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 مدارکرد عرصهتوضیح روی

جوّشناسی و مطالعات تخصصی اتمسفر و آب و هوا یک ضرورت اساسی برای زندگی بشر است. چرا که هر 

گذارد. های مختلف زندگی افراد و جامعه میها و روالتغییری در جوّ، تأثیرات باالجبار و ناگزیری روی برنامه

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ی طبیعت، ضروری است، جوّشناسی در حوزهجوّشناسی در حوزهطور که همان

سازی و مدیریت جوها و اتمسفرهای مختلف ها عامل اصلی عرصهاقتصادی، و ... نیز ضروری است. امروزه رسانه

سازی توسط آنها عرصهها و سازوکارهای استراتژیست باید نسبت به رسانه و نوجوان جامعه هستند. یک کودک

 مسلط باشد.

 اما موقعی که ابری .تابدوقتی آسمان صاف و بدون ابر است، نور آفتاب و مهتاب بدون مانع بر دشت و کوه می

آغازگر تغییرات آب و  ،شود. این حالتمحدود می هاشود، آسمان به اصطالح گرفته شده و تابش نور توسط ابرمی

کند؛ نزوالت ی مربوطه را متأثر میمحدودهی زندگی الشعاع است. این تغییر همهی تحتهوایی و جوی در منطقه

، زنجیر کنندها را روشن میکنپاکپوشند، برفکنند، لباس گرم مید. افراد از چتر استفاده مینریزآسمانی فرو می

دیگر به صورت زنجیروار رقم  ای از اقدامات و تغییرات مختلفبندند، و مجموعههای خودروها میچرخ به الستیک

گونه اعمال و رفتارها در چنان شرایطی این . چرا کهکه کسی تعجب کند یا اعتراضی صورت دهدخورد بدون اینمی

ن که ایحاصل ابرهایی بودند که در آسمان پدیدار شدند. به مجرد آن ی اینهاعی و معقول هستند. همهکامالً طبی

در واقع، با حضور مانعی به نام ابر، در محیطی  تواند به حالت قبل بازگردد.یز میبرطرف شوند، همه چ هم ابرها

 ای شکل گرفت که با لحظاتی قبل از آن تفاوت بسیار زیادی داشت.ثابت عرصه

ای گیرد. این عرصه را مجموعهسازی صورت میدر فضای فکری، فرهنگی، و در اعتقادات و باورها نیز عرصه

 کند.اهم میبه نام رسانه فر

طور که برف و باران حاصل تبخیر، تشکیل بلورهای آب در سطوح باالی جو بر اثر سرمای هوا، و سپس همان

های القاء مستقیم ها نیز اخبار و اطالعات و علم را تجمیع کرده و به حالتنزول به سوی زمین هستند، رسانه

یگر کنند یا به بیانی دهای مردم منتقل میورده و به ذهنرسانی، یا غیرمستقیم هنری و تحلیلی درآخبری و اطالع



 

 

 دهیهای متنوع و مختلف القاءشده توسط آنها دائماً در حال شکلها و پیامکنند. امروزه حجم انبوه رسانهنازل می

 و تغییر اتمسفرهای مختلف جامعه هستند.

یست است. یک استراتژیست باید ی یک استراتژرسانه یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی و استفاده

 باورها و برای تغییرای باشد تا امکان تحقق اهداف وجود داشته باشد؛ ساز حرفهشناس و سپس عرصهعرصه

 رفتارهای جدید توجیه منطقی و عرفی داشته باشند.باورها و سازی الزم است تا مردم عرصه هایرفتار

سازی و ایجاد ها، و ... سازوکارهایی هستند برای عرصهالگوسازی ها،سازیهویت ها،سازیها، آرمانسازیتاریخ

مختلف  با اقدامات ها در دنیای امروز. رسانهپیدا کنند شدهمشروعیتی عمومی و پذیرفتهالگوهایی فکری و رفتاری تا 

 های تمرکز رسانهنوجوان، نقطهدهند. استفاده از ظرفیت هنر، به ویژه برای مخاطب کودک و این کار را انجام می

 است. در این راستا

سازی بر اساس ترین الگوهای باور و رفتار، الگوهای برآمده از انبیاء هستند. عرصهبرای انسان مؤمن، مهم

گیری جامعه اسالمی و ایمانی است. دقیقاً دشمن با حمله به این های انبیاء ضرورت اساسی برای شکلگونهدیرین

شده از انبیاء و های تحریفای ـ هنری مخاطب کودک و نوجوان را مملو از روایت، فضای رسانهاستراتژی

سازی، و الگوسازی را مبتنی بر این منابع سازی، هویتسازی، آرمانهای برآمده از آنها کرده و تاریخپردازیداستان

ها شکل بگیرد، امکان تحقق جامعه ا و داستانهگونه روایتسازی بر اساس ایندهد. اگر عرصهشده انجام میتحریف

ی های حقیقهای اصیل و داستانروایتبه ایمانی منتفی است. یک کودک و نوجوان استراتژیست باید نسبت 

 ؛است سازی را بر اساس آنها رقم بزند. کارکرد این سازوکار، تثبیت فؤادهاشراف داشته باشد و عرص )ع(انبیاء

را  )ص(های مختلف انبیاء برای رسول اکرمدلیل بیان قصه متعال سوره هود، خداوند 120طور که در آیه همان

ها هجمه در مقابل مدار با واکسینه کردن کودکان و نوجوانانکرد عرصهروی ایجاد ثبات در فؤاد وی برشمرده است.

ها و قصص اصیل انبیاء و اولیاء الهی، در صدد ایجاد ی فکری و اعتقادی و بیان داستانکنندههای منحرفو طوفان

 ی پیش روی کودکان و نوجوانان استراتژیست است.زمینه برای تثبیت فؤاد در آینده


