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چکیده
دیـن در طـول تاریـخ رسـانه هاى خبـرى وجـود داشـته و موضوعـات مربـوط بـه دیـن بخشـى از 
گفتمان هـاى روزنامه نـگارى بـوده اسـت. در ایـران نیـز دیـن در رسـانه ها حضـور پررنگـى دارد؛ امـا 
رابطـۀ بیـن روزنامه نـگارى و دیـن کمتـر موردتوجـه پژوهشـگران قرار گرفته اسـت. ایـن پژوهش به 
دنبـال توصیـف و تبییـن روزنامه نـگارى دین به عنـوان یک سـبک روزنامه نگارى در فضاى رسـانه اى 
ایـران اسـت؛ بـراى ایـن منظـور به بررسـى اخبـار دینـى در خبرگزارى هاى رسـمى کشـور پرداخته و 
سـعى مى کنـد روزنامه نـگارى دیـن را از دو منظـر سـبک (فـرم) و مضمـون توصیف نماید. بـراى این 
منظـور از روش تحلیـل محتـواى کمـى در ایـن پژوهـش اسـتفاده شـده اسـت. نتایج نشـان مى دهد 
کـه روزنامه نـگارى دیـن در ایـران عمدتـًا داراى ویژگى هـاى ذیـل اسـت؛ سـخت خبر، داراى سـبک 
روزنامه نـگارى عینـى، همـراه با تیتر اسـتنباطى، اسـتفاده از روش هـرم وارونه، بـا ارزش خبرى تازگى 
و رویکـردى تبلیغـى. همچنیـن ازنظـر مضامیـن این سـبک از روزنامه نگارى بیشـتر به ابعاد سیاسـى، 
اجتماعـى و مناسـکى دیـن مى پـردازد که گفتمان سـنتى نسـبت بـه دین را اتخـاذ مى نمایـد. گفتمان 
دیـن سـنتى  کـه بـه جنبه هـاى اجتماعـى دیـن تأکیـد دارد مثـل امـر بـه  معـروف و نهـى از منکـر و 

مناسـک بـزرگ جمعـى مثـل نماز عیـد فطر.
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مقدمه
رابطۀ میان دین و رسانه، پیشینه اى همسان با تاریخ رسانه ها دارد. اولین کتاب چاپى جهان که 
در سال 1453 از سوى گوتنبرگ منتشر شد، انجیل بود (قادرى، 1391: 15). همین طور دین در 
طول تاریخ رسانه هاى خبرى وجود داشته است، زیرا موضوعات مربوط به دین همیشه بخشى 
از گفتمان هاى روزنامه نگارى بوده اند. در حال حاضر، آن ها به طور گسترده در روزنامه نگارى در 
سراسر جهان موردتوجه قرار مى گیرند و در بخش هاى جدایى ناپذیر تمام ژانرهاى روزنامه نگارى 
موجود هستند، به عنوان مثال روزنامه هاى چاپى، رادیو، تلویزیون و اخبار اینترنتى هم در سطح 
Zeiler, Radde-) مى پردازند  دین  به  مربوط  مضامین  به  جهانى  سطح  در  هم  و  محلى 
Antweiler, 2021: 3). رسانه ها با گزارش، تفسیر، تحلیل و قضاوت به تحول دین کمک 

.(Gärtner, Gabriel and Reuter, 2012: 16) مى کند
دین، دیگر به ستون هاى دینى مخصوص یا روزنامه هایى با مختصات دینى خاص محدود 
از  مى شود.  داده  پوشش  اصلى،  جریان  خبرى  رسانه هاى  گزارش هاى  در  مرتب  بلکه  نیست؛ 
و  تعریف  قدرت  در  که  است  تغییراتى  بازتاب  دین  به  مطبوعاتى  توجه  افزایش  نهادى،  منظر 
در  فعال  به طور  روزنامه نگارى   .(172 (هاروارد، 1399:  است  شده  ایجاد  دینى  چارچوب بندى 
ساخت ادراکات اصلى سنت هاى دینى نقش دارد. رسانه هاى خبرى در عمل خود را به گزارش 
حقایق عینى محدود نمى کنند؛ بلکه به صنایع افکار سازى در جامعه تبدیل شده اند. آن ها بخشى 
اساسى از فرآیند تعیین دستور کار عمومى محسوب مى شوند (McCombs, 2004). رسانه ها، 
اطالعات  از  مهمى  منبع  به عنوان  دینى  بازنمایى هاى  مختلف  انواع  توزیع کنندۀ  به عنوان  هم 
و  مى گذارند  تأثیر  دین  رسمى  نهادهاى  بر  هم  مى شوند،  تلقى  دین  به  مربوط  تجربه هاى  و 
(هاروارد،  مى کنند  چارچوب بندى  فرهنگ عامه  متفاوت  گونه هاى  اساس  بر  را  دین  همچنین 

.(162-165 :1399
در ایران نیز به جهت وجود حکومت دینى و توجه به دین در ساختارهاى اجتماعى، سیاسى 
و فرهنگى جامعه، دین در رسانه ها و به طور خاص در روزنامه ها حضور پررنگى دارد. رسانه هاى 
خبرى بخشى از اخبار خود را به آن اختصاص مى دهند و صفحاتى با این عنوان وجود دارد. 
على رغم گستردگى حضور مضامین دینى و توجه به دین در رسانه هاى خبرى ایران، این حوزه 
به عنوان یک حوزۀ تحقیقاتى ذیل حوزۀ دین و روزنامه نگارى کمتر موردتوجه قرار گرفته است. 
رابطۀ بین روزنامه نگارى و دین مورد مداقۀ پژوهشگران نبوده و روزنامه نگارى دین به عنوان 
یک «سبک روزنامه نگارى» با ویژگى ها و مضامین موردنظر خود شناسایى نشده است. در این 
تحقیق تالش مى شود «روزنامه نگارى دین» به عنوان یک حوزۀ گسترده در رسانه هاى خبرى 
مورد تحلیل و بررسى قرار گیرد و توصیف دقیقى از این سبک روزنامه نگارى به دست آید. 
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همچنین توجه به مضامین و نحوه ى مواجهه رسانه هاى خبرى به دین و مقوالت مرتبط با 
آن موردتوجه این پژوهش است تا از این طریق شمایى کلى از روزنامه نگارى دین در ایران از 
دو منظر شکلى و محتوایى ارائه گردد. براى این بررسى پنج خبرگزارى  رسمى و دولتى کشور 
در نیمه دوم سال 1399 موردمطالعه قرارگرفته اند. به جهت دستیابى به تحلیلى به روز و نو از 
شرایط فعلى روزنامه نگارى دین در کشور، خبرگزارى ها در جدیدترین زمان یعنى سال 1399 
روشن  به صورت  تحقیق  این  بنابراین  است؛  گردیده  تحلیل  و  بررسى  پژوهش)  انجام  (سال 
درصدد پاسخ به دو سؤال است: روزنامه نگارى دین در ایران به لحاظ سبک روزنامه نگارى چه 
مختصات و ویژگى هایى دارد؟ روزنامه نگارى دین در ایران به لحاظ محتوایى چه مضامینى و 

رویکردهایى را موردتوجه قرار مى دهد؟

پیشینۀ پژوهش
این حوزه در ابتدا مدیون ادوارد سعید است که کار اصلى وى در زمینۀ شرق شناسى به جلب 
توجه به موضوعات بازنمایى دین کمک کرد. بیشتر تحقیقات موجود در زمینۀ روزنامه نگارى 
توجه  ایاالت متحده،  در   .(Donnelly & Inglis, 2010) است  شده  انجام  آمریکا  در  دین  و 
به این زیرشاخه در دهه 1980 و در اثر جودیت بودنبام ریشه دارد (S tou, 2012). با افزایش 
عالقه به رابطۀ بین دین و رسانه در دهۀ 1990، استوارت هوور، مارك سیلک و دیگران نیز 
همکارى در زمینۀ تحقیق در این زمینه را آغاز کردند. برخالف بودنبام که تحقیقات خود را 
از حوزۀ ارتباطات جمعى آغاز کرد، هوور از رشته مطالعات دینى خارج شد و از منظر مطالعات 
فرهنگى به این موضوع پرداخت. هوور تمرکز مطالعات فرهنگى خود را به تحقیقات رسانه اى 
و مذهبى اختصاص داد، به ویژه در تحقیقات خود در مورد دین در اخبار (1998) به تبیین مدل 

فرهنگ گرایى خود پرداخت.
بخشـى قابل توجهـى از ایـن پژوهش هـا بـه بازنمایـى اخبـار مرتبط بـا دیـن در روزنامه ها 
مى پـردازد. قدیمى تریـن پژوهـش در ایـن زمینـه متعلق بـه (Buddenbaum, 1986) اسـت. 
او در مقالـه خـود بـا عنـوان «روزنامه نـگارى دینـى جیمـز گـوردون بنـت» بـه بررسـى شـیوۀ 
روزنامه نـگارى جیمـز گـوردون بنـت مؤسـس روزنامه نیویـورك هرالـد مى پـردازد و از طریق 
تحلیـل محتـواى ایـن روزنامه، ماهیت پوشـش خبرى دینى او در طـول و بعد از جنگ اخالقى 
را تعییـن مى کنـد. (Mark Silk, 1998) تحلیـل محتوایـى روى اخبـار روزنامـه به منظـور 
شناسـایى موضوعـات دینى انجـام داد. (Kris tensen, 2000) در مطالعه پوشـش خبرى دین 
در روزنامه هـاى کشـورهاى اسـکاندیناوى نشـان مى دهـد که انـواع مختلـف اقتدارهاى دینى 
حضـور بسـیار محدودى در حوزۀ عمومى رسـانه ها و مجالس کشـورهاى اسـکاندیناوى دارند؛ 

روزنامه نگارى دین در ایران؛ تحلیل محتواى خبرگزارى هاى رسمى در سال 1399



126

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم
پاییز  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

و بیشـتر انـواع سـنتى تر و متعصبانه تـر بازنمایـى مى شـوند. (Hafez, 2002) کدهاى اخالقى 
را در اروپـا، آفریقـاى شـمالى، خاورمیانـه و آسـیا به عنوان راهى بـراى مبارزه با ایـن تصور که 
 Emech) .پوشـش مسـائل در مثلـث دیـن،   جنس و سیاسـت دشـوار اسـت، بررسـى مى کنـد
Hoower, 2010 &) شـیوه هاى نوظهـور جهانـى و گفتمـان تغییـرات اجتماعى واسـطه اى را 
ترسـیم مى کنـد. (Mancini & Shields, 2014) رسـوایى سوءاسـتفاده روحانیـون و انتشـار 
کارتون هـاى حضـرت محمـد را از اسـالم در اخبـار بررسـى اقتـدار دینـى همچون مسـیحیت 
هیـچ تأثیـر خاصـى بـر حـوزۀ عمومـى نمى گذارنـد امـا مقـاالت روزنامه هـا در نـروژ و سـوئد 
ممکـن اسـت گهـگاه بـراى مثـال در اعالن کنسـرت ها یـا آگهى هاى درگذشـت، مسـیحیت 
را به مثابـه بخشـى طبیعـى از زندگـى مـردم کردنـد کـه به عنـوان خبـر بـزرگ در سراسـر 
ایاالت متحـده در دهـۀ 2000 پوشـش داده شـد. بازنمایـى روزنامه نـگارى اسـترالیا از ایـن 
موضـوع معمـوًال بـر روى مـوارد عجیب وغریـب و غیرمعمـول تمرکـز مى کـرد. در ایرلنـد، 
 Cohen,) .«کلیسـاى کاتولیـک به عنوان یک موسسـه «بـد» نمایان شـد - در مقابل «مقـدس

2018) بـر گـزارش اخبـار مربـوط به دیـن در کشـورهاى مختلف تمرکـز دارد.
دومیـن بخـش از پژوهش هـا بـه بررسـى نقـش روزنامه نـگاران در روزنامه نـگارى دیـن 
پرداخته انـد. (S teele, 2011) در مصاحبـه بـا روزنامه نـگاران مسـلمان در مالـزى و اندونـزى 
بیـان مى کنـد کـه آن هـا ارزش هـاى جهانـى روزنامه نـگارى را بـا اصطالحـات اسـالمى را 
عملـى مى کننـد. همچنیـن عدالـت را به عنـوان ایدئولـوژى اصلـى روزنامه نـگارى در اسـالم 
بیـان مى دارنـد. (Muchtar. at all, 2017) چشـم انداز روزنامه نـگارى در کشـورهاى داراى 
اکثریـت مسـلمان را بررسـى کردنـد. نویسـندگان اسـتدالل مى کننـد کـه در ایـن کشـورها، 
روزنامه نـگاران تمایـل دارنـد کـه نقـش خـود را در ارتبـاط بـا چند اصل اسـالمى بیـان کنند: 
حقیقـت و حقیقت گویـى (حـق)، تعلیـم و تربیـت (تبلیـغ)، جسـتجوى بهترین هـا بـراى منافع 
عمومـى (مصالـح) و اعتـدال. ایـن اصـول بـا نقش هـاى متمایـز ژورنالیسـتى مرتبط هسـتند. 
روزنامه نـگاران ایـن کشـورها خیلـى بیشـتر از جوامـع دیگـر خـود را عامـل هدایـت فرهنگى 
اجتماعـى و گفتگـوى عمومـى مى داننـد. همچنیـن آن هـا اسـتدالل کردنـد کـه جهان بینـى 
اسـالمى نسـبت بـه زمینۀ سیاسـى، اجتماعـى - فرهنگـى و اقتصادى کـه روزنامه نـگاران در 

آن کار مى کننـد، در نقـش آن هـا به عنـوان روزنامه نـگار تأثیرگـذار کمتـرى دارد.
 به رغم اینکه اخبار و متون دینى بسیارى در روزنامه ها و خبرگزارى هاى ایران چاپ و منتشر 
مى گردد اما هیچ پژوهشى چه به صورت مقاله و چه پایان نامه تابه حال در زمینه روزنامه نگارى 

دین انجام نگرفته است.
مبانى نظرى پژوهش
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رسانه اى شدن دین
حضورگسترده رسانه ها در تمام وجوه زندگى روزمره و در حوزه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، 
سیاسى و اقتصادى مفهوم جدیدى به نام «رسانه اى شدن» را در علوم اجتماعى و ارتباطات پدید 
آورده است. «رسانه اى شدن» یک روند طوالنى مدت از تغییر نهادهاى اجتماعى و شـیوه هاى 
تعامل در فرهنگ و جامعه بوده که به واسطۀ اهمیت روزافزون رسانه ها در تمام سـطوح اجتماع 
به  رسانه اى  خاص  موارد  از  را  خود  توجه  کانون  رسانه اى شدن،  مطالعات  مى آید.  به  وجود 
دگرگونى هاى ساختارى رسانه ها در جامعه و فرهنگ معاصر تغییر مى دهد؛ لذا در این مطالعات، 
فراگیر  حضور  به  واکنش  در  فرهنگى  فرایندهاى  و  اجتماعى  نهادهاى  ماهیت»  «تغییر  نحوۀ 

رسانه ها درك و تحلیل مى شود (هاروارد، 1399: 8-13).
یکى از حوزه هاى مهم مطالعات رسانه اى شدن به تأثیر رسانه ها بر کردارها، باورها و نهادهاى 
دینى مى پردازد. نظریه پردازان، رسانه اى شدن دین را بخشى از فرایند تدریجى سکوالر شدن در 
جامعه مدرن متأخر دانستند. فرایندى تاریخى که به موجب آن رسانه ها بسیارى از عملکردهاى 
اجتماعى را به عهده گرفتند که پیش تر از سوى نهادهاى دینى انجام مى شد. آیین ها، عبادات، 
عزادارى و جشن ها، همگى فعالیت هایى هستند که پیش تر بخشى از دیِن نهادینه شده محسوب 
درکى  آوردن  به دست  براى  آمده اند.  در  رسانه ها  تصاحب  به  حدودى  تا  اکنون  اما  مى شدند 
حائز  مسئله  این  بر  تأکید  مى کنند،  ایفا  دین  در  مدرن  رسانه هاى  که  نقشى  از  جامعه شناختى 
اهمیت است که رسانه ها تنها به بازنمایى و گزارش مسائل دینى نمى پردازند بلکه ایده ها و 

اقتدار نهادهاى مذهبى را تغییر مى دهند (هاروارد، 1399: 158-159).
که  مى کند  بیان  وى  است.  کرده  مطرح  را  دین»  «رسانه اى شدن  نظریۀ  هاروارد  استیگ 
رسانه اى شدن دین، نوع تازه اى از دین نیست بلکه وضعیت جدیدى است که در آن، قدرِت تعریف 
دین و عمل به آن تغییر کرده است (هاروارد، 1399: 24). دین رسانه اى شده، مبین این واقعیت 
است که رسانه، تنها مجرایى نیست که چیزى از طریق آن ظهور کند بلکه خود آن نیز مى تواند 
تغییراتى در محتوا به وجود آورد و درواقع رسانه مبتنى بر فرهنگى است که در جامعه وجود دارد و از 
طریق آن فرهنگ، دین را بازتولید مى کند (فرهنگى و جامع، 1389: 154). در مورد دین، رسانه ها 
به عنوان کانال ها، زبان ها و محیط ها باعث ایجاد تغییرات در مقدار، محتوا و جهت پیام هاى دینى 
در جامعه شده و درحالى که بازنمایى دین را تغییر مى دهند، اقتـدار نهادینه شده ادیان را به چالش 
کشیده و جایگزین مى کنند؛ لذا از منظر هاروارد دین نمى تواند جدا از رسانه ها موردمطالعه قرار 
گیرد. دین نهادى است که از طریق فرآیند «رسـانه اى شدن»، به طور فزاینده اى از منـطق حاکم 
بر رسانه ها تأثیر مى گیرد (فرهنگى و جامع، 1389: 37). رسانه ها از طریق فرایند رسانه اى شدن در 
چند سطح بر دین اثر مى گذارند و آن را تغییر مى دهند. آن ها بر اقتدار نهاد دینى، محتواى نمادین 

روزنامه نگارى دین در ایران؛ تحلیل محتواى خبرگزارى هاى رسمى در سال 1399
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روایت هاى دینى، باور و اعمال دینى تأثیر مى گذارند.
هاروارد با بهره بردن ازنظریۀ جاشوا میروویتز، سه شیوۀ مختلف تأثیرپذیرى دین از رسانه ها 

را مطرح مى کند:
بر  دین  که  است  آن  بیانگر  زبان  به مثابه  رسانه ها  گرفتن  نظر  در  زبان ها؛  به مثابه  رسانه ها   .1
اساس گونه هاى فرهنگ عامه چارچوب بندى مى شود. دین از طریق زبان فرهنگ عامه در 
رسانه ها هر چه بیشتر به سمت سرگرمى و تأمین عالیق مصرف کننده متمایل شده است و 

به طورکلى رهیافت ها نسبت به دین شخصى تر شده است.
2. رسانه ها به مثابه محیط ها؛ در این حوزه توجه برنهادهاى رسانه اى مختلف و رابطۀ آن ها با دین 
خواهد بود. براى مثال مطبوعات چاپى موجب اشاعۀ اندیشه هاى علمى در جامعه شدند و 
نظارت کلیسا بر دسترسى افراد به متون دینى را تضعیف کردند. درحالى که رسانه هاى شبکه اى 

عالوه بر نقش تأمین اطالعات، هم زمان به مهم ترین راویان خود جامعه نیز تبدیل شده اند.
بازنمایى هاى  مختلف  انواع  توزیع کننده  رسانه ها  موضع  این  در  مجراها؛  به مثابه  رسانه ها   .3
به  مربوط  تجربه هاى  و  اطالعات  از  مهم  منبعى  به  رسانه ها  طریق  این  از  هستند.  دینى 
دین بدل مى شوند. به طورکلى رسانه ها سه نوع مختلف دین را توزیع مى کنند: رسانه دینى، 

روزنامه نگارى دربارۀ دین و دین معمولى و عادى (فرهنگى و جامع، 1389: 162-165).
روزنامه نگارى دین

روزنامه نگارى قدیمى ترین حوزۀ فعالیت رسانه اى محسوب مى شود و قدمت دین به اندازه 
قدمت زندگى بشر در زمین بوده اما حوزۀ اشتراك روزنامه نگارى و دین پژوهى یک حوزۀ نسبتًا 
مى گیرد:  سرچشمه  متفاوت  تحقیق  الگوى  دو  از  دین  و  روزنامه نگارى  تحلیل  است.  متأخر 
پسا اثبات گرایى و فرهنگ گرایى. روزنامه نگارى و دین پژوهِى پسااثبات گرا، استدالل مى کند که 
مباحث دینى در حال حاضر پیچیده است و بنابراین با ساده سازى، محققان مى توانند به توضیح 
موضوع براى مصرف گسترده کمک کنند اما رویکرد فرهنگى تالش براى ساده جلوه دادن 
دین را مناسب نمى داند و معتقد است بهتر است دین را همان طور که هست بازنمایى کنیم 

.(Perreault, 2019)
و  است  کرده  کار  بسیار  رسانه ها  درك  تقویت  براى  فرهنگى  مطالعات  فرهنگى:  پارادایم 
همچنین با افزایش درجه اى که دین را به عنوان فرهنگ تلقى مى کند، درك نظرى از دین و 
رسانه هاى جمعى را افزایش مى دهند. رویکرد فرهنگ گراى هوور به مطالعات دین و رسانه 
امروزه تبدیل به رویکرد غالب در تحقیقات رسانه و دین شده است. هوور در این دیدگاه دین 
را به طور فزاینده اى به عنوان ساختارى فرهنگى در نظر مى گیرد (Hoover, 2002) و کاوش 
در سبک هاى زندگى مردم را براى کاوش دین ارزش مند مى داند. این رویکرد اجازه مى دهد 
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فرهنگ گرایانه  رویکرد  کند.  مشاهده  رسانه ها  در  هست»  که  «همان طور  را  دین  محقق  که 
و  دریافت  نحوۀ  یعنى  دارند؛  افراد  براى  رسانه ها  که  اسـت  اجتماعى  معناهاى  جستجوى  در 
درك رسانه ها و پیام هاى مختلفى که در زندگى خصوصى افراد و به طور بـالقوه در زمینه هاى 
 .(Lundby, 2012: 230) مى گیرند  قرار  استفاده  مورد  اجتماعى  و  فرهنگى  زندگى  دیگر 
فرهنگ گرایى تأکید بر تجربیات زندگى روزمره دارد و در مقابل شیوه هاى کمى، به شیوه هاى 
کیفى متوسل مى شود. تأکید بر فرهنگ در مطالعات رسانه ها دقیقًا ناشى از ریشه هاى الگوهاى 
جدید در مطالعه دین است، به ویژه عالقه به فرهنگ هاى زیسته شده، امور روزمره و فرایندهاى 
معانى  دینى  پژوهش هاى  جدید  الگوى  در  که  است  چیزى  همان  زیادى  حد  تا  معناسازى 

به دست آمده نام گرفته است (جوادى یگانه و عبداللهیان، 1386: 466).
پسا اثبات گرایى  که  مى کند  استدالل   (Buddenbaum, 2002) پسااثبات گرایى:  پارادایم 
به عنوان یک روش علوم اجتماعى با وادار کردن ما به ارائه تعاریف مفهومى و عملیاتى روشن از 
مفاهیم و ساختارهاى پیچیده مانند دین و رسانه، سردرگمى و سوءتفاهم را از بین مى برد. این 
رویکرد نسبت به روزنامه نگارى و دین به محقق این امکان را مى دهد تا الگوهایى را ایجاد کند و 
روابط على را کشف و پیش بینى کند. در این رویکرد، بودنبام خاطرنشان مى کند که نظریه ها باید 
به عنوان نقطه شروع تحقیق مورد استفاده قرار گیرند، اما هرگز نباید توضیح کامًال دقیق و واقعى از 
چگونگى وقوع، وجود و ادامه حیات تلقى شود (Buddenbaum, 2002: 20). از منظر آکادمیک، 
چارچوب یک رویکرد تصادفى براى تحقیقات روزنامه نگارى و دین است به این دلیل که هم با 
روش کیفى و هم کمى عملیاتى شده است. ایده اصلى چارچوب بندى این است که چهارچوب هاى 
خاصى وجود دارد که در آن ها درباره دین بحث مى شود و مى تواند بر نحوۀ درك دین تأثیر بگذارد. 
این چارچوب ها نتیجه انتخاب کلمه، لحن و منبع آن است. به تعبیرى، چارچوب براى تشخیص 
آنچه گفته مى شود و همچنین آن چه گفته نمى شود است. چارچوب بندى ازاین جهت مفید است 
که نه تنها به عنوان یک تئورى بلکه به عنوان یک روش نیز عمل مى کند که بیان مفاهیم عملى 
آن به ویژه روى سواد مذهبى نیز آسان است. این خط تحقیق اغلب بر اساس کار جودیت بودنباوم 
در روزنامه نگارى و دین استوار است. بودنباوم بیان مى کند که پسااثبات گرایى؛ 1. میان رشته اى 
است،2. شواهد را از طریق چندین روش شناسى و روش به صورت مثلث سازى مى کند، 3. این 
واقعیت را نشان مى دهد که دین و رسانه متغیر هستند،4. چشم اندازهاى بیرونى و درونى را در 

تنظیم مطالعات مربوط به دین در نظر مى گیرد و 5. منوط به تکثیر، شرح یا تکذیب است.
روزنامه نگارى دینى استیگ هاروارد: بیان مى کند که در خالل چند دهه گذشته، رسانه هاى 
خبرى بسیارى از کشورها به مسائل دینى توجه بیشترى کرده اند. دین، دیگر به ستون هاى دینى 
مخصوص یا روزنامه هایى با مختصات دینى خاص محدود نیست؛ بلکه مرتب در گزارش هاى 
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130

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم
پاییز  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

رسانه هاى خبرى جریان اصلى پوشش داده مى شود. از منظر نهادى، افزایش توجه مطبوعاتى 
به دین بازتاب تغییراتى است که در قدرت تعریف و چارچوب بندى دینى ایجاد شده است.

رسانه هاى خبرى در عمل خود را به گزارش حقایق عینى محدود نمى کنند؛ بلکه به صنایع 
افکار سازى در جامعه تبدیل شده اند. آن ها بخشى اساسى از فرآیند تعیین دستور کار عمومى 
مسائل  از  خاص شان  چارچوب بندى  طریق  از  و  (McCombs, 2004)؛  مى شوند  محسوب 
مختلف به تولید افکار و واقعیت هاى اجتماعى مى پردازند، نه اینکه تنها افکار و واقعیت هاى 
موجود را بازتاب دهند. روزنامه نگارى بخشى از حوزۀ وسیع تر فرهنگ عمومى است و به عنوان 
کسب وکارى تجارى تنها وسیله اى براى تأمل عمومى محسوب نمى شود بلکه منبع سرگرمى 
چارچوب بندى  بنابراین  (Hartley, 2009)؛  هست  نیز  عمومى  تمایل هاى  براى  صدایى  و 
دین در رسانه هاى خبرى نه فقط از ارزش هاى حرفه اى روزنامه نگارى که از همراهى آن ها با 

گفتمان هاى غالب در جامعه و همچنین از تقاضاى مخاطبان نیز تأثیر مى پذیرد.
رسانه هاى خبرى به همین ترتیب بر بازنمایى هاى دین تأثیر مى گذارند؛ آن ها اینکار را نه 
از طریق موضع گیرى متعصبانه دینى بلکه با حفظ فاصله از دین و چارچوب بندى آن به شکلى 
به  بخواهند  دینى  سازمان هاى  چنانچه  مى دهند.  انجام  روزنامه نگارى  باارزش هاى  هماهنگ 
مطبوعات دسترسى داشته باشند باید خود را با الزامات رسانه هاى خبرى تطبیق دهند؛ بنابراین 
به طورکلى آن ها باید خود را حداقل با دو منطق اصلى روزنامه نگارى تطبیق دهند: معیارهاى 
ارزشمندى خبرى و نقش منابع. اقدام ها و پیام هاى سازمان ها و کنشگران منفرد دینى براى 
راهیابى به خبرها، باید ارزش خبرى داشته باشند؛ یعنى باارزش هاى خبرى روزنامه نگارى نظیر 
اهمیت اجتماعى، ربط داشتن به مسائل روز، شدت و غیره جور دربیایند. درنتیجه مسائل دینى 
که در آن ها، تعارض منافع آشکارى وجود ندارد، صرف نظر از اینکه خود اجتماع دینى چقدر آن ها 

را به عموم مردم مرتبط بداند، به طورمعمول به خبر تبدیل نخواهند شد.
سازمان ها و کنشگران منفرد دینى هنگام گفتگو با روزنامه نگارها نمى توانند از ژانرهاى ارتباطى 
(موعظه، دعا و ...) یا هنجارهاى اعتبار دینى (ارجاع به متون مقدس) مخصوص خودشان استفاده 
کنند. آن ها باید قواعد روزنامه نگارى مدرن و سکوالر را رعایت کنند. براى آنکه صداى شان در حوزۀ 
عمومى رسانه هاى خبرى به گوش برسد، باید شیوۀ خبرسازى و ایفاى نقش منبع خبرى را بیاموزند. 
روزنامه نگارى دربارۀ دین توانایى کنشگران دینى را براى تعریف دین و چارچوب بندى مسائل دینى 
در حوزۀ عمومى به چالش مى کشد. همچنین از منظر تعهد روزنامه نگارى، رسانه هاى خبرى اغلب 
به ابزارى براى نوسازى دینى تبدیل مى شوند یعنى هنجارها و رفتارهاى غیرقابل قبول و نقدهایى را 

مشخص مى کنند که به هنجارها و رفتارهاى دینى وارد است (هاروارد، 1399: 174-176).



131

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم

پاییز  1401

روش  پژوهش
محتواى کمى براى  از روش تحلیل  ایران،  روزنامه نگارى دینى در  بررسى  این تحقیق براى 
تحلیل پایگاه هاى خبرى استفاده کرده است. تحلیل محتوا یکى از روش هاى مرسوم در ارتباط 
فن  مى کند،  تعریف  برلسون  که  همان طور  کمى  محتواى  تحلیل  است.  جمعى  رسانه هاى  با 
پژوهشى براى توصیف عینى منظم و کمى محتواى آشکار پیام است. شرط عینى بودن و منظم 
بودن، تکرارپذیرى آن را ممکن مى کند. تکرار پذیرى یک فرایند مستلزم آن است که قواعد 
حاکم بر آن صریح و روشن بوده، براى همه واحدهاى تحلیل به طور یکسان قابل اعمال باشد 
(کریپندورف، 1391: 26). ازجمله محاسن تحلیل محتوا این است که بر پایایى و روایى تأکید 
دارد و گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده هاى استخراج شده از متن را فراهم مى کند. این 
تحقیق نیز چون به بررسى متون مى پردازد از روش تحلیل محتوا براى ارائه پاسخ هاى عینى و 

کمى به سؤاالت تحقیق استفاده کرده است.
اولین کار در هر تحقیق تجربى تعیین آنچه باید مشاهده و ضبط شود است که آن ها «داده» 
مى گردد  تعیین  تحلیل  براى  واحدى  و  مى شوند  واحدبندى  داده ها  محتوا  تحلیل  در  هستند. 
(کریپندورف، 1391: 73). واحد تحلیل این پژوهش هر خبر خبرگزارى هاست؛ هر خبرى که در 
هر خبرگزارى ذیل عنوان خبر دینى مشخص شده است. منظور از خبر دینى و معیار انتخاب 
خبر دینى اخبارى است که در خبرگزارى ها در سرویس هاى مرتبط با دین قرار گرفته اند. این 

سرویس ها در خبرگزارى ها بدین صورت بود:
مهر: سرویس دین و آیین

ایسنا: سرویس فرهنگى و هنرى بخش دین و اندیشه؛
و  مسجد  مقاومت،  و  حماسه  دینى،  فعالیت هاى  و  قرآن  بخش  فرهنگ  سرویس  فارس: 

هیئت، حج و زیارت و وقف
باشگاه خبرنگاران جوان: سرویس فرهنگى و  هنرى بخش قرآن و عترت

خبرآنالین: سرویس دین و اندیشه
براى شروع کار تحلیل محتوا و براى اطمینان از روایى پژوهش ابتدا کدنامه اى مشخص 
و تعریف شد و کدگذاران در رابطه با تعریف متغیرها و شاخص ها به توافق رسیدند. توافق بین 
کدگذاران با انجام کدگذارى روى 45 خبر که معادل 12 درصد از داده هاى کل بودند انجام 
شده است. بخشى از متغیرهاى این کدنامه و تعاریف عملیاتى براى اجراى پژوهش موردنظر، با 
استفاده از ادبیات تحقیق و مراجعه به منابع و نظریات روزنامه نگارى و نیز بررسى پژوهش هاى 
مرتبط استخراج شده است. بخش دیگر مؤلفه ها حین بررسى متن و بامطالعه استقرایى اخبار 
خبرگزارى ها و در میدان پژوهش حاصل شد. پس از تهیۀ کدنامه متن خبرها مورد تحلیل قرار 
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گرفت و کدگذارى شدند و به این ترتیب اعتبار صورى در این پژوهش حاصل شده است.
متغیرهایى که در کدنامه قرار گرفته اند شامل نوع تیتر، نوع متن خبر، سبک خبرنویسى، 
ساختار خبر اعم از نرم خبر یا سخت خبر بودن، ارزش هاى خبرى، شیوۀ روزنامه نگارى، کالن 
موضوع متن خبر، گفتمان خبرى و رویکرد متن است که در هر خبر موردبررسى قرار گرفته 

است. این متغیرها همان طور که در جدول 1 نشان داده شده تعریف عملیاتى شده است.
جدول 1. کدنامه و تعاریف عملیاتى متغیرهاى پژوهش

نوع تیتر1

مصاحبه هــا،  ســخنرانى ها  مهــم  قســمت هاى  از  تیتــر  ایــن  نقلــى:  تیتــر 
اطالعیه هــا یــا بیانیه هــاى افــراد، ســازمان ها، مؤسســات و وزارتخانه هــا گرفتــه 

مى شــود.

از  روزنامه نــگار  درســت  و  واقعــى  برداشــت  تیتــر  ایــن  اســتنباطى:  تیتــر 
ــدون فعــل هســتند.  ــوًال ب ــا معم ــوع تیتره ــن ن ــر اســت. ای ــف خب قســمت هاى مختل
تیترهــاى اســتنباطى هیــچ گاه به صــورت نقل ِقــول مســتقیم نوشــته نمى شــود.

تیتــر چکشــى: ایــن نــوع تیتــر باهــدف تهییــج خواننــده از دهــه چهــل 
ــه  ــک کلم ــت نمایى ی ــاهد درش ــر ش ــوع تیت ــن ن ــد. در ای ــران ش ــات ای وارد مطبوع

جذب کننــده بــه همــراه یــک جملــه و یــک عکــس در کنــار آن هســتیم.

ــت  ــه دس ــى ب ــى و تلفیق ــد موضوع ــاى چن ــر از خبره ــوع تیت ــن ن ــره: ی دوتیت
ــر  ــر مى شــود. ازنظــر ســاختارى در ســطر اول تیت ــن دو موضــوع تیت ــد و بنابرای مى آی
ــا فعــل ختــم  بایــد حالــت مصــدرى داشــته و بــدون فعــل باشــد و ســطر دوم بایــد ب
ــر تحکــم بیشــترى  ــردن تیت ــر ک ــر روشــن تر و واضح ت ــالوه ب ــى ع ــل پایان شــود. فع

ــد. ــه آن مى ده ــز ب نی

ــکار  ــج اف ــان، تهیی ــات مخاطب ــن احساس ــر برانگیخت ــن تیت ــى: در ای ــر اقناع تیت
عمومــى، زمینه ســازى ایجــاد یــک جریــان، تحــت تأثیــر قــرار دادن گروهــى خــاص و 
به طورکلــى تبلیــغ غیرمســتقیم و حرفــه اى درپوشــش انتقــال اطالعــات اســت. معمــوًال 
در تیترهــاى اقناعــى، رگه هــاى سیاســى و القایــى، آشــکارا یــا پنهانــى وجــود دارنــد.

تیتــر غیرمتعــارف: به طــور اســتثنا و بــا تأکیــد بــر اضافــه از واژه هــاى تمثیلــى و 
اســتعاره اى در مــورد برخــى اخبــار و گزارش هــا بــه کار مــى رود.

ــى  ــش منف ــث واکن ــرا باع ــد زی ــؤالى باش ــر س ــد تیت ــوًال نبای ــؤالى: معم ــر س تیت
خواهــد شــد. گاهــى مى تــوان از تیتــر ســؤالى اســتفاده کــرد ولــى بایــد نوعــى خبــر 

ــود داشــته باشــد. در آن وج

ــر نویســى نوشــتن فعــل منفــى درســت نیســت  ــر منفــى: طبــق اصــول تیت تیت
ــر محســوب مى شــود در  ــداد و خب ــى، خــود، روی ــى هنگامى کــه وقــوع نیافتــن فعل ول

ــلطانى، 1394). ــرد (س ــتفاده ک ــى اس ــل منف ــوان از فع ــى مى ت ــن وصف چنی

ــن  ــوند در ای ــده نش ــرده گنجان ــته بندى هاى نام ب ــه در دس ــى ک ــایر: تیترهای س
ــد. ــاى مى گیرن ــه ج مقول
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نوع متن خبر2

ــرى  ــد ارزش خب ــا چن ــک ی ــه ی ــى از واقعیت هاســت ک ــى علم ــر: خبرگزارش خب
ــر عوامــل درون ســازمانى و عوامــل برون ســازمانى شــکل  داشــته باشــد و تحــت تأثی

ــد، 1390). ــه باشــد (ناهی گرفت

مصاحبــه: مصاحبــه در ژورنالیــزم عبــارت از یــک گفتگــوى پــالن شــده اســت نــه 
خودبه خــودى. ایــن گفتگــو جهــت کســب اطالعــات و معلومــات بــراى شــنوندگان، در 
ــاز،  ــرار داده مى شــود کــه داراى آغ ــز هــدف ق ــه یــک موضــوع بحث برانگی ــاط ب ارتب
ــه  ــوده ک ــتوار ب ــؤاالت اس ــیدن س ــاس پرس ــر اس ــه ب ــت. مصاحب ــام اس ــط و انج وس
جهــت بــه دســت آوردن معلومــات در مــورد موضوعــات مهــم در یــک واقعــه، بــراى 
برمــال ســازى اشــخاص و افشــا کــردن رازهــا و بــراى فرســتادن پیام هــاى مســتقیم 
ــده و  ــک مصاحبه کنن ــۀ ی ــر مصاحب ــود. در ه ــه مى ش ــر گرفت ــان در نظ ــه مخاطب ب
دو  مصاحبه شــونده،  چنــد  یــا  دو  و  مصاحبه کننــده  یــک  مصاحبه شــونده،  یــک 
یــا چنــد مصاحبه کننــده و یــک مصاحبه شــونده و چنــد مصاحبه کننــده و چنــد 

مصاحبه شــونده، اشــتراك مى داشــته باشــند (ص.ن.ب، 1390).

ــائل دور از  ــات و مس ــد جزیی ــه مى کوش ــر ک ــه خب ــط یافت ــکل بس ــزارش: ش گ
ــا تشــریح عناصــر  دســترس در یــک خبــر صــرف را بــراى خواننــده بازگــو کــرده و ب
ــان  ــه را نش ــترین توج ــه بیش ــرا و چگون ــر چ ــه دو عنص ــژه ب ــف، به وی ــرى مختل خب

ــى، 1396). ــت (فرقان ــتقیم واقعیت هاس ــر غیرمس ــزارش هن ــد. گ ده

یادداشــت: معمــوًال یادداشــت اظهارنظــر فــرد در مــورد موضــوع معیــن و 
مشــخص اســت کــه در ابتــداى یادداشــت بــا یــک تیتــر کوتــاه مشــخص مى شــود. در 
ــًا  ــد صرف ــا پیشــنهاد نیســت و مى توان ــه راه حــل ی ــه ارائ ــزم ب یادداشت ها، نویســنده مل

ــان کنــد (اســالمى، 2020). ــداد خبــرى بی نظــر خــود را در مــورد یــک روی

مقالــه: مقالــه نوعــى نــگارش اندیشــه یــا همــان اندیشــه مکتــوب اســت و مقالــه 
ــرى  ــا اســتفاده از موضــوع خب ــده، فکــر و نظــر ب ــگارش و توســعه عقی ــى، ن مطبوعات
ــاز  ــى و ایج ــت نظــم منطق ــا رعای ــح نویســندگى ب ــاى صحی ــرى از روش ه و بهره گی
اســت. تفــاوت عمــده مقالــه مطبوعاتــى بــا مقالــه انشــایى در 2 نکتــه اســت: ایجــاز و 
کوتاهــى، خبــرى بــودن. مقالــه داراى وحــدت موضــوع، وحــدت زمــان، وحــدت مــکان، 

انســجام و اســتنتاج اســت (ســاعد نیــوز، 1399).

ــانه هاى  ــه در رس ــوع مقال ــتفاده ترین ن ــن و مورداس ــرمقاله مهم تری ــرمقاله: س س
جمعــى و به خصــوص رســانه هاى مکتــوب اســت. هــر روزنامــه یــا مجلــه بــا 
ــته  ــى نداش ــرمقاله در آنجای ــه س ــر نشــریه اى اســت ک ــود. کمت ــاز مى ش ــرمقاله آغ س
ــدگان نشــریه اســت کــه از  ــد ایــن گردانن ــکار، نظــر و عقای ــه اف باشــد. ســرمقاله آئین
ــگارش ســرمقاله  ــًا رســالت یعنــى ن روى بى غرضــى در قالــب ســرمقاله مى آینــد. طبع
ــرات،  ــکار، نظ ــند اف ــادر باش ــه ق ــود ک ــته مى ش ــى گذاش ــده روزنامه نگاران ــه عه ب
ــارۀ مســائل مختلــف به خصــوص مســائل  دیدگاه هــا و مواضــع نشــریه و روزنامــه درب
سیاســى، فرهنگــى، اقتصــادى و اجتماعــى روز را در ســتون ویــژه ســرمقاله منعکــس 

کننــد (همــان).

ــن  ــوند در ای ــده نش ــرده گنجان ــته بندى هاى نام ب ــه در دس ــى ک ــایر: متن های س
ــد. ــاى مى گیرن ــه ج مقول
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3
سبک 

خبرنویسى

ــر بخش هــاى مختلــف  ــگارش خب ــراى ن ــه ب ــه: شــیوۀ ســبک هــرم وارون هــرم وارون
رویــداد بــر اســاس ترتیــب وقــوع و اهمیــت آن هــا نوشــته مى شــود. بــه ایــن  صــورت 
کــه مهم تریــن قســمت خبــر در ابتــداى خبــر مى آیــد و هــر چــه از ابتــداى خبــر دور 
مى شــویم از اهمیــت آن کاســته مى شــود به طورى کــه کم اهمیت تریــن قســمت 

ــرد. ــرار مى گی ــا ق ــر در انته خب

ــان  ــه هم ــب ب ــه مطال ــرم وارون ــبک ه ــالف س ــى برخ ــبک تاریخ ــى: در س تاریخ
صورتــى کــه بــه لحــاظ زمانــى تحقــق یافتــه اســت در غالــب خبــر ارائــه مى شــود. در 

ــردازد. ــه داورى نمى پ ــگار ب ــبک روزنامه ن ــن س ای

تاریخــى همــراه بــا لیــد: یکــى از شــیوه هاى مرســوم تنظیــم خبــر اســت همان گونــه 
کــه از نامــش پیداســت از دو جــزء لیــد و ســبک خبــرى تشــکیل شــده اســت.

ــم  ــورى تنظی ــر ط ــف خب ــمت هاى مختل ــبک قس ــن س ــگفت انگیز: در ای ــان ش پای
ــع  ــد. درواق ــه مى یاب ــیرین خاتم ــگفت انگیز و ش ــذاب ش ــه قســمت ج ــه ب ــود ک مى ش
فنــون خبــر در قســمت انتهــاى آن بــراى مخاطبــان گشــوده مى شــود. خبرهــاى کــه 
ــان  ــه کســب پای ــوان ب ــر مى ت ــتند بهت ــتثنایى هس ــب و اس ــرى عجی داراى ارزش خب

ــرد. ــم ک ــگفت انگیز تنظی ش

ــا ایــن تفــاوت کــه  ــا لیــد: همــان ســبک تاریخــى اســت ب ســبک تاریخــى همــراه ب
ــا لیــد به جــاى مقدمــه از لیــد اســتفاده مى شــود  در ابتــداى ســبک تاریخــى همــراه ب

ــرى، 1395). (صاب

ــذارى  ــدرن نام گ ــد ســبک خبرنویســى م ــنى را بای ــاعت ش ــنى: ســبک س ــاعت ش س
کــرد. ایــن ســبک، مــدل گســترش یافتــه ســبک «تاریخــى همــراه بــا لیــد» اســت. در 
ــنى  ــاعت ش ــبک س ــود. س ــر آورده مى ش ــروح تر و کامل ت ــى مش ــد کم ــن روش، لی ای
از یــک پــازل ســه تکــه تشــکیل شــده اســت. ابتــدا در قســمت بــاال، یــک لیــد چنــد 
ــم و  ــده و ک ــم ش ــه» تنظی ــرم وارون ــبک ه ــه «س ــه ب ــت ک ــم داش ــى خواهی پاراگراف
کیــف خبــر را خالصــه و مفیــد شــرح مى دهــد. در قســمت پائیــن یــک هــرم اســت 
کــه داســتان واقعــه را بــه ترتیــب تاریخــى گــزارش مى کنــد؛ و در وســط یــک جملــه 
ــد.  ــه هــرم تاریخــى متصــل مى کن ــه را ب ــارت آورده مى شــود کــه هــرم وارون ــا عب ی
بــه ایــن جملــه یــا عبــارت، جملــه چرخشــى the turn مى گوینــد (توکلــى، 1393).

گیــالس: ســبک خبــرى گیــالس بــا کمــى تفــاوت در ســاختار، شــبیه ســبک «ســاعت 
ــا  ــا یــک هــرم وارونــه شــروع مى شــود و ســپس ت شــنى» اســت. ایــن ســبک نیــز ب
قبــل از بخــش پایانــى بــه شــکل ترتیبــى و تاریخــى (ســبک هــرم) پیــش مــى رود و 
ــه پایــان مى رســد  ــا لیــد اســت، ب ــا عبــارت کــه مرتبــط ب ــه ی ــا یــک جمل معمــوًال ب

(همــان).

سایر: هر سبکى که جزو سبک هاى مذکور نباشد.
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4
ارزش هاى 

خبرى

شهرت: دربارۀ معروفیت و شهرت کسى صحبت مى شود. ارزش خبرى شهرت دربارۀ افراد 
شناخته شده است به طور طبیعى بیمارى، مرگ، ازدواج و به طورکلى رفتار و گفتار افراد 

مشهور اعم از شخصیت هاى سیاسى، فرهنگى، ورزشى و دیگر موارد را در برمى گیرد.

دربرگیرى: وقتى رویدادى روى عده زیادى از افراد در زمان حال یا آینده تأثیر داشته باشد، 
داراى ارزش خبرى دربرگیرى است. این دربرگیرى مى تواند تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم و 
چه مثبت و چه منفى بر روند زندگى و کار مردم داشته باشد و موجب نفع یا ضرر آن ها شود.

این  است.  مختلف  ملت هاى  و  گروه ها  افراد،  بین  درگیرى  و  اختالف  معناى  به  تضاد: 
جنگ،  قتل،  زلزله،  سیل،  اعتصاب،  یا  و  باشد  ایدئولوژیک  یا  فیزیکى  مى تواند  برخورد 

سوءاستفاده هاى مالى و جدال هاى سیاسى باشد.

تازگى: به معنى زمان وقوع خبر است. هیچ رویدادى نمى تواند بدون داشتن ارزش خبرى 
تازگى عنوان خبر را به خود اختصاص دهد؛ فاصله بین زمان وقوع رویداد و انتشار خبر 

شامل ارزش خبرى تازگى است.

مى دهند،  رخ  به ندرت  و  بار  اولین  براى  که  رویدادهایى  براى  خبرى  ارزش  این  استثنا: 
مصداق دارد.

افراد  شمار  میزان  هرچقدر  یعنى  است؛  زیاد  تعداد  و  فراوانى  معناى  به  مقیاس:  فراوانى 
درگیر رویداد یا تلفات جانى حادثه اى بیشتر باشد، اهمیت خبر فارغ از بحث هاى عاطفى 
بیشتر خواهد شد. ارزش خبر بزرگى به مواردى مثل میزان خسارت هاى مالى و جانى، 

میزان ظرفیت، میزان سرعت و یا کثرت افراد و… بستگى دارد.

مجاورت: ارزش خبرى مجاورت حاکى از مجاورت معنوى و جغرافیایى است. مجاورت 
کمتر  مخاطب  استقرار  محل  و  رویداد  وقوع  بین  فاصله  هرچقدر  اینکه  یعنى  جغرافیایى 
عالقه مند  جهان  مردم  همۀ  که  معنى  بدین  مى شود.  بیشتر  جغرافیایى  مجاورت  باشد، 
هستند تا در درجۀ نخست خبرهاى مربوط به محل، شهر و کشور خود را بدانند؛ همچنین 
باشد،  داشته  هماهنگى  مخاطبان  اقتصادى  و  ملى  منافع  و  اعتقادات  با  رویدادى  وقتى 

ارزش خبرى مجاورت معنوى مطرح مى شود (نصراللهى، 1390).
تازگى+ شهرت
شهرت+ تضاد

ندارد: درصورتى که خبر هیچ یک از ارزش هاى خبرى فوق را نداشته باشد.

5
شیوۀ 

روزنامه نگارى

عینى: انتشار اخبار همان گونه که اتفاق افتاده است بدون تأثیر دادن احساسات و تمایالت 
و عالقه هاى شخصى.

تشریحى: تفسیر، تشریح و تجزیه وتحلیل اخبار به طور دقیق.
زمان  صرف  با  خبرى  گزارش هاى  کردن  کامل تر  براى  مطالب  عمقى  بررسى  عمقى: 

زیادى جهت مطالعه و بررسى رویداد.
را  موردعالقه  موضوع  یک  گزارشگران  آن  در  که  است  روزنامه نگارى  نوعى  تحقیقى: 
که غالبًا جرم، فساد سیاسى یا خطاکارى شرکت ها را در برمى گیرد عمیقًا موردبررسى و 

تحقیق قرار مى دهند (خاشع، 1391).
این  به اختصار.  تشریحى  و  انتقادى  تحقیقى،  عینى،  روزنامه نگارى  انواع  ترکیب  توسعه: 
روزنامه نگارى، یعنى استفاده از تمام مهارت ها و فنون این حرفه، به صورتى که مخاطبان، 
نه تنها از وقوع رویدادهاى توسعه آگاهى مى یابند، بلکه از علت، چگونگى و نحوۀ اجراى 

برنامه ها نیز برخوردار مى شوند.
هیچکدام: شیوه اى که از هیچکدام از شیوه هاى مذکور پیروى نکند (حق شناس، 1384).

روزنامه نگارى دین در ایران؛ تحلیل محتواى خبرگزارى هاى رسمى در سال 1399
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مقاله علمى _ پژوهشى

6
کالن موضوع 

متن خبر

معصومین: با محوریت معصومین.
مناسک: با محوریت برگزارى جشن ها و سوگواره هاى مذهبى.

احکام: امور مربوط به شرع و مقررات دینى.
عقاید: خبرهاى مربوط به نظر، اندیشه ها و باورهاى دینى.

اسالم در جهان: خبرهایى که در رابطه با دین اسالم در سایر نقاط جهان و سایر فرهنگ ها 
وجود دارد.

آن  پراکندن  براى  تبلیغاتى  دوره هاى  و  دین  حول  که  برنامه هایى  دینى:  برنامه هاى 
برنامه ریزى مى شود.

اخالق: صحبت در مورد تزکیۀ نفوس و تربیت انسان ها و پرورش اخالق حسنه.
فرهنگ دین: امور مربوط به مقدسات دینى.

ابعاد اجتماعى دین: امور مربوط به کنش هاى اجتماعى
ابعاد سیاسى دین: اخبار راجع به شخصیت هاى سیاسى.

و  نیایش  با  همراه  خداوند  درگاه  از  کردن  طلب  و  خواستن  مورد  در  خبرهایى  دعا: 
برنامه هایى با محوریت دعا.

قرآن: آنچه در مورد قران و برنامه هاى قرآنى است.

گفتمان خبر7

ــنخ  ــى را از س ــى و متافیزیک ــاى وحیان ــان، آموزه ه ــن گفتم ــردى: ای ــنتى ف ــن س دی
ــنت،  ــم س ــت. در پارادای ــل اس ــژه قائ ــارى وی ــراى آن اعتب ــمارد و ب ــت مى ش حقیق
ــل  ــت. ســنت، عق ــکار پذیرف ــن و غیرقابل ان ــى متق ــوان حقیقت ــن را به عن ــوان دی مى ت
را در ســایه ســار وحــى بــکار مى بــرد و معتقــد اســت کــه انســان مــادى در شــناخت، 
دچــار نقصان هایــى اســت و بعضــى امــور و اشــیاء بــراى وى قابــل شــناخت نیســت. 
ــه همیــن دلیــل آموزه هــاى وحیانــى در ایــن زمینــه اهمیتــى اساســى دارد. عناصــر  ب
ــى  ــت زندگ ــى، اصال ــان دین ــت انس ــامل اصال ــالمى ش ــنت اس ــان س ــى گفتم اصل
اخــروى، اصالــت روح در مقابــل جســم انســان، اصالــت اخــالق دینــى و نــه مــادى و 

ــانیا، 1386) ــى اســت (پارس ــت اله ــه آی ــت به مثاب ــت طبیع اصال
به  امر  مثل  دارد  تأکید  اجتماعى  جنبه هاى  به  که  سنتى اى  دین  اجتماعى:  سنتى  دین 
معروف و نهى از منکر و مناسک بزرگ جمعى مثل نماز عید فطر و تشییع جنازه با نگاه 

سنتى و مناسکى.
شریعت  اساس  بر  حکومت  تشکیل  ضرورت  به  سیاسى،  اسالم  گفتمان  سیاسى:  اسالم 
اعتقاد دارد. شریعت یعنى فقه و وقتى به فقه استناد مى کنند یعنى فقیه هستند و اجهاد 

مى کنند (حقیقت، 1400)
نواندیشى دینى: نواندیشى دینى گفتمانى است که با رویکردى غیرسکوالر، به اعتبار فقه 
سیاسى و اجتماعى قائل است و سعى مى کند قرائتى عقل محور، مردم ساالر (دموکراتیک) 

و حقوق بشرى از دین به دست دهد (حقیقت، 1399).
روشنفکرى دینى: روشنفکرى دینى «عقل خودبنیاد» را پایه اصلى تفکر خود قرار مى دهد. 
گفتمان روشنفکرى دینى، از طرفى به دنبال معنویت است و نه اخالق دینى و از سوى 
دیگر به دنبال شناسایى وحى الهى به واسطۀ عقل انسانى است. با توجه به این مباحث، 
دین کارکردى شخصى مى یابد که اساس آن تجارب دینى افراد است و معنویت نیز امرى 

نسبى است (سروش، 1373)

رویکرد متن8

تبلیغى: متنى که تبلیغ براى یک برنامۀ مذهبى خاص است.
انتقادى: متنى که نوعى نگاه نقادانه و پرسش گرانه نسبت به مسائل و مباحث دینى دارد.

اقناعى: متنى که داراى نوعى ترویج و ترغیب براى مسائل دینى است.
سایر: هر متنى که داراى رویکردهاى مذکور نباشد.
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پس از تعاریف عملیاتى و تهیۀ کدنامه نمونه گیرى تحقیق انجام شده است. جامعۀ آمارى 
خود  اخبار  در  که  بوده   1399 سال  دوم  نیمه  در  خبرگزارى  پنج  از  دینى  اخبار  پژوهش  این 
جایگاهى را به خبرهاى دینى اختصاص داده اند و عبارت اند از: خبرگزارى مهر، خبرگزارى ایسنا، 
خبرگزارى فارس، خبر آنالین و باشگاه خبرنگاران جوان. این پنج خبرگزارى عالوه بر اینکه 
شامل خبرگزارى هاى اصلى و تراز اول کشور هستند، با روش حداکثر اختالف انتخاب شده اند. 
به این معنا که سعى شد خبرگزارى هایى از طیف هاى مختلف سیاسى و رویکردهاى متفاوت 

اندیشه اى در خبرگزارى ها وجود داشته باشد.
در بـازۀ شـش ماهۀ پژوهـش حـدود 6500 خبـر دینـى در ایـن پنـج خبرگـزارى منتشـر 
شـده اسـت کـه جامعـۀ آمـارى تحقیـق را تشـکیل مى دهـد. شـیوۀ نمونه گیرى ایـن پژوهش 
به صـورت نمونه گیـرى تصادفـى اسـت کـه بـر اسـاس فرمول کوکران محاسـبه شـده اسـت. 
مطابـق بـا نتیجـۀ ایـن فرمـول نمونـۀ موردنظر بـراى تحقیـق حاضـر 363 مورد تعیین شـد. 
بـا اسـتفاده از سـایت هاى آنالیـِن تولیـد اعـداد تصادفـى 18 روز از روزهـاى جامعـه آمارى به 
تصـادف انتخـاب شـد و مورد تحلیل قرار گرفـت. 18 روز معادل 10 درصـد داده هاى کل نیمه 

دوم سـال از 1 مهـر تـا 30 اسـفند را در برمى گیـرد.
همۀ  دینى  خبرهاى  تمام  آمده،  به دست  روزهاى  اساس  بر  نمونه گیرى  انجام  از  پس 
خبرگزارى ها در آن روز استخراج و کدگذارى شد. داده هاى هر خبر و کدگذارى ها در نرم افزار 

spss انجام و نتایج آمارى از این طریق استخراج شده است.

یافته هاى پژوهش
در یافته ها ابتدا تعداد اخبار به تفکیک هر خبرگزارى آمده است و سپس به بررسى و تحلیل 
متغیرهایى که در هر خبر مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته پرداخته مى شود. متغیر هاى مورد 
ارزش هاى  خبر،  نوع  خبرنویسى،  سبک  اخبار،  متن  نوع  اخبار،  تیتر  نوع  از:  عبارت اند  بررسى 
خبرى، سبک روزنامه نگارى مورد استفاده، کالن موضوع خبر، گفتمان خبرى و رویکرد متن. 

این متغیرها توسط جداول فراوانى شرح و ارائه مى گردند.

تعداد خبرهاى هر خبرگزارى
چنانچـه در جـدول شـماره 2 مالحظـه مى شـود خبرگـزارى فارس با داشـتن 126 خبـر داراى 
بیشـترین فراوانـى خبر در میـان خبرگزارى ها و خبـر آنالین با فراوانى 9 خبـر، داراى کم ترین 
تعـداد خبـر اسـت؛ خبـر آنالیـن در مؤلفه هـا و درصدهایـى کـه در متغیرهاى پژوهش داشـته 

اسـت نیز با سـایرین تفـاوت دارد.
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جدول 2 فراوانى اخبار در خبرگزارى ها

توزیع فراوانى داده ها درصدها فراوانى تجمعى
مهر 112 30/8 30/8
ایستا 64 17/6 48/4

خبر آنالین 9 2/4 50/8
فارس 126 34/7 85/5
باشگاه

52 14/3 خبرنگاران100/0
جوان
جمع 52 100/0

نوع تیتر
توزیـع داده هـا در جـدول 3، حاکـى از آن اسـت کـه در متغیـر نـوع تیتـر، بیشـترین فراوانـى 
متعلـق بـه تیتر اسـتنباطى اسـت بـا 231 خبر که 63/6 درصـد را به خود اختصاص داده اسـت 
و کم تریـن فراوانـى بـه خبـر نامتعـارف و سـایر تعلـق دارد که هر کـدام 0/3 درصـد را به خود 
اختصـاص داده اسـت. در میـان انـواع تیترهایـى که در نظر داشـتیم، هیچ  یـک از خبرهایى که 
مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد، داراى تیتر چکشـى نبـوده و گویا ایـن تیتر در موارد نادر از سـوى 

ایـن خبرگزارى هـا مورد اسـتفاده قـرار مى گیرد.

جدول 3. فراوانى نوع تیتر

توزیع فراوانى درصدها فراوانى تجمعى
نقلى 46 12/7 12/7

استنباطى 231 63/6 76/3

دو تیتره 58 16/0 92/3

نامتعارف 1 3. 92/6

اقناعى 3 .88 93/4

سوالى 20 5/5 98/9

منفى 3 8. 99/7

سایر 1 3. 100/0

جمع 363 100/0
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نوع متن اخبار
در جدول 4 که مربوط به نوع متن اخبار است، بیشترین فراوانى براى متن خبرى با 130 خبر 
35/8 درصد و کم ترین فراوانى براى مقاله و سرمقاله هر کدام با 1 خبر و 0/3 درصد ثبت شده 
است. به نظر مى رسد خبرگزارى هاى مورد بحث در موارد محدود تمایل به استفاده از مقاله 
و سرمقاله داشته و بیشتر اخبار خود را حول خبر و گزارش هاى خبرى رویدادهاى جارى روز 

انعکاس مى دهند.
جدول 4. فراوانى نوع متن اخبار

توزیع فراوانى درصدها فراوانى تجمعى
خبر 130 35/8 35/8

مصاحبه 42 11/6 47/4
گزارش 114 31/4 78/8
یادداشت 21 5/8 84/6
مقاله 1 .3 84/8

سرمقاله 1 .3 85/1
سایر 54 14/9 100/0
جمع 363 100/0

سبک خبرنویسى
جدول شماره 5 که در ارتباط با سبک خبر نویسى است از اینکه بیشترین فراوانى مربوط به هرم 
وارونه با 272 خبر و 74/9 درصد و کم ترین فراوانى مربوط به سبک تاریخى همراه با لید با 5 خبر 
و 1/4 درصد است، حکایت دارد. این آمار بیانگر آن است که در تحلیلى که صورت گرفت که سایر 
سبک هایى که در نظر داشتیم یعنى ساعت شنى، گیالس و سبک پایان شگفت انگیز در نگارش 
چنین اخبارى جایگاهى ندارند چراکه هیچ فراوانى اى براى چنین سبک هایى به ثبت نرسیده است.

جدول 5. فراوانى سبک خبرنویسى

فراوانى تجمعىدرصدهاتوزیع فراوانى
27274/974/9هرم وارونه
349/484/3تاریخى

51/485/7تاریخى با لید
5214/3100/0سایر
363100/0جمع
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نوع خبر
جدول شماره 6، نوع خبر اعم از سخت خبرى و نرم خبرى را مشخص کرده و بیان مى دارد 257 
خبر با 70,8 درصد مربوط به اخبار سخت و 29,2 درصد مربوط به اخبار نرم با فراوانى 106 خبر 
است. این آمار نشان مى دهد که چون غالب خبرها گزارش خبرى و خبر رویدادها بوده، سخت 

خبر نسبت به نرم خبر کاربرد بیشترى داشته است.
جدول 6. فراوانى نوع خبر

توزیع فراوانى درصدها فراوانى تجمعى
سخت خبر 257 70/8 70/8
نرم خبر 106 29/2 100/0
جمع 363 100/0

ارزش هاى خبرى
همان طور که در جدول 7 نشان داده شده است، ارزش خبرى تازگى با 120 خبر و 33/1 درصد 
داراى بیشترین فراوانى در توزیع داده ها و ارزش هاى خبرى استثنا و تضاد با تعداد 5 خبر و 1/4 
داراى کم ترین فراوانى است. متغیرى در این جدول لحاظ شده با عنوان «ندارد» که در نگارش 
خبر کم سابقه است؛ این متغیر 45 خبر را در برمى گیرد که به نظر معنادار است چراکه هر خبر 
باید حداقل یک ارزش خبرى داشته باشد اما سبک دینى مورد بحث گویا از چنین قواعدى 

پیروى نمى کند.
جدول 7. فراوانى ارزش هاى خبرى

توزیع فراوانى درصدها فراوانى تجمعى
دربرگیرى 18 5/0 5/0
ندارد 45 12/4 17/4
شهرت 71 19/6 36/9
تازگى 120 33/1 70/0
استثنا 5 1/4 71/3
تضاد 5 1/4 72/7

مجاورت 27 1/4 80/2
فراوانى 13 3/6 83/7

شهرت + تازگى 59 16/3 100/0
جمع 363 100/0
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کالن موضوع
ابعاد  به  مربوط  خبرگزارى ها  در  اخبار  موضوع  کالن  که  دارد  آن  از  حکایت   8 شماره  جدول 
و  خبر  با 4  دین  احکام  به  مربوط  فراوانى  کم ترین  و  درصد  و 21/5  خبر  با 78  دین  سیاسى 
1/1 درصد است. بعد از ابعاد سیاسى دین، قرآن، ابعاد اجتماعى دین و مناسک بیشترین میزان 

بازنمایى موضوعى را در اخبار این خبرگزارى هاى داشته اند.
جدول 8. فراوانى کالن موضوع

توزیع فراوانى درصدها فراوانى تجمعى
معصومین 25 6/9 6/9
عقاید 15 ¼ 11/0

اسالم در جهان 20 5/5 16/2
برنامه هاى دینى 35 9/6 26/2

سایر 43 11/8 38/0
مناسک 35 9/6 47/7
احکام 4 1/1 48/8
اخالق 8 2/2 51/0

فرهنگ دین 11 3/0 54/0
ابعاد اجتماعى دین 35 9/6 63/6
ابعاد سیاسى دین 78 21/5 85/1

دعا 16 4/4 89/5
قرآن 38 10/5 100/0
جمع 363 100/0

گفتمان خبرى
جـدول 9 بیـان مى کنـد بیشـترین فراوانـى داده ها مربـوط به گفتمان اسـالم سـنتى اجتماعى 
بـا 208 خبـر و 57/3 درصـد و کم تریـن فراوانـى داده ها مربـوط به گفتمان روشـنفکرى دینى 
بـا 4 خبـر و 1/1 درصـد اسـت. در هیچ یـک از داده هـا هیچ خبرى بـا گفتمان نواندیشـى دینى 
یافـت نمى شـود و اختصـاص یافتـن 4 خبـر از کل اخبار به روشـنفکرى دینى مى توانـد بیانگر 
آن باشـد کـه چـون ایـن دو در برابـر سـنت گرایى تعریـف مى شـوند، کاربـرد کمـى داشـته و 

تأکیـد بـر دین سـنتى بیشـتر از موارد دیگر اسـت.
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جدول 9. فراوانى گفتمان متن

فراوانى توزیع داده ها درصدها فراوانى تجمعى
اسالم سیاسى 106 29/2 29/2

اسالم سنتى فردى 45 12/4 41/6
اسالم سنتى اجتماعى 208 47/3 98/9
روشنفکرى دینى 4 1/1 100/0

جمع 363 100/0

رویکرد متن
جدول شماره 10 که رویکرد متن در خبرگزارى ها را مشخص کرده است، حاکى از آن است که 
رویکرد تبلیغى با فراوانى 177 خبر و 48/8 درصد داراى بیشترین فراوانى و رویکرد انتقادى با 
20 خبر و 5/5 درصد داراى کم ترین فراوانى است؛ بنابراین خبرهایى که ذیل عنوان خبر دینى 

نگاشته مى شوند بیشتر حاوى رویکرد تبلیغى است؛ تبلیغات سیاسى و یا دینى.
جدول 10. فراوانى رویکرد متن

فراوانى توزیع داده ها درصدها فراوانى تجمعى
انتقادى 20 5/5 5/5
تبلیغى 177 48/8 54/3
اقناعى 96 26/4 80/7
سایر 70 19/3 100/0
جمع 363 100/0

سبک روزنامه نگارى
جدول 11 بیانگر آن است که شیوه روزنامه نگارى عینى داراى بیشترین فراوانى با 262 خبر و 
72/2 درصد است. ازآنجاکه عمده اخبار به صورت خبر، گزارش خبرى و یا مصاحبه خبرى بوده 
است، سبک عینى براى انعکاس خبرها مورد استفاده قرار گرفته و مالحظه مى شود که سایر 
شیوه هاى روزنامه نگارى اعم از توسعه، تحقیقى، تشریحى و عمقى در پراکندن خبرهاى حوزۀ 

دین کاربردى ندارند.
جدول 11. جدول سبک روزنامه نگارى

توزیع فراوانى  درصدها فراوانى تجمعى
عینى 262 72/2 72/2

هیچ کدام 101 27/8 100/0
جمع 363 100/0
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27/8 درصد از اخبار به هیچ کدام از شیوه هاى روزنامه نگارى رایج نگاشته نشده است. این 
میزان که بخش قابل توجهى از اخبار یعنى 101 مورد را در برمى گرفت ما را بر آن داشت تا 
تحلیلى دوباره بر روى این 101 خبر داشته و با استفاده از روش تفسیرى به توصیف و تبیین 
شیوۀ  روزنامه نگارى که در این اخبار استفاده شده بود بپردازیم که این توصیف ما را به شناخت 

سبک روزنامه نگارى دین در ایران نزدیک مى کند. این توصیف در ادامه مى آید:
شـیوۀ  شـده اند؛  نگاشـته  مناسـبتى  و  خبـر  نـرم  سـبک  بـه  معمـوًال  اخبـار،  نـوع  ایـن 
نـگارش آن هـا نـه بـه گـزارش خبـرى و مصاحبـه خبـرى که به شـیوۀ گـزارش از شـخص و 
مصاحبه هایـى مناسـبتى قرابـت دارد. نسـبتًا طوالنـى بـوده و بـه تشـریح و تفسـیر موضـوع و 
توصیـف آن مى پـردازد و بـه دنبـال پاسـخ بـه عنصـر چگونـه و چه کسـى اسـت. در رابطه با 
سـبک کاربـردى بـراى نوشـتن اخبـار دینـى عمدتًا و نـه به طورکلى از سـبکى به غیراز سـبک 
تاریخـى، هـرم وارونـه، تاریخى با لید، شـگفت انگیز، سـاعت شـنى و گیالس اسـتفاده شـده و 
صورتـى داسـتان گونـه دارد. در اخبـارى که داراى چنین مشـخصه هایى بودند شـاهد هسـتیم 
کـه ایـن اخبـار غالبـًا ارزش خبـرى نداشـته و یـا اگـر هم داشـته باشـد ارزش خبرى شـهرت 
(اسـتناد بـه اسـطوره هاى دینـى و انقالبـى) در آن ها غالب اسـت و به نـدرت ارزش هاى خبرى 
دیگـرى را مالحظـه مى کنیـم. در سـبک روزنامه نـگارى دینـى کـه در خبرگزارى هـا مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه از میـان عناصـر پنج گانـه سـاختار خبـرى سـه عنصـر تیتـر، لیـد و متن 
جـزو جدایى ناپذیـر آن محسـوب مى شـود امـا در برخـى خبرگزارى هـا ماننـد خبرگـزارى مهر 
مى تـوان کاربـرد روتیتـر را نیـز مشـاهده کـرد. نیـز شـایان ذکر اسـت که متـن این نـوع اخبار 
معمـوًال به صـورت یادداشـت، گـزارش از شـخص و مصاحبـه غیـر خبـرى در توجیـه موضوع 
دینـى مـورد بحـث بـوده و خبرنـگار بـا ارائـۀ توصیفـات و کاربـرد صفـات خـاص، اعتقـادات 

شـخصى خـود را بـه متـن راه مى دهد.
دراین باره باید گفت این گونه اخبار داراى لحنى داستان گونه بوده و در مواردى به تحلیل 
پرداخته و در مواردى غیرتحلیلى است و عمدتًا (و نه همیشه) به صورت غیرتعاملى با مخاطب 
برخورد مى کند. در این شیوه نگارش معموًال با متونى تبلیغى و اقناعى مواجهیم که از اسطوره هاى 
دینى و با استناد به آیات و روایات نوشته مى شود براى مثال در خبرهاى باشگاه خبرنگاران 
جوان که در تفسیر قرآن و احادیث نوشته شده است به کرات با این امر مواجهیم. در مواردى 
نیز شاهد خبرهایى دربارۀ اشخاص هستیم، این اشخاص یا اسطوره هاى دینى هستند که در 
متن به احوال و رفتار آن ها پرداخته مى شود یا شهدا، ایثارگران و اسطوره هاى دوران انقالب 
اسالمى که در برخى موارد با چنین بهانه اى به تبلیغ سیاسى و دینى پرداخته شده و موجبات 
تهییج مخاطب را فراهم مى کند. به عنوان نمونه در خبرگزارى فارس خبرى با تیتر «مرورى 
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بر زندگى نامۀ شهید پورزرگرى و گفت وگو با خانوادۀ ایشان» کار شده است که از اسطوره اى 
انقالبى و با توصیف شیوۀ زندگى ایشان براى اقناع مخاطب بهره مى گیرد و یا خبر دیگرى از 
خبرگزارى مهر با تیتر «سنگر انقالب اسالمى-3؛ مساجد شعبان و مقبره، سنگر مبارزه با رژیم 

پهلوى در تبریز» که حاوى تبلیغات سیاسى است.
در چنین اخبارى همچنین هدف متن نه آگاهى بخشى در مورد خبر که بیشتر براى اقناع، 
ترغیب و تهییج مخاطب است. در پاره اى از موارد ورود ادبیات حسرت را به این گونه متون 
شاهدیم براى مثال گزارشى که در خبرگزارى فارس در باب حسرت نبود ایرانى ها در کربال و 
نجف به دلیل شیوع کرونا با تیتر «جاى خالى زائران ایرانى زیر باران کربال و نجف» نوشته 
شده است. بعضى دیگر هم از آن ها به داراى تأکیدات اخالقى و دینى هستند مثل «یادداشتى 
از مصطفى راهى؛ سیرۀ امام رضا (ع) در اصالح سبک زندگى» در خبرگزارى مهر و خبر دیگرى 

با تیتر «ماه رجب خوش به حال چه کسانى است؟» از خبرگزارى فارس مى باشند.

بحث و نتیجه گیرى
دین  به  مربوط  موضوعات  زیرا  است،  داشته  وجود  خبرى  رسانه هاى  تاریخ  طول  در  دین 
همیشه بخشى از گفتمان هاى روزنامه نگارى بوده اند. در حال حاضر، آن ها به طور گسترده در 
روزنامه نگارى در سراسر جهان موردتوجه قرار مى گیرند و دیگر به ستون هاى دینى مخصوص 
یا روزنامه هایى با مختصات دینى خاص محدود نیست؛ بلکه مرتب در گزارش هاى رسانه هاى 
خبرى جریان اصلى پوشش داده مى شود. درنتیجه با نوعى از «دین رسانه اى شده» در رسانه ها 
مواجه هستیم. دین رسانه اى شده بنا بر تعریف هوور-که رویکردى فرهنگ گرایانه نسبت به 
دین دارد- بیشتر به دنبال کاوش در سبک هاى زندگى مردم در رابطه با دین است و تأکید بر 
تجربیات زندگى روزمره دارد؛ اما آنچه در تحقیق حاضر و از بررسى رسانه هاى خبرى رسمى در 
ایران به دست آمد خالف نظریه هوور است، دین رسانه اى شده در خبرگزارى هاى ایران کمتر 
به دین عامه یا دین روزمره و تجربیات و فهمى که دینداران از آن دارند مى پردازد بلکه بیشتر از 
جایگاه نهادهاى رسمى و قرائت هاى رسمى از دین سخن مى گوید. همچنین هاروارد نیز بیان 
مى کند که چارچوب بندى دین در رسانه هاى خبرى نه فقط از ارزش هاى حرفه اى روزنامه نگارى 
که از همراهى آن ها با گفتمان هاى غالب در جامعه و همچنین از تقاضاى مخاطبان نیز تأثیر 
مى پذیرد. بدین معنا که دین ارائه شده در رسانه ها از سالیق، نیازها و خواسته هاى مخاطبان 
متأثر است که مى توان این طور بیان کرده که دین رسانه اى شده نوعى از «مخاطب محورى» 
در آن اهمیت دارد اما آنچه در خبرگزارى هاى ایران با عنوان سرویس هاى خبرى مرتبط با 
دین نشان مى دهد این امر را بازتاب نمى دهد، چراکه بخش قابل توجهى از اخبار (21/5 درصد) 
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به پوشش اخبار سیاسى دین و همچنین 48/8 درصد جنبه تبلیغى دارد که نشان از رویکرد 
را  رسانه ها  از  دین  شیوه تأثیرپذیرى  است. هاروارد چند  محور  مخاطب  نه  پایین و  به  باال  از 
مطرح مى کند: 1- رسانه ها به مثابه زبان که در این بخش دین بر اساس گونه هاى فرهنگ عامه 
چارچوب بندى مى شود و به سمت سرگرمى و عالیق مصرف کننده مى رود که در خبرگزارى ها 
هستند  دینى  بازنمایى  مختلف  انواع  توزیع کننده  مجراها،  به مثابه  رسانه ها  نبود. 2-  این چنین 
که همان طور که در جدول 9 دیده مى شود تنوع گفتمانى در بازنمایى هاى دینى در رسانه هاى 

خبرى ایران وجود ندارد.
طبق نظر هاروارد در فرایند رسانه اى شدن دین، رسانه ها بسیارى از عملکردهاى اجتماعى 
مثل آیین ها، عبادات، عزادارى و جشن ها را به عهده گرفتند که پیش تر از سوى نهادهاى دینى 
انجام مى شد. نتایج این تحقیق نشان مى دهد که اخبار دینى در 9/6 درصد موارد به مناسک 
دینى مى پردازند و آن ها را پوشش مى دهند اما این هنوز بدین معنا نیست که آن ها جایگزین 
نهادهاى دینى شدند. اخبار دینى فقط در این موارد اطالع رسانى، ترغیب و تبلیغ مى کنند اما 

اینکه خود بسترى براى شکل گیرى ین مناسک شوند اتفاق نیفتاده است.
لذا به طورکلى مى توان بیان کرد که آنچه در رسانه هاى خبرى رسمى در ایران با عنوان 
دین رسانه اى یا روزنامه نگارى دینى اتفاق افتاده است با آنچه در ادبیات نظرى جدید حوزه 
رسانه هاى  هنوز  و  است  متفاوت  است،  موسوم  دین»  شدن  عنوان «رسانه اى  با  رسانه  و  دین 
خبرى در ایران جایگاه تأثیرگذارى در شکل دهى و ایجاد تغییر در نهاد دین، اقتدار دینى و حتى 
باورهاى دینى ندارند. همچنین مخاطب محورى که در دین رسانه اى شده تبلور پیدا مى کند 
هنوز در روزنامه نگارى دینى در ایران بازتاب ندارد. با توجه به نکات مطرح شده، به نظر مى رسد 
که روزنامه نگارى دین در ایران مختصات و شرایط خاص خودش را دارد و نیاز است که با 

مختصات بومى و میدانى توصیف و تبیین نمود.
 در ایران به جهت وجود حکومت دینى و توجه به دین در ساختارهاى اجتماعى، سیاسى 
و فرهنگى جامعه، دین در رسانه ها و به طور خاص در روزنامه ها حضور پررنگى دارد. البته این 
حضور به لحاظ کمیت پررنگ اما به لحاظ کیفیت از تنوع کافى برخوردار نیست (جداول 8 و 9) 
نشان مى دهند که تنوع گفتمانى و موضوعى در این زمینه وجود ندارد. رسانه هاى خبرى بخشى 

از اخبار خود را به آن اختصاص مى دهند و صفحاتى با این عنوان وجود دارد.
از طرف دیگر على رغم حضور مضامین دینى و توجه به دین در رسانه هاى خبرى ایران اما 
این حوزۀ به عنوان یک حوزۀ تحقیقاتى ذیل حوزۀ دین و روزنامه نگارى کمتر موردتوجه قرار 
گرفته است. رابطۀ بین روزنامه نگارى و دین مورد مالقۀ پژوهشگران نبوده و روزنامه نگارى 
دینى به عنوان یک «سبک روزنامه نگارى» با ویژگى ها و مضامین موردنظر خود شناسایى نشده 

روزنامه نگارى دین در ایران؛ تحلیل محتواى خبرگزارى هاى رسمى در سال 1399
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است. ازاین جهت این پژوهش تالش کرد با پاسخ به دو سؤال؛ روزنامه نگارى دین در ایران به 
لحاظ سبک روزنامه نگارى و محتوا و مضامین توصیف و تبیین نماید.

در پاسـخ بـه سـؤال اول مشـخص شـد کـه بـه لحـاظ سـبک و فـرم روزنامه نـگارى، 
روزنامه نـگارى دینـى کـه از اخبـار خبرگزارى هـا بازتـاب دارد بیشـتر شـامل شـکل زیـر بـود. 
ایـن شـکل بر اسـاس مواردى کـه در جداول فراوانـى بیشـترین فراوانى را به خـود اختصاص 
داده انـد تهیه شـده اسـت کـه نشـان مى دهـد کـه ماننـد تحقیـق (S teele, 2011) که نشـان 
مى دهـد روزنامه نـگاران مسـلمان مالـزى بـه ارزش هـاى جهانـى روزنامه نـگارى پایبندنـد در 
ایـران نیـز چنیـن اسـت. پایبنـدى بـه روزنامه نـگارى عینى، اسـتفاده از سـبک هـرم وارونه و 
... نشـان از تبعیـت از اسـتاندارهاى رایـج روزنامه نـگارى در جهـان اسـت. البتـه همان طـور 
کـه در بخـش توصیفـى یافته هـا نشـان داده شـد میزانـى خالقیـت و فاصله گرفتـن در حدود 
27 درصـد از اخبـار ایـن حـوزه از سـبک هاى اسـتاندارد و شـناخته شـده روزنامه نـگارى مانند 

روزنامه نـگارى عینـى وجـود دارد.
همچنیـن در تحقیقـات مشـابه ماننـد کار (Mancini & Shields, 2014) ارزش هـاى 
خبـرى کـه موردتوجـه روزنامه هـا در حـوزه دیـن اسـت اخبـارى اسـت کـه شـامل ارزش 
استثناسـت و بـه امـور عجیـب و خارق العـاده مى پـردازد اما در ایران بیشـترین توجـه به ارزش 

خبـرى تازگى اسـت.

شکل 1 ویژگى هاى روزنامه نگارى دینى
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در پاسخ به سؤال دوم ویژگى هاى مضمونى و محتوایى در اخبار دین موردتوجه قرار گرفته 
است. این نتایج نشان مى دهد که روزنامه نگارى دین در ایران ازنظر موضوع و مضمون بیشتر 
به ابعاد سیاسى دین، قرآن، ابعاد اجتماعى دین، مناسک و برنامه هاى دینى مى پردازد و کمتر به 
موضوعات اخالقى، عقاید و احکام پرداخته مى شود. همان طور که مشخص است روزنامه نگارى 
دینى و دین در ایران زمانى که در بستر رسانه ها قرار مى گیرد، بیش از آنکه به اصول اساسى 
سیاست  و  اجتماع  در  آن  کاربردى  ابعاد  به  توجه  جهان بینى  و  اندیشه  نظام  یک  به عنوان  آن 
توجه شده است. روزنامه نگارى دین در ایران بیشتر صبغه سیاسى و اجتماعى و کمتر عقیدتى 
دارد. همچنین به لحاظ گفتمانى به صورت غالب در 98/9 درصد موارد پایبند به گفتمان هاى 
و  مى شود  عرضه  سیاسى  و  اجتماعى  فردى،  شکل  سه  در  که  است  دین  از  رسمى  و  سنتى 
تنها در 1/1 درصد از موارد سویه هاى انتقادى و اصالح گرانه نسبت به دین وجود دارد. لذا 
در خبرگزارى هاى با نوعى روزنامه نگارى دین با ماهیت تبلیغى در راستاى اهداف اجتماعى و 
سیاسى مواجه هستیم. این مورد با نتایج تحقیق (Kris tensen, 2000) نیز همخوانى دارد، 
وى نیز با بررسى روزنامه هاى کشورهاى اسکاندیناوى متوجه شد که اشکال سنتى دین بازتاب 
بیشترى در روزنامه ها دارند. همچنین در کشورى مانند مالزى و اندونزى ارزش هاى خاصى 
مانند عدالت در مرکز روزنامه نگارى دینى قرار دارد اما در ایران پرداختن به مسائل سیاسى در 

قالب گفتمان رسمى و سنتى موردتوجه است.
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