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 چكیده

مرردم و روحانيرت بره شرطل مطلرو        ۀفراگرد ارتباط در تبليغ دینی و ارشاد مردم در صورتی اثرگذار است كه رابط ،مسائل اعتقادی ۀدر حوز

پر  از ههرل سرال از پيرروزی انقرال        ،باشرند  اكنرون   داشرته   عالقه های دینی از زبان روحانيت شنيدن آموزهبه همچنان ،د و مردمبرقرار باش

طرور جردی نيازمنرد     هبر بودن، ثيرگرذار أت فرازوفرودهرایی را تجربره كررده كره براوجود     تبليرغ دینری    ۀدر حوز مردم و روحانيت ۀاسالمی رابط

تبليغ دین هسرتند و هردا اصرلی     زمينۀهای ارتباط مردم و روحانيت در دنبال شناسایی آسيبه پژوهشگران ب ،مقالهشناسی است  در این  آسيب

كره بره رونرد فراگررد      اسرت  شده گذاشتهی بنا مدل منبع معن براساس ،هارهو  مفهومی این پژوهش .های این فراگرد است توصيف آسيب ما

 مبلرغ های عميق با طال   گيری از روش توصيف كيفی ساندلوسطی و مصاحبه با بهره ،پژوهشگرانو  كند توجه میآن  ۀارتباط و عناصر ششگان

ن مبلغی هسرتند كره هرسراله    اروحاني تمام مدنظر مااند  ميدان  تبليغ دین توصيف كرده خصوصدررا های ارتباط مردم و روحانيت  ، آسيبهنخب

نخبگران هسرتند كره در دو    ایرن  نفرر از   دونيرز بيسرت و    ۀ برگزیرده نمونر و شرود   بی مری های تبليغی آنها ارزیا در دفتر تبليغات اسالمی تالش

هرای ارتبراط مرردم و     تبليغ دین آسيب زمينۀكنندگان در ، مشاركتشده حاصلهای  طبق یافته  شده استتقدیر از آنها  «های تبليغ برترین»همایش

ند و مفاهيمی هرون  ا هتوان ارتباطی و بومرنگ تبليغ توصيف كرد ميزانای،  ت زمينهنقش، الزاما ۀفراگرد ارتباط، فاصل ۀپنج مقول در روحانيت را

روحرانی مطرال، دیرن وراونره،     مضرامينی ماننرد   قطع فراگرد ارتبراط و   ۀمقول دراندیشی،  داری زید و عمر، اقتدار قضائی و اداری و توطئه پرهم

گریررزی،  ای بررا مفراهيمی هررون فرهنرگ   الزامررات زمينره  ۀ  مقولر انررد هنقرش معرفرری شرد   ۀفاصررل ۀمقولر  درمنبرهرای پررو  و روحرانی ابررزاری   

 ه اسرت دست آمده كالم و تبليغ پاكتی ب بومرنگ تبليغ، تبليغ بی ۀمقول درو  هتوان ارتباطی توصيف شد ميزانگریزی و كاهش  گریزی،ارزش ذائقه

 توجه كنند  هان دین باید به آناكه مبلغ

  شناسی تبليغ دینی، فراگرد ارتباط نيت، تبليغ دینی، مبلغان نخبه، آسيب: توصيف كيفی، روحاکلیدیهای واژه
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 مسئلهو بیان  مقدمه

گذشته بسيار متفاوت با نقش روحانيت  زمينۀ تبليغ در ه،امروز

كره خرود   كنند  میتبليغ را ن در نظامی دین اروحاني زیرا ؛است

نهادهای دینی حطومت، نهاد روحانيرت  یطی از نظام مذهبی و 

جرز ایفرای نقرش تراریخی      در این نظام، فرد روحانی به ت اس

خود در راهبری نيازها و احساسات مردم در حوزۀ دین،خرود  

نيز در حوزۀ حطومتی مسئوليت پذیرفته و در برخی نهادهرای  

طور مستقيم نقش ایفا كرده كه این موضروع، البتره    حطومتی به

نقشرۀ   پرور،این نقرد را   نقد هم شده است  برخری ماننرد رفيرع   

داننرد و   استعمار برای دوركردن روحانيت از وظایف خود مری 

از این منظر، به دو نقش متفراوت روحانيران در نظرام مرذهبی     

اند كه یک نقش، نقشۀ استعمار است  اسرتعمار، بره    توجه كرده

محور روحانيان سنتی و تداوم پيونرد   دنبال تقویت نقش رساله

 كه یدرحالاست؛ « ین شطلید»اقتصادی با عوام و بازار و ارائۀ 

 مرردم  انرذار  و یشررع  مسرائل  به ییپاسخگو دنبال هب یروحان

در  یریپرذ  تيمسئول انقال ، از پ  او دوم نقش البته، و است

  روحانيت در باالترین سطح نظرام  رديگ ینهادها را هم در بر م

و نيز مجل  خبرگان، شورای نگهبران، قروۀ قضرائيه، مجلر      

های دولتی و نهادهای نظامی نيز حضرور  شورای اسالمی، نهاد

دارد و استعمار در پی تحدید این نقش است تا روحانی قرادر  

روحانيون نباشد در روند حطومت نقش ایفا كند  از این منظر، 

بایررد رسررالت مررذهبی و ارشررادی خررود را در كنررار رسررالت  

نيز، برای رسريدن بره   در تبليغ دینی  ،حطومتی ایفا كنند و البته

نظرر   بعد احساسی و هم بعد كاركردی را مدهم باید  ت،موفقي

در بعد احساسی مردم رفتار یک روحانی را بيشرتر    قرار دهند

زیستی، تجمل و تواضع و تطبرر و تطلرف    های ساده در دوگانه

كنند و در بعد كاركردی تمركرز برر روی محتروای     ارزیابی می

دن ميرزان  كرر  ها و گفتگوها برای تعيين شده در سخنرانی مطرح

های مخاطبان است  در این  مفيدبودن آنها و انطباقشان با ارزش

شرود   بخش، با تفطيک مخاطبران جامعرۀ سرنتی و مردرن، مری     

هرای سرنتی    در جامعره یرا گرروه   »ارزیابی متفراوتی ارائره داد:   

هرا و   روحانيون بيشتر بر روی دین شطلی، رعایت دستورالعمل

تأكيرد دارنرد   « جوری مباه»قواعد شطلی و مناسک دینی برای 

هرای   اما امروزه،به دليل رشد ميزان دانرش مخاطبران،این روش  

سنتی دیگر پاسخگو نيست و به اعتقاد پژوهشگران برا توسرعۀ   

های علمری جرایگزین    جامعه و رشد علمی مخاطبان، استدالل

دین »ضرورتاً « دین شطلی»جای  های دستوری شده و به روش

را پاسخگوی نيازهرای مخاطبران   باید عرضه شود؛ زی« محتوائی

هرای موجرود در    بره دليرل آسريب     (498: 8939پرور،  )رفيرع  است

وضعيت كنونی ارتباط مردم و روحانيت،باید دربارۀ این مسئله 

اندیشی كرد و راهطارهایی ارائه داد  در ایرن براره، هنرد     هاره

هرایی در   هه آسريب  ،تبليغ دین زمينۀدر  8 سؤال مطرح است:

یرا فراگررد     آ6 ؛مرردم و روحانيرت وجرود دارد    ارتباط ۀحوز

  9و  گيررد  ارتباط بين مردم و روحانيت در تبليغ دین شطل می

نيازهرای محريا اجتمراعی مخاطبران      ۀآیا روحانيون با مالحظ

بره برازخورد منفری     ،و آیرا در فراگررد ارتبراط    كننرد  مری تبليغ 

 ،االتؤبرای پاسرخ بره ایرن سر      دهند مخاطبان توجه نشان می

هرای فراگررد    ارهو  مفهومی این پژوهش براسراس نظریره  ه

راد بنا نهاده شده كه  ع معنی محسنيانبكيد بر مدل منأارتباط،با ت

 و معطروا اسرت  آن  ۀبه روند فراگرد ارتباط و عناصر ششگان

گيری از روش توصيف  پژوهشگران قصد دارند با بهره درواقع،

، ازنظرر  لرغ ۀ مبهای عميرق برا طرال  نخبر     كيفی و با مصاحبه

را هررای ارتبرراط مررردم و روحانيررت   فراگرررد ارتبرراط، آسرريب

 .تبليغ دین توصيف كنند خصوصدر

 

 تجربی پژوهش ۀپیشین

كره  است های فراوانی انجام شده  پژوهش ،تبليغ دینۀ در حوز

سخنوری  ۀشيو ،ای اصل تبليغ دین كتابخانه -اسنادی ۀبا مطالع

ر آیرات و روایرات   از منظر را هرای تبليرغ دیرن     دینی و بایسته

بره نراجی    شرود  مری  ایرن مطالعرات  از ميران   انرد   ارزیابی كرده

( و 8959(، هراغری ) 8921(، فلسفی )8956(، قرائتی )8950)

طرور   كره ایرن مروارد، بره    ( اشاره كررد  8954) اردستانی صادقی

  مررتبا نيسرتند  این پژوهش  ۀشناسان با رویطرد آسيب مستقيم

در موضوع تبليغ دینری  را ن آگاهی پژوهشگرا ،مطالعاتبرخی 
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( با 8955) موگهیاند:  اند كه این موارد از آن جمله افزایش داده

هرا   كيد بر اهداا،استراتژی، مخاطبان و شرایا موفقيت پيرام أت

 (8955رزاقری )  مقالرۀ  ،در تبليغ دینی از دیدگاه شهيد مطهرری 

ابزارهرا و   دربرارۀ از سخنان مقام معظم رهبری  ای گزیده یعنی

ق( و 8971هرای تبليرغ دینری و مطالعراتی هرون صرقر )       هشيو

در بحررم معرفرری هررا  ایررن پررژوهشامررا  ؛(8925اهلل ) فضررل

در را مناسربی   اطالعرات های ارتباط مردم و روحانيرت،   آسيب

( با اقتباس 8936) محمدی د  خاننده اختيار مخاطبان قرار نمی

 اركران و  ،گرایانره  هرا برا رویطررد كرل     عمومی سيستم ۀاز نظری

براسراس  است   را ارزیابی كردهفردی  عناصر الگوی تبليغ ميان

فرردی در ههرار    های الگروی تبليغری ميران    آسيب اوهای  یافته

هرای   گرذاری، آسريب   هرای مردیریت و سياسرت    آسريب  ۀحوز

هررای  آسرريب و هررای محترروا و پيررام   گررر، آسرريب  ارتبرراط

حجرم   مقالره، در این  همچنين،گيرند   شناسی قرار می مخاطب

 (كه مدیران دفترر تبليغرات اسرالمی هسرتند    ) دوازده نفر ۀنمون

در اختيررار مخاطبرران قرررار را مناسرربی  كررافی و هررای مقولرره

 ۀآگاهی ایرن افرراد در حروز    ؛خصوصاً به این دليل كهدهد نمی

مسرتقيم برا    طرور  بره  های تبليغ دینری باواسرطه اسرت و    آسيب

غفروری   پرژوهش مخاطبان مبلغران دینری مررتبا نيسرتند  در     

تأكيرد  شناسی تبليغ دین در بستر اینترنت  ( نيز بر آسيب8939)

هرای   هالشنویسنده مسائلی از این قبيل را هم ازجمله و  شده

زدایری از   معنرا  دانسرته اسرت:  دینی  یپيام دینی در تبليغ اینترنت

هرا،   رسانی، هژمونی دولت جهان واقع، غيردینی بودن ابزار پيام

ایرن  هرای دینری كره     پيرام  انميز شدن كم و سنی نطردن تفطيک

   خنردان بيگانره هسرتند  كامال برا موضروع ایرن مقالره     مطالب، 

ای و برا تحليرل هنردین     كتابخانره  ۀمطالعروش نيز با  )8954)

به بحم كلی و تعریف تبليغ دیرن   ،نامصاحبه با طال  و مبلغ

یک نوع  شطلبه را « تبليغ»است  او اجزا و عناصر  توجه كرده

و برا بهرره گيرری از آیرات،     « مردل معنرا  »ه از ارتباط با استفاد

این پژوهش نيرز   كرده كهشناسی بررسی  متون اسالم روایات و

ویرژه ارتبراط مرردم و     هبر  ،شناسری تبليرغ دیرن    آسيب ۀبه حوز

 ۀحروزه برا بررسری پيشرين    ایرن    در وارد نشده استروحانيت 

خرال  پژوهشری كيفری برا موضروع توصريف كيفری         ،پژوهش

 مبلرغ، مردم و روحانيرت از منظرر نخبگران     های ارتباط آسيب

 زمينرۀ موضروع، در ایرن   جرز  بره  مقاله،مشهود است  این  كامالً

ۀ پژوهشرگران نمونر   زیررا  ؛گزینی نيز مزیرت نسربی دارد   نمونه

اند كه اكنون  انتخا  كرده ای ن با سابقهارا از ميان مبلغ برگزیده 

 شوند  تبليغی شناخته می ۀنخبصورت  به

 

 می پژوهشچارچوب مفهو

برا   ،مسرتقيماً طور خاص هطور عام و تبليغ دینی ب همفهوم تبليغ ب

 ۀشناسرری ارتباطررات در حرروز  هررای جامعرره مفرراهيم و نظریرره

تبليغ از  ،دارد  درحقيقتارتباط گروهی  فردی و ارتباطات ميان

شناسی ارتباطات تحليرل   جامعه در حيطۀو است ارتباط  ۀمقول

ارتبراط مرردم و    هرای  آسريب  مقاله نيرز این و موضوع شود  می

مناسرب اسرت    ؛ به همرين دليرل،  روحانيت در تبليغ دین است

ها در این حوزه مطرح شروند و عوامرل    برخی مفاهيم و نظریه

مبلغ و مخاطب تبيين گردنرد    ۀمهم تأثيرگذار بر ارتباط دوسوی

هرگونه فعاليت مشروع فرردی یرا گروهری بررای     » ینید غيتبل

های فردی و اجتمراعی   ،اعم از آموزههای اسالم گسترش آموزه

بررا هرردا   ،هررای سياسرری، دینرری، فرهنگرری و       در حرروزه

    ی مثل منبر و یثيرگذاری بر مخاطبان و با استفاده از ابزارهاأت

به  Propaganda ۀدر انگليسی واژ. (63و  90 :8918 ،)اثباتی« است

نهضت تبليغاتی، جمعيرت تبليغراتی، تبليرغ، تبليغرات، عقائرد      

: 8929كاشرانی،  پور )آریران بليغاتی و سازمان تبليغات ترجمه شده ت

برره معنررای تطثيركررردن و   Propagateفعررل  و هررون (42-49

 ۀواژ (Guralnik, 1984: 1138)سررازی آمررده اسررت    دوبرراره

Propaganda   در دل خرود  دادن را نيز مفهوم تطثيرر و افرزایش 

 ۀواژرود   كرار مری  ه ثير بر افطار عمرومی بر  أتۀ دارد و در حوز

Propagation ۀدر مقابل واژ یگاه Propaganda گيرد  قرار می

تطثيرر و   ،و بار منفی آن كلمره را نردارد و بره معنرای تررویج     

رساندن صحيح یک مطلب است كره برار ارزشری مثبرت دارد     

 ۀتبليرغ دینری از واژ   ۀبرای ترجمر  نویسنده  (80: 8936)كاویانی، 

Islamic Praeching ۀدینرری از واژ و برررای مبلغرران Islamic 
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Praechers  این واژه بار منفری   به باور اوو است استفاده كرده

از لغت اسالم هرم اسرتفاده    درضمن،های قبلی را ندارد و  واژه

كرده است تا موضوع به تبليرغ دیرن اسرالم منحصرر باشرد و      

  در به ذهرن متبرادر نشرود   تبليغ مسيحيت  مانندمعنای خاصی 

كسانی هستند كه براسراس محورهرای    8نخبه مبلغان ،این مقاله

هرای    هرای تبليغری در كرارگروه    تخصصی منردر  در مهرارت  

سراالنه ارزیرابی و   طرور   بره امور نخبگان تبليغ،  ۀتخصصی ادار

طرری فراینرردی طرروالنی و در  ،برراالترین امتيرراز ضررمن كسررب

 نررامبررار در همایشرری بررا  نخسررتينبرررای  هررای متمررادی سررال

معرفری   دفتر تبليغات اسالمی شناسایی و های تبليغ، در برترین

تركيبی اسرت كره    ای واژه «6ینید غيتبل یشناس بيآس»ند  ا هشد

عررام  طررور هامررا برر ؛طررور خرراص تعریررف مطترروبی نرردارد هبرر

هرا و اشرطاالت    شناخت آسريب  به معنای 9شناسی دینی آسيب

آگاهی و معرفرت   ،باور دینی ،بر اعتقاد واردشده یا واردشونده

بره   .(4: 8955 )دژاكرام، است دینی  ۀلی در رفتار جامعدینی یا عم

شرناخت   بره معنرای   یشناسر  بيآسر ایرن نروع   نگارنرده،  باور 

هرای   در حروزه واردشرده یرا واردشرونده    ها و اشطاالت  آسيب

مبلغان، محتوای تبليرغ دینری،   این مبلّغان دینی، مخاطبان  رفتار

 و اسرت  های تبليغ دینری  فضاهای تبليغ دینی و ابزارها و شيوه

بررای ایرن     شروند  می بررسی ها آسيباین گونه  ،در این مقاله

یطری از  بهره برده شده و این توصيف،  4یفيك فيتوصكار، از 

های تفسيری و كيفی اسرت كره توصريف مسرتقيم      انواع روش

 ،ایرن روش  در دهرد  همچنرين،   را ارائه مری نظر مدهای  پدیده

وتحليل  و تجزیه اتاطالعآوری  جمع ،ها گيری تركيبی از نمونه

بر ایرن   (,Sandelowski 338 :2000)را در كنار هم شاهد هستيم 

بررسری   به دیدگاه مبلغران نخبره و   توجهپژوهشگران با اساس،

از  ای واسرطه  توصريف مسرتقيم و بری    ،شده انجام های مصاحبه

 دهند  ارائه میرا  تبليغ دین

د شو محسو  میشناسانه  جامعه ۀفراگرد ارتباط یک پدید

منسرجم و   ،گررا  اى كامال نظرام  پدیده،شناسان جامعهبه اعتقاد  و
                                                      
1 Elite Preachers 
2 pathological study of Islamic preaching  
3 Religious pathology 
4 Qualitative description 

، ایرن  ؛به ایرن ترتيرب  تعامل ميان اجزا و عناصر اسرت  همراه با

دهرد؛ بره همرين     عملطرد و اثرگذاری اعضا را نشان میمفهوم 

شناسری ارتباطرات    مفاهيم جامعره  در مقولۀاین بحم را  دليل،

شررش عنصررر   شررامل،كننررد  فراینررد ارتباطات  مطرررح مرری 

فرستنده،پيام، كانال ارتباطى،گيرنده، بازخورد و محيا یا زمينره  

هریرک از عناصرر فراگررد ارتبراط       (76: 8938 )ساروخانی، است

ارتبراط برر    شطسرت نقشى اساسى و مشخص در موفقيت یرا  

سویه و ازطریق  یک شود ارتباط را نمی ،عهده دارند  درحقيقت

است كه در رونرد   7ک فراگردبلطه ارتباط ی ؛مبلغ ارزیابی كرد

ن شطل می گيرد   فراگرد آغراز و  ان و مخاطباتعاملی بين مبلغ

هراى   كرنش  آن برا یطردیگر  اجزا  و عناصرر   ؛ بلطهپایان ندارد

ترأثير   آنبر دیگرى از ضمن اثرگذاری  ،و هریک دارندمتقابل 

ضرمن  ن مرذهبی  ا  معموال مبلغ(57: 8916راد،  )محسنيان پذیرد مى

بعد از پایان منبرر یرا نمراز     ،ازطریق سخنرانی و منبر تبليغ دین

سعی  با این روش،كنند و  با مخاطبان خود گفتگو می ،جماعت

فرردی   هرای كوتراه برين    در ارتبراط  ی راآموزه هرای دینر   دارند

ارتباط با دیگران شطل  راهتبليغ دین از  آموزش دهند  درواقع،

ی مبلرغ و پيرام،   پيرام روحران   ۀگيرد  در تبليغ دینی فرسرتند  می

 ،آموزهرای دینری  مسرائلی هرون   محتوای تبليغ دینی است كه 

و كانرال ارتبراطی    گيرد را در بر میفرهنگی و اجتماعی اسالم 

 ۀگيرنرد همچنين،  منبر یا گفتگوی مستقيم در مساجد استهم،

مخاطبان یا اهالی روستا یا شهری هستند كه مبلغ بره   این پيام،

العمل مردم نسبت به  ورد نيز عط بازخ و آنجا اعزام می شود

و حضرور در   مرردم ميزان پرذیرش   ؛ زیرارسانی مبلغ است پيام

ایرن  ثير و بازخورد مثبت أت ،نامراسم تبليغی و همراهی با مبلغ

واسطه با مخاطرب   بیمبلغ در منبر  كند  موضوع را مشخص می

بازخورد مخاطبان  قادرستدارد و در همان مجل  هم ارتباط 

 صرورت  ممطرن اسرت بره   پيرام   ۀگيرنرد  ،  درحقيقترا بسنجد

ثير أتر  بره ایرن مسرئله،   گرذارد كره   ب ثيرأمستقيم بر فرسرتنده تر  

گوینرد   مری 1بومرنرگ  یرا اثرر  5بازخورد2ۀبازگشتی یا عمل وارون
                                                      
5 Qualitative description 
6 Retroaction 
7 Feed-back 
8 Boomerang effect 



 

 

 28 و همطاران سيدحامد حسينيان                                                 ؛توصيف كيفی فراگرد ارتباط مردم و روحانيت در تبليغ دین

 

 

است كه در رونرد   8ارتباط یک فراگرد  (4-76: 8938 )ساروخانی،

 ،مبلرغ موفرق   و ن شطل می گيررد ان و مخاطباتعاملی بين مبلغ

 بره اعتقراد   ثر برقررار كنرد   ؤن خرود ارتبراطی مر   ابا مخاطب باید

د كره  بر یا ارتباط مرؤثر هنگرامى تحقرق مرى     ،6سوسمان و دیپ

 فرسرتنده را بفهمرد   ۀشرد  ارسرال پيرام  گيرنده، نيت و محتوای 

جریان فراگررد   اند كيد كردهأبرخی ت .(80: 8952)سوسمان و دیپ، 

و  فرسرتنده ) ع معنیدو منب كم دستجایی ميان  هجاب،یا تراكنش

محتروای پيرام   نخسرت،   است به ایرن شررط كره:    (ندۀ پيامگير 

مفهروم   دوم، نشران بدهرد؛  نظر او را مدمعنی  فرستندهتوليدی 

 سروم،  ؛مشرابه باشرد   فرستندهبا محتوای پيام  گيرنده ۀصيدشد

و  نشرئت بگيررد  شرده   درکشرده در او از مفهروم    معنی متجلی

فرسرتنده  نظر مرد معنی  نده، باگيرشده در  معنی متجلی ههارم،

موضروع ههرار   كرردن   راد، ضرمن مطررح     محسنيانباشد شبيه

معتقد است ارتباط موفق منروط   ،گرد ارتباط فرا ای بودن مسئله

ميرزان  »  مسئلۀ نخست،ارتباط 8به حل این ههار مسئله است: 

  6اسرت؛   «برا محتروای توليردی او    فرستندهنظر مدربا معنی 

برا محتروای    نرده گيرۀ شرد  فهميرده مفهوم  مشابهت»مسئلۀ دوم 

در ميرزان ربرا مفهروم    »  مسئلۀ سوم 9است؛« فرستندهارسالی 

  4اسرت و   «در نرزد فرسرتنده   هشد معنی متجلی با ندهگير ذهن

برا   نرده گيرفررد  شده در  مشخصمشابهت معنی »مسئلۀ ههارم 

اگرر معنری     (46: 8934 راد، )محسرنيان  است« فرستندهنظر مدمعنی 

شده در فرستنده یطسران   شده در گيرنده، با معنی آشطار متجلی

باشد،این امر موفقيت فراگرد ارتباط و انتقرال درسرت پيرام را    

شرود ایرن ههرار     كند  در بحم تبليغ دین نيز مری  مشخص می

 فراگررد  در شناسری كررد    مسئله را شناسایی، تحليرل و آسريب  

ظررى را  ن ،را بيران  یهنگامى است كه مبلرغ مطلبر   ، نید غيتبل

 ؛كنررد یمطررح یررا نيراز برره ارتبرراط برا دیگرررى را احسراس مرر    

در حوزۀ خواهد متن پيام خود را  مبلغ مىوقتی دیگر،  عبارت به

 آغراز فراینرد ارتبراط    ،با دیگرى )گيرنده( در ميان بگذارددین 

ایجادكنندۀ حوزۀ تجربری  مبلغ براساس محيا فراگير  .شود مى

دهرد و   شرطل مرى   شیخود، محتواى مقصود را در ذهرن خرو  
                                                      
1 Process 
2 Sussman  & Deep  

آن را در بر مخاطب، تأثير آن ، بعد از سنجيدن ذهنی پيشاپيش

ل ارسال اشطاین ادهد و به  هارهو  رمزگذارى خود قرار مى

حركتى یا غيركالمرى در  پيام گفتارى ازطریق منبر،  پيام :كند می

كالمرى و غيركالمرى  مبلرغ     پيام ن یا تركيبى ازارفتار با مخاطب

؛ كنرد  هرگز پيام را در خأل ارسال نمى ،ارتباطاتآگاه به فرایند 

دهرد و آن را در   قصد و نيتى پيام خود را شطل مى مطابق بلطه

مبلغ موفق برا   .كند پيام ارسال مى ۀقالب پيام به مقصد و گيرند

هنگامى تحقرق   ،ارتباط ارتباطی مؤثر دارد و اینن خود امخاطب

فرسرتنده را   ۀشد الد كه گيرنده، نيت و محتواى پيام ارسبیا مى

دریافرت   معموالً ،گيرنده  (80: 8952)سوسمان و دیپ،  بفهمد

بنرابراین،   ؛دهرد  به فرسرتنده اطرالع مرى    او درک پيام را آشطار

دهرد كرره در مخاطررب تغييرررات   ارتبراط مررؤثر زمررانى ر  مررى 

 ،مرانع ارتبراط   امرر  هرر  ،ایرن ميران   و در مشخصی دیده شرود 

 بهكه  استهایى  وامل و پدیدهع تمام   پارازیت،است 9پارازیت

ایررن و  شررود مررىمنجررر تضررعيف اثربخشررى فراگرررد ارتبرراطى 

براسراس  گذارند   اجزاى ارتباط اثر مى تمامبر روى  ،اختالالت

عناصر ارتباط، اعم  همۀپارازیت بر ،احتمال دارد شواهدای  پاره

ارسال رمز،  ۀاز منبع، معناى فرستنده، دستگاه رمزگذارى، وسيل

رمز، دستگاه رمزخوانى، منبع معناى  ۀيام، دستگاه گيرندمجرا، پ

: 8934 و 977: 8916راد،  )محسرنيان  گذاردبتأثير  ،گيرنده و بازخورد

« منبرع معنری  » گرد ارتباط در مدلكوتاه سخن اینطه فرا ( 44-8

شرود: فرسرتنده )معنرا،     عناصر خالصه می این درراد،  محسنيان

معنای فرستنده  ۀگيرنده، درج منبع معنای فرستنده، منبع معنای

پيرام   ،تروان ارتبراطی(  ۀ توان ارتباطی و درجر  ميزانو گيرنده، 

ارتبراطی   ۀوسريل  ،ارائه و محتوا( شيوۀ)رمز، نشانه، كد و نماد، 

دریافرت  ۀ ارسال رمز، كانال، پيرام، وسريل   و كدگذاری وسایل)

)تفسرير و ارزیرابی معنری     گيرنرده  ،رمزخروانی(  ۀوسريل  ورمز 

برازخورد   ،فرسرت(  پر   وتروان ارتبراطی    ميزانده و ش متجلی

:  8934راد،  )محسرنيان  فرسرت( و پارازیرت   )تفسير و ارزیابی پ 

44-8 ) 
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 روش پژوهش

از نرروع كيفرری و توصرريفی اسررت و   روش در ایررن پررژوهش

 ۀزدن به اعماق دنيای تجربی طال  نخبر  پژوهشگران ، با نقب

مردم و روحانيت در های ارتباط  دنبال شناسایی آسيبه ب ،مبلغ

هرایی هرون    فعاليت ۀتبليغ دین هستند  پژوهش كيفی مجموع

 هرای پژوهشری   شركت گسترده در فعاليت مشاهده، مصاحبه و

نحوی پژوهشرگر را   كه هركدام به (,Creswell (334 :2003است 

موضروع پرژوهش یراری     ۀدر كسب اطالعات دست اول دربار

صيف كيفی توضريحات    هدا تو)86: 8916 )سريلورمن،  دهند می

 پررده از یرک تجربره یرا رویرداد اسرت       صریح و بری ، گسترده

(Neergaard et al., 2009: 52)  گفت در فراینرد تحليرل    شود می

برره توصرريف دقيررق QD  بررا اسررتفاده از پژوهشررگرانهررا  داده

 ترند  نزدیک اطالعات

پژوهشگران كيفی قادرنرد از ميران    8به اعتقاد ساندلوسطی

هرای پيچيردۀ نظرری و تطنيطری      ددی از روشهای متعر  گزینه

روش پژوهش مورد عالقۀ خرود را انتخرا  كننرد؛ بره همرين      

ترر و   عجيب باشد؛ زیرا روشی شرفاا   QDدليل، شاید معرفی

اساساً كمتر جذا  است  ساندلوسطی با پذیرش مهجورماندن 

روش توصيف كيفی دقيقاً بره دليرل همران پيچيردگی فزاینردۀ      

ی مجردد توصريف كيفری را ضرروری     های كيفری معرفر   روش

را روش توصيف كيفری  او   (,Sandelowski (334 :2000 داند می

 در حوزۀ پرستاری مطرح و به كار بسته است؛ البته ایرن روش 

و در ایرران كمترر   های فارسی معرفی نشده  در مقاالت و كتا 

   در روش توصرريف كيفرری پژوهشررگر اسررتشررناخته شررده 

ای از  ه یک فرد، موقعيت، یا سلسلهتری ب خواهد نگاه عميق می

دنبررال توصرريف مسررتقيم ه حرروادم معررين داشررته باشررد و برر

توصريف   (  (Sandelowski, 2000: 337اسرت نظر مرد های  پدیده

در  مطالعره،  مردنظر های  ، با هدا توصيف پدیدهQDكيفی یا 

هره  »و  «هگرونگی »،«هرایی»هون  سؤاالتیپاسخگویی به  پی

 ها و موانع رفتارهای انسانی اسرت   دگاهها، دی در انگيزه «مقدار

های كيفری بسريار گسرترده، توصريف      امروزه، در ادبيات روش

                                                      
1 Margarete Sandelowski 

صرورت روشری خراص و     جامعی از روش توصيف كيفری بره  

های كيفی وجود ندارد؛ هرهند ایرن روش،   همانند دیگر روش

هرای   شناسانه در رشته یطی از پركاربردترین رویطردهای روش

شرود توصريف كيفری را     ود؛بنابراین،میشر  كاربردی دانسته مری 

روشرری دانسررت كرره پژوهشررگران قادرنررد برردون نگرانرری و   

شناسری از آن   شدن به كارها و فرایندهای مشرطل روش  متوسل

استفاده كنند  به براور ساندلوسرطی توصريف كيفری بررخالا      

بررای بررسری قلمرداد    « جایگزینی نراقص »دیدگاهی كه آن را 

است  درحقيقرت، ایرن روش از   كند، روشی مطلق و كامل  می

قبل وجود داشته،اما نسربتاً ناشرناخته اسرت و البتره، توصريف      

بنياد،پدیدارشناسی  كيفی اقتباسی جدید و متمایز از تئوری داده

شناسی نيست  ازنظر ساندلوسطی سه نطتۀ مهم در تمایز  و قوم

  نطترۀ  8های كيفری وجرود دارد:    توصيف كيفی با دیگر روش

توصريف  »طالعات توصريفی كيفری نسربت بره     نخست اینطه م

كه در آنها الزم نيست  طوری كمتر تفسيری هستند؛ به« تفسيری

ها فاصله بگيرد یا به آنها خيلی نزدیک شرود؛   پژوهشگر از داده

  نگاه دوم اینطه مطالعات توصريف كيفری مسرتلزم تفسريری     6

و ها نيسرتند   مفهومی یا هر تفسير بسيار انتزاعی دیگری از داده

از  6  نطتۀ سوم توصيف كيفری برا مبحرم سرودمند آرتينيران     9

 ,Artinianبررسری كيفری متفراوت اسرت )     9«حالت توصيفی»

به این مطالب، در نظر ساندلوسطی ایرن روش   (   باتوجه1988

كند  خود، محصول نهایی كامل و ارزشمندی توليد می خودی به

 :2000اند د به دیگر مطالعات كيفی می 4«نقطۀ ورود»كه آن را 

335) Sandelowski,)  و در مقابرررل، آرتينيررران ایرررن روش را

بنيراد تعریرف    ای بررای بررسری تئروری داده    صورت مقدمره  به

برا دیگرر    QDدرحقيقرت،    (Artinian, 1988: 139). كنرد  مری 

 نخسرت اینطره   :دارد هشرمگيری های  های كيفی تفاوت روش

اری توصيف نگ نه مثل مردم QD تحليل، هدا از و ازنظر تجزیه

 ماننرردتئروری و نره    ۀتوسرع  ،ای زمينرره ۀضرخيم،نه مثرل نظریر   

 است؛زیسته  ۀمعنای تفسيری از یک تجرب ۀارائ ،پدیدارشناسی

                                                      
2 Artinian 
3 Descriptive mode 
4 Entry point 
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پرده  صریح و بی،بلطه هدا توصيف كيفی توضيحات گسترده

  (Neergaard et al., 2009: 52). است از یک تجربه یا یک رویداد

برا   پژوهشرگران ، عرات اطالگفت در فراینرد تحليرل   می شود 

بسيار  ۀترند  نطت ها نزدیک به توصيف دقيق داده QD استفاده از

هرای   مهم این است كه نباید روش توصيف كيفی را با تحليرل 

 های تفسيری كيفری  در روش زیرا ؛تفسيری كيفی اشتباه گرفت

رود و بره تفسريرهای عميرق     از توصيف فراترر مری   پژوهشگر

در توصريف كيفری بره اطالعرات      كه درحالی ؛رسد مفهومی می

 كند تر است و آنها را توصيف می ها نزدیک آمده از داده دست هب

(Neergaardet al., 2009: 52)  با استفاده از  پژوهشگر ،درحقيقت

را بردون دخرل و تصررا     شرده  اطالعات حاصرل این روش، 

؛ بره ایرن   دهرد  كند و در اختيار مخاطبان قرار می ساماندهی می

 ترر اسرت    هرا نزدیرک   با واقعيرت داده ارزیابی او یج نتا ترتيب،

 ۀمصراحب »ها با  آوری داده جمعگذشته از آن، در توصيف كيفی 

 ,Sandelowski)شرود  انجام مری  «گروه متمركز»یا گفتگو با  «باز

های كيفی تحليل  همانند دیگر روش ،  در این روش(2000:338

ا كدگرذاری  بر  ،زمران  هم طور با كدگذاری انجام و به اطالعات

هرای بعردی    مصراحبه  وتحليرل نيرز انجرام و از آنهرا در     تجزیه

طرور دائرم برين     هبر  بر این اساس، پژوهشرگر  ؛شود استفاده می

؛ و الگوهای توصيفی و تحليل در رفت و آمد اسرت  اطالعات

و گذشرته از   هرا حركرت كنرد    باید نزدیک داده به همين دليل،

و  اطالعرات از  ، مردام تفسرير خرود در تحليرل    نردادن  دخالت

گيری یرک پرژوهش برا     در نتيجه  های جدید استفاده كند بينش

رود برررای بازنمررایی  انتظررار مرری محوریررت توصرريف كيفرری 

توصريفی مسرتقيم    ،به بهترین وجه و طور خالصه هاطالعات، ب

 :Sandelowski, 2000)  9-یافته ارائره شرود   از اطالعات سازمان

یررک روش  توصرريف كيفرری  ساندلوسررطی  برره برراور  (338

گيررری در آن هدفمنررد اسررت و در    گرایانرره و نمونرره  عمررل

تنروع را رعایرت كررد  در پرژوهش      باید بيشرترین گيری  نمونه

انتخرا  یرا دعروت     كنندگان، پژوهش یا مشاركت ۀكيفی نمون

 شود می انجامگزینی نظری براساس مفاهيمی  شوند و نمونه می

:  8951ضرایی،  )محمردپور و ر یابنرد   كه در خالل تحليل ظهور می

معتقرد اسرت انتخرا  حجرم مناسرب نمونره،        8پاتون(  83-81

عمرق آن   و پرژوهش ای پایاپای بين گسرتردگی   مستلزم معامله

گيرری یطری از    فرایند نمونه (8003 :8919)گال و همطراران،  است  

امرا   (980: 8938)جاللری،   استهای كيفی  ابهام در پژوهش دالیل

هرای   تمرام تطنيرک   شرود  می اًدر مطالعات توصيف كيفی تقریب

پرراتون را برره كررار برررد   شرردۀ گفتررهگزینرری هدفمنرردی  نمونرره

دار یرا   گزینی هدفمند، نمونه گزینی غيراحتمرالی، هردا   نمونه

 مردنظر   افرراد  (65-61: 8936 )محمردپور،  شود می كيفی نيز ناميده

مشغول تبليرغ هسرتند و در    روحانيون مبلغ تماماین پژوهش، 

هرای   ترالش  ،سالمی پرونده دارنرد و هرر سراله   دفتر تبليغات ا

های مصو  دفتر تبليغات ارزیابی  تبليغی آنها براساس شاخص

بزرگ بره تحليلری    ۀهای كيفی حجم نمون شود  در پژوهش می

: 8914، )عابردینی شود كه خيلی سطحی یا ناقص اسرت   میمنجر 

 راهبرد نمونه»هدفمند و براساس  ماگزینی  نمونه بنابراین، (818

 ۀداد»گيرری   اسرت كره نمونره   « گيری افراطی یا مورد منحررا 

 گزینش مروارد  به معنای   این روششود نيز خوانده می 6«پرت

بره انتخرا     و اسرت  تررین نقراط افراطری    در برجسته موجود

 ،برودن  دليرل نرامعمول و خراص   ه كه بر توجه دارد هایی  نمونه

: 8936 مدپور،مح، به نقل از 8330پاتون،)دارند  9«پراطالعات» حالت

از افراد  یشامل انتخا  موارد پرت، ۀداد روش ن،يهمچن  (95

 یعنر ی مردنظر،  ارير است كره مع  ینیمبلغان د تمام یعنی مدنظر،

 «ینخبگر » یعنر ی نقطره،  نیتر برجستهرا در  «غيدر تبل تيموفق»

 براسراس  ،وهشپرژ  نیر ا ینر یگز نمونه درواقع،  دهند ینشان م

دو همرایش در دفترر    كره در  هبرود  یغر ياز نخبگان تبل یتعداد

تبليغرررات اسرررالمی )پيشطسررروتان و جوانررران( براسررراس    

مبلرغ برترر انتخرا      صرورت  بههون این موارد، ی یها شاخص

های مذهبی  ميزان استقبال و حضور جوانان در فعاليت اند: شده

 ،هرای متناسرب   انتخا  محتوای مناسرب برا شريوه    ،و فرهنگی

خالقيرت و نروآوری در   ،یعملی، رفتار و تعامرل اجتماع  ۀسير

 ،ایجاد فضای معنروی ،طرح مباحم دینی و مذهبی بين جوانان

                                                      
1 Patton 
2 Outlier sampling 
3 Information-rich 
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ایجاد نگرش مثبرت نسربت بره انقرال       ،احيای شعائر مذهبی

 ليفات، تدری ، پرژوهش و أتحصيالت، ت، اسالمی و روحانيت

از مبلغان موفرق در  های تبليغ،  نخستين همایش برتریندر       

هرای   شطسوتان این عرصه و نيز ههرره ویژه پي به ،منبر و خطابه

صدا و سيما تقدیر و ظرفيت تبليغری در   ۀموفق تبليغ در عرص

های مختلف شناسایی  كشور و استان مقياسدر  ،این دو عرصه

مبلّغان برتر در منبر و از نفر  670قریب  ،  درمجموعه استشد

در ند كه ا هملّی شناسایی شد ۀدر رسانآنها نيز نفر  20و  خطابه

صرورت ویرژه تقردیر شرده اسرت  در       نفر از آنان به 40كل،از 

نفرر   8000،جوانران  ۀهای تبليغ در عرص برترینهمایش دومين 

نفر  880اند كه  جوانان شناسایی شده ۀمبلّغان موفق در عرصاز 

نفرر   40 و درمجموع، ازاند  نهایی داوری قرار گرفته ۀدر مرحل

 ،پرژوهش   گزینری  ونره نم تقدیر شده است؛ به این ترتيرب،  آنها

موفقيرت در  »اسرت كره معيرار     مدنظرنفر از افراد  دوبيست و 

دهند و  نشان می «نخبگی»یعنی ،ترین نقطه را در برجسته« تبليغ

  انرد  مبلغ برتر انتخا  شرده  شطلبه  امتيازات باالضمن كسب 

پيشطسروتان و   ۀدر حروز همچنين،ضمن تقردیر از ایرن افرراد    

 انكره پژوهشرگر  ه اسرت  مصاحبه شدنها به ميزانی با آ ،جوانان

انرد كره ایرن اشرباع،      نظری رسريده  به اشباع ،در موضوع بحم

  در پژوهش استگيری  استاندارد طالیی پایان نمونه

گيررد   های آزاد قرار مری  مصاحبه ۀدر زمر ،عميق ۀمصاحب

نيز « دار وگوی هدا گفت»و از آن با عبارت  (607: 8954 )كومار،

برای    در این مقاله،(886: 8955 ،من و راس شال)مار یاد شده است

رفتار كالمی و  ۀعميق و مشاهد ۀگردآوری اطالعات از مصاحب

احساسری   ۀتجربشامل كه استفاده شده  غيركالمی مبلغان نخبه

  براسراس  ه اسرت در محيا سرخنرانی و فضرای تبليغری برود    

در مصراحبه برا    یما مطالب مندر  در ادبيات نظری سعی كرده

با تأكيرد   «فراگرد ارتباط»در هارهو  مفهومی  ،گان تبليغنخب

هرای   آسريب  با تمركرز برر   این سؤاالت را« منبع معنی»بر مدل 

هرای   در طرول سرال    8: كنريم ارتباط مردم و روحانيت مطرح 

  6 ؛كنيرد  ن را هگونره ارزیرابی مری   اتبليغی تعامل مردم و مبلغ

 هقردر بليغ دیرن  در ت را توان ارتباطی مردم و روحانيون ميزان

  9؛تغييری كرده است ،های گذشته و آیا نسبت به سال دانيد می

ارتبراط مرردم و روحانيرت در تبليرغ      ۀهایی در حوز هه آسيب

 ،تبليرغ دیرن   زمينرۀ آیرا در  ،حاضرر  درحرال   9 ؛دین وجود دارد

آیرا    4؛ گيررد  فراگرد ارتباط بين مردم و روحانيرت شرطل مری   

محيا اجتماعی مخاطبران تبليرغ   نيازهای  ۀروحانيون با مالحظ

آیا مبلغان اعزامری از نيازهرای فرهنگری اجتمراعی       7 كنند؛ می

آیا مبلغران در فراگررد ارتبراط      2؛محيا مخاطبان آگاهی دارند

بازخوردهرای    5 كننرد؛  مری به بازخورد منفی مخاطبران توجره   

هرا   منفی مخاطبان در تبليغ دیرن را هگونره و در كردام حروزه    

ميزان حضور مخاطبان در مجال  دینی   5و  د؟كني توصيف می

عميق و مطالعرات اكتشرافی از    ۀدر كنار مصاحب ؟استهگونه 

ویرژه در مرواردی كره     هب شده است وهای اسنادی استفاده  داده

مطتو   ۀكمبود وقت، پژوهشگران را به مصاحب دليلمبلغان به 

هرا   مصراحبه  ایرن  اند، متن خود در مجالت مختلف ارجاع داده

منطرق   مطرابق   ه اسرت گرذاری شرد   طور كامل مالحظه و كد به

برا   شرود  گيری كيفی و معيار اشباع نظرری از ابتردا نمری    نمونه

بينرری كرررد   را پرريش مرردنظرقاطعيررت كامررل تعررداد افررراد   

(Hammersley, 1997 : 47 Erlandson, 1993 :82 &)  زیرررا

ر گيری نظری بر مبنای مفهوم مقایسه استوار است  منظرو  نمونه

هرا و رویردادهایی    از مقایسه این است كه به سراغ جاهرا، آدم 

را بره حرداكثر برسرانند و     8ها برویم كه امطان كشف گوناگونی

 & Strauss)هرا و ابعراد غنری كننرد      ها را ازلحاظ ویژگی مقوله

Corbin, 1990 :219)   ضرمن در پريش گررفتن    هرم   مقالۀ مادر

نرروعی  بره  ت،نخسرر ۀهنرين رونرردی شراید در پررانزده مصراحب   

امرا بررای    اسرت؛  اشباع نظری حاصرل شرده   ه كهاحساس شد

ایرن   ،شرده  هرای انجرام   غنای نظری بحم و استحطام توصيف

  بررای اعتبرار نترایج    ه اسرت نفرر ادامره یافتر    66ها تا  مصاحبه

و با  ای متشطل از هفت نفر از نخبگان تبليغی جلسه اطالعات،

از اسراتيد  افرراد  ایرن  كره  است  هتشطيل شد 6گروه متمركز نام

تبليرغ و سره    ۀدانشگاه و از اساتيد و سخنرانان موفق در حروز 

 ،درحقيقرت   نرد ا هشروندگان برود   نفر از این افرراد از مصراحبه  
                                                      
1 Variations 
2 Focus Group
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اعتبررار مفرراهيم بررا داوری خررود  شررده اسررتنرروعی سررعی  برره

برخری از   ،كره در ایرن جلسره    شرود شوندگان انجرام   مصاحبه

در  شررده مطرررحبررا مفرراهيم بررودن  گذشررته از مخررالفحضررار 

ند طرح اینها بره صرالح حروزه    ا همعتقد بود ،های خود مصاحبه

د  پرر  از نحررذا شررو پررژوهشاز  ترجيحرراً بایرردنيسررت و 

تفراق  ا ههمگی ب ،پژوهشگران و اعضای جلسه ،گفتگوی فراوان

درسرتی از   طبقات و مقوالت مفهرومی بره   ،ند كدهاا همعتقد بود

هند تغيير جزئری  ه، به پيشنهاد همها استخرا  شده و  مصاحبه

  ه استشدداده شده در مفاهيم  های مطرح در برخی از واژه

 

 توصیفی پژوهش نتايج

رود برای  در یک پژوهش با محوریت توصيف كيفی انتظار می

توصريفی   ،طور خالصه هبو به بهترین وجه  بازنمایی اطالعات،

یافته ارائره شرود  در ایرن     های سازمان مستقيم از اطالعات داده

 ۀنگارندگان با محوریت هارهو  مفهومی در حروز  ،پژوهش

هررای ارتبرراط مررردم و   در توصرريف كاسررتی فراگرررد ارتبرراط،

 :اند كردهرا استخرا   ها، مفاهيم و كدها مقوله اینروحانيت 

 

 کاهش محبوبیت و توقف فراگرد ارتباط

هرای كيفری ایرن نترایج بره       طبق بررسی و توصيف برخی داده

ش حضور مردم در مساجد و انجام جمعری  اند: كاه دست آمده

كانال ارتباطی مرردم   مناسک دینی و این نطته مشهود است كه

پيروزی انقال  و ارتباط  نخستهای  همانند دهه ،و روحانيت

هرای   سرت و پيرام  نيبرقررار   نيز هون گذشتهمردم و روحانيت 

در ایرن   ؛زیرارسد مینهای ارتباطی به مردم  دینی ازطریق كانال

 تبليغ زمينۀو درغيرضروری بود  پژوهش حاضر انجام ،صورت

ف ارتبراط مرردم و روحانيرت وجررود    يآسريبی در توصر   دیرن، 

دهرد   مری كننردگان نشران    مشاركت اطالعاتنداشت  توصيف 

 ،پ  از پيرروزی انقرال    نخستهای  روحانيت به نسبت دهه

بره سرخنان یرک     ،و مرردم هماننرد گذشرته    داردقداست  كمتر

 ایرن مسرئله،   پيامد كهدهند  نان قلبی گوش نمیروحانی با اطمي

  اسرررتروحرررانيون در تبليرررغ دینررری   كمترررر ثيرگرررذاریأت

   دليرل 8شروند:   خصوص سؤاالتی از این قبيل مطرح می دراین

آیرا عملطررد خرود      6 هيسرت؛ محبوبيرت روحانيرت   كاهش 

روحانيت عامل اصلی كاهش محبوبيت و نيرز افرت مخاطبران    

آیرا    9و  در جای دیگری جستجو كردآنهاست یا دليل را باید 

  بومرنگ عملطرد روحانيرت اسرت   قطع این كانال ارتباطی اثر

انرد عملطررد    برخی پذیرفتره  .متفاوت است این سؤاالتپاسخ 

ضعيف روحانيون در تبليغ دین، باعرم رویگردانری مخاطبران    

 دليرل برخی نيز عملطررد نهراد حطومرت را     ،شده است و البته

روحانيت نقرش  »های علميه  ه باور مدیر حوزهبدانند   اصلی می

مرجعيررت عمررومی سررابق را از دسررت داده و عمررق و نفرروذ   

ایرن رونرد   و  یافتره جریانات غيرالهری و غيرارزشری افرزایش    

ها با انبوهی از موانع  در این زمينه ،پيشرفت است و مبلغان روبه

 ۀقشرر نخبر    بره اعتقراد   (05/05/8937)خبرآنالین: « مواجه هستند

انشگاه هم ميزان محبوبيت روحانيت نسبت به اوائل پيرروزی  د

 ،8شرناس   جامعه یکبراساس تأكيد   است بسيار فاحشانقال  

 زیررا  ؛شناسرانه داشرت   ملی ژرا و جامعهأدر این زمينه باید ت

تروان ارتبراطی در تبليرغ     ميرزان كاهش محبوبيت موجب افول 

روحرانيون   مقبوليت ،قبل از پيروزی انقال »دین خواهد شد: 

و  اعتقراد داشرتند  ها  صاحب پياممردم به  زیرابسيار بيشتر بود؛ 

 ، یعنری مرجع درصورت پذیرششود كه شما  آن این می ۀنتيج

 لحراظ ازروحانيت، حررا او را هرم قبرول داریرد و رفترار او      

 شرفقنا: )خبرگرزاری  « گرذارد  شناسی در رفتار شما تأثير مری  جامعه

كرراهش محبوبيررت  گان نرردكن مشرراركتیطرری از  .(65/04/35

برخوردهرای   بره براور او  پنردارد و   روحانيون را مفروض مری 

تزلزل جایگراه   ،نسبت به روحانيت گاه گاه یها خشن و اهانت

بایرد دالیرل قداسرت    بره همرين دليرل،    و  دهد را نشان میآنها 

كرد ترا بره عوامرل افرت      بازبينیدر اوائل انقال  را روحانيت 

و معتقرد اسرت ایرن      ادست یافتحاضر  محبوبيت آنها درحال

                                                      

اس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، دربارۀ تحليل شن یک جامعه

وضعيت روحانيت مصاحبۀ مفصلی با خبرگزاری شفقنا انجام داده و به 

 نطات بسيار مهمی هم اشاره كرده است  قابل دسترس در:

https://fa.shafaqna.com/news/499845/  
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 ست:  منحصر ا عملطرد روحانی بهعوامل 
را براهم  انقرال    ابتردای  وضعيتما باید وضعيت فعلی و »

 در ابتردای قداست روحانيت  ضمن شناختن كنيم تامقایسه 

در بعضری   شرود  مری ببينريم هره عرواملی موجرب      ،انقال 

 بره آنهرا   یرا  برخرورد  خشنطور  با روحانيت به ،حتیاوقات

 مطالرب الزم را ایرم و     ما در تبليغ كوتاهی كردهشوداهانت 

 ( 85 ۀكنند )مشاركت« یما هبه مردم نگفت

 

 «عمر»و  «زيد»داری  فروکاستن تبلیغ تفكر به پرچم

بره  را ن اهای سياسی مبلغر  مناسبته است ب مدتیبرخی نهادها 

 این افراد صررفاً  ۀكه اگر وظيفكنند  اقصی نقاط كشور اعزام می

هرای دینری در بحرم حرق تعيرين سرنوشرت در        هبين آمروز تب

 ،ت اسالمی باشدمهای مردمی حطو انتخابات و نيز ترویج جنبه

نوعی از وظایف حطومت اسالمی نيز  مخالفی ندارد و به تقریباً

این  ،كننداشخاص تبليغ  برایاما اگر روحانيون اعزامی  ؛هست

خص داری از شر  فروكاسرتن تبليرغ دیرن بره طررا     ضمن  كار

شرود  از ایرن    مری منجرر  كاهش موقعيت روحانيرت   به ،خاص

در را برخرری از نخبگرران تبليغرری حضررور روحررانيون   ،منظررر

كاهش  ،پی آن های سياسی عامل كاهش محبوبيت و در فعاليت

در نرزد   ی كره دانند  یطی از مراجع تقليد قم ارتباط با مردم می

در یرک دیردار رسرمی    انرد،   محتررم  علمای قرم و نجرف   ۀهم

وضوح بر كاهش این ارتبراط و كراهش قداسرت روحانيرت      به

ایرن هشردار در     ندا ههشدار داد ،ند و در این زمينها هكيد كردأت

اسرت؛ بنرابراین   های علميره مطررح شرده     دیدار با مدیر حوزه

شناسرانه معتقدنرد      ایشان با نگرشری آسريب  برانگيز است ملأت

 اصلیيل های سياسی دل ورود بدون تخصص طال  به فعاليت

طررال   برره عقيرردۀ ایشرران،اسررت و  آنررانكرراهش محبوبيررت 

هرای كلری    مسائل سياسی باید ارشراد و راهنمرایی   خصوصدر

مبلرغ اشرخاص    صررفاً آنها بایرد  مثال در انتخابات،برای  كنند؛

 باشند:

ها محبوبيت سابق را ندارند  االن اگر در جامعه  نوع طلبه»

 كرم  دسرت هرا   لری اختالفی بين طلبه و غيرطلبره ر  دهرد، خي  

محبوبيرت   زیررا  ؛داننرد  قسمتی از مشطل را از جانب طلبه مری 

تخصص ضمن نداشتن ها كم شده است  بسياری از افراد  طلبه

؛ دهنرد  كاهش مری برخی رفتارها شأن و احترام طلبه را با  ،الزم

 ،پررهم دوش كشريدن   برا بره   كه طلبره   این طور خاص مثالً به

را انتخا  نطنيرد   « عمرو»د و را شما انتخا  كني« زید»بگوید 

بایرد در   ،در ایرن زمينره   حتی درصورت تمایل به فعاليتطلبه 

هرا بره    اما واردشدن طلبه؛ كلی داشته باشد هایاین مسير ارشاد

 :)خبرگرزاری ایلنرا   «صرالح حروزه و طلبره نيسرت    بره  این وادی 

65/07/35). 

 

 گردانی از اقتدار معنوی به اقتدار اداری و قضائی روی

پ  از انقال ، از اقتدار معنروی بره    ونخی معتقدند روحانيبر

كراهش   ، بره و همين مسئله هاقتدار اداری و قضائی روی آورد

در جرایی كره ضرمانت     ه اسرت؛ زیررا  شدآنها منجر يت بمحبو

 طبيعتراً  ،اجرای اقتدار اداری و قضائی روحرانی وجرود نردارد   

ن ارتباط ای ،گيرد  درحقيقت ارتباطی هم با مخاطبان شطل نمی

در پوسته شطل گرفته و به عمق وجود مخاطرب نفروذ نطررده    

هرا یرا    اقبال به روحانی در برخری دانشرگاه   نمونه، برای ؛است

دليرل مالحظرات   ه های شرلوغ برخری ادارات، بر    نماز جماعت

از  كارمندان، هنوز شطل ظاهری خود را حفظ كرده است  قبل

 ای وحانيرت رابطره  مردم مرا برا ر   ۀرابط آن،اوائل در و  انقال 

همدالنره   ۀتدریج بخشی از این رابط هاما ب است؛ همدالنه بوده

روحانيرت   ،دیگرر  عبارت بوروكراتيک تبدیل شده و به ۀبه رابط

حطومت، اقتردار   در خدمتدر جمهوری اسالمی یا روحانيت 

ه اسرت   كررد  تبردیل  معنوی خود را به اقتدار اداری و قضرایی 

شردن بخشری از اقشرار     حراكم  شناسران معتقدنرد   برخی جامعه

 ،تدریج روحانی و جمعيت روحانيون در حطومت اسالمی و به

ای را بين مرردم و   خود فاصله خودبه آنهاشدن  ای و رسمی اداره

دفاتر بسيج دانشجویی بيشرتر بره     روحانيت ایجاده كرده است

  یک توجره اداری اسرت   ،اما این توجه ؛روحانيت توجه دارند

 جرز  به گفتۀ افررادی بره   اما ؛اهلل هست انشا یک توجه قلبی هم

باید ایرن كرار را    ،هون آنجا هست روحانی ان،و شاهد انناظر

 شرفقنا: )خبرگرزاری   طرور نمراز جماعرت بررود     طنرد و ایرن  بهم 
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روشرنی نشران    توصيف و تحليرل ایرن سرخنان، بره     ( 65/03/32

گردانی روحانيون از اقتدار معنوی به اقتردار   دهد پيامد روی می

 یرک دیردگاه،  ضائی و اداری كاهش محبوبيت آنهاسرت و از  ق

انجامرد    هم می آنها به كاهش مشروعيت این امر گفت شود می

و مردم  داد میانجام را روحانيت امور شرعی مردم  ،در گذشته

به روحانيون مراجعره   ،با اعتقاد و بدون ضمانت اجرای قوانين

بره    را    وقرف و  ،ازدوا  ،از قبيل طالق یكردند و كارهای می

 صورت روحانی بهدر آن دوران، اما  ؛دادند آنها انجام می كمک

 شطلبلطه به  ؛است شده محسو  نمییک منبع قدرت اداری 

قضاوت  او شده و یک مرجع مشروعيت دینی به او مراجعه می

پر  از   ( 65/03/32 شرفقنا: خبرگرزاری  ) كرده اسرت  مییا مشاوره 

وظایف روحانيت شرطل   ۀدر حوزسازی  نهاد ،پيروزی انقال 

حضررت   ۀبنا بر فرمرود  ،در روزهای ابتدایی پيروزی و گرفت

قرار بود روحانيرت برر امرور نظرارت داشرته       ه(ر)امام خمينی 

دليررل ه برر  انتظررار پرريش نرفررت مطررابقامررا اتفاقررات  ؛باشررند

نسبتی برا   بيشتر آنهابه نيروهای فعال در نهادها كه  یاعتماد بی

در یک رونرد مسرتمر،    اجباراًداشتند، گویا جمهوری اسالمی ن

هرای   در مسرئوليت  ،در پيروزی انقال دخيل  اصلیروحانيون 

 های بعرد  در سال ادامه،و در  شدند منصو دولتی و حطومتی 

هرای دولتری و    روحرانيون بره فعاليرت    منردی  گذشته از عالقره 

تری پيدا كررد كره بره اعتقراد      وسيع ۀاین حضور گستر ،نهادی

كاهش محبوبيت آنهرا   ،افت اقتدار معنوی و درنهایت بهبرخی 

 كنندگان معتقد است: یک از مشاركت  انجاميد
هرا و   پ  از پيروزی انقرال ، صراحبان خيلری از محررا     »

شرران  منبرهررایی كرره در حررد خودشرران، در محلرره و منطقرره

شرود   شده )كه نمی اثرگذار بودند، به دليل ضرورت احساس

را بره ميرز مردیریت تبردیل      انطارش كرد( محررا  و منبرر  

های دولتی مشرغول   های انقال  و پست كردند  آنان در كار

  (8ۀ كنند )مشاركت« به كار شدند

در مقابل این دیدگاه، كسانی هستند كره بره قطرع ارتبراط     

مردم و روحانيت و كاهش محبوبيت آنهرا اعتقرادی ندارنرد و    

سربی  كه اكنرون در وضرعيت بسريار منا    شان بر این استكيدأت

در ایرن  امرا   ؛هستيم و برای ادعای خود شواهد متعددی دارند

 ،وضرعيت تبليرغ دینری در ایرران    اموری هون با بررسی مقاله، 

ارزیرابی  ،ميزان ارتباط مردم برا روحرانيون در سرفرهای تبليغی   

ای تحليلری  هر  دقيق فراگرد ارتبراط در تبليرغ دینری و نيرز داده    

ایرن   شرود  ودی میاز سخنان مشاركت كنندگان، تا حدحاصل 

 :  برای توضيح بيشتر به این نمونه توجه كنيدادعا را نقض كرد
نسبت به گذشته ارتباط مردم و روحانيت وضعيت  ه،امروز»

برا   را بيشرترین ارتبراط   ،حاضرر  حرال و در داردبسيار خوبی 

مردم در اماكن مقدسری  تعداد زیادی از مردم داریم  حضور 

طران و مشهد مقدس، ، جم( ع)  مثل حرم حضرت معصومه

 ه،ارتباط مردم با دین و روحانيت اسرت  امرروز   ۀدهند نشان

ممطرن   غان فاضل و موفق فرراوان، كمترر  لبه دليل وجود مب

« كسی مثل گذشرته مطررح شرود و كرارش گنرل كنرد       است

 ( 88ۀ كنند )مشاركت

این مشاركت كننده،ميزان حضور مردم در امراكن مرذهبی   

 اسرت؛  و روحانيرت برر شرمرده    را مالكی برای ارتبراط مرردم  

مرذهبی مرردم    ۀاین حضور بره روحير  احتمال دارد كه  درحالی

ایرن امراكن    درشردن نيازهرا    بررآورده انگيزۀ آنها برای ایران یا 

در مرردم   حضرور مسرتمر  این موضروع، هماننرد     مرتبا باشد

اسرت؛ زیررا    های قبل از پيروزی انقرال  در ایرن امراكن    سال

اوم مردم ایران برود كره در فرهنرگ    زیارت یطی از مناسک مد

 نبایرد كررد و   های محلی نيز نمود پيدا می عامه و حتی در ترانه

با افررادی   مطابق گفتگوآن را به عملطرد روحانيت نسبت داد  

آنها دليرل حضورشران را   شوند،  می حاضركه در اماكن مذهبی 

هرای خرود در    گشایی از گرفتاری یافتن به حاجات و گره دست

بره روحيرات   شرود   مری ایرن مسرئله را   دانند كره   می ماكناین ا

نره بره    ،مذهبی مردم یرا حرل مشرطالت شخصری نسربت داد     

شدن ارتباط مردم و روحانيت  شاید تفاوت اصلی تحليل  عميق

در  ،كننررردگان كننرررده برررا دیگرررر مشررراركت ایرررن مشررراركت

كره گفتگوهرای    درحالی؛ شمردن دین و روحانيت باشد مساوی

روحانيرت،   برا كراهش ارتبراط مرردم     ۀدهند پژوهشگران، نشان

 در سفرهای تبليغی است  كم دست
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 روحانی، قربانی حكومت روحانیت

از پيرروزی انقرال ، برخری    پ   در طول این ههل سال یقيناً

ن اعم از روحانی و غيرروحانی در نهادهرای حطرومتی   مسئوال

عموم مرردم  خصروص،  درایرن انرد و   های اساسی داشرته  ضعف

مررتبا  روحانيت  بارا  مشطالتاین  خود، انتقاداتضمن بيان 

بره همرين دليرل     ،كننردگان  برخی از مشاركتبه باور دانند   می

مرردم روحانيرت    ؛زیراتوجه مردم به روحانيت كمتر شده است

دانند و هرگونه ضرعف در دولرت و    میمساوی حطومت  بارا 

نویسرند  یطری از    نهادهای حطومتی را به پرای روحانيرت مری   

كننردگان معتقرد اسرت دليرل از برين رفرتن قداسرت         ركتمشا

روحانيت را باید در عملطرد نهادهای نظام جمهوری اسرالمی  

دانست و مردم ضعف عملطرد نهادها را به پای مبلغران دینری   

 نویسند: می
مرردم روحانيرت و حاكميرت را مسراوى و مسراوق       بيشتر»

 هراى برخرى از   كراری  هرا و كرم   خرابری  دالیلشمارند و  مى

اى كره ناراضرى    دانند و از هرر اداره  ادارات را روحانيت مى

 ( 89ۀ كنند )مشاركت «گویند شوند، به علما بد مى مى

معتقرد   ،بر این امرر ضمن تأكيد شناسان هم  یطی از جامعه

ن، موجب سرلب اعتمراد مرردم از    طرد برخی مسئواللاست عم

 مسرئله خرود روحرانيون در ایرن     ،روحانيت شده است و البته

 ۀبا حضور در نهادهای دولتی و حطرومتی زمينر  ؛ زیرا قصرندم

 ند:ا ههنين نگرشی را فراهم آورد

شدن بخشی از اقشار روحانی و جمعيت روحانيون  حاكم»

شردن   ای و رسرمی  تدریج اداره در حطومت پ  از انقال  و به

ایجاده كرده  آنهاای را بين مردم و  خود فاصله خودبه، روحانيت

 شرفقنا: خبرگرزاری  ) «روحانيت بره خرود اسرت    این ظلم واست 

65/04/35 ) 

 ؛ستا عملطرد خود روحانی ،هم عامل اصلی در اینجا باز

منصرب،   عملطرد روحانی صاحب ،كننده این مشاركتازنظر اما 

 ممطرن اسرت   یعنری  ؛عامل بدبينی مردم به كل روحانيت است

با عملطرد ضعيف  ،مسئوليتصاحب افراد شاخص و روحانی 

 لزدگی مردم نسبت به روحانيت را فراهم آورند خود د

 

 ضعف عملكرد، قطع فراگرد

ضعف عملطرد مبلغران دینری را برا     شود نمی ،از منظری دیگر

منصب توجيه كرد و هنين اسرتداللی   ضعف روحانيون صاحب

را  تقطع ارتباط مردم و روحانياصلی دالیل  ؛ زیرااشتباه است

 تبليغرری وظررایف و بایررد در عملطرررد خررود روحررانی مبلررغ  

به او جستجو كرد  روحانی در عمل طروری رفترار    شده محول

طرور   بره كنرد   كرده است كه مخاطب و پامنبری او احساس می

هرای او شرنيده    و حررا  گذارنرد  نمری احتررام   بره او  شایسته،

مشرطالت   ۀگراهی در منبرهرا عامرل همر     واقرع، شرود  در  نمی

بين گوینرده و   یا گونه همدلی شوند و هيچ مخاطبان معرفی می

موجب دلزدگری آنهرا از    ،شود و همين امر مخاطب برقرار نمی

 روحانيت شده است:
تقصير را به گردن دیگران نياندازیم و گاهی خودمران   ۀهم»

ایرم  مرا    در تبليغ دین كوتاهی كرده زیرا ؛را نيز مقصر بدانيم

خوبی نيسرتيم  همردلی و    ۀزنيم؛ اما شنوند خو  حرا می

خاطب خيلی مهم است و ارتباطرات را قروی   همدردی با م

  (4ۀ كنند )مشاركت «كند می

ارتبراط مرردم برا     قطرع دليل ، دیگر ۀكنند مشاركتبه باور 

وظرایف یرک مبلرغ     حيطۀروحانيت عملطرد خود روحانی در 

درستی به مردم منتقل نطررده و   اعتقادات را به ؛ زیرادینی است

 له است:همين مسئ ،عامل اصلی قطع فراگرد ارتباط
به نظر من تا آنجا كه به گفتار ما مربوط است، ما اعتقادات »

اساسری   دالیرل ایم و یطری از   را خو  به مردم منتقل نطرده

این مشرطل، ضرعف اعتقرادی اسرت  ایرن ضرعف را بایرد        

  (85ۀ كنند )مشاركت «برطرا كرد

 

 انديشی توطئه

بررا جمهرروری اسررالمی ایررن نظررام و نيررز ی مخررالف هررا گررروه

ای نيرز   هرای مراهواره   و در شربطه كننرد   را نقرد مری  يون روحان

بایرد  امرا   ؛های متعددی در نقد عملطرد روحانيت دارنرد  برنامه

هرای سياسری    فعاليرت  ۀدر حوز بيشتراین نقد عملطرد كه دید 

 را به دنبال دارد كاهش اقبال مردم به روحانيون  هگونهاست، 

مرران كننرردگان بررا اعتقرراد برره یررک گفت   بخشرری از مشرراركت

های داخلری   مشطالت، در دشمنی ۀشناسی معتقدند ریش دشمن
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  یطری از  استعليه جمهوری اسالمی  سابق و فعلی  و خارجی

كنندگان، قطع ارتبراط روحانيرت برا مرردم را هردا       مشاركت

داند كه برای  دشمن و این مسئله را تعمدی می ۀشد ریزی برنامه

 ،كننرده  مشراركت  انرد  ایرن   ریزی دقيقی كرده برنامه ،اجرای آن

در و  كنرد  داخلی و خارجی تفطيک می ۀدشمن را در دو حوز

بررای  ن را اریزی دقيق دشرمنان و وهابير   خارجی، برنامه ۀحوز

شريعه برا   دانسرتن   ضمن مساوی  او داند میتضعيف روحانيت 

 رابررای تضرعيف تشريع     شده انجام هر اقدام، مؤكداً روحانيت

هرا   مراهواره ،در ایرن ميان ه البت كهپندارد  تضعيف روحانيت می

مردم از روحانيت و از برين رفرتن   در دوركردن طور اساسی  به

 كنند: ایفا مینقش  آنهاقداست 
هرا   تفطررات وهرابی   زیرر سرلطۀ  كه )قطر ۀ الجزیر ۀاز شبط»

سی فارسی كه مرتب در حرال پخرش    بی  بی ۀتا شبط است(

اینهرا   اصرلی  زیراد اسرت  هردا    بسريار و شريطنتش    برنامه

طور جردی   یت با روحانيت و تفطرات شيعه است كه بهضد

 ( 82 ۀكنند )مشاركت «شود دنبال می

سرواد و   سرخنرانان مطرالی بری    داخلی ۀاو در حوزازنظر 

دشرمن داخلری محسرو      ،هرای نوظهرور   برخی سران عرفران 

كرردن مخاطبران    دنبال جمعه ب ،ریزی دقيق با برنامه و شوند می

ایرن    های معنوی هسرتند  هجلسات خاص و حلق روحانيون در

شررمرده در پيشرربرد اهررداا اسررتطباری عامررل دشررمن  ،افررراد

 :شوند می
روحانيت و مرردم را بره    ۀرابط ای دنبال این هستند كه عده»

آیند مردم را دور خرود   بعد می ؛های مختلف قطع كنند بهانه

 اطالعری ندارنرد،  كننرد و هرون از معرارا دینری      جمع می

دهند و ابزار خوبی برای  میتحویل  آنها بهخرافات  مقداری

ۀ كننرد  )مشراركت « شروند  پيشبرد اهداا استطبار جهانی می

82 ) 

 ۀدر جلسرر افررراد حاضررر یطرری از در مقابررل، ازنظررر  

كننردگان در پرژوهش    كه خود از مشاركت)ها  اعتبارسنجی داده

شمردن تشريع و روحانيرت در موضروع بحرم،      ، مساوی(8بود

نظرام  برا  هرای مخرالف    گرروه  اًارزیابی دقيقری نيسرت  مسرلم   

 ۀاما در حوز وجود دارند؛ فعال بر ضد آنجمهوری اسالمی و 

                                                      
8
  85كنندۀ شماره  مشاركت  

 ميرزان تبليغ دینی آیا كاهش حضور مردم در مساجد یا كاهش 

اگرر    این تبليغات اسرت  ۀنتيج دقيقاً ،نان با مخاطباارتباط مبلغ

دليررل اقبررال مررردم برره برخرری  ،هنرين نگرشرری صررحيح باشررد 

  ا این روحانيون نيز عوامل دشمن هستندآی  روحانيون هيست

، سخنان سؤاالتاین  بهكليدی در پاسخ  ۀكيد داشت نسخأاو ت

قطرع  اصرلی  اسرت كره دليرل     دیگرر  كنندگان یطی از مشاركت

دانرد  اگرر روحرانی     ارتباط را در عملطرد خرود روحرانی مری   

     الزامرات محيطری و   در نظر گرفتنبه بازخوردها و با  باتوجه

موفق خواهرد شرد و فراگررد ارتبراط شرطل       مسلماً د،كنتبليغ 

 خواهد گرفت 

 

 نقشۀ فاصل

برا لبراس   یعنری   «نقرش  ۀفاصرل »یک روحانی برا حفرظ    وقتی

سرخنران مجرال  و   دانشگاه و نيرز  مدرس در هيئت  ،شخصی

آیرا بره    كوشد، دین میتبليغ برای محافل عمومی و خصوصی 

حضور با دم، گيری مر كه به دليل موضعاین نتيجه رسيده است 

اصررار برر    ظراهراً ثيرگرذاری كمترری دارد    ألباس روحانيت ت

در را  ی مبلرغ افزایش حضرور قشرر مطرال    ،نقش ۀهمين فاصل

مهمری اسرت كره بایرد      مسئلۀاین  و دنبال داشتهميان مردم به 

  انجام شود یدقيق ۀشناسان تحليل جامعهدربارۀ آن، 

 

 روحانی مكال

آسريبی  را  ی مبلرغ ر مطرال حضور قش ،كنندگان برخی مشاركت

حتی درصرورت   ازنظر آنهاپندارند و  جدی برای روحانيت می

هرای   منبرری برا  نباید افراد مطرال  های دینی  ابالغ صحيح آموزه

ایررن افررراد منبررر را  ،بشرروند  درحقيقررتجررایگزین حرروزوی 

 :دانند روحانيون می بهای منحصر  رسانه
افرادی برا  توجه داشت كه به این موضوع باید دقت كرد و »

جرایگزین   ای حروزه منبرری   برا افرراد  روحانيت، غير لباس 

دانشرگاهی   یرا خوانرده   اینهرا درس  البتره بعضری از   ؛نشوند

را خوانرده   حروزوی هرای   هستند و شاید مقداری هم درس

، درست نيست كه ایرن گونره افرراد منبرر     ؛ باوجوداینباشند

 ( 8 ۀ كنند )مشاركت «بروند
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شود كه روحانيت برای  قول هنين برداشت می از این نقل

 و بررای همرين،  فرد قائل است  هخود اقتدار و قداستی منحصرب

همررين  را برره هررالش بطشررد  اتفاقرراً  آن خواهررد كسرری  نمرری

یطی از نقردهایی اسرت كره برخری جوانران و نخبگران       مسئله،

شناسی  آسيب  شطلبه آن را غيردینی به روحانيت دارند و باید 

بعضی از طال  مطال معرارا دینری    ؛ زیرار قرار داددین مدنظ

كننرد و برخری از ایرن     صورت صحيح به مردم منتقل مری  را به

گذشرته از   ،های سال بدون پوشيدن لباس روحانيت سال ،افراد

مردار  علمری براالی     ،حوزهاز در دروس خار  كردن  شركت

ر هرا د  افرادی با همين ویژگری  ،اند  امروزه حوزوی را گذرانده

گذشررته از انررد و  آزمررون اجتهرراد خبرگرران پذیرفترره شررده   

 شرطل بره  هرم  ملی  ۀدر رسان ،در مجل  خبرگان بودن یندهنما

 همكنند  حتی اساتيد اخالق مطال  كارشناس مذهبی فعاليت می

دانشرگاهی و   ۀمخاطرب فرهيختر   و اتفاقاً كنند میتبليغ دین را 

كننرد    مری بسياری از روحانيون هم در درس این افراد شركت 

رسد ممنوعيت در تبليغ را باید  نظر میه ببه این مطالب، باتوجه

كره   ؛ یعنری افررادی  منحصر كرد ی بدون مدار  علمیافرادبه 

طرور    بره سرفانه در منرابر   أازلحاظ علمی ضرعيف هسرتند و مت  

فرقی هم برين  خصوص، دراینو كنند  میتبليغ را نادرست دین 

كننردگان برر مرالک     مطال و معمرم نيسرت  یطری از مشراركت    

كند و بين مطرال و معمرم تفراوتی     كيد میأتخصص در تبليغ ت

 قائل نيست:
 ،ما هاعتقاد دارم و بارهرا هرم گفتر   به آن یطی از مسائلی كه »

ما گاهی بعضری  منبررو این است كه دوستان لباس شخصی 

كه )اهلل وحيد  به قول آیت .منطبق نيستاز كلماتشان با دین 

  ا یک روایرت و یرک درایرت داریرم    م (حفظشان كند خدا

خواننررد و درایررت را ارائرره  خيلرری از دوسررتان روایررت مرری

اند كه بره مرردم    خودشان به درایت نرسيده ؛ هوندهند نمی

ایررن  شررود   هرره هيررزی حاصررل مرریارائرره كننررد  ایررن از 

اگر دوستان لبراس   .خواهد خواندن می كردن و درس سطوت

 «حرفری نيسرت   ، دربارۀ كرار آنهرا  شخصی، تخصص دارند

  (5ۀ كنند )مشاركت

 

 دين وارونه، منبرهای پوچ 

اقبال مرردم  گذشته از حضور افراد غيرمعمم در جلسات دینی  

امرا در   ؛گاهی بازدهی مثبت و مناسبی داشته است به آنها اتفاقاً

سررواد، بررا علررم برره   برری برخرری افررراد مطررال و  ،ایررن ميرران

وحانی ملب ، مردم نسبت به شنيدن سخنان ر داشتن حساسيت

را هرای خرود    فعاليرت  كرردن از ایرن فضرا     سو استفاده ضمن

بره سرمتی رفتره     ،و هه بسا بخشی از جامعه دهند گسترش می

ضرعيف را از   ی برا محتروای  است كه حرا دین و حتی سخن

كنندگان بره   برخی مشاركت پذیرد و یک شخص مطال بهتر می

 :اشاره دارندۀ مهم نطت این
 ۀملط همۀ حرفای آنهاشوند و  جمع می مردم دور این افراد»

 انظاهرشر  و دنر زن خو  حرا مری  ؛ هونشود می شانذهن

خرب   ؛انرد  از ما كه گاهی زده شده  روز و شيک است هم به

 و آینرد  همره مری    كنرد  اش صدا می شود كه جلسه همين می

ترا  را  هرون همران عروام او    ؛آیرد  مریض هم برای شفا مری 

 ( 68ۀ كنند )مشاركت «ند ا هبردجایگاه پيامبر باال 

نيسرت و  منحصرر  ترویج خرافات بره سرخنرانی مطالهرا    

برر روی   ،برخی از سخنرانان و مبلغان دینری معمرم و مشرهور   

 و اتفاقراً دهنرد   را ترویج میها و مطالب غيرمستند  منابر خوا 

دليل  شوند  حاضر میگونه مجال   جمعيت زیادی هم در این

آن سخنران  ۀا یا تبليغات گسترددر بيان گير شود را می این امر

با  ،اما این شطل از منابر ؛و نيز هيئت برگزاركننده جستجو كرد

برخری از  بره براور   و همرراه شرده   ن ااعتراض عالمران و مبلغر  

كره  اسرت  این رونرد هنران گسرترده شرده      ،كنندگان مشاركت

 رسد: صدای اعتراض آنان به گوش نمی
سرت كره دائمراً روی    من گواه اۀ سال های بيست و پنج نوار»

هرای خرافری،    هرای سرخيف، منبرر    منبر، نسبت به این منبرر 

شأن  اساسبر یمنبرهاو مسائل الهی  كنندۀ تحریفمنبرهای 

دادم  در آن زمان، من تنها ماندم  كسی به  هشدار می خوا 

من كمک نطررد  دو سرال اسرت كره بعضری از بزرگران و       

هبری عررض  حتی خدمت ر اند  شدهوارد ميدان  بهمراجع، 

ها از قرآن و حدیم  شود  منبر ها دارد پوک می منبر كه كردم

 كمری اند؛ اما  اآلن علمای بزرگ به فطر افتاده اند  خالی شده

 «انرد  هرا پرا گرفتره    ها و تحریرف  دیر شده است؛ هون دروغ

 ( 8ۀ كنند )مشاركت

سربب   ،گویا بيان همين محتوای غيرمستند برر روی منرابر  
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، بره   سخن ترازه  تصور شنيدناطبان نيز با شود برخی از مخ می

 ،كننرد و درنهایرت   پيردا  اقبرال  بيشرتر   سخنران مطال یا معمرم 

هرای دینری و    آمروزه  صرورت  های غيرمستند و خرافی به آموزه

 شود: كرامت در مجال  ترویج  شطلگاهی به 
انرد    زنرده   كرامرت  یها از كتا  ای اشخاص مربوط به پاره»

ها را دربرارۀ   شناسم  وقتی این كتا  یمن فرزندان آنان را م

، گفرتم: ایرن   با آنانتماس  بعد ازهای پدرشان دیدم،  كرامت

گفتند: مرا   با خندهاند   هایی دربارۀ پدرتان نوشته هنين كتا 

شصت سال، این هنين هيزهایی از پدرمان  -در طولِ پنجاه

 ( 8ۀ كنند )مشاركت« ایم ندیده

شود كره   هنان گسترده می تبليغ محتوای خرافی پایان،در 

شرده در منرابر    ای به مطالب مطررح  صورت گسترده مخاطبان به

هرای مختلفری    دهند و كتا  ن یا مطالها عالقه نشان میامعمم

دليرل  ه بر  ،ص نوشرته و در ادامره  خحاالت معنروی شر   ۀدربار

كننردگان   شود  یطی از مشاركت پرفروش هم می عوام،استقبال 

 هرا و حراالت معنروی    سرازی  تبره كرامر   ضمن اشارۀ آشرطار 

بررای   صررفاً  این موضروع را  یک مطال باورناپذیر و غيرمنطقی

گيررری از عالئررق زودگررر مخاطبرران و سو اسررتفاده از     بهررره

 :داند می احساسات آنها
ها و حاالت معنوی شخصی غيرمعمم  كتابی دربارۀ كرامت» 

او را مرن  كره   درحالی ؛انداختند  نوشتند و با تبليغات جایش

هرا كجراد در ایرن كترا       شناختم، او كجا و ایرن حررا   یم

نه در قرآن و نره در روایرات،   اند كه  مقاماتی برای او نوشته

 ( 8ۀ كنند )مشاركت «هم ذكر نشده است برای انبيای خدا

محتوای منرابر قائرل    ۀكنندگان نيز در حوز برخی مشاركت

معمم و تبليغ افراد غيربا  ور آنهابا براساسبه تفطيک هستند و 

رود و بره   سواد، قدرت تشخيص سخن درست از دست می بی

راحتی مسير  خرافات هم به ،سره از ناسره ندادن تشخيص دليل

 شود: دین با خرافه عجين می ،آرام كند و آرام خود را پيدا می
هرای مطالسرت كره جلساتشران      ترس مرن از ایرن منبرری   »

شران  پرای صحبت  ،و مرردم عامره   شرود ترر   روز افرزون  روزبه

 ( 83ۀ كنند )مشاركت« بنشينند و دین وارونه بياموزند

 

 ناسازی مكالها يا امنیت شغلی معمم جريان

 طبيعتاً ،بودن را یک شغل بدانيم اگر با نگرشی حداقلی روحانی

نهادهای حوزوی برای امنيت شغلی طال  و نيز بررای حفرظ   

اقتدار خود بایرد سرازوكاری ایجراد كننرد كره تبليرغ دیرن در        

اما اگر نگرشی حداكثری داشته  ؛حصار روحانيون معمم باشدان

روحرانی برا   هر شرخص   قطعاً ،باشيم و تبليغ دین مالک باشد

مبلغ دینی است و فرقی  ،های دینی آموزهقدرت انتقال درست 

بين افراد معمم و مطلّا )افرادی كه عمامه بر سر ندارند( نيست 

 ،رخری از نخبگران  انتقال صحيح مفاهيم دینی است  ب ،و مالک

تری نسبت به سخنرانی افرراد غيررمعمم دارنرد و     نگاه متفاوت

سازی برای حذا روحانيون از منرابر   را یک جریان مسئلهاین 

ن، اكيرد برر سرخنرانی معممر    أدانند  ایرن گرروه معتقدنرد ت    می

یرک  ؛ بلطه روحانيت معمم نيست به دستمنحصركردن تبليغ 

در ایرن   آنهرا عردی اسرت    هرای ب  مراقبت برای پرهيز از آسيب

معتقدنررد  )ره( امررام خمينرری اسررتفتا  از بررا اشرراره برره ،زمينرره

حضرور افرراد بردون    ایرن امرر بره     ،مراقبرت  درصورت نبودن

 و منجررر خواهررد شرردهررای علمرری بررر روی منررابر  صررالحيت

 درستی به مردم منتقل نخواهند كرد: ههای دینی را ب آموزهآنان،
ای از ایشران اسرتفتا     عده در زمان حيات امام خمينی )ره(»

 صرورت  افرراد غيررمعمم بره    ،كردند كه در بعضری مسراجد  

)ره( هرم در جروا     نماز جماعت حضور دارند  امرام  پيش

ترا معمرم هسرت، اقتردا بره شرخص       : این استفتا  فرمودند 

ۀ كننرد  )مشراركت « غيرمعمم كار ناشایست و نادرستی است

84 ) 

ن لبراس  افراد مردرس حروزه و اهرل فضرل، وقتری بردو      

تروجهی   امرا بری   دارند؛وجاهت علمی  ،روند روحانيت منبر می

 ناشایسرتۀ بررای افرراد    ، این كار رابه منبررفتن بدون لباسآنها 

 كند    مرسوم میعلمی 

شدن مجال  دینی افراد  شلوغ ،كنندگان مشاركتبه اعتقاد 

كسادشدن بازار تبليغ دیرن یرک روحرانی    به معنای غيرمعمم، 

 ،طن است تبليغرات گسرترده و حضرور عروام    بلطه مم نيست؛

ایرن  باشرد و  را در پری داشرته   شدن یرک جلسره دینری     شلوغ

سرخنران   ۀشرد  دليل برر صرحت مطالرب ارائره     لزوماًموضوع، 

بره   مسرئله این  شدن درصورت تبدیلنيست  باید توجه داشت 
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خطر بزرگی است  اگر مردم عادت كننرد  این امر یک فرهنگ، 

رونرد  یرک  طری   ،ر سخنرانی كنرد یک شخص مطال باالی منب

طی  آیندههای  در سال ،در این صورت ؛كند آنها تغيير می ۀذائق

 بره كند و افراد غيرمتخصرص   كيفيت تبليغ افت می ،یک فرایند

 :زنند آسيب می دین بهشوند و  میوارد این حوزه 
اگر این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود، یقيناً ترا هنرد   »

برازگو   ای خرالا نظرر دیرن    شريوه  سال دیگر امور دینی به

علميه  ۀهای حوز دوره بدون گذراندنزیرا افرادی  ؛دنشو می

 كرردن آیرات   با مطرحروند و  علم دین، بر منبر میداشتن و 

مشرطل  ، اطالعنرد  بری  هرا هایی كه از تفسير آن قرآن و روایت

 ( 84 ۀكنند )مشاركت« كنند میایجاد 

هرای باسرواد   برخی مشاركت كنندگان برا سرخنرانی مطال  

بهتر اسرت ایرن افرراد برا لبراس       ازنظر آنهااما  ؛مخالف نيستند

سرازی فرهنگری حرذا     ترا برا جریران    كننرد روحانيت تبليرغ  

تأكيرد   بنرا برر   ،روحانيون از منابر مقابله شود و به همين دليرل 

 :كنندسخنرانی  بایدعلما افراد معمم 
 بره نداشرتن مرا   و وارد گیطلب در زمانبزرگان و مراجع ما »

تررا زمرران  كردنررد مرریتوصرريه لبرراس مقرردس روحانيررت،  

منبر نروید و بعد از آن هم اگر جرایی بررای   به  نشدن، معمم

   (2 ۀكنند )مشاركت «حتماً معمم بروید ،تبليغ رفتيد

به اینطه سازوكاری برای كنترل محتروای   باتوجه همچنين،

خطر روا  حضور  ،سخنرانی مطالها وجود ندارد، با این اقدام

سخنرانی  كم دربارۀ دستیابد   میسوادان بر منابر نيز كاهش  یب

قردر اطمينران وجرود دارد كره نهادهرای مترولی        روحانيون این

 دارند:آگاهی ارزیابی مختصری از روند فعاليت مبلغان اعزامی 
و  سرخنران  افرراد حرفم به این دوستان این است كه شرما  »

ر سر بگذاریرد كره   دین عمامه را ب برایساز، بيایيد و  جریان

پ  مرن   ،كند فردا هر كسی نگوید آقای فالنی سخنرانی می

سرازی ضررر دارد  ترو       ایرن جریران  كرنم  سخنرانی مری هم 

منبرر   هرم سرواد   افرراد بری    امرا خيلری  ؛و سواد داریتوانایی 

« رود ارزش و منزلت منبررفتن از بين می جوراین  ؛روند می

 ( 5 ۀكنند مشاركت)

 

 روحانی ابزاری

تررین مسرئله شراید     مهرم  ،بحم ارتباط مرردم و روحانيرت  در 

اینجاست كه هرا مردم بایرد   سؤالضرورت این ارتباط است  

طرفه بگرویيم   صورت یک اینطه ما به  این ارتباط را برقرار كنند

برر   زیررا  نيست؛حرا درستی  ،مردم به مسائل دینی نياز دارند

جز حضور  ای جهنتيپيچيدن و اعزام مبلغ  همين ادعا نسخه ۀپای

آنچه ضررورت دارد    خواهد داشتنهند فرد مسن در مسجد 

ارتبراط را شناسرایی و در    ۀكه قبل از ارتبراط، انگيرز   این است

كننردگان   برخی مشاركتدر این باره، مواردی باید ایجاد كنيم  

نياز برخی مردم  براساس آن،ند كه ا هبسيار مهمی ذكر كرد ۀنطت

 دانند: ن را ابزاری برای آسایش میبه دین واقعی نيست و دی
هرای اجتمراعی ایرن اسرت كره       تررین آسريب   یطی از مهم»

 و احسراس نيرراز برخرری از مررردم بره دیررن، واقعرری نيسررت  

  8 :است موارد نبودن احساس نياز آنها این واقعی های هنشان

پرذیرش دینری آنهرا انردک       6پرسش دینی آنها كم اسرت؛  

پيداكردن راه فرار هسرتند؛  است و در مقابل پاسخ، به دنبال 

كننرد و آرامرش را برا     احساس آرامرش نمری     ازنظر دینی9

 و ندارند ینید شیاحساس آرا  4 و اند آسایش اشتباه گرفته

 «ننررديب یمقبررول نمرر  شیررآرا کیرر را ینررید تيشخصرر

 ( 86ۀ كنند )مشاركت

افررادی هسرتند كره     ن دینی قطعراً ادر ميان مخاطبان مبلغ

 ،رعایرت مسرائل دینری   بره   طرور ویرژه   هدینی دارند و بر  ۀصبغ

پرداخت خم  و انجام اعمرال حرج و   ، رعایت حالل و حرام

نيز انجام واجبات و مستحبات توجه دارند و در این مسير هرم  

اما  ؛شناسند مرجع پاسخگویی می شطلمعموالً روحانيت را به 

معموالً قشر بزرگسال و  ،مصاحبه با نخبگان تبليغ مطابق نتيجۀ

االت ؤكننرد و سر   مری توجره  بيشتر به این نوع مسرائل  كهنسال 

جرای   قشرر جروان بره    برخالا آنهرا   پرسند شرعی خود را می

االت شررعی یرا اصرالح حمرد و سروره و ميرزان       ؤپرسيدن س

دین و هرایری   ۀفلسف ۀاالتی در حوزؤبيشتر به س ، خم  و    

و گروهی دیگر از ميانساالن و جوانران   كند میداری توجه  دین

جرای   بره پسرندند كره    قرائتی از دین را می ،تی بزرگساالنو ح

موجب آسرایش آنهرا   فرسا بر دوششران،  گذاشتن تطليفی طاقت

ن ابرخی هم به دنبال دریافرت مجروز هسرتند و از مبلغر      باشد

خواهند  برا   هایی برای انجام یک عمل غلا یا حرام می یيدیهأت

ليف شرعی روحانی مبلغ ابزاری برای تسهيل تطا ،این رویطرد
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 انگاری در امور دینی خواهد بود: مردم و نيز ترویج سهل
گاهی افرادی به بنرده مراجعره كررده و احطرام شررعی را      »

بار مالی یا سرختی و تطلرف    فهميدنمحض  هاند و ب پرسيده

ئيد یک روحانی بره  أبا ت انجام آن، دنبال مجوز بودند تا مثالً

دانستند ایرن مسرير    كه می درحالی ؛كار غلا خود ادامه دهند

 خرود  ميو اصرار من هم موجرب نشرد از تصرم   غلا است 

 یقضرا  ایر دادن  مثرل خمر    ،یعمل شرع ندادن انجام یبرا

اشرطال از مرن    دیالناس منصرا شوند  شا حق یادا ای نماز

 نیر اسرت؛ امرا ا   نبروده  راير كالمم گ وبود كه جاذبه نداشتم 

 فطرر  بره افراد از ابتدا نره   نیح  در من وجود داشت كه ا

 «انررد هبررود هيرردنبررال توج هبرر بلطرره ح،يصررحنجررام عمررل ا

  (60ۀكنند )مشاركت

 

  ای های زمینه کاستی

یطی از عوامل موفقيت یک ارتباط، شرناخت محريا مخاطرب    

ارتبراط   ۀگانر  یطری از عناصرر شرش    ،و محيا یرا زمينره  است 

گراه بردون    و مبلغ آگاه به فرایند ارتباط، هيچ شود محسو  می

 ؛زیراكنرد  مخاطرب، پيرام توليرد و ارسرال نمری     ۀ نتوجه به زمي

این ارتباط، یک فراگرد تعاملی بين مبلغ و مخاطب است و در 

هررای  پيررام ،هررای متقابررل كررنشفراگرررد، گذشررته از تشررطيل 

اثر بازگشتی  ،توجه به محيا مخاطب شده در خال  و بی ارسال

 ترأثير الزم بره فرسرتنده برر    ایجراد  و بردون   دارندو بومرنگی 

 د نگرد می

 

 گريزی  فرهنگ 

هقدر آگراهی  ن حوزوی از محيا مخاطب خود امبلغباید دید 

مبلرغ   صرورت  در ماه مبارک رمضان بهكه مثالً شخصی  ؛دارند

، ترا  شرود  های شرقی كشور اعزام می به یطی از شهرهای استان

آشنایی مبلغان با الزامات برای   دارداطالع ن ااز مخاطبهه حد 

منظرور   ليغی، معاونت فرهنگری و تبليغری بره   ای محيا تب زمينه

در  ،براساس مناطق تبليغی كشور و بندی اطالعات ترویج طبقه

 61طرور آزمایشری برا     اطل  فرهنگی را بره  ویطی 8930 سال

امرا در ایرن    (03/09/8931 :)سرمتا  انردازی كررده اسرت    استان راه

برخری   ۀها و مطرالبی كلری دربرار    اطالعات كلی استان ،سامانه

در كره شرامل ایرن مروارد هسرتند:      ها در  شرده اسرت    اناست

وضرعيت اقتصرادی، صرنایع و     وپررورش،  هرای آمروزش   حوزه

،  ، امطانرات و خردمات رفراهی    معادن، كشراورزی و دامرداری  

هرای فرهنگری، آثرار و بناهرای تراریخی و       امطانات و ظرفيت

ترراریخی  ۀگردشررگری، وضررعيت ترراریخی و سياسرری، پيشررين 

شناسری، ميرزان اشرتغال     ی اسرتان، جمعيرت  جغرافيرا  ،ها استان

هرا   جمعيت، مهاجرت، وضعيت دینی و مذهبی، معرفی سازمان

هرا   شناسی،جشرن  ، مردم ها و بزرگان ، معرفی شخصيت و نهادها

 بيشرتر    های اجتمراعی  و اعياد ملی و مذهبی و مسائل و آسيب

هرای آمراری وزارت كشرور و نيرز      این اطالعات براساس داده

هرای   های ارزش و نگررش ایرانيران در سرال    سنجشهای  داده

 ای هيچ اطالعرات جزئری   است و تقریباً شدهمتمادی استخرا  

اگر قرار است در یطری از   مثالً ؛دهد ن قرار نمیادر اختيار مبلغ

تبليرغ   ،مبلغی بره كرار  يلویه و بویراحمرد گروستاهای استان كه

اطالعرات كلری ایرن    در ویطی اطلر  فرهنگری    مشغول شود،

نظر و مرد روسرتای   دربرارۀ  مطلبیهيچ او دارد و  وجودستان ا

ای در اختيرار نخواهرد    هرای زمينره   عالئق و سالئق و نيرز داده 

ای تنروع   صرورت گسرترده   بره  ،كره ایرن اسرتان    درحالی ؛داشت

 ،به اعتقاد یطی از نخبگران  به این مطالب، باتوجه  فرهنگی دارد

شرده تبليرغ    آمراده  ازپيش ۀها با یک نسخ در این مطان شود نمی

هرا از   منبرری  ۀبره ضررورت اسرتفاد    شرود  اینجا مری  كرد و در

كيررد كرررد  در أهررای متعرردد و متناسررب بررا مخاطبرران ت نسررخه

ها  كه برخی از منبری است مشخصمصاحبه با نخبگان تبليغی 

 وهایی را از قبل آمراده   تبليغ، صحبت برای كردن اراده در زمان

كننرد و گراهی ایرن     بيران مری   بعد اینها را در مجل  سخنرانی

زمرانی و مطرانی تبليرغ و روحيرات      وضرعيت  برا  ،آماده ۀنسخ

 ن ناسازگار است:امستمع

این اشتباه اسرت  منبرری یرا گوینرده بایرد انرواع و اقسرام        »

به مجل  در هنگام رفتن ها دستش باشد و  داروها و درمان

طرور نيسرت كره مرا مثرل       طلبرد  ایرن   ببيند مجل  هه مری 

ده بيست نسخه را از قبل آمراده كنريم و بره     ،دیمدكترهای ق

آمرادگی   كرم  دسرت موضوعات  ۀهمه بدهيم  ما باید در هم

ببينريم آنجرا هره     ،بره مجلر    وقت رفرتن داشته باشيم كه 
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هایی باشد كره اینهرا را جرذ  كنرد و      بحم ؛ یعنیطلبد می

  (3ۀ كنند ) مشاركت «كننده نباشد خسته

 

 گريزی ذائقه

هرا   لفهؤترین م یطی از اصلی ،ی محيا مخاطبها توجه به ذائقه

 از جانرربپررذیرش آن  ،در توليررد و ارسررال پيررام و در ادامرره 

به تنوع فرهنگی و تنوع اقلريم ایرران،    باتوجه كه ن استامخاطب

سخنرانی و بيان مطالب دینی بر روی منبرر   ،خوانی حتی روضه

  در هررر شررهری آدا  و رسرروم خرراص خررود را دارد   هررم 

ر یک مبلغ بدون توجه به هنجارهای محل تبليرغ  اگ ،درحقيقت

و هرگرز بره    شرود  مری ، پيام او در خرال  ارسرال   كندسخنرانی 

 درصرورت حضررور  ؛ هنانطره حترری ن نخواهرد رسرريد امخاطبر 

نخواهنرد  توجره  شرده   به مطالب بيانآنها  ،ن در مسجدامستعم

ترین عوامل قطرع   یطی از اصلی با عنایت به این موضوع،  كرد

محرريا  برا مبلررغ آشرنانبودن   ،برراط مبلرغ و مخاطررب فراینرد ارت 

ایرن   بره كننردگان،   هرای مشراركت   در مصراحبه  مخاطب است 

برخی مقصر اصلی این و به نظر  بسيار اشاره شده استمسئله 

ضرمن پرذیرش    ،برخری نيرز    ندا دار تبليغ عهدهی نهادها مسئله

مبلرغ   از جانرب را  اصرلی قصور نهادهای متولی تبليغ، اشرطال  

قبرل از اعرزام    ،هر مبلرغ كه  دارندكيد أتبر این نطته ند و دان می

دربرارۀ محريا   اطالعرات الزم را   ،هرای مختلرف   باید با شريوه 

 كننردگان  یطی از مشاركتخصوص،  دراینكسب كند  مخاطب 

تروجهی بره    بیرا ارتباط مردم و روحانيت  یها كاستی یطی از

 كند: اشاره میهنين  داند و می فرهنگ مطان تبليغ
ای از زنرردگی مررردم بررا فرهنررگ آنهررا اداره  بخررش عمررده»

شود  منبر بدون توجه به فرهنرگ مرردم، ترأثير هنردانی      می

مرحوم فلسفی به فرهنگ مردم كار داشت و بزرگران   ندارد 

دیگر نيز این هنين بودند  ما بایرد فرهنرگ اسرالمی را جرا     

 ؛ زیررا      خوانردن در منرزل و   بياندازیم؛ مثل فرهنگ روضه

غلرا  بردون توجره بره فرهنرگ آنهرا       تک مردم، الح تکاص

  (6ۀ كنند )مشاركت «است

معتقد است عامرل اصرلی    دیگر كنندگان مشاركتیطی از 

تروجهی بره    بری  ،در ضعف ارتباط متقابرل مرردم و روحانيرت   

روحيات  به اندازۀ كافی بان دینی اشناسی است و مبلغ مخاطب

های پيشرينی   ضاوتو با ق آشنا نيستندن خود او فرهنگ مخاطب

ای برررای   و نسررخه كننررد تبليررغ مرریدیگررر  یمنبعررم از محيطرر

 ،در ایرن ميران    پيچند كه درمران درد آنهرا نيسرت    مخاطبان می

اسرت  فرهنگ تخصصی برخی حضار  به كردن مهم توجه ۀنطت

 ، این نطته را هم بایرد نامخاطببودن كرده  تحصيل درصورتو 

 ۀگان تبليغی نباید برا همر  مدنظر قرار داد و به قول یطی از نخب

یرک  بره  آنهرا   ۀالناس برخورد و بررای همر   مخاطبان مثل عوام

 شطل سخنرانی كرد:
و  دالیررل ،ضررعف در ارتبرراط متقابررل مررردم و روحانيررت »

ضرررعف در بررره دليرررل برخررری از آنهرررا  وعرررواملی دارد 

برا آن ارتبراط   شناسی است كه ریشه و اساس كرار   مخاطب

غران  لمب كرردن  آگراه و مناطق و  شناسی اقاليم   با فرهنگدارد

ضرعف در ارتبراط    شرود  مری  ،هرای مختلرف   فرهنگ دربارۀ

ۀ كننرد  )مشراركت « متقابل مردم و روحانيت را بهبود بخشيد

9)  

را برا  ی به فرهنگ مخاطبان هتوج بی ،دیگر ۀكنند مشاركت

 ازنظرر او كنرد و   گریرزی ارزیرابی مری    فردگرایی و فرهنگ نام

شرود    دم با فرهنگ آنهرا اداره مری  ای از زندگی مر بخش عمده

 :ندارد تأثير منبر بدون توجه به فرهنگ مردم، هنداندرواقع، 
مرحوم فلسفی به فرهنگ مردم كار داشت و بزرگان دیگرر  »

نيز این هنين بودند  ما باید فرهنگ اسالمی را جا بياندازیم؛ 

هنانچه بخرواهيم         خواندن در منزل و مثل فرهنگ روضه

ترک   ترک صرورت   بره جه به فرهنگ مرردم، آنهرا را   بدون تو

  (6ۀ كنند )مشاركت «ایم اصالح كنيم، به خطا رفته

غيرر از فرهنرگ    هدر جامعۀ دیگر، كنند مشاركتبه اعتقاد 

سررعت در حرال    عمومی، فرهنگ تخصّصی هم داریم كره بره  

االن مخاطبران   ؛ امارشد است  قبالً مخاطبان مبلغان عوام بودند

بيات تخصّصی در حد كارشناسری، كارشناسری   هركدام یک اد

در حروزۀ  ی مرا  هرا  اگرر بحرم  ، ارشد و دكترا دارند؛ بنرابراین 

در حرد اقنراع فرهنرگ عمرومی      (ع)  بيت معارا و معرفی اهل

كنرد؛ یعنری رابطرۀ برين منبرر برا        كفایت نمری این ميزان باشد، 

 :فرهنگ تخصّصی جامعه باید تبيين شود
بره  به فرهنگ تخصّصی جامعه اگر ما بخواهيم بدون توجه »

، قاعدتاً اهل تخصّص را خار  شویم مباحم وارد یا از آنها

كند و در معارا اسرالمی اكتفرا بره حرد معرارا       اقناع نمی
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را از  یتخصصر  شرود معرارا فروق    تخصّصی موجرب مری  

ۀ كننرد  )مشراركت « حروزه نشرنوند   زباندیگران بگيرند و از 

87)  

 

 گريزی ارزش

مخاطبران تبليرغ    یهرا  و نگررش نجارهرا  هتوجه به  حقيقت،در

هنجارهای براساس نيازها و توجه به  این افرادبندی  دینی دسته

شناسری مخاطبران    گونره  ،در این صورت؛ زیرا مدنظر آنهاست

انجررام خواهررد شررد و نتررایج آن در   الزمهررای  ویژگرری طبررق

افزایش اثربخشری   بهو  داردهای تبليغ دینی كاربرد  ریزی برنامه

ضمن  ،كنندگان یطی از مشاركت .شود منجر میری آن و و بهره

، هرا و روحيرات مخاطبران    ارزش برا مبلغان  آشنانبودنبر تأكيد 

این مشطل در بسياری از روحانيون وجرود دارد و  معتقد است 

 ن خوداهای مخاطب ها و نگرش ن دینی از روحيات، ارزشامبلغ

يازسرنجی  این شناخت با ن ؛ زیراشناخت ندارند به اندازۀ كافی

 :آمد به دست خواهد
 و هنجارهرای  دانند نيازهرا  بسياری از طال  و مبلّغان نمی»

 ؛هه مسائلی باید بحرم كننرد   ۀمخاطبان كدام است و دربار

 منطبرق  مخاطبران  های و ارزش مباحم با نيازها برای همين،

  را در پرری داردنيسررت و دوری آنهررا از خطابرره و منبررر   

آنها مشرطل   های ارزشحيات و مخاطبان و رو آشنانبودن با

با نسلی جدید همرراه برا نيازهرای     ه، مادیگری است  امروز

الزم اسررت بررا  برره همررين دليررل، رو هسررتيم و هجدیررد روبرر

  (9ۀ كنند )مشاركت «نيازهای آنها آشنا باشيم

پيررامبر گرامرری اسررالم پرر  از بعثررت و انررذار و تبشررير   

ویطرد ایشان نزدیطان، دعوت عمومی اسالم را آشطار كرد و ر

هرای مخاطبران )كفرار( نبرود؛ بلطره       در تبليغ، نفی تمام ارزش

هرای آنهرا را تائيرد، برخری را رد و برخری را       برخی از ارزش

اصالح كرد  این رویطرد پيامبر، احتماالً نسرخۀ مناسربی بررای    

محررض حضررور در یررک منطقررۀ تبليغرری  مبلغرران اسررت تررا برره

را نفری نطننرد و    ورسوم و فرهنرگ آن منطقره   ها، آدا  ارزش

های اسالم را تأئيد و بلطه ترویج كننرد    موارد سازگار با آموزه

وضروح بره ایرن دغدغره اشراره       یطی از مشاركت كنندگان، بره 

كند و به باور او احتمال دارد كار مبلغ با این رویطرد بيشتر  می

 تأثيرگذار باشد:
هرای مقبرول آنران )كفرار( را تأیيرد       پيامبر برخی از فرهنگ»

كردند؛ مانند وفای به عهد و پيمان و این تأیيد، نره صروری   

قردر   ص( حتی ایرن فرهنرگ را آن   بلطه واقعی بود  پيامبر )

شران، در یطری از ایرن     قبول داشرتند كره در زمران جروانی    

الفضول( شرركت كررده بودنرد  ایرن شريوۀ       ها )حلف پيمان

دهرد در هنگرام برخرورد برا خرانم       برخورد به مرا یراد مری   

یا با آقایی با قيافۀ ناموجه، نباید سرریع آنهرا را از    بدحجا 

خود برانيم و سبب بيزاری آنها از دین و روحانيرت شرویم؛   

شرود بررای    بلطه ابتدا باید دقت كنيم كه هه مواردی را مری 

تأیيد آنها پيدا كرد؛ مثالً همين كه این خانم یا آقرا بره حررم    

به اهل بيت  )ع( آمده است، زائربودنش و محبتش امام رضا 

بودنش را تأیيرد كنريم  طررا     یا در غير این صورت، انسان

كند شما بررای   مقابل با دیدن این نوع برخورد، احساس می

هيرز او نيسرت؛    ایرد، و قصردتان افشرای همره     اصالح آمده

 « )كنرد  ای آرامرش و اطمينران پيردا مری     بنابراین، ترا انردازه  

  (86ۀ كنند مشاركت

 

 اطی توان ارتب میزانکاهش 

مطمرل   یتوان ارتباطی در كنار دانرش عرامل   ،در فرایند ارتباط

 برا ميرزان  ن امبلغر برخری از  كره   ایم برخی اوقات دیدهاست و 

مخاطبران زیاد،ازلحراظ علمری    توانرایی جرذ    و آگاهی زیاد 

ترری   دیگر همان منطقه، در سطح بسيار پرائين  اننسبت به مبلغ

بسريار  طی مبلرغ  هستند  با شناخت محيا مخاطب، توان ارتبرا 

امرری   ،توان ارتباطی با مخاطرب  ميزانو البته این  شود زیاد می

 ،جرذا  یرا صردای خروش     ۀههر  موروثی و غيرارادی نيست

هرای   اما شررط كرافی نيسرت و اندوختره     ؛امری موروثی است

 ماننرد  یدر كنار عوامل دیگرر  ،شخص مبلغ از محيا مخاطب

در افرزایش تروان    ، ممطن است     های تجربی فرد و اندوخته

ارتباط مرردم   های آسيباز باشد  برخی  ثرؤارتباطی او بسيار م

 ؛ زیررا ن اسرت اارتباطی مبلغ بودن جنبۀ ضعيفو روحانيت در 

گرذاری   سررمایه  خرود  توانایی ارتباطی ۀحوزروی  باید برآنها 

ایرن توانرایی    ،بهتر اسرت از مسريرهای مختلرف    هرهند ؛كنند

 :ارتباطی را گسترش دهند
باید تناسب زمرانی و مطرانی را    ،گستر فق و دینوسخنور م»
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در ایام شادی  ؛در ایام محرم جوک نگوید ؛ مثالًرعایت كند

یررا  مسررجد و حسررينيه را پرراس دارد حرمررت  و نگریانررد

را  كرالم  عفرت  كرامالً  ،او بایرد مخاطبان بودن درصورت زن

 ( 1 ۀكنند )مشاركت «رعایت كند

توانرایی   ميرزان مبلغ باید  ،كنندگان یطی از مشاركتازنظر 

ن رایرج  امخاطب جز بهارتباطی خود را افزایش دهد تا با افرادی 

افرراد  یعنری بره    ؛در منبرهای مذهبی نيرز ارتبراط برقررار كنرد    

افرراد   ۀنيندیشد؛ بلطه در اندیشر  خوددر جلسات  كننده شركت

 :ریزی كند نيز باشد و برای جذ  آنها برنامه غایب
ایستند، یک سركرده و رئري    وهه میك هایی كه سر جوان»

بقيره را   آنهرا با رفاقت و جرذ    بشودشاید  ؛ بنابراین،دارند

محرل   هرای  محريا  شود در همچنين، مینيز به مسجد آورد  

هرای   هرا، كرانون   هرا، پرارک   مثرل ورزشرگاه  اجتماع جوانان، 

ریرزی و از آنجرا بررای مسرجد نيررو           ، برنامه فرهنگی و

 ( 82ۀ كنند ) مشاركت« كردجذ  

 

 بومرنگ تبلیغ

در هنگرام  یرک روحرانی    ،در مراحل مختلف فراگرد ارتبراطی 

و شررود  مررین ارزیررابی امخاطبرر از طرررا طبيعترراً ،تبليررغ دیررن

این ارزیرابی در رفترار و گفترار خرود،      دادن درصورت دخالت

امرا گراهی    شرود؛  می ایجادبازخورد و فراگرد ارتباط  اصطالحاً

بره خرود    ،توجهی همانند بومرنگ ین بیافتد و ا این اتفاق نمی

منجرر  قطع فراگرد ارتباط در تبليغ دیرن   بهگردد و  مبلغ بر می

  شود می

 

 کالم تبلیغ بی

 ،های اخالقری  ترویج آموزه ، ضمنیک روحانی در منبر وقتی 

ضررمن  ایررن كررار ،كنررد خررود در عمررل آنهررا را رعایررت نمرری

را بره   آنهرا  كراهش  طبيعتراً  ،ناالعمل مخاطب عط داشتن  همراه

جرای اصرالح    هگاهی ب ،نابرخی از مبلغ ،سفانهأو مت دنبال دارد

 ؛كننرد  تروجهی بره دیرن مرتهم مری      مرردم را بره بری    ،این روند

، خرود  بره گفترار   كننرده  عمرل  كه برخری از روحرانيون   درحالی

 ادعرای  ، آشطاراای دارند و عملطرد این افراد ن گستردهامخاطب

گفترار بردون    كنرد   خص مری را مش توجهی به دین بی نادرست

 این موضوع،خواهد شد و منجر ن اگریزی مخاطب دین به ،عمل

مرسروم   ،  از دیربراز برعط نه  ،معلول عملطرد روحانی است

تر است و بره قرول فردوسری     ثيرگذارأبوده كه دعوت با عمل ت

تأكيرد   ، بایطی از نخبگان « دو صد گفته هو نيم كردار نيست»

است روحانيت باید بره دسرتورات دینری    معتقد  مسئله،این  بر

سرطح زنردگی    ،تا مردم حرا او را باور كنند و البته عمل كند

 :مردم جدا باشدزندگی مبلغان نباید از سطح 
كردن به گفتار یا نوشرتن   های تبليغی ما بسنده یطی از نقص»

كونروا دعراۀ النراس    »ند: ا هكه به ما دستور داد است؛ درحالی

مردم را به غيرر زبانتران دعروت كنيرد       نی؛ یع«بغير السنتطم

لرم  »گوینرد:   وقتی ما دعوتمان از عمل تهی شد، بره مرا مری   

 یاین دعوت، دعروت  ؛ یعنی(6 )صف: «تقولون ما ال تفعلون

بينم آقا با مرسردس بنرز یرا فرالن      وقتی من می. خنثی است

از زهرد اميرالمرؤمنين بررای     و خواهد بياید ماشين مدرن می

 بره  و ایرن  گيررد  ام مری  خنرده ایرن كرار    زامن حرا بزنرد، 

ای از  بعرد از انقرال ، عرده     شرود  مری منجرر  گریرزی   دیرن 

شران از  ا روحانيون مسئوليت پيردا كردنرد و سرطح زنردگی    

شرد   منجر گریزی  دین به و همين موضوع،سطح مردم جدا 

مطرابق  ش ا كره در زنردگی   را بپذیرنرد  هگونه حرا كسی

 ( 5ۀ كنند شاركت)م «استد عمل نطرده یاسالماصول 

كيد أمبلغ ت نطردن عملنيز بر آسيب دیگر یطی از نخبگان 

های دینی  نمای آموزه تمام ۀروحانی باید آئين ازنظر اوكند و  یم

بره  » :بيرت معرروا   به قول سعدی در آن نيم ،باشد  درحقيقت

 :«دانی نيست به سخن ،عمل كار برآید
صرورت   ی بره تبليغ است، باید اخالق اسالم اساس كاراگر »

؛ یعنری واقعراً   كنريم سرپ  تبليرغ    و كامل در ما ملطه شرود 

از  ،هایمان را نداریم كردن به حرا عمل تواناییمعتقدم اگر 

روحانيررت و  برره جرگررۀدسررت برررداریم و اصررالً  انگفتنشرر

هون با عملطرد خالا گفتار،  ؛مخصوصاً تبليغ وارد نشویم

 ( 7ۀ كنند )مشاركت« شود  ایمان مردم ضعيف می

 

 تبلیغ پاکتی

سخنرانی روحرانيون در پراكتی بره     ۀهزین مطابق رسم مألوا، 

تری  خبه ميزان پردا اصالً ،شود و بسياری از بزرگان آنها داده می

تبليرغ دیرن    باور آنهرا  ؛ زیرا بهكردند مجل  توجه نمی صاحب
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 بيشرتر بایرد حفرظ شرود      این موضوع حریم و حرمت دارد و

ند و خراطراتی در  ا هتوجه داشت لهمسئبه این  ،كنندگان مشاركت

 اند: این زمينه نقل كرده
بره   پ  از دعوت مرن دیگر من این است كه آقایی  ۀخاطر»

برابرر اجررت منبرر     ام كه به شرما ده  صحبت كرده منبر گفت

گفرتم  در پاسرخ  هرهه اصرار كردند،  و قبول نطردم ددبدهند

تعيررين  مبلررغروم و  منبررر مرری )ع( مررن برررای امررام حسررين

كنم  بعد یک پدر شهيد مرا دعوت كرد كره در مجلر     ینم

دیدم در هنگرام برگشرت،  رفتم و و قبول كردم   او منبر بروم

گفتم ظاهراً اشتباهی  به او یبرابر پول داده است  تلفن دوازده

خواسرت   دلرم مری   ؛گفت نه درست استاو  اما است؛ شده

لی بزرگ عبداهلل را باید خي حریم ابی ،بنابراین ؛قدر بدهم این

 ( 66ۀ كنند )مشاركت «بشماریم

ویرژه   ههای اخالقری و بر   یک روحانی در منبر آموزه وقتی

ن ایرن  ا، انتظرار مخاطبر  كنرد  میترویج  را توجهی به مادیات بی

نره اینطره مرالک     ،كنرد  كه خود در عمل آنها را رعایرت   است

ميزان پرداخت اجررت در   ،انتخا  شهرها و منبرها و جلسات

ن منبرهرا  امخاطبر  طبيعتراً  ،صرورت  در اینزیرا  ؛دها باش پاكت

تروجهی   ن گراهی بره ایرن برازخورد بری     ا  مبلغابندی كاهش می

خواهرد شرد    منجرر  كراهش مخاطرب    بهكنند و همين امر  می

ای به  هزینهمبلغ به روحانيون با گردآوری اهالی منطقه،  معموالً

براسراس وضرعيت    شرود و طبيعتراً   دستمزد پرداخت می شطل

براساس تأكيرد  اما  ؛های تبليغ، این دستمزد متفاوت است مطان

 برایو نباید  نباید مادی باشدمبلغ  ،كنندگان برخی از مشاركت

 مطرابق تبليغ، ميزان پرداختی در یک منطقه را مالک قرار داد و 

 ،دستمزد و نگرش مادی محل تبليغ را انتخا  كرد  درحقيقت

را بره  با روحانی مبلغ  مادی همراهی مردم ۀتوجهی به انگيز بی

بررای  نره  كننرد او   مردم احسراس مری   این هنين، و دنبال دارد

بررای   آمرده اسرت؛  درد دیرن  بررای  مين نيازهای مادی بلطه أت

 ،نگرش مادی به تبليرغ  ،كنند  در مقابل با او همراهی می همين،

 شود: میمنجر از بين رفتن جایگاه روحانيت بين مردم  به
مادی باشيم؛ گراهی در بعضری از شرهرها    ما نباید در تبليغ »

فقيرر از مرا   فررد  ثروتمند و یک فرد زمان یک  صورت هم به

بره   هرا بایرد باتوجره    كنند  نگاه ما به ایرن دعروت   دعوت می

بررای  اهداا تبليغی و آثار و بركات جلسرات باشرد؛ مرثالً    

انتخرا  كنريم     راتر  شلوغ گفتن با افراد بيشتر، جلسۀ سخن

« كرره جلسررات شررلوغ را رهررا كنرريم ایررن اخررالص نيسررت

 ( 81ۀ كنند )مشاركت

اساس گرایی در تبليغ  مادی، دیگر ۀكنند مشاركتبه اعتقاد 

تبليررغ دیررن را ویررران و مررردم را نسرربت برره دیررن    و هرردا

هنرين رفتراری از    درصورت مشاهدۀمردم كند   خاطر می آزرده

 بره گفترار بزرگران دیرن     ی اوتروجه  دیردن بری  یک روحانی و 

دیدگاهشان نسربت  ضمن تغييركردن ، ۀ پرهيز از مادیاتدرزمين

محملی بررای  را  منبر و تبليغ گفتۀ برخیهمانند  ،به روحانيت

كننردگان معتقرد    یطری از مشراركت    پندارنرد  میكسب مادیات 

ن را امبلغر  ،گاهی حضرور جمعيرت فرراوان در مجرال     است 

 :كنندتعيين كند كه مبلغ را  مجبور می
 و بسيار كم بروده  ها ایی برخی از منبریگر در گذشته، مادی»

 ،خصوص در ایرن بيسرت سرال گذشرته     در زمان حاضر، به

از ابتردا ایرن    آنها شاید  كرده استبسيار زیاد بروز و ظهور 

لباس مقدس روحانيت،  پ  از پوشيدن امانيت را نداشتند؛ 

ماه رمضان، دهۀ محرم وقتی در اوقاتی هون كار،  ابتدایدر 

مرردم   ، اد  و احتررام عمرومی  اقبالبا منبر در و ایام دیگر 

، منبرر  ایمان بودن جنبگی و سست بی به دليل، رو شدند روبه

رسيدن به دنيا و آرزوهای دنيوی قرار دادنرد و بره    ۀرا وسيل

 «المسرتأكلون بنرا  : »    (ع) حضرت امام محمد براقر  ۀفرمود

ر دنيا و شطمشان قررا  ۀاطهار را وسيل ۀیعنی دین خدا و ائم

  (8ۀ كنند )مشاركت« دادند

 ینگراه  وجرود  درصرورت  یحتر  ،غير به تبل ینگرش ماد

و  یبرازخورد منفر   ت،یر سلب اعتماد مردم و درنها به ی،حداقل

 یشخص اتيتجرب طبقكه  یدرحال شود؛ یم منجرحذا ارتباط 

مبرالغ   زانير م ،ناهرا برا مبلغر    مجموع مصاحبه زيگان و ننگارند

از  یاريدر بس آنها  است كم اريبس ونيروحان شتريببه  یپرداخت

تبليرغ   بررای روستاها و مساجد به دليل فقر مادی اهالی محل، 

كنند و برخی از نهادهرای مترولی    گونه وجهی دریافت نمی هيچ

یرک    دهنرد  مختصری را به روحانی هدیره مری  دستمزد  ،تبليغ

 معتقرد  ،ضمن نقد نگرش مادی در تبليغ ۀ دیگر،كنند مشاركت

دیگرر هرم    مروارد  ،طرال   ۀانگيز بودن نویاست درصورت مع

 :مين خواهد شدأت
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مين أدیگرر هرم تر    مسائلهر وقت من، با این انگيزه رفتم، »

شد  طلبه نباید در مسرير طلبگری احسراس نيراز و خرود را      

طوری وانمود كند كه مردم فطر كنند نيازمند است  مناسرب  

است این داستان كوهک را بگرویم  كسری از آقایران علمرا     

هنگام ورود  دری ا گفت: زمانی كه در نجف بودیم، طلبه می

پوشريد   های نامناسبی مری  لباس زائران ایرانی به آنجا معموالً

را  شهرای  بهتررین لبراس   امرا مرن   داد؛ فقر او را نشان میكه 

 اتفاقراً در ایرن ميران،     مرفت و به دیدن زائران می مپوشيد می

ظراهراً نيازمنرد،   از آن طلبرۀ  هرا بره مرن بيشرتر      همان ایرانی

فری   و»آیرۀ  به كردند  ما باید  و كمک میگذاشتند  میاحترام 

داشرته   اعتقراد ( 66)ذاریرات :   «ما توعدون السما  رزقطم و

  (80ۀ كنند )مشاركت« باشيم

سرلب اعتقراد مرردم و     ،نگررش مرادی بره تبليرغ     واقع،در

را در بازخورد منفی و حذا ارتباط بين روحانيون و مخاطبان 

انيون حر وضروح در دعروت از رو   بره  ،و آثار منفری آن  ردپی دا

 مشرخص در جلسات دینری و مراسرم مرذهبی آتری      گرا مادی

 است:
به دليرل  شناسم كه  من بسياری از سرآمدترین مبلغان را می»

آنها را دیگر دعوت   از هشم مردم افتادند ،مَبلغ كردن تعيين

مردم  درصورت فهميدن،دعوت كردند و  یا با اكراهنطردند 

شردند و خطيرب ترأثير     زده مری  شردت دل  از آن خطيب بره 

« داد معنررروی و اجتمررراعی خرررویش را از دسرررت مررری   

  (1ۀ كنند )مشاركت

 

 نتیجه و پیشنهادها

بره اطالعرات    پژوهشرگر ساندلوسطی در توصيف كيفی ازنظر 

ترر اسرت و آنهرا را توصريف      هرا نزدیرک   آمرده از داده  دست هب

از اطالعرات حاصرل   هشرگران  وژپ در ایرن مقالره نيرز     كند می

 برا نرد و  ا هگزینی را بدون دخل و تصرا، ساماندهی كرد نمونه

، «های ارتباط مرردم و روحانيرت در تبليرغ دیرن     آسيب»عنوان 

در اختيرار خواننردگان   را ها و مفاهيم متعدد و جدیردی   مقوله

ن ایرن نطتره   ادگان بررای مبلغر  نگارنمهم پيشنهاد  ند ا هقرار داد

براساس مدل است كه در تبليغ دینی سعی كنند فراگرد ارتباط 

پيام تبليغی را  ،یعنی فرستنده یا مبلغ ؛گيردبشطل « منبع معنی»

كرردن برازخورد و از برين برردن      به گيرنده بفرستد و با لحراظ 

هرا   پارازیرت  كنرد  ایرن  ها آن را اصرالح و بازارسرال    پارازیت

نخبگران مشراهده    شدۀ مطرحهای  در مفاهيم و مقولهی روشن به

معنا، منبرع معنرای   به مبلغ در این مسير باید  ،  همچنينشود می

تروان   ميرزان  معنرای خرود و گيرنرده،    ۀخود و گيرنرده، درجر  

ارائره و پيرام و    نيرز شريوۀ  تروان ارتبراطی و    ۀارتباطی و درجر 

 ۀلوسيخصوص، ممطن است  دراین كند توجه  ی مدنظرمحتوا

فضرای صرميمی در گفتگوهرای     ،منبرر  جرز  بره ارتباطی او نيز 

بره  باید با جدیت روحانی   دونفره یا حتی فضای مجازی باشد

تفسرير و ارزیرابی   گذشرته از  و توجه گيرنده  شطلبه  ،مستمع

فرست گيرنرده را   توان ارتباطی و پ ، ميزان شده معنی متجلی

و پر  از   همرد آن را بفو برازخورد  كنرد  تفسير و ارزیابی هم 

ها و  ها و اصالح روش دنبال رفع پارازیته ب ،دریافت بازخورد

هرای ارتبراط    آسيبدر تبليغ،  فرایند اجرایی تبليغی خود برآید 

آیرد كره فراگررد ارتبراط      مردم و روحانيت زمانی به وجود می

 در زمران قطرع   ؛ بنرابراین، مردم با روحانيت قطرع شرده باشرد   

در مدل منبرع معنری     ی هم كمتر استثيرگذارأت ارتباط طبيعتاً

شده در فرستنده، با معنی  مسئلۀ اصلی این است كه معنی ظاهر

شده در ذهن فرستنده، مساوی باشد؛ زیرا ایرن رونرد،    مشخص

دهندۀ موفقيت در فراگرد و انتقال درست پيرام اسرت  در    نشان

سرازندۀ  محريا   بردون توجره بره    بحم تبليغ دین، گاهی مبلغ

فراگير خود، محتواى مقصرود را در ذهرن خرود     حوزۀ تجربی

تروجهی مطرالبی كره ارائره      و به دليل همرين بری  دهد  شطل مى

شررود، بررا نيازهررای مخاطررب سررازگار نيسررت و معنررای    مرری

شده در ذهن مخاطب، با معنای مردنظر مبلرغ متفراوت     متجلی

كند  از همرين منظرر،    است و اصطالحاً دردی را از او دوا نمی

ارتباط مردم  ۀها در حوز ترین آسيب ی از مهمیطشود گفت  می

سررنجی محرريا مخاطررب و  ترروجهی برره نيرراز و روحانيررت، برری

مطالب براساس اولویت نيازهای مخاطبان اسرت    نطردن تنظيم

ای  كارهرای پراكنرده   ،نيازسنجی مخاطبان ۀدر حوز ،درحقيقت

از اولویرت   بدون آگراهی مبلغان دینی  بيشتراما  ؛شود انجام می

د  تبليرغ برا محوریرت    نشرو  نظر اعزام میمدیی به مناطق محتوا

مخاطبران، مسرتلزم شرناخت     مردنظر محتوای متناسرب و   ۀارائ
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 بررای  ؛ بره همرين دليرل،   كافی و مناسب از نيازهای آنان است

هندبعردی  های تبليغی  اطالع جامع و كامل از نيازها و خواسته

سربت  های تبليغری ن  مخاطبان، ضرورت دارد نهادها و مجموعه

، مبلّغران  ترا  كننرد شناسایی نيازهای تبليغی مخاطبران اقردام    به

بررای ترأمين آنهرا    این نيازهرا  آگاهی مناسب دربارۀ از  گذشته

  كنندنيروی بيشتری را صرا 

نطتۀ مهم دیگر، تأكيد بر فعاليت مبلغان در بعد كراركردی  

مدرنيترۀ ایرران، ارائرۀ نسرخۀ      است  در جامعۀ سنتی و درحرال 

حل نهایی نيست  در این جامعه، بخشی از مخاطبران   مدرن راه

كامالً سنتی و گویا هنوز نيازمند ارائۀ دین شطلی و پای ثابرت  

مساجد و منبرهرا هسرتند و تقاضرای آنهرا از روحرانی گفرتن       

خوانی و طرح مباحم تراریخی اسرت؛ هنانطره     احطام، روضه

 های جدیرد و  درصورت اشارۀ او به مسائل روز و ارائۀ تحليل

مطالب نو دربارۀ نيازهای جوانان، این مسائل به ذائقۀ مخاطبان 

آید و طبيعتاً به دليرل حضرور ایرن افرراد در      سنتی خوش نمی

راحتی اهداا خرود را پريش    رأس هيئت امنای مسجد، آنها به

برند  در مقابل، برخی مخاطبان بيشرتر جروان، سرنتی فطرر      می

لمی و نيرز حضرور   كنند و به دليل توسعۀ آگاهی و رشد ع نمی

مؤثر فضای مجازی ذائقۀ متفاوتی دارند و از روحانی و مبلغان 

دیرن  »كنند  از این دیدگاه، تبليرغ   رویطرد جدیدی را طلب می

ضروری است و مبلغان باید براساس رشد عالئرق و  « محتوایی

ميررزان آگرراهی مخاطبرران سررخن بگوینررد  تأكيررد فررراوان بررر  

روضره و ذكرر مصريبت،    پاسخگویی مسائل شرعی و خواندن 

همراه با بيان وقایع تاریخی، روحيۀ مشتاق مخاطب امروزی را 

كند و شاید به همين دليل، بيشتر حضرار در مسراجد    قانع نمی

افراد مسن هستند  اتفاقاً اگر یک روحانی با محوریرت مسرائل   

خوبی   روز و با تمركز بر مشطالت منطقه سخن بگوید، از او به

طرور گسرترده بره     افراد، خصوصاً جوانان، به شود و استقبال می

رسرد درزمينرۀ    آورند  به نظر می منبرهای هنين فردی روی می

محيا مخاطبان، مبلغ موفق بایرد رویطرردی تلفيقری را بررای     

مخاطبان خود در نظر بگيرد؛ یعنی هرم پرای در سرنت داشرته     

باشد و هم ضمن توجه به احطام و مباحم تاریخی بره ذائقرۀ   

هرای روز و   مدرن نيز توجه كند و مطالرب و تحليرل   مخاطبان

پاسخ به شبهات را برای جوانان ارائره دهرد  درواقرع، معنرای     

صورت فرستندۀ پيام، باید به شطلی تنظيم شود  مدنظر مبلغ، به

كه ذائقۀ هر دو گروه )بزرگساالن و جوانان( را در نظرر بگيررد   

طرور كامرل    بهشدۀ مخاطب،  تا پ  از ارسال، با معنای دریافت

 درستی شطل گيرد  مشابه شود و مسئلۀ ههارم ارتباط به

هرای   نگررش  ،دالیل قطع ارتباط مردم و روحانيت دربارۀ

 ،برخی دشرمن  كه شامل این موارد هستند: مختلفی وجود دارد

دیگررر خررود روحررانی و برخرری  عملطرررد نادرسررت برخرری 

امرا   ؛دانند پنداری روحانی و حطومت را عامل اصلی می یطسان

نگرشری جرامع بره موضروع     ایجراد  بينی، مانع  ، تکطور قطع به

بررا  در بسررتر محيطرری از بررسرری موضرروع پرر  ؛هنانطهاسررت

شود هركدام  لوهان، مشخص می منطق موزائيطی مکمحوریت 

از این عوامل علت تامه نيستند و ما باید بررای هریرک از ایرن    

يلری  تحلخصروص،   درایرن عوامل، سهم و نقشی قائل باشيم تا 

هرای ایرن    كوتراه سرخن اینطره طبرق یافتره     جامع ارائه دهريم   

هرای   آسريب  ،تبليرغ دیرن   زمينۀكنندگان، در پژوهش، مشاركت

فراگرد ارتباط،  ۀههار مقول ازطریقارتباط مردم و روحانيت را 

ای و بومرنررگ تبليررغ توصرريف  نقررش، الزامررات زمينرره ۀفاصررل

اقتدار قضائی  داری زید و عمر، ند و مفاهيمی هون پرهما هكرد

قطع فراگرد ارتبراط مطررح    ۀمقول دراندیشی،  و اداری و توطئه

  مفاهيمی هون روحانی مطال ، دین وراونره، منبرهرای   اند هشد

نقرش معرفری    ۀفاصرل  ۀمقولر  در هرم  پو  و روحرانی ابرزاری  

ای برا مفراهيمی هرون     الزامرات زمينره   ۀمقولهمچنين،  اند هشد

توان  ميزانگریزی و كاهش  شارز گریزی، گریزی، ذائقه فرهنگ

كالم  بومرنگ تبليغ، تبليغ بی ۀمقول درو ه ارتباطی توصيف شد

 هرا ن دین باید بره آن اكه مبلغ ه استدست آمده و تبليغ پاكتی ب

 توجه كنند 
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، یفارس به یسيفرهنگ لغت انگل ( 8929) اشانی، ع ك پور آریان

 تهران: اميركبير 

 ۀمجل، «های كيفی گيری در پژوهش نمونه»  (8938)  جاللی، ر

 ، ص4 ش، 8، د كيفی در علوم سرالمت  یها پژوهش

960-980  

دفترر نشرر   قرم:   ،یغر يتجار  و نطات تبل  (8959)  هراغی، م

 .برگزیده قم

 و ینر ید غير تبل یالگرو  یشناس بيسآ ( 8936) محمدی، ا  خان

قرم: دانشرگاه    ،ارشرد  ۀنامر  پایان ،مطلو  یالگو ۀارائ

 باقرالعلوم 

 ،یاجتمراع  ارتباطات دانش و یاسالم غيتبل ( 8954) خندان، م 
 قم: سازمان تبليغات اسالمی 

 ديغر  از منظرر اسرتاد شره    یتفطر فلسف(  8955) دژاكام، ع 
 ۀفرهنگری اندیشر  ۀ سسر ؤتهرران: م  ،یمطهرر  یمرتض

 معاصر 

تهرران:  ، هرا  وهيشر  و ابزارهرا  ،ینید غاتيتبل  (8955)  رزاقی، ا

 سازمان تبليغات اسالمی هاپ اول 

تهران:  ،شود رانیو رانیا كه است غیدر(  8939) پور، ا  رفيع

 .شارانتشارات شركت سهامی انت

ارتباطرات، اصرول و    یشناسر  جامعره   (8938)  ساروخانی،  

 اطالعات  :، تهرانیمبان

ارتباطات در روابرا   ۀتجرب  (8952)  و دیپ، س  سوسمان،ل

انتشرارات  مشرهد:  اهلل دعرائی،   حبيرب ترجمۀ: ، یانسان

 دانشگاه فردوسی 

، یشناسر  جامعه در یفيروش پژوهش ك  (8916)  سيلورمن، د

 انتشارات تبيان  :ثالثی، تهرانمحسن  ۀ:ترجم

 یسررخنران و غيررتبل یهررا روش  (8954)  اردسررتانی، ا صررادقی

 مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی  :قم ،یصادق

 داراالعتصام  :، قاهرهالناس ندعو فيك (  8981  )صقر، ع

هرا و   مروری بر مبانی فلسرفی، ویژگری  (  »8914  )ی ،عابدینی

و علروم   یشناس روان ۀجلم ،«های پژوهش كيفی روش

  873-817ص  ،6 ش، 97 س ،یتيترب

هرررا و  ها،هرررالش فرصرررت یبررسررر(  8939) غفررروری، م   

كارشناسی  ۀنام پایان، نترنتیا در نید غيتبل یها ستهیبا

 دانشگاه باقرالعلوم : قم ،ارشد

 ۀ:، ترجمر االسرالم  قیطر یخطوات عل  (8925)  اهلل، م ح فضل

مركرز   :هائی در تبليغ،تهران احمد بهشتی با عنوان گام

 هاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمی 

انتشرارات   تهرران:  ،یسخن و سخنور  (8921)  ت  فلسفی، م

  الحدیم

سررازمان هرراپ و تهررران:  ،غيررقرررآن و تبل  (8956)  قرائترری، م

 اد اسالمی انتشارات وزارت فرهنگ و ارش

 غير تبل برر  ديكأبا ت غاتيو تبل یشناس روان(  8936كاویانی، م  )
 وهشگاه حوزه و دانشگاه ژقم: پ ،ینید

داری و  هررای پررژوهش در كتررا   روش(  8954) كومررار، ک 
فاطمه رهادوسرت برا همطراری     ۀ:ترجم ،رسانی اطالع

ملرری جمهرروری  ۀتهررران: كتابخانرر ،فریبرررز خسررروی

 .اسالمی ایران

 یهررا روش(  8919) گ  ،و جرروی   بررورگ ،والتررر  ؛مگررال، 
 ،یشناس روان و یتيترب علوم در یفيو ك یكمّ پژوهش

تهران: سرمت و   ،احمد رضا نصر و همطاران ۀ:ترجم

 .دانشگاه شهيد بهشتی

 پرررژوهشروش (  8955) مرررن، گ     راس   ومارشرررال، ک
تهرران:   ،علی پارسائيان و محمد اعرابی ۀ:ترجم ،كيفی

 های فرهنگی  وهشدفتر پژ

 ی، ارتباطررات انسررانیشناسرر ارتبرراط  (8916)  راد، م محسررنيان
 سروش  :تهران ،(یجمع و یگروه ،یفرد اني)م

منبررع » یمرردل ارتبرراط  یبازسرراز  »(8934)  ----------

  8-44 ص ،23، ش یعلوم اجتماع ۀفصلنام، ««یمعن

 یامردها يپ ییدرک معنرا »(  8915)  ، مو رضرایی   ا محمدپور،

 بره  رانیر اورامران كردسرتان ا   ۀمنطق به ینوساز ودور

د  ،رانیر ا یشناس جامعه ۀمجل ،«یا نهيپژوهش زم ۀويش
  9-99،ص 6 و 8 ش ،3

 ،(6)ضررد روش یفرريك پررژوهشروش  ( 8936) محمرردپور، ا 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5659
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/792755
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/792755
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 قم  ۀعلمي ۀوزدفتر تبليغات ح

 تهرران:  ،تهرران  غير تبل در تيموفق ایشرا  (8950)  ر ناجی، م

 مركز هاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمی 
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 محبوبيت سابق را ندارند، قابل دسترس در: 
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روحرانيون محبوبيرت سرابق را     قطعاً ،سایت خبرگزاری شفقنا

گفتگررو بررا دكتررر سرريد حسررين حسررينی     ،ندارنررد

 قابل دسترس در: ،شناس جامعه

 https://fa.shafaqna.com/news/499845/ 
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