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 استادیار علوم ارتباطات، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسالمی، میبد، ایران 

 چکیده  
اجتماعی  های نگرش و زندگی  های اجتماعی، شیوه ی شبکهویژه با سلطهی رسانه و بههمراستا با تحوالت روزافزون در حوزه 

-های سنتی را به چالش کشیده و لزوم اتخاذ رویکردها و رهیافتی این تحوالت، ابزارها و رسانهنیز تغییر یافته است. مجموعه

ای  ی رسانهآفرین و متناسب با وضعیت روزآمد اجتماعی را نمایان ساخته است. از جمله، منبر به عنوان یک شبکه های تحول

های مجازی و تحوالت ساختاری و رفتاری  گیری شبکه ویژه سیاسی دارد، با همه اعی، فرهنگی و به سنتی که کارکردهای اجتم

هایی مواجه است. با توجه به اهمیت نهادی و کارکردی منبر در ساحت سیاسی و اجتماعی ایران  ی ایران، با چالشدر جامعه

با بهره   ی منبر در امروز، پژوهش پیش رو، به تبیین و رویکردشناسی رسانه گیری از  زمان معاصر پرداخته است. بدین منظور، 

تحلیل گفتمان به  فرآیندپژوهی،  منبریان معاصر،روش  از  تن  از سوی دو  تولید شده  ناصر رفیعی    های  و  قرائتی  شامل محسن 

اقناع اندیشه، روش پرداخته و رویکرد کاربست  نتایج   کرده است.ی مخاطبان آنان را بررسی  های تولید انگیزش و دایره های 

های اقناعی و انگیزشی و  های داستانی از مهمترین کاربست گفتارهای سیاسی، اخالق اجتماعی و نیز کاربستنشان داد که پاره 

شوند. از منظر رویکردشناسی، با توجه به تغییرات نسلی در  ترین مصادیق خطابی محسوب میطیف جوانان نیز به عنوان برجسته

با و  به ی شبکه سلطه  طیف جوانان  اجتماعی،  کاربستنظر میهای  بازبینی جدی  رسد  نیازمند  منبرها،  انگیزشی  و  اقناعی  های 

 هستند. 
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 مقدمه 

میانه بدینهای سدهاز  بیست  پیشرفتی  با  همراه  بیسو،  مجموعههای  ارتباطات،  فناوری  در  زمینهمانند  از  و  ای  ها 

چالش  با  را  ارتباطی  سنتی  ابزارهای  و  رویکردها  که  یافت  تجلی  عدیدهبسترها  از  های  شماری  ساخت.  مواجه  ای 

  ی رقابت خارج شدندی زمانی و اقتصادی، از گردونهابزارهای ارتباطی سنتی با از دست دادن مخاطبان و عدم صرفه

(Levy, 2021: 84 )رسانی و اقناع مخاطبان به  های پیام. شمار دیگری نیز همراستا با ابزارهای ارتباطی مدرن در حوزه

شبکه  یافتند،  بقا  مدرن،  فناوری  تنازع  در  که  ابزارهایی  جمله  از  دادند.  ادامه  خود  رسانهها کار  خطابهی  و  ای،  ای 

ی زیادی از آثار سلبی فناوری  دلیل تعلق به سپهر گفتمانی دین، تا اندازهی ارتباطی به  ارتباطی دینی است. این شبکه 

به دلیل وزنه ادامه داد  مدرن مصون ماند و  امروز، به حیات خود  ی سنگین دین در زیست و هویت جمعی جهان 

(Ayers, 2021: 126 .) 

بهرسانه یك  هر  تصویری  و  صوتی  گفتاری،  نوشتاری،  گوناگون  ظرفیتهای  محدودیته تناسب  و  ذاتی،  ا  های 

سیاست فرهنگی،  برنامهراهبردهای  نقشهای  تقاضا،  میزان  برنامه،  قالب  و  نوع  و  سازی،  اهداف  کارکردها،  ها، 

ای و بافت  های زمینه. عالوه بر اینکه اقتضائات و ظرفیت(Park, 2021: 7) های متفاوتی با دین دارندانتظارات، نسبت

های بالفعل  وری از توانت رسانه، ویژگی مخاطبان، سطح و نوع تقاضا، امکانات بهرهفرهنگی ـ اجتماعی محل فعالی 

بالقوّه رسانه، درجه و توان حرفه ای و... های رسانهای گردانندگان رسانه، مدیریت رسانه، امکانات جانبی فعالیتو 

نفسه تنوع درخور توجهی  نی نیز فیهای دیپیام  (.Petratos, 2021: 765)  نیز در این نسبت سنجی مؤثر خواهند بود

ورود به عرصه مهم بررسی کیفیت و نحوه تعامل   یابد.دارند. گاه این تنوع در مقام ابالغ و ارائه، پیچیدگی بیشتری می

به  دین  رابطه  پدیده  و  یك  به  مقدسعنوان  رسانه  پدیدهو  حساسیت  زاتقدسای  عنوان  از  خاصی  همواره  های 

های جمعی بعضاً  رسانه  ویژهبهگیری رسانه،  ها به عمر شکلای که این بررسی و پژوهشگونههب  ؛برخوردار بوده است

بی گستردهتوجهیدستخوش  استهای  شده  مطالعاتی  حوزه  این  در  در  ( Durante, et al, 2019: 251)  ای    عصر . 

ت که در جوامع جدید نسبت به  هایی دانسگیریها را شاید بتوان ناشی از جهتتوجهیمعاصر و جوامع مدرن این بی

وسوی ایدئولوژیك پرهیز کنند و کنند که از هرگونه سمتها نیز تالش میرسانه وجود دارد و در راستای آن رسانه

ی میان  گیری دینی رسانه در کنار دیدگاه سنتی موجود، باعث شده که رابطهدیگر، این ترس نسبت به جهتعبارتبه

رسانه   و  دین  )عنوبهنسبت  گردد  تلقی  ناسازگار  عمدتاً  فضای  دو  عمده ( Van der Meer, et al, 2019: 786ان   .

تأمالت در مورد رابطه دین و رسانه نیز در این عقیده ریشه دارد که احتمااًل وسایل ارتباطی مدرن، با قرار دادن خود  

ای کردن، ابزار و فرایندهای  ند رسانهبراثر فرای  معنا که بدیندر درون دین، در حال دگرگون کردن ماهیت آن هستند؛  

هایی  دارند که بخش  این ظرفیت را  هاچرا که رسانه  .(Pickard, 2020: 13)  کردن دین هستند  عرفیارتباطی در حال  

 .(24: 1396 دهی کرده و جایگزین کنند )باهنر،از آن را دوباره سازمان

تاریخ حوزه ایران،  رسانه در  و  ارتباطی  میای،  های  که حوزهنشان  طریق  دهد  از  همه  از  بیش  کشور  در  دینی  های 

پذیرفت. این روند ارتباطی، چه در ایران پیش از اسالم که منحصراً بر سنت شفاهی متکی  خطابه و وعظ صورت می

ار گرفته  کهای متولی بههای دینی از سوی دستگاهی آموزهبود و چه در ایران پس از اسالم که متکی بر تبلیغ و اشاعه 

اسالمی،  می دوران  ایران  در  معارف  به  تبلیغ شده است.  انتقال  اصلی  ابزارهای  از  یکی  منبر  و  در شکل خطابه  ویژه 

رو  ی منبر انجام گرفته، از اینشود. از آنجا که عنصر اصلی تبلیغ دینی از دیرباز با اتکاء به رسانه محسوب میاسالمی  
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واقعیت  شناختهی عمومی  عنوان یك رسانهبه منبر  های رسانهشده است.  ارتباطی  و  ، دستخوش  ایران معاصر  در ای 

به  آن،  بنای  و  اساس  امّا  است؛  بوده  فراوان  قالبتحوالت  در  و  ویژه  فراز  در  و  نموده  را حفظ  اصالت خود  منبر، 

غ از طریق منبر  تبلی فرآیند  رسد که در ایران معاصر،نظر میبه  های مختلف تاریخ، مورداستفاده قرارگرفته است.نشیب

به پویا  همچنان  و  زنده  )جامعهدربردارندهصورت  مبلّغ، مخاطب  عناصر  ابزار، هدف،  ی  تبلیغی(، موضوع، شیوه،  ی 

پژوهی، افق روشنتری  ی منبر در چارچوب آیندهخاص خود است. با این حال، تبیین سناریوهای رسانه زمان و مکان  

ی حاضر کوشیده است تا رویکردشناسی  کند. در همین راستا، مقالهطی را مشخص می ی ارتبااز تحوالت این شبکه

 معطوف به منبر معاصر را بررسی کند. 

 روش تحقیق 

نقطه از  بنیادی است.  از نظر هدف،  و  از منظر ماهیت، کیفی  تحقیق حاضر در زمرهتحقیق حاضر  نیز  ی  نظر روش 

قرار می فرآیندپژوهی  و  پانل  بازهگیرد.  تحقیقات  بر روی یك  تمرکز  با  که  ترتیب  معاصر  بدین  مطالعاتی  زمانی  ی 

ی آماری  (، افق رویداد مشخص شده و سپس رویکردهای گفتمانی در این راستا مشخص است. جامعه1357-1400)

ز میان  ها از نظر اقبال و تاثیر در سطح ملی است. ای ایران است که مجالس و منابر آناین تحقیق، منبرداران برجسته 

های تحقیق انتخاب شده  عنوان نمونهی آماری، دو تن از مهمترین منبرداران با روش هدفمند انتخاب و بهاین جامعه

از:   عبارتند  رفیعی.  که  ناصر  و  قرائتی  دادهمحسن  گردآوری  کتابخانهروش  و  اسنادی  پژوهش،  این  در  نیز  ها  و  ای 

 های تحقیق است. انتشار یافته از نمونههای  ها، خاطرات و مصاحبهسخنرانی

 ( آمده است.1ها پرداخته شده، در جدول زیر )جدول  عناصر گفتمانی که در پژوهش حاضر به بررسی آن

 عناصر گفتمانی تحقیق و متغیرهای اصلی، فرعی و تعاریف آن . 1جدول 
 تعریف عملیاتی  متغیر فرعی متغیراصلی  
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 سهم استناد به آیات و روایات نسبت به استناد به سایر منابع  استنادی / برداشتی رویکرد 

 توجه به احوال فردی یا اجتماعی مخاطبین  پاره گفتارهای اخالق فردی / اجتماعی  2

 توجه به مسائل مبنایی یا جاری سیاسی  رویکرد سیاسی / غیرسیاسی  3

 تنذیر در دنیا و آخرت سهم تبشیر و  رویکرد خوف / رجا  4
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 بررسی و تحلیل موضوع در یک خط سیر ثابت  وتحلیل کاربست تجزیه

 بندی موضوعات و عدم تحلیل همه جانبه دسته کاربست تقسیم و تنظیم 6

 تبیین آن  برایطرح یک مسئله و بسط موضوع   کاربست طرح مسئله و تبیین 7

 ارائه یک نظر یا عقیده و سپس نقد و بررسی آن  بررسی کاربست نقد و   8
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 استفاده بسیار از داستان، حکایت، قصص تاریخی و رویدادهای روزانه  روش داستانی 

 استفاده از شعر و سجع در کالم  روش ادبی  10

 طرح پدرانه و دوستانه بحث، اندرزگویی  ای روش موعظه  11

 ارائه پرشور، با فریاد و هیجان انگیز موضوع حماسی روش  12

13  

 مخاطبان

 قشر، صنف یا طبقه مخاطب  عام  /خاص: مخاطب

 سهم زنان و مردان شرکت کننده  مرد  زن/ :مخاطب 14

 فعال بودن یا منفعل بودن مخاطب در امور سیاسی  غیرسیاسی  /سیاسی مخاطب: 15

 برداشت عرفی از جوانی و بزرگسالی  بزرگسال  /جوان مخاطب: 16

17 
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 بلندی و کوتاهی آوا  رفتار آوایی: زیر / بم 

بی پرده بودن در حرکات دست رفتار حرکتی: نمایشی / آزاد 18 بودن و  بودن  برون گرا  نمایشی  یا  ها 
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 هاآن

حین بیان مطالب یا خودداری از بروز  بیان احساسات واقعی چهره در   رفتار چهره: خودداری/ افشاکننده  19

 هاآن

توجهی به  نگاه مسقیم به مخاطب یا نگاه کردن به مخاطب در عین بی رفتار چشم: نگاه مستقیم / حذف نگاه  20

 او )حذف نگاه( 

 ( 1398)اقتباس از مالنوری، منبع: 

 چارچوب مفهومی 

 رویکردشناسی درون متنی منبر

اعتقادی، اخالقی، ی شمولیت یك  داریره اقتصادی،  سخنرانی، گسترده و چند الیه است؛ مسائل اجتماعی، سیاسی، 

-تواند دروندهد، میها رخ میفرهنگی، نظامی، قضایی، دینی، تربیتی و هر آنچه در زیست اجتماعی و فردی انسان

)مایه  باشد  سخنرانی  درونBarrera, 2020: 108ی  رویکردهای  میان  از  م(.  به  میمتنی  رویکرد  نبر،  چند  به  توان 

 شناخته شده اشاره کرد که عبارتند از: 

 رویکرد برداشتی  

دهند و از این آثار  ع میتبشیر ها دارد اهای خود به آثاری که ربط موضوعی با نوشته آنپژوهشگران در نوشته  اغلب

دهند. این آثار  های جدید نشان میها و یافتهکنند یا تفاوت نظر خود را با اندیشهبرای تأیید نظر خویش استفاده می

بخش  ،د )روحنامن متن می  راکند  ها استناد میای را که به آنرا، که به منابع یا مآخذ نیز شهرت دارد، سند و نوشته

از  24:  1397 نمی(.  گفتار،  یك  که  دربردارندهآنجا  تنها  دادهتواند  دیگر  ی  موارد  و  و حدیثی  قرآنی  استنادات  و  ها 

می نیز  رو، خطیب  این  از  بپردازد  باشد،  بحث  آن  به خلق  استنادات  به  توجه  با  و  داشته  از موضوع  برداشتی  تواند 

(Zhuravskaya, et al, 2020: 416  در این راستا، استفاده از .)اند که همگی در  ، تمثیالت و ... از این جملههاانداست

تأثیرگذارند. اسطوره تاریخی، داستانهای عامیانه، افسانهها، داستانفهم مخاطبان  های  های حماسی، قصهها، روایات 

-دست میتر بهسادههایی هستند که از ترکیب و تکامل تدریجی عناصر ، همگی برداشت2ها و پهلوان نامه 1افتخارآمیز 

( دربردارندهCinelli, et al, 2021: 204آیند  غیراصلی،  منابع  چرخه(.  از  زیادی  شمار  چرخهی  باز  و  از  ها  ها 

از کارکردهای اولیه آن   آنرا  ساختارهای روایی هستند که در بسیاری از موارد، تکامل تدریجی یك روایت خاص، 

 (. 65: 1396کند )کویلی،  جدا می

که منبع  تواند از استنادات دینی تهی اشد، چه آنی دینی، بدیهی است که منبر نمیهای خطابهمایهبا درون  در رابطه

عنوان رسانه دینی، زبان دین است که در آیات و روایات منعکس و متجلی گشته است. اصلی  و اعتباربخشی منبر به

استنادات به منابع دینی زیاد است و منابع دیگری نیز برای بسط توان شناسایی کرد؛ یا  از این زاویه، دو رویکرد را می

 :Garimella, et al, 2021یابد )گردد یا استنادات به منبع کم است و برداشت از منبع افزایش میمنبع اولیه استفاده می

157.)  

 
1 Toasts 
2 Sagas 
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 پاره گفتارهای اخالق فردی و اجتماعی 

بازنگری فیلسوفان در  تمایز میان اخالق فردی و اخالق اجتماعی درک جد   بنیادی  سرشتیدی است که محصول 

تمایزی    ،واقع  در.  است  انسانرفتارهای   دو  این  میان  اصالً  یا  اخالق  فلسفه  از ظهور  پیش  اخالق  علم  دانشمندان 

 ,Woolley) کردنددادند یا در توضیح تمایز این دو فقط مصادیقی را ذکر میدیدند و یکی را به دیگری تقلیل مینمی

تحلیل    از این زوایه،  تفکیك کردند.فردی و اجتماعی    را به دو بعد  فیلسوفان اخالق رفتارهای انساناما،  .  (90 :2020

ترتیب، هر  اینبهت.  درست این رفتارها نیازمند مباحث قرائتی درباره ماهیت فرد و جامعه و نسبت میان این دو اس

به فراخور جهان میانمتفکری  تقریر ویژه  بینی خود نسبت خاصی  آن  بر اساس  و  از  فرد و جامعه تصویر کرده  ای 

غبطه، حسد و تواضع و تکبر و حسن  (.  Porter and Wood, 2021: 213)  اخالق فردی و اجتماعی ارائه کرده است 

با    تنهاهمه از مسائلی است که    مانند آن،ظن و عدالت و جور و عفت و سخاوت و   در اجتماع و برخورد انسان 

بود خواهد  همراه  اخالق،  منهای  انسان  با  اجتماع،  منهای  انسان  بنابراین،  دارد؛  مفهوم   Keller and)  دیگران، 

Leerssen, 2020: 224 ).  شمرده فردی  اخالق  از  مهمتر  را  اسالمی  اخالق  مسلمان،  متکلمان  از  نیز  شماری  و  اند 

میان   واضحی  تفکیك  که  نمیمعتقدند  اجتماعی  و  فردی  »اخالق  شد:  قائل  اینتوان  عین  در  ما  عقیده  باید  به  که 

اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذایل اخالقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد، چنان نیست که این مسئله  

ورد یك انسان تنها نیز  عمومیت داشته باشد، زیرا بسیاری از مسائل اخالقی هستند که فقط جنبه فردی دارند و در م

راه رسیدن    کامالً صادق است؛ مثالً، صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها، استقامت و تنبلی در

پایان او و امثال  های بییك فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمت

تواند  می.  انداند و جزء فضائل یا رذایل اخالقی شمردهکتب اخالقی از آن بحث نموده   این امور که علمای اخالق در

جنبه فردی داشته باشد و درباره یك فرد که زندگی کامالً جدا از اجتماع دارد نیز صدق کند، ازاینجا تقسیم اخالق به  

تری در علم  ق اجتماعی وزنه سنگینگردد، ولی ناگفته پیدا است که اخالاخالق فردی و اخالق اجتماعی روشن می

آن دور می بر محور  بیشتر  انسان  دارد و شخصیت  قابلاخالق  نیز سهم  اگرچه اخالق فردی  توجهی در مورد  زند، 

 (. 31  - 29: 1398)مکارم شیرازی،   .«خود دارد

 رویکرد سیاسی و غیرسیاسی 

مستقیم   اشاره  از:  است  عبارت  غیرسیاسی  و  سیاسی  مسائل  از  از  مقصود  اعم  کشور،  اجرایی  امور  مبحث  به 

رویه و  تشکیل  مبانی  حکومتی،  آن ساختارهای  در  موجود  والیتهای  موضوع  معنا  این  به  امامت،  ها.  و  امت  فقیه، 

معروف و نهی از منکر، جهاد، مبارزه با طاغوت، استکبارستیزی و امثالهم ازجمله موضوعات سیاسی به شمار  امربه

رومی این  بررسی  دارای  روند.  کشورمان  حاضر  حال  تا  مشروطه  انقالب  از  پس  که  است  مهم  ازآنجا  یکرد 

ناپذیر از  ای و اساساً در رسانه، سیاست بخشی تفکیكفرازوفرودهای بسیار در امور سیاسی بوده است. »در هر جامعه 

 (. Fukuyama and Grotto, 2020: 204فرایند است« )

 تبشیر و  تنذیر رویکرد 

شناختی رسانه، تزریق امید و شادی و یا برعکس، ترویج ترس و وحشت، از رویکردهای کالسیك در  روان در اصول  

، دو عامل نیرومند  و تبشیر  تنذیری اسالمی،  مایه(. در درونBarberá, 2020: 36رود )ای به شمار میهر نوع خطابه
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در سایه    جهان است.  بختی در هر دوخوش  ها ویابی به فضیلتسوی سعادت و دستروانی برای حرکت انسان به

کس که از مقام پروردگارش ترسید و خود آن  فرماید:که خداوند مییازد، چنانهای باالدست می، انسان به مقامتنذیر

بازداشت، بهشت از آن اوست« نبوی  از آموزه  1. را از پیروی هوای نفس  باید  برمیچنین  های  آید که مؤمن همواره 

اگر اندازه رحمت خدا را  »:فرمایدمی  اسالم )ص( در همین زمینه  پیامبر  صفت بیم و امید قرار داشته باشد.  میان دو

و جز اندکی عمل نخواهید کرد و اگر اندازه خشم خدا    خاطر خواهید شد(و آسوده بدانید، بر آن تکیه خواهید کرد )

 .2«یابیدرا بدانید، خواهید پنداشت که هرگز نجات نمی

این راستا،   از مهمدر  آثار  یکی  بازمی  تنذیرترین  از گناه  را  انسان  بر    نا خائف  دارد.آن است که  ناظر  را  همواره خدا 

انسان در پرتو این احتیاط و توجه، در    آالیند.رو، فطرت پاک خود را به گناه نمیازاین  دانند.احوال و رفتار خود می

های  تواند او را از نعمتانسان مؤمن معتقد است که خداوند می  کند.ر تن میقیامت، لباس امنیت و آسایش ابدی ب

هرگاه این  ر است.  و تبشی  این اعتقاد، منشأ ایجاد تنذیر  تواند او را محروم کند.مند سازد و میدنیوی و اخروی بهره

باید به او امید بست و از او    چیز دست خداست و تنهابرد که همهاندیشه، در قلب انسان راسخ شود، انسان پی می

یك بر دیگری  ی مؤمن با هم مقایسه شود، هیچو تبشیر  تنذیرهرگاه    باید متعادل باشند.  و تبشیر  تنذیرالبته    هراسید.

، ناامیدی از رحمت  تبشیرنقطه مقابل    در نقطه مقابل یکدیگر قرار ندارند.  و تبشیر   تنذیرکه    گفتنی است  چربد.نمی

 .آیند، امنیت کامل از عذاب و کیفر الهی است که هر دو از گناهان بزرگ به شمار میتنذیرنقطه مقابل خداست و 

 های اقناع اندیشه کاربست

دسته مقوله  چند  به  غیرکالمی  و  کالمی  کاربسترفتار  که  است  شده  زمره  بندی  در  انگیزش  تولید  و  اقناعی  های 

فیزیکی ظاهر  و  کالمی  حرکت ،  3رفتارهای  و  حرکتی  چشمی 4اشاره  رفتار  و  چهره  آوایی 5،  رفتار  فضا 6،  لمس 7،   ،

ای  (. اگر سخنرانی را مجموعه97:  1399آیند )ریچموند،  شمار میاز رفتارهای غیرکالمی به  10و زمان   9، محیط 8کردن

خود را به هم پیوند    های مختلفی اجزایصورتتواند به  متشکل از چند واحد سخن بدانیم، هر واحد از سخن، می

(. بر اساس هدفی که از یك  Benkler, 2021: 46گیرند )در نظر می 11ها را یك کاربست دهد. هر کدام از این صورت

کنند. به ها را به دو قسمت اقناعی و احساسی تقسیم می رود، کاربستواحد سخن و یا مجموعه سخنرانی انتظار می

-های اقناعی، باعث تولید انگیزش نیز هستند و کاربستاس، هر یك از کاربستدلیل تأثیرات متقابل اندیشه و احس

اندیشه می نیز باعث اقناع  تر است و شوند؛ اما در بعضی جنبه اقناع و در برخی جنبه احساس قویهای احساسی 

 (. Wittenberg and Berinsky, 2020: 19کنند )ها نامگذاری می ها را بر اساس وجه غالب آنرو کاربستازاین

 
  نازعات: 40 و 141

2  ِ ََّکْلتُم َعلَیها َو ماَعِمْلتُم إاِله قَِلیالً َو لَو تَعلَُمون قَْدَر َغَضِب ّللاه ِ الَت   لََظنَْنتُْم بِأَن التَنُجوا؛لَْو تَْعلَُموَن قَْدَر َرحَمِة ّللاه
3 Physical Appearance 
4 Gesture and Movement 
5 Face and Eye Behavior 
6 Vocal Behavior 
7 Space 
8 Touch 
9 Environment 
10 Time 
11 Engagement 



 83... سیاسی  -سنتی  های رسانه  رویکردشناسی

 

بر اجرای مهارت های کالمی و کاربست تنها  یا احساسی تکیه نمیدر بافت یك سخنرانی،  اقناعی  شود، بلکه  های 

رود توان گفت انتظار می(. در این زمینه، میFowler, et al, 2020: 112های غیرکالمی نیز تاثیر فراوان دارند )مهارت

 های زیر را ارئه دهد: ای از ویژگیمجموعه که سخنران برای مخاطبان خود، 

 دارای دانش رفیعی باشد؛  .1

 بیان و اصطالحات قابل فهم داشته باشد؛  .2

 دهی در گفتار )انسجام در کالم(  برخوردار باشد؛ از نظم و سازمان .3

 واجد صالحیت، صمیمی و پرشور باشد؛  .4

 جذاب و دوست داشتنی باشد؛  .5

 (. Jennings, 2021: 59) توانایی برقراری ارتباط داشته باشد .6

 تحلیل  و  ها و تجزیهیافته

 الف( محسن قرائتی

نسبت به وعاظ گذشته و معاصر خود ایجاد همین نوآورى در درون   قرائتی االسالم  هبى شك ویژگى بارز منبر حج 

 :توان چنین یاد کرد. ابعاد این نوآورى را میاست متن و سبك منبر بوده

 پسند طبعی و طنز فعال، حکیمانه و عامهشوخ .1

 پیراستن منبر از بیان مطالب خرافه آمیز و بى حاصل و مبارزه با عوام زدگى؛ .2

 اخالقى و تربیتى با استفاده از احادیث موثق از معصومین )ع(؛ طرح مسائل   .3

 طرح مسائل اجتماعى و تربیتى مورد ابتال و انتقاد از انحرافات اجتماعى و اخالقى جامعه؛  .4

 ها و عملکرد دولت مردان وقت؛انتقاد شدید از برنامه .5

 پرهیز از بیان مطالب تفرقه آمیز مذهبى و دعوت همیشگى مردم به وحدت؛  .6

 ؛ های دینیتلفیق طنزهای جذاب و مودبانه همراه با بیان آموزه .7

 دفاع از کیان روحانیت و تبعیت از خط مرجعیت؛  .8

 شهامت و شجاعت اخالقى در بیان مطالب انتقادى در عین رعایت نزاکت  .9

 ی تلویزیون و رکوردار سخنرانی در این رسانه ی حداکثری از رسانهاستفاده  .10

کار طلبگی،   آغاز  اندیشه  در  کرد؛ چراکه  دین حمایت  عالمان  از  باید  که  بود  دریافته  دوراندیشى  و  با حزم  قرائتی 

اسالم منهاى روحانیت پى آمدهاى سوئى به دنبال خواهد داشت و تحقق آن را از آرزوهاى رژیم شاه مى دانست و  

کم مردم را از روحانیون جداساخته و کنترل مساجد  نگران این بود که رژیم تحت پوشش اسالم منهاى روحانیت کم  

 .و منابر باید بر عهده روحانیون باشد را در دست گیرد. ازاین رو معتقد بود که امور مساجد

 رویکردشناسی منبر قرائتی

-تخته سیاه استفاده میجای منبر از  از منظر گفتمانی، محسن قرائتی سه ویژگی متمایز در قیاس با باقی منبریان دارد: الف( به 

  سیاقسبك و  (.  2:  1396جای گریاندن، خنداندان مخاطبان و ج( مخاطب فعال نیز کودکان و نوجوانان )قرائتی،  کند؛ ب( به

نسبت به روش منبر معاصران و قدماى خود توجه به مسائل و حوادث سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و    قرائتیاالسالم    همنبر حج
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صورت انتقادهاى سیاسى و اجتماعى در همه منابر ایشان  این توجه و هوشیارى نسبت به مسائل یاد شده به.  اخالقى جامعه بود

دیده می بدین سو  بیست  دهه  آغاز  اخالقى،  از  انحرافات  فرهنگى،  و  فکرى  باختگى  از خود  و  زدگى  با غرب  مبارزه  شود: 

هاى انتقادى منبرهاى ایشان از  جمله زمینه  قامات به مردم ازاجحاف و ستم مأموران دولتى و م  ،جریان الحادى در جامعه، رشد

سیاسى و اجتماعى ایشان مورد تأیید کامل  های  دیدگاهها و  رىیگ ها، موضع در طول این سال .  است   به امروزتا    60آغاز دهه  

ده بسیار از آیات و روایات،  توان گفت  قرائتی به دلیل استفاگرفته است. لذا در یك نگاه میمراجع وقت و علماى کشور قرار  

منابر خود بوده   ایشان دارای رویکرد سیاسی در  نیز  یا غیر سیاسی  به متن داشته و در حوزه رویکرد سیاسی  استناد  رویکرد 

است. تحوالت خاص دوران ایشان و سیر مبارزاتی ایشان گویای این مطلب است. قرائتی در حوزه اخالق نیز رویکردی مبتنی  

به  اج   بر اخالق با رویکردشناسی وی نسبت  ارتباط  در  تبشیرتماعی داشته است.  آنتنذیر و  با  از خالل مباحث  که می،  توان 

  تبشیردر یك منبر را یافت اما کلیت مباحث ایشان با رویکردی تبشیری است و غلبه    تنذیر و تبشیرایشان رعایت تعادل میان  

-مفاهیمی مانند »بهشت؛ لذت نماز، کار نیك، کوشش در کمك به هم  بر تنذیر در موضوعات ایشان روشن است از جمله در

رویی مومن« که به  خلقی و خندهی اطهار، خوش صراط مستقیم، رحمت خداوند، اخالق نیك پیامبر و ائمه  نوع، تجسم اعمال،

 های وی تکرار شده است. فراوانی در سخنرانی

 های اقناع اندیشه کاربست 

مخاطبین خود    قرائتیعنوان یك منبر به قطع و یقین یك نگاه عوامانه و عامه پسند نیست.  ی تلویزیون بهبه رسانه  قرائتینگاه  

گمارد و در این راه از  همت بسیار می اند، لذا برای اقناع اندیشه ایشانداند که برای شناخت به پای منبر او آمدهرا انسانهایی می

خوبی شناخته و محضر اساتید بزرگی را دیده است و از همه  کند. وی که اسالم را بهفاده میسرمایه دانش روز خود نیز است

پشتوانهمهم اینکه  میتر  دارد،  را  )ره(  خمینی  امام  حضرت  و  مطهری  مرتضی  چون  بهای  دینی  تواند  مباحث  درباره  خوبی 

شر و  دوره  آن  مطرح  مباحث  به  ای  اشاره  خود  خاطرات  در  وی  کند.  رسانهاستدالل  نبود  و  افکنی  شبهه  برای  ایط  هایی 

ایشان کامالً آگاه   های اعتقادی مردم را اساسی بر می شمارد.  پاسخگویی دارد و پاسخگویی به شبهات برای استوار نمودن پایه

افی، حزب  های خر، مقابله با اندیشهکردهای فرهنگ و تربیت را مطالعه میبه زمان و به روز بودند و جدیدترین آثار حوزه

ازاین نشان  و...  ازاینتوده  دارد.  وی  تجزیهرویکرد  کاربست  داشتن  ضمن  قرائتی  با  رو،  مقابله  برای  منبرهایش،  در  وتحلیل 

 های ضد اخالق دارد.گزیند و سعی در رفع شبهات جریانهای معارض، کاربست نقد و بررسی را بر می اندیشه

 های تولید انگیزش روش 

و  مزیت   از لهجهظرفیت ها  حفظ  قرائتی،  آنهای  آمیختن  و  کاشانی  فارسی    اب  ی  و  است زبان  بیانات  و  کلمات  از  استفاده   .

مجموعه  ارزیابی،    یكدر  باشد.  شد برای مستمعین جذاب و شیرین  باعث می  ی کاشانیبا لهجه  جمالت رسا و دقیق فارسی

ی تلویزیونی در جمهوری اسالمی ایران دانسته شده که  پسندترین برنامهترین و همگانهای قرائتی به عنوان پرمخاطب سخنرانی

 .(1: 1398طیف وسیعی از اقشار مردم را به خود جذب کرده است )روحبخش، 

بازاری در منبر  ترین طنزهای کوچهترین و حکیمانهقدرت تهییج قرائتی تنها در موضوعات مورد اشاره وی نبود، وی از مودبانه

استفاد میخود  میه  سخن  فصیح  بسیار  و  میکرد  ترکیب  او  منعطف  و  نرم  صدای  و  طنزآلود  بیان  با  مهم  این  و  گفت.  شد 

سخنرانی به  بسیاری  میجذابیت  وی  میهای  لذا  تولید  داد؛  برای  وی  روش  »ادبی  انگیزشتوان  روش  دو  از  ترکیبی  و    «را 

 دانست.  «ای»موعظه

 شناسی منبرمخاطب 

برای قشر کودک    عنوان سخنگوی روحانیت توان بهآید، وی را میمیهای قرائتی بردرون متنی سخنرانیهمانطور که بررسی از  

رو  این رویه نیز بیشتر تاثیرپذیرفته از شغل اجرایی وی در آغاز انقالب در نهضت سوادآموزی است. ازاین تلقی کرد. و نوجوان
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های سنی  سال و سپس، بزرگساالن با طیف  15-10نان در طیف سنی  ی اول نوجواباید گفت مخاطبین اصلی قرائتی، در وهله

هایی نیز برای دانشجویان داشته است که به مباحث  مختلف است. این نکته را نباید از خاطر دور داشت که قرائتی سخنرانی

 شده است. صورت عمومی و برای مخاطب عام بیان میاسالمی و اخالقی به

 ارتباطات غیرکالمی
ای که متمایز از سایرین و هم  ی ویژه و زیر حجت االسالم قرائتی است. لهجهمشخصه غیرکالمی در ایشان، لهجه  مهمترین

پرداخته است. جدول زیر، مجموع رویکردشناسی  های ایشان بوده و بسیار پرحرارت و با لحنی دلچسب به ایراد سخن میدوره

 های محسن قرائتی را نشان داده است. سخنرانی

 االسالم قرائتیهای موردبررسی منبر حجت بندی مؤلفهجمع .2 جدول

 کم   متوسط زیاد  زیرمحور  محور  ردیف

   + استناد به متن رویکرد  1

 +   برداشت از متن  2

   + سیاسی   3

 +   غیرسیاسی   4

 +   اخالق فردی   5

   + اخالق اجتماعی   6

 +  + تنذیر  7

   + تبشیر  8

   + وتحلیلتجزیه اندیشه کاربست اقناع   9

 +   تقسیم و تنظیم   10

 +   طرح مسئله و تبیین  11

   + نقد و بررسی   12

  +  داستانی  انگیزش روش تولید    13

   + ادبی  14

 +  + ای موعظه  15

 +   حماسی  16

  +  عام مخاطب  17

   + خاص  18

   + مرد   19

 +   زن  20

   + جوان   21

  +  بزرگسال   22

   + سیاسی   23

 +   غیرسیاسی   24

 +   آوای بم  ارتباطات غیرکالمی   25

   + آوای زیر   26

   + رفتارحرکتی آزاد   27
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 +   رفتار حرکتی نمایشی  28

   + چهره افشاکننده   29

 +   چهره خوددار   30
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 ب( ناصر رفیعی محمدی 

 رویکردشناسی منبر 

و   آیات  از  اینکه  با  رفیعی،  میناصر  بسیار  استفاده  به  روایات  بلکه  نیست،  استنادات  برپایه  او  منبر  اساس  اما  کند 

های از دین نسبت به طرح موضوعات  نماید و بیشتر بر اساس برداشتفراخور موضوع از آیات و روایات استفاده می 

عمومی این است که ایشان را  کند. رفیعی برخالف تصور عمومی رویکرد سیاسی زیادی داشته است؛ تصور  اقدام می

با مباحث سیاسیبا مباحث اخالقی می  اما این واعظ شهیر مباحث سیاسی زیادی دارد. رفیعی رویکرد ؛  شناسند نه 

ای بر مباحث اجتماعی عام و روزمره مردم دارد؛ به روز بودن و  اصالح اخالق اجتماعی مردم را داشته و تأکید ویژه

برای   وی  مباحث  بودن  سخنرانیملموس  از  میمخاطبین،  استخراج  رفیعی  متعدد  کنار های  در  موضوع  این  گردد. 

 ویژه سبك زندگی جوانان، پوشش دختران جوان، نشان از اهمیت این موضوع دارد.تحوالت اجتماعی به

تگیری از  ای نیز داشته است، دس های اجتماعی گستردهرفیعی در کنار منبرهایی که با موضوع اجتماعی داشته، فعالیت 

بیمارستان المنفعه، حضور در  ... گوشهمستمندان، انجمن امور خیریه و عام  های اجتماعی وی و  ای از فعالیتها و 

اهتمامش بر اصالح اخالق اجتماعی جامعه است. حفظ حقوق والدین، همسایگان، حفظ حدود شرعی روابط محرم  

ازجمله  ... و  حالل  ارتزاق  و  کسب  خمر،  شرب  نامحرم،  هست  و  موضوعات  به    این  داستان  خالل  در  بیشتر  که 

 گردید.مخاطبین ارائه می

گفتارهایی  ی آن بیشتر در پارهتبشیری توجه بیشتری نشان داده است و جنبه  تنذیررفیعی برخالف قرائتی، به جنبه  

 ی ظهور امام عصر )عج( و اصالح امور توسط وی متمرکز شده است.درباره

 دیشه های اقناع انکاربست

پردازد و از چرایی  هایش به طرح مسئله میشناسیم، وی در خالل داستانهایش بر منبر میرفیعی را بیشتر با داستان

های مطرح  کند. از پُربسامدترین پرسشبرخی امور پرسش نموده و سپس نسبت به تبیین و پاسخ به پرسش اقدام می

وکارها  حجای رواج یافته؟ چرا کسبعفتی و بیه است؟ چرا بیشده از سوی رفیعی، این است که چرا گناه زیاد شد

و تبیین وی دارد. رفیعی    شود؟ که نشان از رویکرد طرح مسئلهبه حرام افتاده است؟ چرا حقوق والدین رعایت نمی

عی  بندی موضوعات، سکند و با دستههای خود از کاربست تقسیم و تنظیم استفاده می همچنین در برخی از سخنرانی

 در تفهیم روان مباحث دشوار به مخاطب عام دارد.

 های تولید انگیزش روش

گذارد. گویی حماسی میاالسالم رفیعی با صوت پرشور و هیجان انگیزی که دارد، اساس کار خود را بر داستانحجت

های رفیعی بیش از  ی سخنرانیبیشینهدادند، اما  دقیقه انجام می  40تا    30ها مراسم خود را طی  بااینکه بیشتر منبری

و ذکر حضرت صاحب الزمان )عج( و بسیار پرشور و خروش    های وی با مدح یك ساعت است. معمول سخنرانی
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شود؛ به دیگر سخن نیمی از منبر رفیعی تولید  یابد و به ذکر توسل ختم میگردد و سپس با داستان ادامه میآغاز می

های وی و نو بودن این  دهد. حجم داستانخوبی انجام میخوانی است و این مهم را بهانگیزش مردم به وسیله روضه

میداستان آنچنان  مردم،  برای  میها  نامگذاری  شده،  نقل  داستان  مبنای  بر  را  منبر  اساس  مردم  برخی  که  کنند. شود 

سخنرانی تیتر  به  بهنگاهی  و  مجازی  فضای  در  که  رفیعی  وهای  به  فشرده  الواح  میصورت  یافت  نشان  فور  شود، 

ها بر اساس داستان گفته شده است، اما با دقت در مباحث آن سخنرانی این نکته به  دهد که نامگذاری سخنرانیمی

 آید که وی در خالل همان داستان موضوعات خود را به پیش برده است.دست می

 شناسی منبر مخاطب

خاطب عام داشته است و مخصوص قشر و گروه خاصی نبوده  منبر رفیعی، بنا بر شواهد موجود و نقل حاضرین، م 

به بحث مهدویت و به ایشان  توجه  اما  از راهاست؛  تبدیل به  خصوص پس  تهران، منبرهای رفیعی را  اندازی مهدیه 

کند. این موضوع تفاوتی بین زن و مرد بودن  پاتوقی برای مخاطبان خاصی که به دنبال این موضوع هستند، تبدیل می

بنا بر شرایط موجود آن روز، حضور مردان نسبت به زنان بیشتر است؛ اما مخاطب  مخاط بین هم ندارد، هرچند که 

سخنرانی در  میرفیعی  مردان  هم  و  زنان  هم  قشر  هایش  تشکیل  و  رفیعی  منبرهای  پای  در  جوانان  حضور  باشند. 

که در خالل داستان گویی رفیعی، نکات  های مخاطبین رفیعی است؛ جوانانی  جدیدی از مذهبیون انقالبی از ویژگی

سوی رسانه  های سالم در آن دوران، جوانان را بهدهند. نبود رسانهکنند و آن را نشر و بسط میسیاسی را برداشت می

بهمنبر سوق می بهنوعی هویتدهد و همانجا است که ایشان  با مظاهر فساد و  خصوص  یابی در غیریت و ضدیت 

 رسند.یهای نوظهور م رسانه

 ارتباطات غیرکالمی 

شود. وی با ای برخوردار است، آنچنان ایشان با صدای بم و آرام شناسایی می حجت االسالم رفیعی از صدای ویژه

ها( در برخی  های حکومتی )از جمله مسئولیت در نهاد نمایندگی رهبر انقالب در دانشگاهتوجه به داشتن مسئولیت 

ماز سال تا لحنی  داده است. جدول زیر،  ها، کوشیده  تمیز  از دیگران  را  ارائه دهد که وی  به خود  متایز و منحصر 

 دهد. رویکردشناسی ناصر رفیعی را نشان می
 االسالم رفیعیهای موردبررسی منبر مرتبط با حجت بندی مؤلفه. جمع3جدول 

 کم متوسط  زیاد زیر محور محور ردیف

  +  استناد به متن  رویکرد  1

  +  برداشت از متن   2

   + سیاسی   3

  +  غیرسیاسی  4

 +   اخالق فردی   5

   + اخالق اجتماعی   6

   + تنذیر  7

  +  تبشیر   8

 +   وتحلیل تجزیه کاربست اقناع اندیشه   9

   + تقسیم و تنظیم   10

  +  طرح مسئله و تبیین   11
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 +   نقد و بررسی   12

   + داستانی  انگیزش روش تولید   13

 +   ادبی   14

 +   موعظه ای   15

   + حماسی  16

   + عام  مخاطب   17

  +  خاص   18

   + مرد   19

  +  زن  20

   + جوان   21

  +  بزرگسال   22

   + سیاسی   23

  +  غیرسیاسی  24

   + آوای بم  ارتباطات غیرکالمی   25

 +   آوای زیر  26

   + رفتارحرکتی آزاد   27

 +   رفتار حرکتی نمایشی   28

   + افشاکنندهچهره   29

 +   چهره خوددار   30

 +   نگاه مستقیم   31

   + حذف نگاه  32

 گیری نتیجه

-ویژه پس از پدیدار شدن شبکهها، بهبا افزایش امکان دسترسی به اطالعات از سوی اکثریت  جامعه و تحول رسانه

اندازه تا  سنتی  ارتباطی  مقوالت  اجتماعی،  شدند.  های  چالش  دچار  زیادی  بروز ی  دلیل  به  چالش  این  از  بخشی 

فناوری و  ارتباطی جدید  تغییرات ماهوی در زیست  فضاهای  به سبب  نیز  ارتباطی است و بخشی دیگر  نوین  های 

های جدیدتر رخ داده است. در واقع، هم از منظر ابزار و هم از منظر مخاطب، تحوالت زیادی رخ داده اجتماعی نسل

پای این تحوالت با  ای در ایران نیز همهای ارتباطی و رسانهترین شیوهوان یکی از سنتی است. در این میان، منبر به عن

های اجتماعی نتوانسته است منبر را کامالً به حاشیه براند،  اند. با اینکه ظهور و بروز شبکههایی مواجه شدهدگرگونی

رویکردهای منبر را متحول ساخته است. گرچه شمار زیادی  ی زیادی  اما برآیندها و پیامدهای اجتماعی آن، تا اندازه

های پدید  ی خود، توجهی چندانی به تغییرات اجتماعی و دگرگونیمشی سنتی و بنیادگرایانهاز منبریان، با حفظ خط

نادیده    دهند، اماهای سنتی خود به کار ادامه میچنان با رویهی مخاطبان، همآمده در زیست فردی، جمعی و نیز ذائقه 

تواند  هایی است که می های میدانی و عدم انعکاس آن در منبرها، از جمله چالشگرفتن تحوالت اجتماعی و واقعیت

ی  های انتقالی از منبر را با ا ختالل مواجه کند. با توجه به اهمیت منبر به عنوان یك رسانهدستیابی به هدف غایی پیام

های  ویژه سیاسی در ایران دارد، پژوهش حاضر به رویکردشناسی گفتمانبهسنتی که کارکردهای مختلف اجتماعی و  

های آنان در سطح ملی است، دو تن  ی نفوذ پیامتولیدی در منبریان معاصر پرداخت. از میان منبریان معاصر که دایره

نام کبه  محورها،  رویکردها،  مانند  مقوالتی  تا  شدند  انتخاب  رفیعی  ناصر  و  قرائتی  محسن  اقناع  اربستهای  های 
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نحوه نشانهاندیشه،  نیز  و  مخاطبان  انگیزش، طیف  تولید  آنی  در  غیرکالمی  ارتباطات  نتایج  های  شود.  ها مشخص 

توان از منظر گفتمانی، به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین منبری در تولید انگیزش،  نشان داد که محسن قرائتی را می

رویه اندیشه،  و  اقناع  تبشیری  گفتمانهای  رویکردشناسی  دیگر،  از سوی  نظر گرفت.  در  مخاطبان  منبری  تنوع  های 

حماسی، به سوی جذب طیف جوان حرکت کرده است  -های ادبیناصر رفیعی نیز نشان داد که وی با کاربست شیوه

آن جوانان،  اجتماعی  و  اخالقی  مسائل  بیشتر  تاکید  با  برجستهو  با  رویههم  متسازی  نوعی  انذاری،  بافت  های  و  ن 

رسد که متون  نظر میهم رفته، اما بهاستاندارد را ترویج دهد که متناسب با جایگاه اجتماعی و سیاسی اوست. روی

از گفتمان اتخاذ  نوعی  تولیدی در منبرها  های پیچیده و چالشی موجود در جامعه در حال فاصله گرفتن است وبا 

شود.  ویژه طیف جوان، غفلت میهای متنوع مخاطبان و بهاختن ذائقهکارانه، از به رسمیت شن محافظه-رویکرد تدافعی

 های منبر معاصر است.مایهغفلت مزبور، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رویگردانی نسل جدیدتر از درون

 منابع 

 . سیما و مرکز تحقیقات صدا یون، تهران: های سنتی تا تلویزها و دین: از رسانهرسانه(، 1396)  ناصر، باهنر

 (، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.)ره ینیرسانی در نهضت امام خم شبکه پیام(، 1397بخش، رحیم )روح

( پی  ویرجینیا  ژیال  1397ریچموند،  و  موسوی  سادات  فاطمه  ترجمه  فردی،  میان  روابط  در  غیرکالمی  رفتار   ،)

 عبداهلل پور، تهران: نشر دانژه.

 .مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن : انتشاراتنور، تهرانتفسیر   (،1393) قرائتی، محسن

( پل  نظریه1396کوبلی،  مطالعات  (،  پژوهشکده  تهران:  شاقاسمی،  احساس  ترجمه  سوم(،،  )جلد  ارتباطات  های 

 فرهنگی و اجتماعی. 
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Abstract 

In line with the increasing developments in the field of media and especially with the dominance of 

social networks, attitudes and social life have also changed. The collection of these developments has 

challenged traditional tools and media and highlighted the need to adopt transformational approaches 

and approaches appropriate to the current social situation. For example, the pulpit, as a traditional 

media network that has social, cultural and especially political functions, faces challenges with the 

epidemic of virtual networks and structural and behavioral changes in Iranian society. Is. Considering 

the institutional and functional importance of the pulpit in the political and social field of Iran today, 

the present study has explained and approached the pulpit media approach in contemporary times. For 

this purpose, using the research process method, to analyze the discourses produced by two 

contemporary pulpits, including Mohsen Gharaati and Naser Rafiei, and to examine the approach of 

persuasion applications, methods of generating motivation and their audience has done. The results 

showed that political discourses, social ethics as well as narrative applications are the most important 

persuasive and motivational applications and the youth spectrum considered as the most prominent 

examples of rhetoric. From an epistemological point of view, given the generational changes in the 

youth spectrum and the dominance of social networks, it seems that the persuasive and motivational 

uses of the pulpits need serious consideration. 
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