بررسي نمادها و آيين هاي مشروعيت بخش در برنامه هاي صدا و
سيما با تاکيد بر مناسک مذهبي
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دکتر مجتبي مقصودي
جعفر علي پور

**

چکيده

نمادها ،اسطوره ها و آيين ها ،نظامهايي از ارزشها هستند که اگر از سرون نظرا
سياسي بعنوان ابزارهايي بر ان اممراق رردرا يرا کنتر ق و يرا ب رر ارن نظر و
همبستگي و يکپارچگي اجتمامي مورد استفاده ر ار گي ند ،مري وواننرد مرام ن
خوبي ب ان اين منظور باشند؛ چ ا که در باورها و امتقاداا م د جان دارند.
در اين مقاله سعي مي شود به اين پ سش پاسخ دهي کره نمادهرا و آيرين هران
مورد استفاده در ب نامه هان صدا و سيما چگونه موجب افزايش مش وميت نظا
سياسي ماک مي شود ؟
پژوهش م بوط به ايرن مقالره ووصريفي اسرت و مطالعراا نظر ن م بروط بره «
مش وميت » و « نماد و آيين » ودوين شده است.
* دانشيار و مضو هيأا ملمي دانشکده ملو سياسي ،دانشگاه آزاد اس مي ،وامرد وهر ان م کرزن ،گر وه ملرو
سياسي ،وه ان ،اي ان
** دانش آموخته کارشناسي ارشد ملو سياسي دانشگاه آزاد اس مي ،وامد وه ان م کزن
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نتايج اين وحقيق نشان دادند که رسانه ملي با استفاده از ابزارهايي نظي نمادهرا و
آيين هان مورد ربوق جامعره سرعي دارد کره مالمر عا و مامرد عا موجبراا افرزايش
مش وميت نظا را ف اه آورده و اوصاق م د به نظا و نيز رهب ان نظا به م د
را محک و ک ده و نقش ممده ان در ايجاد زمينه ب ان پذي ش ارتدار مکومرت
نزد م د داشته است.

واژگان کلیدي :مشروعیت ،آيین ،نماد ،تاسوعا و عاشورا ،نماز جمعه
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مقدمه
مکومتها کمت مي ووانند با اسرتفاده از زور و ارمراو و وهديرد ،خرود را بر مر د
وحميل ک ده و بقايشان را طوالني و کنند ،بناب اين بدنباق ابزارهايي هستند که با استفاده
از آنها بتوانند سياستها و ف امين خود را برا مقاومرت کمتر ن ااممراق نماينرد و پرذي ش
ممومي را بدنباق داشته باشد.
در اي ان نيز در ج يان انق و اس مي و در سالهان بعد از آن ومامي انواع و اشرکاق
آيين هان اس مي وبويژه شيعي به کار گ فته شده و بسيارن از انواع نمادها که متعلق به
دوران ربل از انق و « طاغوا » بود يا به کلي از بين رفتره و يرا بکرارگي ن آن بسريار
کم نگ شده و يا انواع بسيارن از نمادهان جديد پا گ فته و رشد کر ده و در دق مر د
جا باز ک ده است.
بکارگي ن اين نمادها و آيين ها از سون نظا اس مي سبب شده است وا اوالع مر د
به سون هدفهان انق و اس مي بسيج و ثانياع دستگاه مکومتي وماميت ردرا را کسب
و مفظ کند و به سطوح و ابعاد مختلف مياا اجتمامي بسط دهد و موجبراا افرزايش
مش وميت خويش را ف اه سازد .در اين مالت بايد پ سيد که صدا و سريما يرا رسرانه
ملي چگونه مي وواند با استفاده از اين آيين ها و نمادها به افرزايش مشر وميت بخشري
نظا کمک کند؟
در مص کنوني و در دنيان پيچيده ن اروباطاا ام وزن ،رسانه ها نقش مظيمري در
وحقق اهداف يک مکومت دارند .بخصوص اينکه چنانچه اين ابرزار مسرتقيماع دردسرت
صامبان ردرا و متولّيان مکومت باشد ،در راستان اهداف مکومت م کت مي کند و
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بعنوان ابزارن ب ان گست ش ردرا ،کسب مش وميت و ايجاد رمب و ومشت در ميان
مخالفان و گست ش مه باني و مطوفت در ميان موافقان خود به کار مي رود.
به دنباق دگ گوني در ساختار مکومرت اير ان در سراق  ،7531ايرن دگ گروني در
موزه هان مختلف ه پديد آمده و رسالت اين موزه ها ه در مواردن وغيي يافت که
يکي از آنها معطوف به کارک د و رسالت راديو ر ولويزيون گذشرته و صردا و سريما يرا
رسانه ملي اکنون بود که به دليل ساختار مکومتي خود بعنروان ابرزارن بر ان گسرت ش
اهداف انق و و وحقق آرمانهان آن ممل ک ده و همواره مورد ووجه رهب ان انقر و و
م د بوده و موجب پيوند ه چه بيشت اين دو به ه گ ديد.
استفاده از آيين هان مورد م ره ن م د و نمادها و اسطوره هان مورد پذي ش آنها
در ب نامه هان رسانه ن ملي يکي از راههان نزديکي م د و م ره مندن آنهرا بره نظرا
اس مي است.

بررسي نظري
1ـ مشروعیت
از مقايد بنياني اف طون يکي اين است که مدالت جزئري از فضرائل انسراني اسرت.
آروه ( )ARETEکه آن را «فضيلت» و جمه ک ده اند ولي شايد و جمه بهتر ش «ملرو»
باشد مبارا از خصيصه يا صفتي است که به دارنده اش استحقاق ايرن را کره «خروو»
ناميده شود مي بخشد( .طاه ن)9 ،7515 ،
خوو ناميده شدن يعني پذي فته شدن از جانب ط ف مقابل ،ماق اين طر ف مقابرل
امضان خانواده در مقابل پدر يا س پ ست خانواده باشد يا م د يرک کشرور در مقابرل
نظا و سيست ماک ب آنها .به ه ماق دادن اين صفت يا مق کره «ورو خروبي» نرومي
«پسنديدگي رفتار» را به دنباق دارد که همان «مش وميت رفتار» است و ديگ مري وروان
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در مقابل امماق ردرا و زور با چنين ش ايطي وسلي شد.
ام وزه در نتيجه ن رشد ف هنگي و آگاهي و ومدن و دانش ابناء بش  ،کمت مري وروان در
روابط سياسي از زور و اجبار و وهديد استفاده ک د و يا اسرتفاده از آن بره مردارل رسريده و
مفهو مش وميت در نظ يه هان سياسي جديد جايگاه مهمي يافتره و بر ان کنتر ق و اممراق
ردرا از روشهان غي اجبارگ  ،نظي نفوذ ،و غيب ،رهب ن ،افکار ممومي و مانند آنهرا بهر ه
مي ب ند و از اين ط يق سعي در مش وميت بخشي به ردراا خود دارند.
اما مشروعیت چیست ؟
مش وميت پاسخي به اين پ سش است کره بره چره دليرل مرده ان از انسرانها مرق
ف مان وايي دارند و ديگ ان وظيفه ن اطامت( .في مي)17 ،7511 ،
مش وميت م ي کننده و ولطيف کننده ن ردرا و ماکميت است .به اين معنرا کره
مک سياست را به رامتي و بدون مانع پذي فتني مي کند.
مشهورو ين بحث درباره ن مش وميت را بايد در آثرار مراکو وبر جامعره شرنا
آلماني يافت .وب مفهو مش وميت را بصورا مفهومي ما بيان مي کند ،به مقيده ن او
مش وميت ب «باور» مبتني است و از م د اطامت مي طلبد ،رردرا فقرط ورتري مروث
است که مش وع بوده باشد( .مال )703 ،7515 ،
با اين وعبي  ،نظامهايي که داران مش وميت هستند در مقابل نظامهايي که مشر وميت
ندارند از ردروي باالو در جهت اج ان دستورها و جلوگي ن از ه ج و م ج و شورشها
و مصيانها ب خوردار هستند.
ماکو وب در سخن اني اش در خصروص (سياسرت بره مبابره نرومي م فره) وادار
ميشود اين سواق جهت دار را مط ح کند« :چه ورت و چ ا م د اطامت مي کننرد؟» و
خود به ش ح بعضي از پاسخ هان آن مي پ دازد:
 ...زنجي ه ن ملّي ان که از ف مان به وارعيت مملي اطامت کشيده مي شرود ممکرن
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است کام ع متغي باشد .به لحاظ روان شناسي ممکن اسرت وراثي ف مرانب دارن از ط يرق
همدلي يا از ط يق و غيب يا بحث مق ني از ط يق و کيبي از اين سه نروع اصرل وراثي
شخص ب ديگ ن ماصل مي شود( .پارکين ،ماکو وب )771 ،
از نظ وب سه نوع ف اگي اطامت در اينجا مع في مي شود؛ همدلي ،الها و پرذي ش
بحث مق ني .همه ن مکومتها مي کوشند نشان دهند که ارداماوشان مش وع و بنراب اين
ب م د الزامي است .رهب نظامي ه که کودوا مري کنرد و رردرا را ربضره مري نمايرد
ميکوشد رابليت ووجيه يا درستي اخ ق ممل خود را نشان دهد.
وب آگاه بود که واريخ نظا سياسي دريقاع ش ح دق بستگي هايي نيست که زي دستان
به اربابان خود نشان مي دهند .به اين معنا که مکومتها نمي وواننرد برا زور ونهرا براري
بمانند بلکه درجه ان از ممايت اخ ري از پايين ب ان بقان دراز مدا ه نظا ارتدارن
ض ورن است.
در وارع او مي گويد که « امماق مرداو هر سرلطه ان » ...همرواره مسرتلز نرومي
دمون ثم بخش مش وميت است ...اين دماون مش وميت ب سه نروع کلري انرد (منرابع
مش وميت از ديدگاه ماکو وب ) :سنتي ،کاريزمايي و رانون مق يي.
وب اينها را «سه ووجيه دروني» يا «مش وع سازن هان اصل سرلطه» مري دانرد .سرلطه
سنتي ب ووسل به وقد

آداو و سنن بسيار کهن وکيه دارد .اين آن نوع سرلطه ان اسرت

که رييو خانواده ،ريش سفيدان ربيله و امباق آنها امماق مي کنند .سلطه ن کاريزمرايي بر
کشش شخصيتي ره مان ،کسي که ب خوردار از موهبت الهري اسرت وکيره دارد .پيرامب ان،
رديسان و رهب ان انق بي مباق هان متعارف آنند .سلطه ن رانوني ر مق ني بر ووسرل بره
درستي روامد و مق راا رسماع مصوو متکي است(.پارکين ،ماکو وب )709 ،
مفهو مش وميت در نظ يه ن جديد سياسي جايگاه مهمي پيدا ک د .اگ چه ريشره هران
اين مفهو را در نوشته ن اف طون مي ووان ديد کره انديشره ن مردق را در کتراو جمهرور
خود به ص امت ووضيح داد .اما متفک ان جديد سياسي آن را به طور منظ بيان ک ده اند.
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در ه ماق دولتها همواره در و شند وا اررداماا و سياسرتهان خرود را در پوششري
زيبا و مورد پسند ارائه نمايند و از ه سه منابع مش وميت به ه ب دارن کننرد و ان بسرا
به دنباق منابع جديد کسب مش وميت باشند وا ه چره بيشرت دوا بياورنرد .و در ايرن
ميان بخصوص در جوامع سنتي و بدنباق آيين ها ،مذاهب ،سرنتها و آنچره مرورد اربراق
ممومي م د است هستند وا پذي ش سياستهان آنها از سون م د با سهولت انجا گي د
و اين پذي ش موجب افزايش ارتدار و مش وميت آنها مي شود.

 2ـ نمادها
شايد همه کساني که به جستجويند وا بدانند از کجا آمده اند ،چ ا آمده اند و به کجرا
خواهند رفت غ درک معاني پنهان ه چيز را به دق دارند و نيک مي دانند هري شري ي
و هي وارعه ان اوفاري و بدونِ زمينه ن معنايي ،هست نشده (شواليه)6 ،7511 ،
ميل به دانستن معناها و مفاهي و کارب د صحيح کلماا ،وصاوي  ،اصواا ،بوها ،طع هرا،
م کاا و اشياء و ميزان واثي گذارن اين مفاهي در زندگي ،سبب شد ورا انسران همرواره بره
دنباق درک آنها و ب رسي ميزان اث گذارن آنها در زندگي و جامعه خود و به ه بر دارن هران
گوناگون از آنها باشد .به نظ مي رسد ما در ميان موجوداا ،گونه ان هستي کره بره شردا
ميل به معنا سازن داري و معنا ه از ط يق ووليد و وفسي «نشانه ها» بوجرود مري آيرد .ايرن
نشانه هان معني دار ه يک مي ووانند به نمادن ب ان انتقاق پيا ها و اط ماا وبرديل شروند
که در طوق زمان به صورا ر اردادن در ميان اجتماع کار ويژه هان خراص خرود را انجرا
مي دهند .البته نمادها هميشه ب ان انتقاق اط ماا به کار نمي روند.
ش ايد رابل ربوق و ين نماينده ن نمادهران خرالص را بتروان در نشرانه گ ايري اديران اوليره
جستجو ک د؛ در يک دين اوليه اَمماق مذهبي ممکن است دور يک گاو ن  ،يرک کروه يرا يرک
آوش مقد

انجا پذي د .بدون آنکه هيچگونه وع يف روشني وجود داشرته باشرد کره بگويرد

چه چيزن آن امتبارن را که رابل امسا

است به اين مصراديق مري دهرد( .السرتون،7510 ،
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)99
ه يک از ما در طوق روز و شب ،چه آگاه و چره ناآگراه در گفترار ،در رفترار و در
روياهان خود از نماد استفاده مي کني  .نمادها ،خواسته هان ما را بره صرورا ملمرو
در مي آورند ،در ج يان يک ماج ا وهييج مران مري کننرد ،بره مرنش و رفتارمران شرکل
ميدهند و موجب موفقيت يا شکستمان مي شوند.
ژان شواليه در کتاو ف هنگ نمادها که با همکارن آلن گ بر ان و گ وهري ديگر از
انديشمندان به نگارش درآورد به ووضريح و وشر يح بسريارن از نمادهرا پ داختره و در
وع يف نماد مي نويسد:
نماد اساساع با م مت ف ق مي کند .م مت يک ر ارداد اختيارن اسرت کره داق و مردلوق
(مين و ذهن) نسبت به ه بيگانه اند .در مرالي کره نمراد از همگروني داق و مردلوق پريش
انگاشته ان دارد و آن را مبنان يک پويايي سازمان دهنده مي داند( .شواليه)11 ،7511 ،
«ر ارداد» واژه ان است که در اکب وع يفهايي که از ط ف انديشمندانِ انسان شناسي،
جامعه شناسي و زبران شناسري از نمراد گ ديرده وجرود دارد .چرارلز سرندر

پير

فيلسوف رشته ن مطالعاوي ،نماد را به منوان يک م مت وع يف مي کند که به مصرداقِ
خود ص ف عا به دليل داشتن ويژگيهان خرودش داللرت مري کنرد ورا بره کمرک اروبراطي
وصادفي يا «ر اردادن» و معتقد بود که مي ووان نماد را به منوان نشانه ان کره بره دليرل
شباهتي که با مصداق خود دارد و ب آن داللت دارد وع ف کر د .ون معتقرد اسرت کره
نمونه ن رنگ ونها زماني مي وواند نقش خود را ايفا کند که شرباهتي ميران آن نمونره و
رنگ که ب آن داللت دارد وجود داشته باشد.
پي

ب ان ووضيح بيشت در زمينه ن شناخت نماد به وحليل جملره ان مري پر دازد

که در هن هان اوليه مسيحي بکار ب ده مي شود و آن جمله اين برود( :در هنر اوليره ن
مسيحي کشتي نشانه ن کليساست) که کشتي بعنوان نمادا کليسا آمده است و ايرن دليرل
شباهت نقشهايي است که اين دو بازن مي کنند.
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درست همانطور که کشتي مساف ان را در مقابل خط آو دريا مفظ مي کند و آنران
را به مقصد خود مي رساند؛ اين امتقاد وجود دارد که کليسا نيز انسان را از دامهايي کره
در دنيا ب س راه آنها گست ده شده مفظ مي کند و آنها را به مقصد نهايي شان رهنمرون
مي شود( .الستون)91 ،7510 ،
کام ع روشن است که در وما اين موارد ر ارداد وجود دارد به اين معني کره رر ارن
گذاشته شد که مب ع کشتي را به کليسا يا بالعکو وشبيه نمايند نه با رلعه که مي وواند بره
همان خوبي نماد کليسا باشد.
در ف هنگ ها و اديان ديگ نيز مشابه همين وعبي ف اوان ديده مي شود؛ در آيراا و
رواياا اس

نيز پناه ب دن و چنگ زدن به رر آن و اهرل بيرت بره سرعادومندن دنيرا و

آخ ا وعبي شده است و يا مديث مع وفي ه اما مسين (ع) را به چ اغ روشرن راه
و کشتي نجاا وشبيه مي کند (انّا الحسين مصباح الهدن و سفينه النجاه).
ج ج ريتزر استاد جامعه شناسي در دانشگاه م يلند آم يکرا در کتراو « نظ ير جامعره
شناسي در دوران معاص که در اي ان ووسط محسن ث ثي و جمه گ ديد ،در فصل م بروط
به نظ ي کنش متقابل نمادين به طرور مفصرل بره نمراد و کارک دهرايش اشراره دارد و برا
وش يح ديدگاههان جورج ه ب ا ميد ،مهمت ين انديشمند بنيانگذار نظ ي کنش متقابل بره
بحث کنش متقابل نمادين اشاره مي کند و معتقد است که زندگي اجتمامي هيچگاه وجود
پيدا نمي کند مگ آنکه کنشگ ان نمادهان معني دار مشت کي داشته باشند.
اين وارعيت که نمادهان معني دار اساساع ب ان همگران معنران يکسراني دارنرد و در
آدمهايي که اين نمادها را به کار مي ب ند و نيز کساني که در ب ابر آنهرا واکرنش نشران
ميدهند واکنشي يکسان ب مي انگيزانند ،ف ا گ دهان وفک و ممل ک دن و کنش متقابل
را آسان مي سازد( .ريتزر)111 ،7519 ،
کلود ريوي انسان شنا

در کتاو انسان شناسي سياسري نمراد را در ردا اروباطراا

ر ار مي دهد و آن را همانند نشانه هان زبان شناختي مي داند .ون معتقد است که نمراد
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روشي است ب ان نومي رمزگذارن ممومي بيان و در مين ماق ماملي است در وشرويق
انتزامي ک دن ها.
همچون نمادهايي که در پ چ يا نمايش آزادن با زنجي هان پراره شرده و نمرايش
ب ادرن با دست هان گ ه خورده مي بيني ( .ريوي )111 ،7516 ،
ريوي معتقد بود که نماد م وه ب آنکه ام

يک رابطه است مبل دسرت دادن يرک

رميت با دو دست خود که در درون دستهان گشاد ارباو ر ار مي گي د و برا ايرن کرار
ام ِ وفادارن مي کند ،بلکه به آن گ ما ه مي بخشد ،آن را در فضا و زمان به ل زه در
مي آورد .مبل س

هيتل ن يا هايل هيتل ( )Heil Hitlerکه ب وصوي رئيو ف همنرد

ارزشگذارن مي کند که گويا همان وفادارن است اما آن شق و رق برودن ايرن م کرت،
وما کالبد را به ل زه در مي آورد و نشان دهندا راطعيرت اراده در دفراع از يرک آرمران
است .به نظ ون نماد داران فضايي امساسي و هويت بخش ه هستند.
کارکرد نمادها
نمادها م وه ب آنکه ويژگيهان زيادن دارند ،رطعراع داران کارک دهران زيرادن هر
هستند که ج ج ريتزر در کتاو نظ ي جامعه شناسي در دوران معاص به چنرد کرارک د
نماد اشاره ک ده است.
نخست آنکه نمادها انسانها را رادر مي سازند که از ط يق نامگذارن ،طبقره بنردن و
يادآورن چيزهايي که در جهان با آن روبر و مري شروند ،برا جهرانِ مرادن و اجتمرامي
ب خورد کنند .بدين شيوه انسانها مي ووانند جهاني را که در غي اينصورا آشفته بازارن
خواهد بود ،س و سامان دهند.
دو آنکه نماد ووانايي انسان را ب ان درک محيط بهبود مي بخشد.
سو آنکه نمادها ووانايي انديشيدن را بهبود مي بخشد.
چهار آنکه نمادهان ووانايي مل مسايل گوناگون را باال مي ب نرد .جرانوران بيشرت
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بايد به روش آزمايش و خطا ممل کنند ،اما انسان مي وواند پيش از گزينش يک کرنش،
دربارا انواع گوناگون کنشها به گونه ان نمادين فک کند.
پنج آنکه کارب د نمادها به کنشگ ان اجرازه مري دهرد ورا از زمران ،مکران و متري
شخص خودشان ف ا گذرند .کنشگ ان با کرارب د نمادهرا مري وواننرد دربرارا چگرونگي
زندگي در گذشته يا در آينده وخيل کنند.
شش آنکه نمادها ما را رادر مي سازند که دربارا يک وارعيت ما بعرد طبيعري ماننرد
بهشت يا جهن وخيل کني .
نکت هفت و از همه مهمت آنکه نمادها نمي گذارند انسانها اسي محيط شران شروند.
انسانها از اين ط يق مي ووانند به جان منفعل برودن فعراق گ دنرد .يعنري در اممالشران
متکي به خود باشند( .ريتزر)113 ،7519 ،
کلود ريوي نيز ب ان نمادهان سياسي نقش هان اجتمامي رائل شد:
7ر وخليص :پ چ ملي به گونه ان خاص ،خ صره ان اسرت از وراريخ پ شرکوه و
[گاه] اندوهبار يک ميهن.
1ر ساده سازن :همچون ررابت ميان پ چ سه رنگ و پر چ مرزين بره گرل هران
سوسن که در ابتدان ر ن نوزده  ،وعارض ميان رژي جديرد و رژير رردي ف انسره را
نشان مي دهد.
5ر وجس  :نماد به صوروي مشهود وجسمي است از پنداره هرا و مواطرف از خر ق
وصاوي .
4ر مافظه :نماد ماملي است ب ان به خاط سرپ دن وررايع برزر  ،شخصريت هران
بزر  ،لحظاا بزر .
3ر وأييد :نماد مُه وأييدن است ب پيوندهان ميان يک جمامت و گذشته و سنتهان آن.
6ر ومدا :نمادها سبب ومدا يافتن رفتارها درون مناسک جمعي مري شروند ورا
بدين وسيله امسا

ني ويي امنيت ساز را ايجاد کنند( .ريوي )113 ،7516 ،
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3ـ آيین
آيين در وع يف وسيع آن فعاليتي است که موجب گذار و انتقاق آدمي از جهان فاني
به جهان ديگ ن مي شود که در آن ه روز زندگي متحوق مي گ دد ] ...[ .آيرين اساسراع
«نمايش يک فعل» است و به منوان مملي نمايشي ،اين وارعيت را آشکار مي سرازد کره
ش کت کنندگان در آيين درگي فعاليتي هستند که از ط يق آن خويشرتن خرود را شرکل
مي دهند .در طوق اجر ان مناسرک ،فامرل و فعرل يکري مري شروند و اج اکننردگان و
آيينگذاران از ط يق امماق آييني ،متحوق مي شوند و اين چ خه بي ورفه ادامه مي يابد.
(هوور ر بان)145 ،7513 ،
اممد مي مابديني در مقال انق و آييني و رسانه هان جمعي بعد از انق و اسر مي
که در فصل نام ملمي ر و ويجي وسايل اروباط جمعي به چاپ رسيده از آيين اينگونره
وع يف مي کند:
آيين شيوه هان رسمي و منظ شدا رفتار ف دن در شکل جمعي است .در آيين امضران
گ وه و جامعه ،به شکل منظ ش کت مي کنند .اصلي و ين زمينه هران شرکل گير ن آيرين
رفتارهان مذهبي اند ،اما وسعت و گست ا رفتار آييني بسيار ف او از اين موزا خراص اسرت
و بيشت گ وه ها به نوع و شکلي امماق آييني دارند( .مي مابديني)11 ،7511 ،
رسمي بودن ،جمعي بودن ،منظ بودن ،گست ده برودن ،ابرزارن برودن ،الگرو برودن،
سنتي بودن و داوطلبانه بودن از مهمتر ين ويژگيهران آيرين مري باشرد کره در وعراريف
گوناگوني که از آن شده مشاهده مي شود.
از نظ دورکي  ،جامعه ب ان پيوند اجزان خود از شيوه هرايي اسرتفاده مري کنرد کره
آيين از مهمت ين آنهاست:
آيين ابزارن است که جمع به وسيل آن مقايد جمعي خود را خلق و آنهرا را وج بره
مي کند و در ف آيند آيين است که ذهن و جس به ومدا مي رسند و ووأمان در ابر از
معنا مشارکت مي کنند .از نظ ساختارگ ايان ،آيرين هرا و اسرطوره هرا ،فعاليرت هرايي
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هستند که به واسط آنها جوامع همبسته و همساز مي شروند و نظر اجتمرامي ،بوسريل
ارزش هان نهفته در آيين دروني اب از و با در نور ديده شدن ومايز ذهن و جس و فر د
و جمع ب ر ار مي شود( .رودنبول )73 ،7511 ،
در آثار کليفورد گي وز ،آيين به شيوه ان مغاي با وقليل گ ايي دورکيمي استفاده شده
است .از نظ ون ،ب خ ف دورکي  ،آيين ها و اسطوره ها مه هستند ،امرا نره بره ايرن
دليل که نظ اجتمامي و مهمت از آن جهان بيني گ وه هان اجتمامي را باز مري نماينرد.
بلکه به اين دليل که آن را مي سازند و به م د الگويي ب ان شناخت وارعيت مي دهنرد.
(رودنبول )76 ،7511 ،
اريک دبليو رودنبول در کتاو اروباطاا آييني ،از گفتگو هان روزم ه وا جشن هران
رسانه ان شده پو از وعاريفي که از آيين از زبان انديشمندان ارائه مي دهد و بره جمرع
بندن مي رسد (آيين ض ورا با يکديگ زندگي کر دن ابنران بشر يت اسرت )17 ،بره
وحليل ويژگيهان آيين مي پ دازد که در اين رسمت چکيده ان از آن را ذک مي کني :
کنش :اولين نکته راجع به آيين اين است که آيين ونهرا شرکل يرا ف اينردن از وفکر
نيست ،بلکه شکلي از کنش به شمار مي آيد .آيين چيزن است که م د با بدنشان انجا
مي دهند ،همانطور که با انديشه شان آن را اج ا مي کنند .آيين شکلي بي وني دارد.
اج ا :آيين اج ا مي شود .اج ا مبارا است از «ام ن که به گونره ان زيبرا شناسرانه
مشخص شده و صوروي رفيع از اروباطاا است .در ط يقي ويژه ،مفيد و ب ان مخاطرب
خود مالتي نمايشي يافته است ».م وه ب واکيد زيبا شناختي طبيعت اج ان آيين بر دو
خصلت به ه وابسته داللت مي کند :آيين اج ان چيزن ب ان کسي است.
نخست ،آيين ه گز در لحظ ممل شدنش ساخته نمري شرود .بلکره هميشره مملري
است مبتني ب وصوراا از پيش موجرود .دو اينکره ،آيرين همرواره بر ان کسري اجر ا
ميشود .در وارع در ادبياا ف هنگ مامه و زبان شناسي اجتمرامي ،نمرايش دادن بر ان
ب خي ،معموالع منص ن وع يف کننده ب ان اج ا ف ض مي شود.
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آگاهي ،داوطلب بودن :همواره در آيين رگه ان آگاهي و در پري آن داوطلرب برودن
وجود دارد .م د به طور آگاهانه در آيين هان م بروط بره رخردادهان ويرژه مشرارکت
مي کنند به طورن که اج ا کنندا آيين يا شاهد آن هستند و معموالع مي دانند که ب گزارن
آيين چيزن نيست که طبيعتاع يا به طور جسماني ض ورن باشرد ،بلکره فضريلتي انسراني
رلمداد مي شود.
غي ابزارن يا غي مق ني :آيين ممکن است ونها وسيله يا از نظ فنري کارآمردو ين وسريله
ب ان وحقق يک هدف نباشد اما مي وواند کارهان ويژه ان ب ان وحقق آن انجا دهد.
جمعي ،اجتمامي :ب اسا

بيشت وع يف ها ،آيين چيزن نيست که ب خري افر اد آن را ونهرا

ب ان وامين مقاصد و به شيوه هان خالص ف دن انجا دهند .البته آيين ها مي ووانند در خلروا
اج ا شوند ،اما هميشه در آنها چيزن وجود دارد که به طور اجتمامي ساخت يافته است.
بيانگ روابط اجتمامي :آيين «از شيوه هان رفتارن ان که بيانگ روابط اجتمرامي هسرتند
استفاده مي کند» شکل هان مختلف کنش هان آييني نمادهرايي را مري سرازند .ايرن نمادهرا
اغلب به روابط ،نظ ها و نهادهان اجتمامي ان که آيين در آنها اج ا مري شرود ،ارجراع داده
مي شوند .به اين و ويب ،ب ان مباق س به زي انداختن و به زمين نگاه ک دن يک ف و دسرت
در هنگا ِ دست دادن با يک ف ا دست ،وضع آييني رابط ف ا دست ،ف و دست است.

چگونه نمادها و آيین ها مشروعیت بخش مي شوند؟
در وع يف ردرا گفته اند که « رابطه ان الزا آور بين دو گ وه ماک و ف مرانب دار
است که در اين چهارچوو ،دسته ن نخست ،گ وه دو را ورابع و مطيرع اراده ن خرود
مي کند و ف مانب دارن نيز اطامت از ماکمان را مق و مش وع ولقي مي کننرد( .في مري،
 )10 ،7511و زماني از سون اماد جامعه پذي فته مي شود که مش وع بوده باشد يعنري
به باور م د درآيد که اين امماق سياست ،سعادا آنها را در پي خواهد داشت.
ام وز ردرا ونها در دست يک ف د ماک يا يک نظا سياسي ماک يا دولت نيست
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بلکه به وعبي اُمب وواکو « ردرا همه جا هست ،نه به اين دليل کره همره چيرز را در بر
ميگي د ،بلکه از اين رو که از همه جا نشأا مي گي د( .اکو » )7516 ،و هدف اممراق
آن وابع و مطيع نمودن مده ان کبي ووسط مرده ان رليرل اسرت ورا بتواننرد سياسرتها و
ب نامه هان خود را به پيش بب ند و اگ در ايرن مسري ابزارهرايي هر باشرد در دسرت
ردرومندان که اين اامماق ردرا بدون کمت ين مقراومتي مروث واررع شرود و گر وه دو
ب اسا

باور و امتقاد خود پذي ان ردرا باشند در آن صرورا رردرا برا مشر وميت

هم اه مي گ دد که نتيجه ن آن مري ووانرد ب رر ارن نظر ممرومي ،ايجراد يکپرارچگي
اجتمامي ،ايجاد همبستگي اجتمامي ،مشارکت دادن در ام ن و بازداشتن از ام ن ديگ ،
هم اه ک دن م د با سياستها و ...که در راستان اهداف و سياسرتهان فر د يرا گر وه يرا
طبقهن مسلط شکل مي گي د و استم ار نظا ماک را در پي دارد.
از ديدگاه پارسونز موامل همبستگي و استم ار نظا اجتمامي مباروند از )7 :ارزشها،
 )1هنجارها )5 ،نمادها و  )4نقشها .ارزشها غاياا زندگي را وعيين و کنشرهان افر اد را
به سون آن هدايت مي کننرد .کرارويژه ن نظرا ارزشري هر جامعره ان ايجراد مبراني
همبستگي اجتمامي است( .بشي يه)13 ،7510 ،
نظا ارزشي وأمين کننردا مشر وميت سياسري اسرت و بره وضرع موجرود اسرتم ار
ميبخشد .در نظ دورکي همبستگي اجتمامي ام ن طبيعي و اصيل است در مرالي کره
ه گونه وضاد يا وعارض در درون يک جامعه نشان بيمارن و امر ن غير طبيعري ولقري
ميشود ه از اين رو جوامع سنتي که از همبستگي نومي مکانيکي يا پيوستگي مراطفي
و بي چون و چ ان امضا به اين کل پي ون مي کنند نسبت به جوامع متجردد کره ورابع
همبسررتگي ارگانيررک و ناشرري از وقسرري کررار اجتمررامي اسررت ،از اصررالت بيشررت ن
ب خوردارند .آنچه وحقق اين کل را وضمين مي کند « وجدان جمعي » است که به مبابره
رشته پيوند و منص مشت ک همه امضان جامعه ممل مي کند و آنچره در شرکل گير ن
اين وجدان نقش اساسي ايفا مي کنرد نظرا نمادهران ف هنگري مبرل ارزشرها ،باورهرا،
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دگمهان مذهبي ،ايدئولوژيها و امباق اينهاست( .نقيب زاده)71 ،7513 ،
نمادها ،اسطوره ها و آيين ها ،نظامهايي از ارزشرها هسرتند کره اگر از سرون نظرا
سياسي بعنوان ابزارهايي ب ان امماق ردرا يا کنت ق و يا ب ر ارن نظر و همبسرتگي و
يکپارچگي اجتمامي مورد استفاده ر ار گي ند مي ووانند ماملين خوبي ب ان اين منظرور
باشند چ ا که در باورها و امتقاداا م د جان دارند.
م د به مک ايمان و امتقاد ،س وسرلي در ب ابر کليسرا فر ود مري آورنرد .جلرب
اطامت م د به اين شکل ه شامل م اس و ف ايض ديني مي شد و ه شامل رفترار و
ک دار دنيون .ش طي ک دن ه به صورا ص يح بود و ه به صرورا ضرمني .امتقراد
راسخ به اطامت از کليسا ،ربوق اصوق و معتقداا آن ،با ف هنگ زمانه مجين شده برود.
اين امتقاداا از پدر و مادر به ف زنرد مري رسريد و کرلّ جامعره نيرز ،هر طبيعري اش
ميدانستند و ه درست( .گالب ايت)14 ،7517 ،
در گذشته بسيارن از مکومتها سعي داشتند خود را به يک ام ردسي م وبط سراخته
و آن را ماي مش وميت خود ر ار دهند .در مص ماکميتهان الهي ،بنيان مش وميت هر
انتساو ردرا ماک به ارادا پ وردگرار برود .يکپرارچگي ملري هر زمينر مشر وميت
سياسي را وقويت مي کند .اگ در س زميني وف ر ررومي و ملري مرذهبي وجرود داشرته
باشد ه يک از گ وههان اجتمامي معيار خاصي را مبنان مقبوليت رژير سياسري رر ار
مي دهند .در اي ان سه هزار ساق واريخ مشت ک ،ادبياا فارسي ،دهها سرمبل زيبرا مبرل
نوروز و مذهب شيعه پشتوان ومدا ملي است.
افسانه هان شاهنامه ف دوسي هنوز ه نقش مهمي در ذهنيت م د اي ان زمين دارد.
دفاع از مظلو  ،ارزش شهادا ،نگاه پهلواني به نقشهان اجتمامي و غير ه ورأثي خرود را
ب مال سياست ب جان مي گذارد .يادآورن افتخاراا ملي و واکيد ب ارزشها و اسطوره
ها و امياد در ب انگيختن امساساا و ايجاد همبستگي برين مر د نقرش مهمري را ايفرا
ميکند که اين کار ويژه ها يا کاراييهان يک نظا سياسي اسرت کره بره کرارايي نمرادين
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(سمبليک) اشاره دارد.
پذي ش ف هنگ و رسو و آداو و باورهان يک جامعه از سون يرک فر د ،گر وه و
يا يک طبقه به معنان جامعه پذي ن است .يعني مطابقت دادنِ رفتارهان فر د ،گر وه يرا
طبقه با رفتارها و ارزشهان سطح جامعه و اين جامعه پذي ن از همان دورانِ کرودکي در
ف د شکل مي گي د و از ابزارهان مه آن انجا آيين ها و ب گزارن م اس نمادين است.
نظا هان سياسي به منظور پ ورش و وقويت وابستگي هان سياسري شره وندان بره
نظا ماک  ،وقويت گ ايش هران گ وهري ،مرو مريهن پ سرتي ،وسرهيل در يرادگي ن
سياسي بعدن و ايجاد امسا

وعلق بيشت به جامعه سياسي در نسل جديد ،مي کوشرد

وا ارزشهان سياسي را از ط يق انجا آيين ها و ب گزارن م اس نمرادين در مدرسره بره
نسل جديد منتقل سازد .مبل ب پايي م اس امتر ا بره پر چ  ،خوانردنِ سر ود ملّري و
س ودهان ميهني ،يادآورن خاط ا ره مانان ملّي و واريخي ،ب گرزارن م اسر مرذهبي و
غي مذهبي ،نصب وصاوي رهب ان سياسي کشور ب ديوار ،اطامت از دسرتورهان معلّر ،
مبص و س گ وه و انجا فعاليت هان فوق ب نامه ،لذا انجا آيين ها و م اس نمادين بره
دو ط يق مه انجا مي شود:
الف) اج ان چنين آيين هايي از يک لحاظ امسا

و

آميخته به امت ا را نسبت

به نهادهايي که انجا اين آيين ها ب ان آنها صورا گ فته ب مي انگيرزد و مرو مريهن
پ ستي و وفادارن او را نسبت به مکومت و جامعه سياسي وقويت مي کند.
و) اج ر ان آيررين هررا و م اس ر در مرردار

آثررار گ وهرري و جمعرري دارد .س ر

صرربحگاهي بر پر چ يررک نمونرره از فعاليتهرران دسررته جمعرري محسرروو مرري شررود.
(اخت شه ن)411 ،7513 ،
اميل دورکي نيز کارک د آيينها را در مفظ نظ اجتمامي مي دانرد کره بخصروص از
ط يق ماطفه و همبستگي وجلّي پيدا مري کنرد .دورکري معتقرد اسرت کره وعطري ا و
روزهان مقد

از جمله ايامي هستند که در زندگي مادن ورفه ان ايجاد مي کنند و در
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اين ايا معموالع م د دور ه جمع مي شوند وا ب ان انديشيدن و گفتگو و گوش کر دن
و پذي فتن پي امون روابطشان و مقايدشان و اصوق اخ ري شان و وضعيتي کره زنردگي
بايد داشته باشد ورت بگذارند.
از نظ دورکي « ومدا يابي نمادين يک جمامت از خ ق گ دهمايي دوره ان آن.
(ريوي  » )113 ،7516 ،يکي از ابعاد يکپارچگي در جامعه است و در اين ميان مناسک
با اختيار ک دن گ وهي از ضوابط و نقشها در چارچوو نظمي که به بيران در مري آورد،
پيوند اجتمامي يکپارچه کننده را وقويت مي کند.
مناسک و ممل سياسي هر دو مرواملي هسرتند بر ان وحميرل دنبالره رون از نظر
ممومي که خود ش ط ه گونه زندگي و ه گونه موجوديت اجتمامي است.
 ...در سون ردرا وظاه يافته ،مناسک ابزارن نمايشي است که به ب و ن آن ردرا
امتبار مي بخشد و در نتيجه با ارائه نمادهان ب و ن ،ثر وا ،اررداماا خيرالي کره فر د
زي دست نسبت به آنها امسا

مقارا مي کند ،سبب ايجاد امت ا و افتخار مي شرود

و به اين و ويب چنين ردروي مي وواند بدونِ دست زدن به خشرونتي وارعري و ونهرا برا
ايجاد امسا

نياز به ردرا ب و الزاماا خود را وحميل کند( .ريوي )161 ،7516 ،

خ صه آنکه آماق و آرزون يک نظا سياسي ،ثباا داشتن و جارن و سرارن برودن
ف امين و سياستهان گوناگون آن در جامعه و پذي ش بري مقاومرت و کر هزينر آن از
سون م د آن جامعه است و در اين ميان بديهي است که ثباا سياسري يرک مکومرت
جز با نفوذ ه چه بيشت ر که خرود از مشرتقاا مشر وميت مري باشرد ر در اذهران و
افکارممومي ممکن نمي شود و در اين ميان استفاده از آيين ها ،نمادهرا ،اسرطوره هرا و
مناسک بعنوان ابزارهايي که در جان و روح جامعه رسوخ ک ده و به باورها و امتقراداا
ديني و ارزشي آن جامعه وبديل شده ب ان گست ش ثباا سياسي و مفظ وضع موجرود
يا وغيي وضع موجود به وضرع مطلروو مرورد نظر و ب رر ارن همبسرتگي اجتمرامي،
ميوواند کمک بسيار بزرگي ب ان اداره کنندگان نظا باشد.
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استفاده رسانه ها و بخصوص تلويزيون از آيین ها و نمادها بعنوان ابزارهـاي
مشروعیت بخش
جان کانات گالب ايت در کتاو آناوومي ردرا ،بعد از وع يف از واژا ردرا آن را بره سره
دست  :ردرا کيف دهنده ،ردرا پاداش دهنده و ردرا ش طي وقسري مري کنرد و دو نروع
اوق ردرا را نتيج اجبار و پاداش مي داند که ه چنرد هر سره ايرن رردرا از سره منبرع
شخصيت ،مالکيت و سازمان نشأا مي گي ند اما ردرا شر طي ر ابرت بيشرت برا سرازمان
داشته چ ا که الزمه سازمان وادار ک دن و در نتيجه وسلي ک دن در ب اب هدفهان آن است.
ردرا ش طي ماصل ج ياني است که از وشويق مينري و م ئري شر وع شرده و ورا
معتقد ساختن ف د به صحت ذاوي يک چيز در بافرت اجتمرامي خرود ادامره مري يابرد.
همانطور که گفتي  ،اين ردرا مي وواند ص يح يعني مامصل و شي مستقي و م ئري و
ب ان جلب امتقادن باشد که خود بازگون مقاصد فر د يرا گ وهري جويران رردرا يرا
امماق کنندا ردرا است( .گالب ايت)51 ،7517 ،
کشاکش موجود ب س دستيابي به رسانه ها به اندازا کافي نشان مي دهد کره چقردر
پان ردرا در ميان است که هدف اصلي وسلي بعضي در مقابل مقاصد ديگر ان اسرت.
رسانه ها نيز ازجمله سازمانهايي هستند که با استفاده از ردرا ش طي در جهت ارناع يرا
متقامد ک دنِ مخاطبان خود ب مي آيند ،ه چند کره اسرتفاده از رردرا کيفر دهنرده و
ردرا پاداش دهنده ه وا مدودن در آن مشهود و محسو

مي شود امرا ذاا رسرانه

ها ب ان انتقاق پيا و ارناع مخاطب هم اه با ش طي ک دن و و غيب ک دن آنهاست.
ديدن و شنيدن پيا هان وسايل اروباط جمعي ممکن است بامث وغيي اا مهمري در
رفتار اشخاص شود .وحت ب خري شر ايط ايرن ورأثي اا ،ايمران ،باورهرا ،ديردگاهها و
مشخصاا اجتمامي مي شود و گ ايش هان سياسي آنها را وغيي مري دهرد .پيرا هران
رسانه ها گاه بامث وغيي امماق مخاطبان مي شود و در وارع آنهرا را وشرويق بره خ يرد
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اوراق هديه ،وغيي لبا

و ربروق مرد خاصري ،ور ک اسرتعماق دخانيراا ،ران دادن بره

اشخاص معين ،رژي گ فتن و يا در پيش گ فتن يکي از اشکاق رفتارن پيشنهاد ميکند.
(دفلور ر اورا)35 ،7516 ،
رسانه هان اط ماوي و خب ن واسطه اصلي برين سياسرتگذاران و ورودا مر د انرد.
رسانه ها ووده ها را بسيج مي کنند وا انديشه هان جديد و وکنيکهران مردرن را کره از
سون سياستگذاران مع في مي شود را بپذي ند و وظيف دشوار رسانه ها ايرن اسرت کره
با استفاده از روشهان گوناگون ساختار سياسي با ثباا و پايدارن رو بنا کنند که در اين
ميان متحد ک دن همه م د کشور و واداشتن آنان بره مشرارکت در ط مهران ووسرعه و
ب نامه هان سياستگذاران از اولويت هان رسانه ها بخصوص رسانه هان دولتري اسرت.
سياس تمداران نيز با اط ع دريرق از اهميرت وسرايل اروبراط جمعري بخصروص راديرو،
ولويزيون و مطبوماا و اخي اع ه ماهواره ها و اينت نت ارباق زيادن ب ان بهر ه بر دارن
از آنها در جهت امماق ردرا ب م د و کنت ق و هدايت رفتارهان آنها مطابق ميل خود
نشان مي دهند يعني شکل دادن به افکار ممومي و جهت دادن به آن.
هم اينها زماني نتيج مطلوو ارائه مي دهد که مخاطب پيامي که دريافت مري کنرد
را بپذي د و پيامها ه زماني وأثي بسيار دارند که در جهت مقايد ،امتقراداا و ومراي ا
موجود ر ار داشته باشند و چون آيين ها ،نمادها ،اسطوره ها و مناسک در جهت مقايرد
آنها و در باور آنها نقش بسته بناب اين پيامهايي که از آيرين هرا ،نمادهرا ،اسرطوره هرا و
مناسک نشأا مي گي د ب جان و دق مخاطب مي نشيند.
ه روز و در ساماا مختلفي از آن شاهد پخش م اسر هران مختلرف ،گ دهمرايي
هان گونراگون ،سرخن اني هران متنروع ،و انره هران ملري و مرذهبي فر اوان ،وصراوي
افتخارآميز ،غ ور انگيز و دهها ب نام ديگ هدايت شده از ط يق شربکه هران برومي ر
محلي و ملي وا ماهواره هان ولويزيوني هستي که اينها به نومي با آيين هرا ن مختلرف
انجا مي شوند و ه کدا از آنها کار ويژه هان خاص خود را دارند.
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م اس و وش يفاا سياسي و مدني و سخن اني هان ممرومي همر اه برا آنهرا ،صرور
اجتمامي شناخته شده ان را مي سازند ] ...[ .پوشش رسانه ان اغلرب منصر مهمري از
ف آيند آييني ک دن است ] ...[ .جايگاه بايرد چيرده شرود ،جمامرت گر د هر بياينرد و
جزئياا بايد م اماا شود .همه اينها بدان دليلي است که شکلي آييني ف اه آيد .وق يباع
اين موارد در خدمت کارک دهان آييني هستند .پخش رويردادهان سياسري و نظرامي از
ط يق شبکه هان ولويزيوني ه بعنوان آيين هان ويژه مري ووانرد ورأثي بخرش بروده و
نتيج مورد نظ سياست گذاران را در پي داشته باشد.
مبارزاا انتخاباوي «آيين هان اجتماع» مي شود که وجس ارزشهان ملي است]...[ .
مبارزاا انتخاباوي همانند آيين ،رسو سياسي ،سنن و ط ح ها را فش ده مري کنرد و در
اين ميان رأن دادن ،اين نماد ب و مجمومه ان از معاني ممومي را در خود مريگنجانرد.
(همان منبع)713 ،
بناب اين پخش ه يک از اين آيين ها و نمادها از ط يق ولويزيون نرومي مشر وميت
بخشي يا نشان از ارتدار نظا دارد که در مجموع ثباا و نظ و اطامرت را در پري دارد.
ما ف مان آيين که غي مستقي ف مان مکومت ه مي شود را مي پذي ي  ،چنانکه گرويي
ردرا مادن است و ما در مقابل او هي ردروي نداري  .مشارکت در آيين وسرلي ارادن
اراده و پذي ش فکوران يک نظا فک ن وحميلي است.
آيين هان ملي ب ان س سپ دگي ،آيين هان رابطه ب ان مشرق ،آيرين هران دوسرتي
ب ان وفادارن ،آيين هان ارتدار ب ان ف مانب ن و آيين هان ادو ب ان شره وندن ،همره
نمونه هان وسلي ارادن خود به نظمي بي وني از نشانه ها با ضمانت اجتماع است.

بهره برداري از نمادها و آيین ها در صدا و سیما
در  11بهمن  7531جمله ان کوواه از راديو ملي اي ان پخرش شرد کره پرو از آن
سمت و سون همه ب نامه هان راديو وولويزيون ملي اي ان وغيي يافت و آن جملره ايرن
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بود « :ملت مزيز اي ان ! ...اين صدان انق و است »
ريا بهمن  7531که بيش از سه دهه ن پيش رون داد ،انق بري آيينري را بره دنبراق
داشت ،انق بي بزر

که به « يارن » رسانه هان کوچک « شکل » گ فت .ايرن انقر و

نمايش وسيع و مميقي از شکل ها ( ،)formsشمايل ها ( ،)iconsصداها و رنرگ هرا
را اميا ،ايجاد ،بازسازن و راهي رسانه ها ک د( .مي مابديني ،7511 ،ص )5
اما خميني (ره) به منوان معمار نظا جمهورن اس مي بارها ب نقش مه رسانه ها
و رسالت آنان واکيد ک ده اند .به مقيدا ايشان «رسانه هان گ وهي بويژه صدا و سريما،
اين م اکز آموزش و پ ورش ممومي ،مي ووانند خدمت هان گ انمايه ان را به ف هنرگ
اس

و اي ان نمايند .رسانه بايد روشنگ ن داشته باشد و م د را هردايت کنرد ».بر ان

مباق صدا و سيما يک دانشگاه ممومي است يعني دانشگاهي است که در سرطح کشرور
گست ده است و بايد به اندازه ان کره مري شرود از آن اسرتفاده کر د .از نظر بنيانگرذار
جمهورن اس مي «راديو ولويزيون يک دانشگاه آموزشي است».
بناب اين از ديدگاه اما  ،رسانه ها نه ونها نقش معل را ايفا مي کنند بلکه بايد « م بري
» باشند و وقوا را در جامعه منتش کنند« .وما رسانه ها م بي يک کشور هسرتند» و هر
يک بايد و ش کننرد ورا نتيجره کرار آنهرا مخاطبران را «ببر د طر ف صر اط مسرتقي ».
(اسماميلي)71 ،7511 ،
انق و اي ان که با شعار استق ق ،آزادن ،جمهورن اس مي به پي وزن رسريد و برا بهر ه
گي ن از ف هنگ ريا ماشورا ،آزادم دن و ريا مليه ظل و ست را س لوم خويش رر ار داد
در صدد ب آمد وا اين معيارها را در جامعه ه متبلور سازد ،به همين منظور واکيد رهبر ان آن
اين بود که رسان صدا و سيما بايد اين م کت ها و جوشش ها را بوجود بيراورد و صردا و
سيما ه در راستان اين منوياا سياست هان خويش را اج ا مي ک د.
در ج يان اين انق و ومامي انواع و اشکاق آيينهان اس مي و بويژه شريعي بره کرار
گ فته شدند وا م د را به سون هدف هان انق و اس مي بسريج و وماميرت رردرا را
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کسب و مفظ کنند و به سطوح و ابعاد مختلف مياا اجتمامي بسط دهنرد .در ج يران
انق و ،جنگ ،سازندگي و پو از آن رهب ان مذهبي و سياسي به يارن اروباطاا سرنتي
و رسانه هان مدرن ووده هان م د را در مسي هدف هان انق و اسر مي بره م کرت
درآورند و «در صحنه» نگاه داشتند( .مي مابديني)5 ،7511 ،
انق و اس مي اي ان داران شعارها و اهرداف دينري برود کره بره دنبراق دوره ان از
ماکميت خاندان پهلون و ايدئولوژن غ بگ ايانه و باستانگ ايانه آنهرا بره نفري هر دون
اين ويژگيها (غ بگ ايي و باستانگ ايي) پ داخت .اس مگ ايي نهفته در ذاا انق و ساق
 7531در کنار و شهان اس

ستيزانه دولت طي دورا ني ر ن پيش از انقر و بامرث

شد که دولت اس مي به بازسازن يکي از مؤلفه هان هويت اي اني اهتما ورزد .هويرت
جديد هويتي مبتني ب اس

بود که اي اني بودن وحت الشعاع آن رر ار گ فرت .پرو از

انق و ارزشهان جديدن جايگزين ارزشهان ب جان مانده از نظا سياسي گذشته ابرداع
شدند و هنجارهان انق بي و اس مي وقويت گ ديدند .آيرين هرا و نمادهرا نيرز از ايرن
رامده مستبني نبودند .در طوق اين سالها ،آيين هان گوناگون به انق و يرارن دادنرد ورا
شکل بگي د ،وببيت شود و وداو يابد.
انق و اس مي ب ان خلع ردرا ازدست مکومرت پهلرون ،ب اسرا
شيعي از آيين هان ظل ستيز و بخصوص آيين هان مح

آمروزه هران

و بويژه ماشورا و واسروما ر

که شهادا طلبي وارعه ک ب و رويدادها و مماسه هان ربل از آن را ودامي مي کنرد ر
به ه گ فت .ريا پرانزده خر داد  71 ،7541شره يور  ،7531راهپيمرايي هران برزر
واسوما و ماشوران ساق  ،7531همه و همه ب گ فته از اين آموزه و آيين شهادا طلبي
و ظل ستيزن بود وا ني وهان م دمي را در جهت خلع ردرا بسيج کند.
اما در م مله بعد از انق و م امل وببيت و وحکي و هويت بخشي به ردرا م وه
ب اينکه از آيين هان مح
بماند؛ « مح

به ه گ فته مي شرد ورا اسر

و صف است که اس

و مکومرت اسر مي پايردار

را زنده نگه داشته است » ،آيين هان ديگ ن مروث
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بودند که در م کز آنها آيين هان ومدا بخش نماز ،نماز جمامت و بويژه نماز جمعره
نقش محورن داشت.
در ومامي اين م امل ،نماز به منوان اروباط ف دن ،نمراز جمامرت همچرون اروبراط
گ وهي و نماز جمعه به مبابه اروباط ممومي و بويژه بعنوان اروباط سياسي و ف اگي  ،بره
يارن رسانه هان جمعي در زمينه هان سازماندهي ،هماهنگي ،مدي يت ،اصر ح مسري ،
دستورگذارن يا ب جسته سازن ،نظارا ،ارشاد ،هدايت و آموزش ،در ومامي صحنه هرا
و نهادهان اجتمامي مضور فعاق داشتند( .اسماميلي)35 ،7511 ،
آيين هان مذهبي ر شيعي مضور دائ م د در صحنه را سبب مي شوند و به دنبراق
آن از ط يق انواع مناسبت ها سعي شد ورا سراي ني وهران «غير خرودن» را مرذف يرا
وضعيف کنند و بامث استحکا و پيشب د انق و گ دند.
نماز جمعه از جمل اين آيين ها بود که به دليل گست دگي آن ،وک ار منظ آن و مضرور
پ رنگ م د در آن به يک رسان ف اگي ب ان نظا وبديل گ ديد کره برا همراهنگي مجرامعي
چون شوران سياستگذارن ائمه جمعه ،در مقا رهب ان سياسري جديرد مسرائل جامعره را از
نگاه رهب ن نظا مط ح مي ساختند وا م د بدان ها گوش دهند و اجر ا نماينرد و همينطرور
نقطه نظ اا خود را که بعنوان راه ملهايي ب ان مسائل گوناگون کشور بود بره دولرت ابر غ
مي ک دند و نظ هان نظاروي ،ارشادن و هدايتي خود را اامماق مي نمودند.
هفته ومدا که از جمله ابتکاراا بنيانگذار جمهورن اسر مي اير ان در خصروص
مي د پيامب اک

(ص) ب گزار مي شرود ،مکمرل ماشرورا و سراي ب نامره هران خراص

شيعيان است که جمعيت اهل سنّت کشور را ه در ب مي گير د .برا ووجره بره هردف
ومدا بخشي م اس و آيين هان خاص اين هفتره ،مري وروان از آن در جهرت ايجراد
ومدا ملّي ر مذهبي به ه گ فت.
از ديگ آيين هايي که پو از انق و اس مي بنيان نهاده شد و مي ووان گفرت يکري
از مهمت ين اين آيين هاست ،م اس ده فج و بيست و دو بهمن است.
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اين م اس طي ده روز انجا مي گي د و در اين روزها اداراا و م اکز دولتي ب نامره
هان خاصي را ب ان آشناسازن کارکنان خود با انق و اس مي وردارک مري بيننرد .اوج
اين م اس راهپيمايي روز بيست و دو بهمن ماه است که به ودريج شکل کارناوالي بره
خود گ فته است .ه ساله شعارها و پ کارد نوشته هان اين م اس بيان کننده مسرائل و
چالشهان مه آن ساق است .در وه ان م اس بصورا راهپيمايي از مناطق مختلف آغاز
شده به ميدان آزادن خت مي شود و در اين م اس معموالع رئيو جمهور بره سرخن اني
مي پ دازد و سپو رطعنامه راهپيمايي ر ائت مي شود.
در طي مسي ب نامه هان وف يحي ب ان شر کت کننردگان (در وهر ان) وردارک ديرده
شده است که از جمل آنها مضور هن مندان و ورزشکاران محبوو م د در سرکّوهايي
خاص و اروبراط آنهرا برا مر د اسرت .سرتاد ب گرزارن م اسر دهر فجر پوسرت ها و
پ کاردهايي را ب ان اين م اس منتش مي کند که بامث همراهنگي شرعارها مري شرود.
ماهيت کارناوالي اين م اس بامث شده است وا ش کت کنندگان از طيف هران متفراوا
باشند و ونها به اف اد مذهبي يا داران گ ايش خاص محدود نمري شرود( .م شردن زاده،
 93 ،7511ر )94
آيين هايي مانند نوروز ،چهارشنبه سورن ،سيزده بدر ،جشن مه گران ،جشرن سرده
(که دو مورد اخي وامدودن منسوخ شده است ،م اس شب يلدا ،اميراد فطر  ،ر بران و
غدي به هم اه چند آيين ذک شده چون ماشورا ،واسوما و نماز جمعره و ...آيرين هرايي
هستند که از ربل از انق و ب جان ماندند و چون موجب وقويرت همبسرتگي و هويرت
اي اني و يا اي اني ر اس مي مي شدند ،پو از انق و يا به شدا وقويت گ ديده يرا بره
همان صورا مفظ شدند.
يکي از اين م اس ها و آيين هان بسيار بزر

و مه ب ان مرا اي انيران چره ربرل از

انق و و چه پو از آن ،نوروز ،ميد باستاني ملت اي ان است و در ومرامي سر زمينهايي
که زماني رلم و اي ان بودند ه رواج دارد .گ د ه آمردن خرانواده و مر د دور سرف ا
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هفت سين در زمان وحويل ساق ،ميد ديدني و ديد و بازديردها ،ف صرت داشرتن بر ان
مساف وها و رونق بازارها از جمل آيين هان اين ميد باستاني است کره موجرب وقويرت
مو همبستگي ملي در جامعه مي شود .طي سالهان پو از انق و نيز و ش شرده ورا
رنگ و بون اس مي آن بيشت شود .ب گزارن م اس ساق وحويل در کنرار ربرور شرهدا،
کنار م

اما رضا (ع) و امامزادگان و نيز در سالهان اخير مر

امرا خمينري (ره) از

جمله و شهان صورا گ فته ب ان اس مي ر اي اني ک دن اين آيين بزر

است.

اي ان کهن در طوق واريخ ف هنگي ،سياسي ،ارتصادن و اجتمامي خود در هر زمينره
ان نمادهان کهن و ارزشمندن به دنيا مع في ک د ،اما در ه مقطعري بنرا بر مقتضرياا
سياسي و اجتمامي اين نمادها دستخوش وغيي اوي شدند .انق و ه به دليل ذاوي خرود
که دگ گون ساز و وغيي دهندا بنيرادين ساختارهاسرت هر  ،چنرين دگ گروني هرا را در
نمادها به ودجود مي آورد .انق و اس مي اي ان به ط يرق اولري ارزشرها و هنجارهران
نظا سلطنتي و طاغووي را م دود شم ده و در نتيجه نمادهان آن را نيز وقبيح ک د.
پ چ سه رنگ اي ان مهمت ين نمادن است که اي ان را با آن مي شناسرند .هر چنرد ايرن
پ چ در طوق واريخ دچار دستخوش وغيي اوي شده بود ،اما کلّيت سه رنرگ خرود را مفرظ
ک ده و بعنوان نمادن رابل امت ا در س اس کشور در اهتزاز است .بي امت امي بره آن يعنري
بي امت امي به ملّت ،اف اشته شدن آن در م اس هان مختلف سياسي ،اجتمرامي و نظرامي و
وعظي در ب اب آن در م اس مختلف ،مکايت از اهميت باالن اين نماد ملّي دارد.
واج بعنوان نماد سلطنت و نيز وخت طاو

ه بعنوان نماد سلطنت به طور کامل مرذف

شدند .نمادهان ب گ فته از نقشهان اي ان باسرتان ماننرد جرا مارليرک ،شي ِس سرتون وخرت
جمشيد و وصوي هان م بوط به وخت جمشيد (پارسه) و اماکن يا وصاوي ن که به نرومي برا
پادشاهان يا واريخ شاهنشاهي اي ان در اروباط بود يا به طور کامل مذف شدند و يرا اسرتفاده
هان اندکي از آنها شده است .نگاهي به ومب ها و اسکناسهان چاپ شده در طروق  11سراق
بعد از انق و نشان دهندا اين موضوع است که از اين نمادها به ه گ فته نشد.
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از جمله نمادهان اس مي و انق بي که بعد از انق و اس مي امياء يا ابرداع شردند
مباروند از «الله» و «خون» بعنروان نمراد شرهادا و شرهادا طلبري ،سر ح (وفنرگ يرا
شمشمي ) نماد مبارزه جويي و جهاد در راه خدا ،کعبه ،مح او ،گلدسته ،پر چ سربز و
گنبد بعنوان نمادهايي نشان دهندا اس

و ديني بودن مکومت يا نهاد م بوطره« ،ال» بره

معنان نفي سلطه ،کبوو سفيد و شاخه زيتون به منوان نمادهايي مرا و جهراني کره در
نشانه هان موجود در جمهورن اس مي نيز يافت مي شود( .م شدن زاده)11 ،7511 ،
استفاده از نمادهان اس مي در ط امي هان آرمهران مختلرف نهادهرا و سرازمانهان
ب آمده از انق و نيز به وفور مشاهده مي شود و ه يک از ايرن نمادهرا و سرازمانها بره
ف اخور رسالتي که ب دوش خود دارند از اين نمادها ب ان مع فري آن رسرالت اسرتفاده
نمودند وا در کوواهت ين زمان و گوياو ين بيان ،رسالت خود را ام

کنند.

به منوان مباق در آر سپاه پاسدارن انق و اس مي شراهد مضرور سر ح (جهراد)،
کلمه «ال» (نفي سلطه در پايين اسلحه و مشتي که در منتها اليره کلمره «ال» اسرلحه را در
دست گ فته (مقاومت) ،شاخه زيتون (صلح طلبي) ،نقشي از ک ا زمرين (جهراني برودن
موزا فعاليت) و آي «و امدو له ما استطعت من رروه» (مجهرز شردن و وردارک سر ح
ديدن) ب مي خوري  .در آر بنياد شهيد انق و اس مي نشانه هايي ماننرد اللره و خرون
(شهادا) و کبوو ن که از آن خون که در وسط الله ر ار گ فته است ،مي نوشد .در آر
صدا و سيمان جمهورن اس مي اي ان دو «ال» در جهاوي مخالف ه ر ار گ فته اند کره
به معنان نفي سلطه ش ق و غ و است( .همان جا)
هفت ومدا ،نيم شعبان ،پي وزن انق و اس مي ،پانزده خر داد ،نروروز باسرتاني،
هفته دولت و دهها نماد انق بي ،ملي و اس مي ديگ ن در طوق دهه هان اخير بعرد از
انق و ب ومب هان اي ان نقش بست که ه کدا پيامهايي را بدنباق خود دارد.
شخصيت هان اسطوره ان و وارعي طوق واريخ اي ان ،شخصريتهان ملّري و مرذهبي،
وصاوي شهدا و سر داران شرهيد جنرگ وحميلري ،وصراوي و ومبالهرا و مجسرمه هران
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شام ان ،نويسندگان ،مالمران دينري ،ورزشرکاران و دههرا شخصريت ديگر هر کردا
نمادهايي ب ان مع في وارعه ان ،پيامي و يا الگويي مع في شدند.
يکي ديگ از نمادها ،نماد موسيقيايي يا س ود ملّي است که به هم اه پر چ و نمراد
خاص ،نمادهان سه گانه ه کشور را وشکيل مي دهند .س ود جمهورن اسر مي اير ان
س ودن بود که شع آن را ابوالقاس مالت س وده بود و با اين مطلع آغاز مي شد:
شد جمهورن اس مي به پا

که ه دين دهد ه دنيا به ما

اين س ود در ساق  7517وغيي يافت و س ود زي که ووسط جمعي از شع ا سر وده
شده است جان آن را گ فت.
س زد از افق ،مه خاوران ،ف وغ ديده مق باوران
بهمن ف ّ ايمان ماست ،پيامت ان اما  ،استق ق آزادن ،نقش جان ماست
شهيدان پيچيده در گوش زمان ف يادوان ،پاينده ماني و جاودان ،جمهورن اس مي اي ان
در س ود نخست ،در کنرار واژگراني ماننرد اسر مي ،خردا ،ديرن ،ايمران ،اصرط ح
جمهورن اس مي ،اي ان ،اوحراد و شرور سلحشرورن نيرز وجرود دارد کره ب انگيزاننرده
همبستگي ملّي است.در س ود دو اين وناسب بيشت خصلت اي اني پيدا ک ده اسرت .در
اين س ود در کنار اصط ماا مق باوران ،ايمان ،اسر مي و شرهيدان ،از مهر خراوران
ب ان اشاره به انق و اس مي اي ان استفاده شده است .از بهمن ،ماه پي وزن انقر و بره
منوان ف ّ ايمان ياد شده است.
همه اين آيين ها ،مناسک و نمادها در طوق واريخ برا گوشرت و پوسرت مر د ايرن
س زمين مجين گ ديده و وبديل به آداو و رسو و ف هنگ شد و به آنها به ديدا امت ا
و مزا نگاه مي کنند و همواره از پيامهان آنها به ه مند مي شروند و در صردد مفرظ و
م است از اين آيين ها و نمادها و پيامهايشان ب مي آيند.
بناب اين ه کدا از اين آيين ها و نمادها در راستان مفظ ومدا ،همبستگي ملّري،
مزومندن ديني و اس مي ،وقويت هويت اي اني ر اس مي و مش وميت بخشي بره نظرا

بررسي نمادها و آيین هاي مشروعیت بخش در برنامه هاي صدا و سیما با...

888

کارک د هان خاص خود را ايفا مي کنند.
وبلور اين آيين ها و نمادهرا در ب نامره سرازيهان صردا و سريما بره وناسرب ايرا و
مناسبتها ،ف اوان است که بيان موردن ه يک از آنها به وررت زيراد نيازمنرد اسرت .امرا
ب ان نمونه به دو مورد از اين مناسک و آيين کره ذک شران رفرت بره وفصريل بيشرت ن
خواهي پ داخت.

محرم و عاشورا
ماه مح

و دهه اوق آن و بخصوص روزهان واسوما و ماشورا يکري از مروادو و

نقاط واريخ ساز و وأثي گذار در مسي دين اس

و بخصوص مذهب وشيع اسرت .همره

مسلمانان و بخصوص مسلمانان شيعي مذهب از کودکي با نا مسين و مح

و ماشورا

و مزادارن اين ماه ش يف آشنا هستند و اين ج يان در طوق واريخ شيعي موجب بر وز
رفتارهان مزومندن ،غي ا ،جوانم دن ،فداکارن ،شهادا طلبي و ...در ميران مر دان و
زنان شيعه مذهب گ ديده و همواره بعنوان يکي از پشتوانه هان ست

ظلر سرتيزن و

آزاديخواهي ب ان جامعه وشيع مورد استفاده ر ار گ فت.
هم ما وق يباع با واريخ اين رويداد بزر

آشنا هستي  ،اما مسين برا هردفا اصر ح

دين جدش ريا مي کند و با مد ربوق بيعت با نماد ظل و ست و وبراهي يعنري يزيرد،
خون خود و خانوادا خويش را در راه آزادگي اهدا مي کند و همين خون و پيا آن کره
از سون پيا رسان وارعه ک ب به گوش جهانيان رسيد ،نقطه ن مطفري شرد کره زمينر
رشادوها ،شهادوها ،جانفشاني ها ،ظل ستيزن ها و سازش نپذي فتن هان بعد از خرود را
آماده ساخت .وا جايي که اما خميني رهب انق و اس مي اي ان مي ف مايرد « :محر
صف است که اس

و

را زنده نگه داشته است ».

اما خميني (ره) نهضت خود را متکي ب نهضت اما مسين (ع) مي دانست .وراريخ
مبارزاا ،فداکارن و ايبارگ ن هان م د مسلمان کشورمان به رهب ن ايشان ،به خروبي

888

فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سیاسي و روابط بینالملل

نشان مي دهد که در ايا ماه مح  ،به خصوص واسوما و ماشورا ،بيشرت ين ضر به بر
پيک رژي ظال پهلون وارد آمد ،چ ا که مح ّ  ،ماه خون ،مراه شرهادا يرا ميرد خرون
وشيع و واسوما و ماشوران مسيني نقط اوج انق و و جوالنگاه کفن پوشان و ماشقان
شهادا بود( .اسحاري)41 ،7511 ،
اما خميني با به ه گير ن از مناسربت ماشروران مسريني ،مکومرت پهلرون را برا
دودمان بني اميه و يزيد مقايسه ک ده و جالب آن است شعارهايي که م د در طوق ايرن
امت اض ها مليه رژي پهلون س مي دادند اشاره مستقي به نهضرت ماشروران مسريني
داشت .شعارهايي چون :خميني وو ف زند مسيني.
آيين بزرگداشت مح

و ماشورا و م اس هان مختلف آن بعرد از انقر و اسر مي

بخصوص بيشت از هميشه مورد ووجه ر ار گ فت و به دليل ويژگي هان گست ده ان که
داشت از سون مکومت اس مي بعد از انق و همواره وقويت شد و به ه هان ف اوانري
ه به مکومت بعد از انق و رساند.
ويژگي ايبار و رشادا و شهادا موجب شرد ورا انقر و بره پير وزن ب سرد و در
م صه هان مختلف پو از آن نيز همواره موجب مفظ انق و شد.
ويژگي آزادم دن و آزادگي ه خصلت پهلواني و روميه م دمري برودن را وقويرت
ک ده و از اين ط يق نيز به کمک مکومت آمد.
ويژگي ايستادگي ،سازش ناپذي ن در ب اب ظل ه همواره م د را به صرحنه آورده
و در جهت اهداف سياستهان رهب ان انق و و نظا م کتهان بزرگي را رر زده است.
ويژگي مزادارن اين آيين بزر

و م اس هان مختلف مزادارن و گ يه بر مصرائب

ريا ک ب سبب مي گ دد وا دلهان م د رئوف و و موجب ومدا بيشت م د برا هر
و با رهب ان انق و شود و همين ويژگي و چندين ويژگي ديگ سبب وقويت اين اوحاد
و ومدا و نيز مش وميت پذي ن نظا جمهورن اس مي شد.
راديو و ولويزيون ملي بعد از انق و و صدا و سيما يا رسان ملي اکنون بعنوان يکي
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از ارگانها و نهادهان وابسته به مکومت و مترأث از انقر و اسر مي از همران آغرازين
روزهان پي وزن انق و رويک دن وازه و جدن به مح

و آيين هان اين ماه اسر مي

و ريا ماشورايي آن نشان داد.
پخش مک ر راهپيمايي هان بزر

واسوما و ماشروران  7531در ماههران آغرازين

انق و اس مي وا ام وز که به ساخت و ووليد و پخش فيل ها و س يالهان بزر

و پر

هزين واريخي م وبط با ريا اما مسين که جديدو ين آنهرا مختارنامره برا هزينر امر
شدا  10ميليارد وومان در ماق پخش است ،نشان از اين دارد که متوليان ام رسرانه کره
مج ن سياستهان نظا هستند ب ان جلب نظ مسامد م د به وقويت اين آيرين مقرد
در نزد م د مي پ دازند .در آن سو م د ه با درسها و پيامهايي که از اين ريرا برزر
گ فته اند در مفظ و م است از مکومت اس مي و ش مي کنند و اين اروباط دوسرويه
افزايش مش وميت را ب ان نظا اس مي در پي دارد.
پخش سخن اني هان رهب ان انق و به مناسبتهان مح

و ماشورا از ابتدان پي وزن

انق و وا به ام وز همواره در رسانه ملي م سو بوده و موجب وقويت امتماد مر د بره
رهب ان و مکومت خود مي شود.
اما خميني در پيا خود بره ملرت اير ان بره مناسربت ف ارسريدن محر

در وراريخ

 31/9/7که در بخشهان مختلف خبر ن راديرو ولويزيرون آن وراريخ مرنعکو گ ديرد،
ف مودند:
مجالو بزرگداشت سيد مظلومان و س ور آزادگان که مجالو غلبره سرپاه مقرل بر
جهل و مدق ب ظل و امانت ب خيانت و مکومت اس مي ب مکومت طاغوا اسرت،
ه چه باشکوهت و فش ده و ب پا شود و بي رهان خونين ماشورا به م مت ملروق روز
انتقا مظلو از ظال  ،ه چه بيشت اف اشته شود( .آرشيو خب صدا و سيما ،خبر سرامت
 ،74واريخ )31/9/7
بعد از سخن اني ها ،پخش م اس مزادارن م د و نيز پخش آيين هران مختلرف ايرن
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ريا از جمله ،دسته رون ها ،مَلَ گ داني ها ،نخل گ داني ها ،م اس ررالي شرويان مشرهد
اردهاق کاشان ،پخش وعزيه هان مناطق مختلف کشور ،پخش موسريقي هرا و و انره هران
مزادارن اما مسين در نقاط مختلف کشور ،پخش آيين هان ويرژا شرا غ يبران و دههرا
آيين ديگ در نقاط مختلف کشور که همه نمرادن از مماسر مسريني را بره وصروي مري
کشند ،از شبکه هان مختلف صدا و سيما سبب ارباق م د به اين رسان ف اگي بخصروص
در ايا مح و صف مي شود و آن را نشان ديني و اس مي بودن ب نامه هان صدا و سريما
مي دانند و چون خود خواستار وقويت اين آيين ها و م اس هستند برالطبع بره مج يران و
سياستگذاران رسانه که منصوو نظا هستند ارباق و امتماد بيشت ن نشان مي دهند.
فيل ها و س ياق ها و وله و او هران مختلرف و زيرادن در آرشريو م کرزن صردا و
سيمان جمهورن اس مي اي ان وجود دارند که بعضي از آنها کوواه و کوچک و بعضري
از آنها بلند و بزر

و سنگين از لحاظ مج کارن بودند که در واريخ هان گونراگون از

شبکه هان مختلف ولويزيوني در مناسبت ها و ايا خاص بخصوص مح

و صرف هر

ساق و چه بسا بعد از آن پخش مي شد که بسيارن از آنها برا اربراق زيراد مر د مواجره
ميشدند .فيل هان :سفي  ،روز وارعه ،س ياق شب دهر  ،معصروميت از دسرت رفتره و
دهها فيل و س ياق ديگ در اين موزه را مي ووان نا ب د.
به ه ماق استفاده رسان ملي از اين آيين در ب نامه سازيهان خود بسيار زياد بروده،
چ ا که به مساسيت هان جامعه مسلمان اي ان آگاه بوده و بنراب اين در راسرتان جلرب
امتماد مخاطبان به وهيه و پخش ب نامه ها ،سخن اني ها ،فيل ها و سر يالهان مر وبط برا
موضوع مح

و ماشورا مي پ دازد و موجب وقويت مش وميت مي شود.

نماز جمعه بعنوان مهمترين آيین مشروعیت ساز
مهمت ين آيين هان مبادن سياسي در اي ان ب مبنران معيرار رردرا سياسري بره نمراز و
شکل هان گوناگون اجتمامي آن م بوط مي شود .نمراز (فر دن  /انفر ادن) مهمتر ين آيرين
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مبادن ر اجتمامي در شکل ف دن ،نماز جمامت مهمت ين آيين مبادن ر سياسري گ وهري و
نماز جمعه مهمت ين آيين مبادن سياسي ممومي بوده است .ومامي اين آيين ها بعنوان ممرده
و ين مناسک و امماق ف دن ،گ وهي ،مبادن ر سياسي در اي ان به شمار مي روند.
نماز جمعه ونها آييني است که در طوق ساق بيش از  33بار يعني در ومرامي جمعره
هان هفته در ساق در س اس اي ان ب گزار مي شود و برا اسرتقباق مر د بره يکري از پر
نفوذو ين آيين ها و شايد رسانه ها در اي ان وبديل شده باشد و به همين خاط است که
جايگاه بو وااليي در م صه مبادن ر سياسي جامعه اي ان دارد و بعنوان وأثي گرذارو ين
آيين در ميان م د و مس والن است.
اما خميني رهب انق و اس مي در واريخ سو آذر هزار و سيصد و شصت و يرک
در ديدار با گ وهي از ائمه جمعه س اس کشور در مرورد ورأثي نمراز جمعره و اهميرت
جايگاه ائمه جمعه مي ف مايد:
«ائمه جمعه بايد ووجه داشته باشند که يکي از موث و ين رش هان جامعه به مسراو
مي آيند و بايد ووجه داشته باشند که مر د گوششران بره اينهاسرت و در اجتمراع ائمره
[نماز] جمعه سعي مي کنند ببينند اما جمعه چه مي گويد .از اين و سعي شود خطبه ها
پ محتوا باشد .در خطبه ها بايد ام به وقوا و اينگونه مسائل رمايت شود و ه مر د را
به ومدا و مضور در صحنه دموا نمايند( ».خميني)110 ،7516 ،
ب فاصله بعد از انق و با ارام اولين نمراز جمعره در وهر ان در روز جمعره  3مر داد
 ،7531اين نماز به طور مستقي از ولويزيون ملي اير ان پخرش شرد و از آن وراريخ ومرا
نماز جمعه هان وه ان مستقي از راديو و با فاصله اندکي از زمران ب گرزارن کره بره چنرد
سامت ه نمي رسد از شبکه اوق سيما پخش مي شود و خطبه هان نماز جمعره رر نيرز
مستقي از شبکه راديويي معارف و نيز از شربکه دو جمهرورن اسر مي يرک روز بعرد از
ب گزارن پخش مي شود و م اکز صدا و سيمان جمهورن اسر مي نيرز ارردا بره پخرش
خطبه هان نماز جمعه م اکز استانها که ووسط نمايندا ولي فقيه اي اد مي شود ،مي نمايند.
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نماز جمعه بعنوان يک مبادا دسرته جمعري پرو از پير وزن انقر و اسر مي در
س اس کشور گست ش يافت و روز به روز به منزلت آن افرزوده شرد .ايرن مبرادا بره
جهت ويژگي هران بري نظير از اهميرت فروق ا لعراده ان در ووسرعه جامعره اسر مي
ب خوردار است .ويژگي نخست :مضور سيل مظري مر د در آن اسرت کره بره منروان
پشتوانه ان رون به مساو مي آيد .دو  :به لحراظ موضروع خطبره هران آن اسرت کره
بيشت سياسي ر اجتمامي است و در روشنگ ن اذهان و افشان خط اا پيش رو اهميت
بسزايي دارد و سو  :به جهت مبادن بودن و اخ ص در آن.
ه سه ويژگي ذک شده که در متن نماز جمعه وجود دارد نترايج مهمري هر بر ان
نظا اس مي به دنباق دارد که از اهداف مکومت ه محسوو مري شرود و آن وقويرت
ومدا مسلمانان است .مض ا اما خميني (ره) در مورد نماز جمعه به منوان نمرايش
ردرا اس مي مي ف مايد:
نماز جمعه که نمايشي از رردرا سياسري و اجتمرامي اسر

اسرت بايرد هر چره

شکوهمندو و پ محتواو ارامه شود .ملت ما گمان نکنند که نماز جمعه يک نماز مرادن
است .نماز جمعه با شکوهمنديي که دارد ب ان نهضت کوواه مم ما يک پشتوان محک
و در پيشب د انق و اس مي ما مامل مؤث و بزرگي است( ....وقون)67 ،7514 ،
آگاه ک دن م د از مسائل گوناگون کشورن و بين المللري و مشرارکت دادن مر د در
اط ماا و ج يانهايي که در کشور در ماق رخ دادن است يکي از راههان جلرب نظر و
امتماد م د ب ان نظا است که اما خميني به خوبي به همه جوانرب ايرن آيرين باشرکوه
اش اف داشتند .ايشان در واريخ  7560/9/71در پيامي که به ائمه جمعه و جمامت کشور
ف ستادند و از بخشهان مختلف خبر ن راديرو و ولويزيرون نيرز مرنعکو شرده ف مودنرد:
«...بايد ائمه جماماا و ائمه جمعاا همه شان ووجه کنند به اينکه وکليفشان اين است که
مسائل را به ملت بگويند ،ووجه بدهند م د را به مسائل سياسي ،به مسائل اجتمامي».
ر ار دادن نماز جمعه بعنوان آيين همبستگي و محل وجمع و مز ملي م د نشان از
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آن دارد که ه مکومت اس مي و ه م د مسلمان به اين جايگاه بعنوان محور بسريار
مه اوحاد بين خود نگاه مي کنند و ه مورع که مکومت نياز به نشان دادن مرز مر د
و نيز ارباق م د به سياستهان نظا اس مي دارد از اين آيين باشکوه اسرتفاده کر ده و از
آن ط ف نيز م د که با اين سياستها و سمت و سون م کت مکومت و دولرت موافرق
هستند با مضور گست ده در اين م اس مز و ارادا خرود را نشران مري دهنرد .مضرور
گست ده نمازگزاران وه اني در موارعي خاص از جمعه هان ساق که نماز به امامت رهبر
انق و ارامه مي گ دد ،گواه اين مطلب است و پخش مک ر وصاوي اين مضرور کره از
ط يق بالگ د ها ه گ فته مي شود از شبکه هان مختلف سيما ،مز م د را ب ان مفظ
و م است از مکومت به منوان متوليان امور ديني به جهانيان نشان مي دهد.

کارکردهاي آيیني نماز جمعه
نماز جمعه بويژه بعد از انق و بعنوان رسانه ان ردرومند به اروباطاا و رسانه هان
سنتي از جمله «مسجد» و «منب » مفهو وسيعت ن داده است ،ضمن آنکه معنان خرود آن
ه به گونه ان نسبت به ربل از انق و وفاووي چشمگي پيدا ک ده و با ايرن گسرت ش و
وعميق نقش ها و کارک دهان آن ،به شکلي متناسب با اهداف نظا  ،بسط يافته است.
اين آيين در اي ان ،داران کارک دهان متعدد نظراروي ،پاسردارن و مفرظ انقر و و
نظا  ،وأثي گذارن ،مدي يت ،ارشاد و بويژه جهت دهي به وصمي گير ن هران مر د در
ش ايط مسا

بويژه انتخاباا بوده است.

نماز جمعه در شکل دادن به انق و و سرپو در ادارا کشرور ،نقرش مهمري داشرته
است .اين آيين باشکوه نخستين بار در ابعاد ميليوني در وهر ان ب گرزار شرد و گرزارش
رويداد آن به شکل زنده در س اسر جهران پخرش شرد ،از نظر کارشناسران داخلري و
خارجي مسايل اي ان نقط مطفي در ايجاد جنبش بود.
نماز جمعه در ج يان انق و و جنگ و در ومامي رويدادهان مه نقش مرؤث ن در
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مفظ نظا ايفا ک د .اين آيين با مداومت ب گزارن در س اس کشرور ،برا اطر ع رسراني،
آموزش و ارشاد مخاطبان نقش مهمي در مفظ ايمان و روميه م د و نگهدارن آنها در
صحنه اجتماع داشته است .به مباروي ،نماز جمعه ايفاگ نقش دستگاه «رهبر ن کشرور»
را ب مهده گ فته و در ووجيه مر د  ،دمروا بره اسرتقامت و وحر ک بخشري و مفرظ
مجمومه نظا نقش آف ين بوده است.
دارا بودن کارک دهان بسيار مهمي که ذک شد ب ان يک م اس سبب مري شرود کره
اين آيين بعنوان مهمت ين آيين مورد ووجه نظا و مکومت و همينطور م د رر ار گير د
و نظا مي کوشد با گذشت سي سراق از انقر و هر هفتره برا شريوه هران مختلرف و
راهکارهان گوناگون موجباا وقويرت آن را فر اه آورده و بعنروان رسرانه ان پويرا و
بسيار گست ده در س اس کشور اروباط نزديک مکومت و م د را سبب مي شود.

نتیجه گیري
جلب نظ مداکب ن م د و بدست آوردن مشر وميت و مقبوليرت در نرزد مر د و
مفظ اين فاکتورها ،يکي از دغدغه هان ه نظا مکرومتي و سيسرت سياسري در يرک
وامد جغ افيايي است ،چ ا که پايه هان مکومت ب دوش مر د جامعره اسرت و ايرن
م د هستند که در پاسخ به رفتارهان ف مانگذاران ،يرا پايره هران مکومرت را وقويرت
مينمايند و يا آن را از دوش خويش ب مي افکنند.
ردرا مش وع يعني ردروي که در باور م د جا ک ده باشد ،يعني م د به ايرن براور
رسيده باشند که اطامت از اين ف مان و پذي فتن رفتارهان مکومرت ،خير و صر ح و
سعادا آنها را در پي دارد و هي ردرا و مکومتي نمي وواند بره انردازا همرين نظرا
سياسي ماک سعادا آنها را وضمين و وامين نمايد .به همين منظور مکومتها نيرز بر ان
کسب و مفظ مش وميت در ميان م د از راههان مختلفي استفاده مي کنند.
رهب ان انق و اس مي اي ان در طوق مبارزا خويش با مکومرت پهلرون برا ملر و
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شعار اصلي خود را ب اس مي برودن

مکومت پو از مکومت «طاغوا» ر ار دادنرد و آن را « جمهرورن اسر مي ،نره يرک
کلمه کمت و نه يک کلمه بيشت » نا گذارن ک دند.
ما در طوق اين پژوهش سعي ک دي وا به يکي از راههان مش وميت بخشي نظا پرو از
انق و اشاره نمائي  .به ه گي ن از نمادها و آيين هايي که باور م د و جزو امتقراداا مر د
اين س زمين شد از سون نظا اس مي وا مدود زيادن موجب افزايش مشر وميت نظرا در
ميان م د گ ديده است .البته اين پژوهش و ش نمود وا به چگونگي به ه گير ن ايرن آيرين
ها و نمادها در ب نامه هان صدا و سيما بعنوان يکي از نهادهان مکومتي ،نزديک شود.
آيين مح

و ماشورا ،مناسک مج و آيرين نمراز جمعره از مهمتر ين ايرن آيينهرا و

مناسک هايي هستند کره بره طرور مرنظ و چشرمگي ن در ب نامره هران صردا و سريما
بخصوص سيما (ولويزيون) مورد به ه ب دارن ر ار مري گي نرد و چرون برا امتقراداا و
مواطف و باورهان جامعه اس مي اي ان اروبراط ونگاونرگ دارد ،موجرب جلرب نظر و
مسن نظ م د نسبت به مکومت مي گ دد.
از جمل مهمت ين اين آيين ها که ذک شان در اين پژوهش رفت ،نماز جمعه است که بره
طور م وّب و منظّ در ب نامه هان صدا و سيمان جمهورن اس مي اي ان جان دارد.
شايد يکي از نشانه هان اهميرت نمراز جمعره از نظر مرداومت و وکر ار ،وسرعت
ب گزارن آن ه باشد ،زي ا اين نماز ونها آييني است که بيش از  33بار يعني در ومرامي
جمعه هان هفته در ساق ،در س اس اي ان ب گزار مي شود ،ضمن آنکه در مناسبت هران
معين چون ميد فط  ،ميد ر بان ،ميد غدي و متي روزهان واسوما و ماشرورا نيرز ايرن
«نماز جمعه» ب پا مي شود و رسانه هان س اس ن نيز در ومامي اوراا ش مي از ومرامي
شبکه ها شکلي از نماز (بويژه نماز جمامت) را پخش مي کنند.
از جمله چيزهايي که سبب استقباق م د از نماز جمعه و به وبع خطبه هان خطيرب
آن مي گ دد ط ح مبامث روز و مورد نياز جامعه ماست .مضور کارگزاران و مسر والن
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نظا در صفوف نمازگزاران نشان از اهميت دادن نظا به اين م اس مبرادن ر سياسري
است .نظ دهي ،استحکا بخشي ،س کوو و ط د دشرمن و جهرت دهري و وع يرف و
وفسي ج يان هان اجتمامي از جمله کاک دهان نماز جمعه هستند.
در اين ميان رسان ملي با استفاده از اين آيين سنّتي ،ديني و مذهبي مر د در ب نامره
سازن هايش که ه هفته از صدا و سيمان جمهورن اس مي اي ان پخش مي شود و نيز
از آيين ها و نمادهان ديگ مذهبي از جمله مج ،مح

و ماشورا ،امياد فط و ر بران و

نيمه شعبان و امياد مذهبي و ملي ،سعي واف دارد وا نظ مخاطبان خود را وامين کند کره
يکي از راههان افزايش مشارکت م د و هم اهي آنها برا سياسرتهان نظرا  ،ورأمين نظر
آنهاست که موجب استحکا بخشي ومدا بين م د و مس والن نظا و نيرز منجر بره
افزايش انسجا ملي و هويت ملي مي گ دد و در مجموع امتمراد مر د مسرلمان را بره
نظا مکومتي اس مي بيشت و بيشت مي کند و مش وميت نظا را افزايش مي دهد.
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