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رساهن ازبار نبرد عقايد
رادیو،همچونایرسانهآشکارعواملوسیلهبهتبلیغاتازشدهبرنامهریزیاستفادهنبردعقاید
وهروحیتضعیفعقاید،تحریفمنظوربهشایعهمانندپنهانیعواملومطبوعاتتلویزیون،
پاپیشازیکیروانیجنگ.میباشدمخالفطرفاقتدارازکاستنوانگیزههاکردنبیاعتبار

جنگبرعالوهاوبقایرازاصولاواستزمینیکرهرویبربشرزندگیاصولافتادهترین
تاطالعاورسانههاکهاخیریدههچنددرولیبودهاستنیزروانیجنگفیزیکی،وکالسیک

رامیکروانیجنگدیگردادهاست،رخاطالعاتانفجارقولی،بهوکردهاندزیادیبسیاررشد
اذهانوارافکبرتسلطبرایاستنبردیبلکهنمیشود،محسوببقاءبرایافتادهپاپیشوعادی
جزئیچیزیقبولندنبرایتنهامیتواندیاباشدکلیتیکبربرتریبرایمیتواندنبرداینحال
دوم،جهانیجنگازبعدعلیالخصوصوجهاندراخیرگذرهایازبعد.باشدمردمذهندر

.آمدوجودبهاذهانکشیدنچالشبهوروانیجنگایجادبرایمختلفیدکترینهای



عملجهانهایواقعیتورویدادهاانعکاسدرخودوظیفهبهتااندتالشدروشوندمیمتولدباخبرهارسانه
هاپدیدهبندیمقولهازطریقغربیهایرسانهخصوصبهوهارسانهازبسیاریکنونیجهاندراما.کنند

مشاهدهبهساختهپیشتصویریباغربیهایرسانهدرواقع.بخشندمیخاصمعناییآنهابهورویدادها
.پردازندمیتوسعهحالودرسومجهانکشورهایویژهبهوکشورهاباارتباطدرخودموردعالقهرویدادهای

گاهیکهتاسغیرواقعیساختاریبهآمیختهوالقاییفرایندیآنهاتوسطاخباروانتشارگزینشگردآوری،فرایند
انتومیانددادهقرارتوجهموردایرانعلیهغربهایرسانهکهراآنچه.داردوجودآندرنیزحقیقتازبازتابی

میآوردهپدیدایرانعلیهساختگیفضاییسازیانگارهدر.کردبررسینرمجنگوسازیانگارهمقولهدودر
بههمییهاشباهتتصویراینالبته.شودمیارائهمخاطببهکهاستواقعیتازغیرواقعیتصویریانگاره،.شود

..داردواقعیت

ربیاهیرساهنمدرییت دینمعرفیوتیزی س اسالمسمتهببیشترغ
.استسکوالربسترزاگیری بهرهباخشونتونفرتدینعنوانهباسالم



تحمیل
کار عمومینتیجه مدرییت اف

.زندمیعمومیافکارمدیریتدررانخستحرفامروزجهاندررسانهقدرت
ودهداتغییرراارزشضدوارزشجایگاهفکریسازیجریانباتواندمیرسانه

هایرسانهها،بحراندر.برداردگامخویشحامیهایکارتلوهاگروهنفعبه
ریآوجمعبرایمنبعیعنوانبههاتکنولوژیواجتماعیهایرسانهازسنتی

وهاعکساطالعات،کهاستاینهمدلیلترینمهماز.اندبردهبهرهاطالعات
در.شوندمیمنتقلاجتماعیهایرسانهدربرقورعدسرعتبههافیلم

رسانه.بردبهرهمنطقیشیوهبهترینبههارسانهازتوانمیهابحرانمدیریت
بهبار،تاسفرخدادهایوحوادثوبحرانشناساندندرتادارندقدرتها

ادستاصلیبازوهایازیکیعنوانبهایکمیتهتشکیلقبیلازوظایفی
مردمبامستقیمارتباطایجادصادقانه،وصحیحموقع،بهرسانیاطالعمدیریت،

.بپردازندمردمبینزندگیتداومبرایآورنشاطروانیجوبرقراریو



الگوی هنجاری رساهن اسالمی
خصوصبهتاریخطولدرالهیادیانازبرخاستهالگواینهنجارهایکهکردبیانمیتوانالگواینتوصیفدر

ذاتارتباطمبدأوشروعاست،دادهقرارخوداصلیهنجاربهعنوانرادینکهاستبودهالهیانبیایتعالیم
ایندراسالممیگردد،محسوبایرسانهوارتباطینهاییمقصددرکلیدیمحورمعادواستالهیاقدس
وداردیجاودانگدعویطرفیاز«زیرامییابد؛دگرگونصورتیورنگزندگیبرنامهودینیکبهعنواننظرگاه

روابط،افراداجتماعیروابطتاگرفتهخدابافردرابطهازاستکردهمداخلهزندگیشئونهمهدردیگرطرفاز
دراسالمیونبایدهایبایدهاوجوهوابعادشناختپس.جهانوانسانروابطاجتماع،وفردروابطخانوادگی،

جامعهردرایرسانهنظامهرکهآنجاازواستاسالمیمحققانبرایضروریامریخودهارسانهورودعرصه
یکورمحبربلکهشده،تنظیمکارکردهاچارچوبتنهانهآندرکهاستارتباطیالگوییکبرمبتنیهای

میشودتبیینهارسانهاخالقوحقوقمحتویات،مالکیت،اصولفلسفیدیدگاهیکسایهدروحقوقیمقررات



ربیرساهن اسالمی تفاوت   و رساهن غ
رسانه اسالمي

امر به معروف و نهي از منکر

به کمال رساندن روح انسان

سيستم اخالقي

تقوا

و پيشوایان حقرهبران

حکومت مهدوی

رسانه غربی

اسالم دین نفرت و خشونت

بهره گيری از بستر سکوالر

رهبران و پيشروان باطل

تهاجم خبری، تبليغي

تهاجم فرهنگي ، اخالقي

آرمان؛ نظم نوین جهاني



کار عمومی و هن هب  تحمیلهن هب مدرییت اف

تربيت اجتماعيِ
بهره گيری از 
فضای مجازی

گرفتن بهانهه ههای 
تشهههویف افکهههار 

عمومي از دشمن
بههازنگری در 
اميد دهي

ایجههاد آبشههارهای 
محتوایي

جلههههوگيری از 
انتشههههههارات 
اطالعات کنتهرل

نشده



رخورداربالزمتخصصازخودرسانهایوتبلیغیمحتوایبهنسبتبایدرسانههارساهن ای عمق بخش
انجاموبلیغتوابالغازقبلتبلیغگرانکهداردتأکیدکریمقرآنرو،ایناز.باشند
ایندرحتیوکننداقدامتبلیغیمحتوایازعمیقآگاهیکسببهرسانهای،امور

.بخرندجانبههمرامسافرتهارنجمسیر

بودنخودیبرایباری،.باشندداشتههماهنگیدینیجامعهمتنبالحاظاینازوباشندالهیومکتبیبایدرسانهها
برایزمینهایومقدمهخودهماینچندهرکرد؛بسندهنمیتوانبودنزبانهمیاکشورهمووطنهمبهتنها

دروردهکاستفادهسوءبارها(بودناعتمادمورد)امتیازهمینازدشمناناما.استبیشتراعتمادجلبوتأثیرگذاری
انهایرس»عنوانبهکریمقرآن.کردهاندتبلیغودادهارائهمخاطبانبهرابیگانهمحتوایخودی،رسانههایلباس
:داردتوجهبودنخودیشاخصعنوانبه«هدفیهم»و«زبانیهم»بعددوهربه«الهی

وَالْحِکْمَةَوَتابَالْکِیُعَلِّمُهُمُوَیُزَکِّیهِمْوَآیاتِهِعَلَیْهِمْیَتْلُواأَنْفُسِهِمْمِنْرَسُوالًفیهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنینَعَلَىاللّهُمَنّلَقَدْ)
164/عمرانلآ(مُبینٍضَاللٍلَفیقَبْلُمِنْکانُواإِنْ



رساهن ای مسئولیت آفرین

تشار مطالب مسئوليت رسانه ها انعکاس منصفانه رویدادها است رسانه های رسمي و مسئوليت پذیر با ان
.درست و علمي همراه با راستي آزمایي، در هدایت افکار عمومي نقف آفرین هستند

نوعيرامراسماین،اربعينرویپيادهآیينترویجيشبکهترینگستردهعنوانبهرسانه
هنگيفروسياسيکارکردهایسبببهآندرحضورکهکندميمعرفي(هویتيگردهمایي)

وهمنطقسطحدرآنمصلحانهگفتمانووحدتتقویت)موجبآنتقویتوداردضرورتاش
ت هاشخصيتروروحقایقتحریفبرایتواندمى«رسانه»کهآن سانگمان،ّبىاست(جهان

د،دهجلوهخوبيرابدیوبدیراخوبيوروزراشبکهکندحرکتچنانآنوباشدمناسب
مىنيزالهيومعنویارزش هایبهدستيابيبرایخلقهدایتوواقعيت هابيانبرایوسيله ای

.باشدتواند

(ع)مانندزنده کردن انم و قیام سید الشهدا 



رساهن ای رتبیت محور

درسانه ها فرهنگ شيعه را با ابزار مناسب از طریق اربعين گسترش  مي دهن

رسانه های دیني تربيت محور است

محور وحدت در جهان است( ع)امام حسين 

حاکي از یک نوع تربيت شناسي دقيق است( ع)ترویج رسانه ای شخصيت امام حسين 

تاثيردر(ع)الشهداسيدعزاداریدرکنندگانشرکتشدهتوليدمحتوایانتشاروایرسانهتوليدات
ایفارايرینظکم،نقفحضورانگيزهاحيایوانسانيارتباطاتهمچنينوهاانسانتربيتيگذاری

کندمي



واقعه اربعین يک رساهن فراملی است
ومظلومیتغربت،است،قدرتمندبسیاررسانهیکخود(ع)سیدالشهداشهادت
آنردمردمازبسیاریآگاهیوبیداریموجبتشنه،زبانیبااباعبداهللشهادت
شوراعاواقعهبنابرایناستتوابینومختارقیامنیزادعااینشاهدکهشدزمان
اینهبمیپردازیم،عاشوراواقعهبازخوانیبهکههنگامی.استفراملیرسانهیک
دردشایاست،بودهمهمیوقدرتمندابزاراندازهچهتارسانهکهمیبریمپیمهم
زمانازامانبودندآشناآنامروزیمعنایبههمآنرسانهباعدهایزمانآن

واقعهازقبل.استبودهپیامانتقالبرایمهمیابزاررسانه،امروزبهتابشرخلقت
رامردمعامهرأیتوانستزر،وزورحقه،تالش،تمامبابنیامیهدستگاهعاشورا،

اطلبرا(ع)حسینامامنهضتوحقراخودباطلحکومتودهدتغییرخودنفعبه
حقراخودباطلحکومتدوران،آنرسانهایابزارواسطهبهیزیداگر.دهدجلوه
لباطباغاصبخاندانایننمیافتاد،اتفاقهیچگاهعاشوراواقعهنمیداد،جلوه
هواقعشکلگیریبهمنجرایشان،والیاهدافو(ع)حسینامامنهضتدادنجلوه
.شدکربال



اربعین رساهن عمق بخش  و رپقدرت عاشورا 

روزتاعاشوراروزاز.استعاشوراپُرقدرترسانهیکهبودایناوّلاربعینِاهمّیّت
تحاکمیّظلمانیدنیایمیاندرحقمنطقِفرمانرواییروزِچهلروز،چهلایناربعین
حضرتادفری،(ع)کبریزینبفریاد[یعنی]حقیقیرسانهی.بودسفیانیهاوبنیامیّه
بزرگتریناینهابود؛محضظلماتکهآنجاییدرشام،درکوفه،درکجا؟درسجّاد؛
امروزبهراعاشوراکهبودهمینهاداشت،نگهراعاشوراکهبودهمینها.بودرسانه
اهلبیتروزآن.استایناربعینماجرایواربعینروزاینریشهیوتاریخ.رساند

آندردشپابهطوفانیکچهلروزه؛حرکتاینباکردندپابهطوفانی(السّالمعلیهم)
1398/07/21مقام معظم رهبری .عجیباختناق



اربعین جلوه ای از رساهن اسالمی
مذاهبوادیاناصحابویژهفرصتهایازیکیمذهبیآیینهای

وبازنماییبرایمناسبموقعیتیوموجودیتاعالمبرای
خوداجتماعیوفرهنگیوضعیتازمذهباهالیبرساخت

همهکهاستبزرگیرویدادهایجملهازاربعیناستپیادهروی
دربرگیری،مجاورت،تازگی،بزرگی،مانندخبریارزشهای
ادهرویپیکمنظیریویژگیچنین.داردهمبارابرخوردوشگفتی
باطیارتوخبریعلومدرقابلتوجهبسیارموضوعیبهرااربعین
وددارعاشوراواقعهتداومدرمهمینقشاربعین.میکندتبدیل

ازاعلیهسالماهللزینبحضرتپیغامآورانهنقشآفرینیاگر
حسینامامحضرتنهضتشایدنبوداربعینتاعاشورا

واقعهایقحقونمیکردپیدااینگونهبهتاریخیتداومعلیهالسالم
.نمیرسیدفعلیبهصورتمابهکربال



اربعين یک حركت مسئوليت آفرین

اربعين عمق بخشی خاص خود را دارد

آرمان گرایی الهی

حركتی جمعی است

.رد کل تفاهم عمومی حول محور يک هدف متعالی است



ک ارکربال رساهن ای غیر اقبل ان

پسسفيرایند،مي فرست(ع)حسينامامنزدبهیزیدبابيعتمنزلهبهراسفيرانيسعد،عمرکهزماني
کهگاميهنامانمي گردندبازعمرلشگرسویبهدیگرایشان،حقسخنانتحتامامنزددرحضوراز

رسبادشمنانمي زند،خاندانفوخودحقانيتازسخنعاشوراجنگميداندر(ع)حسينامام
دادنوهجلباطلدردشمنمنفيرسانهتبليغنيزاینکهمي شونداوپيامانتقالازمانعوصدا

.است(حق)امام

رسانههادرراستایبازنماییواقعیت؛ارزشها،باورها،عقایدوایدئولوژیهایخودرابهصورتپیدا
.وپنهان،بازبانخالقانهخود،درروایتِبازنماییکردهخود،همراهمیکنند



حماسهه به عنوان نخستين رسانه و مبلغ( س)از آنجایي که حضرت زینب 
هجری قمری بوده است اکنون نيهز 61عظيم واقعه کربال در عاشورا سال 

ه ای و رسانه های دیني و اسالمي جهان اسالم باید با تقویت کارکرد حرفه
و معرفهي ارتقا منف ارزشي خود بتواند نقف آفریني اثرگذاری در تبيين

ين این حماسه عظيم و اجتماع پرشور پياده روی اربعهين حسهيني در به
.کشورهای اسالمي جهان داشته باشند

جهانعاجتمابزرگترینبهامروزکهشهيدانساالراربعينعظيمحماسه
ویجتربرایرادینحوزهویژهبهجمعيرسانه هاینقفشدهمبدلاسالم

.استکردهدوچندانبي بدیلحماسهاین



منابع 

نشریهمدیریترسانه/1394تفاوتمدیریترسانهغربیبامدیریترسانهاسالمییامزینالعابدینیمرداد

18،ص1386متفکر،حسین؛جنگروانی،قم،دفترعقلپژوهشکدهتحقیقاتاسالمیسپاه،

نقشمدیریترسانهایدرمهندسیافکارعمومیچهارمینسمپوزیومبینالمللیعلوممدیریت

،)ع(،رسانهملیدرافقهنجارگرایانهدینی،نشریهمرکزتحقیقاتدانشگاهامامصادق1385غفاری،جالل؛
(نشریهپژوهشی،آموزشی

حمیرامشیرزاده،تهران،میزان:،فرهنگجامعهشناسی،ترجمه1388گودن،مارشال؛



نجیبش، سالم رب بن
ده ربگزيده خدا و فرزند ربگزيده اش، سالمسالم رب ولی خدا و حبیبش، سالم رب دوست خدا و 

.رب حسین مظلوم شهید، سالم رب آن دچار گرفتاری اه و کشته اکش اه

سپاس از حسن توجه شما 


