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چیستی جنگ روایتها و چگونگی کنش رسانهای مؤثر مبلغان
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محمـلسانی 

مقدمه

روحانیون و حوزه به صورت سنتی ،پیشتاز جنگ روایتها بوده و از ابزار آن همچون منط و
خطابه بهره کافی برده اند لذا از نظر اجتماعی این جایگاه برای آنان محفوظ است .ا ر به عقبتر
بر ردیم می بینیم در طول تاریخ همواره پیشوایان دینی که در دوران خود به کنشگری پرداختهاند،
روایتساز بودهاند .عصر جدید ،ویژ یهایی دارد که باید توأمان باا ایان ویژ یهاا از توانمنادی
ذشته نیز بهره برد .نمونه روایتسازی را در سیره امیرمؤمنان میتاوان مشااهده کارد کاه در
َ
ُ
سرزنش مردم بصره و کسانی که در جنگ جمل با ایشان مبارزه کردند ،فرمود «کن ُتم ُِجن َدِال َملرأ ِةِ
َو َِأت َب َ
اعِِال َب ِه َيملة؛ 2شما سپاه زنی و پیرو حیوان زبان بستهای بودید» .نموناه دیگار روایتساازی،
واقعه عاشوراست .نهضت حسینی دارای دو روایت اسات .یاک روایات زینبای و یاک روایات
یزیدی دارد و هر کدام از طرفین میخواهند روایت خودشاان را مسالط کنناد .مخاطاب زینی،
مکانسنجی و نحوه بهکار یری ادبیات و استخدام کلمات باعث شده اسات کاه اکناون روایات
زینبی در طول اعصار سرپا باشد و و روایت یزیدی به قهقرا برود .بنابراین جنگ روایتها ،دارای
عقبه است که نباید مورد غفلت قرار یرد .فرانسیس فوکویاما 3می وید اکنون میان تولیدکنناده و
مصر کننده هیچ واسطی نیست و مردم هر چیزی را که میشنوند و میبینند ،بااور میکنناد .از
نظر او در واقع کنترل کنند ی و نظارت نخبگان تا حدودی برداشته شاده و او هاراس دارد کاه در
 .1این نوشتار متن سخنرانی جناب محمد لسانی است که در بهمن  1400در جمع مبلغاان دفتار تبلیغاات اساالمی
ایراد شده است.
* مدرس سواد رسانهای .www.mlesani.ir
 .2نهج البالغه ،صبحی صالح ،ص .55
 .3فیلسو آمریکایی ،متخصص اقتصاد سیاسی.
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این آرایش جهانی حتی دموکراسی نیز تضعیف شود .جریان تولیدکنناده خبار کاذب ،میتواناد
پایههای دموکراسی غربی را نیز متزلزل کند .بنابراین جنگ روایتها فقط موجب به خطر افتاادن
فتمانهای دینی نمیشود؛ بلکه پایههای دموکراسی را نیز تخریب میکند .در واقاع اکناون دوره
پساحقیقت 1ایجاد شده است کاه باه واساطه آن فتمانهاای جعلای ،ساطحی ،لاذتطلب و
باور ریز میکوشند بر جامعه مسلط شوند.
 .1بازشناسی عصر جنگ روایتها

عصر جدید را میتوان بر اساس ویژ یها و فرصتهایی که ایجاد کرده است شناخت
 .1/1ویژگیهای عصر جدید

عصر جنگ روایت ها دارای چند ویژ ی است
 این عصر در واقع عصر "انسان رسانهها" است؛ عصری که انساانها محاور روایتساازیهستند و دیگر مثل ذشته پول و ایجاد شبکههای اطالعرساانی بازرگ الزم نیسات .رساانههای
خرد ( )micro mediaجای رسانه های بزرگ ( )macro mediaرا رفتهاند.
 همچنین این عصر فاقد دروازهبان خبری و اطالعاتی است .یکی از مفاهیم علم ارتباطات،یت کیپینک (دروازهبانی) است .برای مثال اخبار و اطالعات رسیده باه دفتار تحریریاه توساط
سردبیر بررسی ،و با صالحدید او در قالب تکنیکهای عملیات روانی و رسانهای فقط بعضی از
آنها از دروازه او رد می شود و برخی اطالعات در صالحدید او یا در قواره ی رسانه او نیست و او
اجازه عبور آن اطالعاات را نمای دهاد .در واقاع عصار رساانههای ذشاته ،عصار رساانههای
کنترلشده بود که از جنبه های منافع سیاسی و اقتصادی مالکان آنها ممیزی میشد .اه نویسنده
خودسانسوری میکرد و اه این کار توسط سردبیر انجاام میشاد .در عصار حاضار باا حاذ
دروازهبانی ،هر کسی میتواند دست به نگارش بزند .این مسئله همان ونه که یک فرصت است،
میتواند تهدیدی در حوزه تولید محتوای نامناسب نیز باشد.
 پساحقیقت بودن ،سومین ویژ ی این عصر است .در ذشته حقیقت توسط افرادی کاه باهمنابع اولیه دسترسی داشتند ،اعتبارسنجی میشاد؛ اماا در عصار "انساان رساانهها" برداشاتی و
روایتی هر چند ناقص و تحریف شده از حقیقت بیان میشود که تحت عنوان پسااحقیقت از آن
یاد میشود .این برداشت ،از حقیقت ،عبور و عدول میکند و آدمی را در یر شبهات و شایعات و
1. Post truth
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مسائلی میکند که در واقع زاویه نگاه یک فرد به اتفاقات و مسائل است .وقتی روایت ری فردی
توسعه پیدا میکند و رسانههای اجتماعی عمومیت یابد ،مسائل و مطالاب مطارح شاده از ایان
طری میتواند مورد خدشه قرار یرد .برای مثال یک سالبریتی باا پخاش فیلمای در رساانههای
اجتماعی ،فردی را به عنوان جانباز شیمیایی که  8سال در جبهههای جنگ حضور داشته است و
اکنون فرزندانش به سبب شیمیایی بودن پدر دچار نقص جسمانی شدهاند؛ به مردم معرفی کرد و
ریه و زاری کرد که امان از مسووالن که به جانبازان رسید ی نمی کنند .این در حالی اسات کاه
با بررسی مسئله ،پایههای این روایتگری مورد خدشه قرار رفت و مشخص شد فارد ماورد نظار
تنها چند روز در جبهههای جنگ حضور داشته و اصال شیمیایی نشاده اسات .همچناین نقاص
جسمی فرزندانش ناشی از ازدواج فامیلی اوست .بنابراین در عصر کنونی که عصار پسااحقیقت
است ،باید توجه داشت که عمومیت یافتن یک خبار مسااوی باا صاحت آن نیسات .متأسافانه
بسیاری از شایعات به راحتی در میان مردم جای خود را بااز میکنناد و در ذهان افاراد ماناد ار
میشوند.
 .1/2فرصتهای عصر جدید

عصر جدید در کنار ویژ یهای بیان شده ،فرصتهایی را نیز ایجاد کرده است.
 یکی از مهمترین فرصتهای آن ،فرصت دیجیتال است .پایش از دوره دیجیتاال ،پیاام باهمحمل خود چسبیده بود؛ یعنی کلمات یک کتاب بر کاغذ و محتوای تلویزیون ،بر ماوج ارساال
شده چسبیده بود .اصوات قابل جداسازی در آنالوگ نبود .این در حالی است که امروزه میتاوان
پیام را از محمل و بستر خود جدا کرد .برای مثال هنگاامی کاه پیاام روی پیامرساان فارد ارساال
میشود ،او میتواند آن را کپی کند و به جای دیگری انتقال دهد .در واقع توسعه ،قابلیت فضاای
دیجیتال است که میتوان از یک بستر به بستر دیگر و از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر انتقال داد و این
جدا کردن پیام از بستر خود ،موجب توسعه پیام شده است .یکی از ویژ یهای فرصت دیجتال،
تکثر منابع است .در ذشته افراد بسیار کمی سواد داشتند و تعداد تولیدکنند ان پیاام نیاز انادک
بود .منابع نیز بسیار کم بود و باید دستنویسی و سپس نسخه خوانی میشد ،اما اکناون توساعه
پیام ،یک فرصت است و باید از این فرصت استفاده کرد.
 دومین فرصت ایجاد شده در عصر جدید ،فرصت محتواست .روایت از درون فتمانهااتولید میشود .فتمان غرب را ،یک روایت و فتمان انقالبی ،یک روایت دارد؛ بنابراین مواجهه
در زمان جنگ روایتها ،مواجهه شناختی ،ادراکی و محتوایی است .روحانیت باه عناوان طبقاه
نخبگانی و فکری ،میتوانند در جبهه ح از پیشگامان جنگ روایت ها باشند.
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 .2ویژگی های کنشگری مؤثر در عصر جنگ روایتها

برای نیل به کنشکری مؤ ر در جنگ روایتها باید حائز ویژ یهایی باشیم و ساعی کنایم در
خودمان آنها را ایجاد و نهادینه کنیم که در اینجا بدان میپردازیم
 .2/1زیست مجازی

اولین ویژ ی کنشگری مؤ ر ،زیست مجازی است .زیست مجازی ،مختصااتی دارد؛ یعنای
همین ونه که آدمی در زیست واقعی با افراد مختلفی همچاون همساایه ،مغاازهدار و  ...تعامال
دارد ،در زیست مجازی نیز این تعامل روزانه بسیار مهم است .در زیست دیجیتال نیز باید چاک
کردن ،خواندن ،واکنش نشان دادن ،تأیید و رد ،نقد و اصالح کردن وجود داشته باشد تا فرد بتواند
بگوید این زیست مجازی شکل رفته است .زیست مجازی شامل تولید متنی ،تولید تصویری و
ویدیویی و تولید صوتی میشود و فرد باید در تمامی این عرصهها توانمند باشد؛ زیرا هر یاک از
آنها ابزار کار اوست .در واقع زیست مجاازی ،اولاین خصیصاه یاک کنشاگر ماؤ ر در جناگ
روایتهاست.
 .2/2ایجاد خط روایت

دومین مسئله مورد توجه ،ایجاد خط روایت است .وقتی اتفاقی می افتد باید نسبت خودمان
و جبهه فتمانی خودمان را با آن اتفاق را دریابیم .انتخاب زاویه و انتخاب ناوع نگااه باه رویاداد
داشته باشیم .یک رویداد از یک زاویه باعاث سرشکساتگی اماا از چنادین زاویاه دیگار باعاث
سربلندی و افتخار است .این هنر ما است که خط روایت را بسازیم .برای مثاال نشساتن رئایس
دولت سیزدهم به عنوان دولت انقالبی در روسیه پشت میز بزرگ و روبهروی پوتین ،میتواند چند
نوع خط روایت ایجاد کند .در یک نوع خط روایت ،میتواند سردی و تحویل نگارفتن ایشاان از
طر پوتین باشد؛ اما دقت در زوایای مختلف مسئله میتواند ویای زوایای دیگری از مسائله و
ایجاد یک خط روایت دیگر باشد .برای مثال این چینش ،یک چینش تاریخی بود؛ زیرا تاا کناون
در کرملین دو رهبر این ونه روبهروی هم قرار نگرفته بودند .تا پیش از این دیدار ،پاوتین همیشاه
در جایگاه باال مینشست و افراد دیگر حتی رؤسای جمهور را پاایین قارار مایداد .ایان چیانش
بیسابقه از روبهرویی دو رهبر آنچنان مورد توجه قرار می یرد که روزناماه نیویاورک تاایمز آن را
نمایش وحدت ضد آمریکا میخواند اما یک نفر عوام تحت تأ یر القائات دشمن می وید ببینید
که سر میز ناهار رئیس جمهور را تحویل رفتند! کسانی که الیه و نقد آناان اوش فلاک را کار
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کرده بود یک ماه بعد که رئیس جمهور فرانسه در سر همان میز در روبروی پوتین نشست ساکت
شدند و یادشان رفت که چه انتقادها که از کشور خود و هویت ملای نکردناد .بناابراین ایجااد و
تقویت خط روایت بسیار مهم است تا از اعتبار و هویت و جایگاه دین و میهن دفاع کرد.
 .2/3سرعت روایتسازی و روایتگزینی

سرعت روایتسازی و روایت زینی ،سومین ویژ ی این کنشگری اسات .هنگاام رخادادن
مسائل مهم در جامعه ،عطش بسیار باالیی برای مصر محتوا وجود دارد و باعث سرعت تولید
محتوا می شود .در چنین شرایطی اغلب افراد کمال را همچون اندیشمندان ،پژوهشگران و طبقه
نخبگان حوزه و دانشگاه هنگام پرداختن به یک مسئله و پدیاده ،معتقدناد بایاد هماه زوایاای آن
مسئله را مورد توجه و بررسی قرار داد؛ این در حالی است که در همان ساعات اولیه دهها روایت
مجعول و مخدوش از مسئله توسط ناآ اهان یا مغرضاان سااخته مای شاود .مادیران تلویزیاون
همیشه می ویند آنتن نمیتواند منتظر بماند و باالخره ا ر سکوت کنیم ویا قصاور و تقصایر را
پذیرفته ایم .حاال در عصر شبکه های اجتماعی این مسئله خیلی پررنگ تار اسات .بارای مثاال
هنگامی که اتفاقی در جامعه رخ میدهد ،ابتدا باید شبهات و سؤاالت مطرح شده در روههاایی
همچون ضد انقالب و منافقین که به سیاهنمایی در جامعه میپردازند ،مورد بررسی قارار یارد و
پاسخ داده شود .البته باید توجه داشت که رفتار تغییر محاسبه شناختی نشد؛ یعنی همیشه نبایاد
چشم به وش شبکهها و روههای معاند ماند و بر اساس آنها رفتار کرد؛ زیرا نسبت ما با ح و
حقیقت است نه آنان .باید به روشنگری و اف های انقالب اسالمی فکر کرد.
 .2/4قاب سازی برای ترسیم بهتر

ویژ ی چهارم کنشگری مؤ ر ،باه تصاویر کشایدن قابهاای ماناد ار اسات .اهال رساانه
ضربالمثل معروفی دارند که می وید «نگو ،نشان بده»؛ زیرا ارزش تصویر به اندازه هزار کلمه
است .بنابراین اهی باید به دنبال قابهای ماناد ار باود .بایاد قااب عازت را یافات و آن را باه
مخاطب نشان داد .برای مثال هنگامی که دالورمردان نیاروی دریاایی ساپاه مای خواساتند یاک
نفتکش دزدیده شده که از حمایت ناوهای آمریکایی هم برخوردار بود را به تصااحب خودشاان
دربیاورند ،عکسی از یک نظامی ایرانی منتشر شده بود که دستش را روی نردهها و یاک پاایش را
پشت پای دیگرش ذاشته بود؛ ویا دارد از تصویر مقابلش لذت میبرد .این تصویر باه عناوان
قاب عزتمندی نظامی ایرانی ،هنگامی کاه هلیکوپترهاا ،قای هاای تنادرو و شاناورهایش بارای
عملیات نظامی میروند ،در اذهان مخاطب ماند ار شد .در ایان حاد اه یاک قااب دیگار نیاز
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ماند ار شد؛ هنگامی که چهار یا پنج نفر از نظامیهای آمریکایی با نگرانی مشغول نظاره کاردن
قای های تندرو و شناورهای ایرانی بودند .این قاب ابهت پوشالی و ناتوانی نظامیان آمریکایی را به
تصویر کشید .این قابها اهی سیاسی و اهی اجتماعی هستند .رفتگری کاه جاارو را کنااری
ذاشته است و در وشه پیادهرو با خدای خود به راز و نیاز مشغول شده اسات ،قااب زیباایی از
معنویت و توجه به نماز اول وقت را در ذهن مخاطب ماند ار میکند که شااید باا هازاران ماتن
نتوان آن را برای مخاطب توصیف کرد.
 .2/5لیبل و برچسبسازی و برچسب زنی

استفاده صحیح و اخالقی از تولید لیبل و برچسب ،پنجمین ویژ ای مطارح در ایان مسائله
است .همان ونه که لباسها برچسب دارند ،یک روایت و فتمان نیاز برچساب دارد .مصاداق
تاریخی آن ،سخن امیرالمؤمنین در تولید لیبل و برچسب برای جبهه مقابل خودشاان اسات.
َ ُ
َ َ َّ َ َ ُ َ
اأمر َِن َك َثت َِطائ َف َ
ةِو َِم َرقتِأخ َریِِ
ِ
آن حضرت در خطبه سوم نهجالبالغه میفرماید «فلماِنهضتِِ ِب ِ
َ
َ َ َ
َوِ[ف َس َقِ]ِق َسطِآخ ُرونِ؛ 1هنگامی که قیام به امر خالفت کردم ،جمعی پیمان خاود را شکساتند و
روهی (به بهانههای واهی سر از اطاعتم پیچیدند و) از دین خدا بیرون پریدند و دسته دیگری راه
ظلم و طغیان را پیش رفتند و از اطاعت ح برتافتند» .آن حضرت با برچسب مارقین ،قاسطین،
ناکثین ،دستهبندی شفافی از مخالفین خود در حوزه جدال فتمانی آن زمان ارائه دادند .در عصر
حاضر نیز در رابطه کشور با کشورهای دوست و همسایه و کشورهای متخاصم ،روایتساازی و
برچسبزنیهایی میشود .در دهه  50و  ،60کشورها را با برچسب بلوک شرق و غرب تعریاف
میکردنااد .امااروز در فتمانهااای داخلاای رابطااه جمهااوری اسااالمی بااا نظااام جهااانی ،بایااد
برچسبهایی تولید شود تا به کمک آنها بتوان به فهم افراد کمک کرد و به وسیله آنها بتاوان باه
دستهبندیها شکل داد تا از خلط و درهمآمیختگی ح و باطال جلاو یری کارد .بارای مثاال در
جامعه یک جریان عدالتخواهی سالم و یک جریان عدالتخواهی بیمار داریم .با برچسبزنی
بایااد بتااوانیم میااان آنهااا تفکیااک قائاال شااد .مقااام معظاام رهبااری برچساابهایی ب ارای
عدالتخواهی ایجاد کردهاند که به وسایله آنهاا میتاوان جریاان حقیقای عادالتخواهی را از
جریان بیمار تشخیص داد .عقالنیت ،معنویت و اخالق از ویژ یهای عدالتخواهی حقیقای و
سالم است؛ زیرا عدالتخواهی که اخالق و عقالنیت نداشته باشد ،مصالح را نمیبیند.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه ،تصحیح صبحی صالح ،ص .49
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 .2/6اهمیت فکت

ویژ ی ششم کنشگری مؤ ر در جنگ روایتها ،توجه به اهمیت فکت اسات .فکات یعنای
حقیقت اما در رسانه معنی اطالعات مستند و عینی می دهد .فکت یعنی استناد آماری ،نقلقول،
تصویر و هر چیزی است که ارجاع پذیر باشد و بتواناد مخاطاب را مجااب کناد .در واقاع هار
استدالل باید فکت و ارجاع داشته باشد .در فضای مجازی سخن کسی پذیرفته میشود که برای
سخنش فکت داشته باشد .بعد از فتنه  88که مقام معظم رهبری آن را فتنه رساانهای خواناده
بودند ،ما نیز یک ویژهنامه رسانهای با عناوان آرایاش رساانهای منتشار کاردیم .در ایان ویژهناماه
مصاحبهای که با مدیر ارشد فارسی وان داشتم ،به چا رسید .برای انجاام مصااحبه ،مان نازد
حاج کمیل مستشار از مدیران ارشد شبکه رفتم و نکاتی را مطارح کاردم .ایشاان نیاز نظاراتش را
مطرح کرد .سپس بر های را به ایشان نشان دادم که ساعد محسانی مالاک ارشاد فارسای وان در
ایاالت متحده آمریکا فته بود به دنبال تغییر اجتماعی هستیم و میخواهیم ارزشهای جامعه را
تغییر دهیم و با تغییر ارزشها ،در حکومت و حکمرانی تأ یر بگذاریم .وقتی این فته های مالک
فارسی وان که به زبان انگلیسی چا شده بود را به مصاحبه شونده نشان دادم ،ایشان فهمید نمی
تواند طفره برود و بگوید برای دوستی دو ملت ایران و افغانستان و برای توسعه زبان فارسای ایان
شبکه را تأسیس کرده است!
 .2/7سبک خاص و بهره گیری از آنچه مخصوص خودتان است

ویژ ی دیگر این کنشگری ،ایجاد و تقویت سبک خاص نگارش ،رفتار و فتار شاما اسات.
این مسئله چرا مهم است؟ به خاطر اینکه باعث علقه و رابطه مخاطب با شما می شاود .بعضای
وقتها افرادی که در عرصه تبیین حضور دارند چنان قلم خشک یا زبان رسمی دارناد کاه ویاا
متن دیکته شده ای را روایت می کنند و اصال در درون جان و ذهن مخاطب ا ر نمی ذارد .زبان
خاص ،نشانه و عالمت یا سبک خاصی که همه را یاد شما بیاندازد مهم است .رافیستها آن را
استایل و سبک مینامند .برای مثال در نوع ارائه و اجرا می٬تاوان نشاانه خااص داشات؛ از نظار
محتوایی هم میتوان یک سنت خاص داشت؛ بنابراین ،سنتها مانند یک امضای کاری است و
رنگ و بوی شخصی میدهد .خیلی وقت ها به خاطر اینکه به ادای تکلیف فکار مای کنایم باه
" فتن" فکر می کنیم اما کمتر به "چگونه فتن" می اندیشیم و دقیقاا هماین مسائله باعاث عادم
جذب و فقدان جذابیت در کالم می شود .توجه به ظرایفی همچون داستانسازی بارای فتگاو،
چگونگی شروع و پایان آن مانند بیان یک حدیث یا شعر و  ...بسیار مهم و تأ یر ذار است.
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 .2/8استفاده از استعاره ،تمثیل و داستان

استفاده از استعاره ،تمثیل و داستان ،ویژ ی دیگر کنشگری مؤ ر در جنگ روایتهاسات .از
آنجا که اغلب بحثها در جنگ روایتها ،محتوایی و سیاسی و زد و خوردی است؛ باید ظرایفی
در آن مورد توجه قرار یرد .استفاده از مثالها و استعارههای مختلف یکی از این ظرایاف اسات.
ُ َ
برای مثال باید بیاموزیم چگونه مسئلهای ا ر ذار مانند داستان فضیل بن عیاض را در یک توییات
 140کارکتری یا پست تصویری یک دقیقهای اینستا رام ارائه دهیم تا بتواند دیگران را یاک دقیقاه
متوقف کند و به اندیشه وا دارد .در حوزههای رسانهای باید بتوانیم پیام را مازه دار کنایم .در واقاع
باید در حوزه رسانه ،پیامها را با استفاده از استعاره ،داستان و مثال مزهدار و طعمدار کرد تاا بتاوان
مطلب به بهترین نحو و ا ر ذار به مخاطب ارائه داد.
 .2/9ایجاد علقه و تولید مخاطب وفادار

ویژ ی نهم کنشگری مژ ر ،ایجاد علقه است .سر زدن باه برخای صافحات مجاازی و ااه
نوشتن نظری برای آنها یا ارائه شبانه یک الیو کوتاه مدت به صاورت مساتمر ،ناوعی از علقاه و
ارتباط با زیست مجازی را برای فرد ایجاد میکند .این علقهها اندک انادک باه مخاطاب وفاادار
میرسد .برای مثال هنگامی که روحالله زم در آمدنیوز اعالم کرد مخاطبانش ساعت  9شاب در
میدان آزادی تهران تجمع کنند ،به یکباره افراد زیادی در حد فاصل سااعت  9تاا  9 30در ایان
میدان جمع شدند .در واقع یک معاند ضد نظام ،با ایجاد علقه توانسته است کنش مجازی را باه
کنش واقعی تبدیل کند .بنابراین ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم و علقه مجازی ،پویشهاا
و کمپینهای مختلفی را ایجاد کنیم و آن را به عالم واقع بکشانیم.
 .2/10بیرون آمدن از ذهن خود و مخاطب شناسی

بیرون آمدن از ذهن خود ،ویژ ی دیگر کنشگری مؤ ر در روایت جنگهاست .بیرون آمدن از
ذهن خود ،یعنی از بیرون به مسئله نگاه کردن .وقتی آنقدر غرق در مسائله ای هساتیم نبایاد بار
اساس آن حس و حال موضعی بگیریم بعد ببینیم ویا اصاال کسای اصال مسائله بارایش مهام
نیست .ممکن است کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر اسالم چنان خشمی در ماا ایجااد کناد کاه
سریعا به یک راهپیمایی یا بیانیه ی انزجارآمیز برسیم .در حالیکه ا ر ا ر آن را بسنجیم مای بینایم
هر چند واکنش کوتاه مدت خوبی است اما نمی تواند وزن بگیرد و از مرزهای ملی فراتار بارود.
باید ببینیم چه حر و تولید رسانه ای می تواند در مخاطب ایرانی و حتی جهاانی یاک حرکات
ایجاد کند .در ارتباط با افراد ،یک مفهومی به نام «پ ُ
رسنا» وجاود دارد کاه باه معناای ذهنیات از
ِ
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مخاطب است؛ یعنی مخاطب ما کیست؟ باید او را شناسایی کنیم و تالش کنیم از زاویه نگاه او
پیام را تولید کنیم یا پیام را به ونهای تولید کنیم که ا ار او مخاالف ماسات ،عکسالعمال تناد و
خشنی نداشته باشد و یا با ما همراهی و یا سکوت کند.
در سال  9۷و یک سال پس از انتخابات ،حاد ه به کوه خوردن هواپیمای لرستان و سقوط آن
اتفاق افتاد .یک کاربر شبکه اجتماعی که به ظاهر مذهبی هم بود ،توییت زد که آن همه دروغ در
انتخابات فته شد و این حاد ه سیلیی بود که جریان سیاسی حاکم از امام رضاا خاورد! ایان
تحلیل بیانگر یر افتادن این فرد در تله هیجانات درونیاش بود .انتشار این مطلب موجب باروز
اختال و دو قطبی شدن جامعه شد .سقوط هواپیما را دستمایه یاک رقابات سیاسای دانساتن و
بدتر پای امام معصوم را وسط کشیدن ،یک خطای آشکار است؛ زیرا این فرد نتوانساته اسات از
ذهن خود خارج شود و محیط رسانه را شناسایی کند .بنابراین در بیان مطالب و جهت یریهاا،
باید مخاطب و واکنش او را شناسایی کنیم.
 .2/11مفصلبندی و صورتبندی توأمان پیام

توجه به مفصلبندی و صورتبندی پیام ،از دیگر ویژ یهای این کنشگری است .افرادی که
اساس کار و فعالیت شان محتوایی است؛ همیشه مفصلبندی استداللشان را بررسی میکنند تا
از درون پیام خود مطمئن باشند .این در حاالی اسات کاه نصاف وقتای کاه بارای درون مغاازه
محتوایی خود می ذارند برای ویترین محتوا نگذاشته اند .اهی صورتبندی آن اشاکال دارد و
مثال کلمات به خوبی به استخدام در نیامده اند .شما می بینید رهبر انقالب مدظلاه العاالی هار
صحبتی که دارند جدا از محتوای غنی حتما یکی دو تیتر در هر بخش در سخنانشان کد اذاری
کرده اند .یعنی به خبرنگار و روزنامه فردا فکر می کنند که او از میان این دریای مفااهیم بااالخره
نیاز دارد یک جمله صریح و جذاب صید کند پس ایشان در بخش های مختلف بیانات خود این
جا ذاری وهرهای کالم را قرار می دهند تا بشود ویترین محتوایی و رسانه ای ساخت.
 .2/12ترکیببندی فرمها و فرمتها

ترکیببندی فرمها و فرمتها ،ویژ ی دوازدهم کنشگری مؤ ر در جهااد تبیاین اسات .ارائاه
محتوا باید همراه با ترکیبی از فرمها و فرمتها باشد کاه بارای آن میتاوان از رافیاک ،ویادیو و
صوت در رسانههای مختلف استفاده کرد .خود من برای یک فایلم کامال کاه در کاناال آپاارات
منتشر می کنم ،آن را کات میزنم و یک برش یک دقیقه ای را می برم در اینستا رام و بعد چکیاده
را تنظیم می کنم که توییت کنم و یک متن ده خطی را در می آورم که در پیام رسان های ایرانای و
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خارجی برای روههای دوستان و فعاالن فرهنگی تنظیم کنم .پس می بینیاد باین فایلم و ماتن و
رافیک در سعی بین صفا و مروه هستیم تا توسعه مخاطب بدهیم و در هر پلتفرم و رسانه ای بناا
بر اقتضائاتی که دارد محتوایی آماده کنیم.
 .3نقش خاص و ویژگیهای متمایز مبلغان در جنگ روایتها
 .3/1فهم گفتمانی

فهم فتمانی از روایتها الزمه نقش آفرینی در این جنگ است .روحانیت با فهم جریاناات
داخلی و خارجی و فتمانهای ایدیولوژیکی که وجود دارد ،بیش از هر قشار دیگاری میدانادار
جنگ روایت ها است .باید این ویژ ی را قدر بدانید و در جدالهای روایای کاه در رساانه پایش
میآید ،فهم فتمانی خود را از دست ندهید و اسیر خرده اتفاقات و نگاه سطحی و خرد نشوید؛
بلکه آن تصویر کالن و فهم فتمانی را به دیگران نیز تزری کنید.
ُ
.3/2ایجاد هسته (کلونی) در فضای مجازی

همان ونه که امام جماعت با مأمومین ،یک هسته چناد نفاره انساانی را در مساجد تشاکیل
میدهند؛ در فضای مجازی نیز باید این هستهها شکل بگیرد .جنبش ری استارت آقای حسینی،
مجری شبکه پنج که به آمریکا فرار کرد ،یکی از این هستهها و کلونیهاست .او یک کلونی برای
خودش ساخته است و کسانی که این کلونی به نام ری استارت را دنباال میکنناد ،هار آنچاه او
می وید عمل میکنند؛ مانند آتش زدن مسجد! پس هسته های کنش رساانه ای و اجتمااعی در
هر دو جبهه وجود دارد .باید توجه داشت ا ر "انسان رسانهها" قوت پمپاژ پیام که همان فشار قوی
پخش است را نداشته باشند ،جایی در فضای رسانه و جنگ روایتها ندارد؛ زیرا قوت نشر پیاام
فقط به ساختار محتوایی درون آن بر نمی ردد بلکه به شبکه سازی خال پیام هم مارتبط اسات.
قوت پمپاژ محتوا ،به واسطههایی بر می ردد که حاضرند آن را به اشتراک بگذارند و بازنشر کنند.
اهی یک پیام که در یک شبکه اجتماعی مانند توییتر منتشر میشود ،توسط افراد بسیاری بازنشر
میشود .این بازنشر دوباره موجب قدرت رفتن پمپاژ پیام میشود .بنابراین وقتی پیامی در جبهه
ح منتشر میشود ،باید با بازنشر آن موجب قدرت رفتن پمپاژ آن پیام شویم.
.3/3گذر از خطابه به تخاطب

سومین نقش و ویژ ی که مبلغ دینی میتواند انجام دهد ،ذر از خطابه باه تخاطاب اسات.
باید از یکسویه و مونولوگ بودن در فضای مجازی عبور کرد .فضای حقیقی مختصات خااص

چیستی جنگ روایتها و چگونگی کنش رسانهای مؤثر مبلغان 287 

خود را دارد .فضای مجازی به تخاطب و فتگوی دو طرفه نیاز دارد .باید حر منتقد را شانید و
از خطابه به تخاطب و از مونولوگ به دیالوگ ذر کرد.
.3/4پایهگذاری ارتباطات مدرن بر ارتباطات سنتی و واقعی

پایه ارتباطات را باید بر ارتباطات سنتی و واقعی نهاد .شیفتگی به فضاای مجاازی ،موجاب
میشود بسیاری از افراد احساس کنند باید به همه داشتهها و ذشتهها پشت پا بزنند کاه اینطاور
نیست .ارتباطات مجازی بر روی ارتباطات سنتی قرار می یرد .بنابراین بایاد بتاوانیم بارای پیاام
خود ،پایه و شالودهای قوی درست کنیم .ارتباطات واقعی ،یعنی منبر آن روحانی محترم که بایاد
مسجد و پامنبریاش را داشته باشد و بتواند ارتباط مجازی را بر آن حمل و اضافه کند.
.3/5ائتالفسازی

یکی دیگر از مسائل مهم در تقویات نقشهاای تبلیغای مبلغاان دینای در جناگ روایتهاا
ائتال سازی است .اهمیت ائتال سازی از این روست که توان پیوند خوردن با دیگران ،منسجم
عمل کردن و جذب حداکثری را به نمایش می اذارد .ااهی ماداحها از ایان شایوه باه خاوبی
استفاده میکنند .برای مثال یک مداح به هیئت مداح دیگری میرود و با هم مداحی میکنناد یاا
مداحی به محلههای ضعیف شهر میرود و برای مردم برنامه اجرا میکند .در جناگ روایتهاا،
"انسان رسانهها"یی که برجسته میشوند ،اندک اندک خودشان یا پیروانشان در مقابله باا "انساان
رسانهها"ی دیگر در جبهه ح دچار فرسایش میشوند و کدورتها و سستها شکل می یرد.
بنابراین باید با سیاست ائتال سازی در رسانه زمینهساز تقویت جبهه ح شویم .فضای مجازی
و فنآوریهای جدید بر پایه فردیت و تقویت فردیت ذاشته شده است .برای مثال در آمریکا در
برخی خانهها به تعداد اعضای خانواده تلویزیون وجود دارد .تلویزیون مادر در آشپرخانه ،پدر در
اتاقش و بچهها در اتاقشان است .برای استفاده بهینه از این فضایی که بر پایاه فردیات بناا شاده
است ،باید برنامه داشت و نهاد مسجد و محافل تربیتی را جدی رفات .روحانیات میتواناد در
بین اقشار مختلف یار یری کند و شخصیتهای دیگر را در جهت آرمانهاای انقاالب باه خاط
کند.
الحمد لله رب العالمین

