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 چکیده
دهند و ا در دنیای امروز، فکر، فرهنگ، رفتار و هویت فرهنگی جوامع را شکل میهرسانه

و  بوده توانند در بهبود وضعیت زندگی انسان و گسترش صلح و امنیت جهانی موثرمی
ساز ارتقای اخالق و معنویت باشند. در این میان، حوزه علمیه در شرایط کنونی و در زمینه

تواند به عنوان چشم و زبان انقالب ها مید تعامل با رسانهای با ایجاعرصه جنگ رسانه
هدف  قلمداد شود. اسالمی برای انتشار پیام انقالب و اندیشه اسالم ناب محمدی

ها در سخنان مقام های تعامل حوزه علمیه و رسانهاصلی پژوهش حاضر، بررسی عرصه
چه از . آناستعامالت معظم رهبری و ارائه الگوی مطلوب و راهکارهای تحقق این ت

بررسی اسنادی سخنان مقام معظم رهبری درباره تبیین وظایف حوزه علمیه و رسانه ملی 
مقوله اصلی حمایت، هدایت و  3که به طور مستقیم و غیر مستقیم به آید، اینبه دست می

 شناساییزیرمقوله  33مقوله و  3در مجموع،  های آن اشاره شده است.نظارت و زیرمقوله
ها بیان شده راهکار و روش برای تعامل حوزه و رسانه 373ها که ناظر به آن و احصا شد

بیان تحقیق گیری است؛ این راهکارها در قالب جدول به عنوان راهکارهای بالقوه در نتیجه
نفر از استادان حوزوی متخصص در عرصه  9شده است که با روش مصاحبه عمیق با 
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 مقدمه
تند تا از فرهنگ ای به دنبال این هسهای رسانههای غربی و امپراطوریامروزه رسانه

 توانندشری و ادیان آسمانی استفاده کنند و کشورهایی میهای واالی بو هنر علیه ارزش
ای از فرهنگ دینی و ملی خود پاسداری کنند که بتوانند نهدر این جنگ رسا

 نیز این امر ؛از انگیزه پاک و ناب تربیت کنندهنرمندان انقالبی و متدین و برخوردار 
که نهادهای فرهنگی که متولی امر دین و فرهنگ یک آنمحقق نخواهد شد مگر 

هایی، برنامهندان و در این عرصه ورود پیدا کرده و از چنین هنرم ،جامعه هستند
تشویق مادی و معنوی به عمل آورند تا در این جنگ، ناتوی فرهنگی که حمایت و 

های جمعی در اختیار طریق رسانه و از های هنری مختلف ساختهدر قالب برنامه
 گیرد، رنگ نبازند.آنان قرار می

ی، اامههای برنطریق تولید محتوای هنری، پژوهش این حمایت می تواند از
ها و تشویق آثار موفق و دست اندرکاران آن تربیت روحانیون سخنور و مشاور

بینانه، تولید باعث باز شدن باب معرفت دینی روشن ،که این خود صورت گیرد
؛ ان باب اسالم و انقالب خواهد شدمغز و کیفیت هنری و ساختن انسرهای پ  برنامه
حمایت  -خصوص رسانه ملیه ب -هاهمانی که نهادهای فرهنگی از رسانتا زالبته 
 .ردها را هدایت و نظارت کآن تواننمی ،نکنند

های مقام معظم رهبری مجموعه سخنرانیبا توجه به این ضرورت و اهمیت، 
مورد بررسی و مطالعه  -مکتوب و غیر مکتوب -طاب به حوزه علمیه و رسانه ملیخ

به این مطلب اشاره دارند که این به طور مستقیم و غیر مستقیم همگی قرار گرفت که 
حمایت، هدایت اعم از  -های مختلفتوانند در عرصهتربیتی میدو نهاد فرهنگی و 

 بایکدیگر تعامل برقرار کنند. -و نظارت
 صورت عام بیان گردیدهه بعضی خطابات مقام معظم رهبری ب ،دیگر بیانبه 
 نیزولی حوزه  ،است را مخاطب قرار ندادهعلمیه حوزه  به صراحتیعنی  است؛
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یعنی اگر  است؛خاص حوزه ، گیرد و برخی دیگرها قرار میداخل در آن خطاب
ها را توانند آن عرصهها و رسانه ملی نمیرسانه ،ها ورود پیدا نکندحوزه در آن عرصه

 د.نپوشش دهند و به سرانجام برسان

 مدل نظری تحقیق
نین کمک چهم؛ ه گرفته شده استمعنای انداز به Modus مدل، از ریشه التینی

 .دهدایت شو دید،ها را آن -مستقیماً  -توانهایی که نمیو درون پدیده به متنکند می
مدل جزئی کوچک یا بازسازی کوچکی از یک شیء بزرگ است که از لحاظ 

رابطه بین  و (33 :1388 ،و برخورداری کارکرد با شیء واقعی یکسان است )گرجی
 .استو تحلیل اطالعات  آوری و تجزیهکار جمع و -تئوری -طرح نظری

 مدل نظری تعامل حوزه با رسانه در بیانات مقام معظم رهبری: 1نمودار
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صورت ه باست؛ بیانات مقام معظم رهبری   برگرفته از مجموعهکه مدل این 
و به این  ها پرداختههای تعامل حوزه علمیه با رسانهمستقیم به عرصه مستقیم و غیر

کید دارد که رسانه با مورد اشاره سه عرصه هر تواند در حوزه علمیه می مطلب تأ
 تعامل داشته باشد.

ها با که این مقولهست آناهمیت زیادی برخوردار اچه در این مدل نظری از آن
 ،به تعبیر دیگر ها را بیگانه از یکدیگر دانست.توان آنو نمی هستندهم در ارتباط 

ها و مقوالت را با ضریب باالیی عملیاتی کند تواند این عرصهمی هعلمی زمانی حوزه
 هم در جهت تعامل با رسانه انجام دهد. که هر سه مقوله را با

های آن، رویکرد در ادامه با تمرکز بر هر سه حوزه مورد اشاره در مدل و زیرشاخه
 شود:بیان می -در هر حوزه -مقام معظم رهبری

 حمایتی از رسانهو تعامل  علمیه حوزه  .1
ها این حرف را آقایان روحانیون و علما و حوزوی در غیاب شما معمواًل با

ند و بگویند که این گویم که این آقایان حق دارند از شما گله کنزنم و میمی
کند. شما این بار سنگین را بر علمیه کجاست و چرا به ما کمك نمی حوزه

ین حق شماست که این را ا ،ك کنندد؛ حقیقتًا باید به شما کمدوش داری
 (1378اسفند  13) .بخواهید

 اندرکاران آنز آثار موفق و دستتشویق ا -
ای، بلکه هر دانم پشت سر هر دقیقهمی ..نم.دامن قدر کارهای نمایشی را می

 اید، چقدر فکر، ابتکار، خالقیت، هنر،ای از این فیلم یا سریالی که شما ساختهثانیه
تا  یدا کردن سوژهاز پ ...های طوالنی وجود دارداه بیخوابیو گتالش، زحمت 

نوشتن فیلمنامه، تا پیدا کردن کارگردان و سپردن به کارگردان، تا عوامل تولیدی، 
. .نمایش.و  -آخر آن مرحله -لباس، تا فیلمبرداری، تا تدوین تا گریم، دکور،

 (1384تیر  12) .یمواقعًا هم مقتضای تکلیف ماست که قدرشناسی و تشکر کن
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های واالی ستفاده از فرهنگ و هنر علیه ارزشامروزه در سطح جهان بیشترین ا
 ،رد و در این شرایطیگت انسانی و ادیان آسمانی صورت میبشری، اعتقادا

کار در عرصه هنر را مورد هنگ و هنر کشور باید جوانان تازهاصحاب فر
به ایستادگی استقالل و سخن گفتن  حمایت مادی و معنوی قرار دهند و آنان را

 (1379فروردین  20) .از حقایق زبان هنر تشویق کنند
 تولید محتوای هنری ناب  حمایت از -

های و قدیم و صحیح مشاهده شد، اندیشههای ناب بیان اندیشه وقتی خأل
اگر جنس  ...آیندهای ناسالم و ناصحیح در بازار میدار، اندیشهمغشوش، غش

خوب... در دسترس مردم گذاشتند، بدیهی است که مردم،  خالص صحیح
بازار  ،پیدا شد نخواهند رفت؛ وقتی... خأل -ر باشداگ -سراغ جنس ناسالم

 (49: 1390 آقانوری،ر. ک: ) که قالبی رواج پیدا خواهد کرد.جنس بدلی و س
که مصرف فرهنگی را پیدا کردیم، قلمی که باید این بودجه صرف آن بعد از آن

های فرهنگی، دنبال در زمینه ...پیدا کردیم، برویم سراغ محتوایش شود،ب
که کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید. نمایش دادن کار فرهنگی، نه این

ی و یفرهنگ باید دنبال کارهای محتوا ی ندارد؛ ضرر هم دارد. در زمینهافایده
 (1389شهریور  8). ستکشور هم این ا اصیل و واقعی رفت که امروز نیاز عمده

است که امروز هنر تبلیغ و  یترین کارهایولید کالم و تصویر... یکی از مهمت
ی به آن متکی است. اگر در تولید پایمان بلغزد، اشتباه یا کوتاهی رسانپیام

 (1381بهمن  15) .ایمضربه را خورده -حتماً  -کنیم
 ایهای برنامهحمایت پژوهش -

ون تحقیق، بدون بدانید که بد ؛ستهالمی حوزهبقای دین مدیون تالش ع
های واال تواند به هدفای نمییابی، انسان در هیچ مقولهنوآوری، بدون ژرف
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جا ایستادن و درجا نتیجه همان یک ،دست پیدا کند. اگر این نوآوری نباشد
ر. ک: ) .تر شدن، خواهد بودای پیرامون خود، به تدریج بیگانهزدن و با دنی

 (505 :1390 ری،آقانو
ترین مهمهای زیادی دارد و های داخلی ما نقصبینم که فیلممن متأسفانه می

ها پوچ است و اصاًل مناسب با آن شکوه مضمون... هاستنقصش در فیلمنامه
ما نیست و  سیار عمیق و ظریف و زیبای جامعههای بو اوج انقالب و واقعیت

 ...شودها دیده نمیار ماست، در آنیآن پیچیدگی و عمق معارفی که در اخت
ها جدی بخواهید که بیایند استعداد و جوانان انقالبی را بنشانید و از آن افراد با

های بسیار هنرمندانه و انسانی و یادماندنی انقالب را در فیلمنامهمناظر به
های حاکی از اوج درک و فهم نویسنده که انسان گاهی در بعضی از فیلمنامه

ها را به سلک نمایش کند تصویر کنند؛ بعد آنی، این معنا را مشاهده میخارج
ر کنیدهای خارجی را در اینبکشید و نشان بدهید. خأل فیلم به نظر من  ،جا پ 

 (1370بهمن  7) .این تکلیف اصلی است
 تربیت روحانیون سخنور و مشاور  -

گاه و توانا در نظرصاحب ای از مشاوران روحانیالزمه تشکیل چنین مجموعه  و آ
 (1389آذر  1) .ها استدهی صحیح در برنامهمال نظر و جهتصدا و سیما، امکان اع

طراوت و  های مؤمن، باجوان -هنر اسالمی و سینمای دینی -در این عرصه
برای حرکت رو به جلو شاداب و دارای نگاه نو و همت بلند، موتور محرک 

ن تجربیات خود و تربیت نیروهای جدید و کسوتان نیز باید با بیاهستند و پیش
 (1391اسفند  1) .کارآمد، به این حرکت شتاب بیشتری ببخشند

 عنوان لوازم ایجاد تمدن اسالمیه نگاه اجتهادی به هنر و سینما ب -
می در کشورهای مسلمان است؛ لزوم ترسیم هدف بلندمدت برای بیداری اسال

دهد و آنان را به آن را باید سمت و سو  های که بیداری ملتیمتعالی و واال نقطه
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راه را ترسیم کرد و  توان نقشهی این نقطه است که مییبا شناسا .نقطه برساند
 تواند چیزینمی ییرا در آن مشخص نمود. این هدف نهاهای میانی و نزدیک هدف

ابعاض خود  کمتر از ایجاد تمدن درخشان اسالمی باشد. امت اسالمی با همه
 مطلوب قرآن دست یابد. ها و کشورها، باید به جایگاه تمدنیالب ملتدر ق

های ظرفیت ها از همهمندی انساناصلی و عمومی این تمدن، بهره شاخصه
 طبیعت در عالم آنانای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی مادی و معنوی

های و عالمانه به عرصه. نگاه اجتهادی .و در وجود خود آنان تعبیه کرده است.
بانکداری  و از اقتصاد و سانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمیگوناگون، از علوم ان

الملل و تا روابط بین ینماهای مدرن تا هنر و سو از رسانه تا تولید فنی و فناوری
 (1392اردیبهشت  9) .سازی استو غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن

 نرمند انقالبیتربیت نیروی ه -
خودی داشته  واند خودش را در قالب هنر بیاورد که هنرمندتوقتی مینقالب آنا
انان دارند این البته یک عده از جو ؛اشد و خودش هنرمند را پرورش بدهدب

 شما هم در هرجا و به هر شکل، خیلی هم خوب است ،کنندکارها را می
وری فراوان به بهره ،ح توجه کنیدرایی این سالهستید، این کار را بکنید. به ب  

 -خوب -انقالب که مفاهیمبه این ،من انقالب از این سالح توجه کنیددش
توانند در قالب هنرهای گوناگون واقع بشوند، توجه کنید و احساس نمایید می

 (1370مهر  15. )که این یک ارزش است
 میاسالو فیلم برای تبلیغ در حوزه هنر نویسندگی  استفاده از -

دهد؛ اما تبلیغ اهرش هم نشان نمیاند که ظها را ساختهها بسیاری از فیلمآن
. این کارها، است که ما آن را نداریم غرضم تبلیغات ...مسیحیت است

  ها شروع شبه انجام گیرد. امروز اگر شما در این زمینهکارهایی نیست که یک
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داشتید،  -صوص تصویریخه ب -ید و تولید امواج صوتی و تصویریبه کار کرد
سال دیگر، این توانایی برای حوزه به وجود آید؛ ولی ما فعاًل این را  10شاید 

نارسایی در امر تبلیغ وجود دارد؛ ولی اهتمام به امر تبلیغ به عنوان  ..نداریم.
 (1374آذر  13. )امری که مربوط به نظام است، در حوزه نیست

 پایه معارف اسالمی سازی برفیلم -
نوشتند یا شبهات را زدند یا میر ما در گذشته علمایی داشتیم که حرف میاگ

های تمروز چند برابر آن تعداد با کیفیگفتند، اکردند و یا معارف میبرطرف می
هایی الزم است که ت و رسانهها و مجالها و جزوهباال مورد نیاز است. کتاب

و اخالق بنویسند و  معارف همین رسالت را به عهده گیرند و راجع به دین و
چه به  -های مربوط به معارف اسالمی را. علمای دین بایستی نوشته.بگویند.

فراهم کنند  -گوناگون چه به صورت مجله و مطبوعاتصورت کتاب و جزوه و 
 .های گوناگون بسازندفیلم درست کنند و یا برنامه -مثاًل  -هاتا هنرمندان از روی آن

 (1384شهریور  14)
اگر  ...هنر، بهترین وسیله برای انعکاس همین مفاهیم و همین مسائل است

اسالمی از هنر فاخر و برجسته برخوردار نباشد، نخواهد  انقالب و جامعه
ها ارتباط توانست مکنونات قلبی خود را به مخاطبان خودش برساند و با آن

 ،خسارت . عین همین خسارت شاید از جهتی بزرگتر از این.رار کند.برق
نصیب باشند؛ چون هنر چیزهایی خسارت آن جمعی است که از ابزار هنر بی

ها را منعکس کند؛ تواند آنکند که بیان ساده و عادی نمیرا منعکس می
ید طور به نسل کنونی. هنر را مغتنم بشمارهای آینده و همینمخصوصًا به نسل

یاد  ای اسالمی یاد بگیرید وهنر را با معیاره ،و در جهت اسالمی به کار ببرید
های الهی و اسالمی را به تا بتوانید مفاهیم و ارزش بدهید و آن را به کار ببرید

 (1374شهریور  14) حقایق اسالمی است. مردم نشان بدهید. امروز دنیا محتاج



 131/  تعامل حوزه علمیه و رسانه...

 ارائه محتوای دینی به جامعه فیلمساز متعهد -
ه، هرگز علم دین نخوانده، این آدمی که در محیط غیر دینی پرورش پیدا کرد

 دانندالبالغه و حدیث آشنا نیستند، چه میشان با قرآن آشنا نیستند، با نهجخیلی
دانیم، باید آماده کنیم و کمک ها. ما که میچه باید بیاید در محتوای این فیلم

کنیم. وقتی ما توانستیم این فکرها را منظم کنیم، مرتب کنیم، منطقی کنیم، 
ی در اختیار گذاشتیم، این یهاورپذیر کنیم، آن را در مجموعهکنیم، باقابل فهم 

لذا هنرمندی که  ؛گیردخواند، خودش تحت تأثیر قرار میهنرمند وقتی می
بی هم اتفاقًا میدینی دارد، انسان می دینی و ریشه سابقه ه ک سازدبیند فیلم خو

روحانیت است که در پس کار ماست، کار ؛ آیدالبته بندرت مواردی پیش می
 (1389شهریور  25. )این زمینه این کمبودها را برطرف کند

 در تولید آثار فاخر نقش جانمایی -
او را گرفت که شما چرا؟ خوب، من یک  شود رفت سراغ کارگردان و یقهمین

علمیه  زمان تبلیغات را، یک مقدار حوزهمقدار وزارت ارشاد را، یک مقدار سا
های دینی هستند، همین اندیشه کسانی که صاحبان اندیشهقدار آن را، یک م

گویم شما برای دهم و میها را مخاطب قرار میاین ...یهعرفانی، حکمت متعال
 اید؟اید؟ شما چه کردهچه کرده ...برخورداری کشور از این هنر فاخر

قع تو چه در آن زمینه کاری انجام نگرفته باشد، من از یک کارگردان خیلیچنان
ما که اثرش یا خالی است یا حداقل نسبت به این  استعداد کنم. هنرمند بانمی

ربار نیست، از او توقع نمیارزش کنم که چرا این اثر های مورد نظر ما خیلی پ 
توانم قبول کنم که آماج این پسندم، نیست. بنابراین من نمیچنانی که من میآن

چنین واقعیتی وجود داشته باشد، واقعیت  های ما باشند و اگرناامنی، کارگردان
 (1385اردیبهشت  23. )نابحق و نابجایی است



132  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.19 (Rabi' al-Thani 1441. Azar 1398. December 2019) 

 

 ایهای بزرگ استکباری رسانهشرکتمقابله با  -
شمشیر هم نشان  ،کند که شمشیر نشان بدهدکتفا نمیامروز استکبار به این ا

آن فکر  کهشود برای ایندیگر متوسل می ها شیوهار او به دهاما در کن ؛دهدمی
ها تحمیل کند. گر را بر ملتغلط، آن راه خطا، آن روش ستمگرانه و طغیان

عظیم هالیوود و  عات قطعی ثابت شده است که مؤسسهامروز طبق اطال
های استکباری آمریکا همراهی و ی با سیاستیهای بزرگ سینماشرکت

را، دین را،  که اسالمامروز شما برای این.. مر و باب میل دارند.همکاری مست
حقیقت را، صراط مستقیم را، هم به مردم نشان بدهید، هم مردم را در این 

رو هستید. باید با زمان، خودمان صراط به راه بیندازید، با مشکالت بزرگی روبه
غیر از علمای دین، غیر از مرزداران عقیده چه کسی باید در  ..م.را تطبیق دهی

 (1388اردیبهشت  23) ین بایستد و قرار بگیرد؟مقابل این تیرهای مسموم و زهرآگ
 ساز ارزشیحمایت از فیلم -

نویسان ان ما، سینماگران خوب، نمایشنامههای جوبینیم در میان بچهامروز می
 ؛نویسان خوب، زیادندخوب و داستانخوب، کارگردانان خوب، شعرای 

ین شد که این ا را آزاد کرد. یکی از کارهای دشمنانقالب است که این نیروها 
. من بارها از اعماق جان، قلبم برای این .کند.های مؤمن را منزوی مجموعه

ام که ف خورده، سوخته و گداخته است. بارها تأسجوانان مؤمن و انقالبی
ها هیچ چیزشان ازآن ؟ ایناعتنایی شودنان به این خوبی، بیچراباید به جوا

اند، کمتر نیست. در وف شدهکه در جاهایی به عنوان هنرمند معرکسانی
شود. اعتنایی میها بیاما به این ؛ها خیلی هم بهترندبسیاری از امور، از آن

رسد به بیند سِر رشته میکند، میکه انسان مطلب را به درستی کاوش میوقتی
 (1371مرداد  21) ای! مسؤولین هم متوجه نیستند.یزی در نقطهآماراده خباثت



 133/  تعامل حوزه علمیه و رسانه...

 ایمن رسانهؤان متکیه به هنرمند -
مؤمن  ند جوانخواهید هنر این کشور رشد و اعتال پیدا کند، به هنرماگر می

. هنوز .ین کشور دفاع کند.تواند از اسالم و از انقالب و از اتکیه کنید. او می
خیلی کارها در این کشور در زمینه فرهنگی وجود دارد که باید انجام گیرد. 

 هاهای فرهنگی، به نیروهای مؤمن تکیه شود. اینمنظورم این است که در محیط
 (1371مرداد  21. )ی در مقابل تهاجم فرهنگی هستندسد

 ایهای تربیتی، آموزشی و پرورشی مسائل رسانهفراهم کننده ظرفیت -
ای برای تواند ظرفیت گستردهمی علمیه به عنوان قلب روحانیت شیعهحوزه 

 .، آموزش و پرورش و تربیتی فراهم کندایخصوص مسائل رسانه نظام اسالمی در
   (1389آبان  2)

 و تعامل هدایتی از رسانهعلمیه حوزه  .2
سیما و آموزش  و من بخشی از نقایص موجود در مسائل فرهنگی به ویژه صدا

دهی زیرا وظیفه جهت ؛دانمو پرورش را متوجه روحانیت و حوزه علمیه می
عهده روحانیت و  ادات دینی برها و اعتقصحیح فرهنگی و منطبق با ارزش

 همان(. )حوزه علمیه است
 های رسانه با رویکرد دینیلفهؤ تبین م -

گوییم فقط علما این ان سال است که لباس علم است؛ نمیاین لباس هزار
از  -ت که زی اهل علم در روحانیت شیعههزاران سال اس ،لباس را داشته اند

برای امور بوده  ر و مرکز امید مردممحو -مان شیخ مفید و شیخ طوسی تا حاالز
ها عبارت از تبیین مسائل دینی است؛ یعنی مردم در طول این است. یکی از آن

مسائل اسالمی را  لمای دین توقع داشتند که برایشانسال، همواره از ع هزار
 (508 :1390 ،آقانوریر. ک: ) .تبیین کنند
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گری وجه به معنای قشری یچه هنر دینی به.. .بحث هنر دینی است ه دیگرنکت
آید. دینی نیست و این هنر لزومًا با واژگان دینی به وجود نمی و تظاهر ریاکارانه

ینی د اما در آن از واژگان عرفی و غیر ؛باشد درصد دینی ای بسا هنری صد
و  بتواند معارفی را که همه ادیان هنر دینی آن است که.. استفاده شده باشد.

اند و ها همت گماشتهبه نشر آن در بین انسانن مبین اسالم دیبیش از همه، 
های پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده است، نشر دهد، جاودانه کند و جان

هنر دینی این  ..ف، معارف بلند دینی است.ها ماندگار سازد. این معاردر ذهن
 .کندمعارف را منتشر می

یی یا در تئاتر، نام و یا شکلی که نماد هیچ لزومی ندارد که در محاورات سینما
آن چیزی که در هنر دینی  ...دین است، وجود داشته باشد تا حتمًا دینی باشد

و خشونت  ه است، این است که این هنر در خدمت شهوتشدت مورد توج به
 و ابتذال و استحاله هویت انسان و جامعه قرار نگیرد.

ت کرد؛ یعنی شخصیت ی احساس هویانقالب اسالم جامعه ما بعد از پیروزی
. انقالب ما را زنده کرد و به ما شخصیت داد. انقالب به .فت.خودش را باز یا

ترین مسائل جهانی، سخن و تواند در اساسیما آموخت که یک ملت می
که قدرتمندان و به این جهرا با صراحت و بدون تو موضعی داشته باشد و آن

ابراز کند و پای آن بایستد. ارزش یک ملت در خواهند، قلدرهای عالم چه می
روی کورکورانه؛ آن هم نه از الملل به این چیزهاست، نه به دنبالهجامعه بین

 .های خوب، بلکه از نقاط منفیچیز
دانند که بنده معتقد ها آشنا هستند، میکسانی که با نظرات من در این زمینه

طور چیزها درست و حکم و این نیستم که هنر با بخشنامه و دستور و فرمان
باید انگیزه  ،شودهایی است که با حکم درست نمیاین از آن چیز؛ شودمی

 (1380مرداد  1)های ناپاک هم وجود دارد. چند انگیزه وجود داشته باشد؛ هر



 135/  تعامل حوزه علمیه و رسانه...

 هنری مودن ترقیق معارف اسالمی در قالبشناسی و عملیاتی نروش -
که من معتقدم در سینمای ما  شی اسالمیانعکاس آن معارف ارز آیا در زمینه

ی به ، به آن کارگردان و حتفیلم به آن سازنده ،ها وجود نداردنشان زیادی از آن
ن به خودم نگاه م ی انجام گرفته و منعکس نشده است؟آن بازیگر، کار

مان های مدیریت فرهنگیکنم و به دستگاهمان نگاه میعلمیه کنم، به حوزهمی
 (1385خرداد  23) ایم.کاری داشتهبینم نه، ما در این زمینه کمنم، میکنگاه می

 .در تمامی برنامه های ارائه شده نباید جهت گیری اسالمی و انقالبی را رها کنیم
 (1364دی  3)

، برداشت د برای تدریس اصول اسالم انقالبیصدا وسیما را یک دانشگاه بدانی
 (1369 مرداد 7. )ما از صدا وسیما این است

 دین و رسانه ؛ایرشتهتربیت طالب میان -
بحمدالله، این  ...ان در فنون مختلفلف و فنؤنیاز حوزه به مدرس و محقق و م

 ،بعد حوزه نگاه کنید سال 20به  شود... لیکن اگر شمامین میأها تامر در حوزه
 (1374شهریور  14) .اندکم ،هایی که هستندبینید اینمی

 اینرجویان رسانهآموزش و هدایت ه -
عنای سخنرانی و وعظ و خطابه حضور روحانیون در صدا و سیما فقط به م

ام این وظیفه مهم تر و تأثیرگذارتر باشد. انجعمیقبلکه باید حضوری ؛ نیست
ویژه چگونگی بروز ه ای روحانی و مطلع از مسائل هنری بنیازمند مجموعه

 هایگیریوگیری از انحراف در جهتهای جلانحراف در این مسائل و آشنا با راه
 (1389آبان  1) ری است.فرهنگی و هن
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های سیاسی، ثیرگذار بر رفتار، اندیشهأک دستگاه تصدا و سیما به عنوان ی
عقاید مذهبی و فرهنگ عمومی، باید هدایتگر جامعه در جهت خیر و صالح 

  (1373مهر  5) .باشد
 تبیین فرهنگ استفاده صحیح از رسانه -

ای مهم و شبکه عظیم فرهنگی و تربیتی وظیفهیت و حوزه علمیه در این روحان
 دهینند که توانایی تأثیرگذاری و جهتباید نیروهایی را تربیت ک حساس دارند و

  (1389آبان  1. )صحیح فرهنگی در آموزش و پرورش را داشته باشند
دارد...  دوش مسئولیت اساسی که امروزه، طلبه جوان و فاضل حوزه علمیه بر

 -که این مبارزه ده شدن برای مقابله و مبارزه استمواجهه با امواج فکری و آما
با تولید و پرورش فکر همراه  -لزوماً  -منبر رفتن و نوشتن نیست؛ اما -لزوماً 

 ،ثر باشیدؤنهضت، یک گوشه کار را بگیرید و ماست... اگر بخواهید در این 
 (1380آبان  8) باید عالم و دانا باشید.

ثیر گذاشتن بر أت... چیست؟ هدف سازمان صدا و سیما در جمهوری اسالمی
و بینش انقالب  ها به سمت آن انسانی که اسالمکشاندن آن ،هاروی انسان

  (1370بهمن  8. )خواهد بسازد و به وجود بیاورداسالمی، آن را می
. واهدخه شکلی است که اسالم و انقالب میهدف اصلی ما سازندگی مردم ب

 (1370بهمن  7)
یزی دقیق و بلندبرنامه -  سینمای دینیمینه مدت در زر

نگاه به هنر اسالمی و سینمای دینی باید نگاهی بلندمدت و همراه با 
گیری مناسب از ابزار هنر برای ریزی دقیق و امید به آینده و بهرهبرنامه

 (1391اسفند  1. )تأثیرگذاری حداکثری باشد
 
 



 137/  تعامل حوزه علمیه و رسانه...

 های هنریکر اسالمی به دستگاهوم انعکاس تفلز  -
 با اعماق تفکر اسالمی خواهدی میدانم این دستگاه رسمی هنری ما، کِ من نمی

های هنری حرف کنند، غلط! در قالبنویسند، غلط! اجرا میمی ؟آشنا بشود
 (1370اردیبهشت  11. )طور نیستمنطق اسالم این زنند، غلط! چرا؟می

 اصالح امور معرفتی رسانه -
های الح در علوم انسانی و تحول در سینما و تلویزیون بدون اصالح پایهاص

ها نیز در گرو پذیر نیست و اصالح این پایهامکان ،معرفتی علوم انسانی غربی
 (1391اسفند  1. )های علمیه و علمای دین استارتباط مؤثر با حوزه

 معرفت عمیق به کارگردانان یالقا -
هم ممکن  اشگیری یک فیلم هست؛ یکیر جهتعوامل گوناگونی برای خطا د
یک  وسیله کنیم که به. ما اگر احساس می..است نقش کارگردان باشد

شود، باید یک معرفت عمیق صحیحی در یک فیلم منعکس نمی ،کارگردان
توانست به دل این کارگردان القاء شود تا او چگونه می ببینیم این معرفت عمیق
چه را که خودش ودش را منعکس کند. هر کسی باید آنبتواند معرفت درونی خ

کند، آن را در هنرش کند و خودش احساس میفهمد، خودش ادراک میمی
 (1385اردیبهشت  23) شد. هنر یک چیز مصنوعی خواهد الا ؛ وبگنجاند

یرساخت -  های فرهنگی برای ساخت فیلم انقالبیفراهم آوردن ز
ها همه ین.. اشبه به وجود بیاید.کی نیست که ییجور کارها کارهااین

ها تا این زیرساخت -های طبیعیمثل زیرساخت -ی الزم داردیهازیرساخت
اش کاماًل فراهم ها بعضیآید. این زیرساختفراهم نباشد، کار به وجود نمی

ها را حاال باید این ...ی تخریب هم شدهیهابعضی حتی در یک دوره... نیست
 (1389مرداد  31) راه کنند. به رو
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 به جای الگوهای منحط غربی نمایش زندگی ائمه -
های یا از چهره های واقعی زندگی از ائمهالگو ساختن و نشان دادن الگو

به جای این الگوهای مصنوعی و تقلبی و بدلی که امروز با انواع  معصومین
 -هارقاصها و مانکن -ندشومعرفی می ...هاملت ل دارد به همهیو اقسام وسا

که این کاری که و من کمترین تردیدی ندارم در اینشود، خوب است تلقین می
و توسالت و اظهار عشق و محبت و مرثیه  مسائل ائمه شماها در زمینه

 (1387شهریور  25) .لیکن کافی نیست ؛خوب است ...دکنیمی
 رسانه در الگوسازی از ائمه -

الگو جلوی  -دائم -های گمراه کردن انسانهای تبلیغاتی دنیا براامروز دستگاه
 جاذبه و ناموفق است،کم البته الگوها ؛آورندهای بشر در همه دنیا میچشم نسل
های کنند و فیلمها خرج میها برای این کار، پولآن ...نیستند برداراما دست

ز گویند هنر بایستی فارغ اکه میبا این ...زهایی از این دستهالیوودی و چی
 جوریعکس است و اینه گیری سیاسی باشد، رفتار خودشان بسیاست و جهت

ها هم ملت ؛کنند برای الگوسازیها از همه امکانات استفاده میآن... نیست
 آورند،ها میچه که آنبا آن ی که بتوانند در مقابلهانمونهدستشان خالی است و الگو و 

ر استدهند، ندارند. ما دستماز خودشان نشان ب  (1383مرداد  17) .ان پ 
 سازیگیری اصالح فرهنگ عمومی در فیلمهدف لزوم -

 تر است؛ چون این کار، محور همهکارها مهم اصالح فرهنگ عمومی از همه
کارهای دیگر است. کتاب باید برای اصالح فرهنگ عمومی منتشر شود. فیلم 

ر جهت فرهنگ عمومی ساخته شود. هنر باید د باید برای اصالح فرهنگ
 چه هنری، چه خبری -هایشی برنامهعمومی هدایت شود. صدا و سیما، در همه

 (1374تیر  19. )دائمًا باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند -و چه گزارشی
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 تشکیل اتاق فکر جهت هدایت رسانه -
شان در صدا و سیما فقط این نیست که یك واعظ های علمیه نقشحوزه

ها علمیه باید کمیته ا، مردم را نصیحت کند؛ نه، حوزهجآن زبانی بیایدخوش
ها تشکیل بدهند، اتاق فکرهای دینی تشکیل بدهند، تشکیل بدهند، مجموعه

راجع به مسائل گوناگون بنویسند، بحث کنند، تحلیل کنند، تحقیق کنند و 
 ارد.گذیها را بدهند بیرون. فضا وقتی که درست شد، طبعًا اثر ممحصوالت این

 (1389شهریور  25) گذارد.یروی بازی هنرمند هم اثر م
 ایالمللی رسانهنیازهای داخلی و بینرفع  -

س شورای عالی حوزه علمیه هستند، باید به صحنه دنیا و أبزرگانی که در ر
توان این چگونه می هایی وجود دارد وکشور نگاه کنند و ببینند چه نیازداخل 

 (1374شهریور  14کنند، تربیت کرد. )ی که رفع این نیازها مین و افرادمیأنیازها را ت
 استفاده از رسانه برای ساخت انسان باب اسالم و انقالب -

غیر از  ،برای ساختن انسان باب اسالم و انقالب است رادیو و تلویزیون اصالً 
 (1370بهمن  8) .؛ یعنی هیچ هدفی فراتر و باالتر از این هدف وجود ندارداین نیست

 های صحیح و هدایت افکاراز رسانه برای طرح اندیشهاستفاده  -
. های صحیح و هدایت افکار عمومی استسیما طرح اندیشه از وظایف صدا و

 (1371اردیبهشت  22)

 تعامل نظارتی با رسانه وعلمیه حوزه  .3
 نظارت بر رسانه -

در باشیم که چقباید نظارت در حین تولید داشته باشیم و نظارت کیفی داشته 
ها و سرکشی کنید مبادا پولی خرج شود بیهوده که بعد مجبور محتوا دارد برنامه

 (1375مرداد  9. )باشید اشکاالتش را برطرف کنید



140  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.19 (Rabi' al-Thani 1441. Azar 1398. December 2019) 

 

ها نظارت کیفی داشته باشید، نظارت را فقط محدود به باید در برنامه
د نظارت کیفی به ولی بای ؛ها الزم استاین، نیدمالحظات فقهی و شرعی نک

 (1383آذر  11) ر محتوا دارد و محتوا چگونه است.یعنی چقد ،اها هم باشدمحتو
تمام طول مدت باید در  باید مراقبت بشود... -خصوص در سیماه ب -از تولید

مراقبت داشته باشند  یهای سرشار از بصیرتها و بینشکار، ابزارها و چشم
 (1369مرداد  7) آید.د چیزی از آب در میببینن

یت رس -  انه مدیر
 نیم کهبیکار اصلی را می 5کنیم، ما وقتی به تصویر دنیای اسالمی کشورمان نگاه می

م، تبلیغ در سطح وسیع و توقع داشته باشیم... کار پنج باید انجام آن را از حوزه
 (1368آذر  7) به شیوه مطلوب و مدرن است.

 ،کاردانی و تخصص :باید این دستگاه از دو خصوصیت برخورداتر باشد
 (1364آذر  8) .کدام موجب خساراتی خواهد شد مدیریت قوی که عدم هر

 گیرینتیجه
بندی که محور مطالعات، مصاحبات و جمع اساس فرمایشات مقام معظم رهبری بر

توانند در سه یه و رسانه میحوزه علم رسدبه نظر می ،نظرات کارشناسان قرار گرفت
 امل برقرار کنند.تع -با هم -نظارت و عرصه حمایت، هدایت

این زمینه، در رهبری و نظر کارشناسان مقام معظم مطالعات سخنان مطابق با 
ورودهایی پیدا کرده  -کم و بیش -هااین عرصهحوزه علمیه در طور یافت شد که این

ناب به سراسر جهان کافی  اما این مقدار از ورود حوزه نه برای ترویج اسالم ؛است
 .شودایشان منجر میی کردن رهنمودهای عملیات و نه به تبیین واست 

بخش عمده موفقیت حوزه علمیه و  است،اطات بدر شرایط کنونی که عصر ارت
وزه علمیه ح به این امر است که -معاصردر جهان  -بر کفر اسالم ناب دست برتری
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ها اعم از رسانه ملی، با رسانه -نظارت و هدایت ،حمایت -در تمام موارد تعامل
و ورود جدی متخصصانه،  رویکرد خود را تغییر داده ماهوارهو  ی مجازیفضا

اسالمی  عنوان یک الگوی رسانهه ب -خود -ای که در این عرصهگونهه ب ؛اعمال کند
 ،خود و دینی در جهان بشریت معرفی شود و گوی و میدان را از منادی کفر برباید و

دد صی از اسالم نبرده و فقط در منادی و پرچمدار اسالم باشد، نه کسانی که بوی
 تخریب چهره واقعی اسالم باشند.

رای اهالی حوزه علمیه این است که از مجموع مل بأهای قابل تیکی از نکته
به  ویسندهای تعاملی، حمایت، هدایت و نظارت که نهراهکار و روش عرصه 173

از این موارد  مورد 20الی  10حوزه علمیه فقط در تعداد  یافته است، ها دستآن
 نیست که این مطلب تخصصی صورت جدی و نیز به آن که ورود پیدا کرده است

رسانه از  و کارآمدی ثیرأکاری، عدم شناخت تتواند نشان دهنده دالیلی مثل کممی
 طرف حوزه علمیه باشد.

راهکارهای تعاملی حوزه علمیه و رسانه که همگی این راهکارها به طور کلی، 
جدول  در قالب ،استحوزوی متخصص در امر رسانه نظرات کارشناسان برگرفته از 

 :ا سطرهای متفاوت بیان گردیده استبزیر و 
 از منظر کارشناسان : راهکارهای تعاملی حوزه و رسانه1جدول 

 میهراهکارهای حمایتی بالقوه حوزه عل حوزه علمیه راهکارهای هدایتی بالقوه راهکارهای نظارتی بالقوه حوزه علمیه
مرکز نظارت و  نظارت از طریق -

 سیما و ارزیابی صدا
 به صورت روندینظارت  -
 های خاص و ویژهبرنامهنظارت  -
 همراه با آموزشنظارت  -
 رسمی و غیر رسمینظارت  -

علوم انسانی با  تحول در -
 کمک رسانه

عنوان نقطه اتصال بین ه ب -
 رسانه مبانی دینی و

 تولید متون -
متخصصین به عنوان  حضور -

عمومی  هایجشنوارهبرگزاری  -
 اللملیبین کشوری و

 مبنای قرآن حمایت بر تشویق و -
یق طر به افکار از جهت دادن -

 هاموضوعات جشنواره
 آرامش در عینحمایت  تشویق و -
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 در جهت تکامل یکدیگرنظارت  -
 دین از رسانهه ئدر قسمت ارانظارت  -
موارد عدم نظارت در  -

 تخصصی رسانه
 درونی و بیرونینظارت  -
 پدرانهنظارت  -
حین و  قبل،) ابر محتونظارت  -

 (از پخش بعد
 (ه پیامئتولید و اراا )نظارت بر محتو -
 متخصصظارت از طریق نخبگان ن -
نظارت جامع نه به صورت  -

 فقهی و اخالقی
 پژوهینظارت روند -
 نظارت عمومی و خاص -
نظارت از طریق دانش  -

 آموختگان صدا و سیما
 موارد تقریبینظارت در  -

 رسانه سازوکار حوزه و
 نظارت به شرط هدایت و حمایت -
 نظارت بدون بخشنامه یا دستوری -
نظارت از طریق مدیریت  -

 فکری مدیران رسانه
 مستقیم نظارت از طریق مدیریت غیر -
نظارت از طریق پرورش  -

 ثر از فرهنگ اجتهادأمدیران مت
 ،متخصص استفاده از مدیران -

 گراارزشآشنا به رسانه و 

 هاگردانکار کنار در مشاور
ها بدون ارزیابی ممیزی -

 تفریط افراط و
 محتوا را ،مواضع قدرتاز  -

 تحمیل نکردن
توجه به فطریات انسانی  -

 مبانی دینی رسانه در
عنوان یک ه پذیرش رسانه ب -

 رشته تخصصی
های ساختاری لفهؤتعیین م -
 کارکردی رسانه دینی و
تعیین مبانی فقه رسانه به  -

 لحاظ فقه اکبر
 ساخت و فهم زمان خود، -

 ابزار روز شکار
 هضم مشروعیت رسانه-
 خط دادن به مبانی دینی رسانه -
 نوآوری دینی بازبان متفاوت خلق و -
 تبیین مبانی مناسب با -

 ایرانی فرهنگ اسالمی و
 نهادهای حوزوی در ورود -

 نظری رسانه بعد
طریق  تزریق مبانی دینی از -

 درسی واحد
 حوزه در ازاستفاده رسانه  -

 پرورش بنیادین آموزش و بعد
تعریف سازوکاری مناسب  -

حوزه برای  وجود سازمانی در -
 حمایت هنری ریزی وبرنامه

گرفتن  حوزه قرار چتر زیر -
 دینی هنرمندان متعهد و

 طریق حوزه حمایت معنوی از -
 طرف بزرگان حوزه تشویق از -
 تدریس آثارشان تبلیغ و چاپ، -
 یق حوزهطر حمایت محتوایی از -
 هنرمندان متعهدایجاد شبکه -
 تحلیل آثار توسط طالب -
 رسانه الفت بین حوزه و ایجاد -
 قبال رسانه پذیری درمسئولیت -
 حمایت نخبگان کشف و -
یل داده - های دینی به رسانه تحو
 هنرمندان و
 بندی انواع محتوادسته -
 رسانه و نسبت به هنر اصالح رفتار -
 رزشیا دیده شدن آثار -
هنرمندان برجسته  استفاده از -

 هاجشنواره در
تشکیل هیئت منصفه  -

 هاجشنواره متخصص در
 تشویق هنرمندان متدین -
 انقالب در عرصه بازیگری، -

 تدوینو  کارگردانی
 پذیری طالب هنرمندریسک -
 طلبه تربیت هنرمند-
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پذیرش عدم مدیریت مطلوب  -
 درصدی صد

ای جدید بنای ساختمان رسانه -
 سبک کارآمدی و بر مبتای دین،

 بازسازی نظام فرسوده مدیریت رسانه -
نظارت و کمک در عرصه  -

 مدیریت میانی
نهاد رهبری و رسانه  مساعدت -

 در جهت ورود طالب
 ،تربیت مدیران متدین -
 خصص و با سابقه مدیریتمت
 ای داشتننقش مشاوره -
نظارت از طریق مدیریت کالن  -

 ،گذاریهای سیاستدر قسمت
 مشی دادننویسی و خطراهبرد

 جهت استفاده ازمبانی دینی
عملیاتی  شناسی وروش -

 قالب هنریر دنمودن معارف 
 ایبرنامه جدول پخش ایجاد -
تهیه کنندگان  استفاده از -

 زبان حوزه مسلط بهای حرفه
تربیت نیروی انسانی آشنا  -
 حوزه رسانه ملی و با
 نقشه راه چشم انداز و ایجاد -
 بندیسطح مشخص کردن و -

 ایطالب رسانه
های شناخت ظرفیت -

 هاآن استفاده از موجود و
 و هاشناسی برنامهآسیب -

 های موجودظرفیت
 ارائه طریق به جای فتوا -
 تبدیل معارف دینی به زبان هنر -
 با تربیت کارگردان -

 چارچوب اسالمی
ای آرایش هروزآمدی روش -

 های دینیپیام
های روش خلقو  ابداع -

 جدید برای ارائه مفاهیم دینی
 شناسی خاصروش -
نحوه  شناسی درروش -

 ساختارو  فرم ارتباط محتوا با

 ها به بدنه رسانهآوینی تکثیر -
تولید  پذیرش سهم حوزه در -
 حتوای هنریم
 عام طوره ب تولید محتوا -
اول  هنرمندان طراز استفاده از -

 دینی آثار ارزشی و در
 متون دینی ناب ازی گزینش محتوا -
تدوین  ریزی دقیق وبرنامه -

 برنامه آموزشی
 معنوی امکانات مادی وارائه  -
 طرف طلبه فرصت زمانی ازدادن  -
 تبدیل متون دینی به محض و -

 ها از همجداکردن آن کاربردی و
حضور نمایندگان متخصص  -

 برنامه شورای طرح و حوزه در
 ایهای برنامهپژوهش -
 خط تولید کارگیری طالب دره ب -
 مکتبی هرمندان حمایت اعتقادی و -
 ایرسانه برای مراکز تربیت استاد -

 ویحوز غیر و ویحوز
 هاتحویل خوراک سالم به رسانه -
 هاکننده تولید و
 اسالمی ایرانی برجسته کردن هنر -
 ارتباطی ای ونظریه رسانه تولید -
خلق  و گریآفرینش تولیدگری، -

 ابعاد هنری متناسب با فرهنگ دینی
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شناسی شناخت روش -
 ایهای برنامهقالب

های یرگزاری کالس -
 کمک رسانه آموزشی با

 ایرشتهطالب میان حمایت از -
 رسانه دین و

 رسانه نوس با دین وأتدوین کتب م -
 عهده مراکز بر هاواگذاری -

 ای حوزهحاشیه اقماری و
بخشی به طالب هدایت -

 ایرشتهمیان
 ساماندهی اداری خیر درأعدم ت -
هدایت  آموزش و -

یان رسانه  ایهنرجو
 داشتن نقش تربیتی -
قراردادن نکات کلیدی  -

 اختیار مسائل دینی در
یان رسانه  ایهنرجو

مدارس  تدوین کتب و -
خاص  ،آموزش دینی
یان رسانه  ایهنرجو

فرصت مطالعاتی  ایجاد -
یان رسانه  ای دربرای هنرجو

 ای حوزویمراکز حاشیه
های برگزاری کارگاه -

 چندروزه مشترک
 سمینارهای مشترک همایش و -

 سازی هنر اسالمی ایرانیتمدن -
 ایعلمی برای طالب رسانه آزادی ایجاد -
 صاحب قلم افراد استفاده از -
ای امور پایه حمایت در -

 زیربنایی محتوایی و
ضمانت اجرایی برای طالب  -

 متخصص رسانه
 ایحمایت مشاوره -
 ای درطالب رسانه ورود -

 های هنریسازمان
 های تولیدآموزشکده ایجاد -

 ایتربیت طالب رسانه محتوا و
 آموزش حوزه توسط رسانه -
 نیاز محتوای مورد تولید -

 قابل پخش مخاطب و
 تعریف علمی از پشتیبانی پژوهشی -
 عنوان منبع اصلی وه حوزه ب -

 عنوان مبدله رسانه ب
 NGOصورت ه ب ورود -
پژوهشگران  استفاده از -

همه  متخصص رسانه در
 هاتبیین درست آن موضوعات و

 ایطریق پژوهش برنامه از ثیرأت -
 ایهبعد برنامه پژوهی درپشتیبان -

 معارفی
 تربیت طالب علمی کاربردی -
 شگران دینیاهمیت دادن به پژوه -
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 نشریات مشترک -
 مین دانشأتا -
 رسانه برگزاری جلسات اخالق در -
 عمل کردن سیستمی -
 مایشهطریق محورهای  هدایت از -
 طریق افراد شاخص گیری ازارتباط -
 تعهد دینی در ایجاد -

یان رسانه  ایهنرجو
 قبال هنرجویان پذیرش مسئولیت در -
 ایرسانه ترویج سواد -
 تدوین طرح جامع -
های ظرفیت استفاده از -

 ایرسانه سواد
 هامخرب رسانه معرفی آثار -
 ای تفریحی سالمهمحیط و
سازی استفاده فرهنگ -

 منبر، باها رسانه صحیح از
 رسانهو  نشریات مقاله، کتاب،

 معرفی جایگزین سالم -
 کنترل مجاری خالف -
 جامعه و سپس اصالح خود -

 برنامه، پژوهش متناسب با -
 رفع موانع و موضوع

 ای متناسب باپژوهش برنامه -
 فرهنگ دینی

ای خاص ساخت قالب برنامه -
 برای عموم

 ساخت برنامه برای قشرهای خاص -
 ای ازآموزش طالب رسانه -

 طریق هنرمندان
 گرفتن اقتضائات رسانه فرا -
 مشاور تربیت طالب سخنور و -

 حوزه ای دررسانه خاص
 های مذهبی وکارشناسی برنامه -

طریق کارشناسان  مذهبی از غیر
 متخصص حوزوی

 فضای ملی، رسانهاعم از  -رسانه با علمیه حوزه تعامل مطلوب الگویبنابراین، 
 شود:به شرح نمودار زیر ترسیم می -هماهوار و مجازی
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 رسانه حوزه علمیه

.تعامل حمایتی 1
علمیه  حوزه 

 از رسانه ملی

. تعامل هدایتی 2
 حوزه علمیه از رسانه 

. تعامل نظارتی 3
  با رسانه  علمیهحوزه

 ندرکاران آنها تشویق آثار موفق و دستا .1
 حمایت در تولید محتوای هنری ناب  .2
 ای حمایت پژوهشهای برنامه .3
 تربیت روحانیون سخنور و مشاور .4
عنوان ه نگاه اجتهادی به هنر و سینما ب .5

 لوازم ایجاد تمدن اسالمی
 تربیت نیروی هنرمند انقالبی .6
هنر نویسندگی و فیلم برای  استفاده از .7

 تبلیغ در حوزه اسالمی
 پایه معارف اسالمی فیلمسازی بر .8
 ارائه محتوای دینی به جامعه فیلمساز متعهد .9

 جانمایی نقش در تولید آثار فاخر .10
 ای های بزرگ استکباری رسانه مقابله با شرکت .11

 حمایت از فیلمساز ارزشی .12
 منؤتکیه به هنرمندان م .13
های تربیتی،  فراهم کننده ظرفیت .14

 ای آموزشی و پرورشی مسائل رسانه
 

های رسانه با رویکرد دینی  لفهؤتبین م .1
شناسی و عملیاتی نمودن ترقیق معارف اسالمی در قالب هنری  روش .2
 دین و رسانه ؛ای رشته تربیت طالب میان .3
ای  آموزش و هدایت هنرجویان رسانه .4
تبیین فرهنگ استفاده صحیح از رسانه ملی  .5
ریزی دقیق و بلندمدت در زمینه سینمای دینی  برنامه .6
های هنری  لزوم انعکاس تفکر اسالمی به دستگاه .7
اصالح امور معرفتی رسانه  .8
 معرفت عمیق به کارگردانان یالقا .9

های فرهنگی برای ساخت فیلم انقالبی  فراهم آوردن زیرساخت .10
 به جای الگوهای منحط غربی نمایش زندگی ائمه .11
 در رسانه الگوسازی از ائمه .12
 گیری اصالح فرهنگ عمومی در فیلمساز لزوم هدف .13
 تشکیل اتاق فکر جهت هدایت رسانه .14
 ای المللی رسانه بین نیازهای داخلی ورفع  .15
 استفاده از رسانه برای ساخت انسان باب اسالم و انقالب .16
هدایت افکار  های صحیح و استفاده از رسانه برای طرح اندیشه .17

 نظارت بر رسانه  .1
 مدیریت رسانه  .2
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