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 چکیده
های روز از رسانهامروزه بسیاری از مردم با کمک فناوری، چندین ساعت در طول شبانه

های دسترسی به اینترنت و در میان فراوانی برنامهنظر از کنند؛ صرفاجتماعی استفاده می
خرید برای گشت و گذار در شبکه اینترنتی، یافتن مسیرها،  ی اجتماعی عمدتاً هاکاربردی، رسانه

، در همین راستاگیرند. ها مورد استفاده قرار میگذاری پیاممجازی، گفتگو با دوستان و اشتراک
های اجتماعی توان از رسانهپاسخ دهد که چگونه می پژوهش حاضر تالش نموده به این پرسش

جهت آشنایی با ادیان و مذاهب مختلف، تبادل عقاید مذهبی و به طور کلی گفتگوی بین ادیان 
ها و کشیها، نسلعامچون کاهش میزان خشونت، قتلآمیز همو مذاهب برای اهداف صلح

در این هبی شاهد آن هستیم، استفاده نمود. کشتارهایی که امروزه به بهانه اختالفات دینی و مذ
کنند با ادیان دیگر آشنا خصوص محققان علوم دینی نیز مردم سراسر جهان را تشویق می

شود های بسیاری درباره این موضوع نوشته شده و گفته میشوند؛ به نحوی که تاکنون مقاله
ت مردم به راه راست وظیفه نخبگان بحث و تبادل نظر در مورد مشکالت موجود و هدای

های اجتماعی مهارت تحلیل، است؛ اما این پژوهش معتقد است اگر کاربران رسانه
توانند نقش بسزایی ارزیابی و تولید مفاهیم و محتوای معارف دینی را دارا باشند، می
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ای در بسیاری از کشورها رسد تاکنون مهارت در برخورد با محصوالت رسانهنظر میبه 
به سه مهارت تجزیه و  ای پاترمهارت رسانه یآموزش داده نشده است؛ لذا به دنبال الگو

 ای اشاره شده است.های رسانهپیام -تولید -و سنتز یتحلیل، ارزیاب

 پاتر هایمهارت مذاهب، و ادیان بین گفتگوی اجتماعی، هایرسانه: واژگان کلیدی

 مقدمه
 دینی اختالفات جمله از زیادی اختالفات جهان، مختلف نقاط در و تاریخ طول در

 تواندمی مذاهب و ادیان میان گفتگوی لذا است؛ داشته وجود هاانسان میان مذهبی و
 . ببرد بین از را تفاهمات سوء

 به مختلف هایایده و افراد اتصال با نندتوامی اجتماعی هایرسانهدر این میان، 
 پیروان بین گفتگوهای و کنند حل را مشکل این اطالعات انتقال طریق از و یکدیگر

یت را مختلف مذاهب و ادیان  هرگونه از جلوگیری برای و وجود این با. نمایند تقو
 انندبتو هامهارت برخی از گیریبهره با باید اجتماعی هایرسانه کاربران تعصب
 . کنند ارزیابی و تحلیل درک، را مطالب
 و ادیان گفتگوی و اجتماعی رسانه موضوع دو هر بر مروری ابتدا مقاله این
 این به( 2013) پاتر توسط شده معرفی مهارت سه بر تمرکز با سپس ؛دارد مذاهب

 بین گفتگوی برای اجتماعی هایرسانه از توانمی چگونه که داد خواهد پاسخ الؤس
 کرد؟ استفاده مذاهب و دیانا

 گفتگوی بین ادیان و مذاهب
کنون به عنوان تاها از زمان ارسطو زیرا انسان ؛گو داردجهان همیشه نیاز به گفت

 (109 :۲01۲)اسپیتزر،  .اندموجودات اجتماعی شناخته شده
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های زیرا از دوره انسان ؛در بطن گفتگو، گفتگوی بین ادیان و مذاهب قرار دارد
مسیح سال قبل از میالد  هزار ۷0 از -های خردمند ماقبل تاریخانسان -پینسسهمو

( تا 1 :۲013ها بوده است )سویدلر، ترین مبحث بین انسانکنون، دین جامعتا
 (1: ۲000موجزز،  و )سویدلر .معنای نهایی زندگی و نحوه زندگی را توضیح دهد

ای رسمی و غیر هحثاصطالح گفتگو تعامالت چندگانه میان ادیان و از ب
آن حوزه تا گفتگوهای روزانه بین معتقدین به یک دین یا  ورانهرسمی با اندیش

مذهب و با هدف تغییر اجتماعی، همزیستی صلح آمیز، رشد مذهبی و درک متقابل 
گفتگوهای بین ادیان  ،در حالی که ویژگی مشترک همه این اشکال ؛را دربر می گیرد

ل و یادگیری از یکدیگر است؛ بنابراین گفتگوی ادیان و احترام متقاب و و مذاهب
 (1۲: ۲013)کرنل،  .کندهای دینی اشاره میتعامل سازنده میان سنت بهمذاهب 

که گفتگوی میان ادیان و مذاهب، مطالعه مذهبی  بیان این نکته الزم است
رف نیست؛ گفتگو نه تنها درک متقابل است، بلکه حقیقت و رشد شخصی ِص 

 افتد. کند و در سطوح فردی و جمعی اتفاق میها را دنبال میانسان
گوی بین ادیان و مذاهب شامل همه روابط مثبت و سازنده به طور خالصه، گفت

سازی به منظور با پیروان یک دین یا یک مذهب است که با عنوان درک متقابل و غنی
   (7 :2013فورد، ز به نقل اگیرد )اطاعت از حقیقت و احترام به آزادی صورت می

درک متقابل و روابط خوب، شناسایی دالیل تنش بین  یهدف از گفتگو ارتقا
ها یا غلبه ادیان و مذاهب، ایجاد درک و اعتماد به نفس برای جلوگیری از بروز تنش

؛ شوداعتمادی میها و از بین بردن تعصباتی است که سبب سوء ظن و بیبر تنش
ها را کنار بگذارد و به اعتقادی مشترک دست یابد یا تگفتگو سعی ندارد تفاو پس

فضایی برای حمله به ادیان و مذاهب دیگر  چنین؛ هماعتقادات دیگران را تغییر دهد
 (8: همان). بلکه تالشی برای افزایش درک متقابل، اعتماد و احترام است ،نیست
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 ؛ی قرار گرفته استاهمیت گفتگو در قرآن کریم نیز مورد بحث و بررساز طرف دیگر، 
 (قرآنی فصلنامه)فصیحی،  :خواهد یکدیگر را بشناسندزیرا از مردم و ملل مختلف می

َل » وًبا َوَقَبائ  ع  ْم ش  ْنَثی  َوَجَعْلَناک 
 
ْن َذَکر  َوأ ْم م  ا َخَلْقَناک  َنِّ  إ 

اس  َها الَنِّ ی ِّ
َ
یا أ

ْم  ْتَقاک 
َ
ه  أ

ْنَد الَلِّ ْم ع  ْکَرَمک 
َ
َنِّ أ وا إ 

َتَعاَرف  یٌر   ل  یٌم َخب  َه َعل  َنِّ الَلِّ  (13؛ )حجرات، «إ 
ها قرار ها و قبیلهای مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره

با تقواترین  ترین شما نزد خداد، همانا گرامیدادیم تا یکدیگر را بشناسی
 .شما است، همانا خدا دانای خبیر است

از  ؛ای داردسیدن به تفاهم جایگاه ویژهدر قرآن کریم گفتگو و مذاکره برای ر
 میان آیات قرآنی چندین آیه در این زمینه صراحت بیشتری دارند که پیامبر اسالم

: شوندو مؤمنان به آن حضرت مأمور گفتگو با اهل کتاب و پیروان سایر ادیان می
 (قرآنی فصلنامه)فصیحی، 
لی   ادع  » َك  َسبیل   إ  ِّ

ب  کَمة   َر الح  م الَحَسَنة   َظة  َوالَموع   ب  له  تي َوجاد  اَلِّ  ب 
َي  حَسن   ه 

َ
َنِّ  أ َك  إ  َبِّ َو  َر عَلم   ه 

َ
َمن أ ه   َعن َضَلِّ  ب  َو  َسبیل  عَلم   َوه 

َ
 أ

هَتدیَن  الم  مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه ( 125؛ )نحل، «ب 
گو نما، زیرا پرودگارت به گفتپروردگارت فراخوان و با بهترین شیوه با آنان 

 .شناسدتر است و هدایت یافتگان را بهتر میآگاه ،اندکه از راه او منحرف شده کسانی

 دارد:گوی همراه با خشونت باز میدیگر، خداوند مؤمنان را از گفت در آیه
وا َواَل » ل  َجاد  ْهَل  ت 

َ
َتاب   أ اَلِّ  اْلک  ي إ  ت 

اَلِّ َي  ب  ْحَسن   ه 
َ
اَلِّ  أ یَن  إ  ذ 

وا اَلِّ ْم  َظَلم  ْنه   م 
وا ول  ا َوق  ي آَمَنِّ ذ 

اَلِّ َل  ب  ْنز 
 
َلْیَنا أ َل  إ  ْنز 

 
ْم  َوأ َلْیک  َنا إ  ه  َل  ْم  َوإ  ک  ه  َل  ٌد  َوإ   َوَنْحن   َواح 

وَن  َله   م  ْسل  روشی که از همه  با اهل کتاب جز به( 46؛ )عنکبوت، «م 
ما  بگوییدو  مگر کسانی از آنان که ستم کردند ،گو نکنیدنیکوتر است گفت
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ایم و ایمان آورده است خدا بر ما و شما نازل شدهچه از سوی به تمام آن
 .ست و ما در برابر او تسلیم هستیمخدای ما و شما یکی ا

در همین حال،  ؛قرآن کتاب گفتگوی خدا با پیامبر، فرشتگان و پیروان است
نماد واقعی اولین ارتباط و تواند به عنوان در قرآن می هابیل و قابیلگفتگوهای 

، کسانی که به سخنان دیگران گوش کریم ها باشد. در قرآنانسانگو در زندگی گفت
 .شوندکنند، به عنوان راهنما و حکیم معرفی میها پیروی میدهند و از بهترینمی

 (18)زمر، 
 :، گفتگو با مخالفان نیز به عنوان یک راهکار پسندیده ارائه شده استکریم در قرآن 

خود گفتگو نمود و آنها نیز نظرات  خداوند در مورد خلقت آدم با فرشتگان -
  (30و32)بقرة،  .خود را بیان کردند

یامت تا روز ق؛ پس شاهد نافرمانی او بودخداوند با شیطان گفتگو کرد و  -
 (12و18اعراف، ) .او را به  حال خود رها نمود

 :کردندبا خویشاوندان و مخالفان خود بحث و گفتگو مینیز پیامبران 
بیشترین گفتگو با مردم خود را  رسالت، ال عمرس 950حضرت نوح با  -

 (14)عنکبوت،  .داشت
حضرت ابراهیم عالوه بر گفتگو با مردم در مورد عذاب قوم لوط با  -

  (74)هود،  .خداوند سخن گفت
دیگر پیامبران مانند صالح، موسی و عیسی نیز با مردم صحبت کردند که  -

 (1: 2006)موسویان،  است.شده  بیاندر قرآن 

  شد:در موارد زیر حادث میگو مبتنی بر ادیان گفتطور کلی،  به
 .شدبه مردم داده می هایی از سوی خدا و توسط پیامبرانپیام -
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 .گروهی از مردم را رهبری کندکرد سعی می پیامبر -
  .دادو مسائل مورد نیاز مردم توضیحاتی می االت پیامبرؤخداوند در پاسخ به س -
بر دعوت از طرف مقابل برای فکر کردن و در استدالل منطقی مبتنی  -

، عراقی )فدایی .رفتنهایت متقاعد شدن پیرامون یک پیام خاص بکار می
1998: 515) 

ها کند برای به حداقل رساندن تفاوتگفتگوی بین ادیان تالش میبنابراین، 
 ها، اصولچالش این است که حتی ارزش ؛ امامبنای همه ادیان را یکسان تلقی کند

توانند مردم را یکسان سازند. یکسان های مشترک در ادیان مختلف نمیو شیوه
 سازد تا از دیگر ادیان یاد بگیریم. دانستن همه ادیان مختلف ما را قادر می

به این معنی که  ؛دوران پست مدرنیسم است ،چالش گفتگوی بین ادیان دیگر
اص و الگویی از نمادها هر دین یک نظام مستقل است که خود را در یک زبان خ

ها و نمادهایی شناخته شود که تواند در ارتباط با سایر واژهکند که فقط میبیان می
تواند دهند. به این ترتیب، از نظر روزن گفتگوی ادیان میکاملی را تشکیل می نظام
کنند زیرا شرکت کنندگان در گفتگو هرگز با یک زبان صحبت نمی ،ممکن باشد غیر

 (2016)روزن،  .بان آنها معنی یکسانی نداردو یا ز
استفاده خشونت آمیز از دین بزرگترین چالش است؛ زیرا  سوءرسد به نظر می

کنند احترام و ارزش شایسته آنها همزیستی صلح آمیز از سوی افرادی که فکر می
 ()همان .افتدزیر پا گذاشته شده است، به خطر می
خود مانند فروتنی و یا شناخت، امکان رشد گفتگوی ادیان شرایط و الزامات 

  (13: 2013 )کرنل، .طلبدخود یا تغییر در سنت خود را می
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های پژوهش معتقدند گفتگو در فضای مجازی نیازمند مهارت این نویسندگان
ها به اختصار به لذا قبل از هر گونه بحث در ارتباط با این مهارت ؛خاص خود است

 ی و نقش آنها در گفتگوی بین ادیان و مذاهب اشاره دارند.های اجتماعموضوع رسانه

 های اجتماعیرسانه
کسفورد های ها و برنامهسایتهای اجتماعی را به عنوان وبرسانه ،فرهنگ لغت آ

های با عالقه یهای اجتماعی و ارتباط با کاربرانکاربردی مورد استفاده برای شبکه
کسکند. مشابه تعریف می  (5 :2011فورد، )فرهنگ لغت آ

یگی رسانه کید برأاسکات و ژاکا ضمن ت های اجتماعی، ویژگی تقابل و دو سو
وری مبتنی بر وب هستند که اای از فنهای اجتماعی مجموعهرسانهبر این باورند که 

تبدیل  امحتوا به تولید کنندگان محتود از مصرف کنندگان دهبه مردم امکان می
 (2015، اسکات و ژاکا) .شوند

خود  ،های جمعی مورد استفاده برای تعامل اجتماعیمعتقدند رسانه برخی
نیز بر این باورند  برخی (2 :2014، اند)کاستوری و ور .های اجتماعی هستندرسانه
های مختلف در قالب مردمهای اجتماعی به معنای محتویاتی هستند که رسانه

ی است که مردم از طریق آن با دهند، رسانه اجتماعی مکانسیستم عامل آن قرار می
 (1 :2016میلر و همکاران، ) .کنندیکدیگر تعامل می

های جدید را از های اجتماعی با توجه به دو ویژگی مهم خود که رسانهرسانه
 حائز اهمیت هستند ،سازندهای جمعی سنتی متمایز میرسانه ایها و محتوکانال

 (2 :2014، اندکاستوری و ور) «.تعامل»و  «همه جایی»این دو ویژگی عبارتند از  که
ای جدید بر زندگی های رسانهبه این معنی است که فناوری «همه جایی» -

 .ای نباشندحتی اگر مردم مخاطبان چنین رسانه ؛گذارندمردم در جامعه تأثیر می
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ای های رسانهقابلیت انتخاب و رسیدن به آن دسته از فناوری نیز «تعامل» -
 و کنندربران در انتخاب منابع اطالعاتی و تعامل با دیگران کمک میاست که به کا

 (7 :2006)لیورو و لیوینگستون،  .تواند برای سرگرمی و تبادل اطالعات باشدمی

 های اجتماعی و گفتگوی بین ادیان و مذاهبرسانه
کنون تا .کنندهای مختلف زندگی ایفا میهای اجتماعی نقش مهمی در جنبهرسانه

که  اندگو بین ادیان ومذاهب پرداختهفرم و گفتی محققان به بررسی نقش این پلتبرخ
  شود:به برخی از این رویکردها اشاره می

جهت درک  های متمایز وگفتگوی بین مردمی با  سنتگفتگوی ادیان را  تات
های مذهبی به منظور تقویت ایمان خود و گسترش دانش طرف مقابل تفاوت

های در حالی که تعامل میان مذاهب به معنی تبادل بین مردم سنت ؛کندتعریف می
مختلف مذهبی با تمرکز بر تعامالت شخصی در عرصه اجتماعی و بدون توجه به 

 .ابعاد معنوی این روابط است
کنند تا موضوعاتی را به های اجتماعی جدید استفاده میافراد از رسانه اوبه نظر 

د تغییر یابند، رشد کنند و برای درک بهتر باورهای خود توانناشتراک بگذارند که می
 (7: 2010)تات، در بافت بزرگتری به کار روند. 

ترین کلمه در محبوب کند که کلمه خداتات به مطالعه پیت واردن اشاره می
های وبالگ( 2010)واردن، بوک کاربران در جنوب آمریکا است. صفحات فیس

بحث در مورد ادیان و  ها برایی از گردهماییشکل جدید و محبوب آنالین نیز
 مذاهب است.

های جدید و مختلف کنند دیدگاهنویسان سعی میناتان نیز معتقد است وبالگ
  (33: 2010، ناتان. )دینی را به اشتراک بگذارند
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از نظر تات چالش اصلی در هر دو موضوع گفتگوی بین مذاهب و ادیان به 
 (16: 2010)تات،  .پذیری استسعه احترام، اعتماد و انعطافصورت آفالین و آنالین، تو

 توانایی مثبت یا منفی ندارند. به خودی خودبه عبارت دیگر، ابزارهای آنالین 
به کیفیت مکالمه و حسن نیت شرکت کنندگان در آن بستگی دارد.  اً گفتگو عمدت

 یه شکل دقیقب آناگر اهداف گفتگو به خوبی تعریف شوند و ابزار  تات،از نظر 
 پذیریتقویت گفتگو استفاده شود. انعطافتواند برای انتخاب گردند، اینترنت بالقوه می

و تمایل به تجربه گفتگو نیز عواملی کلیدی هستند. تات معتقد است گفتگوها به 
 دپردازهای مختلف میبررسی نقاط مشترک و متفاوت بین افرادی از مذاهب و فرهنگ

 د. شوتی از آنها میو منجر به درک درس
تواند نمی، ی ارتباط مبتنی بر مذهبزاده معتقد است تبلیغات برای برقرارحسین
چنین ارتباطات مذهبی سنتی با ماهیت یکطرفه خود همان چیزی هم ؛موفق باشد

ها نقش رسانه اوبه نظر  .های جدید از آن برخورداراستنیست که ماهیت رسانه
هایی مانند کلیسای الکترونیکی یا مسجد زیرا ایده ؛کنندمثبتی در ادیان ایفا می

گفتگوهای بین ادیان در فضای مجازی  با این حال ،دهندالکترونیکی را ترویج می
  تری قرار می دهد.د که ارزش آنها را در سطح پایینبرها رنج میها و توهیناز برخی خشونت

های جهان ورد واقعیتهای جمعی منابع موثقی در ممعتقد است رسانه وی
های اجتماعی به عنوان یک منبع سریع در انتقال در حالی که رسانه ؛پیرامون نیستند

های مذهبی در گیرد جریاننتیجه می ؛ لذاتوانند جایگزین آن شوندوقایع می
ممکن  ثیری ندارند و کنترل آنها غیرأهای اجتماعی تگفتگوهای بین ادیان در رسانه

های اختالف نظرها دلیل اصلی گفتگوی ادیان در رسانهسبب، به همین است. 
 اجتماعی است. 
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به معنای تغییر باورها و  های اجتماعیبنابراین، تعامل در حوزه دین در رسانه
بلکه بیان عقاید خود و ایجاد امکان ابراز نظر برای دیگران است، ؛ ها نیستدیدگاه

 (1 :2011زاده، حسین) .کنندل میدر حالی که هر دو طرف رفتار خود را کنتر
تقویت  های اجتماعی دررسانه ثیرأمیزان تدر مطالعه خود سعی کرد  کسلر

های اجتماعی به اثرات رسانه اوگفتگوی ادیان و مذاهب را بررسی کند. به نظر 
 هایرسانهکند ادعا می ؛ لذاها بستگی داردکاربران آن و نحوه استفاده آنها از این رسانه

 ،کشندمراتب مذهبی را به  چالش میمراتب سنتی از جمله سلسلهجتماعی سلسلها
های اجتماعی به از سوی کاربران رسانهچنین همها و سایتزیرا توسط صاحبان وب

 ها کنترل می شوند. ی این رسانهاعنوان ناشران و منتقدان محتو
به  ان تحریف اطالعات راماهیت ارتباطات آنالین امک کهدر عین اینمعتقد است او 

گو بین ادیان را تقویت کنند، توانند گفتهای اجتماعی میاما رسانه ؛دهدکاربران می
توان در عین حال می .توان از آنها برای ترویج تعصب نیز استفاده کردمی هر چند

اد. هالنه مورد استفاده قرار دها را برای مبارزه با تعصب و غلبه بر افکار جااین رسانه
های اجتماعی باید در گفتگوی ادیان و مذاهب ادغام شوند تا نه تنها رسانهبنابراین، 

 .بلکه به افزایش درک میان ادیان منجر شوند ؛به تغییرات مثبت سیاسی کمک کنند
 (1: 2013کسلر، )

ای برای تعامل افراد های رسانهگفتگو یک رسانه است و کانال از نظر التواجیری
گذاری تجارب ک خواننده یا شنونده و جهت تبادل اطالعات و به اشتراکبه عنوان ی

گو، دانش از طریق گفت اوشوند. به نظر استفاده می های بین طرفین گفتگوو دیدگاه
میان توانند برخی مشترکات چنین هر دو طرف میهم ؛آیدطرف دیگر به دست می

و تصورات غلط  هر گونه توهم و ازرا دریابند  واقعیترا پیدا کنند تا مسیر  خود را
 مربوط به طرف دیگر اجتناب کنند. 
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با این  ؛، هدف نهایی هر دو مخاطب گفتگو استواقعیتاطمینان و  اوبه نظر 
و  کنندرسد این موضوع در مورد همه کسانی که در گفتگوها شرکت میحال به نظر می

 کند. ند، صدق نمیکنهای اجتماعی استفاده مییا همه کسانی که از رسانه
های حاوی اطالعات غلط، تحریف شده هستند و با فریب رسانه او معتقد است

گونه شوند و در نتیجه اینساده می واقعیتو ایجاد حساسیت مانع درک مخاطب از 
به عنوان هدف اول و  واقعیتهای هدفمندی که به افراد جویای ها از رسانهرسانه

ها هدف ها و گفتمانرسانه ؛ چونمتفاوت هستند ،گذارندمهم خود احترام می
 (14: 2014التواجیری، ) .است واقعیتمشترکی دارند و آن بیان 

ها و گفتگوهای ادیان و ل مربوط به رسانهئکنون به بررسی مسامطالعات قبلی تا
های اجتماعی در توسعه اند و بر نقش مثبت رسانهمذاهب با یکدیگر پرداخته

اند. با این حال، کید داشتهأیان و مذاهب از لحاظ ضرورت تن ادگفتمان بی
 میانپژوهش روش یا رویکردی برای حل مشکالت موجود در رابطه این نویسندگان 

نظر از بر این باورند که کاربر صرفو  متغیر مورد بررسی مشاهده نکردنداین دو 
ای باشد واد رسانههای سهای سنتی و جدید، باید مجهز به مهارتدسترسی به رسانه

 . ای را درک کندتا بتواند محصوالت رسانه
( 2013های معرفی شده توسط پاتر )به مهارت با این توضیح، مناسب است

ای زیرا بیشتر منابع موجود در این زمینه به معرفی سواد رسانه نمود؛مراجعه 
استفاده از ( و یا نحوه 1385، بصیریان و بصیریان، 1385، شکرخواه ،1380)بلیغ،
که پاتر توضیحی جامع حال آن ؛( اشاره دارند1386های اجتماعی )لسانی، شبکه

 دهد. ای ارائه میی پیام رسانهادر زمینه مهارت برخورد با محتو
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 ای پاترهای رسانهمهارت
هایی دارد که ای نیاز به مهارتای در مواجهه با یک محصول رسانهرسانه هر کاربر

  است:قابل توجه  به سه دلیل
زیرا روزانه  ؛دشوها به فیلتر کردن بهتر اطالعات منجر میاین مهارت -

همه آنها مفید یا  د که الزاماً شوای تولید میبسیاری از محصوالت رسانه
 . موثق نیست

 د.کنرا در پردازش معنای اطالعات تقویت میکاربر ها توانایی مهارت -
ورد نظر خود را از اطالعات به دست د معنی مکنکمک میها این مهارت -

 .نمایدای را قبول کنندگان رسانه و معنی تحمیل شده از سوی تولید آورده

ای های سواد رسانهبایست مهارترا متقاعد سازد که می کاربردارد پاتر تالش  
. ددست آوره های اجتماعی و هر گونه تعامل در آنها برا برای بهبود استفاده از رسانه

 (16 :2013)پاتر،  .تولیدیا ها عبارتند از تجزیه و تحلیل، ارزیابی و سنتز ن مهارتای
 شوند:که در ادامه تبیین می

 مهارت تجزیه و تحلیل .1
از نظر پاتر، تجزیه و تحلیل به معنی واکاوی ظاهر پیام است تا بتوان از آن عناصر 

 د. رویک مشکل بکار میخاصی را استخراج نمود که برای یافتن معنا و یا برای حل 
 هایشناسی، پیامتجزیه و تحلیل به معنای شکستن پیام به اجزای آن است. در زبان

خورد چیزی که در اولین نگاه به چشم مینوشته شده در قالب ساختار سطحی یا 
چه باید برای پردازش معنایی بکار رود )سطح نحوی پیام( و ساختارعمیق یا آن

 د. شوتحلیل می)سطح معنایی پیام( 
، بودبه دنبال اطالعات خاصی در متن پیام  بایددر طول مهارت تجزیه و تحلیل 

و تنها مطالب  نمودغربال را گذارد میکاربر که پیام در اختیار  شماری رامطالب بی
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. در این میان افرادی که وابستگی کمتری به موضوع پیام دارند برداشت کردمفید را 
را از  -بخش مهم پیام -لتجزیه و تحلیل پرداخته و سیگنار به تتر و دقیقسریع

اما افرادی که به دالیل  ؛کنندتفکیک می است، مفید پیام بخش غیرکه زیت پارا
بر اساس  های خود که غالباً از جمله عدم مطالعه کافی و تکرار شنیده یمختلف

 عقاید جاری دررا و آوابستگی زیادی به  ،تعصب و عدم شناخت کافی حقایق است
تمرین کافی برای کسب مهارت تجزیه و  الزم است ،محیط پیرامون خود دارند

 تحلیل انجام دهند. 
ای، لفهؤکند که عبارتند از تحلیل مپاتر سه نوع تجزیه و تحلیل را معرفی می

 تحلیل فهرستی و تحلیل کانونی.
ه به دنبال کدام ک ساختابتدا باید هدف از تحلیل را معلوم  :ایلفهؤتحلیل م

یا  دهدمین اهمیت آنبه هنری ارائه آیا به ظاهر پیام و ج است؟لفه موجود در پیام ؤم
خط نوشته شده ای که به صورت دستنامه مثالً  دارد؟به اطالعات مندرج در آن توجه 

گاه می است از نظر اما از نظر  ؛تواند سرنخی برای یافتن یک مظنون باشدیک کارآ
و رعایت دستور زبان در آن مهم خواهد بود. سپس برای  نامه نگارشیک معلم نوع 
. در مثال نامه استفاده از تابعادی از تحلیل را در نظر داش بایستهر هدف می

حال  ؛گاه مهم خواهد بودانامه برای شخص کار نوشتنشکل خاص حروف الفبا در 
در نهایت امضای که برای معلم طرز صحیح نوشتن آدرس، شروع و متن نامه و نآ

 نامه اهمیت خواهد داشت. 
پاتر معتقد است اگر فردی ساختار دانشی و پیشینه اطالعاتی خوبی داشته 

ای ای بر بیاید. به عنوان مثال اگر نامهلفهؤتواند از عهده تحلیل مبه راحتی می ،باشد
نظور که م دشمتوجه توان میبالفاصله با خواندن متن  شود،از یک دوست دریافت 

اما اگر  ؛کنایه از مطالب مندرج انتقال حس عاطفی واقعی است یا نوعی طعنه و
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ن فرد واکنش آبه واسطه عدم شناخت  شود،ای از شخص بیگانه دریافت نامه
 داشت.  دا قبول مطالب مندرج در آن نخواهمشخصی در رد ی

ها است تا نآین عناصر موجود در پیام و اهمیت ای تعیلفهؤگام سوم در تحلیل م
با چیدن این عناصر در جای خود همانند قطعات یک پازل به تصویر کاملی از پیام 

فراتر گذاشت و تحلیل فهرستی را توان یک قدم پا اما در این رابطه می یافت؛دست 
یک  مثال تحلیل نمود. به عنواننیز لفه را ؤهای هر ملفهؤمیعنی زیر ؛انجام داد

موتور خودرو شامل ، ستا ف از جمله موتورهای مختلخوردرو شامل بخش
 اند.  را تشکیل داده موتور قطعات مختلفی است که مجموعاً 

توان مدعی شد می های اجتماعیدر حوزه گفتگوی ادیان و مذاهب در رسانه
ای را سطح معنایی و بار اطالعاتی پیام در لفهؤتحلیل م کاربران باید هدف خود از

دستیابی به معنای هر پیام دینی و مذهبی،  منظور نوان مثال، بهع نظر داشته باشند. به
هایی بپردازند که پیروان یک جامعه کاربران باید به بعد درک اصطالحات و استعاره

توان در متون اسالمی به کلماتی میچنان که ؛ همبرنددینی و مذهبی خاص بکار می
کرد که ممکن است از سوی  و تقیه اشاره ، ذمی، جهاداهل الکتاب مانند کافر،
 (12-46 :2014)تاون سند،  .دنادیان اشتباه گرفته شو پیروان سایر

اسالم اطالعاتی در مورد این اصطالحات و دین معتقدان به  از طرفی، بخشی
لذا در هر بحثی  ،زیرا چندان اهل مطالعه نیستند ؛معانی و کاربرد آنها ندارند

 ؛تعصب و تکرار افکار نادرست دیگران است کلمات مورد استفاده آنها بر اساس
توان بسیاری از کلمات و های ادیان و مذاهب مختلف میحتی در ادعیه و خطبه

اصطالحات را پیدا کرد که ممکن است نه تنها مؤمنان یک دین خاص، بلکه پیروان 
 ادیان را به عدم اطمینان سوق دهد.  سایر
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بایست به الحات میطکلمات و اص بعد از شناخت معانی و کاربرد هر یک از
نها در یک دین یا باور مذهبی پرداخت. به عنوان مثال جایگاه جهاد در دین آجایگاه 

 یا جزو اصول دین است یا فروع دین؟ آاسالم چیست و 
های آن پرداخت همجموعتوان به تحلیل انواع جهاد و زیردر تحلیل فهرستی می

 است.    گونه شرکت در گفتگو که مستلزم مطالعه زیاد پیش از هر
به تحلیل عناصر مهم در پیام  ،گونه که از نام آن پیداستتحلیل کانونی همان

همانند زمانی که بخواهیم عکس ؛ زندزمینه را کنار میعناصر پس پردازد ومی
  زمینه است.طبیعت پس تر از اجسام و احیاناً چهره اعضای خانواده مهم ،خانوادگی بگیریم

 شوند،تحلیل پیام برخی اطالعات پیام در ظاهر و برخی در باطن آن گنجانده میدر 
 کاربربنابراین در تحلیل کانونی هدف از تحلیل بر اساس نوع اطالعات مورد نیاز 

پردازد و معانی و ن میآبه جنبه هنری  ظاهر پیام معموالً ، با این حال ؛شودتعیین می
 گیرد. تری از آن قرار میطوح عمیقبار اخالقی یا فرهنگی پیام در س

. هدف شودغاز میآتحلیل کانونی با یک پرسش  انجام شده،بر خالف تحلیل 
لذا نخستین گام در تحلیل کانونی طرح  ؛از تحلیل یافتن پاسخ به این پرسش است

زمینه اطالعات موجود در زمینه و پسبایست به پیشسپس می ،پرسش است
دقت عمل و کارایی در این تحلیل بسیار مهم  که شتن پرسش توجه داآخصوص 

از ساختار دانشی  است. افرادی که وابستگی به محیط اطراف خود ندارند و متقابالً 
   قادر هستند به تحلیل عناصر کلی و جزئی پیام بپردازند. ،خوبی برخودارند

 الزمهب در فضای مجازی نیز کاربران در بحث گفتگو پیرامون ادیان و مذا
سپس در به طرح پرسش پیرامون مطالب ارائه شده در پیام بپردازند و  است

بایست به ساختار دانش و معلومات در این راستا می و جستجوی یافتن پاسخ باشند
 خود رجوع کنند. 
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گیرد که افراد از سطح مطالعه باالیی برخودار زمانی شکل مینیز این ساختار 
باید به ساختار، معانی و کاربرد ؛ لذا وثق روی آورندین حال به منابع مباشند و در ع

کنندگان پیام )چه  االتی درباره تولیدؤن پیام بپردازند و سآهای موجود در لفهؤم
پیام(،  هایشان بر مخاطبان )تأثیرکسی/ چه کسانی(، اهدافشان )چرا(، تأثیر پیام

های تولید شده پیام قمسها )بافت تولید پیام( و صحت و زمان و مکان تولید پیام
 گونههیچ اما در شرایطی که پیام برای کاربران تازگی دارد و از ؛ندنپیام( مطرح ک )اعتبار

 چه باید کرد؟  ،ن پیام برخوردار نیستندآزمینه در خصوص اطالعات پیش
چرا که  ؛در این صورت تحلیل در بعد ساختاری و کاربردی مفید نخواهد بود

تعداد و ماهیت نکات مندرج در پیام ندارد. در چنین شرایطی فرد اطالعی در مورد 
 بایست بعد دیگری از موضوع شکل بگیرد. می

فرد باید جبهه موافق یا مخالف موضوع مطرح شده در پیام را تعیین  بنابراین،
نموده و سپس حد وسط را انتخاب نماید تا بتواند بر اساس تحلیل کانونی به 

طرف و لزوم وجود آنها های موافق، مخالف و بیه دیدگاهزمین اطالعات بیشتر در
 ی است. تای یا اینترنبپردازد. این تحلیل مستلزم مطالعات کتابخانه
سازد که این خود نوعی یادگیری است. مطالعه بیشتر فرد را به کیفیت آرا آشنا می

ارد. اگر تگی دبس کاربربنابراین میزان تحلیل پیام به اهداف  ؛تحلیل نوعی ابزار است
پس نیازمند تحلیل بیشتر در سطوح مختلف  ؛سزایی داردپیام مورد نظر اهمیت ب

ای از پیام که مستلزم لفهؤاما به محض یافتن م ؛معنایی، ساختاری و کاربردی است
 ها بیهوده خواهد بود. لفهؤتعمیم تحلیل به سایر م ،تحلیل است

فروع  پیرامون نماز به عنوان یکی از آیا تحلیل در باب موضوعی ؛به عنوان مثال
گر عدم ؟ خلط موضوعات تحلیل نشانداردفروع دین  دین نیازی به تحلیل سایر

 گر است. دقت تحلیل
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عدم توجه به احساسات و  ،نکته مهمی که در طول تحلیل باید مد نظر قرار گیرد
بته بروز ال ،چرا که مانع تحلیل مبتنی بر منطق خواهند بود ؛عواطف فردی است

هایی با مضامین های احساسی مانند خشم یا تمسخر در مواجهه به پیامواکنش
ها برای رسیدن به تحلیلی روشن اما کنترل این واکنش ؛مختلف امری طبیعی است

ممکن است بسیاری از افراد با پیامی مواجه ، هر چند و دقیق امری ضروری است
 دهدکه نشان می ن رد شوندآجام تحلیل از کنار اما بدون ان ؛فیلمی تماشا کنند یا شوند

آن فیلم سطحی است و بعد هنری فیلم مانند تدوین، نورپردازی و  شناخت آنها از
 کنند.درک نمیرا پردازی آن تصویربرداری و یا بعد شناختی فیلم مانند تم و شخصیت

یابی .2  مهارت ارز
های لفهؤلفه یا گروهی از مؤماز نظر پاتر، ارزیابی به معنای قضاوت در مورد ارزش 

جا یک داده است که از طریق پیام لفه در اینؤموجود در یک پیام است. منظور از م
 شود. منتقل می

 جاگردد و از آنلفه و استاندارد تشکیل میؤمهارت ارزیابی از دو بخش مهم م
توان گردد، میلفه در بخش مهارت تحلیل و به عنوان ماده خام شناسایی میؤکه م

 گفت مهارت تحلیل زیربنای مهارت ارزیابی است. 
در خصوص ماهیت موضوعات است.  کاربرباورهای نیز استاندارد  از منظور

بدون ارزیابی از کنار آن  ،ای جز پذیرش یک پیام نداشته باشنداگر مردم چاره
 خواهند گذشت. 

ولی نسبت به  ،دخواننمی نشریهمردم متنی در یک روزنامه یا  ؛به عنوان مثال
تفاوت هستند. در مواردی نیز مردم از آن جهت که صحت مطالب یا ارزش آنها بی

خود را مکلف به پذیرش  ،مشهور چاپ شده است نشریهمطلبی در یک روزنامه یا 
 (77: 2013 )پاتر، .بیننددانند و نیازی به ارزیابی مطالب مندرج نمیآن می
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وارد زمودن آبدون  شود،پذیرفته میزیابی وقتی پیامی بدون اربه طور کلی، 
فایده با اطالعات درست لذا اطالعات نادرست و بی شود؛کاربر میساختار دانش 

 سازد.ممکن می نها از یکدیگر را غیرآآمیزند که تشخیص و مفید در هم می
است  کاربراستانداردی شامل معیارهای چندگانه موجود در ساختار دانش  هر

 شود: تشکیل می زیر نوع که از چهار
از نوع واکنش احساسی خاصی که پیام در شخص کاربر انتظار ؛ عاطفی -

 .کندایجاد می
 است. قضاوت درباره کیفیت هنری یک پیام؛ شناسیزیبایی -
 است. مطابقت پیام با اصول اخالقی یا دینی فرد؛ اخالقی -
 . است رضایت فرد از دقت و صحت پیام؛ شناختی -

ای لفهؤبایست به ویژگی ماستاندارد و ارائه معیاری برای آن میبه محض تعیین 
توجه شود. اگر قرار است کامل بودن  ،که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد
 های حاصل ازبایست به ارزیابی دادهمی ،اطالعات موجود در پیام ارزیابی شود

کار  ،ظر استاگر وضوح و صراحت پیام مورد ن ؛ لذاای پرداختلفهؤتحلیل م
ارزیابی باید بر روی داده حاصل از تحلیل فهرستی انجام شود و اگر دقت مطالب 

    داده حاصل از تحلیل کانونی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ،مندرج در پیام مدنظر است
لفه ها با معیار مرتبط با استاندارد است. ؤمقایسه م ارزیابی کار ،مرحله بعدی

-ضعیف یا بد مثالً  -ای منفیلفهؤدور از استاندارد باشد، به عنوان مای به لفهؤاگر م
مثبت و لفه ؤملفه مطابق استاندارد باشد، به عنوان یک ؤقضاوت خواهد شد. اگر م

 ایلفهؤمای فراتر از استاندارد باشد، به عنوان لفهؤمقابل قبول خوانده خواهد شد. اگر 
ای طبق دو یا سه معیار قابل قبول و مثبت هلفؤماما اگر  ؛استثنایی تلقی خواهد شد

قابل قبول و منفی ارزیابی  عکس طبق دو یا سه معیار دیگر غیر ارزیابی شود و بر
 چه باید کرد؟  ،گردد
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ترین چالش وجود معیارهای در بحث گفتگوهای ادیانی و مذهبی شاید مهم
یان و اهل سنت در اختالف نظر شیع ؛ها باشد. به عنوان مثالمتعدد برای ارزیابی

گونه موارد در این که های زیادی استییجوای حوادث تاریخ اسالم منبع ستیزهپاره
  شود.هایی از پیام توصیه میلفهؤمیا لفه ؤمدر رد یا قبول یک  -وحدت نظر -ءبندی آراجمع

ما ا ؛دهدها را پیشنهاد میروی از معیارهای سایر مردم در ارزیابی پیامپاتر دنباله
تواند به چالش کشیده مسئله استاندارد مبتنی بر قضاوت شخصی فرد است که می

مذهبی از  شود. مشکل این است که افراد مختلف در قضاوت مطالب دینی و
مردم از یک استاندارد ضعیف استفاده  سایر کنند. اگرمعیارهای مختلف استفاده می

 ن فرد نیز ضعیف خواهد بود. کنند، چه باید کرد؟ نتیجه روشن است، ارزیابی آ
 :جاست کهاین اصلی الؤس

افراد در ارزیابی ارزش محتوای پیام دینی و مذهبی تا چه حد آزاد هستند  -
تا استانداردهای خود را دنبال کنند و تا چه حد باید پیرو استانداردهای 

 ؟دیگران باشند
ردم باید از م ،در چنین مواردی که استاندارد مورد استفاده مردم ضعیف است

زیرا ارزیابی نباید بر اساس احساسات  ؛مذهبی پیروی کنند کارشناسان دینی و
عقالنیت باشد تا مردم بتوانند اجبار در پذیرش یک پیام  شخصی بلکه باید مبتنی بر

مذهبی، تعصب و شعار اعمال شده در محتوا را درک کنند و مرز بین قابلیت پذیرش 
 دهد.البته پاتر پاسخ این پرسش را می ؛ا تشخیص دهندو عدم قابلیت پذیرش پیام ر

های یک پیام لفهؤکه ماز نظر او فرد نیاز به یک نگرش شکاکانه دارد مبنی بر این
دیدگاه انتقادی برخی این دیدگاه شکاکانه را همیشه دقیق و مفید نیستند. 

 (1995 ،تسیلوربال). نامندمینامیده  تقادانن را آ برخی( و 1994، سمسیاری)
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چرا که حقایق و  ؛تجزیه و تحلیل انتقادی نوعی ارزیابی استدر مجموع، 
تواند بر اساس می چنین؛ همکشداستدالالت موجود در یک پیام را به چالش می

  .معیارهای شناختی باشد
از دقت و صحت پیام رضایت  کاربر آیا ذهندهد معیارهای شناختی نشان می

مقایسه  شود،دانسته میچه در مورد یک موضوع را با آن لفهؤیک متوان د؟ میدار
مطابقت نداشته باشد، قضاوت  شددانسته میچه قبال لفه جدید با آنؤ. اگر منمود

 لفه جدید نادرست است. ؤاین است که م
پیام است. این استاندارد به  استاندارد دیگر از نوع شناختی سودمندی و کارایی

گوید آیا باید می کاربربه  انسان جود دانش است. دانشمعنای درک ساختارهای مو
لفه جدید باید در ساختارهای موجود ؤچرا که این م کند؛لفه جدید را ارزیابی ؤم

 قرار گیرد.دانش 
 گردد:مطرح میزیر به سه شکل  سودمندی و کاراییکه نتیجه آن

در مورد یک لفه جدید ؤگسترش ساختار دانش با اضافه کردن یک م -
 ضوع جدیدمو

 برای گسترش عمق آنلفه به دانش فعلی ؤاضافه کردن یک م -
اضافه کردن مثال دیگر به یک واقعیت که پیش از این در ساختار دانش  -

 وجود داشته

 بهتر است کار ،در حوزه دین و مذهب که از حساسیت بیشتری برخوردار است
در غیر این  ؛ردگرفتن تمامی استانداردهای ممکن صورت بگی ارزیابی با در نظر

 صورت ثمره ارزیابی چندان معتبر نخواهد بود. 
 ؛گذارندکه هر چند ساختارهای دانش اطالعات الزم را در اختیار مینکته دیگر این

چرا که  ،اما نباید بیش از حد به دقت و صحت اطالعات موجود اعتماد نمود
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ز زمان این اطالعات و یا به مرو شده باشندنادرست ذخیره  ،احتمال دارد اطالعات
 .کردبایست اطالعات خود  را به روز می؛ لذا نادرست شوند

سعی در تغییر  بسیاری از مردم در مواجهه با اطالعات به روزتر مقاومت نموده و
 ؛کنندسازی در باورهای خود ندارند. این افراد با تغییر جهان تغییر نمیو جایگزین

   دهند.باورهای انحرافی خود را ادامه می ،اشتباه باشند زواسطه افکاری که شاید امروه لذا ب
توجه به منبع پیام است. تمام منابع اطالعاتی موثق  ،نکته مهم دیگر در ارزیابی

منابع و اطمینان از وثوق آنها امری ضروری است.  بنابراین تحلیل اعتبار ؛نیستند
بدون تحلیل  که رودشمار میهارزیابی ب یافتن رابطه بین وقایع نیز موضوع مهمی در

 . بوددقیق ادعاها، قرائت از دین و باورهای مذهبی بیراهه خواهد 
گیری و تداوم باورهای دینی و مذهبی نیز ثیر وقایع در شکلأیافتن دلیل و نیز ت

 تواند موجب گمراهی شود.گونه استدالل نادرست می چرا که هر ؛بسیار مهم است
ترین، اربرد کلماتی مانند بهترین، کاملتحلیل ک ؛استنکته دیگر مقایسه باورها 

 حائز اهمیت است.بزرگترین  و تریناولی

 مهارت تولید .3
که در طول ارزش با های لفهؤمعتقد است سنتز به معنای توانایی جمع کردن م پاتر

در داخل ساختار جدید دانش، ارائه یک نکته  ،اندتحلیل و ارزیابی شناسایی شده
 یا ارائه راه حل برای یک مشکل است.  نظر بهتر و

های مختلف چیزی در کنار هم سنتز به معنی مونتاژ مجدد و یا قرار دادن بخش
، به این معنا دم چسبانه به عنوان مثال، اگر قطعات شکسته یک گلدان را به ؛نیست

 . شده استنیست که گلدان جدیدی ساخته 
با کمک  ی جدیدانگامی که محتوه ؛تولید محتویی جدید است ،منظور از سنتز

دانش  یا به عبارتی هنگامی که یک ساختار جدیدی از شود،ساخته میاطالعات 
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، با کمک اطالعات تازه ساختار دانش قدیمی به ساختاری جدید و شودایجاد می
 (168 :2013پاتر، ) شود.پیشرفته از دانش تبدیل می
تعیین هدف است. هدف از ترین و نخستین گام مهم ادر بحث تولید محتو

منظم و یا که مشکل موجود بسیار پیچیده، نا اما زمانی ؛ارائه راه حل است ،تولید
  شود.راهکارهای ارائه شده از سوی مردم نیز راهگشا نیست و رد می ،گسترده است بسیار

تر در جریان تحلیل و ارزیابی هایی است که پیشلفهؤمرحله بعدی استفاده از م
ها در جای مناسب خود لفهؤباالیی برخوردار بودند و در نهایت چیدن م ارزش از

در این میان، . نکته مهم است حلی مناسبجهت ارائه راه در ییابرای تولید محتو
 پذیری و در عین حال انسجام در تولید است. انعطاف

ه مند و فعالیت نیمکرتولید مستلزم فعالیت نیمکره چپ مغز برای استدالل نظام
کید بیشتر بر استدالل أاما اگر در بحث گفتگو ت؛ راست آن برای خالقیت است

و  می و فاقد نظرات جدید خواهد بودنکته نظرات قدی تولید بیشتر تکرار نتیجه ،باشد
 انسجام کالم از بین خواهد رفت.  ،کید شودأاگر بیش از حد بر خالقیت ت

د با مرجع مشخص و معتبر بهتر است تنها چند مطلب محدو ادر تولید محتو
بلکه  ،نباید به یک نقطه مشترک از باور و همگرایی برسد الزاماً  امحتو ؛شود تولید

 دیگران یا واگرایی داشته باشد.  یتواند نوعی تناقض با آرامی
بتواند راهکاری مفید برای حل یک  ااگر محتو ؛است اکاربرد محتودر نکته مهم 

کاربردی خواهد بود. افراد مختلف نظرات مختلفی  ،دهد مشکل یا رفع یک ابهام ارائه
تواند کاربرد خود را داشته توانند داشته باشند که هر یک میدر مورد یک موضوع می

  کند.دیدگاه مورد نظر خود را انتخاب می ،اساس ارزیابی باشد و مخاطب برحسب نیاز و بر
تولید شده بر مبنای  ایبایست به هرمحتوچه مهم است ارزشی است که میآن

چرا که هدف و معیار تولید در بین افراد مختلف متفاوت  ؛تحلیل و ارزیابی قائل شد
 د.از قیاس محتواهای مختلف خواهد بو یی مبتنی بر استدالل بهترالذا ارائه محتو ،خواهد بود
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 یگیر نتیجه
 رسیدن برای مستقیم هایراه تریناز مهم مذاهب و ادیان بین گفتگورسد به نظر می

 بین اختالف، گفتگو ؛ چرا کهاست مذهبی و دینی باورهای دیگر متقابل درک به
 نه ؛ البته این نوع گفتگوکند ایجاد ترامن جهانی تا بردمی بین از را مذاهب و ادیان

 بلکه ،جهان اقتصادی و هنری علمی، فرهنگی، نخبگان گفتگوی قالب در باید تنها
 به منجر بتواند تا باشدنیز  مذهبی مختلف هایفرقه و دیانا پیروان میان درباید 
 . شود جهان سراسر ملل بین درک و همگرایی نوعی

 کارشناسان و مردم بین تعامالت میزان ارتقای در مجازی فضایدر این میان، 
 کاربران که چرا ؛دارند ارزنده و مثبت نقشی مختلف ادیان مردم بین نیز و دینی علوم

 هایرسانه محتوای کنندگان تولید به سنتی جمعی هایرسانه ِصرف کننده مصرف از را
 هاسال این طول در تعامالت این کیفیت وجود این با. دکنمی تبدیل اجتماعی

 کالمی تهدیدهای و هاتوهین ها،خشونت شاهد که چرا ؛است نبوده مطلوب چندان
 . و هستیم بوده مجازی فضای در

 کاربران که است ارزشمندی مجموعه پاتر ایرسانه هایمهارتبر این اساس، 
 . سازدمی آشنا مجازی فضای در پیام تولید و ارزیابی تحلیل، نحوه با را

 برای شده الگوبرداری یا شده تولید مدل یا رویکرد و روش هربه طور کلی، 
یت اساس بر باید مذاهب و ادیان بین گفتگوی در شرکت  هایمهارت در. باشد اولو

 جنبه که هنری/ ادبی تصاویر یا متون جای به اطالعاتی تصاویر یا متون بر نیز پاتر
 هایرسانه فضای در ویژه به ایرسانه سواد تفهیم. شودمی کیدتأ دارند سرگرمی

 یاد را هامهارت بتوانند تا باشد کاربران برای گام اولین تواندمی مجازی اجتماعی
 سایر پیروان با خود تعامالت در تا کنند قویتت را خود شخصی دانش و بگیرند
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 متقابل احترام و درکنیز  تغییر این حاصل. کنند ایجاد تغییراتی مذاهب و ادیان
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