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  چكيده
رغم  به. پردازد ميتلويزيون  ها و مناسك مذهبي در اين پژوهش به معرفي ساختار مناسب براي ارائة آيين

كمتر آثار قابل اعتنايي به اين شيوه تلويزيون كشور ما در رسد  نظر مي   مذهبي بهـ هاي مناسكي اهميت برنامه
پژوهش  .اي و تئوريك در اين زمينه است دان شناخت علمي، حرفهقاز داليل اين ضعف ف. شود  توليد مي

 مذهبي نتايج ـ مناسكي هاي خت ساختار مناسب برنامهاي، با هدف شنا كتابخانه ـ  اسناديةبه شيوحاضر 
  .كند كاربردي خود را ارائه مي

شناختي،  هاي فلسفي، ارتباطي و جامعه نخست رويكرد ابزارانگارانه وسپس رويكرد فناوري محور، از ديدگاه
محوريت  ينابيني باپس از آن ديدگاه سوم و ب. گيرد درباره حضور دين در رسانة تلويزيون، مورد بررسي قرار مي

ها و  توجه به الگوي ارتباطي مناسب براي حضور آيين. معرفي خواهد شدسنّتي هاي مدرن و نظريه همگرايي رسانه
به همين . سازي برخوردار است مناسب برنامه مناسك مذهبي در تلويزيون از اهميت شاياني براي انتخاب ساختار

ها و مناسك  گرايي به عنوان الگوي مناسب ارتباطي براي ارائة آيينجهت مدل ارتباط آييني در چارچوب نظريه هم
  .مذهبي در تلويزيون در نظر گرفته شده است

با توجه به اهميت اين . ترين مفاهيم براي درك مدل ارتباط آييني است  مهم،نمايش ايمان مشترك تعامل و
ترين   واقعيت نمايي، تعامل و همزماني، مناسبهاي ساختاري هاي زنده تلويزيوني با ويژگي مفاهيم، قالب برنامه

. آورد وجود مي هها و مناسك مذهبي ب اي آيين رسانه   از طريق ارائه،زمينه را براي برقراري يك ارتباط آييني
ترين نتايج خود   اين پژوهش را به مهم،پوشاني ساختار برنامة زندة تلويزيوني با اقتضائات الگوي ارتباط آييني هم
توان محمل مناسبي   تلويزيوني در چارچوب الگوي ارتباط آييني ميةهاي زند ا استفاده از ساختار برنامه ب.اندرس مي

  .هاي تلويزيوني فراهم آورد ها و مناسك مذهبي در قالب برنامه  آيينةئابراي ار
   .يبرنامه زنده تلويزيون ، آيين و مناسك مذهبي، مدل ارتباط آييني، ساختاردين :هكليد واژ
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  مقدمه
در اين  . از زمان ظهور رسانه تلويزيون نسبت ميان دين و رسانه موضوعي چالش برانگيز بوده است              

اي براي تدبر و تحقيـق در فهـم ماهيـت            تواند  انگيزه    مي هاي  متناقضي وجود دارد كه       زمينه ديدگاه 
ايـران حـضور    در  . ها و مناسك مذهبي در رسانه و ساختار شكلي ايـن حـضور باشـد                حضور آيين 

  . طلبد  مناسك مذهبي در تلويزيون با نظام ارزشي خاص خود، دقت و تأمل بيشتري را مي
بـه توليـد و        حجم قابل توجهي از توليدات تلويزيوني در صدا و سيماي جمهوري اسالمي           

هـاي     اي آيـين    رعايت مقتضيات حضور رسـانه    . ها و مناسك مذهبي اختصاص دارد       پخش آيين 
بـه  . شـود       كه شايسته است، مورد توجه و دقت واقع نمي         هاي تلويزيوني چنان    امهمذهبي در برن  

ها و سـاختار تلويزيـوني نـسبت درسـتي            ها ميان ماهيت مذهبي آيين      رسد در اين برنامه     نظر مي 
هاي تلويزيوني در اين زمينه، از سطح كيفي قابـل قبـولي               و به همين جهت برنامه     يستبرقرار ن 

سـازي مـذهبي در      اي شدن همـة مفـاهيم گريـزي از برنامـه             رسانه ة در عرص  .برخوردار نيستند 
نيت مفاهيم ديني و پرهيز از مالل آور شدن اين          أهايي چون حفظ ش    اما دغدغه . تلويزيون نيست 

كنـد كـه بـه عنـوان          ها و رعايت سـاختارهاي تلويزيـوني، صـدا و سـيما را مكلـف مـي                  برنامه
  . عمل كندتر ترين رسانه كشور مسئوالنه بزرگ
  : اند از هاست عبارت اصلي كه اين تحقيق در مقام پاسخگويي به آنهاي   شسرپ

  هاي مذهبي در تلويزيون كدام است؟ ئة مناسك و آييناالگوي ارتباطي مناسب براي ار. 1
سازي تلويزيوني، قابليت فراهم  با انتخاب الگوي ارتباطي مناسب، كداميك از ساختارهاي برنامه. 2

 هاي مذهبي دارا است؟ مقتضيات الگوي ارتباطي منتخب را براي ارائه مناسك و آيينآوردن 
  
ـ اي كتابخانه مطالعاتي روش از پژوهش اين در  رويكـرد  دو و  اسـت شده استفاده اسنادي  

 گـردآوري  و بررسـي  توصيفي به  با استفاده از رويكرد.دارد وجود آن در كاربردي و توصيفي

هـاي ارتبـاطي و    اي در مورد انواع الگوها و مدل كتابخانه تحقيقات طريقاز  اطالعاتي هاي داده
در رويكـرد كـاربردي ايـن       . سازي تلويزيوني پرداخته شده است     ساختارهاي مختلف در برنامه   

هـاي مـذهبي در        مناسـك و آيـين     ةك ساختار تلويزيوني مناسب براي ارائ     يپژوهش قصد دارد    
  .ندكتلويزيون معرفي 

  
  تحقيق نظري چارچوب

 بـا بررسـي     .موضوع پژوهش پيش رو ارتباط تنگاتنگي با موضوع حضور ديـن در رسـانه دارد              
نخستين رويكـرد   . دشو هاي موجود در اين زمينه چارچوب نظري اين پژوهش تبيين مي            ديدگاه
از فناوري و ابزار نگاشـتن      سنّتي  تلقي  .  حضور دين در رسانه، رويكرد ابزارانگارانه است       ةدربار
دهـد تـا    فناوري نظم و ساماني است كه انسان به اشيا مي    . هاي ارسطو دارد   ريشه در انديشه   ،آن

اي اسـت در       بلكـه وسـيله    ؛ از نظر اين رويكرد فناوري هدف نيـست        .به اهداف خود نائل شود    
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و ماهيت جامعه، امـري اسـت عارضـي و ارزش آن              خدمت اهداف ما و نسبت به وجود آدمي       
 فنـاوري  تلويزيـون بـيش از تبليغـات     ،پس با اين رويكـرد  «. ورانهايرفنتابعي است از اهداف غ    

  ).91 :1382 كريستيانز،(» تواند به رستگاري انسان خدمت كند مي سياسي و تجاري
نظران بسياري با رويكرد فنـاوري محـور         صاحب. رويكرد دوم رويكرد فناوري محور است     

ين رويكـرد سـه ديـدگاه ، فلـسفي، ارتبـاطي و             بندي ا  مبناي تقسيم . اند به حوزة رسانه نگريسته   
اما نتايج يكسان در مورد اين رويكرد وجه اشتراك اين سـه            . شناختي در اين حوزه است     جامعه

  .ديدگاه است
اي اسـت از وسـايل       فرهنگ صنعتي معاصر نظام ساماندهي ابزار انگارانـه        به اعتقاد هايدگر،  

هـاي دينـي     كه در نقطه مقابل انگاره     (Technocratic)ساالري   غيراخالقي و مبتني بر كفايت فن     
 او شرط صحت و اعتبار درك ما از رسانه و دين در بلند مـدت، صـيقل           ةبه عقيد . گيرد  قرار مي 

تغيير الگوي كاركردگراي بـه الگـو و رويكـرد ديـن و             . دادن فهم و درك خود از فناوري است       
بـه  .  كه مبتني بر ساختار فناوري باشـد       هاي جمعي، نيازمند آن نوع تلقي از فناوري است          رسانه

اعتقاد هايدگر، اين سخن به معناي شناخت فناوري بر اساس مفهـوم وجـود و شـناخت رفتـار          
  ).91 :همان( انسان به عنوان فرهنگي مبتني بر فناوري  است

 توجـه اساسـي     ،مك لوهان از ميان پيام و وسايل ارتباطي، بـه وسـيله           «در رويكرد ارتباطي    
ها نيست بلكـه      پيام دهد، مجموع    معتقد است آنچه در اجتماع نوع معرفت را تغيير مي          كند و   مي

). 214 :1377كـازنو،   ( »شـود     ها داده مي   ماهيت خاصي است كه از طريق وسايل ارتباطي به آن         
وسايلي كه  «: در واقع مك لوهان و طرفداران مكتب جبر تكنولوژي بر اين نكته تأكيد دارند كه              

  ).24: 1382موالنا،( »ترند ها با ارزش از خود واژه. شوند  آن نوشته ميها روي واژه
و  شناختي معتقد به عدم انطبـاق ميـان ديـن    نظراني كه به لحاظ ديدگاه جامعه در ميان صاحب

پـستمن بـا    . توان به افرادي چون نيل پـستمن و مـالكوم مـاگريج اشـاره كـرد                 هستند مي  ها  رسانه
 تا حدود زيادي ديـدگاه خـود را         سرگرم كردن خويش تاحد مرگ    وان  عن گذاري كتاب خود با    نام

مـشكل اصـلي تلويزيـون ايـن        «: وي معتقد اسـت   . كند  تلويزيون تبيين مي  ة  در زمينه كاركرد رسان   
كند، بلكه مشكل اساسي آنجا است كه هر موضوعي را            كننده هديه مي   هاي سرگرم   نيست كه برنامه  

 :1375 پـستمن، (» آورد  بـه نمـايش در مـي        ه صورت سرگرمي  كننده و ب   به عنوان موضوعي سرگرم   
ها و حوزه تفكر و      يك وسيله ارتباطي جديد و مهم، ساختار روابط انسان        «: گويد  پستمن مي ). 198

 آن هم از اين طريق كه شـكل معـين و خـاص را در      ؛سازد  را دگرگون مي    انديشه و افكار عمومي   
 تعريف و توصيف خاصي از هوشمندي و خردمنـدي          كند، به   كارگيري عقل و هوش تحميل مي      هب

آنكـه اشـكال جديـدي از        كنـد و خالصـه      اي از مفهوم و محتوا را طلب مـي         پردازد، نوع ويژه    مي
  ). 102 :همان( »دهد اظهار حقايق ارائه مية حقيقت و شيو
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. باشد  مي(Integrated Theory) دين و رسانه، ديدگاه همگراةديدگاه سوم در مورد رابط
ور محور، نظريه همگرايي ااحب نظران اين ديدگاه با انتقاد از رويكردهاي ابزار انگارانه و فنص

  .كنند ارائه مي ها و مدل آن را در مورد رسانه
گيـرد و     در ديدگاه جبر تكنولوژيكي كه اغلب در ادبيات سكوالر غرب مورد بحث قرار مي             

ترين ابزار ارتباطات مدرن و تأثيرگـذار بـر          هترين و اقناع كنند    براي تلويزيون به عنوان پرقدرت    
 بـرخالف   .شود، در خصوص ايران اعتبار چنـداني نـدارد            نقش فراواني قائل مي     فرهنگ عمومي 

اما نه به دليل خـود تكنولـوژي،        . پرقدرتي است ة   تلويزيون در ايران رسان    ،توسعهسنّتي  مفاهيم  
در غـرب و بـه ويـژه        . بخـشد   عيت مـي  عوامل فرهنگي ديرپايي كه به آن مشرو      ة  بلكه به واسط  

 اگر  .شود كه تلويزيون كاركردي آييني دارد، كه با دين قابل مقايسه است               آمريكا، چنين گفته مي   
دين است، در ايران ايـن ديـن اسـت كـه بـراي تلويزيـون                 در اياالت متحده و اروپا تلويزيون،     

اما نكتـه   . كاهد   در ايران، نمي   هاي جمعي معمول    ديدگاه مزبور از اهميت رسانه    . ساز است  توشه
» اسـت نـه بـالعكس     سـنّتي   هاست كه وابسته و تابع مجاري         اين است كه اين مشروعيت رسانه     

  ).90: 1384 ،موالنا(
جبر تكنولوژي تا آنجا كه به فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي مربوط        نظرية  : وي معتقد است  

جنبه مـادي و    ــ   ه رسانه بها به يك جن   نخست آنكه تن  . برد  شود، از دو ضعف دروني رنج مي          مي
تـر، ايـن    به عبـارت خالصـه  . داند  اصلي و معرف رسانه مي   ةنگرد و آن را مشخص       مي ــ فني آن 

كند، بر اين نكته كه تكنولوژي حاكم ارتباطي بـه        طور منفرد تكيه مي    نظريه فقط بر تكنولوژي به    
بگوييم، اين نظريه براي اين موضوع كـه  تر  يا اگر ساده. دهد  اي به فرهنگ شكل مي     طرز فزاينده 

شود، اهميتي قائل نيـست و فقـط بـه كـاربرد آن                 از رسانه چگونه و به چه منظوري استفاده مي        
ضعف دوم در اينجاست كه ديدگاه معتقد به جبر و تكنولوژي فقـط بـر شـواهد                 . كند  توجه مي 

يـن، ديـدگاه معتقـد بـه جبـر         تاريخي متكي است و از خود هيچ نوع پويايي ندارد، افزون بـر ا             
بر تجارب غربي استوار است و لـذا همـين كـه درصـدد گـسترش بـر                   كاملطور    بهتكنولوژي  

 هـوور نيـز در چـارچوب همگرايـي          ).124 :1371موالنـا، ( »شـود     آيد، با مشكل مواجه مـي       مي
  : و مدرن معتقد استسنّتي هاي  رسانه

] ...[  .حـضور يابنـد   هـا   نخست بايد در رسانه،داگر كليساها بخواهند درشرايط كنوني حاضر باشن    
واگـذار كنـد    ها هاي تاريخي را به رسانه   خواهد اداره نهادهاي مربوط به ايمان       كس نمي  البته هيچ 

  ).168: 1382هوور، (
  

هاي ديـن اعـم از اعتقـادات         حضور دين در رسانه و زير مجموعه      ة  طور كه ذكر شد مسئل     همان
اما با توجـه    . تلويزيون موضوعي چالش برانگيز و قابل بحث است       مذهبي و مناسك مذهبي در      

ها و مناسك مـذهبي در    مناسب براي حضور آيينة گيري اين پژوهش براي يافتن شيو به جهت 
 نظري بـراي يـافتن الگـوي ارتبـاطي مناسـب و             ة را، به عنوان زمين    “نظرية همگرايي ”تلويزيون  

  .گيريم ظر ميمتعاقب آن ساختار تلويزيوني مناسب در ن
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 براي تبيين جايگاه منـسك و     پيش از ورود به اين بحث، چند تعريف از دين و محتواي آن              
  .شود   ارائه ميآيين در عقايد ديني

  :گويد دانند، به طوري كه مي  دين را داراي دو بخش اساسي مي،اهللا مصباح يزدي آيت
ايدي كه حكـم پايـه و اسـاس و     عقيده يا عق  .1: شود    هر ديني دست كم از دو بخش تشكيل مي        

هـا   هـاي عقيـدتي و برخاسـته از آن          دستورات عملي كه متناسب با آن پايه       .2. ريشه آن را دارد   
  ).1373مصباح يزدي،( باشد

  
  :دانند از يك لحاظ داراي سه بخش مي را   استاد شهيد مطهري نيز مجموعه تعاليم اسالمي

ر فـرد، كوشـش دربـاره تحـصيل عقيـده دربـاره             ي كه وظيفه ه   ي اصول عقايد، يعني چيزها    .الف
  .كاري كه در اين زمينه به عهده انسان است، از نوع كار تحقيقي و عملي است. هاست آن
هـا و    هايي كه يك فـرد مـسلمان بايـد خويـشتن را بـه آن خـصلت                 اخالقيات، يعني خصلت  . ب

ه در ايـن زمينـه بـه عهـده     كـاري كـ  . ها خويشتن را دور نگه دارد ها بيارايد و از اضداد آن      خوبي
  .انساني است، از نوع مراقبت و خودسازي است

هـاي خـارجي و عينـي انـسان اعـم از             يعني دستورهايي كه مربوط است بـه فعاليـت        : احكام. ج
  ).65-6: 1377 مطهري،( هاي معاشي و معادي، دنيوي و اخروي، فردي و اجتماعي فعاليت

  
گرفت دين به صورت كلي شـامل اعتقـادات و مناسـك            توان نتيجه     با توجه به اين تعاريف مي     

هـا،   ها در فـرد مقيـد بـودن بـه آيـين            اند، ولي نشانه وجود آن      دروني وناديدني  ،اعتقادات. است
 تلويزيون نيز در تعامل با ديـن، بـه          هنتيجدر  . مناسك وآدابي است كه ريشه در ايمان قلبي دارد        

  .دهد دو جنبه اعتقادات و مناسك توجه نشان مي
يابـد ايجـاد       مناسكي خود به آن دسـت مـي        ةيكي از كاركردهاي مهم دين كه از طريق جنب        

هـاي اجتمـاعي خـاص اجـرا      هـا نـه فقـط در موقعيـت          آيين. وحدت و انسجام اجتماعي است    
شوند، بلكه واجـد معنـاي اجتمـاعي نيـز            هاي اجتماعي ساختمند مي    شوند و از سوي پديده      مي

اي از داللت بـر   ها شيوه آن[...]  . شوند  هاي اجتماعي مربوط مي    وقعيتها به رابطه و م     آن. هستند
آيين براي نظم اجتمـاعي     . ها هستند  يافته اجتماعي و صورتي از مبادرت به آن        انجام نيات جهت  

آيـين  . هاي نماديني هستند براي بار آوردن خود در شـكل اجتمـاعي            ها راه   آيين. ضروري است 
اي بـراي مـشاركت       نهايت آيين وسـيله    در. ن است د به اين با هم بو     اي براي سامان دادن     وسيله

  ).233: 1387 رودنبولر،(تر است  هاي بنياني تر و واقعيت هاي وسيع تر، نظم فرد در امور بزرگ
شود تا جامعـه معتقـدان بـه يـك ديـن بـه لحـاظ                    پيروي از مناسك وآيين واحد، سبب مي      

انـسجام   م شوند كه ايـن كـار موجـب همبـستگي و           هايي با ه    داراي شباهت  يرفتار ظاهري و 
ترين صاحب نظراني كه بـه كـاركرد اجتمـاعي        از مهم . شود     دين مي  آنگروهي ميان معتقدان به     

  .دهد دوركيم است ها توجه نشان مي آيين
كند كه آيين يكي از       هايي استفاده مي    از نظر دوركيم جامعه براي پيوند اجزاي خود از شيوه         

آيين ابزاري است كه جمع به وسيله آن، عقايد جمعي خود را خلق وآن را               . هاست ترين آن  مهم
رسـند و همزمـان در ابـزار          كند و در فرايند آيين است كه ذهن وجسم به وحدت مي             تجربه مي 
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هـايي هـستند كـه بـه         ها فعاليت  ها و اسطوره    از نظر ساختارگرايان، آيين   . كنند  معنا مشاركت مي  
هاي نهفتـه در     شوند و نظم اجتماعي، به وسيله ارزش        همبسته و همساز مي   ها جوامع    واسطه آن 

شـود      آيين دروني، ابزار و با در نورديده شدن تمايز ذهن و جسم و فـرد و جمـع، برقـرار مـي                     
  ).15 :1387 گيويان،(

يكي از كاركردهاي مهم رسانه تلويزيون نيز ايجاد همبستگي اجتماعي و عبور از افراد متكثـر                 
ازطرفي با آنكـه بـسياري بـه رسـانه بـا ديـد              . اي منسجم از مخاطبين است      رسيدن به جامعه   براي

شود كـه رسـانه در زمـان            كنند، اما در اينجا ادعا مي       ابزاري و فاقد هرگونه قدرت ديگري نگاه مي       
 كه در بـر دارنـده معنـايي         ستاجراي مراسم مذهبي نه به عنوان يك ابزار، بلكه به صورت متني ا            

در ). 91: 1382 كريـستيانز، ( در مورد رفتار ديني كه در قالب يك مراسم ارائه شـده، اسـت    خاص
هاي مذهبي، به عنوان يك فضاي جديد و محلـي خـاص     حقيقت تلويزيون با ارائة مناسك و آيين      

هـاي   تلويزيون يك رسانه ديداري است، كه ويژگـي . كند  براي خلق يك متن جديد ديني عمل مي       
عدم شناخت از مقتـضيات     . سازد  متمايز مي  ها  اش آن را از ساير رسانه        يات ارتباط بصري و اقتضائ  

هـر   مـسلم طـور   بـه . ندكتواند محصول توليدي براي آن را به ضد خود تبديل       تلويزيون مي  ةرسان
 كه قصد ورود به تلويزيون را دارد بايد بتواند خـود را در سـاختار توليـدي يـك برنامـه                      اي  پديده

 تلويزيـون نيازمنـد   ةها و مناسك مذهبي نيـز بـراي حـضور در رسـان     آيين.  تعريف كند  تلويزيوني
ثير همانندي را بر ادراك و احساس مخاطب تلويزيوني نسبت به           أند تا ت   هست اسبساختاري من 

 ةاما بدون فهم درست و استنباط دقيق از انگيز        . نندكيك مراسم واقعي در بيرون از رسانه ايجاد         
هـاي   توان به ساختار مناسب براي ارائـه برنامـه   نمي) از منظر علوم ارتباطات (ين  ارتباطي مخاطب 

به عبارت ديگر پيش زمينـه يـافتن سـاختار تلويزيـوني            . مذهبي در تلويزيون دست يافت      ـ   مناسكي
  .ها و مناسك مذهبي در تلويزيون است مناسب، انتخاب الگو و مدل ارتباطي مناسب براي ارائه آيين

  
  (Ritual communication) يني در ارتباطاتمدل آي

ارتباط توده شامل . شود  ترين مفهوم، در درك ارتباطات همگاني تصور مي ارتباط توده به عنوان كليدي
ن وسيله و با استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك ه آاي ب رفهحهاي  هايي است كه گروه نهادها و تكنيك

ليك خود را به مخاطبين گسترده، ناهمگون و پراكنده منتقل محتواي سمب) روزنامه، راديو، فيلم(
ها با  اين شيوه. ستهاي ارتباطي ديگر نيز قابل بررسي ا  اما ذيل مفهوم ارتباط توده شيوه؛سازند مي

  ).35 :1380 مهرداد،( اند توجه به مقاصد و شرايط متفاوت ارتباطي مورد استفاده
 توسعه و تحكيم قدرت و اقتدار صاحبان رسانه و  با انگيزه تداوم،يشيوه ارتباط دستور

 با سازوكار ارضاي نيازهاي مالي فرستنده و برطرف كردن نيازهاي “شيوه ارتباط خدماتي”
 ةاما انگيز. ندهستهاي ديگر ارتباطي  اي گيرنده، از جمله شيوه  واسطهــ  سرگرميــاطالعاتي 
لويزيون به شيوه ديگري از ارتباطات با عنوان ها و مناسك مذهبي از طريق ت  آيينةارتباطي ارائ

  . شيوه ارتباط انجمني معطوف است
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هـاي هنجـاري،    شيوه ارتباط انجمني ارتباطات در خـدمت تحكـيم و تعميـق وابـستگي         در
رسانه از حيـث مـالي      . نمايش گذاردن اعتقادات مشترك است     معنوي و ارزشي است و براي به      

 است، در عين حال كه هدف فرسـتنده كـسب سـود مـالي               وابسته به حمايت گيرندگان پيامش    
وابستگي پيامگير و توجهش به رسانه هم داوطلبانه اسـت و          . اش انتفاعي نيست   محض و انگيزه  

سـازد و نـه فرسـتنده و البتـه      هم ارضا كننده و قبل از هر چيز نياز دريافت كننده را برطرف مي  
رآوردن منافع متقابل حركـت كـرده، از تعامـل و           بنابراين طرفين به جهت ب    . شايد نياز هر دو را    

ريشه اين شيوه از ارتباط را بايد در دروان قبل از ارتباط            . برند  پاسخگويي در اين مسير سود مي     
  ).36 ـ7 :همان( جو كرد وتوده جست
امـا  . گران از برقراي ارتباط صـورت گرفتـه اسـت          بندي فوق بر اساس انگيزه ارتباط      تقسيم

بـراي  . باطي نيازمند سازوكار و الگويي مشخص براي تبيين عملكـرد آن اسـت            ي هر ارت  ربرقرا
تبيين مكانيزم عملكرد و تأثيرگذاري در شيوه ارتباط انجمني، الگو و مدل ارتباط آييني معرفـي                

  .شده است
  

  ]مكانيزم ارتباط انجمني[ بياني  ـمدل آييني
ايـن  . شـود      مشاركت معنـا مـي     ،ند شراكت مان    در مدل آييني يا بياني، ارتباط در قالب مفاهيمي        

شود  تا اينكـه گيرنـدگان را بـر              تعريف باعث افزايش وجوه اشتراك بين فرستنده و گيرنده مي         
اين نوع ارتباط، نه انتشار پيـام در بـين فاصـله مكـاني بلكـه                . اساس مقاصد فرستنده تبيين كند    

نه ارائه اطالعات، بلكه بازنمايي معطوف به حفظ جامعه در زمان است؛ همچنان كه مقصود آن، 
كيـدش بـر    أ ارتباطات خواند زيرا ت    “بيانگر ”توان مدل   اين ديدگاه را مي   . باورهاي مشترك است  

  ).63 :1385 يل،امك كو(ارضاي دروني فرستنده است و نه ابزاري براي هدف 
راهـي و    در اين رويكرد ارتباط با اصطالحاتي مثل اشتراك، مشاركت، پيونـد، معاشـرت، هم              

 .آنچه اهميت دارد تجلي باورها و نمايش ايمان مشترك اسـت          . شود    داشتن باور مشترك همراه مي    
  .ها در فرهنگ وابسته است  به نقش متن كهداند  ارتباط را توليد و تبادل معنا مي،اين رويكرد

 كنـد كـه فـرد بـه مـدد آن            اي تعريف مـي     رويكرد آييني، كنش متقابل اجتماعي را به گونه       
مثالً نوجوانـاني كـه نـوع خاصـي از مجـالس      . شود  عنصري از يك فرهنگ يا جامعه خاص مي    

دارند و به  فرهنگ بيان مي ستايند، هويت خود را به عنوان اعضاي يك خرده تي را ميئمذهبي هي 
در اين رويكرد پيام    . اند شان در كنش متقابل    اي هر چند غيرمستقيم با ديگر اعضاي مجلس        شيوه

گيـر   پيـام . كنـد   كنندگان، توليد معنا مـي     م است كه از راه كنش متقابل با دريافت        ئاز عال ساختي  
نقـش فعـال و اساسـي      شود كه در امر معنا آفريني،         عضوي فعال در جريان ارتباط محسوب مي      

  ).45: 1384 زاده، مهدي( دارد
هـا يـا      پيـام  چگونـه داند و دلبسته آن است كه         اين رويكرد ارتباط را توليد و تبادل معنا مي        

ها در فرهنگ وابسته     عني به نقش متن   يگيرد تا معنا كند،       ها در كنش متقابل با مردم قرار مي        متن
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كنـد كـه فـرد بـه مـدد آن           اي تعريف مي   رويكرد آييني، كنش متقابل اجتماعي را به گونه        .است
  .شود  عنصري از يك فرهنگ يا جامعه خاص مي

هـا و نيازهايـشان از جايگـاهي         گـوني آن   گونـه  ه مخاطبـان،   مشهود است كه توجه ب      كامالً
هاي مخاطب،   ها و خواسته   اساسي در مدل آييني برخوردار است، چنانچه بدون توجه به ويژگي          

ـ    . مدل آييني محقق نخواهد شد     گـويي، ارتبـاط دوطرفـه و درك          جـاي تـك    هتوجه به محاوره ب
 :1371 موالنا،(  و انسان ساز است“افقي”ي، گر و مخاطب كه مقدمه آموزشي واقع     متقابل ارتباط 

 كليـد   ،از اين جهت تعامـل    . ست، نقطه اشتراك مدل آييني و الگوي همگرا در ارتباطات ا          )115
  . مهم ديگري براي فهم الگوي ارتباط آييني استةواژ

توانند در    اي از افراد مي    دهد كه در آن مجموعه      الگوي مخاطب تعاملي موقعيتي را نشان مي      
طور فعال با يكديگر مرتبط شده و بـه مبادلـه، مـشاركت و تعامـل بـاهم                    تعامل ارتباطي به   يك

شود  و مفهوم مخاطـب فعـال را بـه      هاي دو سويه عملي مي  اين مدل از طريق سيستم    . بپردازند
 يابـد  در ايـن شـيوه امكـان درگيـري و بـاز خـورد افـزايش مـي                . دكن شكلي پيشرفته مطرح مي   

  ). 60 :1385 يل،اكو مك(
، نه مقطعي و )مدل انتقال(سويه   نگاه به مخاطبان در مدل آييني نه از نوع عمودي و يك

؛ بلكه نگاهي دو سويه، ستا )مدل توجه(ها  هاي ميان آن طرفانه نسبت به هنجارها و تفاوت بي
براي ايجاد تعهد و دست آوردن توجه مخاطب ابزاري  هدر مدل آييني ب. افقي و بلندمدت است

ارتباط، ابزارگرايانه يا «در الگوي ارتباط آييني . ها ارزشي و اخالقي مخاطبان است بر الزامأكيد ت
رو، گرايش مخاطبان نيز احتماالٌ به نحوي از سر تعهد اخالقي يا  سودجويانه نيست و از اين

). 63 :همان( »پس مخاطبان اساساً حكم شركا را در فرايند ارتباطي دارند. شخصي است
كه شيوه انجمني و مدل آييني برجستگي خاصي نسبت شود   ميها منجر  وعه اين ويژگيمجم

و مدرن سنّتي هاي  رسانهها پيدا كند و بتواند در چارچوب همگرايي  ها و مدل به ساير شيوه
ديني به عنوان شيوه و مدل ارتباطي براي حضور مناسك مذهبي در رسانه تلويزيون برگزيده 

اي كه بر فعال بودن مخاطبان و نمايش باورها و  ويژهتأكيد يني با ي و مدل آشيوه انجمني .شود
ترين  در مجموع شاخص. رسد ميتر به نظر  نيازهاي مشترك مذهبي آنان دارند، مناسب

توان ذيل مفاهيم تعامل و نمايش ايمان مشترك تعريف  ميهاي الگوي ارتباط آييني را  ويژگي
ساختارتلويزيوني وجوي  جستي همبسته و بسيار مهم اكنون به با توجه به اين دو ويژگ. دكر

  .         پردازيم ميمناسب براي ارائه مقتضيات الگوي ارتباط آييني 
هـا و مناسـك       هاي نسبي مدل آييني در ارتباطات بـراي ارائـه آيـين            با مشخص شدن مزيت   

چوب همگرايـي   توان تـا حـدود زيـادي بـه سـاختار تلويزيـوني مناسـب در چـار                   مذهبي، مي 
  .   و مدرن ديني نزديك شدسنّتي هاي  رسانه

گر و مخاطب و نمايش      يني تأكيد بر ارتباط دو سويه ارتباط      يترين نكته در مدل ارتباط آ      مهم
در واقع تلويزيـون بـا پخـش        . است) گزارانه مشترك  در اينجا نمايش عمل آيين    (ايمان مشترك   
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منان را گرد هم جمع آورد كه در يك زمان          ؤي از م  ا زنده يك مناسك مذهبي قصد دارد تا حلقه       
اين وجه بسيار مهم در مـدل ارتبـاط آيينـي،           . پردازند  مقدس مشترك به عمل آييني مشترك مي      

هـاي زنـده     مـذهبي را بـه طـرف سـاختار برنامـه     ــ  هاي مناسـكي  سازي در برنامه   الگوي برنامه 
گـر و    ارتبـاط دو سـويه ارتبـاط      طـور    ايجاد حس همزمـاني و همـين      . دهد  سوق مي  تلويزيوني

  .مخاطب تنها در ساختار يك برنامه زنده تلويزيوني قابل تعريف است
  
   تلويزيوني ة زندةبرنام

ها و رويدادهاي اجتماعي و سياسي در قالب صدا و تصوير ويژگـي منحـصر                  برنامه ةپخش زند 
هـاي از پـيش       ا برنامـه  هاي تلويزيـوني ر     اگرچه بخش عمده برنامه   . فرد رسانه تلويزيون است    به

هاي زنده نقش اساسي و مهم در  دهد، اما برنامه ضبط شده و يا به اصطالح غير زنده تشكيل مي    
هـاي    هاي خـود، خـواه برنامـه        ون در بسياري از برنامه    يتلويز .شناسايي و هويت تلويزيون دارد    

گرايـي    حسي از واقـع  مستند، اخبارمانند (Non Fiction) هاي غير نمايشي  خواه برنامه،نمايشي
سـازي ايـن حـس درجـات          البته بسته شكل، محتوا و الگوي برنامـه        ؛كند  را به مخاطبان القا مي    

اي  به ديگر سـخن، دنيـايي را كـه بيننـدگان از طريـق صـفحه شيـشه          . گيرد  متفاوتي به خود مي   
نـد، بـه آن     كن  را بـاور مـي     پندارنـد، آن    ش واقعي مي  يشوند، كم ب    تلويزيون خود با آن مرتبط مي     

گيـرد    ذهنشان شكل مي   تفسيرگرايي پيرامون آن در    دهند و فرايندهاي ذهني و      واكنش نشان مي  
وگـو و     رضامندي، موضوعي براي گفـت     و اغلب مضامين تلويزيوني، براساس نظريه استفاده و       

ـ         اين حس واقع    .شود    مباحثه ميان مردم مي    يـن معناسـت كـه آنچـه از         ه ا گرايي، از يـك سـو ب
از سوي ديگر متضمن اين معناست كه آنچـه          باورپذير است و   شود واقعي و      يون ديده مي  تلويز

در حقيقـت ايـن حـس       . شود، در زمان واقعي در حال روي دادن اسـت             از تلويزيون پخش مي   
به همين دليل اسـت كـه مـك لوهـان     «. دهد  رسانه تلويزيون را در جايگاه قابل اعتنايي قرار مي        

بـه  . دهـد   وسـايل ارتبـاطي سـرد قـرار مـي       ةرخالف راديو وسينما در زمـر     رسانه تلويزيون را ب   
). 45 :1382 سـاروخاني، ( »گرايي آشكارا اهميـت دارد  هاي  زنده حس واقع    خصوص در برنامه  

   :گويد كه رنه كلر در اين باره مي به طوري
تـر از سـينماي      ميتتر؛ مجبوريم بپذيريم كه با اه      اش اگر نگوييم با ارزش     تلويزيون با برنامه زنده   

هاي تلويزيون در ارائة وقايع خبري و به ويژه مسابقات ورزشـي ،             موفقيت. تواند باشد   مي معمولي
  يعني ارائه واقعه بـدون دخـل و        “مستند پردازي مطلق  ”گر اين حقيقت است كه در زمينه         نشان

  ). 3: 1385 ، نژاد سيدي( تصرف تلويزيون گوي سبقت را ربوده است
  
نيم كه در آن ضـبط و پخـش تـصاوير و صـدا              كي تعريف   هاي  برنامهزنده را   هاي    مهبرنااگر  

خارج استوديو و   هاي    برنامه هم   ،داخل استوديو هاي    برنامه هم   ،گيرد ميطور همزمان صورت     به
تركيـب  . شـوند   ها محسوب مـي     از اين نوع برنامه   اي تركيبي از داخل و خارج استوديو         يا برنامه 
. يويي و خارج استوديو براي پخش مناسك هاي مـذهبي نيـز قابـل اجراسـت                استود هاي  برنامه
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بـا  (مـذهبي   ــ   درباره استفاده از شيوه تركيبي پخش ميداني و استوديويي برنامه زنـده مناسـكي             
  .در فصول آتي بيشتر بحث خواهد شد) هاي برنامه زنده توجه به ويژگي
  :هاي زنده در نظر گرفت توليدي براي برنامهتوان شرايط ذيل را به لحاظ اقتضائات  به اختصار مي

بيند، بنابراين از پيش ضبط       اي است كه مخاطب در لحظه رخداد، آن را مي           برنامه زنده برنامه   .1
از ميـان    (Broadcasting) و پخش  (Production)فاصله زماني بين توليد      شده نيست، پس    

 كـه در اكثـر      ـــ وليـد صـرف شود    اي كـه بـراي پـس ت        رود، در زمان و بالطبع در هزينه        مي
  .شود  جويي مي صرفهـ ـ دهد ها، بيشترين زمان را به خود اختصاص مي برنامه

گيرند، كه در بسياري از موارد قابل        ميزنده در معرض انواع اشتباه و خطاها قرار         هاي    برنامه .2
ر گيري نيست، اين اشـكاالت ممكـن اسـت اختالالتـي در پخـش و يـا د                  بيني و پيش   پيش

اي كه به دور از هرگونه مشكل و         توليد برنامه زنده پيچيده   «. محتواي برنامه به وجود آورند    
گرفتاري باشد، نيازمند سازماندهي منظم، كارگرداني انديـشمند و گـروه كـاري ورزيـده و                

اي كه در طول پخش برنامه پيش بيايد يا به نحوي، رفع يا به سـادگي             هئلهر مس . ماهر است 
  ).164: 1381 ميلرسون،( »دشو ميه و پخش پذيرفته شد

ي از ايـن دسـت بـه    هـاي  شود برنامـه   مياند، اگرچه سعي  زنده اصوالً قابل انعطاف   هاي    برنامه. 3
گيري شوند كه هـم بـه لحـاظ زمـاني و هـم محتـوايي در قالـب و                    نحوي هدايت و جهت   

 بـروز تغييـرات و   هاي از پيش تعيين شده باشند، اما به دليل پخش زنـده، شـاهد         چارچوب
تغييرات ممكن است در زمان شروع و خاتمه برنامه و يـا            . باشيم ميهايي در برنامه     انعطاف
هاي  بندي كه اين امر شبكه را كه با مشكالتي چون تالقي با زمان(هايي از برنامه باشد   بخش
گيـري برنامـه تغييراتـي       و يا ممكن است در محتـوا و جهـت         ) كند ميمواجه  ها    برنامهثابت  

  . ايجاد شود، بسته به نوع برنامه و كارگرداني آن، اين تغييرات ممكن است كم يا زياد باشد
گـاهي  . زنده است هاي    برنامهپوشي در اغلب     مجري يا گوينده، عاملي مهم و غير قابل چشم         .4

ها عالوه بر تنظـيم      نقش آن . در يك برنامه، دو و يا سه نفر مسئوليت اجرا را به عهده دارند             
هاي برنامه، هدايت برنامه و حركت آرام و منطقي از بخشي به بخش ديگر               زمان ميان بخش  

اي باشـد كـه      گونه نشود و اين هماهنگي به     مينظ طوري كه برنامه دچار سكته و بي       است، به 
 زنـده، هـاي   برنامهبه عالوه گوينده در     . هاي مختلف برنامه احساس شود     تناسب ميان بخش  
گفتـاري و شـناخت او از        ـ اي در باورپذيري برنامه دارد و توان ارتباطي        نقش قابل مالحظه  

  .اهميت است زئگرايي برنامه حا تلويزيون، در ايجاد حس واقع
هـاي زنـده و از پـيش         شوند، تركيبـي از بخـش      ميي كه در قالب برنامه زنده ارائه        هاي  برنامه .5

  . بيرون و درون استوديويي استهاي بخش توليدشده، گرافيك، فعاليت
 در برنامه زنده، مخاطب اين اطمينان را دارد كه هـيچ بخـشي از برنامـه حـذف نـشده و يـا                        .6

را وادار بـه حـذف      ــ   برنامـه سـاز     ـ  ساز نبوده تا او      مديريتي مبني بر اعمال فشار بر برنامه      
  .ندك شبكه باشد، يها هايي كه مغاير با سياست بخش
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امتـداد   بايـد از تـوالي رويـدادها و        ود  كـر زني اسـتفاده     توان از عمل رج    ميده ن  در برنامه زن   .7
هاي برنامه را بر اسـاس كـم         تواند بخش  ميساز ن  ؛ بر همين اساس برنامه    ها بهره گرفت   پالن

  .ندكجويي در وقت، ضبط  ها و صرفه نمودن هزينه
يـاز بـه تـدوين نداشـته        آوردن يك محصول كامل است كـه ن         در برنامه زنده، هدف به دست      .8

باشد، لذا در هنگام كارگرداني برنامه زنـده و در حـال پخـش، فرصـتي بـراي تـصحيح در              
دهـد تـا     مـي اما ضبط شدن برنامه فرصتي در اختيار شـما قـرار            . گيرد اختيار شما قرار نمي   

هـاي   برداشـت . نيـد ككيفيت توليد را بهبود بخشيد و اشكاالت احتمالي را اصالح و حذف             
  .توان در حين ضبط يا پس از مرحله ضبط تدوين كرد مي را مجدد

تر از طراحي عمليات توليد براي يـك برنامـه           ريزي براي ضبط يك برنامه، بسيار ساده        برنامه .9
هاي توليـد شـده قابـل اطمينـان و ارزشـمندي              ضبط شده، مجموعه   هاي  برنامه. زنده است 

  ).167 ـ 8 :1381ميلرسون، (هستند 
تـوان صـورت    مـي ضبط شده، در لحظاتي كه ضبط متوقف است تغييراتي را  هاي    امهبرن در   .10

براي مثـال برطـرف كـردن اشـكاالت دكـور، وسـايل صـحنه و همچنـين بـسياري از                     . داد
 تنظيم و   يا. گيرد مياصالحات و پااليش نماهايي كه پس از ضبط تا مرحله تدوين صورت             

هاي صـدا    ه و همچنين تغيير بعضي از قسمت      جايي برخي نماها، تنظيم زمان هر صحن       جابه
  .زنده چنين امكاني وجود نداردهاي  برنامه اما در ؛و تصوير

در يك   .هاي زنده زمينه بسيار مساعدي براي تعامل مخاطبين با برنامه وجود دارد              در برنامه  .11
ت اي از ايـن كـار بـا ارتبـاط تلفنـي، پيـام كوتـاه و پـس             برنامه زنده تعـاملي بخـش عمـده       

  .شود  الكترونيكي به منظور پيمايش يا اشتراك در معني محقق مي
  

  ها و مناسك مذهبي در تلويزيون  زنده براي ارائه آيينةهاي برنام استفاده از ويژگي
شود،    يك برنامه دنبال مي“زنده بودن”هاي زنده با اهدافي كه از  شناسي برنامه بحث درباره زيبايي

آورند و  وجود مي ههايي مختص خود در برنامه ب اين اهداف، ويژگي. ندك ارتباط مستقيم پيدا مي
هاي مختلفي  هاي زنده را به گونه توان برنامه مي دهد، از اين نظر به عناصر فرمال برنامه نظم مي

  .  را در هر كدام بررسي كرد“زنده بودن”هاي  تقسيم و ويژگي
هاي زنده بودن  هاي زنده تلويزيوني و ويژگي ه نظراتي را كه درباره برنامقسمتنگارنده در اين 

بندي و  عنوان كلي دسته  هاي قبل به صورت اجمالي ذكر شد را تحت سه وجود دارد و در قسمت
ها با اقتضائات حضور يك مناسك مذهبي در تلويزيون را بررسي  فصل مشترك ميان اين ويژگي

ها و مناسك  اختار فرمي، براي ارائه آييندر اين قسمت تالش بر آن است كه يك قالب و س. دكن مي
  .هاي زنده تلويزيوني تا حد امكان معرفي شود مذهبي با توجه به ساختار برنامه

  نمايي واقعيت(Immediacy) 

  همزماني(Simultaneity) 
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   تعامل(Interactive) 

. هستندي  تلويزيونةترين مفاهيم براي درك صحيح از ساختار يك برنامه زند اين سه واژه مهم
ها  ها را دارا باشد اما ارجحيت هر كدام از اين ويژگي تواند هر سه اين ويژگي مي يك برنامه زنده،

هاي شكلي  وجود آمدن ويژگي هبر ديگري در فرم يك برنامه زنده تأثيرگذار خواهد بود و باعث ب
  . مختص خود در برنامه خواهد شد

شود و تأثير ساختاري هر كدام از   الذكر پرداخته مي در ادامه به توصيف هر كدام از موارد فوق
  .هاي مناسكي مذهبي بررسي خواهد شد ها در برنامه آن

  
   نمايي  واقعيت

، برابر و معادلي    “زنده”اين واژه    عالوه بر . بودن وقايع و اتفاقات است     اي براي تازه   بودن نشانه  زنده
ـ  زنده” عبارت بهتر    به.  است “بودن واقعي ”براي محمـدي شـكيبا،    (“ نبـودن  سـاختگي  ” يعنـي  “ودنب

هايي به واقعيت داشتن فراينـد توليـد و تـشويق بيننـده بـراي                ها اشاره  همه اين ويژگي  ). 8 :1383
چون توليد زنده است و واقعيت دارد، پس محتواي توليد هم در       «: است كه  گزاره   رسيدن به اين  

  .»جهان بيروني حقيقت دارد
 زنده تلويزيون، مانند گزارش يك مسابقه ورزشي نظير فوتبال و يا  غالباًهاي برنامه در 

زنده هاي  برنامهگونه از  در اين« .شود  ميزنده استفاده هاي  برنامهپخش اخبار از همين ويژگي 
بيني بودن  هر چند، غير قابل پيش. ها داللت بر واقعيت صحنه و اتفاقات دارد هم، همه نشانه

   ). 164 :1381ميلرسون، (» م به بيننده خواهد دادوقايع، حسي از تعليق ه
. ق استيها با اندكي تفاوت قابل تطب ها و مناسك مذهبي نيز همين ويژگي  آيينةدر پخش زند

زنده بودن پخش مناسك مذهبي به معناي واقعي بودن، حيات داشتن و جاري بودن اين رويداد 
 ،مخاطب اين برنامه با تماشاي آن. ل استاجتماعي مردم، در زمان حا مذهبي در حيات فردي و

از اين جهت شايد بتوان . كند  مشترك در زمان اكنون حس مية يك جامعوخود را عضو و جز
پيش از توليد و  هاي حين و پخش زنده مناسك مذهبي از طريق تلويزيون را به لحاظ سازماندهي

دانيل . تر دانست هاي زنده نزديك نمايي به تعريف قالب ديگري از برنامه  واقعيتةاهميت مسئل
 نوع جديدي از پخش زنده تاريخ: اي رويدادهاي رسانهعنوان  دايان و اليهيوكاتز در كتابي تحت

ها  آن. اند  را پيشنهاد كرده(Media Events)“اي رويداد هاي رسانه”عنوان  هاي زنده تحت برنامه
دانند كه در اين تعبير تأكيد بر   مي“تاريخ ةپخش زند” از تلويزيون در واقع  راپخش اين رويدادها

  . همزماني مشهود است
رويدادهايي ملي يا جهاني هستند كه درست در زمان رويداد اي  رسانهرويدادهاي عمده 

شوند و يك ملت يا جهان را ميخكوب يا سرگرم،  ميتوسط تلويزيون پوشش تصويري داده 
  . ,Katz, 1994:1 (Dyan (سازند ميزده  مجذوب يا هيجان
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رويدادهاي . يز باريكي وجود دارديرويداد خبري، مرز تماي  رسانهها ميان رويداد  از نظر آن
مثالً ترور كندي يك رويداد خبري است اما مراسم تدفين . اند بيني نشده خبري از قبل پيش
 هبيني شد بزرگ و از قبل پيش  مي چرا كه رويدادي با مراس؛استاي  رسانهكندي يك رويداد 

كند اما رويداد  ميرويدادهاي خبري بزرگ از حوادث، اغتشاشات و گسست حكايت . است
شده عموماً در خارج از اي  رسانهرويدادهاي . آورند مياز نظم و تعادل سخن به ميان اي  رسانه

  . هاست گيرند و تلويزيون راهي براي پخش و انتشار آن مياستوديو شكل 
شكوه  شوند و تلويزيون هم بايد با وار برگزار مي كوه و جالل و مراسماي با ش رويدادهاي رسانه    

وسيعي  پخش زندة اين رويدادها مخاطبان بسيار. ها را به نمايش بگذارد و جالل و آداب خاص آن
 كه عموماً به شكل گروهي در برابر دستگاه تلويزيون فرديمخاطبان نه . دهد تأثير قرار مي را تحت

ها و  ها هستند و به اين ترتيب پخش اين رويدادها موجب انسـجام گروهشاهد اين رويداد
  . (Dayan & Katz , 1994: 12)شود  هاي مختلف جامعه مي بخش

ذكر شد قرابت بسيار زيادي با اهداف پخش “ اي رويداد رسانه”هايي كه براي   ويژگيةمجموع
د پخش خارج از استوديو، هاي ساختاري مانن ويژگي. يك مناسك مذهبي از تلويزيون دارد

جالل مراسم و نقش ايجاد وحدت  اهميت پيش توليد و سازماندهي حين توليد، اهميت شكوه و
رويداد ” يك  ن اين برنامه، به لحاظ رويكرد، از جمله فصل مشتركااجتماعي ميان گروه مخاطب

هاي  جموعه ويژگيدايان و كاتز م. ها و مناسك مذهبي از تلويزيون است و پخش آيين“ اي رسانه
  :كنند اي را در سه دسته بررسي مي عمده رويدادهاي رسانه

 هاي تركيبي ويژگي  
 هاي معنا شناسانه ويژگي  
 هاي عملي ويژگي  

انقطاع، انحصار، پخش زنده و : هايي دارند به لحاظ تركيبي رويدادهاي تلويزيوني چنين مشخصه
  .خارج از استوديو

. دهد نده را مابين استوديو و مكان دور بيروني در گردش قرار ميپخش زنده و دور از استوديو، بين
هاي است كه وقايع را به  گيرد و نيازمند فناوري هاي بياني خاصي را به كار مي چنين پخشي شيوه
تصاوير رويداد تلويزيوني وزن بيشتري نسبت به كلمات دارند در حالي كه در . استوديو ارتباط دهند
  . ( Dayan & Katz, 1994, 12)تصويرند  تر از مات و عبارات مهمرويداد هاي خبري كل

  
در حقيقت تلويزيون . يابد ها و مناسك در رسانه تلويزيون با مبادي بصري خاص آن حضور مي آيين

ها، كادرها، حركات و زوايا ايجاد تا مخاطبين تلويزيوني را با ارائه بخشي از  فضاي جديدي با رنگ
  .  ندك ميراه واقعيت با مراسم هم

طور خاصي براي هر رويداد   تلويزيوني بهةهاي زند گونه از برنامه  اينةشناسان هاي معنا ويژگي
اين . شود   تلويزيوني، مستقيم يا غيرمستقيم القا ميةدهندگان و با مشاركت پخش كنند توسط سازمان

كنند و با حالتي  عه است، اجرا ميها اعمالي نمادين را كه مرتبط به يك يا چند ارزش اساسي جام برنامه
پيام . (Dayan & Katz, 1994: 17) آيند سازد به نمايش در مي كه تقدس و شكوه را متجلي مي



 

142

 
 /

 و 
ت

يس
ل ب

سا
/ مدو

اره
شم

 1
 2 و 

 
 

اي كه هم  گونه برانگيز است، به شوند عموماً وفاق كه معموالً با اين شيوه ارائه مي دادهايييرو
  .شوند يك باور مشترك ميكنندگان و هم مخاطبان ترغيب به اتحاد در مورد  مشاركت

ويژگي عملي رويدادهاي تلويزيوني اين است كه انبوه مخاطبان و گاهي كل جهان را 
. گيرد ميدر زمان پخش اين رويدادها هماهنگي خاصي در ميان بينندگان شكل . كند ميجذب 

 را با ، مخاطبانشود  ميضمن آنكه باعث اشتراك و انتقال تجربيات رواني ها  برنامهگونه  اين
بينندگان خود را در يك زمان و در يك مكان حاضر . سازد ميشان متحد  يكديگر و با جامعه

 انسجام اجتماعي در باالترين حد خود  .شود  ميها به مركز مراسم دوخته  چشمهمة بينند و  مي
 توده وار انسجام ةآيد و جامعه مانند يك جامع مياز طريق وسايل ارتباط جمعي به دست 

 خاص خود در ة حتي فراتر از اين ممكن است ساختار اجتماعي جديدي با محدود.يابد مي
   (Dayan & Katz, 1994: 18). لحظه و هنگام رويداد شكل بگيرد 
شود يك رويداد از پوشش افراد يك اجتماع محدود فراتر رفته   به اين ترتيب تلويزيون باعث مي

با . ها و افراد را در برگيرد اي از مكان  گستردهةد، دامنشو  و به واسطه امواجي كه همزمان پخش مي
و قرابت آن با اهداف و رويكردهاي پخش “ رويداد رسانه”توجه به نكات ذكر شده در مورد 

 ها و آيينرا براي پخش زندة  “اي مناسك رسانه”مناسك مذهبي از تلويزيون شايد بتوان عنوان 
  .مناسك مذهبي از تلويزيون برگزيد

  
  مانيهمز

تا پيش از توسعه وسائل ارتباط جمعي، تجربه رويداد به طور همزمان، مستلزم حضور در مكان 
ظهور وسايل ارتباط . به عبارت ديگر همزماني با يك رويداد مستلزم هم مكاني بود. رويداد بود

گر دار كردن از نظر مكان، دي ن معنا كه فاصلهه ايجمعي، موجب جدايي جفت زمان و مكان شد، ب
ي به يتوانست با تأخيري به نسبت جز اطالعات و محتوي مي.  زماني نيستيدار نيازمند فاصله

دار بودن از نظر مكان بسيار  هاي فني هر چه بيشتر، فاصله با پيشرفت. هاي دور انتقال يابد مسافت
   ). 42 :1380تامپسون، (د شكه دير كردهاي زماني عمالً حذف  تقويت شد، در حالي

 ديدن ةاند و شيو گان تلويزيون قادر به ديدن افرادي هستند كه در نقاط ديگر جهان واقع شدهبينند
دهد  نظام مذكور به بينندگان امكان مي). شوند يعني خود بينندگان ديده نمي(ها هم غير متقابل است  آن

ينندگان تلويزيون، عالوه بر اين ب. پيوندد هاي دور به وقوع مي كه شاهد رويدادهايي باشند كه در محل
و همراه با شمار زيادي از تماشاگران حاضر در ) در زمان و هنگام رخداد(طور همزمان  هرويدادها را ب

مكان زدايي، شكلي از صميميت با ديگران را ميسر «، از اين جهت. صحنه يا مقابل گيرنده خواهند ديد
اين نكته را هم بايد ). 115 :1380ون،تامپس(» توان صميميت از راه دور گفت سازد كه به آن مي مي

متذكر شد كه منظور از صميميت در اينجا، هم صميميت بين بيننده و افراد مقابل دوربين و هم 
ان همه بينندگان همزمان يك رويداد است كه امكان دارد با اين رويداد هم مكان باشد يا يصميميت م

ترين كاركردهاي آيين، وحدت ميان جسم و  مطور كه پيش از اين ذكر شد يكي از مه همان. نباشد
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اي مساعد براي  هاي زنده، زمينه  همزماني در برنامهةايجاد صميميت به واسط. روح و فرد و جمع است
چرا كه اين نوع . آورد ها و مناسك مذهبي فراهم مي كاركرد ايجاد يكپارچگي و وحدت آفريني آيين

 را كه نتيجه نوعي از صميميت شديد و اتحاد ميان هاي هواخواه صميميت، به وجود آمدن گروه«
ها و مناسك مذهبي،  در پخش زنده آيين). 273 :1380 ،تامپسون(» شود  بينندگان است سبب مي

و حاضراني كه در محل برگزاري مراسم حضور دارند، به درك زماني مجريان ن تلويزيوني با امخاطب
گزاران در محل  ن تلويزيوني با آيينادليل ارتباط مخاطببه همين . رسند مشتركي از آيين و مناسك مي

 ةاز اين جهت شايد اهميت مسئل. يابد اصلي اجراي مراسم به لحاظ تأثيرپذيري بسيار قوت مي
هاي ديگر كه براي  همزماني در يك پخش زنده مناسك مذهبي از اهميتي دو چندان نسبت به برنامه

گوي و هاي گفت ظير اخبار سياسي، مسابقات ورزشي و برنامهن( اند پخش زنده تلويزيوني طراحي شده
  .برخوردار باشند) محور

 بسيار مهم ديگري نيز نيازمند استفاده از ويژگي ةمناسكي و آييني از جنبهاي  برنامه
؛ چرا كه براساس اعتقادات ديني، اين زمان مقدس و تندان هسهمزماني در جلب توجه مخاطب
 مناسك مذهبي بعضاً .آورد ميوجود  هگزارانه را ب  انجام رفتار آيينمكان مقدس است كه زمينه

 انجام مناسك ةكنند، يعني با داخل شدن زمان ويژ ميوابستگي خاصي به يك زمان مقدس پيدا 
 هاي جمعه در اسالم و به عنوان مثال ليالي قدر و يا شب. دكرتوان آن را اجرا  مياست كه 

هايي است كه مناسك خاصي در  ه در مسيحيت از جمله زمانهاي يكشنب مذهب تشيع، يا صبح
 ة زندهاي برنامهاز اين جهت . هاي ديگر محلي براي اجرا ندارد كه در زمانشود   ميها اجرا  آن

. يك مناسك مذهبي وابسته به زمان مقدس، داردارائة  بسيار مناسبي براي ةتلويزيوني زمين
 تلويزيوني ة زندهاي برنامهي و ويژگي همزماني در اهميت مسئله زمان مقدس در مناسك مذهب

  .يك برنامه مناسكي مذهبي برخوردار استارائة از هم پوشاني مناسبي براي 
  

  تعامل
ترين  ساده«. شود  اي و بازخوردي معنا مي نظير ارتباط دو سويه، مراوده  تعامل معموالً با مفاهيمي

ست كه آيا با روشن كردن تلويزيون وارد  اش اينهاي شكل تعامل بيننده با تلويزيون و برنامه
اعتنايي به آن  دهد و يا با بي شود؟ با روشن نگه داشتن آن تعامل را ادامه مي  تعامل با آن مي

 .)118 :1380تامپسون،(» كند تعويض كانال يا خاموش كردن تلويزيون تعامل را تعطيل مي
از نظر ارتباطي، ) اينترنتي هاي مخابراتي و كهتا قبل از توسعه شب(هاي اخير  تلويزيون تا سال

ها از  جريان يك سويه پيام داشته، يعني شامل نوعي) مونولوژيك(سويي  ويژگي يا منش تك
رواج امكانات دو سويه ارتباطي تغييراتي را در ارتباط «. سوي سازندگان به گيرندگان بوده است

در حالي كه اين . يابد  و تعامل افزايش ميدراين شيوه امكان تبادل. آورد وجود مي خطابي به
). 60 :1385 يل،امك كو( »هاي جمعي شناخته شده نبود امكانات قبالً براي مخاطبان مرسوم رسانه
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از  در برخي. يابد سطح خود ارتقا مي ترين هاي زنده امكان تعاملي شدن برنامه به عالي در برنامه
  .نندكهايي را مطرح  تا نظرات خود را بيان يا پرسش هدخوا هاي زنده مجري از بينندگان مي برنامه

اي كه دو سويه شدن ارتباط و تعاملي شدن آن براي تلويزيون به بار  نخستين نتيجه
آورد، وابستگي هرچه بيشتر سازندگان برنامه با بينندگان و ايجاد يك صميميت دو طرفه  مي

سازي براي ساير   همان مدل، نيستاما نتيجه دوم كه اهميت آن كمتر از نتيجه اول. است
بينندگان يك برنامه همة به هر حال ارتباط دو طرفه محدوديت دارد و . بينندگان برنامه است

 اما به اين ارتباطات تعاملي ،توانند ارتباط تعاملي تلفني با برنامه داشته باشند ميخواهند و ن مين
كنند كساني كه  هماني دارند و احساس مي ن بلكه با آن احساس همدلي و اي،مانند يمتفاوت ن بي

نظرات كازنو البته ). 167 :1364كازنو، (زنند  ها هم حرف مي كنند، از جانب آن به برنامه تلفن مي
مربوط به زماني است كه هنوز كامپيوتر و اينترنت و حتي موبايل به عنوان وسايل ارتباطي وجود 

  .اند هاي تلويزيون وارد فصل جديدي شده  شدن برنامهامروز با ظهور اين وسايل تعاملي. نداشتند
ترين ويژگي است كه ساختار زنده يك برنامه تلويزيوني در  امكان ايجاد ارتباط تعاملي مهم

ترين  در يك برنامه مناسكي مذهبي شايد عمده. دهد ميسازان و مخاطبان قرار  اختيار برنامه
 مخاطبان و برنامه كرد، ايجاد صميميت معنوي ميان توان از پل ارتباطي ميان مياي كه  استفاده

به صورت طبيعي، حضار در محل . كنندگان و مجريان آيين است مخاطبان تلويزيوني با شركت
منان حاضر واجراي مراسم حوايج و دعاهاي خود را از طريق مجري مناسك به اطالع عموم م

ايجاد يك پل ارتباطي از . ندكن ميرسانند و براي اجابت آن طلب دعاي خير  ميدر مراسم 
اين امكان را تواند  مي  مذهبيـ در برنامه زنده مناسكيپيامك و  پست الكترونيكيطريق تلفن، 
ن تلويزيوني اين ابرقراري اين نوع تعامل براي مخاطب. ندكن تلويزيوني نيز فراهم ابراي مخاطب

ن اهاي كوتاه مخاطب متن. نه باشدها بسيار همدلي برانگيز و صميما براي آنتواند  مي مراسم
به صورت زيرنويس به تواند  مي  و تلفنپست الكترونيكي، پيام كوتاهتلويزيوني از طريق 

نمايش درآيد و يا به صورتي مؤثرتر توسط مجري آيين و مناسك قرائت شود تا حاضران در 
طور كه ذكر شد،  هرچند همان. مراسم و بينندگان تلويزيوني مشتركاً مخاطب دعا واقع شوند

 اما نفس ،مند به ايجاد ارتباط هستند موفق به انجام آن نشوند ممكن است تمام كساني كه عالقه
كند و روح زنده  ميوجود چنين امكاني احساس تعاملي بودن اين برنامه را براي آنان تداعي 

تنها به عنوان  ن تلويزيوني، ديگرابا وجود اين امكان مخاطب. دكن ميبودن برنامه را تقويت 
هاي  تماشاگران مراسم مذهبي مطرح نخواهند بود؛ بلكه در تعامل با برنامه ازطريق سامانه

  .دكرارتباطي در آن مشاركت خواهند 
زنده تلويزيوني تازگي هاي  برنامهرسد واقع نمايي، همزماني، فوريت و صميميت  ميبه نظر 

اند؛ اما  هايي بديهي شده داده و تبديل به پديدهخود را براي بينندگان امروزي تلويزيون از دست 
انداز آينده  دارد و به عنوان چشم ميهاي ابتدايي خود را بر  شدن تلويزيون هنوز گام تعاملي
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و مناسك مذهبي براي تحقق الگوي ها  آيينزيوني، خصوصاً ارائه تلويزيوني يسازي تلو برنامه
  .ارتباط آييني در رسانه تلويزيون مطرح است

تري از يك ارتبـاط تعـاملي        انداز وسيع  تواند چشم   مي هاي جديد ارتباطي   استفاده از تكنولوژي  
 هـاي آن چـون چـت    اسـتقبال از اينترنـت و جلـوه   «. ندكهاي مذهبي تلويزيوني ايجاد  رنامهـدر ب

(chat) كم و وب (webcam)   هـاي نـوين ديجيتـال بـا      مشوق متخصصان در تركيـب ايـن فنـاوري
»  را در پـي داشـته اسـت        “تلويزيـون تعـاملي   ” جديدي تحت عنوان     ةده و ظهور پديد   تلويزيون بو 

 و هـا  نرسد كه امكانات ارتباطي موجود نيز در ارائـه آيـي          نظر مي  ههر چند ب  ). 7: 1383شوندي،(
هـا   آن  بـراي اسـتفاده از     اي  هاي داخلي، مغفول واقع شده است و ايـده         مناسك مذهبي در شبكه   

زيرساخت ايجاد ارتباط تعاملي توجه به ساختار       .  وجود ندارد  ه يك رابط  جهت ايجاد پلي براي   
  .ها و مناسك مذهبي است  ارائه آيينزمينه، خصوصاً در اي توليدات رسانه هاي زنده در برنامه

  
  گيري نتيجه

هاي اين  با تكيه بر مباني نظري مطرح شده، پاسخ به پرسش هاي تحقيق و با توجه به يافته
  . ستيج به دست آمده به شرح ذيل اپژوهش و نتا

اي تلويزيون، بايد خود را در يكي از ساختارهاي  اي براي ورود به جهان رسانه پديده  هرمسلماً
از (ن ا ارتباطي مخاطبةاستنباط دقيق از انگيز بدون فهم درست و. سازي تلويزيوني تعريف كند برنامه

  .  دست يافتتوان به ساختار مناسب نمي) منظر علوم ارتباطات
 الگو و ةتوان با مطالع مينهايت در ارتباطات حوزة هاي مختلف در  از ميان نظرات و تئوري

 نظريه همگرايي در توسعه ارتباطات، به نتيجه مورد نظر ةمدل ارتباط آييني، با پيش زمين
 مدد كند كه فرد به مياي تعريف  قابل اجتماعي را به گونهترويكرد آييني، كنش م. نزديك شد

در اين رويكرد پيام ساختي از عاليم . شود  مي عنصري از يك فرهنگ يا جامعه خاص ،آن
مطابق مدل آييني، هدف از . كند ميكنندگان، توليد معنا  افتياست كه از راه كنش متقابل با در
 ةمنان و به نمايش گذاشتن رفتار آيين گزارانو اتصال ميان مةپخش مناسك مذهبي، ايجاد حلق

  . رك استمشت
يك مخاطب .  بسيار مهم ديگري براي فهم مدل ارتباط آييني استة كليد واژ، تعامل

طور  بهكه (تلويزيوني توقع دارد تا در ارتباط با يك برنامه مناسكي مذهبي در يك زمان مقدس 
 يك پل ارتباطي با محل ةبه واسط)  به خاطر عدم تكثر ماهيت زمان، بايد مشترك باشديطبيع

  .  مناسك مذهبي به تعامل برسداجراي
ك ساختار مناسب براي ارائه ي تلويزيوني، نيازمند ةتحقق شرايط ارتباط آييني در قالب يك برنام

در سازي تلويزيوني  ها و ساختارهاي مختلف برنامه با مطالعه و واكاوي گونه. مناسك مذهبي است
سازي  ترين گونه برنامه لحاظ ساختاري مناسبسازي زنده تلويزيوني را به  توان ژانر برنامه نهايت مي

 به معناي واقعي بودن، يزنده بودن يك مناسك مذهب.تلويزيوني براي نمايش مناسك مذهبي دانست
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حيات داشتن و جاري بودن رويداد مذهبي در ابديت زمان حال و جهان بيروني است و مخاطب 
  .كند  حال، حس مي مشترك در زمانة يك جامعواين برنامه خود را عضو و جز

 تلويزيـوني از سـه ويژگـي اصـلي و مهـم همزمـاني، واقعيـت نمـايي، و تعامـل                      ةهاي زند   برنامه
هـا و مناسـك       آيـين .  تلويزيوني مـسئله همزمـاني اسـت       ةهاي زند   نخستين ويژگي برنامه  . برخوردارند

 ةهـاي زنـد     امـه برن. كننـد   مذهبي، نظير مناسك حج بعضاً وابستگي خاصي به يك زمان مقدس پيدا مي            
اهميـت  . دارد ها و مناسك مذهبي وابسته به زمان مقدس          بسيار مناسبي براي ارائه آيين     ةتلويزيوني زمين 

هاي زنده تلويزيوني با ويژگـي        شود تا ساختار برنامه       مسئله زمان مقدس در مناسك مذهبي موجب مي       
  .نظر برسده بها و مناسك مذهبي مناسب  خاص همزماني، منحصراً براي ارائه آيين

هـاي    حقيقت مخاطب برنامـه    در. نمايي است  هاي زنده تلويزيوني واقعيت     ويژگي برنامه  دومين
از اين  . نشيند  واسطه با واقعيت در حال وقوع، به تماشاي آن مي           تلويزيوني با تصور ارتباطي بي     ةزند

. شـود     ي نزديك مـي   هاي مستندساز  هاي زنده تلويزيوني به ژانر مستند محض در گونه          جهت برنامه 
و حقيقي از يك مراسم مذهبي، كه در دل مناسبات فرهنگي             ايجاد تلقي ارتباط با يك محفل رسمي      

. هـا و مناسـك مـذهبي از تلويزيـون اسـت              پخش آيين  ةترين انگيز  ست، مهم  ا جامعه زنده وجاري  
با مـدل ارتبـاط     هاي زنده تلويزيوني از خصوصيات مطلوب مطابق          واقعيت نمايي در ساختار برنامه    

 مومنان و معتقدان به مناسك در حـال         ةآييني است كه نياز مخاطبان تلويزيوني را به پيوستن به حلق          
  . كند كنندگاني حقيقي و در زماني مشترك را برآورده مي اجرا، در مكاني واقعي با شركت

اهم آوردن زنده تلويزيوني است، فرهاي  برنامهترين ويژگي در ساختار  ويژگي سوم كه مهم
 با تواند  مي زنده تلويزيوني به لحاظ ساختاريهاي  برنامه. ن برنامه استاشرايط تعامل با مخاطب

ن اكوتاه پل ارتباطي مستقيم و پويا با مخاطب استفاده از وسايل ارتباطي مانند تلفن، اينترنت و پيام
از برخي تعامالت دوسويه  با استفاده از اين تمهيدات تواند مي مخاطب تلويزيوني. ندكايجاد 

تواند  مي يك مخاطب تلويزيوني. برند، استفاده كند ميكنندگان در مناسك از آن بهره  كه شركت
  .ندك زنده بودن برنامه، تجربه ة يك ارتباط تعاملي را به واسطةاز طريق اين رسانه تجرب
ضيات الگـوي   تـ  مق پوشاني را بـا     تلويزيوني بيشترين هم   ةزند هاي  برنامهدر مجموع ساختار    

توليد برنامه مناسك مذهبي بايد اشراف كاملي به علوم          گروه   ارتباط آييني دارد، به همين جهت     
  . اعم از هنر، ارتباطات و توليد تلويزيوني داشته باشداي رشته بين
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