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بررسی نقد اخالقی »من و تو پالس«
از منظر مدیریت رسانه ای

   مژده کردی

بدون ترديد تمامی ايرانيانی که با اينترنت و ماهواره س�روکار دارند آش�نايی کاملی با حربه های اس�تکبار و 
ديگر دش�منان جمهوری اسالمی ايران و مسلمانان دارند و روزانه شاهد هجوم و حمله به عقايد و ارزش های 
اس�المی و ايرانی هس�تند. يکی از ابزارهای به کار رفته در اين جنگ نرم عليه ايران، راه اندازی ش�بکه های 
ماهواره ای فارس�ی زبان  مانند شبکه ی من و تو اس�ت. دشمنان ايران اسالمی در سال های اخير بودجه های 
سرس�ام آوری را برای راه اندازی و تجهيز شبکه های  ماهواره ای درنظرگرفته اند و هرساله عدد بودجه ی مد 
نظر چند برابر می ش�ود. از شبکه هايی که با هدف رخنه در عقايد و ارزش های خانواده های ايرانی راه اندازی 
و پشتيبانی شده می توان به شبکه ماهواره ای من و تو يک اشاره کرد. شبکه  ی تلويزيونی »من و تو 1«، از 28 
اکتبر مقارن با 6 آبان 1389 برنامه  های خود را بر روی ماهواره ی هاتبرد شروع و با ارائه ی برنامه  های تفريحی 
و س�رگرمی با جهت  گيری خالف ش�ئونات اخالق�ی و بومی مردم اي�ران عماًل مکمل ش�بکه  هايی هم چون 
»فارسی وان« است. همچنين دس�ت اندرکاران آن با انتخاب اسم »من و تو« عماًل خواستار تعامل و ارتباط با 
مردم ايران هس�تند و سياست خود را پخش فيلم، سريال، اخبار و گزارش های متنوع قرار داده  اند. در نتيجه 
مخاطب هدف اين شبکه، »مادران و زنان« جامعه ايران است و در اين راستا سعی شده با برنامه های متنوعی 
از جمله فيلم، طنز و حتی رقص به جذب مخاطب هدف خود بپردازند. اس�تفاده از خوانندگان خارج نش�ين و 

کپی  برداری از برنامه  های شبکه  های انگلستان از ديگر استراتژی های اين شبکه است.
در پژوه�ش حاضر،ع�الوه بر نقد اخالقی ش�بکه های من و ت�و و برنامه ی من و تو پالس، ب�ه نقش ماهواره و 

رسانه های ديداری  بر سبک زندگی و نگرش جوانان پرداخته شده است.
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اگر چ�ه ارتب�اط میان 

عم�ری  ه�ا  انس�ان 

دارد،  س�اله  ه�زاران 

مطالع�ات و تحقیقات 

خص�وص  در  علم�ی 

ارتباط جمعی و وسایل 

نس�بتًا  ارتباط�ی، 

جدی�د اس�ت. نق�ش 

رس�انه ها در س�ده ی 

معاص�ر ه�ر روز بیش 

از بیش برجس�ته شده 

است. رس�انه ها امروز 

به واس�طه ی کش�ف و 

ب�ه کارگی�ری فناوری 

های جدی�د ارتباطی، 

تا عم�ق جوام�ع نفوذ 

ک�رده و از تاثیر بس�زا 

تعیی�ن کنن�ده ای  و 

در جه�ت ده�ی افکار 

برخ�وردار  عموم�ی 

شده اند. بشر در اواخر 

قرن بیستم در هاله ای 

از ام�واج و دریای�ی از 

ور  غوط�ه  اطالع�ات 

اس�ت و ای�ن طلیعه ی 

عصر جدیدی است که 

بر پای�ه ی ارتباطات و 

اطالعات شکل خواهد 
گرفت

1-بیان مساله:
تغییر در فن��اوری ارتباطی و به کارگیری تجهیزات ماهواره ای 
جهت پخش برنامه های تلویزیونی، از تحوالت سال های اخیر 
است که امکان دریافت پیام های مستقیم را از آن سوی مرزها 
فراهم می کند. تاثیرگ��ذاری این نوع دریاف��ت، با محتواهای 
متفاوت فرهنگی، زمین��ه مطالعات جدید را در دوره ی کنونی 
ایجاد نموده است. به طوری که بخش قابل توجهی از تغییرات 
در الگوها، نگرش ه��ا و رفتارهای جوانان را تحت تاثیر این نوع 
ارتباط��ات از راه دور ارزیابی می کنند و مهمترین مس��اله این 
پژوهش این اس��ت که ش��بکه ی من و تو پالس تا چه اندازه بر 

روی اخالق مردم کشور ما تاثیر منفی خواهد داشت.

1-1-اهمیت رسانه ها:
اگر چ��ه ارتباط میان انس��ان ها عم��ری هزاران س��اله دارد، 
مطالع��ات و تحقیق��ات علم��ی در خصوص ارتب��اط جمعی و 
وس��ایل ارتباطی، نسبتاً جدید است. نقش رسانه ها در سده ی 
معاصر هر روز بیش از بیش برجسته شده است. رسانه ها امروز 
به واسطه ی کشف و به کارگیری فناوری های جدید ارتباطی، 
تا عمق جوامع نفوذ کرده و از تاثیر بس��زا و تعیین کننده ای در 
جهت دهی افکار عمومی برخوردار شده اند. بشر در اواخر قرن 
بیس��تم در هاله ای از امواج و دریایی از اطالعات غوطه ور است 
و این طلیعه ی عصر جدیدی اس��ت که ب��ر پایه ی ارتباطات و 
اطالعات ش��کل خواهد گرفت. تنها اف��رادی با ملت هایی قادر 
به بهره گیری بهینه از امکانات عص��ر جدید خواهند بود که از 
قدرت و توان الزم برای پاالیش امواج و سازمان دهی اطالعات 

برخوردار باشند.)آسابرگر -1383(
از نظر جامعه شناختی ، عواملی مانند رشد و پیشرفت آموزش 
و پ��رورش، نوآوری در فناوری، ارزان ش��دن ابزار فنی، تجارب 
متخصصان، مدیریت و س��ازماندهی با توجه به روابط انسانی، 
تح��والت اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ت بی��ن المللی و غیره 
در رش��د اطالع��ات در جوامع جدی��د نقش مهم��ی دارد. آن 
چه گاه در رس��انه ه��ای نوین خوانده می ش��ود و طی دهه ی 
هش��تاد پدیدار ش��ده، در حقیقت مجموعه ای از فناوری های 
الکترونیکی گوناگون با اس��تفاده های مختلف اس��ت که هنوز 
در سطح وس��یعی به عنوان رسانه های جمعی جا نیفتاده اند و 
فاقد تعریفی روشن از فایده و کارکرد خود هستند. ویژگی های 

این رس��انه ها، بر خالف رس��انه های قدیمی چنین است: عدم 
تمرکز، ظرفیت باال، فعالی��ت متقابل و باالخره انعطاف پذیری 

شکل، محتوا و کاربرد.) مک کوایل -1382(
به طور کلی رس��انه های جدید ، س��بب کاه��ش تفاوت میان 
رس��انه های مختلف ش��ده و فعالیت ه��ای ارتباطی جمعی و 
خصوص��ی را به هم نزدی��ک کرده اند. یک رس��انه، هم به طور 
عمومی و ه��م به طور خصوصی، می تواند مورد اس��تفاده قرار 
گیرد و هرچه فناوری رس��انه بیشتر پیشرفت می کند، هشدار 
دهندگان به اجتماع، تصویر نامطلوب تری از پیامدهای منفی 
وس��ایل ارتباطی ترس��یم می کنند. فناوری و امکانات ارتباط 
سبب ایجاد این دیدگاه های منفی شده است. به نظر می رسد 
که رس��انه های جدید ای��ن توانایی را دارند که ت��وازن قوا را به 
نفع گیرنده، و نه فرس��تنده، تغیی��ر داده، محتواهای گوناگون 
و متنوع را در دسترس استفاده کنندگان داری قدرت انتخاب 
قرار دهند، بدون این که به نظام های کنترل کننده نیاز باش��د.

)دانش-1387( 
اس��تفاده از فناوری های جدید در سطح اجتماع، واکنش های 
متفاوتی را به همراه دارد که می تواند طیف وسیعی از موافقت 
کامل ت��ا مخالفت کام��ل را در برگیرد؛ ع��ده ای آن را مفید و 
ضروری دانسته، در مقابل، گروهی آن را منفی و دارای عواقب 
زیان بار برای زندگی اجتماعی می دانند. گروهی این وسایل را 
ابزار جهانی ش��دن، پیوستگی گروه های نامتجانس اجتماعی، 
دینی، نژادی و قومی در س��طح بین المللی م��ی دانند و گروه 
دیگر خطرات یک فرهنگ س��اختگی را که در صدد جایگزینی 
با فرهنگ واقعی است، گوشزد می کنند. لذا می توان گفت که 
رسانه ها ابزاری در دست انس��ان ها هستند، لذا تعیین کننده 
ی قاطعیت مثبت یا منفی آن، مربوط به محتوای برنامه هایی 
اس��ت که به وسیله ی  انسان ها از این وس��ایل انتشار می یابد.

)همان(

1-2- تلویزیون و اثرات آن
اصطالح رس��انه های گروهی غالباً به وس��ایل یا تدابیر فنی ای 
ک��ه ارتباط جمعی از طریق آن ها به وق��وع می پیوندد، اطالق 

می شود. 
رسانه های گروهی بر دو نوع هستند:

1- رسانه های چاپی
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2- رسانه های الکترونیکی
در دس��ته ی دوم رس��انه ها، با دو گروه برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی س��روکار داریم. رادیو رسانه ای با به کارگیری حس 
ش��نوایی اس��ت و در محیط های عمومی و ضمن بس��یاری از 
فعالیت ها قابل استفاده اس��ت، ولی تلویزیون حس شنوایی و 
بینایی را با هم به خدمت خود در می آورد. استفاده از تلویزیون 
مس��تلزم صرف و رها کردن بس��یاری از امور جاری دیگر است 
و به دلیل بصری بودن جذابیت و قابلیت بیش��تری نس��بت به 

رادیو دارد.
استفاده زیاد از رس��انه )به خصوص تلویزیون( وقت الزم برای 
کنش متقابل متعارف اجتماعی را از استفاده کننده می گیرد. 

شواهد موجود در این زمینه بر دو نوع است:
1-دسته ی اول؛ استفاده زیاد از رس��انه با سازگاری اجتماعی 

ضعیف ربط دارد 
2-دس��ته ی دوم بیانگر وج��ود رابطه  میان اس��تفاده ی بیش 
از حد رس��انه و انواع دیگ��ری از » در  حاش��یه ی اجتماع قرار 

گرفتن«، مثل بیماری، سالمندی، بیکاری و فقر است. 
این نظریات نشان دهنده ی احساس خطر و نگرانی از تاثیرات 
استفاده از رسانه هاست. رواج تلویزیون و ورود آن به درون خانه 
و استفاده گروه ها و قشرهای مختلف اجتماعی فرهنگی،سنی، 
جنس��ی، طبقاتی و غیره از آن، توجه به آثار و نتایج استفاده را 
افزایش داده است. در این میان، مطالعه در باب آثار برنامه های 
تلویزیون ب��ر روی کودکان، حجم قابل توجهی از این مطالعات 

را در بر می گیرد.
به عقیده ی لرنر، رس��انه ای همگانی با آس��ان س��ازی ادراک 
انس��انی)آن چه م��ی بینیم( و با پیچیده س��ازی پاس��خ های 
انس��انی)آن چه می کنیم(، به آموزندگان بزرگ ،دس��تکاری 
روانی و فکری انس��ان تبدیل شده اند. این رس��انه ها به انسان 
غربی که دارای مهارت های الزم برای مقتضیات تجدد اس��ت، 
انضباط داده اند و برای او این ام��کان را فراهم آورده اند تا طرز 
ایفای نقش های اجتماعی را فراگیرد و عقاید سیاسی مورد نظر 
را کس��ب کند. گسترش سریع رس��انه های همگانی ، امکانات 
کارکردهای مشابه تجربیات غرب در سطح جهانی را نیز ایجاد 

کرده است.)فرقانی-1382(

1-3- تلویزیون ماهواره ای

تغیی��رات فناوری ارتباطات به س��رعت رخ می دهد، به طوری 
که س��خن از انقالب ارتباط��ی مطرح     می ش��ود. از جمله ی 
این فناوری های جدید، تلویزی��ون کابلی، رایانه های خانگی، 
دس��تگاه های ویدیوئی، ماهواره، انتقال الکترونیکی اطالعات، 
چند رس��انه و لوح فشرده اس��ت. ورود این وسایل، به خصوص 
تلویزی��ون ماهواره ای و اینترنت به این معناس��ت که ارتباط از 
یک نقطه ی جهان به نقطه ی دیگر به گونه ای هم زمان امکان 
پذیر ش��ده است. جهان کنونی به س��وی ساختن یک فرهنگ 
جهانی پیش می رود و تلویزیون یکی از ابزارهای تعیین کننده 
ی آن اس��ت. علت این جهانی شدن نیز وسایل ارتباط جمعی، 
فناوری های اطالعاتی و سفرهای با طی مسافت طوالنی است 
که امکان ارتباط هم زمان تمام مردم دنیا را فراهم کرده است.

در میان وس��ائل اش��اعه ی اطالعات، ماهواره برای تلویزیون، 
وس��یله ای کارا، اقتصادی و انعطاف پذیر اس��ت که رویه های 
گوناگون��ی از اصن��اف مختل��ف را در برابر دنیا که در ش��رایط 
متفاوت زندگی می کنند تحت تاثیر قرار می دهد. این وس��یله 
به هر کس امکان می دهد که با دسترسی به آن بتواند در منزل 
خودش به تماش��ای صده��ا برنامه براس��اس انتخاب خویش 

بنشیند.
فناوری ه��ای ارتباطی در ه��ر دوره ویژگی و ش��رایط خاص 
خ��ود را عرضه می نماین��د؛ هر چه به دوره ی جدید و وس��ایل 
ارتباطی جدید مانن��د ماهواره نزدیک تر می ش��ویم، با توجه 
ب��ه تکنولوژی های ب��ه کار رفته در آن ها ، ویژگی ها و ش��رایط 
جدیدی پیش روی انسان ها قرار می گیرد. این ویژگی ها را به 

شکل ذیل خالصه نموده است:
- جذاب و اثربخش

-متاثر از صنعت تفریحات، صنعتی شدن فرهنگ
- ظرفیت باالی نگهداری و انتقال متن، عکس، صوت و تصویر

- جمع زدایی
- ناهم زمانی،عدم پایبندی به زمان

نکته کلیدی در استفاده از ش��بکه های تلویزیونی ماهواره ای، 
محتوای تولید ش��ده به وسیله ی ش��بکه هاست که با فرهنگ 
بومی جامعه ی دریافت کننده کمتر س��نخیت داشته، با ارائه 
ی تصاوی��ر، الگوها و ارزش ه��ای خاص، بر جری��ان فرهنگی 
جامعه و روال رش��د اجتماعی افراد، به خصوص نس��ل جوان، 
تاثیر قابل توجهی دارد. ایجاد تغیی��ر در فرهنگ جامعه را می 
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ارتباطی  های  فناوری 

در ه�ر دوره ویژگی و 

ش�رایط خاص خود را 

عرضه م�ی نمایند؛ هر 

چه ب�ه دوره ی جدید و 

وسایل ارتباطی جدید 

مانند ماهواره نزدیک 

تر می ش�ویم، با توجه 

به  تکنولوژی های  ب�ه 

کار رفت�ه در آن ه�ا ، 

و ش�رایط  ویژگی ه�ا 

جدی�دی پی�ش روی 

انس�ان ه�ا ق�رار می 
گیرد.

توان به عنوان یکی از مس��ائل قابل توجه در این زمینه در نظر 
گرفت. بخش قابل توجهی از فرهنگ را می توان در قالب هویت 
اجتماعی اعضای تش��کیل دهن��ده ی جامعه مش��اهده کرد. 
هویت اجتماعی در جریان رش��د و با محتوای فرهنگی جامعه 
ی خاص، ش��کل گرفته اس��ت و در تمام مراحل زندگی حضور 
آن را می توان دنبال کرد. اس��تفاده از ماهواره از حدود س��ال 
1945 میالدی شروع شد و به تدریج این تجهیزات رشد یافت 
و تخصصی تر و دقیق تر ش��د و کاربردهای آن ش��کل عمومی 

تری به خود گرفت.
در زمان کنونی، کارب��رد تجهیزات دریافت از ماهواره ش��کل 
عمومی یافته اس��ت و ب��ا قیم��ت ارزان، حجم ک��م و کارایی 
ب��اال خودنمایی می کند.آنت��ن های 30 تا 40 س��انتی متری 
و گیرنده ه��ای دیجیتالی و کارتی و کانال ی��اب های کوچک 
دس��تی از جمله ی این تجهیزات هس��تند که به راحتی تعداد                
بی ش��ماری از کان��ال ه��ا را ردیابی م��ی کنن��د و در اختیار 
مخاطبان قرار می دهند. در ایران از دهه ی 1370 با مشکالت 
ماهواره و در یافت ش��بکه های تلویزیونی از طریق آن روبه رو 
هستیم. در واقع نکته این بود که برای اولین بار در طول تاریخ، 
مرزهای فرهنگی ایران به روی پیام های مصوری که مستقیماً 
از فراسوی مرزهای جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

می آمدند، باز می شد )ارجمندی-1380(
س��وگیری و واکنش کشورهای مختلف نس��بت به دریافت از 
ماهواره یکس��ان نبود. گروهی با باز گذاشتن این مسیر، بدون 
مشکل، امکان دریافت را فراهم نمودند و گروهی دیگر از جمله 
ایران، با ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های گوناگون، س��عی 
در ممانع��ت از اس��تفاده از این ش��بکه ها و   برنامه ها داش��ته 
و دارند. طی س��ال ه��ای اخیر، مقامات قانون��ی، در باب دیش 
های ماهواره، برخوردهای متفاوتی داش��ته اند. در دوره هایی 
برخورد شدید و جمع آوری و جریمه و مجازات افراد و خانواده 
ه��ای دارای دی��ش را به ش��دت پیگیری ک��رده، در مقاطعی 
دیگر، با مس��امحه از کنار آن گذش��ته اند. به نظر می رسد که 
برخوردهای تند و قضایی با ماهواره به تدریج کم رنگ ش��ده و 

برخوردهای مالیم تر و منطقی تر جایگزین شده است. 

1-4- ماهواره و سبک زندگی:
درباره جایگاه و نس��بت میان رس��انه ها و س��بک زندگی، باید 

گفت که در فصل مش��ترک زندگی روزمره ،  فرهنگ و رس��انه 
های جمع��ی ، نمادها همواره تفس��یر و جا به جا می ش��وند و 
روش زندگی ایجاد و حفظ شده در فرهنگ روزمره، تنها شامل 
فرهنگ اصیل و اولیه نیست، بلکه تفکرات و نمادهای تولیدی 
و نمایش داده شده در رسانه های جمعی را نیز در بر می گیرد. 
پس، س��بک زندگی افزون ب��ر این که در فرهن��گ، به معنای 
مردم ش��ناختی و جامعه شناختی است، به عنوان سمبل های 
تولید شده رسانه ها شکل می گیرد. بدین ترتیب روزنگرن می 
گوید: مفهوم سبک زندگی می تواند برای تحلیل نقش متقابل، 
پیچیده و تو در تو میان فرهنگ تولید شده رسانه ها و فرهنگ 

)1996,rosengren(.زندگی روزمره، استفاده شود
رش��د و گس��ترش رس��انه های همگان��ی و به وج��ود آمدن 
ش��بکه های ماه��واره ای، عاملی موثر در ش��کل گیری و رواج 
مدرنیته، اندیش��ه های لیبرال غربی هم س��و با آن و در نتیجه، 
س��بک زندگی غربی و س��کوالر بوده اس��ت. وجود ماهواره در 
خانه ها و فرایند عادی ش��دن  استفاده از آن به این معناست که 
م��ردم در زندگی روزمره، وجود این پدیده را ضروری و طبیعی 
فرض م��ی کنند، به گونه ای که امروزه ش��بکه ه��ای ماهواره 
، بخش��ی از محیط و زندگی روزمره خود را صرف اس��تفاده از                  

تلویزیون های ماهواره ای می کنند.)گیبنیز -1389(

1-5- ماهواره و تهاجم فرهنگی:
در رابط��ه ب��ا تهاجم فرهنگی نکت��ه ای ک��ه درک »ابهام« در 
نقش رس��انه های مورد نظر را امکان پذیر  می س��ازد، تداخل 
عوامل اولیه با عوام��ل ثانویه در فرآینده��ای جامعه پذیری و 
جامعه پذیری سیاسی اس��ت. به طور مشخص می توان گفت 
که رس��انه های گروهی که از عوامل ثانویه به ش��مار می روند 
به کمک رش��د تکنولوژی های نوین ارتباط��ی، وارد محدوده 
عوامل اولیه شده اند. بهره مندی و دسترسی به آن ها در درون 
خانواده، پیامدهای مهمی بر خانواده و لذا بر تاثیر آن به عنوان 
مهم ترین عام��ل اولیه پ��رورش دهنده اف��راد در فرایندهای 
اجتماعی شدن سیاس��ی دارد. آن چه در این راستا آزاردهنده 
اس��ت تاثیرپذیری ناخودآگاهی است که از مصرف رسانه های 

گروهی برجای می ماند.
ژان بودری��ار از فرهن��گ رس��انه های گروهی س��خن به میان 
آورده و نوشته اس��ت: در پشت مصرف تصاویر امپریالیسم یک 
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نظام خوانش نمودار می ش��ود؛ به ط��ور روزافزون فقط آن چه 
می تواند خوانده ش��ود)آنچه باید خوانده ش��ود، یعنی مطالب 
افسانه ای( وجود خواهد داش��ت. پس حقیقت جهان یا تاریخ 
آن  دیگر مط��رح نخواهد بود، بلکه فقط انس��جام درونی نظام 
خوانش اهمیت خواهد داش��ت. اگ��ر بخواهیم از اصطالح مک 
لوهان استفاده کنیم ، باید گفت هر رسانه خودش را به صورت 
پیام تحمیل می کند، آن چه ما مصرف می کنیم عبارت اس��ت 
از جهان تقس��یم و تصفیه ش��ده، جهانی که بر حسب این کد 
فنی و در عین حال افسانه ای مجدداً تفسیر شده است)بوردیار 

)1380-

1-6- علل رشد ارتباطات:
علل رش��د ارتباطات در س��ال های اخیر ناش��ی از عوامل زیر 

بوده است:
1.توانایی بشر در خالقیت که باعث اختراعات و ابتکارهایی در 
زمینه های چاپ، ارتباطات، عکاسی، رادیو، تلویزیون، سینما، 

ماهواره و کامپیوتر شده است.
2.سرعت، موجب انتشار و دریافت سریع اطالعات و ارتباطات 
شده، به طوری که اخبار از جنبه ی محلی درآمده و جنبه ملی 

و بین المللی پیدا کرده است.
وسایل ارتباطی ،ادبیات ، موس��یقی، تئاتر وهنر را در دسترس 
م��ردم قرار داده و نوع��ی فرهنگ جدید به وجود آورده اس��ت 
که حول محور سرگرم س��ازی توده ها دور می زند و بر پایه ی 
یک صنعت عظیم اقتصادی ش��کل گرفته اس��ت. در بسیاری 
از کش��ورهای جهان س��وم، فرهنگ جدید با القائات فرهنگی 
دولت های صاحب صنعت پیش��رفته ارتباطات همراه اس��ت 
و این کش��ورها را در مع��رض تهاجم فرهنگی ق��رار می دهد. 
دستاوردهای این فرهنگ جدید همگانی با سایر فعالیت های 
فرهنگی، رقابت و حتی گاهی اوقات برخورد پیدا می کند و آن 
ها را تهدید می نمای��د. دو محصول عمده ی فرهنگ همگانی، 
فرهنگ رایج و فرهنگ س��طحی اس��ت. فرهنگ رایج توس��ط 
ورزش ، موس��یقی، تئاتر و فیلم های س��ینمایی، تلویزیونی و 
ماه��واره ای ارائه می گردد و به س��رعت جای فرهنگ عامه ی 

جامعه را خواهد گرفت.
فرهنگ عامه از جامعه روس��تایی نشات گرفته و بر موضوعات 
خاص و روش های مش��خص آداب، رس��وم وسنن محلی تکیه 

دارد. در مقاب��ل فرهنگ جدید به دلیل این که به منظور جذب 
سلیقه مخاطبان زیاد هم فکر تولید می شود، شدیداً یکنواخت 
اس��ت. مادامی که فرهنگ جدید با فعالیت های فرهنگی دیگر 
رقاب��ت می کند، پایه ه��ای مش��ارکت را در اجتماعات محلی 
تضعیف می کند و به همی��ن دلیل تعارض بین فرهنگ جدید 
و فرهنگ بومی ایجاد می ش��ود. در نتیجه، جاذبه های فرهنگ 
جدید، بسیاری از انس��ان ها خصوصاً جوانان را به سمت غرب 
گراش��دن، پوش��یدن لباس به س��بک            آن ه��ا و همچنین 
پذیرش سایر آداب و رسوم غرب متمایل می کند و رسانه های 
اس��تکباری از طریق تبلیغات خود در نحوه ی زندگی مردم اثر 
می گذارند و دیدگاه های عمومی را از طریق آموزش و پرورش 

و برنامه های جدید به طور مرتب تغییر می دهند.

شیوه های تهاجم فرهنگی:
با نگاهی ب��ه آمار مربوط ب��ه میزان بهره وری وس��ایل ارتباط 
همگانی در نقاط مختلف جهان، مش��اهده می شود که این امر 
بیش��تر از آن که یک عامل فرهنگی باش��د یک عامل سیاسی 
اس��ت، چرا که تس��لط بر ش��بکه های ارتباطی در واقع تسلط 
بر فرهن��گ ، دانس��ته ها، مصرف ه��ا و حت��ی تصمیم گیری 
های جهانی��ان اس��ت و در حقیقت فقر اطالع��ات نظیر دیگر 
صورت ه��ای فقر، از س��وی  قدرتمن��دان دنیا به کش��ورهای 
محروم جهان سوم تحمیل می شود.که این شیوه های تهاجم 

فرهنگی عبارتند از:
1. حفظ هویت فرهنگی

رابطه ی بین کشورهای اسالمی و غرب یک رابطه ی یک طرفه  
است. کشورهای جهان س��وم باید این آگاهی را پیدا کنند که 
تکنولوژی غربی بدون ارزش��های غربی نیس��ت، ولی می توان 
آن ه��ا گزینش کرد. باید س��عی کنیم تا جایی ک��ه می توانیم 
فرهنگ ملی اسالمی خودمان را حفظ کنیم و نگذاریم فرهنگ 
غربی ما را محاصره و در نهایت ریش��ه کن کند. انقالب اسالمی 
ایران در واقع پاس��خی بود به غرب گرایی دوران گذش��ته که 
زمام��داران وقت به دنبال آن بودند، از ای��ن رو باید ارزش های 

فرهنگی ما حفظ شود.
2. تبلیغات متقابل

باید س��عی کرد هم پا و هم طراز غرب تبلیغات کرد. متاسفانه 
تبلیغات ما به جای تبلیغات خبری، تبلیغات مقاله ای است که 
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بی�ن  ی  رابط�ه 

اس�المی  کش�ورهای 

و غ�رب ی�ک رابط�ه 

ی ی�ک طرفه  اس�ت. 

کشورهای جهان سوم 

باید این آگاهی را پیدا 

کنن�د ک�ه تکنولوژی 

ارزشهای  غربی بدون 

غربی نیست، ولی می 

ت�وان آن ه�ا گزینش 

س�عی  بای�د  ک�رد. 

کنیم تا جای�ی که می 

توانی�م فرهن�گ ملی 

اس�المی خودم�ان را 

حفظ کنی�م و نگذاریم 

فرهن�گ غربی م�ا را 

محاص�ره و در نهایت 

ریشه کن کند. انقالب 

اسالمی ایران در واقع 

پاس�خی بود ب�ه غرب 

گرایی دوران گذش�ته 

ک�ه زمام�داران وقت 

ب�ه دنب�ال آن بودند، 

از ای�ن رو بای�د ارزش 

های فرهنگی ما حفظ 
شود.

تاثی��ر چندانی ندارد. از این رو بای��د تبلیغات خبری غرب را به 
درستی پاسخ گفت.

3. خالقیت فرهنگی
یکی از راه های مقابله با تهاجم فرهنگی، ارزش قائل شدن برای 
استقالل اندیشه های افراد است. پویایی و خالقیت فرهنگی و 
در نهایت اس��تقالل فرهنگی را بای��د در تنوع، رقابت و آمیزش 
جست، نه در انحصاری کردن آن. باید به اصالت اندیشه انسانی 
احترام گذاش��ت و به م��ردم اعتماد به نف��س داد. باید ترس از 
برتری فرهنگ دیگران را عامل عمده ی سازش و بی اعتمادی 
نس��بت به اندیش��ه ی فردی و عدم اتکای به نفس که در میان 
مردم ماست از بین برد. تحقیق، تجربه و آزمایش، اساسی ترین 
قدم ها در راه شناخت سیلقه ها و آگاهی از اثرات مثبت و منفی 
رسانه ها هستند. ما تا وقتی شناختی عینی و عملی از فرهنگ 

خود نداریم، چگونه می توانیم پاسدار استقالل آن باشیم؟
4. آموزش فرهنگی

آموزش مردم در به کار گرفتن تکنولوژی های جدید ارتباطی 
و آمیختن آن ها با مس��ائل فرهنگی ملموس جامعه، گام مهم 
دیگری اس��ت که ما را از وابس��تگی فرهنگی حف��ظ می کند. 
محققان ارتباطات باید مجهز به دیدگاه های جامعه شناس��ی، 
روان شناس��ی و مردم شناس��ی به میان مردم برون��د و دلیل 
گرای��ش گروهی از آن ها ب��ه دس��تاوردهای فرهنگی غرب را 
موشکافی کنند. باید به ش��هرهای مرزی رفت و دید که مردم 
چ��را و چگونه از برنامه ه��ای تلویزیونی برون مرزی اس��تفاده 
وبرداشت می کنند و چه تغییرات ادراکی و رفتاری را می توان 

به این برنامه ها نسبت داد؟
تنظیم سیاست ها و راهنمایی و جهت دادن از طرف نمایندگان 
مردم، در جای خود نیکو اس��ت ولی هدف اساسی باید شرکت 
دادن مردم در اداره ی امور رادیو و تلویزیون و مطبوعات باشد. 
ب��ا توجه ب��ه گوناگونی فرهنگی و تنوع س��یلقه ه��ا در نواحی 
مختلف کش��ور، الزم اس��ت که مردم برخ��ی از          برنامه های 
فرهنگی خود را تولید و انتش��ار دهند. الزمه ی این کار عنایت 
بیش��تر به رس��انه  های کوچکت��ر و نزدیکتر به م��ردم مناطق 

مختلف کشور می باشد.
5. دفاع منطقه ای

یک نکته اساس��ی دیگر برای مقابله ب��ا تهاجم فرهنگی غرب، 
همکاری با کش��ورهای منطقه، ایجاد ش��بکه ه��ای ارتباطی، 

خبرگزاری مش��ترک، مبادالت فرهنگی و تولید دستاوردهای 
مشترک بر پایه ی مضامین تاریخی و فرهنگی مشترک است. 
باید ضم��ن گزینش و پذیرش کاالهای خ��وب فرهنگی، خود 
مجموعه ای از کاالهای فرهنگی تولی��د کنیم که در بازارهای 

جهانی امکان عرضه و فروش و بازار داشته باشند.
6. ارتقاء فرهنگ عمومی

یکی از نکات دیگر، گس��ترش فرهنگ و ارتقاء فرهنگ عمومی 
جامعه است. دولت باید س��عی نماید طبق قانون اساسی برای 

رسیدن به اهداف زیر تالش کند:
الف: ایجاد محیط مساعد برای رش��د فضائل اخالقی بر اساس 

ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
ب: باال بردن س��طح آگاهی های عمومی در هم��ه زمینه ها با 
اس��تفاده صحیح از مطبوعات، رس��انه های گروهی و وس��ایل 

دیگر.
ج:آموزش و پرورش و تربیت بدنی رای��گان برای همه در تمام 

سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
د: تقویت روح، بررس��ی و تتب��ع و ابتکار در تم��ام زمینه های 
علمی،فنی،فرهنگی و اسالمی از طریق تاسیس مراکز تحقیق 

و تشویق محققان.
ه: گس��ترش فرهن��گ و هن��ر در میان م��ردم، اع��م از کتاب، 

مطبوعات، نمایشگاههای دائمی کتاب، هنر و ...

2-اهمیت تحقیق:
همه ج��ا بودن، ویژگی اصلی رس��انه ها آن هاس��ت. بر خالف 
مدرسه و دیگر ارکان حیات انس��انی، رسانه ها امری فراگیرند 
آن ها م��ی توانند یک کالس ب��ی دیوار با میلیاردها مس��تمع 
تش��کیل دهند. رسانه ها وظیفه حراس��ت از محیط را به عهده 
دارند آن ها باید همبس��تگی کلی را بین اجزاء جامعه در پاسخ 
ب��ه نیازهای محیطی ایج��اد کنند و مس��ئولیت انتقال میراث 
اجتماعی از نس��لی به نس��ل دیگر را به عهده دارند. » استوارت 
هال« جامعه را ب��ه صورت مدار بس��ته ای تعریف می کند که 
رسانه های جمعی به عنوان ش��اهراه در فرآیند هویت بخشی 
در جامعه نقش پیدا می کنند. رس��انه ه��ا هم حرکت و پویائی 
و س��ر زندگی را تقویت و تولید می کنن��د هم رخوت و تنبلی و 
سستی. از یک س��و احس��اس های عاطفی، محبت و صداقت 
را برمی انگیزند و از س��وی دیگر احس��اس زش��تی، دشمنی، 
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بی اعتمادی، دروغ و خش��ونت را زنده می کنند. این کارکرد به 
طور طبیعی موجب پیدایش تضاد درونی- رفتاری در مقیاس 
فردی و اجتماعی می ش��ود. وظایف خبری و آموزشی نیز یکی 
دیگر از اهمیت رسانه هاس��ت. مثاًل با دیدن فیلم های مربوط 
به زندگی جوانان امروز عقیده ش��خصی فرد نسبت به اخالق و 
ش��رایط زندگی جوان��ان دگرگون         می ش��ود و حتی ممکن 
است در خود گرایش به زندگی آشفته جوانان امروز را احساس 
کند. با توجه به اهمیت رس��انه ها، این موضوع ما را وا داش��ت 
که به نقد ش��بکه های ماه��واره ای مخصوصاً برنامه ی من و تو 

پالس بپردازیم. 

3- سواالت تحقیق:
1- چه ارزش اخالقی برنامه من و تو پالس تولید می کند؟

2- آیا ش��بکه ی من و ت��و توانس��ته در نگرش جوان��ان تاثیر 
بگذارد؟

3-  ماهواره چه تاثیری بر فرهنگ جامعه ما گذاشته است؟
4- آیا ماهواره توانس��ته س��بک زندگی جامعه ی م��ا را تغییر 

دهد؟
5- نقاط مثب��ت و منفی برنامه من و تو پالس را چگونه ارزیابی 

می کنید؟  

4-پیشینه تحقیق:
عریض��ی)1382( در م��ورد اس��تفاده از تلویزی��ون این گونه 
عنوان کرده است که اس��تفاده از تلویزیون را مانند تیغ دو لبه 
می داند: از یک س��و تلویزیون می تواند طبقات،اقشار و ملل را 
ب��ه هم نزدیک کند و از س��وی دیگر تولید احس��اس جدایی و 
ویژگی های متفاوت فرهنگی را تش��دید کند که نتیجه ی این 

امر می تواند به این صورت باشد:
1.طبقات، قشرها و ملل ویژگی های خود را حفظ می کنند.

2.یا در ویژگی دیگر حل می شوند.
3.یا ویژگی های یکدیگر را اکتساب کرده، به ویژگی های خود 

می افزایند.
4.ی��ا از مجموعه ی این ویژگی ها، ی��ک ویژگی مختلط جدید 

می سازد.
پیوس��ته گر)1376 (در مقاله ای تحت عنوان تهاجم فرهنگی 
و رسانه های گروهی می نویس��د دنیای کنونی با ورود وسایل 

ارتباطی نظی��ر رادیو، تلویزی��ون، مطبوعات، س��ینما، رایانه، 
کتاب ها و نشریه های مختلف دگرگون شده است.و ارتباطات 
از نحوه گفتاری مس��تقیم رو در رو به صورت همگانی در آمده 
اس��ت.به همین دلیل نیز تعریف پیش��رفت و توسعه نیز تغییر 
پی��دا کرده، به طوری که یکی از ش��اخص ه��ای تعیین مالک 
برای پیشرفت و توس��عه در جوامع،میزان بهره مندی آن ها از 
رسانه های همگانی نظیر رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سینما و 

کتاب به شمار می رود.
نهاوندی و رش��کیانی )1390(در بررس��ی و تحلیل اثرگذاری 
سریال های ش��بکه های ماهواره ای فارس��ی زبان بر خانواده 
این چنین مطرح می کند که در کش��ور ما سریال ها به عنوان 
یکی از گونه های محبوب تلویزیونی، بینندگان زیادی را فارغ 
از زمینه های فرهنگی و قومی به خود جلب کرده و س��ال های 
اخیر تعداد این مخاطبان به صورت قابل توجهی رو به افزایش 
گذاشته است. تا پیش از ظهور ش��بکه های جدید ماهواره ای 
با بودجه های چند میلیون دالری، ش��اید موضوع جذب شدن 
مخاطبان عالقمند به ژانر فیلم و س��ریال به این گونه شبکه ها 
نگرانی چندانی برای سیاس��ت گذاران فرهنگی ایران اسالمی 
و جامعه دین مدار و ارزش��ی ایران اس��المی نداش��ت؛ چرا که 
برنامه های این ش��بکه ها از نظر کیفی در س��طح پایینی قرار 
داش��تند.حضور ش��بکه هایی ب��ا مالکیت های جهان گس��تر 
و وابسته به ش��بکه های کالن دنیای اس��تعمار با بودجه های 
هنگفت و فعالیت هدفمندآن ها در دنیای رسانه ای سبب شد 
تا این ش��بکه ها به رقیبی تاحدی جدی برای تولیدات رس��انه 

ای تبدیل شوند.
عیوض��ی )1385( در نق��ش اینترنت و ماه��واره در تغییرات 
فرهنگی و سیاس��ی کش��وهای در حال توس��عه می نویس��د 
رس��انه هایی چ��ون اینترنت و ماه��واره، م��راودات و تعامالت 
فرهنگ��ی و سیاس��ی واحده��ای سیاس��ی را دس��تخوش 
دگرگونی های اساس��ی کرده ان��د به نحوی که مفه��وم مرز را 
به مثابهی یکی از عناصر تش��کیل دهن��ده دولت- ملت تحت 
الشاع قرار داده اند.بنابر یافته های این پژوهش در میان عوامل 
مختلف موث��ر در فرایند های مذکور، میزان آگاهی براس��اس 
شاخص هایی چون تحصیالت، درآمد، اشتغال و ... در گزینش، 
ارزیابی و اثرپذیری از برنامه ها و محتویات رسانه های یاد شده، 
محدوده ی اثرگذاری و قدرت نفوذ آن ها را روش��ن می س��ازد 
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 تلویزی�ون را مانن�د 

تی�غ دو لبه می داند: از 

یک سو تلویزیون می 

تواند طبقات،اقش�ار و 

ملل را به ه�م نزدیک 

کن�د و از س�وی دیگر 

تولید احساس جدایی 

و ویژگی های متفاوت 

فرهنگ�ی را تش�دید 
کند

ک��ه این موضوع م��ی تواند راهگش��ای برخورد واق��ع بینانه با 
پیامدهای گس��ترش این رس��انه ها در کش��ور و برنامه ریزی 

جهت مقابله با چالش هایی چون تهاجم فرهنگی گردد.

  5-چارچوب نظری:
ماهواره 

اولین ماهواره ها در س��ال1980 با 12 هزار مدار تلفنی و تنها 
2 کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نس��ل ششم آن ها با 
3 برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم های دیجیتالی پیچیده 
و در س��ال1986 س��اخته و به کار گرفته ش��د. ماه��واره های 
تلویزیونی )DBS( ماهواره هایی هستند که در واقع به عنوان 
یک فرس��تنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند. مهم 
ترین برت��ری یک ماهواره تلویزیونی آن اس��ت ک��ه می تواند 
تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به 
پوشش آن ها نیستند تحت پوشش در آورد. امروزه شبکه های 

ماهواره ای فراوانی بوجود آمده اند.
فیلم : 

نظریات سینمایی تا به امروز سه دوره را طی کرده است:
دوره ی اول؛ از 1920 تا 1935 اس��ت که طی آن روشنفکران 
دریافتند که س��ینما نه تنها یک پدیده  ی اجتماعی است بلکه 
یک هنر بسیار قوی با ویژگی های منحصر به خود است. در این 
دوره نظریه پردازان سعی در کشف زیبائی ها و قدرت سینمای 

صامت بودند. 
دوره ی دوم از ابت��دای ده��ه  ی 60 یعن��ی 1960 ش��روع و تا 
اواخ��ر دهه ی هفتاد یعن��ی 1979 ادامه داش��ت. در این دوره 
آموزش و نظریه پردازی س��ینمایی ش��کل آکادمیک به خود 
گرفت. در این دوره کتاب های س��ینمایی به ش��دت گسترش 
یافت و عالقه به نظریه پردازی س��ینمایی نه تنها میان اهل فن 
بلکه از طرف متخصصان در دیگر علوم انس��انی نیز به ش��دت 
افزایش یافت. البته کتاب های فنی سینمائی نیز که در رابطه با 
ترکیب تصویری دوربین، نورپردازی، تدوین، صدا، رنگ و غالبا 

بازیگری بودند، گسترش یافت. 
در دوره ی س��وم؛ که از دهه  ی 90 )1990( شروع می شود و تا 
به امروز نیز ادامه دارد، در کتاب های س��ینمایی سعی می شود 
به ابعاد پست مدرنیس��تِی فیلم ها )اشکال نوآورانه ی سینما( و 
پیشرفت های دیجیتالی پرداخته شود. در این دوره، سینمای 

مستند نیز اهمیت زیادی یافت و دوباره کشف شد
هوگومانس��تربرگ اولین مقاله ی خود را در مورد سینما به نام 
"فتوپلی؛بررسی روانشناسانه " در سال 1916 نوشته شد. این 
مقاله نه تنها اولین؛ بلکه اصلی  ترین نظریه س��ینمایی موجود 
می باش��د. کتاب مانس��تربرگ به دو بخش زیبایی شناس��ی و 
روانشناسی تقسیم می شود. البته مانستربرگ خود روانشناس 
ماه��ری ب��ود و غالب��ا از او ب��ه عنوان یک��ی از بنی��ان گذاران 
روانشناس��ی جدید یاد می ش��ود. مانس��تربرگ رئیس بخش 
فلسفه دانش��گاه "هاروارد" آمریکا بود. مانستربرگ معتقد بود 
که تکنولوژی، س��ینما را به وجود آورده است و خواست جامعه 
باعث پیش��رفت و تغییرات و تحوالت آن ش��ده اس��ت. بدون 
تکنولوژی، س��ینما وجود نداشت و اگر میل جامعه به دانستن، 
آگاهی، آموزش و س��رگرمی نبود، س��ینما پیشرفت نمی کرد. 
مانستربرگ معتقد بود که س��ینما در ابتدای تولد خود مجبور 
ش��د به تئاتر باج دهد. ولی بعد توانس��ت موجودیت خود را به 
عنوان هنری مستقل اعالم کند. مانستربرگ سینما را در زبان 
دوران خود "فتوپلی" نامید. از نظر مانستربرگ یک فیلم در سه 

مرحله عمل تاثیر گذاری بر روی تماشاگر را انجام می دهد.
مرحله اول: ساخت فیلم )بازی با تکنیک  های تصویر(

مرحله دوم: کارکرد آموزشی و اجتماعی.
مرحله س�وم: کارکرد ذهنی )تاثیرات شخصی، ذهنی بدون 

دخالت عوامل اجتماعی(
مانس��تربرگ نظرات خود را فقط به سینمای داستانی محدود 
می کند. از نظر وی سینما بدون قصه فقط یک وسیله مکانیکی 
است. تنها وقتی این وس��یله مکانیکی براساس داستان، ذهن 
مخاطب را به بازی می گیرد؛ "فتوپلی" اتفاق می افتد و از طریق 
آن شگفتی های هنر س��ینما رخ می نماید. مانستربرگ بیشتر 
به مخاطب اهمی��ت می دهد تا س��ینماگر! او ذهن مخاطب را 

ماده خام سینما می دانست.
مانس��تربرگ: "سینما نه رس��انه جهان بلکه رسانه ذهن است. 
سینما بنیانش تکنولوژی نیست بلکه زندگی ذهنی بشر است."

فلس��فه زیبایی شناس��ی هوگو مانس��تربرگ؛ متاثر از فلسفه 
"امانوئل کان��ت" بود. کان��ت معتقد بود که برخ��ی رفتار های 
انس��ان، از قانون منفعت طلبی و لذت جویی پیروی نمی کنند، 
بلکه تح��ت تاثیر یک نی��روی دیگر عمل می  کنن��د که ما نام 
این نیرو را "زیبای��ی" می نامیم. کانت معتقد بود که هر ش��ی 
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زیبایی؛ دارای قدرت و حضور تاثیر گذاری نامحدودی اس��ت. 
او معتقد ب��ود که برای درک ش��ی زیبا، انگیزه الزم نیس��ت و 
ش��ی زیبا ب��ه تنهایی برای خ��ود دارای ارزش و اعتبار اس��ت. 
بدی��ن ترتیب کانت و به پی��روی از او مانس��تربرگ معتقد بود 
که جذب ش��دن ما به س��وی زیبایی ثابت می کند که هر چیز 
زیب��ا به تنهایی؛ خود، دارای ارزش اس��ت. این دو دریافتند که 
بش��ر در برخورد با زیبایی به گونه ای لذت و برتری دست پیدا 
می کند که مس��تقیما او را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه تاثیر 
آن عمیق و در دراز مدت نمودار می ش��ود. زیبایی هم حقیقت 
وهم "نیکی" را نجات می دهد. از نظر مانس��تیربرگ اثر هنری 
باید ب��ا ویژگی های خاص خود ذهن مخاط��ب بی انگیزه را هم 
به خود جذب کند. اثر هن��ری ابتدا ذهن مخاطب را به جنبش 
در می آورد و س��پس به آن آرامش می دهد. به نظر مانستربرگ 
برخی فیلم ها دقیقا همین کار انجام می دهند. به همین خاطر 
بود که اعالم کرد "س��ینما نه یک س��رگرمی ب��ی ارزش، بلکه 

هنری عالی است"
هوگو مانس��تربرگ معتقد بود اگر قرار است یک شی به سینما 
راه پی��دا کن��د؛ حتما بای��د از طری��ق   ترفند های س��ینمایی 
به مرتب��ه ای از زیبای��ی صعود کن��د. در نهایت مانس��تربرگ 
می خواه��د اعالم کند که س��ینما نه ب��ر روی نگاتیو و نه حتی 
بر روی پرده س��ینما بلکه در ذهن تماش��اگر هستی می یابد و 
این ذهن تماش��اگر است که با جان دادن، حرکت دادن، توجه، 
خاطره، تخیل و عواطف به مجموعه  س��ایه های مرده واقعیت 
می بخش��د. فتوپلی از طریق توجه به اشیا واقعی )فیلم برداری 
از واقعی��ت( که مکان، زمان و علیت ه��ای طبیعی در آن لحاظ 
شده؛ عواطف، تخیل و خاطره را از طریق باز گویی یک داستان 
انسانی بر می انگیزد. مانس��تربرگ معتقد بود عنصری در فیلم 
داس��تانی هس��ت که تاثیر تصاویر آن را ماندگارت��ر از تصاویر 
مس��تند می کند و آن "وحدت" )رعایت وحدت  های سه گانه 
ارسطوئی و ایجاد ش��ناخت و همذات پنداری با داستان فیلم( 
اس��ت. عیبی که نظریات مانس��تربرگ دارد، ع��دم توجه او به 
عناصر دیگر سینما از جمله رنگ، صدا، تصاویر مستند و بدیهه 
سازی در سینما اس��ت. اما نباید فراموش کرد که مانستربرگ 
اولین کسی بود که با تکیه بر نظریه  های علمی و ایجاد تئوری؛ 
س��ینما را به عنوان هنری مستقل معرفی کرد. حمایتی که در 

آن سال  ها )1916( سینما شدیدا به آن احتیاج داشت.

آرنهایم  ابتدا در زمینه نقد نقاش��ی و روانشناس��ی مطرح شد. 
سپس در سال 1932 کتاب کوچک او در رابطه با سینما به نام 
" فیلم به عن��وان هنر" مورد توجه قرار گرف��ت. آرنهایم معتقد 
بود که رس��انه  های گوناگون کارک��رد و کاربرد های مختلفی 
دارن��د که تنها یک کارکرد آن باعث می ش��ود تا توجه ما به آن 
رسانه جلب ش��ود و آن هم کارکرد هنری آن رسانه است. هنر 
رسانه ما را به بنیان رسانه معطوف می کند نه به دنیای که فیلم 
تصویر می کند. به نظر آرنهایم بنی��ان فیلم همان فرآیند های 
روان شناس��انه در بیننده اس��ت. غالب نظریه پردازان؛ فیلم را 
رسانه واقعیت دانستند، حتی اگر بعضی از عناصر در آن تغییر 
یافته باش��د. اما آرنهایم معتقد اس��ت که در ای��ن صورت فیلم 
نمی تواند هنر باش��د. زیرا هنرمند فرصت��ی حقیقی بر کارش 
نخواهد داش��ت. پس فیلم از نظر آرنهایم زمانی هنر اس��ت که 
از کپ��ی کردن واقعیت صرف دس��ت بردارد. ای��ن فیلم دارای 

ویژگی های زیر است.
1- نمایش سه بعدی روی پرده ی دو بعدی سینما.

2- ح��ل مش��کل فهمیدن ان��دازه حقیق��ی اش��یا در تصاویر 
سینمایی.

3- نور پردازی و نبود رنگ در تصویر سینما. 
4- قاب بندی نماهای سینمایی.

5- نبود تداوم مکانی و زمانی به وسیله تدوین سینمایی.
6- عدم فعالیت سایر حواس در تماشای فیلم.   

آرنهایم از پیشرفت  های تکنولوژیک سینما مانند رنگ؛ تصویر 
برداری سه بعدی؛ صدا و پرده ی عریض خشنود نیست. آرنهایم 
معتقد اس��ت فیلم دیدن یک تجربه غیر واقعی اس��ت  و با آنکه 
س��ینما واقعیت های موجود را به همان ش��کل نشان می دهد 
اما احس��اس ما از همان شی عمیق تر اس��ت از زمانی که خود 
آن شی را می بینیم. ما همیشه بیش��تر از آنچه که چشمانمان 
به ما نش��ان می دهد می بینیم. از نظ��ر آرنهایم می توان فیلم را 
پنجره ای تصور کرد که از پشت آن می توانیم جهان را بنگریم. 
آرنهایم از م��ا می خواهد ای��ن پنجره را چن��ان بچرخانیم که 
شیشه هایش نور بشکند. آن چه را که در پشت آن است تحریف 
کند. اما در عوض این کار کیفیت و توانایی های شیش��ه پنجره 
را کش��ف خواهیم کرد. ما ناگهان متوج��ه چهار چوب پنجره؛ 
جن��س آن و نوع نوری ک��ه از آن می گذرد می ش��ویم. آرنهایم 
معتقد اس��ت که درسینما تماشاگر اش��یا را نه به شکل واقعی 
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مانس�تربرگ  هوگ�و 

معتقد ب�ود اگ�ر قرار 

اس�ت ی�ک ش�ی ب�ه 

س�ینما راه پی�دا کند؛ 

حتم�ا بای�د از طری�ق   

ترفند های س�ینمایی 

به مرتب�ه ای از زیبایی 

در  کن�د.  صع�ود 

مانس�تربرگ  نهای�ت 

می خواه�د اعالم کند 

که س�ینما نه ب�ر روی 

نگاتی�و و ن�ه حت�ی بر 

روی پرده سینما بلکه 

تماش�اگر  ذه�ن  در 

هس�تی می یابد و این 

ذهن تماشاگر است که 

با ج�ان دادن، حرکت 

دادن، توج�ه، خاطره، 

تخی�ل و عواط�ف ب�ه 

مجموع�ه  س�ایه های 

واقعی�ت  م�رده 

می بخشد

بلکه آن چنان که فیلم س��از )هنرمن��د( می خواهد می بیند. به 
نظر آرنهایم رسانه ها از طریق یک سلسله اعصاب مرکزی عمل 
می کنند. مثل موسیقی- رسانه صدا، رقص- رسانه حرکت- و 
ش��عر که رسانه واژه اس��ت. این سلس��ه اعصاب زبان استعاری 
هنرمند اس��ت و هنرمند باید یاد بگیرد چنان این زبان را به کار 
گیرد که اندیشه اش از میان آن بدرخشد. رسانه وقتی به ظریف 
 ترین و جالب  ترین صورت خود می رس��د که برخی شکل های 
خالص و انتزاع��ی )غیر واقعی( از طریق آن بیان ش��ود. از نظر 
آرنهایم س��ینمای صامت دهه 20 اوج هنر س��ینما اس��ت. در 
دهه ی بیست فیلم سازان توانس��ته بودند ویژگی  های سینما 
را کشف کرده و با استفاده از آن ها برترین تاثیرات حسی را در 
مخاطبان ایجاد کنند. اما با ظهور صدا س��ینمای صامت از بین 
رفت و س��ینما گران به جای نمایش برداشت خود از واقعیت، 
به تقلی��دی خام از واقعیت تن در دادن��د. آرنهایم معتقد بود با 
ورود صدا فیلم ها تبدیل به ش��بحی از نمایش  های اجرا شده بر 
روی صحنه شده اند. سینمای ناطق با اهمیت دادن به تنها یک 
عنصر از عناصر س��ینمایی یعنی کالم باعث ش��د سایر عناصر 
فراموش شده  و شکل هنری سینمای صامت از بین برود و تمام 
عناصر سینمایی در خدمت داستان و گفت و گو در آید. از نظر 
آرنهایم ورود صدا مانند س��رطانی بود ک��ه با تحریف مجموعه 
عناصر سینمایی زندگی هنری سینما را نابود می کرد. آرنهایم 
می گوی��د که هنر دارای نظم زندگی روزمره نیس��ت. زیبایی و 
ارزشمند بودن هنر؛ دقیقا به خاطر تغییری است که در زندگی 
روزمره ما ایجاد می کن��د و ما را به دنی��ای حقیقی و نه واقعی 
نزدیک می کند. فیلم هم بازتاب جهان واقعی و هم بازتاب ذهن 
هنرمند اس��ت. آرنهای��م رابطه نزدیکی میان جهان هس��تی و 
ذهن انس��ان می یابد. او معتقد است که مس��لما این حواس و 
ذهن بشر اس��ت که جهان خارجی را معنی می کند و می سازد 
و در هنر این اصل؛ قطعی اس��ت. یعنی تم��ام فیلم ها در ذهن 
مخاطب معنی پیدا می کند. آرنهایم نهایت هنر را درک و بیان 

نیروهای کلی هستی می داند.
آیزنشتاین  بر خالف دیگر نظریه پردازان؛ فیلم سازی ماهر بود 
که برخی از بهترین فیلم های تاریخ س��ینما را ساخته است. او 
فردی احساساتی بود که در بیان نظراتش به صورت احساسی 
و خود جوش عمل می کرد. عامل "ش��وک" که آیزنش��تاین در 
فیلم س��ازی به آن تاکید دارد، جزء اساسی نظریات سینمایی 

اوست. آبزنشتان حتی در ابراز نظریاتش به صورت تند و رگبار 
برخورد می کند. نظریات سینمایی آیزنشتاین در مقاله هایش 
چندان منسجم نیست. بلکه باید از نظریات متفاوت او بتوانیم 
اساس نظریه ی او را در مورد سینما و فیلم استخراج کنیم. وی 
از طرفداران پر و پا قرص روش های دیالکتیکی است. مهمترین 
نظری��ه ی او در رابطه با مونتاژ فیلم اس��ت. آیزنش��تاین قبل از 
فیلم ساز شدن، مهندسی مکانیک خوانده بود. او عمده فعالیت 
خود را قبل از انقالب سوسیالیس��تی روس��یه در سال 1917 
انجام داد. او یکی از تحس��ین کنندگان لنین و اس��تالین بود. 
آیزنش��تاین از بی خاصیت بودن و بی اثر ب��ودن فیلم ها در رنج 
بود. او فیلم ب��رداری از رویداد های واقعی را تقلیدی غیر هنری 
و مبتذل و بی خود می دانست. آیزنشتاین در آن زمان گفته بود 

"تئاتر هنری مسکو؛ دشمن خونین من است"
آن چه که آیزنش��تاین را اذیت می کرد، واقعگرایی نمایش های 
اجرا شده در تئاتر هنری مسکو بود. آیزنشتاین به "فرمالیست" 
گرایش پیدا کرد. وی فعالیت هنری خود را از تئاتر شروع کرد. 
او در تئات��ر در جس��تجوی روش هایی بود ک��ه از طریق آن ها 
بتوان��د واقعیت را به صورت تکه های به درد بخور در بیاورد، که 
قابل استفاده برای کارگردان باش��د. تجزیه واقعیت به صورت 
قطعات یا واحد های قابل اس��تفاده را "خنثی سازی" نام نهاد. 
آیزنشتاین با بررسی تئاتر کابوکی توانست آن چه را که سال ها 
به دنبال آن بود بیابد و آن ایجاد ش��وک و برانگیختگی در تئاتر 
کابوکی بود. او دنبال س��ینمایی بود که بتواند این برانگیختگی 
را در تماش��اگر ایجاد نمای��د. در تئاتر کابوک��ی معموال از یک 
نوع بیان اغراق آمیز اس��تفاده می شود و بدین وسیله واقعیت را 
تحری��ف )عوض( کرده تغییر می دهد ت��ا آن جا که از رویداد ها 
تنها؛ پوس��ته ی ظاهری آن ها باقی می مان��د. در تئاتر کابوکی 
مفهوم از توجه به جزئیات حاصل نمی شود، بلکه کلیت نمایش 
مفهوم را القا می کند. در اینجا تئاتر دیگر اسیر واقعیت نیست. 
بلکه حرکت ب��ا رنگ و صدا در یک س��طح قرار گرفته اس��ت. 
آیزنشتاین می خواست با اس��تفاده از تئاتر کابوکی سیستمی 
درس��ینما اختراع کند که در آن تمام عناصر در تناس��ب باهم 
به خلق معنا بپردازند. به تعبیر دیگر می خواس��ت س��ینما را از 
واقعیت دور س��ازد. از نظر او فیلم دیدن یعنی این که ش��خص 
تحت تاثیر ش��وک های متوالی قرار گیرد که این ش��وک ها نه 
فق��ط از داس��تان بلکه از تم��ام عناصر فیلم حاصل می ش��ود. 
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آیزنش��تاین معتقد بود یک فیلم مانند یک قطعه موسیقی، از 
کنار ه��م گرفتن نما ها به وجود می آید و ای��ن نما ها در ارتباط 
با یکدیگ��ر به تولید ش��وک می پردازند. هر چن��د خود هر نما 
دارای انرژی شوک بر انگیز می باشد. آیزنشتاین ضبط ساده ی 
زندگی را س��ینما نمی دانس��ت. او کارگردانانی ک��ه از نما های 
طوالنی استفاده می کردند سرزنش می کرد و می پرسید خیره 
شدن به رویدادی که تاثیر خودش را گذاشته چه تاثیری دارد؟ 
آیزنش��تاین معتقد بود ترتیب نما ها )نوع قرار گرفتن نماها( به 

سه گونه می تواند صورت بگیرد.
یا نمای دوم از نظر حس��ی و معنایی همس��و با نمای اول است؛ 
ی��ا نمای دوم مخالف جهت نمای اول اس��ت؛ یا نمای دوم خود 

دارای بار حسی و معنایی مستقل است.
آیزنش��تاین بر خالف پودفکی��ن معتقد بود ک��ه مونتاژ، وصل 
ک��ردن منطقی نماها نیس��ت تا داس��تانی تعریف ش��ود. بلکه 
تدوین تصادم نما هاست. آیزنشتاین نه در جستجوی بیننده ای 
منفعل بلکه در جس��تجوی بیننده ای خالق بود. بیننده ای که 
بتواند در تکمیل اثر هنری نقش��ی فعال ایفا نماید و به س��فید 
خوانی اثر هنری بپردازد. منظور از س��فید خوانی معنایی است 
که بیننده از طری��ق تجزیه و تحلیل فیلم، ب��ه فیلم می افزاید 
معنایی که به ظاهر در فیلم موجود نیست اما به وسیله تحلیل 
فیلم می توان به آن پی برد. آیزنشتاین معتقد بود برای رسیدن 
به سینمایی تاثیر گذار؛ می توان از عناصر زیر در مونتاژ تصاویر 

استفاده کرد:
1- تضاد جهاد 2- تضاد ابعاد 3- تضاد احجام 4- تضاد اجس��ام 

5- تضاد در عمق میدان 6- تضاد نوری
مونتاژ از نظر آیزنش��تاین اصل زندگی بخش سینماست که به 

نما های خام مفهوم می بخشد.

نظریه ارگانیک؛
آیزنش��تاین در مقایسه بدن انس��ان با فیلم، نظریه ارگانیک را 
ارایه داد. در این نظریه مضمون که همان روح فیلم است نقش 
اساس��ی دارد. بزرگترین کار فیلم ساز کشف مضامین است. از 
نظر آیزنشتاین حقیقت یا مضمون به صورت لخت در طبیعت 
وجود ندارد و کار هنرمند کنکاش و کش��ف حقیقت و نمایش 
آن در سینماس��ت! دراین شیوه فیلم برداری از ظاهر اشیا و آن 
چه که در واقعیت است. هنر محسوب نمی شود. بلکه پرداخت 

هنرمندانه و نگاه متفاوت به آن ش��ی می تواند به س��اخت یک 
اثر هنری منتهی شود. آیزنش��تاین معتقد بود برای رسیدن به 
واقعیت باید واقع گرایی را از بی��ن برد. به این معنا که باید یک 
واقعیت را به تکه های خرد ش��ده تبدیل ک��رد و از آن تکه های 

خرد شده واقعیتی دیگر ساخت.
نظریات سینمائی باالباالش اغلب در شکل گرائی) فرمالیسم( 
ارائه شده است. نام کتاب او که حاوی اصلی ترین اندیشه هایش 
در بابا سینماست، "نظریه  سینمائی" است. نظریات سینمائی 
باالب��االش مله��م از نظری��ات فرمالیست هاس��ت. نظری��ات 
فرمالیس��تی در س��ینما منحص��را به تکنیک  های س��ینمائی 
مح��دود می ش��وند. از ای��ن نظر یک دی��دگاه فرمالیس��تی را 
نمی توان یک بررس��ی جامع و کامل و منسجم از یک اثر هنری 
دانس��ت. دیدگاه فرمالیستی فقط به درد اهل فن می خورد. در 
نظریات فرمالیس��تی این خطر وجود دارد که تمام س��ینما به 
فرمول  های ریاضی  وار تقلیل پیدا کند و فیلمساز تبدیل به یک 
ربات شود. برای شناختن نظریات فرمالیستی سینمائی حتما 
باید مکتب فرمالیس��م روسی را بشناس��یم. فرمالیسم روسی 
توس��ط میخائیل باختین و رومن یاکوبسن از 1918 تا 1930 
در حوزه ی ادبیات و زبان شناس��ی ارائه ش��د. این نظریه سعی 
می کرد، تمام فعالیت  های انس��ان را در قال��ب تئوری و نظریه 
بیان کند. آنها با این س��وال شروع کردند که جنبه  های زیبائی 
شناس��انه  ی زندگی بشر چیست؟ فرمالیس��ت  ها برای پاسخ 
دادن به این س��وال تمام رفتارهای انس��ان را در چهار دس��ته 

تقسیم بندی کردند؛
1- رفتارهای عملی؛ این رفتارها برای رفع احتیاجات روزمره 
صورت می گیرد. مثال یک بزرگراه که تنها از آن برای س��هولت 

در حمل و نقل استفاده می کنیم؛ یک اثر هنری نیست! 
2- اعمال نظری؛ این اعمال مربوط به تالش های انسان برای 
توضیح و توجیه جهان و پیش��رفت های علمی آن اس��ت. مثال 
مطالعه در حوزه ی میکروب شناس��ی! یا ساخت دستگاه های 

عظیم برای تولید برق! 
3- رفتارهای اس�تعاری؛ تمام رفتارها و فعالیت ها و اشیائی 
که در زندگی ما به جای اش��یا و رفتاره��ای دیگری به کار برده 
می شوند، جزو رفتارهای استعاری هستند. مثال مراسم ازدواج 

که استعاره ای است از پیوند دو انسان باهم! 
4- رفتاره�ای هنری؛ تمام رفتاره��ا و فعالیت هائی که فاقد 
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آیزنشتاین در مقایسه 

بدن انس�ان ب�ا فیلم، 

را  ارگانی�ک  نظری�ه 

ای�ن  در  داد.  ارای�ه 

نظری�ه مضم�ون ک�ه 

فیل�م  روح  هم�ان 

اس�ت نقش اساس�ی 

کار  بزرگتری�ن  دارد. 

کش�ف  س�از  فیل�م 

مضامین اس�ت. از نظر 

آیزنش�تاین حقیق�ت 

یا مضمون ب�ه صورت 

لخت در طبیعت وجود 

ن�دارد و کار هنرمن�د 

کش�ف  و  کن�کاش 

حقیق�ت و نمایش آن 

در سینماس�ت! دراین 

ش�یوه فیلم برداری از 

ظاهر اشیا و آن چه که 

در واقعیت اس�ت. هنر 

محس�وب نمی ش�ود. 

پرداخ�ت  بلک�ه 

ن�گاه  و  هنرمندان�ه 

متف�اوت ب�ه آن ش�ی 

می توان�د به س�اخت 

یک اث�ر هنری منتهی 

آیزنش�تاین  ش�ود. 

ب�رای  ب�ود  معتق�د 

رس�یدن ب�ه واقعیت 

باید واق�ع گرایی را از 

بین ب�رد. به ای�ن معنا 

ک�ه باید ی�ک واقعیت 

را ب�ه تکه ه�ای خ�رد 

ش�ده تبدیل کرد و از 

آن تکه های خرد شده 

واقعیتی دیگر ساخت.

هدف و منظور مش��خصی باش��ند و فقط با تام��ل و تمرکز در 
آن رفتار به وجود آمده باش��ند، جزو رفتارهای هنری محسوب 
می ش��وند. مثال س��اختن یک فیلم که نیازهای اساس��ی ما را 
برطرف نمی کند و تنها به خاطر س��اخته ش��دن فیلم است که 

عوامل آن تمام مصائب و دشواری ها را تحمل می کنند. 
توجه داشته باش��ید که یک فعالیت ممکن است کارکردهای 
مختلفی داش��ته باش��د. مثال یک کلید مربوط ب��ه قرن 12 در 
مصر، که برای باز کردن در از آن استفاده می شده، فقط کارکرد 
عملی داش��ت، ولی امروزه کارکرد هنری و باس��تان شناسیک 
دارد. از نظر فرمالیس��ت ها ش��عر خالص تری��ن فعالیت هنری 
است. ویکتور شکلوفسکی یکی از برجسته ترین نظریه پردازان 
فرمالیستی در روسیه است. او دوست صمیمی آیزنشتاین بود 
و کتاب زندگینامه ی او را نوشته است. او نظریه فرمالیست ها را 
در مورد هنر ب��ه طور خالصه چنین بیان می کند؛ هنر برای آن 
است که انسان احساس خودش در هستی را بهتر بشناسد. هنر 
کمک می کند تا انس��ان همه چیز را درک کند. چنان که واقعا 
هس��تند، نه چنان که دیده می شوند. تکنیک هنر عبارت است 
از ناآش��نا کردن هستی، آشنا زدائی؛ شکل ها را پیچیده کردن، 
درک را مش��کل و طوالنی کردن. زیرا خود فرآیند درک کردن 
یک فعالیت هنری است و باید هر چه بیشتر آن را طوالنی کرد. 
فرنان لژه، یک فیلمس��از فرانسوی است که فیلم او به نام باله ی 
مکانیکی یک فیلم فرمالیس��تی اس��ت که در آن اشیا معمولی 
زندگی مثل چاقو و بشقاب و قاشق در کنار هم ترکیبی موزون 

و هنری می یابند. 

اخالق
اخالق در لغت:

غرایز، ملکات و صفات باطني انس��ان »اخالق« نامیده مي شود 
و به رفتاري که از این خلقیات ناش��ي مي شود نیز »اخالق« یا 
رفتاري »اخالقي« مي گویند. در ی��ک تعریف کلي، »اخالق« 
آن سلس��له صفاتي اس��ت که در نف��س و روح انس��ان، ثابت و 
ریشه دار است و منشا صدور کارهاي »نیک« یا »بد« مي با شد. 
راغب اصفهان��ي درباره این واژه مي نویس��د: »َخلق و ُخلق، در 
اصل یکي هس��تند، اما »َخلق« به هیأت، شکل و صورت هایي 
که با چش��م درک مي ش��ود، اختصاص یافته و ُخل��ق به قوا و 
س��جایایي که با بصیرت درک مي شود، مختص شده است« از 

مجموع س��خنان لغویان بر مي آید که »ُخلق« صفت و کیفیت 
دروني ثابت در نفس انسان اس��ت. همچنین اخالق، که مفرد 
آن »ُخل��ق« و »ُخُلق« مي باش��د، در لغت به معاني سرش��ت، 

سجّیه و طبیعت به کار رفته است.
بنابرای��ن، مفه��وم اخالق در لغ��ت چندان اختالفي نیس��ت، 
سرشت، س��جیه یا طبیعت، همگي حکایت از یک امر نفساني 
در انسان مي کند که بر آن »ُخلق« اطالق مي شود. منظور ملکه 
یا هیئت نفس��اني اس��ت. در نگاهي دیگر، واژه »اخالق«، براي 
مش��خص کردن معیارهاي »رفتار نیک« به کار مي  رود. . عمل 
اخالقي به طور صریح ی��ا غیرصریح، مجموعه اي از هنجارهاي 
مشترک و مناس��ب را مورد ارجاع واستناد قرار مي دهد. از این 
رو، بای��د گفت: اخالق مجموعه صفات روحي و باطني انس��ان 
اس��ت  و گاه به بعضي از اعمال و رفتاري ک��ه از خلقیات دروني 
انسان ناش��ي مي شود، نیز اخالق گفته مي ش��ود. »اخالق « را 
از طری��ق آثار آن مي ت��وان چنین تعریف ک��رد: »گاه فعلي که 
از انسان س��ر مي زند، ش��کل مس��تمري ندارد; ولي هنگامي 
که کاري بطور مس��تمر از کس��ي س��ر مي زند؛ مانند کمک به 
همنوعان، این عمل، یک ریشه دروني و باطني در اعماق جان 
و روح او دارد، آن ریش��ه را خلق و اخ��الق مي نامند. از این رو، 
ابن مس��کویه  در کتاب »تهذیب االخ��الق و تطهیر االعراق «، 
مي گوید: »خلق همان حالت نفساني است که انسان را به انجام 
کارهایي دعوت مي کند، بي آنکه نیاز به تفکر و اندیش��ه داشته 
باشد.« فیض کاشاني نیز مي گوید: »بدان که خوي عبارت است 
از هیئتي اس��توار با نفس که افعال به آساني و بدون نیاز به فکر 
و اندیش��ه از آن صادر مي شود.« از این رو، اخالق را به دو بخش 
تقس��یم مي کنند: »ملکاتي که سرچشمه پدید آمدن کارهاي 
نیکو است و اخالق خوب که »ملکات فضیله« نامیده مي شود، 
و آنهایي که منشأ اعمال بد اس��ت و به آن اخالق بد و »ملکات 

رذیله« مي گویند.

اخالق در اصطالح
در اصطالح مي توان اخالق را چنین تعریف کرد: اخالق علمي 
اس��ت که از ملکات، صفات خوب، بد، ریشه ها و آثار آن سخن 
مي گوید. به عبارت دیگر، سرچش��مه هاي اکتساب این صفات 
نی��ک و راه مبارزه با صفات بد و آثار ه��ر یک را در فرد و جامعه 
مورد بررس��ي قرار مي دهد. بنابراین، اخ��الق در اصطالح، در 
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حوزه ه��اي گوناگوني از علوم مطرح ش��ده و تعاریف گوناگوني 
از آن ارائه شده است. اما اجماالً،  علماي اخالق معموالً »ُخلق« 
را این گونه تعریف کرده اند: »ملکه نفس��اني که افعال از آن به 
آس��اني صادر مي ش��ود.« آیت اهلل مصباح، این تعریف را کامل 
ندانسته، معتقدند: »موضوع علم اخالق، اعم از ملکات نفساني 
که فالس��فه اخالق تاکنون برآن تاکید داشته اند، بوده و شامل 
همه کارهاي اختیاري انس��ان مي شود که ارزشي است؛ یعني 
متصف به خوب و بد بوده و مي تواند براي نفس کمالي را فراهم 

آورد و یا موجب رذیلت و نقصي در نفس شود.«

نظریه های اخالق:
ایده الیس��م باعث می ش��ود  تا نگاهی خاص به انسان و مسئله 
تعلیم و تربیت و اخالق داشته باشد.هر چند تفاوت نگرش های 
ایده الیستی س��بب تفاوت در  روش های تربیتی آنان نیز شده 
است ولی ایده الیس��ت ها به صورت کلی معتقد به تربیت روح 
انس��انی هستند و هر روشی موجب پرورش و تکامل ذهن شود 
را مورد بررس��ی قرار م��ی دهند. براین اس��اس محور تربیت را 

رشد طبیعت انسان که روحانی و معنوی است می دانند.
افالطون می گوید:» روح آدمی مهم از تن اوس��ت، روح قبل از 
آن که به قالب ت��ن در آید در جهانی پای��دار و ابدی که جهان 

پندارها یا ایده ها نامیده می شود، می زیست«
افالطون: به تربیت فردی و اجتماعی توجه داش��ت، در تربیت 
نفس به اصالح اخالق، در تربیت فردی و اجتماعی به تاس��یس 

مدینه فاضله اشاره می کرد.
هدف نظام اخالق و تعلیم و تربیت در این مکتب رشد و تکامل 
بینندگان و همچنین ذهن آن هاست و رسانه باید از نظر عقلی 

و اخالقی بر بینندگان برتری داشته و برای آنان الگو باشند.
پروتاگوراس: تربیت اخالقی نوعی تدریس علوم دینی یا انتقال 
معلومات یا دانش خاص نیس��ت. کار یا هدف رس��انه نظیر کار 
پزشک یا باغبان است نه نظیر کار معلم حساب یا دستور زبان، 
او حکم اخالقی را وقتی به فس��اد گراییده اس��ت تصحیح می 
کند. هدف رس��انه آوردن آگاهی های پنهانی فراگیر به ضمیر 
آگاه اس��ت. و یادگیری همچ��ون فرایندی ذاتاً هوش��مندانه، 
یاداوری  کار براس��اس نظریات را در بر می گیرد و این تعلیم و 
تربیت با موضوعاتی کاماًل مفهومی س��رو کار دارد.)ژان شاتو-

)1384

رس��انه ی انکارگرا به نظم و الگوی موضوعات  و محتوی برنامه 
توجه فراوان دارد و می کوش��د تا مفاهیم را به یکدیگر مرتبط 
س��ازد. مهم ترین برنامه ها و باالترین ش��کل رابطه دانش ها با 
یکدیگر را می شناس��د و برای مفاهیم تمامیت قایل اس��ت. در 
این حالت برنامه های تلویزیونی قابل سلسله مراتب است. همه 
میراث فرهنگی نوع بش��ر را در بر می گیرد و بر پایه رشته های 
ش��ناخته ش��ده ای که برنامه تلویزیونی و علوم انس��انی به آن 
اشاره دارد استوار است. در راس این سلسله مراتب کلی ترین یا 
انتزاعی ترین برنامه ها یعنی فلسفه و الهیات قرار گرفته است.  
این برنامه ها، زمان و مکان و موقعیت ها در می نوردد و در مورد 
گستره ی وسیع از وضعیت ها و تجربه ها مصداق پیدا می کند. 
برنام��ه های  ادبی و تاریخی نیز در مکان��ی واالتر قرار دارد زیرا 
سرچش��مه الگوهای اخالقی و فرهنگی است. زبان نیز موضوع 
مهمی اس��ت زیرا برای برقراری ارتباط ض��رورت دارد و انتقال 

محتوی فکری انسان را آسان می سازد.
مح��ور جریان تربیت��ی از نظر باتلر ایده ال یعنی خداس��ت که 
اس��اس جهان را تش��کیل می دهد و معتقد است فعالیت های 
تربیتی باید به طرف او س��وق داده شوند. باتلر چند عامل را در 
جریان مهم       می داند: 1.رس��انه ب��ه عنوان نقش اصلی، الگو و 
نمونه کامل واقعیت برای فرگیران است و دارای تخصص کافی، 
احترام و شایستگی و... اس��ت 2.  تقلید 3.رغبت 4.کوشش 5. 

انضباط
در نظر افالطون تربیت اخالقی اس��اس واقعی خود را در تفکر 
مربوط به ش��رایط عینی بودن و در آن چه مقتضای آن اس��ت 
باز می باید. فضیلت قابل تعلیم اس��ت زیرا ب��ه صورت علم در 
می آید. اخالق مبتنی بر ش��ناخت عینی ارزش هاس��ت.)ژان 
ش��اتو-1384(پروتاگراس می گوی��د: فضیلت و کمال معنوی 
یعنی این صفت که از انس��ان آدمی شایس��ته و تمام عیار می 
س��ازد. به عقیده او تربیت اخالقی نوعی تدریس علوم دینی یا 
انتقال معلومات یا دانشی خاص نیست. و قلمرو اخالق دانشی 
جز اط��الع از ارزش ها ک��ه مورد تایید وجدان جامعه اس��ت و 
بالتبع برای همه کس معلوم می باش��د وج��ود ندارد. او اخالق 
را در ش��مار علوم نمی اورد و آن را امری ناپایدار و دس��تخوش 
انتقادات می داند زیرا بدون شناس��ایی کامل ارزش ها و هدف 

ها نمی توان اخالق را رونق داد.
به عقیده ذهنی گرایان از آن جا که ارزش ها غیرعینی هستند، 
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در نظر افالطون تربیت 

اخالقی اس�اس واقعی 

خود را در تفکر مربوط 

به شرایط عینی بودن 

و در آن چ�ه مقتضای 

آن اس�ت باز می باید. 

فضیل�ت قاب�ل تعلیم 

اس�ت زیرا ب�ه صورت 

علم در می آید. اخالق 

مبتن�ی ب�ر ش�ناخت 

عینی ارزش هاس�ت.

ش�اتو-1384( )ژان 

پروتاگراس می گوید: 

فضیلت و کمال معنوی 

یعنی ای�ن صفت که از 

انسان آدمی شایسته 

و تمام عیار می س�ازد. 

ب�ه عقی�ده او تربی�ت 

اخالقی نوعی تدریس 

علوم دینی ی�ا انتقال 

معلوم�ات یا دانش�ی 

خاص نیس�ت. و قلمرو 

اخ�الق دانش�ی ج�ز 

اط�الع از ارزش ها که 

م�ورد تایی�د وجدان 

جامعه اس�ت و بالتبع 

برای هم�ه کس معلوم 

می باشد وجود ندارد. 

او اخ�الق را در ش�مار 

عل�وم نم�ی اورد و آن 

و  ناپای�دار  ام�ری  را 

انتقادات  دس�تخوش 

می دان�د زی�را بدون 

شناسایی کامل ارزش 

ها و هدف ها نمی توان 

اخالق را رونق داد.

قضایای ارزشی نیز غیر شناختی هستند، نه صادق و نه کاذبند 
و این قضایا صرف��اً جنبه عاطفی دارند. برخی از آن ها معتقدند 
که روزی ممکن است براس��اس مطالعه تجربی دقیق مبنایی 

برای نظام ارزش ماهیت انسانی و جامعه به دست آورد.
ایده الیس��م با ذهن پرس��تی خود موجب شده اس��ت نه تنها 
واقعیت های خارجی و ملموس را درک نکند حتی نس��بت به  
ش��ناخت و باور به نیازهای نوع بشر و خصوصاً بینندگان از این 
حقای��ق غافل بماند و از ارای��ه راه حل و راه چاره برای رش��د و 
تکامل معنوی آنان که مدعی آن اس��ت باز بماند. هر چند این 
تفک��ر محور تربیت را پ��رورش روح می داند ول��ی از آن جا که 
نتوانسته اس��ت ش��ناخت و معرفت صحیح و واقع بینانه ای از 
جهان هس��تی ، انس��ان و طبیعت داشته باش��د. لذا از درک و 
اجرای روش های مناسب تربیتی و متناسب با نیازهای بشری 
بازمانده است. در پایان باید اذعان کرد که برنامه ها بافته دست 
بشرند و محدود به عقول و اندیشه های ناقص م متاثر از شرایط 
ف��ردی اجتماعی و زمانی خود آن هاس��ت و این برنامه ها نمی 
تواند به عنوان مبانی و معیار نظام تربیتی انسانی قرار بگیرند و 
الزمه تربیت و روش های تربیتی نوع انسان بهره گیری از عقل 
و منشاء مطلقی است که توسط پیامبران از سوی خالق انسان و 

کسی که همه چیز انسان را بنا نهاده و می شناسد است.

6- روش تحقیق:
در این پژوهش  از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است 
و برای گردآوری اطالع��ات مورد نی��از از روش کتابخانه ای و 
نکته برداری از اس��ناد و مدارک موج��ود مانند کتب و مقاالت 
ورس��اله ها و پژوهش های موجود در این زمینه استفاده کرده 
ایم تا به سواالت مطرح شده پاسخ داده دهیم و همچنین برای 
جمع آوری اطالع��ات در رابطه با نقد اخالق��ی برنامه من و تو 
پالس به مصاحبه از بینن��دگان برنامه من و تو پالس  پرداخته 
ایم و برای تحلیل این ش��بکه به مدت ی��ک هفته این برنامه را 

ضبط کرده ایم.

7-تحلیل محتوا:
یکی از خاصیت های ویژه رس��انه ها که در رسانه های دیداری 
بیش��تر وجود دارد نفوذ نرم در مخاطب اس��ت ب��ه طوری که 
مخاطب نفوذ را احساس نکند.  ذهن ما وقتی درک کند خطری 

متوجه اوست سریعا منفعل ش��ده و اثرپذیری از آن خطر را به 
حداقل می رس��اند اما وقتی متوجه خطری نباشد بسیار نفوذ 
پذیر خواه��د بود. حال اگر ای��ن نفوذ دقیقا مطاب��ق با امیال و 

هواهای انسان باشد، ذهن به مراتب اثرپذیرتر خواهد بود.
این یکی از قواعد مهمی است که به خوبی در رسانه های غربی 
به کار گرفته می شود. در همین زمینه »روژه گارودی« یکی از 
متفکران غربی در کتاب »هش��دار به زندگان« در صفحه 495 

، اینطور می نویسد :
"اقتصاد آزاد به ش��یوه غربی برای رفع احتیاج بازار نیست بلکه 

برای ایجاد بازار احتیاج است!"
حال وقتی یکی از این رس��انه های غربی مثل شبکه من و تو را 
بررس��ی می کنیم و روی برنامه ه��ای آن دقت می کنیم دقیقا 
همین قاعده را می بینیم بعضی از برنامه های این شبکه به طور 
خاص فق��ط برای این هدف می باش��د.پرداختن به موضوعات 
متن��وع سیاس��ی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،هنری، و ... از 
طریق رس��انه ها عالوه به جذب مخاطب م��ی تواند اطالعات 
عمومی و ق��درت تحلیل آن ه��ا را افزایش دهد. رس��انه های 
خارجی با اس��تفاده از روان شناسان و جامعه شناسان مبادرت 
به س��اخت برنامه های ج��ذاب نموده و در میان ای��ن برنامه با 
اس��تفاده از مجری��ان مختلف و به نمایش گذاش��تن مانکن ها 
و مده��ای مختلف، فرهن��گ متضادی را به کش��ورهای دیگر 

تحمیل می کنند.
هرچند که پرداختن به موضوعات مختلف س��طح آگاهی افراد 
جامع��ه را باال می برد قدرت تحلیل و آرمان گرایی را در جوامع 
رش��د می دهد.لیکن تضادهای موجود جوامع غربی با رس��وخ 
به فرهنگ کشورهای دینی باعث آش��فتگی فکری آحاد افراد 
در جوام��ع دینی می گردد.پرداختن به م��د، توجه بی رویه به 
مس��ائل مادی در این گونه برنامه ها،جوانان را دچار نوعی خود 

باختگی و دین گریزی می نماید.
این مهم باعث گسیختگی بین نسل ها گشته و اختالف جدی 
بین والدین و فرزندان ایجاد می نماید. از آن جا که رس��وخ یک 
فرهنگ بیگانه بدون توج��ه به باورهای دینی و مذهبی جوامع 
مختل��ف باعث تضعیف ش��دید معنویت در می��ان جوانان می 
گردد،لذا پرداختن به مس��ائل مادی و جنسی آن هم به صورت 

متعدد یکی از عوارض جدی این گونه برنامه ها می باشد.
ب��ا عنایت به موارد فوق به نظر می رس��د س��اختن برنامه های 
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متعدد و جذاب هم راس��تا با مذهب و فرهن��گ هر جامعه می 
تواند از گس��یختگی بین نسلی جلوگیری نموده، اوقات فراغت 
افراد جامع��ه را پر و از ظه��ور انواع رفتارهای غل��ط و ناصواب 

اجتماعی جلوگیری  نماید.
مواردی که در قس��مت های ضبط ش��ده می ت��وان مالحظه 
نمود: رواج بی بند و باری، کنس��رت های موس��یقی غیرمعتبر 
و سیاسی، ش��و مد لباس های نامناس��ب با فرهنگ کشور ما، 

معرفی هنرپیشگان و خوانندگان منحرف جنسی و ....

8- نتیجه گیری:
ماه��واره ابزار غیررس��می جامع��ه پذیری در هم��ه ی جوامع 
محس��وب می ش��ود. در واقع در حال اج��رای فرایند آموزش 
نقش ها و ارزش های یک جامعه به اعضای آن است. تحقیقات 
در جوامع مختلف نش��ان می دهد که والدین، مربیان و جامعه 
شناسان، ضمن پذیرش محاس��ن و مزایای آموزشی، هنری و 
تفریحی ماهواره، از بدآموزی های آن بیش��تر نگران هس��تند. 
علی رغم این نگرانی ها ، تحقیقاتی که بتواند واقعاً آثار ماهواره 
و سایر وس��ایل ارتباط جمعی را ثابت کند، بسیار کم است. به 
نظر می رس��د که ورود ماهواره باعث کاهش اس��تحکام روابط 
خانواده می ش��ود. والدین و فرزندان معموالً ب��ا یکدیگر وقت 
کمتری م��ی گذارند و این ام��ر باعث عدم انتقال بس��یاری از 

مفاهیم و الگوها  به اعضای خانواده می شود. 
با دیدن برنامه های ماهواره سرگرمی اعضای خانواده مشترک 
می شود، ولی این سرگرمی، هر فرد را وارد دنیای خاص خود و 
جهان ذهنی خویش می کن��د و از تعامل در  زمان ها ی خاص 
بین افراد خانواده کاسته می ش��ود. همه تماشاگر صحنه های 

ماهواره هستند و فرصت تبادل افکار کمتر به وجود می آید.
تح��ت تاثیر ماهواره، صمیمیت، عطوف��ت و یگانگی خصوصی 
خان��واده ج��ای خود را ب��ه مس��ائل ظاهری خارج م��ی دهد. 
خانواده به وسیله ی حوادث عمومی تسخیر می شود علی رغم 
جنبه ه��ای مثبت و منفی ماهواره در خان��واده، می توان گفت 
که آث��ار ماهواره و ترکیبات آن، برحس��ب محیط و برداش��ت 
تماش��اگرانی که نقش های مختلف��ی در جامعه ایفا می کنند، 

فرق می کند.
اگر چ��ه ماهواره و ترکیبات آن ممکن اس��ت نق��ش منفی در 
زندگی خانوادگی، داشته باشند لیکن در برخی مواقع فرهنگ 

بخش��ی شان نیز غیر قابل انکار است. در طول تاریخ هرگز هیچ 
وس��یله ای مانند ماهواره و اینترنت از نظر آموزشی و دگرگونی 
جامعه نقش��ی چنین تعیین کننده نداش��ته اس��ت. به همین 
مناس��بت، در س��ال های اخیر، سازمان یونس��کو رسانه های 
عمومی موجی را به مثابه ی وسیله ای برای امحای بی سوادی 
و اش��اعه ی فرهنگ، فن��ون و در عین حال وس��یله ی تفاهم 

ملت ها به کار گرفته است.
موثرترین راهکار ب��رای مقابله با اهداف این گونه ش��بکه ها و 
برنامه های ماهواره ای، آگاه س��ازی و اطالع رسانی با توجه به 
اهداف اصلی پایه ریزی این ش��بکه ها و محت��وای برنامه های 
آنان و آموزش صحیح خانواده و نیازمندی های جوانان است تا 
از جذب جوانان به سوی شبکه های ماهواره ای و گسترش این 

طیف مخاطبان جلوگیری شود.
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