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با پيدايش رسانههاي نوين ،فضاي تبليغ در جوامع دستخوش
دگرگوني بسيار شده است ،به گونهاي كه روند انتشار پيام ،ناگزير از
پيمودن اين مسيرهاي نوين بوده و اثري از رسانههاي سنتي(مانند
جمعهاي دوستانه و فاميلي ،جارچيها ،اعالميههاي ديواري ،منابر
روزانه و مناسبتي مساجد و هيآت مذهبي) به عنوان «رسانههاي
پرمخاطب و تأثيرگذار» به چشم نميخورد .در اين فضاي جديد ،محتوا
و پيامهاي رسانههايي مانند منبر وعظ و سخنراني نيز چارهاي جز
انتشار يافتن از طريق تلويزيون ،اينترنت ،پيامك ،بلوتوث ،سيديهاي
صوتي تصويري ،كانالهاي ماهوارهاي ،يا روزنامه نخواهند داشت و
اين يعني حاكميت مطلق رسانه در عصر حاضر.
منابر سخنراني و تريبونهاي نمازجمعه در رقابت شديد با رسانههايي
چون روزنامه ،كتاب ،برنامههاي تلويزيون (و حتي تبليغات و آگهيهاي
مندرج در اين رسانهها) است ،با اين تفاوت كه انتشار و انتقال مطالب به
افراد جامعه ،كه نسبت به گذشته دهها (بلكه صدها)برابر شدهاند ،نيازمند
حمايت و پوشش خبري آن رسانهها ميباشند .در اينجا است كه مديريت
رسانهاي اهميت ويژه خود را بيش از پيش ظاهر ميسازد و خطر ناسالم
بودن اين مديريتها و عواقب گسترده آن در عرصه افكار عمومي جامعه،
تهديدي جدي براي فرهنگسازي جامعه و نسل جوان به شمار ميآيد.
رسانههاي ارتباط جمعي از حيث «تعداد مخاطب» به طور قطع بر
رسانههاي سنتي (منبر و جلسات درس) فائق و پيروزند و به همين
نسبت نيز نقش مؤثرتري بر جهتدهي افكار عمومي جامعه خواهند
گذاشت و اين خطري است كه بياعتنايي رسانههاي سنتي را به
بهرهگيري از ابزار و شيوههاي رسانههاي نوين را تهديد مينمايد.
از منظري ديگر ،ميزان تأثيرگذاري بر افكار عمومي ،منبعث از ميزان
علم ،و قدرت توليد فكر شخص پيامدهنده است .از اين سبب برخالف
جريان رسانهاي حاكم بر جهان ،گاهي شاهد ظهور جريانهاي اجتماعي
و جنبشهاي انقالبي در جوامع كنوني بوده و هستيم .بنابراين آنچه
نقش اساسي را در عرصه اجتماعي ايفا مينمايد ،انديشه است و نه ابزار

صرف .از اين حيث ،حوزهها و دانشگاه ،نقش بارزي در جهتدهي افكار
عمومي داشتهاند و رسانههايي چون منبر ،كالس درس ،گفتگوهاي
دوستانه يا دونفره منشأ تحوالت اجتماعي ميگردند.
بنابراين ،نظر آن دسته از افراد كه قائل به كمرنگ شدن نقش منبر
و جلسات موعظه در عصر نوين اطالعات هستند ناتمام بلكه نادرست
است؛ زيرا اصل در اثر بخشي و جريان سازي ،محتوا و گزارههاي
منطقي كالم است كه آن نيز وابسته به انديشه گوينده يا نويسنده
است و نه ابزار انتقال پيام.
البته امروزه منابر جايگاه گذشته خود را ندارند و در ميان نسل
جوان از استقبال كمتري برخورداند ،لذا بايد با تغييراتي همراه شوند؛
تغييراتي در جهت بهبود روشها ،پيامهايي متناسب با عصر حاضر ،و
پاسخگويي به شبهات و تبليغات مقابل .از بد حادثه اين تبليغات و اخبار
مخالف(و گاهي دروغ) با بهرهگيري از رسانههاي پر مخاطب در حال
انتشار است و از اين رو تأثيرات سريع آن تبليغات را در نسل جوان و
نوجوان جامعه شاهد هستيم.
بهرهمندي از رسانههاي ارتباط جمعي توسط مبلغين و علما و در
خدمت گرفتن آن ،ميتواند اين جنگ را عادالنهتر و تأثير منبر و
سخنراني را قويتر نمايد ،ليكن اين كار پيچيدهتر از آن است كه به
سهولت ميسر شود و نيازمند آشنايي با شرايط و مقتضيات زمان است.
با اين وجود پخش سخنراني از طريق رسانههاي پرمخاطب ميتواند
حوزه انتشار پيام را گسترش و سرعت تأثير آن را بيشتر نمايد.
امروزه مطلع خطبههاي سنتي كه حاوي جمالتي عربي است
به سختي از سوي جوانان نا آشنا با اين زبان تحمل ميشود .امروزه
آشنايي با زبان عربي جاي خويش را به زبان انگليسي بخشيده و عربي
موجود در مدارس راهنمايي و دبيرستان نيز به دليل تكيه بر قواعد
زبان ،سهم اندكي در فهم متون روايي و قرآني دارد.
ناآگاهي مبلغ با مقتضيات رسانهاي عصر حاضر به شكست جريان
تبليغي در برابر رسانهها خواهد انجاميد و جامعه هدف را به سمت

رسانههاي جديد (كه تحت سيطره استكبار جهاني و صهيونيسم است) و تماشاي فيلم و سريالهاي خارجي
و داخلي سوق خواهد داد.
شناخت مقتضيات عصر نوين از مهمترين اركان تليغ است؛ عصري كه مردم را سطحينگر و تنوعطلب
بار آورده است اقتضاي مطالب كوتاه ،متنوع و با زبان روز(نه زبان خاص علما و طالب) را دارد؛ همان زباني
كه در پيامكها و وبالگها به خوبي مشاهده ميشود.
در زمانهاي كه رسانههاي ديداري شنيداري جايگزين رسانههاي مكتوب(مانند كتاب) شدهاند ،نسل جوان نه
تنها حوصله مطالعه كتاب يا مقاله مفصل و گوش سپردن به سخنراني طوالني را ندارد بلكه به تفريحاتي چون
بازيهاي رايانهاي ،فيلم سينمايي و تماشاي ورزش بيشتر تمايل ميورزد .جذب چنين مخاطبان بيحوصله و
عجول ،هنري را ميطلبد كه در گرو گزيدهگويي ،زيباگويي و سنجيده گويي است« .خير الكالم ما قل و دل»
ترقي سطح سواد مخاطبان جوان(كه به طور تقريبي در حد كارشناسي يا دانشجويي است) اقتضا ميكند
كه خطيب محترم از علوم و دانش روز بيگانه نباشد و از مخاطبين خود معلومات كمتري نداشته باشد! حتي
مثالها و حكايتها نيز متناسب با جامعه و مخاطب بايد تهيه گردد .رعايت چنين نكاتي در جلب توجه و
اعتماد نسل جوان تأثيرگذار و چشمگير است .و اكتفا به علوم حوزوي و مثالهاي رايج در آن عرف ،شكاف
عميقي را ميان مبلغ و مخاطب پديد خواهد آورد كه «رسو ًال منهم» و «رسو ًال من أنفسهم».
سرعت تحوالت اخير در عرصه تكنولوژي چندان باال بوده است كه افراد بسياري(به ويژه پيران) از
همراهي با آن جاماندهاند .هر از چند گاهي واژگاني جديد پا به عرصه اجتماعي گذاشته و در زبان نسل جوان
مستعمل و رايج ميگردد .بيگمان ناآشنايي با اين ادبيات و لغات ،ضعف ارتباطي ميان مبلغ و مخاطب را در
پي خواهد داشت ،چنانچه
برخي از جوانان از عدم فهم سخنان برخي بزرگان گله ميكنند و برخي واعظان جوان گوي ارتباط و نفوذ
را از اساتيد خود ربودهاند.
سخن پرمغز و بهجا از سوي يك خطيب يا عالم منشأ يك دگرگوني اجتماعي يا جنبشي مردمي خواهد
شد .اين استقبال مردمي بُعد رسانهاي پيدا خواهد كرد و اگر از عناصري چون :زمانسنجي ،نيازسنجي،
عدالتطلبي ،روشنگري ،منطق و استحكام استدالل ،زيبايي در نحوه بيان ،و قدرت تأثير معنوي(عواملي
نظير اخالص ،ايمان و تقوا) برخوردار باشد تا سرحد شكلگيري يك انقالب عظيم(همچون انقالب اسالمي
ايران) به پيش خواهد رفت.
اگر امروزه شاهد تأثير کمفروغ منابر(فيالجمله) در قياس با رسانهها هستيم معلول كمتوجهي به برخي
عناصر مؤثر جريانساز در عرصه فرهنگ عمومي است؛ دوري و بيتوجهي به زبان عامه مردم و استفاده از
زبان حوزوي(علمايي) ،دور ماندن از محيط جامعه و محصور شدن در محيط داخل مدارس علميه ،عدم آشنايي
با مشكالت روزمره مردم عادي ،بيگانه ماندن از عرف عادي و مالكهاي مردم عادي ،عدم ورود مراجع و
علما به عرصه خطابه و تبليغ ،عدم ورود در مطالب مبتالبه (به سبب اجتناب از عوارض احتمالي و تبعات آن)،
طرح موضوعات غير مبتالبه و غير الزم ،اطناب ممل در بيان مطالب ،سوء ذهنيت مخاطبين از خطيب (بر
اثر شايعات ،عملكرد معدود نااهالن) ،و عدم ارتباط نزديك و شناخت مخاطب از سخنران(بر اثر گستردگي
شهرهاي بزرگ) ،از جمله عواملي است كه موجب تنزل مقام و موقعيت منبر نسبت به گذشته گرديده است.
آگاهي مبلغين(و اساتيد حوزه) از وضعيت كنوني جامعه ،و ارتباط بيشتر آنان با اقشار مردم(به ويژه نسل
جوان) ،افزايش سطح آگاهي و علمي در حوزههاي جديد و قديم (ديني ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي) ،اجتناب
از تجملگرايي و دنياگرايي ،و از همه مهمتر ،ورود علما و فرزانگان به عرصه رسانهاي و تبليغ ،يگانه راه
توسعه فرهنگ علوي و اسالم ناب محمدي است و به قطع و يقين ،در عصر رسانه و ماهواره اين سالح (به
دليل غناي آن) ،بُ ّرندهتر از ديگر ابزارهاي تبليغي است.
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