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چکیده
مقام معظم رهبری طی سالیان گذشته و در بیانات مختلف ،بر روی کلیدواژه تمدن نوین اسالممی ناالات مختل الی
را بیان داشتهاند .ناته محوری در این بیانالات ،ناالاندادن سالیر ررکالت انقالمس اسالممی در متالیر تمالدنسالایی اسالت.
ررکتی که با نهضت اسممی شروع شده و با اریای تمدن نوین اسممی ادامه مییابد .ایسالویی ای مهالمتالرین اباارهالای
دوره راضر که نقش کلیدی در برپایی یا اضمحمل تمدن ها را داشالته ،رسالانه اسالت کاله ایالن کلیالدواژه نیالا در بیانالات
ایاان پرتارار است و نقش مهمی در رشد جامعه و یمینه سایی برای تحقال تمالدن نالوین اسالممی دارد .در ایالن مقالاله
بهدنبال بررسی ویژگی های رسانه ترای تمدن نوین اسممی ایمنظر رهبر معظم انقمس هتتیم .ایاان بعالد ای امالام یمینالی
(ره) پرچمدار اریای تمدن نوین اسممی بالوده انالد و بیانالات ایاالان ،چالراه راه اندیاالمندان رالویههالای مختلالف بالرای
دستیابی به این مهم است .روش است ادهشده در این مقاله ،تحلیال مضالمون اسالت .در ایالن روش بیانالات مقالام معظالم
رهبری در رابطه با رسانه و تمدن نوین اسممی بررسی و ویژگیهای رسانه تالرای تمالدن نالوین اسالممی اسالتخرا شالده
است .در این مقاله ابتدا به بررسی م هوم تمدن و رسانه پردایته شده است .بریالی ای اندیاالمندان ،وهالور فنالاوریهالای
جدید را پیاران تمدن آینده میدانند که در این متیر ،رسانهها همبتتگی باالیی با فناوری دارند .تمالدن نالوین اسالممی
تمدنی توریدی است که در آن علم همراه با ایمق است و مادیات به همراه معنویالت و دیالن اسالت .در ایالن مقالاله بالا
بررسی بیانات رهبر معظم انقمس به این نتیجه رسیده شد که رسانه ترای تمدن نوین اسممی ،رسانهای جامع ،فراگیر ،بالر
پایه اعتقادات عمی اسممی ،توریدگرا ،عدالتمحور ،بریالوردار ای ابالاار رویآمالد ،در قالال ارائاله هنرمنداناله م الاهیم
است و ووی ه تربیت آراد مردم در اقصینقاط عالم و رساندن این پیام اثربخش و عمی را به آنها دارد.
كلیدواژهها :تمدن نوین اسممی؛ رسانه؛ آیتاهلل یامنهای؛ آینده.
 نویتنده متئول :داناجوی دکتری آینده پژوهی داناگاه جامع امام رتین (ع) ،تهران ،ایران
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مقدمه
با بررسی تاریخ ،شا گیری و اضمحمل امپراطوریها ،مالیتالوان باله نالوعی ردپالایی ای رسالانه
یاص آن یمان را یافت .رسانه م هومی عام دارد و اساساً ماهیتی واسطهای و مجرایی دارد و شام
هر اباار ،ناانه ،معنا و م هومی است که بتواند پیامی را ای سالوی فرسالتنده باله گیرنالده منتقال کنالد.
شروع شا گیری تمدن اسممی با تولد اولین راومت اسممی در مدینه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلاله)
همراه بود و با نهضتی علمی و بیمانند ،به محوریت قرآن و سیره پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) در قرون
بعدی به او شاوفایی رسید .با نگاه و بررسی این ریداد عظیم ای جنبه رسانه ،محوریالت قالرآن و
روایات پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) و سیره ایاان را بهعنوان یای ای پیارانهای اصلی میتوان قلمداد
نمود .کما ایناه ای دالی اصلی سقوط این تمدن ،دورشدن ای این تعالیم است .در اینجا منظالور ای
رسانه ،اباار و طریقه رساندن پیام مدنظر است .موارد فراوانی ای روایات در این رابطاله وجالود دارد
مانند «طل

العلم فریضه علی ک متلم »؛ جتتوجو و طل

علم ،بر هالر متاللمان واجال

اسالت»

(کراجای طرابلتالی 0004 ،ق) یالا «اطلبالوا العلالم مالن المهالد الالی اللحالد؛ ای گهالواره تالا گالور ،در
جتتوجو و طل

علم باشید» (فیض کاشانی 0040،ق) و . ...

وی دورانت در تاریخ تمدن یود مینویتد« :تمدنی شگ تانگیاتر ای تمالدن اسالممی وجالود
ندارد .اگر اسمم طرفدار ثبات ،جمود و یک نالوایتی مالیبالود ،بایالد جامعاله را در همالان رالد اول
جامعه عرس نگه بدارد؛ دررالیکه [ طی کمتر ای یک قرن] تمدنهای وسیع مجاور را در یالودش
جمع کرد و ای مجموع آنها ،تمدن عظیمتری بهوجالود آورد» (ویال دورانالت .)0601 ،ایالن ،بیالان
ناانگر عظمت علم در نگاه اسمم است و طریقه رساندن آن با اباار رسانه جنبهای دیگر اسالت کاله
مورد توجه نویتنده در این مقاله است.
با شا گیری انقمس اسممی ایران و محوریت تعالیم اسمم و پاتیبانی مردمی عظالیم آن ،بالار
دیگر نگاهها به شا گیری مجدد تمدن اسممی دویتاله شالد .ایالن نگالاه منبعالد ای دیالدگاه واالی
رضرت امام یمینی (ره) بود که بعد ای ایاان ،رهبر معظم انقمس توجاله عمیقالی باله شالا گیالری
مجدد تمدن اسممی دارند و بارها با تعبیر تمدن نوین اسممی ای آن یاد میکنند.
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رسانه با گتتره گتترده یود و با انواع و اقتام قال ها ،ای سالن

نوشالته هالای دوران باسالتان تالا

شباههای اجتماعی امرویی ،در یندگی انتالانهالا رضالور پررنگالی داشالته اسالت؛ بنالابراین در هالر
بررسی باید به نوعی نقش و تأثیر رسانه را درنظرگرفت .در رال راضر انقالمس اسالممی در بیانیاله
گام دوم رهبری معظم ،بهدنبال تحق تمدن نوین اسممی است .این مقالاله بالا بررسالی بیانالات مقالام
معظم رهبری که در رال راضر ای اصلیترین مروجان ت ار و پیگیری تمدن نوین اسممی هتتند،
بهدنبال ویژگیهای رسانه ترای تمدن نوین اسممی است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحوالت عرصه رسانه
در سه دهه گذشته ،تحوالت بتیاری در یمینه ارتباطات رسالانهای رخ داده اسالت؛ شالباههالای
ماهوارهای گتترش رویافاونی پیدا کردهاند و دسترسی صاربان رسانه به مخاطبالان ساله تالر شالده
است.
در این مدت ،سرتاسر جهان ان جار ارتباطات بهوقوع پیوسته است و سالردمدار آن رسالانههالای
نوین و شباههای اجتماعی بوده است .در امریاا ،که بیش ای هالر کاالوری گالرایش باله تلویایالون
دیده میشود ،در اوایر دهه  0894تلویایون هر دقیقه و ای هر کانالال  6044تصالویر ناالان مالیداده
است .براساس گاارش نیلتون ،در هر یانواده امریاایی ،میانگین ه ت سالاعت در روی تلویایالون
روشن بود و هر فرد بالغ رویانه متوسط چهالار و نالیم سالاعت تلویایالون تماشالا مالیکالرد (کاسالتلا،
 .)0694:699اکنون میاان پخش برنامه ای شباههای محلی ،ماهوارهای ،کابلی و رتی اینترنتی فراتر
ای تصور است .به موایات تحوالت سختافالااری ارتباطالات جمعالی ،در جنبالههالای نالرمافالااری و
محتوای ارائهشده در رسانهها نیا تغییرات چامگیر و بتیار منظمی رخ داده است
کاستلا معتقد است ایآنجاکه انتقال و جریان فرهنال
رویه فرهن

ایطریال ارتباطالات صالورت مالیگیالرد،

که شام نظامهایی ای عقاید و رفتارها میشود ،بالا وهالور تانولالوژیهالای جدیالد و

رسانههای نووهور ،دچار دگرگونی بنیادین میگردد( .کاستلا .)60:0694 ،ب معتقد اسالت جهالان
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مجایی و اماان برقراری ارتباطات همیمان و بیشمار ،مناأ وهور فرهن

های آنی و بالهدنبالال آن

هویتهای یل التاعه شده است که در دوره محدودی شا گرفته و با وهور هویتهای جدیالد
بهسرعت ای بین میروند (صبوری یتروشاهی و آذرگون .)69:0681 ،بنابراین هر یک ای رویهها
متأثر ای جنبه مورد بررسی ،تغییرات را ای آن جنبه بررسی و به آن نتبت میدهند .در رابطه با رسانه
نیا این تغییالرات وسالیع و گتالترده اسالت .بریالی ای پژوهاالگران جنباله فنالاوری را در آن پررنال
میبینند.
جین چیپمن در مطالعه مبتوط یود در رویه تاریخ تحالوالت رسالانه ،بالر آن اسالت کاله متالون
معاصر سده نویدهم میمدی ،ناان دادهاند که فناوریهای عصر آغای مدرن ،نقاط مختلف جهان را
به هم نادیکتر کردند ،بهگونهای که کره یمین را به نحو فاایندهای به ماانی کوچالکتالر تبالدی
نمودند .او میافاایالد :تالا آغالای سالده بیتالتم مالیمدی راهآهالن ،تلگالرا  ،دسالتگاه چالاد گردشالی
(روتیتیو) ،تل ن ،ماشین تحریر و ماشین چاد لینوتایپ ،همه اینها ،هم بر ماهیت و ارائه محتوا و هم
بر ادامه سرعت انتقال اطمعات در سراسر جهان تالأثیر گذاشالتند (چالپمن0681 ،ش .)06 ،او رتالی
ریاههای تمدن فعلی ،بهویژه وضعیت جهانیسایی کنونی رسانهها را نیا در تحوالت رسانهای قرن
نویدهم میمدی میجوید؛ برای مثالال او مالیگویالد« :پیالدایش سالینما ای یاسالتگاههالا و ریاالههالای
فرهن

بصری قرن نویدهم مناع

شده است .قدمت رادیو و بینالمللالیشالدن صالنعت رسالانه باله

بیش ای 0800م میرسد؛ چالون بالذرهای پخالش رادیالو ال تلویایالون همگالانی در بریتانیالا در 0840م
افاانده شد» .اینظر چپمن ،رتی یمانی که ویارت پتت ،نختالتین بالار متالئولیت اولالین ارتباطالات
بیتیم را ال که بتط نظام تلگرا

تلقی میشد ال برعهده گرفت ،هنوی تا «عصر طمیی» رادیو و رشد

تلویایون ،راه درایی در پیش بود (همان .)00 ،او تصالریح مالیکنالد کاله یاسالتگاه قالرن نالویدهمی
بینالمللیشدن ،ایطری سه فرایند ییر ،بتتر را برای «جهانیشدن» معاصر فراهم کرد:
.0

بریی صنایع رسانهای مانند رادیو ،تلویایون ،سینما و موسیقی ،بالهعنالوان صالنایع جهالانی،
فعال شدند؛

 .1بریی صنایع رسانهای مانند روینامهها بهصورت منطقهای و سراسری رشد کردند و صالرفاً
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ایطری توسعه رویاردهای مدرن کت

وکار و به مدد فناوریهای جدید جهانی شدند و

 .6در بریی صنایع ،ت ار جهانیشدن ییلی یودتر آغای شد؛ مانند جولیوس رویتر کاله پالیش
ای پیدایش تلگرا  ،ای کبوتر برای انتقال اطمعات تجاری میان مریهای کاورها اسالت اده
میکرد( .همان 00 ،و .)09
فناوری رسانه و تمدن آینده
تحوالت آینده که میتواند یود را در قال

تمدنهای نوین نمایان ساید ،ماهیالت مت الاوتی بالا

تحوالت گذشته یواهد داشت .در کنار بریی ویژگیها ،در تمدنهای آینده« ،فنالاوریهالای نالو»
نقش بتاایی یواهند داشت (تافلر 0600 ،ش) .بیتردید بخش مهمی ای این ویژگالیهالای فناوراناله
یود را بهصورت فناوریهای رسانهای ناان یواهد داد .به گ ته ژاک ایلول ،عملارد رسالانههالا و
هماهن

سایی میان آنها سب

ایجاد محیطی با ویژگیهای استمرار ،ثبات و پایداری شالده اسالت

که میان فرد و نیایهای جامعه فناورانه پیوندی ضروری ایجاد میکند (به نق ای رجالایی0608 ،ش،
 .)009جامعه اطمعاتی آینده درواقع نقش اصلی را به رسانهها سپرده است.
رسانهها لحن گ تمان را تعیین و آنرا تعریف میکنند (همان .)000 ،رسانههای جهان نیا متأثر
ای سه گرایش فعالیت یواهند کالرد :دیجیتالالیسالایی 1همگرایالی ،2و کوچالکسالایی( 3تهرانیالان،
0681ش )099 ،نیای به گ تن نیتت که بنیاد چنین جامعهای بالر «شالباه جهالانی» اسالت کاله ای سالال
0898م ( 0609ش) شا گرفت.
براساس تحقیقات مختلف ،مهمترین ویژگی تمدنها را در آینده ،وجاله شالباهای و ارتبالاطی ال
اطمعاتی آن مبتنیبر فناوریهای رایانهای توصالیف کالردهانالد (نالای0690 ،ش) .براسالاس دیالدگاه
آنها ،این تمدن پیشبینیپیشبینیشده ،اینظر فنی ،ویژگیهای ییر را دارد:
.0

تاایمت رسانهای گتترده :نظامی فراگیر ،جامع و گتترده کاله کالاممً بالر ریالات انتالان
متلط است؛
1. Digitalization
2. Integration
3. Miniaturization
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 .1گتترش اینترنت :رجم باالی اطمعات بهصورت متن ،تصویر ،صوت و عدد و رقم با هالر
درجه ای کمیت و کی یت و محتوای فرهنگی ،بدون محدودیت و فاره ای مریهای سیاسی،
در یمانی بتیار کوتاه انتقال داده میشود؛
 .6وضعی ترکیبی :ترکیبی ای فناوریهالای اطمعالاتی و ارتبالاطی ،رایاناله ،دورنگالار ،چالاپگر،
ویدئو ،ماهواره ،تلویایون و ...؛
 .0دوسویهبودن :یار شدن مخاط

ای وضعیتی من ع و ماارکت او بهطور مؤثر در فراینالد

ارتباط و
 .9پویایی :اماانپذیرشالدن ارتبالاط ای هرجالا ،بالا هالرکد و در هالر رالال (رتالینی پاکالدهی،
0606ش).
براساس پیش بینی های ایالن پژوهاالگران ،در چنالین تمالدنی ،مالدیریت ،هالدایت یالا دسالتکالم
اثرگذاری بر بخای ای افاار عمومی در ایتیار رسانهها و دانش و گتترش دادههای اطمعاتی نیالا
محرک اصلی یمقیت یا آفرینشگری یواهد بود (تافلر 0600 ،ش).
هربرت مارشال مکلوهان نیا عام اساسی تحوالت تاریخی و اجتماعی را نظامهالای ارتبالاطی
و نوع فناوریهای رسانه دانتت .بهنظر او ،نظام ارتباطی ،تعیینکننده محتالوای پیالام اسالت و اساسالاً
رسانه ،پیام است (مکلوهان )0600: 9 ،اینظر مکلوهان فناوریهای ارتباطی (ای ررو

ال بالا تالا

رایانهها) عام اصلی تغییرات اجتماعی و روانی بهیصوص در سالبک ینالدگی انتالان (نالوع رفتالار
فردی و جمعی ،تغییر و جابهجایی یا ساون و بیتحرکی و  )...است (مالکلوهالان )0-6 :0600 ،و
ضمن تأکید بر نقش یاص رواس انتانی در ایجاد ،تاام و تالالال انالواع ارتباطالات و هالمچنالین
تأثیر قاطع وسای ارتباطی در تحوالت اجتماعی تاریخ بار ،تاریخ ریالات باالری را مبتنالیبالر نالوع
فناوری ارتباط جمعی به سه دوره متمایا فرهن

ش اهی ،چاپی و الاترونیاالی ت ایالک مالیکنالد.

دوره اول را «عصر ارتباطات شال اهی» (کهااالان شال اهی) ،دوره دوم را «عصالر ارتباطالات چالاپی»
(کهااان گوتنبرگ) و دوره سوم را «عصر ارتباطات الاترونی» (کهااالان مالارکنی) نالامگالذاری
میکند (محتنیان راد.)0690 ،
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تحوالت اجتماعی همپای تحوالت فناوری پیش میروند .در این میان تحالوالت رسالانهای نیالا
متأثر ای تعاممت با تحوالت اجتماعی پیش میروند و بر آن تأثیر میگذارند .در سالهای اییر این
تأثیرگذاری رسانهها بر تحالوالت اجتمالاعی ،متالأثر ای سالرعت تغییالرات فنالاوری ،ماالهودتر اسالت.
تحوالتی ای این دست البته توجهات را بهتدریج به رابطه رسانه و قدرت اجتماعی معطو

سایت.

تایهترین تحول در این باره نیا گتترش رسانههای اجتماعی در شا پیامرسانهای موبایلی بهمثابه
باریترین مصداق این فرایند است.
هرولد آداما اینید کانادایی ،ای نگاهی تاریخی به اهمیت رسانههالا در جهالان باسالتان پردایتاله
است و در سیر تاریخی مطالعهاش درمییابد که تمدنهای متعدد ،رسانههالای ویالژه یالود را ایجالاد
میکنند و این رسانهها بهویژه ای جهت نوسایمانها یا انحصالار و عالدم انحصالار اباارهالای قالدرت،
وضعیتی یاص بر تمدنها تحمی

میکنند (بریگا و برک.)14-10 :0680 ،

تافلر ال ای برجتتهترین پیاگویان معاصر ال نیا در کتاس «مو سوم» ضمن اشالاره باله ناالانههالای
تغییر ،بیثباتی و فاجعه در جهان کنونی ،ای غروس تمدن صنعتی و طلوع تمدنی نوین یبر میدهالد
و پد ای مرور مو اول و دوم ریات باری و ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و الاامات
فناورانه آنها ،مو سوم تحول یندگی بار را توأم با تحوالتی توصیف میکند که محورهای آن،
فناوریهای اطمعاتی و البته فناوریهای رسانهای است (تافلر.)109 :0609 ،

تمدن اسالمی
واژه تمدن :واژه ( )civilizationمعادل تمدن یا رضاره است .ایالن واژه در یبالان انگلیتالی ای
لغت التینی ( )civisبهمعنی شهروند یا شهرناین گرفته شده و برای داللت بالر ویژگالیهالایی ماننالد
لطف ،کیاست و لیاقت مورداست اده قرار گرفته است که دستاورد شهرناینی است یا برای پیارفت
و ترقی افراد و جمعیتهایی که در شهرها یندگی میکنند (سپهری .)69 :0699 ،یونانیان با است اده
ای واژه ( )civilizationشالالهر را مجموعالالهای ای نهادهالالا و روابالالط اجتمالالاعی م الیدانتالالتند (فالالویی و
صنمیاده .)8 :0680 ،در فرهن

فارسی تمدن چنین تعریف شالده اسالت« :شهرناالینشالدن ،یالوی

شهری گایدن و با ایمق مردم آشناشدن ،یندگانی اجتماعی؛ همااری مردم با یاالدیگر در امالور
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یندگانی و فراهمکردن اسباس ترقی و آسایش یود» (عمید .)964 :0698 ،به تعبیر دیگر تمالدن در
عربی ای «مدن» ایذ شده است که معنای آن اقامتکردن اسالت و در یبالان انگلیتالی ،امالرویه واژه
( )civilizationرا به این م هوم اطمق میکنند که آن نیا بهمعنای استقرار یافتن است و در تعریف
اجتماعی ،همان شهرناینی است (والیتی.)66 :0690 ،
فرهن

های عربی برای واژه تمدن (رضاره) مت اند و رضاره (شهر) را عاد بداوت (بادیه)

میدانند .راضِرَه به شهرها ،روستاها و دهها گ ته میشود و رضاره به معنای اقامت در رضر است.
واژه رَضَرَ و ماتقات آن  19بار در قرآن بیان شده است .همه این ماتقات که در  00سالوره قالرآن
بیان شده است ،بهمعنی رضور ،وجود و استعداد است .واژه راضره و ماالتقات آن در آیالات 006
سوره اعرا  099 ،بقره 09 ،و  08توبه 8 ،روم و  00هود بیان شده است (سپهری.)10-64 :0699 ،
افاون بر این ،مؤلف کتاس «التحقی » واژه «مدن» را مأیوذ ای لغت عبری و سریانی و واژه مالدین و
مدینه را مات ای ماده «دین» بهمعنای پذیرش و یضوع در برابر برنامهها ،قوانین و مقالررات دانتالته
است (مصط وی.)99 :0604 ،
تعریف اصطالحی تمدن :ابنیلدون مؤل ههای مالدنیت را جمعیالت ،ثالروت ،کالار ،صالنعت،
دانش ،هنر ،جغرافیا ،شهرناینی ،دین و عصبیت دانتته است (آدمی .)68 :0690 ،وی رضالارت را
یای ای مرار یندگانی جامعه دانتته است که مررله بداوت آنرا به کمال مالیرسالاند (سالپهری،
 .)60 :0609وی درباره مدنیت بیان کرده اسالت« :در اینااله اجتمالاع نالوع انتالان ضالروری اسالت و
رایمان این معنی را بدینسان تعبیر کنند که انتان دارای سرشت مدنی است ،یعنی نالاگایر اسالت
اجتماعی تاای دهد که در اصالطم ایاالان آنرا مالدنیت گوینالد و معنالی عمالران همالین اسالت»
(ابنیلدون .)00 :0609 ،به اعتقاد ابنیلالدون رضالارت و بالداوت همالدیگر را کامال مالیکننالد و
رضارت بهمعنای تأسید شهرها و شالهرکهالا و اسالتقرار اسالت کاله راومالت ،مالدنیت ،مااسال
یندگی ،صنایع و علوم و وسای رفاه و آسایش در آن پدید میآید (سپهری.)61 :0699 ،
شهید مطهری درباره نقش برجتته عوام دینالی و معنالوی در اعالتمی فرهنال
معتقد است که فرهن

و تمالدن باالر،

بریاسته ای معنویالات عامال تعالالی تمالدن جامعاله اسالت؛ ییالرا باالر بالدون
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فرهن

ایمقی و معنوی در کارهای دیگر نیا موف نخواهد بود .وی در رابطه با تأثیرات شگر

عوام معنوی در یل و شاوفایی تمدن باری میگوید« :این سخن پذیرفتنی نیتت که گ ته شود
تمدن و فرهن

بار ،نیمی مادی و نیمی انتانی است؛ بالهگوناله ای کاله تمالدن را نتیجاله ایتراعالات

بداند؛ اما فرهن

و آنچه که به معنویات بار مربوط است ،مث ایمق و دستورهای اجتماعی کاله

مولود ایتراعات نیتت ،در پیدایش تمدن ،تأثیرگذار نداند؛ ییرا یک جامعه منحط اینظر ایمق و
فرهن

هرگا در قتمت های دیگر نمیتواند موفقیتی داشته باشد .پد جنبه های معنوی در تمالدن

انتانی تأثیر فوقالعاده دارد» (مجموعه آثار شهید مطهری).
به اعتقاد عممه جع ری «تمدن عبارت است ای برقراری نظم و هماهنگی در روابط انتالانهالای
یک جامعه که تصادمها و تاارمهای ویرانگر را منت ی سایته و متابقه در متالیر رشالد و کمالال را
قائممقام آنها بنماید ،طوری که یندگی اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه موجال

بالروی و باله

فعالیترسیدن استعدادهای ساینده آنها باشد» (جع ری .)166 :0606 ،لوکاس ،فرهن

و تمدن را

را محدودتر ای تمدن تلقی کرده است« .فرهن

[و تمدن]،

یای دانتته؛ ولی دامنه و یمان فرهن

راه ماترک یندگی ،اندیاه و کنش انتان است (لوکاس .»)14 :0690 ،در اندیاه امام (ره) م هوم
تمدن در قال

تعریف ماخص و ثابتی ارائه ناده است و معانی مختل ی ای آن برداشت مالیشالود.

ایاان تمدن را ای فرهن

متمایا کردند و آنها را جداگانه بهکار بردند که ناالان مالیدهالد معنالای

مت اوتی را ای این دو م هوم مورد توجه داشتهاند« :فرهن
فرهن

یک ملالت در رأس تمالدن واقالع شالده،

باید فرهنگی مواف با تمدن باشد» .ایاان پیارفتهای صنعتی و اقتصادی در قال

آبادانی

و تأسید نهادها و سایت اباارهای جدید را مصادی تمدن میداننالد (فالویی و صالنمیاده:0680 ،
 .)11تعری ی که امام (ره) درباره تمدن بیان کردهاند ،بیانگر دسالتاوردهای مالادی باالر بالرای اداماله
یندگی و توسعه و ترقی است .در این تعریف ،فرهن

که بیاتر شام دستاوردهای معنوی انتالان

میشود ،مقدم بر تمدن است.
آنچه ای تمدن اسممی در اینجا موردنظر است ،تمالدنی اسالت کاله ای یالکسالو ،اراده الهالی در
تحول آن نقش دارد «و هلل المارق و المغرس» (بقره  )009و ایسوی دیگر ،معاد بهمثابه میعاد رتمی
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باریت ،به تحوالت آن معنا میبخاد «(و اَلی اِهلل اَلمصیر» (آلعمران))19 ،
در این میان نیا عناصری همچون سنن الهی «ال تجد لتنتنا تحویم» (اسرا)00 ،؛ «قد یلالت مالن
قبلام سنن فتیرو فی االرض فانظرو کیف کان عاقبه الماذبین» (آلعمران)060 ،؛ «و لقد کتبنا فی
الابور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون» (انبیاء ،)049 ،پیامبران و آمویههای آنهالا،
بهویژه پیامبر دین مبین اسمم «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انالنا معهم الاتاس و المیاان لیقوم النالاس
بالقتط» (ردید )19 ،و نیا اعمال و کردار انتان براساس آن آمویهها «ان اهلل ال یغیرو ما بقوم رتی
یغیرو ما بان تهم» (رعد )00 ،در سرنوشت تمدن اثر قطعی دارند .بریی منابع نیا بهصورت اجمالال
مواردی مانند اصم گری ،مردمیبودن ،نوگرایی ،انعطا پذیری ،اتاا به یرد جمعی ،تأثیر و تأثر
در سطح جهانی ،آرمانگرایی ،تقید به اصول و اهمیت جایگاه رهبری را در شرایط نوین جهانی ای
ویژگیهای مهم تمدن نوین اسممی برشمردهاند (سمتار ،سمتار و کریمی.)69 11 ،0680 ،
در رابطه پیاینه پژوهش در موضوع رسانه و تمدن نوین اسالممی تعالداد محالدودی مقالاله کالار
شده است .موضوع محوری این مقاالت بررسی نقش رسانه در دستیابی به تمالدن نالوین اسالممی
است و کمتر به موضالوع مقالاله راضالر کاله ویژگالیهالای رسالانه تالرای تمالدن نالوین اسالممی اسالت
پردایتهاند.
در مقاله «باینمایی نقش رسانه در تمدنسایی پد ای انقالمس اسالممی ایالران» موسالی نج الی و
سمیه سرافرای ( )0688به این نتیجه دست یافتهاند که رسانهها بهدلی کارکردهای سیاسی و اریشی،
اطمعاتی ،فرهنگی و هنری و  ...که دارند ،میتوانند اینظالر کالنش و واکالنش فالردی و جمعالی در
عرصه اجتماعی و ایطری گ تمانسایی رسانهای و پویش رسانهای منتجم و فراگیر در سه سالطح
فروملی ،ملی و فراملی ،نقش مهمی در تمالدنسالایی اسالممی بالهیصالوص پالد ای وهالور انقالمس
اسممی ایران داشته باشند.
در مقالههای «تمدن نوین اسممی بر بتتر رسانه تمدنی؛ گالذار ای رسالانههالای دولالتمحالور» و
«عصبیت رسانهای در تمدن نوین اسممی و آینده بدی رسانههالا؛ گالذر ای رسالانه دولالتمحالور باله
رسانه تمدنی» ،محمد بابایی ( ) 0680به این نتیجه دست یافتاله اسالت کاله طالر م هالوم رسالانههالای

111

تصویر مطلوب رسانه تراز تمدن نوین اسالمی ازمنظر آیتاهلل خامنهای

تمدنی ای یک سو و و تبیین ویژگیهای آن نظیر بریورداری ای رویارد تمدنی ،ررکت در متالیر
وردتآفرینی در عین کثرت ،توریدگرایی ،عالدالتمحالوری ،پیاالرفتگرایالی ،ن الی ساللطه و ....
بهلحاظ محتوایی و نیا طر م هوم عصبیت رسانهای ایسوی دیگر ،برمبنای یصلتهایی همچالون
همگرایی ،یاریگری و نیا تعل یاطر رسانهای فراگیر و  ...بر پایه اصول و مبانی اعتقادی بهجالای
منافع رسانهای ،گروهی ،ملی ،منطقهای ،نَتَبی ،طای های و قومیتی است.

روش پژوهش
روش پژوهش ،کی ی است و برای انجالام آن ای «تحلیال تماتیالک( »1مضالمون) اسالت اده شالده
است .تحلی مضمون یای ای روشهای کی ی است که در علوم اجتماعی کاربردهای ییادی دارد.
تحلی مضمون روشی برای شنایت ،تحلی و گاارش الگوهای موجود در دادههای کی الی اسالت.
این روش ،فرآیندی برای تحلی دادههای متنی است و دادههای پراکنالده و متنالوع را باله دادههالای
غنی و ت صیلی تبدی میکند (براون و کمرک .)1440 2،بالهطالور کلالی تحلیال مضالمون ،روشالی
است برای دیدن متن ،برداشت و درک مناس

ای اطمعات واهراً نامرتبط (یافتن روابط) ،تجایه و

تحلی کی ی ،مااهده نظاممند و اندایهگیری دادههای کی ی (بویاناید.)0889 ،3
در این پژوهش بر مبنای تحلی مضمون مرار ذی  ،برای بهدستآوردن نتایج طی شده است:
.0

مرور دادههای مربوط به موضوع و بررسی دو کلید واژه «تمدن نوین اسممی» و «رسالانه»
در بیانات مقام معظم رهبالری ای پایگالاه اطالمع رسالانی دفتالر ر الر و ناالر آثالار آیالتاهلل
یامنهای؛

.1

ایجاد کدهای اولیه (تقتیم دادههای متنی به قتمتهای فهمیدنی و است ادهپذیر) براساس
متتندات یافتشده و بررسی مارر آنها؛

.6

تحلی در سطحی کمنتر ای کدها برای دستیابی به مضامین .با تجایه و تحلی کالدهای
1. Thematic Analysis
2. Braun, V., & Clarke, V
3. Boyatzis, R. E
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بهدستآمده در مررله قب و ترکی
.0

کدهای ماابه مضامین بهدست آمد.

تحلی مضامین و پاالیش آنها و دستیافتن به شباه مضامین.

یافتههای پژوهش
در این بخش به بررسی دو جاء اصلی این مقاله یعنی رسانه و تمدن نوین اسالممی در منظوماله
فاری رضرت آیهاهلل یامنهای پردایته یواهد شد .براساس آنچه در روششناسالی پالژوهش ذکالر
گردید ،با است اده ای روش تحلی مضمون (براون و کمرک) شایصهای مرتبط با این مقوالت ای
بیانات ایاان استخرا میشود و در انتها تحلیلی براساس این یافتالههالا ای رسالانه تالرای تمالدن نالوین
اسممی ارائه یواهد شد.
تمدن نوین اسالمی ازمنظر مقام معظم رهبری
در رابطه با تمدن نوین اسممی و پیدایش این ل ر به این شا و معنالای متصالور آن در ذهالن،
نقش مقام معظم رهبری کلیدی است .ایاان روند شا گیری انقمس و یمینهسایی وهور رضرت
مهدی (عج) را در سیری میبینند که رسیدن به تمدن نوین اسممی جاء جداییناپذیر آن است .در
بیانات متعدد به ویژگیهای مختلف تمدن نوین اسممی ،جائیات ،اجاای اصلی ،رما پیالدایش آن
و عوام اضمحمل تمدنها پردایتهاند.
اندیاه آیت اهلل یامنه ای در رابطه با تمدن نوین اسممی ایلحاظ هتالتی شناسالی ،،توریالدمحور
است و معتقدند تمدن اسممی دوبعدی و شام سالارت مالادی و سالارت معنالوی اسالت .در بحالد
غایتشناسی ،سعادتطلبی و وصول به سعادت در دنیا و آیرت ای اندیاه آیالتاهلل یامنالهای فهالم
می گردد و هد

غایی تمدن اسممی ،وصول به سعادت دنیوی و ایروی است .همچنین معتقد به

دو وجهیبودن (مادی و معنوی) نظام هتتی میباشند و وجه معنالوی را مهالم تالر ای وجاله مالادی باله
رتاس میآورند (روری.)0688 ،
با رجوع به اص بیانات ،کدگذاری اجاای اصلی و سپد رسیدن به مضامین ماترک بهمنظور
تبیین این م هوم صورت گرفت و نویتنده در تمش برای به پاسخ سؤال اصلی مقاله است.
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جدول  .0كدگذاری و تبیین بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با تمدن نوین اسالمی
مضمون
انجام کار برای یدا (بیانات در دیدار جمعی ای
فرماندهان سپاه )0606/40/18

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگیر

رما پیدایش تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

تحق تمدن اسممی کام در دوران وهور
(بیانات در جمع اساتید ،فضم و طمس رویه

تمدن اسممی کام در دوران وهور

تمدن نوین اسممی

علمیه قم در مدرسه فیضیه )0608/40/00
یوال تمدنها بهدلی انحرافات (بیانات در جمع
اساتید ،فضم و طمس رویه علمیه قم در مدرسه

انحرافات و ضعفها دلی یوال
تمدنها

فیضیه )0608/40/00
یط سیر نظام اسممی تا تمدن اسممی (بیانات در
جمع اساتید ،فضم و طمس رویه علمیه قم در

غایتبودن تمدن اسممی در نظام
اسممی

مدرسه فیضیه )0608/40/00
رر

تمدن نوین اسممی

تمدن نوین اسممی

جدید و فار جدیدبودن تمدن اسممی

برای متائ بار (بیانات در جمع اساتید ،فضم و
طمس رویه علمیه قم در مدرسه فیضیه

معنای تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

)0608/40/00
علم با ایمق و مادیات همراه با معنویات در
معنای تمدن (بیانات در جمع اساتید ،فضم و
طمس رویه علمیه قم در مدرسه فیضیه /40/00

معنای تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

)0608
تولید فار و پرورش انتان ای م اهیم اساسی
ایجاد تمدن(بیانات در جمع اساتید ،فضم و
طمس رویه علمیه قم در مدرسه فیضیه

عناصر اساسی تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

)0608/40/00
نقش یگانه علما در پرورش انتان تمدنسای
(بیانات در جمع اساتید ،فضم و طمس رویه

نقشآفرینان پرورش انتان تمدنسای

علمیه قم در مدرسه فیضیه )0608/40/00
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مضمون سازمان دهنده

مضمون
هواپرستی و طول عم ای یطرات عمده رسیدن
به تمدن اسممی (بیانات در دیدار کارگااران

یطرات عمده در متیر رسیدن به
تمدن اسممی

نظام )0608/48/01

مضمون فراگیر
تمدن نوین اسممی

تایه به توان دایلی ،راهر واقعی رسیدن به
تمدن
(بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّى

راهر واقعی رسیدن به تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

رشت )0694/41/01
ایجاد تمدنى متاى به معنویت ،داعیه انقمس
اسممی (بیانات در مح

اند با قرآن

ویژگیهای تمدن نوین اسممی

تمدن نوین اسممی

)0680/40/60
تاای شدن تمدن اسممی ای دو بخش ابااری و
متنی (بیانات در دیدار جوانان استان یراسان

اجاای تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

شمالی )0680/40/16
پیارفتهای مادی تاای دهنده بخش ابااری
تمدن
(بیانات در دیدار جوانان استان یراسان شمالى

بخش ابااری تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

)0680/40/16
سبک یندگی بخش رقیقی تمدن اسممی
(بیانات در دیدار جوانان استان یراسان شمالى

بخش رقیقی تمدن اسممی

تمدن نوین اسممی

)0680/40/16
ایدئولوژی؛ محور تمدنسایی (بیانات در دیدار

محور تمدنسایی

جوانان استان یراسان شمالى )0680/40/16

تمدن نوین اسممی

رکن اصلی تمدنسایی تورید و ایمان است
(بیانات در دیدار جوانان استان یراسان شمالى

رکن اصلی تمدنسایی

تمدن نوین اسممی

)0680/40/16
پرهیا ای تقلید در تمدنسایی (بیانات در دیدار
جوانان استان یراسان شمالى )0680/40/16

پرهیا ای تقلید در تمدنسایی
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مضمون

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگیر

درایتیارگرفتن اباار هنر و رسانه برای موفقیت
در تمدنسایی (بیانات در دیدار جوانان استان

اباار موفقیت در تمدنسایی

تمدن نوین اسممی

یراسان شمالى )0680/40/16
توانایی انقمس در ایجاد تمدن و در دسترسبودن
آن

توانایی انقمس اسممی در ایجاد

(بیانات در دیدار جوانان استان یراسان شمالى

تمدن

)0680/40/16

معنای تمدن اسالمی
در رابطه با معنای تمدن اسالمی و تعری ی ای این م هوم و عناصر الیم آن میفرمایند:
ایجاد تمدّن اسممى است؛ یعنى تمدّنى که در آن ،علم همالراه بالا ایالمق اسالت؛ پالردایتن باله
مادّیات ،همراه با معنویّت و دین است؛ و قدرت سیاسى ،همالراه بالا عالدالت اسالت ال یالک ررکالت
تدریجى است .البته پُرهیجان است؛ اما هر کد بداند چه کار میکند ... .این را نبایالد بالا کارهالا
دفعى ،جائى و شعار اشتباه کرد .این کار است که باید گامبهگام ،هر گامى محاالمتالر ای گالام
قب  ،با نگاه دقی نتبت به هر قدمى که برمیداریم (بیانات در جمع اساتید ،فضم و طالمس رالویه
علمیه قم در مدرسه فیضیه.)0608/40/00 ،
نه به معنا ایناه لاوماً نظام سیاسالى اسالممى در نقالاط دیگالر جهالان هالم قبال ای عصالر وهالور
گتترش پیدا کند؛ نه .معنایش این نیتت؛ بلاه تمدّن براساس یک فار جدید ،یک رر

جدید،

یک نگاه جدید به متائ بار و متائ انتانیت و عم دردها انتانیت اسالت .یالک یبالان نالویی
است که دلها نت ها نو انتان و قارها محروم جوامع گوناگون ،آن یبان را مالیفهمنالد و
درک میکنند .بهمعنا رساندن یک پیام است باله دلهالا ،تالا بالهتالدریج در میالان جوامالع مختلالف
گتترش و رشد پیدا کند .این امر است که شدنى است ... .به نظرم میرسد که این آینالده بالرا
نظام اسممى ،یک آینده قطعى و اجتناسناپذیر است (بیانات در جمع اساتید ،فضم و طمس رویه
علمیه قم در مدرسه فیضیه.)0608/40/00 ،
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برا ایجاد یک تمدّن اسممى ال مانند هر تمدّن دیگر ال دو عنصر اساسى الیم است :یای تولید
فار ،یای پرورش انتان .شرط دوم ،پرورش انتان است .رال در آن جایی که فار و انتالان بایالد
تولید شود ،ببینید نقشآفرینان چه کتانى هتتند .این نقشآفرینان کتانى هتتند کاله بایالد بتواننالد
افاار را هدایت کنند .این یک بُعد قضیه است .چون این راه جا بالا پالا ایمالان و نیالرو ایمالان و
عا طیشدنى نیتت ،باید کتانى باشند که بتوانند رو ایمان را در انتانها پرورش دهند .بالدون
شالالک مالالدیران جامعالاله جالالاو نقالالشآفریناننالالد؛ سیاسالالتمالالداران جالالاو نقالالشآفریناننالالد؛ مت اّالالران و
روشنفاران جاو نقشآفرینانند؛ آراد مردم هر کدام بهنحو مالیتواننالد در یالور اسالتعداد یالود
نقشآفرینى کنند؛ اما نقش علما دین ،نقش کتانى که در راه پرورش ایمان مردم ای روش دیالن
است اده میکنند ،یک نقش یگانه است؛  ...نقشآفرینى را به علما دیالن منحصالر نمالیکنالیم؛ امالا
جایگاه نقشآفرینى علما دین را ای همه جایگاهها دیگر برجتتهتر مالیبینالیم (بیانالات در جمالع
اساتید ،فضم و طمس رویه علمیه قم در مدرسه فیضیه.)0608/40/00 ،
داعیه ما ایجاد تمدنى است متای به معنویت ،متای به یدا ،متاى باله ورالى الهالى ،متاالى باله
تعلیم الهى ،متای به هدایت الهى ماخصات تمدنی که داعیهدار آن هتتیم (بیانات در مح

اند

با قرآن.)0680/40/60 ،
مقام معظم رهبری در رابطاله بالا رمز پیزدایش ابتزدایی تمزدن اسزالمی کاله چالراه راه در
شا گیری مجدد تمدن نوین اسممی نیا یواهد بود میفرمایند:
اگر انتان راه یدا را پیدا کرد و یاد گرفت که چگونه کار را برا یدا انجام دهالد ،آن وقالت
میبینید که این عا به کار ،چقدر کار را آسان یواهد کرد .تمدّن اسالممى ،ایالنگوناله بالهوجالود
آمد :دنیا و آیرتِ چنین ملت و کاور  ،تأمین یواهد شد .آر ؛ اگر همین ملت ،رهبرانى فاسالد
و غاف ای یدا و دلداده به دنیا ،مث یل ا بنیامیّه و بنىعبّاس داشته باشد ،پایه را ستت یواهند
کرد (بیانات در دیدار جمعی ای فرماندهان سپاه.)0606/40/18 ،
ایاان در رابطه با خط كلی نظام اسالمی و تحقق تمدن اسالمی کام میفرمایند:
بیشک تمدّن اسممى میتواند وارد میدان شود و با همان شیوها که تمدّنها بارگ تاریخ
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توانتتهاند وارد میدان یندگى بار شوند و منطقها را ال بارگ یا کوچک ال تصرّ

کنند و برکات

یود یا صدمات یود را به آنها برسانند ،این فرآیند پیچیده و طوالنى و پُرکار را بپیمایالد و باله آن
نقطه برسد .البته تمدّن اسممى بهصالورت کامال در دوران وهالور رضالرت بقی اللَّاله (اروارنافالداه)
است ... .این ررکت یطّى که نظام اسممى ترسیم میکند ،یطّ رسالیدن باله تمالدّن اسالممى اسالت
(بیانات در جمع اساتید ،فضم و طمس رویه علمیه قم در مدرسه فیضیه.)0608/40/00 ،
راهر ّ واقعى این است که یک ملت یودش باشد؛ با مغا یودش فار کند؛ با چاالم یالودش
ببیند؛ با اراده یودش انتخاس کند؛ آنچه را هم انتخاس میکند ،چیا باشد که برایش م ید است.
ما باید با ر ر تمدّنمان ،با دست و بایو یود کار کنیم و فقط ترجماله ،کالار منحصالر مالا نباشالد
(بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّى رشت.)0694/41/01 ،
اینظر اسمم و بینش اسممى ،جریان عالم بهسمت راکمیت ر و بهسمت صالم اسالت؛ ایالن
بروبرگرد هم ندارد (بیانات در دیدار کارگااران نظام.)0608/48/01 ،
در نقطه مقاب و در رابطه با عوامل زوال و نابودی تمدنها نیا میفرمایند:
یوال تمدّنها معلول انحرا هاست .تمدّنها بعد ای آناه به اوجى رسیدند ،بهیاطر ضعفها و
یألها و انحرا ها یود رو به انحطاط میروند .ما ناانه این انحطالاط را امالروی در تمالدّن غربالى
مااهده میکنیم که تمدّن علم بدون ایمق ،مادیّتِ بدون معنویّت و دین و قدرتِ بالدون عالدالت
است (بیانات در جمع اساتید ،فضم و طمس رویه علمیه قم در مدرسه فیضیه.)0608/40/00 ،
یطر عمده دو چیا است :اوّل ،هالوسپرسالتى و هالویپرسالتى اسالت .دومالی طالول امال  ،یعنالى
آریوها دور و درای شخصى (بیانات در دیدار کارگااران نظام.)0608/48/01 ،
نقش یگانزه حزوزه روحانیزت و علمزاد دیزن در ایجزاد تمزدن اسزالمی و انسزان
تمدنساز
وقتى نگاه میکنیم ،رویه رورانیت و علما دین ،اگر با آن تربیالتِ درسالت و در آن مالدار
الیم پرورش پیدا کنند ،نقششان نقش یگانه است (بیانات در جمع اساتید ،فضم و طالمس رالویه
علمیه قم در مدرسه فیضیه.)0608/40/00 ،
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مقام معظم رهبری در رابطه با مراحل چندگانه شکلگیری تمدن نوین اسالمی و یط سیر
انقمس اسممی ،همانطور که در شا هم مااهده میشود ،میفرمایند:
ما مییواهیم آن نظامى ،آن تاالایمتى و آن راالومتى را کاله بتالوان ایالن هالد هالا را در آن
محقّ کرد ،بهوجالود آور یالم .ایالن یالک فرآینالد طالوالنى و دشالوار دارد و شالروعش ای انقالمس
اسممى است.
انقمس که تحقّ پیدا کرد ،بمفاصله بعد ای آن ،تحقّ نظام اسامى اسالت .نظالام اسالامى ،یعنالى
طر مهندسى و شا کلّى اسامى را در جایى پیادهکردن بعد ای آنااله نظالام اسالممى پالیش آمالد،
نوبت به تاای دولت اسممی بهمعنا رقیقى میرسد؛ یا به تعبیر روشنتر ،تاای مالنش و روش
دولتمردان ال یعنى ماها ال بهگونه اسممى مررله چهالارم ال کاله بعالد ای ایالن اسالت ال کاالور اسالممى
است .اگر دولت بهمعنا واقعى کلمه اسممى شد ،آنگاه کاالور بالهمعنالا واقعالى کلماله اسالممى
یواهد شد؛ عدالت متتقر یواهد شد؛ تبعیض ای بین یواهد رفت؛ فقر بهتدریج ریاهکن میشود؛
عاّت رقیقى برا مردم بهوجود میآید؛ جایگاهش در روابط بینالمل ارتقالا پیالدا مالیکنالد؛ ایالن
میشود کاور اسممى؛ بعد ای آن دنیا اسممى است .ای کاور اسممى مالیشالود دنیالا اسالممى
درست کرد .الگو که درست شد ،نظایرش در دنیا بهوجود میآید.
ما در کدام مررلهایم؟ ما در مررله سومیم؛ ما هنوی به کاور اسالممى نرسالیدهایالم .هالیك کالد
نمیتواند ادّعا کند که کاور ما اسممى است (بیانات در دیدار کارگااران نظام.)0608/48/01 ،
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تمدن اسالمی
جامعه اسالمی
دولت اسالمی

نظام اسالمی
انقالب اسالمی

شکل  .0مراحل شکلگیری تمدن اسالمی ازنظر مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در تبیین تمدن نوین اسالمی و تاریح اجاای مختلف آن میفرمایند:
ما اگر پیارفت همهجانبه را بهمعنا تمدنسای نوین اسممى بگیریم ال باألیره یالک مصالداق
عینى و یارجى برا پیارفت با م هوم اسممى وجود دارد؛ اینجور بگوییم که هد
و هد

ملت ایالران

انقمس اسممى ،ایجاد یک تمدن نوین اسممى اسالت؛ ایالن محاسالبه درسالتى اسالت ال ایالن

تمدن نوین دو بخش دارد :یک بخش ،بخش اباار است؛ یک بخش دیگر ،بخش متنى و اصلى
و اساسى است .به هر دو بخش باید رسید.
بخش اب اری تمدن نوین اسالمی
بخش اباار عبارت است ای همین اریشهایى که ما امروی بالهعنالوان پیاالرفت کاالور مطالر
میکنیم :علم ،ایتراع ،صنعت ،سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسى و نظامى ،اعتبار بینالمللالى ،تبلیالغ و
اباارها تبلیغ؛ اینها همه بخش اباار تمدن است.
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بخش حقیقی تمدن نوین اسالمی
اما بخش رقیقى ،آن چیاهایى است که متن یندگى ما را تاای مالیدهالد؛ کاله همالان سالبک
یندگى است که عرض کردیم .این ،بخش رقیقى و اصلى تمدن است؛ مث متئله یانواده ،سبک
ایدوا  ،نوع متان ،نوع لباس ،الگو مصر  ،نوع یوراک ،نوع آشپا  ،ت ریحات ،متئله یط،
متئله یبان ،متئله کت وکار ،رفتار ما در مح کار ،رفتالار مالا در داناالگاه ،رفتالار مالا در مدرساله،
رفتار ما در فعالیت سیاسى ،رفتار ما در وریش ،رفتار ما در رسانها که در ایتیار ماست ،رفتار ما با
پدر و مادر ،رفتار ما با همتر ،رفتار ما با فریند ،رفتار ما با رئید ،رفتار ما بالا مرئالوس ،رفتالار مالا بالا
پلید ،رفتار ما با مأمور دولت ،س رها ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار مالا بالا دوسالت ،رفتالار مالا بالا
دشمن ،رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشها اصلى تمدن است که متن یندگى انتان است .اینها
متن یندگى است؛ این همان چیا است که در اصطم اسممى به آن میگویند :عق معالاش... .
در کت

ردیثى اصی و مهم ما ابوابى وجود دارد به نام «کتاس العارة»؛ آن کتاس العاالرة دربالاره

همین چیاهاست .در یود قرآن کریم آیات فراوانى وجود دارد که ناور به این چیاهاست.
آیتاهلل یامنهای در رابطه با اركان اصلی تمدنسازی و ویژگیهای مورد نیای میفرمایند:
هیك ملتى که داعیه تمدنسای دارد ،بدون ایالدئولوژ نمالیتوانالد ررکالت کنالد و تالا امالروی
ررکت نارده است .هیك ملتى بدون دارابودن یک فار و یک ایدئولوژ و یک مات

نمیتواند

تمدنسای کند .همینهایى که امالروی شالما ممرظاله مالیکنیالد در دنیالا تمالدن مالاد را بالهوجالود
آوردهاند ،اینها با ایدئولوژ وارد شالدند؛ صالریح هالم گ تنالد؛ گ تنالد مالا کمونیتالتیم ،گ تنالد مالا
کاپیتالیتتیم ،گ تند ما به اقتصاد سرمایهدار اعتقاد داریم؛
پد بدون مات

و بدون ایدئولوژ نمیتوان یک تمدن را بهوجالود آورد؛ ارتیالا باله ایمالان

است .این تمدن دارا علم یواهد بود ،دارا صنعت هم یواهد بود ،دارا پیارفت هم یواهالد
بود؛ و این مات  ،هدایتکننده و ادارهکننده همه اینها یواهد شد .آناه مات

تورید را مبنالا

کار یودش قرار میدهد ،آن جامعها که بهدنبال تورید ررکت میکند  ...بنالابراین ،ایالن مطلال
اول ،که ارتیا به ایمان است .کااندن جامعه به بیایمانى ،یاالی ای همالان توطئالههالایى اسالت کاله
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دشمنان تمدنسای اسممى دنبال آن بودهاند و االن هم با شدت این را دارند دنبال میکنند.
ایمان ،اولین نیاز تمدنسازدِ اسالمىِ نوین
جامعه بدون آرمان ،بدون مات  ،بدون ایمان ،ممان است به ثروت برسد ،به قدرت برسد؛ اما
آن وقتى هم که به ثروت و قدرت برسد ،تایه میشود یک ریوان سیر و قدرتمند ال و اریش انتان
گرسنه ای ریوان سیر بیاتر است ال اسمم این را نمییواهد.
پد در درجه اول ،نیای تمدنسای اسممى نوین به ایمان است .ایالن ایمالان را مالا معتقالدین باله
اسمم ،پیدا کالردهایالم .ایمالان مالا ،ایمالان باله اسالمم اسالت ... .ایالن مطلال

اول و ناتاله اول در بالاس

تمدنسای نوین اسممى و بهدستآوردن و رسیدن به این بخش اساسى ای تمدن است که سلوک
عملى است.
ل وم پرهی از تقلید برای ساخت تمدن نوین اسالمى
ناته دومى در اینجا وجود دارد و آن این است که ما برا سایتن ایالن بخالش ای تمالدن نالوین
اسممى ،بهشدت باید ای تقلید پرهیا کنیم .همانطور که گ تیم ،اص قضیه جا دیگر است؛ اص
قضیه ،درستکردن سبک یندگى است ،رفتالار اجتمالاعى اسالت ،ایالمق عمالومى اسالت ،فرهنال
یندگى است .باید در این بخش ،ما پیش بالرویم؛ بایالد تالمش کنالیم .تمالدن نالوین اسالممى کاله مالا
مدعیاش هتتیم و دنبالش هتتیم و انقمس اسممى مییواهد آنرا بالهوجالود بیالاورد ،بالدون ایالن
بخش تحق پیدا نخواهد کرد .اگر آن تمدن به وجود آمالد ،آن وقالت ملالت ایالران در او عالات
است؛ ثروت هم دنبالش هتت ،رفاه هم دنبالش هتت ،امنیت هم دنبالش هتت ،عات بینالمللالى
هم دنبالش هتت؛ همهچیا با او یواهد بود ،همراه با معنویت.
در اختیارگرفتن اب ار هنر
یای ای نااتى که باید در مواجهه با دنیا غرس کاممً به آن توجه داشت ،عام و اباار هنر
است که در ایتیار غربیهاست .اینها ای هنر رداکثر است اده را کردهاند برا ترویج این فرهنال
غلط و منحط و هویتسوی؛ بخصوص ای هنرها نمایاى ،بخصوص ای سینما رالداکثر اسالت اده را
کردهاند.
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مسئولیت ایجاد تمدن بر دوش همه است
باید مراق

بود .باید همه ارتالاس کننالد کاله متالئولیت ایجالاد تمالدن اسالممى نالوین بالر دوش

آنهاست؛ و یای ای ردود و ثغور این کار ،مواجهه با تمدن غرس است ،بهصالورتى کاله تقلیالد ای
آن انجام نگیرد.
توانایی انقالب در ایجاد تمدن و در دسترسبودن آن
انقمس اسممى تواناست .آن قدرتى و ورفیتى و انرژ متراکمى که در انقمس اسممى وجود
دارد ،این توانایى را دارد که همه این موانعى را که من گ تم و بتیار اش را هم نگ تم ،ای سر راه
بردارد و آن تمدن ممتای برجتته متعالى باشاوه اسممى را جلو چام همه دنیا برقرار کند؛ و این
در یمان شما یواهد بود ،انااءاللّه به دست شالما یواهالد بالود ،بالا همالت شالما یواهالد بالود .هرچاله
میتوانید ،یودتان را ایلحاظ علم و عم و تایاه و تقویت رو و تقویت جتم ال همانطور که
بارها عرض شده ال آماده کنید و انشاءاللّه این بار سالنگین را باله دوش بگیریالد( .بیانالات در دیالدار
جوانان استان یراسان شمالى.)0680/40/16 ،
رسانه در منظر مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف با اهالی بخشهای گوناگون رسانهای ،ای صدا و سیما
تا ناشران ،به ویژگیهای مختلف رسانه ،اهدا  ،چیتتی و گالرایشهالای اصالولی آن پردایتالهانالد.
پد ای بررسی بیانات ایاان با اهالی مختلالف رسالانه ،کدگالذاری عبالارات مالرتبط بالا رسالانه انجالام
گرفت .کدهایی با م اهیم ماترک در قال

مضامین سایماندهنده دسالتهبنالدی شالدند و درنهایالت

مضامین با وجوه معنالایی ماالترک در قالال

مضالامین فراگیالر دسالتهبنالدی شالدند .در ذیال جالدول

گاارههای اصلی (مضامین پایه) در موضوع رسانه با هد
ایاان میآید.
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جدول  .2مضامین پایه در رابطه با رسانه ازمنظر مقام معظم رهبری
گرایشهای اصولی نظام در صدا و سیما:
متدین سایتن مردم ،ضدیت با سلطه استاباری در

یبر ای پایههای ن وذ و سلطه در دنیا (بیانات در دیدار

برنامهها

متئوالن بخشهای یبری صداوسیما.)0608/01/10 ،

توجه به تاریم شأن انتان (بیانات در دیدار متئوالن
صدا و سیما.)0608/49/40 ،
صدا و سیما ،داناگاهی برای تدرید اصول اسمم

یبر و سلطه یبری ای پایههای ن وذ و اقتدار سیاسی در

انقمبی (بیانات در دیدار متئوالن صدا و سیما،

دنیا (بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کاور،

.)0608/49/40

.)0604/40/19

نااندادن عالیترین و ییباترین م اهیم انقمس به شا

توجه به قدرت تحلی یافتن مردم در رسانه (بیانات در

هنرمندانه و جذاس (بیانات در دیدار متئوالن صدا و

دیدار ائمه جمعه سراسر کاور .)0604/40/19

سیما.)0608/49/40 ،

دو عام اثرگذار بر ذهن جوان .یای تبلیغات گوناگون

فیلم ینثی بیاثر بیمحتوای بدون پیام ،مطلقاً پخش

دشمن است و عام دوم ،عدم تبیین و دفاع صحیح ای

نانید (بیانات در دیدار متئوالن صدا و سیما49/40 ،

دین (بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کاور،

)0608/
هد

.)0604/40/19
راه متلمان تربیتکردن مردم (هد

اصلی ما سایندگی مردم به شالی است که اسمم

رسانه)

و انقمس مییواهند (بیانات در دیدار مدیران شباه دوم

درنظرگرفتن عناصر دیی سایت انتان (بیانات در دیدار

سیما.)0604/00/40 ،

مدیران شباه دوم سیما.)0604/00/40 ،
دینیشدن مردم ،ارتباط متتحام مردم با نظام و مبانی

قرارگرفتن شیوههای رایج تبلیغ است اده بهینه ای هنر و
روشهای هنری در یدمت اهدا

اصلی نظام،؛ ر ر روریه و شور انقمبی در مردم و

انقمس و اسمم

(بیانات در دیدار مدیران مراکا سایمان صدا و سیما در
استانها .)0604/01/40

اهدا

اصلی در صدا و سیما (بیانات در دیدار مدیران

مراکا سایمان صدا و سیما در استانها.)0604/01/40 ،

است اده رسانه ای روادث گذشته برای توضیح تهدیدهای
آینده (بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما،

دچارنادن آنها به یأس و دلمردگی و سریوردگی ،ای

الااماتِ مأموریت رسانه ملی :امین نظام باشد ،مورداعتماد
مردم باشد ،بریوردار ای مایتهای رقابتی باشد (بیانات
در دیدار مدیران و برنامهسایان رسانهای کاورهای

.)0690/00/09

مختلف .)0699/41/10
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هد های کمن ما در این یمینه چیتت؟ اول ،ارتقای
بهنظر ما آن مأموریتِ محوری عبارت است ای مدیریت
و هدایت فار ،فرهن

 ،روریه ،ایمق رفتاری جامعه،

جهتدهی به فار و فرهن
فار و فرهن

عمومی ،آسی یدایی ای

و ایمق جامعه ،تاوی به پیارفت ال یعنی

روریهدادن ال و یدودن ارتاس عق ماندگی (بیانات در
دیدار مدیران و برنامهسایان رسانهای کاورهای مختلف
.)0699/41/10

معرفت دینى روش نبینانه ... ،دوم رفتار دینى مخلصانه... ،
سوم ریاهدارکردن شنایت و باور به اریشها و بنیانهای
فاری انقاس و نظام اسامی ،چهارم مصونیتدادن به ذهن
جامعه ای تأثیر مخرس تهاجم فرهنگی و اریشى دشمن،
که اشاره شد ،پنجم باور به کارآمدی نظام ،شام ایجاد
همگرایى عمومی و فضای همااری و محبت و وردت
در درون کاور و میان مردم ،ه تم آگاهسایی نتبت به
مقولههای رتاس مث علم (بیانات در دیدار مدیران و
برنامهسایان رسانهای کاورهای مختلف .)0699/41/10
رسانه ،القاکننده فار ،فرهن

ووایف صداوسیما پرورش ،گتترش ،ت هیم و تبیین

 ،رفتار و هویت فرهنگی

فضیلتهای ایمقی ،ارتقای معرفت و ایمان دینی مردم

انتانها  /مؤثر در وضعیت یندگی انتان (بیانات در

(بیانات در دیدار مدیران و برنامه سایان رسانهای

دیدار مدیران و برنامهسایان رسانهای کاورهای مختلف

کاورهای مختلف .)0699/41/10

.)0699/41/10

راه پیرویی در این وضعیت رسانهای جهان جن

این

است که مجموعه و فهرستی ای پیامهای درست و ای
ناات و رقای واقعی را که مبتنیبر آرمانها و آریوهای
ماست ،به ذهن مردم منتق کنیم .پد ،اوّل باید این
پیامها را شنایت؛ بعد که شنایته شد ،باید تولید شود
(بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما،
.)0690/00/09

رال در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش که برشمردن ویژگیهالای رسالانه تالرای تمالدن نالوین
اسممی ایمنظر مقام معظم رهبری است ،به ارائه مضامین سایماندهنده و فراگیالر در قالال
ذی میپرداییم.
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جدول  .3كدگذاری و تبیین بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با رسانه
ردیف

مضمون سازماندهنده

مضمون پایه

مضمون فراگیر

گرایشهای اصولی نظام در صدا و سیما:
0

متدین سایتن مردم ،ضدیت با سلطه استاباری

اهدا

اصلی رسانه

در برنامهها توجه به تاریم شأن انتان (بیانات

رسانه ترای

در دیدار متئوالن صدا و سیما.)0608/49/40 ،
صدا و سیما ،داناگاهی برای تدرید اصول
1

اسمم انقمبی (بیانات در دیدار متئوالن صدا و

پیام اصلی رسانه

رسانه ترای

سیما.)0608/49/40 ،
نااندادن عالیترین و ییباترین م اهیم انقمس
6

به شا هنرمندانه و جذاس (بیانات در دیدار

ویژگی رسانه مطلوس

رسانه ترای

متئوالن صدا و سیما .)0608/49/40
فیلم ینثی بیاثر بیمحتوای بدون پیام ،مطلقاً
0

پخش نانید (بیانات در دیدار متئوالن صدا و

ویژگی رسانه مطلوس

رسانه ترای

سیما.)0608/49//40 ،
یبر ای پایههای ن وذ و سلطه در دنیا (بیانات در
9

دیدار متئوالن بخشهای یبری صداوسیما،

ویژگی رسانه مطلوس

رسانه ترای

.)0608/01/10
یبر و سلطه یبری ای پایههای ن وذ و اقتدار
0

سیاسی در دنیا (بیانات در دیدار ائمه جمعه

ویژگی رسانه مطلوس

رسانه ترای

سراسر کاور.)0604/40/19 ،
توجه به قدرت تحلی یافتن مردم در رسانه
0

(بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کاور

ویژگی رسانه مطلوس

رسانه ترای

.)0604/40/19
دو عام اثرگذار بر ذهن جوان ،یای تبلیغات
9

گوناگون دشمن است و عام دوم ،عدم تبیین

عوام مخ تأثیرگذاری

و دفاع صحیح ای دین (بیانات در دیدار ائمه

(کار ایجابی)

جمعه سراسر کاور.)0604/40/19 ،

111

رسانه ترای

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

ردیف

مضمون پایه
هد

8

مضمون سازماندهنده

مضمون فراگیر

اصلی ما سایندگی مردم به شالی است

که اسمم و انقمس مییواهند (بیانات در

اهدا

رسانه ترای

اصلی رسانه

دیدار مدیران شباه دوم سیما.)0604/00/40 ،
راه متلمان تربیتکردن مردم (هد
04

رسانه)

درنظرگرفتن عناصر دیی سایت انتان

راهاار رسیدن به اهدا

(بیانات در دیدار مدیران شباه دوم سیما،

در

رسانه

رسانه ترای

.)0604/00/40
قرارگرفتن شیوههای رایج تبلیغ است اده بهینه ای
هنر و روشهای هنری در یدمت اهدا
00

انقمس و اسمم (بیانات در دیدار مدیران مراکا

سمتوسوی کارها در رسانه

رسانه ترای

سایمان صدا و سیما در استان،ها
.)0604/01/40
دینیشدن مردم ،ارتباط متتحام مردم با نظام
و مبانی اصلی نظام،؛ ر ر روریه و شور
انقمبی در مردم و دچارنادن آنها به یأس و
01

دلمردگی و سریوردگی ،ای اهدا

اصلی در

اهدا

اصلی رسانه

رسانه ترای

صدا و سیما (بیانات در دیدار مدیران مراکا
سایمان صدا و سیما در استانها،
.)0604/01/40
است اده رسانه ای روادث گذشته برای توضیح
06

تهدیدهای آینده (بیانات در دیدار متئوالن
سایمان صدا و سیما.)0690/00/09 ،
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ردیف

مضمون سازماندهنده

مضمون پایه

مضمون فراگیر

بهنظر ما آن مأموریتِ محوری عبارت است ای
مدیریت و هدایت فار ،فرهن

 ،روریه،

ایمق رفتاری جامعه ،جهتدهی به فار و
00

فرهن

عمومی ،آسی یدایی ای فار و فرهن

و ایمق جامعه ،تاوی به پیارفت الال یعنی

مأموریت رسانه

رسانه ترای

روریهدادن ال و یدودن ارتاس عق ماندگی
(بیانات در دیدار مدیران و برنامهسایان
رسانهای کاورهای مختلف.)0699/41/10 ،
الااماتِ مأموریت رسانه ملی :امین نظام باشد،
مورداعتماد مردم باشد ،بریوردار ای مایتهای
09

رقابتی باشد .بیانات در دیدار مدیران و برنامه

الاامات مأموریت رسانه

رسانه ترای

سایان رسانهای کاورهای مختلف،
.)0699/41/10
هد های کمن ما در این یمینه چیتت؟ اول،
ارتقای معرفت دینى روش نبینانه  ،...دوم رفتار
دینى مخلصانه  ،...سوم ریاهدارکردن شنایت
و باور به اریشها و بنیانهای فاری انقمس و
نظام اسامی ،چهارم مصونیتدادن به ذهن
جامعه ای تأثیر مخرس تهاجم فرهنگی و اریشى
00

دشمن ،که اشاره شد ،پنجم باور به کارآمدی
نظام ،شام ایجاد همگرایى عمومی و فضای
همااری و محبت و وردت در درون کاور و
میان مردم و ه تم ،آگاهسایی نتبت به
مقولههای رتاس مث علم (بیانات در دیدار
مدیران و برنامهسایان رسانهای کاورهای
مختلف .)0699/41/10
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ردیف

مضمون سازماندهنده

مضمون پایه

مضمون فراگیر

ووایف صدا و سیما پرورش ،گتترش ،ت هیم و
تبیین فضیلتهای ایمقی ،ارتقای معرفت و
00

ایمان دینی مردم (بیانات در دیدار مدیران و
برنامه سایان رسانهای کاورهای مختلف،

ووایف رسانه

رسانه ترای

.)0699/41/10
رسانه ،القاکننده فار ،فرهن
09

 ،رفتار و هویت

فرهنگی انتانها  /مؤثر در وضعیت یندگی
انتان (بیانات در دیدار مدیران و برنامهسایان

چیتتی رسانه در دنیای امروی

رسانه ترای

رسانهای کاورهای مختلف .)0699/41/10
راه پیرویی در این وضعیت رسانهای جهان
جن

این است که مجموعه و فهرستی ای

پیامهای درست و ای ناات و رقای واقعی را
08

که مبتنیبر آرمانها و آریوهای ماست ،به ذهن
مردم منتق کنیم .پد ،اوّل باید این پیامها را

راه پیرویی در جن

رسانهای

رسانه ترای

شنایت؛ بعد که شنایته شد ،باید تولید شود.
(بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما
.)0690/00/09

برای فهم دقی تر بیانات مقام معظم رهبری مضامین سایماندهنده در شا ذی میآید:

شکل  .2رئوس اصلی موضوع رسانه در بیانات مقام معظم رهبری

بنابراین همانطور که مااهده میشود ،در بیانات مقالام معظالم رهبالری باله چیتالتی ،کالارکرد و
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ووایف ،اهدا  ،الاامات ،ویژگیهای مطلوس ،سمتوسو و جهتدهی ،راهکار رسیدن به اهدا
و پیام اصلی رسانه اشاره و تأ کیداتی شده است .در تبیالین رسالانه تالرای بالا توجاله باله متالیر ررکالت
انقمس در رسیدن به تمدن نوین اسممی و اجاای رقیقی و ابااری آن ،توجه باله هالر یالک ای ایالن
اجاا ضروری است و فهم این منظومه در کنالار هالم ،راهگاالای رسالانه تالرای تمالدن نالوین اسالممی
یواهد بود.
چیستی رسانه
در رابطه با چیتتی رسانه و تأثیر آن در یندگی مقام معظم رهبری بیان میدارند:
امروی رسانهها در دنیا فار ،فرهن

 ،رفتار و دررقیقت هویت فرهنگی انتانها را القا میکنند

و تعیینکننده هتتند .رسانهها میتوانند در بهبود وضعیت یندگی انتان مؤثر باشند؛  ...و میتواننالد
انتانها را یوشبختتر کنند؛ متقابمً میتوانند وسیله برافرویتن جنال

هالای یانمالانسالوی باشالند؛

میتوانند عادات و آداس و رفتارهای مضر را در میان مردم رایج کنند (بیانات در دیدار مالدیران و
برنامهسایان رسانهای کاورهای مختلف.)0699/41/10 ،
كاركرد و وظایف
در رابطه با کارکردها و ووایف رسانه مقام معظم رهبری بیانات دقیقی دارند که نقااله راه هالر
رسانهای است .ناته مهم مدنظر قراردادن این بیانات اریشمند برای رسیدن به جایگاه رفیع انقالمس
اسممی و دستیابی به تمدن نوین اسممی است .اهمیت ایمق ،هویت ایمقی جامعه و محتالوای
رسانه ،ای ناات مهم مدنظر ایاان است و در این رابطه میفرمایند:
هویت رقیقی جامعه ،هویت ایمقی آنهاست؛ یعنی درواقع سایه اصلی بالرای یالک اجتمالاع،
شاکله ایمقی آن جامعه است و همهچیا بر محور آن شا مالیگیالرد .مالا بایالد باله ایالمق ییلالی
اهمیت بدهیم .صدا و سیما در یمینه پرورش و گتترش و ت هیم و تبیین فضیلتهای ایمقالی بایالد
برنامهریای کند؛ یای ای اهدا

صدا و سیما در همه برنامهها باید این باشد.

ایمقهای رفتاری افراد جامعه؛ مث انضباط اجتماعی ،وجدان کاری ،نظم و برنامهریای ،ادس
اجتماعی ،توجه به یانواده ،رعایت ر دیگالران ال اینااله دیگالران رقالی دارنالد و بایالد رال آنهالا
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رعایت شود ،یای ای یلقیالات و فضالای بتالیار مهالم اسالت ال کرامالت انتالان ،ارتالاس متالئولیت،
اعتمادبهن د ملی ،شجاعت شخصی و شجاعت ملی ،قناعت ال یای ای مهالمتالرین فضالای ایمقالی
برای یک کاور قناعت است ،و اگر امروی ما در بریی یمینهها دچار مصیبت هتتیم ،بهیاطر ایالن
است که این ایالمق رتالنه مهالم اسالممی را فرامالوش کالردهایالم ( ....بیانالات در دیالدار مالدیران و
برنامهسایان رسانهای کاورهای مختلف.)0699/41/10 ،
یای ای چیاهایی که انتان ای رسانه توقّع دارد این است که ای روادث گذشالته بالرای توضالیح
تهدیدهای آینده و روادثِ در شر

تاوین است اده کند و مردم را نتبت به آن ها رتّالاس نمایالد

(بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما.)0690/00/09 ،
اهداف
ای ناات مهم در دستیابی به ویژگیهای رسانه ترای تمدن نالوین اسالممی ،توجاله باله اهالدا
رسانه در بیانالات مقالام معظالم رهبالری اسالت .یاالی ای اهالدا

داناالگاهبالودن رسالانه اسالت .چنالین

هد گذاری برای رسانه متلماً اقتضائات یاص و گوناگونی را میطلبد که باید مالدنظر متالئولین
رسانهها قرار گیرد و هر یک با توجه جایگاه یویش با آن نتبتیابی کنند.
ایاان در رابطه با گرایشهای اصولی رسانه و پیام اصلی آن میفرمایند:
برداشت ما ای صدا و سیما این است .امام که فرمودند «داناگاه» ،در داناالگاه چیالای تالدرید
میشود؛ در این داناگاه چه چیای مییواهد تدرید باود؟ آنچه کاله در ایالن داناالگاه تالدرید
میشود ،عبارت ای پیامها ،پایهها ،م اهیم و درسهای اسمم ناس و اسالمم انقمبالی و اسالمم واقعالی
است .این ،آن چیای است که در صدا و سیما ایدهآل اسالت( .بیانالات در دیالدار متالئوالن صالدا و
سیما.)0608/49/40 ،
همچنین گرایشهای اصولی نظام در صدا و سیما را در چند محور اساسی ذی میبیننالد کاله
هر یک ای آنها مدنظر رسانه ترای تمدن نوین باید قرار گیرد:
 .0متدینساختن مردم:

رادیو و تلویایون ما باید گرایشهای اصولی نظام را با تمالام قالوّت و قالدرت و هنالرش ای آس
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دربیاورد و ارائه کند ... .رقیقتاً بایتتی م اهیم و معار

اسممی پخش و منعاد باالود .عالموهبالر

این ،صدا و سیما کوشش کند که مردم متدین باوند.
 .2ضدیت با سلطه استکباری در برنامهها:

یای دیگر ای این گرایشهای اصولی ،ضدیت با سلطههای استاباری است .امروی دیگر شاید
ناود مث ساب  ،ییلی «شرق و غرس» گ ت .شرق و غربی به این معنا و تقتیمبندی به ایالن شالا ،
ییلی معنا ندارد؛ اما ضدیت با دشمنان نظام جمهوری اسممی و مقابله با دیالالت ایالن ساللطههالایی
که هتتند ،باید در تمام برنامههای صدا و سیما محتوس باشد.
 .3توجه به تکریم شأن انسان:

در نظالام جمهالوری اسالممی ،تاالریم شالأن انتالان ال کاله یاالی ای ویژگالیهالای اسالمم اسالت ال
اریشدادن به انتان ،رشددادن انتان ،انتان را در کار شایتته یودش بهکارگرفتن و نیروهای او را
در یدمت اهدا

متعالی جوشاندن ،یای دیگر ای گرایشهالای اصالولی اسالت (بیانالات در دیالدار

متئوالن صدا و سیما.)0608/49/40 ،
هدف اصلی و مأموریتمحوری رسانه در بیان مقام معظم رهبری با تأکید بر سایتن یندگی
مردم براساس اسمم عبارت است ای:
هد

ما چیتت؟ ما مییواهیم چه بانیم؟

البته ممان است اهدا

فرعی وجود داشته باشد؛ اما هد

اصلی ما سایندگی مردم به شالی

است که اسمم و انقمس مییواهند؛ بهطور یمصه و کوتاه ،هد

این است .آن چیای که من به

عنوان یک متئول در جمهوری اسممی دانتتم ،این اسالت( .بیانالات در دیالدار مالدیران شالباه دوم
سیما.)0604/00/40 ،
آن اص اساسی در باس اداره رادیو و تلویایون این است .این هد ها روشن است :دینیشدن
مالالردم ،یا الی ای هالالد هاسالالت؛ ارتبالالاط متالالتحام مالالردم بالالا نظالالام و مبالالانی اصالاللی نظالالام ،یا الی ای
هد هاست؛ ر ر روریه و شالور انقمبالی در مالردم و دچارناالدن آنهالا باله یالأس و دلمردگالی و
سریوردگی ( . ...بیانات در دیدار مدیران شباه دوم سیما.)0604/00/40 ،
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هد های کمن ما در این یمینه چیتت؟
اول ،ارتقای معرفت دینى روش نبینانه .من روی عنوان «روش نبیناناله» تایاله مالیکالنم .معرفالت
دینی باید ارتقا و گتترش پیدا کند؛ اما یک معرفت روش نبینانه و آگاهانه.
دوم ،رفتار دینى مخلصانه .بای روی کلمه «مخلصانه» مالییالواهم تایاله کالنم .رفتارهالای دینالی
میتواند ریاکارانه و متصنعانه و واهرسایانه باشد ،میتواند مخلصانه باشد .ما باید مردم را به رفتار و
عم دینی ال یعنی عم صالح ال بااانیم و این عم  ،مخلصانه ای آنها صادر شود.
سوم ،ریاهدارکردن شنایت و باور به اریشها و بنیانهای فاری انقمس و نظام اسامی .صر
ایناه ما در یمینه انقمس و نظام ،چیاهایی را کلیاهای و شعاری تارار کنالیم ،کالافی نیتالت؛ بایالد
نتبت به این شعارها در مردم باور رقیقی به وجود بیاید؛ این ،کار رسانه ملی است.
چهارم ،مصونیتدادن به ذهن جامعه ای تأثیر مخالرس تهالاجم فرهنگالی و اریشالى دشالمن ،کاله
اشاره شد.
پنجم ،باور به کارآمدی نظام.
شام ،ایجاد همگرایى عمومی و فضای همااری و محبت و ورالدت در درون کاالور و میالان
مردم .باید روریه محبت ،وردت ،همگرایی و ارتباط و پیوند در میان مردم تقویت شود.
ه تم ،آگاهسایی نتبت به مقولههای رتاس مث علم .متأله علم در کاور ییلی مهالم اسالت.
با مطالعه دقی و همهجانبه ،انتان به چند سرفص معدود میرسد که یای ای آنها علم است.
ما برای آینده به علم ارتیا داریم .نهضت نرمافااری و تولید علم و اندیاه و فار کاله مطالر
شد ،باید جدی گرفته شود .یوشبختانه یمینهها کاممً آماده و استقبال هم ییلی یوس است .مردم
را نتبت به مقوله علم ،امنیت ،پرورش نخبگان ،اقتدار ملی ،کار و ابتاار گرهگاالا و پالیشبرنالده و
مقوالتی ای این قبی رتاس کنید (بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما.)0696/48/00 ،
ارتقای معرفت و ایمان دینی مردم
راجع به دین مردم ،صدا و سیما چه نقش و چه موضع و چه متئولیتی دارد؟ طبیعتاً ای ووالایف
صدا و سیما ،ارتقای معرفت دینی و ایمان دینی است .معرفت و ایمان با هم ت اوت دارد .هم ایمان
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مردم باید تقویت شود ،هم معرفت و شنایت آنها (بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما،
.)0696/48/00
ال امات
رجوع به بیانات مقام معظم رهبری در موضوعات گوناگون قطعاً چراه راهی است کاله طالال
را به سرمنال مقصود میرساند .در این رابطه معظمله بعد ای بیان اهالدا

و مأموریالتهالای رسالانه،

الاامات دستیابی به آن را که لاوماً ایتصاص به رسانه ملی ندارد ،بیان میدارند:
ما یک مأموریتِ محوری برای رسانه ملی قائ هتتیم ،که الااماتی دارد و این مأموریالت ملالی
اهدا

کمنی را هم با یودش همراه دارد .بهنظر ما آن مأموریتِ محوری عبارت است ای مدیریت

و هدایت فار ،فرهن

 ،روریه ،ایمق رفتاری جامعاله ،جهالتدهالی باله فاالر و فرهنال

آسی یدایی ای فار و فرهن

عمالومی،

و ایمق جامعه ،تاوی به پیاالرفت ال یعنالی روریالهدادن ال و یدودن

ارتاس عق ماندگی.
این مأموریت الااماتی دارد .رسانه ملی اگر بخواهد بهعنوان مهمترین اباار فرهنگی در کاور،
ای عهده این کار بربیاید ،باید این چیاها را در یودش تأمین کند :امالین نظالام باشالد ،مالورد اعتمالاد
مردم باشد ،بریوردار ای مایتهای رقابتی باشد .امروی رقبای ما ییادند؛ چه رقبالای منطقالهای ،چاله
رقبای بینالمللی( .بیانات در دیدار متئوالن سایمان صدا و سیما.)0696/48/00 ،
ویژگیهای رسانه مطلوب
با بررسی اهدا  ،مأموریتها ،چیتتی و الاامات باید ویژگیهای رسانه مطلوس را مورد مداقه
قرار دهیم .ناته محوری در این رابطه لاوم است اده ای اباار هنر برای رساندن م اهیم نالاس اسالممی
است که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است .ایسویی توجه به امر یبررسانی و یار کالردن
آن ای سلطه استابار و باالبردن قدرت تبیین مردم ای ناات اساسی است.
آنچه در مورد این رسانه مهم ،مطلوس و ایدهآل است ،عبارت ای این است که داناگاهی باشد
که در آن ،عالیترین و ییباترین م اهیم انقمس ،به شا هنرمندانه ارائه باود و جاذبه داشته باشد؛
نه ایناه فقط چیای را بگویند ،بدون ایناه فار جاذبه و تالأثیر آن باشالند .ای هنالر اسالت اده باالود و
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ررکتبخش باشد و تالیف مردم و قارهای مختلف را معلالوم کنالد (بیانالات در دیالدار متالئوالن
صدا و سیما.)0608/49/40 ،
امروی در سطح عالم ،یاالی ای مهالم تالرین اقالمم کالار سیاسالی کاله اقطالاس سیاسالی عالالم انجالام
میدهند ،همین یبردهی است.
واقعاً اگر بگوییم که امروی ن وذ و اقتالدار سیاسالی در دنیالا ،روی ساله پایاله اسالتوار اسالت :اول،
ثروت و اماانات پولی و مالی؛ دوم ،تواناییهای علمی و تانولوژیای؛ سالوم ،قطعالاً توانالاییهالای
یبری و سلطه یبری است .اگر امریاا همین ثالروت و پیاالرفت علمالی فعلالی را داشالته باشالد؛ امالا
ایتتگاههای یبری ای او گرفته باود ،ن وذش چقدر یواهد شد؟ یک سوم کم یواهد شالد؟ یقینالاً
بیاالالتر ای یالالک سالالوم در دنیالالا کالالم یواهالالد شالالد (بیانالالات در دیالالدار ائمالاله جمعالاله سراسالالر کاالالور،
.)0604/40/19
توصیه من به شما و همه کتانی که در کار سیاسی فعالیت میکنند ،این است که همت کنیالد،
تا مردم را دارای قدرت تحلی بار بیاورید .اگر این کار شد ،ییلی ای کارها باله یالودی یالود رال
شده است (بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کاور.)0604/40/19 ،
سمتوسو و جهتدهی
ای ناات کلید مورد تأکید مقام معظم رهبری توجه باله ارائاله پیالام مخاطال پتالند و تأثیرگالذار
است .یعنی جنبه اول تأکیدات متمرکا بر محتوا و اسممیبودن محتوا و سالایت ینالدگی مالردم بالر
اساس تعالیم اسمم است؛ اما جنبه دوم است اده ای اباار بهینه هنالری بالرای انتقالال مالؤثر ایالن م الاهیم
است.
شیوههای رایج تبلیغ ال شیوههای غیرمتتقیم ،اسالت اده بهیناله ای هنالر و روشهالای هنالری؛ همالان
کارهایی که امروی پیارفتهای ییادی هم داشته است ال باید تمامالاً در یالدمت اهالدا

انقالمس و

اسمم باشد (بیانات در دیدار مدیران مراکا سایمان صدا و سیما در استانها.)0604/01/40 ،
راهکار رسیدن به اهداف
جنبه دیگری ای بیانات ایاان توجهدادن به ابعاد مختلف وجودی انتالان و برناماله داشالتن بالرای
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همه این ابعاد ای طرق گوناگون است:
این طور نیتت که اگر ما مییواهیم مردم ،متلمان تربیالت باالوند ،راهالش ایالن اسالت کاله در
تلویایون دائماً برایشان قرآن بخوانیم ،یا ت تیر قرآن بگوییم ،یالا اراالام توضالیحالمتالائ را بیالان
کنیم؛ نخیر ،این کار راههایی دارد .انتان متلمان فقط آن نیتت که اراام اسالممی را بلالد اسالت؛
انتان متلمان ابعادی دارد؛ بینش او ،روشالنبینالی او ،نیالروی بالاطنی او ،نیالروی رورالی او ،نیالروی
جتمی او ،معلومات وسیع او ،ارتاس برتری او در میدانهای یندگی ،همه اینها عناصر دیی در
سایت انتان متلمانند .شما صد راه برای این مطال
یود بپیمایید ،تا به این هد

درنظر بگیرید؛ هرکدام ای راهها را به رتاس

برسید (بیانات در دیدار مدیران شباه دوم سیما.)0604/00/40 ،

راه پیروزی در جنگ رسانهای
با توجه به تمشهای گتترده استابار و بهرهبردن ای رسانه ،برای پیرویی در ایالن جنال
روندی طی شود که ای سایت پیام مطلوس آغای و تا رساندن به مخاط
بهنظر ما ،راه پیرویی در این جن

بایالد

ادامه مییابد:

این است که مجموعه و فهرستی ای پیالامهالای درسالت و ای

ناات و رقای واقعی را که مبتنیبر آرمانها و آریوهای ماست ،به ذهن مردم منتق کنیم.
پد ،اوّل باید این پیامها را شنایت؛ بعد که شنایته شد ،باید تولید شود .تولید کمم و تصویر
و فضا و محیطی که باود آن پیام را القا کرد ،یای ای مهمترین کارهایی است که امروی هنر تبلیالغ
و پیامرسانی به آن متّای است .اگر در تولید ،پایمان بلنگد یا بلغاد ،اشتباه یا کوتاهی بانیم ،رتمالاً
ضربه را یوردهایم .بعد ای آناه این پیامها تولید شد ،باید آنها را مالدیریّت کالرد؛ چالون هنگالامی
یک مجموعه کاالی مطلوس باله نتیجاله و باله سالرمنال رقیقالی و صالحیح یالود یواهالد رسالید کاله
مدیریّتی باالی سرش باشد :این پیام در کجا باید داده شود ،به چه اندایه باید داده شالود ،بالههنگالام
باشد ،با یبان مناس

باشد و تل ی اینها در قال های گوناگون قاب قبالول باشالد (بیانالات در دیالدار

متئوالن سایمان صدا و سیما.)0690/00/09 ،
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رسانه تراز تمدن نوین اسالمی

شکل  .3مدل مفهومی تصویر مطلوب رسانه تراز تمدن نوین اسالمی ازمنظر آیتاهلل خامنهای.

طب آنچه در مدل باال آمده است برداشت نویتنده براساس بررسی بیانات مقام معظم رهبری،
کدگذاریها صورت گرفته و رسیدن به مضامین اصلی عبارت است ای ایناه در تمدن اسممی علم
همراه با ایمق است ،بخش ابالاار و رقیقالی دارد کاله بخالش رقیقالی آن عبالارت اسالت ای سالبک
یندگی و ایسویی رسانه ،ووی ه تدرید اسمم ناس به مردم ،دینیشدن ینالدگی آنهالا و گتالترش
ایمق را دارد که هد

تمدن نوین اسممی نیا هتت .بنابراین رسانه ترای تمدن نوین اسالممی دو

بعد محتوایی و ابااری را پوشش میدهد و رسانهای جامع ،فراگیر ،بر پایه اعتقادات عمی اسممی،
توریدگرا ،عدالتمحور ،بریوردار ای اباار رویآمد ،در قال
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تربیت آراد مردم در اقصینقاط عالم و رساندن این پیام اثربخش و عمی را به آنها دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در بیان مقام معظم رهبری به تأسی ای امام یمینی (ره) ،رسانه داناگاه است .درس اصاللی ایالن
داناگاه اینظر ایاان اسمم و تربیت مردم براساس آمویههای ریالات بخالش آن اسالت؛ بنالابراین ای
ووایف اصلی رسانه ایمنظر ایاان تعلیم و تربیت اسممی مردم است .تعلیم و تربیتی که با یبان هنر
و جذاس برای اقاار مختلف مردم اسالت .ایسالویی تأکیالدات ایاالان مبنالیبالر آگالاهسالایی مالردم و
مخاطبان و باالبردن قدرت تحلی در آنها و مقابله با هجمه تبلیغاتی دشمن فراوان است .آنچاله در
تعبیر ایاان بهعنوان سبک یندگی اسممی آمده است ای اجاای هالد

اصاللی رسالانه یعنالی همالان

تربیت است .سبک یندگی شام شقوق مختلف و گتترده یندگی ای انضباط اجتماعی و وجالدان
کاری تا کرامت انتانی میشود .درنهایت ووی ه تمام این ووالایف بالهمنصاله وهالور و رفتالار دینالی
مخلصانه میرسد؛ چیای که تعالی جامعه اسممی و تحق آرمانهای اسمم در متن یندگی است.
ایسویی تمدن نوین اسممی درنظر مقام معظم رهبری بهعنوان قلهای است که انقمس اسالممی
نالالالالاگایر ای رسالالالالیدن بالالالاله آن در متالالالالیر تحقالالالال یمینالالالالههالالالالای وهالالالالور رضالالالالرت مهالالالالدی
(عج اهللتعالیفرجهالاریف) است.
تمدن نوین اسممی در نگاه ایاان یک فار جدید ،یک رالر

جدیالد ،یالک نگالاه جدیالد باله

متائ باالر و متالائ انتالانیت و عالم دردهالا انتالانیت اسالت کاله اقاالار مختلالف ،آن یبالان را
میفهمند.
عناصر اساسی برای ایجاد این تمدن تولید فار و پرورش انتان است .اباار این پرورش انتان با
ایمان رسانه است؛ رسانهای که با محتوای دینی توسط عالمان برجتته غنی شده است.
بهعبارتی تمدن را دارای بخش ابااری و بخش رقیقی میدانند .بخش ابالااری شالام اقتصالاد،
اقتدار نظامی ،علم و  ...است؛ اما بخش رقیقی شام متن یندگی یا همان سبک یندگی است کاله
محور اصلی هد

ای بهرهبرداری ای رسانه نیا بوده است.
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بنابراین تمدن نوین اسممی ییربنای محام اعتقادی ،ایمانی و رقیقی دارد که منبعالد ای مالتن
قرآن ،روایات و ارادید است .ووی ه اقاار مختلف ،علیالخصوص عالمالان دینالی اسالتخرا ایالن
محتوای غنی است.
رسانه ترای تمدن نوین اسالممی ،رسالانهای جالامع ،فراگیالر ،بالر پایاله اعتقالادات عمیال اسالممی،
توریدگرا ،عدالتمحور ،بریوردار ای اباار رویآمالد و در قالال

ارائاله هنرمنداناله م الاهیم اسالت و

ووی ه تربیت آراد مردم در اقصی نقاط عالم و رساندن این پیام اثربخش و عمی را به آنها دارد.
پیانهاد میشود:
 .9دورههای رسانه ترای تمدن اسممی بالرای مالدیران ارشالد رسالانههالا ایقبیال صالدا و سالیما و
یبرگااریهای دولتی برگاار شود و درسی در این رابطه در داناگاه صدا و سیما تدرید
شود .هد

ای این دوره اضافهشدن درس یا دورهای غیرکاربردی نیتت و ضرورتاً در این

دوره و درس باید به گامهای عملی برای تمدنسایی و نقشآفرینی رسانه دست یافت.
 .0همچنین در بخشهای تحقیقالاتی صداوسالیما راهکارهالای ر الر و افالاایش ضالری

ن الوذ

شباههای برونمریی صداوسیما بررسی و عملیاتی شود.
 .0تحق داناگاه عمومی بودن رسانه و صدا و سیما با پردایتن باله ایالن موضالوع و اسالت اده ای
شیوههای گوناگون آمویش و ارتباط با مخاط

و سایت برنامههای تعاملی.

 .9است اده بیش ای پیش ای اباار هنر و هنرمنالدان در القالای م الاهیم اسالمم نالاس بالا شالیوههالای
وریف هنری.
 .9قطعاً شر و بتط موضوع این پالژوهش نیالای باله بررسالی ای جنبالههالای گونالاگون آیالات و
روایات نیا دارد و پیانهاد میشود پژوهاگران در این رابطه همت بگمارند.

منابع
فارسی
قرآن کریم ،ترجمه مهدی الهی قمی ،تهران ،انتشارات پیراسته.
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آدمی ،ابرقویی ( ،)7831درآمدی بر دانشگاه تمدنساز اسالمی؛ بایستههاای نظاری ،مقدماه مممادباقر مرمشااد،
تهران انتشارات دفتر برنامهریزی و مطالعات فرهنگی.
ابنملدون ،عبدالرحمن ( ،)7811مقدمه؛ ترجمه مممدپروین گنابادی ،چاا

هشاتم ،تهاران انتشاارات علمای و

فرهنگی.
بابایی ،مممد ( ،)7869تمدن نوین اسالمی بر بستر رسانه تمدنی ،گذر از رسانههای دولتمماور ،فلالنامه علاو
مبری.
بریگز ،ایسا و پیتربرک ( ،)7867تاریخ اجتماعی رسانهها از گوتنبرگ تاا اینترنات ،ترجماه حسان نما دوسات،
تهران انتشارات همشهری.
تافلر ،آلوین ( ،)7811بهسوی تمدن جدید ،ترجمه مممدرضا جعفری ،تهران نشر سیمرغ.
تهرانیان ،مجید ( ،)7861بازاندیشی تمدن ،ارتباطات و ترور در دهکده جهاانی ،ترجماه داود آقاارفیعی و مرجاان
اردشیرزاده ،تهران انتشارات سیمای شرق.
جعفری ،مممدتقی ()7818ریال فرهنگ پیرو ،فرهنگ پیشرو ،جلد  ،9تهران انتشارات علمی و فرهنگی.
چپمن ،جین ( ،)7861درآمدی بر تاریخ تطبیقی رسانهها ،ترجمه داریوش دلآرا ،تهران نشر ساقی.
حسینی پاکدهی ،علیرضا ( ،)7818تکنولوژیهای ارتباطی و نظا های اجتماعی ،فللنامه رسانه.
مامنهای ،سیدعلی؛ بیانات؛ پایگاه اطالع رسانی دفتر مقا معظم رهبری ).)www.Khamenei.ir
رجایی ،فرهنگ ( ،)7816پدیده جهانی شدن ،وضعیت بشاری و تمادن اطالعااتی ،ترجماه عبدالمساین آ رناگ،
تهران انتشارات آگه.
رضائی ،فریدون؛ اکبری ،مرتضی ( ،)7869واکاوی شاملاه هاای تمادن ناوین اساالمی در اندیشاه مقاا معظام
رهبری(مدظله) ،فللنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ا ایرانی.703-31 ،)1(8 ،
روحی ،نبی اهلل ( ،)7866بررسی بنیانهای فکری تمادن اساالمی در اندیشاه مقاا معظام رهباری و ساید قطا،،
پایاننامه دکتری.
سپهری ،مممد ( ،)7831تمدن اسالمی در علر امویان ،تهران نورالثقلین.
سمسار ،حامد؛ سمسار ،مممدصادق؛ کریمی ،صدیقه ( ،)7861مدل سازی تمقق تمدن ناوین اساالمی باه کما
شبکهسازی اجتماعی ،دوفللنامه علمی ا پژوهی جامعهشناسی سیاسی جهان اسال .)1(8 ،
صبوری مسروشاهی ،حبی،؛ آ رگون ،نسرین ( ،)7861تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی (فیسباوک) بار هویات
اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی) ،نشریه مطالعات رسانهای ،فللنامه مطالعات رسانه
امت.
صمدی ،قنبرعلی ( ،)7869تمدن اسالمی؛ مفهو  ،ویژگیها و بایستهها ،همایش بینالمللی بازموانی تمدن اسالمی
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و جهان شهر معنوی با تأکید بر شهر مقدس مشهد.
عمید ،حسن ( ،)7836فرهنگ فارسی عمید ،جلد اول ،تهران انتشارات اشجع.
فیض کاشانی ،مممد؛ الوافی ،ممسن (7109ق) ،کتابخانه اما أمیرالمؤمنین علی(علیهالسال ) ،اصفهان چا

اول.

فوزی ،یمیی؛ صنمزاده ،مممودرضاا ( ،)7867تمادن اساالمی از دیادگاه اماا ممینای (ره)  ،فلالنامه علمای ا
پژوهشی تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی.)6(8 ،
کاستلز ،مانوئل ( ،)7830علر اطالعات اقتلاد ،جامعه و فرهنگ ،ترجمه احد علیقلیاان ،افشاین ماکبااز ،تهاران
انتشارات طرح نو.
کراجکی طرابلسی ،ابوالفتح؛ مممدبنعلیبنعثمان (7170ق) ،کنز الفوائد ،قم دار الذمائر.
لوکاس ،هنری ( ،)7831تاریخ تمدن ،جلد  ،7ترجمه عبدالمسین آ رنگ ،چا

ششم ،تهران سخن.

ممسنیان راد ،مهدی ( ،)7836ایران در چهار کهکشان ارتباطی از ابتدا تا امروز ،تهران انتشارات سروش.
ملطفوی ،حسن ( ،)7890التمقیق فی کلمات القرآن ،تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مطهری ،مرتضی ( ،)7861مجموعه آثار (جلد  ،)71تهران انتشارات صدرا.
م لوهان ،مارشال ( ،)7811برای درک رسانهها ،ترجمه سعید آ ری ،تهران مرکز تمقیقات ،مطالعاات و سانجش
برنامهای صدا و سیما.
نای ،جوزف اس ( ،)7831قدرت در علر اطالعات از واقعگرایی تا جهانیشدن ،ترجمه سعید میرترابی ،تهاران
انتشارات پژوهشکده راهبری.
نجفی ،موسی؛ سرافراز ،سمیه ( ،)7866بازنمایی نقاش رساانه در تمادنساازی پاس از انقاالب اساالمی ایاران،
پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی.
والیتی ،علیاکبر ( ،)7831پویایی فرهنگ و تمدن اسال و ایران ،جلد  ،7چا

سو  ،تهران وزارت امور مارجه.

ویل؛ آریل دورانت ( ،)7891تاریخ تمدن ،ترجمه اسماعیل دولتشاهی و علیاصغر بهرا بیگی ،تهاران انتشاارات
علمی و فرهنگی.
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The Desired Image of the Media at the Level of the
modern Islamic Civilization from the Perspective of
Ayatollah Khamenei
Alireza Zare Sari , Omid Voghoufi 
Abstract
The Supreme Leader has made various points over the years in various
statements on the keyword of the new Islamic civilization. The central point in these
statements is to show the course of the Islamic Revolution on the path of
civilization. The movement that started with the Islamic movement and continues
with the revival of the new Islamic civilization. On the other hand, one of the most
important tools of the current period that has played a key role in the establishment
or destruction of civilizations is the media. And it has an important role in the
growth of society and paving the way for the realization of a new Islamic
civilization. In this article, we seek to examine the characteristics of the media at the
level of the new Islamic civilization from the perspective of the Supreme Leader of
the Revolution. His statements are a beacon for thinkers in various fields to achieve
this important. The method used in this paper is content analysis. This article first
examines the concept of civilization and media. Some thinkers consider the
emergence of new technologies as the drivers of future civilization, in which the
media is highly correlated with technology. The new Islamic civilization is a
monotheistic civilization in which science is accompanied by morality and
materialism is accompanied by spirituality and religion. In this article, by examining
the statements of the Supreme Leader of the Revolution, it was concluded that the
media at the level of modern Islamic civilization, a comprehensive, comprehensive
media, based on deep Islamic beliefs, monotheistic, justice-oriented, with modern
tools, in the form of artistic presentation It is a concept and it has the task of
educating people in all parts of the world and conveying this effective and profound
message to them.
Keywords: New Islamic Civilization, Media, Ayatollah Khamenei, Future
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