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  چكيده
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هـاي   يژه شخصـيت و بهجاكه مستند اجتماعي از وجود شخصيت  آناز. متناسب ايجاد كرد
شخصيت  بايدكند،  يمشخصيت استفاده  ةكه مستندساز از مقول زمانيجويد،  يبهره مواقعي 

در و  بدهـد ارجـاعي  هاي معـروف و منكـر    يامپكه به  كندانتخاب و روايت ي ا گونه بهرا 
در  ،بنـابراين  كنـد. نـدادن منكـر ايجـاد     معروف و انجام دادن انجام برايمخاطب انگيزشي 

و بـا روش  گردآوري ها  يافته با خبرگان، دادهساختار نيمه ةمصاحبازطريق  ،پژوهش حاضر
ي مـؤثر در انتخـاب و   ها مؤلفهين تر مهماست و سازي تحليل شده  تحليل مضمون و گويه

يند امر به معروف و امنظور اجراي صحيح فر ي اجتماعي بهمستندها هاي روايت شخصيت
نظيـر زنـدگي    ييهـا  يژگـ يومعمـولي بـا    يانتخـاب فـرد   ماننـد ( نهي از منكر در رسـانه 
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  مقدمه. 1
كه حق دارند از دولت  گونه همان مسئوليت اجتماعي، ةطبق نظري ،جوامع امروزي در ها رسانه

به نيازهاي  گويي پاسخ و منافع ملي و درقبال مصالح مسئوليتي نيز ،ساير نهادها انتقاد كنند و
كه  استيازهاي هر جامعه رشد و تعالي ن ينتر مهميكي از . )1389زاده  رند (مهديجامعه دا

به معـروف و   به دستورالعملي اشاره دارد كه با نام امر آنتحقق منظور  گفتمان دين اسالم به
مسئوليت اجتماعي  بنابر اسالمي ةدر جامع ها رسانه ينبنابرا .نهي از منكر شناخته شده است

هـاي   از ميـان گونـه   .كننـد د استفاده ي خوها برنامهدر توليد  فرايندخود وظيفه دارند از اين 
چه درادامه توضيح خواهيم داد،  علت آن به ،اجتماعي مستندتلويزيوني)، ( يساز متنوع برنامه

ايـن   امـا  دارد،امر به معروف و نهي از منكـر   فراينددر اجراي صحيح  اي بالقوههاي  يتظرف
مكتوب و مـدوني   ةنام يوهش آن تحققاستفاده قرار گرفته است و براي   موردتر  ها كم ظرفيت

اجتماعي  اركان مستند يكي از. كه محصول پژوهشي متمركز در اين حوزه باشدوجود ندارد 
 ،شخصيت در مستند اجتماعي با سينماي داستاني تفـاوت دارد  است. البتهوجود شخصيت 

 يـد جو يفضـايي واقعـي بهـره مـ     و ،واقعـي  يواقعي، مضـمون  ياز شخصيت مستندساززيرا 
ي هـا  مؤلفهين تر مهماصلي تحقيق حاضر شناخت  ةمسئل ،ينبنابرا .)1387 بطي جهرميضا(

 فرايندمنظور اجراي صحيح  ي اجتماعي بهمستندهاهاي  يتشخصمؤثر در انتخاب و روايت 
  ي از منكر در رسانه است.نه امر به معروف و

  
  پژوهشاهميت و ضرورت  .2

 اي صـورت  هـاي گسـترده   اي پـژوهش  رسانههاي  كه براي توليد برنامه ،در دنياي امروز
تأثيرگـذاري بـر    منظـور   بـه رود كه براي توليد مستند اجتماعي  چنين انتظار مي ،گيرد مي

حـائز  زمينـه  ژوهش در ايـن  پ ،بنابراينشود. برداري  ههاي علمي بهر مخاطبان از پژوهش
مسـتند اجتمـاعي از    سـازي،  هـاي برنامـه   درميان انواع قالب ،ديگر سوياز. است اهميت

ي از بـردار  بهـره براي ، اما يند برخوردار استادر اجراي صحيح اين فر اي بالقوهظرفيت 
را در انتخــاب و روايــت  مستندســازكــه هــايي  مؤلفــه جــاي خــاليهــا  يــتظرفايــن 

كند يي نما  راه امر به معروف و نهي از منكر يندامجري فرهاي مستند اجتماعي  شخصيت
شـناخت  ، با بنابراين ضروري است اين پژوهش انجام شود تا .شود يم شدت احساس به

اجـراي صـحيح ايـن    مسـتندهاي اجتمـاعي در    ةهاي بالقو از ظرفيتهاي يادشده،  مؤلفه
  .شودبرداري  يند بهرهافر
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  تحقيق ةمرور پيشين .3
را  »منكـر  از نهـي  و معروف به امر ارتباطي تحليل به اي رسانه رويكردي«تحقيقي با عنوان 

ـ  در 1393 بهـار  دري روحـان  محمدرضاو  باهنر ناصر  ةنامـ  فصـل  درپژوهشـي   ةقالـب مقال
در رويكـرد   ،كـه  ايـن با تكيه بر  ،. در اين تحقيقاند كردهمنتشر  ارتباطات ـ فرهنگ مطالعات

 ةجامعـ ابزاري براي بسط نيكي و طرد بدي و تحقق مسئوليت دربرابـر   مسئولْ ةرسانديني، 
ارتباطـات   فراينـد امـر مـذكور در    شـدن  مطـرح چگونگي  درخصوصپرسشي  ،ديني است
 در. اسـت   امر به معروف و نهي از منكر ارائه شـده  ةضيفري و با محوريت ا رسانهجمعي و 
 منزلـة  بهامر به معروف و نهي از منكر  به ابزار و منزلة بهپژوهش به رسانه رويكرد اين زمينه 

. كنند يمو نقشي تبليغي در جامعه ايفا  ديگرند  يككه ظرف و مظروف است محتواي رسانه 
ارتبـاط در رسـانه تحليـل و در     فراينديابي به چنين رويكردي  اما در اين تحقيق براي دست

از عناصر ارتباطي مشخص  كيهرو كاركرد  اجزا مدل ارتباطي ياكوبسن زمينه براساساين 
رسـانه بـا    يارتباطي ياكوبسن، اجزاطبق مدل  اسالمي ةرسانبراي تحليل  ،شده است. نهايتاً

بنـابراين   .اسـت   شدهتبيين  ديگر  يكدركنار ي از منكر نه امر به معروف و ةضيفري ها مؤلفه
مبـاني نظـري    موردي از امر به معروف و نهي از منكر ما را درا رسانهاين پژوهش با تحليل 

اجـراي   منظـور   بـه  ي اجتماعيمستندهاهاي  يتشخصي مؤثر در انتخاب و روايت ها مؤلفه
  .دهد ميياري  ي از منكر در رسانهنه امر به معروف و فرايندصحيح 

  
 روش تحقيق .4

ي يلذا رويكـرد پژوهشـي آن نيـز اسـتقرا     ،هاي اكتشافي است تحقيق حاضر از نوع پژوهش
جوي شـناخت  و در جست گر  پژوهشكه  علت آن به ،يزن ها گردآوري داده ةشيو انتخاب شد.

هـاي   يتشخصـ يي مستندسـاز در انتخـاب و روايـت    نما  راهي مؤثر براي ها مؤلفهترين  مهم
ي از منكـر در  نهـ  امـر بـه معـروف و    فراينـد اجراي صـحيح   منظور  بهي اجتماعي مستندها
و رسـانه (مشخصـات كارشناسـان     ،هنر، ديـن  ةكارشناسان حوز ديگر  ازسويو  ،بود  رسانه
موضوع پژوهش  درخصوصمناسبي  افق ديد داراي آمده است) 1 در جدول  مصاحبهطرف 
كارشناسان، روش مصاحبه انتخاب شد. از ميـان   هاياستفاده از نظر منظور  به ،اند بوده حاضر

سـاختار   فقدانسبب  به ،كهبرگزيده شد ساختاريافته  نيمه ةها نيز روش مصاحب انواع مصاحبه
هـاي   دقيـق و تجربـه   هـاي منظم سؤاالت پژوهش و ايجاد فضاي صميمي براي يـافتن نظر 

 مصاحبه صورت دهـد.  فرايندمند را در  دهد تغييرات ضابطه كارشناسان، به محقق اجازه مي
 هـاي و نظر شـود گرفته بهترين اطالعـات اسـتخراج    ي صورتها مصاحبهكه از  آن منظور  به
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منـد برگزيـده شـد و كارشناسـاني بـراي       يري هـدف گ نمونهروش  ،گرد آيدي ا كارشناسانه
ويژگي  .برخوردار باشند ا نيزه يژگيوبرخي بر تخصص از  كه عالوه شدندمصاحبه انتخاب 

 را داشتهو بينش الزم  ،دانش تجربه،پژوهش  ة موضوعحوزدر شونده  كه مصاحبه نخست آن
علمـي دسـت يابـد،    ي منطقي و ها مؤلفهبه مفاهيم و  گر  پژوهشكه  آن براي ،چنين هم .باشد
. موضـوع پـژوهش برخـوردار باشـد     مـورد تحليـل در  و  تجزيـه  ةقوبايست از  يمگو  پاسخ
 گو به مزايا و نتايج سودمند تحقيـق و پـژوهش علمـي در    ضروري است پاسخ ،براين عالوه
و دقيـق   هـاي بـه نظر  گـر   پـژوهش  شـود  مي  دين و رسانه واقف باشد. اين امر سبب ةحوز
 ابـراز بيان مناسب و شهامت الزم براي  داشتن ،ضمن. درشودنائل  ها مصاحبهدر  سوزانه دل

هـاي سياسـي    يـان جربـه   راجـع طرف و نداشتن تعصبات افراطـي   ازيك اظهارنظرعقيده و 
بتوانـد  بايـد  چراكه محقـق   ،گو بود حائز اهميت ديگر براي پاسخ ةديگر دو مشخص ازطرف

  يري خاص باشد.گ جهتگونه  يچه وضبط كند كه شفاف و بدون را ثبت هايينظر
ي كيفي ها پژوهشيري در گ نمونهل آ هايد ةكه معتقد است شيو طبق نظر پاتون ،چنين  هم

زائــد (مــوردي كــه پــس از آن اطالعــات جديــدي    مــوردايــن اســت كــه تــا رســيدن بــه 
پـژوهش،   ةبـه دامنـ   و باتوجـه  )1383 بـورگ  گالو( آيد) به انتخاب ادامه دهيم ينم  دست به

بـراي ايـن كـار     .كـرديم بالقوه عمل كنندگان  پذيري مشاركت رس دستو ، مسئلهپيچيدگي 
با پانزده زمينه  نيدر او نشود جا ادامه داديم كه اطالعات جديدي حاصل  را تا آن ها مصاحبه

 ةبا روش مقايس ها هاي حاصل از آن ، يافتهها مصاحبهپس از اتمام . كرديمكارشناس مصاحبه 
پايش دائمي و  به  باتوجه ،اين ميان در .شدي حاصل ا مقولهدائمي تحليل شد و از اين تحليل 

شـباهت بسـيار زيـاد مضـامين مسـتخرج از       ةواسـط  بهمراجعات فراگردي به مباني نظري، 
 ،ايـن اسـاس   . بـر ياكوبسـن ميـل يافـت   ارتبـاطي  سمت مدل  به پژوهش فرايندها،  مصاحبه
ترغيبي پيام در مدل ارتباطي ياكوبسـن،   كاركردبا  شده  حاصل ةيي مقولقرابت معنا به  باتوجه

 .كرديم گذاري نام اجتماعي مستند شخصيت تأثيرگذار روايت و آگاهانه انتخاب را مقوله اين
ده  در ،يسـاز  يـه گو مضـمون و  تحليـل  روش بـا  ،نيـز  مقولـه  اين با مرتبط مفاهيم درادامه

  .شدبندي  طبقه مقولهيرز

   مصاحبهطرف  كارشناسان مشخصات. 1 جدول
  اي خبرگان رسانه  خبرگان ديني  خبرگان هنري

استادان و منتقدان 
هاي تهران،  ت علمي دانشگاهئاستادان و اعضاي هي  استادان حوزوي  سينما

  (ع) و امام صادق ،عالمه طباطبايي
  تأييد  موردت علمي و دانشجويان منتخب ئاعضاي هي  اي مشاوران فرهنگي نهادهاي رسانه  مستندسازان مجرب
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  ي تحقيقها پرسش .5
 ،اسـت  الـذكر  فوقي مؤثر ها مؤلفهترين  جوي شناخت مهمو در جست گر  پژوهشجاكه  ازآن

ي مـؤثر در انتخـاب و روايـت    هـا  مؤلفهين تر مهمكه  استگونه  يناپرسش اصلي پژوهش 
ي از نهـ  امر به معـروف و  فراينداجراي صحيح  منظور  بهي اجتماعي مستندهاهاي  يتشخص

  .اند كداممنكر در رسانه 
  

  معروف و نهي از منكر  امر به .6
، بـا  شـوند  ميبه اعمال پسنديده و ناپسند اطالق   كه در گفتمان اسالمي ،معروف و منكر

بنابراين براي شـروع   قرابت معنايي دارند.اجتماعي  در علوم ناهنجاردو مفهوم هنجار و 
ـ  )norm( هنجـار  ةكلمـ پـردازيم.   يمـ بحث به تشريح مفهوم هنجار  معنـاي   بـه  يندر الت

 شود آيد كه بدان رجوع مي ا مثالي برميي ،قانون، قاعده مفهوم رو از آن ازاين و ست»گونيا«
 هنجارهـا كه  آمده استچنين  يالمعارف علوم اجتماعةيردا در چنين  هم). 248 :1370 (بيرو
ـ  يي هستند كهنما  راه خطوط هاي فكري يا مدل  ،را يگـران و د خـود  اعمـال  هـا  آن ةوسـيل  هب

 يهنجارهـا  ،يگـر دمنظـر  از .)Kuper 1985( يمكنـ  مـي يـابي   فكري، كنتـرل و ارزش  ازلحاظ
 شـده   يرفتـه اي پذ در جامعـه  كه انديشه و عمل و رفتار هاي شيوهاجتماعي عبارت است از 

 .)713 :1370 (ساروخاني يردپذ شدن فرد تحقق مي اجتماعي فرايندو انطباق با آن در است 
هاي تفكر  يوهشتوان در  يمبنابراين هنجار فقط به اعمال و رفتار فرد بستگي ندارد و آن را 

اصطالح هنجار با توقعات اجتماعي  چنين  همبررسي كرد.  جو وو جستفرد نيز  ةو انديش
 دهند پس هنجارها متضمناً چنان معنا مي .كند پيدا مي يا بايسته ارتباط درباب رفتار درست

 نيـز  را هنجارهـا . )259: 1367 و فتوايي در كار است (آبركرامبـي  ،كه مشروعيت، رضايت
  :تقسيم كرد توان به چند دسته مي

و  كننـد  مـي   وضـع  گذاران قانونكه  ،هنجارهاي قانوني يا قوانين موضوعه و مدون )الف
معموالً از خارج از فرد يعني جامعـه و نظامـات    ها آنو ضمانت اجراي  شود ميرسماً اجرا 

  .شود نظارت ميبر آن مربوط به آن اعمال و 
 اتيابند و الزام كه درطي زمان در جامعه نشوونما و تكوين مي ،هنجارهاي اخالقي )ب

نهنـد يـا    و كاركرد دارند و اثر مي گيرند مي عنوان عضو جامعه شكل به آدمي درونها در  آن
و  كننـد  نظارت مـي  ها بر آن گيري و پيها را  آنكه مراجع مذهبي  منشأ ديني و مذهبي دارند

 .گيرند زماني نيز در هنجارهاي قانوني و قوانين موضوعه جاي مي
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ها هـم مربـوط    رسوم است كه الزام و اجبار در رعايت آن و  حد مياني اين دو آداب )ج
هـاي   وخـو و تربيـت   ارج از فـرد (جامعـه) و هـم متضـمن پـذيرش درونـي (خلـق       به خـ 

  ).553 :1370 خو (آراسته است  مربوط)
تدريج  اي درطول زمان و به و پاره كنند وضع ميروايان جامعه  فرمان رابرخي از هنجارها 
رايـج   جامعـه  درمعمـول   هاي ايدئولوژينيز اديان و  را يابند و بعضي ضرورت وجودي مي

چـه   آنكننـد.   و عمـل مـي  گيرنـد   مـي و موافق بسـترهاي فرهنگـي جامعـه شـكل      كنند مي
و  ،، عـرف معمـول  هـا  سـنت اين اسـت كـه هنجارهـا بـا آداب، رسـوم،       است نشدنيانكار 

كه انسـان از   يرفتار ةهماما ازنظر اسالم . )554 :همان( اجتماعي مناسبت دارند هاي ارزش
 )، مستحبدادن واجب (ضرورت انجامگيرد:  يعنوان كلي قرار مپنج ذيل دهد  يخود بروز م

). بايـد  (ضـرورت تـرك   حـرام  ،رك)ت ، مـباح (بـدون اولويـت)، مكروه (اولويت)(اولويت 
  است  كه فرد مسلمان الزم شود ياعمال و رفتاري اطالق م بهواجـب و ضـروري افزود كه 

به اعـمال و رفــتاري اطــالق     حرام  درمقابل،تركشان را ندارد.  ةها را انجام دهد و اجاز آن
اعمال و رفتاري  بهمـستحب   .نشد  شانها دوري جست و مرتكب كه الزم است از آن شود يم

اعمـال و رفتـاري    بـه دهد. مكروه نيـز    شانانجام  است  كه فرد مسلمان بهتر شود ياطالق م
  .دارد  اولويت   كه پرهيز از آن شود يم گفته

؛ بنـابراين،  شـود  يممربوط   يحقوق و  ذكرشده به اعمال و رفتار اخالقي ةگان جعناوين پن
داراي اخالقـي داراي ضـرورت يـا      هم هنجارهـاي حقـوقي اسـت و هـم     ها آن از  مـنظور

گـر   و مكروهات نمايان ،. واجبات، محرمات، مستحباتنكردن يـا ترك كردن اولويـت تـرك
رو،  ايـن  از .انـد  ي اعمـال و رفتـار مسـلمان   نمـا   راهچهـار قسـم     هنجارها هـستند و درواقـع

 كــه در جــامعه و نظـام اسـالمي     هنجارها و قواعد رفتاري آن يعني ،هـنجارهاي اسـالمي
  : شود ميكلي تقسيم  ةدستدو   بـه ،داشت  مطلوب وجود

  قسـم  راه است؛ اين مجازات هم تخلف با هنجارهايي كه ضرورت دارد و درصورت .1
  .شود يم شامل  واجـبات راو  مـحرمات

دنــبال   بــه  يتـوجه  ها مجازات قابل اولويت دارد و تخلف از آن فقطكه   ييهنجارها .2
  ).1379امير كاوه ( است قسم شامل مستحبات و مكروهاتاين  ؛داشت نخواهد

دو مفهـوم معـروف و منكـر نيـز     بـه   اسـالمي در گفتمـان   ،ذكرشـده ي هنجارهابر  عالوه
معـروف   :نويسد يمتعريف اين دو مفهوم  دراستاد شهيد مرتضي مطهري شده است كه   اشاره

داخـل در   مثبـت اسـالمي   يها . تمام هدفشود يمعين نم و منكر ازنظر اسالم محدود به حد
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 ).281: 1384 منفي اسالمي داخـل در منكـر اسـت (مطهـري     يها معروف و تمام هدف
ي اخالقي و هنجارهاي از ا گسترده ةمحدودتوان افزود كه معروف و منكر به  يمبنابراين 

  ديني تعلق دارند.
و تعقـل،   ،ها در هر جامعه مـالك انديشـه، احسـاس    هنجارها و ارزش ،ازديگرسو

و ايـن   هسـتند افراد ملـزم بـه رعايـت آن     ةهمعمل و رفتار افراد آن جامعه است كه 
شـود. نهادهـاي    ختلـف بـر افـراد جامعـه تحميـل مـي      رعايت و الزام به آن از طرق م
دارند از عوامل اساسي در اين   كردن را در جامعه برعهده گوناگوني كه نقش اجتماعي

طـور   ها فرد را بـه  كردن اين هنجارها و ارزش روند، زيرا ازطريق دروني شمار مي به  زمينه 
ها و  . سازماندارند جامعه وامي يها نامحسوس و ناخودآگاه به رعايت هنجارها و ارزش

هـا   پيروي از هنجارها و ارزشبر گوناگون،  هايبا استفاده از ابزار ،نيز هاي رسمي ارگان
. افراد جامعه نيز كنند كند) نظارت مي قانوني پيدا مي ةجنبكه  يواردمدر جامعه (معموالً 

). 1376 رضـي  آشـنا و ( رونـد  شـمار مـي   خود از عوامل نظارت و كنترل در جامعـه بـه  
 توان يم گيرد كه يمصورت  نظارت اجتماعيبراي چه مطرح شد  ي نظير آنيها يتفعال
فشـاري اسـت    يژهو پذيري و به جامعه يفراگردها مجموعه: كردگونه تعريف  ينارا  آن

شـود رفتـار    كنند و اين فشار باعـث مـي   كه افراد ازجانب سايرين در جامعه حس مي
سـوق داده شـود و انسـجام جامعـه      آنو متابعت از با جامعه  رنگي همها درجهت  آن

  ).71: 1364 (كازنو شودحفظ 
 ةهم«ي اسالم ةدر جامع ،بنابه نظر استاد شهيد مرتضي مطهري ،اسالم و دين گفتمان در

 باشـند.  هـا  يو نادرسـت  هـا  يبـد  ةو نابودكننـد  هـا  يكيو ن ها يلتاند پاسدار فض مردم موظف
 “نهـي از منكـر  ” هـا  يبـا بـد   گـري  يزهو سـت  “امـر بـه معـروف   ”نـام   به ها يكيپاسداري ن

هـاي   يـت فعالبـر   عـالوه  ،اسـالمي  ةبنابراين در جامع .)343 :1392 مطهري( »شود مي  ناميده
با استفاده از هرگونه ابزار مشروع و اخالقـي   اند موظفمردم  ،هاي رسمي ها و ارگان سازمان

هــا و  يهتوصــي از ا مجموعــهكــه بپردازنــد منكــر از ي و نهــبــه اجــراي امــر بــه معــروف 
و  هـا  سـازمان راهـي   صورت انفرادي يا با هـم  توانند اين امر را به يممردم . هاست يتممنوع
در  ،بنـابراين  .دارند  برعهده را نظارت اجتماعيكه نقش  انجام برسانند بهگوناگوني ي نهادها

 ،اما ،استنظارت اجتماعي  برايي فرايندمنكر  از به معروف و نهي امر گفتمان دين اسالم،
ي اخالقي هنجارهاي از ا گسترده ةمحدودبه مفهوم معروف و منكر در دين اسالم  كهجا ازآن

مـادي و  امر به معروف و نهي از منكر رشد و تعالي  فراينداجراي  ةنتيج، و ديني تعلق دارد
  مردم خواهد بود. ةهممعنوي 
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  يا رسانهرمزگان امر به معروف و نهي از منكر . 7
نظــارت  منظــور  بــهي فراينــدمنكــر  از در گفتمــان ديــن اســالم، امــر بــه معــروف و نهــي

 اسالمي ةي جمعي در جامعها رسانهكه آيا  شود ميپرسشي مطرح  جا ايندر . است  اجتماعي
سـش بـه يكـي از منـابع     را دارند. براي پاسخ به اين پر فرايندين ابراي اجراي شرايط الزم 

استحباب امر بـه  «درباب ، الشيعه يلوسا. در كنيم مي معتبر دين اسالم و مذهب شيعه رجوع
كـم   طبق آن اقدام به امر به معروف دست كه (ع) آمده است صادق از امام، حديثي »معروف

و اذن. چنين نيست كه هركـه دوسـت داشـته باشـد      ،رغبت، قدرت :داراي سه شرط است
اگر هم قـدرت   ،زيرا همگان بر اين امر قدرت ندارند و ،مردم بشناساند بهبتواند معروف را 

باشـد،   برخـوردار كسي از هر سه ويژگـي   چه چنانندارند.  را چنين كاري اذن داشته باشند،
  ). 348 :ق 1408(نوري  سعادت در حق او و كار او تمام خواهد شد

هـاي الزم بـراي برخـورداري از ايـن سـه       ينـه زمي، اسالم ةدر جامع ،ي جمعيها رسانه
ي ا رسـانه سو، رغبت به امر به معـروف و نهـي از منكـر بـا فعاليـت       ازيك. ويژگي را دارند

گذاشـتن در مسـير هـدايت     ي درحقيقـت گـام  ا رسـانه آميخته است. اقدام به فعاليـت   درهم
ي جمعي ها رسانهاما براي بررسي قدرت  ،)31: 1392زاده  يوسف( استمخاطبان  ةجانب همه

امر به معروف و نهي از منكر بايد به تعريف كازنو  فراينداجراي  منظور  به  اسالمي ةدر جامع
بخشي از نظارت و كنترل اجتماعي  ،اين تعريف براساس. كردتوجه نيز از نظارت اجتماعي 
 .)1376آشـنا و رضـي   ( يردگ شدن صورت مي تماعيپذيري و اج جامعه يازطريق فراگردها

تـر چگـونگي نظـارت و كنتـرل اجتمـاعي بـه تعريـف مفهـوم          بـراي فهـم بـيش    ،بنابراين
كـه   دانند يم  يفرايندرا  كردن دانشمندان علوم اجتماعي اجتماعيپردازيم.  يمكردن  اجتماعي

جامعـه  و معيارهاي فرهنگي خاص  ،ها، الگوها رفتاري، باورها، ارزش هاي يوهطي آن فرد ش
كردن در  بخش اجتماعيترين  سازد. بنيادي ها را جزء شخصيت خود مي گيرد و آن را ياد مي

كردن  . اجتماعيدياب يادامه م  اما اين روند در سراسر عمر آدمي ،دهد دوران كودكي روي مي
  :داراي دو نقش اساسي است

كند و امكانات رشد  فرد را شكوفا مي ةبالقوكردن استعدادهاي  ازنظر فردي، اجتماعي .1
  ؛آورد فرد به شخصي اجتماعي را فراهم مي شدن شخصيت و تبديل

هـاي فرهنگـي يـك     ي است براي انتقـال ويژگـي  فرايندكردن  اجتماعي ،ازنظر جامعه .2
آوردن امكان تعامل و استمرار فرهنگ و نيز تربيت افراد  جامعه از نسلي به نسل ديگر و فراهم

  ). 94: 1375 قنادان و همكاران( اجتماعيمختلف  هاي ها و احراز پايگاه براي ايفاي نقش
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   :اند متمايز كرده ديگر  يكشناسان دو نوع عامل اجتماعي را از  جامعه چنين  هم
   ؛گيرد يم ساالن را در بر هاي هم كردن نخست كه خانواده و گروه اجتماعي )الف
  ).103، 120: همان( استه مدرسه و رسانه كردن دوم كه شامل اجتماعي )ب

از  يكـي  و هستند كردن اجتماعيجزء عامل دوم  ها رسانه شود، ميكه مالحظه طور همان
ويژه  و به ،ها، نشريات ادواري، مجالت روزنامه .روند شمار مي به فراينداين عوامل بسيار مهم 
وسـيع   ةاستفاد  موردهرروزه   يرقماي و الكترونيكي و  ماهواره جديدهاي  تلويزيون و رسانه

و نگرش  گيرند يو جوانان قرار م ،هاي مختلف اجتماعي و ازجمله كودكان، نوجوانان گروه
د. تحقيقـات فراوانـي انجـام شـده اسـت كـه تـأثير        نده تأثير قرار مي ها را تحت و عقايد آن

. اگرچـه هنـوز   كنـد  مـي سـاالن تحليـل    هاي كودكان و بزرگ را بر نگرش  رسانه يها برنامه
هاي جمعـي   توان انكار كرد كه رسانه نمي ،تر اين تحقيقات ازنظر استنباط قطعي نيستند بيش

 دهنـد  هـا) را انتقـال مـي    ويـژه هنجارهـا و ارزش   (بـه  انواع گوناگوني از اطالعات و محتوا
 ةددهنـ  درحكـم انتقـال   ،هـا  رسـانه  نيـز  ازنظر هارولد السـول  ،چنين  هم). 88 :1377  (گيدنز

و هنجارها از يك نسل به نسـل ديگـر و از افـراد     ،ها فرهنگ، براي انتقال اطالعات، ارزش
مشترك، انسـجام   ةبا گسترش بنيان تجرب ،ها از اين راه كاربرد دارند. آن واردها  جامعه به تازه

  ). 452: 1381 (سورين و تانكارد دهند اجتماعي را افزايش مي
 فراگـرد و بـه  نـد  دارهي تـوج  قابـل نقش  ها ارزشو  هنجارهادر انتقال  ها رسانهبنابراين 

شـود،   يمـ ازطريـق آن انجـام    بخشـي از نظـارت و كنتـرل اجتمـاعي    كـه   ،كـردن  اجتماعي
ي اخالقـي و  هنجارهـا ي از ا گسترده ةمحدوداگر معروف و منكر را  ،رسانند. حال يم  ياري

 ي داشته باشيم،ا رسانهفرهنگي و  نگاه امر به معروف و نهي از منكر فرايندديني بدانيم و به 
به معروف و نهي از  امر فرايند در اجراي  اسالمي ةي جمعي در جامعها رسانهيابيم كه  درمي

 و شـيعي  اسـالمي  ةجامعـ ي در ا رسـانه چـون جايگـاه    ،ديگـر  . ازطرفـي نـد مند منكر قدرت
در اين زمينه مأذون خواهند  ،شود يمفقيه تعريف   يتوالي مثل ايران) در نسبت با ا جامعه(

شـرايط الزم بـراي    اسـالمي  ةي جمعي در جامعـ ها رسانهبنابراين  .)1392زاده  بود (يوسف
  . ندامر به معروف و نهي از منكر را دار فراينداجراي 
كه حـق   گونه همان مسئوليت اجتماعي، ةجوامع امروزي طبق نظري  در ها رسانه ،همه بااين

 و منـافع ملـي   و درقبـال مصـالح   مسـئوليتي نيـز   نهادها انتقاد كننـد، دارند از دولت و ساير 
 ةيـ نظر ،كـه  آن توجـه  قابـل  ةنكتـ . )1389زاده  (مهـدي  رنـد به نيازهاي جامعه دا گويي پاسخ

پـس از   ،اي اسـت كـه   يـه نظرتنهـا   ها رسانههاي هنجاري  يهنظرمسئوليت اجتماعي از ميان 



  1397 پاييز و زمستان، دوم ة، شمارهشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   222

دارد. يكي از   هنجاري اسالمي ةتري با نظري بيشبازسازي و اعمال تغييرات الزم، سازگاري 
هاي مهم آن اين است كه مفهوم مسئوليت در بينش توحيدي فقـط درمقابـل خـدا     يهاصالح

تر نداريم، آن هـم درمقابـل خداسـت. ايـن امـر       اصالت دارد. ما يك مسئوليت واقعي بيش
هـا   يتمسـئول يني اسالم است. حقيقت مسئوليت درمقابل خداست. ديگر ب جهانبرخاسته از 

ـ ). 182: 1388گيـرد (مصـباح    يمـ خدا شكل دربرابر در شعاع مسئوليت  شـك، تعهـد و    يب
ي كليـدي هـر نـوع    هـا  مؤلفهآفرينان درمقابل خداوند يكي از  مسئوليت ارباب رسانه و پيام

  ). 1390ن يالد شرف( الگوي هنجاري داراي مباني ديني است
اخـالق   براسـاس يت اجتماعي اين است كه صرفاً عمـلِ  مسئول ةينظرديگر بر  ةياصالح

تواند ضامن درستي عملكرد اصحاب رسـانه باشـد. تجربـه     ينماسالمي  ةي در جامعا حرفه
دهد كه حتي در جوامع ليبرال نيز منافع عموم فداي عاليق اقتصادي و مادي مالكان  يمنشان 
توانـد مربـي    يمـ كـه  ، آفرين رسانه نه صرفاً شاغل اسالمي، پيام ديدگاه. در دشو مي ها رسانه

بنـابراين   .بلكـه متربـي اسـت    رجـوع  اربـاب كه مخاطب نيز نه مشتري و نـه   چنان باشد. هم
 .)31: 1392زاده  و مردم (يوسـف  ،مسئوليت درقبال خدا، دين، نظام اسالمي ؛مسئوليت دارد

درجهـت رضـايت خداونـد    بايـد  ديني حتي براي جذب مخاطب خود هم  ةرسان چنين  هم
 ،ديني ايـن اسـت كـه گرداننـدگان ايـن رسـانه       ةرسانين ويژگي تر مهمبنابراين،  .عمل كند

پيـامبر و   درمقـام  ،هاي او را يامپد و رساندن نبين يمبالذات، خود را درمقابل خداوند مسئول 
  ).1387 آشنا( دندان يمخود  ةآور، وظيف يامپ

امر به  فرايندتنها شرايط الزم براي اجراي  اسالمي نه ةي جمعي در جامعها رسانهبنابراين 
هـاي خداونـد را مسـئوليت     يـام پديني رساندن  ةبلكه رسانند، ي از منكر را دارنه معروف و

ي چون امر به معروف و نهـي از منكـر   فرايندي ديني وظيفه دارند از ها رسانهداند.  يمخود 
هـاي خداونـد اسـت، در توليـد      يـام پكه همـان   ،منكرهاو  ها معروفبراي انتقال و آموزش 

امر به معروف و نهـي از منكـر    فرايندجاكه در اجراي  ازآن ،يند. حالجو  بهرهمحتواي خود 
خـود   ةيفـ وظ ادايديني براي  ةرسان ،گيرد يمدر رسانه ارتباط ميان رسانه و مخاطب شكل 

  داشته باشند تا بتواند بر مخاطب اثر بگذارد.  فرايندتحليل ارتباطي مناسبي از اين  بايد
  

  اي تحليل ارتباطي رمزگان امر به معروف و نهي از منكر رسانه .8
فرسـتد.   كسي يعني گيرنده مـي  برايفرستنده يا گوينده پيامي را  ،در مدل ارتباطي ياكوبسن

شود. بافت يا  مانند كالم منتقل مي اي مانند زبان انگليسي) و ازطريق رسانه( پيام درقالب كد
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 كنـد كـه معنـاي آن پيـام درك شـود      شود اغلب كمـك مـي   بستري كه پيام در آن يافت مي
)Berger 1995: 14(. ارتباط شـش عنصـر    يبراي برقرار ،در مدل ارتباطي ياكوبسن ،بنابراين

و  ،نده، پيام، مجراي تماس يا همان رسانه، كـد و رمزگـان  فرستنده، گير :اساسي وجود دارد
  .نهايتاً بافت و زمينه

كـاركرد   هـا  آنين تـر  معمولها چندين كاركرد دارند.  يامپياكوبسن،  ةگفت به ،ديگر  ازسوي
اما كاركرد عاطفي نيز دارنـد كـه    ،شود يمارجاعي است كه به محيط اطراف گوينده مربوط 

بـا اسـتفاده از    ،شناسـانه كـه   كـاركرد زيبـايي   چنـين   هـم  ، وكند يمرا بيان  فرستندهاحساس 
كنار اين سه . در)ibid.: 15( بخشد يماي به پيام  يزكنندهمتماهاي ادبي، كيفيت و تناسب  يهآرا

و فرازبـاني نيـز وجـود دارد كـه اكنـون بـه معرفـي         ،كاركرد، سه كاركرد ترغيبـي، كالمـي  
  پردازيم. يم گانه ششي ركردهاكا اين يك ازهر هاي يژگيو

 ؛سـازد  يمـ سمت موضـوع و مصـداق را نمايـان     يري پيام بهگ جهتكاركرد ارجاعي 
شـاعر بيـرون مـاجرا ايسـتاده و      زيـرا  ،كه اشعار حماسي نقش قوياً ارجـاعي دارد  چنان

 كند يمارجاعي قلمداد  را هر پيامي درابتدا). انسان 1380 (ياكوبسن است گر آن توصيف
اي بيرون از  يدهاطور است)؛ ارجاعي يعني معطوف به شيء يا  يناهم  معموالًكه  (گواين

آن دربـارة  چه پيـام   خودش. بدين معنا بافت يعني چيزي شبيه به موضوع و مصداق، آن
موضـوعي  دربـارة  گر احساس مستقيم  كاركرد عاطفي نمايان .)60: 1379 (اسكولز است

گـر احسـاس عـاطفي     ديگـر ايـن نقـش نمايـان     عبارت به؛ گويد يمآن سخن    ازاست كه 
كاركرد عـاطفي در سـطوح آوايـي     .باشدتواند واقعي يا تظاهرگونه  يمخاصي است كه 

ي تعجبـي  هـا  عبـارت صـرفاً عـاطفي در    ةيـ الامـا   ،يابـد  يمكالم نيز معني » نچ نچ«مانند 
بـين پيـام و   بنابراين كـاركرد عـاطفي روابـط     .)95-90: 1380 (ياكوبسن توجه است قابل

 ةدربـار هايي كه  يشهاندبر  عالوه ،كند يمفرد ارتباط برقرار  كه ي. وقتدهد يم  را نشان فرستنده
ها  ين. ابه موضوع پيام ابراز كند راجعرا نيز  شممكن است نگرش خود ، گاهدارد  مرجع پيام

و اجتماعي فرد است كه فارغ از خصوصيت پيـام موضـوعيت    ،، شخصيتييتجلي احساس
ي مكمل و رقيب ا شالودهزمان  طور هم را بهتوان كاركرد ارجاعي و عاطفي  يمبنابراين  .دارد
عاطفي و ارجاعي) سخن (  زبان ةدوگانكه غالباً از كاركرد  طوري قلمداد كرد، به امر ارتباطدر 
 ي است. هـدف يـك رمزگـان   و ذهنگري احساسي يو دگويند كه يكي شناختي و عيني  يم
 شــناختي يبــاييزيــا درمقابــل ) كــردن كــاركرد احساســي ضــمن خنثــي( توانــد علمــي يمــ
  . )21: 1380گيرو ( باشد) ي مانند رمزگاني چون شعرو عقالنكردن كاركرد عيني دورتر  با(
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هـدف هـر پيـامي    كه  ، چه اينكند ميتأكيد   ميان مخاطب و پيام  ةرابط بر كاركرد ترغيبي
ايجاد واكنش و انگيزش در مخاطب است. كاركرد ترغيبـي پيـام بـراي رسـيدن بـه چنـين       

تحريك عقل و احساسات مخاطب. در سطح نخسـت، پيـام    :گيرد يم مطلوبي دو راه درنظر
اما در سـطح   ،دادن به كنش فرد است و شناختي براي سازمان ،يزهاي عيني، ذهنيتمادرپي 

جلب مشاركت گيرنده، كـاركرد   منظور  بهشناختي و  يباييزن اجتماعي و دوم، ازطريق رمزگا
در تبليـغ دارد. در ايـن معنـا محتـواي      كند. لذا اين كاركرد نقش مهمـي  يمترغيبي را دنبال 

بـرانگيختن احساسـات مخاطـب     هـا  آنكه مقصود از  عالئمي دربرابركاركرد ارجاعي) ( پيام
تكرار يا ازطريـق ايجـاد    ةيلوس كردن مخاطب به شرطيبازد. اين كار ازطريق  يماست رنگ 

بـارزترين نمـود كـاركرد    . )22: همـان ( پـذيرد  يمناخودآگاه صورت  يي احساسها واكنش
نقـش   باشـد  مـدار  كه مخاطـب  ، اما درواقع هر پيامياست وجه امري و ندايي بوده ترغيبي

مـين دليـل در كـاركرد    امري نيـز بـه ه   . وجه)1380(ياكوبسن  تر است ترغيبي در آن بيش
. حال ممكن است استدنبال انگيزش در مخاطب  چراكه به ،گيرد يمتوجه قرار   مورد ترغيبي

 ؛مخاطب استفاده كنـد  نو نهي بلكه ازطريق ديگري براي برانگيخت امر ةيلوس فرستنده نه به
 ةبهـر كه در تبليغات از گذشته تاكنون بسـيار از ايـن معنـا     چنان ،خواه از احساس او باشد

كه غلظت اين موضوع در مجالس  چنان ،خواه از عقالنيت او باشدو ، اند بردهمثبت و منفي 
اسـت   دارتـر  دامنـه مـĤالً كـاركرد ترغيبـي     و تر بـوده  و خطابه بيش ،تعليم، تربيت، موعظه

  ).170: 1389(روحاني 
سبب ماهيتش كه بر بنيـان   نظم به ،پيام است بر خودكه تأكيد  ،هشناسان زيبايي در كاركرد

كـه برخـي    تـري دارد. لـذا بـراي ايـن     يند تكرار قرار گرفته است در حافظه مانايي بـيش افر
را بيان  ها آنصورت منظم  تري داشته باشند بايد سعي كرد به در حافظه بقاي بيش ها ساخت
كيد پيام بر خودش توجه افـراد را  أت ةواسط اسانه بهشن ). كاركرد زيبايي1380ياكوبسن كرد (

بـه هنـر و ادبيـات منتهـي      فقطكند، لذا اين كاركرد  يمبه الگوهاي آوايي سياقِ كالم جلب 
نيسـت   ي كالمـي هنرهانقش  تنهاشناسانه  كاركرد زيبايي ياكوبسن ةگفت كه به شود، چنان ينم

ارتبـاطي)  ( هاي كالمي يتفعالكه در ساير  آن حال. آن است ةكنند يينتعبلكه كاركرد غالب و 
  ).48: 1379اسكولز ( كند يمچون جزء كمكي و فرعي عمل  هم

ي ها قالبفراوان  ةمبادلموجب  بر تماسكالمي مربوط به رسانه است. اين تأكيد  كاركرد
 ةادامـ شـود كـه موضـوع آن معطـوف بـه       يمـ حتي موجب ارتباطي  ؛شود يمزباني مرسوم 

ي مختلفـي ديـده   هـا  گونـه در انواع و اقسام ارتباط به  برقراري ارتباط است. كاركرد كالمي
نوايي  شود، اما درهرحال هدفي در اين ارتباط نيست مگر برقراري ارتباط كه احساس هم يم
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ي خانوادگي كه در گوهاو گفتو  ،ها نطق،  مراسمسان   ينبددهد.  يمو يگانگي را به طرفين 
نفس حضور فرد و تأييد عضويت وي در گـروه دارد   ازتري  ارتباط اهميت كمآن محتواي 

ي واحـدي تكـرار و   هـا  حركـت رود. در ايـن كـاركرد ارتبـاطي،     يمـ شـمار   از اين سنخ به
دارنـد،   شود. اين رونـد بـراي كسـاني كـه در آن مشـاركت      يمي واحدي تعريف ها داستان
و جـذاب اسـت. در    توجـه  قابل، اشته باشنددلي موضوعيت د نوايي و هم كه در اين هم مادام
چراكه اساساً جريـان   ،(مربوط به محتواي پيام) حكم ثانوي دارد  جا نيز كاركرد ارجاعي اين

ها و تشـريفات سياسـي    يران سخنكه بسياري از  كند، چنان يمارتباط هدف ديگري را دنبال 
  ).23: 1380گيرو است ( كنندگان مشاركتنوايي ميان  هدفشان ايجاد وحدت همگاني و هم

اي  يژهوانسان نيز جايگاه  ةروزمركاركرد فرازباني مربوط به رمزگان پيام است و در زبان 
يي است كه گيرنده ممكن است دريافت ها نشانهكردن معناي  دارد. هدف اين كاركرد روشن

يك تابلو يا  كه كادر چنان .شود يمبنابراين انتخاب رسانه به اين كاركرد مربوط  .نكرده باشد
كه اساساً عنـوان يـك    اينگو ؛گذارد يمنمايش  طرح جلد يك كتاب ماهيت رمزگان آن را به

گوينـده   كـه   ). وقتيهمان( تر معطوف به رمزگان آن است تا محتواي پيام اثر هنري نيز بيش
سمت رمزگـان جهـت    بودن رمزگان اطمينان حاصل كند، در پيام خود به بخواهد از مشترك

)، لذا اين كاركرد در كودكان يا 1380ياكوبسن (كند  يمو نقش فرازباني را برجسته  دگير مي
 ةدربـار چراكـه پرسـش    ،خـورد  يمچشم  تر به كساني كه درحال يادگيري زبان هستند بيش

تر نمود  هاي خود بيش يامپو كاركرد فرازباني را در  استتر از سايرين  بيش ها آن نزدواژگان 
شـود   يمـ در پيام متجلي  ي هنگاميفرازبانكاركرد  ،ديگر ). ازسوي1379 (اسكولز بخشند يم
صورت تأكيد  دراين ؛در گيرنده را محتمل بداند  پيام بدفهمي ةفرستنددر جريان ارتباط،  ،كه
  ). 67: 1370 (احمدي شود يمتر  رمزگان بيش بر

 به  باتوجهمدل ياكوبسن متناظراً كاركردي دارند كه  ةگان ششسان هريك از عناصر   ينبد
گيرنـد. كـاركرد ارجـاعي معطـوف بـه موضـوع و مصـداق         يمتوجه قرار   موردعناصر پيام 

 ،بحث ميان گيرنده و فرستنده است كه ظاهراً در عموم ارتباطـات از اهميـت ممتـازي   مورد
ه معطـوف بـه خـود پيـام يـا      شناسـان  برخوردار است. كـاركرد زيبـايي   ،الاقل براي فرستنده

طـور   رانـي خـود بـه    مانند كسي كه در سـخن  ؛پيام است ةشناسان بهتر اركان زيبايي عبارت به
هاي هنري براي  يباييزكه از  يتصوير ةرسانبرد يا  يمهاي ادبي بهره  يهآرامستمر از ابيات و 

ان مجـاري  كند. كاركرد كالمي معطوف به تماس يـا همـ   يمجذابيت محصول خود استفاده 
بـدين معنـا    .رواني يا فيزيكي ارتباط است كه مقصود آن صرفاً وجود يا عدم ارتباط اسـت 

توجـه نيسـت، امـا      مـورد قدر كه حضـور در جريـان ارتبـاط اهميـت دارد      محتواي پيام آن
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براي رسيدن به اشتراك و رفع ابهـام   ،و استسمت رمزگان  گيري كاركرد فرازباني به جهت
يان احساسات و بر بو  استمعطوف به فرستنده  گيرد. كاركرد عاطفي يماز پيام، مدنظر قرار 

ي عقالنـي پيـام   هـا  قالـب كه فرسـتنده   گذارد، چه اين يمعواطف وي در جريان ارتباط اثر 
ـ  ش ي زيبـايي هـا  قالبكند و  يمخويش را بر بستر كاركرد ارجاعي مطرح  كـاركرد   هناسـانه ب

 منظـور   بـه يـا تشـويقي    ،شود. كـاركرد ترغيبـي، انگيزشـي    يمعاطفي و پيام به گيرنده ختم 
گيرد كه ازطريق تحريك عقل يا احساسات وي  يمتوجه قرار   موردپيام  بابرانگيختن گيرنده 

وجـه   ين ميان توجه ياكوبسن بهدر ا اما، )126 - 125: 1393باهنر و روحاني ( شود يمدنبال 
ي اسـت كـه مـدل ارتبـاطي او را ممتـاز و اهميـت آن را       ا نكتـه نيز  ش بر آنيدو تأكغالب 

پيام را درقالب  ،»وجه غالب«يعني  معروف خود به همين نام، ةمقالكند. وي در  يمدوچندان 
توانـد   يمـ (كالمي)  بلكه معتقد است هر پيام كند، نمييكي از شش كاركرد ارتباطي محدود 

البته در  ؛تري داشته باشد گرايش بيش هاولي به يكي از اين كاركرد ،باشد داشتهچند كاركرد 
  ). 101: 1380ياكوبسن ( يابد يمتقدم  كاركردهاچنين شرايطي يك كاركرد بر ساير 
 يثيـت ) ح(امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر      المعارف امدر يك تحليل ارتباطي، پيام در 

ي ا مجموعه ديگر  يك دركنارها  يامپين ست. اههايي نيز  يامپ متشكل از خرده لكن ،دارد  كالن
هـا   يامپ همين خرده درميان ،ديگر  ازسويگذارند.  يمنمايش  به را ي مرتبط با پيامكاركردهااز 

تـوان هـر پيـام كالنـي را بـه       يمـ بنابراين . )1389يك وجه غالب نيز وجود دارد (روحاني 
وجـه غالـب پيـدا     ها از آناما يكي  ،هاي متفاوتي دارندهايي تقسيم كرد كه كاركرد يامپ خرده

سـبب وجـود    بـه  ،(عناصـر مـدل ياكوبسـن)    از عناصـر فـوق   هركـدام سـان   ينبـد كند.  يم
ديني اصالح فضاي  ةرسانهدف  ،هرحال به ،اما .شوند يماز ساير عناصر متمايز  كاركردهايي،

هـاي   ينهدفها و  ينهاز گنجي بردار بهرهاي كه براي  ينهزمهاست،  يكينسمت  فرهنگي جامعه به
كه همان اجراي امر بـه  را ها  يزشتها و طرد  يخوبو مسيري جز بسط  داردعقلي ضرورت 

گرچـه پيـام دينـي متشـكل از      ،كند. از اين حيث نيـز  ينممعروف و نهي از منكر است طي 
طـول  گـاه در  دارد،يك كاركردي مخصـوص بـه خـود    هرهاي متعددي است كه  يامپ خرده
گيرنـد. درهرصـورت يـك وجـه غالـب در پيـام        يمـ و گاه در عرض هـم قـرار    ديگر يك

كند. وجه غالب در امـر بـه معـروف و نهـي از      يميري پيام را نمايان گ جهتدارد كه   وجود
كه كاركرد ارجـاعي و معطـوف بـه     ،روبناداد:  قرارتوجه   موردتوان در دو سطح  يممنكر را 

اصــلي را  ةهســتكــه همــان كــاركرد ترغيبــي اســت و  ،يربنــازو  ،معــروف و منكــر اســت
 در مخاطب انگيزشي به معروف بناستمعروف و نهي از منكر  به درواقع امر. دهد يم  شكل

  ).1393باهنر و روحاني ( يا منكر ايجاد كند
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وجه امري و موجب انگيـزش   كاركرد ترغيبي در امر به معروف و نهي از منكرْ ةشاخص
معناي انحصار امر و نهي در كاركرد ترغيبـي   طوركه بيان شد هردو به همان گيرنده است، اما

بـر   رياثرگـذا  اسـت چـه در هـردو مهـم     چراكه آن ،يا امر به معروف و نهي از منكر است
آگاهي و توانايي،  ةيپابر ،مقصود و مطلوبي معين است. در اين معنا رسانه جهتمخاطب در

نخسـت،   سـطح در  ،پيـام  ودهـد   توجه قرارمي  موردتحريك عقل يا احساسات مخاطب را 
در سطح دوم، درپي جلب توجه گيرنده ازطريق  ،و شناختي و ،يزهاي عيني، ذهنيتمادرپي 

شك در اين معنا اسـتفاده از رسـانه و رمزگـان     يبشناختي است.  زيبايي رمزگان اجتماعي و
قصـد بـرآن اسـت كـه      جا ندر اي بنابراين. )136 - 135: همان( مطلوب اهميت زيادي دارد

امر به معروف و نهـي   فرايندكه براي اجراي كنيم انتخاب اي را  رسانه هاي اي از برنامه گونه
  اي مطلوب است. از منكر رسانه

  
  يعاجتما مستند در اي رسانه منكر از نهي و معروف به امر رمزگان .9

مؤثر و پويـا،   ي ا رسانه ةمثاب مستند، بهارزش و كاربرد فيلم ي ا رسانهي ها برنامهاز ميان انواع 
خـود، جامعـه، محـيط     دربـارة و ارتقاي سطح آگاهي انسان  ،دانش ةآموزش، ارائ ةدر عرص

 شناسي براي ما روشن اسـت  طور كلي جهان و به ،توسعه و ترويج فرهنگ، زندگي، طبيعت
 سينماي مستند .شود ينمجا ختم  فيلم مستند به اين هاي يژگيواما  .)1387 (ضابطي جهرمي

و به همين  گيرد ينم  ادبيات داستاني غيرواقعي قرار يرتأث غيرداستاني است كه تحت يسينماي
معـدودي از مستندسـازان يـا     ةعـد  فقـط ). البته 1389 زارعيان( ستگرا  دليل كامالً حقيقت

مستند داستان نيـز   . فيلماست  واقعيت مطلق دهندة كنند كه فيلم مستند نشان منتقدان ادعا مي
هاي مستند حقيقت واالتري را  حال برخي از مستندسازان بر اين باورند كه فيلم هست. بااين

هاي داستاني و تخيلي دارند. فيلم مستند براي  تر از فيلم اند يا هدفي متعالي نمايش گذاشته به
يـا بـا    ،رفته و غريبازياد يا اين دسته از مستندسازان با مقوالت مهم اجتماعي، افراد مشهور

براي طـرح   ،ها ممكن است در اين واقعيت حال ينلحظات تاريخي مهم سروكار دارد و درع
  ).1392 ونگو( شودنكات ديگر، دست هم برده 

و هـدفي جـز    كنـد  يكه ماهيتاً مقاصد غيرتجـاري را دنبـال مـ    ،سينماي مستند ،همه بااين
، اش يسـاز  آوري و فرهنـگ  نيـروي فرهنـگ  علـت   آني و سطحي تماشاگر دارد، به سرگرمي

هـاي   جهـاني فـيلم   ةاتحاديـ  ).1387 (ضابطي جهرمـي  شده است دانستهنيز » سينماي سالم«
د نانگيز يبرمها احساس و تفكر را  يلمفگونه  ينادارد كه  ميفيلم مستند بيان    موردمستند نيز در
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دادن  صادقانه و موجـه پـس از رخ  دهند يا به تفسيري  يمو گزارش راستيني از واقعيت ارائه 
دانـش   ةتوسعها برانگيختن ميل و رغبت تماشاگر به  يلمفكنند. هدف اين  يمدادها اكتفا  يرو
ـ كردن واقعي مسائل گونـاگون زنـدگي و    خود و مطرح ادراكو  از  هـا  آني هـا  حـل  راه ةارائ

فـيلم مسـتند    طـور كلـي   بنـابراين بـه   .)1357نفيسي است (فرهنگي و اقتصادي هاي  ديدگاه
. پـس فـيلم مسـتند    استمخاطبانش در ميل و رغبت  ةيجادكننداو  ساز، فرهنگگرا،  حقيقت

ارجاع به معروف و منكر باشـد و در مخاطـب انگيزشـي بـه     ي مناسب براي ا رسانه تواند يم
جاكه مستند اجتماعي مسائل اجتماعي را توصيف و تبيين  ازآن ،اما. معروف يا منكر ايجاد كند

رشـد و تعـالي جامعـه ازنظـر      منظور  بهيادشده  فراينداجراي از مستند براي  گونه نيا، كند مي
از مستند  توان يمكه با درنظرگرفتن شرايط كرد اما بايد دقت  است،  تر مادي و معنوي مناسب

  .جست  بهرهامر به معروف و نهي از منكر در رسانه  فراينداجتماعي براي اجراي صحيح 
كـه   يبنـد  مينوع تقس نيرت اشكال كممعتقد است  )1387( يجهرمضابطي  ،ديگر ازطرفي

 سـاختاري  يبنـد  ميتقسـ نهـاد كـرد    سينماي مستند پيش يها گونهريبراي شناخت ز توان يم
بنيـادي بـا    ي ا كه رابطـه  ،شدن يا تكامل شكلتر دهيچيپ ةمقول ي،بند ميدر اين نوع تقس .است

و  ررفتـه كا پرداخت هنري مواد به ةنحو ،ديگر عبارت قوياً عامل تمايز است؛ به ،ساختار دارد
تـدوين و انـواع    و امكانـات بيـاني دوربـين    يريكـارگ  بـه  ةويكه ناشي از ش ،تنظيم اين مواد

مطـرح   ،)مينـام  يتصويرپردازي مستندساز كه آن را سبك مـ  و تصويرگري ةوي(ش صداست
  :اند از انواع آن عبارت .است، نه صرفاً موضوع

 مسـتند بازسـازي  . 4 ؛مستند توصيفي .3 ؛مستند آرشيوي .2 ؛گزارشي  ـ  مستند خبري .1
صـريح و ظـاهري    يهـا  در مستندهاي گزارشـي بـه جنبـه   . (داستاني، آموزشي، كارآموزي)

 ةديـ چييك واقعـه، بـدون مالحظـات پ    يها بخش نيتر و برجسته شود يدادها توجه م روي
 ةدهنـد  و اغلـب از وجـود يـك سـازمان     ديـ آ ينمايش درمـ  گرايي، به و شكل يشناس ييبايز

ـ شـود  يكه كارگردان ناميـده مـ   ،ساختاري يا طراح معمارـ  فكري سـاير   در اسـت.  بهـره  ي، ب
نظر است، بلكه رهبر   مورد و خلق معاني بيان يشناس ييبايز يها تنها جنبه مستند، نههاي  گونه
) بهره 4 گونةويژه در  (به نامه لميگاه از طرح روايتي و در مواردي فساختاري گروه   ـ  فكري

نمايشـي نـدارد و معمـوالً فاقـد عوامـل       يپـرداز  تيچون ماهيتاً شخص ،فيلم مستند .برد يم
فقـط   ويژه قصه و بازيگر است، حتي ازلحاظ استقالل شكل هنري نيز نـه  متعارف نمايش به

به فيلم داستاني) از ادبيات و تئـاتر   (نسبت درمقام مقايسهمستقل از فيلم داستاني است، بلكه 
شخصيت مستند يا بـا   ةدارد. در مواردي هم كه مستندساز احتماالً با مقولتري  استقالل بيش
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 ،گرفته از داستاني واقعي مواجه است از شخصيت واقعي، مضمون واقعـي برطرحي روايتي 
موضـوع و محتـواي    بنابـه  بايـد  تندسـاز مس ني؛ بنـابرا ديـ جو يو از فضايي واقعي بهـره مـ  

  .كنداستفاده  شپيام ةبررسي خود از ساختار مناسبي براي ارائمورد
د امر به معروف و نهي از منكر به توليد مسـتند اجتمـاعي   نيااجراي فر هدف باكه  زماني

 اگر ،. حالببريم بهره كارآمد يبررسي از ساختار  موردمعروف و منكر  بنابهبايد  ،ميپرداز يم
انتخـاب و  ي ا گونه بهشخصيت خود را  ديبا يم ،ديجو يمشخصيت بهره  ةاز مقول مستندساز

 برايدر مخاطب انگيزشي ي معروف و منكر داشته باشد و ها اميپكه ارجاعي به  كندروايت 
از مسـتند اجتمـاعي بـراي    به اين وسيله  تا كندندادن منكر ايجاد  معروف و انجام دادن انجام

 .كندد امر به معروف و نهي از منكر در رسانه استفاده نياصحيح فراجراي 
 

  ها تحليل يافته .10
دائمي تحليل شد و از  ةبا روش مقايس ها مصاحبههاي حاصل از  يافته، طوركه گفته شد همان

شـباهت بسـيار زيـاد مضـامين مسـتخرج از       به  باتوجه ،اما آمد.ي حاصل ا مقولهاين تحليل 
 به  باتوجه ،اين اساس . بركردياكوبسن ميل ارتباطي سمت مدل  به پژوهش فرايندها،  مصاحبه

ترغيبي پيام در مدل ارتباطي ياكوبسن، اين مقوله  كاركردشده با  حاصل ةقرابت معنايي مقول
درادامـه   .كـرديم   گذاري را انتخاب آگاهانه و روايت تأثيرگذار شخصيت مستند اجتماعي نام

تقسيم به ده زيرمقوله ، سازي گويه و مضمون با روش تحليل ،مفاهيم مرتبط با اين مقوله نيز
به بخشي  2 پردازيم. درادامه در جدول مي ها طور مفصل به معرفي اين زيرمقوله ابتدا به. شد

  ها اشاره خواهيم كرد. مصاحبه مستخرج ازو كدهاي  ھا هاز اين زيرمقول
  

  شده درك و زندگي متحول قابل  اي همسئلمعمولي، با  يشخصيتانتخاب  1.10
اگر  ،بايد در نظر داشت كه: «يكي از كارشناسان معتقد است ،انتخاب شخصيت درخصوص

هـا و معـاني بـه ذهـن      گـزاره  شـود سياسي باشد كه پرداختن به او سـبب   يشخصيت فرد
 ،انتخابـاتي را داشـته اسـت   مخاطب متبادر شود و او فكر كند كـه مستندسـاز قصـد تبليـغ     

 يتوانـد شخصـيت   مستندساز نبايد از اين شخصيت استفاده كند. به اين علت مستندسـاز مـي  
يكـي ديگـر از    .»انتخـاب كنـد   ،روستايي را يحتي آدم ،شناسد كسي او را نمي خنثي را كه
 و ،درك باشـد، ديـده شـود    يعنـي قابـل   ،شخصيت بايد ملموس باشد: «گويد ميكارشناسان 

ملمـوس   اي بايد از دل واقعـه را شخصيت . درك باشد تزاعي نباشد. مشكل شخصيت قابلان
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را مطـرح   هاي ديگر شخصيتدركنارش  و ،اجتماعي نقب زد يبا او به معضل ،بيرون كشيد
اگـر مستندسـاز   « :كنـد  مـي   اضـافه هاي شخصـيت   ويژگي   مورددر يكارشناس ديگر .»كرد

خطـي   اي يعني زندگي او زندگي ،شود نمي  ايستا را انتخاب كند، مستند دراماتيك يشخصيت
خـوب رفتـه    يبد به جـاي  يچه زندگي بد، چه زندگي خوب. شخصيت بايد از جاي ؛است

شـوندگان اشـاره    يكي ديگر از مصاحبه چنين  هم .»باشد. زندگي او بايد حركت داشته باشد
روايت كـرد كـه بـه معروفـي روي آوردنـد و تحـولي در       توان زندگي افرادي را  مي: «دارد

  .»شان رخ داده است زندگي
 

  درونيات خود با صورت و بياني جذاب ةتوانا در ارائ يانتخاب شخصيت 2.10
نظر مسـتند    موردشخصيت : «دارد ميتوانايي شخصيت، يكي از كارشناسان بيان  درخصوص

بايد شخصي باشد كه بتواند خودش خوب بازي كند. در مسـتند شخصـيت بايـد خـودش     
تر آدمي  در كماين ويژگي باشد و نبايد فيلم بازي كند. او بايد خودش را بتواند بازي كند كه 

كه شخصيت بتواند خودش را  هاي مستندساز است ترين محدوديت يكي از بزرگ هست و
كـه مستندسـاز    مگـرآن  مستندسـاز از او بـازي بگيـرد.    دهد. بازي كند وآرام و زيبا توضيح 

توانـد   مـي هايي را شكار كنـد و شخصـيت تـا     نخواهد از او بازي بگيرد. او بخواهد صحنه
شـود كـه شخصـيت حضـور      اما وقتي مستندساز مجبور مـي  ،حضور دوربين را حس نكند

و خـوب   ضـيح بدهـد  دوربين را حس كند بايـد شخصـيت بتوانـد خـوب خـودش را تو     
اي  شونده انتخاب شخصيت جذاب، مصاحبه ةدربار ،ديگر ازطرفي .»درونياتش را انتقال بدهد

را بـراي   يقدر كه يك كارگردان داستاني سوپراسـتار  درست همان ،مستندساز«معتقد است: 
شخصيتي را انتخاب كند كه جذاب باشـد. اگـر    بايد، كند مي انتخاب فيلم خود كردن جذاب
در ايـن زمينـه كارشـناس     .»پنداري كنـد.  ذات تواند هم ميت جذاب باشد، مخاطب شخصي
اگـر مستندسـاز از شخصـيت غيرجـذاب اسـتفاده كنـد مخاطـب        « :كنـد  مـي  اشاره ديگري
صورت شخصيت جذاب و يا فيزيك  :مختلف داردهاي  جنبهكند. اين جذابيت  مي  تممقاو

  .»كند كه مخاطب را جذب ميزند  ميكه شخصيت خوب و شيرين حرف  است يا آن
  

  بيان خصوصيات فردي و اجتماعي شخصيت با حفظ حريم شخصي او 3.10
: شتيكي از كارشناسان بيان دااجتماعي،  در مستندچگونگي روايت شخصيت  درخصوص

گوييم تو آن نيسـتي،   ميكنيم بين مخاطب و شخصيت،  گذاري مي در فيلم مستند ما فاصله«
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جوري هست ولي نيازهاي او  بايد بگوييم او اين. نيست صورت بگيرد هماني قرار اين اصالً
: دهد مي  وي ادامه .»كنيم ست. آن نيازها را توجيه و درموردش صحبت ميانيازهاي درستي 

نيست. فقط اين آدم است كه اين خصوصيات دارد.  يشخصيت شبيه هيچ شخصيت ديگر«
هاي روايت شخصيت  نقص   موردوي در .»بايد فرق بين شخصيت و ديگران مشخص شود

يعنـي كالبدشـكافي    ،شوند نميشناسي  درواقع وارد شخصيت«: افزايد در برخي مستندها مي
وقـت واقعـاً ترسـيده و     مثال چه برايگويند كه شخصيت ما  دهند. نمي شخصيت انجام نمي

چگونگي روايت  درخصوصديگري،  ةشوند مصاحبه. »وقتي ترسيده چه اتفاقي افتاده است
شناسي شخصيت، بررسي ابعاد اجتماعي،  در فيلم بايد واكاوي روان«اشاره دارد:  شخصيت،

يكـي از  بـاره،   درايـن  .»شـود   او بـا جهـان پيرامـونش گنجانـده     ةو رابطـ  ،روابط خانوادگي
هاي شخصـيت را بررسـي كـرد. البتـه برخـي از       كاري بايد تمام ريزه: «افزايد كارشناسان مي

ادامـه   و .»چـون حـريم شخصـي شخصـيت اسـت      ،شخصيت را نبايد بازگو كرد اتئيجز
اگـر هـم در    .شخصيت مستند داراي كرامت است و بايد بـه او احتـرام گذاشـت   «دهد:  مي

د تكـرار كنـيم كـه ايـن شخصـيت      ازحـ  نبايـد بـيش   ،گذشته شخصيت مناسبي نبوده است
  .»كرده است  تغيير

  
او و طراحـي   بـا شـناخت كـافي از   ايجاد زمينه براي معرفي شخصيت  4.10

  هدف مستند با ناسبتسؤاالت م
مستندسـاز  «دارد:  مـي اي براي معرفي شخصيت بيـان   زمينه درخصوصيكي از كارشناسان 

اي را آماده كند تا شخصيتي كه مخاطب دوست  براي برداشت خالقانه از واقعيت بايد زمينه
ناخودآگاه اين موارد را  شكاوي كند خودابعاد مختلف او را واو دارد درون، تفكر، ذهنيت، 

بـه  شوندگان  يكي ديگر از مصاحبه .»استبروز بدهد. اين تعامل بين كارگردان و شخصيت 
 ،خـواهيم مسـتند بسـازيم    دان مي يك فيزيك   موردروقتي د ،مثال براي: «پردازد مي يبيان مثال

هـاي   هـا و داده  جـنس داشـته  االت ما از ؤمقداري فيزيك ياد بگيريم كه جنس س بايد حتماً
فيلسوفانه از يك فيلسوف  اي هوقت ساختن پرتر هيچ«: دهد اما وي ادامه مي. »شخصيت باشد

فهمـد. مستندسـاز بايـد ايـن      مي  زند كه خودش ميزيرا او طوري حرف ، كار خوبي نيست
گـر   سازي بكند. او بايد سؤاالت متفاوتي از شخصيت بپرسـد. روايـت   عرفيقضيه را قدري 

اختيار خودش قـرار بدهـد.    ها و پرسش است در سؤالجا  كه اينرا مستند بايد زمين بازي 
اما مستندساز نبايد زمين بـازي   ،شونده باشد تواند براي مصاحبه قواعد و توپ و بازيكن مي
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هـاي   ها بايد متعلق به مستندساز باشد. نبايد شخصيت بـا پرسـش   را از دست بدهد. پرسش
هاي مستندساز است كـه بايـد در اثـر او     پرسشزيرا ، اي خودش برسده خودش به جواب

ها بـا كسـي   ببرد كـه تاحـاال در آن فضـا    يپاسخ داده شود. او بايد شخصيت را در فضاهاي
   .»چالش بكشد صحبت نكرده است. مستندساز بايد شخصيت را به

  
  روايت واقعي زندگي شخصيت با حفظ اخالق 5.10

كنـد:   رعايـت اخـالق در روايـت شخصـيت اشـاره مـي       درخصـوص يكي از كارشناسـان  
رود در  مثـال مستندسـاز مـي    براي. كندمستندساز نبايد زندگي شخصيت مستند را عوض «

تواند در نماهاي مختلـف آن   را نشان دهد. البته شخصيت فقير است و او مي ياي فقير خانه
شخصيت  ةجذاب باشد خان شانكاركه  ها براي آن  اما برخي مستندساز ،خانه را نمايش دهد
تصـوير   ها را به ايم در آن واقعيت كنند. اين در فضاي مستند كه ما آمده را اندكي تخريب مي

 برگويي است  اين حركت كه نوعي دروغ«دهد:  وي ادامه مي .»بكشيم كار غيراخالقي است
گونـه   بـدون هـيچ  هـايش را   توان نزديك سوژه شد تا حرف اما مي، گذارد ثير ميأمخاطب ت

ـ   گونه دست بازيگري و بدون هيچ گـذارد و نـوعي    ثير مـي أكاري بزند. اين روي مخاطـب ت
فيلم  ةزمين مستندساز بايد دقت كند و حساس باشد كه در پس«افزايد:  وي مي .»اخالق است

كند، اتفاقي خـالف نظـر شخصـيت پـيش نيايـد.       وقتي شخصيت مستند صحبت مي ،خود
اگر مستند از مجري بهره : «كند اضافه مي چنين  هم .»ق غيراخالقي باشدخصوصاً اگر آن اتفا

جويد بايد به رفتار او با شخصيت دقت كرد كه اين رفتار در شـأن آن شخصـيت باشـد.     مي
و  كه حرفي بزند كار غيراخالقي انجام داده اسـت  چون اگر رفتار بدي داشته باشد بدون آن

شود كه نيـازي نيسـت بـه     مثال مخاطب متوجه مي براي گذارد. اين كار روي عوام تأثير مي
  .»تر احترام بگذاريم بزرگ
  
  فرهنگ مخاطبه نزديك ب حاشيه و اخالقي كمي نمايش الگو 6.10

تـوانيم بـا    مـي : «اسـت  ها، معتقـد  تأكيد بر ارزش درخصوصشوندگان،  يكي از مصاحبه
از  ناخيلـي از مخاطبـ   كنيم كه قبالً ها اصرار ارزشاز سري  يكبر معرفي يك شخصيت 

كنيم. اين تأكيدكردن ممكن  ها تأكيد مي آن ارزش براند. ما صرفاً  ها باخبر بوده اين ارزش
اما بـراي   ،درصد اشتهاآور باشد و آن فرد را به حد عمل برساندصداست براي يك نفر 

 ولي مستندساز امر ،درصد اثر كند. درست است كه حد تأثير متفاوت استپنج يك نفر 
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 كند و مي تر كارشناسان كمي اين بحث را شفاف يكي از .»به معروف را انجام داده است
توانـد بـر    مـي  اخالقـي  ةاز قهرمان درزمينـ  استفاده«: گويد مي استفاده از قهرمان   مورددر

قي توجه كنيم كه قابليت بسـط  ي اخاليهابنابراين بايد به الگو. اشته باشدمخاطب تأثير د
ا اين كار مخاطب امـر بـه معـروف    دارند و به فطرت مخاطب توجه دارند. بها را  ارزش

تري دور الگوي  اين زمينه بايد توجه كرد كه حواشي كم در: «دهد وي ادامه مي .»شود مي
ـ  باعث شعاريهم اخالقي باشد كه  ثيري روي مخاطـب  أشدن مستند خواهد شد و هم ت

خصوصـيات  «افزايد:  گر از كارشناسان ميانتخاب الگو يكي دي مورددر چنين  هم .»ندارد
ن مسـتند مشـترك باشـد تـا مخاطـب او را      امستند بايد با مخاطب ه دراستفاد  مورد يالگو

  .»ثير بگيردأتحسين كند و از آن ت
  

 بـه  پاسـخ  يبـرا  موفـق  فـرد  يبررس و ساز نآرما واالمقام يالگو شينما 7.10
  لميف  مسئلة

 يهـم نيـاز بـه فـرد     يبراي الگوساز: «معتقد است الگوسازي ةزمين در يكي از كارشناسان
. ها و هركدام كاركرد خودشـان را دارنـد   آدم ةعادي مانند بقي يواالمقام داريم و هم به فرد

دادن شخصـيت   امـا نشـان   ،دهـد  بررسي يك الگوي واالمقام به مخاطب آرمان و هدف مي
وي  .»من مخاطب احساس كنم كه آن كـار شـدني اسـت    شود ميعادي به مخاطب سبب 

ــا نشــان«دارد:  مــينمــايش الگــو بيــان  ةدرزمينــ مخاطــب اي در  مشــكل، دغدغــهدادن  ب
تواند به مخاطب بگويد حـاال كـه مـن ايـن      ميساز  فيلمبعد  ةولي در مرحل ،شود مي  ايجاد

وقـت   آن. انجام بدهي پسنديده اسـت  يمخاطب چه كار يدغدغه را در تو ايجاد كردم تو
و آن افـق را بـا نمـايش الگـو     دهـد   مـي ساز افق بلندي بـه مخاطـب نشـان     فيلماست كه 

  .»دهد مي نشان
 دليـل  يعني او به ،به الگو بايد حكمتي داشته باشدمستندساز پرداختن «دهد:  وي ادامه مي

 اي دارد و آن را توانسته از مسئلهس نيازي كه در فيلم ايجاد شده او را نمايش داده است. فيلم
سري شخصيت  كه به مسئله جواب بدهد الزم است يك . او براي اينكنددر فيلم مهم  است

نه را فـراهم  زمي اند نشان بدهد. اگر او توانست اين پيش هاي موفق بوده كه جزء شخصيترا 
زيـرا   ،كنـد  نميبودن  كس احساس شعاري ها را نشان دهد و هيچ شخصيتتواند آن  ، ميكند

براي پاسخ به ايـن   ،مستندساز«افزايد:  او مي .»كه مستندساز او را نشان دهداست الزم بوده 
شخصـيتي را   يا نـه،  دارد انجام دهد ميكه او بيان را كاري است توانسته سؤال كه آيا كسي 
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او  .»شـود  يمآن كار را انجام دهد. با اين كار مستند باورپذير است دهد كه توانسته  نشان مي
ايـن   ،اگر مستندساز از همان اول مسـتند شخصـيت موفـق را معرفـي كنـد     : «كند اضافه مي

شود كه اين شخصيت به مخاطب چه ارتباطي دارد؟ يا چرا بايد مخاطب  سؤاالت مطرح مي
 شـود  مـي شود و تصـور   اصطالح شعاري مي مستند به ،شود؟ با اين كارراه  هماين مستند با 

  .»را به مخاطب حقنه كند يخواهد حرف ميساز  فيلم
  
و  هـا  شـباهت  و هـا  معرفي واقعيت ةوسيل پنداري با شخصيت به ذات هم 8.10

  هاي او با مخاطب تفاوت
بايـد  «دارد:  مـي روايت الگـو در مسـتند اجتمـاعي، يكـي از كارشناسـان بيـان        درخصوص

ايـن اسـت كـه در     داشت كه تفاوت بنيادي سينماي مستند بـا سـينماي داسـتاني در     درنظر
شود معـادلش را پيـدا    ميشود كه احتماالً در جهان بيرون ن سينماي داستاني جهاني خلق مي

رو  هاما درسينماي مستند با اين پديده روب. توان آن را باور كرد يك فيلم مي طولولي در ،كرد
 از به اين منظـور يكـي ديگـر    .»ترين مسئله باورپذيري شخصيت مستند است نيستيم و مهم

ها هم انسان هستند  بايد الگوي اخالقي را طوري نشان داد كه آن: «كند ميكارشناسان اشاره 
 ،اما نبايد اين خطاها زياد باشـد  .دنهاي اخالقي نيز دار اما فضيلت ،و ممكن است خطا كنند

شـوندگان بيـان    يكـي ديگـر از مصـاحبه    .»دنبـال دارد  كه قبالً ذكر شد به اي را زيرا حواشي
قـدر   هـا را آن  هاي مستند مطابق با واقعيت خودشان باشند. نبايد آن بايد شخصيت«دارد:  مي

بايد شخصـيت جـوري   «دارد:  وي بيان مي .»نيافتني بشوند د كه دستيتصوير كش واالمقام به
 اما او به خـودش سـختي داده،  ، بشود كه مخاطب ببيند كه او هم مثل خودش است  تصوير
 چنـين   هـم  .»اسـت  رسـيده  جايگاه آن به مرور به و ،كرده تربيت را خودش كشيده، رياضت

بـراي  «اسـت:    معتقـد  پنداري مخاطب با شخصـيت  ذات هم درخصوصيكي از كارشناسان 
 ةبايـد روايـت خـود را بـا دور     كندپنداري  ذات هم هاي بزرگوار كه مخاطب با شخصيت آن

از حيات شخصيت يا ابعاد زندگي او آغاز كنيم كه كامالً با مخاطـب ارتبـاط دارد.    اي زماني
بايد بگوييم آن شخصيت هم مثل مخاطب بوده است و مسائلي كـه بـراي مخاطـب اتفـاق     

در شرايطي كه مخاطب  ،اما بايد بگوييم كه اين شخصيت. افتد براي او نيز رخ داده است مي
: افزايـد  او مـي  .»، انتخاب ديگري كرده استكند مي انتخاب را اشتباه يو راه شود ميگرفتار 

 ةزيـرا همـ  ، هايي كه شخصيت در زندگي خود داشته است گفته شود بايد مراعات و دقت«
زنـدگي   درخصـوص و برخـي   و عبادات خـاص نيسـت   ،قصه فقط مسائل انتزاعي، ذهني
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شهيد را بايد از  زندگي: «كه رددر اين زمينه يكي ديگر از كارشناسان اشاره دا .»مره است روز
اوج را روايـت   ةيافتني بداند. فقط نبايـد نقطـ   كودكي او روايت كرد تا مخاطب او را دست

كرد. براي روايت شخصيت قهرمان بايد روايت كامل باشد. بايد قهرمان را در اوج و دوران 
كـه   درحـالي : «دارد ميبيان  يكارشناس ديگر ،ديگر ازطرف .»اش روايت كرد مختلف زندگي

هـا را وصـف    از اين ظاهر عبور كند و بتواند زيبايي ،دهد زندگي يك فرد را نشان مي ظاهر
  .»ستاكند و نشان دهد كه مالك برتري آن فرد آن خوبي 

  
  كننده بر شيطان هاي غلبه زندگي شخصيت مفصلبيان  9.10
از كارشناسـان   يكـي مورد . در اين كردالگوبرداري  كريم قرآن توان از نمايش الگو مي براي
سـازي،   قهرمـان  ةاش در حـوز  گـويي  سـياق قصـه   ، طبـق خداونـد  قـرآن در : «دارد مـي بيان 

 هـا جلـو   جامعه بـا آن  و خواهند بود اجتماع ةدهند كند كه حركت هايي را معرفي مي قهرمان
از رسـد،   مـي   هـا  وقتي بـه آدم  ،. خداوندآيند ها مي ها جلو هستند و همه دنبال آن رود. آن مي
بـه   كـريم  قـرآن «: دهـد  وي ادامـه مـي   .»اند درمقابل شيطان موفق شده گويد كه ميهايي  آدم
 هـاي موفـق را بـا جزئيـات معرفـي      امـا آدم  ،كند اي كوتاه مي خورده اشاره هاي شكست آدم
محـور   .زليخـا را  ةگويـد نـه قصـ    مـي يوسـف (ع) را   ةخداوند قص«: افزايد او مي .»كند مي

هميشـه   شـوند. يوسـف (ع)   مـي (ع) است و ديگران جايي از داستان كنار گذاشـته    يوسف
بياني روايت  به قرآنست. اكند. او هميشه در مبارزه با شيطان   مي ديگران را به توحيد معرفي

خواهـد   نمـي   اسـت.   تر ديدنيكه اين  ،روايت پيروزي آدم درمقابل شيطان است ،فتح است
  .»كندخورده را تعريف  يك شكست ةقص
  

  هاي شخصيت با نمايش زندگي او پذيرش گفته 10.10
بگيرد،  قرار مخاطبپذيرش   موردهاي شخصيت  كه گفته آن منظور  بهيكي از كارشناسان، 

ن او و اخواهد حرفش پذيرفته شود بايد مخاطب اگر در رسانه يك نفر مي: «كند اشاره مي
تشـويق يـك شـخص خـوب و        مـورد مسـتند در اش را بشناسند. براي سـاخت   زندگي
را  شمند خوب است كه اول برويم داخل زندگي ايشان، رفتارها و محـل سـكونت   قانون

هاي او  داشته باشند. بعد بايد حرفاحساس نزديكي ن با شخصيت انشان دهيم تا مخاطب
زنـدگي او   ةها هم خودمـاني باشـد و بعـد دربـار     اين حرف .براي مخاطبان پخش شود

  .»ايش داده شودنم
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  انتخاب آگاهانه و روايت تأثيرگذار شخصيت مستند اجتماعي ةمقول يها زيرمقوله .2 جدول

  كدها ها زيرمقوله رديف

1  
 يشخصيت انتخاب
 مشكلي با معمولي،

 زندگي و درك قابل
  شده متحول

 سببشايد  او به پرداختن باشد سياسي يفرد شخصيت اگر كه داشت درنظر بايد
 مستندساز كه كند فكر او و شود متبادر مخاطب ذهن به معاني و ها گزاره شود

  .است داشته را انتخاباتي تبليغ قصد
 ،شناسد نمي را او كسي كه را خنثي يشخصيت دهد ترجيح تواند مي مستندساز

  .باشد درك قابل بايد شخصيتمشكل  .كند انتخاب ،را روستايي آدم يك حتي

 معضل يك به او با ،كشيد بيرون ملموس اي واقعه دل از بايدرا  شخصيت
  .كرد مطرح را ديگر هاي شخصيت دركنارش و ،زد نقب اجتماعي

  حركت بايد او زندگي. باشد رفته خوب ييجا به بد يجاي از بايد شخصيت
  .باشد داشته 

 در تحولي و آوردند روي معروفي به كه كرد روايت را افرادي زندگي توان مي
  .است داده رخ شان زندگي

  

  كدها ها زيرمقوله رديف

2  

انتخاب شخصيت 
 ةتوانا در ارائ

درونيات خود با 
صورت و بياني 

  جذاب

  پنداري كند. ذات تواند هم اگر شخصيت جذاب باشد، مخاطب مي

  كند.  اگر مستندساز از شخصيت غيرجذاب استفاده كند مخاطب مقاومت مي
صورت شخصيت جذاب است  و يا فيزيك :مختلف داردهاي  اين جذابيت جنبه

  كند.  زند كه مخاطب را جذب مي  مي كه خوب و شيرين حرف يا آن
نظر مستند بايد شخصي باشد كه بتواند خودش خوب بازي كند.   موردشخصيت 

  شخصيت بايد خودش باشد و نبايد فيلم بازي كند.  ،در مستند
  را توضيح بدهد.بايد بتواند خوب خودش شخصيت 

3  
بيان خصوصيات 
فردي و اجتماعي 
شخصيت با حفظ 
  حريم شخصي او

ولي  ،جوري هست بايد بگوييم او اين. هماني قرار نيست صورت بگيرد اصالً اين
ست. آن نيازها را توجيه و درموردش صحبت انيازهاي او نيازهاي درستي 

  كنيم. مي
بررسي ابعاد اجتماعي، روابط  شناسي شخصيت، در فيلم بايد واكاوي روان

  . داو با جهان پيرامونش را گنجان ةو رابط ،خانوادگي
هاي شخصيت را بررسي كرد. البته برخي از جزئيات يك  كاري بايد تمام ريزه

  ست.وچون حريم شخصي ا ،شخصيت را نبايد بازگو كرد
  شخصيت مستند داراي كرامت است و بايد به او احترام گذاشت.



 237   ... هاي مستند اجتماعي ها و برنامه هاي فيلم ارجاعات شخصيت

  گيري نتيجه .11
شـرايط   نگـاه ارتبـاطي  كـه بـا    ،هـا  در اين قسمت قصد داريم با استناد به مقوله و زيرمقوله
امـر بـه    فرايندصحيح  اجرايرا براي انتخاب و روايت شخصيت در مستند اجتماعي موفق 

 ةهدف ارائ كه باپاسخ دهيم ، به سؤال اصلي پژوهش اند كردهاز منكر تعيين   معروف و نهي
هـاي   يتشخصـ انتخـاب و روايـت    دريي مستندسـاز  نما  راهبراي  ي مؤثرها مؤلفهين تر مهم

  . شده است  ينتدوي اجتماعي مستندها
 ،نام خلق شخصيت و مفهومي به استبررسي   مورد شخصيت واقعي ،در مستند اجتماعي

بلكه انتخاب و روايـت شخصـيت    ،وجود ندارد در آن كه در سينماي داستاني مدنظر است،
واقعـي انتخـاب    يشخصـيت  ديـ با يمچراكه براي توليد مستند اجتماعي  دارد، زيادياهميت 

 درخصوصشده از اين پژوهش  ي مؤثر نتيجهها مؤلفه. ارائه داداز او  گرا واقعو روايتي  شود
عرفي چگونگي م چنين  هماجتماعي و  يچگونگي انتخاب شخصيت براي بررسي در مستند

  . استارچوب قواعد مستند اجتماعي هدر چ اش يواقعاو توسط خود شخصيت و زندگي 
بـراي دوري از هرگونـه    ،انتخاب شخصيت مستند اجتماعي بايد درنظر داشـت كـه   در

شود، عنوان شخصيت مستند اجتماعي انتخاب  معمولي به يسوءتفاهم سياسي، ترجيحاً فرد
. باشـد   درك اش براي مخاطب قابل و مسئله متحول شده دباي اما زندگي اين فرد معمولي مي

بنابراين شخصيت مستند  .جذاب داشته و در معرفي خود توانا باشد ياو بايد صورت و بيان
 درك، اي قابـل  شـده، مسـئله   نظير زندگي متحول يهاي معمولي با ويژگي ياجتماعي بايد فرد

 يانتخاب الگو درخصوص. باشدجذاب  يصورت و بيان و درآخر ،توانايي در معرفي خود
حواشـي   او دربـارة فرهنگ مخاطـب قرابـت و    اخالقي نيز بايد توجه داشت كه اين الگو با

موفـق   يسازي يا فرد آرمان منظور  بهتواند واالمقام  اين الگو مي. داشته باشد وجودمحدودي 
فـيلم انتخـاب    ةاما اين الگو بايد براي پاسخ بـه مسـئل   ،براي اثبات رسيدن به موفقيت باشد

حاشـيه را   كم و موفقِ نزديك به فرهنگ مخاطب يبنابراين بايد الگوي واالمقام يا فردشود. 
  .كردفيلم انتخاب  ةبراي پاسخ به مسئل
كه مخاطب بايد با  كردروايت شخصيت در مستند اجتماعي نيز بايد توجه  درخصوص

ي هـا  تفـاوت و  هـا  شـباهت  و هـا  تيـ واقعاين منظور بايد  . بهكندپنداري  ذات هم شخصيت
بايـد بـا انتخـاب نماهـاي اخالقـي، رفتـار اخالقـي بـا         . شـود شخصيت با مخاطب معرفي 

. پرداخـت  اش ياجتمـاع حريم شخصي او به بيان خصوصيات فـردي و   و حفظ ،شخصيت
 . دري شخصيت نيز بايد روايتي واقعي از زندگي او را نمـايش داد ها گفتهبراي پذيرش  البته
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كننده  غلبهي ها تيشخصجزئيات زندگي ذكر با راه  مفصل و همبه روايت  توان يماين زمينه 
 نيبنـابرا  .شـود   ي اخالقي آشناالگوهاي واقعي و ها قهرمانبر شيطان پرداخت تا مخاطب با 

يي به معرفي جزئيات گرا واقعروايتي شخصيت در مستند اجتماعي بايد با رعايت  ةشيو طبق
و الگوي اخالقي پرداخت تا مخاطب با شخصيت  ،ي شخصيتها يژگيو، شخصيت زندگي

  .كندپنداري  ذات هم
ي اجتماعي مستندهاي ها تيشخصي مؤثر در انتخاب و روايت ها مؤلفه نيتر مهمبنابراين 

  :امر به معروف و نهي از منكر در رسانه به اين شرح است فرايندبراي اجراي صحيح 
درك،  قابـل ي ا مسـئله شده،  ي نظير زندگي متحوليها يژگيومعمولي با  يانتخاب فرد .1
   ؛جذاب يصورت و بيان درآخرو  ،يي در معرفي خودتوانا

حاشيه بـراي   موفقِ نزديك به فرهنگ مخاطب و كم يانتخاب الگوي واالمقام يا فرد .2
 ؛فيلم ةپاسخ به مسئل

 .ييگرا واقعجزئيات زندگي شخصيت و الگوي اخالقي با رعايت  و ها يژگيومعرفي  .3
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