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محسنننن حسنننار م نناهر  ،مج ننالذ م ننرهبی در

دكتر محمدرضا فخر روحانی
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ای ننران معاص ننر :بررس ننی و تحلی ننل اع ننننا مج ننالذ
مح ننرر و ص ننفر در روزنام ننه اط عنننا 1 ،5031-5031
جلد ،اصفهان :آرما.

در فرهنئا شئیعی و ایرانئی ،مجئالس مئذهبیای
که در ب رگداشت اهئل بیئت

بئوده و بئهو یئژه آندئه

بئئه مراسئئم عئئزاداری در ماههئئای محئئرم و صئئفر مر بئئوط
میشود ،نقش بسئیار مهمئی در تئروی معئارف دینئی
داش ئ ئئئته ،از ایئ ئئئئن رو ایئ ئئئئن مراسئئ ئئئم از کارآمئ ئئئئدترین
رسانههای دینی برای ارتقای معلومات تاریخی-اجتماعی ،مردم بودهاند .این آمئوزشهئای
غیررسئئمی همئئواره از کارکردهئئای متنئئوع و بسئئیار تاثیرگئئذار فرهنگئئی-اجتمئئاعی برخئئوردار
بوده ،به نحوی که جزس تفکیک ناپذیر فرهنا شیعی-ایرانی ایرانیان را تشکیل دادهانئد .بئا
وجود تنوعئات محلئی و ز بئانی موجئود در پهنئه ایئران ،نقئاط اشئترام آنهئا همئواره فئراوانتئر از
تجلیات به ظاهر متفاوت آنها بودهاست .مهم نیسئت کئه ایئن مراسئم دینئی در کجئای ایئن
سئئرزمین و بئئه چئئه ز بئئان یئئا گئئویش محلئئی برگئئزار شئئود ،سئئاختار و محتئئوای بخئئش اصئلی آن
عمئئدتا یکسئئان اسئئت .خبئئر کئئردن عالق ئهمنئئدان بئئه ایئئن مراسئئم دینئئی بئئه نوبئئه خئئود گونئئه
 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

زبانی  genreقابل توجه جدی خاص بوده و شایسته مطالعات جداگانهای است.
کتا

مورد بررسئی در  2210صئفحه تنظئیم شئدهاسئت و دوره زمئانی  90سئالهای را در بئر

میگیئرد .انتخئا

روزنامئه اطالعئات بئه دالیئل متعئددی بئوده کئه مهمتئرین آن نشئر مسئتمر

این روزنامه در تهران و نیز در سط کشوری است.
جلد اول این کتا

به جایگاه رسانه ،انواع و اهمیت آن پرداخته و گونئههئای اعالنئات

مجالس دینی را بررسی می کند .این جلئد بئه اعالنئات دهئههئای  1300تئا  1320اختصئاص
دارد .جلئئئد دوم ب ئئه دهئئئه  1340پرداخت ئئه و ن ئئام س ئئخنرانان و م ئئداحان در اطالعی ئئهها در
شدهاست .جلد سوم به دهئه  1350توجئه دارد .بئا نزدیئکتئر شئدن بئه سئالهای پایئانی ایئن
دهئه ،سئئخنرانیهئئا بیشئتر بئئه موضئئوعات اجتمئئاعی-اقتصئئادی و سیاسئئی گئئرایش بیشئئتری
پیدا کئرده ،حئوزه آ گئاهی بخشئی از صئرف جنبئههای تئاریخی گذشئته ،بئر درسهئای قابئل
توجه از جنبههای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی متمرکز میشوند .جلد چهئارم بئه دو دهئه
 1360و  1370اختصاص دارد .در ایئن دو دهئه کئه بئا جنئا تحمیلئی عئرا بئر ایئران همئراه
بئئود ،موضئئوعات سئئخنرانیهئئا بیشئئتر بئئه ابعئئاد سیاسئئی-نظئئامی گئئرایش پیئئدا کئئرده ،عمئئده
سئئخنرانان از رجئئال حکئئومتی و سیاسئئی هسئئتند .جلئئئد پئئنجم بئئئه دو دهئئئه  1380و 1390
معطئئوف بئئوده و نئئام رجئئال حکئئومتی و مئئداحان معئئروف و فعئئال در عرصئئههئئای سیاسئئی و
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اجتماعی نیز در اطالعیهها دیده میشود.
او ایئئن اطالعیئئهها بئئه دهئئههای  1350تئئا  1360برمی گئئردد کئئه دو دوره انقئئال

و دفئئاع

مقئدس در ایئئران اسئئت .بئا وارد شئئدن فشئئارهای روزافئ ون اقتصئئادی و بئهو یئژه در سئئالهئئای
پایئئانی دهئئه  ،1390ایئئن آمارهئئا کئئاهش چشئئمگیری مئئییابئئد .هرچنئئد دینئئداری ملئئت بئئر
وضعیت اقتصادی بهطور مطلق تکیه ندارد ،اما از تأثیرات فشارهای اقتصادی و معیشئتی
نمیتوان و نباید به سادگی عبور کرد .غم نان انکار ناشدنی است.
بایئئد توجئئه داشئئت کئئه مجموعئئه مئئورد بررسئئی فقئئط بئئه اعالنئئات چئئاپ شئئده در روزنامئئه
اطالع ئئات و عمئئئدتا مج ئئالس منعق ئئده در ته ئئران م ئئیپ ئئردازد .البتئئئه مج ئئالس مش ئئابهی در
شهرستانها برگزار شده و میشود که تقریبا بدون اطالعیئه چئاپ شئدهبوده و اطئالعرسئانی
درباره برگزاری آنها به روشهای دیگری است.

