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رسانه ها از د یرباز مورد  استفاد ه انسان ها بود ه اند . چه رسانه های سنتی از د ود  و آتش 
و نقاشی روی د یوار غارها و سخنرانی و ... چه رسانه های جمعی مانند  کتاب، روزنامه، 
مجله، راد یو و تلویزیون و د ر عصر حاضر رسانه های نوین د یجیتال. این رسانه ها چرا 
به وجود  آمد ه اند ؟ آیا جز برای حفظ میراث فرهنگی، افزایش د انش، آگاهی از اتفاقات 
پیرامون و جهان، سرگرمی و همچنین هم افزایی انسان ها د ر راهکارهایی برای پیشرفت؟ 
چه چیزهایی می تواند  تضمین کند  که رسانه ها چنین کارکرد هایی د ارند  و مقابل 
کارکرد های منفی رسانه ها مقاومت کند ؟ کارکرد هایی مانند  فریب د یگران، د ستکاری 

اذهان، تنزل فرهنگی و ... . 
حتما پد ید ه ها و قوانین و فرآیند های گوناگونی هستند  که می توانند  به تقویت کارکرد های 
مثبت رسانه کمک کنند  و کارکرد های منفی آن را بکاهند  اما بار اصلی آن به عهد ه 
مصرف کنند گان رسانه ها است. هر چقد ر هم سیاستگذاران و حاکمان تالش کنند  یا 
تولید  کنند گان و سرد بیران رسانه ها توجه به این امر د اشته باشند ، د ر نهایت این مصرف 

کنند گان و مخاطبان رسانه ها هستند  که می توانند  و باید  بار اصلی را به د وش بکشند .
یکی از راهکارهای ساد ه و د ر عین حال پیچید ه، تصحیح رژیم مصرف رسانه ای توسط 
مرد م است. برای اینکه مرد م توانایی تصحیح رژیم مصرف رسانه ای خود  را د اشته باشند  
حتما به آموزش های زیاد ی نیاز د ارند  اما یاد گیری آن ها مانند  گلوله برف، به مرور زمان 
تغییراتی را د ر جامعه ایجاد  خواهد  کرد ، که هزینه به فاید ه آن بسیار سود آور خواهد  شد .

به عنوان مثال بیایید  یک تجربه ملی د ر چند  سال گذشته کشور را با هم مرور کنیم. از 
چند  سال پیش با ورود  پیام رسان های موبایلی مانند  وایبر و تلگرام، کاربران جد ید ی به 
اینترنت اضافه شد ند . این افراد  که عموما نوجوانان و همچنین افراد  باالی 4۰ سال و با 
سطح تحصیالت پایین تر را شامل می شود ، وارد  فضای مجازی شد ند  از نوع پیام رسان 
داخلی وارد فضای مجازی شدند. آنان نه وب سایت را تجربه کرد ه بود ند ، نه رایانامه 
)پست الکترونیک(، نه وبالگ، نه حتی شبکه های اجتماعی؛ د ر موارد  زیاد ی آن ها حتی 
سیستم عاملی مانند  ویند وز را هم تجربه نکرد ه بود ند  و به کلی از فضای رایانه د ور 
بود ند . حاال این افراد  با ورود  به پیام رسان های موبایلی و ایجاد  کاربری ساد ه از طریق 
شماره موبایل و یک کد  چند  رقمی، وارد  د نیای جد ید ی شد ه اند . د نیایی که د ر آن هم 
ارتباطات گسترد ه با افراد  د ور و نزد یک ایجاد  می کند  و هم اطالعات فراوان را مانند  بمب 
بر سر آن ها می ریزد ؛ اطالعاتی که عموما کوتاه و سطحی هستند  و از عمق محتوایی 
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کافی برخورد ار نیستند .
مصرف اصلی مرد م از رسانه ها کم کم به این پیام رسان ها منتقل می شود ؛ مرد م محتواهای 
گوناگون اعم از خبر، لطیفه، آموزش عرصه های مختلف زند گی را د ر اینجا می بینند  و با 
افزایش سرعت اینترنت همراه، از فیلم های عموما کوتاه هم بازد ید  می کنند . اما زمان ۲4 
ساعته د ر شبانه روز افزایش پید ا نمی کند . د ر نتیجه مرد م د یگر کمتر کتاب می خوانند ، 
کمتر سینما می روند ، کمتر با د وستان و فامیل خود  رفت و آمد  می کنند  و همه چیز د ر 
پیام رسان موبایلی خالصه می شود . به پیام رسان های موبایلی اضافه کنید  شبکه های 

اجتماعی مانند  اینستاگرام را که اوضاع از نظر فرهنگی شاید  د ر آنجا بد تر هم باشد .
تمام این محتواها کوتاه و اغلب سطحی هستند . د انشمند ان و پژوهشگران زیاد ی د ر 
د نیا معتقد ند  که وقتی جامعه می تواند  از کارکرد  مثبت رسانه ها بهره ببرد  که رژیم 
مصرف رسانه ای مرد م استفاد ه از رسانه های عمیق و سطحی به اند ازه باشد . رسانه های 
عمیق، رسانه هایی هستند  که به عمق ذهن مخاطب نفوذ می کنند  و مخاطب را به تفکر 
وامی د ارند  و د ر بلند مد ت به تغییرات بلند  مد ت فرهنگی د ر جوامع منجر می شوند . این 
رسانه ها طبق نظر اکثریت پژوهشگران »کتاب« و »سینما« هستند . سؤال این است که 
وضعیت کتاب و سینما د ر جامعه ایران چگونه است؟ آیا مصرف کتاب و سینما د ر کشور 
ما به اند ازه ای است که می تواند  د ر رقابت با رسانه های سطحی به ویژه پیام رسان های 
موبایلی، رژیم مصرف رسانه ای را به تعاد ل بکشاند ؟ حتما پاسخ شما هم مانند  بسیاری 

از اساتید  و فعاالن عرصه رسانه منفی است. 
سرانه مطالعه کتاب مرد م از 5 د قیقه تا 1۸ د قیقه د ر گزارش های مختلف متفاوت است. 
این اعد اد  شامل کتب د رسی و کمک د رسی هم می شود . این را مقایسه کنید  با کشور 
همسایه مان »ترکیه« که سرانه مطالعه آنان 55 د قیقه است. اوضاع سینما هم که نیاز 
به گفتن ند ارد . نه فیلم های با کیفیت از نظر محتوایی به تعد اد  زیاد  ساخته می شود  و نه 

بینند ه آنچنانی می توانیم برای سینمای مان جذب کنیم.
خروجی چنین رژیم مصرف رسانه ای برای جامعه چیست؟ ما د ر حال گذار به سمت 
جامعه ای سطحی هستیم که با یک خبر -ولو د روغ- از سویی به سوی د یگر می رود  
و با خبری د یگر، راهی د یگر می پیماید  چون ریشه و عمق د ر حال از بین رفتن است. 

باید  تا قبل از آن که از این هم د یرتر شود ، چاره ای اند یشید . حتی اگر سیاستگذاران اد امه 
چنین روند ی را مطلوب می انگارند ، بر د انشمند ان و نخبگان واجب است که مرد م را از 

این خطر بزرگ آگاه کنند  تا حرکتی معکوس د ر نحوه مصرف رسانه ها را آغاز کنیم.
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