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 چکیده
در این مقاله، تالش شده است که از میان سه منظر برای بررسی تلویزیون؛ یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام 

های گفتگوی دینی ها و رویکردهای تولید برنامه های دینی تلویزیون، سیاست تولید، با بررسی نظام تولید برنامه

ری این بررسی نیز تئوری هژمونی است که کنترل از طریق اجماع فرهنگی را آشکار گردد. بستر یا چارچوب نظ

گیرد. روش نیل به این مقصود، های گفتگو که باید امکان طرح نظرهای مختلف فراهم شود، پی می حتی در برنامه

بۀ عمقی های گفتگوی دینی در سطوح مختلف مصاحاندرکاران تولید برنامه مطالعه کیفی است که در آن با دست

توان  اندازی در این رابطه دست یافت. از مجموعه مباحث، می صورت گرفته است تا از مجموع آن بتوان به چشم

ای  گونه گذاری، طراحی و کارشناسان میزگرد به های گفتگوی دینی تلویزیون ایران، هدف نتیجه گرفت که در برنامه

اجازة خدشه بر آن داده نشود که البته با معیارهای اسالمی است که همگی به تثبیت هژمونی مورد نظر بینجامد و 

 گفتگو نیز مطابقت ندارد. 

 های دینی.  صدا و سیما، تلویزیون، هژمونی، گفتگو، برنامه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

است که از « پیامی»گردد. از یکسو دین اساساً پیوند رسانه و دین به آغاز پیدایش دین باز می

« پیام»دانند که حامل  ای میها آمده و از سوی دیگر رسانه را وسیله داوند برای انسانجانب خ

های طوری که رسانه است. بنابراین این دو در گذر زمان همواره در تعامل با یکدیگر بوده، به

های سنتی و اند که البته عمدتاً شامل رسانهمختلفی در طول تاریخ، در خدمت دین قرار داشته

اند که این، همواره عالمان دینی این دغدغه را داشته بر شده است. عالوهفردی می باطات میانارت

 توانند پیام دین را بهتر به مخاطبان خود منتقل نمایند.  چگونه می

اما ظهور وسایل ارتباطی جدید همچون مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سرانجام اینترنت، 

ای است. رد مرحلۀ جدیدی کرده که دارای ابعاد بسیار گستردهچالش میان رسانه و دین را وا

واسطۀ اینکه در بستر فرهنگ و  های جدید بهشود که رسانه این چالش عمدتاً از آنجا ناشی می

اند، دارای اقتضائات خاصی هستند که در بعضی موارد، با ماهیت دین تمدن غرب شکل گرفته

های تکنولوژیکی، امکان ارائه همه  واسطۀ ویژگی هایی بهانهاین، چنین رس بر سازگار نیست. عالوه

از جمله اشکالی از تبلیغ دینی است « گفتگوهای دینی»محتواهای دینی را ندارند. با این حال 

های سنتی و مدرن در آن  نوعی پیوند رسانه های جدید نیز جایگاه خاصی دارد و بهکه در رسانه

 یابد. تبلور می

یدایش انقالب اسالمی در ایران و تشکیل حکومت اسالمی که دو رسانه رادیو در این میان پ

طوری که طرح  و تلویزیون را در اختیار گرفت، پیوند رسانه و دین را وارد مرحله نوینی کرد؛ به

مباحث دینی را در تمام اشکال و صُور آن در این دو رسانه فراهم ساخت و در نتیجه در طول 

های  های متعددی در قالب های دینی شاهد فراز و نشیبالب، در برنامههای پس از انق سال

ایم، اما آنچه موجب ابهام است، این است که درحالی که در سابقۀ تاریخی اسالم و متفاوت بوده

آمده، در ها در تبلیغ دین به حساب می ترین روشعنوان یکی از اصلی مسلمانان این روش به

های گفتگو محور دینی وجود دارد؟ به بیان دیگر این بت به برنامهتلویزیون چه دیدگاهی نس

آید که آیا در این دیدگاه، لوازم یک گفتگوی حقیقی رعایت شده است؟ آیا  سؤال پیش می

شود یا درجهت تثبیت موقعیت از آن استفاده  عنوان یک عنصر تبلیغ دینی دیده می گفتگو به

 یت این رویکردها چیست؟شود؟ و در نهایت اینکه علت و ماهمی

ها، نیازمند بررسی جایگاه سازمان تلویزیون در کل ساختار نظام  پاسخ به این پرسش

های ها و رویکردها به دین و برنامه سیاسی است. جایگاه و اقتصاد سیاسی سازمان در سیاست
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یا نوع دینی تأثیرگذار است و لذا اینکه سازمان، ساختاری دولتی داشته باشد یا خصوصی و 

گذارد. در واقع آنچه وضعیت رسانه ها و رویکردها تأثیر می نظام مدیریت در نوع سیاست

جانبۀ میان دین، دولت و وسایل ارتباط  سازد، روابط سهتر میتلویزیون در ایران را پیچیده

خواهد رسانه عمومی داشته باشد و این تلویزیون جمعی است که در آن یک نظام مذهبی می

 را با حوزه دین پیوند دهد.  عمومی

بنابراین سؤال اصلی این مقاله این است که تلویزیون ایران چه سیاست و رویکردی را  

در پیش گرفته است و یا به بیان دیگر، چه دیدگاهی « گفتگوی دینی»های نسبت به برنامه

تعریف، هدف و دنبال آن سؤاالت فرعی متعددی مانند اینکه اساساً چه  نسبت به آن دارد؟ به

وجود دارد؟ چه ضوابطی برای دعوت از کارشناسان « گفتگو محور دینی»های طراحی از برنامه

شود؟ و چه ضوابطی در خود برنامه های گفتگو محور در نظر گرفته میدینی در برنامه

 شود. شود؟ مطرح میاعمال می« گفتگوی دینی»

 ادبیات نظری

 شود:وب نظری استفاده شده که در ذیل به آنها اشاره میدر این مقاله، از چندین چارچ 

 گانه مطالعات تلویزیونی محورهای سه

دهند. این سه منظر یا به  صاحبنظران رسانه، تلویزیون را از سه منظر مورد مطالعه قرار می

و شنیداری  -ای از متون دیداری سه بُعد منشور، شامل صنعت )تولید(، مجموعه 1تعبیر دالگرن

 (. 46: 1380 فرهنگی )مخاطبان( است )دالگرن،  -نیز یک تجربه اجتماعی

شود. در تولید به سازمان  منظری است که در آن به تولید تلویزیون پرداخته می منظر اوّل،

گردد.  شود، توجه می ای تولید می های رسانه عنوان جایگاه معیّنی که در آن فرآورده ای به رسانه

مراتبی با یکدیگر در پیوندند.  گر در یک نظم سلسله هیم نهاد، سازمان و ارتباطدر این بخش، مفا

ای باید به سطوح اعمال نفوذ و قدرت نیز توجّه  عالوه بر آن، برای مطالعه فعّالیت تولید رسانه

، نُه سطح اعمال نفوذ و 4و کیت 3کوایل به نقل از دیمیک (. مک199: 1382، 2کوایل کرد )مک

دهد که از جمله شامل؛ فراملّی، ملّی، صنعت، فراسازمانی، محلّی،  خیص میقدرت را تش

 شود )همان(.  های رسمی و غیررسمی درون سازمانی و سطح فرد می گروه
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های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،  در واقع در بُعد تولید به شرایط تولید؛ یعنی شبکه

کنند، اشاره دارد  ون را فراهم میتکنولوژیکی و اقتصادی که امکان تولید محتوای تلویزی

(Holland,2000: 11لذا برای فهم شرایطی که بر فعالیت .) گر  های سازمانی و نقش ارتباط

گذارند، باید به مشاهده و بررسی روابط با جامعه، روابط با مشتریان ـ صاحبان و  جمعی اثر می

ها و روابط با  نواع مختلف نقشکنندگان، روابط با منابع، روابط در درون سازمان بین ا عرضه

 (. 205: 1382کوایل،  مخاطبان پرداخت )مک

ها، مالکیت، بنیانگذاران، نحوه کنترل و نظارت، مسائل فنی و  تر، سیاستگذاری در نگاه جامع

گیری  ای و نحوه اعمال مدیریت، همگی در چگونگی شکل تکنولوژی، رقبا، متخصصان حرفه

ت و نیاز به بررسی و مطالعه دارد. در عین حال که این عوامل در تولید تلویزیونی اثرگذار اس

گیرند که  المللی قرار می ای از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملّی و بین مجموعه

: 1382کوایل،  ، مکHolland,2000: 11دهند ) در نهایت، بافت تولید تلویزیونی را شکل می

204-205 .) 

ها  گیری ای از تصمیم تنها محصول زنجیره شود، نه صفحه تلویزیون ظاهر میبنابراین آنچه بر 

و مراحل عملی تولید، بلکه شرایط کالن حاکم بر نهاد رسانه نیز هست و لذا تولید تلویزیونی را 

های  های ساختاری، چارچوب توان نقطه تالقی نیروهایی دانست که از پویایی، ویژگی می

گیرند  شاغل در آن و صد البتّه اقتصاد سیاسی سرچشمه می تخصصی کارکنان -ای حرفه

 (. 48: 1380)دالگرن، 

ترین گواه فعّالیت  در منظر دوّم، متن تلویزیونی مدّ نظر است. مشهورترین و در دسترس

همین دلیل است که این  شود. به های جمعی، آثاری است که توسّط آنها تولید و پخش می رسانه

ها، توجه پژوهشگران و مفسران را به خود جلب کرده  های دیگر رسانه نبهآثار بیش از سایر ج

محتوای »شونده را بر حسب قرارداد  است. این مجموعه مطالب گسترده، متنوع و دگرگون

(. بنابراین مطالعه و تحلیل برنامه، تالش 249: 1382کوایل،  اند )مک  خوانده« های جمعی رسانه

یابد. چگونه معانی  هد که چگونه معانی در متن تلویزیونی هستی میدارد به این سؤاالت پاسخ د

شوند و آخر اینکه چگونه بافت تولید و فضای بیرون از  به روابط میان بیننده و متن وابسته می

 (. Bignel,2004: 86تواند بر معانی متون تلویزیونی اثر بگذارد ) متن می

شود. در واقع بسیار مهّم است که بدانیم  ه میدر منظر سوّم، به مخاطبان تلویزیون پرداخت

اند و سپس بدانیم چه  های تلویزیونی چه معنایی را از محتوای تلویزیون دریافته مخاطبان برنامه
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شود،  است. بینندگان با آنچه در صفحه تلویزیون ظاهر می  تأثیراتی را برای مخاطبان در پی داشته

دهند و لذا برنامه تلویزیونی از این طریق،  فسیر قرار میکنند و آن را مورد ت تماس برقرار می

کند و در طیف وسیعی از  واسطۀ تعامل اجتماعی، در دنیای اجتماعی مخاطبان مشارکت می به

(. بررسی 70: 1380گیرد )دالگرن،  های پیاپی قرار می یابد و در معرض تأویل ها حضور می گفتمان

توان آنها را با  نظریات گوناگون قابل پیگیری است و می مخاطبان از زوایای مختلف و بر اساس

 ای مورد ارزیابی قرار داد.  تکیه بر مکان، نوع رسانه، نوع محتوا، ژانر و زمان مصرف رسانه

عنوان رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفته  در این تحقیق، رویکرد اوّل یعنی بررسی نظام تولید به

 ظر گفتگوهای دینی در ساختار تلویزیون بررسی گردد. است و تالش شده است که از این من

 هژمونی

ای از  گردد، اما این مفهوم در کانون صورت بسط یافته برمی 2به لنین 1منشأ مفهوم هژمونی

(. آنتونیو گرامشی فیلسوف 1379، 4داری غربی قرار دارد )فرکالف از سرمایه 3تحلیل گرامشی

صورت اعمال قدرتی معنوی با تکیه بر اخالق و اندیشه  ا بهنئومارکسیست ایتالیایی، هژمونی ر

(. او 1383کند )پدرام،  کند و آن را از آنچه متکّی بر قدرت فیزیکی است، تفکیک می تعریف می

کند،  تنها از طریق استفاده از خشونت و اجبار، اعمال قدرت نمی معتقد بود که طبقۀ حاکم نه

یت همراه باشد. از منظر وی ساختارها و نهادهایی چون اش با رضا بلکه سعی دارد تا سلطه

نقشی کلیدی « سلطه همراه با رضایت»های جمعی در ایجاد  خانواده، مدرسه، مذهب و رسانه

این سلطه همراه با رضایت یا رهبری فکری و  (.Sedgwic & Edgar,1999: 164کنند ) ایفا می

های جامعه  ها برای تعدادی از بخش و ارزشها  ای از انگاره اخالقی مستلزم اشتراک مجموعه

عنوان فرآیندی تعریف  تئوری هژمونی را به 5( و لذا فیسکLaclau & Mouffel,2000است )

شود تا با آن سیستمی که گروه غالب آنها را  وسیلۀ آن به گروه تابع اجازه داده می کند که به می

 . (Fiske, 1987: 40است، موافقت کند ) تابع قرار داده

باید توجّه داشت که ماهیت هژمونی، ماهیتی فرهنگی است و به عبارت دیگر، هژمونی، 

(. به تعبیر دیگر هژمونی، هم چیزی 83: 1383کنترل از طریق اجماع فرهنگی است )پدرام، 
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های  سوای اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی است و هم در برگیرنده آنهاست و لذا بر سرتاسر حوزه

 (. 1379سی، فرهنگی و ایدئولوژیک یک جامعه تسلّط دارد )فرکالف، اقتصادی، سیا

در نتیجه، هژمونی در دیدگاه گرامشی، زمینه ایدئولوژیک و فرهنگی سلطه طبقه مسلّط 

توان  (. از این منظر، می83: 1383منظور دستیابی به اجماع و وفاق عمومی است )پدرام،  به

ریزی  ی پی برد؛ چراکه نهادهای جامعۀ مدنی در پایههای جمع به پیوند این تئوری با رسانه

ها و  هژمونی در جامعه نقش مهمّی دارند که در برگیرنده نهادهای کلیسا، مدرسه، رسانه

بر این اعتقاد است  1(. ویلیامزKellner & Durahm,2001: 7اشکالی از فرهنگ عامّه است )

یابد. از نگاه  ها ترکیب می آرایی ها و صفها، نهاد که امر هژمونیک از سه فرآیند فرهنگی سنت

شوند و تولید و  های ملّی تأسیس و بازتأسیس می طور مستمر از سوی دولت ها به او سنت

های جمعی  نحو وسیع مبتنی است بر نهادهایی چون رسانه بازتولید مادی آنها به

(Stevenson, 2002 .) 

دهندة  توان فقط انتقال جمعی را نمی بدین ترتیب، آثار منتشر شده توسط وسایل ارتباط

کند،  های خاصی را به آنها تلقین می ایدئولوژی خاصی دانست که مردم را اقناع کرده و نظریه

تر دارند؛  تر و ژرف مراتب گسترده ها ابزار ناآگاهانه سلطه هژمونیک هستند و تأثیری به بلکه رسانه

آنها( را شکل « بینی جهان»جهان )یعنی طوری که اساس عقیده مردم درباره خودشان و  به

ها در آفرینش و  به نقش رسانه 3(. از این منظر است که هال89: 1383، 2دهند )آسابرگر می

ها  های سیاسی و اقتصادی و برآوردن رضایت تقویت تصورّاتی خاص از جهان و ایجاد موقعیت

ند تفسیرهایی را بازتولید کنند ها تمایل دار ( و معتقد است رسانهHardt, 1992کند ) اشاره می

 (. 1383که در خدمت طبقه مسلّط باشند )پدرام، 

توان در بیان هال خالصه کرد. هال  های جمعی را می بنابرین نسبت تئوری هژمونی و رسانه

اقتدار »های اجتماعی  کند که برخی از گروه با تأکید بر مفهوم هژمونی به وضعیتی اشاره می

دهد  (. آنگاه هال توضیح می1379زاده، کنند )مهدی ها اعمال می ساس گروهرا بر ا« اجتماعی

کار گرفتن زبان ویژه عمومی و با ادعای بیان کردن صدای عمومی، در  ها از طریق به که رسانه

عنوان قرائت مرجح در  خدمت تقویت یک دیدگاه اجماعی هستند و لذا ایدئولوژی مسلط، نوعاً به

 (. 89: 1383شود )پدرام،  یها ثبت م متن رسانه
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 گفتگو

و « گفتن»است. بنابراین تشکیل شده از دو عنصر « گو»و « گفت»گفتگو خود حامل دو کلمۀ 

کند، باید تحمّل یا به تعبیری  طور که یک طرف نظرها خود را ابراز می است و همان« شنیدن»

تگو، دو جانبه بودن و نقش داشته باشد. از این منظر، گف« شنیدن»قدرت الزم را نیز برای 

اساساً کنش ارتباطی را  1(. پیوزی1381دهد )مهاجرانی،  خوبی نشان می طرفه را به روابط دو

 داند: می 2گفت و شنودی

کنش ارتباطی ذاتاً گفت و شنودی است. نقطه آغاز تحلیل کاربردشناسی گفتار، وضعیت » 

ای که  ل تمایل دارند. گوینده و شنوندهطرفه متقاب ای است که به درک دو گوینده و شنونده

ظرفیت آن را دارند تا به هنگام زیر سؤال رفتن اعتبار )مفروضات و معانی مورد نظر خویش(، 

 (. 97: 1379)پیوزی، « موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند

توانند گفتگو را به رسمیت بشناسند که دیگری را به رسمیت شناخته باشند،  افرادی هم می

(. 200: 1381گیرد )مهاجرانی،  اگر کسی را به رسمیت نشناسیم، گفتگویی صورت نمی زیرا

در تحقق گفتگوست؛ چراکه گفتگو « دیگری»ترین نکته در گفتگو نقش و اهمیت وجود  اصلی

پذیرش »و « مدارا»(. بنابراین ماهیت گفتگو بر 1381گویی قرار دارد )منتظرقائم،  در مقابل تک

شناسانه، ارتباط بین مدارا و گفتگو را بررسی  از بُعد آسیب 3ت. هابرماساستوار اس« دیگری

 گوید: کند و می می

کنند، نفی  توان از مدارا سخن گفت که همه کسانی که در آن مشارکت می تنها وقتی می» 

و طرد کردن خود را به نحوی عاقالنه بر اختالف معرفتی اعتقادات و مواضع که همیشه هم 

 (. 1381به نقل از نظام بهرامی،  13: 1381)گزارش، « یافت، استوار کنند تداوم خواهد

از این منظر گفتگو نوعی مشارکت است که بدون توانایی شنیدن، ممکن نیست و این 

(. گفتگو یک پدیدة هدفمند است 1379معنای پذیرش تکثر آراء در جامعه است )محمّدی،  به

بد که انسان حقی را که برای خود قائل است، برای یا ( و به شرطی تحقق می1381)خانیکی، 

(. بنابر نظر هابرماس، وقتی 1381دیگری هم که با او در تعامل است، قائل باشد )طباطبایی، 

شود، اساساً دیگر گفتگویی در  داوری حذف دیگران وارد صحنه می یکی از طرفین بحث با پیش

 (. 1381ین گفتگو خواهد شد )نظام بهرامی، کار نخواهد بود؛ چراکه منجر به حذف یکی از طرف
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منبع »، مبتنی بر متنی است که در آن متن، «فرد و دیگری»همچنین گفتگو عالوه بر 

کند، در محل متن  وجود دارد. در واقع، زمانی که فرد با دیگری ارتباط برقرار می« تعامل

شوند  ، متن تلقی میتوانند حوزة ادراک را شکل دهند نشیند و همۀ آن اموری که می می

اندیشد،  واسطۀ اینکه می گردد و انسان به (. لذا گفتگو به هویت انسانی برمی203: 1381)عاملی، 

ها عوالم اجتماعی خویش را از طریق گفتگو با  کند. به تعبیر دیگر انسان با دیگران گفتگو می

 (. 219: 1380آورند )دالگرن،  دیگران پدید می

ها و ساماندهی اندیشه است که انسان را  زگشت به مبانی اعتقادی، ارزشبنابراین گفتگو، با

رساند و اگر انسان در جستجوی حقیقت باشد، با دیگری گفتگو  از یک نقطه به نقطۀ دیگر می

(. گفتگو یک مکالمه و یک پدیده چندوجهی است که از نظر تاریخی، 1381کند )مهاجرانی،  می

 -کنندگان برای نیل به هدفی واحد و مشترک تصادی، شرکتفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اق

پردازند و لذا  به فهم و نقد سخن یکدیگر می -که همان حل و رفع مسئله و مشکل مبتالبه است

 (. 1381)خانیکی، کند  یکی از نتایج آن این است که خِرد را جایگزین قدرت می

نحوی  گیرد و به و ثروت انجام می امّا باید توجّه داشت که گفتگو همیشه در بستر قدرت

داران، مشکل  شود، مگر آنکه برای نظام حاکم و سرمایه ای کنترل می توسّط آنها در هر جامعه

برای نحوة انعکاس « گفتگو»(. از این جهت است که بررسی 140حادی ایجاد نکند )همان: 

زگردهای تلویزیونی را دارای و همکارانش، می 1یابد. کارپینانو ها در تلویزیون اهمیت می سیاست

کنند و معتقدند این قبیل  ساالری در گسترة عمومی قلمداد می های باالیی برای مردم ظرفیت

پذیر  ای، مناظره و مباحثۀ عمومی را امکان های گفتمان محاوره ها با استفاده از روش برنامه

های  در گفتمان طور ضمنی سازند. در عین حال ساختارهای چیرة قدرت و سلطه، به می

 (. 112-113: 1380یابند )دالگرن،  های میزگردی، امکان نمود و بروز می برنامه

تأکید فراوان داشته « گفتگوهای دینی»عنوان یک دین نیز بر اهمیت  در این میان، اسالم به

است. در دیدگاه اسالمی اعتقاد به آزادی بیان و انتخاب بهترین سخن در میان سخنان مختلف، 

 .(39/18قرآن کریم، عنوان کتاب آسمانی این دین مورد تأکید قرار گرفته است ) به« قرآن»در 

هرمکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد »علت این رویکرد نیز آن است که 

داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد و اسالم به منطق خودش 

دارد. هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد، جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را اعتماد 
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گیرد و اینگونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد  می

(؛ درحالی که اسالم، رشته تقلید را از اساس 11: 1377)مطهری، « افکارشان جلوگیری کنند

گوید من اصول دین را بدون آنکه آزادانه آن را درک کرده باشید،  ت و میپاره کرده اس

 (. 125: 1364پذیرم )مطهری،  نمی

 کند که:  مطهری در این باره تصریح می

از نظر رشد فکری باید آنها ]مردم[ را آزاد گذاشت. اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها »

ه بکنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را فکر کنند، از ترس اینکه مبادا اشتبا

بترسانیم که در فالن موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر بکنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه 

کوچک به ذهن تو بیاید، به سر در آتش جهنم فرو میروی، این مردم هرگز فکرشان در مسائل 

خواهد )و مردم در اصول خود تحقیق میرود. دینی که از کند و پیش نمیدینی رشد نمی

دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل(، خواه ناخواه برای مردم آزادی  تحقیق هم یعنی به

 (. 123)همان: « فکری قائل است

 گوید:  مطهری در نهایت می

کنم که در رژیم جمهوری اسالمی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و من اعالم می»

ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل صطالح کانالیزه کردن اندیشهاز به ا

دهم شان را عرضه کنند... . من به جوانان و طرفداران اسالم هشدار می ها و تفکرات اصلی اندیشه

که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسالمی، جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است. از اسالم فقط 

شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح  با یک نیرو می

 (. 19: 1377)مطهری، « و روشن با آنها

برای تبیین و تشریح ابعاد اسالم جایگاه خاصی دارد و اکنون « گفتگوهای دینی»بنابراین 

در ایران و در ساختار حکومت  عنوان رسانه ملی سؤال اصلی مقاله این است که تلویزیون به

آید(، چه جایگاه، سیاست و راهبردی را دینی )که دین عمل مشروعیت حکومت به حساب می

ها با روشی  در پیش گرفته است؟ آیا این روش« های گفتگو محور دینیبرنامه»در زمینۀ تولید 

های  یل سیاستکه در دیدگاه اسالمی بدان تصریح شده است، مطابقت دارد؟ بنابراین تحل

 سازد.  های دینی را آشکار می ها، ابعادی از نظام تولید برنامه تلویزیون در این نوع برنامه
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 روش تحقیق

بهره گرفته شده است؛ چراکه فرض روش تحقیق کیفی  1های کیفی در تحقیق حاضر، از روش

شود  اخته میشان س این است که واقعیت بر اساس تعامالت افراد با دنیاهای اجتماعی

(Snyder, 2003 بنابراین پژوهش کیفی در پی یافتن .)«رویدادها و « چگونگی»و « چرایی

ها و تحلیل آنهاست و  آوری داده هاست. در این گونه تحقیقات، محقّق اوّلین وسیله جمع پدیده

دهد  بیشترین ارتباط را با فرآیند تحقیق دارد. روش تحقیق کیفی به محقّق این اجازه را می

تا در فرآیند تحقیق دخالت مستقیم داشته باشد و در عمل متقابل مشاهده کند، بپرسد و 

 (. Weaver,1997گوش دهد )

های مختلفی مورد ارزیابی قرار داد، اما در این تحقیق، از  توان با روش سازمان تلویزیون را می

در شکل تبیینی آن،  روش کیفی در مطالعه تلویزیون استفاده شده است؛ زیرا هدف تحقیق

هایی است که در نظام تولید تلویزیونی مؤثرند و در شکل  شناسایی و تحلیل نیروها و شبکه

 (. 58: 1384کار،  سازی تولید است )ابریشم توصیفی آن، مستندسازی روند سیاستگذاری تا برنامه

وان از طریق ت رسد و می لذا روش کیفی برای فهم این فرآیند، مناسبترین روش به نظر می

سازی و  اندرکاران، به درک جامع از روند و نظام برنامه های عمقی با مدیران و دست مصاحبه

 های دینی دست یافت.  سیاستگذاری در کالن و در حوزه برنامه

 روش گردآوری اطالعات

های عمقی، بررسی  آوری اطالعات در تحقیق کیفی، شامل مصاحبه های اصلی برای جمع روش

اد و مدارک، مشاهده همراه با مشارکت، مشاهده مستقیم، مشارکت در تحقیق و شواهد و اسن

(. در تحقیق 303: 1375، ساروخانی، 109: 1377، 3وراسمن2گردد )مارشال مدارک فیزیکی می

آید، که گردآوری خاص این گونه تحقیقات به حساب می« مصاحبه عمقی»حاضر، از روش 

 پردازیم: ل به توضیح آن میاستفاده شده است که در ذی

های روش کیفی، توجّه به تکنیک مصاحبه است؛ زیرا این تکنیک، راه اصلی  یکی از ویژگی

(. همچنین پژوهشگران در مقام 84: 1379، 4های چندگانه است )استیک برای رسیدن به واقعیت

دهد تا با  ن اجازه میترجیح مصاحبه آزاد و عمقی معتقدند اواّلً این نوع مصاحبه، به پاسخگویا
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دهد قضایاهای  به پاسخگویان اجازه می  جهان را تعریف کنند، ثانیاً های منحصر به فردشان،  شیوه

 (. 222: 1381، 1اند )سیلورمن مهمّی را مطرح کنند که در برنامه تحقیق گنجانده نشده

های  ها و استراتژی بنابراین تکیه بر مصاحبه بر این مبنا قرار دارد که بسیاری از سیاست

شود و لذا  نحو خاصی اجرا می تولید، با توجه به فردی که مسئولیت خاصی در این رابطه دارد، به

ها و  چگونگی تولید، تنها از زبان این مسئول قابل دریافت است. ضمن آنکه بسیاری از سیاست

که در امر تولید تمامی کسانی  صورت ناخودآگاه،  ای است که به های نانوشته اصول، سیاست

دهد که به چه دلیل از  کنند. این مجموعه دالیل نشان می اندرکار هستند، آن را رعایت می دست

 شیوه مصاحبۀ عمقی استفاده شده است. 

استفاده شده است.  آوری اطّالعات  عنوان یکی از ابزار جمع در این تحقیق نیز از مصاحبه، به

دنبال کشف ضوابط و معیارهایی هستیم که آنها  های دینی به کنندگان برنامه در مصاحبه با تهیه

های معارف  های گفتگوی دینی رعایت کنند. در مصاحبه با مدیران گروه باید در تولید برنامه

سیما نیز دیدگاه آنان در مورد نحوه تولید، نوع نظارت و کنترل بر تولید و چگونگی اجرای 

های گفتگوی دینی را جویا شدیم. بر همین  ولید برنامههای سازمان در ت ها و استراتژی سیاست

شوندگان از لحاظ علمی و قانونی مجاز نیست، تنها  اساس و با توجه به اینکه درج نام مصاحبه

 شود: شوندگان اکتفا می به عناوین مصاحبه

 «عصر ایمان»کنندة برنامه  تهیه -1های معارف شبکه  کنندة برنامه تهیه -

 2های معارف شبکه  برنامهکنندة  تهیه -

 3های معارف شبکه  کنندة برنامه تهیه -

 «گستره شریعت»کنندة برنامه  تهیه -4های معارف شبکه  کنندة برنامه تهیه-

 نمایندة مدیر گروه -4کارشناس گروه معارف شبکه  -

 1مدیر سابق گروه معارف شبکه  -

 4مدیر سابق گروه معارف شبکه  -

 های اسالمی صدا و سیما ای مرکز پژوهش نامههای بر مدیر پژوهش -

ها سه نفر مصاحبۀ عمقی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه 8در مجموع، با 

(. در این تحقیق، روش 76: 1392روش کمی، ساختاری و تفسیری وجود دارد )کریمی و نصر، 

ری، پژوهشگر درصدد مدنظر قرار گرفته است. در روش تفسی« تحلیل تفسیری»سوم یعنی 
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های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد )فرخزاد،  است تا حد امکان، به آشکار نمودن پیام

، برای دستیابی به این 1(. طبق توصیه گیلهام80: 1392به نقل از کریمی و نصر،  281: 1384

؛ به  Gillham ,2000: 63طور کامل و با شرح جزئیات نوشته شود ) هدف، متن مصاحبه باید به

 نقل از همان(. 

ها، به  طور کامل پیاده شد. برای استنتاج از مصاحبه ها به در این تحقیق، نیز همۀ مصاحبه

های های اصلی برجسته گردد و سایر داده( باید گفته2000( و گیلهام )2005) 2عقیدة روبین

های مختلف  یق، نیز پاسخ(. در این تحق80: 1392نامربوط نادیده گرفته شود )کریمی و نصر، 

شوندگان به یک سؤال در ذیل همان سؤال مشترک قرار گرفته و سپس از مجموعۀ  مصاحبه

ها بر اساس سؤال مربوط بوده که در گیری شده است. بنابراین معیار انتخاب گزاره ها نتیجه پاسخ

اند. لذا با ابی قرار گرفتهاند، مورد ارزیهایی که بیشترین ارتباط را با آن سؤال داشته نهایت پاسخ

های گفتگوی دینی  توان به دریافتی کلی و جامع از چگونگی تولید برنامه ها، میبررسی مصاحبه

 آید:ها می در سازمان صداوسیما رسید. در ذیل محورها و سؤاالت مصاحبه

ی و های دینی چه تعریفی از گفتگوی دینکنندگان برنامه سیاستگذاران، مدیران و تهیه -1

 های میزگردی دارند؟برنامه

 از دیدگاه ایشان هدف از گفتگوهای دینی چیست؟ -2

 شود؟ های گفتگوی دینی چگونه طراحی میبرنامه -3

 های گفتگوی دینی وجود دارد، چیست؟ضوابطی که در برنامه -4

 های گفتگوی دینی چیست؟ضوابط حضور کارشناسان در برنامه -5

 هالیل دادهها و تح یافته

های دو نفره،  شود، گفتگو های مختلف پیگیری می هایی که در تلویزیون و در برنامه یکی از ژانر

گرد است که در آن یک یا چند نفر پیرامون یک موضوع به گفتگو  چند نفره و باالخره میز

یک مجری و زند که در آن یا  دور می« گفتگو»نشینند. در این ژانر، ساختار اصلی آن حول  می

کنند و یا پیرامون  نشینند یا چند کارشناس دربارة موضوعی گفتگو می کارشناس به گفتگو می

گیرد. در هر حال، آنچه در این میان،  موضوعی، بین صاحبان چند دیدگاه مناظره صورت می
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نوعی  ها را به است و لذا این برنامه« گفتگو»دهد،  ماهیت چنین ژانری را تشکیل می

 خوانند.   می 1«محورگفتگو»

مختلفی تولید « گفتگومحور»های  های دینی نیز در طول سالیان گذشته برنامه در برنامه

شود. در این بخش،  تعبیری است که شامل انواع مختلف آن می« گفتگوی دینی»شده است که 

سازان  امهها هستیم. برن ها و ضوابط سازمان نسبت به این نوع از برنامه دنبال فهم رویکرد به

پردازند که  های خاصی می های دینی به اتخّاذ ضوابط و رویکرد تلویزیونی، در زمینۀ گفتگو

کند و درکی از گفتمان حاکم  ها را آشکار می مروری بر نظرها ایشان ابعاد مختلف این نوع برنامه

 دهد.  دست می ها به در سیما را در رابطه با این برنامه

 دینی تعریف گفتگو و میزگرد

کاران  اندر از منظر دست« میزگرد دینی»و « گفتگوی دینی»اوّلین گام در این مسیر، تعریف 

 تلویزیون است. 

 توصیف: اظهارات قابل اعتنا درباره این سؤال بدین شرح است: -الف

را به روی آنتن داشت، « برنامه گسترة شریعت»که  4کننده میزگردهای دینی شبکه  تهیه

 ه معتقد است:در این بار

گرد دینی را قبول ندارم. اگر قرار باشد بنشینیم ]دوباره[ اعتقادات و  من اصالً واژة میز» 

گردی که بر مبنای عدم تفاهم و عدل قبول یکدیگر است، بخواهیم  اصول خدا را در میز

و گردی که روی احکام  هایی در صداوسیما نداریم. یعنی میز گرد صحبت بکنیم، ما چنین میز

اعتقادات، دو تا دیدگاه بنشیند بحث کنند. چون تکلیف ما را دین روشن کرده است. در 

 «.واقع این اصول ]دین[ است و در فروع هم، هر کدام مجتهد خودمان را داریم

 گوید: های تلویزیون چه تعریفی از گفتگوی دینی وجود دارد، می وی دربارة اینکه در برنامه
ن را توسعه بدهیم. معرّفی کنیم. فرآیند آشنایی مردم را نسبت به خواهیم دی در واقع می» 

دین بیشتر کنیم. مثالً بحث رابطۀ دین و اقتصاد، رابطۀ دین و سیاست و رابطۀ دین و 

 «.تواند حضور پیدا کند تکنولوژی بوده است. یعنی اینکه دین چقدر در این موارد می

 گوید: پردازد و میب گفتگوی دینی میوی در جای دیگری از مصاحبه به تعریف چارچو

تواند در این موارد گستره داشته باشد و حضور داشته  ما با اعتقادات شخصی که دین می» 

باشد، در این چارچوب و با این هدف از افرادی که سکوالر باشند یا معتقد به مبانی باشند، 

 «.کردند کردیم. این دو گروه هم با هم بحث می دعوت می
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 های دینی تلویزیون معتقد است: گرد در مورد میز 3کننده معارفی شبکه  تهیه

گذاری آن معلوم است. ما به  های عمیق دینی نیست، هدف  هایی که ما داریم برنامه برنامه» 

داند که باید چی بگوید. اصالً آن کسی که ما  ها نگفتیم، ولی کارشناس خودش می کارشناس

گوید. ما بهترین کار را کردیم، آن کسی که دعوت  می دانیم که چی دعوت کردیم، می

 «.کردیم، درست برای آن هدفمان دعوت کردیم

 گوید: نیز در این رابطه می« عصر ایمان»کننده برنامه  تهیه

های ابتدایی یکی از مشکالتی که داشتیم همین قضیه بود که چون زمانمان  ما در برنامه» 

رسید. ما  رسید و به نتیجه نمی هایشان به پایان نمی کم بود، دو کارشناس همیشه صحبت

دیدیم اگر بخواهیم این کار را اینجوری انجام دهیم، یک مقدار از نظر زمان محدودمان 

های اساسی را  کند و بعد مجری برنامه چون خودش یک آدم کارشناس بود، حرف می

شد  ک جایی اصالً آدمی میرفت. ی توانست بزند. مرتب در وادی درگیری این دو آدم می نمی

خواهند  رفت. اینها فقط می که اینها را از هم جدا کند. یعنی آن بحث اصلی کنار می

هایشان را به رخ هم بکشند و تبادل نظر کنند. گفتیم مجری بشود مخاطب که قرار  اندیشه

 های کارشناس مخالفت کند و دومی هم کارشناس شود و بحث را پیش ببرد. است با صحبت

 «.اینجوری برنامه را جلو ببریم و خیلی برنامه بهتر شد

 شود که: ها چنین استنباط میتحلیل تفسیری: از مجموع گفته -ب

کند و آن اینکه  حرف اوّل و آخر را در این باب بیان می« گسترة شریعت»کننده برنامه  تهیه -

ن به قول او تکلیف ما را در تلویزیون وجود ندارد، چو« میزگرد دینی»اساساً چیزی به نام 

 دین مشخص کرده است. 

عنوان صاحب  کند و آن پذیرش دیگری به در همان ابتدا اوّلین الزمۀ یک میزگرد را رد می -

 حقّ است. 

گرد دینی وجود ندارد و اگر هم ما شاهد  ها، میز ترین تهیه کننده از دید یکی از مهم -

های دیگر است. در همین  نسبت دین و حوزه هایی در حوزة دین هستیم، در باب گرد میز

ها، سمت و سوی دیگری غیر از آنچه مدنظر و مورد قبول  محور نیز قرار نیست که بحث

طوری طراحی و  -4حتی درشبکۀ  -ها گرد سازمان است به اثبات برسد. لذا باید حتماً میز

 اجرا شود که دیدگاه مورد قبول سازمان به اثبات رسد. 

گفتگوی دینی تلویزیون با هدفی از پیش  3های معارفی شبکه کننده برنامه تهیه طبق گفته -

آیند که در مجموع آن  شوند، صرفاً می رود و افرادی که دعوت می تعیین شده پیش می
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هدف را تأیید کنند. بنابراین تعریفی که از گفتگوی دینی دارند، اثبات نظرها مورد تأیید 

 مجموعه سازمان است. 

اهمیت این هدف به آن اندازه است که در « عصر ایمان»کننده برنامه  ا بر اظهارات تهیهبن -

که ابتدا با حضور دو کارشناس و چالش بین آن دو انجام « عصر ایمان»برنامۀ گفتگویی 

 تر و زودتر حاصل شود.  مجری تغییر یافت تا نتیجه راحت -شد، به کارشناس می

گو که عبارت است از گفتگو برای دستیابی به حقیقت نقض بنابراین دومین رکن یک گفت -

سازان از پیش تعیین شده است و قرار نیست حقیقتی کشف  شود؛ چراکه هدف برنامه می

 . شود

بنابر شواهد موجود تعریفی که از گفتگوی دینی در تلویزیون ایران وجود دارد، بیشتر بر پایه  -

 گاه مخالف داده شود. است تا اینکه اجازه طرح دید« گوییتک»

 هدف گفتگوی دینی

آید که در راستای پرسش از تعریف گفتگوی دینی، پرسش از هدف گفتگوی دینی به میان می

 ها چیست؟ هدف این برنامه

 توصیف: اظهارات قابل توجه مسئولین صداوسیما در این رابطه شامل موارد ذیل است: -الف

های اسالمی سازمان صداوسیما درباره هدف  ای مرکز پژوهشهای برنامه مسئول پژوهش

 گوید: گرد می میز

گرد را گذاشتیم برای هدفی که داریم. هدف یا تقویت و آموزش  گردی، ما میز در بحث میز» 

دینی است یا پاسخ به شبهات در رابطه با دین است و دفاع از دین است. یا اینکه ما 

 «.باحث دینی ایجاد بکنیم، نه چیز دیگرخواهیم صرفاً یک حرکت و تحرکی نسبت به م می

 و نماینده مدیر گروه هم معتقد است: 4کارشناس گروه معارف شبکه 

شود. اگر قرار باشد در  ها )سازمان( جاری می ها و سیاست ها، رهیافت طبیعتاً آن اولویت» 

موضوعیت  کند و تجلی پیدا نکند، اصالً موضوعیت ندارد. زمانی آنها اهمیت پیدا می  برنامه

 «.گردی بیاید های میز یابد که در دل برنامه می

 گوید:وی درجای دیگری از مصاحبه می

خواهیم آن موضوع تشریح و توصیف شود و معایبش نشان داده شود. طبیعتاً در این  ما می» 

میان افراد در خدمت بیان این مقصود هستند... افراد در خدمت ساختار درست فکری و 

 «.نی باید باشند، نه اینکه اینها در خدمت افراد قرار بگیرندفرهنگی و دی
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 دارد:در همین رابطه اظهار می 4های معارف شبکه  کننده برنامه تهیه

های دینی آشنا کنند و در  وظیفۀ گروه معارف طوری طراحی شده که مردم را با ارزش» 

ارف هدفشان اشاعۀ آن های مع واقع دستورهای دینی را در جامعه شکل دهند. تمام گروه

گرد، با هدف  دستورهای مذهبی است که توصیه شده است. حاال اگر آمد در قالب میز

تواند در عرصۀ زندگی، دستوراتش، سیاست، اقتصاد و  گسترة شریعت و اثبات اینکه دین می

تعابیری که در زندگی روزمره هست، موفق باشد... هدف ما گسترة شریعت بود، نه قطعاً 

 «.ای را برای شریعت باز کردن یا کمرنگ کردن شریعت هروزن

سازان اصرار دارند که حتماً باید برنامۀ گفتگو  گذاری چیست؟ چرا برنامه امّا علّت این هدف

با ذکر مثالی در این  1های معارف شبکه  کننده برنامه به هدف مورد نظر ایشان برسد؟ تهیه

 گوید: زمینه می

نفر  3، 2توانی  رزشی یا راجع به بعضی از مقوالت خانوادگی، میشما راجع به مقوالت و» 

کارشناس بگذاری و بحث بکنند و یک جوری سمبلش کنی و تمامش کنی، اما شما 

توانی مردم را در ارتباط با مسائل دینی به حال خودشان ول کنی. در بعضی مباحث  نمی

توانید برسید، آن بدبختی  نتیجه نمیگویم حداقل به  توانید برسید. من می شما به نتیجه نمی

 «.کند، حداقل خیلی گمراهش نکنیم که دارد نگاه می

 کند: وی در ادامه این نسبت را به عیان بیان می

میلیون با مباحث نظام  70میلیون نفر دغدغه پرسپولیس و استقالل را دارند، ولی  5» 

این مباحث شرعی و قانونی وارد اسالمی درگیر هستند و ارتباط دارند... باالخره یکجوری 

راحتی از آن رد شوی. باید یکجوری این  توانی به زندگی اجتماعی شده است. پس شما نمی

 «.مقوله را هدایت کنی

 گوید: می 2ها در شبکۀ  گرد نیزدربارة میز 2های معارف شبکه  کنندة برنامه تهیه

به اینکه آن دسته از سؤاالتی که گرد دینی ما خیلی وقت است که نداشتیم. با توّجه  میز» 

هایی نظیر سخنرانی و بعضی  ها مورد بحث قرار گیرد، در برنامه قرار است طی گفتگو

گرد معارفی در حوزة  های میز شود. نوع کار برنامه های مستند مطرح و رسیدگی می برنامه

موضوع  محوّل شده است. در آن شبکه خیلی به این 4سازی سازمان، به شبکۀ   برنامه

 «.شود رسیدگی می

 شود که: ها چنین استنباط میتحلیل تفسیری: از مجموع گفته-ب

آید، هدف گفتگوهای دینی برمی 4آنچه از اظهارات نماینده مدیر گروه معارف شبکه -

یابند که در  حضور می  های سازمان است. بنابراین افرادی در برنامه ها و اولویت سیاست



  83 های صدا و سیما در تولید گفتگوهای دینی تلویزیونی رویکردها و سیاست

 

حرف سازمان را بزنند. طبیعتاً در جامعۀ ایرانی که دین یکی از خدمت اهداف باشند و 

محورهای آن است، دین مورد نظر سازمان و حاکمیت ممکن است یکی باشد و لذا برنامه

 نوعی دیدگاه غالب جامعه را ارائه دهد.  ساز تالش دارد به

ما هدف های اسالمی سازمان صداوسی های مرکز پژوهش لذا طبق گفته مسئول پژوهش -

 های دینی است.  سازمان هم اشاعۀ دستورهای مذهبی و آشنایی مردم با ارزش

خورد که  نگرانی و تشویشی به چشم می 1کننده گروه معارف شبکه  در میان سخنان تهیه -

رسد  های وی به نظر میشاید بتوان ماهیت این نگرانی را آشکار ساخت. در واقع طبق گفته

توان مخاطب را در مباحث دینی رها کرد  دینی باید تثبیت شود، نمیبه علّت اینکه هژمونی 

و باید حتماً آن را به نتیجه رساند و اال آن را اساساً نباید مطرح کرد. به بیان دیگر، نباید 

 نوعی هدایت شود.  این دین در ذهن مخاطب دچار خدشه شود و باید حتماً این مقوله به

، چون از یک طرف این نگرانی 2کننده گروه معارف شبکه  ت تهیهاین، بنابر اظهارا بر عالوه -

آید  های مختلفی پیش می هرحال گفتار گردی، به وجود دارد و از طرف دیگر در مباحث میز

گردی که امکان بحث و  های میز که احتمال چالش با گفتار اصلی حاکم را دارد، لذا برنامه

ها  ، یا اساساً وجود ندارد ودرصد کمی از برنامهگفتگوی دو طرفه در حول مباحث دینی باشد

که طبقۀ خاصی بیننده آن هستند، محول شده  4دهد و یا به شبکۀ  را به خود اختصاص می

 است. 

توانند و نباید از طریق مباحث فکری، دین را پذیرا باشند. آنها باید  گویی مردمان عادی نمی-

های  طرفه بپذیرند؛ چنین امری ماهیت برنامه صرفاً ایمان آورند و دین را در جریانی یک

گرد  طور که ذکر آن رفت، میز نیز همان 4سازد. در شبکۀ  گفتگو را بیش از پیش آشکار می

 های دیگر به اثبات رسد.  معنی است و تنها باید نسبت دین با حوزه دینی بی

 های گفتگومحور چگونگی طراحی برنامه

 شود؟  های گفتگومحور چگونه طراحی می رنامهشود که ب حال این سؤال مطرح می

 توصیف: اظهارات مسئولین صداوسیما در این رابطه شامل موارد ذیل است: -الف

 دهد: در این باره با ذکر مثالی توضیح می 4مدیر سابق گروه معارف شبکه 

کنند که به این دالیل و شرایط، خوب است بحث عدالت  االن یک وقت احساس می» 

گویند چه کسانی در حیطۀ عدالت کار کردند، مطلب  را بحث کنند. بعد می اجتماعی

بینند چند  کنند. بعد می کنند و پیدا می نوشتند، کتاب و سخنرانی دارند. یک جستجویی می
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کنی، دیگر بهترین  تایی از اینها را ممکن است نتوانند بیاورند... اینها را هم که حذف می

توانیم بیاوریم و هم بحث کردند، انتخاب  ند، ]یعنی[ هم ما میتوانند بیای افرادی که می

کنند. منتها یک برنامه بخت یارش باشد و  نشینند و صحبت می آیند و می شوند. اینها می می

تواند این مباحث را خوب هدایت کند و بحث خوبی در  یک مجری خوبی پیدا کند، می

 «.سطح جامعه مطرح کند

 گوید: نیز دربارة این فرآیند می 1شبکه مدیر سابق گروه معارف 

های معارفی حتماً باید یک محور داشته باشد؛ یک محور مدیریتی که ما حول این  برنامه» 

کنیم و قرار است به این سؤاالت پاسخ دهیم. دیگر به کارشناس  گزاره داریم بحث می

اشت و باید از پاسخ هایت این باشد. کارشناس پاسخ خودش را د گفتند که حتماً پاسخ نمی

 «.شد کرد، ]ولی[ سؤاالت احتمالی با او چک می خودش دفاع می

 گوید: ها میدرباره حضور تماشاگران در این برنامه 3های معارف شبکه  کننده برنامه تهیه

افتد، ]این است که[ کارشناس را  ها اتفّاق می گفتگو  یک اشتباهی که در مورد برنامه» 

گویند ما  کنند و می کنند، ولی حضّار را توجیه نمی ری را هم توجیه میکنند، مج توجیه می

برسیم. کافی است که دو نفر از حضّار سؤال انحرافی  Bبه نقطۀ  Aخواهیم از نقطۀ  می

گذاری اشتباه است. ]چون[ همه باید  آوریم. این هدف بپرسند که سر از ناکجاآباد در می

 «.افتد شوند. ]لذا[ این اتفاق نمی نظر می ت که همه همای اس نظر شوند و این چه عقیده هم

ها را این گونه تشریح  هم نوع طراحی این برنامه« گستره شریعت»کنندة برنامه  تهیه

 کند: می

« اثر به عمل»کند که در جریان تولید به آن  ها از یک الگویی تبعیت می این نوع برنامه» 

کنید، اگر که نتیجۀ آن  هایی که تولید می برنامه؛ یعنی شما «عمل به اثر»گویند، نه  می

خواهید برسید،  بحث و گفتگو برایتان مطرح نباشد، در واقع به یک ترکیب آزمایشگاهی می

های زیادی وجود دارد. فرض  گویند و در شکل طراحی آن تفاوت می« عمل به اثر»این را 

تولید جداست و فیدبک و بازخورد آن پرداز از مجموعۀ گروه  کنید در الگوی عمل به اثر، ایده

 «.رسد یا بالعکس رسد، به خود گروه نمی پرداز می برنامه، به ایده

 پردازد: می« اثر به عمل»وی در ادامه به تبیین الگوی 

در اثر به عمل، هدف مهم است و تمام آن عملیات به خاطر آن اثری که باید بگذارد، » 

عمل است. ما تا حال در رابطه با برنامۀ گسترة شریعت،  شود. این برنامه اثر به طراحی می

ای پیش نیامد که در نهایت، شریعت در آن مغضوب یا تضعیف واقع شود. اگر یک   برنامه
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کردند.  دانم که مسئولین تلویزیون چه برخوردی می چنین عملی اتفاق افتاده بود، نمی

 «.کردند کردند یا نمی دانم که پخش می نمی

های معارف تلویزیون می های گروهسیری: بنا بر مجموع نظرها متولیان برنامهتحلیل تف-

 توان موارد ذیل را در مورد نحوه طراحی گفتگو برشمرد:

آن است که این شرایط اجتماع  4نکته اوّل مطابق با نظرها مدیر سابق گروه معارف شبکه -

شود که این امر نشانه خوبی از  می های آن است که منجر به انتخاب موضوع ها و اولویت و نیاز

های گفتگو،  این، در برنامه بر توجه به مسائل جامعه برای تولید گفتگوهای دینی است. عالوه

مجری تنها اجراکنندة گفتگو نیست و عمدتاً باید خود نیز کارشناس مباحث دینی باشد. در 

گیرد و در  قیقات صورت میگردد، تح های مجری ـ کارشناس از قبل محورها مشخّص می برنامه

شود. ضمن آنکه با  شود و این سؤاالت در اختیار مجری قرار داده می نهایت سؤاالت طراحی می

 شود.  کارشناس نیز سؤاالت مرور می

در مورد حضور تماشاگران، اگر  3های معارف شبکه کننده برنامه طبق اظهارات تهیه -

های  اشند، امکان انحراف از موضوع وجود دارد. لذا برنامهها ب گران یا حضاری در این برنامه تماشا

 شود.  گفتگو، کمتر با حضور تماشاگران برگزار می

ها همچنان نتیجه مهم  ، در طراحی برنامه4کننده گروه معارف شبکه  بنابر نگاه تهیه -

د رویکر« بحث برای بحث»و « قضاوت با مخاطب»جای رویکرد  است. این بدان معناست که به

شود. بنابراین نوع طراحی  گرفته می  پیش« بحث برای نتیجۀ مشخص»و « نتیجه در برنامه»

برنامه نیز در خدمت رسیدن به هدف از پیش تعیین شده است و گفتگوی واقعی برای یافتن 

 حقیقت نیست. 

 های دینی ضوابط گفتگو

 ها وجود دارد؟  ها و گفتگو گرد آیا ضوابط خاصی در رابطه با میز

دهد که در ادامه به اهم  هایی را نشان می شوندگان چارچوب توصیف: نظرها مصاحبه -الف

 شود:موارد اشاره می

 گوید: در این باره می«عصرایمان»کننده برنامه  تهیه

چیزی که من بگویم ضوابط که مثالً جلوی تو یک بخشنامه بگذارند و بگویند شما باید » 

هایی باشد، ولی هیچوقت مستقیماً برای  . شاید چنین چیزبند را اجرا کنید، نیست 10این 

دهند که بگویند شما باید اینها را رعایت کنی. اینها  سازی یک کاغذ به دستت نمی برنامه
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افتد و راجع به آن حرف  یک مطالبی است که در مجموعه شورای طرح و برنامه اتفّاق می

 «.های مشخص است ها، چارچوب زنند و چارچوب می

 گوید: ها می گرد این میز« قاعدة کلی»ی در ادامه از و

دانیم که همیشه باید باشد، این است که جوّ  یک قاعدة کلّی که هست و این را ما می» 

فهمم. نباید یک کاری بکنم که  کننده این را می جامعه را نباید بهم بریزیم. من تهیه  عمومی

ند که ایجاد تنش و نگرانی بکند. حتی کارشناس من راجع به یک موضوع، یک رفتاری بک

زنند و دغدغه دارند. از  کنیم، باز هم زنگ می ها را ما می خیلی از مواقع که این احتیاط

بعضی مطالب نگرانی دارند یا یک مطلبی را اشتباه درک کردند و فهمیدند. شما اگر درست 

خاصی صحبت بکنی، نتوانید یک مطلبی را به مخاطبت برسانی یا بر اساس یک چارچوب 

 «.تواند دردسرساز شود خیلی می

 هم معتقد است: 3های معارف شبکه  کننده برنامه تهیه

شود، اما در یک میزگرد زنده تلویزیونی، کارشناس دست به  سیاست خاصی اعمال نمی» 

شناسد. لذا آن  ها را می ها مکتوب نیست، اما خودش حد و مرز زند. حد و مرز انتحار نمی

داند برای تلویزیون جمهوری اسالمی دارد صحبت  کند، می اسی که صحبت میکارشن

 «.کند می

 دارد:ضمن اشاره به موضوعاتی اظهار می 4کارشناس و نماینده مدیرگروه معارف شبکه 

های فرهنگ اسالمی را کالً زیر سؤال ببرد، تالش این  هایی که بخواهد دستاورد اگر حرف» 

رح نشود یا اگر مطرح شد، به نحوی در همان جلسه پاسخی به آن است که اساساً اینها مط

خواهیم از  داده شود و اگر پاسخی داده نشود، باید برای آن یک فکری کرد. چون ما نمی

 «.ها نیست تعامل و تعاطی افکار به تشتت و پراکندگی برسیم. رسانه عرصه این چیز

 کند: وی در ادامه تصریح می

آید. چون شما یک  ثالً تکثر دینی را ترویج کند، اصالً در برنامه نمیاگر کسی بخواهد م» 

توانید بر شاخ بنشینید و بن را ببرید.  تعریف خاصی را از دین در نظر دارید. دیگر نمی

هایی که تولید  کنیم. یعنی آن چیز سازی می باالخره ما بر اساس آن بنا، داریم برنامه

توانیم چیزی تولید بکنیم که این پایه را ویران کند. مثالً  کنیم، بر این پایه است. نمی می

 «.مبلّغ اسالمی شویم که اصالً سیاسی نیست

 گوید:این کارشناس گروه معارف در جای دیگری از مصاحبه می

ترین نقد هم بشود، آن تأثیر  کنیم، حتی قوی یک وقتی هست که یک چیزی را مطرح می» 

هایی است.  دانید تأثیر یک پدیدة اجتماعی در چه حوزه ه نمیرا کرده است... باالخره شما ک
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ها جاری  رسیم که اساساً نقد در همۀ حوزه در عمل و به تجربه در تولید به این نتیجه می

 «.نیست و نباید بشود؛ یعنی شما بهترین نقد این است که اساساً مطرحش نکنی

 معتقد است: 4نماینده مدیرگروه معارف شبکه 

کنیم؛ یکی تشتت آراء  تر هست، اما از دو حد ما پرهیز می هرحال فضا باز صۀ تفکر بهدر عر» 

های مختلف و متضاد مطرح کردن که بیننده باالخره متوجه نشود که از  است. تند تند فکر

کند و  آید؟ مثل فرآیند یک سطح ناصاف است که هیچ چیزی را منتقل نمی آن چی در می

آید و  چیز منظم می نیست. یک وقت هم آینه است که همههیچ تصویری در آن پیدا 

 «.رود می

های گفتگو محور دینی اظهار هم در مورد چارچوب برنامه 1مدیر سابق گروه معارف شبکه 

 دارد:می

رسانه یک قواعد و اصولی دارد. چالش باالخره یک چارچوبی دارد. سازمان یک افق » 

کار آقایون که نیست. باالخره محور، قاعده و چارچوبی ای دارد. تریبون آزاد بیان اف رسانه

قدر باز نیست  وقت آن کنیم. آنتن رسانه هیچ وجود دارد. ذیل این چارچوب بحث چالشی می

 «.که هر کسی، هر اعتقادی داشته باشد، بیاید در آنجا مطرح کند

 کند که: در این مورد تأکید می 4نماینده مدیرگروه معارف شبکه 

زنند که دیگر فکر خاص نیست. بلکه کالً  هایی می کنندگان حرف وقات شرکتگاهی ا» 

 «.سست کردن کل نگرشی است که در برنامه ما قرار است تقویت شود

 شود: های مسئولین در این بخش، استنباط میتحلیل تفسیری: آنچه از مجموعه گفته-

زان، به سیاست شفاف و مکتوبی سا کننده برنامه عصر ایمان، برنامه مطابق اظهارات تهیه -

ها برای خودشان مشخص است. به بیان دیگر  کنند، اما چارچوب در این زمینه اشاره نمی

سازان و  ها همچنان ادامه دارد و تنها برنامه ها و برنامه سازی در سیاست سیاست غیرشفاف

بیان این  ها چیست؟ مطابق شناسند. اما این چارچوب ها را می مدیران خود آن چارچوب

کننده معارفی، جوّ جامعه نباید بهم بریزد و جامعه را دچار نگرانی و تنش کند، اما اینکه  تهیه

های  شود برنامه حد و مرز ایجاد نگرانی و تنش چیست، مشخص نشده است. همین امر سبب می

 کارانه ساخته شود.  گفتگو تا جایی که ممکن است محافظه

کند و تلویزیون  مشخص نبودن ضوابط را تأیید می 3که کننده گروه معارف شب تهیه-

 کند.  جمهوری اسالمی را چارچوب اصلی معرفی می
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کند  گردها اشاره می ها و میز به بعضی ضوابط گفتگو 4نماینده مدیر گروه معارف شبکه  -

ا حل اوّل ر او البته راه«. زیرسؤال نرفتن دستاوردهای فرهنگ اسالمی است»ترین آن  که مهم

 دنبال دارد.  داند؛ چراکه موجبات تزلزل در پایه دین را به مطرح نکردن این گونه مباحث می

رود که یا اساساً موضوعات اصلی مطرح نشود و یا در  ها به سمتی می از همین رو گفتگو -

بیشتر به عدم طرح  4حد جزئی و محدود امکان طرح یابد که نماینده مدیر گروه معارف شبکه 

 نه مباحث عالقه دارد. این گو

، عدم دقت در تعریف 4نکتۀ جالب توجه در اظهارات نماینده مدیر گروه معارف شبکه -

اندرکاران مثل هم هستند و ظاهراً تفاوتی بین  ها در منظر دست هاست. در واقع شبکه شبکه

می های مخالف و یا حتی مختلف در حوزه اسال ها در طرح دیدگاهشبکۀ چهار با بقیۀ شبکه

 وجود ندارد. 

کند. در واقع این  ها ذکر می عنوان یک ضابطه برای گفتگو وی همچنین تشتت آراء را به -

ای است که باید حاصل شود و چون این  همان نتیجه محدودیت تشتت آراء نیز معطوف به

 توان به آن پرداخت.  های مختلف، همچون آینه نیست که نتیجه را حاصل کند، پس نمی بحث

 داند.  رسانه می ها را افق  نیز چارچوب گفتگو 1مدیر سابق گروه معارف شبکه  -

تواند مبنی بر اینکه هر کسی اعتقاد خود را نمی 1اظهارات مدیر سابق گروه معارف شبکه  -

رسد مجموعۀ این  از رسانه بگوید، قابل درک است، ولی باالخره این حدود چیست؟ به نظر می

همان نگرشی است که قرار است تقویت شود. بدین معنی که اگر این  بهحدود در واقع معطوف 

 4های نماینده مدیر گروه معارف شبکه  یابد که گفته نگرش تضعیف شود، اجازة طرح نمی

 کند. همین مسئله را تأیید می

 ضوابط کارشناسان

بط و شود، چگونگی انتخاب کارشناسان و ضوا گرد مطرح می سؤال آخری که در مورد میز

 های انتخاب آنها است؟ مالک

توصیف: دست اندرکاران تولید گفتگوهای دینی نظرها خود را در این رابطه اینگونه اظهار -

 داشتند:

 معتقد است: 1مدیر سابق گروه معارف شبکه 

دید مدیر گروه است. هر کسی را که تأیید کند و  در مورد کارشناسان، صالحدید و صواب» 

 «.آورند رد، با مسئولیت او میمسئولیتش را بپذی
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به بعضی  2های معارف شبکه  کننده برنامه اما ضوابط انتخاب این کارشناسان چیست؟. تهیه

 کند: از این ضوابط اشاره می

ضوابط خاصش این است که طرف در حوزة کارشناسی علوم دینی باید صاحب تألیفات » 

خگویی به سؤاالت را داشته باشد. با توجه ای حداقل نوشته باشد و توانمندی پاس باشد، مقاله

آید و از  ای که از آن آدم در مجامع فرهنگی دیگر دیده شده، دعوت به عمل می به تجربه

 «.شود آنها استفاده می

 کند: آوری می نیز بعضی دیگر از این ضوابط را یاد 1های معارف شبکه  کننده برنامه تهیه

د. آدم متعصبی نباشد، خرافاتی نباشد. آدمی باشد کارشناس نباید خیلی آدم خشکی باش» 

بندی شده بزند. شما  هایش را طبقه که مخاطب را جذب کند و حرف معقوالنه بزند و حرف

آورید، ]باید[ در آن مقوله حرفی برای گفتن داشته باشد. جوّ فضای کاری  هر کسی را که می

که به مجری گوش ندهد، به حرف طرف را هم بهم نزند. شما امکان دارد یک نفر را بیاورید 

 «.توانی این آدم را بیاوری و جنجال کند. نمی خواهد جار  مقابل گوش ندهد. یک بند می

هم مشخصات دیگری را برای دعوت از کارشناسان ذکر می 4کارشناس گروه معارف شبکه 

 کند: 

داشته باشد. شوند. صدای خوبی  کارشناسان هم طبیعتاً بر اساس ضوابطی انتخاب می»

مالحظه چهرة مناسب هست. یکی ممکن است بگوید چه اهمیتی دارد؟ ولی یکی از 

شود، این است که پیامبر باید چهرة جذابی داشته  هایی که برای پیامبران گفته می ویژگی

رسان بودند. در رسانه هم  باشد. نه به خاطر شخص خودشان، به خاطر اینکه اینها پیام

کنیم  هرحال یک نقطۀ آرمانی است که ما سعی می وایی و بیان شیوا، بهطور است. شی همین

 «.وَر طیف نباشند که اگر افراد به آن نقطۀ آرمانی نرسیدند یا خیلی نزدیک نیستند، الاقل آن

ولی آیا با وجود رعایت شدن این ضوابط، کارشناسانی که دیدگاهی متفاوت با دیدگاه حاکم 

ای مرکز  های برنامه یابند؟ مدیر پژوهش های دینی را می در گفتگوداشته باشند، امکان حضور 

 های اسالمی صداوسیما معتقد است: پژوهش

بعضی مواقع آمدند و بعضی مواقع نیامدند. این ظرفیت باید در سازمان باشد که مخالف » 

یب ور هم جوابش را بدهد. نه اینکه آن طرف حرفش را تنها بزند و تخر حرفش را بزند. این

ا...  ور هم باید آدمی باشد که جوابگوی او باشد. هر سؤالی جواب دارد. اسالم بحمد بکند. این

با جامعیت و خاتمیت حضرت رسول )ص(، جوابگوی همۀ سؤاالت بشر خواهد بود. این 

 «.کاری و ضعف ما استپویایی، توان و ظرفیت را دارد. در اینجا غصه نداریم، غصه از کم

 نیز بر این باور است که: « عصرایمان»نامه کننده بر تهیه
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های چالشی خود را کردند، اما اگر مخالفین هم  موارد زیادی بوده که دو نفر آمدند و بحث» 

 «. آمدند، باید حتماً کسی در مقابل آنها باشد تا جوابگویشان باشد می

 نیز بر آن تأکید دارد: 4چنانکه نماینده مدیرگروه معارف شبکه  

نید تلویزیون برخالف آنچه بعضی از افراد ممکن است قلمداد کنند و جلوه دهند، واقعاً ببی» 

ای نداریم، اما اینکه بیاید و مونولوگ باشد و  گنجایش باالیی دارد. ما از این افراد واهمه

دیالوگ نباشد و بخواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند و با ظرافت و زیرکی و 

را از طریق رسانه منتقل کند، طبیعتاً کجای دنیا چنین چیزی هایش  سخنی حرف شیرین

 «مورد قبول است که ما بخواهیم این کار را بکنیم؟

 کند:ضوابط بیشتری را تبیین می 4در ادامه مدیر سابق گروه معارف شبکه 

توانند بیایند، ما سعی کردیم بیاوریم بحث کنند. ]امّا[ اینکه جنگ مغلوبه  آنهایی که می» 

گویند آقای فالنی که همه روی آن حساسیت دارند را  شود، هست؛ یعنی یک وقتی مین

بیند اصالً این  ها آدم می های آن غلبه پیدا نکند. بعضی وقت بیاورید، ولی به شرطی که حرف

تواند ]انجام دهد[، یعنی یک آدمی که با این توان جلوی او بنشیند و حتی در  کار را نمی

کنیم  نیست. اساساً ممکن است از خیرش بگذریم. در برنامه سعی می سطح او بحث بکند،

 «.خود بحث صورت گیرد

 گوید: نیز در این باره می 4نماینده مدیرگروه معارف شبکه 

بیاید. در این صورت باید  4آید، ولی اگر بیاید، باید شبکۀ  یک کسی که در تلویزیون نمی» 

قدر  وط را بدهد. ورود این فرد مسئولیتش آنمرب 1مدیریت سازمان، رئیس سازمان اُکی

شود، بلکه  باالست که ]باید[ تأیید شود. اگر این اتفّاق بیفتد، تلویزیون سخنگوی آن فرد نمی

 «.افراد دیگر هم باشند. به هر حال پوشش دادن افکار جامعه است

فکری در مورد عدم تناسب کارشناسان از نظر طیف  4نماینده مدیرگروه معارف شبکه 

 معتقد است:

خواهد  خواهد فردی را مطرح کند. نمی گروه و شبکه در پی ترویج فرد که نیست. نمی» 

خواهیم آن مقوله باز شود و  فردی را هم بکوبد. بحث کوبیدن و تأیید فرد نیست. ما می

 «.محور اصلی، تشریح موضوع است

 گوید:وی در نهایت می

بینید تعداد افرادی که نظرهای شاذ  را بگیرید، میببینید در جامعه هم شما اگر نسبت » 

های  دارند یا به تعبیری دگراندیش هستند، اینها تعدادشان نسبت به کسانی که اندیشه

                                                           
1-Okey 
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تری دارند و سخنگوی وضعیت فرهنگی و فکری جامعه هستند، ]همین است[. اینکه  رایج

خواسته باید پوشش دهد و این گفتم تلویزیون ارتباط تنگاتنگ با جامعه دارد، خواسته یا نا

طیف اجتماعی را ما باید در برنامه منعکس کنیم. حاال شما تصور را بر این بگذارید که در 

اندیش باشند، یک  نفرشان دگر 3کارشناس،  4کارشناس دارد و آن  4یک برنامه، مجری و 

 «.نیستنفر هم افکار متعارف داشته باشد. آن دیگر به لحاظ ساختاری آینۀ اجتماع 

 دارد: دلیل خود را با صراحت بیشتری اعالم می 4های معارف شبکه  کننده برنامه اما تهیه

خودش را   شما اگر واقعیتش را بخواهید در نظر بگیرید، من خودم ندیدم کاردی دست» 

ببرد. هیچ جای دنیا ندیدم. نه در تلویزیون خودمان دیدم و نه در تلویزیون غرب دیدم. یعنی 

اگر شما بخواهید یک اندیشه اسالمی را در غرب تبلیغ بکنید، آنها چنین آزادی عملی االن 

نفر از حوزة اسالمی بیاورند و یک نفر را فرض کنید از  3کنند که  را برای ما فراهم نمی

 «.حوزة لیبرال بیاورند و بگویند بنشینید و بحث کنید

 کند:وی در جای دیگر مصاحبه تصریح می

اید ناخودآگاه، شاید خودآگاه، وقتی که تلویزیونی تعبیر دولتی یا ملی به بهر حال ش» 

اش تعهد دارد. اینجور نیست که اگر در  اساسی گیرد، به قوانین و چارچوب قانون خودش می

یک بحثی، یک دفعه وزنه یک طرف ترازو پایین آمد، آن شبکه یا آن تلویزیون در هر جای 

 «.دنیا تحمل کند

توان های گروه معارف میهای دست اندرکاران تولید برنامهسیری: بنابر گفتهتحلیل تف -ب

 عنوان نتایج آن بر شمرد: موارد زیر به

 تأیید کارشناسان به عهدة مدیر گروه است.  1طبق اظهارات مدیر سابق گروه معارف شبکه  -

ناس علوم دینی بودن اندرکاران حوزة تولید به یک سری ضوابط کلّی نظیر کارش در ابتدا دست -

 و ارائه حرفهای معقوالنه اشاره دارند. 

« مشخصات ظاهری»های دیگری همچون  ضابطه 4به نظر نماینده مدیر گروه معارف شبکه  -

 گیرد. هم مالک قرار می

ای مرکز های برنامه در مورد حضور کارشناسانی با دیدگاه مخالف حاکمیت، مدیر پژوهش -

داند و معتقد است باید  زمان صداوسیما این مسئله را نسبی میهای اسالمی سا پژوهش

 ظرفیت آن در سازمان ایجاد شود. 

های معارف شرط حضور افراد با دیدگاه مخالف، وجود دیالوگ و  های اعضای گروه بنابر گفته -

گفتگوی دو طرفه است، نه اینکه یک طرفه به ارائه مباحث خود بپردازد که شرط معقولی 
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برای حضور « دیالوگ»عالوه بر شرط  4رسد، اما مدیر سابق گروه معارف شبکه می به نظر

کند. این شرط نیز برای رسیدن به  را نیز مطرح می« مغلوب نشدن بحث»چنین افرادی، 

 نتیجه مطلوب است. 

قدر زیاد است که ممکن  اهمیت این شرط آن 4بنابر نظر نماینده مدیر گروه معارف شبکه -

نظر شود. البتّه اگر همچنین افرادی دعوت شوند، باید با  وت چنین فردی صرفاست از دع

 . 4تأیید مدیران کالن سازمان باشد و آن هم فقط در شبکۀ 

طوری است که در ترکیب مجموعۀ افرادی که هستند در  این، حضور چنین فردی به بر عالوه -

چنین بود و دو نفر در مقابل « یعتگسترة شر»طور که در برنامۀ  گیرد. همان اقلیت قرار می

وقتی علت این عدم . یافتند یک نفر که از طیف مخالف فکری سازمان است، حضور می

این  4شویم، توجیه نماینده مدیر گروه معارف شبکه  تناسب بین تفکرات مختلف را جویا می

ر برنامه اندیش حضور دارند، بنابراین د همین نسبت، طیف دگر است که در اجتماع هم به

 . یابند همین نسبت حضور می هم به

جای دنیا  این عدم تناسب کارشناسان را امری رایج در همه  4کننده گروه معارف شبکه  تهیه -

کند. به بیان دیگر داند و البته دلیل آن را در نسبت تلویزیون و حاکمیت معرفی می می

مت نباید مخدوش شود و دهندة این حکو چون تلویزیون حکومتی است، دین مشروعیت

شود که هم این برتری  طوری چیده می هژمونی آن متزلزل گردد و لذا نسبت افراد به

هژمونی را نشان دهد و هم در عمل و در طی گفتگو نیز اتفاق افتد. اگرچه دین مورد نظر 

دلیل انتخاب از سوی مردم برآمده از دین در سطح  سازمان و در مرتبه بعد حاکمیت به

عه است، اما معلوم نیست چرا نسبت به خدشه به آن تا این اندازه نگرانی وجود دارد؟ جام

های ابتدای انقالب، این جریان برعکس بود و کسانی مثل  گرد این در حالی است که در میز

 گرفتند.  شهید بهشتی و شهید مطهری به تنهایی در مقابل یک یا چند تفکر مخالف قرار می

ای که افراد، امکان  وجود آوردن فضای بسته عنوان ابزار نظام در به یما نیز بهدر نتیجه صداوس -

کند. در نهایت  طرح بحث خود را نداشته باشند، سهیم است و در همین مسیر حرکت می

کنند و یا  های گفتگو پیدا نمی کارشناسان با تفکر متفاوت یا اساساً امکان حضور در برنامه

 یابند.  ن حوزه، آن هم در ترکیبی نامتعادل حضور میافراد متوسّط و ضعیف ای
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توان مشاهده شوندگان را در قالب جدولی که در ذیل آمده می مجموعه نظرهای مصاحبه

کرد. در این جدول به جز سؤال سوم که در مورد نوع طراحی گفتگوست، تالش شده بقیه 

 سؤاالت در حداقل عبارات آورده شود. 

 شوندگان :  مجموعه نظرهای مصاحبه1جدول شمارۀ 

 
تعریف برنامه 

 گفتگوی دینی

هدف برنامه گفتگوی 

 دینی

ضوابط برنامه 

 گفتگوی دینی
 ضوابط کارشناسان

کننده گروه  تهیه

 -1معارف شبکه 

عصر »کننده  تهیه

 «ایمان

)در تعریف میزگرد 

دینی( گفتیم مجری 

بشود مخاطب که قرار 

های  است با صحبت

ت کند کارشناس مخالف

و دومی هم کارشناس 

شود و بحث را پیش 

 ببرد.

توانی مردم را  شما نمی

در ارتباط با مسائل 

دینی به حال خودشان 

ول کنی. پس )در 

گفتگوی دینی( باید 

یکجوری این مقوله را 

 هدایت کنی.

چیزی که من بگویم 

ضوابط که مثالً جلوی 

تو یک بخشنامه 

بگذارند، نیست. جو 

اید عمومی جامعه نب

 بهم بریزد.

کارشناس نباید خیلی 

آدم خشکی باشد. 

خرافاتی نباشد. حرف 

معقوالنه بزند و 

هایش را  حرف

 بندی شده بزند طبقه

کننده  تهیه

های معارف  برنامه

 3شبکه 

هایی میزگردی  برنامه

های عمیق دینی   برنامه

گذاری آن  نیست، هدف

معلوم است. ما به 

ها نگفتیم.  کارشناس

شناس خودش ولی کار

داند که باید چی  می

 بگوید.

 

ها مکتوب  حد و مرز

نیست، اما خود 

ها  کارشناس حد و مرز

 شناسد. را می

آن کارشناسی که 

کند،  صحبت می

داند برای تلویزیون  می

جمهوری اسالمی دارد 

 کند. صحبت می

کننده برنامه تهیه

های معارف شبکه 

2 

 

گرد دینی ما خیلی  میز

نداشتیم. وقت است که 

سؤاالتی که قرار است 

ها مورد  طی گفتگو

بحث قرار گیرد، در 

هایی نظیر  برنامه

سخنرانی و... مطرح و 

 شود. رسیدگی می

 

کارشناس علوم دینی 

 باید

توانمندی پاسخگویی 

به سؤاالت را داشته 

 باشد

کننده گروه  تهیه

 -4معارف شبکه 

کننده برنامه  تهیه

 «گستره شریعت»

گرد  واژة میزمن اصالً 

دینی را قبول ندارم. 

چون تکلیف ما را دین 

روشن کرده است. )اگر 

میزگردی است( در واقع 

خواهیم دین را  می

 توسعه بدهیم.

هدف ما گسترة شریعت 

ای را  بود، نه قطعاً روزنه

برای شریعت باز کردن 

یا کمرنگ کردن 

 شریعت.
 

 

)در مورد حضور 

مخالف دیدگاه رسمی( 

خودش   تکاردی دس

برد. نه در  را نمی

تلویزیون خودمان 

دیدم و نه در تلویزیون 

 غرب.
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 شوندگان :  مجموعه نظرهای مصاحبه1دول شمارۀ جادامه 

 
تعریف برنامه 

 گفتگوی دینی

هدف برنامه گفتگوی 

 دینی

ضوابط برنامه 

 گفتگوی دینی
 ضوابط کارشناسان

کارشناس گروه 

 -4معارف شبکه 

نماینده مدیر 

 گروه

 

ها،  طبیعتاً اولویت

ها  ها و سیاست رهیافت

)سازمان( جاری 

 شود. می

هایی که  اگر حرف

های  بخواهد دستاورد

فرهنگ اسالمی را کالً 

زیر سؤال ببرد، تالش 

این است که اساساً 

 اینها مطرح نشود.

نباید )مخالف دیدگاه 

رسمی( مونولوگ باشد 

و دیالوگ نباشد و 

بخواهد حرف خودش 

 را به کرسی بنشاند

مدیر سابق گروه 

 1معارف شبکه 
  

سازمان یک افق 

ای دارد. محور،  رسانه

قاعده و چارچوبی 

وجود دارد. ذیل این 

چارچوب بحث 

 کنیم. چالشی می

مورد کارشناسان،  در

دید  صالحدید و صواب

 مدیر گروه است

مدیر سابق گروه 

 4معارف شبکه 
   

)مخالف دیدگاه 

توانند  رسمی( که می

بیایند، ما سعی کردیم 

بیاوریم بحث کنند. 

]امّا[ اینکه جنگ 

 مغلوبه نشود، هست

ول fمسؤ

های  پژوهش

ای مرکز برنامه

های  پژوهش

اسالمی سازمان 

 صدا و سیما

 

هدف یا تقویت و 

آموزش دینی است یا 

پاسخ به شبهات در 

رابطه با دین است و 

 دفاع از دین است.

 

. این ظرفیت باید در 

سازمان باشد که 

مخالف حرفش را بزند. 

ور هم جوابش را  این

بدهد. نه اینکه آن 

طرف حرفش را تنها 

 بزند و تخریب بکند

 جمع بندی

نتیجه گرفت که جایگاه سازمان صداوسیما در ساختار کالن  تواناز مجموعۀ مباحث چنین می

کشور اعم از مالکیت سازمان، نحوة انتخاب ریاست سازمان، اقتصاد سازمان و جایگاه سازمان در 

دهنده نقش سازمان در ایجاد و بسط هژمونی مورد نظر  های کالن کشوری نشان سیاستگذاری

واسطۀ اینکه دین منشأ مشروعیت حکومت  ازمان بههای دینی در س است. در این میان، برنامه

های  های گفتگوی دینی به این دلیل که امکان بیان دیدگاه ای دارند و برنامه است، جایگاه ویژه
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شود، معیار مناسبی برای سنجیدن این مسئله است که آیا سازمان در پی  مختلف فراهم می

 کند.  های متفاوت را فراهم می دیدگاهتثبیت هژمونی مورد نظر است یا اینکه امکان طرح 

شوندگان بازخوانی شود، سه گزاره اصلی از آنها قابل چنانچه مجموعه نظرها مصاحبه

 استنباط است:

: گفتگوی دینی تا آنجا که امکان دارد تنها باید با حضور کارشناس مورد نظر 1گزاره 

 سازمان و بدون وجود دیدگاه رقیب صورت گیرد. 

گفتگوی دینی باید در چارچوب دین رسمی و دیدگاه و سیاست سازمان و با : 2گزاره  

 حداقل چالش انجام پذیرد. 

: در صورت حضور دیدگاه متفاوت از چارچوب دین رسمی در قالب گفتگوی دینی، 3گزاره 

 به هیچ عنوان نباید آن دیدگاه غلبه پیدا کند. دیدگاه سازمان در نهایت باید تأیید شود. 

ها به آن اشاره یا تصریح شده است، در قالب نظرهایی که در مورد هر کدام از گزارهتعداد 

 نمودار ذیل آمده است:

 

 
 1نمودار شمارۀ 

 

توان گفت؛ در تلویزیون، می« های دینی گفتگو»رسد که در ارزیابی  در مجموع، به نظر می

گیرد، نه برای کشف حقیقت، بلکه برای  فتگویی صورت میمعنی است و اگر گگفتگوی دینی بی

ها و  های از پیش تعیین شده است. نوع طراحی، ضوابط این برنامهبه نتیجه رسیدن هدف

کنندة چنین روندی است. لذا پاسخ به سؤال اصلی معیارهای حضور کارشناسان، همگی تصدیق
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« تثبیت هژمونی»، «گفتگوهای دینی»ا مقاله مبنی بر رویکرد و سیاست تلویزیون در رابطه ب

ای است که همگی به  گونه گذاری، طراحی و کارشناسان میزگرد به است. در واقع تعریف، هدف

 مورد نظر بینجامد و اجازة خدشه بر آن داده نشود. « تثبیت هژمونی»

قد مطرح شد و معت« گفتگو»این فرآیند البته با دیدگاه اسالم که در بخش نظری در مورد 

طور  به آزادی بیان و انتخاب بهترین سخن در میان سخنان مختلف است، منافات دارد. همان

شناس، هر مکتبی که به ایدئولوژی عنوان اسالم اهلل مطهری به که پیش از این آمد، بنابر نظر آیت

ر باشد و خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفک

 اسالم به منطق خودش اعتماد دارد. 

های گفتگو محور دینی تلویزیون رخ دهد که آنچه در برنامه بنابراین تحقیق حاضر، نشان می

دهد، خالف اسالم و دستورهای آن و خالف آن چیزی است که قرار بود در جمهوری می

ر آن گفتگوهای واقعی دینی بایست به مسیر اصلی اسالم که داسالمی عمل شود. تلویزیون می

 توصیه شده است، بازگردد. 
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