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 چكيده

ارتباط جمعي در جوامع اوليه، در مراكز ديني يا ميدان اصلي شهر و مانند آن انجام 
شده است، اما امروزه ارتباط جمعي به معناي ارتباطي در سطح يك ملت يا حتي  مي

، به عنوان ...ارتباطات، پيچيده شده و در كنار سياست و اقتصاد و. دهكده جهاني است
اين پيچيدگي موجب . اي ظهور كرده است يكي از اركان اصليِ هر جامعه پيشرفته

گستردگي و در عين حال ابهام نسبي اثرات و كاركردهاي ابزار ارتباطي شده است و 
 البقها و جوامع را در  رهنگهمين دو ويژگي، زمينه استفاده از آن در مسير تغيير ف

پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است كه مسجد به عنوان . جنگ نرم فراهم ساخته است
هاي جديد  اثرگذارترين ساخت سنتي در كشورهاي اسالمي، چه نسبتي با ساخت

هاي جمعي به  ها دارد؟ نگارندگان ابتدا به شناخت رسانه و رسانه ارتباطي مانند رسانه
كنند و  هاي جديد ارتباطي پرداخته و آن را با ساخت مسجد مقايسه مي عنوان ساخت

در ادامه، نظريات عمده در مورد . كنند بر مسجد را رد مي» رسانه«امكان اطالق 
هاي جمعي مطرح شده و امكان انجام آن و يا مقابله با آن  كاركردها و اثرات رسانه
هاي  است كه هر كدام از ساختنتيجه بررسي ما اين . شود توسط مسجد بررسي مي

هاي كاركردي و امكان استفاده از هر دو در  ارتباطي سنتي و مدرن با وجود شباهت
هاي خاص خود است، از اين رو همكاري و  قالب جنگ نرم، داراي مزايا و محدوديت

  .كنيم امتزاج اين دو ساخت را پيشنهاد مي
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  مقدمه
هاي ارتباطي و  ريعصر جديد، عصر اطالعات نام گرفته است و پيشرفت سريع فناو

هاي جديد، ساختار اجتماعي و ارتباطي جوامع سنتي را تغيير داده  گيري رسانه شكل
هاي جديد منتقل ساخته و از اين طريق  هاي سنتي را به نهاد است، كاركردهاي نهاد

هاي سنتي اجتماعي را كه نتوانستند در انجام آن  حذف بسياري از نهاد موجبات
اثبات كنند، فراهم نموده ... كاركردها، برتري خود را نسبت به تلويزيون، اينترنت و

  .است
داران  هاي جديد اجتماعي كه سرمايه از طرف ديگر مديران و متخصصان نهاد

از اين ساختار ارتباطي جديد و شوند،  عصر اطالعات و تاجران دانش محسوب مي
امكانات خاص آن براي اثرگذاري بر ذهن و جان مخاطبان جهاني خود استفاده كرده و 

اي كه اين  شوند به گونه آنان را به اهداف و منافع شخصي و ملي خود رهنمون مي
افزارهاي سخت گذشته مانند موشك، بمب اتمي، تانك  نهادهاي جديد در كنار جنگ

افزارهاي نرمِ جديدي در اختيار كشورهاي استعمارگر قرار داده است كه  نگ، ج...و
و گاهي به تنهايي ) در قالب قدرت هوشمند(افزارهاي سخت  گاهي در تركيب با جنگ

هايي كه معموالً  اي مؤثر به دست ملت در قالب جنگ نرم، اهداف آنان را به گونه
  .سازد برآورده مي كنند، ناآگاهانه در خدمت اهداف آنان عمل مي

تواند عالوه بر تجهيز خود به  در اين ميان هر ملتي براي مقابله با جنگ نرم مي
ها و امتيازات ويژه بوم، فرهنگ  هاي مدرن، از ظرفيت افزارهاي نرم جديد و رسانه جنگ

. ها است و اجتماع خود بهره گيرد كه الزمه آن در مرحله نخست، شناخت اين ظرفيت
  .مان و ملت ما نيز از اين قاعده مستثنا نيستندهاي مسل ملت

به عنوان » مسجد«با توجه به مطالب فوق، پرسش اصلي اين است كه 
اثرگذارترين نهاد سنتي ايران در عرصه ارتباطات و مسائل اجتماعي، چه برخوردي با 
اين تحوالت شتابان ارتباطي و اين هجمه نرم ولي سنگين، داشته و خواهد داشت؟ به 

  اي در جنگ نرم فرض كنيم؟ توان مسجد را نيز رسانه بارت ديگر آيا ميع
جمعي را به صورت  رسش، ابتدا بايد ارتباط و ارتباطبه منظور پاسخ به اين پ

اي دقيق،  علمي شناسايي كرده و جايگاه مسجد را در اين ميان دريابيم تا بتوانيم به گونه
  .را بررسي نماييم هاي جمعي مدرن نقش مسجد در جنگ نرم رسانه

كنيم، اين است كه اين مقاله  اي كه توجه خواننده را بدان جلب مي نكته
شناسي سياسي و  جامعه(سياسي  هاي مختلف مخصوصاً علوم توانست از ادبيات رشته مي
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استفاده كند، اما به دليل موضوع خاص آن يعني رسانه، نگارش مقاله ) الملل روابط بين
 شود و نتايج تر با موضوع مي باطات موجب برخورد تخصصيرشته ارتدر ادبيات 

  .تري نصيب خواننده حتي در موضوع جنگ نرم خواهد شد مطمئن
  

 شناسايي رسانه جمعي. 1

رسانه قبل از هر چيز، نوعي ايجاد . براي شناخت رسانه، ابتدا بايد اجزاي آن را بشناسيم
  .ارتباط است، اما ارتباط نيز انواع خود را دارد

  
  تعريف و شناخت ارتباط  .1-1

را » جنبه مطالعه ابزار و لوازم و فن اين پديده« communicationsموالنا معتقد است 
» سير و جريان اين رشته«به ) عالوه بر معناي ارتباط(رساند در حالي كه مفرد آن  مي

، اما در فارسي، واژه ارتباط اين معنا را )17: 1369 ،راد محسنيان( شود مربوط مي
ارتباطات نيز گاهي نه به معناي مورد نظر موالنا، بلكه صرفاً به معناي . رساند نمي

  .هاي اجتماعي است ارتباط
 communicationهايي هستند كه به ترتيب به عنوان معادل  ارتباط و ارتباطات، واژه

بديهي است واژه ارتباط و . روند در فارسي بكار مي communicationsو جمع آن يعني 
هاي  در واژه نامه آنكهمعناي عرفي : معادل انگليسي آن داراي دو معناي متفاوت است

تواند ما را به  لبته به دليل غيرتخصصي بودن، نميو ا(عمومي بايد از آن سراغ گرفت 
عناي علمي آن در و م) شناخت علمي ارتباط و چگونگي و مراحل آن رهنمون شود

  . رشته تخصصي مربوطه كه در اين مقاله مد نظر ما است
ارسطو . براي ارتباط، تعاريف مختلفي از زمان ارسطو تا به حال ارائه شده است

  :معتقد است
ارتباط عبارت است از جستجو براي دست يافتن به كليه وسايل و امكانات موجود «

يف سرچشمه بسياري از تعاريف ديگر قرار اين تعر. »براي ترغيب و اقناع ديگران
و » جستجوي پاسخ از سوي گيرنده«معتقد است ارتباط يعني  )Berlo(برلو. گرفته است

گذاري يك سيستم يا منبع بر سيستم يا منبع ديگر را ارتباط تأثير ، (Osgood)آزگود
اهميت نكته مهم در تعريف برلو توجه به ). 45-43: 1369راد  محسنيان(داند  مي

بازخورد است و آنچه آزگود بر تعريف ارسطو افزوده، امكان برقراري ارتباط توسط 
 (Schannon)كلود شنن. ها و منابع و لزوم تحليل ارتباط در اين چهارچوب است سيستم
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هاي خودكار با يكديگر يا انتقال يك ويژگي از  از اين هم فراتر رفته و ارتباط ماشين
در  (Cooley)كولي). 49: 1369 ،راد محسنيان(ي ارتباط مي داند طريق وراثت را نيز نوع

تعريفي كاركردگرايانه از ارتباط ارائه » اهميت ارتباطات در سازمان اجتماعي«كتاب 
ارتباط مكانيسمي است كه روابط انساني بر اساس و به وسيله آن به وجود « :كرده است

ظ در مكان و زمان بر پايه آن توسعه آيد و تمام مظاهر فكري و وسايل انتقال و حف مي
اين تعريف به شناخت ما از ماهيت ارتباط ياري ) 19: 1388 ،دانايي(» .كند پيدا مي

  .رساند نمي
 :موالنا معتقد است در معني و تعريف اين واژه بايد دو عنصر را در نظر گرفت

اين دو گويد بدون  و مي» يكي اصل شركت كردن يا مشاركت و ديگري اصل اعتماد«
آن طور كه در علوم اجتماعي از آن بايد استفاده بشود، معني خود «عامل اصلي، ارتباط 

  )16: 1369 ،راد محسنيان(» .دهد را از دست مي
 Dictionary of Mass )»نامه ارتباط جمعي واژه«در  (Manjula B.Kumar)كومار

communication) تجو نموده استعلت تنوع تعاريف از ارتباط را در دو عامل جس :
هاي  هاي نظري متفاوتي كه اين تعاريف در بستر آنها ارائه شده است و جنبه چهارچوب

 پنجبا اين حال وي . مختلف ارتباط كه توسط اين تعاريف مورد تأكيد قرار گرفته است
و منبع،  (initiator)آغازگر: داند عنصر بنيادي ارتباط را مورد توافق همه تعاريف مي

وي  .(effect)و اثر (massage)، پيام(vehicle)يا وسيله (mode)، روش(recipient)گيرنده
آن توسط  (decode)پيام توسط فرستنده و رمزيابي (encode)عالوه بر اين به رمزگذاري

كند، نشانه فهم پيام  را كه گيرنده ارسال مي (signal)كند و عالئمي گيرنده نيز اشاره مي
يا به عبارت بهتر نشانه اينكه چه معنايي از پيام در (داند  ميتوسط وي يا عدم فهم آن 
تر، به نظر كومار عبارت است از  ارتباط در يك نگاه وسيع). ذهن وي تجلي يافته است

گذاري  به اشتراك. تأسيس يك واحد اجتماعي توسط افراد با استفاده از زبان يا عالئم«
  .)kumar 2002: 75(»گيري اهداف ع در پيهاي متنو نظامي مشترك از قواعد براي فعاليت

ريشه التين «نويسد  مي» ارتباطاتالمللي  بين المعارف دائره«كولي در 
»communication «- يعنيcommunicare -  رابطه داشتن «يا » گذاري به اشتراك«به معناي
 بر اين با اروپايي عالوه و هاي واژه شناختي هند اين واژه از طريق ريشه. است» با

در ارتباط است و به عمل  »community«و » common« ،»commune«هايي چون  واژه
  )Densbach, 2008, V2 :660. (اشاره دارد» گردآوري«

معتقدند دو دسته از تعاريف در مورد ارتباط بيان  و همكاران (sullivan)سوليوان
 "الف"بيند كه به وسيله آن،  دسته نخست، ارتباط را به مثابه فرآيندي مي: شده است
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دسته دوم آن را به عنوان مذاكره و . نهد فرستد كه بر آن اثري مي مي "ب"پيامي را به 
اي با يكديگر به اندركنش  به گونه» واقعيت«و ... ها، بيند كه در آن، پيام مبادله معنا مي

  آورند  پردازند كه امكان توليد معنا و امكان فهميدن را فراهم مي مي
)sullivan & others 1994: 50‘O s(.  

ها از  ها و فاشيست ميالدي، استفاده نازي 1940تا  1920دنزبچ معتقد است كه از 
راديو براي تبليغات و بسيج مردم، موجب رشد فهم انديشمندان از ارتباط شد 

)Densbach, 2008, V2 :662(.  
ئه كرده است، تقريباً ما راد در مورد تعريف ارتباط ارا تحليل مفصلي كه محسنيان

آوري كرده و  وي تعاريف مختلفي را جمع. كند نياز مي را از مراجعه به منابع بيشتر بي
ارتباط چه نوع چيزي است، چه چيزي : 1آنان را بر اساس سه محور مقايسه كرده است

در پاسخ به پرسش . شود و شرط برقراري ارتباط كدام است در ارتباط منتقل مي
: هاي مختلفي از تعاريف دانشمندان علم ارتباطات به دست آمده است سخنخست، پا

، رينه (Wright)، رايت(Lindgren)، ليندگرن(Hovland)هاولند ،(Schramm)شرام(فراگرد 
 ،)(Goyer)شنن، گوير(، روش )(Brownell)، براونل(Berelson)، برلسون(Rinehart)هارت

، جريان )كولي(، سازوكار )السول، (Mophius Smith)مافيوس اسميت(عمل 
، هر چيزي كه انسان انجام بدهد )(Morris)، موريس(Williams)ويليامز(
  ...و )(Benge)، بنژ(Gorden)گوردن(

شود، باز هم با  در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي در ارتباط منتقل مي
، )ه هارت، براونلآزگود، السول، رين(عالئم و نمادها : رو هستيم ههاي مختلفي روب پاسخ

، اطالعات )ليندگرن، رايت، موريس(، معني )(Miller)الرسن، ميلر(پيام 
  ...و) ويليامز، برلسون( ، افكار)(Miki Smith)، ميكي اسميت(Aranguren)آرانگارن(

اقناع : اند دانشمندان به شروط گوناگوني براي برقراري ارتباط اشاره نموده
، )(Ruech)، روش(Newcomb)نيوكامب( تأثير پذيرش، )شرام(، اشتراك فكر )ارسطو(

، ارسال عاليم )كولي، ويليامز، گوردن(، جستجو براي پاسخ )هاولند، برلو(رفتار  تغيير
) براونل(، هماهنگي تجربه ميان فرستنده و گيرنده )رايت، ليندگرن(، انتقال معني )ميلر(
  )61-58 :1369 ،راد محسنيان... (و

ارتباط عبارت است از «: پذيرد كه ن تعريف از ارتباط را ميمحسنيان نهايتاً اي
                                                        

گانه وي، تعريف  هاي سه كند كه مالك وي در تعيين پاسخ دانشمندان ارتباطات به پرسش راد اشاره مي محسنيان .1
كه ممكن است در جاي اند، نه نظر اصلي آنها  مشخصي بوده است كه در آثار اصلي خود از واژه ارتباط ارائه داده

 .ديگري بيان نموده باشند
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انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، مشروط بر آنكه در گيرنده پيام،  1فراگرد
به نظر وي هر چه معناي » .مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود

تجلي يافته در ذهن گيرنده، تفاوت بيشتري با معناي مورد نظر فرستنده داشته باشد، 
توان آن را ارتباط ناميد، هر  ا جايي كه ديگر نميتري برقرار شده است ت ارتباط ناقص

چند ممكن است معناي تجلي يافته چيزي فراتر از معناي مورد نظر فرستنده را در بر 
داشته باشد كه در آن صورت ارتباط با خود و اعمال خالقانه، عالوه برارتباط كامل 

لي كه گفته شد، تعريف ما نيز با تفاصي). 58-57: 1369 ،راد محسنيان(شكل گرفته است 
  .پذيريم محسنيان را مي

فراگرد، : عالوه بر فرستنده و گيرنده، سه جزء مهم در اين تعريف وجود دارد
روابط و عناصر آن چيز، «اطالق فراگرد بر يك چيزي بدين معنا است كه . معني و پيام

يك تسلسل  آغاز و پايان ندارد،. به صورتي پويا و به طور مداوم در حال تغيير است
» .اجزاي داخل يك فراگرد داراي كنش متقابل هستند...ايستا از رويدادها وجود ندارد

  )71: 1369 ،راد محسنيان(
ديويد برلو در تشريح معنا و چيستي و نقش آن در ارتباط معتقد است معني در 

ها است و تنها توسط انسان كم و  پيام نيست، چيزي كشف كردني نيست، فقط در انسان
شخصي است و از فردي به فرد ديگر متفاوت است زيرا كلمات براي . شود زياد مي

معنا قابل انتقال نيست و فقط پيام است كه . كنند ها معاني يكساني ايجاد نمي انسان
اي از نمادها است و بس كه  زبان فاقد معني است و تنها مجموعه. شود منتقل مي

  ). 91: 1369 ،راد محسنيان(معني است ها براي به دست آوردن  راهنماي انسان
كيم معتقد است براي شناخت درست ارتباط بايد چيزهاي ديگري را نيز شناسايي 

اشتراك لفظي يا چندمعنايي، بدفهمي، دروغ، تقلب، فريب و خودفريبي خودآگاه : نماييم
 )Densbach 2008, V2: 665(ناآگاهانه يا 

است از كدهاي رمزگذاري شده كه آماده  با توجه به آنچه گفته شد، پيام عبارت
  .گانه ما مخصوصاً بينايي و شنوايي است دريافت توسط يكي از حواس پنج

  

                                                        
كند كه حميد عنايت در كتاب  برگزيده است و اشاره مي processراد براي  فراگرد، معادلي است كه محسنيان .1

اند گرچه نويسندگان ديگري  فلسفه هگل و شهيندخت خوارزمي در كتاب موج سوم نيز همين معني را برگزيده
اند  براي آن آورده... هايي مانند پويش، روند، روانه، رويداد، فراشد، فرآيند، فراروند، مراحل، جريان، شيوه و معادل

 .)70، 1369راد،  حسنيانم(
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  انواع ارتباط. 1-2
فرستنده، پيام، كانال ارتباطي، گيرنده و مخاطب، : قسمت استفرآيند ارتباط داراي پنج 

بندي از  چندين تقسيم توان قسمت، مي پنجبر اساس هر كدام از اين .تأثير و بازخورد
: داند براي مثال برلو بر اساس نيت فرستنده، ارتباط را بر سه نوع مي. ها ارائه داد رسانه

ارتباط توليدي جهت رسيدن به مقاصد، ارتباط ابداعي جهت دگرگوني و آفرينش و 
  ).27: 1388 ،بهرامي كميل(نهايتاً ارتباطي كه هدفش حفظ و بقا است 

ي خود را از ارتباطات و ارتباطات انساني بر اساس نوع بند محسنيان دسته
وي ارتباطات را به ماشيني، حيواني و انساني تقسيم نموده و . فرستنده ارائه داده است

، انسان )man to man communication )انسانارتباطات انساني را شامل ارتباط انسان با 
 man-machine)ماشين و انسان با (man-animal communication)با حيوان

communication) چهار ارتباط انسان با انسان كه محور بحث ما است، شامل. داند مي 
 group)، گروهي(self to self communication)فرد با خود، فرد با فرد: شود دسته مي

communication) 371 :1369راد،  محسنيان(، جمعي.(  
ارتباط انسان با خدا، انسان با سازمان و انسان با ها،  بندي توان به اين دسته البته مي

هاي خاص خود را دارد  طبيعت را نيز اضافه نمود، چرا كه هر كدام از اين موارد ويژگي
  .كه قابل شناسايي و تحليل است

» منبع معني«محسنيان مدل كامل يك ارتباط ساده ميان فردي را كه بر آن نام مدل 
  :كند گذارد اين چنين تصوير مي مي

+ كانال+ ارسال كننده رمز+ رمزگذار+ توانايي ارتباط)+ يعني فرستنده(منبع 
  1پرورش بازخورد +ارزيابي پيام در منبع معني گيرنده+ رمزخوان+ دريافت كننده رمز

 :1369راد،  محسنيان(وجود دارد  (noise)پارازيتها امكان  در تمام اين قسمت
356.(  

تر است و براي درك آن بايد به  گروهي بسيار پيچيدهمدل منبع معني در ارتباط 
  :چند نكته توجه نمود

  .كند در هر لحظه تغيير مي •
  .هم به ارتباطات كالمي و هم به ارتباطات غيركالمي بايد توجه نمود •
  .ممكن است در گروه ارتباط دو به دو ايجاد شود •

                                                        
ترجمه نموده ولي » فرست ارزيابي پس«است كه محسنيان آن را  feedback evalutionاين كلمه ترجمه  .1

 .تري براي آن برگزيدند نگارندگان، معادل مناسب
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 .استكنند، گاهي متفاوت  نيت افراد و آنچه از يك منبع دريافت مي •

، راد محسنيان(كند  محسنيان مدل منبع معني در ارتباط گروهي را بدين شكل تصوير مي
1369: 358(. 

  
 
  
  
  
  
  

كوايل ارتباط را بر حسب سطح سازمان اجتماعي كه ارتباط در آن  دنيس مك
، سطح )ارتباط جمعي(سطح جامعه : نوع تقسيم نموده است  ششگيرد، به  انجام مي

، سطح درون )محله(ها  ، سطح بين گروه)نظام سياسي يا شركت تجاري(نهاد يا سازمان 
پردازش (و سطح درون فردي ) زوجين يا گروه دونفره(، سطح بين افراد )خانواده(گروه 

شويم، موارد معدودتري از آن نوع  سطوح نزديك ميهر چه به انتهاي اين ). اطالعات
اي از  هر سطحي از ارتباط، مجموعه). 27-26: 1382 ،كوايل مك(موجود است 

  .1هاي خاص خود را دارد ها و نظريه پردازي مشكالت، اولويت
كوايل  پرسد، از نظر مك سؤاالتي كه علم ارتباطات از همه سطوح ارتباط مي

  :عبارت است از
  )فرستنده و دريافت كننده(كند و با كه؟  ارتباط برقرار ميچه كسي  •
  )كاركردها و اهداف(كند؟  چرا ارتباط برقرار مي •
  )ها، رمزها مجراها، زبان(شود؟  ارتباط چگونه انجام مي •
محتوا، موضوع مورد اشاره، انواع (شود؟  ارتباط درباره چه چيزي برقرار مي •

  )اطالعات
  )27: 1382، كوايل مك(ه اين ارتباطات كدامند؟ پيامدهاي خواسته يا ناخواست •

                                                        
  و مبادالت با محيط) مثال اخبار رسانه(، اطالعات )درك، يادآوري، تفسير(پردازش : سطح درون فردي .1

، كنترل و سلسله مراتب، )وابستگي(اشكال گفتگو، الگوهاي تعامل، مسائل پيوستگي : ها بين افراد و گروه سطح
گيري  عضويت داوطلبانه، تعامل، همكاري، شكل: ها ها و انجمن سطح گروه هنجارگذاري، مرزبندي، نفوذ و اشاعه

  هنجارها و استانداردها
 )27- 26، 1382كوايل،  مك( عاتكنترل و كارآيي اطال: هاي رسمي سطح سازمان

٢ 

٣ 

۵ 

١ 

۴ 

  افراد گروه
  پيام كالمي

  پيام غيركالمي
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نوع ارتباط انسان با انسان كه توسط محسنيان بدان چهار بر اين اساس، به جاي 
كند كه مبناي  هاي انسان با انسان اشاره مي نوع ار ارتباط ششكوايل به  اشاره شد، مك

تعداد گيرنده و تا حدي، بندي،  ترين عامل در اين تقسيم اگر چه مهم. كار ما قرار دارد
ها گوشه چشمي به انواع كانال ارتباطي و  بندي تعداد فرستنده است، اما اين تقسيم

هاي اخير تأكيد  كنند بر مالك اند كه نگارندگان سعي مي مكانيسم ارتباط نيز داشته
  .بيشتري داشته باشند

  
  رسانه. 1-3

پردازي و  رويكرد به نظريه ارچهتوان با  ها مي كوايل معتقد است در باب رسانه مك
  :تحليل پرداخت

  ها رويكرد علم اجتماعي يا جامعه شناختي در باب ماهيت و عملكرد رسانه •
  ها و كاركردهاي گوناگون آن تجويزي در باب رد و تأييد رسانه •
  هاي ساخته و پرداخته فعاالن ارتباط جمعي ها و داده اي از آگاهي مجموعه •
: 1382 ،كوايل مك(ناشي از تجربه مستقيم آنها است حاصل فهم عموم مردم كه  •

23.( 

  .ما در اين مقاله به دو رويكرد نخست توجه داريم
نو و فرهنگ بزرگ سخن، به  هاي عمومي مانند فرهنگ انديشه نامه رسانه در واژه

دو معناي وسايل رسانيدن و وسايل انتقال داده يا سرگرمي مثل راديو و تلويزيون تعبير 
علوم اجتماعي  در دانشنامه (Jessica & Adam Kuper)آدام كوپرجسيكا و . شده است

ش دهد كه به توليد و توزيع دان رسانه گروهي يك نهاد اجتماعي را تشكيل مي: اند آورده
هايي برجسته و بارز چون  پردازد و داراي مشخصه اي فراتر از كلمات مي در حيطه

مندي و قواعد  نظام. ها هستند استفاده نسبي از فناوري پيشرفته در توليد و پخش پيام
اي را در بر  ها، مخاطبين گسترده اجتماعي موجود در اين نهاد و سمت و سوي پيام

واژه رسانه به «دانايي نيز معتقد است . مشخص نيست گيرد كه براي فرستنده پيام مي
هاي ديداري و شنيداري با هدف ارتباط بر  ردآوري انواع مختلفي از تكنولوژيگ

  )15: 1388 ،دانايي(» گردد مي
   »مطالعات فرهنگيمفاهيم اساسي در ارتباطات و «سوليوان و همكاران در 

(Key Concepts in Communications and Cultural Studies)  يك «معتقدند رسانه يعني
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  ».ها، وسعت يا سرعت ارتباط را گسترش مي دهد پيشرفت فناورانه كه كانال
 )sullivan & others, 1994, 176‘O s(  

رسانه بر روش يا ابزار فني يا مادي تغيير پيام به عالماتي داللت «گيل معتقد است 
هاي جمعي از قبيل سينما  در رسانه. معين هستندكند كه مناسب انتقال از يك مجراي  مي

بهرامي (» .يك از اينها تمايز قائل شد هاي ارتباطي هر توان ميان شيوه و تلويزيون، مي
  )20-19: 1388 ،كميل

  :كند ها شناخت آنها را تسهيل مي انهاز رس (John Fiske) كتقسيم جان فيس
ها خود ما بايد  از رسانهدر اين نوع . خويش نمون مانند صدا، چهره و بدن •

 .حضور داشته باشيم

هاي  اينها كنش... .سازي، معماري و بازنمون مانند نوشتن، نقاشي، عكاسي، آهنگ •
 .كنند و مستقل از ما وجود دارند هاي خويش نمون را ثبت مي ارتباطي حاصل از رسانه

كه ... اينترنت ومكانيكي مانند تلفن، راديو، تلويزيون، ويدئو، سينما، مطبوعات،  •
 .روند الذكر بكار مي ها يا آثار ارتباطي فوق براي انتقال كنش

ولي روزنامه و  ،نوشته يك پيام. اشتباه فيسك در خلط ميان پيام و رسانه است
فيلم، صوت، گفتار و موسيقي يك پيام است ولي سينما، . كتاب يك رسانه است

بهرامي (و راديو يك رسانه است ) ضبط صوت(تلويزيون، ويدئو، بلندگو، نواركاست 
و تنها سوم است  »پيام«، دسته دوم »رمز«رسد دسته اول  به نظر مي). 20: 1388 ،كميل

  .را اطالق كرد »رسانه«توان بر آن نام  كه مي
، هر وسيله ارتباطي، امتداد يكي از حواس انسان (McLuhan)لوهانبه نظر مك 

به نظر بهرامي . يي و راديو امتداد شنوايي استبه عنوان مثال، خط، امتداد بينا. است
بندي را ناكارآمد جلوه  تقسيم اين (multi-media) اي هاي چندرسانه امروزه تكنولوژي

و نه (ها  رسد بهتر است پيام اما اساساً به نظر مي) 20: 1388 ،بهرامي كميل(دهد  مي
حواس بدانيم، زيرا هر  را كه معني رمزگذاري شده هستند، در امتداد) وسايل ارتباطي

خط و صوت، امتداد بينايي و شنوايي . گردد ي توسط يكي از حواس ما دريافت ميپيام
تواند در امتداد  راديو به واسطه صوت است كه مي. هستند ولي راديو اين گونه نيست

  .شنوايي قرار بگيرد
پيام را با تواند  رسانه يك ابزار فناورانه است كه مي«بر اساس آنچه گفته شد، 

سرعت يا گستردگي بيشتري منتقل كند و در نتيجه فاصله مكاني و به تبع آن فاصله 
تواند در هر كدام از  طور كه مشخص است، اين ابزار مي همان. »زماني را كاهش دهد

براي مثال، تلفن . تر بدان اشاره شد، مورد استفاده قرار گيرد انواع ارتباط انساني كه پيش
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در حالت (ت كه مخصوص ارتباط فرد با فرد يا نهايتاً ارتباط گروهي يك رسانه اس
هايي هستند كه به  از طريق انتقال پيام صوتي است و تلويزيون و راديو، رسانه) كنفرانس

نامه نيز با وجود . گيرد تنهايي براي ارتباط فرد با يك گروه متعدد مورد استفاده قرار مي
است كه با انتقال خط به عنوان يك پيام، در ارتباط  اي سطح پايين فناوري آن، رسانه

اي جهت ارتباط درون فردي  اما تا به حال رسانه. گيرد ميان فردي مورد استفاده قرار مي
هاي  هايي است كه سيگنال به وجود نيامده است و آنچه بوده، دستگاه) فرد با خودش(

ان براي استفاده در پردازش ذهني خواند نه اينكه ابزاري در كنترل انس ذهن انسان را مي
انواعي از ارتباط كه در تناسب با موضوع مقاله از اهميت بيشتري . اطالعات باشد

  :برخوردار است، در اين جدول برشمرده شده است

 رسانه مربوطه بدون رسانه نوع ارتباط

 ------  تفكر و پردازش اطالعات درون فردي

 تلگرافتلفن،  گفتگوي دو نفر دونفره

، حالت chatشبكه اجتماعي در اينترنت، اتاق  گفتگو در يك گروه اي شبكه درون گروه
در  groupكنفرانس در تلفن، ويديو كنفرانس، 

  ...هايي مثل ياهو و گوگل، سايت
سخنراني در يك جمع، نحوه  درون گروه هرمي

 پخش يك شايعه

 پيامك و ايميل، ميكروفون در يك سخنراني

يا بين گروه اي  محله
اي  داراي انواع شبكه(

 )و هرمي

هاي  جارچي، انواع سازمان
  مردم نهاد مانند مسجد

 تابلوها و بروشورهاي تبليغاتي

  جمعي
 )در سطح جامعه( 

نمازجمعه، تجمع در ميدان 
 اصلي جوامع كوچك

 ،روزنامه و مجله، كتاب، سينما، راديو، تلويزيون
 هاي اينترنتي ها و وبالگ سايت

  
توان انواع رسانه را برشمرد با اين مالحظه كه  بنابراين با توجه به انواع ارتباط مي

يعني . ممكن است يك رسانه در چند نوع از ارتباط انساني مورد استفاده قرار گيرد
هاي محدودتر هم  كند، گاهي براي ارتباط تري فراهم مي اي كه ارتباطات گسترده رسانه

  :گيرد مورد استفاده قرار مي
تلفن و نامه هم يك . نكته مهم اينكه رسانه، لزوماً به معناي رسانه جمعي نيست

يعني وسايلي كه جهت (هاي جمعي  اما به دليل اهميت باالي رسانه. رسانه هستند
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 اصطالحاً منظور از رسانه يا) گيرد ارتباط فرد با گروه متعدد مورد استفاده قرار مي
media يا جمعي هاي  همان رسانهmass media سعي دارند اين دو را  نگارندگان. است

  .در جاي خود بكار ببرند
  
  ارتباط جمعي، رسانه جمعي. 1-4

شد ارتباط جمعي را بدون رسانه تصور كرد، اما امروزه به جز  شايد پيش از اين، مي
مواردي معدود در جوامع كوچك مانند برگزاري نمازجمعه يا جمع شدن در ميدان 

انديشمندان . گيرد هاي جمعي از طريق رسانه جمعي انجام مي ، تمامي ارتباطاصلي شهر
دانند، اما آن را بدون  ارتباطات، ارتباط جمعي را اگر چه هم معناي رسانه جمعي نمي

  .كنند رسانه تصور نمي
كوايل خصوصيات اصلي ارتباط جمعي را بر اساس دو ويژگي اصلي نهادي  مك

  :شمرد بر ميوده اين گونه بودن و پيوند با فرهنگ ت
 اي منبع نه يك فرد بلكه سازماني است رسمي و اغلب حرفه •

پيام معموالً ساخته و پرداخته، به معيارشده و تكثيرشده است و داراي ارزش  •
 .مبادله است

رابطه ميان فرستنده و گيرنده، معموالً يك جهتي، ضرورتاً غيرشخصي و اغلب  •
مسئوليت تأثيرات خاص پيام به روي افراد را برعهده فرستنده (» مستقل از اخالق«

فرستنده به طور رسمي از قدرت در اين رابطه . بيني است و قابل پيش) گيرد نمي
 .برخوردار نيست اما معموالً منابع، احترام، مهارت و اقتدار بيشتري در اختيار دارد

ديگران دارد، گيرنده بخشي از گروه بزرگ مخاطبان است، تجارب مشتركي با  •
بيني و الگومند است و فاصله فيزيكي و اجتماعي با فرستنده  هاي او قابل پيش واكنش

 .دارد

كوايل،  مك( تأثيري فوري و پاسخي گسترده و احتماالً يكنواخت در بردارد •
1382: 59-60( 

هاي ارتباط جمعي را  ، ويژگي»مباني ارتباط جمعي«دادگران در كتاب خود با نام 
پيام گيرندگان ناآشنا و پراكنده، بازگشت پيام يا بازخورد با : كند ه خالصه مياين گون

  )21-20: 1388 ،دانايي(تأخير، سرعت عمل زياد، تكثير پيام و ارتباط سطحي و ناپايدار
  :داند ويژگي مي هفتكومار ارتباط جمعي را داراي 

 .اصوالً نيازمند سازمان رسمي پيچيده است •



 97   اي كاركردهاي ارتباطي مسجد در جنگ نرم رسانه

 

 .خاطبان متعدد استخطاب آنها به سمت م •

عمومي است يعني به روي همه باز است و داراي همكاري و اشتراك نسبتاً  •
 .ساختار و غيررسمي است بي

 .ها، فرهنگ و شرايط زندگي متنوعي هستند مخاطبان داراي ويژگي •

تواند ارتباطي مستقيم و همزمان با مخاطباني برقرار سازد كه از  رسانه جمعي مي •
 .ارتباط، فاصله دارند يكديگر و از منبع

 .كند ارتباط ساز با مخاطب تنها از طريق نقش خود ارتباط برقرار مي •

مخاطبان با وجود ارتباط سازماني سست، به واسطه رفتار، هدف و منافع مشترك  •
 ).kumar, 2002: 214( هستندبا يكديگر همسان و متصل 

ها به تعداد  انتقال انديشه«معتقد است ارتباط جمعي يعني  (Stotzel)ژان استوتزل
ويژگي  پنجارتباط جمعي را با  (Head)سادني هيد. »فراواني از افراد در آن واحد

كثرت گيرندگان، تنوع گيرندگان، تكثير پيام، سرعت توزيع و هزينه : كند شناسايي مي
  ).62: 1369 ،راد محسنيان(كم براي مصرف كننده

گيري مستقيم به  جهت: شمارد هاي ارتباط جمعي را اين گونه بر مي ويژگيرايت 
بندي  ها براي عامه، زمان سمت مخاطبان نسبتاً زياد، متجانس و ناشناس، انتشار پيام

اي كه همزمان به دست اكثر مخاطبان برسد، زودگذر و ناپايدار بودن از  خاص به گونه
 بر ل درون يك سازمان پيچيده و احتماال هزينهگر براي عم نظر نمادي و تمايل ارتباط

  ).63: 1369 ،راد محسنيان(
داند و  هاي نقض فراوان مي محسنيان تعاريف استوتزل، هيد و رايت را داراي مثال

گيري آن به  هاي انساني، جهت معتقد است تنها تفاوت ارتباط جمعي با ديگر ارتباط
جمعي مهم اين است كه معني مشابه معني در ارتباط «سمت گيرندگان متعدد است و 

هرچه . متجلي شود ممورد نظر فرستنده پيام در ذهن تعداد بيشتري از گيرندگان پيا
كند كه بهتر است به  وي اضافه مي. تر است بيشتر شود، آن ارتباط كامل درصد اين تعداد

 تفادهاس» mass«واژه براي » اي توده«تري همچون  از معادل مناسب» جمعي«جاي 
  ).67-66: 1369 ،راد حسنيانم(شود

  :محسنيان معتقد است در مدل ارتباط جمعي چند نكته حائز اهميت است
مدل ارتباط جمعي معموالً به صورت جامع قابل ترسيم نيست، زيرا هر چه  •

اند و به همين شكل ادامه  ها خود از يك ارتباط جمعي يا فردي ديگر اخذ شده ورودي
  .توان منابع دست اول را در نظر گرفت ن تنها ميبنابراي. يابد مي
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نگاري، يك سازمان  مانند يك مؤسسه روزنامه(هاي ارتباطي  وسايل و مجموعه •
معموالً شخصيتي مستقل و متفاوت از حاصل جمع جبري اعضا و بازيگران ...) خبري و

  .كنند حقيقي پيدا مي
   جمعياط ارتباطات متنوعي ميان كنشگران حاضر در فرستنده ارتب •

(mass communication sender) است قابل تصور.  
براي رسيدن يك پيام به مرحله ارسال توسط مجموعه ارتباطي، مراحل متعدد و  •

متنوعي قابل ترسيم است، مثالً در يك استوديو پخش خبر، پيام ابتدا به صورت نوشته 
مواج انجام اروي كاغذ، سپس صدا در هوا، بعد از آن الكتريسيته در سيم و سر

آيد كه هركدام وسيله رمزگذاري، ارسال رمز، دريافت  الكترومغناطيس در فضا در مي
 ) 64-61: 1369 ،راد محسنيان(رمز و رمزخواني خود را دارد

اين تأثير در . بانان پيام يعني هر عامل انساني كه در انتقال پيام مؤثر است دروازه •
هر چه . تواند آشكار يا پنهان باشد شود و مي انتخاب، حذف يا تغيير پيام مشخص مي

بان كمتر باشد، ميزان انعكاس واقعيت  هاي هر دروازه بانان بيشتر و روزنه تعداد دروازه
 )367: 1369 ،راد محسنيان(در اطالعات خروجي كمتر خواهد بود

ن توا بان، نادرست است، زيرا مي البته تأكيد محسنيان بر انساني بودن عوامل دروازه
كنند، مانند  باناني ياد كرد كه پيام را دستكاري مي از ابزار انتقال پيام هم به عنوان دروازه

محدوديت تصوير در انتقال افكار يا محدوديت دوربين خبرنگار در پوشش همه 
  .جوانب يك حادثه

شايد نگاه سوليوان و همكاران به ارتباط جمعي، پل مناسبي براي انتقال به مفهوم 
سوليوان و همكاران معتقدند تركيب دو كلمه ارتباط و توده، معناي . جمعي باشدرسانه 

. اي ندارد رساند كه ربط چنداني به ارتباط ميان فردي و جامعه توده جديدي را مي
تعاريف متعدد در اين زمينه هم به دليل محدوديت ذاتي آنها و هم به دليل تنوع وسايل 

اند كه آموزش، مذهب و  ارند، گاهي نيز آن قدر وسيعارتباط جمعي، معموالً جامعيت ند
بنابراين شايد بتوان با احتياط، چنين تعريفي از . شوند حتي خود زبان را هم شامل مي

ارتباط جمعي عبارت است از كاربست و محصول فراهم «: ارتباط جمعي ارائه داد
ناخته به وسيله اطالعات براي مخاطب ناش] همچنين[آوري سرگرميِ مناسب فراغت و 

هاي مالي به صورت صنعتي توليد شده، توسط  اي كه توسط شركت فناوري پيشرفته
شود و به شكل يك كاالي مصرفي شخصي در قالب چاپ، تصوير،  حكومت تنظيم مي

  ».داردهاي راديو و تلويزيوني مدرن قرار  صدا و رسانه
 )sullivan & others, 1994: 172-173‘O(  
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در هر سطحي از ارتباط بكار گرفته شود ولي هر گاه فاصله مكاني  تواند رسانه مي
كند، رسانه  و گيرندگان متعدد كم مي) و گاهي فرستندگان(و زماني را ميان فرستنده 

  .شود جمعي خوانده مي
كوايل  مك. هاي نهاد رسانه جمعي نظرات متفاوتي ارائه شده است در مورد ويژگي

توان ارائه داد،  هاي جمعي نمي م شفافي از رسانهمعتقد است تعريف مشخص و ترسي
ها و همچنين تجربه شخصي  زيرا روند تاريخي نهادي، تكنولوژيكي و كاركردي رسانه

ند كه بتوان ا ها بيش از آن دگرگوني. ها بسيار متنوع و پويا است انديشمندان از واقعيت
هاي ساختار و كارگزار  گيبا اين حال، وي ويژ). 51-50: 1382 ،كوايل مك(ثبتشان كرد 

  :شمارد هاي جمعي و شيوه عمل آن را اين گونه برمي در رسانه
توليد و توزيع معرفت به شكل اطالعات، عقايد و فرهنگ در پاسخ به نيازها و  •

 تقاضاها

ها و  ها و دريافت كننده آوري مجراهايي براي ارتباط ميان مردم، فرستنده فراهم •
 نهادهاي تشكيل دهنده آن ميان همه اينها و جامعه و

فعاليت تقريبا انحصاري در فضاي عمومي، امكان مشاركت همه به عنوان  •
 دريافت كننده و تحت شرايطي به عنوان فرستنده

تواند  پرداختن به موضوعاتي كه در مورد آنها افكار عمومي وجود دارد يا مي •
 شكل بگيرد

تر از نهادهاي ديگري كه  طلبانهبسيار داو(مشاركت كامالً داوطلبانه افراد در آن  •
، همبستگي با تفريح و )توزيع معرفت را برعهده دارند مثل آموزش، دين يا سياست

اوقات فراغت و جدايي از كار و تكليف، فاقد هر نوع اختيار و قدرت مستقل در 
 ها و مخاطبان جامعه، فاقد تشكيالتي براي ايجاد پيوند ميان فرستنده

اش به كار دستمزدي، تكنولوژي و نياز  زار از طريق وابستگيپيوند با صنعت و با •
 به اعتبار

پيوند با قدرت دولتي به صورت مستمر از طريق برخي كاربردهاي مرسوم و  •
كه از دولتي تا دولت ديگر فرق (هاي مشروعيت بخش  سازوكارهاي قانوني و انديشه

 )كند مي

ها منحصر به  اين ويژگي«كوايل در اين سخن است كه  نكته كليدي نظريه مك
ها نيستند اما تركيب آنها با يكديگر در جامعه مدرن ويژگي مشخص و اهميت  رسانه

  )69-68: 1382 ،كوايل مك(» .بخشد خاص به آنها مي
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رسد  به نظر مي. هاي ارتباط جمعي بدست آمد از مجموع آنچه گفته شد، ويژگي
ارتباطات جمعي در جوامع مدرن ويژگي در  دوهاي رسانه، حداقل  عالوه بر ويژگي

هاي گفته شده، متناسب با  امروزي، ذاتيِ اين نوع ارتباطات است و ساير ويژگي
  :هاي عمده گفته شده است اي خاص يا با توجه به رسانه جامعه
وسيله ارتباط جمعي به روي همه باز است، در نتيجه مخاطبان متعدد، تقريباً  •

ايي و هويتي داوطلبانه و پاره پاره با آن ارتباط سستي ناشناس و پراكنده از نظر جغرافي
 .كنند برقرار مي

اي كه با نهادها و مؤسسات ديگر  اي حرفه وجود وسيله فناورانه و سازمان رسانه •
 در جامعه داراي اندركنش است

، يكي از نهادهاي ...بنابراين امروزه ارتباطات در كنار سياست، فرهنگ، اقتصاد و
هاي عمل را توليد كرده و بخشي  ها و شيوه اي از ارزش است كه مجموعهجامعه مدرن 

پيش از اين، ارتباطات در ميان . دهد هاي اجتماع را به خود اختصاص مي از فعاليت
ي نهادشدن، گهمين ويژ. شد نهادهاي ديگر پراكنده بود و نهاد مستقلي محسوب نمي

  .موجب اهميت باالي آن است
دانايي معتقد است . نوبه خود داراي انواع مختلفي استهاي جمعي، به  رسانه

نگاري، زبان گفتاري  مانند تبليغات، روابط عمومي، روزنامه(ها به دو گروه منطقي  رسانه
: 1388 ،دانايي(قابل تقسيم است ...) مانند تلويزيون، راديو، روزنامه و(و فيزيكي ...) و

نامد،  هاي منطقي مي دانايي رسانهاما اين تقسيم نادرست است، زيرا آنچه ). 16
ها يعني تلويزيون و مانند آن در درون آن جريان  مؤسسات و ابزاري هستند كه رسانه

  .يابند و با تعريف پيشگفته ما از رسانه همخوان نيست مي
  :كند نوع تقسيم ميپنج هاي جمعي را به  بندي ديگري، رسانه دانايي در تقسيم

  ...روزنامه، كتاب و: چاپي •
  ...تلويزيون، راديو، سيستم صوتي و: پخش •
  ...اينترنت، بانك اطالعاتي و: كامپيوتري •
  ....پوستر، تابلو، بدنه اتوبوس و: خياباني •
 )17، 1388دانايي، (شامل نشريات چاپي، الكترونيك، ديجيتال و سايبر: نشريات •

پيام  اگر رسانه را كانالي براي انتقال(بندي  رسد مالك اين تقسيم به نظر مي
ها از چه فناوري براي اتصال فرستنده و  ، شناخت كانالِ كانال است، يعني رسانه)بدانيم

از آنجا كه ماهيت رسانه را فناوري دانستيم، پس شناخت انواع . كنند مخاطب استفاده مي
البته با اين وجود، دانايي خود به . ها كارگشا باشد بندي رسانه تواند در تقسيم فناوري مي
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بندي  مالك، توجه خودآگاه نداشته از اين رو گروه پنجم كامالً با اين تقسيماين 
  .اي از قلم نيافتاده است ناهمخوان است و اگر حذف شود، باز هم هيچ رسانه

براي شناخت ميزان . اي ديگر نيز قابل توجه است اي از زاويه نوع تكنولوژي رسانه
يعني هر چه . اني اختراع آن توجه كردتوان به ترتيب زم هاي جمعي، مي ظرفيت رسانه

. اي باالتري برخوردار است اي ديرتر اختراع شده باشد، از ظرفيت رسانه رسانه
كتاب چاپي، : داند هاي جمعي را اين گونه مي كوايل ترتيب زماني اختراع رسانه مك

و [اهواره هاي الكترونيك و تله ماتيك نوين مثل م روزنامه، فيلم، راديو، تلويزيون، رسانه
اي بسته به ميزان پيشرفت  جريان اطالعات در هر رسانه) 1382 ،كوايل مك] (اينترنت

آن ... طرفه، دوطرفه يا چندطرفه باشد و اين به ماهيت يا تواند يك تكنولوژي آن مي
  .بستگي ندارد

  
  جايگاه مسجد در ميان انواع ارتباط و انواع رسانه. 2
  مسجدشناسايي ساختار ارتباطي . 2-1

د ارتباطات، در سطح جامعه عمل كوايل، دين، حكومت و آموزش نيز مانن به نظر مك
  :هاي جمعي برخوردارند كنند، اما از اثربخشي بيشتري نسبت به رسانه مي

فقط يكي از فرآيندهاي ارتباطي است كه در سطح جامعه عمل  ارتباط جمعي«
تركيبي از هدف، (شود  خته ميكند و به سهولت از روي ويژگي نهادي بودنش شنا مي

ساير فرآيندهايي كه از نظر گستردگي و دامنه، موقعيتي مشابه ). سازمان و فعاليت عملي
هر كدام از اينها شبكه نهادي . اند، عبارتند از حكومت، آموزش و مذهب به دست آورده

عات و افكار به خود را دارند كه گاه تعداد زيادي از مردم را براي انتقال و يا مبادله اطال
به هر حال امروزه ارتباط جمعي بيش از ساير فرآيندهاي موجود در . كند هم وصل مي
گيرد، حتي اگر با شدت كمتري  هاي بيشتري را به مدت بيشتري در بر مي جامعه انسان

تر از خود  ارتباط جمعي به خاطر جامعيتي كه دارد، تمام فرآيندهاي سطوح پايين. باشد
  ).27: 1382 ،كوايل مك(» گيرد در بر مي ار

جا است كه مخصوص  ها در همين بنابراين تفاوت ارتباط جمعي با ديگر ارتباط
اي كثير است و هرگاه مجبور شود به علت كثرت مخاطبان، از حضور  ارتباط با عده

شود زيرا برايش كميت و سرعت مهم  مستقيم فرستنده صرف نظر كند، عمقش كم مي
  .ابزار مورد استفاده آن نيز همين استاست و ظرفيت 

، معتقدند ارتباط »شناخت ارتباط جمعي«ملوين دفلور و دنيس اورت در كتاب 
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اي  اي ارتباطات وسيله جمعي عبارت است از روندي كه طي آن دست اندركاران حرفه
ارتباطي را طراحي كردند و از آن براي پخش پيام به صورتي وسيع، گسترده، سريع و 

ته براي رسيدن به اهداف خاص و رساندن به مكان معين و مشخص و اعمال نفوذ پيوس
كنند، استفاده  ها توجه مي در مخاطبان انبوه و ناهمگون كه به صورتي گزينشي به برنامه

با اين تعريف بايد دانست كه كدام وسيله و رسانه ارتباطي واقعاً وسيله ارتباط . كنند مي
  ).20: 1388 ،دانايي( جمعي است و كدام يك نيست

كتب، (وسايل چاپ: ملوين دلفور معتقد است وسايل ارتباط جمعي اصلي عبارتند از
راديو، (هاي راديو و تلويزيوني ، شبكه)سينمايي يا تجاري(، فيلم)ها مجالت، روزنامه

، اينترنت و به خصوص تار )هاي ضبط تصوير تلويزيون، تلويزيون كابلي، ماشين
معيارهاي موجود و تعريف باال همخواني كه با  (World Wide Web) هانيگسترده ج

  )22-21: 1388 ،دانايي(» .دارد
با توجه به آنچه گفته شد، بايد تأمل نمود كه چه چيزهايي ارتباط و وسيله ارتباطي 

. كند ها را ذكر مي هست ولي ارتباط جمعي نيست؟ دانايي چند مثال از اين نوع ارتباط
شود ولي  ارتباط و وسيله ارتباطي محسوب مي... فن، فاكس، ايميل ووي معتقد است تل

اين ويژگي كه همچنين  به دليل عدم امكان دريافت پيام توسط مخاطبان انبوه و متنوع و
اي ارتباطات نيستند،  فرستندگان در چنين وسايل ارتباطي، دست اندركاران حرفه

تواند ارتباط جمعي خوانده  موزه نيز نمي. توانند وسايل ارتباط جمعي خوانده شوند نمي
. كند اي سريع پخش و توزيع نمي شود گرچه ارتباط هست ولي پيام خود را به گونه

اي كه در كليسا، سالن تئاتر، زمين مسابقه ورزشي،  يك كنسرت موسيقي ويا برنامه
و نوعي  تواند پيام خود را به فواصل دور برساند گردد نمي برگزار مي... مراسم رژه و

  ). 21: 1388 ،دانايي(طلبد  ارتباط مستقيم است كه حضور مخاطب را مي
هاي سنتي را اين گونه بر  هاي مدرن نسبت به رسانه وي همچنين تفاوت رسانه

  :شمارد مي
اثر رواني و اجتماعي گسترده به دليل توان تكثير، توزيع و ذخيره سازي  •

 اطالعات

اي به شكل يك  ريزي، مديريت و كاركنان حرفه بندي، برنامه نياز به سازمان •
 شبكه، سازمان ارتباطي و نهاد اجتماعي پيچيده

 تغيير شكل جامعه از طريق اثرگذاري بر ساير نهادهاي اجتماعي •

 عدم وجود ارتباط مستقيم و رو در رو •

 ها  انتقال سريع و بهتر داده •
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 تر و با تأخيرتر بازخورد ضعيف •

 ها عبور از مراحل و واسطه •

 )44-43: 1388 ،دانايي(اعتبار بيشتر به دليل طي مراحل  •

ها با استفاده از  رسانه: رسد دانايي در دو مورد دچار خطا شده است به نظر مي
شوند و ديگر آنكه لزوماً  وسايل مختلف، به دريافت سريع بازخورد مخاطب نائل مي

و سابقه مسئوالن  شود و وجاهت، نيت ها نمي طي مراحل موجب اعتبار بيشتر رسانه
كند كه عبور پيام از مراحل مختلف براي مردم چگونه معنادار  اي تعيين مي سازمان رسانه

  .گرد
نويسـد عاقالنـه آن اسـت كـه      برايـد در يـك جهـان چنـدين صـدا مـي       شن مك

مداران هنگام پيشبرد اهداف تازه اجتماعي، سياسي و فرهنگي، اشكال سـنتي و   سياست
  .)48: 1388 ،دانايي( در هم آميزندامروزين ارتباط را 

شود، حداقل از چهار جهت، ارتباط  ارتباطي مانند آنچه در مسجد برقرار مي
  :جمعي نيست

 عدم امكان دريافت پيام توسط مخاطبان انبوه •

 اي ارتباطاات نيستند فرستندگان دست اندركاران حرفه •

 شود سازماني كه تخصصاً براي ارتباط باشد، مشاهده نمي •

اي فناورانه در كار  طلبد و وسيله ارتباطي از اين گونه، حضور مخاطب را مي •
 نيست

توانـد مگـر بـه صـورت      تواند دست همه برسد، ولي يك منبر نمـي  يك كتاب مي
شايد بتوان گفت مسجد رسانه نيسـت چـون   . راديويي، تلويزيوني يا مكتوب شده باشد

انست تمام افراد آنان را در بر گيرد، تو در قبايل و شهرهاي كوچك كه ميدان مركزي مي
هاي  طراز رسانه هايي هم را رسانه... نيازي به رسانه نبوده است، اما منبر، جارچي، نقال و

ارتباط جمعي در اعصار گذشته با ارتباط جمعي در عصر مـا  . جمعي در آن دوره بدانيم
روهـي يعنـي   ارتباط جمعي آن عصر اكنون بـه ارتبـاط در سـطح بـين گ    . متفاوت است

  .ها قابل تصوير است و ارتباط جمعي عصر ما در سطح دهكده جهاني محله
تواند نقش رسانه  اشكالي كه شايد به نظر نگارنده وارد شود اين است كه منبر مي

زمان  به صورت نسبتاً هم...  را ايفا كند يعني يك پيام در مساجد شهر توسط روحانيان يا
 تواند يك رسانه تلقي شود اما عـالوه بـر مطالـب    مسجد ميپس . و گسترده منتشر شود

  :توان به چند نكته اشاره كرد ها، مي گفته در تفاوت مسجد با رسانه پيش
اند تا اگرچه رسانه نيستند ولي  در واقع در اين حالت خيلي به خود زحمت داده •
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ا رسـانه  شـود زيـر   ولي رسانه تنهـا از روي نقشـش شـناخته نمـي    . نقش آن را ايفا كنند
دهد چون مخصوص رسـانيدن پيـام    ساختاري دارد كه اين نقش را به سادگي انجام مي

 .ساخته شده است

ها با هم متصل شوند اعم از  براي اين كار خود روحانيان بايد با استفاده از رسانه •
 ...كتاب، تلفن يا

از شود و ب يا گرد هم آيند كه در اين حالت مانند يك شبكه اجتماعي هرمي مي •
 هم با رسانه متفاوت است

بندي تاريخ بشر بر اساس نظام ارتباطي موجود در  لوهان در دوره شايد نظريه مك
تاريخ جامعه انساني از ديدگاه . هر عصر بتواند به فهم مقصود نگارنده ياري رساند

ها بر اساس نظام ارتباطي خاصي شناسايي  اين دوره. شود لوهان، شامل سه دوره مي مك
ها حواس خود را  ها حاكم بوده يا هست و موجب شده انسان وند كه بر آن دورهش مي

هاي آن از نگاه  اين سه دوره و ويژگي. اي خاص و متناسب با آن شكل دهند به گونه
  :لوهان عبارت است از مك
ارتباط با ديگران از طريق : اي عصر ارتباط شفاهي و زندگي دودماني و قبيله •

ها فاقد يك هويت شخصي و زندگي خصوصي  انسان. شود حس شنوايي انجام مي
افراد . پرداخته است تفكر انسان در پرتو تأثير شگرف كالم، به تقديس جهان مي. هستند

ستقيم جهان به صورت م. شود ها سينه به سينه منتقل مي سواد هستند و داده معموالً بي
توانند در يك ميدان عمومي تعداد افراد يك جامعه در حدي است كه ب. گردد ادراك مي

 .به سخنان يك نفر گوش كنند

اين دوره با اختراع خط و كتابت آغاز : عصر ارتباط كتبي و جامعه فردگرا •
نظر  ، زير(Gutenberg) توسط گوتنبرگع دستگاه چاپ اگردد ولي تا قبل از اختر مي

تمركز كتاب خواني موجب . يابد حس بينايي برتري مي. كند تمدن شفاهي رشد مي
از جمع و  حواس و تعمق و تقويت استدالل و خردگرايي و در نتيجه نوعي انزواجويي

چاپ كتاب، سرآغاز مصرف و . گردد گرايي مي گرايي و ملي پيدايش فردگرايي، نخبه
 .شود نخستين محصول جامعه مصرفي محسوب مي

ابد و ي دوباره حس شنوايي اعتبار مي: عصر ارتباط الكترونيك و دهكده جهاني •
نظر از ارتباط كتبي بر اساس فناوري چاپ، رجعتي به  با حفظ تعادل و عدم صرف

ها به هم  يابد، ملت چهره كار و زندگي اجتماعي تغيير مي. گيرد ادراك حسي صورت مي
در اين دوره، تلويزيون به دليل استفاده . دهند نزديك شده و دهكده جهاني را تشكيل مي

يابد،  اي مي هاي سابق و فعلي، اهميت ويژه كنار همه شيوه از شيوه بيان تصويري در
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نظم و نسق شدن  حتي رويكرد هنرمندان تحت تأثير تصاوير تلويزيوني به سمت بي
رود و از اهميت جنسيت و حساسيت دو جنس مخالف نسبت به يكديگر به  پيش مي

: 1388 ،دانايي(شود  علت مشاركت همه جانبه افراد در ارتباط الكترونيكي كاسته مي
58-62.(  

تواند رسانه  نظام ارتباطي جامعه تغيير كرده است و در اين نظام، ديگر مسجد نمي
  .جمعي باشد، حتي اگر در گذشته اين گونه بوده باشد

  
  مقايسه ظرفبت ارتباطي مسجد و رسانه جمعي. 2-2

معيارهاي  براي مقايسه ساختار ارتباطي مسجد با رسانه جمعي، الزم است از يك شبكه
نگارندگان براي اين مقصود از برخي نظريات سنجش رسانه و . مشخص، استفاده نمود

توان مسجد را به مثابه  بر اساس آنچه گفته شد، نمي. اند ميزان موفقيت آن استفاده كرده
توان از اقتضائات حضور رسانه جمعي در سطح جامعه  يك رسانه ارزيابي كرد و نمي

هاي  توان ساختار ارتباطي مساجد را با ساختار ارتباطي رسانه چشم پوشيد، اما مي
ترديد انجام پيمايش و مطالعات ميداني عميق، دقيق و گسترده  بي. جمعي مقايسه نمود

  .جهت تصحيح و تدقيق اين ارزيابي و مقايسه ضروري است
ت اعتبار يك رسانه از ديدگاه ظهيري تا حدود زيادي به اعتبار افرادي وابسته اس

در اين مورد، يك تفاوت مشخص ميان ). 47: 1388 ،دانايي(كنند كه آن را مديريت مي
مسجد و رسانه جمعي وجود دارد و آن اينكه شرط امام جماعت، عدالت است ضمن 

. دار اداره مسجد هستند اينكه در بيشتر مساجد، متخصصان دين يعني روحانيان عهده
همين شرط موجب . نه جمعي وجود نداردبديهي است چنين شرطي براي مديران رسا

  .افزايد شود افراد خاصي در مسجد مقبول بيافتند و همين به اعتبار مسجد مي مي
كوايل  هاي جمعي، معيارهاي مشخص ديگري توسط مك براي ارزيابي رسانه

گوني و دسترسي،  آزادي و استقالل، نظم و همبستگي نسبي، گونه: پيشنهاد شده است
ضمن اينكه عينيت و كيفيت . ت اطالعات و سرانجام كيفيت فرهنگيعينيت و كيفي

، )حقيقت نمايي، ارتباط با موضوع(ابتناء بر واقعيت : اطالعات شامل دو محور است
  ). 194-182: 1382 ،كوايل مك) (توازن، خنثي بودن و عدم سوگيري(طرفي  بي

عرصه اجتماع، از حضور در دليل ه هاي جمعي ب از نظر آزادي و استقالل، رسانه
ه دليل محدودتر بودن عرصه و هم به هاي بيشتري برخوردارند و مساجد ب محدوديت

هاي ديني كه پشتيبان وجدان است، آزادي و استقالل بيشتري براي خود  دليل انگيزه
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اي است، از نظم و  دليل تشكيالت سازماني كه پذيراي افراد حرفهه اما ب. قائلند
هاي  گوني و دسترسي رسانه گونه. به مساجد برخوردارند همبستگي بيشتري نسبت

جمعي بيشتر است زيرا مانند مساجد تنها بر محور موضوعات ديني يا مربوط به دين 
  .كنند عمل نمي

مسجد (عينيت و كيفيت اطالعات در هر دو قابل تقويت و قابل خدشه است 
اما به !) خواندند به ميضرار يك نمونه از آن است و يزيد و معاويه هم در مسجد خط

هر حال در مسجد به دليل شرط عدالت براي امام جماعت، نظارت بيشتري در مورد 
هاي شكل گرفته  شود و گروه ها اعمال مي واقعيت و عدم سوگيري در اطالعات و داده

تواند فيلتر تصحيح اطالعات  در مسجد با محوريت امام جماعت و معتمدين، خود مي
نهايتاً كيفيت فرهنگي مساجد اگر چه يك طيف را شامل . باشد هاي جمعي رسانه

محتوايي به مساجد  گاه اجازه ابتذال و بي شود، اما به هر حال، تعاليم دين هيچ مي
  .هاي مذهبي از غناي بااليي برخوردار است دهد و دست كم در مناسبت نمي

اي مختلف كوايل از نيروه بخش مهمي از آنچه گفته شد، در نموداري كه مك
كوايل معتقد  مك. دهد هاي جمعي ترسيم نموده است، خود را نشان مي اثرگذار بر رسانه

نيروي اجتماعي گوناگون قرار دارد كه با اضافه شدن  چهاراست رسانه جمعي در ميان 
رابطه درون سازماني ميان سه گروه عمده در سازمان رسانه جمعي، براي فهم چگونگي 

  ):204: 1382 ،كوايل مك(رابطه را بررسي نمود  پنجبايد  ايفاي كاركردهاي آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :داند عامل را در ميزان اثرگذاري رسانه مؤثر مي چهاردانايي نيز 

 رويدادها و عرضه دائم فرهنگ و اطالعات

 عاليق و تقاضاهاي مخاطبان

هاي خبري،  بنگاه: رقبا
آگهي دهندگان، 

ها،  صاحبان رسانه
 ها اتحاديه

/ مديريت/ فني
اي  متخصصان حرفه

 ها رسانه

كنترل قانوني و 
سياسي، ساير 

 نهادهاي اجتماعي
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هر چه منبع پيام، معتبرتر و داراي منزلت و موقعيت اجتماعي باالتري : منبع پيام •
 .يابد باشد، اثرگذاري رسانه افزايش مي

 .انطباق آن با ابزار انتقال توجه دارد اين محور به شيوه ارائه پيام و: ماهيت پيام •
كند، اثرگذاري را فزوني  باال بودن ميزان هيجاني كه پيام به مخاطب منتقل ميهمچنين 

 .بخشد مي

دهد كه پايين بودن ميزان هوش و  ها و آمار نشان مي آزمايش: گير شخصيت پيام •
پذيري در  روحيه تسليمبودن نياز به تأييد اجتماعي و ميزان  عزت نفس مخاطب و باال

دقيقاً به همين داليل، زنان بيش از مردان . گردد وي، موجب افزايش اثرگذاري رسانه مي
تواند  همچنين موافقت ضمني مخاطب با پيام از قبل، مي. پذيرند ها تأثير مي از رسانه

 .تر شود تر و سريع اي راحت موجب پذيرش پيام به گونه

اين محور به اين موضوع اشاره دارد كه هر چه : محيط و شرايط دريافت پيام •
يابد  ها در اطراف مخاطب، كمتر باشد، اثرگذاري رسانه افزايش مي ميزان پارازيت

 ). 51-48: 1388 ،دانايي(

هاي جمعي برترند و در عامل  سد در عامل نخست، مساجد از رسانهر به نظر مي
امل سوم و چهارم به خود ع. هاي جمعي است دوم تا حدودي شرايط به نفع رسانه

  .تواند مالك ارزيابي ما باشد مسجد و رسانه مربوط نيست و نمي
نوع تضاد  سهكوايل داراي  هاي جمعي از ديدگاه مك همچنين نقش شغلي رسانه

  :است
ايفاي نقش فعال و مشاركت جويانه در حيات اجتماعي و سياسي در برابر اتخاذ  •

 طرف و اطالع رسانانه يك موضع بي

اربرد مهارت خالق و انجام كار اصيل و مستقل در برابر برآوردن نيازهاي ك •
 سازمان مطابق ترسيم ارائه شده توسط مديريت

تحقق يك هدف ارتباطي براي گروهي از مخاطبان يا كل جامعه در برابر ارضاي  •
 ).216: 1382 ،كوايل مك(تقاضاهاي مشخص مخاطبان براي يك كاالي مصرفي 

دهند و  ها انجام مي گردد كه مديران رسانه تضادها، به انتخابي برمييجه اين نت
ها و تعاليم ديني،  همين تضادها براي مساجد قابل تصور است با اين تفاوت كه انگيزه

  .دهد مديران را به انتخاب بهتر سوق مي
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  مسجد و كاركردهاي ارتباط جمعي در جنگ نرم. 3
الملل،  علوم سياسي، روابط بين: وناگون نگريستهاي گ توان به جنگ نرم از دريچه مي

در اينجا ما از دريچه علم ارتباطات و تا حدودي جامعه شناسي ... . مطالعات فرهنگي و
به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه مديران وسايل ارتباط جمعي از اين 

كرده و ملت خود و ود استفاده ابزار در راستاي اهداف سياسي و اجتماعي مورد نظر خ
كس  طبيعتاً هيچ. سازند سمت آنچه در نظر دارند، مجذوب ميهاي ديگر را به  ملت
هاي جمعي را مانند آموزش عمومي، نظارت بر  تواند كاربردهاي مثبت رسانه نمي

  .منكر شود... حاكمان، برجسته سازي افكار عمومي و
عضي از كشورهاي جهان دهد كه در ب ها نشان مي بررسي«نويسد  معتمدنژاد مي

گرايي، فردگرايي  هايي نظير مصرف ها و انديشه سوم، وسايل ارتباط جمعي عمالً ارزش
گري استعمار  گرايي را كه از عوامل غيرمستقيم سلطه طلبي و نخبه افراطي، خشونت
 -گذارند روند و در فراگرد توسعه آنها، تأثير نامطلوب به جاي مي جديد بشمار مي

هاي  توان نظريه سيستم ها، مي و معتقد است با نگاهي ايجابي به رسانه» دهند گسترش مي
ريزي  را جهت تعيين نقش وسايل ارتباط جمعي در برنامه (David Easton)دويد ايستن

  .)27: 1369 راد، محسنيان( كلي پيشرفت و توسعه جوامع جهان سوم بكار گرفت
به ويژه با ظهور تلويزيون  تمبيسكند كه از نيمه دوم قرن  دنزبچ اشاره مي

نيز فهميده  چهلهاي حوزه ارتباطات بر رسانه متمركز شد ولي حتي در دهه  پژوهش
برند كه نتيجه آن، اثرات  هاي ارتباطي را به طرقي بكار مي بودند كه مخاطبان، رسانه

اين مطالعات در زمينه بنابر). Densbach, 2008, V2: 663(مستقيم نيست خطي و 
  .تر شد هاي جمعي گسترده اري رسانهاثرگذ

السول، الزارسفلد، مرتن و آلتشول، ماركس، شيلر، آلتوسر، پيروان مكتب 
هاي  دهاي رسانهراز جمله انديشمندان شاخصي هستند كه به كارك ...فرانكفورت و

  .)21 :1388بهرامي كميل، ( اند جمعي توجه نموده
ها را در ذهن مخاطبان،  تصوير واقعيتهاي جمعي، تنها  شد رسانه ابتدا تصور مي
سپس نظريه تعيين دستور كار يا برجسته . دهند خواهند شكل مي آن گونه كه خود مي

كامبز به اين نكته توجه كرد  بر اساس نظر گيلبرت و مك (agenda-setting theory) سازي
، چه تر قيقيا به عبارت د[گويند چگونه بيانديشند  به مردم نمي«هاي جمعي  كه رسانه
گويند درباره چه چيزي بيانديشند و در اين ميان به دستور  بلكه به آنها مي] بيانديشند

در گام سوم، ) 22-21: 1388 ،بهرامي كميل(» .دهند كار اشخاص و جوامع شكل مي
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دهند  ها حتي به مردم ياد مي لوهان از اين هم جلوتر رفته و معتقد است رسانه مك
به نظر وي در عصر كتابت، نظم خطوط كتاب، چهره . بيانديشند چگونه و با چه روشي

هاي قطار از آن متأثر گشته  اي بودن ريل اجتماع را تحت تأثير قرار داده و حتي زنجيره
در عصر ارتباط الكترونيك نيز شيوه بيان تصويري تلويزيون، آثار هنري و ادبي را . است

  .يل نموده استنظم و نسق تبد هم مانند خود به مخلوطي بي
هاي جمعي  نظريات مختلفي كه تقريباً در طول يك قرن در مورد اثرگذاري رسانه

دو مالك، جايگاه هر بيان شده است، در نمودار زير مشخص شده است كه بر اساس 
هاي  مدل بارل و مورگان درمورد نظريه كوايل با استفاده از مك. شود كدام مشخص مي

هاي جمعي و  مند نظريات مربوط به رسانه به تحليل نظامكند  جامعه شناسي، سعي مي
 چهاركاركرد آنها را در دو محور دوقطبي بررسي نمايد و از تركيب اين دو محور، 

گرايي و رسانه به  گرايي در برابر كثرت سلطه: ها را شناسايي نمايد رويكرد به رسانه
نظريه : كند نيز اشاره مي البته وي به بعد سومي. عنوان محرك اصلي در برابر جامعه

مثل دگرگوني، (هاي گريز از مركز  پرداز ممكن است گرايش مثبت يا منفي به گرايش
مثل نظم، كنترل، يگانگي و (هاي متمايل به مركز  و گرايش) گوني، و تجزيه آزادي، گونه

    ).93-91: 1382 ،كوايل مك(داشته باشد ) انسجام
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مقاله، به برخي از نظريات مطرح در اين  به دليل محدويت موضوعي و ظرفيت
  :شود در خالل اين مباحث، به دو نكته توجه مي. پردازيم زمينه مي
طبيعي است مساجد در : كاركردهاي مشابه مسجد و رسانه جمعي در جنگ نرم •

توانند در سطح جامعه مسلمانان به جنگ نرم عليه حضور فرهنگ  وهله نخست تنها مي
تواند موجبات جنگ نرم  فعاليت مساجد در ميان ملل مسيحي نيز ميدشمن بپردازند اما 

هاي بيگانه مانند  مساجد در بيگانگان را فراهم آورد، يعني همان سازوكاري كه رسانه
هاي اينترنتي براي جنگ نرم عليه ملل  هاي سينمايي و سايت اي، فيلم هاي ماهواره شبكه

 .دهند مسلمان انجام مي

  پيشگيري يا مقابله با اثرات جنگ نرم كاركردهاي مسجد در •
  

كمتر به (ها را به دو دسته سرد  ، رسانه»ها براي درك رسانه«لوهان در كتاب  مك
طلبند مثل خط تصويري،  پردازند و مشاركت مخاطب را مي شرح و توصيف مي

تنها در امتداد يكي از حواس ما قرار دارند و توصيف و (و گرم ) تلويزيون و تلفن
وي جوامع . كند تقسيم مي) زيادي را در بر دارند مثل عكس، راديو و سينما تشريح

  نامد سواد را جوامع سرد و جوامع توسعه يافته را جوامع گرم مي كم
 )sullivan & others, 1994: 176-177‘O(. 

وي در واقع به . ها، ظرفيت انتقال داده بوده است بندي رسانه مالك وي در تقسيم
كنند و  هاي گرم استفاده مي كند كه كشورهاي توسعه يافته از رسانه اشاره مياين نكته 

هاي سرد مثل تلويزيون بيشتر  مانده، به رسانه دهد كه هر چه ملل عقب اين نشان مي
متمايل شوند، سهم رسانه در توصيف و تشريح، بيشتر از مخاطب شده و در نتيجه 

  .ماندگي نگه دارند عقب ن ملل را درآتوانند  مديران تلويزيون مي
هاي جمعي را  شيوه ايجاد ارتباط توسط رسانه سهشايد بهتر باشد قبل از هر چيز، 

ه از رسانه به تقسيم كوايل بر اساس نوع استفاده فرستند مك. از يكديگر متمايز سازيم
  :پردازد هاي جمعي مي انواع رسانه

به موضوعاتي چون  يا رواج ايدئولوژي كه شيوه دستوري مخصوص تبليغات و •
 .شود وار و سلطه طبقاتي مربوط مي دخل و تصرف در اذهان عمومي، جامعه توده

رساني مخصوص تجارتي كردن مخاطبان كه مباحثي مانند بازارهاي  شيوه خدمت •
 .سازد ارتباطي و جامعه اطالعاتي را مطرح مي

شيوه پيوندي يا همبسته مخصوص مشاركت و كنش متقابل كه موجب طرح  •
 ).63: 1382 ،كوايل مك(گردد  مخاطب مي - نظريه هنجاري، تجزيه اجتماعي و پيوند رسانه
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توان در جنگ نرم بكار گرفت، اما در طول  رسد هر سه شيوه را مي به نظر مي
زمان، استفاده از شيوه دوم بيش از شيوه نخست و استفاده از شيوه سوم بيش از شيوه 

كه علت آن شناخت بيشتر مخاطبان نسبت به شود  دوم شده است و بيشتر نيز مي
ها را مجبور كرده است كه اهداف  هاي جمعي است و همين نكته، رسانه اهداف رسانه

  .تري پنهان سازند هاي پيچيده خود را در اليه
كردند و يكي از  مساجد از همان دروان صدر اسالم، از هر سه شيوه استفاده مي

طبيعي است مساجد . همين كاربردهاي گوناگون استعلل قدرتمندي و ماندگاري آنها، 
ه شيوه به جنگ نرم عليه دشمن بپردازند، همچنين به ستوانند در هر  عالوه بر اينكه مي

صورت بالقوه اين امكان را دارند كه استفاده دشمن از اين سه شيوه در جنگ نرم  عليه 
ها، ارائه و دريافت اخبار  سانتوانند محمل پيوند ان مساجد مي. مسلمانان را خنثي سارند

  .ها باشند و اطالعات و آموزش افكار و ترويج انديشه
محور خالصه  ششكاركردهاي وسايل ارتباط جمعي از ديدگاه دانايي، در 

آموزش، نقش خبري و اطالع رساني، نقش تفريحي، نقش همگن سازي، : شود مي
ديدگاه دانايي برگرفته از . )21: 1388 ،دانايي(احساس تعلق اجتماعي، نقش تبليغي 

هاي جمعي براي  نظرياتي است كه در يك سير تكاملي، به تنويع كاركردهاي رسانه
ابتدا هارولد . اند و شيوه آنها بيش از هر چيز، استقرايي بوده است جامعه و افراد پرداخته

  :ميالدي، سه نقش اجتماعي ارتباطات جمعي را شناسايي نمود 1948السول در 
 هاي جامعه ت بر محيط و هماهنگ كردن افراد با دگرگونينظار •

 آموزش عمومي و تفسير اطالعات جهت ايجاد همبستگي و وفاق جمعي •

مثل دموكراسي، آزادي (هاي فرهنگي  ميراث فرهنگي از طريق القاي ارزشانتقال  •
و نمادهايي كه در هويت و استمرار ) در جوامع ليبرال غربي...فردي، حقوق بشر و

 جامعه نقش اساسي دارند

اين . تفريح و سرگرمي: چارلز رايت، به نقش ديگر ارتباط جمعي اشاره نمود
كند  اعتنا ساختن مردم نسبت به امور عمومي، آنها را غيرسياسي مي نقش به نوعي با بي

  )24: 1369 ،راد محسنيان.(شود و اين يك آفت محسوب مي
كاركردهاي رسانه براي فرد و جامعه را از ميالدي،  1972كوايل در  سرانجام مك

هاي اجتماعي رسانه را  هم جدا نموده و بر اساس ديدگاه كاركردگرايي ساختاري، نقش
  :كند محور خالصه مي پنجدر 

تأمين اطالعات درباره رويدادها و شرايط موجود در جامعه و : اطالع رساني •
 ي و پيشرفتجهان، اشاره به روابط قدرت، تسهيل نوآوري، سازگار
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تبيين، تفسير و اظهارنظر درباره معناي رويدادها و اطالعات، جلب : همبستگي •
حمايت براي قدرت و هنجارهاي موجود در جامعه، اجتماعي كردن، هماهنگ كردن 

هاي پراكنده، ايجاد وفاق جمعي، تنظيم اولويت درجات و اشاره به شأن و  فعاليت
 منزلت نسبي مردمان

ها و  بيان فرهنگ مسلط و به رسميت شناختن خرده فرهنگ: پيوستگي و تداوم •
 هاي مشترك تحوالت جديد فرهنگي، تحكيم و حفظ ارزش

تأمين نياز به سرگرمي و انحراف توجه از واقعيات براي : تفريح و سرگرمي •
 هاي اجتماعي آرامش، كاستن از تنش

اقتصادي،  تبليغ و ترويج اهداف جامعه در زمينه سياست، جنگ، توسعه: بسيج •
  )110-109: 1382 ،كوايل مك( كار و گاهي مذهب
محور ارائه شده  چهاركوايل عالوه بر ارائه تركيب جديد و تفصيل  در واقع مك

  1.كند ها براي اجتماع يعني بسيج را اضافه مي توسط السول و رايت، نقش پنجم رسانه
هاي جمعي  رسانهكاركرد  چهاراساس ديدگاه كاركردگرايي فردي به  كوايل بر مك

  :كند براي فرد نيز اين گونه اشاره مي
اطالع حاصل كردن از رويدادها و شرايط موجود در محيط : اطالع رساني •

هاي  هاي عملي يا عقايد و گزينه نزديك، جامعه و جهان، توصيه در مورد موضوع
گيري، ارضاي كنجكاوي و عالقه عمومي، كسب احساس امنيت به واسطه  تصميم
 ، فراگيري و خودآموزيآگاهي

هاي شخصي، جذب الگوهاي  كسب تأييد براي ارزش: كسب هويت شخصي •
 كردن بينش راجع به خود رفتار، همذات پنداري با ديگران ارزشمند، پيدا

پيداكردن بينش راجع به اوضاع و احوال : يكپارچه سازي و تعامل اجتماعي •
و كسب احساس تعلق، يافتن ديگران، همدلي اجتماعي، همذات پنداري با ديگران 

                                                        
  :وي معتقد است براي فهم و بررسي اين كاركردها بايد چند نكته را در نظر گرفت .1

 .بندي نمود توان ميزان اهميت يا تكرار كاركردها را رتبه هرگز نمي •

 يعني محتواهاي گوناگون ممكن است براي. هر كاركرد، لزوماً با نوع مشخصي از محتوا متناسب نيست •
 .ايفاي يك كاركرد مورد استفاده قرار گيرد

كاركردهاي اول و پنجم جهت دگرگوني و كاركردهاي دوم، سوم و چهارم به پايداري و وحدت مربوط  •
 .شوند مي

دهد و آنچه ديگران با استفاده از رسانه انجام  انجام مي) بر اثر ماهيت نهادي خود(توان ميان آنچه رسانه  نمي
 .)110، 1382كوايل،  مك( يقي صورت داددهند، تفكيك دق مي
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مبنايي براي گفتگو و تعامل اجتماعي، پركردن جاي يك همراه واقعي در زندگي، كمك 
 ساختن فرد براي پيوند با خانواده، دوستان و جامعه هاي اجتماعي، توانا به اجراي نقش

گريز يا انحراف توجه از مشكالت، آسودن، كسب لذت : تفريح و سرگرمي •
زيبايي شناختي، پركردن اوقات، تخليه عواطف، برانگيخته سازي دروني فرهنگي و 

  .)112: 1382 ،كوايل مك( جنسي
كاركرد نخست  چهاركاركرد رسانه براي فرد، برگرداني از  چهاردر واقع اين 

يط يك فرد، همخوان ساخته كوايل آن را با شرا ها براي جامعه است كه مك رسانه
ر جنگ نرم چگونه قابل هاي جمعي د نقش رسانه با توجه به اين كاركردها، .1است

  تبيين است؟
هاي جمعي براي جامعه ممكن است به كاركردهاي پنهان يا  كاركردهاي رسانه

  :شوند، تمايل يابد ناخواسته كه گاهي منفي محسوب مي
 زدايي، به علت جانبداري در انتخاب يا تحريف واقعيت رساني، به اطالع اطالع •

 ز كنترل اجتماعيتفسير، به شكلي ا •

 هاي فرهنگي متفاوت استمرار فرهنگي، به سركوب اشكال جديد و بينش •

 سرگرمي، به كنترل آگاهي و ابتذال منظم •

 )خواه هاي تماميت معموالً در حكومت(بسيج، به شست و شوي مغزي و اجبار 
  )114: 1382 ،كوايل مك(

بانان توجه كرد كه  دروازهدر واقع بايد در اين انحراف كاركرد، به نقش مديران و 
گيري سازمان خبري و همچنين تغييرات پيام در مراحل مختلف، بر كاركردها  در جهت

                                                        
  :وي معتقد است براي فهم اين كاركردها بايد به چند نكته توجه نمود .1

توان از كاركردگرايي ساختاري جدا نمود، زيرا بر يكديگر داراي اثرگذاري  كاركردگرايي فردي را نمي •
 .متقابل هستند

نكند، سخن گفتن از كاركردهاي اجتماعي بر رسانه اگر رسانه جمعي براي فرد هيچ كاركردي را ايفا  •
در واقع وسايل ارتباط جمعي، نقش خود را در جامعه از طريق اثرگذاري بر افراد ايفا . جمعي نيز بيهوده است

 .كنند مي

 .دشوار است يكي از كاركردها را تنها با نوع خاصي از محتوا مرتبط كنيم •

 .هاي جمعي آگاه نباشند ها از رسانه يممكن است مخاطبان، خود بر اين اثرپذير •

كاركردگرايي فردي، گسترش خود را بيشتر مديون سنت تحقيقاتي استفاده و رضامندي مخاطبان است، يعني ابتدا 
ها رضايت بيشتري در ميان مخاطبان ايجاد نموده و چرا  توجه پژوهشگران معطوف به اين نكته بود كه كدام برنامه

 .)113-111، 1382يل، كوا مك( اين گونه است
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 .كنند اثرگذاري مي

اما نقش مسجد با توجه به اين كاركردها چيست؟ ابتدا الزم است دو نكته را 
  :يادآوري كنيم

ا خداوند مساجد، به تربيت مخاطبان و ايجاد پيوند اخالقي و اعتقادي ب •
 .ترين شيوه جنگ نرم مساجد عليه دشمن است پردازند كه اين خود مهم مي

ها اثرگذارند نه جامعه، يعني هر  مساجد به صورت مستقيم بر افراد و گروه •
توان از كاركردهاي مسجد براي  مسجد مخاطبان اندكي دارد و در وهله نخست نمي

گسترده در سطح جامعه و مديران اما مساجد با ايجاد شبكه . جامعه نيز سخن گفت
  .توانند داراي كاركردهاي جمعي باشند مي) يعني روحانيان(نسبتاً هم فكر و هم جهت 

گفتيم كه . دهيم حال كاركردهاي رسانه را در ساخت مسجد مورد بررسي قرار مي
ها، ارائه و دريافت اخبار و اطالعات  توانند محمل مناسبي براي پيوند انسان مساجد مي

گفته، موجب همبستگي  پس به داليل پيش. ها باشند و آموزش افكار و ترويج انديشه
ها هستند كه سه كاركرد  اجتماعي، ارائه اطالعات در سطح جامعه و آموزش ارزش

  .شوند ها در سطح جامعه محسوب مي نخست رسانه
زدايي  ها معموالً به سياست در مورد سرگرمي بيان شد كه اين كاركرد رسانه

تفريح . انجامد تفاوت كردن آنها نسبت به مسائل خطير اجتماعي مي مخاطبان يعني بي
مؤمن در اسالم، ورزش و معاشرت با خانواده و دوستان تعريف شده و قرار بر اين 

اي برخوردار باشند از  است كه مساجد به عنوان خانه خداوند، از قداست و احترام ويژه
با اين . داد و ستد اقتصادي نيز در مسجد مكروه استاين رو حتي سخن گفتن در مورد 

ترين كاركرد مسجد با  تواند نزديك حال مراسمات مذهبي مخصوصاً در ايام شادي مي
  .هاي جمعي تلقي گردد كاركرد سرگرمي در رسانه

اما بسيج اجتماعي همواره يكي از كاركردهاي مهم مساجد بوده و هست، به ويژه 
. وچك بوده يا رقيب سرسختي براي مساجد وجود نداشته استدر شرايطي كه شهرها ك

گران، از مساجد آغاز  نمونه اين كاركرد، انقالب اسالمي ايران است كه به اذعان تحليل
  .گرفت ها به جلوداري ائمه جماعت شكل مي پيمايي شد و راه

دهد، نبود رقيب سرسختي كه مردم را به دور خود متحد سازد و با يكديگر پيوند 
براي مثال دانايي بر . شود كه توان اين كار را داشته باشد موجب افزايش هر نهادي مي

فرد (هاي جمعي معموالً آرام و فراگيرنده است  ماعي رسانهاين باور است كه نقش اجت
كند و خود در بستر حركت آرام جامعه به  هاي مختلف را در خود غرق مي و گروه

شود اما اگر  هاي اجتماعي مربوط مي ت يا تضعيف جريانو به تقوي) پردازد كنش مي
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سود، 
 منزلت

 قدرت

سازي،  كنترل،يكپارچه
 دستيابي به اهداف

ابزار كنترل 
 يا دگرگوني

منبع 
اطالعات،فرهنگ، 

 ها استفاده

 دسترسي

 كار،
 خاطر رضايت

هاي  رسانه
 جمعي

ارتباط 
سازان 
 اجتماعي

طبقه 
 فرودست

صداهاي 
 جامعه

مخاطبان 
 ها رسانه

طبقه 
 مسلط

صاحبان 
 ها رسانه

 جامعه يا ملت

ثباتي ميل كند يا عضويت فرد در گروه و انسجام گروه ها ضعيف  جامعه به سمت بي
ها  تواند فارغ از گروه عه افزايش يافته و رسانه جمعي ميباشد، ميل به تغيير در جام

  ).42-41 :1388 ،دانايي(اي مستقل اعمال نمايد قدرت خود را به گونه
داند و  هاي جمعي را به جامعه و فرد محدود نمي كوايل كاركردهاي رسانه مك

ك نمودار به تصوير كشيده است نمايد، در ي گروه ايفا مي هفتنقشي را كه براي 
  ):115: 1382 ،كوايل مك(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

بيشتر اين كاركردها را براي ساخت ارتباطي مسجد قائل شويم، اگر بخواهيم 
تواند از آن  اند كه طبقه مسلط با شرايطي مي مساجد نيز منبعي از قدرت. ايم راهه نرفته بي

ه مساجد نيز ب. گيري منافع است مساجد نيز براي فرودستان، محل اتحاد و پي. بهره ببرد
شوند، مساجد نيز محلي براي  يكپارچگي ملت ميدليل وحدت نسبي اثرگذاري، موجب 

  ...دريافت خمس از مردم جهت تأمين نسبي زندگي متوليان دين است و
كومار . برخي نظريات اثرگذاري شيوه مديريتي بر اثرات رسانه پرداخت است

  :نوع مديريت رسانه شناسايي كرده است چهار
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يين شده و رسانه در خدمت همه چيز توسط حكومت تع: (authoritical)اقتدارگرا •
 .اهداف حكومتي مخصوصاً تضمين بقاي قدرت حاكمان است

شود ولي هدف  همه چيز توسط حكومت تعيين مي: و قيموميتي (paternal)پدرانه •
شود و از نگاه  حكومت به فضايل و اموري فراتر از حفظ قدرت خودش مربوط مي

 .حاكمان، رسانه در خدمت مردم است

پردازد كه توانايي مالي متناسب با  كسي به توليد برنامه مي: (commercial)تجاري •
 .شود كه سود مالي داشته باشد اي توليد مي آن را دارد و برنامه

مديران، كاركنان و مخاطبان رسانه جمعي، در : (democratic)مردم ساالرانه •
 .)kumar, 2002: 217( سازي نقش دارند تصميم

مردم و امام : كنند عامل در مديريت آن نقش ايفا مياما در مورد مساجد، دو 
كنند و همين محور حفظ  سازند، مردم اداره مي در واقع مسجد را مردم مي. جماعت

ها با هدايت علمي و عملي امام  منافع آنان در ساخت مسجد است اما تمام اين فعاليت
عادل، موجبات  هم حضور مردم و هم هدايت يك فرد عالم و. گيرد جماعت انجام مي

گذارد  ته را فراهم آورده و نميفگ جلوگيري از انحراف مسجد در كاركردهاي پيش
  .مساجد مردم را به سمت منافع فرد يا گروهي خاص سوق دهند

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

ساخت مسجد و رسانه جمعي در موضوع جنگ نرم قابل بررسي تطبيقي است، زيرا هر 
ها، رفتارها،  ها، گرايش هاي ذهني، مهارت ها، داده عقايد، ارزشتواند  چيزي كه مي

ها و تفسيرها را به مخاطب منتقل يا بر آن اثرگذاري نمايد، پس كاركردهاي  تصميم
اي متفاوت به اعمال آن  هاي همنوع خود دارد، هر چند به شيوه يكساني با ديگر ساخت

امكان كمي بيشتري در اين زمينه دارند و ها به دليل گستردگي،  البته رسانه. بپردازد
. تري دارند مساجد به دليل محدوديت مخاطبان و بستر معنوي، امكان اثرگذاري عميق

هاي جديد و توليد  ها با تغيير رويكرد خود، استفاده از فناوري با اين حال هم رسانه
ايش حس حضور ها، افز اي و واقع نماتر، سعي در تعاملي ساختن برنامه تصاوير حرفه

مخاطب به عنوان توليدكننده پيام و نهايتاً تعميق اثربخشي دارند و هم مساجد به دليل 
شبكه گسترده و انسجام فكري و تشكيالتي روحانيان، تا حدودي بر مشكل محدوديت 

  .اند هاي جمعي در سطح جامعه فراگير گشته اند و مانند رسانه مخاطب نيز غلبه نموده
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هاست كه بدون  آيد، نه عدم نياز به رسانه از نوشتار حاضر برمي از اين رو آنچه
توان به سهولت و سرعت به ارتباط جمعي  ها در جامعه گسترده امروزي نمي رسانه

هاي اجتماعي مانند مساجد، به يكديگر پيوند خورده و از  ها و گروه رسانه. پرداخت
اين پيشنهاد، . نمايند مي هاي يكديگر براي جبران نقاط ضعف خود استفاده ظرفيت

تصويرگر حالتي فراتر از آموزش تعاليم ديني در رسانه است و به امتزاج ساختاري اين 
توانند در چنين حالتي، هم در جنگ نرم عليه دشمن غلبه نموده و  گردد كه مي دو برمي

  .هم به پيشگيري و درمان اثرات جنگ نرم دشمن بپردازند
ساخت ارتباطي مسجد را اين گونه به اختصار  هاي ترين نقش توان مهم مي
  :برشمرد
 ارتباط درون فردي در يك بستر معنوي •

 ارتباط ميان فردي و ايجاد پيوندهاي گروهي •

مساجد  ها در شرايطي مثل انسجام شبكه ارتباط جمعي، همبستگي و بسيج توده •
 و روحانيان يا دست كم در برگزاري نمازجمعه و نماز اعياد

 دهي به ذهن، هويت و شخصيت افراد پذيري و شكل هتربيت، جامع •

توانند دائما با هم در ارتباط باشند و به  تشكيل گروه اجتماعي كه اعضاي آن مي •
امام (اين گروه اجتماعي و رهبر فكري آن . ها عمل كند عنوان فيلتر اثرگذاري رسانه

فيلتر اثرگذاري  اي، به عنوان مرحله تواند در يك فرآيند دو مي) جماعت و معتمدين
 .هاي جمعي بر مردم عمل نمايد رسانه

 بخشي و تقويت الگوهاي فرهنگي در جامعه استمرار •

 ها، هنجارها و ساختارهاي مطلوب در جامعه ترويج ارزش •

دهي به كارگزاران يعني ذهن و  دهي به ساختارهاي جامعه با شكل شكل •
 سازند هايي كه جامعه را مي شخصيت انسان

ساختار اجتماعي جامعه با توجه به ظرفيت در اختيار گرفتن دهي به  شكل •
و مديريت آنها به ...) مانند بيمارستان، مدرسه، مراكز تفريحي و(مؤسسات مختلف 

 صورت يك شبكه اقماري

 هاي جمعي مفيد و سالم آوري محلي براي بسياري از فعاليت فراهم •

  
شرط : اخت مسجد استانجام صحيح اين كاركردها مديون وجود سه عامل در س

ها از بناگذاري آجرها  ي بودن يعني وابستگي تمام فعاليتعدالت امام، بستر ديني و مردم
  .هاي فرهنگي و اجتماعي ديگر به حضور مردم تا برپايي نماز و فعاليت
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