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 ( ونیزیبر تلو دی)با تاک يجمع هاینقش رسانه

 و مقاومت  ثاریگ ادر تحقق فرهن
 (يمانیسل دیشه يگام دوم انقالب و زندگ هیانی)با استناد به ب

 

 *یرسول رضائ

 چکیده

هرای جمعری چگونره  ال است: اوال  رسانهؤاز این پژوهش پاسخ به دو سهدف  هدف:
توانند ف هنگ ایثار و مقاومت را گست ش دهند؟ ثانیا  شخصیت شهید سلیمانی چه نقشری  می

 )ایثار و مقاومت( در جامعه دارد؟زی سا در ف هنگ
ها استخ اج شد   مقوالت مورد نظ  از درون مصاحبه ،االتؤب ای پاسخ به این س روش:

 اند. و از ط یق توصی  و تحلیل انتظام مفهومی یافته
کید مفاهیمی چرون براال بر دن ایمران أدهد رسانه تلویزیون با ت یج نشان میانت ها: یافته

، بازتولیررد ادبیررات ایثررار و مقاومررت، گ ایرری وحرردت، محررور مقاومررتعمررومی، بازنمررایی 
همرردلی و برر انگیختن عواطرر  انسررانی و ، بخشرری برره ف هنررگ ایثررار و مقاومررت قداسررت

کارگی ی آداب و رسوم غنی ف هنگ ای ان در  های ملی و میهنی و به سازی از شخصیت اسطور 
 .تواند مؤث  باشد های تلویزیونی می ها و ب نامه فیلم

هرای ب جسرته معاصر  همچرون شرهید  های شخصیت استفاد  از ظ فیت گیری: نتیجه
                                                      

 .rthadafqi@yahoo.comو رسانه استان قم،   نیکارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشکد  د* 
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ویرژ   سازی ب ای همره افر اد بره تواند در ف هنگ سلیمانی و ارائه و ت ویج مکتب سلیمانی می
ثی گرذار أاند در گام دوم انقالب کرارب دی و ت هایی که دوران دفاع مقدس را تج به نک د  نسل

ت ین کارک دهرای رسرانه  رسانی همچنان از کارب دی بخشی و اطالع اهیباشد. با این حال آگ
 سازی در جامعه است.  ب ای ارتقاء ف هنگ

 .سازی، ایثار، مقاومت، شهید سلیمانی ف هنگ، تلویزیون ها: کلیدواژه

 مقدمه 

بره ایرن معنرا کره آگراهی و ، گذارند ثی  میأها ب  شناخت و درک عموم از جهان ت رسانه
 کننرد هرا دریافرت مری دم نسبت به جهان بسرتگی بره محتروایی دارد کره از رسرانهذهنیت م 

بازتولیرد و توزیرع دانرش و ، ها ف اگی ت ین و موث ت ین نهاد تولیرد . رسانه(1، 4933زاد ،  )مهدی
مع فت در مقایسه با سای  نهادهای آگاهی و شناخت در جهران جدیرد هسرتند و برا داشرتن 

نواع دانش و مع فت که الج م بره ب عهرد  گر فتن دیگر  نهادهرای هایی چون انتشار ا ویژگی
هرا را در دسرت س همره اع رای  فعالیت در یک سپه  عمومی که آن، شود مع فتی منج  می

دهد و نیز اث گذاری بر  تعرداد بیشرت ی از  هزینه ق ار می داوطلبانه و کم، جامعه به صورت باز
حدود و ثغرور محریط نمرادینی را کره در آن ، خودها به  اف اد و اختصاص زمان بیشت ی از آن

ثی  أها را باید سازند  محیط نمادینی دانست که تر لذا رسانه؛ کنند کنیم را تعیین می زندگی می
ن یر. در ا(16)همران  گی ی تصوی  ذهنی مخاطبان از دنیرای اطر اف اسرت شکل، ها عمد  آن

ن یتر  از فعرال یکریش، یدایرپ آغراز همراناز  ن ابرزارین ایت  عنوان مهم ها به ونیزیتلو، انیم
 رونرد یبره شرمار مر ید  ف هنگریرن پدی نفروذت ز پُ ینون نکا اند و هم ستم بود یق ن ب ی وهاین

تواند نقطره آغرازی بر ای تحرول  ها تلویزیون می ب ای بع ی .(30، 4934، 2و پات سون 1)اسمیت
ه وجرود آورد. تلویزیرون سرطح کنجکاوی ایجاد کند و میل به ف ات  رفتن را بر، ف هنگی باشد

یعنی اف ادی که بدون استفاد  از این وسیله ؛ ب د ف هنگی ب خی از قش های اجتماعی را باال می
توانرد یرک  گونه امکان خودآموزی ندارند ب ای قش های اجتماعی براالت  تلویزیرون مری هیچ

                                                      
1. Smith. 

2. Paterson. 
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راحتی  که بدون آن به دارد های را ع ضه می ها و دانستنی مح ک باشد و به همه م دم هوشیاری
سرازی و  اهمیت تلویزیون در مسئله ف هنرگ (461، 4931، 1)کرازنووتوانستند داشته باشند  نمی

ثی  أای تر ملری و منطقره، امنیتری، تواند در معادالت سیاسی ها در یک کشور می حفظ ارزش
عث امنیت روانی تواند با ثی ات در حوز  ایثار و مقاومت از ط فی میأبسزایی داشته باشد. این ت

تواند تا جایی خط آف ین باشد کره  در جامعه باشد و باعث همدلی و رفا  شود و از سویی می
ای  موجب س نگونی یک دولت شود. ب  همین اساس است که کشورهایی که در حوز  رسرانه

المللی و حتری نظرامی خرود  بین، توانند به اهداف ملی راحتی می کنند به قدرتمندت  عمل می
های بیگانره  دلیل نفوذ رسانه به، های ضعیفی دارند دیگ  کشورهایی که رسانه عبارت سند. بهب 

سیاسی و... خواهند شرد. کشرور ایر ان یکری از ، اقتصادی، های مهلک ف هنگی دچار ض به
های گونراگون  کشورهایی است که پ  از انقالب اسالمی هموار  مورد هجوم از سوی رسانه

عنروان  و بیانیه گام دوم انقالب ایشران بره های مقام معظم رهب ی یدگا دبیگانه بود  است. 
ای روشن ب ای این انقالب هموار  مورد استفاد  ما ق ار داشته است. ایشان هموار   ت سیم آیند 

انرد. در  ها به تقویت رسانه ملی و جایگا  آن در بین م دم اهمیرت داد  کید ب  نقش رسانهأبا ت
ام وز جنرگ دنیرا، جنرگ اند که:  رسانه ملی به این نکته مهم اشار  داشته دیداری با اصحاب

های  های مختلر  و جبهره المللرِی دسرتگا  های بین هاست. پیش فت کارها و سیاست رسانه
یعنی راست -های درست و نادرست  سازی و تبیین تبلیغ، خب سازی، مفهوم وسیله گوناگون، به

هاست،  ی از کارهای بسیار مهمی که ام وز در دستور کار آنگی د. یک دارد انجام می -و دروغ
تهاجم خب ی، تبلیغی، ف هنگی و اخالقی به کشور ماست. امر وز ایرن تهراجم، اوج تهراجم 

های اخالقری  ف هنگی است. صداوسیما در زمینه پ ورش و گست ش و تفهیم و تبیین ف یلت
زنردگی  2.ها بایرد ایرن باشرد ب نامره  مهریزی کند؛ یکی از اهداف صداوسیما در ه باید ب نامه

هرای ایثرار و مقاومرت در برین مر دم و  ای شاخ  با ویژگی عنوان نمونه شهید سلیمانی را به
سازی مورد ب رسی ق ار داد  شد  است. سبک زندگی ه   استفاد  از آن در رسانه جهت ف هنگ

                                                      
1. Cazeneuve. 

 .11/09/1383اصحاب رسانه ملی در دیدار با  بیانات رهب  معظم انقالب. 2
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های  معه است و کسب آگاهیهای اعتقادی و ارزشی در آن جا ف د در جامعه ب  آمد  از آموز 
هررای یررک جامعرره و  الزم درخصرروص مفهرروم سرربک زنرردگی و باورهررای دینرری اسررطور 

ویژ  جوانان و نوجوانان هم  های همچون شهید سلیمانی توسط همه اقشار جامعه به شخصیت
ها، هنجارها و اخالقیرات،  تثبیت افکار، اعتقادات، ارزشهای هویتی و  موجب تقویت بنیان

آورد و هم موجب جلوگی ی  را ف اهم میهای زندگی، زبان، هن ،  کار، رفتارها، سبک تف یح و
 از ط یق الگوهرای رفتراری تلویزیوندرواقع، شود.  از انح افات اجتماعی و سیاسی و... می

دهی بره افکرار  ها، تهییج احساسات، جهرت پذی ی ارزش ، جامعه)همچون شهید سلیمانی(
 پ دازد. می ، تصاوی  و ذهنیات اجتماعیدهی به باورها عمومی، شکل

االت زی  اسرت کره برا دیرد کرارب دی و از ط یرق ؤهدف ما از این پژوهش پاسخ به س
صورت تلفنی( و برا مطالعره و اسرتفاد  از  نظ ان )به های صاحب مصاحبه و استفاد  از دیدگا 

یلری بره تفسری  تحل-سای  منابع اسنادی و تحقیقاتی گ دآوری شد  و از ط یق روش توصریفی
 :ها پ داخته شد  است آن

تواننرد ف هنرگ ایثرار و مقاومرت را  ویژ  تلویزیرون چگونره مری به های جمعی رسانه. 4
 گست ش دهند؟

سازی )ایثار و مقاومرت( در جامعره  شخصیت شهید سلیمانی چه نقشی در ف هنگ. 2
 دارد؟

 های جمعی رسانه

 د، بلکه نیاز بره ابرزار اسرت. رسرانه را گی  روشن است که ارتباط خود به خود صورت نمی
ای اسرت کره ف سرتند  بره  رسرانه وسریله»اند:  اند و در تع ی  آن چنین گفته ابزار ارتباط دانسته

رسرانه  دیگر  عبرارت کنرد. بره کمک آن معنا و مفهوم موردنظ  خود )پیام( را به گی ند  منتقل می
 و رادیرو، سرینما، فریلم، مجّلره، روزنامره، وسیله حامل پیام از ف ستند  به گی ند  اسرت. کتراب

. تعراری  متعرددی از (40 ،4933)تیمروری، « هایی از رسانه هستند ماهوار  و... نمونه، تلویزیون
گوید: تلویزیرون منبرع اصرلی خبر  و سر گ می اسرت و در  تلویزیون ارائه شد  است. الل می
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هرای  زیرون همچنرین در آگراهیکنرد. تلوی زندگی محلی بیشت  م دم نقش مهمری را ایفراء می
. تلویزیون یک وسیله (19، 4912)بیچ انلو، ف هنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما نقش دارد 

جدید ارتباطی است که جنبه گوناگون خب ی، تف یحی، ف هنگی، آموزشی و تبلیغاتی دارد و بره 
اسرت کره سر گ می و  علت محبوبیت تلویزیون ایرنگی د.  ط ق گوناگون مورد استفاد  ق ار می
که  طوری به ،کند ای بسیار پایین و با زحمتی ناچیز ف اهم می مشغله زیادی را ب ای بینند  با هزینه

 . ایرن(23، 4933، 2ارنبر گو  1براروایز)هزینه اسرت  ک دن به رادیو راحت و کم تق یبا  به انداز  گوش

درسرتی ابرزاری  ها را بسریاری به رسرانه  قدرت سراخته اسرت.ای پُ  ها تلویزیون را رسانه ویژگی
 خیزند، با توجره بره هر  ف هنرگ کرارب دی متمرایز زی ا از بطن ف هنگ ب می ؛دانند ف هنگی می

در  امرام خمینری .(26، 4914، )سراروخانی نهنرد می یابند و سپ  ب  ف هنرگ جامعره ترأثی  می
ملرت آموزنردگی دارد و اگر   دستگا  تلویزیون اگ  آموزند  باشد، ب ای همه» ف ماید: بار  می این

 .(110، 4933)خمینی، « کشد خدای ناخواسته انح اف داشته باشد، همه ملت را به انح اف می

 فرهنگ

هنجارهایی که از ، هایی که اع ای یک گ و  معین دارند ف هنگ عبارت است از ارزش
گ را در گفتگوهای که واژ  ف هن کنند. هنگامی کنند و کاالهای مادی که تولید می آن پی وی می

گیر یم. مفهروم  های متعالی ذهن را در نظ  می اغلب ف اورد ، ب یم کار میه معمولی روزم   ب
ب ند به مجموعه شریو  زنردگی اع رای یرک  کار میه را ب شناسان آن گونه که جامعه ف هنگ آن

بره  افر اد و اشرخاص گونراگون در جامعره .(10، 4933، 3)گیردنزشود  جامعه معین اطالق می
ها شیو  زندگی این اف اد را تشکیل  های گوناگون با هم در ارتباط هستند و نحو  م اود  آن شیو 

عناصر  ، یابرد گ  ف هنگ آنان است. بناب این وقتی عناص  ارتباطات تغیی  می دهد و نمایان می
 ممعظر رهبر  یها شرهیب اسراس اند .(1، 4931، 4)اسرمیتکند  ف هنگی هم به تبع آن تغیی  می

                                                      
1. Barwise. 

2. Ehrenberg. 

3. Giddens. 

4. Smith. 
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ها،  مانیها، ا شهیات، اندیک ملت، عبارت است از ذهنی یب ا  خاص یمعنا انقالب، ف هنگ به
ق یرو عم یجیان تردریرج  ی یپذ ف هنگ 1ی.و ذهن یفک  یها   یها، آداب، ذخ باورها، سنت

شناسرد و  یرا مر یف هنگر یها نهیاست که ف د زم یانیج  ی یپذ است. ف هنگ ی یپذ جامعه
  شدن، ف د یپذ کند. در صورت ف هنگ ی د و خود را با آن سازگار میپذ یق میطور ژرف و عم به

ش کمتر  یقت در ذهن و عمل خویگ دد و در حق یم ی انیو ح یکمت  دچار تناقض، س گ دان
و  کند که به آن معتقد است یکند و آنچه را عمل م یند؛ آنچه را اعتقاد دارد عمل میب یتفاوت م

 .(421 ، 4931، ک خلقیو ن ی)وثوق گ دد ینم یرفتار یا ناهنجاریو  یتماعاج یلذا دچار نابسامان

 ایثار 

ش مقردم یگر ان بر  غر   خرویغ   د، عطاک دن، دنیب گز» یامعن ثار در لغت بهیا
 معنرای برهو  ،(9400، 4912 ،)دهخردا«   را ب  مصلحت خود مقدم داشرتنیمنفعت غ، داشتن

و نفع دیگر ان را بر  خرود تر جیح دادن اسرت  ب ای دیگ ان خود حق از ک دن گذشت بذل،
 آنچه به دادن و ب ت ی ت جیح و گذشتیدخوزا معنای عبارتی؛ به به .(41، 4931)ع فانی و صفایی، 

 نیاز به آن وجود بخشش مال به کسی، با مطلوب دیگ ان است و دراصطالح، عبارت است از
، ها وجرود دارد ها و ف هنگ ه مکتبدر هم، ک واژ  عام استیثار که یا .(112، 4933)فهیمری، 

بخشش ، یفداکار، ب خوردار است و ه  تالش یخاص یک ب ت یدر اسالم مفهوم آن از  یول
چون اخالص در را   یا نهیزم شیپ یثار در اسالم، دارایبلکه ا، ندیگو یثار نمیرا ا ینیگزیو جا

  خدا بودن دارد.
مفقود  ایجنگ به مقام شهادت، جانباز و  یها که در جبهه یب  کسان ثار عالو یا قیمصاد

تام، کمک بره در را  مانردگان، یا یهمچون س پ ست یگ دند؛ معطوف به موارد یم  یاث  و اس
مرراران یت از بیررس پ سررت، حما یب یهررا ، کمررک برره خانواد ی  و زنرردانیآزاد کرر دن اسرر

ونراگون و ق گیرالعالج، امداد به مج وحان و مست رعفان و مسرتمندان جامعره از ط  صعب
است کره اوال   ییزهایدرمورد چ یثارگ یباشد. ا یها م نهین زمیه در ای یانجمن خ یها تیفعال

                                                      
 .05/05/1372در دیدار با علماء و روحانیون تب یز  بیانات رهب  معظم انقالب. 1
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   که بره یکس  را به  از باشد. ثالثا  آنید و مورد نیز مفیخودمان ن یا  ب ایمتعلق به خود ماست و ثان
 (30، 4939، ی)احمدم. یو اهداء کن ضهداشت ع  از دارد، بدون چشمیآن ن

 قاومتم

ماندن اسرت.  داریپا زیبه پاخاستن و ب خاستن و ن یمعنا مقاومت در لغت و اصطالح به
 یبا هم از جا بلندشدن و با کسر ایبا هم ب خاستن  یبا کس یمعنا واژ  ب  وزن مفاعله و به نیا

که  دیآ یب م نیمقاومت چن یلغو یاست. از معنا ک دن یداریو پا یستادگیا زیو ن ک دن تیضد
در ب اب  عوامل ب هم  یداریو ه  نوع مقاومت و پا ستیجنگ محدود ن دانیدر م ییارویروبه 

 یمعنا مقاومرت بره ج،یسو، ب خالف تصور را گ ی. از دشود یزنند  تعادل و توازن را شامل م
تح ک و اقدام رو بره  ،ییایبلکه مقاومت در ذات خود به پو ست،ین یتح ک یانفعال و انزوا و ب

هاست که  از نشانه یا مجموعه ،یگفتمان یفیمثابه تع  مقاومت به نیناب ااست؛ بجلو مشهود 
اسرت  یا هیو مقاومت از اصول اول ثاری. ادهد یرا شکل م یخاص یینظام معنا ند،یف آ کیدر 

 امب انیر. پشدند ینم شیاز آن ه گز موفق به انجام رسالت خو یمند بدون به   یاله اءیکه انب
و  ثراریو برذل ا یغلط و مناسبات نادرست اجتماع یها ب اب  سنت راومت دو مق یستادگیبا ا

را  به اصالح جامعه پ داخته و بردون بره دل را  دادن ه گونره تر س و  نیدر ا یازخودگذشتگ
 دندیخود را به انجام رسان یاله نیسنگ یها  رسالت ،یو مشکالت ف ارو ها یاز سخت یا واهمه

 غیربودنرد کره تبل یکسران امب انیپ: »دیف ما یم شانیا دربار  میک  جا که خداوند در ق آن تا آن
ک  جز خدا واهمه نداشتند و  چیو از ه دندیت س یو )تنها( از او م ک دند یم یاله یها رسالت

مقرام معظرم رهبر ی در  1«.هاسرت دهند  اعمرال آن ب  که خداوند حسابگ  و پاداش نیهم
تواند روی پرای خرود  ملت می کیه کگی و مقاومت است ستادیفقط با ا»ف مایند:  بار  می این

ا و هرم یره ب ای او هم دنک را زییحّق انسانی خود را به دست آَورد و زندگی افتخارآم، ستدیبا
ف هنگ مقاومت نهالی است که اگ  در زمین اسرالم آبیاری شود  2.«سب کند، کآخ ت است

                                                      
 .39 / احزاب. 1
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هرای اسررالمی خواهرد  لید و دیگ  ارزشآن مقاومت، شهادت، کار، تو  و نمو پیدا کند، ثم 
ای جرز اصرالت  بود؛ اما اگر  آبریاری و تغذیه و ح س این نهال در دستان غ ب بیفترد، ثمر  

 1.ندارد انسانی به پ تگا  هطلبی، فساد و فحشا، و سقوط جامع رانی، راحت لذت، هوس

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

 سازی  تلویزیون و فرهنگ

های خود مواجه است؛  های مختل  با تعاری  مختلفی از کارک د تلویزیون در گفتمان
 2دانند و بع ی با کارک دی تف یحی. هیث بع ی تلویزیون را با کارک دی خب ی در الویت می

ثبات و ف اگی  است و گویی ب ای اسرتهزای  یاب، بی ای دشوار پدید معتقد است که تلویزیون 
رغرم تمرام  . بره(11، 4931، 3)دالگر نگ یرزد  انسان هم که شد  ازه  نوع تحلیل مفهومی مری

ای که دربرار  تلویزیرون و ترأثی ات آن وجرود دارد در مرورد  بینانه بینانه و بد های خوش دیدگا 
نخبگان و م دم است. اول اینکه بعد از اختر اع تلویزیرون و بره تلویزیون دو نکته مورد توافق 

رسد الگوی رفتاری  فاصله چند سال این رسانه به کانون ف هنگی جوامع تبدیل شد. به نظ  می
ویژ  تلویزیون  گی ی از رسانه و به مسلط در س اس  جهان این باشد که در جوامع شه ی، به  

که به تماشرای تلویزیرون  ویژ  در محیط خانه، زمانی . بهت ین فعالیت است بعد از کار، بزرگ
کره اسرتفاد  از  شود از ه  فعالیت دیگر ی بیشرت  اسرت و نکتره دوم ایرن اختصاص داد  می

سازی حسری  ای کامال  جدید است که اغواگ ی، شبیه مثابه وسیله ارتباطی، پدید  تلویزیون به
هرای اصرلی آن  ل ترالش روانری از ویژگریپذی ی آسران در راسرتای حرداق  واقعیت، و ارتباط

گ ایری را بر ای توصری  و  واژ  کث ت 4136. در دهه (10، 4912)بیچ انلرو، شود  محسوب می
گ ایی ف هنگی  ب دند. کث ت درک س شت متغی  و در حال دگ گونی زمان و خلقیات به کار می

سازد. تلویزیرون  های بسیار دشوار و ظ ی  سیاست ف هنگی کنونی را روشن می بع ی جنبه
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3. Dahlgren. 
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های خود تجسم  هایی را در ب نامه که به داعیه خود وفادار بماند و عمل کند باید ارزش ب ای آن
دانشمند ب جسته علروم ، ازنوکژان . (246، 4931، 1)اتکینسرونبخشد که کل جامعه را در ب گی د 

 ی کف یها انیجنبه از ج تواند دو  یون میزی  تلویتأث»سد: ینو ی  رسانه میارتباطات، دربار  تأث
ه احرزاب و کررا  ییازهرایامت مرثالَ ؛ یاسریص فا  س یها ی یسو، موضع گ کی د: از یرا در ب گ

گ  ید یمخال ، طالب آن هستند و از سو یها م و چه احزاب و گ و کها، چه احزاب حا گ و 
ان یم کدون ش د، و بیآن را در ب گ یها ارزش یتمدن و تمام ی، حتینظام اجتماع یآنچه تمام

ون یزیه تلوک د یگ یق ار م یا ی کف یها انی  ج یه تحت تأثک، ین دو وجه از تحّول اجتماعیا
د یرز نبایته را نکن نیا .(436، 4901)کازنوو،  «ند، رابطه وجود داردک ی  میا ت عیب یآن را تقو

حفرظ و  یتوانرد در جهرت انسرجام اجتمراع یمر یون در صورتیزیه تلوکاز نظ  دور داشت 
ه در انحصرار دولرت باشرد، وگ نره چنانچره در ک گذار باشد یم ب  جامعه تأثکحا یها ارزش

برار   نیردر ا وونکراز .ل خواهرد شردکار مشریار آن بسرکر د، یها و احزاب ق ار گ ار گ و یاخت
 یهم انحصرار یاسیون در انحصار دولت است و قدرت سیزیه تلوک یدر نظام» :سدینو یم

تواند وحردت جامعره را  یم یراحت ون بهیزیاند، تلو یم هم م دمکام حانظ یدئولوژیاست و ا
مرورد  یها د مختل  احت ام بگذارد و هم ارزشیند، اما اگ  دولت بخواهد هم به عقاکحفظ 

ل خواهرد کار مشرکر د یون را در انحصار خود نگیزین را  تلویند و در اکعالقه خود را حفظ 
 تواند یاست، م یساز ف هنگ یکه ناظ  ب  محتوا یک دیور نی. چن(431، 4901)کرازنوو، « بود

 یف هنگ ،یفک  ،یمع فت یساختارها میبه تحک ینظام اقتصاد تیو تقو یورز شهیب  اند عالو 
 انیرمناسربات م ینروع یمنج  شرود و موجبرات ب قر ار یو استق ار ثبات و انسجام اجتماع

 . آورد ف اهم ورمح ییها و جامعه دانا رسانه نیرا ب یف هنگ

 سازی نظریه برجسته

 یها تیاولو نییها ب  شناخت و نگ ش م دم و تع رسانه  یتأث یمدع یساز ب جسته هینظ 
در قالب خب  و  دادهایاز موضوعات و رو یبع  یساز انتخاب و ب جسته قیآنان از ط  یذهن

                                                      
1.   At inson.                         
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و  هرا از موضروع یسراختن بع ر هرا برا ب جسرته معنا کره رسرانه نیاست. به ا یگزارش خب 
کنند که مر دم  نییتوانند تع یگذارند. گ چه نم یم  یو اطالعات م دم تأث یب  آگاه، دادهایرو
از  منظررور .شررندیندیب« دربررار  چرره»کننررد کرره  نیرریتواننررد تع یامررا مرر، شررندیندیب« چگونرره»

و  یخبر  یهرا در اخبرار و گرزارش ژ یرو هرا، بره است که رسرانه نیها ا رسانه یساز ب جسته
از مسائل و موضوعات  یا قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه نیستند، ام یها ب نامه

کنند. حاصل کرار  یپوش چشم گ یو محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات د نیمع
و خرارج از  یاز م دم در سپه  عمروم یاریاز مسائل خاص توسط بس یشود که بع  یم نیا

توجره  گر یکره بره مسرائل و موضروعات د یود، درحالش یها به بحث گذاشته م قلم و رسانه
های مرورد توجره بایرد  سازی رویدادها و فعالیت در ب جسته .(02، 4910زاد ،  مهدی) شود ینم

که قابل فهم شوند. زبان مرورد  طوری ها داد به ای از معانی را به آن دار باشند یا باید حوز  قالب
که اشخاص مع وف و  موضوع اث  بگذارد و هنگامی تواند ب  درک اهمیت ها می استفاد  رسانه

و  1)سورینکند.  ف ایند ب جسته سازی شتاب پیدا می، کنند به موضوعی صحبت می معتب  راجع

 (913، 4916، 2تانکارد

 سازی اسطوره

هرای ظراه ی  ها و کلیه جنبه مظاه ، نشانه ها تصاوی ، با اسطور  ب اب  توان می را نمادها
های معنایی دانست که مواردی از قبیل تصاوی  ذهنری  حامل و معنوی و ادیم می اث نمادین

ها، آثار، م اکز و  ادبیات، فولکلور، زبان، ساختمان های تاریخی، ها و نگارش و عینی، داستان
را  هنر ی های خالق فعالیت و معنوی ها، شاهکارهای ها، نقاشی های تاریخی، مجسمه ابنیه

 ذهنی، به تصوی های به دهی جهت ها با تصوی سازی و گذر، رسانهاین ره در گی د. در ب می

هرا  اطالعات و معنا از ط یق اسرتفاد  از نشرانه و ف هنگ ای اسطور  های جنبه انتقال و تولید
ابزارهرای سرودمند  عنروان هنر ی( بره کارهرای و تصوی  نمادها )مانند )مانند فیلم و خب ( و

                                                      
1. Severin. 

2. Tankard. 
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یکری از خصرای  . (3، 4111، 1)کروپلی .ورزنرد ادرت میهای معنایی مب انتقال نماد و حامل
اسطور  این است که در آن همچرون مدینره فاضرله، بشر  دنیرایی ب تر  و براالت  از ایرن دنیرا 

، 2)ب گسرونجوید. درواقع رویا، اسطور  ف د آدمی و اسطور ، رویرایی قروم و ملرت اسرت  می

ماعی بشر ند و در شرکل آرزوهرای شدن تج به اجت ها که عینی . درواقع اسطور (421، 4913
های ملری  دنیای ام وز ما هویت (41، 4902، 3)کاسی رشوند  جمعی یک قوم یا ملت ظاه  می

وسیله یک هویت ملری واحرد وابسرته بره یرک  متمایز است. در چنین ف ایی ه  شخصی به
زتفسری  . این هویت ملی بازتولید و با(236، 4932، 4)شولتگ دد  دولت و یا کشور تع ی  می

هرا را  هایی است که می اث متمایز ملت ها و سنت ها، نمادها، خاط ات، اسطور  دائمی ارزش
اش ممکرن  دهند و تشخی  هویت اف اد را با آن الگو و می اث و عناص  ف هنگری تشکیل می

هرا و تصرورات جمعری مر دم دارد،  ای است که ریشه در تج بره سازد. هویت ملی پدید  می
)اشر ف، مانرد  شود و در سرالگ د و سرال وزها زنرد  مری ب ای آن ساخته می خاط ات تاریخی

 رهگذر نمادسازی به انتقال معنا ب اساس رابطه قر اردادی از رسانه. بدین ت تیب (491، 4939

ب اسراس  حسری تصوی سرازی و ملری( سر ود و ملری پ چم تحکیم نمادهایی چون )مانند
 ترأثی  نمادهرا برازآف ینی با ها درواقع، رسانه (14، 4931، 5)بورنکند  ای اقدام می معانی نمایه

ای احساس مشت کی نسربت بره  که انسان رسانه ای گونه اجتماعی دارند به تحوالت ب  وسیعی
 (43، 4939)ملکی، کند.  های اجتماعی پیدا می پدید 

 
                                                      

1. Copley. 

2. Bergson. 

3. Cassirer. 

4. Schulte. 

5. Bourne. 
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 ها یافته

ن پر  از پیر وزی کره ایر ا در بیانیه گام دوم انقالب با اشار  به این معظم رهب ی مقام
انقالب اسالمی به انحطاط تاریخی خود پایان داد و در مسری  سر یع رشرد و پیشر فت قر ار 

اند که ایرن از ایرن هفرت  گ فت ب کات حاصل از انقالب اسالمی را در هفت مورد ذک  ک د 
 های ایثار و مقاومت دانست: توان م تبط با مقوله عنوان، چهار عنوان را می

 
، وم انقالب دارای جامعیت است. این جامعیت باعث شد  تا هم مشرکالتبیانیه گام د

انردازی  های گذشته و حال را مورد توجه ق ار دهد و هرم چشرم ها و حادثه تدبی ی بی، خطاها
های آیند  نظام اسالمی. گرام دوم انقرالب در ادامره گرام اول شرکل  باشد ب ای رسیدن به قله

اند چارچوبی ب ای ادامه انقالب ب ای  معظم رهب ی ارائه نمود ای که مقام  گ فته است و بیانیه
ی یهرا باشرد. در ف ازهرای از ایرن بیانیره عبرارت های انسانی جدید می نی وی های بعد و نسل

نسل »، «جوانان عزیزم ... »، «شود نسلی که اینک وارد ف ایندی بزرگ و جهانی می»همچون: 
شود  و... مشاهد  می« های شماست...  های آیند  دهه ههد»، «شما هنوز نیازمود  و ندید  ... 
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که حکایت از اهمیت ح ور جوانان در آیند  انقالب است. یعنی همان اتفاقی کره در وقروع 
درودی »نیز در ابتدای بیانیه گام دوم انقالب با این جمله  مقام معظم رهب ی .1انقالب افتاد

ز ک د و ادامه داد و ب  نسرلی کره اینرک وارد ف اینرد از اعماق دل ب  این مّلت؛ ب  نسلی که آغا
کیدی ب  حفظ و اصالت و ادامه ف هنرگ و تمردن أت« .شود بزرگ و جهانِی چهل سال دّوم می

ای کامل از شخصریتی اسرت کره برا  انقالب اسالمی دارد. در این میان شهید سلیمانی نمونه
ب باعث گست ش ایرن ف هنرگ در رشد ک د و تا چند دهه بعد از انقال ف هنگ امام خمینی

تواند نقرش قابرل  ویژ  تلویزیون می ها و به میان اقشار مختل  جامعه شد. در این میان رسانه
ثی گذار در ایجاد و أگونه که نقشی ت توجهی ب ای رسیدن به مقصد داشته باشند. تلویزیون همان

با انجام رسالت خود به رشد تواند در ادامه را   گست ش ب کات انقالب اسالمی داشته است می
 و گست ش ب کات انقالب اسالمی کمک کنند.

در  ریشه در تقابل برا اسرتکبار و مقاومرت داشرت و امرام خمینری قیام امام خمینی
گ فتن انقالب اسالمی ای ان معنی واقعی استکبارستیزی را در جهان ع ضه نمود و ایرن  شکل

ش ق تا غر ب عرالم بر  علیره نظرام جمهروری  گ فتن دشمنان زیادی از یکی از دالیل شکل
ت ین وظیفه تلویزیون در  یکی از مهمها س  خم نک د.   گا  در ب اب  آن اسالمی شد که ای ان هیچ

 های نظامی استفاد  از ابزار تبلیغات است. ش ایط غی  نظامی و جنگ
هرای  مرهدر اهمیت و ض ورت تبلیغ کافی است ذک  کنیم که موفقیت در بسیاری از ب نا

سیاسی و نظامی م هون در اختیار داشتن ابزار ض وری تبلیغاتی است و باید ق ن حاض  را ق ن 
، هرا غلبه و سیط   ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی دانست و شکست و پی وزی ایردئولوژی

حصریل های ملی و مذهبی ملل جهان تا حد زیادی موکول به میزان توفیق در ت  عقاید و آرمان
  در دوران دفاع مقردس امکانرات رسرانه .(411، 4932)ادیبی سد ، زار پیش فته تبلیغات است اب

اما همین امکانات محدود ب ای پایداری و دفراع از هویرت تراریخی و ؛ ملی بسیار ناچیز بود
های ملی نقش بزرگی در تقویت روحری رزمنردگان  تثبیت نظام انقالب اسالمی با انتشار پیام
                                                      

دربار  لشک  )انقالبی( ایشان سؤال ک د؛ ایشان ف مود س بازان من یا بره  که ساواک از امام خمینی یزمان .1
 ها هستند. اند و یا در گهوار  ا نیامد دنی
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ک دند، داشت. ام وز  جنگ نظرامی  ها خدمت می سای  م دم که در پشت جبهه ها و در جبهه
شد  در تلویزیون از قدرت دفاعی ای ان و مانورهای  اما تصاوی  منتش ، در کشور وجود ندارد

نظامی باعث شد  روحیه مقاومت در درون کشور همچنان زند  و پایدار بماند و این تصاوی  
 ه سای  نقاط جهان مخاب   شود. از ط یق رسانه تلویزیون ب

ن یب ن دریو د»: دیگو یت مکن در مشارینقش د    بزرگ اسالمی دربارکخلدون متف  ابن
ثرار یا هیربر د و بره افر اد روح ین مریها را از بر ها و حسادت ند، رقابتیآف  ی وها وحدت مین
د. چنانچره انجامر یع مریوسر یهرا جاد دولرتیت و اکش مشاریه به افزاین روحیبخشد. ا یم

« شود یمتزلزل م ید، وحدت اجتماعیود گ اکر    بهیو غ یپ ست ل تجملیدل به یمذهب یباورها
شتابند  در نیکوکاری می»...  :. در ق آن ک یم دربار  نیکوکاری آمد  است(24 ،4930)ملکوتیان، 

ه یراور و م دان و زنان مومن همر» :توبه آمد  استسور  و در  ،1«ها خود م دمی نیکوکارند آن
، دارند  نماز به پا می، کنند خلق را به کار نیکو ام  و از کار زشت نهی می، دوستدار یکدیگ ند

  .2..«.کنند دهند و حکم خدا و رسول را اطاعت می زکات می
از وظای  مهم تلویزیون در ام  مشارکت ایثارگ ایانه م دم در جامعه بست سازی اسرت. 

م دان در جلب مشارکت عمومی موفرق  ود نداشته باشد دولتاگ  بست  مناسب ب ای م دم وج
نخواهند بود. یکی از عوامل مهم در بست سازی توسط تلویزیون آموزش و تبلیغات است. اگ  

مر دم اطرالع و آگراهی مناسربی از نحرو  ، آموزش عمومی توسط تلویزیون صرورت نگیر د
گرا  نمری نخواهنرد دانسرت کره ایثرار و شروند و  مشارکت درست ندارنرد و یرا از فوایرد آن آ

دادن انگیز  به  ب  آموزش ها دارد. عالو  رسانی چه نفعی در زندگی شخصی و جمعی آن خدمت
های احساسی  تواند به چند صورت شکل بگی د. ابتدا انگیز  مخاطبین الزامی است. انگیز  می

برود و... کنرد. و عاطفی است که مخاطب را به لحاظ ذهنی و احساسی درگی  آن واقعه یا کم
باشرد.  دادن و مفید واقع شدن در حرل آن مسرئله مری منظور یاری دومین نوع انگیز ، انگیز  به

، ها ایجاد کند که ه کسی با هر  تروانی )مرالی تواند این ط ز تفک  را ب ای انسان تلویزیون می
                                                      

 .114. آل عم ان / 1

 .71. توبه / 2
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ز  بر ای تواند به انداز  خود در حل یک مشکل سهیم باشد. سرومین انگیر جسمانی و... ( می
در ایر ان یکری از عوامرل مهرم در براالب دن های ایثارگ ایانه پذی ش مسئولیت است.  فعالیت

رسانی وجود نقش رهبر ی مقتردر برود  اسرت. اعتمراد خراص و  روحیه مشارکت و خدمت
، نهراد وجود آمدن نهادهای خاص همچون بسریج  پیوندی عمیق بین م دم و رهب ی باعث به

گر ی عمروم  و... شد که در ایجاد و گست ش روحیه انقالبی و بسیج، شبکه مساجد روحانیت
همروار  در  ای در جامعه داشت. مقام معظم رهبر ی العاد  ثی  فوقأم دم در مواقع خاص ت

هرای  ، جشنهمچون بالیای طبیعیرسانی در مواردی  بیانات خود مشارکت م دمی و خدمت
اند. در یکی از سخنان ایشان آمد  است:   های مذهبی و عمومی را متذک  شد ملی و عزاداری

مسلمین باید به هم کمک کنند و در شادی یکدیگ  شاد و در غم یکدیگ  غمگین باشند. این »
ویرژ   تواند به تقویت سازوکارهای مشارکت همگانی بره رسانه ملی می. 1«پیام انقالب ماست

، هرای مرذهبی هیئرت، یامراکن دینر، هرا مسراجد های سنتی و دینری از قبیرل فعالیرت شیو 
هرای  سسرهؤمع فی م، گست ش ف هنگ وق ، های عمومی تظاه ات و راهپیمایی، نمازجمعه

ث  باشد. رسانه ؤها و حل مشکالت اجتماعی و ملی م  د ب نامهخی یه و بسیج م دمی در پیشبُ 
ی هرا کند تا نیازها و بایسته ملی نقشی دو بعدی دارد؛ از یک سو به ارکان حاکمیت کمک می

دهنرد   مدی یت همدالنه و مشارکتی جامعه را ب ای م دم تببن کنرد و از سروی دیگر  بازتراب
برا  ها و توقعاتی باشد که ملت از دولت خود دارند. مقام معظم رهبر ی ، خواستهها دیدگا 

کننرد و  ، دولت را کارگزار ملت و ملت را کارف مای دولت مع فی مین رابطه دولت و ملتبیا
  کاری همدالنه باید دو سویه باشد.معتقدند هم

 توانند فرهنگ ایثار و مقاومت را گسترش دهند؟ های جمعی چگونه می رسانه
در سراخت و  یارتبراط یها و ابزارهرا نقرش رسرانهطور که در نظ یات اشار  شد  همان

 رسانه ملی )تلویزیون(ت دید  است. بیبود  توجه بسیار مورد ها در ق ن حاض   ل ف هنگیتشک
هایشران ترأثی ی ف اگیر  ب ابعراد  ف اوانی مخاطبان و گست   وسیع دریافت کنندگان پیامبه دلیل 

                                                      
 . 31/03/1338. از بیانات مقام معظم رهب ی1
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تواند  رو می ازاینخواهند داشت گی ی باورها و شخصیت اف اد  مختل  ف هنگ جامعه و شکل
نماینرد.  ءها ایفرا شدن این ف هنگ در طی  وسیعی از اف اد و خانواد   نقش بسزایی در نهادینه

، صرورتی سرنجید  ای هماهنگ اقدامات زی  را به گونه چه وسایل ارتباط جمعی کشور بهچنان
پدیردآیی و گسرت ش   عالمانه و هن مندانه انجام دهند تا حد زیادی به وظیفره خرود در زمینره

در جامعه عمل ک د  و ف رای مناسرب را در سرطح اجتمراع ایجراد  مقاومتف هنگ ایثار و 
مر دم در طرول سرال از  ینید یها و باورها یو ارتقاء سطح آگاه یساز ف هنگ خواهند نمود.

هرا و  خرانواد ، یو ف هنگر یمرذهب، ینریامور د یمسئول و متول یها سازمان، ها ق رسانهیط 
بر   های مختل  عالو  صورت گ فته است. تلویزیون از ط یق پخش ب نامه یآموزش ینهادها

بین از اوضاع جامعه در همه نقاط کشور و رسانی مخاط بخشی و اطالع س گ می باعث آگاهی
سازی از ط یق رسانه نیز از ط یق پخش فیلم  شوند. بخش مهمی از ف هنگ سای  نقاط دنیا می

هایی نظی  فیلم که بیشت  حاصرل  ثی پذی ی از ط یق ب نامهأگی د. گاهی ت و س یال صورت می
های که  باشد. از جمله ب نامه هایی جدی همانند اخبار می تخیالت ف دی است بیش از ب نامه

تشر یح ، تواند جهت اج ای گست د  و تش یح عمق ف هنگ ایثرار بره آن بپر دازد تلویزیون می
ه  مسرلمانی ف اموش شود.  ایمان دینی و ایثارگ ی است که ه گز نباید  رابطهمستدل و مستند 

باید این ام  مهم ارد و ب ای مفهومی ند« الله  سبیل  فی»بدون قید ایثار در ه  بعدی داند که  می
توانند به این هدف دست یابند:  ه دو ط یق میتلویزیون بتقویت گ دد. اف اد ایمان و باور دینی 

ایمران و   توان و امکانات خویش ب ای تش یح منطقری و جرذاب رابطره  که از همه نخست این
 .اسرتفاد  کننردان بزرگ نظ  فداکاری به   بگی ند و از سخنان و بیانات اندیشمندان و صاحب

هرای  بازسرازی صرحنه برهمسرتنداتی و  س یال با موضوعات متنوع، فیلمکه با پخش  دوم این
هرای ایثرار و  ایمان را در میردان  العاد  کارامدی فوق،  افتخار گذشتههای پُ  تاریخی از واقعیت

جامعه دارد و نماز های انسانی و اسالمی در  ایثار ریشه در ارزش فداکاری به نمایش بگذارند.
 ی بنراین زیتر  جراد مهمیاباعث ج نماز در جامعه یت وت ین رکن بنای اسالمی است.  از مهم

و  یو حکومرت اسرالم یاست که جامعه اسرالم ین کاریاقامه نماز اولو  ثار استیف هنگ ا
آن د تالش کند و در را  یاز قدرت با یدر ه  کجا و در ه  مسند یت اسالم و ه  انسانیحاکم
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امب  یربناب  سرنت پتواند  ت ین پایگا  تشکیل ف ی ه نماز می عنوان اصلی . مسجد بهگام ب دارد
  عامره یازهراین نیمأو امثرال آن در رابطره برا تر یاجتماع، یف هنگ یها تیفعال یب ا  مکا

. در ای ان از همان اوایرل انقرالب و دوران جنرگ مسرجد پایگراهی شود ین استفاد  میمسلم
رفت.  شمار می  های جنگ به های انقالبی و محلی ب ای تدارکات جبهه  ای فعالیتمستحکم ب

و ت یم و ت بیچه ازلحاظ تعل یار مهم اسالمیگا  بسیعنوان پا مساجد بهتواند از  رسانه ملی می
های ایثارگ ایانه استفاد   ایجاد م کزی عمومی ب ای فعالیتلحاظ  بهو چه گست ش ف هنگ نماز 

هرای  ان ک ونا و تعطیلی بسیاری از مساجد و اماکن متب که و برا ف اخروان کمرککند. در دور
شاهد آن بودیم که اقداماتی که در جهت ایثارگ ی ب ای  منانه از سوی مقام معظم رهب یؤم

برار   . وظیفره تلویزیرون در ایرنگونه م اکرز برود ، در ایناقشار خاصی از م دم صورت گ فت
شش کساز  نهیزمبخشی موجب و  ین آگاهیه اکچ ا؛ کث ی استبخشی و تبلیغات حدا آگاهی

چ یم نسربت بره آن هریباش یفاقد آگاه یا د یدر مورد پد یاست وقت یهیسمت آن بود  و بد به
هم  شه وندان و یتکت رفتار مشاریتقو یهم ب ا یبخش ین آگاهی، و انداریم یشیز  و گ ایانگ
ارسراز و مرؤث  کنسبت به آن قطعرا   ی یپذ تیلمسئو و یو اجتماع یاطالع از حقوق ف د یب ا

ج یگ  از عوامرل مرؤث  در تر وید یکیهای دینی  . گست ش ف هنگ عاشورا و تببین آرماناست
تر  و  های یک ملت با عظمت بدیهی است که ه  قدر اهداف و آرمانگ ی است. ثاریف هنگ ا

 آن صورت خواهرد گ فرت. های بیشت ی نیز بخاط  ها و فداکاری ارزشمندت  باشد، ایستادگی
ت ین دالیل ب ای پی وزی در جنگ هشت ساله همین گست ش و ایمان واقعی  شاید یکی از مهم

 به ف هنگ عاشورا بود . 
گ دد که اف اد به سهولت  های مکتب، سبب می  بینی به هدف بخشیدن یک جهان تقدس»

یک مکترب نتوانرد بره  های مکتب فداکاری و از خودگذشتگی به خ ج دهند. تا در را  هدف
های خود تقدمی بخشرد و در افر اد، حر  پ سرتش، فرداکاری و گذشرت نسربت بره  هدف
 ،4931، )مکرارم شری ازی« آن مکتب ضمانت اج ایی نردارد، های مکتب به وجود نیاورد هدف

تلویزیون برا ارائره تصروی ی مناسرب از مسرائل و مشرکالت موجرود در جامعره و برا  .(11
نسبت به جامعه و دیگ  هموطنان و با  ولیت و تعهد دینی در مخاطبانئسب انگیختن احساس م
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توانند  می های واالی انسانی نسبت به دین و میهن و ارزش پذی ی ولیتئدمیدن روح تعهد و مس
انفاق و... آشتی دهند تا بتوان قدم بزرگی در ، ها و خصایصی همچون ایثار  همگان را به ویژگی

رسانی  یه گام دوم انقالب که همان مشارکت م دمی و مسابقه خدمتهای بیان راستای سیاست
 و افزایش معنویت و اخالق در ف ای عمومی جامعه است را ب داشت. 

تر ین  ها در طول تاریخ اسرت. مهرم های ذاتی ای انی و پایداری از دیگ  ویژگی مقاومت
گ بر  علیره یرک کشرور آید واژ  تهاجم است. تهاجم و جنر ای که در مقابل مقاومت می واژ 

شود ترا آن کشرور بره دفراع از خرود بپر دازد و مقراومتی حرداکث ی نشران دهرد.  موجب می
که مقاومت جوانان و غیور م دان ای انی در هشت سال دفاع مقدس باعرث شرگفتی  همچنان

صورت مستقیم یا غی مستقیم با ای ان در جنگ بودند. نوعی دیگ  از  بیشت  کشورهایی بود که به
تحر یم و ، صورتی حمله با ادوات نظامی نیست. تهراجم ف هنگری گ نیز وجود دارد که بهجن

توانند نوعی جنگ ن م ف هنگی و یا اقتصرادی باشرند. در ایرن جبهره  مواردی از این دست می
هرا بره اشرکال گونراگون )همچرون  وظیفه خطی ی ب عهد  رسانه است. دشمن نیز از رسرانه

کند.  های اجتماعی و...( جهت شکستن مقاومت م دم استفاد  می هاینت نت و شبک، ها ماهوار 
آن   ثمر ، ف هنگ مقاومت نهالی است که اگ  در زمین اسرالم آبیاری شرود و نمرو پیردا کنرد

های ایجراد  . یکی از را های اسرالمی خواهد بود تولید و دیگ  ارزش، کار، شهادت، مقاومت
وحردت قرومی و مرذهبی اسرت. مقرام معظرم  ف هنگ مقاومت درکشور توسط رسانه ایجاد

بره ، به نخبگان سیاسری، ام بره مرسئوالن کشور من تروصیه»: ف مایند بار  می در این رهب ی
ایرن ، ای در میان م دم دارنرد نفوذ کلمه ههایی که منطق بره آن، ب گزیدگان و ب جستگان دیرنی

؛ ارزش ملت ایر ان تررکیه کنررند ِم باب  روی این اتحاد و انسجا، توانند جا که می تا آن؛ است
ها را  ملت، تواند کشورها را ایمان به خدا و اتحاد، دین و اتحاد کلمه. این دو چیز اسرت که می

ها بدهد و ملت ای ان بحمداللره از ایرن دو  قدرت مقاومت به آن، روی پای خودشان نگهدارد
ی مذهبی و ف هنگی و البته سیاسی ها توان گفت همین تفاوت ب ای مثال می .1«ب خوردار است

های همسایه ب ای رسیدن به یک جبهه مقاومت  مانع به وحدت رسیدن ای ان و بع ی از کشور
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های ف اوانی ب ای پیگی ی وحدت اسرالمی در سیاسرت خرارجی  کامل بود  است. اما انگیز 
گام دوم انقالب بره طور که مقام معظم رهب ی در بیانیه  ای ان پ  از انقالب وجود دارد. همان

خصروص  بره)توانرد ایر ان و کشرورهای اسرالمی   آن اشار  مستقیم داشته اند سه عامرل مری
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 

عنوان پدید  ب جسرته  مستکب ان جهانی و سوم ایجاد تقابل دوگانه جدید )اسالم و استکبار( به
دهد و موجرب تقویرت  محور مقاومت هویت دینی را مالک ق ار میباشد.  جهان معاص  می

های  مقاومت ابعاد و جلو  .شود همگ ایی اسالمی و استحکام امنیت ف هنگی بازیگ ان آن می
تروان در مقابرل نظرام  شدن هم می و باید به این باور رسید که در عص  جهانیگوناگونی دارد 

توانند در مقابرل  داری مقاومت ک د. ام وز  م دم حتی از ط یق شیو  مص ف خود می س مایه
فشرار ، بیکراری اقشرار مختلر  مخصوصرا  جوانران، داری مقاومت کنند. تورم نظام س مایه

تجارت کشور و آشفتگی اقتصراد جهرانی و امترداد آن بره ب   نثی  آأهای خارجی و ت سیاست
 ای ان اول مسئله به اخی  یها سال کشور در یاقتصاد مسائل که شد  است باعثاقتصاد ملی 

رفت اقتصاد ای ان   ب ون یب ا رهب  انقالب یسو از مقاومتی اقتصاد یها سیاست و شد  تبدیل
سرازی  تواند در پیراد  ملی می  شود. رسانهمع الت کنونی مط ح گ دید  و ط احی و اج ا  از

ها و  تیالزم است از ظ ف، خصوص نیا درکند.  ءاهداف اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا
و  ینیع یکارها را  یز مع فیو ن، ها استین سیین رسانه ف هنگ ساز در جهت تبیا یها ییتوانا
  ین وظرایریتع، یاقتصراد مقراومتن گسرت   و ابعراد ییتب .استفاد شود یاقتصاد مقاومت یعمل

در  واحد درک جادیا یتالش ب ا ن راهب د،یکشور در قبال ا مختل  یها نان در بخشیآف  نقش
 در ی  رسرانه ملریوظرا از یتوانرد بخشر یو... مر یسطوح جامعه از اقتصاد مقاومت یتمام

هرا  شی و رسانهای که توسط نهادهای آموز باالب دن سواد رسانه .ن موضوع باشدیپ داختن به ا
توانرد بره  ای می ای م دم افزایش یابد. سواد رسانه شود مع فت رسانه شود باعث می انجام می

ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مص فی خارج شد  و بره معادلره متقابرل و  مخاطبان رسانه
 ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد.  فعاالنه
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 سازی )ایثار و مقاومت( در جامعه دارد؟ ه نقشی در فرهنگشخصیت شهید سلیمانی چ
هایی را که از قبرل در   ها و ارزش تواند نگ ش عنوان یک رسانه عمومی می تلویزیون به

ها را در بین اع ای یک گ و  حفرظ و تکثیر   دهد و این ارزش ف هنگ وجود دارد پ ورش 
. (14، 4933زاد ،  )مهردیلوژیک اسرت. ب  یک ف اینرد ایردئو کند. این رویه معناسازی مبتنی

ها منبع معنی قدرتمندی دربار  جهان اجتمراعی اسرت؛ چ اکره برا  بناب این محتوای رسانه
های  ها و کنش ط ز قوی ب  ادراک ای از دیگ ان به های مداوم و مک ر بازنمایی رسانه ج یان

هرا عرین  ایرن بازنمرایی گرذارد و شوند ترأثی  مری که بازنمایی می  ها از کسانی مخاطبان آن
گ ایانه از الگوهای ایثار و  ه تصوی ی منطقی و واقعئارا (12)همانشوند.  واقعیت پنداشته می

هرای مختلر  از  سرازی در زمینره تواند کمک شایانی به ف هنرگ در تلویزیون می شهادت
ع و مرذهب تشریجمله ایثار و مقاومت داشته باشد. با م اجعه به منرابع تراریخی اسرالمی 

باشرد کره مع فری  های الهی و انسانی می در را  آرمانایثار و مقاومت های  ماالمال از اسو 
خواهرد  ما  در جامعهمقاومت ها نقش بسزایی در عمق بخشی و گست ش ف هنگ ایثار و  آن

ت ین اتفاقات تاریخی معاص  جنگ تحمیلی علیه کشرور مرا برود کره  یکی از مهم داشت.
در طی دوران هشت سراله دفراع ث نابودی کشور؛ بلکه باعث شد ب خالف دشمنان نه باع

طلبی در اعماق جامعره از م کرز کشرور ترا دور  روحیه مقاومت و جهاد و شهادت، مقدس
جرای   در این دوران اسرتعدادهای شرگ فی از جرایپیدا کند.  گست شها  ت ین روستا  دست

ها خلق ک د    د ب اف اشتند و حماسهای ان اسالمی از قو  به فعل درآمدند و افس ان رشیدی ق
خیل عظیمری از دالورمر دان و ، ای ب ای این س زمین کسب نمودند  کنند  و افتخارات خی  

و پشت جبهه از عمق جان مایه گذاشتند و از تمامیت ارضری   زمین در جبهه  شی زنان ای ان
بسیار س بازان دلی ی از  کشور و کیان انقالب و نظام جانانه دفاع نمودند. در این دوران چه
ها  ای شد  که از میان آن   سپا  و ارتش و بسیج که رشد نمود  و تبدیل به ف ماندهان ب جسته

الهی ب این پایه ق ار گ فت که  جمعی شهید، جمعی جانباز و جمعی آزاد  گ دیدند و تقدی 
ی و سلحشوری باشند کنند  نی وهای جوان و مؤمن و انقالب  ها بمانند تا ت بیت جمعی از آن

سرلیمانی یکری از همرین شرهید  .دارنرد  و پویا نگه که را  و رسم مقاومت را همچنان زند 
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یافتگان دوران دفاع مقدس بود کره پیونرد عمیقری برین ف هنرگ عاشرورا و روحیره  پ ورش
 بیت عصمت و طهارت او از عمق جان شیفته اهلفداکاری و ایثارگ ی در خود داشت. 

کر د و خردمت در روضره  را ب پا مری مجل  عزای حسینیلیانی طوالنی و طی سا بود
تأثی گ فتن از ف هنگ عاشورا او  .دانست   را ب ای خود افتخاری ب  بزرگ می سیدالشهدا

را عاشق م دمش ک د  بود که در جرایی کره الزم اسرت بر ای امنیرت و دفراع از م زهرای 
ی که چند سال پیش در کشور به را  افتاد کشورش مبارز  کند و در جایی دیگ  همچون سیل

 همرهکره  او ضرمن ایرنرسانی و یاری م دم ح وری گسرت د  داشرته باشرد.  ب ای خدمت
  داد، اما عالقره  ز جمله میانساالن و سالمندان را بسیار مورد احت ام ق ار میاهای سنی   گ و 

 بهرات ین سر مایه کشرور عنوان ارزشرمندت ین و پُ  خاصی به جوانان داشت او جوانان را به
بر   این ارتبراط عمیرق عرالو دانست و ارتباط عمیقی با بسیاری از آنان ب ق ار ک د  بود.   می

ت بیت نی وهای بسیار کارآمد و با انگیز  جوان در ع صه نظامی موجرب شرد  برود عمروم 
ن گذشرتگی ای به او عالقه داشته باشند. ایثارگ ی و از جرا جوانان با ه  ط ز تفک  و عقید 

شهید سلیمانی ب ای حفاظت از اماکن اسالمی و زیرارتی در خرارج از م زهرای کشرور و 
ها و  دفاع و زنان و کودکان در مناطق مختل  با قومیت دنبال آن حفاظت از جان م دم بی به

امنیت ف هنگی در جمهوری اسالمی را در  مقاومت، ض یب محورهای گوناگون با  ف هنگ
بخشرد. در داخرل م زهرا  ای ارتقراء مری ای و محیط ف امنطقره ط منطقهداخل م زها، محی
ای برا الهرام  شرود؛ در محریط منطقره بخشی و قوام به ف هنگ عمومی می موجب مصونیت

هرای امنیتری  شرود و الیره های انقالبی موجب همسرویی ف هنگری مری بخشی به جمعیت
پرذی ی ف هنرگ دینری  گست ش ای نیز با نمایش کند؛ در محیط ف امنطقه ف هنگی ایجاد می

شود. شهید سرلیمانی  موجب نوعی بازدارندگی ن م ب ای نفوذ و تهاجم ف هنگی به ای ان می
ف هنگ بسیجی و جهاد در بین ف ماندهان باعث ایجاد وحدت در برین ، انقالبدر مع فی 

عبی الشر جریش، فاطمیون افغانسرتان، که س بازان زینبیون ای گونه هب، نی وهای مقاومت شد
هسته مقاومت لبنان، هسته مقاومت فلسطین و حشدالشعبی ع اق همه بر ای یرک ، سوریه

ب  ایرن اسراس در نمرایش محرور مقاومرت و نقرش شرهید  ک دند. هدف واحد مبارز  می
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آف ینی، تلویزیون باید ه  دو بعد ذاتی و ارزشی را در نظ  بگی د تا بتواند  سلیمانی در امنیت
و مقاومت برین عمروم افر اد جامعره تأثی گرذار باشرد. مقرام معظرم سازی ایثار  در ف هنگ

المللری مقاومرت اسرت و  بین  شهید سلیمانی چه  »دربار  این شهید ف مودند:  رهب ی
  .1«دلبستگان مقاومت خونخوا  اویند  همه

)مرتبط با ایثار و مقاومت( و  ای کلیدی در برکات انقالب اسالمیه لفهؤ م .1جدول شماره 
 ای شهید سلیمانیه یویژگ

 
برکات انقالب 

 اسالمی
کلمات کلیدی در 

 بیانیه گام دوم انقالب
های شهید  برخی ویژگی

 سلیمانی

 مقاومت

یثبات و امنیت و 
حفظ تمامیت 

 ارضی ای ان

 نبوغ نظامی ثبات و امنیت کشور

حفاظت از م زها و 
 تمامیت ارضی

  جنگندگیروحیه 
 ف ام زی بودن
 و به هنگام بودن س عت عمل

 مطلق  مداری  والیت استکبارستیزی

ایستادگی 
روزافزون در 
ب اب  قلدران و 
زورگویان و 

 مستکب ان جهان

ایستادگی در ب اب  
ر دقلدران و زورگویان و 
 رأس آنان آم یکا

 روحیه سلحشوری
 طلبی روحیه شهادت

قرردرت در کررالم در مقابررل بررا 
 دشمن

اری از صیانت و پاسد
 انقالب

 سنجیدگی و تدبی  در امور
 روحیه انقالبی

 ب جسته اتیدیپلم

 ایثار
به اوج رسانیدن 
مشارکت م دمی 

 مشارکت م دمی
 بودن م دمی

 سادگی و صفا
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  و مسابقه
 رسانی خدمت

 بیان تأثی گذار

رسانی و مسابقه  کمک
 خدمت رسانه

 اخالص
در  کرارگی ی نیر وی نظرامی به

 حوادث طبیعی
 آرامش و طمأنینه

رفع کمبودهای 
های  اجتماعی وفعالیت

 نیکوکارانه

 خلق خوش
احترر ام و محبررت برره ف زنرردان 

 شهدا
های شرهدا  رسیدگی به خانواد 

 ویژ  مادران شهدا( )به
 عالقه به ف هنگ و هن 

افزایش 
چشمگی  
معنویت و 
اخالق در 

ف ای عمومی 
 جامعه

های جوانان  اهدتمج
 های سخت در میدان

 ها و جذب آن ارتباط با جوانان
 کوشی سخت

 روحیه ب ادری و ایثار

رونق مساجد و 
 ف اهای دینی

درک عمیررق از حقیقررت دنیررا و 
 آخ ت

 تعبد و معنویت
هررای مررذهبی  رونررق هیررات

ومسرراجد در داخررل و خررارج 
 )ع اق(

روی زیارت و  پیاد 
 گوناگون دینیم اسم 

 بیت ارادت و تمسک به اهل
 ویژ  امام حسین به

 روی اربعین ش کت در پیاد 
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 های ترویج فرهنگ ایثار در تلویزیون شاخصه .2جدول شماره 
 های ترویج فرهنگ ایثار در تلویزیون شاخصه مقوالت کلی 

 ایثار

 ایمان و خدامحوری

 ایمان به خدا 
 یهای اله جامعه با آرمان

 ت ویج ف هنگ اسالمی و شیعی
 مداری والیت

 ازمنک  مع وف و نهی ام به
 ت ویج ف هنگ عاشورا

 هویت ملی

 ت ویج آداب و رسوم کهن ملی
 اعتقاد به کلیت نظام

 پ ستی وطن
 پذی ی مسئولیت

 امید به زندگی

های  باالب دن ارزش
 انسانی

 ارتباط با مح ومین
 حقوق دیگ ان رعایت

 ت جیح منافع جمعی ب  شخصی
 محبت، صفا و صمیمیت

 انصاف
 احسان و نیکوکاری

 بودن م دمی

کارآمدی و مشارکت 
 مسئولین

 انتقادپذی ی
 ُپ کاری و پ هیز از شعار

 گ ایی و اعتماد به جوانان جوان
 پ هیز از تش یفات و تقدی گ ایی
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 های ترویج فرهنگ مقاومت در تلویزیون صهشاخ .3جدول شماره 

 مقوالت کلی 
های ترویج فرهنگ مقاومت در   شاخصه

 تلویزیون

 مقاومت

 خدامحوری

 توکل به خدا 
 گ ایی  کمال

 باالب دن عزت نف  
  پذی ی والیت

 ناپذی ی ت ویج ف هنگ عاشورا و ذلت

 هویت ملی

 حفظ وحدت 
 مشکالت  صب  و استقامت در مقابل

 ستیزی آگاهانه دشمن
 پ ستی وطن

 خودباوری و نوآوری

 خالقیت و نوآوری در حل مشکالت
 باالب دن اعتماد به نف  

 بخشی سیاسی اقتصادی نظامی آگاهی
 حفظ و گست ش ادبیات پایداری و دفاع مقدس

 وظیفه مسئولین

 های نظام مداران و دستگا  کاهش تنش میان سیاست
 ت ویج ف هنگ مقاومت در نظام آموزش و پ ورش

 توسعه عدالت 
 مقابله با تهاجم ف هنگی، اقتصادی 

 شدن فاصله بین مسئولین و م دم بهبود و کم
سرازی در  اختصاص بودجه ه  دستگا  ب ای ف هنگ

 رسانه
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 گیری  نتیجه

هرای  حدود به خانواد  و گر و ت بیتی و پ ورشی اف اد م، های علمی ام وز  دیگ  آموخته
ساز در جامعه  ث  ف هنگؤتوانند از عوامل م ها می باشد. رسانه  همسان و اط افیان یک ف د نمی

ها  توجهی به عملک د و کارک دهای آن ها درواقع زبان گویای جامعه هستند که بی باشند. رسانه
ست که ف هنگ مفهروم ا قعیت آنآمدی جز فنا و نابودی بلند مدت را ب ای جامعه ندارد. وا پی

هرای انقالبری و  های که باعث بسط و گست ش ف هنرگ و ارزش ای دارد و تولید ب نامه پیچید 
هرای متنروع جهرت  اسالمی شود بسیار پیچید  و دشوار هستند. تلویزیرون برا پخرش ب نامره

فاد  از همره ریزی هدفمند و مدی یت متعهدانه و اسرت رسانی و با ب نامه بخشی و اطالع آگاهی
های علمی و هن ی را  را ب ای ت ویج و گست ش  افزاری و ظ فیت افزاری و ن م امکانات سخت

سازی همچرون شرهید  کند و از الگوهای ف هنگ ف هنگ ایثار و مقاومت در جامعه هموار می
توانرد در ایرن را  بهر   بگیر د. تلویزیرون  سلیمانی جهت ت ویج ف هنگ ایثار و مقاومت مری

سازی و  های گوناگون ب نامه گا  ع صه ف هنگی است و باید با استفاد  از الگوها و تکنیک جلو 
از ط یق تولید آثار نمایشی )همچون فیلم و س یال و مستند و...( در کنار رسالت اصلی خود 

 های ارزشی را به مخاطبان انتقال دهد. بخشی پیام رسانی و آگاهی یعنی اطالع
ها و هنجارهای درونی آن شرخ   ب آمد  از اعتقادات و ارزش سبک زندگی ه  انسانی

شود که بصی ت و شجاعت و عمل را با هرم  است. شهید سلیمانی جزء اف ادی محسوب می
عشق به شهادت ، آف ین باشد. عشق به والیت تواند الگویی بصی ت در خود نهان داشت و می

ور خرود و سرای  کشرورهای منطقره را دفاع از ح یم والیت ب ای آرامش م دم کش، بیت و اهل
رسانی به م دم در بالیرای  توان جزء محور مقاومت مکتب سلیمانی قلمداد ک د و خدمت می

توجه به ف هنگ و ، احت ام به خانواد  و عموم م دم، های شهدا رسیدگی به ایتام خانواد ، طبیعی
زیستی و اخالص را  ه و ساد تفاوتی در مسائل اجتماعی و سیاسی جامع  عدم بی، هن  و ادبیات

های ایثارگ ایانه شهید سلیمانی در مکتب سلیمانی قلمداد ک د و ه  کردام از  باید جزء ویژگی
توان جهت اطالع و آگاهی مر دم و در راسرتای  ای می این مکاتب را با محتوایی غنی و رسانه

ویرژ   هرا و بره نهسازی در گام دوم انقالب ب ای مخاطبین ع ضره کر د. آنچره در رسرا ف هنگ
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تلویزیون در گام دوم انقالب و ب ای آیند  کشور مورد نیاز است بیان حقیقت و واقعیت از آنچه 
، ف هنگی، های سیاسی در این چهار دهه ب  انقالب ما گذشته و ایجاد مقاومت در ب اب  منطق

هنگری و هرای اصریل اخالقری و ف  تاریخی و اجتماعی و مقابله برا وی انری و نرابودی ارزش
دیگ  تح یک غ ایز و کاهش معیارهای اخالقی و بالطبع سقوط و انحطراط جامعره  بارتع به

های مهرم بیانیره گرام دوم  باشد. یکی از ویژگی  های معاند در ف اسوی م زها می توسط رسانه
ها و م دم به راهکارهای مبارز  برا مشرکالت و مسرائل کشرور  رسانه، انقالب توجه مسئوالن

ها ب جسته شود راهکارهای حرل  ها در رسانه که مشکالت و چالش جای آن یعنی به باشد؛ می
های مهرم و مشرت ک برین بیانیره گرام دوم انقرالب و شرهید  مشکل ارائه شود. از دیگ  ویژگی

کید بر  أکید ب  اصول و مبانی و شعارهای انقالب اسالمی است. دلیل اهمیت و تأسلیمانی ت
زیون این است این شعارها جهانی هسرتند و چرون از بطرن اسرالم این شعارها در رسانه تلوی

بلکه این شعارهاست ؛ شدنی هستند اند نه به یک دور  خاص تعلق دارند و نه تمام خارج شد 
هرا  ها و تصمیم گی ی ریزی تواند را  صحیح را به مسئوالن و م دم نشان دهد و در ب نامه که می

 .درست عمل شود
ها و اهداف متعالی اسالم و انقالب باشرد.  الب باید گویای هویتتلویزیون پ  از انق

چ اکه به ، مفاهیمی چون ایثار و مقاومت هموار  ب ای م دم ما مفاهیمی آشنا و جذاب هستند
اش تکیه دارد و در این صرورت ضر ورت و  حقیقتی ازلی با نام دفاع آن هم به شکل جوه ی

حیه ایثار و مقاومرت در جامعره از ط یرق تلویزیرون تداوم آن منطقی است. ب ای باالرفتن رو
، ها توان از محورهای گوناگون استفاد  ک د. یکی از این محورها ایجاد وحدت بین قومیت می

هرا و  های گوناگون در حوز  ملی و حتی ف املی است. با توجه به تنوع قومیرت مذاهب و زبان
ماننرد عر اق، بحر ین، افغانسرتان، های منطقره )ه مذاهب گوناگون در داخل و ب خی کشور

ای شرکل بگیر د کره روحیره  سازی در محتوای رسانه ای ب ای ب جسته سوریه و...( بست  ویژ 
تعامل بین اقوام و مذاهب مختل  را به نمایش بگذارد و باعث ارتقاء روحیه ایثار و مقاومرت 

مل ک د که با ایجراد در مواقع ض وری شود. در این موضوع نیز شهید سلیمانی بسیار موفق ع
ثی گذار و تعامل سازند  در تلویزیون در به نمایش أهای ت راهکارهای دائمی از ط یق شخصیت
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توان هموار  روحیه تعامرل را در  های مختل  می های اقوام و قومیت گذاشتن ایثار و فداکاری
جرب کشورهای منطقه زند  نگه داشت. همدلی از دیگ  محورهای مورد توجره اسرت کره مو

هرای  شود. انعکاس دیدگا  ها با یکدیگ  می ب انگیختن عواط  انسانی و همزاد پنداری انسان
، هرا و دوسرتان و اط افیران های مختلر  در جامعره بره همر ا  خرانواد  آن ایثارگ ان در حوز 

ورزشکاران و هن مندان باعث گست ش ف هنگ ایثار و مقاومت از ط یق رسرانه ملری خواهرد 
گ  عینی و ملموس انطباق برا رفتارهرای عملری  گوهای ارزشی شایسته که بیانمع فی الشد. 

  باشد. ها می الگوهاست از عوامل مهم گ ایش به ارزش

 ارائه پیشنهادات

های جذاب از الگوهای  ادبیات نمایشی به نگارش متنتقویت و تشویق نویسندگان  .1
 دافعین ح م()از ادبیات دفاع مقدس تا م؛ محور ایثارگ ایانه و مقاومت

)حوز  نظامی و حوز  شه ی( و نمایش ایثارگ ان  و و ثبت خاط ات رزمندگان  ویجت .2
 ؛ها آن

توسل بره ف هنرگ غنری  رسانه در جامعه با مقاومتتقویت و تثبیت ف هنگ ایثار و  .3
 ؛اسالمی

ویرژ   هرای بیگانره بره ای م دم جهت تقویت و مقابله با رسرانه باالب دن سواد رسانه .4
 ؛جوانان

 خرأ منظرور نداشرتن بره ملری رسرانی رسرانه بخشی و اطرالع آگاهی هیبن تیوتق .5

 ؛گانگانیب رسانی جهت سوءاستفاد  اطالع

های سوم و چهارم انقالب در رسانه  ویژ  ب ای نسل ت ویج مکتب شهید سلیمانی به .6
 ؛ملی

و  های کوتا  از ف مایشات امرام خمینری نماهنگ و سخن انی، ها استفاد  از کلیپ .7
 .با محتوایی جذاب در رسانه ین مقام معظم رهب یف ام
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