پاتریك ئایزنلۆر
وەرگێڕانی :كارزان كاوسێن

بەمیدیاییکردنی ئایین و
ئیسالمی سەر تەلەڤزیۆن

ئەبستراكت

هەنوكــە بینــەری بــە میدیاییبوونــی ئایینیــن كــە شــێوە بــە

ئــەم بابەتــە دەپرژێتــە ســەر جارێكــی تــر بیركردنــەوە لــە

دامــەزراوە و نەریــت و پ ـراوە دینییــەكان دەداتــەوە .بــە

ئاییــن و میدیاتیزەكــردن لــە ڕێگــەی جیاوازیكــردن لەنێوان
دوو یەكرتبــڕی ئاییــن و میدیا ،ئایینی گشــتی و نێوانگیریی
ئایینــی .مــن پێــم وایــە هــەر كاتێــك گۆڕانكارییەكــی
ئایینــی ڕوودەدات كــە دەشــێ بــە شــێوەیەكی بــە
كەڵــك وەك میدیاتیزەكــردن (بەمیدیاییکــردن) ناودێــر
بكرێــت ،دەشــێ وەك كاریگەرییەكــی بەرەنجامــی
كارلێكــی نێــوان ئــەم دوو ڕەهەنــدە دەرك بكرێــت .بــە
فراوانكردنــی دیبەیــت لەســەر دیــن و میدیاتیزەكــردن
لەودیــو كۆنتێكســتەكانی باكــووری ئەتالنتیكــی مەســیحی،
مــن دوو منوونــەی تەلەڤانجەڵیــزم (باڵوکردنــەوەی
بانگــەواز لــە ڕێگــەی تەلەفزیۆنــەوە) لــە هیندســتاندا
بــەراورد دەكــەم بــۆ ئــەوەی رشۆڤــەی هەمەڕەنگیــی
سیســتەمەكانی دینــی گشــتی و نێوانگیریــی دینــی بكــەم
تەنانــەت لەنــاو هەمــان نەریتــی دینــی و زەمینــەی
هەرێامیەتیــدا .شــیكردنەوەكەی مــن هەڵســەنگاندنێكی
میدیاتیزەكــردن ،وەك گریامنەیەكــی دیــن لەژێــر
ئامڕازێكــی ناپەیوەندیــداری میدیــادا بــە ڕادەیەكــی
بەرچــاو ئاڵــۆز دەكات ،ئامــاژە دەدات بــە رسوشــتی تــەواو
ناڕێكــی وەرچەرخانــی دینیــی پەیوەندیــدار بــە میدیــا و
ماڵیكردنــی بەردەوامــی پ ـراوە میدیاییــە هاوچەرخــەكان
لەنــاو پارادایمــە دینییــە بونیادگرتووەكانــدا.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا ،بایەخدانێكــی زۆر هەبــووە
بــە وەرچەرخانــی ئاییــن لــە فــەزای پــراوە میدیاییــە
نوێیەكانــدا .لــە هەوڵێكــدا بــۆ دەرككردنــی شــیكاری بــەم
وەرچەرخانانــە ،ژمارەیــەك لــە ئەكادیمــی گوتوویانــە ئێمــە
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میدیاییكــردن وەك پرۆســەیەكی گۆڕانكاریــی كۆمەاڵیەتــی
و كەلتــووری بــە شــێوازی جیاجیــا پــەی پێــراوە .بــە
گوێــرەی هەندێــک لــە لێكۆڵــەران ،میدیاتیزەكــردن واتــە
فۆرمــات و دامەزراوەكانــی میدیــای هاوچــەرخ پەیتــا
پەیتــا زیاتــر شــكڵ و شــێوە بــە الیەنەكانــی تــری ژیانــی
كۆمەاڵیەتــی و كولتــووری پێكدێنــن .بــە پێــی ئــەم
تێگەیشــتنەی میدیاتیزەكــردن ،سیاســەت و كۆمەڵگــە
بــە گوێــرەی لۆژیكــی ســرەكتۆری و دامەزراوەیــی
میدیــا ڕێكدەخرێنــەوە .الیەنگیــری ســەرەكیی تێــزی
میدیاتیزەكردنــی دیــن (ســتیگ هجارڤــارد) ،ئەمــە
بــە گرتنەخــۆی دامــەزراوە و پــراوە دینییــەكان لەژێــر
«لۆژیكــی میدیــا»ی دامەزراوەیــی فۆرمــە نوێكانــی میدیــا
لەقەڵــەم دەدات .لەالیەكــی تــرەوە ،لێكۆڵەرانــی تــر
جەختیــان لــەوە كردۆتــەوە كــە میدیاتیزەكردنێكــی وەهــا
بریتییــە لــە مێتــا پرۆســەیەك كــە لــە ڕێگــەی خســتنەڕووی
گۆڕانــكاری لــە ســرەكتۆرەكانی پەیوەندیكردنــدا
كاریگــەری دەخاتــە ســەر دیــن ،لــە كاتێكــدا كــە ئەوانیــر
میدیاتیزەكردنــی دینیــان وەك بەرەنجامێكــی كارلێكــی دوو
ســەرە لەنێــوان ڕووبەرەكانــی میدیــا و دینــدا پیشــانداوە.
مــن لــەم بابەتــەدا ،ســۆراخی لەبەرچاوگرتنــەوەی بــە
میدیاییكردنــی دیــن دەكــەم .من لــە ڕێگــەی جیاوازیكردن
لەنێــوان دوو ڕەهەنــدی یەكرتبــڕی میدیــا و دیــن ئەمــە
ئەنجــام دەدەم .ئەمانــە بریتیــن لــە دیــن لــە فــەزای
گشــتیدا و نێوانگیــری دینــی كــە مــن بــە هۆیانــەوە لــە
پرۆســەكانی كارلێــك لەنێــوان بكەرانــی مرۆیــی و ئاســان
هاوشــانی ئــەو دامــەزراوە و دەســەاڵتانە تێدەگــەم كــە

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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ڕاگیریــان دەكــەن .بەتایبــەت ئــەو ڕەهەنــدەی دواییــان

هەمــان شــێوە هاوبەشــییەكە لــە فراوانكردنــی دیبەیتــدا

ســەرنج بــەرەو لێكجیانەبوونــەوەی بنەڕەتییانــەی دیــن و

لەســەر میدیاتیزەكردنــی دیــن لەودیــو كۆنتێكســتەکانی

میدیــا ڕادەكشــێن ،خاڵێــك كــە پێویســتە بــۆ مشــتومڕێكی

ئەتالنتیكــی باكــوور و مەســیحی كــە تاكــو ئێســتا بــە

میدیاتیزەكردنــی دیــن لەمــڕۆدا لەیادمــان مبێنێــت .بــۆ

شــێوەیەكی بەرچــاو لــەم دیبەیتــەدا هەبــووە .ئەمــە بــەم

رشۆڤەكردنــی هــەر ئەرگومێنتێــك ،مــن بەراوردێــك

شــێوەیە یارمەتیــدەر دەبێــت بــۆ ڕوونكردنــەوەی ئــەوەی

لەنێــوان دوو منوونــەی تەلەڤانجەڵیزمــی ئیســامی

ئاخــۆ میدیاتیزەكردنــی دیــن تەنیــا دیاردەیەكــی كۆمەڵگــە

دەكــەم لــە هیندســتاندا .هەرچەنــدە منوونەكانــی مــن

پۆســت مەســیحییەكانە ،بــە تایبــەت لــە ئەوروپــای

هەردووكیــان پەیوەندییــان بــە ئیســامەوە هەیــە لــە

باكــوور ،یــان پرۆســەیەكی كێشــەی جیهانیــی فراوانــرە.

هەمــان كۆنتێكســتی هەرێامیەتیــدا ،ئەمانــە نێوانــە
پەیوەندیــی جیــاواز لەنێــوان ئــەم دوو دیــوە بنەڕەتییــەی

بە میدیاییكردن لە بەرانبەر نێوانگیریدا

كرۆكــی میدیــا و دیــن پیشــان دەدەن كــە ئاســت و

جیاوازییەكــی گرنــگ لەنێــوان تێگەیشــتنە جیاجیاكانــی

ئاڕاســتەی وەرچەرخانــی دینــی جیاجیــای لێدەكەوێتــەوە.

میدیاتیزەكردنــدا دەكەوێتــە نــاو ئــەو پرســیارەی ئاخــۆ

لەبریــی جەختكردنــەوە لــە وەرچەرخانێكــی گشــتیگیری

ئــەو گۆڕانكارییــە كۆمەاڵیەتــی و كەلتوورییانــەی كــە

دیــن لــە ڕێگــەی میدیاتیزەكردنــی ئــەوەی دووەمیــان،

میدیاتیزەكــردن دەهێنێتــە كایــەوە تەنیــا لــە مۆدێرنیتــەی

مــن وەهــای دەبینــم كــە میدیاتیزەكــردن بــە شــێوازگەلی

دواییــدا بوونــی هەیــە یــان لە ســەردەمانی تریشــدا بوونی

جیاجیــا لــە سەرانســەری كۆنتێكســتە دینییەكانــدا خــۆی

هەبــووە .كاتێــك هەنــدێ نووســەری وەكو كرۆتــز ()2009

دەنوێنێــت .ئاخــۆ قســەكردن لــە بــارەی میدیاتیزەكردنــی

پێیــان وایــە میدیاتیزەكــردن ،لەوانــەش میدیاتیزەكردنــی

دیــن بەكەڵكــە یــان نــا ،بەنــدە بــە كارلێكەكانــی

دیــن بــە درێژایــی مێــژوو ڕوویــداوە ،لوندبــی ()2009

نێــوان دینــی گشــتی و نێوانگیریــی دینــی بــە زەمینــە

جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە میدیاتیزەكــردن «ئاماژەیــە

دیاریكراوەكانــدا .گرنگیــی گەشــەكردووی میدیــای

بــە گۆڕانكاریــی كۆمەڵگەیــی لــە كۆمەڵگــە مۆدێرنــە

هاوچــەرخ لــە كۆنتێكســتە دینییەكانــدا پەیوەنــدی

هاوچەرخــەكان و ڕۆڵــی میدیــا و پەیوەندیكردنــی

هەیــە بــە ئاســتە جیاجیاكانــی گۆڕانكاریــی دینــی .ئەمــە

نێوانگیركــراو لــەم وەرچەرخانانــەدا» .تەركیــز لەســەر

لــە هەنــدێ زەمینــەی دینیــدا پەیوەندیــی هەیــە بــە

هاوچــەرخ بــە هەمــان شــێوە تایبەمتەندییەكــی

وەرچەرخانــە دینییــە گرنگــەكان ،لەكاتێكــدا كــە ســەر

تێگەیشــتنی هجاڤــاردە لــە میدیاتیزەكردنــی ئاییــن وەك

دەكێشــێت بــۆ ماڵیكردنــی پــراوە میدیاییــە نوێــكان

دیاردەیەكــی مۆدێرنــی درەنــگ لــە كۆمەڵگــە پۆســت

لەنــاو كۆنتێكســتە دینییــەكان بــە گۆڕانكارییەكــی

پرۆتێســتانتەكانی باكــووری ئەوروپــادا .لــەم تێڕوانینــەدا،

دینــی كەمــەوە لــە كۆنتێكســتەكانی تــردا .تەركیــزی

وابەســتەیی زیادبــووی ئاییــن بــە میدیــا سەریكێشــاوە

مــن لەســەر ئیســام لــە هیندســتانی هاوچەرخــدا بــە

بــۆ وەرچەرخانــی قووڵــی دەســەاڵتی دینــی دوور لــە

دامــەزراوە دینییــە ســێنرتاڵەكان و بــەرەو بەتاكەكەســی

بەیەكداچوونــی دیــن و میدیــا مــەرج نییــە نیشــانەیەكی

كردنــی دیارتــری مەیل و ئەزموونــە دینییەكان شانبەشــانی

الوازبــوون برەوپەیداكردنــی ئــەوەی یەكەمیــان بێــت.

الوازبوونــی فۆرمــە بەدامەزراوەیــی بووەكانــی دیــن.

ســەرباری ئەمــەش ،بــە پێچەوانــەی بیرۆكــەی هجارڤــارد

ئەمــە هاوشــانە لەگــەڵ ســەرهەڵدانێكی ئــەو شــتەی

لەمــەڕ شــوێنگرتنی تاكالیەنــەی دیــن لەژێــر لۆژیكــی

هجاڤــارد پێــی دەڵێــت «ئایینــی بــاو» لەكاتێكــدا كــە

میدیــادا ،الیەنگیرانــی «روانگــەی نێوانگیــری» تێبینــی

بابــەت و ســیمبۆلە دینییــەكان پەیتــا پەیتــا زیاتــر لەگــەڵ

ئــەوە دەكــەن كــە پەیوەندییــە ناوەكییەكانــی نێــوان دین

كەلتــووری بــاو لــە میدیــادا تێكــەڵ دەبــن ،كــە وەك

و میدیــا دەشــێ بەهەمــان شــێوە وەك بناغەیــەك بــۆ

ســەرچاوەی بنەڕەتــی زانیــاری لەبــارەی دینــەوە شــوێنی

كاریگەرییــە دووالیەنەییەكانــی نێــوان دیــن و میدیــا كار

دامــەزراوە دینییــەكان دەگرنــەوە.

بــكات .بەهەمــان شــێوە ،بــە پێچەوانــەی تیۆردانەرەكانی

بــە دژوەســتانەوە لەبەرانبــەر ئایدیــای «دیــن پەیتــا

میدیاتیزەكردنــی «لۆژیكــی میدیــا» ،ئــەوان جەختیــان

پەیتــا زیاتــر لەژێــر لۆژیكــی میدیــادا شــوێن دەگرێــت»،

لــەوە كردۆتــەوە كــە چــۆن تیۆلــۆژی و نەریتــە دینییەكان

لێكۆڵەرانــی تــر لــە بوارەكانــی توێژینــەوە دینییــەكان،

ئایدیاكانــی بەكارهێنەرانــی میدیایــان لەمــەڕ ئــەوەی

ئەنرتۆپۆلــۆژی و فەلســەفەدا ئاماژەیــان بــە پەیوەندییــە

میدیــا چییــە و چــی بەرجەســتە دەكــەن پێكهێنــاوە.

ناوەكییەكانــی نێــوان دیــن و میدیــا كــردووە كە هەمیشــە

ئــەم ڕوانگەیــە بــە گوێــرەی كــۆدری ( )2008نــەك تەنیــا

لــە بنچینــەی دامــەزراوە و پـراوە دینییەكانــدا بــوون .ئەم

خاڵــی هاوبەشــی لەگــەڵ پارادایمــی «نێوانگیــری»دا

پەیوەندییانــە بەشــێوەیەكی تایبــەت لــە كارلێكــی نێــوان

زۆرە و پەیوەندییەكــی دیالێكتیــك لەنێــوان میدیــای

مرۆڤــەكان و پــاش ژیانــدا ئاشــكران كــە بەشــێوەیەكی

بەدامەزراوەییبــوو و فەزاكانــی تــری ژیانــی كۆمەاڵیەتیدا

پێویســت بەكارهێنانــی میدیــا وەك وێنــەكان ،لەوانــەش

دەخەنــەڕوو ،بەڵكــو تەنانــەت بیرۆكــەی «ماڵیكــردن»ی

وێنــە بەرهــەم هێــراوەكان ،زمانــی قســەكردن و چــاپ،

میدیــا لەنێــو زەمینــە كەلتــووری و كۆمەاڵیەتییــە پێشــر

كەرەســتە پیــرۆزەكان ،بەرهەمهێنانــەوەی دەنگــی و

دروســتبووەكاندا دەهێنێتــە یــاد .ئەگــەر بــۆ لێكۆڵەرانــی

لــە جیهانــی هاوچەرخــدا ڕســتێكی تــەواوی میدیــای

دینــی ،جیانەبوونــەوەی دیــن لــە میدیــا بــەم دواییە وەك

بیرناو-بیــراوی دیجیتاڵــی پاڵپشــتكراو بــە ئینتەرنێــت

بابەتێكــی ســەرەكی ســەریهەڵدابێت ،جەختیــان لــەوە

دەگرێتــەوە .وەك دەیڤــد مــۆرگان ( )2011وتوویەتــی،

كردبێتــەوە كــە چــۆن لــە ڕوانگەیەكــی فینۆمینۆلۆژییــەوە

«ئەگــەر میدیاتیزەكــردن گۆڕانكارییەكــی میدیایــی دیــن

میدیــا توانــا بــە ئەزمــوون و هەســت دینییــەكان دەدات،

بێــت ،ئایــا نابێــت ئێمــە كــۆك بیــن لەســەر ئــەوەی

ئەمــە بەهەمــان شــێوە بووەتەهــۆی ســەرنجێكی زۆر

پێشــریش چەنــد جارێــك ڕوویــداوە؟» لــە هەر ئاســتێكدا

لەســەر ئــەوەی چــۆن گۆڕانكارییــەكان لــە مەتریاڵیتــی

بێــت ،ئــەم هێڵــەی توێژینــەوە ئامــاژەی ئــەوە دەدات كە

میدیایەكــی وەهــادا بەهەمــان شــێوە گوزارشــتە لــە
وەرچەرخانــە دینییــەكان.
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ئایین لە فەزای گشتی و نێوانگیریی ئایینی

توێژینــەوە لەبــارەی دیــن و فــەزای گشــتی لێــرەوە

ئاییــن وەك بەشــێكی دانەبــڕاوی فــەزا گشــتییە

ڕۆشــنایی خســتۆتە ســەر ســێنرتاڵیتی پــراوە میدیاییــە

هاوچەرخــەكان و پــراوە و ئەزموونــە دینییــە
هاوچەرخــەكان بەشــێوەیەكی قــووڵ بەهــۆی
باڵوبوونــەوەی نێوانگیرك ـراوی گوتــار و وێنــە دینییــەكان
پێكهاتــووە .ئــەو تێبینییــەی كــە دەڵێــت بزاڤــە دینییــە
هاوچەرخــەكان ئــەو مۆدانــەی مۆبیلیزەكــردن و
كارلێــك بــەكار دێنــن كــە تایبەمتەندیــی فــەزا گشــتییە
مۆدێرنەكانــن ،تێڕامانــی بەنرخــی بــۆ داینامیكــی دینــی
ئەمڕۆكــە لــێ كەوتۆتــەوە .تایبەمتەندییــە ســەرەكییەكانی
فــەزا گشــتییەكان ،وەك كۆمەاڵیەتیبوونــی غەریبــە

هاوچەرخــەكان بــۆ تێگەیشــن لــە دیــن لــە جیهانــی
هاوچەرخــدا .لەهەمــان كاتــدا ،ســۆراخكردنێكی
ڕوولەگەشــەی پایــەدار هەبــووە بــۆ ئــەو شــتەی هەنــدێ
كــەس پێیــان وتــووە پەیوەندییــە ناوەكییــەكان لــە نێــوان
ئاییــن و میدیــادا .ئــەو لێكۆڵەرانــەی كــە كەوتوونەتــە
ژێــر ئیلهامــی ئــەو شــتەی هەندێــك پێــی دەڵێــن
«ئاراســتەگۆڕینی میدیــا» لــە توێژینــەوەی ئایینــدا،
بــە مانایەكــی بەرتەســكرت تاووتوێــی نێوانگیــری دینــی
دەكــەن ،وەك پرۆســەیەكی كارلێــك لەنێــوان بكەرانــی

لــە ڕێگــەی باڵوبوونــەوەی ڕۆتینــی گوتــار و وێنــەكان
لەودیــو هێڵــی ڕووبــەڕوو و هاوكاتبوونــی گوتــاری كەســی
و ناكەســی لــە گوتــاری گشــتیدا ،گرنگیــی ســەرەكی
تێگەیشــتنن لــە دیــن لەمــڕۆدا .توێژینــەوە لەبــارەی
دیــن لــە فــەزای گشــتیدا بەهەمــان شــێوە بووەتەهــۆی
ڕەخنەگرتــن لــە بیرۆكــە پاڵێوراوەكانــی دیــن لــە ڕێگــەی
پیشــاندانی ئەمــەی كــە چــۆن دیــن لەگــەڵ ڕیــكالم و
ســەرگەرمیدا تێكــەڵ دەبێــت بــە ڕۆشــنایی خســتنە ســەر
گرنگیــی هەســت و هۆگرییــە ڕۆحییــەكان بــۆ پــراوە و
شوناســە دینییــەكان .توێژینــەوە لەســەر بــازاڕە دینییــەكان
بەهەمــان شــێوە پیشــانیداوە كــە چــۆن باڵوكردنــەوەی
گشــتیی گوتــار و وێنــە دینییــەكان لــە كۆنتێكســتەكانی
كێبڕكێــی تونــد دا دەردەكەوێــت كــە لەگــەڵ ئیشــكردنی
بــازاڕە كەپیتالیســتییەكاندا بەردەوامــە ،لەكاتێكــدا كــە
دیــوی پەیوەندیــداری ئــەم یەكرتبــڕە لەنێــوان لۆژیكــی
بــازاڕی كەپیتالیســتی و چاالكگەرایــی ئایینــی هاوچەرخــدا
بریتییــە لــە هەوڵێــك بــۆ «بــە برانــد كردنــی دیــن».

(زاکیر نایک) یەکێکە لە
دیارترین ڕووخسارەکانی
تەلەڤانجەلیزمی ئایینیی
ئیسالمی لە جیهاندا و
لە الیەن دەوڵەتانی وەک
ئیمارات و سعودیەوە
پشتیوانی دەکرێت

مرۆیــی و پــاش ژیانــی دینــی .ئەمــەش هەرچۆنێــك

دینــی تەركیــز دەخەنــە ســەر كارلێكەكانــی نێــوان مــرۆڤ

درك بكرێــت ،بەشــێوەیەكی بــێ قەیــد و مــەرج میدیــا

و ئاســان یــان بكــەرە ڕۆحییــەكان تــا ڕادەیەكــی زۆر

لەگــەڵ دیــوە تەكنۆلــۆژی و دینییەكەیــدا تێكــەڵ دەكات.

دەكەونــە نــاو پانتایــی پــەی پێنەب ـراو .لەگــەڵ ئەوەشــدا،

ئاییــن لێــرەدا وەك پرۆســەیەكی جێبەجێــكاری ئاڵوگــۆڕی

ئــەم دوو جــۆرە كارلێكــە بەیەكــەوە گرێبەنــدن .لــەم

پەیوەنــدی درك دەكرێــت كــە خەڵكــی دەبەســتێتەوە

بابەتــەدا ،مــن ســۆراخی هاوپەیوەندییــان دەكــەم ،بــەو

بــە پانتاییــە ڕۆحــی یــان ئاســانییەكان ،پرۆســەیەك كــە

ئامانجــەی بگەمــە بونیادنانەوەیەكــی میدیاتیزەكردنــی

زۆرجــار پانتاییەكــی فراوانــی هەســتەكان دەگرێتــەوە.

ئاییــن .هــەردوو ئــەم ڕەهەندانــە هەســتیارن بەرانبــەر

لێــرەوە «فۆرمــە هەســتییەكان» وەك فۆرمێكــی كارلێكــی

پەیوەندیــی نێــوان میدیــا و فۆرمەكانــی تــری گۆڕانكاریــی

ئاســانكراو ڕۆڵێكــی پێشــەنگ دەبینــن لــە ئایینــدا.

كۆمەاڵیەتــی ،ئایینــی گشــتی بەتایبــەت جەخــت دەكاتــەوە

یەكێــك لــە بەرەنجامــەكان بریتــی بــووە لــە هۆشــیاریی

لــە كارلێكەكانــی ئاییــن لەگــەڵ ڕووبەرەكانــی تــردا لــە

چڕبــووەوەی ڕەهەنــدە مەتریاڵییەكانــی میدیــا كــە توانــا

ڕێگــەی مۆداڵیتییــە گۆڕاوەكانــی باڵوكردنــەوەی گوتــار و

بــەم ئاڵوگــۆڕ و كارلێكــە دەدەن .پرســێكی جــێ ســەرنج

وێنــەكان كــە فــەزای گشــتی پێكدێنــن.

لــەم ئاقــارەی توێژینــەوەدا بریتییــە لــە پێكداچوونــی

بــە پشــت بەســن بــەو ڕوانگانــە كــە جەخــت لــە

نێــوان دیــوە مەتریاڵــی و تەكنۆلۆژییەكانــی میدیــای

هاوپەیوەندیــی میدیــا و ئاییــن دەكەنــەوە ،مــن چــاو

دیاریكــراو و بەچەمكبوونــی دینــی كارلێكەكانــی نێــوان

دەخشــێنمەوە بــە میدیاتیزەكردنــی ئاییــن لــە جیهانــی

نەریتــە دینییــە دیاریك ـراوەكان هەنــدێ پ ـراوەی میدیــا.

هاوچەرخــدا .مــن وای بــۆ دەچــم كــە میدیاتیزەكردنــی

لەكاتێكــدا كــە توێژینــەوە لەبــارەی دیــن و فــەزای گشــتی

ئاییــن دەشــێ بەباشــرین شــێوە وەك كاریگەرییــەك كــە

و نێوانگیریــی دینــی بــەو مانایــەی لەســەرەوە گەاڵڵــەم

لــە كارلێكــی نێــوان ڕەهەندەكانــی فــەزای گشــتیی ئاییــن

كــردووە بــە ڕیتمێكــی خێــرا فــراوان بــووە ،كارێكــی زۆر

و پرۆســەكانی میدیاتیزەكردنــی دینــی ســەرچاوە دەگــرن

دەمێنێتــەوە بــۆ ئــەوەی نێوانــە پەیوەندییەكانــی هــەردوو

بــە چەمــك بكرێــن .فــەزای نێوانگیریــی دینــی بەهــۆی

ڕەهەندەكــە لەبەرچــاو بگرێــت ،چونكــە بەشــی هــەرە

گیرۆدەبــوون بــە پارادایمــە دینییە بونیادگرتــووە كۆنەكانی

زۆری توێژینــەوە تاكــو ئەمــڕۆ موخاتەبــەی تەنیــا یەكێــك

كارلێــك لەگــەڵ پــاش ژیانێكــی ڕۆحــی ،هەنــدێ جــار

لــەم دوو مــۆدە ســەرەكییەی كــردووە كــە تیایــدا دیــن و

ناچاالكــی و بەرەنگارییەكــی زۆرتــر بەرانبــەر گۆڕانــكاری

میدیــا لــە جیهانــی هاوچەرخــدا بەیەكداچــوون .لەكاتێكــدا

لــە ژینگــە میدیاییــە وەرچەرخاوەكانــدا پیشــان دەدات

كــە كار لەســەر ئاییــن و فــەزای گشــتی تاووتوێــی كارلێــك

و لــە ڕاســتیدا زۆرجــار بەردەوامــی بــە هێزێــك دەدات

دەكات لەنێــوان بكەرانــی مرۆیــی لە ڕێگــەی باڵوكردنەوەی

بــۆ ماڵیكردنــی تەكنۆلۆژیــا و پــراوە میدیایــی لەنــاو

گوتــار و وێنــە دینییــەكان ،شــیكردنەوەكانی نێوانگیــری

پارادایمــە شــوێنگرتووەكانی كارلێــك لەنێــوان مرۆڤــەكان
و ئاســاندا كــە نەریتــە دینییەكــەی گرتــووە .ئــەوەی
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دووەمیــان دەكــرێ بــۆ زۆر بەكارهێنانــی تەكنۆلۆژیــای

منوونەیەكــی تــری پەیوەندیــدار بریتییــە لــە باڵوبوونەوەی

بەرهەمهێنانــەوەی دەنــگ لــە ژینگــە ئیســامییەكاندا

ســتایڵی بینایــی لــە فــەزای گشــتیی گاناییــدا .ئاخــۆ ئــەم

پیشــان بدرێــت كــە كارتێك ـراوە بــە پارادایمــی قورئانــی،

بەیەكداچــوون و كاریگەرییانــە ســەر دەكێشــن بــۆ

كــە بــە گوێــرەی ئەمــە وتنــەوە و خوێندنــەوەی لێزانانــە،

جۆرێــك گۆڕانكاریــی گرنــگ كــە دەشــێ بەشــێوەیەكی

بانگــەوازی خــودا دەكات .لەگــەڵ ئەوەشــدا ڕەهەندەكانی

بەكەڵــك وەك میدیاتیزەیشــن وەســف بكرێــن بەنــدە

فــەزای گشــتیی ئاییــن تەنیــا لــە ســەرەتاكانی مۆدێرنیتــەدا

بــە كارلێكــی نێــوان فۆرمــە بونیادگرتووەكانــی نێوانگیــری

لەگــەڵ ســەرهەڵدانی ڕەهەندەكانــی فــەزا گشــتییەكان

دینــی و ڕەهەندەكانــی فــەزای گشــتیی ئاییــن .جیــاكاری

لــە ئەوروپــا و ئەمریــكای باكــوور و باڵوبوونــەوەی یــەك

لەنێــوان یەكرتبڕەكانــی میدیــا و ئاییــن ڕێگەخۆشــكەرە

لــەدوای یــەك لــە سەرانســەری جیهانــدا لــە كۆنتێكســتی

بــۆ لێكۆڵینــەوەی ئەزموونییانــەی پرســی میدیاتیزەكردنــی

كۆلۆنیالیــزم و ئیمپریالیزمــدا ســەریانهەڵدا .ئایینــی گشــتی

ئاییــن وەك بەرەنجامــی كارلێــك لەنێــوان ئایینــی گشــتی

زۆرجــار وەرگــرە بــۆ پرۆســەكانی گۆڕانكارییــە كەلتــووری

نێوانگیریــی دینــی.

و كۆمەاڵیەتییــەكان كــە دەشــێ لەژێــر ناونیشــانی

لێــرەوە ،مــن بەراوردی نێوان دوو منوونــەی تەلەڤانجەڵیزمی

میدیاتیزەبوونــدا دەرك بكرێــت .باڵوبوونــوەی گشــتیی

ئیســامی دەكــەم لــە هیندســتان ،پرۆگرامەكانــی وتاربێــژی

وێنــەكان و گوتــاری دینــی لەگــەڵ پێكهاتەكانــی تــری

ســەلەفی زاكیــر نایكــی دامــەزراوەی توێژینەوەی ئیســامی

فــەزای گشــتیدا كارلێــك دەكات وەك ڕیــكالم ،ســەرگەرمی،

لــە مومبــای و كەناڵــە تەلەڤزیۆنییەكــەی (ئاشــتی) و

بەرخــۆری و ڕاوێــژی سیاســی .بۆیــە ،فــەزای گشــتی

پرۆگرامینــی تــۆڕی ئیســامیی جیهانــی شــیعی دوانــزە

ئاراســتەیەكی ئەگەرییــە كــە بەیەكداچوونــەكان،

ئیاممــی لــە مومبــای كــە پەیوەنــدی هەیــە بــە ئایەتوڵــا

ژانــرەكان ،پــراوەكان و فۆرمــە دامەزراوەییــەكان لــە

سیســتانی لــە نەجــەف ،عی ـراق .هەردووكــی ئــەم تۆڕانــە

بــواری میدیــادا میدیــادا دەچنــە نــاو بەكارهێنانــە

ژانــری میدیایــی هاوشــێوە و نــوێ دەكار دەكــەن و لــە

دینییەكانــی میدیــا كــە ئــەوان لەوانەیــە بەهەمــان شــێوە

پڕوپاگەنــدەی ئیســامییاندا پشــت بە پـراوەی میدیایی نوێ

ڕێســاكانی نێوانگیــری دینــی بگــۆڕن .لەگــەڵ ئەوەشــدا،

دەبەســن .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،الیەنگیرییــە تایەفییەكانیــان

ڕوونــە كــە پارادایمــە كۆنــە بەهێزەكانــی نێوانگیــری

و ژینگــە دامەزراوەییەكانیــان ســرەكتۆرەكانیان زۆر

دینــی ،وەك (دارشــان) ،كارلێكــی بێنایــی چڕوپــڕ لەنێــوان

جیــاوازە .لــەم بابەتــەدا ،مــن بــەراوردی كارلێكــی ئایینــی

خواپەرســت و خواوەنــد لــە هیندۆیزمــدا كــە دەشــێ

گشــتی و نێوانگیریــی دینــی دەكــەم لــەم دووانــەدا ،بــەاڵم

بەهەمــان شــێوە هەســتی مەعنــەوی بگرێتەخــۆ بەهەمان

بەهەمــان شــێوە جیاوازیــی ســیناریۆكان دەكــەم بۆئــەوەی

شــێوە كاریگــەری بخاتــە ســەر میدیــا لــە فــەزای گشــتی

قوڵبینــی لەبــارەی پرۆســەكانی میدیاتیزەكردنــی ئیســام لــە

فراوانــردا ،بــۆ منوونــە تەكنیكــە بیناییەكانــی (دارشــان) لــە

كۆنتێكســتە هیندییــە پۆســت لیربالیزەكردنەیــدا بەدەســت

فیلمــە هیندییــە بــاوەكان و ئەڵقــە تەلەڤزیۆنییەكانــدا.

بێنــم .بەراوردكردنــی میدیاتیزەكردنــی دیــن لــەم ژینگــە

هیندییــە تــا ڕادەیــەك جیــاوازەدا هاوبەشــیكردنێكە لــە

لەگــەڵ ئەوەشــدا ،لێكۆڵــەران بەهەمــان شــێوە خەمــی

تێگەیشــتنی باشــری پرۆســەكانی گۆڕانكاریــی كۆمەاڵیەتــی

یەكخســتنی تەكنۆلۆژیــای میدیــای نوێیــان بــووە لەنــاو

پەیوەنــد بــە پراوەكانــی ناســاندنی میدیــای نــوێ لــە بــواری

پــراوە دینییــە بونیادگرتــووەكان لــە كارلێكــی نێــوان

دینــدا.

موســڵامنان و ئاســاندا .بەكارهێنانەكانــی تەكنۆلۆژیــای
بەرهەمهێنانــەوەی دەنگــی لەم ئەدەبیاتەدا بەشــێوەیەكی
میدیای هاوچەرخ و ئیسالم

بەرچــاو هەبــووە ،بــۆ منوونــە لــە پەیوەنــد بــە بانگــدان و

ئەدەبیاتێكــی گەشــەكردوو هەیــە كــە وەرچەرخانــەكان لە

باڵوكردنــەوەی گوتــاری پراوەكانــی دڵســۆزی لە پەرستشــی

جیهانــی ئیســام لــە كۆنتێكســتی پـراوە نوێكانــی میدیــادا

پەیامبــەر و قەدیســە ســوفییەكان .تەركیــز خســتنە ســەر

شــی دەكاتــەوە .كاركــردن لەســەر ئیســام و فەزای گشــتی

دەنــگ و وتنــەوە كــە لــە پارادایمــی قورئانــدا ڕەگــی

جەختــی لــە ڕۆڵــی بەنــاو «میدیــای بچــوك» كردۆتــەوە،

داكوتــاوە و تیایــدا خــودا خــۆی دەردەخــات بایەخدانێكــی

بــۆ منوونــە كاســێتی بیســن و بینیــن و ڤیدیــۆ ســی دی و

پێشــبینیكراوی لــە بەكارهێنانەكانــی تەكنۆلۆژیاكانــی

ئینتەرنێــت لــە بچوككردنــەوەی بااڵدەســتیی یاریكەرانــی

بەرهەمهێنانــەوەی دەنگــدا وەك ئامرازێكــی هاندانــی

وەكــو دامەزراوەكانــی دەوڵــەت كە ســۆراخی ڕێكخســتنی

كارلێــك لەگــەڵ ئاســاندا لێكەوتۆتــەوە .بــەاڵم ســەرباری

دیــن دەكــەن هەروەهــا عولەمــاش .بەپێــی هەنــدێ لــە

ســێنرتاڵیتی دەنگــی وتنــەوە لــە نەریتــە ئیســامییەكاندا،

لێكۆڵــەران ،بــە پێچەوانــەی میدیــای پەخشــی نەریتــی

بەهەمــان شــێوە كەلتــووری بینایــی ئیســامیی دەوڵەمەند

كــە ئۆپەراســیۆنەكەی پێویســتی بــە تەمویلــی زۆر هەیــە

هــەن كــە بەشــێوەیەكی بەرچــاو لەگــەڵ دواییــن میدیــای

و دەكــرێ بــە ئاســانرت كۆنــرۆڵ بكرێــت ،پ ـراوە نوێكانــی

بیرساو-بیــراودا یەكخــراون.

میدیــا بوونەتەهــۆی دیموكراتیزەكردنــی دەســەاڵتی

بــە لێكدانــی ڕەهەنــدە ئەدائــی بینایــی و دەنــگ،

ئیســامی لــە زۆر بەشــی جیهانــدا و دەرفەتــی زۆرتــری بــۆ

تەلەڤانجەلیــزم ژانرێكــی میدیایــە كــە بەتامەزرۆییــەوە

تێڕوانینــی نەیارانــە ڕەخســاندووە تــا گوزارشــت لــە خۆیان

لــە كۆنتێكســتە ئیســامییەكاندا پەیــڕەو كــراوە .لــەم

بكــەن و هــاوكار بــووە لــە ســەرهەڵدانی كۆمەڵگــەی

ڕووەوە یەكێــك لــە پێشــڕەوەكان وتاربێــژی بــە ڕەچەڵــەك

مەدەنــی ئیســامی .بابەتێكــی زاڵ لــەم نووســینانەدا

هیندیــی ئەفریقــای باشــوور ،ئەحمــەد دیــدات (-1918

بریتیــە لــە وەرچەرخانــی دەســەاڵتی ئیســامی لــە

 )2005كــە كاســێتە ڤیدیۆییەكانــی بەشــێوەیەكی

كۆنتێكســتی پــراوە نوێكانــی میدیــادا .لەهەمــان كاتــدا،

ف ـراوان لــە سەرانســەری ئەفریقــادا بــاو بوونەتــەوە .بــە

لێكۆڵــەران تاووتوێــی ســەرهەڵدانی «دژە خەڵكــە»

پەیڕەویكــردن لــە ئیســامی ســەلەفیگەرای كارتێكــراو

ئیســامییەكانیان كــردووە كــە لــە پەیوەندیــی جیــاوازی و

بــە ســعودیە ،دیــدات بەهەمــان شــێوە زۆر بەئــاگا بــوو

ناكۆكیدایــە لەگــەڵ خەڵكــە نیشــتامنییەكەدا.

لــە بنچینــە پرۆتێســتانتەكانی ژانــری میدیــای ئەمریــكای
باكــوور كــە ئــەو بەشــێوەیەكی لێزانانــە دەكاری كــردووە
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بــۆ دروســتكردنی بارودۆخــی ملمالنــێ ئامێــزی دیالــۆگ

لــە جیهانــی موســڵامندا بــۆ دروســتكردنی ئــەو فۆرمانــەی

لەگــەڵ مەســیحییەتدا .زمــان پاراوییەكــەی لــە ئینگلیزیــدا

ئیســام كــە جەخــت لــە خۆبەڕێوەبــردن ،خۆیارمەتیــدان

و پیشــاندانی مەعریفــەی ڕۆحــی نــەك تەنیــا لــە

و بەرپرســیارێتی تاكەكەســی دەكەنــەوە و لێــرەوە

نەریتــە ئیســامییەكاندا بەڵكــو لــە ئینجیلیشــدا كــە بــۆ

بەشــێوەیەكی بەرچــاو بزنــس ئاســان و زۆرجــار كۆكــن

تۆماركردنــی خــاڵ لــەدژی مەســیحییەت بەكاریهێنــاوە،

گوتــار و ڕژێمەكانــی نیۆلیرباڵیــزم.

بەشــێوەیەكی كاریگــەر لەنێــو جەمــاوەر ئەفریقییــە
زۆرەكەیــدا دەنگدانــەوەی هەبــووە .لــەم ڕووەوە دیــدات

ئیسالم لە كۆنتێكستی هیندیدا

فۆرماتێكــی میدیــای ئیســامیی نوێــی دروســتكرد كــە

لــە هیندســتان ،ئیســامی ئەمڕۆكــە بــە ڕادەیەكــی

ڕەهەنــدە باوەڕەێنییەكانــی مەعریفــەی دەقــی پیــرۆز و

بەرچــاو بەرهەمــی ئــەو بزاڤــە ڕیفۆرمیســتانەیە كــە لــە

مشــتومڕ ،ئــەدای بینایــی دەســەاڵت ،هەروەهــا پشــت

هیندســتانی كۆلۆنیاڵــی ســەدەی نــۆزدەدا ســەریانهەڵدا،

بەســن بــە ژانرێكــی میدیایــی «خۆرئاوایــی» كــە خــۆی

بەتایبــەت قوتابخانەكانــی (بێریلــی)( ،دیۆبانــد) و

بەهاگەلــی مۆدێرنیتــی بــۆ زۆرێ لــە بینەرانــی پیشــانداوە،

(ئەهــل ئەلحەدیــس) .پــاش نەمانــی پاڵپشــتی دادگای

لێكــداوە .تایبەمتەندییەكــی بەرچــاوی تــری پــڕۆژەی

نەریتــی لەژێــر حوكمــی كۆلۆنیاڵــی بریتانــی و پــاش

میدیــای دیــدات بریتــی بــوو لــە پێگەكــەی وەكــو

شكســتهێنانی یاخیگــەری لــە 1857دا ،دەزگای دینــی

«راڤــەكاری نــوێ»ی خــۆ فێركــردوو و خــۆ دامەزرانــدووی

بەشــێوەیەكی ســەركەوتووانە ســۆراخی پانتایــی نوێــی

ئیســام كــە وەكــو «عــامل» بــە ڕاهێنانــی نەریتیــدا تێپــەڕ

چاالكــی و بەردەوامــی كــرد .ئــەوان فۆرمــی نوێــی

نەببــوو .لێــرەوە ،ئــەو ڕێڕەوێكــی دانــا كــە زۆرێكــی تــری

پــەروەردەی دینییــان جێبەجێكــرد كــە كارتێكــراو

وەكــو تەلەڤانجەلیســتی میــری دانیشــتوو لــە قەتــەر،

بــوو بــە مۆدێلــە خۆرئاواییەكانــی فێــر كــردن و پەیتــا

یوســف قــەرەزاوی لەســەری ڕۆیشــن (كــە لــە ڕاســتیدا

پەیتــا خۆیــان وەك ســەركردەی خەڵكــی موســڵامنی

توێژەرێكــی ڕاهێـراوی نەریتییــە) ،عەمــر خالــد لــە میــر،

مۆدێــرن بونیــاد نــا كــە تەكنۆلۆژیــاكان ،مۆدەكانــی بــاو

یــان بــەم دواییانــەش عامیــر لیاقــوات لــە پاكســتان،

كردنــەوە ،ســەفەر و دیبەیتیــان بەتــەواوی بەكارهێنــا

هەروەهــا زاكیــر نایــك لــە هیندســتان كــە پرۆگرامەكانــی

كــە پەیدابوونــی فــەزای گشــتی مۆدێــرن دەســتەبەری

یەكێكــن لــەو منوونانــەی مــن لــەم بابەتــەدا رشۆڤــەم

كردبــوو .لەهەمــان كاتــدا ،نەریتــە ئیســامییەكانیش

كــردوون و كــە لــە كەناڵــە تەلەڤزیۆنییەكەیــدا بانگەشــەی

بەهەمــان شــێوە ڕۆڵێكیــان بینــی لــە پرۆســەی دووانــەی

ئــەوە دەكات لەالیــەن خــودی ئەحمــەد دیداتــەوە وەك

ســتانداریزەكردن و كۆمیوناڵیزەكردنــی دیــن كــە خــۆی

«دیــدات پلــەز» ناودێــر كــراوە .تەلەڤانجەڵیــزم تەنیــا

لــە فراوانكردنــی فــەزای گشــتیی كۆلۆنیاڵــدا دەبینییــەوە.

تەكنیكێكــی نوێــی پڕوپاگەنــدە بۆكردنــی ئیســام نییــە.

جەختكردنەوەیەكــی نــوێ لــە بەرپرســیارێتی ئەخالقیــی

ئەمــە بەهەمــان شــێوە بەشــێكە لــە ئاراســتەی فراوانــر

تاكەكەســی هاوشــان بــوو لەگــەڵ ئــەم مۆبیلیزاســیۆنە

دینییــە مۆدێرنانــە كــە بەشــێك بــوون لــە ڕێكخســتنەوەی

لــە تایبەمتەندییەكانــی ژیانــی موســڵامن لــە هیندســتانی

فراوانــی شوناســە دینییــەكان و بەهەمــان شــێوە ســەری

هاوچەرخــدا .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ئەگەرچــی زۆرێــك لــە

دەكێشــا بــۆ ناســیۆنالیزەكردنی ئایینــەكان لەژێــر

دەرفەتەكانــی بەرخــۆری و الیــف ســتایڵی پەیوەســت بە

كاریگەریــی بزاڤــە ڕیفۆرمــە كۆمەاڵیەتییــە بۆرجواكانــی

چینــی ناوەنــد تەنیــا بــۆ كەمینەیەكــی نــاو موســڵامنان

چینــی ناوەنــد .هەوڵەكانــی بزاڤــی ڕیفۆرمــی ئیســامی

هــەن ،جیهانەكانــی میدیایــان بەهەمــان شــێوە بەهــۆی

بــۆ ســتانداردیزەكردن و پاككردنــەوەی نەریتــە دینییــەكان

وەرچەرخانــە ڕیشــەییەكانی میدیــا لە 1991ەوە شــێوەی

لــە ســەروەختێكدا كــە ڕێكخســتنی دینــی ،ژیانــی

پێدراوەتــەوە .ئــەو ســاڵە ،خاڵــی وەرچەرخــان بــوو لــە

ڕێكخراوەیــی و ســرەكتۆرەكانی دەســەاڵتی دینــی بــە

مۆنۆپۆلــی دەوڵەتیــی پەخشــی ڕادیــۆ و تەلەڤزیــۆن لــە

وەرچەرخانــی گــەورەدا ڕەت دەبــوون بەهەمــان شــێوە

خزمەتــی نیشتامنســازی و گەشــەكردن بــۆ میدیایەكــی

سەریكێشــا بــۆ تایەفەگــەری زیادبــووی نێــو موســڵامنان.

لیرباڵزەبــوو كــە زۆربوونــی پەڕگیرانــە و كێبڕكــێ لەنێــوان

پــاش كەرتبــوون و ســەربەخۆیی لــە 1947دا،

كەناڵــە میدیاییەكانــی كەرتــی تایبــەت لــە نیشــانەكانی

هێزەكانــی كۆمیونالیزمــی دینــی بــەردەوام بــوون

بــوون ،لەســەروو هەمووشــەوە بــە زمانــە هیندییــەكان.

لــە هەبوونــی كاریگەرییەكــی تونــد لەســەر

دوور لــەوەی نەریتــە بیناییــە هیندییــە كۆنــەكان

موســڵامنان لــە هیندســتانی پۆســت كۆلۆنیاڵــدا

شــوێنگۆڕ بــكات ،فۆرمــە نوێكانــی پرۆگرامكردنــی

كــە پــاش ڕۆیشــتنی بەشــی زۆری نوخبەكەیــان بــۆ

گەنجــان وەك (ئێــم تــی ڤــی) ،چەنــد مۆدێكــی ئــەدای

پاكســتان ئێســتا خۆیــان لــە پێگەیەكــی هەژارتــر و

میدیــای پەیوەنــد بــە لیرباڵیزەكردنــی ئابووریــی هیندیــی

پەراوێزخراوتــردا بینیووەتــەوە .ئــەوان بەهەمــان شــێوە

ئــەم دواییــەی لەگــەڵ ســتایڵە كۆنەكانــی جەختكردنــەوە

قوربانییانــی گــەڕی چەندبــارەی توندوتیــژی بــوون

لــە ســۆزێتی ،خێــزان و هاوڕێیەتیــدا یەكخســت.

لەالیــەن ناسیۆنالیســتە هیندۆســەكانەوە .لەهەمــان

لەهەمــان كاتــدا ،لــە 1980كانــەوە ،فۆرمــە نوێكانــی

كاتــدا ،هەڵكشــانی ئابووریــی ئــەم دواییــەی هینــد

پرۆگرامكــردن و چاالكیگەرایــی دینــی بونیادنـراو لەســەر

و بــەم ئاقــارەدا دەركەوتنــی چینــی ناوەنــدی نــوێ،

دیــن بەهەمــان شــێوە پەیــدا بــوون .تایبەمتەندییەكــی

پەراوێزخســن و ئاوارتەكردنــی موســڵامنیان تەنانــەت

جــێ ســەرنج بریتــی بــووە لــە پەیڕەوكردنــی دینییانــەی

كردۆتــە شــتێكی ئاشــكراتر لــە هیندســتانی ئەمــڕۆدا،

ژانــرە میدیاییەكانــی پەیوەندیــدار بــە چینــی ناوەنــدی

چونكــە ئــەم بەرەوپێشــچوونانە بەشــێوەیەكی بەرچــاو

نــوێ بــۆ مەبەســتە دینییــەكان ،وەك بەرنامــە نوێــكان

كەمینــەی موســڵامنیان پشــتگوێ خســتووە .تایەفەگــەری

وتوێــژ و تەلەفۆنكــردن .لێــرەدا ،مــن جۆرەهــای جیاوازی

و كۆمیوناڵیزمــی دینــی ،ناجێگیــری هاواڵتیبوونیــان و

ژانرێكــی میدیایــی نوێــی دیاریكــراو ،پرۆگرامینــی

زۆرجــار بێبەریكردنــی تونــدی سۆســیۆ ئابــووری بریتیــن

تەلەڤانجەلیســتی ئیســامی لەنێــوان موســڵامناندا لــە
هیندســتان ،بــەراورد دەكــەم.
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زاكیر نایك و تەلەڤزیۆنی (ئاشتی)

(حەقیقەتــی دەرخ ـراو)( ،بوێــرە پرســیار بكــە) و (تەقــە

زاكیــر نایــك هەنوكــە نارساوتریــن تەلەڤانجەلیســتی

لــە چەنــد الوە) .تایبەمتەندییەكــی ســەرەكی ســتایڵی

ئیســامی هیندییــە و لــە ڕێگــەی كەناڵــە تەلەڤزیۆنییــە
نەتەوەبڕەكەیــەوە ،بەهەمــان شــێوە نارساوتریــن
كەســایەتیی میدیــای ئیســامییە لــە سەرانســەری
جیهانــدا .كەناڵــە تەلەڤزیۆنییــە ئاســانییەكەی بەنــاوی
ئاشــتی (پیــس تــی ڤــی) لــە ئۆكتۆبــەری 2006دا دەســتی
بــە پەخــش كــرد و لــە دوبەیــەوە بــۆ جیهــان پەخــش
دەكرێــت .ئــەم تەلەڤزیۆنــە كــە پرۆگرامینەكــەی بــە
زمانەكانــی ئینگلیــزی و هیندی/ئــوردووە ،بەشــێوەیەكی
ســەرەكی موخاتەبــەی جەماوەری موســڵامنی ســەلەفی-
ســوننی دەكات كە بانگەشــەی ئەوە دەكەن شوێن ئایدیا
و پراوەكانــی پشــتیوانان و پێشــینانی چاكــەكار دەكــەون
و بــە بەكارهێنانــی ئیجتیهــاد دەگەڕێنــەوە بــۆ قوررئــان
و ســووننەت .تەماشــاكەرانی كەناڵەكــە بەشــێوەیەكی
ســەرەكی لــە هیندســتان ،پاكســتان ،بەنــگالدش و
بەهەمــان شــێوە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،ئەفریقــای
باشــوور ،و بریتانیــاوەن .حكومەتــی بریتانــی لــە 2012دا
كەناڵەكــەی قەدەغەكــرد ،بــەاڵم لــە چەنــد شــارێكدا
لــە ڕێگــەی ئیشــپێكەرانی تەلەڤزیۆنــی كێبڵــی نیمچــە
ڕەســمی و هەڵبــەت لــە ڕێگــەی ئینتەرنێــت و وێبســایت
و یوتیوبەكــەی خــۆی هێشــتا بەردەوامــە.
بــە دەربڕینــی خــۆی بــە زمانــی ئینگلیــزی و
منایشــكردنی پــەروەردە مۆدێرنــە ســێكیوالرەكەی وەك
دكتــۆری پزیشــكی ،نایــك پ ـراوە و تێكســتە دینییــەكان
لێكدەداتــەوە و تەحــەدای گوتــاری نێگەتیڤــی باڵوكـراوە
لەســەر ئاســتی جیهــان لــەدژی ئیســام دەكات،
بــۆ منوونــە لــە تەلەڤزیۆنــی ئاشــتی ،پرۆگرامەكانــی

ئــەو بریتییــە لــە تامەزرۆییەكــەی بــۆ بەراوردكردنــی
دینــەكان ،بــە شــێوازێك كــە بیرهێنــەرەوەی ئەحمــەد
دیداتــە ،لەوانــەش وتنــەوەی زارەكییانــەی تێكســت
لــە مەســیحیەت و هیندۆیــزم و مەیلــی بــۆ دیبەیتــی
گشــتی لەگــەڵ ڕێبەرانــی دینــی هینــدۆس و مەســیحی.
نیشــانەیەكی تــری ئەدائــی ئــەو بریتییــە لــە ئاماژەكردنی
ناوبەنــاوی بــە زانســتی مۆدێــرن و پەیوەندیداربوونــی بە
ئیســامەوە .لــە محازەرەكانــی و پرۆگرامەكانــی پرســیار
و وەاڵمــدا ،نایــك جەخــت دەكاتــەوە لــە وێكچووییــە
تیۆلۆژییــەكان و یەكتاپەرســتیی دیــار لــە ئیســام،
هیندۆیــزم و مەســیحییەتدا .ئــەو بــە ئاماژەكــردن بــە
كتێبینــی ئینجیــل ،ڤێــداس و ئوپانیشــادس ،پشــتیوانی
لــە ئەرگومێنتەكانــی دەكات .زاكیــر نایــك پشــت بــە
بەالغەتێكــی ئەقــڵ و لۆژیــك دەبەســتێت بــۆ بــرەودان
بــە كارەكتــەری گەردوونیــی ئیســام.
ئامادەیــی تەلەڤانجەلیســتانەی نایــك پشــت ئەســتوورە
بــە ڕێســای بونیادگرتــوو لەســەر نێوانگیریــی دینــی بــە
مانــا بەرتەســكەكەی كــە لەمــە مەبەســتم كارلێكەكانــی
نێــوان موســڵامنان و ئاســانە .ئەمانــە بــە ڕادەیەكــی
زۆر ئامــاژەی چەندبــارەن بــە ســەرچاوەكانی تێكســتی
پیــرۆز ،وتنــەوەی ئایەتــە قورئانییــەكان .ســەرباری
ئەمــەش ،پێشكەشــكاریی تەلەڤزیۆنیــی نایــك بەهەمــان
شــێوە مشــتومڕی حەدیــس ،ڕیكــۆردی كاریگــەری قســە
و كردارەكانــی پێغەمبــەر كــە بەشــێوەیەكی ئایدیــاڵ
لــە هاوەاڵنیــدا بــەدی كــراوە یــان ئەوانەیــر كــە
بەشــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ شــایەتی قســە و كردارەكانــی

پێغەمبــەر بــوون .بەشــێكی پرۆســەی نێوانگیریــی

بینایــی و مشــتومڕی گشــتییەوە .دیالۆگــی نزیــك لەگــەڵ

دینــی پەیوەســت بــە حەدیــس بریتییــە لــە ئیســناد كــە

خەمــە بەرباڵوەكانــی خەڵــك لەسەرانســەری هێڵــە

دەگەڕێتــەوە بــۆ ژینگــەی پێغەمبــەر و بــە كارەكتــەری

ئەتنــی و دینییــەكان بەهەمــان شــێوە لــە ئیســتاتیكای

مــۆراڵ ،تەقــوا و متامنــەی ئەوانــەی كــە حەدیســیان

شــێواز و پۆشــاكیدا دیــارە .ســەرباری ســەركاڵوەكەی و

ڕادەســت كــردووە .بــە دەربڕینێكــی تــر ،دەنگــی

ڕیشــی كــە لەوانەیــە لــە وتاربێژێكــی ئیســامی هیندیــی

وتنــەوە و لێزانینــی لێكدانــەوەی دەقــی پیــرۆز و

خواپەرســت چــاوەڕێ بكرێــت ،زاكیــر نایــك بەهەمــان

حەدیــس شــتی ســێنرتاڵن بــۆ ئــەدای تەلەڤزیۆنیــی وەك

شــێوە هەمیشــە قــات و بۆینبــاخ دەپۆشــێت و بــەردەوام

كردارێكــی نێوانگیریــی دینــی .ئەمــەی زۆربــەی منایشــە

ڕێگــە بەخــۆی دەدات وەك دكتــۆر زاكیر نایــك موخاتەبە

بیناییەكانــی خواپەرســتین ،هــەروەك ڕیشــی زاكیــر نایــك

بكرێــت بــۆ جەختكردنــەوە لــە توانــای پــەروەردە

و ســەركاڵوە ســپییەكەی (تەقییــە) و كــۆی ڕەفتــار و

ســێكیوالرەكەی و بــۆ جەختكردنــەوە لــە ڕێــزی گشــتیی

شــێوازە جەســتەییە كاریگــەر و بەڕێزەكــەی.

فــراوان بەشــێوەیەكی هاوشــان لەگــەڵ ڕیســاكانی

لەهەمــان كاتــدا ،ســەركەوتن و باوبوونــی ئــەدای

بــۆرژوازی و بزنســدا .تێكەڵبوونــی كاریگەریی ئیســامی،

نایــك بەهــۆی نزیكییەوەیــە لــە بیرۆكــە و فۆرمەكانــی

ڕێــزی گشــتی و ئەســتێرەیی میدیایــی لــە ســاڵی 2013دا

دەربڕیــن كــە تایبەتــە بــە فــەزا گشــتییە فراوانــرەكان،

ئــەو كاتــە بەدیــار كــەوت كــە ئــەو «خەاڵتــی ســاڵی

كــە ڕووبــەری فۆرمــە بونیادگرتووەكانــی نێوانگیریــی

كەســایەتی ئیســامی» لەالیــەن حاكمــی دوبــەی و

دینــی دەبــڕن .ســەرەتا ،ئــەو فۆرماتــی بەرنامــەی

ســەرۆك وەزیرانــی ئیــارات پێبەخــرا ســەرباری

پرســیار-وەاڵمی بــۆ زۆربــەی ئــەدا تەلەڤزیۆنییەكانــی

خەاڵتــی نێودەوڵەتــی مەلیــك فەیســەڵ كــە لــە ســاڵی

پەیــڕەو كــردووە بــۆ مەبەســتی پڕوپاگەنــدەی ئیســیمی

2015دا لەالیــەن حكومەتــی ســعودیەوە پێــی بەخ ـرا.

و كۆبوونــەوە منایشــە تەلەڤانجەلیســتییەكانی لــە هۆڵــە

لــەوەش گرنگــر ،نایــك بڕوانامــەی عاملــی ئیســامیی

گەورەكانــی كۆنڤانســیۆن و كۆنســێرتدا ســاز دەدات

نەریتــی نییــە .ئــەو شــارەزایەكی خــۆ پێگەیانــدووە

كــە بەشــێوەیەكی ئاســایی ڕووبــەری دینــی نیــن و

لــە ئیســامدا كــە پــەروەردەی ئەكادیمیــی ســێكیوالری

بــە ڕادەیەكــی زۆر بــۆ جۆرەهــا منایــش ،محــازەرات و

بڕیــووە و شــارەزایەتییەكانی قســەكردن و منایشــكردنی،

منایشــی ســەر ســتەیج بــەكار دێــن .لــە محــازەرەكان

هــی ڕێبەرێكــی سیاســی یــان ســەرگەرمكەرێكن لــە

و پرۆگرامەكانیــدا ،نایــك زوو ئامــاژە دەدات بــە

فــەزای گشــتیدا .لێــرەوە نایــك منوونەیەكــی دیــاری

كەلتــووری جەماوەریــی فــراوان ،ملمالنــێ و ڕووداوە

ڕێبەرێكــی دینــی خــۆ دەستنیشــانكردووە كــە لەســەر

سیاســییە جیهانییــەكان ،هەروەهــا ئــەو پــرس و بیرۆكــە

بنەمــای بەكارهێنانــی ســەركەتووانەی میدیــای مۆدێــرن

كۆمەاڵیەتییــە فراوانانــەی دەچنــە نــاو كەلتــووری

لەگــەڵ دەســەاڵتە دینییــە بونیادگرتــووەكان كێبڕكــێ
دەكات.
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بــە كورتــی ،یەكخســتنی فۆرماتــی تەلەڤانجەلیســتی

«هاوشــێوە» هــەن بــۆ ســەرچاوەی تێكســتی پیــرۆزی

لەنــاو ئیســامی ســەلەفیگەرادا لــە هیندســتان ،دیــوە

نائیســامی بــۆ هاندانــی كارلێــك لەگــەڵ ئاســاندا،

جەوهەرییەكانــی نێوانگیریــی دینیــی وەكــو وتنــەوەی

هەروەهــا ئاماژەدانــی زووزووش هــەن بــە زانســتی

دەقــی پیرۆز و تەفســیری حەدیســی بــە وەرنەچەرخاوی

مۆدێــرن بــۆ ســەملاندنی بااڵیــی ئیســام وەك ڕێگەیەكــی

هێشــتۆتەوە .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،پەیڕەوكردنــی

حوكمڕانــی پەیوەندیــی نێــوان خــودا و مرۆڤــەكان.

تەلەڤانجەلیــزم لــە بنەچــە پرۆتێســتانتەكانی ئەمریــكای
باكــوورەوە ،گۆڕانكاریــی بەرچــاوی لــە ســەلەفیزمی

تەلەڤانجەلیزم لەنێو موسڵمانانی شیعە لە مومبای

هیندیــدا وەك ئایینــی گشــتی خســتۆتەوە .لەنێــو

تۆڕی ئیسالمیی جیهانی

ئەمانــەدا ،ناســاندنی ژانــری بەرنامــەی تەلەڤزیۆنیــی

دامەزراوەكانــی شــیعە دوانــزە ئیــام لــە مومبــای

پرســیار و وەاڵم لەنــاو پڕوپاگەنــدەی دینــی و

بەشــێكن لــە تــۆڕە نەتەوەبــڕە فراوانەكانــی دەســەاڵتی

دووركەوتنــەوەی ئــەوەی دواییــان لــە كۆنتێكســتە

دینــی لــە جیهانــی شــیعیدا كــە لەســەر الیەنگیرییــەكان،

دینییــە بونیاگرتــووەكان و چوونــی بــۆ نــاو زەمینــە

پەیوەندییــە دامەزراوەییــەكان و داراییــەكان و

نانەریتییەكانــی پەیوەنــد بــە بزنــس و ســەرگەرمییەوە

پەیوەندییەكانــی ئیعتیبــار پێــدان لەالیــەن عاملــە بــااڵكان

لەئارادایــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،گۆرانكاریــی هــەرە

كــە وەك مەرجــەع ئەلتەقلیــد ئیعتیرافیان پێكـراوە و ئەو

گرنــگ پەیوەنــدی هەیــە بــە ســرەكتۆرەكانی دەســەاڵتی

دامەزراوانــەی بەڕێــوەی دەبــەن ،ســەنتەر دەگرێــت.

دینــی .ئەمــە توانابەخــش بــووە بــۆ ســەرهەڵدانی

لــە مومبــای ،هــەروەك لــە هیندســتان بەشــێوەیەكی

ئەكتــەرە نوێــكان لــەم بــوارەدا كــە لەســەر بنەمــای

گشــتی ،ئایەتوڵــا سیســتانی لــە نەجــەف كاریگەرتریــن

لێهاتووییەكانــی قســەكردن و منایشــیان و هەروەهــا

مەرجەعــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ڕێبــەری بــااڵی كۆمــاری

پــەروەردەی ســێكیوالریان ئێســتا لــە پێگەیەكــی

ئیســامییە لــە ئێ ـران ،ئایەتوڵــا خەمنەئیــش بەهەمــان

دەســەاڵتە ئیســامییەكاندا نیشــتەجێن بەبــێ بڕوانامــەی

شــێوە كێبڕكــێ دەكات بــۆ بەدەســتهێنانی شــوێنكەوتە

ڕاهێنانــی دینــی نەریتــی .ســەرهەڵدانی دەســەاڵتە

و كاریگــەری لەنێــو شــیعە دوانــزە ئیاممــەكان لــە

دینییــە نوێكانــی وەكــو زاكیــر نایــك بەهــۆی ســرەكتۆرە

مومبــای لــە ڕێگــەی ڕێكخـراو و دامــەزراوە دینییەكانــی

دامەزراوەییــە تــا ڕادەیــەك شلوشــۆقەكانی ســەلەفیزم و

پەیوەســت بــە ڕێبەرایەتــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران.

بەشــێوەیەكی فراوانــر ئیســامی ســوننی لــە هیندســتان

لــە مومبــای ،گرنگیــی پراوەكانــی میدیــای هاوچــەرخ

ئاســان بــووە .وەرچەرخانەكانــی تەلەڤانجەلیزمــی

بــۆ مۆبیلیزەكردنــی دینیــی لــە ژینگەیەكــی شــاریدا بــە

ســەلەفییانەی نایــك وەك ئایینــی گشــتی تەنانــەت

ڕێژەیەكــی بەرچــاو دیــارە .لەســەروو هەمــوو شــتێكەوە

سەریكێشــاوە بــۆ گۆڕانكاریــی لــە ســرەكتۆرەكانی

چەندەهــا «میدیــای بچــوك» هــەن وەك لەپێشــوودا

نێوانگیــری دینــی .لەنێــو ئەمانەشــدا هانابردنــی

كاســێت و ئێســتاش دیڤیــدی و ســی دی دەنگــی و

ڤیدیۆیــی كــە لــە ڕێگەیانــەوە موســڵامنان لــە شــاردا

برۆشــور و كتێبــە ئیســامییەكان و هەروەهــا بــە

منایــش ،وتــار و ناوەرۆكــی تــری دینــی بــاو دەكەنــەوە.

كاڵســەكانی فێركردنــی ئێــواران بــۆ خوێندكارانــی

لەنێــو شــیعەی دوانــزە ئیاممــدا لــە مومبــای ،ئەمانــە

ئامادەیــی دەســتیپێكرد .ئەمــە پەیتــا پەیتــا پڕوپاگەنــدە

ڕیكۆردینــی ژانرەكانــی الواندنــەوەی شــیعریانەی

ئیســامییەكەی بــۆ نــاو میدیــای ئەلكرتۆنــی فـراوان كــرد

(مەرســیە) و (نەوهــا) هــەن ،كــە یــادی ڕووداوە

و نــەك تەنیــا میدیــای دینــی «بچــوك»ی وەك ڤیدیــۆ

تراژیدیەكانــی شــەڕی كەربــەال بــە چەندەهــا شــێوەی

و ســی دییــە دەنگییــەكان ،ڕیكۆردینەكانــی مەجالیــس

پــڕ لــە هەســت و خــرۆش دەكەنــەوە و خەفەتــی قــووڵ

و محــازەرات ،بەرهــەم دێنێــت بەڵكــو شانبەشــانی

بــۆ مەرگــی حوســێن ،نــەوەی پێغەمبــەر و ئەندامانــی

وێبســایتێك كەناڵێكــی تەلەڤزیۆنیــی كێبــڵ هەیــە

تــری خێزانەكــەی دەردەبــڕن كــە لــەم شــەڕەدا لــە 680ی

بــە دەزگایەكــی بەرهەمهێنانــی خۆیــەوە و تەنانــەت

زایینــدا مــردن .ڕیكۆردینــە دەنگی-وێنەییەكانــی وتــار و

بــەم دواییــە پەخشــی ســەتەالیتی دەســتپێكردووە.

خوتبەكانــی عالیمــی شــیعەی نــارساو بەهەمــان شــێوە

بەتایبــەت خەڵكــی گەنــج زۆر بایــەخ بــە ســتایڵی

برەویــان هەیــە .بــۆ منوونــە زۆرێــك لــە شــیعەكان لــە

پرۆگرامــی پرســیار-وەاڵم دەدەن لەگــەڵ عولەمــا و

مومبــای گــوێ لــە ڕیكۆردینــە دیجیتالیزەكانــی ئــەم

ئــەو پرۆگرامانــەی تــر كــە لەروانگــەی ئیســامییەوە

ژانــرە شــیعرییانە دەگــرن كــە لەالیــەن گردبوونــەوە

لــە كێشــە كۆمەاڵیەتییــەكان و كێشــە پراكتیكییەكانــی

دینییەكانــی نــارساو بــە (مەجلیــس) لەســەر ســی

ژیــان نزیــك دەكەنــەوە .لــە ســۆنگەی ئیســتاتیكا و

دی دەگــرن یــان چەنــد بەشــێكی ئــەو منایشــانە لــە

فۆرمەكانــی بەشــداریكردنەوە ،ئــەم پرۆگرامانــە زۆر

تۆڕەكانــی تەلەڤزیۆنــی كێبڵــی لــۆكاڵ ،لەســەر ســی دی

جیــاوازن لــە ڕیكۆردینەكانــی ڕووداوە دینییــەكان

ڤیدیــۆ دەبینــن و گــوێ لــێ دەگــرن یــان هەندێكیــان

كــە لەســەر الواندنــەوەی ڕووداوەكانــی كەربــەال

لــە ڕێگــەی ئینتەرنێتــەوە ئــەو ڕیكۆردینانــە داونلــۆد

بونیادنـراون كــە بەهەمــان شــێوە بــە ڕادەیەكــی فـراوان

دەكــەن.

پرۆگرامینــی تــۆڕی ئیســامی جیهانــی دەگرنەخــۆ.

بــەاڵم پراوەكانــی میدیــای شــیعەی هاوچــەرخ

ئەمــەی دواییــان بــە ڕادەیەكــی زۆر ئــەو بۆنــە

بەهەمــان شــێوە بریتیــن لــە تەماشــكردنی ئــەو

هەســتییانەن كــە بــۆ مەبەســتی وروژاندنــی هەســتە

پرۆگرامــە تەلەڤزیۆنیانــەی كــە ڕێنامیــی ڕاســتەوخۆ

بەهێزەكانــی خــەم و هۆگرییــن لــەو كەســانەدا كــە

لــە خۆپەروەردەكردنــی پراكتیكیــدا دابیــن دەكــەن.

تەماشــای دەكــەن ،نیشــانەیەكی پەرستشــی شــیعەیە.

لــە ناوچــەی باشــووری ســەنتەری شــیعەی (تــۆڕی

لەبەرانبــەردا ،پرۆگرامــە «ئەقاڵنیــر»ەكان ،وەك هەنــدێ

ئیســامیی جیهانــی دۆنگــری)دا ،ســەنتەرێكی میدیــای

لــە بەشــدارانی شــیعەی ئاماژەیــان پێكــردووە ،زۆر

شــیعی لــە 1991دا بونیــاد نــرا كــە بــە دابەشــكردنی

هۆشــیارانەتر و پرۆڤێشــنااڵنەترن لــە دەركەوتنیانــدا و
بەشــێوەیەكی ســەرەكی دەرگیربوونــی مشــتومڕئامێز
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دەگرنەخــۆ و لەنێــو تەماشــاكەرانی گەنجــدا برەودارتــرن.

ناوەنــد و شــاریدا دەبنــە یــەك ،وەك بەرەوپێشــچوونی

هــەروەك یەكێــك لــە بەرهەمهێنــەران لــە تــۆڕی جیهانی

پەروەردەیــی كــە كۆچبــەران بــەرەو شــارە گــەورەكان

ئیســامی ،دەڵێــن «گەنجــان زیاتــر لۆژیــك و كەمــر

دەبــات .لــە ســەروەختی شۆڕشــی ئێرانییــەوە ،ئــەم

هەســتیان دەوێــت .ئــەوان دیبەیتــی ئەقاڵنییــان

نوواندنەوەیــەی شــیعیزم كــە لــەو پرۆگرامانــەدا

دەوێــت ،ئــەوان دەیانــەوێ بزانــن بۆچــی تــۆ ئەمــە

ئاشــكرایە ،منوونەیەكــی مەیلــی چاالكیگەرایانەتــرە لــە

دەڵێیــت ،ســەرچاوەكەت چییــە» .بــە مانایــەك لــە

جیهانــی شــیعیدا كــە تیایــدا نەریتــی شــیعی وەك

مانــاكان ،ئــەو پرۆگرامانــە بەردەوامــی تامەزرۆیــی

مانایەكــی نوێــی بكەرێتــی و خــەون بــۆ گۆڕینــی

لەمیژینــەی ســەنتەرەكەن بــۆ پــرەودان بــە پــەروەردەی

هەلومەرجــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و بۆیــە بــۆ

مۆدێــرن لەنێــو شــیعەكانی مومبــای دا .یەكێــك لــەم

خەباتكــردن بــۆ گۆڕینــی چارەنــووس بەشــێوەیەكی

پرۆگرامانــە بریتییــە لــە (حەدیســی زیندەگــی)ی

هاوشــان لەگــەڵ حەكایەتــە مۆدێرنیســتییەكانی هیــوا،

بەرهەمهێــراو لەالیــەن تــۆڕی جیهانیــی ئیســامیەوە

گەشــە و پێشــكەوتن ،تەرجەمــە دەكرێتــەوە( .حەدیســی

كــە بریتییــە لــەوەی ژنێكــی گەنجــی بااڵپــۆش لــە

زیندەگــی) و پرۆگرامــە هاوشــێوەكان خەونــەكان بــۆ

ســتودیۆیەكی مۆدێرنــدا دیــدار لەگــەڵ عالیمێكــی

پــەروەردەی باشــر ،مانــای مەزنــری كۆنــرۆڵ بەســەر

گەنــج ئەنجــام دەدات ،ئــەو پرســیارانە دەكات كــە

ژیــان و خۆچاككردنــی «ئەقاڵنــی» لــە ســۆنگەی نەریتــی

بینــەران پێشــر بــە ئیمەیــڵ ناردوویانــە یــان لــە ڕێگــەی

دینییــەوە لــە قاڵــب دەدەن.

تەلەفۆنــەوە بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ ئاراســتەی دەكــەن.

بــە جیاوازییەكــی تونــد لەگــەڵ تەلەڤانجەلیزمــی زاكیــر

پرســیارەكان هەمــووی پەیوەندییــان هەبــوو بــە كێشــە

نایــك ،پرۆگرامینــی تــۆڕی ئیســامیی جیهانــی هەمیشــە

كردارییەكانــی ژیــان ،داوای ئامۆژگاریــی ئەوەیــان

عاملــە ئیســامییە شــیعە نەریتییــەكان دەگرێتەخــۆ.

دەكــرد چــۆن بــە شــێوازێكی ئیســامیی گونجــاو دەســت

تــۆڕی میدیــا لەژێــر سەرپەرشــتیاریی ڕاســتەوخۆی

و پەنجەیــان لەگەڵــدا نــەرم بكــەن .پرۆگرامێكــی تــر

عاملێكدایــە كــە بەهەمــان شــێوە (وەكیــل)ی ئایەتوڵــا

كــە فۆرماتێكــی نــوێ پەیــڕەو دەكات بریتییــە لــە

سیســتانیی نەجەفــە لــە مومبــای .شــارەزای خۆفێركــردوو

(حەقیقــەت تــودەی) ،بەرهەمــی پرۆگرامــی هەواڵیــی

و خــۆ دەستنیشــانكردووی ئیســام بــە پەروەردەیەكــی

تــۆڕی ئیســامیی جیهانییــە كــە تەركیــزی خســتۆتە

ســێكیوالرەوە لــە جیهانــی ئیســامی شــیعیدا لــە وێنــەی

ســەر پرســەكانی ســەرنجی گشــتیی هەنوكەیــی .لــە

زاكیــر نایــك بوونیــان نییــە .بــە جیاوازییەكــی بەرچــاو

توێژینەوەكەمــدا ،بــۆم دەركــەوت كــە ئــەم پرۆگرامانــە

لەگــەڵ وێنەی بێ شــێوەی ئیســامی ســووننە ،شــیعیزمی

لەنێــو نــەوەی گەنجــدا زۆر برەودارتــرن ،چونكــە

دوانــزە ئیــام (مەرجەعییەت)ێكــی بونیادگرتــووی

ئەمانــە وەاڵمگــۆی ئامانجــە پەروەردەییــە بااڵكانــن.

توندوتۆڵــی هیراركــی لــە تایبەمتەندییەكانیەتــی كــە

لێــرەدا ،نەریتــە شــیعییەكان لەگــەڵ خەونەكانــی چینــی

ســەرەنجام لەســەر ژمارەیەكــی زۆر بچوكــری پیاوانــی

دینــی وەك سیســتانی وەســتاوە كــە بەرزتریــن پایــەی

ماڵــی كرابــن بەبــێ ئــەوەی لــە بنەڕەتــەوە گۆڕدرابــن.

مومكینــی فێربــوون و لێكۆڵینەوەیــان بەدەســتهێناوە.

توخمــە بونیان ـراوە گرنگەكانــی تــری نێوانگیــری دینــی

ئــەم بڕگــە ســەرەكییەی نێوانگیریــی دینــی كــە لــە

بەهەمــان شــێوە لــە پرســیار-وەاڵم نوێكــە و ئــەو

تایبەمتەندیــی ئیســامی شــیعەیە پێناچێــت لــە

پرۆگرامانــەدا ئاشــكران كــە لەالیــەن تــۆڕی ئیســامی

كۆنتێكســتی پـراوە میدیاییــە نوێكانــدا گۆڕانــی بەســەردا

جیهانییــەوە بەرهــەم هێــراون .هــەروەك لــە منایشــە

هاتبێــت.

تەلەڤزیۆنییەكانــی زاكیــر نایكــدا ،ئەمانــە بریتیــن لــە

ســەرەنجام ،نیشــانە وێنەییەكانــی دەســەاڵتی دینیــی

هێنانــەوەی ئایەتــی قورئانــی ،مشــتومڕ و تەفســیری

نەریتــی بەشــێوەیەكی بەرجەســتە پرۆگرامینــی تــۆڕی

حەدیــس لەكاتێكــدا كــە بەســەر پرســێك لــە جیهانــی

ئیســامیی جیهانــی دەگرنەخــۆ .شــارەزایان هەمــوو

ئەمــڕۆدا پیــادە دەكرێــن.

ئــەو پیــاوە دینییانــەن كــە بــە پەروەردەیەكــی ئیســامیی

لەگــەڵ ئەوەشــدا ،پرۆگرامــە ســتایڵ نوێــكان

نەریتیــدا ڕەت دبــوون ،عەبایەكــی درێژیــان لەبــەرە

بەشــێوەیەكی بەرچــاو پشــت بــە بیرۆكــە و فۆرمەكانــی

كــە لــە تایبەمتەندیــی عالیمێكــی شــیعەیە .لەوانەیــە

ئــەو دەربڕینــە دەبەســن كــە تایبەمتەندیی فەزا گشــتییە

ئەمانــە زیاتــر لــەو دیمەنــەدا ببیرنێــن كــە مەعریفــەی

فراوانەكانــن .لەمانــەدا پرســەكانی كەلتــووری گەنجــان

ئیســامییان پیشــان دەدەن ،وەك ڕەفــەی پــڕ لــە

هــەن .ئیســتاتیكای (حەقیقــەت تــودەی) بیرهێنــەرەوەی

كتێــب .هەروەهــا ،ئــەو پرۆگرامــە نوێیانــەی هــەواڵ

ســتایڵی خســتنەڕووی كەناڵــە هەواڵییــە بیســت و چــوار

و پرســیار-وەاڵم كــە لەســەر بیرۆكەكانــی بایەخــی

ســەعاتییە نێودەوڵەتییــەكان و نەتەوەییەكانــن ،بــە

گشــتیی و كۆمەاڵیەتیــی فراوانــر ســەنتەریان گرتــووە

جیاوازییەكــەوە ،ئەویــش ئەمەیــە كــە زۆرێك لــە گفتوگۆ

كارلێكــی نزیكیــان هەیــە لەگــەڵ فۆرمــە بونیاگرتــووە

و ڕووماڵەكانــی بۆنــە ڕاســتەوخۆكان عاملــە بااڵكانــی

كۆنەكانــی ئــەو ئــەدا و پرۆگرامــە پەیوەندیدارانــەی

شــیعە دەگرنــە خــۆ كــە باســی بابەتــە فراوانەكانــی

كــە تــۆڕی ئیســامی جیهانــی بەرهەمیــان دێنێــت ،وەك

بــواری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی جیهــان دەكــەن.

دانیشــتنەكانی الواندنــەوەی بەكۆمــەڵ (عــەزاداری) بــۆ

پرۆگرامەكــە بەهەمــان شــێوە چەنــد بڕگەیەكــی ئاســایی

ئەندامانــی خانــەوادەی پێغەمبــەر كــە لــە كەربــەال

لەســەر «رێنامیــی پیشــەیی» و «ئەقڵــە تازەگــەرەكان»

كــوژران ،بەتایبــەت توڕەیــی و ئــازار بــۆ كوشــتنیان.

دەگرنەخــۆ .ناوبەنــاو ،ژینگەكانــی ســتودیۆی مۆدێــرن

بەشــی هــەرە زۆری پرۆگرامینــی تەلەڤزیۆنــی،

وەك منوونــەی وێنەیــی لــە پرۆگرامەكــەدا پیشــان

درێژكراوەیەكــی ڕوونــی فۆرمــە نەریتییەكانــی

دەدرێــن و جیاوازییەكــی بەرچاویــان هەیــە لــە

(عەزاداری)یــە و لــەم حاڵەتــەدا ،پێدەچێــت فۆرمــی

فۆرماتــە بونیادگرتووەكانــی دیبەتــی دینــی شــیعی ،كــە

نوێــی میدیــا لەنــاو پــراوە دینییــە بونیادنراوەكانــدا

تیایــدا ژنانــی خوێنــەواری گەنــج حیجــاب دەپۆشــن
و هەنــدێ جــار ڕۆڵــی پێشكەشــكار دەبینــن .پرســی
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تیرۆریــزم بابەتێكــی دیاریكــراوە لــە دیبەیتــی گشــتی

(عــەزاداری)دا ماڵــی كــراوە كــە شــتێكی زۆر گرنگــە

هەنوكەییــدا كــە بەشــێوەیەكی بەرچــاو لــە پرۆگرامینــی

بــۆ شــیعیزمی دوانــزە ئیــام .لەگــەڵ ئەوەشــدا،

تــۆڕی ئیســامیی جیهانیــدا هەیــە .پرۆگرامەكانــی تــۆڕی

هەگبــەی ئیســامی دوانــزە ئیــام وەك ئایینێكــی

ئیســامیی جیهانــی ئیدانــەی گرێدانــەوەی تێرۆریــزم

گشــتی بەهەمــان شــێوە لــە ڕێگــەی ناســاندنی ژانــرە

و ئیســام دەكــەن ،لەكاتێكــدا كــە نەیــارە وەهابــی و

تەلەڤزیۆنییــە نوێــكان وەرچەرخــاوە ،وەكــو بەرنامــەی

ســەلەفییەكانیان تۆمەتبــار دەكــەن بــەوەی لــە هاندنــی

پرســیار و وەاڵم و پرۆگرامــی هەواڵــی بە گۆشــەنیگایەكی

هێرشــە تیرۆریســتییەكانەوە گالون ،لەوانــەش كوشــتنی

ئیســامییەوە .فــەزای ســتودیۆی بەتایبــەت ئــەو

ناوبەنــاوی شــیعە لەالیــەن توندڕەوانــی ســوننە لــە

ژانــرەی دوایینیــان دابڕانێكــی گرنــگ لــە ئیســتاتیكای

پاكســتانی دراوســێدا.

كۆنتێكســتە دینییــە بونیادگرتــووەكان پیشــان دەدات

هەروەهــا لــە چاالكیگەرایــی تــۆڕی ئیســامی جیهانیــدا

و دەركەوتنــی پێشكەشــكارانی مێینــە لــەم بەرنامانــەدا

كارلێكێكــی توندوتــۆڵ هەیــە لەنێــوان توخمەكانــی

بەهەمــان شــێوە دابڕانێكــە لــە فــەزا نەریتییــە نێرینــە

نێوانگیریــی دینــی بــە مانــا بەرتەســكەكەی و لــە

ســاالرەكانی شــیعیزمی هینــدی .بــەاڵم بــە پێچەوانــەی

ڕەهەندەكانــی فــەزای گشــتیی ئاییندا .لەگەڵ ئەوەشــدا،

تەلەڤانجەلیزمــی ســەلەفیگەرای نایك ئــەو گۆڕانكارییانە

بــە پێچەوانــەی تەلەڤانجەلیزمــی ســەلەفیگەرای

كاریــان لــە دەســەاڵتی دینــی نەكــردووە .پرۆگرامەكانــی

زاكیــر نایــك ،پێدەچــێ الیەنگیرانــی بونیادگرتــووی

تــۆڕی ئیســامیی جیهانــی لەژێــر سەرپەرشــتی دەزگای

نێوانگیریــی دینــی لــە كاری تــۆڕی ئیســامیی جیهانیــدا

دینیــی شــیعیدا دەمێنێتــەوە كــە بەشــێوەیەكی ڕوون

بەرەنگارییەكــی گەورەتــر بــۆ پەیڕەوكردنــی فۆرماتــە

بەكاریــان دێنێــت بــۆ فراوانكردنــی دەســەاڵتەكەی

تەلەڤانجەلیســتییە جیهانییــەكان پیشــان بــدەن،

بــۆ نــاو چەنــد بەشــێكی فــەزای گشــتی كــە تیایــدا

لەكاتێكــدا ،لەالیەكــی تــرەوە ،گۆڕانــكاری لــە ئــەدای

دەســەاڵتەكەی تاوەكــو ئــەم دواییــە ئامادەیــی نەبــوو.

دەســەاڵتی دینــی و ســتایڵە پەیوەندیدارەكانــی

پیــاوە دینییــە ڕاهێــراوە نەریتییــەكان بــە ڕەمــزە

پەیوەندیكــردن لەگــەڵ خەڵكــی شــیعە بەهەمــان

پۆشــاكییەكانیانەوە ،لــەم پرۆگرامانــەدا وەك قســەكەری

شــێوە ڕوون و ئاشــكرایە .شــتێكی تــر كــە ڕوونــە

دەســەاڵتی دینــی ســەرەنجام ،دەردەكــەون .بۆیــە

ئەوەیــە ،دیــوە جەوهەرییەكانــی نێوانگیریــی دینــی،

پرۆگرامینــی تەلەڤانجەلیســتی ســەری نەكێشــاوە بــۆ

وەك وتنــەوەی دەقــی پیــرۆز ،تەفســیری حەدیــس و

ســەرهەڵدانی لێكدەوەرانــی ئیســام لــە دەرەوەی

منایشــی (عــەزاداری) ،لەگــەڵ هاتنەكایــەی پرۆگرامینــی

هەڕەمــە دینییــە بونیــاد گرتــووەكان و ســرەكتۆرە

تــۆڕی ئیســامیی جیهانــی ،هیــچ گۆڕانكارییەكیــان

دامەزراوەییــە تۆكمەكانــی شــیعیزمی نەتەوەبــڕ

بەســەردا نەهاتــووە .لــە ڕاســتیدا ،وا دەردەكەوێــت

ســەركەوتوو بــوون لــە گونجــان لەگــەڵ میدیــای گــۆڕاودا

كــە تەلەڤزیــۆن وەك ئامرازێكــی نــوێ لەنــاو پــراوەی

بــۆ ئامانجەكانــی خۆیــان لەبــری ئــەوەی بەهۆیــەوە

ناجێگیــر بــن .لــە حاڵەتــی تــۆڕی ئیســامیی جیهانیــدا،

لەوێــدا ســرەكتۆرەكانی نێوانگیریــی دینیــی بونیاگرتــوو

نێوانگیریــی دینــی لــە ڕێگــەی فراوانكردنــی فۆرمــە

بــۆ نــاو فــەزای گشــتی ف ـراوان ك ـراون ،لەكاتێكــدا كــە

بونیادگرتووەكانــی نێوانگیــری دینــی و ســرەكتۆرە

بــە پێچەوانــەوە گۆڕانكارییــە میدیاییەكانــی شــیعیزم كــە

پەیوەندیدارەكانــی دەســەاڵت بــۆ نــاو فــەزای گشــتی،

لەالیــەن تــۆڕی ئیســامیی جیهانییــەوە وەك دینێكــی

كاریگــەری لەســەر ئیســامی گشــتی دانــاوە .لەگــەڵ

گشــتی پڕوپاگەندەیــان بــۆ دەكرێــت نەیانتوانیــووە

ئەوەشــدا ،گۆڕانكارییــە ســەرچاوەگرتووەكانی میدیــا

گۆڕانــی گرنــگ لــە فــەزای نێوانگیریــی دینیــدا بهێننــە

لــە شــیعیزمی دوانــزە ئیاممــدا وەك دینێكــی گشــتی

كایــەوە .لەهیــچ كام لــەو حاڵەتانــەدا ئێمــە ناتووانیــن

ســەری نەكێشــاوە بــۆ گۆڕانكاریــی گرنــگ لــە ڕێســاكانی

قســە لەســەر هەڵمژرانــی دیــن بكەیــن لەژێــر

نێوانگیــری دینــی و ئــەو فۆرمانــەی دەســەاڵت كــە

«لۆژیكــی میدیــا» كــە لــە ســۆنگەی دامەزراوەییــەوە

لەگەڵیــدا دێــن.

بــە ئاقــاری هێڵەكانــی تێــزی (ســتیگ هجارڤــارد)
لەمــەڕ میدیاتیزەكردنــی دیــن دركــی پێكـراوە .ئەمــە لــە
ئەنجامگیری

حاڵەتــی تــۆڕی ئیســامیی جیهانیــدا ڕوونــە ،بــەاڵم ئەمــە

هەرچەنــدە هەردووكیــان لــە هیندســتان كەوتوونەتــە

بەهەمــان شــێوە بەســەر تەلەڤانجەلیزمــی ســەلەفییانەی

نــاو كۆنتێكســتە ئیســامییەكان ،ئــەو دوو منوونەی باســم

زاكیــر نایكــدا پیــادە نابێــت .بــە پێچەوانــەوە ،كەناڵــە

كــردوون جیاوازیــی بەرچــاو لــە گۆڕانكارییــە دینــی و

تەلەڤانجەلیســتەكەی ،پڕۆژەیەكــی میدیاییــە كــە

كۆمەاڵیەتییەكانــدا پیشــان دەدەن كــە دەشــێ گــرێ

خزمــەت بــە بزاڤێكــی دینــی دەكات نــەك ئــەوەی

بدرێتــەوە بــۆ پەیدابوونــی پــراوە میدیاییــە نوێــكان.

ڕەمــزی دامەزراوەیەكــی میدیایــی دینــی بێــت كــە

لــە هــەردوو حاڵەتەكــەدا ،دیــوە جەوهەرییەكانــی

لــە دەرەوەڕا كاریگــەری بخاتــە ســەر دیــن .بــەاڵم لــە

نێوانگیریــی دینــی وەك خــۆی ماوەتــەوە .لــەو جێیــەی

فــەزای گشــتیی فراوانــری هیندیــدا كاریگەریــی گرنــگ

پەیوەنــدی بــە ڕەهەندەكانــی فــەزای گشــتییەوە هەیــە،

لەســەر هــەردوو تــۆڕی میدیــای ئیســامی هــەن .لەنێــو

تەلەڤانجەلیزمــی ســەلەفیگەرا بەشــێوەیەكی ڕوون

ئەمانــەدا خــەون و بەرژەوەندییەكانــی چینــی ناوەنــد

گۆڕانكاریــی دینــی ئاراســتەكراو بــە میدیــا پیشــان

هــەن كــە لــە ســەروەختی لیربالیزەكردنــی ئابووریــی

دەدات .هەنــدێ لــەو گۆڕانكارییانــە تەنانــەت دزەیــان

هیندییــەوە ،لەوانــەش لیربالیزەكردنــی پەخــش لــە

گردۆتــە نــاو ســرەكتۆرەكانی نێوانگیریــی دینــی،

1991دا ،فــەزای گشــتییان گرتــووە .هــەردوو كەناڵــی

بەتایبــەت مۆدەكانــی دەســەاڵت .پرۆگرامینــی دوانــزە

تەلەڤزیۆنــی زاكیــر نایــك و تــۆڕی ئیســامیی جیهانــی

شــیعەی تــۆڕی ئیســامیی جیهانــی لەگــەل ئەوەشــدا

بایــەخ بــەو خەونانــەی چینــی ناوەنــد دەدەن و لەگــەڵ

بەڵگــە بــۆ داینامیكێكــی پێچەوانــە دابیــن دەكات-

پرۆســەی وەرچەرخاندنــی خواپەرســتانەی خــود دا لێكــی
دەدەن.
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یەكێــك لــە ئامانجەكانــم لــەم بابەتــەدا ئــەوە بــووە

تەلەڤانجەلیزمــی ئیســامی بەهەمــان شــێوە پیشــاندەری

مشــتومڕی میدیاتیزەكردنــی ئاییــن لــە كۆنتێكســتەكانی

ئەوەیــە كــە چــۆن ئەكتــەران لــە كۆنتێكســتە دینییەكاندا

ئەودیــو مەســیحییەت لــە جیهانــی ئەتالنتیكــی

پــراوە نوێكانــی میدیــا و ژانرەكانــی میدیایــان ماڵــی

باكــوور وااڵ بكــەم .بــەاڵم مــن وای بــۆ دەچــم كــە

كــردووە بۆئــەوەی نەریتــە دینییــە بونیادگرتــووەكان

تەلەڤانجەلیزمــی ئیســامی لــە هیندســتان بەهەمــان

بەهێــز بكــەن.

شــێوە گوزارشــتی گرنگــی تــری بــۆ دیبەیــت هــەن
لەبــارەی میدیاتیزەكردنــی دینــەوە .لەكاتێكــدا كــە
بابەتەكــە ڕۆشــنایی دەخاتــە ســەر لێــك جیانەبوونــەوەی
میدیــا و دیــن ،بەهەمــان شــێوە پێویســتیی بــۆ جیاكاریی
نێــوان یەكرتبــڕە جیاوازەكانــی میدیــا و ئاییــن پیشــان
دەدات و زەروورەتــی بایەخــدان بــە كارلێكەكانیــان
دەخاتــەڕوو .نێوانگیریــی دینــی و دینــی گشــتی لەســەر
ئاســتی جیاجیــا كار دەكــەن و وەك خۆگریــی ڕێژەیــی
فۆرمــە بونیادگرتووەكانــی نێوانگیریــی دینــی ،بەتایبــەت
لــە حاڵەتــی تــۆڕی ئیســامیی جیهانیــدا پیشــانی داوە،
گۆڕانكارییــە میدیاییــەكان لــە ڕەهەندێكــدا مــەرج نییــە
گوزارشــتی گــۆڕان بێــت لەویــردا .لەگــەڵ ئەوەشــدا،
لــە ڕاســتیدا دوو ڕەهەندەكــە زوو زوو بەیەكــەوە
ڕایــەڵ دەبنــەوە ،هــەروەك كاریگەریــی وەرچەرخانــە
میدیاییــەكان لــە ئایینی گشــتیدا لەســەر ســرەكتۆرەكانی
نێوانگیریــی دینــی لــە منوونــەی تەلەڤانجەلیزمــی
ســەلەفیدا

پیشــانیداوە.
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