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چکیده
در پژوهـش حاضـر، به بررسـی ویـژه برنامه هـای محرم پرداخته شـده اسـت. هـدف اصلی، 
شـناخت شـیوه بازنمایی ابعـاد نهضـت عاشـورا، واحـد تحلیـل، آیتـم و جامعـه آماری، شـامل 
تمـام ویـژه برنامه هایـی بـوده کـه در 13 روز اول مـاه محـرم 1398، از شـبکه های اول، دوم، 
سـوم، چهارم، آمـوزش، افق، شـما و جام جم سـیمای جمهـوری اسـامی ایران پخش شـده اند. 
حجـم نمونـه نیـز برابـر بـا جامعـه آمـاری تحقیـق و بـا توجـه بـه هـدف پژوهـش، برنامه های 
گفتگو محـور )کارشناسـی( و ترکیبـی بوده انـد. نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد کـه بیـش از 
نیمـی از برنامه های مـورد بررسـی )52/4 درصـد( با جنبه هـای شـعور و معرفت قیـام اباعبداهلل 
)ع( و 38/4 درصـد، بـا جنبه هـای عاطفـی یـا در اصطـاح، شـور نهضت حسـینی مرتبـط بوده 
اسـت. تقریبـاً 10 درصـد از مدت زمـان آنها بـه کلیـات برنامـه ای )سـام و احوالپرسـی، معرفی 
برنامه و کارشـناس، راه هـای ارتباط بـا برنامه و غیـره( اختصاص  یافتـه و به لحـاظ موضوعی، در 
28/3 درصـد از ایـن مدت زمـان، بـه بحـث دربـاره ویژگی هـا و قابلیت هـای اباعبـداهلل )ع( برای 
نجـات انسـان و جامعـه و بیـان خصوصیـات اخاقـی، خانـدان و اصحاب ایشـان پرداخته شـده 
اسـت. موضـوع دالیـل قیـام اباعبـداهلل )ع( به عنـوان موضوعـی مسـتقل، چنـدان در برنامه هـا، 
مـورد توجـه نبـوده و 4/5 درصـد از آیتم هـای کارشناسـی بـه آن اختصـاص  یافتـه اسـت. بیان 
پیشـینه تاریخـی قیـام تقریبـاً در 15 درصد و ذکـر وقایـع و حـوادث مرتبط بـا نهضـت، تقریباً 
در یک پنجـم )18/5 درصـد( از مدت زمـان برنامه هـا، مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفته اسـت. 
به این ترتیـب، جـا دارد که در ویـژه برنامه هـای آتی، بـه بحث و بررسـی دربـاره دالیـل و اهداف 
قیـام اباعبـداهلل )ع( و نقـد دیدگاه هـای متعـارض در این خصـوص نیز که محـور و اسـاس ابعاد 

معرفتـی مرتبط بـا نهضـت عاشوراسـت، پرداخته شـود.
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مقدمه
 یادمـان هیـچ حادثـه ای به انـدازه نهضـت عاشـورا، جامعـه مسـلمانان و به ویـژه 
شـیعیان را بـه جوش وخـروش نمـی آورد؛ بـا وجـود گذشـت 14 قـرن از ایـن واقعه، 
گـذر ایـام، هیچ گاه از وسـعت و شـدت گرامیداشـت آن نکاسـته و حتی سال به سـال، 
بـر گسـتره آن افـزوده اسـت. بی تردیـد، ایـن امـر از عظمـت قیـام بی نظیـر حضرت 
اباعبـداهلل و ابعـاد چندگانـه، به ویـژه اهـداف، انگیزه هـا و دالیـل آن نشـئت می گیرد.
در کنـار اهـداف و انگیزه هـا، آنچـه می تـوان به عنـوان جنبه هـای معرفـی قیـام 
اباعبـداهلل )ع( از آن یـاد کـرد، پیامدهـای کوتاه مـدت و بلندمـدت نهضـت حسـینی 
اسـت کـه بافاصلـه پس از شـهادت حضـرت، نمـودار می شـود؛ آنجا که روشـنگری 
زینـب کبـری )س( و حضرت سـجاد )ع( در دوران اسـارت، به بیـداری کوفیان و اهل 
شـام می انجامـد و لـرزه بر انـدام ابن زیـاد و یزید می انـدازد )حیدر، ترجمـه ذوالقدر، 

.)276 :1383
عـاوه بـر تحلیل هایـی کـه فقـط بـا آن مقطـع از تاریـخ جامعـه مسـلمانان، 
یعنـی اواخـر سـال 60 و اوایـل سـال 61 هجـری ارتبـاط پیـدا می کنند، بسـیاری از 
صاحبنظـران، بـا اسـتناد بـه ادعیـه و بهره گیـری از زیارت هایـی چون زیـارت وارث، 
بـه تحلیـل واقعـه عاشـورا در فراینـد تاریـخ پرداخته انـد و حسـین را وارث پیامبران 
دانسـته اند. بی دلیـل هـم نیسـت کـه نبی اکرم )ص( ایشـان را کشـتی نجـات و چراغ 
هدایـت معرفـی کرده انـد )محمـدی ری شـهری، 1388: 74(. تعبیـری کـه در مورد 

هیچ یـک از ائمـه معصـوم بـه کار نرفته اسـت.
در جهـان امـروز نیـز، کمتر حرکت رهایی بخشـی اسـت کـه از نهضـت اباعبداهلل 
)ع( الگـو نگرفتـه باشـد؛ چنان کـه حکومت هـای جور، همـواره از گرامیداشـت اصیل 
مناسـبت محـرم در جوامـع اسـامی، ترسـان و نگـران بوده انـد )صافـی گلپایگانـی، 
1379: 13(. به این ترتیـب، می  تـوان گفـت کـه دالیـل و پیامدهـای نهضـت عاشـورا، 
تمـام ابعـاد فـردی و اجتماعـی جامعه اسـامی را در برگرفتـه و آثار عمیـق اخاقی، 
عرفانی، فلسـفی، جامعه شـناختی، سیاسـی گوناگونی از خود برجای گذاشـته اسـت. 
بـا وجـود پاسداشـت ایـام محـرم و زنده نگهداشـتن نـام و نهضـت اباعبـداهلل )ع( در 
جامعـه شـیعیان، تـوده مـردم با ابعـاد فـردی و اجتماعی ایـن قیام آشـنایی چندانی 
ندارنـد و بیشـتر از جنبه  هـای فـردی آن، آگاه انـد. به عبارت دیگر، فلسـفه این نهضت، 

برایشـان ناآشناست.
امـروزه در نظـام جمهـوری اسـامی ایـران، به عنـوان یک دولت شـیعی، وسـایل 
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ارتباط جمعـی و به ویـژه رسـانه ملی، در تبلیغ اصـول و احکام دینـی و مذهبی، جای 
رسـانه سـنتی منبـر را گرفته و بـه تعبیر دیگر، رسـالتی منبرگونـه یافته اند به همین 
دلیـل نیـز در تبلیغ قیام سیدالشـهدا )ع(، رسـالت سـنگینی بـر عهده دارنـد. در ایام 
محرم و به خصوص دهه اول آن، به منظور پاسداشـت و زنده نگهداشـتن یاد و خاطره 
قیـام امـام حسـین )ع(، تمـام شـبکه  های رسـانه ملـی، ویـژه برنامه  هایـی را تـدارک 
می  بیننـد. در محـرم سـال 1398 نیـز همچون سـال  های گذشـته، تمام شـبکه  های 
سـیمای جمهوری اسـامی ایران، از شـب اول محرم تا سـومین روز شـهادت امام، در 
قالب  هـای مختلـف برنامه  سـازی، به بازتـاب این مناسـبت پرداخته  اند. ایـن برنامه  ها، 
اغلـب شـامل مداحـی و نوحه خوانی، مراسـم محـرم در میان اقوام ایرانی، سرگذشـت 
پیـر غامـان حسـینی و ویـژه برنامه  هایی بوده کـه در قالب میزگرد و کارشناسـی، به 
بحـث و بررسـی ابعـاد این حادثـه پرداخته  انـد. حال پرسـش یا مسـئله  ای که مطرح 
می  شـود، ایـن اسـت کـه در برنامه  های ویـژه محرم، کدام یـک از ابعاد نهضت عاشـورا 
بازتـاب یافته انـد؟ درواقـع، شناسـایی شـیوه بازنمایـی ابعـاد نهضـت عاشـورا در ویژه 

برنامه  هـای سـیمای جمهـوری اسـامی ایران هـدف کلی این مقاله اسـت.

پیشینه پژوهش
جسـتجوهای صـورت گرفتـه نشـان می دهـد کـه دربـاره نحـوه بازتـاب نهضـت 
اباعبـداهلل )ع( در برنامه هـای صداوسـیما و فراتر از آن، وسـایل ارتباط جمعی، تاکنون 
پژوهشـی انجـام نشـده اسـت؛ تنهـا یـک اثـر در سـال 1392 بـه چـاپ رسـیده که 
شـیوه تهیـه برنامه هـای مناسـبتی محـرم را به تفصیـل مورد بحـث قـرار می دهد. در 
ایـن کتـاب، چگونگـی بازتاب حوادث عاشـورا و رویدادهـای منتهی بـه آن، ویژگی ها 
و خصایـص امـام حسـین )ع( و اهل بیـت ایشـان، اهـداف قیام عاشـورا و تقریبـاً تمام 
اخبـار مرتبـط بـا این مناسـبت در ویـژه برنامه های محرم مـورد بحث قـرار می گیرد 
و حتـی بـه مباحـث فنـی و چینـش موضوعـات در قسـمت های مختلـف هـر برنامه 

نیـز پرداختـه می شـود کـه در نوع خـود کم نظیر اسـت )رضایـی آدریانـی، 1392(.
بخـش دیگـری از مطالعـات مرتبـط بـا موضـوع پژوهـش حاضـر کـه بسـیار 
پرشـمارند و هـر سـال نیـز به تعدادشـان افـزوده می شـود، پژوهش هایی هسـتند که 
به طـور عمـده، بـه مقتل نویسـی، نـگارش زندگینامـه اهل بیـت یـا اصحـاب اباعبداهلل 

)ع( و تحلیـل و بررسـی دالیـل و پیامدهـای نهضـت پرداخته انـد.
نگارش مقتل، از صدر اسـام آغاز شـد. نخسـتین و مشـهورترین مقتل مرتبط با 



122
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـفـتـم،
شمـاره 4 )پیاپي 104(،
ـــان 1399 زمستـــــ

واقعـه عاشـورا، مقتـل ابی مخنف اسـت که در ایـن پژوهش به آن پرداخته نمی شـود؛ 
همچنـان بررسـی زندگینامـه نیـز در چارچـوب ایـن اثـر قـرار نمی گیـرد. آنچـه در 
ادبیـات و چارچـوب مفهومـی پژوهـش حاضـر، مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفت، 
آثـاری اسـت کـه به ابعـاد و اهداف نهضـت عاشـورا پرداخته اند. نگارنـدگان، به منظور 
شـناخت ایـن آثـار که به زبان  فارسـی نگاشـته شـده اند، ضمن بررسـی آرشـیو چند 
کتابخانـه، از  کتاب شناسـی نیـز بهـره برده انـد؛ ازجملـه کتاب شناسـی توصیفـی امام 
حسـین )ع( که از سـوی  سـلمان حبیبی، به نگارش درآمده اسـت )حبیبی، 1381(.

در ادامـه سـعی شـده اسـت تـا از خـال بررسـی ایـن آثـار، چارچـوب نظـری و 
مفهومـی پژوهـش به دسـت  آیـد.

بـا توجـه بـه اینکـه تقریباً همه سـاله، پـس از دهـه اول محـرم، مرکـز تحقیقات 
سـازمان صداوسـیما بـه نظرسـنجی از مخاطبـان برنامه هـای محـرم می پـردازد، در 
سـال 98 نیـز نظرسـنجی ای را در ایـن زمینـه انجام داده کـه در اینجا چکیـده ای از 
آن بیان می شـود. بر اسـاس نتایج این نظرسـنجی 70/9 درصد پاسـخگویان، بیننده 
سـریال ها و ویـژه برنامه هـای دهـه اول محـرم بوده انـد. در میـان جنبه هـای مختلف 
ویژه برنامه هـای دهـه اول، 78/8 درصـد بیننـدگان، ایـن برنامه هـا را از نظـر نمایـش 
همدلـی و همـکاری مـردم در برگـزاری عـزاداری، 76 درصـد از نظـر ایجاد شـور در 
میـان مـردم، 64/9 درصـد از نظـر ترویـج فرهنـگ صحیـح عـزاداری و 60/2 درصد 
از نظـر ایجـاد معرفـت و آگاهـی دربـاره فلسـفه و دلیـل قیـام امـام حسـین )ع( در 
حـد زیـاد موفـق ارزیابی کرده انـد. مهم تریـن انتقادهـای بیننـدگان از برنامه های یاد 
شـده، بـه ترتیـب، تکـراری بـودن سـریال ها، کم محتـوا یا بی محتـوا بـودن برنامه ها، 
بیـان نشـدن وقایـع عاشـورا و طوالنـی بـودن زمـان برنامه های عـزاداری اعام شـده 

اسـت )مرکـز تحقیقات صداوسـیما، 1398(.

چارچوب مفهومی
کـم نیسـتند آثـار و پژوهش هایی که ابعـاد و اهداف قیام اباعبداهلل )ع( را بررسـی 
و تحلیـل کرده انـد و از زوایـای مختلـف به آن نگریسـته اند. انگیزه هـا و دالیل نهضت 
عاشـورا و اوضـاع سیاسـی و اجتماعـی منتهـی به آن، بررسـی سـیر تاریخـی حوادث 
و تحـوالت نهضـت، ویژگی هـا و فضائـل اباعبـداهلل )ع( و اصحـاب و یاران ایشـان، نوع 
تعامـل و ارادت اصحـاب نسـبت بـه اباعبـداهلل و ویژگی هـا و خصائـل دشـمنان امـام 
حسـین )ع( ازجملـه ایـن ابعاد اسـت که می تـوان آنها را در دو دسـته کلـی فردی و 
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اجتماعـی تقسـیم کرد. در اینجا سـعی می شـود بـا توجه بـه اعتبار منابـع و مؤلفان، 
چارچـوب نظـری و مفهومی مورد نیاز پژوهش، بررسـی و اسـتخراج شـود.

 سـید جعفر شـهیدی در پژوهـش خـود، بـا رویکـرد جامعه شناسـی تاریخـی، به 
بررسـی قیـام امـام حسـین )ع( پرداختـه و ضمن بررسـی اوضـاع سیاسـی اجتماعی 
پس از رحلت پیامبر که منتهی به نهضت اباعبداهلل )ع( شـده اسـت را بررسـی کرده 
و به خوبـی نشـان داده کـه چگونـه پس از طی نیم قرن، سـنت پیامبر اکـرم، دگرگون 
و حتـی گاه فراموش شـده اسـت. در بخشـی از این کتاب می خوانیـم: »پرهیزکاری و 
عدالـت، یعنـی همـان چیزی که آن را روح شـریعت اسـامی می خوانیـم، در اجتماع 
دیـده نمی شـد. از احـکام اجتماعـی دیـن، تنهـا جمعـه و جماعـت، رونقـی، آن هـم 
به صـورت تشـریفاتی داشـت؛ و گـه گاه، همین صورت تشـریفاتی، به بدعت یا فسـق 

می گراییـد« )110:1383(.
مرتضـی مطهـری نیـز در کتـاب حماسـه حسـینی، در خصـوص دالیـل قیـام 

اباعبـداهلل )ع( گفتـه اسـت:
»در سـاختمان نهضت مقدس حسـینی سـه عنصر اساسـی دخالت داشـته و در 
مجمـوع، سـه عامـل بـه این حادثـه بزرگ شـکل داده اسـت. یکـی اینکـه، بافاصله 
از حسـین بن علی  از درگذشـت معاویـه، یزید بن معاویـه فرمـان می دهـد کـه  بعـد 
علیه السـام الزامـاً بیعـت گرفته شـود. امام در مقابـل این درخواسـت امتناع می کند؛ 
آنهـا فوق ا   لعـاده اصـرار دارنـد و بـه هیـچ قیمتـی از این تقاضـا صرف نظـر نمی کنند، 
امـام هـم به شـدت امتنـاع می کند و به هیـچ قیمتی حاضر نیسـت به ایـن بیعت تن 
بدهـد. از همین جـا، تضـاد و مبـارزه آغـاز می شـود. عامـل دومـی که در ایـن نهضت 
تأثیر داشـته و باید آن را عامل درجه دوم و بلکه سـوم به حسـاب آورد این اسـت که 
وقتـی امـام به واسـطه درخواسـت بیعت، در چنین شـرایطی قـرار می گیرد کـه از آن 
طـرف، اصـرار و از طـرف ایشـان، انکار اسـت، به مکـه مهاجرت می کند. پـس از یکی 
دو مـاه اقامـت در مکـه، خبـر چگونگـی قضیـه بـه مـردم کوفـه می رسـد و آن وقت، 
آنـان کـه به خـود آمده اند، امـام را دعـوت می کنند. برعکـس آنچه اغلب می شـنویم 
و به خصـوص در بعضـی کتـب درسـی می نویسـند، دعوت مـردم کوفـه، دلیل نهضت 
امـام نیسـت. نهضـت امـام، دلیـل دعوت مـردم کوفه اسـت. نه چنـان بود کـه بعد از 
دعـوت مـردم کوفـه، امـام قیام کـرد بلکه بعـد از اینکه امـام حرکت کـرد و مخالفت 
خـود را نشـان داد و مـردم کوفـه از قیـام ایشـان مطلـع شـدند، چـون زمینـه بـه 
نسـبت آمـاده ای فراهـم شـده بـود، کوفیـان گرد هم آمدنـد و امـام را دعـوت کردند. 
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عامـل سـوم، امربه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. ایـن عامل را خـود امام، مکـرر و با 
صراحـت کامـل، بـدون آنکـه سـخنی از مسـئله بیعـت و دعوت اهـل کوفه بـه میان 
آورد، به عنـوان یـک اصـل مسـتقل و یـک عامل اساسـی، ذکـر و به آن اسـتناد کرده 

.)37-38:1365( است« 
در خصـوص عامـل امربه معـروف نیز می گویند: بیشـترین ارزش نهضت حسـینی 
از ناحیـه ایـن عنصـر اسـت؛ عوامل خاصی کـه قیام امربه معـروف را ایجـاب می کنند 

به ایـن  قرارند:
الف( موروثی کردن حکومت و خافت و تحقق بخشیدن به آرزوی ابوسفیان

ب( نقـض مـوارد صلـح امـام حسـن )ع( و معاویـه؛ وضـع تحمل ناپذیـر شـیعیان 
کـه حتـی بخشـنامه شـده بود بـا اتهام به تشـیع آنها را دسـتگیر کننـد. محبت علی 
کافـی بـود که نام و سـهم اشـخاص را از بیت المـال حذف کنند؛ محرومیت شـیعیان 
از حقـوق اجتماعـی، از شـهادت، قضـاوت و امامـت جماعـت. قتـل اکابـر شـیعیان از 

قبیـل حجـر بن عـدی، عمـرو بن حمـق خزاعـی و غیره
ج( سب علی علیه االسام در منابر

د( تبلیغ به نفع امویان، به ویژه معاویه و قرار دادن او در صف صحابه کبار ...
به طورکلـی، سیاسـت اموی هـا، به خصـوص معاویـه ایـن بود که شـکل اسـام را 

حفـظ و محتـوا را خالی کننـد )مطهـری، 1365 :248 و 243(.
بخشـی از وصیت نامـه امـام بـه بـرادرش محمـد حنفیـه در مدینـه نیـز بـه ایـن 
شـرح اسـت: »مـن از روی خودخواهـی یـا خوشـگذرانی و بـرای فسـاد و سـتمگری 
از شـهر خـود بیـرون نیامـده ام، بلکـه هـدف مـن از این سـفر، امربه معـروف و نهی از 
منکـر و خواسـته ام از ایـن حرکت، اصاح مفاسـد امت و احیای سـنت و قانون جدم، 

رسـول خـدا و راه و رسـم پـدرم علی بن ابیطالـب اسـت« )نجمـی، 55:1381(.
آنچـه بیـش از همه درباره نهضت عاشـورا تکرار می شـود و شـهرت زیـادی دارد، 
بحـث امربه معـروف و نهـی از منکر اسـت که در ایـن وصیت، جای تشـریح آن نبوده 
اسـت. به طورقطـع، منظـور سیدالشـهدا )ع(  ازجملـه امربه معـروف و نهـی از منکـر، 
فراتـر از امـور فـردی اسـت و بـا مسـائل اجتماعـی آن دوران ارتبـاط پیـدا می کنـد. 
ایشـان دو سـال پیـش از مرگ معاویـه، یعنی در سـال 58 قمری، بـرای به جا آوردن 
حـج، راهـی مکـه شـدند و جمع زیـادی از تابعیـن و اصحاب خـود را کـه بالغ بر هزار 
نفـر بودنـد، در منـی گردآوردنـد و خطبه ای طوالنـی ایراد کردند و نخبـگان، اصحاب 
خـاص پیامبـر و رجال اسـامی را در جریان شـرایط عمومی دنیای اسـام قرار دادند 
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)دری نجف آبـادی، 209:1381( ایشـان بـا »طاغیه« خواندن معاویه، به افشـاگری در 
خصـوص عملکـرد او و دسـتگاه بنی امیه می پـردازد )الهالـی الکوفـی، 206:1980(. 
در بخشـی از ایـن خطبـه، مصادیـق امربه معـروف، از زبـان آن حضـرت، به صراحـت 

شـده اند: ذکر 
بازگردانـدن حقـوق  بـه اسـام اسـت،  از منکـر، دعـوت  امربه معـروف و نهـی 
سـتمدیدگان بـه آنـان اسـت، مبارزه با سـتمگران اسـت، توزیـع عادالنه ثـروت ملی 
و عمومـی و غنایـم جنگی اسـت، جمـع آوری صدقـات و مالیات ها از مـوارد صحیح و 

صـرف آنهـا در مـوارد صحیـح و شـرعی اسـت )نجمـی، 377:1381(.
اباعبـداهلل )ع( خـود نیـز در پاسـخ بـه نامه هـای کوفیـان، ویژگی هـای امـام را 
چنیـن برمی شـمارند: طبـق کتـاب خـدا عمل کنـد؛ بیت المـال را با صداقت تقسـیم 
کنـد و خـود را وقـف خدمـت بـه خـدا کنـد )بلوکباشـی و همـکاران، 1392: 668(.

محمدتقـی جعفـری، در کتـاب امـام حسـین، شـهید فرهنـگ پیشـرو انسـانیت 
می نویسـد: چنـان نبود که فرزند بنیانگذار اسـام، چشـم بـاز کرد و یزیـد و یزیدیان 
را دیـد. او سـالیان متمـادی بـود که خـون دل می خورد و مهر سـکوت بـر لبانش بود. 
جعفـری، تبعیـد ابـوذر بـه ربـذه، شـهادت عمـار یاسـر، مالـک اشـتر و اویـس قرنی، 
همچنیـن ظلم هایـی را کـه بـه بـرادرش امـام حسـن مجتبـی شـده بـود، به عنـوان 
نمونـه ای از خـون دل خـوردن اباعبـداهلل )ع( ذکـر می کنـد و سـپس، سـایر عوامـل 
را برمی شـمارد: پایمـال شـدن قوانیـن و حـق و حقیقـت، نقـض احتـرام انسـان ها و 
معاملـه بـا مـردم جامعـه، ماننـد معاملـه بـا بـردگان و ارزش نـدادن بـه رأی و نظر و 
خواسـته های آنـان، نقـض قانون تسـاوی و عدل در حقـوق و تکالیف میـان طبقات و 
افـراد، نقـض شایسـتگی و اسـتقامت در مدیریت امـور جامعه اسـامی، نقض عدالت 

در توزیـع اقتصـادی آن، نقـض خیرخواهـی و حـق انتقـاد )1380: 58-248(.
غامحسـین زرگری نـژاد هـم در پژوهـش خـود، چنـد عامـل را برشـمرده و در 
خصـوص هریـک از آنهـا، به تفصیل بـه بحث پرداخته اسـت. این عوامـل عبارت اند از: 
اسـتبداد سیاسـی و سلطنت اسـامی، تثبیت و مشروعیت اشـرافیت و نظام طبقاتی، 

امحـای عدالـت و برابری، ارتقـای اراذل و انزوای افاضـل )1386: 74-252(.
ابواالعلـی مـودودی، از اندیشـمندان اهـل تسـنن، نیـز بـرای نظام پادشـاهی که 
محتـوا و صـورت آن در دهـه آخـر حکومـت معاویه اوج ممکـن خود را یافتـه بود، 8 

مشـخصه را ذکـر کرده اسـت:
1. دگرگونـی در نحـوه جایگزینـی حاکـم. معاویـه نخسـتین کسـی بـود کـه در 
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شـرایط صحـت و سـامت خـود، بـا اسـتفاده از قـدرت و نیـروی نظامی، بـرای یزید 
گرفت. بیعـت 

2. دگرگونی در روش زندگی حاکم
به گونـه ای کـه  بیت المـال،  از  برداشـت  و  نگهـداری  3. دگرگونـی در کیفیـت 
بیت المـال، ثـروت و امـوال شـخصی حاکـم تلقـی می شـد و بـدون حسـاب وکتاب 
از آن هزینـه می کردنـد. حقـوق افـراد ذی حـق قطـع می شـد و به ناحـق، بـه هرکس 

می بخشـیدند. می خواسـتند،  هرقـدر 
4. پایان آزادی اندیشه، باور و نظر

5. پایان آزادی امر قضا
6. پایان حکومت شورایی

7. ظهور و بروز عصبیت های قومی، نژادی و قبیله ای
8. نابودی قانون )مهاجرانی، 1383: 39-41(.

محمـد اسـفندیاری در پژوهشـی کـه به تازگـی، در قالـب کتاب حقیقت عاشـورا 
بـه چـاپ رسـیده، بـه تحلیـل و نقـد دیدگاه های مختلـف درباره عاشـورا می پـردازد. 
آن طـور کـه در مقدمـه کتـاب آمـده، این پژوهـش 10 بـار بازخوانی شـده و 8 تن از 
صاحبنظـران، تمـام یـا بخش هایـی از آن را خوانده انـد. پژوهشـگر نیز دو سـال با کار 
بی وقفـه، آن را به انجام رسـانده اسـت. در مقدمـه، درباره محتوای کتـاب می خوانیم: 
چکیـده آنچـه در ایـن کتـاب خواهم گفت، این اسـت کـه نهضت عاشـورا دو ویژگی 

برجسـته داشت:
نخسـت اینکـه، حماسـی )ظلم سـتیزانه( بـود و دوم اینکه، جنبه عقانی داشـت، 
یعنـی دو ویژگـی کـه عـده ای در جمـع آنها توفیـق نمی یابنـد؛ اما بعدهـا، 5 تحریف 

سـهمگین دامن گیر آن شـد:
تفسـیرهای  ظلم سـتیزی(،  از  غفلـت  )بـا  عـزاداری  بـه  آن  دادن  تقلیـل   .1
غیرعقانی، تفسـیرهای فوق واقعی، تفسـیرهای افراطی و خشـونت آمیز، تفسـیرهای 

.)9-10:1398( عامیانـه 
علـی شـریعتی، صاحبنظـر و اسـتاد جامعه شناسـی ادیـان، در تفسـیر نهضـت 
اباعبـداهلل )ع(، از منظـر فلسـفه تاریـخ بـه موضـوع می نگـرد و در پرتو تفسـیر زیارت 
وارث، حضـرت اباعبـداهلل )ع( را وارث تمـام پیامبـران بـرای مقابله با ظلم و اسـتکبار 
و دفـاع از عدالـت می شـمرد )1380: 292(. دیـدگاه وی به صـورت مفصـل در کتابی 

بـا عنوان حسـین وارث آدم، درج شـده اسـت.
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عـاوه بـر تفاسـیر بسـیار زیـادی کـه اندیشـمندان از اهـداف و دالیـل نهضت به 
رشـته تحریـر درآورده انـد، مورخان نیز در آثار بسـیار زیادی، ضمن بیـان رویدادهای 
تاریخـی دالیـل قیـام راهـم برشـمرده اند که مجـال ذکـر آن در این مختصر نیسـت. 
ازجملـه حسـن ابراهیـم حسـن در کتـاب خـود، به خوبـی از عهـده این مهـم برآمده 
اسـت )ترجمـه پاینـده، 1376( یـا به عنـوان نمونـه ای دیگـر می تـوان سـیر حـوادث 
نهضـت بـه همـراه اهـداف آن را در کتـاب تاریـخ سیاسـی اسـام ماحظـه کـرد 

)جعفریـان، 1378(.

چارچوب نظری پژوهش
نظریه بازنمایی

اسـتوارت  هال1، اندیشـمند برجسـته مطالعـات فرهنگی، در کتـاب معنا، فرهنگ 
و زندگـی اجتماعـی، به تفصیل، به تشـریح نظریه بازنمایی پرداخته اسـت. وی درباره 
معنـا و چیسـتی بازنمایی می گویـد: از طریق نحـوه بازنمایی چیزها، یعنـی واژه هایی 
کـه دربـاره آنها به کار می بریم، داسـتان هایی کـه درباره آنها نقـل می کنیم، تصاویری 
کـه از آنهـا می سـازیم، احساسـاتی کـه به آنها نسـبت می دهیـم، شـیوه هایی که آنها 
را طبقه بنـدی و مفهوم بنـدی می کنیـم و ارزش هایـی کـه برایشـان قائـل می شـویم، 

بـه آنها معنا می بخشـیم )هـال، ترجمه گل محمـدی، 19:1391(.
دغدغـه اصلـی هـال در این کتاب، نـه درباره معنای لغـت بازنمایـی، بلکه به طور 
عمـده، دربـاره نقـش و جایـگاه بازنمایـی در فراینـد انتقـال معنا اسـت کـه از طریق 
زبـان و رسـانه ها صـورت می گیـرد. از این منظـر، بازنمایـی از دید او، یعنی اسـتفاده 
از زبـان بـرای گفتـن چیزهایـی معنادار دربـاره جهان یـا نمایاندن جهان بـه دیگران. 
بازنمایـی، بخـش اصلـی فرایندی اسـت که به واسـطه آن، معنا، تولیـد و میان اعضای 
یـک فرهنـگ مبادلـه می شـود. بازنمایـی عبـارت اسـت از کاربـرد زبـان، نشـانه ها 
و تصاویـری کـه نماینـده یـا معـرف چیزهـا هسـتند )هـال، ترجمـه گل محمـدی، 
31:1391(. عنصـر مهـم و اساسـی در بازنمایـی، تولید معناسـت و نـه انتقال معنایی 
کـه از پیـش وجـود دارد. عنصـر تولید معنا تـا آنجـا در بازنمایی اهمیـت می یابد که 
بنـا بـر نظـر اسـتوارت هال، جهـان را از طریـق بازنمایی می سـازیم و بـازی می کنیم 
)کارلـوت2 و لویـس3، 2008: 238(. بـه بیان سـاده تر بازنمایی به مثابـه نماینده بودن 
چیـزی به جـای دیگـری اسـت و می توانـد در کام و نوشـتار بـه همان شـیوه تصاویر 

متحـرک اتفاق بیافتـد )ربیعی و احمـدزاده،44:1387(.
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رویکردهای نظری به بازنمایی
اسـتوارت هـال بـر این باور اسـت که در حالـت کلی، دربـاره بازنمایی سـه رویکرد 
نظری مطرح اسـت: نظریه بازنمایی انعکاسـی یـا بازتابی، بازنمایـی نیت مند و بازنمایی 
برسـاخت گرا. آنچـه از میـان این سـه رویکـرد و در ارتباط با رسـانه ها اهمیـت می یابد 

و اسـاس نظریه بازنمایی با آن شـناخته می شـود، رویکرد برساخت گراسـت.
نظریـه برسـاخت گرا، بـه مشـخصه اجتماعـی و عمومـی زبـان احتـرام می گذارد. 
طبـق ایـن نظریـه، ایـن »مـا« هسـتیم که بـا اسـتفاده از نظام هـای بازنمایـی، یعنی 
نظـام مفاهیـم و نظـام زبـان، بـه برسـاخت معنـا همـت می گماریـم )25:1997(. بر 
مبنـای ایـن رویکـرد، مـا معانـی را می سـازیم و ایـن عمـل را به واسـطه نظام هـای 
بازنمایـی مفاهیـم و نشـانه ها انجـام می دهیم. برسـاخت گرایی، وجود جهـان مادی را 
نفـی نمی کنـد امـا معتقـد اسـت آنچه معنـا را حمـل می کنـد، جهان مادی نیسـت، 
بلکـه نظـام زبانـی یـا نظامـی کـه مـا بـرای بیـان مفاهیـم از آن اسـتفاده می کنیـم، 
حمل کننـده معناسـت )گیویـان و سـروی زرگر، 15:1389(. از ایـن نظـر »بازنمایـی 
کـردن« می توانـد بـه معنای ارائـه و به تصویـر درآوردن چیـزی باشـد؛ بنابراین بهتر 
اسـت بـه ایـده »بازنمایی« به صورت »بـازـ نمایاندن« جهـان نگاه کنیم؛ زیـرا در این 
حالـت بـر فراینـد سـاختن در متـون رسـانه ای تأکید می شـود؛ بـه این معنـی که از 
طریـق فراینـد تولیـد بـرای مثال، یـک برنامـه تلویزیونی، مـا هرگـز نمی توانیم برای 
بیننـده نوعـی دسترسـی سـاده، مسـتقیم و بـدون واسـطه از جهان »واقعـی« فراهم 
کنیـم. مهـم نیسـت ارائـه مـا چقدرواقعـی بـه نظر برسـد، چـون به هرحـال، واقعیت 
ایـن اسـت کـه آنچـه بر پـرده یـا صفحـه تلویزیـون می بینیم، نوعی سـازه اسـت که 
اعمال نظرهـای مـا را دربـاره آنچـه باید رمزگذاری شـود، محـل قرار گرفتـن دوربین 

و نحـوه ویرایـش و تدویـن مـواد ضبـط شـده و غیـره دربرمی گیرد.
اسـتوارت هـال، برسـاختگرایی را در راهبردهـای بازنمایی، نشـان داده اسـت. به 

نظـر او، بازنمایـی دو راهبرد دارد:
1. کلیشه سـازی بـه معنـای نادیـده گرفتـن برخـی خصوصیـات یـا ویژگی هـا و 
اکتفـا کـردن بـه برخـی امـور کلـی اسـت و از نوعی خواسـت همسان سـازی حکایت 

می کنـد )مهـدی زاده، 1387: 20(.
2. طبیعی سـازی: طـی ایـن جریـان وضعیـت موجـود در سـاختارهای مختلـف 
اجتماعـی، فرهنگـی و تاریخـی از بعـد تاریخـی خود تهی می شـود و بـه همین دلیل 
ایـن سـاختارها طبیعـی به نظر می رسـند )هیـوارد، ترجمه محمـدی، 1380: 204(.
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نظریه برجسته سازی
عـاوه بـر بازنمایی، نظریه برجسته سـازی نیـز در تحلیل یافته هـای این پژوهش 
به نوعـی کاربـرد دارد. ایـن نظریه، نخسـتین بار از سـوی مکسـول مک کامب1 مطرح 
شـد. وی بـا انجـام پژوهشـی دربـاره انتخابـات امریـکا بـه ایـن نتیجـه دسـت یافت 
کـه مخاطبـان، همـان چیـزی را کـه در مطبوعـات به عنـوان مسـئله مهـم مطـرح 
شـده بـود، بـا اهمیـت می دانسـتند )علی آبـادی، 1373: 191(. وی معتقد اسـت که 
برجسته سـازی بـا نقـش ارتباطـات جمعی در ایجـاد تصـورات ذهن ما سـروکار دارد 
)مک کامـب، 1997: 237(. ایـده ای کـه نخسـتین بـار، از سـوی والتـر لیپمن مطرح 

شـده است.
فراگـردی  برجسته سـازی  اسـت:  آمـده  برجسته سـازی  از  دیگـری  تعریـف  در 
اسـت کـه طـی آن، رسـانه های جمعـی، اهمیـت نسـبی موضوعـات مختلـف را بـه 
مخاطـب انتقـال می دهنـد. هر چـه رسـانه ها اهمیـت بیشـتری بـه موضوع یـا رویداد 
بدهنـد، مخاطبـان اهمیـت بیشـتری بـرای آن قائـل می شـوند. عبارت »رسـانه ها به 
مـردم نمی گوینـد چـه بیندیشـند، ولـی بـه آنها می گوینـد دربـاره چه بیندیشـند«، 
جوهـره ایـن نظریـه را بـه دسـت می دهـد )وینـدال، ترجمـه دهقـان، 1376: 374(. 
به بیان دیگـر، نظریـه برجسته سـازی، مدعـی تأثیـر رسـانه ها بـر شـناخت و نگـرش 
مـردم و تعییـن اولویت هـای ذهـن آنـان از طریـق انتخـاب و برجسته سـازی بعضـی 
از موضوعـات و رویدادهـا در قالـب خبـر و گـزارش خبـری اسـت؛ بـه ایـن معنـا که 
رسـانه ها، با برجسـته  سـاختن بعضـی از موضوع هـا و رویدادها، بر آگاهـی و اطاعات 
مـردم تأثیـر می گذارنـد )مهـدی زاده، 1391: 59-58(. نیومن2 نیز با ترسـیم الگویی، 
چهـار نـوع رابطـه را بیـن افکار عمومی و رسـانه ها نشـان می دهد که در یکـی از آنها 

بـا عنـوان رابطـه یک طرفـه، رسـانه ها تعیین کننـده هسـتند )1985: 231(.

روش پژوهش
در ایـن پژوهـش، از روش تحلیـل محتـوا اسـتفاده شـده اسـت. »تحلیـل محتوا 
آزمـون نظام منـد و تکرارپذیـر نمادهـای ارتباطـی اسـت کـه طـی آن، ارزش هـای 
عـددی بـر اسـاس قوانیـن معتبـر اندازه گیـری بـه متـن نسـبت داده می شـوند. این 
عمـل، بـرای توصیـف محتـوای ارتباطـات، اسـتخراج نتیجه دربـاره معنـی آن یا پی 
بـردن بـه بافـت و زمینـه ارتبـاط صـورت می گیـرد« )رایـف و همـکاران، ترجمـه 
بروجـردی، 25:1381(. مزیـت روش تحلیـل محتـوا ایـن اسـت کـه می تـوان بـدون 
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مزاحمـت، تحلیـل واقع بینانـه ای از سـاخت هایی از عائم گوناگون )زبانی، نوشـتاری، 
موسـیقی، تصویـری و...( کـه از طریـق آنهـا ارتبـاط برقـرار می شـود، به دسـت آورد 

.)109  :1384 )رفیع پـور، 
از منظـر دیگـر، تحلیـل محتـوا در زمـره روش های ارزیابی اسـت کـه محتواهای 
تولیـد شـده از طریـق وسـایل ارتباط جمعـی را بـر اسـاس قواعـد و اصولـی معیـن، 
ارزیابـی می کنـد تـا روشـن شـود کـه فرآورده هـای رسـانه ای تا چـه حد بـا اصول و 

ارزش هـای معیـن، همخوانـی دارنـد و آنهـا را محقـق سـاخته اند.
همچنیـن؛ تحلیـل محتـوا جـزء روش هـای پهنانگـر اسـت و در جوامـع آمـاری 
بـزرگ کاربـرد دارد. به عبارت دیگـر، همچون پیمایـش، به زمینه یابی متون رسـانه ای 

و نـه مخاطبان، می پـردازد.
نئونـدروف1 در تعریـف واحـد تحلیـل می نویسـد: »واحـد تحلیل، عنصری اسـت 
کـه داده هـا بـر اسـاس آن تحلیـل می شـوند« )2002: 13(. بـر ایـن اسـاس، واحـد 
تحلیـل در پژوهـش حاضـر، هـر یـک از آیتم هـای برنامه هـای مـورد بررسـی و واحد 
ثبـت نیـز برابـر بـا واحـد تحلیل بوده اسـت. بـه نظـر هولسـتی، واحد ثبت، بخشـی 
خـاص از محتواسـت کـه با قرار گرفتن در مقوله ای معین مشـخص می شـود )ترجمه 

محمـدی، 1395: 182(.
در ایـن پژوهـش، جامعـه آمـاری، تمـام ویژه برنامه هـای 13 روز اول محـرم را 
کـه در سـال 1398 از شـبکه های سراسـری )اول، دوم، سـوم، چهارم، آمـوزش، افق، 
جام جـم و شـما( پخـش شـده اند، در برمی گیـرد. بـا توجه بـه اهداف پژوهـش، قالب 
برنامه هـا به طـور عمـده، گفتگو محـور یـا ترکیبـی بـوده و اغلـب نیـز بـه مباحـث 

کارشناسـی و معرفتـی اختصاص داشـته اسـت.
عنـوان برنامه هـای مـورد بررسـی، بـه این شـرح اسـت: این شـب ها، فتـح خون، 
کـوی محبـت، آفتـاب شـرقی، سـیاه پوش، در آسـتان خورشـید، ضیافت عاشـورایی، 

سـیداحرار تـا کربـا، حسـین سیدالشـهدا و سـخنرانی های مذهبی.
شـایان ذکـر اسـت کـه عناویـن برنامه هـا، از کنداکتورهـای پـس از پخـش آنهـا 
اسـتخراج شـده و بـرای تکمیـل و اصـاح هر یک، با کارشـناس محتـرم تأمین و پخش 
برنامـه  در شـبکه ها، مشـورت بـه عمـل آمـده اسـت. عـاوه بـر ایـن، سـایت اینترنتـی 
تلویزیـون نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن توضیـح کـه پیـش از آغـاز 
پژوهـش، اطاعـات کافـی از تعـداد و نـوع برنامه ها در دسـت نبود و هیچ سفارشـی هم 
از شـبکه ها بـرای تحلیـل برنامه  یـا برنامه های خاصی، دریافت نشـده بـود. به این ترتیب 
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در انتخـاب برنامه هـا، دخالـت و اعمـال نظـر هیـچ فـردی نقش نداشـته اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه در پژوهـش حاضـر، بـه تمام شـماری اقـدام شـده اسـت، 
نمونه گیـری صـورت نگرفتـه و حجـم نمونه، برابـر با جامعـه آماری بوده اسـت. تمام 
شـماری حجـم نمونه، عـاوه بر ارتبـاط با موضوع و هـدف پژوهش، به لحـاظ آماری 
نیـز توجیه پذیـر اسـت. مطالعات چندمتغیـری در مقایسـه با مطالعـات تک متغیری، 
همـواره مسـتلزم نمونه هـای بزرگ ترنـد چراکـه بـا تحلیـل داده هـای چندگزینـه ای 

سـروکار دارنـد )ویمـر و دومینیـک، ترجمـه سـید امامی، 1394: 141(.
اطاعـات ایـن پژوهـش، بـا کدگـذاری محتـوای برنامه هـا به دسـت آمده اسـت. 
بـه ایـن معنی کـه محتـوای برنامه ها، بر اسـاس متغیرهـای مندرج در دسـتورالعمل 
کدگـذاری، بررسـی شـده و کدهـای مرتبط با هریـک از مقوله ها، در برگـه کدگذاری 
قـرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن توضیـح کـه دسـتورالعمل کدگـذاری شـامل متغیرهایی 
اسـت کـه از ادبیـات مفهومـی پژوهـش، اسـتخراج شـده اند. پـس ازآن، اطاعـات 
به دسـت آمـده، وارد رایانـه و از طریـق نرم افـزار spss، پـردازش شـده اند. اعتبـار 
ایـن پژوهـش، به شـیوه صوری حاصل شـده اسـت؛ بـه این معنـی که دسـتورالعمل 
کدگـذاری، پـس از تدویـن، در اختیـار چنـد تـن از کارشناسـان و پژوهشـگران قرار 
گرفتـه و پیشـنهاد اصـاح مـورد نظـر آنان، اعمال شـده اسـت. رقم به دسـت آمده از 
سـنجش پایایـی پژوهـش برابـر بـا 94 درصد بـوده اسـت که نتایـج پژوهـش را قابل 

اعتمـاد می سـازد. 

یافته های پژوهش
موضوعات برنامه ها

جـدول 1، موضوعـات و مطالـب مـورد بحـث در برنامه هـای بررسـی شـده را 
نشـان می دهـد. بـر ایـن اسـاس، در 14/3 درصـد از مدت زمـان برنامه ها، بـه موضوع 
»جاذبه ها و قابلیت های حضرت اباعبداهلل )ع( و عاشـورا در نجات انسـان ها و جامعه« 
پرداختـه شـده و 9/5 درصـد از آیتم هـا به »بیان رویدادها و سـیر حـوادث منتهی به 
عاشـورا«، تعلـق داشـته اسـت. در مجمـوع 14 درصـد از مدت زمـان برنامه هـا نیز به 
بیـان ویژگی هـای اخاقـی اهل بیـت و اصحاب اباعبـداهلل )ع( )7/3 درصـد( همچنین 
ویژگی هـای اخاقـی  و شـخصیتی آن حضـرت )6/7 درصـد( اختصاص  یافته اسـت. 
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جدول 1. توزیع فراوانی و مدت زمان برنامه های محرم به تفکیک 
موضوعات برنامه

Table 1. Frequency distribution and duration of Muharram programs 
by program topics

مقوله ها
Categories 

Frequency تعدادTime مدت زمان
درصدثانیهدرصدفراوانی

36724/2412599/2کلیات برنامه ها )1(

دالیل و تبعات )فردی، اجتماعی، بلندمدت 
و کوتاه مدت( قیام اباعبداهلل و پیام رسانی 

حضرت زینب و حضرت سجاد
553/6201164/5

بیان اصول عقاید اسالم و شیعه درباره 
402/6256825/7 امامت، عدالت، والیت، شهادت و غیره

جاذبه ها و قابلیت های حضرت اباعبداهلل و 
1187/16416714/3عاشورا در نجات انسان و جامعه

ذکر اشعار از سوی مجری، مهمان برنامه  و 
سایرین در ارادت  به اباعبداهلل و اصحاب 

ایشان
1026/7184544/1

21614/2436589/8 مداحی، سرود، شعر، ترانه

بیان ارادت به حضرت اباعبداهلل از سوی 
372/475091/7عوامل برنامه و مخاطبان

توصیه به پیروی از اباعبداهلل و بهره گیری از 
261/7112262/5محرم در خودسازی فردی و اجتماعی

بیان ویژگی های شخصیتی و عملکرد یزید و 
221/486791/9پیروان وی

211/479411/8مقتل خوانی

بیان رویدادها و سیر حوادث منتهی به 
1167/6423989/5عاشورا



133
محـرم در قاب تلـویزیون:

ــوای ویـژه  تحلیـل محتـ
بـرنامه هـای تلــویزیونی 
ـال 1398 ــرم در سـ محـ

مقوله ها
Categories 

Frequency تعدادTime مدت زمان
درصدثانیهدرصدفراوانی

بیان ویژگی های کوفیان و تاریخچه 
80/532780/7شکل گیری شهر کوفه

گزارش مراسم عزاداری داخل و خارج از 
453139483/1کشور

عوامل گرایش به باطل و رویگردانی از حق و 
90/650901/1ایستادن در برابر اباعبداهلل

30248571/1معرفی منابع مکتوب درباره نهضت عاشورا

120/852471/2آسیب شناسی و تحریفات عاشورا

بیان ویژگی های اخالقی و فضائل اباعبداهلل و 
815/3327317/3اهل بیت و اصحاب ایشان

80/545731ثواب و پاداش گریستن بر اباعبداهلل

بیان و تفسیر زیارت نامه وارث، وصیت نامه 
اباعبداهلل و تشریح خطبه های حضرت زینب و 
حضرت سجاد و میزان استناد به آیات قرآن 

در نهضت عاشورا
281/8165563/7

ویژگی های اخالقی و شخصیتی حضرت 
553/6297856/7اباعبداهلل و محرم، عاشورا و کربال

شعر آیینی؛ بیان اشعار، تاریخچه، اهمیت و 
332/2110682/5ویژگی های آن

201/377091/7مطالب بی ربط )2(

694/5215604/8سایر )3(

1517100446537100جمع

ادامه جدول 1.
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بیان و تحلیل وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسالمی
 جـدول 2، بیـان و تحلیـل وضعیـت جامعـه اسـامی را در دوره منتهـی به قیام 
اباعبـداهلل )ع(، از نظـر اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی نشـان می دهـد. نتایج پژوهش 
حاکـی از آن اسـت کـه به طورکلـی، در 1/5 درصـد از آیتم هـا، وضعیـت اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصـادی جامعـه اسـامی، به عنـوان موضوعـی مسـتقل مـورد بحـث و 

تحلیـل کارشناسـی قـرار گرفته اسـت. 

جدول 2. توزیع فراوانی و درصد برنامه های محرم به تفکیک وضعیت 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسالمی

Table 2. Distribution of frequency and percentage of Muharram 
programs by social, political and economic status of the Islamic society

مقوله ها
Categories

فراوانی
Frequency

درصد
percent

عی
تما

 اج
ت

ضعی
و

تأکید بر امنیت به جای عدالت در جامعه اسالمی 
10/1)عوض شدن مبنای جامعه(

20/1جعل حدیث در دوره معاویه
تجدید حیات نشانه های زندگی جاهلی )باز شدن 

30/2مراکز لهو و لعب(

00محو برابری اجتماعی

سی
سیا

ت 
ضعی

و

10/1تغییر شیوه انتخاب خلیفه

40/3استبداد و خودرأیی و بها ندادن به اجماع و شورا
20/1تغییر خالفت به سلطنت

00خفقان و سرکوب مخالفان
00محو شایسته ساالری و برآمدن اراذل واوباش

00نابودی قانون
80/5بیان دسیسه های معاویه در نابودی اسالم

دی
صا

 اقت
ت

ضعی
00برداشت های بی حساب از بیت المالو

00محو برابری و عدالت و اعمال تبعیض در جامعه
20/1بیان تغییر زندگی حاکم )معاویه و یزید(

98/5 1494بیان نمی شود
1517100جمع
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بیان و تحلیل عوامل قیام اباعبداهلل )ع(
یکـی از اساسـی ترین مباحث مرتبط با قیـام اباعبداهلل )ع(، بیـان و تحلیل عوامل 
قیـام ایشـان اسـت. آنچه بیشـتر مـورد اسـتناد قـرار می گیـرد، عواملی اسـت که در 
وصیت نامـه آن حضـرت بـه محمـد حنفیـه درج شـده و شـامل امربه معـروف و نهی 
از منکـر، احیـای دیـن اسـام و اصـاح امت می شـود. یافته هـای این پژوهش نشـان 
می دهـد کـه تقریبـاً در 1 درصـد از آیتم هـای برنامه هـای مـورد بررسـی، به عنـوان 

موضوعـی مسـتقل، بـه بحـث دربـاره این عوامل پرداخته شـده اسـت.

جدول 3. توزیع فراوانی و درصد برنامه های محرم به تفکیک بیان و 
تحلیل عوامل قیام اباعبداهلل

Table 3. Frequency distribution and percentage of Muharram programs 
by expression and analysis of the factors of Aba Abdullah uprising

مقوله ها
Categories

فراوانی
Frequency

درصد
percent

30/2امربه معروف و نهی از منکر
40/3احیای دین اسالم

20/1مبارزه با نفاق بنی امیه
مبارزه با تغییر مبنا و منبع و فرایندهای جامعه اسالمی که 

20/1رجعت به  جاهلیت بود.

10/1انگیزه امام؛ اصالح امت و امربه معروف و نهی از منکر
150599/2بیان  نمی شود

1517100جمع

بیان و تحلیل مراحل قیام اباعبداهلل )4(
نهضـت اباعبـداهلل )ع( از آغـاز؛ یعنی زمـان مهاجرت از مدینه تا شـهادت حضرت 
در روز عاشـورا، دارای مراحلـی اسـت کـه در هریـک، آن حضـرت شـیوه خاصی را با 
توجـه بـه تغییـر اوضاع واحـوال، اتخـاذ کرده انـد. ازایـن رو، بـرای تعمیـق جنبه هـای 
معرفتـی نهضـت، پرداختـن بـه ایـن مطلـب، اهمیـت بسـزایی دارد. نتایـج نشـان 
می دهـد کـه در هیچ یـک از برنامه های بررسـی شـده، ایـن مطلب به صورت مسـتقل 

مـورد بحث قـرار نگرفته اسـت.
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جدول 4. توزیع فراوانی و درصد برنامه های محرم به تفکیک بیان و 
تحلیل مراحل قیام

Table 4. Frequency distribution and percentage of Muharram 
programs by expression and analysis of the uprising stages

مقوله ها
Categories

فراوانی
Frequency

درصد
Percent

هجرت از مدینه به مکه با هدف امتناع از بیعت با یزید 
00)جنبه سلبی و دفاعی(

از مکه به کوفه؛ راهی شدن به سمت کوفه به دعوت 
00کوفیان و باهدف تشکیل حکومت )جنبه ایجابی(

در کربال؛ با مذاکره از بروز جنگ جلوگیری کنند )جنبه 
00صلح طلبانه(

1517100بیان نمی شود
1517100جمع

بیان و نقد تحریفات عاشورا و شیوه های عزاداری
در جـدول 5، میـزان پرداختـن بـه تحریفـات عاشـورا و نقد شـیوه های عـزاداری 
بررسـی شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، در تعـداد بسـیار کمـی از آیتم هـا )10 آیتم(، 
تحریفـات عاشـورا و عـزاداری مـورد تحلیل و کنکاش کارشناسـان برنامـه قرار گرفته 

اسـت و در سـایر آیتم هـا، بـه ایـن موضوعات پرداخته نشـده اسـت.

جدول 5. توزیع فراوانی و درصد برنامه های محرم به تفکیک بیان و نقد 
تحریفات عاشورا و شیوه های عزاداری

Table 5. Frequency distribution and percentage of Muharram programs 
by expressing and criticizing Ashura distortions and mourning methods

مقوله ها
Categories

فراوانی
Frequency

درصد
Percen

40/3تحریف عاشورا )5(
60/5شیوه های عزاداری )6(

151799/2بیان نمی شود
1517100جمع
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ارتباط مطالب با شور یا شعور حسینی
به طورمعمـول، نـوع و شـیوه گرامیداشـت حماسـه محـرم را در دو مقوله شـور یا 
شـعور حسـینی طبقه بنـدی می کننـد. منظـور از شـور حسـینی، ابـراز احساسـات و 
عواطف نسـبت به اباعبداهلل )ع( و نهضت عاشوراسـت. شـعور حسـینی نیز با معرفت 
و شـناخت جنبه هـای ایـن قیـام ارتبـاط می یابـد. در پژوهـش حاضـر، بـه بررسـی 
محتـوای برنامه هـا، از ایـن نظـر پرداختـه شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، 41/8 درصد 
از مدت زمـان برنامه هـا ، بـا شـعور و شـناخت نهضـت ارتبـاط داشـته و 38/4 درصـد 
بـا خبر هـای مرتبـط بـا شـور و عواطـف آن، 10/6 درصـد از مطالـب نیـز مرتبـط بـا 
شـناخت رویدادهـا و جنبه هـای شـناختی نهضت عاشـورا بـوده اسـت. به این ترتیب، 
در بیـش از نیمـی از برنامه هـای بررسـی شـده )52/4 درصد(، شـناخت مخاطبان از 

نهضـت عاشـورا، مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.

جدول 6. توزیع فراوانی و مدت زمان برنامه های محرم به تفکیک ارتباط 
مطالب با شور یا شعور حسینی

Table 6. Frequency distribution and duration of Muharram programs, 
according to the relationship between the content and Hosseini’s 

passion or consciousness

مقوله ها
Categories

تعداد آیتم
 Item

Frequency

مدت زمان
Time

درصدثانیهدرصدفراوانی
با شعور و معرفت قیام اباعبداهلل )دالیل و 

38625/418666641/8تأثیرات( ارتباط دارد

مرتبط با شناخت حوادث و ویژگی های 
شخصیتی اباعبداهلل و اصحاب ایشان، یزید، 

پیروان وی و غیره است.
1278/44722710/6

مرتبط با شور و احساسات )مداحی، 
 نوحه خوانی، شعر آیینی، اظهار ارادت، 

توصیه به عزاداری، ثواب عزاداری، مقتل ها( 
قیام اباعبداهلل است

6374217138538/4

36724/2412599/2کلیات برنامه
1517100446537100جمع
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شبکه ها و ارتباط مطالب برنامه ها با شور یا شعور حسینی
جدول 7، ارتباط مطالب هر شـبکه را با شـور یا شـعور حسـینی نشـان می دهد. 
بر این اسـاس، در شـبکه های چهـارم )72/2( و اول )52/7(، بیـش از نیمی از مطالب 

برنامه ها، با شـعور و شـناخت نهضـت اباعبداهلل ارتباط داشـته اند. 
بـر همیـن اسـاس، در برنامه هـای ضیافـت عاشـورایی )83/5( و ایـن شـب ها 
برنامه هـای  در  و  بـوده  توجـه  مـورد  بیشـتر  معرفـت بخشـی  )57/2(، جنبه هـای 
سـیداحرار )75/9(، سـیاه پوش )67/3( و تـا کربـا )57/5 درصـد( بـه مطالب مرتبط 

بـا شـور و عواطـف نهضـت حسـینی، بیشـتر پرداخته شـده اسـت. 

جدول 7. توزیع متقاطع برنامه های شبکه  ها و ارتباط مطالب با شور یا 
شعور حسینی )مدت زمان(

Table 7. Cross-distribution of network programs and connection of 
content with Hosseini›s passion (consciousness) (duration)

شبکه ها

ارتباط
مطالب

با شور یا
شعور حسینی

کلشماجام جمافقچهارمسومدوماول
Total

با شعور و معرفت 
قیام اباعبداهلل 
ارتباط دارد.

52/731/12072/234/420/329/441/8

مرتبط با 
شناخت حوادث، 

ویژگی های 
شخصیتی اصحاب 

اباعبداهلل

12127/81218/95/9010/6

مرتبط با شور و 
احساسات قیام 
اباعبداهلل است.

23/647/35710/935/66957/738/4

11/79/615/24/911/14/8139/2کلیات برنامه ها

 جمع
100100100100100100100100درصد

664014784847997108048680206624941994446537مدت زمان
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بحث و نتیجه گیری
در دهـه اول محـرم، تمـام شـبکه های سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران، حجم 
زیـادی از زمـان پخـش خـود را بـه برنامه های مناسـبتی محـرم اختصـاص می دهند 
و هرچـه به روزهـای نهـم و دهـم نزدیـک می شـویم، تعـداد و حجـم ایـن برنامه هـا 
افزایـش می یابـد تـا اینکـه در روزهـای تاسـوعا و عاشـورا، بـه اوج خـود می رسـد. 
بدیهـی اسـت کـه بررسـی تمـام ایـن برنامه هـا در قالـب یک پژوهـش علمـی، فایده 
و ضـرورت چندانـی نـدارد، مگـر به منظـور شناسـایی قالب و آیتـم برنامه هـای تهیه 
و پخـش شـده کـه آن هـم از طریـق کنداکتورهـا امکان پذیـر اسـت. بـر این اسـاس، 
در پژوهـش حاضـر، برنامه هایـی مـورد توجـه قـرار گرفته انـد کـه بـا توجه بـه قالب 
برنامه  سـازی و نیـز بررسـی های اجمالـی، لزومـاً بایـد بـه جنبه های معرفتـی نهضت 
اباعبـداهلل )ع( بپردازند. از سـوی دیگـر، چنانچه تمام برنامه هـا در قالب یک پژوهش، 
مـورد بررسـی قـرار گیرنـد، در وهلـه اول، نتیجـه این خواهـد بود که حجم بسـیاری 
از آنهـا، بـه شـعور و معرفـت نهضـت حسـینی بی توجـه بوده انـد و اغلـب بـه پخـش 
مداحـی و مراسـم عـزاداری پرداخته انـد؛ یعنـی  آنچـه مخاطبـان، خـود می تواننـد با 

شـرکت در مراسـم عـزاداری سـطح شـهر، از آن بهره مند شـوند.
ازایـن رو، برنامه هایـی در جامعـه آمـاری پژوهـش قـرار گر فتنـد کـه شـناخت 
مخاطـب را از ابعـاد مؤلفه هـای نهضـت ابا عبـداهلل )ع( ارتقـا می دهند. بر این اسـاس، 
میـزان پرداختـن هریـک از شـبکه ها در ایـن پژوهـش، بـه معنـای رده بنـدی آنها از 

لحـاظ پرداختـن به مناسـبت محـرم نبوده اسـت.
برنامه هـای  از  نیمـی  از  بیـش  مدت زمـان  شـد،  ماحظـه  کـه  همان گونـه 
گفتگو محـور و ترکیبـی، بـه مباحـث معرفتـی و شـناخت محـور عاشـورا اختصـاص  
یافتـه اسـت و هـر برنامـه، اغلـب، در قسـمت های سـیزده گانه روز هـای اول محرم، با 
دعـوت از کارشنا سـان، بـه بحث و بررسـی ابعاد قیـام ابا عبداهلل )ع( پرداخته و سـعی 
داشـته بـه تعمیـق آگاهی مخاطبان از نهضت بپـردازد. البته حجم زیـادی از برنامه ها 
نیـز بـه آیتم هـای نوحه خوانـی، مرثیه سـرایی و پخـش عـزاداری اختصـاص  یافته که 
به طـور قطـع، به منظـور تنـوع بخشـیدن بـه برنامه هـا و جلوگیـری از طوالنی شـدن 
آیتم هـا و خسـتگی مخاطبـان بـوده اسـت. این جهت گیری مناسـبی اسـت که حتی 
در شـبکه هایی بـه  غیـر از شـبکه چهـارم کـه مأموریتشـان، دانایـی محـوری تعریف 

نشـده، بـه شـناخت و آگاهـی مخاطبـان از نهضـت عاشـورا اهمیـت می دهند.
بـا ایـن وصف، ماحظه می شـود که ویـژه برنامه هـای گفتگو محور و کارشناسـانه 
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محـرم نیـز از دو بخـش کلـی شـکل گرفته انـد کـه یکـی از آنهـا، مباحث شـناختی 
و مرتبـط بـا شـعور حسـینی و دیگـری، آیتم هـای عاطفـی و مرتبـط با شـور نهضت 
حسـینی را مدنظـر داشـته اسـت. در ایـن میـان، آنچـه اهمیـت پیـدا می کنـد، این 
اسـت کـه در آیتم هـای معرفتـی )یعنـی تقریبـاً در آن 60 درصد( به چـه موضوعاتی 
پرداختـه شـده اسـت. آنچـه در میـان تنـوع موضوعـی برنامه هـا بـا انـدک زمـان 
اختصـاص  یافتـه بـه آنهـا، خودنمایـی می کنـد، موضـوع جاذبه هـا و قابلیت هـای 
اباعبـداهلل )ع( بـرای نجـات انسـان ها و جامعـه و بیـان ویژگی هـای شـخصیتی آن 
حضـرت، اصحـاب و اهل بیتشـان بـوده اسـت کـه تقریبـاً نیمـی از مباحث شـناختی 
)28/3 درصـد( بـه آن اختصـاص  یافتـه اسـت؛ یعنـی موضوعـی که تا حـد زیادی به 
ابـراز ارادت و توسـل بـه آن حضـرت منجـر می شـود و در بطـن خود، جنبـه عاطفی 
و احساسـی دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه موضـوع بسـیار بحث برانگیز عوامـل قیام 
عاشـورا فقـط در 4/5 درصـد از مدت زمـان برنامه هـا، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و 
از نقـد و تحلیـل دیدگاه هـای متعـارض در ایـن خصـوص، تقریبـاً سـخنی بـه بیـان 
نیامـده اسـت. در ویژگی هـای اخاقـی و شـخصیتی و کرامـات واالی ابا عبـداهلل )ع( 
هیـچ تردیـدی نیسـت چنان کـه دوسـت و دشـمن، بـر آن تأکیـد و اتفاق نظـر دارند؛ 
امـا سـؤال این اسـت کـه  آیـا پرداختن بـه موضوعـات دیگر، اولویت نداشـته اسـت؟ 
آن هم در شـرایطی که حتی برای بسـیاری از شـیعیان، به ویژه نسـل جوان ما، سـیر 
تاریخـی و پیوسـتگی رویدادهـای مرتبـط بـا نهضـت، به درسـتی مشـخص نیسـت و 
حتـی در یکـی از برنامه هـای بررسـی شـده، کارشـناس برنامـه  اظهار می کنـد که به 
دلیـل بزرگداشـت حضـرت قمر بنی هاشـم در روز تاسـوعا، بسـیاری تصـور می کنند 
آن حضـرت در همیـن روز و قبـل از عاشـورا به شـهادت رسـیده اند. اینکـه ویژگی ها 
و خصائل اباعبداهلل )ع( و ابراز ارادت به ایشـان، همواره بازگو شـود، بسـیار ارزشـمند 
اسـت، امـا در ایـن صـورت، بـرای بیـان موضوعات بـا اهمیتی که نسـل جوان تشـنه 
آگاهـی از آنهاسـت، وقـت چندانـی نمی مانـد. ما همـواره تکرار می کنیـم که حضرت 
اباعبـداهلل )ع( و قیـام ایشـان چقـدر مهـم و ارزشـمند بوده اند و حتـی، به طورکلی، از 
نقـش ایـن نهضـت در احیـای اسـام بسـیار می گوییـم اما دربـاره اینکـه آن حضرت 
چـه وضعیتـی را تغییـر داده انـد، صحبـت چندانـی نمی کنیـم. ارزش و اهمیـت قیام 
اباعبـداهلل )ع( زمانـی خـود را نشـان می دهـد کـه بدانیـم 50 سـال پـس از پیامبـر، 
جامعـه اسـامی بـه چه وضعیتـی دچار بود و کدام سـاختارها و مناسـبات سیاسـی، 
اجتماعـی و اقتصـادی، بـر آن حکمفرمـا شـده بودنـد. بسـیار شـنیده ایم و حتـی در 
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برنامه هـای مـورد بررسـی هـم چندیـن بـار گفتـه شـده کـه آن حضـرت در مقابـل 
تجاهـل اشـقیا فرموده انـد شـکم هایتان از مـال حـرام پر شـده اسـت اما ایـن مطالب 
تحلیـل نمی شـود کـه در کـدام جامعـه و بـا چـه سـاختارهایی، مـال حرام انباشـته 
می شـود. مطالـب دیگـری کـه چنـدان در برنامه هـا بـه آن پرداختـه نمی شـود، بیان 
و تحلیـل مراحـل قیـام و پیامدهـای کوتاه مـدت و بلندمـدت آن اسـت. در همـان 
دوران کوتـاه نهضـت کـه بیـش از 6 مـاه طـول نکشـید، حضـرت اباعبـداهلل )ع( بـا 
علـم کامـل و به منظـور آگاهی بخشـیدن بـه توده هـای مـردم، راهکار هـای مختلفی 
را برگزیدنـد کـه نیـاز بـه تحلیـل دقیـق و موشـکافانه دارد. در غیـر ایـن صـورت، 
همـه مراحـل، فقـط در اتخاذ یـک راهـکار تحلیل می شـود که خود موجـب تحریف 
نهضـت اسـت و سـبب می شـود گروهی بر ابعـاد جهـادی و حماسـی آن، گروهی، بر 
ابعـاد سیاسـی و به دسـت گرفتـن رهبـری جامعه یا تشـکیل حکومت از سـوی امام 
و گـروه دیگـر، بـر ابعـاد شـهادت طلبانه قیـام تأکیـد کننـد؛ بنابرایـن می تـوان گفت 
کـه در برنامه هـای مـورد بررسـی، از واقعـه چندوجهی و بسـیار متکثر عاشـورا، تنها 
جنبه هـای خاصـی برجسـته شـده و بـا تکرار، بازتـاب یافته اسـت. نتایج نظرسـنجی 
از مـردم دربـاره برنامه هـای محـرم نیـز نشـان می دهـد کـه یکـی از انتقادهـای آنان 
از برنامه هـای محـرم سـال 98، کـم محتـوا یـا بی محتـوا بـودن آنهـا بـوده اسـت. 
به این ترتیـب، در تحلیـل برنامه هـای یـاد شـده از منظـر ارتباطـی، می تـوان گفـت 
کـه یافته هـای پژوهـش، مؤیـد نظریـه برجسته سـازی هسـتند. بـه ایـن معنـی کـه 
رسـانه ها بـا تعییـن دسـتور کار خود و اولویت بخشـیدن بـه بخش هایـی از واقعیات، 
بـه برجسته سـازی می پردازنـد و درصدد هسـتند تـا به مـردم بگویند کـه درباره چه 
چیـز، فکـر کننـد. عاوه بـر این، یافته هـا مؤید نظریـه بازنمایـی نیز هسـتند. بر این 
اسـاس، رسـانه ها همـواره بـه بازتـاب بخش هایـی از واقعیـات می پردازنـد و بـا کنـار 
هـم قـرار دادن بخش هـای منتخـب، تصویـری را شـکل می دهنـد کـه بـا واقعیـات 
همخوانـی نـدارد و در اصطـاح، واقعیتـی برسـاخته و بازتولیـد شـده اسـت. درواقع، 
معنایـی برسـاخته می شـود کـه انعکاس تمـام واقعیت نیسـت و اغلب، تحریف شـده 
آن اسـت. ازایـن رو، می تـوان گفـت؛ معنایـی کـه از واقعـه تاریخـی عاشـورا و نهضت 
اباعبداهلل )ع( برسـاخته می شـود، اغلب این اسـت که اباعبداهلل )ع( و نهضت عاشـورا 
از ویژگی هـای خارق العـاده ای در خودسـازی و جامعه سـازی برخوردارنـد و شـیعیان 

 همـواره موظـف به پاسداشـت آن هسـتند.
البتـه یـادآوری ایـن نکته نیز الزم اسـت که ظرفیت عاشـورا در حیات بخشـیدن 



142
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـفـتـم،
شمـاره 4 )پیاپي 104(،
ـــان 1399 زمستـــــ

بـه جوامـع انسـانی تا اندازه ای اسـت که حتی گرامیداشـت آن در نازل ترین سـطح یا 
اشـکال بسـیار سـنتی، خیرات و برکات خود را دارد و گذشـته از جنبه های تحریفی 
و اغراق آمیـز، هرگـز نمی تـوان از گرامیداشـت آن در اشـکال متعـارف، انتقـاد کـرد. 
صحبـت ایـن اسـت که مخاطبـان و اذهان عمومـی در ایام محـرم، به انـدازه کافی در 
کوچـه و بـرزن، نوحه خوانـی و مرثیه سـرایی می بیننـد و دربـاره ارزش هـای معنـوی 
اباعبـداهلل )ع( و اصحاب شـان، مطالـب الزم را می شـنوند و این سـزاوار نیسـت که در 
برنامه هـای کارشناسـانه هـم به طـور عمده، همین مطالـب بازتاب یابـد و آنچه الزم و 
ضـروری اسـت، یـا از نظـر دور بمانـد و یا به صـورت گذرا و بـدون کامل بازگو شـود.

پیشنهادها
 اختصـاص بخش هایـی از برنامه هـا بـه آیتم های میـان برنامـه ای و صحبت های 
مجـری در ربـط و پیونـد دادن بخش هـای مختلـف برنامه، ضروری اسـت و گریزی از 
آن نیسـت امـا الزم اسـت دقت شـود کـه مدت زمانی بیش ازانـدازه، بـه آن اختصاص 

نیابـد و برنامه کارشـناس محور بـه مجری محور تبدیل نشـود.
 در برنامه هایـی کـه بـرای مخاطبـان خـارج از کشـور تهیـه و پخش می شـوند، 
آیتم های کارشناسـی بیشـتر مورد توجه قرار گیرد و از کارشناسـان متبحر و مسـلط 

به مباحث اسـتفاده شـود.
 عوامـل نهضـت عاشـورا، مبحـث پیچیـده و جذابی اسـت که می توانـد فقط در 
قسـمت های مختلـف یـک برنامـه مـورد بحـث قـرار گیـرد. در ایـن زمینـه می تـوان 

حتـی از دو یـا چنـد کارشـناس در یـک برنامه دعـوت به عمـل آورد.
 بررسـی پیشـینه و سـیر تاریخـی نهضـت عاشـورا، از زمـان مـر گ معاویـه تـا 
بازگشـت خانـدان ابا عبـداهلل )ع( بـه مدینـه هـم می توانـد موضـوع یـک برنامـه قرار 
گیـرد کـه به تفصیـل، به صـورت پیوسـته و بـا ذکـر جزییـات، بـه رویدادهـای آن 

شـود. پرداخته 
 از موضوعـات جـذاب و به ویـژه مـورد نیـاز نسـل جـوان، پرداختـن بـه نهضـت 
عاشـورا از منظر جامعه شـناختی؛ یعنی بررسـی و تحلیل وضعیت اجتماعی، اقتصادی 

و سیاسـی جامعـه ای اسـت که نهضـت ابا عبـداهلل )ع( در آن به وقوع پیوسـت.
 به طورمعمـول، معرفـی اصحـاب ابا عبـداهلل )ع( در برنامه هـا، محـدود بـه حربن 
یزیـد ریاحـی، زهیربـن قیـن و حبیب بـن مظاهر اسـت. ازاین رو، پیشـنهاد می شـود 
در میـان آیتم هـای برنامه هـای ترکیبـی بـه معرفـی اصحـاب ابا عبـداهلل )ع( نیـز که 



143
محـرم در قاب تلـویزیون:

ــوای ویـژه  تحلیـل محتـ
بـرنامه هـای تلــویزیونی 
ـال 1398 ــرم در سـ محـ

مشـهور بـه 72 تـن هسـتند، پرداخته شـود. حتـی می تـوان ویـژه برنامه هایـی را به 
شناسـاندن ایـن اصحاب و سرگذشت شـان اختصـاص داد.

اتخـاذ  و  )ع(  ابا عبـداهلل  قیـام  و موشـکافانه مراحـل  تحلیـل دقیـق  و  بیـان   
راهکارهـای متفـاوت از سـوی آن حضـرت از زمـان هجـرت از مدینه، بسـیار اهمیت 

دارد و الزم اسـت به انـدازه کافـی بـه آن پرداختـه شـود.
 تحریفات عاشـورا و نقد شـیوه های عزاداری، خود موضوعی مسـتقل اسـت که 
ضـرورت پرداختـن بـه آن، در ویـژه برنامه ای با همیـن عنوان، بیش ازپیش احسـاس 

می شود.
 پیامد هـای بافصـل عاشـورا و به ویـژه عقوبـت اشـقیا، از موضوعـات دیگـری 
اسـت کـه الزم اسـت توجـه درخـور و الزم به آن صورت گیـرد. عاوه بـه راین، نتایج 
و پیامد هـای بلند مـدت نهضـت ابا عبـداهلل )ع( نیـز بـه همـان میـزان اهمیـت دارد و 

الزم اسـت بـه آن پرداخته شـود.
 به منظور اسـتفاده هرچه  بهتر و بیشـتر مخاطبان، پیشـنهاد می شـود که پیش 
از آغـاز مـاه محـرم، محور هـای اصلـی موضوعـات مـورد بحـث هر شـبکه، بـه اطاع 

آنان رسـانده شود.
 مجـری در برنامه هـای گفتگو محـور، نقشـی مهـم و حسـاس بـر عهـده دارد 
و بـا دخالت هـای به موقـع، می توانـد از بـه حاشـیه رفتـن مباحـث و اتـاف وقـت 
برنامـه جلوگیـری کنـد. قطـع نابهنـگام صحبت های کارشـناس، نتیجـه معکوس در 

پـی خواهد داشـت.
 در برنامه هـای مـورد بررسـی، تعـداد قابل توجهـی از سـخنرانی ها؛ بـه مطالـب 
غیـر مرتبـط بـا ایـام محـرم اختصـاص  یافته بـود، ازایـن رو پیشـنهاد می شـود که تا 

حـد امـکان موضـوع تمـام سـخنرانی ها مختـص این ایام باشـد.
برنامه هـای پرمخاطـب در  بـه  از اختصـاص زمـان یکسـان  امـکان  تـا حـد   

شـود. اجتنـاب  مختلـف  شـبکه های 

پی نوشت ها
)1( شـامل: سـام و احوال پرسـی و ختـم برنامـه، بیـان موضوعـات مـورد بحث، 
آیتـم میـان برنامـه ای، خوانـدن پیامک هـا، بیـان راه هـای ارتبـاط بـا برنامـه، اعـام 

شـرایط زائـر اولی هـا و غیـره.
)2( مطالـب بی ربـط شـامل: سـابقه اشـغال عـراق در دوره معاصر، توطئـه امریکا 
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علیـه آیـت اهلل سیسـتانی، جنـگ یمن، عملکـرد داعش، اهمیـت اتحاد مـردم ایران و 
عـراق، تأثیـر نخبـگان بر افـکار عمومی، مشـکات تئاتر آیینی، شـرح کشـته شـدن 

تعـدادی از زائـران در سـال های گذشـته و غیره.
)3( سـایر شـامل: معرفـی پیـر غامـان، تعویـض پرچـم حرمیـن، یـاد شـهدای 
دفاع مقدس، بازگشـایی مرز خسـروی، معرفی شـخصیت های مشـهور و سرشـناس و 
فعالیت هـای ایشـان در ارتبـاط بـا عاشـورا و ضرورت پژوهش مسـتند دربـاره نهضت 

عاشورا.
)4( مقوله هـای ایـن متغیر از کتاب محمد اسـفندیاری اخذ شـده اسـت؛ ایشـان 
بیـن مراحـل مختلـف قیـام سـه مرحلـه متمایـز را تشـخیص داده انـد. بررسـی تمام 
برنامه هـا بـا توجـه بـه ایـن معیـار نشـان می دهـد کـه مرحله گـذاری قیـام بـر ایـن 

اسـاس در هیچ یـک از برنامه هـای مـورد بررسـی انجـام نشـده اسـت.
)5( تحریفـات عاشـورا شـامل: اباعبـداهلل )ع( دعـوای شـخصی بـا یزیـد داشـته 

اسـت، جنگ طلـب نشـان دادن اباعبـداهلل و توجـه نداشـتن بـه عـزت حسـینی.
)6( شـامل: عامت کشـی در عزاداری هـا، نوحه خوانـی بـا آهنگ لهـو و لعب، زیاد 

بودن دسـتمزد مداحان و مناسـک رها شـده و بدون شـعور حسینی.
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Abstract:

The purpose of this article was to study how the dimensions of the 
Ashura movement represented in tv. The analysis unit, items and statistical 
population, included all programs that were broadcast in from channels 1, 
2, 3, 4, Amoozesh, Ofogh, Shoma and Jam–e Jam of IRIB in the first 13 
days of Muharram in 2019. The sample size was equal to the statistical 
population of the research and all were talk show and mixed program 
regarding to the purpose of the research. The results showed that more 
than half of the studied programs (52.4%) were related to the cognitive 
aspects and 38.4% were related to the emotional aspects of Imam Hussein 
movement. Almost 10% of the their times included common items (e.g. 
Greetings, introducing program and expert, ways to communicate with the 
program, etc.). The characteristics and abilities of Imam Hussein to save 
man and society and the expression of moral characteristics of his family 
and companions were discussed 28.3% of the time. Only 4.5 percent of the 
expert items were associated to the causes of Imam Hussein’s uprising, 
and this issue as an independent issue was not much considered in the 
programs. The historical background of the uprising in almost 15% and the 
events related to the movement in almost one-fifth (18.5%) of the time of 
programs were discussed. The reasons and goals of the uprising of imam 
hosein and to critique the conflicting views in this regard, which is the basis 
of the epistemological dimensions related to the Ashura movement, must 
be discussed in the future.
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