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Abstract 

The present article has been done with the aim of studying programs for the first 

decade of Muharram in Ardabil Sabalan channel. The research is based on the 

method of content analysis, which has followed the programs related to the Hosseini 

movement and the Ashura uprising in the first decade of Muharram in different 

formats and structures of television programs. The findings of the research in a 

general study show that this channel seeks to increase the excitement, crying and 

depiction of the oppression of Imam Hussein (AS) and his companions and in terms 

of consciousness, representation of Husseini's thought and explain the philosophy of 

Ashura uprising and The Hosseini movement has a very small percentage. The most 

important findings are: The highest airtime of 20.7% is dedicated to the "Hosseini 

Mourners Association" program. Among the items, 21.2% is dedicated to the item 

"mourning and eulogy". The subject of "religious" with 72.9% and the minor subject 

of "mourning" with 25.3% are more than others. 33% of the programs are presented 

in "excitement" format. In 41% of the programs, the view of Imam Hussein (AS) 

and his companions is "oppressed". 
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  )نهضت حسيني(اول ماه محرم  ةي دهها تحليل محتواي برنامه

  سبالن اردبيل ةدر شبك

  *باقر سپهريمحمد

  چكيده
هاي مناسبتي دهه اول ماه محرم ها و ويژه برنامهمقاله حاضر با هدف بررسي و تحليل برنامه

در شبكه سبالن اردبيل بـه انجـام رسـيده اسـت. روش پـژوهش تحليـل محتواسـت كـه         
هـا و  ني و قيام عاشورا را در دهه اول ماه محـرم در قالـب  هاي مرتبط با نهضت حسي برنامه

هاي تلويزيوني دنبال كرده است. اين پژوهش عالوه بر شناسايي ساختارهاي متفاوت برنامه
و آشكار كردن مضامين و محتواها، همچنين با هدف نشان دادن بازنمايي نهضـت حسـيني   

افـزايش آگـاهي و ارتقـاي شـعور      در ابعاد شور و شعور است كه آيا شبكه سبالن در پـي 
هـاي  مخاطبان است يا بدنبال گرياندن، ايجاد شور و هيجان و سوگواري بوده اسـت. يافتـه  

دهد كه ايـن شـبكه در پـي افـزايش شـور و هيجـان،       تحقيق در يك بررسي كلي نشان مي
 گرياندن و ترسيم مظلوميت امام حسين(ع) و يارانش است و جنبه شعور و آگاهي، تفكر و
انديشه حسيني و تبيـين فلسـفه قيـام عاشـورا و نهضـت حسـيني در شـبكه فـوق بسـيار          

درصـد بـه برنامـه     7/20پخـش  ها عبارتنـد از: بيشـترين زمـان    است. مهمترين يافته  تر كم
درصـد بـه آيـتم     2/21هـا،  اختصـاص داشـت. در ميـان آيـتم    » عزاداران حسـيني   اجتماع«
درصـد و   9/72بـا  » دينـي و مـذهبي  «موضوع اختصاص يافته است. » و مداحي  عزاداري«

هـا در  درصـد برنامـه   33درصد بيش از سايرين بود.  3/25با » سراييمرثيه«موضوع جزيي 
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ها نوع نگـاه بـه امـام حسـين(ع) و     درصد از برنامه 41ارايه شده است. در » تهييجي«قالب 
  است.» مظلومانه«يارانش 

  .ت حسيني، مناسك، اردبيل، شبكه سبالنماه محرم، قيام عاشورا، نهض ها: دواژهيكل
 

  لهئمقدمه و بيان مس. 1
دين بخشي از يك نظام فرهنگي است و فرهنگ نيز الگويي از معاني است كـه در راسـتاي   

يابد، از طريق نمادها تجسم پيـدا كـرده و نظـامي از مفـاهيم اسـت كـه بـه         تاريخ انتقال مي
). 274- 273: 1398شود (هميلتون،  ن بيان ميهاي نمادي ها به ارث رسيده و به صورت انسان

اي مقـدس و كاركردهـاي آنهـا    بنابراين دين به عنـوان بخشـي از يـك فرهنـگ بـا نمادهـ      
دارد تا روحيات جامعه، يعني خصلت و كيفيت زندگي، سبك اخالقي، زيباشناختي   سروكار

قـش را دينـي   ايـن ن  ).1387الدين، جامعه تركيب كند (شرف  بيني و حاالت زندگي و جهان
ي، دينـي و اخالقـي بـه صـورت     چون اسالم كـه متضـمن سـه نظـام ايمـاني و اعتقـاد       هم

شـود،  تواند بطور كامل ايفا كند. اسالم كه با نظامي از نمادها شناخته مي هستند، مي  متداخل
اطـل اسـت. از همـين روسـت كـه در      ترين نمادهاي آن، جهاد و قيام حق بر عليـه ب  از مهم
انـد،  امام حسين(ع) كه پيامبر(ص) از ايشان به عنوان كشتي نجات نام بردههجري،  61  سال

اش بر نظام طاغوتي امويان قيام كرد تا دين اسـالم را كـه در حـال    به همراه ياران و خانواده
تحريف بود، به مسير درست هدايت كند. نهضـتي كـه در روز عاشـورا بوجـود آمـد طـي       

وان توسـط شـيعيان ادامـه يافـت و حتـي الگـويي بـر        هاي فراهاي متمادي و با سختي قرن
هـاي سـنتي و مـدرن بـه تـداوم و      هاي ديگر شد. قيامي كه طي قرون متمادي با رسانه قيام

  تاثيرگذاري خود ادامه داد.
هاي ديني مـوثر بـوده،   هايي كه در گسترش و تداوم دين و مولفهدر واقع يكي از پديده

اي دين داشته است. پس از رناپذيري در گسترش رسانهتاثير انكاچاپ  هاست. صنعترسانه
عاليق مذهبي وجود داشته است. هر كدام  ها از تلگراف گرفته تا اينترنت،آن در انواع رسانه

در  رسد اسـتفاده مـذهبي  كه به نظر مي اندداشتهخود را خاص هاي ها ويژگياز اين فناوري
اي كـه بتوانـد   زمينه تا دو قـرن پـيش، رسـانه   ). در اين 1386نمايد (هوور، ها ممكن مي آن

هـا   نهضت عاشورا را تبيين كند رسانه منبر توسط عالمان ديني بودند تـا اينكـه در كنـار آن   
هـا،  هاي چاپي، الكترونيك و اينترنتي پا به عرصه وجود گذاشتند. با گسـترش رسـانه  رسانه
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يـه باطـل تبـديل    ق بـر عل نهضت عاشورا و بطور كلي ماه محرم كه به نمـادي از جهـاد حـ   
، فرصت جهاني شدن پيـدا كـرد.   گرا هاي مورد نياز يك جامعه ارزش ارزش بود تمامي  شده

هـاي  ترين برنامـه تواند بهترين و كاملمند گردد مياي بتواند از چنين ظرفيتي بهرههر رسانه
جامعـه   ايدئولوژيكي و آييني را به مخاطبانش عرضه داشته و در تعميق و تربيـت اخالقـي  

  موثر باشد. 
؛ 1391زاده، ؛ شاهي1390؛ منتظرقائم و معتمدي، 2009ها (خجسته و كالنتري، پژوهش

تلويزيون نقـش بسـيار   دهند ) نشان مي1398؛ جعفري و باهنر، 1396بروجردي و حسيني، 
عنـوان ذخيـره فرهنگـي در    اخالقـي بـه  - يهاي دينـ  گاه منحصربفردى در انتقال پيام مهم و 
اي، به جهت تناسب ايـدئولوژيكي بـا حـال و     ي و ارتقاي كيفي محصوالت رسانهساز غني

هـا،   اسـالمي، صـيانت از ارزش  - هواي ماه محـرم دارد. بازنمـايى صـحيح فرهنـگ ايرانـي     
هـاي  دهى به نظام شخصيت افـراد و تجديـد بنيـان   دهى به نهادهاى اجتماعى و شكل جهت
  .شود مي محسوبرسانه  هاي اخالقي در اين ماه از جمله نقش ـ ديني

هـاي اخالقـي بسـيار فعـال اسـت. از جملـه       سازمان صداوسيما در زمينه دين و آمـوزه 
در ماه محرم است و در اين زمينه هاى دينى  تعميق و صيانت از ارزش هاي صداوسيما برنامه

توجـه دادن بـه سـيره    و  زايى به دين و اخالق سازى و حساسيتبرجسته اقداماتي از جمله
هـاي مناسـبتي صداوسـيما در ايـام     برنامـه دارد. با اينحال  ها گان دين در تعامل با ارزشبزر

توان بازنمايي از فضاي عمومي جامعه، از طريق نمايش آنچه در سطح عزاداري محرم را مي
د. صداوسـيما  گيـرد، ارزيـابي كـر   هاي عزادارانه در بستر جامعه انجام مـي عمومي و فعاليت
ي سراسري، در هر استان، داراي شبكه استاني است كه هدف آن توجه به هاعالوه بر شبكه

اجتمـاعي، ادبـي و فولكلـور،    هـاي  فرهنگ و زبان بـومي، توليـد برنامـه بـر اسـاس زمينـه      
هـاي سراسـري   كردن اخبار، حوادث و رويدادهايي است كه امكان پخش از شـبكه  برجسته

يماي مركز اردبيل است كـه بـه نـام شـبكه     هاي استاني، صداوسيابند. از جمله شبكه نمي  را
دهد مذهب تشـيع،  شود. پيشينه فرهنگي و تاريخي استان اردبيل نشان ميسبالن شناخته مي

هاي مذهبي از جمله مـاه محـرم در مـتن فرهنگـي و اجتمـاعي ايـن اسـتان        مناسك و آيين
مداحي،  و پخش عزاداريگسترش يافته و در طول تاريخ خدمات زيادي انجام شده است. 

از شـبكه   هايي است كههايي از برنامهتنها بخش، و...، سخنراني واعظان خوانيتعزيه و شبيه
  شوند.در ماه محرم پخش ميبراي جلب مخاطب  سبالن
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هاي ماه محرم بنابراين مساله اصلي در مقاله حاضر، بررسي ميزان و نحوه انعكاس برنامه
دنبـال بررسـي و پاسـخ بـه ايـن       اقع اين تحقيـق بـه  در وباشد. در شبكه استاني سبالن مي

است كه شبكه سبالن در دهه اول ماه محرم موضوعات (مضامين)، اهداف، گفتمان و   سوال
تصاوير مرتبط با ماه محرم و نهضت عاشورا را بـه چـه ميـزان، چگونـه و بـه چـه نحـوي        

  برجسته كرده است.
  
  نظري مباحث. 2

جهـت  ها  انديشه انتقال افكار و وسايلكارآمدترين  هانه، رسااطالعات و ارتباطات عصردر 
تكنولوژي، پيچيـدگي  سريع  و رشد توسعهاخير  هاي دهه درجوامع هستند.  هدايت يا تغيير

در  وامـع بشـري  ج از طـرف ديگـر، توسـعه   . را افـزايش داده اسـت   و كارآمدي اين ابـزار 
غيرقابـل اجتنـاب    ،اجتماعيي هاو فعاليتمناسبات  عرصه را در رسانه حياتكنوني،   عصر

و  فهـم از است  نمادي سازند،ها از حقيقت ميذهن انسان كه و تصوري . تصويركرده است
هـا  رسـانه انـد.  بدسـت آورده  از واقعيـت محسـوس و ملمـوس زنـدگي     آنها كـه برداشت 

مهمـي  نقـش  هاي افراد در انتخاب نوع و سـبك زنـدگي   گيريدر تصميماند كه  كرده  ثابت
در  دارنـد. را در جامعه  افراداي ههنجارها و موقعيت كنند براي اينكه توانايي تبيين يم  بازي

 امكـان  هـم  كه استترين وسيله ارتباط جمعي ترين و جذابها، تلويزيون جامعميان رسانه
اهميـت دارد.  هـا  در مقابـل ديگـر رسـانه   ماهيت آن  و همجا،  همهحضور و پخش آن در 

چنـان اسـت كـه در    از ابعاد فناورانه برخوردار اسـت   تلويزيون ايي كههها و قابليتتوانايي
هـا  انسـان زنـدگي واقعـي   نزديـك و مشـابه    قادر اسـت متـوني  ، ي ديگرهامقايسه با رسانه

است  گونهتلويزيون در نمايش محتواي زندگي قدرت زيادهمين بخاطر در واقع، . كند  ارائه
 ايـن دليـل  و بـه   كندرا به واقعيت نزديكتر مي انلوهمك ادعاي هاي ديگركه بيش از رسانه

تماشاي تلويزيـون   لوهان. مكانگيزدبرميكامل را به مشاركت  مخاطبير تلويزيوني، اوتص
تلويزيون را با چشمان  را با حس المسه مقايسه كرده و معتقد است: گويي تماشاگر، صحنه

هـا و خصوصـا   و تـاثير رسـانه  ). همين قـدرت  1399كند (امين فرد، قرباني، مي خود لمس
تلويزيون باعث شده تا اين رسانه در ارتباط خـود بـا جامعـه از چـارچوبي بنـام بازنمـايي       

گرايانه دارند كـه  ها رويكردي برساختاي استفاده كند. چارچوبي كه ادعا دارد رسانه رسانه
ادين بـه صـورت نمـ   سـازند و واقعيـت را بصـورت رمـز و نشـانه درآورده و      معاني را مي
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هـا،  هاي بازنمـايي مفـاهيم، نشـانه   و اين عمل معناسازي را به واسطه نظام دهند مي  انعكاس
  دهند.زبان، تصاوير و گفتمان انجام مي

  
  بازنمايي در رسانه ةنظري. 3

هاي جمعي  ساختي كه رسانه ها عبارت است از مفهوم بازنمايي در رسانه ريچارد داير از نظر
... هــاي فرهنگــي وهــا، اشـياء، هويــت عيــت مثـل افــراد، مكــان هــاي مختلــف واقاز جنبـه 

ها ممكن است بـه صـورت گفتـاري، نوشـتاري يـا تصـاوير       كنند. تجلي بازنمايي مي  ايجاد
  ).87: 1392(آذربخش،  متحرك باشد

هاي جهان خارج براي مخاطبان و اغلب دانش بازنمايي واقعيت ،هاكاركرد اساسي رسانه
از واقعيـت بواسـطه و بـه     انسـان شـود و درك   ها ايجاد ميله رسانهوسيبه انسانو شناخت 

هـا جهـان را   گيرد. رسانه هاي سينمايي و... شكل ميها، تلويزيون، فيلمروزنامه گري ميانجي
دروازباني و به  چارچوبخود در  را با انتخاب و تفسير عملاين  آنها گذارند، به نمايش مي
 عنـوان بـه   هـا انسان. آنچه دهندشوند، شكل مي ها تغذيه ميكه از ايدئولوژي وسيله عواملي

يگـر، مسـلمانان و مسـيحيان،    جنسيت، نـژاد و قوميـت، فرهنـگ كشـورهاي د    مخاطب از 
هـاي  و برنامـه  مواجهـه بـا تصـاوير   آنهـا در   ناشـي از تجربـه   كننـد  كسب مـي و...   سياهان
جهـان بـا توجـه بـه      توانـايي بـه تصـوير كشـيدن تمـامي     . از آنجـايي كـه   اسـت   ها رسانه

هاي خبـري، فشـارهاي پروپاگانـدايي،    ارزشپذير نيست براي همين هايش امكان پيچيدگي
اي از  يـا تحميـل معنـا در قالـب مجموعـه      )سـازد  كه ما را از ديگران جدا مي(تهييج، تقابل 

  .Sender; Decherney, 2016: 382)(شوند  فني و محتوايي ارايه مي هاي پيچيدگي
ايي را بــه همــراه توليــد، مصـرف، هويــت و مقــررات، بخشــي از چرخــه  هـال، بازنمــ 

(انصـارين و   دهـد بازنمايي، معنا و زبان را به فرهنـگ ربـط مـي    بنظر ويداند.  مي  فرهنگ
هال براي بيان چگونگي ارتباط ميان بازنمايي، معنا، زبان و فرهنـگ  ). 128: 1397همكاران، 
بيـان كنـد. از ايـن     بندي كليمايي را در يك طبقهمتفاوت از بازن يهاي كند برداشت سعي مي

  .گيرندقرار مي بازتابي، تعمدي و برساختي هاي بازنمايي در سه دسته كليمنظر، نظريه
دوربين در حال نشان دادن واقعيت اسـت. قـدرت   تاكيد دارد  يا بازتابي نظريه انعكاسي

 وجود ندارد. نظريه ارادي در جهان خارج ناملموسيواقعيت وجود دارد و چيز  و درك فهم
ه دوربـين  چـ وجـود نـدارد و آن   خـارج از جهـان   بازتـابي گويد هـيچ عمـل    ، مييا تعمدي
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نظريـه   .پنهان شـده اسـت  پشت تصاوير در است كه  ايمخفيانه قصددهد اراده و  مي  نشان
نمايشـي از   در پـي ايجـاد   بلكهمنعكس كننده واقعيات نيست دوربين برساختي اعتقاد دارد 

هـا   رسـانه  صـاحب  هايكند كه سياست ما يادآوري خواهد به اين نظريه، مي عيت است.واق
هـاي خـاص چگونـه بـه     گـروه  بـه تصـوير درآوردن  هاي كند كه تصاوير و شيوه تعيين مي

ها در جهـان و  گيري تجارب گروه تواند بر چگونگي شكل برسد. بنابرين بازنمايي مي  انجام
ن توسط ديگـران تـاثيرات ملمـوس و واقعـي داشـته باشـد.       فهميده شدن آنها يا وضع قانو

ها با توجه به ايدئولوژي خود در پي برجسته كردن موضوع و كم و كيف آن هستند تا  رسانه
مخاطبان در چارچوب مفهومي كه صاحبان رسانه در پي بازنمـايي آن هسـتند، بيانديشـند.    

ز مهمتـرين عناصـر موجـود در    عنوان يكي ابه )Framing Theory(سازي رويكرد چارچوب
) در پـي  123: 1392بازنمايي است. گيتلين و تاچمن با اين تئوري (زابلـي زاده و افخمـي،   

  ها و خصوصا تلويزيون در زندگي مردم هستند.نشان دادن اهميت رسانه
  
  سازي ارچوبهاي؛ تئوري چ بازنمايي رسانه. 4

كه در دسترس اعضاي جامعـه هسـتند،   ها در فضاي عمومي و از آنجايي هاي رسانهفعاليت
ها جامعـه را بـه محـيط    ها سپري و در چنين چارچوبي، رسانهافراد زمان زيادي را با رسانه

هـا سـازنده   كننـد. بنـابراين رسـانه   نماديني تبديل و كم و كيف آن را نيز خودشان تعيين مي
عات و رويدادهاسـت  سازي موضوبرجستهشان نه تنها محيط نماديني هستند كه تاثير عمده

، رسـانه اسـت   انمـدنظر صـاحب  بلكه آنها را در چارچوب يك محدوده معنايي خاص كـه  
دارد. نحواشي بيرون از آن چارچوب را  شانس چنداني براي ديدنو مخاطب  دهند مي  قرار
. در محتـواي پيـام   فكر شود »چگونه«، »چه«گويند كه درباره ها ميتوان گفت چارچوبمي

ارايـه شـكل و تركيبـي خـاص بـراي بيـان مفـاهيم اسـت. در واقـع           وب،چـارچ هدف از 
ها ساختارهاي شناختي مهمي هستند كه در تعيين نحوه ارايـه حقيقـت و ادراك   ارچوبهچ

هاست كه افراد دنياي اطراف ). بر اساس چارچوب83: 1392نقش اساسي دارند (مهديزاده، 
را  هـاي مشـاهدات خـود   ي از جنبـه كننـد و بسـيار  خود و جامعه را تحليـل و تفسـير مـي   

طـي بـه معنـاي مـورد نظـر نـدارد،       بخشند و ديگر جوانـب را كـه از نظـر آنهـا رب     مي  معنا
  كنند.  مي  حذف
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انتخاب شماري از وجـوه واقعيـت   نويسد: ميسازي چارچوب در تعريف تمننرابرت ا
به نحـوي كـه در    آنهاست، براي پرتوافكني بر آنها، و شماري ديگر براي در سايه قرار دادن

كل، داستاني منسجم و موجه درباره مشكالت، علل پيدايش آنها، مضـامين اخالقـي آنهـا و    
سازي رويدادها، ها با چارچوبرسانه). 1399امامي، بوجود آيد ( آنهاهاي برطرف كردن راه

اي كـه  كنند، به گونـه اي را براي مخاطبان فراهم ميساختارشناختي مشخص و تعريف شده
هـاي  شـان از واقعيـت، براسـاس چـارچوب    سـازي آنهـا از دنيـاي پيرامـون و درك    هوممف

ها توجه خود را بـر بعضـي موضـوعات و    رسانه . اين تئوري معتقد است كهباشد  اي رسانه
 يسازي) و سـپس آنهـا را در چـارچوب معنـايي خاصـ     (برجسته كنندرويدادها متمركز مي

فكـر كننـد و    چيـزي  گويند درباره چـه مخاطبان مي ا بهابتدها رسانهد. در واقع دهن مي  قرار
آنـان   بـه انـد،  سپس چگونه فكر كردن را نيز در چارچوبي كه از پـيش سـاخته و پرداختـه   

كه نحوه توصـيف يـك   اين است سازي چارچوبفرض بنيادين در تئوري د. دهن مي  انتقال
رويـداد توسـط    هاي خبري، بر چگونگي درك آن موضـوع و موضوع و رويداد در گزارش

ها نه تنها ترفندهاي چارچوب). Scheufele, Tewksbury, 2007: 11( گذاردمخاطب، تأثير مي
زباني در گفتمان سياسي هستند بلكه به عنوان ساختارهاي دروني ذهـن نيـز نقـش دارنـد.     

ها كـه بـه   ايهاي اين چنيني از چارچوب غالبا به طور ضمني جهان را هم براي رسانهكنش
انـد،  ايپردازند و هـم بـراي مخاطبـان كـه مشـتريان دريافـت متـون رسـانه        يد متون ميتول

سازي ). بر اين اساس، فرايند چارچوبArwolo, 2017كنند (كرده و سازماندهي مي  تعريف
اي بـراي  هاي رسـانه استفاده از چارچوب - 1شوند: در چهار الگوي خطي به هم مرتبط مي

اي به مخاطبـان  اي در چارچوب رسانهانتقال متون رسانه - 2انه اندركاران رسفعاالن و دست
هـا  سـازي رسـانه  پيامد چـارچوب  - 4اي توسط مخاطبان هاي رسانهپذيرفتن چارچوب - 3

  ).Scheufele, 1999: 10هاي مخاطبان (براي ديدگاه و نگرش
ي هاسازي، وجود اين رويكرد را در صداوسيما و بخصوص شبكهبا تامل در چارچوب

هاي استاني اغلب بدنبال ايجاد هنجارهاي ديني و تقويت و توان شاهد بود. شبكهاستاني مي
اي كـه  هاي رسانههاي خود هستند و بر اين مبنا چارچوبهاي ديني در استانتثبيت ارزش

  يابد. باشد بروز و ظهور ميدر مجموعه كلي به نام رسانه و دين مجسم مي
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 دين و رسانه .5

، ارتباط دين و رسانه است. تنـوع  هاي پديدارشناختي در هر جامعهمهمترين گفتمان يكي از
هاي فراوان هر دو، ارتباط اين ها و ظرفيتهاي دين از يكطرف و تنوع رسانهها و پيامآموزه

اي هاي زمينـه دو پديده آسماني و اجتماعي را انكارناپذير ساخته است. اقتضائات و ظرفيت
هايي كه مخاطبـان دارنـد،   ها، ويژگياجتماعي محل جغرافيايي رسانه–رهنگيهاي فو بافت

اي گردانندگان رسـانه، امكانـات و تجهيـزات    سطوح تقاضا و نوع آنها، درجه و توان حرفه
هاي ديني هم در ذات خود تكنولوژيكي و... در ايجاد رويكردهاي متفاوت موثر هستند. پيام

هـايي  بعضا اين تنوع در حد ارايه و بازنمـايي آن از پيچيـدگي  از تنوع فراواني برخوردارند. 
شود. مثال ارايه يك پيام ديني در قالب سخنراني يا ميزگرد سهل و آسان است برخوردار مي

هـاي  اي اسـت. توليـد برنامـه   هاي ويژههاي تصويري، مستلزم تخصصاما تبديل آن به آيتم
ها و موضوعات دينـي،  سازي بر اساس سوژهامهها و ساختارهاي متنوع و برنديني در قالب

نيازمنــد اســتفاده از افــراد متخصــص در دو حــوزه رســانه و ديــن اســت. تشــخيص دادن 
شوند هاي فرهنگي ميهايي كه باعث تمايز با ساير پيامهاي ديني و شاخصهاي پيام مصداق

اي عنوان مجموعـه گيرد و بهبويژه زماني كه دين در يك چارچوب اجتماعي مدنظر قرار مي
شـوند  هـا بيشـتر آشـكار مـي    گيـرد، تفـاوت  از معارف درون متني مورد استفاده قـرار نمـي  

 ).205- 228: 1382(محمدي، 

هاي انديشمندان دين و رسانه، ميزان آمادگي دين براي فعاليت در حوزه يكي از دغدغه
ر وارد رسـانه شـد در   ارد و اگـ رسانه است. در واقع دين پتانسيل وارد شدن به رسـانه را د 

تواند ايفاي نقش كند. به بيان ديگر ديني مانند اسالم كه از صبغه ها ميها و زمينهحوزه  كدام
تواند در نقش و كاركردهاي رسـانه نقـش   اجتماعي زيادي برخوردار است تا چه حدي مي

خـود  هـاي  اي، متناسـب بـا ظرفيـت   ايفا كند و در محتوا، فـرم پيـام و سـاختارهاي برنامـه    
شناسـي ديـن و رسـانه،    داشته و به رسانه جهت دهد. چنين سوال مهمي بـه ظرفيـت    نقش

اي و... بسـتگي دارد.  هاي رسانهاي شدن دين، معيارهاي ديني بودن برنامههاي رسانهقابليت
يك رسانه ديني معموال داراي مضمون و محتواي برگرفتـه از منـابع دينـي، از نظـر شـكل،      

هاي ديني، همسو بـا  گيريايدئولوژيكي در تبليغ و ترويج دين، جهتمحتوا و هدف، نقش 
ها و اهداف ديني، انعكـاس دهنـده فرهنـگ و رسـوم جامعـه مومنـان و وابسـته بـه         آرمان

  . )1399(شرف الدين،  ها و مراكز ديني است سازمان
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از جمله انديشمنداني كه در حوزه رسانه و دين تحقيـق و پـژوهش كـرده انـد و داراي     
نظريات متفاوت اما قابل توجه هستند مي توان به ديدگاه هاي نيل پستمن، پيتر هورسـفيلد،  
استوارت ام. هوور و دريدا اشاره كرد. پستمن با دو رويكرد ابزارگونه و هويت گرانه رابطـه  

ابـزراي اسـت كـه هـر ايـده اي       دين و رسانه را تحليل مي كند كه در ديـدگاه اول رسـانه  
و جهـت گيـري هـاي دينـي را بـدون      بال كند بنابراين رسـانه هـا، ايـده هـا     تواند دن مي  را

تغييري به مخاطبان انتقال مي دهند اما در رويكرد دوم معتقد است كه رسانه ها در يك   هيچ
وضعيت فرهنگي با بكارگيري رمزها و عالئم فني مي تواند بر هويت برنامه ها تاثير گذاشته 

  ).1395عادل زاده، و باعث تغيير يا تحريف شود (
انديشمند ديگر هورسفيلد معتقد است: رسانه ها نه به عنوان ابـزار بلكـه بعنـوان عامـل     
فرهنگي و مخلوق و محصول فرهنگ مي توانند محصول توليد كنند. متن رسـانه اي، ديـن   
 رسانه اي، خانواده رسانه اي، دولت رسانه اي و... بنابراين اگرچه رسانه ها براي تبليغ ديـن 

). هوور ظرفيت دين 1390اختراع نشده اند اما مي توانند در خدمت دين باشند (هورسفيلد، 
را در هر جامعه بسيار باال مي بيند براي همين معتقد است كه در رسانه ها هم دين راه خود 
را باز مي كند. وي با اشاره به فعاليت هاي رسانه اي سازمان هاي بنيادگرا و اوانجليست ها 

اي تبليغ خود از رسانه ها استفاده كرده و موفقيت هاي بسياري بدست آوردند و البتـه  كه بر
معتقد است كه رسانه ها هم پتانسيل بااليي در انتقال مفاهيم ديني به مخاطبـان داشـتند كـه    
دين از طريق رسانه ها نشر يافت. او حتي حجم زيادي از منابعي را كه در رسانه ها، بعنوان 

الر مي نامند، مرتبط با جويندگي مذهبي و معنوي آن مي داند و بـازار رو بـه   كاالهاي سكو
رس  گسترش كاالهاي ديني و نمادين، منابع مسـتقيم و غيرمسـتقيمي اسـت كـه در دسـت     

  ).1398تر مخاطبان قرار مي گيرد (هوور،  بيش
ارد. او در دريدا در نوشتاري با عنوان ايمان و معرفت بر رابطه بين رسانه و دين تاكيـد د 

تحليل خود جهان اسالم را به عنوان مثال ذكر مي كند كه در تالش اسـت تـا بـا گسـترش     
جـاي عـالم نشـر يابـد. دريـدا       ميراث ديني و سنت خـود از طريـق تكنولـوژي، در همـه    

كـه در آن هـم رسـانه    است كه ميان رسانه و دين رابطه اي متعامل گونه وجود دارد   معتقد
تواند ذات رسانه را دگرگون سـازد.   ندي دين را دارد و هم دين ميقدرت فروكاستن نيروم

شـود كــه    ها و توان ذاتي ديـن، معتقـد مـي    از اين روي دريدا ضمن تحليل قدرت رسانه
در راه است كه ضمن آن تأثيري شگرف بـر دنيـاي مـدرن و مدرنيتـه      "جنگ جديد ديني"
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رابطه بين رسانه و دين و با تمركـز  ). دريدا با تبيين 67: 1390گذاشت (پورحسن،  خواهـد
بر اسالم، اعتقاد دارد كه دين اسالم با بهره گيري از عناصر مختلف از جمله رسانه، گسترش 

تبيين و تحليـل صـحيح پيونـد ديـن      باورزد كه  او تأكيد ميخود را تسريع بخشيده است. 
، تكنولـوژي  بخصـوص تلـه  و سياست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع همچون اسالم با عناصري 

نحوة مواجهة غـرب   همو  را متوجه شدم الگيري و ظهور مجدد اس راز قدرت هم توان مي
  ).Derrida, 1998: 18د (را با آن ترسيم كر

  
  اي محرم در اردبيل هاي رسانه ظرفيت. 6

 هاي ديني و مذهبياين شهر به خاطر فعاليتاردبيل در ماه محرم حال و هوايي ديگر دارد، 
اسـتان حسـينيت    بـه علـت برگـزاري مراسـم حسـيني در مـاه محـرم بـه         رشاد وبه داراال
شـهره عـام و خـاص بـوده و      حسيني،و شاعران  ، مداحاناست. حضور پيرغالمان  مشهور

ت. خـارج از كشـور نيـز شـناخته شـده اسـ       وايران  درآداب و رسوم اردبيل در ايام محرم 
اب عزاي سرور و ساالر شـهيدان اسـت،   روز قبل از آغاز ماه محرم، اردبيل در تب و ت  چند
شود و بازاريان خود را  ها و سطح شهر اردبيل برافراشته مي هاي عزا در مساجد، حسينيه بيرق

بيــل مراســماتي كــه بــراي تعزيــه د. در اردكننــ آمــاده ميزبــاني از دســتجات عــزاداري مــي
اي شـدن و  ههـاي مناسـبي بـراي رسـان    شود و هر كدام از ظرفيـت حسين(ع) اجرا مي  امام

) خـواني هفته خوانلئق (مراسم هفتـه  - 1از:  1هاي تلويزيوني دارند، عبارتندانعكاس از شبكه
 لـري  محـرم گئجـه   - 4گـذاري) (طشـت  قويـدي طشـت  - 3) مسلم وفاتي (وفات مسلم - 2

 مـاق شـام پايال  - 7 بـازار مراسـمي   - 6 هـاي مختلـف   عزاداري محله - 5) هاي محرم (شب
ادامـه عـزاداري تـا     - 10خـواني  نوحـه  - 9تاسوعا و عاشـورا   - 8هاي نذري) شمع  توزيع(

  صفر  پايان
  
  شناسي روش. 7

هاي مناسبتي دهه اول ماه محرم كه شـبكه  برنامه ،با استفاده از روش تحليل محتوا مقالهاين 
اي علمي و عينـي  عنوان شيوههها بتحليل محتواي رسانه كند.ميبررسي  سبالن پخش كرده،

انواع تواند بيانگر نحوه و ميزان پرداخت تلويزيون به ارقام و آمار مي ،هاواقعيتو با تكيه بر 
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: معتقدندتعريف تحليل محتوا ) در 469: 1390(فرانكفورد و نچمياس باشد.  گروه مخاطبان
طور نظام يافته و عيني مورد شناسايي ها به هاي خاص پيام فني است كه به كمك آن، ويژگي

(هـر يـك از موضـوعات برنامـه) اسـت. در       مضـمون ثبت، تحليل و احد وگيرند. ميقرار 
رسانه براي براي بيان انديشه و مقصود  هادر برنامهاست كه  آنمضمون ؛ ارچوب رسانههچ

اي همچون تلويزيون گفتار (گونه هـاي  رود. ابزار انتقال مضامين در رسانهمخاطبان بكار مي
ــي ( ــاني تهييج ــي ( 38گفتم ــد)، تبليغ ــي ( 24درص ــد)، ادب ــد)، آكا 13درص ــك درص دمي

ر (در همـه برنامـه هـا (تقريبـا     درصد) بوده است)، تصـاوي  6درصد)، كالمي و فقهي (  12(
ساعت) از تصاوير زنده، توليدي، تركيبي، بازسازي شده و آرشيوي استفاده شده است)   142

ز موسيقي هاي درصد از برنامه ها ا 40ساعت و تقريبا  56موسيقي (در اين پژوهش حدود 
ي ايهشيوه و تمامي استعاره، مادايراني، آذربايجاني و عربي استفاده شده است)، شخصيت، ن

درباره  4و  3باشد. (جدول شماره مي ،كندخود را عرضه مي هدفضمن آن، كه يك رسانه 
  درباره خشونت) 14و  13درباره مضمون نماد، جداول  7مضمون شخصيت، جدول شماره 

درباره نهضت حسـيني اسـت. بـا     1398هاي ده روز اول ماه محرم ري، برنامهجامعه آما
هـاي متفـاوت در كـل    برنامه پخش شدند، هر كدام با تعداد برنامـه  25توجه به اينكه تعداد 

باشد. براي دسـتيابي  ساعت مي 142آيتم و به لحاظ زماني نيز تقريبا  981برنامه شامل  528
هـاي پخـش شـده در طـي     تعيين حجم نمونه، تمـامي برنامـه   به نتيجه مورد اعتماد، بجاي

  بصورت كل شمار انتخاب شدند.  1398اول ماه محرم   دهه
  
  هاي تحقيق يافته. 8

  هاي مرتبط با محرم موضوع برنامه 1.8
هايي كـه در ارتبـاط بـا مـاه     مورد) از برنامه 692درصد ( 5/70بر اساس نتايج بدست آمده، 

اند كه از نظر زماني، بوده» ديني و مذهبي«اند، موضوعات ش شدهمحرم از شبكه سبالن پخ
» فرهنگـي «باشـد. موضـوعات   درصـد مـي   9/72ثانيـه يعنـي    11دقيقه و  23ساعت،  104

درصد)  4/15ثانيه ( 18دقيقه و  1ساعت،  22مورد) و بلحاظ زماني هم  162درصد (  9/16
دقيقـه و   25سـاعت،   6نظر زمـاني  مورد) و از  48درصد ( 9/4با » اجتماعي«و موضوعات 

 1تــايج كامــل در جــدول شــماره هــاي بعــدي هســتند. ندرصــد) در رتبــه 5/4ثانيــه (  15
  اند. شده  ارايه
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  توزيع فراواني موضوع برنامه .1جدول 

ف
ردي

  

  فراواني  درصد  فراواني  گزينه
  (ساعت، دقيقه و ثانيه)

  درصد
  (بر اساس زمان)

  9/72  104:23:11  5/70  692  ديني و مذهبي  1
  4/15  22:01:18  5/16  162  فرهنگي  2
  3/5  07:45:07  9/4  48  اجتماعي  3
  5/4  06:25:15  5/4  44  سياسي  4

  تركيبي  5
  9/0  01:14:25  4/2  24  مختلف)(موضوعات

  1/1  01:28:57  1/1  11  2ساير  6
  100  141:58:16  100  981  جمع

  
  هاي مرتبط با محرم  فرمت برنامه 2.8

هـاي  درصـد) از مجمـوع برنامـه    33ثانيه ( 12دقيقه و  1ساعت،  47قيق، هاي تحطبق يافته
بـا  » رسـاني اطـالع «ارايه شده است و از ايـن نظـر فرمـت    » تهييجي«پخش شده، در فرمت 

دقيقه و  10ساعت،  22» تحقيقي«ثانيه در مكان دوم است. فرمت  5دقيقه و  41ساعت،   24
اند. از هاي شبكه سبالن بر اساس آن پخش شدههايي است كه برنامهثانيه از جمله فرمت 3

درصد نزديك به نيمي از فرمت  1/45مورد و  442با » تهييجي«نظر تعداد پخش نيز، فرمت 
درصـد در   4/31مـورد و   308بـا  » رسـاني اطـالع «دهـد و فرمـت   ها را تشـكيل مـي  برنامه
امل شده است. نتـايج  درصد را ش 4/7مورد بوده و  73نيز » تحليلي«است. فرمت   دوم  رتبه

 ارايه شده است. 2كامل در جدول شماره 

 توزيع فراواني فرمت برنامه  .2جدول 

ف
ردي

  

  فراواني  درصد  فراواني  گزينه
  (ساعت، دقيقه و ثانيه)

  درصد
  (بر اساس زمان)

  33  47:01:12  1/45  442  تهييجي  1
  4/17  24:41:5  4/31  308  رسانياطالع  2
  8/11  16:35:13  4/7  73  تحليلي  3
  6/3  05:04:06  7/4  46  تبليغي  4
  1/3  04:11:16  6/4  45  آموزشي  5
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  5/15  22:10:03  5/4  44  تحقيقي  6
  4/13  19:09:17  4/1  14  تحليلي و تهييجي  7
  2/2  03:05:10  9/0  9  تفسيري  8

  100  141:58:16  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم  هاي مهم برنامه كليد واژه 3.8
درصـد بـيش از    9/17مـورد و   176بـا  » شـهادت «هاي مهم، كليد واژه واژهدر بخش كليد 

هـا كليـد واژه مهمـي    درصـد از برنامـه   4/15مـورد و   151سايرين تكرار شـده اسـت. در   
هـا اشـاره   درصد از برنامـه  7/12بار يعني در  125» عشق به امام حسين(ع)«ندارد و   وجود

هـاي  درصد از ديگر كليـد واژه  2/10مورد و  100نيز با » عزاداري و سوگواري«شده است. 
ارايـه   3كامـل در جـدول شـماره     هاي شبكه سـبالن بـوده اسـت. نتـايج    پرتكرار در برنامه

 است.   شده

  توزيع فراواني كليدواژه مهم .3جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  9/17  176  شهادت  1
  4/15  151  ندارد  2
  7/12  125  عشق به امام حسين(ع)  3
  2/10  100  عزاداري و سوگواري  4
  6/9  94  درس گرفتن از امام حسين(ع) و يارانش  5
  5/7  74  زجر و اذيت زنان و كودكان  6
  8/6  66  *ساير  7
  9/4  48  هيئت مذهبي  8
  6/4  45  قيام  9
  2  20  تربيت  10
  9/1  19  نماز  11
  3/1  13  دعا  12
  2/1  12  منشا خير و بركت  13
  1  10  سالمتي  14

  100  981  جمع
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  هاي مرتبط با محرم  شده در برنامه هاي مثبت برجسته شخصيت 4.8
هـا  آيتم از برنامـه  452در » امام حسين(ع)«هاي مثبت، طبق نتايج تحقيق، از ميان شخصيت

آيـتم و   147عنوان شخصيت مثبت برجسته شـده و در حاليكـه در   درصد به 1/46يعني در 
بـه عنـوان   » ابوالفضـل(ع) «درصد  4/9آيتم و  93درصد شخصيتي بازنمايي نشده در  8/14

درصـد   3/9آيتم يعني در  92هم در » شهداي عاشورا«شخصيت مثبت برجسته شده است. 
 ارايه شده است.  4اند. نتايج كامل در جدول شماره اشاره شده

  توزيع فراواني شخصيت مثبت برنامه بر حسب فراواني و درصد .4جدول 

  ددرص  فراواني  گزينه  رديف

  1/46  452  امام حسين(ع)  1
  8/14  147  ندارد  2
  4/9  93  حضرت ابوالفضل(ع)  3
  3/9  92  شهداي عاشورا  4
  9/4  48  علي اكبر(ع)  5
  4/3  33  3ساير  6
  9/2  28  علي اصغر(ع)  7
  7/2  26  حضرت زينب(س)  8
  5/2  25  شاعران و مداحان  9
  1/2  21  قاسم(ع)  10
  6/1  16  حضرت رقيه  11

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم  شده در برنامه هاي منفي برجسته شخصيت 5.8
هــا درصــد از برنامــه 20هــايي منفــي در كمتــر از هــاي پــژوهش شخصــيتطبــق يافتــه
ــد بطــوري كــه در  شــده  بازنمــايي ــتم از برنامــه 822ان ــه  8/83هــا يعنــي آي درصــد گزين

ــيت« ــي  شخص ــا    » منف ــالم ب ــمنان اس ــت. دش ــه اس ــار نرفت ــورد و 39بك ــد و  4 م درص
درصـد برجسـته شـده انـد. همچنـين شخصـيت        8/2مورد و  27با » الجوشن ذي  بن  شمر«
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عنوان شخصيت منفي استفاده شـده اسـت. نتـايج    درصد به 5/1آيتم و  15در » سعدعمربن«
 ارايه شده است. 5كامل در جدول شماره 

  هاي منفيتوزيع فراواني شخصيت .5جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  8/83  822  ندارد  1
  4  39  دشمنان اسالم  2
  8/2  27  الجوشنذيشمربن  3
  3/2  22  4ساير  4
  5/1  15  سعدعمربن  5

  100  981  جمع
 

  هاي مرتبط با محرم رفتارشناسي مردم در برنامه 6.8
عشق بـه  «درصد رفتار مردم نشان از  9/36ها و مورد از برنامه 362دهد در ها نشان مييافته

هــا درصــد از برنامــه 9/32مــورد و  322دارد در حاليكــه در » (ع) و يــارانشامــام حســين
هـا برجسـته شـده،    رفتارشناسي انجام نشده است. از ديگر رفتارهـاي مـردم كـه در برنامـه    

درصد است و بعد از آن رفتار مردم كوفه مبنـي بـر    4/10مورد و  102با » وفاداري و تعهد«
ارايـه   6درصد بازنمايي شده است. نتـايج در جـدول شـماره     9/6مورد و  68با » وفاييبي«

  شده است. 

 توزيع فراواني رفتارشناسي مردم  .6جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف
  9/36  362  شور و عشق به امام حسين(ع) و يارانش  1
  9/32  322  رفتارشناسي نشده است  2
  4/10  102  وفاداري و تعهد  3
  9/6  68  بي وفايي مردم كوفه  4
  3/6  62  شناسيحق  5
  5/4  44  الگو گرفتن از امام حسين و يارانش  6
  2  20  *ساير  7
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  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم  شده در برنامه مناسك بازنمايي 7.8
هـا ارايـه   درصـد هـيچ مناسـكي در برنامـه     8/40مـورد و   400دهـد در  ها نشان ميبررسي
مورد و  227به عنوان يكي از مناسك مهم ماه محرم در » زنيزنجيرزني و سينه«است.   نشده

بازنمـايي  » هـا عـزاداري در خيابـان  «درصـد مناسـك    3/14مورد و  140درصد و در  1/23
درصـد از جملـه    5/13مـورد و   135بـا  » هاي عاشوراييپرچم گرداني«است. مناسك   شده

انعكاس يافته اسـت. نتـايج كامـل در جـدول      هاي شبكه سبالنمناسكي است كه در برنامه
  ارايه شده است.  7شماره 

  هاتوزيع فراواني مناسك .7جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  8/40  400  ارايه نشده است  1
  1/23  227  زنيزنجيرزني و سينه  2
  3/14  140  هاعزاداري در خيابان  3
  8/13  135  هاي  عاشوراييپرچم گرداني  4
  9/2  28  از مناسك تركيبي  5
  7/1  17  احسان و نذري  6
  4/1  14  خوانيشبيه  7
  3/1  13  همايش شيرخوارگان حسيني  8
  5/0  5  5ساير  9

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم  نوع نگاه به امام حسين(ع) و يارانش در برنامه 8.8
دقيقه و  27عت، سا 58هاي خود در شبكه سبالن در روزهاي دهه اول ماه محرم، در برنامه

سـاعت،   48داشـته و در  » مظلومانه«درصد به امام حسين(ع) و يارانش نگاه  41ثانيه و  39
» آميزعاشقانه و محبت«ها با نگاه شود برنامهدرصد را شامل مي 7/33ثانيه كه  30دقيقه و   1

درصـد   7/39و مورد  389با » مظلومانه«ارايه شده است. از نظر تعداد برنامه و آيتم نيز نگاه 
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بيش از سايرين است. نتايج كامل در جدول  9/28مورد و  286با » آميزعاشقانه و محبت«و 
  اند.ارايه شده 8شماره 

  حسين(ع) و يارانش  توزيع فراواني نوع نگاه به امام .8جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  1/38  374  ندارد  1
  1/33  325  ترسيم مظلوميت امام حسين و يارانش  2
  9/11  117  اصل عزتمندي  3
  5/6  64  اصل عبوديت  4
  5  49  مبارزه با ستمگران  5
  9/1  19  اصل استقامت و پايداري  6
  8/1  18  اصل غيرت ديني  7
  5/1  15  اصل امر به معروف و نهي از منكر  8

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم هاي عاشورايي در برنامهپيام 9.8
هـاي مـرتبط بـا مـاه     درصد) از برنامه 1/38آيتم و  374بيش از يك سوم (ها، در طبق يافته

بـا  » ترسيم مظلوميت امام حسين(ع) و يارانش«محرم و قيام عاشورا پيامي ارايه نشده است. 
مورد  117با » اصل عزتمندي«ها برجسته شده و درصد بيش از ساير پيام 1/33مورد و  325

هاي عاشـورايي در  درصد به عنوان پيام 5/6مورد و  64با » اصل عبوديت«درصد و  9/11و 
  ارايه شده است. 9هاي دوم و سوم قرار دارند. نتايج كامل در جدول شماره رتبه

  هاي عاشورايي توزيع فراواني پيام .9جدول 

ف
ردي

  

  فراواني  درصد  فراواني  گزينه
  (ساعت، دقيقه و ثانيه)

  درصد
  (بر اساس زمان)

  41  58:27:39  7/39  389  مظلومانه  1
  7/33  48:01:30  9/28  286  آميزعاشقانه و محبت  2
  7  10:02:35  9/13  136  نگاه خاصي ندارد  3
  7/9  13:26:05  5/12  123  واقعي و علمي  4
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  7/5  8:05:33  9/2  28  آميزاغراق  5
  9/2  04:05:03  9/1  19  اياسطوره  6

  100  141:58:16  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم ين(ع) در برنامههدف از قيام امام حس 10.8
درصــد) بــه هــدف از قيــام  5/76(هــا مــورد از برنامــه 750هــاي تحقيــق در طبــق يافتــه

درصـد هـدف از قيـام را     6/7مـورد و   75اي نشده است امـا در  حسين(ع) هيچ اشاره  امام
و در  »دستيابي به عزت«درصد هدف از قيام  7/5مورد و  56اند. در برجسته شده» شهادت«

اشاره شده است. نتايج كامـل در جـدول   » اصالح امت پيامبر(ص)«درصد  5/3مورد و  34
 ارايه شده است. 10شماره 

 توزيع فراواني هدف از قيام  .10جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  5/76  750  اشاره نشده است  1
  6/7  75  شهادت  2
  7/5  56  دستيابي به عزت  3
  5/3  34  اصالح امت پيامبر(ص)  4
  1/3  30  زنده نگه داشتن اسالم  5
  7/1  17  مبارزه با ظلم و جور  6
  6/1  16  اجراي امر به معروف و نهي از منكر  7
  3/0  3  6ساير  8

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم يابي قيام عاشورا در برنامه ريشه 11.8
يـابي قيـام عاشـورا و    شـه ها به ريدرصد از برنامه 2/78مورد و  767دهد در نتايج نشان مي

درصد، ريشه قيـام   5/5مورد و  54اي نشده است. در علت و چرايي بوجود آمدن آن اشاره
» ايثار و شـهادت «دانسته و اين مورد درباره » كينه امويان از معصومان(ع)«امام حسين(ع) را 

» سـين(ع) ناپـذيري امـام ح  ذلـت «ها قابل مشاهده است. درصد از برنامه 5/4مورد و  45در 
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ها عنـوان شـده اسـت. نتـايج در     درصد از برنامه 9/3مورد و  38علت ديگري است كه در 
  آمده است. 11جدول شماره 

 يابي قيام عاشوراتوزيع فراواني ريشه .11جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  2/78  767  چرايي و ريشه يابي ندارد  1
  5/5  54  كينه امويان از معصومان(ع)  2
  5/4  45  ر و شهادتايثا  3
  9/3  38  ذلت ناپذيري امام حسين(ع)  4
  2/3  31  تداوم راه حق  5
  5/2  25  زنده كردن امر به معروف  6
  1/2  21  ظلم و ستم امويان  7

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم الگوي اصالحي براي امت اسالمي در برنامه 12.8
م، عزاداري و همراه بـا شـور و هيجـان بـود     هاي ماه محردهد اغلب برنامهها نشان مييافته

بنابراين به فلسفه قيام عاشورا و نهضت حسيني پرداخت كمتري صورت گرفتـه اسـت. در   
گونه الگويي براي اصالح امت اسـالمي ارايـه   ها هيچدرصد از كل برنامه 9/72مورد و  716

درصـد   8/15مـورد و   154بـودن در  » پيـرو مكتـب امـام حسـين(ع)    «نشده است. الگوي 
درصـد انعكـاس    4مـورد و   39ر د» ذلـت ناپـذيري و عـزت داشـتن    «شده و الگوي   ارايه
  ارايه شده است.  12است. نتايج كامل در جدول شماره   يافته

  توزيع فراواني الگوي اصالحي امت اسالمي .12جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  9/72  716  الگويي ارايه نشده است  1
  8/15  154  حسين(ع) پيرو مكتب امام  2
  4  39  ناپذيري و عزت داشتنذلت  3
  1/2  21  دستگيري و خدمت به مردم  4
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  5/1  15  هاي متنوع با توجه به مقتضيات زمانبكار بستن سياست  5
  4/1  14  خداشناسي و زندگي براي خدا  6
  1/1  11  صلح و آرامش  7
  1/1  11  7ساير  8

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم  رنامهبازنمايي خشونت در ب 13.8
درصـد   5/93مورد و  917دهد كه در هاي شبكه سبالن در ماه محرم نشان ميبررسي برنامه

هـا يعنـي در   صـحنه از برنامـه   41ها خشونتي وجود ندارد امـا در  از مضامين در كل برنامه
 كـه » نمـادين «شود. همچنين خشونت به تصوير كشيده مي» فيزيكي«درصد، خشونت   2/4

هـا  درصـد از برنامـه   7/1مورد و  17دهد در اغلب به شكل وسايل و ابزار خشونت رخ مي
هـا انعكـاس   درصـد از برنامـه   6/1مورد و  6نيز در » كالمي«بازنمايي شده است. خشونت 

  ارايه شده است. 13يافته است. نتايج در جدول شماره 

 توزيع فراواني بازنمايي خشونت  .13جدول 

  درصد  اوانيفر  گزينه  رديف

  5/93  917  خشونتي بازنمايي نشده است  1
  2/4  41  خشونت فيزيكي  2
  7/1  17  خشونت نمادين  3
  6/0  6  خشونت كالمي  4

  100  981  جمع
 

  هاي مرتبط با محرم شده در برنامه هاي بازنمايي هاي خشونت مصداق 14.8
امين مـورد بررسـي   درصـد از مضـ   5/93مورد و  917دهد كه در هاي تحقيق نشان مييافته
» كشـتن و قتـل  «درصد) مصداق  5/3مورد ( 34گونه خشونتي بازنمايي نشده است. در هيچ

ها درصد در برنامه 1مورد و  10نيز با » ترسيم زجر و شكنجه اسراي كربال«برجسته شده و 
  ارايه شده است. 14بازنمايي شده است. نتايج كامل در جدول شماره 
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 هاي بازنمايي شده ني مصداق خشونتتوزيع فراوا .14جدول 

  درصد  فراواني  گزينه  رديف

  5/93  917  خشونتي بازنمايي نشده است  1
  5/3  34  كشتن و قتل  2
  2/2  22  8ساير  3
  1  10  ترسيم زجر و شكنجه اسراي كربال  4

  100  981  جمع
  

  هاي مرتبط با محرم  اي در برنامه هدف رسانه 15.8
هاي ماه محرم در شبكه سبالن، هدف از پخـش  ر اغلب برنامهنتايج حاكي از آن است كه د

دقيقه  33ساعت،  42ها اغلب باال بردن احساسات مردم بوده بطوري كه از نظر زماني، برنامه
 21سـاعت،   40انعكاس يافته است و » ايجاد شور و هيجان«درصد) با هدف  30ثانيه ( 7و 

رسـاني و  اطالع«بوده است. » تربيتي و ارشادي«درصد نيز با هدف  4/28ثانيه و  11دقيقه و 
ــاهي ــيآگ ــا » بخش ــاعت،  31ب ــه و  32س ــه و  41دقيق ــق دادن «درصــد و  3/22ثاني تعمي
هاي بعدي هستند. از نظر تعـداد  ثانيه در رده 33دقيقه و  5ساعت،  23نيز با » شعور)  (ارتقاء
اند ارايه شده» د شور و هيجانايجا«درصد با هدف  8/39مورد و  390ها نيز، ها و آيتمبرنامه

درصد در مكان بعـدي اسـت. در ايـن     3/28مورد و  278با » بخشيدهي و آگاهياطالع«و 
درصــد نيــز از جملــه اهــداف  7/14مــورد و  144بــا » تربيتــي و ارشــادي«زمينــه هــدف 

 15سـت. نتـايج در جـدول شـماره     ها بر اساس آن پخـش شـده ا  است كه برنامه  اي رسانه
  .است  آمده

 اي توزيع فراواني هدف رسانه .15جدول 

ف
ردي

  

  فراواني  درصد  فراواني  گزينه
  (ساعت، دقيقه و ثانيه)

  درصد
  (بر اساس زمان)

  30  42:33:07  8/39  390  ايجاد شور و هيجان  1
  4/28  40:21:11  7/14  144  تربيتي و ارشادي  2
  3/22  31:32:41  3/28  278  بخشيرساني و آگاهياطالع  3
  2/16  23:05:33  1/13  129  دادن (شعور) تعميق  4
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  6/2  03:26:19  3  29  آموزشي  5
  5/0  00:46:01  1/1  11  تفريحي و سرگرمي  6

  100  141:58:16  100  981  جمع
  
  هاي تحقيق تحليل يافته.9

مناسـبتي اسـت بـا رويكردهـاي      هـاي يكي از مهمترين وظايف صداوسـيما توليـد برنامـه   
شود. براي دسـتيابي بـه   ازي با فرهنگ جامعه انجام ميساست كه در جهت متناسب  مذهبي

سـازي صداوسـيما قـرار    هـاي برنامـه  هـاي مـذهبي در راس سياسـت   چنين هدفي، برنامـه 
سازي نبوده و تـابع قواعـد و   هاي مذهبي ژانري مستقل در برنامهاست. هرچند برنامه  گرفته

ها، اولويت با مباحث ديني اسـت  هاين برنامسازي است، با اينحال در اصول استاندارد برنامه
بيشترين هايي كه سازد. از جمله مناسبتكه استفاده از ساختارهاي مشخصي را ضروري مي

هـاي مـذهبي و   ماه محرم است. بررسي برنامـه  دهند را پوشش مي هاي مذهبي حجم برنامه
كـه   تندهسـ بيشـتري   انمخاطبـ داراي هـايي   برنامهدهد نشان مي 9هاي صداوسيمانظرسنجي
اي ســازي را بطــور حرفــهو اصــول برنامــه مــديريت ،ريــزي ، برنامــهو پــژوهش تحقيــق
بـر   ياخالقـي، دينـي، معنـوي و فرهنگـ     اتاثـر  داراي هـا  از برنامـه  برخي اند.كرده  رعايت
  اند.هاي مذهبي توفيق چنداني نداشتهاز برنامهديگر  بعضيو  هستند  مخاطبان
و انتقال مفاهيم ديني، دقت نظر  اندر اقناع مخاطبوسيما صدارود،  حال، انتظار مي با اين

هـاي اسـتاني در ايـن زمينـه وظيفـه      شـبكه  .داشته باشـد تري  ريزي منسجم تر و برنامه بيش
ها، صداوسيماي مركز اردبيل است. استان اردبيل داراي تري دارند. يكي از اين شبكه سنگين

ه دين و مذهب است. مذهب تشيع از اردبيـل  پيشينه بسيار غني و تاريخي پرافتخار در زمين
به تمام جغرافياي ايران گسترش يافته و سلسله صفويان اولين حكومتي است كه بر اسـاس  

بنابراين شبكه سبالن نيز بايـد در حـد و    مذهب تشيع، حكومتي سياسي تشكيل داده است.
هـاي   د برنامـه در توليـ  دهـد اندازه چنين تاريخي حركت كند. بررسي اين شبكه نشـان مـي  

شتر  ها، عمق نداشتن، توجه بيي از جمله نداشتن نوآوري در برنامههاي كاستيداراي مناسبتي 
هـاي مـاه محـرم    فرهنگـي و... در برنامـه  - هاي سياسـي به شور بجاي شعور، كمبود تحليل

مخاطب ايراني در ميـان فضـاي    است و همين مساله يكي از عوامل مهمي است كه  مشهود
هـاي مناسـبتي امـا تـاثير كمتـري از ايـن نـوع        عليرغم استفاده از برنامهاي  رسانهبدون مرز 
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 و فضـاي نامحـدود  اي  هـاي مـاهواره   بـه انـواع شـبكه    بدسترسي مخاط گيرد. مي  ها برنامه
هاي ديني  در اثربخشي برنامه شبكه سبالنكند و  مي هدايتسمت ديگري   اينترنت، او را به

نـدرت ابعـاد    هاي تلويزيوني مناسبتي بـه  رنامهماند چراكه بباز مي هااز رقابت با ديگر رسانه
  دهند.  را مورد توجه قرار مي و مذهبي هاي ديني اي مناسبت معرفتي و انديشه
هـاي  هاي اين پژوهش نشان از خالء انديشگي و مطالب عمقـي در برنامـه  بررسي يافته

اي همچـون  بي بـراي رسـانه  شبكه سبالن دارد. دهه اول مـاه محـرم فرصـت بسـيار مناسـ     
است كه عالوه بر پرداخت عاطفي و احساسي به واقعه عاشورا، پرداخت مناسب   تلويزيون

هـا و  به فلسفه عاشورا، نهضت حسيني، چرايي و علل وقوع قيام عاشـورا، الگـوگيري قيـام   
ي هـاي مناسـبت  برنامه هاي بعدي از قيام امام حسين(ع) و... داشته باشد. نقاط ضعفنهضت

  ز:اند ا عبارتدهه اول ماه محرم 
بـه اليـه    توجـه به بعـد معرفتـي ديـن و     پرداخت كم :نگري سازي و سطحي كليشه - 1 

هـاي مـاه   در برنامـه  شـبكه سـبالن  هـاي   ضعف برنامـه  ترينعمدهظاهري و احساسي دين 
اول ساعت برنامه، در دهـه   142ها نشان داد كه از حدود . تحليل محتواي برنامهاست  محرم

ها بـه عـزاداري، مـداحي، سـخنراني مـذهبي و مراسـم       ماه محرم، نزديك به نيمي از برنامه
هـا سـطحي اسـت و تاكيـد بـر      تجمعات اختصاص دارد و در بقيه موارد نيـز اغلـب آيـتم   

  هاست.مظلوميت امام حسين(ع) و يارانش در سرلوحه برنامه
شـوند. در   سازان توليـد مـي   يقه برنامههاي مذهبي با سل اكثر برنامه :پشتوانه تحقيقاتي - 2 

ا اسـت و يـا آنچـه عـرف بـه آن      ه گونه برنامه ها آنچه در ذهن توليدكنندگان ايناين برنامه
  گيرد.يابد و تحقيق و پژوهش دقيقي در اين باره صورت نميانعكاس مياست،   معتقد

هـاي   هتـرين عوامـل ضـعف برنامـ     يكي از مهـم  :ضعف علمي، مهارتي و اطالعاتي - 3 
ساز، مجري، كارشناس،  كننده، برنامه كمبود نيروي انساني متخصص در اين امر (تهيه، مذهبي

 باعــثدارنــد كــه كمتــري كــارگردان و...) اســت. مجريــان (مجريــان اطالعــات مــذهبي 
باسـواد  هـا از كارشناسـان    سـازان، كارشناسـان (اغلـب برنامـه     )، برنامهشودشدن مي سطحي

هاي مذهبي اطالع عميق و دقيقي ندارند؛ به همين دليل  ن نسبت به آموزهاند) و مديرا بهره بي
  خورد.ها كمتر به چشم ميمسايل عمقي و فلسفي در برنامه

نهضت عاشورا يكي از مهمترين وقايع  برخي خرافات و تحريفات:ارائه و بازنمايي  - 4
اي دارد. اما نقش برجستهتاريخ است كه در آن از زنده نگه داشتن اسالم تا تعهد و وفاداري 
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ــطوره       ــرادي اس ــارانش اف ــين(ع) و ي ــام حس ــات، ام ــات و خراف ــه تحريف ــا اراي اي و ب
هـاي  شـوند. در حاليكـه بـراي مخاطـب امـروز ارايـه موضـوعات و تحليـل         مي  غيرواقعي
  تواند در جذب و تاثيرگذاري موثرتر باشد. مي  منطقي
 شـوند. تهيـه مـي   غيرجـذاب و  روح خشـك، بـي   اغلبمذهبي  هايبرنامه :جذابيت - 5

هـايي كـامال   گونـه دارد، نويسـنده در پـي نوشـتن مـتن     مجري برنامه لحن و گفتاري مـاتم 
سازي و همچنين دسـتورات  كننده هم اغلب بخاطر كمبود هنر برنامهسوگوارانه است و تهيه

نتيجـه   شود و درها ميكيفيت شدن برنامههاي محدود كننده از سازمان، باعث بيو امرونهي
  ماند.ها باقي نميجذابيت چنداني براي برنامه

و باعـث  شـود   مـي  اضـافه بـر ايـن عـدم جـذابيت      هـاي اجـرا   تكراري بودن شيوه - 6 
  . شودهاي مناسبتي مياز برنامهمخاطب  رضايت عدم
ريـزي مشـخص و اصـولي     برنامـه ، هاي مـذهبي  در ساخت برنامه :ريزي نبود برنامه - 7 

، مقطعـي و زودگذرنـد و تـداوم    شـوند  هاي خوبي هـم كـه توليـد مـي     هوجود ندارد. برنام
كننـده و  هاي قبل به همان شكل و فقط تغيير در تهيـه هاي سال. طرح و برنامهكنند نمي  پيدا

شـود.  هـا ديـده نمـي   شود و طبيعتـا نـوآوري در برنامـه   مجري با همان چارچوب ارايه مي
هـاي  راد برنامه مشخص شوند و به آنها فرصـت كه از ابتداي سال بايد مجموعه اف حالي  در

چندماهه داده شود تا بتوانند با پشتوانه پژوهشي قوي و با ساختارهاي متنوع و تازه به توليد 
  برنامه مناسبتي در زمان مقرر اقدام كنند. 

  
  گيري نتيجه. 10

نـگ،  صداوسيما با توجه به كاركردهايي همچون تربيتـي و ارشـادي، آموزشـي، انتقـال فره    
اي در تقويـت  تقويت همبستگي اجتماعي و ارتقـاي شـعور و خـرد جمعـي، نقـش ويـژه      

هاي تلويزيوني سراسري و استاني هـر كـدام داراي   ها و باورهاي مذهبي دارد. شبكه ارزش
ها با توجـه بـه گسـتره    هايي در حوزه جغرافيايي و فرهنگي خود هستند. اين شبكهپتانسيل

هاي اسـتاني،  هاي مخصوصي ارايه دهند. در ميان شبكهرند برنامهجغرافيايي و مخاطبان، قاد
هاي فولكولوريك و مذهبي، از شرايط بهتـري  شبكه سبالن در اردبيل بخاطر وجود پتانسيل

  هاي فرهنگي و مذهبي برخوردار است. در حوزه سازي و توليد برنامهبراي برنامه
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مذهبي باعث رشـد و تعـالي در سـطح    هاي تواند با پرداختن به ارزششبكه سبالن مي
هاي مذهبي در استان اردبيل، بايد استان و افكارعمومي گردد. براي دستيابي به تعميق ارزش

پسند، ابزارهاي مناسب و كارشناسانه بهره بگيرد تا عالوه بر از محتواهاي مناسب و مخاطب
و تحريـف نيافتـد.   ارايه متون و تصاوير مذهبي درست، در كمين مسايلي حاوي خرافـات  

هـاي فرامـوش شـده    ارزشچنين در كنار اين وظايف، شـبكه سـبالن رسـالت نجـات      هم
نتـايج بسـيار    چراكـه ؛ اسـت سـيري تكـاملي بـه آن    و دادن اجتماعي از حالت خمـودگي  

هاي اساسـي، اسـتفاده از ظرفيـت    ت. يكي از گاماي براي جامعه باقي خواهد گذاش سازنده
بـرداري  بهـره و نهضت حسيني است. براي اينكار اولـين قـدم در    باالي دهه اول ماه محرم

سازان و پژوهشگران صداوسيما برنامهدرست از فرهنگ عاشورا، شناخت ماهيت آن است. 
را بـه   قيام عاشوراعاشورا و بازتاب زواياي تاريخي آن، درون مايه خ در تاري پژوهشبايد با 

هـاي آن  اند با آگاهي كافي نسبت بـه آمـوزه  تو. در اين صورت، مخاطب ميدمردم بشناسان
 .و با تاثيرپذيري درست از رسانه در جهت شناخت حق و حقيقت گـام بـردارد  داوري كند 

انجامد نگري ميناآگاهي از زواياي گوناگون ماجراي كربال، به سطحي بايد توجه داشت كه
  . شودرنگ ميكم جامعهو اثربخشي پيام آن در 
سازي براي مخاطبان هم قادرند به مخاطـب  ها در چارچوبرسانه بايد توجه داشت كه

فكر كردن را نيـز بـه مخاطـب    » چگونه«فكر كنند و همچنين توانايي » چه«بقبوالنند درباره 
اي از سوژه، اجازه تفكر متفـاوت از  دهند و در اين زمينه با ايجاد چارچوبي رسانهانتقال مي

سـازي، شـبكه سـبالن، در    اس تئـوري چـارچوب  شود. بنـابراين بـر اسـ   مخاطب سلب مي
نيز تاثير دارد. » چگونه فكر كند«مخاطبان بلكه » چه فكر كند«هاي محرم نه تنها درباره  برنامه

هاي مذهبي، مسـايل  ها، سخنرانيها، عزاداريهاي دهه اول محرم با بازنمايي نوحهدر برنامه
ها اختصاص ند و چون اغلب برنامهكنسطحي از نهضت حسيني را به مخاطبان برجسته مي

شـود.  به عزاداري و سوگواري دارد بنابراين كمتر به مسايل عمقي و فلسفه قيام پرداخته مي
الگوي خطي شبكه سبالن بر پايـه ايجـاد و    - 1سازي، بر اساس الگوي شيفل در چارچوب

انـدركاران  گر دسـت كنندگان و ديهاي مذهبي و سوگوارانه به مسئوالن، تهيهتاكيد بر برنامه
آنهـا   - 2انـدركاران).  اي بـراي فعـاالن و دسـت   گيرد (چـارچوب رسـانه  برنامه صورت مي

هـايي را از  اي برنامهها، خطوط ترسيم شده و تاكيدات رسانهاساس دستورات، محدوديتبر
بينند و سپس از طريق راديو و تلويزيـون، ايـن متـون    نوع سوگواري، غم و ماتم تدارك مي

اي مدنظر صـاحبان رسـانه).   اي در چارچوب رسانهدهند (متون رسانهاي را انتقال ميرسانه
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اي در چنـين مـاه   مخاطبان چون به علل گوناگوني، مسير عادي دريافـت متـون رسـانه    - 3
ــژه ــه  وي ــابراين برنام ــد بن ــي  اي را ندارن ــا م ــبالن را تماش ــبكه س ــبتي ش ــاي مناس ــد ه كنن

تــاثيرات و پيامــدهايي كــه  - 4توســط مخاطبــان). اي هــاي رســانهارچوبهــچ  (پــذيرفتن
سازي شبكه سبالن انجام داده باعث رشد شور و هيجـان و غفلـت از شـعور و    ارچوبهچ

ها در نگرش سازي رسانهشوند (پيامدهاي چارچوبمخاطب مي- تعقل در چارچوب رسانه
اي مخاطبان بـا  سازي، شبكه سبالن رويدادها و توليد معنا را برمخاطبان). در اين چارچوب

ها، تمثيـل، حـزن و انـدوه، مـاتم و     استفاده از شگردهايي همچون واژگان، استعارات، كنايه
هاي معناداري انتقال دهد و نظـام  ها و روايتكند تا داستانترحم، سوگواري و... استفاده مي

سازي كه در شبكه سـبالن  معنايي خاص خود را براي مخاطبان خلق كند. چنين چارچوب
سازي اسـت در حاليكـه بخـاطر    كل گرفته است در مسير ايجاد شور و هيجان و سطحيش

اي را با هـدف تعميـق، ارتقـاي شـعور،     تواند چارچوب رسانهقدرتي كه اين شبكه دارد مي
تربيت و ارشاد مخاطب شكل داده و با تفكرات عمقي نسبت به قيام عاشورا، مسير درسـتي  

  براي مردم نشان دهد. 
ـ   در زمينه ه مـواردي كـه بپـردازد عبارتنـد:     هاي فوق، صداوسيماي مركز اردبيـل بايـد ب

 عاشـورا  هاي مثبت و منفـي قيـام  هاي شخصيتي و رفتاري شخصيتپرداختن به ويژگي  .1
قيام عاشورا از جمله ايجاد حكومت توسـط امـام حسـين در     و ريشه فلسفهپرداختن به   .2

هـاي  جنـبش  به عنـوان الگـويي بـراي   ورا نهضت عاش - 3كوفه و اصالح امت پيامبر(ص) 
نهضــت  - 5 ايــران حفــظ و پايــداريدر  ييعاشــورا مكتــب و جايگــاه نقــش - 4 اســالمي

 - 8نگــاه غــرب بــه عاشــورا  - 7 زنــان عاشــورايي - 6تــداوم قيــام عاشــورا  )وليعصــر(عج
  عبرت گرفتن از قيام عاشورا. - 9مراسمات محرم شناسي  آسيب

متغير بوده كه همين درصد  10درصد 70تا  65موال بين مخاطبان شبكه استاني اردبيل مع
هاي گوناگون، داراي بيشترين و بهترين فرصت، جهت ارايه دهد در ميان رسانهباال نشان مي

رساني و ارشـادي و تربيتـي مخاطبـان، اسـت.     هاي متنوع خود در قالب آموزش، اطالعپيام
تمـاعي اسـتان اردبيـل، در توليـد     هـاي مختلـف اج  غناي اعتقادات ديني و مذهبي در اليـه 

هـاي مناسـبتي   تواند تاثير فراواني داشته باشد. اما توليـد برنامـه  هاي مناسبتي محرم مي برنامه
نبايد از سطحي بودن رنج ببرد و مسئوالن و سياستگزاران رسانه ملي با حساسيت بيشتر در 

ا شود وجود مخاطبان با بازنمايي واقعي نهضت عاشورا تالش كنند. با آنكه ممكن است ادع
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شـود امـا بايـد    هـايي اسـت كـه ارايـه مـي     درصد باال نشان از رغبت و ميل آنها بـه برنامـه  
داشت كه وجود همين درصد بـاال فرصـتي اسـت كـه در شـبكه سـبالن بـا توليـد           درنظر
هاي عميق، در ارتقاي شعور مخاطب نسبت به فلسفه و نهضت حسيني و قيام عاشورا  برنامه

  بخشي ديني و مذهبي به مخاطبان است.باشد چراكه رسالت صداوسيما عمق مثمرثمر
  

ها نوشت پي
 

 هاي ششگانه اردبيلمصاحبه با روساي هيئت. 1

  باشد.و اقتصادي ميرزشي شامل و. 2
، صـالحين،  خوانـان، امـام سـجاد(ع)، رهبـر فرزانـه انقـالب      ، شـبيه ساير شامل امـام زمـان(عج)  . 3

  باشد.ميو حضرت رباب سكينه   حضرت
  باشد.مي ظالمان عالم، صدام حسين، عبيداهللا بن زياد و معاويهسعود، ساير شامل حرمله، يزيد، آل. 4
  باشد.عاشورا ميو اقامه نمازظهر ، تميزي شهر براي عزادارييساير شامل بيرق گردان. 5
  باشد.و تشكيل حكومت مير شامل شناخت حقيقت زندگي انسان ساي. 6
ساير شامل عدم مصالحه و دوستي با دشمنان، دوستي و مصالحه با دشـمن و دوري از دشـمنان   . 7

  اند.ها برجسته شدهدر برنامه
گـر بسـيار قـوي    ر و سينه، ترسيم شهادت علي اصغر(ع)، دشـمن ا ساير شامل ضربه شديد به س. 8

، از ديـدن  يد و از يزيـديان كينـه داشـته باشـيد    ، هميشه براي حسين گريه كنبود بايد جنگيد  هم
هيبتش چنان ترسيد كه...، مادرت به عزايت بنشيند و تنبيه بـدني دانـش آمـوز توسـط معلـم در      

  اند.ها برجسته شدهبرنامه
هاي واحد پژوهش مركـز اردبيـل از يكطـرف و مصـاحبه بـا تهيـه كننـدگان        ظرسنجيبررسي ن. 9

 هاي مذهبي نشان از اين واقعيت دارد. برنامه

 واحد پژوهش مركز اردبيل. 10

  
  نامه كتاب

  هاي اسالميسازي، قم: پژوهشها در جريان). درآمدي بر نقش رسانه1392محمد (آذربخش، علي
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كـل     اداره، قـم:  نقش رسانه ملي در ايجاد و تقويت احساس امنيت اجتماعي). 1399امامي، مجيد (
  هاي بنيادي دين و رسانه به اهتمام: دفتر پژوهش، هاي اسالمي سازمان صدا وسيما پژوهش

راهبردهاي آموزش قوانين و مقررات ترافيك بـراي  ). 1399امين فرد، احمد؛ قرباني واقعي، يسري(
  ، دانشگاه تهران، همايش اخالق و فرهنگ شهرنشينينوجوانان در شبكه اميد سيماي ج.ا.ا

شناختي  تحليل گفتمان جامعه). 1397نوريه؛ سرايي، حسن؛ ساروخاني، باقر؛ راد، فيروز ( انصارين،
، فصـلنامه  قـانون حمايـت از خـانواده    ي در خصوصالمهاي مجلس هشتم شوراي اس مذاكره

  ال دهم، شماره سي و نهم، تابستان ، سشناسي مطالعات جامعه
ي تدوين الگوي مطلوب برنامه هاي دينـي  ). بسو1396سادات (بروجردي، مهدخت؛ حسيني، الهام

  مطلوب تلويزيون ايران، فصلنامه رسانه، شماره بيست و هشتم
سـال اول،  ). دين و رسانه، فصلنامه ميـان رشـته اي در رسـانه و فرهنـگ،     1390پورحسن، قاسم (

  اول، بهار و تابستان  شمارة
آسـيب شناسـي   مايي حزن مـذهبي؛  هاي تلويزيوني و بازن). آيين1398جعفري، علي؛ باهنر، ناصر (

سنت هاي مناسبتي تلويزيون ايران در محرم، فصلنامه دين و ارتباطات، سـال بيسـت و ششـم،    
    55شماره اول پياپي 

 متــرجم ،هــاي پــژوهش در علــوم اجتمــاعيروش ).1390( ديويــد نچميــاس ،چــاوا فرانكفــورد
 تهران: سروش، رضا فاضلي ،الريجاني  فاضل

شناختي مراسم محـرم در اردبيـل، اردبيـل: واحـد پـژوهش      ). مطالعه مردم1391زاده، رامين (شاهي
  صداوسيما

سـايت موسسـه آموزشـي و پژوهشـي     ). دين و رسانه، بـه نقـل از   1399الدين، سيدحسين (شرف
  http://marifat.nashriyat.ir/node/571 5/9/1399خميني(ره)، بازيابي شده در   امام
بنـدي در تبيـين اثـرات    ). استفاده از نظريـه چـارچوب  1392زاده، اردشير، افخمي، حسينعلي (زابلي

  تابستان، )74(پياپي  2 شماره، سال بيستم ، ارتباطي پژوهشهاي  فصلنامهاخبار، 
شناسي وسايل ارتباط جمعي، مترجم محسني و ساروخاني، چاپ دهـم،  ). جامعه1387كازنو، ژان (

  ان: اطالعاتتهر
). بررسي كاركردهـاي تربيتـي تلويزيـون بـا تاكيـد بـر آراي نيـل پسـتمن،         1395عادل زاده، فريبا (

  https://civilica.com/doc/554342اسالمشهر، سومين همايش بين المللي مديريت رسانه، 
  دين و ارتباطات، تهران: كوير). 1382( مجيد محمدي،

). بررسي نظام توليد برنامه هاي ديني تلويزيـون، فصـلنامه   1390منتظرقائم، مهدي؛ معتمدي، بشير (
  دين و ارتباطات، سال هجدهم، شماره اول، بهار و تابستان



 209   )باقر سپهريمحمد( ... ؛بازنمايي محرم در تلويزيون محلي

 

 هاي رسـانه: انديشـه هـاي رايـج و ديـدگاه هـاي انتقـادي،       )؛ نظريه1392زاده، سيدمحمد، (مهدي
  تهران: همشهري سوم،  چاپ

  ترجمه محسن ثالثي، چاپ دوم، تهران: ثالث شناسي دين، جامعه ). 1398هميلتون، ملكم (
، متـرجم منـا نـادعلي،    رسانه در مقام فرهنگ، صنعت، مـتن و فـن آوري   ). 1390هورسفيلد، پيتر (

  98فصلنامه دين و رسانه، سال نهم، شماره 
علـي عـامري مهابـادي،    ). دين در عصر رسانه ها، چـاپ دوم، متـرجم   1398هوور، استوارت ام. (

 خانه هنر و انديشهتهران: ، محمدي  فتاح
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