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 چکیده 

ی  ی عامّههای فرهنگی و سلیقهناپذیر از فضای مجازی هر جامعه و مبیّن و تابع ارزشپسند« بخشی اجتنابهای عامّه»وبالگ

تکراری به منظور جذب  پسند«،  با استفاده از شگردهای مستعمل و های مذهبی عامّهمردم است. در این بین، اختصاصاً »وبالگ

از سازهمخاطب پرشمار اداره می پیروی میای ساده و آسانهای محتوایی و ساختار کلیشهشوند و  ایران، رونق  یاب  کنند. در 

ی شناخت این نوع  روزافزون این نوع رسانه از حیث »تعدّد  غیرقابل انکار « و »کثرت مخاطبان« ، بررسی و پژوهش در زمینه

ی به کارگیری عوامل  ای و میدانی، شیوهخانهدر این پژوهش به دو روش کتاب  بخشد. ها را ضرورت میعوامل رواج آنها و رسانه

وبالگبرون پربازدیدترین  در  مخاطب،  جذب  در  موثّر  محتوایی  و  عامّهمتنی  بررسیهای  ذکر  شدهپسند  به  پایانی  نتایج  است. 

ها از حیث مطالعات فرهنگی و ترویج  ظاهری و محتوایی، و اهمّیت این وبالگهای تکراری در سطوح  الگوهای خاص و کلیشه

 شمرد.نماید  و دالیل اقبال مخاطبان به این نوع رسانه را برمیدین  اشاره می

 کلیدواژه   

 متنی، محتوا، دین و مذهب . پسند، عوامل برونوبالگ عامّه 
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 مقدّمه 

 کثیرت  دلییل  بیه  و  دارد  هیایینمونیه  جوامیع  تمیام  در  میردم  یتیوده  فرهنی   و  رسیانه  از  بخشیی  عنوان  به  پسندعامّه  بالگو

 جوامیع فرهنگیی شیرای  یزایییده هیاوبیالگ  ایین.  اسیت  توجّیه  قابیل  و  جیدّی  هیایپدییده  از  یکیی،  بیاال  بازدید  و  مخاطبان

پسیندعامّیه. اسیت وبیالگ اینگونیه تعیدّد و ایجیاد بیرای الزم هیایانگییزه دمولّی آثیار، ایین از مردم یعامّه  استقبال  و  هستند

 و  خیاص  کارکردهیای  جوامیع  ارتباطیات  یبدنیه  در  آثیار  نیوع  ایین  و  نیسیت  بیودنمبتیذل  معنیای  بیه  صرفاً  رسانه،  یک  بودن

 بییه را مییا آنهییا بررسییی و شییناخت کییه هسییتند دخیییل آثییار اییین رواج و رونییق در گونییاگونی عوامییل. دارنیید اعتنییایی قابییل

-میی رهنمیون وبالگهیا ایین میدیران هیایمهیارت و مخاطبیان  یذائقیه  و  جامعیه  فرهنگیی  سیاختار  از  گونیاگونی  هیایجنبه

 .سازد

 در پییژوهش و بررسییی اهمیّییت مخاطبییان، شییماربییی تعییداد و هییاوبییالگ اییین کثییرت ، آسییان دسترسییی اصییلی موضییوع سییه

 کیه  اسیت  اصیلی  پرسیش  ایین  بیه  دادن  پاسی   پیی  پیژوهش،در  ایین.  کنیدمیی  روشین  را  آثیار  ایین  نقید  و  شیناخت  یزمینه

 . است  کدام ایرانی  پسند  عامّه  مذهبی  هایوبالگ رونق  در موثّر « محتوایی» و  «قالبی  برون»  عوامل 

 فقیدان  .رودمیی  شیمار  بیه  پژوهشیی  کیار  ایین  هیایدشیواری  از  نیوعی  بیه  خیود  نییز  پژوهش  این  موضوع  با  مرتب   یپیشینه

 قابییل ،مقالییه بییرای اسییتفاده قابییل یییا مییرتب  تحلیلییی منییابع عنییوان بییه کییافی علمییی هییایپییژوهش و تحقیقییاتی منییابع

 وگوهییایگفییت و مطبوعییات یپراکنییده نشریات،سییتونهای هییایبریییده بییه محییدود اغلییب موجییود منییابع.بود مشییاهده

 سیه  حیال  ایین  بیا.  نبودنید  اعتنیا  قابیل  علمی،چنیدان  اعتبیار  عیدم  گیاه  و  درسیت  تیدوین  عیدم  دلییل  به  که  شدمی  اینترنتی

 آن گونیاگون هیایقالیب و رسیانه بیاب در کلیی طیور بیه کیه منیابعی پسیند،عامیه هیایرسیانه مخیت  منیابع: کلی  یدسته

 حیدودی تیا مقالیه ایین تیدوین رونید در ارتباطیات،  شناسییجامعیه  و  شناسییمخاطیب  بیه  مربیو   منابع  نهایت  در  و  هستند

 .بودند گشاراه

  مورد عینی  هایمثال و شواهد یارائه و متنی بررسی یزمینه در باید  که هاییوبالگ  انتخاب که است ضروری نکته این ذکر

  این انتخاب مالک که شد آن بر قرار  نهایت در که داشت دنبال به را دقیق البته و سخت  کنکاشی گرفتند،می قرار استفاده

  وبالگ عنوان 10 توضیح،  این با. باشد وجوگرجست موتورهای در  روزرسانی به دفعات تعداد و روزانه بازدید  میزان ها، وبالگ

. دارند قرار گذشته سال  سه در پسند عامّه  مذهبی  هایوبالگ  پربازدیدترین فهرست ابتدای در پژوهش،  این در شده انتخاب  

کلیّات   و   تعاریف  

 یحیطه   توجه  قابل  و  عالقه  مورد  موضوعات  از  و  پسندمردم  هنر  و   فرهن   اصلی  عناصر  از  یکی   پسندعامه  مذهبی  هایرسانه

  « عامه»  اصطالح  دقیق  تعریف  وضوح  عدم   و  دشواری  دلیل  به  پسندعامه  عنوان  تعریف  هایدشواری   از  یکی   . است  فرهنگی  مطالعات 

 اّما[ ]هستند  جامعه  نخبگان  و  باال  طبقات  آن  اصلی  مخاطب  که  دارد  قرارخبه  ن  فرهن   مقابل  در»  هعامّ  ادبیات  و  فرهن   .است

  ویژگی   (    8:  1387  ،کوثری« )ندارد  وجود  پسند مردم  فرهن   و  باال  نخبه  فرهن   بین  تمایز   گونه  این   بر  گیریچشم  نظر  اتفاق 

بودننخبه»  های  مولفه  و  ها از    نخبه  افراد  توانمی  نیروش  اینبه    آیا  و    چیست  دقیقا  «    گرچه ؟  کرد  جدا  مردمی  توده   را 

  تشخی    در...  و   بینیجهان  ،متون  خوانش   توانایی  ،سواد  سطح  ، ادبی  دانش  ،فکری  کمال  ،اجتماعی  بلوغ»  چون  خصوصیاتی
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  پاس   است  ممکن گوناگون شرای  و  ها  فرهن   در  که هستند لغزان ی یها  گزاره  حال هر به  اما ؛ نیستند تاثیر بی  خاص  مخاطب

 (23: 1380،  دآبادی سیّ ی ندهند. ) یکسان

  که  دارند باهم  ظریفی و  مشترک مرزهای ،مردم توده یعالقه مورد های رسانه و خاص یذائقه با همسو آثار موارد بسیاری در

  که است این ،است نظر اتفاق  آن سر بر آنچه کلی  طور به اما .کرد گووگفت آنها مورد در تواننمی  ثابت معیارهای  با و راحتی به

  و  شوندمی  تولید (انتقاد یروحیه داشتن  یا  و تحلیل توانش نظر از )  مذهب جدی چندان  نه و  یعادّ مخاطبان برای آثار این

جداپنداشتن در گرایی نخبگان بنیان .»دارد تعریف این در  مهمی  نقش ، رسانی روزهب دفعات و  مخاطبان  تعداد باالی شمار البته  

  کندمی  جدا  هم  از  را  خاص  و  عام  مخاطبان  زیادی  حدّ  تا  خواسته  خود  انزوای  همین  و(  10:  1382خود از مردم است« )پاینده،

 هنری   آثار  صورت  به  را  عوام  احساس  و  فکرذوق،  یتجلّ  ،هعامّ  هنر  .»بخشد  می  ای  ویژه  های  خصلت  آن  پسند  مورد  آثار  به  و

  در   .است  استوار  جمعی  یاندیشه  و   پیرایگیبی  ،گرایی  واقع  بر  که  است  هنری  و  داردمی  بیان  اندیشی   ساده  نهایت  در  و  پیرایهبی

 خصوصیات   و  اندیشه  بر  که  است  گریز  واقع  و  قراردادی  و  هاسبک   و  هامکتب  به  آمیز  تفاخر  ،پیچیده  هنری  ،خاص  هنر  که  حالی

 ( ۵ : 1383 ،مقدم قرایی « )است متکی شخصی یسلیقه و فردی

  تعریف   کلی   طور  به  ،پسندعامه مذهبی   یرسانه  دقیق  تعریف  باب   در  متشتّت و متناقض گاه  نظرات  و   گوناگون  آرای  از  نظر  صرف

  اصطالحی  پسند عامه  مذهبی  وبالگ   :که  است  این  گرفته  قرار  شده   بررسی  آثار  انتخاب  معیار  و   پژوهش   این  مبنای   که   اجماعی

 و   ساختاری های محتوایی و  و از سازه  شودکه به منظور جذب مخاطب پرشمار اداره می  رسانه  از  خاصی  نوع  توصیف  برای   است

  و   معمول  خوانندگان  برای  تکراری  و   مستعمل  شگردهای   از   استفاده  با   و   کند می  پیروی  بیا  آسان  و   ساده   ای  کلیشه  ظاهری

 . آوردمی فراهم محکم  و متقن  مدرک  و سند بدون   اغلب و  بخش لذت  و  کننده سرگرم  ،سطحی اطالعاتی  ،متوس 

 

 پسند   ه عاّم  مذهبی  وبالگعام    های   ویژگی- 2

  دینی  های  رسانه  های  حوزه  سایر  از  مشخ   خ ّ  یک  با  را  آن  توانمی  اصال  آیا  و  است  ایرسانه  چگونه  پسندهعامّ  مذهبی  وبالگ  

 .باشد گشاراه ،سوال این پاس   به رسیدن در تواندمی  آثار این زبانی  و ساختاری و محتوایی هایویژگی بررسی کرد؟ جدا

،  پسندهعامّ  وبالگ.    باشد  آثار  نوع  این  یهمشخصّ  تریناصلی  شاید  ویژگی  این  و  است  ابهامبی  و  صریح  ایرسانه  ،پسند  هعامّ  یرسانه

 به   تخصصی  صورت  به  غالباً»  دینی  معتبر  و  رسمی  های  سایت  وب  .کند می  جذب  را  مخاطب  ،بودنخوانخوش  و  آسان  دلیل  به

  بپردازد  دینی  مختلف  موضوعات  به  تواندمی  دینی  وبالگ  هر  ا امّدارند،    پژوهشی  و  علمی  یجنبه   و  پردازندمی  اسالمی  موضوع  یک

 تهیه   غیرکارشناسی  های  برداشت  اساس  بر  و  ایسلیقه   طور  به  بلکه  ، پژوهشی  غیر  و  علمی  غیر  کامال  صورت  به  آن  محتوای  و

 ( 2۵ :13۹1 ،پور  سلیمانی) .شود

 ظاهر   و   ساختار  2-1

  را  هاویژگی  این  ،ها   وبالگ  این   پدیدآورندگان  اکثر  .است  پسند  هعامّ  مذهبی   های   وبالگ   الینفک  جزو  ،تکراری  و   ایهکلیشه 

  هویت   نهایت  در  ،باشند   وبالگ  مدیر  کدام  به  متعلق  که  این  از  نظر  صرف  ،شده  ارائه  آثار  و  کنندمی  رعایت  دیتاها  بارگذاری  هنگام
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  قابل   راحتی  به  ،اینترنتی  جستجوی  یک   در  متنوع  و  مختلف  هایوبالگ  بین  از  معموالً  که  کنندمی   پیدا   مشترکی  تصویری

 : نداقرار این از ها  ویژگی  این بارزترین از برخی .هستند  شناسایی

  نویسیوبالگ  مشهور  های  زاراب  پیشفرض  های  قالب  از  اغلب  ها وبالگ   این  مدیران  قالب:  ظاهری   های زیبایی  به   هتوجّ  -2-1-1

  .کنندمین  طراحی  خود  محتوای  برای  اختصاصی  قالب   و   کنندمی  استفاده...  و   اسکای  بالگ   ،بالگ  میهن  ،بالگ   پرشین  ، بالگفا  مانند 

  قابل   وبالگستان  محی   در...    و   فاطمیه  ویژه  قالب  ، محرم  ویژه  قالب   ،مذهبی   های   قالب  قبیل   از  هایی   نام  با   وفور  به   ها   قالب  این

 .است دانلود

  هایمکان  تصاویر  ،السالم  معلیه  اطهار  یائمه  یمتبرکه  اسامی  :ای کلیشه  مذهبی  نمادهای   و   ها  موتیف   از  استفاده   -2-1-2

 سلیقه  بدون  ها   وبالگ   این مختلف  هایقسمت در  وفور  به...  و مقدس  دفاع   به  مربو   تصاویر  ،مذهبی های  کتیبه ،مذهبی  مشهور

  کنار  در فرشچیان استاد عاشورا ظهر تابلوی تصویر مثل ؛شودمی  دیده ، شده بارگذاری که پستی محتوای به توجه بدون و فکر  و

 .آن مشابه یا و غسل احکام به مربو  موضوع یک

 عنوان  به  شده  بارگذاری  مذهبی   نواهای  از  استفاده  ،وبالگها   دسته  این  بارز  های  ویژگی  از  یکی  :زمینه  پس  صدای - 2-1-3

  و ) کوتاه های  نوحه ،معروف های تواشیح معموالً  نواها  این .شود می  پخش  وبالگ  شدن باز هنگام  که است وبالگ متن موسیقی

 . است ... وعامّه   پسند مورد  و نوستالژیک مذهبی  سرودهای(  پرشور هایزنی سینه اغلب

 مختلف  هایقسمت  در  که  است  کوتاه   مذهبی   های   پیام   ریزیبرنامه  ، دیگر  ویژگی :  مذهبی  های   افزونه  و  ها  پیام  -2-1-4 

  ...  و  وبالگ   بستن از پس   ،کامنتها قسمت  شدن باز  از قبل  ، وبالگ  قالب شدن باز از پیش  که  هاییپیام . شودمی بارگذاری وبالگ 

...   و صلوات شهدا روح شادی ،اباعبدالل  یا علیک سالمال ،بخوانید فرج دعای لطفاً ،بفرستید صلوات یه اول :مثل  .شودمی مشاهده

 پیشنهادی   یگزینه  روی  کلیک  جز  ایچاره  بعدی  قسمت  به  ورود   برای  مخاطب  و  اند   شده   طراحی  اجباری  صورت  به  ها  پیام   این  .

 . شودنمی داده نمایش ش برای بعدی قسمت صورت این غیر  در .ندارد حاضر حال

  متداول   بسیار...   و   تصادفی  حدیث  ،آنالیناستخاره  ابزار  ،آنالین  شمار  صلوات  ابزار  مانند  قالب   گوشه  به هاییج افزونهدر  همچنین 

  باال  از  صلوات  عبارت  یا  قرآن  آیات  حرکت  ،باران  قطرات  بارش  ،وبالگ  صفحات  در  نور  بارش  نیز چون    دیگری  های  افزونه .است

  پسند   عامه  مذهبی  هایوبالگ  در  وفور  به  مذهبی   هایجشن  و  اعیاد   مانند   هاییمناسبت  در  مخصوصاً  ها گل   انفجار  ،قالب  پایین  به

 . بخشد می وبالگ ظاهر به  پستالی  کارت هویتی  ،عوامل این  ازدحام گاه که است مشاهده  قابل 

زبان  - 2-2  

  بر   حاکم  ادبیات  .است  متفاوت  واقعی  دنیای  در  مکتوبات  در متداول  و  معمول  ادبیات  و   زبان  با  وبالگستان   بر  حاکم  ادبیات  و  زبان 

  . کنندمی  پیروی  بودن  فهم  همه و  سادگی  اصل  از  هاوبالگ  این  .است  ایمحاوره  و  غیررسمی  اغلب  ،پسندهعامّ  مذهبی  هایوبالگ

  زبان   به  بودن  نزدیک  دلیل  به  اامّ  است  یارمع  از  دور  و  ضعیف  ،تکنیک  از  دور  به  عجول،  زبانی  موارد  اغلب  در  زبان  این  اگرچه

 .کندمی جذب خود به راعام   و  پسندسهل مخاطب  ،محاوره



 
 

www.fampisu.ir 

 ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک
 1398دانشگاه امام صادق)ع(  –تهران 

 شماره مقاله 
fampisu2019-XXXX 

 

 

  کرده  سخت  نویس   وبالگ  برای  را  اینترنتی  مخاطبان  جذب  ،اینترنتی  محتواهای  تنوع  و  ها وبالگ  فراوانی  ،وب   فضای  گستردگی

 « بر»من  وبالگ،   . نمایند   جذب  وسیله   همین  با   را  مخاطب   و  بیابند   را  ستان وبالگ  دنیای   پسندمورد  زبان   باید   وبالگ   مدیران  .است

  شده   مخاطبانشان  افول  سبب  و  مانده   مغفول  مذهبی  هایوبالگ   صاحبان  از  بسیاری  نظر  از  ، قالب  و  زبان  تفاوت  این  و  نیست

 راحتی  به و اندیافته  را  مخاطبانشان موردپسند  زبان  راحتی  به   مذهبی   پسندهعامّ هایوبالگ   مدیران که  است  حالی   در  این  .است

   . کنندمی مخاطب جذب

  آن مطالعه برای را کمتری زبان  مخاطب  ، باشد تر  کوتاه  مطلب هرچه  که چرااست؛  مخاطب جذب هایراه از یکی  ، نویسی کوتاه 

  مخاطبان خواهدمی دینی نویس   وبالگ اگر ،بنابراین  .دنکنمی فرار طوالنی  مطالب از وب، مخاطبان از بسیاری .دهد می دست از

 .بندد کار به گویا  و  کوتاه هایپست نوشتن در را خود تهمّ تمام است الزم ، ندهد دست از را خود

  .است  عربی  یپیست شده  کپی  نومت  ازدحام  ، عام  مخاطبان  برای  ها  وبالگ  از  بسیاری  یفعهدا  اصلی  عوامل  از  یکی  ،سو  دیگر  از

 را  صفحه  گوشی  ضربدر  راحتی  به  ،است  عربی   محتوا  اعظم  بخش   کهاین  دیدنو    وبالگ  یصفحه  شدن  باز  هنگام  مخاطب عام،

  اصطالحات  و آشنا و به دور از  هروزمرّ  زبان  با  ، مذهبی  پسندهعامّ   هایوبالگ  که  است  حالی   در  این  .شودمی  خارج  صفحه  از  و  زند می

 . دارند تعامل مخاطبان  و  ی،فقه یا عربی  یلثق و صیتخصّ

 محتوا  - 3-2

  .شوند می  ها وبالگ  انواع  سایر  از  هاآن  تمایز  باعث  که  دارند  ی خاصّ  هایویژگی  محتوایی  نظر  از  پسند هعامّ  مذهبی  هایوبالگ  

  این   .د انکرده  ایجاد   دین  و  مردم  تعامل  در  را  جدیدی  ارتبا   های شیوه  ،جدید   هایرسانه  که  دهدمی  نشان  ، آمده  دست  به  نتایج

 به  توجه  شودمی  دیده  وفور  به   خاص   هایرسانه  سایر  در  که   مردم   عامه  قشر  گرفتن نادیده  و   گرایی  نخبه  اوج  به  توجه  ها   وبالگ 

 است  مردم   زندگی   با  آمیخته  در  ساحتی  که  دینی  محتوای  و   مضامین   حوزه  ها رسانه  این   نگاه  از  دارند   دینی   تجربه  کردنعام  

 .گردد  داخل مردم عامه زندگی  هایالیهبه  که است خویش بنیادین  نقش ایفاگر شایسته نفع به  زمانی

 اذکار پیرامون صحبت .دارد پسندهعامّ  مذهبی هایوبالگ رونق در  بنیادین نقش  ،مردم طبیعی و هروزمرّ یتجربه ،توضیح این با

 یمایهبن  ترینپررن   و  تریناصلی  ، مذهبی   هایآیین  و  مناسک  و   هروزمرّ  مشکالت  انواع  حل  مخصوص  االجابه   سریع  اوراد  و

 نوع  این  غالب  هایونمضم  ...(   و  مذهبی   هایمکان  و  سفرها)نظیر خاطرات،    خاطرات  و  عاطفی   مسائل   آن  از  پس  .است  هاگونهاین

  آثار  این محتوای هایویژگی دیگر از اخالقی هایپیام صدور  و مفهومی تضادهای ،ساده البته و خاص بینی جهان طرح .اندرسانه

 .است

  که   ،انددخیل  وبالگ  نوع  این   رونق  در  نوعی  به  کدام  هر  ،مخاطب  جذب  خاص  ترفندهای  و  مضمون  و  محتوا  کارگیری  به  شیوه 

 .پرداخت خواهیم آن به ادامه در
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 االجابه  سریع  هایختم و   اوراد، اذکار فیمعرّ  -3-2-1  

  رفع   برای  االجابه  سریع  اوراد  و  اذکار  یارائه  ، پسندهعامّ  مذهبی  هایوبالگ   محتوای  اصلی  بخش   کرد   عاادّ  توانمی  تاجر  به

 صورت   به  اذکار  این  ، وبالگ  قالب  کنار  های هافزون  در   .اندگریبان  به  دست   ها آن  با   که   است  مردم  زندگی   یهروزمرّ  و   عادی  مشکالت

 و مهر افزایش برایفیکون کننده کن دعای گشایی،بخت جهت االجابه سریع دعای :مثال عنوان به .اندشده بندیدسته موضوعی

  زیاد  دعای   ،روزی  و رزق   افزایش  برای  دعا   ، معشوق   نبازگشت  برای  دعا  ،کارفرما   /مادرشوهر    /همسر  بندزبان  نظیر  بی   دعای  ،تمحبّ

  و   اوراد  این   ینب  وگذارگشت  و   بررسی  اندکی   با   . هستند  دعاها   هدست  این  از  ایگوشه  ... ،   و  پسر  فرزند   جهت  دعا   ،مشتری  شدن

   :هستیم روهروب ییمحتوا اصلی یدسته دو با ،اذکار

  بسیار   بخش  ه اوراد،دست  این  .هستند  ما  روایی  متقنمتون    در  هتوجّ  قابل  و  معتبر  اسناد به    مستند  که  ختوماتی  و   اذکار  - الف

 ع مطلّ  مخاطب  برای  فق   معموالً  ،بودن  مستند  به  یقین  این  البته  .نداهداد  اختصاص  خود  به  را  ها وبالگ  این  محتوای  کَل  از  اندکی

   نیست. تحقیقی متون مرسوم ارجاعات از اینشانه تقریباً ، وبالگ خود در و است دریافت  قابل  ،زمینه این در نظر صاحب و

  یردّ  ،دقیق  بررسی  با  و  دارند  اختیار  در  را  هاوبالگ  این  محتوای  اعظم  بخش  که  مستندی  غیر   ختومات  و  اوراد  و  اذکار  - ب

  مستند  غیر  یا   مستند  از  العاطّعام،    مخاطب  برای  شاید  .شودنمی   دیده  ، نقمت  منابع یا    اعتماد   قابل  روایی   متون  در  هاآن  از  مطمئن

  ، دعاها   این  از  بسیاری  بودن  غیرمستند  قبول  با   البته  .ندارند  را  موضوعی  یینچسنجش  توان  یا   و   نیست  مهم  چندان  داورا  بودن

  .ندارد  اشکال  ورود  قصدبه    هن  ،ثواب  امید  به  ،نشده  معلوم  شسند  اعتبار  که  هادعا  قبیل  این  خواندن   ،عظام  مراجع  وایافت  طبق

  .است عام مردم  ذهن و باور در غیردینی هایآیین و خرافی مفاهیم  از موجی رواج ،است مهم چهآن اامّ

 پذیرش  اصلی دالیل از موجود مسائل  تحلیل و تجزیه قدرت عدم  و عوام  غل   باورهای و جامعه  و  فرد در عقل بر احساسات غلبه

  ، روشها  قبیل  این  به  کردهتحصیل  افراد  حتی  و  عوام  اقبال  اصلی   عامل  ،نظر  یک  در  .است  نمتقغیر  کاراذ  و  ه از اوراددست  این

 میزان   نیز  و   اجتماعی  هایآگاهی   به  بلکه  ،نیست  افراد  سوادیکم  از  ناشی  الزاماً  ناتوانی   این  که  است   زندگی  مسائل  حل  در  ناتوانی

  و   تنهایی  احساس  و   پنهان  افسردگی   و   آینده   تأمین   عدم   از  ناشی   ترس  و   اقتصادی  مشکالت   .گرددمی  باز   دین   از   هاآن  شناخت

 محتواها  گونهاین   سوی  و  سمت  به  ،گشایش   و  رهایی  امید  به  را  آن  مخاطب  که  است  مسائلی  از  نیز  ناامیدی  و  سستی  و  تنبلی

   . دهدمی سوق 

 مذهبی   های آیین  و مناسک - 3-2-2

  ،هستند  مناسک   و   مراسم  که   دینی   های کنش   از  بخشی   .است  شده   تشکیل  اعمال  و  باورها  اساسی  و   مشترک  رکن   دو   از  دین»

   ( 23:  1386  ،هاجمشیدی)   .«باشند   حیات  عرصه  در  فراوانی   تحوالت  منشأ   تواندمی  که  شوندمی  محسوب  دین   مهم   و  الینفک  جزء

  شناسی انسان  لحاظ  از  مهم  بسیار  بعدی   دارای  ،خود  تیسنّ  و شرعی  و   اعتقادی  و   دینی   هایارزش  بر  افزون  ،گوناگون  مناسک  این

  حساب   به  اجتماعی   و   فردی  زندگی   به  بخشیهویت  و   یافتگی   انسجام  مهم   اساس  و   ارکان  از  زیرا .هستند  نیز  ، شناسیجامعه  و

   . آیندمی
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  بهو   است  مذهبی  هایآیین  به  مربو   موضوعات  و   نمادها  ی ارائه  ، پسندهعامّ  مذهبی  هایوبالگ  محتوای  از  هتوجّ  قابل   بخشی

  قبیل   از  محتوایی  .شودمی  بارگذاری  وبالگ  محی   در  هامناسبت  این  با  همسو  ییمحتوا  ،مذهبی  مختلف  هایمناسبت  یبهانه

  به  محتواها  این  گاه... .  و  مصائب   بیان  ،المالسّمعلیه  معصومین  ینامهزندگی  شرح  ،هامولودی  یا  هامرثیه  و  هانوحه  ،مذهبی   اشعار

 مشکالت  و  تفرقه  ساززمینه   و  رودمی  پیش  مسلمین  از  دیگر  گروهی  باورهای  به  اهانت  و  لعن  و  سب  سمت  به  افراطی  شکل

 .شودمی چنینیاین

  مدیران   و  ماندمی  باقی  آن  شور  و  رئشعا   ظاهر  حدّ  در  ،زمینه  این  در  محتواها  اصلی  بخش  شودمی  معلوم  عمیق  بررسی  اندکی  با

تعمیم   مناسک به مصرفی ابزارگرایی نوعی  ، هاوبالگ  این در  . مانندبازمی رتفکّ و شعور با همراه ترعمیق محتوای یارائه از وبالگ

  ه، پرستان  مال   سودجویانه، انحرافی  های گرایش تشدید  برای  ایبهانه  ک مناس  این   به  پرداختن  نحوه»  دیگر   عبارت   به .شودمی  داده

 سقو    از  ترس  (11:  138۹،  کوهی.« )فشودمی دیگر  انحرافی  های گرایش و  ریا   و   تظاهر  ،ها گیرسید  دوران به  تازه  ،ها خودنمایی

  ،عمیقشان  معانی   دادن  دست  از  و  شدن  وریص  چرخه  در  را  مذهبی  مناسک  و   هاایدئولوژی  و  فکری  هایگراییتقلیل  یورطه  در

 . دهند می قرار

   خاص  بینیجهان  کردن  طرح   و  اخالقی   هایپیام  صدور ،اخالقی هایحکایت - 3-2-3

 مشترک   اخالقی  اینتیجه   و   خاص  مفهومی  تقریر  و  تفهیم  یا  آموزحکمت  اینکته  بیان  هدف  با  اخالقی   هایحکایت   ،کلی  طور  به

 از  یکی   ،روایی   قالب  این  .یابدمی   دست  آن  به  ساده  ییماجرا  تعریف  کمک  با   و  سهل  زبانی   با   نویسنده  که  شوندمی  نگاشته

  و  ادبی  محکم   متون  حکایات  ، حکایات  این   از  اندک   ی بخش  .دهند می  تشکیل  را  ها وبالگ  دسته این  یمحتوا  هایبخش  تریناصلی

  تبدیل   که  حجاب بی  زن  حکایت  :است  ناشناخته  داستانی   با  و   گمنام  افراد  ینوشته  ،حکایات  این  اعظم   بخش   ا امّ   .است  روایی   یا

 این. مشابه ...  و خیانتکار ویهو برای عجیب  عذاب ، زدمی  زبانزخم که زنی از آموزنده داستان ،شد حیوان به

 هایداستان  همچنین  و  امروزی  پسندهعامّ  هنر  مختلف  هایشاخه   محتوای  و  هاوبالگ  این  محتوای  نوعبین    زیادیهای  مشابهت

  ، کائنات  ، مرگ  ،زندگی   از  ابتدایی   و   ساده   های برداشت  اغلب  ،گذشته  در  هعامّ  ادب  یمایهدرون  و  محتوا»  .دارد  وجود  کالسیک

 قاضیان )  .«است  گریبان  به  دست  آن  با  امروز  بشر  که  هاییپیچیدگی  فاقد  و  ساده  یفاضله  یمدینه  از  تصویری  .است  ...  و  آرزوها

 :دانست زیر موارد شامل  توانمی نیز را ها وبالگ این  تاحکای خاص دنیای و بینیجهان (106: 1380 ،ی رکنشاه و

  دوقطبی   و   اندیشیمطلق»  .است  مدرن  ماقبل  و  تیسنّ  هنوز  ما  روانی  ساختار  (:جهان  دیدن  قطبی  دو)  اندیشیمطلق  - الف

  آثار   این  در  . سفید  و  سیاه  ، بد  و  خوب  ،شر  و  خیر  ،اهریمن  و  اهورا  مانند  .است  ما  تاریخی  و  ذهنی  تمایالت  از  یکی  ،جهان  دیدن

  های داستان  پردازیشخصیت   در  وضوحبه  اندیشیمطلق  این  مثال  برای   ( 21:  1381،دآبادیسیّ)  .«دارد  تکیه  دوگانگی   به  چیز  همه

  بر  کامالً  آن  داستانی  هایشخصیت  عملکرد  که  گمنام  افراد  از  مذهبی  اخالقی   هایداستان  .شود می  دیده  وبالگ  در  شده  درج

 . نیست خبری خاکستری واقعی هایشخصیت  از و است مطلق  سفید و مطلق  سیاه مبنای

 شخصیت   ، شودمی  دیده   چشم  به  دنیا  همین  در  ها انسان  مجازات  ها داستان  این  در   .«است  دارمکافات   دنیا »  : بدکاران  مجازات- ب

  دنیای   و  تواقعیّ  در  چهآن  با  ،اوقات  از  بسیاری  که  فاقیاتّ  .ماندمی  ناکام   منفی  شخصیت  و  رسدمی  شدل  مراد  به  ،داستان  خوب

 .نیست منطبق م،بینیمی ها داستان  این از بیرون
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  عموماً  هایقضاوت  و  اخالقی  هایپیام  .است  آثار  هدست  این  اصلی  هایویژگی  از  یکی  موضوع  این  :اخالقی  احکام  صدور  - ج

   .کندمی روشن را تکلیفش واقع در و  دارد دنبال  به را مخاطب  کامل تسلیم و سکوت ،طرفهیک و سطحی

 منطق  اساس بر اکثراً نه ماجراها  و حوادث و است پسندهعامّ داستان کارگردان ترینبزرگ معموالً ،سرنوشت و تقدیر :تقدیر  - د

  و   دارند  تل   پایان  که  است  هاییداستان  در   رمقصّ  ترینبزرگ  ،تقدیر. افتدمی  فاق اتّ  (سرنوشت  حکم)  حادثه  اساس  بر  که  روایی

 سازسبب که انسانی خطاهای و فردی  هایکنش  یا اجتماعی شرای  به نسبت یعین و انتقادی دید شودمی باعث نگرش نوع این

   .نگیرد شکل  هبود تلخی این

  آثار  دستگاه  این  خصوصیات  دیگر  از  هروزمرّ  و  معمولی  هایدغدغه  و  ساده  بینیجهان   :سطحی  بینیجهان و انگاری  ساده - ه

  در».پردازندمی  زندگی  متعارف  جزئیات  به  تنها  و   کنندنمی  بررسی  را  مهم  و  ی جدّ  مسائل  هاوبالگ   این  اخالقی   حکایات  .است

  هاانسان غرایز و عواطف و ه روزمرّ نیازهای به و ندارند جهان و  انسان با انتقادی برخورد .کنندمین فکر هاشخصیت هاداستان این

 آن  به  فلسفی  بعد  هیچ  نویسنده  ولی  افتدمی  فاق اتّ  انقیاد  و  رهایی  ،جدایی   و  عشق  ،زایش  و  مرگ  نیز  زندگی   این  در  .پردازندمی

 (103: 1380،  یرکنشاه و قاضیان) .«بخشدمین

 این   اصلی  یتوصیه  ،کاییخوداتّ   .است  فرد  با  اصلی  محوریت  ،پسند هعامّ  مذهبی  هایوبالگ   اخالقی  تاحکای   در  :فردگرایی  - و

  داشتیچشم  هیچ  و  باشد  داشته  ایمان  هایشتوانایی  و  اتروحیّ  ،خود  به  فرد  اگر  دهدمی  اطمینان  خوانندگان  به  که  است  هاداستان

  به  و   شد   خواهد  پیروز  مشکالت  تمام   برابر  در  ، باشد  داشتهن   (دوستان  و  خویشان  ، خانواده)  دیگران  و   اجتماع  از  گرفتن  یاری  به

 . رسید خواهد قدرت

  ناپذیر جدایی  اصول  از  نیز  داستان  ماجراهای  حلّیا    ندادروی  در فال و  یارؤ  ،خواب  به  اعتقاد:  طبیعی  ماورای   عناصر   به   باور  - ز

   .است هارسانه  از دسته  این در تاحکای این

   فقهی  احکام - 3-2-4

  در  زنی قمه  احکام  رمضان، مبارک ماه  ام ایّ  در روزه  احکام   مانند  مختلف هایمناسبت  به   فقهی   احکام   محتوای مربو  به   بارگذاری

  احکام   این   اغلب  که  نیست  رذکّت  به  الزم  . شودمی  دیده   ها وبالگ  این   فضای  در  که  است  مطالبی  جمله  از  ...،  و  الحرام  ممحرّ  امایّ

  . شودمی  درج  وبالگ  محی   در  (عظام  آیات  و  مراجع  اصلی  سایت  از  یحتّ  نه  و)  دیگر  هایوبالگ  از  شده  پیست  کپی  صورت  به

  احکام  درج   به  اقدام  ،بیشتر  مخاطب  جذب  جهت   در  و   هوشمندانه  کامالً   هدفی   با   ها وبالگ  دسته  این  مدیران  ، اوقات  از  بسیاری  در

 تنبیه   حکم   ، زوجات  دتعدّ  احکام  مانند   . انگیزدبرمی  مخالفان  با  جدل  و   چالش   به  را  مخاطب  قطعاً   که کنندمی  برانگیزیمناقشه

 یدسته دو به  ،شرای   این  در  وبالگ   مخاطبان .قبیل  این  از و  ارثیه  میزان  و   طالق   حق  به  مربو  احکام  ، سنگسار  حکم   ،زن  بدنی 

  باال   با  که  داندنمی  مخاطب  ، میان  این  در  .شودمی  بیشتر  و  بیشتر  وبالگ  هایکامنت  صفحات  و   شوندمی  تقسیم  مخالف  و  موافق

  مثابه   به ،وبالگ  یک  برای  باال   یروزانه  بازدید  زیرا  .است  وبالگ  مدیر  تنور  کردن  گرم حال  در  ،وبالگ   یروزانه  بازدید  میزان  بردن

 .است وبالگ  قالب یگوشه در تبلیغات انگیزوسوسه  پیشنهادات برای مناسب شرای 
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   پسندهعاّم  مذهبی  هایوبالگ  در  موجود هایفرصت  - 3

  های رسانه  این  ،نیز  تیسنّ  صورت  به  .باشد   دینی  مفاهیم  انتقال  برای  مهم  بسیار  هایموقعیت  از  یکی   تواند می  رسانه  شک،بی

  تاری   طول  در  موعظه   و   منبر  ، سخنرانی  مجالس   . دهند  انتقال  مردم   یعامّه  به  را   مذهبی  مفاهیم  توانستند  که   بودند   مختلف

 صورت  به  مفاهیم   انتقال  و   کردند  استفاده  ابزار  این   از  ادیان  یهمه  .نیست  مسلمانان  مخت   تنها   این  و  داشته  حضور  همیشه

  دارند   مهمی   نقش   مسئله  این   در  هم   نوین  های رسانه  .است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  هاقرن  طول  در  نیز  ...  و   کتاب   ، روزنامه  ،همجلّ

  ی پدیده  این  .دهندمی  جهت  یا  و  کرده  تضعیف  یا  تقویت  ،داشته  وجود  مردم  یهعامّ  بین  در  هافرهن   و  هاتسنّ   در  که  را  چهآن  و

 قرار داد.  کیدتأ  آن از حداکثری گیریبهره به نسبت نیز اسالم و قرارگیرد دینی تبلیغات  خدمت در  تواندمی نو

  ، دینی  یتجربه  و  احساسات  برای  زمینه  ایجاد های جدید،  های دین در قالببس  نفوذ دین، تروج و تبلیغ دین، بازتولید پیام

 و   توضیح  به  که  هستند  رو  پیشِ  هایفرصت  این  از  برخی  ،گوناگون  ادیان  از  یابیالعاطّ  تحصیل  و  روحی  لتحوّ  برای  بسترسازی

 :پردازیم  می آنها از تعدادی مختصر شرح

  هایفرصت  ترین مهم  از  ، همگان  برای  و   سیعو  بعدی  در  دین  پیام  انتقال   :دینی  مفاهیم  تبلیغ  و  رسانیالعاطّ  شمول  - الف

  دالیل  از  و   باشد   برخوردار  کافی  مقبولیت  از   که  کرد  استفاده   ی یهارسانه  از  باید  ، بودن  ثیرگذارتأ   برای  .است  ها رسانه  نوع  این

  و   پیام  با  تبلیغ  تناسب»  .کرد   اشاره  آن  بودن  شخصی  و  بودن  دردسترس  ،بودن  ارزان  به  توانمی   ،ها وبالگ  و  اینترنت  محبوبیت

  است  جهت  این  از  .گیرد  قرار  دینی  غانمبلّ  هتوجّ  مورد  همواره  باید  که  است  موضوعاتی  ترینمهم  از  ،آن  مکانی  و  زمانی  موقعیت

« .است  بوده  ایشان  مخاطب  و  مکانی  و   زمانی  موقعیت  مناسب  و  داشته  تفاوت  هم  با  نیز  السالم  علیهم  الهی  انبیای  معجزات  که

 ( 77: 1386)قهری، 

  با   چهره  به  چهره  و  حضوری  دسترسی  و  میدانی  تبلیغ  .نیستند  مذهبی   مخاطب  لزوماً  انمخاطب  ، هارسانه  این  در  ،سو  دیگر  از

  خاص   هایزمان   در  که  است  مذهبی  مخاطبان  از  گروهی  مخت   اغلب  ،تبلیغ  که  است  عمده  ضعف  این  دچار  معموالً  ،مخاطبان

  هایوبالگ  ،توضیح  این  با   . هستند  مذهبی   غان مبلّ  با   ارتبا   نوع  هر  فاقد   غیرمذهبی   مخاطبان  و   آیند می  خاص  هایمکان  به

  را  مردم  از  وسیعی   طیف  به  مذهبی  مفاهیم  انتقال   در  باالیی   قابلیت  ،مخاطبانشان  دایره   گستردگی  به  هتوجّ  با   پسند هعامّ  مذهبی 

  یک  با  تنها  دینی   مفاهیم   از  عظیم   یحجم  به  ساده  بسیار  دسترسی  این  و   نبود  فراهم  این  ازهای پیش  موقعیتی که سال  .دارند

  یک   گیریشکل  مهمقدّ  ،مجازی  رابطه  در»  کلیک  همین  بساچه  .است  اسحسّ  بسیار  حال  عین  در  و  هتوجّقابل  یپتانسیل  ،کلیک

  دینی  غانمبلّ سوی از عقایدشان  و ظاهر  خاطر  به که اشتباه رتصوّ این  با ،جوانان خصوص به افراد از بسیاری .شود حقیقی رابطه

 ( ۵6: 13۹3س، )مبینی مقدّ .«د نداربرنمی قدمی  روحانییک  به شدن نزدیک برای  واقعی دنیای در گاه هیچ  ،شد خواهند طرد

  ی خاصّ  ام ایّ  به  منحصر  تیسنّ   شکل  به   دینی   مفاهیم   رسانیالعاطّ  و  تبلیغ  دین:  تبلیغ  مکانی  و  زمانی  وسعت  و  گستردگی  - ب

  ، ها رسانه  این  در  اامّ  .بود  ...  و  مساجد  ، تکایا  مانند   مشخّ  فضاهای  چنینهم  و  الحرام  ممحرّ  و  رمضان  مبارک  ماه  مثل  سال  از

  اعتنا قابل  کامالً  قابلیت  یک  ،مخاطب  خود  طرف  از  انتخابی  صورت  به  مکان  و  زمان  هر  در  العاتاطّ   به  دسترسی  بودن  آسان  ویژگی

 .است انگیزشگفت ،تبلیغ دسترسی اصول نظر از و
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  با   راحتی  به   مردم  از  بسیاری  ...،   و  یشناختروان  ،شخصیتی  مختلف  دالیل  به  : غمبلّ  با  مخاطب عام  تعامل  بودن  آسان  - ج

 ینمونه  یک  عنوان  به  یابند.نمی  ، باشد  داشته  را  مخاطب  جذب  قدرت  که  غیمبلّ  یا   و   کنندنمی  برقرار  ارتبا   مذهبی   غانمبلّ

  « .دارند خود با  همواره را خویش سواالت از بسیاری و  ندارند را روحانی یک  به آسان دسترسی  امکان بانوان از بسیاری» ،کوچک

 ) ۵6 ،همان)

 انرژی  و   وقت   رفتهدر  در   باالیی  قابلیت   ،شمارشانبی  هایتجذابیّ  با   ،ها رسانه :سالم  فراغت  اوقات  و  تفریح  شرایط  ایجاد  - د

  فرهن   بر  کیدتأ   .است  مخاطبان  کمین  در  همیشه  نیز  اخالقی  ناهنجاری  العاتاطّ  از  استفاده  یورطه  به  افتادن  چنینهم  .دارند

  به   پسند هعامّ  مذهبی  هایوبالگ است.    هارسانه  از  دسته  این  خاص   هایقابلیت  از  ،غربی  و   بیگانه  فرهن   جایبه  مذهبی   و   بومی

  در   ،غیراخالقی  و  نامناسب  هایرسانه  و  هاسایت  از  استفاده  جای  به  تا  کنند  مهار  را  گریزپای  مخاطب  تواندمی  ،تجذابیّ  شر 

 .بگیرند قرار اخالقی  و  دینی العاتاطّ معرض

  ،مذهبی   پسندهعامّ  هایوبالگ  :دیگران های سلیقه و افکار  ، هاایده  با آشنایی  و آزادانه صورت به  هاایده بیان امکان - ه

  ،شد  عنوان  پژوهش  این  پیشین  هایقسمت   در  که  طورهمان  . کنندمی  تشویق  هابحث  در  مشارکت  به  را  مخاطبانشان  عامدانه

  میلای  ، بهوبالگ  قالب  در  درج  برای  خدمات  و  کاال   تبلیغات  پیشنهادات سیل  تا  است  مناسبی  فرصت ،وبالگ  یک  بودن پربازدید

 برای مانعی  ندرتبه .کنندمی تشویق را العاتاطّ گذاریاشتراک به و گذاشتن کامنت ،دادن یرأ هاآن .شود سرازیر وبالگ مدیر

  های سایت  و  صیتخصّ  هایوبالگ  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  .دارد  وجود  هاسایت  وب  این   در  محتوا  به  دسترسی  و  تولید

  های وبالگ   اامّ  ،ندارد  وجود  مطالبشان  کپی  امکان  ترتیب  این  به  و  اند کرده  اعمال  وبالگ  روی  کلیک  راست  قفل  ابزار  ،معتبر

  !اندکرده  کپی دیگری جای از را مطالب نیز خود کهاین  کما ،دهند می  مخاطب  به را یکپ فرصت  کریمانه ، مذهبی  پسندهعامّ

  حالت   از  ها وبالگ  این  گذاریکامنت  قسمت .است  کرده   پیدا  تغییر  دوسویه  به  سویهیک حالت  از  ها وبالگ  این  در   ارتباطی  جریان

 از  آن  درج  از  پس  بالفاصله  کامنت   بارگذاری)   ییدیأ ت  غیر  حالت  به  (ییدتأ  یدکمه  زدن  و  وبالگ  مدیر  خوانش  از  بعد)  ییدیتأ 

 مناقشه  ببس  افکار  و  سالیق  تفاوت ،گاهی  گرچه  .کنند  صحبت  هم  با  راحتی  به  و  واسطهبی  مخاطبان  تا  آیددرمی  (مخاطب  سوی

  دنیا  این  در  هم   من  یسلیقه  مخالف  یسالیق   با  گوناگون  هایانسان»  که  موضوع  این  درک  ی کلّ  طوربه  ا امّ   ،شودمی  پرخاش  و

 . است هارسانه این مهم  دستاوردهای از خود «آموخت ها آن با تعامل راه و شنید را  حرفشان باید  که کنند می  زندگی

 

  پسندعاّمه  مذهبی  هایوبالگ  در  موجود  تهدیدهای  و   هاآسیب  -4  

  دینی   اخالق  و   ها آرمان  با  بیشتر  را  جامعه   ، دینی   باورهای   و   ها اندیشه  از  درست  العاتاطّ  یارائه  با   توانند می  که   چنانهم  ، هارسانه

  هافرسن   ،خواسته  یا  خواستهنا  را  مخاطب ها،اندیشه  این  از  نادرست  و   غل   العاتاطّ  یارائه  با   توانندمی  نیز  طورهمان  ، سازند  آشنا

  با   و  هتوجّ  قابل  یروزانه  بازدیدهای   و  پرشمار  مخاطبان  با  مذهبی  پسند هعامّ  هایوبالگ   .سازند  دور  ها آرمان  و  اخالق   این  از

  در که باشند دین تبیین یحوزه در تهدیدها و هاآسیب از بسیاری منشاء خود توانندمی ،کنندمی  دنبال که یخاصّ هایسیاست

 .کنیممی اشاره هاآن از برخی به ادامه



 
 

www.fampisu.ir 

 ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک
 1398دانشگاه امام صادق)ع(  –تهران 

 شماره مقاله 
fampisu2019-XXXX 

 

 

  بلکه   ؛نیست  تولیدی  و   لیفیتأ   ، مذهبی  پسند هعامّ  های وبالگ  محتوای  اغلب  که  شد   اشاره   نیز  این   از  پیش   نگری: سطحی - الف

  در  ،منبع  یا   کالم  تصحّ  به  هتوجّبی  و   تعمق  بدون  و  عجوالنه  صورت  به  که  است  دیگر  منابع  و   هاسایت  ،ها وبالگ   از  شده  کپی

  سر  یخاصّ   هدف  به  که  مخاطب عام  تعامل   دیگر  سوی  از  و  سو  یک   از  ردانیگگ وبال  یشیوه  این  .است  قرارگرفته  وبالگ   محی 

 از   یکی  ،موضوع  این. شودمی   مذهبی  باورهای  و  دینی  مسائل  در  نگریسطحی  سبب  ،مطالب  این   با  آورددرمی  را  هاوبالگ  این  از

   .است هارسانه از دسته این با تعامل پیامدهای ترینخطرناک

 را ها آن ذهنی فضای توانمی راحتی به و  ندباور زود بسیار ، نگرسطحی افراد .است بودن ودباورز ،نگریسطحی هاینشانه از یکی

  تحلیل  و  بهتجز  از  و   ندارند  هتوجّ  مسئله  هر  معضالت  به  کهاین   دلیل  به  هاآن  .گرفت  دست  به  را  شاناندیشه  زمام   و   کرد  اشغال

  برای که  مسائلی  بسیارچه   .رسندمی اطمینان و  «یقین» به ،سهولت به  و  سرعت به  ، عاجزند  دینی مسائل یجانبه همه  و عمیق

  « جزمیت »  وضعم   از  ،نگرانسطحی  ولی  ،کنندمی  اظهارنظر  آن   به  نسبت  احتیا   با  دانایان  و  داشته  تردید  و  شک  جای  رانمتفکّ

را  اندیشمندان  که  مسائلی  بسیار  چه  و  دهندمی  نظر  آن  یدرباره ولی شمارندمی  «دلیل»  نیازمند  و  دانسته  «نظری»  آن   ،   

 انزودباور  مثالً  .کنندمی  «تخطئه »  را  آن  درباره  بحث  و  شمارندمی  استدالل  از  نیاز  بی  و  کرده   فیمعرّ  «هییبد»  را  آن  نگرانسطحی

  اند، اعظ و یا مدّاح شنیدهو  النف  از  کهاین  صرف  به  و   دنکنمی  »تصدیق«  را  زمان  امام  با  مالقات  هود و یا ش  و   کشف  ادعای  راحتی  به

  دهند جرأت می  خود  به  و  کنند می  مقاومت   دلیلبی  عاهایادّ  برابر  در   اند،دلیل  بع تا  چون  نظر  اهل  ولی  ، دانندمی  منزل  وحی  را  آن

 (2۵: 13۹0، اتیمحلّ) .«بپردازند  تعامل و بحث ، بهدلیل هر  اعتبار درباره که

  از  (ذهنی  یبرساخته  باشد  آورده  نو  چه  و  دارریشه  و  باشد  درست  ه)چ  دینی  نمادهای  و  مظاهر  تمام  برابر  در  تسلیم  و  تمکین

  اذکار   و  اوراد  ، هاختم  تمام  برابر  در   مثال   برای  ،دینی   پسندهعامّ   های وبالگ   عوام   مخاطبان  .است  نگریسطحی  هایویژگی  دیگر

 ی نف  یحتّ  یا  موارد  این  برابر  در  لتعقّ  و  تحلیل  و  رتفکّ  از  چیزی  و  آورندمی  فرود  تکریم  و  تعظیم  سر  هاوبالگ  این  در  شده  مطرح

 معصوم از نقل  یحتّ و دانندمی  محدود  وحی و عقل در را تحجّ  ،فکر و  نظر اهل» .شودنمی دیده عقل از دور و خرافی موردهای

  غیرمستند  های نقل  از  فراتر  گرانطحیس  تحجّ  ولی  ، پذیرند  نمی   را  قرآن  و   عقلو روایت مخالف   سنجندمی  تحجّ  دو   آن  با   هم   را

هم    یارؤ  و  خواب  ،آنان  برای  البته  .شودمی  منتهی  «الواعظین»صدر  به  اسناد  یهمه  نهایت  در  و  نیست  آورشگفت  هایحکایت  و

  همه  حل   راه  که  است  استخاره  ،دیگر  معتبر  مدرک  ، بود  کوتاه  منبع  این  از  دستشان  اگر  و  است  تردیدناپذیر  و   قطعی   مدرک یک  

 ( 2۵ ، همان) .«کرد جستجو باید  آن در را معضالت

  نمادها   تکتک  ها، وبالگ  این   مخاطب عام  شودمی  سبب  نگریسطحی  گیردمی  قرار  راستا  همین  در  نیز  دینی   مظاهر  تمام  قدیس ت

  ، شودمی  داده   حرکت  عزاداری  های دسته  پیشاپیش   در  که  فلزی  عالمت   مثالً »  او   نظر  در   و   دشمارب  س مقدّ  را  مذهبی   های تمثیل  و

  قرارگرفت  قلمرو این  در  چیزی  که  همین و   !است  شده   وارد  )ع(  حسین  امام   عزاداری  مراسم  در حال   هر  به  چون  ،است  «سمقدّ»

 (2۵ ،همان) .«آید می حساب به  دینیبی آن  یدرباره تردید ابراز بالفاصله و شودمی پوشانده  بر او استقد یهجام
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  عقل و  منطق  اساس  بر  قرآنی  یریشه  دارای  و  متقن  ،مستند مباحث  بیان  ،حقایق  کردن  روشن :یند  شدن  زدهعوام  خطر  - ب

  مخاطبان  به  خوبی به  باید  دینی اصولی و  بنیادین  باورهای .است ها رسانه فضای  در  شده مطرح محتواهای  ترینمهم از حکمت و

  کاربردی  و   نظری  دانش  گسترش  و  بس   راستا  همین  در  . شود  تالش  مسائل  این  به  نسبت  ها آن  شناخت  روی  و   شود  فیمعرّ

  مخاطب   ،ها وبالگ  این  یها محتوا  یارائه  و  پردازش  نوع  اامّ  .است  دینی  تربیت  هایضرورت   از  ، آن  معارف  تعمیق  و  دین  یدرباره

  ماند می باقی  سطح  در  همه ...  و  اصول  ،هالوژیایدئو  ، مذهبی  باورهای   . کندنمی  هدایت   دینی   مباحث  در  تعمیق و  غور  سمت  به  را

  و   دارد  باور  شده  ارائه  دین  نام   به  که  . چنین مخاطبی، به هر رطب و یابسیماند می  باقی  »عام«  یواژه  همان  حدّ   در  مخاطب  و

  حالی  در کند می مستند «متقن  دلیل» به را خود افکار و  عقاید ، خاص مخاطب  (داردن توانش را شاید  یا) بیندنمی  تحلیل به نیاز

  و  نقد قابلیت است شده انتخاب عالمانه و دارد علمی ریشه که  عقایدی .شودمی مستند پایانبی و سست یهادلّ و عوام عقاید که

  لذا   و  ندارد  نقد   معیارهای  برابر  در  مقاومت  توان  هرگز  دارد  خرافات  و  موهومات  در  ریشه  که  عوام  عقاید   ولی  دارد  علمی  تحلیل

  کند  استناد  «یارؤ  و  خواب»  قبیل  از  شخصی  امور  به  دائماً  خود  عقاید  حقانیت  اثبات  برای  که  ندارد  جز آن  ایچاره  امی ع   شخ 

 روست   همین  از  .کند  فرار  عقالنی  و  وحیانی  معیارهای  اساس  بر  خود  باورهای  خوردن  محک  از  هاآن  «کردن  تلقی  قطعی »  با  و

 از   که  کند  می  تبدیل  «گریز  واقعیت  »عوام  به  را  مخاطبان  ،آرامآرام  و  مروربه  ،مذهبی  های  وبالگ  این  پسندعوام  محتوای  که

 اند.فراری منطق  و برهان

 جو  و   ها فضاسازی  ثیرتأ تحت  سرعت  به  ، رسانه  این  مخاطب  که  است  این   مذهبی پسندهعامّ  هایوبالگ  زدگی عوام  تبعات  دیگر  از 

  اساس   بر  رفتارشان  و  رأی  و  اند  «تابع»  همیشه  رو عوام  این  از  ، ندارند  استقاللی  و  اراده  خود  از  عوام  . گیرندقرارمی  جریانات  و

   مشخّ  زمانی   مورد  این  خطر  . گیرندمی  برایشان  تصمیمی  چه  دیگران  ندببین  تا  منتظرند  همیشه  آنها .  گیردمی  شکل  هیاهوها

 چنین  در   . قراردهد  خود  تأثیرتحت  را  مختلف  طبقات  و  فراگرفته  را  جامعه  سراسر  و  شود  فراگیر  زدگیعوام  آفات»  که  شودمی

  به  خود  اراده  طبق  بر  و   درآورده  خود  تسخیر  به  را  آن  جوارح  و  اعضا   همه  و   شودمی  «جامعه  روح»  منزلهبه  زدگی عوام  وضعی

 افراد  به  عوامی  هروحیّ   چون  بلکه  باشد  ساده   آن  با  مقابله  که  نیست  شخ   یک  بیماری  عوامی صورت  این  در  .آورددرمی  حرکت

  و  روشنفکری  عیان مدّ  یحتّ  و   گیردمی  خود   به  عوامی   بوی  و   رن    چیز  همه  است  کرده   سرایت  مختلف  های تجمعیّ  و   گوناگون

   .«کنند می عمل عوامانه نیز روشنگری نهادهای

  یابدمی  افزایش   روز  هر  شود  آغاز  اگر  و   شود  فمتوقّ که  ندارد دیح   دین  در   تحریفات  و  خرافات غلو،   : دین  به   خرافات  ورود  -ج

  قدرآن  دین  در  جعلیات   و  خرافات  خطر  .کنندنمی  قبول  راعقال دیگر آن دین    و   شده  آلوده  یند  لباس   که  رسدمی  فرا  زمانی   و

  چه   هر  نداهگفت  شناسانجامعه»  .بیاورد  وجودبه  است  خرافی  و  جعلی  تماماً  که  دینی  و  ببرد  بین  از  را  یند  تواندمی  که  است  زیاد

  فرهن   که  شوند می  زیاد  وقتی   هاخرافه  .دارد  بیشتری  رواج  گراییخرافه  جامعه  آن  در  باشد  ترپایین  ایجامعه  فرهن   سطح

 عقلیشِبه  و  یدینبهشِ  صورت  به  دیگران  بلکه  ،شوند  نمی  هدایت  فیلسوفان  یا  دینی  عالمان  و  دانشمندان   سوی  از  جامعه  عمومی

  خرافات   انواع  یورطه  به  تواند می  راحتیبه  ،پسندهعامّ  هایوبالگ   مخاطبان   ینایافتهپرورشذهن    .نداهگرفت  دست  به  را  میدان

 . شود گرفتار شخصی و  غیبی های تجربه ،اجتماعی ،دینی

  و  بال ، آیین و دین  یک مخالفان خواسته مسیر در دقیقاً  که است آن مقابل  نقطه ،خرافه ،بدانیم  دشمنان نگرانی مایه را دین اگر

 دین  در  خرافات  ثیرتأ   درجه  اامّ  ،است  بوده  آن  ثیراتتأ   بردن  بین  از  خاطرهب  ،شد  کشیده  انحراف  به  که  دینی   هر  . کندمی  پیدا  پر

  مذهب   از  گریز  موجب  و   دارد  وجود  پذیرندگان   برای  هایی   زیان  و   کند می  ایجاد   دین  اصل  در   کلی  به   باورها   از   برخی  . است  متفاوت
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  است  هاییتالش  حاصل  که افتدمی  فاق اتّ  سیرهشرح    و  روایت و   حدیث  طریق  از  ،قانون  جعل  صورت  به  مواردیچنین    .هست  نیز

  .است  فن   اهل   مخصوص  و   دشوار  کاری  ،درست  احادیث   از  احادیث  این  جداسازی   . گرفت  انجام  اسالمی   تاری   از  ایدوره  در  که

 در  که  دینی  دستورهای  از  برخیگردد.  موجب مسخره ساختن دین نیز میاساس،  برخی از این جعلیات، عالوه بر ترویج امور بی

، نه با مذهب و نه  آینددرمی  جور  عقل  با   نه   ، دنشومی  بارگذاری  گشا راه  و   اکید  یتوصیه   عنوان  به  ، مذهبی  پسندهعامّ  هایوبالگ

 حضرت  از»  : که  حدیث   این  مانند  ،شودمی  گیمسخره  موجب  و  کرده  پیدا  نیز    طنز  جنبه  گاهی  .دارند  هماهنگی  دیگر  احادیث   با  

  .«آید نمی  او   نزدیک  روز  چهل  تا   شیطان  ،بشمارد  یکییکی   و  کند  شانه  نوبت   هفتاد  را  خود  ریش  هرکس   و  است  منقول  )ع(  صادق

  و  پذیرد می  را مفاهیم  این و  کندمی تمکین چرا وچونبی مخاطب عام  ،پیشین توضیحات و دالیل  امّا طبق( 13۹0:20)غفاری،

 .دهدمی انتقال نیز دیگران به

  یکی   اجتماعی  هنجارهای  معرض  در  مقبول  ضواب   از  خروج  و  برنامگی بی  و  مرج  و  هرجبرنامگی و خروج از هنجارها: بی - د

  و  دلخواه  صورت  به  اگر  که  است  ایگونهبه  رسانه  عملکرد  .قراردارند  آن  معرض   در  پسندهعامّ  هایرسانه  که  است  خطراتی  از

   مشخّ  اهداف  سوی  به  را  جامعه  افراد  از  زیادی  تعداد  ،خود  دلخواههنجارهای    ایجاد   با  تواندمی کند عمل  ضابطه  بدون  گزینشی

 فاق اتّ این است ممکن یحتّ  که طوری به  ،کند خارج جامعه  هنجاری گردونه از نیز را اجتماعی رفتارهای از بسیاری و داده سوق 

 . گیرد صورت مشکلی  یا  تنش  گونههیچ بدون

  در  ،دردسربی دسترسی این .است ها آن به انتخابی  و  آسان دسترسی ، نوین هایرسانه اصلی هایویژگی از ای: رسانهاشباع   - ه

  یک»  .است هارسانه از یخاصّ نوع  دنبال به فق   مککم آن از پس  و  دهدمی شکل را مخاطب ...  و ادبی ،هنری یذائقه تدرازمدّ

  العاتیاطّ  بمباران  دچار  رسانه  هاده  طریق  از  زمانهم  طوربه  وی  که  بگذارد  ثیرتأ   وا  در  و  برسد  مخاطب  به  تواندمی  زمانی  پیام

  صفحات  افزایش  بنابراین  . کرد  نخواهد  اثر  وی  در  یا  و  رسید  نخواهد  وی  موردنظر  پیام  معموالً  صورت  این  غیر  در  . باشد  نشده

  اخالل   انغمبلّ  دیگر  ارتباطی  یند فرا  در  که   شد   خواهد  باعث   ،باشند   الزم  ارزش  فاقد   کیفی  نظر  از  که  صورتی  در  ، دینی  اینترنتی

 ( ۵6: 13۹3مبینی مقدّس، )  .«یابد  کاهش ، غنی  صفحات کارآیی و شود ایجاد

 گیری   نتیجه

  ، ها فرصت  چنینهم  و  دینی  پسندهعامّ  هایوبالگ  تمحبوبیّ  و  رواج  محتوایی  و   یمتنبرون  عوامل  بررسی  به  ، حاضر  پژوهش  

  عوامل   بکارگیری  نحوه  :است  ردیابی   قابل  آن  یمحدوده  در  زیر  هاییافته  و  نتایج  که  دارد  اختصاص  تهدیدهایی   و   هاآسیب 

  ساده  مانند  هاییویژگی .دارد  مخاطب جذب در یمهمّ نقش و کندمی جدا هارسانه  سایر از را ها وبالگ  این ،ظاهری و یمتنبرون

 از  دسته  این نهادی هایویژگی از نیز یمضمون  و ییمحتوا سطوح در ایکلیشه و  خاص الگوهای از پیروی  ،زبان بودن فهم همه و

   .است هاوبالگ

  تنیده   درهم   معمول،  مردم  عادی  و  هروزمرّ  زندگی  با  که  دنکنمی   پشتیبانی  را  مواردی  ،پسندهعامّ  هایوبالگ   اغلب  ،موضوع  حیثاز

 ی مایهدرون  این  .فقهی   احکام  و  اخالقی   حکایات  ،مذهبی   مناسک  و  ها آیین  ،االجابه  سریع  اذکار  و  ادعیه  چون  موضوعاتی  .است

 .است داشته مردم عموم  یذائقه ویژه به مخاطب هتوجّ جلب برای مختلفی های قابلیت ،اصلی
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  با   مخاطب عام  تعامل  بودن  آسان  دین،  تبلیغ  مکانی  و  زمانی  وسعت  و   گستردگی  ، دینی  مفاهیم  تبلیغ  و  رسانی  العاطّ  شمول

 دیگران   هایسلیقه  و  افکار  ،ها ایده  با  آشنایی  و  آزادانه  صورتبه   هاایده  بیان  امکان  م، سال  فراغت اوقات  و  تفریح  شرای   ایجاد  ،غمبلّ

  برنامگی بی  دین،   به   خرافات  ورود   ، یند   شدن  زدهعوام  خطر  ، نگریسطحی  و   ها وبالگ   این  رویپیش  مناسب  هایفرصت  جمله  از

 .است ها رسانه این دینی تربیت فرایند  در شده  بینیپیش  تهدیدات و ها آسیب  جمله از ایرسانهاشباع  و  هنجارها از خروج و

 

 مجبور   بیشتر  مالی   تبلیغات  دریافت   و   خود  بقای   برای  و   دارند  سروکار  مردم   یهعامّ  با   پسنده عامّ  دینی   های وبالگ   که  جاآن  از

  دیدگاه  از  آثار   این   ، باشد  آنان  آرزوهای  و   دردها   شناخت  راستای  در  و   مخاطب  نیاز  با  سوهم  که   بپردازند   موضوعاتی   به   هستند

 .دارند یمهمّ بسیار  جایگاه فرهنگی   مطالعات

 این  .است  مردم  یعامّه  زندگی  معمول  تعامالت  و  هاخواسته  ،زندگی  از  بخشی  توصیف  و  بازتاب  پسندهعامّ  دینی  هایوبالگ

  یکلّ  طوربه  و  است  اتاخالقیّ  ،منش  ،زندگی  ،رتفکّ  ینحوه  و  اجتماع  برای  ایآیینه  به  را  پسندهعامّ  دینی  هایوبالگ  ،موضوع

 بررسی   برای  شناسی  جامعه  و  فرهنگی  مطالعات  منظر  از  اعتناقابل  و  مهم  دستاویزی  و  کندمی  تبدیل  جامعه  مردم یک  فرهن 

 .است تملّ یک فرهنگی   و اجتماعی ساختار

 منابع

 .سمت: تهران .انحرافات  شناسیجامعه ( 1387) .احمدی،حبیب -

 روزنگار: تهران. ادبی نقد  در  مقاالتی نقد،   گفتمان (1382). حسین پاینده، -

تاری   «  شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشوراتحلیل جامعه( »1386ها، غالمرضا. )جمشیدی  -

 . 23(، تیر. ص 3اسالم. )

   .17(، مرداد. ص 1). رادیو پژوهشهای دفتر «.دین و رسانه(. »1386) .حمید عبداللهیان، و  محمّدرضا یگانه،  جوادی -

( اسفند. ص  23های نوین. )«. پژوهش شناسایی و بررسی مشکالت وبالگ نویسی دینی(. » 138۹الل. )پور، روحسلیمانی   -

1۵. 

 . 8(، شهریور.ص 4064«. اعتماد. )ی اجتماعپسند، آیینهادبیات عاّمه (. »1387سالجقه، پروین. ) -

 ها. . تهران: فرهن شناسی سنّتیعبور از مخاطب(.  138۵سیّدآبادی، علی اصغر. ) -

 . 13(. ص 32«. معارف، )ها و تهدیدات رسانه در ترویج سبک زندگیفرصت(. »138۹صالحی، وجیهه. ) -

-  ( پایانهای جهانی شدنها و چالشتبیین فرصت(. »1382عالی، مرضیه.  ارشد. نامه«.  تربیت  دانشکده  ی کارشناسی  ی 

  مدرّس دانشگاه تهران.

 . 11(. ص 37۹«. پاسدار اسالم، )بررسی مفاهیم خرافی در دین و پیامدهای آن(. »13۹2غفّاری، مریم. ) -

 (. 23) ها در تقویت باورهای ملّی و معنوی. پژوهش دینی، یننقش مناسک و آی(. 138۹فکوهی، ناصر. ) -

 . 106(. ص 3)12«. رسانه،سال هاپسند و ویژگی آنمطبوعات عاّمه(. »1380رکنی، نازنین. )قاضیان، حسین و شاه -

 . 7(، شهریور. ص 2206)«. همشهری. شناسی هنری هنر عوام از دیدگاه جامعهدرباره(. » 137۹الل. )قرایی مقدّم، امان -

های مدرن با تأکید بر راهبرد آموزش دینی در  هکارهای تبلیغ دین از رسانهبررسی را(. »1386قهری، محمّدرضا. )  -

 . 77(، خرداد وتیر. ص ۹2«. مبلّغان، )تلویزیون
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 تهران: طرح آینده. پسند.درآمدی بر موسیقی مردم(. 1387کوثری، مسعود. ) -

رسانی های سایبری در پیامهای رسانهها و چالشفرصت(. »13۹3الدین، سیّد حسین. )مبینی مقدّس، مجید و شرف  -

 . ۵6(. ص 1۹8) 23«. معرفت، سال دینی

 .2۵(. ص 386پاسدار اسالم، )«.  نگری دینی، عالمت و عاقبتسطحی(. »13۹0محلّاتی، محمّد سروش. ) -

 . تهران: خجسته.ایمبانی نگارش رسانه(.  1386امیر. ) مسعودی، -

 . تهران: اتحّاد. مسائل اخالقی و اجتماعی در فناوری اطاّلعات(.  138۹ملکان، لیال. ) -

 شناختی فردگرایی در ایران )با تأکید بر پیمایش ساکنین شهر تهران(«.بررسی جامعه(. »1384میرزایی، حسین. )  -

 ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.دکتری دانشکدهی نامهپایان


