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 سخن نخست

 از اسرتفاد  پایره بر  و الهی معارف سایه در متعالی مکتب و گفتمان تولید و الگوسازی
 حق را  در مبارز  متمادی سالیان تج بیات از استفاد  و بیت اهل و نبوی معارف و علوم

شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی از  حق، به. باشد کنونی جهان در تحول ساز زمینه تواند می
های مظلوم منطقه بود. شناسایی و  های مقاومت و مبارز  علیه ت وریسم و دفاع از ملت اسطور 

سیاسی، فک ی و ف هنگی  های اخالقی، اجتماعی و مع فی مناسب الگوهای ب جسته در حوز 
ت ین رسانه دیداری و شرنیداری  عنوان بزرگ های رسانه است. رسانه ملی به جامعه، از رسالت

ای، خب ی و تحلیلی داخلی و خرارجی، گسرت    هایی چون ُب د رسانه کشور، با توجه به مؤلفه
ولیت مهمری های فک ی، مسئ اش ب  حوز  جغ افیایی مخاطبان و نیز ض یب نفوذ و اث گذاری

دادن دارد. مع فی زوایای فک ی، اخالقی، شخصیتی، علمی و ایمانی الگوهای ملی، و نشان
ابعاد موفقیت، راز محبوبیت، و قدرت اث گذاری شخصیت پیش و و کاریزماتیک یک الگرو و 

های یک رسانه است. کاری که مجامع علمی ازجملره  یک قه مان ملی، بخشی از مسئولیت
گی ک دن و ت ویج از سوی دیگ  باید  ها جهت همه های علمیه از سویی و رسانه  دانشگا  و حوز

با همکاری و همدلی انجام دهند، تبدیل شخصیت س دار سلیمانی به مکتبی پویا و اث گذار و 
هرای علمری برا ح رور  ها و همایش سرازی فکر ی و ب گرزاری نشسرت مداوم اسرت. زمینه

 ین اقدامات باشد.تواند ازجمله ا نظ ان نیز می صاحب
برا  4911مرا  سرال  دی 41و  41، «رسانه و مکترب سرلیمانی»رو همایش علمی  ازاین

ح ور محققان و پژوهشگ ان ب گزار شد. جهت استفاد  بهینه و ایجاد دست سی بیشرت  بر ای 
عالقمندان ب خی از مقاالت ب گزید  همایش فوق در این شمار  از فصلنامه مطالعرات دینری 

که گامی مؤث  در توجه علمی به ساخت مکتب علمی در رسانه  شود. امید آن یم میرسانه تقد
 محور باشد. ب  پایه نگا  مع فتی این شهید عزیز و رسانه مقاومت
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