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 سخن نخست
 مخاطبال به ذهن ؤس ینا شایدهای کارشناسی ملی، با نگاهی به برنامه

کارشناسان از جمله  یگرو د ینیکارشناس د یانم یبرسد که چه تفاوت

 ساًاسا یاوجود دارد؟ و آ یرهو غ یاجتماع یاسی،س ی،هنر ی،کارشناس ورزش

رخوردار ب یخاص یتها از اهمیکارشناس یگرنسبت به د ینید یکارشناس

 ینترال، مثبت است. عمدهؤس یناست، چرا؟ پاسخ به ا یناست؟ و اگر چن

برخالف  ینی،کارشناس د یتمورأکارشناسان در آن است که م یانتفاوت م

 یک یبرا گاهیچکه ه یتیمورأاست؛ م ینجذب افراد به د یگر،کارشناسان د

دد جلب درص یکارشناس فوتبال یچو ه یستشده نیفکارشناس فوتبال تعر

 یکر اگ اساساًکنان فوتبال نبوده است. یمحبت مخاطبان رسانه نسبت به باز

باشد،  اقناع مخاطب را نداشته ییتوانا یدر رسانه مل یکارشناس مسائل ورزش

ه نخواهد داشت، جز آنک یجادورزش ابه در عالقه مخاطبان نسبت  تأثیری

 یکاگر  یاو  را دنبال نکنند؛ یمطالب آن کارشناس ورزش یگرد یدشا

 یدرست را به یککالس ینمایس یهالفهؤم ،کارشناس هنر نتواند به عنوان مثال

 .شودینم ینمخاطب نسبت به هنر بدب ید،نما یینتب

که  یتوقع ندارند که نسبت به مسائل ینیمخاطبان رسانه از کارشناس د اما

پا به توپ  اگر کارشناس فوتبال، خودش، کهیباشد؛ در حال تفاوتیب گویدیم

مردم  یاندر م یکارشناس ورزش یکبتواند به عنوان  یدهم شا هم نزده باشد باز

 گرییفوتبال با مرب اسیبرنامه بپردازد. چراکه کارشن یمقبول باشد و به اجرا

 یاز کارشناس یرغ هایییدر کارشناس ،یگرفوتبال متفاوت است. به عبارت د

همچنان  داند؛یوع مورد بحث ماز موض یمخاطب، کارشناس را جدا ینی،د
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 گیرندینم نظر یررا چندان ز یکارشناس مسائل ورزش ی،که مخاطبان رسانه مل

 یزهنگام مواجهه با رسانه ن عرصه، ینرو ممکن است کارشناسان اینو از هم

 یبرا یتیاهم اصالًنکنند و  یارسانه یزنکات ر یتچندان خود را ملزم به رعا

آن  یطیو با چه شرا یچگونه، در چه زمان ی،چه کسان نداشته باشد که یشانا

و  ینیکارشناس د یانتفاوت م ینتربزرگ توانیرو مین. ازابینندیبرنامه را م

 ینیاز جهت ارتباط کارشناس د یکی :را از دو جهت دانست نکارشناسا یگرد

 سو، کارشناس یکبا مخاطب. از  ینیارتباط کارشناس د ،یگرو د ینیبا منابع د

در واقع  .معتبر داشته باشد یلدل یدبا گویدیکه م یاهر واژه یبرا ینید

 رظن به عنوان نظ یانظر خود را با حدس و گمان و  تواندینم ینیکارشناس د

 یدرمقابل خداوند پاسخگو باشد. برا یدبه مخاطب منتقل کند؛ چراکه با ینید

دار، اد کرد که روزهاستن یاتوان به بطالن روزهیموضوع م ینا یتدرک اهم

 یدهد. وقت ینسبت م :ائمه اطهار یا 9اسالم یامبررا به دروغ، به پ یگفتار

از قول  یاو  دهدینسبت م دینندارد، به  یترا که واقع ینظر ینیکارشناس د

و عقوبتش  ترینگناهش به مراتب سنگ کند،ینقل م :ینو معصوم 9یامبرپ

درباره اشخاص و ممکن است  یگرداست که کارشناسان  یتر از گفتارسخت

 :یننقل اقوال ائمه معصوم ینی،چراکه رسالت کارشناس د ؛یندافراد بگو

 و... یاسیس ی،ورزش ی،هنر ی،مسائل فرهنگ سانروست اگر کارشنایناست. ازا

اند اما حرام شده ینسبت دهند، گرچه مرتکب فعل یرا به کذب به کس یحرف

 ینیاما درباره کارشناس د ،شودیآنها نمسبب بطالن روزه  یشانسخن کذب ا

نسبت  :ینرا به خداوند و معصوم یچراکه او قول و فعل ؛یستن ینچن

 گریزیینسبب د ینیرفتار کارشناس د یااگر کالم  ،گرید ی. از سودهدیم

. اما اگر کارشناسان گرددیمخاطب گردد، او در نزد خداوند مورد عقاب واقع م

ورزش  یکرا نسبت به  ینمخاطب مثالًشوند،  ییخطا ینمرتکب چن یگرد
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 ینیکند، عقوبت سنگ یدابه هنر کاهش پ ینعالقه مخاطب یارغبت کنند یب

گام  یغیلبه ت یرو ،ینی. روشن است کارشناس دیستن یبانگیرشانگر

و  گرددینباشد دچار انحراف م یشکه اگر خود، معتقد به کالم خو داردیبرم

 یااگر فعل  ؛خواهد شد یکند، گرفتار عذاب اله زانیگر یناگر مخاطب را از د

نسبت دهد، چنان گناه  ینو معصوم یامبرانرا در رسانه، به دروغ به پ یسخن

 یلنگردد. دل یرفتهاش به سهولت پذکه چه بسا توبه گرددیمرتکب م یارهیکب

 یایعالوه بر ارتباط با دن ینی،د یکارشناس واضح است که مقوله یزامر ن ینا

را به عنوان  یچند صباح تواندینم یمرتبط است. کسنیز مردم، با آخرت مردم 

مسند  یناز ا احتیمردم روزگار بگذراند و سپس به ر یاندر م ینیکارشناس د

باشم!  ینیکارشناس د خواهمینم یگرکه د یدکند و اعالم نما یریگکناره

عنوی کارشناسان دیگر دلیلی بر این است که آثار م ،گیری کردن کارشناسکناره

همواره در معرض انتقادات مردم  ینیرفتار و گفتار کارشناسان د از بین برود.

شقاوت  یارسانه موجب سعادت و  در یعملکرد یا یاست و چه بسا حرف

 ویژهبهو  ینیرو الزم است تا کارشناسان دیننفر شود. از هم هایلیونم

را  =ینیامام خم یشفرما ندکنیم یداکه در رسانه حضور پ یونیروحان

ملت  یک تواندیم یشخص روحان یک»: خود قرار دهند که فرمود ینالعنصب

بکشد!  یملت را به تباه یک تواندیم روحانیشخص  یکرا نجات بدهد و 

 یککه  یدبشو ی[ از آن اشخاصیونکه مبادا ]شما روحان یدتوجه داشته باش

که او را  یباشد که مردم وقت یطور یدبا ی... روحانیدبکش یملت را به تباه

 یکارشناس یچروشن است که ه کامالً« .یفتندب 9رسول خدا یادبه  یدند،د

 ینید یالتتحص یکه دارا ی. اگر کسیستبرخوردار ن یتن اهمیاز ا یگری،د

 تواندیکند، نم یانرا ب ینیمستشرق عمل کند و فقط مسائل د یکاست، همچون 

 ینرا مبلّغ د ینچراکه مردم کارشناس د ؛باشددر رسانه  ینیکارشناس د یک
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 یغتبل ،ینیم دعالِ یفهوظ ین: اوّلفرمایدیم یکه مقام معظم رهبر. چناندانندیم

 .(27/10/1374بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، )است  یغتبل یبرا ،یناست و علم د

 یک ،یغو تبل است یغتبل اشیفهوظ یناول ،ینید یِعلم معتقد است جامعه یشانا

لذا اگر  .(همان) یستن یونخاص از روحان یادومِ مخصوصِ عدّه درجه یفهوظ

خود را  یدنداند نبا ینننهد و خود را مبلّغ د یوقع یغبه بحث تبل ینیکارشناس د

 یکرا به مثابه  ینیکارشناس د ،چراکه مردم ؛کند ینید یوارد سپهر کارشناس

حجت است نه  یشانبرا ینیالم کارشناس دو معتقدند ک دانندیم ینید یمرب

 ینکهبدون ا کند،یصحبت م یند یشناسشناس که درباره جامعهجامعه یکمانند 

بحث  ینیداشته باشد درباره چه د همیتیا یشبرا یاداشته باشد  ینخودش د

خود  یگاهاست، جا ینکه عالم د ینیکارشناس د یستضرور ین. بنابرانمایدیم

در  7چراکه حضرت امام جعفر صادق ؛کار خود را بداند تیرا بشناسد و اهم

هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران »: فرمایدیباره م ینا

آموخت و براى  خداها به بزرگى ياد شود و گويند: براى آموزش دهد، در ملكوت آسمان

  (3٥ص ،1ج، کلینی) .«خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد
 یمفهوم یالگو یکه طراح یابیمیاثر درم ینبه عنوان ا یبا نگاه

 یابیکتاب درصدد دست یناست که ا یهدف ی،در رسانه مل ینید یکارشناس

 ییبرآن است تا الگو یقتحق ینبدان، نگاشته شده است. نگارنده، در طول ا

ر د. دنه باشدر رسا ینید یتمام ابعاد کارشناس یرندهرا کشف کند که دربرگ

که زحمت  سیدمحمدجواد میرجعفریپایان شایسته است از جناب آقای 

اند کرده و آرزو کنیم این ساماندهی و تدوین این اثر را بر عهده داشته

 نوشتار در راستای ارتقای سطح کارشناسی دینی در رسانه ملی مؤثر افتد.

 اهی اسالمی رساهنکل ژپوهشاداره



 

 

 

 1بوشهری مقدهم آیت اهلل سیداهشم حسینی

 

 .سّيدنا و نبّينا محمد و آله الطاهرين یالله عل یالحمدلله رّب العالمين و صل
 یفرصتسبب شد رسانه ملی،  ،پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 ز آن،پیش ازیرا  ؛گیردن و کارشناسان دینی قرار ااستثنایی پیش روی مبلغ

در اختیار  ،هاآن بیشترمنحصر بود که  محدودای ابزار تبلیغ به مجموعه

 جیو ترو ینید ریغآن در جهت اهداف  از کهقرار داشت کسانی 

های اکثر مجالت و روزنامه ،. نمونه روشن آنبردندهره میهنجارشکنی ب

یغ ابزار تبل ،داشت. از سوی دیگردینی  غیرمحتوای بود که  زمان طاغوت

هم در  آن ،بیشتر منحصر به وعظ و خطابه و تشکیل مجالس دینی ،دین

و  یهتک سجد،بود و گستره آن به یک محله و تعدادی م محدود هایجمع

 چشم پوشید. توانیکه از قدرت تأثیر آن نم شدیکز مذهبی خالصه ممر

صورت به این ابزاربرداشته شد و  هاتیاین محدود ،با ورود رسانه ملی

ر هشرفت پی برخالفپیام دین را وسیله آن، هبتوان میآمد که در یبونیتر

ولید تآن هم با  ،ردکمنتقل نقاط عالم  یبه اقص در یک زمان فناوری، هروز

مان و زبردن از کارشناسان؛ اما با گذشت تنوع و بهرهممذهبی و  یهابرنامه

 پیش آمد:تجربه عملی دو مشکل 

                                                 
 رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، امام جمعه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری.. 1
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های بتواند آسیباز یک سو که ی وجود ندارد الگوی مناسب .1

آن  ،را تولیدات دینیآثار  دیگر و از سوییهد را کاهش دهای دینی برنامه

 .دارتقاء بخش ،است داراننیو د نید هیها علکه همه هجمه یاهم در زمانه

 بسنده هاکه متأسفانه به حداقل استدینی  یمشکل دیگر، کارشناس. 2

 کارشناساننبود  از بیشتر مراتببه ،آن سوء آثار ،موارد از ایپاره در و شد

 خورد.شم میبه چ مذهبی

با  محمدجواد میرجعفریدیساالسالم و المسلمین آقای جناب حجت

نظران دینی عزمی راسخ و همتی واال با صرف وقت و مصاحبه با صاحب

این مسائل را از نزدیک لمس  شانکه خود ،ایهای متخصص رسانهو چهره

ی و الگوی مناسبی را براکند موضوع را واکاوی کوشیده است این  ،کردند

خوشبختانه در این رابطه به البته کنندگان رسانه ملی فراهم سازد که اداره

 . توفیق خوبی نائل آمده است

مدیران گروه، رفتاری های ساختاری و آسیب ،نویسنده در این نوشتار

های سازان، کارشناسان دینی و آسیبشورای معارف رسانه ملی، برنامه

ارائه الگوی مناسب در در و  کرده را بررسیمربوط به حوزه و دانشگاه 

برداشته و  یارزشمند یهاگام ،ینیکارشناسان د یمعرف راستای

. استیک کارشناس دینی را در ابعاد مختلف به تصویر کشیده  یهاشاخص

مناسب رسانه ملی و پشتیبانی  به تربیت کارشناس دینیِ ،در بخش پایانی

ه هدف اصلی این پژوهش که بندی نهایی باز آنان اشاره دارد و در جمع

همان ارائه الگوی مفهومی برای کارشناسی در رسانه ملی است، دست یافته 

  .است



 11   الله سیدهاشم حسینی بوشهریمقدمه آیت

 

دینی و  یبتواند در روند کار کارشناستحقیق پیش رو امید است 

 ،بیانات رهبر فقید انقالبو  تحولی بایسته ایجاد کند ،بخشی به آنکیفیت

 .دانحقق گردم 1را رسانه درباره =امام خمینی حضرت

گیزه مصمم و باان یالبته تحقق همه آنچه گفته شد منوط به وجود مدیران

های قدرت، فردی در جهت تحکیم پایه یبستگاست که فارغ از هر نوع دل

های اداری با حرکت و روحیه جهادی و اخالص و به دور از سیستم فقط

 میتا بتوان اهداف بلند همت گمارند نیبه ا دنیرس یبرا ،کیو بوروکرات

خواهیم که خود می نه آن گونه ،گونه که هستچهره ناب و زالل دین را آن

 .یمکنبه مخاطب عرضه 

 و منداندانم از نویسنده محترم که خود از دغدغهدر پایان الزم می

 طراحي الگوی مفهومي کارشناسيو اثر ارزشمند  است عرصه این دلسوزان

، را به رشته تحریر درآورده است نظرانديني در رسانه ملي از منظر صاحب

 .صمیمانه تقدیر نمایم

 

 قم المقدسه
 یبوشهر یسيدهاشم حسين

 1442االول جمادی 25 – 20/10/1399
 

                                                 
جامعه  ست که تمام اقشارمنزله یک دانشگاه عمومی و مرکز تربیتی اسانه بهر» . ایشان فرمودند:1
 «.آن تربیت شوند لهیوسهب



 

 



 

 

 مقدهم
 

به وقوع  =ینیخم امام حضرتچهل سال قبل، انقالب اسالمی به رهبری 

سب با معنای طراحی نظام اجتماعیِ اجرایی متناپیوست و نظام اسالمی، به

صورت اجمالی شکل گرفت. با این وجود، دو قدم دیگر، مبانی اسالمی، به

بودن کارگزاران و دولتمردان و نیز معنای اسالمییعنی دولت اسالمی به

 رهبر معظم اند؛ چراکه طبق نظرجامعه اسالمی، هنوز محقق نشده

تمدن نوین هدف از ایجاد انقالب اسالمی ایران، برپایی  العالیظلهمدانقالب

 این مراحل مشروط است: اسالمی است و تحقق این تمدن، به طی

 انقالب اسالمی؛ .1

 نظام اسالمی؛ .2

 دولت اسالمی؛ .3

 جامعه اسالمی؛ .4

؛ 6/8/1383 )بیانات در دیدار کارگزاران نظام،تمدن نوین اسالمی.  .٥

www.khamenei.ir) 

م مقدس البته بحمداهلل، انقالب اسالمی ایران و در پی آن، تشکیل نظا

جمهوری اسالمی شکل گرفته است؛ اما هنوز برای ایجاد دولت اسالمی و 

طور که بعد از آن، جامعه اسالمی، راهی بس دشوار پیش روست؛ همان

به نقطه مطلوب  دنیتا رس»فرمودند:   ظله العالی( مد) یاخامنه اهللتیآ حضرت

دارد و ما  وجود یادیفاصله ز ی،و جامعه اسالم یدولت اسالم لیو تشک

)بیانات در دیدار  .«میهست شرفتیدر حال حرکت و پ ،راه نیبدون شک در ا

 (www.khamenei.ir؛ 6/6/1396های علمیه استان تهران، طالب حوزه
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روشن است که جمهوری اسالمی برای رسیدن به آن هدف واال و 

مسیری بس طوالنی و سخت نیازمند است و آن،  کردنمقدس، به طی

رو، برای افزاری پیشافزاری و سختهای نرماز تمام ظرفیتاستفاده 

 رسیدن به هدف است.

به آغاز پیدایش  ،های جمعی نوینویژه رسانهبه ،پیوند دین و ارتباطات

 اساسدر سو، دین از یک؛ گرددیعنی خلقت انسان بازمی، دین و ارتباطات

سوی  ت و ازها آمده اسبرای انسان جانب خداوند است که از «پیامی»

این دو  .است «پیام» حمل و انتقال همجرا و وسیل ،دیگر، ارتباطات و رسانه

، همواره در تعامل با یکدیگر بوده و درنتیجه، طی تاریخ ،در گذر زمان

اند که های موجود و نوظهور در خدمت دین قرار داشتههمواره رسانه

است.  بودهفردی های سنتی و ارتباطات میانرسانه شامل هعمدصورت به

اند که چگونه هاین دغدغه را داشت بر این، همواره عالمان دینیعالوه

و در این مسیر، کنند توانند پیام دین را بهتر به مخاطبان خود عرضه می

 کارهای نوظهور را در خدمت ارتباطات دینی بهتوانند رسانهچگونه می

مطبوعات، رادیو،  :ونبنابراین، ظهور وسایل ارتباطی جدید همچ .گیرند

به های مدرن و دین را چالش میان رسانه ،سرانجام اینترنت تلویزیون و

 (108، ص1392ی، و معتمد )منتظرقائم جدیدی وارد کرده است. همرحل

 ،وسیله، واسطه و واسطه انتقال است که در زبان فارسی رسانه،معنای لغوی 

بریم. این واژه در جوامع کار میعنوان معادل اصطالحی آن بهرا به واژه رسانه

اری و انتقال ذرمزگ ،هاهای گروهی جامعه اشاره دارد که کار آنبه رسانه مدرن،

 ،هاپیام به یک جمعیت وسیع است. با این تعریف، رادیو، تلویزیون و روزنامه

 (374، ص1386)جمعی از نویسندگان،  ند.هست از مصادیق رسانه



 1٥   مقدمه

 

ی وسایلی که در ارتباطات جمعی مورد استفاده معناهای گروهی، بهرسانه

 (،٥02، ص1388)مشیری، گیرند، مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و... قرار می

های اخیر و در پی تعامل و داد و ستد ترکیب جدیدی است که در دوره

 فرهنگی با غرب، به حوزه زبان و ادبیات فارسی راه یافته است.

جمهوری اسالمی، دو رسانه رادیو و تلویزیون  میان که حاکمیت در این

های گروهی بر اندیشه و فکر علت تأثیرگذاری رسانهرا به اختیار گرفت، به

ای برخوردار شدند و در بین های دینی از اهمیت ویژهمخاطبان، برنامه

محور که وظیفه شناساندن و تبلیغ دین را های دینی کارشناسها، برنامهآن

 ند، ارزشی دوچندان یافتند.بر عهده دار

دنبال طراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه این پژوهش، به

ملی است که از طریق مصاحبه با صاحبان فکر و اندیشه در سپهر دین و 

های موجود بوده تا بتواند دنبال شناسایی آسیبرسانه انجام شده است و به

کنونی کارشناسی دینی در  به الگویی دست یابد که جوابگوی مشکالت

 رسانه باشد.

های اصلی، فرعی، در فصل اول این پژوهش، به کلیات، شامل سؤال

 چهارچوبشده و در فصل دوم، به مبانی و  هدف، روش و پیشینه پرداخته

شاخگی، رسانه، دین، برنامه دینی و مفهومی مدل و انواع آن، مدل سه

شاخگی، سوم، طبق مدل سه کارشناسی دینی اشاره شده است. در فصل

شده و در فصل  ای، رفتاری و محتوایی بیانهای ساختاری، زمینهآسیب

آمده است که  دست چهارم، الگوی کارشناسی دینی در رسانه ملی به

ای، های ابعاد ساختاری، زمینهشاخگی، مؤلفهبراساس همان مدل سه

گیری پژوهش نتیجه رفتاری و محتوایی نگاشته شده است و در پایان نیز

 به رشته تحریر درآمده است.



 

 



 

 

 

 اول: کلیات فصل

 مسئله. بیان 1

از مناسبات  یاریکه در بس دیجد یایدن تحوالترین تیکی از بزرگ

 1«یجمع یهارسانه»دارد، ظهور  یدینقش کل ینیو د یاسیس ،یاجتماع

 یکاسزمان با اختراع عهم ،م18٥8سال  تواندوره را می نیاست. شروع ا

 «نینو یشناسمعرفت»قراول شیگام و پشیپ یعنوان ابزارهاو تلگراف به

را  ینقش اصل ی،ارتباط یعنوان ابزارهاها بهرسانه ،رهدو نیدانست. در ا

 میمفاه نیها تنها با او انسان کنندمی فایا میارتباط و انتقال مفاه جادیدر ا

دهند. شکل می زیفرهنگ را ن شوند کهرو میه ها روبشده در رسانهدگرگون

 گفت امروزه هر توانرفته است که می شیپ ییها تا جااستفاده از رسانه

 یایکه از ماده است و دن یعیطب یایدن ؛کندمیی در دو جهان زندگ یانسان

 (6ـ  ٥، صص138٥)باگدیکیان، ی. جمع یهارسانه

 ؛توردار اسبرخ یاژهیو تاز اهمی ونیزیتلو ،یجمع یهارسانه انمی در

 ونیزیودستگاه تل»: دیفرماباره مینیا در ،1ینکه حضرت امام خمیییجاتا

ه نخواست یخدا دارد و اگر یهمه ملت آموزندگ یاگر آموزنده باشد، برا

 )موسوی خمینی،. «کشدانحراف داشته باشد، همه ملت را به انحراف می

 (4٥6، ص9، ج1378

                                                 
1. Mass Media. 
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دات صداوسیمای جمهوری های مهم در میان تولییکی از عرصه

ای شود برنامهکه گفته میهای دینی است. هنگامی اسالمی ایران، برنامه

هاست که با هدف نشر بودن این نوع برنامهدینی است، نشان از تخصصی

قطع به کارشناسانی خبره نیاز دارد که در شوند و بهو تبلیغ دین تولید می

    سمت بتوانند جامعه را بههای دینی تخصص داشته باشند تا رشته

 شدن پیش ببرند.اسالمی

در همین راستا، مقام معظم رهبری در دیدار خود با اصحاب رسانه 

معارف درست  ،از این سرچشمه زالل ،خواهیم از این قلهما می»فرمودند: 

سمت مردم سرازیر هاى گوناگون زندگى بهالهى و انسانى و سیاسى و درس

)بیانات در دیدار با رئیس سازمان  «.ار ماست از صداوسیما...این آن انتظ ؛شود

 (www.khamenei.ir؛ 12/4/1389صداوسیما و جمعی از هنرمندان، 
های صداوسیما باید توان گفت که تمام برنامهگرچه در نگاه کلی می

تر، دینی باشند و انسان را به معرفت و کمال سوق دهند، اما در نگاه جزئی

صورت تخصصی به گویند و بهرا که مستقیم از دین سخن می هاییبرنامه

پردازند و به حضور کارشناسان دینی نیازمند هستند، مباحث دینی می

 های دینی نامید.توان برنامهمی

های گوناگون در رسانه، اهمیت همواره حضور کارشناسان رشته

های رنامههای مذهبی، نسبت به دیگر بای داشته است؛ اما برنامهویژه

دلیل حاکمیت سازمان، و کارشناسان مذهبی به علت حساسیت باال ـ که به

 نظام اسالمی است ـ برایشان اهمیتی دوچندان دارد.

 ها پیرامون حضور کارشناسانبنابراین، شناخت مشکالت و رفع آسیب

بیشتر مخاطبان از کارشناسی مندی هرچه دینی در صداوسیما برای بهره

 رسد.ضروری به نظر می دینی، امری



 19کلیات      

 

الزم به ذکر است که به برکت انقالب اسالمی، همواره مدیران ارشد 

سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی در سطوح مختلف، دارای 

های تبلیغ دین و انتشار معارف دینی بوده و حمایت خود را از این دغدغه

ن دینی، همواره با اند؛ اما حضور کارشناساای اعالم کردهنوع تولیدات رسانه

های مختلف، مسائلی همراه بوده است که اندیشمندان دینی نیز بارها در قالب

 اند.این مسائل و مشکالت را برای بهترشدن وضع موجود گوشزد کرده

گیری مطلوب مخاطب با کارشناس، مسائلی همچون نبود ارتباط

مباحث مطرح در نبودن نیاز تأثیرنداشتن کارشناسی دینی بر مخاطب، مورد

قبیل این های دینی و نبود یک الگوی مناسب کارشناسی دینی، از برنامه

 مشکالت است.

تواند روند رسیدن به الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی می

هایی را که کارشناسی حضور کارشناسی دینی را بهبود ببخشد و تمام مؤلفه

شدن آن د، تا در صورت اجراییها درگیر است، مشخص کندینی با آن

های کارشناسی به حداقل ممکن رسیده و با تربیت کارشناسان الگو، آسیب

دینی متخصص و متبحر، به نیازهای رسانه ملی در زمینه مباحث دینی پاسخ 

 درخور شأن داده شود.

 و ضرورت تحقیق مسئلهاهمیت . 2

یت موجود توان از بررسی وضعدرک ضرورت تولید این الگو را می

سو، صداوسیما شود از یککه دیده میکارشناسی به دست آورد. هنگامی

جمهوری اسالمی به حضور کارشناسان دینی خبره در رسانه نیاز مبرم دارد 

و از سوی دیگر، هیچ مسیر معین و متولی مشخصی برای تربیت کارشناس 
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این تحقیق  دینی و نیز روند استفاده از او در رسانه وجود ندارد، ضرورت

شود؛ چراکه ازاساس، متولی تربیت کارشناسان دینی تا پشتیبانی نمایان می

های یک کارشناس دینی ها، مشخص نیست. ضمن اینکه، باید ویژگیاز آن

ها مزین آورد تا بتوان کارشناسان دینی را با آن ویژگی موفق را به دست

ی به دست آید، با که الگوی کارشناسی دینساخت. بنابراین، در صورتی

های گوناگون توان کارشناسان دینی متخصص در رشتهکردن آن میاجرایی

گویی به نیازهای رسانه ملی در ساحت اسالمی را تربیت کرد تا برای پاسخ

 دین مفید باشند.

 هاي تحقیقسؤال. 3

 الف( سؤال اصلي

و « ایینهزم»، «ساختاری»های الگوی مفهومی کارشناسی دینی از بُعد مؤلفه

 در رسانه ملی چیست؟« رفتاری و محتوایی»

 های فرعيب( سؤال

 های بعد ساختاری کارشناسی دینی در رسانه ملی چیست؟آسیب

 ای کارشناسی دینی در حوزه و دانشگاه چیست؟های بعد زمینهآسیب

 های بعد رفتاری و محتوایی کارشناسی دینی چیست؟آسیب

 اهداف تحقیق. 4

 اصليالف( هدف 

 ینید یکارشناس یمفهوم یالگو کیبه  یابیدست ،پژوهش نیا یهدف اصل

 «رفتار و محتوا»و  «نهیزم»، «ساختار»امر در سه بعد  نیاست. ا یدر رسانه مل

 . دیآمی دسته ب
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 ب( اهداف فرعي

 ؛رفتار و محتوا نه،یساختار، زمهای کارشناسی دینی در ابعاد شناخت آسیب. 1

 ی کارشناسان دینی؛هاشناخت آسیب. 2

 های رسانه ملی در تعامل با کارشناسان دینی؛شناخت آسیب. 3

های حوزه و دانشگاه در تربیت کارشناسان دینی مناسب شناخت آسیب. 4

 رسانه ملی.

 پیشینه پژوهش. 5

طور مشخص، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. درباره این موضوع به

ت دقیق به یک مدل مفهومی کارشناس صورعبارت دیگر، پژوهشی که بهبه

دینی در رسانه ملی رسیده باشد، وجود ندارد؛ بلکه اغلب، به مباحثی 

 یدر فضا نیدهمچون: ارتباطات و تبلیغ، تبلیغ دین در رسانه، تبلیغ 

دینی،  غیشناسی تبلروانی، نیرسانه دی، نید غیتبل یهاوهیابزار و شی، مجاز

 ینگاه، نید یسنت غیتبل یکارآمد، و مدرن یدر رسانه سنت نید یکارکردها

اصول دینی،  غیو قالب تبل کیتکن، هارسانه فیوظا، غیتبل یدهایبه با

 ،:تیبدر نگاه اهل یااخالق رسانه، قرآن دگاهیرسانه از د ییمحتوا

ی، چگونگی حضور در رسانه مل تیروحان گاهیجای، دارنید و یتکنولوژ

شده که بیشتر در گستره تبلیغ  .. پرداختهمؤثر روحانیت در رسانه ملی و.

ها و نیز ضرورت تبلیغ دین از نوین دین، حضور روحانیون در رسانه

های نوین است و هرکدام در جای خود حائز اهمیت است. اما در رسانه

آوردن مدل کارشناسی دستدنبال بهطور خاص بهاین تحقیق، نگارنده به

لطف خداوند متعال، این پژوهش به هدف  دینی در رسانه ملی بوده که به

 خود نائل گشته است.



 نظرانطراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر صاحب   22

 

         ها و ها، مقالهالبته برای بیان پیشینه تحقیق الزم است به کتاب

  اند، اشاره شود.هایی که درباره دین و رسانه تولید شدهنامهپایان

 الف( کتاب

 اند، عبارتند از:هایی که در رابطه با این موضوع به چاپ رسیدهبرخی از کتاب

ی. این ساق نشر :تهران ی،اثبات بهروز، 1391، یغیتبل روش با ییآشنا -

کتاب ارزشمند، در دو جلد چاپ شده است. جلد اول آن در پنج فصل، 

های تبلیغی، شامل کلیات، روش و مدیریت، اصول کلی حاکم بر روش

جلد دوم، شده و در رسانی، شایعه و روش تبلیغ، نوشتههای اطالعروش

های ترغیبی ـ اقناعی، مباحثی همچون: آشنایی با اصول، مبانی و روش

های های القایی و روشهای تبلیغات، آشنایی با اصول و مبانی روشروش

های اند. این کتاب، مباحث عمیقی درباره شیوهتبلیغات اسالمی ذکر شده

 پردازد.تبلیغ دارد، ولی به ارائه مدل کارشناس دینی نمی

 یعامر یعل، ترجمه: هوور.ام استوارت، 1388 ،رسانه عصر در نید -

 یهامرکز پژوهش :قمی، اریاسفند لیاسماعی و دممح فتاحی، مهاباد

مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی حوزه  و مایسوصدا یاسالم

. این کتاب، با نگاهی به تعامل دین و رسانه، ارزیابی جدیدی از علمیه قم

دهد. مؤلف این کتاب، با انجام تحقیقی داری مدرن ارائه میت دینموقعی

درباره مصرف خانگی رسانه، مسیر تالقی دین و رسانه در تجربه فرهنگی 

دهد. نتیجه تالش وی، خوانشی های مدرن را نشان میمخاطبان رسانه

های جمعی امروزی در ارتباط با زندگی مندان رسانهجذاب برای عالقه

معنوی معاصر است. این کتاب، درباره موضوعاتی همچون: تبیین  مذهبی و

های ابژهها، ها، درک مذهب و رسانهزندگی و فرهنگ در عصر رسانه

فرهنگی و هویت مذهبی نزد مسیحیان، مؤمنان معاصر و معتقدان 
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های اندیشان و سکوالرها نوشته شده است. از نکتهمابعدالطبیعه، جزم

مباحث مربوط به رابطه دین با تبلیغ است؛ اما مطالب ارزشمند این کتاب، 

این کتاب، از فضای مسیحی متأثر است و با نگاه قرآنی و اسالمی به مسائل 

ای این های رسانهنکرده و قضاوتش بر این مبنا نیست. همچنین بحثنگاه

شد، در این کتاب به طراحی طور که بیان کتاب، بسیار کلی است و همان

 رشناسی دینی پرداخته نشده است.الگوی کا

 یمایصداوس قاتیتحق مرکز :تهران، باهنر ناصر ،1387 ،نید و رسانه -

    های رسانه . این کتاب، ضمن بررسی تاریخیرانیا یاسالم یجمهور

های مذهبی در دنیا و نیز تحلیل سنتی ـ اسالمی و پدیده رادیو و تلویزیون

     منظوردد است تا دیدگاه مطلوب را بهدینی در ایران، درصجایگاه رسانه 

ویژه تلویزیون، کارآمد برای وسایل ارتباط سنتی و مدرن، به گذاریسیاست

ها در در حوزه دینی ارائه کند. این کتاب به مباحثی همچون دین و رسانه

جریان نوگرایی، رابطه تلویزیون و دین در ایران و غرب اشاره کرده است. 

نامه دکتری مؤلف نوشته س مطالعات تحقیقی گسترده پایاناین کتاب، براسا

ای، میدانی و... برای تبیین از انواع مطالعات کتابخانه سرشارشده است و 

ویژه تلویزیون ها، بهچگونگی تحقق مطلوب آموزش دین از طریق رسانه

هایی با پژوهش حاضر دارد، ولی به طراحی است. اگرچه این کتاب شباهت

 شود.رشناسی دینی منجر نمیالگوی کا

. سروش انتشارات :تهران، زورق محمدحسن ،1390 ،غیتبل یمبان -

کند قوانین و قواعد تبلیغات جهانی و نیز نویسنده این کتاب سعی می

شده راهکارهای تبلیغات اسالمی را به خواننده معرفی کند. مطالب عرضه

دنیای امروز، نظام  در کتاب، شامل رسالت و اهمیت تبلیغات اسالمی در

تبلیغ، رابطه متقابل تبلیغ و جامعه، میل و نیاز اجتماعی، اصول کار تبلیغ و 
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 مسئلهآموزش مداوم عناصر تبلیغی است. همچنین درباره مباحثی همچون: 

القا، القا در تبلیغات جهانی، تربیت در تبلیغات القایی، شناخت نقش 

شناسی تبلیغات، بحث کرده نمحورهای متضاد در تبلیغات القایی و روا

بر این، به موضوعاتی مانند نسبیت کمیت تبلیغ، روند بازتاب است. عالوه

های کاربرد های یادگیری، عرصههای تبلیغاتی و فرضیهپذیرش، روش

پردازد و نیز شناسی میهای تبلیغاتی و تبلیغات غرب و شرق و انسانروش

آورد. در انتهای نیز سخن به میان می از امپریالیسم خبری و کارکردهای آن

سازی کتاب نیز موضوع اسالم و تبلیغات، اصول تبلیغات اسالمی و فرهنگ

شود. هرچند این تبلیغات و ضرورت رجعت به فرهنگ اسالمی بررسی می

های تبلیغ از دیدگاه اسالمی نظر دارد و هم نوبه خود، به شیوهاثر، هم به 

است، اما به طراحی الگوی حضور کارشناس دین به مباحث رسانه پرداخته 

 ای نکرده است.در رسانه اشاره

: مجموعه مقاالت ینید غیبر تبل دیتأکبا  غاتیو تبل یشناسروان -

مرکز قم: ، سندگانیاز نو یجمع ،1390 ،و رسانه نید شیهما نیدوم

و « ینیرسانه د»در دو بخش  این تألیف .مایصداوس یاسالم یهاپژوهش

 از نگاه رسانه مطلوبو به موضوعات  شده است میتنظ «یارسانه نید»

در رسانه و  نید ینقش مفهوم ت،یجنس مسئلهو رسانه و  نید ن،ید

در  یرسانخبر و اطالع یارهایمع ،ینییآ و مدل ویفرهنگ مصرف، راد

 نید ،لیرسانه م گاهیجا نییتب ،ینید یهاستهیو با یرسانه مل م،یقرآن کر

 یدرآمد غات،یتبل یمدل اسالم ،ایرسانه یو سرگرم نید ام،یپ تیریو مد

به مباحث دانش  ی پرداخته است و در نگاه کلی،نید تیروا تاربر ساخ

و  نید ایرسانه غیدر رسانه و تبل نیحضور د تیفیکی، ارسانه ینید
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، اما است ی، اشاره داشتهابا مطالعات رسانه نید یهاآموزه یسنجنسبت

 ومی کارشناسی دینی صحبتی نشده است.از الگوی مفه

ارمغان  نشر :کرجی، اکبر کمال ،1393 ،رسانه و نید در یتأمالت -

. این کتاب، شامل مجموعه مقاالتی است که نویسنده، به تناسب اتیح

شرایط زمانی تدوین کرده است. در این کتاب، بیان شده است که 

ها بر فکر، اندیشه یر آنهای جدید، موجب تأثشدن زندگی به رسانهوابسته

های علمیه، درصدد ساخت زندگی دینی و حوزه. استو طرز رفتار شده 

نحوه تعامل دین . های جدید هستندترویج سبک زندگی اسالمی با رسانه

های سنتی، ها با رسانههای نوین، با توجه به ماهیت متفاوت آنبا رسانه

گرا است؛ به این رسانه، ذاترسد. رویکرد نویسنده به ضروری به نظر می

های نوین در یک فرهنگ، متفاوت از فرهنگ معنا که با توجه به اینکه رسانه

. های نوین نیازمند هستیماند، ما به تغییر ماهوی در رسانهدینی پدید آمده

های مذهبی، از بطن و تئهای سنتی مثل منبر، نماز جماعت و هیرسانه

داری و های نوین، در فرهنگ سرمایها رسانهاند؛ امبستر دین شکل گرفته

گیری این تفاوت ماهوی بسترهای شکل. اندمصرفی غرب به وجود آمده

های نوین را در یک جامعه دینی با دو دسته رسانه، استفاده از رسانه

   نکردن ازازطرف دیگر، استفاده کند.رو می ای روبهمشکالت عدیده

روز با توجه به کثرت استفاده از آن، غیر ممکن های نوین در جامعه امرسانه

بودن این موضوع در کشور، نویسنده در این کتاب با توجه به بدیع .است

کند تا ابعاد مختلف این تعامل را بازشناسی کند و بیانگر مسائلی تالش می

باشد که حوزه دین، در ارتباط با رسانه، با آن مواجه است. این کتاب، 
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تبلیغ » ،«فقه ارتباطات و رسانه، تعریف و محدوده» هایالهدربرگیرنده مق

زا ها: غفلترسانه» ،«مبانی جنگ نرم در قرآن» ،«های جدیددینی در رسانه

های فرم و قالب در انتقال مفاهیم دینی برنامه» ،«بخش؟یا آگاهی

ای دیپلماسی رسانه» ،«های نمایشیاهمیت نگاه دینی در برنامه» ،«تلویزیونی

مشروعیت و مشارکت » ،«در دولت اسالمی و کاربرد جنگ نرم در رسانه

 «ای و تبلیغ علیه مبانی دینیهای ماهوارهشبکه» و «سیاسی و نقش رسانه

این کتاب نیز درصدد بیان الگوی مفهومی  (.1393)اقتباس از: عبدی، است 

 باشد.کارشناسی دین نمی

 نامهب( پایان

هایی که درباره موضوعات دینی در رسانه دفاع شده ها و رسالهنامهاز پایان

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:است، می

 نیمحمدحس ،ونیزیاسالم در رسانه تلو نید غیتبل یهاوهیش یبررسـ 

 نیا از پرداخته، هادر رساله خود به آن شانیاکه  یموضوعات .گانهی انیفیظر

 ،نید غیدر تبل میفاده قرآن کرمورد است یهاوهیش لیتحل و نییتب :است قرار

 نقش ون،یزیرسانه تلو یهایژگیو ،رسانه در نید غیتبل یکارکردها یبررس

 ،یو جنگ روان غاتیتبل خچهیتار ،آن یکارکردها و ونیزیتلو یاجتماع

و  میکر قرآن منظر از نید غیتبل یهاوهیش بر ونیزیتلو یکارکردها قیتطب

 یمحتوا لیپژوهش که از روش تحل نیا .هاشنهادیو پ یریگجهینت ،تیدرنها

از منظر قرآن  نید غیگانه تبلپانزده یهاوهیبهره جسته است، نخست ش یفیک

 وهیها در سه شوهیبا انحصار ش یثالث میتقس کی و دهکررا استخراج میکر

 وده است کر میترس هاتیو روا اتیبا استفاده از آ ،و انذار ریتبش م،یتعل
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از چه  میپژوهش را روشن ساخته است که قرآن کر الؤس نیپاسخ به ا

 یبا تمرکز بر کارکردها سپس. سود جسته است نید غیدر تبل ییهاوهیش

ال برآمده است که ؤس نیبه ا ییگوپاسخ یدر پ ،ونیزیچهارگانه تلو

 یهایپس از بررسمولف  .کدامند نید غیدر تبل ونیزیرسانه تلو یهاتیظرف

دو  مورد مخاطبان در ازیکه انتظار و ن استرفته گ جهیفراوان درمجموع نت

از دو  ادتریز اریبس ،ونیزیورسانه تل ینید یرسانو اطالع یکارکرد سرگرم

پژوهش درباره  یال اصلؤآموزش و ارشاد است. س یعن، یگریکارکرد د

در رسانه  میاز منظر قرآن کر نید غیتبل یهاوهیاستفاده از ش یچگونگ

تواند یم ،ونیزیکه رسانه تلو سازدیمپاسخ رهنمون  نیاما را به  ،ونیزیتلو

 ،چهارگانه خود یبراساس کارکردها میگانه قرآن کرپانزده یهاوهیاز همه ش

 استفاده کند. ،میمستق ریو چه غ میچه مستق ،مختلف یهابه شکل

 نیرحسیام ،یلدر رسانه م تیحضور موثر روحان یچگونگ یبررسـ 

 عبارت است از ی،لیتحل ی ـفیاین تحقیق توصهدف کلی و اصلی  .یعبد

 یهاو ارائه مدل یدر رسانه مل ونیثر روحانؤحضور م یچگونگ یبررس

قشر از  نیتفکرات ا یوربهرهبرای  یدر رسانه مل تیثر حضور روحانؤم

که  است نیا یال اصلؤس یادشده،هدف  ی. برمبنایدر رسانه مل نامبلغ

 نیا در؟ شودیچگونه محقق م ی،در رسانه مل یونثر روحانؤم حضور

و  فیبه توص ،یاو کتابخانه یاطالعات اسناد یبا روش گردآور ق،یتحق

. در استشده  پرداختهدر رسانه  تیثر روحانؤحضور م یچگونگ لیتحل

 ،تیمختلف حضور روحان یهاتالش کرده تا مدل سندهینامه، نوانیپا نیا

    ارشناسانه، حضور حضور ک ،یکنندگهیو ته یدیتول حضورمانند 
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و پژوهشگرانه و حضور  یحضور علم ،یتیریگذارانه، حضور مداستیس

اصطالحات،  فیتعار انیکدام را جداگانه با ب کند و هر نییتبرا  ینظارت

 از نگارنده اثر حاضر. دهد شرح ،آمدهدستبه یهامؤلفه یژگیو و تیاهم

عنوان به نامه،انیپا نیا چهارم فصل در تیروحان کارشناسانه حضور قسمت

 دنبالبه ،پژوهش آن که آنجا از اما ؛است شده استفاده یعلم منابع از یکی

اندازه  در ینید یکارشناس به یاجمالطور به نبوده، یمفهوم یالگو یطراح

 .است شده اشاره صفحه چند

آن از  هایتهای معارفی سیما و علبررسی میزان موفقیت برنامهـ 

 نی. موضوع ای، رضا جعفرسازان، مدیران و کارشناسان رسانهدیدگاه برنامه

ضعف  و های سیما و بیان نقاط قوتپژوهش، بررسی میزان موفقیت برنامه

و نیز ارائه راهکارهای مناسب در زمینه تقویت این  ،احتمالی در این حوزه

ت. سازان، مدیران و کارشناسان رسانه اسدسته از تولیدات از دیدگاه برنامه

: تآمده اس دست از سه روش مختلف، اطالعات الزم به ،در این پژوهش

نظرسنجی پیمایشی. ضمن آنکه  مصاحبه و ،ایمطالعات اسنادی و کتابخانه

برای آگاهی از وضع موجود در حوزه تولیدات معارفی، به آمارهای 

بندی مجموعه با جمع ،شده سوی سازمان صداوسیما مراجعه از شدهمنتشر

از موفقیت خوبی  ،هاالعات گردآمده، مشخص شد که این برنامهاط

این ترین دالیل ضعف این برنامه را به توان مهمهرچند می ؛برخوردارند

 شرح بیان کرد:

 بودن تجربه کارهای دینی در تلویزیون؛اندکـ 

 ضعف ساختاری؛ـ 

 ها؛های ارائه این برنامهشدن شیوهایکلیشهـ 
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 زیون به زبان مشترک با نسل جوان؛نیافتن تلویدستـ 

 ؛های مالیشدن انگیزهپررنگـ 

 برخی مدیران؛ از سوی همراهی مناسبـ نداشتن 

 های معرفتی در این حوزه.نکردن به موضوعتوجهـ 

 :است شدهبیان  ،همچنین پیشنهادهای گوناگونی در پنج حوزه

 حوزه علمی و پژوهشی؛ـ 

 کنندگان و عوامل تولید؛تهیهـ 

 ساختار و محتوا؛ ـ

 مدیران رسانه؛ـ 

 .نکارشناساـ 

 یشناسبیآس کهنامه یادشده پایان سوم فصل باجاری  پژوهش البته

 قالب ی، درشناسبیآس نیا اما ؛دارد یاندک شباهت ،است ینید یکارشناس

 .است نشده منجر ینید یکارشناس یمفهوم یالگو به زین و نگرفته صورت الگو

 لیو تحل ییدنبال شناسابه ،نگارنده ی.بروجن یآذر بوذرا ،رسانهو  نیدـ 

 فرهنگ یمبان با رانیا یاسالم یجمهور یمایسی هابرنامه یناهمگون

و  نیحوزه د نظرانصاحب منظر از ،اخالق و اعتقادات حوزه در یاسالم

 یهانگاه و رسانه و نید مباحث، به کلییک دید رسانه بوده است و در 

 حاصال را دو آن نیب یناهمگون بتواند تا استپرداخته اهآن نظرانصاحب

 یها و عامل اصلیناهمگون نیا ییبر شناساعالوه ،قیاهداف تحق . دردکن

 مایسازمان صداوس انیدادن به متولو توجه یحاصال یارهاراهک افتنیآن، 

مورد توجه قرار گرفته است. در  ،موجود یکارکردهاح کجاصالدر 

 و رسانه بهره نیدر دو حوزه د ییهاهیاز نظر ،قیتحق نیا ینظر چهارچوب
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و از نوع مصاحبه  یفیشده و روش مورد استفاده، از فنون روش ک گرفته

و رسانه  نینظران حوزه دنفر از صاحب دوازدهبا  ،وهیش نی. در ااست قیعم

از  یامجموعه شان،یصورت گرفته است که از نگاه ا ییهامصاحبه

 یاز کارکردها یمحور اصل چهار در یحاصال یراهکارها ها ویناهمگون

ارشاد »و  «یو سرگرم حیتفر» ،«یرسانخبر و اطالع»، «آموزش»ی عنی ،رسانه

در دو حوزه  ق،یتحق ریبر آن، در مسعالوه است. دهیاستخراج گرد ،«غیو تبل

 هآمددستبه یجیعرصه، نتا نیا تیریمرتبط با رسانه و مد یاز علوم انسان

 شده است. هئصورت جداگانه اراهب که

 :مورد)بررسی امکان آموزش دین از طریق وسایل ارتباط جمعی نوین ـ 

کوشد می ،پژوهش نی، ناصر باهنر. ا(تلویزیون جمهوری اسالمی ایران

های تلویزیونی ایران را بررسی کند. فصل اول این حضور دین در برنامه

یان نوگرایی است که در آن بر سه ها در جردرباره دین و رسانه ،نوشتار

نظریه نوسازی لرنر، همگرای موالنا و نظریه مک لوهان بحث و بررسی 

های رسانه ،های سنتی اسالمی در ایرانشود. فصل دوم با عنوان رسانهمی

کند. فصل سنتی دینی در ایران را واکاوی و عناصر ارتباطی آن را تحلیل می

های دینی موقعیت کنونی برنامه ،در ایران سوم با عنوان دین و تلویزیون

 ،تلویزیون ایران را کانون توجه و نقد خود قرار داده است. در فصل چهارم

دیدگاه مسیحی ـ غربی به تلویزیون دینی، با روش اسنادی ـ تاریخی 

ای داشته که در عنوان یک تجربه ویژه، نتیجه ارزندهشود که بهبررسی می

با استفاده از  ،است. فصل پنجم یبسیار بااهمیت موضوع ،بررسی تطبیقی

دنبال دیدگاهی مطلوب در فرهنگ و ارتباطات های پیشین، بهنتایج بحث

دینی ایران است تا بتواند اصول تحقق مطلوب آموزش دین از وسایل 
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 کارشناسان توسط نید آموزش نکهیا از اما ؛ارتباط جمعی نوین را تبیین کند

 .است امدهین انیم به یسخن ،باشد دیبا هچگون رسانه در ینید

 یاسالم یجمهور ونیزیتلو در ینید مبلغان حضور یچگونگ یبررسـ 
 ،پژوهیاین پژوهش با شیوه اسنادی و روش اقدامی ی.میابراه عباس ،رانیا

های و معرفی ابزار و بایسته ،تبلیغ، مبلغ و دین :ضمن تبیین مفاهیمی چون

ی حضور مبلغان دینی )روحانیت( در رسانه ملی تبلیغ در متون دین، چگونگ

با توجه به مستندات  ،کند. در این مجموعه)تلویزیون ج.ا.ا( را بررسی می

عنوان یک رسانه ارتباطی، شود که تلویزیون بهبه این نکته اشاره می ،شدهارائه

ویژه در نقش اساسی در تأثیرگذاری و هدایت افکار عمومی جامعه، به

دارد. بر این اساس، نویسنده با توجه به بررسی  ،اور دینی مردمدهی بشکل

شناسی تبلیغات دینی و ویژگی برنامه دینی با حضور وضع موجود، آسیب

گذاری دینی و رسد که با تأسف، در سیاستمبلغان دینی، به این نتیجه می

بیین های تشناسی رسانه تلویزیون، ویژگیهایی مانند نشانهواقعیت)تلویزیون 

ها و در کارکردهای ارتباطی، توجه و دسترسی بیشتر مخاطبان و تنوع سلیقه

، به مخاطب کمتر توجه شده است. در تبیین قدرت تأثیرگذاری (هاخواسته

 توجه داشت: هانکته اینتبلیغات دینی با حضور روحانیت در رسانه، باید به 

 ؛مبلغهای هنری و توجه به شرایط ظاهری کارگیری روشبهـ 

دهی و انتخاب محتوای تبلیغ با توجه به نتایج نیازسنجی سازمانـ 

 ؛گرفته از مخاطبانصورت

 ؛های ارتباطی تعاملی با محتوای دینیاستفاده از روش ـ

 ؛بخشی مبلغان دینیتوانایی و تقویت همگرایی و انسجامـ 

 ؛بودن برای مخاطبانپذیرفتنی ـ
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، جذابیت، گیرایی احساسات، طلبیتنوع :توجه به عواملی چونـ 

 طلبی.عواطف انسانی و زیبایی

: هایی همچونبیآس ،ینید غاتیتبل یشناسبیآس یراستا در ،ادامه در

 رهیغ و یعلم یناتوان غلط، لیتحل ،أیر به استبداد ،یفراموشخود ،ییپُرگو

از موارد با پژوهش حاضر  یپژوهش در اندک نی. گرچه اکندیم ذکر را

 در آن ارائه نشده است. ینید یکارشناس یمفهوم یاما الگو ،دارد یمشترکات

طور که مشهود است، با آنکه هرکدام از موارد یادشده در جای همان

کدام در مقام بیان الگوی مفهومی خود دارای اهمیت خاصی است، اما هیچ

اند و موضوعات دیگری را هرچند کارشناسی دینی در رسانه ملی نبوده

 اند.رد تحقیق و بررسی قرار دادهنزدیک، مو

 ج( مقاله

 اند، شامل این فهرست است:هایی که در زمینه دین و رسانه نوشته شدهمقاله

 و هنر رواق، مجله مشکات دیدحمیس ،1386آبان  ،یمذهب یکارشناسـ 

ز شروطی . در این مقاله، تنها به پنج شرط ا119ـ114، صص16، شمارهشهیاند

هبی باید داشته باشد، اشاره شده است. گرچه این که یک کارشناسی مذ

شروط، از اهمیت خاصی برخوردارند، اما بیشتر برای کارشناسی مذهبی 

صورت کارشناس نویسی کارایی دارد و بهصورت مشاوره برای فیلمنامهبه

بررسی قرار  دینی در پشت دوربین است؛ ولی آنچه در این پژوهش مورد

 در جلوی دوربین است. گیرد، کارشناسی دینیمی

 کسوت در ینیآفرنقش: یمل رسانه در تیروحان حضور به ینگاهـ 

 سورهی، مجله طاهر معصومه، 1387شهریور، مهر و آبان ، تیروحان

. نویسنده در این مقاله در پی آن است که 41ـ  38، صص39، شمارهشهیاند
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کند.  انواع مختلف حضور روحانیت در رسانه را در چهار صفحه بررسی

های حضور در رسانه، همچون: بردن از بعضی مدلنویسنده، فقط به نام

عنوان بازیگران و روحانیت در کارشناس مدعو، مشاوره مذهبی، حضور به

وجه در پی هیچکسوت مجری کارشناس، اکتفا کرده است و به

 شناسی حضورهای گوناگون روحانیت در رسانه ملی نبوده است. آسیب

، بستان نیحسو  اضیف میابراه، ونیزیتلو در ینید غیتبل یسشنابیآسـ 

پاییز و زمستان  ی،اجتماع علوم و اسالم یتخصصی ـ علم دوفصلنامه

. در این مقاله، نویسندگان ٥7ـ  39، سال دوم، صص4شماره، 1389

گرفتن آثار منفی تحوالت ساختاری ناشی از اند با مفروضکوشیده

های تلویزیونی، دی تبلیغ دین در برنامهکرکژکارشدن بر ناکارآمدی یا عرفی

ها ها، سیاستفرایندهایی که از خود ها یا آسیببر آن دسته از ناکارآمدی

گیرند، مروری داشته باشند. ایجاد ت میئای دین نشو الگوهای تبلیغ رسانه

سازی، های دینی سنتی، اسطورهمقدسات جدید، تضعیف آیینها و شبهآیین

شدن دین به کاالی تجاری، آمیختگی تبلیغات دینی و ایی، تبدیلگردنیا

توجهی به توجهی یا کمهای متناقض به مخاطبان، بیدنیوی، ارائه پیام

شدن باورهای دینی و درگیرشدن های معنوی و عرفانی دین، سطحیجنبه

 هایای هستند که با عنایت به آموزهگانههای سیاسی، موارد دهبندیدر جناح

نظران ارتباطات، مورد بررسی قرار گرفته است. های صاحبدینی و دیدگاه

شناسی فصل ها، مواردی ذکر شده است که با آسیبالبته در میان آسیب

های متناقض؛ اما تعداد سوم این پژوهش اشتراک دارند؛ مانند ارائه پیام

این مقاله  توان در طراحی الگو بهای اندک است که نمیاشتراکات به اندازه

 بسنده کرد.
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 کارشناس اصطالح مفهوم و معنا در یملأت: یروحان معادل نیتریغربـ 
 سورهی، موسو رئوف میدابراهیس، 1392اردیبهشت و خرداد ، یمذهب

. در این مقاله، نویسنده سعی در 7٥ـ  73، صص69و  68، شمارهشهیاند

رسانه و تعریف کارشناس دینی داشته است و به مباحث حضور وی در 

تولید برنامه نپرداخته است. او بیشتر به کلماتی همچون: روحانی و آخوند 

 که بار معنایی کارشناس مذهبی دارند، اشاره کرده است.

کاهش  ای شیدر افزا ونیزیتلو ینید ریو غ ینید یهانقش برنامهـ 
ـ علم فصلنامه، راودراد اعظم، یندارید ی، دوره فرهنگ قاتیتحق یپژوهشی 

طور که نویسنده محترم . همان77ـ  49، صص1388، تابستان 6، شمارهدوم

 یهابرنامه یگذارمطالعه امکان تأثیر ،مقاله نیهدف از ابیان کرده است، 

 نامخاطب یدارنید شیافزا ای بر کاهش رانیدر ا ونیزیتلو ینید ریو غ ینید

 ایآ کهاست  نیا ،خود مشغول داشته که ذهن محقق را به یامسئلهاست. 

ارائه  قیاز طر نیجذب مخاطب به د یکه برا یاهویبا ش رانیا ونیزیتلو

. در ریخ ای دیبه هدف خود نائل آ تواندیم ،گرفته در پیش ینید یهابرنامه

ادعا مورد آزمون  نیا ،یونیزیتلو یهابرنامه لیشده با تحلیمقاله سع نیا

تنها با نه ،ونیزیتلو رسدینظر م به . با توجه به نتایج تحقیق،ردیقرار گ

بلکه گاه  ،دیآینائل نم ینید غیهدف تبل به خود ینید یهااستفاده از برنامه

 .شودیموجب م زیرا ن یغیتبل ضد اتتأثیر

های دینی در تولید برنامه ها و رویکردهایانتقادی سیاست همطالعـ 

        ه ی، مجلمعتمد ریبشقائم و منتظر یمهد، 1392پاییز ، تلویزیون

، پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیجامعه

طور که در چکیده مقاله ذکر . همان136ـ  107صص ،، سال چهارم3هشمار
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از میان سه منظر مخاطبان، محتوای برنامه و نظام  این مقالهدر شده است، 

ررسی نظام شود و با ببه منظر سوم تأکید می ،تلویزیون در بررسی ،تولید

 ها و رویکردهایشود که سیاستتلویزیون، تالش می های دینیتولید برنامه

بخشی از نظام تولید تبیین شوند. بستر یا ه منزلهای دینی، بهبرنامه

مرتبط با اقتصاد سیاسی رسانه  هایتئوری ،چهارچوب نظری این بررسی

ر نظام برا و سیطره  مالکیت، اقتصاد سیاسی :است که مفاهیمی همچون

داند. روش دستیابی به این می ها و رویکردها مؤثرتولید و تعیین سیاست

اسناد سازمان صداوسیما  کیفی بوده است که در آن ازسویی، همطالع ،مقصود

در  ،های دینیبرنامه اندرکاران تولیدبررسی شده و ازسوی دیگر، با دست

ع آن بتوان به مجمو صورت گرفته است تا ازه مصاحب ،سطوح مختلف

 اندازی در این زمینه دست یافت. چشم

 بهار  ،رانیا ونیزیتلو ینید یهابرنامه مطلوب یالگو نیتدو یسوبهـ 

 شماره، رسانهی، مجله نیحس ساداتالهامو  یعلو یبروجرد هدخت، م1396

. این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که هشتم و ستی، سال ب106

های دینی را رعایت کرد؟ در عرصه رسانه، اخالق و ارزشتوان چگونه می

این مقاله با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه دو گروه علمی و 

اجرایی دین و رسانه، به ارزیابی نظرات استادان ارتباطات و کارشناسان مذهبی 

های صداوسیما در خصوص چگونگی حضور دین در رسانه ملی و ویژگی

آمده مطلوب دستپردازد. الگوی بهمه دینی تلویزیونی مطلوب مییک برنا

برنامه دینی در چهار حوزه چگونگی حضور دین در رسانه تلویزیون ایران، 

باشد. واضح صورت جداگانه میحوزه محتوا، حوزه ارائه و حوزه اجرا، به

 است که الگوی این تحقیق، تفاوت مبنایی با الگوی کارشناسی دینی دارد.
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در این مقاالت نیز گرچه به کارشناسی مذهبی و نقش روحانیت در 

اسی کدام به الگوی مفهومی کارشنرسانه ملی پرداخته شده است، اما هیچ

ها و زوایایی از این اند؛ بلکه تنها به گوشهدینی در رسانه ملی منتج نشده

 اند.الگو اشاره داشته

 شناسی تحقیقروش. 6

 الف( نوع تحقيق

صورت مستقیم مورد استفاده تواند بهنجایی که این تحقیق میاز آ

سازان  قرار گیرد، کنندگان و برنامهکارشناسان دینی، مدیران سازمان، تهیه

است و روش تحقیق، از نوع تحلیل مضمون  1از نوع تحقیقات کاربردی

نظران در عرصه کارشناسی های آن، از مصاحبه با صاحببوده که داده

 آمده است. دسترسانه به دینی و 

 های گردآوری اطالعاتها و تکنيکب( روش

محور بوده است و ها، مصاحبهآوری دادهدر این تحقیق، روش اولیه جمع

ها را از کننده، دادهنظران، مصاحبهاز آنجا که در مصاحبه با صاحب

ریق که از طـ ای دارند کند که دانش یا دیدگاه ویژهآوری میاشخاصی جمع

ـ در این تحقیق،  (٥2٥، ص1382)مردیت و دیگران، دیگران قابل حصول نیست 

نظران مصاحبه انجام شده است که عبارتند از: با چهار گروه از صاحب

سازان دینی و نیز مخاطبان کارشناسان دینی، مدیران رسانه ملی، برنامه

ها آن برنامههای دینی و معارفی که کارشناس دینی در در برنامه نظرصاحب

                                                 
ها، ابزارها، رساندن رفتارها، روشمنظور بهبود و به کمالتحقیق کاربردی، پژوهشی است که به. 1

 شود.وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده، انجام می
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ها، برای غنای بیشتر تحقیق، از روش مطالعه حضور دارند. در کنار مصاحبه

 ای نیز استفاده شده است.کتابخانه

نظران در این عرصه، طبق فهرست نفر از صاحب 24در این پژوهش، 

های های اسالمی و نیز تعدادی از مخاطبان برنامهکل پژوهشاداره

 رت گرفته است.کارشناسی دینی مصاحبه صو
 کارشناسان                               

 
 

 مخاطبان                                  مدیران        

          سازان    برنامه        
گر، باز( است و مصاحبهیافته )نیمهساختارشیوه انجام مصاحبه، نیمه

که بتواند -ی نیز های فرعی دیگرها، از پرسشضمن حفظ محور سؤال

 استفاده کرده است. -اهداف تحقیق را تأمین کند

های ای است که در آن، سؤالساختاریافته، مصاحبهمصاحبه نیمه

های دهندگان، پرسششود و از تمام پاسخمصاحبه از قبل مشخص می

ها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی که شود؛ اما آنمشابه پرسیده می

ارائه کنند. البته در راهنمای مصاحبه، جزئیات مصاحبه، شیوه خواهند می

شود. این موارد، در طی فرایند مصاحبه تعیین ها ذکر نمیبیان و ترتیب آن

  (1٥8ـ1٥7، صص1383)دالور، شوند. می

ها به متن، ها و تبدیل آنآوری دادهدر روند این تحقیق، پس از جمع

صورت  1دها با روش تحلیل مضمونشد، سپس تحلیل ککدگذاری انجام 

 پذیرفت.
                                                 

1. Thematic analysis. 
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بخشیدن بیشتر به نظران، برای عمقهمچنین در کنار مصاحبه با صاحب

مباحث، از نظرات کارشناسان دیگری نیز که نظراتی پیرامون این مباحث 

 داشتند، استفاده شد.

 های تحليل اطالعاتها و تکنيکج( روش

پیچیده و دارای نکات دقیق و  رویکردهای کیفی به پژوهش، بسیار متنوع،

ظریفی است. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش 

ی برای تحلیل فرایندهای کیفی است. این روش، الگوهای موجود در داده

هایی غنی و های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهداده

این روش، یکی (. 101ـ  77صص، 2006، کالرک و ونابر)کند تفصیلی تبدیل می

های ادبیات، گران رشتههای رایج کیفی است که پژوهشاز روش

سیاسی، علوم شناسی، تاریخ، هنر، علوم شناسی، مردمشناسی، جامعهروان

شناسی و پزشکی از آن استفاده اجتماعی، اقتصاد، فیزیک، شیمی، زیست

و انسانی، اغلب از این طور کلی، پژوهشگران علوم اجتماعی کنند. بهمی

ها روش برای شناخت الگوهای کیفی و کالمی و تهیه کدهای مرتبط با آن

ای است که پذیری ویژهکنند؛ زیرا یکی از مزایای آن، انعطافاستفاده می

دیگر، تحلیل  عبارت؛ به(198ـ  1٥1، صص1390)عابدی جعفری و دیگران، دارد 

که یافتن الگوها و مفاهیم مهم  مضمون، در اصل راهبردی توصیفی است

و ( 867، ص2008)گیوِن،  کندهای کیفی تسهیل میرا از درون مجموعه داده

که تحلیل مضمون، روش منعطفی است، پژوهشگر باید کاری را آنجا  از

گوید، باید طور شفاف و آشکار توضیح دهد و آنچه میدهد، بهکه انجام می

)عابدی جعفری ع همخوانی و انطباق داشته باشد. واقدهد، بهبا آنچه انجام می

 (198ـ1٥1صص، 1390و دیگران، 
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 شوند:در تحلیل مضمون، سه سطح از مضامین، توصیف و تفسیر می

 های اصلی یا پایه که دربردارنده نکات کلیدی متن است.مضمون .1

های دهنده که از ترکیب و تلخیص مضمونهای سازمانمضمون .2

 .آیداصلی به دست می

ترین سطح و دربرگیرنده اصول کلی های فراگیر که عالیمضمون .3

 )همان(حاکم بر متن هستند. 

« MAXQDA»افزار در این تحقیق، برای کدگذاری و تحلیل، از نرم

 لیو تحل هیتجز یبرا ایرایانهافزار نرم کاستفاده شده است. این برنامه، ی

 یبیو ترک یفیک یهاوشاست و در ر لمیاز جمله متن، عکس و ف ،هاداده

 .ردیگیمورد استفاده قرار م

 توان به سه مرحله تقسیم کرد:کامل تحلیل مضمون را می فرایند

 تجزیه و توصیف متن؛ .1

 تشریح و تفسیر متن؛ .2

 کردن مجدد متن.ادغام و یکپارچه .3

که همه این مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است، اما در هر مرحله حالی در

ای از نهایت، شبکهدر)همان(. آید سطح باالتری از انتزاع به دست می از تحلیل،

مضامین پایه، تفسیری و توضیحی توسط پژوهشگر به دست خواهد آمد و 

 گردد. راهکارهای پیشنهادی بر طبق همان شبکه مضامین ارائه می

مثابه اصل ای شبیه تارنما بهکند، نقشهآنچه شبکه مضامین عرضه می

دهنده و روش نمایش است. شبکه مضامین براساس روندی مشخص، سازمان

دهنده )مضامین مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازمان

آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین دستبه
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ین کند. سپس امند میمثابه کل( را نظامعالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به

های شبکه تارنما، رسم، و مضامین برجسته هریک از صورت نقشهمضامین به

شود. شایان ذکر است ها نشان داده میاین سه سطح، به همراه روابط میان آن

از تحلیل مضمون، برای شناخت  اًکه پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، غالب

 )همان(کنند. الگوهای کمی و کیفی استفاده می

    شوندگانصاحبهد( م

 رتبه علمی دانشگاهی يا حوزوی نظراننام صاحب رديف

1  
ابراهیم شفیعی آقای 

 سروستانی
، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث

 رسانه اسالمیهای مدیرکل اسبق پژوهش
 های صدا و سیماکننده سینما و برنامهتهیه آقای ابوذر پورمحمدی  2

 ه خزعلیسرکارخانم انسی  3
، 3الزهراعلمی ت ئهیو عضو  سابق سیرئ

 کارشناس دینی رسانه
 ساز و دبیر سابق شورای معارف سیمابرنامه آقای پرویز فارسیجانی  4

 آقای حامد حجتی  5
های نویسنده، شاعر و مدیر سابق دفتر پژوهش

 رسانه های اسالمیکاربردی پژوهش

6  
االسالم و المسلمین حجت

 اهلل بیاتحجت

ر گروه فرهنگی و اجتماعی مؤسسه مدی
  احکام فقهیشناسی موضوع

 و مدیر اسبق رادیو معارف

7  
االسالم و المسلمین حجت

 حسن دهشیری
 جمعه شهرستان اردستان امام

 و کارشناس دینی رسانه

8  
االسالم و المسلمین حجت

 زاده خراسانیحسین رحیم
سیما مدیر سابق گروه معارف شبکه یک 

 یاسالم هایبق مرکز پژوهشسامقام و قائم

9  
االسالم و المسلمین حجت

 خدابخش عظیمی
 معارف رادیومدیر طرح و برنامه 

10  
االسالم و المسلمین حجت

 رضا محمدی
 کارشناس دینی رسانه

11  
االسالم و المسلمین حجت

 سیدجواد موسوی
 مدیر سابق شبکه قرآن سیما

 یرکن دیعبدالمجدیسآقای   12
   یت فرهنگیارشد مدیر یکارشناس

 سمت خداکننده برنامه تهیه و
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 رتبه علمی دانشگاهی يا حوزوی نظراننام صاحب رديف
 مایس یابیاداره کل نظارت و ارز ریمد آقای سیدمحمد تراهی  13

14  
اهلل سیدمحمدمهدی آیت

 میرباقری
 عضو مجلس خبرگان رهبری 
 و کارشناس دینی رسانه

15  
االسالم و المسلمین حجت
 مییعظ نیدمحمدحسیس

ائمه  یمرکز فقه یمسئول بخش قرآن
 ارشناس دینی رسانهو ک :اطهار

16  
اهلل سیدهاشم حسینی آیت

 بوشهری
 عضو مجلس خبرگان رهبری 
 و کارشناس دینی رسانه

17  
االسالم و المسلمین حجت

 یعباس رفعت
 مدیر شبکه والیت

18  
االسالم و المسلمین حجت

 عبداهلل جاللی

مدیرگروه سیاست، مدیریت و اقتصاد اسالمی 
 و مشاور رسانههای اسالمی کل پژوهشاداره

 مدیر کل تعامالت حوزوی

19  
االسالم و المسلمین حجت

 پورعبدالکریم بهجت
  های علمیه خواهرانمدیر حوزه

 و کارشناس دینی رسانه

20  
االسالم و المسلمین حجت

 علی سرلک

نهاد سابق ل ئومسعضو هیئت علمی و 
 دانشگاه هنر  در یمقام معظم رهبر یندگینما

 کارشناس دینی رسانهو 
 های دینیمجری شبکه قرآن و برنامه بافانقای مجید یراقآ  21

22  
االسالم و المسلمین حجت

 محسن عرفاتی
 سرپرست سابق شبکه قرآن سیما

23  
االسالم و المسلمین حجت

 محسن قرائتی
 کارشناس دینی رسانه

 مدیر گروه معارف اسالمی شبکه یک سیما آقای محمد تورنگ  24

25  
االسالم و المسلمین حجت
 ابوالقاسم دوالبی حاج محمد

  عضو مجلس خبرگان رهبری 
 و کارشناس دینی رسانه

26  
محمدحسین دکتر آقای 

 رجبی دوانی

دانشگاه امام  (اریاستاد) عضو هیئت علمی
 رسانه اسالم خیتارکارشناس  و 7نیحس

27  
االسالم و المسلمین حجت

 محمد طوسی

های دینی، مدیر تولیدات کننده برنامهتهیه
کل مدیر سابق گنجینه فرزانگان ادارهالگویی و 

 های اسالمی صدا و سیماپژوهش

28  
االسالم و المسلمین حجت

 نیاسرمحمد لطفی
 مدیرکل صداوسیمای مرکز قم
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 رتبه علمی دانشگاهی يا حوزوی نظراننام صاحب رديف

29  
االسالم و المسلمین حجت

 محمدمهدی ماندگاری
 نهاستاد حوزه و دانشگاه، کارشناس دینی رسا

 یمجرو  کنندهتهیه سرکار خانم مریم جاللی  30

31  
سرکار خانم مریم 

 سالماالمعین
 کارشناس دینی رسانه

 مدیر رادیو معارف آقای مسعود کاویانی  32

 سرکار خانم معصومه ظهیری  33

 ،معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران
و  3الزهراهعلمی جامع تیئه عضو

 کارشناس دینی رسانه

34  
اهلل مهدی هادوی آیت

 تهرانی
یی س مرکز پاسخگواستاد حوزه و دانشگاه، رئی

 اسالم کوئست و کارشناس دینی رسانه

35  
االسالم و المسلمین حجت

 ناصر رفیعی
 انهاستاد حوزه و دانشگاه و کارشناس دینی رس

 
 

 سنجش روایی و پایایی روش تحقیق. 7
و در  1طور که الزم است هر تحقیقی در مرحله اول، روایی یا اعتبارهمان

عنوان یک تحقیقی را داشته باشد تا بتواند به 2دمرحله دوم، پایایی یا اعتما

ای علمی در نظر گرفته شود، پژوهش حاضر نیز، زیر نظر کارشناسان رسانه

و اساتید روش تحقیق کیفی انجام پذیرفته است. تمام مواردی که مورد 

کار گرفته  شده و تأییدیه ایشان پس از پایانحاصالاشکال واقع شده بودند، 

 شد.

                                                 
1. Validty. 

2. Reliability. 



 

 

 

 مفهومی چهارچوبدوم: مبانی و فصل 

 مقدمه. 1

 شود. ابتدا به تعریفمفهومی تحقیق تعریف می چهارچوب، فصلدر این 

گی شاخسه شده، سپس الگوی الگو یا مدل، کارکردها و انواع آن پرداخته

گردد. ذکر می ـ آمده برای کارشناسی دینی استدستـ که الگوی به

 ، رسانه ملی، دین، کارشناس دینی،همچنین به مفاهیمی همچون: رسانه

، این شود و درنهایتمحور اشاره میبرنامه دینی و برنامه دینی کارشناس

 بندی به پایان خواهد رسید.فصل با یک جمع

 الگو. 2

 (اندازهمعنای )به« Modus»از ریشه التینی  1مدلمفهوم الگو، معادل واژه 

)میرزایی، معنای سرمشق است هو در لغت ب (228، ص1366)بیرو،  شده گرفته

شده و  ذکر نمونهو طرح  معنینیز به نیمعفرهنگ لغت در  (.141، ص138٥

مدل  ن،یمدل ماشی مانند زیساختن چ هویش ایسبک به  ،دیعمفرهنگ در 

، بیان شده است. سازندیآن م یرا از رو یزیکه چ یانمونه وطرح یا  خانه

 کاغذ که از یزیشکل چ نمونه و، خدادهنامه لغتهمچنین معنای الگو در 

، بردیم آن پارچه را یرو از اطیلباس که خ یمثل الگو، باشند دهیبر مقوا ای

 گفته شده است. 

                                                 
1. Model. 



 نظرانصاحب طراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر 44

 

جزئی کوچک یا بازسازی کوچکی از یک شیء بزرگ  ،لالگو یا مد

 در ،بیترتنیبد. با شیء واقعی یکسان است ،لحاظ کارکرد است که از

 مشکل، ها،دهیروابط پد و امور اتیبه تمام جزئ یسکه امکان دستر یطیشرا

 با و کندیآسان م سهل و را هاآن مدل، است، ریگوقت و نهیپرهز

. دینمایممکن م را جینتا ینیبشیپ ل،یو تحل هیامکان تجز از یبرخوردار

 (183، ص1381)رزاقی، 

زد آمومدل، به ما می. مدل، شباهت زیادی به شیء یا پدیده اصلی دارد

چه مالک یا معیار و روش خاصی  ،های گوناگونر شرایط و وضعیتکه د

 (184)همان، ص. را در پیش گیریم

 شروع از واقعیت است که دیدگاه ما را درعنوان یک نقطه مدل، به

دی های اساسی و بنیامشخصه ،کند. همچنین مدلرابطه با واقعیت ساده می

 نشان چیزی است که واقعیت را ،ن مدلبنابرای .کندواقعیت را نمایندگی می

حت که در ارتباط با مسائل ت-های معین از دنیای واقعی را جنبه ،داده

کشد، و روابط مهم و دهد و به تصویر میشرح می -باشدبررسی می

)گرجی و  سازد.های مختلف را آشکار و روشن میبااهمیت بین جنبه

  (33، ص1388برخورداری، 

 میاز مفاه یبیاست که توسط ترک ستمیاز س شینما کی 1ی،مفهوم مدل

. شودیموضوع استفاده م کی یسازهیشب ایفهم  وکمک به درک  یبرا

الزم به ذکر است در این  (/https://fa.wikipedia.org/wiki)بازیابی در: 

 اند.نا به کار رفتههای مدل و الگو به یک معپژوهش، واژه

                                                 
1. Conceptual model. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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 الف( طراحي الگو

که مدل یا الگو، از واقعیت گرفته شده است و روابط بین متغیرها  از آنجا

ها استفاده گیریبینی در تصمیمتوان از آن برای پیشدهد، میرا نشان می

کرده،  تواند مدلی از سیستم مورد نظر خود را ایجادگیرنده میکرد. تصمیم

که از تصمیمات گوناگون حاصل  -، نتایج مختلفی را سپس به کمک آن

کارگیری مدل، بدون آنکه مخاطره مورد مداقه قرار دهد. با به - شودمی

ترین توان مطلوبگیری در دنیای واقعی وجود داشته باشد، میتصمیم

تصمیم را گرفت. در اغلب اوقات، غیر ممکن یا مشکل است که وجوه 

ها، بهترین را انتخاب آزمایش کرد و از میان آنمختلف تصمیم را در عمل 

        پذیر است؛ چراکهسادگی امکانکرد؛ اما این کار با استفاده از مدل، به

سرعت و با دقت مورد تواند بهوسیله مدل، آثار تغییرات مختلف میبه

پذیری از نتایج گیرنده، بدون مخاطره و خطرسنجش قرار گیرد و تصمیم

 (180، ص1371)الوانی، یابد. آن آگاهی 

توان هایی که نمیکند که به متن و درون پدیدهمدل، همچنین کمک می

های و تحلیل عنوان مثال، در تجزیهبه ها را دید، هدایت شد.مستقیم آن

گیری های تصمیمفرایندهایی در ارتباط با ساختارها و سیاسی، مدل

گیران در آن بسط و توسعه داده مقضایای مربوط به رفتار تصمی ،شدهساخته

 (34)همان، صد. شومی

آن، باید  فراینداست که در  ایتدوین در مدل پژوهش، گام عمده

 (10)همان، صها مشخص شود. های مربوط و روابط بین سازهپدیده

سازی این است که البته باید توجه داشت که مشکل اصلی در مدل

     درستی نشانیستم اصلی را بهگاهی مدل، گویای واقعیت نیست و س

      گیری و اتکا به مدل، مفید نبوده ودهد. در چنین حالتی، نتیجهنمی
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کننده خواهد بود؛ زیرا به هنگام طراحی مدل، باید به این سؤال پاسخ گمراه

داد که آیا مدل تمامی اجزای سیستم واقعی را داراست و نیز آیا اجزای 

 (180)همان، صیات موجود هستند؟ دهنده واقعمذکور، نشان

و  یاصل یاجزا ینماتمام نهیاست که آ یمدل ،مدل مطلوبرو، ایناز 

 مفصل و ،تیواقع ننداگرچه درست هما؛ باشد نظر مورد دهیعمده پد

 یالهیوس ،هاآن آثار اجزا و یدادن روابط اصلبا نشان ، اماستین دهیچیپ

ه نظر داشت ک در دیپس با. باشدیم گرلیتحل اریاخت ساده و مناسب در

 یانهمساز نه  ،ستی احاک هاشباهتاز  یبرخ وجود از تنها ،مدل در اسیق

کند یرا مطرح م یخاص هیمدل فقط فرض و ،خواص و صیهمه خصا در

؛ ردیگیممکن را دربرنمی هاهیو همه فرض آزمون زده شود حکبه م دیکه با

 هادهیپد یاجزا نیب یط اصلو رواب اتیواقع از یمخلص ،هامدلچراکه 

 (٥4، ص1379)الوانی،  .دهندیرا نشان م تیاز واقع یکل ییباشند و نمایم

ساخت  تواند با نظرجویی از افراد مطلع و آگاه، درالبته طراح مدل می

 مدلی صحیح و نزدیک به واقعیت، بهتر عمل کند و نیز نتایج حاصل از

 وو در مرحله آزمایش از درستی را با عملکردهای واقعی تطبیق دهد آن

     بینی آن مطمئن گردد. البته باید درنظر داشت که تمامیقدرت پیش

ر دتوان در قالب مدل نشان داد و تنها های مورد تصمیم را نمیمقوله

   ها قابل بیان باشد،مواردی که شناخت اجزای یک سیستم و روابط آن

 (181ص)همان، توان به طراحی مدل پرداخت. می

برای طراحی یک الگوی مفید، باید دقت کرد تا نیازهای  1وزیکازنظر 

 زیر برآورده شود:

                                                 
1. Keeves J.P. 
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دهی اطالعات الگو باید دارای روابط ساختاری بوده، در سازمان .1

 -نشده که درک -ها و روابط بین اجزای خود راکننده باشد و شباهتکمک

 .است، نشان دهدو نیز مواردی را که درباره شکل روابط مورد بررسی 

هده، بینی نتایجی منجر شود که بتوان از طریق مشاالگو باید به پیش .2

راحی طها را تأیید کرد. یعنی آزمون الگو براساس اطالعات تجربی آن

 ها تأیید نشوند، آن الگو رد شود.آزمون چنانچهشده باشد و 

 ساختار الگو باید سازوکارهایی مربوط به موضوع مورد تحقیق را .3

ضیح بینی، بلکه در توتنها در پیششان دهد. الگوها، ممکن است نهن

 و تبیین نیز مؤثر باشند.

دن داگونه که در تبیین نقش دارد، باید در تصور و شکلالگو، همان .4

د. به مفاهیم جدید، شناسایی روابط جدید و توسعه تحقیق مؤثر باش
 (3382ص، 198٥)کیوز، 

 الگو کارکردهایب( 

توانند در قالب یک موضوع، تصویر و توصیف شفاهی، پنهان الگوها، می

ارائه شوند. الگوها، متضمن یک رویداد یا روابط بین  1یا انتزاعی

های جهان هستند و به موضوعی در یک زمان و مکان واحد مربوط پدیده

هایی هستند که توصیف و شوند و نیز بیانگر اصول مربوط به قانونمی

ها ممکن است بسیار ای از رویدادها هستند. آنبقهاند یا طتشریح شده

را  2هانظری باشند؛ نظریه کامالًدقیق و جزئی، یا بسیار کلی و انتزاعی و 

، 32، ص1978)کُمُن، در خود پاالیش کنند و روابطی از مفاهیم را ارائه دهند 

                                                 
1. Abstraction. 
2. Theory. 
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 الگوبرای رو، این از(؛ http://proquest.umi.com/pqdlink?بازیابی در: 

 اند:چهار کارکرد در نظر گرفته

ها و ساختن دادهمعنای توانایی الگو در تنظیم و مرتبطبه سازماندهی؛ .1

 .هاستهای میان دادهدادن شباهتنشان

احتمال به کشف الگوها، ابزارهای اکتشافی هستند که به اکتشافی؛ .2

 .شوندهای ناشناخته منجر میها و روشواقعیت

هایی بینی کند که چه پدیدهتواند پیشالگو می یک کنندگی؛بینیپیش .3

و تا « خیر»یا « بله»ها در محدوده ساده بینیاین پیش. رخ خواهد داد

 هستند. «اندازه هچ»و « چه هنگام»های کمّی مثل بینیپیش

تواند آید، میهایی که توسط یک الگو به دست میداده سنجشی؛ .4

 (66، ص1386رین و تانکارد، )سومقیاسی برای سنجش یک پدیده باشد. 

 الگو ارزیابيج( 

 باید به موارد زیر توجه کرد: الگوبرای ارزیابی یک 

 تا چه اندازه کلی است؟ الگویک  .1

ها تا چه اندازه سودمند است و چقدر در کشف روابط واقعیت الگو .2

 های جدید مفید است؟یا روش

 ای اهمیت است؟چقدر دار ،آوردبه عمل می الگوهایی که یک بینیپیش .3

چقدر صحیح  ،توسعه داد الگوتوان با این هایی را که میگیریاندازه .4

 (67)همان، ص و درست است؟

 الگو انواعد( 

توانند پاسخ به الگو، اقسام مختلفی دارد؛ چراکه الگوهای مختلف، می

های منطقی به آن های مختلف یا تصورهای مختلفی از پاسخپرسش
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چهار الگوها را به  1بعضی همچون بلک (.97، ص1998ر، )بِیِها باشند سؤال

کرده، برخی دیگر دو الگوی ریاضی و نظری تقسیم 2،مقیاسی، قیاسی دسته

اند و اشخاصی نیز همچون کارلسون و را هم اضافه کرده 4و علّی 3معنایی

تقسیم  7و تعاملی 6الگوها را به دو دسته کلیِ الگوهای عقالنی 5آکرمن

نیز الگوهای ساختاری و کارکردی  8کوایل و ویندالچنین مککنند. هممی

دانند و تمام الگوهای ارتباطی را در زیرمجموعه را الگوهای اصلی می

از  (.103، ص1390)دهقانی و دیگران، کنند بندی میالگوهای کارکردی طبقه

ای اشاره کرد توان به الگوهای کنشی، تعاملی و مراودهالگوهای ارتباطی می

توان تر، الگوها را میاما در یک نگاه دقیق (؛146، ص1387)شومیگر و دیگران، 

 به این موارد تقسیم کرد:

 قالب در و نوشتارصورت که به یکالم یالگوها 9:يکالم یالگوها .1

. ندیآیم شمار به یحیتشری هاالگو شوند،یم انیب جمالت و عبارات

 عبارات و جمالت کمک به رهایمتغ نیب روابط، هاالگونوع  نیدر ا

 یبرا شما و بپرسد را یمحل آدرس شما از یفرد اگر. شودیم حیتشر

بگذرد تا به  ییهاابانیخ و رهایمس چه از دیبا که دیده حیتوض او

 طورنیهم. دیاکرده استفاده یکالم یالگواز  برسد، مورد نظرمحل 

 یلگوا ،دیدرآور نوشتهصورت به ،دیاگفته یشفاهکه اگر آنچه را 

                                                 
1. Black M. 
2. Analogue. 
3. Conceptual. 
4. Causal. 
5. Carlson & Awkreman. 
6. Intellectual. 
7. Interactive. 
8. MaQuail & Windahl. 
9. Verbal models. 
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به سه  ،خود الگو نیکه ا دیابرده کاربه را نوشتارصورت به یکالم

 :از عبارتند که دشویم میتقس گرید یالگو

 1یحیتشر یهاالگوالف( 

 2یاسیق یهاالگوب( 

 3یعلت و معلول یهاالگوج( 

را در قالب نمودار  رهایمتغ نیروابط ب الگو، نیا 4:يمیترس یهاالگو .2

اگر نقشه  ،مثال قبل با توجه به .دهدیم مختلف نشان هایشکل ای

 واست  دهیرا از شما پرس یآدرس محل که بدهید یشهر را به فرد

. دیابرده کاربهرا  یمیترس یالگو د،یاو را مشخص کن ریدر آن، مس

 یبرا هاجدول و هااگرامید ها،نقشه نمودارها، مثل یمیترس یالگوها

 هستند یساده و سودمند اریبس هلیوس ،رهایمتغ نیدادن روابط بنشان

 نمودار. شوندیم انیب روشن و واضحصورت به روابط هاآن در که

 دیتول به مربوط یهایریگمیتصم در که سربهسر هنقط لیتحل و هیتجز

 های ترسیمی است.وگلا هزمر در ،دارد کاربرد اریبس

ت بعدی، وضعیالگوهای تجسمی یا سه بعدی(:)سه 5يتجسم یهاالگو .3

سازند. فیزیکی موضوع مورد بررسی را در مقیاس معینی مجسم می

آالت، نوعی عنوان مثال، ماکت یک ساختمان یا یکی از ماشینبه

های مربوط به نحوه استقرار الگوی تجسمی است. در بررسی

کنند. بدین ترتیب های تجسمی استفاده میآالت، گاهی از الگوماشین

                                                 
1. Descnptive. 
2. Analogue. 
3. Causal models. 
4. Schematic models. 
5. Iconic models. 
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ای که ها را در صفحهکرده، آن هیهآالت تکه ماکتی از ماشین

کنند تا بهترین جا میدهنده سالن کار مورد نظر است، جابهنشان

 آرایش سالن کار را به دست آورند. 

های ریاضی، روابط ریاضی بین متغیرها را الگو 1:ياضير یهاالگو .4

دهند. نمونه ساده الگوی ریاضی، معادالتی هستند که روابط نشان می

کنند. فرمول تعیین تعداد کاال در نقطه بین متغیرها را بیان میتابعیِ 

 .(182، ص1371)الوانی،  آیدسر، نوعی الگوی ریاضی به شمار میسربه

از این نوع الگو در علوم رفتاری و اجتماعی بسیار استفاده شده است؛ 

چراکه نقش مهمی در تدوین و پیشرفت نظریه دارند و به نظر 

های آتی، استفاده بیشتری از الگوهای ریاضی در هرسد که در دهمی

 (3382، ص198٥)کیوز، تحقیقات آموزشی صورت گیرد. 

ای نمادین تلقی توان الگوهای استعارهاین الگو را می الگوهای معنايي: .5

اس کرد؛ چراکه بر کالم یا استعاره مبتنی است. این الگو، یک مقی

ورد. نقص عمومی این آمفهومی برای موضوع مورد نظر فراهم می

کند. هاست که آزمودنشان را سخت مینداشتن دقت کافی آن ،الگو

د شود، توضیحی ارزشمنالبته چون این الگو به شکل شفاهی بیان می

 راحتی قابل درک است.آورد که اغلب بهدر مورد موضوع فراهم می

)دهقانی و الگوهای معنایی، در تحقیقات آموزشی متداول هستند. 

 (104، ص1390گران، دی

ساخت و استفاده از این نوع الگو در تحقیقات وابسته  الگوهای علّي: .6

به آموزش و پرورش، گسترش یافته است. استفاده از الگوهای علّی، 

                                                 
1. Mathematical models. 
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 فرایندمسیر است. های تحلیل حاصل رشته ژنتیک و وابسته به شیوه

اری یا الگوی سازد تا بیان گفتکاربرد الگوهای علّی، محققان را قادر می

ای از روابط درونی، بین متغیرهایی با معنایی را به مجموعه پیچیده

گیرند، تغییر دهند. کار میظرافت بیشتر که اصول تحلیل مسیر را به

را در بین متغیرهای های نظری است که آنها، گزارهحاصل این تحلیل

 )همان(کند. مورد بررسی عملیاتی می

های مختلف، بازتولید الگو اغلب در اندازهاین  الگوهای مقیاسي: .7

( 1962) کبِلَهایی داشته باشد. شود و باید با پدیده اصلی، شباهتمی

های واقعی معتقد است که الگوی مقیاسی، الگویی از موجودیت

ها با اندازه محیط پیوسته است؛ اما چون اندازه این موجودیتهمبه

اس ممکن است در تمام طبیعی متفاوت است، تغییر در یک مقی

ایجاد کند. اینکه الگوهای مقیاسی،  2و تحریف 1عناصر، اعوجاج

 تر یک پدیدهتر و بزرگدهنده اجزای کوچکقیاسی و ریاضی نشان

صورت کلی پذیرفته شده است. استنباط و استنتاج اصل از هستند، به

یک الگوی مقیاسی، به حصول شرایطی مشروط است که به اعتبار و 

  )همان(ح نیاز دارد. اصالطباق کامل و ان

پردازی این نوع از الگوها، برآیند نظریه 3الگوهای نظری يا مفهومي: .8

داران انواع الگوهای مفهومی بر عمق موضوع تمرکز هستند. طرف

کنند. الگوی ها تأکید میها و رویهفراینددارند و خیلی کمتر بر 

از موارد، از آن مشتق  مفهومی با نظریه مرتبط است و در بسیاری

را شود. این الگو، اصل و اساس پدیده و روابط بین اجزای آنمی

                                                 
1. Irrelevance. 
2. Distortion. 
3. Conceptual model. 
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کند. این ساختار ذهنی، در واقع بیانگر آن است که پدیده توصیف می

ای از طور شفاف دریابیم؛ چراکه الگوهای نظری، مجموعهرا به

ی که عناصر تجربی مرتبط با یکدیگرند که با مفاهیم نظری یا روابط

 (11٥ـ112)همان، صصشوند. گذارند، تنظیم میبر هم تأثیر می

ها هدیمختلف پد یاجزا آثار روابط و یاگونهبهالگوها،  نیاز ا کیهر

 ادشدهی یهاالگو بیترک موارد مختلف کاربرد دارند. در و دهندیرا نشان م

 (.٥3، ص9137)الوانی،  باشد یمؤثرتر لهیتواند وسیمها، موردبیشتر  در زین

مختلف  هایشود تا با استفاده از الگوگیری، کوشش میبنابراین، در تصمیم

 (831، ص1371الوانی، )حل بهینه برای مسائل دست یافت. و دقیق، به راه

 1شاخگی. الگوي سه3

های بندی دیگر، از نوع الگوبندی الگوها و در یک تقسیماین الگو در طبقه

سازمانی را  4هایو پدیده 3و رویدادها 2فاهیممنطقی است. بسیاری از م

شاخگی )ساختار ـ رفتار ـ زمینه( مورد بررسی، توان در قالب نظریه سهمی

 تحلیل قرار داد.و  مطالعه و تجزیه

 7و رفتاری 6ایزمینه 5شاخگی، دارای سه بُعد ساختاری،الگوی سه

ارتباط بین  شاخگی، این است کهگذاری این مدل به سهاست. علت نام

تواند ای نمیای است که هیچ پدیدهگونهای بهعوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

در  (.30٥، ص1376)میرزایی اهرجانی، خارج از تعامل این سه شاخه انجام گیرد 

                                                 
1. The three dimensional Model of co-structure-content-context. 
2. Concepts. 
3. Events. 
4. Phenomena. 
5. Structural factors. 
6. Context factors. 
7. Behavior factors. 
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واقع، رابطه میان این سه شاخه یک رابطه تنگاتنگ ناگسستنی است که در 

گانگی وجه سههیچی، بین سه شاخه بهعبارتناپذیرند. بهعمل از هم جدایی

گونگی حاکم است. تمایز و تشخیص این سه جنبه، حاکم نیست، بلکه سه

)رضا هاست. همنظور تجزیه و تحلیل و شناخت مفاهیم پدیدتنها نظری، و به

  (26 ص، 1391دهقان و دیگران، 
منظور از شاخه ساختار، همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر 

پیوسته است همسانی سازمانی است که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی، بهان

، قالب، پوسته، بدنه و هیکل فیزیکی و مادی سازمان را چهارچوبو 

دهد. بنابراین، تمام منابع مادی، مالی، اطالعاتی و فنی که با تشکیل می

شوند، جزء ساختاری قرار ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جاری می

ها و مشیگیرند. ابهام در اهداف، قوانین و مقررات، پراکندگی خطیم

)خنیفر، ها و ماهیت ساختارها و...، از جمله علل ساختاری هستند. سیاست

 (128، ص1384
منظور از شاخه رفتار، رفتار انسان و روابط انسانی در سازمان است که 

پیوسته هماص، بههای رفتاری، ارتباطات غیر رسمی و الگوهای خبا نُرم

ها، دیگر، نگرشعبارت دهد. بهاست و محتوای اصلی سازمان را شکل می

ها، مفروضات و درنهایت، ظهور رفتارهای متفاوت، جزء شاخه ارزش

 (30٥، ص1376)میرزایی اهرجانی، باشند. رفتاری می

منظور از شاخه زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی و بیرون سازمان 

های اصلی بروکراسی را تشکیل و سیستم بوده طیمح سازمان، بر است که

ترین دهد؛ از قبیل ارباب رجوع، دولت، فرهنگ و... . این شاخه، مهممی

 (128، ص1384)خنیفر، شاخه بوده و بقا و رشد سازمان، به آن وابسته است. 
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 ینیکارشناس د یمفهوم یالگو یطراح»که موضوع این تحقیق، آنجا از 

گانه ساختار، دنبال ابعاد سهاست، به« اننظراز منظر صاحب یرسانه مل در

 رفتار و زمینه کارشناسی دینی در سازمان رسانه ملی خواهیم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخگی. مدل سه1شکل
  

 

 حوزه و دانشگاه کارشناس دینی

 رونی سازمان(روابط د)رفتار )محیط بیرونی سازمان(زمینه

 سازمان صداوسیما
 )محیط درونی سازمان(ساختار 
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های مربوط به کارشناسی ، از بُعد ساختاری، تمام مؤلفهمذکورطبق الگوی 

شود؛ از بُعد رفتاری، تمام ا بررسی میدینی در ساختار سازمان صداوسیم

شود ـ مورد های مربوط به کارشناس دینی و نیز محتوایی ـ که بیان میمؤلفه

های مربوط به حوزه و دانشگاه که ای، مؤلفهگیرد و از بُعد زمینهلحاظ قرار می

 گردد.متولیان تربیت کارشناسان دینی هستند، مورد مطالعه واقع می

ه موضوع پژوهش، پیرامون حضور کارشناسان دینی در به دلیل اینک

صورت اجمالی به« رسانه ملی»و « رسانه»رسانه ملی است، به اصطالح 

شود، که این الگو برای کارشناسی دینی طراحی می آنجاشود و از اشاره می

برنامه دینی »و « برنامه دینی»، «کارشناس دینی»، «دین»اصطالحات 

ه موضوع اصلی این پژوهش است ـ نیز مورد بررسی ـ ک« محورکارشناس

 . گیرندو تعریف قرار می

 . رسانه4

است « دهندههر وسیله انتقال»و « وسیله رساندن»معنای رسانه، در لغت به

و دراصطالح، رسانه ذیل واژه رسانه(  ،1390؛ عمید، رسانهذیل واژه  ،1377)دهخدا، 

ها و م و نقل و انتقال اطالعات، ایدهرسانی به مردای برای اطالعبه وسیله

در این تعریف، رسانه )عمید، همان(. شود افکار افراد یا جامعه، اطالق می

برقراری ارتباط است. ابزار واسطه، وسیله یا نهادی  فرایندیک واسطه در 

شود یافته یا حمل می است که از طریق آن، تأثیرها یا اطالعات، انتقال

معانی ستم، . البته در فارسی اصیل، واژه رسانه به(29ص ،1389)باکینگهام، 

؛ ، ذیل واژه رسانه1377گردید )دهخدا، میافسوس، اندوه و حسرت استعمال 

که البته امروزه، ( ، ذیل واژه رسانه1390عمید،، ذیل واژه رسانه؛ 1364، سالماإلیداع

 این معنی به فراموشی سپرده شده است.

https://ketabnak.com/persons/%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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روبه  ها دائمآوری در دنیا، تعداد رسانهبا توجه به گسترش روزافزون فن

 گیرند:ی گوناگونی قرار میهاها و گروهگسترش است که در دسته

 های نوشتاری، مانند مطبوعات، کتاب و مجالتـ رسانه

 های شنیداری، مانند رادیوـ رسانه

 های دیداری، مانند تلویزیون، سینما و اینترنتـ رسانه

های ابزاری، مانند اعالمیه، بروشور، تابلوی اعالنات، کاتالوگ، ـ رسانه

کوتاه و بلند،  های تبلیغی، فیلملوگو، فیلمپوستر، تراکت، پالکارد، آرم، 

 سخنرانی، همایش و تئاتر

های ها، شرکتهای نهادی یا گروهی، همچون: روابط عمومیـ رسانه

 انتشاراتی و بنیادهای سینمایی

الملل، ها، دفاتر روابط بینهای فرانهادی، همچون: خبرگزاریـ رسانه

های های خبری، شرکتستپراکنی و تراهای سخنها، بنگاهکارتل

 ای.های ماهوارههای سینمایی و شبکهسازه، فیلم چندملیتی

« Medium»ها یا وسایل ارتباط جمعی، معنی اصطالح واژه التین رسانه

ای از وسایل باشد و منظور از آن، دستهمی« Media»است که جمع آن 

د به وجود های جدیهستند که مورد توجه تعداد کثیری هستند و از تمدن

 (3، ص1387)ساروخانی، اند. آمده

هایی است که برای اصطالح غربی این ترکیب، یکی از معادل

«Massmedia »وینر، ای های دیگری از قبیل وسایط تودهو در کنار معادل(

و ( 211ص ،13٥1)کنستاندز و هافستی، های همگانی ، رسانه(12٥ص ،13٥3

 کار گرفته شده است. به (173ص ،1348)رشیدپور، وسایل ارتباط جمعی 
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لوهان ـ که بیش از هر نویسنده دیگری در روزگار ما به وسایل مک

یکی  ارتباط جمعی توجه دارد ـ معتقد است که هر وسیله ارتباطی، امتداد

اد عنوان مثال، خط، امتداد چشم و رادیو، امتداز حواس انسان است. به

اریخ رخنه ایی خط، انسان توانست به عمق تدیگر، با پیدبیان شنوایی است. به

هایی انطور که در زمان خود، با انسکند و دنیاهای دوردست را ببیند؛ همان

بته با او ال (.6٥ص ،1387)ساروخانی، ها دور از او هستند، آشنا شود که فرسنگ

یام پتر به ماهیت رسانه، معتقد است که درحقیقت و در عمل، نگاهی عمیق

تر، دهساعبارت رسان یا رسانه است. بهبارت از خود وسیله پیامواقعی، ع

ها و استأثیر یک رسانه بر افراد یا جامعه، به میزان شدت تغییرات در مقی

 آوری جدید یا هر امتدادی از وجود، درمعیارهایی بستگی دارد که فن

 (22-٥، صص1377لوهان، )مکآورد. زندگی روزمره پدید می

ها را با کننده رسانهدهنده و تقویتاجتماعی، نقش جهت شناسانروان

و  1دهند: استفاده انتخابی، ادراک انتخابیسه فراگرد مرکب توضیح می

ای را که با طور طبیعی، برنامهدیگر، مخاطبان بهعبارت به 2.انباشت انتخابی

ان شنوند و در مرحله دوم از میکنند و میافکارشان همسو باشد، تماشا می

کنند و درنهایت، ها، آنچه به آن عالقه دارند، ادراک میها و شنیدهدیده

ها را که نتوانند با نظام اعتقادی خود هماهنگ کنند، زود شدهآنچه از ادراک

شان هماهنگ کنند که با نظام فکریکنند و مطلبی را حفظ میفراموش می

 (٥3، ص1392)کاویانی، است. 

 مرد:ها را به این ترتیب برشکارکردهای رسانهتوان با این نگاه، می

                                                 
1. Perceptions. 
2. Retention sel. 
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 ها برخوردطور معمول با زمان فراغت انسانکارکرد تفریحی که به .1

 نماید و باعث جدایی موقت از واقعیت، فراموشی لحظات دشوارمی

 شود.زندگی، تمدد اعصاب و سرگرمی برای انسان می

بخش اخبار هیطرفانه و آگاکارکرد خبری که وظیفه انتقال سریع، بی .2

رو است که این وسایل، باعث همین و وقایع دنیا را دارد و از

را موجب شده شدن کره زمین شده و همسایگی ساکنان آنکوچک

ای در عصر ارتباطات نیست که فقط به یک منطقه است. هیچ حادثه

بودن جغرافیایی محدود شده باشد و آنچه تعلق محلی خبر، یا خاص

فقط به  1شود،ثه برای یک محل یا منطقه خوانده میخبر یا حاد

 ای تاریخی اختصاص دارد.گذشته

ها موجب نزدیکی دهد رسانهکه نشان می 2سازیکارکرد همگن .3

شوند و ها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه میها، خواستهسلیقه

گردند. افتاده میهای جدا یا تکهدباعث خروج جوامع از عصر محدو

کنند. یاد می 3سازیین روند است که بسیاری از آن، با عنوان تودههم

ها، فرهنگها، خردهبدین معنا که با ورود این نوع از رسانه

نوعی تمامی ساکنان شوند و بههای خاص و مجزا ناپدید میفرهنگ

ها، پذیرند و در سبک زندگی، عالیق و خواستیک جامعه تشابه می

دهند، برخوردار ها میها به آنه رسانهاز الگوهای مشابهی ک

 گردند.می

 ،یطرف از آموزش مقوله با فهیوظ نیا هرچند که یسازآگاه کارکرد .4

 یافهیوظ امااست،  کینزد گر،ید طرف از یمقوله خبررسان با و

                                                 
1. Particularism. 
2. Homogenization. 
3. Massification. 
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 انتقال به تنهانه دیبا یجمع یهارسانه. است دو آن از زیمتما و خاص

. بپردازند زین هاآن حیتشر و اخبار درست لیتحل به بلکه اطالع، و خبر

 متفاوتند ظاهربه دهند،یم رخ جهان در که یاو پراکنده زیمتما عیوقا

 و واقع در یول ندارند؛ یتشابه وجه چیه که رسدیم نظر به نیچن و

 شتریبکه  افتیآنان  یبرا یادیعلل بن توانیم ژرف، ینگاه با

 خبر پخش یجمع ی،هارسانه فهیتنها وظ گر،ید عبارتبه .مشابهند

 هاانسان یسازآنان و آگاه حیتشر ع،یوقا لیبه تحل دیبلکه با ،ستین

 زیرو متمااز آن غیبا تبل ،یسازآگاه نی. ابپردازند یزندگ اتیضرور از

 طورهمان ست؛یفالن کاال ن دیخر یبرا یکوشش چیه ،است که در آن

 یخاص یهادگاهید یسوبه شیگرا جادیا راه در زین یکوشش چیه که

 ییفضا ی،جمع یهارسانه گفت توانیم ،نیبنابرا .ندارد وجود زین

 یهاداده و اخبار حیتشر و آورندیم دیپد را خبر و اطالع از آکنده

 سترو ا نیاز هم .دارد دنبالبه را هاانسان یآگاه رامون،یپ موجود

  .خوانندیآموزش م شهر بحثرا  دیکه شهر جد

 با آن در که دیجد جوامع در که یاجتماع تعلق حساسا کارکرد .5

 برخورد یافراد با م،یهست رو بهرو هاجماعت و هاسلک ینسب یامحا

 ییتنها در ،یسنت روابط یکاست با و شهر عیوس انبوه در که میکنیم

دیدن  ای ویراد یصدابا شنیدن  حال،. برندیم سر به یاسابقهیب

 تعلق احساس راه در روزنامه، نوشته خواندن ای ونیزیتلو ریتصو

 ما م،یهست جامعه ریزنج از یاحلقه هم ما میکنیم احساس ،یاجتماع

پس احساس  م،یکنیم مطالعه را لهیوس نیا نفر هزاران مانند هم

 ،هارسانه نیا واقع، داشت. در میمتقابل خواه وندیاشتراک، تعلق و پ
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 کی به تعلقشان از را آنان و کنندیم عمل جامعه افراد نیب یپل مانند

 مطرح دورافتاده یاگوشه در که یخاص حادثه. سازندیآگاه م کل،

 گریمنافع ما با د کاشترا نهیبلکه زم ست،یحادثه ن کیتنها  شود،یم

 که است داده نشان مختلف مطالعات ن،یا برعالوه. استافراد جامعه 

 رد،یپذیم کاهش ونیزیتلو و ویراد دنیشن روزنامه، مطالعه قدر هر

 احساس از یشاخصعنوان به یمشارکت اجتماع زیبه همان نسبت ن

 آورتعجب یروچیهبه امر، نیا و ابدییم یکاست جامعه، به تعلق

 (113ـ  104صص ،1387)ساروخانی،  .تسین

 . رسانه ملی5

است  یارسانه یازمان، س(IRIB) رانیاسالمی ا یجمهور یصداوسیما سازمان

 یدر جمهور یونیزیو تلو ییویهای رادپخش برنامه یقانون یتولکه تنها م

 (/https://fa.wikipedia.org/wiki)بازیابی در: . است رانیاسالمی ا

، سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران 13٥7 این سازمان پیش از انقالب

نام سازمان  ،پس از انقالب اسالمی اما(، 14، ص1393)عبدی، شد نامیده می

 لیتبد رانیاسالمی ا یجمهور یبه صداوسیما ران،یا لیم ونیزیتلو ویراد

انتقال و انتشار  ران،یاسالمی ا یجمهور یهدف سازمان صداوسیما .شد

 کند.امر تالش می نیمتمرکز و منسجم، در ا اریکه بس استبه جامعه  امیپ
 (44٥، ص1391)دارابی، 

اسالمی  یهورجم یبه موجب قانون اداره صداوسیمااین سازمان، 

طبق قانون اداره گانه کشور که برسه ینظر مشترک قوا ریمستقل و ز ،رانیا

 .شودو مفاد اساسنامه اداره می یقانون خط مش ،اسالمی یجمهوری صداوسیما
 (رانیا یاسالم یجمهور یمایاساسنامه سازمان صداوس 1)ماده 
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 ،اسالمی نشر فرهنگ ،دانشگاه عمومی کیعنوان سازمان به یدف اصله

و  یاخالق لیانسان و رشد فضا میو تعل هیتزک یمساعد برا طیمح جادیا

. باشدانقالب اسالمی در سراسر جهان می یتکامل به حرکت دنیبخششتاب

 یحیتفر و یخبر ،یآموزش ،یارشادهای ها در چهارچوب برنامههدف نیا

 (رانیا یاسالم یجمهور یصداوسیمااساسنامه سازمان  9ماده ) .گرددمی نتأمی

همواره بعد از انقالب اسالمی، در نظر رهبران انقالب اسالمی، 

مأموریت سازمان رسانه ملی مانند مأموریت یک دانشگاه عمومی بوده 

 دیبا مایسوصدا» باره فرمودند:در این 1که حضرت امام خمینیاست؛ چنان

که  یشگاهدان یعنیمردم باشد؛  تیو ترب تیهدا یبرا یعموم یدانشگاه

شود، از آن استفاده که می یابه اندازه دیدر سطح کشور گسترده است و با

های تربیتی است، باید تمام اقشار ملت با این ها، دستگاهاین دستگاه... کرد

یعنی دانشگاهی است  ها تربیت بشوند، یک دانشگاه عمومی است...دستگاه

دستگاه، دستگاهی باشد  باید این که در تمام سطح کشور گسترده است...

را مبارز بار ملت تمام قشر ملت را روشن کند، تمام  ،که بعد از چند سال

ها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، تمام این

این است که نیروی انسانی  ،ها باالتر استآنکه از همه خدمت بار بیاورد...

، 1378نت پژوهشى مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، معاو)«. ما را رشد بدهد

 (3٥6ـ3٥4صص
 ما،یسوصدا»ای نیز فرمودند: اهلل خامنهدر امتداد این نگاه، حضرت آیت

همه قشرها در سراسر کشور است. برداشت ما از  یبرا یعموم یامدرسه

ـ  یاصول اسالم سیتدر یبرا یرا دانشگاهاست که آن نیصداوسیما ا

 ،شودمی سیتدر یزی. امام که فرمودند دانشگاه، در دانشگاه چمیبدان یالبانق
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دانشگاه  نیا درآنچه  ؟شود سیخواهد تدرمی یزیدانشگاه چه چ نیدر ا

اسالم ناب  یهاو درس میها، مفاههیها، پاامیشود، عبارت از پیم سیتدر

صداوسیما  است که در یزیآن چ ن،یاست. ا یو اسالم واقع یو اسالم انقالب

 (139٥دیدار معظم له از صداوسیما در سال بیانات در ) .«ل استآهدیا

مصوب  ،اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایرانرو، ایناز 

هدف اصلی سازمان که  کندتأکید می ،خود 9نیز در ماده  1362مهر  27

مساعد برای  نشر فرهنگ اسالمی، ایجاد محیط ،عنوان یک دانشگاه عمومیبه

بخشیدن به حرکت تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضایل اخالقی و شتاب

 چهارچوبها در باشد. این هدفتکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان می

 گردد.های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی تأمین میبرنامه

 های سازمان صداوسیمایمشی کلی و اصول برنامه قانون خط

مجلس شورای اسالمی،  1361 تیر 17مصوب ، ایران اسالمی جمهوری

ها در نظر پس از اشاره به رسالتی که در مقدمه قانون اساسی برای رسانه

 ایران اسالمی جمهوری گیرد: صداوسیمایگرفته شده است، نتیجه می

های زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و باروری خالقیت بایدمی

د. همین قانون پس از بیان این اهداف بلند کناللهی آماده فةخليتا مرز انسان 

گویی به نیازهای پاسخ ،رسالت دیگر این رسانهکه  کندتأکید می ،معنوی

ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای تفریحی جامعه و بارور

 های سالم و تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سالمت وبرنامه

 آرامش فکری جامعه تأمین گردد.

اساسنامه سازمان همچنین در بخش اصول کلی نیز موادی را به این 

 مهم اختصاص داده است:
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عنوان یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی : صداوسیما باید به٥ماده 
های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و رشد جامعه در زمینه
 نماید. اقتصادی و نظامی کمک

ساختن اقشار گوناگون بردن سطح بینش اسالمی مردم و آشنا: باال21ماده 
 های رسا و بدون ابهام.جامعه با اصول، مبانی و احکام اسالم به شیوه

های گیری از دیدگاه: تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسالمی با بهره22ماده 
 ناسان وارسته.شهای علمیه و اسالمروحانیت آگاه، دانشمندان حوزه

جای نظام ارزشی  : تالش برای جایگزینی نظام ارزشی اسالم به27ماده 
 مانده فرهنگ طاغوتی.شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقی

: کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان و رشد 29ماده 
 فضایل اخالقی، تزکیه نفس و بسط معنویت در جامعه.

از  ،سازیها نیز به تبع سیاست کلی جامعهسازی رسانهیرو، دیناین از
ها و اهداف بلندی است که نظام و جامعه اسالمی باید جمله آرمان

از آثار وجودی آن در زمینه تحقق آمال  ،ساخته را فراهمهای تحقق آنزمینه
صورت بهتحقق این مهم نیز  انتظار د.کنبرداری و منویات خویش بهره

)بازیابی در:  کند.بودن رسانه را تداعی و تقویت میضع ابزاریمو ی،تلویح

http://www.iranculture.org.php) 

 . دین6
کند، اما برای تبیین گرچه هر شخصی از دین یک مفهوم عامی را انتزاع می

 شود.در دو معنای لغوی و اصطالحی تعریف می« دین»هرچه بیشتر، 

 الف( دین در لغت

اطاعت »معنای و نیز به« جزا و پاداش»معنای در اصل به دین، به کسر دال،
و در معانی دیگری از قبیل ( 124، ص2، ج1381)محمدی،  است« و فرمان
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کیش، شریعت، طریقت، حساب، عادت، حکم، قهر، قضا، داوری، مذهب 
 باشد.نیز می (18، ص1383فرد، )نگارش و مقیمیو آیین 

 ب( دین در اصطالح

دیشمندان اختالف است. چرا که دین در بین جامعه درتعریف میان ان

 شناسان دین دارای یک مفهوم و در نزد علمای اسالم مفهوم دیگری دارد. 

ای همچون کنت، تایلور، رویل و استواترن، دین را نظام فکری و عده

 ا،ینیقائم). کنندمعرفتی و از سنخ فلسفه و جهانبینی و ادراک معرفی می

 ریشال مانند زین یبرخ (38-23 صص ،1387 ،یکن یمهدو و ٥٥-٥2 صص ،1379

 مثالًاحساس،  یآن را نوع قتیحق م،یبراون، مارت و دورک فیماخر، رادکل

 (34-29 صص ،1387 دانند )مهدوی کنی،یمطلق، م یو اتکا یوابستگاحساس 

از اعتقاد به ارواح و موجودات  ینوفسکیمال و اسپنسر لور،یمثل تا بعضی

کنند )شجاعی زند،1380، ص٥8( و دستهای همچون کانت یم ادی یروحان

تمامیت دین را در اخالق خالصه میکنند. فرقهای مانند پدر شاتل و مارت، 

ماهیت دین را امری رفتاری مانند رقص و انجام تکالیف نشان میدهند و 

شماری مثل مارکس، انگلس و فوئر باخ، آن را محصول توهم و خواب و 

خیال بشر قلمداد میکنند. بعضی همچون کلیفورد گیرتز، در تعریف دین، 

به مفهوم نماد توجه کردهاند )همان، صص 66-69( و بخشی مانند تیلیش، 

کیرکه گارد، شالیر ماخر، هورتون، ویلیام اسمیت و وبر، نیز آن را نظام 

 ارتباطی و رابطه با معشوق ماورایی نامیدهاند. )بختیاری، 1382، ص 179(

های دینی، باورها و سازمان: »گویددرباره تعریف دین می دنزیگ یآنتون

پژوهان این رشته از چنان گوناگونی و تنوعی برخوردارند که برای دانش

پذیری از دین دست یابند. در غرب، بسیار دشوار است که به تعریف همه



 نظرانصاحب طراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر 66

 

سیحیت، یعنی عقیده به موجود متعال و برتری که بیشتر مردم، دین را با م

دهد در این جهان رفتاری اخالقی در پیش بگیریم و وعده به ما فرمان می

دانند؛ اما مسلم است دهد، یکی میفرارسیدن رستاخیز پس از مرگ را می

توانیم کلیت دین را بر همین مبنا تعریف کنیم. این باورها به همراه که نمی

«. های دیگر مسیحیت، در بیشتر ادیان جهان وجود نداردجنبهبسیاری از 

طبق نظر وی، سه دین توحیدی که بیشترین تأثیر و  (768، ص1390)گیدنز، 

اند عبارتند از: یهودیت، مسیحیت و اسالم که نفوذ را در تاریخ جهان داشته

ند. اگرفته و بر یکدیگر تأثیر گذاشتههمه این ادیان از خاورمیانه سرچشمه
 (772)همان، ص
 اعتقادهایی مجموعه»: دیفرمایم نیددرباره معنای  =طباطبایی عالمه

 زندگی مسیر در که ـ آن با متناسب مقررات و جهان و انسان درحقیقت که

  (3، ص1360)طباطبایی،  .«شوددین نامیده می ـ گیردمی قرار عمل مورد

داند که از مجموعه ی، دین را مکتبی میآمل یوادج اهللتیآ حضرت

عقاید، اخالق و قوانین و مقررات اجرایی تشکیل شده است و هدف آن، 

  (24، ص1380)جوادی آملی،  .راهنمایی انسان برای سعادتمندی است

 یاست عرب یاواژه ،نید»نویسد: باره میاین ی درزدی مصباح اهللتیآ

اعتقاد به  یمعنااصطالح بهدر جزا و... آمده و  ،تاطاع یمعناکه در لغت به

 دیعقا نیمتناسب با ا یجهان و انسان، و دستورات عمل یبرا یانندهیآفر

 شیدایو پ ستندین یانندهیکه مطلقا معتقد به آفر یکسان رو،نیا از .باشدیم

 یعیو طب یصرفا معلول فعل و انفعاالت ماد ای یجهان را تصادف یهادهیپد

 یبرا یانندهیکه معتقد به آفر یاما کسان ؛شوندیم دهینام نیدیب، دانندیم

توأم با انحرافات و  شان،یا ینیو مراسم د دیهرچند عقا ،جهان هستند



 67ارچوب مفهومی    همبانی و چ

 

موجود در  انیاساس، اد نیشوند و بر ایشمرده م نید با ،خرافات باشد

ت از سا عبارت ،حق نیشوند و دیم میبه حق و باطل، تقس هانسانا انیم

را مورد  ییدرست و مطابق با واقع بوده، رفتارها دیعقا یکه دارا ینییآ

صحت و اعتبار  یبرا یو تأکید قرار دهد که از ضمانت کاف هیتوص

 (11، ص1377)مصباح یزدی، «. دبرخوردار باشن

البته واضح است که در این پژوهش، منظور از دین، دین مبین اسالم و 
اسالم  ران،یا یرسم نیدقانون اساسی،  13 لاص مذهب تشیع است که طبق

است و مذاهب  رانیمسلمانان ا تیاست که مذهب اکثر یو مذهب جعفر
معتبر و محترم  ،یو حنبل یشافع ،یمالک ،یحنف ،یدیاعم از ز ،یاسالم گرید

، مقررات هستند تیاکثر ،مذاهب نیا رویپ که مسلمانانِ یاست و در مناطق
 یمذاهب خواهد بود؛ ول نیا قبر طب ،وراهاش اراتیدر حدود اخت یمحل

هر مسلمان در هر نقطه از  ،ینید تیو ترب میو در تعل هیدر احوال شخص
 .کندیخود عمل م یبر طبق مذهب اسالم ران،یا

بنابراین، با حفظ احترام به سایر ادیان و مذاهب، دراین تحقیق، هرجا واژه 
 امامی است.ه جعفری دوازدهدین آمده است، منظور، دین اسالم و مذهب شیع

 . کارشناس دینی7
درباره کلمه کارشناس دینی باید به دو مقوله کارشناس و دین توجه کرد. 
البته در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی، تعریف مشخصی برای 

نظران معتقدند که این کارشناس دینی وجود ندارد؛ حتی برخی از صاحب
المی نیست؛ زیرا کارشناس، یعنی شخصی واژه در شأن متخصصان علوم اس

    که دارای مدرک لیسانس دانشگاهی است و نیز کارشناس ارشد، 
که در رسانه حالیکننده مدرک فوق لیسانس از دانشگاه است؛ در دریافت

ملی یک کارشناس باید کامل بر موضوع اشراف، و در تمام زوایا و ابعاد 
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تواند آن سطح و، واژه کارشناس نمیراین موضوع تخصص داشته باشد. از
 از بار معنایی را داشته باشد.

رسید، باید « کارشناس»تری از لفظ اما برای اینکه بتوان به تعریف دقیق

ها، واژه کارشناس، های لغت فارسی مراجعه کرد. در این کتاببه کتاب

، و حاذق در کار یرفیص ،کار یدانادارای معانی متعددی است؛ همچون: 

شناسنده  (17971ذیل واژه کارشناس، ص ،1377)دهخدا،  خبره ،بخرد ،دانشمند

امور، عاقل، منجر، اخترشناس و کارشناسی به معنای شناسایی کار، معرفت 

 ( 1298ذیل واژه کارشناس، ص ،1381 سال)معین، امور، خبرگی 

بنابراین، اگر بخواهیم تمام معانی فوق در یک عبارت جمع شود، گفته 

 «.است کارشناس، کسی است که دارای تخصص و علم در یک رشته»ود: شمی

دو نکته اساسی در مورد هر کارشناس توسط  ،اما در حوزه کارشناسی

گستره دانشی کارشناس چقدر »آنکه  لمخاطبان مورد پرسش است: او

  «گیرد؟کار میه کارشناس چگونه دانش خود را ب»و دوم آنکه  «؟است

 ن گفت که کارشناسی دو ستون اصلی دارد:توامی ،بنابراین

  ؛. داشتن دانش مرتبط در حوزه کارشناسی1

)منظور از اجرا برای کارشناس  کارگیری دانش در اجراه. توانایی ب2

 دینی، اجرای برنامه در رسانه ملی است(.

توان نتیجه گرفت که کارشناسان، اغلب افراد با توجه به تعریف باال می

ی هستند؛ زیرا برای دستیابی به درجه کارشناسی الزم است بسیار توانمند

 (42 ص ،1388)ساعی،  .های بسیاری داشته باشندشایستگی

 مذهب، نحله ش،یک عت،یشرع، شر ن،ییآ، به معنای «دین»همچنین لفظ 

. نیمربوط به دو  ،نییو آ نیمنسوب به د، یعنی «دینی»است و )همان( 
 ، ذیل واژه دینی(1377)دهخدا، 
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رو، کارشناس دینی، یعنی شخصی که متخصص علوم دینی است از این

 باشد.و دارای مهارت و توانایی ارائه مطالب دینی می

از  شود؛عنوان کارشناس مذهبی یاد میالبته گاهی از کارشناس دینی به

یر در نیز مورد بررسی قرار گیرد، دو معنای ز« مذهب»رو، اگر واژه این

 شود: آن دیده میفرهنگ لغت برای 

 .قهیطر ،روش و راه .1

و  هانییاز آ یابا مجموعه ینید یاهشیها و گرااز فرقه کیهر .2

 ، ذیل واژه مذهب(1390)عمید،  ها.آموزه

ؤمن به مذهب، معتقد به م ،متشرع ،نیمتدمعنای به« مذهبی»لفظ 

متعصب در  ،ند دستورها و آداب مذهبیبپا ،که دارد یو مذهب عتشری

 ، ذیل واژه مذهب(1377)دهخدا،  .شیخو هدیعق مذهب و

شود؛ رو، کارشناس مذهبی نیز مانند کارشناس دینی تعریف میایناز 

با این تفاوت که محدوده کارشناس مذهبی، خاص، ولی برای کارشناس 

 ،آن هاییاز معن یکیدارد که  یمتعدد یمعان ،نیددینی، عام است؛ زیرا 

، دیمشتمل بر عقا شود ونازل می یاله یایر انبشریعت، که ب :عبارت است از

یت. هودی و ، مسیحیتاسالم نیمثل د ؛اخالق است و یعمل هایبرنامه

پاداش  طاعت و یبرا ،نید»: دیگوخود می مفرداتدر  راغبطور که همان

. «رودیکار مهم به عتیاستعاره در مورد شر صورتهب شود وگفته می
 1(30٥ ص دین،ذیل واژه  ،یاصفهان راغب)

                                                 
ال اعتبارا بالطاعه و یقال للطاعه و الجزاء، و استعیر للشریعه، و آن الدِّین ُ کالملّه، لکنّه یق. »1

 «.االنقیاد للشریعه
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 ای یموضوع فلسف کیمجموعه آرا و اعتقادات خاص در  ،مذهب اما

دارد که از آن  یمسلک خاص و قهیطر ،است. هر مذهب یاجتماع و ینید

  کند.میی رویپ

رو، لفظ کارشناس دینی دارای محدوده معنایی بیشتری است؛ ایناز

 (،19عمران:)آل «...نْدَاهللِ الْإِسْالمُعِ الدينَ إِنَ»چراکه در قرآن کریم نیز آیه شریفه 

 باشد. عنوان یک دین معرفی شده است که دارای مذاهب متعدد میاسالم به

 یسو از نید یبرشمرده برا یهایژگیبا توجه به مباحث گذشته و و

را ارائه  نیجامع د فیتعر توانمی ،یمتکلمان و متفکران اسالمی و غرب

 ،یدتیو عق یرکب است از مجموعه معارف نظرم ،نید»گفت:  نیکرد و چن

و  یدر ابعاد گوناگون فرد ،یو دستورات اخالق یعمل نیاحکام و قوان

توسط  کتایخداوند  یسو که از ،یبا عقل و فطرت انسان سازگار ،یاجتماع

بشر فرستاده شد و در  یو معنو یجانبه مادهمه تیهدا یبرا امبرانیپ

انسان  یو اخرو یویدن یسعادت و رستگار طور کامل،شدن بهادهیصورت پ

 (http://wikifeqh.ir) .«کندمی نرا تأمی

جسمی  یازهایهمه ن یگواست که پاسخ ینید از آنجایی که اسالم، تنها

و  نیو همه قوان بودهانسان  یو معنو یو ماد یو اخرو یویدن ،یو روح

کرده و فراراه یعرا تشر یهدف متعال نیبه ا رسیدن یالزم برا هایبرنامه

و  یاله انیاز سلسله اد نید نیترو کامل نیآخر است و نیزبشر نهاده 

، منظور از دین در این تحقیق، فقط دین مبین اسالم است باشدمیی آسمان

 و کارشناس دینی یعنی متخصص علوم اسالمی.

 ینیبجهان نیاسالم که بر چن»فرماید: ی درباره اسالم میمطهر دیشه

گرا. در اسالم به همه جوانب است جامع و واقع یمکتب ،استشده  ادیبن
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ی و فکر یعقل ،یروح ای جسمی ،یآخرت ایی یایاعم از دنی، انسان یازهاین

 توجه شده است. یاجتماع ای یفرد ،یو عاطف یاحساس ای

 :دهدمی لیلحاظ سه بخش را تشک کیاسالمی از  ماتیتعل مجموعه

کوشش درباره  ،هر فرد فهیوظ که ییزهایچ یعنی د،یاصول عقا. 1

 ،بر عهده انسان است نهزمی نیکه در ا یهاست. کاردرباره آن دهیعق لیتحص

 و علمی است. یقیاز نوع کار تحق

است  نیفرد مسلمان ا کی فهیکه وظ ییهاخصلت یعنی ات،یاخالق .2

 شتنیها خوو از اضداد آن دیارایب هایها و خوبرا به آن خصلت شتنیکه خو

از نوع مراقبت  ،بر عهده انسان است نهزمی نیکه در ا یدارد. کاردور نگهرا 

 است. ینفس و خودساز

و  یخارج یهاتیکه مربوط است به فعال ییدستورها یعنی، احکام .3

 یفردو  ،یو اخرو یویدن ،یو معاد یمعاش یهاتیانسان، اعم از فعال ینیع

 (6٥، ص2، ج138٥)مطهری، «. یو اجتماع

ها و تولیدات صداوسیما، آنچه که از ین، چون در بیشتر برنامهبنابرا

گردد، مباحث مربوط به دین، اعم از اعتقادات، کارشناس دینی مطالبه می

معنی در این تحقیق، به« کارشناس دینی»اخالق و احکام است، واژه 

گانه یادشده، مورد استفاده قرار گرفته است و متخصص در امور سه

کارشناس دینی، »توان گفت: ای تعریف کارشناس دینی میدرنهایت، بر

فردی است که در موضوع خاصی از علوم اسالمی، تخصص الزم را داشته، 

را به بهترین نحو و بر تمام ابعاد آن موضوع مسلط باشد و نیز بتواند آن

 «.شیوه تبیین کند
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 . برنامه دینی8

       دارد. برخی ازدرباره مفهوم برنامه دینی، نظرات مختلفی وجود 

کنند نظران، تعریف رسانه دینی و نیز برنامه دینی را چنان تعیین میصاحب

شود. نیز از آنان خارج می سمت خدا و آفتاب شرقیهایی همچون که برنامه

 وجود دارد:تا مفهوم  دو»باره معتقد است: اینی درتراه یآقاعنوان مثال، به

. میکن دایدست پ ینیبه رسانه د میما نتوانست. ینیرسانه دو در رسانه  نید

نه  ،سمت خدا نه ،دینگاه کن یعنی ؛میاوریدر رسانه ب میکردی را سع نید

 ینیبرنامه د کدامچیه هانی، اخانه نهییآنه  ،محبت یکونه  ،یآفتاب شرق

. به غلط ما فکر ستین ینیدعنوان رسانه  چیه به ،معارف . رادیوندستین

، چنین قرآن هم ونیزیتلو یاست. حت ینید یویقرآن، راد ویراد میکنیم

 ی،نیدر رسانه. الزامات رسانه د میرا برد نیدها توسط این برنامه. نیست

 تواندیتر مینید یلیخ ی،اضیمعلم ر کیقع امو یاست. گاه یگرید زیچ

در  یاهیالظاهر نه آیعل یینمایس لمیف کی نمیبیقع ماموی کار بکند. گاه

 ینید اریبس دینیاما بب ،شودیدر آن پخش م ینه اذان ،شودیانده مآن خو

 یکی ،. به نظر مندمیرا امسال در جشنواره فجر د هیدیجمشفیلم است. من 

 ی،تینه روا ی،اهیکه در آن نه آنیدوره است. با ا نیا یهالمیف نیترینیاز د

بود  ییهالمیف نیترینیاز د یک، یهیدیجمش.. فیلم .شودی خوانده مینه قرآن

قصد  ،و کارگردان سندهینو دیشا اصالً نکهیبا ا ؛دوره پخش شد نیکه ا

دهد، تعریفی که ایشان نسبت به برنامه دینی ارائه می«. هم نداشتند ینید

تعریفی بسیار دقیق و ظریف است؛ اما اگر نگارنده بخواهد با نظر به این 

طور که آقای دهد، باید همان تعریف از برنامه دینی، پژوهش حاضر را ادامه

و... را از  سمت خدا و آفتاب شرقیهایی همچون تراهی بیان کرد، برنامه
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ها، های دینی خارج کند؛ این در حالی است که در این برنامهمصادیق برنامه

این پژوهش برای سازندگان  اساساًکنند و کارشناسان دینی حضور پیدا می

شود. های یادشده نگاشته میهمچون برنامه هاییو تولیدکنندگان برنامه

دنبال تعاریف دیگری بنابراین، نگارنده ضمن احترام به نظر آقای تراهی، به

ترین تعریف برای برنامه دینی ترین و جامعهای دینی رفته که کاملاز برنامه

 باشد. 

برای برنامه دینی، تعاریف مختلفی بیان شده است که هرکدام، به بُعدی 

توان تعریف ابعاد برنامه دینی اشاره دارد. در یک تقسیم بندی کلی می از

 برنامه دینی را به سه نوع زیر بیان کرد:

این گروه از تعریف، بر تأثیر برنامه دینی  محور:الف( تعریف مخاطب

را مالک تحقق برنامه کند و آنهای مخاطب تأکید میروی افکار و اندیشه

ای دینی است که ، براساس این تعریف، رسانهداند. در واقعدینی می

ها را به کارکردهای دینی داشته باشد؛ یعنی رسانه نیز مانند دین، انسان

کمال مطلوب هدایت کند و نوع صحیح زندگی انسان و تعامالت با 

کار دیگران را به او آموزش دهد. این تعریف درباره سینمای دینی نیز به

داند که بشر را از غفلت برهاند را سینمایی میرفته است و سینمای دینی 

بخش متوجه کند. و او را به خود و هستی خود و درنهایت، به هستی

عبارت دیگر، سینمای دینی، سینمایی است که هرچند برای یک لحظه به

کوتاه، تلنگری بر دل و ذهن مخاطب بزند و او را به حال خود متوجه 

 (121، ص1383)اسفندیاری، کند. 

ای را براساس این تعریف، گروهی که برنامه محور:ب( تعریف مؤلف

های دینی داشته باشند. برمبنای این کنند، باید انگیزه و نیتتولید می
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تواند در حوزه دین تعریف، هنرمندی که بهره کافی از دین نبرده باشد، نمی

جر نخواهد برنامه بسازد و اگر هم اثری تولید کند، آن اثر به اثر دینی من

شد؛ زیرا سینماگر دینی، باید عالِم به مقاصد شریعت باشد و برای تحقق 

این هدف، صرف تدین به دین ـ جدای از تخصص دینی ـ به همان میزان 

بودن فیلم، برای دستیابی به تکنیک سینما و هنر ییکند که تماشاکفایت می

 (223، ص1377)رجحان، نمایشی. 

هاسنبرگ، تعریف فیلم مذهبی را  ی همچونبعض محور:ج( تعریف متن

گیرد که بندی عناصر موجود در متن پی میبراساس توصیف و دسته

کند صورت صریح، به نهادها، مراسم، تجارب و عقاید مذهبی اشاره میبه

ها پنج سطح را برای اشارات مذهبی در فیلم(. او 1٥4، ص1، ج1380)هاسنبرگ، 

 دارد:بیان می

ـ شخصیت: های شخصیتی مانند نمایندگان نهادهای مذهبی و نقاب یک 

 شده براساس عقاید مذهبی.تعریف

ـ طرح:  کنند؛ عناصر کنش را ایجاد می یادشده در باال،های شخصیتدو 

های به ساختارهای متون مذهبی، داستان( یا با قیاس)طرح با اشاراتی 

 .گیردشکل می ،رستگاری، سرگذشت قدیسان و غیره

 مضمون یا تم: مانند گناه، رحمت، رستگاری و رنج.سه ـ 

 چهار ـ زمینه: مانند کلیسا، کنیسه، دیر، صومعه، خانه کشیش و امثال آن.

ـ دیداری: به شمایل ـ ساختارهای شنیداری  نگاری مذهبی، موسیقی پنج 

 (1٥٥همان، ص)هایی دارد. مقدس و غیره اشاره

اثر دینی خلق  ،پی آنترین نگرش است و در صحیح ،دیدگاه سوم

فرم و نظر ای که در بحث دین تخصص دارد، ازشود. البته باید سازندهمی
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معجونی  ،تکنیک هم متخصص باشد؛ چراکه در غیر این صورت هم

سینما/ -و-دین/)برگرفته از: خندقی، بازیابی:  آید.ناهمگون پدید می

https://rasekhoon.net/article/show) 
های متفاوتی تبعیت کند. تواند از مالکها میبرنامه بندیالبته تقسیم

ها براساس نوع، ساختار و فرم بندیترین تقسیمیکی از مرسوم

ها، به برنامه بندی برنامهدر تقسیم زادهمیرح یآقاکه چنان .هاستبرنامه

تعریفی که از یک برنامه »کند: را چنین تعریف میکرده و آن دینی اشاره

معارف دینی، مناسک  چهارچوبآن چیزهایی است که در  دینی است،

ها دینی، آداب و رسوم دینی و احکام دینی وجود دارند و درباره آن

طبق این تعریف،  (.1٥8، ص1390معتمدی،  و منتظرقائم)« شودسازی میبرنامه

ای که در رسانه ملی تولید و پخش شود و در آن، به بُعدی از هر برنامه

گیرد. بنابر این تعریف، نام می« برنامه دینی»اشاره گردد، ابعاد دین 

و نیز بیشتر  هاسمت خدا، آفتاب شرقی، این شبهایی همچون: برنامه

شوند؛ تولیدات رادیو معارف و شبکه قرآن، ذیل عنوان برنامه دینی لحاظ می

رو، تعریفی که در این پژوهش از برنامه دینی مورد نظر نگارنده این از

 ت، همین تعریف است.اس

 محور. برنامه دینی کارشناس9
های دینی در صورتی کنندگان برنامهبرطبق تعریف مختار نزد نگارنده، تولید

مند گردند، باید به یکی از دو که بخواهند از یک کارشناس دینی بهره

 صورت زیر از او استفاده کنند:

 )جلوی دوربین(؛ عنوان مهمان یا مدعوالف( حضور کارشناس دینی به

 عنوان مشاوران دینی )پشت صحنه(.ب( حضور کارشناسان دینی به
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ن ذکر است که در این تحقیق، فقط کارشناسانی که مستقیم جلوی اشای

گیرند و در مقام بیان مطالب دوربین تلویزیون یا میکروفون رادیو قرار می

دست هستند، این  ها و مواردی ازها، شبههگوی سؤالدینی برآمده، یا پاسخ

است؛ حال ممکن است خود کارشناس دینی نیز  مورد بررسی قرار گرفته

در نقش مجری در برنامه حضور پیدا کند، یا کارشناس مدعو در مقابل 

مجری باشد. البته ممکن است کارشناسانی باشند که متخصص علوم دینی 

نامه دینی را بر کنندگی یا کارگردانی یک بربوده، خود نیز مسئولیت تهیه

 پژوهش دیگری نیازمند است. عهده داشته باشند که بررسی آن، به 

 بندي. جمع10

مفهومی الگو،  چهارچوبطور که مالحظه شد، در این فصل به همان

 شاخگی، رسانه، دین، کارشناسی دینی و برنامه دینی پرداختهالگوی سه

صطالحات شده و توضیحات الزم در خصوص تعاریف هر یک از ا

             رو، براساس همان تعریف از الگو و طبق الگویاینیادشده، ارائه شد. از 

شاخگی، به مبحث کارشناسی دینی در رسانه ملی وارد شده و در فصل سه

شاخگی و در فصل شناسی وضعیت موجود برطبق الگوی سهسوم، آسیب

 بیان خواهد شد.چهارم، الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی 

های ساختاری کارشناسی دینی شاخگی، ابتدا به آسیبطبق الگوی سه

های موجود در ساختار سازمان صداوسیما اشاره در رسانه ملی، یعنی آسیب

های رفتاری و محتوایی کارشناسی دینی در رسانه شود؛ سپس آسیبمی

حوزه و دانشگاه ای که مربوط به های زمینهگردد و در انتها، آسیبذکر می

شود. است، توضیح داده می



 

 

 

 

 اهی موجودفصل سوم: آسیب

 مقدمه. 1

، رسیدن به الگو یا مدل مفهومی کارشناسی شدتر بیان طور که پیشهمان

      دینی در رسانه ملی، هدف این پژوهش است. در این بخش، از مدل 

د که عبارتند شاخگی استفاده شده است. این مدل، سه شاخه اصلی دارسه

 محتوا و رفتار.از: ساختار، زمینه، و 

هایی شاخه اول، شاخه ساختار است که در آن، تمام مشکالت و آسیب

سیمای ج.ا.ا. پیرامون کارشناسی دینی است، وکه در ساختار سازمان صدا

ها، مواردی هستند که اند. البته باید به این نکته اشاره کرد که اینذکر شده

 اند.ها بیان کردهان در مصاحبهنظرصاحب

بخش  یکیدارد؛  یاست که دو بخش اصل ینهشاخه زمشاخه دوم، 

که هر  ینید یهامخاطبان برنامه یگریو د ینیکنندگان کارشناس دیتترب

هستند. اما بخش اول  یدر رسانه مل ینیساز حضور کارشناسان دینهدو زم

حوزه و دانشگاه،  یعنیاست  ینیکنندگان کارشناسان دیتکه مربوط به ترب

خارج از سازمان صداوسیما، اما مرتبط با کارشناسی دینی  که یدو نهاد

ها، نهاد روحانیت یا حوزه علمیه است و دیگری است: یکی از آن
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های علوم اسالمی را دربردارد و کارشناسان دینی تربیت انشگاهی که رشتهد

ربیت اساتید و متخصصانی کند. وظیفه اصلی این دو نهاد، پرورش و تمی

های علوم اسالمی، تبحر دارند؛ ویژه رشتههای مختلف، بهاست که در رشته

ای به کار گرفته شوند، که در فضای رسانه صورتیبنابراین، همین اساتید در 

فصل، حوزه  ینالبته در ا ای تبدیل خواهند شد.به کارشناسانی دینی رسانه

به  یزو ن گیرندیقرار م یشناسیبورد آسو دانشگاه به صورت مشترک م

. چراکه  شودیم یاهم اشاره ینید یهامربوط به مخاطبان برنامه یبآس

 ید.آیبه حساب م یاینهزم یهایبآس وجز یزمخاطبان ن یبآس

شاخه محتوا است؛ یعنی محتوای کارشناسی دینی که به شاخه سوم، 

شناس دینی، یعنی دو بخش تقسیم شده است؛ بخش اول، شخصیت کار

هر کارشناس دینی که توانایی کارشناسی دینی در رسانه را دارد، باید دارای 

اصطالح بُعد رفتاری( باشد تا بتواند برنامه موفق و های خاصی )بهویژگی

مؤثری داشته باشد. بخش دوم که محتوای کارشناسی دینی است، یعنی 

های رسانه ملی بیان ر برنامههای کالم یا مطالبی که کارشناس دینی دویژگی

هایی که کارشناس به مخاطبان های پیامدیگر، ویژگی عبارتکند یا بهمی

 دهد.انتقال می

 شاخگی انجامدینی با مدل سهشناسی کارشناسیفصل، آسیب در این

 گرفته و به شکل ذیل است:
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 شناسیدهنده آسیب. شبکه مضامین فراگیر و سازمان2شکل
 شاخگیکارشناسی دينی بر اساس الگوی سه

 
  

شناسی آسیب
 کارشناسی دينی

اساس مدل بر 
 شاخگیسه

های آسیب
 ایزمینه

های آسیب
محتوايی و 

 رفتاری
مخاطبان 

برنامه 
 دينی

محتوای 
 کارشناسی

 دينی

حوزه 
علمیه و 
 دانشگاه

های ويژگی
کارشناس 

 دينی

های آسیب
 ساختاری

های آسیب
 مديران

هایآسیب
 سازانبرنامه
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 هاي ساختاريآسیب. 2

       های کارشناسی دینی در رسانه ملی طبق مدل اولین آسیب از آسیب

های ساختاری است که به لحاظ اهمیت موضوع، ابتدا شاخگی، آسیبسه

قبل بیان شد، طور که در چند صفحه شود. همانبه این آسیب پرداخته می

ها و مشکالتی است که در ساختار های ساختاری، آسیبمنظور از آسیب

سازمان صداوسیما یا همان رسانه ملی پیرامون کارشناسی دینی وجود دارد 

     های مربوط به مدیران سازمان صداوسیما و که به دو بخش آسیب

 گردد. تقسیم میسازان پیرامون کارشناسی دینی، های مربوط به برنامهآسیب

 سازمانمعارف  یگروه و شورا رانیمد به مربوط یهايبآسالف( 

های مربوط به مدیران ها، آسیبآمده از مصاحبهدستطبق شبکه مضامین به

اند. مضامین بندی شدهصورت ذیل دستهگروه و شورای معارف، به

 دهنده عبارتند از: سازمان

 گذاریسیاستهای یک ـ آسیب

 های نیروی انسانییبدو ـ آس

 های اقتصادیسه ـ آسیب

 های اجراییچهار ـ آسیب

 های ارتباطی با کارشناسانپنج ـ آسیب

 های ارتباطی با مخاطبان.شش ـ آسیب

دهنده و فراگیر هرکدام ترتیب باال، به مضامین پایه، سازمان رو، بهایناز 

 شود.از موردهای یادشده پرداخته می
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  های ساختاری مديرانآسیب ریفراگ و دهندهسازمان نیمضام شبکه. 3شکل

 

 گذاریسیاستهای يکـ  آسیب
 های صحیح و قابل اجرا برطرفهایی است که با سیاستمنظور آسیب

باشد یا یی است که یا اشتباه میهاها، سیاستشده، منشأ اصلی این آسیب

 ها عبارتند از:یست. این آسیبصحیح است، اما قابل اجرا ن

 

 

های آسیب
ساختاری 
مديران 
 سازمان

 

های آسیب
 ايیاجر

های آسیب
ارتباطی با 
 کارشناسان

های آسیب
نیروی 
 انسانی

های آسیب
ارتباطی با 
 مخاطبان

های آسیب

 گذاریسیاست

 

های آسیب
 اقتصادی
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 رسانه ملينشدن کارشناسي دیني در اول ـ تعریف

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست هایآسیبمورد از  یناول

در مورد . است ینید یمشخص و واحد از عنوان کارشناس یفتعر یکنبود 

یعنی چه، کارشناسی دینی  اساساًاینکه منظور از کارشناس دینی چیست و 

نظرات مختلفی وجود دارد و هنوز مشخص نشده است که آیا یک 

    نکهیا ای است ینید اسمتخصص در یک رشته علوم اسالمی، کارشن

 ،اوقاتیگاه»: دیگویباره منیادر اتیب یآقادارد.  ترعیوس یارهیدا

     یعنی ست؛ین یهیبد یلیخ ،ینید یمرز کارشناس و کردن حدروشن

. بعد وارد قصه که رسدیبه نظر م یهیبد یلیها خواژه یبعض وقاتایگاه

اوقات  یبسا گاه. چهستیساده و راحت هم ن یلیخ ینیبیم ،یشویم

هست و از  ینیکارشناس د ،ی. خود مجرشوندیها در برنامه عوض منقش

ممکن است اطالعات و نفوذ  یو حت زندیحرف م شتریکارشناس هم ب

است  یمعلوم تمیآ کیباشد؛ اما بحث ما درباره  شتریباس کالمش از کارشن

[ که شودیم حاضر] ینیمختلف با عنوان کارشناس د یهاکه در برنامه

که در حوزه مباحث  میما انتظار دار یول ؛یشخص ایملبس باشد  تواندیم

 . «میبشنو شانیرا از ا ینید یتخصص یهابحث ،ینید یکارشناس

 نداردهای ارزیابي کارشناسي دینيانشدن استدوم ـ تعریف

متأسفانه استانداردهای مکتوبی برای ارزیابی کارشناسان دینی وجود ندارد 

صورت ارتکازی، طبق برداشت شخصی خود، و اغلب هرکس به

درباره  یوقت»گوید: باره میاینکند. آقای بیات درکارشناسان را ارزیابی می

 ییارهای، هنجار و معشاخص یرس کی دیبا ،میکنیبحث م یشناسبیآس

 میریگیم دهیناد ایمدنظرمان را  یو هنجارها میموضوع فرض کن کی یبرا
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 بیآس نیا ایکه آ میقضاوت کن دیهنگام با نی. در امیشویاز آن خارج م ای

و  هااخصش نیچن ایآ ؛ریخ ای میادچار شده بیآسبه  ایآ ؛ریخ ایهست 

ما  یشناسبیآس یهااز بحث یکی دیاش ؛ندارد ایوجود دارد  ییارهایمع

که ـ است  نیا گفت میمفصل خواه یی کههابیاز آس یکیکه ـ هم باشد 

اند و اشخاص، نشده یروزرساناما مدون، منسجم و به ،میشاخص هم دار

 ،هابینگاه به آس یگاه یعن...یکنندیمطرح م ختهیگررا جسته هاییشاخص

 «.است یاقهیسل باًیو تقر کارشناسانه ریغ

های گيری برنامهنبودن جایگاه کارشناسان دیني در شکلسوم ـ مشخص
 دیني

سازان باید برای تولیدات خود با ای سازمان یا برنامهاینکه تا چه اندازه

صورت کارشناس جلوی ها بهکارشناسان دینی مشورت کنند، یا اگر از آن

ظرات ایشان را پذیرا باشند و ای باید نکنند تا چه اندازهدوربین استفاده می

توانند در طراحی برنامه دخالت کنند، نیز خود کارشناسان تا چه مقدار می

 تعیین نشده است. 

در  کارشناسان دینينبود سامانه مناسب برای ساماندهي حضور چهارم ـ 
 گيری از آنانرسانه و بهره

ما، این های اسالمی صداوسیکل پژوهشاگرچه بخش فرزانگان در اداره

 کارشناسانای نیز با عنوان مسئولیت را برعهده دارد و زحمت چاپ کتابچه

، اما ذکر چهار نکته در این مورد الزم است: است را بر دوش داشته ینید

طور که بعضی از کارشناسان دینی روز نیستند و هماناول، این اطالعات به

که از ایشان در آن  هاییبیان کردند، پیشینه، مدارک تحصیلی و حتی عکس



    نظرانطراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر صاحب 84

 

طور کتاب چاپ شده است، مربوط به سالیان قبل است. دوم، چاپ کتاب به

ای را ندارد؛ یعنی اگر این اطالعات در روزرسانی لحظهطبیعی قابلیت به

صورت روزانه قابل شد، بهیک سامانه دیجیتال تحت وب بارگذاری می

کردن موفق و اضافهروزرسانی اطالعات، حذف کارشناسان ناتغییر و به

کارشناسان جدید بود. سوم، در کتابچه یادشده، چندین هزار کارشناس 

قطع تعداد محدودی از ایشان اند. این در حالی است که بهدینی معرفی شده

قابلیت اجرای برنامه در رسانه ملی را دارند و دیگران، تنها ممکن است 

در رسانه. اما نکته چهارم  متخصصان در علوم دینی باشند نه کارشناس دینی

استفاده از کتابچه  سازوکارکه اهمیتش از سه نکته قبل هم بیشتر است، نبود 

یا سامانه معرفی کارشناسان است. یعنی هیچ الزامی در سازمان برای 

کنندگان وجود ندارد که به این منابع مراجعه کنند و کارشناس مورد تهیه

امه دعوت کنند. البته شاید بتوان گفت و از او در برن نظر خود را جستجو

جای توجه به باالبردن کمیت کارشناسان، که کتابچه یادشده بهصورتیدر

سازان بیشتر به بود، برنامهمی -گرچه محدود-دنبال کارشناسان باکیفیت به

 کردند. آن مراجعه می

های تخصصي رسانه به آموزشپنجم ـ نبود سازوکار الزم برای 

 متناسب با نيازهای گوناگون رسانه ملي علوم اسالمي،متخصصان 

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست هایآسیبمورد از  ینپنجم

است  ینیکارشناسان د یتترب یسازوکار مشخص و مناسب برا یکنبود 

 یستن ینیکارشناسان د یتتوقع ترب یماوسازمان صداالبته به طور قطع از س

نسبت به  یهحوزه علم یکندارد که از ابتدا مانند  انتظار وجود ینو ا
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ای های مهارتی رسانه؛ اما لزوم برگزاری دورهعمل کند ینید رشناسانکا

های صورت پودمانی برای فاضالن حوزوی و دانشگاهی که در رشتهبه

      دینی و اسالمی تخصص دارند، بر دوش سازمان صداوسیما سنگینی

 کند. می

 ودن حق و حقوق کارشناسان دیني برای حضور در برنامهنبششم ـ مشخص

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست هایآسیبمورد از  ینششم

که  ییاست تاجا ینینبودن مقدار مشخص حق و حقوق کارشناسان د

نبودن حق و که مشخص و کارشناسان معتقدند سازانبرنامهاز  یبعض

صورت طبیعی سان شده است و بهحقوق، باعث تضییع حقوق کارشنا

های دینی کارشناسان خبره ممکن است دیگر تمایلی برای حضور در برنامه

باعث نبود هماهنگی در پرداخت به  مسئلهنداشته باشند. همچنین این 

شود ها، باعث مشکالتی مینبودن پرداختکارشناسان شده است و مساوی

 زند. ربه میکه درنهایت به کارشناسی دینی در رسانه ض

 هفتم ـ تفاوت سياست اعالمي و اعمالي در سازمان درباره کارشناسي دیني

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست یهایبمورد از آس ینهفتم

بسیاری . است گرددیآنچه که اعالم شده و آنچه که اجرا م یننبود شباهت ب

تقدند آنچه که در سازمان های دینی در سازمان معاندرکاران برنامهاز دست

شود، با آنچه که در اجرا شاهد های صداوسیما تدوین میعنوان سیاستبه

در »گوید: باره میاین در یرکن یآقاهای ماهوی دارند. آن هستیم، تفاوت

 استیس کیکه ما  میابتدا بگو ؛سازمان صداوسیما دو تفکر وجود دارد

 یکار یاعالم یهااستیبا س. من یاعمال استیس کیو  میدار یاعالم
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قرآن  هیو آ یقدس ثیخود، حد یهاچون ممکن است ما در نوشته ؛ندارم

است یتفاوت س .دهدیچه رخ م یاعمال استیدر س مینیبب دیاما با م،یسیبنو

که امشب در  دیفرض کن ؛مثال عرض کنم کیرا هم با  یو اعمال یاعالم

 نیا ؛ندارد ازیزدواج به ضامن نوام ا افتیاز فردا در کنندیاخبار اعالم م

است که فردا در  یزیشما مالک آن چ یاما برا ی؛اعالم استیس شودیم

در واقع «. است یاعمال استیو آن مهمتر است و آن س شودیبانک انجام م

شود، با آنچه که اجرا می گذاریسیاستآنچه که درباره کارشناسی دینی، 

 شود، متفاوت است.می

 یسازو هماهنگ گذاریياستس هشتم ـ نبود

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست هایآسیبمورد از  ینهشتم

 یکدیگربا  ینید یهابرنامه یسازهماهنگ یبرا گذاریسیاست یکنبود 

گردد طبق نظر کارشناسان، این امر به شورای معارف سازمان برمی. است

عنوان مثال، ه وجود آورد. بههای دینی نوعی هماهنگی را بکه بین برنامه

مشخص باشد هر شبکه از چه کارشناسانی دعوت کند و به چه موضوعاتی 

 بپردازد.

 نهم ـ نبود نظام جامع کارشناسي دیني

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست هایآسیبمورد از  یننهم

رکنی آقای . است یدر رسانه مل ینید یکارشناس ینظام جامع برا یکنبود 

نداشته  ینید یسازنظام جامع برنامه یوقت»این مشکل را چنین توضیح داد: 

دوش  یرو ینید غیقسمت عمده بار تبل ایتمام  ؟دهدیچه رخ م ،میباش

در  یاقهیدق پنجاه ینیبرنامه د کیاز  دیکه نبایحال در ؛افتدیبرنامه م کی
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از  یادیحجم ز ی ـونیزیو تلو ییویها شبکه رادده انیاز م ـ شبکه کی

برنامه باشد. البته از  کیبه  هایلیخ دیشود و چشم ام همطالب ینید غیتبل

گفت  دیاما با ؛دارد یخوشحال یجا ینینگاه، توجه به معارف د کی

است که اگر نظام جامع هم  نیا گریبضاعت ما هم کم است. نکته د

حتما  ،رسانهاقتضائات  نیبا ا م،یکردیو براساس آن حرکت م میداشتیم

 یاریبزنم: بس ی. مثالمینوشتیم یگرینظام د دیو با میکردیم ریگ ییدر جا

. میبردیو لذت م میدیدیم ونیزیها را از تلوانواع کارتون ،یاز ما در کودک

 یهاو برنامه میاو برنامه کودک را رها کرده دهیرس پانزدهحاال سن ما به 

زمان  یهادک حاال دوباره همان کارتوناما شبکه کو ؛مینیبینوجوانان را م

اند و دهیرا ندساله اآلن، آنهشتهفت  یهاچون بچه ؛کندیما را پخش م

اتفاق  نیا سمت خدادر برنامه  یول ؛طور ادامه داردنیهم ،رهیزنج نیا

 کنند؛یسال است برنامه ما را دنبال مهشت که  میدار ی. ما مخاطبانافتدینم

 نندهید و بندار یو حوزو یدانشگاه یلیو تحص یفکر هیکه پا یمخاطبان

 مثالً) یسن یکه اقتضا میدار یطرف مخاطبانقرص ما هستند. از آنپا و پر

شده که از امروز با ما باعث اشینگاه معرفت رییتغ ای( یورود به دوره جوان

 ندگاننیقرص و بپا و پر نندگانیدو گروه )ب نیا قیو عال ازهایهمراه شود. ن

 ؟میدو گروه چه کن نیبا ا دیابا هم متفاوت است. ما ب کامالًالورود( دیجد

 ییبه جا دیاآلن بعد از هشت سال با م،یبود یاگر در آن نظام جامع راهبر

 ،مییرا بگو نیخوب اگر ا یول ؛مییاسفار مالصدرا بگو مثالًکه  میدیرسیم

را حفظ  میقد یهم مشتر دیبا یوقت ؛میاند چه کنکه تازه آمده ییهابا آن

و  دیرا حفظ کن میقد انیمشتر دیپس شما هم با ؛را دیجد یهم مشتر یکن

 «؟ستیرا. چاره کار چ دیجد انیهم مشتر
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 دهم ـ نبود شورای معارف مؤثر، قدرتمند و هماهنگ

 ی،در رسانه مل ینید یکارشناس گذاریسیاست یهایبمورد از آس یندهم

شاید بتوان . و موثر در سازمان است ی، قومعارف خبره یشورا یکنبود 

های راحتی گفت که اگر چنین شورایی وجود داشت، بسیاری از آسیببه

شد. شورای معارف، گرچه در حال حاضر وجود دارد، یادشده برطرف می

اما به نظر کارشناسان، هیچ ارزیابی و مدیریت خاصی بر روند کارشناسی 

 منفعل درآمده است. صورت یک شورایدینی ندارد و به
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  گذاریسیاست یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 4شکل

 سازمانمعارف  یگروه و شورا يرانمد

 گذاریی سیاستهابیآس

ثر، ؤمعارف م یشورا نبود
 قدرتمند و هماهنگ

 ینشدن کارشناسفیتعر
 یمل در رسانه ینید

نظام جامع  نبود
 ینید یکارشناس

 ینشدن استانداردهافیتعر
 ینید یکارشناس یابیارز

و  یاعالم استیتفاوت س
درباره  در سازمان یاعمال

 کارشناسی دینی

نبود سامانه مناسب برای ساماندهی 
و  در رسانه کارشناسان دینیحضور 

 گیری از آنانبهره

 سازمانارف مع یگروه و شورا رانيمدهای آسیب

نبود سازوکار الزم برای 
های تخصصی رسانه به آموزش

سب متنا متخصصان علوم اسالمی،
 با نیازهای گوناگون رسانه ملی

نبودن حق و حقوق مشخص
کارشناسان دینی برای حضور 
 در برنامه برای حضور در برنامه

 گاهینبودن جامشخص
 یریگشکل در ینیکارشناسان د
 های دینیبرنامه

و  یگذاراستیس نبود
 یسازهماهنگ
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 های نیروی انسانیدو ـ آسیب
هایی است که به خصوصیات اعتقادی، تخصصی، علمی و منظور آسیب

 گردند و عبارتند از:تجربی مدیران سازمان برمی

 عنوان ناظر محتوایي بر عملکرد کارشناسان دینيکمبود نيروی مناسب بهاولـ  

 یمادر ساختار سازمان صداوس یانسان یروین یهایباز آس یبآس یناول

نظارت  ینیاست که بتوانند بر عملکرد کارشناسان د ییمحتوا ینکمبود ناظر

دانند و نظران، این امر را وظیفه شورای نظارت میبرخی از صاحبکنند. 

ظر باید خود، عالم و مشرف به مباحث دینی باشد تا معتقدند که یک نا

شیوه صحیح انجام دهد و حال آنکه یکی از مشکالت  بتواند نظارت را به

سازمان، وجود ناظرینی است که خود آشنایی کمی با دین دارند و توان 

تشخیص صحت و سقم مطالب دینی را ندارند تا بتوانند نظارت دقیقی 

 داشته باشند.

 ود دغدغه دیني در بين برخي از مدیران سازماندوم ـ نب

               های سازمان صداوسیما، نداشتن دغدغه دینی یا یکی از آسیب

بودن بعضی از مدیران سازمان است؛ به این معنی که در مدیران انگیزهکم

ارشد سازمان، ضمن وجود تدین و تقید به شریعت اسالمی، دین به عنوان 

های شود که در برنامهرح نیست. همین موضوع باعث میاصلی مط مسئله

های دیگری غیر از موضوع تبلیغ دین و سازمان صداوسیما، اولویت

 گاهن»گوید: در این زمینه می یماندگار یآقاشریعت وجود داشته باشد. 

طور پخش این را هایسخنرانچرا  که میگفت موقع ک. یدارد مشکلمدیران 

 با اولرا  کنداکتور شما اگر. شودنمی درست ما اکتورکند گفتندکنید، می

های مربوط به آن خواهید ریزی کنید، سراغ فیلمبرنامه ینیدهای اولویت

و سایر موارد و درنهایت  گزارشبعد  ود یبگذارا ر لمیفرفت. نه اینکه اول 
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. ..دیکن دایپی اقهیدق ده یسخنران حاال، ندهامیباق قهیدق چند حاالیید بگو

، ساختار نیا اول دغدغه... ستین نید شما اول دغدغه شودمی معلوم نیا

 شب نماز الحمدهلل ما رانیمد. است مجموعه نیای نظر نگاه، مشکل نیا

ی داشتن نید نگرشو  نگاه دینیببی ول، هستند هم نیمتد، ننداخومی هم

ی، های دینهای صداوسیما را در بحث نمایشایشان فعالیت«. کندمی فرق

کند بهمن، روز قدس، اربعین و...، مثبت ارزیابی می 22های مانند راهپیمایی

داند؛ اما مصداق نبود نگرش دینی و صداوسیما را در این زمینه موفق می

ی. نید شینما کند بامی فرقی نید نگرشی؛ نید نگاه»کند: را چنین بیان می

؛ کندمی کاره چ نیبب، نیاربعد؛ دار خوبی نید شینما مای صداوسیما االن

، ندازدیب راهی نید شینما بخواهد اگر؛ کندمی کاره چ دینیبب عاشورا و تاسوعا

 منِ بهی؟ چی عنگوییم یی که مینید نگرشی ول؛ است بلد قشنگی لیخ

 حاال. برود شود تمام برنامه تا کن جمع زودا ر مطلبتکه  دیگومی کارشناس

، درباره زنممی حرفی اخالق، کنممی صحبت عارفانه دارم کهی نوع منِ

، شودتمام می ما صحبتاینکه  از بعد دفعه ک، یکنممی صحبتقیامت 

ی نید نگرش شودمی معلوم نیا)تبلیغات بازرگانی(.  دیآمیی نمک توزیچ

 «.نیست؛ زیرا پیام بازرگانی هم باید با این مطالب تناسب داشته باشد

  شبهه اندیشه رسوخسوم ـ 

، مدل سرلک یآقا؛ به نظر های کاری استایی دین از سیاستاز نوع جد

ی که بعضی از مدیران صداوسیما دارند، از این نوع است. ایشان تیریمد

 7نیامام حس یبرا رد،یگیروزه هم م خواند،ینمازش را ممدیر »گوید: می

 تیاولو نس،یزیب تیبراساس اولو تشیساختار ذهن یکند، ولیم هیهم گر

    نالیف دلیل، نی. به همی استکمّ یهااری، با معنندهیب تیلودرآمد، او

از  یبعض ،سال است لیدر تحو ،در نوروز است ،صداوسیما یهابرنامه
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کنند و یم نهیسازند و هزیها منیرا ا ییهابرنامه یعنی ؛ها استیتیبرسل

قبولشان هم  دیشا یکه به لحاظ اعتقاد ییهااز آدم یکنند حتیخواهش م

ها ممکن است که مخاطب جذب آدم نیچون ا یول ،ستندیسو نو هم دارندن

دهند، عمال یگوش م شانیهاهستند، به حرف همکنند، متشکرشان 

دل او را  و مخاطب است هایتیسمت اولوصداوسیما به تیریمد

 «.کند تشیهدا نکهیا یجا به ،کند یخواهد راضمی

 انمند و آشنا به علوم دیني کرده، توچهارم ـ کمبود مجریان تحصيل

برای یک کارشناسی دینی باکیفیت، به مجریان آشنا به علوم دینی در کنار 

کارشناسان متخصص نیاز است تا بدانند چگونه، چه موضوعی را سؤال 

   کند که در تربیت مجریان کنند و این، وظیفه مدیران را سخت می

 الش کنند.کرده و آشنا به علوم اسالمی، بیشتر تتحصیل

مند در سازان متدین، انقالبي و دغدغهپنجم ـ کمبود توليدکنندگان و برنامه
  سازمان

یکی از مشکالت اصلی سازمان، همین امر است و نیروی انسانی باکیفیت که 

دغدغه دینی هم داشته باشد، متأسفانه در مقایسه با نیروهای انسانی بدون 

تنها در سازمان صداوسیما، خاص، نهدغدغه دینی، کمترند؛ چراکه اغلب اش

های فرهنگی یا تعهد دارند بدون تخصص، یا تخصص دارند بلکه در مجموعه

بدون تعهد، و متعهدان متخصص، جمعیت بسیاری از نیروی انسانی را تشکیل 

ای بیندیشند دهند. بنابراین، مدیران فرهنگی برای حل این مشکل باید چارهنمی

های مختلف فرهنگی روی انسانی انقالبی و متعهد در حوزهدنبال تربیت نیو به

بودن برای مندباشند. ضمن اینکه بر مدیران متعهد سازمان نیز الزم است دغدغه
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های اصلی در دادن سفارشات تولید برنامه در نظر انقالب و دین را از اولویت

و در شرایط  بگیرند. البته به شرطی که نیروهای انقالبی دارای تخصص نیز بوده

 مساوی با دیگران قرار گرفته باشند.

ـ  جای ارتقای  های کمّي بهدادن برخي از مدیران به ارائه گزارشاهميت ششم 
 کيفي برنامه 

ها، متأسفانه برای جای ارتقای کیفیت آنهای دینی به کمیت برنامه

عنوان یک اصل مورد توجه است اندرکاران امور فرهنگی کشور، بهدست

توان منکر که این معضل، در رسانه ملی نیز قابل مشاهده است. البته نمی

های رسانه ملی بود، اما تا جایی های دینی و تکثر شبکهنیاز به تعدد برنامه

ها لطمه نخورد. در واقع از کیفیت کم نشود تا به کمیت که به کیفیت برنامه

دهد: ن شرح میی این مورد را چنیمیعظ نیمحمدحس یآقااضافه شود. 

تا کانال  چهل ای سیها نیا ؛دانند چقدر کانال دارندینم اصالًدر سازمان »

کار را، شما  نیا دیآقا نکن .شودپر برنامه می ،ساعت 24ها دارند، همه کانال

االن  .باشد یدرست یهابرنامه ،تانیهابرنامهداشته باشید، اما  پنج تا کانال

شبکه قرآن یک ما  .کندیکس نگاه نمچی، هما میدار ییهاشبکه یسر کی

را مداحی مداحان ا یاست  شتریب شیهایمحرم تعداد سخنران امیا م،یدار

 یمداح ایقرآن است،  یشبکه تخصص نیداند ایدهد. آدم نمینشان م شتریب

 ،است لیقدر قرائت قرآن و ترتآن یعنی ؛شبکه قرائت قرآن است ایاست، 

در  !دینیشبکه قرآن را بب یهاشما برنامه .ف بزندحر دیآینمقرآن متخصص 

آن هم  برنامهند، دو ایآن تخصص د، سه برنامهگذاریکه م یاتا برنامه ده نیا

  «.رودمنبر میی است که فرد هم یکآن  بقیه ی هستند.خوب هایبرنامه
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  یانسان یروین یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 5شکل
 ارف سازمانمع یگروه و شورا يرانمد

 های اقتصادیسهـ  آسیب
ها و نیز هایی است که مربوط به بودجه و هزینه برنامهمنظور آسیب

 باشد که عبارتند از:اولویت اقتصاد بر فرهنگ می

 

کرده، لیتحص انیکمبود مجر
 ینیتوانمند و آشنا به علوم د

به ارائه  رانیدادن مدتیاهم
 یجا هب یکمّ یهاگزارش
 برنامه یفیک یارتقا

عنوان کمبود نیروی مناسب به
 بر کارشناسان ییناظر محتوا

 دینی

 انیسکوالر در م شهیوجود اند
 سازمان نرایاز مد یبرخ

       کمبود تولیدکنندگان و
سازان متدین، انقالبی و برنامه

 مند در سازمان دغدغه

 

برخی  نیدر ب ینیدغدغه د نبود
 سازمان رانیمداز 

 ی نیروی انسانیهابیآس

 سازمانمعارف  یگروه و شورا رانيمدهای آسیب
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ـ ناچيز  ای مختلفهای دیني در مقایسه با بودجه برنامهبودن بودجه برنامهاول 
دکور مسابقات سرگرمی و هایی که برای ساخت عنوان مثال، بودجهبه

قابل مقایسه  اصالًهای دینی شود، با برنامهمی های ورزشی هزینهبرنامه

 نیست.

ـ غلبه نگاه اقتصادی و درآمدزایي در صداوسيما  دوم 

گرچه اهمیت رفع مشکالت اقتصادی سازمان بر کسی پوشیده نیست، اما 

 سازمان شود. نباید اجازه داد فرهنگ دینی فدای درآمد مالی و پولی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یاقتصاد یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 6شکل  

معارف سازمان یگروه و شورا يرانمد   

 
 های اجرايیچهارـ  آسیب

هایی است که مربوط به عملکرد اجرایی مدیران در تولید و منظور آسیب

 های صداوسیما است و عبارتند از:پخش برنامه

غلبه نگاه اقتصادی و درآمدزایی در 

 صداوسیما

های دینی در برنامه ودجهبناچیزبودن 

 های مختلفمقایسه با بودجه برنامه

 ی اقتصادیهابیآس

 سازمانمعارف  یگروه و شورا رانيمدهای آسیب
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ـ   ينید یهابرنامه در ياسيس اندازه از شيداشتن مالحظات باول 

های اساسی صداوسیما و هر سازمان دیگری، واضح است یکی از سیاست

طبق فرمایش رهبر که آنجا پرهیز از هرگونه تنش و درگیری است و از

صورت کامل به وجود نیامده است، هنوز دولت اسالمی بهفرزانه انقالب 

های رو، در بعضی از برنامهاینست. از همواره انتقاداتی به عملکرد آن ا

کنند دینی ممکن است این انتقادات تند بیان شود؛ مدیران سازمان سعی می

ها پیشگیری کنند و مالحظات سیاسی خود را در همواره از این نوع تنش

ها دخیل کنند که شاید در نگاه بیننده مطلوب نباشد و او از اینکه این برنامه

زنند، از کارشناس دینی ناامید ، حرف دل مردم را نمیکارشناسان دینی

 گردد.
ـ نمایش بيش  اندازه منبرها از سيماازدوم 

های کارشناسی دینیِ با کیفیت، برخی از مواقع، به علت کمبود برنامه

سازمان مجبور است منبرهای علما را از تلویزیون پخش کند. شاید برای 

نی و منبر امری مطلوب باشد، اما قطعاً دادن به سخنراشنونده رادیو، گوش

های بصری در تلویزیون چنین نیست و مخاطب به دنبال دیدن جذابیت

است. به همان دلیل که مک لوهان رادیو را یک رسانه گرم و تلویزیون را 

داند، مخاطب رادیو با سخنرانی ارتباط خاصی برقرار ای سرد میرسانه

های سیما کمتر دادن منبر و سخنرانینشان کند که آن سطح از ارتباط درمی

 شبکه ینید کارشناس یمیعظ نیمحمدحسباره، آقای این آید؛ درپدید می

 یعنبهتر است؛ ی کمتر باشد، یلیخ منبر در تلویزیون»گوید: ، میقرآن

منبر نشان ندهند در  محور؛ی کارشناسهابشود به برنامه لیها تبدبرنامه

 اصالًدهند؟ یمنبر را نشان م یسخنران کی یروند پاچه می یعن؛ یونیزیتلو
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ها دارند منبر ؛منبرها نروند یشده مردم پاباعث ،کنندیها منیکه ا یکار نیا

 ایشب احبینیم... یم میدار ،میهست یما منبر خرهکنند. باألرا هم خراب می

در مورد  یبحث تخصص دیاینفر ب کی. دیپخش کن یسخنران ستیالزم ن

از ایشان معتقد است که نمایش بیش «. پخش کنندرا بیان کند و آن ایاح

زدگی مردم از منابر هم خواهد شد و اندازه منبر در تلویزیون، باعث دل

ای برای کارشناسی دینی نخواهد داشت؛ اما باید گفت که طبق نظر نتیجه

 ، منبر در رسانه نیزیطوس یآقاشوندگان همچون برخی دیگر از مصاحبه

ها در برخی های خاص خود را دارد و طبق نظرسنجیمخاطبان و مشتری

 سیما است.وهای صداترین برنامهها، جزء پربینندهاز استان

فرض، هنگام تزاحم با صورت پيشهای دیني بهسوم ـ حذف برنامه
 های غير دینيبرنامه

ی یا ورزشی های سرگرمهای دینی است که در تزاحم با برنامههمواره برنامه

شدن برای شود. البته ممکن است گفته شود این حذفحذف می

نشدن مردم از دین است که در نگاه اول، سخن درستی به نظر زدهدل

که در جای دیگر جبران شود و در زمان بهتری پخش صورتیرسد، اما درمی

شدن در ساعتی که نشدن یا پخشمعنای پخششدن بهشود؛ نه اینکه حذف

 اطب ندارد، باشد.مخ

های معارفي و توجهي به جایگاه و نقش زمان پخش برنامهبيچهارم ـ 
 ها چگونگي چينش آن

 یهابرنامه یگربا د ینید یهابرنامه یشده است که همزمان یدهسفانه دأمت

 یالکه سر یهنگام مثالًو  شودیباعث کاهش مخاطب م یرسانه مل

 یهاشبکه در ینیبرنامه د شود،یشبکه نشان داده م یکدر  یپرطرفدار

 .داشت دنخواه ینندهچندان ب یگرد
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ـ نبود توازن و تعادل در شبکه  سيماوهای مختلف صداپنجم 

شود طور پیوسته برنامه دینی پخش میهای رسانه ملی بهدر بعضی از شبکه

 و در برخی دیگر، بسیار محدود و کم.

ـ پخش برنامه  های بدون مخاطبعتمحور در ساهای کارشناسششم 
های مذهبی نباشند، اغلب در های دینی اگر در مناسبتبیشتر برنامه

های پایانی که مخاطب کم است؛ مانند ساعت شوندپخش می هاییساعت

های خانوادگی مانند فیلم و سریال همواره شب. بعضی معتقدند که برنامه

اند، ون نشستههای نخستین شب که اعضای خانواده پای تلویزیدر ساعت

بسا آن ساعت، کارشناس دینی، مخاطب نخواهد شود و چهپخش می

داشت؛ چراکه اعضای خانواده از یک قشر نیستند. این درحالی است که 

طور ، در همان ساعت ابتدایی شب بهیقرائت یآقا هایی از قرآندرسبرنامه 

توانایی  که کارشناس دینی شود و این، یعنی در صورتیهر هفته پخش می

تواند برای همه اعضای خانواده با هر سلیقه و الزم را داشته باشد، می

 اش را اجرا کند.تفکری برنامه
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 يیاجرا یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 7شکل

 معارف سازمان یگروه و شورا يرانمد 
 

 های ارتباطی با کارشناسانپنج ـ آسیب
ها، نوع دیدگاه و نحوه ارتباط مدیران سازمان با وع آسیبمنظور از این ن

 کارشناسان دینی است و عبارتند از:
ـ توجه  ه جایگاه کارشناس دیني در سازماننداشتن مدیران باول 

تنها مفهومی نخواهند داشت، بلکه اداره ها بدون وجود انسان، نهسازمان

ها و تبدیل دن سازمانها نیز میسر نخواهد بود. حتی باوجود فناورشآن

 هایپخش برنامه
محور در کارشناس

 بدون مخاطب هایتساع

و نقش زمان  گاهیبه جا یتوجهیب
و  یمعارف یهاپخش برنامه
 هاآن نشیچ یچگونگ

 از شیداشتن مالحظات ب
 یهابرنامه در یاسیس اندازه

 ینید

صورت به ینید یهاحذف برنامه
 با تزاحمدر فرض شیپ

 ینیردیغ یهابرنامه

توازن و تعادل در  نبود
مختلف  یهاشبکه

 صداوسیما

 اندازه از شیب شینما
 مایاز س هامنبر

 ی اجرايی هابیآس

 سازمانمعارف  یگروه و شورا رانيمدهای آسیب
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عنوان عامل افزار، در آینده، باز نقش انسان بهای از سختها به تودهآن

حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان باقی خواهد ماند. بنابراین، منابع 

ها هستند که به ها هستند. آنترین منبع برای سازمانارزشبا انسانی،

کنند و درنهایت مسائل و ل ارائه میحداده، راه های سازمانی شکلتصمیم

بخشیده و کارآیی و  وری را کیفیتکرده، بهره مشکالت سازمان را حل

اکنون  (.8-1، صص1389زاده اشرفی و ایلکا، )مهدیدهند اثربخشی را معنا می

مدیران هوشمند، آگاهند که هرقدر در زمینه توسعه و و ارتقای نیروی 

موفقیت، کارآیی و برتری رقابتی سازمان خود  گذاری کنند،انسانی سرمایه

کارشناسان دینی نیز،  (23-3، صص1391)روغنی و دیگران، کنند را تضمین می

مثابه نیروی انسانی اگرچه کارکنان رسمی سازمان صداوسیما نیستند، اما به

های که مدیران شبکه یا تولیدکنندگان برنامه صورتیسازمان هستند و در 

هند در کار خود موفق باشند، ناگزیر باید نوع ارتباط خود با دینی بخوا

 ها را در نظر بگیرند.کارشناسان را بهبود ببخشند و جایگاه آن

ـ   خاص در رسانه به مواردی کارشناسان دینيکردن جایگاه حضور محدوددوم 

هایی رنگ آنان در جایگاهکارشناس و حضور کم ـ مانند کارشناس یا مجری

 ....وریزی، مدیریت ، برنامهگذاریسیاستکنندگی، ارت محتوایی، تهیهنظ :چون
ـ طي  نشدن روند مناسب برای حضور کارشناسان در برنامهسوم 

های اینکه یک کارشناس ابتدا در رادیو حضور پیدا کند و بعد از آن به شبکه

 صورتهای تولیدی حاضر شود، باید بهتلویزیونی استانی و سپس در برنامه

علمی اجرا گردد؛ چراکه نباید کارشناسی را که برای بار اول به استودیو 

آید، برای برنامه زنده و مستقیم دعوت کرد. یکی از کارشناسان دینی می

 د؟یکنیم باور بود، زنده برنامه، ونیزیتلو در رفتم اول باربرای »بیان کرد: 
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 زیچ ک، یهدفع کی من دیشا. بود جالب خودمی برا، است جالبی لیخ

 1«.رفتممیزنده  برنامهبه  هامدت تا من آن، هیعل، نیا هیعل، نظام هیعل گفتم

ـ غلبه رفاقت بر شایسته  ساالریچهارم 

غلب سازان، بنابر اذعان خودشان و نیز اکنندگان و برنامهبیشتر تهیه

ای را برای شناخت و دعوت شدهکارشناسان دینی، مسیر مشخص و تعریف

اید شها یا ها، سفارشواسطه رفاقتکنند، بلکه بهسان طی نمیاز کارشنا

ه تطمیع و تهدیدهایی، از کارشناسان یا غیر کارشناسانی که در جایگا

ن آید که متأسفانه ایگیرند، دعوت به عمل میکارشناس دینی قرار می

ازمان سهای های دینی، بلکه در بسیاری از برنامهتنها در برنامهمعضل نه

 ت.شده تبدیل شده اسساالری، به عنصری فراموششود و شایستهه میدید

ـ نادیده  ای کارشناسان دینيهای رسانهگرفتن سابقه فعاليتپنجم 
ها و خواهند براساس رفاقتبسیار دیده شده است که مدیرانی که نمی

دنبال متخصص دینی سالیق شخصی، کارشناس دینی انتخاب کنند و به

که اهمیت حالی ها توجهی ندارند؛ درای آننه به سابقه رسانههستند، متأسفا

 قدرت و مهارت بیان در رسانه، کمتر از تخصص نیست.

ـ نبود پذیرایي مطلوب از کارشناسان دیني  ششم 
یی بعضی از کارشناسان دینی که در تهران ساکن نیستند، از نبود پذیرا

 قد بودند که به محضمند بودند و بیشتر معتمطلوب و درخور شأن گله

ی برای شوند؛ بدون اینکه مجالرسیدن به سازمان، مستقیم وارد استودیو می

 استراحت وجود داشته باشد.

                                                 
عنوان کارشناس دینی ، بهیوهیسپان تینده نیز اولین حضور در رسانه ملی را در یک برنامه زنده، در شبکه . نگار1

 ا بررسی کند.رتجربه کرد؛ بدون آنکه کسی تسلط بر زبان اسپانیایی یا محتوای مورد نظر برای ارائه 
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ـ نبود مهمان  سرا در تهران برای کارشناسان دیني مسافرهفتم 
نبود مکانی برای استراحت کارشناسان دینی در سازمان صداوسیما، کار را 

پایتخت ساکن نیستند، سخت کرده است؛ چراکه  برای کارشناسانی که در

گردند. البته برخی از کارشناسان بعد از ضبط، مستقیم به شهر خود بازمی

بیان کردند که بعضی از اوقات مجبورند یک شب را در هتل و با هزینه 

که اگر در صداوسیما محلی برای استراحت شخصی اقامت کنند؛ در حالی

عوین وجود داشت یا در صورت وجود، شبانگاهی کارشناسان و مد

کرد، کردن آن محل برای کارشناس تالش میساز برای هماهنگبرنامه

 مندی از کارشناسان غیر ساکن در تهران، بیشتر بود.امکان بهره

ـ نبود   ينیشبکه با کارشناسان د رانیمد يميارتباط صمهشتم 
داشتند و بیان کردند  یکی از مسائلی که بعضی از کارشناسان دینی از آن گله

این است که بسیاری از اوقات، مدیران شبکه یا گروه، حتی درب اتاقشان 

 کنند که با کارشناسان دینی ارتباط حداقلی بگیرند.را باز نمی

 های ارتباطی با مخاطبانششـ  آسیب
های ارتباطی با مخاطبان، نوع دیدگاه و نحوه ارتباط مدیران منظور از آسیب

 ا مخاطبان رسانه ملی است که عبارتند از:سازمان ب

ـ نبود نيازسنجي برای توليد برنامه  های دینياول 
ای یعنی نوع برنامه، ساعت پخش، موضوعات مورد نیاز و طراحی برنامه

را که مورد نیاز مخاطب بوده و مطابق سلیقه او باشد، از طریق نیازسنجی 

ی برای فرایندنظران، تقاد صاحباما متأسفانه، به اعتوان به دست آورد؛ می

نیازسنجی از مخاطب، برای برنامه کارشناسی دینی در سازمان صداوسیما 

های کارشناسی دینی را ذکر کرد وجود ندارد. شاید بتوان بسیاری از برنامه

که هیچ سنخیتی با نیازهای امروز جامعه نداشته باشند و گرهی از مشکالت 

 جامعه را باز نکنند.
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ـ   های دینيهای کيفي از مخاطبان برای برنامهنبود نظرسنجيدوم 
صورت مستقیم با آن درگیر هایی بود که نگارنده بهاین امر، یکی از آسیب

رسید، تنها ازحیث کمّی بوده، هایی که به دست میبود؛ چراکه نظرسنجی

کرد و در پاسخ به درخواست گرفتن درصد مخاطبان هر برنامه را بیان می

شد که نظرسنجی ازحیث کیفیت برنامه برای های کیفی، گفته مینجینظرس

 شود.های دینی انجام نمیبرنامه

ـ نبود اثرسنجي برنامه بر مخاطبان  سوم 
عدم بررسی اینکه هر برنامه، جدای از جذب مخاطبان، چه مقدار توانسته 

در  هایی است کههای آنان اثر بگذارد، یکی از آسیبروی رفتار و اندیشه

های حوزه کارشناسی دینی وجود دارد. متأسفانه حتی اگر بهترین برنامه

کارشناسی دینی هم تولید شود، درنهایت با یک نظرسنجی از مخاطبان 

های شان برای دیدن برنامهها به برنامه و نیز پیگیریممکن است عالقه آن

ه است دینی بعدی مشخص گردد؛ اما اینکه چه مقدار این برنامه توانست

ها تأثیر مثبت بگذارد، امری است که روی اندیشه و افکار و نیز عملکرد آن

اثرسنجی، »باره معتقد است: ایندر  یجالل یآقااز آن غفلت شده است. 

غیر از نظرسنجی است؛ در واقع، اثرسنجی برای بررسی تأثیرات برنامه بر 

ن نسبت به برنامه ها اکثرا درباره نظرات مخاطبامخاطبان است و نظرسنجی

 «.است

ـ نبود شناخت جامع مدیران نسبت به مخاطبان رسانه ملي  چهارم 
نظران، یکی از مشکالت بزرگ سازمان را، نداشتن شناخت کامل صاحب

دانستند. آقای رکنی این امر را چنین و جامع مدیران نسبت به مخاطبان می

هستند که در  ین، مخاطب کسایرسانه مل رانیازنظر مد»دهد: توضیح می
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کانال  م،یعمل نکن عاند و اگر ما سریگرفتار شدهی منجالب فساد و تباه

 نیو ا دهندیم رییتغ یاخالق ریغ هایسمت کانالخود را به ونیزیتلو

است  یدر حال نیبکشند. ا رونیب هچا نیها را از اآن دیهستند که با رانیمد

 یسوبه ازیدست ن ،:تبیاهل عظیم از مشتاقان معارف یادیکه تعداد ز

غافل  ،میعظ تیظرف نیاز ا ،ارشد سازمان راناند و مدیدراز کرده یرسانه مل

 «.هستند تفاوتیب ،نسبت به آن ای
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  یارتباط یهایبدهنده آسو سازمان يهپا ینشبکه مضام. 8شکل

 سازمان معارف یگروه و شورا يرانمد

مطلوب از  ییرایپذنبود 
 ینیکارشناسان د

کارشناسان حضور  کردنمحدود
 خاص در رسانه به مواردی

 یسرا در تهران برامهمان نبود
 مسافر ینیکارشناسان د

های گرفتن سابقه فعالیتیدهناد
 ای کارشناسان دینیرسانه

نداشتن مدیران به جایگاه توجه
 کارشناس دینی در سازمان

 رانیمد یمینبود ارتباط صم
 ینیشبکه با کارشناسان د

از  یفیک یهاینبود نظرسنج
 ینید یهابرنامه برای مخاطبان

 دیتول یبرا اثرسنجی نبود
 ینید یهابرنامه

 رانیمدجامع ناخت نبود ش
 ینسبت به مخاطبان رسانه مل

روند مناسب برای  نبود
 حضور کارشناسان 

 

 غلبه رفاقت بر 
 ساالریشایسته

 

های ارتباطی با آسیب

 کارشناسان دينی

 نابا مخاطب یارتباط یهابیآس

 سازمانمعارف  یگروه و شورا رانيمدهای آسیب

 دیتول یبرا یازسنجینبود ن
 ینید یهابرنامه
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 سازانبرنامه به مربوط یهابيآسب( 

سازان هایی است که به برنامهسازان، آسیبهای مربوط به برنامهآسیب زر امنظو
سازی برای کارشناسی دینی و تولید برنامه دینی را شود و کار برنامهوارد می

 کند که در پنج حیطه زیر وجود دارد: به اختالل و مشکل دچار می

 سازانبرنامه یساختار یهایبدهنده آسسازمان ینشبکه مضام. 9شکل
 
 

 یزيربرنامه یهابیآسيکـ  
مدت و بلندمدت ریزی کوتاهها، نبود برنامههایی است که منشأ آنمنظور آسیب

 سازان است و عبارتند از:توسط برنامه

ـ نبود نقشه راه برای توليد برنامه  های دینياول 

تأسفانه ساز باید برای برنامه دینی خود یک نقشه راه داشته باشد؛ اما مبرنامه

 یدوان یآقاکه ها وجود ندارد. چناناین نقشه راه در بسیاری از برنامه

های آسیب
 ریزیبرنامه

های آسیب
 اجرایی

های آسیب
ارتباطی با 
 کارشناسان

های آسیب
نیروی 
 انسانی

های آسیب
ارتباطی با 
 مخاطبان

 هایآسیب

 ساختاری

 سازانبرنامه
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 .نداردوجود شده در طول سال برنامه حساب یبرا ،نقشه راه کی»گوید: می

محرم  یبرا دیافتند که باتازه به فکر می ،رسدمحرم که میماه در آستانه 

ده آمدند، گفتم اگر شما سراغ بن ادیون زاست که چبارها شده  .چه کار کرد

حساب و  یرو دییایاز قبل ب د،یمحرم برنامه داشته باش یقرار است برا

بکنم  میمطرح شود و بنده هم وقتم را تنظ دیبا یچه مسائل دینیکتاب بب

 یهنوز شورا ندیگویماما در پاسخ  برنامه داشته باشیم؛موقع بتوانم به

دفعه تماس  کی ،ه محرمب ندهدو سه روز ما .است نگرفته میمعارف تصم

از آنجا عالیات به عتبات  میببر شما را میخواهیمبیا، که آقا پاشو  رندیگیم

با  توانمینم اصالًمن دو سه سال است گفتم پخش کنیم. البته برنامه زنده 

 د،یطرح ندار د،یبرنامه ندار ،یدقدر درک ندارنآشما  شما همکاری کنم،

که هروقت  ستمیبنده که کارمند و کارگر شما ن ؛کرد یزیرموقع برنامهبه دیبا

طرف فرصت داشته باشد، بتواند مطالعه  دیبا .دیاوریبمرا  ،دلتان خواست

 نمیبمی مایدر صداوسکه ها است من سال ،بنابراین ؛نو بزند رفکند، ح

 «. صورت است نیبه ا وضعیت
ـ مبتني  های قبليامه و پژوهشهای دیني بر طرح، برنبرنامه برخي نبودندوم 

های خود اظهار داشتند که بدون بسیاری از کارشناسان دینی در مصاحبه

که سؤال آید و هنگامی هیچ پژوهش و تحقیق قبلی از ما دعوت به عمل می

دهند: ها و مطالبی در برنامه باید گفته شود، پاسخ میکنیم چه حرفمی

  .پسندیدهرآنچه شما می
ـ نبود تقویم  سازکاری برای برنامه سوم 

 ،در طول سال قاًیدق دیبا»ی قائل است: بوشهر ینیحس یآقاباره نیز ایندر 

شود اعالم کنند، آن موقع حوزه مجبور می وجود دارند،که را  ییهامناسبت
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نبود این نظم کاری، باعث دعوت از «. کار نیا یکند برا تیکارشناس ترب

ها حضور دارند یا مطلبی برای رنامهشود که یا مکرر در بکارشناسی می

 یکس گریو د ،آقا حاج نیفقط هم یعنی»گوید: گفتن ندارند. آقای بیات می

استفاده  آقا حاج نیاز ا ی. تا کجا و تا چه زمانستیمملکت ن نیدر ا

ها؟ در در همه برنامه کنند؟یدعوت م یاز و ییهاچه برنامه یبرا شود؟یم

 هیاالن در حوزه علم !شودینم نکهیها؟ ااسبتها؟ در همه منهمه شبکه

 کیمحدود نشود به  ینیکارشناسان د دی. بادوجود دار یفراوان یهاتیظرف

. ییسودجو ایمغرضانه است  میو بگو مقضاوت کن خواهمیتعداد. نم

ها، اضطرارها، نداشتن از آن به جنس کار رسانه و ضرورت یبخش

 یبرا کهیحال دارد. در یدن برنامه بستگبوینودقهیدرست، دق یزیربرنامه

 ،ساالنه میتوانیبا کارشناسان خوب م ی،دیتول یهااز برنامه یاریبس

را  مانیهابرنامه ح،یصح تیریمد کی، در زمان مناسب، با میکن یبندزمان

 یلیهستند؟ خ ینود قهیما دق یها. مگر چند درصد برنامهمیکن یسامانده

. شما میدار میتقو رها را دمناسبت نیهستند و ما ا یبتما مناس یهااز برنامه

و  یدببند یدتوانیدرصد کار را م80 د،یروز باشبه دیخواهیم یلیخ

 ..«.یدبگذار یاو لحظه دیجد یکارها یسر کی یدرصدش را برا20
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 سازان سازمانبرنامه يزیربرنامه یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 10شکل

 

ـ آسیب  جرايیهای ادو 

سازان در هنگام هایی است که به نحوه عملکرد و اجرای برنامهمنظور آسیب

 شود و عبارتند از: ضبط و تولید برنامه وارد می
ـ یکنواخت  های دیني به کارشناس و مجری در استودیوشدن برنامهاول 

های اینکه در بسیاری از موارد کارشناسان دینی و مجریان در استودیو

کنند و درنهایت در ایام مناسبت شهادت و والدت رنامه را تولید میتکراری، ب

بودن شود، نشان از یکنواختبرنامه تولید می :در حرم ائمه معصوم

 های دینی دارد. برنامه

 
 

نبود تقویم کاری 
 سازبرای برنامه

نبود نقشه راه برای تولید 
 های دینیبرنامه

ای هنبودن برنامهمبتنی
دینی بر طرح، برنامه و 

 های قبلیپژوهش

 نسازامربوط به برنامه یهابیآس

 ريزیهای برنامهآسیب



    نظرانطراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر صاحب 110

 

ـ انحصار برنامه  های دیني به کارشناس و مجریدوم 
 شود و درنهایتهای دینی به کارشناس و مجری محدود میاغلب برنامه

در استودیو وارد  همدر بعضی از موارد، تعدادی از جوانان دانشجو را 

که باز هم، همان انحصار در بیان کنند تا کمی فضا بازتر شود؛ در حالیمی

 کارشناس و مجری وجود دارد.

ـ نبود نوآوری در موضوعات  سوم 
های سازان به موضوعات جدید و نو، یکی از آسیبنپرداختن برنامه

بندی برای موضوعات ی دینی است. آقای رکنی درباره تقسیمکارشناس

بارها  های دینی، قائل است که این موضوعات دو نوعند: یکی اینکهبرنامه

 هیهستند و پا هادهیبراساس شن ایاز آنان  یاریکه البته بس است تکرار شده

مردم  یبرا یتیجذاب گراند، دیکه ازبس تکرار شدهنیا ایندارند  ینیو د یعلم

 نیا دیبا یعصورت طبیاند که بهبازگو نشدهو دوم اینکه  کنندینم جادیا

با  یمرکز. بنابراین، ردیقرار گ سازان معارفیبخش مورد توجه برنامه

 هایبرنامه یتمام دیبا یاسالم هایشکل پژوهاداره هایتیمأمور

کند و  یرا رصد و بررس 7درباره امام رضا ـ عنوان مثالبهـ شده دیتول

مجموع به چهل مورد از در ،شدهدیتول هایبرنامه نیا یاعالم کند که تمام

 دو بای کرده اشاره 7االئمهثامن حضرت رهیصد مورد معارف مربوط به س

  پرداخته شود. یدرستبه زین گریبه شصت مورد د

 شناسي پيوسته برای برنامه دینيچهارم ـ نبود آسيب
دنبال ساز آن نداشته باشد، بهی برنامهای اهمیتی براوقتی برنامه

بیش نیز دیده شده است خود نیز نخواهد بود. البته کما شناسی برنامهآسیب

دنبال سازانی هستند که برای باالبردن کیفیت برنامه خود، بهبرنامه

 باشند.شناسی از روند تولید و پخش برنامه میآسیب
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ـ تکراری  اسي دینيبودن دکور و فضای کارشنپنجم 
محور، باعث های کارشناسیویژه در برنامهنبود تغییر در فضای استودیو، به

کند تا برنامه را خستگی مخاطب شده و چندان رغبتی برای او ایجاد نمی

طور که آقای ماندگاری معتقد است تا مردم یک روحانی مشاهده کند؛ همان

صورت اوست و به بینند، یک کتابخانه پشت سرو کارشناس دینی را می

 دوربین، بدون هیچ جذابیت بصری باید سخن بگوید. تک

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 سازان سازمانبرنامه يیاجرا یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 11شکل
 

 

 های نیروی انسانیسهـ  آسیب
هایی است که به اندیشه، تفکر، اعتقادات، تخصص، تجربه و منظور آسیب

 شود و عبارتند از:رنامه وارد میسازان و عوامل بآگاهی برنامه

بودن دکور و فضای تکراری
 کارشناسی دینی

 نبود نوآوری در موضوعات
 شناسی نبود آسیب

 پیوسته برای برنامه دینی

 نسازامربوط به برنامه یهابیآس

 های اجرايیآسیب

 های دینی به کارشناسبرنامهانحصار 
 و مجری

شدن برنامه به کارشناس و یکنواخت
 مجری در استودیو
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ـ وجود برنامه  علوم اسالمي سازان ناآشنا با اصطالحات واول 
ترین مشکل این بخش را نبود شناخت عمیق معارف شاید بتوان بزرگ

سازان دانست. یکی از دالیلی کنندگان و برنامهدینی و علوم اسالمی نزد تهیه

وعات تکراری نیز شده است، همین های دینی با موضکه باعث تولید برنامه

ساز از کارشناس دینی همواره یک باشد. زیرا مادامی که برنامهامر می

موضوع تکراری را درخواست کند، برای کارشناس دینی چندان مجالی 

آنکه ممکن است برای کارشناس برای تغییر موضوع برنامه نیست. حال 

ساز، به علت کننده یا برنامهدینی اهمیت موضوع، دوچندان باشد، ولی تهیه

نبود شناخت نسبت به موضوع، اهمیتی نیز برای آن قائل نشود. آقای 

که موضوعات قرآنی هنگامی»کرد: باره بیان میاین محمدحسین عظیمی در

دادم، کنندگان شبکه قرآن توضیح میجدیدی را برای تولید برنامه، برای تهیه

شاید بتوان گفت «. ن موضوعات را نداشتندسواد فهم و درک ای اصالًها آن

شده که دلیل این معضل، نگاه عوامانه به دین در سازمان بوده است که باعث

 سازان نیز نگاهی عمیق نداشته باشند.برنامه

 کننده موفقهيته یجاه موفق ب انیمجردوم ـ 
 دینی های کارشناسیطبق نظر کارشناسان، مادامی که سازمان صداوسیما، برنامه

کنندگانی واگذار کند که دارای تحصیالت دینی کمتر از مجریان خود را به تهیه

های باکیفیت بود. این مورد نیز به سبب توان منتظر برنامهبرنامه باشند، نمی

ساز، بار نداشتن شناخت خود را بر دوش همان دلیل قبل است که برنامه

عات اسالمی و شناخت دینی دهد و حاضر نیست مطالمجریان موفق قرار می

 خود را افزایش دهد.
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ساز از نيروهای متخصص و متعهد در نکردن برنامهسوم ـ استفاده
 های دینيبرنامه

های دینی این است که گاهی دیده شده است یکی دیگر از مشکالت برنامه

هستند، چندان  ساز مشغول تولید برنامهنیروهایی که تحت نظر یک برنامه

دهند. اصطالح دل به کار نمیی به تولید کارهای دینی نداشته و بهاعالقه

 ،مایما در شبکه پنج س»دهد: ، با ذکر یک مثال چنین توضیح میتورنگ یآقا

 میهم کرد تیبود و ن 7امام زمان یکه برا میرا داشت یعطر عاشقبرنامه 

. مویا برهو به مساجد و امامزاده منیگمنام شروع ک یکه از جوار مزار شهدا

داخل  ،برنامه نیاکه  گفتندیهمه استرس داشتند و م م،یکه رفت یاجلسه نیاول

از  رونیفراهم است. ب زیچو همه دیآیداخل نم یبهتر است و کس ویاستود

همه  !نزند یحرف تیوسط جمع یکیکه  شودیاسترس وارد م یلیخ ،ویاستود

هم  کنندههیه صدا ندارد و تهبرنام میدیما د .هم استرس داشتند و نگران بودند

تالش کرد تا صدا درست شود. صدابردار را صدا زدم و گفتم مشکل شما 

 انیپناه یو آقا کنندههیاست و کار من و ته 7کار امام زمان نیا ست؟یچ

را در  هامیس نیچند تا از ا م،یدروغ بگو توانمی. گفت من به شما که نمستین

 ،کنندههیته یبداخالقدلیل . به کندیم یاحترامیببه من  کنندههیآوردم. گفت ته

همه عوامل از جمله صدابردار  میبگو خواهمی. مه بودکردکل برنامه را مختل 

 «.مهم هستند ،و کارگردان ربرداریو تصو گرنیو تدو

توجهي به ضرورت ارجاع مردم به حوزه و روحانيت، و چهارم ـ بي
 توجهي به اهميت مراجع تقليدبي

نظران از آن نام بردند، همین امر هایی که بسیاری از صاحبمسئلهکی از ی

های کارشناسی دینی، باید مردم را به منبع اصلی شناخت است که در برنامه

 های علمیه سوق داد.دین، یعنی حوزه
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ـ نگاه مقطعي  های دینيداشتن به مباحث دیني در مناسبتپنجم 
طور افراطی صداوسیما به :صومدر ایام شهادت و والدت حضرات مع

کند و در دیگر روزها های کارشناسی دینی پخش میها برنامهدر تمام شبکه

 شود.صورت تفریط برنامه دینی پخش میبه
ـ سکوالر  سازان دینياندیشيدن بعضي از برنامهششم 

تصویرکشیدن حاکمیت دین در تمام دنبال بهساز بهکه برنامههنگامی

دگی نباشد و فقط دین را محدود به بخش کوچکی از زندگی های زنعرصه

 ببیند، سکوالر اندیشیده است.

ـ نبود هنر طراحي برنامه دیني در نزد برنامه  سازهفتم 
اینکه چطور برنامه دینی شروع شود و چگونه خاتمه یابد تا بتواند بیشترین 

برخی از اثربخشی را روی مخاطب داشته باشد، یک هنر است که متأسفانه 

 یهنر طراح»گوید: می اسرین یلطف یآقاسازان آن را ندارند. برنامه

، مقدار نور زیم یشکل ظاهر ی،قیموس، نور، دکور یمعنبه ینید یهابرنامه

نیست، گرچه مهم است؛ اما این موارد، طراحی هنری  نیبردو هیزاوو 

حی برنامه ایشان آنچه را که اهمیت بیشتر دارد، هنر طرا«. برنامه است

داند؛ یعنی برنامه با چه بحثی شروع شود و به کجا خاتمه یابد تا چه می

 هایی به مخاطب منتقل شود.پیام

ـ توجه  های دینيسازان به قالب برنامهنکردن برنامههشتم 
مطرح  ینید یکه در عرصه کارشناس یاز مباحث یکی»گوید: آقای بیات می

قرار  یارا در کدام قالب برنامه ینید هاست؛ کارشناسقالب برنامه ،است

 میصورت مستقرا به ینیحضور کارشناس د تیظرف ی،اهر برنامه ایآ ؟میده

 ای میکن انیمخاطب ب یرخ برا به و رخ میرا مستق مانینید امیدارد که ما پ

 میمستق بایتقر امشیاست که پ ییهااز بخش ینید یرشناسچون کا ر؟یخ
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 ریباشد که بتواند در لفافه و غ یآدم فن کی ،کارشناسآن  نکهیمگر ا ؛است

 شتریب ؛هستند گونهنیا یالبته کمتر کسان .مورد نظرش را بدهد امیپ ،میمستق

 «.دنزنیحرفش را با مخاطب م ح،یصر یلیافراد خ

ـ حضور مجریان ضعيف در کنار کارشناسان خبره در برنامه  های دینينهم 
مه دینی نتواند به هدف خود که جذب و تأثیر شود برناباعث می مسئلهاین 

روشن است که اگر مجری با مباحث  کامالًمثبت در مخاطب است، برسد. 

 خانمهای ناشایستی بزند. دینی آشنایی نداشته باشد، ممکن است حرف

رفته  یکارشناس ک، یمیداشت یمجر کیما »دهد: چنین توضیح می یجالل

. کارشناس گفت که سخن بگویدکار  باره موضوع اهمیت و ارزشبود در

 نیا یکدام آدم احمق :گفت ی بالفاصلهاست. مجر حیتفر ،کار ندیگویم

گفته  ،حرف را زده است؟ کارشناس هم نه برداشته بود و نه گذاشته بود

 «.گفترا مینیا دینبا یمجر خب! آنتن یرو ؛است ثیحد نیبود ا

ـ استفاده از مجریان با دلبری  نههای زنادهم 
شاید این حرف برای مجریان محترم بسیار سنگین بیاید؛ اما خانم جاللی 

های های اخیر، برخی از مجریان برنامهمعتقد است که متأسفانه در سال

گیرند و برای آنکه بتوانند گفتن، حاالت زنانه به خود میدینی در سخن

ان مردانه گویند که چندآرامش را به مخاطب منتقل کنند، با لحنی سخن می

 ؛دیکن لیقرآن را تحل یمایشما س»کند: آید. ایشان چنین بیان میبه نظر نمی

 یهایدلبر ،قرآن یمایمرد س انیتمام مجر ،زن ینبود عنصر مجر دلیلبه 

مرد  انیدلبرانه مجر یرفتارها ندیشناس بنشروان !دیزنانه دارند! احصا کن

 ینظر کارشناس نی. ادییبگو کنمی. اگر اشتباه مدکن ستیقرآن را ل یمایس

رفتار  دیکن ستینداشته باشد. ل ادگذار ممکن است اعتقاستیس ،است
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 معموالً انمرد یهایمجر بیشتراتفاق در  نیا .ی راشکل نیزنانه ا یهایدلبر

که گفتم نگاه  یزانیم نیاست. با ا شتریب یلیقرآن خ یمایدر س یول ،هست

 یمجر ی،میعباس سل ی. آقادینداررا ی میسلی آقا گریشما د یعنی ؛دیبکن

نظر  نی! ادیکن یو به من معرف دیکن دایو پ دیاالن بگرد بت،یبا آن ه یقرآن

طور به«. دهندمی ییهشدارها کیرسانه  یهااست. کارشناس یکارشناس

توان گفته ایشان را عمومیت بخشید، اما به دور از حقیقت نیز قطع نمی

ویژه نزد کارشناسانی های دینی و بهدر برنامهشود نیست؛ چراکه مشاهده می

کنند، مجریانی که درباره مباحث عرفانی و اخالقی با لحنی آرام صحبت می

حضور دارند که به دلیل حفظ آرامش، از حالت کالمی یک مرد خارج 

 گیرند.شده، حالتی زنانه و دخترانه به خود می

ـ بي  پيشنهادها و انتقاداتبه دریافت  سازاناهميتي برنامهیازدهم 
دنبال واضح است هر کارشناسی که برای کار و تولید خود دل بسوزاند، به

من »گوید: عنوان مثال، آقای رکنی میید. بهآرفع نواقص و عیوب آن برمی

شدن بهتر ی. براخوانمیم شود،یکه به برنامه ارسال مرا  هاییامیتمام پ

ها است که چرا از مرکز پژوهش نیف من ادارم. حر اجیها احتبرنامه به آن

 یبه برنامه من بکند. کس یانتقاد ای شنهادیکه پ ردگییبا من تماس نم کسی

را به من تذکر  راداتمیو ا ردگییحتما با من تماس م ،که دغدغه داشته باشد

دغدغه و  دلیلبه دیکار با نیبلکه ا ست،ین یکار ادار کی نی. ادهدیم

دلسوز  کیدارد که  ازساز نیهبرنام کیکه  دیبدان نیقیرا  نیباشد. ا یدلسوز

 «.کندیحتما از آن استقبال م]او هم[ و  دیاو را بگو هایرادیا
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 سازمان سازانبرنامه یانسان یروین هایآسیب يهپا ینشبکه مضام. 12شکل

 های ارتباطی با کارشناسان دينیچهارـ  آسیب
سازان با گیری برنامهه شناخت و ارتباطهایی است که به نحومنظور آسیب

 ها عبارتند از:کارشناسان دینی وارد است. این آسیب

 رد خبره کارشناسان کنار در فیضع انیمجر حضور
 ی دینیهابرنامه

 در ینید مباحث به داشتن یمقطعنگاه 
 ینید یهامناسبت

 نزد در ینید برنامه یطراح هنرنبود 
 سازبرنامه

 نسازابه برنامه مربوط یهابیآس

 های نیروی انسانیآسیب

سازان به دریافت اهمیتی برنامهبی
 پیشنهادها و انتقادات

 وتوجهی به ضرورت ارجاع مردم به حوزه بی
 دتقلی مراجع تیاهم به یتوجهیبروحانیت، و 

 قالب به سازانبرنامه نکردنتوجه
 ینید یهابرنامه

 نسازابرنامه از یبعض دنیشیاندسکوالر
 ینید

 تاصطالحا با ناآشنا سازانبرنامه وجود
 یو علوم اسالم

 کننده موفقهیته یجا هموفق ب انیمجر

 یرویساز از نبرنامهن نکرداستفاده
 های دینیدر برنامه متخصص و متعهد

 با انیمجر از استفاده
 زنانه یهایدلبر
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ـ دعوت برنامه  های تکراریسازان از چهرهاول 
دهد تا ساز ترجیح میبه علت دسترسی آسان به کارشناسان قدیمی، برنامه

اند، هتجرباز همان کارشناسانی که نه مشکل ورود و خروج دارند و نه بی

طور قطع دیگر برای که این روند ادامه یابد، بهصورتی استفاده کند؛ اما در 

 مخاطب، برنامه جذابیتی نخواهد داشت.

ـ دعوت برنامه  جای جوان سازان از کارشناسان غير جوان بهدوم 
ها پختگی شود، آنسازان دلیل این امر پرسیده میکه از برنامههنگامی 

کنند. آقای تراهی ر نسبت به کارشناسان جوان را بیان میتکارشناسان مسن

            م،یرآویکه ما م یکارشناسان معارفاغلب »گوید: باره میاین در

 نکهیدارند. ا ینسِ تیشأن ست؟ی. علت آن چستندیاتفاقشان جوان نبهبیقر

 سکیر ستیحاضر ن ویراد ای ونیزیتلو یعنیچه؟  یعنی ،دارند یسن تیشأن

 یعنی ؛ردیپذیمرا ن ییخطا نیترکوچک یاز کارشناس معارف ،پس .بکند

 ،امدیرا دارد و آن پ یافکار عموم در واکنش نیترخطا، بزرگ نیرتککوچ

کارشناس  کی یعنی ؛گلوله برف است رمی. من تعبی خواهد بودمنف اریبس

رسانه است  هیهم عل ،یهفته افکار عموم کیو  زندیم یآورند و حرفمی

 یکس ،؛ بنابراینمیجمع کن میتوانینم گریها را دآن .است نید هیو هم عل

 زانیم دیشود، با ونیزیو تلو ویراد یکارشناس معارف دیایخواهد بکه می

 نکهیا لیبه دل یعنی .دشمخصوصا اگر جوان با ؛آن کمتر باشد یخطا

 االحاصطبه دلیل این است که  ند،نکنمی تیجوان رعاکارشناسان  ندیگویم

 ،رودیخرده سن که باال م ی یک. ولستیجسور است و حواسش ن

 گریمنبر که د یقدر رفته باالنآبنده خدا  نیا گری. دشودیکار مفظهمحا

«. دهدینشان م یچه واکنش فتدیاتفاق ب نیداند که االن اگر ایم ؛دهیهمه را د
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سان، بتوان کردن خطاهای کارشناعنوان یک راه حل برای کمالبته شاید به

های به این مورد نگاه کرد، اما این امر باعث جدایی نسل جوان از برنامه

ها شده و باعث اختالف نسل ،دینی خواهد شد؛ چراکه اختالف سنی باال

 کنند.های پیر و جوان، دیگر زبان مشترک نیز پیدا نمیامروزه نسل

ـ   ارائه مباحث  یابر یحوزو ريو غ يروحان رياستفاده از کارشناسان غسوم
 نیحوزه د يتخصص

شود مخاطب اندازه کارشناسان دینی غیر معمم، باعث میاز  نمایش بیش

تواند انجام دهد، همان کار معممین سؤال کند، حال کاری که غیر معمم می

 باشد؟ دیگر به لباس روحانیت چه نیازی میپس است، 

ـ تصور اشتباه برنامه  ویژه روحانياندیني، بهسازان از کارشناسان چهارم 
ها و شبهات باشد، گوی تمام سؤالاین تصور که یک روحانی باید پاسخ

 یآقاسازان نیز وجود دارد؛ امری خطاست و این موضوع در بین برنامه

و در رسانه  ستندین یکه روحان یانیآقا»باره بیان کردند: ایندر  یرفعت

 ؛تخصص دارد یوم اسالمدر همه عل یروحان کیکنند یم الیخ ،هستند

 ،باشد البالغهنهجکنند، در یآقا را دعوت م نیهم ،باشد یریچه بحث تفس

کنند، در یرا دعوت م نیهم ،کنند، در فقه باشدیآقا را دعوت م نیهم

 ،یاجتماع ،یفلسف یهادر بحث ،کنندیرا دعوت م نیهم ،باشد دیعقا

 کیاز  ستندین یحوزوکه  یکه کسان یشناسی و... . تصور اشتباهروان

 «.علوم استجامع  او کهاست  نیا ،دارند ینیکارشناس د کیو  ویحوز

ـ بررسي  مخاطباننيازهای  کارشناسان دیني باهای توانمندینکردن توازن پنجم 

ساز باید قبل از دعوت از کارشناسان دینی، ببیند آیا این کارشناس برنامه

امه را دارد یا خیر؟ گاهی دیده شده توانایی پاسخ به نیازهای مخاطبان برن
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های کودک و نوجوانان است در حالی بعضی از کارشناسان دینی در برنامه

 ند.رند که توانایی ارتباط با این قشر را نداکنمیحضور پیدا 
ـ بي  ساز به اعالم تعداد جلسات، زمان و محتوای برنامهتوجهي برنامهششم 

 به کارشناسان
 اند، این مورد است. آقایه کارشناسان بیان کردهیکی از مشکالتی ک

در مورد  زنندیبه من زنگ م»گوید: عظیمی چنین می نیدمحمدحسیس

چند جلسه را حالل  یکسب روز دیگوینم اصالًخب  ؛حالل یکسب روز

 نیا[ مثالً] ؛ریخ ای شودیتکرار م اند؛نگفته ایقبال گفته شده  ؛گفت دیبا

 اصالًمطالب بگو.  نیاز ا ایتو ب ]حاال[ ماه گذشته کیمطالب گفته شده در 

برنامه  کیکه شما  ستین نیهدفش ا اصالً ،دهکننهیداند تهینم یزیچچیه

 اصالً. ردیپولش را بگ ،است که برنامه پر بشود نیهدفش ا ،یدارائه کن یعلم

 «.میگویمن چه م ببیند دهدیگوش نم

ـ   سازبرنامهزد حان چهره کارشناس بر علم او نجرهفتم 
دنبال جذب مخاطب باشد و سازی است که فقط بهاین آسیب برای برنامه

موارد دیگر، برایش چندان اهمیتی نداشته باشد. همچنین این کارشناس 

هایی است که در دینی آیا شرایط الزم دیگر را دارد یا خیر، یکی از آسیب

 این حوزه وجود دارد. 

ـ نبود پشتيبان محتوای  های دینيي در استودیوی برنامههشتم 
نظران بیان شده است، نبود پشتیبان یکی دیگر از مواردی که توسط صاحب

عنوان مثال، آقای رفعتی های دینی است. بهمحتوایی در استودیوی برنامه

در شبکه قرآن و معارف »اند: درباره این مورد، در شبکه والیت چنین گفته

 ،دفعه کی. خوانده استرا سهوا غلط  هیآ ی،کارشناس ملبس روحان ما،یس

که در  ستیگونه نآن ،که در ذهنش است یزیآن چ ،به ذهنش آمده هیآ
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قرآن  نیا ند،یگویکنند و میم پیکل تیاز وهاب یاعده کیقرآن است. بعد 

است.  رگیجور دکی شانهیها آنیا دینگاه کن ؛است انیعیشده شفیتحر

«. ندنبک یریبرداشت تفس ،که خوانده یغلط همان یبعد هم ممکن است برا

به نظر ایشان حضور یک ناظر محتوایی در استودیو برای کمک به 

 کارشناسان ضروری است.

 های قبلبرنامه ازندادن کارشناسان دیني جدید نهم ـ در جریان قرار

های کارشناسان صحبت باربط این امر، باعث بیان مطالب تکراری یا بی

 شد.قبلی خواهد 

 ساز به کارشناس دینيدهم ـ نگاه غلط برنامه
 سازان و کارشناسان دینی این است کهاساسی بین برنامهاز مشکالت  یکی

دینی  نه کارشناس ،ندیبیعامل برنامه م کیعنوان کارشناس را به ،سازبرنامه

سان ساز که کارشنا. این تصور برنامهکنندیمرفتار  اریستشکل دبرنامه و با او به

ها را مانند عوامل برنامه دینی را عوامل برنامه لحاظ کند و ارتباط خود با آن

های آمدن کیفیت برنامهطور قطع باعث پایینتنظیم کند، تصوری است که به

 دینی خواهد شد.

ـ استفاده بد بعضي از برنامه  از حُجب و حيای کارشناسان دیني سازانیازدهم 
ز کارشناسان شنیده شده است که حق و حقوقشان متأسفانه در کالم برخی ا

اند و این ها نیز پیگیری نکردهنشده و آن کنندگان پرداختتوسط تهیه

باره که آقای بیات در اینصورت یک رویه در سازمان درآمده است. چنانبه

، درازمدت و مدتکوتاه در ،انکارشناس حقوق و حق نپرداختن»گوید: می

درباره  یمناسب و درست یهاضاوتق... گذاشت خواهد یجابهی منف آثار

فقط حوزه،  میبگو خواهمیشود. نمینم ینید یدر جمع دوستانه نهادها ،ما

حاکم بر  یروح طیو شرا ایحجب و ح لیندارند. به دل یخوب یهاقضاوت
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 نیقوس چنواهل کش .کنندیمسائل را دنبال نم نیا ،حوزه، کارشناسان

 گاهیجا ،که از حق و حقوق برنامهعوامل  گریبرخالف د ؛ستندین ییزهایچ

 «. کنندخود دفاع می یکارها یو ماد یو مسائل معنو

ارشناسان دیني بعد از ضبط ساز به نظرات کتوجهي برنامهدوازدهم ـ بي
 برنامه

های تولیدی، کارشناس دینی یک آمار اشتباه دهد یا ممکن است در برنامه

ح این اصالدنبال لط بیان کند؛ در این صورت او بهآدرس آیه و روایت را غ

ساز نیز آن بخش را حذف کند؛ اما اشتباه برخواهد آمد و توقع دارد برنامه

ها بعد از ضبط به نظرات آن اصالًکند که در مقابل، کارشناسان دینی بیان می

عظیمی  نیدمحمدحسیس عنوان مثال، آقایشود. بهبرنامه توجهی نمی

 .را غلط خواندم هیگفتم من فالن آ ،کننده برنامه زنگ زدمهیتهبه » گوید:می

 نیگفتم ا ند؛کردیم نیبرنامه را تدوند داشت ند ودر صداوسیما بودها آن

 یزیفهمند من چه چینم اصالً. ندنکرداما گوش ، یدتکه را پاک کن کی

است که جسم من سر صحنه  نی. مهم استیمهم ن شیبرا اصالً. میگویم

اش درست حرف زده باشد، غلط فاحش نکرده باشد، یجردرست باشد، م

 اصالً دیباور کن شود[!] هم غلط خوانده هیآ کیدار نباشد. حاال مسئلهبرنامه 

برنامه  نیکه مسئول است ا یآن کس ؛مسئول ندارد اصالًدهد، یگوش نم

فقط  ؛رودیم هوا یرو یطورنیبرنامه را. برنامه هم ندیبینم اصالً !ندیرا بب

کنند. یم یشان را بررسبرنامه، برنامه یهابکدیو فپیامک  قیها از طرآن

 «. ستیبرنامه چ نینظر خودشان درباره ا بدانند کنندیخودشان نگاه نم اصالً

 سازان به کارشناسان دینيسيزدهم ـ اهانت برخي از برنامه
کنند زان گمان میساطبق نظر بعضی از کارشناسان دینی، برخی از برنامه

توانند هنگام ارتباط با کارشناسان دینی استفاده کنند هر نوع ادبیاتی را می
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عنوان مثال، ها در برنامه، به کارشناس منت بگذارند. بهیا برای دعوت از آن

 دیخواهیشما نم رآقا مگحاج ندیگویمبه من »گوید: می آقای ماندگاری

شما  میکه ما دار دهیبه ما پول بد دیازه باشما ت !آقاحاج ؟...دیمشهور شو

طور قطع به شکست برنامه این نحوه ارتباط به«. میکنیرا مشهور م

گاه حاضر به شرکت انجامد؛ چراکه کارشناس دارای عزت نفس، هیچمی

 ها نخواهد شد. در این برنامه

ـ   ناسان دینيریزی قبلي از کارشهای ناگهاني و بدون برنامهدعوتبرخي  چهاردهم 
گفته کننده هیه تهب»گوید: باره میایندر  یکی از کارشناسان برجسته مذهبی

 ؛کن دایما پ یشما آدمش را برا م،یرا دار ینیما فالن برنامه د شودمی

من  ؛هستند یگریو دنبال کس د ردیگیتماس با خود من م یحت، کنندههیته

کس  میخواستیمنخیر،  ندیگویم د؟یشما از اول دنبال من بود میگویم

که نشد کارشناس  نی. اشما بیایید ، او را پیدا نکردیم، لطفاًباشد یگرید

البته موارد بسیار زیادی داریم که  «.مایصداوس یکردن برادعوت

 های ناگهانی ندارند.ها با برنامه هستند و دعوتکنندهتهیه
ـ مطالبه  ینينکردن محتوای قوی از کارشناسان دپانزدهم 

ساز از کارشناسان مطالب پربار و متقن طلب نکند، به که برنامهصورتیدر

، آسیب محتوایی بافانراقی یآقاشود. آسیب محتوایی در برنامه دچار می

که رسانه  ردیگت میئاز آنجا نش یی،محتوا بیآس»کند: را چنین تعریف می

موضوع  یعنی ؛نشکند از مهماینم ییمحتوا یگرمطالبه ،زبانیعنوان مبه

 میخواهیها مو خانم انیآقا دیبگو ،دهدیدهد، عنوان و سر فصل نمینم

این امر، در زمانی است که برای «. میحرف بزنموضوع  نیراجع به ا

  ساز فقط گزارش کار مهم باشد، نه تأثیرگذاری بر مخاطب.برنامه
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 یارتباط یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 13لشک
 سازمانينی زان سازمان با کارشناسان دسابرنامه 

های از چهره سازانهدعوت برنام
 تکراری

به نظرات  نسبت سازبرنامهتوجهی بی
 کارشناس دینی بعد از ضبط برنامه

های توانمندینکردن توازن بررسی
 مخاطبان یازهاین کارشناسان دینی با

ی ریزبرنامه بدون و یناگهانهای دعوت
 قبلی از کارشناسان دینی

 نسازامربوط به برنامه یهابیآس

 ی با کارشناسان دينیارتباطهای آسیب

حُجب و حیای  ازده بد استفا
 کارشناسان دینی

سان دینی، رشناتصور اشتباه از کا
 انیوحانویژه ربه

 بهسازان اهانت برخی از برنامه
 دینی کارشناسان

 اعالم تعداد به سازبرنامهتوجهی بی
جلسات، زمان و محتوای برنامه به 

 کارشناسان

و  یروحان ریاستفاده از کارشناسان غ
ارائه مباحث  یبرا یحوزو ریغ

 ی حوزه دینتخصص

 ارشناسساز به کنگاه غلط برنامه
 دینی

نکردن محتوای قوی از مطالبه
 کارشناسان دینی

ی ندادن کارشناسان دین قراردر جریان 
 های قبلجدید، نسبت به برنامه

نبود پشتیبان محتوایی در 
 ی دینیهابرنامه یویاستود

کارشناس بر ظاهری حان چهره جر
 سازبرنامهاو نزد  علم

 اندعوت از کارشناس
 جوان یجاه بغیر جوان 
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 های ارتباطی با مخاطبانپنجـ  آسیب
سازان به مخاطبان و نحوه هایی است که به نوع دیدگاه برنامهمنظور آسیب

 ها وارد است و عبارتند از:گیری با آنارتباط

بيان مشکالت واقعي، در نکردن به نيازهای اساسي مردم و اول ـ توجه
 رسانه ملي

کنندگان وجود دارد نظران در بین تهیهتأسفانه این مورد، طبق بیان صاحبم

جای بیان مشکالت واقعی مردم، در پی فروش سازان به و بعضی از برنامه

 تولیدات خود به سازمان هستند.

ـ  ویژه های خاص مخاطب رسانه ملي، بهاقشار و گروهاز غفلت از برخي دوم 
 کودکان و نوجوانان

اهمیت هدایت  :و امامان معصوم 9پیامبرت که طبق بیانات واضح اس

ساالن است. بنابراین، ساالن و کهنکودکان، نوجوانان و جوانان بیش از میان

سازان باید به قشر بیشتر توجه داشته باشند و از کارشناسانی که برای برنامه

 این سن و سلیقه مطلوبیت دارند، دعوت به عمل آورند.

ـ بي  های مخاطبان برنامههي به نظرات و پيامتوجسوم 
که به نظرات مخاطبان برنامه توجه نشود، آن برنامه  صورتی طبیعی است در

 امکیهمه پ نیا»گوید: که آقای سرلک میبه ریزش دچار خواهد شد. چنان

کنند، ینم زیها را آنالامکیپ نیاگاه چیه اما د،یآیم یمعارف یهابرنامه یبرا

 ؛کنندینم نیبحث را مع دیجد ریها مسامکیبراساس آن پ ،کنندینم لیتحل

 زشیها در حال رنندهیچرا ب ،میکم دار نندهیکه چرا ب مینالیوقت مآن

 «.هستند
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 سازانبرنامه یارتباط هایآسیب يهپا ینشبکه مضام. 14شکل

 یسازمان با مخاطبان رسانه مل 

 هاي محتوایی و رفتاريآسیب. 3
 ینیاست که مربوط به شخص کارشناس د ییهایبمورد، آس یناز امنظور 

 یقها، از طریبآس ینا گردد،یاست که از او صادر م ییمحتوا یزبوده و ن
 یاتخصوص ینو همچن ینیمشکالت مربوط به کارشناس د یهاول یالگو

 گیردیرا فرا م یطهشش ح دست آمده است وهارائه کند ب یدکه او با ییمحتوا
 ارتند از:عب که
 یاعتقاد هایآسیب. 1
 یاخالق هایآسیب. 2
 یو تخصص یعلم هایآسیب. 3
 یارسانه هایآسیب. 4
 ینیکارشناسان د یگربا د یارتباط هایآسیب. ٥
 .با مخاطبان برنامه یارتباط هایآسیب. 6

 سازان با مخاطبان رسانهی برنامهارتباطهای آسیب

 نکردن به نیازهای اساسی مردم وتوجه
 بیان مشکالت واقعی، در رسانه ملی

های توجهی به نظرات و پیامبی
 مخاطبان برنامه

خاطب های خاص مغفلت از برخی اقشار و گروه
 ویژه کودکان و نوجوانان ، بهرسانه ملی
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  هایآسیبسازمان دهنده  ینشبکه مضام: 15شکل

 ينید یکارشناس یو رفتار يیمحتوا
 

 های اعتقادی کارشناسان دينیـ آسیبک ي
ها، مواردی است که در باور و اعتقادات کارشناسان منظور از این آسیب

 دینی وجود دارد و عبارتند از:

ـ اتکای به خود، به   جای توکل به خدااول 
ممکن است بعضی از کارشناسان دینی متوجه نباشند که طبق آیه شریفه 

حرف و کالمی که از  (،17)انفال: «...مَيْتَ وَلَكِنََّ اللََّهَ رَمَىوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَ »...

که خدا نخواهد، بر جان و دل مخاطبان شود، در صورتی ها صادر میآن

های آسیب
 اعتقادی

های آسیب
 اخالقی

های آسیب
تخصصی و 
 علمی

های آسیب
ارتباطی با 
 مخاطبان

 

های آسیب
ارتباطی با دیگر 
کارشناسان 
 دینی 

های آسیب
 ایرسانه

های آسیب

محتوايی و 

رفتاری 

 کارشناسی دينی
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هایی که نشیند و اثری نخواهد داشت. دیده شده است در شبنمی

شود، برخی از ها برگزار میهای مذهبی در مساجد و حسینیهمراسم

سمت مسجد و حضور در مراسم، جای دعوت مردم به دینی، به کارشناسان

سمت خود بکشانند و نگذارند کنند مخاطبان تلویزیون را بهسعی می

مخاطب از پای تلویزیون تکان بخورد؛ چراکه به خود، بیشتر از دیگران 

اند. اتکا و اعتماد دارند و از توکل به خدا برای هدایت مردم غفلت کرده

های دینی ها را برنامهنتوان نام این برنامه اصالًخانم جاللی، شاید طبق گفته 

شب  ایماه مبارک رمضان  کی و ستیشب ب اگر»گوید: گذاشت. ایشان می

که ساخته شود قدر جذاب آن ی،ونیزیتلو یابرنامه کی ،شب قدر ،نوزدهم

 نظر شما، آیا به ونیزیتلو یپا نندیاز خانه تکان نخورد و همه بنش کسچیه

طور قطع منظور این نیست که در این ایام به« ؟اندکردهی و دینی ارفکار مع

های دینی با حضور کارشناسان ضعیف، پایین و لیالی خاص، کیفیت برنامه

آورده شود تا مردم به حضور در مساجد رغبت کنند، اما این وظیفه 

مساجد  کارشناسان دینی است که تا حد امکان، مردم را به حضور در

دعوت کنند و مخاطبان خود را اشخاصی برشمارند که امکان شرکت در 

های دینی را ندارند. در واقع، اگر کارشناس دینی، خدا را مؤثر بر مراسم

جای  کند مردم بهکالم ببیند و کار را برای رضای او انجام دهد، تالش می

رشناس دینی سوی مساجد تمایل پیدا کنند. کاسوی کارشناس، بهجذب به

ای بیش در کنار داند و خود را وسیلهواقعی، هدایت را به دست خدا می

 آورد.دیگر وسایل هدایتگر به حساب نمی
ـ نبود خلوص نيت  دوم 

گرچه ممکن است تعداد کمی از کارشناسان دینی دارای خلوص نیت برای 

که این حضور در رسانه نباشند، اما همان مقدار کم نیز باید متوجه باشند 
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را پنهان کرد و روزی هویدا توان آننبود خلوص نیت، امری است که نمی

خواهد شد. البته شاید مرز بین اخالق خوش و ارتباطات قوی با 

کردن برای حضور در رسانه، نزدیک باشد، کردن و خود را تحقیرالتماس

شخیص راحتی ترا بهتواند آنهرکسی می کامالًاما این مورد امری است که 

دهد و ببیند آیا نوع رفتار و گفتار کارشناس به دلیل ارتباطات قوی همراه 

 با خلوص نیت است یا اینکه التماسی است برای دعوت دوباره.

ـ نداشتن باو  دیني به کالم خود انکارشناسبرخي ر قلبي سوم 
متأسفانه در این تحقیق، بعضی از عوامل برنامه که مرتبط با کارشناسان 

شناختند، اند یا مخاطبانی که از نزدیک کارشناسان دینی را میودهدینی ب

بیان کردند که یکی از مواردی که باعث نفوذنکردن کالم کارشناس در دل 

شود، نحوه عملکرد او خارج از استودیو است؛ یعنی گویا خود مخاطب می

ه کارشناس به کالم خود اعتقاد ندارد یا باور قلبی برایش به وجود نیامد

فقط مخصوص کارشناسان دینی در رسانه ملی، بلکه ، نهمسئلهاست که این 

شامل تمام مبلغان، روحانیان یا حتی مسلمانانی است که ادعای پیروی از 

طلبی، تکبر، غرور عنوان نمونه، دنیاطلبی، شهرتدستورات دینی را دارند. به

و قوت  هایی است که با شدتدست، خطرات و آسیبایناز و مواردی

 بیشتر، برای کارشناسان دینی هم وجود دارد.
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ينیکارشناسان د اعتقادی یهایبآس يهپا ینشبکه مضام: 16شکل   

ـ آسیب  های اخالقی کارشناسان دينیدو 
ها، مواردی است که در حیطه اخالق و ادب کارشناسان منظور از این آسیب

 د از:ها عبارتندینی وجود دارد و این آسیب

ـ احترام  ه مجری برنامه توسط کارشناس دینينگذاشتن باول 
زدگی مخاطب از کارشناس شود، دیگری که ممکن است باعث دل مسئله

نگذاشتن کارشناس به مجری برنامه است. واضح است که مخاطب، احترام

پسندد و طبق غریزه درونی خویش، سعی همواره ادب و احترام را می

حرمتی شده است، دفاع کند. یکی از که به او بیکند از شخصی می

توجهی کارشناسان دینی به سؤال مجری، های این مورد، بیمصداق

کردن در بین کردن سخنان او و صحبتهای او یا قطعندادن به حرفاهمیت

اری کارشناسي های محتوايي و رفتآسیب

 ديني

 کارشناسان ديني های اعتقادیآسیب

 

 اتکای به خود 

 جای توکل به خدا هب

باور قلبی کارشناس دینی  نداشتن

 نسبت به کالم خود

 نبود خلوص نیت
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کالم وی است که مخاطب در درون خویش به دفاع از مجری برخواهد 

 البته س دینی موضع خواهد گرفت.آمد و درنتیجه، در مقابل کارشنا

تمسخر  ایعوامل پشت صحنه  ی، توهین بهمجر تحقیرقبح  درستیبه

الزم به  یول ،ندارد یازین حیبرنامه روشن است و به توضیا سؤال موضوع 

 ی واز کارشناسان ورزش یخود را با بعض دینبا ینیذکر است کارشناسان د

با عمل و  دیبلکه با ؛کنند سهیقابرنامه م یدر نحوه برخورد با مجر ،رهیغ

 دعوت کنند. یآداب اسالم تیعارفتار خود مخاطب را به ر
ـ اصرار کارشناسان دیني به حضور در پخش زنده  دوم 

های تولیدی متأسفانه برخی از کارشناسان دینی، تمایلی به حضور در برنامه

ن خود، های زنده هستند که ایندارند و بیشتر مایل به حضور در برنامه

 تواند به علت نداشتن تجربه کافی، مشکالتی را فراهم آورد.می

ـ   ی کارشناس دینيریناپذانتقادسوم 
گیرند، که در معرض نقد و بررسی قرار میبعضی از کارشناسان، هنگامی 

پندارند و حاضر نیستند انتقادات مخاطبان خود را مصون از خطا و اشتباه می

ان را نسبت به خود پذیرا باشند. جناب آقای تراهی سازان و مجرییا برنامه

معتقد است که در بعضی موارد، اشکاالت کارشناسان، مورد قبول آنان واقع 

جای پذیرش اشکاالت و خطاهایشان، در مقابل رسانه نگردیده است و به

 گیرند.ملی جبهه می

ام به هنگ کارشناس دینيصبر و شکيبایي الزم  ،شرح صدر چهارم ـ نبود
 سازانتعامل با برنامه

ها، نبود صبر و شکیبایی هنگام ضبط یکی از مشکالت و آسیب

هاست. بسیار دیده شده است که کارشناسان دینی، باید در استودیو برنامه

منتظر بمانند تا همه عوامل آماده شوند. در این مواقع، کارشناس دینی باید 
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داوسیما باشد. آقای های صمتوجه شرایط خاص تولید و ضبط برنامه

سعه صدر و »گوید: تورنگ درباره لزوم سعه صدر در کارشناسان دینی می

در قبال  یاز کارشناسان ممکن است حت یاست. بعض گرینکته د ،نیّقول ل

ممکن  یحت ای. میصدر داشته باش سعه دی. ما بارندیموضع بگ ،سؤاالت

چون تمرکز  ؛نزن یحرف اصالًمن  یهاوسط صحبت ندیبگو یاست به مجر

 بانصدر داشته باشد و هم با ز سعه دیهم با ،. کارشناسزدیریما به هم م

 «.دیسخن بگو زمیو عزفرزندم مانند  ییهانرم صحبت کند و با خطاب

ـ باالرفتن سطح توقعات کارشناسان دیني  پنجم 
نظران، کارشناسانی دیده شده است که در ابتدا با یک طبق دیدگاه صاحب

شوند، اما بعد از مدتی، زدنی وارد رسانه ملی میو خلوص مثال تواضع

یک »گوید: گویا رسانه باید در خدمت ایشان باشد. آقای تراهی می

سه سال.  شودیبعد م ،سال دو شودیم نیبعد ا ،دیآکارشناس شش ماه می

 شانیهمه در خدمت ا گریکه د کندیکارشناس به اشتباه فکر م نیبعد ا

متأسفانه «. و برود فتدیراه ب شانیبا ا ونیزید انتظار دارد که تلوهستند. بع

آنچه نگارنده نیز در اجرای مصاحبه با آن برخورد داشت، رفتار متکبرانه و 

که با برخی از تبخترآمیز از سوی بعضی از کارشناسان دینی بود. هنگامی

با شد، گویا حق داشتند هر نوعی که خواستند ایشان تماس گرفته می

دیدند که ای نمینگارنده را در اندازه اصالًنگارنده صحبت کنند و گاهی 

بخواهند جواب او را بدهند. باید اذعان کرد این موارد، هرچند بسیار کم 

قدر اثرات نامطلوب عمیقی بر مرتبطان با کارشناسان هم که باشند، اما آن

را التیام بخشید و  هانها نتوان آگذارد که شاید تا مدتدینی متکبر می

دیدشان را نسبت به روحانیت تغییر داد. البته باید در طرف مقابل نیز به 

خضوع و تواضع بسیاری از کارشناسان دینی اشاره کرد که گویا خود را 
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داشتند که از هیچ دانستند و اذعان میبدهکار به سازمان صداوسیما می

 کنند.رسانه ملی دریغ نمیکمکی برای باالرفتن سطح کارشناسی دینی در 

 
 

دينی انکارشناس اخالقی یهابیآس. شبکه مضامین پايه، 17شکل  

 های علمی و تخصصیسهـ  آسیب
ها مواردی است که در ساحت علم و تخصص کارشناسان دینی این آسیب

 تفصیل عبارتند از:وجود دارد و به

ـ تخصص  کارشناسان دیني در موضوع برنامه نداشتناول 

دیده شده است که اشخاصی که تخصص در هیچ علمی از علوم  گاهی

شده و برنامه عنوان کارشناس دینی به سازمان دعوتاسالمی ندارند، به

 ها نظارت نکرده است.کس هم بر آناند و هیچضبط کرده

صبر و  ،شرح صدر نبود
 کارشناس دینیشکیبایی الزم 

 سازانبه هنگام تعامل با برنامه

 کارشناسان دينی های اخالقیآسیب

 های محتوايی و رفتاری کارشناسی دينیآسیب

نگذاشتن به مجری احترام
 برنامه توسط کارشناس دینی

 یریانتقادناپذ
 کارشناس دینی

اصرار کارشناسان دینی 
 به حضور در پخش زنده

باالرفتن سطح توقعات 
 کارشناسان دینی
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ـ حضور کارشناسان دیني بدون تالش برای کسب مطالب جدید  دوم 
قد است که بعضی از کارشناسان دینی، به باره معتاینبافان در آقای یراق

مثل کارشناس دینی، »گوید: اند. ایشان میهخوردن افتادبیجبه ازاصطالح 

مثل  ،ونیزیکننده تلوهیمثل ته ،ویراد ریمثل سردب ،ساز و طراح برنامهبرنامه

 ؛نداهخوردن افتادبیجکننده بحث، متأسفانه به ازبرنامه، مثل اداره یمجر

 میو وقت بگذار مینبرنامه، مطالعه ک کیارائه  یکه برا میستیحاضر ن یعنی

 .مییرا بگو نینشده از دگفته ایشده گفته و کمتر یتکرار ریغ یهاو حرف

حرف واحد را  کیسال است که  یهامخاطب ما دائم سال یوقت ،بنابراین

اما در  ،است (٥٥)ذاریات:« نيتنفع المومن یذکرال إنَّفر ذکَّو»شنود، البته که می

گفته  راچ ؛شود انیب دیشده هم باگفتهنو و مطالب کمتر یهاحرف ،نیب نیا

که ما نیا لیبه دل ،من معتقدم وجود دارد ،وجود ندارد؟ نه ایشود؟ آینم

       مانینید دیو فوا یعلم هیبن تیدر مطالعه و تقو یکارمتأسفانه اهل کم

به  .میگذارو کم وقت می میکنعه میو کم مطال میهست ـ البته انیدر ب ـ

که  ،است یسازبرنامه یاساس هایاز آن ارکان یکیکه  دیتولشیمرحله پ

به . میبه آن توجه ندار ،ها استاز آن یکیهم که  قیمطالعه و تحق

من  ،بنابراین .میرسمی ،شدهاش گفتهکه همه ییهاو حرف ییتکرارگو

 ؛نو زدن یهاشود حرفمحصولش میمطالعه که  یگذاشتن برامعتقدم وقت

مردم است  یکاربرد ازیرا که ن نیشده از دگفتهکمتر یهاحال حرفنیعدر

 «.میرسکمتر به آن می ،مخاطب یبرا ،کندمی یعطش و تشنگ جادیو ا

ـ اعتماد  داشتن کارشناسان دیني به دانش اجمالي خودسوم 
نند به تمام موضوعات و توابعضی از کارشناسان دینی با این نگاه که می

شوند و های رسانه ملی وارد میگو باشند، به برنامهشبهات موجود پاسخ
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عمق خود از یک موضوع )با وجود اینکه ممکن بر دانش اجمالی و کم

کنند و درنتیجه است در موضوعات دیگر تخصص داشته باشند(، تکیه می

همین رابطه، آقای لطفی توانند مخاطب را به اقناع کافی برسانند. در نمی

 میکنیفکر م یخوندی آمیطبق مشرب قدما »نیاسر چنین بیان کرد: 

در  ییگوپاسخ ی،در فرهنگ طلبگ ؛ چراکهمیهمه مسائل هست یگوپاسخ

بلکه با علم  ؛ستندیمعتقد به تخصص ن یلیها وجود دارد و خنهیهمه زم

 ،واقع . درکنندیم دایورود پ ،که دارند در مورد موضوعات مختلف یاجمال

 «.خودشان تخصص ریورود به مباحث غ

نداشتن به و توجه موضوع کیبه ی کارشناسان دین بعدنگاه تکچهارم ـ 
 تمام ابعاد و زوایا

گاهی نبود توجه و گاهی نبود آگاهی به تمام ابعاد و زوایای یک موضوع، 

ورد شود که بیان کارشناس برای مخاطب، شبهات جدید پدید آباعث می

یا اینکه مخاطب برنامه نسبت به برخی از ابعاد و زوایا، حالت تدافعی به 

نبودن خود گیرد و کل موضوع بحث را غیر قابل پذیرش تلقی کند. آشنا

، شاید های دینی مطرح در جامعهها و شبههمسئله آخرینبا کارشناس دینی 

هایی است تر، دارای تفاوتبه همان تخصص برگردد؛ اما در نگاهی دقیق

و آن اینکه، یک متخصص در یک علم، در واقع به عمق آن علم نفوذ کرده 

کرده و تمام ادویه و  است؛ مانند یک پزشک یا طبیب که در طب پیشرفت

های جدید چیست یا شناسد؛ اما اینکه آخرین نوع بیماریداروها را می

امر دیگری کنندگان دارای چه نوع بیماری هستند، بیشترین طیف مراجعه

بودن کارشناس دینی، روزشود. بنابراین، بهغیر از تخصص برشمرده می

 امری ضروری در کنار تخصص اوست.
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ـ  های برداشت های ذوقي وبه مباحث دیني با نگاه کارشناس دینيپرداختن پنجم 
 های متقن قرآني و روایيبدون داشتن پشتوانه ای و شخصي،سليقه

های ذوقی و های دینی، همین نکته است که نگاهیکی از معضالت برنامه

پشتوانه شود و اجتهادهای بیای، بر روایات و آیات قرآن غالب میسلیقه

 کشاند.جای هدایت، به گمراهی می جذب مخاطب، او را به برایتنها 

ـ ارائه بحث  های مخالف علم روزششم 

ای دینی، روایت هبسیار دیده و شنیده شده است که کارشناسی در برنامه

کند که با علم روز در تضاد است. گرچه بیشتر علوم یا مطلبی را نقل می

اند و ممکن است فرداروزی، دانشگاهی، براساس تجربه به دست آمده

ها عوض شود و نتیجه دیگری گرفته شود، اما بیان روایت یا مطلبی نظریه

طور ایت گردد، بهدر رسانه ملی که باعث وهن به دین یا تمسخر آیه و رو

قطع صحیح نیست و کارشناسان دینی باید از ارائه این نوع مطالب و 

های درس یا جلسات را در کالسروایات در رسانه پرهیز کنند و جای آن

 تر بگذارند.علمیِ خصوصی

ـ بيان مفاهيم تکراری به  جای مصادیق متنوع هفتم 
رار مفاهیم بدون بیان هایی که متوجه کارشناسان است، تکیکی از آسیب

نه  ؛است قیمصاد یجا ،رسانه»گوید: مصادیق است. خانم جاللی می

و  ،مصداق یسوبه دیبرو دیو با دیکن زیپره دیها با. شما از مفهوممیمفاه

سازان برنامه معموالً. باید باشد حرکت از مفهوم به مصداق .دیمصداق بده

مهم  تیروا ،میخواهم بگویم نکهی. اینه مصداق ،دارند یمفهوم لیما م

. دیمثال بزن د،ییقصه بگو دیبلد باش دیبا ؛دیبکن یگرتیروا دیشما با ؛است

ی هاحکمت ههرچ ،دیکن فیتعر شتریقصه به هرچ ،دیبزن شتریمثال به هرچ

از  ییایبه خدا درگویی. را بگویید، بهتر است از مفهوم البالغهنهجکوچک 

مواد ما  یول ،کوتاه است که البالغهجنه یهاحکمت نیهم ؛میحکمت دار
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شاید بتوان گفت که دلیل این امر، نگاه علمی به هر «. میآورخام می

 جای نگاه عرفی به آن است؛ یعنی در هر کتاب علمی، هنگامیای به مسئله

گردد و از شود، ابتدا تعاریف مفهومی ذکر میکه موضوع آن علم بیان می

جای اند که مفاهیم را تعریف کنند؛ بهپیدا کرده رو، کارشناسان عادتاین

 آنکه به مصادیقی که برای مردم ملموس است، بپردازند.

ـ بيان مطالب، مصادیق و مثال  های سبک و نامناسبهشتم 
شود، یا های دینی رسانه ملی دیده میکه در برخی از برنامه مسئلهاین 

یا برای مخاطب گردد، باعث تمسخر کارشناسان دینی و دین می

ویژه در دارد؛ بهمشمئزکننده بوده، او را از همراهی با برنامه دینی باز می

ستیز به دنبال استفاده بد از های معاند و اسالمدنیای امروز که شبکه

باره با ذکر ایناشتباه و خطایی از رسانه ملی هستند. آقای تراهی در اندک

اگر »دهد: ، چنین توضیح میموردی که در رسانه ملی پخش شده بود

را  زانیالمکل  یعنیصرف دانستن،  د،داشته باش تیخالق دنتوان کارشناس

مناسب را  لیبه موقع تمث دنتوان ی، ولدرا بدان ریسا، همه تفدحفظ کنهم 

. دیبا شوهرتان خوب باش دیبا گویدمی مثالًکند. خراب می ،ردکار ببه

 لیتمث نی. خب ادیزیگل را هم برتشت، برگ  داخل دیرا بگذار شیپاها

. چه زند، لطمه میکارشناس است ههرچ بهکجا درآورد!  ازکارشناس  را

 یگرید زیچ خواستیهم م دیرسانه؟ شادینی کارشناس  نیدارد ا یتیخالق

. نه ردیگی. چقدر مورد مضحکه قرار مزندیم یچه مثال دینیبب یول ؛دیبگو

 «.حوزه خواهران تمسیس ن،یحوزه، د ستمیکال س شان،یا
ـ دقت  نکردن کارشناسان به تلفظ کلمات یا اعراب لغاتنهم 

متأسفانه بارها دیده شده است که کارشناسان به این موضوع چندان اهمیتی 

 اتیادببعضی از کارشناسان، »گوید: باره میدر این یریدهش یآقااند. نداده
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؛ ندکننمی مراعات انشیهاصحبت دری خوببه رای عربی و ادبیات فارس

 مهم همی لیخ کارشناس ک، یدهمیم گوش هم خودم من میدیدی گاه

 ک، یخواندیم غلط را ثیحد ک، یدنخوایم غلط را هیآ کی اما، است

های نگارنده نیز بارها شاهد اشتباه«. کندینم مراعات درست را تیروا

را  گذاری از کارشناسان مشهور بوده است که اگر صرف و نحواعراب

 شدند.کردند، به چنین خطاهایی دچار نمیمراعات می

متعدد با  یهادر برنامهدهم ـ اصرار کارشناس دیني برای حضور 
 موضوعات مختلف

که دنبال تخصص باشند، در یک یا دو یا چند صورتی کارشناسان دینی در 

توانند متخصص شوند و باید به این امر آگاه باشند که رشته محدود می

راری برای حضور در موضوعاتی که متخصص نیستند، نداشته باشند و اص

حتی اگر از ایشان دعوت نیز به عمل آمد، خود، آن دعوت را رد کنند تا 

اهلل حسینی شدن کارشناسی دینی کمک کرده باشند. آیتبه امر تخصصی

 مثالً یانهیزم کیدر  یروحان انایاگر اح»باره چنین گفت: اینبوشهری در 

 ،خواهد االن بحث کندیکه م یاما در رابطه با موضوع ،نظر استصاحب

چون مخاطب  ؛استفاده بشود یفرد روحان نیاز ا دینبا ،ستینظر نصاحب

است که  یآن موضوع یدر راستا ی،روحان کیداشته باشد از  یاگر انتظار

 ،چه در قالب جلسات پرسش و پاسخاما متأسفانه  است؛ شده نییتبدر آنجا 

 یروحان، است یامناظره کی ؛کند دایخواهد حضور پیم یروحان

خواهد یم یروحان ،است ینیبحث د کیارائه  ؛کند دایپ حضور خواهدیم

 دایخواهد حضور پیم یروحان ،است یارائه بحث فلسف ؛کند دایحضور پ

شرط  ،بحث به نظر من وردبا موضوع م یروحان کیدانش  نیتناسب ب ؛کند

  «.یانتخاب روحان یاول است برا
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 ينیکارشناسان د یو تخصص یعلم یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 18شکل
  

 کارشناسان دينی ی علمی و تخصصیهابیآس

 های ارائه بحث
 مخالف علم روز

اصرار کارشناس دینی برای 
متعدد  یهادر برنامهحضور 

 با موضوعات مختلف

 

پرداختن کارشناس به مباحث 
و  یذوق یهابا نگاه ینید

 یشخص یا یقهسل

به  کارشناساننکردن دقت
 تلفظ کلمات یا اعراب لغات

 رشناسی دينیهای محتوايی و رفتاری کاآسیب

 

حضور کارشناسان دینی 
بدون تالش برای کسب 

 مطالب جدید

ی کارشناسان دین بعدنگاه تک
نداشتن و توجه موضوع کیبه 

 به تمام ابعاد و زوایا

نداشتن کارشناسان تخصص
 دینی در موضوع برنامه

داشتن کارشناسان اعتماد
 دینی به دانش اجمالی خود

و  قیمطالب، مصاد انیب
 ک و نامناسبسبُ یهاالمث

 یجاه ب یتکرار میمفاه بیان
 متنوع قیمصاد
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 ایهای رسانهچهارـ  آسیب
هایی است که در رابطه با حضور کارشناسان در رسانه ملی منظور آسیب

نسبت به اصول و قواعد رسانه  وجود دارد و اغلب به دلیل نداشتن شناخت

 ارتند از:ها عباست. این آسیب

ـ تغيير  دادن محتوا و موضوع برنامه توسط کارشناس دینياول 
سازان و مجریان از کارشناسان دینی بسیار باره برخی از برنامهایندر

 کارشناسان دینی»گوید: بافان میعنوان مثال، آقای یراقمندند. بهگله

 دانیاما در م ؛رفتندیموضوع را هم به ظاهر پذ کهحالی ، درآورندیم فیتشر

 یسمتبه و،یو چه در راد ونیزیچه در تلو ،مخاطب باشد یرو عمل که روبه

 یشتیمشکالت مع ،موضوع بحث مثالً .دارند لیروند که خودشان تمایم

اول در  دیآمی شانیا ؛نید هیآن از زاو یابیشهیمردم است و ارتباط و ر

رود سراغ یدفعه مکی اما ؛کندیم انیخوشگل ب یلیعنوان را خ نیمقدمه ا

اگر در حوزه و  .آن تسلط دارد یکه رو یزیآن چ یعنی ؛حرم و نامحرممَ

تمرکزش در حوزه  شانیو ا ،و صحبت بکند دیایب دیاسالم با خیقلمرو تار

 دیآیم شانیاست، ا ثیحد ایرجال  ای ،است یو قلمرو اقتصاد اسالم

 ،دیگورا دو سه کلمه می اشمقدمه رد،یپذاسالم می خیعنوان مهمان تاربه

از  گرید یکاین یکه تبحر خودش است.  یرود سراغ همان اقتصادیاما م

 «.کندیم دچار یسردرگمبه ها است که مخاطب را بیآس

 مسئلهجای پردازش دوم ـ پرداختن کارشناسان دیني به شبهات، به 
غافل  در رسانه، اقتضائاتی وجود دارد که کارشناس دینی ممکن است از آن

کارشناس دینی در رسانه، باید توجه داشته باشد که مخاطب هر  مثالًباشد. 

تواند ارتباط سمعی و بصری خود را با کارشناس قطع زمان اراده کند، می

کند. در واقع، کلید این ارتباط دست مخاطب برنامه است. بنابراین، 
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تبدیل کند  همسئلگویی به شبهات، باید شبهه را به کارشناس هنگام پاسخ

کرده، طوری را تشریح مسئلهو بعد از بررسی ابعاد و زوایای مختلف، آن 

پاسخ گوید که هر زمان ارتباط مخاطب با او قطع شد، مخاطب در شبهه 

دیگری فرو نرود و الاقل به بخشی از پاسخ کارشناس درباره شبهه، آگاهی 

 پیدا کند.
های رسانه ملي در بيان تنداشتن کارشناس دیني به محدودیسوم ـ توجه
 مسائل خاص

ال حياء »اینکه برخی از کارشناسان دینی به علت تمسک به روایاتی همچون 

و موضوعی را در  مسئلهتوانند هر اند که میو غیره، بر این عقیده «فی الدين

 های جدی کارشناسی دینی است؛ دررسانه دینی بیان کنند، یکی از آسیب

ها مسائل، قابل بیان در رسانه ملی نیست و جای طرح آنکه بسیاری از حالی

عبارت دیگر، توجه ها و محافل خصوصی است. بهدر مساجد، منابر، دانشگاه

توان و نباید با رسانه کارشناسی به این امر که تمام مشکالت فرهنگی را نمی

 حل کرد، بسیار الزم و ضروری است.

ـ توجه  و رسانه مخاطبان مسجد نيتفاوت ب نداشتن کارشناس دیني بهچهارم 
ویژه شوند، بهتازگی به رسانه ملی وارد میاغلب کارشناسانی که به

کارشناسان حوزوی، به علت کثرت سخنرانی در منابر، ممکن است متوجه 

تفاوت منبر با قاب تلویزیون نباشند و به گمان خود، همان روش و منش 

پی گیرند که این خود، باعث بروز سخنرانی در مسجد و منبر را در رسانه 

 هایی خواهد شد.مشکالت و آسیب

ـ توجه  نداشتن کارشناس دیني به پوشش و شمایل ظاهری خودپنجم 
ممکن است بعضی از کارشناسان که از شهرهای دیگر به محل ضبط برنامه 

کنند، در طول مسیر، آراستگی ظاهری را از دست بدهند یا آمد میو رفت 
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ویژه شئون لباس روحانیت توجه نداشته باشند؛ بودن پوشش و بهبه مرتب

که در رسانه، قبل از کالم، نوع پوشش است که با مخاطب حرف حالیدر 

شوند. بنابراین، در صورت بصری محقق میزند و اولین ارتباطات، بهمی

زده شود، احتمال نظمی لباس کارشناس دینی دلصورتی که مخاطب از بی

ه کالم او توجه کند یا تأثیری از کالم کارشناس بپذیرد، بسیار کم اینکه ب

طور قطع در این مورد، کارشناسانی هستند که به علت شهرت است. البته به

را به دیده اغماض بنگرد و توجهی  مسئلهبسیار، ممکن است مخاطب، این 

 به ظاهر کارشناس نکند.
دریس در کالس و اجرای برنامه نداشتن کارشناس دیني به تفاوت تششمـ  توجه

 در رسانه
یکی از مواردی که ممکن است کارشناسان دینی به آن توجه کافی نداشته 

دانستن تدریس در کالس و اجرای برنامه در رسانه ملی است. باشند، یکی

ی حوزو چهی، نید کارشناسان اکثر»گوید: باره میدر این یجانیفارس یآقا

 و گذارندفرق نمی حوزه ای دانشگاه ،یمل رسانه نیب عمدتاًی، دانشگاه چه

 کهی صورت در؛ شودمی صحبت که است عمومی کالس کی کنندمی فکر

ی خاصهای کیتکن خواهد،میی خاصهای آموزش کی هرکدام هانیا

ی، گرید جور کودک مخاطبی برا. خواهدمیی خاصهای وهیش خواهد،می

 ختگانیفرهی برا وی گرید جور نجوانای برا ،یگرید شکل خانوادهی برا

 با شکل، کی با نگاه، کی با را همه متأسفانه مای ولی؛ گرید جور طبعا هم

 که میکرد استفاده نابلد و دهیندآموزش متأسفانه کارشناسان از و، وهیش کی

 اثرکم و اثریب که است روشن و مشخص که مینیبمی میدار هم آن جهینت

 «.است
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ـ یکي  توليد برنامه در تلویزیون و رادیو دانستنهفتم 
شود، هایی که به برخی از کارشناسان دینی وارد مییکی دیگر از آسیب

های تلویزیون و رادیو است. آقای بودن کارشناسان دینی به تفاوتتوجهبی

 از نه، چهره جهت از نه ما کارشناسان»گوید: فارسیجانی در این مورد می

؛ گذارندنمی ونیزیتلو و ویراد نیبی فرق چیه، روش جهت از نه، انیب جهت

 شوندمی وحده متکلم و ندیآمی ویراد در که گونههمان کنندمی فکری عنی

 در ندیایب دیبا هم همین نیع کنند،می صحبت ای کنندمی گفتگو آنجا و

، ونیزیتلو ساختار و تیماه اصالً کهی صورت در؛ بدهند انجام ونیزیتلو

ی اژهیو طیشرا کی اصالً ،بنابراین. است آن بودنیدنید و بودنیبصر

 متأسفانه که طلبدمی رای هایوهیش و هاروش کی و هایژگیو کی طلبد،یم

 دری بصر حوزه از بهتری اثرگذاری برای عن؛ یستین کدامشچیه االن

 اصالًالبته ایشان قائل است که «. شودنمی استفادهی ابزار چیه، از ونیزیتلو

های بین کارشناسان تلویزیون و رادیو وجود ندارد تاری برای تفاوتساخ

هایی که بتوان بین این دو تفاوت قائل شد، ها یا حتی مالکو نیز آموزش

تر تولید نشده است. بنابراین، به نظر ایشان، کارشناسان دینی در رادیو موفق

زیاد بین را تشابه از کارشناسان دینی در تلویزیون هستند و دلیل آن

 شأن با ویراددانند و معتقدند سخنرانی در رادیو و سخنرانی روی منبر می

. است ترموفق، داردرا  میمستق غیتبلهای جنبه و استی منبر شتریب که غیتبل

دادن منبر کارشناسان دینی در تلویزیون همچنین ایشان نقدی هم به نشان

 لیشما و شکل همان با، مایس در میآورد را منبر عمدتاً ما»گوید: دارد و می

 چیه باز، باشد الوگید که همیی جاها؛ میریگمی عمدتاً هینیحس؛ مسجد از

 همان چون؛ نشسته ویاستود در ای نشسته مسجد در نکهیا نیب ستینی فرق

 «.ستین رسانه شأن نیا دهد؛می انجام مختلف مکان دو در دارد را گفتگو
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های ها و بایسته، محدودیتهابا اقتضا نبودن کارشناس دینيهشتم ـ آشنا
 ه مباحث دیني از رسانهئارا

هر »توجهی کارشناسان دینی به این جمله طالیی یکی از نکات مهم، کم
است. این امر اگرچه ممکن است « سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

شمردن فرصت تبلیغ در رسانه باشد، اما توجه به اقتضائات دلیل غنیمتبه
 های رسانه، بر هر مطلبی اولویت دارد.حدودیتو م

ـ حضور بيش از اندازه کارشناس دیني مستقيم  گو در رسانهنهم 
که چناننظران معتقدند که حضور مستقیم کارشناس دینی آنبعضی از صاحب

عنوان نمونه، آقای فارسیجانی چنین بیان باید، بر مخاطب تأثیرگذار نیست. به
 نهال، و ایپو شبکه در طلبه دوستان ازی بعض که منیبمی من»کند: می

 آن از خارجی، ترینیع وی عملی هاوهیشی از عن؛ یدارندی بهترهای روش
ها . آنکنندمی استفادهشان ینید غیتبل گذاشتنریثأتی برایی، گومیمستق بحث

 و بادکنکی حتی و سازعروسک ،ینقاشمانند کشیدن  مختلف،های وهیش با
 و میشنیانکرده،  درستهای خاصی شکلدیگر،  متنوعی زهایچی لیخ

 فکر من. گذاشتند اثر هیبق از بهتر هانیا؛ کردندمیی جذابی تولید کارها
 حضور وهیش در فیتعرو  زمینه نیا در میبکنیی جوچاره کی دیبا که کنممی

 قلحدا به واقعاًیی گومیمستق از دیبا، های مابرنامه دری نید کارشناسان
گوید که گویی بوده و می، موافق مستقیمیعرفات یآقااما در مقابل، «. برسد

واجب کرده  بندگاندینی باید مواردی را که خداوند متعال بر کارشناس 
، کارشناس»گوید: صورت مستقیم به مخاطب بگوید؛ ایشان میاست، به

 هیبق ،روز هیبقی در ول؛ است صبح نماز مثل؛ این باشد دیبا گومیمستق
، گومیمستق. میباش گومیمستق دینبا گرید ما مختلف،های قالب ها،برنامه
 را واجبات احکام د،یبگو را احکامش واجبات، ازلحاظ. باشد شیسرجا

، احکام در است آن به مبتال انسان کهی زیچ آن ندیگومی فقها همه؛ دیبگو
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 رسانهی بر عنی؛ ردیبگ ادی است واجب. ستینی شوخ. ردیبگ ادی است واجب
البته فارسیجانی معتقد است که شیوه «. دیبگو است واجب ونیزیتلو و

گویی، هیچ تأثیر قابل اعتنایی بر مخاطب ندارد؛ مگر برای اهل مسجد مستقیم
 مونولوگ و گفتگو شکلبه و میمستق حضور»گوید: و سخنرانی، و می

 دوست را مسجد و نبرم کهی افراد آنبرای  اال؛ نداردی اثر چیه، کردنصحبت
؛ ندارندی جد ریثأت کدامچیه وگرنه؛ مندندعالقه هاآنی نوع به، واقع در. دارند

 با بزرگوار، مراجع انیآقا وی آملی جواد اهللتآی مثل ما بزرگانی حتی عنی
ی لیقل عده کی و دارند ای رسنتمخاطبان  فقط هانیا، عظمت و لتیفض همه

های جوان، و هانیا امثال و نید و فلسفهی هارشته به مندانعالقه از
 دیباش مطمئن هاروش نیا با ما، جامعهی خاکستر مخاطبان ما،ی خاکستر

اما درنهایت، «. باشد شتریب آنی منف تأثیر بساچه؛ رندیگنمیی مثبت ریثأت چیه
گویی شد. گویی و غیر مستقیمهای مستقیمتوان منکر اثرات شیوهنمی

تواند حائز اهمیت و ثمربخش باشند و شیوه در جای خود میبنابراین، هر د
 و آنچه مهم است، شناخت جایگاه استفاده از این دو روشِ متفاوت است.

 ادبيات درخور شأن کارشناسي دیني نکردن ازدهم ـ استفاده
تواند در جذب مخاطب و نفوذ در یکی از مواردی که رعایت آن بسیار می

ر او مؤثر باشد، رعایت ادبیاتی است که نه جنبه او و نیز تأثیرگذاری ب
نه تفریطی. بعضی از کارشناسان دینی همواره از ادبیات  باشد افراطی داشته

جوان  مخاطبکنند که طبعا ها استفاده میخاص حوزوی و سنتی در برنامه
دهند؛ مگر در موارد خاص که مزایای زیاد، باعث امروزی را از دست می

شود. از سوی دیگر، بعضی از کارشناسان جوان نیز از میجبران نواقص 
بازاری، برای نفوذ در جوانان استفاده اصطالح کوچهادبیات عامیانه و به

هایی شود. بنابراین، رعایت حد تواند باعث آسیبکنند که آن نیز میمی
ها، وسط در این مورد بسیار مهم است که کارشناس در هنگام استخدام واژه
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به افراط دچار شود و نه تفریط، و بتواند کالمی که در خور شأن یک نه 
 پسند نیز باشد، از خود صادر کند.کارشناس دینی، باوجود اینکه مخاطب

 یازدهم ـ نبود بيان شيوا و دلنشين کارشناس دیني
ای در دنیای امروز که مخاطب در یک لحظه در معرض هزاران شبکه ماهواره

گیرد، اگر نتواند با کارشناسان دینی ارتباط برقرار کند و میو تلویزیونی قرار 

ای ای خود لحظهدرستی در قطع ارتباط رسانهفهم نداند، به قابلبیان او را 

کند و کارشناس دینی باید به این امر دقت داشته باشد که نداشتن نمی شک

 نشدن خود او خواهد شد.بیان شیوا و دلنشین، باعث دیده و شنیده

ـ رعایت  نکردن وقت توسط کارشناس دینيدوازدهم 
های دینی کنندگان برنامهسازان و تولیدیکی از مسائلی که بسیاری از برنامه

نکردن کارشناسان دینی به محدودیت زمان برنامه از آن شکایت دارند، دقت

خواهد ای میدقیقه 1٥یا  10است و اینکه کارشناس دینی در یک برنامه 

 و فرهنگی را بیان و حل کند. دینیالت تمام مشک

ـ بيان خشک و مالل  آورسيزدهم 
المثل استفاده از زبان بدن، داستان، شواهد تاریخی، شعر، حکایت و ضرب

برای تفهیم بهتر آیات و روایات امری الزم و ضروری است؛ اما متأسفانه 

وقت،  دیده شده است کارشناسان محترم، به دالیل مختلفی از جمله کمبود

کنند و به بیان خشک و خالی کدام از عناصر یادشده استفاده نمیاز هیچ

زدگی برای پردازند که درنتیجه، جز ماللت و دلیک آیه یا روایت می

 دادن مخاطب خواهد شد.دستمخاطب، ثمر دیگری ندارد و فقط باعث از
 رنامهاندرکاران بچهاردهم ـ نداشتن ارتباط خوب کارشناس دیني با دست

کننده، کارگردان، شاید بعضی از کارشناسان دینی نتوانند با تولیدکننده، تهیه

بردار، صدابردار و عوامل پشت صحنه ارتباط خوبی داشته مجری، فیلم
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باشند که این، باعث مشکالت دیگری برای او خواهد شد. بنابراین، 

عوامل اصلی  ای، ابتدا به شناساییضروری است در بدو ورود در هر برنامه

    ای با ایشان ایجاد کند؛ زیرا این نوع ارتباط،بپردازد و ارتباط صمیمانه

 تواند به کاهش اضطراب و استرس کارشناسان دینی کمک کند.می
ـ دخالت کارشناس دیني در مدیریت ضبط برنامه  پانزدهم 

مشاهده شده است که برخی از کارشناسان، به دلیل اهمیت مطلب، در 

کنند و سعی برنامه مخالف میوربین با پخش نماهنگ یا میانجلوی د

کنند مدیریت برنامه را به دست گیرند که این امر، اگر به مخاطب منتقل می

 گردد.شود، باعث ایجاد تصویر نامناسبی از کارشناس در ذهن مخاطب می

های فرایندها و با ساختارها، قالب نبودن کارشناس دینيشانزدهم ـ آشنا
 سازی در رسانهرنامهب

ناآگاهی کارشناسان دینی از روند تولید و ضبط برنامه، مشکالتی را برای 

دادن به برنامه، مکث کردن و پایانکند؛ مانند شیوه شروعتولید ایجاد می

 ها و... .هنگام میان برنامه

ـ داشتن تکيه  اندازهازکالم بيشهفدهم 
دینی، هنگام بیان مطلبی از  شنیده شده است که بعضی از کارشناسان

شاءهلل، در کنند. عباراتی همچون: إنهای خود خیلی استفاده میکالمتکیه

اندرکاران رادیومعارف واقع، در حقیقت، اصطالحا و... . یکی از دست

 ،داشتنکالمهیتک ؛کالم داشتهیکارشناس داشتم که تک کیمن »گوید: می

 گفتیم یک. یدیم نداشته باشکالهیتک دیکن یسع ؛است رادیا کی

 ؛واقع داشت تا در پنج ،گفتیدو تا جمله م ،واقع اصطالح، دربه

 ،دارد یکالم خاصهیتک یاگر کارشناس .کننده استتیران است، اذپَمخاطب

  «.اش کم استیواژگان رهیدا
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 ينیکارشناسان د یاهرسان یهایبآس يهپا ینشبکه مضام. 19شکل

 ای کارشناسان دينیهای رسانهآسیب

 های محتوايی و رفتاری کارشناسی دينیآسیب

تغییر دادن محتوا و موضوع برنامه توسط 
 کارشناس دینی

پرداختن کارشناسان دینی به شبهات به 
 جای پردازش مسئله

های ارشناس دینی به محدودیتتوجه نداشتن ک
 رسانه ملی در بیان مسائل خاص

توجه نداشتن کارشناس دینی به تفاوت 
 بین مخاطبان مسجد و رسانه

توجه نداشتن کارشناس دینی نسبت به 
 پوشش و شمایل ظاهری خود

دریس نداشتن کارشناس به تفاوت تتوجه 
 در کالس و اجرای برنامه در رسانه

 د برنامه در تلویزیون یکی دانستن تولی
 و رادیو

ها و نبودن کارشناس با اقتضاها، محدودیتآشنا
 های ارائه مباحث دینی از رسانهبایسته

 رعایت نکردن وقت توسط کارشناس

نداشتن بیان شیوا و دلنشین کارشناس 
 دینی

ناسی استفاده نکردن از ادبیات درخور شأن کارش
 دینی

س دینی حضور بیش از اندازه کارشنا
 گو در رسانهمستقیم

 آوربیان خشک و مالل

نداشتن ارتباط خوب کارشناس با 
 اندرکاران برنامهدست

دخالت کارشناس دینی در مدیریت ضبط 
 برنامه

ها و آشنانبودن کارشناس با ساختارها، قالب
 سازی در رسانهفرایندهای برنامه

 کالم بیش از اندازهداشتن تکیه
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 های ارتباطی با ديگر کارشناسانپنجـ  آسیب

ها، گرچه به دلیل نبود ارتباطات مناسب بین کارشناسان این نوع از آسیب

دینی با یکدیگر است، اما تأثیرش بر مخاطب کمتر از موارد دیگر نیست. 

 ها عبارتند از:این آسیب

 ـ بيان مطالب تکراری برای مخاطب اول
خورد که هنگام ایام های مناسبتی بسیار به چشم میامر در برنامه این

اغلب کارشناسان دینی به بیان  :شهادت یا والدت امامان معصوم

پردازند و نام پدر، مادر، محل دفن، تاریخ می :ای این بزرگوارانشناسنامه

کنند که این خود، شهادت و غیره را صدها بار برای مخاطب اعالم می

که اگر کارشناسان دینی با زدگی مخاطب شده است؛ درصورتیدلباعث 

 یعیرف یآقاکنند. هم ارتباط داشته باشند، مطالب یکدیگر را تکرار نمی
دارم که آن زمان کوچک بود و به من  یدختر»دهند: چنین توضیح می

 دیگری ثیحد «یکلمه ال اله اهلل حصن» ثیاز حد ریغ، 7امام رضا گفتیم

در نماز  ؛گفتیمرا  نیحرم و آقا هم میفتم چطور؟ گفت رفتندارد؟ گ

 یلی. خگفتیمرا  نیصداوسیما هم گفت؛یمرا  نیامام جماعت هم ،جمعه

شده دهیکه در مورد ائمه است، مطالب شن ییاهبد است که ما در مناسبت

 نیکعبه شکافت. همه ا مییگویمهمه  شود،یمرجب  زدهی. تا سمییگویمرا 

است  نیا ،ندیگویمبه ما  یلیکه خ یاز موارد یکی ،بنابراین .انددهیا شنر

مهم است که سخنران  یلیخ ؛میشنویمرا از شما  میدیکه نشن ییزهایکه چ

 ٥0 دیدارم و شا یسخنران 7مورد امام صادق دروقت بگذارد. من 

 چند ساعت دنبال یسه روز است که روز یول ؛مورد دارم نیدر ا یسخنران

 ؛دیدقت کن یلیرا خ نیا ،بنابراین .امحال نگفته هستم که تا به دیمطلب جد

جمع شدند و  شابوریکه مردم ن ندیگویم عیسر 7در مورد امام رضا مثالً
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 یاقتصاد رهیندارد؟ س یگریامام سخن د یعنی ؛مشهور را فرمود ثیامام حد

که مرتب  دیدقت کن دیبا ،بنابراین .دارد یادیمطالب ز شانیا یاسیس رهیو س

 «.است ادیز اری. مطالب نگفته بسدیبگرد دیدنبال مطالب جد

شده توسط نداشتن کارشناس دیني جدید به مطالب بياندوم ـ آگاهي
 کارشناسان قبلي برنامه

هایی در سطوح علمی وجود دارد طور قطع، بین کارشناسان دینی تفاوتبه

ات مشترک داشته باشند؛ و نیز ممکن است نظریات گوناگون در موضوع

های اما نبود آشنایی کارشناسان دینی با نظریات یکدیگر در برنامه

تواند شوند، میصورت روزانه پخش میهایی که بهویژه برنامهصداوسیما به

برای مخاطب ایجاد شبهه کرده، و گمان کند که مطالب دینی، اتقان ندارند 

 ضوع شده است.که باعث تفاوت نظر کارشناسان در یک مو

ـ وجود   دیني پيرامون یک موضوع اختالفات فاحش در نظر کارشناسانسوم 
این امر، باعث سلب اعتماد مخاطب به کارشناسان دینی شده، همه را 

دهد. دیده شده است برخی از مواقع، کارشناسان سواد نشان مینوعی بیبه

و تردید کنند و در مخاطب شک شدت نقض میهای همدیگر را بهحرف

 یکی»باره گفت: اینکنند. آقای تورنگ در نسبت به دین و مذهب ایجاد می

 یزیچ یعنی ؛است ناسوی مبلغ از یاز نکات هم لزوم حرکات جمع گرید

ر گا مثالً ؛را رد کندآن گریکارشناس د ی یکگرید ینیو در برنامه د میینگو

حجاب از نظر  اصالً دینگو گریکارشناس د م،ییگویما بحث حجاب را م

 «.میبپرداز یاقتصاد لئبه مسا دیندارد و با یتیمن اهم

 های ارتباطی کارشناسان دينی با مخاطبانششـ  آسیب
هایی است که به دلیل نحوه دیدگاه کارشناسان در مورد مخاطبان رسانه آسیب

 ها عبارتند از:شوند. این آسیبها، ایجاد میملی، و نوع ارتباط بین آن
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های جنسي، سني، تحصيلي به ویژگي نداشتن کارشناس دینيتوجه اول ـ 
 مخاطبانو... 

ها و نیز بندی سنی آناینکه بعضی از کارشناسان بین مخاطبان و رده

ها توجه کافی ندارند، یکی از های تحصیلی مخاطبان شبکهتفاوت

عنوان مثال شبکه سه، مخصوص های کارشناسی دینی است. بهآسیب

ست، اما مخاطبان شبکه چهار، بیشتر افراد فرهیخته جامعه هستند جوانان ا

 دهند.ها تشکیل مییا مخاطب شبکه اول را خانواده

ـ   نداشتن کارشناس دیني نسبت به نظرات مخاطبان برنامهتوجه دوم 
های جمعی نظران رسانهیکی از مسائلی که همواره مورد تأکید صاحب

نظرات مخاطبان است. به این معنی که  دادن کارشناسان بهاست، اهمیت

کم نظرات بینندگان یا شنوندگان برنامه را دریافت کند و کارشناس دست

مند گردد. البته شدن کیفیت برنامه بهرهسپس از آن نظرات برای بهتر

توان قابل اجرا دانست، اما مشخص است که تمام نظرات مخاطبان را نمی

 مک شایانی به حذف معایب کند.تواند کمطالعه این نظرات، می

ـ استفاده کارشناسان از لغات و   اصطالحات غير قابل فهم برای مردمسوم 

یکی دیگر از مشکالت، بیان لغاتی است که فهم آن برای عموم مردم دشوار 

 نکهیا گرید مشکل»گوید: درباره این مورد می یدوان یرجب یآقااست. 

یی هایدانشگاهی از برخ و نیاوحانری از بعض طرف از شتریب، کارشناسان

 دری فن نامأنوس ریتعاب و اصطالحات م،یدار سواد ما ندیبگو خواهندیم که

 زبان دیبا است، عام مخاطب نجایا کهیحال در؛ برندمی کاربه شانیهابحث

 «.شد نخواهد موفق بعضا هابرنامه جورنیا ،بنابراین .برد کاربه فهمهمه
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 ينیکارشناسان د یارتباط هایآسیبدهنده و سازمان يهپا ینمضامشبکه . 20شکل

 ايهاي زمینهآسیب. 4
ای، به دو عنصر از عناصر اصلی پیام، یعنی های زمینهدر بحث آسیب

سو، این فرستندگان پیام در واقع، شود. از یکفرستنده و گیرنده اشاره می
ها هستند که انشگاههای علمیه و دکرده در حوزهمتخصصان دینی تحصیل

کنند و از سوی دیگر، در قامت کارشناس دینی در رسانه حضور پیدا می
شوند، دو عنصر اصلی عنوان گیرندگان پیام لحاظ میمخاطبان برنامه که به

 کنند:پیام را طبق الگوی زیر ایجاد می
 

 فاحش اختالفاتوجود 
دینی  در نظر کارشناسان

 یرامون یک موضوعپ

 بیان مطالب تکراری
 برای مخاطب 

 مخاطبان با های ارتباطیآسیب   

 های محتوايی و رفتاری کارشناسی دينیآسیب

 با ديگر کارشناسان های ارتباطیآسیب

نداشتن کارشناس دینی آگاهی
شده جدید نسبت به مطالب بیان

 توسط کارشناسان قبلی برنامه

اصطالحات  استفاده از لغات و
 غیر قابل فهم برای مردم

به نداشتن کارشناس دینی توجه
 و های جنسی، سنیویژگی

 و...  مخاطبان تحصیلی

نداشتن کارشناس توجه
دینی نسبت به نظرات 

 مخاطبان برنامه
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 . انتقال پیام از حوزه و دانشگاه به مخاطبان رسانه ملی21شکل 

 دانشگاه و حوزه به مربوط یهابيآس( الف

های علوم اسالمی را آموزش هایی که رشتههای علمیه و دانشگاهحوزه

که خارج از ساختار صداوسیما و نیز خارج از کارشناسان آنجا دهند، از می

دینی هستند، اما زمینه الزم را برای ترتیب و آموزش کارشناسان ایجاد 

گیرند. در واقع، ای مورد بررسی قرار میکنند، در حیطه بُعد زمینهمی

شود ای، به عناصری پرداخته میتر بیان شد، در بُعد زمینهطور که پیشهمان

 که خارج از ساختار و نیز محتوا، وجود دارند.

روشن است که حوزه و دانشگاه، امروزه در بحث تربیت کارشناسان 

شتر توجه کنند که تربیت دینی، دارای وظایفی هستند و باید به این امر بی

ای جدا به حساب تواند مقولهای، خود میکارشناسان دینی در فضای رسانه

 ای به آن داشت.آید و باید اهتمام ویژه

ای کارشناسی های زمینهرو، مواردی که خواهد آمد، جزء آسیبایناز 

ش های علمیه باید برای رفع آن تالدینی است که متولیان دانشگاه و حوزه

فرستنده پیام: 
 حوزه و دانشگاه

وسیله انتقال 
 رسانه ملی پیام: 

گیرنده پیام: 
مخاطبان رسانه 

 ملی

 تقال پیام از حوزه و دانشگاهان
 به مخاطبان رسانه ملی
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کنند تا بتوانند رسالت خود را که در راستای رستگاری و هدایت بشر 

 ها شامل موارد ذیل است:سوی حقیقت است، محقق کنند. این آسیببه
 های نیروی انسانیيکـ  آسیب

ای بوده و هایی است که درباره تربیت کارشناسان رسانهمنظور آسیب
ص نیستند یا درک درستی شود که یا متخصمشتمل بر تربیت نیروهایی می

 ها عبارتند از:از رسانه ندارند. این آسیب

دار ای در حوزه یا دانشگاه که عهدهاول ـ نبود سازمان، بخش یا مؤسسه
 مسئوليت تربيت کارشناس دیني در رسانه باشد

نظران، هیچ متولی یا مسئولی برای این کار اتفاق صاحببهطبق نظر قریب
 وجود ندارد.

ـ غ های فلت حوزه و دانشگاه از تربيت کارشناسان دیني مسلط به زباندوم 
 مرزی سازمانهای برونخارجي برای شبکه

البته این مورد زیرمجموعه مورد اول است که فقط به علت اهمیت آن، 
 صورت جداگانه ذکر شده است.به

ـ غفلت حوزه و دانشگاه از تربيت کارشناس دیني برای اقشار از برخي  سوم 
 کودکان و نوجوانان بانوان،ویژه های خاص مخاطب رسانه ملي، بهگروه و

االسالم والمسلمین راستگو میان کارشناسانی همچون حجت این گرچه در
در حال فعالیت برای کودکان و نوجوانان هستند، اما با توجه به نیازی که 

دینی در های گرفتن اجرای برنامهنظردر رسانه وجود دارد، جدای از در
ها نفر مانند ایشان احتیاج است. همچنین با توجه به مدارس، به ده

که باید و شاید، چنان آن 3الزهراهای تربیتی و آموزشی جامعهفعالیت
 اند.ای کشور نگذاشتهمتخصصان این مجموعه پا به سپهر رسانه

ـ کمبود  حوزه در یاکارشناس رسانه چهارم 
چنین  حوزهای وجود دارد و در های رسانهعا رشتهالبته چون در دانشگاه طب

ای تحصیالتی شایع نیست، نبود کارشناس حوزوی و متخصص رسانه
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توان معدود افرادی را که دارای شود. اگرچه میبیشتر احساس می
تحصیالت حوزوی ـ دانشگاهی بوده و متخصص رسانه نیز باشند، پیدا 

کمبود نیروی انسانی در این ساحت،  کرد؛ اما تعدادشان بسیار اندک بوده و
امری است  ،به هنر، ادبیات و رسانه توجهی حوزهکمروشن است.  کامالً

در آموختگان حوزه ناآشنایی بیشتر دانش را انکار کرد وتوان آنکه نمی
که امید بود با حالیوضوح قابل مشاهده است. در سپهر هنر و رسانه، به

مقام معظم رهبری بر اهمیت هنر، این معضل در توجه به تأکیدهای بسیارِ 
 های علمیه از بین رفته باشد.حوزه

ـ کمبود نيروی متخصص در مطالعات بين  ای حوزه و دانشگاهرشتهپنجم 
واضح است علومی همچون فلسفه، عرفان و... برخاسته از حوزه است؛ اما 

ون: سیاست، امروزه، نیاز بشر به شناخت نظریات دینی درباره علومی همچ

شناسی و... بسیار زیاد است و جامعه شناسی، رواناقتصاد، ارتباطات، جامعه

دنبال شناخت رابطه دین و سیاست، دین و اقتصاد، دین و ارتباطات و... به

است. با توجه به متخصصانی که در حال حاضر وجود دارند، باز هم نیاز 

 ضور در رسانه.ویژه برای حشدیدی در این حوزه وجود دارد؛ به

ـ آسیب  های پشتیبانی محتوايیدو 
هایی است که در حیطه پشتیبانی علمی و تولید محتوا برای منظور آسیب

 ها عبارتند از:کارشناسان دینی وجود دارد. این آسیب

 توجهي به توليد نقشه راه تبليغ دین برای کشوراول ـ بي
رشناسان دینی، حوزه و تر بیان شد، در کنار تربیت کاطور که پیشهمان

دانشگاه، وظیفه پشتیبانی علمی و تخصصی از کارشناسان دینی در رسانه 

ها، طراحی یک نقشه راه را هم بر عهده دارند که یکی از انواع پشتیبانی

 ،های دینینقشه راه داشتن برای برنامه»است. آقای رکنی معتقد است: 
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یه تولید شده باشد و به نظر علم هاینیازمند آن است که فکر آن در حوزه

یک تریبون است و پشت صحنه  ،هنوز این اتفاق نیفتاده است. رسانه ،من

البته نه فقط در حوزه، «. تاین تریبون باید اتفاقاتی بیفتد که هنوز نیفتاده اس

 بلکه در دانشگاه نیز چنین نقشه راهی هنوز تولید نشده است.

اه در قبال کارشناساني که از این دو بودن حوزه و دانشگمسئوليتدوم ـ بي
 اندنهاد برخاسته

ها امکانات حوزه و دانشگاه باید کارشناسان دینی را از خود بدانند؛ به آن

گو و پیگیر ها به سازمان پاسخالزم پژوهشی بدهند، در قبال معرفی آن

باشند، نظارت الزم بر کارشناسان داشته باشند و برای حل مشکالت مادی 

دیگر، حوزه و دانشگاه، کارشناسان  عبارتها سعی کنند. بهنوی آنو مع

جای استیضاح دینی را از خود بدانند و در صورت خطا در بیان و برنامه، به

 شناس، در هدایت مخاطبان توسط خود کارشناس سعی کنند.رکا

ـ   علوم اسالميگرایي در های علميه به ضرورت تخصصتوجه ناکافي حوزهسوم 
آموختگان حوزه به مباحث گوناگون دینی با ورود دانشامر، باعث این 

 شده است. تخصصی نگاهی عمومی و غیر

 های ارتباطی با رسانه ملیسهـ  آسیب
های علمیه حوزه»گیری بین هایی است که درباره نوع ارتباطمنظور آسیب

 است که« رسانه ملی»با « های علوم اسالمیهای دارای رشتهو دانشگاه

 عبارتند از:
بود سازمان و نهادی فراگير و توانمند برای شناسایي، جذب و سازماندهي اولـ  ن

 برای حضور در رسانه ملي کارشناسان
کل گرچه بخشی از این امور را ممکن است واحد فرزانگان اداره

های اسالمی قم انجام دهد، اما نتیجه کار، فقط چاپ یک کتابچه پژوهش
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اسان و تخصصشان است و کاری برای ارائه به سازمان حاوی معرفی کارشن

صورت صددرصد صداوسیما و نیز ارتباطات بین سازمان و کارشناسان، به

 پذیرد.انجام نمی

گویي به نيازهای متنوع و فوری برای پاسخ دانشگاهنبودن حوزه و آمادهدومـ  
 ینيهای گوناگون تعيين، توليد و توزیع پيام درسانه ملي در حوزه

نیازها، شبهات  رفعدر واقع، حوزه و دانشگاه، باید در کنار رسانه ملی برای 

 صورت منفعل.های روز، فعاالنه حضور داشته باشند؛ نه بهو سؤال

ـ  بدیل رسانه برای ترویج و تعميق باورها، های بيتوجهي حوزه به ظرفيتکمسوم 
 هاایسته از این ظرفيتگيری شهای بهرهها و رفتارهای دیني و ضرورتارزش

توجه  یشترهمچون منبر ب یابه رسانه یهعلم یهاسفانه هنوز در حوزهأمت

 یهادر رسانه یغیبه فعاالن تبل ینگاه مثبت یزمدرن و ن یهاتا رسانه شودیم

 .وجود ندارد یجیتالد

مند در زمينه چگونگي ای مشخص و نظامنبود طرح و برنامهچهارم ـ 
های اعتقادی، سازی آموزهه ملي برای گسترش و نهادینهاستفاده از رسان

 متناسب با نيازهای اقشار گوناگون جامعه ،اخالقي و فقهي اسالم
های عمیق و گسترده فرهنگی با پیوست گذاریسیاستاین مورد، به یک 

 فرهنگی خاص خود نیازمند است.
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 ينید یکارشناس یانهیزم یهایبدهنده آسو سازمان يهپا ینشبکه مضام. 22شکل

ای نبود سازمان، بخش یا مؤسسه
در حوزه و دانشگاه برای تربیت 
 کارشناس دینی در رسانه

 ای کارشناسی دينی )حوزه و دانشگاه(های زمینهآسیب

 های نیرویبیآس

 انساني

 برای دانشگاهنبودن حوزه و آماده
های وزه، در حگویی فوریپاسخ

 یتعیین، تولید و توزیع پیام دین

کمبود نیروی متخصص در 
ای حوزه و رشتهمطالعات بین

 دانشگاه

 کارشناس  کمبود
 درحوزه ایرسانه

از تربیت کارشناس دینی غفلت 
های خاص، مانند برای گروه

 بانوان، کودکان و نوجوانان

 کارشناسانغفلت از تربیت 
های دینی مسلط به زبان

های رجی برای شبکهخا
 مرزیبرون

 

، جذب بود نهادی برای شناسایین
 کارشناسان دینیسازماندهی و 

توجهی حوزه به کم
، رسانهبدیل های بیظرفیت

 برای ترویج و تبلیغ دین

ر مند دای نظامنبود طرح و برنامه
 برای زمینه استفاده از رسانه ملی

 های اسالمیگسترش آموزه

لید نقشه راه توجهی به توبی
تبلیغ دین برای فرهنگ 

 کشور

بودن حوزه و مسئولیتبی
 دانشگاه در برابر کارشناسان

ضرورت ها به توجه ناکافی حوزه
علوم گرایی در تخصص

 اسالمی

 يارتباط هایبیآس

 يبا رسانه مل

های بیآس

 پشتیباني محتوايي
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 انمربوط به مخاطب بيآس( ب

شود که متوجه مخاطبان است. البته در طراحی در این بخش به آسیبی پرداخته می

عنوان ها و مشکالت را بهتوان مخاطبان را فعال کرد و رفع آسیبالگو، نمی

جام ای بر گردن مخاطبان نهاد؛ چراکه مخاطبان، خود را چندان موظف به انوظیفه

 عبارتند از:  دانند. این آسیبکاری در قبال کارشناسی دینی نمی

 نیتراز بزرگ یکی: تیروحان و ینید کارشناسان از مردم توقع باالرفتن

 نسبت مردم ومخاطبان  یتوقع باال ،دارد وجود حوزه نیا در که یمشکالت

 نیچن را مسئله نیا یتراه یاست. آقا تیروحان ویژه، بهینید کارشناسان به

 کی م،یدهینشان م ونیزیکه در تلو یو آخوند یروحان»: دهدیم حیتوض

 یآقا یسخنران قهیدق 60 ای ٥0از  یعنی؛ استشده روتوش یروحان

حذف  گذارد،یدوباره بر سر م و داردیاش را برمعمامه نکهیا ان،یانصار

 از یلی. خشودیحذف م ،سرفه کند دفعهکیممکن است  نکهی. اشودیم

است که  نیا ،افتدیکه م ی. آن موقع اتفاقاتشوندیحذف م گرید یزهایچ

 را یروحان ی، آقاخود یروستا. طرف در ستیطور ننیدر معمول مردم ا

 دیمنبر بگو یممکن است رو مثالً زند،یلهجه دارد، توپوق م ند،یبیم یوقت

از  دیریبچه رو بگ نیار من حرفم را بزنم، اگذب ،خانم صحبت نکنکه 

 یزهایچ یلیتا خ درا دار هانیپخش نکن آقاجون. همه ا ییاالن چا نجا،یا

 بعدا اما ،کنمیم یرا به مردم معرف یمدل روحان کی من االن ،دینی. ببگرید

 ،یاشتباه چیبدون ه ،یغلط چیبدون ه یروحان کی؟ افتاد خواهد یچه اتفاق

 گریمردم د شود؟یآن چه م عاقبت دیدانیم ؛یدنیکشنفس چیبدون ه

 کنندیم سؤال مردمداشته باشند.  ارتباط ،یمعمول تیبا روحان توانندینم

 یپس چرا روحان ،است نیچن اگر ونیزیتلو ینید یکارشناس و یروحان

 .«کار با رسانه سخت است یلیخ ،نیبنابرا .است یگریمحل ما طور د
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 بنديجمع
ای، زمینه ساختاری،های تفصیل، آسیبکه مالحظه شد، در این فصل بهچنان

محتوایی و رفتاری کارشناسی دینی در رسانه ملی ذکر شد. اگرچه بسیاری از 
های یادشده، فقط مخصوص حضور در رسانه ملی نیست، بلکه برای یک آسیب

کارشناس دینی یا مبلغ علوم اسالمی زیبنده نیست که این موارد را در انواع 
و مشکالتی همچون:  اه داشته باشدمختلف دیگری از تبلیغ، با خود به همر

بعدی به موضوعات، نداشتن کارشناسان در موضوع تبلیغی، نگاه تکتخصص
نسبت  نداشتنجای ورود به مسائل مورد نیاز مردم، آگاهی پرداختن به شبهات به

نداشتن مبلغان دین به کالمی که از به نیازهای مردم، بیان مطالب تکراری و باور
ها پرهیز کرد. پرواضح است که کنند، مواردی است که باید از آنخود صادر می

کرده، از لغات و  یک مبلغ دینی، امروز باید از ادبیات درخور شأن استفاده
اصطالحاتی که برای مخاطب مشمئزکننده است، دوری کند. همچنین آراستگی 

رای به صفاتی همچون: شرح صدر، صبر و شکیبایی، نظم در وقت و دقت در اج
 پندارد، امری ضروری است.برنامه برای کسی که خود را کارشناس دینی می

تواند مفید واقع رو، مطالعه این فصل برای مبلغان دین نیز میاین از
های گردد؛ ولی آنچه که هدف از نگارش این فصل بود، بیان آسیب

دهی حضور الزم برای سامان سازوکارساختاری سازمان، مانند نبود 
تر از همه، وجود نبودن جایگاه ایشان و مهمرشناسان دینی و نیز مشخصکا

 اندیشه سکوالر در بین برخی از مدیران بود.
های حوزه و دانشگاه در قبال کارشناسان میان، مسئولیتاین البته در 

های علمیه و رؤسای توان منکر شد و مدیران حوزهدینی را نمی
 افزایشخصصان علوم دینی مشغولند، باید در هایی که به تربیت متدانشگاه

های ی داشته باشند تا آسیبکاف التحصیالن دینی سعیسطح علمی فارغ
یادشده به حداقل ممکن برسد.



 

 

 

 

 فصل چهارم: الگوی کارشناسی دینی

 

 مقدمه. 1

هدف از خلقت بشر، شناخت خداوند متعال و عبودیت اوست که این امر 

های خالق را به اشرف گرفته و ایشان، پیاممتوسط پیامبران الهی انجا

ها که به نام اند. این پیامکاست منتقل کرده و کممخلوقاتش یعنی انسان، بی

شدند. های گوناگون وارد قلوب بشر میاند، از راهدین به انسان رسیده

ها را برای بشریت به ارمغان آورده، سالیان ترین پیامکه کامل 9رسول خدا

چهره توانست پیام خدا را به مردم برساند. به قط با تبلیغات چهره سال ف

پس از اعالن عمومی مبنی بر خاتمیت نبوت، ایشان دعوت و تبلیغ خود 

های دیگر محقق کرد. صورت علنی و از طریق وعظ، خطابه و شیوهرا به

و در پی ایشان، مبلغان و  :پس از ایشان تا امروز، همواره امامان معصوم

هایی همچون: منبر، مدرس، مکتب و غیره کارشناسان دینی، از رسانه

های مدرن نیز به مندی از رسانهکردند؛ اما امروزه، امکان بهرهاستفاده می

 وجود آمده است.

های نوین و مدرن، ضرورت تبلیغ دین در دنیای جدید به کمک رسانه

 از یمختلفو  دیجد یها، شکلریقرون اخ یط بر کسی پوشیده نیست.
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و  یدولت یهاونیزی، تلونمایتئاتر، س :همچون هاییرسانهآمد و  دیرسانه پد

 وارد ـیاجتماع یهات... به عرصه فعالی، روزنامه ونترنتی، ایخصوص

د ـنوردنیمرا در ی فکریمرزها ی،تیع و محدودـمان چیـاند و بدون هشده

و  نیرتریفراگو اطالعات و از  یکسب آگاه یهاراه نیترو از مهم

و مخاطبـان  روندیار مـشمر بهـبش آگاهی و شناختمنابع  نیتوانمندتر

به لطف  ،ایاند. این ابزارهای رسانهبسیار زیادی را مجذوب خود کرده

ی برا یتازه و جد یهابی، به رقصداو  ریاستفاده از تصوبا امواج و 

 (1393از: عبدی،  )برگرفته اند.شده لیتبد های سنتی مانند منبر،رسانه

به برکت انقالب اسالمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی یا 

تواند خدمات بسیاری  برای تبلیغ دین داشته باشد. رسانه ملی، امروزه می

 ،داشته باشد داراننیو د نینسبت به د تواندمی ملی سانهرکه  یخدمات

در  نیدی هاامیپ دیولبازت ن،ید غیو تبل جیترو ن،ینفوذ د بسط عبارتند از:

 یبسترساز ،ینید هاحساسات و تجربی برا نهزمی جادیا د،یجد یهاقالب

 ،1387الدین، )شرف گوناگون. انیاز اد یابیو اطالع یتحول روح یبرا

 (2٥ـ  23صص

ی نید هدر عرص رسانه ملیرسالت  حیرهبر معظم انقالب، در تشر

که  میبرسان یرا به آن اوجاست که صداوسیما  نیهدف ما ا»: ندیفرمامی

در جهت رسوخ و نفوذدادن اسالم  ،تیفیک نیآن، با بهتر هایبرنامهیه کل

مخاطبانش باشد. هر  یدر زندگ ،ملحقاتش از اخالق و عمل هناب و هم

)جمالی، «. هدف ماست نیرا داشته باشد؛ ا تیخصوص نیا دیبرنامه آن با

  (174، ص1384



 163الگوی کارشناسی دینی      

 

اند جمهوری اسالمی را به آن هدف یادشده توهایی که مییکی از برنامه

محور دینی است که کارشناسان برای تشریح های کارشناسبرساند، برنامه

 شوند.یا موضوع برای مخاطبان در استودیو حاضر می مسئلهیک 

اما طبیعی است برای رسیدن به این هدف واال، موانعی وجود دارد. 

 موانعی همچون: 

 کارشناس بود شناخت مخاطب ازن. 1

 نبود پذیرش مخاطب نسبت به سخنان کارشناس. 2

 اطب به کارشناس و رسانه ملینبود اعتماد مخ. 3

 نبودن کارشناس بر مخاطب؛تأثیرگذار. 4

 نداشتن کارشناس نزد مخاطب.مقبولیت. ٥

ها که بتوان موانع یادشده را برطرف کرد یا از شدت آن صورتی در

ی بر مخاطبان رسانه ملی دوچندان خواهد بود؛ کاست، تأثیر کارشناسان دین

  وجود این موانع، حضور کارشناسان در رسانه، در غیر این صورت با

 داشت. ای قابل قبول دربر نخواهد نتیجه

           آمده براساس مدل دستهای بهرو، در این فصل، مؤلفهایناز 

ی، پیرامون کارشناسی ای، ساختاری و محتوایشاخگی، در ابعاد زمینهسه

گردیده، یا به دینی در رسانه ملی ارائه خواهد شد تا موانع باال برطرف

کمترین مقدار کاهش یابند و یک الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه 

 ملی به دست آید.
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 دهنده و فراگیر. شبکه مضامین پايه، سازمان23شکل

 یالگوی مفهومی کارشناسی دينی در رسانه مل
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 ابعاد محتوایی و رفتاري. 2

به علت اهمیت این بُعد، ابتدا به تشریح ابعاد محتوایی و رفتاری پرداخته 

که از نامش پیداست، از دو بُعد شود. در ابعاد محتوایی و رفتاری، چنانمی

مثابه یک الگو برای دیگر محتوای کارشناسی دینی و نیز رفتار کارشناس، به

 آید. یان میکارشناسان، سخن به م

 

 

 

 

 

 

 ينید یکارشناس یو رفتار يیدهنده ابعاد محتواسازمان ینشبکه مضام. 24شکل
 

نظران که دارای اتفاق صاحببههایی که انجام شد، قریبدر تمام مصاحبه

های شخصیت تجربه در عرصه کارشناسی دینی در رسانه بودند، بر ویژگی

ها، برای اشتند که کسب این ویژگیکرده و اذعان د کارشناس، بسیار تأکید

 هر مبلغ دین امری ضروری است.

ها، آنجاکه روش این پژوهش تحلیل مضمون است، تمام مصاحبهاز 

بندی روی کدگذاری و شبکه مضامین طراحی گردید. سپس یک تقسیم

های ذیل برای کارشناس دینی به ها انجام شد و ویژگیکدهای مصاحبه

 هایویژگی

 کارشناس 
 دینی

محتوایی و  ابعاد      
 رفتاری 

 کارشناسی دینی

 هایویژگی

 محتوای کارشناسی
 دینی
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که هدفش کارشناسی دین در رسانه است، بداند دست آمد تا هر شخصی 

هایی را باید کسب کند. این که برای رسیدن به این هدف چه ویژگی

 ها عبارتند از:ویژگی

 های اعتقادیالف( ویژگی

 های اخالقیب( ویژگی

 های علمیج( ویژگی

 های تبلیغید( ویژگی

 های ظاهریویژگیه( 

 ای.های رسانهو( ویژگی

م از موارد باال دارای مصادیق و محورهای مفصلی هستند که به هرکدا

 ترتیب بیان خواهند شد. 

بندی باال، به سلیقه و روش نگارنده بوده مشخص است که مدل تقسیم

ها نظری بندیاست و ممکن است محقق محترم دیگری، در این تقسیم

که  هایی استمتفاوت داشته باشد؛ اما آنچه مهم است، کسب ویژگی

زیرمجموعه تقسیم یادشده است. از آنجایی که این تحقیق از تحقیقات 

    کردن کارشناسان دینی به مصادیقکاربردی است، در صورت عمل

های باال، به نتیجه خود رسیده است؛ زیرا آنچه حائز اهمیت است، تقسیم

ها توسط کارشناس کسب شوند و محورها و این است که این ویژگی

 ها عملی گردند.ن ویژگیمصادیق ای

های نکته مهم دیگر اینکه، برای تبیین بهتر و بیشتر هرکدام از ویژگی

شوندگان بیان هایی که مصاحبهها و مطالب یا مثالباال، بعضی از جمله

ها نقل قول شده است تا اول، اتقان مطالب طور مستقیم از آناند، بهکرده
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معنا و منظور  کامالًدوم خواننده گرامی، در این تحقیق حفظ شود و 

های مختلف، ابعاد ریز موضوع شونده را درک و فهم کند و با مثالمصاحبه

 را متوجه شود.

 بندی باال از این قرار است:توضیح تقسیم

منظور، اعتقادات و باورهایی است که یک  های اعتقادی:الف( ويژگي

 ها معتقد باشد و بداند دره آنکارشناس دینی قبل از حضور در رسانه، ب

تواند به طور قطع نمیکه به این موارد باور قلبی نداشته باشد، به صورتی

کارشناس دینی موفقی در رسانه تبدیل گردد. البته باید گفت، مواردی که 

های اعتقادی برشمرده شده است، غیر از مباحث اعتقادی در جزء ویژگی

ها یگر، مواردی ذکر شده است که اعتقاد به آندعبارت دین اسالم است. به

اند و برای همه مردم الزامی ای داشتهبرای یک کارشناس دینی اهمیت ویژه

 ندارد؛ گرچه صفاتی نیکو و مطلوب هستند.

خصوصیات اخالقی خاصی است که یک  های اخالقي:ب( ويژگي

ذب مخاطب ها بیاراید تا بتواند در جکارشناس دینی باید خود را به آن

موفق گردد. پرواضح است که در این مورد، فقط موارد اخالقی مرتبط با 

های پسندیده کارشناس دینی در رسانه طرح شده است و نه همه صفت

 برای یک مبلغ دین.

داشتن در ها، تخصصمنظور از این ویژگی های علمي:ج( ويژگي

است. در  ای است که کارشناس دینی به آن دعوت شدهموضوع برنامه

شود تا کارشناس دینی برای حضور ها، باعث میواقع، داشتن این ویژگی

دنبال در رسانه، به علم اجمالی خود درباره موضوعی بسنده نکند؛ بلکه به

 کسب علم تفصیلی و تسلط کافی درباره موضوع برنامه باشد.
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یک کارشناس دینی در نگاه اول، یک مبلغ دین  های تبلیغي:د( ويژگي

کننده علوم و معارف اسالمی. بنابراین، کننده یا منتقلاست؛ نه فقط یک بیان

آنچه در کارشناس دینی، برخالف دیگر کارشناسان علوم مختلف، شاخص 

دنبال دعوت مردم به دین باشد، این است که کارشناس دینی بهاصلی می

ود را در کند و باید خرا دنبال می :است و راه پیامبران و امامان معصوم

 عبارتجایگاه یک مبلغ دین ببیند، نه فقط یک متخصص علوم دینی. به

دیگر، تفاوت اصلی بین کارشناسان دینی و دیگر کارشناسان علوم مختلف 

این است که کارشناسی مانند کارشناس علوم سیاسی یا اقتصادی، مردم را 

کارشناس دینی کند، اما های سیاسی یا اقتصادی دعوت نمیلزوما به فعالیت

های مردم بکشاند، در واقع اگر نتواند از طریق رسانه دین را به درون خانه

دنبال شناخت علوم کارشناسی او با کارشناسی مستشرقین غربی که فقط به

ثابت  دیسع ادواردطور که اسالمی بودند، تفاوتی نخواهد داشت. همان

ب، در نتیجه گسترش شناسی با قرائت غرشناسی و اسالمکند که شرقمی

زمان با تسلط امپریالیسم بر امپریالیسم در درون دنیای اسالم پدید آمد و هم

 (1393)برگرفته از: میرجعفری، از جهان اسالم، گسترش یافت. های عظیمی بخش

یعنی تمام عناصری که مخاطب در تلویزیون  های ظاهری:ويژگيه( 

        در رادیو، گوش دهد، باید تواند از کارشناس دینی مشاهده کند ومی

دیگر، کسب عبارت ای باشد که مخاطب را منزجر نکند. بهگونهبه

خصوصیاتی ظاهری که برای یک کارشناس دینی الزم است؛ چراکه اغلب 

سرعت کنند و بهمخاطبان رسانه با همان نگاه اول درباره او قضاوت می

های کارشناس یا به حرفگیرند که آیا شبکه را عوض کنند تصمیم می

 گوش فرا دهند.
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ها و شناخت اقتضائات حضور منظور، مهارت ای:های رسانهو( ويژگي

ای و شناخت نحوه دیگر، داشتن سواد رسانهعبارت در رسانه است. به

 ارتباط با رسانه منظور است.

آنچه که گذشت، عنصر اول در بُعد رفتاری و محتوایی بود؛ یعنی 

کارشناس دینی است. اما عنصر دوم، محتوای کارشناسی دینی های ویژگی

رسد و در شده، به مخاطب می یا همان پیامی است که از کارشناس صادر

 کند.های مطلبی است که کارشناس دینی در رسانه بیان میواقع، ویژگی

دهنده و فراگیر ابعاد محتوايی و رفتاری . شبکه مضامین سازمان25شکل

 یکارشناسی دين

 ابعاد محتوايی 

 و رفتاری

 های محتوای کارشناسی دينیويژگی

 

 های کارشناس دينیويژگی

 

 های اعتقادیویژگی                 
 

 تبلیغی هایویژگی                
 

 های ظاهریویژگی           

 

 ایهای رسانهویژگی                
 

 های اخالقیویژگی            

 های علمیویژگی           
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 ينید يکارشناس یمحتوا یهايژگیو( الف

 بودنيکـ  اولويت
ها و بیان هر محتوا و موضوعی جایگاه خود را دارد؛ اما شناخت اولویت

ها، یک نیاز اساسی برای کارشناسی دینی است. کارشناس دینی، نباید آن

کرده، به مهم بپردازد؛ بلکه به علت محدودیت وقت و امکانات،  اهم را رها

 های جامعه اشاره کند.د به اولویتبای

 بودنمحورمسئلهدوـ  

محوری است. مسئلههای مهم محتوای کارشناسی دینی، یکی از ویژگی

 مسئلهشبهه را به  دیدهندگان به شبهات قائلند که در ابتدا باهمواره پاسخ

 ،رونیا از .دکر انیپاسخ شبهات را ب ،مسئله انیب ذیلکرد و سپس در  لیتبد

 دیاست که به شبهات نبا یضرور توجه به این امر زین ینید یدر کارشناس

مخاطب  یرا برا مسئله دیدر ابتدا با داد؛ بلکهپاسخ  میصورت مستقبه

ها برنامهاز  یبرخ»باره معتقد است: این زاده درآقای رحیم روشن ساخت.

ت ساخت سمبه دیو حال آنکه ما با ،محورشبهه یمحور هستند و برخسؤال

محور مسئله دیبا یونیزی. برنامه تلومیمحور حرکت کنمسئله یهابرنامه

در برنامه  مسئلهخصوص الزم است که ما هدف از طرح  نیا باشد. البته در

تا  میکن یآن را طراح یالزم برا سازوکارو  میبدان یخوبرا به مایس یمعارف

 ،. شبههمیابیت مخاطب به حداکثر اهداف مدنظر دس تیدر جذب و هدا

که را  ی. کسستیکردن شبهه نمطرح یجا ،ونیزیاست. تلو ضیکار آدم مر

 یو و ی،طیمح کی ایکارگاه  شگاه،یمثل آزما ییبرد در جا دیبا ،شبهه دارد

شده است.  دچار تیعوض نیا بهکرد که چرا  یبررس دیرا درمان کرد. با

، هابرنامه محوربودنهمسئل مییگویمی وقت... کندیم جادیشبهه را دشمن ا

 مخاطب بر که میبده ارائه را بحثی اهیزاو چه از دیبا مینیبب دیبا نکهیای عنی
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 عدم عنوان تحت، دیدار رای امسئله شمای وقت. بگذاردرا  تأثیر شتریب

 دیبترسان را مردم دیبا ایآ که دینیبب دیکنی بررس دیبا، حقوق و حق تیرعا

 رندیبپذ راآن مردم خود به خود که دیکنی نیریش بحث کی به لیتبد نکهیا ای

 «.کنند تیرعا و

ـ کاربردی  بودنسه 
برای او  واقعاًرسد، به این معنا که پیامی که از طریق کارشناس به مخاطب می

کاربرد داشته باشد و او بتواند از نتیجه بحث استفاده کند. بنابراین، بیان مطالبی 

که مخاطب رسد؛ چراارد، چندان مفید به نظر نمیکه هیچ کارایی برای مخاطب ند

 پس از دیدن برنامه دینی، باید بتواند مشکلی از مشکالتش را حل کند.

 بودن چهارـ  مورد نیاز
است که ضرورت  یامر ،مخاطب توسط کارشناس ازین مورد مطالب انیب

 ایمخاطب اگر با مطالب  ،. بدون شکستین دهیکس پوشچیآن بر ه

درنگ ارتباطش یب ،کندینم ازیمواجه شود که به آن احساس ن یموضوعات

که صورتی  بنابراین، کارشناس دینی در .را با آن برنامه قطع خواهد کرد

بتواند قبل از ورود به برنامه، یک نیازسنجی از مخاطبان داشته باشد و طبق 

نیازهای مخاطب سخن براند، در کارشناسی دینی توفیق بیشتری خواهد 

 مایبنده در شبکه پنج س»گوید: می یتهران یهادو یآقاطور که اشت؛ هماند

 دیخصوص عقادرها که موضوع آن امچند جلسه برنامه رفته شیایتا نبرنامه 

 تیکه از سا یبنده عرض کردم براساس اطالعات .و... بوده دیو توح

 ،تاس دهیپرس شتریرا ب یزیمخاطب چه چ دانممیدارم و  ستییکواسالم

مخاطبان به  یهاامیتعداد پ ،برنامه هکنندهیبراساس گفته ته ؛کنمیشروع م

 «.پیام رسیدهزار  12از  شیب
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 بودنپنجـ  جذاب
کند، بر کسی اینکه هر کالمی که جذاب باشد، برای همگان ایجاد انگیزه می

توان گفت هر کالم و مطلبی جذاب طور قطع نمیپوشیده نیست؛ اما به

باید مطلب را برای مخاطب جذاب کرد. توضیح این مطلب را است، بلکه 

ی که اجلسه در ریک با»کند: خانم جاللی با ذکر مثالی چنین بیان می

گفتند طالق علل یم کردند،بحث می در مورد طالق و گذاشته بودند

 رفته است نیاز ب نیزوج یریپذتیمسئول ؛دارد یعلل اقتصاد ؛دارد یمختلف

گفتم: چرا کار  است. اما من ها و جنگ نرم خاطر ماهوارههبیا علل طالق 

ازدواج  ،طالق یندارد. علت اصل شتریعلت ب کی! طالق دیکنیرا سخت م

افتد. شما ازدواج را یاتفاق نم یطالق ،ردیصورت نگ یاست! اگر ازدواج

 دیشما بتوان یعنی ؛است هیزاو رییتغ نیشود. اطالق درست می ،درست کن

 یجا کی عطوفدفعه نگاه همه را م کیکه  یداستفاده کن یطوراز کلمه 

آن  ،سمت را نگاه کن نیکه ا ییدو بگو یدریدست همه را بگ ید.کن گرید

. اگر دیبزن یتکرار یهامورد طالق مدام حرف در حاال سمت بس است.

 .ازدواج است ،طالق یعلت اصل ،میکن یرا بررسالعلل آنعلت میبخواه

 .میچرا راجع به طالق صحبت کن .میورد ازدواج صحبت کنم در مییایپس ب

حاال  ؛انجامدیهنگام و ناجور است که به طالق مازدواج نادرست و نابه

هرچه مطالبی که « چقدر فایده دارد؟ !میکن بتمدام راجع به طالق صح

تر کند جذاب باشند، در جلب توجه مخاطب موفقکارشناس مطرح می

تنهایی کافی نیست است که جذب اولیه مخاطب، بهخواهد بود؛ اما روشن 

 دنبال خود بکشاند.و کارشناس باید بتواند مخاطب را تا آخر بحث به
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 بودنششـ  مستند
نظران است، بیان مطالب یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید صاحب

تازگی مرسوم شده است، نقل خواب و رؤیای مستند است. متأسفانه آنچه به

اندازه برای مخاطب است که البته برخی از کارشناسان برای انجام از  بیش

که کنند؛ چنانمورد قبل، یعنی جذابیت مطالب برای مخاطبان، استفاده می

 مایصداوسدر  کهیی منبرهادر  چقدر»گوید: باره میآقای ماندگاری در این

در  خواب کجا دییبگو علما؛ ندنکیم نقل خواب، دارند شودیم پخش

 فیک هم مردم، است نیریش خواب؟ است حجت و مستند ما مکتب

البته اشاره به نقل خواب «. دبرنیم لذت، گرید است داستان خب؛ کنندیم

های علمی، و رؤیاهای مستند و به میزان کم، به استناد مطالب با پشتوانه

 زند.آسیب چندانی نمی

 بودن از آيات و رواياتهفت ـ مشحون
اردی که در نظر کارشناسان ضروری است، بیان آیات و روایت یکی از مو

و بیان مطالب عرفانی در حداقل ممکن است. آقای رکنی از رهبر معظم 

مطالب  انیباشد و البته از ب اتیمشحون از روا ،مطالبتان» :انقالب نقل کردند

خوب  ،جذب قلوب شود نکهیا یهم برا هانی. ادیمستدل غفلت نکن یعرفان

 .«به اندازه نمک در غذا یول ؛است

 بودن هشتـ  حاوی منابع علمی

را معرفی منابع  سمت خداآقای رکنی یکی از دالیل موفقیت برنامه 

تواند اول، ذائقه مخاطب مطالعاتی برای مخاطبان عنوان کردند. این امر می

سمت مطالعه تغییر دهد و دوم، اتقان مطالب را برای او آشکار کند تا را به

 تماد بیشتری نسبت به کارشناسان داشته باشد.اع
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 نبودن نظرنهـ  قطعی
هر کارشناسی طبعا حق دارد نظر خود را در برنامه بگوید؛ اما آنچه که 

صورت قطعی است؛ نکردن نظر بهکنند، بیاننظران بر آن تأکید میصاحب

صورت صددرصد قطعی یعنی کارشناس در برنامه یک نظر شخصی را به

کند تا اگر در مواردی خالف آن پیدا شد، کارشناس از اعتبار ساقط بیان ن

آخر  ند،یفرمایم یآمل یاهلل جوادتیآ»گوید: چنین می یریظه خانمگردد. 

 شانیا .نگو ستین نیاست و جز ا نیا ،یدیاگر به اجتهاد هم رس

 که کنداقتضا می ی همعلم اطیو احت ینیادب د .گونه استنیاستداللشان ا

آنچه که ما به دست  دییبگو ؛ بلکهمیینگو ستین نیاست و جز ا نیا

 «.]این است[ میاآورده

ـ شاهد  داشتن از علوم غربیده 
دهند و در میان آنان نیز جمعیت بیشتر جامعه امروز ما را جوانان تشکیل می

ای در حال رشد است. آنچه که برای این نوع از طور فزایندهدانشجویان به

ای که در دانشگاه به نظریات غربی آشنا هستند ـ جذابیت ویژهمخاطبان ـ 

گاه نباید اتقان آوردن از غرب برای مفاهیم دینی است. البته هیچدارد، شاهد

که شهید مطهری نیز مطالب اسالمی را از علوم غربی استخراج کرد؛ چنان

که  یزیچ یپخته باشد. ممکن است برا دیبا مجتهد»گوید: باره میایندر 

ها از آن یکیها خطر وجود داشته باشد و امروز علم ده ،حرام شده است

 نیلیسیپن ،علم مثالً دینیبیم شما هنوز مانده باشد. یرا کشف کرده و مابق

آورند. بعد از یمی کند و تمام مردم به آن رویم انیرا کشف و آثارش را ب

همه  یقل براهم دارد و الا ییشوند که ضررهاچند سال متوجه می

 گریند و گوشه دکیرا کشف م یاگوشه ،کنند. علمینم زیتجو هاضیمر
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شود که می دایپ نیقی ینفر مجتهد کِ کی یماند. حاال برایپنهان م شیبرا

 نیمنحصر به هم ،اسالم گفته است گوشت خوک حرام است نکهیعلت ا

داده  عجله به خرج د،یاست که علم کشف کرده است؟ اگر بگو یکروبیم

 زیچ گریسال د ستیکه ب دیدار نیقیشما  ایاز او سؤال کرد آ دیاست و با

راجع به حرمت گوشت خوک  7از امام رضا یوقت...کشف نشود؟ یدیجد

 نیرا از ب رتیغ نکهیا یبرا ؛ة  رَيالْغ ذْهِبُيُ اَنهُلِ»: دیفرمامی ،کنندسؤال می

اثر  د،ینیبن در اروپا میکه شما اال یحالت نیبعد در آنجا گفتم ا «.بردمی

است  ینپختگ نیا پس گوشت خوک است که حاصلش را بروز داده است.

 ،هرچه هست دیبگو ،کرد دایرا درباره احکام پ یافلسفه کیانسان  یکه وقت

رو، نباید فلسفه احکام را با این از(. 74، ص21ج ،138٥)مطهری، « است نیهم

عنوان طور ظریفی بهم غربی را بهتوان علوعلوم غربی گره زد، بلکه می

 دیشه»دهد: این امر را چنین توضیح می یلعخز خانمشاهد بیان کرد. 

 اتیخصوص نیگفتند ایکردند، محجاب را ذکر می مسئله یوقت یمطهر

شناسان روان دگاهیرا با د هانیمرد است، ا اتیخصوص نیزن است، ا

 نیهمچ کیبول دارند، ن قساشنارا روان نیا گفتندیم آوردند ومی

 نیشود، ایزن م رمتباعث ح نیا ،نیبنابرا .زن و مرد دارند یاتیخصوص

انداختند، یحجاب را راه م مسئله ،لیدال نیو با ا ودشیباعث حفظ زن م

 یهادگاهیپر از د این مواردتمام  .انداختندیحقوق زن را راه م مسئله

را گفتند،  نیاها غربیگفتند یوقت نمچیاست، ه یشناسان غربروان

 گانهیشاهدش هم از ب میکه ما دار ییادعا .ش استهم شاهد نیگفتند ایم

 یجنس یدارشتنیخو ،حجاب مسئله یما برا مثالً ...کندیم دأییرا ت نیا

به ا کیمدارس آمرسی درصد از در  ،مثال یبرا ؛میآوریمشاهد ها را آن
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نداشته جنسی  ارتباط دیکن یاج سعدهند که تا قبل از ازدویآموزش مدختران 

است که شما تا قبل  یگزند ی، آنزندگ نیو بهتر طورنیها همو به پسر دیباش

 دیکن یسع :ندیگویم ،نیبنابرا .دیارتباط نداشته باش یاز ازدواجتان با کس

 د،یحرف نزن یگونه باشد، با هرکسنیگونه باشد، نوع رفتارتان انیا تانیهالباس

 یوقت ؛انددهیبست رسکه به بننیا یبرا دهند؟یچه م یها را براآموزش نیا

 نیکند که فقط ما ایدهم، فکر نمیشاهد و استناداتش م بارا به جوانم  نیمن ا

مسائل  نیبودند و ا طیهم که در آن مح ییهاآن دیگویو م میزنیها را محرف

که  میکه من بگونیتا اکند یکمک م شتریب نیا .گردندیدارند برم ،انددهیرا د

 «.است و تمام گفته گونهنیاسالم گفته خودت را بپوشان و اسالم ا

 شدهيازده ـ فرآوری و روزآمد
به این معنی که در واقع، موضوع، جدای از کاربردی بودنش، باید پرورانده 

طور را درک کند. البته بهمعنا و مفهوم آن کامالًشود تا مخاطب جامعه امروز 

عنوان مقدمه بحث الزم است؛ اما نیاز است یان کلیات و مفاهیم بهقطع ب

صورت امروزی برای آنکه مخاطب بتواند به مفهوم کالم عمل کند، پیام را به

شده تبدیل کرده، برای او بیان کرد. آقای عظیمی، فرآوری و فرآوری

محاسن و  ت،یبکالم اهل یهاجلوه»دهد: موضوع را چنین توضیح می

 م،یبکن یرا فرآور یوح اتیو آ تیکه ما کالم اهل بنیها، اکلمه ییبایز

 نیکالم به نظرم ا حاسنمهم است. م نیا م،یکن یامروز ،میبکن یبازخوان

من مخاطب را  یعنیچه؟  یعن؛ یمیبکن یها را فرآورنیا مییایاست که ما ب

را بشناسم  مریگامیرا بشناسم، پ رسانمامیبشناسم، مدل ارتباطم را بشناسم، پ

را نیا ،و مصلحت مخاطب لیقه و مئو براساس آن، متناسب با سن، ذا

به مالک  مینامه دار 7منینؤالمریما از حضرت ام ..طرف بدهم. لیتحو
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با  یعنی ؛نیصف اول ننشدر ات از مردم جدا نشو. خانه زیاشتر که در دهل

مجلس  ندگانیبه نما دییایرا شما ب نیمردم حشر و نشر داشته باش. خب ا

هستند، متناسب  یدولت رانیاگر مخاطبان مجلس، اگر مخاطبان مد ؛دییبگو

بشود،  یبشود، بازخوان یفرآور ،یبا جامعه امروز سبها، متناآن تیبا شأن

بخوانم با همان شکل و  یثیحد کیکه من نیداده بشود. نه ا لشانیتحو

 .داشته باشم موضوع یو بسترها قیکه اشاره به مصادنیو بدون ا لیشما

تمام شد و  ،است میقد یبرا دییگویکه شما م ییهاحرف نیا ندیگویم

علوم  نندیبنش ییهاگروه. بنابراین، نیاز است میکم ندار ،ستد نیا رفت. از

 «. بدهند لیکنند، تحوی ، فرآورکرده امیبه پ لیرا تبد

 نبودنبرانگیزدوازده ـ حساسیت
برانگیز باشد و ه محتوا یا پیام، نباید جنجالباره باید دقت کرد کایندر 

نیاسر در های مردم را نسبت به آن برانگیخته کند. آقای لطفی حساسیت

در مورد ازدواج موقت که  مثالً»دهد: قالب یک مثال چنین توضیح می

مباحث در رسانه  نیحضرت آقا مخالفند که ا ؛کنندیکارشناسان صحبت م

بلکه  ؛ستیمسائل بر دوش صداوسیما ن همه رایز ؛مطرح شود یمل

 .بپردازند دیو حوزه با غاتیو سازمان تبل غاتیمانند دفتر تبل ییهاسازمان

طور ها بهحوزه نیدر ا دینبااست که  نیطبق تأکید آقا ا ،تعدد زوجات مثالً

دارد در  یتصادم فرهنگ رایز ؛باشد قیدق اریبس دیبلکه با ،گسترده کار کرد

درنتیجه، باید «. حساس است یلیچون خ ؛زدیریه به هم مو جامع رانیا

های دقت کرد که رسانه، جای طرح هر مبحثی نیست؛ حتی اگر اولویت

های جامعه هم باشد؛ بلکه در کنار رسانه ملی به ابزارهای دیگر و رسانه

 ها استفاده کرد.گوناگون نیز باید توجه کرد و از آن
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 دات مردمنبودن با اعتقاسیزده ـ مخالف
شود با بدیهی است که مردم اگر موضوعی را که در رسانه مطرح می

تابند. البته در طرف مقابل نیز را برنمیسنخ نبینند، آناعتقادات خود هم

توان گفت هر آنچه مردم به آن اعتقاد دارند، حق است و آنچه معتقد نمی

نی، عرضه نیستند، باطل است. در واقع، مأموریت اصلی کارشناسان دی

اعتقادات صحیح به جامعه است؛ اما باید توجه کرد که اگر در نگاه اول، 

طور قطع پیام کارشناسی دینی مخالف با اعتقادات و باورهای مردم باشد، به

نیاسر با یک ارتباط کارشناس و مخاطب دوامی نخواهد داشت. آقای لطفی 

تهران در مورد  یمااز عل یکی»کند: مثال این موضوع را چنین تشریح می

و  شناختندیم او را در مسجدش صحبت کرد که مردم هیحضرت رق

 یجنجال ،در رسانه پخش شد ی سخنرانی اواما وقت ؛هم نداشت یمشکل

 یآقابه  یوقت کهیحال در کردنش را نداشتند.توان جمع گریشد که د

و اعتقادات مردم است  ءجز هیگفتند که حضرت رق شانیا ،گفتم ییشوایپ

که حضرت امام  دانمیاما من م ؛نقد کرد ایآن را در رسانه رد  حیصر دینبا

 دیطور خاص بالذا به ؛داشتند که در کربال بوده است یدختر 7نیحس

فهم  نای .گرید یهااسم یو برخ دانندیم هیاو را رق یصحبت کرد و برخ

 .شد ریدرگ امیمردم مستق اعتقاداتبا  دیدر رسانه نبا داندیاست که م شانیا

مخالفت  ،کردند دایاعتقاد پ ی که مردم به آنامامزاده و درخت برخی با مثالً

. حضرت درخت را ببرند و مردم فقط امامزاده بروند خواستندیم وکردند 

باز هم ذکر این نکته ضروری «. دیدرخت را بر دیآقا مخالفت کردند که نبا

ن و مبلغان دین است، است که چون هدایت بشر امروزه توسط کارشناسا

باید راه غلط و درست را برای او تبیین کنند؛ اما نکته دیگری که باید بدان 
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ح سطحی از اعتقادات مردم که ضربه به اصل دین اصالتوجه کرد اینکه، 

عنوان مثال اعتقاد به اینکه رسد. بهزند، چندان ضروری به نظر نمینمی

که اشتند یا خیر؟ هنگامیدختری به نام رقیه د 7حضرت امام حسین

اند، چه نیازی است که در بیند مردم به آن اعتقاد پیدا کردهکارشناس می

 دار گردد.رسانه ملی حرفی ضد آن زده شود که اعتقاد مخاطب خدشه

 نداشتن ظاهری با علوم روزچهارده ـ تنافی
یکی از مواردی که مخاطب ممکن است مطالب دینی را پس بزند و قبول 

که صورتی د، تنافی ظاهری آن با علوم روز است. بنابراین، کارشناس درنکن

بخواهد به موضوعی با قصد نقد علوم غربی وارد شود، باید به این نکته 

توجه داشته باشد که بیانش منافات با علوم روز نداشته باشد و اگر هم 

عبارت به صورتی ظریف مطلب را ارائه کند تا مخاطب آن را بپذیرد.دارد، به

بهتر، در ابتدای امر تنافی بین علوم اسالمی و علوم روز را نباید به مخاطب 

نشان داد؛ بلکه در ابتدا با مخاطب باید همراهی کرد و پس از جذب او، 

 ها و معایب علوم روز را برایش تبیین کرد.تنافی

 نداشتن با عرف جامعهپانزده ـ مخالفت
های ه مخاطب در نگاه اول، بر برنامهاین مورد نیز برای آن است ک

که اگر مخاطب دریابد کارشناس محور، قضاوت منفی نکند؛ چراکارشناس

توان دینی در حال بیان مطلبی است که مخالف عرف جامعه است و نمی

هیچ تأملی، به تعویض شبکه تلویزیون یا را پذیرفت و اجرا کرد، بیآن

اسی که در برنامه دینی در شبکه گیرد؛ مانند کارشنرادیو تصمیم می

شدن ارتباط خانم تلویزیون استان یزد، مصداقی خارج از عرف، برای بهتر

و آقا در منزل بیان کرده بود. آقای تراهی با اشاره به ایشان چنین گفت: 

عنوان کارشناس خوب این خواهر محترم، یا قبل آن فکر نکرده بوده، به»
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شود؛ گوییم ببینیم چه میگوید که حاال ما میگوید یا اینکه میدارد چه می

خوشمزه هم که هست. بعد شما تصور بفرمایید این برای تلویزیون یزد 

بیند؟ در عرض دو سه روز، در همه چه کسی می اصالًاست. کو یزد؟ 

در مورد آن، مقاله نوشتند، مطلب زدند، موافقین آمدند،  اصالًکشور پیچید! 

طور های خاصی دارد، همینتلویزیون یک ویژگی مخالفین آمدند. اینکه

که نگفتید، اشکالی ندارد؛ ولی وقتی گفتید دیگر دست است؛ یعنی تا زمانی

قرار بوده  مثالًشما نیست؛ مخصوصا فضای مجازی که االن رقیب هست؛ 

شود ضد پیام. ببینید، که شما محتوا کار کنید، پیام را منتقل کنید، دقیقا می

را کنیم که چگونه آنافتد، بعد روی آن فکر میویزیون اتفاقی میکه تلوقتی

ها، با خانواده آقا و خانم ح کنیم. بهترین کار این شد که رفتند پیش آناصال

چرا  اصالًها گفتند که با هم نشستند، صحبت کردند، خیلی محترمانه به آن

درستش کردیم.  لحاظ خبریشما این را گفتید. دیگر نیامدند دفاع بکنند. به

«. ح بکننداصالجوری، خطا را کار تلویزیون همین است دیگر؛ باید یک

بر و دردسرساز است؛ بنابراین هایی که برای رسانه ملی هزینهبسا گفتهچه

 طلبد کارشناسان دینی به ریزترین نکات هم دقت و توجه داشته باشند.می

 های دينیشانزده ـ مشهوربودن آموزه
ای داشتند بر اینکه مباحثی که در رسانه پخش تأکید ویژه یمحمد یآقا

های مشهور باشد نه شاذ و نادر. ایشان این مورد و شود، باید از آموزهمی

وجود دارد، محتوا  طهیدر حآسیبی که »موارد قبلی را چنین توضیح دادند: 

ته داش تیکه کل ییهاآموزهباید  ند...ستیکه مشهور ن یی استهاآموزهبیان 

 عرفو آنچه که با گفته شود،  ،که شهرت داشته باشد ییهاباشد، آموزه

 یظاهر تنافآنچه که با علوم روز ممکن است به ،سازدیظاهر نمجامعه به

 ،و همان آموزه را تیهمان روا یعن، یدندیداشته باشد، آنچه که بد فهم
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 شد.ینم یبیکرد و آسینم جادیا یمشکل د،یفهمتر میدرست ،کارشناس

 بیآس است آن آموزه بهباعث شده  ی جامعه است کهخاطر بدفهمه ب این

 «.نبود بیشد، آسیاگر دقت م تبدیل شود که

 هفده ـ نبود تفريع بیش از اندازه
قدر فروعات مختلف یک مطلب یا نظرات گوناگون کارشناس دینی نباید آن

درگم علما را بگوید که رشته بحث از دست مخاطب خارج شود و سر

ما در حوزه  یکارشناس مذهب»گوید: باره میاینگردد. آقای محمدی در 

 .دیآیدستش نم یزیچ ،گونه مخاطبنیابگوید؛ را  عکرده ده تا فر عادت

در واقع، مخاطب فقط یک «. دیقاطع بگو دیبا ،دیگوکه انسان می یزیچ آن

های امهمشخص است که در برن کامالًحرف از کارشناس بشنود؛ البته 

های احکام، نظرات مراجع عظام تقلید باید طبق اقتضای برنامه و سؤال

جدا و شفاف بیان شود؛ ولی در دیگر موارد، بیان  کامالًصورت مخاطبان به

 رسد.های متعدد، چندان ضروری به نظر نمیفروعات و نقل قول

 به جامعه یدنبخشهجدهـ  امید
برای همراهی با مخاطب و جذب او، به  متأسفانه کم نیستند کارشناسانی که

آورند. این امر، برخالف توصیه مقام پاشیدن بذر ناامیدی در جامعه روی می

کنند بیشترین امید را به جامعه تزریق معظم رهبری است که همواره سعی می

بعضی از کارشناسان دینی با بیان جمالتی »کنند. آقای رفیعی نیز معتقدند: 

کنند به مخاطب بردند و خوردند و غارت کردند، سعی میهمچون: مسئوالن 

که این گفته فقط باعث حالینزدیک شوند و با او حس همدردی نمایند؛ در 

  «.کندشود و نظر مردم را نسبت به مسئولین منفی میناامیدی در جامعه می
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 های محتوای کارشناسی دينی.  شبکه مضامین پايه ويژگی26شکل

های ويژگی

 محتوای

 کارشناسی دينی
 ن به جامعهیدبخشامید

های مشهوربودن آموزه

 دینی

شاهدداشتن از علوم 

 غربی

 بودناولویت

 بودنمحورلهئمس

نبودن با اعتقادات مخالف
 مردم

 شدهفرآوری و روزآمد

با عرف  نداشتنمخالفت
 جامعه

بودن از آیات و مشحون
 روایات

 نبودن نظرقطعی

 بودنمورد نیاز 

 بودنکاربردی اندازه از نبود تفریع بیش

نداشتن ظاهری با تنافی
 علوم روز

 بودنمستند

 بودنمنابع علمی حاوی ودننببرانگیزحساسیت

 بودنجذاب
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 اعتقادی کارشناس دیني هایب( ویژگي

 يکـ  اعتقاد راسخ به دين
خوب اسالم را  یلیاگر خ ینیکارشناس دهادوی تهرانی، طبق نظر آقای 

 به اندازه شتأثیر تینهادر ،بداند، با مخاطب آشنا باشد و ابزارها را بداند

، خود شود جادیا ینیباور د قیاما اگر بخواهد تعم؛ است ینیتوسعه دانش د

کارشناس  که صورتی. بنابراین، در باشد یباور قودارای  دیاب کارشناس

 ،نکرده باشد دایپ ییمعنا کیارتباط نزد نینباشد و با د نیداهل  ینید

 کرد. دنخواه دایسخنش اثر پ

 دوـ  اعتقاد به انقالب و تمدن اسالمی
شاید در ظاهر ارتباط بین اعتقاد به انقالب اسالمی و کارشناسی دینی 

از انقالب و  یرباقریم یآقاوری نباشد؛ اما طبق تعریفی که چندان ضر

سمتی تمدن اسالمی بیان کردند، اگر کارشناس دینی بتواند مخاطب را به

تواند مشکالتش را حل سوق دهد که بعد از برنامه، او حس کند اسالم می

کند و امید به تمدن اسالمی داشته باشد، این کارشناس، کاری اسالمی کرده 

ای دینی تولید شده است؛ اما اگر مخاطب بعد از برنامه مقهور و رنامهو ب

مجذوب غرب باشد و خود را در هیمنه و جالل و جبروت تمدن غربی 

ببیند، هرچند کارشناس دینی از روایات و آیات هم بحث کرده باشد، باز 

هم کار او، کارشناسی اسالمی نبوده است و راه به جایی نخواهد برد. در 

معنای ستیز با تمدن غرب و بودن، بهبودن و انقالبین مورد، اسالمیای

 حمایت از تمدن اسالم است. 

 سهـ  اعتقاد به هدايت انسان توسط خدا
ها طبق بیان بسیاری از کارشناسان دینی مانند آقای قرائتی، هدایت انسان

ند شود که کارشناس گمان نکتوسط خداست و اعتقاد به این امر، منجر می
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که او توانسته است هدایت انسان را بر عهده بگیرد؛ بلکه این امر توسط 

گوید: باره میاین که آقای محمدی درپذیرد. چنانخداست که صورت می

زبانم  نمیبیم م،یکنم بگویفراموش م ی راصدر یبنده رب اشرح ل مثالً»

شود ینمشود که وضوح انسان متوجه میبه و ستیشده و زبانم باز نگم

 «.کار کرد

 در خوکا تیاعتقاد به اهمچهار ـ 

که کارشناس برای کارشناسی دینی اهمیت قائل شود، برای آن صورتیدر

دهد. طبق بیان بعضی از کارشناسان، کار، وقت و فرصت بیشتری قرار می

 یآقاها چندین روز وقت گذاشت. ها و نامهباید برای خواندن تمام پیام

باید با کارشناسان شرط کرد که بعد از ضبط، کارشناس،  معتقدند یریدهش

اش را ببیند و اشکاالتش را دریابد و این در صورتی است که به این برنامه

بردن بینامر اهمیت قائل شود. اگر کارشناس اهمیت کار خود را بداند، در از

کند. چنانچه آقای محمدی درباره ارزش کارشناسی خطاهای خود سعی می

و  نیتراز حساس یکیکه  میمتعدد دار یهاما جبهه»گوید: ی میدین

انسان  یاست. گاه یجبهه فرهنگ ،هاجبهه نیسازترو سرنوشت نیتریاتیح

 ،یاسیدر جبهه س یگاه ،یدر جبهه اقتصاد یجنگد، گاهمی یدر جبهه نظام

 هکه سنگربان جبه دنخواهیمبرای کسانی که . یهم در جبهه فرهنگ یگاه

: فرمایدکه می میدار 7از امام صادق ییبایز ثیحد ک، یدنبشو یگفرهن

الثغْرِ الذِی يَلِی  یفِ»که  «هستند یما سنگربانان عهيش یعلما ؛عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ»

 تعَفَارِيو  یاصل طانيهمان ش یعني سيكه ابل يیهادر آن جبهه ؛إِبْلِيسَ وَعَفَارِيتَهُ

 نيمستضعف هيعل دكننیها حمله ماز آن جبهه گريپنجه دیقو یهاطانيش یعني سيابل

در  ؛يَمْنَعُوهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا»و  «كنندیها سنگر را حفظ مآن عه،يش
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 هانيدهند كه ایاجازه نم ،ستنديایم شيهاتيبزرگ و عفر طانيها، شتيمقابل عفر

حمله  ورا مورد تهاجم  نيمستضعف هيها و بقها و نوجوانجوان ،یسنگر فرهنگ نيدر ا

 یكه هركس ديآگاه باش ؛أَلَا فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ»بعد فرمود:  .«قرار بدهند یفرهنگ

أَفْضَلَ مِنْ » ،«قرار بدهد یخودش را در سنگر فرهنگ ،سنگر را حفظ كند نيكه ا

واضح است کارشناسی  کامالً. «تاس مجاهد ونيليم کيبرتر از  نيا ؛أَلْفِ مجاهد

که بخواهد به بهترین نحوه ممکن از دین پاسداری کند، برای کارشناسی 

دنبال باالبردن کیفیت کار خود شود و بهدینی ارزش و اهمیت قائل می

که  یسنگردار نظام ونیلیم کیاز که فرمودند  7امام صادقخواهد بود. 

برتر  تشیفضل ،ستادهیدشمن ابرکف در مقابل جان ینظام یهادر جبهه

 نیاز د نیبعد امام استدالل کردند و گفتند چون ا .است شتریاست و ب

 کهیحال در ،کندما را حفاظت می انیعیش نید ،کندمی یما پاسدار انیعیش

که در سنگر  یپس کسان .کننداز بدن و خاکشان دفاع می ،بانانآن مرز

 ،را خواندماز آن یاکه گوشه ثیحد نیبرحسب ا ،شوندوارد می یفرهنگ

 ینظام یبرکف سنگرهاجان ونیلیم کیاز  ،سنگر نینفر سنگربان ا کی

ها کند و آندفاع می انیعیش نیشخص از د نیچون ا ؛است شتریب لتشیفض

 .«کشاناز بدن و خا

 مردموقت  برابر در تیاعتقاد به مسئولپنجـ  
ها ر برابر فرصتی که از میلیونکارشناس دینی باید متوجه این امر باشد که د

گیرد، مسئولیت دارد و باید برای این ظرفیت وسیله رسانه میمخاطب به

کار گیرد تا بعد از برنامه، کرده و تمام تالش خود را به ریزیعظیم برنامه

 مخاطب حداقل در خود کمی احساس تغییر کند.
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 شناس دينیهای اعتقادی کار. شبکه مضامین پايه ويژگی27شکل
 

 های اخالقي کارشناس دینيج( ویژگي

 يکـ  اخالص
پرواضح است اخالص، شرط اصلی هر فعالیتی است که انسان بخواهد 

مقبول نزد خداوند متعال قرار گیرد. البته به علت هدف مقدسی که 

ـ که همانا هدایت انسان کارشناسان دینی برای رسیدن به آن تالش می کنند 

نیازهای دینی اوست ـ ضرورت اخالص، بیش از هر چیز گویی به و پاسخ

کننده نظران، اخالص، جبرانشود. به نظر اغلب صاحبدیگری احساس می

ان اهلل اشتری »تواند باشد؛ چراکه معتقدند بسیاری از نواقص کارشناسان می

و بسیار دیده شده است کارشناسانی که شرایط « من المومنين اموالهم وانفسهم

های مطلوب کارشناس دینی در رسانه را ندارند، اما چنان تأثیری یو ویژگ

ها هیچ تفاوتی نبود آن شرایط و ویژگیو بر مخاطب گذاشتند که گویا بود 

اخالص  یاز رو دیمن با امیپ» :گویدمی بارهاینی در میعظنداشت. آقای 

 اعتقادی کارشناس دينی هایويژگی

اعتقاد به هدایت انسان 
 توسط خدا

اعتقاد به مسئولیت در 
 برابر وقت مردم

اعتقاد راسخ به دین 
 اسالم

اعتقاد به اهمیت کار 
 خود

اعتقاد به انقالب و 
 تمدن اسالمی
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 یلیم، خعالم هست یلیکه من خنیتظاهر به ا ینه برا ا،یر ینه براباشد، 

سال است  نیچند ،یمحمد یمثل آقا یکسان .درک دارم یلیخ فهمم،یم

که  یزیآن چ د،ینآید، با اخالص منندار ییادعا یچه هستند کهرسانه  یتو

 دیگویبه مردم م ،داندیهم که نم یزیآن چ ،دینگویمد به مردم ندانیم

 یخیبحث تار دنیآیراحت م یلیخ ییشوایپ یآقا .کنمیمطالعه م ؛دانمینم

که شما  یبحث نیمن ا دیگفتند ببخشیم ،در برنامه زنده دندیپرسیاز او م

 یاگر خودتان منبع ایمطالعه کنم  دیاجازه بده دم،یند ییرا جا دییگویم

هفته بعد به شما  ،من بروم مطالعه کنم د،ییبه من بگو دیدار غسرا یزیچ

 همچنین آقای. «مهم است یلیخ نیصداقت و اخالص ا .جواب بدهم

خواهد. یساز نم ،خواهدیسوز مکارشناسی دینی، »: ی معتقد استماندگار

اخالص  خواهد.، اما بالعکس سوز میخواهدیساز م شتریاالن صداوسیما ب

اش منبر عمامه یباال ؛شودینم عمرحوم بهلول هم مان افهیشکل و ق ،که باشد

کس چیه ؛شودیمانع نم ،دیچیپیاش مدور کله داشتیهمان باال برم ،افتادیم

کار خودش را  ،آن اخالصش نکهیا یبرا ؛شد یجورنیچرا ا دیگویهم نم

 «.اخالص است ،هاکننده همه نقصجبران ؛کندیم

ـ تهذيب  دو 
شرط تهذیب برای هر واعظی که مردم را توصیه به اخالق کند، الزم است. 

مهذب  دیکارشناسان با»: یدگوباره میایندر  اسرینی لطفکه آقای چنان

اما  ؛کرده است دایپ لیتقل ونیزیشومن تلو باشند. البته آخوند در حد

واعظ بالمتعظ است و اثرگذار  رایز ؛ستیبر روح مخاطب ن گذارتأثیر

گرچه ا .اهلل بهجتتیبرخالف آ ؛ستین مدتیطوالن ،دشهم با اگر ؛ستین

 نرسانه چندا نیاما ا ،است بین ایشان با مخاطب فاصله انداخته رسانه

طور همان«. کند ادیز و اثر سخن کارشناس را کم نکهیدر ا ستین گذارتأثیر
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ها نیز مطرح شد، کارشناسان دینی باید به این نکته توجه که در بحث آسیب

داشته باشند که کارشناس مسائل اقتصادی در صداوسیما، لزومی به حضور 

کارشناس ورزشی حتما نیاز نیست های اقتصادی ندارد، یا در فعالیت

تواند کارشناسی ورزشی خوبی را هم اجرا آنکه میورزشکار باشد و حال

کند؛ اما کارشناس دینی اگر خود را ملزم به رعایت مسائل دینی و آداب و 

 «. تواند کارشناس موفقی باشداحکامی نکند، نمی

برخی از »ید: گوآقای تورنگ در بیان این مطلب با ذکر مثالی چنین می

پزشک را  زیشما تجو ؛معلم اخالق مانند پزشک استگویند افراد می

 یبعض ر؟یخ ایخودش به آن عامل است  ایکه آ دیکنیو سؤال نم دیریپذیم

دروغ  رونیکه دروغ نگو، خودش اگر ب دیگویمعلم اخالق م ندیگویم

دارند و  نظر به عکس ی. برخدیاو را بازخواست کن دیتوانیشما نم ،گفت

را دارد. ما  ایمزا نیا ی،باش و بعد بگو فروتن عاملاول خودت  ندیگویم

چون  ؛که خودش عامل باشد میاوریرا ب یحواسمان باشد که کارشناس دیبا

که کارشناس از تقوا و تواضع صحبت کرده است  میات داشترا به کرّ نیا

تند ما دوست داشته است که به او گف یخشن یلیبرخورد خ ،نیو پشت دورب

کارشناس ... بنابراین، مینیرا از شما بب نیدورب یوهمان حالت جل میدار

در صداوسیما و در حوزه  نجایبرنامه عامل به حرف خود باشد. ما ا

 «.میهست بیعنوان طبما به ،خودمان یتیمسئول

ـ تواضع و فروتنی  سه 
نسان اهمیت این موضوع بر همگان روشن است و تواضع، همواره زینت ا

 کهچنانشود؛ اما ضرورت آن برای کارشناس دینی دوچندان است؛ آنشمرده می

 تواضع ذاتاً البته مهم است. اریبس ،تواضع در آنتن» :گویدمی زادهمیرحآقای 

که برنامه را  یزچی. دار استخنده ،تواضع یدرآوردن اداولی  ؛دارد تیجذاب
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. کندیم دچار بیآس بهامه را قطعا برن .کارشناس است یادعا زند،یم نیزم

شدت به یرسانه مل یبرا زنند،یکه فقط خوب حرف م یداده کسانتجربه نشان

 «. است شتریب بشانیداشته باشند، تخر نندهیهستند. اگر هم ب خربم

 ازکارشناس »کند: باره بیان میاینی درابوالقاسمحاج یآقاهمچنین 

 اگر. کند فیتعر خودش از دینبا کارشناس ابدا، بکند فیتعر دینبا خودش

 دیبا متواضعانه العملعکس کی حتما کارشناس، کرد فیتعر او ازی مجر

 مثالً ؛است ضعف نقطه، دینگوی زیچچیه و کند سکوت. اگر دهد نشان

مردم  به را تواضع. شما دیبزرگوار م،یستین قابل ما، دیدار لطف شما دیبگو

 طرف. است حرف آن دأییتی، یجاها کدر ی سکوت؛ چراکه بدهد نشان

، دیکنیم نگاه و دیکنیم سکوت شما دهر، عالمه عالمه، حضرت دیگویم

که این صفت تواضع در کارشناس صورتیالبته در«. دیکرد قبول شمایعنی 

که در جاهایی شود؛ چراراحتی متوجه میوجود نداشته باشد، مخاطب به

دهد که تواضعی که دارد نشان می از برنامه، کارشناس با اظهار فضل از خود

مصنوعی بوده و در وجود کارشناس نیست. آقای تراهی درباره اظهار فضل 

. مخاطب دینفرما اصالًکارشناس اظهار فضل »: دیگویمکارشناس از خود 

 میبله ما رفت دیگویم کارشناس شودیتا متوجه م یعنی ؛زندیشدت پس مبه

استاد  ،میبود یشاگرد فالن ،مینشست ن شخصفالبا  میدو تا سفر بود ،نجایا

معلوم است  گرید ،دیها بزنحرف نیتا از ا بوده، چهار شخص نآاعظممان 

 «.کارشناس است صبحث شخ، بلکه ستیبحث محتوا ن گریکه د

ـ   یتکلفیو ب یسادگچهار 
های مؤمنان، همین مورد است و برای یک کارشناس دینی یکی از صفت

اندکاران تأثیرگذار باشد، ضروری است؛ و نیز بر دست که بخواهد بر مردم
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. رهیغ هنگام هماهنگی وسیله نقلیه و و،یحضور در استود ویژه در زمانبه

ی را، داشتن صفت قرائت یآقاحاج ی یکی از دالیل موفقیتماندگارآقای 

 سال، هنوز مخاطب دارد. 40داند که بعد از تکلفی ایشان میسادگی و بی

 به وعده کردنعملپنج ـ 
باشد که هایی میشده، عمل به وعده صفت دیگری که از شروط مؤمن بیان

تعهد کرده است. اگر کارشناس وعده داده است که در روز یا ساعت خاصی 

دهد که در جلسه بعد در استودیو حضور داشته باشد، یا به مخاطبان وعده می

نده، جواب دهد، بر خود پاسخ مابی موضوع خاصی را مطرح یا به سؤالی که

 هایش عمل کند.الزم بداند که به وعده

 ادب و احترامششـ  
ادب، صفتی است که زیبنده هر انسانی است؛ اما برای کارشناس دینی، 

یکی از ملزومات است. این ادب و احترام، هم شامل رعایت احترام به 

مخاطبان و هم شامل رعایت ادب در مقابل مجری است. آقای 

از  ییجاها ککارشناس دینی، خوب است ی»: گویدی میابوالقاسمحاج

احترام به طرف  نیرا اهل فضل قلمداد کند. ا یکند و مجر فیتعر یمجر

 نیاگر توهو  دیکنیم افتیاحترام در ،دیشما اگر احترام کن است؛ مقابل

وسط حرف  دیپر یاگر مجر مثالً... دیکنیم افتیدر نیتوه ،دیکرد

حرف  یحرفش را بزند، جلو یشناس اجازه دهد مجرکارشناس، کار

باشد  دیبدهد و نگو اکند جوابش ریسؤال م یو مجر ،ردیرا نگ یمجر

اداره جلسه را  واقعاً .دینگو یطورنیا م؛دار یاگهیحرف دحاال  ،بعد یبرا

 یاگونهکارشناسان به یبعض ؛جلسه است ریمد اوبسپارد.  یبه دست مجر

تو چه  ی!زنیحرف م اصالًکه  یکرد جایتو ب نکهیاکنند مثل یرفتار م

 ،کنندیم میخودشان تنظ یهم رورا  نیدورب .حرف بزنم دیمن با ی؟اکاره
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مردم  یهاامکیام و در پبرخوردها خودم داشته نیو از ا ستیخوب ن نیا

 ایشان معتقدند«. ی استاخالق یهااز بحث نیام. ادهیهم د را بازخوردش

 مد دیحتما با ی،ادب در برخورد با مجر تیو رعا یمجربه  احترام تیرعا

 نظر کارشناس باشد.

ـ صبر و سعه  صدرهفت 
طور قطع اهمیت این صفت در قرآن بر خواننده پوشیده نیست؛ اما نبود به

زدن به دین اسالم منجر گردد. اگر تواند به لطمهآن در کارشناس، می

ر برنامه ممکن است به وجود آید کارشناس دینی نتواند با مشکالتی که د

آید، کنار بیاید و هایی که سهوی در برنامه به وجود مینظمییا با بی

زند که کارشناس آن خشمگین شود، قطعا ضربه بدی به همان دینی می

صدر، صبر و سکوت برای یک است. طبق بیان آقای ماندگاری، سعه

 ای، امری ضروری است.کارشناس رسانه

 یريپذنقدهشتـ  
کارشناسی موفق خواهد بود که پذیرای انتقادات دیگران نسبت به خود 

کردن داشته حاصالکردن، قصد باشد؛ البته الزم است بر همگان هنگام نقد

گرفته  قرار «عيوبی رحم اهلل من اهدی الیّ»باشند نه تخریب، تا مصداق روایت 

 و مورد رحمت خداوند واقع شوند.

 مدار با عوامل برنامهنهـ  ارتباط اخالق
کننده یا کند، فقط با تهیهکه کارشناس در استودیو حضور پیدا میهنگامی

کالم نشود؛ بلکه با همه عوامل برنامه برخورد صحیح، برطبق کارگردان هم

های اسالمی داشته باشد تا همگان با دل و جان بخواهند هم به آموزه

هم اینکه خود از کارشناس الگو  کنند و شدن برنامه کمککارشناس در بهتر

ابوالقاسمی در این مورد قائل است: بگیرند و متأثر باشند. آقای حاج
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 ؛مهم است یتیفراتر از برنامه هم باز به لحاظ شخص یاهیحاش یبرخوردها»

کننده، مسئول صوت، هیته ،هابردارلمیف :زارتباط گرم با همه عوامل اعم ا مثالً

 ، الزم است. متأسفانهموریگر یحت ای نندینشیم یکه در اتاق رژ یکسان

 نیبا ا زندیکلمه حرف نم ک، یمیگر یرود براکه می میرا دار یکارشناس

ماند و یم شاز آن کارشناس در ذهن یخاطره بد کی موریگر نیاو  موریگر

 ؛انجام بدهد یبد میگر کو ی زدیربهم زهرش را  ییجا کیممکن است 

انجام ندهد.  ،توانست انجام بدهدیرا که م یاخصکه آن کار شنیقل ااال

 «.دیریبگ یها ارتباط خوبنیبا اباید که شما یدرحال

 ـ رعايت شئونات کارشناسی دينی ده
گاهی دیده شده است که کارشناسانی برای آنکه با مخاطبان یا مجری 

کنند که این هم در نظر های خارج از عرف میصمیمی شوند، شوخی

بودن برنامه را هم مخاطب طور قطع خشکیده نیست. بهمخاطب پسند

مزه بهتر، بیعبارت اندازه و بههای بیممکن است تحمل نکند؛ اما شوخی

 ،دینیبب»باره معتقد است: این زند. خانم ظهیری درهم دل مخاطب را می

 نیمثل شرف المکان بالمک ؛خود ندارد یبه خود یارزش خاص ،لباس

کند. یم دایآن مکان ارزش پ ،ندینشکه آنجا می ین مردآ دیگویم .است

آن  ،یم، آن روحانندارد، آن عالِ یخودش ارزش خاص یمکان به خود

 یلباس هم وقت .دهددانشمند، آن متخصص است که به آنجا ارزش می

سخن خدا را  ،است که از او یلباس ،لباس ؛ستا امبریلباس پ مییگومی

که نیکما ا ؛مورد احترام واقع بشود دیبا ی؛نواخالق بش ،یبشنو یخواهمی

انجام  یو کار خاص یاوریدرب یکه با آن باز یپوشیشما لباس پزشک را نم

هم  ،گاهیکه آن شأن و جا میببر نیها را از بفاصله دیقدر نبا. ما آنیبده
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خودش را از دست  منکر ازیمعروف و نه بهتأثیر امرهم و  یشنوحرف

کرده و ها و طنزها را مراعاتین، کارشناس حد وسط شوخیبنابرا«. بدهد

سفید متوجه باشد که ممکن است یک حرفی در شأن یک کارشناس ریش

سال باشد، اما همان حرف از طرف یک کارشناس جوان، مورد پسند و کهن

واقع نگردد. ذکر این نکته نیز الزم است که کارشناسان دینی خانم نیز باید 

 شئونات بین کارشناسان مرد با زن توجه کنند.های به تفاوت

ـ سالمت اخالقی و مالی  يازده 
بسیار پرواضح است که کارشناسی که خود را کارشناس دینی بداند، اما به 

مشکالت اخالقی یا مالی دچار باشد، راه به جایی نخواهد برد و بر مخاطبان 

 تأثیری نخواهد گذاشت.

 خودهای بودن به حرفدوازده ـ عامل
هایی که بودن کارشناس به حرفاگرچه ممکن است در نگاه اول، عامل

)تهذیب کارشناس( « ب»کند، مشمول مورد هایی که میزند و توصیهمی

صورت مجزا به حساب را بهپندار شود، اما تفاوتی که باعث شد تا نگارنده آن

ها عمل نآورد، این بود که مسائلی وجود دارد که ممکن است کارشناس به آ

 اساساًنکرده باشد، باوجودی که کارشناس متقی و مهذبی هم است؛ چراکه 

عنوان مثال، کارشناس مجردی که آن مباحث، به تهذیب ارتباطی ندارند. به

های اخالقی کند، حتی اگر در در باب مسائل خانه و خانواده بخواهد توصیه

شناختی از وی  موضوع هم خبره و متخصص باشد، اما اگر مخاطب، اندک

نامه کارشناسان و ویژه امروزه که در فضای مجازی زندگیداشته باشد ـ به

راحتی قابل مطالعه است ـ دیگر سخنش بر مخاطب اثری بازیگران و... به

است  نیما همه تالشمان ا»گوید: باره میایننخواهد داشت. آقای تورنگ در
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 مثالً ؛حتما ازدواج کرده باشندکه  میاوریب یکارشناسان ،که در حوزه معارف

حال هراست، به دو مجر کندیکه در مورد ازدواج صحبت م یکارشناس

 دییگویکه شما م طورنی. ادیشما ازدواج نکرد دانندیکه م هیخانواده و همسا

 . اگر خود فرد عامل باشد، مطمئناًردیپذینم یکند، کس فتارجور رنیا دیزن با

 «.واهد داشتخ یشتریب یلیتأثیر خ

 

 های اخالقی کارشناس دينی.  شبکه مضامین پايه ويژگی28شکل

 های اخالقی کارشناس دينیويژگی

 بودن به ملعا
 های خودحرف

مدار با عوامل ارتباط اخالق
 برنامه

 صدرصبر و سعه

 سالمت اخالقی و مالی

 تواضع و فروتنی

 کردن به وعدهعمل

 اخالص

 تهذیب رعایت شئونات کارشناسی دینی

 تکلفیسادگی و بی نقدپذیری

 ادب و احترام
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 های علمي کارشناس دینيد( ویژگي

 يکـ  تخصص در موضوع
نظران بر آن متفق تبحر و تخصص در موضوع، امری است که تمام صاحب

ای معتقدند که این تخصص، باید بوده و نیز کارشناسان حوزوی و رسانه

صورت علم تنها یک علم اجمالی، بلکه بهباشد که کارشناس نه ایبه اندازه

معنی واقعی کلمه، متخصص باشد. تفصیلی بر موضوع اشراف داشته و به

 ی دینی،کارشناس»معتقد است:  تیشبکه وال ریمد، یرفعت یآقازمینه  در این

 دیو علوم قرآن با ریکارشناس تفس ی،قرآن در برنامه ؛باشد یتخصص دیبا

 ،هستم ریکارشناس تفسیا اگر از من که کارشناس علوم قرآن  ؛ت بشوددعو

را نیمن فرصت ا یمها بگوبه آن د، نپذیرم؛دعوت کردن یعتقادادر برنامه 

اگرچه در «. دانند من تخصص ندارمیها نم. آنستمیندارم، من مناسب ن

شاره بُعد ساختاری، به دعوت سازمان رسانه ملی در دعوت از کارشناسان، ا

از حضور  دیکارشناس است که با خودخواهد شد، اما در درجه اول، این 

 .کند یخوددار ،تخصص ندارددر آن حوزه که  ییهادر برنامه

ـ   و روز ديشناخت نظرات جددو 
اگرچه ممکن است در نگاه اول این مورد، ذیل مورد قبل، یعنی تخصص 

صورت جداگانه ذکر شده در موضوع، قرار گیرد، اما به دلیل اهمیت آن، به

بر اشراف علمی بر موضوع، کارشناس باید به نظریات است؛ چراکه عالوه

جدید و روز و نیز شبهاتی که در حال حاضر، در مورد آن موضوع است، 

ی که علم هر در رسانه کارشناس»آگاه باشد. آقای عظیمی معتقد است: 

 و مباحث نظرات، نیآخر حوزه در، باید باشد داشته ورود خواهدیم

 بشناسند، را مکاتب، بداند را هااستیس، مطالعه داشته باشد، اناتیجر
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ی تخصص حوزه به مربوطجدید  مباحث تمام بشناسد، را هاتیحساس

در واقع، ممکن است کارشناس محترمی بر شبهات «. بشناسد را خودش

در این  سنتی و قدیمی فلسفه و کالم مسلط باشد، اما شبهات روز را نداند.

 صورت، ممکن است نتواند کارشناسی موفقی انجام دهد.

ـ   شناخت ابعاد مختلف موضوعسه 
به تمام ابعاد آن توجه  ،کندیکه بحث خود را ارائه مهنگامی دیکارشناس با

به  یاز کارشناسان سنت یلیخ»: قائل است اسرینی لطف یکه آقاکند. چنان

موضوع در  کی که یصورت در کنند؛مینگاه  جانبهکصورت یبه موضوعات

. مرزیبرونشبکه  یشراب برا حرمت مثالً ؛جوانب مختلف دارد ،دیعصر جد

و نداند که  خورندیشراب م ،آب هم یجاکارشناس اگر نداند که مردم به

آقای رفیعی «. موفق باشد تواندینم ،و فرهنگشان چقدر تفاوت دارد اتیادب

صراحتا  تواندینمکارشناس دینی »دهد: می نیز با ذکر مثالی چنین توضیح

سمت از کارشناسان  یکیما همه براساس ربا است.  یکه نظام بانکدار دیبگو

را چه  هانیصراحت نگو. جواب ا نیمن گفتم به ا .مطلب را گفت نیا خدا

 یهاتیشخص ،یامام، مقام معظم رهبر ،یاسالم یجمهور ی؛بده یخواهیم

موارد  هیجعاله و بق فتندجلسات دور هم نشستند و گ ها وکنفرانس ی. درنید

نظام درست است، اما  نیا دییبگو دیتوانیاست. شما م یبراساس عقود شرع

 «.شکال دارداجعاله وام گرفت و مکه رفت،  یبرا یاگر کس

 به موضوع یارشتهنینگاه بچهارـ  
سالمی های علوم اکه کارشناس دینی مسلط به یکی از رشتهصورتی در 

تواند با نگاه ای دیگر نیز تسلط داشته باشد، میباشد و در کنار آن بر رشته

عنوان مثال، ای، مطالب جدیدتر با تأثیرگذاری بیشتر داشته باشد. بهرشتهبین
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شناسی، طرح مباحث و موضوعات مشترکی که در علومی همچون: روان

 وم اسالمی وجود دارد.شناسی، اقتصاد، سیاست، ارتباطات و... با علجامعه

مشاور  کین اال مثالً»: باره چنین نظری داردی دراینلعخانم خز

 ایکند یم ییهاهیبه شما توص یماد کامالً دید کیبا  د،یورآیم یشناسروان

. حاال ممکن است یو غرب یماد کامالً دیبا د رندیگیم یامشاوره کی

 معموالً یول ،اشته باشندنگاه را ند نیما هم ا یهاشناساز روان یبعض

حل ارائه ، راهاندگرفته یشناسان غربکه از روان یگونه است که با نظراتنیا

 تیو روا هیبا آ کامالًمشکالت  نیما هم در ا ینیکارشناس د د.ندهمی

 نیا اگر را حل بکند. یتیترب مسئلهو  یمشکل روح نیا خواهدیم

تواند یمی داشته باشد، شناسانرودر  مسئلهما اشراف به آن  ینیمتخصص د

ی مطهر دیکه شه روشیهمان  ؛دویبگهم که در آنجا است را  ینکات مثبت

گفتند یآوردند و میم ضینق یاستناد و گاهاز علوم دیگر گاهی  که داشت

مردم شد یخود باعث ماست که این،  را ذکر کردهبهتر از آن ،ما نید

 «.یرفتندپذتر میو راحت دندیدیرا م شاشراف

 موضوع قيمصاد پنجـ  بیان
جدا از شناخت موضوعات و مفاهیم، بر کارشناس دینی الزم است مصادیق 

را در زندگی مردم بتواند به آن موضوع را هم بشناسد و کاربردهای آن

دیگر، کارشناس محترم اگر برای قشر خاصی عبارت تصویر بکشد. به

آن قشر مطلب بیان کند تا برای  کند، از کاربرد آن موضوع برایصحبت می

گوید: مورد می این ابوالقاسمی درآنان قابل استفاده باشد. آقای حاج

خواهد مصادیق اخالق در خانواده را بیان عنوان مثال، اگر کارشناس میبه»

اگر بخواهد در  مثالًهای کاربردی و ملموس استفاده کند... کند، از مثال
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ه و ارتباط زن و شوهر صحبت کند، چهار تا مورد اخالق حسنه در خان

بلد  ـ رودشمار میبه ییزناشو یزندگ یهاکه از چالشرا ـ مثال پرتعداد 

خانه  میبرو دیگویخانه ما و خانم م میبرو دیگویآقا م دیفرض کن باشد.

 میبرو دیگویجا، خانم مفالن میمسافرت برو یبرا دیگویآقا م ایما، 

گونه باشد، نیل منزل ایوسا نشیچ دیگویآقا م ؛مسافرت مینرو ایجا فالن

 میکه دار ییهامهمان یبرا دیگویآقا م ؛باشد گونهنیا ریخ دیگویخانم م

بیان  کنم.یمن خودم درست م ریخ دیگویو خانم م میریبگ رونیشام از ب

 یکه ملموس است برا ییهامخاطب، چالش یکه ملموس است برا یمسائل

کلیات؛ به  میکنیاست که نوعا و بعضا اکتفا م نیشکالمان اا ما مخاطب.

که  خوانندمی اتیو روا اتیدر خانه مهربان باشد. حاال آ دیانسان با مثالً

 دهد؟یچگونه است؟ چگونه خودش را نشان م یمهربان مهربان باشد. دیبا

مسائل  م،یکنیحرام صحبت م ایدر مورد حالل  مثالً دییفرض بفرما اگر

خب لقمه  ؛دارد یو چنان است و آثار بد نیکه حرام چن دیگویم یکل

باره آقای تراهی ایندر «. هدد حیتوضاید ب؟ کارشناس است یزیحرام چه چ

دارابودن خالقیت در مثال را ذکر کردند که نگارنده برای مخاطب، شرط

بیان »را ذیل علت نزدیکی کاربرد مصداق و مثال برای مخاطب، آنبه

 لیدر ارائه تمث تیخالق»آورده است. ایشان تأکید کردند: « ادیق موضوعمص

که  یمطالببرای  دیخالقانه. شما مرتب با یابیمصداق ؟هچ یعنی باید باشد؛

را در قالب  زیچقرآن همه اصالًد. یمصداق داشته باش ،دییبگو دیخواهیم

که نزول امیچرا؟ چون هنگ ؛زندیمثال م یزی. از هر چکندیم انیمَثَل ب

که رد شود، شکل  الیاز عالم خ، کندیم یعوالم را ط رد،یگیقرآن صورت م

 ،یبا وح مییگویما م یاست. وقت یتفاوت معقول و وح نیا .کندیم دایپ
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کرده، بهشت  دایرنگ پ ،کردهدایشکل پ ،کرده دایپ تیخالق ب،یعنصر عج

لموس است، رنگ بهشت و جهنم م دهد،یهم که به تو ارائه م یمو جهن

است، آنجا  ادیز اریلذت بس کیآنجا  ییو شکل و بو دارد. شما فقط بگو

درخت،  شودیو قرآن م کندیم دایشکل پ ،است میعظ اریدرد بس کیهم 

 دیبا .کندیم یطورنیسوزاند. ایتنتان را م زندیور هم ماز آن ؛هاوهینهر، م

 «.خالقانه یابیمصداق ،لیتمث م،یدهشکل ب

 ـ بررسی و بیان مستندات موضوع شش
طلبد. در بودن موضوعات را میهمواره مخاطب واقعی از کارشناس، مستند

واقع، بیان مستندات است که اعتماد مخاطب را در پی خواهد داشت. خانم 

استنادات خودش را  ،کندکه صحبت می گاه کارشناسی»گوید: ظهیری می

 بحث را گفته نیفالن ا یکه آقا دیگویاس منشروان کی مثالً؛ کندینم انیب

مخاطب  ؛مهم است یلیاستناد خ؛ بنابراین، دیگوینم نیقی به قطعاست؛ 

 ؟یکرد شمستندی زیبه چه چ ؟یزنیحرف را م نیاز کجا اپرسد می

 . «دیعنوان پشتوانه بگودهد بدون آنکه استناد آن نظر را بهینظر م کارشناس

 دیها باداستان ات،یروا»: دیگویم نیچن یالمث ذکر با زین یعیرف یآقا

 یهااز شب یکینباشد.  یبراساس منابع معتبر باشد و صرف وجود در کتاب

شدن سر جدا ،از واعظان مشهور در برنامه پخش زنده روضه یکی ایاح

تماس گرفتم و گفتم ما به  شانیرا از ابتدا خواند. من با ا 7اصغریعل

 یکه در پخش سراسر مییبگوبه شما چه  ؛دیانکه نخو مییگویممداحان 

 چیمطالب در ه نی. ادیکنیم انیمطالب را ب نیا نند،یبیکه همه م یاگسترده

البته  ؛آمده است سحاب رحمتفقط در کتاب  ؛است امدهین خیتار یکجا

به او هم  ؛است ینیقبول دارم و فرد متد یلیکتاب را خ نیا سندهیمن نو
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 مخاطبتوجه داشت  دیباندارد.  دو سن دیلب را نوشتمط نیگفتم که شما ا

 دیشا ،یاستان یهابرنامه ای مایشبکه چهار س یهابرنامه شما، ولو برنامه

که مقام  کنندیمکه اعالم  مینیبیما م ،عالم و مرجع باشد ایاستاد دانشگاه 

 ؛فالن برنامه را مالحظه کردند، فالن جلسه را مالحظه کردند یمعظم رهبر

مخصوصا مباحث  کند،یممباحث ما را خراب  ،یموارد نیبروز چن

که در  یانیآقا ای یغرو وسفی ای انیرسول جعفر یآقا یوقت مثالً ی.خیتار

سمت عنوان کارشناس اند و من بهنشسته ونیزیتلو یاند، پاکار کرده خیتار
 سؤال ریمن را ز گرید یهامطرح کنم، حرف خیرا در تار یزی، چخدا

 فیضع ایندارد  مبنااست که  یمطلب نیسخن و ا نیا نکهیا یبرا .بردیم

که حرف ما را  یکسان یول م،یستیها متخصص ناست. ما در همه رشته

از لطف  ینکته خال نیذکر ا .«باشنداست متخصص  ممکن دهند،یگوش م

 مقدار هر شود،یم گفته که یمطلب هر سند یبررساز  یکه جدا ستین

 بیمخاطب با ط ،کند انیب مخاطب یبرا را مطالب استناد ینید کارشناس

 .ندینشیسخن او م یپا ی،باالتر رشیخاطر بهتر و پذ

ـ بررس  یمطلب ايهر واقعه  خيتار ايآمار  قیقد یهفت 
 پنهان قیدق و زهوشیتمخاطبان  منظر از تواندینم که ینکات نیتراز مهم یکی

 ای یسهوصورت ت کارشناس بهاست که ممکن اس یآمار و اطالعات ،بماند

در محضر  یمن زمان»: دیگویم بارهنیا در یعیرف یآقا جناب. کند انیب یعمد

سال بعد  3٥ 7. گفتم امام سجادشدیممنبر بودم و ضبط هم  یریاهلل شبتیآ

 7فرمودند امام سجاد شانیبودند. ا طورنیرا داشتند و ا طیشرا نیاز کربال ا

سال  33پس  ؛بوده است 61کربال  :. فرمودند94 :گفتمشدند؟  دیشه یچه سال

 «سال؟ 3٥ دیپس چرا شما گفت ؛شدند دیپس از کربال شه
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های علمی کارشناس دينی. شبکه مضامین پايه ويژگی92شکل  

 های تبليغي کارشناس دینيویژگيه( 

 شناسیيکـ  مخاطب
ینی با دیگر طور که پیش از این بیان شد، تفاوت اصلی کارشناسان دهمان

ای را که کارشناس کارشناسان علوم مختلف، تبلیغ دین است؛ یعنی رشته

رو، کارشناسان اینای برای تبلیغ دین بداند. از در آن تخصص دارد، وسیله

دینی، مبلغان دین هستند. بنابراین، باید صفاتی را که یک مبلغ برای تبلیغ 

ارشناس دینی برای نفوذ و ک مثالًنیاز دارد، در خود به وجود آورند؛ 

تأثیرگذاری در دل مخاطب، در درجه اول باید مخاطب خود را بشناسد. 

 دانست وگفتمان مخاطب را  دیبا»گوید: هادوی تهرانی میآقای 

 دیقرار دارد که شما با یانقطه کی. مخاطب در شناخترا  یشهنجارها

 دیبدان دیبا ،دیمنتقل کن یگریرا به نقطه دآن دیخواهیم؛ چراکه دیرا بدانآن

 دينی های علمی کارشناسويژگی

 دينی

 ای به موضوعرشتهننگاه بی

بررسی و بیان مستندات 
 موضوع

شناخت ابعاد مختلف 
 موضوع

 

 در موضوع تخصص

 شناخت نظرات جدید و روز بیان مصادیق موضوع

بررسی دقیق آمار یا تاریخ 
 هر واقعه یا مطلبی
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 فرایندکه در  دیداشته باش دیهنر را با نیا .را دوست دارد یزیچه چ او

 ینیکارشناس د ید.ده رییتغ یرا مقدار هارزشهنجارها و ا ،خطاب با او

 ریمس یکند که مقدار جادیا یرییاگر نتواند در باور و دانش مخاطب تغ

اگر کارشناس دینی به «. استنکرده  یکار در واقع ،او عوض شودزندگی 

تواند با او ارتباط بگیرد؛ چراکه مخاطبان خود شناختی نداشته باشد، نمی

 به زبان او سخن نگفته است. 

ن لنا مِوما أرسَ»گوید: آقای تراهی درباره اهمیت شناخت مخاطب می

اول  م،یبکن یکار میهامهم است. ما اگر بخو یلیخ .هومِلسان قَإال بِ سولٍرَ

از  شودی. نممیقرار بده ییجامعه را مورد شناسا م،یرا بشناس نهیزم دیبا

 یریو پژوهش در کتب تفس قیدرس و فقط با تحق زیاز پشت م ،رهجگوشه ح

واضح است برای شناخت «. میفکر کن ی برای مردمو اخالق یو عرفان یو فلسف

ای قرار ای و در چه برنامهمخاطب، کارشناس دینی باید بداند در چه شبکه

است برنامه اجرا کند؛ چراکه مخاطبان هر شبکه، با هم متفاوتند. آقای تراهی 

ی داشتن شناخت کاف»گوید: های تلویزیون میدرباره تفاوت مخاطبان شبکه

در مورد نوجوان  دیخواهی. شما مه الزم استاز مخاطب برنامکارشناس 

جور کی دیرویت مشبکه سالم د،یصحبت کن یلحن کیبا  دیبا ،دیصحبت کن

. دیصحبت کن دیجور باکی ،جوان است یشبکه سه برا د،یصحبت کن دیبا

شبکه چهار که  در نکهیا کندی. فرق مدیشما شبکه را بشناس ،الزم است اهنیا

 دیکه فرض کن یاا شبکهی یدصحبت بکن یدخواهیم ،است ختگانیفره یبرا

 ،ما یهاه همه شبکه. البت؛ تفاوت داردشبکه آموزش است ،شبکه هفت

 یهاواقع برنامه است که در یتا شبکه اصل ندارند. چهار یمعارف یهابرنامه

پنج و بعضا چهار و افق هم  ،سه ،کیاالن در حال حاضر شبکه  ؛دارند یمعارف

 «.است یمعارف کهقرآن هم نیز شبکه و  میدار
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ـ همراهی با مخاطب  دو 
بحث سعی کند از زبان  پس از شناخت مخاطب، کارشناس در ابتدای

باره اینمخاطبش حرف بزند تا بتواند او را جذب کند. خانم ظهیری در

 یمدت کیخودشان، تا  یغیتبل تیدر فعال میحضرت ابراه مثالً»گوید: می

پرست هستم مثل شما، مثل گفتند من هم ماهیها مپرسترفتند و با ماهیم

گفتند من هم یها مستپردیبه خورشیا شدند یپرست مها ماهآن

که افول  ییگفت من خدایم، کردیم فولماه که ا ؛پرست هستمدیخورش

کرد، بعد یم یها همراهبا آن ییجا کیتا  یعنی ؛کند را دوست ندارمیم

ی با همراه نیا ؛گونه را دوست ندارمنیا یخدا نیمن ا ر،یگفت خیم

با مخاطب همراهی کند،  البته اینکه در ابتدا کارشناس«. باشد دیبا مخاطب

کالمند؛ اما ازطرف دیگر، کارشناس نباید امری است که همگان بر آن هم

پسند و مطلوب او را های دلتا انتهای بحث با مخاطب بماند و فقط حرف

بزند؛ بلکه سعی کند بعد از همراهی با وی، دست مخاطب را گرفته و 

 نیبه مبلغ»گوید: زمینه می دار گردد. آقای تورنگ در اینهدایتش را عهده

 یکنند. فرد یدر ابتدا همراه یمجر ایبا مخاطب  توانندیم یکم مییگویم

 حرف نیرا حل کنم؟ ا نیمن مشکل ازدواج دارم، چطور ا سندینویکه م

است. شما شروع بحث را  یتکرار ییهاهیتوص و...که تقوا داشته باش 

 دیاما ادامه بحث را با د،یکن یو همدل دیکن یبا مخاطب همراه دیتوانیم

 «. دییبگو دیکارشناس با یرا شما یو راهکار اصول دیخودتان جمع کن

ـ بهره  گریمندی از تکنیک مداخلهسه 
سمت تواند مردم را بهگری، می، تکنیک مداخلهسالماالنیمعطبق نظر خانم 

تر کارشناس جذب کند و کارشناس را برای مردم قابل اعتمادتر و مقبول
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است که  یکیتاکت کی»دهد: گرداند. او این تکنیک را چنین توضیح می

 یحیمبلغ مس ک. یکنندیخوب از آن دارند استفاده م یلیخ یحیمبلغان مس

مخاطبان  یقدر مؤثر باشد رونیتواند ایم ی،حیمس ینیکارشناس د کیو 

 ؟رندرا ندا یارمقدار تأثیرگذ نیما ا ینیکارشناسان د واقعاًچرا  ؛خودش

کارشناسان  یتموفق یاز آن رمزها یکی مینیبیم میکنیم یبررس یوقت

 نیا یعنی ؛ها استدر حل بحران یگرمداخله کیاستفاده از تکن ی،حیمس

 مثالً. کنندیمداخله مشده و  های اجتماعی واردکارشناسان در حل بحران

 یمخب خان ؛است دچار شده ادیمشکل اعت به یخانمیک  وهرش نندیبیم

 نیجز حل ا یادغدغه اصالً ،است دچار ادیمشکل اعت به شوهرشکه 

 شیبرا ینید یمسائل ارزش کیاز  مییایحاال ما ب یش وجود ندارد؛مشکل برا

، باید کردکه  یکار نیاول ،بنابراین .ستیمطرح ن یشبرا نیا اصالً م،ییبگو

، برنامه دداراهکار  او، به کردکمکش  یعنی است؛ بحران نیمداخله در حل ا

بحرانش  ی، وقتکردکار  شحل بحران یبرابا او فقط  یمدت کی، تا داد

دارد اعتماد ی نیبه کارشناس د کهنیبر اعالوه، فکرش آزاد شد ،برطرف شد

اگر  .پذیردهای او را میحرفست، اوکارشناس دلسوز  نیکه ا داندو می

توانند یم یلیخ ،استفاده کنند کیتکن نیاز او کارشناسان دینی  نیمبلغ

واال  ؛حل مشکالت یفقط برا میاقدام کن دیبا یمدت کیما  .تأثیرگذار باشند

 ، ولیمیکنیم غیتبل میسال است دار 40که  یدور باطل انیجر نیهم

است،  نیاخالق جوانانمان ا تیاست، وضع نیحجابمان ا تیوضع

ذ که قبال اتخا ییاست، معلوم است راهکارها نیمان ایمشکالت فرهنگ

 «.نبود یدیمؤثر و مف یراهکارها یلیخ ،میکردیم
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 چهارـ  بیان غیر مستقیم
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بیان مستقیم، امروزه برای نسل جوان 

صورت غیر مستقیم های انتقال پیام بهچندان اثری ندارد؛ بلکه باید از روش

های کارشناسان نسبت کردناستفاده کرد. منظور از بیان مستقیم، امر و نهی

به مخاطبان است که در بیان بسیاری از کارشناسان دینی وجود دارد و البته 

در فضای رسانه امری است که اگر کارشناسان، آن اندازه از مقبولیت الزم 

زدگی او خواهند شد. روشن است را نزد مخاطب نداشته باشند، باعث دل

شر متدین جامعه، آن هم از زبان طور مستقیم برای یک قبیان امر و نهی به

کارشناسانی همچون مراجع عظام تقلید، شاید بتواند پرفایده باشد؛ اما برای 

رو، الزم است اینقشر جوانان و عموم جامعه چندان مفید نخواهد بود. از 

صورتی مطلبش را بیان کند که مخاطب نسل جوان، که کارشناس دینی به

ای برسد که مطلوب و مورد نظر کارشناس هاز طریق عقل و منطق به نتیج

است؛ چراکه این نسل از اوامر و نواهی بسیاری که به او شده، خسته و 

زده گشته است. آقای تورنگ درباره اهمیت بیان غیر مستقیم توسط دل

 مییگویها به کارشناسان مدر برنامه عمدتاًما »گوید: کارشناسان دینی می

 هایشیچون استفاده از فرما ؛کنند انیمطالب را ب میمستق ریصورت غکه به

شده است که به  یشعار یلیمتأسفانه خ میبگو دیبا یمقام معظم رهبر

که کارشناسان ما  میما انتظار دار شود.میزدن اکتفا زدن و سربرگبنر

ندارد که حتما  یکنند. لزوم انیمطالب را ب ،و اشاره میمستق ریصورت غبه

 مثالً ؛میموضع را شاهد هست نیهم زین ینید تیشد. ما در ترببا میمستق بیان

 یهادر برنامه ،بنابراین .گناه است نیتراز رحمت خداوند، بزرگ یدیناام

فالن  رددستاو نیا میی. ممکن است بگومیکنینم میاشاره مستق یمعارف
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 ابلغُ هيالكنا» ؛باشد هیصورت کنابه دیباکالم  د؛یباش دواریجوان است و ام

 حیاز تصر ترغیکار ببرد، بلرا درست به هیاگر کارشناس کنا ؛«حيمن التصر

شود که کارشناسان دینی خبره و هنرمند همواره بنابراین، دیده می«. است

 آورند.در ارسال پیام به بیان و روش غیر مستقیم روی می

 پنجـ  استفاده از هنر در کالم
هنر در بیان خود استفاده کند و  که نتواند ازصورتی کارشناس دینی در 

تواند چندان موفق باشد؛ ای را به مخاطب ارائه کند، نمیبیان هنرمندانه

نوع نگاه به مسائل یعنی  ،هنر»که آقای حسینی بوشهری قائل است: چنان

 میصاف نرو مییگویهنر که م .میمعنا کن دیگونه هم بانیهنر را ا ی؛اجتماع

استفاده  ؛لسحرا انيإن مِن الب ؛هنر است کیخودش  ،نایارائه ب ،یقیسراغ موس

 کیها خودش نیمطالب، ورود، خروج، ا نشی، چلیاز شعر، استفاده از تمث

 عواملمجموعه  کاین موارد یهمه  .هنر است کی یسخنور ؛تهنر اس

که موج دارد مخاطب را با  ایواند مثل درتیم یاست که در سخنران یمثبت

که آن  کیدست در رهیسخنور چ بیطخ ،بنابراین .دو ببر اوردیخودش ب

اگر خواست  در همان حال هم اند،یبگر بتواند ،گرفت بگریاند میتصم

 «.بتواند بخنداند بخنداند،

 ششـ  باالبردن دايره لغات
اصطالح طور مداوم صحبت کند و بهکارشناس دینی برای آنکه بتواند به

یی در ذهن داشته باشد و هر زمان که لغت کم نیاورد، باید دایره لغات باال

گیری را داشته باشد. ها و متضادها بهترین بهرهاراده کرد، بتواند از مترادف

کلمات و  نیباتریز نشیگز»گوید: آقای ماندگاری در این مورد می

 ادیاست که کارشناس واژگانش ز نیا لغات، الزمه این کار نیترمناسب



 207الگوی کارشناسی دینی      

 

ما  ،استخر کم است ؛کارشناسان ما کم است یابیواژه دینیاالن شما بب .شود

مکث  کارشناسان دینیبیشما م ،بنابراین یم.ها داشته باشواژه انوسیاق دیبا

 ،اوردیرا ب یالمهک کیخواهد یم ،رسانه است درداند یم ؛کنندیم ادیز

 نشیگز . دربود این هااستخدام واژه در یدیفرزاد جمش یقاآهنر  .تواندینم

است که کارگاه الزم  یزیچ نیا کرد.کار  دیبا انههنرمند ،هادام واژهو استخ

 «.هم آموزش الزم دارد هم کارگاه یعنی ؛دارد

 هفتـ  استفاده از واژگان قابل فهم عموم جامعه
کارشناس باید در نظر داشته باشد که از شخص اول مملکت تا مردمی که 

اند، یا گوش به رادیو سپرده اندنشسته تلویزیوندر کوچه و بازار پشت قاب 

رو، کارشناس دینی باید از لغات و واژگانی همه مخاطب او هستند؛ از این

بافان در این مورد چنین استفاده کند که برای همه قابل فهم باشد. آقای یراق

ی، خانم کی یدیوقت د کی یعنیفهم، استخدام واژگان همه»گوید: می

 لیدلموثر، اما به اریدهند، بسیج مرابرند درس خیم فیتشر ییآقا کی

است، امکان انتخاب  یرسانه عموم ککه ی تلویزیونو  ویکه ما در رادنیا

 دیبا ،است یعموم کامالًکه رسانه نیا یعن، یمیمخاطب را ندار نشیو گز

که هم آن خانم  میواژگان را استخدام بکن یو طور میکنصحبت ب یطور

 نمایدبتواند فهم مطلب بکند و درک  یی،داکالس سواد ابت ششدار با خانه

که استاد در حوزه و  ییفوق دکترا ای یالعظماهللتآی و هم احتماال آن

 یسخت اریکار بس نیو اتفاوت دارد  شیسطح گو یلیخ است؛ دانشگاه

ی در آدم کهاست  نیدهنده الیتشک یهاعناصر و مؤلفه ،ها اجزانیاست. ا

 نیا وبه مخاطب رسانه را داشته  یرسانهرهدعوت شود که امکان ب رسانه

 «.دها را داشته باشکیها و تکنمهارت
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 هشتـ  داشتن ادبیات فاخر
کارشناس دینی، باید بر ادبیات فارسی مسلط باشد و بتواند ادبیاتی فاخر را 

معنی برای مخاطب ارائه کند. البته ادبیات فاخر، در مقابل ادبیات عامیانه به

معنای سلیس و روان زبان عموم مردم نیست؛ بلکه بهکردن با صحبت

کردن بوده و پرهیز از استفاده از کلمات بسیار سطح باال یا بسیار صحبت

سختی سطح پایین است؛ یعنی مخاطب در فهم و درک لغات و جمالت، به

متوجه شود؛ ضمن اینکه کارشناس کلماتی که مخاطب را  کامالًنیفتد و 

یار سطح پایین باشد نیز استفاده نکند. آقای منزجر کند، یعنی بس

داشته باشد و  یفاخر اتیادب دیکارشناس با»ابوالقاسمی معتقد است: حاج

 یاستفاده بکند. اصطالحات عرب یفارس سیسل اتیدر تعامل با مردم از ادب

اصطالح  کیکه  ییمگر در جا ؛کار بردو اصطالحات نامأنوس را کمتر به

 نیبدهد که ا حیتوض دیبا یعنی ؛بدهد حیتوض دیبا رااست که آن یخصوص

 نیمتوجه شوند که ا دیو شنونده با نندهیب یعن؛ یمعناست چهبه  ،اصطالح

 «.اصطالح خاص است

 نهـ  چینش و پردازش مطلب
که کارشناس بتواند چینش جمالت و لغات درستی داشته باشد و نیز چنان

سمت خود بکشاند. شتری را بهتواند مخاطب بیمطلب خود را بپروراند، می

 نشیچ مثال در»گوید: آقای ماندگاری در تعریف چینش و پردازش می

که بزرگان  یکلمات ،دیگویکه قرآن م ی استاهیوزن و سجع و قاف با،یز

. وزن و شآن وزن ؟ به خاطرجذاب است قدرنیا هچ یدارند. شعر برا

، یعنی پردازش؛ اما مییگویم نشیآن چ ، بهاش قشنگ استهیقافو سجع 

 راو مطلب  دیگویمی اخرعبارت، بهبپردازد را کالم نیا خواهدیمی وقت

 «.کندمی جذابش
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 گیری با مخاطبدهـ  ارتباط
کردن مخاطب در طول برنامه، یکی از مواردی است که کارشناس حفظ

دینی باید به آن توجه ویژه داشته باشد؛ چراکه ممکن است مخاطب بعد 

دقیقه تماشای برنامه، قطع ارتباط با کارشناس را احساس کند. از از چند 

رسد هرازگاهی الزم است کارشناس به مخاطب یک رو، به نظر میاین

باره اینتلنگری بزند و او را مورد خطاب قرار دهد. آقای دهشیری در 

به کارشناس آموزش  بایدبا مخاطب را  یریگشناسی ارتباطروان»گوید: می

 ،بود نیدوستان مطلب ما ا ،خب بگوید صحبت نیکه در ب نیهم مثالً ؛داد

 یاگر نظر ،میشکل جلو رفت نیبه ا نجایتا ا ای د؟یهم دار یشما نظر خاص

کند،  ریکه مخاطب را درگ یجورکی. دییرمابف دیتوانیشما هم م دیداشت

که نظر  میکند، ما منتظریصحبت احساس م نیدر ب ینظرسنج یک مخاطب

به مخاطب ارزش  یجورک. یمیبکن لیو بحث را تکم میما را داشته باشش

 دیخواهیشما هم م ،دیبده ادی دیخواهیرا نم زیچشما همه . گویابدهد

 خواهدیم یجورکیحالت را کارشناس  نیا .دیریبگ ادی یزیچکی

 ؛طرفهکیکانال است و  ،رسدینم مابه  شیکه طرف صدانیولو ا ،بفهماند

 تیشد که به نظر ما هم اهم یطورکی ،کند عجبیاحساس مطب ی مخاول

 نیا ؛هم داد ینظر کیو  ردیهم بگ یاشماره کی دیحاال شا .دهدیم

 «.تواند به نظر من مؤثر باشدیم

ـ همدردی کارشناس با مردم  يازده 
این مورد، شبیه مورد همراهی با مردم است؛ اما با کمی تفاوت و آن اینکه، 

گام اجرای برنامه، از زبان مردم دردهای جامعه را بیان کند تا کمی کارشناس هن

 ک، یانسان»گوید: سالم میاالها را تسکین دهد. خانم معیندردهای آن
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 نیا یوقت .غذا داشته باشد، مسکن داشته باشد دیکه بانیا مثالً ؛دارد ییهاازین

در او بروز  ییشکوفامثل خود ییهاازیاش برطرف شد، آن موقع نهیاول یهاازین

همه  نیبا ا یعناست؛ یزده جامعه بحران کی ،االن جامعه ما .کندیم دایپ

تواند بدون ینم ینیکارشناس د کیوقت چیه .استمواجه مختلف  یهابحران

 ؛ارتباط مؤثر برقرار کندیا مؤثر انجام دهد  ینیکار د دیایها ببحران نیتوجه به ا

ما هم مثل  ؛میازدهبحرانمثل شما ه ما خودمان هم ک دیکه به مردم بگونیمگر ا

مردم، من هم مثل شما  دیبگو رشناسمهم است که کا یلیخ نیو ا میشما هست

 ،نید انکارشناس ای ونیاست که روحان نیجامعه ا دگاهیدچراکه  ؛مشکل دارم

 یدردیب یاز رو و در رفاه کامل، دنندار انشیدر زندگی مشکل اقتصاد چیه

، کالم دینی بر حالت وجود دارد نیتا ابنابراین،  .زندیم ینیحرف د آمده و

 «.ندارد یتأثیر مخاطب

ـ   مخاطب جلب اعتماددوازده 
که مخاطبان به کارشناس اعتماد نداشته باشند، کالم کارشناس، صورتی در 

ی درباره رکن ای در دل مخاطب ننشسته و تأثیری نخواهد داشت. آقایذره

 ،ایرسانه یموضوع اعتماد در کارها»: گویدان به کارشناسان میاعتماد مخاطب

نکته مهم را بارها و از زبان  کی متوانییاست. ما نم یمهم اریموضوع بس

و هم  کندیم جادیا یهم زدگ رایز ؛میاشخاص متعدد به مخاطب گوشزد کن

قل به او منت مخواهییمرا در عوض، آنچه  دهد.یرا کاهش مقدرت تأثیر آن

که مخاطب به او اعتماد کامل، و در آن موضوع  مگویییم یاز زبان کس ،میکن

است که  لیدل نیدارد و درست به هم یشنواز کارشناس ما اصطالحا حرف

است و نه  ایکار ساده ی،برنامه معارف کینه انتخاب و ورود کارشناس به 

رده است، کارشناس که مخاطب به او اعتماد ک کیبا  توانیم یراحتبه
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 ینها، سخنان بزرگان دیدر مناسبت ونیزی. االن در تلودکر یخداحافظ

چون  ؛تأثیر ندارد ایافراد ذره یدارنیدر د هانیبه نظر من ا شود؛یم سیرنویز

که  ایبرنامه ای لمیها را از فحواس آن شود،یرد م هاسیرنویز نیا یوقت

 ازمندینی، نیاحکام د ای ینینکته د هر دنی. به نظر من شنکندیپرت م ،نندبییم

 «.آن فرد عامل به آن باشد نکهیا یبرا ،است ندهیبه فرد گو یاعتماد جد
 استفاده از زبان بدنسیزدهـ  

االسالم والمسلمین قرائتی دارند، های مهمی که امثال حجتیکی از توانایی

مثالی برای که هایشان هنگامیاستفاده از زبان بدن است. ایشان در سخنرانی

 مثالًکند؛ صورتی طنزآلود بازی میزند، نقش راننده را بهراننده یا غیره می

اندازد. این کار باعث نشاط مخاطب، در درجه اول و در آینه نگاه می

 باالبردن درک مخاطب از پیام، در درجه دوم خواهد شد.

 یآموزشکمک لياستفاده از وساچهاردهـ  
االسالم والمسلمین مانند حجت ارشناس دینیواضح است هر مقدار که ک

تاپ، تخته سفید یا تخته آموزشی همچون: لپبتواند از وسایل کمک قرائتی،

تر خواهد بود. البته امروزه استفاده از قطع موفقسیاه استفاده کند، به

دلیل تأثیر بر فهم همچون: نمایش فیلم، عکس و پاورپوینت به هاییبرنامه

ابوالقاسمی حتی معتقد ت اجرا، حائز اهمیت است. آقای حاجمخاطب و سهول

کردن مثال، چیزی را با خود به کارشناس دینی، گاهی برای ملموس»است: 

شاخه  ک، یخواهد صحبت کندمی یاله اتیآ ع بهراج مثالًاستودیو بیاورد؛ 

از  یکیگل را آوردم تا در مورد  نیمن امروز ا دیبگو ؛اوردیگل با خودش ب

آموزشی، شاید تعریف مشخصی گرچه وسایل کمک«. صحبت کنم یاله اتیآ

ای که به ابوالقاسمی، استفاده از هر وسیلهداشته باشد، اما طبق نظر آقای حاج

  نوعی به کارشناس در آموزش مخاطب کمک کند، نیکو است.
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 های تبلیغی کارشناس دينی. شبکه مضامین پايه ويژگی30شکل

 هری کارشناس دینيهای ظاو( ویژگي

 يکـ  آراستگی و پیراستگی ظاهر
بافان های آقای یراقضرورت این امر بر کسی پوشیده نیست؛ اما ذکر مثال

که من نیضمن ا»گوید: تواند عمق مطلب را به تصویر بکشد. ایشان میمی

های ويژگی

تبلیغی 

 کارشناس دينی

 شناسیمخاطب استفاده از زبان بدن

 مطلبش و پردازش نچی

 داشتن ادبیات فاخر

همدردی کارشناس با 
 مردم

استفاده از وسایل 
 آموزشیکمک

 

 استفاده از هنر در کالم

مندی از تکنیک بهره
 گریمداخله

 

 همراهی با مخاطب جلب اعتماد مخاطب

گیری کارشناس با ارتباط
 مردم

 باالبردن دایره لغات

استفاده از واژگان قابل 
 هفهم عموم جامع

 بیان غیرمستقیم
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جامعه  یهمه اعضا یاجتماع یها و حضورهاتیمعتقدم در همه فعال

ی را رعایت کالمو خوش یانیبخوش ی،راستگیو پ یآراستگ دیبا ی،اسالم

حداقل در رسانه  ،میکنینم تیاگر رعا میگویاما م ،میبه آن توجه بکنو 

 دیآورند بایم فیکه تشر ییهاو خانم انیآقا یعنی .میکنرعایت  دیبا

 ون،یزیدر تلو اورندیب فیاگر که بناست تشر ی،راستگیو پ یلحاظ آراستگبه

 ؛زنمیخواهم شأنشان حفظ بشود، مثال نمیحاال چون م ؛ندیاین ییبا دمپا

 فیتشر دیبای که اخانم فاضله یاالن وقت .که متعدد در ذهنم استنیبا ا

چادر  یرو یهادکیها و سفشوره ستیحاضر ن ونیزیتلو رد اورندیب

اتو  کی ستندیحاضر ن، یا ونیزیدر تلو ندیایببعد شان را پاک کنند و یمشک

 فیتشر یبزرگوار یآقا ون،یزیبه تلو اورندیب فیان بزنند و تشربه چادرش

شانه بکشند،  کیمحاسنشان را  ،را شانیهاشیر ستندیحاضر ن، آورندیمکه 

 انیآقا شخصیدر حوزه  گریها دنیندازند، ایب شیخط ر میوگیمن نم

 دأییقابل توجه و قابل ت شیو آرا شیرایپ کی ستندیاست، حداقل حاضر ن

 یاکه عبا و قبا و لباده ستندیحاضر ن ،بزرگوار را داشته باشند یماخود عل

وقت  ک، یکنمیها را عرض میبعضالبته من  ، اتو کنند.کنندیکه استفاده م

 ستندیحاضر ن ،کنمیرا عرض م یجزئ یهابیجسارت نشود، من دارم آس

من  .شان توجه بکنندنبودن عبا، قبا، لبادهبودن و چروکصاف نیکه به ا

ت سِ یالجورد یرا با آب یکه رنگ زرد قنارنیا یعنیبودن تسِ میگوینم

 نیب یتناسب کیاست که  نیا ،حداقل آن ی، ول.ها و..مثل خواننده ،کنند

به آن  یوقت یول ،وجود دارد دیسف ای یوسط ای یمشک و لباده یمشک یعبا

  «.زندیپس م یمقدار کیبه نظر من مخاطب  ،شودیتوجه نمهم 
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ـ پوشش عرف  پسنددو 
شاید در نگاه اول، پوشش مورد پسند نزد عرف، مشمول مورد قبل، یعنی 

که نگارنده در مورد پیشین  آنجاآراستگی و پیراستگی ظاهر گردد؛ اما از 

به بحث نظافت لباس و پیرایش وضع ظاهری کارشناس پرداخته است، در 

ار شیک و به دور از هرگونه این بخش، مواردی را مدنظر دارد که شاید بسی

پسند، ذکر مثال رو، برای فهم بهتر از پوشش عرفآلودگی باشد. از این

ها موقع یگاه»گوید: زمینه می اینخالی از لطف نیست. آقای تراهی در 

که به آن را  یدر حوزه درس خواندند، نوع حجاب ان محترم کهخواهر نیا

شکل  نیابه هم  کانشانین و نزددوستا دیپسندند و شایم ،عادت کردند

حضور  ونیزیدر تلوکه اما نیاز است هنگامی  ؛نداهدید ها را همیشهآن

چشم  کیبا  ونیزیتلو دینید. ببنباش یگریشکل دیابند، گاهی اوقات به می

. یباد زندگندهز، در برنامه مایس دویآمده بود شبکه  شخصیپسندد. ینم

 دیود. چنان موجبات مضحکه شده بود. نگاه کنبا روبَند آورده ب آن خانم را

را نیا ونیزیاما تلو ؛ارزش است کیاست،  تیمز ،خانم کیروبَندداشتن 

شما نرو  ،حجاب نیمعناست. با ایب ،ردیگیطلبد. مورد مضحکه قرار میمن

 ای یآخوند ای. نگاه کن دیآیجور درنم گر،یخورد به همدیآنجا. نگاه کن نم

 نجایحواستان باشد ا ؛ستیساعت زردت چ گرید ی،خوند. آیستیآخوند ن

توجه «. دهدمیمورد قضاوت قرار  ،ونیزیتلو ،ستین یشوخ ،است ونیزیتلو

رحمانه و شاید غیر به این نکته که در تلویزیون، کارشناسان دینی مورد نقد بی

 توان از آن چشم پوشید.منصفانه قرار بگیرند، امری است که نمی

ـ حفظ   در طول برنامه بودن لباسبمرتسه 

ـ توجه کارشناس به مرتب ـ که بیان شد  بودن ضمن رعایت آراستگی لباس 

رسد. آقای رفعتی، پوشش در طول ضبط برنامه نیز امری ضروری به نظر می
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 یگاه کارشناس که»گوید: مدیر شبکه والیت در این مورد چنین می

؛ افتدیم یشباشد، عبای باید به مجر شنگاه یگاه و نیبه دورب شنگاه

 یازچندگاه هر کرد.مرتبش  دیبا ،ندارد یجلوه خوب یلحاظ هنر ازاین 

کارشناس د که نکارگردان مواظب باش ایبردار یرتصو ایباشد باید مواظب 

 ای انکارگرد ،و ضبط است یدیاگر برنامه تول لباسش را، مرتب بکند

 دیکارشناس با ،اشداما اگر برنامه زنده ب ،ندنکیبردار درست مریتصو

 «.درست کند

 بودن کارشناس احکام شرعیچهارـ  معمم
شوندگان، کارشناس موضوعاتی مانند اتفاق مصاحبهبهطبق نظر قریب

که  ییاز جاها یکی»احکام، باید حتما معمم باشد. آقای بیات معتقد است: 

حکام ا مسئله م،یملبس انتظار داشته باشکارشناسان دینی از  دیبا نیقیبه

. مخاطب هم انتظار دارد که دیرا تجربه کننیا دیتوانیاست. شما م یشرع

 «.را بپرسد و بشنود یملبس احکام شرع یروحان کیاز زبان 

 ی کارشناسانصداوسیماپنجـ  آرامش در 
کارشناسان دینی، باید طعم آرامش را به جامعه و مخاطب بچشانند. اگر 

توانند دلهره منتقل کنند، چندان نمی کارشناسان دینی به مردم اضطراب یا

مشخص است که انذار در آیات قرآن و  کامالًموفق عمل کنند؛ البته 

ترساندن مردم از قیامت، امری مطلوب است، اما انذاری موفق است که در 

ای های الهی باشد و درنهایت مردم را به توبه دعوت کند؛ توبهکنار بشارت

شد. طبیعی است که مخاطب از دین، توقع که همراه با آرامش خاطر با

 (،28)رعد:« االبذکر اهلل تطمئن القلوب»اطمینان قلوب را دارد و طبق آیه شریفه 

تواند اطمینان قلوب و آرامش خاطر را به انسان فقط دین است که می
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بدهد؛ اما نیاز است که این آرامش خاطر را در چهره و صوت کارشناسان 

نیاسر، بعضی از کارشناسان دینی، طبق گفته آقای لطفی  دینی نیز بتوان دید.

کنند، دلهره و وحشت را به مخاطب که مستقیم به دوربین نگاه میهنگامی 

گاه مستقیم به شد که هیچها درخواست میکنند؛ بنابراین، از آنمنتقل می

 دوربین نگاه نکنند.

 وينوع نشستن در استودششـ  
های کارشناسی دینی را بررسی کنیم، به نوع بتر آسیاگر بخواهیم دقیق

ابوالقاسمی این مورد را توان اشاره کرد. آقای حاجکارشناس نیز می نشستن

از  یکی ،دادن سر و ناموزون نشستنحرکت»دهد: چنین شرح می

و سرش را کج  ندینشیام که کارشناس کج مدهید یگاه .استهبیآس

و بعد  ،نندیبیدارند شما را م یونیلیمآنجا  ،باشدباید کند. حواسش یم

مهم است که کارشناس  یلیموضوع خ نیدهد و ایتکان م ادیسرش را ز

تابلو  یلیچون خ ؛کم باشد دیحرکات سر با یلیسرش ثابت باشد. خ دیبا

 یحرکت بکند مانع یگاه ،هادست یول ؛است حرکات سر و حرکات بدن

ها فقط ثابت، دست یامجسمه کیمانند  حایاما سر و صورت ترج ؛ندارد

 «.حرکت کند

 هفتـ  مکان نشستن کارشناس
ابوالقاسمی بسیار دقیق این موضوع را مورد بررسی قرارداده و آقای حاج

 ؛نظر من مهم استه ب ،ندیکدام طرف بنش نکهیا ،در نشستن»گفته است: 

وسط  یروحان ی دارد، بهتر استکه دوتا مجر ییهااوقات برنامه یگاه

 نیباشد که در دورب یاگونهفاصله به ،خانم است ی،اگر مجر؛ اما ندیبنش

المقدور من یحت .باشدنکته حتما  نید و توجه به اننشو دهیکنار هم د



 217الگوی کارشناسی دینی      

 

 ،حاال اگر مجبور شد م؛خانم برنامه نداشته باش یبا مجر دهمیم حیترج

برنامه پخش  نکهیقبل از ا ،بکند ینگاه کیرا خودش  نیدورب یخروج

که  یکنند که دو نفریم یکار یبردارلمیها با هنر فوقت یلیچون خ ؛دبشو

را خود من مورد  نید. انشو دهیکنار هم د ،فاصله است نانشیپنج متر ب

 «.آمده است شیپ ودمخ یام و براداشته

 نینوع نگاه به دوربهشتـ  
اینکه چه زمانی باید کارشناس به دوربین و چه زمانی به مجری یا متن 

ای است؛ اما در هر صورت، هر ها نگاه کند، امری ذوقی و سلیقهدداشتیا

 کیما »گوید: سه مورد باید به یک حد تعادلی برسد. آقای رفعتی چنین می

طرف سرش به شهیهم یول ؛باالست یلیخ یلحاظ علم از میکارشناس دار

 یرو بهاش همه ای کندینگاه م یبه مخاطب و مجر یاست و گاه نییپا

آموزش  دیها را بانیخواهد نگاه کند. ایمیی که دارد، هااب و نوشتهکت

ما متأسفانه آموزش . نه رسانه ،خوردیبه درد کالس م نیبدهند به او. ا

 «.میکنیبعد کارشناسان را دعوت م ،مینداد

 ن صدالحن و تُنهـ  
گوید: داشتن صدای نیکو، برای رادیو بسیار ضروری است. آقای عظیمی می

صدا، قوت صدا،  ییرایلحن صدا، گ .است یاز عوامل ارتباط یکیصدا هم »

قطع به«. تأثیر بسیاری بر ارتباط با مخاطب دارد صدا و... ینوع صدا، گرم

کنند، اهمیت بیشتری این امر برای کارشناسانی که در رادیو حضور پیدا می

د که صدای طلبدارد؛ چراکه رادیو، فقط امکان انتقال صدا را دارد و می

ای تصویری است، اگر نشین را پخش کند؛ اما تلویزیون چون رسانهدل

تواند جبران نشین هم نباشد، با عناصر دیگر میکارشناس دارای صدای دل
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بر این مطالب، آنچه که در بحث لحن و تن صدا حائز اهمیت کند. عالوه

ین توضیح است، تطابق لحن با مطلب است. خانم ظهیری با ذکر مثالی چن

 مثالً ؛کند رییتغ یمقدارباید ها با موضوع برنامه برنامه رلحن د»دهد: می

 کیرا تبر 3حضرت فاطمه معصومه ت،یاهل ب مهیکر الدیمگویید اگر می

شاد بر شما  امیا نیا د،یهست یزندگ یهر کجا دوارمیو ام کنمیمعرض 

 یشهادت زهرا امیاید گویباشد، یا اگر می شاد یلحنباید با  ،مبارک باشد

 یبه برکت نام زهرا دوارمیو ام کنمیمعرض  تیرا تسل 3هیمرض

ین غمگ یلحنباید با  ،کند یما روز یرا برا هانیخداوند بهتر 3هیمرض

وفور دیده است که بسیاری از کارشناسان در ایام شادی نگارنده به«. باشید

که هرکسی اگر  گویندبا یک حالت حزن و ماتمی تبریک می :اهل بیت

گوید شود آیا کارشناس تبریک میصدای تلویزیون را قطع کند، متوجه نمی

قدر باالست که هزینه و کوچک، آنیا تسلیت. اهمیت این کار بسیار کم

های کارشناسان، شبکه را گفتنتبریک دیده شده است مخاطبان بعد از این

گویا در اسالم، شادی گویند کنند و بسیار شنیده شده است که میعوض می

های این سخن خطا را باید در همین نوع نداریم. یکی از ریشه

اش است و تبریک ای که بشّها دید و بررسی کرد؛ چراکه چهرهگفتنتبریک

گوید، چندان به زبان برای انتقال پیام شادی و سرور برای تبریک به می

 مخاطب نیازی ندارد.

 دهـ  داشتن تبسم بر لب
بوده است و  9، براساس روایات، یکی از اوصاف پیامبر اعظماین صفت

رو، کارشناس سعی کند در طول اینرود. از امری پسندیده به شمار می

هایی در این برنامه، همواره تبسم بر لب داشته باشد. البته باز هم ظرافت
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کارشناس »است: ابوالقاسمی چنین مثال زده بین وجود دارد که آقای حاج

مهم است و  یلیخ ،بتواند در طول برنامه لبخند بر لبش داشته باشد اگر

 کیاتفاقا با  دیخانم است که آنجا با یکه مجر ییمؤثر است. مگر در جا

 کیمن  ...نه بخندد ،کند ینه شوخ ،صحبت بکند یابهت و صالبت خاص

غم را از  ،اهیانگور س گفتمیکردم میصحبت م اهیموقع راجع به انگور س

باشد که پول  نیممکن است ا یبعد با لبخند گفتم که غم کس ،بردیمدل 

تمسخر به فقر مردم را  چرا ،داده بود امینفر پ کیبخرد.  اهیانگور س ،ندارد

هروقت در مورد  ،من از آن موقع به بعد .است همم یلیخ نیا ؟یریگمی

ا . شمکنمیو اندوه صحبت م یبا حالت ناراحت ،کنمفقر مردم صحبت می

« ؟ییبا لبخند بگو ییبعد فقر را با خنده بگو یی،گویفقر مردم را م یدار

البته شاید بتوان این مثال را ذیل عنوان همدردی با مخاطب آورد، اما توجه 

به تبسم بر لب، امری است که کارشناسان دینی، ممکن است کمتر به آن 

ایی را که نباید هاهمیت دهند؛ بنابراین جدا از داشتن تبسم بر لب، زمان

 متبسم بود نیز باید در نظر گرفت.

 همراه ليوسايازدهـ  
آورد کارشناس، ضمن دقت به ظواهر خود، باید به وسایلی که همراه می

تاپ دارد آموزشی، مانند لپنیز توجه کافی داشته باشد. اگر وسایل کمک

ه یا هر وسیله دیگری، مراقب باشد که همان مقدار توجه و دقت که ب

شخص کارشناس است، به وسایلی که او به همراه دارد نیز توجه و نظارت 

 که مخاطبان برنامه را بانوان تشکیل دهند.ویژه هنگامی است؛ به
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 های ظاهری کارشناس دينی. شبکه مضامین پايه ويژگی31شکل
 

 ای کارشناس دینيرسانه هایز( ویژگي

ها ای کارشناسان، از آنهای رسانهشاید بتوان در یک نگاه کلی به ویژگی

ای، ای کرد؛ اما اکتفا به بیان اصطالح سواد رسانهتعبیر به سواد رسانه

 های ظاهری کارشناس دينیويژگی

 لحن و تُن صدا

 مکان نشستن کارشناس

 وسایل همراه

بودن کارشناس معمم
 احکام شرعی

 

آرامش در صدا و 
 سیمای کارشناسان

آراستگی و پیراستگی ظاهر و 
 پسندپوشش عرف

 تبسم بر لب
بودن لباس در حفظ مرتب

 طول برنامه

 نوع نشستن در استودیو به دوربین نوع نگاه
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تواند کمک شایانی نسبت به فهم مطالب کند. بنابراین، تمام مسائل و نمی

بندی در شده و امکان طبقه ها اشارهها به آنمواردی که در مصاحبه

ناسان را داشته، گردآوری گردیده است که به ای کارشهای رسانهویژگی

 باشد:شرح ذیل می

 يکـ  توجه به کارکردهای اصلی رسانه
پردازان رسانه، کارکردهای طور که در فصل اول بیان شد، نظریههمان

شمارند؛ اما الزم است که کارشناسان دینی ها برمیگوناگونی را برای رسانه

ارکرد رسانه، ایجاد سرگرمی برای ترین کتوجه داشته باشند که اصلی

های کالمی، تصویری و... را مخاطب است. بنابراین، سزاوار است جذابیت

ای که درخور شأن کارشناسی دینی باشد، باال ببرند. آقای تراهی تا اندازه

 و،یراد ن،ینو یهاکارکرد اول در رسانه ،به نظر من»گوید: باره میایندر 

غلبه دارد. شما االن خودتان هم  گریکارکرد د سهبه  ،یمجاز ون،یزیتلو

مردم  !مینیبب ونیزیذره تلو ، یکمیخسته شد دییگویم ،دیخسته بشو

و  امیجوان و پ ویهم راد ویراد ؛گذارندیم یقیموس نشانیدر ماش نندینشیم

 ،گرید یجاها ای انسرکارش کنندیکه شبکه خبر را روشن م هاییآن. رانیا

هستند.  یونیزیتلو الیدنبال سر ،اکثر مردم ؛ اماستندین میگویاندکند. نم

 ؛است یسرگرم هایا برنامهب ،ونیزیلوتمخصوصا  رسانه،در  کارکردهاغلبه 

آن  یدانشگاه پا دیکه اسات ستین یاپس رسانه، رسانه عوام است. رسانه

 اصالًچند درصد  دینیبب ،جامعه دیساتاز ا دیریآمار بگ دی. شما برونندیبنش

 ونیزیتلوبرای وقت  اصالًما  ندیگویم دی. اکثر اساتکنندیروشن م ونیزیتلو

 کیخواهد یم و تاساز سر کار آمده عوام هستند که خسته  . مردممیندار

روشن را  ایسرگرم کنند، شبکه پو خواهندیداشته باشد. بچه را م یسرگرم
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ن شبکه آموزش ما اال دیکن هاست. نگا حیو تفر ی. غلبه با سرگرمکنندیم

 هیمثل بق ؛ستیآموزش ندیگر  .گریشبکه د میگذاشت شود،ینم میدید م،یزد

 یدارد. حاال سع یبیترک یهابرنامه ،دارد الیسر ،دارد لمیها در آن فشبکه

شبکه  واقعاً یول ؛بگذارند یآموزش یامؤلفه کی یزیکردند در هر چ

 زیچ کی ؛کندینم دایپ خاطبچون م ؛ستین آموزش آموزش به آن معنا

جالب است،  میبرا نکهیا یبرا ،نمیبیمن اگر مستند هم م یعنی ؛است یعاد

که اول و آخر  یالیشما سر. بنابراین، دیآیچون خوشم م ،نمیبیم الیسر

 ،که کشمکش دارد یخوب یهاالیچرا سر ؛ امادیکنیآن معلوم است نگاه نم

را سرگرم  شماچون  د؟یدهیادامه م کند،یم ریجا دارد، گبه یهاقیتعل

 زبا ون،یزیتلو مخصوصا ؛عوام استای برای رسانه، رسانه. بنابراین، کندیم

. بنابراین، ارتباط مقدار متفاوت است کیکارکردش  لیدلبه ویهم راد

ویژه تلویزیون با مخاطب آن در موضوعات دینی های جمعی ما، بهرسانه

راحتی توانیم بهت؛ یعنی ما نمیسهولت و سادگی مقدور نیسو اخالقی، به

با مخاطبانمان در این موضوعات صحبت کنیم. علت آن چیست؟ علتش، 

غلبه کارکرد تفریحی تلویزیون است. این یک نکته خیلی مهمی است که 

آورید در عنوان یک کارشناس معارفی دارید تشریف میشما اگر به

کنید ه احساس میکنید کتلویزیون، با کدام لحن و ادبیات صحبت می

مخاطب شما خسته نشده. اگر شما فقط با همان جایگاه کالسیک و با همان 

ترین کار این ادبیات حوزوی یا دانشگاهی بیایید و صحبت کنید، راحت

شود. حاال نظر برخی این است که با تمثیل است که شبکه عوض می

نیم جبران کنیم، تواگویی میتوانیم یک بخشی را جبران بکنیم، با خاطرهمی

سمت جذابیت توانیم یک بخشی را جبران بکنیم و بهبا تشریح رویدادها می
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رو، واضح است که شناخت کارشناسان دینی از رسانه و ایناز «. برویم

ها در رسانه کمک شایانی ها، به حضور موفق آنروز رسانهنظریات به

 کند.می

ـ توجه به شرايط روز جامعه  دو 
ه گستردگی طیف مخاطبان رسانه ملی، کارشناسانی که در با توجه ب

شوند، باید به شرایط روز جامعه توجه و به آخرین صداوسیما ظاهر می

ها اشراف اجمالی داشته باشند؛ چراکه ممکن است حرفی اخبار و تحلیل

زده شود که در حالت عادی مشکلی نداشته باشد، اما  تلویزیوندر رادیو یا 

رایط روز جامعه، بیان این مطلب بسیار خطا باشد. آقای رفعتی، با توجه به ش

 سؤال او از میداشت کارشناس»دهد: این مورد را با ذکر مثالی توضیح می

، است نهیمد دراو گفت: بنابر قولی  کجاست؟ نبیز حضرت قبر که کردند

باید . است شده دفنیا مصر  هیسور درایشان  که است خیتار دری لاقواما ا

 در موقع کی؛ یزنیم را حرف نیای موقع چه در. مییبگو او به را زتابشبا

، نشستند شاگردان؛ ندارد شکالا ،یزنب را حرف نیای خواهیم خیتار کالس

وجود دارد؛  3نبیز حضرت مدفن و قبر به نسبت هینظر سه آقایی گویم

ی خواهیمی زمان مقطع چه در. ییبگو رسانه رد دیخواهیم وقت کی اما

 ؛دیآیمپیش  حرم مدافعان وبا داعش  شهدا جنگ بحثکه زمانی ؟ییبگو

ی چیهدیگر . را 3 نبیز حضرت قبر و 3هیرق حضرتی برمی سؤال ریز

 «.دمانینمباقی 

ـ توجه به محدوديت زمان  سه 
بر آن تأکید داشتند، داشتن  7یکی از صفاتی که حضرت امیرالمؤمنین علی

ادیق آن نیز نظم در وقت است که رعایت نظم در امور است و یکی از مص
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عنوان مثال، حضور کارشناس، آن برای کارشناس بسیار ضروری است. به

ساعت قبل از شروع برنامه در استودیو، ضروری است یا اتمام برنامه نیم

در ساعت خاص و معیّن باید صورت گیرد. همچنین کارشناس دینی باید 

شود، بحث را آماده کند؛ و گفته میمتوجه باشد که طبق ساعتی که به ا

ای اجرا نکند. یکی از نکات دقیقهی را برای برنامه دوادقیقهبحث بیست

بر آن تأکید داشتند، همین امر بود. ایشان  یپورمحمد یآقا کهمهمی 

 برنامه مثالً؛ هستند الیخیب کامالً را زمان، کارشناسان ازی لیخ»گوید: می

 زمان مثالً ساعت دو دیدیکش زحمت شما ست،ین شتریب قهیدق بیست

؛ ستین شتریب قهیدق بیست مانبرنامه مای ول، نجایا دیآمد خانه ازید گذاشت

 ساعت اخبار مثالً؛ دیوگیمی را ورزش اخبارمجری،  االن دیکن فرض مثالً

 اشیهواشناس است، قهیدق دوورزشی  خبر نیا کلیک سیما؛  شبکهدر  14

 جم،جام در آمده تهران طرفآن ازی هواشناسمجری  نیا است، قهیدق کی

 کارشناساما  ؛است هیتوج نیا چون، گرددیبرمکرده و  اجرا قهیدق کی

 همی لیخ ،یددیکش زحمت. میخواهیم شانیا از قهیدق بیست مای مذهب

 هم کتاب تا پانصد اندازه به و نجایا دیوردآ فیتشر و دیشد خسته

! رعایت این زمان برای میخواهینم قهیدق بیست از شتریب ما، دیخواند

، خواهندیم کهی زیچ نیمهمتری عنی ؛است سختی لیخکارشناسان دینی، 

 «.بزند حرف خودش فقط و نزند حرف هم کسچیه و منبر ساعت کی

 سازیچهارـ  رعايت قواعد و قوانین برنامه
اش را هساز برای حضور در برنامکه دعوت برنامهکارشناس دینی، هنگامی 

کند، باید خود را به رعایت قوانین و مقرراتی ملزم کند که برای قبول می

عنوان مثال، نگارنده شاهد حضور یک کارشناس برنامه تنظیم شده است. به
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که مجری برنامه با نهایت دینی ملبس در شبکه چهار سیما بود. هنگامی 

اس از جای خود ادب و احترام به ایشان متذکر شد که وقت نیست، کارشن

کند و جلوی بینندگان در بلند شد و گفت دیگر در این برنامه شرکت نمی

حال پخش زنده، از استودیو خارج شد و قهر کرد. کاری که او کرد، ضد 

تبلیغ و کارشناسی دینی بود؛ هرچند که هزاران مطلب و سخنرانی هم آماده 

ن رسانه ملی را عرضه کرده باشد؛ چراکه نمایشی از طغیان در برابر قوانی

 ایشان که مباحث ییهاآن»گوید: باره این کارشناس میکرد. آقای تراهی در

 یبندو دسته تهیفُرمال یلیخدانند که این کارشناس، ، میدنرا دنبال کرده باش

، دیگویکه م یبلد است. مطالب بای. زبان مخاطب را تقرکندیصحبت م

و بعد  سدیآدم دوست دارد بنوکه  دهدیم حیو جذاب توض نیقدر وزنآ

درباره  قبال شانیا ،دیباش دهیشما اگر د د؟یدیکند. رفتار را د یریگیبرود پ

 نیا یما برا لی. به هر دلدیصبر هم مفصل صحبت کرد که شما صبور باش

 آیاکه  میحادثه را نوشت نیتا علت وقوع ا پنج. میکرد یابیعلت مشکل،

آن  یتا دوکه متوجه شدیم .؟ یا..ه کردهپخش اشتبا ؟اشتباه کرده یمجر

با منبر  ونیزیداند تلویکه نم یآقاست. کارشناس معارفمربوط به خود حاج

شناسد یرا نم ونیزیتلو یول داند،یم یلیباسواد است، خ یلیخ !کندیفرق م

االن همه دارند شما  یعنی ،از برنامه زنده ندارد. برنامه زنده یدرک اصالًو 

تذکر داده بود که آقا اگر  ،دو هفته قبل از آن یکیآقا حاج ی. حتدننیبیرا م

 ی،روان تیظرف کیشوم، حواستان باشد. پس یمن بلند م ،دیوقت را کم بکن

بودن در بودن و عاملعالم نیداشته باشد که هم دیبا یکارشناس معارف

آقا حاجبداند که  مثالً ی؛اسواد رسانه میگویمن به آن م نیاز است. کنارش

 کی مثالً ای ونیزیبا تلو یممکن است لج کرده باش ی،شما دو تا ضربه زد
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 نیاز ا گریبلند شدم، د نیشبکه که بب ریبه مد یمحکم داد یلیخ امیپ

 یاجمهه کیداند که االن یاما نم ،حواستان باشد ،دیبرخوردها با من نکن

برنامه  صبر کنید دیتوانستی. شما ملینوع دل چیبدون ه ؛آمد تیروحان هیعل

 «.ستین یکار سخت یلی. خدیتذکرات را بده دیبعد برو ،تمام شود

 کردن طبق موضوع مصوب برنامهپنجـ  صحبت
سازان بعد از اهمیت زمان، بر آن تکیه دارند، یکی دیگر از مواردی که برنامه

اهمیت موضوع برنامه است؛ یعنی کارشناس اگر پذیرفت برای یک موضوع 

ت کند، دقیق همان موضوع را بیان کند، نه موضوع دیگری که خاصی شرک

کند آن موضوع اهم از موضوع برنامه یا تخصص در او دارد یا گمان می

بافان این امر را یک فاجعه در کارشناسی دینی عنوان کرد است. آقای یراق

است  نیا ،شودمی لیکه به نظر من به فاجعه تبد یترنکته مهم»و گفت: 

 ؛نداهرفتیظاهر پذو موضوع را هم به آورندمی فیخانم مهمان تشر ای که آقا

و چه در  ونیزیچه در تلو نشست،مخاطب  یروعمل که روبه دانیاما در م

 ،موضوع بحث مثالً. دارند لیروند که خودشان تمامی یسمتبه و،یراد

 انشیا ؛نید هیآن از زاو یابیشهیمردم است و ارتباط و ر یشتیمشکالت مع

دفعه کیاما  ؛کندمی انیخوشگل ب یلیعنوان را خ نیاول در مقدمه ا دیآمی

اگر  ؛آن تسلط دارد یکه رو یزیآن چ یعنی ؛رود سراغ محرم و نامحرممی

تمرکزش  شانیو صحبت بکند و ا دیایب دیاسالم با خیدر حوزه و قلمرو تار

 شانی، ااست ثیحد ایرجال  ایاست  یحوزه و قلمرو اقتصاد اسالم در

اش را دو سه کلمه مقدمه رد،یپذاسالم می خیعنوان مهمان تاربه دیآمی

 این کار،که تبحر خودش است.  یرود سراغ همان اقتصاداما می ،دیگومی

 «.کندمیدچار  یسردرگم بهمخاطب را 
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 سازششـ  دقت در بیان مطالب چالشی و حاشیه
بیان هر مطلب صحیح، درست، کارشناس دینی، باید متوجه این امر باشد که 

شناخت آن برای جامعه مفید  واقعاًمتقن، الزم، کاربردی و هر موضوعی که 

است، لزوما نباید در رسانه پخش گردد. تأکید نگارنده بر اوصاف یادشده 

برای این موضوع، به دلیل آن است که کارشناسان محترم با توجیه اینکه 

، هر مطلبی را «الحياء فی الدين»به روایت  حتما باید مردم بدانند و با استناد

در رسانه بیان نکنند؛ چراکه لزوما رسانه ملی، بستری برای ارائه هر مطلبی 

مورد معتقد است:  اینهرچند الزم و ضروری نیست. آقای تراهی در 

را گویند، آنرا میها اینرسانه، عوام است. حاال شما بیا بگو نه، روانشناس»

آقای دهنوی خیلی  مثالًمگر هر چیزی جایش در رسانه است؟ گویند. می

زند، بعد هم درست باشد یا غلط باشد، من کاری ندارم، ها را میحرف

عنوان یک عنوان یک استاد دانشگاه، شما بهسرجای خودش؛ من به

حرف ایشان درست  اصالًعنوان یک روحانی، ببینید کارشناس، آن یکی به

ندارد؟ اما واقعیت این است که آیا تلویزیون پتانسیل است، مبنا دارد یا 

های زناشویی را در تلویزیون بزند؟ مردم الزم را دارد که ایشان بیاید حرف

بودن یا کنند خیلی چیزها را. تلویزیون خیلی از صحیحتعیین می

کنند که چه بگویند چه هایش را، مردم برایش تعیین مینبودنصحیح

 «. نگویند

باید توجه داشت که بیان مطالبی همچون موارد باال، هرچند برای البته 

های الزم به مخاطبان، بخشیمخاطب ضروری است و شاید بتوان با آگاهی

جلوی رشد بسیاری از مفاسد مانند طالق را گرفت، اما از سوی دیگر، 

ها به مخاطبان منتقل شود دقت به اینکه در چه جایگاهی باید این آگاهی
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صحبت »باره معتقد است: ایننیاسر در رخور توجه است. آقای لطفی نیز د

های رسانه در یجنس ئلو مسا ییخودارضاموضوعاتی همچون  رامونیپ

 در ؛شودمطرح  دینبا و رسانه ملی، نماز جمعه یهاخطبه عمومی همچون

ند. بنابراین، بود یشخصصورت به ناصومعسؤاالت از م نیاکثر ا کهیحال

 انیرا در رسانه بی جنس لیمسا اتیروا ارشناسان دینی این دسته ازنباید ک

؛ چراکه بیان مباحثی همچون ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مسائلی «دننک

دست در رسانه، فقط باعث توهین و تمسخر دین یا کارشناس این  از

های دیگر گردد. بهتر است جای بیان این مطالب را در مکانمحترم می

تر گذاشت و از بیان مطالب های درس و محافل خصوصیکالسمانند 

جنسی در رسانه ملی پرهیز کرد. درباره اینکه چه مباحثی چالشی است و 

 ساز نیست، باید به مردم رجوع کرد.چه مباحثی حاشیه

ـ توجه به انواع طیف  های مخاطبانهفت 
ع و های متنوطور که روشن است، مخاطبان رسانه ملی را طیفهمان

های ها و عالقهدهند که توجه به سلیقهگسترده افراد جامعه تشکیل می

ابوالقاسمی در ها، برای یک کارشناس دینی امری الزم است. آقای حاجآن

 نندیبیما را م یهاصحبت یعیوس فیط کی ،در رسانه»گوید: باره میاین

به  ایرا برنجاند عده  کیباشد که  یاگونهبه دیما نبا یمحتوا ،و بنابراین

 عییرا تض ایگروه و مجموعهحق  دیگر باشد یابه ضرر عده  وعده  کینفع 

صحبت  یدضرورت صبر و مسائل و مشکالت اقتصا درباره شما مثالً... کند

 دیمردم با یید کهگویاز تحمل م ،ات صبر استو موضوع برنامه دیکنیم

هم به  یچشمگوشه کیا جنی. اییدگویصبر را م لتیصبر داشته باشند، فض

 ،ها حل مشکالت مردم استآن فهیکه وظ ینیمسئول یریتدبیب و یتیکفایب
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گرم  یاز جا کارشناس، سفَنَ دیگویشنونده م ای نندهی. حاال بیدداشته باش

 یبرا مثالً ای آورندیسر مردم م ییخبر ندارد چه بال چیه شود؛یبلند م

و خواص  کردمیصحبت م هایخوراکع به آمده بود راج شیخودم پ

خرید گوشت ها پول نندهیاز ب یلیبعد در ذهنم بود که خ گوشت گوسفند؛

مخاطب  نیاست و ا یعیوس فیآدم اگر بداند مخاطبش چه ط... ندارندرا 

از مردم  یاریدانم بسیالبته من م ، بگوید:دارد یچه حاالت مختلف گوناگون

 یرا برا طیکه خداوند شرا میکنیما دعا م ،گوشت را ندارند دیخر ییتوانا

 یبراکه متمکن هستند  ییهاکنم از آنیهمه فراهم کند و من دعوت م

وطنان از آن برخوردار گفته شده و همه هم تیکه در روا یلتیفض نیا نکهیا

که دستشان  یکنند به کسان یگوسفند را قربان یگاهچنداز هر ،اندشده

کنارش  یول یی،گویگوشت م لتیفض از یدار .گوشت بدهند ،رسدینم

به  شماکنند یاحساس م ،که ندارند یکه آن کسان ییگویچهار تا مطلب م

 دیبا ،شودکه ارائه می ییمحتوا نیخالصه در ا.. .یها هم هستفکر آن

 ؛ندیهم مردم را بب ،ندیرا بب تی. هم حاکمندیرا بب مسئلهجانبه همه ابعاد همه

حواسش باشد آنجا  ،دیگویحقوق زن را م ؛ندیببمختلف مردم را  یهافیط

هم  زن نندهیحواسش باشد ب ،دیگویرا م مردحقوق  ؛مرد هم هست نندهیب

شان هست به عهده یحقوق نیها هم چنالبته خانم دیهست. بالفاصله بگو

 «.درا بر گردن مردها دارن یحقوق نیو چن

 های مختلف جامعهبردن از گروههشتـ  نام
ن مورد شاید در نگاه اول شبیه به مورد قبل باشد، اما دارای تفاوت البته ای

های مختلف جامعه مورد است؛ به این صورت که در این مورد، گروه

 یما در ابتدا دیشا»: دهدی چنین توضیح میرکن گیرند. آقایخطاب قرار می
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 یصورت کلبه م،یدیرسیکردن مبرنامه و موقع دعا انیبه پا یکارمان، وقت

اند و نشسته ونیزیتلو یکه پا یمارانیب میدانین ماما اال ؛میکردیدعا م

ها را به بار آن کیکم در هفته منتظرند ما دست ،ستیتعدادشان هم کم ن

 ادیرا به  یانندهیب ،شودیشنبه هم که م. پنجمیندعا ک شانیو برا میاوریب ادی

و  انددهیدیبزرگش برنامه ما را ممادر و مادر و پدربزرگ و که پدر میاوریب

 ی. برامیاو هم دعا کن یحواسمان باشد که برا ؛اندرفته ایاالن از دن

که امسال  یکه بچه ندارند، کسان یها، مجردها، کسانخانهیداران، بقرض

از او  یکه چهل سال است خبر انیمتوسل یدارند، برا یکنکور ندفرز

 ،سال است از پسرش خبر ندارد و... سیکه  یاالثرمادر مفقود یبرا م،یندار

«. میستیاش غافل ناز دغدغهما کند که می نیقی نندهیب و هم میکنیدعا مهم 

های ها و طیفدیگر، کارشناس دینی، اگر تخاطب خود را با گروهعبارتی به

سمت خود مختلف قرار دهد و از هرکدام نام ببرد، آن گروه و طیف را به

 کند.زد و احساس نزدیکی بین خود و قشر مخاطب ایجاد میسامتوجه می

 نهـ  توجه به زمان و ساعت پخش برنامه
های خصوص در برنامهیکی دیگر از نکاتی که با رعایت آن، کارشناس به

کند، توجه به زنده، به احساس نزدیکی بین خود و مخاطب کمک می

گوید: مورد می یناابوالقاسمی در حاج ساعت پخش برنامه است. آقای

 دیکارشناس با ومهم است  یلیخ ،ساعت پخش برنامهدقت به زمان و »

 مثالً؛ ردیبگ نندهیارتباط ملموس با ب تواندمی بداند براساس ساعت پخش

شب  مثالً ای میخب ما از همه التماس دعا داربگوید ظهر است  هنگام

 نندهیکه ب یکلمات نیا .میکنیشما آرزو م یرا برا یشب خوشبگوید است، 

مهم  یلیخ هانی، ایکنیلمس م را طیشرا یکند که شما داریاحساس م
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بکند.  تیرا هم رعا میتقو طیشرا مثالً ،یدیتول یهادر برنامه یاست. حت

برنامه  یزمان کی، میدر آستانه شب قدر هست مثالً ؛بدهد یتذکرات کی یگاه

اشاره به ماه رمضان  ،ان استکه شب قدر است، اگر در ماه رمض دینیبیرا م

بنابراین، نیاز است کارشناسان محترم قبل از حضور در رسانه، «. باشد شتهدا

 مراجعه به تقویم شمسی و قمری و حتی میالدی داشته باشند.

 دادن شخصیت واقعیده ـ نشان
وارد به فضای رسانه، در ابتدای امر، به تقلید ممکن است کارشناسان تازه

تجربه نیازمند باشند؛ اگرچه شاید تر و باگفتار کارشناسان زبده از رفتار و

طور قطع در این کار، برای شروع فعالیت در رسانه مفید باشد، اما به

باره اینی در دوان یرجبطور که آقای مدت مضر است. همانطوالنی

حالت  کی دیبا ،ندیآیکه م نیدورب یکنند جلویها فکر میبعض»: گویدمی

که  ییهاحالت کید، نحرف بزن یگریسبک د کید، نداشته باش یگرید

طبق نظر اکثریت «. دهدعکس می جهیبه نظر من نت نیکه ا ستند،یخودشان ن

اتفاق کارشناسان صاحب تجربه، کارشناس دینی، جلوی دوربین بهقریب

زند، گونه که با همه حرف میباید شخصیت واقعی خودش باشد و همان

کرده و مخاطب با او احساس نیز صحبت کند تا طبیعی جلوهبا دوربین 

 نزدیکی کند.

ـ رعايت اختصار در کالم  يازده 
رود؛ نخست، مختصرگویی در کالم، در واقع، در مقابل دو معنی به کار می

ازاندازه، پرهیز از کالم زائد. توجه کارشناس به این امر که کالم زیاد و بیش 

قطع، مخاطب، رسد. به، امری مهم به نظر میآور استبرای مخاطب مالل

از کارشناسی که فرصت را برای مباحث حشو و زاید، بیش از مباحث 
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ابوالقاسمی قائل است: دهد، چندان رضایت ندارد. آقای حاجاصلی هدر می

که  را یریآن مس یعن؛ یکند زیپرهکالم د یاز زوا دیکارشناس با»

 ازیو نه کمتر از حد ن ازیاز حد ن شی. نه بکرده، همان را طی کندمشخص

سراغ  ،بحث یالالبه هااز کارشناس یهم نرود. بعض هیصحبت کند. حاش

 ینیچمقدمه یماند. گاهیم یو اصل بحثشان باقروند ی میفرع مباحث

، که نباید آخر وقت یگذارند برامیاصل بحث را و  شودیم یطوالن

اختصار در کالم است ـ کالم اما معنی دومی ـ که در مقابل «. گذاشت

طوالنی است. کارشناس دینی، باید توجه داشته باشد که در رسانه، خستگی 

انجامد. بنابراین، کالم مخاطب، یکی از دالیلی است که به قطع ارتباط می

میلی مخاطب به آن شود. طوالنی کارشناس ممکن است باعث ایجاد بی

زدن و بدون وقفه  حرف تنهکی»گوید: ابوالقاسمی میآقای حاج

 ،بنابراینکند. یکننده مخسته ، برنامه راکردن توسط کارشناسصحبت

توجه داشته باشد که رسانه اقتضائات خودش را دارد و در  دیکارشناس با

استفاده  یشرط اول و شرط اصل ،داشت که تنوع نیتوجه به ا دیبا آن،

ناراحت بشود. وسط  دینبا ،شدبرنامه پخش انیاگر م ،است و بنابراین نندهیب

اجازه  دیگویم یمجر ،کندمی جادیتنوع ا ،شکال نداردا ،کالم هم باشد

که  میداشت یکارشناس شکال ندارد.ا دیبگو ،میپخش کن یزیچ کی دیبده

خب مردم  .دیپخش نکن یزیچچیه ،کنمیساعت صحبت ممیمن ن گفتیم

 کی، یکنیم تبصح قهیپنج دق .شوندیساعت خسته ممین نیدر ا

حرف خودت بهتر  ،به نفع خودت است ی؛دوباره شروع کن ،برنامهانیم

 «.شودیم دهیشن
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ـ پرهیز از قضاوت به  صورت کلیدوازده 
گاهی دیده شده است که کارشناس دینی در رسانه برای آنکه مخاطب را 

کند صورت کلی از یک سازمان یا نهاد، بدگویی میبه خود جذب کند، به

گویی باعث صمیمیت کند؛ به خیال آنکه رُکدر مورد آن قضاوت کلی مییا 

شود؛ اما باید توجه داشت که بین کارشناس دینی و یک با مخاطب می

کارشناس ورزشی یا یک مجری برنامه اجتماعی و غیره، تفاوت بسیار 

پور یچرا عادل فردوس ،در نود»کند: است. آقای پورمحمدی چنین بیان می

ش را یهارُک اشکال ،زد به صداوسیمایزنگ م ؛ود؟ چون رُک بودموفق ب

شود گفت شما یدر فوتبال و ورزش م .آمدیگفت و همه خوششان میم

فوتبال و ورزش  همه این موارد را در ،یکرد یشما تبان ،یکرد یدزد نجایا

 ؛انگار نه فردا صبح هم انگار ،دعوا هم کرد تا نصف شب ؛شود گفتیم

 ی، کارشناسمذهب یهادر برنامهاما  است. نشسته شیجا طرف سر

 ،را به چالش بکشد یزیچ کی نکهیمحض ابه ؛کار را بکند نیتواند اینم

 یلیخ ،لیدل نیبه هم چیز تمام است.است و کال همه ریالتصوفردا ممنوع

بتواند  ارشناساگر ک کنند.پخش نمی ،اند و زندهکرده یدیها را تولاز برنامه

اما  ؛ک بزندرُ یهابتواند حرف کهداشته باشد  یتیجذاب ی،فیظرا کی با

 «.برنخورد یه کسطوری که ب

 زدنسیزدهـ  فراجناحی و فراسیاسی حرف
کارشناس دینی، باید سعی کند همواره از بیان نظر در مورد گروهای سیاسی 

صورت مستقیم، پرهیز کرده، خود را به های جامعه، بهبندیو جناح

کارشناس »گوید: باره میاینهای سیاسی وارد نکند. آقای رفیعی دریباز

گاه نباید به دفاع از یک جناح سیاسی یا رد جناح دیگری صحبت دینی، هیچ
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؛ چراکه طیف وسیعی از مخاطبان خود را از دست خواهد داد. البته «کند

هه انقالب همواره باید جب مدظله العالی واضح است که مانند مقام معظم رهبری

صورت مستقیم نباید به اسالمی را تقویت کرد؛ ولی در رسانه، به

 های سیاسی وارد شد.بندی گروهتقسیم

 ایمسئلهگويی و آمادگی برای مواجهه با هر چهاردهـ  بداهه
بودن برای هر نوع سؤالی است. کارشناس دینی گویی، آمادهمنظور از بداهه

اصطالح رد یا سؤالی تمرین کرده باشد و به باید همواره برای هر نوع برخو

نکردن در مورد بتواند در لحظه جواب مناسب بدهد. این به معنی مطالعه

گویی برای موضوع برنامه نیست؛ چراکه طبق بعضی از تعابیر، صفت بداهه

نکردن بحث کارشناس دینی مذموم دانسته شده است و آن معنای آماده

ای از حاضرجوابی است که ظور، حالت مؤدبانهاست؛ اما در این مقام، من

ها، بدون مقدمه و زمینه مجری، مات و درمانده نماند. کارشناس در سؤال

  شخص کهای ییژگیویکی از »دهد: آقای سرلک چنین توضیح می

؛ زندهی هابرنامهدر  مخصوصا؛ اوستویی گارتجال ویی گوبداهه ،یارسانه

 عرصه کی یعن، یزنده برنامه؛ است طورنیا همی دیتولی هابرنامهی حت

 دیبا؛ کندیم فرق رسانهی ول؛ است هم منبر در نیا البتهی. نیبشیپ قابل ریغ

 فرضاً اگر. باشد داشته جسارت دیبا باشد، روزبه دیبا باشد، داشته تیخالق

 تیاذ خواستهی گاهی حتی مجر ای نبوده مندعالقه ای نبوده توانمندی مجر

 در کردند مطرح رای گرید موضوع کی ،یمرتبط ریغ وضوعم کی کند،

ی ارتجال و باشد مرتجل کالم اهل باشد، بداهه اهل، آدم حتما زنده، آنتن

 مجزء، نظر به هم نیا؛ ارتباط دری جانیه هوش همان. دیبگو سخن بتواند

 «.هاستاستاندارد
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 بودن کالم در رسانهپانزدهـ  توجه به ماندگار
 ،الْكَالَمُ فِی وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلمْ بِهِ»فرمودند:  البالغهنهجیان در چه زیبا امیر ب

كه كالم از دهان تو خارج نشده است، اسير مادامی ؛ فَإِذَا تَكَلمْتَ بِهِ صِرْتَ وَثَاقِهِ

راستى، به (.378 حکمت البالغه،)نهج« كه خارج شد، تو اسير اويیتوست و هنگامی 

همچون اسیرى در نزد کارشناس بیرون آید، که از دهان سخن قبل از آن

کردنش قادر تنها بر مهارنه ،بیرون آمد اوکه از دهان  ولى همین ؛اوست

هایش را باید به بلکه در اسارت آن خواهد بود و تمام مسئولیت ،نیست

حواستان باشد آن  دیبا»گوید: رو، خانم جاللی میاین. از عهده بگیرد

 گرید ،پخش شدو شد  یکه از زبان جاریوقت ؛دییگویم که یاجمله

. گرددیبرنم گرید ،شد یکه جاریوقت میدار البالغهنهجبرگشت ندارد. در 

 دیبا یلیخ ،نیبنابرا .مصداق بارز رسانه است ،رسانه است نیعاین 

 «.مییگویحواسمان باشد که چه م

ـ توجه کارشناس به عواقب کالم خود در رسان  هشانزده 

اگر کارشناس عواقب و نتایجی را که کالمش ممکن است به بار آورد، در 

شده و دقیق سخن خواهد گفت. خانم جاللی نظر داشته باشد، بسیار حساب

 69 هایسالحدود من »گوید: ای از خود چنین میباره با ذکر تجربهاین در

بودن دالمطالبهدر مورد عن ،خانواده یمایدر س مکردمیکار  یابرنامه ،70و 

ما با  .عندالمطالبه است هیدانست مهرینم کسچیتا قبل از آن ه .هیمهر

، هیگذاشتن مهراجرامخصوصا آمار به ،آمار طالق ،موضوع نیکردن امطرح

    هیمهر میگفت نکهیا ی. برامیباال برد ی رامذهب یهادر شهرخصوص به

جمع  کیپرداخت شود. حتما  دیبا ،المطالبه و عنداالستطاعه استعند
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باال  دفعهکی هیگذاشتن مهراجراآمار به زد،یمخصوصا در  ی،ادیز یلیخ

 دیپس حتما با ؛طالبه استمعندالمهریه ها گفتند زن نکهیا یبرا .رفت

اگر کارشناس دینی دقت کند که نباید هر امری را در رسانه «. میکن افتیدر

د، در کارشناسی دینی توفیقات بیان کند و قبل از آن به عواقب آن بیندیش

 گردد.بیشتری حاصل می
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 ای کارشناس دينیهای رسانه. شبکه مضامین پايه ويژگی32شکل

های ويژگی

ای رسانه

 کارشناس دينی

توجه به ساعت و زمان 
 پخش برنامه

 

کردن طبق صحبت
 موضوع مصوب برنامه

 

دادن شخصیت نشان
 واقعی

های بردن از گروهنام
 مختلف جامعه

پرهیز از قضاوت 
 صورت کلیبه

دقت در بیان مطالب 

 برانگیزخاص و بحث

توجه کارشناس به عواقب 
 کالم خود در رسانه

فراجناحی و فراسیاسی 
 زدنحرف

 توجه به 

 محدودیت زمان

 رعایت اختصار در کالم
 توجه به شرایط 

 روز جامعه
 

گویی و آمادگی برای بداهه
 ایمواجهه با هر مساله

 توجه به انواع 

 های مخاطبانطیف

 دهای توجه به کارکر

 هااصلی رسانه
 

رعایت قواعد و قوانین 
 سازیبرنامه

بودن توجه به ماندگار
 کالم در رسانه
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 هاي بُعد ساختاريمؤلفه. 3

هایی های بعد ساختاری، مؤلفهشاخگی، منظور از مؤلفهطبق الگوی سه

 عبارتاست که مربوط به سازمان رسانه ملی و کارشناسی دینی است. به

ای، یعنی حوزوی و دانشگاهی تر، کارشناسی دینی با ابعاد زمینهواضح

لحاظ محتوایی و رفتاری، یعنی محتوای شود؛ همچنین از بررسی نمی

گردد، بلکه فقط از بعد ساختاری، یعنی کارشناسی دینی نیز مالحظه نمی

 کارشناسی دینی در ساختار سازمان صداوسیما، لحاظ شده است. 

ح است که برای یک کارشناسی مطلوب، شرایط خاصی در سازمان واض

وجود دارد و تا آن شرایط پدید نیایند، روند کارشناسی دینی با اختالل 

 شود.مواجه می

ها، مضامین پایه، براساس روش تحلیل مضمون و کدگذاری بر مصاحبه

 :باشنددهنده و فراگیر ذیل، استخراج شد که به این ترتیب میسازمان
 



 239الگوی کارشناسی دینی      

 

 

 

  ينید یکارشناس یعد ساختاردهنده بُسازمان ینشبکه مضام .33شکل
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های بُعد مؤلفه

ساختاری 

کارشناسی دينی 

 در رسانه ملی

ارتباط با مخاطبان برنامه 
 کارشناسی دینی

 

اجرای برنامه 
 کارشناسی دینی

 

نظارت و هدایت 
 کارشناسی دینی

 

گذاری هدف
 کارشناسی دینی

 

مکانات الزم تمهید ا
برای کارشناسی 

 دینی

ارتقا و نوآوری 
 کارشناسی دینی

 

شناسایی، ارزیابی و 
معرفی کارشناسان 

 دینی

تعریف جایگاه 
 کارشناسی دینی

 

فرایند  تعریف
 کارشناسی دینی
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 الف( تعریف جایگاه کارشناسي دیني

 در سازمان ینيد یکارشناس قیدق فيتعريکـ  
بود  نیا کردند،یم انها بینظران در مصاحبهکه صاحب یاز موارد یکی

در سازمان مشخص  ینیارشناس دکبالتبع جایگاه  و ینید یکه کارشناس

 شودیکارشناس گفته م یبه چه کسباید مشخص کرد که  اساساً. ستین

 بافانراقی یآقا .است ییچه معنا یدارا ،در سازمان ینید یو کارشناس

اما  ؛ستین سانسهیل ایکارشناس  یمعنابه ینیکارشناس د فیمعتقدند تعر

د و تخصص را از سوا یو چه سطح ستیکه منظور چ ستیمشخص ن

و در  مانیگفتار اتیما در ادب»: دگوییباره ماین در شانی. اردگییم دربر

ح اصالرا  اسکارشن ریو تعب میبکن یبازنگر کی دیبا مان،یپژوهش اتیادب

را با  یافتاده در رسانه و ما اگر کس که متأسفانه به غلط جا یزیچ .میکن

که فوق  یبا آن کس م،آورییم مدارییبرم پلمید ایمدرک سطح حوزه 

آورده در حوزه، همه را اسم  دستمقام اجتهاد را به ایدارد  یدکتر

ح اصالد یبا یعلم بندیلحاظ رتبهنظرم بهه ب نیا م؛گذارییکارشناس م

معادل  یو دانشگاه کیما کارشناس را در حوزه آکادم رایز ...بشود

 مثالًما  یخبر هایخشدر ب ،دقت بشود یلیخ تاینها ؛مدانییم سانسهیل

ح بشود که اصال دیبا نیا ،بنابراین .انهیکارشناس ارشد خاورم ندگوییم

 یو در چه مرتبه علم یرا بداند در مواجه با چه کس فشیمخاطب تکل

 فیاز وظا یکی، ینیکردن کارشناس دفیتعر نیا .«گرفته و دارد رقرا

که  یامیپ نیداند اساز و مخاطب ببرنامه ،یسازمان است تا مجر رانیمد

صورت به امیوگرنه روند انتقال پ ؛است یاز چه کس کند،یم افتیدر

 . ردپذییناقص انجام م
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 پرداخت حقوق کارشناسان وکردن شخصدوـ  م
که اغلب کارشناسان دینی به دلیل دارابودن اخالص و رعایت آنجا  از

آن آشنا هم نظر کرده، حتی به اخالق، از پیگیری حق و حقوق خود صرف

سازان محترم، اجازه تضییع حقوق نیستند، سزاوار است مدیران و برنامه

کارشناس را ندهند و نگذارند به دلیل حجب و حیای ایشان، حقوقشان 

که حقوق کارشناسان مشخص  صورتی ضایع گردد. از سوی دیگر، در

ای ههای سلیقباشد، هنگام پرداخت نیز عدالت اجرا خواهد شد و پرداخت

 رود.بدون حساب و کتاب به برخی از کارشناسان از بین می

ـ برآورد  ینيد یکارشناس ذهابو اياب  نهيهز سه 
از جمله سفرکردن  یلیداله ها باز برنامه یبرخ یسطح کارشناسی ارتقا

که  است شتریب نهیو...، مستلزم هز زاتیتجه یاستفاده از برخ ایعوامل 

اکتفا  یالوصول و تکرارکارشناسان سهلعوت از د به لیدل نیاغلب به هم

مورد اهتمام و  یستها بایبرنامه ازیمورد ن نهیهز برآورد ،بنابراین شود.یم

 .ردیقرار گ شتریتوجه ب

 

 یدر رسانه مل ينید یکارشناس يگاهجا يفتعر يهپا ینشبکه مضام. 34شکل

ذهاب و  برآورد هزینه ایاب
 کارشناسی دینی

تعریف دقیق کارشناسی 
 دینی در سازمان

خت کردن و پردامشخص
 حقوق کارشناسان

 یدر رسانه مل ينید یکارشناس يگاهجا يفتعر
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 کارشناسي دیني فرایند تعریفب( 

 ، برای راهبری کارشناسی دينیز نخبگانمعارف ا یشورا لیتشکيکـ  
گرچه شورای معارف در سازمان وجود دارد، اما درظاهر به روند کارشناسی 

نظران بیان کردند که هیچ دینی چندان توجهی ندارند؛ چراکه اغلب صاحب

شود. هدایت و مدیریتی بر روند کارشناسی دینی در رسانه ملی دیده نمی

 یشورا، نخبگان الزم است در این»نی بیان کرد: رو، آقای رجبی دوااز این

و  یتیشناس، متخصص علوم تربشناس، رواندانشگاه، جامعه و از حوزه

 ییهابرنامه یکارشناس یبررس کیبا  ؛حضور داشته باشند ی،مسائل اخالق

عرصه بروند،  نیدر اای کنند و با زمان مشخص دنبال افراد خبره یرا طراح

 «.میدار یبرنامه چه هدف نیما از اکه ند خط بدهند، مشخص کن

 شناسی فرهنگی و دينیمسئلهدوـ  
ترین کار برای کارشناسی ترین قدم و اصلیتوان گفت مهمراحتی میبه

دیگر، مدیران سازمان عبارت شناسی فرهنگی و دینی است. بهمسئلهدینی، 

حالت،  ترینبینانههای دینی، در خوشگذاران حوزه برنامهو سیاست

معروف، بهکوشند برای مباحثی همچون: نماز، حجاب، امرهمواره می

ازدواج و طالق برنامه تولید کنند؛ اما باید از ایشان پرسید آیا انجام یک 

 واقعاًشناسی فرهنگی و دینی برای رسانه ملی ضروری نیست؟ آیا مسئله

مسائل  هایترین مسائل دینی، همان موارد مذکور است؟ اولویتاصلی

سازان، فرهنگی از دیدگاه حاکمان، دولتمردان، مدیران سازمان، برنامه

های بیگانه، با کارشناسان دینی، مخاطبان رسانه ملی، مخاطبان رسانه

شناسی فرهنگی و دینی برای مسئلههای بسیار دارد. در امر یکدیگر تفاوت

های ذوقی و رسانه ملی، یک پژوهش کامل و دقیق الزم است تا اول، نگاه
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ها حاکم نباشد و دوم، کارشناسی دینی دقیقا روی بندیای، بر اولویتسلیقه

فرهنگی و دینی بوده، بیشترین اولویت  مسئله واقعاًمسائلی انجام گیرد که 

را نزد جامعه دارا باشد. اگر مدیران سازمان نخواهند به یک پژوهش عمیق 

رهنگ دینی جامعه گام بردارند و ح فاصالتوانند در میدانی تن بدهند، نمی

ای که صدها بار در گوش مخاطبان پاافتادههمواره به مباحث تکراری و پیش

 گفته شده است، بسنده خواهد شد.

ـ تعیین نقشه راه کارشناسی دينی  سه 
کرده و  ی نیاز به نقشه راه را در کارشناسی مهم تلقیدوان یرجبآقای 

نقشه  کیکه به  یا وجود دارد و تا وقتمشکل در صداوسیم نیا»: گویدمی

برنامه  نیاز ا میخواهیما ممعلوم باشد که  نرسیم هدفمندو شده راه حساب

به عهده خود را ، آنستین ی چنین چیزیوقت م،یبرسای جهینت چهبه 

 یزیچ کیممکن است  ،اگر بلد باشدو کارشناس هم  گذارندیکارشناس م

زند می یتکرار یهاحرف ،طور نباشدنیاگر ا ند،یو به دل مردم بنش دیبگو

گزارش کار  و شده پر تلویزیون فقط آنتن و کنندینم دایپ یکه مردم رغبت

 یو بعد هم گهگاه میداشت یمقدار ساعت برنامه معارف نیما ا اند کهداده

مردم زده خب  رد،ندا نندهیب اصالًمحور ی کارشناسهابرنامه ندیگویم

 «.هاستبرنامه نیشده پشت احساب یر نداشتن منطقخاط هب ؛شوندیم

 چهارـ  ايجاد نظام موضوعی جامع
 یبرخ اندازه از شیو تکرار ب ینید یهانداشتن برنامهعمق مانند ییهاآفت

است.  یناش ینید یهابرنامه یاز نبود نقشه جامع برا ی،مطالب سطحاز 

نقشه جامع را مدنظر  کی ،نسازاکارشناسان و برنامه ران،یکه مد یصورت در

رفع  ینید یاز مشکالت کارشناس یاریبس ،کنند ادهیرا پآن و داده قرار
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 چهلحدود »امر گفت:  نیا شتریفهم ب یبرا یماندگار یآقا خواهد شد.

در والدت و شهادت  3مان راجع به حضرت زهراسال است در رسانه

صد  مثالًکه  میداشتیم ینظام موضوع کی. اگر از روز اول میحرف زد

تا از  هشتادگردد، تا االن  انیب 3فاطمه زهرا راجع به حضرت دواژهیکل

 دواژهیکل چهلسال،  چهلدر طول  مثالً ؛شده بود انیمخاطب ب یها براآن

 بیست جهیو در نت ،در شهادت آن حضرت دواژهیکل چهلدر والدت و 

 میدیها دوقت یگاه ،نبنابرای .فتادیاتفاق ن نیا یول ؛ماندمی یباق دواژهیکل

 نیدرباره اربع ییهاکه بحثـ کارشناس  کی یسخنران ،نیشب اربع مثالً

 گرید یویدر استود قایکه دق پرداخته شده است... یبه موضوع ـ است

نه دست  ،شکالا نیا نکهیخاطر ابه ...شودیموضوع ضبط م نیهم

 ؛حوزه استکننده، نه دست کارگردان و نه دست هیکارشناس، نه دست ته

 .«ستیجامع ن ینظام موضوع کیچراکه  ؛شکال به همه وارد استابلکه 

موضوعات  ،گوناگون یهابرنامه یکه برای صورت معتقد است در شانیا

چه  یبداند رو قایکه هر شبکه دق یطوربه ؛شود دیتول ینیمتنوع د

 پازل کامل از موضوعات مختلف کیمخاطب با  ،کار کند دیبا یموضوعات

 رو خواهد شد.ه روب ینید
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 ينید یکارشناس فرايند يفتعر يهپا ینشبکه مضام. 35شکل
 

 ي دینيکارشناس یگذارهدفج( 

 يکـ  توسعه دانش و تعمیق باور دينی
های کارشناسی دینی، توسعه دانش و تعمیق باور دینی است. یکی از هدف

دینی و تعمیق باور دینی  گرچه در نگاه اول ممکن است بین توسعه دانش

هادوی تهرانی در توضیح این  چندان تفاوتی وجود نداشته باشد، اما آقای

 ینیاست که ما دانش د ینیتوسعه دانش د یکی»گوید: هدف چنین می

از بحث  ،است. بحث باور ینیباور د قیتعم یگریو د ،میمردم را ارتقا ده

که  میموضوع اشاره دار نیادائما به  مانیهاما در بحث ؛دانش جدا است

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا »در قرآن آمده است که .است مانیاز ا ریغ ،عِلم

ضرورتا  ،مانیا .اوردندین مانیحال ا نیا اند باداشته نیقی (،14)نمل:« ...هُمْأَنْفُسُ

ستم بنده معتقد ه باشد. یامقدمه تواندیم ،هرچند که علم ،ستیعلم ن جهینت

 فرايند کارشناسی دينی تعريف

 موضوعی جامعایجاد نظام 

 موضوعی جامع

ی تشکیل شورای معارف از نخبگان برای راهبری کارشناس
 دینی

 کارشناسی دینیتعیین نقشه راه 

 کارشناسی دینی

 شناسی فرهنگی و دینیلهئمس
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انشگاه کالن د» 1خمینیامام  ریبه تعب ی،در نظام اسالمکه صداوسیما 

عِلم »و  «باور مردم»با دو موضع  مااست.  نیهم اشفهیوظ ،«مایصداوس

حداقل هدف آن  ی،نید یکارشناس ،به اعتقاد بنده .میرو هسته روب «مردم

باور  هم ،دهد شیافزا نیباشد که هم دانش مردم را نسبت به د دیبا نیا

 «.کند تیتقو نیمردم را نسبت به د

ـ   يیگرابه عمل يیافزاحرکت از دانشدو 
اگر که داشت توجه البته در کنار توسعه دانش دینی و تعمیق باور باید 

 یآقا. نخواهد داشت یادهیفا ،منتج به عمل صالح نشود ینیتوسعه دانش د

در  ییفزااود را دانشخ یما رسالت اصل»کرد:  انیب نیباره چناین در یرکن

کند، اما  دایپ شیمخاطب افزا ینیهرقدر که دانش د م؛یدانینم نیحوزه د

 یچندان دهیو فا تیدانش به حوزه عمل ورود نکند، اهم نیکه ا یمادام

و به مخاطب  میکن ایها مهعمل به همان دانسته یرا برا نهیزم دیندارد. ما با

 .«عمل کند داند،یبه هرآنچه که مکه چگونه  میراه را نشان ده نیخود ا

ـ تغییر سبک زندگی  سه 
 ی، هدف بعدی کارشناسی دینی است.در زندگ نید شینمادیگر،  تعبیربه

قطع در سبک به ،کرد سهیمقا ینید ریرا با غ ینیانسان د یاگر بتوان خروج

 یاصل یهاتیمورأاز م یکی ،رونیا از .ها بودبه دنبال تفاوت دیاو با یزندگ

مخاطب است که  یبرا یسبک زندگ کی یو معرف جادیا ی،نید یکارشناس

نقش دارد و  زیاو ن یماد یدگدر زن ت،یبر معنوعالوه نیمخاطب بداند د

 یآقا رساند. یاریبه او ی، شدن زندگو بهتر یماد یهاشرفتیدر پ تواندیم

 یزندگ یالگو کیکه  میبود نیما به دنبال ا»: دیگویباره ماین در یرکن

 یها موضوعنگاه یکه در بعض نید مییو بگو میکن یبه مخاطب معرف ینید
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 یعنی ؛شود دهیروزمره ما هم د یدر زندگ واندتمی ،است یو آسمان یقدس

از مواقع  ریساعته گرفته شود، غو چهار بیست یلمینفر، ف کی یاگر از زندگ

باشد که مشخص  هم داشته ییرفتارها ،است ینماز که جزو مناسک مسلمان

نوع  نیا قطعبه. «است دیمق عیاسالم و مکتب تش نیفرد به د نیشود ا

 باشد. زین ذابمخاطب ج یتواند برامی ،نیاز د شینما

 یتمدن اسالم چهارـ  رسیدن به

 ،ینید یکارشناس یبا محتوا یابرنامه دنیکه مخاطب بعد از دی صورت در

طبق  ،ندیتر نبنییرا در مرتبه پا عظمت و تمدن غرب یچهره اسالم را دارا

شاخصه  کی انیبا ب شانینبوده است. ا ینیبرنامه د ،یرباقریم یآقا نظر

برنامه،  کیبودن ینید یاصل صهمعتقدند که شاخ ی،نید هایبرنامه یبرا

تمدن غرب و عظمت تمدن اسالم نزد مخاطب است که اگر تمدن  ریتحق

هرچند  ،نخواهد بود ینیبرنامه د نیا ،غرب نزد مخاطب باشکوه جلوه کند

رو، هدف نهایی از کارشناسی دینی این. از باشد اتیو روا اتیمشحون از آ

باید رسیدن به جامعه  )مدظله العالی(،را طبق نقشه راه مقام معظم رهبری

 اسالمی و بعد ایجاد تمدن اسالمی دانست.



 نظرانطراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر صاحب 248

 

 
 گذاری کارشناسی دينیهدف. شبکه مضامین پايه 36شکل

 

 ( تمهيد امکانات سازمان برای کارشناسي دینيد

در اختیار قراردادن باالترین امکانات از نظر کمّی و کیفی برای کارشناسی 

دینی، مرحله بعدی است که در حوزه اختیارات سازمان صداوسیما بوده و 

آید و شامل سه عنصر گانه، به شمار میذیل بُعد ساختاری، از ابعاد سه

 است.« زمان پخش برنامه»و « افزاریلوازم سخت» ،«نیروی انسانی»

 يکـ  نیروی انسانی
هایی را با بیشترین اگر رسانه ملی بخواهد در بحث کارشناسی دینی، برنامه

مخاطب و باالترین میزان تأثیرگذاری داشته باشد، باید از بهترین نیروهای 

دیر شبکه، انسانی خود در این مسیر یاری طلبد. این نیروی انسانی از م

بردار و مجری، اگر دلسوزانه کننده و کارگردان گرفته تا صدابردار، فیلمتهیه

های دین اسالم برای هدایت بشر باشند، معتقد به ظرفیت واقعاًکار کنند و 

 اری کارشناسی دينیگذهدف

 رسیدن به تمدن اسالمی

 گراییافزایی به عملحرکت از دانش

 تغییر سبک زندگی

 توسعه دانش و تعمیق باور دینی
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ای را تولید کنند که در حقیقت دارای کارشناسی دینی باشد. توانند برنامهمی

ول در کارشناسی دینی، از سواد همچنین الزم است نیروی انسانی مشغ

نیاسر درباره اشراف صورت اجمالی نیز برخوردار باشد. آقای لطفی دینی به

 خیاز تار یمقدار کی دیکننده باهیته مثالً»گوید: اندرکاران میاجمالی دست

کنندگان به هیرا دعوت کند. ته یمورخ قو ینیبداند تا بتواند کارشناس د

 ،داشته باشد یاگر قدرت مال یعن؛ یانددهش لیبدت یآورندگان بخش مال

 یقو یهایموفق سازمان را مجر یها. برنامهستین ،وگرنه ،کننده استهیته

 همچنینهستند.  یمال یسطح یکنندگان دنبال کارهاهیته و چرخانندیم

هنر  ،بنابراین .شودیم دیتول یفیضع ینیبرنامه د ،باشد فیضع یاگر مجر

 شتریکنندگان بهیچون ته ؛است فیضع ینید یدر کارهابرنامه  یطراح

 .ضعف سواد وجود دارد ،کنندگانهیپول هستند. در ته افتیدنبال در

 ایبرنامه مثالً ؛کنندیبرنامه را به کارشناس واگذار م یهنر طراح ،بنابراین

هنر  تواندیکننده نمهیته ،واقعه عاشورا یاجتماعی ـ اسیدرباره علل س

و به کجا تمام  کرده از کجا شروع ؛ یعنیبرنامه را داشته باشدن ی ایطراح

  «.عِلمش را ندارد اصالً؛ چراکه باشد دیبا ییهاامیچه پ یو حاو کند

ی دارای سواد دینی باشند، نید یهااندرکاران برنامهقطع اگر دستبه

سزایی در کمک کنند و نقش به ینید یکارشناس نهیبه یبه اجرا توانندیم

نظران رسانه، رمز صاحب دهیکه به عقچرا ؛دنمخاطبان داشته باش تیهدا

 است ـفوتبال  یکارشناس یی مانند نود ـ که ممحض درهاهبرنام تیموفق

بوده و به چیزی غیر فوتبال  شانیاول برا تیکه اولو ی استمیت یریکارگبه

ردار یا گریمور برود فیلماندیشند. البته بدیهی است که انتظار نمیاز آن نمی

های دینی نیز از علم اجمالی بر موضوعات برنامه برخوردار باشند؛ برنامه



 نظرانطراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی  از منظر صاحب 2٥0

 

کننده و کارگردان تسلط کم، نیاز است تهیهگرچه حُسن است، اما دست

باره قائل ایننسبی بر موضوعات دینی داشته باشند. آقای رجبی دوانی، در 

 مثالًچون  ؛ستندیکاره ننیا اصالً، ی دینیهابرنامه گانکنندهیتهاغلب »است: 

که یحال دراند؛ ی هستند، آمدهبرنامه مذهب به تولید ندمعالقه ایبوده  یمذهب

و  ینید یهاکرده حوزهلیتحص دیکارشناس باشد، با دیکننده باهیخود ته

سراغ اهل  ایکارشناس خبره را بشناسد  ؛اوردیدرب باشد و بتواند سر یمعرفت

ها، بندی مجریالبته طبقه«. کند یو معرف ردیبگ یاریها ز آنفن برود که ا

 کنندگان، کارگردانان و... نیز از لوازم ضروری کارشناسی دینی است. تهیه

 افزاریدو ـ لوازم سخت

شود، بهترین دکورها و خصوص دیده میهای سیما بهکه در برنامه آنچه

ای سرگرمی است. مسابقاتی که ههای تولید مربوط به برنامهباالترین هزینه

دهند و البته درآمدهای باالیی نیز برای سازمان قیمت هدیه میجوایز گران

که یکی از ها نیست؛ چرادارند. البته نگارنده قائل به حذف این برنامه

های تفریحی مفید است؛ اما آنچه که در کارکردهای رسانه، سرگرمی و برنامه

نظران بیان داشتند، اکتفای مدیران به در اختیار بمیان بسیاری از صاح این

 این های معارفی بود. درفزاری در برنامهترین امکانات سختقراردادن پایین

که فرمودند:  یاز مقام معظم رهبر یبا نقل کالم یرکن یآقامورد 

در  دیبا ی،امکانات و منابع مال نیرها و بهتروین نیتررومندیو ن نیترمتخصص»

متأسفانه  مسئله نیمعتقد است ا ،«ردیقرار بگ یمعارف یهایسازبرنامه اریاخت

که موضوع توجه شود  نیبه ا دینکرده است و با دایکامل تحقق پصورت به

های گرچه محتوای علمی و قوی و نیز حضور کارشناسان دینی زبده در برنامه
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مخاطب یک های بصری در تلویزیون برای معارفی مهم است، اما جذابیت

 1اصل است که نباید از آن غفلت کرد.

 سهـ  زمان پخش برنامه
ر درباره زمان پخش برنامه به سه نکته باید توجه کرد: نخست کنداکتو

 یهاتیسازمان به ظرف رانیمعنا که مد نیبه ا ،توجه به کنداکتوربرنامه؛ 

 و دقت کنند ندکن یشتریمخاطبان رسانه در ساعات مختلف هفته توجه ب

 ترشیب تواندیم یدر کدام بازه زمان ینید یکه چه نوع برنامه کارشناس

باره این در زادهمیرح یآقا .گذاردب بر آن تأثیر و کرده مخاطب را جذب

 کنند؛یم فیتعر 1ـ  1ـ  ٥ صورترا به ونیزیتلو ،ایدر تمام دن»: دیگویم

ن آ یکه فردا یلیو روز تعط یلیشب اول هفته، روز قبل از تعط پنج یعنی

د فر سبک منحصربه ی،سازدر برنامه هانیکدام از اشروع کار است. هر

. در کنندیم میتنظ ،قاعده نیا سخود را دارد و کارشناسان خود را براسا

 یکارشناس یهاهستند، بحث یکار یپنج شب اول هفته که مردم در فضا

ن آ یشب که فردا . پنجشنبهپردازدیم یبه مسائل روزمره و کاربرد شتریب

 برنامه خود را شوند،یم داریاز خواب ب رتریاست و مخاطبان د لیتعط

به آن قرار است  ی. جمعه شب هم که فرداکنندیم یمتناسب با آن طراح

 نیبهتر ،. در حال حاضرشودیم یزیرسر کار بروند، متناسب با آن برنامه

هم به  ما ونیزیکه تلو میدواریاست. ام همین یبر مبنا ایکنداکتورها در دن

 . «کردیعمل م 2ـ  ٥ما تا به حال  ونیزیعمل کند. تلو وهیش نیهم

                                                 
در استودیو برای  ا و دکوری کهههای ماه مبارک رمضان، شاهد بود که مبل. نگارنده در یکی از برنامه1

اض بلند شده بود؛ ولی کیفیت و ناهماهنگ بود که صدای کارگردان به اعترقدر بیبرنامه تهیه شده بود، آن
 پذیرفت.مدیر شبکه نمی
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ی صورت ؛ درستا بندی روزانه برنامه براساس موضوعنکته دوم، تقسیم

 ینیتوسط کدام کارشناس دی و چه موضوع ،یکه مخاطب بداند چه زمان

 ینید یهااز برنامهخود  یهاتیطبق اولو تواندیم شود،یاو پخش م یبرا

روزها به ما کمک  کیتفک»: دیگویمدر این مورد  یرکن یآقا استفاده کند.

حال  نیع خودش را برود و در ریبرنامه مس که میکن میترس یتا خط کندیم

برنامه  ریما از مس یاز روزها ی. مباحث برخمیغافل نباش دیاز مخاطبان جد

سطح سواد  ای اندوستهیتازه به ما پ که یکسان ،خاطر نیجلوتر است و به هم

تمام  یبرنامه فالن روز شما ککه  ندیگویاست، م ترنییپا شانینید

 نندهیب نیو ا میتحمل کن دی! ما بادیگویچه م شانیا میفهمیما نم شود؟یم

 دهندیم امیپ یگرید نندگانیسو، ب. از آنمینگه دار ینحومعترض را هم به

موضوع  نیا د؟یسال، چرا دوباره به فالن موضوع پرداختهمه  نیکه بعد از ا

 یسع و میکنیهم مدارا م نندهیب نیما با ا .ندارد دنیما ارزش شن یبرا

از ما جبران شود. ما اقتضائات سند  اشیدلخور گرید یبا کارها میکنیم

ی و بعض میرویدر مباحث جلو م ییروزها کی. میخودمان را دار یراهبرد

البته با رنگ و  ؛میتکرار کن میاگفته ترشیرا که پ یموضوعات دیاروزها ب از

و  یبندنوع زمان نیبا ا ،واقعدر .«یتکرار ریغ نیو با عناو دیجد یلعاب

را حفظ کرد و هم  یمیهم مخاطب قد توانیم ،اعالن آن به مخاطب

 .دکررا جذب  دیمخاطبان جد

زمان  نیگرفتن بهترنظردرنکته سوم، ساعت پخش برنامه است؛ یعنی 

موفق بود  یاکه برنامه یصورت در ی.نید یکارشناس یهاپخش برنامه یبرا

همه نوع مخاطب را به خود جذب کند،  توانستیداشت که م یو کارشناس

از آن بهره  یشتریکنند که مخاطبان ب میتنظ یالزم است زمان برنامه را طور



 253الگوی کارشناسی دینی      

 

صبح را مخصوص  ایظهر  نبعد از اذا ایقبل  هایساعت تنهابرند و ب

 یآقا سازان همچوناز برنامه یقرار ندهند. اگرچه برخ ی دینیکارشناس

معارض  یپخش شود که دارا یدر زمان ینیبرنامه د دهدیم حیترج یرکن

مالحظه  توانداش را مینباشد و مخاطب بداند که در زمان مشخص برنامه

است  نندهیشب، پرب هیاولی هاساعت»است:  معتقدباره این در شانیکند. ا

ها، معارض ساعت نی. در اگرددیخودش م هایمندیدنبال عالقه یو هرکس

که نیا . فوتبال و... ،شبکه ککند، ییپخش م الیسر ،شبکه کیاست.  ادزی

کار  ند،یبب هاساعت نیبرنامه را در ا کیراحت  الیمخاطب بتواند با خ

از  ینظرسنج کی در رسدینظر مدر هر صورت به  ،بنابراین .«است یسخت

 ینیزمان پخش برنامه د نیبهتر توانیم ،قیدق یهمراه پژوهشبه  ،مخاطبان

 دایتأثیر را بگذارد، پ نیشتریبکه  یفیکلحاظ از و هم  یلحاظ کمّ را هم از

 کرد.

 

 امکانات سازمان  دیتمه. شبکه مضامین پايه 37شکل

 ینيد یکارشناس یبرا

 
 
 

 تمهید امکانات سازمان برای کارشناسی دينی

 افزاریلوازم سخت نیروی انسانی زمان پخش برنامه
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 زیابي و معرفي کارشناسانشناسایي، اره( 

ـ شناسايی متخصصان علوم اسالمی  يک 

های های حوزوی و دانشگاهی که دارای تحصیالت در رشتهرصد خروجی

باشند، یکی از وظایف سازمان رسانه ملی در قبال می علوم اسالمی و دینی

کارشناسان دینی است. طبیعی است که یک عالم و فاضل دینی به دلیل 

رو، رسانه اینهای اخالقی، درصدد کسب شهرت برنیاید. از رعایت آموزه

ملی باید به سراغ این افراد رفته، از علم ایشان برای ارتقای جامعه 

برداری کند. بنابراین، هنوز هم هستند فضالی حوزوی و دانشگاهی بهره

تنها متمرکز در تهران، که گمنام در گوشه و کنار مراکز علمی کشور و نه

نند به نیاز کارشناسی دینی در رسانه ملی پاسخ دهند. همچنین بعد توامی

داشتن آن نیز از نگهروزاز شناسایی، تولید بانک اطالعاتی از ایشان و به

ها و عکس یرسانروزبهعنوان مثال، اهمیت باالیی برخوردار است. به

که  یو حذف کارشناسان دیکارشناسان جد افزودن، مشخصات کارشناسان

 کارشناسان ی جدیدهایتوانمند شناختو نیز  نبودند وفقندان مچ

 صورت مداوم، باید انجام گیرد.به

ـ توجه به حسن شهرت و عملکرد کارشناسان دينی  دو 
ای که در محله یا شهر خود دارای بسا کارشناسان باسواد و خبرهچه

یب ای منفی بوده و با حضور در رسانه ملی، فقط گامی برای تخروجهه

دارند. بنابراین، یکی از نکاتی بیشتر دین و رسانه ملی نزد مخاطبان برمی

که الزم است قبل از معرفی کارشناسان دینی به سازمان، مورد توجه قرار 

صورت اجمالی از محل کار، تدریس گیرد، این است که تحقیقات محلی به

 دیمن با»ید: گوکه آقای تورنگ میو زندگی کارشناسان انجام پذیرد. چنان
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و با مردم  ستیکه بدانم عقبه او چ اورمیب یکارشناس ،در حوزه معارف

اش تماس گرفتند و که خانواده میداشت ی. ما کارشناسکندیچطور رفتار م

درستی واضح به«. فقط در حد حرف است دیگویکه م ییزهایگفتند همه چ

را انجام داد و صورت تفصیلی این تحقیقات توان و نباید بهاست که نمی

های کارشناسان، پیرامون شخصیتی که کارشناس درون منزل از خانواده مثالً

صورتی که دارد، سؤال کرد، اما تحقیقات محلی و میدانی از کارشناسان به

مشخص شود که این شخص شهرت بد نداشته و دارای سابقه خوبی نزد 

 باشد. مردم است، الزم می

 نی به سازمان صداوسیمادي کارشناسانسهـ  معرفی 
روشن است که برای استفاده از کارشناسان باید ایشان را در یک سیر 

دادن ز دخالتکنندگان معرفی کرد تا اسازان و تهیهمشخص، به برنامه

 .گردد زیدعوت از کارشناسان پره یها براها و سفارشییها، آشنارفاقت

 یمراکز تخصصملی، با  رسانه سازمان رفط ساله ازهر ،عنوان مثالبه

 گرفتهآموختگان فهرست دانش ی ارتباطی ایجاد شود وو دانشگاه یحوزو

 ،حضور در رسانه را دارند تیکه صالح یها افرادآن نیاز بشده، سپس 

ی. رفاقت ای یتصادف یهاساز از دعوتبرنامه زیپرهیعنی  ؛انتخاب شوند

 ینیحسطور که آقای مانهباشند.  اریها طبق معانتخاب عبارت دیگر،به

 ی،رفاقت نیشده قصه و ا یرفاقت ؛است نیمشکل هم»: گویدی میبوشهر

رود دنبال یم کنندهشود و تهیهمی بیبرنامه تصو است. کار دست همه داده

 ؛زندبه آن زنگ می یزند، گاهیزنگ م نیبه ا یحاال گاه ی؛کارشناس مذهب

درست  یزنند، گاهیمزنگ  یهاشتبا یگاه ؛زنندیمکرر به خود من زنگ م

 دیبا ؛ستیرسمش ن نیا ی.گرید شخصروند سراغ یم بعد زنند ویزنگ م
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آدم  نیا نهیزم نیمعلوم باشد، در ا ستمیس ؛شده باشند دهیچ ییروهاین کی

در  مثالًفرد؛ بهآدم منحصر کیدستشان هم باز باشد نه  ؛تواند حرف بزندیم

 «.ستشان باز باشدد ،نفر پانزدهنفر،  دهموضوع  کی

 چهارـ  ارزيابی اولیه کارشناسان دينی
پیش از ورود کارشناس به برنامه، باید یک ارزیابی اولیه از کارشناس 

ها و استعدادهای کارشناس صورت گیرد تا مشخص شود که ظرفیت

که یکی از مشکالتی که در کارشناسی دینی است، تصور چگونه است؛ چرا

بینند و متخصص یان است که همه را به یک چشم میسازان از روحانبرنامه

که متوجه  یاشکال کی»گوید: پندارند. آقای حسینی بوشهری میعلوم می

که در حوزه  یکس کند هریتصور م این است که رسانه ملیرسانه است، 

تواند در رسانه هم حرف است که می یهمان کس نیما ااالز ،خواندهدرس

گان افتیتیکل محصوالت حوزه و ترب ؛دارد یتلفحوزه محصوالت مخ .بزند

توانند یکه باب رسانه باشد، نم یالزاما حرف ستند،ین یارسانه ماًاحوزه، الز

رو، الزم است یک بررسی اولیه از کارشناس صورت این از«. منتقل کنند

خانم عنوان مثال، آیا این کارشناس مناسب رادیو است یا تلویزیون. گیرد. به

در بحث رسانه تصویری، سیمای کارشناس »: باره معتقد استاینی درریظه

تقوا که مالک  میخواهم بگوینم .گیردمد نظر قرار  بایدحتما  مهم است و

إن اکرمكم عنداهلل ...»؛ ردیگنمدنظر قرار  دیبا ،ها استانسان یبرا یبرتر

 هیجثه و بن ،رزم دانیدر م ؛ندارد یشکالا چیاما ه (؛13)حجرات: «...أتقاکم

ندام اباشد که الغر یممکن است کس نکهیبا ا دهندیرزمنده را مدنظر قرار م

اهلل آن عند ،ندکنیاش نمرا رزمندهآن ،باشد ییتقواهم آدم با یلیخ ،باشد

 یمایباشد که س یآدم کی ؛طور استنی. در رسانه هم همردیگاجرش را می
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ه او با مردم جذبه خاص خودش را نحوه ارتباط چهر ،او مردم را زده نکند

همچنین در مورد صدای «. ردیهم مدنظر قرار بگ نیا ،داشته باشد

 ؛آور استها ماللانیاز صداها و ب یبعض»کارشناسان، ایشان معتقد است: 

 تلویزیونکه همه در رسانه و  ستیقرار ن ؛ها استفاده بشوندکمتر از آن

 د،یکنمی نشیگز د،یبرمی ویرادرا که در  ی. االن شما مجرندیسخن بگو

فرودش متناسب با اجرا  و نحوه ورودش، نحوه فراز ش،یصدا دینیبمی

که سخن نیا ؛ردیقرار بگ تیکارشناس هم مورد رعا یبرا ؛ریخ ایاست 

 «.آور نباشدمالل

 پنجـ  اولويت کارشناس دينی معمم بر غیر معمم
ه این نکته دقت کرد که کارشناسان در معرفی و نیز استفاده از کارشناسان باید ب

ها، دارای اولویت هستند؛ زیرا لباسی دینی معمم در شرایط مساوی با غیر معمم

ای که بر سر دارند، نشان از تحصیل علوم دینی و که بر تن دارند و عمامه

تواند برای مردم یک مالک و معیار قرار گیرد تا حوزوی است و این خود می

لباس »: گویدی نیز میریظهی باید بهره دینی بگیرند. خانم بدانند از چه قشر

را  یچه کسخانه  که مردم بدانند درِنیا یاست برا یانشانه ک، یتیروحان

 یکردن ثواب دارد. براخانه عالم نگاه درِاست، به  تیدر روا ،بنابراین .بزنند

نشانه  کی ،یکجا برو ی بدانیکرد ریاگر گ ،نکنی راه رااست که تو گم  نیا

 «.یو از آن بپرس یآن مراجعه کن تا به آن خانه ایبر یبگذار

 بندی کارشناسان دينیششـ  طبقه
ی و عموم یتخصصمهین ،یتخصصهای ی کارشناسان برای برنامهبندطبقه

سطح  دیابتدا با»: باره قائل استاین در یمیعظ یآقا .ضروری است

اسان مخصوص هر سطح را را مشخص کرد و بعد کارشن ینید یهابرنامه
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 ،یتخصص هایبرنامه یبرای آمل یاهلل جوادتیآمثال، عنوان به ؛دکردعوت 

و  ی،تخصصمهین یهاهبرنام یبرا یی،شوایپور و پبهجت :انیاسالم آقاحجج

 یعموم یهابرنامه یبرا یو ماندگار یفاضل ،یعال انیآقا :همچون ییفضال

چنین به ذهن برسد که این البته ممکن است «. گردد یبندطبقه

سازان را به مشکل دچار کند و در تنگنا ها، برنامهبندیها و طبقهبندیتقسیم

قرار دهد. بنابراین، به آن نیازی نیست؛ اما در مقابل اشخاصی همچون آقای 

معتقد است این امر به نفع سازمان و کارشناسی دینی است. او  بافانراقی

که چرا به ما سخت  میکردیگله و اعتراض م ما اقعیمو کی»گوید: می

به نفع مجموعه  گیریسخت نیکه ا میدیدیم تیدرنها یول ،دیریگیم

ی آقا یراحتبه یمن وقت مثالً یعن؛ یسازمان و مخاطب و نظام و کشور است

 ی دیگرینامه اجازه نداشتم آقابخش نیبا ا گریکردم، دیرا دعوت م فالنی

بنابراین،  دو.شده بود مهمان برنامه شبکه  ی فالنیچون آقا ؛را دعوت کنم

لحاظ به بندیدر این تقسیم کنم.استفاده  شانیاز ا یکدر شبکه توانستم نمی

 یشبکه مل ن،الحاظ نوع ارتباطش با مخاطببه ان،یلحاظ نوع بسن و سال، به

ها نیباشد، شبکه جوان باشد، شبکه کودک باشد، شبکه خانواده باشد، ا

اما  ،صد درست بوددرصد میخواهم بگوینم .اش به آن توجه شده بودهمه

بود و موضوعات  قیتشو و نیتحس ستهیموضوع شا نیپرداختن به ا خودِ

 است نبوده میگویکه داشتند، نم یها به موضوعاتو خانم انیو اشراف آقا

 «.است مقدار رها شده کیبه نظرم  یول ،ستیو ن

ـ   دينی کارشناس یتخصصحوزه توجه به هفت 
اینکه رسانه از کارشناس دینی همان را طلب کند که در تخصص اوست و 

 یما بعضا در بعض»: گویدی میریخانم ظه علوم دیگر را از او مطالبه نکنند.
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 ؛عالمه است ،که دعوت شده یآن شخص کارشناس میکنیها فکر ماز برنامه

و مباحث  یاجتماع یهابیگرفته تا آس یاسیرا از موارد س یهر سؤال

 یهافیلأتمربوط به  یشناسی و مباحث تخصصمربوط به روان یتخصص

بعضا منافات دارد  نی. امیکنرا از او سؤال می یمباحث اجتماع به طمربو

طور که ما مراجعه به متخصص. همان؛ یعنی میکه قرار داد یبا همان اصل

حث مربوط به اقتصاد، بحث پول، بحث مربوط به بورس، ب یهادر بحث

که در رشته خودش متخصص است،  میکنیرا دعوت م یصنعت، هرکس

و احکام هم به ما جواب  ثیمورد قرآن و حد درکه  میاز او توقع ندار

که اگر  میرا در نظر داشته باش مسئله نیهم دیطرف هم باکیاز  ؛بدهد

احکام، مباحث  ن،یفروع د ن،یدر مباحث اصول د میهرکس را دعوت کرد

 ،ما نظر بدهد یبرا یی،روا یهاهیتوصبه ربوط به اخالق، مباحث مربوط م

مسائل مربوط به جامعه  یهالیکه همه تحل میاز او توقع نداشته باش گرید

 «.کند دایورود پ آنرا آن نظر بدهد و راجع به 
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 ينیکارشناسان د یو معرف يابیارز يی،شناسا يهپا ینشبکه مضام. 38شکل
 

 نامه کارشناسي دینيو( اجرای بر

 يکـ  طی مسیر ورود به برنامه زنده
های های زنده، یکی از آسیبوارد به رسانه در برنامهورود کارشناسان تازه

آوردن نییباالبردن سطح تجربه و پا یبرا رو،این کارشناسی دینی است. از

 ،ییویراد یهاابتدا کارشناسان در برنامهخطر، بهتر است ا یاحتمال خطا 

حضور داشته  یدیتول یهادر برنامه ای یاستان یهادر شبکه ،پس از آن

 شناسايی، ارزيابی و معرفی کارشناسان دينی

 سایی متخصصان شنا

 علوم اسالمی
توجه به حسن شهرت و 
عملکرد کارشناسان 

 دینی

 بندی طبقه

 کارشناسان دینی
 ارزیابی اولیه

 کارشناسان دینی 

 اولویت کارشناس دینی

 معمم بر غیر معمم
 معرفی کارشناسان

 صداوسیمابه سازمان 

توجه به حوزه تخصصی 
 کارشناس دینی
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زنده در  یهابرنامهبه  ،شتریب هایهتجرب آوردندستبهباشند و پس از 

 وارد شوند.ـ دارد  ییکه مخاطب باالـ  یمل یهاشبکه

ـ آماده  سازی مقدمات حضور در برنامهدو 
 ؛کارشناسان را فراهم آورد یبرا مقدمات حضور در برنامه دیبا یرسانه مل

 یقم نباشد و در شهرها ایساکن تهران  یبسا ممکن است کارشناسچه

 یبهبود روند کارشناس یاست که برا یضرور ،بنابراین .کند یدورتر زندگ

 یهاکه ممکن است در استان یوانمندترتر و تاز کارشناسان عالم ،ینید

مستلزم تدارکات،  شانیاز ا هرچند دعوت ؛استفاده کرد ،باشند گرید

 باشد. یشتریب یهانهیو صرف هز هایزیربرنامه

 یزمان فاصله کارشناس با به برنامه موضوع اعالمسهـ  
ها و محورهای مباحث را در اختیار داشته باشد، کارشناس دینی اگر سؤال

: ی قائل استرفعت کرده و پاسخ دهد. آقایتواند به منابع مراجعهبهتر می

 اصالًکه  یسؤال کیکارشناس در مقابل  نکهیخاطر اهب ؛بشود اید گفتهب»

موضوع،  ،که از قبلی. وقتنگرددمواجه  ،نکرده آن کار یذهنش رو

با گردد، مطرح  ،شودمی پرسیده ضمن که در یبحث، سؤاالت یهامحور

ار کارشناس بدهند، یدر اخت ،دو روز، سه روز قبل ،هفته قبل یککارشناس، 

اما  ،باشد خیتخصصش در تار ،. ممکن است طرفدیآکرده میهمطالع

را حفظ باشد. با خودش هم  خینکند که همه مباحث تار یاراش یحافظه

 یشود از رویدر برنامه زنده که نم ؛اوردیتواند چهار تا کتاب بیکه نم

، طرف و اعالم شده باشدکه محور سؤاالت مشخص ید. وقترکتاب نگاه ک

را با خودش  شیهانوشته ،نکند یاریاش اگر حافظه گرید .دیآیمطالعه م اب

 ها گذشتهاز آن یکه سن یخصوص کارشناسانبهاست؛  کرده و آورده میتنظ
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 شیسال پ ده ،خواهند از او سؤال کنندمطالب را که می نیا نکهیا اب. است

ممکن هم است جواب  ؛ستیاالن در ذهنش کامل ن ،کرده سیخوانده و تدر

 ناقص و کامل ریغ ،یسطح ،هاجواب یول ؛دیایدهد اگر بدون مطالعه بب

 یداد، علمجواب را کامل می ،کردیاگر مطالعه م کهیحال در خواهد بود؛

 یکه موضوع کل استگونه نیا یگاهالبته . گفتپاسخ میو در سطح باال 

سؤاالت را با او هماهنگ ولی دهند، کارشناس قرار می اریرا در اخت

 گویند درکه میی؛ چرامناسبت هایبرنامه خصوص دربه ؛کنندینم

که  را ییمحورها بنابراین، باید .موضوع مشخص است ،هامناسبت

کارشناس قرار دهند تا برنامه بهتری ارائه  اریدر اخت ،خواهند سؤال کنندمی

 «.شود

 کارشناسی برای جايگزين نیبشیپچهارـ  
شده، بنابر هر دلیلی، به برنامه نرسد. دعوتهر لحظه ممکن است کارشناس 

جای  عنوان جایگزین بهکم یک کارشناس بهبنابراین، منطقی است دست

 .دچار نگردد لطمهبه  برنامهکارشناس اصلی، در نظر گرفته شود تا 

 برنامهقبل از  ،مشورت با کارشناسپنجـ  
س، مشورتی کوتاه ساز یا سردبیر، با کارشناقبل از شروع ضبط، اگر برنامه

 های جدیدی برسند و برنامه بهتری تولید کنند. آقایبسا به نکتهکند، چه

است که  نیا صمیمن تشخعنوان مثال، به»: گویدی در این مورد میریدهش

دست من ی ابهانه نیا ؛برنامه عرضه بکنم ستیتوانم با بمطلب را می نیا

 یمن لباس یبرا یعنی است؛ دهناقص مان اینشده  کار تمام نیدهد که امی

را هم با خود من از آن یبخش ؛بلند باشد ایندوزند که ممکن است کوتاه 

بحث شما در قالب چند برنامه  ندیکنند. مشورت بکنند بگو مشورت

را در  یمهم نیشما موضوع به ا ندیبگو مثالً. را محدود نکنندنیشود؟ ایم
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را در چند نیکه شما ا ندیه من هم بگوب د،یبگنجان یاقهیده تا برنامه ده دق

بحث و  یهاکارشناس موضوع، محورا ب دیبا د؟یاجرا کن دیتوانیبرنامه م

از  ،خصوص در برنامه زندهبه ،در ضمن بحث خواهندیکه مرا  یسؤاالت

با خود  وند یننشی بگروه کی یعن، با او مشورت کنند؛ یداشته باشند او

برنامه بحث  نیمناسب است در ا یضوعاتچه موکه کنند  صحبتکارشناس 

 «.بشود

 در برنامهن کارشناس أحفظ شششـ  
های مهم در هنگام اجرای کارشناسی دینی، رعایت شأن و یکی از نکته

ای شئون کارشناس دینی است؛ به این معنا که نباید او را در هر برنامه

 یمجامعدر  یوجهه کارشناس مذهب»: ی معتقد استریظهدعوت کرد. خانم 

 نیدر ا ،یگذاشت ینگ شادجُ کیحفظ شود. شما  دیبا ،شودکه دعوت می

ها هم در یقیها و موسانواع صدا ند،یآیها مهم انواع خواننده یجنگ شاد

 طبه حالل و حرام بحث آن ندارم. فق ی. من کارشودشنیده میآن حضور 

ن است ممک ینحو خاص. شما شأن مجلس را هم بهمیگوشأن مجلس را می

که  یو کارشناس مذهب یروحان یآقا کیاما مطابق شأن  ی،داشته باش

جا و کی ای د،یگویسخن م :تیحال در مجالس اهل ب هر به معموالً

 یفضا کیدر  ،دیکنرا دعوتش مینباشد. آنهماهنگ دارد،  یمکان خاص

 «.ردیگیقرار نم دأییمورد ت ،ئوناتو آن ش یدآورمیاو را  یعموم
 ضبط در هنگام شروعکامل کارشناس  یمعرف هفتـ 

شرط است تا ببیند قطع معرفی کامل کارشناس برای مخاطب، یک پیشبه

کردن با اوست. بنابراین، سزاوار است که در چه کسی در حال صحبت

طور کامل برای مخاطب معرفی گردد. خانم ابتدای بحث کارشناس به

 یفرد کملی، به ی ا در رسانهم»: کردهی به این نکته چنین اشارهریظه
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آن  ریو ز یآقا، سالم خانم، سالم کارشناس مذهبسالم حاج مییگویم

 ؛شودینم یمعرف اصالً، مخاطب یو برا یکارشناس مذهب سندینویم

 «؟ییدگویرا از کجا مکیست؟ این نیکه ا دیگویمخاطب هم م

 ضبطهشتـ  راهنمايی کارشناس هنگام 
ممکن است با مشکالتی همراه باشد؛ چراکه به  گرچه رعایت این نکته

عنوان راهنما در استودیو حاضر شوند. متخصصان علوم دینی نیاز دارد که به

 کهباشند  دیهم با یگروه کی»دهد: ی چنین توضیح میریدهشآقای 

بگویند  مثالً ؛کنندبهم یی محتوا، به کارشناس راهنما دینظارت کنند بر تول

تر موفق ،دیشدمی بحث وارد طوراگر این و دید شدوار فیجا را ضعنیا

 شنهادیپ کی نیفراتر از ا ازدید، بهتر بود یاگر نمیمثال را  نیا مثالً ای دیبود

 هیزاو نیاگر از ا یول ،ددیوارد ش هیزاو نیشما بحث را از ا ؛هم بدهند

اده از آن مثال استف د،یمثال استفاده کرد نیاز ا ؛بهتر بود ،دیشدوارد می

 «.بهتر بود ،دیکردیم

 نهـ  پشتیبانی محتوايی از کارشناس دينی هنگام ضبط
 ینیاز کارشناسان د یبعض ،یعلوم اسالم یدگیچیو پ یبا توجه به گستردگ

 یشده است کارشناسان دهید اریکه بسچرا ؛دارند ازین ییمحتوا یبانیبه پشت

و  کنندیراموش مرا ف یاهیآ ای ثیادامه شعر، حد ن،یدورب جلویکه در 

 ی،فراموش نیداشته و ا اشرافواضح است آن کارشناس قبال به آن موضوع 

بلکه ذهن کارشناس است که در  ،ستیتخصص و علم او ن نبوداز  یناش

 هایهموضوع از تجرب نیدرباره ا یرفعت یآقا .کندینم یاریآن لحظه او را 

جواب  ین روشینچکمواقع یاز  یبعض»: دیگویم تیخود در شبکه وال

 د،ینکند، چه بگو انیتا محتوا را اشتباه ب مباشیکه مواظب کارشناس  دهدیم
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که پشت صحنه در خود  یاستاد نیاست و ا شیتاپ جلولپ د،یچه نگو

در  مثالً ؛شودیتاپ با آن فرد مرتبط ملپ قینشسته است، از طر ویاستود

 یجواب را رو یفورکرده،  کننده سؤالبرنامه زنده سؤال کردند، سؤال

که  دیآیتاپ ملپ یرو شیبرا یفور ثیحد سند،ینویم شیتاپ برالپ

 کنند،یکمکش م ث،یهم آدرس و سند حد نیکن، ا انیرا ب ثیحد نیا

است.  یعلم یبانیپشت نیا ست،یدرواقع ناظر ن نیا .شودیم یعلم یبانیپشت

 یفیشناس ضعکار کیاز  میخورد که ما بخواهبه درد می ییدر جاها نیا

موجود  یازبده رسانه رشناسکا ،چون در آن سطح مطلوب .میاستفاده کن

 . «ستین

الزم به ذکر است تفاوت این مورد و مورد قبل، در نوع و کیفیت 

راهنمایی است. درواقع، در این مورد به ورود یک استاد و متخصص در 

حظه به یاری رشته علوم دینی متناسب با برنامه نیازمند است که در هر ل

ها را برای او در یک صفحه های سؤالکارشناس بشتابد و حتی پاسخ

نمایش، نشان دهد. درحقیقت، در این مورد، پشتیبان کارشناس، دست او 

کند تا بتواند به یک کارشناس زبده تبدیل قدم کمکش میبهرا گرفته، قدم

ها ورود و خروجگردد؛ اما در مورد قبل، یک راهنمایی جزئی برای برخی از 

ای نیز تجربهشود که ممکن است برای هر کارشناس بابه بحث، انجام می

نیاز باشد؛ برخالف این مورد که کارشناس باتجربه، به پشتیبانی محتوایی 

 نیاز ندارد.

 يی در موردهای خاصمحتوا دهـ  وجود دو ناظر
 ینیاحث دبر مب یینظارت محتوا کیسازمان، لزوم  یفن یهااز نظارت جدا

 دهیپوش ینظارت بر کس نیفقند و ضرورت اتاست که همگان بر آن م یامر
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موضوعات خاصی وجود  استمعتقد باره این در یرفعت یآقااما  ؛ستین

طور که کارگردان، همان»: است دارد که به دو ناظر نیاز دارند. ایشان معتقد

 ییناظر محتوا کند،یم کاتاز برنامه را  ییهاقسمت مثالً کند،یم یکارگردان

البته ناظر  ؛ندیبب ،آنتن برود یرو نکهیباشد و برنامه را قبل از ا دیهم با

 ،بداند دیبا ؛تخصص داشته باشد، اشراف داشته باشد دیخودش با ییمحتوا

 طمئنيل» نکهیخاطر اه از آن بگذرد. ما ب دیسؤال کند و نبا دیبا ،داندیاگر نم

هم مشکل  یریحاال اگر ازلحاظ تصو ؛میگذاریتا ناظر م باشد دو «یقلب

کارشناس  نکهیبا ا کات بشود... هیدو ثان نیکه ا ندیگویبه کارگردان م ،باشد

غلط  را سهواً هیآ یممکن است کارشناس ملبس روحان یزبده است، ول

گونه آن ،که در ذهنش است یزیآن چ ،به ذهنش آمده هیدفعه آکی ؛بخواند

 کنندیدرست م پیکل ونیاز وهاب یاعده کیبعد  ...که در قرآن است ستین

 یبعد هم ممکن است برا شده است... فیتحر ،انیعیقرآن ش ندیگویو م

 دیدر تول ،خاطر نیبه ا بکند... یریبرداشت تفس ،که خوانده یهمان غلط

 .«میکنیاستفاده م ییاز دو ناظر محتوا ،تیشبکه وال یهابرنامه از یبرخ
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 ينید یبرنامه کارشناس یاجرا يهپا ینکه مضامشب. 39شکل

 

 ز( نظارت و هدایت کارشناسي دیني

 انارائه بازخورد برنامه به کارشناسيکـ  
نظرات ناظران و  های معارفی حتماالزم است برای باالبردن کیفیت برنامه

های خود به کارشناس دینی ارائه شود تا ایشان به اشکال مخاطبان برنامه

؛ البته در گام اول، اگر خود کارشناس، بعد از ضبط به پای آگاه شوند

قطع بسیاری از اش بنشیند و با دقت گوش فرادهد، بهتماشای برنامه

 دينیاجرای برنامه کارشناسی 

 راهنمایی کارشناس 

 هنگام ضبط

 حفظ شأن کارشناس
 در برنامه

وجود دو ناظر محتوایی در 
 موردهای خاص

اعالم موضوع برنامه به 
 کارشناس با فاصله زمانی

 مشورت با کارشناس 

 قبل از برنامه

 طی مسیر ورود 

 به برنامه زنده

پشتیبانی محتوایی از کارشناس 
 دینی هنگام ضبط

 

سازی مقدمات حضور دهآما
 در برنامه

معرفی کامل کارشناس در 
 هنگام شروع ضبط

 بینی جایگزینپیش

 برای کارشناس
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 میدار ازیما ن»گوید: باره میگردد. آقای سرلک در اینمعایبش را متوجه می

درست کلمه  یمعنابه ی،بررس زیتحت عنوان م یزیم ک، یمایسودر صدا

 یهاکه بحث ییهانیا ما،یسوصدادینی  داشته باشد که کارشناسانوجود 

 ی،مثبت و منف یهایدهازیلحاظ فرم و محتوا، امتکنند، بهیمطرح م یمعارف

 ؛فتدیاتفاق بکه دارند،  یمتوال یهاامهبرنهنگام ضبط در  و شانارائه نیدر ح

مثل  ،ندهیپنج روز آ یا ظرف مدت چهارای را که من بودم، برنامه مثالً یعنی

، هجمل نیا ر،یتعب نیاو بگویند چک کنند دئویو یتقاضا اورندیبرنامه نود، ب

 یا بود یعالو درست بود  لیدل نیاکشن، به ایر نیا گور،یف نینکته، ا نیا

بنده  .نروند نیدنبال ا یصورت انتزاعغلط بود و کارشناسان به لیدل نیبه ا

از  ریغ ،سال در صداوسیما حضور دارم دهپانزکه حدود  یعنوان شخصبه

 یلیخ شیجانیاز صداوسیما نداشتم که ا یدبکیف چیه ،مورد خاص دچن

 «.لیبد بود به آن دل یلیخ شیآنجا ،لیدل نیخوب بود به ا

ـ   ان بعد از برنامهکارشناس هایشکالا انیبدو 
نده طبیعی است کارشناسان دینی برای ارتقای کیفی خود به انتقادهای ساز

سازان بعد از رو، بهتر است برنامهاینها نیازمند هستند. از برای رفع اشکال

ها را منتقل کنند تا کارشناسان برنامه با کمال ادب و احترام، این اشکال

و  یهر گروه»: دهدچنین توضیح می اتیب ها برآیند. آقایدرصدد رفع آن

کارشناسان توجه کند؛  یرتقاو ا یآموزش یهابه جنبه دیبا ی،امسئول برنامه

 نجایا بگوید مثالً. دینکات الزم برنامه را بگو یراحتبه کارشناسی به عنی

. دیکن تیبعد رعا مهدر برنا دینکته را با نیا ایبهتر بود بود،  جورنیاگر ا

 نشیدانم که چ. البته من میمیرا به افرادمان بده یبانیجسارت و پشت نیا

 ؛از کارشناسان باالترند هایمجر ،اوقات یکه گاه هست یاگونهعوامل به
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و  میمقدار حر کیاز عوامل برنامه باالترند.  ،هانیا یاوقات هر دو یگاه

جسور و  تشانیو موقع گاهیاما عواملمان را در ج شودیحدودها باعث م

نه  ؛رندیبگ قهی نکهینه ا ؛را درست انجام بدهند شانفهیتا وظ میتوانمند کن

مان نشان ما تجربه ندیوقار و ادب، بگو نیکنند. در ع یداخالقب نکهیا

 اریبس د،یبگو تواندیبهتر است. خودش نم، شود یجورنیاگر ا دهدیم

تا آن  کندیاستفاده م یواسطه نفوذ کیاست که از  یادهیآدم فهم ،خوب

 ریاز زبان مد دیاز نکات با یبعض دیشابگوید؛  شانینکته را فرد واسط به ا

 «.میکن بیان ریتدب با دیرا با هانیبکه گفته شود. اش

ـ  فراهم های ها و مشکالت برنامهآوری فرصت، برای جبران ضعفسه

 شدهپخش
گاهی ممکن است کارشناس دینی، موضوعی را درست بیان نکند یا رفتاری 

داشته باشد که نزد مخاطب تصویر نامطلوبی از او به یادگار بگذارد. از 

بعد از نظارت بر برنامه و نیز ارائه بازخورد به کارشناس، الزم است رو، این

فرصتی در نظر گرفته شود تا کارشناس بتواند آن ضعف و کاستی را جبران 

عنوان مثال، آقای تراهی درباره کارشناسی که به علت کمبود وقت کند. به

از  بعد از آن برنامه، چند نفر»گوید: از استودیو خارج شد، چنین می

قابل توجیه  اصالًآقا این کار شما های دیگر تماس گرفتند که حاجکارشناس

آقا نیست، در جریان باشید، و بعد هم مدیر شبکه تالش کرد که بگوید حاج

آخرین تصویری که مخاطب از شما دارد این است؛ تشریف بیاورید هفته 

س در ذهن یک ح بکنید. ببینید آنچه که رفتار یک کارشنااصالبعد این را 

کنید، گذارد خیلی مهم است؛ یعنی شما آخرین صحبتی که میمخاطب می

سازان، البته شاید برای برخی از برنامه«. مانداین در ذهن کارشناس شما می
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ماند، اهمیتی این موضوع که چه تصویری از کارشناس نزد مخاطب باقی می

رار ندهند، اما الزم نداشته باشد و فرصتی را به کارشناس برای جبران ق

است کارشناسان توجه داشته باشند که تا جایی که ممکن است سعی کنند 

های ارتباطی گرفته، حتی از طریق شبکهبه دلیل آن اشتباه و خطای صورت

مجازی، با مخاطب صحبت کنند و درصدد جبران برآیند و نگذارند که 

 ود داشته باشند.مخاطبانشان خاطره ناخوشایندی از کارشناس در ذهن خ

 ی با کارشناسان دينیشانديجلسات هم یبرگزارچهارـ  
 دیو پس از تول دیتول د،تولیشیاز مراحل مختلف پ یمختلف یایزوا هنوز

 ای ینیگسترش دانش د تی. اولوستیروشن ن یدرستبه ی،معارف هایبرنامه

تکرار  رینظ ای،رسانه هایکیسطح موجود، استفاده از تاکت قیتعم تیاولو

و  دهیبهتر شن یبرا ییکردن بسترهافراهم یچگونگ ،یاز زدگ یریشگیپ ای

ها قالب ها،وهیش یرکارگیکشف و به ،یمعارف داتها و تولیشدن برنامهدهید

زمینه و...،  ینید ایو انتشار محصوالت رسانه دیتول دیجد و بسترهای

 کیاب نزدجو جهیبه نت یجلسات نیهستند که در درون چن هاییسؤال

دادن به انیلزوم پای دقیق و ابیجلسات نقد و ارز یخواهند شد. برگزار

که به نظر آقای ی، امری الزم است؛ چراعموم هکارهایارائه راهبردها و را

        ها برنامه یتمام یبرا یکل هایشنهادیپ یسر کیدوره ارسال  رکنی،

 یبا برگزار باید امروزگذشته است و  یاختصاص ریو غ کسانصورت یبه

 یمعارف هایاز برنامه کیهر ژهیو ،یابینقد و ارز یجلسات تخصص

 ، به ارائه رهنمودهایبرنامه یبا حضور عوامل اصل ،یدر رسانه مل دشدهیتول

 ییمحتوا یارتقا نهیق، زمیطر نیاز ا کرد تا صورت مجزا اقدامبه یاختصاص

 شود.فراهم  یداتیتول نیچن یفرم یو حت
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 ینيد یاندرکاران کارشناسدست نیارتباط ب یسازنهیهپنجـ  ب
موجود در حوزه  یاز خألها یک، یو جلسات مشترک شیهما یبرگزار

و وجود فاصله  مواجههی است. نبود نید یاو نشر محصوالت رسانه دیتول

و  «سازعوامل برنامه» ،«ینیکارشناسان د» یعنی ،سه ضلع موضوع انیم

جلسات مشترک،  یبا برگزاراحتمالی دارد که مشکالت  ،«رسانه رانیمد»

 .دیبه حداقل خواهد رس ،هاییافزامواجهه، گفتگو و هم
 ششـ  ارتقای کیفیت نظارت بر کارشناسان

های تلویزیون گرچه ممکن است نظارتی حداقلی بر کارشناسان شبکه

 ییانظارت محتو گاهیجا یارتقاباشد، اما با توجه به نیازها و اقتضائات روز، 

عبارت ضرورتی دوچندان دارد. به ،متخصص میت کیبا  ی،نید یبر کارشناس

به  دیبا ی،اصطالح خبرگانبه ای ینظارت حداقل کینظارت از  نیا دیگر،

 زمینه این در یرباقریم یآقا برسد. یکارشناس یدر محتوا قینظارت دق کی

 ست مجلنظار کیصورت به مایسوامروز نظارت در صدا»معتقد است: 

ورود کارشناسان  یصورت که فقط برا نیبه ا ؛درآمده است یخبرگان

ی اسیقرار دهند و اگر بدون مشکل س یممکن است سابقه او را مورد بررس

حداقل  ،نیاما ا ؛ضبط برنامه را صادر کنند یمجوز ورود برا ،بود یاخالق ای

 ،ارشناسانبر کالم و رفتار ک ییصورت محتوانظارت به دینظارت است و با

البته  .«ردیانجام پذ ی،رسانه مل داتیبلکه تمام تول ی،نیفقط کارشناسان دنه

 ،است که خود یمتخصص میکار، وجود ت نیواضح است که از لوازم ا

 نیب یاختالف هایباشند و بتوانند مورد یارسانهو  ینیکارشناسان خبره د

 ینید یسوند کارشناکه بر ر یناناظر ،. درواقعندکنحل  زیکارشناسان را ن

باال باشند تا حرفشان  یقدر ازلحاظ علمآن دیبا ،کنندینظارت م

 .ردیکارشناسان قرار گ نیالخطاب بفصل
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 های کارشناسی دينیهفت ـ پااليش برنامه
 یبه ارتقا ی،نید یهابرنامه یکمّ یارتقا یجاه ب دیسازمان با رانیباره مدنیا در

 که آقایچنان ؛شندیندیب ینید یکارشناس فیضع یهاحذف برنامه ی یافیک

 دیبا ما،یس یمعارف هایبرنامه یارتقا یبرا ی،در مقطع کنون»: دگوییم زادهمیرح

 یول ترند،نییپا ینبوده و از سطح خاص تیفیک یکه داراهایی را برنامه جیتدربه

 ازشیتوجه ب یو اثرگذار تیفیک مسئلهبر  ،کردهحذف روند،یآنتن م یهنوز رو

 هایدر شبکه ینیعنوان برنامه د 83 ،. در ماه رمضان گذشتهمیداشته باش یشیپ

 یشدن برخدهیالبته عدم د ؛نداشت نندهیب هانیاز ا یاریبس ؛مختلف پخش شد

شدت مشکل به زین یاما برخ ؛به علت کنداکتور پخش نامناسب است هامهاز برنا

 نی. اردحات الزم صورت گیاصالها آن ینید یدر کارشناس دیدارند و با یفیک

مشکل بدنه  نیبلکه ا ؛ستیمشکل کمبود پول ن ایسازمان  تیریمشکل مد

در  یزسابرنامه رتیشده است. غ تیاهمآن کم یسازمان است که برنامه برا

 .«شده است دچار بیآس بهگروه است که  ریو مد کنندههیته کیجان 

 سی دينی موفقهای کارشناهشتـ  الگوسازی از برنامه
تواند به ارتقای های موفق میی با بیان اینکه الگوسازی از برنامهرکنآقای 

ها و های کارشناسی دینی کمک کند و بسیاری از اشکالکیفی دیگر برنامه

منابع  هایتیبا توجه به محدود»: گویدهای ریز را برطرف سازد، میآسیب

 هایتوان تمام برنامهینم ،یسازمان هایتیمأمور یو حت یو انسان یمال

 یسر کیارائه  گر،یسوی د . ازادقرار د یسازمان را مورد رصد و بررس

 ییکارا چی، هی نیزمعارف هایبرنامه یتمام یبرا هااستیراهکارها و س

 کیپس بهتر است که  .را دوا نخواهد کرد ینخواهد داشت و درد یخاص

درخصوص  یشود تا نکات انتخاب و تالش یچند برنامه معارف ایدو  ای

  «.ها ارائه گرددهرنامدیگر ببه عوامل  ژه،یصورت وهمان برنامه خاص به
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 . شبکه مضامین پايه نظارت و هدايت کارشناسی دينی40شکل

 های کارشناسي دینيح( ارتباط با مخاطبان برنامه

 سنجی از مخاطبانيکـ  نیاز
یکی از لوازم اصلی موفقیت ی، نید یهامخاطبان برنامه یازهایتوجه به ن

در بحث کارشناسی دینی است؛ چراکه اگر کارشناسی دینی بر موضوعاتی 

متمرکز شود که مخاطب هیچ احساس نیازی به آن نداشته باشد، درواقع 

نتیجه و بدون فایده خواهد بود. آقای سرلک نیاز مخاطب را ای بیبرنامه

 شهیها همازین نیکه اها هستند ازین یسر کی»دهد: چنین توضیح می

 نظارت و هدايت کارشناسی دينی

های الگوسازی از برنامه
 کارشناسی دینی موفق

 ارتقای کیفیت نظارت 

 بر کارشناسان

 ارائه بازخورد برنامه

 به کارشناسان 

 ای هبرگزاری جلسه

 اندیشی با کارشناسان دینیهم

های پاالیش برنامه
 کارشناسی دینی

 های شکالبیان ا

 کارشناسان، بعد از برنامه

     سازی ارتباط بین بهینه
 اندرکاران کارشناسی دینیدست

آوری فرصت، برای جبران فراهم
های ها و مشکالت برنامهضعف

 شدهپخش
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معاد،  ن،یاصول د میبه تفه ازین نیهم ؛هستند یاهیهستند، پا شانیسرجا

 نیترقیمباحث خانواده هم جز عم ی.معرفت یمباحث اصل نیهم د،یتوح

 .هستند یاساس اریو بس یمباحث اصل ،مباحث خانواده واقعاً .مباحث است

که به نظر  یمهم یاهاز بحث یکیاست و  یبحث مهم اریبحث ازدواج بس

 .ها استمباحث مهارت ،میبه آن بپرداز دیاب ینیمن از خاستگاه مسائل د

 نیاگر هم ن،یهم ی،نیکنم از نگاه دها هم فکر میما در قصه مهارت

تواند منشأ می شیهااز سرفصل یلیخ ،میرا مالک قرار بده ةایالححیمفات

هم از آن غفلت منظر  نیز اباشند که به نظر من ا یقیعم ینید یآموزمهارت

ها مورد توجه یزیرهم در برنامه نیا دوارمیمکه ا میو غفلت داد میکرد

که نیازسنجی کاملی از  صورتی تر، در؛ اما در یک نگاه عمیق«ردیقرار بگ

مخاطبان شود یا آخرین آمار و اطالعات از مراکزی که نیازهای جامعه را 

گویی به همان نیازها تولید طبق پاسخمه برکنند، به دست آید و برنارصد می

 های بیشتری خواهد داشت.قطع موفقیتشود، به

 سازی برای مخاطباندوـ  اعتماد
اعتماد مخاطب  ن،اکارشناسان بر مخاطب یگذارتأثیر یاز عوامل اصل یکی

ی، اعتماد ممکن است با شهرت کارشناس به خوب نیبه کارشناس است. ا

 جادیدرباره ا یرکن یآقا .دیبه وجود آ رهیر رسانه و غتکرار چهره او د ای

 تیدر رسانه حائز اهم ،اعتماد حثب»: دیگویاعتماد مخاطب به کارشناس م

 نیمخاطبان در حوزه د ییافزااست. ما رسالت برنامه خودمان را دانش

سفارش شده است، اما  یلیکه نماز اول وقت خ میدانیم مثالً ؛میدانمین

نمازمان قضا  ای میاول وقت نماز نخوان ای میم کاهل نماز باشباز ه دیشا

. کندیم تیاوقات کفا شتریب ی،نید یدگزن کی یما برا یهاشود. دانسته
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 ،میدانیکه میی هادانسته نیابه دارد که کمک کند  فهیوظ ینیبرنامه د کی

 یشما بعد از کل مثالً ؛مهم است یلیبحث اعتماد خ نجای. در امیعمل کن

 شانیو به ا دیرسیبهجت م اهللتیخدمت حضرت آ ی،مشقت و سخت

نماز اول وقت  ندیگویم شانیا .دییبفرما هیتوص کیکه به من  دییگویم

اما  ؛و مغفول مانده باشد دینبوده که شما ندان یزیچ هیتوص نیبخوان. ا

تا  دیخوانیاول وقت نماز م ،تا چند وقت د،یشنویم شانیاز زبان ا یوقت

 ستین ازین یلیخ ،بنابراین .ردیسر راه شما قرار گ یگرینفر د کی شاءاهللنا

 جادیکه اعتماد ا میدار ازیبلکه ن م،یکنکه از کارشناسان مختلف استفاده 

 یلیخ سمت خدا، ما در نیبنابرا .میشود و از بستر آن اعتماد استفاده کن

اسان را کارشن یلیخ میخواهینم م،یدار تی. محدودمیمحور هستشخص

اما هر برنامه  ؛دهد شیتعداد کارشناسان را افزا دیبا ونیزی. تلومیده شیافزا

که به  میبه مردم فرصت ده دیکار را انجام دهد. با نیآهسته اآهسته دیبا

 .«بدانند یکارشناس اعتماد کنند و او را شخص دلسوز نیا

 مخاطب شدن برایقائلاحترامسهـ  
نظران از صاحب یدر نگاه بعض ینیکارشناسان د اندازه از شیب راتییتغ

 یآقا .شودیم یتلق یبه و یاحترامیب ایبه مخاطب  یتوجهبی یرسانه، نوع

به  یحترام جد، اسمت خدادر که نگاه ما  آنجا از»معتقد است: ی رکن

 ونیزیتلو ینیدر حوزه د یهابرنامه نیجزو اول سمت خدابود،  بمخاط

گرچه این مثال، . «مختلف ثابت بودند یر روزهابود که کارشناسانش د

عنوان یکی از مصادیق احترام به مخاطب توسط رسانه ملی ذکر شده به

های کارشناسی همواره وجود داشته برنامه که الزم است دراست، اما آنچه

 تر پیدا کرد.را دقیقهای آنباشد، احترام به مخاطبان است که باید مصداق
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 از فضای مجازی چهارـ  استفاده
 یهااز راه یکی، یمجاز یهادر شبکههای کارشناسی دینی بارگذاری برنامه

دنبال یک است؛ چراکه ممکن است مخاطب به ناتداوم ارتباط با مخاطب

را برای دیگران به اشتراک بگذارد. قسمت خاص و جذاب برنامه باشد و آن

های سازمان در پایگاه امهها و برنالبته ممکن است گفته شود که تمام فیلم

سازی است؛ اما باید اصلی صداوسیما وجود دارد و قابل بارگیری و ذخیره

توجه داشت که گرچه این نوع از بارگذاری در پایگاه برای مخاطبانی که 

ها را در ساعت پخش نداشتند امری مفید است، ولی امکان تماشای برنامه

های ها و پاسخارد، قراردادن متن سؤالکه در این مورد اهمیت بیشتری دآنچه 

تواند عنوان یک منبع مطالعاتی است که میکارشناسان در فضای مجازی به

 برای بسیاری از اقشار جامعه، اعم از طالب و دانشجویان، مفید باشد.

 پنجـ  توجه به اقشار مختلف، مانند بانوان و جوانان
مانند بانوان،  ،ار مختلفمخصوص اقش ینید یکارشناس هایبرنامه دیتول

تواند کمک بسزایی در جذب ایشان به شناخت می نوجوانان و جوانان

 ی،نید یهابرنامه دیتوجه به قشر بانوان در تولویژه معارف دینی کند؛ به

چراکه نقش مادران در  ؛بکشاند ینید یسووسمتجامعه را به تواندیم

مخاطبان  بیشتر ،هاینظرسنج است. البته طبق ریفرزند انکارناپذ تیترب

به  شتریاما توجه ب ؛دهندیم لیرا بانوان محترم تشک ینید یهانامهبر

 ،جوانان برای خاص یهابرنامه ای شانیا یها براکردن برنامهیاختصاص

؛ زیرا حرف دل مخاطب بر مخاطب داشته باشد یترقیعم هایاثر تواندیم

با توجه به ید توجه داشت که با .شودها زده میدر این نوع برنامه

 یهابرنامه دیضرورت تول ،یمجاز یفضا یارتباط هایشبکه هایتیجذاب

 دوچندان است. نیز کودکان و نوجوانان یبرا ویژهبه ی،نید
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 ی کارشناسی دينی برای مخاطبسازجذابششـ  
 یهاتیبه جذاب توانیم ،مثبت هایرییتغتمهیدهای مختلف و  جادیبا ا

باره اینی در ماندگار یآقا کمک کرد. ی کارشناسی برای مخاطبهابرنامه

 یهارا در گروه سمت خدادادم برنامه  شنهادیپ یرکن یمن به آقا»: دیگویم

که گفته است  ییاز خانم و آقا ن،امخاطب نی. بعد از بمیببری مختلف اجتماع

مت ستا در برنامه  میدعوت کن ،من را عوض کرد یزندگ سمت خدابرنامه 
 «.عوض شد شانیدهند چگونه زندگ حیو توض ابندیحضور  خدا

ـ تشويق  نامخاطب هفت 
تواند انگیزه مخاطب را در می دادن به مخاطبانبرگزاری مسابقه و جایزه

مورد  اینی در ماندگارتماشای برنامه کارشناسی دوچندان کند. آقای 

بعد  که یاالن از موقع ؛دیاوریب یمذهب یهابرنامه درمسابقات را »: گویدمی

 شود،پرسیده میتا سؤال  چهار ی،قرائت یاز قرآن آقا ییهابرنامه درس از

 «.افتدمی یچه اتفاق دینیبب دیکن یبررس
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 های کارشناسی دينی. شبکه مضامین پايه ارتباط با مخاطبان برنامه41شکل

 

 ط( ارتقا و نوآوری در برنامه کارشناسي دیني

 ر کارشناسد ینوآوريکـ  
سمت از جمله برنامه  یمعارف هایبرنامه تیاز موفق یادیاگرچه بخش ز

از  دینبا یول گردد،و نه شهرت کارشناسان برنامه بازمی به وزانت ،خدا

دانش از و هم  دینیکه هم از دانش و دانشگاه جوان حوزه  یهاشیرو

، غفلت کرد دارند افاشر زیبرخوردارند و به مسائل روز جامعه ن ایرسانه

حرکت کرد.  ،طیشرا یدارا جوانِ سمت استفاده از افراد فاضلِبه دیو با

و مطمئنا  ستیذاتا بد ن ،تکرار در کارشناسان»زاده میرح یآقا طبق نظر البته

که بتواند خود را در  یچراکه کارشناس ؛تکرار شود دیکارشناس خوب با

 کارشناسی دينی هایارتباط با مخاطبان برنامه

 مخاطبان تشویق

توجه به اقشار مختلف، 
 مانند بانوان و جوانان

 سنجی از مخاطباننیاز

 شدن احترام قائل

 برای مخاطب

سازی کارشناسی جذاب
 دینی برای مخاطب

سازی  برای اعتماد
 مخاطبان

 استفاده از فضای مجازی
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 نیه کند، بهترطول زمان حفظ کند و خود را با نبض مخاطب همرا

هر زیرا  .است یضرور اریبس دیجد یهااما توجه به چهره ؛«کارشناس است

 یدر جلو ،خود و تخصص خود انیبا توجه به نوع نگاه خود، ب یکارشناس

کننده مخاطب ممکن است خسته یبرا یو بعد از چند شودیحاضر م نیدورب

االسالم حجت ندمان یکارشناسان ،نیب نیا در الزم به ذکر استباشد. 

در قاب  سال سیاز  شیهستند که هر هفته ب زین یمحسن قرائت نیوالمسلم

مخاطب  شان،یا یهاییاز توانا یاما جدا ؛اندداشته یحضور موفق ونیزیتلو

 است. دیجد یهاو شناخت چهره دیهمواره دنبال مطالب جد

ـ   ی در موضوعنوآوردو 
اگر  ز بسیار مهم است.نی روزو به دیجد هایپرداختن به موضوع

مخاطبان  ،و کهنه بسنده کنند یسازان همواره به موضوعات تکراربرنامه

دوره »ی: رکن یآقا چراکه طبق نظر ؛را از دست خواهند داد ینید یهابرنامه

 یکه کسنیا گریگذشته است. د یسازبرنامه یبرا یموضوعات کل شنهادیپ

به  ازیو ن کندینم یکمک چیه د،یبساز برنامه تیبره اهلیدرباره س دیبگو

و  یمعارف یهاخصوص در برنامهها و موضوعات نو و بکر، بهسرفصل

 یهابه سوژه شیپ از شیبرو، باید ایناز . «شودیشدت احساس مبه ینید

خود که مسلم است، طبق نظر ایشان،  داشت. آنچه ناگفته توجه ینید

 نیدر طول ا یتکرار میسخنان و مفاهحجم از  نیا انیاز ب زین دکنندهیتول

 .استیمخاطب گو تیوضع ف،یتوص نیخسته و آزرده است و با ا ،هاسال

ـ   ی در محیط برنامهنوآورسه 
تر با چینش های جدیدتر و دکورهای جذابگیری استودیوکاربدون شک به

تر، یکی از مواردی است که باید سازمان بهتر برای ایجاد فضایی دلنشین
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سیما برای کارشناسی دینی توجه بیشتری به آن کند؛ اما در کنار آن، صداو

 یهاطیاستفاده از مح باعث نوآوری باشد، تواندیکه م یاز موارد یکی

تر واقع مخاطب ملموس یبرنامه است تا موضوعات برا ی ضبطمختلف برا

 کودکان و نوجوانان یبرا یتیترب یهابیاگر بحث آس ،عنوان مثالبه .گردد

 .برنامه در مدارس ضبط شود نیاز ا یبخش کیپرورش است، ودر آموزش

 یآموزان و در پو دانش رانیمعلمان، مد ا،یصورت مصاحبه از اولبه مثالً

آقای  .دیمسائل برآ یبندو جمع لیو تحل هیدرصدد تجز ینیکارشناس د ،آن

 کیر د رومیمن م مثالً»دهد: ماندگاری با ذکر مثالی چنین توضیح می

 دیدانیم میگویو م کنمیم یمختصر یپرساحوال کی ردامغازه با مغازه

دارها شما مغازه یاست، برا شانیکه امروز والدت ا 7یرکامام حسن عس

جنس را  نیا دیگویبه شما م 7یرکداده است؟ امام عس یاهیچه هد

کال  د،یگوینکته م کی. او هم دهدیبفروش، خدا هم برکت م یطورنیا

 .«نامهبر قهیدق سه شودیم
 ی در ساختارنوآورچهارـ  
، یکی از موارد ویو کارشناس در استود یکردن انحصار برنامه به مجرخارج

درباره تغییر در ساختار  سالماإلنیخانم معنظران بود. ذکرشده در نزد صاحب

 دجایرا ا ییفضا بیاییم واقعاً»گوید: چنین می دوطرفه یفضا جادیابرنامه و 

یا هفت  مثالً ،از مخاطب ما که جوانان هستند یحداقل بخش آن،که در  میکن

عنوان نمایندگان به ویاستود یو در فضا ندیای، بیانهشت نفر از دانشجو

شود. گفتگو  و ها بحثنیبا ا و رندیقرار بگجوانان کشور در کنار کارشناسان 

 یهادانشجو د،یاوریبرا  نیمتد یهادانشجو دینرو گویم،البته همیشه می

 یها را چالشو بحث ندیایب واقعاًکه  دیاوریب ییهااز آن ،دیاوریما را ن یسوهم

بحث و  ندیایکه ب دیاوریها را بمتفاوت داشته باشند، آنهای دگاهیکنند، د
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 یهادگاهیمخالف با د کامالً یدانشجو کی یوقت عتایطب راه بیندازند.گفتگو 

است که مخالف  یانیهمه آن دانشجو ندهیمان نیا ،شودوارد می ،کارشناس

شود که به آن توجه کنند، یکند و باعث مبحث را جذاب می نیا اوال ؛هستند

چون کارشناس  شود.یخارج م یطرفکیاز حالت  ضمن اینکه برنامه

کند یاعتقاداتش را خودش قبول دارد، فکر م نیا ؛دارد یاعتقادات کیخودش 

 مسئله نیترمهم یول شود؛یبحث هم تمام م کنند ومی لبوهمه ق دیاگر بگو

 «؟رفتیبحث را جامعه از شما پذ نیاست که چقدر ا نیا

 
 

 . شبکه مضامین پايه ارتقا و نوآوری در برنامه کارشناسی دينی42شکل

 ايهاي بُعد زمینهمؤلفه. 4
برای  بعد از انقالب اسالمی، ظرفیت رسانه برای ورود کارشناسان دینی به

های های علمیه باز شد و به مدد نظام اسالمی، راهطالب و فضالی حوزه

تبلیغ دین در رسانه ملی به وجود آمد و در رأس تبلیغات دینی، ظرفیت 

 پشتیبانی از رسانه ملی برای حوزه ایجاد شد. 

 ارتقا و نوآوری در برنامه کارشناسی دينی

 نوآوری در کارشناس نوآوری در ساختار   

 نوآوری در موضوع نوآوری در محیط برنامه
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های ها، تربیت کارشناس و برگزاری دورهیکی از انواع این پشتیبانی

ی هاحوزهیت کارشناسان دینی است. البته این پشتیبانی آموزشی برای ترب

علمیه از کارشناسان دینی رسانه، فقط به تربیت کارشناسان دینی منحصر 

ها و دیگر تولیدات نیز پشتیبانی صورت ها، سریالنیست؛ بلکه باید از فیلم

ر ها انجام پذیرد. دگذاریسیاستها و نامههای دینی در فیلمگیرد و مشاوره

 سیماوی صداهابرنامه یفکر بانیو حوزه، پشت تینهاد روحانواقع، باید 

های مستقیم و غیر مستقیم برای مخاطب صورتهای دینی بهد تا پیامباش

 کی یدارا دیخود با ،ند که حوزهمعتقد یبرخ باید گفتالبته ارسال گردد. 

ی ول ؛دشبکه مجزا داشته باش کی کمدست ایمستقل باشد  یمایسوصدا

و نقش حوزه  گاهیکرد جا یبررس دیبا»: دگوییم مورد نیا در اتیب یآقا

شبکه  ودبر دیباشد. با یرسانه مل یدر کجا ن،ینهاد د یعنوان متولبه هیعلم

 یهمه ما رو ...؟کند فاینقشش را ا دیکجا با ...؟شود گریباز دیبا ایبزند 

 ،نه ای میشبکه بزن دیکه بانیاما ا م؛ینظر دار اتفاق ینید یضرورت کارشناس

نظام  نیو ا یکه در قانون اساس یگاهیبا جارا  یرسانه مل یازهاین دیبا

 یعنیباشد؛  نیدورب پشت تواندیم ینید یکارشناس نیا م؟یدارد، برطرف کن

 یکه به خروج برنامه و پخش از آنتن منته یتیریدر عقبه کار و ستاد و مد

رسانه،  تیریمد فرایندما  .که ستیه ناما بحث ما در آن عقب ؛شودیم

را درست  فرایند نیتا ا میرا کجاها ببر ینیو کارشناس د ینید ینهادها

 یاهداف نظام جمهور یاستارسانه را در ر میو بتوان میو اجرا کن یطراح

منظور  یعنی م؛یکار داروسر نیدورب ی. ما با جلومیاداره کن ران،یا یاسالم

 تمیآ کیعنوان برخاسته و به ینید یکه از نهادها است ینید یما کارشناس

چون  .باشد یونیزیتلو ایی یویراد یهامشخص قرار است مکمل برنامه

هم  با همه ها،تمیآ ریو متن و سا نوانگرفته تا ع یمختلف از مجر یهاتمیآ
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 لیرا تحو یاهستند که قرار است به ما برنامه ینیجورچ یهاعناصر و دانه

 یبخش ،به عهده کارشناس است ییمحتوا تیمسئول نیاز ا یشبدهند. بخ

کمک  یبصر یهاخود نشانه ،یریتصو یها. در رسانهیعهده مجر هم بر

 لیدخ ریدر تصو هانیاز ا یلیو خ نیربگراند کار، دوبک تر،یت کنند؛یم

 دهیپوش یبر کس نیدورب یدر جلو ینیکارشناس د گاهیاما باالخره جا ؛است

 .«میدار مسئله نیاز ا یهماهنگ و درست یتلق کی بایو تقر ستین

بنابراین، نظر به ضرورت جایگاه کارشناسی دینی و به علت آنکه تحقیق 

حاضر فقط مربوط به الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی است و 

های آن هم تنها در صورت کارشناسان مدعو در برنامه، در این بخش به مؤلفه

شود. منظور از بُعد ای کارشناسی دینی در رسانه ملی پرداخته میبُعد زمینه

هایی است که خارج از ساختار سازمان صداوسیما بوده، ای، مؤلفهزمینه

 های کارشناس جدا باشد. همچنین از محتوای کارشناسی و نیز ویژگی

اد هایی خواهیم بود که زمینه ایجدنبال مؤلفهای، بهدر واقع، در بعد زمینه

را تولید، معرفی و پشتیبانی کنند تا کارشناس دینی را فراهم آورند و آن

 بتوان برنامه موفقی در کارشناسی دینی در رسانه ملی اجرا کرد.

  ينید یکارشناس یاینهدهنده بعد زمسازمان ینشبکه مضام. 43شکل 

 ایهای بعد زمینهمؤلفه

ارتباط حوزه و  
 دانشگاه

 با رسانه ملی 

تربیت کارشناس دینی 
 مناسب رسانه ملی

پشتیبانی از کارشناسان 
 دینی موجود
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 نیيد یکارشناس یاینهزم یهالفهؤدهنده مسازمان ینشبکه مضام. 44شکل

ای های بُعد زمینهدهنده و فراگیر، مؤلفهطبق مضامین پایه، سازمان
 عبارتند از:

 ابعاد   

 ایزمینه   

 رسانه ملی

 وم اسالمیهای علدانشگاه

 

 تربیت کارشناس دینی جدید

 معرفی کارشناس دینی به رسانه ملی

مه
رنا
ب

ان
ساز

 

 پشتیبانی از کارشناسان دینی موجود
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 الف( تربيت کارشناس دیني مناسب با رسانه ملي

 يکـ  آموزش محتوای دينی به کارشناسان
تربیت و آموزش کارشناسان دینی و تولید متخصصان علوم اسالمی، 

ذاشته شده است. آموزش، ای است که بر عهده حوزه و دانشگاه گوظیفه

کوششی برای بهبود عملکرد مشاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط 

به آن است و در صورتی اثربخش است که یک تجربه یادگیری و یک 

شده را شامل شود و یا به منظور پاسخ به یک ریزیفعالیت سازمانی برنامه

البته تنها آموزش و  (.277، ص1389)جزنی، شده طراحی گردد نیاز شناخته

تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف های آموزشی نمیاجرای دوره

های علمی بنا ها باید با توجه به اصول و روشخویش کمک کند. آموزش

آمده، نیازهای موجود را برطرف سازد؛ در دستگذاشته شود تا نتیجه به

مواردی، باعث هدردادن  فایده و حتی درها بیغیر این صورت، آموزش

بنابراین، باید  (.٥6-٥2، صص138٥)عباسیان، شود های سازمان نیز میسرمایه

هایی بود که برای کارشناسان دینی ضروری و دارای دنبال آموزشبه

های علوم اسالمی، شناخت عنوان مثال، در کنار آموزشاولویت است. به

لعات فرهنگی ـ اجتماعی، شناسی، مطاشناسی، غربعلومی همچون: روان

های کارگاهی، مانند تمرین سخنرانی، خطابه ارتباطات و... به همراه آموزش

 نهیمواد در دو زم»گوید: االسالم محمدی درباره مواد آموزشی میو... حجت

 شتریب ی،شکل نهیدر زم ی.شکل نهیزم ،گرید یکی ،ییمحتوا نهیزم یکی :است

 یهاروش ت،یترب یهاروش م،یتعل یهاوشر ؛رندیبگ ادی دیها را باروش

نقد،  یهاروش ،ییگوپاسخ یهامناظره، روش یهاروش ،یسخنران

 نیاز ا یکیدر  ؛مسلط باشد دیها را کارشناس بانیا .قیتحق یهاروش
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 یهاروش مثالً .کندیهم کمک م گرید یهاها مسلط باشد، در شاخهشاخه

 یهاهمان اطالع استفاده بکند در روش تواند ازمی ،را خوب بلد باشد تیترب

 یهاتواند در روشرا می تیترب یهاهمه آن روش .غیتبل یهادر روش ؛میتعل

  «.بخش کار کی نیحال ا ره شود. بهو موفق هم می ردیکار بگبه غیتبل

در سه بعد حتما باید کارشناس »گوید: االسالم ماندگاری میحجت

البته «. یشناسشناسی و روشمخاطب ،یناسشمعارفدینی آموزش ببیند؛ 

اندیشی، مواد درسی الزم است مدیران رسانه و نخبگان حوزه در یک هم

های بلندمدت و مورد نیاز و موضوعات آموزشی را مشخص کنند و دوره

 «.مدت را تعریف نمایندکوتاه

ـ آموزش حضور در جلوی دوربین  دو 
ی در حوزه و دانشگاه، کاربرد و یمهارت یهامرکز آموزشبا ایجاد یک 

آقای  .توان محقق ساختمیرا در فضای رسانه  آموزش به کارشناسان

 تیفعالی، کاربرد یهاکار ما در آموزش نیاول»گوید: باره میاینرفعتی در 

 گریموارد د ایکارشناس  نیدر عناو ،عنوان حضور در رسانهو به یارسانه

 ی راکاربرد سان ما آموزش مهارتاز کارشنا یاری. متأسفانه بساست

ی جلو دیایخواهد بیرود میطور که منبر م. کارشناس هماننداهدیند

 ،رسانه یدارد، فن کارشناس یآموزش کی ،که فن خطابهیحال در ؛نیدورب

 نیکار ا نیاول ،بنابراین .طلبدیم یگرید یو مهارت یکاربرد یهاآموزش کی

رسانه را  شیگرا یو کاربرد یمهارت یهامرکز آموزش ،است که در حوزه

البته این کارشناسان دینی لزوما  کند. سیسأآموزش به کارشناسان ت برای

توانند در فضای مجازی مخصوص فعالیت برای رسانه ملی نیستند، بلکه می

  «.های تبلیغی و کارشناسی دینی اجرا کنندهای ویدئویی دیگر، برنامهو سایت
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شهری آموزش محتوایی متخصصان را وظیفه حوزه البته آقای حسینی بو

من »ای را وظیفه سازمان صداوسیما عنوان کردند و گفتند: و آموزش رسانه

ها، از مهارت یکیکه االن در حوزه است،  یمهارت یهادوره نیمعتقدم ا

 ییتنهاتواند خودش بهیصداوسیما نم .کارشناس است تیمهارت ترب

با هم  دیتا با دو نیا ،نیبنابرا .شناخت ندارد اصالًکند،  تیکارشناس ترب

ها است که آن یااز اقتضائات رسانه یک سری ،ترروشن ریتعببه ؛مَچ بشوند

 یاقتضائات و مسائل یسر کیبزرگواران منتقل بکنند، و  نیو به ا ندیایب دیبا

 .میمطرح کن ،کند دایخواهد آنجا حضور پفرد که می نیبه ا دیاست که ما با

 ارشیمقاله در اخت یانهیدر زم ،میکن لیتکم ،کمبود دارد ینظر دانش اگر از

در  یآدم با تمام آمادگ نیکه ا میقرار بده ارشیمنابع در اخت م،یدهقرار ب

که نیاما ا ؛انجام بدهد دیاست که حوزه با یکار نیا .کند دایآنجا حضور پ

             کارد، بزن یاچگونه با رسانه برخورد کند، چگونه حرف رسانه

از شما آدم  ،هابحث نهیزم نیما در ا دیگوب مایسوصداسیماست. وصدا

 ما،یسوبا کمک صدا عتایو طب دیکنعرفی را م یحاال شما افراد .میخواهمی

 حیها توضنیا یبرا یرسانه را در جلسات یژگیو و ندیایاز صداوسیما ب یافراد

عد جا در بُنیهم ا ما ؛ستیچ اتیصخصو ،ستیاقتضائات رسانه چ ؛بدهند

است  یروحان کیدست که الزمه  نیا از یو مسائل یعد علمدر بُ ،یاخالق

 «.االن رها است ؛میکن هیته یسازوکار کی میکند، بتوان دایکه آنجا حضور پ

 ب( پشتيباني از کارشناسان دیني موجود

تقای کیفیت های پودمانی برای کارشناسان موجود: برای اربرگزاری دوره

کارشناسان موجود و نیز متخصصانی که استعداد حضور در رسانه را دارند 

یا در رسانه فعالیت دارند، آقای حسینی بوشهری پیشنهاد اجرای دوره 
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است  نیمشخص من ا شنهادیپ»کرده و گفتند:  مدت پودمانی را ارائهکوتاه

 ییرا شناسا یاندرکاران حوزه، افرادحوزه، مجموعه دست تیریکه مد

که امتحانشان را پس دادند، تا االن آمدند و در رسانه صحبت  ییهاآن ؛دنکن

 ؛دهندها کارشان را ادامه مینینعمه، ا خب فبها و ،نداشتند یکردند و مشکل

 ایاند الزم نشده ییکه شناسا یاما کسان ؛شوند و تمامبار چک میکی یعنی

ما کار  دیبا کاالترفع آن اش یبرا اند،داشته یشکاالتا یسر کیاند رفته

ی که ازنظر بعد علم یکسان .حوزه کار کند، رسانه هم کمک کند یعن؛ یمیکن

ها نیا یبرا ییهاکند و با کمک صداوسیما دوره یحوزه معرف ،قوی هستند

 ناسند،. رسانه را بشیطوالن بگذارند، نه دوره یبگذارند، دوره پودمان

من  ؛رسانه را بشناسند و امثال ذلک انی، نحوه باقتضائات رسانه را بشناسند

 «.خواهد بود نیاز ا شتریب یلیخ تشیمعتقدم موفق

 ج( ارتباط حوزه و دانشگاه با رسانه ملي

 يکـ  تأسیس دفتر رسانه در حوزه علمیه
گویی به نیازهای رسانه ملی، وجود مرکزی در حوزه برای ارتباط و پاسخ

نظران بر است که بسیاری از صاحب پیرامون کارشناسی دینی، امری

باید »گوید: باره میاینضرورت تأسیس آن اذعان داشتند. آقای عظیمی در 

 کی ؛دنبحث رسانه را حتما بگنجان حوزه، تحول سندانداز و چشم سنددر 

 .بشود لیحوزه تشک تیریدر مد ،اتاق رسانه در بدنه حوزه کیرسانه،  زیم

را  نیرسانه داشته باشد. ا یکاربرد یهاانه و کاررس یهاازیمطالعه رسانه، ن

گوی تربیت تواند هم پاسخاین مرکز می«. مینیحوزه بب تیریدر بدنه مد

کارشناسان دینی باشد و هم محتوای کارشناسی دینی را تولید و از 

 یشنهادیپ»کارشناسان پشتیبایی کند. آقای حسینی بوشهری معتقد است: 
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 نیکم مقبول افتاده، ا ای فتادهیمقبول ن یلیو متأسفانه خ میاکه ما بارها گفته

استفاده از  یکارشناسانتان و برا ییشناسا یبرا میااست که ما گفته

ما  .دیاندرکاران حوزه، شما به توافق برسکارشناسانتان در رسانه و دست

کاران اندرکنند، دستو در رسانه صحبت می ندیآکه می یاز افراد یلیخ

 «را مطرح کرد؟ مسئلهآقا چگونه رفت و  نیاطالع ندارند که ا صالًاحوزه 
 دوـ  ارتباط عمیق با علمای حوزه و اساتید دانشگاه

برای تولید محتوای غنی کارشناسی دینی، به رابطه با مراکز تولید محتوای دینی 

 لیو طو ضیاز سازمان عر توانیواضح است که نمنیاز است و البته 

 دیرا تول یعال یبا محتوا ینید یهابرنامه ییتنهاداشت که بهصداوسیما توقع 

ها به کمک سازمان و دانشگاه هیعلم یهاالزم است حوزه ،رونیا از .کند

اهلل تینخواهد بود. آ مفید زیها نکه مطالبه نباشد، کمکیزمانگرچه تا  ؛بشتابند

 یهاحوزه از یصورت جدبه دیصداوسیما باکه معتقد است  یبوشهر ینیحس

 دیایمن معتقدم صداوسیما مرد و مردانه ب»: گویدمی شانیمطالبه کند. ا هیعلم

که تا ؛ چرا«وادار بکند رابکند، حوزه  یجد یگراز حوزه هم مطالبه .کار یپا

 قطع محتوای با کیفیت نیز تولید نخواهد شد.مطالبه جدی نباشد، به

ـ   شتریب یآمادگ رایحوزه علمیه بسال به  یهابرنامه انیبسه 
های که طبق یک جدول مشخص، در طول سال، تمام برنامهصورتی در

توانند به قطع حوزه و دانشگاه بهتر میکارشناسی دینی مشخص گردد، به

شده، به تربیت بندیهای زمانامر کارشناسی دینی یاری رسانند و با فرصت

    ی بوشهری نیحسی طور که آقاو رفع اشکال کارشناسان بپردازند. همان

را  هاییو برنامه هادر طول سال مناسبت قایدق دیبا رسانه ملی»: گویدمی

 کارشناس تواندو می شودیآن موقع حوزه مجبور م ، اعالم کنند؛که دارند

 «.ی رسانهکند برا تیترب دین
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 چهارـ  تولید برنامه دينی با همکاری يکديگر
بودن سواد دینی و نیز کمبودن برخی از مباحث به علت تخصصی

 نیدمحمدحسیسهای دینی، برخی افراد مانند آقای اندرکاران برنامهدست

تواند برنامه تولید کند و لزوما نیاز حوزه خودش می»عظیمی معتقدند: 

نیست همه برنامه دینی در استودیوهای رسانه ملی تولید شود؛ چراکه 

 یهابیآس زانیاز م تواندیم ینید یکارشناس داتیتول یکردن برخیسفارش

است  یتخصص اریکه مباحث بس یدر موارد ،عنوان مثالبه .آن کاهش دهد

در کنار آن احساس  یآموزشککم یهابرنامه دیبه تول ازیحال ننیعو در

 دیتول ،کنند دایآنکه کارشناسان در سازمان حضور پ یجاه ب شود،یم

ایشان  .«سپرده شود یحوزو ی، به مراکز تخصصینیدی کارشناسی هابرنامه

آنجا  میبرو م،یکن دیمحتوا را ما تول یعنی ؛محتوا با ما باشد دیتول»گوید: می

حالل، خب  یدر مورد کسب روز زنندیبه من زنگ م مثالً ...میعرضه کن

قبال گفته شده  ؛گفت دیچند جلسه بارا حالل  یکسب روز دیگوینم اصالً

ماه گذشته،  کیشده در  مطالب گفته نیا .ریخ ای شودینگفته، تکرار م ای

هدفش  اصالً کنندهتهیه داند،ینم یزیچچیه اصالً ؛مطالب بگو نیاز ا ایتو ب

است که برنامه  نیهدفش ا ،یارائه کن یبرنامه علم کیکه شما  ستین نیا

  «.میگویدهند من چه میگوش نم اصالً. ردیپر بشود پولش را بگ

 زیو ن شتریب ییوجود نظارت محتوارا کار  نیا هدف شانیا ،واقع در

د؛ اما در مقابل دانیم ،دارند ینید یهازهیکه خود انگ یسازانبرنامه یدلسوز

     نیز برخی مانند آقای طوسی، نظری مخالف دارند و معتقدند وظیفه 

سیما، تولید برنامه است و وظیفه حوزه و دانشگاه، تربیت متخصص وصدا

 که به. بنابراین، نباید این دو مقوله با هم خلط شوند؛ چراو تولید محتوا
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هر  زند. درشدن روند کارشناسی دینی، بیشتر به آن آسیب میجای بهینه

صورت، ذکر این نکته برای تأمل بیشتر مدیران سازمان بوده است؛ زیرا 

شاید بتوان راهکاری اندیشید که همان افرادی که آقای سیدمحمدحسین 

ذکر کردند، بتوانند تولیدات دینی در رسانه ملی را تحت مدیریت  عظیمی

 سیما به دست گیرند.وسازمان صدا

 

  یاینهدهنده ابعاد زمو سازمان يهپا ینشبکه مضام. 45شکل

 ينید یکارشناس

 کارشناسی دينی اینهید زماعاب هایلفهؤم
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 گیري و کالم آخرنتیجه. 5

طور که در ابتدای تحقیق مطرح شد، هدف اصلی از این پژوهش، همان

به الگویی مفهومی برای کارشناسی دینی در رسانه است که به  دستیابی

 توفیق الهی این نوشته به هدف خود نائل آمد.

ای، یعنی حوزه و دانشگاه، در بُعد الگوی کارشناسی دینی در بُعد زمینه

ساختاری، یعنی در سازمان صداوسیما و در بُعد محتوایی و رفتاری، یعنی 

و نیز محتوای صادر از ایشان، از دید روش و منش کارشناسان دینی 

خواننده محترم گذشت. این ابعاد، الگوی مفهومی کارشناسی دینی را 

 دهد که البته به نظر نگارنده رسیده است.تشکیل می

که این پژوهش برای ارتقای کیفیت تولیدات دینی رسانه ملی آنجا از 

کارشناسی  اریگذسیاستهای است، از نوع کاربردی بوده و چون آسیب

نویسان گذاران و خط مشیتواند برای سیاستدینی در آن ذکرشده، می

رسانه ملی مفید باشد. همچنین، نتایج این پژوهش برای تولیدکنندگان و 

های تولیدی ـ که کارشناسان سازان نیز برای ارتقای کیفیت برنامهبرنامه

بر این، عالوه تواند مفید واقع گردد.دینی در آن حضور دارند ـ می

توانند از نتایج های مختلف صداوسیما میکارشناسان دینی محترم در شبکه

ها و مشکالت موجود و نیز ارتقای کیفی این پژوهش برای شناخت آسیب

برده، تعامل بهتری با رسانه ملی داشته باشند. ضمن  حضور در رسانه، بهره

 یمل ،یمرزبرون یهاشبکهبا  مایسوصدااینکه امروزه، غیر از سازمان بزرگ 

اش، فضای مجازی بستری مناسب برای تبلیغ دین و کارشناسی یو استان

 یکمتر از رسانه مل شایگذاروجود و تأثیر ،نقش دیشادینی است که 

 های ارتباطی در فضای مجازی مهیاکننده. در حال حاضر، شبکهنباشد
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طرز ها بهآن قیطر ازی مختلفی نید یهایاست که کارشناس ییهافرصت

         . از چرخندیم توسط مردم دست به دست شده، ریتکث ی تولید وبیعج

رو، این پژوهش حتی برای متخصصان علوم دینی که خواهان حضور این

 .دهنده استای هستند نیز یاریفعال در این سپهر رسانه

ها، نظرات ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در مصاحبه

نظران عرصه دین و رسانه نیز های علمی صاحبندیشمندانه و دیدگاها

شنیده و بررسی شد؛ گرچه طبیعی بود که در برخی از موضوعات، 

که در شوندگان محترم وجود داشته باشد؛ اما آنچه اختالفاتی بین مصاحبه

      ای بود که در ذهن ها شنیده شد، دغدغهاتفاق مصاحبهبهقریب

پرسیدند: چه ضمانتی نندگان در مصاحبه وجود داشت که میکمشارکت

ساختن الگوی آن وجود دارد؟ چه برای اجرای نتایج این تحقیق و عملی

سازد؟ برای نگارنده جالب بود که علمای را محقق میکسی و چه زمانی آن

حوزه و اساتید دانشگاه که در این پژوهش شرکت کردند، همگی آرزوی 

جه را داشتند؛ گرچه برخی نیز علنی اظهار کردند که با این شدن نتیاجرایی

شاخگی( وضعیتی که در بین مدیران و متولیان امر )در هر سه بُعد الگوی سه

زودی بتوانیم نتایج عملی این پژوهش را شاهد هستیم، بعید است که به

زانه گیرندگانی نیاز دارد که دلسوکه سازمان، به مدیران و تصمیمببینیم؛ چرا

 و جهادی بخواهند در این عرصه گام بردارند.

اگر مدیران محترم سازمان بخواهند در رسانه ملی مطابق بیان حکیمانه 

این »عمل کنند که فرمودند:  1معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی

های تربیتی هستند. باید تمام اقشار های گروهی(، دستگاهها )رسانهدستگاه

ها، ها تربیت بشوند. یک دانشگاه عمومی است. دانشگاهاهملت با این دستگ
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های موضعی است؛ اما این یک دانشگاه عمومی است؛ یعنی دانشگاه

دانشگاهی است که در تمام سطح کشور گسترده است...و این وظیفه دارد 

که با مردم حکم معلم و شاگرد داشته باشند؛ اشخاص نویسنده، اشخاص 

اشخاص مطلع در اینجا صحبت کنند، فرصت به گوینده، اشخاص فهیم، 

(، 399، ص6ج ،1378)موسوی خمینی، « آنها بدهند که در اینجا صحبت کنند

پس باید با تصمیمات عالمانه و مجاهدانه، تغییراتی در مدیریت و ساختار 

 ویژه در حوزه کارشناسی دینی ایجاد کنند.صداوسیما، به

عصر حاضر باشیم، مقابله با آن ای در اگر قائل به وجود جنگ رسانه

گیرنده در این نبرد حضور داشته، عنوان تصمیمنیازمند مدیرانی است که به

مانند فرماندهان دفاع مقدس از روحیه جهادی برخوردار باشند تا به دور 

روزی و مخلصانه، از فضای بروکراتیک و اداری، با کار و تالش شبانه

بودن به ایجاد شدن و امیدوارسمت اسالمیجامعه مخاطبان رسانه ملی را به

 1تمدن اسالمی سوق دهند.

 ایاحکام  انیب اندازهدر  ینید یهافقط به برنامه یریاگر مد واقع،در 

در  ینید یبه مقوله کارشناس تواندینم گاهچیه ،قرآن معتقد باشد ریتفس

ه اسالم را فقط ک یرانیمد گر،یدریتعب به .رساند یاریها هنیتمام ابعاد و زم

 یحداقل اهرا در همان نگ ینید یکارشناس ند،ینفرهنگ بب ای نید کیعنوان به

 میتمدن عظظرفیت  کیعنوان که به اسالم به یرانیاما مد ؛گذارندیم یباق

 کهچنان ؛افتیتر خواهند گسترده اریرا بسها و ابعاد آننهیزم ،بنگرند

                                                 
یران سددازمان، هی   . آنچه که در این تحقیق برای نگارنده محرز شددد، این بود که متأسددفانه برخی از مد1

هایی  ؛ بلکه به بهانهدادندفضای کارشناسی دینی نداشته و میل و رغبتی از خود نشان نمی      تمایلی به بهبود
ها در سدازمان،   شدناسدی  بودن این نوع تحقیقات و آسدیب نتیجههای کاری، بیهمچون: مسدافرت، مشدغله  

 زدند.ها و غیره، از مصاحبه سر باز میکمبود فرصت برای فکرکردن به پاسخ
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 یریاگر مد»باره قائل است: این در یرباقریسالم والمسلمین ماالحجت

و  زدیامیب یبدن غربا ظواهر تم ایبکشاند و  یرا به کنار نیبخواهد د

 یواقع بر مبنا در ،مخاطب دهد لیتحو یژاپن اسالم ،اصطالحبه

 تیظرفو  ییکه در اسالم، تواناچرا ؛حرکت کرده است سمیسکوالر

توجه شده است و نه نه اسالم را م .ریاست آن مد دهیندرا  یسازتمدن

وجود در سطح تمدنی دو مقوله  نیامکان اجتماع ا اساساً رایز ؛غرب را

است  یاسالم ی،واقع یمعنانه به ،دآییوجود مه ب هآنچه ک جهیندارد و درنت

 (1398سیمای قم، تیرماه های اسالمی صداوکل پژوهش)سخنرانی در اداره. «یو نه غرب

توان پاالیش برخی از مدیران و نمیمدت قطع در کوتاهالبته به

های آموزشی، نگرش ایشان اندرکاران را به سرانجام رساند یا با دورهدست

مدت احتیاج است تا در مدت و بلندای میانح کرد؛ بلکه به برنامهاصالرا 

ها، هم به تولید و تربیت نیروهای معتقد و انقالبی پرداخت و درضمن، آن

که در مورد خود سوی کمال سوق داد. چنانز بهنیروهای موجود را نی

های آموزشی کارشناسان دینی، همین امر صادق است و باید در کنار دوره

مدت پودمانی برای های آموزشی کوتاهمدت برای نیروهای جدید، دورهبلند

که  =که به تعبیر حضرت امامکارشناسان دینی موجود را فراهم آورد؛ چرا

ها باالتر است، اگر نقش رادیو و تلویزیون، از همه دستگاه امروز»فرمودند: 

ح کند و اگر خدای ناخواسته اصالتواند ح بشود، یک کشور را میاصالاین 

)موسوی خمینی، « تواند منحرف کندانحراف در این باشد، یک کشور را می

ارتقای کیفی مدیران سازمان و نیروهای شاغل در  (،118، ص16، ج1378

ملی، از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا فرهنگ جامعه با آن گره رسانه 

 خورده است.
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هدف سازمان صداوسیما در بیانات مقام معظم رهبری نیز بارها تکرار 

های جمعی ما کننده رسانهاگر دستگاه اداره»فرماید: شده است. ایشان می

اسالم و یا  از تبلیغ ،فراموش کنند که هدف از تأسیس این دستگاه چیست

اگر فراموش کنند  ،تحکیم انقالب و یا رشد و آگاهی سیاسی دادن به مردم

«. مطمئنا دستگاه رادیو تلویزیون منحرف خواهد شد ،ستهاکه هدف این

اما بعد از چهل سال و به تعبیری، بعد از رسیدن به بلوغ انقالب اسالمی، 

گشته و اگر نرسیده، باید پرسید که چه مقدار سازمان به هدف خود نائل

چرا و با چه مشکالتی همراه بوده است؟ آیا در آینده نیز شاهد همان 

مشکالت خواهیم بود یا خیر؟ آیا مدیران انقالبی سازمان، انقالبی هم عمل 

 خواهند کرد؟

دهیم که خاتمه می ایالعظمی خامنهاهللکالم را با فرمایش حضرت آیت

از آن پرهیز شود، تسلط جو بیگانه از  دیداًآفت دیگری که باید ش»فرمودند: 

 مسئولین و کارکنان کلیدی و اساسی صداوسیما باید شدیداً ...انقالب است

تفاوتی نسبت به انقالب نشوند که این آفت مراقبت کنند که تسلیم جو بی

و ( www.khamenei.ir؛ 29/9/1364در نماز جمعه،  اناتیب)« بسیار مهمی است

شده و ، انقالب اسالمی حفظ]رتا ظهور حضرت ولی عصامیدواریم که 

 تقدیم گردد.  ]اهلل االعظمبه صاحب اصلی آن، بقیه

 موعود به امید آن روز
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