
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

ه ها باقتضائات دوران کرونا و منتقل شدن کارکرد هیئت

 آنالین

 های مجازی در دوران کرونا()کارکرد هیئت
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 تعالیبسمه

 مقدمه  *
 

وجود  دیمق درگرچه ین تأثیر پذیرفته است، الین و حضور دین در فضای مجازی و اینکه آیا دین از فضای آنالصحبت از دین آن  

 ترستردهبا شیوع کرونا این روند با شتابی گ. تعریف شود تناسب این موقعیت آینده دین و مناسک دینی باید به نیز اکنون ،داشت

هایی که مستلزم اجتماع افراد بود با محدودیت مواجه یا لغو شد. مراسم و برنامهبا شیوع ویروس کرونا، بسیاری  مواجه شده است.

رگزاری و تغییر سبک ب زدنی، توانستند با تأمین ملزومات فنیها با هوشمندی و انعطاف مثالها و برگزارکنندگان مراسمهیئتو 

با حلول ماه مبارک رجب و  .کنندبرای مشتاقان فراهم در فضای مجازی وت مجالس مذهبی را المراسم، امکان برخورداری از ح

های هم رعایت پروتکل امتداد مجالس و مناسک دینی در فضای مجازی در پیش بودن ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان

از عطر معنویت و مناجات با منبع الیزال رحمت عالقمندان به دعا و مناجات را سازد و هم را میسور می دوران کرونا بهداشتی

 سازد. مند میه خداوندی بهر
 

 های اجتماعات مجازی تجربه *

در دهه . ن استتر شدگستردهرو به  ماه محرم، «ایهای رسانهخیمه»ماه مبارک رمضان و طرح  «اجتماعات مجازی»طرح    

کننده در مراسم نیز از محدوده  دامنه عزاداران شرکت تا باعث شد، هیئت مذهبی پخشبرنامه  5600بیش از  1399اول محرم 

الحرام مراسم مذهبی دهه اول محرم. لذا میلیون پخش موفق را به نمایش بگذارند 22و با بیش از  برودیک تکیه یا حسینیه فراتر 

های ش نهادالهای صوت و تصویر فراگیر و تتنها محدود یا تعطیل نشد، بلکه به لطف مشارکت رسانه هجری قمری، نه 1442

این حرکت پرشور با همیاری و همدلی . یادماندنی برگزار شد زدنی و بهمرتبط برای اقدام همگرا، باشکوه و گستردگی مثال

 1.تداوم یابد تواندمیهای متولی و مشارکت مردم در سایر مراسم و مناسک دینی ما سازمان

 2های مذهبینقاط قوت هیئت *

 گسترش فرهنگ شهادت و مقاومت
مناسب از سیره معصومان و  الگوسازی

 )ع(امام حسین

تحکیم و گسترش معارف الهی و مبانی 

 اعتقادی

 آمادگی دفاعی در برابر تهاجم فرهنگی ، خیرات و مبراتمشارکت اجتماعی دشمن شناسی و پیدا کردن بصیرت

در جامعه « یتالو«های تحکیم پایه

 میالاس
  برخورداری از آثار دنیوی و اخروی
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 های مذهبی های هیئتآسیب *

 شکلیهای آسیب 

 زنینی شدن برنامه عزاداری و سینهالطو
های سنگین و غیر متعارف در حمل علم

 جاتجلوی دسته
 مناسبهای ناعزاداری در مکان

 ترافیک غیرمتعارف و ریتمیکها به سبک مداحی هاکاهش محوریت مسجد در عزاداری
 

 محتوایی های آسیب 

معنا و سطحی بودن اشعار و محتوا، بیبی

 هاسخنرانی
 اغراق و غلو

اتفاقات عجیب  اساس وهای بینقل خواب

 و غریب

 طلبیریا و شهرت سازی غلط و مخالف با روح دینسنت صحیحوارد کردن خرافات و امور نا

ها با تئخودنمایی هی و رقابتهای شدید

 یکدیگر

اظهار مطالب موهن و سخیف در 

 هاعزاداری

م و ترویج الغفلت از مصالح جهان اس

 فالاخت

اکتفا به مداحی و سینه زنی بدون سخنرانی و 

 ایجاد بینش

دادن نذر بدون رعایت شرایط 

 نذرکننده
 های مذهبیتئهی نظارت برنبود یا ضعف 

 

 های مذهبیتئهی و پنهان کارکردهای آشکار *

 تقویت همبستگی اجتماعی باورهای دینیسازی و تقویت اسوه نقش آفرینی سیاسی

 کارکرد فراغتی حفظ الگوی جامعه قیالتثبیت نظام اخ

   م و مصائب فردی و اجتماعیالتسکین آ
 

 دیجیتالی شدن و تاثیر فضای مجازی بر تبلیغ دین و مناسک دینی  *

 رفتن به سمت»هم روندی را پیش از شیوع کرونا آغاز کرده بود و آن «تبلیغ دین و مناسک دینی»به اعتقاد کارشناسان،   

نده آی نیز وجود داشت و اکنوناز قدیم در فضای مجازی  یدینمناسک بود. صحبت از حضور « دیجیتالی شدن و فضای مجازی

با  روند، با شیوع کرونا. تعریف شودباید «  یمجاز یدر فضا ئاتیامتداد و نه انتقال ه» یعنی تناسب این موقعیت  به این حضور

 یپخش کننده ط یهادر پلتفرم هایعزادار یاز پخش مجاز دیبازد ونیلیم 25از  شیببه طوری که  .شتابی گسترده مواجه شد

ک این سب مخاطب،صورت تدریجی اتفاق بیفتد و  طی چندین سال به قرار بود این روند گرچه دهه اول محرم ثبت شده است.

ی چگونگدر مورد  کوتاه مدت و بلند مدتدو نگاه است. داده  مناسک دینی را قبول کند، اما این اتفاق در کمتر از چند ماه رخاز 

. داشته باشیم هیئت در فضای مجازیبرای یک سال  اگر بخواهیموجود دارد؛ و مناسک دینی در فضای مجازی  هیئت برگزاری

ضای به حضور هیئت در ف) رویکردداشته باشیم نگاه بلندمدت، اگر اما . خواهد داشتدر پی مدت، رویکردی جایگزین رانگاه کوتاه

 1است.  «یمجاز یدر فضا ئاتیامتداد و نه انتقال ه»که همان  خواهد بودهای حضوری نگاهی مکمل برای هیئت ،(مجازی

 از هیئت آنالین میلیون بازدید  2بیش از  *

پخش زنده  در داخلی هایپلتفرم یکی ازکه  «ینالآن اندازی هیئتایده راه» در مورد ینالآنهیئتامیر تاجیک مدیر پلتفرم   

مربوط به قبل از شیوع کرونا بود و همیشه ین الآن اندازی هیئتایده راهگوید: می 2.در ایام کرونا بوده است مراسم و هیئات مذهبی

به این مسئله فکر کنیم و در  ترشد. شیوع کرونا باعث شد تا ما جدیجای یک پلتفرم مذهبی با محتوای متنوع احساس می
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فرمودند این شرایطی که به وجود آمده نباید باعث شود از جلسات خشوع و خضوع دور بمانیم،  انقالب که رهبر 99فروردین 

های قدر با اپراتورها رمضان در شبما در ماه مبارک  .اندازی کنیمین را راهالآن هفته هیئت حجت را بر ما تمام کرد تا طی دو

رسانی به افراد نیز رایگان شد. از ماه مبارک عالها را رایگان کردیم، پخش مراسم و اطصحبت و ترافیک استفاده از این بسته

اهایی جهای فنی و تجربه کاربر را نسبت به قبل بهبود ببخشیم و ما امروز به لحاظ سرور، رمضان تا محرم سعی کردیم زیرساخت

در ود: کرد و افز ارزیابیین خوب الهیئت آن را ازاستقبال مردم وی توانیم سرویس دهیم بیش از یک میلیون کاربر دارد. که می

ین نیز در الهزار بازدید برای سه شب قدر بود. ماکسیمم استریم آن 650میلیون بازدید داشتیم که  3.5های ماه رمضان شب

هزار  15میلیون و  2بیش از )هزار بازدید داشتیم.  200هیئت بود. در سه روز اول محرم نیز یک میلیون و  40های قدر شب

هیئت در  515)ین داشتند الهمزمان استریم آن هیئت به صورت 218همچنین در سه روز اول محرم ( بازدید در دهه اول محرم

استریم همزمان بوده و این  120ها وجود داشته بیشترین میزان استریمی که در پلتفرماین در حالی است که پیشتر، ( دهه اول

رایگان بودن اینترنت در مقابل اینترنت " به دالیلی همچون ین الآنتعداد کاربران در بستر هیئتاست.  قابل توجهیخود آمار 

هیئت از سرتاسر  1632در حال حاضر . اینستاگرام بود بیشتر از" رسانی عالها و تبلیغات و اطجهانی، کیفیت خوب پخش برنامه

تواند زمانی که برای مخاطب خود اند که هر هیئت آدرس خاص خود را دارد و مینام کرده ین ثبتالکشور در سامانه هیئت آن

 1.کند لینک پخش صفحه مخصوص به خود را برای آنها نیز ارسال کندپیامک ارسال می

 کالم آخر *

های خود را به صورت آنالین ارائه ها و تکایا برنامهبسیاری از مساجد، حسینیهامسال با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا،   

بتوانند هم های اجتماعی های مجازی در شبکهانداختن حسینیهتالش کردند تا با راههای مختلف مردم مناسبتدر . دادند

ه های گذشتسالمانند مجازی ی فضا و هم با استفاده از کرونا را رعایت کنند ارزه باهای بهداشتی ستاد ملی مبدستورالعمل

شعبان و رمضان و احتمال مناسک دینی را انجام دهند. با توجه به حلول ماه مبارک رجب و در پیش بودن ماه های مبارک 

د در فضای مجازی امتداد یاب، فرصتی مناسب است تا حضور مجالس دعا و نیایش مجالس مذهبی و اماکن مقدس دینی یتعطیل

مراسم خود را توانند میمداحان و هیئات مذهبی ، در سه ماه رجب، شعبان و رمضانو مردم از برکات این ماه ها بهرمند شوند. 

دسترسی الزم را به به صورت آنالین  های اجتماعیشبکه و مخاطبانبرگزار کنند در پلتفرم های مختلف به صورت مجازی 

تواند به عنوان مکملی برای پخش مراسم مذهبی از طریق فضای مجازی میاین مراسم داشته باشند. در نهایت اینکه  پخش

 و برگزاری این مراسم در فضاهای حقیقی باشد. های سیما پخش مراسم از طریق شبکه
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