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 چکیده
تواری ی از منظور    و های موذهبی  چضونضی انوا  مهاهاۀ گهماانی سریال بررسی هد، این نوشمار،

هوای   تورین سوریال   رمزگشایی م اطب اهل سنت است و به این سوبب، بوه تحلیول گهماوان مهوم     
مطالعوۀ مووردی    تاری ی سیاای تاهوری اسالمی ایران، به کارگردانی داوود میرباقری و  و مذهبی

و از منظر اهل سنت پرداخمه و با مالحظوۀ   ، م ا ر ری و م مارنامه ()اماس علی  سه سریال شاخ 
و « حهوظ وحود   »تصوری  و تشوری  دو اصول بنیوادین      ملی، به رسانۀ در دینی های اقلیت حقوک

پوردازد.   موی « الموزاس عالوی بوه قوانون اساسوی     »و « منا ع ملی»در راسمای « ن انقالدصدور گهماا»
دهد که پیامدهای عدس رعایت این دو اصل در ساخت و توزیوع   هاچنین به این پرسش پاسخ می

کار ر مه در ایون پوژوهش عبارتنود از:     های به مذهبی چی ت؟ نظریه و های تاری ی محموای سریال
روش تحقیوق در  . 3رمزگشایی اسوموار  هوال   و ریۀ خشنودی و مدل رمزگذارینظریۀ اسمهاده، نظ

این پوژوهش، تحلیول گهماوان مومن و  وراممن )از منظور م اطوب هود، پوژوهش( بووده کوه بوا             
پوردازد. از   بندی و ارائۀ راهکوار موی   گیری از مدل سناریوسازی اسمقرایی چهارگانه، به تاع بهره
هوای ممهواو  آنوان     شوناخمی و واکونش   هوای م ملوف م اطوب    های تحقیق بر  رض یا مهرو،  این

انوزوا،   ای، عدس اسومهاده از رسوانه، خوودتحریای رسوانه     توتهی، )شامل طیف وسیعی اعم از کم
هوایی از   مبمنی است. بنابراین، بوا ت کیود بور هویوت ملوی و سواخت سوریال        مذاکره و حمی تقابل(

آ رینوی و   تووان بوه سوات وحود      و سنی، میهای تاری ی مورد و اک شیعه  ها یا دوره ش صیت
 سازی گاس نهاد. پرهیز از م ئله

مودل   خشونودی،  و رویکورد اسومهاده   ، امنیت ملی،سناریو: گهماان، روش کلیدی  واژگان
 رمزگشایی. و رمزگذاری
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 مقدمه و طرح مسئله

مراتووب زیوور  صووور  سل ووله بووه توووان یمنووا ع و امنیووت ملووی تاهوووری اسووالمی ایووران را موو
حهوظ   ،(امنیت و وحود  ملوی   بر ت کیدبا ) حهظ بقا و موتودیت کشور :کرد یبند تیلواو

اسوومقرار نظووم  ،(اسووالمی و انقالبووی یهووا ارزشبوور  ت کیوودبووا ) انقووالد اسووالمی و مبووانی آن
سوعاد  و واوعیت   و  (وحد  تهان اسالسبر  ت کیدبا ) مطلود یالالل نیاقمصادی ب و یسیاس

و  1، رسوانه از عوامول خوارتی   مقابول  در .(عودالت اتماواعی  ر بو  ت کیدبا )ی مطلود اقمصاد
ی امنیوت ملوی تاهووری اسوالمی ایوران مح وود       زا بحوران بحران هویمی از عوامل داخلی 

تاهووری اسوالمی ایوران از چهوار منبوع و نظواس معنوایی         سواز  یوت هنجارهوای هو . شووند  می
یود بور   ت کبوا  )یعی شو  یوی گرا سگرایوی، اسوال   یا ایوران  گرایی ی: ملشوند یاالذهانی ناشی م بین

گرایوی و گهماوان یوا نظواس      سووس  تهوان  (،کانونی و مرکزی آن ۀعنوان نقط بهبودن  اسالمی
در بحوث منوا ع و    .(72-77: 1311 یوروزی،  الالول )  ینحاکم بر روابوج بو   الاللی ینارزشی ب

ت: خاطر وتود دو م وئله اسو   امنیت ملی تاهوری اسالمی، در اولویت بودن وحد  ملی به
پیضیوری و تودی    عودس هاوین راسوما،    در ی موذهبی. ها تیاقل( م ئلۀ 2و  ها تیقوم( م ئلۀ 1

هوای قوومی معوین از     آ ورین و  قودان سیاسوت    ب ش و وحود   های ان جاس انضاشمن سیاست
اسومقرار   2.اسوت  رانیو ا اقوواس ها و ر مارهای اد امنیمی  سوی نظاس، از عوامل مؤثر بر گرایش

هوای   ویوژه دولوت   هبی در کشوورهای ها وایه، تحرکوا  بیضانضوان بوه     موذ  و های قومی اقلیت
( هاووراه بووا 212-213: 1311،  پوررحاووان برنوودک) 3زبووان بووا اقووواس ایرانووی توووار و هووم هووم

هووای گشوومه و  هووایی، موتبووا  نوواآرامی نوووایی برخووی در زمووان سوورخوردگی داخلووی و هووم
ایجاد و دامن زدن »)ره( اس خاینی ام کهبود  ها ارور هاین  بار آورده است. خ اراتی هم به

مقواس معظوم رهبوری     و( 122: 1311مظواهری،  ) «ای و شیعه و سنی به اخمال ا  قومی و قبیله
-153: 1312ابوالقاسوای،  ) دان ومند نظواس   بوه  رسوان  بیآسرا از عوامل « شکا، در وحد »

یاای ، صوودا و سوو4ای منم ووب بووه حاکایووت توورین نهوواد رسووانه . در ایوون میووان، بووزرگ(152
                                                                                                                                        

کننوده یوا تهدیدکننودۀ امنیوت و منوا ع ملوی        توانود از عوامول تو مین    . در حال حاار رسوانۀ داخلوی و محمووای آن موی    1

 تاهوری اسالمی ایران باشد.

 . در سط  داخلی.2

 . در سط  خارتی.3

 قانون اساسی. 175. اصل 4
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وحود  را محقوق کنود یوا خواسومه یوا ناخواسومه         تواند یمتاهوری اسالمی ایران است که 
نظووار  » هوومو  «یسووازمان نظووار  درون»هووم ، گووذار قووانون رو نیووازا باشوود  شووکن وحوود 
تورین نواظر    تاعی، بزرگ هر چند، از دیدگاه ارتباط  است. ی کردهنیب شیپرا  «سازمان برون
هاچون رسانۀ ملی، هاان م اطب عواس یوا آراء    ای ویژه رسانه و به (ای )در هر ارتباطی رسانه

اش از  تورین سورمایه   ای م اطب خود را از دسوت دهود، بوزرگ    عاومی است. اگر هر رسانه
رود و در ایوون میووان،  ووارک از رمزگووذاری و اهوودا،  رسوومندۀ پیوواس )رسووانۀ ملووی(،  یبووین موو

هوای اکثریوت و اقلیوت(، در ب ومری      رمزگشایی و دریا ت گیرنده )م اطب وسیع از طیوف 
در نموایج ارزیوابی خوود     شورای عالی انقالد  رهنضی هوم  یابد. االذهانی، مواوعیت می بین

موذهبی در ارتقواء    و هوای تواری ی   اا از طریوق مجاوعوه  سوی  و سازمان صودا »کند:  تصری  می
و در ب وش تولیود،   داشومه   توتهی قابلهای  مو قیت مجاوعۀ تلویزیونیکیهیت تولید  یلم و 

مو ق بوده است. هر چند پوشش تاعیموی در منواطق مورزی      پ ش و پوشش تاعیمی، ن بماً
(. در این میوان،  1314ضی، شورای عالی انقالد  رهن)« کشور هاچنان با چالش مواته است

هوای تلویزیوونی    رسانی بعضی از سریال آسیبتوانند سبب  ها می دقمی پرداخت نامناسب و بی
بوا  )ای عقاید مذاهب( و حرکت تکاملی انقالد  به نشر  رهنگ اسالمی )با تصادس پیاس رسانه

ویوژه   بوه  وامنیوت روانوی و ذهنوی م اطوب      الالل( شوده و   تویی گهماانی در عرصۀ بین تقابل
و را نشانه روند و با تلهیق اح اس ناامنی، خاطرها را آشوهمه کننود و     های دینی و قومی اقلیت

هوا، زیرسواخت  رهنضوی تواموع را لورزان و       تا کوردن ارزش  ها و تابه باألخره با تغییر بینش
ها حول محوور وحود     شناسی این سریال در آسیب (.1312راد،  حبیبی) سپس ممالشی کنند

برانضیوز را   ها س نان و ر مارهایی ح اسویت  حهظ حقوک اهل سنت، برخی از این مجاوعهو 
انضیوزد   برخی از ]این[ ر مار و گهمارها اح اسا  اهل سنت را برموی »در بطن خود دارند که 

هاوین   ( کوه 112: 1316صوایای،  )« کنود  و دشانی و خصومت را بین م لاانان تشودید موی  
ها، مورد اهماواس ایون پوژوهش اسوت.      ای گهماانی این سریاله رسانی  رض و احماال آسیب
ناایشی تلویزیوونی، بوا توتوه بوه م اطوب       و های مذهبی های مجاوعه چرا که بعضی از ب ش

و و در گوواس بعوودی، تامعووۀ  عنوووان ب شووی از آن و اهوول سوونت بووه و قوورار دادن تامعووۀ ایرانووی 
مغوایر بوا برخوی اصوول قوانون اساسوی       م لاانان تهان، در برخی موارد و عادتاً ناخواسومه،  

هووای وحوود  و صوودور گهماووان انقووالد، کووار  و و آرمووان 175و  12، 1بوورای ناونووه اصوول   و 
 رض  اند. این حرکت، تقابل گهماانی و ناخشنودی م اطب را در پی داشمه که با پیش کرده

http://ayaronline.ir/1393/10/102244.html
http://ayaronline.ir/1393/10/102244.html
http://ayaronline.ir/1393/10/102244.html
http://ayaronline.ir/1393/10/102244.html
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ای و در  انه عال بودن م اطب، کنار گذاشمن رسانه را به دنبال دارد. ایون خوودتحریای رسو   
هووا، م اطووب را بووه انووزوا، تعووارض و حمووی تقابوول   پووی آن رمزگشووایی محموووایی از سووریال

 کشاند. می
 

 شناسی روش

هوای   پژوهش حاار، یک پژوهش اسمقرایی و اکمشا ی است که در ب ش گوردآوری داده 
 ای و اسنادی اسومهاده شوده و در گواس    آن، در وهلۀ ن  ت و مبانی نظری، از روش کماب انه
های شاخ  آقای داوود میرباقری، یعنوی   بعدی به مطالعۀ موردی هد اند و گزینشی سریال

 ، م ا ر ری و م مارنامه پرداخمه شده است. ()های اماس علی سریال
ها، روش تحلیل گهماان مبنا بوده است  به ایون شورح کوه گهماوان      در ب ش تحلیل داده

کنود( و هوم  وراممن     ز مومن سوریال موی   هوایی کوه م اطوب ا    سریال هم در ممن )رمزگشوایی 
بنوودی و  تحلیوول شووده و نهایموواً در مقوواس تاووع ()م ووائلی کووه پیرامووون سووریال آ ریووده شووده

گیری از سناریوسازی اسمقرایی، اسماداد شده کوه بوه دلیول کامور شوناخمه شودن ایون         نمیجه
 شود. روش/ ابزار، م مصراً تصری  و تشری  می

 

 روش/ ابزار سناریوسازی

(. بورای  22: 2003، 1است )لیندگرن و بندهولد قابل قبول آینده از ای زنده توصیف وهاسناری
سناریوی اسومنماتی   شود: اسمنماتی و اسمقرایی. اسم راو آینده از دو نو  سناریو اسمهاده می

دهد و ب مه به تکامل روندها در طی زمان، تولید سناریو،  دست می پایین را به رویکرد باال به
ای کوچک از رویدادها و اقداما  اسمراتژیک خاص را رصد  سازد دسمه را قادر می رهبران
 تاوایال   و نیازهوا  مقاصود،  ارزیابی با گویند  زیرا سناریوهای اسمنماتی را ارزشی می. کنند
گردند. سناریوهای اسمقرایی رویکرد پایین به بواال را دسوت    برمی حال به زمان و آغاز آینده
بینی م وائل کوامالً تدیود و     این نوآوری، اتازۀ پیش شود. به نوآوری می دهند که منجر می

هوای مشومری را در آینوده بورآورده      دهد که ماکن اسوت نیازهوا و خواسومه    روندهایی را می
بوین ایون    روابوج  و تحلیول  تجزیوه   سناریوتهکر » (.57: 2013و هاکاران،  2سازد ) ارینضمون

                                                                                                                                        
1. Lindgren and Bandhold  

2. Farrington 



  
 
 

 
 

023 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

رمزگشایی اهل سنت 
 های ...از سریال

 کوه  بوازیضرانی  ر موار  و تعیوین شوده   پویش  از مهم یهاروند شاخ ، هایی ابهاس :موارد است
نهعوان   ی(. ذخوود ه ومند   منوا ع  ا زایش و حهظ به مماایل که) دارندخاص  آیندۀ در سهای

ی هوا  دادهیع ناگهوانی  وقوا  .کننود  موی و عالیاتی  را محقق مهم تحت ت ثیر و درگیر، سناریوها
یشوۀ سوناریو   اند یرگوذار ه ومند.  ت ثگیرنودگان سوطوح بواال     ه مند که بور تصوایم    یاطالعات
. هوا   رصوت  زودهنضاس زودهنضاس احماالی و تش ی اقداس  تواند به این امور کاک کند: می

کند  روش سناریو شامل اتزایی است که به آ رینش دیدهایی تایضزین از آینده کاک می
و هوم آینودۀ   بینانوه   هم در گزینش آیندۀ خوش و و هاچنین اعمااد به نهس نامناسب بالقوه را 

ابووزار اصوولی در   (.1-23: 2011، 1)رایووت و کووایرنز « کنوود و بووا چووالش مواتووه مووی   موثووق
مواتریس سوناریو چوارچوبی بصوری بورای       شوود.  نامیده موی « ماتریس سناریو»سناریوسازی، 

عنووان دو بعود    دو ابهواس مهوم بوه    هوایی از رویودادی مشومرک.    اسم راو سناریوهاست  پایان
بورای هور یوک از ابعواد سوناریو       نامنود.  ها( را ابعاد سوناریو موی   طعیتعدس ق)نهایت ماتریس 

سوناریوی مماوایز    4کننودۀ   ربوع مونعکس   4ماتریس ممشوکل از   بای می دو حد تعریف شود.
 است. آینده

 2عدس قطعیت کلیدی شاارۀ 

 
 

 رویداد مثبت                                    1عدس قطعیت کلیدی شاارۀ 

  
 

 منهیرویداد 

  (22: 2111، 4و استابنر 9، میبنر2)والف ماتریس سناریو .1شکل 

( مشواهدۀ آنچوه در حوال رخ    2( نظر به کلیوت سی ومم،   1دارد:  مرحله روش سناریو پنج
( ت ومجوی آنچوه   4توانود رخ دهود،    هایی دربوارۀ آنچوه موی    ( ساخت داسمان3دادن است، 

بور   توا وق  (.22-23: 2012، 5ر سی مم )کاهان( عال برای تغیی5تواند و باید انجاس شود و  می
                                                                                                                                        
1. Wright and Cairns  

2. Wulf 

3. Meißner 

4. Stubner 

5. Kahane 

1             2 

4            3 
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شوود، سوه    دو سوناریو موتوب تضواد موی    »در سناریونوی ی یک منطق دارد و آن اینکه  4عدد 
طور اانی در بردارد که یکی از این سناریوها بهمرین سوناریو اسوت و    این معنا را به سناریو نیز

یو نیز بیهوده است  چرا که موتوب  یش از پنج یا شش سنارب دو سناریوی دیضر ا راطی ه مند.
ریوزی بور پایوۀ     ریزد و تصایم سازی و برناموه  هم می پراکندگی ا کار شده و تارکز ذهنی را به

، حووال .(12: 1311نضووری ایووران،  انجاوون آینووده) «سووازد سووناریو را دشوووار یووا غیوورماکن مووی
  شورو  کوه از حوال   سوت   گیری این مقاله اسمقرایی شده در نمیجه خدمت گر مه سناریوهای به

 کند. و چهار آیندۀ مهروض را ترسیم می شده
 

 های تحقیق پرسش

موذهبی داوود   و با مطالعۀ موردی و هد اند سوه سوریال شواخ  تواری ی     در پژوهش حاار
، م ا ر ری و م مارنامه، م ائل اصلی موورد پرسوش    ()های اماس علی  میرباقری، یعنی سریال

 از این قرار است:
در سواخت و توزیوع    و مصال  کشوور  موازین وحد  اسالمی عدس رعایت ( پیامدهای1

 و چی ت؟ عامدانه هر چند غیر های مذهبی تلویزیونی و محموای برخی مجاوعه
 ها چضونه است؟ ممنی م اطب ناخشنود اهل سنت از این سریال ( رمزگشایی درون2
امنیوت ملوی آسویب    هوا چضونوه بوه     ممنی و  راممن گهماان ایون سوریال   ( رمزهای درون3

 خواهد زد؟

 

 ادبیات نظری تحقیق

 راوامندی های اسومهاده،   محور است، نظریه که رویکرد نظری این تحقیق م اطب از آنجایی
 اند. شده انم اد  رمزگشایی و و مدل رمزگذاری

 رضامندیالف( نظریة استفاده و 

هوای او در   ضیوزه نظریۀ اسمهاده و راوامندی اوان  عوال انضاشومن م اطوب، بور نیازهوا و ان       
هوای اتماواعی    ها، عالیوق و نقوش   است که ارزش کند و بر آن ها ت کید می اسمهاده از رسانه

خواهند ببینند و بشنوند، انم واد   م اطبان مهم است و مردس بر اساس این عوامل آنچه را می
ر چهوار  تووان د  هوا را موی   های م اطب در اسمهاده از رسانه کنند. مجاوعۀ نیازها و انضیزه می

( 4( هویوت ش صوی و   3( روابوج ش صوی،   2آگواهی و نظوار ،    (1مقولۀ اصلی تای داد: 
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اما در این میان، سوه دسومۀ اصولی     (.76-71: 1312زاده،  مهدی)سرگرمی و گریز از واقعیت 
و  روانی (2شرایج اتمااعی(، )ی شناس تاعیت (1از:  عبارتنداز عوامل مؤثر بر نیاز م اطب 

رسوانی   این رویکرد، تلوگیری از ت ثیرا  منهی آسویب  هد، ی.ممن طی یامحی ممغیرهای (3
ای کاوک   تواند به مردس و تولیدکننودگان رسوانه   ست که می به مردس و ترویج ت ثیرا  مثبمی

(. اصول 506-514: 2001، 1کند تا با ابزارهایی، هر دو امر را محقق کنند )رینهارد و دروین
 از: عبارتندمرکزی این رویکرد 

 میل م اطب( است.)ی ش صاسمهاده از رسانه م ملزس انضیزش  (1
آنها بر ح وب عالیوق    دهد، ها را شکل می به هاان ن بت که زمینۀ اتمااعی انضیزش (۱

 و نیازهای مشهود و اساساً منطقی ه مند.
دالیلوی بورای   ) دهنود  هوا واکونش نشوان موی     عنوان ا راد( به برخی انضیزه به) م اطبان (3

 ر مارشان(.
 دهند. شده، ته یری از انم اد و اسمهاده از رسانه دست می های بیان نضیزشاین ا (۹
های تاعوی )مشومق از    ها احمااالتی از ت ثیر رسانه انوا  و سطوح ممهاوتی از انضیزش (۱

انجامنود   دهنود و بوه سوطوح ممهواوتی از راوایت عاول موی        دست می رسانه و نو  محموا( به
 (.100-104: 2001، 2کوییل )مک

 نظریه ( نقد1

هوای تطبیقوی،  ایوده و اعمبوار ب شویده، برخوی انمقادهوای         اگر چه این رویکرد بوه پوژوهش  
ایراد نظری اصلی از منظر منمقدان، این است که راامندی  مواوعی به آن وارد شده است.

دهوی انووا  ممغیرهاسوت. نوه خوود       واقعاً نظریه نی ت، بلکه چارچود یا مدلی برای سوازمان 
درتۀ قابل قبولی به ب یاری از عناصر تداگانوه ایون چوارچود، هاچوون      چارچود بلکه به

بوا وانهوادن اتهاموا  کلوی، نواگزیر خطاهوای کوارکردگرایی،         کل اعمبار داده شوده اسوت.  
هاچنوین گهموه    کاری به این رویکرد تحایل شوده اسوت.   گرایی و محا ظه ر مارگرایی، ذهن

رسانه بنیان اعیهی دارد. با اذعوان بوه ایون    شود که  رض عقالنیت م اطب در اسمهاده از  می
واقعیت که اسمهاده از رسانه واقعاً انضیزشی نی ت، بلکه مواوعی مربوط به عر، یا عواد   

 است.

                                                                                                                                        
1. Reinhard and Dervin 

2. McQuail 
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 بندی کاربردی ( جمع2

ها و مشکال ، این رویکرد اثبا  کرده است که توان مه قدرتاند  با وتود انمقادها، محدودیت
سازی و درک توذابیت   این رویکرد برای بررسی برت مه کند.اش را حهظ  بااند و روزآمدی

ی ایون  هوا   ورض ین، پوژوهش بوا پوذیرش    بنوابرا های سرگرمی( راهضشاست )هاانجوا(.   برنامه)
رود که شبکۀ تلویزیوونی دولموی بورای اقنوا  م واطبش تولیود و        یمیش پرویکرد و این م ئله 

الاللوی( و م اطوب اقلیوت     ینبع ملی زایی داخلی و حهظ منا  مشروعیت) کند یمعراۀ محموا 
اش  یاتماواع ی هوا  نقوش ، عالیوق و  هوا  ارزشاش بور اسواس    یمیهوو اهل سنت در دایرۀ بزرگ 

تلویزیون دولموی در راسومای اکثریوت یوا ن بضوان اکثریموی عاول         آنجاکه از کند. قضاو  می
بوه تقابول   ی موتوب و او را  ا رسوانه یواس  پی اقلیوت اهول سونت را از    ناخشونود  ین عال،ا کرده،
سووت  یعنووی عوودس اسوومهاده و  ی کووه بووه دلیوول تایضوواه هژمووونی رسووانه سوولبیتقووابل کشوواند. یموو

 ی.ا رسانهتحریای  خودو
 رمزگشاییـ  نظریة رمزگذاری ب(

 ت کیود ، بور ایون   (1173)« رمزگذاری/رمزگشایی گهماان تلویزیونی» ۀاسموار  هال در مقال
یع محموا بوه م اطبوان ممهواو     توزد و ست که چرخش تولی دارد که در چارچود گهماانی

معنوادهی   . اگور و شوود  دوبواره تبودیل   دهد. گهماان باید در تجارد اتمااعی ترتاه و  رخ می
یش از آنکه یک پیاس تو ثیر داشومه باشود، نیوازی را     پ تواند مصر، شود. صور  نضیرد، نای

صور   منظور گردد و بهگهماان معنادار  عنوان بهبرآورده سازد یا اسمهاده شود، باید ن  ت 
در موثالً   شوود   هیچ گهماانی هم بدون عال رمزگذاری  هم نای معناداری رمزگشایی شود.

 از: عبارتندموقعیت  رای رمزگشایی از آن  سهگهماان تلویزیون، 
گوینودگان   آنچوه  از یور غتوانود   هنضوامی اسوت کوه بیننوده ناوی      موقعیت سلطة غالـب: ( 1

یابی کنند و پیاس را بر ح ب رمزهای مرتعوی  معنا گویند، زمره میهای رو تلویزیون یا برنامه
 کند. ، رمزگشایی میاند شدهکه رمزگذاری 

هور آنچوه را    احمااالًهنضامی است که اغلب م اطبان : یا مذاکرهرمزگشایی یا موقعیت ( 2
یی در اینجوا م لووطی از   ، رمزگشوا کننود  ۀ کوا ی درک موی  انوداز  به که معنادهی شده است

 ر سازگار و م الف است.عناص
کند، اموا رمزگشوایی پیواس را     یمهنضامی که بیننده گهماان را درک  رمزگشایی تقابلی:( 3

ماکن است پیاس را در کدی ترتیحوی بازگشوایی کنود توا      او دهد. کالً خال، آن انجاس می
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 (.121-131: 1173پیاس را در چارچوبی تایضزین مرتع احیا کند )هال، 
 ( نقد نظریه1

 ین مدل، این نقدها را وارد کرد:ادر بازخوانی  1یالپ
هووال بووه یووک موقعیووت رمزگشووایی     «ای خوووانش مووذاکره »( اسوومهاده از اصووطالح  1

  رد  رای اشاره دارد. منحصربه
هوای ممهواو     و خووانش  بندی او، گویای گوناگونی گهماانی تامعه نی وت  ( سه دسمه2

هوای   عوامول بیرونوی بوه مومن ]و[ خووانش      ی خوانشوی[ تنهوا بور ح وب    ها ] تهاو  .محمالند
 ، نه بر ح ب خود ممن.م اطبند
ارزی میان معنای موردن ظر، خوانش مورد نظور و   ( یکی دیضر از مشکال ،  رض هم3

 ایدئولوژی غالب است.
های سوژه در  رایند رمزگوذاری و رمزگشوایی و روابطشوان     ها و موقعیت ( تولید سوژه4

: 1112شوود )پوالی،    زگوذاری و رمزگشوایی نادیوده انضاشومه موی     در رم عاودتاً با ذا  ممن، 
232-231.) 
شد  به قدر  ایدئولوژیک رسانه  کند و به هال هاچنین، بحثی از چندمعنایی ممن نای»
های سرگرمی یوا داسومانی کوار     مدل او را ک انی که بر روی رسانه چند هر مند است  عالقه
 (.510: 2011، 2نضل)نایمی« کنند با آغوش باز پذیر مند می

 بندی کاربردی ( جمع2

ی م اطب اهل سنت از گهماوان  ممن درونیی رمزگشای این مدل، به ها  رضدر اینجا با قبول 
اش )اهل ت نن بودن و اقلیوت بوودن(    یمیهو تر بزرگمذهبی در گهماان  و های تاری ی یالسر

هوا   یان)تر گهماان  راممنه ی گهماانی را بممن درون، این رمزگشایی سپس ورزیم. یماهمااس 
 دهیم. یمها پیوند  یالسرو حوادث معطو، به م ئله( 

 
 حضور اهل سنت در گفتمان جمهوری اسالمی ایران

بور   ت کیود و تکیوه    )ره(های تولیدی گهماان و ادبیوا  سیاسوی امواس خاینوی     از آنجا که عرصه
مووردس و مشووروعیت سیاسووی برگر مووه از قوودر  مردمووی و مشووارکت سیاسووی آحوواد ملووت   

                                                                                                                                        
1. Pillai 

2. Nightingale 
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، عطف به عنوان این ب ش توته به دو عنصر در سرنوشت خود بود (111: 1311)مظاهری، 
در این گهماان حائز اهایت است  یکی درونی و دیضری بیرونوی  یعنوی وحود  موذهبی و     

 صدور انقالد.
 ر درونی: وحدت اسالمی با رویکرد تقریبالف( عنص

عنوان یک اصول اساسوی    رهبر انقالد هاانند اماس راحل، وتود وحد  میان طر داران را به
هود، رهبوران انقوالد، در وهلوۀ ن  وت،       داننود و  برای حهظ کیان و انقالد اروری موی 

د بور بورادری   . ت کیو (36: 1316زاده،  حواتی )اسالمی و دینی بودن و بعد، امر سیاسی اسوت  
بودون    اسالمی و تعاون عاومی بین مردس و قائل بودن بوه حقووک م واوی بورای هاوۀ موردس و       

هور   و هم در قانون اساسی آموده اسوت.   قرآنهم در  و توته به قوس، قبیله، رنگ، نژاد و زبان
 چند بر مههوس وحد  دو ایراد وارد شده است:

 ورض عودس درکوش، خوود را نهوی       ( این مههوس هنضاس طرح در یک محهل دینی، بور 1
به این معنا که اح اسی منطقی از  ضای اتمااعی  اقد اح واس وحود  و تقریوب     کند  می

 شود. منبعث می
توای نظور بوه کثور       ( واژۀ وحد  در ذا  خود دارای اشکال داخلی است، چون بوه 2

 .(41-42: 1314اهلل،  حبیب)  رهنگ به وحد  گرایش دارد

است  برای نزدیک شدن به مقصوود  « تقریب»ی در این مقال، واژۀ اما واژۀ آشنای دیضر
اتماواعی و   و بعد سیاسوی  .1دو بعد دارد: « وحد »واژۀ  باید به تهاو  میان این دو پرداخت.

اسوم مصولحت عالیوۀ     گیوری اسوت کوه بوه     مقصود از بعود اول، تبهوه    رهنضی. و بعد علای. 2
گیرد و معنای م مهاد از بعود دوس نیوز    قرار می در صف واحد در برابر دشانان اسالس اسالمی

تقریووب در  (. پووس503: 1354آزار شوویرازی،  بووی)هاووان تقریووب مووذاهب اسووالمی اسووت  
اصطالح، دعوتی است اسالمی برای نزدیک کردن شیعه و سنی با حهظ کیان طر ین که بور  

. (25ن: هاوا )پایۀ علم و خرد و نه عواطوف و اح اسوا  زودگوذر بنیوان نهواده شوده اسوت        
شوود، تقریوب اراده    بنابراین، در طرح مباحث اخمال ی، هر چند در کوالس وحود  بیوان موی    

 گردد. می
 عنصر بیرونی: صدور انقالبب( 

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



  
 
 

 
 

029 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

رمزگشایی اهل سنت 
 های ...از سریال

توای   تهکور  راملوی بوه    .1هاچون:   هایی های ایدئولوژیک دارای مش صه مواو ، سیاست
خوواهی   توای آرموان   گورا بوه   گرایوی د عوی   آرموان  .3الالول و   رویارویی با نظاس بوین  .2ملی، 
ج معنوای توروی   تووان بوه   صودور انقوالد ایوران را موی     (.61: 1371رنجبر، )گرا ه مند  تدریج

نووعی ممضوان    شاول دین اسوالس بوه   دلیل ماهیت تهان گهماان انقالد اسالمی دان ت که به
ب شی دیضران است. در اینجا نیوز هور چنود اسومیالی تهکور تشویع در        ب شی و رهایی آگاهی

مرزهای ایران بدیهی است، لکن صدور انقالد، با مالحظۀ تعامل با مذاهب و ادیان م ملف 
ن ادیان معنوا دارد و نوه تحایول تشویع د عوی بوه هاوۀ آنهوا وگرنوه ایون           و اقمضائا  پیروان آ

گهماان تقاطعی پارادوک یکال از وتوه نابرابرخواهانه شده و هاین امر، انشقاک گهماوانی را  
 (.111: 1312اطهری و زمانی، )کند  ایجاد می

 

 مسائل اهل سنت بر محور منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

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

کنود و موانع از سونضینی کهوۀ تورازو بوه        ن  ت اینکه وزنۀ رئالی می در  قه توازن برقرار موی 
های سیاسی اهل سونت بایود بوه     نکمۀ دیضری که هاواره در نظریه گرایی است. سات آرمان

آن بووده و  « تحلیول »شرعی و تای اسمنماو رأی  از سیاست حاکم به« تجلیل»آن توته ناود، 
: 1314حواتای،  )اگر تحلیلی بیان شود، تحلیلی تجلیلی در توتیه عالکرد زماموداران اسوت   

حمی در ممون اهل سنت این اصل پذیر مه شده که وتود  .(76 :1376کدیور،   به نقل از 10
ان ممنوا ر  است  البمه دو تریو  «رسان به دین آشهمضی آسیب»بهمر از « حاکم تائر حا ظ دین»

 اند: اهل سنت، از این اصل عدول کرده
یابی به قدر  انحصاری بورای پیواده کوردن     نوگرا که در صدد دست و تریان ا راطی (1

 قوانین اسالمی با قرائت خود است.
 ای از قوانین است. گرا که آن هم در پی قدر  برای اترای ویژه سنت و تریان سلهی (۱

میان اهول سونت ایوران، تایضواه و پایضواه چنودانی       که در  با اغااض از دو گروه مذکور
ندارند، زمینۀ پذیرش، غالب بر زمینۀ تقابل است  خاصه آنکه بنا بر نظر امواس خاینوی )ره( و   
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موذهب، او را کوا ر یوا منکور عائول       اماس موسی صدر، انکار اصل اماموت شویعه توسوج سونی    
 .(51-54: 1314اهلل،  )حبیب بدیهی و آشکار ن واهد کرد

 

 های دینی در رسانة ملی قوق اقلیتح

گوید کوه   ک انی که در عقیده از تنس شاا نی مند( می)ین م الهقرااوی دربارۀ گهمضو با 
ین رویه در اینجوا تارکوز   بهمر در اینجا ت کید بر اح ن بودن است  چه در کالس و چه ر مار.

اهوایی کوه اح اسوا     یجوه نهورین و دع  نم در بر اشمراکا  و پرهیز از م ائل اخمال ی اسوت. 
: 1310قراواوی،  )کند و هر گونه تحریهی در اسالس موردود اسوت    دار می دیضران را خدشه

 داند: را چنین می رسانه در دینی مباحث طرح مالحظا دارابی نیز اهم  (.74-53
 تامعه بر حاکم دینی یها ارزش و اسالمی  رهنگ اشاعه دین، اعمالی (الف

 دینی مباحث طرح رد گرایی عواس از یزپره (د

 دینی مباحث طرح در عقالنیت بر ت کید (و

 برایها   رهنگ پاره تقویت منظور بهو ت نن،  تشیع میان یو هادلگرایی  هم ا زایشد( 

 ملی و دینی  رهنگ ناش  راگیری

 مباحث طرح در گرا واپس و ممحجرانه ،تجدیدنظرطلبانه های یشهاندۀ اشاع زا پرهیز( ه

 (.1311 ،دارابی)ینی د

های تاعی ایران، انضلیس  حقوک م اطب در برابر رسانهح ینی اسهیدواتانی در کماد 
گویود: بوا    هوای دینوی و موذهبی، موی     گیری خود از مبحث حقوک اقلیوت  ، در نمیجهو آمریکا

لحواظ مانوعیوت تبعویض مبمنوی بور موذهب، بورای         توته به بررسی اصول قانون اساسی و به
های زیور   ده در قانون اساسی، در ارتباط با مذاهب م ملف اقداسش رعایت دقیق نظاس طراحی

 الزامی است:
موذاهب دیضور   »ولوی   «دین رسای ایران، اسالس و مذهب تعهری اثنی عشوری اسوت  » .1

لوذا   .«باشوند  شا عی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احموراس کامول موی    اسالمی اعم از حنهی،
تواند ولو با انضیزۀ تبلیغ معار، اصیل شیعه، زیر پوا   احمراس کامل به سایر مذاهب اسالمی نای

 گذاشمه شود.
باید نهایت دقت در زمینۀ رعایت دقت  برانضیز اوالً، در طرح م ائل اخمال ی و ح اسیت

و صحت، برخورداری از پشموانۀ اطالعاتی مناسب و ذکور منوابع و رعایوت مصوال  زموان و      
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 صور  گیرد. مکان از طریق هااهنضی با م ئوالن سازمان
 ای و در موارد لزوس تضواین حوق   سازان باید آمادگی اصالح اشمباها  برنامه ثانیاً، برنامه

 گویی یا عذرخواهی و اعادۀ حیثیت را داشمه باشند. پاسخ
انمشار م ائلی که موتب لطاه زدن به اح اسا  دینی، وحد  ملی و »طور قانونی  به .2

توالش در تهوت توسوعه و تحکویم بورادری      »اسوت و   مانوو   ،«ایجاد تشنج در تامعه گردد
های دینی که در قوانون اساسوی    اسالمی بین هاۀ مذاهب و  رک اسالمی و هاب مضی با اقلیت

تصوری    های اصلی صدا و سیاا، قانونواً  مشی یکی از خج  عنوان به« اند شده به رسایت شناخمه
هوای اعمقوادی    ی بایود بور اکثریوت   بدیهی است که در این میان، تکیوه اصول  »البمه  شده است. 

احمرامی، هموک   بی ، اما این امر نباید حمی بدون سوء نیت، منجر به توهین،«)م لاانان( باشد
رو در  (. از ایوون61ووو70: 1311ح ووینی اسووهیدواتانی، )« هووا شووود حرمووت و حیثیووت اقلیووت

 وا ع ملوی  منو لحواظ  های دینی تلویزیوونی،   شاارش اوابج مکمود و نامکمود تولید برنامه
 (.42و54: 1311منمظرقائم و معمادی، )، یک اصل اصیل است دامن نزدن به اخمال ا  دینی

 

 های دینی منتخب تلویزیونی بررسی گفتمانی سریال

مذهبی هایشه از سوی عالاان دینی مورد نقد بوده است  حموی   و های تاری ی اصوالً مجاوعه
( بووه کووارگردانی مصووطهی عقوواد، کووارگردان 1176) «اهلل محاوود رسووول»یووا  «الرسوواله» وویلم 

 ویلم   (.1110توادالحق،  )دان وت   «شر  خال،» با حکم تج ید األزهرسرشناس سوری، را 
( بووه کووارگردانی مجیوود مجیوودی بووازهم بووا حکووم تج ووید حمووی   2015اهلل ) محاوود رسووول

رابطوۀ العوالم   )« اسومهزاء بوه دیون و شوریعت    »های شدیدتری در پی داشت: هاچون  انعکاس
 .(2015سنی آنالین، ) «ت ثیرگذاری منهی بر مردس»و ( 2015اإلسالمی، 

مذهبی مورد مطالعه ما نیز کارشناسوان دینوی نقودهایی تودی وارد      -های تاری ی سریالبر 
االسالس  اطاینیا بوه   اند  هاچون نقدهای سید تعهر شهیدی، بهاءالدین خرمشاهی، حجت کرده

اهلل ح ینی قزوینی به  ویلم   اهلل میالنی و آیت  سبحانی، آیتاهلل نقدهای آیت   ()سریال اماس علی
و سریال م ا ر ری  یا نقدهای مولوی عبدالحاید بر سریال م مارنامه. هرچند پژوهش صور  

واسوطۀ محودودیت  ضوا و بوه      ها مهصل و مطول است ولوی در اینجوا بوه    مورد سریال گر مه در
های سریال  های شاخصی از صحنه نها به ذکر ناونه راخور مواو  مقاله و نقدهای واردشده، ت

 .شود هایی که از منظر اهل سنت، به اخمال ا  مذهبی دامن زده است، ب نده می و دیالوگ
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 ای ؛ نقطة عطف تولید رسانهع(). سریال امام علی1

های تلویزیونی مذهبی دان ت  چراکه  را باید نقطۀ عطهی در تولید سریال ( )سریال اماس علی
گاه سریالی م مقیااً به معصوومین شویعی نپرداخموه بوود و ثانیواً برهوۀ        والً تا پیش از آن، هیچا

رو ایون   تاری ی این سریال، اساساً محل اصلی اخمال، مذاهب اربعه با شیعیان اسوت. از ایون  
هوایی از سووی اقشوار م ملهوی از اهول سونت        ها و م الهوت  سریال در زمان خود، با مقاومت

هایی در میان م اطب اهل سنت از ممن سریال منجر شود کوه    گاه به رمزگشاییمواته شد و 
 ها عبارتند از: هایی از این رمزگان آ رین شد. ناونه در  راممن، تقابل

غایوت   ای بوه  شود، چهوره  ای که از عثاان بن عهان نشان داده می چهرهدر ممن سریال  -
 ا مد. س ت و ممزلزل است که حمی به توبه می

بن ابی وقاص وارد  در حالمی بر سعد(  )صحنه مالک اشمر،  رمانده اماس علیدر یک  -
 است و به آیین زرتشت روی آورده است. اوسماشود که در حالت خواندن  می

اند کوه حموی ظوواهر     شده پرست روایت  عنوان ا رادی سودتو و منهعت طلحه و زبیر به -
شوباهت بوه    ز طلحوه ناوایش داده شوده، بوی    هاچنین تاثیلی که ا کنند. را هم رعایت نای اسالس

 1بلند و سبیل تراشیده. ( نی ت  ریشسپاه صحابه پاک مانتندروهایی هاچون )ها  تاثیل سلهی

وتوود آورد کوه شوکل تقوابلی دارد       هایی در مورد سریال بوه  گونه بازناایی،  راممن این
م ئله بود. امروزه، دنیا، دنیای هم این  ) (اماس علی این کارها تازگی ندارد. در  یلم مم سهانه»

دهنود   پس چرا به ما اتازه نای گویند میراست  ها ایندنیای اسمدالل است. اگر   منطق است
تا از هاین رادیو و تلویزیون ایران از خودمان د ا  کنیم؟ اگر اتازه ندادند پس معلوس است 

 (. 1311امینی، )« که دروک است
اهل سونت پوس از نزدیوک بی وت سوال از پ وش ایون        این بازخوانی یکی از روحانیون 

مذهبی که قورار اسوت از تواریخ اسوالس      و ای تلویزیونی تاری ی اما چرا مجاوعه سریال است 
پژوهوان،   ای از روحوانیون و اسوالس   بضوید، با  راوانی منابع تاری ی و حضور طیوف گ ومرده  

هشوماد درصود   »گویود:   یخود کارگردان این مجاوعه تلویزیونی پاسخ مو  تای ایراد است؟
این سریال ت یل است که در ارتباط با درک و دریا مم از تحقیقا  در تاریخ اسالس بوه ایون   

ربج  اس. اگرچه بی ت درصد مکمود تاری ی اساس قرار گر ت، ولی چندان بی نمایج رسیده
                                                                                                                                        

 )ص(دانن.؛ کسانی که بنا بر ح.یث شدریف، رسدو  خد.ا     که اه  سنت این چهار تن را از زمرۀ عشرۀ مبشره می . درحالی1

 .(3۱: 1۹12؛ ابن ماجه، 1۱1: 1۱۱1؛ الترمری، ۱۱: 1۱۱۹النسائی، ؛ ۱11: ۱112أبو داود، ) به ننها وع.ه بهشت داده است
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ایود  در اینجوا ب  (.1375سوروش،  )« گوردد  با ت یال  نی ت و منش  آن به اسناد تاری ی برموی 
تواند در ساخت یک سریال مهوم   هایی می ت مل کرد که ت یال  تا کجا و با چه محدودیت

وی در توایی دیضور    ویژه در محل نوزا  و ا موراک میوان موذاهب، نقوش ایهوا کنود؟        دینی، به
برسید، واقعاً چضونه تصوویرش  ) ( خواهید به یک تصویر از حضر  موال شاا می»گوید:  می
رو دارید؟ یا آنچوه ذهنیوت شواا     عنوان سند و مکموبا  تاری ی پیش ه بهکنید؟ بنا بر آنچ می

ای مید که ایجواد تونش    کجا می یک؟ کداس در طول تاری ی دور از این ابرمرد ساخمه است؟
 . (1375ایران، )« ها شهید نشود؟ نکنید و مهاهیم کارتان براثر این تنش

 هر شوهیدی، بهاءالودین خرمشواهی و   در میان اندیشاندان شیعی نیز ک انی مانند سید تع
نیا در سندیت تاری ی حوادثی که در این سریال بوه ناوایش درآموده،     االسالس  اطای حجت

سوریال  »ت مل اسوت:   مذهبی قابل و س ن  یاض از این سریال تاری ی ،در انمها اند. تردید کرده
ی هوای مدرنی وم    ویلم  دوپایوۀ یعنوی   ،مارکس و  روید ی ازتلهیق، آقای میرباقری) ( علیاماس 
 .(1311 یاض، )« بود

 . سریال مسافر ری2

حضور   بوود کوه دربوارۀ    « م وا ر ری »موذهبی،   و ای دیضور از  ویلم و سوریال تواری ی     تجربه
ح نی ساخمه شد و رمزگشایی تاعی از اهل سنت، به تقابل  راممنی با آن منجور   عبدالعظیم

، وقوایع ایون سوهر را بوه تصوویر کشویده       ذهن خوویش  ۀمیرباقری از دریچ در این  یلم،» شد:
« داردهوای مؤلوف خوود را در آن انباشومه      ساخماری دارد که  قوج نشوانه   ،م ا ر ری ...است
 اهلل پس از نقدی مهصل از سریال، ایون قوول ممهوقک آیوت     دکمر قزوینی (.64: 1311بصیری، )

توای  ویلم القواء شوبهه      باره آورده کوه نوامبرده در توای    را در این میالنی اهلل و آیت سبحانی
 .(1315ح ینی قزوینی، )کند  می

علاوای موالکی، شوا عی، حنبلوی و     » گویود:  در ابمدای این  یلم، مشاور مموکل بوه او موی  
پرسومی و طووا،    مرده حنهی را تکلیف به شور کردس تا بر زیار  قبور اوالد علی  موا دهند.

حوین گهمضوو، مموکول دسومور بوه       بعد از این سو ن و در  «.بر غیر کعبه شرک است و حراس
 مووای  پوس از سو ن از    ( )اماس ح ین ناایش ت ریب قبر دهد. می ( )ت ریب قبر اماس ح ین

کننده ایون اسوت کوه اهول سونت  مووا بوه         علاای مذاهب چهارگانه اهل سنت، در ذهن تداعی
  ن بوده یا ه ت؟اما آیا واقعاً چنی م الهند ) ( اند و اصوالً با زیار  قبر آل بیت ت ریب داده
 و آوری کورده  ابوحنیهه تاوع  آرایکه آن را بر اساس  و مراقی الهالحدر حنهی  شرنبالنی
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مالوک  از قوول   األسشا عی در  .(224: 2004الشرنباللی الحنهی، )تایز دان مه  رازیار  قبور 
  رموود:  )ص(خدری خبور داده اسوت کوه رسوول خودا      ابوسعیداز ربیعه بن ابی عبدالرحان از 

 هوم ایون   موطوا در مالوک   .(634: 2001الشوا عی،  )« 1کُنْتُ نَهَیمُکُمْ عَنْ زیارَۀک القُبُور،  َزُورُها»
ادلوۀ ایون    م وند  در حنبول  ابن (.415: 1115ابن أنس، )حدیث را با هاان راوی آورده است 

. حواکم نیشوابوری ایون    (2361: 2001 ابن حنبل،)کند  می عنوان آموزی عبر  را ن خ حکم
 و بوه نقول از انوس بون مالوک      های من وخ ناهی زیار  آورده است ث را ناسخ حدیثحدی

الحواکم  ) دانود  موی  «آخور   یوادآوری  و اشوک  شودن  تواری  و قلوب  رقوت »معر ت امر را 
 .(530و532: 2002النیشابوری، 

 . سریال مختارنامه9

ان م مار در ب شی از م مارنامه که تدیدترین ناونۀ این پژوهش است، در گهمضویی که می
هاان دسومی کوه سوجاد را    »گوید:  دهد، دلهم به او می و دلهم، ها ر زهیر بن قین، روی می

شویعه منومقم   بیاار کرد تا شیعه بی اماس نااند تو را چنوین گذاشوت توا انمقواس گیرنوده باشوی.       
اینکوه توو هوم     کند چی ت؟ های که م اطب شیعی از این صحنه می رمزگشایی «.خواهد می

در  تعهوری،  اموا داللوت و مقصوود ایون انمقواس از کی وت؟       توانی منومقم باشوی؟   در حال می
 قصواص  حوق  پرسید باید»گوید:  می« نی ت) ( ح ین خون منمقم م مار،»عنوان  گهمضویی با

 چنوین  باشود  امواس   رزنود  حموی  که هرکس آیا و است ک ی چه برای خواهی خون و انمقاس و
 ایون  اما بکشند، را قاتالن مثالً است ماکن م مار ؟خواهی خون و انمقاس حق و دارد والیمی

تواى  : »هم معمقد است مطهریاسماد  .(37: 1311تعهری، )« خداست ولی تایضاه تایضاه،
تردید نی ت که م مار مرد ب یار سیاسمادارى بوده و روشش هم بیش از آنکوه روش یوک   

دت  بوه نواس نیابوت از    مو  م موار  .مرد دین  و مذهب  باشد، روش یک مرد سیاس  بوده اسوت 
 . (211: 1373مطهری، ) 2«مهدى زمان، بازى سیاس  خودش را انجاس داد

خارو از بحث  قهی، چنانکه در مورد سریال م وا ر ری آورده شود، کوارگردان بیشومر     
در هاوان   نضری ومه اسوت.   «از دریچه ذهن خوویش »ها و گهمضوهای این سریال را هم  صحنه
« کوه م مارناموه هیچضواه بوه آنوان پاسوخ نوداد        سؤالی 14کی از ی»در  سید احاد دانش زمان

                                                                                                                                        
 .این به بد. زیارت کنی. از ،از زیارت قبور نهی کرده بودم . شما را1

 او مدورد  در مدن  اما ،ان. داشته مختار به مثبتی دی.راه شیده علمای بیشتر روی.: می بحاراالنوار در مجلسی ع مه. ۱

 (33۱: 1۱۱3المجلسی، )کنم  یم وقفت
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آیا م مار  علی حاصل نضاهی واقعی و تاری ی اسوت یوا ش صویمی زاییوده ت یول      » نوشت:
خوود را خلوق کورده     موردعالقهکارگردان است که بدون توته به منابع تاری ی، ش صیت 
 (.1310دانش، ) 1«ا؟است؟ آیا میرباقری م مار خود را ساخمه یا م مار تاریخ ر

های که  رمزگشایی اگر منمقم بودن م مار را بپذیریم و در این مباحث وارد نشویم،حمی 
 مادی مناصب دوسمدار و منا قای  ، چهرهبرخی از م اطبان اهل سنت از ممن سریال کردند

 ی...مورد شوجا  و کوریم و هاوان ک و     » گر از ش صیت مصعب بن زبیر بود   منه و دنیایی و
شوهر حضر  سکینه هوم بوود     ودر قضایای کو ه و م مار و بعد هم عبدالالک درگیر  که

( و ک ی که حضور  سوکینه پوس از قوملش     1377ای، )خامنه« داماد اماس ح ین اولینیعنی 
  (.212: 1310  علوی عاری، 115: 1417بالذری، )گوی او بود  مرثیه

ا، ک ی کوه اهول سونت او را راوی    هاچنین در مورد عبداهلل بن زبیر، صحابی رسول خد
. خطواد  (514: 1430الودمامینی،  ) 2داننود  موی  قورآن حا ظوان ن  ومین    حدیث و از کاتبان و
ورزی و عودس پایبنودی او بوه مووازین      عنوان  رزند ناخلف زبیر، حورص  کردن این ش   به

کورده  در  راممن این سریال، صدای اعمراض اهل سنت داخلی و خوارتی را بلنود    ...اسالس و
 ها و علاای االزهر. تاعه م جد مکی تا مهمی از مولوی عبدالحاید، اماس است 

 سوریال بوه   ایون  در»گهوت:   1311شوهریور   11هوای ناواز تاعوۀ     خطبوه  درعبدالحایود  

 بوه  بنوده  انود،  کورده  مراتعوه  موا  بوه  موردس  بواره  در این و شود می اهانت سنت مقدسا  اهل

 کننود.  اصوالح  تر سریع چه هر را موارد این که همد تذکر می کشو  صدا و سیاای مدیریت
در  اگور  کوه  گیرند می قرار لعن ا رادی مورد و شود می عنوان کلااتی ها سریال گونه این در
 باید است. بوده دیضری  رد ما منظور گویند می آن اندرکاران دست شود، اعمراض باره این

                                                                                                                                        
 نباید.  مدن  هدای  شخصدیت  و کدنم  قبدو   توانم نمی را تاریخی بیانات برخی من روی.: . خود میرباقری پاسخ می1

 علی امام سریا  سر مث ً ؛باشن. داشته تناقض
 خورد عس  مهمانی ی  در اشتر مال  که کنم قبو  نتوانستم من)ع( 

 اتفاقدات  و دوران نن تاریخی حوادث بین بسیاری شباهت... باش. رسی.ه او دست به زور به بای. عس  این. مرد و

جامدده خبدری تحلیلدی الدف،     )د کدر  ترغیدب  مجموعده  ایدن  ساخت برایو  کرد مصمم مرا اخیر ۀسال 31 الی ۱1

امروزند. و نده   و... به اقتضدای ادبیدات   کورد   منافقین ،فتنه قبی  از های این سریا  دیالوگ رزینی در واژه (.13۱1

زعم منتق. سینما و تلویزیون، فکری ارشاد، میرباقری حتی در این کار هدم موفدا    به (.۱۱-۱۱: 13۱2خیمه، تاریخ )

 بیشدتر  و کدرده  افت قصه درام، شود زده امروز ۀجامد به نقبی است قرار که جایی[ ]در سریا  مختار»نبوده است: 

 (.13۱1فکری ارشاد، )« شود می شبیه سیاسی ()رردهماییمیتینگ ی  به

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

 (.1311نیوز،  سنی)« نی ت تحال قابل سلم و اهلل علیه صلی
رسوول خودا و    ۀبا توهین به صحاب»ا زود: هم  ،س نضوی االزهر ،محاد ر اعه الطهطاوی

سورعت   از کایمه تقریب موذاهب در ایوران خواسوت بوه     او .«شد  م الهیم ها ران ایشان به
 رأ وت محاود   دکمور  . هاچنوین تلووگیری کنود   مذهبیۀ نوارد عال شود و از ایجاد یک  م

تاله احکاس م مقر در  از»گهت:  ،های اسالمی در االزهر مصر عضو تاعیت بررسی ،عثاان
تووهین   حراس بودن ،های اسالس است دین اسالس که از سوی  قیهی صادر نشده و بلکه از پایه

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

 خواهود  روشون  تکلیف و حل ما برای م ائل از ب یاری ،1بپردازیم تاریخ ۀمطالع به تعصب

 بدانیود  بایود  و ه ومید  علاا ردیف در شاا. ببندیم تاریخ بر را چشااان دنبای ،بنابراین ،شد

 .(1311تاس تم، ) 2«ه مند هادیضر از مجزا م ئله دو تحقیق و تحقیر که
و برخووی از  کیهووانروزنامووه ، «م مارنامووه»در پووی پ ووش سووریال هاووراه بووا ایوون قضووایا، 

بدالحاید مبنی بر حرموت تااشوای   مدعی صدور  موایی از سوی موالنا عهای اینمرنمی  پایضاه
 سرعت تکذیب شد. خبری که به  (1311شیعه آنالین، ) این سریال شدند

 
 بحث و تبیین

انود،   های م ملف تا گر مه  رهنگ از آنجا که در کشور ایران تاعیت زیادی در درون پاره
عودالمی   ای باشد که موتب اح اس نابرابری و بی گونه ها باید به تش ی  امکانا  و  رصت

گیوری و   در غیر این صوور ، طورد، کنواره    .(50: 1311و  1310شب مری تبارلویی، ) نشود
ترین پیامد این روند و میل به کنش انحرا ی سیاسی، هاچون اصوطکاک   هزینه تهاوتی بی بی

از دست ر ومن پشوموانه و حاایوت مردموی      پیامدهای این روند و ترین و مقابله از خطرآ رین
                                                                                                                                        

؛ (۱3۱-۱3۱: 1۹1۹طوسدی،  )نورده متفاوت اسدت   امالیشیخ طوسی در . صحنۀ کشته ش.ن حرمله با روایتی که 1

 ی سریا  حتی به منابع مورد اعتماد خودش هم متکی نبوده است.دنی

پردازی  ( مدتق.ن. اساساً روضۀ المجاه.ین یا مختارنامه اثری است با غلبه داستان13۱1)ارانش کیا و همک . فیاضی۱

 بر روایت مستن. تاریخی.



  
 
 

 
 

037 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

رمزگشایی اهل سنت 
 های ...از سریال

هوای   شناسوی اقلیوت   (، بر بوه رسوایت  175و  12ویژه در اصول  انون اساسی )بهت کید ق .است
تولید و توزیع محمووا در رسوانۀ ملوی بوه رعایوت مووازین        مذهبی و حقوک آن و منوط بودن
  اسالمی و مصال  کشور است.

کننود و   درصد ا راد تامعه اصالً  یلم و سریال تااشا ناوی  15میدانی  تحقیقا  اساس بر
نزدیوک بوه   ) 1بیننود  اند که گاهی اوقوا   ویلم و سوریال موی     ا راد هم اذعان داشمه درصد 21

)بواهنر و تعهوری    دورنود(  هوا بوه   از تو ثیرا  مووردنظر سوازندگان سوریال     نیای از تاعیوت، 
هووای دینووی  درصوود ا وراد از کارکردهووای دینووی برناموه   21 هاچنووین (.146: 1311کیوذقان،  

اصوطالح دیون    اند و بوه  ها به آن رتو  کرده دیضر رسانهتلویزیون راایت داشمه و به ن بت 
درصد، بیشمرین محل رتو  دینوی   24ها با  گیرند. در مقابل، خانواده خود را از تلویزیون می

 و تلویزیوون ( درصود  1تز رادیو )با  های سنمی به های دینی و تایع دیضر رسانه م اطبان پیاس
هوا را   اسمهاده و راایت م اطبوان از دریا وت پیواس   درصد، بیشمرین میزان  71با  (رسانه ملی)

  (.1316باهنر، ) داشمه است
 بنوابراین  و دهود  موی  تشوکیل  را هوا  برناموه  مجاوعوه  ایون  از ب شوی  موذهب اح واس  »

 تلویزیوون  موذهبی  هوای  پیواس  در موردس  منودی  راوایت  ۀنظری و م اطب گری انم ادۀنظری

 که است ای عاومی معانی تابع یا دنباله هک پذیرند می رسانه از را دینی ،مردس. است مطرح

 دینوی  برناموه  عنوان به را ای برنامه هر بموانیم ما که نی ت طور این .دارند ذهنشان در دین از

هوا یوا گهمضوهوا در ایون      ای صوحنه  گوو اینکوه پواره    (.2015آشونا،  )« کنویم  تحایول  موردس  به
 رگردان و اتمهاد علای اوسوت  مذهبی، سندیت نداشمه، ساخمه ذهن کا و های تاری ی سریال

  اما ن بت این محموای تلویزیونی با م اطبش چضونه است؟
هوای   بورای تعریوف نظواس معنوایی و گهماوان برناموه       تور گهمویم هوال    طور کوه پویش   هاان

ایون رمزگشوایی را کوداس     بورد.  بهره می« رمزگشایی»و « رمزگذاری»تلویزیونی از دو مههوس 
هم در بررسوی ن وبت اسومهاده و خشونودی و      2رابین دهد؟ س میم اطب و بر چه مبنایی انجا

رسد که ما با دو نو  بینندۀ تلویزیونی روبورو ه ومیم  ن  وت     بندی می تلویزیون به این تاع

                                                                                                                                        
تدوان رفدت کده ایدن بینند.ران       های مشخص است ، لرا می . چون سریا  دی.ن مستلزم تخصیص وقت در زمان1

نن.ۀ خط داستان و روایت سریا  نیسدتن.، فقدط رهگداهی    ک بینن. یا اینکه از بینن.ران تدقیب فیلم می جای سریا ، به

   بینن.. قسمتی می
2. Rubin 
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کنود و بوا    ای که بر ح ب عاد  و بدون در نظر گر من محموا از تلویزیون اسمهاده می بیننده
ای خاصی ندارد، انضیزه سرگرمی  و اولویت برنامهکند  زیاد نضاه می آن قرابت خاصی دارد،

ای  مشواهده  کنود   کاک موی  گرایی در محموای تلویزیون برایش نحو زیادی به حس واقع به
نو  دوس از بیننودگان   رهایی از مشکال  و تبران روابج اتمااعی است. برای که با انه خیال
طوورکلی اسومهاده سوط      اینجوا بوه   دنبال اطالعا  یا یادگیری ه مند. الضوی انضیزشوی در  به

ایون   این مدل م اطبان بور محمووای رسوانه ارتبواطی ت کیود دارنود.       دهد. باالتری را نشان می
هایی اسوت کوه نیازهوای خاصوش را بورآورده کنود و بوا سواخمار          م اطب  عال به دنبال پیاس

ورد ا وراد،  خواهنود در مو   انضیزشی سرگرمی و مداومت در اسمهاده، در تقابل است. آنها موی 
کوار   های بین  ردی به صور  ابزاری آنها را در تعامل ها، حوادث و وقایع بیاموزند و به مکان
 . (41-51: 1113)رابین،  ببرند

تور گهموه در موورد عودس      ها و قرینوۀ پویش   با توته به محموای اعیف تاری ی این سریال
بورای م اطوب نوو  اول    هوا بیشومر    تووان گهوت ایون سوریال     دریا ت دیون از تلویزیوون، موی   

گیرند  با  رض وتود م اطب  های سرگرمی قرار می اند و در زمرۀ  یلم و سریال شده ساخمه
 گریوزی بووده اسوت    ها نمیجوۀ ناخواسومۀ آن تورویج ناخواسومۀ دیون      نو  دوس برای این سریال

زهای ها به خج قرم ها و ورود این سریال زایی در نمیجه، ح اسیت (.74-75: 1311)راودراد، 
توان در قالب ایون سوناریوها    را می است. برآیندهای این م ائل تر مراتب تدی امنیت ملی به
 ترسیم کرد.

 
 بندی و سناریوهای تحلیلی جمع

بنودی پوژوهش حااور، عراوه      عنووان پایوان   در این مقاس، سناریوهای چهارگانه محمال را به
 کنیم. می

 سناریو اول

تایضاه هژموون دسوت یابنود و اگرچوه      توانند به مذهبی می و های تلویزیونی تاری ی مجاوعه
هوای چندگانوه از رخودادهای     دلیول وتوود برداشوت    هوا بوه   م اطب اهل سنت این مجاوعوه 
ترین اقداس ن بت به دست بردن بوه   ها خشنود نی مند، در ساده تاری ی از ناایش این مجاوعه

ناوایش    چیز با سیاه شدن صهحه  هناایند و ها کنمرل تلویزیون و خاموش کردن آن اقداس می
هوا و محمووای    معنوای حوذ، دیضور شوبکه     پذیرد. ولی خاموش شودن تلویزیوون بوه    پایان می



  
 
 

 
 

039 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

رمزگشایی اهل سنت 
 های ...از سریال

اش عدس دریا وت محمووای دیضوری اسوت      که نمیجه« سازی محروس»این یعنی خود  آنهاست 
 شود. بنابراین، باید: که برای اتمااع ازی و بنا به مصال  نظاس عراه می

رأی بووا  هووای تلویزیووونی، طوور، دیضوور، یعنووی عامووۀ هووم   یوون مجاوعووهمحموووای ا  -
تویی گهماری و کنشوی در   ها را تحریک نکرده و به مقابله های مثبت این مجاوعه ش صیت

 ندارد. ب مر تامعه وا
های تلویزیونی به دایرۀ اعمقوادا  خواص و ح واس م اطوب      گیری مجاوعه تهت  -

 ود.اش وارد نش اهل سنت و خج قرمزهای ویژه

هووای تلویزیووونی توسووج   اوودتریانی در مقابوول ایوون تریووان گهماووانی مجاوعووه     -
مذهب با اهل سنت ایران شکل نضر موه و عامول بیرونوی بور تشونجا  درونوی        کشورهای هم

 دهد  هاچون ساخت سریال عار یا ح نین(. نیهزاید )که غالباً رخ می
 سناریو دوم

 و تعودیل، تولیود و عراوۀ محمووا      ضاه تورح مذهبی در تای و های تلویزیونی تاری ی مجاوعه
خشونود  ها  مجاوعهاز محموای این های تلویزیونی،  مجاوعهم اطب اهل سنت این  کنند. می

ایوون  شووده بووه حوودی نی ووت کووه تلویزیووون را خوواموش کنوود. نی ووت لوویکن محموووای عراووه
ون از آسومانۀ  شوند یا چ کننده نضری مه می عنوان روایمی سرگرس یا بههای تلویزیونی  مجاوعه

شووند  منمهوا    روند، باز هم باعث دست بردن به کنمرل تلویزیون می تحال م اطب  راتر می
در ابمدای امور   شود. کند عوض می را پ ش می های تلویزیونی مجاوعهای که  این بار شبکه

داده  مد  این یعنی از دست ر من زمان بورای  رسومنده، چوون م واطبی را از دسوت      و کوتاه
ولی در بلندمود  و در صوور  تکورار، باعوث از دسوت ر ومن یوک شوبکه از میوان          است، 
 شود. های م اطب می گزینه

 سناریو سوم

انضیزاننود.   تویی م اطب اهول سونت را برموی    مذهبی مقابله و های تلویزیونی تاری ی مجاوعه
اشوای  کند، یعنی بوه تا  را دریا ت می های تلویزیونی مجاوعهدر این مقاس، م اطب محموای 

شوده و بورای عراوۀ     نشیند، منمها برای رمزگشایی بوا نیموی از پویش تعیوین     می ها مجاوعهاین 
 هاست:  رض این رخداد مبمنی بر این پیش محموای بدیل.

از میوان ن بضوانی خواهنود بوود کوه      هوای تلویزیوونی    مجاوعوه م اطب اهل سنت این  -
 زمینۀ تقابل هم ه مند. ت و دارای پیشمذهبی آنها از سط  عامه باالتر اس و های تاری ی آگاهی
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عراوووه و منجووور بوووه هوووای تلویزیوووونی  مجاوعوووهمحمواهوووای بووودیل از محمووووای  -
 تویانه خواهند شد. هایی مقابله چندصدایی

خطابوۀ   های اتمااعی در سط  خواموش و اسومهاده از میوز    اسمهاده از اینمرنت و شبکه -
هوای   طوور خواص برخوی سوریال     بوه )هوای رسوانه ملوی     م اتد و نشر در سط  روشون بودیل  

 ب شد. ها به او خشنودی ن بی می خواهند شد و اسمهاده از این بدیل مذهبی( و تاری ی

 سناریو چهارم

 های م اطب در گ مرۀ ملی  رض مذهبی با قبول تااس پیش و های تلویزیونی تاری ی مجاوعه
هوای    صویت الضوهوای هنوری و ش  کنود کوه م اطوب     موی  ای تولید و عراوۀ محمووا   گونه به

هوای   بینود کوه بوا  رهنوگ و ارزش     ای موی  گونوه  اش را به های تلویزیونی موردعالقه مجاوعه
تحقوق   شوود.  اش را موتب موی  ها خشنودی اش ها و است و اسمهاده از این مجاوعه درونی

 هاست:  رض سازی این پیش این  رض منوط به  راهم
 1تاری ی. و های تلویزیونی مذهبی یابی تاری ی و محموایی در مجاوعه ت کید بر تشابه -
 انضیزند. را برمی  مذهبی واگرا که ح اسیت م اطب و های تاری ی پرهیز از ناایش سریال -
 

 ها پیشنهاد

در صور  وقو  هرکداس از سه سناریوی ن  ت، نمیجۀ امر از دست دادن م اطوب و زموان   
ف کنشی در امر اتمااعی وتود آمدن این اندیشه، در انمهای یک طی به .برای  رسمنده است

در سور دیضور طیوف، باعوث      ،(منجر بوه دل وردی از رأی دادن و عودس مشوارکت )آگاهانوه     
تهواوتی بوه هور امور اتماواعی       مذهبی و تشنج و در وسج طیف، موتب بوی  و تحرکا  قومی

شود. تااس این رخدادها با قبول اصل مرت  بوودن قوانون اساسوی، معوارض بوا مصولحت        می
رو عطوف بوه سوناریوی چهوارس، پیشونهادهای گریوز از        ن شرعی است. ازاینعاومی و موازی

 شود: بدین شرح عراه می 3تا  1رخداد سناریوهای 
توای   موذهبی بوه   و هوای تواری ی   کوردن آن در سوریال   ت کید بر هویت ملی و برت مه -

 رویکرد شیعی صر،.
توا ق شیعه های تاری ی مورد  ها و دوره های تلویزیونی از ش صیت ناایش مجاوعه -
 و سنی.

                                                                                                                                        
 . هرچن. رزینش روی.ادهای خاص از تاریخ برای تولی. و عرضۀ محتوا باعث انفصا  تاریخی یا ابهام خواه. ش..1
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هوای تلویزیوونی    توای مجاوعوه   های تلویزیوونی دینوی بوه    ساخت و ناایش مجاوعه -
 مذهبی. و تاری ی

ی، یعنوی پرهیوز از نهورین و دعاهوایی کوه      سواز  برناموه اصوول اخالقوی در   پایبندی به  -
 کند، و نهی هرگونه تحریهی در اسالس. دار می اح اسا  دیضران را خدشه
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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. 

                                                                                                                                        
1 Assistant Professor, Department of  Media Management, IRIBU, (Corresonding 

Author); bhosseini@iribu.ac.ir 

2 M.A. Candidate in Communication Sciences, IRIBU; mr.mokhtarjafari@gmail.com 



   
 
 
 

 

18 
IJCR 

 

Vol. 9 

No. 3 

Autumn 2016 

Bibliography 

'Abd Al-Hamid “Moxtārnameh” rā harām e'lām kard! Ši'eh online. (1389/10/05 [26-

12-2010]). Retrieved from: http://www.shia-online.ir 

Abu Al-qāsemi, M. J. (1382 [2003 A.D]). Āsib šenāsi-e farhangi-e enqelāb-e eslāmi. 

Andišeh-ye enqelāb-e eslāmi, 7-8, 131-162. 

Abu Dawood, S. (2007). Sunan Abu Dawood, (Vol. 4). Beirut: Al-Maktabat-ol 

asriah. 

'Alawi al-'Umari, N. (1380 [2001 A.D]). Al-Majdi fi ansāb al-tālibiyyin. Qom: 

Ayatollāh Marashi Najafi library. 

Al-Balādhurī, ʾA. (1996). Ansab al-Ashraf  “Lineage of the Nobles”, (Vol. 2). 

Beirut: Dār al-fekr al-arabi. 

Al-Hākim Nishāpuri, M. (2002). Al-Mustadrak 'alaa al-sahihain (Vol. 1). Beirut: 

Dār al-kotob al-ilmiyah. 
Al-Nasā'i, A. (1984). fazāil-e-sahābah. Beirut: Dar al-kotob al-ilmiyah. 

Al-Shāfi‘i, M. (2001). Al-Umm (Vol. 2). (Edited by: Ra'fat Fawzi  A.). Alexandria: 

Dār al-wafā. 

Amini, H. (1389 [2010 A.D]). Moxtār nāmeh; tohini beh sahābeh-ye payāmbar-e 

eslām. (1389/10/09 [30-12-2010]). Retrieved from: 

http://www.radiofarda.com/articleprintview/2263323.html 

Anjoman-e Āyandeh negari-e Irān. (1389 [2010 A.D]). Raveš-e senāriu dar yek 

negāh; āmuzeš-e āyandeh pažuhi. Māhnāmeh-ye Anjoman-e Āyandeh negari-e 

Irān, 2, 12. 

Āšnā, H. (2015). Az menbar tā televiziun. (24-08-2015). Retrieved from: 

http://ashna3131.persianblog.ir   

Athari, S. H., & Zamāni, S. (1392 [2013 A.D]). Tahlil-e enteqādi-e goftemān-e 

sodur-e enqelāb-e Emām Xomeyni (1357-60). Motāle'āt-e enqelāb-e eslāmi, 

9(34), 181-200. 

Bāhonar, N. (1386 [2007 A.D]). Resāneh va din  az resāneh hā-ye sonati-e eslāmi tā 

televiziun. Tehrān: Markaz-e Tahqiqāt-e Sedā va Simā-ye Jomhuri-e Eslāmi-e 

Irān. 

Bāhonar, N., & Ja'fari Keyzoqān, T. (1389 [2010 A.D]). Televiziun va ta'sirāt-e 

Kāšti-e ān bar huviat-e farhangi-e Irāniān. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 3(12), 

131-156. 

Bargozāri-e marāsem-e tajlil az 'avāmel-e seryāl-e “Moxtārnāmeh”. Jāme'eh-ye 

Xabari Tahlili-e Alef. (1390/02/28 [18-05-2011]). Retrieved from: http://alef.ir 

Basiri, M. (1381 [2002 A.D]) Safari bi saranjām. Payām-e zan, 122. 

Biāzār Širāzi. 'A. (1354 [1975 A.D]). Eslām āyin-e hambastegi. Tehran: Be'sat 

Damāmini, B. (2008). Masābih o al-jāme’ va huva šarh al-jāme', al-Ṣaḥīḥ Imām al-

Bukhārī (Vol. 8). (Edited by: Tāleb, N.). Qatar: Awqāf al-qatariah. 

Dāneš, S. A. (1390 [2011 A.D]). So'āli keh “Moxtārnāmeh” hič gāh beh anān pāsox 

nadād. Sinamā xabar. (1390/05/10 [01-08-2011]). Retrieved from: 

http://www.cinemakhabar.ir 

Dārābi, 'A. (1389 [2010 A.D]). Resāneh-ye meli va bāyesteh hā-ye dini. Bonyād-e 

De'bel Xazāyi. (1389/05/01 [23-07-2010]). Retrieved from: http://deabel.org 

http://www.shia-online.ir/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_Abi_Dawood
https://en.wikipedia.org/wiki/Ansab_al-Ashraf
https://www.amazon.co.uk/Fazail-Sahaba-x641-x636-x627/dp/B01CTUS3DY
http://www.radiofarda.com/articleprintview/2263323.html
http://www.cinemakhabar.ir/


  
 
 
 

 
 

19 IJCR 

Abstract 

Farrington, Ted; Crews, Christian; & Green; Lee (2013). Exploring the Future 

through Scenarios. Research-Technology Management, September/ October, 57-

59. 

Fayāz, E. (1389 [2010 A.D]). Din beh ravāyat-e televiziun. (1389/09/27 [18-12-

2010]). Retrieved from: http://www.ebrahimfayyaz.ir/. 

Fekri Eršād, M. (1390 [2011 A.D]). Šaxsiat hā-ye manfi-e “ Moxtārnāmeh” por 

rang va 'amiq hastand. (1390/02/10 [03-04-2011]). Retrieved from: 

http://www.simafilm.ir. 

Firuzi, M. 'A. (1388 [2009 A.D]). Čāleš hā va bohrān hā-ye amniat-e meli-e 

Jomhuri-e Eslāmi-e Irān. Hosun, 19, 70-84. 

Gozāreši az seriāl-e Emām 'Ali (1375 [1996 A.D]). Majaleh-ye Soruš, 802, 34. 

Habib Alah, H. (1384 [2005 A.D]). Tarh-e tagrib va moškelāt-e āgāhi-e dini-e 

qerā'ati dar manteq-e taqrib va guneh hā-ye farhang-e dini. Andišeh-ye taqrib, 2, 

39-74. 

Habibi Rād, S. (1392 [2013 A.D]). Gozareš-e xabari. (1392/09/26 [17-12-2013]). 

Retrieved from: http://www.mehrnews.com. 

Hāji Zādeh, S. (1386 [2007 A.D]). Ᾱsib šenāsi-e enqelāb-e eslāmi; čāleš hā-ye 

goftemān-e vahdat dar enqelāb-e eslāmi (1) (durān-e esteqrār va tasbit-e nezām-e 

Jomhuri-e Eslāmi). Panzdah-e xordād, 14, 33-78. 

Hall, S. (1973). Encoding and Decoding in Television Discourse. London: 

Hutchinson. 

Hātami, M. R. (1384 [2005 A.D]). Barresi va naqd-e mabāni-e mašru'iat-e hokumat 

az didgāh-e ahl-e sonat. Dāneš-e siāsi, 1, 67-102. 

Hormat-e azvāj-e motaharāt, hormat-e Rasul (Sali alah 'alayh va āleh va salam) ast. 

Soni niuz. (1389/06/19 [10-09-2010]). Retrieved from: http://sunnionline.us 

Hoseyni Esfid Vājāni, S. B. (1391 [2012 A.D]). Hoquq-e moxātab dar barābar-e 

resāneh hā-ye jam'i. Tehrān: Dāešgāh-e Emām Sādeq. 

Hoseyni Qazvini, S. M. (1385 [2006 A.D]). Naqdi bar seryāl-e “Mosāfer-e Rey”. 

Mu'aseseh-ye tahqiqāti-e Hazrat-e Vali-e 'Asr. (1385/03/20 [10-06-2006]). 

Retrieved from: http://www.valiasr-aj.com 

Ibn Anas, M. (1985). Al-Muwatta (Edited by: Abd al-Baqi, M. F.). Beirut: Dār o 

ehyā'-e al-torās al-arabi. 

Ibn Hanbal, A. (2008). Musnad of Emām Ahmad ibn Hanbal, (Vol. 5), (Edited by: 

ʻAbd al-Karīm, A. M.). Jeddah: Dār al-menhāj. 

Ibn Majah, A. (1996). Sunnan al-Arba’ah, (Edited by: Al-Albāni). Al Riyādh: Al-

Ma’ārif book store for Publishing and distribution. 

Ja'fari, M. S. (1389 [2010 A.D]). Moxtār, montaqem-e xun-e Hoseyn nist. Majale-ye 

Amān, 28, 36-38. 

Kahane, A. (2012). Transformative Scenario Planning: Working Together to 

Change the Future. California: Berrett-Koehler. 

Lindgren, Mats; Bandhold, Hans.(2003). Scenario Planning, The link between 

Future and Strategy. New York: Palgrave Macmillan Ltd. 

Mahdi Zādeh, S. M. (1392 [2013 A.D]). Nazarieh hā-ye resāneh, andišeh hā-ye 

rāyej va didgāh hā-ye enteqādi. (3
rd

 ed.). Tehrān: Hamšahri. 

Majlesi, A. M. B. (1983). Behār al-anvār. Beyrut: Mu'aseseh-ye al-wafā. 

http://www.ebrahimfayyaz.ir/
http://www.simafilm.ir/
http://sunnionline.us/
http://www.valiasr-aj.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Muwatta_Imam_Malik


   
 
 
 

 

20 
IJCR 

 

Vol. 9 

No. 3 

Autumn 2016 

Mazāheri, M. M.(1389 [2010 A.D]). Emām Xomeyni va goftemān-e enqelāb-e 

eslāmi. Matin, 47, 117-130. 

McQuail, Denis (2008). Uses and Gratifications Approach. in L. L. Holtz-Bacha 

(ed.). Encyclopedia of Political Communication, (Vol. 2,). London: SAGE, 

pp.800-804. 

Montazer Qā'em, M., & Mo'tamedi, B. (1389 [2010 A.D]). Zavābet-e šafāf va 

gheyr-e šafāf dar tulid-e barnāmeh hā-ye dini-e televiziun-e Irān. Tahqiqāt-e 

farhangi-e Irān, 3(12), 23-58. 

Motahari, M. (1373 [1994 A.D]). Sireh-ye a'emeh-ye athār. (1
st
 vol.). Qom: Sadrā. 

Nightingale, V. (2011). The Handbook of Media Audiences. London: Blackwell. 

Pāsox-e Ᾱyat Alāh Makārem beh “Moxtārnāmeh”. Jām-e Jam. (1389/10/16 [06-01-

2011]). Retrieved from: http://www3.jamejamonline.ir 

Pillai, P. (1992). Rereading Stuart Hall’s Encoding/ Decoding Model. 

Communication Theory, August, 221-233. 

Porožeh-ye tārixi-e seryāl-e “Moxtārnāmeh” (1387 [2008 A.D]). Xeymeh, 46, 22-24. 

Pur Rahmān Barandaq, M. (1388 [2009 A.D]). Amniat-e meli va aqaliat hā-ye qumi 

va dini dar Jomhuri-e Eslāmi-e Irān. Hosun, 19, 205-222. 

Qaradawi, Y. (1390 [2011 A.D]). Goftemān-e dini dar 'asr-e ertebātāt (Persian 

translation of the religious discourse in communication era ). translated by: 

Mortazavi, A. Tehrān: Ehsān.  

Rāhbord hā va rāhkār hā-ye erteqā-ye fa'āliat hā-ye Sāzmān-e Sedā va Simā-ye 

Jomhuri-e Eslāmi-e Irān. Šorā-ye 'Ᾱli-e Enqelāb-e Farhangi. (1384/07/12 [04-

10-2005]). Retrieved from: http://www.sccr.ir 

Ranjbar, M. (1379 [2000 A.D]). Goftemān hā-ye amniat-e meli dar Jomhuri-e 

Eslāmi-e Irān. 'Olum-e siāsi (Dānešgāh-e Bāqer Al-'Olum), 9,  64-91. 

Rāvad Rād, A. (1388 [2009 A.D]). Naqš-e barnāmeh hā-ye dini va gheyr-e dini-e 

televiziun dar afzāyeš yā kāheš-e dindāri. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 2(6), 4-77. 

Reinhard, CarrieLynn D.; Dervin, Brenda (2009). Media Uses and Gratifications. in 

W. Eadie. 21st Century Communication: a Reference Handbook. Los Angeles: 

SAGE. pp.506-514. 

Rubin, A. M. (1983). Television uses and Gratifications: the Interactions of Viewing 

Patterns and Motivations. Broadcasting, 27 (1), 37-51. 

Šabestari Jabār Luyi, B. (1381 [2002 A.D]). Darāmadi bar naqš-e gosal hā-ye matn-

e farhangi-e kešvar dar taz'if-e eqtedār-e meli va rāh hā-ye tarmim-e ān. 

Motāle'āt-e defā'i-e esterātežik, 11-12, 47-54. 

Šākeri, S. R. (1381 [2002 A.D]). Mabāni-e eslāmi-e amniat-e meli-e Jomhuri-e 

Eslāmi-e Irān (az manzar-e Qānun-e Asāsi). Motāle'āt-e rāhbordi, 15, 93-108. 

Samimi, S. R. (1386 [2007 A.D]). Āsib šenāsi-e taqrib-e mazāheb-e eslāmi. Kusar, 

3(4), 187-224. 

Serial Imam 'Ali (1375/08/29 [19-11-1996]). Ruznāmeh-ye Irān. 1865, 10. 

Shaykh Shoronbalāli Al-Hanafi, H. (2004). Marāqi al-falāh bi imdād al-fattāh sharh 

nur al-idāh wa najat al-arwāh, taqrirāt & hāshiyah on nur al-idāh by Allama 

Tahtawi. (Edited by: Bin Uwaydah, A.A.S.). Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah. 

Shaykh Tusi, A. (1993). al-Amili. Qom: Dār al-thaqāfah. 

Tirmidhi, M. (1956). Sunan at-Tirmidhi, (Vol. 5). (Edited by: Šāker, A., ‘Abdul 

http://www1.jamejamonline.ir/
http://kitaabun.com/shopping3/advanced_search_result.php?keywords=Shurun&search_in_description=1&x=0&y=0
http://kitaabun.com/shopping3/advanced_search_result.php?keywords=dar+Kotob+ilmi&search_in_description=1&x=0&y=0
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaikh_al-Hur_al-Aamili


  
 
 
 

 
 

21 IJCR 

Abstract 

Bāqi, M.F., & Awad, I. A.). Cāiro: Mostafā al-halabi press. 

Wright, George; Cairns, George (2011). Scenario Thinking:Practical Approaches to 

the Future. New York: Palgrave Macmillan. 

Wulf, Torsten; Meißner, Philip; Stubner, Stephan (2010). A Scenario-based 

Approach to Strategic Planning – Integrating Planning and Process Perspective 

of Strategy. Leipzig: Leipzig Graduate School of Management. 

Xāmeneh-i, S. 'A. (1377 [1999 A.D]). E'terāf-e 'Abd Alah ben 'Orvah ben Zobeyr 

beh maqām-e Emām 'Ali. Pāygāh-e Etelā' resāni-e Daftar-e Hefz va Našr-e Ᾱsār-

e Hazrat-e Ᾱyat Alāh Al-'Ozmi(ā) Seyed 'Ali Xāmeneh-i. (1377/10/18 [08-01-

1999]). Retrieved from: http://khamenei.ir. 

 

http://khamenei.ir/

