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چکيده

 مقاله ابتدا به سير تحول «نقش پنداري»۲ از انسان هاي مقابل رسانه ها پرداخته و تفاوت 
ــات، به ترتيب  ــه در منابع علوم ارتباط ــت؛ تفاوتی ك ــان داده اس ــر يك از آنها را نش ه
ــا اصطالحاتي همچون مخاطب، گيرنده۳، مصرف كننده۴ و اخيرًا، ارتباط گير۵  تاريخي، ب
ــت. و بر اين نکته تأکيد شده که تغيير تصور «انسان مقابل رسانه ها»  ــده اس معرفي مي ش
از موجودی منفعل به موجودی فعال، حاصل تحوالتی است که جهانی شدن مهم ترين 
آنهاست. بارزترين خصلت ارتباط گير، استقالل او در «انتخاِب مبتني بر نيازهاي ارتباطي» 
است و به موازات تحوالت دهه های آينده در حوزة ICT، توان گزينشگری او به شدت 
ــد. به دليل تأخير  ــگر» تبديل خواهد ش افزايش خواهد يافت و او به «ارتباط گير گزينش
ــعه در دستيابی به رسانه های جديد و در واقع، تأخير در ورود  ــورهای در حال توس کش
ــان گوتنبرگ۶ و کهکشان مارکنی۷ نگاه فرستندگان پيام در کشورهای در  به عصر كهكش
ــانه ها، همچنان نگاه مخاطب محور است و در نتيجه، سير  ــعه به آن سوی رس حال توس
تحول «نقش پنداري» از انسان هاي مقابل رسانه ها از «مخاطب»  به «ارتباط گير» طي نشده 
است. پديدة «مخاطب پنداری»۸ در برخی کشورهای در حال توسعه، در آينده، به تأمين 
ــيب هاي جدي وارد خواهد کرد و باعث  ــانه اي ارتباط گيران آنان آس نيازهاي بومي رس
خواهد شد که زمينه براي رويكرد به توليدات رسانه هاي بيگانه فراهم شود و در نتيجه، 

ويژگی های فرهنگی ۹به گونه ای ناخواسته تغيير کند.

ــرل، مخاطب پنداری،  ــم کنت ــانه ها، توه ــازار پيام، رس ــر، ب ــدی: ارتباط گي واژگان كلي
مصرف كنندة پيام.
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مقدمه
ــال ۱۵۹۷م در اروپا منتشر شد (آلبر، ۱۳۶۳: ۱۶)، شاه  ــتين روزنامة جهان در س وقتی نخس
ــلطنت می کرد و دورانی طی می شد که منبر در رفيع ترين جايگاه  عباس صفوی در ايران س
ــلطنت  ــاله، در دوران س ــتين روزنامه در ايران با تأخيری ۲۴۰ س ــت. نخس خود قرار داش
ــد. در واقع، در آن ۲۴۰ سال، در حالی که ميز  ــال ۱۸۳۷م منتشر ش ــاه قاجار، در س محمد ش
ــا اين فرصت را يافته بود که در کنار رقيبی چون مطبوعات، تفاوت ماهيت  ــه در اروپ خطاب
ــدون رقيب فعاليت  ــانه ای ب ــانه ها را دريابد، در ايران، منبر هنوز همچون رس ــود و رس خ
ــروطيت تأثيری جدی بگذارد (محسنيان راد،  ــت در ايجاد مش می کرد؛ به ويژه آنکه توانس
ــالة ۱۳۱۹ تا ۱۳۵۷ ( از تأسيس  ــت س ــی و هش ۱۳۸۴:  ۱۰۱۰ ـ ۹۹۷).  در دوران کوتاه س
راديو و ۱۸ سال بعد، تأسيس تلويزيون تا وقوع انقالب اسالمي) نيز بدان دليل که رسانه ها 
ابزار تبليغات مشروعيت بخش به نظام شاهنشاهي بودند، زمينة مناسب براي درك تحوالت 

جهاني از مخاطب تا ارتباط گير فراهم نشد. 
ــوان گفت که اين تأخير  ــده در مقالة حاضر، می ت ــئلة بحث ش  با اين مقدمه دربارة مس
طوالنی به از دست رفتن فرصت کافی برای شناخت تفاوت انسان های حاضر در آن سوی 
رسانه های کالسيکـ  مانند روزنامه، راديو و تلويزيونـ  و اخيرًْا فناوری های نوين ارتباطی ـ 
ــوی رسانه های سنتی ـ همچون ميز خطابه ـ منجر  ــان های نشسته در آن س اطالعاتی با انس
ــوان آن را «مخاطب پنداری» ناميد.  ــرده که می ت ــت و در نتيجه، پديده ای ظهور ک ــده اس ش

شناخت و بررسی پيامدهای مخاطب  پنداری در ايران، مسئلة اصلی مقالة حاضر است.

مخاطب و نظرية تزريقی 
ــت به جا مانده از اعصار منتهی به ارتباطات شفاهی كه حتی می توان  مخاطب۱ واژه ای اس
ــطو نيز آن را ديد(رايس، ۱۹۹۶: ۶). اين  ــال پيش ارس ــته های ارتباطی ۲۳۰۰ س در نوش
ــه [پيش از دوران  ــت ک ــده اس ــالح کهن در اصل، به گروه هايی از مردم گفته می ش اصط
ــخنرانی، گفتار يا بحث در يک جا جمع می شده اند (گيل،  ــنيدن يک س ــانه ها] برای ش رس
ــر تجمع آنان می توان خصلت های عمومی و محصور بودن را نيز افزود  ۱۳۸۴: ۲۳۲) و ب
(ساليوان، ۱۹۹۴: ۱۹). پس از به وجود آمدن نخستين رسانه ها، مفهوم مخاطب تعميم داده 
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شد و کتاب خوانان و بعدها، بينندگان تلويزيون را نيز دربر گرفت (گيل، ۱۳۸۴:  ۲۳۲)، اما 
ــانه ها خود را نشان داد. آن چنان که برای انطباق  به تدريج، ناکارايی اين اصطالح برای رس
بيشتر اصطالح کهن با موجودات مقابل نخستين رسانه ها، صفت «ناهمجا» نيز به مخاطب 
ــد که توجه آنان به موضوع يگانه ای  افزوده و مخاطب مجموعه افرادی ناهمجا تعريف ش
ــاروخانی، ۱۳۷۰: ۴۹). به دنبال اجرای نخستين پژوهش ها  در رسانه ها معطوف باشد (س
در حوزة رسانه ها، اين ادعای نادرست مطرح شد که موجودات روبروی رسانه ها همچون 
ــيب پذير  ــانه ها آس ــی۱ جدا از هم و منفعل اند۲ که در مقابل تحريکات قوی رس خرده هاي

هستند (ساليوان، ۱۹۹۴: ۱۹). 
ــنون و وارن ويوور در  ــول را در کنار گذاردن اصطالح مخاطب، کلود ش ــتين تح نخس
ــان دادند؛ الگويی که در آن  ــال ۱۹۴۸ نش ــتين الگوی فراگرد ارتباطات در س طراحی نخس
ــرکت تلفن بل آمريکاـ   تحت تأثير رشتة تخصصی خودـ  به جای  ــان ش طراحانـ  مهندس
ــنيان راد، ۱۳۶۹: ۳۷۷). چهار  واژة مخاطب، اصطالح گيرنده۳ را به کار گرفته بودند (محس
ــال پس از آنان، وقتی ويلبر شرام، استاد مشهور دانشگاه استانفورد و بنيان گذار مطالعات  س
ــتفاده از  ــرام، ۱۳۸۱: ۲۶۱)، دومين الگوی ارتباطی را طراحی کرد، به جای اس ارتباطی (ش
ــد۴ را در الگوی خود به کار برد  ــب و واژة تلفنی گيرنده، اصطالح مقص ــنتی مخاط واژة س
ــال بعد، در الگوی تجديد نظر  ــمند، ۲۱ س ــنيان راد، ۱۳۶۹: ۳۸۳). اما همين انديش (محس
ــدة خود، اصطالح مخاطب را کنار گذارد. ديويد گيل در اين باره می گويد: «نويسندگان  ش
ــدارن مکتب فرايندنگر ارتباط، به اين باور  ــنون و وارن ويورر] و طرف متأخرتر [از کلود ش
رسيدند که اهميت گيرنده به همان اندازة ارتباط گر است. آن چنان که ويلبر شرام در الگوی 
ــوم Source را به کار  ــترک S به مفه ــود، برای هر دو طرف ارتباط، عالمت مش ۱۹۷۳ خ
ــال، در هندبوک ارتباطات، که زير نظر اتهيل دو سالپول  برد» (گيل، ۱۳۸۴: ۲۳۲). همان س
ــده از هنرهای نمايشی۵ و  ــد، ويلبر شرام «مخاطب» را واژه ای عاريه گرفته ش ــر می ش منتش
ــت و آن را به مفهوم «گيرنده» يا «گيرندة بالقوة پيام» توصيف  ــخنرانی های عمومی ۶دانس س
1 - fragmented
2 - passive
3 - receiver
4 - destination
5 - performing
6 - public speaking
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ــيار مهم و غيرمنفعاالنة مخاطب  ــوالپول، ۱۹۷۳: ۱۱۶) و پنج سال بعد، جايگاه بس کرد (س
رسانه ها را اين گونه تبيين کرد: «هر پيامی که ساخته و پرداخته و فرستاده می شود، تا زمانی 
ــت و هيچ اتفاقی  ــاس آن نکند، در خود و برای خود اس ــی کاری و فعاليتی بر اس که کس

نمی افتد» (شرام،۱۹۸۲: ۳). 
در واقع، از دهة ۱۹۵۰ و به دنبال دستيابی به نتايج پژوهش های مربوط به اثرات رسانه ها، 
ــه شد، زيرا اين حقيقت آشكار شد كه افكار، گرايش ها و رفتار  در اصطالح مخاطب مناقش
ــانه ای (مك  ــت تا جاذبه های اقناع گر رس ــتر، تحت تأثير محيط اجتماعی اس مخاطبان بيش
كويل، ۱۳۸۰: ۸-۷). آثار اين مناقشه را می توان در نوشتة بيست سال پيش دنيس مک کويل 
نيز ديد. او در کتاب مشهور درآمدی بر نظرية ارتباط جمعی خود نوشت: «مفهوم مخاطب 
ــا با معانی مختلف مطرح بوده  ــده و گاه تحت يک نام، ام ــا نام های گوناگون ظاهر ش گاه ب
است. برداشت های مختلف از مخاطب، گاه استنباط های متفاوتی از موضوعی واحد بوده اند 
ــاره به واقعيت هايی مجزا داشته اند». مک کويل در توصيف مشخصه های مخاطب  و گاه اش
ــمرده است؛ از جمله آنکه فرستندگان پيام،  ــانه ها، ۱۰ ويژگی را برش دوران های پيش از رس
ــيوة ارتباط آنان  ــازمان می دادند، ش از پيش برای مخاطبان برنامه ريزی می کردند و آنان را س
ــهر يا دولت قرار  ــئوالن ش چهره به چهره بوده و همواره، تحت نظارت بالقوه يا بالفعل مس

داشته است (مک کويل، ۱۳۸۲: ۳۰۹ ـ ۳۰۶).
همزمان با زير سؤال رفتن اصطالح مخاطب برای رسانه ها، در يکی از نظريات رسانه ای 
ــارة «نظرية تزريقی» يا  ــة ۱۹۵۰، دهه ای بود که درب ــد. ده ــوذ دهة ۱۹۴۰ نيز ترديد ش بانف
«گلولة جادويی» ـ که محصول نگاه نخستين ارتباط شناسان آمريکا به عملکرد گوبلز، وزير 
اطالعات آلمان نازی در خالل جنگ جهانی دوم، بود ـ در تبيين عملکرد واقعی انسان های 
مقابل رسانه ها ترديد و مناقشه شد. بر اساس «نظرية تزريقی»۱ يا «گلولة جادويی»۲ مخاطبان 
ــوب  ــانه ها محس ــدون اراده در مقابل تزريقات حاوی تبليغات رس ــانه ها، موجوداتی ب رس
ــمت مخاطب شليك می شد و او را هدف  ــدند و گويی هر پيام به مثابة گلوله ای به س می ش
قرار می داد (طالبی نژاد، ۱۳۶۸:  ۳۵۲). اين نظريه معتقد بود كه پيام های ارتباط جمعی بر همة 
مخاطبانی كه در معرض آنها قرار می گيرند، اثرهای قوی و كم و بيش يكسان دارد (سورين 

1 - injectional
2 - magical bullet
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ــت و همان طور که  ــكارد، ۱۳۸۱: ۳۸۷). نظرية تزريقی تا اواخر دهة ۱۹۵۰ رواج داش و تان
اشاره شد، به تدريج و بر اثر دستيابی به نتايج پژوهش هاي دقيق تر، به طور کامل رد شد. 

شکل گيری مخاطب پنداری در کشورهای عقب مانده 
تصميم گيران حوزة رسانه ها در کشورهای عقب مانده، طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، با اتکا به 
نظرية ساده و فهم شدنی گلولة جادويی، به حل و فصل مشکالت ناگشودة ناشی از پيامدهای 
ــاير عقب ماندگی ها، از  ــور خود پرداختند و مانند س حضور توليدات فرهنگی بيگانه در کش
مباحث علمی جديدتر و دستاوردهای بعدی غافل شدند و با باور نظرية تزريقی، از سويی 
فعاليت های تبليغات سياسی درون مرزی خود را سامان می دادند و از سوی ديگر، با اِعمال 
ــور، جلوی تزريقات تبليغاتی بيگانگان را می گرفتند. در واقع، آنان موجودات مقابل  سانس
ــانه ها را همچنان همان مخاطب ميز خطابه می دانستند و به غفلتی تاريخی دچار شدند  رس

که من آن را «مخاطب پنداری»۱ می نامم. 
ــياری جمعی» ۳حالتی  ــه همچون هر «ناهش ــت ک ــداری، نوعی خيالبافی۲ اس مخاطب پن
ــون، ۱۳۶۷: ۳۰۵).  ــا اختاللی هيجانی (اتکينس ــت، نه عادتی بد ي ــياری اس عادی در هوش
ــی، مشابهت های ظاهری ميان  ــاس «نظرية مشابهت»۴ در روان شناس مخاطب پنداران، بر اس
ــانه های جديد و حتی  ــز خطابه را با رس ــينه و ماندگاری همچون مي ــنتی ُپرپيش ــانة س رس
ــوند که اين  فناوری های نوين ارتباطی در نظر می گيرند و به اين پندار ماندگار دچار می ش
ــی، «نظرية شباهت»  ــانه ها، همان مخاطبان ميز خطابه نشسته اند. در روان شناس ــوی رس س
ــباهت دارند، با هم  می گويد احتمال اينکه در ذهن، محرک هايی که از جهاتی با يکديگر ش
ــکلی واحد به خود بگيرند، به مراتب بيش از احتمال تجمع محرک هايی  ــوند و ش جمع ش
است که به هم شبيه نيستند و اين يکی از انگيزه های روی آوری به خيالبافی، «حل و فصل 

مشکالت ناگشوده و احساسات متعارض» است (ايروانی، ۱۳۷۱: ۱۵۲). 
شايد بتوان رفتار تصميم گيران حوزة رسانه ها را در ماندگاری در وادی نظرية تزريقی، با 

1 - Audience  Phantasm 
2 - daydream 
3 - collective unconsciousness
4 - similarity 
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«نظرية توهم کنترل»۱ تبيين کرد. اين نظريه بيان کنندة هنگامی است که انسان ها به اين باور 
متمايل می شوند که آرزوها و خواسته های که به وقوع پيوستة آنها، محصول اعمال و رفتار 
آنان است.۲ اين نظريه می گويد موفقيت های اولية افراد، اين اعتقاد را در آنان ايجاد می کند 
ــرًا، همين تحليل دربارة قماربازانی صدق  ــه توان کنترل بازده های موقعيت را دارند. ظاه ک
می کند که در مراحل اوليه، بردهای متوالی به دست می آورند و توهم مهارت در آنها ايجاد 
می شود؛ توهمی که طی آن، در مراحل بعدی، پی در پی باخت  به بار می آورند و حتی ممکن 
ــتن کنترل، ممکن است بسيار  ــرماية خود را نيز بر باد دهند. در واقع، تصور داش ــت س اس

وسيع تر از قدرت واقعی کنترل ما روی موقعيت ها باشد (کريمی، ۱۳۸۰: ۱۰۱). 
ــود که با  ــب از مداواگران قبايل بدوی ياد می ش ــال برای توهم کنترل، اغل ــة مث در ارائ
ــداوا می کنند. در اين باره هلنا  ــک گونه بيماری ها را م ــدن اورادی چند و اعمالی مناس خوان
ــت که انسان ها به توانايی هايی موهوم  ــر آکنده از دفعاتی اس ماتوت۳ می گويد که تاريخ بش
باور پيدا کرده اند و گمان کرده اند که رخدادها، محصول توانايی های آنها بوده است. اما بايد 
دانست که امروزه نيز توهم کنترل همچون پديده ای قوی وجود دارد و حتی می توان آن را 

در حوزة كاربري رايانه نيز ديد. 
ــارکت داوطلبانة افرادی بر  ــتی اجرای پژوهشی را در سال ۲۰۰۷ با مش ماتوت سرپرس
ــگاه، آزمايش را انجام می دادند و  ــت که ۹۲ نفر از طريق اينترنت سايت آزمايش عهده داش
ــپانيا همکاری می کردند. وی  ــکدة دوستو اس ۹۸ نفر ديگر در داخل البراتوار مجازی دانش
ــده بود که بر صفحة نمايشگر، هر چند  گزارش می دهد که در اين البراتوار، ترتيبی داده ش
ــود (در ۷۵ درصد  ــی۴ همچون برقی لحظه ای ظاهر ش ــار، نقطة نورانی آبی رنگ ــه يک ب ثاني
اوقات، فاصلة هر بار ظهور نقطة آبی رنگ در حد يک ثانيه و در ۲۵ درصد ديگر حداقل، با 
فاصلة هر ۵ ثانيه يک بار بود) و از نيمي از افراد هر گروه خواسته  شده بود که کوشش کنند 
ــته شده بود كه از وقوع نقطة آبي  زمان نمايش نقطة آبی را تعيين کنند و از نيم ديگر خواس
ــاخه  جلوگيري کنند. به اين ترتيب، افراد به دو گروه «الف» و «ب» و هر گروه نيز به دو ش
تقسيم شده بودند. پيش از شروع آزمايش، به شاخة اول (W) گفته می شد که ممکن است 

1 - illusion of control 
2 - www.wikipedia
3 - H. Matute 
4 - blue flashes 
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ــد.  ــاخة دوم (NW) چنين چيزی گفته نمی ش نور آبی را نتوان کنترل کرد. در حالی که به ش
ــرکت کننده برای کنترل نقطة نورانی، از گروه اول جانبدارانه ۱و  در انتهای ۵۰ تالش هر ش
ــته شد که درجة موفقيت خود را در کنترل نقطة نور آبی  از گروه دوم غير جانبدارانه۲ خواس
با نمرة صفر تا ۱۰۰ مشخص کنند. نتايج نشان داد که اگرچه گروه دوم دچار درجة بااليی 
ــه گروه ديگر نيز وجود داشت؛ آن چنان که  ــده بود، اما اين پديده در هر س از توهم کنترل ش

ميانگين هيچ کدام کمتر از نمرة ۳۰ نبود (متيو، ۲۰۰۷). 
شايد بتوان گفت جوامعی که به مخاطب پنداری دچار می شوند، در انتظار کنترلی هستند 
ــت و بيشتر شکل توهم را دارد. از نمونه های توجه  برانگيز،  که عملًا چندان امکان پذير نيس
ــا ويدئو اتفاق افتاد. به اين ترتيب که اين  ــی بود که در دهة ۱۳۶۰، در مواجهه ب رويدادهاي
ــط نيروهای  ــاز، با اجرای انواع عمليات بازدارنده توس ــعة مصرف ويدئو آغ پديده با توس
ــت در کنترل و متعاقبًا به  ــال، به آگاهی از شکس ــرانجام پس از چند س انتظامی دنبال و س

تأسيس صدها مرکز اجارة ويدئو منتهی شد. 
ــای «توهم کنترل»  ــر از ميان نمونه ه ــته، اگ ــال گذش ــد که در يک صد س به نظر می رس
ــداری» در نگاه گروهی از  ــت، «مخاطب پن ــانه ها، ماجرای ويدئو بارزترين آنها بوده اس رس
ــانه های کالسيک (مطبوعات،  ــی از دولتمردان ايران ـ چه در مواجهه با رس عالمان و بخش
راديو و تلويزيون و...) و چه فناوری های جديد (ماهواره، اينترنت و...)ـ وسيع تر و عميق تر 
ــت که در شناخت ماهيت  ــت. پديده ای که يکی از داليل مهم آن ضعف عميقی اس بوده اس
و کارکرد رسانه ها در ميان آنان وجود دارد. نکته ای که آيت  اهللا محمدتقی مصباح يزدی نيز 
در يکی از سخنرانی های خود در سال ۱۳۷۶، خطاب به طالب و روحانيان حاضر در تاالر 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) به آن اشاره کرد و گفت: «وسايل ارتباطی كه 
ــاخه اش اينترنت است، بابی عظيم از دنيايی جديد را به روی  ــف شده و يك ش جديدًا کش
ــر را به كّلی متحّول كند... و متأسفانه، بسياری از ما  ــر گشوده و نزديك است زندگی بش بش
ــت  ــد به اينكه بهرة درس ــاده ای نيز دربارة اين تكنولوژی نداريم؛ چه رس هنوز اطالعات س

ببريم و در راه مقاصد اسالمی از آن استفاده كنيم».
ــت، بلکه پديده ای روانی  می دانيم که ادراک فقط پديده ای روانیـ  فيزيولوژيکی نيس

1 - Neutral 
2 - Explicit 
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ــی، ارزش های فردی و  ــا، پيش داوری ها، فکرهای قالب ــت. نگرش ه ـ اجتماعی نيز هس
اجتماعی، همه از عوامل تعيين کنندة ادراک اجتماعی است. گروه های اجتماعی مختلف 
ــته، هنجارها و  ــع، تجربيات گذش ــی که از چارچوب مرج ــتفاده از اطالعات ــز، با اس ني
ــيئی اجتماعی يا اشخاص مرتبط با خود و  ــت آورده اند، ش ارزش های گروه خود به دس
ــر، ادراک اجتماعی پيش از آنکه  ــاص را ادراک می کنند. به عبارت ديگ ــت خ در موقعي
ــی روانی ـ فيزيولوژيکی در برابر محرک های محيطی باشد، نوعی تعامل ادراکی  واکنش
ــی، ۱۳۷۱: ۲۲۴). تجربة تلخ روحانيان ايران از اوضاع  ــت (ايروان با محيط اجتماعی اس
ــی حاکم بر رسانه های مدرن دوران پهلوی و پيروزی رسانه های  اجتماعی و نظام ارزش
ــده بر روی نوارهای  ــانه  ای همچون منبر و متعاقبًا، سخنرانی های تکثير ش ــنتی ـ رس س
کاستـ  بر رسانه های مدرن دوران انقالب، سبب شد که مخاطب پنداری در ايران، عمق 
ــعه بيابد؛ پديده ای که بيشتر  ــعت بيشتری نسبت به ساير کشورهای در حال توس و وس
ــای تاريخیـ  اجتماعی نيز برای  ــی بود تا معرفتی. ضمن آنکه زمينه ه ــیـ  اجتماع روان

چنين ادراکی مهيا بود. 
از نمونه های مربوط به زمينه های تاريخیـ  اجتماعی می توان به روايتی از تاورنيه دربارة 
ــيوة مواجهة حکومت با تجمع در قهوه خانه های آن  ــاره کرد که دربارة ش عصر صفويه اش
ــيس نخستين قهوه خانه ها در استانبول دوران حکومت  ــت. می دانيم که پس از تأس عصر اس
ــد. به  ــيس ش ــط حکومت صفويه تأس ــتين قهوه خانه ها در ايران در اواس ــا، نخس عثمانی ه
ــهرهای ايران، به ويژه در قزوين و اصفهان،  ــتر ش ــاه عباس، در بيش طوری که در دوران ش
ــان  ــای متعددی داير بود و مردان در اوقات فراغت به آنجا می رفتند. دکتر احس قهوه خانه ه
ــه به مراکز مهم  ــر مرکزيتی که يافتند، رفته رفت ــد: «اين قهوه خانه ها از نظ ــراقی می نويس اش
اجتماعات مبدل گرديدند. در آنجا، هر کس از دری سخن می گفت و گاه دامنة آن به انتقاد 
ــاه عباس دريافت که ادامة اين وضع ممکن است  ــيد. وقتی ش از روش حکومت نيز می کش
کار را به فتنه انگيزی بکشاند، محدوديت هايی برای وقت گذرانی مردم در قهوه خانه ها قائل 
ــد: «... حکم کرد هر روز  ــت تاورنيه سياح فرانسوی می نويس ــد. به طوری که ژان باتيس ش
صبح، قبل از آنکه کسی داخل قهوه خانه بشود، يک مال بنشيند و واردين را به گفتن مسائل 
ــرعی و تاريخ و شعر مشغول نمايد. مال پس از اينکه دو ساعتی مردم را مشغول می کرد،  ش
ــد دنبال کار رفت،  ــت و باي ــت و به حاضرين می گفت حاال ديگر وقت کار اس برمی خاس
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بفرماييد تشريف ببريد و مردم فورًا اطاعت کرده و بيرون می رفتند.....» (اشراقی، ۳/ ۱۳۵۳: 
۳۳). در واقع، هنگامی که سلطان صفوی می خواست گفتگوهای دوسوية درون قهوه خانه ها 

را به ارتباطی يک سويه و مخاطب محور تبديل کند، از روحانيان سوء استفاده کرد. 
ــه گونه ای ديگر بود. زيگريد هونکه،  ــيوة ارتباطی روحانيان ب پيش از دوران صفويه، ش
ــاجد قرون اوليه می نويسد: «دانشمندان  ــی در مس مورخ آلمانی، دربارة فعاليت های آموزش
اسالمی در مساجد، به ستون ها تکيه داده و شاگردان گرداگرد آنان اجتماع می کردند. استماع 
ــورها برای همگان آزاد بود. هرکس می توانست شرکت کند، زن و مرد و  درس اين پروفس
ــتاد را قطع کند و يا اعتراض کند. اين برای  ــت با پرسش خود حرف اس هر کس می توانس
مدرس، جبری سودمند بود تا هر چه اساسی تر، موضوع درسش را آماده کند.... اگرچه هر 
ــالتی دارد، می توانست بر اين مبنا به عنوان مدرس ظهور کند،  ــاس می کرد رس کس که احس
ــد که افراد نارس و نيمچه عالم در کنار ستون های  ولی انتقادهای حضار پرتوقع مانع می ش

مساجد يکه تاز ميدان بالغت شوند» (هونکه، ۱۳۶۱: ۲۹۴). 
ــياری از توليدات راديو ـ تلويزيونی پيش  ــالمی و حذف بس پس از پيروزی انقالب اس
ــالمی و فقدان امکان جايگزينی  ــيمای جمهوری اس از انقالب از آنتن های پخش صدا و س
ــريع آنها، اين خطا رخ داد که راديو به تقليد منبر پرداخت و از تلويزيون همچون راديو  س
ــد و عملًا، ماهيت راديو و تلويزيون از آنها گرفته شد (محسنيان راد، ۱۳۶۹:  بهره برداری ش
۳۱۶). اين گونه بود که در سال ۱۹۸۵ ميالدی، تلويزيون ايران از نظر سهم برنامه های دينی 
ــت؛ ردة بعدی با  ــت جهان قرار گرف ــخنرانی های مذهبی بود ـ در ردة نخس ــه اکثرًا س ـ ک
ــو، سهم برنامه های سرگرم کنندة تلويزيون  ــور الجزاير بود. از آن س فاصله ای زياد از آن کش
ــنيان راد، ۱۳۶۸: ۱۸۱ـ  ۱۶۵)  ــورهای جهان قرار گرفت (محس ايران در پايين ترين ردة کش
ــد، به زودی ايران در جايگاه پرمصرف ترين کشور نوارهای  ــتر گفته ش و همان طور که پيش

ويدئويی قرار گرفت (محسنيان راد، ۱۳۸۴).
ــی کاملًا پيش بينی کرده بودند. مثلًا  ــان بوم آنچه را که در ايران اتفاق افتاد، ارتباط شناس
ــه عکس العمل هايی  ــت دادن آزادی انتخاب، ب ــل»۱ می گويد که از دس ــة عکس العم «نظري
ــت که  ــان داده اس ــگاهی نش ــود. پژوهش هاي آزمايش همچون «برانگيختگی» منتهی می ش
ــتری برای آزمودنی ها داشته است. به عبارت  ــده، جذابيت بيش آهنگ ها و کتاب های منع ش
1 - Reactance Theory 
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ــور کردن هر پيام باعث می شود که مخاطبان نگرش خود را در جهت موضعی  ديگر، سانس
ــود که آنان گرايش بيشتری به  ــبب می ش ــت و س تغيير دهند که آن پيام از آن دفاع کرده اس
دريافت آن پيام داشته باشند (کريمی، ۱۳۸۰: ۱۰۶). به همين دليل است که محدوديت های 
ــود که مردم تمايل بيشتری نسبت به  ــط حکومت ها ممکن است باعث ش ــده توس ايجاد ش

موضوع محدوديت ها پيدا کنند (کريمی، ۱۳۸۰: ۱۰۷). 

مصرف کننده و ارتباط گير
ــتاوردهای علمی  ــر باور به گلولة جادويی، به تدريج، انبوهی از دس ــس از عص  در دوران پ
ــت. براي نمونه در  ــت آمده اس ــانه ها  به دس جالب توجه دربارة فراگرد ارتباطات در رس
«نظرية مصرف و رضامندی»۱، که بنيان آن پس از ارائة الگوی ارتباطی سال ۱۹۷۹ ويندا هال 
شکل گرفت، به جای «گيرنده» از اصطالح «مصرف کننده»فرصم ةيرظن» رد .دش هدافتسا ۲ 
ــانه ها ديده می شوند، نه  ۳نابطاخم ،«یدنماضر و همچون مصرف کنندگان فعال محتوای رس

عمل کنندگان منفعل مقابل رسانه ها؛ و در واقع، به «مصرف کنندگان» رسانه ها، بيش از «پيام» 
رسانه ها توجه می شود. مصرف کنندگان، پيام را برای مصرف به کار می برند و مصرف آنان 
بخشی از متغير هر مقطع زمانی در فراگرد ارتباط و تأثيرات آن است. بر اساس اين نظريه، 
مصرف کننده موجودی است فعال و هدف گرا۴ که به طور جدی مسئوليت گزينش رسانه ای 
ــانه ها  ــی که مبنای آن را نيازهای [ارتباطی] او ايجاد می کند. در اين نظريه، رس دارد؛ گزينش
ــتند (ليتل جان، ۲۰۰۵: ۲۸۶). پژوهش های  ــتيابی به اين نيازها هس فقط يکی از راه های دس
ــگر مقابل رسانه ها، اگرچه موجودی  ــان داده که موجود فعال، هدف گرا و گزينش ديگر نش
ــتقل است، خرده ای مجزا نيست، بلکه عضوی از اعضای گروهی است که با يکديگر و  مس
ــتند (ساليوان، ۱۹۹۴: ۲۰). مخاطبان بيشتر در اطراف پيامی  با گروه های ديگر در تعامل هس
ــتنده ای خاص [يعنی مخاطب صدا و سيما وجود خارجی  ــاخته می شوند تا فرس خاص س
ندارد، بلکه مصرف کنندة برنامة تلويزيونی خاصی وجود دارد که اتفاقًا، از سيمای جمهوری 
ــتنده از نظر جايگاه و توانايی، فقط يکی از  ــالمی پخش می شود]. به عبارت ديگر، فرس اس

1 - uses and gratification 
2 - user 
3 - members of audiences 
4 - goal directed 
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۸۹
آسيب شناسي 

مخاطب پنداري...

ــرار دارد [چه می گويد،  ــاخت مخاطب۱ و در درجه ای پايين تر از پيام ق ــل مؤثر در س عوام
مهم تر است از چه کسی می گويد] (بک، ۲۰۰۲: ۹۷). 

ــت؛ واژه ای که  ــی از آخرين واژه های جايگزين مخاطب، اصطالح «ارتباط گير»۲ اس يک
ــتنده به مخاطب می دهد. ارتباط شناسان دربارة واژة جديد  ــان ارتباط گر يا فرس وزنی همس
ــر می گويند هنگامی که واژة ارتباط گير را به کار می بريم، به اوضاعی توجه داريم  ارتباط گي
ــال / دريافت۵  ــه ۴ارتباط گير، اطالعات ارس ــی آن، از طريق يک خط ارتباطی ۳از/ ب ــه ط ک

می شود.۶

ــت که تصميمات او تابع مشخصه های فردی  ارتباط گير موجودی فعال، اما اجتماعی اس
ــی از قضاوت ارتباط گير دربارة محتوای  ــت. مثلًا ثابت شده است که بخش و اجتماعی اوس
ــه عبارتی ديگر،  ــاس کدام گروه و ب ــد که فرد بر اس ــت تابع اين باش ــانه ها ممکن اس رس
ــت  ــت، قضاوت می کند. لنگرگاه واژه ای اس ــته اس بر مبنای کدام «لنگرگاه»، که به آن وابس
ــت كه افراد دربارة  ــيوه ای متمرکز اس مربوط به «نظرية قضاوت اجتماعی»۷. اين نظريه بر ش
ــاس لنگر ها يا  ــان می دهد که افراد مطلوبيت هر پيام را براس چيزی قضاوت می كنند و نش
ــتن پيچيدة خود ارزيابی می كنند. اين قضاوت به مثابة قضاوت  تکيه گاه های ۸درونی خويش
ــتن ترازو قضاوت کند. اگر  ــنگينی پنج وزنه، بدون داش ــت که بخواهد دربارة س فردی اس
ــبت  ــاس نس ــت، چهار وزنة ديگر را بر اس او بداند که يکی از آن پنج وزنه ۱۰ کيلويی اس
ــبت به آن وزنة لنگر يا تکيه گاه ۱۰  ــنجيد که در اثر برداشتن آنها نس ــنگينی ای خواهد س س
کيلويی احساس می کند. از آزمايش های آتی که تأييدکنندة اين نظريه است، آزمايش ادراک 
ــه ظرف آب گرم، آب سرد و آب ولرم  ــت. اگر از آزمايش شونده ای، که س ــرما و گرماس س
مقابل اوست، خواسته شود که ابتدا دست راست را در ظرف آب گرم و دست چپ را در 
ــپس هر دو دست را داخل ظرف ولرم قرار  ــرد فرو برد و مدتی آن را نگاه دارد و س آب س

1 - building of audiences 
2 - communicatee 
3 - communication line 
4 - to/from 
5 - transmits/ receives 
6 - www.Patentstorm 
7 - Social Judgment Theory 
8 - anchor 
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شماره ٣
پاييز ١٣٨٧

۹۰

ــتان او احساس گرما و سرمايی متفاوت خواهد داشت که ناشی از آن  دهد، هر کدام از دس
است که قضاوتشان بر اساس کدام لنگر يا تکيه گاه است (ليتل جان، ۲۰۰۵: ۷۰).

پژوهش های نوينی که  در حوزة مخاطب انجام شده حاکی از آن است که  "لنگرگاه"  هر 
ــت. هاينسيو۱ و همکارانش  ارتباط گير بر ارزيابی و قضاوت او دربارة محتوای پيام موثر اس
ــان دادند  ــاالنة انجمن آمريکايی افکار عمومی ارائه دادند، نش در مقاله ای، که در اجالس س
ــت موجود در داخل خبر، امری ذهنی  که حضور تحريف در خبر، که به ظاهر پديده ای اس
ــوگيرانة او  ــارة اعتبار خبر و نوع ادراکات س ــا قضاوت ارتباط گير درب ــبی و مرتبط ب و نس
دربارة رسانة حامل آن تحريف است. آنها ضمن نقد عملکرد رايج محققان در اندازه گيری 
ــيدن اين سؤال از  ــنهاد را مطرح کردند که به جای پرس ــوگيری در خبر، اين پيش ادراک س
پاسخ دهندگان که آيا فالن مقاله بی طرفانه نوشته شده است يا سوگيرانه، بايد از آنها پرسيد 

که آيا بر اساس نقطه نظر شخصی آنها، خبر حاوی تحريف هست يا خير؟
آنان در آن کنفرانس، ضمن آنکه آنکه آنکه مسئلة ديرينة تفاوت واژه ها در ذهن ها (تفاوت 
ــوگيری۲ و تحريف۳ يا   ــه واژه های متفاوت اما هم مفهومی مانند س ــی) را مطرح کردند ب معن
اعتماد۴ و اعتبار۵  اشاره کرده و نشان دادند که چگونه بدون هيچ گونه تمايز مفهومی روشنی 
ــت، اما عملًا در  ــتر با ارتباط گير مرتبط اس به کار می رود. ضمن آنکه اين مقوله ها اگر چه بيش
ــانه»۶  ــوگيری در رس ادراک مخاطب جای دارد. به همين دليل به صورت اصطالح «ادراک س
ــتر با ارتباط گير مرتبط است که در اصطالح «ادراک  ــد. ضمن آنکه اين مقوله ها بيش مطرح ش
سوگيری در رسانه»۷ جای گرفته است. ادراک سوگيری در رسانه به دو جزء تقسيم می شود: 
ــته به ارتباط گير به صورت «لنگرگاه مقايسه»۹ است و  «قضاوت اعتبار خبری»۸ که کاملًا وابس
«ادراک ناهمخوانی خبری»۱۰. حال اگر ادراک ناهمخوانی خبری را نيز به دو شاخة ناهمخوانی 

1 - Hynseo 
2 - Bias 
3 - Slant 
4 - Trust 
5 - Credibility 
6 - Media Bias Perception 
7 - Media Bias Perception 
8 - News Credibility Judgment 
9 - Comparison Anchor 
10 - News Discrepancy Perception 
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آسيب شناسي 

مخاطب پنداري...

ــيم کنيم، خواهيم ديد که  از نظر بی طرفی و ناهمخوانی از نظر نگاه خاص هر ارتباط گير تقس
هر دو شاخه با پيشينه و سابقة موضوع خبر در ذهن هر فرد مرتبط است؛ پيشينه هايی همچون 

وابستگی فرد به ايدئولوژی سياسی و قدرت آن در او (هايونسو، ۲۰۰۵).
ــاس ويژگی های فردی خود، حتی ممکن  ــت که بر اس ارتباط گير موجودی هدف گراس
ــيرها، مفاهيم پيام های دريافتی را در ذهن خود دگرگون کند.  ــت با برخی تأويل و تفس اس
ــناختی»۱ به خوبی تبيين می کند. پژوهش ها نشان داده  چنين پديده ای را «نظرية ناموزونی ش
است که هرگاه ارتباط گير در معرض عناصر شناختی ای قرار گيرد که در آن، انتظار پشتيبانی 
ــت برای اجتناب از ناموزونی  ــين او ديده نشود، ممکن اس ــناختی ديگر و پيش از عناصر ش
شناخت، به روش هايی همچون واپيچی۲ يا بدتفسيری اطالعات پناه ببرد تا از اين طريق به 

ناموزونی دچار نشود (ليتل جان، ۲۰۰۵: ۷۷). 
يا «نظرية اطالعاتـ  يکپارچگی»۳ نشان داده است که چگونه پيام گيران، از اطالعاتی که 
خود جمع آوری۴ کرده اند، همچون وسيله ای برای شكل دادن به نگرش ها و پيش داوری های 
ــتفاده  ــبت به موضوع يا پديده ای اس ــير مثبت يا منفی خويش نس خود و برای عمل در مس
ــوند  ــازمان دهی اطالعات، اگر با اطالعاتی مواجه ش می کنند. آنها از مرحلة جمع آوری تا س
ــس مثبت۵ به آن می زنند  ــب واالن ــت، برچس که تأييدکننده و حمايت کنندة باورهای آنهاس
ــود. آنها  ــد، به اطالعات با ظرفيت واالنس منفی تبديل می ش و اگر فاقد چنين حمايتی باش
ــت. اين  ــتفاده می کنند که يکی از آنها وزن اطالعات۶ اس در اين عمليات از معيارهايی اس
ــتند که بر اساس اينکه چقدر اطالعات را واقعی يا غيرواقعی  ــت و افراد هس وزن ثابت نيس
ــتر باشد، تأثيرش بر  ــده بيش می دانند، برای آن وزن تعيين می کنند. هر چقدر وزن تعيين ش

عقايد وزن دهنده بيشتر خواهد شد (ليتل جان، ۲۰۰۵: ۷۴).

پيامدهای مخاطب پنداری 
ترکيب مخاطب پنداری مسئوالن، در کنار تحوالت چشمگيری که در حوزه شبکه اجتماعی 

1 - Cognition Dissonance 
2 - Distorting 
3 - Information – Integration Theory 
4 - Accumulate 
5 - Positive Valance 
6 - Information Wight 
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۹۲

ــت. تا زمانی که ارتباطات غير ميان  ــته، پيچيدگی موضوع را افزايش داده اس به وقوع پيوس
ــبکه اجتماعی۱» مهم ترين رقيب صاحبان ميز  فردی در ايران در انحصار ميز خطابه بود، «ش
ــبکه اجتماعی، ترکيبی از ارتباطات درون گروه های اجتماعی  ــد. ش خطابه محسوب می ش

(بزرگ تا کوچک) همراه با اتصال ارتباطات مذکور به يکديگر است. 
به نظر می رسد که ويژگی های شبکه اجتماعی در دوران پيش از انقالب صنعتی با پس از آن 
متفاوت بوده است. در آن دوران، ۱) عملًا تعداد زيادی «پاره شبکه۲» وجود داشت، نه شبکه هايی 
مشابه شبکه های پس از اختراع تلگراف سيمی، بی سيم و تلفن، ۲) به دليل دشواری های جابجايی 
افراد که ناشی از نبودن  وسايل نقليه تندرو و جاده های مناسب بود، برد شبکه اجتماعی کوتاه و 

جابجايی پيام در آن بسيار کند بود و ۳) ابعاد و ساختار پاره شبکه ها ناهمگون بود.
  

تجمع پاره شبکه های اجتماعی پيش از انقالب صنعتی

ــبکه اجتماعی، گاهی حسب اهميت موضوع، پيام های آن ها  البته در رقابت ميز خطابه با ش
ضمن عبور از دروازه بانی های ارتباطات ميان فردی، برد بلند می يافت و  وارد پاره شبکه های بزرگ و 
به ندرت شبکه اجتماعی حاصل جمع پاره شبکه ها می شد. مانند فتواي آيت اهللا ميرزا ابراهيم مجتهد، 
معروف به ميرزاي شيرازي در مشابه دانستن  استعمال تنباکو با محاربه با امام زمان و تأييد بعدی اين 
فتوا از سوی آيت اهللا ميرزا محمد حسن آشتياني در تهران و حاج ميرزا حسن مجتهد شيرازي در 
سامره در چهل و دومين سال سلطنت ناصرالدين شاه قاجار که ظرف مدتی کوتاه به اکثر پاره شبکه ها 

رسيد (محسنيان راد، ۱۳۸۴: ۱۰۰۱)

1 -  - Social Network
2 - - Sub Network 
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رابطه موردی و مقطعی کرسی خطابه با  تجمع پاره شبکه

اختراع تلگراف در سال ۱۸۴۴ و سه دهه بعد، اختراع تلفن و توسعه سريع آن در غرب، 
ــاختار و کارکرد شبکه اجتماعی در جوامع غربی به تدريج دچار تغييرات  ــبب شد که  س س
ــرعت حرکت پيام در شبکه به نحو چشمگيری  ــود. اين تحوالت سبب شد که برد و س ش

افزايش يابد و شبکه نيز ساختاری منظم و پرپهنه يابد. 

شبکه اجتماعی جوامع غربی پس از انقالب صنعتی

ــال پس از اروپا و  اما اين دگرگوني ها در ايران به گونه ای ديگر اتفاق افتاد. مثلًا ما ۲۴۰ س
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شماره ٣
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۹۴

سال ۱۸۳۷ صاحب روزنامه شديم. تا چند دهه پس از آن نيز شمارگان مجموع روزنامه های 
ــع، روزنامه الپرس در پاريس در  ــخه بود. در حاليکه همان موق ــران  حدود يک هزار نس اي
ــال پس از تأسيس نخستين فرستنده راديو در ايران،  ــخه منتشر می شد. تا ده س ۷۵ هزار نس
برای داشتن گيرنده بايد از کالنتری ها جواز دريافت می شد و صدای آن در بسياری از نقاط 
کشور دريافت نمی شد. (محسنيان راد، ۱۳۸۴: ۹۱۱و ۱۰۰۱) شاهد اين مدعا، مطلبی است از 
ــان می دهد در يکی از روستاهای نهاوند،  ــال ۱۳۲۵ که نش مجله خواندنی ها -  مربوط به س
ــته که چهار سال پيش رضا شاه از سلطنت  ــتايی هنوز نمی دانس يکی از رهبران عقايد روس
خلع شده و تصور می کرده که هنوز رضاخان پادشاه کشور است. (خواندنيها، ۴/۱/ ۱۳۲۵: 
ــواد،  ــانه ها، محصول توزيع نامتوازن به نفع اقليت باس ــی به رس ۲۲) به اين ترتيب دسترس
ــو و به زيان اکثريت بی سواد يا عوام، اکثريت کم  ــين از يکس ــهر نش اقليت مرفه و اقليت ش
درآمد و اکثريت روستايی از يکسو بوده است. به همين ترتيب توزيع ابزارهای تسريع کننده 
ــراف و تلفن نيز کم و بيش وضعيت نامتوازينی  ــبکه اجتماعی از قبيل تلگ انتقال پيام در ش

مشابه رسانه ها داشته است. 

پاره شبکه های اجتماعی منفصل و متصل و منظم عصر رسانه ها در ايران

ــانه ها، نه مشابه غرب بوده و نه مشابه  ــبکه اجتماعی در ايران عصر رس به اين ترتيب ش
ــداد زيادی پاره  ــته مرکب از تع ــاختار چندگونه ای داش ــانه ها، بلکه س ــش از رس دوران پي
ــبکه منظم – به ويژه در پايتخت  همراه با ميز خطابه.  ــبکه های منفصل و گاه متصل + ش ش
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آسيب شناسي 

مخاطب پنداري...

ــکل گيری توهم پنداری در مورد رسانه ها در  ــد که چنين ساختاری، نيز در ش به نظر می رس
ــته موثر باشد. اين موضوع در شرايطی است که گفته می شود در کشورهای  ايران می توانس
ــبکه اجتماعی (ارتباطات ميان فردی با خانواده، همسايگان، اقوام،  ــعه هنوز ش در حال توس
ــانه ها، منبع تأمين ۳۵ نياز ارتباطی/ روانی است که انتظار می رود  ــتان و..) بيش از رس دوس

رسانه ها نيز بتوانند تأمين کنند (رايت، ۱۹۷۵: ۱۰۸)
ــت. به عبارت ديگر، سهم جوانان  ــورهای جوان جهان اس می دانيم که ايران يکی از کش
ــمگير است. مجموع  ــهمی چش ــانه ها س به عنوان ارتباط گير ان يا مصرف کنندگان بالقوة رس
مطالعات سال های اخير در ايران حاکی از دو نتيجة کلی و توجه برانگيز دربارة ارتباط گيران 
ــانه ای است: ۱. کاهش مصرف توليدات راديوتلويزيونی بومی، به دليل نارضايتی  جوان رس

از محتوای آنها؛ ۲. روی آوری به مصرف رسانه های بيگانه. 
ــی در تأمين نياز ارتباط گيران به ندرت در  ــانة مل گزارش هاي مربوط به موفق نبودن رس
ــواهدی در ميان آنها يافت. براي  ــود، اما می توان ش ــي دولتی ديده می ش آثار مراکز پژوهش
ــيما در سال ۱۳۸۴، گزارش داد که ۳۷ درصد جوانان گفته  نمونه، مرکز تحقيقات صدا و س
ــته و سليقة آنها نيست (روستاييان، ۱۳۸۰: ۳۵ ـ  بودند که برنامه های تلويزيون مطابق خواس
۳۸). چنين نتايجی در ميان پژوهش هاي دانشگاهيان و رساله های دانشجويی بيشتر مشاهده 
می شود. مثلًا دکتر محمود شهابی، عضو هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی، در پژوهشي 
که در تهران بر روی ۴۵۰ دانش آموز دبيرستانی انجام داد، به اين نتيجه رسيد که روی آوری 
ــت: ۱. نارضايتی از برنامه های سيمای  ــی از داليل زير اس به ويدئو در ايران، به ترتيب، ناش
ــتجوی پيام هايی متفاوت؛ و ۳. اشتياق به مقايسة فرهنگی  ــالمی ايران؛ ۲. جس جمهوری اس

زمان و مکان (شهابی، ۱۳۸۲: ۹۳).
ــال ۱۳۷۶ خود در منطقة مرزی شادگان در خوزستان،  ــين پور در مطالعة س حجت حس
ــی را اجرا کرد که پاسخ دهندگان  ــر دبيرستانی، پيمايش بر روی ۳۳۰ دانش آموز دختر و پس
ــخ می دادند، ولی مشخص شد که ۸۲  ــش ها پاس ــی به پرس آن اگرچه همگی به زبان فارس
ــادگانی ها  ــگر دريافته بود که ش درصد آنان در منزل به زبان عربی صحبت می کنند. پژوهش
ــه تلويزيون ايران،  ــار کانال مربوط ب ــی خاص، به جز چه ــدون نياز به آنتن ــتند ب می توانس
برنامه های تلويزيونی کشورهای همسايه را نيز به شرح زير با کيفيت تصويری باال دريافت 
ــياب عراق، کانال های اول و  کنند: کانال های اول و دوم کويت، کانال اول عراق، کانال الش
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ــتان، کانال دوم بحرين و کانال دوم قطر. عالوه بر اين، کانال های ۳ و ۴ کويت،  دوم عربس
ــی انگليس ـ رله شده توسط فرستنده های عربی ـ کانال اول بحرين، کانال اول قطر  ام بی س
ــين پور، ۱۳۷۸:  ــال اول امارات را با کيفيتی نه چندان مطلوب دريافت می کردند (حس و کان
۱۲۷ ـ ۱۲۱). اين پژوهش نشان داد که به دليل کمبود امکانات متنوع گذران اوقات فراغت 
ــتة مقابل گيرنده های  ــادگان، حضور در فضای دربس ــرجی و نامطلوب ش و هوای اکثرًا ش
ــل، آنها به طور  ــت و به همين دلي ــادگانی بوده اس ــون، مهم ترين گزينش جوانان ش تلويزي
ــا می کردند که ۵۴ درصد  ــاعت (۳۶۰ دقيقه) تلويزيون تماش ميانگين، هر روز حدود پنج س
آن، تماشای تلويزيون های برون مرزی بود. ضمن آنکه ۶۴ درصد از ساعاتی که به تماشای 
تلويزيون های داخلی مشغول بودند، توجه آنان به کانال ۳ تلويزيون ايران بود. نارضايتی از 
ــهمی معادل ۵۸ درصد، دليل اول روی آوری به تلويزيون های  محتوای تلويزيون ايران با س
ــايه و دستيابی به برنامه های عربی (هم زبان با شادگانی ها) با ۳۹ درصد در رتبة بعدی  همس

قرار داشت (حسين پور، ۱۳۷۸: ۱۷۳).
ــاگران تلويزيون های  ــی ارشد خود دربارة تماش ــالة کارشناس مجتبی جهانگردی در رس
ــش نامه و انجام ۳۲ مصاحبة عمقی اجرا  ــواره ای در ايران، که از طريق توزيع ۴۰۰ پرس ماه
شد، نشان داد که موزيک و شوی تلويزيونی رديف اول انتخاب های نمونة بررسی شده در 
ــتفاده از فرستنده های ماهواره ای بوده است (جهانگردی، ۱۳۸۶: ۳۴۸). سه انگيزة اصلی  اس
روی آوری به تلويزيون های ماهواره ای به ترتيب، نارضايتی از برنامه  های سيمای جمهوری 
ــة فرهنگی بوده است. در  ــی به منبع کسب خبر و اشتياق به مقايس ــالمی ايران، دسترس اس
ــتری از انگيزة اول به دست آمد و مشخص شد  ــش های بعدی پژوهش، جزئيات بيش پرس
ــه جذاب نبودن برنامه های تلويزيون داخلی، منطبق نبودن برنامه ها با روحيه و اقتضائات  ک
سنی جوانان، تکراری بودن مضامين، واقعی نبودن صحنه ها، غمگين بودن محتوا، بی تنوعی 
ــدن محتوا از نقدهای اصلی جوانان پاسخ دهنده به  ــرانجام، احساس سانسور ش محتوا و س

تلويزيون داخلی بوده است (جهانگردی، ۱۳۸۶: ۳۵۱). 
ــاره  دربارة ادعای غيرواقعی بودن صحنه ها در تلويزيون ايران، می توان به اين نمونه اش
ــان و دختران در کنار محارم خود با حجاب  ــريال  های توليدی ايران، زن کرد که در تمام س
ــتند، درحالی که می  دانيم در زندگی واقعی، اين گونه نيست. اما دربارة غمگين  ــالمی هس اس
ــتفادة  ــت و آن اس بودن تلويزيون در ايران، می توان آن را با موضوع ديگری نيز مرتبط دانس
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ــيدي و هجری قمری است. پديده ای که نه تنها دفعات  همزمان از دو تقويم هجری خورش
ــبت به تمام تلويزيون های جهان بيشتر می کند،  ــدن برنامه های تلويزيون را نس غمگينانه ش
ــی واقعی متمايز می گرداند. الگوی زير که  ــای محتوای تلويزيون را نيز از فضای زندگ فض
ــال ۱۳۸۵ تنظيم شده است، به خوبی نشان می دهد که  ــاس روزهای جشن و عزای س بر اس
بينندة تلويزيون در يک روز با رفتارهای شادمانة مجريان تلويزيونی و روز بعد، با رفتارهای 
ــت که گاهی نيز اين رفتارها فضايی تصنعی  ــادمانه مواجه می شده اس غمگينانه و متعاقبًا ش
ــت که دنيای تلويزيون ايران با دنيای واقعی  ــتر ايجاد می کرده اس را ايجاد و اين باور را بيش

متفاوت است. 

-15

-10

-5

0

5

10

15

Series1

ــادمانة مجريان تلويزيونی، تحت تأثير توالی روزهای  الگوی فواصل نقش های غمگينانه/ش
جشن و سوگواری در سال ۱۳۸۵

دهکدة جهانی و رقابت رسانه ای در ايران
ــغولی رقابتی تلويزيون  ــالمی، تنها دل مش ــت پس از پيروزی انقالب اس تا پايان دهة نخس
ــتار۱  ــبکة ماهواره ای اس ــال ۱۹۹۰، هنگامی که ش ايران، ويدئو و نوارهای آن بود. اما از س

1 - STAR 
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ــيا مستقر و دريافت برنامه های تلويزيونی بيگانه به کمک بشقاب های روی پشت  برفراز آس
ــيا و ايران نيز کشيده شد، رقيب جديدی پيدا شد که پيام آور آغاز عصر دهکدة  بام ها به آس
جهانی بود. آن چنان که يکی از هفته نامه های ايران در تيتری پرسيد: «ويدئو آزاد، ماهواره در 
ــال پيش از آن تاريخ، انديشمند  ــت، حاال چه بايد كرد؟» (اميد، ۱۳۷۱). حدود ۳۵ س راه اس
ــرده بود، اما  ــال بعد پيش بينی ک ــانـ  چنين روزگاری را برای ۵۰ س ــک لوه ــیـ  م کاناداي
ــال ۱۹۶۴، هربرت مارشال  ــيدن آن را ۱۵ سال جلو انداخت. در س ــد فناوری، فرا رس رش
ــال ديگر عصر الکترونيک فراگير و  ــت: «پنجاه س ــناس كانادايی، نوش مک لوهان، ارتباط ش
ــد.... آنگاه فناوری  های جديد الکتريکی و الکترونيکی  آگاهی های مربوط به آن، فرا می  رس
به وجود خواهد آمد که نه تنها چشمان ما را امتداد می  بخشد، بلکه نظام مرکزی اعصابمان 
ــعه می دهد. آنگاه، فناوری های مذکور همچون پوششی، تمام اهالی کرة زمين را  را هم توس
ــت خواهد داد و  ــرد و حتی زمان مکانيکی نيز به تدريج، موقعيت خود را از دس دربرمی گي
چه بسا، نوع ديگری از زمان  بندی جايگزين آن شود [ ! ].... آن گاه جابجايی اطالعات باعث 
ــری، آگاهی های يکسان و واحدی  ــد تا در تمامی کرة زمين و خانوادة بزرگ بش خواهد ش
به وجود آيد.... در عصر اطالعات و ارتباطات، رسانه های الکتريکی و الکترونيکی خواهند 
ــان ها به وسيلة  ــت به صورت آنی و مداوم زمينه ای جهانی پديد آورند که تمامی انس توانس
ــند. بدين ترتيب است که دنيای عمکردهای  ــرکت داشته باش عملکردهای تقابلی در آن ش
ــود که قبلًا جزء نظام های  ــکل می گيرد و از همان ويژگی برخوردار می ش متقابل جمعی ش

عصبی فردی محسوب می شد» (مک لوهان، ۱۳۷۷: ۷۲، ۱۶۹، ۲۸۹ و ۱۷۵). 
ــد  ــانه  های جديد باعث پديدة جهش اطالعات خواهد ش مک لوهان معتقد بود که رس
ــت، از چهارگوشة جهان و با سرعت  ــان ها نياز خواهند داش و می افزود: «اطالعاتی که انس
فراوان در اختيارشان قرار خواهد گرفت. [به اين ترتيب] جهان بزرگ، روزبه روز، کوچک تر 
می شود و انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند، گويی در يک قبيلة جهانی و يا يک دهکدة 
بزرگ زندگی خواهند کرد و اين چنين وضعيتی محصول توسعة امکانات الکترونيک خواهد 
بود» (رشيد پور، ۱۳۵۴: ۴۳ ـ ۴۱). مک لوهان طی ۱۵ سال بعد و تا پايان حياتش گاه گاهی 
ــاره می کرد و حتی گاهی همان زمان را آغاز زندگی در دهکدة جهانی  به دهکدة جهانی اش
می ناميد، آن چنان  که گفت: «اکنون ديگر کرة زمين به وسيلة رسانه های جديد آن قدر کوچک 
ــت» (مک لوهان، ۱۳۷۷: ۱۷۲). مک لوهان در  ــده است که ابعاد يک دهکده را يافته اس ش
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مقايسة دهکدة فرضی خود با دهکدة جهانی می گفت: «همان گونه که در يک دهکدة سنتی، 
ــانه های  ــتر حالت بين فردی دارد، در دهکدة جهانی نيز با وجود رس ــان ها بيش روابط انس
ــت رابطه ای بين فردی خواهد يافت و در حد  ــان ها در همه جا، حال جديد، روابط بين انس

روابط افراد يک دهکدة کوچک عمل خواهد کرد» (مک لوهان، ۱۳۷۷: ۲۹۸).
ــتايش از پيشگويی های مک لوهان، چگونگي  ــال ۲۰۰۲، ضمن س فلورين پيه ته آ۱ در س
ــدن مک  ــتيابی او به آينده نگری های مذکور را اين گونه مطرح کرد که علت نزديک ش دس
لوهان به تفکر دربارة دهکدة جهانی، نحوة بازتاب وقايع جنگ ويتنام در کانادا بوده است. 
او می ديده است که اگرچه کانادايی  ها اصلًا در جنگ شرکت ندارند، اما گزارش های جنگی 
شبکه های تلويزيونی آمريکا را دنبال و همانند آمريکايی ها ابراز احساسات می کنند (پيه ته آ، 
ــال زودتر از پيش بينی مك لوهان به وقوع پيوست.  ۲۰۰۲). دهكدة جهانی حدود پانزده س
شايد بتوان تولد نمادين آن را در اواخر دهة ۱۹۹۰ دانست. سال ۱۹۹۰ سالی بود كه پخش 
مستقيم برنامه  های ماهواره  ای تلويزيون  DBSو تلويزيون ماهواره ای منطقة آسيا۲ آغاز شد؛ 
شبكه ای كه با مخفف آن به زبان انگليسی، به نام شبكة ستاره (STAR) مشهور شد. تا پيش 
ــيا، فقط كره ای ها بودند كه از سال  ــال، از ميان ساكنان قارة وسيع و پرجمعيت آس از آن س
ــبكة NHK ژاپن را دريافت كنند  ــقابی، توانسته بودند ش ــتفاده از آنتن های بش ۱۹۸۶، با اس

(سون کيم، ۱۹۹۰). 

مخاطب پنداران و سردرگمی در دهکدة جهانی
ــه مطبوعات در كنار  ــته بود ك ــتار بر فضای ايران نگذش ــد ماهی از حضور ماهوارة اس چن
سكوت راديو و تلويزيون، نخستين خبرها را دربارة آن منتشر كردند. روزنامة «جهان اسالم» 
به طور ضمنی نوشت كه ۵ كانال ۲۴ ساعتة «استار تی وی» را می توان در ايران نيز دريافت 
ــالم، اسفند ۱۳۷۰، ص ۴). تا پيش از آن، در نيمة دوم دهة ۱۳۶۰، هيچ يك  كرد (جهان اس
ــال ها، تلويزيون جمهوری  ــت و در همان س از دولتمردان ايران چنين واقعه ای را باور نداش
ــی از ماهواره ای مخابراتی را بر روی ميز  ــالمی در گفتگويی تلويزيونی، در حالی  كه ماكت اس
ــه مخاطبان را قانع کند كه وقوع چنين پديده ای در  ــرار داده بود، مصرانه در پی آن بود ک ق

1 - F.  Pitea 
2 - Satellite Television Asia Region 
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دهه های آينده غيرممكن است (حافظة شخصی). آبان سال ۱۳۷۰، يعنی در آغاز كار شبكة 
استار، روزنامة رسالت بدون آگاهی از وجود ماهوارة استار در باالی فضای ايران، شايد به 
ــال » ـ لقبی نظامی است، از او به عنوان كدخدای سابق  تصور آنكه نام مك لوهان ـ « مارش
ــطة فرهنگ غنی، منابع مالی قوی و وجود  ــت: «ايران به واس دهكدة جهانی ياد كرد و نوش
ــده، به عنوان  ــاب ش متخصصين ورزيده در زمينة علوم، می تواند با برنامه ريزی دقيق و حس

عاملی تأثيرگذار در دهكدة جهانی ارتباطات عمل كند» (قربانی، ۱۳۷۰: ۴ـ۳). 
ــوره» در مصاحبه ای مفصل با سردبير روزنامة  ــال بعد، در اسفند ۱۳۷۱، مجلة «س يك س
ــی را مطرح كرد كه نخستين آنها  ــش اساس ــناس ماهواره، چند پرس «ابرار»، به عنوان كارش
ــت يا خير؟ و  ــدنی هس ــی از اين بود كه آيا ماهواره ش ــيار ديرهنگام و حاك ــی بس پرسش
ــخ گفته بود، ماهواره قطعًا اگر يك سال ديگر نباشد، پنج سال ديگر  ــونده در پاس مصاحبه ش
خواهد بود (از يك سال پيش از آن مصاحبه، هر كس در هر نقطة ايران كه ابزارهای الزم را 
در اختيار داشت، می توانست برنامه های استار را دريافت كند). در آن گفتگو، مصاحبه شونده 
ــت در مواجهه با پديده های پيش روی مربوط  ــاره كرده بود كه ممكن اس به نكتة مهمی اش
به تحوالت فناوری های ارتباطی در آينده نيز رخ دهد. وی گفت: «تصوراتی كه از ماهواره 
ــئولين را هم دربرمی گيرد، با  ــًا بخش قابل توجهی از مس ــة ما وجود دارد و اتفاق در جامع
آنچه ماهيت وجودی ماهواره است، خيلی تفاوت دارد. اآلن فقط حمله می شود به ماهواره، 
بدون اينكه ابعاد ماهواره شناخته شده باشد. از بعضی برادران حرف هايی شنيده ام كه باعث 
تعجب است. می گويند تكنولوژی اش موجود نيست. بعضی ها می گويند شكايت و برخورد 
ــوره، ۱۳۷۱: ۲۴ ـ  ــم. برادر ديگری، قضية پارازيت و امثالهم را مطرح می كند...»  (س می كني

 .(۱۸
ــون،  ــهری در مصاحبه با جان كوكس ــتار، روزنامة همش ــال فعاليت اس در چهارمين س
كارشناس سياسی شبكة خبری SKY، باز هم پرسش ديرهنگامی را مطرح کرد و پرسيد که 
ــورهايی نظير ايران برای مقابله با  آيا دهكدة جهانی مك لوهان تحقق خواهد يافت؟ و كش
ــخ داد: «دهكدة جهانی مك لوهان نه تنها به تحقق  ــون پاس اين روند چه بايد بكنند؟ كوكس
پيوسته، بلكه در حال حاضر ما در آن به سر می بريم» (همشهری، ۱۳۷۳: ۱۲). چند ماه قبل 
ــالت، در مصاحبه با چند تن از فضالي قم، نظر آنان را  ــهری، روزنامة رس ــش همش از پرس
ــت: «متأسفانه جهان بر علم و دانش و آن  ــر كرد و به نقل از آنان نوش دربارة ماهواره منتش
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ــرق و كشورهای  هم علمی بی ترمز يا قلم بی كنترل تكيه دارد و نبايد تصور كرد كه فقط ش
ــالمی از ماهواره متضرر می شوند، بلكه همة جهان از اين پديده متضرر می شوند.... هيچ  اس
كس شك ندارد ماهواره وارد هر خانه ای كه بشود، يك دريچه ای از مفاسد غرب به سوی 
ــود. عينًا مثل اينكه يك دريچه ای به سوی فاضالب متعفن باز شده  ــوده می ش آن خانه گش
است. حتی فيلم های مستند علمی ماهواره نيز مقدمه ای است برای اهدافی شوم...» (رسالت، 

  .(۴ :۱۳۷۳
در آذر سال ۱۳۷۶، آيت اهللا مصباح يزدی در يکی از مناسبت ها، در سخنرانی خود ضمن 
ــدار به جامعه از افراط و تفريط و دل باختگی و تحريم فناوری های نوين اطالعاتی ـ  هش
ارتباطی، آنها را «شمشير دو دم و نعمت خداوند برای آزمايش بشر» ناميد و گفت: «معمولًا 
ــورد با اين پديده های نو كه امكانات جديدی را، به خصوص در زمينة ارتباطات و  در برخ
ــانی  ــانی در اختيار می گذارد، دو نوع برخورد افراطی و تفريطی وجود دارد: كس اطالع رس
ــانی است و كسانی كه  ــوند كه گويی اين اوج كمال انس چنان دل باخته و خودباخته می ش
از اين وسايل و فناوری ها بهره مندند، كامل ترين انسان هايند و بايد در حد پرستش به آنها 
احترام گذاشت و به هر بها، خضوع و خشوعی كه شده، بايد از آنها استفاده و در مقابلشان 
كرنش كرد. دستة ديگری هم در جهت تفريط، به بهانه های مختلف، از جمله اينكه از اين 
ــايل استفاده های غلط و سوء استفاده می شود، آنها را تحريم می كنند و می گويند چون  وس
ــتفاده های نامطلوبی در جهان می شود، پس  كفار اينها را اختراع كرده اند يا چون از اينها اس
ــخن ها نادرست است. نعمت خدا كه به دست  ما بايد از آنها بپرهيزيم؛ اما هر دوی اين س
ــد، چه آن را كفار به دست ما بدهند و چه مؤمنان، وسيله ای برای آزمايش من و  ما می رس
شماست. بايد نعمت را قدردانی و از آن در راه درست استفاده كرد؛ وسيله اش هر كه باشد 
و هر چه باشد. از آن طرف هم اگر فكر كنيم كه اين اوج كمال انسانی است و كسانی كه 
ــايلی را در اختيار دارند، كامل ترين انسان ها در انسانيت هستند نيز اشتباه است.  چنين وس
نعمت های دنيا هر چه باشد، از اموال و فرزند و نعمت های ماّدی گرفته تا هوش و استعداد 
ــيلة آزمايش است؛ همه شمشير دو دم است؛ هم می شود  و نعمت های غيرماّدی، همه وس
ــت؛ حتی مقدس ترين علوم هم از جهتی كه  ــتفادة درست كرد هم استفادة نادرس از آن اس
مفاهيمی در ذهن، و قابل نقل و انتقال و تعليم و تعلم است نيز كمال نهايی انسان نيست؛ 
كيفيت بهره برداری از آنها مالك است. چه رسد به ابزار بی جان و اختراعاتی كه خود بشر 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٣
پاييز ١٣٨٧

۱۰۲

ــت. اينها نه نجس، پليد،  ــه برای زندگی ماّدی اش فراهم كرده اس ــايلی ك انجام داده و وس
ــيار مقدس، مطلوب و پرستيدنی، بلكه وسايلی  ــت و نه بس دورانداختنی و طرد كردنی اس
برای آزمايش است، منتها هر قدر اين وسايل بيشتر باشد، هم امكان ترقی، صعود و عروج 
ــقوط. وقتی كه وسايل كمتر باشد، هم عروج و صعود  ــتر است و هم امكان تنزل و س بيش
محدودتر است و هم سقوط و نزول. اگر انسان ترقی كند، در درجة محدودی ترقی می كند 
و اگر تنزل كند، تنزلش نيز محدود است. اما وقتی وسايلش زياد شد، اگر ترقی كند، خيلی 
ــايل  ترقی كرده و اگر تنزل كند، تنزلش خيلی زياد خواهد بود.... ما بايد در برخورد با وس
ــوده و نزديك است  ــر گش ارتباطی، كه امروز باب عظيمی از دنيای جديدی را به روی بش
رِّ َوالَخيِر  زندگی بشر را به كّلی متحّول كند، با چشم وسيلة آزمايش نگاه كنيم؛ «َونَْبلوُكْم بِالشَّ
ــا: ۳۵)]. نبايد آن چنان  ــش به بد و نيک خواهيم آزمود (انبي ــما را از راه آزماي ــًه» [ و ش فِْتَن
تقديس كرد و خود را در مقابل آنها باخت كه تصور كنيم اگر ما نداشته باشيم، پس ديگر 
هيچيم و نبايد آن چنان تحريم كرد كه چون سوء استفاده هايی از اين وسايل می شود، پس 
ــم از آنها نكنيم. آنچه بايد  ــت ه ــتفادة مطلوب و درس ما به كلی آنها را كنار بگذاريم و اس
ــت كه اولًا، نسبت به خودمان چگونه  ــايل بدان توجه كنيم، اين اس در مقابل همة اين وس
ــتفاده كنيم و ثانيًا، نسبت به جامعه چه راهی را می توانيم  ــايل بهتر اس می توانيم از اين وس
ــود و جلو مفاسدش تا حد امكان گرفته  ــتر ش ــتفادة مطلوب از آن بيش انتخاب كنيم كه اس
ــروع خودمان چه استفاده های بهتری  ــود؛ يعنی ببينيم خودمان شخصًا برای مقاصد مش ش
می توانيم بكنيم و همچنين با توجه به مسئوليتی كه در قبال جامعه داريم، چه كار كنيم كه 
عموم مردم هر چه بيشتر از اين وسايل به شكل صحيح استفاده كنند و جلو مفاسد آن هر 
ــت كه ما به عهده داريم. وگرنه برخورد  ــت، گرفته شود. اين مسئوليتی اس قدر ممكن اس
منفی و طرد آنها و اينكه بگوييم بايد به كلی از اينها جلوگيری كرد و نبايد چنين چيزهايی 
ــته باشد، كار درست و معقولی نيست. چه بخواهيم و چه نخواهيم، اين وسايل  وجود داش
وجود خواهد داشت و گسترش هم پيدا خواهد كرد. از آن طرف، اين برخورد هم درست 
نيست كه بی تفاوت از كنارش بگذريم و بگوييم باالخره اين واقعيتی است كه وجود دارد 
ــب) از آن استفاده  ــب يا نامناس ــت، مناس و مردم هم به صورت های مختلفی (غلط يا درس
ــئوليت ما در جامعه اين  ــئوليتی نداريم؟ مس خواهند كرد. پس ما چه كاره ايم؟ مگر ما مس
است كه سعی كنيم راه استفادة مشروع از همة وسايل جديد بيشتر باز شود و تا حدی كه 
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ممكن است، كاری كنيم از مفاسد آن كاسته شود (مصباح يزدی، ۱۳۷۶).

ــال بعد، آيت اهللا مصباح يزدی به برخي از ويژگي هاي منفي ماهواره ها اشاره و با  پنج س
ــرايطی كه تكنولوژی، به ويژه  ــتن آن ها در «دين گريزی جوانان» فرمودند: «در ش عامل دانس
ــتكبار جهانخوار را سرعت بخشيده  ــای اس در بخش ارتباطات ماهواره ای، حمالت رعدآس
ــالمی واجب  و ديوانه وار راه خود را می پويد، به عنوان يك وظيفة الهی، بر فردفرد امت اس
است كه در يك بسيج همگانی بپاخيزند و توطئة جهانی مستكبرين را عليه اسالم و مصالح 
مسلمين خنثی نمايند.... تالش غرب در گسترش شبكه های ارتباطی و خبری به منظور آن 
ــليقه ها، معيارها و الگوهای رفتاری و اخالقی خود را در قالب فيلم ها، شوهای  است كه س
ــر كرة زمين و به تمام بشريت  ــرگرم كنندة مبتذل، در سراس تلويزيونی و ديگر برنامه های س
ــودجويانه نهفته است.  ــيطانی س ــت مگر آنكه در زير آن، اهداف ش تحميل كند و اين نيس
در حالی كه ترويج فرهنگ سالم، دور از هر گونه دسيسه و با پشتوانه ای كه از حقيقت دارد، 
ــود. بنابر اين ترويج هر فرهنگی يك امر ناپسند تلقی نمی شود و  با اهداف الهی انجام می ش
ــت كه  ــی مخالفت ما با فرهنگ مهاجم غرب، آثار ضدالهی و ضدمعنوی آن اس علت اساس
ــم خدای متعال كه با لطف  ــت.... اميدواري ــوان يك بار منفی، در آن به وجود آمده اس به عن
ــانی،  ــفته و در اين طوفان عظيم انس ــت كه در اين جهان آش و عنايت خود ما را موفق داش
ــتقل و آزاد به وجود آوريم و چنين  ــيم و كشوری مس ــتيم گليم خود را از آب بكش توانس
ــان خود را بر ما تمام  ــاير كشورها سرمشقی باشد، احس ــامان دهيم تا برای س انقالبی را س
ــش و معرفت ما بيفزايد.... می گويند: پخش فيلم های ويدئويی بدآموز يكی از  ــد و بر بين كن
ــت؛ مانند فيلم های سينمايی مبتذلی كه شركت هاليوود می سازد.  مظاهر هجوم فرهنگی اس
بنابراين ما بايد با آنها مبارزه كنيم، خودمان فيلمی بسازيم شبيه فيلم هايی كه آنها می سازند، 
ــود! يعنی وقتی جوانان ما ببينند كه خودمان  اما قدری كم رنگ تر، تا با هجوم آنها مبارزه ش
ــراغ آنها نمی روند!  ــم كه جای فيلم های هاليوود را می گيرد، ديگر به س ــم فيلم هايی داري ه
گويی مشكل بر سر اين مسئله است كه اين فيلم را از هاليوود وارد می كنيم، اما اگر خودمان 
ــكالی ندارد.... محتوای فيلم های مبتذل هاليوود ارزش های  ــازيم، ديگر اش همان فيلم را بس
ــحر از خواب ناز  ــالمی ما را از بين می برد، نه ارزش های ملی و ايرانی را. جوانی كه س اس
برمی خاست و به مناجات با خدا می پرداخت و از آن كار لذت می برد، از خوف الهی يا از 
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شوق خدا اشك بر گونه هايش جاری می شد و سر و صورت بر خاك می ساييد، با متروك 
ــب يا حتی پس از آن می نشيند و از تلويزيون يا از  ــدن آن ارزش ها، تا ساعت دوازده ش ش
ــحرخيز نمی شود.... اكنون  ــا می كند. چنين جوانی ديگر س ــينمايی تماش ويدئو فيلم های س
ــائل و مشكالت فرهنگی  ــت كه در آيندة نزديك، با پيشرفت تكنولوژی، مس ــخص اس مش
بسياری برای ما به وجود خواهد آمد؛ به عنوان مثال، تلفن تصويری، كه مدتی بعد رواج پيدا 
می كند و به يك وسيلة عمومی مبّدل می شود، وقتی بنا باشد كه دو نفر تلفن كننده، به وسيلة 
ــد چه مصائبی پيش می آيد. از حاال بايد خود را  ــن، بتوانند يكديگر را ببينند، تصّور كني تلف
ــايع می شود و در اختيار همه قرار می گيرد، آماده كنيم و چنان  ــيله ش برای وقتی كه اين وس
ــيم كه اگر از آن استفاده می كنيم، اجازه ندهيم كه تلفن كننده، در  ــته باش روحيه ای قوی داش
صورت محرم نبودن، تصوير ما را ببيند. اگر اين روحيه در ما وجود داشته باشد، می توانيم 
با همة توطئه های فرهنگی دشمنان مقابله كنيم. ولی اگر روحية ما ضعيف باشد و ريگی در 
ــته باشيم، وسايل فساد هر روز برای ما بيشتر از پيش فراهم می شود و با آنها نيز  كفش داش
نمی توان مقابله كرد. در آينده هم وقتی شبكه های تلويزيون های كشورهای ديگر به روی ما 
ــود و به وسيلة ماهواره از همة فرستنده های تلويزيونی بتوان استفاده كرد، نمی توانيم  باز ش
ــاد، روز به روز، به  ــود را از ديدن صحنه های گناه منع كنيم. در آن صورت نيز درهای فس خ
ــوء استفاده های شيطانی بيشتر خواهد  ــوده تر و با پيشرفت تكنولوژی امكان س روی ما گش

شد (مصباح يزدی، ۱۳۸۱: ۲۴، ۹۸، ۱۲۱-۱۲۲، ۱۵۲-۱۵۳).

به نظر من، ترکيب مخاطب پنداری، از سويی، و کاهش قدرت کنترل بر رسانه های 
ــوای نگرانی عميق مسئوالن و دلسوزان، حجابی  ــترس مردم در ايران، س بيگانة در دس
ــا تصميم گيران و  ــان ايران را ب ــی ارتباط شناس ــاد کرده که ارتباط بدون پرده پوش ايج
دلسوزان اين حوزه تقريبًا غير ممکن کرده است؛ زيرا آگزيوم آنها مخاطب پنداری است 
ــت. اين امر در شرايطی است که با توسعه  ــان اس که مغاير با آگزيوم های ارتباط شناس
چشمگير شبکه تلفن و تلفن همراه در کشور، مدل شبکه اجتماعی ايران از مدل سنتی 
ــدن به آخرين مدل  ــد پاره قبلی به مدلی يکپارچه تر تبديل و در حال نزديک ش و چن
ــرفته است. اين تحول سبب شده که گاه خبرهايی  ــبکه اجتماعی در کشورهای پيش ش
که رسانه های رسمی به آن توجه نشان نمی دهند، ظرف چند ساعت به شيوه های غير 
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رسانه ای همچون وبالگ ها و اس ام اس در سراسر شبکه اجتماعی توزيع شود. 

شبکه اجتماعی در عصر دهکده جهانی

ارتباط گير گزينشگر در عصر پس از دهکدة جهانی
ــدن ارتباط گير در آينده،  ــا دربارة نقش مصرف کنندة فعال و هدفمند ش ــی از پيش بينی ه يک
نظرية «بازار پيام»۱ است. اين نظريه بيان می کند که با توسعة فناوری های ذخيره و جابجايی 
ــيد که در  ــاء هوش مصنوعی، عصر پس از دهکدة جهانی فرا خواهد رس ــات و ارتق اطالع
ــتری از  ــهم بيش ــی جايگاهی رفيع تر از ارتباط گر خواهد يافت. زيرا س ــر حت آن، ارتباط گي
دروازه بانی۲ بحث شده  در الگوی ارتباطی وايت (محسنيان راد، ۱۳۶۹: ۴۲۶) که هميشه در 
ــد؛ نوعی جابجايی که ناشی از تقويت  انحصار ارتباط گر بود، به ارتباط گير منتقل خواهد ش
ــز آن را «ابتکار عمل مخاطب» در ربط  ــگری» او خواهد بود. پديده ای که کات توان «گزينش
ــده اش با آن چيزی می داند که رسانه ها عرضه می کنند (نيکو، ۱۳۸۱:  دادن نيازهای درک ش
ــگر»۳ صحبت می کند که گزينش  ــه همين دليل، نظرية بازار پيام، از «ارتباط گير گزينش ۵). ب
ــر خواهد برد که  ــي بر نيازهاي ارتباطي خواهد بود. او در بازار پيامی به س ــاِب مبتن او انتخ
انبوهی از پيام ها با مبدأهای گوناگون در معرض گزينش او خواهد بود و او خواهد توانست 

نيازهای ارتباطی خود را به طور پويا و در دو مرحلة جستجو و گزينش تأمين کند. 

1 - Message Bazaar
2 - Gate Keeping
3 - Selective Communicatee
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۱۰۶

اگر سرعت پويايی در هم تنيدة۱ بازار پيام را به منظور مطالعة بيشتر کاهش دهيم و پديده 
ــم انبوه رسانه ها دنبال کنيم، خواهيم ديد که هر يک از ارتباط گيران پويا، بر  را از منظر چش
حسب نيازهای بسيار متنوع خود، به صورتی مشترک، نه به شکل توده۲، بلکه صرفًا همراه 
با عده ای که تعداد آنها ثابت نيست، پراکنده در اين سو و آن سوی جهان، مصرف کنندة پيامی 
خاص از رسانه ای خاص و در زمانی خاص خواهند شد. برای تجسم بهتر اين پديده، اگر 
ــگر را همچون شيشه ای رنگی مجسم کنيم که هر لحظه، بر حسب آنکه  هر پيام گير گزينش
ــده است،  با کدام رنگ يا رنگ های ديگر ارتباط گيران جهان، هم ارتباط گير يا هم گزينش ش
رسانه ها هر لحظه هزاران دايرة بزرگ و کوچک رنگی را خواهند ديد که رنگ آنها ترکيبی 
از هم پوشانی رنگ های ارتباط گيران آن مجموعه است. آنها فضايی از سپهر ارتباطی جهان 
را اشغال خواهند کرد که در روزگار رسانه ها و پيش از دهکدة جهانی، با اصطالح «توده»۳ 

شناخته می شد (محسنيان راد، ۱۳۸۴: ۱۷۹۷).

الگوی دايره های متداخل رنگی، نمادی از جايگزينی توده در بازار پيام

1 - Dynamic Web
2 - Mass
3 - mass
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راهکارهايی برای خروج از مخاطب پنداری
ــت ارتباط افقی و  ــران و برنامه ريزان، فرص ــردرگمی بايد تصميم گي ــرای خروج از س ب
ــدن به حق  ــان فراهم کنند و بدون قائل ش ــان خود و ارتباط شناس ــانه را مي غيرپرده پوش
ــناخت  ــيوه های عاطفی، تصميماتی اتخاذ کنند که به ش ــو برای خود، با اجتناب از ش وت

واقعيت های بيرونی و درونی جامعه منتهی شود. از اين رو:
ــانه ها، به جای باور به نظريه های مردود شدة تزريقی  ۱. بايد در توصيف کارکرد رس
ــانه های بيگانه و چه رسانه های داخلی ـ و در واقع، به  و گلولة جادويی ـ چه دربارة رس
ــان ها در مقابل رسانه ها، موجوداتی مطيع و منفعل هستند،  جای باور به اين اصل که انس
ــگر بودن انسان و اصل فراگرد بودن ارتباطات او را بپذيرند و با به کارگيری  اصل گزينش
ــتمی، پديدة ICT را در سپهر حيات انسان معاصر، همچون مجموعه ای  تحليل های سيس
ــتيابی به  ــتای بقای همراه با دس ــش کنند که در راس از عناصر متعامل نگاه کنند و کوش
ــتمی۲، در برابر فشارهای  ــتم های باز ۱در نظرية سيس اهداف ملی، با توجه به مبحث سيس

ناشی از تغييرات محيط، عکس العمل های سيستمی بروز دهند.
۲. از آنجا که اعمال نظارت های سنتی بر رسانه های خارجی رو به داخل ممکن نيست، 
به منظور افزايش توان رسانه های داخلی در مقابله با امواج بيرونی، بايد به انحصار دولتی 
رسانه ها پايان داد و روش های مراقبتی (شيوة عملکرد مادران با فرزندانشان) را جايگزين 

شيوه های نظارتی (شيوة عملکرد مأموران نظامی برج های ديده بانی) کرد.  
۳. بايد در شناخت بازار جهانی پيام و راز و رمز سازوکارهای آن، شيوه ای خردگرايانه 
و غيراحساسی را دنبال کنند و از همين مسير، در يافتن تدابير اجرايی برای رقابت در اين 

بازار، موضوع تأمين نيازهای مصرف کنندگان داخلی را مبنا قرار دهند.
۴. بايد برای جايگزين کردن شيوه های برقراری ارتباط افقی، به جای ارتباط عمودی، 

در رسانه های داخلی، به ويژه رسانه های در اختيار و تحت مديريت دولت تالش کنند.
ــان «دولت»، «ملت» و  ــويه مي ــه س ــانه های دولتی به ابزاری برای گفتگوی س ۵. رس
ــود و به جای سرازير کردن اطالعات به رسانه ها (که اغلب به شکل  «نخبگان» تبديل ش
پروپاگانداست)، امکان دستيابی مستمر نخبگان و در نتيجه رسانه ها را به «داده های خام» 

1 - Open System 
2 - System Theory 
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۱۰۸

ــخن گوی حکومت ها باشند، پردازشگر  ــانه ها س ۱فراهم کنند. در واقع، به جای اينکه رس

داده ها، به منظور ساخت اطالعات محسوب شوند. [مقصود از نخبگان، کسانی هستند که 
به علت آموزش های فکری سخت خويشـ  نه الزامًا آموزش های مدرسه ای و دانشگاهی 
ــيع فکری و توانايی های گسترده ای  ــاعد برای اصالت منش، افق های وس ـ عناصری مس
ــردن منافع خصوصی خويش برای  ــجاعت، بی پروايی، پايمردی و روحية فدا ک چون ش
منافع عمومی دارند (باتومور، ۱۳۶۹: ۹ و۷۷). افرادی که قرآن آنان را دانايان و دانشمندانی 
ــيار گرامی هستند  ــيت» دارند و نزد خداوند بسيار بس توصيف می کند که خصيصة «خش

(فاطر: ۲۸، مجادله: ۱۱، جن: ۱۶ و معين، ۱۳۶۴: ج اول، ۱۴۲۵).]
 ۶. در تأمين نياز مخاطبان، به جای استفاده از مواضع اقتدارگرايانه در قالب رفتارهای 

به ظاهر مصلحانه، از شيوه های علمی نيازسنجی ارتباطی جامعه استفاده کنند.
ــانه ای، خصلت های جديد رسانه ها و واقعيات ارتباطی جهان  ۷. در وضع قوانين رس

معاصر را در نظر بگيرند.
ــانه های داخلی اين امکان فراهم شود که به شناخت فرهنگ  ۸. برای ارتباط گيران رس
ــانه ای آنها در داخل تأمين  ــت يابند. هر چقدر نيازهای رس و ارزش های بومی خود دس
ــد و در نتيجه، احتمال تغييرات ناخواسته و  ــتر فراهم خواهد ش ــود، اين شناخت بيش ش
ــادآوری، به اين  ــد. [برای ي ــای فرهنگی جامعه کمتر خواهد ش ــی در ويژگی ه غيرطبيع
ــاره می کنم که فرهنگ مادي و غيرمادي، مشتمل بر اجزاي فعال بي شماري  دانسته ها اش
ــت ندادن مردان با زنان، احترام به  ــبز، دس ــت كوب، شال س ــت. مثلًا در ايران، گوش اس
ــرخ سر سبز دهد بر باد» و... هر  ــاهنامه، ضرب المثل «زبان س بزرگ ترها، دعاي ندبه، ش
ــتقلًا، كاركرد۲  ــت و هر يك از آنها مس ــدام جزئی از ميليون ها جزء فرهنگ ايراني اس ك
ــال و برخي غيرفعال  ــة زمانی، برخي اجزاء فرهنگ، فع ــي دارد. در مقاطع پرفاصل معين
ــی های امروز شهر تهران با  ــبت جمعيت چلوکبابی ها به پيتزافروش ــود (مقايسة نس می ش
ــال پيش تهران). آن دسته از اجزاء فرهنگی كه  ــی های چهل س چلوکبابی ها و پيتزا فروش
ــت، «ويژگي هاي فرهنگي»۳ ناميده مي شود و از تجمع تعدادي ويژگي فرهنگي،  فعال اس

1 - Pure Data 
2 - Function 
3 - Cultural Traits 
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ــت» يا «مجموعة فرهنگي»۱ مي گويند.  ــدي فعال تر به وجود مي آيد كه به آن «همتاف واح
ــري در کشورهای اسالمی، به ويژه در کشورهای عربی، و فردگرايي در غرب،  چندهمس

از مصاديق همتافت هاي فرهنگي است (آريان پور، ۱۳۵۲: ۱۰۱).]
ــاخت و کارکرد بازار جهانی پيام و  ــود که مخاطبان داخلی دربارة س ــش ش ۹. کوش
ــکل دهندة آن از «تداخل های فرهنگی»۲ آگاه شوند. (داروسازان گياهی و سنتی  عناصر ش
ــل را نبايد با هم خورد،  ــران معتقد بودند که برخی مواد غذايی همچون خربزه و عس اي
ــد که به آن «تداخل» می گفتند. جوامع  ــی ای منجر خواهد ش ــکالت گوارش زيرا به مش
ــلمان نيز بايد بياموزند که برخی توليدات رسانه ای جوامع غربی در نظام ارزشی آنان  مس
به پديده ای منتهی خواهد شد که می توان آن را تداخل فرهنگی ناميد.) در واقع، به جای 
ــش قديمی که «رسانه ها با ما چه می کنند؟»، اين پرسش مطرح شود که ما  طرح اين پرس
ــانه ها چگونه رفتار کنيم و چگونه از آثار سوء  ــان هايی گزينشگر بايد با رس به عنوان انس

تداخل فرهنگی اجتناب کنيم؟ 
مراقبت از آثار سوء تداخل فرهنگی صرفًا، از طريق افزايش خرد جمعی ممکن است؛ 
ــياری از حکومت ها در طی تاريخ، آگاهانه يا ناآگاه، حاضر نشده اند هزينة  چيزی که بس

آن را بپردازند.

نتيجه گيری
ــل تزريق پيام، مطيع و  ــب به عنوان موجودی منفعل و بی اراده که در مقاب ــف مخاط تعري
بسيار تأثيرپذير است، ميراثی است از اعصار خطابه محور که انحصار در دست ميز خطابه 
بود. با تولد رسانه های جديد، در سرزمين های مبدع اين رسانه ها، به تدريج مشخص شد 
ــت و اين گونه بود که واژه های جديدی  ــانه ها فاقد آن خصلت هاس که موجود مقابل رس
وارد مطالعات رسانه ای در جهان شد. اما در بسياری از کشورهای عقب مانده و در حال 
ــعه، موجود مذکور، کماکان همان مخاطب پنداشته می شود. مخاطب پنداری در اين  توس
کشورها محصول چهار عامل اصلی است: ۱. تأخير در مواجهه با رقابت رسانه های مدرن 
ــانه ها و نظارت مقتدرانه بر رسانه های  ــانه های سنتی؛ ۲. تداوم انحصار دولتی رس با رس

1 - Cultural Complex 
2 - Cultural Interference 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٣
پاييز ١٣٨٧

۱۱۰

ــر دهکدة جهانی در کنار  ــانه های جديد عص ــناختن کارکرد واقعی رس غيردولتی؛ ۳. نش
ــدن فرهنگ آينده نگری. و اين در وضعيتی است که به نظر می رسد تحوالت  نهادينه نش
ــای نوين اطالعاتیـ  ارتباطی، مصرف کنندة زير  ــة آينده در حوزة ICT، فناوری ه دو ده

نظارت را به پيام گير گزينشگر تبديل کند.۱ 

۱ -  سپاس گزاری
نويسنده مراتب تشکر خود را از دانشجوی شايستة خويش، آقای محسن سلسله که در مقطع دکتری علوم ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبايی مشغول تحصيل هستند، اعالم می دارد. ايشان سوای جستجو و فيش برداری از برخی منابع، مطالعه کنندة دقيق 

نسخة اولية مقاله نيز بودند. 
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The Pathology of Audience Phantasm in Iran in 
the Fields of Media, Globalization and Post Global 

Village Age 

Mehdi Mohsenian Rad1 
Associate professor of Culture and Communication, Imam Sadeq University

Abstract 
This article studies the evolution of role phantasm of “men in front of media”. 
They have been called in a historical order as audience, receiver, user and 
recently communicatee.
The author argues that the changing perception of “man in front of media” from 
a passive 
Being to an active being is the result of some developments the most important 
of which is globalization. 
The most prominent characteristics of communitee is its independence in 
“selection based on communicative needs”. Along with the developments in 
the future decades in the field of ICT, the ability of communicatee for selection 
will be reinforced and it will become a selector communicatee. 
This article argues that because of the delay in developing countries in entering 
the age of 
Gutenberg galaxy and Marconi galaxy, message senders in these countries 
have an audience –oriented view. As a result, they have not yet become 
communicatee. 
This article concludes that audience phantasm in some developing countries 
may be harmful for meeting the  need of communicatees by local media and 
make the productions of foreign media more attractive for local communicatees 
leading to undesirable change in their cultural traits. 

Keywords: media, audience, message user, communicatee, global village, 
message market. 
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