي آموزش و ارتباطات دینی  ؛دارندبا هم بسیار جدي 

  . دشو میمحسوب اصلی حوزه ارتباطی  يها یکی از قالبهمچنین و  گردد مطرح می

طات بسیار محل بحث بوده و خود وامدار مکتب مطالعات فرهنگی محور سوم که در مطالعات دین و ارتبا

ه زیا هر حوو الهیات  ،شناسی از زاویه مطالعات دینی، جامعه اگر. دین مردمی یا دین مردم پسند است ،است

ا، محتوا یا مخاطبان و هوارد بحث اثر ، قطعاًدشوبررسی  2مفهوم دین مردمی یا دین مردم پسند ،دیگري

هاي  مداري توده دینداري و دین معناي مفهومجمعی، زندگی روزمره و دینداري جامعه و یا به هاي  رسانه

   .نی یا علم دینیهاي دی رسید و نه بحث خواص یا رهبران دینی یا بحث کیفیت گفتمان مردم خواهیم

                                                           
1
. Journalism   

2
. Public/Popular religion 



 

 

5

به تقویت نگاه نیاز  ،به تعامل بین ارتباطات و دینبیش از نگاه سلبی در آن است که  محوري ،دین 1گفتمان

 ،در ادبیات نوشتاري پنهانهاي ارتباطی  ها و استراتژي مکانیزم ،ها یعنی شیوه ،گفتمان دینی .وجود داردایجابی 

که چگونه از و اینو سلوك رهبران و روحانیان  رفتاراحادیث دینی یا سخنان یا  ،روایات ،حتی کتب مقدس

   .کرداستفاده  توان میتر جامعه دینداران  هر چه بهتر و عمیقارتباطی براي آموزش و اقناع  هاي این استراتژي

به  ،این محور. طی استها به عنوان استراتژي ارتبا گیري رهبران یا روحانیان از رسانه نحوه بهرهمحور پنجم، 

هاي کالن در  گذاري ها و سیاست تاکتیک انتخاب رسانه،در این محور، . استپژوهی  دنبال سیاست

  . گیرد مورد توجه قرار میرتباطی هاي ا سیاست

 هشد و نه خیلی جدي انجام به صورت محدوددر ایران شناسی دینی است که  بحث مخاطب ،محور ششم

هاي مردم از محتواهاي  خواص یا توده ،نحوه دریافت و مصرف مخاطبان ،شناسی دینی مخاطبدر . است

، هنوز به محتوا ثابتویکرد کالسیک جزمی و در ایران با توجه به ر. گیرد میمورد بررسی قرار  دینی

به صورت سیاستی و عینی ، نباشداي  و یکی سویه ثابترابطه  ،رویکردهایی که در آن رابطه معنا و نشانه

  . مورد توجه قرار نگرفته است

 بهورود  هدف اما ؛بررسی کرد ارتباطات لحاظدین و هم از نظر هم از توان  را میدین و ارتباطات مطالعات 

، خیلی شناسی مورد استفاده تفاده و روشهاي مورد اس طراحی پژوهش، نوع نظریه با ،این محور از پژوهش

دینی ارتباطات اي هاي به کار گرفته شده بر روش ياهها و اثر بهبود روش ،براي مثال، گاه هدف. تفاوت دارد

                                                           
1
 Rhetoric 
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مل تولید، محتوا و ه سازمان، عوابه دنبال مطالعهاي خود  براي بهبود بخشیدن به روش ،بنابراین .است

. استحفظ و نگهداري جامعه دینی  ،ایجاد برايکه اثرگذاري برسیم هدف اصلی  بهتا رویم  میمخاطب 

هاي  ها و قالب تکنیک ،هاي جمعی محتواي رسانهاصالح تنها  ،گران دینی هاي ارتباط دغدغهزمانی که 

نقد محتواهاي واقع،  در. شود میهاي جمعی  رسانه ي دینیهانقد محتوا باعثباشد، سازي مدرن  برنامه

ها  نه نقد روشو است هاي دینداران  فارق از دغدغهو هاي ارتباطی مدرن  بهبود استراتژيبراي نقد  ،جمعی

  . ها روش به هدف بهبود دربراي استفاده بهتر از رسانه 

گیرد  ش یا شاخه نظري صورت میگرای چهارهاي دین و ارتباطات در غالب  بحث ،در غرببه طور معمول، 

  .دشو محورهاي گوناگونی مطرح می ،اهدافآن آورد و بر اساس  که اهداف متفاوتی را پیش می

دین و ارتباطات در که این است شناسی دین  جامعه پایهسؤال : شناسی دین مطالعات دین یا جامعه. الف

تأثیر و تأثر دین واقع،  در .پذیرند ه تأثیري میگذارند و از هم چ می يبر هم چه تأثیر ،گري خود ش واسطهنق

بر حیات آنها در  نیزجامعه و آن چگونه در نحوه پدیدار شدن آنها در  ،اي و ارتباطات در هر عصر و جامعه

هاي  تکنولوژيگار معتقد است که ه رکی کی. گذارد سطح کالن اجتماعی تا سطح تاریخی و تمدنی تأثیر می

 به خود تطور و تحولی را ،شود که دین در طول ادوار مختلف تی دارند و این باعث میی ذایاهارتباطی تأثیر

رسند که ظهور  به این نتیجه می خودمطالعات ارتباطی یا تاریخ ارتباطی در اینیس و اونگ . بگیرد

  . مرهون و مدیون صنعت چاپ است ،پروتستانتیسم در اروپا

دین به یک مقوله اجتماعی  د که چگونه یکپرداز این سؤال می این رویکرد به: رویکرد فلسفی الهیاتی. ب

به یک ابزار یا چتر هویت  ،چگونه یک دین با تبدیل شدن به جامعه دینداران ،به عبارت دیگر ؛شود تبدیل می
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خود به یک  دادندر طول و عرض جغرافیا و نیز در طول تاریخ با نسبت  ،نتیجه شود و در میتبدیل آفرین 

زمانی . کند ساخت اجتماعی خویش را مرهون گفتمان آغازین دین تلقی میکند که  تولید می ک امتجامعه، ی

دانیم و رابطه بین نشانه یا واژه، جمله با معنا را  زبان را ابزاري می وجود دارد،که رویکرد سنتی به زبان 

نشانه دیندار شدن یک  ،دینداري هتظاهر آوایی و کالمی بپس  کنیم؛ می محسوبو مطلق  ثابتاي  رابطه

بیش  گوید و می ،ود که بیش از آنکه بداندش اي تبدیل می جامه دینی به جامعه نتیجه، در ؛شود جامعه تلقی می

اجازه باز کردن  ،زیرا جزمیت کالم و واژه ؛کندتکرار هاي کهن را  حرفباید  ،هاي نو بداند از آنکه حرف

زبان از عصر شفاهی وارد عصر زبان  ر، با اعتقاد به اینکهبا رویکردي دیگ .دهد فضاي مفهومی را نمی

پیشین  هاي است و نه توافقوابسته به فرد  کهزبانی انتزاعی است  ،زبان نوشتارياست و نوشتاري شده 

در این  ،بنابراین. ایجاد کندتواند تا اندازه زیادي چالش مفهومی  جامعه و فرد می نتیجه، ؛ درمعنایی در آن

   .وجود دارد ها و بیان ها عبارت ،در بین متوناصالح و تفکر  تعدیل، نقد، تصرف،ضا براي نوآوري، فرویکرد، 

این مکتب به این . فهم حیات فرهنگی جامعه معاصر است هدف این رویکرد: رویکرد مطالعات فرهنگی. ج

و نه اینکه است هم شده  دینی ،اي شده رسانه ،زندگیبه دلیل اینکه  ،رسد که در جامعه جدید نتیجه مثبت می

آن  ،خصوصی کردن دین عالوه بر ،هاي جمعی رسانهبه عبارت دیگر،  ؛باشددین از زندگی مردم خارج شده 

ها و  دست رهبران و روحانیانی بود که در مکانبه ارتباط دینی بشر  ،در گذشته. کنند هم میعمومی  را

کثر و تنوعی که ها و ت توسعه رسانهبا . کردند ه میعرضبه مردم محتواي دست چین شده را  ،هاي خاصی زمان

   .است ري در مقایسه با گذشته پیدا کردهتشیحضور و تجلی ب ،حیات دینی در عرصه عمومیاتفاق افتاده، 
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بدون داشتن یکی از رویکردهاي قبلی و  ،رویکرد محتوامحور 1:گفتمان و رویکرد تحلیل محتوا. د

اینکه محتوا چیست، نشانه، روایت و داستان شخصیت . رساند اي نمی تیجهما را به ن ،هاي بیان شده سؤال

اي و مطالعات دین و ارتباطات رشد  که بیشتر اینها اصالً در مطالعات رسانه داردچیست، مباحث نظري 

زبان و  ،بالغت ،شناسی آمده که فن بیان هاي نقد ادبی، نقد فیلم و یا در زبان ؛ بلکه در رشتهستنکرده ا

  . بیات زیربناي آنهاستاد

خرد و کوچک است  ،ساده ،مفاهیم عینی ،اي هر رسانه در 2این مدل به این معناست که محتوا: گونه مدل قیف

که از ترکیب خاص این  داردتري  تر و انتزاعی توان آنها را دریافت و تکه تکه کرد و نیز مفاهیم عمیق که می

  .دهد تر را شکل می اي بزرگه شود و مؤلفه تر می بزرگ ،ها با هم بخش

از مفاهیم درجه اول  ،بینی نشانه، کد، کلمه، صحنه، شخصیت، روایت، گفتمان، بازنمایی، ایدئولوژي و جهان

و  ها هجمل ها، هترین عنصر کالم، کلمه است که از ترکیب کلم کوچک. در بحث محتوا در علوم ارتباطی است

زمانی که بحث از محتوا یا تحلیل محتوا . شود ایجاد می  3رفت و برگشتی، گفتگو يها هاز ترکیب جمل

شناسی  شود اسراري که از ساختار معرفت در تحلیل دیالوگ سعی می. رسیم ها می به تحلیل دیالوگ ،شود می

                                                           
1
. Rhetoric, Textual analysis, Content analysis, Discourse rhetoric semiotics 

 

و این محتوا   داردمحتوایی  ،به عبارت دیگر، هر چیزي که بتواند یک نشانه باشد را دارد؛محتوا هر آن چیزي است که دالی از معانی غیر از خودش . 2

   .گیرد هاي مختلف قرار می در ظرف رسانه

  
3
. Dialogue 
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در یک برنامه خبري که هاي واقعی یا خیالی  شخصیتیا نظام اجتماعی و گفتمان مسلط از گفتگوي بین 

  . دشووجود دارد، روشن 

 هاي تکنیکی هایی یا چه عناصر و مؤلفه بینی، با چه محتوا و نشانه تولیدکنندگان دیندار چگونه، با چه جهان

  توانند بگذارند؟ ، چه نوع اثري را در چه نوع مخاطبانی می)گفتگو و روایت، داستان، شخصیت(

عمل . هاي دین را تولید کنند امهوظیفه جامعه دینی، حوزه، روحانیان و صدا و سیما این است که بهترین برن

بسیار هدفمند، روشن، مشخص و  هاي انجام تحقیق ،مستلزم پاسخ به سؤال باال و در نتیجه ،به این وظیفه

این سؤال است که تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا، تحلیل نشانه، تحلیل روایت، تحلیل  از. تئوریک است

  .شود یمطرح م مانند اینهاشخصیت، داستان، گفتگو و 

سازي، خالی شدن محتواي دینی از هنر نبوغ و  کلیشههایی، مانند  آسیباعث ب ،صرف پرداختن به محتوا

شود؛  گرا تبدیل می بدون مفاهیم بنیادین، نقد محتوا در بهترین حالت به یک گفتگوي اخالق. شود نوآوري می

در ابتدا باید مشخص  .کند ایجاد می زیرا برداشت چنین است که یک نشانه، یک رابطه را در ذهن مخاطبان

آیا ساختن سریالی که دین را عوامانه که د شودین باید چه نقشی را در جامعه داشته باشد تا روشن که د شو

گرا را به دین مناسکی و عوامانه تبدیل کرده  انتزاعی و عقل ،و یا منفی است؛ زیرا دین خاصمثبت  ،دکن می

  . است

در روش . شود استفاده می مانند اینهاتعریف مفاهیم و  ،، تفسیر، جدل، گفتگوشرحاز  ،در روش عقالنی

مورد توجه  ،ي تلویحی واژگانااحساسی، فریب ذهن، بازي کالمی و سوء استفاده از روابط جانبی و معن
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 ،متحک ،مجادله ،منطق ،رود تا تمثیل کنایه و ایجاز بیشتر به کار می ،هاي استعاره ؛ بنابراین، تکنیکاست

  . تصویرسازي و غیره

هنوز دانش ارتباطی الزم را براي نقد و تولید محتوا  در ایران،متخصصان دینی : محتواي دینی رسانه در ایران

 را ما مخاطب .ندا هتی براي دانستن دانش دینی ندیدند و متخصصان ارتباطی ما هم هیچ ضرورا هپیدا نکرد

قدرت پس  ؛پذیرد پیام رسانه را می ،که نیمک میالعه و مهارت تلقی بدون مط ،سواد ساده، منفعل، روستایی، بی

نتیجه، با داشتن این رویکرد  کنیم؛ در ما مخاطب را فعال، نقاد و دانا تلقی نمی. دهیم اصلی را به رسانه می

اما اینکه این خروجی چه تأثیري بر مخاطب  .ا و خروجی استتکیه اصلی ما بر روي محتوکه است 

 ،ویژگی دیگر محتواي رسانه. مخاطب خیلی نقادانه بخواندکه ؛ زیرا قرار نیست دارداهمیت  بسیار ،گذارد می

به این معنا که ما . به ویژه در مورد محتواهاي دینی است ،ینی و مناسبتی شدنیمناسکی، آ ،به ویژه تلویزیون

ترین  در نتیجه، بزرگ. دیمپسن به عنوان مخاطبان را به صورت چرخشی و ادواري می ،زندگی دینی مردم

شود و نه توسعه کیفی و جاري شدن در تمام محتوا به  ها می چالش رادیو و تلویزون، چالش کردن با مناسبت

سواد و  بی ،مخاطب، منفعل زیراه بودن و نه محققانه بودن، ویژگی دیگر محتواها است؛ نعواما. صورت افقی

در حالی است که ما با طیفی از سواد و سطح نگرش مخاطبان  این. مدار نه محقق و دین ،عوام تعریف شده

  . روبه رو هستیم

مخاطب همان باشد که ها توسط رسانه، قرار نیست  در نهایت، بر فرض رعایت درست تمام معیارها و تکنیک

  . داردی تخیل انسان ،کند کردیم؛ زیرا مخاطب جدا از اینکه از منابع دیگر ارتباطی استفاده می که ما تصور می

 


