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Abstract 

Religious journalism is a popular genre that has received less exposure among the 

studies of the Iranian press. For nearly two centuries of print journalism in the 

country, no national newspaper has regularly reported on religious matters. This 

paper provides a comparative review of the content of the two dailies; Kayhan and 

Ettela’at, during of the first thirteen days of the month of Muharram from 1956-2006 

in order to further our understanding of the evolution of religious journalism over 

the course of six decades and under different regulatory conditions such as news 

values, gate-keeping and agenda setting. 

In this study, 118 newspapers were examined by non-probabilistic sampling 

methods, and 1126 articles on religious topics were extracted, coded, and analyzed 

by quantitative content analysis technique. The results showed a significant 

relationship with 99% confidence between the two papers regarding style, subject, 

function, size, and place of content and photos. The use of the news genre increased 

in the three decades after the revolution of 1979 and decreased in the face of 

religious advertisements. In the pre-revolutionary period, the function of religious 
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education and preaching was prominent, and in the years after the revolution, the 

informative and guidance function with a focus on the biographies of religious 

leaders became more prevalent. The educational function is more evident in the 

Kayhan Daily, and the religious publicity function was more prominent in the other 

one. Indeed, the two newspapers have the opposite trend in terms of the number and 

size of articles before and after the revolution period.                             
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگ
  30 -  3، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12، سال نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي) دوفصل

 نگاري ديني در ايران معاصر تحول روزنامه

هاي اطالعات و كيهان بين  نامهمطالعه تطبيقي محتواي روز
  1335- 85هاي  سال

  *حسين افخمي
  ***مسعود تقي آبادي ،**عطيه پيرهادي

  چكيده
ـ در  ينيد يژانر روزنامه نگار يپژوهش بررس نيهدف ا ـ سـاله در ا  دوره شصـت  كي  راني

آن  گريو سه دهه د ياسالم يدر دوران جمهور يمعاصر است كه سه دهه آن روزنامه نگار
 يهـا  روزنامـه  ينـ يمطالـب د  يمحتـوا  يقيشود. مطالعه تطب يدوم را شامل م يلودوران په

تواند بـه   يم 1385تا  1335 يسال ها يماه محرم ط ولروز ا زدهيو اطالعات در س هانيك
و  يبـان  دروازه ميمتفاوت و درك مفاه ينظارت طيتحت شرا ينيد ينگار فهم تحول روزنامه

 ريـ غ يريـ گ پـژوهش بـا روش نمونـه    نيكند. در امطبوعات كمك  يمحتوا يساز برجسته
بـا موضـوع    طلـب م 1126و  ينسـخه) بررسـ   59روزنامه (هركدام  118هدفمند  ياحتمال
 شدند.  ليو تحل هيو تجز يكدگذار ،يكم يمحتوا لياستخراج و به روش تحل يمذهب

وع، و اطالعات از نظر سـبك، موضـ   هانيدو روزنامه ك انيمطالعه نشان داد م نيا جينتا
 نـان يدرصـد اطم  99با  يكاركرد، اندازه و محل درج مطالب و انتشار عكس تفاوت معنادار

چاپ شـده،   ينياست كه موضوعات د يدو روزنامه حاك يمحتوا انيم سهيوجود دارد. مقا
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دچار تحول شده است. اسـتفاده از سـبك    يمورد بررس دورهدو  طي ها¬كاركرد و ژانر آن
اسـت. در   افتـه يكاهش  ينيد يها يو در مقابل آگه شيالب افزاخبر در سه دهه پس از انق

 غيـ و تبل يكاركرد آموزشـ  يكه عمده مطالب منتشر شده در دوره قبل از انقالب دارا يحال
بـا تمركـز بـر     يو ارشـاد  يپس از انقـالب كـاركرد خبـر    هاي¬بوده است؛ در سال ينيد

 يو كاركردها هانيدر روزنامه ك يغالب است. كاركرد آموزش شتريب ينيبزرگان د نامهيزندگ
دو روزنامه از نظر تعداد  نيدر روزنامه اطالعات مشهودتر است. همچن يو خبر ينيد غيتبل

در  ينـ يد لـب معنا كـه مطا  نيمتضاد دارند به ا يو اندازه مطالب قبل و بعد از انقالب روند
ـ تعـداد ا  يالماسـ  يو در دوره جمهور هانياز ك شيب يروزنامه اطالعات در دوره پهلو  ني

  از اطالعات است.  شيب هانيمطالب در روزنامه ك
اي شدن دين، مطبوعـات ايـران، مطالعـه تطبيقـي،      نگاري ديني، رسانه روزنامه ها: دواژهيكل

  سازي برجسته
 

  مقدمه و بيان مسأله. 1
ن از محققا ياريشود كه مورد توجه بس مي اديقدرتمند  يبه عنوان ابزار يجمع يها از رسانه

 )Whittaker( )2000 :3( تـاكر يو ).15: 1996(الزارسفلد و مرتـون،   جهان قرار گرفته است
از ». را دارنـد   نظارت و سرگرمي جاديها نقش انتشار اطالعات، آموزش، ا رسانه«مي نويسد: 

رسـاني بـه شـمار     ترين ابزارهاي اطالع يكي از مهم ها رسانه اواخر سده نوزدهم تا به امروز
رساني تحت تـاثير عوامـل    اند. اين بازتاب و اطالع بازنماي فضاي حاكم بر جامعه و آيند مي

  است.  و مذهب مختلفي مثل سياست و فرهنگ
به همين دليل يكي از عناصري  و دين يكي از نهادهاي اجتماعي در تاريخ بشريت است

حتـي جوامـع    گذارد باورهاي ديني است. كه بر درك و كنش ما از محيط اطرافمان تاثير مي
اند اگرچه دين امروزه بيشتر جنبه فـردي پيـدا    صنعتي نيز مانند آمريكا به طور سنتي مذهبي

مركز نتايج نظرسنجي  .كرده است اما در بسياري از رويدادهاي يك جامعه كماكان تاثير دارد
تركيـب   ،2015دهـد در سـال    نشـان مـي  ) Pew Research Center( )2015( تحقيقـاتي پيـو  

درصد مسـلمان،   24.1درصد مسيحي،  31.2 جهان براساس باورهاي مذهبي شامل جمعيتي
 بـوده اسـت؛  درصد يهودي  0.2، و )folk religion( دين عامه درصد 5.7درصد هندو،  15.1
اسـت. هيـل و    در بـين مـردم دنيـا   دين دهنده اهميت و جايگاه اين نهاد اجتماعي  نشانكه 

 خيدر تـار  يگـر ياز هر زمـان د  شياكنون ب نيد كهمي كنند  قيتصد )24: 2001همكاران (
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 شيباعـث افـزا   و شده» يخبرارزش «جهاني دوم داراي پس از جنگ  به خصوص كايآمر
شـده   يمهـم خبـر   يهـا  به آن در سازمان افتهي اختصاص يپوشش خبر زانيو م يبرجستگ
 نيشـتر ي، ب 1996در سـال   يمتخصص اخبار مـذهب  227از  يتلفن ينظرسنج كيدر . است
آنهـا   يسـال گذشـته در سـازمان خبـر     5در  مذهبي پوشش اخبار كه گفتند) ٪64( درصد
در همـان   بـاً تقري كه گفتند ٪27است و  افتهي كاهش كه گفتند ٪9است. فقط  افتهي شيافزا

  ).8: 2000(دارت،  حد مانده است
 نـه يزم ي باجمع يها رسانه زا ياريبس) در Hirschkind( )2010 :39( به زعم هيرشكايند

ديـن يكـي از موضـوعاتي     است، افتهيپرورش   اسالمي ليفضا هاكه در آن يو مذهب ياسيس
هـايي   باز كرده است، اما اين حضور همـواره بـا فـراز و نشـيب     آنها بهاست كه راه خود را 

توان گفـت   ها مي در بين انواع مختلف رسانه ).18: 1387تاريخي روبه رو بوده است (باهنر،
المللـي   تحت تاثير شرايط جديد و تغيير ساختار سياسي داخلي و بـين  چاپي ينگار روزنامه

هاي ديگر در دوراني كوتاه  نگاري نيز بيش از حرفه به عالوه حرفه روزنامه گرفته است.قرار 
ها به دليل مانـدگاري و امكـان دسترسـي     گسترده شده است. روزنامهات ييرغخوش ت دست

  اند. جوامعدر تحوالت ن بودن عاملي اثرگذار مجدد به آنها، فراواني و ارزا
در گذشته اگر نقش وعظ و خطابه و انتقال روايات ديني برعهده مبلغـان مـذهبي بـوده    

هاي جمعـي،   است كه در مساجد و كليساها به آموزش و تبليغ دين بپردازند، با ظهور رسانه
ها باعث شد تـا   برگيري رسانهدين به مثابه پيام و به وسيله رسانه انتقال يافت. سهولت و در

نگاران منتقـل شـود و مباحـث دينـي ديگـر مخـتص        نقش روحانيون و واعظان به روزنامه
نگاران با الهـام   ها زمينه اشاعه دين را فراهم آوردند.  روزنامههاي مذهبي نبود و رسانه مكان

ـ  هاي ديني به بحث پيرامون مسائل مورد نظر مي گرفتن از آموزه راي مثـال گـاه از   پردازند، ب
اي  هـا وسـيله   كنند، در واقـع روزنامـه   يك روايت مذهبي در جهت تبليغ سياسي استفاده مي

در جامعـه ايـران پـيش از انقـالب     گيري مجدد برخي از مفاهيم ديني شده انـد.   براي شكل
به همين دليل براي بررسي  دسترسي به روزنامه نسبت به تلويزيون و راديو بيشتر بوده است

نگـاري در دوره   تري است؛ ضمن اينكه سه دهه روزنامـه  ن موضوع روزنامه انتخاب دقيقاي
پهلوي دوم كه به ظاهر دين و سياست از يكديگر جدا بود و سه دهه در جمهوري اسالمي 

امكان مقايسه ميان اين دو دوره را فراهم  كه يكپارچه شدن دين و سياست را شاهد هستيم، 
بان نوشتاري حاوي تصويري از ميراث فرهنگي يك جامعـه اسـت   كند. از سوي ديگر ز مي
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شـود عـالوه بـر مانـدگاري بـاال، بازنمـايي از فرهنـگ و         آنچه در قالب نوشتار منتشر مـي 
هـاي   ) معتقد است كه نقـش رسـانه  Thinley( )2009( هاي آن جامعه است. تينلي ضرورت

  رقابل انكار است. چاپي در توانايي غني كردن فرهنگ عامه و آگاهي جمعي، غي
اي هسـتند   تنها دو روزنامـه دو روزنامه كيهان و اطالعات كه اي محتواي  مقايسهبررسي 

پژوهش  موضوع و پاسخ به سواالتكه در دوره سياسي متفاوت استمرار انتشار دارند براي 
كـه  و سنتي در ايران هسـتند     كيهان و اطالعات دو روزنامه قديمياند. در واقع  انتخاب شده

بيش از  ها راهنماي دقيقي براي بررسي سير تحوالت در حوزه دين طي بررسي محتواي آن
هـا را   سال گذشته است. اين تحقيق عالوه بر محتواي ديني، تغييرات ساختاري روزنامه 50

نگـاري   بررسي سير تغييرات و تحوالت ژانـر روزنامـه  اين  نيز مورد بررسي قرار داده است.
در واقع، بررسي اين موضوع كـه هـر كـدام از    . كند ها مشخص مي ين سالطي ا را نيزديني 

هاي كيهان و اطالعات از چه فرمي، در چه صفحاتي و با چه محتوايي براي بازتاب  روزنامه
در ايـن  . اسـت هاي انجام پژوهش پـيش رو   اند يكي از ضرورت مطالب ديني استفاده كرده

ر دو دوره تاريخي صورت گرفته است كه به بيـان  تحقيق مطالعه تطبيقي ميان دو روزنامه د
نـه   يقيتطب مطالعات، ينگار در حوزه مطالعات روزنامه) Hanitzsch( )2009 :413( هانيتش 

ها به دست آورده است، بلكه  ها و تفاوت صرف شباهت فيفراتر از توص با ارزشي ديدتنها 
 . گـورويچ و بالملـر  تخاص داشـته اسـ   هاي وضعيتدر كمك به درك ما از  اساسينقش 

)Gurevich and Blumler( مـان از   يابي درك اي براي افزايش و زمينه مطالعه تطبيقي را وسيله
  ).4: 2012هانيتش،  دانند. (اسر و  جامعه مي

  
  تجربي پژوهش پيشينه. 2

تحليـل محتـواي مطالـب دينـي دو     «نامه خود تحت عنـوان   ) در پايان1394سوسن نوري (
مشي تعريف شده براي خط خبرگزاري فارس، دهد كه  نشان مي »و فارس خبرگزاري ايسنا

مديران خبري خود را بر پايه آموزش و بحث تبليغاتي دين در قالب انتشار مقالـه و تحليـل   
گيري مثبت  خبرگزاري بيشتر از خبرگزاري ايسنا از جهتهمچنين اين . داردمطالب مذهبي 

رگزاري فارس بيشتر از ايسـنا در مـورد مهـدويت    ، خبيدر بررسي موضوع كند. مياستفاده 
 است.  داشتهمذهبي و مناسك خبرگزاري ايسنا بيشتر از در مورد اعياد در مقابل مطلب و 
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 ايـن  بـه  »ديـن و رسـانه  «اي با عنـوان   ) در مقاله1389جامع (رقيه فرهنگي و علي اكبر 
اطي نـوين شـاهد   د كه بـا گسـترش تكنولـوژي و پيـدايش وسـايل ارتبـ      نپرداز ميموضوع 

ها و به تبع آن تغييـر در زنـدگي افـراد هسـتيم. هـدف تحقيـق،        دگرگوني در اشكال رسانه
شناخت و نحوه استفاده كاربران از مطالب ديني اينترنت و انگيزه كاربران از استفاده مطالـب  

 1/69دهد مطالب ديني اينترنت، به ميـزان   نتايج اين تحقيق نشان مي است.ديني از اينترنت 
درصـد كـاربران،    67در باال بردن اطالعـات  و  درصد، در باورها و اعتقادهاي ديني كاربران

 .تاثير دارد

پژوهشـي از الئـي و رنـائي     »ها در ايجـاد و تقويـت اصـول دينـي     بررسي نقش رسانه«
نقش رسانه (تلويزيون) در ايجاد و تقويت اصول دينـي   شناخت با هدف كه) است 1390(

واحد خوارسگان، صورت گرفتـه اسـت. نتـايج نشـان       انشگاه آزاد اسالميدر دانشجويان د
بيشتر از سـطح   2.66هاي تلويزيون بر رعايت اصول ديني با ميانگين  دهد كه نقش آموزه مي

هاي تلويزيون بر رعايـت اصـول دينـي دانشـجويان      متوسط بوده است. بدين معنا كه آموزه
هـاي   هاي تلويزيون در تقويت گرايش قش آموزهنقش موثري داشته است. همچنين درباره ن

ديني، مواردي همچون تاهل، جنسيت، ميزان تحصـيالت، ميـزان تحصـيالت پـدر و مـادر      
 تاثيري نداشتند.

 نيـ د«) در مقالـه  2013( ستنسنيكر كيو هنر المين يكتدر حوزه مطالعات خارجي نيز 
در  نيپوشش د يبه بررس» 2008–1988 دو دههدر  اروپا شمال يها در كشورها در روزنامه

 ليـ تحل قيـ طر از د.ختنـ پردا 2008و  1998،  1988 يها سال يشمال اروپا ط يها روزنامه
به  1988از  راتييپنج كشور شمال اروپا و تغ نيروزنامه، تفاوت ب 14مقاله در  هزار 5  كمي

هـا   نامـه در روز يلوتر تياكثر يساهايدهد كه پوشش كل نشان مي جينتا  .شد يبررس 2008
بـزرگ   التيتعطـ  ايـن مـورد در بـاب    در حال كاهش است. يدر سوئد به طور كل ژهيبه و
معنـا كـه در    نيـ دهنـد، بـه ا   را متفاوت ارائه مـي  نيها د روزنامه .صادق است زين انيحيمس

حـداقل در مطبوعـات    ديـن شود و  يارائه م نياز د يتر يسنت دگاهيد اي منطقه يها روزنامه
سكوالريزه  يروين كيهم به عنوان  ها رسد روزنامه نظر مي به شود. اده ميپوشش د تابلوييد
را بـه چـالش    - در سوئد و دانمـارك   ژهيبه و -  تياكثر يساهايدر جامعه ، نقش كل كردن

 عمل كنند.  در حوزه عمومي نيد شتريب مشهوديتاز  يبانيبكشند و هم به عنوان پشت



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   8

 

در سـرمقاله چهـار   بنـدي ديـن    قـاب «پـژوهش   ) در2018( انزي منزيجو  ايمار كاردوير
و  2009 يهـا  منتشر شده در سال يها با استفاده از سرمقاله» )2010- 2009( ايروزنامه اسپان

اتخاذ شده  يكيدئولوژيچارچوب ا ييا، با هدف شناسييايتوسط چهار روزنامه اسپان 2010
عناصـر   ليـ تحل بـه   وميعم دانيدر م نيها هنگام پرداختن به مضمون د روزنامه نيتوسط ا

روزنامـه بـا دو اصـطالح مربـوط بـه مـذاهب        يهـا  نحوه برخـورد سـرمقاله   بندي در قاب
ـ  يمحسوسـ  يهمبسـتگ  ،جـه ينتپرداختنـد.   )"كامـل  يروسر"و  "شانزدهم كتيبند"(  نيب

نشـان   را مربوطه يها مطرح شده در سرمقاله يها ها و بحث روزنامه كيدئولوژيچارچوب ا
 زيـ مورد نظر ن يها خاص روزنامه بيبه آشكار كردن ش سازي چارچوباز  استفاده دهد. مي

 يكيدئولوژيـ مواضـع ا  ها ، سرمقالهكي، هنگام تمركز بر مذهب كاتولنيهمچن كند. كمك مي
ـ  معنـادار  يبند قطب كيدهند، با  را نشان مي يكامالً متفاوت و  سيال پـائ  هـاي  روزنامـه  نيب

 نيـ و بـه تبـع آن د   يهنگام پرداختن به مسئله روسر ،گريطرف د از .كويوديو ال پر گارديا
  كمتر محسوس است.ال پائيس و  سي بي اياتخاذ شده توسط  يكردهاي، تفاوت روماسال

اي است كه تـا بـه حـال از     دهد كه ارتباطات ديني حوزه بررسي پيشينه تحقيق نشان مي
ها،  رابطه دين و رسانههاي متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است. موضوعاتي همچون:  جنبه

هـاي دينـداري در اينترنـت، الگـوي      هاي ديني در تلويزيون و راديو، آمـوزه  مناسك و آيين
هاي اين حوزه بوده است امـا رونـد    ها، محور عمده اين پژوهش تبليغات اسالمي در رسانه

نگاري معاصر ايران كـه موضـوع پـژوهش حاضـر اسـت       تبليغ و آموزش ديني در روزنامه
ون كمتر بررسي شده است و از اين نظر موضوع جديدي است. اما آنچـه باعـث لـزوم    تاكن

) آشنايي با مفاهيم 2نگاري ديني در ايران  ) توجه به حوزه روزنامه1شود  اجرا اين تحقيق مي
هـاي   ) شناخت نحوه پوشش اخبار دينـي در دوره 3اي شدن دين و  نگاري و رسانه روزنامه

  اسالمي است.متفاوت پهلوي و جمهوري 
  

  مرور مفهومي. 3
  )Religious Journalism( نگاري ديني روزنامه 1.3

اي  نگاري است و بـا شـروع آن زمينـه    هاي روزنامه نگاري ديني يكي از اولين سبك روزنامه
نگـاران نقشـي    هاي صنعتي و تجاري به وجود آمد. امروزه روزنامه گيري روزنامه براي شكل

هــا راهنمــايي و ارائــه  ر كليســاها را دارنــد كــه وظيفــه آنمشــابه يــك پــاپ يــا كشــيش د
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هـاي مـذهبي    ها و مجازات است. رسـانه  بخشي درباره پاداش هاي ديني، آگاهي دستورالعمل
را نيز تحليل و تفسير كننـد چـرا كـه قـدرت      وظيفه دارند كه رويدادهاي سياسي و عمومي 

  ).8- 1: 2006لت، دارند (وي هاي عمومي  غيرقابل انكاري در قالب خطابه
نگاري ديني ايـن اسـت    كند كه يكي از اصول روزنامه ) همچنين اشاره مي2006ويلت (

كه محتواي مطالب بايد بازگوكننده اصول اخالقي باشد، مانند آنچه در گفتار رهبـران دينـي   
نمايان است. بسياري از خوانندگان اين بخش ممكن است دسترسي به هيچ كتـابي نداشـته   

ها براي كسب آگاهي در اين حوزه باشـد، بـه همـين دليـل      روزنامه تنها دريچه آنباشند و 
هـاي مـذهبي اسـت.     نگاري ديني مسئول انتقـال بيانـات دينـي بـه بيـرون از مكـان       روزنامه

موضوعات اجتماعي، سياسي و تجاري به اندازه موضوعات ديني نياز بـه تفسـير و تحليـل    
  ديني است كه خواست خدا را به خوانندگان نشان دهد. نگار  ندارند، اين مسئوليت روزنامه

اي را فـراهم آورده   ) معتقد است كه اخبار مذهبي زمينـه Buddenbaum( )1987(بودنبام 
تواند  درباره رابطه ميان فرهنگ و دين افزايش پيدا كند. اين ژانر مي است كه آگاهي عمومي 

در جهت تقويت آن و چه در كم اهميـت  در آگاهي از اهميت دين تغييراتي ايجاد كند، چه 
محتواي بيشتر مطالب منتشر شده در مطبوعات به رابطه  1970نشان دادن آن. از ابتداي دهه 

ميان دين و جامعه و دين و نهادهاي مذهبي اختصاص پيدا كرد؛ البته تحليل محتواي مطالب 
منطقه و بسته به عالقه، دهد كه محتواي مطالب مذهبي منطقه به  ها نشان مي مذهبي روزنامه

هـاي حـاكم بـر روزنامـه متفـاوت اسـت.        نگـاران و سـاختار و سياسـت    توانمندي روزنامه
دهند . اين مسئله مبين ايـن   اي به موضوعات ديني نشان مي نگاران ديني توجه ويژه روزنامه

محور بـودن تغييـر    ها از رويداد محور بودن به سمت مسئله است كه پوشش خبري روزنامه
  پيدا كرده است. 

هـا و مراسـم مقـدس دينـي را در      نگاري ديني در شهرهاي كوچك عمدتا آيين روزنامه
تـر اسـت.    سازند چرا كه دسترسي به افراد مذهبي و تهيه گزارش آسـان  روزنامه برجسته مي

هاي پرتيراژ وقت خود را كامال صرف مطالعه و تهيه گزارش  نگاران ديني در روزنامه روزنامه
نگـاران در   ها توانايي بيشـتري نسـبت بـه روزنامـه     كنند به همين دليل نيز آن ه دين ميدربار

تر دارند تا درباره مسائل، اصول اعتقادي و موضوعات ديني جديدتر تفسير و  مناطق كوچك
ها دسترسي به يك رويداد ديني اصيل دشـوارتر   تحليل ارائه دهند؛ در مقابل در اين روزنامه

ادهاي كوچك ديني بسياري همزمان در حال برگزاري هستند كـه ارزش  است چرا كه رويد
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(بودنبـام،  محـور در شـهرهاي بـزرگ دارنـد      خبري كمتري در مقايسه با رويدادهاي مسئله
1987 :3 -16(.  

نگاري ديني ممكن است  دهد كه موضوعات روزنامه مطالعات بودنبام همچنين نشان مي
ي اعمال ديني در ربـع قـرن گذشـته تـاكنون تغييـر      در طول زمان تغيير كند اما پوشش خبر

هـاي دينـي بـه     نگاران ديني، در توليد محتـواي اخبـار و گـزارش    نكرده است. اكثر روزنامه
تركيبي از رويدادها و مسائل، تضادها و موضوعاتي كه توجه قشر زيادي از اعضاي جامعـه  

نندگان مـذهبي. گـاه حتـي    پردازند تا موضوعات مورد عالقه خوا را به خود جلب كند، مي
كننـد.   هاي روزنامـه تهيـه مـي    نگاران ساير سرويس محور ديني را روزنامه موضوعات مسئله

المللـي   انجمـن بـين   2012اي است كه در سـال   نگاري به اندازه اهميت اين ژانر از روزنامه
 International Association of Religion( نگاران ديني در اين حـوزه  شـكل گرفـت    روزنامه

Journalists (IARJ)( هـا در   گري دينـي و ارتقـاي مهـارت    كه وطيفه خود را تشويق گزارش
  .داند پوشش اخبار ديني مي

  
  )The mediatization of religion( اي شدن دين رسانه 2.3

وارد هـ   گيكـار اسـت   قيـ از طر يمـذهب  حـول ت ليتحل يبرا اي شدن رسانه نظريهاستفاده از 
اي  رسـانه  . نظريهوارد شد يو فرهنگ ي، مذهبيا رسانه قاتيبه تحق )2013؛ 2011،  2008(

آنهـا   قيـ از طر«كه شـود  يمـ  اطـالق  ييندهايشود، به فرا ياعمال م نيد مبحث كه در شدن
 »رنـد يگ يمختلـف قـرار مـ    يها عملكرد رسانه ريو نمادها تحت تأث تي، عاملينيد يباورها

 يچگـونگ  درصـدد تحليـل   نظريـه  كيـ  مثابـه به  نيد اي شدن رسانه ).8: 2016، هاروارد(
 يها به عنوان حوزه نيو د ها رسانه نيرابطه ب يعني ي است؛در سطح ساختار نيتحوالت د

 اعمالخاص و  يها در سازمان ي آن طور كهدر سطح تعامل اجتماع زيدر جامعه و ن ينهاد
  شود.  بيان مي افراد

 يگاه متنـاقض باشـد، امـا بـه طـور كلـ       ممكن است چند برابر و نيها بر د رسانه ريتأث
اي  رسـانه  هسـتند.  نيـ داي شدن  ها مسئول رسانه طيها و مح ، زبانيها به عنوان مجار رسانه
 ايـ  ياجتمـاع  تيـ فعال كيـ  يآن عناصـر اصـل   قيـ كند كه از طر مي نييرا تع ينديفرآشدن 
 .رنـد يگ يمـ  به خوداي ) شكل رسانه رهيو غ ني، آموزش، داستي(به عنوان مثال س يفرهنگ

شود و  يانجام موسيله ارتباطي  كيتعامل با  قياز طر شيكم و ب زانيبه م تي، فعالجهينت در
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و  يا هرسـان  يهـا  طيمحـ  ريتحت تأث يو فرهنگ ياجتماع تيو ساختار فعال نينماد يمحتوا
 هـاوارد، شـوند (  يم تر بر اساس آنها وابسته جيكه به تدر گيرند قرار مي يا منطق رسانه كي

2004  ،2008.(  
روزافزون جامعه بـه رسـانه و منطـق آن اشـاره      يجامعه به روند وابستگاي شدن  رسانه

 دهيكشـ  ريها بـه تصـو   اشاره دارد كه توسط رسانه تيساخت واقعبربه  يا رسانه منطق دارد.
ها،  رسانه انهو فناور يروش نهاد")، منطق رسانه به 113 : 2008رد (واشود. طبق گفته ها يم

و  يرسم نيبا كمك قوان عملها و  توسط رسانه نيمنابع و منابع نماد عيمله روش توزاز ج
اي كـه بـه    مبرهن است كه در ديدگاه هاوارد مسئله كاركرد رسـانه   .ارداشاره د "يررسميغ

  انجامد حضوري پر رنگ دارد. منطق رسانه و خلق معنا و واقعيت مي
هاي متعددي براي آنها  نظران ارتباطي نقش ها، كاركردهاي مختلفي دارند و صاحب رسانه

هارولد السول  ترين مطالعات انجام شده در اين حوزه كه متعلق به  قائل شده اند از كالسيك
ايجـاد و   ،)ينظارت بر محـيط (نقـش خبـر    ) سه نقش1948( السول و چارلز رايت است.

(نقـش   يفرهنگـ  نتقـال ميـراث  و ا )يافراد (نقـش راهنمـاي   ياجتماع يها يتوسعه همبستگ
 آنهـا افـزود،  بـر  را   نقـش سـرگرمي   كـه رايت نيز  د وتعريف كرها  براي رسانهرا  )يآموزش

. بين رويكردهاي هاوارد و ساير محققين ها اهميت داده است همچنان به نقش نظارتي رسانه
كنـد. بـه    اي شدن يك موضوع مثل ديـن كمـك مـي    وجوه اشتراك وجود دارد كه به رسانه

اي  رساني (خبري) از ابزارهايي هستند كه فرايند رسـانه  ، تبليغ و آموزش و اطالععنوان مثال
  شدن را از دريچه كاركرد رسانه شدت مي بخشند.

مند بـراي شـكل دادن بـه     جاوت و ادانل معتقدند تبليغات، عبارت است از تالشي نظام
در جهـت هـدف   ادراك، دستكاري و شناخت و هدايت رفتار به منظور دستيابي به پاسخي 

بـه  ) تبليـغ  1394:28به بيـان آنهـا (   .)33: 1394مطلوب تبليغ كننده است. (جاوت و ادانل،
تبليغ ديني يعني ارسال و  زباني كامال بي طرفانه، انتشار و يا پيشبرد يك عقيده خاص است.

شد. انتقال تدريجي انديشه اي كه مبناي ديني داشته باشد و جهان بيني آن برخاسته از دين با
  . )1393:148(بهار، 

 ينـ يبا عملكرد آموزش د اي رسانه دگاهيد) نيز بر اين باور بود كه 307: 2018الندباي (
 پوشـش ؛ همچنـين  مرجع تعامالت و گفتگوها اسـت  يا رسانه مطالبو  مرتبط است اريبس

 ريتـأث  افـراد دربـاب آمـوزش دينـي    بـر تعـامالت    نيو منازعات مربوط به د نيد يا رسانه
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و  ميو آموزش را در تعل يريگداي جاديا نهيها زم رسانه«. در حقيقت به بيان الندباي ذاردگ يم
اي به دليـل خطـاب قـرار     مطالب ديني از طريق آموزش رسانه .»كنند يم جاديا ينيد تيترب

دادن مخاطبي كه در سطوح مختلف اجتماعي و فرهنگي قرار دارد، ساده و بدون تكلـف و  
  .شود طب ساخته مينزديك به سليقه مخا

 

  مرور نظري. 4
  باني دروازه 1.4

باني را ابداع كرد. سوليوان و همكاران  ) روانشناس اجتماعي لغت دروازه1947كورت لوين (
بانان را همچون ساير افراد درون سازمان خبري ماننـد سـردبيران كـه     ) دروازه126، 1994(

كننـد. انتخـاب، شـكل     ت، تعريف ميهاي استراتژيك درباره اخبار اس گيري كارشان تصميم
مند است كه طي آن ميلياردها پيام كه در جهـان   دادن، و ارايه محتواي اخبار يك فرآيند نظام

شود و به مخاطبان مشخص در  شوند و به صدها پيام تبديل مي در دسترس است انتخاب مي
 يندهاياز فرا يبرخ براي به رسميت درآوردن باني دروازه هينظررسد.  يك روز مشخص مي

  . )1391(شوميكر،  به وجود آمداخبار  گري و گزارش ينگار روزنامه ياصل
كننـد   بانان سيلي از كلمات و تصاوير را كنترل مـي  هاي خبر هر روزنامه، دروازه در اتاق

، متيوز 1993)، اگرچه ميزان اختيار آنها در گزينش اخبار متفاوت است (دمرز 1950(وايت، 
هاي خبري را در مراحل متفاوتي از فرآيند گـزينش بـاز و    بان دروازه دروازه). چندين 1996

مراتـب اثرگـذاري كـه بـه      ) سلسله1396). شوميكر و ريس (1959كنند (مك نيلي  بسته مي
هـاي   دهد: فـردي، جريـان   انجامد را با پنج عامل فرهنگي توضيح مي توليد محتواي خبر مي

بـان   هاي دروازه كند كه انتخاب ئولوژي. وايت تصديق ميرسانه، سازماني، فراسازماني و ايد
هـاي ارزشـي مبتنـي بـر مجموعـه       متكي بـه قضـاوت  «و » تاحد زيادي ذهني«يك روزنامه 

گرگـور   بان در ارتباط با اخبار است. برنت مـك  دروازه» ها و انتظارات خود تجارب، نگرش
اي، عالقه مخاطبان  سائل فني حرفه) بعدها نشان داد كه فيلترهاي دروازه بانان، م 1997:49(

  گيرد. و مشي دفتر روزنامه را نيز در بر مي
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  سازي برجسته 2.4
گيـريم كـه    برانگيز در نظـر مـي   ما زماني يك مسئله را به عنوان معضل اجتماعي يا تعارض

شوند زماني كه بتوان از آنهـا   هاي جمعي آن را پوشش داده باشند. مسائل با ارزش مي رسانه
 )Cobb and Elder( كـاب و الـدر  ). از نگـاه  1994ه سياسي جست (آنسوالبر و آينگـار،  بهر

) هر مسئله دو وجه دارد و تضـادها  Lang and Lang( )1981( لنگ و لنگ) و 1972/1983(
هـا،   كنند كه برجسته سازي يك فرآيند سياسي است. تـوجهي كـه رسـانه    به ما يادآوري مي
دهند و به برخي ديگر خيـر (هيلگـارنر و    مسائل نشان مي گذاران به برخي عموم و سياست

دهنده قدرت يك فرد يا يك سازمان خاص است.  ). توجه به يك مسئله نشان1988باسك، 
سازي شامل سه مرحله است: اولويت رسانه، اولويت عموم و الويت سياست  فرآيند برجسته

  گذارند.  كه بر يكديگر تاثير مي
هاي جمعي قاعده ارتباطي بين رخدادهايي است كه در  كه رسانه والتر ليپمن معتقد است

افتد و تصاوير اين رخدادها در ذهن مـا شـكل مـي گيـرد. وي در توضـيح       جهان اتفاق مي
شود  هايي كه ديده نمي دانست كه قسمت سازي،  اخبار رسانه را نورافكني مي مفهوم برجسته

ها تقـش اساسـي در هـدايت     گويد رسانه يدهد. هارولد السول م را در معرض ديد قرار مي
) رويكـرد  12- 1: 1385كردن توجه ما به موضوعي خاص را دارنـد. (ديرينـگ و راجـزر،    

هاي  سازي به فهم عميق ما نسبت به جامعه كمك كرده است. اين نظريه تاكيد رسانه برجسته
تمـاعي جلـب   جمعي را از مطالعات اثرات كوتاه مدت رفتاري به تاثيرات بلندمدت اثـر اج 

كند  ) تاكيد مي2018كومز ( ). همچنين مكسول مك42: 1987كرد. (كارج، رزنبالت، ميچاد، 
سازي  عناصر خاصي كه در پوشش يك موضوع و اثرگذاري آن نقش دارند با نظريه برجسته

  است.   دهنده افكار عمومي اند كه خود شكل قابل شناسايي
  

  شناسي  روش. 5
تحليـل  ) 1383:26(كريپندورف شد. كلوس  انجام كمي محتوا تحليل روش به پژوهش اين

هـاي اسـتخراج    روشي تحقيقي است براي گرفتن نتايج معتبر و قابل تكرار از دادهرا محتوا 
نامـد   ميآوري اطالعات  اي از جمع مرحلهرا لي تحليل محتوا زپيكند.  تعريف ميشده ازمتن 

بنـدي بـه    ري عينـي و مـنظم قواعـد مقولـه    ه در آن محتواي ارتباطات از طريق به كـارگي ك
: 1380يابـد (هولسـتي،   تغيير شكل مي ،تواند خالصه و با هم مقايسه شوند اطالعاتي كه مي
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اي متناسـب بـا    هاي كيهان و اطالعات، كدنامه در اين پژوهش، پس از بررسي روزنامه. )13
ه كدگـذاري  اطالعات هر مطلب وارد برگـ  چارچوب نظري و سواالت تحقيق طراحي شد.
در  .گرديدمحاسبات آماري انجام  SPSSافزار  شد و پس از اتمام كدگذاري، با استفاده از نرم

گيري غير  نمونه نيزگيري  روش نمونهو  اين پژوهش، مطبوعات معاصر ايران، جامعه آماري
هـاي خـاص بـه     نااحتمالي هدفمند است كه به مطالعه نوع خاصي از نشريات يا مطالعه زم

). 97: 1381 (رايف و همكاران، پردازد اهميت يا نقش كليدي كه در تاريخ دارند، مي خاطر
كه  85- 1335از سالهاي روز اول ماه محرم هر يك  13گيري،  با استفاده از اين روش نمونه

در بين شيعيان، به عنوان نمونـه تحقيـق    آنشوند و به دليل اهميت  ايام مذهبي محسوب مي
هاي كيهان و اطالعات نيز به دليـل تـدوام انتشـار از سـال      ن روزنامهانتخاب شدند. همچني

در اين پژوهش به منظور  هاي مورد بررسي انتخاب شدند. تاسيس تاكنون به عنوان روزنامه
  استفاده كرديم. سنجش پايايي از فرمول اسكات براي مقياس اسمي

1
 

تر اسـت. زيـرا تعـداد زيـر      ب اعتماد مناسبهاي محاسبه ضري اين روش از ديگر روش
تـر اسـت    گيرد و بدين ترتيـب ضـريب حاصـله دقيـق     ها را نيز در محاسبه به كار مي مقوله

). به صورت موردي درصد توافـق ميـان دو كدگـذار در متغيرهـايي كـه      27:1375(بديعي، 
سـاس سـبك   باشد: بر ا امكان تفسير شخصي ميان كدگذاران وجود دارد، به صورت زير مي

بر اساس موضوع و محور اصلي مطلب درصد توافق  .% به دست آمد100خبر درصد توافق 
  .% به دست آمد75بر اساس كاركرد مطلب درصد توافق  .% به دست آمد89

  
  سواالت تحقيق. 6

هاي اطالعات و كيهان از نظـر سـبك مطلـب تفـاوت      روزنامهمحتواي ديني آيا بين . 1
  معناداري وجود دارد؟

هاي اطالعات و كيهان از نظـر انـدازه مطلـب تفـاوت      روزنامهمحتواي ديني آيا بين . 2
  ؟معناداري وجود دارد

هاي اطالعات و كيهان از نظر محل درج مطلب تفاوت  روزنامهمحتواي ديني آيا بين . 3
  د؟معناداري وجود دار
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ر اصلي مطلب هاي كيهان و اطالعات از نظر موضوع و محو روزنامهمحتواي  آيا بين. 4
  تفاوت معناداري وجود دارد؟

هـاي كيهـان و اطالعـات از نظـر كـاركرد مطالـب تفـاوت         روزنامـه محتواي آيا بين . 5
  معناداري وجود دارد؟

هاي اطالعات و كيهان از نظر برخورداري از عكـس تفـاوت    روزنامهمحتواي آيا بين . 6
 معناداري وجود دارد؟

اطالعـات و كيهـان در دو دوره پهلـوي و جمهـوري     آيا بين محتواي روزنامه هـاي  . 7
 اسالمي از نظر سبك مطلب تفاوت معناداري وجود دارد؟

آيا بين محتواي روزنامه هـاي اطالعـات و كيهـان در دو دوره پهلـوي و جمهـوري      . 8
 اسالمي از نظر موضوع مطلب تفاوت معناداري وجود دارد؟

هـان در دو دوره پهلـوي و جمهـوري    آيا بين محتواي روزنامه هـاي اطالعـات و كي  . 9
  اسالمي از نظر كاركرد مطلب تفاوت معناداري وجود دارد؟

 

  ها . يافته7
 هاي توصيفي داده - الف

بررسي شـده  نسخه اطالعات) روزنامه  59نسخه كيهان و  59( 118، در 1بر اساس جدول 
مربـوط بـه    % مطالب53مطلب يعني  597مطلب ديني استخراج شد كه از اين تعداد  1126

% مطالب مربوط به روزنامه كيهان است. روزنامـه  47مطلب يعني  529روزنامه اطالعات و 
 .% بيشتر از روزنامه كيهان مطالب ديني را پوشش داده است6اطالعات 

 ها بر اساس سال انتشار روزنامه ب به تفكيك روزنامه: توزيع فراواني مطال1جدول 

 روزنامه
  فراواني/
 درصد

  جمع سال انتشار
1335  1345 1355 1365 1375 1385 

 اطالعات
 597 75 110 53 194 85  80  فراواني

 %53.0 %6.7 %9.8 %4.7 %17.2 %7.5  %7.1 درصد

 كيهان
 529 131 178 57 87 49  27  فراواني

 %47.0 %11.6 %15.8 %5.1 %7.7 %4.4  %2.4 درصد

 1126 206 288 110 281 134  107 فراواني جمع
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 %100.0 %18.3 %25.6 %9.8 %25.0 %11.9  %9.5 درصد

مطلب كدگذاري شده در روزنامه اطالعات بيشترين تعداد  597، از  1بر اساس جدول 
 53بـا   1365وط به سال مطلب و كمترين فراواني مرب 194با  1355فراواني مربوط به سال 

مطلب كدگذاري شده در روزنامه كيهان، بيشترين فراواني مربـوط   529باشد. از  مطلب  مي
  باشد. مطلب مي 27با  1335مطلب و كمترين فراواني مربوط به سال  178با  1375به سال 

 و روزنامه زمان انتشار: فراواني و درصد سبك مطلب به تفكيك 2جدول 

 سبك مطلب

  كيهان  اطالعات
  بعد از انقالب  ز انقالبقبل ا  بعد از انقالب  قبل از انقالب

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 %4.9 55 %0.8 9 %4.3 48 %1.1  12  خبر

 %0.7 8 %1.2 14 %0.2 2 %0.7  8 گزارش

 %0.7 8 %0.1 1 %0.3 3 %0.4  4 مصاحبه

 %7.6 86 %2.0 23 %3.9 44 %2.7  30 مقاله/ سرمفاله

 %1.6 18 %0.0 0 %0.6 7 %0.3  3 يادداشت

 %11.9 134 %10.3 116 %9.9 111 %26.8  302 آگهي

 %3.7 42 %0.0 0 %2.0 23 %0.0  0 شعر

 %1.3 15 %0.0 0 %0.0 0 %0.0  0 حديث/ آيه

 %32.5 366 %14.5 163 %21.1 238 %31.9  359 جمع

، سبك خبر، مقاله، يادداشت در روزنامـه اطالعـات بعـد از انقـالب     2بر اساس جدول 
افزايش داشته است در حالي كه از آگهي هاي ديني كاسته شده است. فراواني تمامي سبك 
هاي مطلب در روزنامه كيهان بعد از انقالب افزايش يافته است. كمترين سـبك مطلـب در   

  روزنامه كيهان قبل از انقالب مربوط به يادداشت و مصاحبه است.
با عنوان قبل از انقالب  1355و  1345، 1335سال هاي  5و  4، 3در جدول هاي شماره 

  با عنوان بعد از انقالب كدگذاري شده است. 1385و  1375، 1365و سال هاي 
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  زمان انتشار و روزنامه يكو درصد موضوع مطلب به تفك ي: فراوان3جدول 

 موضوع مطلب

  كيهان اطالعات
  بعد از انقالب  قبل ار انقالب  بعد از انقالب  قبل از انقالب

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 %0.7 8 %0.3 3 %0.4 5 %0.2  2  قرآن

 %1.8 20 %0.1 1 %0.3 3 %0.2  2 وعظ و خطابه

 %4.5 51 %0.4 4 %3.7 42 %0.4  5 بزرگان ديني

 %9.4 106 %1.1 12 %4.0 45 %2.2  25 مدح و ثنا

 %12.0 135 %10.0 113 %10.1 114 %26.6  299 تبليغ ديني

 %3.6 41 %1.4 16 %2.4 27 %1.7  19 روايات

 %0.4 5 %1.2 14 %0.2 2 %0.6  7 سوگواري جهاني شيعيان

 %32.5 366 %14.5 163 %21.1 238 %31.9  359 جمع

، موضوع بزرگان ديني در روزنامه اطالعات بعد از انقـالب افـزايش   3بر اساس جدول 
يافته اما از تعداد آگهي هاي ديني كاسته شده است. در روزنامه كيهان تمامي موضوعات بـه  
جز مراسم هاي بين المللي مسلمانان در سال هاي بعد از انقالب افزايش قابل توجهي داشته 

  است.

 انتشار و روزنامه زمانرد مطلب به تفكيك : فراواني و درصد كارك4جدول 

 كاركرد مطلب

  كيهان  اطالعات
  بعد از انقالب  قبل از انقالب  بعد ازانقالب  قبل از انقالب

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 %1.6 18 %1.8 20 %0.3 3 %2.0  22  وزشيآم

 %17.1 192 %11.1 125 %12.0 135 %27.0  304 تبليغاتي

 %3.8 43 %1.2 14 %2.6 29 %2.6  29 اطالع رساني

 %6.9 78 %0.0 0 %2.8 32 %0.1  1 مدح و ثنا

 %3.1 35 %0.4 4 %3.5 39 %0.3  3 تبليغ سياسي

 %32.5 366 %14.5 163 %21.1 238 %31.9  359 جمع

، قبل از انقالب مطالب بـا كـاركرد آموزشـي و تبليغـاتي درروزنامـه      4بر اساس جدول 
اطالعات فراواني بيشتري داشته است بعد از انقالب كاركرد اطـالع رسـاني، مـدح و ثنـا و     
تبليغ سياسي افزايش يافته است. كاركرد مطالب در روزنامه كيهان در همه زمينه هـا بعـد از   



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   18

 

يافته است، همچنين روزنامه كيهان در مقايسه با اطالعات در سال هاي بعد انقالب افزايش 
  از انقالب تمركز بيشتري بر كاركرد آموزشي داشته است.

  هاي تبييني: داده - ب
هاي اطالعات و كيهـان از نظـر سـبك مطلـب تفـاوت       روزنامهمحتواي آيا بين  :سوال اول

 معناداري وجود دارد؟

  هاي اطالعات و كيهان و سبك مطلب امهبين روزن : تفاوت5جدول 

 سبك مطلب

  نام روزنامه
 كيهان  اطالعات  درصد  جمع كل

 درصد  فراواني  درصد  فراواني

 %11.0 124  %51.6 64  %48.4  60  خبر

 %2.8 32 %68.8 22  %31.3  10 گزارش

 %1.4 16 %56.3 9 %43.8  7 مصاحبه

 %16.3 183  %59.6 109  %40.4  74 مقاله / سرمقاله

 %2.5 28  %64.3 18  %35.7  10 يادداشت

 %58.9 663 %37.7 250  %62.3  413 آگهي

 %5.8 65 %64.6 42  %35.4  23 شعر

 %1.3 15 %100.0 15  %0.0  0 حديث /آيه

 %100.0 1126 %47.0 529  %53.0  597 جمع

  .000:  سطح معناداري  7: درجه آزادي X2 :(70.638a( اسكوئر  كاي

) در درجـه آزادي  70.638اسكوئر  به دست آمده ( و با توجه به كاي 5جدول  بر اساس
هاي كيهان و اطالعات از نظر سـبك مطلـب تفـاوت     درصد اطمينان بين روزنامه 99و با  7

درصد از اخبار كدگذاري شده در روزنامه  51.6معناداري وجود دارد. بر اساس جدول باال، 
درصـد مطالـب    12.1نامه اطالعات چـاپ شـده اسـت.    درصد اخبار در روز 48.4كيهان و 

روزنامه كيهان در قالب خبر منتشر شده است كـه دو درصـد بيشـتر از روزنامـه اطالعـات      
  باشد. مي

درصـد در   69.7ها در روزنامه اطالعات و  درصد از گزارش 31.3گزارش،  32از تعداد 
دوبرابـر بيشـتر از اطالعـات از    روزنامه كيهان به چاپ رسيده است. در واقع روزنامه كيهان 

 48.8هـا در روزنامـه كيهـان و     درصـد از مصـاحبه   56.3قالب گزارش استفاده كرده است. 
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هاي كدگذاري شده  درصد در روزنامه اطالعات منتشر شده است. از ميزان مقاله و سر مقاله
اسـت.  درصـد در روزنامـه كيهـان انتشـار يافتـه       59.6درصد در روزنامه اطالعات و  40.4

هـا را بـه خـود     درصد، يادداشـت  35.7درصد، بيشتر از اطالعات با  64.3روزنامه كيهان با 
%) در روزنامـه اطالعـات   62.3مـورد (  413آگهـي،   663از مجمـوع   اختصاص داده است.

مورد اسـت.   250منتشر شده است كه تقريبا دو برابر تعداد منتشر شده در روزنامه كيهان با 
در روزنامـه كيهـان    64.6ار به چـاپ رسـيده در روزنامـه اطالعـات و     درصد از اشع 35.4
  مورد در روزنامه كيهان منتشر شده است. 15باشد. در قالب حديث / آيات هر  مي

هاي اطالعات و كيهان از نظر اندازه مطلب تفاوت معنـاداري   آيا بين روزنامه: سوال دوم
  وجود دارد؟

  بعات و كيهان و اندازه مطلهاي اطال بين روزنامه : تفاوت6جدول 

  اندازه مطلب
  كيهان  اطالعات

  درصد  جمع  كل
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 %14.7 165 %50.3 83  %49.7  82  كلمه 500بلند بيش از 

 %17.3 195 %57.9 113  %42.1  82  كلمه 500تا  150 نيمتوسط ب

 %68.0 766 %43.5 333  %56.5  433  كلمه 150كوتاه كمتر از 

  100 1126 %47.0 529  %53.0  597  جمع كل
 P. :001  2درجه آزادي:   X2 :(13.933 a (خي دو 

درصد اطمينان بين  99و با  2) در درجه آزادي 13.933اسكوئر  ( و با كاي ،6 در جدول
همچنـين   هاي اطالعات و كيهان از نظر سبك مطلب تفاوت معناداري وجـود دارد.  روزنامه

 15.7نامه اطالعات بلند است، ايـن درصـد بـراي روزنامـه كيهـان      درصد مطالب روز 13.7
درصد مطالـب را در   13.7درصد و روزنامه اطالعات  21.4باشد. روزنامه كيهان  درصد مي

درصد مطالب روزنامه اطالعـات كوتـاه اسـت، درصـد      72.5سايز متوسط منتشر كرده اند. 
  باشد. درصد مي 62.9مطالب كوتاه روزنامه كيهان 

هاي اطالعات و كيهـان از نظـر محـل درج مطلـب      روزنامهمحتواي آيا بين : ال سومسو
  تفاوت معناداري وجود دارد؟
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  هاي اطالعات و كيهان و محل درج مطلب بين روزنامه : تفاوت7جدول 

  محل درج مطلب
  كيهان  اطالعات

  درصد  جمع  كل
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 %6.3 71 %63.4 45 %36.6  26 صفحه اول

 %92.3 1039 %45.6 474  %54.4  565 صفحه  داخلي

 %1.4 16 %62.5 10  %37.5  6 صفحه آخر

  100 1126 %47.0 529  %53.0  597  جمع كل
 P. .007  2درجه آزادي:   X2 :(9.985 خي دو (

درصـد اطمينـان    99و بـا   2) در درجـه آزادي  9.985اسكوئر  ( و با كاي ، 7 در جدول
درصـد   63.4باشـد.  هاي كيهان و اطالعات با محل درج مطلب معنادار مي مهرابطه بين روزنا

درصد مطالب صفحه اول در روزنامه اطالعات  36.6مطالب صفحه اول در روزنامه كيهان و 
درصد مطالب روزنامه اطالعات در صفحات داخلي درج شده است،  94.6درج شده است. 

مطلب در صـفحه   16مطلب  1126باشد. از  درصد مي 89.6اين درصد براي روزنامه كيهان 
مطلب مربوط به روزنامـه   10مطلب متعلق به روزنامه اطالعات و  6آخر درج شده بود كه 

  باشد. كيهان مي
هاي كيهان و اطالعات از نظـر موضـوع و محـور     روزنامهمحتواي آيا بين  :سوال چهارم

  اصلي مطلب تفاوت معناداري وجود دارد؟

  هاي اطالعات و كيهان و سبك مطلب ن روزنامهبي : تفاوت8جدول 

 موضوع و محور اصلي مطلب
  كيهان  اطالعات

  درصد  جمع  كل
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 %1.6 18 %61.1 11  %38.9  7 قرآن

 %2.3 26 %80.8 21  %19.2  5 وعظ و خطابه

 %9.1 102 %53.9 55  %46.1  47 بزرگان ديني

 %16.7 188 %62.8 118  %37.2  70 سوگواري

 %58.7 661 %37.5 248  %62.5  413 تبليغ ديني

 %9.1 103 %55.3 57  %44.7  46 روايات

 %2.5 28 %67.9 19  %32.1 9 شيعيان سوگواري جهاني
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  100 1126 %47.0 529  %53.0  597  جمع كل
 P :000  6درجه آزادي:   X2 :(65.685 ( خي دو

درصد رابطه  99و با اطمينان  6رجه آزادي ) با د65.685اسكوئر  ( و با كاي 8 در جدول
هاي اطالعات و كيهان از نظر موضوع و محور اصلي مطلـب وجـود    بين روزنامه معناداري

درصد  69.2بيشترين درصد فراواني موضوع مطلب درروزنامه اطالعات تبليغ ديني با  دارد.
ترين فراواني موضوعي بيش باشد. درصد مي 1.2و كمترين فراواني مربوط به موضوع قرآن با 

درصد و كمترين درصد فراوانـي موضـوعي    46.9در روزنامه كيهان مربوط به تبليغ ديني با 
  باشد. درصد مي 2.1مربوط به قرآن با 
هـاي كيهـان و اطالعـات از نظـر كـاركرد مطالـب        روزنامهمحتواي آيا بين : سوال پنجم

  تفاوت معناداري وجود دارد؟

  بالعات و كيهان و كاركرد مطالطهاي ا امهبين روزن : تفاوت9جدول 

 موضوع و محور اصلي مطلب
  كيهان  اطالعات

  درصد  جمع  كل
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 %5.6 63 %60.3 38  %39.7  25 آموزشي

 %67.1 756 %41.9 317  %58.1  439 تبليغ ديني

 %10.2 115 %49.6 57  %50.4  58 اطالع رساني (خبري)

 %9.9 111 %70.3 78  %29.7  33 مدح و ثنا

 %7.2 81 %48.1 39  %51.9  42 تبليغ سياسي

  100 1126 %47.0 529  %53.0  597  جمع كل
 P .000  4درجه آزادي:   X2 :(36.761 a (خي دو 

درصـد اطمينـان    99بـا   4) در درجـه آزادي  36.761اسـكوئر  (  و با كـاي  9 در جدول
عات از نظر كاركرد مطلـب تفـاوت معنـاداري    هاي كيهان و اطال توان گفت بين روزنامه مي

درصد مطالب روزنامه اطالعـات كـاركرد تبليـغ دينـي داشـته        73.5همچنين   وجود دارد.
در روزنامه كيهـان   باشد. درصد مي 4.2است. كمترين فراواني مربوط به كاركرد آموزشي با 

ترين فراواني مربـوط بـه   درصد و كم 59.9بيشترين فراواني مربوط به كاركرد تبليغ ديني با 
  باشد. درصد مي 7.2كاركرد آموزشي با 
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هاي اطالعات و كيهان از نظر برخورداري از عكس  روزنامهمحتواي آيا بين  :سوال ششم
  تفاوت معناداري وجود دارد؟

  بين روزنامه ازاطالعات و كيهان و برخورداري از عكس: تفاوت 10جدول 

 برخورداري از عكس
  كيهان  اطالعات

  درصد  مع  كلج
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 %12.9 145 %58.6 85  %41.4  60 دارد

 %87.1 981 %45.3 444  %54.7  537 ندارد

  100 1126 %47.0 529  %53.0  597  جمع كل
 .P .003  1درجه آزادي:   X2 :(9.053 a (خي دو 

درصـد بـين    99ن با اطمينـا  2) در درجه آزادي 9.053اسكوئر  ( و با كاي 10 در جدول
 89.9هاي اطالعات و كيهان و برخورداري از عكس رابطـه معنـاداري وجـود دارد.     روزنامه

درصـد مطالـب    83.9درصد مطالب روزنامه اطالعات بدون عكـس منتشـر شـده اسـت و     
 روزنامه كيهان نيز بدون عكس منتشر شده است.

  اي جداول مقايسه - ج
 عات و كيهان در دو دوره پهلوي و جمهوري اسالميسوال هفتم: آيا ميان روزنامه هاي اطال

  از نظر سبك مطلب تفاوت معناداري وجود دارد؟

: تفاوت ميان روزنامه هاي اطالعات و كيهان در دو دوره پهلوي و جمهوري اسالمي از نظر 11جدول 
  سبك مطلب

 سبك مطلب

  كيهان  اطالعات
  از انقالببعد   قبل از انقالب  بعد از انقالب  قبل از انقالب

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 %4.9 55 %0.8 9 %4.3 48 %1.1  12  خبر

 %0.7 8 %1.2 14 %0.2 2 %0.7  8 گزارش

 %0.7 8 %0.1 1 %0.3 3 %0.4  4 مصاحبه

 %7.6 86 %2.0 23 %3.9 44 %2.7  30 مقاله/ سرمفاله

 %1.6 18 %0.0 0 %0.6 7 %0.3  3 يادداشت

 %11.9 134 %10.3 116 %9.9 111 %26.8  302 آگهي
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 %3.7 42 %0.0 0 %2.0 23 %0.0  0 شعر

 %1.3 15 %0.0 0 %0.0 0 %0.0  0 حديث/ آيه

 %32.5 366 %14.5 163 %21.1 238 %31.9  359 جمع

 P:000 7درجه آزادي:  X2 :(70.638 a ( خي دو

درصد بـين   99با اطمينان  7 آزادي) در درجه 70.638اسكوئر  ( و با كاي 11 در جدول
 در دو دوره پهلوي و جمهوري اسالمي از نظر سبك مطلبهاي اطالعات و كيهان  روزنامه

سبك خبر، مقاله، يادداشت در روزنامه اطالعات بعد از انقـالب   رابطه معناداري وجود دارد
تمـامي سـبك    افزايش داشته است در حاليكه از آگهي هاي ديني كاسته شده است. فراواني

هاي مطلب در روزنامه كيهان بعد از انقالب افزايش يافته است. كمترين سـبك مطلـب در   
  روزنامه كيهان قبل از انقالب مربوط به يادداشت و مصاحبه است.

سوال هشتم: آيا ميان روزنامه هاي اطالعات و كيهـان در دو دوره پهلـوي و جمهـوري    
  داري وجود دارد؟از نظر موضوع مطلب تفاوت معنا اسالمي

: تفاوت ميان روزنامه هاي اطالعات و كيهان در دوره پهلوي و جمهوري اسالمي از نظر 12جدول 
  موضوع مطلب

 موضوع مطلب

  كيهان اطالعات
  بعد از انقالب  قبل ار انقالب  بعد از انقالب  قبل از انقالب

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 %0.7 8 %0.3 3 %0.4 5 %0.2  2  قرآن

 %1.8 20 %0.1 1 %0.3 3 %0.2  2 وعظ و خطابه

 %4.5 51 %0.4 4 %3.7 42 %0.4  5 بزرگان ديني

 %9.4 106 %1.1 12 %4.0 45 %2.2  25 مدح و ثنا

 %12.0 135 %10.0 113 %10.1 114 %26.6  299 تبليغ ديني

 %3.6 41 %1.4 16 %2.4 27 %1.7  19 روايات

 %0.4 5 %1.2 14 %0.2 2 %0.6  7 جهاني شيعيان سوگواري

 %32.5 366 %14.5 163 %21.1 238 %31.9  359 جمع

 P: 000  6درجه آزادي:   X2 :(65.686 a (خي دو 

درصد بـين   99با اطمينان  6) در درجه آزادي 65.686اسكوئر  ( و با كاي 12 در جدول
جمهـوري اسـالمي از نظـر موضـوع     در دو دوره پهلـوي و  هاي اطالعات و كيهان  روزنامه
. موضوع بزرگان ديني در روزنامه اطالعات بعد از انقالب رابطه معناداري وجود دارد مطلب
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افزايش يافته اما از تعداد آگهي هاي ديني كاسـته شـده اسـت. در روزنامـه كيهـان تمـامي       
افزايش قابل موضوعات به جز مراسم هاي بين المللي مسلمانان در سال هاي بعد از انقالب 

  توجهي داشته است.
ي اطالعـات و كيهـان در دو دوره پهلـوي و جمهـوري     هـا  روزنامهنهم: آيا ميان  الوس

  كاركرد مطلب تفاوت معناداري وجود دارد؟ ازنظر اسالمي

سبك  ازنظر ي اطالعات و كيهان در دو دوره پهلوي و جمهوري اسالميها روزنامهتفاوت  :13جدول 
  مطلب

 كاركرد مطلب

  كيهان  اطالعات
  بعد از انقالب  قبل از انقالب  بعد از انقالب  قبل از انقالب

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 %1.6 18 %1.8 20 %0.3 3 %2.0  22  آموزشي

 %17.1 192 %11.1 125 %12.0 135 %27.0  304 تبليغاتي

 %3.8 43 %1.2 14 %2.6 29 %2.6  29 يرسان اطالع

 %6.9 78 %0.0 0 %2.8 32 %0.1  1 مدح و ثنا

 %3.1 35 %0.4 4 %3.5 39 %0.3  3 تبليغ سياسي

 %32.5 366 %14.5 163 %21.1 238 %31.9  359 جمع

 p: 000  4درجه آزادي:   X2 :(36.761 a (خي دو 

درصـد بـين    99با اطمينان  4) در درجه آزادي 36.761اسكوئر ( و با كاي 13 در جدول
در دو دوره پهلوي و جمهـوري اسـالمي از نظـر كـاركرد     هاي اطالعات و كيهان و  نامهروز

قبـل از انقـالب مطالـب بـا كـاركرد       . بر اسـاس جـدول  رابطه معناداري وجود دارد مطلب
آموزشي و تبليغاتي درروزنامه اطالعات فراواني بيشتري داشته است بعد از انقالب كـاركرد  

بليغ سياسي افزايش يافته اسـت. كـاركرد مطالـب در روزنامـه     اطالع رساني، مدح و ثنا و ت
كيهان در همه زمينه ها بعد از انقالب افزايش يافته است، همچنين روزنامه كيهان در مقايسه 

  با اطالعات در سال هاي بعد از انقالب تمركز بيشتري بر كاركرد آموزشي داشته است.
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  گيري نتيجهبحث و . 8
هاي كيهان و اطالعات در  يسه تطبيقي محتواي مطالب ديني روزنامهمقا با هدفاين پژوهش 
نگـاري دينـي در    پرداخت تا به فهم اين مهم نايل آيد كه روزنامه 1335- 85 هاي محرم سال
براي پاسـخ  . ساختار و محتوا چه تحولي كرده استلحاظ ها در اين دو روزنامه از  اين سال

مطلـب   1126روزنامه بررسي شدند و تعـداد  نسخه  118به شش سوال تحقيق در مجموع 
هاي كيهان و اطالعات و سبك  دهد كه ميان روزنامه ها نشان مي ديني كدگذاري شد. بررسي

درصد اطمينان، موضـوع و محـور    99با  7) در درجه آزادي 70.638اسكوئر ( مطلب با كاي
درصـد اطمينـان،    99و با اطمينـان   6) با درجه آزادي 65.685اسكوئر ( اصلي مطلب با كاي
درصـد اطمينـان، انـدازه     99بـا   4) در درجـه آزادي  36.761اسكوئر ( كاركرد مطلب با كاي

درصد اطمينان، انتشار عكـس و   99و با  2) در درجه آزادي 13.933اسكوئر ( مطلب با كاي
درصـد و محـل درج مطلـب بـا      99با اطمينـان   2) در درجه آزادي 9.053اسكوئر ( با كاي
  درصد اطمينان، رابطه معناداري وجود دارد. 99و با  2) در درجه آزادي 9.985وئر (اسك كاي

انـد.   هر دو روزنامه اطالعات و كيهان در انتشار مطالب ديني تقريبا سهم برابـري داشـته  
يكـي از   .% بيشتر از روزنامه كيهان مطالب دينـي را پوشـش داده اسـت   6روزنامه اطالعات 

سازد، الگوي انتشار مطالب ديني پيش و  ن را از اطالعات متمايز ميمواردي كه روزنامه كيها
است. روزنامه كيهان تا پـيش از انقـالب بـه خصـوص در سـال       57 پس از انقالب اسالمي

سهم كمتري از مطالب ديني را نسبت به روزنامه اطالعات، برجسـته سـاخته اسـت.     1335
  روزنامه كيهان مطالب بسيار كمـي   الميدو سال قبل از انقالب اس 1355براي مثال در سال 

منتشر كرده در حالي كه اطالعات در همان سال دو برابر بيشـتر از روزنامـه كيهـان مطلـب     
كند تا جايي كه اين روزنامه  ديني را چاپ كرده است؛ اما پس از انقالب اين رويه تغيير مي
(بعد  1365كند؛ و از سال  مي اشعار و احاديث مذهبي را به عنوان ژانري مجزا وارد روزنامه

شودكه  افزايش قابل توجهي در تعداد اخبار با محتواي مذهبي در آن مشاهده مياز انقالب) 
  باشد. اين موضوع در روزنامه اطالعات برعكس مي

اي در انتشار مطالـب دينـي   هر دو روزنامه كاهش قابل مالحظههمچنين  1365در سال 
را شايد بتوان جنگ ايران و عراق و اوضاع خاص سياسي آن  اند كه يكي از داليل آنداشته

دوره دانست. روزنامه كيهان در ژانر يادداشت، مقاله، سرمقاله و گـزارش فراوانـي بيشـتري    
نسبت به اطالعات داشته است و به همين دليل نيز هم كاركرد آموزشي اين روزنامه بيشـتر  
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ر خبر و آگهي بـه چـاپ رسـانده اسـت و     است، در مقابل اطالعات عمده مطالب را در ژان
هاي ديني در هر دو روزنامه  كاركرد خبري و تبليغ ديني و سياسي در آن بيشتر است. آگهي

هاي فشرده قـرآن   رساني زمان و مكان برگزاري مراسم مذهبي، معرفي كتب و لوح به اطالع
وعات، تبليـغ  اختصاص يافته است. آنچه بيشتر در روزنامه كيهان منتشر شـده اسـت موضـ   

نكته قابل توجه ديگـر ايـن اسـت كـه موضـوعاتي       .ديني، سوگواري و روايات بوده است
 ؛المللي مسلمانان بازتاب كمتري داشته اسـت  هاي بين خطابه و مراسم ،همچون قرآن، وعظ

در يكي از (بعد از انقالب)  1385و  1365و (قبل از انقالب)  1335براي مثال در سال هاي 
نامه هيچ مطلبي با اين محتوا به چـاپ نرسـيده اسـت كـه خـود بـر اهميـت و        اين دو روز

نگار ديني براي توليد محتوا، تشخيص مسئله ديني و تحليل آن در  ضرورت حضور روزنامه
  مطبوعات دارد.
دهد كه  در ايران در دو دوره از تاريخ نشان مي عملكرد اين دو روزنامه قديميشش دهه 

دارد و در هر دوره با توجه   ها جايگاه مهمي محتواي ديني در آن به صورت سنتي مطالب با
تـوان   مـي هـر دو  به رخدادها و شرايط سياسـي و اجتمـاعي آن، تغييـرات معنـاداري را در     

مشاهده كرد. روزنامه ها با توليد محتواي مطالب، معنايي را در ذهن خواننده ايجاد مي كنند 
نگاري دينـي   در بحث روزنامه »بودنبام«طور كه  د. همانتاثير مي گذار آنهاكه بر جهان بيني 

هاي ايـن   اشاره مي كند، موضوعات ديني در روزنامه ها با گذشت زمان تغيير مي كند، يافته
دهد عالوه بر تغيير موضوع مطالب ديني در مطبوعات، كـاركرد و سـبك   پژوهش نشان مي

دهد كـه   كيهان و اطالعات نشان ميمطالب نيز دچار تحول شده است. مقايسه تطبيقي ميان 
روزنامـه   .هر دو روزنامه بعد از انقالب مطالب با كاركرد آموزشـي كـاهش يافتـه اسـت    در 

هيچ مطلبي با كاركرد آموزشي چاپ نكرده اسـت  (بعد از انقالب)  1365اطالعات در سال 
اما بعد از آن است؛  داشتهمطلب با اين كاركرد  12در حالي كه روزنامه كيهان در همان سال 

اند. در زمينه كاركرد تبليغات ديني دو روزنامه  هر دو روزنامه رويكرد مشابهي در پيش گرفته
اند، روزنامه اطالعات بعـد از انقـالب از تعـداد مطالـب بـا       ر حركت كردهگبرخالف يكدي

و رسـاني در هـر د   است. كاركرد اطـالع  دهروزنامه كيهان افزايش دا ليكاركرد ديني كاسته و
به بيشـترين ميـزان خـود رسـيده اسـت. همچنـين       بعد از انقالب) ( 1385روزنامه در سال 

بيشترين ميزان آن و پيدا كرده است چشمگيري كاركرد تبليغ سياسي بعد از انقالب افزايش 
از ميزان آن كاسته شده  1385در سال . اين رقم بوده است 1375در هر دو روزنامه در سال 

  است.
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اند، كـاركرد آموزشـي    ها عنوان كرده السول و رايت درباره كاركرد رسانه بر اساس آنچه
هاي بعد از انقالب كاهش يافتـه اسـت. در واقـع در زمينـه مطالـب دينـي        در سالها  رسانه

اين در حالي اسـت كـه در    ؛اند رساني و تبليغ سياسي تمركز كرده بر اطالعبيشتر ها  روزنامه
اسـتفاده كننـد و همچـون    هـا  ها از قدرت رسانه  رود روزنامه ينگاري ديني انتظار م روزنامه

هاي مذهبي با آموزش به آگاهي عموم بيفزايند. تغيير در سبك مطلب  عالمان ديني در مكان
هاي اطالعات و كيهان به صورت همزمان قابل مشاهده است براي مثال هر چـه از   روزنامه

بر و سرمقاله در هر دو روزنامـه افـزايش   كنيم، فراواني خ رو به جلو حركت مي 1335سال 
  يادداشت و مصاحبه كمترين فراواني را داشته است.گزارش، يافته است در حالي كه سبك 

 ؛يافـت افـزايش  مطالب كوتاه  مطالب بلند نسبت بهدر روزنامه اطالعات بعد از انقالب 
كـاهش و مطالـب    اين فراواني در روزنامه كيهان برعكس است به اين معني كه مطالب بلند

هاي بعد از انقالب  . بررسي محل درج مطلب نشان مي دهد كه در ساليافتكوتاه افزايش 
مطالب بيشتري در صفحه اول به چاپ رسيده است كه اين ميزان بيشتر در روزنامه كيهان به 

خورد. مطالب صفحات داخلي روندي يكسان داشته است و مطالب صفحه آخـر   چشم مي
اطالعـات عكـس بـه همـراه     روزنامـه  ت. همچنين روزنامه كيهان بيشـتر از  كاهش يافته اس

 هاي ديني منتشر كرده است. مطالب ديني و يا به صورت جداگانه عكس

اسـت،   نگـاري دينـي تـاكنون صـورت گرفتـه      عمده پژوهش هايي كه در حوزه روزنامه
ي و يا تلويزيـون  سايت هاي خبر بررسي اين ژانر در بستر فضاي آنالين اينترنت مانند وب

انجام شده است پژوهش حاضر ضمن بررسـي ايـن ژانـر در روزنامـه بـه عنـوان يكـي از        
ترين وسايل ارتباط جمعي در دنيا، سير تغييرات آن را نيز در دوره معاصر ايـران بـراي    مهم

  اولين بار مطالعه كرده است.
هاي اطالعات و كيهـان   اي شدن دين روزنامه توان گفت بر پايه نظريه رسانه در پايان مي

هـاي   هاي ديني و سياسي تبديل شدند و تبليـغ و آمـوزش فعاليـت    به تريبوني براي فعاليت
اي به خود گرفتند. اين دو روزنامـه بـر اسـاس     ديني به واسطه اين دو روزنامه شكل رسانه

ـ  منطق رسانه ه اي كه خلق معنا براي مخاطبان است به رخدادهاي ديني اهميت بخشيدند و ب
  .ندمنبع اصلي گردش و انتشار نمادهاي مذهبي در جامعه تبديل شد

اي بين مطبوعات دو دوره پهلوي  هاي اين پژوهش، انجام مطالعه مقايسه با توجه به يافته
سياسـي در قالـب    - و جمهوري اسالمي با موضوع محتواي ديني به عنوان امري اجتمـاعي 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   28

 

نگاران ديني با  راي آموزش و تربيت روزنامههايي ب پژوهشي جديد و همچنين برگزاري دوره
 شود. توجه به اهميت و حساسيت ژانر روزنامه نگاري ديني، پيشنهاد مي
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