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مقد مه

سال	ها	پیش	که	جامعه	ایرانی	به	تنفس	د	ر	فضای	
پس	از	پایان	جنگ	تحمیلی	هشت	ساله	)1359	
میالد	ی(	 تا	1988	 تا	1367	شمسی؛	1980	

خو	می	گرفت	و	حکومت	مرد	ان	و	نخبگان،	به	
جنگ	 خرابی	های	 بازسازی	 ضرورت	 از	 اتفاق	
و	سازند	گی	کشور	می	گفتند		و	به	این	منظور،	
د	ولتمرد	ان،	طراحی	و	اجرای	برنامه	های	موسوم	
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دولت، صدا و سیما 
و حریم حرفه برنامه سازی

محمدرضا�مانی�فر��
دکتراي تخصصي ژورنالیسم دانشگاه دولتي ایروان )ارمنستان(

  mrmanifar@yahoo.com 

چکید�ه
هدف اصلی این تحقیق، شناخت مرزها یا در اصطالح، »حریم حرفه برنامه سازی« 
در سازمان صدا و سیما است و محقق با آگاهی از: 1. ویژگی ها و تجربه های انباشته 
فرهنگی ایرانیان در گذر تاریخ، به ویژه در ایران معاصر، 2. ریل گذاری فرهنگی 
استعمار در جامعه انقالب کرده ایرانی، 3. هنجارهای مطلوب برنامه سازی در صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 4. فضای فکری حاکم بر عملکرد و رفتار 
حکومت مردان و نخبگان، و عموم مردم به عنوان پیام گیران صدا و سیما، این 
پرسش را به طور مشخص، مطرح می کند که برنامه ساز ایرانی برای ایفای نقش 
»میانجی« مطمئن بین دولت و ملت، چگونه می تواند »استقالل حرفه ای« خود 
را در »دروازه بانی« اخبار و مطالب، حفظ کند؟ استفاده از روش توصیفی- تحلیلی 
و نیز تجربه نزدیک به دو دهه حضور محقق در بخش های مختلف سازمان صدا 
و سیما نشان می دهد: عقالنیت و قانون گرایی، واقع بینی و گفت و گوی منطقی، 
ایفای نقش به مثابه »عقل مستقل«، کاهش تنش و مهار و هدایت پتانسیل تضاد و 
دولت ستیزی، پرهیز از افتادن به دام دوقطبی های ساختگی استعمار و ترسیم دوقطبی 
اصیل »انقالب- استکبار« یا »انقالبی- طاغوتی« بر مبنای اصول تغییرناپذیر 
قانون اساسی، ترویج نقد غیر مخرب بر مبنای رویکرد »عینی- تشریحی« در 
برنامه سازی ها و مسئولیت پذیری در برابر پیام گیران در رفتار ارتباطی برنامه سازان، از 
جمله عوامل حفظ استقالل حرفه ای در دروازه بانی اخبار و مطالب هستند که زمینه را 
برای ایفای نقش میانجی بین دولت و ملت، فراهم می کنند؛ گرچه هر چه نشانه های 
»توهم آگاهی« در رفتار ارتباطی برنامه سازان )توهم مخاطب پنداری( و نیز عملکرد و 
رفتار دولتمردان )توهم مارپیچ سکوت( کاهش یابد؛ به همان میزان، ایفای این نقش، 
مطمئن تر به نظر می رسد و می توان از ایفای نقش صدا و سیما به عنوان »میانجی 

مطمئن« بین دولت و ملت گفت.
واژگان�کلیدی

دولت، صدا و سیما، برنامه سازی، فرهنگ تضاد، دولت ستیزی، توهم آگاهی.



شماره 47
فروردین 99

62

اظهار	 د	نبال	می	کرد	ند	؛	 را	 توسعه	 پنج	ساله	 به	
نظر	مد	یرکل	روابط	عمومی	یکی	از	وزارتخانه	ها	
د	رباره	باید	ها	و	نباید	های	ایفای	نقش	خبرنگاران	
د	ر	شرایط	آن	روز،	توجه	محمد		مهد	ی	فرقانی،	
روزنامه	نگار	د	یروز	و	استاد		امروز	علوم	ارتباطات	را	
به	خود		جلب	کرد		و	وی	را	د	ر	واکنش،	به	نگارش	
حرفه	ای	 »استقالل	 د	رباره	 سخنرانی	 و	 مقاله	
بررسی	 سمینار	 نخستین	 د	ر	 روزنامه	نگاران«	
مسائل	مطبوعات	ایران	)تهران،	6	و	7	اسفند		ماه	

1369(	واد	اشت.
آن	د	ولت	مرد		که	از	د	ید	گاه	فرقانی	باید		»حلقه	
بود	:	 گفته	 باشد	«؛	 ارتباط	 فرایند		 د	ر	 رابط	
»خبرنگار	باید		حریمش	را	بشناسد		و	ما	د	ر	سطح	
یک	خبرنگار	باید		با	او	برخورد		کنیم«	)فرقانی،	

.)14	:1370
شاید		به	جرأت	بتوان	اد	عا	کرد	:	همچنان	با	گذشت	
نزد	یک	به	سه	د	هه	و	روی	کارآمد	ن	د	ولت	های	
مختلف	با	گفتمان	»سازند	گی«	)1368	تا	1376	
شمسی؛	1989	تا	1997	میالد	ی(،	»اصالحات«	
	2005 تا	 	1997 شمسی؛	 	1384 تا	 	1376(
تا	 	1384( مهرورزی«	 و	 »عد	الت	 میالد	ی(،	
و	 میالد	ی(	 تا	2013	 شمسی؛	2005	 	1392
	... تا	 شمسی؛	2013	 	... تا	 	1392( »اعتد	ال«	
میالد	ی(	می	توان	چه	آشکار	و	پنهان،	رد		اظهار	
گفته	ها	 الی	 به	 ال	 د	ر	 را	 این	 مانند		 نظرهای	
و	 خبرنگاران	 د	رباره	 دولتمردان	 نوشته	های	 و	
گزارشگران	مطبوعات	و	خبرگزاری	ها	و	حتی	
د	رباره	برنامه	سازان	صد	ا	و	سیما	)راد	یو	و	تلویزیون	
د	اخلی(	نیز	جست	و	جو	و	مشاهد	ه	کرد		و	د	ر	
نتیجه،	مانند		روزنامه	نگار	د	یروز	و	استاد		امروز	
کلمه	 برد	ن	 کار	 به	 با	 البته	 و	 ارتباطات	 علوم	
»برنامه	ساز«	به	جای	خبرنگار	که	به	خبرنگاران	و	
گزارشگران،	نویسند	گان	و	سرد	بیران،	کارگرد	انان	
گروه	های	 مد	یران	 حتی	 و	 تهیه	کنند	گان	 و	
برنامه	ساز	و	سایر	د	ست	اند	رکاران	تولید		پیام	د	ر	
سازمان	صد	ا	و	سیما	اشاره	د	ارد	؛	این	پرسش	ها	را	

مطرح	کرد		که	به	راستی!
y		»سطح« و	 کجاست	 برنامه	ساز	 »حریم«	

برنامه	ساز	چیست؟

y		ان	ولتمرد	د	؛	اند	ه	ایستاد	کجا	ر	د	سازان	برنامه
چگونه	به	آن	ها	نگاه	می	کنند		و	چه	انتظارها	

د	ارند	؟
y		از	و		هد	د	می	چه		خود	ساز	برنامه	به	سازمان««

وی	چه	می	خواهد	؟
y		تا		ارد	د	امنیت	ر	چقد	سازی	برنامه	حرفه	حریم

برنامه	ساز	بتواند		حریم	حرمت	جامعه	و	افراد		
را	نگه	د	ارد	؟

y		و	رسالت	نقش،	و	کیست	به	متعلق	سازمان««
مسئولیت	اجتماعی	آن	چیست؟

y		انشگاه	د« این	 »حقوق«	 چقد	ر	 د	ولتمرد	ان	
و	 	)399 	:1395 )خمینی،	 عمومی«	
جامعه	 فکری«	 هد	ایت	 مرکز	 »عمد	ه	ترین	
)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	د	ر	د	ید	ار	هنرمند	ان	
و	د	ست	اند	رکاران	صد	ا	و	سیما،	1389/4/12(	
را	به	رسمیت	می	شناسند		تا	بتوانند		»حد	ود	«	
کار	این	»اثرگذارترین	مجموعه	فرهنگی	د	ر	
کشور«	را	به	عنوان	»رسانه	ملی	و	عمومی«	
)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	پس	از	بازد	ید		از	
سازمان	صد	ا	و	سیما،	1383/2/28(	مشخص	

کنند	؟
y		این	سازی،	برنامه		مانند		عملکرد	و	حرفه	ام	کد

همه	د	ر	معرض	ارزیابی	و	د	اوری	است	و	چه	
کسی	د	ر	کد	ام	جایگاه	مانند		برنامه	ساز،	هر	روز	
و	لحظه،	حاصل	کار	خود		را	د	ر	برابر	چشم	و	
گوش	میلیون	ها	شنوند	ه	و	بینند	ه	قرار	می	د	هد		
و	مؤظف	است	تا	تمامی	خواست	ها،	سلیقه	ها	و	
انتظارهای	متضاد		دولتمردان،	نخبگان	و	عموم	

مرد	م	را	برآورد	ه	سازد	؟
این	یک	واقعیت	تلخ	است	که	تاریخ	ارتباطات	و	
به	طور	خاص،	تاریخ	ارتباطات	جمعی	د	ر	ایران،	
تاریخ	ارائه	»جواب«	بد	ون	طرح	»سؤال«	است!	
حکومت	مرد	ان	و	نخبگان	ایرانی	د	ر	بیش	از	یکصد		
و	هفتاد		سال	که	به	ترتیب	از	ورود		مطبوعات،	
سینما،	راد	یو،	تلویزیون	و	سایر	وسایل	ارتباطی	
مد	رن	از	غرب	می	گذرد	؛	د	و	جواب	اصلی	را	د	ر	
با	سؤاالت	مطرح	د	رباره	حرفه	و	نحوه	 برخورد		
عملکرد		د	ست	اند	رکاران	وسایل	ارتباط	جمعی	و	
به	ویژه	برنامه	سازان	راد	یو	و	تلویزیون،	ارائه	کرد	ه	اند	:
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جواب	اول،	روزنامه	نگاری،	فیلم	سازی،	برنامه	سازی	
یا	هر	نوع	فعالیت	د	ر	وسایل	ارتباط	جمعی	را	
بیشتر	»یک	روش،	تکنیک	و	ابزار«	می	د	اند		که	
به	شرط	استفاد	ه	کامل	می	تواند		جوابگوی	نیازها	
و	خواست	های	اطالعاتی	و	ارتباطی	جامعه،	به	
ویژه	د	ر	امور	سیاسی،	اقتصاد	ی	و	فرهنگی	باشد	؛	
این	د	ید	گاه،	وسایل	ارتباط	جمعی	را	بیشتر	از	
جنبه	فنی	و	د	یوان	ساالری	)بروکراسی(	می	نگرد		
و	فلسفه	آن،	این	است	که	ما	می	توانیم	فنون	
روزنامه	نگاری،	فیلم	سازی،	برنامه	سازی	یا	هر	نوع	
فعالیت	حرفه	ای	د	یگر	د	ر	وسایل	ارتباط	جمعی	
را	مانند		مهند	سی	و	پزشکی	از	غرب	یاد		بگیریم؛	
اما	از	د	ید	گاه	منتقد	ان،	این	جواب،	تنها	مسابقه	د	ر	
تقلید		کورکورانه	از	وسایل	ارتباط	جمعی	غرب،	به	
ویژه	راد	یو-	تلویزیون	های	غربی	فارسی	زبان«	را	
بر	حرفه	و	نحوه	عملکرد		د	ست	اند	رکاران	وسایل	
ارتباط	جمعی	د	ر	د	اخل	و	به	ویژه	برنامه	سازان	
صد	ا	و	سیما،	تحمیل	کرد	ه	و	حاصل	د	یگر	ند	اشته	

است	)موالنا،	1382:	13(.
فیلم	سازی،	 روزنامه	نگاری،	 د	وم،	 جــواب	
برنامه	سازی	یا	هر	نوع	فعالیت	د	ر	وسایل	ارتباط	
جمعی	را	بیشتر	یک	خد	مت	مهم	اجتماعی	به	
منظور	حفظ	منافع	و	مصالح	همگانی	می	د	اند		و	
بر	نقش	های	حساس	وسایل	ارتباط	جمعی	د	ر	
جوامع	معاصر	و	به		ویژه	نقش	برجسته	آن	ها	د	ر	
آگاهی	د	هی	و	هوشیارسازی	همگانی،	حراست	
همچنین،	 و	 د	موکراسی	 و	 آزاد	ی	 از	 د	فاع	 و	
پیشبرد		توسعه	اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	فرهنگی	
کشور	تأکید		می	کند		)معتمد		نژاد	،	1386:	11(؛	
این	د	ید	گاه،	وسایل	ارتباط	جمعی	را	بیشتر	د	ر	
لیبرالیسم	 غرب،	 د	موکراسی	 مکتب	 چارچوب	
به	 و	 می	بیند		 آمریکایی	 آزاد	منشی	 و	 اروپایی	
مفهوم	رکن	چهارم	 بر	 تأکید		 با	 نمونه،	 عنوان	
د	موکراسی،	ریشه	د	ر	مد	ل	های	غربی	د	ارد		که	با	
جنبش	های	اجتماعی	مانند		انقالب	کبیر	فرانسه	
)1789	تا	1799	میالد	ی(	همراه	است؛	اما	از	
د	ید	گاه	منتقد	ان،	این	جواب	متکی	بر	»جنبه	های	
فلسفی،	سیاسی،	جامعه	شناسی	و	ناسیونالیسم	
غربی«	و	د	ر	خوش	بینانه	ترین	حالت،	بیگانه	با	

جنبه	های	اسالمی،	ملی	و	سنتی	جامعه	ایرانی	
که	 ند	ارد		 این	 جز	 نهایت،	حاصلی	 د	ر	 و	 است	
حرفه	و	عملکرد		د	ست	اند	رکاران	وسایل	ارتباط	
جمعی	د	ر	د	اخل	و	به	ویژه	برنامه	سازان	صد	ا	و	
سیما،	به	جای	این	که	یک	نیروی	مؤثر	د	ر	تقویت	
همبستگی	و	انسجام	ملی	باشد	؛	یک	نیروی	مؤثر	
د	ر	تضعیف	همبستگی	و	انسجام	ملی	است.	برهان	
د	موکراسی	و	آزاد	ی	که	د	ر	محیط	سرمایه	د	اری	و	
سوسیالیستی	اروپا	و	آمریکا	رشد		و	نمو	کرد	ه	
است؛	رهاورد	ی	جز	تفرقه	برای	وسایل	ارتباط	

جمعی	ما	ند	ارد	.	)موالنا،	1382:	13	-	14(
ایاالت	 ویژه	 به	 و	 غرب	 که	 نیست	 ترد	ید	ی	
جد	ید		 ارتباطات	 علوم	 منشأ	 آمریکا،	 متحد	ه	
است؛	اما	این	را	نیز	نباید		از	یاد		برد		که	غربی	ها	
د	ر	نگاه	به	ارتباطات،	کمتر	به	مبحث	ریشه	های	
فرهنگی،	توجه	کرد	ه	و	به	آن،	پرد	اخته	اند	؛	حال	
آن	که	تبیین	وضعیت	حرفه	و	نحوه	عملکرد		
خاص،	 طور	 به	 و	 فیلم	سازان	 روزنامه	نگاران،	
برنامه	سازان	ایرانی،	نیاز	به	مطالعات	اساسی	تر	
از	اتکای	صرف	به	نظریه	های	اند	یشمند	ان	غربی	

د	ارد		)محسنیان	راد	،	1390:	10(.
	به	عنوان	نمونه،	چگونه	می	توان	بد	ون	توجه	
به	»ریشه	های	فرهنگی	ارتباط	د	ر	ایران«،	این	
رفتار	ارتباطی	را	تبیین	کرد		که	د	ر	یک	خبر	40	
سطری	از	سطح	زیر	چاپ	شماره	اول	روزنامه	
کاغذ	اخبار	میرزا	صالح	شیرازی	)1216	شمسی؛	
روزنامه	 نخستین	 عنوان	 که	 میالد	ی(	 	1837
ایران	را	د	ارد		و	کمتر	از	نیمی	از	روزنامه	کیهان	
امروز	بود	ه؛	چرا	14	عنوان	مختلف	از	قبیل	قبله	
عالم،	ظل	اهلل	و	...	برای	محمد		شاه	قاجار	به	کار	

رفته	است؟	)محسنیان	راد	،	1371:	5(.
واقعیت	این	است	که	نظام	پاد	شاهی	2500	ساله	
و	تمرکز	قد	رت	و	سپس	تغییر	سلسله	های	حاکم	
بر	ایران،	به	مرور	زمان،	قانونمند	ی	های	خاص	
خود		را	بر	این	سرزمین،	جاری	ساخته	است؛	از	
یک	طرف،	هر	یک	از	قبایل،	خلفا	و	سالطین	
عرب،	مغول	و	د	یگر	مهاجمان،	به	د	نبال	استثمار	
از	طرف	 و	 بود	ه	 ایرانی	 و	 ایران	 بیشتر	 هر	چه	
د	یگر،	گاه	د	ر	لوای	فرهنگ	قوی	و	مترقی	اسالم،	
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فرهنگ	عقب	افتاد	ه	قبیله	ای	خود		را	به	مرد	م	این	
کشور،	تحمیل	کرد	ه	اند	؛	گرچه	آن	ها	از	فرهنگ	
پیشرفته	ایران،	استفاد	ه	های	بسیار	برد	ند		و	خود		
از	یک	 اما	 د	اد	ند	؛	 تطبیق	 آن،	 با	 اند	ازه	ای	 تا	 را	
طرف،	این	تفاوت	فرهنگی	و	کوشش	برای	حفظ	
فرهنگ	از	جانب	ایرانیان	همواره	با	هزینه	های	
بسیار	همراه	بود	ه	است	و	از	طرف	د	یگر،	اقوام	
مهاجم	بسیاری	از	عناصر	فرهنگی	بد	وی	و	ایلی	

خود		را	وارد		فرهنگ	ایرانی	کرد	ه	اند	.
مرد	م	به	این	خاطر	که	حاکمان	با	کمال	قساوت	
با	آن	ها	برخورد		می	کرد	ند	؛	مجبور	بود	ند		خود		را	با	
خواسته	های	حاکمان،	وفق	د	هند		و	از	این	طریق،	
هر	آنچه	را	که	خلفا،	سالطین	و	حتی	والیان،	
باارزش	می	د	انستند	؛	به	تد	ریج،	همراه	با	قواعد		و	
روش	های	مربوط	به	آن	که	می	توان	به	هنجار	
تعبیر	کرد	؛	بپذیرند		و	به	ویژه	اگر	با	فرهنگ	موجود	،	
مغایرت	ند	اشت؛	د	رونی	و	به	جزئی	از	فرهنگ	خود	،	

تبد	یل	کنند		)رفیع	پور،	1388:	57(.
»فرهنگ«	از	این	د	ید	گاه،	به	منزله	تود	ه	ای	از	
افکار،	خصایص	و	اشیا	است	که	د	ر	حکم	میراث	
اجتماعی	بود	ه	و	به	وسیله	معرفت،	از	یک	نسل	
به	نسل	های	بعد	ی	می	رسد		و	به	صورت	مستقل،	
فرزند	ان	 به	 ماد	ر	 و	 پد	ر	 که	 است	 ارثی	 مبنای	
منتقل	می	کنند	.	این	ارثیه	به	هر	د	و	شکل	ماد	ی	
و	غیر	ماد	ی	بود	ه	و	بر	مبنای	ابعاد		جامعه	ممکن	
است	متعلق	به	یک	ایل	کوچک	تا	یک	کشور	

بزرگ	باشد		)محسنی،	1397:	411	-	412(.
فعال	 »اجــزای	 ماد	ی	 غیر	 و	 ماد	ی	 فرهنگ	
بی	شماری«	را	د	ربرمی	گیرند	؛	به	طور	مثال	د	ر	
ند	اد	ن	 د	ست	 سبز،	 شال	 »گوشت	کوب،	 ایران،	
مرد	ان	با	زنان،	احترام	به	بزرگ	ترها،	د	عای	ند	به،	
شاهنامه،	ضرب	المثل	زبان	سرخ	سر	سبز	می	د	هد		
بر	باد		و...«،	هر	کد	ام،	یک	جز	از	میلیون	ها	جز	
مستقل،	 طور	 به	 که	 هستند	،	 ایرانی	 فرهنگ	
کارکرد		معین	د	ارند		و	د	ر	مقاطع	پر	فاصله	زمانی،	
گاه	چهره	فعال	و	د	ر	مقابل،	گاه	چهره	غیر	فعال	
می	یابند	؛	به	عنوان	نمونه،	مقایسه	نسبت	جمعیت	
چلوکبابی	ها	به	پیتزافروشی	ها	د	ر	تهران	امروز	
)1389	شمسی؛	2019	میالد	ی(	با	تهران	چهل	

میالد	ی(.	 شمسی؛	1379	 	1358( قبل	 سال	
ویژگی	های	فرهنگی،	آن	د	سته	از	اجزای	فرهنگ	
هستند		که	همواره،	گرچه	با	شد	ت	و	ضعف،	فعال	
می	مانند		و	از	تجمع	خود	،	یک	واحد		فعال	تر	به	
وجود		می	آورند		که	به	آن،	همتافت	یا	مجموعه	
فرهنگی	می	گویند		)محسنیان	راد	،	1387:	109	

.)108	-
جامعه	ایرانی	به	عنوان	»یک	جامعه	پرپیشینه«	
و	 پرشتاب	 تغییر	 از	 متفاوت	 ــای	 د	وره	ه که	
کم	شتاب	ارزش	ها	و	هنجارها	را	به	خود		د	ید	ه	
است؛	حافظه	جمعی	مغشوش	از	اد	وار	بسامانی	و	
نابسامانی	ایران	د	ر	طول	تاریخ	د	ارد	«	)محسنیان	

راد	،	1390:	25	-	24(.	
حافظه	جمعی	که	متفاوت	با	حافظه	تاریخی	
د	انشمند	ان	است؛	حاصل	جریان	پیوسته	تفکر	از	
گذشته	است	که	تنها	آنچه	را	هنوز	زند	ه	ماند	ه	و	
قابلیت	زیستن	د	ارد	؛	حفظ	می	کند		و	به	عبارت	
د	یگر،	»محصول	الیه	های	خاطرات	جمعی	است	
که	که	د	ر	طول	زمان،	با	افزود	ه	شد	ن	هر	الیه	بر	
الیه	های	قبلی،	غنا	و	تراکم	بیشتر	می	یابد	؛	گرچه	
قرار	گرفتن	هر	الیه	بر	روی	الیه	قبلی	با	انجام	
نوعی	بازسازی	همراه	است	که	طی	آن،	مرد	م	
تصویر	وقایع	قد	یمی	را	با	باورها	و	نیازهای	معنوی	
زمان	حاضر،	سازگار	می	کنند	«	)فیالکوف،	1392:	

.)39	-	40
تجربه	حمله	اسکند	ر	مقد	ونی،	یورش	سهمگین	
مغوالن،	فرصت	انتخاب	اختیاری	اسالم	د	ر	د	وره	
خلیفه	د	وم،	جبر	گسترد	ه	و	سنگین	تغییر	مذهب	
د	ر	د	وره	صفویه،	شکست	د	ر	جنگ	های	ایران	و	
مد	رسه	 و	 اخبار	 کاغذ	 روزنامه	 تأسیس	 روس،	
د	ارالفنون،	نهضت	مشروطیت،	اشغال	ایران	د	ر	
د	و	جنگ	جهانی	اول	و	د	وم،	نهضت	ملی	شد	ن	
صنعت	نفت،	کود	تای	28	مرد	اد		)1332	شمسی؛	
1953	میالد	ی(،	د	ستیابی	به	د	الرهای	نفتی	د	ر	
ایران	پس	از	کود	تا،	برنامه	های	نوسازی	و	توسعه	
ایران	د	ر	د	هه	1350	شمسی؛	1970	میالد	ی،	
پیروزی	انقالب	اسالمی	د	ر	22	بهمن	)1357	
تحمیلی	 جنگ	 میالد	ی(،	 	1979 شمسی؛	
هشت	ساله،	اجرای	برنامه	های	توسعه	د	ر	ایران	
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پس	از	جنگ	و	...،	هر	یک	به	بخشی	از	حافظه	
جمعی	ایرانیان،	شکل	د	اد	ه	و	به	صورت	»میراث	
فرهنگی«	از	نسلی	به	نسل	د	یگر،	انتقال	پید	ا	
کرد	ه	و	به	د	نبال	هر	انتقال،	الیه	ای	با	قطرهای	
متفاوت،	بر	الیه	قبلی	افزود	ه	است	که	به	ویژه	د	ر	
الیه	های	معاصرتر،	چند	ان	شکل	هند	سی	ند	ارد	.

به	باور	برخی	صاحب	نظران،	»ما	جریان	تطور	
سخت	افزاری،	 جنبه	 از	 ویژه	 به	 را	 فرهنگی	
تکنولوژیک	و	ماد	ی،	آن	گونه	که	د	ر	جوامع	خالق	
تکنولوژی	طی	کرد	ه	اند	،	طی	نکرد	ه	ایم؛	به	د	لیل	
کشف	منابع	نفت	و	د	ستیابی	مقطعی	به	د	الرهای	
نفتی	با	منشأ	استعمار	توانستیم	با	قد	رت	خرید		
وسیع،	به	سرعت	به	وارد	ات	گونه	های	مختلف	
نوین	 تکنولوژی	های	 جمله	 از	 ماد	ی،	 فرهنگ	
اطالعاتی	و	ارتباطی،	مانند	:	تلویزیون،	ماهواره،	
اینترنت	و	تلفن	همراه	د	ست	یابیم؛	اما	اگر	این	
اصل	را	به	یاد		آوریم	که	نهاد	ینه	شد	ن	عناصر	
فرهنگ	ماد	ی	د	ر	مقایسه	با	نهاد	ینه	شد	ن	عناصر	
فرهنگ	غیر	ماد	ی	به	زمان	کوتاه	تر	نیاز	د	ارد		و	
د	سترسی	مکرر	به	عناصر	جد	ید		فرهنگ	ماد	ی،	
از	جمله	سخت	افزارهای	د	نیای	مد	رن	غرب،	نه	با	
خالقیت	و	نوآوری	مد	اوم	و	مستمر،	که	تنها	به	
صورت	وارد	اتی	و	با	کمک	د	الرهای	نفتی	انجام	
به	وجود		می	آید		که	 این	فرضیه	 است؛	 گرفته	
الیه	های	ایجاد		شد	ه	د	ر	اثر	انباشتگی	فرهنگی	د	ر	
کشورهای	باستانی	نفت	خیز	مانند		ایران،	چند	ان	
شکل	هند	سی	ند	ارد	«	و	جامعه	ایرانی	گرفتار	د	ر	
اظهار	نظر	 این	همان	 »تأخر	فرهنگی«	است؛	
د	انیل	لرنر،	استاد		و	نظریه	پرد	از	مشهور	ارتباطات	و	
توسعه	است	که	د	ر	سال	)1356	شمسی؛	1977	
میالد	ی(،	وقتی	21	سال	از	انتشار	کتاب	مرجع	
گذر	جامعه	سنتی،	نوسازی	خاورمیانه	گذشته	
بود	؛	د	ر	یک	مصاحبه	گفت:	من	هرگز	کشورهای	
نفت	خیز	و	بد	ون	نفت	را	د	ر	یک	مد	ل،	کنار	هم	

قرار	نخواهم	د	اد		)محسنیان	راد	،	1390:	29(.
برای	 مناسب	 زمینه	 همواره	 فرهنگی	 تأخر	
»سلطه	ارتباطی«	کشورهای	استعمارگر	غربی	
بر	کشورهای	باستانی	نفت	خیز	بود	ه	است؛	به	
ویژه	این	که	آن	ها،	»خالق	تکنولوژی«	و	این	ها،	

»جهان	سومی«	یا	د	ر	حال	توسعه	هستند	؛	به	
باور	صاحب	نظران،	این	نوع	سلطه	مانند		د	یگر	
جنبه	های	سلطه،	د	و	مسیر	د	ارد	:	مسیر	تکنولوژی	

و	مسیر	انتقال	ارزش	ها.
غربی	ها	از	طریق	تکنولوژی،	وسایل	ارتباطی	خود		
را	بر	کشورهای	جهان	سوم	تحمیل	می	کنند		و	
با	توجه	به	این	واقعیت	که	این	کشورها	از	این	
لحاظ،	عقب	ماند	ه	هستند		و	هیچ	راهی	برای	
مقابله	ند	ارند	؛	از	این	رو،	تکنولوژی	را	می	پذیرند		و	
از	آن،	بهره	برد	اری	می	کنند	؛	اما	مسیر	د	وم	سلطه،	
مسیر	انتقال	ارزش	ها	است	که	از	طریق	محتوای	
سوم،	 جهان	 کشورهای	 به	 ارتباطی	 پیام	های	
سرایت	می	کند		و	د	ر	مقابله	با	آن،	روزنامه	نگاران،	
فیلم	سازان	و	برنامه	سازان	می	توانند		نقش	فعال	

ایفا	کنند	.
بامحتوا،	 ارتباطی	 پیام	های	 بتوانند		 اگر	 آنها	
و	 راد	یویی	 برنامه	های	 و	 سینمایی	 فیلم	های	
تلویزیونی	خوب	و	جذاب،	تهیه	کنند		که	تحت	
تأثیر	ارزش	های	جامعه	سرمایه	د	اری	نباشند	؛	د	ر	
آن	صورت	می	توان	امید	وار	بود		که	بتوان	با	سلطه	
ارتباطی	غرب،	مقابله	کرد		و	حتی	بر	آن،	تأثیر	
گذاشت	)معتمد		نژاد	،	1371:	22(؛	اما	آیا	فعاالن	
رسانه	ای	و	به	طور	خاص،	برنامه	سازان	ایرانی	به	

»توان	مقابله	مؤثر«	د	ست	یافته	اند	؟
ایران	یک	کشور	د	ر	حال	گذار	از	سنت	به	مد	رنیته	
است؛	بنابراین،	برنامه	سازی	د	ر	صد	ا	و	سیما	به	
عنوان	راد	یو	و	تلویزیون	د	اخلی	و	»رسانه	ملی«	
آن	نمی	تواند		خارج	از	چتر	خصلت	»یک	کشور	

د	ر	حال	گذار«	باشد	.
بد	ون	جهت	گیری	رایج	مثبت	یا	منفی	د	رباره	
سنت	و	مد	رنیته،	می	توان	جامعه	خالص	سنتی	
را	جامعه	ای	د	انست	که	برای	د	ستیابی	به	پاسخ	
سؤال	های	خود	،	تنها	رو	به	گذشته	کرد	ه،	نگاه	
تا	 می	د	هند		 پاسخ	 چه	 گذشتگان	 که	 می	کند		
را	د	نبال	کند		و	می	توان	جامعه	خالص	 همان	
مد	رن	را	نیز	جامعه	ای	د	انست	که	برای	د	ستیابی	
به	پاسخ	سؤال	های	خود	،	تنها	رو	به	خرد		و	د	انش	
کرد	ه،	نگاه	می	کند		که	خرد		و	د	انش	چه	پاسخ	
می	د	هد		تا	همان	را	د	نبال	کند	.	همان	قد	ر	که	
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به	ساد	گی	نمی	توان	د	ر	جهان	معاصر،	جامعه	
خالص	سنتی	یافت،	یافتن	جامعه	خالص	مد	رن	
نیز	بسیار	د	شوار	است؛	اما	جامعه	د	ر	حال	گذار	
از	سنت	به	مد	رنیته	کم	نیست.	شرایط	د	ر	حال	
گذار،	شرایط	مملو	از	چالش	ها	است	که	شاید		به	
گونه	یک	جبر	تاریخی	بر	سر	جامعه	سنتی،	فرود		
می	آید	؛	حال	برخی	مانند		ژاپن	توانستند		با	وجین	
سنت	و	انتخاب	از	مد	رنیته،	به	سرعت	چالش	ها	
را	سامان	د	هند		و	برخی	د	یگر	مانند		نخبگان	و	
روشنفکران	ایران	د	وره	رضا	شاه،	مد	رنیته	را	نه	
به	مفهوم	یافتن	پاسخ	سؤاالت	پیش	رو	به	جای	
رویه	پیشینیان	)سنت(	از	خرد		و	د	انش،	بلکه	د	ر	
ساختن	ظاهر	شبه	مد	رن	یا	متجد	د	انه	د	ید	ند	«	

)محسنیان	راد	،	1393:	591	-	590(.
استعمار،	به	خوبی	این	»مسئله«	را	می	د	اند		و	با	
تکیه	بر	مطالعه	و	تحلیل	سفرنامه	های	سیاحان	
تاریخی	 تجربه	های	 مستشرقان،	 تحقیقات	 و	
انباشتگی	فرهنگی	ناشی	از	آن	 ایرانیان	و	نیز	
را	می	شناسد	؛	این	د	انش	و	شناخت،	عناصر	یا	
ویژگی	های	فرهنگی	ایرانیان	را	مشخص	و	نحوه	
ارتباط	علّی	آن	ها	با	یکد	یگر	را	معین	می	کند		و	
به	ساختار	فرهنگی	ایرانیان،	شکل	می	د	هد		و	د	ر	

نهایت،	زمینه	را	برای	ترسیم	»نقشه	استعمار«	
فراهم	می	کند	.

توسعه،	اسم	رمز	و	توسعه	زد	گی،	پیامد		مطلوب	د	ر	
برخورد		استعمارگران	غربی	و	به	ویژه	آمریکایی	با	

ایران	انقالبی	است	)رفیع	پور،	1395:	304(.
اصطالح	 نقش	ها،	 نظریه	 مبنای	 بر	 می	د	انیم	
»نقش	اجتماعی«	د	ر	د	رون	خود	،	حاصل	ترکیب	

سه	عنصر	با	یکد	یگر	است:
انتظارهای	متقابل	کنشگران	از	یکد	یگر،.	1
رفتار	.	2 که	 ارزش	ها	 و	 هنجارها	 از	 د	سته	 آن	

کنشگران	را	هد	ایت	می	کنند	.
ضمانت	اجراها	که	رفتار	طرف	مقابل	را	بر	.	3

مبنای	انطباق	د	اشتن	یا	ند	اشتن	با	انتظارها،	
پاد	اش	یا	کیفر	می	د	هد	.

»انتظارها،	 اجتماعی	 نقش	 خالصه،	 طور	 به	
هنجارها	و	ضمانت	اجراهای	نهاد	ینه	شد	ه	آشکار	
یا	پنهان	را	د	ربرمی	گیرد		که	رفتار	کنشگر	را	به	
تبع	موقعیت	وی	د	ر	ساختار	اجتماعی،	تعیین	

می	کند		)روشه،	1376:	96(.
فرد		برنامه	ساز	بر	مبنای	نظریه	نقش	ها،	به	عنوان	
»مشابه	 خود		 برنامه	سازی	 کار	 د	ر	 »کنشگر«	
و	 می	کند		 نقش	 ایفای	 و	 عمل	 تئاتر،	 صحنه	

شکل 1. ساختار فرهنگی ایرانیان
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هنجارها،	سناریوی	ایفای	نقش	وی	را	تعیین	
می	کنند		)محسنیان	راد	،	1371:	9(.

کلمه	پرکاربرد		»هنجار«،	»نخستین	بار	د	ر	سال	
)1335	شمسی؛	1356	میالد	ی(	به	حوزه	علوم	
ویلبر	 سال،	 آن	 د	ر	 است؛	 یافته	 راه	 ارتباطات،	
شرام،	استاد		و	نظریه	پرد	از	آمریکایی	و	همکاران	
سفارش	 به	 که	 تحقیقی	 گزارش	 یک	 د	ر	 وی	
بخش	کلیسا	و	زند	گی	اقتصاد	ی	شورای	جهانی	
کلیسا	انجام	د	اد	ند	؛	هنجارهای	حاکم	بر	وسایل	
ارتباط	جمعی	را	د	سته	بند	ی	کرد	ند	؛	از	د	ید	گاه	
آن	ها،	هنجارهای	ارتباطی،	کنترل	کنند	ه	های	هر	
نوع	کنش	یا	رفتار	ارتباطی	هستند		که	بر	مبنای	
راهبرد	های	برخاسته	از	توافق	اجتماعی،	عمل	

می	کنند		)محسنیان	راد	،	1390:	11(.
»انقالب«	با	هر	برد	اشت،	چیزی	جز	یک	تحول	
شد	ید	،	اساسی	و	کلی	نیست؛	این	تحول	به	عنوان	
یک	پد	ید	ه	اجتماعی،	گاه	بر	اثر	طغیان	عموم	
اوضاع	و	احوال	سیاسی	جامعه	روی	 مرد	م	د	ر	
می	د	هد		که	حاصل	آن،	جایگزین	ساختن	یک	
نظام	سیاسی،	حقوقی	و	اقتصاد	ی	به	جای	یک	
نظام	د	یگر	است	و	گاه	غیر	سیاسی،	به	کند	ی	
و	بد	ون	خشونت	صورت	می	گیرد	؛	مانند	:	انقالب	
علمی،	صنعتی	و	فرهنگی	)گید	نز،	1397:	660(.
انقالب	اسالمی	ایران	گرچه	به	ظاهر	یک	»انقالب	
سیاسی«	برای	جایگزین	ساختن	نظام	جمهوری	
ساله	 	)2500( شاهنشاهی	 نظام	 با	 اسالمی	
است؛	اما	به	حقیقت	از	د	ید	گاه	صاحب	نظران	و	
محققان،	یک	»انقالب	فرهنگی«	است	که	د	ر	
مقایسه	با	»نهضت	مشروطیت«	)1285	شمسی؛	
تحول	 نزد	یک	ترین	 به	عنوان	 1906	میالد	ی(	
شبه	انقالبی	به	خود		از	نظر	زمانی،	هنجارها	و	
ارزش	های	متضاد		با	هنجارها	و	ارزش	های	غربی	
و	نیز	هنجارها	و	ارزش	های	ایرانی	سازگار	با	آن	

د	ارد	.
د	ر	نهضت	مشروطیت،	شیفتگی	به	مد	رنیزاسیون	
یا	نوسازی	غربی،	مشهود		بود	؛	اما	انقالب	اسالمی،	
شاید		به	خاطر	تجربه	تلخ	تجد	د	خواهی	غربی	و	
د	ست	نیافتن	به	هد	ف	های	نهضت،	یک	انقالب	
انقالب	 یک	 د	یگر،	 عبارت	 به	 و	 غربی	 ضد		

ضد	امپریالیستی	بود	؛	همچنین،	هد	ف	و	وسیله	
نیز	کم	و	بیش	از	یکد	یگر	منفک	بود	ند	:	توافق	
که	 بود		 آن	 مشروطیت	 نهضت	 د	ر	 اجتماعی	
نیک	بختی	و	رفاه،	هد	ف	و	تجد	د	،	وسیله	است؛	
اما	توافق	اجتماعی	د	ر	انقالب	اسالمی	این	بود		که	
هد	ف،	اسالم	و	وسیله	نیز	اسالم	است	)محسنیان	

راد	،	1393:	362(.
از	 پیش	 سال	ها	 حتی	 انقالب،	 فکری	 رهبران	
تأکید		 نکته	 این	 بر	 اسالمی	 انقالب	 پیروزی	
می	کرد	ند		و	به	د	نبال	این	بود	ند		تا	به	تد	ریج	به	
ناب«	 »اسالم	 مبنای	 بر	 اجتماعی	 توافق	 یک	
شکل	د	هند		و	هنجارها	و	ارزش	های	متفاوت	بر	
جامعه	ایرانی،	حاکم	کنند		که	پیروزی	انقالب	و	
استقرار	جمهوری	اسالمی	به	عنوان	یک	نظام	
د	ر	 حرکت	 فرجام	 »نه«	 و	 مقد	مه	 حکومتی،	
این	مسیر	به	شمار	می	آمد	؛	به	عنوان	نمونه،	از	
د	ید	گاه	آیت	اهلل	سید		محمد		حسینی	بهشتی	
به	عنوان	یکی	از	رهبران	فکری	انقالب،	»قرآن،	
جامعه	اسالمی	و	مسلمانان	را	د	عوت	می	کند		که	
امت	و	جامعه	یکپارچه،	یک	هد	ف	و	د	ارای	یک	
به	خیر	 آورند	؛	جامعه	ای	که	 به	وجود		 رهبری	
د	عوت	می	کند	؛	به	معروف	فرمان	می	د	هد	؛	و	با	
منکر	د	رگیری	د	ارد	.	فقط	این	جامعه	است	که	به	

سعاد	ت	می	رسد	«.
بی	ترد	ید	،	د	ست	یافتن	جامعه	ایرانی	و	ایرانیان	به	
»سعاد	ت«	مورد		نظر	اسالم	از	د	ید	گاه	گویند	ه،	
جز	با	تبیین	ویژگی	های	انسان	اسالم	و	جامعه	
اسالمی	امکان	پذیر	نیست؛	از	این	رو،	آیت	اهلل	
بهشتی	د	ر	اد	امه	از	انسان	اسالم	و	به	تعبیر	خود	،	

از	»فرمول	اجتماعی	اسالم«	می	گوید	:
انسان	اسالم،	موجود	ی	است	که	باید		انتخابگر	به	
د	نیا	بیاید	؛	انتخابگر	بزرگ	شود	؛	انتخابگر	زند	گی	
کند	؛	انتخابگر	به	راه	فساد		برود	؛	انتخابگر	به	راه	
صالح	برود	؛	و	تا	لحظه	مرگ،	هرگز	زمینه	انتخاب	
اقتصاد	ی	 و	 اجتماعی	 نظام	 ند	هد	.	 د	ست	 از	 را	
اسالم	را،	نظام	تربیتی	اسالم	را،	نظام	کیفر	و	
مجازات	و	حقوق	جزائی	اسالم	را،	نظام	مد	نی	و	
اد	اری	اسالم	را،	همه	را	باید		پس	از	توجه	به	این	
اصل	شناخت.	هر	جا	انسان	از	انتخابگری	بیفتد	؛	
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د	یگر	انسان	نیست.	انسان	اسالم	نه	زیر	ضربات	
تازیانه	تبلیغات	شهوت	برانگیز،	انتخابگری	خود		
را	از	د	ست	می	د	هد	،	که	نظام	اجتماعی	اسالم	
تا	 او	وارد		شود		 بر	روح	 این	ضربات	 نمی	گذارد		
انتخابگری	خود		را	از	د	ست	بد	هد	؛	و	نه	زیر	ضربات	
کشند	ه	فقر	و	ناد	اری	و	ضربات	مهلک	اقتصاد	ی	
که	کاد		الفقر	ان	یکون	کفرا!	برای	این	که	نوع	
مرد	م	د	ر	معرض	تازیانه	های	انتخابگری	بر	جاد	ه	
ستم،	فساد	،	تباهی،	هوس	و	شهوت	قرار	نگیرند	؛	
باید		محیط	علنی	جامعه	از	این	گونه	انحراف	ها	
پاک	باشد	.	نظام	اجتماعی	اسالم،	محیط	را	برای	
رشد		فضیلت	ها	پاک	می	کند	،	اما	راه	فاسد		شد	ن	
را	به	طور	صد		د	ر	صد		بر	روی	فرد		نمی	بند	د	؛	
چون	ارزش	انسان	د	ر	این	است	که	بتواند		فاسد		
شود	،	ولی	نشود	؛	وگرنه	اگر	نتواند		فاسد		بشود	،	
چه	هنری	است؟!	این	است	آن	فرمول	اجتماعی	

اسالم.
این	رهبر	فکری	انقالب	د	ر	نهایت،	ویژگی	جامعه	
جامعه	 که؛	 می	د	اند		 این	 را	 مطلوب	 اسالمی	
است.	 زبان	د	ارها	 و	 هوشیارها	 جامعه	 اسالمی،	
است؛	 فضول	 مرد	م	 جامعه	 اسالمی،	 جامعه	
نه	از	آن	فضول	های	بی	جا	و	نه	زباند	ار،	به	این	
معنا	که	بره	نیست.	جامعه	بره	ها	نیست؛	جامعه	
آد	م	ها	است؛	آد	می	که	انتقاد		و	د	ر	کار	همه	د	قت	
می	کند	؛	اما	به	چه	خاطر؟	به	خاطر	پاسد	اری	از	
محترم	ترین	چیزها:	حق	و	عد	ل.	حق	و	عد	ل	
از	همه	کس	محترم	تر	است؛	پاسد	اری	از	آیین	
حق	و	آیین	عد	ل،	فضیلت،	عد	الت،	حق	پرستی	و	
خد	اپرستی،	نورانیت	و	روشنی،	مبارزه	با	ظلمت	

و	حمایت	از	نور.
البته	یک	شرط	اصلی	د	ر	امر	به	معروف	و	نهی	
از	منکر،	شناخت	معروف	و	منکر	است.	کسی	
که	اصال	نمی	د	اند		معروف	و	منکر	چیست؛	به	
چه	چیز	د	عوت	می	کند	؟	چه	چیز	را	امر	و	نهی	
می	کند	؟	)حسینی	بهشتی،	1380:	176	و	172(	
راد	یو	 به	طور	خاص،	 و	 ارتباط	جمعی	 وسایل	
و	تلویزیون	که	»مانند		د	ستگاه	سلسله	اعصاب	
متصل	 یکد	یگر	 به	 را	 مختلف	 اند	ام	های	 بد	ن،	
می	کنند		و	میلیون	ها	انسان	را	نه	تنها	د	ر	د	اخل	

یک	کشور،	بلکه	د	ر	این	د	هکد	ه	جهانی	به	هم	
بر	 205(؛	 	:1370 )بد	یعی،	 می	سازند		 مرتبط	
مبنای	این	نگرش،	د	ر	یک	جامعه	اسالمی	به	
وسعت	ایران،	سه	مشی	مختلف	اما	هم	راستا	را	د	ر	
د	االن	راهبرد	ی	»امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر«	

د	نبال	می	کنند	:
مشی	تعلیمی	که	غالبا	د	ر	حوزه	شرعی	مورد		.	1

نظر	بود	ه،	ناظر	به	تعریف	و	تعلیم	معروف	و	
منکر	است.

مشی	تذکاری	)یاد	آوری(	که	د	ایره	گسترد	ه	تر	.	2
از	معروف	و	منکر	را	به	ویژه	د	ر	حیطه	مسائل	

اخالقی	و	اجتماعی	د	ربرمی	گیرد	.
مشی	د	ستوری	که	به	امر	و	نهی	مستقیم	بر	.	3

مبنای	مالحظات	ارتباطی	تأکید		د	ارد	.
بنابراین	د	ر	حوزه	وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	طور	
خاص،	راد	یو	و	تلویزیون	مطلوب	اسالمی	می	توان	
از	وسایل	ارتباطی	با	هنجارها	و	ارزش	های	مبتنی	
بر	فرضیه	»امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر«	گفت	
که	باید		بر	مبنای	بصیرت	گرایی	و	د	ر	راستای	
کمال	عقل	فرد		و	جامعه،	گام	برد	ارند	«؛	بد	ین	
ترتیب،	وسایل	ارتباط	جمعی	به	مثابه	جماعت	
هد	فمند		از	مؤمنان	هستند		که	جامعه	را	به	سوی	
نیکی	فرامی	خوانند		و	از	زشتی	بازمی	د	ارند		)باهنر	

و	روحانی،	1390:	27	-	26(.
صاحب	نظران	و	محققان	غربی	بر	این	نکته	اتفاق	
نظر	د	ارند		که	انقالب	)1357	شمسی؛	1979	
میالد	ی(،	حاصل	انتقال	تکنولوژی	و	ارزش	های	
مد	رن	د	ر	قالب	برنامه	های	موسوم	به	توسعه	و	
نوسازی،	به	ویژه	د	ر	د	هه	)1350	شمسی؛	1970	
میالد	ی(	و	پیامد		این	انتقال،	بروز	تضاد		عمیق	
بین	گروه	های	پایبند		به	د	و	نظام	ارزشی	سنتی	و	
مد	رن	د	ر	جامعه	ایرانی	است؛	از	د	ید	گاه	غربی	ها،	
این	زیرکی	و	موقع	شناسی	رهبران	انقالب	و	به	
ویژه	رهبر	روحانی	انقالب،	آیت	اهلل	امام	خمینی	
بود		که	با	د	رک	»مسئله	تضاد	«	و	طراحی	نقشه	
حساب	شد	ه	برای	استفاد	ه	از	آن	به	عنوان	یک	
»فرصت	طالیی«	توانست	با	زمینه	چینی	پیروان	
و	به	کارگیری	وسایل	ارتباطی	سنتی	و	مد	رن،	
مانند	:	منبر،	اعالمیه	و	نوار	کاست،	گلوله	برف	
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د	ر	سایه	غفلت	 و	 بیند	ازد		 راه	 به	 را	 اعتراض	ها	
بی	توجهی	 نیز	 و	 حکومت	مرد	ان	 بی	تد	بیری	 و	
ارتباط	جمعی	 وسایل	 به	 مرد	م	 بی	اعتماد	ی	 و	
تلویزیون	 و	 راد	یو	 ویژه	 به	 »رسمی«	حکومت،	
ملی	ایران،	به	موج	اعتراض	های	مرد	می	بر	مبنای	
د	وقطبی	»انقالبی-	طاغوتی«	شکل	د	هد		و	آن	
را	هوشیارانه	با	هویت	اسالمی	و	شیعی	به	پیش	
براند		و	سرانجام،	محمد	رضا	پهلوی	را	به	عنوان	
و	 آورد		 زیر	 به	 قد	رت	 سریر	 از	 شاه«	 »آخرین	
جمهوری	اسالمی	را	د	ر	یک	فرایند		حد	اقل	به	
ظاهر	د	موکراتیک،	جایگزین	نظام	شاهنشاهی	

سازد	.
ناکامی	جنبش	های	تجزیه	طلب	قومی	و	مذهبی،	
شکست	کود	تاهای	نظامی،	استحکام	پایه	های	
نظام	د	ر	جنگ	تحمیلی	هشت	ساله	و	ثمرد	ه	
نبود	ن	مطلوب	تحریم	های	اقتصاد	ی	و	کارزارهای	
فشار	حد	اکثری	با	هد	ف	تغییر	رفتار	جمهوری	
اسالمی	و	تبد	یل	ایران	انقالبی	به	ایران	نرمال	
یا	عاد	ی	د	ر	نظم	جهانی	مورد		نظر	غرب	و	به	
گذشته،	 از	 بیش	 آمریکا،	 متحد	ه	 ایاالت	 ویژه	
استعمارگران	را	د	ر	مسیر	مقابله،	به	ویژگی	ها	و	
ساختار	فرهنگی	جامعه	ایرانی	و	از	زاویه	آن،	به	
تبیین	علل	و	عوامل	پیروزی	انقالب	و	بقا	و	د	وام	
جمهوری	اسالمی	متوجه	کرد	ه	و	تمایل	آن	ها	را	
د	ر	کنار	توجه	گاه	و	بیگاه	به	شیوه	های	معمول،	به	
طراحی	و	اجرای	نقشه	فرهنگی	مقابله	برانگیخته	

است؛	اما	چگونه؟
می	توان	به	طور	خالصه	پاسخ	د	اد	:	با	اسم	رمز	
توسعه	به	عنوان	»موتور	فعال	تولید		تضاد	«	د	ر	
جامعه	ایرانی	و	توسعه	زد	گی	ایرانیان	از	طریق	
بین	 پیوسته	 و	 هد	فمند		 د	وقطبی	سازی	های	
نهاد	ها	و	گروه	های	مختلف	سیاسی	و	اجتماعی	
بر	مبنای	فعال	ساختن	ویژگی	های	فرهنگی	به	
حاشیه	رفته	د	ر	فرایند		پیروزی	انقالب	اسالمی،	
البته	با	ظاهر	د	ینی	و	مذهبی	و	د	ر	نهایت،	حفظ	
و	تقویت	ساختار	فرهنگی	معیوب	)شکل	1(	با	
جمعی	 ارتباط	 وسایل	 توانایی	های	 از	 استفاد	ه	
همسو	و	د	ر	اصطالح،	»خود	ی«	و	منفعل	ساختن	
وسایل	ارتباط	جمعی	غیرهمسو	و	د	ر	اصطالح،	

»غیر	خود	ی«	که	سازمان	صد	ا	و	سیما	به	عنوان	
»صد	ا	و	تصویر	رسمی	نظام«	د	ر	رأس	آن	ها	قرار	

د	ارد	.
شاید		به	همین	خاطر	باشد		که	مقام	رهبری،	آیت	
اهلل	سید		علی	خامنه	ای،	د	و	د	هه	پس	از	اجرای	
–	1372	شمسی؛	 	1368( توسعه	 اول	 برنامه	
از	 پس	 ایران	 د	ر	 میالد	ی(	 	1993 	– 	1989
انقالب،	از	به	کار	برد	ن	کلمه	»توسعه«	ابا	د	ارد		و	
تأکید		می	کند	:	»تعمد	ا	)آگاهانه(	نخواستم	کلمه	
توسعه	را	به	کار	ببرم؛	علت	آن	است	که	کلمه	
توسعه،	یک	بار	ارزشی	و	معنایی	د	ارد	؛	التزامی	
با	خود	ش	همراه	د	ارد		که	احیانا	ما	با	آن	التزامات	
یک	 نمی	خواهیم	 ما	 نیستیم.	 موافق	 و	 همراه	
اصطالح	جاافتاد	ه	متعارف	جهانی	را	که	معنای	
خاص	از	آن	می	فهمند	؛	بیاوریم	د	اخل	مجموعه	
کار	خود	مان	بکنیم.	ما	مفهوم	مورد		نظر	خود	مان	
را	مطرح	و	عرضه	می	کنیم	که	عبارت	است	از	
پیشرفت«	)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	د	ر	نخستین	

نشست	اند	یشه	های	راهبرد	ی،	1389/9/10(
این	د	ید	گاه،	»بنای	یک	تمد	ن	 از	 »پیشرفت«	
است	و	پایه	اصلی	تمد	ن،	نه	بر	صنعت،	فناوری	و	
علم،	که	بر	فرهنگ،	بینش،	معرفت	و	کمال	فکری	
انسانی،	استوار	است«	)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	
د	ر	د	ید	ار	زائران	و	مجاوران	حرم	مطهر	رضوی،	
این	برد	اشت،	»سازمان	صد	ا	و	 با	 1373/1/1(؛	
سیما	به	عنوان	موتور	محرک	و	مشوق	پیشرفت	
کشور،	وظیفه	پشتیبانی	رسانه	ای	همه	جانبه	و	
مبتکرانه	د	ر	امر	بسیج	عمومی	ملت	و	نیز	کمک	
به	مد	یریت	های	اجرایی	د	ر	جهت	تأمین	اهد	اف	
و	اجرای	سیاست	های	کالن	نظام	و	تحقق	سند		
چشم	اند	از	کشور	را	بر	د	وش	د	ارد	«	)حکم	انتصاب	

ریاست	سازمان	صد	ا	و	سیما،	1393/8/17(.
به	»ما«	می	گوید	:	 فرهنگی	 نظریه	هنجارهای	
مستقیم«	 »تأثیر	 که	 است	 گمراه	کنند	ه	 این	
پیام	های	ارتباطی	بر	فرد		فرد		پیام	گیران،	تنها	
د	غد	غه	گرد	انند	گان	وسایل	ارتباط	جمعی	و	حتی	
محققان	علوم	ارتباطات	باشد	؛	به	عبارت	ساد	ه	تر،	
امروز	سؤال	این	نیست	که	پیام	های	ارتباطی،	
رفتار	 و	 باورها	 اعتقاد	ات،	 نگرش	ها،	 بر	 چگونه	
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پیام	گیران	تأثیر	می	گذارند	؛	بلکه	سؤال	این	است	
با	مجموعه	 ارتباط	جمعی،	چگونه	 که	وسایل	
پیام	های	ارتباطی	خود		به	تبیین	پیام	گیران	از	
محیط	اطراف،	کمک	می	کنند		و	به	آن،	شکل	

می	د	هند	؟	)بد	یعی،	1370:	206(.
وسایل	ارتباط	جمعی	می	توانند		د	ر	بلند	مد	ت،	غیر	
مستقیم	و	برنامه	ریزی	شد	ه	بر	ذخیره	د	انش	و	
نحوه	ارزیابی	پیام	گیران	از	فرهنگ	و	هنجارهای	
جامعه	و	شکل	گیری	خطوط	رفتاری	آن	ها	تأثیر	
مبنا،	گرد	انند	گان	و	محققان،	 این	 بر	 بگذارند	؛	
بیشتر	باید		د	غد	غه	مطالعه	و	تحلیل	تأثیر	جمعی	
و	»نه«	فرد	ی	وسایل	ارتباط	جمعی	را	د	اشته	و	
به	جای	مطالعه	و	تحلیل	»نقطه	ای«،	با	مطالعه	
نحوه	 شناخت	 د	نبال	 به	 »رونــد	ی«	 تحلیل	 و	
تأثیرگذاری	مجموعه	یا	نظام	پیام	های	ارتباطی	با	
ویژگی	های	مشابه	باشند		)مک	کوایل	و	ویند	ال،	

.)101	:1388
آن	ها	به	عنوان	استعمارگر،	به	خوبی	می	د	انند	:

پیشرفت	های	 زمینه	 د	ر	 ما	 تالش	های	 تمامی	
نظامی،	 و	حتی	 اجتماعی	 اقتصاد	ی،	 سیاسی،	
هنگامی	به	نتیجه	می	رسد		و	مفید		خواهد		بود		
که	پیوند		مرد	م	با	حکومت	و	همچنین	با	یکد	یگر،	
قوی	و	حکومت،	مشروعیت	مرد	می	د	اشته	باشد	؛	
مرد	م	از	آن	راضی	باشند		و	به	ایرانی	بود	ن	خود		
و	به	رهبر	و	حکومت	مرد	ان	خود	،	افتخار	کنند	؛	
نه	این	که	از	حکومت،	ناراضی	باشند	؛	آن	را	نفی	
پور،	 )رفیع	 باشند		 وطن	 ترک	 پی	 د	ر	 و	 کنند		

.)304	:1395
تغییر	 و	 استعمار	 پاید	ار،	د	غد	غه	د	ائمی	 سلطه	
برای	 راه	 مطمئن	ترین	 هنجارها،	 د	ر	 د	رازمد	ت	
تضمین	آن	است	که	به	طور	عمد	ه	د	ر	گرو	ایفای	
نقش	مؤثر	وسایل	ارتباط	جمعی	د	ر	»ریل	گذاری	

ساختار	فرهنگی	موجود	«	است.
گذشت	بیش	از	40	سال	از	پیروزی	انقالب	و	
استقرار	نظام	جمهوری	اسالمی	و	گذشت	نزد	یک	
به	30	سال،	از	زمان	ورود		ایران	به	د	هکد	ه	جهانی	
یا	د	ستیابی	به	حس	حضور	تکنولوژی	های	نوین	
اطالعاتی	و	ارتباطی	)1371	–	1372	شمسی؛	
1992	–	1993	میالد	ی(	و	عمومی	تر	شد	ن	این	

»حس	حضور«،	زمینه	را	برای	نفوذ	گسترد	ه	تر	
وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	طور	خاص،	راد	یو،	
تلویزیون	های	فارسی	زبان	همسو،	فراهم	کرد	ه	
و	آن	ها	را	که	نه	تنها	بر	امواج	زمینی	و	ماهواره،	
که	بر	بستر	اینترنت	و	تلفن	همراه	نیز	به	چشم	
و	گوش	پیام	گیران	می	رسند	؛	به	»رقیب«	جد	ی	
صد	ا	و	سیما	د	ر	ایفای	نقش	به	عنوان	»رسانه	

فرهنگ	ساز«	تبد	یل	کرد	ه	است.
غرب	استعمارگر،	هد	فمند		و	پیوسته	به	د	نبال	این	
است	تا	محیط	فعالیت	روزنامه	نگاران،	فیلم	سازان	
ایرانی	را	به	نحوی	ترسیم	کند		 و	برنامه	سازان	
تا،	از	یک	سو	د	ر	کنش	تا	حد	ود	ی	یک	سویه	و	
کمتر	متعامل	با	نهاد		د	ولت،	به	طور	عام	باشند		
و	از	سوی	د	یگر،	د	ر	کنش	مشابه	و	معکوس	با	
پیام	گیران	یا	به	عبارتی	ملت	باشند	؛	د	ر	حقیقت،	
استعمار	به	پیروی	از	د	ید	گاه	د	نیس	مک	کوایل،	
استاد		و	نظریه	پرد	از	انگلیسی	علوم	ارتباطات	که	
وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	طور	کلی،	رسانه	ها	
را	میانجی	روابط	اجتماعی	می	د	اند	؛	د	ر	تالش	
است	تا	وسایل	ارتباط	جمعی	ایرانی	و	به	طور	
خاص،	صد	ا	و	سیما	را	به	عنوان	»رسانه	ملی«	از	
متن	به	حاشیه	مید	ان	رقابت	براند		و	امکان	ایفای	
نقش	را	از	آن	ها	سلب	کند		و	د	ر	مقابل،	راد	یو،	
تلویزیون	های	فارسی	زبان	همسو	را	جایگزین	
سازد		و	تنها	یک	عنوان	»ملی«	را	برای	صد	ا	و	
سیما	باقی	بگذارد		و	د	ر	عمل،	آن	ها	را	به	»رسانه	
ملی«	و	»میانجی	روابط	اجتماعی«	تبد	یل	کند		

)محسنیان	راد	،	1384:	239(.
این،	حاصل	ریل	گذاری	ساختار	فرهنگی	موجود		
است؛	تا	این	ساختار	وجود		د	ارد	؛	هیچ	رهبر،	هیچ	
رئیس	جمهور،	هیچ	وزیر	و	هیچ	فعالیت	د	ینی	
و	مذهبی	نمی	تواند		کشور	را	اصالح	کند		و	این	
را	استعمارگران،	خوب	می	د	انند		و	از	این	رو	با	
استفاد	ه	از	توان	رسانه	ای،	د	ر	حفظ	و	تقویت	این	
ساختار	معیوب	می	کوشند		)رفیع	پور،	1395:	

.)304
این	ساختار	معیوب	که	به	خاطر	تأخر	فرهنگی	
ناشی	از	توسعه	زد	گی	د	ر	سال	های	پس	از	پایان	
جنگ	تحمیلی	هشت	ساله،	عمق	یافته؛	سبک	
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زند	گی	ایرانیان	را	که	نتیجه	انباشت	تجربه	های	
تاریخی	آن	ها	است؛	از	هنجارهای	فرهنگی	د	ینی	
و	حتی	ملی،	به	صورت	تد	ریجی،	تهی	کرد	ه	و	به	
باور	برخی	صاحب	نظران،	آسیب	های	مختلف	به	
د	نبال	آورد	ه	و	»میانگین	ایرانیان«	را	صاحب	این	

ویژگی	ها	کرد	ه	است:	
ماد	ی	نگری	و	خود	خواهی،	کانون	های	سبک	.	1

زند	گی	ایرانیان	است.
ظاهر	و	باطن	ایرانیان،	باالی	50	د	رصد		شکاف	.	2

د	ارد	.
انعکاس	اخالق،	معنویت	و	انسانیت	د	ر	زند	گی	.	3

و	عمل	ایرانیان،	بسیار	محد	ود		است.
اشتباه	.	4 راحتی	 با	 را	 خوشبختی	 ایرانیان،	

گرفته	اند	.
سهم	خوشگذرانی	و	تفریح	د	ر	زند	گی	ایرانیان	.	5

د	ر	مقایسه	با	اروپایی	ها	و	آمریکایی	ها	باال	است.
تربیت	ایرانیان	به	نحوی	است	که	کمتر	نگاه	.	6

اجتماعی	د	ارند	.
تصور	ایرانیان	از	مفهوم	کشور	و	جامعه،	کمتر	.	7

با	برد	اشت	علمی	آن	مطابقت	د	ارد	.
رانت،	ایرانیان	را	به	هم	ریختگی	طبقاتی	د	ر	.	8

جامعه،	د	چار	کرد	ه	است.
جامعه	ایرانی،	یک	جامعه	د	ولت	ستیز	است	.	9

خاص،	 شرایط	 د	ر	 حتی	 د	ولتی،	 مجازات	 و	
متخلف	را	به	قهرمان	تبد	یل	می	کند		)سریع	
القلم،	1396:	19	-	17	و	رفیع	پور،	1388:	

.)48
می	د	انیم	»د	ر	تحلیل	کیفی	و	از	آن	جمله	د	ر	
کانونی	 مستتر	 معنای	 یک	 گفتمان،	 تحلیل	
وجود		د	ارد		که	ما	به	عنوان	محقق،	با	عوارض	و	
جلوه	های	گوناگون	آن	مواجه	هستیم؛	د	ر	فرایند		
صورت	های	 این	 است	 قرار	 ما	 کیفی،	 تحلیل	
گوناگون	متکثر	و	گاه	ناسازگار	را	به	یک	معنای	
کانونی	وصل	کنیم	و	تمامی	این	عوارض	را	به	
کارآگاه	 یک	 مانند		 د	رست	 د	هیم؛	 ارجاع	 آن،	
که	نشانه	های	کثیر،	عجیب	و	غریب	و	به	ظاهر	
بی	ربط	را	یک	باره	حول	و	حوش	یک	رخد	اد		گرد		
کاشی،	1387:	188(؛	 )غالمرضا	 می	آورد		 هم	
از	د	ید	گاه	محقق،	این	معنای	مستتر	که	کم	و	

بیش	جلوه	های	گوناگون	آن	را	می	توان	د	ر	اظهار	
نظرهای	حکومت	مرد	ان	و	د	ید	گاه	های	نخبگان،	
د	ست	اند	رکاران	وسایل	ارتباط	جمعی	–به	ویژه	
ارتباطی	 وسایل	 پیام	گیران	 و	 سیما-	 و	 صد	ا	

مشاهد	ه	کرد	؛	»توهم	آگاهی«	است.
هر	فرد	،	گروه	و	سازمان	که	گمان	می	کند		از	همه	
چیز	تا	حد		معقول،	آگاهی	د	ارد		و	تنها	آن	هنگام	
که	مجبور	باشد		چیزی	را	توضیح	د	هد	؛	د	رمی	یابد		
که	چقد	ر	شناخت	ناقص	د	ارد		و	د	ر	اصطالح،	باور	
د	اشته	که	بیش	از	میزان	شناخت	واقعی،	مسائل	
را	د	رک	می	کرد	ه،	به	پد	ید	ه	توهم	آگاهی	د	چار	

است	)د	وبلی،	1397:	174	-	173(.
به	عنوان	نمونه،	د	ر	بیش	از	سه	د	هه	که	از	پایان	
جنگ	تحمیلی	و	اجرای	برنامه	های	توسعه	د	ر	
انقالب	می	گذرد	؛	حکومت	مرد	ان	 از	 ایران	پس	
و	نخبگان	و	نیز	د	ست	اند	رکاران	وسایل	ارتباط	
جمعی،	به	ویژه	مطبوعات	و	صد	ا	و	سیما،	به	
تناوب،	از	حرفه	ای	گرایی	د	ر	عرصه	خبر	و	اطالع	
توسعه	 آرمان	های	 به	 تعهد		سازمانی	 و	 رسانی	
بر	تحول	د	ر	شیوه	های	اطالع	رسانی،	 گفته	و	
با	استفاد	ه	از	»اخبار	توسعه«	و	»روزنامه	نگاری	
توسعه	بخش«	تأکید		کرد	ه	اند	؛	اما	کمتر	توضیح	
این	 کارگیری	 به		 از	 آن	ها	 منظور	 که	 د	اد	ه	انــد		
مفاهیم	چیست	و	به	طور	کلی،	اخبار	توسعه	و	
روزنامه	نگاری	توسعه	بخش،	چه	تفاوت	آشکار	با	

د	یگر	شیوه	های	معمول	اطالع	رسانی	د	ارد	؟
پیامد		این	بی	توجهی	و	خوش	بینانه،	کم	توجهی	
آن	است	که	خواسته	یا	ناخواسته،	به	جای	این	
که	به	توسعه	و	پیشرفت	واقعی	جامعه	کمک	
بکند	؛	ما	را	به	توسعه	تقلید	ی	از	غرب	کشاند	ه	و	
به	اخبار	و	مطالب	وسایل	ارتباط	جمعی،	به	ویژه	
مطبوعات	و	صد	ا	و	سیما،	بیشتر	جنبه	پروتکلی	
یا	تشریفاتی	د	اد	ه	است،	که	اگر	نگوییم	هیچ،	که	
کمتر	کمک	به	توسعه	و	پیشرفت	واقعی	جامعه	

می	کند		)معتمد		نژاد	،	1371:	23(.
حاصل	این	»توسعه	تقلید	ی«	یا	بیرونی	از	د	ید	گاه	
منتقد	ان،	همواره	د	وری	از	اهد	اف	اصلی	اسالم	و	
انقالب	و	نزد	یکی	به	سراب	غرب	و	شیفتگی	به	آن	
بود	ه	و	مانند		ریل	های	ناپید	ا	که	تمامی	فعالیت	ها	
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را	د	ر	یک	مسیر	به	سوی	مقصد		خاص،	سوق	
می	د	هند	؛	ساختار	فرهنگی	فئود	ال	را	به	عنوان	
مهم	ترین	عنصر	فرهنگی	تخریب	کنند	ه،	حفظ	و	
تقویت	و	ایرانیان	را	به	فخرفروشی،	تکبر	)استکبار(،	
تکلف،	بیشترخواهی	و	حساد	ت	واد	ار	کرد	ه	است؛	
اشرافی	گری	و	نظام	ارباب-	رعیتی	را	به	عنوان	الگو	
و	استبد	اد		را	به	عنوان	ابزار	آن،	رواج	د	اد	ه	و	به	د	نبال	

آن،	تضاد	ها	را	د	ر	جامعه،	فراگیر	ساخته	است.
پس	چند	ان	جای	تعجب	ند	ارد		که،	موتور	خود	کار	
توسعه،	به	تد	ریج	هر	بار،	یک	گروه	را	از	پیکره	عظیم	
انقالب	می	َکند		و	د	ر	مقابل	آن	قرار	می	د	هد		که	این	
فرایند		همچنان	اد	امه	د	ارد	؛	آن	هم	نه	فقط	د	ر	
تقابل،	که	د	ر	د	رون	جناح	های	د	ر	اصطالح،	تند	رو	
و	میانه	رو،	راست	و	چپ	و	اصولگرا	و	اصالح	طلب؛	
حتی	گروه	های	مد	عی	پایبند	ی	به	مسیر	خالص	
انقالب	نیز	با	یکد	یگر	د	ر	تضاد		قرار	می	گیرند	؛	تا	
جایی	که	آن	یکی،	د	یگری	را	به	طلحه،	زبیر	و	عمر	
سعد	،	تشبیه	و	حتی	به	تبعید	،	تهد	ید		می	کند	؛	چه	
رسد		به	گروه	های	بزرگ	تر	که	د	ر	تضاد		جد	ی	با	
یکد	یگر	قرار	د	ارند		و	به	عنوان	نمونه،	د	ر	فرایند		
د	همین	د	وره	انتخابات	ریاست	جمهوری	)1388	
و	 جبهه	بند	ی	 به	 میالد	ی(،	 	2009 شمسی؛	
یارگیری	د	ر	مقابل	هم	اقد	ام	و	یکد	یگر	را	تخریب	
کرد	ند	؛	آن	هم	به	قیمت	از	د	ست	رفتن	کل	کشور	
و	بیشترین	بهره	گیری	د	شمنان	خارجی	)رفیع	
پور،	1395:	287	-	286(؛	د	ر	این	شرایط،	فعال	
رسانه	ای،	چه	روزنامه	نگار،	فیلم	ساز	و	برنامه	ساز،	به	
ویژه	اگر	فاقد		تخصص	باشد		و	ند	اند		که	چه	کار	
باید		بکند	؛	به	ساد	گی	به	عنوان	ابزار	»پروپاگاندا	«	یا	
تبلیغ	د	ولت،	ایفای	نقش	می	کند		و	البته	به	ساد	گی	
نیز	ممکن	است	د	ر	طرف	مقابل	قرار	گیرد		و	د	ر	

جهت	متضاد	،	ایفای	نقش	کند	.
کارگیری	 به	 پیشینه	مستمر	 با	 ایرانی	 جامعه	
مختلف	 سازمان	های	 وجود		 و	 رسمی	 سانسور	
برای	کنترل	پیام	قبل	از	انتشار،	عصر	د	یگر	را	
سازمان	های	 حضور	 آن،	 د	ر	 که	 کرد	ه	 تجربه	
رسمی	سانسور	و	حیطه	فعالیت	آن	ها،	به	نسبت	
کمتر	و	محد	ود	تر	است.	فعال	رسانه	ای	د	ر	این	
عصر،	به	ویژه	با	توجه	به	حفظ	و	تقویت	ساختار	

فرهنگی	معیوب،	بر	روی	یک	طیف	فرضی	قرار	
د	ارد		که	د	ر	یک	سوی	آن،	خود	سانسوری	و	د	ر	
سوی	د	یگر	آن،	فحاشی	با	سو	استفاد	ه	از	عصر	
نبود		سانسور	است	)محسنیان	راد	،	1371:	9(.	

این	همه	حاصل	توهم	آگاهی	است	که	پیامد	های	
آن	به	ترتیب،	نشناختن	د	ایره	شایستگی،	ناتوانی	
د	ر	مد	یریت	انتظارها	و	د	ر	نهایت،	ناتوانی	د	ر	ایفای	
نقش	مناسب	است.	فرد	،	گروه	یا	سازمان	گرفتار	
د	ر	باتالق	توهم	آگاهی،	به	تد	ریج	توان	واقع	بینی	
خود		را	از	د	ست	می	د	هد		و	خواسته	یا	ناخواسته	
به	اسارت	تارهای	عنکبوتی	»تعصب«	و	»افکار	
قالبی«	د	رمی	آید		و	به	این	خاطر	که	باور	ند	ارد	،	
تنها	یک	بخش	ناچیز	از	اوضاع	و	مسائل	د	رون	
و	بیرون	محیط	پیرامونی	خود		را	می	د	اند		و	از	
بسیاری	چیزها	یا	اصال	چیزی	نمی	د	اند		یا	کمتر	
می	د	اند	؛	نمی	تواند		مرزهای	د	ایره	شایستگی	خود		
را	که	د	ر	آن	مزیت	های	به	نسبت	بسیار	د	ارد	؛	

بشناسد		و	ترسیم	کند	.
نیز	 ناتوانی	د	ر	شناخت	آنچه	رخ	د	اد	ه	است	و	
یک	 د	هد	؛	 رخ	 است	 قرار	 آنچه	 پیش	بینی،	
شخصیت	محافظه	کار	از	خود		به	جای	می	گذارد		
که	نمی	تواند		ریسک	برخی	سنت	شکنی	ها	را	به	
جان	بخرد		و	د	ر	نتیجه	به	خاطر	این	محافظه	کاری،	
حتی	اگر	د	ست	به	ریسک	نیز	بزند	؛	با	احتمال	

پایین،	از	آن	سربلند		بیرون	می	آید	.
»افکار	قالبی«،	توان	»مد	یریت	انتظارها«	را	از	فرد	،	
گروه	یا	سازمان	گرفتار،	سلب	می	کند		و	اجازه	
نمی	د	هد		تا	سازمان	د	هی	افکار،	به	د	رستی	صورت	
گیرد		و	مانند		یک	پزشک	اورژانس	د	ر	زمان	تریاژ	
که	بیماران	را	برای	بهره	مند	ی	از	د	رمان	بر	مبنای	
شد	ت	وخامت	حال،	اولویت	بند	ی	می	کند	؛	بتواند		
بین	سه	جمله	 و	 اولویت	بند	ی	کند		 را	 مسائل	
پرکاربرد		باید		این	را	د	اشته	باشم	که	نشان	د	هند	ه	
وجود		یک	»نیاز«	است؛	می	خواهم	این	را	د	اشته	
به	 نشان	د	هند	ه	وجود		یک	»تمایل«	 باشم	که	
عنوان	اولویت	یا	هد	ف	است؛	و	انتظار	این	را	د	اریم	
که	نشان	د	هند	ه	وجود		یک	»آرزو«	است؛	تفاوت	
بگذارد		و	د	ر	نتیجه،	با	آن	ها	مانند		باد	کنک	های	
هلیومی	رفتار	کند		و	اجازه	د	هد		تا	باال	و	باالتر	
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سمیه�باباپیرعلی���
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی 
somaye.pirali@srbiau.ac.ir

بروند	؛	تا	این	که	به	یکباره	د	ر	آسمان	واقعیت	ها	
بترکند		و	تکه	های	آن	ها	بر	سر	و	صورت	فرود		آید		
و	تنها	»سرخورد	گی«	به	جای	بگذارد		و	د	ر	نهایت،	
بر	مبنای	نظریه	نقش	ها،	امکان	ایفای	نقش	را	
از	د	ست	بد	هد	؛	چه	رسد		که	این	»نقش«	را	بر	
مبنای	سناریوی	هنجارها	ایفا	کند		و	به	خوبی	
از	پس	آن	برآید		)د	وبلی،	1397:	227	-	226(.

محقق	د	ر	این	تحقیق،	به	د	نبال	شناخت	مرزها	
یا	د	ر	اصطالح،	»حریم	حرفه	برنامه	سازی«	د	ر	
سازمان	صد	ا	و	سیما	است	و	به	طور	مشخص،	
این	»پرسش«	را	مطرح	می	کند		که	با	آگاهی	
فرهنگی	 انباشته	 تجربه	های	 و	 ویژگی	ها	 از	1.	
ایرانیان	د	ر	گذر	تاریخ،	به	ویژه	د	ر	ایران	معاصر،	
2.	ریل	گذاری	فرهنگی	استعمار	د	ر	جامعه	انقالب	
کرد	ه	ایرانی،	3.	هنجارهای	مطلوب	برنامه	سازی	
ایران	 اسالمی	 جمهوری	 سیمای	 و	 صد	ا	 د	ر	
رفتار	 و	 عملکرد		 بر	 حاکم	 فکری	 فضای	 و	4.	
حکومت	مرد	ان	و	نخبگان،	و	عموم	مرد	م	به		عنوان	
پیام	گیران	صد	ا	و	سیما،	برنامه	ساز	ایرانی	برای	
و	 بین	د	ولت	 ایفای	نقش	»میانجی«	مطمئن	
ملت،	چگونه	می	تواند		»استقالل	حرفه	ای«	خود		
را	د	ر	»د	روازه	بانی«	اخبار	و	مطالب،	حفظ	کند	؟

نمی	توان	 که	 می	د	اند		 خوبی	 به	 محقق	 البته	
استقالل	حرفه	ای	برنامه	سازان	را	تنها	د	ر	نحوه	
ارتباط	با	د	ولت،	خالصه	و	آن	را	مستقل	و	به	
عبارتی،	جد	ا	شد	ه	از	سایر	عوامل	د	رون	و	برون	
سازمانی	مؤثر	بر	نحوه	د	روازه	بانی	برنامه	سازان،	
مطالعه	کرد	.	عوامل	مختلف،	مانند	:	»اعمال	نظر	
مد	یریت	سازمان	به	صورت	آشکار	و	نهان	که	
خود		را	بیشتر	د	ر	سیاست	های	خبری	و	اطالع	
رسانی	نشان	می	د	هد	؛	جامعه	پذیری	برنامه	سازان	
اجتماعی،	 ارزش	هــای	 و	 معیارها	 به	 توجه	 با	
سیاسی،	اقتصاد	ی،	فرهنگی	و	مذهبی،	اعمال	
نظر	شخصی	برنامه	ساز	بر	مبنای	باورها،	نگرش	ها	
و	اعتقاد	ات	وی	و	میزان	آگاهی	و	تسلط	بر	مسائل	
فنی	و	هنری	راد	یو	و	تلویزیون،	د	ر	د	رون؛	و	نیز	
اشخاص	 نظر	 اعمال	 قانونی،	 محد	ود	یت	های	
گروه	های	 آگهی،	 و	حقوقی،	صاحبان	 حقیقی	
به	عنوان	پیام	 نهایت،	عموم	مرد	م	 فشار	و	د	ر	

گیران،	د	ر	بیرون	سازمان،	هر	یک	به	سهم	خود		
بر	موضوع	استقالل	حرفه	ای	برنامه	سازان	تأثیر	
مرز	 هیچ	 کرد	:	 اد	عا	 بتوان	 شاید		 و	 می	گذارند		
فیزیکی	و	روشن	نمی	تواند		آن	ها	را	از	یکد	یگر	

جد	ا	کند		)بد	یعی،	1369:	44(.
حتی	از	د	ید	گاه	محقق،	تا	نتوان	این	عوامل	را	
تأثیرگذاری	آن	ها	 به	د	رستی	شناخت	و	نحوه	
راه	 احتمالی،	 مسائل	 برای	 و	 کرد		 مطالعه	 را	
حل	ارائه	د	اد	؛	نمی	توان	صد	ا	و	سیما	را	به	تعبیر	
انقالب«	 و	 نظام،	کشور	 »رسانه	 رهبری،	 مقام	
و	»قرارگاه	مقد	م	و	فعال	مقابله	با	جنگ	نرم«	
د	انست	و	از	مد	یران	و	برنامه	سازان	رسانه	ملی	
به	عنوان	سرد	اران	و	سربازان	جنگ	نرم	د	شمنان	
استعمارگر	یاد		کرد	.	)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	
د	ر	د	ید	ار	رئیس	و	مد	یران	سازمان	صد	ا	و	سیما،	

.)1394/7/20
بی	توجهی	و	حتی	کم	توجهی	به	این	عوامل	و	
ارائه	راه	حل	بد	ون	طرح	مسائل	احتمالی	و	د	ر	
اصطالح،	»جواب	های	بی	سؤال«	)موالنا،	1382(،	
»مستقل«،	 صفت	 که	 ند	ارد		 این	 جز	 حاصلی	
پسوند		 د	ر	 »صــاد	ق«	 و	 »جسور«	 »شجاع«،	
عملکرد		و	رفتار	صد	ا	و	سیما	و	برنامه	سازان	آن،	
به	تد	ریج	از	یاد	ها	می	رود		و	بسیاری	از	قابلیت	ها،	
توانایی	ها	و	مهارت	های	شغلی	و	خالقیت	های	
عقیم	 و	 می	روند		 هرز	 میانه،	 این	 د	ر	 حرفه	ای	
می	مانند		و	صاحبان	آن	ها	سرخورد	ه	و	مأیوس،	به	
روزمرگی	می	افتند		)فرقانی،	1370:	15	-	14(.

نیز	 را	 این	 نکات،	 این	 از	 آگاهی	 با	 اما	 محقق	
رسمی	 غیر	 »توقعات	 که	 می	د	اند		 خوبی	 به	
دولتمردان«،	بیش	از	سایر	عوامل	برون	سازمانی	
می	تواند		بر	نحوه	د	روازه	بانی	برنامه	سازان	تأثیر	
و	 صد	ا	 تنفسی	 فضای	 به	 عمل،	 د	ر	 و	 بگذارد		
سیما	شکل	د	هد		و	به	ویژه	میزان	و	نوع	انتقاد		
د	ر	برنامه	ها	را	گسترد	ه	یا	محد	ود		سازد	؛	به	همین	

خاطر	است	که	می	توان	گفت:
حرفه	 وضعیت	 به	 بخواهیم	 که	 هنگامی	
به	 کنیم؛	 فکر	 ایرانی،	 جامعه	 د	ر	 برنامه	سازی	
نحوی	اجتناب	ناپذیر	باید		د	رباره	رابطه	د	ولت	و	
رسانه	ها	و	متعاقب	آن،	رابطه	د	ولت	و	ملت،	فکر	
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کنیم؛	چرا	که	میان	آن	ها،	کنش	متقابل	وجود		
د	ارد		)محسنیان	راد	،	1384:	253	و	239(.

تجربه	های	تاریخی	نیز	بر	این	د	ید	گاه،	مهر	تأیید		
می	زنند		که	به	عنوان	نمونه	می	توان	به	حاشیه	به	
وجود		آمد	ه	برای	سریال	»گاند	و«	)شبکه	سه	سیما	
-	1398(	اشاره	کرد		که	از	د	ید	گاه	دولتمردان،	برای	
تخریب	وجهه	د	ولت	و	تسویه	حساب	سیاسی	با	
سوءاستفاد	ه	از	مفهوم	»امنیت	ملی«	به	روی	آنتن	
رفته	بود		و	گرچه	سازمان،	این	اد	عا	را	تکذیب	کرد	؛	
اما	پیامد	های	آشکار	و	پنهان	آن	همچنان	بر	نحوه	
ارتباط	د	ولت	و	صد	ا	و	سیما	تأثیر	می	گذارد		و	خود		
برخورد		 نحوه	 و	 دولتمردان	 موضع	گیری	 د	ر	 را	
رسمی	و	غیر	رسمی	آن	ها	با	صد	ا	و	سیما	نشان	

می	د	هد		)شیری،	1398(.
چارچوب نظری تحقیق

هرگز	نباید		از	یاد		برد		یا	با	ساد	ه	انگاری	به	آن	
توجه	کرد		که،	الزمه	یک	تحقیق	علمی،	د	اشتن	
رویکرد		نظری	یا	همان	مبانی	و	چارچوب	نظری	
و	مفهومی	د	ر	تحقیق	است؛	چرا	که	بی	گمان	این	
چارچوب	نظری	و	مفهومی	است	که	به	فرضیه	ها،	
پرسش	ها،	مفاهیم	و	متغیرهای	تحقیق	شکل	
می	د	هد		و	پیوند		منظم	بین	جهان	مشاهد	ه	و	
جهان	افکار	و	نظریه	ها	به	وجود		می	آورد		و	د	ر	
د	انش	 اهد	اف	 پیشرفت	 برای	 را	 زمینه	 نهایت،	
ارتباط	 وسایل	 ویژه	 به	 رسانه	ها،	 و	 ارتباطات	

جمعی	فراهم	می	کند		)بد	یعی،	1384:	5(.
به	 وابسته	 مفاهیم	 با	 نظری،	 چارچوب	 یک	
یکد	یگر،	به	پیکربند	ی	د	اد	ه	های	تجربی،	اعتبار	و	
معنا	می	بخشد		و	با	تمرکز	محقق	بر	نظریه	های	
خاص،	هم،	امکان	برخی	تفسیرها	را	به	وجود		
می	آورد		و	هم،	راه	را	بر	برخی	تفسیرهای	د	یگر	
می	بند	د		)برون		نیسن،	1384:	14(؛	از	این	رو،	
تمرکز	محقق	بر	ترکیب	مفاهیم	و	نظریه	های	زیر	

به	عنوان	چارچوب	نظری	تحقیق	است:
صد ا و سیما میانجی د ولت و ملت

بهبود		 یا	 ایجاد		 فن	 وساطت،	 یا	 میانجی	گری	
ارتباط	بین	د	و	فرد		یا	گروه	از	سوی	فرد		یا	گروه	
سوم	است؛	به	عبارت	د	یگر،	هنگامی	که	به	طور	
مثال،	شخص	سوم	بین	د	و	نفر	قرار	می	گیرد		تا	آن	

د	و	نفر	با	یکد	یگر	ارتباط	برقرار	کنند		یا	بر	نحوه	
ارتباط	آن	ها	تأثیر	بگذارد	؛	د	ر	حقیقت،	شخص	
سوم،	نقش	میانجی	یا	واسطه	را	ایفا	کرد	ه	است	

)گیل	و	اد	مز،	1384:	350(.
وسایل	ارتباط	جمعی	نیز	مانند		»شخص	سوم«	
از	جنبه	های	مختلف	به	عنوان	میانجی	یا	واسطه	

ایفای	نقش	می	کنند	:
میانجی	بین	پیام	گیران	و	تجربه	خارج	از	اد	راک	
آن	ها،	میانجی	بین	پیام	گیران	و	نهاد	های	مختلف	
جامعه،	میانجی	بین	خود		پیام	گیران	و	میانجی	
از	سایرگروه	ها،	 آن	ها	 اد	راک	 و	 پیام	گیران	 بین	
سازمان	ها	و	روید	اد	ها،	همگی	جنبه	های	مختلف	
میانجی	گری	وسایل	ارتباط	جمعی	هستند		و	بر	
این	نکته	مهم	د	اللت	د	ارند		که،	امروزه	د	ریافت	و	
اد	راک	ما	د	رباره	گروه	های	مختلف	اجتماعی	که	
با	آن	ها	سر	و	کار	ند	اریم	یا	شناخت	ما	از	د	ولت	ها	
و	رهبران	سیاسی	یا	حتی	د	رباره	جامعه	ای	که	د	ر	
آن	زند	گی	می	کنیم؛	رسانه	ای	شد	ه	است	و	این	
وسایل	ارتباط	جمعی،	به	ویژه	راد	یو	و	تلویزیون	
هستند		که	به	اد	راک	و	حتی	احساس	ما	شکل	
می	د	هند		)مک	کوایل،	1385:	83(؛	به	عبارت	
نحوی	 به	 مطالب،	 د	روازه	بانی	 با	 آن	ها	 د	یگر،	
یا	 بتوانند		مستقیم	 را	می	سازند		که	 واقعیت	ها	
غیر	مستقیم	و	آگاهانه	یا	ناآگاهانه	به	ارزیابی	ما	
از	اشیا،	پد	ید	ه	ها	یا	اشخاص،	چه	بر	مبنای	عالئم	
و	قرائن	به	د	ست	آمد	ه	از	خود		شیء	)اد	راک(	و	
چه	بر	مبنای	مالک	های	د	رون	ارزیاب	)احساس(	

شکل	د	هند		)محسنیان	راد	،	1384:	27(.
صاحب	نظران	و	محققان	علوم	ارتباطات،	گرچه	بر	
نقش	میانجی	گرایانه	وسایل	ارتباط	جمعی،	اتفاق	
نظر	د	ارند	؛	اما	نحوه	ایفای	آن	را	د	ر	هر	جامعه،	بر	
مبنای	ساختارهای	متفاوت	سیاسی،	اجتماعی،	
اقتصاد	ی	و	فرهنگی	آن	جامعه،	تبیین	می	کنند	؛	
چرا	که	از	د	ید	گاه	آن	ها،	این	ساختارها	و	به	ویژه	
ساختار	فرهنگی	هر	جامعه	است	که	زمینه	را	برای	
برقراری	و	تد	اوم	»ارتباط	موفق«	فراهم	می	کند		و	
»ارتباط	موفق	نیز	د	ر	صورتی	انجام	می	گیرد		که	
وجوه	 پیام	گیران،	 و	 پیام	د	هند	گان	 اهد	اف	 بین	
مشترک	وجود		د	اشته	باشد		)بد	یعی،	1370:	207(.
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جد ول 1. اهد اف پیام د هند گان و پیام گیران

پیام گیرانپیام د هند گان

اطالع	و	آگاهی
آگاهی	از	تهد	ید	ها	و	فرصت	ها،	شناخت	
محیط	اطراف،	شناخت	واقعیت	ها	و	

د	ستیابی	به	تصمیم	گیری

آموزش
کسب	مهارت	ها	و	د	انش	الزم	برای	
انجام	وظیفه	د	ر	جامعه،	یاد	گیری	

ارزش	ها،	رفتار	و	نقش	های	مناسب	برای	
پذیرش	د	ر	جامعه

رسید	ن	به	تصمیم	گیری،	انطباق	ارزش	ها،	ترغیب	و	اقناع
رفتار	و	نقش	های	قابل	پذیرش	د	ر	جامعه

تفریح	و	
سرگرمی

لذت	برد	ن،	استراحت	و	سرگرمی	و	
گریز	از	مسائل	روز

مقایسه	وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	ویژه	مطبوعات	
)روزنامه	و	مجله(،	راد	یو	و	تلویزیون	و	نیز	توجه	به	
اهد	اف	پیام	د	هند	گان	و	پیام	گیران	د	ر	فراگرد		ارتباط	
نشان	می	د	هد	:	وظایف	این	وسایل	ارتباطی	د	ر	
تأمین	خواست	ها	و	نیازها	یکسان	نیست؛	به	عبارت	
د	یگر،	گرچه،	وسایل	ارتباط	جمعی	وظیفه	د	ارند		
تا	با	بررسی	و	تجزیه	و	تحلیل	مد	اوم	روید	اد	ها	و	
اقتصاد	ی،	 و	 سیاسی	 اجتماعی،	 د	گرگونی	های	
وقایع	 تمامی	 همچنین،	 و	 واقعیت	ها	 تمامی	
را	 واقعیت	ها	 تغییر	 و	 بر	شکل	گیری	 تأثیرگذار	
تشریح	کنند		)معتمد		نژاد	،	1386:	11(؛	و	با	تأکید		
و	برجستگی	انتخابی	خود		بر	هنجارها،	ارزش	ها	و	
روید	اد	های	گوناگون،	به	شکل	گیری	اد	راک	ما	از	
محیط	اطراف،	کمک	و	نقش	مهم	د	ر	شکل	گیری	
واقعیت	های	اجتماعی	ایفا	کنند		)بد	یعی،	1370:	
207	-	206(؛	اما	با	توجه	به	گسترش	کاربرد		
تکنولوژی	های	جد	ید		ارتباطی	و	اطالعاتی	)معتمد		
نژاد	،	1394:	15(	و	حاصل	آن،	رقابت	تنگاتنگ	
برای	شکل	د	اد	ن	به	تصویر	ذهنی	پیام	گیران	از	
د	هکد	ه	ای	که	د	ر	آن	زند	گی	می	کنند	؛	گرد	انند	گان	
وسایل	ارتباط	جمعی،	به	ویژه	راد	یو	و	تلویزیون	به	
د	نبال	این	هستند		تا	با	تکیه	بر	یافته	های	مطالعات	و	
تحقیقات	مختلف،	»مزیت	رقابتی«	وسیله	ارتباطی	
خود		را	بیابند		و	بر	مبنای	آن،	برای	ایفای	نقش	
مناسب،	برنامه	ریزی	و	سپس،	برنامه	سازی	کنند	؛	

به	عنوان	نمونه،	یافته	های	مطالعات	و	تحقیقات	
مختلف	نشان	می	د	هند	:

امروزه	سریال	های	تلویزیون	از	وجوه	اصلی	زند	گی	
تولید		های	 نوع	 این	 می	آیند	.	 شمار	 به	 روزمره	
رسانه	ای،	حتی	به	عنوان	منبع	اصلی	اطالعات،	
نقش	خطیر	د	ر	شکل	د	اد	ن	به	پند	ارهای	افراد		
د	رباره	جهان	پیرامون	د	ارند		)نبت،	1386:	119(.
سریال	ها	با	استفاد	ه	از	توانمند	ی	د	استان	سرایی	
می	توانند		بینند	گان	را	نه	تنها	با	خود	،	بلکه	با	د	یگر	
برنامه	های	شبکه	پخش	کنند	ه	همراه	کنند		و	گاه	
با	د	رگیر	ساختن	آن	ها	برای	ماه	ها	یا	سال	های	
سازند	.	 خود		 آن	 از	 را	 بسیار	 اوقــات	 متوالی،	
بینند	گان	این	نوع	برنامه	ها	که	بخش	عمد	ه	آن	ها،	
به	ویژه	د	ر	ایران،	زنان	و	د	ختران	هستند	؛	با	تأثیر	
گرفتن	از	جاذبه	های	موجود	،	به	عنوان	گیرند	گان	
پیام	های	ارتباطی،	عمل	می	کنند		و	د	ر	بسیاری	
از	موارد	،	ناخود	آگاه	الگوهای	فرهنگی،	اخالقی	
و	رفتاری	ارائه	شد	ه	د	ر	سریال	ها	را	می	پذیرند		
)بیچرانلو،	1395:	52(؛	به	همین	خاطر	است	که	
سریال	ها	بیشتر	از	د	یگر	برنامه	ها،	حتی	خبر	و	
برنامه	های	سیاسی	به	زیر	ذره	بین	صاحب	نظران	و	
محققان	علوم	ارتباطات،	که	حتی	حکومت	مرد	ان	
و	نخبگان	می	روند		و	آن	ها	را	آشکار	و	پنهان	به	

واکنش	واد	ار	می	کنند	.
خوبی	 به	 می	توانند		 سیما	 و	 صد	ا	 برنامه	سازان	
نقش	میانجی	گرایانه	خود		را	بین	د	ولت	و	ملت	

ایفا	کنند	؛	اگر	به	د	رستی:
ویژگی	ها	و	ساختار	فرهنگی	جامعه	ایرانی	را	.	1

بشناسند	.	)شکل	1(
را	.	2 ایرانی	 پیام	گیران	 آرزوی	 و	 میل	 نیاز،	

د	ر	 تأمین	 امکان	 مبنای	 بر	 و	 طبقه	بند	ی	
فرهنگی،	 مطلوب	 هنجارهای	 چارچوب	

اولویت	بند	ی	کنند	.
بر	مزیت	های	رقابتی	راد	یو	و	تلویزیون	به	عنوان	.	3

وسایل	ارتباطی	د	ر	فضای	رسانه	ای	ایران،	آگاه	
و	مسلط	باشند	.

برنامه	ساز	ایرانی	به	هر	میزان	که	بتواند		»نه«	به	
ظاهر،	که	به	حقیقت،	»مستقل،	فکر	و	رفتار	کند		
و	بیش	از	حد		به	د	انستی	های	خود	،	متکی	و	به	
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پیش	د	اوری	های	خود	،	پایبند		نباشد		و	مهم	تر	این	
که	تا	حد		امکان،	فاصله	ایمنی	خود		را	با	آنچه	
تعصب	می	خوانند	،	حفظ	کند		)د	وبلی،	1397:	
176(؛	به	همان	میزان	بهتر	می	تواند		بر	توهم	
آگاهی،	به	ویژه	د	ر	د	روازه	بانی	مطالب	فائق	آید		

و	نقش	خود		را	به	د	رستی	ایفا	کند	.
به	ویژه	صد	ا	و	سیما	 ارتباط	جمعی	و	 وسایل	
و	مطبوعات	به	ظاهر	مستقل،	اما	به	حقیقت،	
د	ولتی	و	حزبی	نمی	توانند		به	این	»چشم	اند	از«	
جامه	عمل	بپوشانند		که،	کارکرد		وسایل	ارتباط	
ستم	 بلند		 نقد		 باید		 اسالمی	 نظام	 د	ر	 جمعی	
این	 د	امنه	 اما	 1392(؛	 راد	،	 )محسنیان	 باشد		

»استقالل«	تا	کجاست؟
شناخت	جایگاه	صد	ا	و	سیما	د	ر	ساختار	سیاسی	
جمهوری	اسالمی،	گام	اول	حرکت	د	ر	مسیر	پاسخ	
گفتن	به	این	پرسش	مهم	و	د	ر	نهایت،	شناخت	

حریم	حرفه	برنامه	سازی	د	ر	رسانه	ملی	است.
د ولت نمایشگر قد رت حکومت

جالب	است	نه	تنها	مرد	م	عاد	ی،	که	بسیاری	از	
صاحب	نظران	و	محققان،	خواسته	یا	ناخواسته،	
د	و	مفهوم	»حکومت«	و	»د	ولت«	را	متراد	ف	با	
یکد	یگر	به	کار	می	برند		و	ناگزیر	به	د	ام	خطا	د	ر	
نتیجه	گیری	ها	و	تحلیل	های	خود		می	افتند	؛	حال	
آن	که	د	ر	یک	تحقیق	علمی	باید		هر	یک	از	این	
د	و	مفهوم	را	د	ر	جای	خود		به	کار	برد		و	بر	این	
مبنا،	د	رباره	عملکرد	ها	و	رفتارها،	نتیجه	گیری	و	

آن	ها	را	تحلیل	کرد	.
محقق	نیز	با	آگاهی	از	این	نکته	مهم،	د	و	مفهوم	
حکومت	و	حکومت	مرد	ان،	و	د	ولت	و	دولتمردان	
را	د	ر	جای	جای	تحقیق	به	کار	برد	ه	و	بر	این	
مبنا،	د	رباره	عملکرد	ها	و	رفتارهای	ارتباطی	و	
رسانه	ای،	نتیجه	گیری	و	آن	ها	را	تحلیل	کرد	ه	
است؛	البته	پیش	از	آن،	باید		به	این	سه	پرسش،	

پاسخ	مناسب	د	اد		که:
مفهوم	حکومت	و	د	ولت	چیست	و	تفاوت	این	.	1

د	و	کد	ام	است؟
چرا	وسایل	ارتباط	جمعی،	به	ویژه	راد	یو	و	.	2

تلویزیون	برای	د	ولت	ها	اهمیت	د	ارند		و	نحوه	
ارتباطی	 وسایل	 این	 به	 دولتمردان	 نگرش	

چگونه	است؟
د	ر	نظام	جمهوری	اسالمی،	پیش	بینی	نحوه	.	3

ارتباط	د	ولت	و	صد	ا	و	سیما	د	ر	ساختار	رسمی	
سیاسی	چگونه	است؟

پاسخ	محقق	به	این	پرسش	ها	به	شرح	زیر	است:
حکومت	ها،	مجموعه	سازمان	های	اجتماعی	.	1

و	 اجتماعی	 روابط	 تأمین	 برای	 که	 هستند		
حفظ	انتظام	جامعه	به	وجود		آمد	ه	اند		)اگ	برن	
و	نیم	کف،	1350:	297(؛	به	عبارت	د	یگر،	
وقتی	می	گوییم	حکومت،	مقصود		مجموعه	
نهاد	هایی	است	که	قوای	اجرایی،	قانون	گذاری،	
د	اد	گستری،	 محلی،	 و	 مرکزی	 امور	 اد	اره	
پلیس	و	نیروهای	مسلح	را	د	ربرمی	گیرند		و	
حق	انحصاری	به	کار	برد	ن	مشروع	زور	را	د	ر	
اختیار	د	ارند		)آبرکرامبی	و	همکاران،	1370:	
د	ولت	 د	قیق	تر،	 عبارت	 به	 یا	 د	ولت	 	.)347
سیاسی	نیز	یک	سازمان	اجتماعی	مهم	است	
که	از	طریق	قوانین	حکومت،	د	ر	سرزمینی	با	
مرزهای	معین،	نظام	اجتماعی	برقرار	می	کند	؛	
به	عبارت	د	یگر،	شکل	گیری	د	ولت	منوط	به	
وجود		سه	شرط	است:	»1.	وجود		یک	حکومت	
که	برای	تأمین	نظام	اجتماعی،	قد	رت	کافی	
د	ارد	؛	2.	سرزمین	معین	که	د	ارای	مرزهای	
مشخص	است	و	3.	گروه	کثیری	از	مرد	م	که	
د	ر	د	اخل	مرزهای	آن	سرزمین	به	سر	می	برند		
و	تحت	سلطه	حکومت	قرار	می	گیرند	«؛	به	
طور	خالصه،	د	ولت	نمایشگر	قد	رت	حکومت	

است	)اگ	برن	و	نیم	کف،	1350:	301(.
اگر	مسائل	اجتماعی	را	آن	د	سته	از	مسائل	.	2

که	 بد	انیم،	 شهروند	ان	 زند	گی	 د	ر	 تأثیرگذار	
بی	توجهی	یا	حتی	کم	توجهی	دولتمردان	به	
آن	ها،	شوربختی	فرد	ی	یا	تنش	همگانی	به	
د	نبال	می	آورد		و	برخورد		با	آن	ها	نیز	به	نوعی	
اگر	سیاست	 و	 د	ارد		 نیاز	 اجتماعی	 سیاست	
اجتماعی	را،	آن	د	سته	از	کنش	های	د	ولت	ها	
بد	انیم	که	بر	بهروزی	شهروند	ان	تأثیر	مستقیم	
آنگاه	 -	18(؛	 نیل،	1376:	19	 )مک	 د	ارند		
می	توانیم	پاسخ	این	پرسش	را	بیابیم	که	چرا	
وسایل	ارتباط	جمعی،	به	ویژه	راد	یو	و	تلویزیون	
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نگرش	 نحوه	 و	 د	ارند		 اهمیت	 د	ولت	ها	 برای	
دولتمردان	به	این	وسایل	ارتباطی	چگونه	است؟

	پاسخ	این	است:	گرچه	افکار	عمومی	صرفا	.	3
عنوان	 به	 و	 نیست	 رسانه	ها	 عصر	 محصول	
یک	پد	ید	ه،	بسیار	قد	یمی	تر	و	ریشه	د	ارتر	از	
تصور	 می	توان	 آن	 از	 پیش	 تا	 که	 است	 آن	
کرد		)محسنیان	راد	،	1396:	754(؛	اما	نحوه	
برخورد		د	ولت	های	قد	یم	و	جد	ید		با	این	پد	ید	ه	
به	ویژه	د	ر	عصر	 بسیار	قد	یمی	و	ریشه	د	ار،	
رسانه	ها،	متفاوت	با	گذشته	است؛	د	ولت	های	
قد	یم	د	ر	شأن	خود		نمی	د	انستند		که	د	رباره	
د	هند		 توضیح	 مرد	م	 به	 خود		 سیاست	های	
و	به	طور	معمول	احتیاج	ند	اشتند		که	ذهن	
مرد	م	را	برای	قبول	این	سیاست	ها	آماد	ه	کنند	؛	
اجتماعی	و	وسایل	 ارتباطات	 امروزه	که	 اما	
ارتباطی	و	تبلیغاتی،	وسعت	بسیار	یافته	است	
و	افکار	عمومی،	نقش	بزرگ	د	ر	اقد	ام	د	ولت	ها	
ایفا	می	کنند	؛	دولتمردان	برای	آماد	ه	کرد	ن	
و	د	ر	اختیار	گرفتن	اذهان	مرد	م	به	استفاد	ه	
ویژه	 به	 جمعی،	 ارتباط	 وسایل	 از	 وسیع	
راد	یو	و	تلویزیون	روی	می	آ	ورند		و	با	تبلیغات	
برنامه	ریزی	شد	ه،	سعی	می	کنند		تا	بیشترین	
مشارکت	عمومی	را	د	ر	جهت	سیاست	های	
خود	،	به	د	ست	آورند		و	د	ر	مقابل،	بیشترین	
خود	،	 مخالفان	 برابر	 د	ر	 را	 مرد	می	 مقاومت	

برانگیزند		)آشنا،	1384:	12(.
آن	ها	می	خواهند		»افکار	عمومی«	را	به	نحوی	.	4

شکل	د	هند		که	وسایل	ارتباط	جمعی،	به	ویژه	
راد	یو	و	تلویزیون،	هر	روز	به	نحوی	مشخص	
کنند		که	عقید	ه	و	نظر	مسلط،	کد	ام	است	و	
از	ترکیب	سه	خصلت	تراکم،	همه	جایی	و	
ارتباطی،	آن	ها	را	به	 هم	صد	ایی	این	وسایل	
عامل	مهم	و	تأثیرگذار	بر	شکل	گیری	افکار	
عمومی،	تبد	یل	کنند	؛	به	ویژه	این	که	خصلت	
می	د	هد		 بروز	 را	 خود		 هنگامی	 هم	صد	ایی	
که	تمامی	وسایل	ارتباط	جمعی	به	صورت	
هم	صد	ا،	تصویر	مشابه	از	روید	اد	ها،	موضوع	ها	
به	علت	 نتیجه،	 د	ر	 منتشر	کنند	؛	 نظرها	 و	
به	 مرد	م	 اکثریت	 د	یگر،	 خصلت	 د	و	 وجود		

نحوی	به	روید	اد		و	موضوع	نگاه	خواهند		کرد		
که	این	وسایل	ارتباطی،	آن	را	ارائه	کرد	ه	اند		
رو،	 این	 از	 749(؛	 	:1396 راد	،	 )محسنیان	
د	ولت	ها	با	اعمال	نظارت	و	سانسور	و	القای	
ارتباط	 وسایل	 د	ر	 خود	سانسوری،	 حس	
جمعی،	د	ریچه	اذهان	مرد	م	را	بر	روی	تفکر	
و	تبلیغات	مخالف	می	بند	ند	.	این	شیوه،	د	ر	
حقیقت	نوعی	د	یگر	از	کنترل	اجتماعی	است	
که	آن	را	کنترل	تلقینی	می	نامند	؛	د	ر	کنترل	
تلقینی،	از	اعمال	خشونت،	زور	و	به	کارگیری	
مرد	م،	 رفتار	 کنترل	 برای	 انتظامی	 قوای	
خبری	نیست	و	به	جای	آن،	تأکید		بر	ایجاد		و	
تقویت	تمایل	آگاهانه	د	ر	شهروند	ان	نسبت	به	
سیاست	های	د	ولت	است	)آشنا،	1384:	13(.

حکومت	.	5 اساسی،	 قانون	 اصول	 مبنای	 بر	
اول(،	 )اصل	 است	 اسالمی	 جمهوری	 ایران	
ایران	 اسالمی	 جمهوری	 د	ر	 حاکم	 قوای	 و	
عبارت	هستند		از:	»قوه	مقننه،	قوه	مجریه	و	
قوه	قضائیه«	که	زیر	نظر	والیت	مطلقه	امر	
و	امامت	امت	اعمال	می	گرد	ند		و	مستقل	از	
یکد	یگر	هستند		)اصل	پنجاه	و	هفتم(؛	رئیس	
جمهور	نیز	به	عنوان،	عالی	ترین	مقام	رسمی	
کشور	پس	از	مقام	رهبری،	مسئولیت	اجرای	
قانون	اساسی	و	ریاست	قوه	مجریه	را	جز	د	ر	
اموری	که	مستقیما	به	رهبری	مربوط	می	شود	؛	
بر	عهد	ه	د	ارد		)اصل	یکصد		و	سیزد	هم(؛	و	به	

طور	خالصه،	رئیس	د	ولت	است.
نصب	و	عزل	رئیس	سازمان	صد	ا	و	سیمای	.	6

رهبری	 مقام	 با	 ایــران	 اسالمی	 جمهوری	
است	و	شورایی	مرکب	از	نمایند	گان	رئیس	
جمهور	و	رئیس	قوه	قضائیه	و	مجلس	شورای	
این	 بر	 نظارت	 نفر(	 د	و	 کد	ام	 )هر	 اسالمی	
سازمان	خواهند		د	اشت	)اصل	یکصد		و	هفتاد		
و	پنجم(؛	که	نظریه	تفسیری	شورای	نگهبان	
قانون	اساسی	از	این	اصل،	آن	است	که،	صد	ا	
و	سیما	زیر	نظر	مستقیم	مقام	رهبری	بود	ه،	
سیاست	گذاری،	هد	ایت	و	تد	ابیر	الزم	د	ر	همه	
ابعاد	،	خصوصا	د	ر	راستای	تحقق	آزاد	ی	بیان	و	
نشر	افکار	با	رعایت	موازین	اسالمی	و	مصالح	
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کشور،	از	اختیارات	اختصاصی	آن	مقام	است	
)شماره	979/21/79،	1379/7/10(؛	گرچه	
به	نظر	می	رسد		با	توجه	به	این	که،	رئیس	
جمهور	مسئولیت	امور	برنامه	و	بود	جه	و	امور	
اد	اری	و	استخد	امی	کشور	را	به	طور	مستقیم	
بر	عهد	ه	د	ارد		)اصل	یکصد		و	بیست	و	ششم(؛	
صد	ا	و	سیما	از	این	نظر،	به	ویژه	د	ر	امور	برنامه	
و	 د	ولت	 با	 هماهنگی	 به	 مؤظف	 بود	جه،	 و	

شخص	رئیس	جمهور	است.
مطالعه	د	ید	گاه	مرد	م	د	رباره	صد	ا	و	سیما	و	نیز	
به	 مختلف،	 برنامه	های	 به	 آن	ها	 اقبال	 میزان	
ویژه	د	ر	قالب	»خبر«	و	»فیلم	و	سریال«	نشان	
به	شرایط	خاص	 توجه	 با	 دولتمردان	 می	د	هد	:	
کشور	که	د	ر	آن،	بهبود		اوضاع	مملکت	و	رفع	
مشکالت	اقتصاد	ی،	مهم	ترین	آرزوی	مرد	م	است	
)روابط	عمومی	ایسپا،	1398	الف(؛	به	استفاد	ه	
مؤثر	از	»رسانه	ملی«،	به	ویژه	د	ر	اطالع	رسانی	
و	آگاهی	بخشی	و	نیز	اقناع	و	ترغیب	افکار	عمومی	
به	برنامه	ها	و	اقد	ام	های	د	ولت،	نیاز	د	ارند	؛	چرا	که	
د	ر	حال	حاضر،	بر	مبنای	نظرسنجی	های	مرکز	
افکارسنجی	د	انشجویان	ایران	)ایسپا(	و	نیز	مرکز	
تحقیقات	صد	ا	و	سیما،	نزد	یک	به	58	د	رصد		مرد	م،	
بخش	های	مختلف	خبری	صد	ا	)راد	یوی	د	اخلی(	و	
سیما	)تلویزیون	د	اخلی(	را	منبع	اصلی	کسب	اخبار	
روز	جامعه،	می	د	انند		)روابط	عمومی	ایسپا،	1398	
ب(؛	و	بیش	از	42	د	رصد		مرد	م،	خبر	و	برنامه	های	
سیاسی	را	فقط	از	سیما	پیگیری	می	کنند		)روابط	
عمومی	صد	ا	و	سیما،	1398	الف(؛	گرچه	نزد	یک	
به	47	د	رصد		مرد	م	معتقد		هستند		صد	ا	و	سیما	
واقعیت	های	جامعه	را	منعکس	نمی	کند		)روابط	
عمومی	ایرنا،	1397(.	همچنین،	»بیش	از	نیمی	
از	مرد	م،	فقط	بینند	ه	فیلم	و	سریال	های	سیما	
هستند		)روابط	عمومی	صد	ا	و	سیما،	1398	ب(.

نحوه	 که	 است	 پرسش	 این	 طرح	 جای	 حال	
استفاد	ه	مؤثر	دولتمردان	از	صد	ا	و	سیما	چگونه	
باید		باشد		و	چه	موانع	احتمالی	بر	سر	راه	آن،	چه	
د	ر	د	ولت	و	صد	ا	و	سیما	وجود		د	ارد		که	پیامد		آن،	
د	ر	عملکرد		دولتمردان	و	رفتار	برنامه	سازان،	قابل	

مشاهد	ه	است؟

دولتمردان و توهم مارپیچ سکوت
ایرانیان	به	باور	برخی	صاحب	نظران	و	محققان	
علوم	اجتماعی،	مرد	م	متمایل	به	رفتار	همرنگ	و	
د	ر	اصطالح،	جور	با	د	یگران	هستند	.	آن	ها	از	آن	
چه	رفتار	ناجور	می	خوانند	؛	می	پرهیزند		و	حتی	
د	ر	جور	بود	ن	با	آن	چه	اکثریت	می	پسند	ند		و	
بر	مبنای	آن	رفتار	می	کنند	؛	با	یکد	یگر	رقابت	

می	کنند		)رفیع	پور،	1395:	348(.
این	شاید		بیان	ساد	ه	از	نظریه	»مارپیچ	سکوت«	
الیزابت	نوئل	نئومان،	جامعه	شناس	مطرح	آلمانی	
باشد		که	د	ر	تبیین	نظریه	خود		بر	مفهوم	»همرنگی	
کثرت	گرایانه«	 »ناد	انی	 نیز	 و	 جماعت«	 با	
بر	 تأکید		می	کند		و	می	گوید	:	»این	د	و	مفهوم	
موقعیت	های	مختلف	د	ر	زند	گی	روزمره	د	اللت	
د	ارند		که	طی	آن،	بسیاری	از	مرد	م	د	ر	انتقال	افکار	
خصوصی	خود		به	یکد	یگر،	ناکام	می	مانند		و	این	
احساس	به	آن	ها	د	ست	می	د	هد		که	متعلق	به	
یک	اقلیت	مخالف	هستند	؛	د	ر	حقیقت،	اکثریت	
ممکن	است	به	صورت	خصوصی،	همان	د	ید	گاه	
را	د	اشته	باشند	؛	اما	به	اقلیت	قد	رتمند		و	پرهیاهو	
اجازه	می	د	هند		تا	یک	اجماع	د	روغین	را	تحمیل	
کنند	.	اید	ه	اکثریت	خاموش	به	این	پد	ید	ه	د	اللت	
د	ارد		)مک	کوایل	و	ویند	ال،	1388:	115(،	که	
می	توان	رد		آن	را	د	ر	د	وران	قبل	از	عصر	رسانه	ها،	

د	ر	ایران	د	وره	صفوی	نیز	مشاهد	ه	کرد	:
سه	قرن	پیش	از	آن	که	شاهد		ورود		وسایل	ارتباط	
جمعی،	به	ویژه	روزنامه	به	ایران	باشیم؛	»مارپیچ	
این	د	وره	رخ	می	د	هد	«	و	 د	ر	 سکوت	گسترد	ه	
به	عنوان	نمونه،	اسکند	ربیگ	ترکمان،	منشی	
مخصوص	شاه	عباس	صفوی،	به	هنگام	ستایش	
پاد	شاه	د	ر	یکی	از	نوشته	های	خود	،	پرد	ه	از	اوضاع	
ایران	د	ر	آن	روزگار	برمی	د	ارد		و	به	بیان	امروزی،	
از	شکل	گیری	مارپیچ	سکوت	د	ر	افکار	عمومی	
ایرانیان	می	نویسد	:	»بر	ضمیر	ُمنیرش،	همه	وقایع	
جهان،	پرتو	ظهور	می	اند	ازد	.	ُمنهیان	)جاسوسان(	
گماشته	اند		که	از	کماهی	حاالت	)از	آنچه	تا	کنون	
اتفاق	افتاد	ه(	خبر	می	د	هند	.	چنان	که	کسی	را	
قد	رت	آن	نیست	که	د	ر	منزل	خود		با	متعلقان	
)همسر	و	فرزند	ان(	حرفی	که	نتوان	گفت،	بگوید	؛	
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د	غد	غه	آن	هست	که	به	مسامع	)گوش(	جالل	
)سلطان(	رسد	«.

محققان،	ضرب	المثل	ماند	گار	»د	یوار	موش	د	ارد	؛	
موش	هم	گوش	د	ارد	«،	را	متعلق	به	این	د	وره	
تاریخی	می	د	انند		که	هشد	ار	می	د	هد	:	»اگر	جز	
خود	ت	هیچ	کس	د	یگر	نباشد	؛	باز	هم	مراقب	باش	
که	ممکن	است	د	اخل	د	یوار،	موشی	سخن	تو	را	
بشنود		و	شاید		به	همین	خاطر	باشد		که	تعد	اد		
اشعار	توصیه	به	سکوت	د	ر	د	وره	صفوی،	بیش	از	
هر	د	وره	د	یگر	بود	ه	است	)محسنیان	راد	،	1396:	

.)754	-	755
تمایل	به	»همرنگی«	یا	»باهمجوری«	به	عنوان	
ویژگی	فرهنگی،	د	ر	»حافظه	جمعی«	ایرانیان	و	
د	ر	نتیجه،	»کنش	های	ارتباطی«	حکومت	مرد	ان	
حتی	 و	 مرد	م	 عموم	 دولتمردان،	 ویژه	 به	 و	
نخبگان،	رسوب	کرد	ه	است.	مقصود		از	نخبگان،	
کسانی	هستند		که	به	واسطه	آموزش	های	فکری	
سخت	خویش،	و	نه	الزاما	آموزش	های	مد	رسه	ای	
و	د	انشگاهی،	د	ارای	عناصر	مساعد		برای	اصالت	
توانایی	های	 فکری،	 وسیع	 افق	های	 منش،	
پایمرد	ی	 بی	پروایی،	 شجاعت،	 چون	 گسترد	ه،	
خویش	 خصوصی	 منافع	 کرد	ن	 فد	ا	 روحیه	 و	
طور	 به	 که	 هستند		 عمومی	 منافع	 خاطر	 به	
قطع،	سرچشمه	این	خصایص،	اوضاع	و	احوال	

اجتماعی	است	)باتامور،	1392:	77(.
می	تواند		 باهمجوری	 به	 قوی	 میل	 این	 البته،	
یک	عامل	بسیار	مثبت	و	یک	پتانسیل	عظیم	
برای	رسید	ن	به	اهد	اف	عالی	جامعه	باشد		و	یک	
نعمت	بسیار	بزرگ	برای	اد	اره	کنند	گان	آن	به	
شمار	آید	؛	اگر	اد	اره	کنند	گان	جامعه	بتوانند		از	
این	ویژگی	فرهنگی،	به	د	رستی	استفاد	ه	کنند	؛	
د	ر	این	صورت	است	که	میزان	وحد	ت،	انسجام	
و	همبستگی	اجتماعی	به	باالترین	حد		می	رسد	؛	
همان	طور	که	د	ر	زمان	جنگ	تحمیلی	هشت	
ایران	 به	عبارت	د	یگر،	مرد	م	 بود	؛	 ساله	چنین	
هستند	.	 زمین	 روی	 مرد	مان	 بهترین	 از	 یکی	
آن	ها	د	ر	اصل	عصیان	گر	نیستند	؛	بلکه	به	طور	
کامل،	تابع	معیارهای	جمعی	و	متمایل	به	جور	
شد	ن	با	اکثریت	هستند	.	این	مرد	م	و	این	جامعه	

را	می	توان	تقریبا	بد	ون	هزینه	پلیس	و	نیروهای	
نظامی،	به	بهترین	وجه	اد	اره	کرد		و	به	اهد	اف	

عالی	رساند		)رفیع	پور،	1395:	248(.	
به	 این	است	که	حکومت	مرد	ان	و	 باور	محقق	
عامل	 این	 از	 نتوانسته	اند		 ما	 دولتمردان	 ویژه	
بسیار	مثبت	و	پتانسیل	عظیم	برای	رسید	ن	به	
اهد	اف	عالی	جامعه،	استفاد	ه	کنند		و	د	ر	نتیجه،	
آگاهانه	یا	ناآگاهانه،	این	»نعمت	بسیار	بزرگ«	
را	به	نقمت	)عذاب(	تبد	یل	کرد	ه	و	به	پیامد	های	

سوء	آن،	د	امن	زد	ه	اند	.	)شکل	1(
اگر	نگوییم	»شیشه	عمر«،	که	بی	اغراق،	بقای	
مؤثر	د	ولت	ها	د	ر	عصر	رسانه	ها،	د	ر	د	ستان	آن	
»افکار	عمومی«	 که	 است	 د	ولتمرد	ان	 از	 گروه	
نحوه	 از	 آگاهی	 با	 و	 می	شناسند		 خوبی	 به	 را	
شکل	گیری	آن،	توانا	به	اقناع	افکار	عمومی	با	
استفاد	ه	مناسب	از	ابزار	رسانه	ها،	به	ویژه	وسایل	
ارتباط	جمعی	هستند	،	که	بی	ترد	ید		د	ر	این	میان،	

راد	یو	و	تلویزیون،	اهمیت	فراوان	د	ارند	.
پرسش	 این	 پاسخ	 د	ر	 سکوت،	 مارپیچ	 نظریه	
می	گیرد	؟«	 شکل	 چگونه	 عمومی	 »افکار	 که	
نحوه	برخورد		بین	ارتباطات	جمعی،	ارتباطات	
د	ر	 خویش	 عقید	ه	 از	 فرد		 د	رک	 و	 میان	فرد	ی	
با	د	یگران	را	به	عنوان	»پاسخ«	مطرح	 ارتباط	
و	بر	رابطه	قوی	بین	اد	راک	افکار	اکثریت،	بیان	
افکار	شخصی،	گرایش	پیام	های	ارتباطی	و	افکار	
می	کند		 تأکید		 برنامه	سازان	 و	 روزنامه	نگاران	
)مک	کوایل	و	ویند	ال،	1388:	114	-	113(؛	
به	عبارت	د	یگر،	وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	طور	
خاص،	راد	یو	و	تلویزیون،	به	سه	طریق	می	توانند		

بر	شکل	گیری	مارپیچ	سکوت	تأثیر	بگذارند	:
آن	ها	به	تصور	افراد		د	رباره	این	که	کد	ام	عقاید	،	.	1

اکنون	غالب	و	مسلط	هستند	؛	شکل	می	د	هند	.
تصور	این	که	کد	ام	عقید	ه	د	ر	حال	گسترش	و	.	2

پذیرش	عموم	است	را	ایجاد		می	کنند	.
به	فرد		کمک	می	کنند		که	به	این	تصور	د	ست	.	3

یابد		که	چه	عقید	ه	ای	را	برای	د	یگران	)افکار	
عمومی(	ابراز	کند		تا	از	خطر	انزوا	د	ر	امان	باشد		

)محسنیان	راد	،	1396:	751	-	750(.	
هر	 با	 د	ولت	ها،	 که	 است	 واقعیت	 یک	 این	
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خاطر	 رضایت	 نمی	توانند	،	 د	ید	گاه	 و	 خاستگاه	
د	ر	 مطلق	 صــورت	 به	 را	 شهروند	ان	 تمامی	
جامعه	 به	 رسد		 چه	 سازند	؛	 برآورد	ه	 د	رازمد	ت	
ایرانی	با	شرایط	خاص	فرهنگی	خود	؛	از	این	رو،	
همواره	گروه	های	مختلف	با	انگیزه	های	متفاوت	
وجود		د	ارند		که	ناراضی	هستند		و	نارضایتی	خود		
را	بیشتر	با	شیوه	های	تضاد	جویانه	تخریبی	بروز	
می	د	هند	؛	حال	اگر	د	ولت	د	ر	یک	جامعه،	مانند		
جامعه	ایرانی	نتواند		»1.	امکان	بررسی	واقع	بینانه	
وضعیت؛	2.	یک	نظام	)سیستم(	سازمان	د	هی	
شد	ه	برای	بروز	نارضایتی	به	صورت	مسالمت	آمیز	
و	3.	شیوه	های	قانونی	برای	حل	تضاد	،	را	فراهم	
کند	؛	د	ر	نتیجه،	به	صورت	د	ائمی،	با	یک	پتانسیل	
تخریب	د	ست	به	گریبان	است	که	به	طور	مولد		و	
خود	کار،	عمل	می	کند		و	اجازه	نمی	د	هد		تا	جامعه	

به	ثبات	برسد		)رفیع	پور،	1395:	275(.
بی	توجهی	و	حتی	کم	توجهی	دولتمردان	به	این	
»مسئله«	و	تبد	یل	ساد	ه	انگارانه	آن	به	یک	جواب	
اقناع	 د	ر	 را	 د	ولت	ها	 )موالنا،	1382(،	 بی	سؤال	
کامیابی	های	 با	وجود		 افکار	عمومی،	 ترغیب	 و	
زود	گذر،	د	ر	نهایت	به	ورطه	ناکامی	می	کشاند	؛	
به	ویژه	این	که	ریل	گذاری	فرهنگی	استعمار	به	
منظور	تبد	یل	عنصر	»تضاد	«	و	»د	ولت	ستیزی«	
به	»د	رخت	پر	شاخ	و	برگ	د	ر	فرهنگ	ایرانی«،	
هد	فمند		و	پیوسته	و	با	استفاد	ه	از	ابزار	رسانه	ها	و	
وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	طور	مشخص،	راد	یو-	
تلویزیون	های	فارسی	زبان	و	شبکه	های	اجتماعی	
همسو	بر	بستر	ماهواره،	اینترنت	و	تلفن	همراه،	
صورت	می	گیرد		و	بر	پیچید	گی	و	عمق	مسئله	
می	افزاید	؛	د	ر	این	شرایط،	هم	رنگی	یا	باهمجوری	
مطلوب	دولتمردان	شکل	نمی	گیرد		و	اعمال	نظر	
آشکار	و	پنهان	بر	مد	یران	و	برنامه	سازان	صد	ا	و	
»مارپیچ	 یک	 ــود	آورد	ن	 وج به	 هد	ف	 با	 سیما	
سکوت«	د	ر	شکل	د	هی	به	افکار	عمومی	و	به	حاشیه	
راند	ن	منتقد	ان	و	مخالفان،	بیشتر	نقش	»مسکن«	
می	یابد		و	د	ر	د	رازمد	ت،	اگر	به	صورت	»ضد		تبلیغ«	
امن	 پاید	ار	و	حاشیه	 تغییر	 نکند	؛	 ایفای	نقش	
برای	عملکرد		د	ولت	و	توفیق	دولتمردان	به	وجود		
نمی	آورد		و	شاید		بتوان	گفت:	آن	ها	را	د	ر	»توهم	

مارپیچ	سکوت«	فرو	می	برد	؛	چرا	که:
برنامه	سازان	به	طور	ناخود	آگاه	و	پیش	از	این	.	1

که	مرد	م	را	پیام	گیر	برنامه	های	خود		بد	انند	؛	
دولتمردان	را	به	عنوان	پیام	گیر	اصلی	د	ر	نظر	
سانسور	 را	 خود		 قطع،	 طور	 به	 و	 می	گیرند		
می	کنند		و	به	ورطه	خود	سانسوری	می	افتند	؛	به	
این	ترتیب،	یک	حلقه	مخرب	شکل	می	گیرد		
که	گرد	ش	آن،	روز	به	روز	به	نهاد	ینه	شد	ن	
این	وضعیت	کمک	می	کند	؛	گرچه	دولتمردان	
ممکن	است	آن	را	با	سطحی	نگری،	نمایان	گر	
ارتباط	سالم	بین	د	ولت	و	صد	ا	و	سیما	و	به	
عبارتی،	بین	د	ولت	و	ملت	بد	انند	؛	اما	اگر	به	
کنند	؛	 توجه	 آن،	 د	رونی	 و	 عمقی	 الیه	های	
مشاهد	ه	می	کنند		که	صد	ا	و	سیمای	مطیع	و	
ابزار	د	ولت،	حرفه	برنامه	سازی	را	به	یک	حرفه	
مکانیکی	و	برنامه	ساز	را	به	یک	فرد		حرفه	ای	با	

رفتار	منافقانه	تبد	یل	می	کند	.
به	.	2 حکومت	های	 د	ر	 سکوت	 مارپیچ	 نظریه	

وسایل	 مالکیت	 که	 صد	ایی	 تک	 اصطالح،	
ارتباط	جمعی،	حالت	انحصاری	د	ارد	؛	نقش	
پررنگ	تر	می	یابد		و	به	تأمین	اهد	اف	د	ولت	ها	
با	وجود		 امروز،	 ایران	 اما	د	ر	 کمک	می	کند	؛	
وسایل	ارتباط	جمعی	و	شبکه	های	اجتماعی	
مختلف	به	عنوان	رقیب	صد	ا	و	سیما،	د	رجه	
تنوع	مواجهه	فرد		پیام	گیر	با	عقاید		گوناگون،	
قابل	مقایسه	با	هنگام	طراحی	این	نظریه	و	
مد	ل	ارتباط	جمعی	د	ر	د	هه	)1350	شمسی؛	

1970	میالد	ی(	نیست.
تصمیم	به	سکوت	یا	شکستن	سکوت	فرد		.	3

پیام	گیر	د	ر	فضای	عقید	ه	مسلط	بر	جامعه،	
وابسته	به	متغیرهای	د	یگر،	مانند	:	سن،	سطح	
تحصیالت،	میزان	د	رآمد	،	نحوه	استفاد	ه	فرد		
از	رسانه	ها	و	میزان	عالقه	به	پیگیری	مباحث	
سیاسی،	د	رجه	اتکا	به	نفس	د	ر	باور	به	د	رستی	
عقید	ه	خود		و	سطح	احساس	خود	سود	مند	ی	
مارپیچ	سکوت،	 قطر	 رو	 این	 از	 و	 است	 فرد		
بی	انتها	نیست؛	این	به	عنوان	یک	تجربه	تاریخی	
انحصاری	د	ه	سال	 تلویزیون	 د	رباره	»راد	یو	و	
آخر	حکومت	محمد	رضا	شاه	)1347	–	1357	
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شمسی؛	1969	–	1979	میالد	ی(	نیز	صد	ق	
می	کند	؛	د	ر	حقیقت،	این	تجربه	تاریخی	نشان	
می	د	هد		که	می	توان	این	فرضیه	را	مطرح	کرد		
که	قطر	مارپیچ	سکوت،	بی	انتها	نیست	و	شرایط	
مختلف،	مانند	:	انقالب	و	بحران	های	سیاسی	و	
اجتماعی	می	تواند		به	یکباره	مارپیچ	د	وام		آورد	ه	و	
رشد		کرد	ه	د	ر	سال	های	به	نسبت	طوالنی	را	فرو	
بپاشد	،	که	این	فروپاشی	همان	شکستن	سکوت	

است	)محسنیان	راد	،	1396:	758(.
برنامه سازان و توهم مخاطب پند اری

د	روازه	بانی،	گرچه	یک	اصطالح	آشنا	و	پرکاربرد		
د	ر	حوزه	روزنامه	نگاری	است؛	اما	د	امنه	کاربرد		
آن،	تنها	به	مطبوعات	)روزنامه	و	مجله(	محد	ود		
نمی	ماند		و	د	ر	برنامه	سازی	برای	راد	یو	و	تلویزیون	
نیز	به	کار	می	آید	.	مطالعات	و	تحقیقات	مختلف	د	ر	
زمینه	رفتار	ارتباطی	روزنامه	نگاران	و	برنامه	سازان،	
از	د	یرباز	بر	این	»واقعیت«	مهر	تأیید		می	زنند		که	
انتخاب	مطالب	د	ر	هر	سازمان	رسانه	ای	با	توجه	
به	ضوابط	و	معیارهای	خاص	صورت	می	گیرد	،	و	
روزنامه	نگاران	و	برنامه	سازان	به	عنوان	گزینش	گر،	
آگاهانه	سرنوشت	یک	روید	اد		را	از	جنبه	گزارش	
یا	کتمان،	و	میزان	و	نحوه	ارائه	آن	د	ر	صفحه	
روزنامه	و	مجله	و	برنامه	راد	یو	و	تلویزیون	تعیین	

می	کنند		)بد	یعی	و	قند	ی،	1393:	39(.
د	روازه	بانی	به	عبارت	ساد	ه،	فرایند	ی	است	که	
از	 از	بین	تعد	اد	ی	بی	شمار	 طی	آن،	د	روازه	بان	
قطعات	اطالعات،	تعد	اد	ی	محد	ود		را	انتخاب	و	
برای	تولید		پیام	و	مصرف	روزانه	مرد	م	د	ر	وسایل	
خبری	 رسانه	های	 ویژه	 به	 و	 جمعی	 ارتباط	
)مطبوعات،	راد	یو	و	تلویزیون(	استفاد	ه	می	کند	.	
این	فرایند	،	عالوه	بر	این	که	اطالعات	انتخاب	
محتوای	 ماهیت	 می	کند	؛	 مشخص	 را	 شد	ه	
پیام،	از	جمله	ماهیت	خبر	را	نیز	معلوم	می	کند		

)محسنیان	راد	،	1396:	707(.
»کنترل	 از	 گسترد	ه	 فرایند		 یک	 د	روازه	بانی،	
اطالعات«	است	و	تمامی	جنبه	های	رمزگذاری	
نشر،	 از	 ممانعت	 که	 انتخاب،	 فقط	 نه	 پیام،	
انتقال،	شکل	د	هی،	ارائه	و	زمان	بند	ی	د	ر	طول	
نیز	 را	 پیام	گیر	 به	 پیام	د	هند	ه	 از	 انتقال	 مسیر	

د	ربرمی	گیرد		و	به	طور	خالصه،	شامل	تمامی	
جنبه	های	انتخاب،	نگهد	اشت	و	کنترل	پیام	است	

)مهد	ی		زاد	ه،	1384:	129(.
د	یوید		منینگ	وایت،	نویسند	ه	و	مد	رس	آمریکایی	
روزنامه	نگاری،	د	ر	مد	ل	پیشنهاد	ی	خود		د	رباره	
د	روازه	بانی	که	به	مد	ل	ساد	ه	د	روازه	بانی	خبر	وایت	
به	ساد	گی	 را	 د	روازه	بانی	 فرایند		 است؛	 معروف	

ترسیم	می	کند		و	د	ر	شرح	آن	می	نویسد	:

شکل ۲. د روازه بانی خبر از د ید گاه وایت

N	به	معنای	منبع	مضمون	های	خبری	است	که	
	N4	و	N3	،N2	،N1	خبری	های	مضمون	آن،	از
بیرون	می	آید	.	د	روازه	بان	د	ر	مواجه	با	این	مضمون	ها،	
برخی	از	آن	ها،	مانند	:	N1	و	N4	را	کنار	می	گذارد		
و	برخی	د	یگر،	مانند	:	N2	و	N3 را	انتخاب	می	کند		
و	با	پرد	ازش	مورد		نظر	به	طرف	پیام	گیران	حرکت	
می	د	هد		تا	به	آن	ها	برسد		)محسنیان	راد	،	1396:	
708(؛	از	د	ید	گاه	وایت،	»استد	الل	های	د	روازه	بان	
این	 به	 را	 ارتباطی	وی،	ما	 و	مطالعه	رفتارهای	
نتیجه	می	رساند		که	انتخاب	مطالب،	به	تمامی	بر	
مبنای	تمایالت،	نگرش	ها	و	د	ید	گاه	های	شخصی	
د	روازه	بان	است	و	با	این	تصور	صورت	می	گیرد		
که	آنچه	را	که	انتخاب	می	کند	؛	همان	است	که	
خوانند	گان	د	ر	مطبوعات	یا	شنوند	گان	و	بینند	گان	
د	ر	راد	یو	و	تلویزیون	می	خواهند		)بد	یعی	و	قند	ی،	

.)40	:1393
مد	ل	د	روازه	بانی	خبر	وایت	را	می	توان	با	رعایت	د	و	
نکته	مهم	به	برنامه	سازی	د	ر	راد	یو	و	تلویزیون	و	
به	طور	مشخص،	به	برنامه	سازی	د	ر	صد	ا	و	سیما	

تعمیم	د	اد	:
د	ید	گاه	های	.	1 و	 نگرش	ها	 تمایالت،	 تنها،	 این	

شخصی	د	روازه	بان«	نیست،	که	بر	انتخاب	وی،	
تأثیر	می	گذارد		که	از	د	ید	گاه	برخی	محققان،	
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مجرای	 به	 ورود		 راه	هــای	 این	 آن،	 از	 بیش	
ارتباطی،	نیروهای	د	و	طرف	د	روازه	و	ویژگی	های	
موضوع	و	د	ر	اصطالح،	»سوژه«	برنامه	سازی	
به	خود	،	جلب	 را	 توجه	د	روازه	بان	 است،	که	
می	کند		)مهد	ی	زاد	ه،	1384:	129(؛	به	ویژه	
این	که	د	ر	کشورهای	جهان	سوم	یا	د	ر	حال	
توسعه،	روزنامه	نگاران	و	برنامه	سازان،	صاحب	
کم	ترین	نقش	د	ر	د	روازه	بانی	مطالب	هستند	.	
آن	ها	د	ر	بسیاری	از	موارد	،	با	وجود		تشخیص	
مورد		 بسیار	 برخی	مطالب،	 این	موضوع	که	
عالقه	مرد	م	هستند	،	به	علل	گوناگون	قاد	ر	به	
انتشار	و	پخش	آن	ها	نیستند	؛	به	طور	کلی،	سه	
گروه	را	می	توان	به	عنوان	د	روازه	سازان	عمد	ه	
د	ر	این	کشورها	نام	برد	:	»1.	هیئت	حاکمه	و	
صاحبان	 و	 سرمایه	د	اران	 سیاست	گذاران،	2.	
قد	رت	های	مالی	و	تأمین	کنند	گان	هزینه	های	
	.3 و	 آگهی	 طریق	 از	 رسانه	ای	 سازمان	های	
و	 راد	یو	 و	 مطبوعات	 سرد	بیران	 و	 مد	یران	

تلویزیون«	)بروجرد	ی	علوی،	1372:	25(.
د	روازه	بانی،	نوعی	نیروی	قد	رتمند		د	ر	جامعه	.	2

است	و	نظریه	د	روازه	بانی،	کاربرد	ی	گسترد	ه	تر	
از	حوزه	روزنامه	نگاری	و	برنامه	سازی	د	ارد		و	د	ر	
حقیقت،	د	ید	گاه	منسجم	از	واقعیت	اجتماعی	
تغییرات	 نرخ	 نهایت،	 د	ر	 و	 می	د	هد		 ارائه	
فرهنگی	را	بر	مبنای	خواست	د	روازه	سازان،	

کنترل	می	کند		)شومیکر،	1392:	25(.
واحد	های	 پیچید	گی	 د	یگر،	سطح	 عبارت	 به	 	
ملت،	 یک	 تا	 ــراد		 اف تک	 تک	 از	 اجتماعی،	
متفاوت	است	و	از	این	رو،	برای	ساختن	نظریه	
ارتباط	گر	 	.1 تحلیل:	 سطح	 پنج	 د	روازه	بانی،	
و	 به	عنوان	شخص؛	2.	شیوه	ها	 پیام	د	هند	ه	 یا	
رویه	های	کار	مطبوعاتی	و	راد	یو-	تلویزیونی؛	3.	
سطح	سازمانی؛	4.	سطح	نهاد	ی	و	اجتماعی	و	
5.	سطح	نظام	اجتماعی	را	د	ر	نظر	می	گیرند	،	و	بر	
مبنای	د	ید	گاه	کورت	لوین،	روانشناس	اجتماعی	
آمریکایی-	آلمانی	که،	د	روازه	بانی	را	فرایند		منجر	
به	تغییر	اجتماعی	می	د	اند	؛	د	روازه	بانی	د	ر	سطح	
نظام	اجتماعی	را	تأثیرپذیر	از	»فرهنگ،	ساختار	
اجتماعی،	ساختار	عالئق	و	اید	ئولوژی«،	می	د	انند		

)بروجرد	ی	علوی،	1372:	25(،	که	البته	فرهنگ	
و	به	طور	مشخص،	»ریشه	های	فرهنگی	ارتباط	
بسیار	 اما	 خاموش،	 نقش	 گرچه	 جامعه«،	 د	ر	
تأثیرگذار	د	ارند	؛	چرا	که	»د	ر	حافظه	جمعی	و	د	ر	
نتیجه،	د	ر	کنش	های	ارتباطی،	رسوب	می	کنند		

)محسنیان	راد	،	1390:	11	-	10(.
این	د	و	 با	رعایت	 برنامه	سازی	د	ر	صد	ا	و	سیما	
نکته	مهم،	از	د	ایره	محد	ود		اختیار	برنامه	سازان	
تا	سطح	گسترد	ه	تر	اختیار	مد	یران	و	دولتمردان	
د	ر	د	روازه	بانی	مطالب،	از	یک	آسیب	جد	ی	رنج	
می	برد		که	به	ساد	گی	می	توان	د	ر	جمله	»ما	آنچه	
را	انتخاب	می	کنیم	که	تصور	می	کنیم	شنوند	گان	و	
بینند	گان	می	خواهند	«؛	مشاهد	ه	کرد		که	از	د	ید	گاه	

محقق،	همان	»توهم	مخاطب	پند	اری«	است.
منتقد	ان،	 د	ید	گاه	 از	 و	 شد	ن	 جهانی	 حاصل	
حاصل	 آن،	 ــوازات	 م به	 نیز	 و	 جهانی	سازی	
حوزه	 د	ر	 ویژه	 به	 تکنولوژیک،	 پیشرفت	های	
تکنولوژی	های	ارتباطی	و	اطالعاتی	د	ر	د	هه	پایانی	
قرن	بیستم	)1369	-1379	شمسی؛	1990-	
2000	میالد	ی(	و	د	هه	اول	قرن	بیست	و	یکم	
	2010 	– 	2000 شمسی؛	 	1390 	– 	1380(
میالد	ی(،	چیزی	جز	تغییر	تصور	از	انسان	مقابل	
به	 منفعل	 موجود		 از	 جمعی،	 ارتباط	 وسایل	
فعال	نیست	که	بارزترین	خصلت	وی	به	عنوان	
پیام	گیر،	استقالل	د	ر	انتخاب	مبتنی	بر	خواست	ها	
و	نیازهای	ارتباطی	و	افزایش	توان	گزینش	گری	
است؛	به	عبارت	د	یگر،	»انسان	حاضر	د	ر	آن	سوی	
وسایل	ارتباط	جمعی،	مانند	:	مطبوعات،	راد	یو،	
تلویزیون	و	اخیرا	تکنولوژی	های	جد	ید		ارتباطی	و	
اطالعاتی	با	انسان	نشسته	د	ر	آن	سوی	رسانه	های	
د	ارد		 بسیار	 تفاوت	 خطابه،	 میز	 مانند		 سنتی،	
)محسنیان	راد	،	1387:	80	-	79(.	و	نمی	توان	با	
وی،	ارتباط	عمود	ی،	از	باال	به	پایین	و	یک	سویه،	
برقرار	کرد		)محسنیان	راد	،	1384:	247(؛	حال	
طور	 به	 و	 تلویزیون	 و	 راد	یو	 پیام	د	هند	گان	 اگر	
مشخص،	برنامه	سازان	صد	ا	و	سیما،	این	تفاوت	را	
نشناسند		و	به	الزامات	آن	د	ر	فرایند		برنامه	سازی،	
د	نبال	 به	 د	ر	عمل،	 و	همچنان	 نباشند		 پایبند		
برقراری	ارتباط	با	مخاطب	و	»نه«	پیام	گیر	باشند	؛	
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د	ر	نتیجه،	شاهد		ظهور	پد	ید	ه	»مخاطب	پند	اری«	
و	پیامد	های	سوء	آن	خواهند		بود		که	د	ر	کشورهای	
جهان	سوم	یا	د	ر	حال	توسعه	مانند		ایران،	مجال	
آورد	ن	 روی	 برای	 را	 زمینه	 و	 د	ارد		 بیشتر	 بروز	
پیام	گیران	د	ر	تأمین	نیازهای	بومی	به	تولید	ات	
رسانه	ای	و	به	ویژه	راد	یو-	تلویزیونی	بیگانه	فراهم	
می	کند		و	د	ر	نهایت،	ویژگی	های	فرهنگی	را	د	ر	
ناخواسته،	 صورت	 به	 حالت،	 خوش	بینانه	ترین	
تغییر	می	د	هد		)محسنیان	راد	،	1387:	80(،	و	
ارتباط	جمعِی	 ایفای	نقش	را	از	وسایل	 امکان	
»ملی	و	عمومی«،	مانند		صد	ا	و	سیما	سلب	می	کند		
و	از	این	رو،	»رسانه	ملی«	که	باید		عمد	ه	ترین	مرکز	
هد	ایت	فکری	جامعه	باشد	؛	نمی	تواند		به	عنوان	

»عقل	مستقل«	ایفای	نقش	کند		تا	بتواند	.
به	عنوان	ناظر	مطلع	و	خرد	مند	،	مرد	م	را	از	.	1

آن	چه	بر	آن	ها	می	گذرد		و	آن	چه	د	ر	پیش	
است،	آگاه	سازد		و	د	ر	نتیجه،	عامل	حضور	و	

مشارکت	مرد	م	د	ر	اد	اره	امور	کشور	باشد	.
به	عنوان	»کنترل	کنند	ه«،	از	طریق	نظارت	.	2

احتمالی	 خطاهای	 کاهش	 د	ر	 عمومی	
دولتمردان،	نقش	مؤثر	ایفا	کند	.

به		عنوان	»رابط«،	د	رجه	عصبیت	یا	حمایت	.	3
را	نشان	د	هد		و	 از	د	ولت	 و	طرفد	اری	مرد	م	
دولتمردان	را	واد	ار	کند		تا	مراقب	این	د	رجه	

باشند	.
این	صد	ا	و	سیما	می	تواند	،	وسیله	مناسب	برای	
توسعه	و	پیشرفت	ایران	باشد		)محسنیان	راد	،	

.)246	-	247	:1384
و	 باور	صاحب	نظران	 به	 مخاطب	پند	اری	 توهم	
محققان،	حاصل	بی	توجهی	و	حتی	کم	توجهی	

به	چهار	عامل	اصلی	زیر	است:
تأخیر	د	ر	د	ستیابی	به	تکنولوژی	های	جد	ید		.	1

ارتباطی	و	اطالعاتی	و	د	اشتن	نگاه	تک	بعد	ی	
و	 فرهنگی	 »نه«	 و	 سخت	افزاری	 و	 فنی	
نرم	افزاری	د	ر	برخورد		و	بومی	سازی	این	نوع	

تکنولوژی	ها.
و	.	2 رسانه	ها	 مالکیت	 بر	 د	ولت	 انحصار	 تد	اوم	

د	اشتن	نظارت	سلبی	و	»نه«	ایجابی	بر	آن	ها.
نشناختن	کارکرد		وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	.	3

ویژه	راد	یو	و	تلویزیون	د	ر	عصر	د	هکد	ه	جهانی.
سازمان	های	.	4 د	ر	 آیند	ه	نگری	 فرهنگ	 نبود		

رسانه	ای	)محسنیان	راد	،	1387:	110	-	109(.
برنامه سازی  رویکرد های  و  سیما  و  صد ا 

د رباره د ولت
بی	ترد	ید		نحوه	»تعامل«	صد	ا	و	سیما	با	د	ولت	
د	ر	سال	های	پس	از	پایان	جنگ	تحمیلی	و	به	
موازات	آن،	طراحی	و	اجرای	برنامه	های	موسوم	
و	 مختلف	 د	ولت	های	 د	ر	 توسعه	 پنج	ساله	 به	
نیز	سیاست	های	خاص	هر	د	ولت	د	ر	مواجه	با	
مسائل	سیاسی،	اجتماعی،	اقتصاد	ی	و	فرهنگی	
مسائل	 اولویت	بند	ی	 نحوه	 کلی،	 طور	 به	 و	
نیز	 و	 د	ولت	ها	 کالن	 سیاست	گذاری	های	 د	ر	
برنامه	ریزی	وزارتخانه	ها	و	سازمان	های	د	ولتی،	
همواره	د	غد	غه	برنامه	سازان	و	دولتمردان	و	مورد		

توجه	صاحب	نظران	و	محققان	بود	ه	است.
مرور	مطالعات	و	تحقیقات	مختلف	د	رباره	رفتار	
ارتباطی	برنامه	سازان،	حاکی	از	آن	است	که	به	
طور	عمد	ه،	سه	رویکرد		و	آن	نیز	»نه«	به	صورت	
بر	 ترکیبی	 گاه	 و	 ناقص	 به	صورت	 که	 کامل،	
د	ولت	ها،	 د	رباره	 و	سیما	 برنامه	سازی	های	صد	ا	
حاکم	بود	ه	که	جد	ول	زیر	به	طور	خالصه،	ویژگی	
و	پرسش	های	کلید	ی	هر	یک	از	آن	ها	را	نشان	

می	د	هد	.

جد ول ۲. رویکرد های برنامه سازی صد ا و سیما 
د رباره د ولت

پرسش های ویژگیرویکرد 
کلید ی

عینی

1.	ضرورت	جد	ایی	بین	
برنامه	ساز	و	روید	اد		و	
موضوع	مورد		نظر
2.	تأثیر	ند	اد	ن	
احساسات،	

پیش	د	اوری	ها،	تمایالت	
و	عالقه	های	شخصی	

برنامه	ساز
3.	رعایت	بی	طرفی	

کامل	د	ر	کسب	و	انتشار	
اخبار	و	مطالب

4.	احساس	مسئولیت	
د	ر	برابر	مصلحت	

عمومی.

1.	کد	ام	د	ولت	مرد	،	
چه	گفت	و	چه	

کرد	؟
2.	عملکرد		

وزارت	خانه	ها	و	
سازمان	های	د	ولتی،	
به	روایت	وزیران	
و	مد	یران،	چگونه	

است؟
3.	د	ید	گاه	د	ولت	
د	رباره	مسائل	
مختلف	چیست؟

ی
ساز

مه 
رنا

ه ب
رف

 ح
یم

حر
  و 

ما
سی

 و 
صدا

ت، 
دول
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تشریحی

1.	تشریح	و	تفسیر	
روید	اد		و	موضوع	مورد		

نظر
2.	ارائه	سابقه	روید	اد		
و	موضوع	و	تجزیه	و	
تحلیل	عملکرد		د	ولت	
و	رفتار	دولتمردان	

د	رباره	آن
3.	حرکت	از	سطح	
به	عمق	و	آگاه	کرد	ن	
پیام	گیران	از	پشت	

صحنه	روید	اد		و	موضوع	
مورد		نظر

4.	مرتبط	ساختن	
روید	اد		و	موضوع	با	
تجربیات	و	چارچوب	
ذهنی	پیام	گیران.

1.	چرا	دولتمردان	
چنین	می	گویند		
و	چنین	عمل	

می	کنند	؟
2.	چرا	عملکرد		
وزارت	خانه	ها	و	

سازمان	های	د	ولتی،	
چنین	است	و	
چگونه	باید		باشد	؟
3.	چرا	د	ید	گاه	

د	ولت	د	رباره	مسائل	
مختلف،	چنین	

است	و	چگونه	باید		
باشد	؟

تحقیقی

1.	کند		و	کاو	برنامه	ساز	
د	ر	مسائل	سیاسی،	
اجتماعی،	اقتصاد	ی	
و	فرهنگی	به	منظور	
افشاگری	افتضاحات	

احتمالی	د	ولت
2.	تمرکز	بر	ماهیت	
پنهان	اعمال	سو	
احتمالی	دولتمردان
3.	زمان	طوالنی،	

مطالعه	و	تحقیق	بسیار	
برنامه	ساز

4.	توجه	خاص	و	عمیق	
به	رابطه	روید	اد	ها	و	
پد	ید	ه	های	به	ظاهر	

نامرتبط.

1.	کد	ام	د	ولتمرد		
یا	دولتمردان	
با	چه	هد	ف	یا	
اهد	اف	احتمالی	
از	قد	رت،	سو	

استفاد	ه	می	کنند		و	
پیامد	های	احتمالی	
این	سو	استفاد	ه	

چیست؟
2.	ماهیت	

پنهان	عملکرد		
وزارت	خانه	ها	و	

سازمان	های	د	ولتی	
د	رباره	روید	اد	ها	و	
موضوع	های	مورد		

نظر	چیست؟
3.	چرا	و	چگونه	
د	ید	گاه	دولتمردان	
د	رباره	مسائل	
مختلف،	شکل	

می	گیرد	؟

روش تحقیق
روش	»توصیفی-	تحلیلی«،	روش	مورد		استفاد	ه	
محقق	د	ر	این	تحقیق	است؛	د	ر	این	روش،	»که	
به	خاطر	 بود	ه	و	 رایج	 د	ر	علوم	سیاسی	بسیار	
به	 تحقیقات	 از	 بسیاری	 شد	ن	 میان	رشته	ای	
د	یگر	حوزه	های	علوم،	از	جمله	علوم	ارتباطات،	
هم	تسری	یافته	است؛	محقق	د	ر	مرحله	نخست،	
وضعیت	موجود		را	توصیف	و	فهم	کرد	ه،	سپس	
د	اد	ه	های	حاصل	از	مشاهد	ه،	مصاحبه	یا	مطالعه	

اسناد		و	مد	ارک	را	د	سته	بند	ی	می	کند		و	د	ر	گام	
بعد	ی،	پیشنهاد	های	خود		را	به	منظور	اصالح	و	
بهبود		و	حل	مسئله،	ارائه	می	د	هد		)اسپریگنز،	

.)47	:1397
البته	محقق	برای	ارائه	پیشنهاد	،	نیاز	به	استد	الل	
به	عنوان	»تکیه	گاه	محکم«	د	ارد	.	این	تکیه	گاه	
د	ر	این	تحقیق،	جد	ا	از	چارچوب	نظری،	مبتنی	
د	ر	 محقق	 سال	 بیست	 به	 نزد	یک	 تجربه	 بر	
بخش	های	مختلف	سازمان	صد	ا	و	سیما	است	
قضایای	 و	 گزاره	ها	 تد	وین	 برای	 را	 زمینه	 که	
کلی	فراهم	می	کند		و	گاهی	قوانین	را	کشف	و	
نظریه	ارائه	می	د	هد	؛	به	عبارت	د	یگر،	تحقیقات	
با	روش	توصیفی-	تحلیلی،	زمینه	را	برای	آن	چه	

»شناخت	کلی«	می	خوانند	؛	فراهم	می	کند	.
نتیجه گیری

هد	ف	اصلی	این	تحقیق،	شناخت	مرزها	یا	د	ر	
اصطالح،	»حریم	حرفه	برنامه	سازی«	د	ر	سازمان	

صد	ا	و	سیما	بود		و	محقق	با	آگاهی	از:	
فرهنگی	.	1 انباشته	 تجربه	های	 و	 ویژگی	ها	

ایرانیان	د	ر	گذر	تاریخ،	به	ویژه	د	ر	ایران	معاصر؛
ریل	گذاری	فرهنگی	استعمار	د	ر	جامعه	انقالب	.	2

کرد	ه	ایرانی؛
و	.	3 صد	ا	 د	ر	 برنامه	سازی	 مطلوب	 هنجارهای	

سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران؛
رفتار	.	4 و	 عملکرد		 بر	 حاکم	 فکری	 فضای	

حکومت	مرد	ان	و	نخبگان،	و	عموم	مرد	م	به	
عنوان	پیام	گیران	صد	ا	و	سیما،	این	پرسش	
را	به	طور	مشخص،	مطرح	کرد		که	برنامه	ساز	
ایرانی	برای	ایفای	نقش	»میانجی«	مطمئن	
بین	د	ولت	و	ملت،	چگونه	می	تواند		»استقالل	
و	 اخبار	 د	ر	»د	روازه	بانی«	 را	 حرفه	ای«	خود		

مطالب،	حفظ	کند	؟
هر	یک	از	نکات	زیر،	بخشی	از	پاسخ	محقق	به	

این	پرسش	است:
ایران	امروز	به	»اصالحات	فرهنگی«	عمیق	.	1

و	به	طور	مشخص،	به	زد	ود	ن	تمامی	عالئم	
و	ظواهر	فئود	الیته،	اشرافیت	و	اسراف	کاری،	
از	فرهنگ	عمومی	جامعه	و	به	طور	خاص،	
ویژه	 به	 و	 هزینه	های	حکومتی،	 و	 برنامه	ها	
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نیاز	د	ارد		)رفیع	پور،	1395:	304(.	 د	ولتی،	
رهبری،	 مقام	 تعبیر	 به	 و	 پاید	ار	 توسعه	
»پیشرفت	د	ائمی	کشور«	جز	از	این	طریق،	
امکان	پذیر	نیست	و	بی	ترد	ید		صد	ا	و	سیما	به		
عنوان	»رسانه	ملی«،	نقش	مؤثر	د	ر	ایجاد		و	
تقویت	موج	مطالبه	عمومی	د	ر	این	زمینه	د	ارد	.
جامعه	ای	 »هیچ	 اســت:	 د	اد	ه	 نشان	 تجربه	
نمی	تواند		بد	ون	علم،	نظم	و	عقالنیت،	و	انسجام	
و	قانون	گرایی،	توسعه	پید	ا	کند	«	و	به	حقیقت،	
پیشرفته	باشد	؛	د	ولت	قد	رتمند	،	مجلس	بید	ار	و	
قوه	قضائیه	بی	طرف،	نشانه	های	نظم	د	ر	اد	اره	امور	

کشور	هستند		)سریع	القلم،	1396:	21(.
رفتار	ارتباطی	برنامه	سازان،	به	عنوان	گزینش	گر	
د	ر	د	روازه	بانی	اخبار	و	مطالب	باید		به	نحوی	باشد		
که	د	ر	مسیر	ایجاد		و	تقویت	اصالحات	فرهنگی،	
»نظم	و	رعایت	قاعد	ه	و	قانون«	د	ر	کانون	توجه	
و	 »هرج	 به	جای	 »ثبات«	 و	حفظ	 گیرد		 قرار	
مرج«،	معیار	ارزیابی	عملکرد		حکومت	و	رفتار	
حکومت	مرد	ان	باشد	؛	گرچه	این،	»پویایی«	د	ر	
عملکرد		و	رفتار	را	نفی	نمی	کند	؛	اما	بین	پویایی	
و	هرج	و	مرج،	تفاوت	بسیار	است	و	ایران	امروز	
با	پیامد	های	ناد	ید	ه	گرفتن	این	تفاوت،	د	ست	به	

گریبان!
سازمان	صد	ا	و	سیما	بر	مبنای	نظریه	تفسیری	.	2

شورای	نگهبان	قانون	اساسی،	»زیر	نظر	مقام	
رهبری	است«	و	مقام	رهبری	به	عنوان	والیت	
امر	و	امامت	امت،	یک	فقیه	عاد	ل،	باتقوی،	
است	 مد	بر	 و	 مد	یر	 شجاع،	 زمان،	 به	 آگاه	
برنامه	سازان	 ارتباطی	 رفتار	 پنجم(.	 )اصل	
د	ر	 رهبری«	 مقام	 نظر	 زیر	 »سازمان	 این	
د	روازه	بانی	اخبار	و	مطالب	باید		به	نحوی	باشد		
که	پیام	گیران،	چه	حکومت	مرد	ان	و	نخبگان،	
و	عموم	مرد	م	و	حتی	منتقد	ان	و	فراتر	از	آن،	
مخالفان	نظام،	وجود		این	ویژگی	ها	را	به	طور	
نسبی	د	ر	حاصل	کار	برنامه	سازان،	مشاهد	ه	
این	 با	 مخالفت،	 و	 نقد		 د	ر	صورت	 و	 باور	 و	
این	 گرچه	 که،	 کنند		 نظر	 اظهار	 مضمون،	
عملکرد		را	نمی	پسند	م؛	اما	آن	را	احساسی	و	

فاقد		منطق	نمی	د	انم.

)اگ	.	3 است	 قد	رت	حکومت	 نمایشگر	 د	ولت	
برن	و	نیم	کف،	1350:	301(.	و	وجود		د	ولت	
قد	رتمند	،	امکان	بقای	مؤثر	حکومت	را	تضمین	
می	کند	؛	از	د	ید	گاه	محقق،	بر	مبنای	اصول	
قانون	اساسی،	حتی	وجود		مجلس	بید	ار	و	قوه	
قضائیه	بی	طرف	نیز	برای	»صیانت«	از	قد	رت	
د	ولت	و	د	ر	نهایت،	قد	رت	حکومت	است؛	چرا	
که	د	ولت	ضعیف،	به	تد	ریج	با	بی	عملی،	مرد	م	
را	ناراضی	می	سازد		و	امکان	مشارکت	آن	ها	را	
به	حد	اقل	می	رساند		که	پیامد		آن،	با	کاهش	
د	رجه	»عصبیت«	جامعه،	د	امن	حکومت	را	
می	گیرد		و	بحران	ناکارآمد	ی	و	بی	اعتماد	ی	را،	
به	ویژه	با	نقش	آفرینی	وسایل	ارتباط	جمعی	
گسترش	 جامعه،	 عمومی	 فضای	 د	ر	 معاند		
زمین	گیر	 را	 حکومت	 عمل،	 د	ر	 و	 می	د	هد		
نباید		تصور	کرد		که	»د	ولت	 البته	 می	سازد	.	
قد	رتمند		نیاز	به	اصالح	ند	ارد	«	اما	نباید		این	را	
نیز	مبتنی	بر	»فرهنگ	د	ولت	ستیزی«	)رفیع	
تمامی	 که	 کرد	،	 تصور	 	)303 	:1395 پور،	
آد	اب،	رفتار،	کرد	ار	و	به	طور	کلی،	خلقیات	
مرد	م	ما	عالی	است	و	مشکل	فقط	د	ر	د	ولت	

است	)سریع	القلم،	1396:	21(.
رفتار	ارتباطی	برنامه	سازان	باید		واقع	بینانه	باشد		
و	با	توجه	به	کنش	متقابل	بین	صد	ا	و	سیما	و	
د	ولت،	د	روازه	بانی	اخبار	و	مطالب	باید		به	نحوی	
صورت	گیرد		که	حاصل،	بحث	و	گفت	و	گوی	
منطقی	با	د	ولت	باشد		که	آن	نیز	به	برنامه	ساز	
آگاه	و	متخصص،	نیاز	د	ارد		که	بد	اند		چه	کار	باید		
بکند		تا	د	ر	صورت	ند	انم	کاری،	آگاهانه	یا	ناآگاهانه،	
نه	ابزار	پروپاگاند		یا	تبلیغ	د	ولت	و	نه	ابزار	تخریب	

یا	حتی	تضعیف	د	ولت	باشد	.
ارتباط	د	ولت	و	صد	ا	و	سیما	.	4 مد	ل	مناسب	

را	می	توان	به	این	نحو	توصیف	کرد		که	این	
ارتباط	نباید		ارتباط	عمود	ی،	از	باال	به	پایین	
مختلف	 برنامه	های	 و	 باشد	،	 یک	سویه	 و	
باید		با	وجود		تنوع	و	تعد	د		و	د	اشتن	تمامی	
حضور	 یا	 مشارکت	 با	 و	 تکثر	 ویژگی	های	
نخبگان	و	بد	ون	سلطه	د	ولت	بر	آن،	د	ر	زیر	
چتر	قانون،	به	مثابه	عقل	مستقل،	از	یک	طرف	
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ناظر	بر	عملکرد		د	ولت	و	ملت	و	از	طرف	د	یگر،	
تحلیلگر	و	منعکس	کنند	ه	عملکرد	ها	باشند		تا	
بتوانند		نقش	انتقاد	ی	و	هشد	ارد	هند	ه	خود		را	
به	خوبی	ایفا	کنند		)محسنیان	راد	،	1384:	

.)247-	248
برنامه	سازان،	این	را	نیز	نباید		از	یاد		ببرند	،	که	
مسئولیت	آن	ها	د	ر	ارائه	نقد	های	مستند	،	د	قیق	
و	خرد	گرایانه	که	د	ور	از	اغراض	شخصی	بود	ه،	
از	مسئولیت	و	شهامت	ناقد		سرچشمه	گرفته	
است.	 رسانه	ای	 فعاالن	 سایر	 از	 بیش	 باشد	؛	
ایران	 مانند		 گذار	 حال	 د	ر	 کشورهای	 شرایط	
د	ر	مقابل	کشورهای	پیشرفته،	به	خاطر	همان	
ویژگی	د	ر	حال	گذار	بود	ن	به	نحوی	است	که	
احتمال	اشتباه	دولتمردان	د	ر	طرح	ها	و	ند	ید	ن	
تمامی	جوانب	اقد	ام	ها	از	سوی	آن	ها	بیشتر	است؛	
از	آن	ها	 انبوه	نارسایی	ها،	که	برخی	 اما	حضور	
اجتناب	ناپذیر	هستند		و	تحمل	و	برد	باری	همراه	
با	تالش	برای	تغییر	را	می	طلبند	؛	نباید		به	نحوی	
باشد		که	ناامید	ی	را	افزایش	و	عزت	نفس	مرد	مان	
کشورهای	د	ر	حال	گذار	را	کاهش	د	هد	؛	چرا	که	
یکی	از	عوامل	بازد	ارند	ه	د	ر	کشورهای	جهان	سوم	
یا	د	ر	حال	توسعه،	وجود		نومید	ی	د	ر	مرد	م	و	از	
د	ست	د	اد	ن	عزت	نفس	آن	ها	است	)محسنیان	

راد	،	1377:	43(.
رفتار	ارتباطی	برنامه	سازان	د	ر	د	روازه	بانی	اخبار	و	
مطالب	باید		با	توجه	به	این	نکته	مهم	و	حساس	
شکل	بگیرد		تا	آن	ها	بتوانند		به	حقیقت،	نقش	
ایفا	 انتقاد	ی	و	هشد	ارد	هند	ه	خود		را	به	خوبی	

کنند	.
ترد	ید	ی	وجود		ند	ارد		که	غرب	استعمارگر	و	به	.	5

ویژه	د	ولت	ایاالت	متحد	ه	آمریکا،	با	استفاد	ه	از	
ابزار	وسایل	ارتباط	جمعی	و	به	طور	خاص،	
راد	یو-	تلویزیون	های	فارسی	زبان	و	شبکه	های	
تلفن	 و	 اینترنت	 بستر	 بر	 همسو	 اجتماعی	
همراه،	به	د	نبال	سو	استفاد	ه	از	عنصر	یا	ویژگی	
فرهنگی	»تضاد	«	برای	تخریب	وحد	ت	ملی	و	
انسجام	سیاسی	و	اجتماعی	ایرانیان	و	حتی	
انسجام	فکری	حکومت	مرد	ان	و	نخبگان	است.
خاطر	 این	 به	 صاحب	نظران،	 برخی	 باور	 به	 	

یک	 نتوانسته	اند		 هنوز	 ما	 حکومت	مرد	ان	 که	
مد	ل	جامع	و	عملیاتی	از	حکومت	اسالمی	د	ر	
کشوری	ارائه	بد	هند		که	د	ر	آن،	تفاوت	های	قومی	
و	مذهبی	زیاد		و	حتی	د	ر	بین	رهبران	مذهب	
شیعه،	د	ید	گاه	ها	و	سالیق	متفاوت	و	گاه	به	خاطر	
شرایط	ملوک	الطوایفی،	نبود		تمایل	به	همراهی	با	
حکومت	نیز	وجود		د	ارد	؛	د	ر	نتیجه،	وسایل	ارتباط	
جمعی	د	اخلی	و	به	طور	خاص،	صد	ا	و	سیما	د	ر	
با	»سرد	رگمی«	رو	به	رو	 زمینه	همجورآوری،	
هستند		و	فقط	اینجا	و	آنجا	د	ر	برابر	امواج	انتقاد		

سالیق	مختلف	و	گاه	متضاد		قرار	می	گیرند	
چرا	 می	یابد	؛	 نیز	 گسترش	 سرد	رگمی،	 این	 	
که	مد	یران	و	برنامه	سازان،	مد	ل	ها	و	شیوه	های	
مسیر	 د	ر	 مرد	م	 هد	ایت	 برای	 موفق	 عملیاتی	
کسب	 برای	 رو،	 این	 از	 ند	ارند	؛	 انقالب	 اهد	اف	
مقبولیت	د	ر	نظر	پیام	گیران	و	جلب	توجه	آن	ها،	
د	ر	حقیقت،	اد	ای	همان	وسایل	ارتباط	جمعی	و	
به	طور	خاص،	راد	یو-	تلویزیون	های	فارسی	زبان	
غربی	را	د	رمی	آورند		و	خواسته	یا	ناخواسته،	د	ر	

همان	مسیر	د	لخواه	استعمار،	حرکت	می	کنند	.
حاصل	نیز	مشخص	است:	برنامه	های	مختلف	
با	 همجوری	 به	 میل	 عمل،	 د	ر	 سیما	 و	 صد	ا	
تکثیر	 جامعه،	 د	ر	 را	 استعماری	 معیارهای	
می	کنند	؛	گرچه	برای	حفظ	موقعیت	سازمان	د	ر	
نظر	حکومت	مرد	ان،	که	آن	ها	نیز	د	ر	این	زمینه،	
تخصص	ند	ارند	؛	به	ظاهر،	شعارهای	انقالبی	سر	
می	د	هند	.	پیامد		این	ناهماهنگی،	اما	به	این	صورت،	
خود		را	نشان	می	د	هد		که	به	خاطر	تفاوت	شعارها	
با	عملکرد	ها	و	شاید		تضاد		بین	آن	ها،	اعتماد		و	
جاذبه	صد	ا	و	سیما	به	عنوان	د	ستگاه	عقید	ه	ساز	و	
همجورآور	د	ر	نظر	مرد	م،	کاهش	می	یابد		و	تمایل	
مرد	م	به	عقید	ه	سازان	و	همجورآوران	استعماری،	
روند		افزایشی	می	گیرد	؛	د	ر	نتیجه،	روز	به	روز	عد	ه	
بیشتر	از	مرد	م،	تمایل	به	همجوری	با	معیار	های	
استعماری	پید	ا	می	کنند		و	آهسته	و	پیوسته،	
آن	ها	را	می	پذیرند		و	د	ر	خود	،	نهاد	ینه	می	سازند		

)رفیع	پور،	1395:	249	-	248(.
غرب	استعمارگر،	این	را	به	خوبی	می	د	اند		و	از	
این	رو،	با	ایجاد		و	ترویج	د	وقطبی	های	ساختگی	
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پاسخ	 نیازهای	 و	 خواست	ها	 مبنای	 بر	 جذاب	
نگرفته	مرد	م،	به	ویژه	جوانان	و	زنان،	از	سوی	
وسایل	ارتباط	جمعی	»رسمی«	حکومت،	مانند		
صد	ا	و	سیما	د	ر	مسائل	اجتماعی	و	سیاسی،	از	
اصول	گرایی	و	اصالح	طلبی،	نهاد	های	انتخابی	و	
انتصابی،	د	ین	سیاسی	و	سیاست	د	ینی	گرفته	
تا	برگزاری	کنسرت،	حجاب	اجباری	و	اختیاری	
استاد	یوم	 ویژه	 به	 و	 ورزشگاه	 به	 زنان	 ورود		 و	
تولید		 برای	 را	 زمینه	 طرف،	 یک	 از	 فوتبال،	
احساس	نارضایتی	و	بروز	تضاد		به	د	ست	برخی	
دولتمردان،	 خاص،	 طور	 به	 و	 حکومت	مرد	ان	
فراهم	و	از	طرف	د	یگر	د	ر	حوزه	های	سیاسی،	
قومی	و	مذهبی،	تضاد	ها	را	د	امن	می	زند		تا	د	ر	
بهترین	حالت،	تضاد	ها	عامل	بروز	جنگ	آشکار	و	
پنهان	د	اخلی	و	براند	ازی	یا	حتی	تضعیف	قد	رت	
د	ولت	و	به	د	نبال	آن،	حکومت	باشند	؛	اما	برای	

مقابله	با	این	»نقشه	استعمار«	چه	باید		کرد	؟
نخست،	باید		د	وقطبی	متناسب	با	اصول	و	اهد	اف	
انقالب	و	نظام	جمهوری	اسالمی،	ترسیم	و	آن	
را	ترویج	کرد		که	از	د	ید	گاه	مقام	رهبری،	این	
استکبار«	 انقالب-	 د	وقطبی	 اصیل،	 »د	وقطبی	
)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	د	ر	د	ید	ار	مرد	م	نجف	
آباد	،	1394/12/5(	یا	از	د	ید	گاه	د	یگران،	د	وقطبی	
»انقالبی-	غیرانقالبی«	یا	»انقالبی-	طاغوتی«	
است	)رفیع	پور،	1395(؛	اما	»مبنا«	برای	این	
د	وقطبی	سازی	چه	باید		باشد	؟	از	د	ید	گاه	محقق،	
ایران،	 اسالمی	 جمهوری	 تغییرناپذیر	 اصول	
می	تواند		بهترین	مبنا	برای	ترسیم	د	وقطبی	و	
استخراج	معیارهای	مناسب	باشد	؛	این	»اصول	
تغییرناپذیر«	به	روایت	اصل	یکصد		و	هفتاد		و	

هفتم	قانون	اساسی	عبارت	هستند		از:
محتوای	اصول	مربوط	به	اسالمی	بود	ن	نظام	و	
ابتنای	کلیه	قوانین	و	مقررات	بر	اساس	موازین	
ایمانی	و	اهد	اف	جمهوری	 اسالمی	و	پایه	های	
اسالمی	ایران	و	جمهوری	بود	ن	حکومت	و	والیت	
امر	و	امامت	امت	و	نیز	اد	اره	امور	کشور	با	اتکا	به	

آرای	عمومی	و	د	ین	و	مذهب	رسمی	ایران.
د	وما،	بر	مبنای	این	د	وقطبی	و	نیز	مشی	مقام	
حد	اقلی	 د	فع	 و	 حد	اکثری	 جذب	 د	ر	 رهبری	

)بیانات	آیت	اهلل	خامنه	ای	د	ر	د	ید	ار	با	جمعی	
جایگاه،	 	)1388/9/22 روحانیون،	 و	 طالب	 از	
رسالت	و	مسئولیت	اجتماعی	صد	ا	و	سیما	را	
به	نحوی	تبیین	و	تشریح	کنند		و	د	ر	د	روازه	بانی	
اخبار	و	مطالب	نشان	د	هند		که	حاصل	آن،	کاهش	
تنش	های	موجود		د	ر	جامعه	و	کمک	به	ایجاد		یک	
جامعه	پیشرفته	و	خاتمه	د	اد	ن	به	سوتفاهم	های	
موجود		بین	د	ولت	و	صد	ا	و	سیما	باشد	.	خواسته	
قانون	 سوم	 اصل	 د	ر	 آنچه	 جز	 نباید		 همگان	
اساسی	آمد	ه	است؛	باشد	.	برد	اشت	های	متفاوت	از	
مسائل	را	باید		با	گفت	و	شنود		به	هم	نزد	یک	کرد		

و	به	تفاهم	رسید		)بد	یعی،	1378:	31(.
اصل	سوم	به	صراحت	بر	این	نکته	تأکید		می	کند		

که:
y		،است	موظف	ایران	اسالمی	جمهوری	ولت	د

همه	امکانات	خود		را	برای	امور	زیر	به	کار	برد	.
y		همه	ر	د	عمومی	های	آگاهی	سطح	ن	باالبرد

و	 مطبوعات	 از	 استفاد	ه	صحیح	 با	 زمینه	ها	
رسانه	های	گروهی	و	وسایل	د	یگر.

y		ر	د اجتماعی	 و	 آزاد	ی	هــای	سیاسی	 تأمین	
حد	ود		قانون.

y		سرنوشت تعیین	 د	ر	 مرد	م	 عامه	 مشارکت	
فرهنگی	 و	 اجتماعی	 اقتصاد	ی،	 سیاسی،	

خویش.
y			مرد	و	زن	از		افراد	جانبه	همه	حقوق	تأمین

و	ایجاد		امنیت	قضایی	عاد	النه	برای	همه	و	
تساوی	عموم	د	ر	برابر	قانون.

این	یک	واقعیت	است	که،	ایرانیان	به	د	الیل	.	6
آموزش	 کجا	 هیچ	 د	ر	 سیاسی،	 و	 تاریخی	
ند	ید	ه	و	نمی	بینند		که	نقد		چیست	و	چگونه	
نقد		 را	 پیرامون	 پد	ید	ه	های	 و	 اشخاص	 باید		
کنند	.	شما	اگر	مالیم	ترین	انتقاد		را	به	میانگین	
فراوان،	 احتمال	 به	 باشید	؛	 د	اشته	 ایرانیان	
می	د	هید	.	 د	ست	 از	 را	 شخص	 آن	 د	وستی	
عاد	ت	 و	 تمایل	 بی	اغراق،	 ایرانیان،	 میانگین	
د	ارند		که	د	یگران	از	آن	ها	تعریف	کنند	؛	حتی	
پد	ران	و	ماد	ران	نیز	به	طور	معمول،	فرزند	ان	
خود		را	تأیید		می	کنند		تا	آن	ها	را	تربیت	کنند	.	
ایرانیان	به	سختی	می	توانند		به	همد	یگر	تذکر	
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د	هند		و	یکد	یگر	را	نقد		کنند	.
هم	روش	این	کار	را	بلد		نیستند		و	هم	آماد	گی	
د	ر	 هم	 االن،	 ند	ارند	.	 نقد		 پذیرش	 برای	 روحی	
ما	 ارتباط	جمعی	 وسایل	 د	ر	 و	هم	 د	انشگاه	ها	
گله	 است.	 تعطیل	 تقریبا	 نقد		 گفت	 می	توان	
و	شکایت،	خیلی	زیاد		است؛	اما	نقد		به	معنای	
با	منطق	و	استد	الل،	 مطرح	کرد	ن	نارسایی	ها	
بسیار	ضعیف	است؛	چرا	که	ایرانیان	برای	این	
مسئله	د	ر	هیچ	کجا	آموزش	نمی	بینند		)سریع		
القلم،	1396:	20(.	طبیعی	است	د	ر	این	شرایط،	
هر	گاه	د	ر	تاریخ	مطبوعات	و	رسانه	های	ایران،	
نسبی،	شکل	 گشایش	 حتی	 و	 آزاد	ی	 شرایط	
رسانه	های	 و	 مطبوعات	 تولد		 حاصل،	 گرفته؛	
فحاش	بود	ه	است؛	زیرا	انتقاد		بد	ون	فحاشی	و	
به	تخصص،	 نیاز	 آگاه	کنند	ه،	 و	 انتقاد		مستد	ل	
تجربه،	آگاهی	و	توانایی	های	فکری	مختلف	د	ارد		
فعاالن	 و	 مطبوعات	 د	ست	اند	رکاران	 برای	 که	
رسانه	ای	ما،	این	فرصت	به	صورت	مستمر،	هرگز	
به	وجود		نیامد	ه	است	)محسنیان	راد	،	1371:	6(.
می	د	انیم	»انتقاد		مخرب«	وقتی	شکل	می	گیرد		

که	از	زاویه	د	ید		منتقد	:
انتقاد		مانند		پتک	یا	تبر،	حالت	ابزار	را	د	اشته	.	1

باشد	؛
از	احساس	نشأت	بگیرد		نه	از	اد	راک؛.	2
با	تحقیر	همراه	باشد	؛.	3
ــاوی	.	4 ــه	و	ح ــت حــالــت	یــک	بــعــد	ی	د	اش

باید	ها	و	نباید	ها	به	نحوی	باشد		که	گویی	فقط	
نظر	منتقد		است	که	صحیح	است؛

وجود		.	5 آن	 د	ر	 منتقد		 منفی	 احساسات	
د	اشته	باشد		و	اید	ه	ها	را	بی	ارزش	و	کوشش	ها	

را	خوار	شمارد	؛
به	.	6 انتقاد		 نشانگاه	 که	 باشد		 نحوی	 به	

وضوح	مشخص	نباشد	؛
عیب	جویی	.	7 خرد	ه	گیری،	 حالت	 بیشتر	

و	شماتت	د	اشته	و	منتقد		با	مشکالت	راستین	
نشانگاه،	همد	لی	ند	اشته	باشد	.

همچنین	می	د	انیم،	غیر	مخرب	بود	ن	یک	انتقاد	،	
به	هیچ	وجه	به	تنهایی	د	ر	حیطه	کنش	منتقد		
نیست؛	بلکه	یک	انتقاد		غیر	مخرب	ممکن	است	

با	عکس	العمل	نامناسب	نشانگاه	انتقاد	،	چهره	
انتقاد		مخرب	و	از	آن	طرف،	انتقاد		مخرب	د	ر	اثر	
عکس	العمل	مناسب	نشانگاه	انتقاد	،	چهره	انتقاد		
غیر	مخرب	به	خود		بگیرد	؛	د	ر	واقع،	مسئولیت	
عهد	ه	 بر	 انتقاد		 بود	ن	 مخرب	 غیر	 یا	 مخرب	
منتقد		و	نشانگاه	است؛	نه	فقط	بر	عهد	ه	منتقد		

)محسنیان	راد	،	1393:	589	-	588(.
برنامه	ساز	به	عنوان	منتقد	،	د	ولت	و	د	ولت	مرد		به	
عنوان	نشانگاه	انتقاد		و	مرد	م	به	عنوان	پیام	گیر	و	
شنوند	ه	و	بینند	ه	برنامه	های	مختلف،	همگی،	کم	
و	بیش،	د	ر	ناخود	آگاه	خود	،	از	تولد		تا	مرگ،	بر	
این	باور	هستند		که	د	یگران	باید		از	من،	تقد	یر	و	
ستایش	و	مرا	تأیید		کنند		و	من	هیچ	ایراد	ی	ند	ارم	
)سریع	القلم،	1396،	20(؛	حال	د	ر	این	جامعه،	
چگونه	می	توان	از	»انتقاد		غیر	مخرب«	گفت	و	
آن	را	د	ر	د	روازه	بانی	اخبار	و	مطالب،	نشان	د	اد	؟	

نخست،	باید		این	اصل	قانون	اساسی	را	به	د	رستی	
و	با	ظرافت،	ترویج	کرد		که،	د	ر	جمهوری	اسالمی	
ایران،	د	عوت	به	خیر	و	امر	به	معروف	و	نهی	از	
منکر	وظیفه	ای	است	همگانی	و	متقابل	بر	عهد	ه	
مرد	م	نسبت	به	یکد	یگر،	د	ولت	نسبت	به	مرد	م	و	
مرد	م	نسبت	به	د	ولت	)اصل	هشتم(؛	البته	با	یک	
شرط	اصلی	که	ابتد	ا	خود		بد	انند		»معروف	و	منکر	
چیست؛	چراکه	کسی	که	اصال	نمی	د	اند		معروف	
و	منکر	چیست؛	به	چه	چیز	د	عوت	می	کند	؟	چه	
چیز	را	امر	و	نهی	می	کند	؟«	)حسینی	بهشتی،	

.)176	:1380
از	د	ید	گاه	محقق،	ابتد	ا	باید		بر	»مقوالت	فراد	ینی«،	
مانند	:	عد	الت،	احسان،	انصاف	و	...	که	همه	کس	
فهم	هستند	؛	تمرکز	کرد		و	به	تد	ریج	از	ارزش	های	
و	 د	ینی	 خاص	 ــای	 ارزش	ه سمت	 به	 انسانی	
مذهبی،	حرکت	و	از	آن	ها	به	عنوان	»معروف«	

یاد		کرد	.
د	وما،	د	ر	مقابله	مؤثر	با	زمینه	های	شکل	گیری	
توهم	مخاطب	پند	اری	د	ر	خود		و	نیز	توهم	مارپیچ	

سکوت	د	ر	دولتمردان،	نشان	د	هند	:
منعکس	کنند	ه	واقعیت	های	جامعه	هستند		و	.	1

اد	راک	د	رست	از	د	نیای	خارج	از	محیط	اطراف،	
به	پیام	گیران	ارائه	می	د	هند		و	به	این	منظور،	
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تد	ریج	 به	 و	 تشریحی«	 »عینی-	 رویکرد		
زمینه	های	 وجود		 شرط	 به	 را،	 »تحقیقی«	
کار	 به	 دولتمردان	 و	 د	ولت	 د	رباره	 مساعد	،	
می	گیرند		و	هم	واقعیت	ها	را	تا	حد		امکان،	
همان		گونه	که	رخ	د	اد	ه،	منعکس	می	کنند		
و	هم	د	ر	موارد		الزم،	روید	اد	ها	و	موضوع	ها	را	

تشریح	و	تجزیه	و	تحلیل	می	کنند	.
خود		را	د	ر	برابر	پیام	گیر،	»مسئول«	می	د	انند		و	.	2

د	ر	انتخاب	و	ارائه	اخبار	و	مطالب،	د	قت	کافی	
د	ارند		و	د	رباره	تأثیر	اخالقی،	سیاسی،	اجتماعی	
و	اقتصاد	ی	آن	ها،	احساس	مسئولیت	می	کنند	.

چشم	وگوش	بسته	و	بد	ون	بررسی	کارشناسی	.	3
از	تمامی	برنامه	ها	و	اقد	ام	های	د	ولت،	حمایت	
و	پشتیبانی	نمی	کنند		و	اعمال	دولتمردان	را	
به	د	قت	زیر	نظر	د	ارند		)بد	یعی،	1370:	228(.
سوما،	اگر	برنامه	سازان	صد	ا	و	سیما،	د	ر	د	ید	ه	بانی	
مستمر	و	مواجه	با	وضعیت	انباشت	نارسایی	ها،	
جهت	گیری	های	منفی	خود		را	به	نحو	مستد	ل	
حاصل،	 که	 د	هند		 انجام	 اد	راک	 بر	 مبتنی	 و	
مشارکت	همگانی	د	ر	مقابله	با	آن	باشد	؛	د	وری	
تد	ریجی	از	این	شرایط	و	به	عبارت	د	یگر،	توسعه	
و	پیشرفت	اجتماعی	رخ	می	د	هد	؛	حال	آن	که	
نقد	های	پرد	ه	پوشانه	همراه	با	خود	سانسوری	و	از	
جنس	احساسی،	عاطفی،	غیراد	راکی	و	نامستد	ل،	
تنها	سرخورد	گی	و	نومید	ی	و	د	ر	نهایت،	کاهش	
اعتماد		به	نفس	و	عزت	ملی	را	د	ر	جامعه	افزایش	
می	د	هد	؛	به	ویژه	اگر	مرد	م	به	جای	این	که	این	
وضعیت	را	د	ر	جهت	گیری	های	منفی	اد	راکی،	
و	 بشنوند		 برنامه	ها	 مشارکت	جوی	 و	 مستد	ل	
ببینند	؛	د	ر	زند	گی	روزمره	با	تمامی	وجود		حس	
کنند		و	فقط	هر	از	چند		گاه،	شاهد		بی	تفاوت	
باشند		 استعاره	گونه	 و	 پرد	ه	پوشانه	 انتقاد	های	
که	گویی	تنها	بر	زخم	آن	ها،	نمک	می	پاشد		و	
نومید	ی	و	کاهش	عزت	نفس	آن	ها	را	افزایش	
می	د	هد		که	به	شد	ت	مانع	توسعه	و	پیشرفت	

است	)محسنیان	راد	،	1393:	599(.
از	 د	نیایی	 به	 یافتن	 د	ست	 برنامه	سازی،	 	.7
مشاهد	ه	و	تجربه	اجتماعی«	است	که	جز	»با	
حضور	مستمر	و	مد	اوم	برنامه	ساز	د	ر	بطن	و	

با	 برنامه	سازان	 نیست.	 میسر	 جامعه،	 متن	
مسائل	 به	 آگاهی	 و	 شناخت	 از	 کوله	باری	
»نه«	 و	 برنامه	سازی	 د	نبال	 به	 باید		 جامعه	
برنامه	پرکنی	باشند		که	د	ر	غیر	این	صورت،	
با	همه	ظاهرسازی	ها،	چیزی	جز	»کارگزار	
روابط	عمومی«	نهاد	های	حکومتی	و	به	ویژه	
وزارت	خانه	ها	و	سازمان	های	د	ولتی	نیستند		
که	تنها	هنر	آن	ها	این	است	که	آنتن	»رسانه	
ملی«	را	از	اخبار	و	مطالب	تبلیغاتی،	بی	محتوا	
و	بی	پیام	گیر،	پُر	کنند	؛	حال	پرسش	این	است	
که	دولتمردان	و	مد	یران	صد	ا	و	سیما،	با	آگاهی	
از	تمامی	این	پیامد	ها،	آیا	به	د	نبال	برنامه	ساز	
»با	استقالل	فکر،	باشخصیت	و	د	ارای	بلوغ	و	
اعتبار	حرفه	ای«	هستند		یا	تنها	»یک	مهره	
می	خواهند		که	به	هر	پیچ	بخورد	؟«	)فرقانی،	

)15	:1370
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یک	مد	ل	تحلیلی.	تهران:	شرکت	سهامی	انتشار.

ایسپا	.	21 »نظرسنجی	 	.)1397( ایرنا.	 عمومی	 روابط	
خبرگزاری	 وبگاه	 رسانه	ها«.	 به	 مرد	م	 اعتماد		 د	رباره	
جمهوری	اسالمی	)ایرنا(	)www.irna.ir(.	کد		خبر:	

83059677	.	تاریخ	مشاهد	ه:	1398/7/16.
اوضاع	.	22 »بهبود		 ــف(.	 )1398	ال ایسپا.	 عمومی	 روابط	

مملکت	و	رفع	مشکالت	اقتصاد	ی،	مهم	ترین	آرزوی	
مرد	م	برای	سال	1398«.	مرکز	افکارسنجی	د	انشجویان	
	.2042 خبر:	 کد		 	.)www.ispa.ir( )ایسپا(	 ایران	

تاریخ	مشاهد	ه:	1398/6/10.
روابط	عمومی	ایسپا.	)1398ب(.	»صد	ا	و	سیما	منبع	.	23

مرکز	 جامعه«.	 روز	 اخبار	 کسب	 برای	 مرد	م	 اصلی	
www.ispa.(	.))ایسپا	ایران	انشجویان	د	افکارسنجی

ir(.	کد		خبر:	2049.	تاریخ	مشاهد	ه:	1398/6/10.
از	.	24 و	سیما.	)1398الف(.	»بیش	 روابط	عمومی	صد	ا	

42	د	رصد		مرد	م	اخبار	و	برنامه	های	سیاسی	را	فقط	
از	تلویزیون	پیگیری	می	کنند	«.	پایگاه	اطالع	رسانی	
اسالمی	 جمهوری	 سیمای	 و	 صد	ا	 عمومی	 روابط	
تاریخ	 )www.pririb.ir(.	کد		خبر:	21893.	 ایران	

مشاهد	ه:	1398/7/15.
از	.	25 »بیش	 )1398ب(.	 سیما.	 و	 صد	ا	 عمومی	 روابط	

نیمی	از	مرد	م	فقط	بینند	ه	فیلم	و	سریال	از	تلویزیون	

هستند	«.	پایگاه	اطالع	رسانی	صد	ا	و	سیمای	جمهوری	
اسالمی	ایران	)www.pririb.ir(.	کد		خبر:	21748.	

تاریخ	مشاهد	ه:	1398/7/15.
روشه،	گی.	)1376(.	جامعه	شناسی	تالکوت	پارسنز،	.	26

ترجمه	عبد	الحسین	نیک	گهر.	تهران:	انتشارات	تبیان.
سریع	القلم،	محمود	.	)1396(.	»چه	آسیب	هایی	را	برای	.	27

سبک	زند	گی	ایرانیان	به	طور	کلی	می	توان	برشمرد	؟«.	
هفته	نامه	امید		اند	یشه،	شماره	74:	21	-	17.

شومیکر،	پامال.	)1392(.	د	روازه	بانی،	ترجمه	حسین	.	28
افخمی.	تهران:	نشر	نی.

شیری،	معصومه.	)1398(.	»افشای	پشت	پرد	ه	فشارها	.	29
به	سریال	گاند	و/	از	حمله	های	مشاور	آشنای	د	ولت	تا	
سیاه	نمایی	رسانه	های	اصالح	طلب«.	باشگاه	خبرنگاران	
تاریخ	 کد		خبر:	6993968.	 	.)www.yjc.ir( جوان	

مشاهد	ه:	1398/5/2.
»تحلیل	.	30 	.)1387( محمد	جواد	.	 غالمرضاکاشی،	

گفتمان:	بیرون	از	هزارتوی	تئوری	ها«.	فصلنامه	رسانه،				
.187	-	194	:)1(	19

فرقانی،	محمد		مهد	ی.	)1370(.	»استقالل	حرفه	ای	.	31
روزنامه	نگاران:	تشکیالت	صنفی،	مقررات	شغلی	و	سایر	
مسائل	حرفه	ای	روزنامه	نگاران«.	فصلنامه	رسانه،		2)4(:	

.14	-	23
فیالکوف،	یانکل.	)1392(.	جامعه	شناسی	شهر،	ترجمه	.	32

عبد	الحسین	نیک	گهر.	تهران:	نشر	آگه.
ترجمه	.	33 جامعه	شناسی،	 	.)1397( آنتونی.	 گید	نز،	

منوچهر	صبوری.	تهران:	نشر	نی.
گیل،	د	یوید	؛	اد	مز،	بریجت.	)1384(.	الفبای	ارتباطات،	.	34

ترجمه	محمد		نبوی؛	رامین	کریمیان؛	مهران	مهاجر.	
تهران:	مرکز	مطالعات	و	تحقیقات	رسانه	ها.

محسنی،	منوچهر.	)1397(.	جامعه	شناسی	عمومی.	.	35
تهران:	کتابخانه	طهوری.

و	.	36 »سانسور	 	.)1371( مهد	ی.	 راد	،	 محسنیان	
خود	سانسوری	د	ر	ایران«.	فصلنامه	رسانه،	3	)2(:	11	

.4	-
محسنیان	راد	،	مهد	ی.	)1377(.	»انتقاد		د	ر	مطبوعات	.	37

و	وضعیت	آن	د	ر	ایران«.	فصلنامه	علوم	اجتماعی،	6	
.17	-	46	:)1(

محسنیان	راد	،	مهد	ی.	)1384(.	روش	های	مصاحبه	.	38
خبری.	تهران:	مرکز	مطالعات	و	تحقیقات	رسانه	ها.

»آسیب	شناسی	.	39 	.)1387( مهد	ی.	 راد	،	 محسنیان	
مخاطب	پند	اری	د	ر	حوزه	رسانه	ها،	جهانی	شد	ن	و	عصر	
پس	از	د	هکد	ه	جهانی.	فصلنامه	تحقیقات	فرهنگی،	1	

.79	-	113	:)3(
محسنیان	راد	،	مهد	ی.	)1390(.	ریشه	های	فرهنگی	.	40

ارتباط	د	ر	ایران.	تهران:	نشر	چاپار.
رسانه	.	41 »کارکرد		 	.)1392( مهد	ی.	 راد	،	 محسنیان	

باشد	«.	 ستم	 بلند		 نقد		 باید		 اسالمی	 نظام	 د	ر	
	.)www.hamshahrionline.ir(	آنالین	همشهری

کد		خبر:	240199.	تاریخ	مشاهد	ه:	1398/5/2.
محسنیان	راد	،	مهد	ی.	)1393(.	»ارزش	های	مند	رج	.	42
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انقالب	 و	 انقالب	مشروطیت	 مقایسه	 د	ر	مطبوعات:	
اسالمی«.	د	ر	حسرت	فهم	د	رست	)روایت	42	سال	
پژوهش	ارتباطی	د	ر	ایران(.	تهران:	انتشارات	سیمای	
شرق	و	د	فتر	مطالعات	و	برنامه	ریزی	رسانه	ها:	362	-	

.340
محسنیان	راد	،	مهد	ی.	)1393(.	»وضعیت	انتقاد		د	ر	.	43

)روایت	 د	رست	 فهم	 حسرت	 د	ر	 ایران«.	 مطبوعات	
42	سال	پژوهش	ارتباطی	د	ر	ایران(.	تهران:	انتشارات	
سیمای	شرق	و	د	فتر	مطالعات	و	برنامه	ریزی	رسانه	ها:	

.582	-	603
محسنیان	راد	،	مهد	ی.	)1396(.	ارتباط	شناسی.	تهران:	.	44

انتشارات	سروش.
معتمد	نژاد	،	کاظم.	)1371(.	»نظم	نوین	اطالعات	و	.	45

ارتباطات	و	چالش	های	موجود	«.	فصلنامه	رسانه،	3	
.18	-	25	:)3(

تحریریه	ای	.	46 نژاد	،	کاظم.	)1386(.	»استقالل	 معتمد		
روزنامه	نگاران	و	مشارکت	آنان	د	ر	مالکیت	و	مد	یریت	

رسانه	ها«.	فصلنامه	رسانه،	18	)3(:	53	-	9.
معتمد		نژاد	،	کاظم.	)1394(.	وسایل	ارتباط	جمعی.	.	47

تهران:	انتشارات	د	انشگاه	عالمه	طباطبایی.
مک	کوایل،	د	نیس.	)1385(.	نظریه	ارتباطات	جمعی،	.	48

ترجمه	پرویز	اجاللی.	تهران:	د	فتر	مطالعات	و	توسعه	
رسانه	ها.

مک	کوایل،	د	نیس؛	ویند	ال،	سون.	)1388(.	مد	ل	های	.	49
ارتباطات	جمعی،	ترجمه	گود	رز	میرانی.	تهران:	د	فتر	

پژوهش	های	راد	یو.
مک	نیل،	پاتریک.	)1376(.	روش	های	تحقیق	د	ر	علوم	.	50

اجتماعی،	ترجمه	محسن	ثالثی.	تهران:	نشر	آگه.
موالنا،	حمید	.	)1382(.	الگوی	مطبوعات	و	رسانه	های	.	51

اسالمی.	تهران:	سازمان	انتشارات	پژوهشگاه	فرهنگ	و	
اند	یشه	اسالمی.

مهد	ی	زاد	ه،	سید		محمد	.	)1384(.	»بررسی	محتوایی	.	52
د	ولتی«.	 غیر	 خبرگزاری	 هفت	 مطالب	 حرفهای	 و	

فصلنامه	رسانه،	16	)3(:	163	-	123.
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