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چکیده
هد ،این نوشمار ،بررسی چضونضی انوا مهاهاۀ گهماانی سریالهای موذهبیوتواری ی از منظور
رمزگشایی م اطب اهل سنت است و به این سوبب ،بوه تحلیول گهماوان مهومتورین سوریالهوای
مذهبیوتاری ی سیاای تاهوری اسالمی ایران ،به کارگردانی داوود میرباقری ومطالعوۀ مووردی
سه سریال شاخ اماس علی ( ) ،م ا ر ری و م مارنامهو از منظر اهل سنت پرداخمه و با مالحظوۀ
حقوک اقلیتهای دینی در رسانۀ ملی ،بهتصوری و تشوری دو اصول بنیوادین «حهوظ وحود » و
«صدور گهماان انقالد» در راسمای «منا ع ملی» و «الموزاس عالوی بوه قوانون اساسوی» مویپوردازد.
هاچنین به این پرسش پاسخ میدهد که پیامدهای عدس رعایت این دو اصل در ساخت و توزیوع
محموای سریالهای تاری یومذهبی چی ت؟ نظریههای بهکار ر مه در ایون پوژوهش عبارتنود از:
نظریۀ اسمهاده ،نظریۀ خشنودی و مدل رمزگذاریورمزگشایی اسوموار هوال .3روش تحقیوق در
این پوژوهش ،تحلیول گهماوان مومن و وراممن (از منظور م اطوب هود ،پوژوهش) بووده کوه بوا
بهرهگیری از مدل سناریوسازی اسمقرایی چهارگانه ،به تاعبندی و ارائۀ راهکوار مویپوردازد .از
اینرو ،یا مههای تحقیق بر رضهوای م ملوف م اطوبشوناخمی و واکونشهوای ممهواو آنوان
(شامل طیف وسیعی اعم از کمتوتهی ،عدس اسومهاده از رسوانه ،خوودتحریای رسوانهای ،انوزوا،
مذاکره و حمی تقابل) مبمنی است .بنابراین ،بوا ت کیود بور هویوت ملوی و سواخت سوریالهوایی از
ش صیتها یا دورههای تاری ی مورد و اک شیعه و سنی ،میتووان بوه سوات وحود آ رینوی و
پرهیز از م ئلهسازی گاس نهاد.
واژگان کلیدی :گهماان ،روش سناریو ،امنیت ملی ،رویکورد اسومهادهوخشونودی ،مودل
رمزگذاریورمزگشایی.

 .1استادیار علوم ارتباطات ،رروه علوم نوین رسانه ،دانشک.ۀ ارتباطات دانشگاه ص.ا و سیما (نویسن.ۀ مسئو )
 .۱دانشجوی کارشناسی ارش .علوم ارتباطات ،دانشگاه ص.ا و سیما

bhosseini@iribu.ac.ir
mr.mokhtarjafari@gmail.com
3. Stewart Hall

مقدمه و طرح مسئله

منووا ع و امنیووت ملووی تاهوووری اسووالمی ایووران را مویتوووان بووهصووور سل وولهمراتووب زیوور
اولویتبندی کرد :حهظ بقا و موتودیت کشور (با ت کید بر امنیت و وحود ملوی) ،حهوظ
انقووالد اسووالمی و مبووانی آن (بووا ت کیوود بوور ارزشهووای اسووالمی و انقالبووی) ،اسوومقرار نظووم
سیاسیواقمصادی بینالاللی مطلود (با ت کید بر وحد تهان اسالس) و سوعاد و واوعیت

مطلود اقمصادی (با ت کید بور عودالت اتماواعی) .در مقابول ،رسوانه از عوامول خوارتی 1و
بحران هویمی از عوامل داخلی بحورانزای امنیوت ملوی تاهووری اسوالمی ایوران مح وود

میشووند .هنجارهوای هویوتسواز تاهووری اسوالمی ایوران از چهوار منبوع و نظواس معنوایی
بیناالذهانی ناشی میشوند :ملیگرایی یا ایورانگرایوی ،اسوالسگرایوی شویعی (بوا ت کیود بور
اسالمی بودن بهعنوان نقطۀ کانونی و مرکزی آن) ،تهوان سووس گرایوی و گهماوان یوا نظواس
ارزشی بینالاللی حاکم بر روابوج بوینالالول ( یوروزی .)72-77 :1311 ،در بحوث منوا ع و
امنیت ملی تاهوری اسالمی ،در اولویت بودن وحد ملی بهخاطر وتود دو م وئله اسوت:
فصلنامه علمیـ پژوهشی

 )1م ئلۀ قومیتها و  )2م ئلۀ اقلیتهای موذهبی .در هاوین راسوما ،عودس پیضیوری و تودی
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اقلیتهای قومیوموذهبی در کشوورهای ها وایه ،تحرکوا بیضانضوان بوهویوژه دولوتهوای

سوی نظاس ،از عوامل مؤثر بر گرایشها و ر مارهای اد امنیمی اقوواس ایوران اسوت 2.اسومقرار

هوومتوووار و هوومزبووان بووا اقووواس ایرانووی( 3پوررحاووان برنوودک )212-213 :1311 ،هاووراه بووا
سوورخوردگی داخلووی و هوومنوووایی برخووی در زمووانهووایی ،موتبووا نوواآرامیهووای گشوومه و

خ اراتی هم بهبار آورده است .هاین ارور ها بود که اماس خاینی (ره) «ایجاد و دامن زدن
به اخمال ا قومی و قبیلهای و شیعه و سنی» (مظواهری )122 :1311 ،و مقواس معظوم رهبوری
«شکا ،در وحد » را از عوامل آسیبرسوان بوهنظواس دان ومند (ابوالقاسوای-153 :1312 ،

 .)152در ایوون میووان ،بووزرگتوورین نهوواد رسووانهای منم ووب بووه حاکایووت ،4صوودا و س ویاای
 .1در حال حاار رسوانۀ داخلوی و محمووای آن مویتوانود از عوامول تو مینکننوده یوا تهدیدکننودۀ امنیوت و منوا ع ملوی
تاهوری اسالمی ایران باشد.
 .2در سط داخلی.
 .3در سط خارتی.
 .4اصل  175قانون اساسی.

تاهوری اسالمی ایران است که میتواند وحود را محقوق کنود یوا خواسومه یوا ناخواسومه
وحوود شووکن باشوود ازایونرو قووانونگووذار ،هووم «نظووار درونسووازمانی» و هووم «نظووار
برونسازمان» را پیشبینی کرده است .هر چند ،از دیدگاه ارتباط تاعی ،بزرگتورین نواظر
رسانهای (در هر ارتباطی) و بهویژه رسانهای هاچون رسانۀ ملی ،هاان م اطب عواس یوا آراء
عاومی است .اگر هر رسانهای م اطب خود را از دسوت دهود ،بوزرگتورین سورمایهاش از
بووین مویرود و در ایوون میووان ،ووارک از رمزگووذاری و اهوودا ،رسوومندۀ پیوواس (رسووانۀ ملووی)،
رمزگشایی و دریا ت گیرنده (م اطب وسیع از طیوفهوای اکثریوت و اقلیوت) ،در ب ومری
بیناالذهانی ،مواوعیت مییابد .شورای عالی انقالد رهنضی هوم در نموایج ارزیوابی خوود
تصری میکند« :سازمان صودا و سویاا از طریوق مجاوعوههوای تواری یوموذهبی در ارتقواء
کیهیت تولید یلم و مجاوعۀ تلویزیونی مو قیتهای قابلتوتهی داشومه و در ب وش تولیود،
پ ش و پوشش تاعیمی ،ن بماً مو ق بوده است .هر چند پوشش تاعیموی در منواطق مورزی
کشور هاچنان با چالش مواته است» (شورای عالی انقالد رهنضی .)1314 ،در این میوان،
پرداخت نامناسب و بیدقمیها میتوانند سبب آسیبرسانی بعضی از سریالهوای تلویزیوونی
به نشر رهنگ اسالمی (با تصادس پیاس رسانهای عقاید مذاهب) و حرکت تکاملی انقالد (بوا
تقابلتویی گهماانی در عرصۀ بینالالل) شوده و امنیوت روانوی و ذهنوی م اطوب وبوهویوژه
اقلیتهای دینی و قومی و را نشانه روند و با تلهیق اح اس ناامنی ،خاطرها را آشوهمه کننود و
باألخره با تغییر بینشها و تابهتا کوردن ارزشهوا ،زیرسواخت رهنضوی تواموع را لورزان و
سپس ممالشی کنند (حبیبیراد .)1312 ،در آسیبشناسی این سریالها حول محوور وحود
و حهظ حقوک اهل سنت ،برخی از این مجاوعهها س نان و ر مارهایی ح اسویتبرانضیوز را
در بطن خود دارند که «برخی از [این] ر مار و گهمارها اح اسا اهل سنت را برمویانضیوزد
و دشانی و خصومت را بین م لاانان تشودید مویکنود» (صوایای )112 :1316 ،کوه هاوین
رض و احماال آسیبرسانیهای گهماانی این سریالها ،مورد اهماواس ایون پوژوهش اسوت.
چرا که بعضی از ب شهای مجاوعههای مذهبیوناایشی تلویزیوونی ،بوا توتوه بوه م اطوب
قوورار دادن تامعووۀ ایرانووی وو اهوول سوونت بووهعنوووان ب شووی از آنو و در گوواس بعوودی ،تامعووۀ
م لاانان تهان ،در برخی موارد و عادتاً ناخواسومه ،مغوایر بوا برخوی اصوول قوانون اساسوی
وبوورای ناونووه اصوول  12 ،1و 175و و آرمووانهووای وحوود و صوودور گهماووان انقووالد ،کووار
کرده اند .این حرکت ،تقابل گهماانی و ناخشنودی م اطب را در پی داشمه که با پیش رض

فصلنامه علمیـ پژوهشی
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عال بودن م اطب ،کنار گذاشمن رسانه را به دنبال دارد .ایون خوودتحریای رسوانهای و در
پووی آن رمزگشووایی محموووایی از سووریالهووا ،م اطووب را بووه انووزوا ،تعووارض و حمووی تقابوول
میکشاند.
روششناسی

پژوهش حاار ،یک پژوهش اسمقرایی و اکمشا ی است که در ب ش گوردآوری دادههوای
آن ،در وهلۀ ن

ت و مبانی نظری ،از روش کماب انهای و اسنادی اسومهاده شوده و در گواس

بعدی به مطالعۀ موردی هد اند و گزینشی سریالهای شاخ

آقای داوود میرباقری ،یعنوی

سریالهای اماس علی( ) ،م ا ر ری و م مارنامه پرداخمه شده است.

در ب ش تحلیل دادهها ،روش تحلیل گهماان مبنا بوده است به ایون شورح کوه گهماوان
سریال هم در ممن (رمزگشواییهوایی کوه م اطوب از مومن سوریال مویکنود) و هوم وراممن
(م ووائلی کووه پیرامووون سووریال آ ریووده شووده) تحلیوول شووده و نهایمواً در مقوواس تاووعبنوودی و
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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نمیجه گیری از سناریوسازی اسمقرایی ،اسماداد شده کوه بوه دلیول کامور شوناخمه شودن ایون
روش /ابزار ،م مصراً تصری و تشری میشود.
روش /ابزار سناریوسازی
1

سناریوها توصیف زندهای از آینده قابل قبول است (لیندگرن و بندهولد  .)22 :2003 ،بورای
اسم راو آینده از دو نو سناریو اسمهاده میشود :اسمنماتی و اسمقرایی .سناریوی اسومنماتی
رویکرد باال به پایین را بهدست می دهد و ب مه به تکامل روندها در طی زمان ،تولید سناریو،
رهبران را قادر میسازد دسمهای کوچک از رویدادها و اقداما اسمراتژیک خاص را رصد
کنند .سناریوهای اسمنماتی را ارزشی می گویند زیرا با ارزیابی مقاصود ،نیازهوا و تاوایال
آینده آغاز و به زمان حال برمی گردند .سناریوهای اسمقرایی رویکرد پایین به بواال را دسوت
میدهند که منجر به نوآوری میشود .این نوآوری ،اتازۀ پیشبینی م وائل کوامالً تدیود و
روندهایی را میدهد که ماکن اسوت نیازهوا و خواسومههوای مشومری را در آینوده بورآورده

سازد ( ارینضمون 2و هاکاران« .)57 :2013 ،تهکر سناریو تجزیوه و تحلیول روابوج بوین ایون
1. Lindgren and Bandhold
2. Farrington

موارد است :ابهاسهایی شاخ

 ،روندهای مهم از پویش تعیوین شوده و ر موار بوازیضرانی کوه

سهای در آیندۀ خاص دارند (که مماایل به حهظ و ا زایش منوا ع خوود ه ومند) .ذی نهعوان
مهم تحت ت ثیر و درگیر ،سناریوها را محقق و عالیاتی مویکننود .وقوایع ناگهوانی دادههوای
اطالعاتی ه مند که بور تصوایم گیرنودگان سوطوح بواال ت ثیرگوذار ه ومند .اندیشوۀ سوناریو
میتواند به این امور کاک کند :اقداس زودهنضاس احماالی و تش ی

زودهنضاس رصوتهوا.

روش سناریو شامل اتزایی است که به آ رینش دیدهایی تایضزین از آینده کاک میکند
و هاچنین اعمااد به نهس نامناسب بالقوه را وهم در گزینش آیندۀ خوشبینانوه و هوم آینودۀ

موثووقو بووا چووالش مواتووه موویکنوود» (رایووت و کووایرنز .)1-23 :2011 ،1ابووزار اصوولی در
سناریوسازی« ،ماتریس سناریو» نامیده مویشوود .مواتریس سوناریو چوارچوبی بصوری بورای
اسم راو سناریوهاست پایانهوایی از رویودادی مشومرک .دو ابهواس مهوم بوهعنووان دو بعود
نهایت ماتریس (عدس قطعیتها) را ابعاد سوناریو موینامنود .بورای هور یوک از ابعواد سوناریو
بای می دو حد تعریف شود .ماتریس ممشوکل از  4ربوع مونعکسکننودۀ  4سوناریوی مماوایز
فصلنامه علمیـ پژوهشی

آینده است.
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عدس قطعیت کلیدی شاارۀ 2

عدس قطعیت کلیدی شاارۀ 1

1

2

4

3

رویداد مثبت

رویداد منهی
شکل  .1ماتریس سناریو (والف ،2میبنر 9و استابنر)22 :2111 ،4

روش سناریو پنج مرحله دارد )1 :نظر به کلیوت سی ومم )2 ،مشواهدۀ آنچوه در حوال رخ
دادن است )3 ،ساخت داسمانهایی دربوارۀ آنچوه مویتوانود رخ دهود )4 ،ت ومجوی آنچوه

میتواند و باید انجاس شود و  )5عال برای تغییر سی مم (کاهان .)22-23 :2012 ،5توا وق بور
1. Wright and Cairns
2. Wulf
3. Meißner
4. Stubner
5. Kahane

رمزگشایی اهل سنت
از سریالهای ...

عدد  4در سناریونوی ی یک منطق دارد و آن اینکه «دو سوناریو موتوب تضواد مویشوود ،سوه
سناریو نیز این معنا را بهطور اانی در بردارد که یکی از این سناریوها بهمرین سوناریو اسوت و
دو سناریوی دیضر ا راطی ه مند .بیش از پنج یا شش سناریو نیز بیهوده است چرا که موتوب
پراکندگی ا کار شده و تارکز ذهنی را بههم میریزد و تصایم سازی و برناموهریوزی بور پایوۀ
سووناریو را دشوووار یووا غیوورماکن موویسووازد» (انجاوون آینوودهنضووری ایووران .)12 :1311 ،حووال،
سناریوهای بهخدمت گر مهشده در نمیجهگیری این مقاله اسمقراییسوت کوه از حوال شورو
شده و چهار آیندۀ مهروض را ترسیم میکند.
پرسشهای تحقیق

در پژوهش حاار با مطالعۀ موردی و هد اند سوه سوریال شواخ

تواری یوموذهبی داوود

میرباقری ،یعنی سریالهای اماس علی ( ) ،م ا ر ری و م مارنامه ،م ائل اصلی موورد پرسوش

از این قرار است:
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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 )1پیامدهای عدس رعایت موازین وحد اسالمی و مصال کشوور در سواخت و توزیوع
محموای برخی مجاوعههای مذهبی تلویزیونی وهر چند غیر عامدانهو چی ت؟
 )2رمزگشایی درونممنی م اطب ناخشنود اهل سنت از این سریالها چضونه است؟
 )3رمزهای درون ممنی و راممن گهماان ایون سوریالهوا چضونوه بوه امنیوت ملوی آسویب
خواهد زد؟
ادبیات نظری تحقیق

از آنجاییکه رویکرد نظری این تحقیق م اطبمحور است ،نظریههای اسومهاده ،راوامندی
و مدل رمزگذاریورمزگشایی انم ادشدهاند.
الف) نظریة استفاده و رضامندی

نظریۀ اسمهاده و راوامندی اوان عوال انضاشومن م اطوب ،بور نیازهوا و انضیوزههوای او در
اسمهاده از رسانهها ت کید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیوق و نقوشهوای اتماواعی
م اطبان مهم است و مردس بر اساس این عوامل آنچه را میخواهند ببینند و بشنوند ،انم واد
میکنند .مجاوعۀ نیازها و انضیزههای م اطب در اسمهاده از رسانههوا را مویتووان در چهوار
مقولۀ اصلی تای داد )1 :آگواهی و نظوار  )2 ،روابوج ش صوی )3 ،هویوت ش صوی و )4

سرگرمی و گریز از واقعیت (مهدیزاده .)76-71 :1312 ،اما در این میان ،سوه دسومۀ اصولی
از عوامل مؤثر بر نیاز م اطب عبارتند از )1 :تاعیتشناسی (شرایج اتمااعی) )2 ،روانی و
 )3ممغیرهای محیطی یا ممنی .هد ،این رویکرد ،تلوگیری از ت ثیرا منهی آسویبرسوانی
به مردس و ترویج ت ثیرا مثبمیست که میتواند به مردس و تولیدکننودگان رسوانهای کاوک
کند تا با ابزارهایی ،هر دو امر را محقق کنند (رینهارد و دروین .)506-514 :2001 ،1اصول

مرکزی این رویکرد عبارتند از:
 )1اسمهاده از رسانه م ملزس انضیزش ش صی (میل م اطب) است.
 )۱به هاان ن بت که زمینۀ اتمااعی انضیزشها را شکل میدهد ،آنها بر ح وب عالیوق
و نیازهای مشهود و اساساً منطقی ه مند.
 )3م اطبان (بهعنوان ا راد) به برخی انضیزههوا واکونش نشوان مویدهنود (دالیلوی بورای
ر مارشان).
 )۹این انضیزشهای بیانشده ،ته یری از انم اد و اسمهاده از رسانه دست میدهند.
 )۱انوا و سطوح ممهاوتی از انضیزشها احمااالتی از ت ثیر رسانههای تاعوی (مشومق از
رسانه و نو محموا) بهدست می دهنود و بوه سوطوح ممهواوتی از راوایت عاول مویانجامنود

(مککوییل.)100-104 :2001 ،2
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 )1نقد نظریه

اگر چه این رویکرد بوه پوژوهش هوای تطبیقوی ،ایوده و اعمبوار ب شویده ،برخوی انمقادهوای
مواوعی به آن وارد شده است .ایراد نظری اصلی از منظر منمقدان ،این است که راامندی
واقعاً نظریه نی ت ،بلکه چارچود یا مدلی برای سوازماندهوی انووا ممغیرهاسوت .نوه خوود
چارچود بلکه به درتۀ قابل قبولی به ب یاری از عناصر تداگانوه ایون چوارچود ،هاچوون
کل اعمبار داده شوده اسوت .بوا وانهوادن اتهاموا کلوی ،نواگزیر خطاهوای کوارکردگرایی،
ر مارگرایی ،ذهنگرایی و محا ظهکاری به این رویکرد تحایل شوده اسوت .هاچنوین گهموه
میشود که رض عقالنیت م اطب در اسمهاده از رسانه بنیان اعیهی دارد .با اذعوان بوه ایون
واقعیت که اسمهاده از رسانه واقعاً انضیزشی نی ت ،بلکه مواوعی مربوط به عر ،یا عواد
است.
1. Reinhard and Dervin
2. McQuail

 )2جمعبندی کاربردی

با وتود انمقادها ،محدودیتها و مشکال  ،این رویکرد اثبا کرده است که توان مه قدرتاند
بااند و روزآمدیاش را حهظ کند .این رویکرد برای بررسی برت مهسازی و درک توذابیت
(برنامههای سرگرمی) راهضشاست (هاانجوا) .بنوابراین ،پوژوهش بوا پوذیرش ورضهوای ایون
رویکرد و این م ئله پیش میرود که شبکۀ تلویزیوونی دولموی بورای اقنوا م واطبش تولیود و
عراۀ محموا میکند (مشروعیتزایی داخلی و حهظ منا ع ملی بینالاللوی) و م اطوب اقلیوت
اهل سنت در دایرۀ بزرگ هوویمیاش بور اسواس ارزشهوا ،عالیوق و نقوشهوای اتماواعیاش
قضاو میکند .از آنجاکه تلویزیون دولموی در راسومای اکثریوت یوا ن بضوان اکثریموی عاول
کرده ،این عال ،ناخشونودی اقلیوت اهول سونت را از پیواس رسوانهای موتوب و او را بوه تقابول
مویکشوواند .تقووابلی کووه بووه دلیوول تایضوواه هژمووونی رسووانه سوولبیسووت یعنووی عوودس اسوومهاده و
خودوتحریای رسانهای.
ب) نظریة رمزگذاریـرمزگشایی
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اسموار هال در مقالۀ «رمزگذاری/رمزگشایی گهماان تلویزیونی» ( ،)1173بور ایون ت کیود
دارد که در چارچود گهماانیست که چرخش تولید و توزیع محموا بوه م اطبوان ممهواو
رخ میدهد .گهماان باید در تجارد اتمااعی ترتاه ودوبواره تبودیلو شوود .اگور معنوادهی
صور نضیرد ،نایتواند مصر ،شود .پیش از آنکه یک پیاس تو ثیر داشومه باشود ،نیوازی را
برآورده سازد یا اسمهاده شود ،باید ن

ت بهعنوان گهماان معنادار منظور گردد و بهصور

معناداری رمزگشایی شود .هیچ گهماانی هم بدون عال رمزگذاری هم نایشوود موثالً در
گهماان تلویزیون ،سه موقعیت رای رمزگشایی از آن عبارتند از:
 )1موقعیت سلطة غالـب :هنضوامی اسوت کوه بیننوده ناویتوانود غیور از آنچوه گوینودگان
تلویزیون یا برنامههای روزمره میگویند ،معنایابی کنند و پیاس را بر ح ب رمزهای مرتعوی
که رمزگذاری شدهاند ،رمزگشایی میکند.
 )2رمزگشایی یا موقعیت مذاکرهای :هنضامی است که اغلب م اطبان احمااالً هور آنچوه را
که معنادهی شده است بهانودازۀ کوا ی درک مویکننود ،رمزگشوایی در اینجوا م لووطی از
عناصر سازگار و م الف است.
 )3رمزگشایی تقابلی :هنضامی که بیننده گهماان را درک میکند ،اموا رمزگشوایی پیواس را
کالً خال ،آن انجاس میدهد .او ماکن است پیاس را در کدی ترتیحوی بازگشوایی کنود توا

پیاس را در چارچوبی تایضزین مرتع احیا کند (هال.)121-131 :1173 ،
 )1نقد نظریه

پالی 1در بازخوانی این مدل ،این نقدها را وارد کرد:
 )1اسوومهاده از اصووطالح «خوووانش مووذاکرهای» هووال بووه یووک موقعیووت رمزگشووایی
منحصربه رد رای اشاره دارد.
 )2سه دسمهبندی او ،گویای گوناگونی گهماانی تامعه نی وت و خووانشهوای ممهواو
محمالند .تهاو ها [ی خوانشوی] تنهوا بور ح وب عوامول بیرونوی بوه مومن [و] خووانشهوای
م اطبند ،نه بر ح ب خود ممن.
 )3یکی دیضر از مشکال  ،رض همارزی میان معنای موردن ظر ،خوانش مورد نظور و
ایدئولوژی غالب است.
 )4تولید سوژهها و موقعیتهای سوژه در رایند رمزگوذاری و رمزگشوایی و روابطشوان
با ذا ممن ،عاودتاً در رمزگوذاری و رمزگشوایی نادیوده انضاشومه مویشوود (پوالی:1112 ،
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.)231-232
«هال هاچنین ،بحثی از چندمعنایی ممن نایکند و بهشد به قدر ایدئولوژیک رسانه
عالقهمند است هر چند مدل او را ک انی که بر روی رسانههای سرگرمی یوا داسومانی کوار
میکنند با آغوش باز پذیر مند» (نایمینضل.)510 :2011 ،2

 )2جمعبندی کاربردی

در اینجا با قبول رضهای این مدل ،به رمزگشایی درونممنی م اطب اهل سنت از گهماوان
سریالهای تاری یومذهبی در گهماان بزرگتر هویمیاش (اهل ت نن بودن و اقلیوت بوودن)
اهمااس میورزیم .سپس ،این رمزگشایی درونممنی گهماانی را به راممن گهماان (تریانهوا
و حوادث معطو ،به م ئله) سریالها پیوند میدهیم.
حضور اهل سنت در گفتمان جمهوری اسالمی ایران

از آنجا که عرصههای تولیدی گهماان و ادبیوا سیاسوی امواس خاینوی(ره) ت کیود و تکیوه بور
مووردس و مشووروعیت سیاسووی برگر مووه از قوودر مردمووی و مشووارکت سیاسووی آحوواد ملووت
1. Pillai
2. Nightingale
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(مظاهری )111 :1311 ،در سرنوشت خود بود ،عطف به عنوان این ب ش توته به دو عنصر
در این گهماان حائز اهایت است یکی درونی و دیضری بیرونوی یعنوی وحود موذهبی و
صدور انقالد.
الف) عنصر درونی :وحدت اسالمی با رویکرد تقریب

رهبر انقالد هاانند اماس راحل ،وتود وحد میان طر داران را بهعنوان یک اصول اساسوی
برای حهظ کیان و انقالد اروری مویداننود و هود ،رهبوران انقوالد ،در وهلوۀ ن

وت،

اسالمی و دینی بودن و بعد ،امر سیاسی اسوت (حواتیزاده .)36 :1316 ،ت کیود بور بورادری
اسالمی و تعاون عاومی بین مردس و قائل بودن بوه حقووک م واوی بورای هاوۀ موردس وبودون
توته به قوس ،قبیله ،رنگ ،نژاد و زبانو هم در قرآن و هم در قانون اساسی آموده اسوت .هور
چند بر مههوس وحد دو ایراد وارد شده است:
 )1این مههوس هنضاس طرح در یک محهل دینی ،بور ورض عودس درکوش ،خوود را نهوی
میکند به این معنا که اح اسی منطقی از ضای اتمااعی اقد اح واس وحود و تقریوب
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منبعث میشود.
 )2واژۀ وحد در ذا خود دارای اشکال داخلی است ،چون بوهتوای نظور بوه کثور
رهنگ به وحد گرایش دارد (حبیباهلل.)41-42 :1314 ،
اما واژۀ آشنای دیضری در این مقال ،واژۀ «تقریب» است برای نزدیک شدن به مقصوود
باید به تهاو میان این دو پرداخت .واژۀ «وحد » دو بعد دارد .1 :بعد سیاسویواتماواعی و
 .2بعد علایو رهنضی .مقصود از بعود اول ،تبهوهگیوری اسوت کوه بوهاسوم مصولحت عالیوۀ
اسالمی در صف واحد در برابر دشانان اسالس قرار میگیرد و معنای م مهاد از بعود دوس نیوز
هاووان تقریووب مووذاهب اسووالمی اسووت (بوویآزار شوویرازی .)503 :1354 ،پووس تقریووب در
اصطالح ،دعوتی است اسالمی برای نزدیک کردن شیعه و سنی با حهظ کیان طر ین که بور
پایۀ علم و خرد و نه عواطوف و اح اسوا زودگوذر بنیوان نهواده شوده اسوت (هاوان.)25 :
بنابراین ،در طرح مباحث اخمال ی ،هر چند در کوالس وحود بیوان مویشوود ،تقریوب اراده
میگردد.
ب) عنصر بیرونی :صدور انقالب

اصل چهارس قانون اساسی بهعنوان اصل حاکم که اشاره به حاکایت قوانین اسالمی بور تاواس
شئون و قوانین دارد ،بر سیاست خارتی ایران نیز ساری و تاری است و معطوو ،بوه هاوین

مواو  ،سیاست های ایدئولوژیک دارای مش صههایی هاچون .1 :تهکور راملوی بوهتوای
ملی .2 ،رویارویی با نظاس بوینالالول و  .3آرموانگرایوی د عویگورا بوهتوای آرموانخوواهی
تدریجگرا ه مند (رنجبر .)61 :1371 ،صودور انقوالد ایوران را مویتووان بوهمعنوای تورویج
گهماان انقالد اسالمی دان ت که بهدلیل ماهیت تهانشاول دین اسوالس بوهنووعی ممضوان
آگاهیب شی و رهاییب شی دیضران است .در اینجا نیوز هور چنود اسومیالی تهکور تشویع در
مرزهای ایران بدیهی است ،لکن صدور انقالد ،با مالحظۀ تعامل با مذاهب و ادیان م ملف
و اقمضائا پیروان آ ن ادیان معنوا دارد و نوه تحایول تشویع د عوی بوه هاوۀ آنهوا وگرنوه ایون
گهماان تقاطعی پارادوک یکال از وتوه نابرابرخواهانه شده و هاین امر ،انشقاک گهماوانی را
ایجاد میکند (اطهری و زمانی.)111 :1312 ،
مسائل اهل سنت بر محور منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

از آنجاکووه « قووه» وکووه مرتووع ت سوویس مبووانی دینووی در نظوواس سیاسووی ایووران اسووتو هووم
آرمان گراست و هم دارای تنبۀ رئالی می ،مبوانی امنیوت ملوی ایوران را هوم بایود از دیودگاه
آرمانگرایی نضری وت و هوم از نضواه واقوعگرایوی قهوی (شواکری .)14 :1311 ،حوال آیوا
آرمان گرایی در قه و نظاس سیاسی تصادس یوا تقوابلی بوا حقووک اهول سونت داشومه یوا دارد؟
ن

ت اینکه وزنۀ رئالی می در قه توازن برقرار مویکنود و موانع از سونضینی کهوۀ تورازو بوه

سات آرمانگرایی است .نکمۀ دیضری که هاواره در نظریههای سیاسی اهل سونت بایود بوه
آن توته ناود« ،تجلیل» از سیاست حاکم بهتای اسمنماو رأی شرعی و «تحلیول» آن بووده و
اگر تحلیلی بیان شود ،تحلیلی تجلیلی در توتیه عالکرد زماموداران اسوت (حواتای:1314 ،
 10به نقل از کدیور .)76 :1376 ،حمی در ممون اهل سنت این اصل پذیر مه شده که وتود
«حاکم تائر حا ظ دین» بهمر از «آشهمضی آسیبرسان به دین» است البمه دو تریوان ممنوا ر
اهل سنت ،از این اصل عدول کردهاند:
 )1تریان ا راطیونوگرا که در صدد دستیابی به قدر انحصاری بورای پیواده کوردن
قوانین اسالمی با قرائت خود است.
 )۱تریان سلهیوسنتگرا که آن هم در پی قدر برای اترای ویژهای از قوانین است.
با اغااض از دو گروه مذکور که در میان اهول سونت ایوران ،تایضواه و پایضواه چنودانی
ندارند ،زمینۀ پذیرش ،غالب بر زمینۀ تقابل است خاصه آنکه بنا بر نظر امواس خاینوی (ره) و
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اماس موسی صدر ،انکار اصل اماموت شویعه توسوج سونیموذهب ،او را کوا ر یوا منکور عائول
بدیهی و آشکار ن واهد کرد (حبیباهلل.)51-54 :1314 ،
حقوق اقلیتهای دینی در رسانة ملی

قرااوی دربارۀ گهمضو با م الهین (ک انی که در عقیده از تنس شاا نی مند) میگوید کوه
در اینجا ت کید بر اح ن بودن است چه در کالس و چه ر مار .بهمرین رویه در اینجوا تارکوز
بر اشمراکا و پرهیز از م ائل اخمال ی اسوت .در نمیجوه نهورین و دعاهوایی کوه اح اسوا
دیضران را خدشهدار می کند و هر گونه تحریهی در اسالس موردود اسوت (قراواوی:1310 ،
 .)53-74دارابی نیز اهم مالحظا

طرح مباحث دینی در رسانه را چنین میداند:

الف) اعمالی دین ،اشاعه رهنگ اسالمی و ارزشهای دینی حاکم بر تامعه
د) پرهیز از عواسگرایی در طرح مباحث دینی
و) ت کید بر عقالنیت در طرح مباحث دینی
فصلنامه علمیـ پژوهشی

031
دورة نهم
شمارة 3
پاییز 9315

د) ا زایش همگرایی و هادلی میان تشیع و ت نن ،بهمنظور تقویت پاره رهنگها برای
راگیریشان رهنگ دینی و ملی
ه) پرهیز از اشاعۀ اندیشههای تجدیدنظرطلبانه ،ممحجرانه و واپسگرا در طرح مباحث
دینی (دارابی.)1311 ،

ح ینی اسهیدواتانی در کماد حقوک م اطب در برابر رسانههای تاعی ایران ،انضلیس
و آمریکا ،در نمیجهگیری خود از مبحث حقوک اقلیوتهوای دینوی و موذهبی ،مویگویود :بوا
توته به بررسی اصول قانون اساسی و به لحواظ مانوعیوت تبعویض مبمنوی بور موذهب ،بورای
رعایت دقیق نظاس طراحیشده در قانون اساسی ،در ارتباط با مذاهب م ملف اقداسهای زیور
الزامی است:
« .1دین رسای ایران ،اسالس و مذهب تعهری اثنی عشوری اسوت» ولوی «موذاهب دیضور
اسالمی اعم از حنهی ،شا عی ،مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احموراس کامول مویباشوند» .لوذا
احمراس کامل به سایر مذاهب اسالمی نایتواند ولو با انضیزۀ تبلیغ معار ،اصیل شیعه ،زیر پوا
گذاشمه شود.
اوالً ،در طرح م ائل اخمال ی و ح اسیتبرانضیز باید نهایت دقت در زمینۀ رعایت دقت
و صحت ،برخورداری از پشموانۀ اطالعاتی مناسب و ذکور منوابع و رعایوت مصوال زموان و

مکان از طریق هااهنضی با م ئوالن سازمان صور گیرد.
ثانیاً ،برنامهسازان باید آمادگی اصالح اشمباها برنامهای و در موارد لزوس تضواین حوق
پاسخگویی یا عذرخواهی و اعادۀ حیثیت را داشمه باشند.
 .2بهطور قانونی «انمشار م ائلی که موتب لطاه زدن به اح اسا دینی ،وحد ملی و
ایجاد تشنج در تامعه گردد» ،مانوو اسوت و «توالش در تهوت توسوعه و تحکویم بورادری
اسالمی بین هاۀ مذاهب و رک اسالمی و هاب مضی با اقلیتهای دینی که در قوانون اساسوی
به رسایت شناخمهشدهاند» بهعنوان یکی از خجمشیهای اصلی صدا و سیاا ،قانونواً تصوری
شده است .البمه «بدیهی است که در این میان ،تکیوه اصولی بایود بور اکثریوتهوای اعمقوادی
(م لاانان) باشد» ،اما این امر نباید حمی بدون سوء نیت ،منجر به توهین ،بیاحمرامی ،هموک
حرمووت و حیثیووت اقلیووتهووا شووود» (ح ووینی اسووهیدواتانی70 :1311 ،و و .)61از ایوونرو در
شاارش اوابج مکمود و نامکمود تولید برنامههای دینی تلویزیوونی ،لحواظ منوا ع ملوی و
دامن نزدن به اخمال ا دینی ،یک اصل اصیل است (منمظرقائم و معمادی54 :1311 ،و.)42
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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اصوالً مجاوعههای تاری یومذهبی هایشه از سوی عالاان دینی مورد نقد بوده است حموی
وویلم «الرسوواله» یووا «محاوود رسووولاهلل» ( )1176بووه کووارگردانی مصووطهی عقوواد ،کووارگردان
سرشناس سوری ،را األزهر با حکم تج ید «خال ،شر » دان وت (توادالحق .)1110 ،ویلم
محاوود رسووولاهلل ( )2015بووه کووارگردانی مجیوود مجیوودی بووازهم بووا حکووم تج ووید حمووی
انعکاسهای شدیدتری در پی داشت :هاچون «اسومهزاء بوه دیون و شوریعت» (رابطوۀ العوالم
اإلسالمی )2015 ،و «ت ثیرگذاری منهی بر مردس» (سنی آنالین.)2015 ،
بر سریالهای تاری ی -مذهبی مورد مطالعه ما نیز کارشناسوان دینوی نقودهایی تودی وارد
کردهاند هاچون نقدهای سید تعهر شهیدی ،بهاءالدین خرمشاهی ،حجتاالسالس اطاینیا بوه
( )

سریال اماس علی

نقدهای آیتاهلل سبحانی ،آیتاهلل میالنی و آیتاهلل ح ینی قزوینی به ویلم

و سریال م ا ر ری یا نقدهای مولوی عبدالحاید بر سریال م مارنامه .هرچند پژوهش صور
گر مه در مورد سریالها مهصل و مطول است ولوی در اینجوا بوهواسوطۀ محودودیت ضوا و بوه
راخور مواو مقاله و نقدهای واردشده ،تنها به ذکر ناونههای شاخصی از صحنههای سریال
و دیالوگهایی که از منظر اهل سنت ،به اخمال ا مذهبی دامن زده است ،ب نده میشود.

030
رمزگشایی اهل سنت
از سریالهای ...

 .1سریال امام علی(ع)؛ نقطة عطف تولید رسانهای

فصلنامه علمیـ پژوهشی

032
دورة نهم
شمارة 3
پاییز 9315

سریال اماس علی( ) را باید نقطۀ عطهی در تولید سریالهای تلویزیونی مذهبی دان ت چراکه
اوالً تا پیش از آن ،هیچ گاه سریالی م مقیااً به معصوومین شویعی نپرداخموه بوود و ثانیواً برهوۀ
تاری ی این سریال ،اساساً محل اصلی اخمال ،مذاهب اربعه با شیعیان اسوت .از ایونرو ایون
سریال در زمان خود ،با مقاومتها و م الهوتهوایی از سووی اقشوار م ملهوی از اهول سونت
مواته شد و گاه به رمزگشاییهایی در میان م اطب اهل سنت از ممن سریال منجر شود کوه
در راممن ،تقابلآ رین شد .ناونههایی از این رمزگانها عبارتند از:
 در ممن سریال چهرهای که از عثاان بن عهان نشان داده میشود ،چهورهای بوهغایوتس ت و ممزلزل است که حمی به توبه میا مد.
( )
 در یک صحنه مالک اشمر ،رمانده اماس علی در حالمی بر سعد بن ابی وقاص واردمیشود که در حالت خواندن اوسما است و به آیین زرتشت روی آورده است.
 طلحه و زبیر بهعنوان ا رادی سودتو و منهعتپرست روایت شدهاند کوه حموی ظوواهراسالس را هم رعایت نایکنند .هاچنین تاثیلی که از طلحوه ناوایش داده شوده ،بویشوباهت بوه
1
تاثیل سلهیها (تندروهایی هاچون سپاه صحابه پاک مان) نی ت ریشبلند و سبیل تراشیده.
اینگونه بازناایی ،راممنهایی در مورد سریال بوهوتوود آورد کوه شوکل تقوابلی دارد
«مم سهانه این کارها تازگی ندارد .در یلم اماس علی( ) هم این م ئله بود .امروزه ،دنیا ،دنیای
منطق است دنیای اسمدالل است .اگر اینها راست میگویند پس چرا به ما اتازه نایدهنود
تا از هاین رادیو و تلویزیون ایران از خودمان د ا کنیم؟ اگر اتازه ندادند پس معلوس است
که دروک است» (امینی.)1311 ،
این بازخوانی یکی از روحانیون اهل سونت پوس از نزدیوک بی وت سوال از پ وش ایون
سریال است اما چرا مجاوعهای تلویزیونی تاری یومذهبی که قورار اسوت از تواریخ اسوالس
بضوید ،با راوانی منابع تاری ی و حضور طیوف گ ومردهای از روحوانیون و اسوالسپژوهوان،
تای ایراد است؟ خود کارگردان این مجاوعه تلویزیونی پاسخ مویگویود« :هشوماد درصود
این سریال ت یل است که در ارتباط با درک و دریا مم از تحقیقا در تاریخ اسالس بوه ایون
نمایج رسیده اس .اگرچه بی ت درصد مکمود تاری ی اساس قرار گر ت ،ولی چندان بیربج
 .1درحالیکه اه سنت این چهار تن را از زمرۀ عشرۀ مبشره میدانن.؛ کسانی که بنا بر ح.یث شدریف ،رسدو خد.ا

(ص)

به ننها وع.ه بهشت داده است (أبو داود۱11 :۱112 ،؛ النسائی۱۱ :1۱۱۹ ،؛ الترمری1۱1 :1۱۱1 ،؛ ابن ماجه.)3۱ :1۹12 ،

با ت یال نی ت و منش آن به اسناد تاری ی برمویگوردد» (سوروش .)1375 ،در اینجوا بایود
ت مل کرد که ت یال تا کجا و با چه محدودیتهایی میتواند در ساخت یک سریال مهوم
دینی ،به ویژه در محل نوزا و ا موراک میوان موذاهب ،نقوش ایهوا کنود؟ وی در توایی دیضور
میگوید« :شاا میخواهید به یک تصویر از حضر موال( ) برسید ،واقعاً چضونه تصوویرش
میکنید؟ بنا بر آنچه بهعنوان سند و مکموبا تاری ی پیشرو دارید؟ یا آنچوه ذهنیوت شواا
در طول تاری ی دور از این ابرمرد ساخمه است؟ کداسیک؟ کجا میای مید که ایجواد تونش
نکنید و مهاهیم کارتان براثر این تنشها شهید نشود؟» (ایران.)1375 ،
در میان اندیشاندان شیعی نیز ک انی مانند سید تعهر شوهیدی ،بهاءالودین خرمشواهی و
حجتاالسالس اطای نیا در سندیت تاری ی حوادثی که در این سریال بوه ناوایش درآموده،
تردید کردهاند .در انمها ،س ن یاض از این سریال تاری یومذهبی قابلت مل اسوت« :سوریال

اماس علی( ) آقای میرباقری ،تلهیقی از مارکس و روید ،یعنوی دوپایوۀ ویلمهوای مدرنی ومی

بود» ( یاض.)1311 ،
 .2سریال مسافر ری

تجربهای دیضور از ویلم و سوریال تواری یوموذهبی« ،م وا ر ری» بوود کوه دربوارۀ حضور
عبدالعظیم ح نی ساخمه شد و رمزگشایی تاعی از اهل سنت ،به تقابل راممنی با آن منجور
شد« :در این یلم ،میرباقری از دریچۀ ذهن خوویش ،وقوایع ایون سوهر را بوه تصوویر کشویده
است ...م ا ر ری ،ساخماری دارد که قوج نشوانههوای مؤلوف خوود را در آن انباشومه دارد»
(بصیری .)64 :1311 ،دکمر قزوینی پس از نقدی مهصل از سریال ،ایون قوول ممهوقک آیوتاهلل
سبحانی و آیتاهلل میالنی را در اینباره آورده کوه نوامبرده در توایتوای ویلم القواء شوبهه
میکند (ح ینی قزوینی.)1315 ،
در ابمدای این یلم ،مشاور مموکل بوه او مویگویود« :علاوای موالکی ،شوا عی ،حنبلوی و
حنهی را تکلیف به شور کردس تا بر زیار قبور اوالد علی موا دهند .مردهپرسومی و طووا،
بر غیر کعبه شرک است و حراس» .بعد از این سو ن و در حوین گهمضوو ،مموکول دسومور بوه

ت ریب قبر اماس ح ین( ) میدهد .ناایش ت ریب قبر اماس ح ین( ) پوس از سو ن از مووای
علاای مذاهب چهارگانه اهل سنت ،در ذهن تداعی کننده ایون اسوت کوه اهول سونت مووا بوه

ت ریب دادهاند و اصوالً با زیار قبر آل بیت( ) م الهند اما آیا واقعاً چنین بوده یا ه ت؟

شرنبالنی حنهی در مراقی الهالح وکه آن را بر اساس آرای ابوحنیهه تاوعآوری کوردهو
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زیار قبور را تایز دان مه (الشرنباللی الحنهی .)224 :2004 ،شا عی در األس از قوول مالوک
(ص)

از ربیعه بن ابی عبدالرحان از ابوسعید خدری خبور داده اسوت کوه رسوول خودا

رموود:

«کُنْتُ نَهَیمُکُمْ عَنْ زیارَۀک القُبُورَ ،زُورُها( »1الشوا عی .)634 :2001 ،مالوک در موطوا هوم ایون
حدیث را با هاان راوی آورده است (ابن أنس .)415 :1115 ،ابن حنبول در م وند ادلوۀ ایون
ن خ حکم را عبر آموزی عنوان میکند (ابن حنبل .)2361 :2001 ،حواکم نیشوابوری ایون
حدیث را ناسخ حدیثهای من وخ ناهی زیار آورده است و بوه نقول از انوس بون مالوک
معر ت امر را «رقوت قلوب و تواری شودن اشوک و یوادآوری آخور » مویدانود (الحواکم
النیشابوری532 :2002 ،و.)530
 .9سریال مختارنامه
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در ب شی از م مارنامه که تدیدترین ناونۀ این پژوهش است ،در گهمضویی که میان م مار
و دلهم ،ها ر زهیر بن قین ،روی میدهد ،دلهم به او میگوید« :هاان دسومی کوه سوجاد را
بیاار کرد تا شیعه بی اماس نااند تو را چنوین گذاشوت توا انمقواس گیرنوده باشوی .شویعه منومقم
میخواهد» .رمزگشاییهای که م اطب شیعی از این صحنه میکند چی ت؟ اینکوه توو هوم
در حال میتوانی منومقم باشوی؟ اموا داللوت و مقصوود ایون انمقواس از کی وت؟ تعهوری ،در
گهمضویی با عنوان «م مار ،منمقم خون ح ین( ) نی ت» میگوید« :باید پرسید حوق قصواص
و انمقاس و خونخواهی برای چه ک ی است و آیا هرکس که حموی رزنود امواس باشود چنوین
والیمی دارد و حق انمقاس و خونخواهی؟ م مار ماکن است مثالً قاتالن را بکشند ،اما ایون
تایضاه ،تایضاه ولی خداست» (تعهری .)37 :1311 ،اسماد مطهری هم معمقد است« :تواى
تردید نی ت که م مار مرد ب یار سیاسمادارى بوده و روشش هم بیش از آنکوه روش یوک
مرد دین و مذهب باشد ،روش یک مرد سیاس بوده اسوت .م موار مودت بوه نواس نیابوت از
مهدى زمان ،بازى سیاس خودش را انجاس داد»( 2مطهری.)211 :1373 ،
خارو از بحث قهی ،چنانکه در مورد سریال م وا ر ری آورده شود ،کوارگردان بیشومر
صحنهها و گهمضوهای این سریال را هم «از دریچه ذهن خوویش» نضری ومه اسوت .در هاوان
زمان سید احاد دانش در «یکی از  14سؤالی کوه م مارناموه هیچضواه بوه آنوان پاسوخ نوداد»
 .1شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم ،از این به بد .زیارت کنی..
 .۱ع مه مجلسی در بحاراالنوار میروی :.بیشتر علمای شیده دی.راه مثبتی به مختار داشتهان ،.اما مدن در مدورد او
توقف میکنم (المجلسی)33۱ :1۱۱3 ،

نوشت« :آیا م مار علی حاصل نضاهی واقعی و تاری ی اسوت یوا ش صویمی زاییوده ت یول
کارگردان است که بدون توته به منابع تاری ی ،ش صیت موردعالقه خوود را خلوق کورده

است؟ آیا میرباقری م مار خود را ساخمه یا م مار تاریخ را؟»( 1دانش.)1310 ،
حمی اگر منمقم بودن م مار را بپذیریم و در این مباحث وارد نشویم ،رمزگشاییهای که
برخی از م اطبان اهل سنت از ممن سریال کردند ،چهرهای منا ق و دوسمدار مناصب مادی
و دنیایی و منهگر از ش صیت مصعب بن زبیر بود «مورد شوجا و کوریم و هاوان ک وی...
که در قضایای کو ه و م مار و بعد هم عبدالالک درگیر و شوهر حضر سکینه هوم بوود
یعنی اولین داماد اماس ح ین» (خامنهای )1377 ،و ک ی که حضور سوکینه پوس از قوملش
مرثیهگوی او بود (بالذری 115 :1417 ،علوی عاری.)212 :1310 ،
هاچنین در مورد عبداهلل بن زبیر ،صحابی رسول خدا ،ک ی کوه اهول سونت او را راوی
حدیث و از کاتبان و حا ظوان ن ومین قورآن مویداننود( 2الودمامینی .)514 :1430 ،خطواد
بهعنوان رزند ناخلف زبیر ،حورصورزی و عودس پایبنودی او بوه مووازین
کردن این ش
اسالس و ...در راممن این سریال ،صدای اعمراض اهل سنت داخلی و خوارتی را بلنود کورده
است از مولوی عبدالحاید ،اماستاعه م جد مکی تا مهمیها و علاای االزهر.
عبدالحایود در خطبوههوای ناواز تاعوۀ  11شوهریور  1311گهوت« :در ایون سوریال بوه
مقدسا اهل سنت اهانت میشود و در اینبواره موردس بوه موا مراتعوه کوردهانود ،بنوده بوه
مدیریت صدا و سیاای کشو تذکر میدهم که این موارد را هر چه سریعتر اصوالح کننود.
در اینگونه سریالها کلااتی عنوان میشود و ا رادی مورد لعن قرار میگیرند کوه اگور در
اینباره اعمراض شود ،دستاندرکاران آن میگویند منظور ما رد دیضری بوده است .باید
 .1خود میرباقری پاسخ میروی :.من برخی بیانات تاریخی را نمیتوانم قبدو کدنم و شخصدیتهدای مدن نباید.
تناقض داشته باشن.؛ مث ً سر سریا امام علی (ع) من نتوانستم قبو کنم که مال

اشتر در ی

مهمانی عس خورد

و مرد .این عس بای .بهزور به دست او رسی.ه باش ....شباهت بسیاری بین حوادث تاریخی نن دوران و اتفاقدات
 ۱1الی  31سالۀ اخیر مرا مصمم کرد و برای ساخت ایدن مجموعده ترغیدب کدرد (جامدده خبدری تحلیلدی الدف،
 .)13۱1واژهرزینی در دیالوگهای این سریا از قبی فتنه ،منافقین کورد و ...به اقتضدای ادبیدات امروزند .و نده
تاریخ (خیمه .)۱۱-۱۱ :13۱2 ،به زعم منتق .سینما و تلویزیون ،فکری ارشاد ،میرباقری حتی در این کار هدم موفدا
نبوده است[« :در سریا مختار] جایی که قرار است نقبی به جامدۀ امروز زده شود ،درام قصه افت کدرده و بیشدتر
به ی

میتینگ(رردهمایی) سیاسی شبیه میشود» (فکری ارشاد.)13۱1 ،

 .2البته در اینجا بحث درست یا نادرست بودن این ادعا م ر نیست.
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شود که چه ک ی مورد لعون آنهوا قورار مویگیورد ،لعون یواران حضور

مش

رسوول

صلیاهلل علیه و سلم قابلتحال نی ت» (سنینیوز.)1311 ،
محاد ر اعه الطهطاوی ،س نضوی االزهر ،هم ا زود« :با توهین به صحابۀ رسوول خودا و
ها ران ایشان بهشد م الهیم» .او از کایمه تقریب موذاهب در ایوران خواسوت بوهسورعت
وارد عال شود و از ایجاد یک منۀ مذهبی تلووگیری کنود .هاچنوین دکمور محاود رأ وت
عثاان ،عضو تاعیت بررسیهای اسالمی در االزهر مصر ،گهت« :از تاله احکاس م مقر در
دین اسالس که از سوی قیهی صادر نشده و بلکه از پایههای اسالس است ،حراس بودن تووهین

به هر ان انی است چه حاار باشد و یا غایب و چه زنده باشد یا مرده و این مطلب در قرآن
کریم و سنت پیامبر آورده شده است» (دنیا الوطن.)2010 ،
اما آیتاهلل مکارس شیرازی در واکنش به اظهارا علاای اهل سنت گهت« :اگر بودون

تعصب به مطالعۀ تاریخ بپردازیم ،1ب یاری از م ائل برای ما حل و تکلیف روشون خواهود
شد ،بنابراین ،نباید چشااان را بر تاریخ ببندیم .شاا در ردیف علاا ه ومید و بایود بدانیود
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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پایضاههای اینمرنمی مدعی صدور موایی از سوی موالنا عبدالحاید مبنی بر حرموت تااشوای
این سریال شدند (شیعه آنالین )1311 ،خبری که بهسرعت تکذیب شد.
بحث و تبیین

از آنجا که در کشور ایران تاعیت زیادی در درون پاره رهنگهای م ملف تا گر مهانود،
تش ی

امکانا و رصتها باید بهگونهای باشد که موتب اح اس نابرابری و بیعودالمی

نشود (شب مری تبارلویی 1310 ،و  .)50 :1311در غیر این صوور  ،طورد ،کنوارهگیوری و
بیتهاوتی بیهزینه ترین پیامد این روند و میل به کنش انحرا ی سیاسی ،هاچون اصوطکاک
و مقابله از خطرآ رینترین پیامدهای این روند و از دست ر ومن پشوموانه و حاایوت مردموی
 .1صحنۀ کشته ش.ن حرمله با روایتی که شیخ طوسی در امالی نورده متفاوت اسدت (طوسدی)۱3۱-۱3۱ :1۹1۹ ،؛
یدنی سریا حتی به منابع مورد اعتماد خودش هم متکی نبوده است.
 .۱فیاضیکیا و همکارانش ( )13۱1مدتق.ن .اساساً روضۀ المجاه.ین یا مختارنامه اثری است با غلبه داستانپردازی
بر روایت مستن .تاریخی.

است .ت کید قانون اساسی (به ویژه در اصول  12و  ،)175بر بوه رسوایتشناسوی اقلیوتهوای
مذهبی و حقوک آن و منوط بودن تولید و توزیع محمووا در رسوانۀ ملوی بوه رعایوت مووازین
اسالمی و مصال کشور است.
بر اساس تحقیقا

میدانی  15درصد ا راد تامعه اصالً یلم و سریال تااشا ناویکننود و

 21درصد ا راد هم اذعان داشمهاند که گاهی اوقوا

ویلم و سوریال مویبیننود( 1نزدیوک بوه

نیای از تاعیوت ،از تو ثیرا مووردنظر سوازندگان سوریالهوا بوهدورنود) (بواهنر و تعهوری
کیوذقان .)146 :1311 ،هاچنووین  21درصوود ا وراد از کارکردهووای دینووی برناموههووای دینووی
تلویزیون راایت داشمه و به ن بت دیضر رسانهها به آن رتو کردهاند و بوهاصوطالح دیون
خود را از تلویزیون میگیرند .در مقابل ،خانوادهها با  24درصد ،بیشمرین محل رتو دینوی
م اطبان پیاسهای دینی و تایع دیضر رسانههای سنمی بهتز رادیو (با  1درصود) و تلویزیوون
(رسانه ملی) با  71درصد ،بیشمرین میزان اسمهاده و راایت م اطبوان از دریا وت پیواسهوا را
داشمه است (باهنر.)1316 ،
«اح واس موذهب ب شوی از ایون مجاوعوه برناموههوا را تشوکیل مویدهود و بنوابراین
نظریۀانم ادگری م اطب و نظریۀ راوایتمنودی موردس در پیواسهوای موذهبی تلویزیوون
مطرح است .مردس ،دینی را از رسانه میپذیرند که دنباله یا تابع معانی عاومیای است که
از دین در ذهنشان دارند .اینطور نی ت که ما بموانیم هر برنامهای را بهعنوان برناموه دینوی
به موردس تحایول کنویم» (آشونا .)2015 ،گوو اینکوه پوارهای صوحنههوا یوا گهمضوهوا در ایون
سریالهای تاری یو مذهبی ،سندیت نداشمه ،ساخمه ذهن کارگردان و اتمهاد علای اوسوت
اما ن بت این محموای تلویزیونی با م اطبش چضونه است؟
هاانطور کوه پویشتور گهمویم هوال بورای تعریوف نظواس معنوایی و گهماوان برناموههوای
تلویزیونی از دو مههوس «رمزگذاری» و «رمزگشایی» بهره میبورد .ایون رمزگشوایی را کوداس
م اطب و بر چه مبنایی انجاس میدهد؟ رابین 2هم در بررسوی ن وبت اسومهاده و خشونودی و

تلویزیون به این تاعبندی میرسد که ما با دو نو بینندۀ تلویزیونی روبورو ه ومیم ن

وت

 .1چون سریا دی.ن مستلزم تخصیص وقت در زمانهای مشخص است  ،لرا میتدوان رفدت کده ایدن بینند.ران
بهجای سریا  ،فیلم میبینن .یا اینکه از بینن.ران تدقیبکنن.ۀ خط داستان و روایت سریا نیسدتن ،.فقدط رهگداهی
قسمتی میبینن..
2. Rubin
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بیننده ای که بر ح ب عاد و بدون در نظر گر من محموا از تلویزیون اسمهاده میکنود و بوا
آن قرابت خاصی دارد ،زیاد نضاه میکند و اولویت برنامهای خاصی ندارد ،انضیزه سرگرمی
بهنحو زیادی به حس واقع گرایی در محموای تلویزیون برایش کاک مویکنود مشواهدهای
خیالبا انه که برای رهایی از مشکال و تبران روابج اتمااعی است .نو دوس از بیننودگان
بهدنبال اطالعا یا یادگیری ه مند .الضوی انضیزشوی در اینجوا بوهطوورکلی اسومهاده سوط
باالتری را نشان میدهد .این مدل م اطبان بور محمووای رسوانه ارتبواطی ت کیود دارنود .ایون
م اطب عال به دنبال پیاس هایی اسوت کوه نیازهوای خاصوش را بورآورده کنود و بوا سواخمار
انضیزشی سرگرمی و مداومت در اسمهاده ،در تقابل است .آنها مویخواهنود در موورد ا وراد،
مکانها ،حوادث و وقایع بیاموزند و بهصور ابزاری آنها را در تعاملهای بین ردی بهکوار
ببرند (رابین. )41-51 :1113 ،
با توته به محموای اعیف تاری ی این سریالها و قرینوۀ پویشتور گهموه در موورد عودس
دریا ت دیون از تلویزیوون ،مویتووان گهوت ایون سوریالهوا بیشومر بورای م اطوب نوو اول
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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(راودراد .)74-75 :1311 ،در نمیجه ،ح اسیتزاییها و ورود این سریالها به خج قرمزهای
امنیت ملی بهمراتب تدیتر است .برآیندهای این م ائل را میتوان در قالب ایون سوناریوها
ترسیم کرد.
جمعبندی و سناریوهای تحلیلی

در این مقاس ،سناریوهای چهارگانه محمال را بهعنووان پایوانبنودی پوژوهش حااور ،عراوه
میکنیم.
سناریو اول

مجاوعههای تلویزیونی تاری یومذهبی میتوانند به تایضاه هژموون دسوت یابنود و اگرچوه
م اطب اهل سنت این مجاوعوههوا بوهدلیول وتوود برداشوتهوای چندگانوه از رخودادهای
تاری ی از ناایش این مجاوعهها خشنود نی مند ،در سادهترین اقداس ن بت به دست بردن بوه
کنمرل تلویزیون و خاموش کردن آن اقداس میناایند و هاه چیز با سیاه شدن صهحه ناوایش
پایان میپذیرد .ولی خاموش شودن تلویزیوون بوهمعنوای حوذ ،دیضور شوبکههوا و محمووای

آنهاست این یعنی خود «محروسسازی» که نمیجهاش عدس دریا وت محمووای دیضوری اسوت
که برای اتمااع ازی و بنا به مصال نظاس عراه میشود .بنابراین ،باید:
 محموووای ایوون مجاوعووههووای تلویزیووونی ،طوور ،دیضوور ،یعنووی عامووۀ هوومرأی بوواش صیتهای مثبت این مجاوعهها را تحریک نکرده و به مقابلهتویی گهماری و کنشوی در
ب مر تامعه واندارد.
 تهتگیری مجاوعه های تلویزیونی به دایرۀ اعمقوادا خواص و ح واس م اطوباهل سنت و خج قرمزهای ویژهاش وارد نشود.
 اوودتریانی در مقابوول ایوون تریووان گهماووانی مجاوعووههووای تلویزیووونی توسووجکشورهای هممذهب با اهل سنت ایران شکل نضر موه و عامول بیرونوی بور تشونجا درونوی
نیهزاید (که غالباً رخ میدهد هاچون ساخت سریال عار یا ح نین).
سناریو دوم

مجاوعههای تلویزیونی تاری یومذهبی در تایضاه تورح و تعودیل ،تولیود و عراوۀ محمووا
میکنند .م اطب اهل سنت این مجاوعههای تلویزیونی ،از محموای این مجاوعهها خشونود
نی ووت لوویکن محموووای عراووهشووده بووه حوودی نی ووت کووه تلویزیووون را خوواموش کنوود .ایوون
مجاوعههای تلویزیونی یا بهعنوان روایمی سرگرسکننده نضری مه میشوند یا چون از آسومانۀ
تحال م اطب راتر می روند ،باز هم باعث دست بردن به کنمرل تلویزیون میشووند منمهوا
این بار شبکهای که مجاوعههای تلویزیونی را پ ش میکند عوض میشود .در ابمدای امور
و کوتاه مد این یعنی از دست ر من زمان بورای رسومنده ،چوون م واطبی را از دسوتداده
است ،ولی در بلندمود و در صوور تکورار ،باعوث از دسوت ر ومن یوک شوبکه از میوان
گزینههای م اطب میشود.
سناریو سوم

مجاوعههای تلویزیونی تاری یومذهبی مقابلهتویی م اطب اهول سونت را برمویانضیزاننود.
در این مقاس ،م اطب محموای مجاوعههای تلویزیونی را دریا ت میکند ،یعنی بوه تااشوای
این مجاوعهها مینشیند ،منمها برای رمزگشایی بوا نیموی از پویش تعیوینشوده و بورای عراوۀ
محموای بدیل .این رخداد مبمنی بر این پیش رضهاست:
 م اطب اهل سنت این مجاوعوههوای تلویزیوونی از میوان ن بضوانی خواهنود بوود کوهآگاهیهای تاری یومذهبی آنها از سط عامه باالتر است و دارای پیشزمینۀ تقابل هم ه مند.
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 محمواهوووای بووودیل از محمووووای مجاوعوووههوووای تلویزیوووونی عراوووه و منجووور بوووهچندصداییهایی مقابلهتویانه خواهند شد.
 اسمهاده از اینمرنت و شبکههای اتمااعی در سط خواموش و اسومهاده از میوز خطابوۀم اتد و نشر در سط روشون بودیلهوای رسوانه ملوی (بوهطوور خواص برخوی سوریالهوای
تاری یومذهبی) خواهند شد و اسمهاده از این بدیلها به او خشنودی ن بی میب شد.
سناریو چهارم

مجاوعههای تلویزیونی تاری یو مذهبی با قبول تااس پیش رضهای م اطب در گ مرۀ ملی
بهگونهای تولید و عراوۀ محمووا مویکنود کوه م اطوب الضوهوای هنوری و ش صویتهوای
مجاوعههای تلویزیونی موردعالقهاش را بهگونوهای مویبینود کوه بوا رهنوگ و ارزشهوای
درونیاش ها و است و اسمهاده از این مجاوعهها خشنودیاش را موتب مویشوود .تحقوق
این رض منوط به راهمسازی این پیش رضهاست:
 ت کید بر تشابهیابی تاری ی و محموایی در مجاوعههای تلویزیونی مذهبیوتاری ی.فصلنامه علمیـ پژوهشی
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 پرهیز از ناایش سریالهای تاری یومذهبی واگرا که ح اسیت م اطب را برمیانضیزند.پیشنهادها

در صور وقو هرکداس از سه سناریوی ن ت ،نمیجۀ امر از دست دادن م اطوب و زموان
برای رسمنده است .به وتود آمدن این اندیشه ،در انمهای یک طیف کنشی در امر اتمااعی
منجر بوه دل وردی از رأی دادن و عودس مشوارکت (آگاهانوه) ،در سور دیضور طیوف ،باعوث
تحرکا قومیو مذهبی و تشنج و در وسج طیف ،موتب بویتهواوتی بوه هور امور اتماواعی
می شود .تااس این رخدادها با قبول اصل مرت بوودن قوانون اساسوی ،معوارض بوا مصولحت
عاومی و موازین شرعی است .ازاینرو عطوف بوه سوناریوی چهوارس ،پیشونهادهای گریوز از
رخداد سناریوهای  1تا  3بدین شرح عراه میشود:
 ت کید بر هویت ملی و برت مه کوردن آن در سوریالهوای تواری یوموذهبی بوهتوایرویکرد شیعی صر.،
 ناایش مجاوعههای تلویزیونی از ش صیتها و دورههای تاری ی مورد توا ق شیعهو سنی.
 .1هرچن .رزینش روی.ادهای خاص از تاریخ برای تولی .و عرضۀ محتوا باعث انفصا تاریخی یا ابهام خواه .ش..

 ساخت و ناایش مجاوعههای تلویزیوونی دینوی بوهتوای مجاوعوههوای تلویزیوونیتاری یومذهبی.
 پایبندی به اصوول اخالقوی در برناموهسوازی ،یعنوی پرهیوز از نهورین و دعاهوایی کوهاح اسا دیضران را خدشهدار میکند ،و نهی هرگونه تحریهی در اسالس.
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Abstract
The purpose of this article is to address the communication discourse of
Iranian historical – religious TV series based on the decoding of Sunnis and
it is determined to analyze the discourse of the most important historical –
religious TV series of IRIB directed by Davoud Mirbagheri from the
perspective of Sunnis. Through realizing rights of religious minorities of
religious TV programs it addresses the two fundamental principles of "unity"
and "export of revolution discourse" consistent with "national interest" and
adherence to the Constitution. This article aims to answer the question: what
are the consequences of non-compliance with these two principles in the
production and distribution of historical – religious TV series contents? The
methodology of this study is text and hypertext discourse analysis that in the
conclusion using inductive scenario building models, it summarizes and
provides solution. Case studies of the present study include three works
directed by Davoud Mirbagheri i.e. Imam Ali, Ray passenger and
Mokhtarnameh historical – religious TV series. The applied theories in the
research include use and gratification approach and encoding-decoding
model by Stuart Hall. Results of this study support the notion that these
series are produced by textual and hyper textual decoding, unhappiness, the
absence of media and audience’s self-censorship and thus isolation,
negotiation and conflict. Therefore, with emphasis on national identity,
development of the series of characters and historical periods agreed by
Shiite and Sunnis and developing religious series regardless of denomination
and adherence to ethical principles, it is possible take steps to avoid
problems.
Keywords: Scenario Method, Discourse, National Security, Use and
Gratification Approach, Encoding-Decoding Model.
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