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 هنر هفتم عاملي مهم
 در نشر معارف دين

 سيد مجتبي نريماني
و هنر اسالمي دانش  پژوه گروه آموزشي ادب

و: چكيده سـنتي آن در هـاي روشدر اين مقاله نخست ضرورت تبليغ در اسـالم
و سپس با روش دنياي معاصـر تبليغ در هاي جديد گذشته مورد بررسي قرارگرفته

در. از چشم انداز تأثير گذاري بر افكار مقايسه شده است_هنر هفتم_ نويسـنده،
تبليـغ دينـي تأكيـدةهاي جديد در عرص كار گيري فناوري در پايان بر ضرورت به

.ورزيده است
. هاي تبليغ، تبليغ در اسالم هنر هفتم، تبليغ، سينما، ارتباطات، روش:ها كليد واژه

 پيشگفتار

و پرسشها؛ اندوختهانسان بدون ارتباط با ديگران نمي تواند انديشه هاي خـود را ها

و به ديگران منتقل كند بي. مطرح و ارتباط نيز و وسايلي كه ابزار، وسـايل گمان به ابزار

ميهاي تبليغشيوه .شود، نياز داردي ناميده

و ابزار تبليغ روش  ها

و نوشـته اسـت از روش-1 در. هاي تبليغـي، تبليـغ بـه وسـيلة كتـاب ايـن روش

هـا، هـا، اعالميـه چنـين تبليغـي از طريـق روزنامـه. هاي امروز رواج بسياري دارد جامعه
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و وسـايل مـورد اسـتفادة هم هـا، نوشـتن روي لبـاس ها، مقالهكتاب گـاني همچـون هـا

و ها، ماشين اتوبوس مي... ها، وسايل خانگي .گيردصورت

اين. هاي تبليغي است كه تقريباً تأثيرگذاري خوبي داردسخن گفتن نيز از روش-2

و راديـو، سـخنراني، منبـر، مرثيـه: روش از طريق امور زير صورت مـي پـذيرد  خـواني

و قصيده(سرايي مديحه از ايـن ). اي اسـت موضوعات ويـژهةرهايي كه دربايعني اشعار

شود كه تقريبـاً بيشـتر تبليغـات پـيش از گسـترش روش تبليغي به روش كالمي ياد مي

انسان دو فضـيلت دارد؛«: در احاديث نيز آمده است. سينما از اين روش سود برده است

و منطق مي. عقل رسـاند، لكـن منطـق بـراي ديگـران سـودمند عقل به خود انسان سود

1.»است

و روشـي بدين معنا كه انسان با عمل خود،. روش سوم، تبليغ با عمل است-3 راه

للنـاس بغيـرىكونوا دعا«:اين موضوع نيز در احاديث آمده است. موزدرا به ديگران بيا

اسـت كـه دعوت با غير زبـان عملـي. مردم را به غير از زبانتان دعوت كنيد2؛»السنتكم

اثر ايـن روش از دو روش پيشـين بسـيار. به سوي حق باشد مردمةكنندتواند دعوتمي

ميژرف توان به آن گرفت از نظـر مخاطـب اسـت؛ بـدين تر است، لكن تنها اشكالي كه

.صورت كه در مخاطب خود فراگيري ندارد

و گونه-4 و(تصـوير اي ديگر از راهكارهاي تبليغ، فراخواني مردم با صوت سـينما

نو) تلويزيون مياست كه اين و جايگاه تلويزيون را در قلمرو شتار به اين راهكار پردازد

و پيام ميتبليغ . سازدرساني آشكار

 مخاطب شناسي هنر هفتم: بخش اول

و تاريخ آن  سينما

تـوان نمي. برد براي شناسايي مخاطبان اين هنر، نخست بايد به خاستگاه اين هنر پي

ميسالي را براي تاريخ سينما تعيين كر توان گفت، با اختـراع دوربـين عكاسـي، د، بلكه

. كار سينما نيز آغاز گرديد؛ چون با كنار هم قرار دادن عكسها بود كـه فـيلم پديـد آمـد 

.1/225ميزان الحكمه،.1

ال.2 .1/76شيعه،وسائل
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ا.م1895سال تاريخ مورد اتفاق هنر شناسان  1؛ختـراع شـد است كه در اين سال، سـينما

نخستين فـيلم را توسـط. 1895دسامبر28ها توانستند در چرا كه در اين سال فرانسوي

و منظر عموم قرار دهند  و در ديد البتـه بايـد گفـت.2برادران لومير به روي پرده آورند

كه. كه پيش از اين حركت نيز جنبشي توسط اديسون در آمريكا انجام گرفت وي فهميد

توانـد يـك فـيلم بسـازد، لكـن چـون قطعه فيلم را پشت سر هم بگـذارد، مـي12اگر 

و اين مهـم3جويي كند، اختراع خود را ثبت جهاني نكردت در پول خود صرفهخواس مي

4.به دست برادران لومير ثبت جهاني شد

در نخستين نمـايش،بـه نمـايش درآمـد توسط برادران لومير عمومي ديدفيلمي كه

با.بود ورود قطار به ايستگاه به مردم تصور اينكـه قطـار از روي آنهـا خواهـد ديدن آن

از اين رو، تا مدتي اين نوع سينما ديگـر5كردند؛با وحشت از سالن سينما فرارت،شگذ

و هنرمندان براي اينكه بتوانند مـردم را بـه سـينما جـذب  مورد توجه مردم قرار نگرفت

،نخسـتين فـيلم داسـتاني كـه نمـايش داده شـد. هاي داستاني روي آوردندكنند، به فيلم

. بود» باغبان خيس شده«

 گيري هاليوودلشك

و كاليفرنيـا) imp(6هاليوود در نتيجة مهاجرت كارگردانان به حومة لـس آنجلـس

:مهاجرت اين كارگردانان چهار دليل داشت.م به وجود آمد1913تا 1907در سال 

ص.1 و همايون عباسپور، .22ديويد رابينسون ،تاريخ سينماي جهان، ترجمه، ابراهيم ابو المعالي

ص.2 .23همان،

ص.3 .4توني كامونت، صد سال هاليوود، ترجمة محسن جده دوستان،

ص.4 23.ديويد رابينسون،تاريخ سينماي جهان،

.همان.5

در.6 مي در اوايل، چون فيلم و به نمـايش اختيار همگان بوده است، هر كسي از روي فيلم كپي كردند

ميمي گذاشتند؛ لذا تهيه كنندگان پـس از تشـكيل كمپـاني شدند تا اينكه گروهي از تهيهكنندگان متضرر

»mppc«،و هر گونه فيلمي تصميم گرفتند تا با گذاشتن قانون كپي رايت اين ضرر را از خود دور كنند

غ ده»imp«ير از فيلم اين كمپاني را ممنوع كردند، در مقابل، كمپاني ديگري با نام به تشـكيل شـد كـه

.نفر عضو داشت
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بـه كاليفرنيـا روي خارج شوند؛ از اين رو،) mppc(براي اينكه از تحت فشار-1

 آوردند؛

 فرنيا ارزان بود؛زمين در كالي-2

 ماليات در كاليفرنيا كم بود؛-3

و هواي كاليفرنيا بسيار مطلوب داشت-4 .1آب

در. اين مهاجرت باعث تحولي در سينما شـد ايـن كارگردانـان بـا خريـدن زمـين

و تا سال  در15حدود.م1915كاليفرنيا، كمپاني هاليوود را تأسيس كردند هـزار كـارگر

ك .2ار بودندآنجا مشغول به

ميبعدها حكومت آمريكا از اين هنر بهره تـوان هـاليوود را محّلـي برداري كرد؛ لذا

از. هاي آمريكا دانستبراي اجراي سياست آنها اصل سينما را فراموش نكردند كه نبايـد

و با اين حربه تا اكنون بر انديشه -هاي عمومي جهان حكم فرمايي مـي تفريح جدا شود
و به نشر ميكنند و پايهو نفوذ فرهنگ خود ادامه هاي فرهنگ كشورهاي ديگـر را دهند

و متزلزل مي . سازندسست

 تعريف سينما؛ سينما توگرافي

بهترين معـادل فارسـي. است» جنبش«و گرافيا به معناي» حركت«سينما به معناي

و يا به تعبير ديگر، حركتبراي سينما توگرافي،جنبش . نگاري استنگاري

 امل پيشرفت هنر هفتم عو

حتـي آن را صـنعت ناميدنـد،.بسياري آن را جدي نگرفتنـد در زمان اختراع سينما

و  هنـر«لكن پس از مدتي، به سرعت اين رسانه، مخاطبان خود را در جهـان پيـدا كـرد

و به رسانه» هفتم شدنام گرفت و عمومي تبديل حـال بـه بعضـي از عوامـل. اي جمعي

: اره مي كنيمپيشرفت اين هنر اش

ص.1 .7توني كامونت، صد سال هاليوود،

ص.2 .38؛ ديويد رابينسون، تاريخ سينماي جهان،ص60تاريخ تحليلي سينماي جهان،
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و راحت تودهةاستفاد-1  هاي مردم از سينماآسان

و نوشته هاي ديگـر كـه تأثير اين عامل به روشني معلوم است؛ چون روزنامه، كتاب

ميتنها در اختيار انسان اي بـه سـواد گيرد؛ زيرا خواندن هر نوع نوشتههايي محدود قرار

و در دوران آغازين اختراع سينما . اندكمتر كساني سواد خواندن داشته نياز دارد
و اطالع-2  رسانيسرعت نشر خبر

و يـا از در پيشترها هنگامي كه مي خواستند يك خبر از كشـوري بـه كشـور ديگـر

مياي ديگر منتقل كنند، ماهاي به قارهقاره كشيد، لكن اكنون هر كس كه بـا ايـن ها طول

هد خود را به زحمت بيندازد يا حتي از مكان هنر در ارتباط باشد، بدون آنكه حتي بخوا

تواند در خانة خود يا در محل كارش كه نشسته اسـت، از تمـامي خود تكان بخورد، مي

اخبار روز دنيا با خبر شود؛ مثالً امروز فالن جا جنگ شده است، يا فالن موشك فضايي 

مي. پرتاب گشته، يا فالن شخص رييس جمهور شده است همـة ايـن توانـد از هر كس

. شود، گويا با تمام دنيا ارتباطي تنگاتنگ دارداخبار در زماني كوتاه خبردار 
و تأمين تفريح مردم-3  مفرح بودن

مفرح بودن اين هنر نقش مهمي در گسترش اين هنر داشت؛ زيرا در گذشته تفـريح

و در قديم مخصوص سرمايه هم بـه داران بود؛ چون براي تفريح نياز به وسع مالي است

كثيري از مردم از تفريح محروم بودند، در حالي كه اينةعلت وجود فاصلة طبقاتي، عد

. كردهنر با قيمتي كم، تفريحي ماندگار را براي آنها تأمين مي
 تنوع موجود در سينما-4

بـا. هاي مردم مختلف است، در نتيجه ساليق مردم نيز مختلـف اسـت از آنجا ذائقه

ه مياين حال، هنر اي دانست كه اين خصوصيت را دارد كه براي توان تنها وسيلهفتم را

و چـه بـي-هر قشري از جامعه و چه باسـواد و ناتوان و چه ضعيف -سـواد چه پولدار

و آنها را سرگرم سازد؛ مثل فـيلم برنامه هـاي مختلـف كمـدي، ترسـناك، اي داشته باشد

و يا اخبار مختلف از دن و حتي مستندها و تخيلي و علمـي، همـه و يا مطالب سياسـي يا

ميها را با برنامههمه، اين گروه و سرگرم . كنند هاي مختلف خود مشغول
 كننده از نظر روانيسينما جبران-5

ميگيري يكي از عللي كه در فرايند ياد كودكـان از قصـه بيشـترين شـود كـه سبب

مببرنداستفاده را  و فضا را از كليـات خـارج سازدي، اين است كه قصه مفاهيم را جزيي
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در. سازدمي كـه اكنـون. ايمداشته زياديوران كودكي حس خيال پروري بسياردهمه ما

ميهقدرتمندي روبةدر بزرگسالي با پديد ميرو ،كنـد شويم كه نه تنها اين حس را ارضا

و انديشهبلكه آن را گسترش مي و بـا جديدي را هـم تعريـف مـي هاي دهد رانودكنـد

مي تصويرمضاف بر اينكه عنصر. خوردكودكي ما گره مي -باعث تمركز در موضوع نيز
و پرداخت مفاهيم. شود و ايـن تدريجيبا آن در حالي كه سخن گفتن يك طرفه  است

يك از تمركز روي داستان فاصله بگيريد؛ لذاشماتاشود سبب مي سينما خيلي سريع به

. عامل قدرتمند تبديل شد 
 جبران كمبودهاي افراد در زندگي واقعي-6

معموالً اين گونه است كه هر كس در هر كجا كمبودي دارد، دوست دارد در فـالن

. فيلم، نقش اول آن فيلم، كمبود زندگي او را جبران كند
و قدرت تسلط بر افكار عمومي-7  تأثيرگذاري سينما

دري را مـي وقتي فيلمتماشاگر امروز كنيم چنانچه مشاهده مي بينـد، گويـا خـودش

و مشكالت شخص اول فيلم را باور مي كند؛ مـثالً اگـر شـخص اول فـيلم،  قصه است

ميانگيز داشته باشد، مخاطب چهرهزندگي غم شود گويا تمام مشكالت بـراي اش درهم

مياو رخ مي و به قدري داستان را باور ميدهد . خواهد به او كمك كندكند كه گاهي

عمومي هايانديشهالشعاع قرار دادن بنيان غرب در فضاي دموكراسي بر تحت اصالً

و ابزاري در راستاي اين هنر،در واقع.است بفضاسازي ؛افكـار عمـومي اسـترسلطه

اينكـه ها به دو مهم دست يافتند كه در پيشرفت آنها تـأثير گذاشـت؛ نخسـت غربيزيرا

-مـي سيستم ادراكي انسان را به بهترين نحو اينكهمود.پذير دارندانسانها يك ذهن قصه
. تحت تأثير قرار داد توان با تلويزيون

و اساس و تصوير جايگاه ويژه. سينما تصوير استچون اصل اي در سيستم فكـري

تصـوير نـيم. شناسان هر تصوير معادل هزار كلمـه اسـت روان از ديد. رواني انسان دارد

ميراست مغز انسان را مخاطةكر و دريافـت اين. دهدب قرار نيم كره محل ضبط، ثبت

گيـرد، از اطالعات شهودي است؛ يعني برخورد شهودي كـه بـا اطالعـات صـورت مـي 

را. ناحيه تصوير است بـراي ارتبـاط بـا،بـدانيم دخيـل ان در دركماگر پنج حس خود

مـان را از درصـد اطالعات78 تـوان گفـت مـي روزدر هر شـبانه خود هاي پيرامونپديده

درصد را از گوش، يعنـي از طريـق شـنوايي بـه13و،يعني از طريق تصوير،چشممان
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و دست مي و3آوريم و3درصد از طريق المسه از3درصد از طريـق چشـايي درصـد

درصد از ادراكات مـا را در تحـت تسـلط خـود91پس هنر هفتم. طريق بويايي است 

و همين امر است كه بر انسان  .تأثير فراواني دارددارد

و توضـيح آن مـي انسـاني محصـول تـوان گفـت، بيشـتر ادراكـات در كالمي ديگر

هاي عقالني در قلمـرو دريافتچون؛هاي عقالنيهاي شهودي است تا دريافتدريافت

و نقد قرار مي و چرا در؛هاي شهودي اين گونه نيسـت گيرد، اما دريافتچون چـرا كـه

وةحيط ميعلم حضوري است و نقد قرار و چرا . گيـرد علم حضوري كمتر مورد چون

و تأثيرپذيرتر است، از نظر تصوير، پس هنگامي كه مكانيزم دريافت انسان، تصويرمحور

؛ زيرا كه به راحتي انسان آن تر عمل مي كندها موفقطبعاً سينما در مقايسه با ساير رسانه

و چرايي مي .پذيردرا بدون هيچ چون

 تطبيق تبليغ اسالمي با هنر هفتم:بخش دوم

و چگونگي آن در هنر هفتم  تبليغ در اسالم

. حال كه با گستردگي هنر هفتم آشنا شديم، بايد تبليغ را از نظر اسالم بررسي كنـيم

جايگاه تبليغ تقريباً در اسالم روشن است، لكن براي آشنايي بيشتر به صورت مختصـر

. پردازيمبه آن مي

: فة زيادي بر امر تبليغ تصريح شده استدر آيات شري

الَّا البالغُ المبِين� .»آيا بر پيامبرها جز رساندن آشكار است«1؛�فَهل علَي الرُّسلِ

الَّا البالغُ المبين� .»نيست بر پيامبر مگر رساندن آشكار«٢؛�و ما علَي الرَّسولِ

الَّا البالغُ المبين� ما علَينَا نيست بر ما مگر رساندن آشكار«٣؛�و«.

الَّا البالغُ المبِين� ما علَي الرَّسولِ نيست بر پيامبر مگر رساندن آشكار«٤؛�و«.

.35/نحل.1

.54/نور.2

.17/يس.3

.18/ عنكبوت.4
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است» بالغ مبين«آياتي كه مالحظه كرديد، همه، دال بر اين است كه وظيفة ما فقط

.و هيچ وظيفة ديگري در مقابل مردم از اين جهت نداريم

 تبليغات انواع

 استفاده از تشكيالت؛-1

الَّذينَ�:ها كه در قرآن هم آمده استيادآوري؛ مثل يادآوري نعمتةشيو-2 يا أيها

نعمت اهللاِ علَيكُم 1.�آمنَُوا اذكُرُوا

روش تفكر؛ اين روش مستمع را وادار به تفكر مي كند كـه در قـرآن هـم زيـاد-3

تَعقلُون�و�2دبرُونَأفَال يتَ�:است؛ مانند ٣.�يا أَفَال

. روش تمثيلي؛ يعني با مثال چيزي را براي مردم بيان كردن-4

و صراحت در كالم؛-5  روش مستقيم

و تهديد؛-6  استفاده از تشويق

اند سازي به اين مهم دست يافتهامروزه در سينما با ستاره. معرفي يك الگوةشيو-7

.انددر زندگي به الگو تبديل شده ها براي مردمو ستاره

و روشةبا توجه به آنچه گفته شد، روشن شد كه ما بايد عقيد خـود را بـا وسـيله

. صحيح به مردم برسانيم 

 هاي ابالغ روش

بـراي. ترين معبر انتخاب شـود الزم است كه براي ارسال پيام به گيرندة آن، مناسب

و براي هر فرد يا گروهـي، همـوا  ره بهتـرين روش وجـود دارد كـه در آن، هر موضوع

و. گيردمخاطب در اوج اثرپذيري قرار مي سعي مبلغ بايد اين باشد كـه ضـمن بررسـي

پيـدا) اي به فرد يا گروه به خصوصـي براي تبليغ مطلب ويژه(آزمايش، بهترين روش را 

: اين كوشش به چند منظور اعمال مي گردد. كند

صر-1 .ف وقت كمتري استانتخاب روش مناسب متضمن

. ها اولويت داردها بر ساير روشكار آيي برخي روش-2

.11/مائده.1

.24/محمد.2

.44/بقره.3
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مي-3 . دهد مخاطب را در اوج پذيرش قرار

هـاي ابـالغ را بـر حسـب نحـوة ارائـه آن بـه با توجه به خصوصيات فـوق، روش

مي روش و انبوهي تقسيم . نمايندهاي انفرادي، گروهي
 تبليغ انفرادي) الف

و پيام به خصوصي از سوي مبلغ به سوي پيام در اين روش گيرنده در جريان اسـت

و عكسمتقابالً با توجه به اين معلومات از سوي پيام هايي بـه العملگيرنده نيز اطالعات

در اين مالقات هر كس بايد بدون هيچ تكلفـي حـرف. دهنده در جريان استطرف پيام

و مالقات فايده داشته باشـد خود را از درون بيان كند تا اينكه اين بح ايـن مالقـات.ث

و بي و هـيچ فشـاري روي مخاطـب همچنين بايد در محيطي سالم طرف برگـزار شـود

اين روش تبليغي تأثير زيـادي بـر روي. نباشد؛ چون مشكالت براي او حل نخواهد شد

. فرد دارد، لكن عملي شدن اين روش در سطح جهاني غير ممكن است
 تبليغ گروهي)ب

گيرنـده سـروكار دهنده همواره با گروهي قابل توجـه از پيـام در اين روش فرد پيام

. دارد

و خطابـه. تبليغ در قديم از همين نوع تبليغ بوده است اين روش تبليغ روش وعـظ

در سـالم اهللا عليهـا است كه در قديم بسيار موفق بوده است؛ مثل سخنراني حضـرت زينـب 

ي شدشام است كه باعث رسوايي .زيد

اثـرش-كـه سـينما باشـد-الشعاع روش نوين تبليغبايد گفت، اين نوع تبليغ تحت

تر شده است؛ چون الزمة اين نوع تبليغ اين است كه مردم به مسجد يا مكان عمومي كم

و حرف خـود را  و پاي منبر وعظ بنشيند تا ارتباطي تنگاتنگ با واعظ داشته باشند بيايند

و از او جواب بگيرند كه بـا مشـغله به سخنران خود برسان و تنبلـي ند هـاي زيـاد مـردم

و وسـايل ذائقة مردم امروزه ديني، اين كار كمي سخت است؛ چون  ارتبـاط تغيير كـرده

ا جمـعو يـا حسـينيه مـردم در مسـجد كـه روزگـاريآن. سـت جمعي گسترش يافته

و مداح يا سخنران مي جـ پرداخـت به طرح مسائل گونـاگون مـي شدند راو واب خـود

اي جديد جـايگزين آن شـده كـه تبليغ جديدي با وسيلهةو شيو گرفته، گذشته است مي

ثانياً اثر شيوة جديـد. كنندبدون آنكه به خود تحركي بدهند، مطالب را از آن دريافت مي
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و مخاطبان خود را به سرعت يافته است ايـن شـيوة جديـد. تبليغي از وعظ بيشتر است

ميتبليغي، همچنان  .دهيمكه اشاره كرديم، سينماست كه آن را مورد بررسي قرار
 تبليغ انبوهي)ج

اي در اين روش پيام بـه گونـه. اين گونه تبليغ به وسيلة هنر هفتم امكان پذير است

در اين روش تبليغ بايد ارزيابي سطح. شود كه مورد استفاده عموم قرار گيردانتخاب مي

مافراد، پيشروي مرحله گيرنـدگان تناسب بودن محتواي موضوع با شرايط ذهني پيـام اي،

. مورد توجه قرار گيرد...و

مي سينما  كند؛ يعني نوعي همخواني با سيستميمنطبق با سيستم ادراكي انسان عمل

و تأثيرپذيري در همين راستا. كه انسان براساس آن در خلقت تعريف شده دارد گرايش

سـينما فصـل مشـترك. سينمايي در سراسر جهان شـاهديم هاي بااليي را نسبت به فيلم

ميانسان ازانسانفصل مشتركي كه در دريافت ادراكي؛گيردها را در نظر يك سيستم ها

مي برخوردار استواحد  ةاينها نشـان دهنـدةهم.دشوو براساس آن سيستم واحد عمل

و قدرت ما91كه است در كنار هم تصوير صوت را در دست خـود درصد از ادراكات

و تصوير اين توانايي را در ذات. دارد شايد يكي از داليل اين قدرت اين باشد كه سينما

.دندارانخودش

و مؤثرترين عنصـر امروزه در جهان، تبليغات به وسيلة هنر هفتم به عنوان مهم ترين

و عقايد به شمار مي و گسترش انديشه و قـدرت اشاعه م رغـ هـاي اسـتعماري علـي رود

و فرهنگي خـويش در و پيامشان، بشر را تحت تسلط تبليغاتي باطل بودن محتواي تبليغ

و بسياري از مردم سادهآورده .اندلوح را به سوي خود كشاندهاند

و القـاي شـبهات، مسـلمانان را هاي ماهوارهبا اين همه تبليغات همه جانبة شبكه اي

آني شروع كـرد كـه موفقيـت كنند، بايد تبليغ را از جايدر دين سست مي و آميـز باشـد

نيست مگر استفاده از هنر هفتم كه بايد به جز كالم از تصوير هم استفاده كرد تا تأثيرش 

. بيشتر باشد

كند كه آنها چـون از ايـن پديـده حال، يك مقايسه، وضعيت ما را با آنها روشن مي

دكنند، فكر پوچشان را به ميليوناستفاده مي رسـانند،ر خانة خود هسـتند، مـي ها نفر كه

و جـز  لكن متأسفانه دير زماني است كه تبليغ بيشتر به بوته فراموشي سپرده شده اسـت

. اند اندكي از دلسوختگان همت به تبليغ دين نگذاشته
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 علل موفقيت غرب

اند، به ظاهر بـر مبنـاي هاي تبليغي خود انتخاب كردههايي كه براي برنامههدف-1

.ك شده استنياز در

. هايشان مبتني بر شرايط متعارف موجود در جامعه استبرنامه-2

مي-3 و سنجش انديشهبه نحوي عمل و نقد هـا كنند كه مراحل الزم براي پذيرش

و آنگاه يك حركت انجام مي . دهندو عقايد طي شود

ر برنامه-4 يـزي هاي آنها بر اساس رعايت ميانگين قدرت جذب افراد جامعـه پـي

. شودمي

اي كـه هـر مرحلـه اي تنظيم شده است؛ بـه گونـه هاي آنها به طور مرحلهبرنامه-5

ميبراي مرحله ديگر پله و پله پله تا مراحل باالتر حركت . كننداي باشد

و حمايـت همـه جانبـه ارگـانپي-6 و انجام كارهاي آنها با مشـاركت هـاي ريزي

و  و اقتصادي . است... سياسي

ميپ-7 و انجام كارها به وسيلة كارشناسان خود . باشدي ريزي

و عقيدة خود را به خـورد مـردم بـه گونـه-8 اي از ريشه زدن كار، لكن با آرامش،

. اندفهمند، لكن در كنه خود عوض شدهدهند كه خود مردم هم نميمي

ميارزشيابي مرحله-9 و نهايي از آغاز تا انجام كارهايي كه انجام . دهنداي

هـاي تكرار در تبليغات؛ يعني تكرار كردن محورهـاي تبليغـي خـود در برنامـه-10

. متعدد خود 

-كند، ديگر نيازي به شك در آن نيست؛ چون كمپـاني در اينكه دشمن خيلي كار مي
ترين دهند، مانند هاليوود مهمهايي فراواني را دارد كه دين اسالم را مورد هجمه قرار مي

و از  شايد هزاران فيلم عليه اسالم در ايـن كمپـاني. هاي دنياستترين كمپانيبزرگآنها

مي. ساخته شده باشد آنكها دالر هزينه مـي سازد ميليوناين شركت هر فيلمي كه و نـد

و ها قوي هستند كه حتي در تلويزيون كشور ما هم پخش مـي قدر در پخش فيلم شـود

بوسپس معلوم مي اربـاب«و» ماتريكس«هايي مانند ده است؛ فيلمشود كه قصد آنها چه

هايي است كه در رد مهـدويت سـاخته شـده اسـت يـا فـيلم سـينمايي از فيلم»هاحلقه

و اينكه صهيونيست هـيچ» الماس تراش«و» غريبه« كه دال بر واقعيت هولوكاست است

. گناهي ندارند 
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تبليغ دين خود به همه ايـن ها نرسيده است؟ ما بايد با آيا وقت جواب به اين حربه

و اين بالغ مبين وظيفة ماست كه بايد به خوبي انجام دهـيم حربه چـرا. ها جواب بدهيم

مي 30 و پا طـور نيسـت؟ شكاندند، لكن اكنون اينسال پيش مردم براي يك طلبه دست

و طالب فاصله انداخته اسـت، همـين شايد بتوان گفت يكي از علت هايي كه ميان مردم

و اصالً طلبهكه آنها اصالً دين را نمياست  چـون اكثـر مـردم بـا. انـد اي نديـده شناسند

و تلويزيون وسـيلة ارتبـاط آنهـا بـا جهـان اسـت، لكـن در  تلويزيون در ارتباط هستند

تلويزيون كسي نيست كه براي آنها دين را به درستي بيان كند؟ چـرا بايـد زمـان سـخن 

در تلويزيـون بـا زمـان تبليغـاتل اهللا تعـالي فرجـه الشـريف عجـ گفتن در يك ماه از امام زمـان 

اقتصادي در يك روز تلويزيون مساوي باشد؟يعني ما اين قدر عقبيم كه حتي امام زمـان 

ايم اندازه يك جنس به مردم خود بشناسانيم؟ چرا ما اين قـدر عقبـيم؟ خود را نتوانسته

. بدهيمآيا وقت آن نرسيده كه از همين روش جواب آنها را 

لكن اين را هم بايد گفت كه براي اينكه تأثير اين تبليغ بيشتر شـود، بايـد مخاطـب

و با شناخت مخاطب خود، تنوع خاصي در برنامه خود بدهيم كه تبليغ  خود را بشناسيم

.پسند باشد نه اينكه تا چشمش به اين چيزها بخورد، اصالً از آن فراري باشندمردم

درو اهمي مخاطب شناسي  گسترش معارف دينيت آن
و شناخت مخاطب يكي از عوامل اصلي در انتقال مفاهيم مـذهبي  اهـل اگـر اسـت

ب و مخاطب را و توانمند باشند ارتبـاطويتواننـد بـا خوبي بشناسـند، مـيهرسانه، آگاه

و مفاهيم مذهبي را به او منتقل كنند .گرفته
ب رسانه و و سـطح درك و يـنش او مـي ها تنها با شناخت مخاطب تواننـد بـه حفـظ

ميروزگار بپردازند اين گسترش مفاهيم ديني در   مطمـئن شـوند توانندو تنها از اين راه

و ارتباط درست شكل گرفته است كه از.همه چيز بر مبناي آگاهي بيـان معـارف دينـي

و طريق رسانه  آشـنا بـودن اهـل وقتي آسان است كه بتوانيم مخاطب خـود را بشناسـيم

و ضروري نيز نه با موضوعات دينيرسا تواند به انتقال مفاهيم دينـي هر كسي نمياست

مي؛ بنابراين، بپردازد : به دو چيز آگاهي داشته باشـد بايد،آوردكسي كه به اين كار روي

و دوم اينكه آگاهي كامل نسبت به مذهب داشته يكي اينكه هـا را هـم زبان رسـانه باشد
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توانـد ت، رسانه قطعاً مخاطب خود را در سـطح وسـيع نمـي در غير اين صور.بشناسد

و حتي گاهي باعث ضرر زدن هم مي . شودجمع كند

و سـينما متفـاوت اسـت و انتظارات افراد مختلف از فيلم ؛بديهي است كه برداشت

مييكي از فيلم مطلـوب ايـن تماشـاگر مشـاهده شـكل آيد، چـون هاي كمدي خوشش

از مصـائبيمدت محـدوديه سينماست كه او را هرچند برابر پردياز زندگيمتفاوت

يـايفـانتزيكه در فضاييهاياز اين منظر فيلم. پرمرارت امروز دور كنديخاص زندگ

ميطنزگونه  شدياخير با استقبال خوبيهادر سال شود،پخش .نداهروبه رو

و يا يكي از فيلمهاي حادثهيا يكي از فيلم و يـا يـك. بـردميهاي تاريخي لذت اي

كند، براي او جذاب است، لكن اگر آن فيلم در اختيار متخصص كه به يك فيلم نگاه مي

و10عوام باشد، حتي  . دقيقه از وقتش را براي ديدن اين فيلم نگذارد هـا خيلي وقـت ...

و پايان مشخص بـه مراتـب جـذابةتماشاگر روايت ساديبرانيز  و آغاز تـر از داستان

و خاص اسـتيروايتيهاشيوه منـد اسـت كـه در پايـان سرنوشـت او عالقـه. پيچيده

و عاقبت اعمالشان را مشاهده كندشخصيت ويكه بـدون پيچيـدگيهايفيلم.ها را ببيند

از. انـد دست يافتهيها به فروش باالياند در اين سالداستانشان را بيان كرده،ابهام يكـي

بداليل اين امر مي و با محتوا باشـد مخاطب با ويژگي ودنتواند ناآشنا . هاي فيلم معناگرا

تالبته در اين ميان نمي و اطـالعأتوان كـه امـروزه اهميـت بـهرايرسـان ثيرات تبليغات

،استيافته ايرانيجذب تماشاگران در سينماةنسبت به گذشته در زمينيمراتب بيشتر

. ناديده گرفت

ةزيـادي جنبـا تـا حـدهكشـور مـردم جمعيـت بيشـتر اينكه سينما براي به عالوه

آننميو سرگرمي دارد و اگـر توان نقش كسـي را در سـاختار اجتمـاع ناديـده گرفـت

بخواهد كه خالف اين كار را بكند، ناموفق خواهد بود؛ چون نخسـتين انتظـار بيشـترين 

ابيشـتر از مخاطبـان جـدي سـينمو از سينما سرگرمي است بينندگان تلويزيون جمعيت 

منـد بـههتماشاگر امـروز عالقـ. اين گروه زياد را كنار گذاشتةتوان سليقو نميندسته

آنش دسـتيواقعـياست كه در زنـدگيفضاهاييتماشا يسـينماي.ه اسـت نيافتـ بـه

را به او نشان دهد كه دوسـت دارد ماننـديافرادياز زندگيمطلوب اوست كه تصوير

و مصائب بغرنج آنها جذابيت طبقاتيشايد نمايش زندگ.باشدآنها  يبرايپايين اجتماع

افـراديسر كشـيدن بـه زنـدگ،در مقابل.و حتي او را ناراحت هم كند. شته باشداو ندا
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و دغدغه توانـد ريشـه در تر است كه خود همـين امـر مـي آنها برايش جذابيهامفرح

و نارسايي . امروز داشته باشدةهاي جامعبسياري مسائل

ف :ها متفاوت است مبلِّغ بايد از اموري آگاه باشدهميديم ذوقحال كه

را-1 و به هر كيفيت احتماالً قابليت جذب شدن در جامعه همة پيام به هر صورت

 ندارد؛ 

شـود دفعتـاً بيـان كـرد پيامي را كه بالقوه قابليت پذيرش را داشته باشند نيز نمي-2

 ). نشد موفق لكنكه اين كار را شوروي انجام داد،(

و قواعد روان و سنتتوجه به اصول هـاي شناسي اجتماعي در كنار شناخت فرهنگ

و راحـت تواند كار تبليغات را بسيار آسـان اجتماعي مي تـر از آن حـدي كـه تصـور تـر

. شود، سازد مي

و هر پيام تبليغـاتي جديـد از طريـق مراحلـي كـه ذيـالً شـرح داده هر پديدة نوين

مي مي : گذردشود،

 آگاهي-1

اگر آگاهي وجود نداشته باشـد، انتظـار. افراد بايد به نحوي از پيام جديد آگاه شوند

و بايد همة مردم آگـاهي كامـل بـه  حركت در بستر پذيرش اجتماعي كامالً بيهوده است

. جنبش داشته باشند تا مورد قبولشان قرار گيرد

و عالقه-2  مندي توجه

و عالقهروند پذيرش هر پيام، جلب تو منـدي پيـام گيرنـدگان اسـت؛ چـون مـا جه

منـدي چـون عالقـه لكـن انـد، ايم كه در برخي مسائل مردم به آگاهي كامل رسيدهداشته

و فراموش شده است بنـابراين، اگـر. مردم جلب نشده است ،پيام مورد نظر، از ياد رفته

پ . ايبند باشنددر مردم عالقه كافي باشد، حتي حاضر هستند تا سر حد مرگ به آن

 ارزشيابي-3

مبلِّغ بايد در اين مرحله به ارزشيابي پيام بپردازد كه چگونه است؟ چـرا اسـت؟ آيـا

ميفايده كنيم؟ اصالً اي هم دارد يا ندارد؟ آيا حق است؟ آيا باطل است؟ چرا اين كار را

 ريزي چيست؟ هدفمان از اين همه برنامه

و تجربه-4  آزمايش
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و آن را آزمايش كند تا اگـر اشـتباهي مبلِّغ بايد پي ام خود را در مردم به اجرا بگذارد

. است، در همين مرحله، تصحيح انجام بگيرد

پي-5 و  گيري پذيرش

و اگـر آن را تـرك سـازد، اگر از مرحلة آزمايش گذشت، مبلِّغ بايد آن را ادامه دهد

. اي نداردهمه مراحل طي شده، فايده

و فقـط فهميم كه بايپس مي د مطالب ديني را طوري بيان كنـيم كـه عمـومي شـود

مختص افراد خاصي نباشد؛ چرا كه هر چه دايرة عموميتش بيشـتر باشـد، تـأثيرش هـم

. بيشتر است

و مخاطبـان هنـر هفـتم را به نظر مي رسد بايد يك كـار كارشناسـي صـورت گيـرد

و براساس همين شناخت، برنامه .ر مخاطب قـرار بـدهيم هايي مدون را در اختياشناخت

. توانيم در مخاطبان خود بدانيمدر اين صورت، اثر آن را به سرعت مي

در البته و غافل نشويم كـه مخاطبـان بـه بـه شـدتييهـا سـال بايد در نظر داشت

يدسـت نيـافتنيها به الگوهـا ستاره. ستارة خود متأثرندياز زندگ.ندمندعالقهها ستاره

اشـتياق دسـتيتواند تـا حـدود زيـاديمة سينماآنها بر پرديشااند كه تماشده تبديل

ميحال اگر ستاره. يافتن به آنها را پاسخ دهد توانيم بـراي هايي ديني داشته باشيم، ما هم

بايد اين دقت را داشت كه اگـر فـردي سـتاره مـذهبي شـد، لكنمردم الگوسازي كنيم، 

د و نقيض باعـث تـأثير نبايد در جامعه مخالف اخالق اسالمي انجام هد؛ چون اين ضد

. شودمنفي هم مي

هدف نوشتن اين مقاله اين بود كه كم كـاري كـه از نظـر دينـي در تلويزيـون مشـاهده

و اتفاق را به عينه در تلويزيون به همـين. شود، برطرف شود مي به اميد آنكه اين جنبش

.زودي مشاهده كنيم
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