
 
 
 
 
 

 کتاب معرفی
 1روحانی فخر محمدرضا دكتر

مجنننالذ منننرهبی در محسنننن حسنننار م ننناهر ، 
اینننران معاصنننر: بررسنننی و تحلینننل اع ننننا  مجنننالذ 

 1، 5031-5031محنننرر و صنننفر در روزنامنننه اط عنننا  
 جلد، اصفهان: آرما.

ای  هنئا شئیعی و ایرانئی، مجئالس مئذهبیفر در
ویئژه آندئه  هبئو  بئوده که در ب رگداشت اهئل بیئت

مربئئوط هئئای محئئرم و صئئفر  بئئه مراسئئم عئئزاداری در ماه
شود، نقش بسئیار مهمئی در تئروی  معئارف دینئی  می

کارآمئئئئئئئدترین  داشئئئئئئته، از ایئئئئئئئن رو ایئئئئئئئن مراسئئئئئئئم از 
هئای  اند. این آمئوزش اجتماعی، مردم بوده-های دینی برای ارتقای معلومات تاریخی رسانه

کارکردهئئای متنئئوع  اجتمئئاعی برخئئوردار -و بسئئیار تاثیرگئئذار فرهنگئئیغیررسئئمی همئئواره از 
که جزس تفکیک ناپذیر فرهنا شیع انئد. بئا  را تشکیل داده ایرانی ایرانیان-یبوده، به نحوی 

تئر از  وجود تنوعئات محلئی و زبئانی موجئود در پهنئه ایئران، نقئاط اشئترام آنهئا همئواره فئراوان
کئه تجلیات به ظاهر متفاوت آنها بوده کجئای ایئن  است. مهم نیسئت  ایئن مراسئم دینئی در 

گئئویش محلئئی برگئئزار شئئود، سئئاختار و محتئئوای بخئئش اصئئ لی آن سئئرزمین و بئئه چئئه زبئئان یئئا 
کئئردن گونئئه  هعالقئئ عمئئدتا یکسئئان اسئئت. خبئئر   منئئدان بئئه ایئئن مراسئئم دینئئی بئئه نوبئئه خئئود 

                                                      
 (Abumahdi1061@gmail.com) قم دانشگاه استادیار. 1
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گانهقابل توجه جدی خا  genre زبانی  .است یا ص بوده و شایسته مطالعات جدا

ای را در بئر  سئاله 90دوره زمئانی  اسئت و صئفحه تنظئیم شئده 2210رسئی در   مورد برکتا
کئه مهمگیئرد. انتخئا  روزنامئه اطال می تئرین آن نشئر مسئتمر عئات بئه دالیئل متعئددی بئوده 

کشوری است  .این روزنامه در تهران و نیز در سط  

کتا  به جایگاه رسانه،  گونئهجلد اول این  اعالنئات  هئای انواع و اهمیت آن پرداخته و 
اختصئاص  1320تئا  1300هئای  کند. این جلئد بئه اعالنئات دهئه مجالس دینی را بررسی می
ها در   مئئئداحان در اطالعیئئئهپرداختئئئه و نئئئام سئئئخنرانان و  1340دارد. جلئئئد دوم بئئئه دهئئئه 

های پایئانی ایئن  سئالتئر شئدن بئه  توجئه دارد. بئا نزدیئک 1350است. جلد سوم به دهئه  شده
گئئرایش ب-تر بئئه موضئئوعات اجتمئئاعیهئئا بیشئئ دهئه، سئئخنرانی شئئتری یاقتصئئادی و سیاسئئی 

کئر گئاهی بخشئی از صئرف جنبئهپیدا  گذشئته، بئر درس ده، حئوزه آ هئای قابئل  های تئاریخی 
دو دهئه  شوند. جلد چهئارم بئه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متمرکز می توجه از جنبه

کئه بئا جنئا تحمیلئییئاختصاص دارد. در ا 1370و  1360 عئرا  بئر ایئران همئراه  ن دو دهئه 
کئئرده، عمئئده -هئئا بیشئئتر بئئه ابعئئاد سیاسئئی موضئئوعات سئئخنرانیبئئود،  گئئرایش پیئئدا  نظئئامی 

 1390و  1380سئئئخنرانان از رجئئئال حکئئئومتی و سیاسئئئی هسئئئتند. جلئئئد پئئئنجم بئئئه دو دهئئئه 
سیاسئئی و  یهئئا و مئئداحان معئئروف و فعئئال در عرصئئه یمعطئئوف بئئوده و نئئام رجئئال حکئئومت

 .شود ها دیده می هاجتماعی نیز در اطالعی

کئئه دو دوره انقئئال  و دفئئاع  میبر 1360تئئا  1350های  ها بئئه دهئئه طالعیئئهاو  ایئئن ا گئئردد 
هئئای  ویئژه در سئئال همقئدس در ایئئران اسئئت. بئا وارد شئئدن فشئئارهای روزافئ ون اقتصئئادی و بئئ

کئئاهش چشئئمگیری مئئی1390پایئئانی دهئئه  ابئئد. هرچنئئد دینئئداری ملئئت بئئئر ی ، ایئئن آمارهئئا 
ثیرات فشارهای اقتصادی و معیشئتی ز تأطور مطلق تکیه ندارد، اما ا هی بوضعیت اقتصاد

کرد. غم نان انکار ناشدنی است نمی  .توان و نباید به سادگی عبور 

کئئه مجموعئئه مئئورد بررسئئی فقئئط بئئه اعالنئئات چئئاپ شئئده در روزنامئئه  بایئئد توجئئه داشئئت 
س مشئئئابهی در پئئئردازد. البتئئئه مجئئئال اطالعئئئات و عمئئئدتا مجئئئالس منعقئئئده در تهئئئران مئئئی

سئانی ر بوده و اطئالع که تقریبا بدون اطالعیئه چئاپ شئده شود شده و میها برگزار  شهرستان
 .های دیگری است درباره برگزاری آنها به روش


