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رسانه ای  آن  سیاست  و  فرهنگ  که  دنیایی 
شده الزاما واقعیت ها در آن، همان چیزهایی 
این  دیگر  تعبیر  به  هستند.  که   نیستند 
پدید  را  ها  واقعیت  که  هستند  ها   رسانه 
می آورند، تعریف و تبیین می کنند و باورها 
را بر اساس آن می سازند. در چنین شرایطی 
در  که  است  واقعیتی  بازشناخت  به  نیاز 
و  است  یافته  تغییر  رسانه ای  الگوریتم های 
این توان تحلیلی، می تواند مخاطب امروزین 
را در برابر جادوی رسانه ها توانمندتر سازد. 
این  در  که  ها  واقعیت  بازشناسی  این 
ارتباطات و رسانه  بر دانش  مجموعه مبتنی 
مدنظر نویسندگان بوده است، نگاهی دارد به 
که  حسینی  اربعین  و  عاشورا  نهضت  مساله 
پیدا  متفاوتی  روایت های  ها  رسانه  قاب  در 
کرده است. از نگاهی دیگر در این مجموعه 
تحلیل هایی بر مسایل فرهنگی و رخدادهای 
ها  آن  در  که  می شود  یافت  نیز  اجتماعی 
تخصصی  دانش  دریچه  از  است  شده  سعی 
ارتباطات و رسانه مورد نقد و نظر قرار گیرند.

دامنه تاثیرات و تولیدات رسانه ای در حوزه 
بررسی  و  نهضت حسینی  با  مرتبط  مفاهیم 
جهت گیری های رسانه ای در این باره حاوی 
مجموعه  این  در  که  است  مختلفی  نکات 
است.  گرفته  قرار  مدنظر  هدف  چند   با 
چندجانبه  و  دقیق  ارزیابی  به  یابی  »دست 
اقدامات  و  شده  منتشر  محتوای  از  جانبه 
حسینی«؛  فرهنگ  با  مرتبط  رسانه ای 
»شناخت دامنه تاثیرات و نحوه کنش رسانه 
ها در این حوزه«و »ارائه درک چند جانبه از 
چرایی نوع پرداخت رسانه ها به این موضوع 
مبتنی بر اهداف، پیشینه و روش کار آن ها«.
تاکید  پی  در  گونه،  پژوهش  تالش  این 
مخاطبان  تحلیلی  توانمندی  ضرورت   بر 
ضرورتی  چنین  البته  که  هاست  رسانه 
گران تحلیل  »شبکه  طرح  قالب  در   نیز 
های  گام  و  است  شده  تدوین  رسانه ای« 
می گذارد.  سر  پشت  را  خود   نخستین 
ادبیات  ترویج  به  است  امید  که  هایی  گام 

مواجهه تحلیل مندانه با رسانه ها بینجامد.

تحلیل های رسانه ای، نیاز مخاطب امروز
به جای مقدمه
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از یکـی  دیربـاز  از  مذهبـی   اجتماعـات 
بشـری  گردهمایی هـای  تریـن  باشـکوه 
فسـتیوال ها  کـه  امـروزه  اسـت.حتی  بـوده 
بـه  دنیـا  سراسـر  در  مـردم  تجمـع   و 
فرهنگـی  و  تفریحـی  گوناگـون  بهانه هـای 
و  ظرافت هـا  نمی تـوان  اسـت  یافتـه  رواج 
زیبایی هـای اجتماعـات مذهبـی را در آن ها 
سـراغ گرفـت. در ایـن میـان دیـن اسـالم 
نـگاه ویـژه ای بـه حرکت هـای جمعـی دارد 
و همـواره مسـلمانان را بـه تعـاون، همکاری 
و مشـارکت جمعـی بـرای انجام امـور دعوت 
می کنـد. پندارهـای رایجـی چـون »دسـت 
خـدا بـا جماعت اسـت« کـه بعضـا در میان 
تبدیـل  هـم  المثـل  ضـرب  بـه  مسـلمانان 
شـده اند، ریشـه در همین اندیشـه اسـالمی 

دارند.

سنتی اجتماعی و ریشه دار در تاریخ تشیع
برنامه هـای جمعـی زیارتـی ماننـد کنگـره 
ایـن  از  شایسـته ای  تبلـور  حـج  بـزرگ 
گردهمایـی مردمـی در نـگاه دینـی اسـت. 

در سـال های اخیـر نیـز یکـی دیگـر از ایـن 
اجتماعـات کـه در کانـون توجـه جهانیـان 
قـرار گرفته »پیـاده روی و اجتمـاع عزاداران 
اربعیـن« اسـت. هرچنـد ایـن سـنت ریشـه 
معصومین)علیهـم  روایت هـای  و  تاریـخ  در 
السـالم( دارد امـا تحلیل هـای اجتماعی آن، 
امـروز بیشـتر مورد توجـه محافل رسـانه ای 

و علمـی قـرار دارد.
گفته شـده اسـت این سنت از سـوی افرادی 
چـون شـیخ انصـاری و حتـی پیش تـر از او 
توسـط دیگـر علمـا و بـزرگان اسـالمی بـه 
تاسـی از ائمـه اطهار)علیهـم السـالم( وجود 
آخونـد خراسـانی گرفتـه  از  اسـت.  داشـته 
تـا علمـای بـزرگ معاصـر بـه سـنت پیـاده 
گـذر  در  داشـته اند.  اهتمـام  اربعیـن  روی 
زمـان نیـز ایـن الگـوی زیارتـی در اربعیـن 
سیدالشـهدا)علیه السـالم( در کشـور عـراق 
و دیگـر نقـاط بـالد اسـالمی ترویـج یافته و 
بسـیاری از مسـلمانان در ایـام چهلمیـن روز 
شـهادت امام سـوم شـیعیان با پـای پیاده به 

زیـارت کربـال می رفتنـد.

نگاهی به پیاده روی و اجتماع عزاداران اربعین از منظر ارتباطی

گزارشگری مردمی و جلوه های بدیع پیام اربعین
حسین اسماعیلی
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بعـث  حکومـت  و  حسـین  صـدام  هرچنـد 
عــراق در دوران حــاکمیت خــود سـعی 
می کرد این مراسـم را سـرکوب کنـد و مانع 
برگـزاری آن شـود ولی بعد از سـقوط دولت 
اجتماعـی  جلوه هـای  کشـش،  ایـن  بعـث؛ 
بیشـتری پیـدا کـرد و صحنه هـای زیباتری 
اسـارت  کـه  بـود  گـواه  تاریـخ  خلـق شـد. 
زائـران پیـاده اربعین حسـینی و اعدام برخی 
از آنـان نیز نتوانسـت مـردم را از این اجتماع 

مذهبـی منصـرف کند.
   

خبری شگفتی ساز زیر دست سردبیران
اجتماع  این  شد  گفته  که  طور  همان 
توجه جهانیان  مورد  پیش  از  بیش  میلیونی 
از  یکی  در  که  جایی  تا  است  گرفته  قرار 
نمونه های آن »ایندی پندنت« در مقاله ای 
جهان  زائرانه   حرکت  »بزرگترین  عنوان  با 
در جریان است، اما شما هرگز چیزی از آن 
نشنیده اید!« به این پدیده پرداخته است. این 
روزنامه انگلیسی در مقاله خود ابعاد مختلفی 

جمعیت  و  کرده  بررسی  را  اجتماع  این  از 
زائران آن را پنج برابر حج عنوان می کند.

بـه  تحلیلـی  نگاهـی  در  پندنـت  اینـدی 
رسـانه ای  ارزش هـای  و  اجتماعـی  ابعـاد 
و  می کنـد  اشـاره  مذهبـی  اجتمـاع  ایـن 
دربـاره   هیـچ گاه  شـما  »چـرا  می نویسـد: 
احتمـاالً  نشـنیده اید؟  مراسـم چیـزی  ایـن 
بـه ایـن قضیـه مربـوط اسـت کـه رسـانه ها 
عمومـاً و خصوصـاً وقتـی بـا اسـالم مواجـه 
منفـی،  تصویـری  بـا  بیش تـر  می شـوند، 
سـیاه و افراطـی سـر و کار دارنـد تـا روایتی 
مثبـت و امیدبخـش. اگـر چندهـزار معترض 
لنـدن جمـع  ضدمهاجـرت در خیابان هـای 
شـوند، در سـرخط های خبری جای خواهند 
داشـت. به راه پیمایی دموکراسـی خواهانه در 
هنگ کنـگ یـا تجمـع ضد پوتین در روسـیه 
نیـز بـه همیـن میـزان توجـه خواهـد شـد. 
امـا یـک تجمـع بیسـت میلیونـی در یـک 
محیـط متشـنج سرشـار از تـرور و ناعدالتی 
تلویزیونـی  خبـری  بخش هـای  در  حتـی 
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جایـی نـدارد. ایـن حرکـت باشـکوه به طـور 
نانوشـته مسـکوت گذاشـته می شـود؛ حتـی 
اگـر تمـام مؤلفه های یـک پدیده چشـم گیر 
را داشـته باشـد؛ مؤلفه هایی ماننـد جمعیت 
چشـم گیر، اهمیـت سیاسـی، پیـام انقالبـی، 
محیـط متشـنج و اصالـت. امـا اگـر این خبر 
از زیـر دسـت سـردبیران بخش هـای خبری 
افـرادی  و  می آفرینـد  شـگفتی  بـرود،  در 

می دهـد.« قـرار  تحت تأثیـر  را  زیـادی 

انتقال پیام اربعین توسط گزارشگران مردمی
ایـن اتفـاق، امـروز در شـکل های تـازه تـر، 
مخاطبـان جهانـی  بـا  را  فراگیـری  ارتبـاط 
مسـتقیم  پخـش  اسـت.  کـرده  برقـرار 
تلویزیونـی ایـن مراسـم باعث شـده اسـت تا 
کمتـر رسـانه ای در دنیـا از کنار پوشـش آن 
بگـذرد و نخواهد به مخاطـب خود اطالعاتی 
دربـاره آن بدهـد؛ هرچند این پیـام در قالب 

بازنمایـی شـده آن رسـانه باشـد.
اربعیـن امسـال پیام هـای تـازه تـری بـرای 
مخاطب انسـانی خود داشـت و  رسـانه های 
مختلـف بر سـرعت تکثیر این پیـام افزودند. 

روزی نبـود کـه عکس های تازه ای از گوشـه 
و کنـار ایـن اجتمـاع بـزرگ روی مانیتورهـا 
شـبکه های  نیایـد.  خبـری  تلکس هـای  و 
اجتماعـی نیـز راویـان بـی پرده و بـی تکلف 
ایـن رویـداد شـدند و شـرکت کننـدگان در 
ایـن اجتمـاع بـزرگ بهترین گزارشـگران آن 
بودنـد. همیـن گونـه گـزارش بود کـه باعث 
از موضـع فکـری،  می شـد هرکسـی فراتـر 
سیاسـی و فرهنگـی خـود بـا ایـن رویـداد 

ارتبـاط برقـرار کند.
 ارتباطـی که به دلیل برخـورداری از لطافت 
پیـام و تناسـب آن بـا فطرت آدمـی در کنار 
ویژگی هـای بدیـع دیگر، ضریب نفـوذ آن را 
روز بـه روز افزایـش داده و بر گسـتره توزیع 

آن نیـز می افزاید.
آنچـه عمـق این ارتبـاط را افزایـش می دهد 
سـطوح مختلـف مخاطبانـی اسـت کـه ایـن 
پیـام را بـا ادبیـات خـود دریافـت می کنند. 
مشـارکت و حضـور اقشـار مختلـف مـردم و 
را  جلوه هایـی  آنـان  همـکاری  گونه هـای 
پدیـد مـی آورد کـه از نوجوانـان و جوانـان 
تـا زنـان و مـردان در شـرایط مختلف سـنی 
برقـرار        ارتبـاط  اتفـاق  ایـن  بـا  فرهنگـی  و 

می کننـد.
و  رسـانه ای  فرایندهـای  عمومی شـدن 
افزایـش مشـارکت مـردم در تولیـد محتوای 
رسـانه ای باعث شـده تـا رسـانه های جریان 
اصلـی نیـز نتواننـد از کنـار اهمیـت چنیـن 
اجتمـاع بزرگـی بـه راحتـی عبـور کننـد؛ از 
همیـن رو درهای حماسـه عاشـورا و اربعین 
حسـینی بـه روی جهانیـان بازتر می شـود و 
ایـن پیـام رسـاتر از گذشـته در معـرض دید 
ادبیـات  تغییـر  می گیـرد.  قـرار  مخاطبـان 
گزارشـگری ایـن رویـداد نقش قابـل توجهی 
در افزایـش گسـتره توزیـع پیـام آن داشـته 

افزایـش مشـارکت مـردم در تولید 
شـده  باعـث  رسـانه ای  محتـوای 
اصلـی  جریـان  هـای  رسـانه  تـا 
نیـز نتواننـد از کنـار اهمیـت چنیـن 
عبـور  راحتـی  بـه  بزرگـی  اجتمـاع 
کننـد؛ از همیـن رو این پیام رسـاتر 
از گذشـته در معرض دیـد مخاطبان 

گیرد مـی  قـرار 
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اسـت کـه آن هـم مدیـون تولیـد محتـوای 
مردمـی از ایـن رویـداد اسـت.

تنوع در میدان ارتباط
رسـانه های  قـاب  بـه  پدیـده  ایـن  ورود 
مختلـف نیـز این جریـان ارتباطـی را تقویت 
اجتماعـی  شـبکه های  بررسـی  و  کـرده 
از  نشـانه هایی  می دهـد  نشـان  مختلـف 
نیـز  مـدرن  اندیشـه های  ارتباطـی  پیونـد 
در ایـن بسـتر شـکل گرفتـه اسـت، جایـی 
کـه کاربـران غربـی دربـاره ایـن رویـداد بـه 
تریـن  پـاک  را  آن  و  می نشـینند  گفتگـو 
نمونـه داوطلبانـه برای شـرکت در یک آیین 
کـرد  ادعـا  می تـوان  می داننـد،  مذهبـی 
ایـن پیـام راه خـود را بـرای جلـب مخاطـب 
پیـدا کـرده اسـت. همیـن نمونه هـا نشـان           
بـا  نیـز  مسـلمان  غیـر  مخاطـب  می دهـد 
شـیوه نسـبتا درسـتی به سـراغ رمز گشایی 
ایـن پیـام آمـده اسـت و انـگار گزارشـگری 
مردمـی چنیـن رویـدادی توانسـته بـه فهم 
مشـترک انسـانی از آن کمک بیشـتری کند. 
فهمـی کـه مقدمـه فراگیـر شـدن تعاریـف 
اسـالمی و پیام هـای عمیـق تر حرکـت امام 
مخاطـب  سـطح  در  السـالم(  حسـین)علیه 

امـروزی اسـت.
از نظــرگاه ارتباطــات اجتماعــی ایــن رویداد 
منظومــه نســبتا کاملــی از انــواع ارتباطــات 
اجتماعــی  حرکــت  اســت.این  انســانی 
ــا ســمبلیک«  ــن ی ــاط نمادی ــو از »ارتب ممل
ــن اجتمــاع  ــدگان در ای ــان شــرکت کنن می
شــاخصه های  همچنیــن  و  مذهبــی 
ــراری چنیــن ارتباطــی  ــرای برق نمادینــی ب
در ســطح جهانــی اســت. از ســمبل های 

ــه شــده در  ــه کار گرفت ــی ب ــی و دین مذهب
مســیر حرکــت زائــران اربعیــن کــه بگذریــم 
ــن  ــتگی ای ــار و از خودگذش ــای ایث جلوه ه
رویــداد در کنــار ترویــج مفاهیــم ارزشــمند 
ــاون،  ــه تع انســانی و دینــی همچــون روحی
زوایــای تــازه ای را از »ارتبــاط فراملــی« آن 

روشــن می ســازد.
انســانی و کالمــی گرفتــه  ارتباطــات  از 
ــه  ــی ب ــی و فرازمان ــات غیرکالم ــا ارتباط ت
رویــداد  ایــن  در  مختلــف  شــکل های 
بــروز و ظهــور می یابــد و همیــن تنــوع 
موجــب  ارتبــاط  برقــراری  زمینه هــای 
ــتره  ــش گس ــر افزای ــالوه ب ــت ع ــده اس ش
توزیــع پیــام، زمینه هــای مانــدگاری آن 
رســانه ها  و  مخاطبــان  در حافظــه  نیــز 
فراهــم شــود.با ایــن همــه نبایــد از ارتبــاط 
درونــی برقــرار شــده بــا مبــدأ چنیــن 
ــوان  ــاید بت ــید. ش ــم پوش ــی چش اجتماع
ــی  ــای ارتباط ــه گونه ه ــاره هم ــت عص گف
شــکل گرفتــه پیرامــون اجتمــاع پیــاده 
یــک  برقــراری  اربعیــن،  عــزاداران  روی 
ارتبــاط درونــی میــان تــک تــک مشــارکت 
کننــدگان در ایــن اجتمــاع بــا کانــون اصلی 
ــی  ــت. طبیع ــینی اس ــورای حس ــام عاش پی
اســت کــه کیفیــت ایــن ارتبــاط از شــخصی 
بــه شــخص دیگــر متفــاوت اســت امــا 
وقتــی گســتره مشــارکت کننــدگان در ایــن 
ــر در  ــران حاض ــه زائ ــدود ب ــاع را مح اجتم
ــه  ــت ک ــم، اینجاس ــمی ندانی ــن مراس چنی
ارتبــاط درونــی و بــی واســطه همــه افــرادی 
کــه بــه شــکلی بــا ایــن پیــام ارتبــاط 
ــاع را               ــن اجتم ــکوه ای ــد، ش ــرار می کنن برق
ــد. ــی ده ــان م ــش نش ــر از پی ــته ت شایس
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یـک شـخص یـک رسـانه، یـک اقـدام یـک 
یـک  رسـانه،  یـک  حرکـت،  یـک  رسـانه، 

و.... رسـانه  یـک  نهضـت 
هرجـور کـه ماجرای نهضـت حسـینی را در 
هـر فـراز آن کـه مـورد مطالعـه قـرار دهیم 
شـاهد یک »رسـانه« خواهیم بود. رسـانه ای 
کـه شـکل می گیـرد، پیـام تولیـد می کند و 
پیـام می پراکنـد. بـه جـرات می تـوان گفت 
نهضـت رسـانه ای امـام حسـین)ع( همـزاد 
اسـت.  سیدالشـهدا)ع(  عاشـورایی  نهضـت 
یعنـی از همـان لحظـه ای کـه امـام در کاخ 
والـی شـام بـا دعـوت والـی بـرای بیعـت بـا 
یزیـد مواجه می شـوند نهضت رسـانه ای نیز 
متولـد می شـود آن هـم نـه در شـیبی نـرم 
بلکـه بـا یک اوج، مثل گزارشـی کـه با ضربه 
شـروع می شـود؛ آنجـا که)بـه یک نقـل( به 
ولیـد بـن عتبـه، والـی مدینـه می فرماینـد: 
کسـی چـون مـن پنهانـی بیعـت نمی کند و 
بیعـت نهانی مـن هم به کار شـما نمی آید.... 
و ایـن یعنـی فرصـت جویـی بـرای یـک کار 

رسـانه ای در روز بیعـت...

)بـه نقـل دوم( نیزمی خوانیـم کـه حضـرت، 
پرشـکوه             و  پرشـور  والـی،  بـه  خطـاب 
می فرماینـد: ماییـم خانـدان نبـوت و معدن 
رسـالت، خانـدان مـا اسـت کـه محـل آمـد 
نـزول رحمـت  و محـل  فرشـتگان  رفـت  و 
خداسـت، خداونـد اسـالم را از خانـدان مـا 
شـروع و افتتـاح نمـوده و تا آخر نیـز همگام 
بـا ما خاندان بـه پیش خواهد بـرد. اما یزید، 
ایـن مـردی که تـو از من توقع بیعـت با او را 
داری مـردی اسـت شـراب خوار که دسـتش 
بـه خـون افـراد بی گنـاه آلـوده گردیـده، او 
شـخصی اسـت که حریـم دسـتورات الهی را 
درهـم شکسـته و علنـا و در مقابـل چشـم 
مـردم مرتکـب فسـق و فجـور مـی گـردد. 
آیـا رواسـت شـخصیتی همچـون مـن با آن 
سـوابق درخشـان و اصالـت خانوادگـی، بـا 

چنیـن مـرد فاسـد بیعـت کنـد؟)1(
از کاخ والـی کـه بیرون می آینـد و دیگر روز 
از راه می رسـد امـام در مواجهـه بـا مـروان 

نیـز کالمـی شـورانگیز دارند؛
...}باخالفـت یزیـد{، بایـد بـا اسـالم، سـالم 

بازخوانی رسانه ای نهضت حسینی

عاشورا »رسانه ای« همیشگی
غالمرضا بنی اسدی
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خواهـد  مـا  دسـت  از  کـه  نمـود  وداع  و 
رفـت؛ زمانـی کـه اُّمت مبتـال بـه »راعی« و 
»امیـری« چـون یزید شـوند. به درسـتی که 
شـنیدم از جـّد بزرگـوار خـود رسـول مجید 
صلّـی الّل علیـه و آلـه کـه فرمـود: »خالفت 

حـرام اسـت بـر آل ابوسـفیان«
خداحافظـی  زیـارت  مدینـه  در  کار  اوج  و 
امـام بـا حـرم رسـول ا... اسـت کـه نـه تنها 
کاری رسـانه ای کـه خود یک رسـانه اسـت. 
آنجـا کـه چنـان به سـوی قبـر پیامبـر)ص(           
هـوش  از  بهـره ای  هرکـس  کـه  می رونـد 
داشـته باشـد می فهمـد ایـن زیارت بـا همه 
ایـن زمـان را  زیارت هـا تفـاوت دارد پـس 
نیـز بایـد متفـاوت دیـد. امـام در کنـار قبـر 
جـد خویـش جدی تریـن کلمات را بـر زبان 
می آورنـد؛ خدایا! ایـن قبر پیامبـر تو محمد 
ا... علیـه و آلـه اسـت و مـن فرزنـد  صلـی 
دختـر پیامبـر تـو و بـرای مـن پیشـامدی 
رخـداده اسـت کـه خـود مـی دانـی. خدایا! 
مـن معـروف و نیکـی را دوسـت دارم و از 
بـدی و منکر بیـزارم، ای خـدای ذوالجالل و 
کرامـت بخـش! بـه احتـرام این قبر و کسـی 
کـه در میـان آن اسـت از تو درخواسـت می 
کنـم راهـی را در پیش روی مـن بگذاری که 
مـورد رضـا و خشـنودی تـو و مـورد رضـای 

پیامبـر توسـت)2(

حرکت رسمی از مدینه
هنــگام یــک اقــدام بــزرگ رســیده و تصمیم 
حجــت بالغــه الهــی بــر کــوچ از مدینــه بــه 
ســمت مکــه قــرار گرفتــه اســت، پــس بایــد 
پــا بــه راه شــد در ایــن میــان امــا برخی هــا 
بــه امــام توصیــه می کننــد: کــه از راه 
ــر  ــن زبی ــدا... ب ــان کــه عب ــرو  چن ــی ب نهان
ــه الســالم  ــام علی ــا ام ــرد ام ــن ک ــز چنی نی

ــمی و  ــرد و از راه رس ــر را نمی پذی ــن نظ ای
از برابــر دیــدگان عمــوم حرکــت خویــش را 
ــا  ــه ب ــا بلک ــه تنه ــم ن ــد آن ه ــاز می کن آغ
ــه ای  ــه گون ــم ب ــش آن ه ــت خوی ــل بی اه
کــه صــدای حرکــت و کالم حســین)ع( بــه 
ــت  ــد حرک ــد و بدانن ــگان برس ــوش هم گ
ــی  ــفر معمول ــک س ــط ی ــر فق ــر پیامب پس
بــرای حــج نیســت بلکــه ســفری اســت کــه 
هرگامــش بانــگ اعتــراض دارد. هــر قدمــش 
دعوتــی اســت بــرای مــردم تــا بــا او همــراه 
ــرد  ــه شــکل می گی ــر ســخنی ک ــوند. ه ش
نیــز بیــان کالمــی آن خواســت اســت و هــر 
ــاز  ــد و ب ــرود می آی ــن کاروان ف ــا که ای ج
برمی خیــزد شــاهد اوج گرفتــن نهضــت 
ازجملــه در جــواب  رســانه ای هســتیم. 

ــد: ــه می فرماین ــد حنفی ــاب محم جن
برادر)تـو کـه بـرای امتنـاع از بیعـت یزیـد 
حرکت از شـهری به شـهر دیگر را پیشـنهاد 
مـی کنـی ایـن را بـدان کـه(  اگـر در تمـام 
ایـن دنیـای وسـیع هیـچ پناهـگاه و ملجـاء 
و ماورایـی نباشـد بـاز هـم مـن بـا یزیـد بن 

معاویـه بیعـت نخواهـم کـرد)3(.

وصیت نامه ای به مثابه رسانه همیشه
امام)علیـه السـالم( در همیـن ابتـدا، انتهای 
ماجـرا را هـم نشـان می دهنـد. انتهایـی که 
نیـاز بـه وصیـت نامـه در همیـن آغـاز دارد. 
انتهایـی کـه مـردم همیـن اول راه بایـد از 
بخواننـد.  و  بشـنوند  انقـالب  رهبـر  زبـان 
انتهایـی کـه هرکـس خـود را بـه آن رسـاند 
در آغـاز جاودانگـی قـرار خواهـد گرفـت و 
هرکـس به آن نرسـید یـک دفعه تمام شـد؛ 
تمـام، کـه وقتـی حجـت بالغه الهـی حرکت 
می کنـد هـر برجاماندنـی باطل اسـت حتی 
اگـر کنـار قبـر پیامبـر باشـد. وقتی حسـین 
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بـه فریاد برخاسـته اسـت هر سـکوتی باطل 
اسـت و امـام بـا وصیـت نامـه راه را نشـان 

می دهـد؛
»و مـن نـه از روی خودخواهـی و یـا بـرای 
خـوش گذرانی و نه برای فسـاد و سـتمگری 
از مدینـه خـارج مـی گـردم بلکه هـدف من 
از ایـن سـفر امـر به معـروف و نهـی از منکر 
و خواسـته ام از ایـن حرکت، اصالح مفاسـد 
امـت و احیـا و زنـده کـردن سـنت و قانـون 
جـدم رسـول خدا)صلّـی ا... علیـه و آلـه( و 
راه و رسـم پـدرم علـی بـن ابـی طالب)علیه 
السـالم( اسـت. پس هرکس ایـن حقیقت را 
از مـن بپذیرد)و از من پیـروی کند( راه خدا 
را پذیرفتـه اسـت و هرکـس رد کند)وازمـن 
پیـروی نکنـد( من بـا صبـر و اسـتقامت)راه 
خـود را( درپیـش خواهـم گرفت تـا خداوند 

در میـان مـن و ایـن افـراد حکم کنـد...)4(

استناد به قرآن
تعریـــف حرکت هـــا بـــر هندســـه قرآنـــی، 
یعنـــی گـــره زدن ماجـــرا بـــه پیام هـــای 
ـــه. یعنـــی جریـــان یافتـــن در جریـــان  جاودان
ـــردم  ـــی م ـــدا. یعن ـــانه ای خ ـــع رس الینقط
را آوردن ســـر خـــط خـــدا؛ حســـین بـــن 
ــهر  ــه شـ ــالم( آن گاه کـ ــه السـ علی)علیـ
ـــن  ـــی گذاشـــت، ای ـــر م ـــه را پشـــت س مدین
آیـــه شـــریفه را قرائـــت نمـــود: »َفَخـــَرَج 
ـــَن  ـــی ِم ن ـــاَل َربِّ نَجِّ ـــُب ق ـــاً یََتَرقَّ ِمْنهاخائف
الاُفاِرُقـــُه  الَوالّل  الّظالِمیـــَن«»...  الَْقـــوِم 

َحّتـــی یَْقِضـــَي الّل ماُهـــَو قـــاٍض«
ــرس و  ــال تـ ــا حـ ــر بـ ــی از مصـ »موسـ
ـــن  ـــد و چنی ـــارج گردی ـــی خ ـــار و نگران انتظ
ــردم  ــن مـ ــروردگارا از ایـ ــت پـ ــی گفـ مـ
ظالـــم و ســـتمگر نجاتـــم بخش«.)ســـوره 

ــه 21./)5( ــص، آیـ قصـ

خبر شهادت
امـام)ع( درهمیـن آغاز، انتهای سـرخ را خبر 
می دهنـد و در نامـه ای بـه بنی هاشـم، خبر 

را بـرای تاریـخ می خوانند؛
ْحمـنِ الرَّحیـم« ازحسـین بـن  »بِْسـِم الّل الرَّ
افـراد دیگـر  و  بـن علـی  بـه محمـد  علـی 
هسـتند.  وی  نـزد  در  کـه  خاندان هاشـم 
امابعـد: هریـک از شـما کـه در این سـفر به 
مـن ملحـق شـود بـه شـهادت نایـل خواهد 
گردیـد و هریـک از شـما کـه از همراهـی 
بـا مـن خـودداری ورزد بـه فتـح و پیـروزی 

دسـت نخواهـد یافـت والسـالم)6(.

آغاز نامه نگاری از مكه
فروگـزار          لحظـه ای  نیـز  مکـه  در  امـام 
نمی کننـد بلکـه »دم« را هـم بـرای بیـان 
هـدف خـود غنیمت می شـمارند و به سـان 
رسـانه ای مـدام هـم پیـام تولیـد می کننـد 
هـم زوایـای »کالن پیـام« نهضت را روشـن  
می کننـد و هـم افـق چشـم انـداز را نشـان 
می دهنـد و هـم قطعـات نقشـه راه را کنـار 
هـم می چیننـد کـه از آن جملـه بـه پاسـخ 
ایشـان بـه عبـدا... عمر و نامه بـه مردم بصره 

و... می تـوان اشـاره کـرد؛
امابعـد:.... و مـا خاندان، اولیـا، اوصیا و وارثان 
و شایسـته تریـن افـراد نسـبت به مقـام او از 
میـان تمـام امـت بودیـم، ولـی گروهـی این 
حـق را از مـا گرفتنـد و مـا نیـز بـا علـم و 
آگاهی بر تفوق و شایسـتگی خویش نسـبت 
بـه ایـن افراد، بـرای جلوگیری از هـر فتنه و 
اختالف و تشـتت و نفاق در میان مسـلمانان 
و جلوگیـری از چیـره شـدن دشـمنان بـر 
آنچـه پیـش آمـده بود، رضـا و رغبت نشـان 
داده و آرامـش مسـلمانان را بـر حق خویش 
مقـدم داشـتیم. و امـا اینک پیک خـود را به 
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سـوی شـما مـی فرسـتم شـما را بـه کتـاب 
خـدا و سـنت پیامبـر دعـوت می کنـم؛ زیرا 
در شـرایطی قـرار گرفته ایم که دیگر سـنت 
پیامبر)یـک سـره( از میـان رفتـه و جای آن 
را بدعت فراگرفته اسـت، اگر سـخن)دعوت( 
مـرا بشـنوید بـه راه سـعادت و خوشـبختی 
هدایتتـان خواهـم کـرد، درود و رحمـت و 

برکـت خدا بر شـما بـاد!)7(

نامه های کوفه می رسد
نهضـت رسـانه ای امـام بـه ثمـر نشسـته و 
پیـام حرکـت امـام بـه مـردم رسـیده اسـت 
و نامه هـا از کوفـه گـواه دریافـت پیـام امـام 
اسـت. آنان که حسـین را در قیـام می بینند 

دسـت بـه کار نامـه می شـوند؛
چـون مـردم کوفـه از مخالفـت حسـین بـن 
شـدند  آگاه  یزیـد  بـا  السـالم(  علی)علیـه 
نامه هـای انفـرادی و طومارهـای فراوانـی به 
آن حضـرت فرسـتادند که مضمـون همه آن 

نامه هـا و سفارشـات ایـن بـود:
مـا خـود را نیازمند امام و رهبـری می دانیم 
کـه مـا را از حیـرت و سـرگردانی برهانـد و 
سـاحل  سـوی  بـه  را  مـا  کشـتی شکسـته 
نجـات هدایـت و رهبـری نمایـد و اینـک ما 
مـردم کوفـه... منتظر تشـریف فرمایی شـما 
هسـتیم کـه آنچه در توان داریم در پیشـبرد 
اهـداف شـما بـه کار خواهیم بسـت و از بذل 
مـال و نثـار جان در راه تـو کوتاهی نخواهیم 

. نمود
حسـین بـن علی)علیهـم السـالم( در پاسـخ 
از  بعضـی  نقـل  بـه  بنـا  کـه  نامه هـا  ایـن 
مورخـان تعـداد آن ها بـه دوازده تـا هیجده 
هـزار بالغ مـی گردید چنین مرقوم داشـت :

...آخرین نامه شـما به وسـیله هانی و سـعید 
بـه دسـت من رسـید و من به آنچه شـما در 

نامه هـای خود تذکـر و توضیـح داده اید پی 
بـرده ام ...واینـک، مـن بـرادر و پسـرعموی 
خویش)مسـلم بـن عقیل( و کسـی را که در 
میـان خانـواده ام مـورد اعتماد من اسـت به 
سـوی شـما گسـیل داشـتم ...اگـر خواسـته 
اکثریـت مـردم و نظر افـراد آگاه کوفه همان 
بود کـه در نامه های شـما منعکـس گردیده 
و فرسـتادگان شـما حضورا بازگـو نموده اند، 
مـن نیـز ان شـاءا... سـریع بـه سـوی شـما 

حرکـت خواهم نمـود...)8(.

خطبه هایی که علی)ع( را به یاد می آورد
مختلـف  افـراد  بـا  دیدارهـا  سـوای  امـام 
و   نــامه نگاری هـا بـا اکنـاف و اطـراف هـر 
فرصتـی را بـه خطبـه ای تبدیـل می کننـد 
کـه نقشـه راه را روشـن و نقشـه دشـمن را 

می فرماینـد؛ جملـه  ازآن  کنـد.  نـاکار 
... بـرای مـن قتلگاهـی معین گردیده اسـت 
کـه در آن جـا فـرود خواهـم آمـد و گویـا 
درنـدگان       کـه  بینـم  مـی  خـود  چشـم  بـا 
بیابان ها)لشـکریان کوفـه( در سـرزمینی در 
میـان نواویـس و کربـال اعضـای مـرا قطعـه 
قطعـه و شـکم های گرسـنه خـود را سـیر 
و انبان هـای خالـی خـود را پـر مـی کننـد. 

ثمـر  بـه  امـام  رسـانه ای  نهضـت 
امـام بـه  نشسـته و پیـام حرکـت 
مـردم رسـیده اسـت؛ نامـه هـا از 
امـام  پیـام  دریافـت  گـواه  کوفـه 

اسـت
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از پیشـامدی کـه بـا قلـم قضا نوشـته شـده 
اسـت، چـاره و مفـری نیسـت، بر آنچـه خدا 
راضـی اسـت مـا نیز راضـی و خشـنودیم. ....

آگاه باشید که هریک از شما که حاضر است 
جانش  و  بگذرد  خویش  خون  از  ما  راه  در 
را در راه شهادت و لقای پروردگار نثار کند 
صبح  فردا  من  که  باشد  ما  با  حرکت  آماده 

حرکت خواهم کرد ان شاءا...)9(

منزل به منزل پیام
رهـا                      تمـام  نـا  را  حـج  امـام  سـرانجام 
می کنـد و راهـی کربـال می شـود بـا خلـق 
ایـن پیام کـه حج را بایـد در کربال تمام کرد 
کـه وقتـی حجـت الهـی بـار سـفر می بندد 
مانـدن در مکـه حتـی بـرای حـج در مسـیر 
خـدای حج نیسـت. وقتی ولی خـدا می رود 
بایـد مکه خالی شـود اما....بسـیاری ماندند و 
حتـی زبـان بـه  »نصیحت« حجـت خدا هم 
گشـودند انـگار آنـان بهتـر از امـام آینـده را 
می بیننـد. انـگار نشـنیده اند امـام از همـان 
و  می خوانـد  و  می دیـد  را  کربـال  مدینـه 
چنـان بلنـد هـم می خوانـد تا همـه بفهمند 
سـرانجام ایـن سـفر سـرخ خواهـد بـود امـا 
آنـان امـام را »راهنمایـی؟!« می کردنـد! امـا 
ان ا... شـاء ان یـراک قتیـال و ان ا... شـا ان 
یـراه نسـبایا همـه چیـز را گفـت و هرکـه را 
بهـره ای از فهـم بـود دریافـت حسـین آخـر 
راه را دیـده اسـت و ایـن آن هاینـد کـه باید 
تکلیـف خـود را روشـن کنند اما تاریک شـد 
تکلیـف شـان هرچنـد از مکـه تـا کربـال باز 
موالحسـین اسـت که هـم چنان می کوشـد 
در  را  تـری  گسـترده  دایـره  پیامـش  تـا 
بـر گیـرد و بـه گـوش آدم هـای بیشـتری 
برسـد. تـالش ایـن اسـت تـا رسـالت جهـاد 
آخریـن  پیامبـر  امـت  دگربـاره  شـهادت  و 

را در آغـازی دیگـر قـرار دهـد. آغـازی کـه 
هرگـز بـه پایـان نمی رسـد و پیام هـای امام 
هـم به مـردم می رسـد و هـم چون بـذر در 
ضمیـر انسـان ها کاشـته چنانکـه نـه فقـط 
مدینـه و مکـه و کوفـه و بصـره را در نوردید 
کـه صدایـش بـه سیسـتان هـم رسـید و به 
روایـت اسـتاد میرباقـری در کتـاب ارجمنـد 
»ضیافـت بال« گروهـی از این دیـار مردخیز 
هـم راهی شـدند اما وقتـی رسـیدند که کار 
از کار گذشـته بود. بله امام پیام می سـاخت 
و می رسـاند تـا »بی خبـری« توجیهی برای 

»ناهمراهـی« نباشـد.

خبر شهادت مسلم می رسد
تلـخ         خبرهـا  کـه  اسـت  دیگـر  منزلـی  در 
بـه  مسـلم  خـدا؛  کاروان  بـرای  می شـوند 
و  دغـل  دسـت  و  اسـت  رسـیده  شـهادت 
فتنـه ورق را دگـر بـاره بـه روی سـیاه خـود 
برگردانـده اسـت و واکنش امام بـه این خبر 
چنیـن اسـت: خبـر بـس تاثرانگیـزی بـه ما 
مسـلم  شـدن  کشـته  آن  و  اسـت  رسـیده 
بـن عقیـل و هانـی بـن عـروه و عبـد الّل بن 
یقطـر اسـت و شـیعیان مـا دسـت از یـاری 
مـا برداشـته اند و اینـک هریـک از شـما که 
بخواهـد، در برگشـتن آزاد اسـت و از سـوی 

مـا حقـی بـر گردنـش   نیسـت)10(

سخنان کربالیی
وقتـی کاروان امـام در کربال با سـپاه کوفه به 
سـاالری حـر مواجـه و زمیـن گیر می شـود 
و در چنـد  بـر می خیـزد  بـه سـخن  امـام 
مرحلـه هـم آدم های لشـکر حریـف راهدف 
قـرار می دهـد و هم مردمـان فرداهای تاریخ 
را.... از جملـه در سـخنرانی ها فرمـود: مردم! 
سـخنان مـن اتمـام حجت اسـت بر شـما ها 
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و انجـام وظیفه و رفع مسـئولیت در پیشـگاه 
خـدا، مـن بـه سـوی شـما حرکـت ننمـودم 
پیک هـای  و  دعوتنامه هـا  کـه  آنـگاه  مگـر 
شـما بـه سـوی مـن سـرازیر گردیـد کـه ما 
امـام و پیشـوا نداریم دعوت مـا را بپذیر و به 
سـوی مـا حرکت کـن تـا خداوند به وسـیله 
تـو مـا را هدایت و رهبـری نمایـد. اگر بدین 
دعوت هـا وفـادار و پـاي بنـد هسـتید اینک 
کـه مـن بـه سـوی شـما  آمـده ام بایـد بـا 
مـن پیمـان محکـم ببندیـد و در همـکاری 
بیشـتری  اطمینـان  از  مـن  بـا  همیـاری  و 
مـن  آمـدن  از  اگـر  و  سـازید  برخـوردارم 
ناراضـی هسـتید حاضـرم بـه محلـی کـه از 

آنجـا آمـده ام مراجعـت نمایـم)11(

کربال خود رسانه است
در کربـال امـام هـر لحظـه اش رسـانه بـود 
و نـوری کـه امـروز در جهـان باقـی اسـت 
رشـحات همـان لحظـات اسـت. نـگاه کنید 
بـه کربال؛ کودکی شـش ماهـه حجت بزرگ 
در  ادب  و  بزرگـواری  می شـود.  حقیقـت 
کنـار علقمـه معنایـی بلنـد می یابـد. نمـاز 
خـوف بـا شـهادت گـره می خـورد. جوانـی 
کـه مـدت مسـلمانی اش بـه 17 روز بیشـتر 

بـه  را  یزیـدی  پیـران  ایمـان  نمی رسـد 
ریشـخند می گیـرد. مـادری سـر پسـرش را 
بـه ســــوی دشـــمن پرتـاب می کنـد  و 
می گویـد »مـا آنچـه در راه خـدا داده ایـم 
عطـش،  تشـنگی،  نمی گیریـم«.  پـس 
تنهایـی،  و... هر کدام یک رسـانه می شـوند 
و فـرات تا همیشـه قصـه عطـش می خواند. 
زینـب)س( بـر تـل می ایسـتد و جـز زیبایی 
نمی بینـد. در سـپاه کفر جز زشـتی نیسـت. 
عبـاس و امـام پشـت بـه پشـت هم بـرادری 
می جنگنـد.  و  می کننـد  نـو  معنایـی  را 
یـاران هـر کـدام هـزار زخـم می خورنـد و 
و درقامـت سـتاره ای  بـر زمیـن می افتنـد 
بـی غـروب طلـوع می کننـد. وسـرانجام در 
زمانـی کـه دشـمن همه چیـز را تمام شـده 
می پنـدارد امـام نهضت عاشـورا را در کانالی 
دیگـر قـرار می دهد بـا پیامی که تا همیشـه 
اذان می شـود؛ هـل مـن ناصر ینصرونـی؟.... 
و عاشـورا هـم چنـان خلـق پیـام می کنـد 
خامـوش  هرگـز  سیدالشـهدا  رسـانه  و 

نمی شـود....
منابع:

)1(طبـری، ج 7، ص 216 - 218. ابـن اثیـر، ج 3، ص 263 
و 264. ارشـاد مفیـد،ص 200. مثیراالحـزان،ص 10. مقتـل 

خوارزمـی، ص 182. لهـوف،ص 19.(.
)2(مقتل خوارزمی،ج 1،ص 186. مقتل عوالم،ص 54.(

)3(مقتل عوالم،ص 54. خوارزمی،ج 1،ص 188.(
)4(مقتل خوارزمی،ج 1،ص 188. مقتل عوالم،ص 54.(.

ارشـاد   265 :3،ص  کامـل،ج   .222 7،ص  )5(طبـری،ج 
).189 1،ص  خوارزمـی،ج  مقتـل   .202 مفیـد،ص 

)6(کامل الزیارات، ص 75.(
)7(طبری،ج 7،ص 240.(

 .267 3،ص  اثیـر،ج  ابـن  کامـل   .235 7،ص  )8(طبـری،ج 
).196 و   195 1،ص  خوارزمـی،ج  مقتـل   .204 ارشـاد،ص 

)9(لهوف،ص 53 مثیراالحزان،ص 21.(
)10(طبری،ج 7،ص 294. ارشاد مفید،ص 123.(

)11(مـدرک ایـن دو سـخنرانی و توضیحات آن عبارت اسـت 
ازطبـری،ج 7،ص 297 و 298. کامـل ابن اثیر،ج 3،ص 280. 
ارشـاد مفیـد ص 224 و 225. مقتـل خوارزمـی،ص 231 و 

).232

دشـمن  کـه  زمانـی  در  سـرانجام 
همه چیـز را تمام شـده مـی پندارد 
امـام نهضـت عاشـورا را در کانالـی 
دیگـر قـرار مـی دهد بـا پیامـی که 
تـا همیشـه اذان مـی شـود؛ هل من 

ینصرونی؟ ناصـر 
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ـــطوره  ـــای اس ـــی پژوهش ه ـــود تمام ـــا وج ب
شـــناختی، مـــردم شناســـانه و دیـــن 
ـــت  ـــن واقعی ـــه، از ای ـــورت گرفت ـــه ص پژوهان
نمی تـــوان گـــذر کـــرد کـــه هنـــوز کـــم 
ـــران  ـــکی در ای ـــای مناس ـــتند کارکرده نیس
ـــا  ـــا ب ـــردی آن ه ـــق کارک ـــه تطاب ـــروز ک ام
ـــه  ـــرار نگرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــات روز م واقعی
یـــا کمتـــر شـــناخته شـــده هســـتند. 
همیـــن ضعـــف پژوهشـــی، باعـــث شـــده 
روی  تـــداوم  ریشـــه های  تـــا  اســـت 
ــه مناســـک مذهبـــی  ــداران بـ آوردن دینـ
در عصـــری کـــه ســـنت ها در بســـیاری از 
شـــئون، از ارزش دینـــی تهـــی شـــده اند، 

بـــه درســـتی شناســـایی نشـــود.
تقســـیم  چنیـــن  میانـــه  در  آنچـــه 
ــده  ــوال نادیـ ــی معمـ ــا و تحقیقاتـ بندی هـ
ــد  ــای جدیـ ــود، کارکردهـ ــه  می شـ گرفتـ
ــب  ــم متناسـ ــه، آن هـ ــی زنانـ روضه خوانـ
بـــا نیازهـــای موجـــود در عصـــر انفجـــار 
ارتباطـــی  شـــبکه های  و  اطالعـــات 
اســـت. در واقـــع بایـــد دیـــد در عصـــری 

کـــه رســـانه ها، مرکزیـــت تحـــوالت را 
در اختیـــار گرفتـــه و نبـــض تغییـــرات 
را در دســـت دارنـــد، مناســـکی چـــون 
روضه هـــای زنانـــه چـــه کارکردهـــای 
ـــای  ـــه نیازه ـــا ب ـــده ت ـــل ش ـــازه ای را متقب ت

ــد. ــد پاســـخ دهـ جدیـ
روضـــه یکـــی از آئین هـــای مذهبـــی 
ــف  ــد تکلیـ ــه هرچنـ ــت کـ ــیعیان اسـ شـ
دینـــی بـــه شـــمار نمـــی رود، امـــا نقـــش 
مهمـــی در انســـجام دینـــداران و پاســـخی 
دینـــی بـــه نیازهـــای روز آن هـــا بـــه 
شـــمار مـــی رود و می توانـــد بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــی از درون ـــگ دین ـــظ فرهن ـــک محاف ی
شـــدن ارزش هـــای تشـــیع در درون فـــرد 
ـــی،   ـــن معنای ـــد. در چنی ـــت کن شـــیعه مراقب
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــه ک ـــای زنان روضه ه
ـــی  ـــی دین ـــر درون ـــی از گوه ـــک، خال مناس
ـــی  ـــی هویت ـــاحت اجتماع ـــا در س نیســـت ام
مســـتقل دارد، بـــه آن قبیـــل اجتماعاتـــی 
ارجـــاع دارد کـــه در منـــازل افـــراد و بـــا 
حضـــور جمعیتـــی محـــدود از زنـــان تشـــکیل 

مطالعه ای ارتباطی با تکیه بر بررسی روضه های زنانه

کارکرد های رسانه ای روضه 
مریم محمدپور 
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شـــده و در آن روضه خـــوان، بـــه ذکـــر 
ــی  ــای تاریخـ ــاره روایت هـ ــت دربـ مصیبـ
ـــاره  ـــی را درب ـــه و نکات صـــدر اســـالم پرداخت
می کنـــد.  بیـــان  دینـــی  آموزه هـــای 
چنیـــن اســـت کـــه روضـــه بـــا درنظـــر 
گرفتـــن ادوار مختلـــف تاریخـــی، دارای 
الیه هـــای معنایـــی متفاوتـــی اســـت کـــه 
می تـــوان اشـــکال مختلـــف آن را بـــه 

شـــکل بـــاال صورتبنـــدی کـــرد.
ـــده  ـــانه نامی ـــا رس ـــه در اینج ـــه ک ـــا آنچ ام

ــا  می شـــود، در واقـــع ناظـــر بـــر روش یـ
ــکل  ــر شـ ــادی تغییـ ــا مـ ــی یـ ــزار فنـ ابـ
ـــال  ـــا انتق ـــب ب ـــه متناس ـــت ک ـــی اس عالمات
از یـــک مجـــرای معیـــن هســـتند. ایـــن 
رســـانه ها می تواننـــد خویـــش نمـــون 
ـــام، حضـــور  ـــد پی ـــرای تولی ـــی ب باشـــند، یعن
شـــخص ضـــروری اســـت و یـــا بازنمـــون بـــوده 
و بـــه ســـان معمـــاری، نقاشـــی و یـــا عکاســـی 
ـــته  ـــود داش ـــا وج ـــتقل از م ـــد مس می توانن
باشـــند. همچنیـــن رســـانه می توانـــد 

 

شکل 1 / صورتبندی معنایی واژه روضه براساس کارکردها

شکل 2 / کارکردهای رسانه های جمعی
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بـــه بیـــان دیگـــر، می تـــوان بـــا گـــذر از 
تاریخچـــه پیدایـــش شـــبکه های ســـنتی 
ــان داد  ــه، نشـ ــای زنانـ ــه روضه هـ ازجملـ
ـــک  ــون ایـــن مجالـــس مناس کـــه اکنـ
محـــور، نقشـــی رســـانه ای بـــرای جامعـــه 
هـــدف مســـتمعان ایفـــا کـــرده و بـــه 
نیازهایـــی از زنـــان در جامعـــه پاســـخ    
مدعـــی  رســـانه ها  کـــه  می دهـــد 
پاســـخگویی به ایـــن نیازهـــا هســـتند.

روضه های زنانه در جامعه رسانه ای شده
ـــی  ـــروزه رقیب ـــنتی ام ـــات س ـــبکه ارتباط  ش
ــه  ــدرن بـ ــانه های مـ ــرای رسـ ــدی بـ جـ
شـــمار آمـــده و همـــان کارکردهایـــی 
را کـــه بـــرای نظـــام ارتباطـــی نویـــن 
قائل انـــد  خبـــری، آموزشـــی، ســـرگرمی، 

تبلیغـــی و ارشـــادی  را می تـــوان بـــه 
ــام ارتباطـــی  ــرای نظـ شـــکل دیگـــری بـ
ـــوع  ـــن ن ـــت. ای ـــر گرف ـــز در نظ ـــنتی نی س
از ارتباطـــات هرچنـــد دامنـــه محـــدودی 
دارنـــد امـــا میـــزان بـــاالی نفـــوذ و نیـــز 
ـــره  ـــل چه ـــه دلی ـــه آن، ب ـــاد ب ـــت اعتم قابلی
بـــه چهـــره بـــودن، توانســـته این شـــبکه 
ـــد. ـــری کن ـــانه ای موث ـــرد رس را دارای کارک
 اصـــوال هـــم شـــبکه ارتباطـــات ســـنتی 
هـــم  و  زنانـــه  روضه هـــای  ماننـــد 
طریـــق  ســـه  از  مـــدرن،  رســـانه های 
بـــر افکارعمومـــی تأثیـــر می گذارنـــد. 
ــاختن  ــود«، »سـ ــده موجـ ــت عقیـ »تقویـ
و  عقیـــده  »تغییـــر  و  تـــازه«  عقیـــده 

ــام  ــال پیـ ــی انتقـ ــای مکانیکـ ــه ابزارهـ بـ
همچـــون رادیـــو و تلویـــزون هـــم اشـــاره 
داشـــته باشـــد. بنابرایـــن رســـانه  در تعریفـــی 
کـــه در ایـــن پژوهـــش بـــه کار مـــی رود، 
ـــام و  ـــال پی ـــرای انتق ـــت ب ـــزاری اس ـــا اب ی
ـــود  ـــتی، خ ـــک لوهانیس ـــی م ـــا در تعریف ی
ـــه  ـــر ب ـــای متکث ـــا کارکرده ـــه ب ـــام البت پی
حســـاب می آیـــد. شـــبکه های اجتماعـــی 
ـــه  ـــزاداری و ب ـــس ع ـــه مجال ـــنتی از جمل س
ـــه در  ـــه اگرچ ـــای زنان ـــژه روضه ه ـــور وی ط
فرهنـــگ شـــیعه، نقـــش تاریخـــی، مناســـکی 
و آیینـــی داشـــته و آموزه هـــای مذهبـــی 
ــار آن  ــا در کنـ ــد، امـ ــد می کنـ را بازتولیـ
نمی تـــوان از کارکردهـــای نویـــن ایـــن 
شـــبکه ها در جامعـــه امـــروزی غفلـــت 
ـــروز  ـــان ام ـــه در جه ـــی ک ـــرد؛ کارکردهای ک
ـــوی  ـــداول ازس ـــور مت ـــه ط ـــی از آن ب بخش

 رســـانه ها دنبـــال می شـــود.

کارکردهای  
 رسانه

اطالع 
 رسانی

 هویتی

 آموزش ارتباطی

 سرگرمی

 کارکرد مناسکی رسانه

 کارکرد رسانه ای روضه
کارکردهای 
 روضه زنانه

 فامیلی

خانه  
 داری

 همسری

 اقتصادی اجتماعی

 مادری

 فردی

شکل 3 / شبیه سازی کارکردهای روضه های زنانه با رسانه ها
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ــا  ــه بـ گرایـــش بـــه عقیـــده دیگـــری کـ
عقیـــده قبلـــی متفـــاوت و یـــا حتـــی 
ــه  ــود کـ ــن وجـ ــا ایـ ــاد اســـت«. بـ متضـ
رســـانه های مـــدرن در روش هـــای دوم 
ـــات  ـــا ارتباط ـــتند، ام ـــد هس ـــوم توانمن و س
ـــده  ـــر عقی ـــای تغیی ـــه ج ـــاً ب ـــنتی عمدت س
ــد  ــد تأکیـ ــت عقایـ ــت و تثبیـ ــر تقویـ بـ
ــر  ــه موفـــق تـ ــد و در ایـــن زمینـ می کنـ
از ســـایر زمینه هاســـت. بـــه طـــور کلـــی 
یکـــی از دالیـــل عمـــده تأثیرگـــذاری 
ـــوان در  ـــنتی را می ت ـــات س ـــبکه ارتباط ش
ـــه  ـــری جامع ـــت فک ـــا حرک ـــویی آن ب همس
ـــه  ـــرد البت ـــن کارک ـــت)همان: 80(. ای دانس
ــداری  ــف از دینـ ــن تعریـ ــه از ایـ برگرفتـ
ــی  ــن کارکردهایـ ــرای دیـ ــه بـ ــت کـ اسـ
هویـــت  ســـاختن،  یکپارچـــه  چـــون 
ــیدن، تبییـــن تجربـــی جمعـــی و  بخشـ
پاســـخگویی بـــه ماهیـــت اساســـاً حیـــات 
فـــردی و اجتماعـــی انســـان ها قائـــل 

اســـت. امـــا عـــالوه بـــر کارکـــرد دینـــی، 
ـــه  ـــده ب ـــت عقی ـــل تثبی ـــتر عام ـــه بیش آنچ
ـــت،  ـــی اس ـــاز و کار ارتباط ـــک س ـــوان ی عن
می باشـــد.  دین ورزانـــه  آئین هـــای 
بیـــان  غیـــاب  در  کـــه  آئین هایـــی 
در  اســـتداللی  محکـــم  پشـــتوانه های 
حوزه هـــای عقیدتـــی در جامعـــه امـــروز، 
ـــات  ـــه کارکـــردی در راســـتای اثب ـــرای عام ب

خلـــوص اعتقادشـــان دارد.
قرابـــت ارتباطاتـــی روضه هـــای زنانـــه 
ـــات  ـــق ارتباط ـــی از مصادی ـــوان یک ـــه عن ب
ــاد  ــان زیـ ــانه مـــدرن، چنـ ــنتی و رسـ سـ
اســـت کـــه حتـــی از نظـــر شـــکلی نیـــز

 می تـــوان میـــان رســـانه منبـــر در ایـــن 
ــی  ــن ارتباطاتـ ــات نویـ ــا و نظریـ روضه هـ
نوعـــی همگرایـــی را مشـــاهده کـــرد. بـــه 
عنـــوان مثـــال، »نظریـــه اســـتحکام« 
کـــه دربـــاره تأثیرگـــذاری رســـانه های 
جمعـــی مطـــرح می شـــود، در مـــورد 
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ـــل  ـــز قاب ـــخنرانی نی ـــفاهی و س ـــاط ش ارتب
طـــرح اســـت. زیـــرا، بـــر اســـاس نظریـــه 
اســـتحکام، مخاطـــب خـــود را در معـــرض 
پیام هایـــی قـــرار می دهـــد کـــه بـــا 
ــادات،  ــری، اعتقـ ــای فکـ ــش زمینه هـ پیـ
ـــد  ـــی دارن ـــق او هماهنگ ـــا و عالی گرایش ه
و در جهـــت تقویـــت آن هـــا حرکـــت 
مـــورد  در  امـــر  همیـــن  و  می کننـــد 
ـــز صـــادق اســـت.  ســـخنرانی و ســـخنوری نی
حتـــی فنـــون و قواعـــد روزنامـــه نـــگاری کـــه 
ـــه  ـــان را ب ـــه مخاطب ـــد توج ـــر آنن ـــواره ب هم
ـــب  ـــی جل ـــاط جمع ـــایل ارتب ـــای وس پیام ه
کننـــد و محتـــوا و قالـــب ارائـــه پیـــام را 
ــه مخاطـــب  ــد کـ ــوری طراحـــی کننـ طـ

ـــد  ـــاوت باش ـــا بی تف ـــر آن ه ـــد در براب نتوان
ــاری  ــفاهی و گفتـ ــات شـ ــز در ارتباطـ نیـ
صـــادق اســـت. نظریـــه »نیازجویـــی و 
ـــی از  ـــم مصداق ـــب« ه ـــدی مخاط ـــره من به
ـــتمع  ـــه »مس ـــت ک ـــنتی اس ـــل س ـــن َمَث ای
ــر ذوق آورد«.  ــر سـ ــخن را بـ ــب سـ صاحـ

ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــه اینجاس ـــال نکت ـــن ح ـــا ای ب
تعبیـــر گیرتـــز، دیـــدگاه آیینـــی دربـــاره 
ـــام در  ـــاعه پی ـــه اش ـــوف ب ـــات، معط ارتباط
فضـــای جامعـــه نیســـت، بلکـــه معطـــوف 
ـــان  ـــول زم ـــه در ط ـــات جامع ـــا و حی ـــه بق ب
ــر  ــه نشـ ــل بـ ــدگاه قائـ ــن دیـ ــت. ایـ اسـ
ـــه متجلـــی  اطالعـــات نیســـت، بلکـــه ناظـــر ب
ســـاختن و انعـــکاس اعتقـــادات مشـــترک 
در  کـــه  می گویـــد  »ترنـــر«  اســـت. 
آئین هـــای دینـــی، شـــرکت کنندگان در 
ـــش  ـــره خوی ـــی روزم ـــدا از زندگ ـــم ابت مراس
ــه  ــه مرحلـ ــد بـ ــوند. بعـ ــل می شـ منفصـ
بازتـــاب پیـــام تـــازه مذهبـــی می رســـند 
ـــی  ـــت و موقعیت ـــتعد منزل ـــام مس و در فرج
جدیـــد در زندگـــی اجتماعـــی می شـــوند 

کـــه در فرســـتنده وجـــود دارد.

مناسكی که رسانه است
براســـاس یافته هـــای علمـــی ناشـــی از 
ــط  ــه فقـ ــه، نـ ــورت گرفتـ ــات صـ تحقیقـ
روضه هـــای زنانـــه نســـبتی پیوســـته بـــا 
ـــه در  ـــوی ک ـــانه ای)به نح ـــای رس کارکرده
شـــکل شـــماره 3 نشـــان داده شـــد( دارد، 
بلکـــه ســـاختار در هـــم تنیـــده روضه هـــا 
بـــه مســـتمعان ایـــن امـــکان را می دهـــد 
کـــه حضـــوری ســـیال در روضه هـــای 
ـــات  ـــراری ارتباط ـــا برق ـــته و ب ـــف داش مختل
از  را  رســـانه ای  پیام هـــای  زنجیـــره ای، 
ـــه روضـــه دیگـــر منتقـــل کننـــد.  روضـــه ای ب
ایـــن فرصتـــی اســـت کـــه در رســـانه های 
مـــدرن بـــه ســـبب مجـــازی بـــودن مجموعـــه 
ـــد  ـــت مانن ـــدارد. درس ـــود ن ـــات وج ارتباط
فرصـــت زنانـــه بـــودن روضه هـــا کـــه 
ـــان  ـــه زن ـــتری ب ـــی بیش ـــکان نقش آفرین ام
ــودن  ــه بـ ــرض مردانـ ــد و پیش فـ می دهـ

فقــط  نــه  آینــده  رســانه های 
فاصلــه  ســنتی  ارتباطــات  از 
پایــان  بــا  بلکــه  نمی گیرنــد، 
نخبه گــرا،  رســانه های  دوره 
یک ســویه و از بــاال بــه پاییــن، 
ــی  ــات افق ــای ارتباط ــال احی در ح
ــر  ــن خاط ــه همی ــوده و ب ــود ب خ
روضه هــای  نقــش  کــه  اســت 
زنانــه در جامعــه دینــی ایــران هــر 

شــود مــی  پررنگ تــر   روز 
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رســـانه های  از  بســـیاری  در  مخاطـــب 
ــکند. ــم می شـ ــدرن را در هـ مـ

ـــون در  ـــد از هم اکن ـــه بای ـــن اســـت ک    چنی
رویکـــردی آینده پژوهانـــه، تصریـــح کـــرد، 
ــانه ها،  ــده رسـ ــل آینـ ــه نسـ ــا کـ از آنجـ
نســـل شـــبکه های اجتماعـــی هســـتند - 
شـــبکه هایی کـــه نـــوع ســـنتی آن هـــا در 
روضه هـــای زنانـــه بـــه چشـــم می خـــورد 
ــط از  ــه فقـ ــده نـ ــانه های آینـ ــس رسـ پـ
ــد،  ــه نمی گیرنـ ــنتی فاصلـ ــات سـ ارتباطـ

رســـانه های  دوره  پایـــان  بـــا  بلکـــه 
بـــه  بـــاال  از  و  یک ســـویه  نخبه گـــرا، 
ـــی  ـــات افق ـــای ارتباط ـــال احی ـــن، در ح پایی
خـــود بـــوده و بـــه همیـــن خاطـــر اســـت 
کـــه نقـــش روضه هـــای زنانـــه در جامعـــه 
ـــده و  ـــر ش ـــر روز پررنگ ت ـــران ه ـــی ای دین
ـــده  ـــد در آین ـــی می توان ـــوی تاریخ ـــن الگ ای

ـــانه ای در  ـــعه رس ـــرای توس ـــه ای ب ـــز زمین نی
ـــای  ـــش روضه ه ـــد. درک نق ـــورمان باش کش
زنانـــه در بسترســـازی بـــرای توســـعه 
می توانـــد  خـــود  مـــدرن  رســـانه های 
ــکاف  ــن شـ ــان یافتـ ــرای پایـ ــی بـ عاملـ
ــات  ــبکه ارتباطـ ــن و شـ ــانه های نویـ رسـ
ســـنتی باشـــد و بـــه یکپارچگـــی نظـــام 
رســـانه ای و شـــبکه ارتباطـــات کشـــور 

کمـــک کنـــد.
از  یکـــی  کـــه  می رســـد  به نظـــر     
روضه هـــا،  ظرفیت هـــای  مهمتریـــن 
ـــتمعان در  ـــر و مس ـــان منب ـــاف صاحب انعط
ـــر و تحـــوالت فکـــری و  ـــه تغیی آن نســـبت ب
ـــا  ـــه روضه ه ـــوری ک ـــت. به ط ـــی اس اجتماع
در دوره هـــای گذشـــته، معطـــوف بـــه نیازهـــا 
و آموزه هـــای مرتبـــط بـــا جامعـــه خـــود 
ــای  ــه نیازهـ ــد، بـ ــوده و در دوره جدیـ بـ
مـــدرن پاســـخ می دهنـــد. ایـــن قابلیـــت 
ــال اینکـــه همیـــن  انعطاف پذیـــری احتمـ
شـــبکه روضه هـــا در آینـــده توزیع کننـــده 
را  باشـــند  مـــدرن  رســـانه های  پیـــام 
ـــی  ـــال تازمان ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــتر می کن بیش
ــی را  ــد، نخبه گرایـ ــانه های جدیـ ــه رسـ کـ
کاهـــش نـــداده و یارگیـــری مخاطبـــان را 
ـــف  ـــهری تعری ـــط ش ـــه متوس ـــر از طبق فرات
نکننـــد، نمی تـــوان امیـــدوار بـــه ارتبـــاط 
ــنتی و  ــات سـ ــبکه ارتباطـ ــردی شـ راهبـ

مـــدرن بـــود.

ــای  ــن ظرفیت ه ــی از مهمتری  یک
صاحبــان  انعطــاف  روضه هــا، 
منبــر و مســتمعان در آن نســبت 
بــه تغییــر و تحــوالت فکــری و 

ــت ــی اس اجتماع
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گـــوگل برخـــالف ظاهـــر ســـاده ای کـــه 
در صفحـــه نخســـت خـــود بـــه کاربـــران 
ــتم  ــد از سیسـ ــان می دهـ ــی نشـ اینترنتـ
پیچیـــده ای بـــرای تعامـــل بـــا کاربـــران 
ـــی  ـــی را یک ـــن پیچیدگ ـــوردار اســـت. ای برخ
ـــر  ـــتین« مدی ـــرت اپس ـــش »راب ـــاه پی دو م
ـــه  ـــی مؤسس ـــی های روانشناس ـــد بررس ارش
ـــن  ـــکا ای ـــاری آمری ـــاوری رفت ـــق و فن تحقی
طـــور افشـــاکرد؛ او از گـــوگل بـــه عنـــوان 
ـــت  ـــدی ریاس ـــات بع ـــی انتخاب ـــر نامرئ بازیگ

ـــرد!  ـــام ب ـــده ن ـــاالت متح ـــوری ای جمه
ایـــن تعبیـــر بـــرای کاربـــران گـــوگل 
ــا  ــرای آن هـ ــود و بـ ــز بـ ــب برانگیـ تعجـ
ســـواالت بســـیاری را بـــه وجـــود آورد 
کـــه چـــه طـــور موتـــور جســـتجوی 
گـــوگل می توانـــد بـــر نتایـــج انتخابـــات 
ــد؟  ــذار باشـ ــوری تاثیرگـ ــت جمهـ ریاسـ
ایـــن طـــور توضیـــح داد  »اپســـتین« 
که ایـــن موتـــور جســـتجو بـــا بهـــره 
گیـــری از الگوریتم هـــای پیچیـــده خـــود 
در پاســـخ بـــه جســـتجوی های اینترنتـــی 

کاربـــران)در واقـــع شـــرکت کننـــدگان در 
را  هدفمنـــدی  پاســـخ های  انتخابـــات( 
ــک  ــق یـ ــن طریـ ــد و از ایـ ــه می کنـ ارائـ
ـــان  ـــت آن ـــات، ذهنی ـــه انتخاب ـــده ب ســـال مان
ـــوع  ـــا موض ـــدا ی ـــک کاندی ـــه ی ـــبت ب را نس
ــن کار  ــا ایـ ــوگل بـ ــد. گـ ــکل می دهـ شـ
نمی گـــذارد برخـــی موضوعـــات دیـــده 
شـــوند و بـــرای برجســـته شـــدن دســـته 
دیگـــری از موضوعـــات تـــالش می کنـــد.

ـــود  ـــوای موج ـــا محت ـــوگل ب ـــار گ ـــن رفت ای
ــه  ــن زمینـ ــه همیـ ــا بـ ــت تنهـ در اینترنـ
روزهـــا  ایـــن  نمی شـــود.  خالصـــه 
ــانه های اجتماعـــی  ــی رسـ ــران ایرانـ کاربـ
ـــتجوی  ـــج جس ـــرم از نتای ـــبت مح ـــه مناس ب
واژه عاشـــورا بـــه زبان هـــای مختلـــف 
بـــه خصـــوص انگلیســـی در ایـــن موتـــور 
ــد.  ــادی کرده انـ ــادات زیـ ــتجو انتقـ جسـ
ــر  ــه اگـ ــت کـ ــرار اسـ ــن قـ ــرا از ایـ ماجـ
کاربـــران واژه AShura  را جســـتجو کننـــد 
تصاویـــر قمـــه زنـــی و جراحت هـــای 
ـــدرمی آید و  ـــه نمایش ـــزاداری ب ـــی از ع ناش

چگونه کاربران می توانند »عاشورا« را در گوگل بازتعریف کنند؟

قیام کاربران در نبرد کلیدواژه ها
سید ناصر نعمتی 
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ـــبت  ـــران نس ـــت کارب ـــق ذهنی ـــن طری از ای
بـــه ایـــن مفهـــوم و مفاهیـــم مشـــابه 
آن کـــه در جســـتجوی نتیجـــه چنـــدان 
متفاوتـــی نـــدارد، ســـاخته می شـــود. 
ــا  ــنخیتی بـ ــدان سـ ــه چنـ ــی کـ ذهنیتـ

اصـــل نهضـــت عاشـــورا نـــدارد.

اشكال کار کجاست؟
دربـــاره انتشـــار ایـــن تصاویـــر و اولویـــت 
ـــتجو  ـــای جس ـــان در موتوره ـــه آن ـــی ب بخش
چنـــد نکتـــه حایـــز اهمیـــت اســـت. 

گذشـــته از ایـــن کـــه ایـــن اتفـــاق 
ـــرای  ـــی ب ـــه اینترنت ـــک توطئ ی

عاشـــورا  تحریـــف 

ــه، آن  ــا نـ ــت یـ ــیعی اسـ ــگ شـ و فرهنـ
چـــه بیشـــتر قابـــل تامـــل اســـت تولیـــد 
ــا و  ــن واژه هـ ــا ایـ ــط بـ ــوای مرتبـ محتـ
مفاهیـــم در اینترنـــت اســـت. آخریـــن 
مطالعاتـــی کـــه دربـــاره تولیـــد محتـــوای 
فارســـی در وب انجـــام شـــده اســـت 
ـــا  ـــن آماره ـــا همی ـــت ام ـــازه نیس ـــدان ت چن
ـــک  ـــی ی ـــوای فارس ـــد محت ـــان می ده نش
هـــزارم وب جهانـــی اســـت. ایـــن عـــدد 
تنهـــا یـــک معنـــا دارد و آن هـــم اینکـــه 
کاربـــران فارســـی بیشـــتر از آن 
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ـــای وب  ـــوا در فض ـــده محت ـــد کنن ـــه تولی ک
ـــن  ـــتند. از ای ـــده هس ـــرف کنن ـــند، مص باش
ـــوی  ـــوا از س ـــد محت ـــر تولی ـــه فق ـــت ک روس
ــف  ــای مختلـ ــه زبان هـ ــیعه بـ ــر شـ کاربـ
تســـهیل       را  نتایجـــی  زمینـــه چنیـــن 

کنـــد. می 
ـــای  ـــگ در فض ـــه فیلترین ـــت ک ـــن اس روش

ـــدف  ـــن ه ـــخگوی ای ـــی پاس ـــه تنهای وب ب
ـــطح  ـــوا در س ـــن محت ـــه ای ـــرا ک ـــت چ نیس
جهانـــی انتشـــار پیـــدا می کنـــد. ایجـــاد 
ـــوا  ـــه محت ـــی ب ـــرای دسترس ـــت ب محدودی
منطقـــی اســـت کـــه اعتبـــار خـــود را از 
ـــد وب،  ـــق جدی ـــت؛ در منط ـــت داده اس دس
تولیـــد محتواســـت کـــه می توانـــد باعـــث 
ـــود  ـــی ش ـــدن موضوع ـــا نش ـــدن ی ـــده ش دی
و از ایـــن طریـــق ذهنیت هـــا و افـــکار 

ــرد. ــرار می گیـ ــر قـ ــت تاثیـ تحـ
ـــارکت  ـــکان مش ـــت و ام ـــه رغب ـــی ک درجای
ـــی  ـــن زمینه های ـــوا در چنی ـــد محت در تولی
ـــت  ـــه دس ـــت ک ـــی اس ـــد طبیع ـــن باش پایی

برتـــر از آن کســـانی اســـت کـــه محتـــوا 
را بـــا کلیشـــه های ذهنـــی خـــود تولیـــد 
می کننـــد. جدال هـــای اینترنتـــی امـــروزه 
از ایـــن طریـــق هدایـــت  می شـــوند و 
ـــه  ـــد ک ـــدا می کنن ـــت پی ـــی عمومی مفاهیم
ـــتر وب  ـــتری در بس ـــوای بیش ـــد محت از تولی

برخـــوردار باشـــند.

»عاشورا« را کابران می سازند
الگوریتم هـــای گـــوگل بـــرای پاســـخ بـــه 
ــان  ــول زمـ ــران در طـ ــتجوهای کاربـ جسـ
دچـــار تغییـــرات بســـیاری شـــده اســـت. 
آن چـــه تحـــت عنـــوان »وب هوشـــمند« 
از آن یـــاد می شـــود بـــه بخشـــی از ایـــن 
ــه  ــوی کـ ــه نحـ ــاره دارد بـ ــرات اشـ تغییـ
موتورهـــای جســـتجو بـــا اطالعاتـــی کـــه 
ــج  ــد نتایـ ــت می کننـ ــر ثبـ ــر کاربـ از هـ
منحصـــر بفـــردی را بـــرای او نمایـــش   

می دهنـــد.
در کنـــار ایـــن، همیشـــه جـــدال پشـــت 
ــر  ــر سـ ــاالن وب بـ ــان فعـ ــرده ای میـ پـ
دســـت یافتـــن بـــه رکوردهـــای نخســـت 
در جســـتجوهای کاربـــران وجـــود داشـــته 
ــی  ــد گوناگونـ ــن رو قواعـ ــت. از همیـ اسـ
ـــر  ـــه تصاوی ـــک ب ـــه هری ـــده ک ـــنهاد ش پیش
کمـــک  وب  در  موجـــود  متن هـــای  و 
می کنـــد تـــا خـــود را بـــرای دسترســـی 

مخاطبـــان بـــه آن هـــا بهینـــه ســـازند.
از آن جـــا کـــه امـــروز بـــا گـــذار از دوران 
»وب تعاملـــی«، ایـــن کاربـــران هســـتند کـــه 
محتـــوای وب را از طریـــق  رســـانه های 
ــد  ــر می کننـ ــد و منتشـ ــی تولیـ اجتماعـ
بایـــد گفـــت کـــه نـــوع رفتـــار کاربـــران 
در اینترنـــت و دقـــت نظـــر آنـــان اســـت 
ــک واژه را در  ــوم یـ ــد مفهـ ــه می توانـ کـ

ــد  ــران روی کلی ــای کارب ــک ه کلی
ــده  ــت ش ــای ثب ــا و رکورده واژه ه
ــی و  ــتجو، اصل ــای جس در موتوره
فرعــی بــودن تارنماهــا و محتــوای 
تعییــن      را  شــده  داده  نمایــش 
ــد  ــه بای ــک جمل ــد و در ی ــی کن م
گفــت، تاحــد زیــادی ایــن کاربران 
هســتند کــه سرنوشــت واژه هــا را 
ــد ــی کنن ــخص م ــت مش در اینترن
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ـــن  ـــر ای ـــر دیگ ـــه تعبی ـــد. ب ـــف کن وب تعری
ـــی  ـــا کلیدواژه های ـــه ب ـــتند ک ـــران هس کارب
کـــه بـــرای تصاویـــر و متن هـــا مشـــخص 
را  جســـتجو  موتورهـــای  می کننـــد 
ــت  ــان هدایـ ــورد نظرشـ ــد مـ ــه مقصـ بـ
کلیک هـــای  حتـــی  می کننـــد. 
ــا  ــد واژه هـ ــی روی کلیـ ــران اینترنتـ کاربـ
و رکوردهـــای ثبـــت شـــده در موتورهـــای 
ـــا  ـــودن تارنماه ـــی ب ـــی و فرع جســـتجو، اصل
ـــن  ـــده را تعیی ـــش داده ش ـــوای نمای و محت
می کنـــد و در یـــک جملـــه بایـــد گفـــت، 
ـــتند  ـــران هس ـــن کارب ـــادی ای ـــد زی ـــا ح ت

ــت  ــا را در اینترنـ ــت واژه هـ ــه سرنوشـ کـ
مشـــخص می کننـــد.

اگـــر کاربـــران واژه Ashura  را جســـتجو 
ـــای  ـــی و جراحت ه ـــه زن ـــر قم ـــد تصاوی کنن
ـــد  ـــش درمی آی ـــه نمای ـــزاداری ب ـــی از ع ناش
ـــران نســـبت  ـــت کارب ـــق ذهنی ـــن طری و از ای
بـــه ایـــن مفهـــوم و مفاهیـــم مشـــابه 
ــدان  ــه چنـ ــتجو نتیجـ ــه در جسـ آن، کـ
متفاوتـــی نـــدارد، ســـاخته می شـــود. 
ــا  ــنخیتی بـ ــدان سـ ــه چنـ ــی کـ ذهنیتـ

اصـــل نهضـــت عاشـــورا نـــدارد.
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دایـره ای  همچـون  گویـی  ارتباطـی  نظـام 
معنـا  آغازیـن  نقطـه  بـه  دوبـاره  پیوسـته، 
ارتباطاتـی  بازمی گـردد.  رسـانه  مفهـوم  و 
آغـاز  چهـره  بـه  چهـره  مواجهـات  بـا  کـه 
شـد و بـا کثـرت جمعیـت، سـمت و سـوی 
خـاص رسـانه ای گرفـت، حـاال بـا گسـترش 
همـان  بـه  دیگـر  بـار  ارتباطـی  شـیوه های 
بـاز  چهـره اش  بـه  چهـره  ویژگی هـای 
می گـردد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن چهره ها 
حـاال بیشـتر کدهـای دیجیتالی هسـتند که 
مولفه هـای شـخصیتی هر فـرد را نمایندگی 

. می کننـد
درسـت در چنیـن زمانـه ای کـه شـبکه های 
پیام رسـان موبایلـی یـا شـبکه های اجتماعی 
مجـازی، اندیشـه های افـراد را بـه یکدیگـر 
جوامـع  در  هویت سـاز  نقشـی  و  زده  گـره 
دورافتـاده از هویـت سـنتی ایفـا می کننـد، 
و  مذهبـی  رسـانه های  کارکـرد  بازتعریـف 
معنویـت  بـر  مبتنـی  فرهنگـی  نمادهـای 
می توانـد بـه بحـران هویـت فـرد در جامعـه 
غلبـه کـرده و چهره رسـانه ای یک شـهروند 

در عصـر دیجیتالـی را بازتعریـف کنـد.

بحران معنا، در خدمت تروریسم
در عصـر حاضـر، فـرد بـرای ابـراز اثرگذاری 
بـر جهـان زیسـت پیرامونـی خـود، نیـاز بـه 
مولفه هایـی دارد کـه او را نسـبت بـه سـایر 
کـه  اسـت  طبیعـی  کنـد.  متفـاوت  افـراد 
ماورایـی  باورهـای  و  معنـوی  ویژگی هـای 
راهـی بـرای ارضای چنین احساسـی اسـت. 
همین جاسـت کـه اندیشـه های گاه عجیـب 
و غریـب خرافـی پـا بـه عرصـه گذاشـته و 
رقیبـی بـرای ادیانی می شـوند کـه می توانند 

سرچشـمه هویـت اصیـل دینـی باشـند.
از چنیـن نیـازی، گروه های افراطـی به خوبی 
در  ورشکسـته  افـراد  و  کـرده  بهره بـرداری 
زندگـی کـه دچار »بحـران معنا« شـده اند را 
جـذب می کنند. در واقع در جهان رسـانه ای 
شـده و در عصـر دیجیتال، باورهـای افراطی 
می توانـد شـکل دهنـده هویت هایـی باشـند 
درسـت  هسـتند.  شـدن  دیـده  قابـل  کـه 
به سـان یـک قهرمـان بـازی کامپیوتـری یـا 

هراس از هویت
مصطفی انتظاری هروی 
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قهرمـان یـک فیلم هالیـوودی کـه می توانـد 
توانایی هـای خارق العـاده  دامـن  بـه  دسـت 
شـده و خـود را بـه مخاطـب تحمیـل کند.

ویژگـی  اسـت کـه مخلـوط شـدن  روشـن 
بی هویتـی  بـا  شـده  رسـانه ای  جهـان 
از جامعـه عمدتـا غربـی، در کنـار  بخشـی 
افراطـی،  وسوسـه کننده  ایدئولوژی هـای 
فراهـم  تروریسـم  توسـعه  بـرای  بسـتری 
مـی آورد. تروریسـمی بی خطر برای سـاختار 
اسـتعمارگر، کـه به جـای هـدف قـرار دادن 
دولت هـا، شـبکه مافیایـی قـدرت بـر جهان 
و اعتـراض بـه سـرکوب دیدگاه هـای اقلیت، 

قربانـی می کنـد. را  بیگنـاه  افـراد  عمـال 

نیاز به پادزهر ارتباطی برای رویارویی با 
افراطی گری

در برابـر ایـن زهـر ارتباطـی، پادزهـری کـه 
بـه  بازگشـت  داد،  ارائـه  بایـد  و  می تـوان 
معنویتـی  بـر  مبتنـی  ارتباطـی  شـیوه های 
اصیـل اسـت. بازگشـت بـه ارتباطـات چهره 
بـه چهـره، مبتنـی بـر نمادسـازی مذهبی و 
اسـتفاده از کارکردهـای رسـانه ای مناسـک 
مجموعـه  نگاهـی  چنیـن  بـا  اگـر  دینـی. 
رفتارهـای مذهبـی مـورد توجـه قـرار گیرد، 
آنـگاه رسـانه های مذهبـی از مـرز »منبـر« 

فراتـر رفته و دسـته جات عزاداری، جلسـات 
روضـه و هیئت هـا و حتـی راهپیمایی هـای 

را دربـر می گیـرد. مناسـبتی 
بـاالی  ظرفیـت  بـا  مذهبـی  رسـانه های 
جـذب مخاطـب، از یک سـو مخاطـب را بـه 
بازگردانیـده  مذهبـی  هویتـی  مولفه هـای 
انحـراف  بـه  از  مانـع  دیگـر،  سـوی  از  و 
کشـیده شـدن اندیشـه های مذهبی در پرتو 
هرچنـد  می شـوند.  افراط گرایـان  تبلیغـات 
ایـن مناسـک، درسـت به سـان هـر رسـانه 
اسـتفاده  معنـا،  بازتولیـد  نیازمنـد  دیگـری 
از محتـوای جـذاب و مقابلـه بـا مسـیرهای 
ارتباطـی هسـتند، ولـی بهره گیـری از ایـن 
ظرفیت هـا می توانـد پادزهـر مهمـی در برابر 
گروه هـای  کـه  باشـد  هویتـی  مولفه هـای 
تروریسـتی در رسـانه های مجـازی بـذر آن 

می پراکننـد. را 

هراس تندروها از هویت ارتباطی
از یـاد نبایـد بـرد کـه داعـش و گروه هایـی 
شـبیه بـه این، از بسـیاری از مناسـک دینی 
داشـته  پرهیـز  دارد،  رسـانه ای  جنبـه  کـه 
و بـا اینکـه شـعار بازگشـت بـه گذشـته را 
ابزارهـای  از  می کننـد  تـالش  می دهنـد، 
مـدرن رسـانه ای اسـتفاده کننـد. به راسـتی 
چـرا ایـن گروه هـا از ارتباطـات سـنتی حتی 
ایـن  مشـهورترین  از  یکـی  به عنـوان  منبـر 
رسـانه ها کمتر اسـتفاده کـرده و تهدیدات و 
دسـتورات و فرآیندهـای ارتباطی خـود را با 
تکیـه بر شـبکه هایی چون توئیتـر و یوتیوب 
گروه هـای  بـرای  چـرا  می کننـد؟  دنبـال 
سـلفی کـه می خواهند بـه گذشـته برگردند 
و هرگونـه اجتهـاد و بـه روزرسـانی دیـن را 
برنمی تابنـد، باقـی مانـدن در مکانیزم هـای 
ارتباطـی سـنتی برایشـان مطلوب نیسـت و 

داعـش و گروه هایـی شـبیه به این، 
کـه  دینـی  مناسـک  از  بسـیاری  از 
جنبـه رسـانه ای دارد، پرهیز داشـته 
ابزارهـای  از  می کننـد  تـاش  و  

مـدرن رسـانه ای اسـتفاده کننـد
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سـر در سـودای شـبکه های نوین پیام رسـان 
دارند؟

ارتباطـات  ایـن اسـت کـه شـبکه  واقعیـت 
سـنتی و مناسـک دینی با کارکرد رسـانه ای، 
شـکل  را  فـردی  هویـت  از  مولفه هایـی 
می دهنـد کـه از دل آن کمتـر تروریسـم و 
افراطی گـری بیـرون می آیـد. ایـن رسـانه ها 
از  از آنجـا کـه دارای سرچشـمه ای عمیـق 
معـارف دینی هسـتند، مانع از آن می شـوند 
کـه مخاطـب، بـه آفـت زیسـت مـدرن کـه 
مبتنـی بـر تنهایـی و جداافتادگی نسـبت به 
معناسـت، گرفتـار شـود. شـاید بـرای همین 
از هرگونـه منشـاء  اسـت کـه تروریسـت ها 
و مبـداء چنیـن مناسـکی هـراس دارنـد و 
به عنـوان مثـال آرزو دارنـد کـه حـرم مطهر 
هرگونـه  و  کـرده  نابـود  را  شـیعه  امامـان 
نمـاد هویت سـاز کـه قابلیـت معنابخشـی به 
زیسـت افـراد را داشـته باشـد، از بیـن ببرد.

به عبـارت دیگر، اسـتراتژی مهـم افراطیون، 
نابـودی هرگونـه »معنا« و »هویت« و بسـط 
خشـونت اسـت و ایـن درسـت برخـالف آن 
مسـیری اسـت کـه رسـانه های مذهبی طی 
می کننـد. تفکـر شـیعه کـه نتیجه اسـتفاده 
درسـت از کارکـرد رسـانه ای مذهـب اسـت، 
امـروز دشـمن اصلی ایـن تروریست هاسـت، 
چراکـه می توانـد بـا احیـای مناسـک دینی، 
کـه  شـود  مخاطبانـی  بی هویتـی  از  مانـع 
میـان تمدن هـا و نگرش هـای گوناگـون در 

زندگـی دچـار سـرگردانی شـده اند.

رقابت 2 مدل رسانه ای
هرچنـد مبارزه نظامـی با تروریسـت ها برای 

مهـار ایـن گروه هـا الزامـی اسـت، امـا به نظر 
می رسـد کـه راهبـرد نهایـی بـرای غلبـه بر 
راهبـرد  در  کردنشـان  خلع سـالح  آن هـا، 
»بی هویـت کـردن افـراد« اسـت. داعـش در 
آن هایـی  همـه  به دنبـال  اسـالمی  جامعـه 
اسـت کـه در زندگـی معنایـی را جسـتجو 
کـرده و نیافته انـد. افراد سـرگردان و ناراضی 
و ورشکسـته ای کـه از جامعـه بیزار هسـتند 
نـه  این هـا  می آیـد.  بدشـان  دیگـران  از  و 
هویتـی دارنـد و نـه معنایـی و ایـن درسـت 
همـان چیزی اسـت کـه تروریسـت ها به آن 
نیـاز دارنـد تـا بتواننـد در این ظـرف خالی، 
مولفه هایـی از خشـونت و افـراط جای دهند 
و شـخصیت مجـازی و حتـی حقیقـی ایـن 
افـراد را در پرتـو محتوایـی »دیگـر سـتیز«، 

کنند. مدیریـت 
درسـت در برابـر ایـن مسـیر کـه از »فقـر 
هویـت« آغـاز شـده و بـه »فردیـت منفـی« 
و »دیگرُکشـی« ختـم می شـود، رسـانه های 
ارتباطـات  نظـام  از  برخاسـته  کـه  مذهبـی 
اعتمـاد  و  جمع گرایـی  هسـتند،  سـنتی 
افـراد  و زیسـت مسـالمت آمیز  بـه دیگـری 
بهبـود  راه کار  و  کـرده  ترویـج  را  جامعـه 
زندگـی و معنابخشـی را نـه حـذف دیگـران 
کـه »گفت وگـو« و »جهـاد« بـرای مبـارزه 
اصولـی بـا مظاهـر ظلـم و نـه ایجـاد ُرعـب 
بـه  نگاهـی  می کنـد.  معرفـی  عمومـی 
تروریسـتی  گروه هـای  رسـانه ای  اسـتراتژی 
گروه هایـی  کـه  داعـش  و  القاعـده  ماننـد 
مـدرن محسـوب می شـود، نشـان می دهـد 
کـه مـدل پیام رسـانی آن هـا بـرای جـذب 

اسـت: چنیـن  مخاطـب 
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مدل رسانه ای گروه های افراطی برای جذب مخاطب
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از  ایـن وجـود رسـانه های مذهبـی کـه  بـا 
دینـی  اصیـل  مناسـک  رسـانه ای  کارکـرد 
را  آن  روز  نیـاز  بـا  متناسـب  و  بـرده  بهـره 
پـای  می کننـد،  روز  بـه  آهسته آهسـته 
الگـو  بـا  و  می نهنـد  دیگـر  مسـیری  در 
قرآنـی،  هویت سـازی  مـدل  از  گرفتـن 
فـرد  ارتبـاط  قطـع  و  بی هویت سـازی  نـه 
بلکـه  دیگرسـتیزی،  ترویـج  و  اجتمـاع  از 
هویت سـازی مبتنـی بـر باورهـای معنوی را 

می کننـد: ترویـج 

بنابراین با نگاهی به تفاوت های این دو مدل 
می توان دریافت که سخن گفتن از رسانه های 
در  افتادن  به معنای  نه  مذهبی،  و  سنتی 
گروه های  فرصت طلبانه  روش های  دامان 
افراطی، بلکه نوعی مبارزه رسانه ای با توسعه 
افراطی گری به ویژه در جامعه اسالمی است. 
همان الگویی که می تواند در کنار روش های 
توسعه  برای  را  الزم  زمینه  مقابله،  دیگر 

فرهنگ رواداری دینی تسهیل کند.

در  ثبات  راز  مذهبی،  ارتباطات  توسعه 
منطقه ای آشفته

نکتـه مهـم اینجاسـت کـه در کنـار آموزش، 
اطالع رسـانی و سـرگرمی به عنـوان الیه های 
نقـش  از  نبایـد  رسـانه ای،  کارکـرد  اولیـه 
هویت سـاز رسـانه ها غافـل شـد. هـر رفتـار 
مخاطـب در فضـای واقعـی یـا مجـازی و هر 
پیامـی کـه در نظـام پیچیـده، درهم تنیـده 
می شـود،  منتشـر  رسـانه ای  شـبکه ای  و 
سـوار بـر بسـتری از هویـت رسـانه ای اسـت 
کـه مولفه هـای شـخصیت کاربـران مجـازی 
برمی گیـرد.  در  را  حقیقـی  مخاطبـان  یـا 

شـبکه های  ماننـد  مذهبـی  رسـانه های 
سـنتی مبتنـی بـر اجتمـاع دیـن داران، بـه 
بـرای کسـب هویـت  امـروز مخاطـب  نیـاز 
در جهـان جهانی شـده امـروز پاسـخ داده و 
سرگشـتگی انسـان مدرن در ازدحام معنایی 
را کاهـش می دهـد. هرچقـدر کـه ضریـب 
نفـوذ ایـن رسـانه ها کاهـش یابـد و مـدارس 
دسـته های  جماعـت،  نمازهـای  دینـی، 
تعزیه خوانی هـا،  و  روضه هـا  عـزاداری، 
منبرهـا، مسـاجد از رونـق بیفتنـد، به همان 

انـدازه بایـد منتظـر رشـد افراطی گـری نیـز 
بـود. به ویـژه در کشـورهایی که هنـوز جدال 
سـنت و مدرنیتـه در آن هـا تـداوم داشـته و 

آشـفتگی هویتـی و معنایـی جریـان دارد.
از  بنابرایـن روشـن اسـت کـه بـرای گـذار 
بـه مبـارزه  نیـازی  نـه فقـط  افراطی گـری، 
آن هـا  بایکـوت  و  مذهبـی  رسـانه های  بـا 
نیست)اشـتباهی کـه البتـه غـرب همچنـان 
دچـار آن اسـت و رأی بـه بسـتن مسـاجد و 
منـع انجام مناسـک مذهبی می دهـد(، بلکه 
نمادهـای  سـنتی،  ارتباطـات  بـه  بازگشـت 
هویت سـاز مذهبـی و مناسـکی کـه کارکرد 
رسـانه ای داشـته باشـد، می توانـد مهمترین 
عامـل برای مبـارزه با پراکندن بـذر تندروی 
دینـی باشـد. همـان عاملـی کـه در فرآینـد 
رسـانه ای  ظرفیت هـای  از  بهتـر  اسـتفاده 
مغفـول مذهبـی می توانـد قدرتمندتر از قبل 
ایفـای نقـش کنـد و ایـران به دلیل اسـتفاده 
از مـدل ارتباطـات مذهبی در تاریـخ معاصر 
خـود، می توانـد تبدیـل بـه الگویـی جهانـی 
ثبـات  راز  میـان،  ایـن  در  شـاید  تـا  شـود 
کشـورمان در منطقه ای آشـفته برمال شـود.

 

 

 

واتًدی مًلفه های 
 هًیتی

قطع ارتثاط حامیان 
 تا دویای ياقعی

تزيیج ريحیه 
 دیگزستیشی

تًسعه مفهًم دشمه  
 ي اوحزاف اس جهاد

پاسخ متىاسة ريس 
 ته ویاسهای هًیتی

کمک ته گذار فزد 
 ته جامعه

مزستىذی تا 
 گفتماوهای رقیة

تالش تزای جذب 
 مخاطة تیشتز

مدل رسانه ای گروه های افراطی برای جذب مخاطب
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ــاری  ــاره بیم ــی درب ــر بهداشــت: »نگران وزی
نــدارد«،  وجــود  عــراق  کشــور  در  وبــا 
ــدن  ــته ش ــراق از کش ــی ع ــع امنیت »مناب
داعــش  تروریســتی  عناصــر  از  نفــر   20
ــر  ــت دیگ ــل و 60 تروریس ــرب موص در غ
نیروهــای  بــه دســت  در غــرب بیجــی 
عراقــی خبــر دادنــد«، »صــف طوالنــی 
ــهد  ــن در مش ــاده روی اربعی ــتاقان پی مش
ــی؛  ــروی انتظام ــزا«، »نی ــت وی ــرای دریاف ب
ــرای شــرکت در  ــزا ب داشــتن گذرنامــه و وی
ــت«،  ــی اس ــات الزام ــات عالی ــن عتب اربعی
»مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان ایــالم: 
ــزرگ اربعیــن حســینی در کمــپ  موکــب ب
ــدازی می شــود«،  گردشــگری مهــران راه ان
»)بــا انتشــار یــک عکس(دختــری 3 ســاله، 
ــانی  ــده، از کس ــدا ش ــداد پی ــی در بغ ایران
کــه وی را می شناســند خواهشــمند اســت 
ــده  ــد«، »نماین ــا شــماره .... تمــاس بگیرن ب
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه ایــالم 
گفــت: امســال از ایــران اربعیــن از مــرز بیــن 
ــات  ــه عتب ــزا ب ــدون وی ــران ب ــی مه الملل

عالیــات مشــرف می شــوند«، »فرمانــده 
انتظامــی ایــالم گفــت: همــراه داشــتن 
شــرایط  از  معتبــر  ویــزای  و  گذرنامــه 
ــات  ــه عتب ــزام ب ــرای اع ــران ب ــی زائ اصل
عالیــات اســت« ایــن خبرهــا و ده هــا خبــر 
ــه  ــری ک ــذب دیگ ــم ک ــاید ه ــح و ش صحی
ایــن روزهــا و در ایــام اربعیــن در فضاهــای 
مجــازی، مکتــوب و شــنیداری در خصــوص 
آییــن بــزرگ پیــاده روی اربعیــن حســینی 
را  مخاطبــان  ذهــن  می شــود،  منتشــر 

می کنــد. درگیــر 

اخبار خدشه دار؛ اخبار قابل اعتماد
تنــوع و تعــدد اخبــار و اطالعاتــی کــه امــروز 
ــع مختلــف رســمی  از طریــق مراکــز و مناب
ــب  ــود موج ــر می ش ــمی منتش ــر رس و غی
ــخیص داده  ــره تش ــره از ناس ــا س ــده ت ش
نشــود. آنچــه امــروز حــوزه اطــالع رســانی 
ــار  ــی را دچ ــم اطــالع یاب ــر بگویی ــا بهت و ی
ــه  ــت ک ــن اس ــرده ای ــکل ک ــه و مش خدش
ــه  ــی ک ــار و اطالعات ــادی اخب ــوارد زی در م

نگاهی به پیاده روی اربعین حسینی از منظر رسانه

سواد خبری؛ اقدامی برای حذف شایعات
ماهان صفایی
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ــع رســمی نیز منتشــر  ــال مناب ــی از کان حت
می شــود صحــت آن مخــدوش اســت و 
ــب می شــود؛  ــی تکذی ــان کوتاه ــد از زم بع
ــده  ــب ش ــر تکذی ــب خب ــا مخاط ــی آی ول
ــر  ــه خب ــت ک ــی اس ــب اول ــان مخاط هم
ــه در  ــت؟ ک ــرده اس ــت ک ــذب را دریاف ک

ــت! ــن نیس ــن چنی ــادی ای ــوارد زی م
 آنچــه در اخبــار و اطالعــات منتشــر شــده 
ــن حســینی  ــاده روی اربعی در خصــوص پی
ــوان  ــر می ت ــن منظ ــت را از ای ــرح اس مط
ــته  ــرد؛ دس ــیم ک ــی تقس ــته کل ــه 2 دس ب
اول اخبــار و اطالعــات تشــویق کننــده 
ــوی و  ــت معن ــن حرک ــور در ای ــرای حض ب
ــب در           ــه اغل ــته دوم ک ــت و دس ــزرگ اس ب
ــه  ــی ارائ ــری و تحلیل ــر خب ــای غی قالب ه
می شــود اطالعــات توصیــه ای در خصــوص 
کــم وکیــف اجــرای ایــن حرکــت عظیــم و 

عمومــی را شــامل می شــود.

تشخیص درست از نادرست
بایــد اعتــراف کــرد کــه تشــخیص اطالعــات 
ــن  ــت در بی ــت از نادرس ــای درس و پیام ه
صدهــا خبــر، عکــس، کلیــپ و . . . کــه 
ــه       ــازی ارائ ــر مج ــازی و غی ــای مج در فض
می شــود کار ســاده ای نیســت و قطعــا 

ــرد و  ــورت گی ــی ص ــم و آگاه ــا عل ــد ب بای
ــدور  ــردن ص ــزه ک ــکان کانالی ــی ام از طرف
ــل  ــور کام ــه ط ــار ب ــی اخب ــات و حت اطالع
وجــود نــدارد و مدعیــان ایــن امــر قطعــا بــا 

ــد.  ــد ش ــه خواهن ــت مواج شکس
تنهــا راه رســیدن بــه هــدف در مســیر 
دریافــت اطالعــات صحیــح، بــاال بــردن 
ــری  ــواد خب ــوزه س ــی در ح ــی عموم آگاه
و همچنیــن کانالیــزه کــردن ورودی هــا 
اســت و قطعــا فراگیــر شــدن چنیــن ســواد 
ــکان  ــوزش ام ــق آم ــز از طری ــی ج و آگاه

ــت.  ــر نیس پذی
ــکان  ــه ام ــوند ک ــی ش ــی مدع ــاید برخ ش
ــدارد  ــود ن ــا وج ــردن ورودی ه ــزه ک کانالی
ــه  ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ــده ب ــی نگارن ول
در حــال حاضــر و بــا وجــود تنــوع مجــاری 
مختلــف  رســانه های  و  رســانی  اطــالع 
و       دیجیتــال  رســانه های  خصــوص  بــه 
مخاطبــان  امــروز  مجــازی،  شــبکه های 
منابــع دریافتــی اطالعــات را کانالیــزه و 
انتخــاب می کننــد و بایــد بــا آمــوزش 
شــیوه انتخــاب صحیــح را بــه آنــان آمــوزش 

داد.
در مســیر اطــالع رســانی آنچــه کــه قــدرت 
انتشــار اخبــار نادرســت را چنــد برابــر     
ــار  ــار اخب ــت. انتش ــایعه« اس ــد »ش می کن
کــذب در قالب هــای رنــگ و لعــاب دار 
ــد  ــاد کن ــوج ایج ــدا م ــد در ابت ــاید نتوان ش
ــای  ــط گروه ه ــار توس ــس از انتش ــی پ ول
ــر مجــازی شــایعه  رســانه ای مجــازی و غی
و  می شــود  تبدیــل  عمومــی  بــاور  بــه 
پیشــگیری از ایــن فضــای مخــرب نیــز 
نیازمنــد بــه آگاهــی و داشــتن دانــش ســواد 
خبــری اســت. وقتــی یــک مطلــب نادرســت 
از کانــال شــایعه وارد شــریان اطالعاتــی 

ــدف در  ــه ه ــیدن ب ــا راه رس تنه
مســیر دریافــت اطاعــات صحیــح، 
بــاال بــردن آگاهــی عمومــی در 
ــن  ــری و همچنی ــواد خب ــوزه س ح
ــت ــا اس ــردن ورودی ه ــزه ک کانالی
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جامعــه می شــود بــا قــرار گرفتــن در کنــار 
مطالــب صحیــح و غیــر قابــل انــکار از ایــن 
فرصــت اســتفاده کــرده و خــود را در قالــب 

ــد. ــان می کن ــح وارد اذه ــب صحی مطل

پازل خبرهای یكسان 
ــد  ــری می دانن ــواد خب ــه س ــی ک مخاطبان
ــل  ــد و قب ــتری دارن ــادی بیش ــه انتق روحی
ــل و  ــی تأم ــام، اندک ــوع پی ــر ن ــول ه از قب
تردیــد می کننــد کــه می تــوان گفــت 
ســواد خبــری دانشــی اســت کــه درصــدی 
از اخطــار را بــرای انــواع رســانه ها پذیرفتــه 

اســت.

کسـی که صاحب این سـواد اسـت هـر خبر 
پیگیـری  منابـع مختلـف  از  را  اطالعاتـی  و 
می کنـد و بـا کنـار هـم قـرار دادن اخبـار 
یکسـان ماننـد یـک پـازل بـه اصـل محتـوا 
و موضـوع پـی می بـرد. اینکـه بخواهیـم بـه 
صـورت مطلـق فرمـول واحـد و مشـخصی 
بـرای دسـتیابی به اخبار صـد در صد صحیح 
بیـان کنیـم امـری غیـر ممکـن اسـت زیـرا 
حتـی در مـواردی تولیـد کننـده و منتشـر 

کننده هـای خبـر نیـز خـود گرفتـار اخبار و 
محتـوای نادرسـت و غیـر صحیح می شـوند 
و حتـی در مـواردی آن را منتشـر کنند ولی 
قطعـا درصـد آن بسـیار کم اسـت.  می توان 
مدعـی بـود کسـانی کـه سـواد رســـانه ای 
اطالعـات  و  اخبـار  مرعـوب  می داننـد 

نمی شـوند.
در سـال های اخیـر بیـان مفاهیـم  تـازه ای 
همچـون انقالب ارتباطـات، انقالب اطالعات، 
عصـر اطالعـات، تمـدن اطالعاتـی، اقتصـاد 
مرحلـه   ... و  اطالعاتـی  جامعـه  اطالعاتـی، 
جوامـع  در  را  سـازی  مفهـوم  از  جدیـدی 
سـنتی نهادینه کـرده که باعـث افزایش ولع 
اطالعاتـی و ارتباطاتـی جامعه ها با اسـتفاده 
از ابزارهـا و رسـانه های جدیـد شـده اسـت.

اطالعات زدگی!
کـه  اسـت  ضـروری  نکتـه  ایـن  بـه  توجـه 
»اطالعـات  کـه  مفهـوم  ایـن  از  اسـتفاده 
قـدرت اسـت« موجب شـده تـا در مـواردی 
دچـار            و  شـوند  غـرق  اطالعـات  در  برخـی 
اطالعـات زدگـی شـوند. مخاطبـان اطالعات 
را  و هـر دروغـی  را دروغ  راسـتی  زده هـر 
و  اندیشـه  براسـاس  و  می پندارنـد  راسـت 
و  سـازی  تصمیـم  خـود  اشـتباه  تفکـرات 
تصمیـم گیـری می کننـد. نبایـد از این مهم 
غافـل شـد کـه شـبکه های اطـالع رسـانی 
معانـد از ایـن آب گل آلـود قطعـا ماهی های 

می گیرنـد! درشـتی 
کشـورهای  توانمنـدی  کـرد  اعتـراف  بایـد 
مخالـف بـا گسـترش اسـالم موجب شـده تا 
بـا پمپاژ اخبار درسـت و نادرسـت عـالوه بر 
ایجـاد جنـگ روانـی،  زمینـه سـازی پـروژه 
اسـالم هراسـی را نیز تقویت کنند و می توان 
گفـت یکـی از بهتریـن راهکارهـای مقابله با 

بایــد اعتــراف کــرد توانمنــدی 
ــترش  ــا گس ــف ب ــورهای مخال کش
اســام موجــب شــده تــا بــا پمپــاژ 
ــاوه  ــت ع ــت و نادرس ــار درس اخب
بــر ایجــاد جنــگ روانی،زمینــه 
ــی را  ــروژه اسام هراس ــازی پ س

ــد  ــت کنن ــز تقوی نی
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ایـن حرکت دشـمنان ارتقای سـواد خبری و 
رسـانه ای در بیـن عمـوم جامعه اسـت. 

حرکـت بزرگ و معنـوی پیـاده روی اربعین 
حسـینی در سـال های اخیـر بـا توجـه بـه 
ویـژه  توجـه  مـورد  زائـران  تعـداد  افزایـش 
شـبکه های اطالع رسـانی موافـق و مخالـف 
داخلـی و خارجـی و اطالعاتـی اسـت که در 
مـورد آن سـرمایه گـذاری زیـادی صـورت   

می گیـرد. 
شـیعه  اختالفـات  ماننـد  موضوعاتـی  بیـان 
و سـنی، اختالفـات قومـی و قبیلـه ای، بهـا 
دادن بـه حـرکات و اقدامـات تفرقـه انـداز 
اطـالع  شـبکه های  توسـط  مختلـف  فـرق 
رسـانی معانـد و مخالـف اسـالم منجر شـده 
تـا در بیـن عاشـقان زیـارت عتبـات در ایـام 
امیـد  و  بیـم  احسـاس  حسـینی  اربعیـن 
وجـود داشـته باشـد و ایـن در حالـی اسـت 
کـه تحلیـل پیام هـای برآمـده بـا اسـتفاده 
از سـواد خبـری چیـزی جـز امیـد را نشـان 

نمی دهـد. 
با توجه به مسـائل بیان شـده ضرورت سـواد 
خبری و رسـانه ای بـرای مخاطبـان امروزی 
نیـازی بـه اثبـات نـدارد و در ایـن مـورد بـه 
دلیـل اهمیت موضـوع و تأثیر گـذاری باالی 
آن همـه دسـتگاه ها و نهادها باید در مسـیر 
آمـوزش عمومـی سـواد خبـری و رسـانه ای 
اقـدام کنند. ارتقای سـواد خبری مسـأله ای 
عمومـی اسـت و مربـوط بـه یـک نهـاد یـا 
و  نمی شـود  خـاص  وزارتخانـه  و  دسـتگاه 
زمـان بـرای اجـرا بسـیار هـم کم اسـت زیرا 

هـر چـه دیرتـر اقدامی برای حل این مسـأله 
انجام شـود اثـرات منفی بیشـتری را در بین 

عمـوم خواهد داشـت.

بی سوادی خبری!
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد که داشـتن 
سـواد خبـری کار را نـه تنهـا بـرای تولیـد و 
منتشـرکنندگان اخبـار، کـه بـرای مدیـران 
زیـرا جامعـه  و مسـئوالن سـخت می کنـد 
و  منتقـد  جامعـه ای  خبـری  سـواد  دارای 
پرسشـگر و تحلیـل گـرا در خصـوص پیـام 
خواهـد بـود ولـی ایـن نویـد را می دهـد که 
خوراک هـای  توزیـع  از  زیـادی  حـدود  تـا 
جلوگیـری  کاذب  رسـانه ای  و  خبـری 
نمایـد و زمینـه آرامـش فکـری، فرهنگـی و 
اجتماعـی را فراهـم مـی آورد. بـی سـوادی 
خبـری موجـب می شـود کـه شـایعات رنگ 
حقیقـت بـه خود بگیرنـد و در رونـد زندگی 
افـراد جامعـه تأثیـر گـذار باشـند و ایـن امر 
توجـه بـه موضـوع آموزش سـواد خبـری را 

می کنـد. چنـدان  دو 

 جامعه دارای سـواد خبری جامعه ای 
منتقـد و پرسشـگر و تحلیـل گرا در 

خصـوص پیـام خواهد بود
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ــال می گـــذرد و تقویـــم  ــزار و 376 سـ هـ
ـــال  ـــه کرب ـــود، واقع ـــای خ ـــرور برگ ه در م
ــا  ــت. بـ ــپارده اسـ ــی نسـ ــه فراموشـ را بـ
بررســـی انگیزه هـــا، نیـــات، آرمان هـــا   و   
ـــه،  ـــن واقع ـــیه ای ـــن و حاش ـــا در مت پیام ه
ــانه ای در  ــدد رسـ ــای متعـ ــا کارکردهـ بـ
ـــد  ـــن و بع ـــش، حی ـــف آن)پی ـــل مختل مراح

ــویم. ــه می شـ ــوع( مواجـ از وقـ
اســـناد  بـــه  مراجعـــه  در  همچنیـــن 
ــل                 ــته کامـ ــر، یـــک بسـ ــی روایتگـ تاریخـ
ــم.  ــاهده می کنیـ ــانی را مشـ ــالع رسـ اطـ
ــازی و  ــه در آن هـــم خبرسـ ــته ای کـ بسـ
ــود  ــاهده می شـ ــن مشـ ــات دروغیـ تبلیغـ
ــا  ــام بـ ــال پُرنفـــوذ پیـ و هـــم یـــک انتقـ
ــه  ــداد یافتـ ــا امتـ ــه قرن هـ ــی کـ انعکاسـ

اســـت.
از بانیـــان تـــا بازمانـــدگان در آنچـــه کـــه 
ـــهم  ـــیده، س ـــخ رس ـــه تاری ـــه ب ـــن واقع از ای
ـــری  ـــدد دیگ ـــای متع ـــه مولفه ه ـــد. البت دارن
ــی  ــار، همراهـ ــرون و اعصـ ــی قـ ــز طـ نیـ

ــه  ــت بـ ــر دسـ ــن خبـ ــا ایـ ــد تـ نموده انـ
ـــه  ـــد و ب ـــینه بچرخ ـــه س ـــینه ب ـــت و س دس

هـــزار و 376ســـال بعـــد برســـد.
ـــال  ـــالت انتق ـــی از رس ـــان، بخش ـــن می در ای
ــانی(  ــالع رسـ ــرد اطـ ــای کارکـ پیام)منهـ
ــانه ای  ــرد رسـ ــر عملکـ ــان بهتـ ــه بیـ و بـ
راویـــان ایـــن حماســـه در چهارچـــوب 
ـــده  ـــی ش ـــه« متجل ـــام »تعزی ـــا ن ـــری ب هن

اســـت. 
تعزیـــه خوانـــی بـــه عنـــوان یـــک هنـــر 
منظـــر      از  ایرانـــی،  بومـــی  و  ســـنتی 
ویژگی هـــای مـــردم شـــناختی  اش بـــه 
دفعـــات دســـتمایه بررســـی و گفتگـــو 
ـــم  ـــی فراه ـــر فرصت ـــا کمت ـــه ام ـــرار گرفت ق
ـــدان  ـــا از منظـــر نشـــانه شـــناختی ب ـــده ت آم
ــته  ــر برجسـ ــن هنـ ــود. ایـ ــته شـ نگریسـ
ـــانه های  ـــا و نش ـــته از نماده ـــی، انباش ایران
ارتباطـــی اســـت کـــه در طـــول قرن هـــا 
اجـــرای آن، ایـــن عناصـــر پُخته تـــر و 

شـــده اند. پُرنفوذتـــر 

نگاهی به کارکردهای ارتباطی و نشانه شناختی تعزیه در مقام یک هنر سنتی و آیینی

تولد یک رسانه بر صحنه
فاطمه آستانی
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آنچـــه در ادامـــه می خوانیـــد، نگاهـــی 
اجمالـــی از زاویـــه اشـــاره شـــده اســـت:

به جای مقدمه ...
ــالن آن در  ــال و ناقـ ــام کربـ ــرف از پیـ حـ
طـــول قـــرون و اعصـــار کـــه بـــه میـــان 
ــری  ــر قشـ ــوراباوران، از هـ ــد؛ عاشـ می آیـ
در ایـــن ماموریـــت، ســـهمی دارنـــد. از 
ــر  ــل منبـ ــان و اهـ ــگاران و واعظـ وقایع نـ
ــان  ــران و نوحه خوانـ ــان و ذاکـ ــا مداحـ تـ
از   ... زنجیرزن هـــا  و  ســـینه زن ها  و 
ــان  ــا بانیـ ــا تـ ــاجد و تکایـ ــاران مسـ معمـ
حســـینه ها و زینبیه هـــا  و عزاخانه هـــا ... 
در کنـــار آن هـــا، شـــاعران و مــــرثیه پردازان،         
ـــگاران،  ـــا، کتیبه ن ـــازها و علمداره ـــلم س عـ
ــکاران،  ــازان، قلمـ ــیکاران و کاشی سـ کاشـ
ــدان،  ــان و نقش بنـ ــان و خوشنویسـ نقاشـ
و  روضه خوان هـــا  از  همچنیـــن 
ــاالن و  ــرده داران و نقـ ــا و پـ تعزیه گردان هـ
خیاطـــان تـــا شـــبیه خوانان و برق نـــگاران 
ــان  و  ــره از صباغـ ــالق دوزان و باالخـ و جـ
منبرســـازان  و منبـــت کاران  و ســـنج نوازان 
و طبـــاالن و نقاره زن هـــا تـــا نی نـــوازان  
و دمــــیدن های  اســــرافیل  گونـــه ُکرنانـــوازان 
ـــدان  ـــتاخیز را در می ـــور رس ـــۀ ص ـــه نفخ ک
عاشـــورا تداعـــی می کننـــد و همیـــن 
ـــتاق را،  ـــان مش ـــوه مردم ـــور انب ـــور حض ط
از پیـــر  و جـــوان ، زن  و مـــرد و ُخـــرد و کالن 
ـــژه  ـــه وی ـــماتی- ب ـــزاری مراس ـــا برگ ـــه ب ک
ــت  ــه روز قیامـ ــورا  را بـ ــه- روز عاشـ تعزیـ
ــبدیل  ــه مــــردم تــ و خـــروش حق طلبانـ

ــی سازند. مــ
این هـــا هـــر کـــدام یـــک »زینـــب«    
ــده  ــل های جامانـ ــن نسـ ــد. همیـ بوده انـ

از ســـال 61 هجـــری قمـــری کـــه تعزیـــه 
ـــورا  ـــمایی از داغ عاش ـــا ش ـــد ت ـــا نهادن را بن

را جلـــوه گـــر ســـازند.

 تحول و تكوین هنر نمایشی بنیادین تعزیه
ــه  ــد کـ ــریعتي می گویـ ــي شـ ــر علـ دکتـ
ـــر  ـــره اي. هن ـــر پنج ـــت و هن ـــن دري اس دی
می دانـــد کـــه مـــا محکـــوم بـــه ماندنیـــم 
و محکـــوم بـــه بـــودن؛ پـــس پنجـــره ای 
را بـــاز می کنـــد تـــا دنیـــای ایـــده آل       
ـــم.« ـــتی ای از داخـــل پنجـــره ببینی ـــی زش ب
هنـــر دینـــي به ویـــژه هنـــري کـــه در 
صـــورت خـــود عـــالوه بـــر باطنـــش 
دین محـــور اســـت، بـــه طریـــق اولـــي 
و  ندیده هـــا  جهـــان  بـــه  پنجـــره اي 

اســـت. نایافته هـــا 
ـــه  ـــن نمون ـــم از ای ـــه ه ـــي تعزی ـــر نمایش هن
اســـت کـــه در ســـاختار و چارچـــوب فرهنـــگ 
ــمند  ــي ارزشـ ــالمي جایگاهـ ــي -اسـ ایرانـ
و ارجمنـــد دارد. اهمیـــت و واالیـــي ایـــن 
ـــه  ـــتگي تعزی ـــه پیوس ـــبت ب ـــگاه در نس جای
ـــي،  ـــي، مذهب ـــري، عقیدت ـــاي فک ـــا بنیاده ب
فرهنـــگ ملـــي ایـــران و ویژگي هـــاي 
ـــف  ـــر آن تعری ـــاف و اصـــالح پذی ـــل انعط قاب

ـــت. ـــده اس ـــن ش و تبیی
ـــش  ـــي پیدای ـــان و چگونگ ـــارة زم ـــا درب ام
ایـــران  در  خوانـــي  تعزیـــه  و  تعزیـــه 
ــان  ــی بیـ ــات مختلفـ ــا و نظریـ فرضیه هـ
شـــده اســـت. محققـــان و تاریـــخ نـــگاران 
ــه  ــه را بـ ــق تعزیـ ــش، رواج و تعمیـ پیدایـ
آغـــاز دوره رســـمیت مذهـــب تشـــیع 
ــکال  ــل اشـ ــه تکامـ ــران و در نتیجـ در ایـ
ــاي  ــي در رثـ ــم مذهبـ ــزاداري و مراسـ عـ
ـــبت  ـــین)ع( نس ـــام حس ـــردار ام ـــام و ک پی

ــد. داده انـ
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ـــه  ـــل یافت ـــول و تکام ـــکل متح ـــه ش »تعزی
ـــي  ـــوگواري مذهب ـــاي س ـــم و آیین ه مراس
دوم،  و  اول  قرن هـــاي  از  کـــه  اســـت 
ــري)دورة  ــارم هجـ ــرن چهـ ــژه قـ ــه ویـ بـ
آل بویـــه( همزمـــان بـــا تشـــکیل اولیـــن 
ـــران  ـــیعي در ای ـــي -ش ـــي ایران ـــت مل حکوم
ـــم  ـــن مراس ـــرا ای ـــت ... ظاه ـــده اس ـــج ش رای
ـــن  ـــمیت یافت ـــا رس ـــي ب ـــرات مذهب و تظاه
ـــکل  ـــان، ش ـــیعه در دوره صفوی ـــب ش مذه
ــه اي  ــازمان یافتـ ــم و سـ ــت منظـ و هیئـ
پیـــدا کـــرد و بـــه تدریـــج بـــا پدیده هـــا 
ـــي  ـــي و اجتماع ـــي، سیاس ـــر فرهنگ و عناص
و هنـــري دیگـــر چـــون روضـــه خوانـــي، 
ــازي،  ــبیه سـ ــي، شـ ــي، نقالـ ــه گویـ واقعـ
ـــا درآمیخـــت  ـــال آن ه ـــي و امث شـــبیه گردان
و ســـرانجام در اواخـــر دوره صفویـــان بـــه 
ـــه  ـــن آنچ ـــد.« بنابرای ـــي درآم ـــورت کنون ص
ـــي  ـــده اي تدریج ـــه پدی ـــت تعزی ـــلم اس مس
ــي  ــه طـ ــوده کـ ــي بـ ــي تکوینـ و آفرینشـ
ـــي  ـــأت کنون ـــکل و هی ـــادي ش ـــرون متم ق

خـــود را یافتـــه اســـت.

ویژگي هاي شاخص تعزیه
ـــوان  ـــا عن ـــی ب ـــهیدي در کتاب ـــت ا... ش عنای
ـــي ....«  ـــه خوان ـــه و تعزی »پژوهشـــي در تعزی
ـــی  ـــر نمایشـــی هشـــت ویژگ ـــن هن ـــرای ای ب

ـــمرده اســـت: ـــاخص برش ش
1. زمینه دیني- مذهبي

2. زمینه تاریخي
3. مجالي نمونه هاي مثالي عامه

4. اسطوره پردازي براساس نمونه هاي ازلي
5. منظوم و غنایي بودن

6. تراژیک یا حزن انگیز بودن
از نشـانه هاي  7. آمیختگـي بـا مجموعـه اي 

نمـادي و رمـزي

8. پیوند با زمان آیین هاي سوگواري شهیدان
اشـــاره  شـــاخص  ویژگـــی  هفتمیـــن 
شـــده کـــه محققـــان مختلفـــی هـــم 
خـــود  کتـــب  و  مقـــاالت  در  آن  بـــر 
ــه اي از  ــر مجموعـ ــد، بـ ــرار ورزیده انـ اصـ
نشـــانه هاي نمـــادي و رمـــزي در ایـــن 
هنـــر آیینـــی و مردمـــی تاکیـــد دارد، 
قرارهایـــي  رمـــزي  نشـــانه هاي  ایـــن 
ـــان  ـــده می ـــه ش ـــناخته و پذیرفت ـــتند ش هس
ــدگان و  ــرکت کننـ ــان و شـ ــه خوانـ تعزیـ
فهـــم پذیـــر بـــراي همـــۀ مردمـــي کـــه 
بـــا تعزیـــه و        تعزیـــه خوانـــي ســـر و 
ـــس  ـــاي مجال ـــاله در پ ـــر س ـــد و ه کار دارن

تعزیـــه خوانـــي می نشـــینند.

نشانه شناسی و شكل اجرایی تعزیه
مطالعـــه  علـــم  شناســـی  نشـــانه 
نشـــانه های زبانـــی در قالـــب نظامـــی 
ــان«  ــام »زبـ ــه نـ ــد بـ ــه و متحـ یکپارچـ
دوسوســـور)1913- فردینـــان  اســـت. 

 )F,DeSussaur ( ،)1857
نخســـتین  و  سوئیســـی  زبانشـــناس 
ــود  ــد بـ ــور، معتقـ ــرد مذکـ ــع رویکـ واضـ
کـــه نشـــانه ها)Sing( تنهـــا بـــه مثابـــه 
ـــی و انتزاعـــی  ـــای نظـــام صـــوری، کل واحده
معنـــا می یابنـــد. برداشـــت او از »معنـــا« 
و   )Structural(ســـاختاری کامـــاًل 
ـــدگاه او را در  ـــود، دی ـــز ب ـــر تمای ـــی ب مبتن
ســـال های بعـــد زبـــان شناســـان دیگـــر 

ــد. ــعه دادنـ توسـ
در نشـــانه شناســـی اولویـــت بـــا روابـــط 
متمایـــز نشـــانه ها در داخـــل یـــک نظـــام 
ـــارج  ـــی خ ـــه موضوعات ـــا ب ـــت ت ـــی اس زبان
ــت  ــن کلیـ ــر، ایـ ــان دیگـ ــه بیـ از آن؛ بـ
ــر  ــا هـ ــه بـ ــت کـ ــان اسـ ــه زبـ نظام یافتـ
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ســـاختار یکپارچـــه  جهـــان خـــارج قابـــل 
قیـــاس بـــوده و همـــواره درک مـــا از 
ـــه  ـــک ب ـــری ی ـــه دور از تناظ ـــا را ب پدیده ه

ــد. ــکل می دهـ ــک، شـ یـ
اجمالـــی  نظـــری  بـــا  نیـــز  تعزیـــه 
ســـاخت گرای  شناســـی  نشـــانه  بـــه 
بـــه  زبانـــی  از  بهره منـــد  سوســـور، 
)performative(اجرایـــی شـــدت 
اســـت؛ اولیـــا و اشـــقیا موافـــق خوان هـــا 
و  رنگ هـــا  مخالف خوان هـــا،  و 
نمادهـــا، همگـــی مولفه هـــای اجرایـــی 
هســـتند کـــه در قالـــب نظامـــی متحـــد 
ــبیه خوانی  ــکال شـ ــل اشـ ــه ذیـ و یکپارچـ
ایرانـــی انتظـــام می یابنـــد. در تعزیـــه 
عینـــاً بـــه همـــان صـــورت کـــه در نظـــام 
ســـاخت گرای سوســـوری قابـــل مشـــاهده 
اســـت. ارزش نشـــانه های نمایشـــی در 
ـــر  ـــه یکدیگ ـــبت ب ـــا نس ـــز آن ه ـــرو تمای گ
اســـت؛ مجموعـــه  ابـــزار و ادوات صحنـــه، 
کاربـــرد،  مـــورد  نمادیـــن  رنگ هـــای 
ـــه  ـــگاه شـــخصیت های صحن ـــت و جای موقعی
و حتـــی کالم ســـنگین و گاه آهنیـــن آن هـــا، 
همگـــی از یـــک ســـو بـــه تمایـــز میـــان خـــود 
ــمت  ــردد و در سـ ــاز  می گـ ــانه ها بـ نشـ
دیگـــر، ارجاعـــی بـــه نقـــش متمایزشـــان 
ـــول  ـــه ق ـــد. ب ـــان دارن ـــام زب ـــت نظ در کلی
ـــا  ـــات تطبیقی؛»آن ه ـــتاد ادبی ـــان اس جانات
ــران  ــه دیگـ ــتند کـ ــزی هسـ ــا چیـ دقیقـ

نیســـتند...«
ــان  ــب قهرمـ ــال؛ ذوالجناح)اسـ ــرای مثـ بـ
داســـتان، امـــام حســـین)ع((، در صحنـــه 
کارکـــرد  و  ارزش  شـــبیه خوانی ها، 
نمایشـــی خـــود را در نتیجـــه تمایـــز بـــا 
دیگـــر اســـب های میـــدان نبـــرد بـــه 
ـــگ ســـپید خـــود را در  ـــی آورد؛ رن دســـت م

ـــر و  ـــن -خی ـــزات نمادی ـــه ای از تمای مجموع
ـــیاه  ـــق و س ـــای ابل ـــایر رنگ ه ـــا س ـــر- ب ش
ــاند؛ تیرهایـــی  ــاگر می کشـ ــه ُرخ تماشـ بـ
کـــه ســـپاه اشـــقیا بـــه ســـویش پرتـــاب 
ــواری  ــدس سـ ــل تقـ ــه دلیـ ــد بـ می کننـ
ــر  ــر بـ ــت، زهرآگین تـ ــه در رکاب اوسـ کـ
ــذارد.  ــر می گـ ــب تاثیـ روح و روان مخاطـ
ـــاح  ـــر، ارزش نمایشـــی ذوالجن ـــان بهت ـــه بی ب
از آن رو کـــه امـــا حســـین بـــر آن ســـوار 
اســـت، جلـــوه ای از یـــک نشـــانه قدســـی 
معنـــا)ی  تعزیـــه،  در  همچنیـــن  دارد. 
ـــاختاری  ـــر س ـــدم ب ـــی مق ـــی( مفهوم نمایش
نشانه شناســـی  توقـــع  کـــه  اســـت 
ــت.  ــی آن اسـ ــد و بازآفرینـ ــنتی تولیـ سـ
هرچنـــد انتظـــام عناصـــری نمایشـــی 
ــارات  ــا و اشـ ــن، ایمـ ــر کالم آهنگیـ نظیـ
موافـــق خوان هـــا یـــا مخالف خوان هـــا، 
ــربندها و  ــا و سـ ــف لباس هـ ــواع مختلـ انـ
کاله خودهـــا فی النفســـه حاکـــی از وجـــود 
ســـاختار نشـــانه ای معناســـازی دارد امـــا 
مضمـــون متقدمـــی چـــون »ســـوگی بـــر 
ـــان  ـــا پای حقیقـــت از کـــف رفتـــه« از آغـــاز ت
مراســـم ارزش تـــام دارد. از ایـــن منظـــر، 
ـــزا  ـــاختار اج ـــه، س ـــی تعزی ـــام معناآفرین نظ
در قبـــال کلیتـــی انـــدام وار، اساســـاً متفـــاوت 
از آن ضرایبـــی اســـت کـــه امیـــل بنونیســـت 
تاییـــد  در  فرانســـوی  شـــناس  زبـــان 
ــانه شـــناختی سوســـور  دیدگاه هـــای نشـ
ارائـــه می دهد:»تصدیـــق ایـــن نکتـــه 
کـــه زبـــان یـــک نظـــام اســـت، تحلیـــل 
ــد.  ــر می کنـ ــز ناپذیـ ــاختار آن را گریـ سـ
ـــه  ـــی از ک ـــکل از واحدهای ـــام متش ـــر نظ ه
بـــر یکدیگـــر تاثیـــر می گذارنـــد. هـــر 
ـــم  ـــل نظ ـــه دلی ـــا ب ـــایر نظام ه ـــام از س نظ
ــود؛  ــز می شـ درونـــی واحدهایـــش متمایـ
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ــکل  ــاختار آن را شـ ــه سـ ــی کـ نظمـ
می بخشـــد.«

فرا رفتن از نشانه به فرانشانه
امـــا ایـــن اولویـــت گرفتـــن معنـــا باعـــث 
تعزیـــه ســـاختاری  تـــا  می شـــود 
فرانشـــانه شناســـی هـــم پیـــدا کنـــد. 
چنانکـــه معنـــا همـــواره مقـــدم بـــر 
ــد. همیـــن  ــر باشـ اصـــول روایـــی اثـ
ــا  ــرگاه مویه هـ ــود هـ ــب می شـ موجـ
بـــه اوج می رســـد، ســـاختار و نظـــام 
ـــی ای  ـــه زبان ـــوع مقول ـــر ن ـــانه و ه و نش

ـــود.  ـــته ش ـــار گذاش ـــت کن ـــن دس از ای
از آن لحظـــه بـــه بعـــد، مرزهـــای 
ـــقیاء،  ـــاء و اش ـــر، اولی ـــر و ش ـــان خی می
بازیگـــر و تماشـــاگر، موافـــق خـــوان و 
ـــده  ـــی برچی ـــه تمام ـــوان ب ـــف خ مخال
ــایر  ــای سـ ــمر« هم پـ ــود؛ »شـ می شـ
ـــو  ـــت زان ـــل بی ـــدان اه ـــدان خان ارادتمن
می زنـــد، بـــر پیشـــانی اش می کوبـــد 
از  نهایـــت  و ضجـــه می زنـــد و در 
ـــام  ـــود درون نظ ـــانه ای خ ـــش« نش »نق
فاصلـــه  صحنـــه ای  شـــبیه خوانی 

بازنمودی از مولفه های نمایشی تعزیه و کارکردهای نشانه ای / فرانشانه ای آن ها

کارکردهای فرانشانه ایکارکردهای نشانه ایمولفه نمایشی نشانه

شخصیت / کاراکتر انسانی

امام حسین)ع(: شمایل 
تاریخی خیر

شمر ذالجوشن:شمایل 
تاریخی شر

حربن یزید ریاحی:شمایل 
دو وجهی

ابوالفضل العباس:شمایل 
یاور خیر

زینب)ع(:شمایل بقای خبر

نمادین: تذکار حقیقتی 
مقدس

نماد گریز/ سوگوار شمایل 
خیر

نمایه دو وجهی / بینابینی
نمادین: بازوان توانانی شیعه

نمادین: تسلسل خبر

نمادی از مرکب قداستذوالجناح: شمایلیشخص واره/ کاراکتر حیوانی

افزارگان صحنه ای

کمربند: نمایه ارادت
کاله خود: شمایل کارزار

بیرق: نماد مذهب
شال: نماد طهارت یا شرارت
پر: نمایه شقاوت یا سعادت

نماد ستبری و شجاعت
نماد قدرت و مکنت

نماد افراشتگی و قدمت
تن پوش قداست یا رذالت

اقبال و شوکت

مکان های صحنه ای
خیمه: شمایل حرم

نمادین: تکیه/ حسینیه/ اهل نخلستان: شمایل بیابان
بیت کربالی معلی

سینه زنی صحنه/ تکیه/ سینه زدن تعزیه گردانکنش های صحنه ای
حسینیه
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گرفتـــه و بـــر عزایـــی ابـــدی می گریـــد. 
بــروز چنیــن قابلیــت انعطــاف پذیــری 
ــد  ــن رون ــه مبی ــی تعزی ــاختار اجرای در س
تجربه هــای  از  متفــاوت  گــری  داللــت 
ــی  ــارات نمایش ــت؛ انتظ ــی اس ــام نمایش ع
مخاطــب نــه تنهــا پاســخی منطقــی و قاعده 
ــد  ــم فرومی پاش ــه از ه ــد بلک ــد نمی یاب من
ــرای  ــی و فرانشــانگانی ب ــک فراخوان ــه ی و ب

ــود.  ــی می ش ــوگواری منته ــن س ای

کارکردهای ارتباطی تعزیه در مقام یک رسانه
منظـــر  دو  از  می تـــوان  تعزیـــه  بـــه 
ـــه  ـــی نگریســـت؛ ب ـــنتی و آیین ـــات س ارتباط
بیانـــی دیگـــر می تـــوان ویژگی هـــای 
تعزیـــه  در  را  ســـنتی  رســـانه  یـــک 
یافـــت و هـــم ویژگی هـــای یـــک آییـــن 
ـــانگانی  ـــر نش ـــی ب ـــه مبتن ـــدس را. تعزی مق
ــه                 ــانه ای اســـت کـ ــر شـــد رسـ کـــه ذکـ
ـــای  ـــان آن توده ه ـــران و مخاطب ـــاط گ ارتب
ـــر،  ـــم نظی ـــارکتی ک ـــا مش ـــه ب ـــد ک مردم ان
ــی  ــی را گرامـ ــی و مذهبـ ــای دینـ پیام هـ
می دارنـــد و از نســـلی بـــه نســـل دیگـــر 
ـــی  ـــانه مردم ـــن رس ـــد. ای ـــل می کنن منتق
ــای  ــورداری از ویژگی هـ ــت برخـ ــه علـ بـ
ـــی  ـــان ادب ـــه زب ـــرد از جمل ـــه ف ـــر ب منحص
و آراســـتگی بـــه انـــواع هنـــر، مقبولیتـــی 
فراگیـــر در جامعـــه یافـــت و در عصـــر 
فقـــدان رســـانه های ارتبـــاط جمعـــی، 
ـــه  ـــی ب ـــه خوب ـــام را ب ـــال پی ـــئولیت انتق مس

انجـــام رســـاند. 
ـــرد  ـــه کارک ـــت ک ـــوان گف ـــن می ت همچنی
ـــرد  ـــه ف ـــز منحصرب ـــانه نی ـــن رس ـــی ای تبلیغ
ــرهای  ــی از قشـ ــه مخاطبانـ ــت. تعزیـ اسـ
ـــانه  ـــته و دارد و رس ـــاع داش ـــف اجتم مختل

ــه  ــی بـ ــه اجتماعـ ــک طبقـ ــاری یـ انحصـ
شـــمار می آیـــد. شـــرایط آســـان اجـــرای 
ـــردم  ـــه م ـــد ک ـــی ش ـــبب م ـــز س ـــه نی تعزی
ــه  ــف بـ ــتاهای مختلـ ــهرها و روسـ در شـ
ــن  ــد و بدیـ ــت بگمارنـ ــزاری آن همـ برگـ
ـــار  ـــه و کن ـــانه در گوش ـــن رس ـــورت، از ای ص
کشـــورمان بـــرای نشـــر ارزش هـــا بهـــره 

بگیرنـــد.  
کارکـــرد  فاقـــد  اگرچـــه  تعزیـــه 
کارکـــرد  امـــا  اســـت  اطالع رســـانی 
ــت از  ــه آن حمایـ ــری دارد کـ ــم دیگـ مهـ
ـــت.  ـــی اس ـــی و فرهنگ ـــی، قوم ـــراث زبان می
نســـخه های  امـــروز  شـــاهد  چنانکـــه 
ـــا و  ـــه زبان ه ـــه ب ـــون تعزی ـــددی از مت متع
ـــی  ـــی، مازندران ـــی، گیلک ـــای ترک گویش ه
و... هســـتیم کـــه از دوران هـــای گذشـــته 

بـــه یـــادگار مانده انـــد.

و ختم کالم...
تعزیـــه هنـــری آیینـــی بـــا شـــاخصه های 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــانگانی و نمادی ـــته نش برجس
ســـاختارهای ارتباطـــی و انتقـــال پیـــام را 
در فرهنـــگ مذهبـــی و هنـــر دینـــی مـــا 
ـــد آن را  ـــث بای ـــن حی ـــا بخشـــید و از ای ارتق
ـــل های  ـــا نس ـــرد ت ـــالش ک ـــت و ت پاسداش
ـــاط فرهنگـــی  ـــال ارتب ـــن کان ـــم از ای ـــد ه بع

ـــوند. ـــد ش ـــره من به
منابع و ماخذ:

ترجمـه  دوسوسـور،  فردینـان  جاناتـان،  کالـر،   .1
1379 صفـوی،  کـوروش 

2.پازوکی، شهاب، نمایش در ایران،  1389
3. یوسـفیان کنـاری، محمـد جعفر، تحلیلی بر سـنت 

اجرایی نشـانه های نمایشـی تعزیـه،  1386
4. مدنی، آزاده، نگاهي به هنرهاي شمایلي عاشورا

5.نادعلی زاده، مسلم، رسانه تعزیه، 1389
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ـــریت  ـــاک بش ـــع دردن ـــی از وقای ـــورا یک عاش
در طـــول تاریـــخ اســـت، حادثـــه ای کـــه 
تنهـــا یـــک روز و حتـــی کمتـــر از یـــک 
روز بـــه طـــول انجامیـــد امـــا از ســـال 61 
هجـــری قمـــری تاکنـــون روایـــت شـــده 

اســـت.
ـــال  ـــاط را انتق ـــراری ارتب ـــدف از برق ـــر ه اگ
پیـــام، اندیشـــه ها، آرا و افـــکار بدانیـــم 
چـــه در دورانـــی از حیـــات بشـــری کـــه 
ارتباطـــات میـــان فـــردی، مســـتقیم و رو 
ــات  ــر ارتباطـ ــه در عصـ ــود و چـ در رو بـ
الکترونیـــک کـــه ارتبـــاط، جمعـــی و 
گســـترده شـــده اســـت، آنچـــه در بیـــن 
ـــن  ـــول ای ـــی و تح ـــف ارتباط ـــایل مختل وس
ـــت  ـــان ثاب ـــخ همچن ـــول تاری ـــایل در ط وس
و بـــا اهمیـــت مانـــده اســـت بـــی شـــک 

»پیـــام« اســـت.
ـــی  ـــوا و مقطع ـــی محت ـــر ب ـــه اگ ـــی ک پیام
باشـــد بـــه مـــرور هـــر رســـانه ای را بـــا 
افـــول و ســـقوط مواجـــه خواهـــد کـــرد. 
چـــه بســـیار رســـانه هایی کـــه در عصـــر 

حاضـــر بـــا وجـــود جذابیت هـــای بصـــری 
ـــه  ـــا ب ـــت تنه ـــق و فعالی ـــی رون ـــس از مدت پ
علـــت نـــزول محتـــوا و پیـــام، مخاطـــب 
ـــرور در  ـــه م ـــد و ب ـــت داده ان ـــود را از دس خ
میـــدان رقابـــت بـــا دیگـــر وســـایل از میـــدان 

خـــارج شـــده اند.
امـــا عاشـــورا دارای آن چنـــان پیـــام ژرف 
و ســـترگی اســـت کـــه هـــر ســـال بیـــش 
ــر     ــترده تـ ــان آن گسـ ــته مخاطبـ از گذشـ
گذشـــت  از  پـــس  حتـــی  می شـــوند، 
چهـــل روز از حادثـــه عاشـــورا بـــاز در 
میلیونـــی  کاروان  حســـینی  اربعیـــن 
مخاطبـــان عاشـــورا همـــه ســـاله بـــه راه 
می افتنـــد تـــا آموخته هـــای خـــود را 
ــد  ــه کننـ ــر مبادلـ ــا یکدیگـ ــال بـ در کربـ
و از پیام هـــای عاشـــورا چـــراغ راهـــی 
ـــر     ـــیر پ ـــنایی راه در مس ـــرای روش ـــازند ب س

ــی. ــزش زندگـ لغـ
 عاشـــورا لحظـــه انتخـــاب درســـت از 
ــه  ــت کـ ــل اسـ ــق از باطـ ــت و حـ نادرسـ
هـــر انســـانی بارهـــا و بارهـــا در زندگـــی 

ارتباطات موثر در واقعه عاشورا
احسان فكور
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ــه  ــی کـ ــود، پیامـ ــه می شـ ــا آن مواجـ بـ
ــر  ــا در هـ ــد تـ ــعادت را می نمایانـ راه سـ
ــر  ــا هـ ــی و بـ ــره خاکـ ــن کـ ــای ایـ کجـ
آییـــن و مذهبـــی انســـان طعـــم شـــیرین 
ــردد و  ــد و کام روا گـ ــتگاری را بچشـ رسـ
ایـــن رمـــز مانـــدگاری عاشـــورا بـــا همـــه 
ــازش  ــخ سـ ــای تاریـ ــا و پیام هـ رویدادهـ

شـــده اســـت.

مدل ارتباطی عاشورا
در عاشـــورا پیام هـــای گوناگونـــی نهفتـــه 
و  حســـین)ع(  امـــام  گویـــی  اســـت، 
ـــگاران،  ـــر، خبرن ـــی عناص ـــه نوع ـــش ب یاران
ـــورا  ـــام عاش ـــران پی ـــام ب ـــگران و پی گزارش
هســـتند و خـــود عاشـــورا رســـانه ای 
اســـت کـــه در عصـــر زندگـــی قبیلـــه ای 
و ارتباطـــات میـــان فـــردی و محـــدود 
آن روزگار ناگهـــان بـــه قامـــت رســـانه ای 

ــود  ــام خـ ــدگار پیـ ــا و مانـ ــی و پایـ جمعـ
را بـــه گســـتردگی عالـــم بشـــریت نشـــر    
می دهـــد، رســـانه ای کـــه مخاطبـــان آن 
ــه  ــک بـ ــر یـ ــته هـ ــده های گذشـ در سـ
نوعـــی رســـانه ای منفـــرد و گاهـــی در کنـــار 
هـــم رســـانه ای گســـترده می شـــوند تـــا 

ــد. ــر دهنـ ــورا را بازنشـ ــای عاشـ پیام هـ
ـــورا را  ـــاط در عاش ـــدل ارتب ـــس و م ـــا جن ام
ـــرد: ـــیم ک ـــش تقس ـــه بخ ـــه س ـــوان ب می ت

1-ارتباط خلق با خالق )برون فردی(
2-ارتباط میان فردی 
3-ارتباط درون فردی

آنچــه در راز و نیاز هــای امــام حســین)ع( بــا 
ــای  ــورا و عبادت ه ــب عاش ــروردگار در ش پ
ــهادت  ــه ش ــا لحظ ــروردگار ت ــا پ ــش ب یاران
در تاریــخ بیــان شــده اســت و حتــی اقامــه 
نمــاز جماعــت در اوج نبــرد و ظهــر عاشــورا 
ــه  ــه ب ــت توج ــی از اهمی ــی نمونه های همگ
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ــی در  ــق دارد حت ــا خال ــان ب ــاط انس ارتب
ســخت تریــن شــرایط. رســانه عاشــورا ایــن 
ــه  ــی ســال ها اســت کــه ب ــه خوب پیــام را ب

ــد. ــغ می کن ــذارد و تبلی ــش می گ نمای
نحـــوه ارتبـــاط یـــاران امـــام حســـین)ع( 
ـــا  ـــام ب ـــام هم ـــار آن ام ـــر و رفت ـــا یکدیگ ب
خانـــواده و اهـــل بیتشـــان آمـــوزه دیگـــر 
عاشـــورا در ارتباطـــات میـــان فـــردی 
اســـت، مهـــر و محبـــت و بهـــره گیـــری 
از لطیـــف تریـــن گفتـــار در کالم و رفتـــار 
ـــات  ـــتفاده از ارتباط ـــی اس ـــردار و حت در ک
غیـــر کالمـــی در لحظـــه لحظـــه واقعـــه 
ــام در  ــادل پیـ ــه تبـ ــان مایـ ــورا جـ عاشـ
ـــورا  ـــر عاش ـــردی عناص ـــان ف ـــات می ارتباط
اســـت، حتـــی ایـــن ارتبـــاط بیـــن امـــام 
حســـین)ع( و دشـــمنانش در روز عاشـــورا 
ـــان  ـــی انس ـــی و رهای ـــدف آگاه ـــا ه ـــا ب تنه
جاهـــل از بنـــد جهـــل و غفلـــت صـــورت 

می گیـــرد.
ـــت  ـــن نتیجـــه آن هدای ـــه بهتری ارتباطـــی ک

اســـت بـــه ســـوی رســـتگاری کـــه بـــرای 
ــود  ــق می شـ ــد محقـ ــی چنـ ــر و تنـ حـ
و حتـــی بـــا جـــدا شـــدن یـــک نفـــر از 
ـــور  ـــوی ن ـــه س ـــت ب ـــی و هدای ـــیر تباه مس

تاثیرگـــذار می گـــردد.
ـــاط  ـــش ارتب ـــر نمای ـــی دیگ ـــورا در نمای عاش

ـــتن  ـــا خویش ـــت ب ـــان اس ـــردی انس درون ف
خویـــش چـــه در صحنه هایـــی ماننـــد 
ـــال(  ـــدار کرب ـــرت عباس)علم ـــیدن حض رس
ـــیدن آن  ـــتن آب و ننوش ـــرات و برداش ـــه ف ب
روایـــت می شـــود و چـــه در گفتگو هـــای 
فرزنـــدان   امـــام حســـین)ع( پیـــش و در 
ـــاط  ـــن ارتب ـــه در ای ـــهادت، آنچ ـــگام ش هن
ـــظ  ـــت، حف ـــت صداق ـــه اس ـــی نهفت ـــه نوع ب
ـــه  ـــدی دشـــمن ب ـــا پلی ـــت ب ـــش، مخالف آرام
ـــا  ـــه ب ـــیوه مناســـب، خودشناســـی و مقابل ش
انحرافـــات اســـت، شـــاخص هایی کـــه 
ـــی  ـــه ارتباط ـــز ب ـــی را نی ـــدل ارتباط ـــن م ای

موثـــر و تاثیـــر گـــذار تبدیـــل می کنـــد.

جریان سازی عاشورا
علــوم  اندیشــمندان  از  برخــی  امــروزه 
ــالوه  ــانه ها ع ــرای رس ــی ب ــات جمع ارتباط
ــری  ــی و رهب ــی بخش ــای آگاه ــر نقش ه ب
ــز  ــازی نی ــان س ــه جری ــی وظیف و راهنمای

ــتند. ــل هس قائ
انــواع  بــا  رســانه ها  امــروزه  واقــع  در 
شــگردها و شــیوه های جریــان ســازی، 
می کوشــند بــر اذهــان، افــکار و حتــی 
باشــند،  گــذار  تاثیــر  رفتــار مخاطبــان 
بدیــن ترتیــب اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ و 
حتــی قــدرت در ابعــاد محلــی، ملــی و بیــن 
المللــی تــا حــد زیــادی بــه شــیوه عملکــرد 
جریــان  و  آفرینــی  نقــش  و  رســانه ها 

ــت. ــده اس ــته ش ــان وابس ــازی آن س
ـــان ســـازی اگـــر در مســـیر  ـــن نقـــش جری ای
ـــاط  ـــت ارتب ـــی و تقوی ـــان، آگاه ـــی انس تعال
ــالتی  ــرد رسـ ــرار گیـ ــروردگار قـ ــا پـ او بـ
ــانه های  ــرای رسـ ــژه بـ ــه ویـ ــه بـ جاودانـ
ـــد  ـــد ش ـــش خواه ـــی بخ ـــدار و تعال ارزش م
ـــانه ای  ـــورا رس ـــده عاش ـــر نگارن ـــه نظ ـــه ب ک

ــی دیگــر نمایــش  عاشــورا در نمای
ارتبــاط درون فــردی انســان اســت 

بــا خویشــتن خویــش
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اســـت کـــه بـــه خوبـــی توانســـته اســـت 
چنیـــن نقشـــی را در طـــول تاریـــخ ایفـــا 

ـــد. نمای
ــدن در  ــلیم نشـ ــم، تسـ ــا ظلـ ــه بـ مقابلـ
ـــت از حـــق و حقیقـــت  ـــل باطـــل، حمای مقاب
ــاب  ــت انتخـ ــان و در نهایـ ــای جـ ــا پـ تـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــت جریان ـــت از نادرس درس
عاشـــورا بـــه بهتریـــن شـــکل آن تاکنـــون 

روایـــت کـــرده اســـت.
جوهـــره                        خـــود  کـــه  روایتـــی 
حرکت هـــای گوناگـــون حـــق طلبـــان 
از گذشـــته تـــا کنـــون بـــوده اســـت و در 

آینـــده نیـــز همچنـــان جـــاری و ســـاری 
خواهـــد بـــود.

ـــرای  ـــال ب ـــن در کرب ـــزرگ اربعی ـــاع ب اجتم
بیعـــت بـــا آرمان هـــا و اهـــداف امـــام 
ـــری از  ـــق دیگ ـــش تحق ـــین)ع( و یاران حس
ـــیر  ـــی در مس ـــازی تاریخ ـــان س ـــن جری ای
رســـتگاری بشـــریت اســـت و ایـــن مهـــم 
همـــان چیـــزی اســـت کـــه رســـانه 
از بســـیاری  از  را  عاشـــورا   مانـــدگار 
 رســـانه های موجـــود در غـــرب و شـــرق 
عالـــم متمایـــز، برجســـته و جاودانـــه 

. کنـــد می 
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کـــه  قمـــری  هجـــری   61 عاشـــورای 
ـــود را  ـــای خ ـــیرها و نیزه ه ـــان شمش یزیدی
بـــر پیکـــر نـــوادگان آخریـــن پیام رســـان 
خداونـــد فـــرود می آوردنـــد هیـــچ گاه 
ــدگار آن  ــخ مانـ ــوری از تاریـ ــن تصـ چنیـ
ــه مانـــدگار شـــد  ــتند. آنچـ ــا نداشـ روزهـ
ــه در  ــود کـ ــین)ع( بـ ــرخ حسـ ــط سـ خـ
فراینـــدی ارتباطـــی بـــه دلیـــل ماهیـــت 
ــال رخ  ــه در کربـ ــد. آنچـ ــدگار شـ آن مانـ
داد بدون شـــک یکـــی از ماندگارتریـــن 
حماســـه های تاریـــخ اســـت امـــا چرایـــی 
نگاهـــی  بـــا  همـــواره  آن  مانـــدگاری 
ــه  ــرار گرفتـ ــی قـ ــورد ارزیابـ ــوی مـ معنـ
اســـت. نگاهـــی کـــه بـــا اســـتفاده از 
ـــای  ـــان باوره ـــه از روح و ج ـــر برگرفت عناص
شـــیعی توانســـته ســـال های ســـال خـــود 
ــه از  ــن خطـ ــان ایـ ــی مردمـ ــا زندگـ را بـ

ــازد. ــراه سـ ــی همـ ــای جهانـ جغرافیـ
ــرون  ــن قـ ــی ایـ ــه در طـ ــل آنچـ ماحصـ
از آن بـــه عنـــوان عزاداری هـــای ســـید 
و ســـاالر شـــهیدان یـــاد می شـــود در 

مناطـــق و خاســـتگاه های مختلـــف بـــا 
فـــراز و فرودهایـــی همـــراه بـــوده اســـت. 
و  ســـاز  و  زمانـــه  مقتضیـــات  تغییـــر 
ــر  ــترین اثـ ــانی بیشـ ــام رسـ ــای پیـ کارهـ
ــی  ــتند. برکسـ ــوزه داشـ ــن حـ ــر ایـ را بـ
ـــا و                              ـــروز مداحی ه ـــر ام ـــت اگ ـــیده نیس پوش
ـــزد در  ـــتان ی ـــی اس ـــای اهال روضـــه خوانی ه
ـــت  ـــه دس ـــت ب ـــی دس ـــبکه های اجتماع ش
ــان  ــر پایـ ــری بـ ــانه دیگـ ــوند نشـ می شـ
ـــی«  ـــه کس ـــوری« و »چ ـــز مح دوران »مرک
گفـــت بـــه طـــور ویـــژه در ایـــن حـــوزه 
ــا تنـــوع و  ــد. امـــروزه بـ معنـــوی می باشـ
تکثـــری کـــه در ابزارهـــای ارتباطـــی بـــه 
ـــه  ـــی »چ ـــاله اصل ـــت مس ـــده اس ـــود آم وج

چیـــزی« گفتـــن، شـــده اســـت. 

عاشورا همان رسانه است
در تبییـــن رویکردهـــای رســـانه ای، پیـــام 
را نیـــز می تـــوان بـــه عنـــوان رســـانه 
قلمـــداد نمـــود. بـــه نحـــوی کـــه بـــرای 
بـــا  مطلـــوب  ارتبـــاط  و  آن  بازتـــاب 

اربعین فرصت بی تکرار
عادل نجفی



45

نگاهی به نهضت عاشورا و اربعین حسینی از دریچه رسانه

مخاطبـــان می توانـــد بـــه کار گرفتـــه 
شـــود و در امتـــداد تغییـــرات ماهـــوی 
جهـــان مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد. در 
نشـــر و انعـــکاس واقعـــه عاشـــورا هـــرگاه 
ــته  ــانه نگریسـ ــوان رسـ ــه عنـ ــورا بـ عاشـ
ــذاری دو چندانـــی  ــده اســـت، تاثیر گـ شـ
را بـــه همـــراه داشـــته اســـت. از ابتـــدای 
ـــط  ـــری توس ـــرم 61 قم ـــع مح ـــت ماوق روای
ـــه تبییـــن خـــط  حضـــرت زینـــب)س( کـــه ب
ســـرخ حســـینی مبـــادرت ورزیـــده شـــد 
تـــا همیـــن امـــروز می تـــوان شـــاهد 
مثال هـــای فراوانـــی از نهضـــت پیـــام 
ـــه  ـــرد ک ـــه ک ـــیر ارائ ـــن مس ـــانی در ای رس
البتـــه در زمان هایـــی نیـــز بـــا اعوجـــاج 

مســـیر همـــراه بـــوده اســـت.
امـــری کـــه بـــه فراخـــور تغییـــرات 
رویدادهـــای  جمعیتـــی،  بافـــت  در 

ــوان  ــه عنـ ــه بـ ــرانجام آنچـ ــی و سـ  جهانـ
جامعـــه شناســـی ارتباطـــات شـــناخته 
می شـــود شـــاهد تغییـــرات بســـیاری 
بـــوده اســـت. در یـــک دهـــه اخیـــر 
ــای  ــرات در نظام هـ ــا تغییـ ــژه بـ ــه ویـ بـ
ـــگ  ـــا فرهن ـــنا ب ـــورهای آش ـــی کش حاکمیت
اهـــل بیـــت، اهمیـــت پرداختـــن بـــه 
ـــینی  ـــرخ حس ـــط س ـــوان خ ـــه عن ـــورا ب عاش
و یـــا بـــه عبـــارت دقیق تـــر فرهنـــگ 
ـــت.  ـــده اس ـــدان ش ـــار دوچن ـــت و ایث مقاوم
در ایـــن بیـــن یکـــی از مصادیـــق عینـــی 
ـــه  ـــرای ائم ـــوگواری ب ـــگ س ـــه فرهن آن ک
بـــه ویـــژه اباعبـــدالل الحســـین)ع( اســـت 
ـــرات  ـــتخوش تغیی ـــان دس ـــذر زم ـــز در گ نی

بســـیاری شـــده اســـت. 
ـــب از  ـــانه ای مرک ـــود رس ـــه خ ـــورایی ک عاش
ـــت مایه  ـــت دس ـــر و نمادهاس ـــی عناص تمام
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ــا  ــت و بـ ــرار گرفـ ــانه ای قـ ــر رسـ عناصـ
ـــه  ـــان ب ـــای گفتم ـــه ج ـــان ب ـــت کس اهمی
ـــز  ـــراف نی ـــن و انح ـــه وه ـــه ورط ـــج ب تدری
کشـــیده شـــد. بســـیار حاکمانـــی کـــه ســـعی 
کردنـــد هویـــت عزاداری هـــا را بـــه حمـــد 
ـــا  ـــد ام ـــزل دهن ـــت تن ـــم وق ـــای حاک و ثن
ـــا  ـــینی قلب ه ـــرخ حس ـــط س ـــه خ ـــه ب توج
و گام هـــا را بـــه ســـوی دیگـــری هدایـــت 
ـــود.  ـــدان نم ـــی آن را دوچن ـــرد و اثربخش ک
ـــتی را  ـــه سیاس ـــنای ب ـــورخ و آش ـــر م کمت
می تـــوان یافـــت کـــه از اهمیـــت عاشـــورا 
ـــخن  ـــالمی س ـــالب اس ـــر انق ـــر آن ب و مناب
ــروزی  ــس از پیـ ــا پـ ــد. امـ ــه باشـ نگفتـ
ــا  ــی تـ ــگ تحمیلـ ــان جنـ ــالب و پایـ انقـ
ــن  ــت ایـ ــتیم از ظرفیـ ــد توانسـ ــه حـ چـ
 )main stream(ـــی ـــان اصل ـــانه جری رس
اســـتفاده نماییـــم، اکنـــون پـــس از ســـه 
دهـــه نیـــاز بـــه بررســـی بیشـــتر توســـط 

عالمـــان و عارفـــان دینـــی دارد.

ــت  ــل حکومـ ــه اصـ ــی کـ ــرا در دورانـ چـ
ــر  ــان بـ ــی مردمـ ــئون زندگـ ــه شـ و همـ
دایـــره مذهـــب اســـتوار اســـت، نگرانـــی 

از انحـــراف پیـــام ایـــن خـــط ســـرخ 
بیشـــتر اســـت؟ انفعـــال و درجـــا زدن در 
پرداختـــن بـــه مفاهیـــم دینـــی از جملـــه 
ـــود در  ـــث ش ـــد باع ـــورا می توان ـــه عاش واقع
ـــه  ـــق ب ـــن راه ح ـــکان یافت ـــه ام ـــری ک عص
ـــهولت  ـــی ها و س ـــش دسترس ـــطه افزای واس
امکان پذیـــر  ســـادگی  بـــه  ارتباطـــات 
ـــتر  ـــی بیش ـــدازه و حت ـــان ان ـــه هم ـــت، ب اس

دشـــوار شـــود.

اربعین؛ فرصتی دوباره
در پرداخـــت مفاهیـــم مذهبـــی در طـــول 
ـــی  ـــان دین ـــان و عارف ـــواره عالم ـــخ هم تاری
ــن  ــه ایـ ــران را از ورود بـ ــا دیگـ ــه تنهـ نـ
ــز  ــود نیـ ــه خـ ــد کـ ــع کردنـ ــوزه منـ حـ
ـــری  ـــئونات و جلوگی ـــظ ش ـــبب حف ـــه س ب
ـــر  ـــعی ب ـــی س ـــراف احتمال ـــه انح از هرگون
ــبک و  ــان سـ ــه همـ ــا بـ ــل و روایت هـ نقـ
طریقـــی دارنـــد کـــه شـــنیده، خوانـــده و 
دریافـــت کردنـــد. در نتیجـــه تـــا ســـال ها 
ـــخن  ـــن س ـــکان یافت ـــا ام ـــفافیت فض ـــا ش ب
و راه حـــق بـــه ســـادگی وجـــود داشـــته 
ـــخ  ـــم تاری ـــچ و خ ـــر پی ـــا مســـیر پ اســـت. ام
بشـــر ثابـــت کـــرده اســـت، پیشـــرفت ها و 
توســـعه طلبی هـــا الزامـــا بـــا قرائت هـــا و 
خوانش هـــای مطلـــوب همراهـــی ندارنـــد 
ـــتند  ـــان هس ـــن پژوه ـــان و دی ـــن واعظ و ای
ـــان  ـــات زم ـــا مقتضی ـــود را ب ـــد خ ـــه بای ک
همـــراه ســـازند. نمونه هـــای عینـــی ایـــن 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــدی ب ـــروزه تاح ـــات ام انحراف
توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای رســـانه ای 
بـــر مســـند حـــق نمایـــش داده شـــده اند 
ــورد و  ــکان برخـ ــی امـ ــر حتـ ــه دیگـ کـ
ــه و  ــز پرهزینـ ــا را نیـ ــا آن هـ ــه بـ منازعـ

دشـــوار ســـاخته اســـت.

بـــزرگ  راهپیمایـــی  فرصـــت 
ـــر  ـــال های اخی ـــه در س ـــن ک اربعی
در حـــال جوشـــش و پویـــش 
عرصـــه  می توانـــد  اســـت 
ـــای  ـــروز کارکرده ـــرای ب ـــری ب دیگ
رســـانه ســـرخ حســـینی باشـــد
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ـــه  ـــن ک ـــزرگ اربعی ـــی ب ـــت راهپیمای فرص
در ســـال های اخیـــر در حـــال جوشـــش و 
ـــری  ـــه دیگ ـــد عرص ـــت می توان ـــش اس پوی
بـــرای بـــروز کارکردهـــای رســـانه ســـرخ 

ـــد.  ـــینی باش حس
نقـــاط مختلـــف  از  حضـــور شـــیعیان 
بـــزرگ  ایـــن گردهمایـــی  جهـــان در 
تســـهیل  را  رســـانی  پیـــام  می توانـــد 
ــل  ــر معطـ ــه دیگـ ــی کـ ــد. پیام هایـ نمایـ
چـــه  ماننـــد  بنیادینـــی  پرســـش های 
ـــی  ـــه طریق ـــی و از چ ـــه زمان ـــی در چ کس
ـــزی  ـــه چی ـــا چ ـــد و تنه ـــد مان ـــت نخواه گف
گفتـــن و بـــا چـــه هدفـــی گفتـــن در آن 

می یابـــد. اهمیـــت 
مهندســـی پیـــام عاشـــورا در انعـــکاس 
خـــط ســـرخ حســـینی تجلـــی می یابـــد. 
پیامـــی کـــه بـــا کلیدواژه هـــای مقاومـــت، 
ایثـــار، امیـــد، واقع بینـــی و اتـــکا بـــه 
قدرت هـــای درونـــی می توانـــد در هـــر 

ـــود  ـــه ش ـــه ای عرض ـــان و عرص ـــکان و زم م
ـــد. ـــی نمان ـــز باق ـــه شـــیعیان نی و منحصـــر ب
شـــاید اگـــر همیـــن پنـــج ســـال پیـــش 
ـــان اســـالم در  ـــت وحـــدت جه ـــاره اهمی درب
ـــه  ـــخنی گفت ـــی س ـــرات بیرون ـــل مخاط مقاب
می شـــد، ســـاعت ها نقـــد و بررســـی و 
تحلیـــل الزم بـــود تـــا چرایـــی و ماهیـــت 
ــروز  ــا امـ ــود، امـ ــن شـ ــدات روشـ تهدیـ
بـــه َمَثـــل »عـــدو شـــود ســـبب خیـــر«، 
فرصـــت اندکـــی بـــرای همگرایـــی میـــان 
فـــرق اســـالمی باقیمانـــده کـــه موجـــب 
ـــت  ـــی از غفل ـــو اندک ـــت از یک س ـــده اس ش
ــود  ــته شـ ــا کاسـ ــر آن هـ ــان جائـ حاکمـ
و از ســـوی دیگـــر بیـــداری امت هـــای 
ـــینی  ـــن حس ـــورد. اربعی ـــم بخ ـــلمان رق مس
ــی  ــگاه حقیقـ ــه جایـ ــر بـ ــه دیـ ــر چـ اگـ
خـــود در میـــان امـــت بازگشـــته اســـت، 
امـــا می توانـــد بـــه عرصـــه ای بـــرای 

انتقـــال ایـــن مفاهیـــم تبدیـــل شـــود. 
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عکـس کودک چـاق خندان روی یک بسـته 
خوراکـی، هـر مـادری را تشـویق می کنـد تا 
بـرای هماننـدی فرزنـدش بـا عکـس، حتما 
خانـم  تصویـر  کنـد،  تهیـه  را  آن خوراکـی 
زیبـارو بـا دندان هـای بـراق بـر روی خمیـر 
دنـدان،  مشـوقی بـرای خریـد آن محصـول 
اسـت. عکـس ریه هـای خـراب روی پاکـت 
مصرف کننـده  بـه  را  پیـام  ایـن  سـیگار، 
سـیگار،  مصـرف  درصـورت  کـه  می دهـد 
ریه هایـش دچـار همان مشـکل خواهد شـد، 
تصویـر حمل ماشـین بـا جرثقیل، بـه راننده 
ایـن هشـدار را می دهـد کـه از پـارک کردن 
ماشـین خود در محـل تابلو خـودداری کند. 
در عصـر ارتباطـات و رسـانه های نوین، دیگر 
نیـازی بـه توضیـح و تفسـیرهای طوالنـی و 
مسـتقیم نیسـت، گاهـی یـک عکـس یا یک 

جملـه، حتـی مخاطـب را اقنـاع می کنـد.
بـدون  مخاطـب،  بـر  تأثیرگـذاری  اقنـاع، 
فعال سـازی خـودآگاه اوسـت. افـراد جامعـه 
بـه طـور گسـترده تحت تأثیـر ایـن تکنیک 
از  هـدف  رسـانه،  صاحب نظـران  هسـتند. 

انگیـزه و ادراک  اقنـاع را تغییـر در رفتـار، 
فـرد می داننـد و معتقدنـد ایـن مراحـل بـه 
طـور تدریجـی و ناخـودآگاه در فـرد ایجـاد 
می شـود و شـامل 5 اصـل پایه ای می باشـد: 

1-تداعی مخاطبان
2-توسل به منطقی و منصف بودنشان

3-نیازها و انگیزه ها
4-هنجارهای اجتماعی

5-ویژگی های شخصیتی مخاطبان

یکـی  و  اسـت  رسـانه  تکنیـک،  ایـن  ابـزار 
بـرای  حاضـر  حـال  رسـانه های  بهتریـن  از 
تأثیرگـذاری بر نسـل فعلی و سـرمایه گذاری 
رایانـه ای  بازی هـای  آینـده،  بـر روی نسـل 
واقـع،  در  رایانـه ای  بازی هـای  اسـت. 
در  حاضـر  حـال  رسـانه های  سیاسـی ترین 
توجـه  مـورد  بسـیار  کـه  هسـتند  جهـان 
نشـانه هاي  از  یکـي  دارنـد.  قـرار  قدرت هـا 
رایانـه اي«،  جـدي  »بازي هـاي  بـه  توجـه 
اهـداي 8 میلیـون دالر به دانشـکده سـینما 
جنوبـي  کالیفرنیـاي  دانشـگاه  تلویزیـون  و 

نگاهی به تكنیک های اثرگذاری بازی های رایانه ای

بازی  در میدان باورها
فاطمه تیلونتن
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تحصیـالت  دوره  تولیـد  و  طراحـي  بـراي 
تکمیلـي روایت و داستان سـرائي با اسـتفاده 
از بازي هـا اسـت. در واقـع تخصیـص چنین 
اعتبـار قابـل توجهـي حاکي از آن اسـت که 
هـر روزه بـر میـزان اعتبـار و وجهـه فکري- 

مي شـود. افـزوده  بازي هـا  دانشـگاهي 
و  صــدا  گرافیــک،  رایانــه اي  بــازي  در 
تعامــل، ابتــکار ســیر داســتان، کنجــکاوي، 
حافظــه،  منطــق،  وتخیــل،  پیچیدگــي 
بازتاب هــا، مهارت هــاي ریاضــي، چالــش 
حــل مســاله و تجســم از جملــه جنبه هــاي 
فنــي، روانــي و فــردي اســت کــه بازیگــران 
کار  مي کنــد.  بازي هــا  ایــن  جــذب  را 
مســتقل، مداومــت دربــازي، لــذت بــردن از 
بــازي، مشــارکت فعــال، تعامــل مشــارکتي، 
ــا  ــت ی ــري، رقاب ــي، یادگی ــاختار گروه س
ــر در  ــاي براب ــي و فرصت ه ــکاري گروه هم
بــازي ازجملــه عواملــي اســت کــه در فــرد 
بــراي ادامــه بــازي ایجــاد انگیــزه مي کنــد. 

ــب  ــه موج ــزه و عالق ــن انگی ــا ای ام
ــز  ــرد نی ــودآگاه ف ــری ناخ تأثیرپذی
چنیــن  تبعــات  از  می شــود. 
تســخیری بــر ذهــِن مخاطــب، 
هدایــت افــکار او بــه ســمتی اســت 

آن  در  تولیدکننــده  منافــع  کــه 
ــت.  اس

بـرای  کـه  روشـی  سـاده ترین 
بازی هـای  در  مخاطـب  اقنـاع 
رایانـه ای اسـتفاده می شـود مسـئله 
تداعـی اسـت. در ذهـن مخاطبـان 
چیزهایـی بـه عنـوان ارزش وجـود 
عنـوان  بـه  شـخصیت هایی  دارد، 

الگـو مطرح هسـتند، فرسـتنده، پیام 
را مورد  خـود  نظـر 

همسـو و هـم جهـت بـا آنچـه از پیـش در 
ذهـن مخاطبـان وجـود دارد، دانسـته و این 
مخاطبـان  تـا  می کنـد  برجسـته  را  بخـش 
اصـول پیـام جدیـد را هماهنـگ و در تاییـد 
دانسـته های پیشـین خـود بداننـد و متـن 
رایانـه ای  بازی هـای  در  بپذیرنـد.  را  پیـام 
انتخـاب  افـرادی  اصلـی،  شـخصیت های 
عالقـه  و  پذیـرش  مـورد  کـه  می شـوند 
مخاطـب هسـتند. فـرد در همزادپنـداری با 
آنـان بـه رضایـت می رسـد و آن چـه کـه 
خـود در واقعیـت نمی توانـد بـه دسـت آورد 
یـا داشـته باشـد در آن شـخصیت می یابـد. 
اگـر ایـن امـر بـا دو اصـل تکـرار و مجاورت 
همـراه باشـد تأثیرپذیـری بیشـتری خواهد 
داشـت کـه در مـورد بازی هـای رایانـه ای به 
علت همیشـه همراه داشـتن ابـزار که همان 
گوشی هوشـمند یا تب لت اسـت امکان پذیر 

بود. خواهـد 
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دسـته بندی بازی هـا از نظر هـوش و ذکاوت، 
توجـه بـه اصل دوم یعنی توسـل بـه منطقی 
مـردم  اسـت.  مخاطبـان  بـودن  منصـف  و 
دوسـت دارنـد فکرکننـد منطقـی و منصـف 
هسـتند. مخاطـب باهوش در مقـام پیام های 
غیـر منطقـی و ناسـالم واکنـش نشـان داده 
باعـث  عکس العمـل  ایـن  اسـت  ممکـن  و 

کاهـش اقنـاع پذیـری او شـود.

نیازهـا  یعنـی  اقنـاع  دیگـر  اصـل  سـه 
و  اجتماعـی  هنجارهـای  انگیزه هـا،  و 
نیـز  مخاطبـان  شـخصیتی  ویژگی هـای 
توجـه  مـورد  بسـیار  مـواردی هسـتند کـه 
رایانـه ای  بازی هـای  در  پیـام  فرسـتادگان 
قـرار دارنـد زیـرا اغلـب مخاطبـان بازی هـا، 
جوانـان عالقمندی هسـتند کـه دارای نقاط 
منطقـه  دیـن،  نظـر  از  بسـیاری  مشـترک 
زندگـی، آرزوهـا و عالیـق و مهم تـر از همـه، 
مـورد هـدف بـودن دولت هـای اسـتعمارگر 

. هسـتند
توجـه خاص صاحبان رسـانه بـه ویژگی های 
شـخصیتی و هنجارهـای اجتماعی مخاطبان 
از جملـه نـژاد، مذهـب، پیشـینۀ تاریخـی، 
دولت هـای حاکـم در آن کشـورها و... عامـل 
سـاخت بازی هـای متناسـب بـا هـر نقطه از 

جهـان اسـت. ایـن بازی هـا برپایـه 5 اصـل 
اولیـه خود بـا تأثیرگـذاری بـر مخاطبان، در 
پی بـه ثمر نشسـتن اهداف سـازندگان خود 
هسـتند و دقیقا به دلیـل همین خصوصیات 
اسـت کـه به یک ابـزار تاثیـر گذار غـرب در 
راسـتاي ناتـوي فرهنگي علیه دنیاي اسـالم 

تبدیل شـده اسـت.
در ایـن بیـن، سـاخت بازی هایی بـا محتوای 
توهیـن به مقدسـات مذهبی مسـلمانان و از 
بیـن بـردن روحیـه مقاومـت و ظلم سـتیزی 
در بین نسـل جـوان این کشـورها، از اهداف 
صاحبـان قـدرت اسـت. بایـد توجـه داشـت 
از  بـرای  برنامه ریـزی  حـال  در  غـرب  کـه 
بیـن بـردن قبـح مقدسـات در میـان جوانان 
مسـلمان اسـت تا نسـل بعد)جوانانـی که در 
آینـده حاکمیـت کشـورهای اسـالمی را در 
دسـت خواهند داشـت( نسـبت بـه تعصبات 
دینـی کـه مانعی جدی بر سـر راه نفوذ غرب 
خواهـد بـود، بی تفـاوت باشـند و زمینه نفوذ 
هـر چه بیشـتر غـرب بـه ممالک اسـالمی و 

غـارت منابـع آن هـا را فراهـم نماید.
ارائـه چهـره ای مخدوش از قبله گاه، مسـجد 
پیامبـر و کتـاب آسـمانی مسـلمانان)قرآن(، 
از مصادیـق توهیـن بـه مقدسـات اسـالمی 
در بازی هـای رایانـه ای بـه شـمار می رونـد. 
نشـان دادن ایـن مکان هـا به عنـوان جایگاه 
شـر و پلیـدی و نمایـش قـرآن در کتابخانـه 
شـرورترین افراد، نشان از عمق کینه و نفرت 
کفـار از اسـالم و مسـلمین دارد. نمونـه ایـن 
توهین هـا و تـالش برای تسـخیر ذهن نسـل 
جدیـد و تغییـر عقایـد در آن هـا را می تـوان 
تولیدکننـده   قدرتمنـد  کمپانی  هـای  در 
بازی  هـای رایانـه  ای همچـون شـرکت کوما، 
ریالتـی گیمـز و شـرکت کانفلیکـت، در کار 
مشروعیت  بخشـی بـه نابرابری  هـای جهانـی 

توجـه خـاص صاحبـان رسـانه بـه 
ویژگی های شـخصیتی و هنجارهای 
اجتماعـی مخاطبـان  عامل سـاخت 
بازی هـای متناسـب بـا هـر نقطه از 

اسـت جهان 
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و تمریـِن ظلم و سـتم و اسـتعمار، مشـاهده 
. د کر

از ایـن بازی هـا  در ادامـه بـه چنـد نمونـه 
می شـود: مختصـری  اشـاره 

جسـم  قائل شـدن  مفاهیـم  بـا  بازی هایـی 
یـاری  در  خـدا  ناتوانـی  و  خداونـد  بـرای 
رسـاندن بـه بندگانـی کـه او را می خواننـد 
)متاتـرون،  متاتـرون«  »معـراج  بـازی  در 
 El Shaddai: )فرشـته ای در آیین یهـود
 :  Ascension of the Metatron
خداونـد در قلمـروی آسـمانی خـود گرفتـار 
ربـوده شـدن سرمنشـاء  بـه علـت  و  شـده 
دانـش از بهشـت، حکومتش را دچـار تزلزل 
می بینـد و بـرای برقـراری مجـدد تعـادل و 
آرامـش، مجبـور بـه اسـتفاده از توانمنـدی 
انسـان و درایـت شـیطان در کنـار یکدیگـر 
می شـود و بـه قـدرت آن هـا بـرای برقـراری 
می کنـد.  اعتمـاد  آسـمان  در  نظـم  مجـدد 
ایـن درحالی اسـت که فرشـتگان مقرب هم 
در موضـع ضعـف قـرار می گیرنـد و رهبـری 
عملیـات را بـه شـیطان واگـذار می کننـد.

ایجاد شـک و شـبهه در داسـتان های قرآنی، 
از دیگـر مـوارد توهیـن بـه اسـالم به شـمار 
مـی رود. در ایـن بازی هـا سـعی شـده تـا بر 
اقـوام  نابـودی  قـرآن،  نـص صریـح  خـالف 
ارتبـاط  طبیعـی  عوامـل  بـه  را  مختلـف 
داسـتانی خیالـی  را  الهـی  و مجـازات  داده 
بـازی         دهـد.  جلـوه  حقیقـت  از  دور  بـه  و 
دسـت  همـــین  از    3  Uncharted
بازی هاسـت. فـردی ماجراجـو قصـد دارد تا 
بـا یافتـن بقایـای شـهر ارم، بـه گنج هـای 
پنهـان آن دسـت یابـد. بـه ایـن منظـور او 
سـفری را بـه صحـرای الخالـی آغـاز می کند 
و در ایـن بیـن بـا عربی مسـلمان کـه رئیس 
قبیلـه ای بادیه نشـین اسـت روبرو می شـود. 

عـرب بادیـه نشـین بـا تعریـف ماجرایـی که 
از  را  او  داده،  رخ  شـهر  ایـن  مـردم  بـرای 
رفتـن بـه ایـن شـهر منـع می کنـد... در این 
بـازی شـیخ عرب مسـلمان، روایتـی تحریف 
شـده از داسـتان قـرآن را که بیشـتر بر پایه 
باورهـای یهـودی اسـت، تعریـف می کنـد و 
در ادامـه، ایـن نتیجـه گرفتـه می شـود کـه 
نابـودی شـهر بـه دلیـل عـذاب الهـی نبوده 
و  مـردم  مـرگ  موجـب  عوامـل طبیعـی  و 

نابـودی شـهر شـده اسـت.
سیاسـت های  خصـوص  در  دیگـر  نمونـه 
بـازي        افغانسـتان  و  عـراق  در  آمریـکا 
رایانـه اي بـه نـام »Kuma war«)نبـرد 
کومـا( وجـود دارد کـه بـه سـرعت اخبـار و 
عملیات هـاي واصلـه از عراق و افغانسـتان را 
در قالـب دلخـواه گزارش مي کنـد و مخاطب 
نیـز  همـان روایـت را بـازي مي کنـد. نبـرد 
کومـا در واقـع پدیـده بسـیار ممتازي اسـت 
کـه شـرکت کومـا بـا همـکاري وزارت دفاع 
بازي هـاي  بعـدي  بـه صـورت سـه  آمریـکا 
عملیات هـاي واقعـي و فرضـي کـه آمریـکا 
مي کنـد.  طراحـي  را  اسـت  داده  انجـام 
سـناریویي  و  مي کنـد  مشـخص  را  اهـداف 
هیـچ  آن  قبـول  بـراي  کـه  مي چینـد  را 
در  نـدارد.  را  کارایـي  ایـن  دیگـري  رسـانه 
واقـع کـودکان و نوجوانـان بـا بـازي کـردن 
بـا سـربازان  را  پنـداري  همـزاد  همـان  آن 
آمریکایـي خواهند داشـت. لذا بـراي دفاع از 
خـود عراقـي، ایرانـي، افغاني و هر کسـي که 

سـد راهـش باشـد از بیـن مي بـرد.
 »Kuma War« در یکـی از مراحل بازی
بـه نـام »Hostage Rescue« یعنـی 
سـازی  آزاد  شـاهد  گروگان هـا،  نجـات 
توسـط  سـفارت  آمریکایـی  گروگان هـای 
در  هسـتیم.  آمریکایـی  کمانـدو  نیروهـای 
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فیلـم ابتـدای شـروع ماموریـت ایـن نکتـه 
کـه  گونـه  »همـان  کـه  می شـود  اذعـان 
خـورده  شکسـت  عملیـات  ایـن  می دانیـد، 
اسـت« امـا قـرار اسـت ایـن بـار بازیگـر بـه 
بگیـرد.  انتقـام  آمریکایـی  کمانـدوی  جـای 
عملیـات بـا نابـودی کامـل نیروهـای ایرانی 
و آزاد سـازی گروگان هایـی کـه با چشـمانی 
بسـته و وحشـت زده منتظـر ورود ناجیـان 
خـود می باشـند تمـام می شـود و مقدمـات 

بـه وطـن فراهـم می شـود. بازگشـت 
نیروهـای  نبـرد  بـه   ،4 نجـف  عملیـات  در 
مقتـدی صـدر بـا نیروهـای آمریکایی اشـاره 
می شـود که عـده زیـادی از نیروهای شـیعه 
در قبرسـتان وادی السـالم واقـع در نجـف 
کـه از احتـرام واالیـی نزد مسـلمانان و حتی 
مسـیحیان برخـوردار اسـت کمیـن کرده اند. 
نیروهـای آمریکایـی بـه ناچـار بایـد تعدادی 
از مقبره هـا را خـراب کننـد تـا در پـس آن 
نابـود  و  شناسـایی  را  تروریسـت ها  بتواننـد 
کننـد. در چنـد نمـا از بـازی، تصاویـری از 
گنبـد حضـرت علی)علیـه الّسـالم( نیز دیده 
می شـود اما ظرافـت برای اقنـاع مخاطب در 
ایـن بـازی به حدی اسـت که وی بـا آگاهی 
بـه تخریـب اماکن مقـدس خود می پـردازد.
از  کوچکـی  نمونـه  مـورد،  چنـد  ایـن 
بازی هـای فـراوان غربـی در جوامع اسـالمی 
و عربی اسـت که بـا اسـتفاده از تکنیک های 
رسـانه ای قصـد نفـوذ و تغییـر در باورهـا و 
ذائقـه  و  عالیـق  هم چنیـن  و  اعتقـادات 
صاحبـان  تکنیک هـای  دارنـد.  را  مخاطـب 
تبلیـغ،  شـامل:  مخاطـب  اقنـاع  در  رسـانه 
غفلت زایـی،  تصویرسـازی،  تقلیـد،  تلقیـن، 
آموزش و اطالع رسـانی اسـت. آنـان با تبلیغ، 
بـا  انگیـزش می کننـد،  ایجـاد  در مخاطـب 
اندیشـه  یـک  تدریجـی  القـای  بـه  تلقیـن 

را  تقلیـد، مخاطـب  در وی می پردازنـد، در 
بـه پیـروی از الگوهـای ارائه شـده از سـوی 
خـود فـرا می خواننـد و در تصویرسـازی، هر 
تصویـری که خـود صـالح بداننـد از اخبار و 
رویدادهـای جهـان در اختیـار مخاطـب قرار 

می دهنـد.

برای مثـال، کشـورهای قدرتمنـد و مهاجم، 
جهـت اقنـاع ملـت خـود، نسـبت بـه لـزوم 
صـرف هزینه  در جهـت جنگ با کشـورهای 
دیگـر، تصویر خاصی از کشـور مـورد تهاجم 
آن  مثـاًل  می سـازند.  خـود  ملـت  بـرای 
کشـور را تروریسـت و خطـر بـرای همـگان 
کـه  اسـت  رو  ایـن  از  می کننـد.  معرفـی 
بایـد بـه بازی هـای رسـانه ای بـه دیـد ابـزار 
دولت هـای  یعنـی  رسـانه  قـدرت صاحبـان 
اسـتعمارگر غربـی و در رأس آن هـا دولـت 
ایـاالت متحـده نگاه کـرد و برای کشـورهای 
مثابـه  بـه  را  بازی هـا  ایـن  مصرف کننـده، 

تولیـد کنندگان پیام های رسـانه ای 
ایجـاد  مخاطـب  در  تبلیـغ،  بـا 
بـه  تلقیـن  بـا  می کننـد،  انگیـزش 
القـای تدریجی یک اندیشـه در وی 
را  می پردازنـد، در تقلیـد، مخاطـب 
ارائه شـده  الگوهـای  از  بـه پیـروی 
و  می خواننـد  فـرا  خـود  سـوی  از 
تصویـری  هـر  تصویرسـازی،  در 
اخبـار  از  بداننـد  خـود صـاح  کـه 
اختیـار  در  جهـان  رویدادهـای  و 

می دهنـد قـرار  مخاطـب 
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افسـار اسـارت دیـد کـه فکـر و ذهـن نسـل 
جـوان را بـه خـود وابسـته کـرده اسـت.

هدایت شـده  صف آرایـی  ایـن  مقابـل  در 
و  مناسـب  جایگزیـن  تاکنـون  دشـمن، 
هم طـراز بـا فرهنـگ و آیین جامعه اسـالمی 
طراحی نشـده اسـت. بـه عنوان مثـال وقتی 
بـرای انتقـال فرهنـگ حسـینی بـه کـودک 
و نوجـوان خـود، بـه دنبـال برنامـه و بـازی 
رایانـه ای بـه جسـتجو در گـوگل می پردازید 
بـه جـز چنـد انیمیشـن از وقایـع عاشـورا و 
داسـتان خانـواده و اصحـاب ایشـان و چنـد 
بـازی کودکانـه، بـه اثـر قـوی و کارشـده ای 
دسـت پیـدا نمی کنید و این بدین معناسـت 
کـه راه نفـوذ به ایمـان و باور نسـل جوان از 

ایـن منفـذ باز اسـت.
امـا ایـن ابـزار اسـارت بـا افزایـش آگاهی به 
مصرف کننـدگان، کارآیـی خـود را از دسـت 
بازی هـای  مصـرف  بحـران  داد.  خواهـد 
رایانـه ای کـه در حـال حاضـر گریبان گیـر 
بسـیاری از جوامـع اسـت تنهـا بـا آگاهـی 
یافتـن مخاطبـان از اهـداف سـازندگان ایـن 
بـاور  و  فکـر  بـر  کـه  تأثیراتـی  و  بازی هـا 
و  مدیریـت  قابـل  گذاشـت  خواهـد  آنـان 
کنتـرل اسـت. مجهزشـدن گیرنـدگان پیـام 
را  آنـان  رسـانه ای  سـواد  مهارت هـای  بـه 
قـادر می سـازد تـا بـا ارزیابـی و در مرحلـه 
بعـد، ارزشـیابی پیام هـا، قیـاس درسـتی از 
جزئیـات هـر پیـام در رسـانه های مختلـف 

باشـند. داشـته 
توجـه بـه سـواد رسـانه ای از دهه هـای قبل 
در بیشـتر نقـاط جهـان آغـاز شـده امـا در 
کشـور مـا ایـن موضـوع بـا تمـام اهمیتـی 

برخـوردار  زیـادی  پیشـینه  از  دارد  کـه 
نیسـت کـه جـای بسـی تأمـل دارد. در برابر 
از  سـرگرمی  و  تفریحـی  برنامه هـای  مـوج 
بازی هـای  تـا  گرفتـه  سـریال ها  و  فیلم هـا 
ماهـواره ای  برنامه هـای  و  کامپیوتـری 
و  نوجـوان  قشـر  مخصـوص  کـه  هـدف دار 
جـوان بـه داخـل کشـور سـرازیر می شـود 
نمی تـوان  سـلبی  تصمیمـات  بـا  فقـط 
مقابلـه کـرد چـرا کـه نفس انسـان بـه طور 
غریـزی از هـر چـه کـه منـع شـود بیشـتر 
بـه آن متمایـل می شـود. مسـئوالن امـر در 
و  موثـر  گاه  محدودیت هـای  برخـی  کنـار 
بیشـتر اوقـات شـتاب دهنده بـه ایـن تمایل، 
بـا مجهـز کـردن ایـن قشـر آسـیب پذیر بـه 
سـواد رسـانه ای بخـش مهمـی از جامعـه را 
از مصرف کننـده صـرف بـه گیرنـده متفکـر 
و   بـا اراده و خـالق تبدیـل کننـد تـا آنـان  
بتواننـد پیام هـای پنهان شـده در پـس پرده 
تبلیغـات خبرگزاری هـا و فیلم هـا را نقادانـه 

ببیننـد و هوشـمندانه تحلیـل کننـد.
بایـد بـه ضـرورت این امـر پی برد که سـواد 
رسـانه ای در دوره حاضـر از نـان شـب هـم 
نـان شـب  اگـر  کـه  چـرا  اسـت؛  واجب تـر 
نداشـته باشـید فقـط گرسـنه می مانیـد امـا 
اگـر سـواد رسـانه ای نداشـته باشـید تبدیل 
بـه نـان شـب می شـوید، شـهرزاد قصه گـو 
ذهـن  قصه هایـش  بـا  نمی توانسـت  اگـر 
شـاه را تسـخیرکند نـان  شـب جـالدان قصر 
می شـد امـا او خـوب می دانسـت چطـور از 
ابـزاری بـه نـام قصـه اسـتفاده کنـد تـا بـه 
مقصـودش برسـد کاری که صاحبـان قدرت 

در عصـر حاضـر انجـام می دهنـد.
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در  سـازنده  کوششـي  عنـوان  بـه  تبلیـغ 
گسـتره ادیـان، همواره مورد توجـه پیامبران 
الهـي و پیروان آنان بوده اسـت. قـرآن کریم 
بـه  بشـریت  دعـوت  در  را  تبلیـغ  اهمیـت 
هـدف خلقـت و اجتنـاب از کفـر و طاغـوت 
بـا توجـه  امـام حسـین)ع(  دانسـته اسـت. 
بـه رسـالت عظیـم خـود در هدایت بشـر به 
عنـوان امـام جامعـه، دعـوت خـود را از راه 
 قیـام آغـاز کرده و با شـهادت خود و اسـارت 
دیـن  ابـالغ  بهتریـن شـیوه  بیـت)ع(  اهـل 
را در آن زمـان بـکار بردند)مـروت، طیبـه، 
قـدس، 1382(بعد از واقعه عاشـورا، حضرت 
اهـل  کاروان  رهبـر  عنـوان  بـه  زینـب)س( 
بیـت)ع( بـه وظیفـه خودکـه نشـر اهـداف 
قیـام حسـیني و آشـکار کردن ماهیـت قیام 
ابـا عبـدا... الحسـین)ع( بـود، عمـل نمـوده 
و بـا بیـان خطبه هـاي مهیـج و آتشـین بـا 
مضامیـن و محتواي ارزشـمند، رسـالت امام 
اتمـام رسـانید، چنانچـه  بـه  را  حسـین)ع( 
اذعـان  اسـالمي  مورخیـن  از  بسـیاري 
داشـته اند کـه اگـر زینـب)س( بعـد از قیـام 

عاشـورا حضور فعـال خود را در ایـن جایگاه 
بـه اثبات نمی رسـاند، واقعه کربـال در همان 
جـا میماند)همان،نقـل بـه مضمون(.اگر چه 
عاشـورا  واقعـه  بـا  کبـري)س(  زینـب  نـام 
پیونـد خـورده اسـت، ولیکـن نبایـد نقـش 
ایـن بزرگـوار را تنهـا در کربـال خالصه کرد، 
رسـالت زینـب)س( در به ثمر رسـاندن پیام 
عاشـورا، برآینـد یک جریـان تربیتـي برنامه 
در  دینـي  عمیـق  شـناخت  و  شـده  ریـزي 
سـایه سـار پـرورش امامـي همچـون علي و 
 مـادري چون زهرا)س( اسـت، عـالوه برآنکه 
جامعـه شناسـي، روان شناسـي و مخاطـب 
شناسـي او گواهي بر فکر و اندیشـه بلند این 
شـخصیت الهي اسـت؛ و بي شـک توفیق آن 
بزرگـوار در حرکـت سیاسـي، فرهنگي ابالغ 
مي بایـد  را  حسـین)ع(  مظلومیـت  پیـام 
بـا سـاختار فکـري، علمـي و نظـري عمیـق 
آتشـین  غالـب خطبه هـاي  در  کـه  ایشـان 
بهره گیـري  همچنیـن  و  گردیـد  متجلـي 
در  تبلیغـي  شـیوه هاي  از  وي  مناسـب 
 پیام رسـان واقعـه عاشـورا مرتبـط دانسـت.                                                                                                                    

محمد مهدي فتوره چي

تاملي در شیوه هاي اقناعی و بیدارگری زینب)س(

 بزرگ مبلّغ قیام عاشورا
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انگاره هاي نظري قیام عاشورا
در تحلیـل قیـام تاریخـي عاشـورا و تبییـن 
فلسـفه و چرایي آن، نظریـات گوناگوني ارائه 
شـده اسـت کـه بعضـاً در تقابـل بـا یکدیگر 
قـرار دارنـد. نظریاتـي چون: شـهادت، امر به 
معـروف و نهـي از منکر)یـا تبلیـغ(، احیـاي 
بیدارگـري(،  بدعت)یـا  بـا  مبـارزه  و  دیـن 
تبلیـغ  حجـت،  اتمـام  حکومـت،  شـفاعت، 
کتـاب و ... در ایـن بیان قول مشـهور و رایج 
در تحلیـل قیـام کربال همان نظریه شـهادت 
اسـت که حرکت امام حسـین)علیه السـالم( 
بـه همراه یاران و بسـتگان خویـش از مدینه 
بـه کربـال را بـه مقصـد شـهادت و در جهت 
افشـاي مظالـم یزید، بیدار سـازي و تحریک 
مسـلمانان بـه قیـام بـر ضـد خالفـت و جور 
و در نهایـت زمینـه سـازي بـراي تشـکیل 
حاکمیـت توحید در زمیـن ارزیابي می کند.

)راز جاودانگي،نقـل بـه مضمـون، 1382(
بـر پایـه نظریـه شـهادت، امام حسـین)ع( با 
علـم کامـل بـه فرجـام خونیـن خویـش بـه 
حکومـت طاغـوت »نـه« گفتـه و خـود را به 
آتـش خشـم یزیدیان زده اسـت تـا معیاري 
جاودانـه براي مسـلمین در شـناخت سـنت 
نبـوي)ص( از فتنه هـا و بدعت هـاي امـوي 
باقـي گذارد و اسـالم در نقطـه اوج حاکمیت 
»نفـاق«، بـراي اثبـات »خلـوص و بندگـي« 
خویـش، نیاز بـه چنین نمایـش فداکارانه اي 
از  پرهیـز  بـراي  البتـه  اسـت؛   داشـته 
تحلیل هـاي تـک سـاحتي و یـا تـک علتي، 
نظریـه دیگري بـه نحوي»جامـع« تضادها و 
تناقض هـاي ظاهـري میـان آن ها را آشـکار 
کـرده و میتـوان از آن بـا عنـوان »بـداء« یـا 
»رضـا بـه قضـا« یـاد کـرد. نظریـه اخیـر، 
عـالوه بـر »چندمرحلـه اي« انگاشـتن قیـام 
حسـیني، آن را در گوهـر، داراي »پرده هـا 

کـه  می شـمارد  تویـي  در  تـو  الیه هـاي  و 
عمـاًل همـراه و همـدوش بـا هم، سرشـت و 
سرنوشـت قیام را رقم مي زننـد و فهم کامل 
و عمیـق« جنبش عاشـورا، بـه مثابه نهضتي 
شـناخت گـرو  در  اهـداف چندمنظـوره   بـا 
 »نظـام منـد« آن الیه هـا و تعامـل دقیـق 
بـه  نقـل  اسـت)همان،  یکدیگـر  بـا  آن هـا 

مضمـون(.
از میـان نظریـات فـوق، بـه نظـر می رسـد 
کـه نظریه»احیـاي دین و مبـارزه با بدعت« 
اهـداف  تریـن  مهـم  جملـه  از  نوعـي،  بـه 
معصومـي  امـام  متعالـي  و  اصالح گرانـه 
اسـت کـه تنهـا در سـایه بـذل جان شـریف 
و گـران بهـاي خـود و اهـل بیـت طاهرینش 
تحقـق می یافـت و لـذا نظریـه شـهادت نیز 
بلنـدي  هـدف  و  رویکـرد  چنیـن  پرتـو  در 
می توانـد قابـل تبییـن و تعمیـم بـه نظریـه 
احیـاي دیـن قـرار گیرد، بـه ویـژه آنکه قتل 
مظلومانـه فرزند پیامبر)ص( سـبب رسـوایي 
خالفـت جـور، بي اعتبـار شـدن بدعت هـاي 
آشـکار در دیـن، بیـداري و قیـام مسـلمانان 
بـراي سـتیز بـا ظلـم و نهایتـاً پـي افکنـدن 

نظـام عـدل و آزادي گردیـد.
چنانچـه درایـن بررسـي، نظریـه شـهادت و 
نظریـه احیـاي دیـن و مبـارزه بـا بدعت)یـا 
بیدارگـري( را توأمـان بـه عنـوان انـگاره اي 
و  پذیـرش  مـورد  عاشـورا  قیـام  بـر  غالـب 
می تـوان  شـک  بـي  دهیـم،  قـرار  اسـتناد 
نقـش و رسـالت حضـرت زینـب)س( را نیـز 
در ابـالغ و نشـر پیام مظلومیـت خونین امام 
برحـق، با هـدف تکمیل رسـالت حسـیني و 
نیـز افشـاي چهـره پلیـد حاکمـان فاسـق و 
فاجـر بنـي امیه و بـا نقش آفرینـي بي مثال 
حضـرت زینـب)س(در نشـر پیـام خـون بار 
حسـین)ع( را در راسـتاي بسـط ایـن انگاره 
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تلفیقـي در این بررسـي اجمالـي تعمیم داد؛ 
بـه ویـژه آنکـه بازگویي حکایت پـر رمز و راز 
واقعـه عاشـورا و رسـوائي آن خانـدان گمراه 
و افشـاي مظالـم بـي شـمار امویـان، بـدون 
حرکـت کاروانـي غم بـار از اسـراي اهل بیت 
و بـي حضـور و راهبـري پیـام آور صادقـي 
چـون زینـب)ع(، پـرورش یافتـه در مکتـب 
انسـان سـاز پـدري، چـون علـي)ع(، ممکن 

نمی گردیـد.

زینب، پیام آور عاشورا، منبعي گواه، 
صادق و بي همتا

بـي شـک یکـي از مهـم تریـن ویژگي هـاي 
اقنـاع  نتیجـه  در  و  پیـام  هـر  بخشـي  اثـر 
مخاطبـان آن، وجـود منبع موثـق و معتبري 
بـراي بازتـاب و بازگویـي هر رویـداد و واقعه 
بـه  اسـت،  تاریخـي  و  فرهنگـي  اجتماعـي، 
گونـه اي کـه ضامـن صحـت و درسـتي هـر 
و  صـادق  منبعـي  وجـود  گـرو  در  خبـري 
آگاه اسـت، تـا آنجـا کـه کارشناسـان فن در 
اولیـن ارزیابـي، خبـر غیـر موثق و نادرسـت 

منتسـب  آن  منبـع  اعتبـاري  بـي  بـه   را 
می کننـد. بیـان واقعـه جانگـداز عاشـورا و 
شـرح مصائـب و صحنه هـاي جانسـوز آن، 
بـه  رویـداد،  تاریخـي  واقعیـات  بـا  مطابـق 
گونـه اي که حـق مطلب ادا گردد و رسـالت 
ابـالغ پیـام احیاگـر دین کـه تنها بـا ریختن 
خـون امـام راسـتین و برحقي چون حسـین 
مبلّغـي  وجـود  بـدون  می گردیـد،  کامـل 
عالـم، شـجاع، متـوکل وصبـور ممکـن نبود.
و  بـزرگ  روح  آن  بـا  زینـب  حضـرت 
حقانیـت  ابـالغ  رسـالت  ایفـاي  از  قدسـي 
حسـین)ع( و افشـاي ماهیـت پلیـد خانـدان 
مصائـب  و  بال هـا  تحمـل  بـا  یـان،  امـو 
جانفرسـا بـه بهتریـن صـورت قابـل تصـور 
 بـر آمـد، و بي شـک بـدون بـر خـورداري از 
فضائـل  و  متعالـي  شـخصیتي  ویژگي هـاي 
علمـي و اخالقـي برجسـته چنیـن موفقیتي 
در ابـالغ پیـام حسـین امـکان پذیـر نبـود؛ 
اگرچـه گوهـر وجـود بـي مثـال آن حضرت، 
بنـا بـه تعبیـر اسـتاد مطهـري، بعـد از واقعه 
کربـال و تحمـل مصائـب جانفرسـا، عظمت و 
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شـکوه بیشـتري هم یافـت. اما الزمـه ایفاي 
رسـالت سـنگین ابالغ پیـام مظلومیـت امام 
حسـین)ع( و افشـاي شـجاعانه و اثـر بخش 
متضمـن  امیـه،  بنـي  حاکمـان  ماهیـت 
در  کـه  اسـت  خصائصـي  از  برخـورداري 
ادامـه ایـن گفتـار، برخـي از مهـم تریـن آن 
راسـتاي  در  و  بضاعـت  حـد  در  ویژگي هـا 
درک  بـه  کـه  وي  وجـودي  ابعـاد  تبییـن 
شـخصیت مبلّـغ آن پیـام خونین، سـودمند 

واقـع گـردد بـر شـمرده می شـود.

ابعاد وجودي و کمتر شناخته شده 
پیام آور عاشورا

زینـب کبـري در خانـه پدر، مونـس و همدم 
پـدري چـون علـي بـود و در دامـان مـادري 
چـون فاطمـه)س( بـه فضایلي آراسـته شـد 
آن هـا  بـه  مدینـه  در  دختـري  هیـچ  کـه 
دسـت نیافتـه بـود؛ اگر چـه متأسـفانه گاهاً 
برخـي واعظـان و منبریـان بـر روي نکاتـي 
از شـخصیت ایشـان انگشـت می گذارنـد که 
کارکـرد احساسـي داشـته تـا بـر مخاطـب 
ابعـاد مختلـف  امـا  بگـذارد،  تأثیـري گـذرا 
شـخصیت و نقـش آن بانـوي گرامـي تـا این 
بـه درسـتي شـناخته  بـراي جامعـه  زمـان 
نشـده اسـت. به عنوان مثال، کمتـر مورخي 
وار  سلسـله  پاسـخ  و  پرسـش  جلسـات  از 
علمـي ایشـان جلسـاتي کـه بـه طـور مرتب 
و پیوسـته بـه منظور تفسـیر قـرآن وحدیث 
و تشـریح عـدم دینـي بـر پـا مـي گردیـد، 
سـخن گفتهانـد؛ کمتر شـنیده شـده اسـت 
کـه حتي مـردان بـراي طـرح احـکام فقهي 
خـود بـه ایشـان مراجعـه مـي نمودنـد و یـا 
حتـي در مـواردي حضـرت امیر حـل برخي 
اختـالف نظرهـاي موجـود در جامعـه را بـه 
افسـانه،  ایشـان واگـذار مي کردند)حاتمـي، 

1383، نقـل بـه مضمون(. آشـنایي عمیق با 
علوم دیني، تفسـیر و بصیرت و شـناخت آن 
بزرگـوار بـا تاریـخ و معرفـت شناسـي دیني 
بسـیار قابـل توجـه اسـت و لـذا خطبه هـاي 
آن حضـرت بـه واسـطه یک چنین پشـتوانه 
تفسـیري،  مهـم  بحث هـاي  حـاوي  علمـي 
روایـي، کالمـي و اعتقـادي اسـت. ارزش و 
موضـع  بـه خاطـر  کبـري،  زینـب  عظمـت 
او در  انسـاني و اسـالمي  و حرکـت عظیـم 
براسـاس  حسـین  مظلومیـت  پیام رسـاني 
تکلیـف الهـي بـود و لـذا پـس از شـهادت 
حسـین بـن علـي کـه دنیـا ظلمانـي شـد، 
ایـن عقیلـه بني هاشـم بـه سـان نـوري در 
بـه  و  عالـم درخشـید  آفـاق  و  و جـان  دل 
جایـي رسـید که فقـط واالترین انسـان هاي 
تاریـخ بشـریت، یعنـي پیامبـران مـي توانند 
او   )1 اي، 1370:  یابند.)خامنـه  راه  بدانجـا 
پـرورده  و  زاده  بـه خوبـي مي دانسـت کـه 
شـرافت و عـزت اسـت و بـي تردیـد، عـالوه 
بـر ایـن آگاهـي وپـرورش آن ویژگي هـاي 
الهـي  مشـیت  یـک  شـخصیتي،  متعالـي 
هـم وجـود داشـته تـا ایشـان بـراي جامعه، 
مرجعیـت و حجیـت فکـري واعتقـادي پیدا 

کند)فرهمنـد،1384، نقـل بـه مضمـون(.
حضـرت زینـب)س( از همـان دوران کودکي 
بـا مصیبـت و فاجعـه اي دردنـاک روبرو بود. 
رحلـت پیامبـر)ص( در سـن 5 سـالگي او و 
روز  آن  در  کـه  انگیـزي  رقـت  حادثه هـاي 
درون و بـرون خانـه ایشـان رخ داد، از جمله 
ایشـان،  شـهادت  سـپس  و  مـادر  بیمـاري 
تحمـل و نظـاره بـر رنج هـا و مصیبت هـاي 
پـدر و شـکوه هایي که از سـتم زمانه داشـت 
ودل خـراش تـر ازآن، هاله هـاي از تـرس و 
پنهـان کاري کـه این خانـواده را فـرا گرفته 
بـود آه و فغـان زینب را پیوسـته در وجودش 
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شـعله ور مـي کـرد و ایـن همـه در حالـي 
بـود کـه حتي کـودکان علي و فاطمـه اجازه 
شـیون و زاري بـه صداي بلند را نداشـتند.... 
او نیـز بایـد دوره هـاي سـخت آزمایـش را 
یکـي پـس ازدیگـري مـي گذرانـد و بـراي 
تحمـل روزهـاي دشـوارتر و مصیبـت بارتـر 
وابـالغ رسـالت سـنگین حسـین)ع( آمـاده 
مي شـد. آن حضرت با وجود داشـتن همسـر 
و فرزنـد، همچـون یـک مادر، پرسـتاري پدر 
را از یـاد نمـي بـرد. او در عراق شـاهد پیش 
پـدر  از جملـه شـهادت  آمدهـاي شـگفتي 
بزرگـوارش در محـراب مسـجد کوفـه بـود و 
 پـس از آن، بیعـت مـردم کوفـه بـا بـرادرش

از  کـردن  نافرمانـي  و  حسـن)ع(  امـام   
ایشـان و سـرانجام هجـوم بـه خیمـه امـام و 
شکسـتن ران آن بزرگـوار و در تنگنـا قـرار 
بـراي عقـد پیمـان آشـتي  ایشـان  گرفتـن 
بـا معاویـه کـه موجبـات سـرزنش و زخـم و 
زبـان دشـمنان دوسـت نمـا شـد را شـاهد 
بـود. امـا ایـن همـه رنـج و انـدوه دشـوار، به 
جـاي آن کـه او را از اداي وظیفـه بـاز دارد 
بـر اسـتقامتش افـزود و قـواي روحـي اش را 
بـراي تأثیـر بخشـي هـر چـه بیشـتر ابـالغ 
پیـام حسـین نیرومنـد مـي سـاخت)راحمي 

.)1383 پـور، 
آن بزرگـوار قریـب بـه 30 سـال از زندگـي 
پـر رمـز و راز پـدر را درک کـرد و در دوران 
سـخت حکومـت علـي)ع( در حالي کـه تنها 
توطئه هـاي  تمامـي  بـا  داشـت  سـال   25
زمانه آشـنا شـد. ایشـان به کـرات مویه ها و 
درد دل هـاي آن حضـرت را مي شـنید و بـه 
خوبـي در جریـان دسیسـه هاي جنگ هـاي 
زینـب  داشـت.  قـرار  و...  نهـروان  صفیـن، 
تجربـه تلـخ حکومـت محـدود 5- 6 ماهـه 
دیـده  نزدیـک  از  نیـز  را  حسـن)ع(  امـام 

و تحمـل  تلـخ  او و حکومـت  بـود و صلـح 
بـه سـر  را کـه در غربتـي عجیـب  ایشـان 
مـي بـرد بـه عنـوان محـرم راز و مونـس او 
درک کـرده بـود. در واقـع حضـرت زینب در 
دوران زندگـي پـدر و سـپس امام حسـن)ع( 
متحمـل  معاویـه  خالفـت  دوره  در   بویـژه 
مصیبت هـاي بسـیاري گردیـد، در حالي که 
از طـرف دشـمن،  حکومت و حتي دوسـتان 
 ،1383 بود)حاجیـان،  فشـار  تحـت  نـاآگاه 
نقـل بـه مضمـون(. بـي گمـان اگـر تحمـل 
مصـا ئـب دشـوار واقعـه کربـال و شـهادت 
زینـب  بـر  فرزندانـش  و  حسـین  جانگـداز 
فـراغ  از  رقیـه  همچـون  و  گردیـد  ممکـن 
غـم بـار پـدر درآن ایام حـزن و انـدوه، جان 
عزیـزش رابـه جانـان تسـلیم نکـرد، در پـي 
تحمـل انـواع رنج هـا و مشـقات پـي در پـي 
از دوران کودکـي تـا بزرگسـالي ممکـن بود، 
تـا آنجـا کـه تجربـه آن همـه بـال و مصیبت 
راسـخ،   شـجاع،  شـخصیتي  او  از  غمنـاک، 
صبـور و پـوالدي آبدیده سـاخت و لذا ایفاي 
ابـالغ پیـام مظلومیـت حسـین در بهتریـن 
تحقـق  وجـودي  سـایه  در  ممکـن  شـکل 
پیـدا کـرد کـه بارهـا در کـوران حـوادث از 

امتحانـات الهـي سـربلند برخاسـته بـود.

مفهوم تبلیغات از چند منظر
سـاده تریـن تعریفـي کـه مـي تـوان بـراي 
رسـاندن  از:  عبارتنـد  کـرد  ارائـه  تبلیغـات 
و  انتشـار  یعنـي  تبلیغـات  خبـر.  یـا  پیـام 
ترویـج منظـم و برنامه ریزي شـده یک نظر، 
دیگـر،  تعریفـي  مطابـق  کاالسـت.  و  عمـل 
تعمـدي و حسـاب  تبلیـغ کوششـي اسـت 
 شـده اسـت کـه بـه منظـور شـکل دادن بـه
دریافـت،  دسـتکاري کردن ادراک و همسـو 
کـردن رفتـار مخاطبـان بـا نیـت مـورد نظر 
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مبلـغ صـورت مي گیـرد. از دیـدگاه خـاص 
ارتبـاط،  هماننـد  تبلیـغ  شناسـي،  ارتبـاط 
فراگـردي اسـت مقیـد بـه شـرایط زمانـي و 
مکانـي کـه بـا ویژگي هـاي اجتماعـي قابـل 

شـناخت اسـت.
پیامبـر  تبلیغـي  اهـداف  مؤمنـان)ع(،  امیـر 
بـردن  بیـن  از  وحـي،  ابـالغ  را  اسـالم 
وحـدت،  ایجـاد  اجتماعـي،  فاصله هـاي 
سـوي  بـه  دعـوت  البیـن،  ذات  اصـالح 
ابـالغ  در  پافشـاري  و  شـجاعت  پـروردگار، 
حـق و اسـتفاده از حکمـت و موعظـه همراه 

برشـمردند. خیرخواهـي  و  نصیحـت  بـا 
شناسـاندن  را  تبلیـغ  خمینـي)ره(  امـام 
ترسـیم  آن،  انجـام  بـه  تشـویق  و  خوبیهـا 
بدیهـا و نشـان دادن راه گریـز و منـع از آن 
دانسـته وآن را از اصـول بسـیار مهـم اسـالم 

برشـمردند. عزیـز 

عوامل اثر بخش در ابالغ پیام
در فرآینـد انتشـار یـک پیـام، بایـد مراحلي 
طـي شـود تـا پیـام بـر مخاطـب اثـر گـذار 
باشـد. مرحلـه اول دریافـت پیـام از سـوي 
مخاطـب بـه طـور کامـل، فهـم و درک آن، 
پذیـرش و قبـول پیـام از سـوي مخاطـب و 
درمرحلـه دیگـر تأثیـر و عمل بـدان از طرف 
مخاطـب اسـت. تمامي انـواع تبلیغـات براي 
ثمر بخشـي بـه متقاعدکـردن مخاطبان نیاز 
دارد. متقاعـد کـردن فرآینـدي بـراي تغییر 
از  بایـد  ایـن هـدف  نگـرش اسـت و بـراي 
روان شناسـي اجتماعـي کمک گرفت)سـید 
محسـني، 1381: 69(. متقاعـد سـازي بـه 
نوعي ایجـاد دگرگوني عواطف و احساسـاتي 
اسـت کـه ممکـن اسـت بـه رفتـاري منتهي 
شـودکه مـورد نظـر مبلـغ اسـت. در حـوزه 
ارتبـاط متقاعدگرانـه  نیـز هـر  روانشناسـي 

بـه چهـار عامل وابسـته اسـت؛ پیـام دهنده، 
پیـام، مجـرا و مخاطـب. بنابرایـن همانگونـه 
که السـول بیان کرده اسـت اهمیـت خواهد 
داشـت کـه »چـه کسـي، چـه چیـزي را، از 

چـه طریقـي، بـه چـه کسـاني مـي گویـد و 
بـا چـه تأثیـري«. در چنیـن فرآینـدي، هـر 
تواننـد  مـي  ارتباطـي  متغییرهـاي  از  یـک 
از درجـات مختلـف تأثیرگـذاري برخـوردار 
باشـند، بـه طـوري کـه ممکـن اسـت ضعف 
یکـي از عناصـر و متغیرها به شکسـت نهایي 
برنامـه تبلیغـي بـراي اثـر بخشـي بیانجامد. 
و  اعتبـار  نظیـر  عوامـل دیگـري  همچنیـن 
شـأن پیـام دهنـده، قابلیت اعتمـاد مخاطب 
بـه آن و جذابیـت و تخصـص تـا حـد زیادي 
بـراي جـذب و اثـر بخشـي پیـام و متقاعـد 
شـدن مخاطـب تأثیـر گـذار اسـت. در واقع 
تبلیـغ مؤثـر مسـتلزم آن اسـت کـه از نظـر 
احساسـي و عاطفـي میان تبلیـغ و پیام گیر 
همدلـي وجـود داشـته باشـد. اثـر بخشـي 
پیـام، آخریـن فرآیندي اسـت که بـه تغیییر 
فکـر، ایـده و عمـل و رفتـار مخاطـب و آنچه 
کـه مـورد نظـر فرسـتنده پیـام و یـا مبلـغ 

اسـت مـي انجامد)همـان : 70(.

ــراي  ــدي ب ــردن فرآین ــد ک متقاع
تغییــر نگــرش اســت و بــراي 
ــد از روان شناســي  ایــن هــدف بای

ــت ــک گرف ــي کم اجتماع
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ابزار و رسانه ابالغ پیام
انتخــاب ابــزار مناســب در فرآینــد یــک 
ــام  ــار پی ــور انتش ــه منظ ــي ب ــدام تبلیغ اق
مــي بایســت متناســب بــا خصوصیــات 
مخاطبــان و نحــوه پراکندگــي آنــان باشــد. 
مبلــغ مي بایــد از مناســب تریــن ابــزار 
ــش  ــداف خوی ــام در پیشــبرد اه ــار پی انتش
کــه  گونــه  همــان  کنــد.  بهره گیــري 
امــام حســین)ع( بــراي تبلیــغ فرهنــگ 
عاشــورا، مراســم حــج و شــهر مکــه را 
مهــم  اجتماعــات  در  و  نمــود  انتخــاب 
روشــنگرانه  ســخنراني هاي  حاجیــان، 
کــرد.  ســازماندهي  را  هدایت بخشــي  و 
دیــده  مصیــب  همراهــان  و  زینــب)ع( 
ــه»کاروان  ــا غافل ــز ب ــودک نی اش از زن و ک
اســراي کربــال«،  گزارشــگران و پیــام آوران 
راســتین واقعــه عاشــورا و اندیشــه هاي بلنــد 
امــام حســین)ع( بــه نســلهاي بعــد شــمرده 
ــانه اي  ــه رس ــه مثاب ــرا ب ــدند. کاروان اس ش
ســیار و خونبــار پیــام مظلومیــت اهــل 
ــه منــزل و درهــر کــوي و  بیــت را منــزل ب
ــو محــزون و غمنــاک زینــب  ــا غری ــرزن ب ب

ــیوهاي  ــرمي داد؛ ش ــران س ــوش ناظ در گ
کــه بي شــک پیــش از آن وحتــي پــس 
ــه  ــي ب ــالغ پیام ــار در اب ــم ب از آن دورة غ
مخاطبــان ایــن گونــه تجربــه نگردیــده بــود.

کاروان اسرا، رسانه اي بي همتا در ابالغ 
پیام

در راسـتاي اهـداف تبلیغـي پیامبـر اکـرم، 
بـه  خـود  امامـت  دوران  در  بیـت)ع(  اهـل 
تبلیـغ دیـن بـا اسـتفاده از ابزارهایـي چـون 
تأسـیس حکومـت اسـالمي،  پنـد،  و  وعـظ 
جنـگ و جهـاد، صـالح و سـکوت، تدریـس، 
دعـا، تقیـه، مناظـره و رفـع شـبهات فکـري 
و مکتبـي و قیـام پرداختند. امام حسـین)ع( 
بـا توجـه به رسـالت عظیـم خـود در هدایت 
بشـر بـه عنـوان امام جامعـه، دعـوت خود را 
از راه قیـام آغـاز کـرده و بـا شـهادت خود و 
اسـارت اهـل بیـت)ع( بهتریـن ابزار و شـیوه 
ابـالغ دیـن را در آن زمان بـکار گرفت؛ وبعد 
از واقعـه عاشـورا نیز، حضـرت زینب)س( به 
عنـوان رهبـر کاروان اهل بیـت)ع( به وظیفه 
خود که نشـر اهداف قیام حسـیني و آشـکار 
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کـردن ماهیت قیـام ابا عبـدا... الحسـین)ع( 
بیـان خطبه هـاي  بـا  و  نمـوده  عمـل  بـود 
آتشـین بـا مضامیـن و محتـواي ارزشـمند، 
رسـالت امام حسـین)ع( را به اتمام رسـانید، 
اسـالمي  مورخـان  از  بسـیاري  چنانچـه 
از  بعـد  اگـر زینـب)س(  انـد  اذعـان کـرده 
قیـام عاشـورا حضـور فعـال خـود را در ایـن 
جایـگاه بـه اثبـات نمـي رسـاند واقعـه کربال 
در همـان جـا مي مانـد؛ در واقـع آن چیزي 
کـه باعـث تثبیـت جایـگاه امامـت و خاندان 
رسـالت و حفـظ ارزش هـاي اصیـل اسـالم 
شـد، حرکـت انقالبـي حضـرت زینـب)س( 
و کاروان اسـرا بود)مـروت، 1382(، کاروانـي 
کـه بـه مثابـه رسـانه هاي سـیار مظلومیـت 
امـام حسـین)ع(، خانـدان و یارانـش را در 
طـول تاریـخ بـه گـوش جهانیـان رسـانید. 
چنانچـه بـه زغـم مـک لوهـان »رسـانه را 
همـان پیـام بدانیـم«، یقیناً بهتریـن مصداق 
ایـن تعبیـر کاروان اسـیران مظلـوم عاشـورا 
رسـانۀ  هـر  از  پیـش  کـه  کاروانـي  اسـت، 
دیگـر بـا پیـام خونینـي بـه وسـعت تاریـخ 
بـه حرکـت درآمـد و اگـر چـه پـس از طـي 
چنـد منزل متوقـف ماند، ولیکـن از آن پس 
پیـام مظلومیـت حسـین و اهل بیـت پیامبر 
را بـي هیـچ محمـل و مرکبـي در هـر زمان 
و مـکان تـا ابدیـت سـاري و جاري سـاخت. 
بله رسـانه همان پیام اسـت، چنانچه رسـانه 
پیامـي چـون خـون نافـذ و جاویـد و پیـام 

رسـاني چـون زینب داشـته باشـد.

شیوه هاي تبلیغي اثر بخش پیام زینب
شـناختن شـیوه هاي تبلیـغ و بـه کارگیـري 
ابزارهـاي مفیـد و الزم براي یـک مبلغ امري 
ضـروري و اجتنـاب ناپذیـر اسـت. پرداختن 
بـه امـر تبلیغ بـدون اطالعـات مفیـد و عدم 

فراهـم  و  الزم  شـیوه هاي  کارگیـري  بـه 
ننمـودن سـاز و کارهـاي مناسـب، نـه تنهـا 
نتیجـه مثبتـي نخواهد داشـت، بلکـه ممکن 
اسـت در اثر بـي توجهي، لطمه هـاي جبران 
ناپذیـري به اعتقـادات و باورهـاي مخاطبان 
وارد آیـد. پیامبـر اکـرم)ص( فرمـود: »مـن 
امـر بمعـروف فلیکـن امـره ذلـک بمعروف« 
هـر کـس مـردم را به کارهـاي نیـک بخواند 
بایـد بـا شـیوه نیکـو آن را انجـام دهـد]2[. 

در ایـن گفتـار، برخي روش ها و شـیوه هاي 
مؤثـر و کارآمـد تبلیغي را کـه زینب)ع( پس 
از واقعـه عاشـورا بـه بهتریـن وجـه ممکـن 
و  خطبه هـا  طریـق  از  اسـارت  زمـان  در 
مرثیه هـاي آتشـین و جانگـذاز بـه خدمـت 

گرفـت بـه اختصـار اشـاره مي شـود.

بهره گیري از تحریک عواطف مخاطبان
بـراي  مبلـغ  یـک  اسـت  ممکـن  گاهـي 
تحـت تأثیـر قـرار دادن مخاطبـان خـود از 
شـیوه تحریـک عواطـف بـراي بیـدار کردن       

 مبلـغ موفـق در شـــرایطي کـــه 
روح شـــنوندگان خـــود را بـــا 
نـــکات  و  ســـواالت  طـــرح 
عاطفـــي واحســـاس برانگیـــز 
آمــاده پذیـــرش ســخنان خـود 
نمـوده اسـت، به نحـو شایسـته اي 
دروجــود آنــان رســوخ کــرده و 
برتأثیـر سـخن خــود مي افزایــد
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وجدان هـاي خفتـه کمـک بگیـرد. خداونـد 
دور  بـراي  روش  ایـن  از  قـرآن  در  متعـال 
نمـودن انسـان ها از گنـاه اسـتفاده نمـوده 
و بـراي بیـدار نمـودن وجدان هـاي خفتـه 
مخاطبـان خویـش، انگیزه هاي فطـري آنان 
سـئواالت  طـرح  بـا  و  مي گیـرد  کار  بـه  را 
عاطفـه بـر انگیز سـعي در هدایـت و تلطیف 
قلـب و روح آنـان دارد. مبلـغ موفـق، از ایـن 
شـیوه بهـره گرفتـه و افـراد را تحـت تأثیـر 
روح  کـه  شـرایطي  در  او  دهـد.  مـي  قـرار 
و  سـئواالت  طـرح  بـا  را  خـود  شـنوندگان 
آمـاده  برانگیـز  احسـاس  و  عاطفـي  نـکات 
پذیـرش سـخنان خـود نموده اسـت، به نحو 
شایسـته اي در وجـود آنـان رسـوخ کـرده و 
برتأثیـر سـخن خـود مـي افزاید. ایـن روش 
اي  ویـژه  جایـگاه  از  عاشـورا  حماسـه  در 
برخـوردار اسـت تـا جایـي کـه نـام حسـین 
علیـه السـالم، زینـب)س(، عاشـورا، کربـال و 
سـایر واژه هـاي مقدس پـس از آن واقعه، در 
هـر مکانـي عاطفه ها و احساسـات مقدس را 
برانگیختـه و مایـه رشـد، بقـا و هدایـت آنان 
شـده اسـت. حضـرت زینـب)س( در مـوارد 
از تحریـک عواطـف در رسـاندن  متعـددي 
پیـام عاشـورا بهـره مـي گرفـت. در آخریـن 
لحظـات عمـر امام حسـین)ع(، زینـب)ع( از 
خیمه هـا بیـرون آمـد و متوجـه گردیـد که 
امـام را بـه شـهادت مـي رسـانند و عمـر بن 
سـعد در نزدیکـي گـودال قتلـگاه ایسـتاده و 
 بـه ایـن منظره رقت بـار و غم انگیـز... نظاره 
مـي کنـد. آن حضـرت بـه آن ملعـون نهیب 
قـرار  مخاطـب  را  او  خفتـه  وجـدان  و   زده 
مـي دهد و مـي فرمایـد:»اَ یقتل اباعبـدا... و 
انـت تنظـر الیـه« اي عمـر بن سـعد! آیـا ابا 
عبـدا... را مـي کشـند و تو تماشـا مي کني؟ 
ایـن سـخن حضرت بـه عنوان مبلغ حماسـه 

عاشـورا چنـان قاطـع و کوبنده بـود که براي 
لحظاتـي دل سـنگ دشـمن را تـکان داد و 
دقایقـي وجـدان خفتـه عمـر سـعد را متأثر 
نمـود تـا جایـي کـه اشـک بـر گونه هایـش 
جـاري شـد. او از شـدت شـرمندگي صورت 
خـود را از حضـرت زینـب)ع( مخفـي نمـود. 
آن گاه ایشـان بـا جملـه اي دیگـر خطاب به 
لشـکریان حاضـر در صحنـه گفـت: »ویلکـم 
امـا فیکـم مسـلم«؟؛ واي بـر شـما! آیـا در 
ایـن  نیسـت؟  مسـلمان  یـک  شـما  میـان 
کلمـات سـوزناک و عاطفـه برانگیـز چنـان 
مؤثـر بـود کـه ثمـرات آن در سـال هاي بعد 
نمایان شـد و تـا به امـروز انسـان هاي بیدار 
و بـا وجـدان را تحـت تأثیـر قـرار داده و بـه 

اهـداف عاشـورا متوجـه مي سـازد]3[.

استفاده از سوال معكوس
اسـتفاده از سـوال معکوس براي ایجاد انگیزه 
و تحریـک عواطـف بـا تأکید شـدید از دیگر 
جلوه هـاي تبلیغـي و ازمصادیـق شـیوه هاي 
در  کـه  آنجـا  اسـت؛  برانگیـز  احسـاس 
خطبـه اي مـي فرماید:»اتبکـون نتحبون!اي 
وا... فابکـو کثیـراً وضحکوا قلیـاًل فلقد ذهبتم 
بعارها و شـنارها ولـن ترحضوا بغسـل بعدها 
ابـدا« تأثیـر روانـي و عاطفـي ایـن سـخنان 
 بـه قـدري بـوده کـه راوي)خزیـم اسـدي( 
مـي گوید: »بـه خدا سـوگند مـردم را درآن 
مـي  سـرگردان  و  حیـران  کـه  دیـدم  روز 
دهـان  بـر  را  دست هایشـان  و  گریسـتند 
انگشـت مـي گزیدنـد...«  و  مـي گذاشـتند 
شـیوه هاي حضـرت زینـب)س( بـه جهـت 
ابـالغ  در  بـودن  موقـع  بـه  و  تأثیرگـذاري 
پیـام قابـل توجـه اسـت؛ امـا آنچـه در خـور 
تأمـل بیشـتري اسـت »حـق محـوري« در 
کالم  برانگیزانندگـي  عیـن  در  پیـام  ابـالغ 
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اسـت)مروت، 1382(؛ و بـي تردیـد کمتـر 
مبلـغ و بیدارگریسـت که در بیـان واقعیات، 
آن گونـه کـه عینیـت یافتـه، از مسـیر حـق 
گویـي خـارج نشـود؛ حتـي اگـر تهییـج و 
 بـر انگیزانندگـي کالمـش موجـب بیـداري

عـده اي دیگري از غافالن و شـاهدان چنین 
واقعه دردناکي بشـود.

مخاطب شناسي زینب)ع(
مطالعـه و مداقـه در خطبه هـاي ایراد شـده 
واقعیـت  ایـن  گویـاي  حضـرت  آن  توسـط 
اسـت کـه ایشـان از یـک مخاطـب شناسـي 
مثـال زدنـي برخـوردار بوده انـد و بـا مروري 
آن،  از  پیـش  تاریخـي  ناگـوار  حـوادث  بـر 
کمتـر روایـت گـري، ایـن گونـه موفـق بـه 
تهییـج عواطـف مخاطبـان و اثـر گـذاري بر 
آنان شـده اسـت و ایـن مهم جز با شـناخت 
و درک عمیـق روحیـات و خلقیات مخاطبان 
امـکان پذیـر نمـي باشـد. اگـر گفتگوهـاي 
ایشـان را بـا مـردم کوچـه و بـازار مقایسـه 
کنیـد و یـا خطبـه اي کـه ایشـان در مقابل 
نموده انـد  ایـراد  زیـاد  ابـن  جائـر،  حاکـم 
را بـا خطبـه اي کـه در برابـر یزیـد، یـک 
فـرد فاسـد و دسـت نشـانده بیـان داشـتند 
مطابقـت دهید بـه وضـوح تفاوت هایي را در 
بکارگیـري الفـاظ و کالم مي توان تشـخیص 
داد. آن بزرگـوار بـه خوبـي آگاه بودند زماني 
کـه بـا مـردم صحبـت مـي کنـد بایـد روي 
چـه نکاتـي تأکید کنـد و زماني کـه در برابر 
فاسـقان زمانـه ظاهر مي شـود از چـه الفاظ 
وتعابیـري بـراي عبـرت آمـوزي و تنبیه آنان 
اسـتفاده نمایـد و زینب)س( همچون کسـي 
را  مخاطبـان  روانشناسـي  خوبـي  بـه   کـه 
بانـوان،  برابـر  مـي شناسـد، وقتـي کـه در 
مـردان و کـودکان قـرار مـي گیرد متناسـب 

ادبیـات  از  زمـان  مقتضیـات  و  افـراد  نـوع 
متفاوتـي اسـتفاده مي کنـد و همواره سـابقه 
تاریخـي، فکـري و فرهنگـي کوفه را با شـام 
بـه گونـه اي متفـاوت و مختـص بـه خود در 
نظـر میگیـرد. آن زمـان کـه با مردم سـخن 
مـي گویـد کالمـش مالمـت گـر و هنـگام 
و  قدرتمنـدان  بـا  و صحبـت  ایـراد خطبـه 
متجـاوزان بـه حریم والیـت، زبـان تهدید را 

.)1384 مي گیرد)فرهمنـد،  بـکار 
نحـوه بکارگیـري و چیدمان الفـاظ وعبارات 
بـر  عـالوه  آن حضـرت،  و خطبـه  کالم  در 
نمایان سـاختن فصاحت، بالغت و توانمندي 
علمي ایشـان، حکایت از شـناخت عمیق آن 
بانـوي عالمـه از نـوع مخاطـب و مقتضیـات 
زمـان و مـکان اسـت. اسـتفاده از واژه »یابن 
الطلقـاء« خطـاب بـه یزید از جملـه مصادیق 

بـارز در مخاطب شناسـي اوسـت.

مقدمه چیني و آماده کردن مخاطبان
هـر سـخنور زبـر دسـت و مطلعي بـه خوبي 
مـي دانـد کـه بـراي آن کـه کالم و پیامـش 
در مخاطبـان موثـر افتـد، مـي بایسـت قبل 
از آغـاز و طـرح موضـوع اصلـي سـخنراني، 
زمینـه مناسـبي را بـا هـدف آمـاده سـازي 
مخاطبـان فراهـم کنـد تا امکان نفـوذ پیام و 

کالمـش، مطابـق انتظـار فراهم شـود.
نمـودن  فراهـم  کالم،  نفـوذ  و  القـا  بـراي 
زمینه هـاي الزم و بیـان مطالبـي بـا مقدمـه 
چینـي الزم، نقـش بسـیار مهمـي در نفـوذ 
سـخنان یـک مبلـغ در دل مخاطـب خویش 
کـه  شـود  مـي  سـبب  عمـل  ایـن  دارد. 
گفته هـاي مبلـغ بـا جذابیـت بیشـتري در 
دل شـنونده بنشـیند. بسـیاري از نکات مهم 
را کـه بـه سـادگي نمي تـوان آن هـا را بیان 
کـرد، مـي توان بـا زمینه سـازي مناسـبي و 
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بـه طـور شـیوا و دل انگیز به گوش مسـتمع 
رسـاند. در فرهنـگ عاشـورا بـراي بیـداري 
اسـتفاده  ایـن شـیوه  از  مـردم غفلـت زده، 
شـده اسـت. حضـرت زینـب در خطبه هـاي 
روشـنگرانه خـود درکوفـه و شـام آن چنـان 
بـه ایـن مهـم عنایـت مي نمودند کـه بعد از 
اتمـام سـخنراني، مردمـي کـه قبـل از ایراد 
خطبـه، او و همراهانـش را به عنوان اسـراي 
خارجـي و دشـمنان خویـش مي پنداشـتند، 
بعـد از ایـراد خطبـه، حقیقـت را فهمیـده، 
تـا  مي کردنـد  بلنـد  گریـه  و  نالـه  صـداي 
جایـي که یزید در آسـتانه تهدید به سـقوط 
قـرار مـي گرفـت. آن حضرت بعـد از حمد و 
ثنـاي پـروردگار و درود و تحیـت بـر پیامبـر 
خـدا، ابتـدا بـه طـور خالصـه نـکات قابـل 
توجهـي در بـي وفایـي دنیا و گذشـت زمان 
و عمـر انسـان ها و ثمـر نداشـتن پشـیماني 
بعـد از فـوت وقت ابراز مي داشـتند؛ سـپس 
سـابقه درخشـان خانـدان پیامبـر را شـرح و 
حقیقـت حادثـه عاشـورا را کـه تـا آن زمان، 
از نظـر مـردم مخفي نگاه داشـته شـده بود، 
بـراي آنـان بیـان مـي کرد تـا به ایـن طریق 
بـا تحریـک عواطـف و احساسـات جمعیـت 
خویـش  سـوي  بـه  را  قلب هـا  حاضـر،  
جـذب نمـوده و نتیجـه مطلوب را به دسـت 

آورد]4[.

فصاحت و بالغت در زبان تبلیغ
و  فهـم  قابـل  زبـان  بـا  تبلیـغ  پیـام  ابـالغ 
درک بـراي مخاطـب مـورد نظـر یـک اصـل 
اساسـي در میـزان اثـر بخشـي پیـام تبلیغي 
بایـد  تبلیـغ  زبـان  شـود.  مـي  محسـوب 
جـذاب، گیـرا و متناسـب شـرایط و روحیات 
پیـام  اصلـي  هسـته  باشـد...  پیـام  گیرنـده 
بـا زبـان  بایـد  کـه همـان »معنـي« اسـت 

توانایـي تبلیـغ، قـدرت نفوذ در ذهـن و فکر 
مخاطـب را پیـدا کنـد. بنابراین نـوع الفاظ و 
واژگان و نحـوه بکارگیـري آن هـا در غالـب 
یـک پیـام اثـر بخـش بـه مخاطبـان بسـیار 
تعییـن کننـده و اساسـي اسـت. مبلـغ بایـد 
بـا زبـان قابـل درک و فهـم بـراي مخاطـب 
سـخن بگوید. واژه هـاي ملموس بـه کار برد 
تـا بتوانـد بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار کند و 
پیـام تبلیغـي خـود را منعکـس نماید)سـید 
از  بـه مضمـون(.  نقـل  محسـني، 6:1381، 
بالغـت،  زینـب  کالم  در  بـارز  ویژگي هـاي 
فصاحـت و صالبـت در گفتـار بودکـه بسـیار 
بـه بیـان امیـر مؤمنـان)ع( شـباهت داشـت 
و چـه عمیـق و تأثیـر گـذار بـر دل و جـان 
مردمـان غافـل و حتي حاکمـان زور و تزویر 
مي نشسـت تـا جائـي کـه از بیـم بـه خطـر 
افتـادن حکومـت و یـا جـان ناپـاک خویـش 
بـه وحشـت مي افتادنـد. خطبه هـاي فصیح 
بـاالي  مضامیـن  بـا  بزرگـوار  آن  رسـاي  و 
اعتقـادي، چهـره واقعـي کوفیـان را آشـکار 
مي کـرد. بشـیر بـن خذیم اسـدي مي گوید: 
»در آن روز بـه زینـب)س( دختـر علـي)ع( 
نگریسـتم؛ زیـرا هرگـز زنـي را سـخنگوتر و 
زبـان آورتـر از او ندیـدم، گویابـا زبان پدرش 
در  گفـت«.  مـي  سـخن  مؤمنـان)ع(  امیـر 
هریـک از خطبه هـاي آتشـین زینـب ایـن 
ویژگي هـاي سـخنوري و ضـروري در نفـوذ 
پیـام، همچـون خطبه هاي جانسـوز علي)ع( 
1384(.در  اسـت)فرهمند،  بـارز  و  مشـهود 
نقل هـاي تاریخـي آمـده اسـت کـه وقتـي 
بـه صحبـت  کوفـه شـروع  در  آن حضـرت 
مـي کردنـد مـردم مي گفتنـد که گویـا قباًل 
ایشـان چـه  را شـنیده ایم. خطبه هـاي  آن 
در فصاحـت و بالغـت، شـیوایي و قـدرت و 
اسـتحکام آن و چـه در محتـوا و عمـق معنا، 
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یـاد آور خطبه هـاي حضـرت امیـر)ع( بـود 
و لـذا مـي تـوان دریافـت کـه سـخنوري را 
 در مکتـب پـدر و محیـط تربیتـي خانـواده 
نافـذ  فـرا گرفتـه اسـت و ایـن گونـه کالم 
دوسـتداران اهـل بیـت را منقلـب و  زینـب، 
دشـمنان و ظالمـان بـه خانـدان پیامبـر را بـه 
هنگام خطابـه تا آنجا متزلزل و مغبون مي کند 
که انگشـت ندامت بـر دهان مي گزند و اشـک 
مي شـود. جـاري  گونه هایشـان  بـر   حسـرت 

یادآوري و تكرار عظمت خاندان رسول)ص( 
و انزار خاندان یزید

زینب)علیـه السـالم( در هـر منـزل قبـل از 
خوانـدن خطبـه، پیامبـر و اهل بیتـش را به 
بزرگـي یـاد مي نمـود و در مقابـل خانـدان 
بنـي امیـه و یزیـد را بـا اسـتخدام الفـاظ و 
مـورد  کـرات  بـه  رسـا  و  فصیـح  عبـارات 
نکوهـش و سـرزنش قرار مـي داد و از فرجام 
مـي  بیمنـاک  را  آنـان  شـنیع،  عمـل  ایـن 
کـرد. آنجـا کـه مـي فرمـود: »امن العـدل یا 
بـن الطلقـاء و...«و یـا در عبـارت دیگـر مـي 
فرمایـد: »و کیـف ترتجـي مراقبـه مـن لفظ 
قـوه اکبـاد االزکیـاء و نسـبت لحمـه بدمـا 
بیـان عظمـت  الشـهداء«)مروت، 1382(.در 

خانـدان حضـرت رسـول)ص( و مظلومیـت 
امـام حسـین)ع( نیـز مـي فرمـود: »منتحیأ 
علـي ثنایـا ابـي عبـدا... سـید شـباب اهـل 
در  الهـي  عـذاب  وعـده  یـادآوري  الجنـه« 
روز قیامـت، سـرافکندگي یزیـد در پیشـگاه 
از  او،  از  تعالـي  انتقـام حـق  خـداو  رسـول 
جملـه نـکات مهمـي بود کـه در ایـن خطبه 
بـه چشـم   مي خـورد. آنچـه که باعث شـد 
تـا یزید ملعـون در آن لحظه ابراز پشـیماني 
کنـد، ندامـت از عمـل خـود نبـود، و بلکـه 
اعـالم شکسـت او درجنـگ روانـي علیه اهل 
میـان  درایـن  و  اسـت)همان(؛  بـوده  بیـت 
هوشـمندي ونقش هشـدار دهنـده زینب در 
مواجهـه خردمندانـه و شـجاعانه بـا خلفـاي 
جـور بسـیار قابـل تامـل و پنـد آموز اسـت؛ 
و شـاید از همیـن روسـت کـه یـادآوري بـه 
موقـع جایـگاه و منزلـت خانـدان رسـول بـه 
از  کـرات  بـه  بیدارگرانـه  اي  شـیوه  مثابـه 
سـوي ایشـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 

. ست ا

ارتباط رو در رو در مناظرات و مجالس
ارتبـاط مسـتقیم ارتباطـي اسـت کـه بدون 
واسـطه بین شـخص پیـام دهنده و شـخص 
پیـام گیرنـده ایجـاد میشـود. در ایـن نـوع 
ارتبـاط، طرفیـن بـه نوبـت نقـش خـود را 
نوبـت  بـه  و هـر کـدام  تغییـر مـي دهنـد 
دهنـده  پیـام  و  گیرنـده  پیـام  جایـگاه  در 
.)47  :  1383 میگیرند)معتمدنـژاد،  قـرار 

آنچـه در جلسـات مناظـره زینـب در شـام و 
کوفـه موجـب اثـر بخشـي بیشـتري گردیـد 
ارتبـاط رو در رو و معطـوف بـه هـدف بـود؛ 
پیـش  از  خـاص،  هدفـي  بـا  کـه  ارتباطـي 
تعییـن شـده و برخوردار از برنامـه اي مدون 
است)سـاروخاني،  1368 : 18(؛ و بـر خالف 

آنچـه در جلســات مناظـره حضرت 
کوفـــه  و  شــام  در  زینــب)س( 
موجــب اثــر بخشــي بیشــتري

و  رو  در  رو  ارتبـــاط  گردیـــد 
بـــود هـــدف  بـــه  معطـــوف 
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آن  مسـتقیم  ارتباط هـاي  اقـوال  برخـي 
حضـرت و مواجهـه بـا حاکمـان سـتمگري 
چـون ابـن زیـاد و یزیـد ارتبـاط احسـاس 
برانگیـز با هـدف انتقـال احسـاس و عواطف 
و صرفـاً برانگیـز اننـده نبـوده اسـت؛ بلکـه 
اهـداف متعالي تـري را در برداشـته اسـت؛ 
اهدافـي کـه در مواجهه مسـتقیم و چهره به 
چهـره ظالـم و مظلـوم و در قالـب مناظراتي 
مـي  تحقـق  گـر  سـرزنش  و  آمیـز  تهدیـد 

. فت یا
بـي شـک، یکي از رمـوز موفقیـت زینب)ع(، 
در دفـاع از جایـگاه معنـوي اهـل بیـت)ع( 
و سسـت نمـودن پایـگاه فکـري بنـي امیـه 
خطبه هایـي بود کـه آن حضرت در مسـجد 
کوفـه و عمـارت شـام بیـن دختر علـي)ع( و 
ابـن زیـاد و یزیـد به طـور مسـتقیم و چهره 

در چهـره رخ داد.
اسـتدالل هاي قـوي و بیانـات متیـن عقلیـه 
بني هاشـم،  چهـره عبیـدا... را مخـدوش و 
جایـگاه عظیـم حـق را بـر همـکان آشـکار 
سـاخت. نقطـه عطـف ایـن گونـه مناظـرات 
مجالـس  در  کربـال  رسـان  پیـام  مسـتقیم 
فاسـقان، امکان بیـان دیدگاه و اندیشـه هاي 
بـا مصیبـت  عمیـق آن حضـرت در رابطـه 
تربیـت  در  آن  گـذار  تأثیـر  نقـش  و  وارده 
انسـان هایي اسـت کـه زرق و بـرق دنیـاي 
مـادي آنـان را ازمسـیر حـق و سـبیل نجات 

اسـت)مروت، 1382(. سـاخته  گمـراه 
 نکتـه قابـل تأمل در ایـن نوع ارتبـاط آنکه، 
شـیرزني بـا زبـان علـي در کام مـي بایـد تا 
در برابـر سـلطه حاکـم جـور و جـو خفقـان 
دسـتگاه  ریـا  و  تزویـر  نیرنـگ،  از   سرشـار 
بنـي امیـه، بـي درنـگ در برابر گسـتاخي ها 
و عبـارات تحقیـر برانگیـز پاسـخي دنـدان 
شـکن دهـد؛ همچـون آن جـا کـه عبیـد ا... 

بـا مقصـد خـوار شـمردن اهـل بیـت گفت :
 »دیـدي خـدا بـا خاندانـت چـه کرد؟«کـه 
بي تأملـي  پاسـخ  در  نیـز  حضـرت  آن 
فرمـود: »مـا رایـت االجمیـال« ... صالبـت و 
اسـتقامت آن بزرگـوار جنبـه عملـي دیدگاه 
 ایشـان را نسـبت بـه مصائـب بیـان میـدارد.
روي  در  رو  و  مسـتقیم  گوهـاي  و  گفـت 
ایشـان بـا اهـل مدینـه، مصـر و شـام نیـز 
او  بـراي شـیرزني چـون  مغتنمـي  فرصـت 
بـود کـه بـه بیـان فلسـفه قیـام حسـیني و 
دعـوت بـه مقاومت در برابـر حکومت غاصب 

بپردازد)همـان(.

برپایي مجالس سوگواري
از جملـه شـیوه هاي دیگـر اثر بخـش تبلیغ 
دینـي زینـب)س( بعـد از آن واقعه عاشـورا، 
برپایـی مجالـس سـوگواري و نوحـه سـرایي 

در مدینـه و حـرم مطهـر نبـوي بود.
 ایـن اقـدام چنـان بـر والـي مدینـه سـخت 
از  را  او  یزیـد،  بـه  نام هـاي  آمـد کـه طـي 
اقدامـات فرهنگـي آن حضـرت آگاه نمود، و 
خواسـتار ارایـه راهکاري از سـوي یزید شـد.
 آنچـه درایـن ارتبـاط قابـل تآمـل وتوجـه 
عقـل،  بـه  مدینـه  والـي  اذعـان  اسـت، 
سـخنوري و دانـش آن عالمـه)ص( و تأثیـر 
اوسـت. هشـدار  العـاده کالم  فـوق  بخشـي 
وقـوع  احتمـال  از  یزیـد،  بـه  مدینـه  والـي 
و  زینـب)س(  رهبـري  بـه  دیگـر  قیامـي 
هوادارانـش بـراي خـون خواهي حسـین)ع( 
موجـب شـد کـه یزیـد دسـتور بـه جدایـي 

تبعیـد صـادر کنـد. و  ایشـان 
مجالـس سـوگواري حضـرت زینب بـه مثابه 
نهـاد و ابـزار تبلیغاتـي مؤثـري در بیدارگري 
یافـت  ادامـه  آنجـا  تـا  غافـل  مسـلمانان 
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کـه برخـي قبایـل وعشـایر کـه در معـرض 
فکـر  در  گرفتنـد  قـرار  بیدارگري هـاي وي 
قیـام و خـون خواهـي حسـین)ع( برآمدنـد.

از  بزرگـوار  آن  تبلیغـي  دیگـر  جلوه هـاي   
در  حتـي  ندبـه  و  خطابـه  و  وعـظ  طریـق 
تبعیـد بـه مصـر نیـز دسـتگاه امویـان را بـه 
لـرزه و مخاطـره مي انداخـت و از این طریق 
نیـز پیـام عاشـورا در قالـب یـک انقـالب و 
خیـزش فرهنگـي ممتـاز، مخاطبـان و افکار 
عمومـي را بـه حماسـه اي در جهـت خـون 

خواهـي حسـین)ع( تهییـج سـاخت.

نتیجه گیري
زینـب کبـري)س( از جملـه شـخصیت هاي 
نمونـه و منحصـر بـه فـردي اسـت کـه مادر 
گیتـي از آوردن امثـال آن چهـره فروزنـده 
ناتـوان اسـت؛ ولـي مسـئولیت پیـام رسـاني 
و ابـالغ رسـالت حسـین)ع( به قـدري خطیر 
و بـزرگ اسـت کـه حتي شـخصیت قدسـي 
آن بزرگـوار نیـز نیازمنـد آمادگـي قبلـي و 
تربیتـي ویـژه بـود. تحمـل رنـج و مصائـب 
بسـیار قبـل از واقعـه عاشـورا و قـرار گرفتن 
در خانوادهـاي که زن به انـدازه مرد ظرفیت 
درک، تشـخیص وظیفـه و عمل بـه آن را بر 
و  جامـع  شـخصیتي  او  از  مي کشـد  دوش 
اسـتوار سـاخت تـا از عهـده ابـالغ رسـالت 
سـنگین امـام زمـان خویـش بـه شایسـتگي 
برآیـد. امانتـي کـه تنها در سـایه شـخصیت 
خـود سـاخته و اسـطورهاي او مي توانسـت 
بـه سـرمنزل مقصـود رسـد؛ و ایـن میسـر 
نمیشـد چنانچـه آن بانـوي عالمـه از ابـزار 
بـه  پیـام  ابـالغ  بخـش  اثـر  شـیوه هاي  و 
سـان  بدیـن  و  نمی بـرد؛  بهـره  شایسـتگی 
حضرت زینب رسـالت سـنگین پیام رسـاني 
نهضـت عاشـورا را بـه نیکوتریـن وجـه بـه 

سـرانجام رسـانید.
بنابرایـن، حرکـت آن حضـرت در بـه ثمـر 
شـناخت  برآینـد  عاشـورا،  پیـام  رسـاندن 
مخاطـب  شناسـي،  جامعـه  دینـي،  عمیـق 
روانشناسـي  و  شناسـي  ارتبـاط  شناسـي، 
دقیق اسـت که بـه زعم نگارنده این سـطور، 
عواملـي چـون وجوه شـخصیتي و ویـژه پیام 
و  موثـق  منبـع  عنـوان  بـه  عاشـورا  رسـان 
معتبـر ونیـز ابـزار و شـیوه هاي خـاص بـکار 
گرفتـه شـده بـراي ابـالغ پیامـش بـه مثابه 
راهبردهایـي بـا کارکردهاي تأثیـر برانگیز از 
جایـگاه و اهمیـت زیادي برخوردار اسـت. در 
اثبـات ایـن ادعـا نیـز کافي اسـت نظـري به 
تاریـخ افکنـد تا سـاري و جاري بـودن اثرات 
آن پیـام خونین و رسـا را در طي نسـل هاي 
متوالـي مشـاهده کـرد؛ بـه گونـه اي کـه آن 
شـعله اي که به زغم دشـمنان سـیه دل مي 
رفـت تـا به خاموشـي گراید به آتشـي مبدل 
گردیـد کـه همـواره در سـینه اهل بیـت و 
حتـي ابناء حق جوي بشـر، پیوسـته فروزان 
اسـت؛ و ایـن همـه میسـر نمـي شـد اگر در 
کربـال پیـام رسـاني آگاه بـه زمـان و مـکان، 
عالمـه اي چـون زینـب  و  شـجاع، صدیـق 

. د نبو

منابع ومآخذ
- سـاروخاني، باقر،»جامعـه شناسـي ارتباطات«، چاپ 

دوم، مؤسسـه اطالعات، 1368.
ارتبـاط جمعـي«،  کاظـم، »وسـایل  نـژاد،  معتمـد   -

گرافیـک،1383. رایـن  چهـارم،  چـاپ 
- راحمـي پـور، فتانه،»بـراي تحمل ایـن مصیبت زني 

چون زینـب مي باید«،کیهـان، 1383.
زینـب)س(  فهیمه،»حضـرت  فرهمنـد،   -
پرسـتارروح،ایمان واندیشـه انسـان در تمامـي اعصـار 

.1384 قدس، سـت«، ا
شـهاب،»تبلیغات،مخاطب  سـید  محسـني،  سـید   -
هشتم،شـماره  هنـر  بخشـي«،  واثـر  پژوهـي 

1381 بسـتان تا ،26
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واقعـه عظیم عاشـورا جـدا از هویـت مکتبی 
و تبارتاریخـی دیـن؛ نشـان از تبلور اندیشـه 
فرهنگـی و باورهـای غنـی اجتماعـی نظـام 
تمدنـی شـیعه در طـول تاریـخ دارد. در این 
دیـدگاه، عاشـورا شـامل دو رکـن معنایـی و 
ابزاری اسـت. معنای عاشـورا همـان فرهنگ 
ناب حسـینی اسـت و ابـزار انتقال پیـام آن، 
همـان رسـانه تبلیغـی دیـن یعنـی هیـآت 

است.  حسـینی 
سـخن از پیـام عاشـورا مجالـی بـه وسـعت 
تاریخ نظـام امامت اهل بیت)علیهم السـالم( 
می خواهـد، هـدف از منظـر جامعه شناسـی 
هیئت هـای مذهبـی بـه عنـوان رسـانه های 
عاشـورایی  فرهنـگ  باورآفریـن  و  پرتـوان 
اسـت. از ایـن رو بازشناسـی نظـری هویـت 
و سـاختار هیئـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه 

ست.  ا

فرهنگ عاشورا تجلی گفتمان تمدنی 
مكتب اهل بیت)علیهم السالم(

واقعـه عاشـورا از حیـث فرهنگـی، سیاسـی 

و اجتماعـی و بـه خصـوص از منظـر هویـت 
دینـی، دارای پیام هـای متعـددی اسـت که 
گفتمـان  الگوسـاز  و  بخـش  الهـام  تاکنـون 
حسـینی و مهـدوی مکتـب شـیعه بـوده و 
هسـت. گفتمـان حسـینی بـه تنهایـی یـک 
پیـام عمیق معرفتی اسـت کـه عناصر اصلی 
سـازنده آن، مفاهیـم نابی همچـون »آزادی، 
ایسـتادگی، جهـاد، مقاومـت و رسـتگاری« 
قیـام  کـه  گفـت  می تـوان  واقـع  در  بـود. 
و  جاودانـه  تاریـخ  در  عاشـورا  و  حسـینی 
آن  بنیادیـن  شـالوده  زیـرا  شـده  مانـدگار 
مفاهیـم فـوق بـوده کـه تجمیـع آن در یک 
حرکـت الهی انسـانی در یک واحـد مکانی و 
زمانـی تاریـخ اجتماعـی یگانـه بوده اسـت و 
ثانیـا همواره ابزارهای مسـتحکم و منسـجم 
مردمـی در انتقـال ایـن پیـام بـه مردمـان 
قـدرت  بـا  تاریخـی  مختلـف  برهه هـای 
رسـانه ای  سـتون های  عنـوان  بـه  و  تمـام 
داشـته  وجـود  شـیعه،  اجتماعـی  فرهنـگ 
اسـت. از ایـن رو پایـداری و ثبـات موضوعی 
حرکـت عاشـورا مرهـون اهـداف واالی قیام 

احمد قیومی 

پیام عاشورا، هیأت حسینی و رسانه شیعی



69

نگاهی به نهضت عاشورا و اربعین حسینی از دریچه رسانه

حسـینی)از حیث ارزشـمندی( و تالش های 
فرهنگی و رسـانه ای مـردم در قالب آیین ها 

و مراسـمات عـزاداری اسـت. 

اهـداف، سـاختار و کارکردهـای نظـام 
مذهبـی  هیئت هـای  ارتباطـی 

بـرای دریافـت ایـن مسـاله کـه اساسـا چـرا 
ابـزار قدرتمنـد  هیئت هـای حسـینی یـک 
ارتباطـی و رسـانه پایدار مکتب شـیعه برای 
انتقـال ارزش هـای اساسـی دیـن در طـول 
تاریخ اسـت، باید ابتدا ترسـیمی از سـاختار، 
داشـته  آن  عملکـردی  الگوهـای  و  اهـداف 
باشـیم و آنـگاه ضمـن بازشناسـی آسـیب ها 
و تهدیدهـای فرهنگـی و سیاسـی موجـود، 
نسـبت بـه شـناخت فرصت هـای رسـانه ای 
عـزای  مردمـی  حرکت هـای  اجتماعـی  و 

حسـینی اقـدام نماییـم. 
هیئت هـای  سـاختار  بررسـی  و  مطالعـه 
حسـینی به پژوهشـگران فرهنگی می گوید؛ 
اسـتقالل  و  بـودن  »مردمـی  غالـب  وجـه 
ویژگی هـای  مهمتریـن  از  یکـی  دینـی« 
آنهـا بـوده کـه همـواره بـا تغییـر دولت ها و 
نظام هـای سیاسـی در بطور مثال سـرزمین 
ایـران، خـود را حفـظ نمـوده و ادامـه حیات 
کـه  گفـت  می تـوان  بنابرایـن  اسـت.   داده 
هیئت هـای حسـینی بیـش از آن کـه متاثر 
از سیاسـت دولت هـا باشـد، نظـام یافتـه از 
حمایـت  و  هدایـت  تحـت  و  مـردم  سـوی 
فرهنـگ  و  گفتمـان  مبنایـی  و  اندیشـگی 
شـیعه بـوده اسـت. این مسـاله آنجـا اهمیت 
می یابـد کـه از خـود می پرسـیم چـرا تاریخ 
دگرگونی هـای فراوانـی داشـته امـا هیچ گاه 
بسـاط سـوگواری عاشـورایی تعطیـل نشـده 
و بلکـه هـر زمـان از پـی زمـان دیگـر پـر 

شـکوه تر ادامـه طریـق داشـته اسـت. 

یکـی دیگـر از یافته هـای پژوهـش دینی در 
ایـن زمینـه به مسـاله اهـداف و کارکردهای 
آن  از  می گـردد.  بـر  مذهبـی  هیئت هـای 
رو کـه حرکـت حسـینی در کنـار ماهیـت 
فرهنگـی، یـک روی سیاسـی و اجتماعی نیز 
دارد که مبانی »ظلم سـتیزی و ایسـتادگی« 
آن مـورد اشـاره قـرار گرفـت، هیئت هـای 
اباعبـدالل  مذهبـی و آیین هـای سـوگواری 
حسـین)ع( در طـول تاریخ با الگوبـرداری از 
آن، زمینـه سـاز پیدایـش و »مـوج بیـداری 
سیاسـی و فرهنگـی« و آغازگـر حرکت های 
اسـت.  بـوده  انقالبـی  مردمـی و  اجتماعـی 
بـه طـور مثـال ایـن هیئت هـای حسـینی 
بودنـد کـه بـا تکیه بـر اندیشـه ها و باورهای 
نـاب عاشـورایی و بـا رهبـری حضـرت امـام 
انقـالب  شـیعه،  مرجعیـت  و  خمینـی)ره( 
بنیـان  کـه  آفریدنـد  عظیمـی  اسـالمی 
و  برانداخـت  را  پهلـوی  طاغـوت  حکومـت 
سـرنگون نمـود. همیـن گونـه اسـت مـوج 
بیـداری اسـالمی مـردم مسـلمان بحریـن، 
عـراق، لبنـان، شـرق عربسـتان و اخیرا یمن 
و همچنیـن سـایر ملت های مبـارز منطقه و 

اسـالم.  جهان 

انحرافـات  و  آسـیب ها  بازشناسـی 
سـوگواری هیئت هـای  احتمالـی 

گفتیـم کـه قیـام حسـینی در طـول تاریـخ 
عظیـم  پیـام  بـر  عـالوه  و  شـده  مانـدگار 
بودنـد  مذهبـی  هیئت هـای  ایـن  عاشـورا، 
دیـن،  تبلیـغ  رسـانه های  مثابـه  بـه  کـه 
ایـن پیـام را بـه نحـوی مطلـوب بـه اقشـار 
تاریخـی  برهه هـای  در  مـردم  مختلـف 
و  ارسـال  سـرزمینی  مختلـف  نقـاط  در  و 
انتقـال نمودنـد. امـا مانـدگاری ایـن پیـام، 
آن  بـه  اهتمـام  کـه  می طلبـد  را  وظایفـی 
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موجـب جلوگیری از برخی سـوء اسـتفاده و 
انحرافـات دینـی خواهد شـد. اثربخشـی این 
پیـام و برانگیختگـی فرهنگـی ناشـی از آن 
همـواره تهدیـد بـرای دشـمنان اسـالم بوده 
از آن رو جملگـی تـالش دارنـد تا بـا لطایف 
الحیلـی از بـرد تاثیـرات آن کاسـته و احیانـا 
بـه نفـع خـود وارونـه و یـا واژگـون سـازند. 
بـرای شـناخت فرصت هـای پیـش رو بـرای 
اثربخشـی بهتـر ابـزار رسـانه ای هیئت های 
بـرای انتقـال فرهنگ، نظام ارزشـی و هویت 
السـالم(  بیت)علیهـم  اهـل  مکتـب  دینـی 
بایـد برخـی از آسـیب های موجـود را مـورد 

بررسـی مجـدد قـرار داد. 
اصالـت  از  حفاظـت  ویژگی هـای  از  یکـی 
سـاختاری و هویتـی هیئت هـای حسـینی، 
عنـوان  بـه  روحانیـت  نهـاد  عمیـق  پیونـد 
تکایـا،  بـا  اصلـی هدایـت حسـینی  سـتون 
حسـینیه و هیئت هـای  سـوگواری شـیعه 
اسـت. بواقـع حضـور موثـر روحانیـت عالوه 
بـر ارتقـای غنـای محتوایی فرهنـگ دینی و 
ارائـه دقیـق پیـام و واقعیت هـای عاشـورا و 
قیـام امام حسـین)ع( به مردم، همـواره مانع 
بزرگی در راه دگرگونی ارزشـی مراسـم های 

آیینی عزای سـید و ساالر شـهیدان)ع( بوده 
و تغییـر ماهیتـی و نهایتـا تحریـف و انحراف 
آن از سـوی دشـمنان دیـن بـوده اسـت. اما 
دشـمن  تـالش  مـواردی  انـدک  در  اخیـرا 
بـدون  و  مسـتقل  هیئت هایـی  ایجـاد  در 
آن هـا  در  روحانـی  دینـی  ناظـران  حضـور 
مشـهود اسـت که عموم عـزاداران حسـینی 
و متولیان برگزاری مراسـمات عـزاداری باید 
بـه آن توجهـی جـدی داشـته باشـند کـه 
عـدم تمرکـز بـر آن، زمینه سـاز بسـیاری از 

مشـکالت خواهـد بـود. 
مسـاله دیگـر کـه بایـد توجـه جـدی بـه آن 
ماهـوی  شـکل  تغییـر  از  جلوگیـری  نمـود 
هیئـت حسـینی از قالبـی انقالبـی و مبـارز 
و غیـر  نمایشـی، سـکوالر  بـه هیئت هایـی 
انقالبـی اسـت. متاسـفانه بـا تبلغیـات سـوء 
از  ایـن روزهـا برخـی  رسـانه ای دشـمنان، 
متاسـفانه  نمـوده کـه  رخ  دینـی  تجمعـات 
انقالبـی،  غیـر  را  خـود  تمـام  صراحـت  بـا 
 مسـتقل)!( و بـه ظاهـر خـود را مذهبی تر)!( 
برخـی  کـه  جاسـت  آن  جالـب  می نامنـد. 
از دسـت انـدرکاران ایـن هیـآت خـود را در 
حالـی بـا ایـن عناویـن معرفـی می کنند که 
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توجـه ندارند که »اساسـا قیام حسـینی یک 
حرکـت انقالبـی و سیاسـی بـرای آمـوزش 
اصلـی  اصـول  تبییـن  و  پذیـری  والیـت 
مکتـب شـیعه یعنـی امامت و مقاومـت بوده 
اسـت« ایـن هیئت هـای کـه البتـه تعـداد 
آن هـا بسـیار انـدک و محـدود اسـت)اما در 
معـرض خطـر گسـترش( احتماال بـه صورت 
ناآگاهانـه از سـوی برخـی نیز تغذیـه مالی و 
فکـری می شـوند در حـوزه آسـیب شناسـی 
هیئت هـای مذهبـی بایـد اشـاره ای هـم به 
بحـث آیین ها سـوگواری و چگونگـی انتقال 
عـزاداری  نحـوه  آخـر  در  و  عاشـورا  پیـام 
مومنـان در عـزاداری حضـرت اباعبـدالل)ع( 

داشت. 
بی شـک، به دلیل اسـتقبال و موج گسـترده 
اقبـال عمومی و به خصـوص جوانان مخلص 
بـه  اعضـای جامعـه  روزافـزون  و شـیفتگی 
حضـور فعـال در مراسـم عـزاداری حسـینی 
و خواسـت عمومـی بـر غنا و کیفیت مراسـم 
سـوگواری، برخی از شـکل های عـزاداری به 
نحـوی تبلیـغ می شـود کـه موجـب وهـن 
شـیعه و سواستفاده دشـمنان در رسانه های 

بیگانـه می شـود. 
در ایـن رابطه باید دانسـت کـه حفظ ماهیت 
نـاب گفتمانـی عاشـورا بـه مراتـب مهمتر از 
شـکل و نحـوه عـزاداری مردم پسـند اسـت. 
و  حسـینی  شـئونات  حفـظ  راه  ایـن  در 
حرمت های شـیعی مسـاله مهمی اسـت که 
عـزاداران و بـه خصـوص جامعـه مداحـان و 
متولیـان هیـآت مذهبـی باید بیـش از پیش 
بـه آن توجـه داشـته باشـند. بـه ویـژه کـه 
امـروز رسـانه های تبلیغـی دینی به واسـطه 
محبـت  جلـب  در  خـود  افـزون  اثرگـذاری 
در  خـاری  ماننـد  دیـن،  مشـتاقان  قلـوب 

چشـمان معانـدان شـده اسـت. 

شناخت پایانی 
حـال کـه تهدیـدات و آسـیب های موجـود 
مورد اشـاره قـرار گرفـت، بیـان فرصت های 
ارزشمند نظام رسـانه ای و تبلیغ هیئت های 
اهمیـت می بایـد.  پیـش  از  بیـش  مذهبـی 
»هیئت هـای  شـد،  گفتـه  کـه  همانگونـه 
حسـینی بـه عنـوان رسـانه های قدرتمندی 
هسـتند کـه بـا اتـکا بـه پیـام ارزشـمند و 
اصولـی فرهنـگ عاشـورایی، تجلـی قـدرت 
مبلغـان  و  بیـت  اهـل  پیـروان  عمومـی 
واقعـی اندیشـه انسـانی و الهـی مکتـب اهل 
بیـت علیهـم السـالم انـد«. از ایـن رو همـه 
تالش هـا بایـد بـر رفـع آسـیب های مذکـور 
اسـتوار گردیـده تـا پیـام دیـن بـا قدرتـی 
افـزون تـر به بشـریت انتقـال یابد. از سـویی 
دیگـر نـوع روایت مـا از کارکردهـای تبلیغی 
دیـن می توانـد موجبـات افزایـش بصیرت و 

آگاهـی مذهبـی جامعـه را فراهـم نمایـد. 

پی نوشت :
1. جامعـه شناسـی هیئت هـای مذهبـی و آیین هـای 
و  هویتـی  سـاختارهای  مطالعـه  بـه  سـوگواری 
کارکردهـای اجتماعـی تجمعـات دینـی می پردازنـد. 
فاعلـی ؛ حسـین. مطالعـه مـوردی جامعـه شناسـی 

 1389 مـرداد  دینـی   آیین هـای 
2. مسـعودی ؛ امیر. معناشناسـی نظام ارزشـی عاشورا. 

مرکـز مطالعات دینی  اردیبهشـت 1385
3. حسـینی ؛ فاطمـه. نقـش مـردم در پایایـی فرهنگ 

عـزای حسـینی. مهر1379 
4. سـعیدی ؛ حمیـد. تاثیـر فرهنـگ سیاسـی قیـام 
حسـینی بـر شـکل گیـری امـواج بیـدای اسـالمی در 
 1391 آذر  سیاسـی.  پژوهش هـای  مرکـز  منطقـه. 

5. حسـینی ؛ فاطمـه. نقـش مـردم در پایایـی فرهنگ 
عـزای حسـینی. مهر1379

منفـی  مـوج  محتـوای  تحلیـل  فاضـل.  ؛  نیـری   .6
رسـانه های بیگانـه در تحلیـل و طبقـه بنـدی اقسـام 
تجمعـات عـزاداری شـیعیان. گـروه مطالعـات دیـن و 

آبـان 1392 فرهنـگ مهرآفـاق  
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ــد  ــه دی ــالف زاوی ــا اخت ــا و باره شــاید باره
نســبت  خارجــی  و  داخلــی  رســانه های 
بــه پدیــده ای یکســان را دیــده باشــید. 
یکــی از هــزاران مثــال موجــود در ایــن 
زمینــه، برداشــت هایی اســت کــه ایــن 
امــام  عــزاداری  ماهیــت  از  رســانه ها 
ــا  ــد. داخلی ه ــالم( دارن ــین )علیه الس حس
نشــان  را  عــزاداری  پرشــور  دســته های 
ــل قبــول در  ــن قاب ــا موازی می دهنــد کــه ب
 حــال اقامه عزای ســاالر شــهیدان هســتند و 
منفــی  نقــاط  صرفــا  کــه  خارجی هــا 
تصویــر  بــه  را  پدیــده  ایــن  تاریــک  و 
تفــاوت  ایــن  علــت  امــا  می کشــند. 

؟ چیســت
خیلی هــا پخــش اخبــار مربــوط بــه محــرم 
ــان  ــی زب ــانه های فارس ــط رس ــر توس و صف
خارجــی را نشــانه راســتگو بــودن ایــن 
وقتــی  می گوینــد  می داننــد.  رســانه ها 
رســانه ای کــه بــا دیــن مخالــف اســت 
واقعیــت را پذیرفتــه و حاضــر شــده عزاداری 
شــیعیان بــرای امــام حســین)علیه الســالم( 

را بــه تصویــر بکشــد آن رســانه راستگوســت 
ــا  ــه دقیق ــرد. نکت ــاد ک ــه آن اعتم ــد ب و بای
ــر  ــانه حاض ــک رس ــا ی ــت؛ آی ــن جاس همی
فعالیــت  منافعــش  برخــالف  می شــود 
کنــد؟ از دو مقدمــه زیــر بــرای پاســخگویی 

ــن ســوال اســتفاده خواهــد شــد. ــه ای ب
1- رســانه ها بــه افزایــش ســطح آگاهی هــا 
و اطالعــات جامعــه هدفشــان در پــی القــای 
ــا  ــه ب ــتند بلک ــردن« نیس ــر ک ــه فک »چگون
برجســته ســازی نقاطــی از یــک ماجــرا کــه 
ــکار  ــه اف ــازگار اســت ب ــع شــان س ــا مناف ب
ــری  ــه تعبی ــد و ب ــت می دهن ــی جه عموم
ــاره آن  ــردن« درب ــر ک ــه فک ــه چ ــر »ب دیگ

ــد.  ــا می کنن ــا الق ــه آن ه ــرا را، ب ماج
2-تکنیــک دیگــری کــه ایــن رســانه ها 
رســانه ای  بازنمایــی  می برنــد  کار  بــه 
ــت  ــده اس ــک پدی ــود از ی ــر خ ــورد نظ م
ــروه نســبت هایی  ــک گ ــه ی ــه طــی آن ب ک
داده می شــود و ایــن نســبت ها آن قــدر 
ــان  ــه ها در اذه ــا کلیش ــوند ت ــرار می ش تک
عــزاران  مثــال  بگیــرد.  شــکل  عمومــی 

سید علی حسینی 

عزاداری در قاب رسانه های خارجی

برجسته سازی حاشیه ها برای دیده نشدن متن
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ــه  ــوند ک ــی می ش ــانی معرف ــینی کس حس
بــرای تفریــح و تفــرج بــه مراســم کوچه هــا 
محتــوای  از  یــا  آمده انــد  خیابان هــا  و 
بــه  و  قیــام عاشــورا فاصلــه گرفته انــد 
دنبــال انجــام یــک ســری حــرکات عرفــی 
مثــل نــذری دادن، ســینه زدن و... هســتند.

ــار  ــه اخب ــن مقدمــات ب ــا ای حــال بیاییــد ب
مرتبــط بــا عاشــورا در ایــن رســانه ها نــگاه 

کنیــم.

خـط خبری که امسـال توسـط آن هـا دنبال 
می شـد حاوی چنـد محور اساسـی بود:

1-بـزرگ نمایـی زوایای کـم اهمیت و 
سازی حاشـیه 

صـوت،  دسـتگاه  کرایـه  و  بیـرق  قیمـت 
مسـموم بـودن غذاهـای نـذری، حضـور بی 
 ... و  حجـاب در خیابان هـا در روز عاشـورا 
در چشـم ایـن رسـانه ها از حماسـه بـزرگ 
بـه  کـه  می نمـوده  تـر  پراهمیـت  عاشـورا 

پرداخته انـد. آن هـا 

بـه  غیرواقعـی  نسـبت های  2-دادن 
ن شـیعیا

ــیعیان  ــانه ها، ش ــن رس ــری ای ــاب تصوی  ق
را کســانی نشــان می دهــد کــه غالبــا نمــاز 
بایــد  کــه دل  معتقدنــد  و  نمی خواننــد 
پــاک باشــد. در برنامه هــای ویــژه ایــن 
ــه  ــیعیان ب ــه ش ــد ک ــد می کنن ــام تاکی ای
ــتند و  ــاتی هس ــی و احساس ــدت خرافات ش
ــد. ــان نمی آی ــم بدش ــی ه ــه پراکن از تفرق

ــزاداران و  ــن ع ــالف بی ــود اخت 3-وج
ــت حكوم

بــه  گزارش هایــی  بــا  رســانه ها  ایــن   
ــزاداراری  ــه ع ــد ک ــن بودن ــای ای ــال الق دنب
ــا  ــرل علم ــین)ع( از کنت ــام حس ــرای ام ب
و حکومــت خــارج و مملــو از انحرافــات 
در  اســت.  شــده  جدیــد  بدعت هــای  و 
ــه  ــوش ب ــیعیان گ ــب ش ــه اغل ــی ک صورت
ــتند  ــد هس ــع تقلی ــت و مراج ــان والی فرم
و از کارهایــی کــه موجــب وهــن دیــن 

می کننــد. اجتنــاب  می شــوند 
در واقــع بایــد چنــد ســئوال مهــم را پرســید 
و بــرای آن هــا بــه دنبــال پاســخ بــود. اگــر 
ــرا از  ــتند چ ــتگو هس ــانه ها راس ــن رس ای
ــالم(  ــین)علیه الس ــام حس ــام ام ــداف قی اه
چیــزی نمی گوینــد؟ چــرا بــه فلســفه 
ــرای ســید و ســاالر شــهیدان  ــزا ب ــه ع اقام
 250 مســمومیت  آیــا  نمی پردازنــد؟ 
ــذری در  ــت ن ــوردن آبگوش ــس از خ ــر پ نف
ــزه ای  ــا انگی ــت ی ــر اس ــم ت ــوس مه چال
ــه  ــیعه ب ــه ش ــن هم ــده ای ــث ش ــه باع ک
ــه  ــرا ب ــه آن ماج ــد؟ )البت ــا بیاین خیابان ه
ــت  ــانه اهمی ــک رس ــرای ی ــود ب ــدازه خ ان
دارد امــا نــه تــا آن جــا کــه محــور تخریــب 

ــد( ــگ باش ــن فرهن ای

برخـی پخـش اخبـار و برنامـه های 
مربـوط بـه محـرم و صفـر توسـط 
رسـانه هـای فارسـی زبـان خارجی 
آنـان  هـای  مخالفـت  وجـود  بـا  را 
راسـتگو  نشـانه  فرهنـگ،  ایـن  بـا 
بـودن ایـن رسـانه هـا مـی داننـد. 
بایـد پرسـید آیـا یک رسـانه حاضر 
فعالیت  منافعـش  می شـود برخاف 

کنـد؟ پـس مسـاله چیسـت؟
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ـــواره  ـــادی، هم ـــی- اعتق ـــم تاریخ ـــع مه وقای
در معـــرض خطـــر انحـــراف قـــرار دارنـــد. 
ـــن  ـــترش ای ـــه گس ـــه ب ـــی ک ـــی از عوامل یک
ـــن  ـــه دام ـــی جامع ـــات در افکارعموم انحراف
ــی  ــت. در بازخوانـ ــایعات اسـ ــد، شـ می زنـ
تاریخی-اجتماعـــی  بـــزرگ  نهضـــت 
ــاهده  ــالم( مشـ ــین)علیه السـ ــام حسـ  امـ
می کنیـــم کـــه شـــایعات مدیریـــت شـــده 
چگونـــه افـــکار جامعـــه را تحـــت تاثیـــر 
ـــیده  ـــراف کش ـــه انح ـــت ب ـــرار داد و حقیق ق
ـــدا  ـــول خ ـــر رس ـــه پس ـــی ک ـــا جای ـــد، ت ش
ــراف ناشـــی از جهـــل  قربانـــی ایـــن انحـ

ـــد. ـــردم ش م
ـــرن،  ـــارده ق ـــت چه ـــس از گذش ـــروز، پ و ام
ـــازی،  ـــبکه های مج ـــایعات در ش ـــور ش حض
ــای مختلـــف ایـــن رویـــداد  ــاره زوایـ دربـ
نخبـــگان  تاریخی-اجتماعـــی،  بـــزرگ 
جامعـــه و اصحـــاب رســـانه را بـــه مقابلـــه 
 بـــا ایـــن بحـــران رسانه ای)شـــایعه( و 
ـــی  ـــر و ظلم ـــی دیگ ـــری انحراف ـــکل گی ش
ــخ،  ــه تاریـ ــوم همیشـ ــر مظلـ ــاره بـ دوبـ

الحســـین)علیه  اباعبـــدالل  حضـــرت 
می خوانـــد. فـــرا  الســـالم( 

ــه  ــوان بـ ــر می تـ ــد منظـ ــا از چنـ اساسـ
ــت: ــایعات پرداخـ ــل شـ تحلیـ
-خاستگاه و منشاء شایعات 

-اهمیت آن ها با توجه به میزان تاثیر 
گذاری بر جامعه

-میزان گستردگی و شیوع آن ها به 
لحاظ کمی

بـــا بررســـی شـــایعات منتشـــر شـــده در 
شـــبکه های مجـــازی در ایـــام محـــرم، 
ــته در  ــد دسـ ــا را در چنـ ــوان آن هـ می تـ

نظـــر گرفـــت :
شـــایعات بـــدون خاســـتگاه مشـــخص، 
ــد  ــترده، ماننـ ــی گسـ ــت ولـ ــم اهمیـ کـ
شـــایعه هدفمنـــد بـــودن بـــه روزرســـانی 
ـــه  ـــورا ب ـــز در روز عاش ـــش آو کلن ـــازی کل ب
منظـــور برجســـته ســـازی یـــک رویـــداد 
ـــرار دادن  ـــر ق ـــت تاثی ـــورا و تح در روز عاش

ایـــن روز.

هدی عطایی علیزاده

گونه شناسی و روش های مواجهه با شایعات مرتبط با نهضت حسینی در فضای مجازی

شبهات و شایعات مجازی در محرم
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ایـــن شـــایعه بـــه علـــت ســـطحی بـــودن 
ــاء هیـــچ انحرافـــی  بیـــش از حـــد، منشـ
ــار  ــد انتشـ ــد، هرچنـ ــر نمی رسـ ــه نظـ بـ
گســـترده و ســـریع آن در شـــبکه های 
موبایلـــی،        گروه هـــای  و  اجتماعـــی 
فراوانـــی  دهنـــده  نشـــان  می توانـــد 
ـــن  ـــر ای ـــطحی نگ ـــی و س ـــران احساس کارب
ــود  ــای خـ ــه در جـ ــد کـ ــبکه ها باشـ شـ

ــت. ــل اسـ ــل تامـ قابـ
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــایعاتی اس ـــته دوم، ش دس
عقیدتـــی  و  فرهنگـــی  جریان هـــای 
ــد  ــای مختلف،تولیـ ــا انگیزه هـ ــف بـ مخالـ

و منتشـــر می شـــود.
شـــایعات،                  از  دســـته  ایـــن  بـــرای 
می تـــوان خاســـتگاه های مختلفـــی در 

نظـــر گرفـــت.
برخـــی از ایـــن شـــبهات و شـــایعات از 
ســـوی مخالفـــان مذهـــب تشـــیع ماننـــد 
ـــف  ـــا تحری ـــه ب ـــود ک ـــرح می ش ـــت ط وهابی
ـــام  ـــام ام ـــزه قی ـــل و انگی ـــخ، عل ـــکار تاری آش
حســـین)علیه الســـالم( را بـــه شـــکل های 
ــت  ــه دسـ ــرای بـ ــگ بـ ــف، از جنـ مختلـ
ــخیف  ــایعه سـ ــا شـ ــت تـ ــن خالفـ گرفتـ
جنـــگ قبیلـــه ای و مســـاله عشـــقی و 

غیـــره مطـــرح می کننـــد. 
در واقـــع طراحـــان ایـــن شـــبهات، اصـــل 
هـــدف        را  عاشـــورا  نهضـــت  و  قیـــام 
ــه  ــتند کـ ــدد آن هسـ ــد و در صـ گرفته انـ
ــکار  ــات آشـ ــب و تحریفـ ــر اکاذیـ ــا نشـ بـ
تاریخـــی، حرکـــت امـــام حســـین)علیه الســـالم( 
را از ســـطح یـــک قیـــام عظیـــم انقالبـــی 
ـــدرت  ـــاده ق ـــگ س ـــک جن ـــه ی ـــدی، ب توحی
طلبانـــه بـــا اغـــراض شـــخصی تنـــزل 
دهنـــد و بدیـــن گونـــه بـــه زعـــم خـــود 
ـــن  ـــد. در ای ـــت بکاهن ـــن نهض ـــت ای از قداس

ــه  ــات فرهنگـــی کـ ــایر جریانـ ــان، سـ میـ
ـــیع  ـــب تش ـــا مکت ـــی ب ـــاد عقیدت ـــا عن لزوم
ــکوالر،  ــای سـ ــد جریان هـ ــد، ماننـ ندارنـ
ـــاور  ـــه از ب ـــترکی ک ـــع مش ـــت مناف ـــه جه ب
ـــبهاتی  ـــن ش ـــار چنی ـــده از انتش ـــل ش حاص
در بدنـــه جامعـــه کســـب می کننـــد، بـــر 

ــد. ــایعات می کوبنـ ــن شـ ــل ایـ طبـ
ایـــن جریان هـــای فرهنگـــی کـــه غالبـــا 
ریشـــه در مکتـــب عقـــل گرایـــی دارنـــد، 
عـــالوه بـــر همـــکاری در انتشـــار برخـــی 
ـــر  ـــالش در تغیی ـــا ت ـــی، ب ـــایعات عقیدت ش
روش پاسداشـــت نهضـــت حســـینی، بـــه 
ــنتی  ــزاداری سـ ــای عـ ــاد از روش هـ انتقـ
جایگزینـــی  روش هـــای  و  پرداختـــه 
بـــرای بزرگداشـــت ایـــن ایـــام پیشـــنهاد          
ــان و  ــره مداحـ ــب چهـ ــد. تخریـ می کننـ
مطـــرح کـــردن هزینه هـــای عـــزاداری 
ـــا  ـــن هزینه ه ـــرف ای ـــنهاد ص ـــنتی و پیش س
ـــتانه  ـــان دوس ـــه انس ـــور خیری ـــایر ام در س
و اشـــاره بـــه برخـــی ناهنجاری هـــای 
اخالقـــی کـــه توســـط برخـــی افـــراد 
انجـــام  عـــزاداری  هیئت هـــای   و 
می شـــود، مصادیقـــی از ایـــن قبیـــل 
شـــایعات و برخـــی شـــبهات هســـتند.

مخاطـــب ایـــن شـــایعات و در واقـــع 
مروجیـــن آن، بدنـــه مـــدرن و یـــا حتـــی 
و  نوجوانـــان  نیـــز  و  جامعـــه  ســـنتی 
ــی  ــه کافـ ــه از مطالعـ ــوده کـ ــی بـ جوانانـ
ـــق  ـــش عمی ـــک بین ـــه ی ـــیدن ب ـــرای رس ب
و معقـــول نســـبت بـــه قیـــام عظیـــم 
شـــور  لـــزوم  فلســـفه  و  سیدالشـــهدا 
حســـینی در کنـــار کســـب شـــعور و 
ــل در  ــل از تامـ ــی حاصـ ــث معرفتـ مباحـ

بوده انـــد. قیـــام حضـــرت، محـــروم 
برخـــی از مهـــم تریـــن تکنیک هـــای 
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ــن  ــار چنیـ ــرای انتشـ ــه بـ ــانه ای کـ رسـ
ــایعاتی اســـتفاده می شـــوند،عبارتند از: شـ

- ســـاختار ظاهـــرا منطقـــی پیام هـــا، 
ـــوع  ـــه موض ـــه ب ـــدون مقدم ـــاه و ب ورود کوت
و پـــردازش ســـریع آن، بـــه طـــوری کـــه 
ــاله را از  ــل مسـ ــق و تحلیـ ــت تعمـ فرصـ

مخاطـــب می گیـــرد.

- ادبیـــات ســـاده و عامـــه پســـند همـــراه 
ــایر  ــی و سـ ــل گرایـ ــر عقـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
تاثیـــر  و  روشـــنفکری  ژســـت های 
گـــذاری بـــر احساســـات و برانگیختـــن 
ـــش  ـــه چال ـــب و ب ـــئولیت مخاط ـــس مس ح
ــی ارزشـــی  ــا در مبانـ ــیدن اولویت هـ کشـ
ـــا  ـــی ارزش ه ـــه جایگزین ـــزار مغلط ـــا اب و ب
-مطالعـــه بـــه جـــای ســـینه زنـــی و یـــا 
ـــش  ـــای پخ ـــه ج ـــان ب ـــه محروم ـــک ب کم

ــذری و ....- نـ
- ارائـــه مصادیـــق عینـــی مویـــد مطلـــب 
ـــات  ـــه روای ـــی ارائ ـــس و حت ـــک عک ـــا کم ب
ــدوش  ــرات مخـ ــر خاطـ ــر و ذکـ غیرمعتبـ
بـــزرگان بـــا تفاســـیر نادرســـت کـــه بـــه 

ـــب  ـــتر مطل ـــذاری بیش ـــری و تاثیرگ باورپذی
کمـــک می کنـــد.

ــایعات  ــری از شـ ــته دیگـ ــل، دسـ در مقابـ
ـــزاداری  ـــنت ع ـــف س ـــر تحری ـــالوه ب ـــه ع ک
ـــالم  ـــه اس ـــه زدن ب ـــن و ضرب ـــن دی ـــه وه ب
ـــب  ـــان مذاه ـــی می ـــه افکن ـــق تفرق از طری
اســـالمی منجـــر می شـــوند، از ســـوی 
برخـــی جریان هـــای افراطـــی شـــیعه 
ـــات  ـــه تبلیغ ـــوند ک ـــج می ش ـــر و تروی منتش
ـــی  ـــزاداری همچـــون قمه زن ـــواع خـــاص ع ان
و یـــا تاکیـــد افراطـــی بـــر لعـــن برخـــی 
ـــتند. ـــروه هس ـــن گ ـــق ای ـــه از مصادی صحاب
ـــوال  ـــازی معم ـــایعات در فضـــای مج ـــن ش ای
ــرات  ــر خاطـ ــا پیوســـت روایـــات و ذکـ بـ
برخـــی بـــزرگان بـــدون در نظـــر گرفتـــن 
ــواب«  ــر »ثـ ــوده و بـ ــرایط زمانـــی- بـ شـ
ــا تاکیـــد ویـــژه می شـــود. ــار آن هـ انتشـ

و دســـته ســـوم کـــه غالبـــا از ســـوی 
جریان هـــای سیاســـی مختلـــف و بـــا 
هـــدف بهـــره بـــرداری از قیـــام امـــام 
حســـین)علیه الســـالم( بـــه نفـــع جنـــاح 

مطبـــوع خـــود تولیـــد می شـــود.
ــاید  ــه شـ ــایعات را کـ ــت از شـ ــن دسـ ایـ
ـــی  بتـــوان نوعـــی تحریـــف تاریخـــی و عقیدت
ـــر  ـــی محدودت ـــد، خیل ـــورا نامی ـــه عاش واقع
بـــوده و تنهـــا در گروه هـــا و محافـــل 
خـــاص سیاســـی مطـــرح می شـــوند و 
اگرچـــه در ابتـــدا گســـترش چندانـــی در 
متـــن جامعـــه ندارنـــد، امـــا از آنجـــا کـــه 
ــرار  ــدف قـ ــت را هـ ــت نهضـ ــل ماهیـ اصـ
داده انـــد، در بســـتر زمـــان می تواننـــد 

بســـیار تاثیرگـــذار و خطرنـــاک باشـــند.
یـــا  شـــایعات  چنیـــن  بـــارز  نمونـــه 
شـــبهات، بحـــث مذاکـــره و دســـت دادن 
یـــا نـــدادن امـــام حســـین)علیه الســـالم( 

ـــانه ای  ـــواد رس ـــوزش س ـــش آم نق
ــخیص  ــی و تشـ ــدرت بررسـ و قـ
ـــار  ـــت در انتش ـــق و دق ـــار موث اخب
ـــامت  ـــی، در س ـــای دریافت ـــام ه پی
و بهداشـــت عمومـــی فضـــای 
ـــت ـــت اس ـــیار پراهمی ـــازی بس مج
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ـــاری      ـــال ج ـــه در س ـــود ک ـــعد ب ـــر س ـــا عم ب
پررنـــگ تـــر از همیشـــه مطـــرح شـــد.

در حقیقـــت طراحـــان ایـــن دســـته از 
ــدم  ــتفاده از عـ ــوء اسـ ــا سـ ــایعات، بـ شـ
ـــورد موضـــوع  ـــق مخاطـــب در م اطـــالع دقی
ــخ،  ــی از تاریـ ــاب گزینشـــی بخشـ و انتخـ
ـــیر  ـــا تفس ـــه و ی ـــک واقع ـــت ی ـــل نادرس نق
ـــود را  ـــب خ ـــرا، مطل ـــک ماج ـــت از ی نادرس
ارائـــه و ترویـــج می کننـــد و می کوشـــند 
ـــاله  ـــران، مس ـــروز ای ـــی ام ـــای سیاس در فض
تحریم هـــا و بحـــث مذاکـــره بـــا آمریـــکا 
ـــاح  ـــع جن ـــه نف ـــون و ب ـــرق گوناگ ـــه ط را ب
سیاســـی مطبـــوع خـــود، بـــا نهضـــت 
حســـینی پیونـــد زده، بـــا اســـتفاده از 
ـــی  ـــال و همراه ـــر مصـــداق، مث ـــک ذک تکنی
ـــدن  ـــق نمایان ـــرای موث ـــدرک، ب ـــند و م س
مطلـــب خـــود و باورپذیـــر کـــردن آن 
ـــی        ـــه تاریخ ـــن واقع ـــان، از ای ـــرای مخاطب ب

بهـــره بـــرداری کننـــد.
ایـــن شـــایعات معمـــوال در یـــک محفـــل 
منبـــر و ســـخنرانی مطـــرح شـــده و بـــه 
ــق  ــازی از طریـ ــای مجـ ــرعت در فضـ سـ
ســـایت های خبـــری حامـــی آن جریـــان 
گروه هـــای  در  ســـپس  و  سیاســـی 
سیاســـی شـــبکه های اجتماعـــی منتشـــر            

. ند شـــو می 
ـــوالت  ـــن مق ـــه ای ـــوان ب ـــگاه می ت ـــا دو ن ب

ـــت:  نگریس

- نـــگاه مثبـــت اندیشـــانه، بـــه 
ــب و  ــک مطلـ ــنیدن یـ ــه شـ ــوری کـ طـ
مســـاله جدیـــد در مـــورد نهضـــت امـــام 

ــو  ــای گفتگـ ــین)علیه الســـالم(، فضـ حسـ
ایـــن  تامـــل و مطالعـــه بیشـــتر در  و 
زمینـــه را فراهـــم کـــرده، باعـــث روشـــن 
 شـــدن ابعـــاد بیشـــتری از ایـــن حرکـــت 
آرمـــان گرایانـــه توحیـــدی می گـــردد، 
ـــایعه  ـــه ش ـــی اســـت ک ـــن در صورت ـــه ای البت
ـــه  ـــرح و ب ـــه مط ـــگان جامع ـــطح نخب در س

ـــود. ـــی ش ـــت بررس دق

ـــایعه  ـــه ش ـــی ک ـــی، در حالت ـــگاه منف - ن
ـــدن  ـــن ش ـــق و روش ـــی دقی ـــش از بررس پی
حقیقـــت امـــر، در بدنـــه جامعـــه منتشـــر 
اقدامـــات  نیـــز  آن  از  پـــس  و  شـــده 
ـــن  ـــتای تبیی ـــنگرانه در راس ـــانه ای روش رس
ـــه  ـــرد ک ـــی آن، صـــورت نگی و راســـتی آزمای
ایـــن مســـاله در طـــول زمـــان می توانـــد 
ـــع  ـــن وقای ـــم تری ـــی از مه ـــف یک ـــه تحری ب
ـــر  ـــری منج ـــدن بش ـــادی تم ـــی اعتق تاریخ
شـــود.به نظـــر می رســـد مطمئـــن تریـــن 
ــبهات و  ــار شـ ــا انتشـ ــه بـ روش در مقابلـ
ـــائل  ـــورد مس ـــوص در م ـــه خص ـــایعات ب ش
ـــام  ـــی همچـــون نهضـــت و قی ـــق عقیدت عمی
ـــنگری و  ـــالم(، روش ـــین)علیه الس ـــام حس ام
ـــی  ـــواد عموم ـــالی س ـــی بخشـــی و اعت آگاه

ــد. ــه می باشـ جامعـ
بــه عــالوه، نقــش آمــوزش ســواد رســانه ای 
و قــدرت بررســی و تشــخیص اخبــار موثــق 
و دقــت در انتشــار پیام هــای دریافتــی، 
در ســالمت و بهداشــت عمومــی فضــای 
مجــازی کــه تاثیــر مســتقیمی بــر فرهنــگ 
و باورهــا و ارزش هــای جامعــه دارد، بســیار 

پراهمیــت  می نمایــد.
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ــاده  ــی از سـ ــرداری یکـ ــروزه تصویربـ امـ
ـــت.  ـــده اس ـــگان ش ـــرای هم ـــا ب ـــن کاره تری
شـــبکه های اجتماعـــی و ســـرویس های 
اشـــتراک ویدیـــو نیـــز ایـــن بســـتر را 
فراهـــم کرده انـــد کـــه هریـــک از کابـــران 
ویدیوهـــای خـــود را بـــه ســـهولت در 
ـــی  ـــا نگاه ـــد. ب ـــرار ده ـــران ق ـــار دیگ اختی
بـــه ســـرویس های اشـــتراک ویدیـــو، 
ـــورای  ـــوعا و عاش ـــن آن تاس ـــرم و در بط مح
ــای  ــن در فضـ ــز دوربیـ ــینی را از لنـ حسـ
ایـــن  می کنیـــم.  بررســـی  مجـــازی 
ـــه در  ـــا نشـــان خواهـــد داد ک ـــه م بررســـی ب
ـــری  ـــه تصوی ـــی چ ـــوای ویدیوی ـــش محت بخ
ـــلمانان  ـــان مس ـــه مخاطب ـــم ب ـــن مفاهی از ای

ــود. ــه می شـ ــلمان ارائـ ــر مسـ و غیـ
ـــارات  ـــش آپ ـــه بخ ـــود را در س ـــی خ بررس
بـــه عنـــوان ســـرویس اشـــتراک ویدیـــوی 
ایرانـــی، یوتیـــوب بـــه عنـــوان ســـرویس 
و  المللـــی  بیـــن  ویدیـــوی  اشـــتراک 

ــو  ــوگل و یاهـ ــتجوی گـ ــای جسـ موتورهـ
می دهیـــم. انجـــام 

آپارات و تالش برای ارایه محتوای اصیل
در ایـــن ســـرویس اشـــتراک ویدیـــو بـــه 
ـــج  ـــودن، در نتای ـــی ب ـــی و فارس ـــل ایران دلی
جســـتجوی کلمـــات فارســـی و انگلیســـی 
ــاوت  ــورا تفـ ــرم و عاشـ ــا محـ ــط بـ مرتبـ
خاصـــی دیـــده نمی شـــود و ترتیـــب 
ـــن  ـــج جســـتجو براســـاس آخری ـــش نتای نمای
ویدیوهـــای بارگـــذاری شـــده  می باشـــد 
ـــب  ـــه ترتی ـــانی ب ـــت انس ـــارغ از دخال ـــه ف ک

نتایـــج نمایـــش داده می شـــود.
نکتـــه قابـــل توجـــه در ســـایت آپـــارات، 
ـــض  ـــوی متناق ـــه ویدی ـــود هرگون ـــدم وج ع
ـــی  ـــه زن ـــد قم ـــینی مانن ـــگ حس ـــا فرهن ب
اســـت کـــه ایـــن نشـــان از پروتکل هـــای 
ایـــن ســـایت جهـــت ارایـــه محتـــوای 
اصیـــل اســـت. ایـــن ســـایت اینگونـــه 

رضا رسولی ترشیزی

بررسی بازنمایی ویدیویی محرم در فضای مجازی

آپارات و یوتیوب چه تصویری از فرهنگ حسینی ارایه می کنند؟
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ـــران  ـــترس کارب ـــذف و از دس ـــا را ح ویدیوه
خـــارج می ســـازد. حتـــی در جســـتجوی 
ـــده  ـــه ش ـــج ارای ـــی« نتای ـــه زن ـــه »قم کلم
ـــوده  ـــی ب ـــه زن ـــوی قم ـــه ویدی ـــد هرگون فاق
ـــوع را  ـــن موض ـــا ای ـــط ب ـــای مرتب و ویدیوه

ارایـــه می دهـــد.

یک بام و دو هوای یوتیوب
پروتکل هـــای یوتیـــوب بـــه عنـــوان یـــک 
ـــی و  ـــرا مل ـــوی ف ـــتراک ویدی ـــرویس اش س
بیـــن المللـــی متفـــاوت از آپـــارات بـــوده 
و بـــا اینکـــه ایـــن ســـایت جهـــت دهـــی 
خـــاص خـــود را دارد ولـــی در ظاهـــر 
اشـــتراک  بـــه  بـــرای  آزادی  فضایـــی 
گـــذاری محتـــوا فراهـــم ســـاخته اســـت.

ـــو  ـــتراک ویدی ـــرویس اش ـــن س ـــی ای بررس
مصادیـــق  بـــا جســـتجوی  رابطـــه  در 
مرتبـــط بـــا محـــرم بـــه زبـــان فارســـی، 

نتایـــج کامـــال روال طبیعـــی و واقعـــی 
ــارات  ــود را دارد و نتایـــج حتـــی از آپـ خـ

بـــه واقعیـــت نزدیـــک تـــر اســـت.
ــان  ــه زبـ ــرویس بـ ــن سـ ــتجو در ایـ جسـ
ـــگ  ـــد فرهن ـــی ض ـــاوی نتایج ـــی ح انگلیس
واقعـــی  حالـــت  از  دور  و  حســـینی 
کلمـــه  جســـتجوی  می باشـــد.  خـــود 
ـــک  ـــی ی ـــه در ط ـــه 3 مرتب »Ashura« ک
ـــد  ـــان داد چن ـــت، نش ـــورت گرف ـــه ص هفت
ـــتجو  ـــج جس ـــن نتای ـــدار اولی ـــو پرچم ویدی
ـــی،  ـــه زن ـــو اول آن قم ـــه 3 ویدی ـــد ک بودن
ــخصی  ــخنرانی شـ ــورا و سـ ــارت عاشـ زیـ
ـــی از  ـــی جبرئیل)یک ـــد موس ـــام احم ـــه ن ب
ســـران داعـــش( بـــه زبـــان انگلیســـی در 

رابطـــه بـــا عاشـــورا بـــود.
ایـــن ســـرویس قانونـــی دارد کـــه ویدیوهـــای 
ـــوای خشـــونت و خـــون از روی  حـــاوی محت
آن پـــاک می شـــود و دسترســـی بـــه آن 
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ـــا  ـــه ب ـــی در رابط ـــت ول ـــر نیس ـــکان پذی ام
ــتند  ویدیوهایـــی کـــه ضـــد اســـالم هسـ
ایـــن قانـــون عملـــی نمی شـــود. بـــه 
طـــور کلـــی ایـــن نـــوع عملکـــرد وب 
ـــدی  ـــدم پایبن ـــانگر ع ـــوب نش ـــایت یوتی س

بـــه قوانیـــن صـــادره از طـــرف خـــود و 
ـــالمی  ـــایل اس ـــه مس ـــبت ب ـــرد او نس رویک

اســـت.

تصویر محرم در یاهو و گوگل 
ـــرم  ـــوع مح ـــا موض ـــا ب جســـتجوی ویدیوه
ـــق  ـــی از طری ـــان فارس ـــه زب ـــورا ب و عاش
موتورهـــای جســـتجوی گـــوگل و یاهـــو 
ـــت  ـــه واقعی ـــک ب ـــی و نزدی نتایجـــی طبیع
و هماننـــد جســـتجوی ایـــن کلمـــات در 

ـــراه دارد. ـــه هم ـــوب ب ـــارات و یوتی آپ
در   »Ashura« کلمـــه  جســـتجوی 
بخـــش جســـتجوی ویدیو هـــای ســـایت 

گـــوگل نتایجـــی خشـــن تـــر و ناخوشـــایندتر 
ـــوب  ـــایت یوتی ـــتجو در س ـــه جس ـــبت ب نس
بـــود، هرچنـــد اکثـــر نتایـــج جســـتجو در 
ـــایت  ـــه س ـــق ب ـــتجو متعل ـــور جس ـــن موت ای
یوتیـــوب اســـت. جســـتجو در بخـــش 
ویدیوهـــای موتـــور جســـتجوی یاهـــو 
بیانگـــر خالـــص تـــر بـــودن نتایـــج ایـــن 
موتـــور جســـتجو در ارایـــه نتایـــج بـــود و 
ـــی،  ـــه زن ـــد قم ـــی مانن ـــود ویدیوهای ـــا وج ب
ـــت  ـــه واقعی ـــوگل ب ـــه گ ـــبت ب ـــوا نس محت

نزدیـــک تـــر اســـت.

برای آینده وب چه برنامه ای داریم؟
ــر  ــورا در ابـ ــرم و عاشـ ــی محـ ــا بررسـ بـ
ـــه  ـــان ب ـــران و جه ـــازی ای ـــانه های مج رس

کـــه  دارد  قانونـــی  یوتیـــوب 
ویدیوهـــای حـــاوی محتـــوای 
را حـــذف  و خـــون  خشـــونت 
مـــی کنـــد ولـــی در رابطـــه بـــا 
ویدیوهایـــی کـــه ضـــد اســـام 
ــی  ــون عملـ ــن قانـ ــتند ایـ هسـ

ــود ــی شـ نمـ
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روشـــنی می تـــوان بـــه ســـخن مارشـــال 
مـــک لوهـــان کـــه »رســـانه قـــدرت 
ـــر  ـــی ب ـــه حت ـــی ک ـــرد. قدرت ـــی ب ـــت« پ اس
شـــناخت بشـــر از پدیده هـــا نیـــز تاثیـــر 
می گـــذارد. ویدیـــو بـــه عنـــوان گونـــه ای 
ـــب  ـــالش مخاط ـــن ت ـــه کمتری ـــوا ک از محت
را بـــرای درک مطلـــب برمی انگیـــزد راه 
ـــده وب  ـــر آین ـــلط ب ـــیر تس ـــود را در مس خ
پیـــدا می کنـــد و برخـــی از کارشناســـان 
ـــوای  ـــلطان محت ـــو س ـــه ویدی ـــد ک معتقدن

ـــد در  ـــر می رس ـــه نظ ـــت. ب ـــده وب اس آین
ایـــن میـــان اساســـی تریـــن روش بـــرای 
ـــر آن  ـــورد نظ ـــگ م ـــردن فرهن ـــی ک جهان
هـــم بـــا قرائتـــی صحیـــح، داشـــتن یـــک 
رســـانه مجـــازی بیـــن المللـــی می باشـــد 
کـــه مشـــمول تمـــام کاربـــران همـــه 
ــق  ــن طریـ ــا از ایـ ــود. تنهـ ــورها شـ کشـ
و  پدیده هـــا  می تـــوان  کـــه  اســـت 
ــه  ــتند بـ ــه هسـ ــه کـ ــا را آنگونـ رویدادهـ

دنیـــا معرفـــی کـــرد.
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ــه در  ــت ک ــه ای اس ــات زمان ــر ارتباط عص
بایــد تصمیــم گرفــت بــرای کــدام  آن 
و  کنیــم  تایــپ  1000کلمــه  مخاطــب 
ــان  ــن م ــز دوربی ــب را در لن ــدام مخاط ک
شــریک کنیــم. شــاخص هــر کــدام از ایــن                  
ــا  ــر ب ــاط موثرت ــراری ارتب ــا، برق انتخاب ه

مخاطــب اســت.
در دنیــای امــروز مــا کــه رســانه ها رســالت 
انتقــال مفاهیــم در حوزه هــای مختلــف 
ــاط  ــه ســازی ارتب ــد بهین ــر عهــده دارن را ب
ــا مخاطــب امــری مهــم اســت کــه مــورد  ب

ــرد. ــرار می گی ــگان ق ــه هم توج
ــان ها،  ــه انس ــه در زمین ــن نکت ــتن ای دانس
پیام هــای  همیشــگی  مخاطبــان  ایــن 
ــان  ــه انس ــد ک ــروری می نمای ــانه ای ض رس
ــری دارد.  ــی یادگی ــی توانای از دوران جنین
ــا  ــد ام ــخت باش ــان س ــاورش برایت ــاید ب ش
 Your Baby Today ــات ــق تحقیق طب
محققــان هلنــدی دریافتنــد کــه میــان 
حــس شــنوایی و توانایــی یادگیــری در 
ــن  ــت. در ای ــرار اس ــی برق ــودکان ارتباط ک

آزمایــش کــه بــر روی تعــدادی جنیــن 
ــن  ــات رســید کــه جنی ــه اثب انجــام شــد ب
شــنیدن  بــه  و  دارد  یادگیــری  توانایــی 
ــن  ــر ای ــد. ب ــان می ده ــش نش ــدا واکن ص
ــنیدن          ــن ش ــرای جنی ــدن و ب ــاس خوان اس
ــد در پیشــرفت  ــادر می توان خواندن هــای م
ــی  ــه زندگ ــال های اولی ــان در س ــز و زب مغ

ــد. ــد باش ــیار مفی بس
خوانــدن یــک فرآینــد فعــال ذهنــی اســت 
ــه عنــوان فرآینــدی تولیــدی  و نیــز از آن ب
ــاج  ــه احتی ــت ک ــود از آن جه ــاد می ش ی
ــه نوشــته  اســت خواننــده توجــه خــود را ب
ــد و اطالعــات و مهارت هــای  معطــوف نمای
آشــنایی قبلــی را در جهــت درک آنچــه 

ــرد. ــه کار گی نوشــته شــده اســت ب
ــاج  ــدن درســت، احتی ــه خوان ــی ک از آنجای
ــه  ــد ب ــن فرآین ــز و توجــه دارد ای ــه تمرک ب
ــد. ــک می کن ــه کم ــدرت حافظ ــش ق افزای

امــا پیــام متنــی کــدام دســته از مخاطبــان 
را نســبت بــه درک مفهــوم در حــال انتقــال 

ــد؟ ــز می کن عاج

فاطمه سهامی حصاری

بررسی تصویری عاشورا و اربعین حسینی

1000کلمه با تو حرف دارم!
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ــه  ــه آن توج ــر ب ــاید کمت ــه ش ــه ای ک نکت
می کنیــم اهمیــت زبــان و ســطح ســواد در 
درک پیــام متنــی اســت. بلــه ایــن حقیقــت 
از  بــا نوشــتن بخشــی  اســت کــه مــا 
مخاطبــان را کــه ســواد کافــی ندارنــد و نیــز 
ــا  ــان ب ــان را کــه همزب آن دســته از مخاطب
ــم داد! ــا نیســتند حتمــا از دســت خواهی م

اساســی تریــن ابــزار یادگیــری انســان 
 85 کــه  حــدی  بــه  می باشــد؛  دیــدن 
ــدن  ــق دی ــراد از طری ــری اف ــد یادگی درص
ــن  ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــرد. ت ــورت می گی ص
فکــر کــرده ایــد کــه یــک تصویــر چقــدر در 

ــت؟ ــر اس ــم موث ــال مفاهی انتق

روانشناســی مــدرن بــه ایــن واقعیــت دســت 
ــر  ــه تصوی ــی را ک ــه تأثیرات ــه اســت ک یافت
بــر ذهــن انســان می گــذارد قابــل مقایســه 

بــا هیــچ گفتــار و کالمــی نیســت.
ــن،  ــذاب تری ــات ج ــار اطالع ــر انفج در عص
ماندگارتریــن  و  کارآمدتریــن  مؤثرتریــن، 
شــیوه بیــان و ارائــه اطالعــات بــه مخاطبــان 
تصویــر اســت. جهــان امــروز را جهــان 
ــی  ــن جهان ــد، در چنی ــز می نامن ــر نی تصوی
طبیعــی می نمایــد کــه هــر تصویــر معــادل 
ــا حتــی پنــج هــزار کلمــه  هــزار کلمــه و ت

ــد. ــته باش ــا داش ــال معن انتق

قابــل  روزانــه قســمت  کــه  مخاطبانــی 
ــبکه های  ــه ش ــود را ب ــت خ ــی از وق توجه
اجتماعــی اختصــاص می دهنــد یکــی از 
ــت  ــرای اکثری ــن حضــور ب دســتاوردهای ای
شــان کــم حوصلگــی در دریافــت پیام هــا و 
خوانــدن محتواهــای دریافتــی اســت. پــس 
جــای هیــچ شــکی نیســت کــه ایــن دســته 
از مخاطبــان بــه پیام هــای تصویــری توجــه 

ــد. ــان می دهن ــتری نش بیش
و  قدرتمندتریــن  اجتماعــی  شــبکه های 
ــال  ــت انتق ــزار جه ــن اب ــترس تری در دس
ــه  ــف هســتند. ب ــم مختل ــات و مفاهی اطالع
ــت  ــزار در جه ــن اب ــوان از ای ــادگی می ت س
ــم  ــه از چش ــی ک ــگ و حقایق ــار فرهن انتش

ــرد. ــتفاده ک ــت اس ــده اس ــردم دور مان م
شــبکه های  میــان  در  کــه  اینســتاگرام 
ابــزار  تریــن  ســاده  موجــود  مجــازِی 
برقــراری ارتبــاط اســت دارای بیشــترین 
ــی  ــانه اجتماع ــا رس رشــد می باشــد و اتفاق
مبتنــی بــر عکــس نیــز هســت کــه بــا توجه 
بــه همگانــی شــدن آن می تــوان بــه راحتــی 
مفاهیــم مــورد نظــر را جلــوی دیــدگان چند 
ــر اینســتاگرامی و مــورد  صــد میلیــون کارب
قضــاوت مردمــان اینســتاگرامی ســر تــا ســر 

ــرار داد. ــان ق جه
کاربــر  میلیــون  چهارصــد  از  بیــش 
اینســتاگرامی در سراســر جهــان وجــود 
ــون  ــر 55 میلی ــغ ب ــه بال ــه روزان ــد ک دارن
موجودیــت  بزرگتریــن  ایــن  در  عکــس 
جهــان، بــه ادعای کویــن سیستروم)ســازنده 

می کننــد. منتشــر  اینســتاگرام( 
یکــی از عوامــل محبوبیــت اینســتاگرام 
ــما  ــد. ش ــری می باش ــط کارب ــادگی راب س
بــرای فرســتادن پیــام بــه دیگــران در 
ــواد  ــه س ــاج ب ــان احتی ــه از جه ــر گوش ه
ــی  ــه راحت ــد و ب ــی نداری ــی خاص ــا توانای ی
ــا  ــی ب ــود را حت ــای خ ــد عکس ه می توانی

اطاعـــات  انفجـــار  عصـــر  در 
مؤثرتریـــن،  جذاب تریـــن، 
کارآمدتریـــن و ماندگارتریـــن شـــیوه 
ــه  ــات بـ ــه اطاعـ ــان و ارائـ بیـ
ـــان  ـــت. جه ـــر اس ـــان تصوی مخاطب
ــز  ــر نیـ ــان تصویـ ــروز را جهـ امـ

منـــد نا می 
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ــر  ــف در سراس ــای مختل ــان زبان ه مخاطب
تنهــا  و  بگذاریــد  اشــتراک  بــه  جهــان 
مناســب  هشــتگ)#(  انتخــاب  نیازتــان 

ــت. اس
در  جســتجو  قابلیت هــای  از  یکــی 
ــتگ  ــاس هش ــر اس ــتجو ب ــتاگرام جس اینس
می باشــد کــه بدیــن طریــق شــما کافیســت 
فقــط هشــتگ مرتبــط بــا موضوعــی را 
ــپس آن  ــد و س ــدس بزنی ــا ح ــد و ی بدانی
موضــوع را متعلــق بــه هــر کشــور و زبــان و 
فرهنگــی کــه باشــد بــر اســاس جســتجوی 

ــد. ــر بیابی ــورد نظ ــتگ م هش
ــه اربعیــن  ــوط ب ــی در مفاهیــم مرب ــا تأمل ب
حســینی در اینســتاگرام نــکات در خــور 

ــم. ــت می آوری ــه دس ــی را ب توجه
در  #اربعیــن  بــرای  پســت   39496
هــر  کــه  اســت  موجــود  اینســتاگرام 
ــردد.  ــزوده می گ ــار اف ــن آم ــه ای ــه ب لحظ
بــه صــورت  را  وقتــی همیــن هشــتگ 
بــه 1028  کنیــم  #arbaeinجســتجو 
ــای  ــه نام ه ــید. اینک ــم رس ــت خواهی پس
ــته(  ــت ها)نتایج برجس ــاپ پس ــی در ت ثابت

ــد  ــن می باش ــان از ای ــود نش ــده نمی ش دی
کــه بــا توجــه بــه تــازه بــودن ایــن بخــش 
از جســتجو یعنــی تــاپ پســت ها کــه 
چنــدی اســت اینســتاگرام در جســتجو 
نتایــج را در قالــب 9 تــاپ پســت و ســپس 
نتایــج دیگــر جســتجو نشــان می دهــد 
ــم  ــوزه مفاهی ــال در ح ــران فع ــوز کارب هن
ــه  ــی ب ــادی و عاشــورایی توجــه چندان اعتق
 تــاپ پســت شــدن ندارنــد و یــا شــاید
بــه  پست هایشــان  رســیدن  راه هــای   
جســتجوهای  در  پســت  تــاپ  جایــگاه 

نمی داننــد. را  اینســتاگرامی 
نتایــج نشــان داده شــده در نتیجــه جســتجو 
ــا  ــانی ب ــم یکس ــن مفاهی ــه اربعی ــع ب راج
ــف  ــران مختل ــاوت از کارب ــت های متف پس
می باشــند کــه همگــی بــر عکس هــای 
حــرم حضــرت اباعبــدالل الحســین)علیه 
ــه محــرم  ــوط ب ــای مرب ــا متن ه الســالم( ی
و صفــر و عزاداری هــای معمــول داللــت 

ــد. دارن
حــال اگــر جســتجو را در قالــب کلمــه 
ــی و  ــی، فارس ــای عرب ــه زبان ه ــورا ب عاش
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ــرای  ــب ب ــه ترتی ــم ب ــه دهی ــی ادام انگلیس
ــورا  ــت برای#عاش ــوراء 491238 پس #عاش
 ashura# بــرای  و  پســت   111110
می نماییــم  مشــاهده  را  پســت   7861
کــه بــا اندکــی تأمــل درمی یابیــم کــه 
ــر روی ایــن واژه بیشــتر  ــران خاصــی ب کارب

ســرمایه گذاری   کرده انــد و اکانت هــای 
مشــابهی در میــان تــاپ پســت ها نیــز 

ــرد. ــم ک ــاهده خواهی مش
توجــه  قابــل  میــان  ایــن  در  نکتــه  دو 
در  اینکــه  ابتــدا  می باشــد،  تذکــر  و 
ــف و  ــای مختل ــر اســاس زبان ه  جســتجو ب
ــی  ــاوت محتوای ــاوت تف ــتگ های متف هش
ــن  ــه چشــم نمی خــورد. بدی در پســت ها ب
ــر اگــر عکــس نوشــته ای را  ــا کــه کارب معن
ــورای  ــا عاش ــب ب ــی متناس ــان فارس ــا زب ب
ــرده  ــاده ک ــالم( آم ــین)علیه الس ــام حس ام
نیــز   ashura# بــرای هشــتگ  اســت 

ــده  ــتفاده ش ــته اس ــس نوش ــن عک از همی
بــا  انتقــال مفاهیــم متناســب  و  اســت 
زبــان هشــتِگ مــورد جســتجو صــورت 
ــت  ــی اس ــی از نکات ــن یک ــرد و ای نمی گی
ــب  ــود مخاط ــث ش ــت باع ــن اس ــه ممک ک
ــان کــه شــاید آشــنایی کمــی  انگلیســی زب
ــر  ــا مفهــوم عاشــورای حســینی دارد کمت ب
بتوانــد از ایــن پســت ها بهــره ببــرد، در 
حالــی کــه عکس هــای قمــه زنــی موجــود 
ــن  ــرای ای ــی ب ــتجوی گوگل ــج جس در نتای
مفهــوم آن قــدر رســا و شــیوا بــه مخاطــب 
ناآشــنا بــا مفاهیــم دینــی اســالم و نهضــت 
ــه  ــد ک ــل می کنن ــا را منتق ــینی معن حس
بــرای از بیــن بــردن ایــن تحریــف الزم 
اســت تــالش هدفمندتــری صــورت گیــرد.
انتخــاب  بــه  اینکــه نســبت  نکتــه دوم 
تــاپ پســت ها در اینســتاگرام بــه نظــر          
ــون مشــخصی  ــده و قان ــچ قاع می رســد هی
ــود  ــال هشــتگ های موج ــدارد. مث ــود ن وج
جســتجو،  هنــگام  نیــز  کامنت هــا  در 
و  می شــوند  محاســبه  مطلــب  هشــتگ 
ــورده  ــک خ ــا 38 الی ــه تنه ــتی ک ــا پس ی
ــرد؛  ــرار می گی ــت ها ق ــاپ پس ــت در ت اس
ــاالی 100  ــت های ب ــه پس ــرایطی ک در ش
الیــک جایــی در تــاپ پســت های هشــتگ 
ــخص  ــن نامش ــد و ای ــتجو ندارن ــورد جس م
انتخــاب  بــودن مالک هــا و مولفه هــای 
ــاپ پســت در اینســتاگرام شــاید یکــی از  ت
دالیلــی باشــد کــه کاربــران خاصــی بــر روی 
ایــن امــکان اینســتاگرامی ســرمایه گــذاری 

نکرده انــد.

39496 پســـت بـــرای #اربعیـــن 
ــت  ــود اسـ ــتاگرام موجـ در اینسـ
ـــار  ـــن آم ـــه ای ـــه ب ـــر لحظ ـــه ه ک
افـــزوده مـــی گـــردد. وقتـــی 
همیـــن هشـــتگ را بـــه صـــورت 
ــه  ــم بـ ــتجو کنیـ #arbaeinجسـ
ــید ــم رسـ ــت خواهیـ 1028 پسـ
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ـــن و رســـانه]1[،  ـــاط دی ـــوارد ارتب یکـــي از م
تجلـــي فرهنـــگ عاشـــورا و محـــرم در 
ــروز و  ــي و بـ ــن تجلـ ــت. ایـ ــانه اسـ رسـ
ـــف  ـــکال مختل ـــه اش ـــد ب ـــي توان ـــور م ظه
باشـــد و حداقـــل در یـــک دســـته بنـــدي 
ـــدي  ـــي و تولی ـــروه انعکاس ـــه دو گ ـــي، ب کل
ـــت،  ـــش نخس ـــردد. در بخ ـــي گ ـــیم م تقس
منفعالنـــه  حالـــت  بیشـــتر  رســـانه ها 
ــانه  ــه رسـ ــي کـ ــن معنـ ــه ایـ ــد بـ دارنـ
ــش  ــوژه خویـ ــدم از سـ ــک قـ ــواره یـ همـ
ـــال ـــه دنب ـــه ب ـــت، و همیش ـــر اس ـــب ت  عق

ــي  ــال مذهبـ ــک و اعمـ ــا، مناسـ برنامه هـ
 جامعـــه متدیـــن و عاشـــورایي اســـت

)بـــه خصـــوص در ایـــام محـــرم( تـــا 
عزاداري هـــا و عـــرض ارادت هـــاي شـــان 
را منعکـــس کنـــد. در ایـــن بخـــش، مـــا 
ــم هاي  ــش مراسـ ــاهد پخـ ــانه شـ در رسـ
مختلـــف ســـینه  زنـــي، عزاداري هـــا و 
ســـخنراني هاي گوناگـــون در مســـاجد 
اوج  در  و  هســـتیم.  حســـینیه ها  و 
انـــدازي راه  شـــاهد  حماســـه،   ایـــن 

دســـته جـــات عـــزاداري کـــه در ســـطح 
محـــالت و خیابان هـــاي شـــهرهاي مختلـــف 
ـــش  ـــتیم. در بخ ـــیما هس ـــبکه هاي س از ش
ـــري  ـــش فعالت ـــد نق ـــانه میتوان ـــدي، رس تولی
ـــد  ـــه تولی ـــه ب ـــه ک ـــد. بدینگون ـــته باش داش
ـــل  ـــي از قبی ـــف تلویزیون ـــاي مختل برنامه ه
تخصصـــي،  میزگردهـــاي  و  گفتگوهـــا 
و  داســـتاني  و  نمایشـــي  برنامه هـــاي 
… بپـــردازد. هرچنـــد ایـــن بخـــش هـــم 
ـــبتي  ـــي و مناس ـــرایط زمان ـــه ش ـــته ب وابس
ـــال  ـــن ح ـــا در عی ـــت، ام ـــرم( اس خاص)مح
بـــراي  برنامه هـــا  ســـازندگان  دســـت 
القـــا و ترویـــج اندیشـــه اي کـــه در نظـــر 
ـــاز  ـــتر ب ـــش اول بیش ـــه بخ ـــبت ب ـــد نس دارن
ـــاهد  ـــاله ش ـــه س ـــن رو، هم ـــت. از همی اس
برنامه هـــاي مختلـــف و متنـــوع از لحـــاظ 
ــود  ــا وجـ ــه گاه بـ ــتیم کـ محتوایـــي هسـ
ــي،  ــه – نمایشـ ــاي ارائـ ــاني قالب هـ یکسـ
 … و  تلفیقـــي  جنگ هـــاي  گفتگـــو، 
ــد  ــن مي کننـ ــي را تبییـ ــم متفاوتـ مفاهیـ
ــانگر نـــوع نگاه هایـــي اســـت  و ایـــن نشـ

محمد حسن احمدی

رسانه و عاشورا، فرصت ها و محدودیت ها
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کـــه از ســـوي عوامـــل ســـازنده بـــه ایـــن 
ـــته  ـــود و بس ـــر میش ـــم و خطی ـــوع مه موض
ـــایر  ـــدگان و س ـــگاه گردانن ـــوع ن ـــن ن ـــه ای ب
ــاي  ــه جنبه هـ ــانه اســـت کـ عوامـــل رسـ
متفاوتـــي از واقعـــه عاشـــورا گزینـــش 
ــوع  ــن نـ ــه ایـ ــود کـ ــته مي شـ و برجسـ
دیـــدگاه، گاه بـــه افـــراط یـــا تفریـــط در 
ــم  ــه عظیـ ــن واقعـ ــاص از ایـ ــات خـ جهـ

منجـــر مي شـــود.
ـــه  ـــاي ارائ ـــاي از کاره ـــن رو در پاره از همی
ـــه  ـــم ک ـــي کنی ـــاهده م ـــتاني مش ـــده داس ش
مثـــاًل جنبه هـــاي نمایشـــي و احساســـي 
واقعـــه بیشـــتر از جنبه هـــاي فکـــري 
و اســـتداللي آن مـــي باشـــد و یـــا در 
ـــه  ـــد ب ـــش از ح ـــه بی ـــار توج ـــي از آث  بعض
مناســـک گرایـــي محـــض بـــدون توجـــه 
بـــه پشـــتوانه هاي فکـــري و عقیدتـــي آن 

ـــت. ـــده اس ش

سینما و تلویزیون در وراي نگاه دوگانه
کـــه  ســـئواالتي  مهمتریـــن  از  یکـــي 
همیشـــه ذهـــن مبلغیـــن عرصـــه دیـــن 
ـــن  ـــت ای ـــرده اس ـــغول ک ـــود مش ـــه خ را ب
ـــد  ـــي توان ـــون م ـــوالً تلویزی ـــا اص ـــت: آی اس
ابـــزار مناســـبي بـــراي محتـــواي دینـــي 
باشـــد؟ و آیـــا ظـــرف و مظـــروف بـــا 
 یکدیگـــر ســـنخیت دارنـــد؟ مـــي شـــود 
منظرهـــاي  از  مختلفـــي  پاســـخ هاي 
ـــا یکـــي  ـــن پرســـش داد، ام ـــه ای ـــون ب گوناگ
ــن  ــود ایـ ــه داده میشـ ــخ هایي کـ از پاسـ
ـــه  ـــداف اولی ـــه اه ـــه ب ـــا توج ـــه: ب ـــت ک اس
ــینما و  ــون سـ ــانه هایي چـ ــش رسـ پیدایـ
ـــح و ســـرگرمي  ـــه تفری ـــه جنب ـــون، ک تلویزی
ـــت:  ـــوان گف ـــي ت در آن اصـــل اول اســـت، م
تلویزیـــون بـــا تفکـــر چنـــدان مناســـبتي 

ـــن  ـــه اي ممک ـــر برنام ـــه ه ـــرا ک ـــدارد، زی ن
ـــه صـــورت ســـرگرمي  ـــون ب اســـت در تلویزی
درآیـــد. و لـــو جدیتریـــن محتواهـــا و 
قالب هـــا را داشـــته باشـــند مثـــل خبـــر 
ـــه  ـــاي تخصصـــي و… . ب ـــاني، میزگرده رس
ـــه  ـــي ک ـــال مذهب ـــي اعم ـــه حت ـــه اي ک گون
در حالـــت و وضعیـــت عـــادي موجـــب 
حالـــت یـــا رفتـــاري معنـــوي مي شـــود، 
در تلویزیـــون کمرنـــگ و خالـــي از معنویـــت 
ـــل  ـــه دلی ـــز ب ـــت نی ـــن وضعی ـــي شـــوند. ای م
ماهیـــت تلویزیـــون اســـت. نـــه خطـــاي 
ـــي  ـــف ارتباط ـــا ضع ـــي ی ـــان تلویزیون واعظ
ـــزار و  ـــر اب ـــر از ه ـــارت دیگ ـــه عب ـــا. ب آن ه
ـــاص،  ـــر خ ـــوزه تأثی ـــا ح ـــي ب ـــیله ارتباط وس
نمي تـــوان برقـــراري ارتبـــاط کامـــل و 
مطلـــوب در هـــر موضـــوع و محتوایـــي را 
ــاي  ــن، خصلت هـ ــت. بنابرایـ ــع داشـ توقـ
ـــي  ـــرایط پیرامون ـــا ش ـــون ب ـــدد تلویزی متع
ـــار  ـــه آث ـــزد و در نتیج ـــي آمی ـــم م آن در ه
ـــتند و  ـــي و مس ـــه مذهب ـــک برنام ـــي ی روان
ـــرود.  ـــن ب ـــاً ممکـــن اســـت از بی ـــق، گاه موث
ـــال  ـــراي اعم ـــوزش و اج ـــِي آم ـــکان طبیع م
و مناســـبت هاي مذهبي)مســـاجد، تکایـــا، 
ـــام  ـــراي انج ـــل ب ـــه و …( در اص ـــرم ائم ح
آئین هـــاي مذهبـــي و تکریـــم شـــعائر 
اســـالمي ســـاخته شـــدهاند و هرچـــه در 
ــال  ــود حـ ــد، خـ ــکان روي مي دهـ آن مـ
ـــا،  ـــر اینه ـــالوه ب ـــي دارد. ع ـــواي مذهب و ه
ــي  ــاري خاصـ ــي، معمـ ــن مکان هایـ چنیـ
دارد، اشـــیایي خـــاص در آن وجـــود دارد، 
انجـــام بعضـــي کارهـــا، مثـــل: خـــوردن، 
ـــا مجـــاز  دراز کشـــیدن، حـــرف زدن و … ی
ـــه  ـــت دارد. در حالیک ـــا محدودی ـــت و ی نیس
ـــک  ـــگام تماشـــاي ی ـــن محدودیتـــي هن چنی
ـــدارد.  ـــود ن ـــي وج ـــي مذهب ـــه تلویزیون برنام
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در نتیجـــه تلویزیـــون نمی تواند)آنگونـــه 
کـــه شایســـته اســـت(بینندگان را بـــه 
حـــال و هـــواي احساســـي آن جهانـــي 
ــي  ــأله وقتـ ــن مسـ ــد.)1( ایـ ــوق دهـ سـ
روشـــنتر و قابـــل پذیـــرش تـــر مي شـــود 
 کـــه مـــي بینیـــم، تلویزیـــون چنانکـــه در

خاطره هـــا ثبـــت شـــده اســـت، ماهیتـــي 
ایـــن جهانـــي دارد و تصـــوري کـــه از آن 
داریـــم بیشـــتر مربـــوط بـــه برنامه هـــاي 
عـــادي و ســـرگرم کننـــده اســـت و ذهنیـــت و 
ـــي  ـــر روانشناس ـــز از نظ ـــاگر نی ـــار تماش انتظ
ــا ایـــن الگـــو منطبـــق اســـت  بیشـــتر بـ
ــه  ــر لحظـ ــه هـ ــد کـ ــي دانـ ــود مـ و خـ
مـــي توانـــد بـــا فشـــردن یـــک دکمـــه از 
»جهـــان معنوي«)فضایـــي القـــا شـــده در 
برنامـــه مذهبـــي توســـط تلویزیـــون( بـــه 
ـــگاه  ـــک ن ـــن ی ـــردد. ای ـــادي برگ ـــان م جه

بـــه رســـانه و تلویزیـــون اســـت.
امـــا براســـاس نـــگاه دیگر،پاســـخي کـــه 
مي تـــوان بـــه ســـئوال مذکـــور داد ایـــن 
ـــزي  ـــه آن چی ـــود هم ـــا وج ـــه ب ـــت  ک اس

کـــه دربـــاره اهـــداف اولیـــه رســـانه هاي 
تصویـــري چـــون ســـینما و تلویزیـــون 
ـــري  ـــانه هاي تصوی ـــود، رس ـــي ش ـــه م گفت
عمـــده تریـــن نقـــش را در ارائـــه تبییـــن 
و انتقـــال فرهنـــگ دنیـــاي معاصـــر دارد. 
ـــر  ـــانه اي آن را در نظ ـــه رس ـــا وج ـــر تنه اگ
بگیریـــم، در خدمـــت برتریـــن اندیشـــه ها 
و فرهنگ هـــاي واالي الهـــي و انســـاني 
قـــرار مي گیـــرد. بنابرایـــن نمي تـــوان 
بـــه راحتـــي از کنـــار چنیـــن رســـانه اي 
مهـــم، مؤثـــر و خدمـــت گـــذار گذشـــت. 
ــانه ها  ــی)ره( رسـ ــام خمینـ ــر امـ از منظـ
ـــند؛  ـــه می باش ـــک جامع ـــم ی ـــی و معل مرب
ایشـــان در ایـــن زمینـــه می فرمایـــد: 
ــور  ــک کشـ ــی یـ ــانه ها مربـ ــام رسـ »تمـ
هســـتند؛ بایـــد تربیـــت کننـــد کشـــور را، 
افـــراد یـــک کشـــور را؛ و بایـــد خدمـــت 
ـــت  ـــت اس ـــه از مل ـــت. روزنام ـــه مل ـــد ب کنن
ـــالف  ـــه برخ ـــت؛ و چنانچ ـــت اس ـــرای مل و ب
مســـیر ملـــت بخواهـــد یـــک روزنامـــه ای 
یـــا چیـــز دیگـــری رفتـــار بکنـــد، خـــود 
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ملـــت بـــا او مخالفـــت مـــی کننـــد«.)2(
ــری  ــخن دیگـ ــی)ره( در سـ ــام خمینـ امـ
ـــون  ـــو و تلویزی ـــات رادی ـــت تبلیغ ـــه اهمی ب
»رادیـــو  می فرمایـــد:  و  پرداختـــه 
تلویزیـــون مـــی توانـــد یـــک مملکـــت را 
اصـــالح کنـــد و مـــی توانـــد بـــه فســـاد 
ـــد،  ـــی توان ـــه م ـــه روزنام ـــن را ن ـــد. ای بکش
ـــر  ـــه تئات ــد، ن ــی توانـ ــینما مـ ـــه سـ  ن
ـــه در  ـــی ک ـــات لفظ ـــه تبلیغ ـــد، ن ـــی توان م
منابـــر اســـت مـــی توانـــد؛ بـــرای اینکـــه 
ـــت.  ـــدود اس ـــان مح ـــه شعاعش ـــا هم این ه
ـــت،  ـــون اس ـــل تلویزی ـــعاعش مث ـــو ش رادی
لکـــن فقـــط ســـمعی اســـت. تلویزیـــون 
هـــم ســـمع اســـت و هـــم بصـــر… 
تبلیغـــات تلویزیـــون مـــی توانـــد از راه 
ســـمع، مـــردم را یـــا تربیـــت کنـــد؛ یـــا 
ـــانیت آدم را؛ و از  ـــد انس ـــدم کن ـــه منه اینک
ـــون  ـــو تلویزی ـــئولیت رادی ـــت مس ـــن جه ای
و افـــرادی کـــه آنجـــا را اداره میخواهنـــد 
ـــتر  ـــر بیش ـــرهای دیگ ـــه قش ـــد، از هم بکنن
ــم از  ــا هـ ــات آن هـ ــر تبلیغـ ــت و اثـ اسـ
ـــو  ـــر رادی ـــی اگ ـــت؛ یعن ـــتر اس ـــه بیش هم
ـــیم، در  ـــته باش ـــا داش ـــح م ـــوِن صحی تلویزی
تمـــام کشـــور ایـــن مســـائل صحیـــح منتشـــر 
می شـــود و عامـــی و غیرعامـــی همـــه از 
]آن[ اســـتفاده مـــی کننـــد. و چنانچـــه ایـــن 
ـــک  ـــته ی ـــدای نخواس ـــون، خ ـــو تلویزی رادی
ـــت را  ـــه جمعی ـــی داشـــته باشـــد، هم انحراف
ـــد  ـــی بینی ـــم م ـــد. اآلن ه ـــی کن منحـــرف م
ـــز  ـــک چی ـــون ی ـــو تلویزی ـــه رادی ـــه قضی ک
ـــت  ـــزی اس ـــت، … چی ـــده اس ـــی ش عموم
ــت…  ــی اسـ ــطح عمومـ ــه اآلن در سـ کـ
تمـــام ایـــن رســـانه ها بایـــد مربـــی ایـــن 
جامعـــه باشـــند. از اول هـــم این هـــا کـــه 
ـــرای تربیـــت درســـت شـــد.  درســـت شـــد، ب

ـــت  ـــت درس ـــرای تربی ـــه ب ـــد ک ـــرض کنی ف
ـــت.  ـــت اس ـــن آالت تربی ـــا ای ـــد؛ ام نکرده ان
ــد  ــی باشـ ــد مربـ ــه بایـ ــه و مجلـ روزنامـ
بـــرای آن هایـــی کـــه روزنامـــه خواننـــد. 
ـــا  ـــرای آن ه ـــد ب ـــی باش ـــد مرب ـــینما بای س
ـــوند.  ـــی ش ـــینما وارد م ـــه در س ـــی [ ک ]ی
ــون  ــور. و تلویزیـ ــن طـ ــم همیـ ــر هـ تئاتـ
ــا  ــر. این هـ ــه باالتـ ــم از همـ ــو هـ و رادیـ
بایـــد یـــک دارالتبلیغـــی، یـــک دســـتگاه 
ســـازنده باشـــد کـــه بـــه وســـیله این هـــا 
ــراد  ــک افـ ــرادش یـ ــت، افـ ــک مملکـ یـ
ـــالمی  ـــی اس ـــراد مل ـــک اف ـــح، ی ـــن صال امی

بشـــود«.)3(
ــتفاده  ــه گذشـــت، اسـ ــور کـ ــا همانطـ امـ
از ایـــن رســـانه، بـــا توجـــه بـــه ســـاختار 
کـــه همانگونـــه  دارد،  کـــه   وجـــودي 
جوامـــع  اختیـــار  در  را  فرصت هایـــي 
امـــروزي قـــرار مـــي دهـــد، از دیگـــر 
ســـوي بـــا مشـــکالت و محدودیت هایـــي 
ــه  ــر بـ ــه اگـ ــردد کـ ــه مي گـ ــم مواجـ هـ
هـــر دو مقولـــه توجـــه نشـــود، هیچـــگاه 
شـــاهد آثـــاري کـــه هـــم از لحـــاظ فـــرم 
و هـــم از لحـــاظ محتـــوا در خـــور توجـــه 
ـــن،  ـــود. بنابرای ـــم ب ـــند نخواهی ـــل باش  و تأم
مانندبســـیاري  جمعـــي  »رســـانه هاي 
ازیافته هـــا وســـاخته هاي انســـاني درآن 
واحـــد ممکـــن اســـت مفیـــد یـــا مضـــر 
باشـــند.همان طورکه از انـــرژي هســـته اي 
مي تـــوان در مقاصـــد صلـــح آمیـــز و 
ــه منظورجنـــگ افـــروزي ســـود  یـــا بـ
ــوان  ــز مي تـ ــي نیـ ــانه جمعـ جست،ازرسـ
ـــح  ـــن پرواض ـــا برای ـــرد. بن ـــویه ب ـــره دوس به
ـــه  ـــتند ک ـــان ها هس ـــن انس ـــه ای ـــت ک اس
ـــه  ـــا ب ـــي ی ـــه خوب ـــزار راب ـــن اب ـــرد ازای کارب
انســـان ها  رقـــم مي زنند.وبـــاز  بـــدي 
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ــدي  ــي وبـ ــم نیکـ ــه مفاهیـ ــتند کـ هسـ
منتشـــر  برنامه هـــاي  محتـــواي  رابـــه 
ـــدا  ـــال ابت ـــد«)4(. ح ـــبت میدهن ـــده نس ش
بـــه مهمتریـــن فرصت هـــاي بـــه وجـــود 
آمـــده توســـط رســـانه و ســـپس بـــه 
محدودیت هـــاي آن اشـــاره مي کنیـــم:

فرصت ها
مختلـــف  مراســـم هاي  انعـــکاس   -1
خصـــوص  بـــه  مذهبـــي،  و   عبـــادي 
مراســـم هاي ویـــژه محـــرم و عاشـــورا. 
همانگونـــه کـــه زندگـــي شـــبانه روزي 
مـــردم بـــا رســـانه ها عجیـــن شـــده 
اســـت. بـــدون شـــک پخش هـــاي زنـــده 
ایـــام عـــزاداري عاشـــورا از شـــهر هایي 
چـــون کربـــال و مشـــهد و … در ایـــام 
محـــرم رنـــگ دیگـــري بـــه زندگـــي 
را  ســـاعتي  کـــه  مي دهنـــد  افـــرادي 
در پـــاي رســـانه اي کـــه جـــادوي عصـــر 
ـــار  ـــي سرش ـــي بخشـــد رنگ ـــت م ـــر اس حاض
ـــار. ـــه و ایث ـــهادت و حماس ـــادت و ش از رش

2- وســـعت و ســـرعت انتقـــال اطالعـــات؛ 
بـــا پیشـــرفت روزانـــه تکنولـــوژي دنیـــاي 
ارتباطـــات و رســـانه، مهمتریـــن ویژگـــي 
آن همیـــن ســـرعت و وســـعت پخـــش 
ـــان و  ـــن زم ـــه در کمتری ـــات اســـت ک اطالع
ـــت،  ـــاظ دریاف ـــري از لح ـــا پوشـــش حداکث ب
ــرو  ــر قلمـ ــي، سراسـ ــچ مانعـ ــدون هیـ بـ

ممکـــن یـــک رســـانه را مـــي پیمایـــد.
3-بـــرآورده ســـاختن عالیـــق، دغدغه هـــا 
ـــته  ـــوي آن دس ـــي و معن ـــاي مذهب و نیازه
ـــامان  ـــي س ـــارج از زندگ ـــه خ ـــي ک از مردم
ـــد و  ـــرار دارن ـــي ق ـــن مذهب ـــه در اماک یافت
ـــز  ـــس عاج ـــه مجال ـــن گون ـــه ای ـــن ب از رفت

ـــتند. هس

4-  کاســـتن محدویت هـــاي مکانـــي و 
عبـــور از مرزهـــاي فیزیکـــي.

شـــدن  حاکـــم  بـــا  دیگـــر   امـــروزه 
ــر  ــان، دیگـ ــرو جهـ ــر قلمـ ــا بـ ماهواره هـ
ــم،  ــته نداریـ ــت گذشـ ــا عظمـ ــي بـ جهانـ

کـــه دهکـــده جهانـــي داریـــم.
هنـــري،  جاذبه هـــاي  از  5-اســـتفاده 

احساســـي. و  عاطفـــي 
اساســي  و  اصلــي  از ویژگي هــاي  یکــي 
وســینما،  تلویزیــون  چــون  اي  رســانه 
برانگیختــن احساســات و عواطــف اســت،به 
و  نمایشــی،  برنامه هــای  درقالــب  ویــژه 
ــت  ــوان آن را در خدم ــي ت ــن م ــن بی در ای
اندیشــه و افــکار الهــي چــون عاشــورا قــرار 
داد. و زمینه هــای تحــول درونی)هرچنــد 
انــدک( افــراد یــک جامعــه را فراهــم آورد، 
ــری  ــه: هرتصوی ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ام
ــدد،  ــرده نقــش بن ــام ســینما برپ ــه ن ــه ب ک
ــته  ــا گذاش ــه تماش ــون ب ــه تلویزی یابرصفح
ــا  ــی دارد؟ آی ــرد باالی ــن کارک ــود، چنی ش
ــی  ــه واالی ــر و اندیش ــه دارای فک ــری ک اث
عالی)فــرم  باتکنیــک  را  آن  و  اســت 
ــه  ــب عرض ــه مخاط ــب( ب ــوای مناس ومحت
کــرده اســت، می توانــد چنیــن بازتابــی 
هــزاران  کــه  یاهراثــری  باشــد  داشــته 
دارد؟  وجــود  درســاختارش  واگــر  امــا 
ــه  ــه ب ــی باتوج ــیدمرتضی آوین ــهید س ش
ــب  ــت مخاط ــینمای هنری،واهمی ــث س بح
ســینما اثرگــذاری  بــاره  در   درســینما، 
آنکــه ســینما  الزم  می گویــد: »شــرط   
بتوانــد منشــأ یــک تحــول فرهنگــي باشــد 
آن اســت کــه زبــان آن را،  از ســاده تریــن 
گروه هــاي اجتمــاع تــا پیچیــده تریــن 
آن هــا درک کننــد بــا صــرف نظــر از اینکــه 
در کشــور مــا اصــال جریــان روشــنفکري بــه 
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معنــاي اصیــل آن تشــکیل شــده اســت یــا 
ــان را  ــه آن ــي ک ــن جماعت ــال ای ــه،  و اص ن
روشــنفکران مــي خواننــد نخبــگان جامعــه 
هســتند یــا نــه،  و آیــا نخبــگان یــک جامعه 
ــداي  ــا مرجــع و مقت ــه لزوم نمي بایســت ک
ــه  ــه،  روي آوردن ب ــا ن ــند ی ــان باش مردم
ــرک  ــاي ت ــه معن ــا ب ــام ضرورت ــب ع مخاط
و طــرد روشــنفکران و نخبه هــا نیســت. 
ــد  ــم بتوان ــه فیل ــت ک ــي آن اس ــرط کاف ش
مخاطــب عــام و خــاص را بــه یــک تجربــه 
حســي و روحي بکشــاند و تماشــاگران را در 
آن زندگــي کــه بــاز آفریــده اســت شــریک 
ــوم  ــه مفه ــري – ب ــینماي هن ــد. از س کن
ــد.  ــي آی ــر نم ــن کاري ب ــح – چنی مصطل
ــي  ــل عناوین ــد در ذی ــائل را نبای ــن مس ای
چــون »آیــا فیلــم بایــد پرفــروش باشــد یــا 
ــار  ــروش بســیار، معی ــا ف ــا »آی ــر؟« و ی خی
خــوب بــودن فیلــم هســت یــا نــه ؟« 
مــورد تحقیــق قــرار داد.  فــروش فیلــم 
ــتقبال  ــت و اس ــام اس ــتقبال ع ــانه اس نش
ــر آن  ــل ب ــه دلی ــود ن ــودي خ ــه خ ــام ب ع

اســت کــه فیلــم خــوب اســت و نــه دلیــل 
ــدام  ــچ ک ــت؛ هی ــد اس ــم ب ــه فیل ــر آنک ب
ــت و  ــح نیس ــه صحی ــن قضی ــن ای از طرفی
ــت. ــري اس ــز دیگ ــا چی ــئله م ــال مس  اص
مســئله آن اســت کــه »ســینماي هنــري« 
رو  بــا مخاطــب خویــش همــان ســان 
ــا  ــدرن ب ــي م ــه نقاش ــود ک ــي ش ــه رو م ب
ــه اســتقبال  مخاطبانــش.  نقاشــي مــدرن ب
ــه  ــه الزم ــرا ک ــدارد چ ــي ن ــردم اعتنای م
اســتقبال مــردم نخســت آن اســت کــه اثــر 
هنــري »قابــل درک« باشــد،  حــال »آنکــه 
ابهــام« از لــوازم ذاتــي هنــر مدرن اســت… 
تحــول فرهنگــي در مخاطــب هنگامــي روي 
خواهــد داد کــه ســینما نســبت دیگــري بــا 
تماشــاگران بــر قــرار کنــد و پیــش از همــه،  
دســت از ایــن »ابهــام ذاتــي« بشــوید،  بــه 
ــام  ــن ابه ــه ای ــت ک ــه آن عل ــوص ب خص
ــي اصــل  ــا پیچیدگ ــت و ی مقتضــاي »صعوب
موضــوع« نیســت.  بلکــه بــه موجــب عللــي 
بیــان هنــري  بــر  از موضــوع،   بیــرون 

ــود.«)5( ــي ش ــل م تحمی
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محدودیت ها
قابلیت هــاي  و  توانایي هــا  همــه  بــا 
همــواره  تلویزیــون،  چــون  اي  رســانه 
 محدودیت هایــي هــم وجــود داشــته اســت:

ـــي و  ـــعائر دین ـــارکت در ش ـــش مش 1- کاه
تبدیـــل شـــدن مخاطـــب بـــه یـــک فـــرد 
ــادن  ــه دور افتـ ــر و در نتیجـ ــاهده گـ مشـ
ـــي.  ـــل دین ـــه و حـــس اصی مخاطـــب از تجرب
در میـــان اقشـــار فرهیختـــه فرهنـــگ 
ــي  ــن نگرانـ ــاً ایـ ــانه، بعضـ ــر و رسـ و هنـ
ـــي  ـــم مذهب ـــش مراس ـــه پخ ـــود دارد ک وج
ایـــام محـــرم،  عـــزاداري  قبیـــل  از   – 
تلویزیـــون،  از   … و  قـــدر  شـــب هاي 
ـــردم  ـــه م ـــزه در روحی ـــش انگی ـــث کاه باع
ــي  ــاي مذهبـ ــه مکان هـ ــن بـ ــراي رفتـ بـ
ــّدت  ــث شـ ــود باعـ ــن خـ ــه ایـ ــود کـ شـ
کاهـــش تعـــداد شـــرکتکنندگان در ایـــن 
ــه  ــد و بـ ــد شـ ــم ها خواهـ ــه مراسـ گونـ
ـــاي  ـــرک رفتاره ـــث ت ـــم باع ـــع آن کمک تب
مرســـوم بیـــن مذهبیـــون مي شـــود کـــه 
در نهایـــت از درک بســـیاري از توفیقـــات 
حاصلـــه و حـــس اصیـــل دینـــي در مجالـــس 
ــد. ــي ماننـ ــز مـ ــین)ع(  عاجـ ــام حسـ  امـ

ــون و  ــود تلویزیـ ــن خـ ــت یافتـ 2-مرجعیـ
ســـینما.

امـــروزه خیلـــي از تفکـــرات، افـــکار و 
ــون و  ــه از تلویزیـ ــان برگرفتـ ــال انسـ اعمـ
سینماســـت. بعضـــي برنامه هـــا خواســـته 
ــته  ــر ناخواسـ ــیاري دیگـ ــه و بسـ و آگاهانـ
و ناآگاهانـــه، بـــر رفتـــار و کـــردار آدم هـــا 
ــا  ــع تـ ــن وضـ ــذارد. و ایـ ــي گـ ــر مـ تأثیـ
آنجـــا ممکـــن اســـت پیـــش بـــرود کـــه 
ـــوع  ـــه ن ـــق هم ـــع موث ـــود. منب ـــانه بش رس

ـــان  ـــک انس ـــري ی ـــوراک فک ـــات و خ اطالع
امـــروزي، و چـــون رســـانه در هـــر حـــال 
ــا  ــف بـ ــان هاي مختلـ ــر انسـ ــده فکـ زائیـ
زاویـــه دیدهـــاي مختلـــف اســـت، خطـــر 
ــت  ــع و حقیقـ ــل وقایـ ــدن از اصـ دور شـ
ـــه  ـــر اینک ـــود دارد. مگ ـــه وج ـــرا همیش ماج
نظارت هـــاي قـــوي و آگاهانـــه اي وجـــود 

داشـــته باشـــد.

و  مقدســـات  قداســـت   3-کاهـــش 
عادي سازي آن.

آنچـــه  هـــر  و  دیـــن  کـــه  آنجـــا  از 
مربـــوط بـــه آن اســـت، امـــوري مقـــدس 
و معنـــوي هســـتند و بـــا مقیـــاس و 
ــه،  ــل مقایسـ ــادي غیرقابـ ــاي مـ اندازه هـ
ــون و  ــینما و تلویزیـ ــري سـ ــان تصویـ زبـ
لـــو هـــر قـــدر هـــم کـــه قـــوي باشـــند، 
ــوردار  ــي الزم برخـ ــم از آن توانایـ ــاز هـ بـ
نیســـتند تـــا بتواننـــد امـــوري مقـــدس را 
ـــون  ـــه چ ـــد. در نتیج ـــل بدهن ـــش کام پوش
خودشـــان را بـــه وســـعت امـــور مقـــدس 
نمي تواننـــد توســـعه دهنـــد، بـــه ناچـــار 
ـــه  ـــقفي ک ـــي را از س ـــدس و متعال ـــور مق ام
ـــه  ـــه نتیج ـــد ک ـــي آورن ـــن م ـــرار دارد پائی ق
ـــي  ـــکال مختلف ـــه اَش ـــردي ب ـــن رویک چنی
چـــون: شـــعار زدگـــي و مناســـک گرایـــي 
ــر  ــر، هـ ــن خطـ ــد و ایـ ــي کنـ ــروز مـ بـ
امـــر مقدســـي چـــون عاشـــورا و حماســـه 
امـــام حســـین)ع( را تهدیـــد مـــي کنـــد. 
ـــورا  ـــاره عاش ـــه درب ـــاري ک ـــیار آث ـــه بس چ
ــدرت  ــه نـ ــا بـ ــت امـ ــده اسـ ــاخته شـ سـ
شـــده اند،  مانـــدگار  حافظه هـــا  در 
ــم  ــر فیلـ ــل ذکـ ــر قابـ ــا اثـ ــاید تنهـ شـ
ــهرام اســـدي  ــینمایی»روز واقعـــه« شـ سـ
ـــد،  ـــر ش ـــون ذک ـــه تاکن ـــدا از آنچ ـــد. ج باش
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ـــع  ـــه از ُوس ـــت ک ـــم هس ـــري ه ـــوارد دیگ م
ــود  ــت. و خـ ــارج اسـ ــر خـ ــه حاضـ مقالـ
ــد.  ــري مي خواهـ ــه دیگـ ــت جداگانـ فرصـ
تلویزیـــون  اینکـــه  وجـــود  بـــا  اّمـــا 
 ایـــن توانایـــي را کامـــاًل نـــدارد کـــه 
دریچه هـــاي مغـــز را بـــراي پـــردازش 
و تحلیـــل مفاهیـــم انتزاعـــي بـــاز کنـــد، 
ولـــي قـــدرت ایـــن را دارد کـــه دریچـــه 
قلـــب مـــا را بـــر روي شـــخصیت ها و 
ـــن  ـــد. از ای ـــاز کن ـــده ب ـــه ش ـــاي ارائ الگوه
ــون،  ــذاري تلویزیـ ــاي تأثیرگـ رو، جنبه هـ
بـــا تکیـــه بـــر روحیـــات احساســـي 
و عاطفـــي تماشـــگر بیـــش از پیـــش 
 هویـــدا مي گـــردد. از همیـــن رو همـــواره
ــي  ــه نوعـ ــه بـ ــي کـ ــاي نمایشـ برنامه هـ
بـــار دراماتیکـــي قـــوي دارنـــد مـــورد 
اســـتقبال فـــراوان قـــرار می گیرنـــد. »بـــه 
ـــاي  ـــوع برنامه ه ـــت ن ـــه از جه ـــه اي ک گون
ــینمایي و  ــاي سـ ــده، فیلم هـ ــا شـ  تماشـ
ســـریال ها بـــا 62/2 % باالتریـــن میـــزان 
ـــا  ـــس از آن و ب ـــت. پ ـــته اس ـــا را داش تماش
فاصلـــه زیـــاد، اخبـــار و گزارش هـــاي 

ــده اند«)6( ــر شـ ــري ذکـ خبـ

نتیجه
ـــان شـــد و  ـــون بی ـــه آنچـــه تاکن ـــا توجـــه ب ب
ـــون،  ـــرگرمي تلویزی ـــت س ـــه ماهی ـــاره ب اش
و رویکـــرد مخاطـــب بـــه برنامه هـــاي 

ــه  ــردي کـ ــت، کارکـ ــن وضعیـ آن؛ در ایـ
پیرامـــون  در  مي توانـــد  تلویزیـــون 
ــته  ــي داشـ ــاي دینـ ــا و رفتارهـ آگاهي هـ
باشـــد، بیشـــتر کارکـــرد تقویتـــي مطـــرح 
اســـت تـــا ایجـــاد تغییـــرات اساســـی. از 
ـــر  ـــون انتظـــار تغیی ـــد از تلویزی ـــن رو، نبای ای
ــیم.  ــته باشـ ــمگیر را داشـ ــول چشـ و تحـ
رســـانه ای چـــون تلویزیـــون وســـینما 
ــد  ــش را دارنـ ــاص خویـ ــاي خـ ویژگي هـ
کـــه در نتیجـــه کارکردهـــاي خاصـــي را مـــي 
ـــگ  ـــر فرهن ـــران ام ـــن رهب ـــد،  بنابرای طلبن
ـــا و  ـــن کارکرده ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــانه ب  و رس
مخاطـــب،  ســـالیق  و  ویژگي هـــا 
برنامه هـــاي مناســـب و در خـــور یـــک 
عاشـــق  و  مذهبـــي  دینـــي-  جامعـــه 
عاشـــوراي حســـیني تـــدارک ببیننـــد.
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گروهـــي  آثاررســـانه هاي  افزارنمایـــه،  4-نـــرم 
ــالح  ــریه اصـ ــي، نشـ ــي، بابایـ ــات اجتماعـ برانحرافـ

وتربیـــت ش 114
5- آینـــه جـــادو، ســـید مرتضـــي آوینـــي جلدســـو

م:)گفتگوها،ســـخنرانی ها، ومقاالت ســـینمایی( ص 
20-22  چـــاپ: اول 1378ســـاقی
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برگـزاری مراسـم سـوگواری در مـاه محـرم 
و در میـان مسـلمانان، یـک عـزاداری عادی 
نیسـت کـه اگـر بود، تـا ایـن حد بـا زندگی 
فـردی و اجتماعـی مردم آمیخته نشـده بود. 
کـه  بـرآن  عـالوه  عاشـورا  کارکردهـای 
و  حماسـه  روحیـه  و  پایـداری  ایجـاد  در 
جوانمـردی و شـهادت طلبی، همـواره نقش 
آفریـن اسـت، وحـدت و انسـجام را در بیـن 
اعضـای جامعـه مسـتحکم می کند. عاشـورا، 
 61 سـال  در  کـه  عظیـم  اسـت  واقعـه ای 
هجـری قمـری)680/م( در کربـال روی داد 
و رخدادهـای حماسـه وار و درعیـن حـال 
بـه عنـوان  هولنـاک آن، موجـب شـد کـه 
یکـی از ماندگارترین حـوادث تاریخی مطرح 

  . د شو
عاشـورا، کارکردهـای فراوانـی در عرصه های 
فـردی و اجتماعـی داشـته و منشـاء حوادث 
و جنبش هایـی در طـول تاریخ اسـالم شـده 
اسـت. نقشی که عاشورا در زندگی مسلمانان 
ایفـا کـرده بی شـک مدیـون شـخصیت امام 
حسـین)ع( و یارانش و ایسـتادگی و مقاومت 

آنـان در برابـر ظلـم و جـور حکومـت یزیـد 
اسـت. تاکنـون صدهـا کتـاب، مقالـه، فیلم، 
شـعر و اثـر هنـری در وصف امام حسـن)ع( 
و نهضـت مانـدگار او خلق شـده، اما جذابیت 
ایـن رویـداد و شـخصیت های کـم نظیـر آن 
برای بشـر امـروز هنوز باقی اسـت. جذابیتی 
کـه موجب می شـود مسـلمانان در گوشـه و 
کنـار عالـم در ایام محرم با یـاد و خاطره آن 
پیشـوای شـجاع و پرهیـزگار، عالـم را رنـگ 

دیگـری بزنند. 
برگـزاری مراسـم سـوگواری در مـاه محـرم 
و در میـان مسـلمانان، یـک عـزاداری عادی 
نیسـت کـه اگـر بـود، تـا ایـن حـد بازندگی 
نشـده  آمیختـه  مـردم  اجتماعـی  و  فـردی 
بـرآن  عـالوه  عاشـورا  کارکردهـای  بـود. 
پایـداری و روحیـه حماسـه  ایجـاد  کـه در 
همـواره     طلبـی،  شـهادت  و  جوانمـردی  و 
نقـش آفرین اسـت، وحـدت و انسـجام را در 
می کنـد. مسـتحکم  جامعـه  اعضـای  بیـن 

همچنیـن آینـه ای کـه عاشـورا در برابـر مـا 
شـفاف  و  روشـن  قـدر  آن  می دهـد،  قـرار 

محمد ولی بیگی

روایت عاشورا در رسانه های سنتی و مدرن
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اسـت کـه هرکـس می توانـد الگـوی خـود 
را در آن پیـدا کنـد.در مـورد واقعـه عاشـورا 
آنچه اهمیت دارد، دوام و بقای آن اسـت که 
تاکنـون همچنـان پویا و اثرگذار حفظ شـده 
وهمیـن امر موجـب تقویـت کارکردهای آن 
نیـز شـده اسـت. اما دلیـل بقـای آن تاکنون 
چـه بوده اسـت؟ چـرا حاکمـان و مردمی که 
این واقعه سـوزناک و غم انگیـز را رقم زدند، 
بـا وجود تالش های بسـیار نتوانسـتند آن را 
بـه گونـه ای که خـود می خواسـتند،تحریف 
و بـه آینـدگان منتقل کنند؟ آیا رسـانه های 
آن زمـان کارایـی نداشـتند یا این که شـیوه 
و روش انتقـال پیـام عاشـورا بـا دیگـر وقایع 

متفـاوت بوده اسـت؟
رسـانه ها  مهـم  نقـش  تحلیـل  بـرای 
درانتقـال وقایـع روز عاشـورا و شـهادت امام 
حسـین)ع(، نیازمنـد آن هسـتیم کـه ابتـدا 
بـه شـیوه های ارتباطـات در جامعـه سـنتی 
ارتباطـات  و  شـفاهی  فرهنـگ  بپردازیـم. 
در  رسـانه ها  ویژگـی  مهمتریـن  رو،  در  رو 
بـه  فرهنـگ  کـه  زمانـی  اسـت،  گذشـته 
میـزان فعلـی نوشـتاری نبـود و شـکل های 
مختلفـی از ارتبـاط ارزش و اعتبـار داشـت 
ارتبـاط  مـردم  عامـه  بـا  می توانسـت  کـه 
برقـرار کند. حضـور مردم در کاروان سـراها، 
فضاهایـی  و  بازارهـا  عمومـی،  میدان هـای 
موجـب  تنهـا  نـه  خانه هـا،  قهـوه  چـون 
شـد  مـی  آنـان  فراغـت  اوقـات  گذرانـدن 
بلکـه به اطـالع رسـانی و یادگیـری و تبادل 
شـبکه  ایـن  می شـد.  منجـر  نیـز  تجربـه 
بـود  پایـدار  قرنهـا  طـی  اگرچـه  ارتباطـی 
امـا تـا حـدودی متحـول شـد و رسـانه های 
نویـن از دل آن پدیـد آمـد. در رسـانه های 
مدرن،کارکردهـای اطـالع رسـانی و آگاهـی 
بخشـی مورد توجـه قرار گرفـت و مخاطبان 

نیـز در رده بندی هـای جدید جـای گرفتند. 
اما در گسـتره وسـیع جهـان اسـالم، ارتباط 
رسـانه ای شـکل های ویژه ای داشـته اسـت 

کـه بـا ادیـان دیگـر تفـاوت اساسـی دارد.
علـوم  مـدارس  مثـال مسـاجد،  عنـوان  بـه 
نمازهـای  چـون  مراسـم هایی  و  دینـی 
از  مسـلمانان  میـان  در  جمعـه  و  جماعـت 
اهمیـت ویـژه ای برخوردارنـد و رسـانه های 

می شـوند.  محسـوب  مهمـی 
مسـجد، یکـی از دسـتاوردهای گران بهـای 
واقعـه  می آیـد.  شـمار  بـه  اسـالم  دیـن 
بـه  مدینـه  بـه  اکـرم)ص(  رسـول  هجـرت 
معنـای ایجـاد مرکزیـت و پایگاهی حکومتی 
بـرای اسـالم بـود تـا مسـلمانان گـرد محور 
پیامبـر)ص( تجمـع کننـد و بنیان های اولیه 

جامعـه اسـالمی را بنـا نهنـد. 
سـاختن  بـا  نخسـت  گام  در  پیامبـر)ص( 
مسـجد قبـا و سـپس مسـجد النبـی، ایـن 
مکان هایـی  و  بخشـید  تحکیـم  را  وحـدت 
بـرای برپایـی نمـاز وعبـادات و سـایر امـور 
مسـلمانان تاسـیس کـرد. در ایـن مسـاجد 
و  اعـالم  خـدا)ص(  رسـول  برنامه هـای 
مـردم بـرای مراسـم عبـادی گرد هـم جمع         
مسـائل  دربـاره  حتـی  آنـان  می شـدند. 
جامعـه اسـالمی در ایـن مـکان به مشـورت 
بـه  شـد  موجـب  امـر  ایـن  می پرداختنـد. 
تدریـج مسـجد بـه پایگاهـی رسـانه ای نیـز 
تبدیـل شـود و مردم خبرهـا را در این مکان 

کننـد. دریافـت 
در تاریخ آمده اسـت که حاکمان و همچنین 
سـخنرانی های  اسـالمی،  جامعـه  بـزرگان 
مهـم خود را در ایـن اماکن ایـراد می کردند 
و حتـی بـرای آگاه کـردن مـردم از رویدادی 
فـرا  بـه حضـور در مسـجد  را  آنـان  مهـم، 
می خواندنـد. در مـورد واقعـه عاشـورا بایـد 
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گفـت کـه مسـجد بـه عنـوان یـک رسـانه، 
نقـش مهمـی در انتقـال پیـام ایـن حماسـه 
پـس از آن داشـته اسـت. حضـور پیشـوایان 
دیـن بـر منبرها و سـخنرانی های افشـاگرانه 
حسـین)ع(،  امـام  قیـام  ماهیـت  دربـاره 
مسـاجد را همـواره بـه مرکـزی بـرای اطالع 
رسـانی بـه مـردم بـدل کـرده اسـت. چنـان 
کـه اگـر حکومـت جابـر بنـی امیـه اجـازه 
نوشـتن دربـاره اصـل رویـداد را بـه کسـی 
واقعـه  شـفاهی  انتقـال  همیـن  نمـی داد، 
عاشـورا در مسـاجد و سـخنرانی ها، موجـب 
 انتقـال آن بـه مـردم و آگاهـی آنـان شـد.

دکتـر »ناصـر باهنـر« پژوهشـگر ایرانـی، در 
بخـش  آگاهـی  سـخنرانی های  ایـراد  کنـار 
علمـا و واعظـان در مسـاجد، برپایی مجالس 
مرثیـه خوانـی را نیـز از دیگـر رسـانه هایی 
می دانـد کـه به پایـداری قیـام عاشـورا طی 
قـرون کمک کرده اسـت. با این که تشـکیل 
در  طوالنـی  سـابقه ای  سـوگواری  مجالـس 
و  سـرایی  مرثیـه  امـا  دارد،  اسـالم  تاریـخ 
روضـه خوانـی بـه شـکل کنونـی چنـد قرن 
وقایـع  تشـریح  بـا  دارد. گوینـدگان  سـابقه 
عاشـورا و فلسـفه قیـام امـام حسـین)ع( بـه 
خوانـان  نوحـه  و  می دهنـد  آگاهـی  مـردم 
بـا حـزن و انـدوه، آن حـوادث جانـکاه را بـا 
شـعر بـرای مـردم می خواننـد و بـه مراسـم 
سـوگواری شـور و حال دیگری می بخشـند. 
مجالـس روضـه خوانی در چند قرن گذشـته 
درمسـاجد، تکیه هـا و حسـینیه ها و حتـی 
در خانه هـای مـردم برپـا شـده و بـه عنـوان 
مـردم  توده هـای  دربیـن  دینـی  رسـانه ای 
در شـهرها و روسـتاهای ایرانـی عمـل کرده 
اسـت. این مجالـس درسراسـر ایـران برگزار 
می شـود، امـا بـا توجـه بـه فرهنـگ بومـی 
هـر منطقـه، رنـگ و بـوی خاصی از مراسـم 

سـوگواری آنـان را نیـز بـا خـود بـه همـراه 
دارد. 

در گوشـه و کنـار جهـان اسـالم، هرملتی بنا 
بـر ویژگی هـای فرهنگـی و هنـری خـود، از 
رسـانه های دیگـری در راسـتای مانـدگاری 
و انتقـال وقایـع کربـال و رشـادت های امـام 
حسـین)ع( و یارانـش سـود جسـته اسـت. 
عالقـه  هنرنمایـش  بـه  دیربـاز  از  ایرانیـان 
متنوعـی  شـکل های  و  داشـته اند  فراوانـی 
ایـران رواج داشـته اسـت.  ایـن هنـر در  از 
پژوهشـگر  و  نویسـنده  »جابر عناصـری« 
نمایـش حـزن  هنـر  کـه  ایرانـی می گویـد 
بـه وجـود  ایـران  در  تنهـا  انگیـز مذهبـی، 
آمـده که کشـوری اسـالمی بوده اسـت اما با 
اسـتفاده از گذشـته تاریخـی خود، توانسـت 
آن را بـا دیـن اسـالم پیونـد بزنـد و هنـری 

آئینـی و مذهبـی را بیافرینـد. 
وی می گویـد هنـر نمایـش ایـران بـا تاثـر 
عمیـق ایرانیـان از واقعـه کربـال گـره خورده 
و توانسـته »تعزیـه« را به وجـود آورد. تعزیه 
بـه معنی سـوگواری بـرای یادبـود عزیزان از 
دسـت رفتـه اسـت و در اصطـالح، نمایشـی 
مذهبی اسـت کـه در جریان سـوگواری های 
مـاه محـرم بـرای نشـان دادن ارادت مـردم 
شـکل  می شـود.  برگـزار  دیـن  اولیـای  بـه 
رسـمی آن از حـدود قـرن چهـارم هجـری 
و  شـد  آغـاز  میـالدی(  دهـم   ( قمـری 
ازهمـان ابتـدا مـردم بـه طـور گسـترده در 
مجالـس  ایـن  در  می کردنـد.  شـرکت  آن 
می شـد  ذکـر  کربـال  واقعـه  ابتـدا حـوادث 
آداب  و  ترتیـب  بـا  دسـته هایی  سـپس  و 
خـاص در شـهر می گشـتند و بـه عـزاداری 

می پرداختنـد.
آمـدن دولـت صفویـه،  بـا روی کار  بعدهـا 
جریـان سـرودن اشـعار دینـی و بـه نظم در 
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آوردن واقعـه کربال، گسـترش فراوانی یافت. 
رشـد جنبـه نمایشـی در تعزیـه بـه واسـطه 
موسـیقی  گرفتـن  کار  بـه  بـا  اشـعار،  ایـن 
ایرانی و نقاشـی های بزرگ همراه شـد و آن 
را تبدیـل بـه رسـانه ای قـوی در ابـالغ پیام 
عاشـورا بـه مـردم کـرد. ذکـر حماسـه های 
دینـی در تعزیـه طـی قرن هـا موجـب شـد 
کـه انبوه مردم از هر قشـر و سـن و جنسـی 
بـه طـرف ایـن نمایش هـا کشـیده شـوند و 
برگـزاری تعزیـه به عنـوان یکـی از آداب ماه 
محـرم در سراسـر ایـران در اولویـت باشـد. 
حتـی اعتقـادات عمومی برآن بوده و هسـت 
کـه شـرکت درایـن مجالـس وتماشـای آن 
اجـر  و  روحـی  پاالیـش  بـه  می توانـد  نیـز 

معنـوی شـرکت کننـدگان بینجامـد. 
هنـر  طوالنـی  تاریـخ  بـه  کلـی  نگاهـی  بـا 
تعزیـه می بینیـم کـه شـیوه های ارائـه پیام 
دراین رسـانه سـنتی دینـی، از تنوع منحصر 
بـه فـردی برخـوردار اسـت و در هیـچ یـک 
نمی شـود.  مشـاهده  مشـابه  رسـانه های  از 
اسـتفاده از شـیوه های متنـوع و نزدیکـی به 
زبـان مخاطب موجب شـده اسـت کـه تعزیه 
برگـی نویـن در عالم ارتباطات و رسـانه های 
دینـی باشـد. عنصـر موسـیقی وکالم منظوم 
همـراه بـا آواز، بهره گیری از اسـتعاره و زبان 
تکیه هـا،  در  آن  اجـرای  و  کنایـه  و  اشـاره 
میادیـن و اماکـن عمومـی از آن رسـانه ای 
بـی نظیر سـاخته کـه توانسـته اسـت عالوه 
بـر ایـران، حتـی در کشـورهای دیگـر نیـز 

عالقمنـدان و مخاطبان بسـیاری پیـدا کند. 
در  سـنتی  رسـانه های  بررسـی  از  آنچـه 
کربـال  واقعـه  مـورد  در  و  اسـالمی  جوامـع 
ایـن  کـه  اسـت  ایـن  می آیـد  دسـت  بـه 
هـر  فرهنگـی  مشـخصه های  بـا  ارتباطـات 

از  امـا  داشـته،  هماهنگـی  ملتـی  و  کشـور 
اسـت.  برخـوردار  نیـز  ثابتـی  ویژگی هـای 
نقـش  سـنتی،  رسـانه های  اصلـی  ویژگـی 
علمـای دینـی و خطیبان در آن اسـت که با 
برقـراری مجالس سـخنرانی و سـوگواری در 
میـان مردم، توانسـته اند نقـش ارزنده ای در 

مانـدگاری پیـام عاشـورا داشـته باشـند. 
مخاطبـان ایـن رسـانه ها نیـز عامـه مـردم 
بـه  بـه دلیـل عالقـه  بـوده و هسـتند کـه 
نهضـت امام حسـین)ع( در مجالس عزاداری 

آن بزرگـوار فعاالنـه حضـور می یابنـد.

بــــا نگاهـی کلـی بــــه تاریـخ 
طوالنـی هنــــر تعزیـه می بینیـم 
پیام  ارائــــه  شــــیوه های  که 
دراین رســــانه ســــنتی دینـی، 
فــــردی  بــــه  منحصر  تنوع  از 

برخــــوردار اسـت
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ــواره ای  ــبکه های ماه ــورا و ش ــاب عاش کت
ــا  ــانه ب ــه رس ــای مواجه ــه راه کاره ــه ب ک
ــون  ــواره ای پیرام ــبکه های ماه ــبهات ش ش
قیــام امــام حســین)علیه الســالم( پرداختــه 
ــی اســت  ــری از محمدرضــا آدریان اســت اث
ــات رســانه اي  ــه از ســوی اداره کل خدم ک
ــیما  ــالمي صداوس ــاي اس ــز پژوهش ه مرک

ــازار نشــر شــده اســت. ــه ب تنظیــم و روان
می خوانیــم:  کتــاب  ایــن  چکیــده  در 
»شــبهه« بــه معنــاي درهــم آمیختــن 
حــق و باطــل، ابــزاري فرهنگــي اســت کــه 
ــق و  ــمنان ح ــرم دش ــگ ن ــتاي جن در راس
ــه  ــي ک ــرد. وقت ــي گی ــورت م ــت ص حقیق
ــا  ــه ب ــن مواجه ــد، اولی ــي ده ــبهه رخ م ش
آن بیــن بــي اعتنایــي و تــالش بــراي پاســخ 
گوئــي بــه هــر قیمتــي خواهــد بــود. ایــن در 
حالــي اســت کــه در نــگاه دینــي، شــبهه بــه 
معنــي وجــود یــک خلــل در ایمــان    دیــن 
ــت  ــود فرص ــث مي ش ــه باع ــت ک داران اس
ــس در  ــازد. پ ــم س ــمنان را فراه ــراي دش ب
ــه  ــگاه ب ــاي ن ــه ج ــبهه، ب ــا ش ــه ب مواجه

شــبهه و دشــمنان شبهه ســاز، در اولین گام 
بایــد بــه بســترهاي تحقــق آن توجــه کــرد، 
ــط  ــها فق ــي، تالش ــخ ده ــام پاس ــا در مق ت
ــازان  ــخن شبهه س ــال س ــه ابط ــوف ب معط
ــل  ــد تبدی ــبهه را از تهدی ــه ش ــد، بلک نباش
ــش  ــش و کن ــد بین ــت رش ــک فرص ــه ی ب

ــازد. ــل س ــي تبدی دین
ــراي  ــا را ب ــمن، فض ــوم دش ــتر هج در بس
روزامدســازي ارزش هــاي جبهه حــق فراهم 
ــدگاه، شــبهات  ــن دی ــر ای ــي ب ــازد. مبتن س
ــرار  ــي ق ــورد بازخوان عاشــورایي و محــرم م
ــد  ــا چن ــود ت ــي ش ــالش م ــرد و ت ــي گی م

ــود:  ــته ش ــه دانس نکت
1- باتوجــه بــه ارزش راهبــردي عاشــورا 
و  فرهنــگ  و  تشــیع  مکتــب  بــراي 
ــي از           ــورا یک ــیعي، عاش ــي ش ــبک زندگ س
ــي  ــاي پیاپ ــق هجوم ه ــن مصادی ــم تری مه
ــت و  ــیع اس ــه تش ــمنان ب ــترده دش و گس
ــگ  ــه فرهن ــت ب ــترده وهابی ــبهات گس ش
ــا و ارزش هــاي  عاشــورایي ناشــي از قوت ه

فرهنگــي عاشوراســت.

معرفی کتاب:

 عاشورا و شبکه هاي ماهواره اي 
راهکارهاي مواجهه رسانه با شبهات شبکه هاي ماهوارهاي پیرامون قیام امام حسین)علیه السالم(
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شــبهات  و  شــبهه  بــا  مواجهــه  در   -2
ــي،  ــخ گوی ــراي پاس ــالش ب ــورایي، ت عاش
اولیــن وظیفــه اي اســت کــه درفرصت هــاي 
ــون  ــانه اي گوناگ ــازي و رس ــوب و مج مکت
ــل  ــت تحلی ــال انجــام اســت. »مدیری در ح
آثــار  تاکنــون  هــم،  رویکردشناســي«  و 
متعــددي در ایــن زمینــه تولیــد کــرده ولــي 
بــه نظــر مي رســد هنــوز حلقــه مفقــوده اي 

ــر  ــین، بیانگ ــات پیش ــود دارد و تجربی وج
ناکافــي بــودن ایــن تالشهاســت، پــس بایــد 
ــک در  ــرد. این ــدي صــورت بگی ــدام جدی اق
ادامــه تجربیــات پیشــین و باتوجــه بــه نیــاز 
رســانه بــه »نــگاه جامــع بــه شــبهه« بایــد 
بازخوانــي راهبردهــاي کالن در مواجهــه بــا 
شــبهات مــورد مطالعــه قــرار گیرد.ایــن اثــر 

ــال چنیــن رویکــردی اســت.  ــه دنب ب


