نقش رسانههای جمعي (با تاکید بر تلویزیون)
در تحقق فرهنگ ایثار و مقاومت
(با استناد به بیانیه گام دوم انقالب و زندگي شهید سلیماني)
رسول رضائی

*

هدف :هدف از این پژوهش پاسخ به دو سؤال است :اوال رسانههرای جمعری چگونره
میتوانند ف هنگ ایثار و مقاومت را گست ش دهند؟ ثانیا شخصیت شهید سلیمانی چه نقشری
در ف هنگسازی (ایثار و مقاومت) در جامعه دارد؟
روش :ب ای پاسخ به این سؤاالت ،مقوالت مورد نظ از درون مصاحبهها استخ اج شد
و از ط یق توصی و تحلیل انتظام مفهومی یافتهاند.
یافتهها :نتایج نشان میدهد رسانه تلویزیون با تأ کید مفاهیمی چرون براال بر دن ایمران
عمررومی ،بازنمررایی محررور مقاومررت ،وحرردتگ ایرری ،بازتولیررد ادبیررات ایثررار و مقاومررت،
قداسررتبخشرری برره ف هنررگ ایثررار و مقاومررت ،همرردلی و ب ر انگیختن عواط ر انسررانی و
اسطور سازی از شخصیتهای ملی و میهنی و بهکارگی ی آداب و رسوم غنی ف هنگ ای ان در
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چکیده

فیلمها و ب نامههای تلویزیونی میتواند مؤث باشد.
نتیجهگیری :استفاد از ظ فیتهای شخصیتهرای ب جسرته معاصر همچرون شرهید
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سلیمانی و ارائه و ت ویج مکتب سلیمانی میتواند در ف هنگسازی ب ای همره افر اد برهویرژ
نسلهایی که دوران دفاع مقدس را تج به نک د اند در گام دوم انقالب کرارب دی و تأثی گرذار
باشد .با این حال آگاهیبخشی و اطالعرسانی همچنان از کارب دیت ین کارک دهرای رسرانه
ب ای ارتقاء ف هنگسازی در جامعه است.
کلیدواژهها :تلویزیون ،ف هنگسازی ،ایثار ،مقاومت ،شهید سلیمانی.
مقدمه

رسانهها ب شناخت و درک عموم از جهان تأثی میگذارند ،بره ایرن معنرا کره آگراهی و
ذهنیت م دم نسبت به جهان بسرتگی بره محتروایی دارد کره از رسرانههرا دریافرت مریکننرد
(مهدیزاد  .)1 ،4933 ،رسانهها ف اگی ت ین و موث ت ین نهاد تولیرد ،بازتولیرد و توزیرع دانرش و
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مع فت در مقایسه با سای نهادهای آگاهی و شناخت در جهران جدیرد هسرتند و برا داشرتن
ویژگیهایی چون انتشار انواع دانش و مع فت که الج م بره ب عهرد گر فتن دیگر نهادهرای
مع فتی منج میشود ،فعالیت در یک سپه عمومی که آنهرا را در دسرت س همره اع رای
جامعه به صورت باز ،داوطلبانه و کمهزینه ق ار میدهد و نیز اث گذاری بر تعرداد بیشرت ی از
اف اد و اختصاص زمان بیشت ی از آنها به خود ،حدود و ثغرور محریط نمرادینی را کره در آن
زندگی میکنیم را تعیین میکنند؛ لذا رسانهها را باید سازند محیط نمادینی دانست که ترأثی
عمد آنها ،شکلگی ی تصوی ذهنی مخاطبان از دنیرای اطر اف اسرت (همران  .)16در ایرن
میان ،تلو یزیونها بهعنوان مهمت ین این ابرزار از همران آغراز پیردایش ،یکری از فعرالتر ین
نی وهای ق ن بیستم بود اند و هماکنون نیز ُپ نفروذت ین پدیرد ف هنگری بره شرمار مریرونرد
(اسمیت 1و پات سون .)30 ،4934 ،2ب ای بع یها تلویزیون میتواند نقطره آغرازی بر ای تحرول
ف هنگی باشد ،کنجکاوی ایجاد کند و میل به ف ات رفتن را بره وجرود آورد .تلویزیرون سرطح
ف هنگی ب خی از قش های اجتماعی را باال میب د؛ یعنی اف ادی که بدون استفاد از این وسیله
هیچگونه امکان خودآموزی ندارند ب ای قش های اجتماعی براالت تلویزیرون مریتوانرد یرک
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1. Smith.
2. Paterson.

مح ک باشد و به همه م دم هوشیاریها و دانستنیهای را ع ضه میدارد که بدون آن بهراحتی
نمیتوانستند داشته باشند (کرازنوو )461 ،4931 ،1اهمیت تلویزیون در مسئله ف هنرگسرازی و
حفظ ارزشها در یک کشور میتواند در معادالت سیاسی ،امنیتری ،ملری و منطقرهای ترأثی
بسزایی داشته باشد .این تأثی ات در حوز ایثار و مقاومت از ط فی میتواند باعث امنیت روانی
در جامعه باشد و باعث همدلی و رفا شود و از سویی میتواند تا جایی خط آف ین باشد کره
موجب س نگونی یک دولت شود .ب همین اساس است که کشورهایی که در حوز رسرانهای
قدرتمندت عمل میکنند بهراحتی میتوانند به اهداف ملی ،بینالمللی و حتری نظرامی خرود
ب سند .بهعبارتدیگ کشورهایی که رسانههای ضعیفی دارند ،بهدلیل نفوذ رسانههای بیگانره
دچار ض بههای مهلک ف هنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ...خواهند شرد .کشرور ایر ان یکری از
کشورهایی است که پ از انقالب اسالمی هموار مورد هجوم از سوی رسانههای گونراگون
ت سیم آیند ای روشن ب ای این انقالب هموار مورد استفاد ما ق ار داشته است .ایشان هموار
با تأ کید ب نقش رسانهها به تقویت رسانه ملی و جایگا آن در بین م دم اهمیرت داد انرد .در
دیداری با اصحاب رسانه ملی به این نکته مهم اشار داشتهاند که :ام وز جنرگ دنیرا ،جنرگ
المللری دسرتگا های مختلر و جبهرههای
رسانههاست .پیش فت کارها و سیاستهای بین
ِ

گوناگون ،بهوسیله تبلیغ ،خب سازی ،مفهومسازی و تبیینهای درست و نادرست -یعنی راست
و دروغ -دارد انجام میگی د .یکی از کارهای بسیار مهمی که ام وز در دستور کار آنهاست،
تهاجم خب ی ،تبلیغی ،ف هنگی و اخالقی به کشور ماست .امر وز ایرن تهراجم ،اوج تهراجم
ف هنگی است .صداوسیما در زمینه پ ورش و گست ش و تفهیم و تبیین ف یلتهای اخالقری
باید ب نامهریزی کند؛ یکی از اهداف صداوسیما در همه ب نامرهها بایرد ایرن باشرد 2.زنردگی
شهید سلیمانی را بهعنوان نمونهای شاخ

با ویژگیهرای ایثرار و مقاومرت در برین مر دم و
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بیگانه بود است .دیدگا های مقام معظم رهب ی و بیانیه گام دوم انقالب ایشران برهعنروان

استفاد از آن در رسانه جهت ف هنگسازی مورد ب رسی ق ار داد شد است .سبک زندگی ه
1. Cazeneuve.

 .2بیانات رهب معظم انقالب در دیدار با اصحاب رسانه ملی .1383/09/11
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ف د در جامعه ب آمد از آموز های اعتقادی و ارزشی در آن جامعه است و کسب آگاهیهای
الزم درخصرروص مفهرروم سرربک زنرردگی و باورهررای دینرری اسررطور هررای یررک جامعرره و
شخصیتهای همچون شهید سلیمانی توسط همه اقشار جامعه بهویژ جوانان و نوجوانان هم
موجب تقویت بنیانهای هویتی و تثبیت افکار ،اعتقادات ،ارزشها ،هنجارها و اخالقیرات،
تف یح و کار ،رفتارها ،سبکهای زندگی ،زبان ،هن  ،را ف اهم میآورد و هم موجب جلوگی ی
از انح افات اجتماعی و سیاسی و ...میشود .درواقع ،تلویزیون از ط یق الگوهرای رفتراری
(همچون شهید سلیمانی) ،جامعهپذی ی ارزشها ،تهییج احساسات ،جهرتدهی بره افکرار
عمومی ،شکلدهی به باورها ،تصاوی و ذهنیات اجتماعی میپ دازد.
هدف ما از این پژوهش پاسخ به سؤاالت زی اسرت کره برا دیرد کرارب دی و از ط یرق
مصاحبه و استفاد از دیدگا های صاحبنظ ان (بهصورت تلفنی) و برا مطالعره و اسرتفاد از
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سای منابع اسنادی و تحقیقاتی گ دآوری شد و از ط یق روش توصریفی-تحلیلری بره تفسری
آنها پ داخته شد است:
 .4رسانههای جمعی بهویژ تلویزیرون چگونره مریتواننرد ف هنرگ ایثرار و مقاومرت را
گست ش دهند؟
 .2شخصیت شهید سلیمانی چه نقشی در ف هنگسازی (ایثار و مقاومرت) در جامعره
دارد؟
رسانههای جمعی

روشن است که ارتباط خود به خود صورت نمیگی د ،بلکه نیاز بره ابرزار اسرت .رسرانه را
ابزار ارتباط دانستهاند و در تع ی آن چنین گفتهاند« :رسرانه وسریلهای اسرت کره ف سرتند بره
کمک آن معنا و مفهوم موردنظ خود (پیام) را به گی ند منتقل میکنرد .برهعبرارتدیگر رسرانه
ّ
وسیله حامل پیام از ف ستند به گی ند اسرت .کتراب ،روزنامره ،مجلره ،فریلم ،سرینما ،رادیرو و
تلویزیون ،ماهوار و ...نمونههایی از رسانه هستند» (تیمروری .)40 ،4933 ،تعراری متعرددی از

 039تلویزیون ارائه شد است .الل میگوید :تلویزیرون منبرع اصرلی خبر و سر گ می اسرت و در

زندگی محلی بیشت م دم نقش مهمری را ایفراء میکنرد .تلویزیرون همچنرین در آگراهیهرای
ف هنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ما نقش دارد (بیچ انلو .)19 ،4912 ،تلویزیون یک وسیله
جدید ارتباطی است که جنبه گوناگون خب ی ،تف یحی ،ف هنگی ،آموزشی و تبلیغاتی دارد و بره
ط ق گوناگون مورد استفاد ق ار میگی د .علت محبوبیت تلویزیون ایرن اسرت کره سر گ می و
مشغله زیادی را ب ای بینند با هزینهای بسیار پایین و با زحمتی ناچیز ف اهم میکند ،بهطوریکه
تق یبا به انداز گوشک دن به رادیو راحت و کمهزینه اسرت (براروایز 1و ارنبر گ .)23 ،4933 ،2ایرن
ویژگیها تلویزیون را رسانهای ُپ قدرت سراخته اسرت .رسرانهها را بسریاری بهدرسرتی ابرزاری
ف هنگی میدانند؛ زی ا از بطن ف هنگ ب میخیزند ،با توجره بره هر ف هنرگ کرارب دی متمرایز
مییابند و سپ ب ف هنرگ جامعره ترأثی مینهنرد (سراروخانی .)26 ،4914 ،امرام خمینری در
اینبار میف ماید« :دستگا تلویزیون اگ آموزند باشد ،ب ای همه ملرت آموزنردگی دارد و اگر

فرهنگ

ف هنگ عبارت است از ارزشهایی که اع ای یک گ و معین دارند ،هنجارهایی که از
آن پی وی میکنند و کاالهای مادی که تولید میکنند .هنگامیکه واژ ف هنگ را در گفتگوهای
معمولی روزم به کار میب یم ،اغلب ف اورد های متعالی ذهن را در نظ میگیر یم .مفهروم
ف هنگ آنگونه که جامعهشناسان آنرا به کار میب ند به مجموعه شریو زنردگی اع رای یرک
جامعه معین اطالق میشود (گیردنز .)10 ،4933 ،3افر اد و اشرخاص گونراگون در جامعره بره
شیو های گوناگون با هم در ارتباط هستند و نحو م اود آنها شیو زندگی این اف اد را تشکیل
میدهد و نمایانگ ف هنگ آنان است .بناب این وقتی عناص ارتباطات تغیی مییابرد ،عناصر
ف هنگی هم به تبع آن تغیی میکند (اسرمیت .)1 ،4931 ،4ب اسراس اندیشرههای رهبر معظرم
1. Barwise.
2. Ehrenberg.
3. Giddens.
4. Smith.
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خدای ناخواسته انح اف داشته باشد ،همه ملت را به انح اف میکشد» (خمینی.)110 ،4933 ،

035

انقالب ،ف هنگ بهمعنای خاص ب ای یک ملت ،عبارت است از ذهنیات ،اندیشهها ،ایمانها،
باورها ،سنتها ،آداب ،ذخی های فک ی و ذهنی 1.ف هنگپذی ی ج یران تردریجی و عمیرق
جامعهپذی ی است .ف هنگپذی ی ج یانی است که ف د زمینههای ف هنگری را مریشناسرد و
بهطور ژرف و عمیق میپذی د و خود را با آن سازگار میکند .در صورت ف هنگپذی شدن ،ف د
کمت دچار تناقض ،س گ دانی و حی انی میگ دد و در حقیقت در ذهن و عمل خو یش کمتر
تفاوت میبیند؛ آنچه را اعتقاد دارد عمل میکند و آنچه را عمل میکند که به آن معتقد است و
لذا دچار نابسامانی اجتماعی و یا ناهنجاری رفتاری نمیگ دد (وثوقی و نیک خلق.)421 ،4931 ،
ایثار

ایثار در لغت بهمعنای «ب گزیدن ،عطاک دن ،غ

دیگر ان بر غر

خرو یش مقردم
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داشتن ،منفعت غی را ب مصلحت خود مقدم داشرتن» (دهخردا ،)9400 ،4912 ،و برهمعنرای
بذل ،گذشت ک دن از حق خود ب ای دیگ ان و نفع دیگر ان را بر خرود تر جیح دادن اسرت
(ع فانی و صفایی .)41 ،4931 ،بهعبارتی؛ بهمعنای ازخودگذشتی و ت جیح و ب ت یدادن به آنچه
مطلوب دیگ ان است و دراصطالح ،عبارت است از بخشش مال به کسی ،با وجود نیاز به آن
(فهیمری .)112 ،4933 ،ایثار که یک واژ عام است ،در همه مکتبها و ف هنگها وجرود دارد،
ولی در اسالم مفهوم آن از یک ب ت ی خاصی ب خوردار است و ه تالش ،فداکاری ،بخشش
و جایگزینی را ایثار نمیگو یند ،بلکه ایثار در اسالم ،دارای پیشزمینهای چون اخالص در را
خدا بودن دارد.
مصادیق ایثار عالو ب کسانیکه در جبهههای جنگ به مقام شهادت ،جانباز و یا مفقود
اث و اسی میگ دند؛ معطوف به مواردی همچون س پ ستی ایتام ،کمک بره در را مانردگان،
آزاد کرر دن اسرری و زنرردانی ،کمررک برره خانواد هررای بیس پ سررت ،حمایررت از بیمرراران
صعبالعالج ،امداد به مج وحان و مست رعفان و مسرتمندان جامعره از ط یرق گونراگون و
فعالیتهای انجمن خی یه در این زمینهها میباشد .ایثارگ ی درمورد چیزهایی است کره اوال
 .1 038بیانات رهب معظم انقالب در دیدار با علماء و روحانیون تب یز .1372/05/05

متعلق به خود ماست و ثانیا ب ای خودمان نیز مفید و مورد نیاز باشد .ثالثا آن را به کسیکه بره
آن نیاز دارد ،بدون چشمداشت ع ضه و اهداء کنیم( .احمدی)30 ،4939 ،

مقاومت

مقاومت در لغت و اصطالح بهمعنای به پاخاستن و ب خاستن و نیز پایدار ماندن اسرت.
این واژ ب وزن مفاعله و بهمعنای با کسی با هم ب خاستن یا با هم از جا بلندشدن و با کسری
ضدیتک دن و نیز ایستادگی و پایداریک دن است .از معنای لغوی مقاومت چنین ب میآید که
به رو یارو یی در میدان جنگ محدود نیست و ه نوع مقاومت و پایداری در ب اب عوامل ب هم
زنند تعادل و توازن را شامل میشود .از دیگ سو ،ب خالف تصور رایج ،مقاومرت برهمعنای
انفعال و انزوا و بیتح کی نیست ،بلکه مقاومت در ذات خود به پو یایی ،تح ک و اقدام رو بره
در یک ف آیند ،نظام معنایی خاصی را شکل میدهد .ایثار و مقاومت از اصول اولیهای اسرت
که انبیاء الهی بدون به مندی از آن ه گز موفق به انجام رسالت خو یش نمیشدند .پیرامب ان
با ایستادگی و مقاومت در ب اب سنتهای غلط و مناسبات نادرست اجتماعی و برذل ایثرار و
ازخودگذشتگی در این را به اصالح جامعه پ داخته و بردون بره دل را دادن ه گونره تر س و
واهمهای از سختیها و مشکالت ف اروی ،رسالتهای سنگین الهی خود را به انجام رسانیدند
تا آنجا که خداوند در ق آنک یم دربار ایشان میف ماید« :پیامب ان کسرانی بودنرد کره تبلیرغ
رسالتهای الهی میک دند و (تنها) از او میت سیدند و از هیچ ک جز خدا واهمه نداشتند و
همین ب که خداوند حسابگ و پاداشدهند اعمرال آنهاسرت» 1.مقرام معظرم رهبر ی در
اینبار میف مایند« :فقط با ایستادگی و مقاومت است که یک ملت میتواند روی پرای خرود
بایستدّ ،
حق انسانی خود را به دست َآورد و زندگی افتخارآمیزی را که ب ای او هم دنیرا و هرم

نقش رسانههای مجعی (با تاکید بر تلویزیون) در حتقق فرهنگ ایثار و مقاومت

جلو مشهود است؛ بناب این مقاومت بهمثابه تع یفی گفتمانی ،مجموعهای از نشانههاست که

آخ ت است ،کسب کند» 2.ف هنگ مقاومت نهالی است که اگ در زمین اسرالم آبیاری شود
 .1احزاب .39 /

 .2بیانات رهب معظم انقالب.4930/61/21 

036

و نمو پیدا کند ،ثم آن مقاومت ،شهادت ،کار ،تولید و دیگ ارزشهرای اسررالمی خواهرد
بود؛ اما اگر آبریاری و تغذیه و ح س این نهال در دستان غ ب بیفترد ،ثمر ای جرز اصرالت
لذت ،هوسرانی ،راحتطلبی ،فساد و فحشا ،و سقوط جامعه انسانی به پ تگا ندارد.

1

پ از ب رسی نظ یات متفاوت در حوز تأثی گذاری رسانه ب مخاطب ،در بخش مبانی
نظ ی سه نظ یه کانونی پژوهش انتخاب شد است.
تلویزیون و فرهنگسازی

تلویزیون در گفتمانهای مختل با تعاری مختلفی از کارک دهای خود مواجه است؛
بع ی تلویزیون را با کارک دی خب ی در الویت میدانند و بع ی با کارک دی تف یحی .هیث

2

معتقد است که تلویزیون پدید ای دشواریاب ،بیثبات و ف اگی است و گویی ب ای اسرتهزای
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انسان هم که شد ازه نوع تحلیل مفهومی مریگ یرزد (دالگر ن .)11 ،4931 ،3برهرغرم تمرام
دیدگا های خوشبینانه و بدبینانهای که دربرار تلویزیرون و ترأثی ات آن وجرود دارد در مرورد
تلویزیون دو نکته مورد توافق نخبگان و م دم است .اول اینکه بعد از اختر اع تلویزیرون و بره
فاصله چند سال این رسانه به کانون ف هنگی جوامع تبدیل شد .به نظ میرسد الگوی رفتاری
مسلط در س اس جهان این باشد که در جوامع شه ی ،به گی ی از رسانه و بهویژ تلویزیون
بعد از کار ،بزرگت ین فعالیت است .بهویژ در محیط خانه ،زمانیکه به تماشرای تلویزیرون
اختصاص داد میشود از ه فعالیت دیگر ی بیشرت اسرت و نکتره دوم ایرنکره اسرتفاد از
تلویزیون بهمثابه وسیله ارتباطی ،پدید ای کامال جدید است که اغواگ ی ،شبیهسازی حسری
واقعیت ،و ارتباطپذی ی آسران در راسرتای حرداقل ترالش روانری از ویژگریهرای اصرلی آن
محسوب میشود (بیچ انلرو .)10 ،4912 ،در دهه  4136واژ کث تگ ایری را بر ای توصری و
درک س شت متغی و در حال دگ گونی زمان و خلقیات به کار میب دند .کث تگ ایی ف هنگی
بع ی جنبههای بسیار دشوار و ظ ی سیاست ف هنگی کنونی را روشن میسازد .تلویزیرون
 .1اع اف .179 /

065

2. Heath.
3. Dahlgren.

ب ای آنکه به داعیه خود وفادار بماند و عمل کند باید ارزشهایی را در ب نامههای خود تجسم
بخشد که کل جامعه را در ب گی د (اتکینسرون .)246 ،4931 ،1ژان کازنو ،دانشمند ب جسته علروم
ارتباطات ،دربار تأثی رسانه مینو یسد« :تأثی تلو یزیون میتواند دو جنبه از ج یانهای فک ی
َ
را در ب گی د :از یک سو ،موضع گی یهای ص فا سیاسری؛ مرثال امتیازهرایی را کره احرزاب و
گ و ها ،چه احزاب حاکم و چه احزاب و گ و های مخال  ،طالب آن هستند و از سوی دیگ
آنچه تمامی نظام اجتماعی ،حتی تمدن و تمامی ارزشهای آن را در ب گی د ،و بدون شک میان
این دو وجه از ّ
تحول اجتماعی ،که تحت تأثی ج یانهای فک یای ق ار میگی د که تلو یزیون
آن را تقو یب یا ت عی میکند ،رابطه وجود دارد» (کازنوو .)436 ،4901 ،این نکته را نیز نبایرد
از نظ دور داشت که تلو یزیون در صورتی مریتوانرد در جهرت انسرجام اجتمراعی و حفرظ
ارزشهای حاکم ب جامعه تأثی گذار باشد که در انحصرار دولرت باشرد ،وگ نره چنانچره در
مینو یسد« :در نظامی که تلو یزیون در انحصار دولت است و قدرت سیاسی هم انحصراری
است و ایدئولوژی نظام حاکم هم م دمیاند ،تلو یزیون بهراحتی میتواند وحردت جامعره را
حفظ کند ،اما اگ دولت بخواهد هم به عقاید مختل احت ام بگذارد و هم ارزشهای مرورد
عالقه خود را حفظ کند و در این را تلو یزیون را در انحصار خود نگی د کرار مشرکل خواهرد
بود» (کرازنوو .)431 ،4901 ،چنین رو یک دی که ناظ ب محتوای ف هنگسازی است ،میتواند
عالو ب اندیشهورزی و تقو یت نظام اقتصادی به تحکیم ساختارهای مع فتی ،فک ی ،ف هنگی
و استق ار ثبات و انسجام اجتماعی منج شرود و موجبرات ب قر اری نروعی مناسربات میران
ف هنگی را بین رسانهها و جامعه دانایی محور ف اهم آورد.
نظریه برجستهسازی

نظ یه ب جستهسازی مدعی تأثی رسانهها ب شناخت و نگ ش م دم و تعیین اولو یتهای
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اختیار گ و ها و احزاب ق ار گی د ،کرار آن بسریار مشرکل خواهرد شرد .کرازنوو در ایرنبرار

ذهنی آنان از ط یق انتخاب و ب جستهسازی بع ی از موضوعات و رو یدادها در قالب خب و
1. At inson.

060

گزارش خب ی است .به این معنا کره رسرانههرا برا ب جسرتهسراختن بع ری از موضروعهرا و
رو یدادها ،ب آگاهی و اطالعات م دم تأثی میگذارند .گ چه نمیتوانند تعیین کنند که مر دم
«چگونرره» بیندیشررند ،امررا مریتواننررد تعیررین کننررد کرره «دربررار چرره» بیندیشررند .منظررور از
ب جستهسازی رسانهها این است که رسرانههرا ،برهو یرژ در اخبرار و گرزارشهرای خبر ی و
ب نامههای مستند ،این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعهای از مسائل و موضوعات
معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگ چشمپوشی کنند .حاصل کرار
این میشود که بع ی از مسائل خاص توسط بسیاری از م دم در سپه عمرومی و خرارج از
قلم و رسانهها به بحث گذاشته میشود ،درحالیکره بره مسرائل و موضروعات دیگر توجره
نمیشود (مهدیزاد  .)02 ،4910 ،در ب جستهسازی رویدادها و فعالیتهای مرورد توجره بایرد
قالبدار باشند یا باید حوز ای از معانی را به آنها داد بهطوریکه قابل فهم شوند .زبان مرورد
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استفاد رسانهها میتواند ب درک اهمیت موضوع اث بگذارد و هنگامیکه اشخاص مع وف و
معتب راجعبه موضوعی صحبت میکنند ،ف ایند ب جسته سازی شتاب پیدا میکند( .سورین 1و
تانکارد)913 ،4916 ،2

اسطورهسازی

نمادها را میتوان ب اب با اسطور ها تصاوی  ،مظاه  ،نشانهها و کلیه جنبههرای ظراه ی
نمادین می اث مادی و معنوی و حاملهای معنایی دانست که مواردی از قبیل تصاوی ذهنری
و عینی ،داستانها و نگارشهای تاریخی ،ادبیات ،فولکلور ،زبان ،ساختمانها ،آثار ،م اکز و
ابنیههای تاریخی ،مجسمهها ،نقاشیها ،شاهکارهای معنوی و فعالیتهای خالق هنر ی را
در ب میگی د .در این رهگذر ،رسانهها با تصوی سازی و جهتدهی به تصوی های ذهنی ،به
تولید و انتقال جنبههای اسطور ای ف هنگ و اطالعات و معنا از ط یق اسرتفاد از نشرانههرا
(مانند فیلم و خب ) و نمادها (مانند تصوی و کارهرای هنر ی) برهعنروان ابزارهرای سرودمند

065

1. Severin.
2. Tankard.

انتقال نماد و حاملهای معنایی مبادرت میورزنرد( .کروپلی .)3 ،4111 ،1یکری از خصرای
اسطور این است که در آن همچرون مدینره فاضرله ،بشر دنیرایی ب تر و براالت از ایرن دنیرا
میجوید .درواقع رویا ،اسطور ف د آدمی و اسطور  ،رویرایی قروم و ملرت اسرت (ب گسرون،2

 .)421 ،4913درواقع اسطور ها که عینیشدن تج به اجتماعی بشر ند و در شرکل آرزوهرای
جمعی یک قوم یا ملت ظاه میشوند (کاسی ر )41 ،4902 ،3دنیای ام وز ما هویتهای ملری
متمایز است .در چنین ف ایی ه شخصی بهوسیله یک هویت ملری واحرد وابسرته بره یرک
دولت و یا کشور تع ی میگ دد (شولت .)236 ،4932 ،4این هویت ملی بازتولید و بازتفسری
دائمی ارزشها ،نمادها ،خاط ات ،اسطور ها و سنتهایی است که می اث متمایز ملتهرا را
تشکیل میدهند و تشخی

هویت اف اد را با آن الگو و می اث و عناص ف هنگریاش ممکرن

میسازد .هویت ملی پدید ای است که ریشه در تج برههرا و تصرورات جمعری مر دم دارد،
 .)491 ،4939بدین ت تیب رسانه از رهگذر نمادسازی به انتقال معنا ب اساس رابطه قر اردادی
(مانند تحکیم نمادهایی چون پ چم ملری و سر ود ملری) و تصوی سرازی حسری ب اسراس
معانی نمایهای اقدام میکند (بورن )14 ،4931 ،5درواقع ،رسانهها با برازآف ینی نمادهرا ترأثی
وسیعی ب تحوالت اجتماعی دارند بهگونهایکه انسان رسانهای احساس مشت کی نسربت بره
پدید های اجتماعی پیدا میکند( .ملکی)43 ،4939 ،

1. Copley.
2. Bergson.
3. Cassirer.
4. Schulte.
5. Bourne.
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خاط ات تاریخی ب ای آن ساخته میشود و در سرالگ د و سرال وزها زنرد مریمانرد (اشر ف،

063

یافتهها

مقاممعظم رهب ی در بیانیه گام دوم انقالب با اشار به اینکره ایر ان پر از پیر وزی
انقالب اسالمی به انحطاط تاریخی خود پایان داد و در مسری سر یع رشرد و پیشر فت قر ار
گ فت ب کات حاصل از انقالب اسالمی را در هفت مورد ذک ک د اند که ایرن از ایرن هفرت
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عنوان ،چهار عنوان را میتوان م تبط با مقولههای ایثار و مقاومت دانست:

بیانیه گام دوم انقالب دارای جامعیت است .این جامعیت باعث شد تا هم مشرکالت،
خطاها ،بیتدبی یها و حادثههای گذشته و حال را مورد توجه ق ار دهد و هرم چشرمانردازی
باشد ب ای رسیدن به قلههای آیند نظام اسالمی .گرام دوم انقرالب در ادامره گرام اول شرکل
گ فته است و بیانیهای که مقام معظم رهب ی ارائه نمود اند چارچوبی ب ای ادامه انقالب ب ای
نسلهای بعد و نی ویهای انسانی جدید میباشرد .در ف ازهرای از ایرن بیانیره عبرارتهرایی
همچون« :نسلی که اینک وارد ف ایندی بزرگ و جهانی میشود»« ،جوانان عزیزم « ،» ...نسل

 066شما هنوز نیازمود و ندید « ،» ...دهههای آیند دهههای شماست » ...و ...مشاهد میشود

که حکایت از اهمیت ح ور جوانان در آیند انقالب است .یعنی همان اتفاقی کره در وقروع
انقالب افتاد .1مقام معظم رهب ی نیز در ابتدای بیانیه گام دوم انقالب با این جمله «درودی
ّ
از اعماق دل ب این ملت؛ ب نسلی که آغاز ک د و ادامه داد و ب نسرلی کره اینرک وارد ف اینرد
جهانی چهل سال ّدوم میشود ».تأ کیدی ب حفظ و اصالت و ادامه ف هنرگ و تمردن
بزرگ و
ِ
انقالب اسالمی دارد .در این میان شهید سلیمانی نمونهای کامل از شخصریتی اسرت کره برا
ف هنگ امام خمینی رشد ک د و تا چند دهه بعد از انقالب باعث گست ش ایرن ف هنرگ در
میان اقشار مختل جامعه شد .در این میان رسانهها و بهویژ تلویزیون میتواند نقرش قابرل
توجهی ب ای رسیدن به مقصد داشته باشند .تلویزیون همانگونه که نقشی تأثی گذار در ایجاد و
گست ش ب کات انقالب اسالمی داشته است میتواند در ادامه را با انجام رسالت خود به رشد
و گست ش ب کات انقالب اسالمی کمک کنند.
شکلگ فتن انقالب اسالمی ای ان معنی واقعی استکبارستیزی را در جهان ع ضه نمود و ایرن
یکی از دالیل شکلگ فتن دشمنان زیادی از ش ق تا غر ب عرالم بر علیره نظرام جمهروری
اسالمی شد که ای ان هیچگا در ب اب آنها س خم نک د .یکی از مهمت ین وظیفه تلویزیون در
ش ایط غی نظامی و جنگهای نظامی استفاد از ابزار تبلیغات است.
در اهمیت و ض ورت تبلیغ کافی است ذک کنیم که موفقیت در بسیاری از ب نامرههرای
سیاسی و نظامی م هون در اختیار داشتن ابزار ض وری تبلیغاتی است و باید ق ن حاض را ق ن
غلبه و سیط ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی دانست و شکست و پی وزی ایردئولوژیهرا،
عقاید و آرمانهای ملی و مذهبی ملل جهان تا حد زیادی موکول به میزان توفیق در تحصریل
ابزار پیش فته تبلیغات است (ادیبی سد  .)411 ،4932 ،در دوران دفاع مقردس امکانرات رسرانه
ملی بسیار ناچیز بود؛ اما همین امکانات محدود ب ای پایداری و دفراع از هویرت تراریخی و
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قیام امام خمینی ریشه در تقابل برا اسرتکبار و مقاومرت داشرت و امرام خمینری در

تثبیت نظام انقالب اسالمی با انتشار پیامهای ملی نقش بزرگی در تقویت روحری رزمنردگان
 .1زمانیکه ساواک از امام خمینی دربار لشک (انقالبی) ایشان سؤال ک د؛ ایشان ف مود س بازان من یا بره
دنیا نیامد اند و یا در گهوار ها هستند.

060

در جبههها و سای م دم که در پشت جبههها خدمت میک دند ،داشت .ام وز جنگ نظرامی
در کشور وجود ندارد ،اما تصاوی منتش شد در تلویزیون از قدرت دفاعی ای ان و مانورهای
نظامی باعث شد روحیه مقاومت در درون کشور همچنان زند و پایدار بماند و این تصاوی
از ط یق رسانه تلویزیون به سای نقاط جهان مخاب شود.
ابن خلدون متفک بزرگ اسالمی دربار نقش دین در مشارکت میگو ید« :و دین در بین
نی وها وحدت میآف یند ،رقابتها و حسادتها را از برین مریبر د و بره افر اد روحیره ایثرار
میبخشد .این روحیه به افزایش مشارکت و ایجاد دولرتهرای وسریع مریانجامرد .چنانچره
باورهای مذهبی بهدلیل تجملپ ستی و غی بهرکود گ اید ،وحدت اجتماعی متزلزل میشود»
(ملکوتیان .)24 ،4930 ،در ق آن ک یم دربار نیکوکاری آمد است ...« :در نیکوکاری میشتابند
آنها خود م دمی نیکوکارند» ،1و در سور توبه آمد است« :م دان و زنان مومن همره یراور و
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دوستدار یکدیگ ند ،خلق را به کار نیکو ام و از کار زشت نهی میکنند ،نماز به پا میدارند،
زکات میدهند و حکم خدا و رسول را اطاعت میکنند.2»...
از وظای مهم تلویزیون در ام مشارکت ایثارگ ایانه م دم در جامعه بست سازی اسرت.
اگ بست مناسب ب ای م دم وجود نداشته باشد دولتم دان در جلب مشارکت عمومی موفرق
نخواهند بود .یکی از عوامل مهم در بست سازی توسط تلویزیون آموزش و تبلیغات است .اگ
آموزش عمومی توسط تلویزیون صرورت نگیر د ،مر دم اطرالع و آگراهی مناسربی از نحرو
مشارکت درست ندارنرد و یرا از فوایرد آن آگرا نمریشروند و نخواهنرد دانسرت کره ایثرار و
خدمترسانی چه نفعی در زندگی شخصی و جمعی آنها دارد .عالو ب آموزشدادن انگیز به
مخاطبین الزامی است .انگیز میتواند به چند صورت شکل بگی د .ابتدا انگیز های احساسی
و عاطفی است که مخاطب را به لحاظ ذهنی و احساسی درگی آن واقعه یا کمبرود و ...کنرد.
دومین نوع انگیز  ،انگیز بهمنظور یاریدادن و مفید واقع شدن در حرل آن مسرئله مریباشرد.
تلویزیون میتواند این ط ز تفک را ب ای انسانها ایجاد کند که ه کسی با هر تروانی (مرالی،
 .1آل عم ان .114 /
 .2 069توبه .71 /

جسمانی و ) ...میتواند به انداز خود در حل یک مشکل سهیم باشد .سرومین انگیرز بر ای
فعالیتهای ایثارگ ایانه پذی ش مسئولیت است .در ایر ان یکری از عوامرل مهرم در براالب دن
روحیه مشارکت و خدمترسانی وجود نقش رهبر ی مقتردر برود اسرت .اعتمراد خراص و
پیوندی عمیق بین م دم و رهب ی باعث به وجود آمدن نهادهای خاص همچون بسریج ،نهراد
روحانیت ،شبکه مساجد و ...شد که در ایجاد و گست ش روحیه انقالبی و بسیجگر ی عمروم
م دم در مواقع خاص تأثی فوقالعاد ای در جامعه داشت .مقام معظم رهبر ی همروار در
بیانات خود مشارکت م دمی و خدمترسانی در مواردی همچون بالیای طبیعی ،جشنهرای
ملی و عزاداریهای مذهبی و عمومی را متذک شد اند .در یکی از سخنان ایشان آمد است:
«مسلمین باید به هم کمک کنند و در شادی یکدیگ شاد و در غم یکدیگ غمگین باشند .این
پیام انقالب ماست» .1رسانه ملی میتواند به تقویت سازوکارهای مشارکت همگانی برهویرژ
نمازجمعه ،تظاه ات و راهپیماییهای عمومی ،گست ش ف هنگ وق  ،مع فی مؤسسرههرای
خی یه و بسیج م دمی در ُ
پیشب د ب نامهها و حل مشکالت اجتماعی و ملی مؤث باشد .رسانه
ملی نقشی دو بعدی دارد؛ از یک سو به ارکان حاکمیت کمک میکند تا نیازها و بایستههرای
مدی یت همدالنه و مشارکتی جامعه را ب ای م دم تببن کنرد و از سروی دیگر بازترابدهنرد
دیدگا ها ،خواستهها و توقعاتی باشد که ملت از دولت خود دارند .مقام معظم رهبر ی برا
بیان رابطه دولت و ملت ،دولت را کارگزار ملت و ملت را کارف مای دولت مع فی میکننرد و
معتقدند همکاری همدالنه باید دو سویه باشد.
رسانههای جمعی چگونه میتوانند فرهنگ ایثار و مقاومت را گسترش دهند؟

همانطور که در نظ یات اشار شد نقرش رسرانهها و ابزارهرای ارتبراطی در سراخت و
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شیو های سنتی و دینری از قبیرل فعالیرتهرا مسراجد ،امراکن دینری ،هیئرتهرای مرذهبی،

تشکیل ف هنگها در ق ن حاض بسیار مورد توجه بود است .بیت دید رسانه ملی (تلویزیون)
به دلیل ف اوانی مخاطبان و گست وسیع دریافت کنندگان پیامهایشران ترأثی ی ف اگیر ب ابعراد
 .1از بیانات مقام معظم رهب ی.1338/03/31 

065

مختل ف هنگ جامعه و شکلگی ی باورها و شخصیت اف اد خواهند داشت ازاینرو میتواند
نقش بسزایی در نهادینهشدن این ف هنگ در طی وسیعی از اف اد و خانواد ها ایفراء نماینرد.
چنانچه وسایل ارتباط جمعی کشور بهگونهای هماهنگ اقدامات زی را بهصرورتی سرنجید ،
عالمانه و هن مندانه انجام دهند تا حد زیادی به وظیفره خرود در زمینره پدیردآیی و گسرت ش
ف هنگ ایثار و مقاومت در جامعه عمل ک د و ف رای مناسرب را در سرطح اجتمراع ایجراد
خواهند نمود .ف هنگسازی و ارتقاء سطح آگاهیها و باورهای دینی مر دم در طرول سرال از
ط یق رسانهها ،سازمانهای مسئول و متولی امور دینری ،مرذهبی و ف هنگری ،خرانواد هرا و
نهادهای آموزشی صورت گ فته است .تلویزیون از ط یق پخش ب نامههای مختل عالو بر
س گ می باعث آگاهیبخشی و اطالعرسانی مخاطبین از اوضاع جامعه در همه نقاط کشور و
سای نقاط دنیا میشوند .بخش مهمی از ف هنگسازی از ط یق رسانه نیز از ط یق پخش فیلم
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و س یال صورت میگی د .گاهی تأثی پذی ی از ط یق ب نامههایی نظی فیلم که بیشت حاصرل
تخیالت ف دی است بیش از ب نامههایی جدی همانند اخبار میباشد .از جمله ب نامههای که
تلویزیون میتواند جهت اج ای گست د و تش یح عمق ف هنگ ایثرار بره آن بپر دازد ،تشر یح
مستدل و مستند رابطه ایمان دینی و ایثارگ ی است که ه گز نباید ف اموش شود .ه مسرلمانی
میداند که ایثار در ه بعدی بدون قید «فی سبیل الله» مفهومی ندارد و ب ای این ام مهم باید
ایمان و باور دینی اف اد تقویت گ دد .تلویزیون به دو ط یق میتوانند به این هدف دست یابند:
نخست اینکه از همه توان و امکانات خویش ب ای تش یح منطقری و جرذاب رابطره ایمران و
فداکاری به بگی ند و از سخنان و بیانات اندیشمندان و صاحبنظ ان بزرگ اسرتفاد کننرد.
دوم اینکه با پخش فیلم ،س یال با موضوعات متنوع و مسرتنداتی بره بازسرازی صرحنههرای
تاریخی از واقعیتهای ُپ افتخار گذشته ،کارامدی فوقالعاد ایمان را در میردانهرای ایثرار و
فداکاری به نمایش بگذارند .ایثار ریشه در ارزشهای انسانی و اسالمی در جامعه دارد و نماز
از مهمت ین رکن بنای اسالمی است .ت و یج نماز در جامعه باعث ایجراد مهمتر ین زی بنرای
ف هنگ ایثار است و اقامه نماز اولین کاری است که جامعه اسرالمی و حکومرت اسرالمی و
 068حاکمیت اسالم و ه انسانی در ه کجا و در ه مسندی از قدرت باید تالش کند و در را آن

گام ب دارد .مسجد بهعنوان اصلیت ین پایگا تشکیل ف ی ه نماز میتواند بناب سرنت پیرامب
اک م ب ای فعالیتهای ف هنگی ،اجتماعی و امثرال آن در رابطره برا ترأمین نیازهرای عامره
مسلمین استفاد میشود .در ای ان از همان اوایرل انقرالب و دوران جنرگ مسرجد پایگراهی
مستحکم ب ای فعالیتهای انقالبی و محلی ب ای تدارکات جبهههای جنگ به شمار میرفت.
رسانه ملی میتواند از مساجد بهعنوان پایگا بسیار مهم اسالمی چه ازلحاظ تعلیم و ت بیت و
گست ش ف هنگ نماز و چه بهلحاظ ایجاد م کزی عمومی ب ای فعالیتهای ایثارگ ایانه استفاد
کند .در دوران ک ونا و تعطیلی بسیاری از مساجد و اماکن متب که و برا ف اخروان کمرکهرای
مؤمنانه از سوی مقام معظم رهب ی شاهد آن بودیم که اقداماتی که در جهت ایثارگ ی ب ای
اقشار خاصی از م دم صورت گ فت ،در اینگونه م اکرز برود .وظیفره تلویزیرون در ایرنبرار
آگاهیبخشی و تبلیغات حداکث ی است؛ چ اکه این آگاهیبخشی موجب و زمینهساز کشش
انگیز و گ ایشی نداریم ،و این آگاهیبخشی هم ب ای تقو یت رفتار مشارکتی شه وندان و هم
ب ای اطالع از حقوق ف دی و اجتماعی و مسئولیتپذی ی نسبت به آن قطعرا کارسراز و مرؤث
است .گست ش ف هنگ عاشورا و تببین آرمانهای دینی یکی دیگ از عوامرل مرؤث در تر و یج
ف هنگ ایثارگ ی است .بدیهی است که ه قدر اهداف و آرمانهای یک ملت با عظمتتر و
ارزشمندت باشد ،ایستادگیها و فداکاریهای بیشت ی نیز بخاط آن صورت خواهرد گ فرت.
شاید یکی از مهمت ین دالیل ب ای پی وزی در جنگ هشت ساله همین گست ش و ایمان واقعی
به ف هنگ عاشورا بود .
«تقدسبخشیدن یک جهانبینی به هدفهای مکتب ،سبب میگ دد که اف اد به سهولت
در را هدفهای مکتب فداکاری و از خودگذشتگی به خ ج دهند .تا یک مکترب نتوانرد بره
هدفهای خود تقدمی بخشرد و در افر اد ،حر پ سرتش ،فرداکاری و گذشرت نسربت بره
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بهسمت آن بود و بدیهی است وقتی در مورد پدید ای فاقد آگاهی باشیم نسربت بره آن هریچ

هدفهای مکتب به وجود نیاورد ،آن مکتب ضمانت اج ایی نردارد» (مکرارم شری ازی،4931 ،

 .)11تلویزیون برا ارائره تصروی ی مناسرب از مسرائل و مشرکالت موجرود در جامعره و برا
ب انگیختن احساس مسئولیت و تعهد دینی در مخاطبان نسبت به جامعه و دیگ هموطنان و با 066

دمیدن روح تعهد و مسئولیتپذی ی نسبت به دین و میهن و ارزشهای واالی انسانی میتوانند
همگان را به ویژگیها و خصایصی همچون ایثار ،انفاق و ...آشتی دهند تا بتوان قدم بزرگی در
راستای سیاستهای بیانیه گام دوم انقالب که همان مشارکت م دمی و مسابقه خدمترسانی
و افزایش معنویت و اخالق در ف ای عمومی جامعه است را ب داشت.
مقاومت و پایداری از دیگ ویژگیهای ذاتی ای انیها در طول تاریخ اسرت .مهرمتر ین
واژ ای که در مقابل مقاومت میآید واژ تهاجم است .تهاجم و جنرگ بر علیره یرک کشرور
موجب میشود ترا آن کشرور بره دفراع از خرود بپر دازد و مقراومتی حرداکث ی نشران دهرد.
همچنانکه مقاومت جوانان و غیور م دان ای انی در هشت سال دفاع مقدس باعرث شرگفتی
بیشت کشورهایی بود که بهصورت مستقیم یا غی مستقیم با ای ان در جنگ بودند .نوعی دیگ از
جنگ نیز وجود دارد که بهصورتی حمله با ادوات نظامی نیست .تهراجم ف هنگری ،تحر یم و
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مواردی از این دست میتوانند نوعی جنگ ن م ف هنگی و یا اقتصرادی باشرند .در ایرن جبهره
وظیفه خطی ی ب عهد رسانه است .دشمن نیز از رسرانههرا بره اشرکال گونراگون (همچرون
ماهوار ها ،اینت نت و شبکههای اجتماعی و )...جهت شکستن مقاومت م دم استفاد میکند.
ف هنگ مقاومت نهالی است که اگ در زمین اسرالم آبیاری شرود و نمرو پیردا کنرد ،ثمر آن
مقاومت ،شهادت ،کار ،تولید و دیگ ارزشهای اسرالمی خواهد بود .یکی از را های ایجراد
ف هنگ مقاومت درکشور توسط رسانه ایجاد وحردت قرومی و مرذهبی اسرت .مقرام معظرم
رهب ی در اینبار میف مایند« :من تروصیهام بره مرسئوالن کشور ،به نخبگان سیاسری ،بره
ب گزیدگان و ب جستگان دیرنی ،بره آنهایی که منطقه نفوذ کلمهای در میان م دم دارنرد ،ایرن
است؛ تا آنجا که میتوانند ،ب روی این اتحاد و انسجاِم با ارزش ملت ایر ان تررکیه کنررند؛

ایمان به خدا و اتحاد ،دین و اتحاد کلمه .این دو چیز اسرت که میتواند کشورها را ،ملتها را
روی پای خودشان نگهدارد ،قدرت مقاومت به آنها بدهد و ملت ای ان بحمداللره از ایرن دو

ب خوردار است» .1ب ای مثال میتوان گفت همین تفاوتهای مذهبی و ف هنگی و البته سیاسی
مانع به وحدت رسیدن ای ان و بع ی از کشورهای همسایه ب ای رسیدن به یک جبهه مقاومت

 .1 005بریانات مرقام معظم رهب ی در تاریخ .1392/05/18

کامل بود است .اما انگیز های ف اوانی ب ای پیگی ی وحدت اسرالمی در سیاسرت خرارجی
ای ان پ از انقالب وجود دارد .همانطور که مقام معظم رهب ی در بیانیه گام دوم انقالب بره
آن اشار مستقیم داشته اند سه عامرل مریتوانرد ایر ان و کشرورهای اسرالمی (برهخصروص
کشورهای منطقه) را متحد و در جبهه واحد مقاومت ق ار دهد .اول ثبرات و امنیرت و حفرظ
تمامیت ارضی ای ان در داخل کشور و دوم ایستادگی روزافزون در مقابل قلدران و زورگویان و
مستکب ان جهانی و سوم ایجاد تقابل دوگانه جدید (اسالم و استکبار) بهعنوان پدید ب جسرته
جهان معاص میباشد .محور مقاومت هویت دینی را مالک ق ار میدهد و موجرب تقویرت
همگ ایی اسالمی و استحکام امنیت ف هنگی بازیگ ان آن میشود .مقاومت ابعاد و جلو های
گوناگونی دارد و باید به این باور رسید که در عص جهانیشدن هم میتروان در مقابرل نظرام
س مایهداری مقاومت ک د .ام وز م دم حتی از ط یق شیو مص ف خود میتوانند در مقابرل
سیاستهای خارجی و تأثی آن ب تجارت کشور و آشفتگی اقتصراد جهرانی و امترداد آن بره
اقتصاد ملی باعث شد است که مسائل اقتصادی کشور در سالهای اخی به مسئله اول ای ان
تبدیل شد و سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهب انقالب ب ای ب ونرفت اقتصاد ای ان
از مع الت کنونی مط ح گ دید و ط احی و اج ا شود .رسانه ملی میتواند در پیراد سرازی
اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفاء کند .در این خصوص ،الزم است از ظ فیتها و
تواناییهای این رسانه ف هنگ ساز در جهت تبیین سیاستها ،و نیز مع فی را کارهای عینی و
عملی اقتصاد مقاومتی استفاد شود .تبیین گسرت و ابعراد اقتصراد مقراومتی ،تعیرین وظرای
نقشآف ینان در بخشهای مختل کشور در قبال این راهب د ،تالش ب ای ایجاد درک واحد در
تمامی سطوح جامعه از اقتصاد مقاومتی و ...مریتوانرد بخشری از وظرای رسرانه ملری در
پ داختن به این موضوع باشد .باالب دن سواد رسانهای که توسط نهادهای آموزشی و رسانههرا

نقش رسانههای مجعی (با تاکید بر تلویزیون) در حتقق فرهنگ ایثار و مقاومت

نظام س مایهداری مقاومت کنند .تورم ،بیکراری اقشرار مختلر مخصوصرا جوانران ،فشرار

انجام میشود باعث میشود مع فت رسانهای م دم افزایش یابد .سواد رسانهای میتوانرد بره
مخاطبان رسانهها بیاموزد که از حالت انفعالی و مص فی خارج شد و بره معادلره متقابرل و
فعاالنهای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد.

000

شخصیت شهید سلیمانی چه نقشی در فرهنگسازی (ایثار و مقاومت) در جامعه دارد؟

تلویزیون بهعنوان یک رسانه عمومی میتواند نگ شها و ارزشهایی را که از قبرل در
ف هنگ وجود دارد پ ورش دهد و این ارزشها را در بین اع ای یک گ و حفرظ و تکثیر
کند .این رویه معناسازی مبتنیب یک ف اینرد ایردئولوژیک اسرت( .مهردیزاد .)14 ،4933 ،
بناب این محتوای رسانهها منبع معنی قدرتمندی دربار جهان اجتمراعی اسرت؛ چ اکره برا
ج یانهای مداوم و مک ر بازنمایی رسانهای از دیگ ان بهط ز قوی ب ادراکها و کنشهای
مخاطبان آنها از کسانی که بازنمایی میشوند ترأثی مریگرذارد و ایرن بازنمراییهرا عرین
واقعیت پنداشته میشوند( .همان )12ارائه تصوی ی منطقی و واقعگ ایانه از الگوهای ایثار و
شهادت در تلویزیون میتواند کمک شایانی به ف هنرگسرازی در زمینرههرای مختلر از
جمله ایثار و مقاومت داشته باشد .با م اجعه به منرابع تراریخی اسرالمی و مرذهب تشریع
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ماالمال از اسو های ایثار و مقاومت در را آرمانهای الهی و انسانی میباشرد کره مع فری
آنها نقش بسزایی در عمق بخشی و گست ش ف هنگ ایثار و مقاومت در جامعه ما خواهرد
داشت .یکی از مهمت ین اتفاقات تاریخی معاص جنگ تحمیلی علیه کشرور مرا برود کره
ب خالف دشمنان نه باعث نابودی کشور؛ بلکه باعث شد در طی دوران هشت سراله دفراع
مقدس ،روحیه مقاومت و جهاد و شهادتطلبی در اعماق جامعره از م کرز کشرور ترا دور
دستت ین روستاها گست ش پیدا کند .در این دوران اسرتعدادهای شرگ فی از جرایجرای
ای ان اسالمی از قو به فعل درآمدند و افس ان رشیدی قد ب اف اشتند و حماسهها خلق ک د
و افتخارات خی کنند ای ب ای این س زمین کسب نمودند ،خیل عظیمری از دالورمر دان و
شی زنان ای ان زمین در جبهه و پشت جبهه از عمق جان مایه گذاشتند و از تمامیت ارضری
کشور و کیان انقالب و نظام جانانه دفاع نمودند .در این دوران چه بسیار س بازان دلی ی از
سپا و ارتش و بسیج که رشد نمود و تبدیل به ف ماندهان ب جستهای شد که از میان آنها
جمعی شهید ،جمعی جانباز و جمعی آزاد گ دیدند و تقدی الهی ب این پایه ق ار گ فت که
جمعی از آنها بمانند تا ت بیتکنند نی وهای جوان و مؤمن و انقالبی و سلحشوری باشند
005

که را و رسم مقاومت را همچنان زند و پویا نگه دارنرد .شرهید سرلیمانی یکری از همرین

پ ورش یافتگان دوران دفاع مقدس بود کره پیونرد عمیقری برین ف هنرگ عاشرورا و روحیره
فداکاری و ایثارگ

ی در خود داشت .او از عمق جان شیفته اهلبیت عصمت و طهارت

بود و طی سالیانی طوالنی مجل عزای حسینی را ب پا مریکر د و خردمت در روضره
سیدالشهدا را ب ای خود افتخاری ب

بزرگ میدانست .تأثی گ فتن از ف هنگ عاشورا او

را عاشق م دمش ک د بود که در جرایی کره الزم اسرت بر ای امنیرت و دفراع از م زهرای
کشورش مبارز کند و در جایی دیگ همچون سیلی که چند سال پیش در کشور به را افتاد
ب ای خدمترسانی و یاری م دم ح وری گسرت د داشرته باشرد .او ضرمن ایرنکره همره
گ و های سنی ا ز جمله میانساالن و سالمندان را بسیار مورد احت ام ق ار میداد ،اما عالقره
خاصی به جوانان داشت او جوانان را بهعنوان ارزشرمندت ین و ُپ بهرات ین سر مایه کشرور
می دانست و ارتباط عمیقی با بسیاری از آنان ب ق ار ک د بود .این ارتبراط عمیرق عرالو بر
جوانان با ه ط ز تفک و عقید ای به او عالقه داشته باشند .ایثارگ ی و از جران گذشرتگی
شهید سلیمانی ب ای حفاظت از اماکن اسالمی و زیرارتی در خرارج از م زهرای کشرور و
بهدنبال آن حفاظت از جان م دم بی دفاع و زنان و کودکان در مناطق مختل با قومیتها و
ف هنگهای گوناگون با محور مقاومت ،ض یب امنیت ف هنگی در جمهوری اسالمی را در
داخل م زها ،محیط منطقهای و محیط ف امنطقرهای ارتقراء مریبخشرد .در داخرل م زهرا
موجب مصونیتبخشی و قوام به ف هنگ عمومی میشرود؛ در محریط منطقرهای برا الهرام
بخشی به جمعیتهای انقالبی موجب همسرویی ف هنگری مریشرود و الیرههرای امنیتری
ف هنگی ایجاد میکند؛ در محیط ف امنطقهای نیز با نمایش گست شپرذی ی ف هنرگ دینری
موجب نوعی بازدارندگی ن م ب ای نفوذ و تهاجم ف هنگی به ای ان میشود .شهید سرلیمانی
در مع فی انقالب ،ف هنگ بسیجی و جهاد در بین ف ماندهان باعث ایجاد وحدت در برین

نقش رسانههای مجعی (با تاکید بر تلویزیون) در حتقق فرهنگ ایثار و مقاومت

ت بیت نی وهای بسیار کارآمد و با انگیز جوان در ع صه نظامی موجرب شرد برود عمروم

نی وهای مقاومت شد ،بهگونهایکه س بازان زینبیون ،فاطمیون افغانسرتان ،جریشالشرعبی
سوریه ،هسته مقاومت لبنان ،هسته مقاومت فلسطین و حشدالشعبی ع اق همه بر ای یرک
هدف واحد مبارز میک دند .ب ایرن اسراس در نمرایش محرور مقاومرت و نقرش شرهید 003

سلیمانی در امنیت آف ینی ،تلویزیون باید ه دو بعد ذاتی و ارزشی را در نظ بگی د تا بتواند
در ف هنگسازی ایثار و مقاومت برین عمروم افر اد جامعره تأثی گرذار باشرد .مقرام معظرم
رهب ی دربار این شهید ف مودند« :شهید سلیمانی چه بینالمللری مقاومرت اسرت و
همه دلبستگان مقاومت خونخوا اویند».1
جدول شماره  .1مؤلفههای کلیدی در برکات انقالب اسالمی (مرتبط با ایثار و مقاومت) و
ویژگیهای شهید سلیمانی

برکات انقالب

کلمات کلیدی در

برخی ویژگیهای شهید

اسالمی

بیانیه گام دوم انقالب

سلیمانی

ثبات و امنیت کشور
یثبات و امنیت و
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حفظ تمامیت
ارضی ای ان

حفاظت از م زها و
تمامیت ارضی
استکبارستیزی

مقاومت

ایستادگی
روزافزون در
ب اب قلدران و
زورگویان و
مستکب ان جهان

ایثار

به اوج رسانیدن
مشارکت م دمی

ایستادگی در ب اب
قلدران و زورگویان و در
رأس آنان آم یکا
صیانت و پاسداری از
انقالب
مشارکت م دمی

 .1 006بریانات مرقام معظم رهب ی در تاریخ .1398/10/13

نبوغ نظامی
روحیه جنگندگی
ف ام زی بودن
س عت عمل و به هنگام بودن
والیتمداری مطلق
روحیه سلحشوری
روحیه شهادتطلبی
قرردرت در کررالم در مقابررل بررا
دشمن
سنجیدگی و تدبی در امور
روحیه انقالبی
دیپلماتی ب جسته
م دمیبودن
سادگی و صفا

بیان تأثی گذار

و مسابقه
خدمترسانی

اخالص
کمکرسانی و مسابقه
خدمت رسانه

بهکرارگی ی نیر وی نظرامی در
حوادث طبیعی
آرامش و طمأنینه
خلق خوش

رفع کمبودهای
اجتماعی وفعالیتهای
نیکوکارانه

احت ر ام و محبررت برره ف زنرردان
شهدا
رسیدگی به خانواد های شرهدا
(بهویژ مادران شهدا)

مجاهدتهای جوانان
در میدانهای سخت

ارتباط با جوانان و جذب آنها
سختکوشی
روحیه ب ادری و ایثار
درک عمیررق از حقیقررت دنیررا و

افزایش

آخ ت

چشمگی
معنویت و

رونق مساجد و

تعبد و معنویت

اخالق در

ف اهای دینی

رونررق هیرراتهررای مررذهبی

ف ای عمومی

ومسرراجد در داخررل و خررارج

جامعه

(ع اق)
پیاد روی زیارت و
م اسم گوناگون دینی

ارادت و تمسک به اهلبیت

بهویژ

نقش رسانههای مجعی (با تاکید بر تلویزیون) در حتقق فرهنگ ایثار و مقاومت

عالقه به ف هنگ و هن

امام حسین

ش کت در پیاد روی اربعین

000

جدول شماره  .2شاخصههای ترویج فرهنگ ایثار در تلویزیون

مقوالت کلی

شاخصههای ترویج فرهنگ ایثار در تلویزیون
ایمان به خدا
جامعه با آرمانهای الهی

ایمان و خدامحوری

ت ویج ف هنگ اسالمی و شیعی
والیتمداری
ام بهمع وف و نهیازمنک
ت ویج ف هنگ عاشورا
ت ویج آداب و رسوم کهن ملی
اعتقاد به کلیت نظام
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هویت ملی

مسئولیتپذی ی
امید به زندگی

ایثار

ارتباط با مح ومین
رعایت حقوق دیگ ان
باالب دن ارزشهای
انسانی

ت جیح منافع جمعی ب شخصی
محبت ،صفا و صمیمیت
انصاف
احسان و نیکوکاری
م دمیبودن

انتقادپذی ی
کارآمدی و مشارکت ُپ کاری و پ هیز از شعار
مسئولین

009

وطنپ ستی

جوانگ ایی و اعتماد به جوانان
پ هیز از تش یفات و تقدی گ ایی

جدول شماره  .3شاخصههای ترویج فرهنگ مقاومت در تلویزیون

مقوالت کلی

شاخصههای ترویج فرهنگ مقاومت در
تلویزیون
توکل به خدا
کمالگ ایی

خدامحوری

باالب دن عزت نف
والیتپذی ی
ت ویج ف هنگ عاشورا و ذلتناپذی ی
حفظ وحدت
دشمنستیزی آگاهانه
وطنپ ستی
خالقیت و نوآوری در حل مشکالت

مقاومت
خودباوری و نوآوری

باالب دن اعتماد به نف
آگاهیبخشی سیاسی اقتصادی نظامی
حفظ و گست ش ادبیات پایداری و دفاع مقدس
کاهش تنش میان سیاستمداران و دستگا های نظام
ت ویج ف هنگ مقاومت در نظام آموزش و پ ورش
توسعه عدالت

وظیفه مسئولین

مقابله با تهاجم ف هنگی ،اقتصادی
بهبود و کمشدن فاصله بین مسئولین و م دم

نقش رسانههای مجعی (با تاکید بر تلویزیون) در حتقق فرهنگ ایثار و مقاومت

هویت ملی

صب و استقامت در مقابل مشکالت

اختصاص بودجه ه دستگا ب ای ف هنگسرازی در
رسانه
005

نتیجهگیری

ام وز دیگ آموختههای علمی ،ت بیتی و پ ورشی اف اد محدود به خانواد و گر و هرای
همسان و اط افیان یک ف د نمیباشد .رسانهها میتوانند از عوامل مؤث ف هنگساز در جامعه
باشند .رسانهها درواقع زبان گویای جامعه هستند که بیتوجهی به عملک د و کارک دهای آنها
پیآمدی جز فنا و نابودی بلند مدت را ب ای جامعه ندارد .واقعیت آن است که ف هنگ مفهروم
پیچید ای دارد و تولید ب نامههای که باعث بسط و گست ش ف هنرگ و ارزشهرای انقالبری و
اسالمی شود بسیار پیچید و دشوار هستند .تلویزیرون برا پخرش ب نامرههرای متنروع جهرت
آگاهیبخشی و اطالعرسانی و با ب نامهریزی هدفمند و مدی یت متعهدانه و اسرتفاد از همره
امکانات سختافزاری و ن مافزاری و ظ فیتهای علمی و هن ی را را ب ای ت ویج و گست ش
ف هنگ ایثار و مقاومت در جامعه هموار میکند و از الگوهای ف هنگسازی همچرون شرهید
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سلیمانی جهت ت ویج ف هنگ ایثار و مقاومت مریتوانرد در ایرن را بهر بگیر د .تلویزیرون
جلو گا ع صه ف هنگی است و باید با استفاد از الگوها و تکنیکهای گوناگون ب نامهسازی و
از ط یق تولید آثار نمایشی (همچون فیلم و س یال و مستند و )...در کنار رسالت اصلی خود
یعنی اطالعرسانی و آگاهیبخشی پیامهای ارزشی را به مخاطبان انتقال دهد.
سبک زندگی ه انسانی ب آمد از اعتقادات و ارزشها و هنجارهای درونی آن شرخ
است .شهید سلیمانی جزء اف ادی محسوب میشود که بصی ت و شجاعت و عمل را با هرم
در خود نهان داشت و میتواند الگویی بصی تآف ین باشد .عشق به والیت ،عشق به شهادت
و اهلبیت ،دفاع از ح یم والیت ب ای آرامش م دم کشور خرود و سرای کشرورهای منطقره را
میتوان جزء محور مقاومت مکتب سلیمانی قلمداد ک د و خدمترسانی به م دم در بالیرای
طبیعی ،رسیدگی به ایتام خانواد های شهدا ،احت ام به خانواد و عموم م دم ،توجه به ف هنگ و
هن و ادبیات ،عدم بیتفاوتی در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه و ساد زیستی و اخالص را
باید جزء ویژگیهای ایثارگ ایانه شهید سلیمانی در مکتب سلیمانی قلمداد ک د و ه کردام از
این مکاتب را با محتوایی غنی و رسانهای میتوان جهت اطالع و آگاهی مر دم و در راسرتای
 008ف هنگسازی در گام دوم انقالب ب ای مخاطبین ع ضره کر د .آنچره در رسرانههرا و برهویرژ

تلویزیون در گام دوم انقالب و ب ای آیند کشور مورد نیاز است بیان حقیقت و واقعیت از آنچه
در این چهار دهه ب انقالب ما گذشته و ایجاد مقاومت در ب اب منطقهای سیاسی ،ف هنگی،
تاریخی و اجتماعی و مقابله برا وی انری و نرابودی ارزشهرای اصریل اخالقری و ف هنگری و
بهعبارتدیگ تح یک غ ایز و کاهش معیارهای اخالقی و بالطبع سقوط و انحطراط جامعره
توسط رسانههای معاند در ف اسوی م زها میباشد .یکی از ویژگیهای مهرم بیانیره گرام دوم
انقالب توجه مسئوالن ،رسانهها و م دم به راهکارهای مبارز برا مشرکالت و مسرائل کشرور
میباشد؛ یعنی بهجای آنکه مشکالت و چالشها در رسانهها ب جسته شود راهکارهای حرل
مشکل ارائه شود .از دیگ ویژگیهای مهرم و مشرت ک برین بیانیره گرام دوم انقرالب و شرهید
سلیمانی تأ کید ب اصول و مبانی و شعارهای انقالب اسالمی است .دلیل اهمیت و تأ کید بر
این شعارها در رسانه تلویزیون این است این شعارها جهانی هسرتند و چرون از بطرن اسرالم
که میتواند را صحیح را به مسئوالن و م دم نشان دهد و در ب نامهریزیها و تصمیم گی یهرا
درست عمل شود.
تلویزیون پ از انقالب باید گویای هویتها و اهداف متعالی اسالم و انقالب باشرد.
مفاهیمی چون ایثار و مقاومت هموار ب ای م دم ما مفاهیمی آشنا و جذاب هستند ،چ اکه به
حقیقتی ازلی با نام دفاع آن هم به شکل جوه یاش تکیه دارد و در این صرورت ضر ورت و
تداوم آن منطقی است .ب ای باالرفتن روحیه ایثار و مقاومرت در جامعره از ط یرق تلویزیرون
میتوان از محورهای گوناگون استفاد ک د .یکی از این محورها ایجاد وحدت بین قومیتها،
مذاهب و زبانهای گوناگون در حوز ملی و حتی ف املی است .با توجه به تنوع قومیرتهرا و
مذاهب گوناگون در داخل و ب خی کشورهای منطقره (هماننرد عر اق ،بحر ین ،افغانسرتان،
سوریه و )...بست ویژ ای ب ای ب جستهسازی در محتوای رسانهای شرکل بگیر د کره روحیره

نقش رسانههای مجعی (با تاکید بر تلویزیون) در حتقق فرهنگ ایثار و مقاومت

خارج شد اند نه به یک دور خاص تعلق دارند و نه تمامشدنی هستند؛ بلکه این شعارهاست

تعامل بین اقوام و مذاهب مختل را به نمایش بگذارد و باعث ارتقاء روحیه ایثار و مقاومرت
در مواقع ض وری شود .در این موضوع نیز شهید سلیمانی بسیار موفق عمل ک د که با ایجراد
راهکارهای دائمی از ط یق شخصیتهای تأثی گذار و تعامل سازند در تلویزیون در به نمایش 006

گذاشتن ایثار و فداکاریهای اقوام و قومیتهای مختل میتوان هموار روحیه تعامرل را در
کشورهای منطقه زند نگه داشت .همدلی از دیگ محورهای مورد توجره اسرت کره موجرب
ب انگیختن عواط انسانی و همزاد پنداری انسانها با یکدیگ میشود .انعکاس دیدگا هرای
ایثارگ ان در حوز های مختلر در جامعره بره همر ا خرانواد آنهرا و دوسرتان و اط افیران،
ورزشکاران و هن مندان باعث گست ش ف هنگ ایثار و مقاومت از ط یق رسرانه ملری خواهرد
شد .مع فی الگوهای ارزشی شایسته که بیانگ عینی و ملموس انطباق برا رفتارهرای عملری
الگوهاست از عوامل مهم گ ایش به ارزشها میباشد.
ارائه پیشنهادات

 .1تقویت و تشویق نویسندگان ادبیات نمایشی به نگارش متنهای جذاب از الگوهای
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ایثارگ ایانه و مقاومتمحور؛ (از ادبیات دفاع مقدس تا مدافعین ح م)
 .2ت ویج و ثبت خاط ات رزمندگان و ایثارگ ان (حوز نظامی و حوز شه ی) و نمایش
آنها؛
 .3تقویت و تثبیت ف هنگ ایثار و مقاومت رسانه در جامعه با توسل بره ف هنرگ غنری
اسالمی؛
 .4باالب دن سواد رسانهای م دم جهت تقویت و مقابله با رسرانههرای بیگانره برهویرژ
جوانان؛
 .5تقو یت بنیه آگاهیبخشی و اطرالعرسرانی رسرانه ملری برهمنظرور نداشرتن خرأ
اطالعرسانی جهت سوءاستفاد بیگانگان؛
 .6ت ویج مکتب شهید سلیمانی بهویژ ب ای نسلهای سوم و چهارم انقالب در رسانه
ملی؛
 .7استفاد از کلیپها ،نماهنگ و سخن انیهای کوتا از ف مایشات امرام خمینری و
ف امین مقام معظم رهب ی با محتوایی جذاب در رسانه.
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