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مقاله پژوهشی

شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام
دوم با رویکرد تصویرسازی آینده
محمدرضا عرب بافرانی  1و مهدی مهتدی
تاریخ دریافت6900/90/61 :

2

تاریخ پذیرش6900/66/61 :

چکیده:
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ،همزمان با دهه فجر سال  79از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و انتشار یافت.
به باور محققان ،یکی از ابزارهایی که این بیانیه توانسته اس .در جه .تحقق ختود بته کتار بب تدد استتااد از
رویکرد تصویرپردازی اس .در این رویکرد که یکتی از ابزارهتای نی تد پژوهتی است .ستهم کتارگزاران در
تحقق نی د بالا تلقی شد و از طریق تصویرسازی از این نی د تلاش متیشتود تصتویر ومتومی بتازی ران از
نی د را هم افزا کرد و به سم .افق واحد ره مون ک د و نتیجه نن حرک .جمعتی بتازی ران بته ستم .نن
افق واحد خواهد بود در این پژوهش تلاش شد اس .اولاً ویژگیهای رویکرد تصتویرپردازی در ایتن بیانیته
ش اسایی شد و ثانیاً تصاویر موجود در بیانیه استخراج شوند بته م ظتور تحقتق هتدل اول از روش تحلیت
مضمون استااد شد و پس از مصاحبه با خبرگان در خصوص تلقی ننها از تصویرپردازی در بیانیته گتام دوم،
این مصاحبهها جمعب دی شد و  34مضمون پایه از ننها استخراج شد اس .این مضامین ،تشتکی ده تد 43
مضمون سازمانده د بود و در نهای .از دل ننها  3مضمون فراگیر استخراج شد
در جه .تحقق هدل دوم پژوهش ،با برگزاری پ خبرگی ،گزار های ناظر به تصاویر در بیانیته استتخراج و
با یکدی ر تلایق شد و تصاویر مختلای که در بیانیه موجود بودند از این طریتق استتخراج شتدند در نهایت.
نیز با تلایق این تصاویر ،ابرتصویر نی د انقلاب اسلامی استخراج شد

واژگان اصلی:
بیانیه گام دوم ،تصویرسازی ،نی د پژوهی ،تصاویر موجود در بیانیه گام دوم
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مقدمه

به باور محققان ،یکی از مهمترین ووام اثرگذار بتر رفتتار انستانهتا ،ان تار

هتا 4و

تصتاویر هه تی

ننهاس .در واقع یکی از محرکهای اصلی رفتار انسانها ،تصاویری اس .که ننهتا از پدیتد هتا در
ههن خود دارند به وبارت دی ر انسانها بیش از نن که توسط دانستههای ختود تشتویق بته انجتام
کاری شوند تح .تاثیر تصویری که از متغیرهای مختلف مرتبط بتا نن رفتتار در ههتن ختود دارنتد
نسب .به رفتار خود تصمیمگیری میک د به همین دلی  ،تلاش بترای تاثیرگتذاری بتر ان تار هتای
هه ی مورد توجه محققان و همچ ین استراتژیس.ها قرار دارد
این موضوع در تاریخ تاکر اسلامی نیز از قدم .بالایی برخوردار اس .قصههتای قرننتی و پتیش از
نن قصههای سایر کتابهای نسمانی ،یکی از ه رم دانهترین تصتویرپردازیهتایی است .کته بترای
مدیری .رفتار انسانها به کار برد شد اند و اساساً دستهای از قصههای قرننی بتیش از نن کته نتاظر
به یک رخداد تاریخی باش د ناظر به خلق تصویر و ان ار هتای قدرتم تد در ههتن مخاطت

ختود

هست د تا از این طریق بر رفتار او تاثیر ب ذارند توصیف بهش .و جهت م نیتز از نمونتههتای تشتبیه
معقول به محسوس و تبدی واقعی .این مااهیم به تصاویری جذاب و قاب فهم میباشد در امتتداد
فره گ اسلامی میتوان مساله تصویرپردازی را در نی ه موضوع مهدوی .و ترسیم نی د جهتان پتس
از ظهور نیز مشاهد کرد
با این حال موضوع نی د پژوهی به مع ای متداول ولمی نن در ایران چ دان مورد توجه قرار ن رفتته
و طبعاً در حوز خلق تصاویر نی د نیز مطالعات بسیار اندکی انجام شتد است .ب تابراین در زمی ته
ش اخ .تصاویر موجود از نی د و نیز ووام تاثیرگذار بتر شتک گیری و گستترش ایتن تصتاویر و
استااد از نن در جه .ایجاد قتدرت داخلتی و بتینالمللتی و فعتال کتردن ظرفیت.هتای مختلتف
اجتماوی ،ه وز جای کار بسیاری وجود دارد
به نظر میرسد بیانیه گام دوم انقلاب را میتوان یکی از تصتویرپردازیهتای مهتم در طتول حیتات
انقلاب اسلامی برشمرد این بیانیه به دنبال نن اس .که تصویری از حرک .انقلتاب استلامی از زمتان
شروع نهض .و سپس پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حال ارائه داد و در امتداد نن ،تصتویر مستیر
پیش روی انقلاب تا تحقق نی د مطلوب نن ارائه گردد
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ها و جملاتی به کار برد شد اند که توانستهاند به شک ه رم دانهای ،واقعی.های مورد بحت

را بته

تصاویری قاب فهم برای وموم مخاطبان خود تبدی ک د تا از این طریق ،قتدرت نحتاد ومتومی را
برای تحقق نن ،به کار گرفته شود
این مقاله ،به دنبال بررسی ابعاد موضوع تصویرپردازی در بیانیه گام دوم میباشد و در این راستتا بته
دنبال پاسخ به دو سوال اساسی اس .اولا این تصویرپردازی از چه ویژگیهایی برختوردار است .و
ثانیاً چه تصاویری در این بیانیه ارائه شد اند
اهمی .این سوالات در نن اس .که کارکرد بیانیه گام دوم صرفاً ارائته یتک ستری تصتویر نبتود و
تصویرپردازی موجود با سایر محتوای بیانیه در هم ت ید شد اس .سوال نخس .پتژوهش از ایتن
جه .نیز حائز اهمی .اس .که ولیرغم توجه ولمی به موضتوع تصویرستازی ،لتیکن ه توز ایتن
موضوع نتوانسته اس .به رویکردی قدرتم د تبدی شد و یافتههای نکادمیک برای جهت.دهتی بته
سیاستمداران کافی نیست د ب ابر این احصاء تجارب وملتی موجتود در ایتن بیانیته متیتوانتد مولتد
رویکردهای قدرتم دانه برای توسعه تصویرپردازی باشد همچ ین فراهم شدن پاستخ ایتن ستوالات
می تواند زمی ه امتداد گاتمانی بیانیه را نیز فراهم نورد
ادبیات نظری پژوهش
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مطالعه متن بیانیه ،نشان میدهد در این بیانیه ضمن حاظ وفاداری به واقعی.های تاریخی ،وبتارت-

موضوع تصویرپردازی و مااهیم مرتبط به نن دارای سه خاست ا ولمی متااوت اما نسبتاً نزدیتک بته
یکدی ر در زبانش اسی ،جامعهش اسی و نی د پژوهی میباشد
در حوز ولوم جامعهش اسی ،ان ارة اجتماوی را میتوان بستری دانست .کته ومت و ادراک فترد را
در موقعیتی معین ممکن می ردان کاستوریادیس 4در سال  4799در بازخوانی انتقادی نثتار متارکس
به ان ارة اجتماوی پرداخ .او ان ار را به و وان م بع بالقوة خلاقی .و رهایی افراد و جوامتع متی-
داند و نن را چ ین توضیح میدهد« :توانایی دیدن یک چیز بهگونهای که نیست ».بته مع تای دی تر،
یع ی توانایی خیالپردازی او معتقد اس .که ان ار واقعی نتیجه این خیالپتردازی است .و در واقتع
ان ار اجتماوی جامعه همان ان ار واقعی نن جامعه اس( .اشتراوس)2002 ،2
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در این دیدگا سرمایه اصی جامعه مع اهایی اس .که به جهان و به خود میدهد ،این معتانی توستط
ووام واقعی تحمی نمیشوند ،بلکه بروکس این معانی هست د کته در جهتان ستاخته شتد توستط
جامعه ،به ووام ِ واقعی اهمی .و جای ا خاصشان را میده د (ک

)2002 ،4

در حوز زبانش اسی این ماهوم با نام استعار ش اخته میشود که ابزاری برای درک برخی از وجتو
پدید های ناش اخته و پدید های مختلف میباشد استعار با در نظر گترفتن مشتابه.هتای بتین دو
پدید یک ماهوم انتزاوی را به ماهومی ملمتوس و قابت فهتم تبتدی متیک تد (کلانستی)4797 ،2
استعار از گذشته دور ماهومی ش اخته شد در ادبیات بود اس .اما لیکتال 4و جانستون)4790( 3
با تلایق دو رویکرد فلسای و زبانش اسی ،ایتن نظریته را مطترر کردنتد کته استتعار از جای تاهی
تجربی برخوردار اس .و بدین صورت جای ا نن را از ادبیات و زبانش اسی به ههن انتقتال دادنتد
(زاهدی و دریکوند)4470 ،
با طرر موضوع استعار هتای شت اختی ،یکتی از مهمتترین کارکردهتای نن در ولتم متدیری .و در
توصیف سازمان اتااق افتاد اس .بوژ  )4772( 2در رویکرد استتعارهای بته فهتم ستازمان ،از سته
استعارة فراگیر موجود زند  ،ماشین و زبان نام متیبترد مورگتان )4779( 2بته استتعار هتای زبتان،
ماشین ،ارگانیزم ،مغز ،فره گ ،نظام سیاسی ،زندان رور ،جریان سیال و ابزار سلطه اشتار متیک تد
که از نظر او به شکلی پ هان در در فضای تاکر و ههن نظریه پردازان متدیریتی وجتود دارد بعتد از
نن هم استعار های مختلای برای قاب فهم کردن مااهیم ستازمانی توستعه داد شتد و همچ تان در
حال گسترش میباشد
در حوز نی د پژوهی نیز موضوع تصویرپردازی مورد توجه جدی بتود است .پولتاک )4794(9بته
و وان اولین پژوهش ر در این حوز  ،تصاویر نی د را به و وان پایه تغییرات اجتمتاوی برمتیشتمرد
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اقتصاد میشوند در مقاب  ،تصاویر م ای ،زوال فره گ را به بار می نورد او اوتقاد داش .تصتاویر
معطول به نی د  ،محرکهای اصلی تاریخ هست د که بشر را به قلمرویی دی تر هتدای .میک تد از
نظر او تصاویر نی د و چشماندازهای الهام بخش ،مقدم بر کامیابی جمعتی است .و چشتماندازهای
بزرگ ،مقدمهای بر موفقی.های بزرگ هست د از نظر او در تمامی تمتدنهای بتزرگ تتاریخ ،ابتتدا
رهبران پ دارة محکمی از نی د نشان میدادند ،جوامع ایتن پ تدار را میپذیرفت تد و از نن حمایت.
میکردند و با همکاری ،نن پ دار را تحقق میبخشیدند او در نوشتههای خود صراحتاً ایتن ایتد را
مطرر کرد که تا زمانی که تصویر جامعه از نی د مثب .و رو به رشد است ،.فره تگ جامعته رو بته
رشد و شکوفایی اس .و وقتی این تصویر رو به زوال ب ذارد و سترزندگیاش را از دست .بدهتد،
فره گ بقا پیدا نمیک د و از دس .میرود او حتی پا را از این فراتر گذاشت .و همتین موضتوع را
دستمایه نقد تمدن غرب قرار داد چرا که معتقد بود انسان قرن بیستمی به صورت فعتال ،جامعته و
تمدن «بدون نی د ای» را دنبال میک د
(اسلاتر )29 :4499 ،البته این اید به شک مستتق در دنیتای اکتشتافات ولتم نیتز از جای تا قابت
توجهی برخوردار بود اس.؛ همان ونه که تافلر ( )4474به نق از انیشتتین ،تخیت و تصویرستازی
را مهمتر از دانش میداند بولدی گ ( )4722بر ارزش و اهمی .حیاتیای که تصویرسازی در ستطح
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او با مرور تاریخ تمدن بشری ،نتیجه گرف .تصویرهای مثب ،.م جر به شکوفایی فره گ و تمتدن و

ملی ،در فرای دهایی مان د ح تعارض و ایجاد صلح دارد ،تأکید میک د (تتافلر )20 :4492 ،معتقتد
بود ولاو بر نن که گذشته در بروز شرایط فعلی موثر اس .نی د نیز متیتوانتد از طریتق تصتاویری
که جامعه از نن در ههن جمعی خود دارد سب

شک گرفتن حال باشد زیر این تصتویرهای نی تد

به اقدامات مال در زمان حال جه .میده د زمانی که شهروندان توانتایی بته تصویرکشتیدن نقتش
اجتماوی خویش در نی د را داشته باش د نراء ،وقاید ،ارزشها و رفتارهایی کته چ تین تصتویری را
ساخته بر زمان حال تاثیر میگذارد و نن را غ ی میک د
(نلیجیکا )244 :2044 ،4تصاویر نی د را پدید های نامتجانسی میداند که هر یتک از اجتزای ننهتا
پتانسی وملی یا کارکرد ویژ ای را معرفی میک د ب تابراین فهتم تغییترات اجتمتاوی مستتلزم درک
تصاویر نی د و چ ون ی انتخاب این تصاویر توسط افراد اس.
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روبین )34 :2044( 4بر اهمی .درک تصاویر جوانان از نی د و است باط نن تصاویر تأکید میک تد از
نظر او تصاویر نی د به و وان ارزشهای درونی انتظارات ،مع ایی قوی برای جوانان در نماد شتدن
برای مواجه با فضای ممک ات نی د  ،درک ننها از اهدال و در انتخاب ابزار برای دستتیابی بته ایتن
اهدال ،به همرا دارد گزی ش مرتبط و سپس انتخاب ابزارهای ماید ،واقعی و م طقی کته بتا نن بته
هدل خود برس د ،در واقعی .در حال تغییر امروز ،ساد نیس.
کابلی و تاپیو )2049( 2بیان میک د که نی د  ،واقعی .اجتمتاوی ،رفتتار و تصتمیمات متا ،از طریتق
حلقههای بازخورد ،یکدی ر را تقوی .میک د این محققان معتقدند فهم تصاویر نی تد مربتوط بته
جوانان نه ت ها م جر به ش اخ .بهتر نی د های محتم مربوط به ننها میشود ،بلکه اطلاوتات قابت
توجهی در مورد ان یز های فعلی ،تصمیمات و انتخاب هایشان به دس .میدهد
پوروزت ( ،)4492پیچیدگی سیستمهای اجتماوی و حضور بازی ران مختتار در نن را متورد توجته
قرار داد و نتیجه گرفته اس .که به دلای فوق ،طراحی و ساخ .نی د مستلزم اتخاه راهبترد ویتژ -
ای اس .که بتواند این و اصر مختار را با خود همرا ک د تحقق این امر نیز مستتلزم تصتویرپردازی
از نی د اس .بدین صورت که با ایجاد بصیرتی دربار نی د  ،تصتویری حقیقتی از نی تد مطلتوب
ارائه ک د و بی شی طراحی شد از وضعی .مطلوب ترویج ک تد تتا چشتمانتدازی القتایی بته نی تد
تحمی شود
طاهری دم ه ،پوروزت و هوالاقارزاد ( )4473با اشار به ایتن ماهتوم کته نی تد بتی انتهتا است .و
برخلال گذشته میتوان در ساخ .نن مشارک .فعال داش .برای یک جامعه هوی.های ستهگانته-
ای شام هوی .موروثی (که تداویگر وزن زمان گذشته اس ).هوی .نقشها (که تداویگر فشتار
زمان حال اس ).و هوی .مقصد (که تداویگر چشماندازهای مشتترک متردم یتک جامعته است).
برمیشمارند به اوتقاد این محققان این هوی.ها که گا متضتاد نیتز بتود و در وتین حتال حتاوی
ارزشها هست د در شک دهی به تصاویر نی د به شدت موثر و با یکدی ر در تعامت متیباشت د ایتن
محققان ،معتقدند وقتی که جامعه بتواند نی د را به طور م اسبی در راستتای اهتدال مشتترک ختود
مهار ک د ،را های بسیاری برای خروج از مخمصهها و بحرانهتای اجتمتاوی مان تد بحتران هویت.
فراهم میشود .فرضیههای اضافی را میتتوان م ستوک کترد ،ارزشهتا را متیتتوان بتازبی ی کترد و
- Rubin

1

- Kaboli & Tapio

2
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سردار ( ،)4472ای ونه بیان داشته اس .که نی د به استث ای تصاویری که متا از نن در ههتن ختود
داریم ،در زمان حال وجود ندارد اما کاملا واقعی است .ب تابراین بتا وجتود تمتام وتدم قطعیتهتا و
نامعلومیهای نی د  ،حتی در زندگی شخصی خود ،نیاز داریتم در زمتان حتال کارهتای مشخصتی
انجام دهیم تا پیامدهای مشخصی را تضمین ک یم و این به تصاویر ما از نی د ها برمیگردد
روش تحقیق
از ننجاکه نوع مسئله و هدفی که تحقیق به دنبال نن اس ،.اکتشتافی است .لتذا استتراتژی تحقیتق،
استراتژی تحقیق کیای خواهد بود چراکه اساساً استراتژی تحقیتق بایتد بتا مستئله و هتدل تحقیتق
سازگار باشد (سهیر )40 :4492 ،این تحقیق از دو فاز تشکی شد اس .فاز نخس .پتژوهش بته
ش اسایی رویکردهای تصویرسازی مورد استااد در بیانیته گتام دوم اختصتاص دارد و در فتاز دوم،
بر اساس خروجی فاز نخس ،.بیانیه گام دوم مورد بررسی قرار گرفتته و متواردی کته بته صتورت
صریح یا ضم ی به تصویرسازی از نی د اختصاص دارد ش اسایی و تحلی شد اس.
سوال مطرر در فاز نخس .پژوهش این اس .که در بیانیه گام دوم برای خلق تصویر نی تد از چته
رویکردهایی بهر گرفته شد اس .برای دستیابی به پاسخ این سوال با تعدادی از خبرگان مصتاحبه
شد و نظر ننها در پاسخ به سوال پژوهش پرسید شد اس .برای دستیابی به پاستخ ستوال مزبتور
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سیستمهای تجزیهگرا را میتوان در راستای تصاویر مشترک جمعی یکپارچه کرد

در این پژوهش از با هش .نار خبر گات و شد خبرگان حاضر در این مصاحبههتا افترادی بودنتد
که در یکی از زمی ههای تصویرسازی ،برنامهریزی راهبردی و نی د پژوهتی از دانتش و یتا تجتارب
م اسبی برخوردار بود و با م ظومه فکری مقام معظم رهبری نیز نش ا باشت د از ایتن افتراد پرستید
شد که صرل نظر از تصویری که در این بیانیه از انقلاب ارائه میشود چه رویکردهایی بترای خلتق
این تصویر مورد استااد قرار گرفته اس.
برای تحلی این داد ها از روش تحلی مضمون استااد شد تا از محتدودی.های ن تا دستت اهی
رایج درروش داد ب یاد پرهیز شود روشهای مختلای برای شت اخ .مضتامین وجتود دارد کته در
این تحقیق از مدلی که نتراید و استیرلی گ )2004( 4برای تحلی مضمون ارائه کرد اند استااد شتد
اس .این مدل شام سه مرحله کلی میباشد که به ترتی

شام تجزیته متتن2؛ اکتشتال متتن4؛ و
1 Attride-Stirling
- The reduction or breakdown of the text

2
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یکپارچهسازی اکتشافات 2میباشد در هریک از این مراح سطح انتزاوتی بیشتتری جهت .تحلیت
بهت اس

مراح موردنیاز اس .برای ایتن م ظتور ابتتدا مضتامین پایته گردنوریشتد و برحست

شباه .موضووی باهم در قال
سازمان ده د برحس

مضتامین ستازمان ده تد  ،طبقهب تدی میشتوند ستپس مضتامین

مضامین پایهای که در برگرفتهاند موردبررسی مجدد قرارگرفتته و بتا کمتک

یکدی ر ،مضمونی در سطح بالاتر را ایجاد میک د که همان مضمون فراگیر نام دارد
به م ظور اوتبارس جی نتایج ،محققان در طی فرای تد جمتعنوری و تحلیت داد مستتمراً نستب .بته
خودبازبی ی نتایج و یافتهها اقدام کرد اند همچ ین قابلی .انتقال و قابلی .تایید نیز مورد توجه قترار
گرفتهاند بدین م ظور ،پس از ت ظیم و سازماندهی تمامی داد های جمتعنوری شتد  ،تمتامی متتون
خط به خط بررسی و به جملات و وباراتی تجزیه شدند که در واقع همان داد های اولیته یتا نشتانه
تلقی میشوند سپس همه وبارات و جملات استخراجشد به صورت پیوستته ،مقایسته و در قالت
جملات و وبارات مشابه گرو ب دی شد برای رسیدن به قابلی .تاییدپذیری نیز ،در طی جمتعنوری
و تحلی داد در طول تحقیق ،بررسی داد های خام ،تاسیرها و پیش هادها و یافتهها انجتام پتذیرف.
همچ ین داد های خام و کلیهی یادداش.ها ،اس اد و مدارک ضبط شد برای بازبی یهتای بعتدی در
صورت لزوم ن هداری شد اس .همچ ین نتایج استتخراج شتد  ،بتا بیانیته تطبیتق داد شتد و از
انطباق نن با متن و رور بیانیه اطمی ان حاص شد
در پایان فاز نخس .پژوهش با استااد از رویکرد سودا ،خرد روای.های هی هر یتک از مضتامین،
جمعب دی شد و ماحص کار به صورت استقراء روایتتی تتدوین شتد تتا کتارکرد و قابلیت .فهتم
بیشتری پیدا ک د
در فاز دوم پژوهش این سوال مطرر شد که صرل نظر از رویکردهای مورد استااد در بیانیته گتام
دو برای تصویرسازی از انقلاب ،گذشته ،حال و نی د انقلتاب و همچ تین محتیط ومت نن در ایتن
بیانیه به چه شک تصویر شد و این تصاویر در ک ار یکدی ر چه ابرتصتویری را شتک متیده تد
داد های مورد استااد در این پژوهش متن بیانیه گام دوم میباشد البته از ننجا که متن این بیانیته در
انطباق کام با م ظومه فکری مقام معظم رهبری میباشد به محققان توصیه میشود برای ادامته ایتن
تحقیق ،به بررسی نقش زمان در مسیر انقلاب اسلامی از م ظر مقام معظتم رهبتری پرداخهتته و ایتن
- The exploration of the text

1

- The integration of the exploration

2
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امتداد گاتمانی بخش د با این وجود قلمرو پژوهش حاضر ،صرفاً متن بیانیه گام دوم بود اس.
برای پاسخ ویی به این سوال ،از تک یک گات وی گروهی متمرکز 4استااد شد اس .ایتن تک یتک
یکی از روشهای کلیدی اکتشال کیای در ولوم اجتماوی به شمار میروند و به م ظور دستیابی بته
اهدال گوناگون در حوز های پژوهشی متعدد مورد استااد قرار میگیرند ب ابراین ،بسته به اهتدال
مورد نظر به صورتهای مختلف تعریف میشوند طبق تعریف مرسوم ،گات وی گروهتی متمرکتز
یا گرو کانونی شیو ای برای جمع نوری داد های کیای اس .کته افتراد را در یتک بحت

گروهتی

غیررسمی پیرامون موضووی خاص یا مجمووهای از موضووات وارد میک د تعامت بتین اوضتای
گرو  ،ویژگی کلیدی و مهم این شیو تحقیقی اس .که براستاس نن گرو هتای کتانونی از مصتاحبه
گروهی که تعاملی بین مصتاحبهگر و مصتاحبه شتوند است ،.متمتایز میشتوند در ایتن موقعیت.
گروهی افراد با پویایی و انرژی به دیدگا های دی ر واک ش نشان میده د ،به طوری که طترر ت هتا
یک پیش هاد یا موضوع میتواند زنجیر ای از پاسخها و واک شها را از سوی حاضران ایجاد ک د.
بدین م ظور ،متن بیانیه مرور شد و وبارات و جملاتی که مت اس

با یکی از رویکردهای ش استایی

شد در فاز نخس .پژوهش ،دربردارند پیامی در خصوص نی د متیباشتد ش استایی شتد انتد از
داد های جمعنوری شد شبکهای از مضامین استخراج شد و به کمک نترمافتزار مای تد مپتر 2ایتن
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ماهوم را با استااد از متن بیانیه گام دوم و همچ ین ستایر بیانتات ایشتان استتخراج نمتود و نن را

مضامین به صورت نقشههای شبکه تارنما ،ترسیم گردید و مضامین برجسته هر یک از این ستطور
همرا با روابط میان ننها نشان داد شد اند
نتایج و یافتهها
بعد از جمعب دی نتایج مصاحبههای انجامشد  ،جمعاً  34مضمون پایته در خصتوص ویژگتیهتای
تصویرپردازی در بیانیه گام دوم استتخراج شتد ایتن مضتامین بتا یکتدی ر ترکیت

و  43مضتمون

سازمانده د از ننها استخراج گردید اس.
جدول  )1مضامین پایه و استخراج مضامین سازماندهنده از آن

کد

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

- Focus Group

1

- Mind mapper

2
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1

ودم استااد از کلیشه های رسمی

2

روای .صمیمانه

3

تسری دایر مخاطبان به وموم جامعه

4

رویکردهای مختلف تصویرسازی

5

ودم ناسازگاری درونی در متن بیانیه

6

استااد از تصویرسازی مستقیم

7

ودم افراط در تصویرسازی مسقیم

8

تصویرسازی در قال

9

تصویرسازی از نی د در قال

11

بیان استمراری برای توجته دادن بته تصتاویر نی تد

م اجات و دوا
بیان نی د مطلوب

ساختار ساد

استتتتتااد از ابزارهتتتتای
مختلف در تصویرپردازی

متکام در امتداد وضعی .فعلی
11

ترسیم نی د در قال

12

تصویرسازی از نی د

13

تصویرسازی از دستاوردها

14

توجه به نقاط ضعف

15

تصویرسازی از گذشته (پیش از انقلاب)

16

تصویرسازی از انقلاب اسلامی

تصتتویرپردازی از تئتتوری

17

تصویرپردازی از ماهوم جمهوری اسلامی

انقلاب

18

استااد از ویکسی الها در تصویرپردازی

19

ارائه دلال.های باورپذیر کردن بیانیه

21

توجه به دشم یها در ارائه تصویر مغشوش از کشور

21

شاال کردن تلاش دشم ان

22

تزریق امیدواری واقعبی انه

برختتورد هوشتتم دانه بتتا

23

تصویرپردازی متقن

دشم ان

24

ارائه مبانی تصویرپردازی

25

صداق .در بیانیه

بیان بایدها و نبایدها
تصویرسازی از گذشتته تتا
نی د مبت ی بر نقاط ضتعف
و و قوت

نی د پژوهانه بودن بیانیه

دشمن)
27

تصویرپردازی پویا

28

ارائه راهبردهای کلان و نقشه را

29

توجه به ابعاد مادی و مع وی

31

توجه به ابعاد فردی و اجتمای

31

تصویرپردازی از نی د جهانبی ی

32

تصویرپردازی از نی د جهان اسلام

33

تصویرپردازی از وضعی .نتی نظام بینالمل

34

انطبتتاق و توجتته بتته تصویرستتازیهای قبلتتی (س ت د اتقتتانپتتذیری و وقبتتهداری

تصویرسازی پویا

تصویرپردازی چ دوجهی

)4303
35

بیانیه

توجه به ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی در تصویر پایب دی بیانیه به احکتام و
ارزشهای اسلامی

نی د
36

اتصال تصویر نی د کشور به ظهور

37

استااد از ماهوم انتظار در تصویرپردازی

38

توجه به اید نلها و نرمانها

39

توجه به نقاط ضعف و مشکلات موجود

41

توجه به نقش مردم

41

توجه به کمرنگ شدن نقش حاکمیتها

42

میدان دادن به جوانان

43

باور ومیق به توحید و توک به هات الهی

مضامین سازمانده د فوق با یکدی ر ترکی

توجه به مهدوی.
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26

توجتته کتتم بتته دشتتم ان (ضتتعیف دانستتتن قتتدرت

تعادل بین نرمان و واقعی.
مردمتتتی بتتتودن نی تتتد
حاکمی.
توحیدی بودن گام دوم

و چهار مضمون فراگیر را به شرر جدول زیتر ایجتاد

کردند
جدول  )2مضامین سازماندهنده و استخراج مضامین فراگیر از آن

کد

مضمون سازماندهنده

مضمون فراگیر

4

ساختار ساد

نونوری و بدیع بودن در تصویرپردازی
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2

استتتتتتااد از ابزارهتتتتتای مختلتتتتتف در
تصویرپردازی

4

تصویرسازی پویا

3

تصویرپردازی چ دوجهی

2

تصویرسازی از گذشته تتا نی تد مبت تی بتر
نقاط ضعف و و قوت

برختتوردار از اتقتتان در درک از انقلتتاب بتته

2

تعادل بین نرمان و واقعی.

9

برخورد هوشم دانه با دشم ان

9

اتقانپذیری و وقبهداری بیانیه

7

تصویرپردازی از تئوری انقلاب

40

مردمی بودن نی د حاکمی.

برختتتوردار از اتقتتتان ولمتتتی مبت تتتی بتتتر

44

نی د پژوهانه بودن بیانیه

رویکردهای نی د پژوهانه

42

توحیدی بودن گام دوم

44

پایب دی بیانیه به احکام و ارزشهای اسلامی

43

توجه به مهدوی.

و وان مح رویارویی تت شهتا و فشتارهای
مختلف

برخوردار از پایههتای مستتحکم از نبشتخور
تعالیم اسلامی

در تبیین مضامین فوق ،روای .جمعب دی شد از مصاحبههای صورتگرفته به شرر زیر متیباشتد:
اساساً ماهی .بیانیه ،تصویرسازی از نی د و ترسیم نی د محتم و مطلوب انقلاب استلامی و تلتاش
برای م طبق نشان دادن این دو بر یکدی ر میباشد با توجه به ایتن واقعیت .کته خلتق چشتمانتداز
مطلوب برای پیشرف .یک سازمان ،نهاد و جامعه ت ها در صورتی موفقی.نمیز است .کته بته خلتق
تصویر هه ی شاال و روشن ،مطلوب ،ان یز بخش و در وین حال دست.یتافت ی م جتر شتود ایتن
بیانیه در تلاش برای ترسیم چ ین تصویری از نی تد کشتور و نظتام انقلتابی بتود و در ایتن راستتا
برخوردار از ویژگیهای زیر میباشد
الف) نوآوری و بدیع بودن در تصویرپردازی
 ساختار ساده :این متن که با روایتی صمیمی نوشته شد از ساختاری ساد برختوردار بتود
و کلیشهای و رسمی نیس .همین ویژگتی توانستته است .نن را از یتک ست د اداری بته
234

جوانان را به مخاط

نن بدل ساخته اس .این رویکرد ،به متن ایتن اجتار را داد است.

که بدون متهم شدن به ازهمگسیخت ی و ودم یکپتارچ ی ،بتوانتد رویکردهتای مختلتف
برای ترسیم نی د را در ک ار یکدی ر و در بخشهای مختلف خود جای دهد
 استفاده از ابزارهای مختلف در تصویرپردازی :ولیرغم نن که بخشی از بیانیه مستقیماً بته
تصویرپردازی مستقیم از گذشته و نی د اختصاص دارد امتا در ایتن زمی ته افتراط نشتد
اس .استااد از م اجات ،دوا و نرزو برای بیتان نرمتانهتا و تصتویریرپردازی از نن کته
ستتابقه نن را متتیتتتوان در صتتحیاه ستتجادیه جستتتجو کتترد یکتتی دی تتر از ابزارهتتای
تصویرپردازی در این بیانیه بود اس .در مواردی که ولیرغتم پیشترف .نستبی در ننهتا
ه وز اهدال و نرمانها به صورت مطلوب تحقق نیافتهاند و یا نن کته ولتیرغتم تحقتق
نسبی به دلایلی تصویر ننها در جامعه رضای.بخش نیس .یک رویکرد اوتدالی در پتیش
گرفته شد اس .و نه از ننچه که رک داد چشمپوشی شد و نه از فاصله نن بتا وضتعی.
مطلوب غال .شد اس .این موضووات در بیانیه بتا افعتال گذشتته و حتال استتمراری
ارائه شد اند که ضمن اشار به واقعی.های محققشد  ،لزوم توجه به امتداد ومق ننهتا را
به و وان بخشی از نی تد مطلتوب نظتام استلامی ،متورد توجته قترار متیدهتد برختی
تصویرپردازیها نیز در قال
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س دی ملی تبدی کرد و مت اس

با هدل تتدوین بیانیته ،ومتوم نحتاد جامعته و بتویژ

بایدها و نبایدهای کلی بیان شتد انتد کته متیتتوان ننهتا را

مانیاس .حکوم.داری نیز دانس .در مجمووه اتخاه رویکردهای مختلف فتوق باوت
شد اس .تا مخاط

با مرور این بیانیه ،احساسی در خصوص حاکمی .یک خوشبی تی

کاهب در ن ارش بیانیه پیدا نک د
 تصویرسازی پویا :تصویر ارائه شد از نی د  ،صرفاً یک تصتویر استتاتیک و ایستتا نیست.
بدین مع ا که تصویر ارائه شد  ،ت ها تصویری از یک نی تد مطلتوب در ستالهتای نتتی
نیس .بلکه با این پیشفرض که «نی د یافت ی نیس.؛ ساخت ی اس » .راهبرهتای کلتان و
نقشه را تحقق این نی د نیز ترسیم شد اند همچ ین تصتاویری از مستیر حرکت .پتیش
روی مل .ایران که همای ک نیز بدون نن که نیازم د تغییر در جه.گیریهتای راهبتردی و
حتی تاکتیکی در حال پیمودن ننهاس .ارائه شد است .ایتن تصتویرپردازی پویتا ،وملتاً
تحقق نی د مطلوب را به ختوبی باورپتذیر ستاخته و یکتی از اهتدال اصتلی بیانیته کته
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جه.دهی به حرک .وظیم جمعی جوانتان متیباشتد محقتق گردیتد است .همچ تین
توصیههایی نیز برای تحقق این مسیر مطرر نمود اند که تصتویری روشتی از ایتن مستیر
ارائه داد اس.
 تصویرپردازی چندوجهی :بطور معمول ،چشماندازهای کشورها ،تتکبعتدی هستت د امتا
این بیانیه توانسته اس .ابعاد مختلف زیس .موم انه جامعه ایرانتی را بته تصتویر بکشتد
این بیانیه از یک طرل به رفا و نسایش مادی مردم در تصویر مطلتوب انقلتاب استلامی
در گام دوم توجه دارد و از طرل دی ر به مولاههای زندگی سعادتمانه و حیتات مع توی
ننها پرداخته اس.؛ از یک سو به سبک زندگی فردی پرداخته اس .و از ستوی دی تر بته
ابعاد اجتماوی نن توجه کرد اس .در این بیانیه همچ ین قدرتم دانه بر حاظ جهانبی تی
حاکم بر انقلاب اسلامی و پایداری نن در نی د ستخن بته میتان نمتد است .جغرافیتای
تصویرسازی ،نیز در سه سطح جمهوری اسلامی ،کشورهای اسلامی و جامعته بتینالملت
صورت گرفته و در سطح بینالمل نیز گزار ای قوی و کلیتدی در خصتوص فروپاشتی
قدرتهای بینالمللی و دس .و پ جه نرم کردن ننها با اضمحلال ارائه شد اس .که متی-
تواند موضوع پژوهشهای نتی هم باشد
ب) برخوردار از اتقان در درک از انقلاب به عنوان محل رویارویی تنشها و فشارهای مختلف
 تصویرسازی از گذشته تا آینده مبتنی بر نقاط ضعف و و قوت :تصتویرپردازی در بیانیته
از گذشته نغاز شد و تاثیرات انقلاب اسلامی بر تغییر زندگی فتردی و اجتمتاوی جامعته
در مقایسه با پیش از انقلاب را تبیین کرد اس .ایتن تصتویرپردازی ستپس بتر شترایط
ک ونی کشور و دستاوردها و نقاط ضعف و قوت نن متمرکز شتد و تصتویر نی تد را در
امتداد م طقی این شرایط ترسیم کرد اس.
 برخورد هوشمندانه با دشمنان :این بیانیه در شرایطی ن اشته شد اس .که دشم ان کشتور،
با هجمه فراوان و ارائه اطلاوات کذب ،به دنبال ارائه تصویری درخشتان از دوران پهتوی
و تصویری نشاته از شرایط ک ونی کشور و به تبع نن ترسیم نی د ای به شتدت متایوس-
ک د از نن میباشد در این بیانیه ،با تصویرسازی م اس

از دشمن ،نقاب از چهتر ایتن

راهبرد دشمن برداشته شد و تلاش ننها برای تحریف واقعیتهتای انقلتاب استلامی تبیتین
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تصویر ارائه شد در بیانیه افزایش یابد ولاو بر این در بیانیته گتام دوم انقلتاب ،ولیترغم
اشار به تلاشهای دشمن برای مقاله با انقلتاب استلامی و نظتام انقلتابی برخاستته از نن،
سهم چ دانی از نقشه را ترسیم شد بترای مواجهته بتا دشتمن در نظتر گرفتته نشتد و
نن ونه که به نظر میرسد رهبر انقلاب اساستاً دشتمن را ضتعیفتتر از نن متیدان تد کته
مواجهه با نن برای پیشبرد انقلاب اسلامی موضووی .چ دانی داشته باشد
 اتقانپذیری و عقبهداری بیانیه :در بیانیه گام دوم به هماه ی و ارتباط تصویر ارائه شد بتا
تصویرسازیهای قبلی توجه شد و س د چشمانداز  4303را نیز همراستتا بتا ایتن بیانیته
معرفی کرد اس.
 تعادل بین آرمان و واقعیت :در این بیانیه ترکیبی متوازن از واقعبی ی و نرمانختواهی ارائته
شد اس .از یک سو مشکلات و چالشهای پیش روی کشور را به روشت ی درک کترد
و برای رفع ننها برنامه میدهد و از سوی دی ر تلاش برای ح مشکلات ،مانع غالت .از
نرمانهای والای انقلاب اسلامی و تصویر مطلوب ناشی از تحقق ننها نمیشود ضم اً ایتن
بیانیه مراق

اس .تا به اسم واقعبی ی درگیر یاس و م این ری نشود

پ) برخوردار از اتقان علمی مبتنی بر رویکردهای آیندهپژوهانه
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گردید اس .همچ ین قضاوتهای مبت ی بر داد های تاریخی و معتیر ارائه شتد تتا اتقتان

 مردمی بودن آینده حاکمیت :مطالعات نی د پژوهی ،اساساً نقش چ دانی برای حاکمیت.هتا
در دهههای نتی قائ نیست د و بیشتر بروز گونههای مختلای از حاکمیت .توزیتعشتد را
قاب تصور میدان د این بیانیه با مخاط
نی د مطلوب انقلاب اسلامی در قال

قرار دادن جوانان بته و توان کتارگزاران تحقتق
گام دوم ،پیشبی ی مزبور را بته متورد توجته قترار

داد و برای مواجهه با نن نسخهای بدیع فعال ،پیش یرانه و م طبق بتا وقبته قبلتی انقلتاب
اسلامی (که در نن هموار نقش مردم ،و صری کلیدی در پیشبرد نظتام و انقلتاب دانستته
شد اس ) .ارائه شد اس.
 آیندهپژوهانه بودن بیانیه :دید بانی نی د از طریق تشخیص سی الهتای ضتعیف صتورت
میپذیرد در بخشهای مختلف این بیانیه نیز از اینگونه سی الها استااد شتد است .و
از طریق توجه به ننها ،مخاط

را از شدنیبودن تصتویر ترستیم شتد نی تد  ،مطمتئن و

نسود خاطر میسازد
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ت) برخوردار از پایههای مستحکم از آبشخور تعالیم اسلامی
 توحیدی بودن گام دوم :باور ومیق به توحید و توک و امید به نصرت الهی در جایجتای
بیانیه خود را نشان میدهد و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به و وان شرط دستیابی بته
تصویر مطلوب ترسیمشد مطرر شد اس .این موضوع یکی از تمتایزات کلیتدی ایتن
تصویرگری با کلیشههای مرسوم در این خصوص میباشد
 پایبندی بیانیه به احکام و ارزشهای اسلامی :در تصویرسازی از نی تد  ،از حساستی .بته
ایدئولوژی حاکم بر نظامسازی غال .نشد اس .و صرفاً دستیابی به یک جامعه با ظتاهر
و تصویری زیبا اما بدون برخورداری از پشتوانه دی ی و فاقد مرزب دی با مشهورات زمانته
ناشی از هژمونی غرب ،از مطلوبی .برخوردار نیست .بلکته مهتم است .کته جمهتوری
اسلامی «چرا بماند و چ ونه بماند »
 توجه به مهدویت :این بیانیه انقلاب اسلامی را بخشی از فرنی تد نمتاد ستازی جهتان بترای
ظهور حضرت حج .تلقی کرد اس .و به نظر میرسد گام دوم نیتز بختش دی تری از
همین فرنی د تلقی شد اس .ضم اً در مشابه.ستازی بتا موضتوع انتظتار ،یتک کت ش
فعالانه برای تحقق گام دوم در این بیانیه پیشبی ی شتد است .و حتتی استتااد از کلمته
«گام» بیش از نن که بر نقطه رسیدن متمرکز باشد بر فرنی د ایصال به مطلوب تمرکتز دارد
و این ماهوم صحیح انتظار نیز میباشد چرا که در دست ا معرفتتی شتیعه نیتز ولتاو بتر
تصویرپردازی از دوران ظهور ،از انتظار به و وان یک استراتژی فعالانه برای زمی تهستازی
ظهور نام برد میشود با در نظتر گترفتن ایتن رویکترد و در فقتدان تئوریتک نستبی در
خصوص انتظار ،میتوان بیانیه گام دوم و تصویر ارائه شد را مانیایس .تحقق استتراتژی
انتظار نیز برشمرد
در فاز دوم پژوهش نیز  33گزار از متن بیانیه گام دوم که در انطباق با یکی از رویکردهای فوق بته
صورت صریح یا ضم ی ،تصویری از نی د ارائه داد بود استتخراج گردیتد بعتد از انجتام مراحت
تحلی مضمون ،شبکه مضامین اصلی تصویرساز در بیانیه گام دوم ش اسایی شتدند کته متی توان تد
ابرتصویر و تصاویر خرد بیانیه را شک ده د
این شبکه متشک اس .ها .تصویر اس .که وبارت د از :تصویر دشتمن ،تصتویر پهلتوی ،تصتویر
انقلاب اسلامی ،تصویر جمهوری اسلامی ،تصتویر دستتاوردهای گتام اول ،تصتویر نقتاط ضتعف و
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شکل  )1شبکه مضامین کلیدی در تصویرسازی از بیانیه گام دوم
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قوت در ابتدای گام دوم ،تصویر راهبردی و روش دستیابی به اهدال گام دوم

به وبارت دی ر می توان تصاویر بیانیه را بدین صورت شرر داد:
-4تصویر انقلاب اسلامی به و وان یک جریان کلان از گذشته تا بحال
-2تصویر مقایسه دو نظام (پهلوی ،جمهوری اسلامی)
-4تصویر گام اول طی شد
-3تصویر وضع موجود (نقاط ضعف و قوت ما ،وضعی .دشمن)
-2تصویر را پیش رو (راهبردهای گام دوم)
هر یک از تصاویر فوق ،به شرر هی تاصیلا بررسی می گردند در تصویر نخست ،.کلیت .ماهتوم
انقلاب در بیانیه گام دوم ،ک کاش شد و ابعاد و ویژگیهای نن ترسیم شتد انتد تتا بتازی ران نی تد
انقلاب با ومق ماهوم انقلاب نش ا شد و از چیستی نن نگاهی یاب د همان ونته کته در تصتویر زیتر
دید می شود از م ظر بیانیه ،انقلاب یک پدید نادر اس .که نثار و ویژگی های م حصتر بته فتردی
داشته اس .همچ ین گام اول انقلاب به و وان مسیر وی ی .یافته نن ،بررسی شد و نشان داد شتد
شعارها و نرمان های انقلاب سرشته با فطرت بشر و بدون تاریخ مصترل هستت د بیانیته گتام دوم،
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انقلاب را یک موجود زند و قدرتم د و خاص می داند که م جربه نغاز وصتر جدیتدی در تتاریخ
بشر شد و تا امروز نیز طی  30سال به شعارها و نرمان های خود پایب د بود اس .پس متی تتوان
در یک جمله انقلاب را در ن ا رهبر انقلاب «یک پدید زند  ،بتا اراد  ،م عطتف ،قدرتم تد ،مظلتوم
دانس .که شعارهای نن م طبق بر فطرت بشر بود و با وقوع نن ،وصر جدیدی از زندگی بشر نغتاز
شد اس».

دومین تصویر به شاالسازی و تبیین ماهومی جمهوری اسلامی یع ی نظتام برخاستته از انقلتاب
پرداخته که این تصویر نیز مشابه تصویر قب به م ظور شک دهتی بته اندیشتههتای بتازی ران نی تد
انقلاب ارائه شد اس .از م ظر بیانیه ،جمهوری اسلامی یک نظام انقلابی ،پایب د به اصتول ،حستاس
به مرزب دی ها و خطوط قرمز خود ،نیازم د وامدار مشرووی .ومیق و با طهارت اقتصتادی است.
این نظام کس

ثروت را تشویق می ک د ولی در وین حال نن را یک وسیله می داند در وتین حتال

مهم ترین نقطه تهدید برای نظام جمهوری اسلامی رواج فساد اقتصادی و اخلتاقی و سیاستی است.
که بیانیه از نن برحذر داشته اس.

282

با نظام جمهوری اسلامی و داشته های امروز ما مشخص گردد از م ظر بیانیه نظام پهلوی یک نظتام
وابسته ،کودتایی ،دس .نشاند  ،فاسد ،وق

افتاد  ،مستبد و سلط تی بود که بی وتدالتی گستترد در

نن موج می زد و در حوز های مختلف نیز م جر به وق

افتادگی کشور شد

مقالۀ پژوهشی :شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه /..محمدرضا عرب بافرانی و مهدی مهتدی

سومین تصویر به ترسیم ویژگیهای دوران طاغوت و حکوم .پهلوی اختصاص دارد تا تاتاوت نن

چهارمین تصویرویژگیهای دشم ان انقلاب اسلامی را پیش روی مخاطبان قرار داد است .متا بایتد
تصویر دقیقی از دشمن داشته باشیم تا بتوانیم راهبردهای واقع بی انه ای برای نی د اتختاه ک تیم بتر
این اساس ،از م ظر بیانیه ،دشمن از انقلاب و نظام ن ران اس ،.خود نیز به اج خود واقتف است،.
روشهای مختلای برای ضربه به نظام استااد می ک د و سیاس .گستترد تبلیغتاتی و رستانه ای نیتز
برای ضربه زدن به نظام به کار می گیرد ول .ناوه و قدرت و ثروت قرون اخیر دشمن نیتز ولتم و
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سوء استااد از پیشرف .های ولمی بود اس.

در پایان گام اول انقلاب و چه سال ی جمهوری اسلامی ،از چه مواردی می توان بته و توان نقتاط
مثب .در کارنامه انقلاب یاد کرد؟ بیانیه گام دوم به تاصی به این موضتوع پرداختته است .در یتک
جمله می توان گا .برخی از دستاوردهای کلیدی انقلاب را بدین شرر بیتان کترد :ثبتات و ام یت.
کشور ،حاظ تمامی .ارزی ،به میدان نوردن مردم و جوانان برای مدیری .کشور ،جهش در توستعه
ولم و ف اوری ،گسترش ودال( .در حد مقدور) ،گسترش مع وی .و اخلتاق ،ایجتاد زیرستاختهای
کشور در حوز های مختلف اوم از ومران ،حم و نق  ،نیرو ،ستلام ،.کشتاورزی و و توستعه
اقتصاد غیرناتی

گام دوم برشمرد اس .این تصویر اولاً به پتذیرش امکتانپتذیری خیتز متورد انتظتار در گتام دوم
انقلاب کمک میک د و ثانیاً ملاحظاتی را که باید در این گام مورد توجه قرار داد با ن اهی واقعب یانته
مورد توجه قرار داد اس .بر این اساس نقاط قوت نظام در نستانه گام دوم وبتارت است .از :یتک
کشور و مل .مستق و نزاد و مقتدر و پیشرفته ،دارای نیروی انسانی توانم د و م ابع غ ی و سرشتار
مادی و مع وی ،توسعه یافتته در پیشترف .ولتم و ف تاوری و گستترش ختدمات اجتمتاوی ،دارای
جمعی .جوان ،و دارای تاثیر اساسی در م طقه همچ ین تهدید ها و ضعف هتای نظتام وبارت تد از:
ویوب اقتصادی و نرسیدن به اهدال اقتصاد مقاومتی ،وق

بودن از قله های دانش جهان ،متدیری.

ضعیف در بخش اقتصادی

باورداش .و ایمان به م جی بشری .و برپاک د ودال ،.در میان جریانهای سیاسی ،باو
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در امتداد ارائه یک تصویر واقعی ششمین تصویر ،نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی را در نغتاز

میگتردد
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در نهای .هاتمین تصویر خلقشد نیز ضمن ارائه یک سری توصیه راهبتردی ،روش تحقتق بیانیته
گام دوم را ترسیم کرد اس .که در این تحقیق ،به و وان تصویر روشی نتامگتذاری شتد است .از
جملتته توصتتیه هتتای روش بیانیتته وبارت تتد از :روحیتته انقلتتابی ،وم ت جهتتادی ،بهتتر بتترداری از
دستاوردهای گذشته ،فعال کردن ظرفی .ها و م ابع طبیعتی و انستانی کشتور ،تمرکتز بتر جمعیت.
جوان ،امید صادق و ن ا خوش بی انه به نی د و توصیه های ها .گانه ولم و پتژوهش ،مع ویت.
و اخلاق ،اقتصاد ،ودال .و مبارز با فساد ،استقلال و نزادی ،وزت ملی و سبک زندگی

با ک ار هم قراردادن تصاویر مختلف ارائه شد در بیانیه می توان به یتک ابرروایت .یتا ابرتصتویر در
بیانیه گام دوم دس .یاف .که به شرر زیر اس:.
«انقلاب اسلامی یک موجود زند  ،با اراد  ،م عطف ،قدرتم د و در وین حتال مظلتوم ،و برخاستته از
فطرت بشر اس .که در امتداد حرک .تتاریخی انبیتا و ائمته شتک گرفتته و وصتر جدیتدی را در
م اسبات جهانی رقم زد و نرمان نهایی نن دستیابی به تمتدن استلامی و زمی ته ستازی بترای ظهتور
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اسلامی بود که یک نظام انقلابی ،پایب د به اصول و ارزشها ،حستاس بته خطتوط قرمتز بتا دشتمن و
نیازم د مشرووی .ومیق و همراهی گسترد مردم اس .که مهمترین پاش ه نشی نن گستترش فستاد
در ابعاد مختلف اس .که باید از نن برحذر بود
انقلاب اسلامی ،در سال  ،29این نظام را جای زین حکوم .وابسته ،کودتتایی ،فاستد ،وقت

افتتاد ،

سط تی و مستبد پهلوی نمود و طی  30سال اخیر (گام اول انقلاب) ولیرغم مشکلات و موانتع زیتاد
که از سوی دشمن رقم زد شد توانس .به دستاوردهای کلیدی دس .پیدا ک تد کته برختی از ننهتا
وبارت د از :ثبات و ام ی .کشور ،حاظ تمامی .ارزی ،به میدان نوردن مردم و جوانان برای متدیری.
کشور ،جهش در توسعه ولم و ف اوری ،گسترش وتدال( .در حتد مقتدور) ،گستترش مع ویت .و
اخلاق ،ایجاد زیرساختهای کشور در حوز های مختلف اوم از ومران ،حم و نق  ،نیرو ،ستلام،.
کشاورزی و و توسعه اقتصاد غیرناتی
امروز ،در نغاز گام دوم انقلاب ،با دشم ی مواجه هستیم که از گسترش انقلاب و قدرت یافتن نظتام
بیم اک اس ،.روشهای مختلف را برای ضربه زدن به نظتام استتااد متی ک تد و سیاست .گستترد
تبلیغاتی و رسانه ای را برای ضربه زدن به نظام به کار می گیترد متا نیتز نقتاط قتوت و ضتعای در
درون خود داریم که باید ننها را دقیق بش اسیم تا بتوانیم گام بعدی را محکتم و دقیتق بترداریم بتر
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حضرت حج .وج الله تعالی فرجه الشریف اس .محصول این موجود در ایران ،نظتام جمهتوری

این اساس نقاط قوت نظام در نستانه گام دوم وبارت اس .از :یک کشور و ملت .مستتق و نزاد و
مقتدر و پیشرفته ،دارای نیروی انسانی توانم د و م ابع غ ی و سرشار مادی و مع توی ،توستعه یافتته
در پیشرف .ولم و ف اوری و گستترش ختدمات اجتمتاوی ،دارای جمعیت .جتوان ،و دارای تتاثیر
اساسی در م طقه همچ ین تهدید ها و ضعف های نظام وبارت د از :ویوب اقتصتادی و نرستیدن بته
اهدال اقتصاد مقاومتی ،وق

بودن از قله های دانش جهان ،مدیری .ضعیف در بخش اقتصادی »

جمعبندی و نتیجهگیری
این پژوهش با ملاحظه اهمی .موضوع تصویرسازی ،تلاش نمود اس .تا در بیانیه گام دوم انقلتاب
اسلامی به دنبال اثار و نشانههای توجه به این رویکرد بود و این ج بته از بیانیته را نمایتان ستازد از
ثمرات توجه به این موضوع ،فراهم نوردن زمی ههای گسترد تر برای فهم و تبیین بیانیته و امتتداد نن
میباشد همچ ین از ننجا که موضوع تصویرپردازی ه وز جای توجهات نکادمیتک بیشتتری را دارد
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احصاء این تجربه میتواند در خلق و توسعه ابزارها و مهارتهای تصویرپردازی موثر باشد
در انجام این پژوهش ،ابتدا ادبیات نظری مرتبط در سه حوز تصویرپردازی (نی د پژوهتی) ،ان تار
(ولوم اجتماوی) و استعار (زبانش اسی) و همچ ین کاربرد مدیریتی استعار مورد توجته قترار داد
شد سپس روش تحقیق طراحیشد برای پیدا کردن پاسخ سوالات پتژوهش تشتریح شتد در ایتن
پژوهش دو سوال اساسی زیر مد نظر قرار داد شد اس.
-4بیانیه گام دوم از م ظر تصویرپردازی دارای چه ویزگیهایی اس.؟
-2در بیانیه گام دوم چه تصاویری به چشم میخورد؟
برای پاسخ به سوال اول از روش تحلی مضمون استتااد شتد بتا استتااد از ایتن روش و بعتد از
جمعب دی مصاحبه خبرگان ،جمعاً  34مضمون پایه ش اسایی شد که در قال

 43مضمون ستازمان-

ده د دستهب دی شدند این مضامین نیز در نهای 3 ،.مضتمون فراگیتر را تشتکی دادنتد مضتامین
فراگیر و مضامین سازمانده د هر کدام به شرر زیر میباش د
الف) نونوری و بتدیع بتودن در تصتویرپردازی :ستاختار ستاد  ،استتااد از ابزارهتای مختلتف در
تصویرپردازی ،تصویرسازی پویا ،تصویرپردازی چ دوجهی
ب) برخوردار از اتقان در درک از انقلاب به و وان مح رویارویی تت شهتا و فشتارهای مختلتف:
تصویرسازی از گذشته تا نی د مبت ی بر نقاط ضعف و و قتوت ،برختورد هوشتم دانه بتا دشتم ان،
اتقانپذیری و وقبهداری بیانیه،تعادل بین نرمان و واقعی.
پ) برخوردار از اتقان ولمی مبت ی بر رویکردهتای نی تد پژوهانته :مردمتی بتودن نی تد حاکمیت،.
نی د پژوهانه بودن بیانیه
ت) برخوردار از پایههای مستحکم از نبشخور تعالیم اسلامی :توحیدی بتودن گتام دوم ،پتایب تدی
بیانیه به احکام و ارزشهای اسلامی ،توجه به مهدوی.
گام بعدی استقراء روایی این مضامین بود که در متن تحقیق مورد اشار قرار داد شد اس.
برای پاسخ به سوال دوم پژوهش از گات وی گروهی استااد شد و در نهای .تصاویر زیتر از متتن
بیانیه استخراج شد:
-4تصویر انقلاب اسلامی به و وان یک جریان کلان از گذشته تا بحال
-2تصویر مقایسه دو نظام (پهلوی ،جمهوری اسلامی)
-4تصویر گام اول طی شد
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-2تصویر را پیش رو (راهبردهای گام دوم)
این تصاویر در ک ار یکدی ر ابر تصویر انقلاب اسلامی را شک دادند
بیانیه بمثابه یک «ک » م سوج از تصاویر مختلف ،یک روای .را در دل خود ارائه می دهتد روایتتی
که هرکس بیانیه را بخواند و با نن همرا و همدل گردد ناخودنگا به صورت یک تصتویر در ههتن
وی نقش می ب دد و مخاط

را مهیای حرک .به سم .نی د می نماید به دی ر سخن شاید بتتوان

مهمترین (یا یکی از مهمترین) کارکرد بیانیه را همین ساخ .تصویر در دل و ههن بتازی ران و هتم
جه .کردن نن ها برشمرد که م جر به حرک .به سم .یک هدل و هم افزا و هم را شتدن تتوان
کشور (بالاخص جوانان) خواهد شد
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