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چکیده
استفاده از شیوههای سنتی تبلیغ دینی ،در ایران از دیرباز ،به عنوان مهمترین روش برای ترویج آموزههای دینی به شمار میآمده
است .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ابتدا رسانههای جمعی چون رادیو و تلویزیون و در سالهای اخیر ،شبکههای اجتماعی
نیز در این راستا به ایفای نقش پرداختهاند .استفاده از روشهای نوین و دامنه وسیع نفوذ این رسانهها در امر تبلیغ دین ،این
پرسش را در اذهان مطرح میسازد که آیا کماکان روشهای تبلیغ سنتی میتواند کارکردهای گذشته خود را ایفا کرده و بر
مخاطبین خود تأثیر داشته باشد .از این رو ،درصد برآمده تا به بررسی استفاده از شیوههای تبلیغ سنتی و رابطه آن با میزان
دینداری جوانان پرداخته شود .جامعه آماری در این پژوهش جوانان  51تا  92ساله شهر تهران است که با توجه به تعدد و
پراکندگی آنان ،با استفاده از جدول مورگان 483 ،نفر ،به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و با استفاده از روش نمونهگیری
به شیوه طبقهبندی توزی ع به نسبت ،به گردآوری اطالعات مورد نیاز مبادرت گردید .برای گردآوری دادهها از شیوه پیمایش
و ابزار پرسشنامه استفاده شد .برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش اعتبار صوری و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق ،به روش کمی انجام شده است .بدین منظور ،برای توصیف دادهها از
جداول توزیع فراوانی ،نمودارها و مشخصههای مرکزی و پراکندگی و برای آزمون فرضیات ،متناسب با نرمال بودن توزیع داده
ها از آزمونهای ناپارامتریک مانند ضریب همبستگی اسپیرمن ،من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شده است .یافته های این
تحقیق حاکی از آن است که بیشترین میزان حضور جوانان ،مربوط به مجالس مداحی و روضه خوانی هیئتهای مذهبی است
و پس از آن به ترتیب مجالس جشن و عزاداری مذهبی مساجد و مجالس وعظ و خطابه است و کمترین میزان حضور آنان نیز
در مجالس تعزیه می باشد .همچنین ،بیشترین میزان رضایت جوانان ،مربوط به مجالس مداحی و روضه خوانی هیئتهای مذهبی
است و پس از آن به ترتیب مجالس تعزیه و مجالس جشن و عزاداری مذهبی مساجد است و کمترین میزان رضایت آنان از
مجالس وعظ و خطابه است .همچنین ،این نتایج حاکی از آن است که از نظر میزان دینداری 9/5 ،درصد بسیار کم53/4 ،درصد
کم 48/4 ،درصد متوسط 43/2 ،درصد زیاد و 51/3درصد بسیار زیاد ،است .نتایج آزمون فرضیات بدست آمده ،نیز گویای
آن است که بین میزان استفاده جوانان از روشهای مختلف تبلیغ دینی سنتی با میزان رضایتمندی آنان از این رسانهها  ،رابطه
همبستگی مستقیم وجود دارد .ضمناً ،این یافتهها گویای آن است که بین میزان استفاده جوانان از روشهای تبلیغ سنتی با میزان
دینداری آنان رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد .از این رو میتوان دریافت ،روش های مذکور ،کماکان نقش و کارکرد
خود را در ترویج آموزههای دینی دارا میباشد.
واژگان کلیدی  :ارتباطات سنتی ،تبلیغ دینی ،دینداری ،مصرف رسانهای.
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1
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

-1-1مقدمه
مروری بر آرای صاحبنظران گویای آن است که همواره در میان آنها درباره دین وتعریف آن ،اختالف وجود داشته و هر
یک به فراخور مشرب فکری خود با نگاهی خاص به تعریف دین پرداختهاند .در این میان یکی از تعاریفی که راجع به این
عنصر حیاتی زندگی بشر ،مطرح گردیده دین را ،مجموعه معارف الهی برمیشمرد که درپیش روی مخاطبانش قرار میگیرد.
معارفی که ابعاد گوناگون زندگی بشر را دربرمیگیرند .بر این اساس ،جامعهای که از انوار معارف دینی والهی ،بدور باشد،
متضرر خواهد بود و در ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی ،دچار مشکالت فراوانی میگردد .به تعبیر دیگر « ،اگر همه
تخصص های مورد نیاز یک جامعه به بهترین شکل وجود داشته باشد ،اما جامعه ،دینی نباشد ،آن ملت در دنیا و آخرت دچار
خسران و مشکالت واقعی خواهد بود»(خامنه ای .)5421،مقوله دین و دینداری در تمامی جامعههای بشری از اهمیت ویژهای
برخوردار است .اما ،در جامعههایی نظیر ایران که از دیرباز دارای فرهنگ دینی بوده و به تعبیر جامعهشناسان ،نهاد دین بر سایر
نهادهای اجتماعی آن مسلط است ،از نقش و اهمیت مضاعفی برخوردار است .در این گونه جوامع ،تأثیر دین را بر همه جنبههای
حیات اجتماعی و فرهنگی میتوان به وضوح مالحظه کرد و چنانچه تغییری در ارکان دین و میزان دینداری افراد ایجاد گردد،
دگرگونی گستردهای را در تمامی ساختار جامعه شاهد خواهیم بود .بدیهی است همانطور که نهاد دین بر سایر نهادهای
اجتماعی اثر میگذارد ،از بروز تغییر و تحول در جنبههای مختلف حیات اجتماعی ،بیتأثیر نمیماند .از جمله مسائلی که همواره
درباره دین و آموزههای دینی مطرح است ،انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است .این نکته در سدههای پیش روال عادی خود
را طی می کرد و نسل جوان معارف و تعالیم دینی را همانند دیگر آداب و سنن فراگرفته و به نسلهای پس از خود انتقال
می دادند ،اما در یک سده اخیر که جامعه ما از حیث مادی در حال گذار از وضعیت سنتی به اشکال نوین خود است ،انتقال
آموزههای دینی نیز بی تأثیر از تحوالت اجتماعی و فرهنگی نمانده است .به نحوی که دیگر نمیتوان مانند گذشته انتظار داشت
تا جوانان به پیروی محض از باورهای پیشینیان خود پرداخته و احکام و مناسک آن را به جای آورند .از این روی ،توجه به
وضعیت جوانان ومیزان دینداری آنان از اهمیت دوچندانی برخوردار است .چراکه این نسل ،آیندهساز جامعه بوده و باید
باورها ،ارزشها و هنجارهای خود را به نسلهای بعد منتقل کنند .هرگونه سستی و ضعف در این زمینه میتواند سرآغاز بروز
یک انحطاط فرهنگی و زوال ساختارهای اجتماعی به شمار آید.
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در این میان مبلغان دینی ،وظیفه خطیر ابالغ آموزههای صحیح دینی را بر عهده دارند .همچنین ،سازمانهای تبلیغ دینی نیز
نقش اساسی در تربیت مروجین و مبلغین دینی ،برای انجام هرچه بهتر وظایف خود دارند .چرا که هرقدر امر تبلیغ دینی،
اصولیتر انجام پذیرد ،سبب افزایش سطح دینداری جامعه بویژه مخاطبان نسل جوان ،که نیاز به ارشاد اصولی دارند ،میگردد.
در جامعه ایران ،که مقوله دین و دینداری دارای جایگاه خاصی است ،تبلیغ دینی در دو عرصه سنتی و نوین ،صورت میگیرد.
تأکید بر شیوههای سنتی تبلیغ دینی و توجه به ارکان و شیوههای آن ،میتواند بر نوع آموزههای دینی و سوق پیدا نمودن این
آموزهها به سمت تعالی ،مؤثر و بهینه باشد .شیوههای سنتی تبلیغ دینی  ،فرصتی را پیش روی قشر جوان قرار میدهد تا به سوی
آموزههای دینی اصولی و متعالی سوق پیدا نماید.
نظر به اهمیت موضوع شیوههای سنتی تبلیغ دینی ،در جریان این پژوهش بر آن شده تا با انجام یک پژوهش میدانی به بررسی
وضعیت پایبندی جوانان به باورها و احکام دینی و همچنین رابطه آن با استفاده از شیوههای رایج در تبلیغ سنتی دین بپردازیم.

-2-1بیان مسئله
با آفرینش انسان ،در فطرت پاک او تمایل به خداپرستی نیز آفریده میشود .این امر ذاتی و فطری را میتوان تمایل به یک
یگانه و یکتای جهانیان دانست که بر اثر باورهای انسان به صورت دین شکل میگیرد و میتواند سبب هدایت انسان گردد.
«دین را میتوان به مثابه مجموعه بهم پیوستهای از باورها و اندیشههای برگرفته از وحی الهی در رابطه با جهان ،انسان ،جامعه و
جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن ،هدایت انسان به سوی روش بهتر زیستن و کامل شدن است»(عمید زنجانی:5483،
«.)73اما دینداری به رفتار دینی دینداران راجع است و مرجع تعریفش فارغ از دستورات و تعاریف دین ،عمل بیرونی و بروزها
و نمودهای عینی و بشری دستورات دینی است .همچنین دینداری از قدسیتی که دین داراست ،بهرهای ندارد و عصری است.
به عبارت دیگر ،مقوله دین در مقام «تعریف» است ،اما مقوله دینداری در مقام «تحقق» .به همین سبب ،برخالف دین که
مجموعهای از تعاریف نسبتاً ثابت و کامل را ( بر اساس نصوص ) شامل میشود ،دینداری متأثر از تغییر و تحوالت اجتماعی
بوده و به تبع ،مقولهای دائمأ متغیر و تحولپذیر است .در نتیجه صرف نظر از تعدد قرائات و برداشتهای بشری ،اگر بتوان برای
تعاریف دین اصالت قائل شد ،برای تعاریف دینداری نمیتوان؛ چرا که از جامعهای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر،
شکل و بروز آن گونهگ ون خواهد بود و کامأل محتمل است که در گستره دینی واحد با تکثر گونههای مختلف دینداری
مواجه شویم»(حسام مظاهری .)968 :5421،دینداری را میتوان امری تدریجی و پیوسته برشمرد که بر اساس آموختههای
محیط پیرامون در وجود انسان میتواند تثبیت شود و انسان را به تکامل فکری منطبق بر آموختههای الهی نزدیک سازد .از
3
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عوامل تأثیرگذار در این نوع آموختهها ،میتوان به نقش پررنگ شیوههای سنتی تبلیغ دینی اشاره نمود .چرا که این نوع شیوهها،
دینپذیری را میتواند مستحکمتر سازد.
در ایران  ،تبلیغ دینی از دیرباز با استفاده از شیوههای سنتی رایج بوده و میتوان آن را به صورت نمونههایی مانند جلسات وعظ،
خطابه ،تجمعات مذهبی و تعزیه مطرح نمود .شیوههای سنتی تبلیغ دینی که بر پایه ارتباطات میانفردی و یا گروهی استوار است،
میتوانند سبب تشدید تأثیرگذاری بر مخاطب شود .آنچه که سبب میگردد تا این شیوهها ،بازخورد مناسبی را از مخاطب
دریافت نمای د ،رعایت نمودن اصول صحیح برقراری ارتباط از سوی مبلغ ،واعظ و یا سخنرانی است که در واقع فرستنده پیام
دینی در بطن این شیوههای سنتی است.به عنوان نمونه ،مراسم ویژه و تجمعهای مناسبتی ،مذهبی و ملی از دیگر ابعاد مهم و
جریانساز مطرح در شبکه ارتباطات سنتی است که به فراخور سوگ و عزا و یا فرح و شادی برگزار میگردد .این مراسم که
غالبأ در زمانها یا مکانهای خاص برپا میگردد ،به آمادگی روحی و روانیای که آن مکان یا زمان برای مخاطب به وجود
میآورد ،افزوده و به موفقیت تبلیغات کمک مینماید(نظری مقدم.)98 :5426،پس از شکلگیری رسانههای جمعی بویژه رادیو
و تلویزیون ،پیش از انقالب اسالمی ،به دلیل سیاستهای حاکم ،رسانههای جمعی کمتر به تبلیغ ،تبیین و تشریح امور دینی
میپرداختند و این نکته همواره به عنوان یکی از دغدغههای متولیان امور دینی در جامعه به شمار میآمد .پس از انقالب اسالمی،
تبلیغات امور دینی به عنوان یکی از مهمترین اهداف رسانههای جمعی بویژه رادیو و تلویزیون در نظر گرفته شد و در پی آن
عالوه بر توجه به برنامههای مذهبی در شبکههای مختلف صداوسیما ،شبکههای تخصصی مانند رادیو معارف ،رادیو قرآن و
نظایر آن صرفأ به امر تبلیغ آموزههای دین پرداختند .عالوه بر آن در حوزه مطبوعات نیز ،توجه به نشر و ترویج آموزههای دینی
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و نشریات دینی تخصصی انتشار یافتند .در این دوره ،امر تبلیغ دین از شیوههای سنتی تبلیغ
فراتر رفته و به عنوان یکی از کارکردهای وسایل ارتباط جمعی به شمار آمد و مبلغان دینی عالوه بر شیوههای سنتی به استفاده
از رسانههای مذکور روی آوردند و توانستند مخاطبان خاص خود را نیز گردآورند .عالوه بر رسانههای جمعی ،ظهور شبکههای
اجتماعی مجازی و نرمافزارهای پیامرسان موبایلی ،فرصت دیگری برای تبلیغ آموزههای دینی را فراهم کرد که در پارهای از
موارد ،مبلغین دینی از این فرصت نیز استفاده کرده و به نشر و ترویج معارف دینی مبادرت ورزیدند.
با مروری بر آنچه آورده شد میتوان دریافت که امروزه نقش شیوههای سنتی به عنوان تنها شیوه تبلیغ دینی به چالش کشیده
شده است ،چراکه رسانه های جمعی و اجتماعی نیز به عنوان رقبای جدی در این زمینه پای به عرصه گذاشته و به فعالیت
مشغولند .به تعبیر دیگر در حال حاضر ،همه افرادی که تمایل به دریافت آموزههای دینی دارند ،صرفأ به استفاده از شیوههای
سنتی تبلیغ دینی نمیپردازند ،بلکه میتوانند نیازهای خود را از سایر رسانههای جمعی و اجتماعی تأمین نمایند .بررسیهای
انجام شده بیانگر آن است که در بسیاری از مراکز سنتی ،همچون مساجد ،تعداد مخاطبان استفاده کننده از شیوههای سنتی تبلیغ
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

