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. . . فــت  گر ن  می تــوا ن  جهــا ق  تفــا ا هب  ری  آ

؛ مــی گرا ن  گا ننــد خوا مــت  خد م  ســا بــا 

و  ه  د را ا  ، مــی د مر رکت  مشــا منــد  ز نیا نیــه  اث ره هک   ، ب نقــا ا یــک  ن  همچــو ســت  ا ی  مــر ا هنــگ  فر ح  صــا ا نیــم  میدا مــا 

شــما  ز  ا ت  حــد و تحکیــم 
فتــر  د عضــو  ن  یا نشــجو ا د ن  عنــوا هب  مــا   . کننــد مــی  تنفــس  آن  رد  هک  ســت  ا یــی  فضا هب  ظــر  ان ن  ان آ هــی  گا آ

اه  ه  یــد ا و  هنگــی  فر ت  لبــا مطا ل  حــو ن  تتــا ا نظر ل  ســا ر ا  ، د خــو ی  هن  صمیمــا رکت  مشــا بــا  کنیــم  مــی  ســت  خوا رد مــی  گرا م  د مــر

. یــم ر ا د رب ملــت  یــن  ا ب  ان هنــگ  فر ی  عتــا ا رد  مــی  قد نیــم  بتوا ات  کنیــد  کمک  را  مــا ن  تتا ا د پیشــنها و

فهــــرست
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ردآمد

"نظام مردمی، جز با آگاهی مردم ممکن نیست پیش برود.نظام دیکتاتوری، 
نظام کودتایی، نظام تحمیلی که با مردم سر و کاری ندارد، برایش مهم نیست که 
مردم بفهمند یا نفهمند.چه آن جا که شمشیر حاکم است چه آن جاکه سرمایه حاکم 
است، فرقی نمی کند، بنابراین برای آن نظام آگاهی مردم مهم نیست. )اما(نظام 
مردمی، مستغنی از آگاهی مردم نیست که حرفهای خودش را پیوسته به خورد 
مردم دهد؛نه،)بلکه(مردم باید اهل تحلیل شوند تا بفهمندکه نظام برایشان مفید 

است.آگاهی برای چنین نظامی مثل آب و هوا، الزم و واجب است."
)بیانات مقام معظم رهبری،۱۳۷۵/۰۲/۱۳(

بنا بر جایگاه اصیلی که آگاهی در منظومه ی حکومت اسالمی دارد، تالش کردیم 
در شماره ی اول نشریه ی مرثیه ای برفرهنگ به نقش دانشگاه اسالمی و آگاهی 

بخشی تخصصی نگاهی آسیب شناسانه داشته باشیم.
اکنون در این شماره تالش کرده ایم به گوشه ای از فعالیت ها و ساختار های 

صداوسیما به مثابه ی ابزاری برای آگاهی بخشی عمومی بپردازیم.
امید است مورد عنایت ولی عصر)عج( قرار بگیرد.

و سیما اترساهن ی ملی و سیما اترساهن ی ملیاز صدا از صدا

ــام  ــه ن ــه ای ب ــی از نقط ــرات اجتماع ــام تغیی ــه ی تم ــواره جرق هم
حــس آگاهــی زده شــده اســت. و هــرگاه ایــن حــس، بــه حقیقــت 
نزدیــک تــر بــوده، تغییــرات بــادوام تــر و عمیــق تــری را درتاریــخ 
بــه وجــود آورده اســت. جامعــه ای متشــکل از انســان هــای ربــات 
وار را در نظــر بگیریــد، افــرادی کــه همــواره درگیــر فعالیــت هــا و 
رفــع نیــاز هــای روزانــه ی مشــخصی هســتند، ایــن جامعــه در یــک 
نــگاه کالن یــک محیــط ســاکن اســت. مســئله ای کــه میتوانــد ایــن 
جامعــه را از ســکون خــارج کنــد، ایجــاد ســواالتی جدیــد نســبت 
بــه ایــن روزمرگــی هــا اســت. فــرض کنیــد در ایــن جامعــه طبقه ای 
روشــنفکر شــکل بگیــرد کــه تمــام کلیشــه هــا را بــه چالــش بکشــد، 
عــده ای در پــی پاســخ بــه ســوال هــا بــر مــی آینــد، جماعتــی در 
پــی توجیــه مــی رونــد و افــرادی هــم مســیر زندگیشــان را عــوض 
مــی کننــد. و ایــن بــه معنــای شــروع حرکــت آن جامعــه ی ســاکن 
اســت. یعنــی آگاهــی و تفکــر بــا خــود حرکــت را بــه دنبــال دارد. 
پــس بــرای ایجــاد یــک تغییــر و مشــارکت اجتماعــی نیازمنــد برهــم 
زدن ســطح آگاهــی جامعــه هســتیم. از آن جــا کــه انقــالب اســالمی، 
امــری جــاری در زمــان بــوده و تمامــی انقــالب هــا بــردوش مــردم 
بــه پیــش بــرده مــی شــوند، پــس آگاهــی بخشــی نیــز مولفــه ای 
ــردم  ــه ی م ــک جامع ــا در آن محســوب میشــود. در ی ــداوم و پوی م
ســاالر ، کــه هــدف اصلــی آن پــرورش انســان و ایجــاد یــک جامعــه 
ی آگاه و پویاســت، الزم اســت اتصــال میــان مــردم و حاکمیــت بــا 
ابــزاری برقرارشــود. یکــی از ابــزار هــا، رســانه اســت. رســانه بــه 
ــن  ــه ای ــد در دو وج ــی توان ــش م ــی بخ ــزار آگاه ــک اب ــوان ی عن
ــر حاکــم1، کــه  ارتبــاط را برقــرار کنــد. یکــی از حقــوق مــردم ب
آمــوزش مــردم توســط حاکمیــت اســت و صداوســیما را بــه عنــوان 
یــک دانشــگاه عمومــی محســوب مــی کنــد و حــق حاکــم بر مــردم، 

بهشــتی شــهید  ه  اگشن ا د یــک  فیز ســی  شنا ر کا  | ی   د بــا آ وز فیر ت  ا د ســا طمــه  اف
کــه نظــارت مــردم بــر کارگزاران محســوب شــده  
و صداوســیما را بــه عنــوان ابــزاری بــرای مطالبه 

ــد. ــرار می ده ــت ق ــردم از حاکمی ی م

دانشگاه عمومی
ــف  ــی از وظای ــد یک ــر ش ــه ذک ــور ک همانط
ــوزش  ــرای آم ــتر ب ــاد بس ــی، ایج ــانه ی مل رس

ــت. ــت اس ــط حاکمی ــردم توس م
در ایــن بخــش ســعی مــی کنیــم بــه مهــم تریــن 
مولفــه هایــی کــه صداوســیما بــا ترویــج آنــان 
میتوانــد بــه پویایــی جامعــه در راســتای تحقــق 

مــردم ســاالری کمــک کنــد بپردازیــم.
هویت سازی:

در مبانــی دینــی "ســاختن" ابتــدا از فــرد آغــاز 
ــد  ــرات و رش ــه تغیی ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب میش
ــه را  ــد جامع ــه میتوان ــت ک ــردی اس ــای ف ه
ــود  ــر از خ ــازی متاث ــه س ــد و جامع ــول کن متح
ــدون دیــن داری،  ســازی اســت.مردم ســاالری ب
ــت  ــه دس ــو را ب ــه چاق ــت ک ــن اس ــد ای همانن
فــردی بســپاریم کــه نحــوه ی اســتفاده از آن را 
ــد نیســت. پــس یکــي از اساســي ترین قدم هــا  بل
ــاخت  ــی س ــاالری دین ــردم س ــق م ــرای تحق ب

ــت. ــه اس ــراد جامع ــرای اف ــی ب ــت دین هوی
ــب  ــات متناس ــد ادبی ــر نتوان ــی اگ ــانه ی مل رس
ــادی را پیــدا  ــال اصــول اعتق ــرای انتق مردمــی ب
کنــد، بــا ایجــاد دافعــه، جامعــه را کلیشــه زده می 
ــدون  ــوان ب ــل ج ــه نس ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب کن
ــر  ــه ب ــوند ک ــی می ش ــه های ــر کلیش ــم، درگی فه
ــان  ــز آن ــث گری ــح باع ــن صحی ــدم تبیی ــر ع اث

صدا و سیما را دانشگاهی برای تدریس اصول اسالم انقالبیبدانید. برداشت ما از صدا و سیما این است. امام که فرمودند »دانشگاه«، در دانشگاه 
چیزی تدریس میشود؛ در این دانشگاه چه چیزی میخواهد تدریس بشود؟ آنچه که در این دانشگاه تدریس میشود، عبارت از پیامها، پایه ها، 

مفاهیم و درسهای اسالم ناب و اسالم انقالبی و اسالم واقعی است. این، آن چیزی است که در صدا و سیما ایده آل است.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن صدا و سیما ۱۳69/۵/۷
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ــان،  ــئله در زم ــن مس ــد. همی ــد ش ــن خواه از دی
ــد حمایــت و رضایــت مــردم از حکومــت  میتوان

ــد. ــلب کن ــی  را س دین
خود آگاهی اجتماعی:

پــس از آنکــه هویــت دینــی بــرای افــراد یــک 
جامعــه شــکل گرفــت و آنــان پذیرفتنــد کــه در 
یــک جامعــه ی دینــی زندگــی مــی کننــد، الزم 
اســت کــه نقــش هــای اجتماعــی شــکل بگیرنــد. 
یعنــی افــراد متناســب بــا خلقــت، توانایــی و نیاز 
ــانه در  ــش رس ــد. نق ــش بپذیرن ــه نق ــای جامع ه
تفکیــک نقــش هــای افــراد و تکریــم نفــس آنــان 
غیــر قابــل انــکار اســت. افــراد بــرای ایــن کــه 
اعتمــاد بــه نفــس مشــارکت در مســائل اجتماعی را 
داشــته باشــند، الزم دارنــد بداننــد کاری بــر عهده 
ــر مــی  ــان ب ــان اســت کــه فقــط از دســت آن آن
ــت و  ــد ارزش خدم ــه نتوان ــانه ای ک ــد. رس آی
نقــش اجتماعــی افــراد را بــه خوبــی معیــن کنــد، 
بــه تضعیــف آن نقــش در جامعــه و حــذف آن در 
طــی زمــان دامــن میزنــد. بــه طــور مثــال نقــش 
ــه  ــش را ب ــن نق ــد ای ــر نتوان ــانه اگ ــادر، رس م
خوبــی بــه تصویــر بکشــد، میتوانــد گرایــش بــه 
ــه کــم کــرده و آســیب  پذیرفتــن آن را در جامع

ــه وجــود آورد. هــای جبــران ناپذیــری را ب
ــش  ــم نق ــار تکری ــت در کن ــف اس ــانه موظ رس
هــا، بــه تبییــن نظــام حــق و تکلیــف آنــان نیــز 
بپــردازد. یکــی از مهــم تریــن نقــش هــا، نقــش 
شــهروندی اســت. رســانه ای کــه نتواند مســئولیت 
ــک  ــان در ی ــه آن ــی ک ــهروندان و حقوق ــای ش ه
ــانه  ــک رس ــد، ی ــن کن ــد را تبیی ــه دارن جامع
ــاالری  ــردم س ــان م ــج گفتم ــاکام در تروی ی ن
ــه  ــی ک ــم اصیل ــی اســت. حــال آنکــه مفاهی دین
بــه آن اشــاره شــد صرفــا در قالــب "کلمــات" در 
صداوســیما بــه کار بــرده مــی شــوند. بــه طــور 
ــه  ــادی ک ــیار زی ــت بس ــم اهمی ــی رغ ــال عل مث
ــی در  ــئولیت اجتماع ــا مس ــوری و ی ــوم جمه مفه
منظومــه ی فکــری انقــالب اســالمی دارد، تــا بــه 
حــال چنــد اثــر هنــری بــا ایــن مضامیــن تولیــد 

شــده اســت؟

ــری  ــکل گی ــی در ش ــیار مهم ــگاه بس ــه جای ــائلی ک ــر مس از دیگ
ــت.  ــری اس ــع فک ــش مراج ــراد دارد، نق ــی اف ــی اجتماع خودآگاه
ــیر را  ــای مس ــاب راهنم ــش کت ــی نق ــس از مدت ــری پ ــع فک مراج
بــرای بســیاری از افــراد جامعــه پیــدا مــی کننــد. یعنــی معروفیــت، 
ــه  ــه ب ــری از جامع ــه ی قش ــبی از ناحی ــادی نس ــاد اعتم ــث ایج باع
آنــان مــی شــود و واضــح اســت کــه افــراد بیشــتر تابــع ســخنان 
ــکلی  ــه ش ــس ب ــد. پ ــاد دارن ــان اعتم ــه آن ــه ب ــتند ک ــانی هس کس

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــان تبعی ــودآگاه از آرای آن ناخ
ــد  ــی توانن ــیما م ــون صداوس ــور چ ــر کش ــمی ه ــای رس ــانه ه رس
مهم تریــن نقــش در قهرمــان ســازی از چهــره هــای اجتماعــی را ایفــا 
ــا یــک مدیریــت  کننــد. حــال آن کــه اگــر ایــن چهــره ســازی، ب
صحیــح صــورت نگیــرد، پــس از مدتــی مرجعیــت فکــری جامعــه را 
از افــرادی چــون شــهید بهشــتی و مطهــری بــه ســلبریتی هــا تقلیــل 
مــی دهــد. و بــه تبــع آن  هنگامــی کــه پــرورش افــکار عمومــی به 
دســت مراجعــی چنیــن نــا معتبــر ســپرده شــود، بــه شــکل تدریجــی 
تصمیمــات  اجتماعــی دچــار انحــراف از اصــول فکــری و بنیــادی 
خــود مــی شــود. حــال بایــد بررســی کردکــه عملکــرد صداوســیما 
در پــرورش چهــره هــای اصیلــی چــون اســاتید دانشــگاه، نخبــگان 
ــردن  ــه ک ــا در فرب ــوده و ی ــر ب ــگ ت ــر رن ــی پ ــری و فرهنگ فک

فرهنــگ ســلبریتی ســازی؟

ابزاری برای مشارکت
ــاالر  ــردم س ــه م ــک جامع ــانه در ی ــش آموزشــی، رس ــر نق ــالوه ب ع
نقــش بســیار مهــم دیگــری را نیــز ایفــا مــی کنــد. در واقــع چنیــن 
ــد  ــت. بیایی ــد اس ــی نیازمن ــانه ی مردم ــک رس ــه ی ــه ای ب جامع
ــه از  ــم، آن طــور ک ــی" برگردی ــانه ی مل ــب "رس ــه ترکی ــار ب یک ب
کنــار هــم قــرار گرفتــن واژگان بــر مــی آیــد ایــن ترکیــب را بــه 

ــوان تفســیر کــرد؛ دو صــورت مــی ت
ــد کــه مدیریتــش بــی واســطه  تفســیر اول آن را رســانه ای مــی دان
در دســت ملــت اســت. شــاید آن را تحــت عنــوان خصوصــی ســازی 
ــح  ــید. واض ــنیده باش ــی ش ــون خصوص ــا تلویزی ــیما و ی صداوس
اســت کــه تلویزیــون خصوصــی مــی توانــد آزادانــه تــر بــه طــرح 
ــه  ــر وسوس ــن ظاه ــم ای ــا علیرغ ــردازد. ام ــت بپ ــات از حکوم مطالب
ــی  ــی و حت ــای فرهنگ ــیب ه ــد آس ــی توان ــد م ــن رون ــز، ای انگی
اقتصــادی را نیــز در بــر داشــته باشــد. بــه طــور مثــال عمــوم شــبکه 
ــرار  ــرمایه داران ق ــت س ــه دارد، در دس ــی ک ــل مخارج ــه دلی ــا ب ه
ــون رســمی را از قشــر  ــئله مجــددا تریب ــن مس ــت و ای ــد گرف خواه
ــورای  ــیر ش ــر تفس ــا ب ــرد. بن ــد ک ــغ خواه ــه دری ــتضعف جامع مس

نگهبــان از اصــل 44 قانــون اساســی، صداوســیما در ایــران مالکیــت 
عمومــی دارد، پــس اساســا امــکان مالکیــت خصوصــی در رابطــه بــا 
ــانه ای  ــی، آن را رس ــانه ی مل ــیر دوم از رس ــدارد. تفس ــود ن آن وج
مــی دانــد کــه اگــر چــه کــه مدیریــت آن بــا حکومــت اســت، امــا 
بــرای ملــی شــدن موظــف اســت مؤلفــه هایــی را در خــود ایجــاد 

کنــد کــه آن را بــا ملــت پیونــد بدهــد.
ــرار دارد، و  ــی ق ــت عموم ــیما در مالکی ــر صداوس ــال حاض در ح
بــرای ملــی شــدن الزم اســت مؤلفــه هایــی را در خــود ایجــاد کنــد 
کــه آن را ذیــل تفســیر دوم جــای دهــد. در ادامــه بــه گوشــه ای از 

ایــن مؤلفــه هــا میپردازیــم.
تاثیر بر تصمیم مسئولین:

مشــارکت امــری پیوســته اســت. بــه ایــن معنــا کــه حضــور مــردم 
صرفــا در زمــان انتخابــات خالصــه نمــی شــود. مــردم بایــد بتواننــد 
بســترهایی داشــته باشــند تــا بــر تصمیــم مســئولین اثــر گــذاری الزم 
ــرد تریــن عرصــه هــای  را ایجــاد کننــد. رســانه یکــی از پــر کارب

موجــود اســت.
رســانه ی ملــی بایــد بتوانــد بــا ایجــاد شــفافیت و گــردش اطالعات 
میــان حاکمیــت و مــردم، عرصــه ی نظــارت مــردم بــر مســئولین را به 
وجــود بیــاورد. در واقــع مقدمــه ی اصلــی کنــش هــای اجتماعــی، 
آگاهــی از شــرایط موجــود اســت. والدینــی را در نظــر بگیریــد کــه 
فکــر مــی کننــد با عــدم اطــالع رســانی مشــکالت بــه فرزندانشــان، 
مــی تواننــد آرامــش خانــواده را حفــظ کننــد. واضــح اســت کــه 
ــواده  ــای خان ــان اعض ــداوم می ــای م ــی ه ــی محرمانگ ــس از مدت پ
ــود  ــه خ ــود ک ــی ش ــان م ــن آن ــی بی ــکاف های ــاد ش ــث ایج باع
ــه  ــادی در جامع ــا حــدود زی نافــی آرامــش اســت. ایــن شــرایط ت
هــم حاکــم اســت. ایجــاد محرمانگــی هــای مــداوم میــان مــردم و 
حاکمیــت، بســترهای مشــارکت مردمــی را محــدود مــی کنــد؛ زیــرا 
اساســا مــردم بــه دلیــل عــدم آگاهــی، احســاس خطــری نمــی کننــد 
کــه پــای میــدان عمــل بیاینــد. همیــن امــر پــس از مدتــی باعــث 
عمیــق شــدن شــکاف میــان مــردم و حاکمیــت مــی شــود. در واقــع 
ایــن شــکاف بایــد بــه واســطه ی گــردش اطالعاتــی کــه رســانه ی 

ملــی و مــورد اعتمــاد انجــام مــی دهــد پــر بشــود.
ــر کــردن  ــه پ ــادر ب ــورد اعتمــاد ق ــن رســانه ی م هنگامــی کــه ای
ــا  ــود را ب ــی خ ــالء اطالعات ــه خ ــد، جامع ــود نباش ــه ی موج فاصل
منابــع آگاهــی بخــش کاذب پــر مــی کنــد. بــه طــور مثــال، چنــان 
ــه نواقــص عملکــردی  چــه صداوســیما در ایجــاد آگاهــی نســبت ب
ــط  ــرد توس ــف عملک ــن ضع ــزارش ای ــد، گ ــوان باش ــئولین نات مس
رســانه ای بــه گــوش مــردم مــی رســد کــه خیرخــواه نظــام نبــوده 

و در کنــار ایــن گــزارش هــا افــکار مســموم را 
نیــز بــه بدنــه ی اجتماعــی تزریــق خواهــد کرد.

ــی  ــکار عموم ــوان اهــرم فشــار اف ــه عن رســانه ب
ــد  ــا میتوان ــدی ه ــاکار آم ــا و ن ــاد ه ــر فس ب
ــتر  ــه بس ــد. چنانچ ــا کن ــی را ایف ــش مهم نق
ــع  ــرای تجمی ــی را ب ــن قدرت ــی چنی ــانه مل رس
ــر  ــار ب ــرم فش ــاد اه ــی و ایج ــات مردم اعتراض
ــود  ــه وج ــرایط ب ــالح ش ــرای اص ــئولین ب مس
ــدای  ــتند ص ــادر نیس ــه ق ــی ک ــاورد، مردم نی
ــمی  ــون رس ــق تریب ــود را از طری ــادات خ انتق
ــه  شــیوه  ــه گــوش مســئولین برســانند ب نظــام ب
ــا  ــد ت ــراض دســت میزنن ــکال از اعت ــی رادی های

ــود.2 ــنیده ش ــان ش صدایش
ــه در  ــکوتی ک ــت س ــت سیاس ــن جه ــه همی و ب
بســیاری از مواقــع صداوســیما در انتقــاد نســبت 
ــه  ــش گرفت ــا پی ــاد ه ــت و بعضــی از نه ــه دول ب
ــه  ــانه ای ک ــت رس ــده اس ــب ش ــت، موج اس
ــه ی  ــته ای از جامع ــد، دس ــی باش ــود مل ــرار ب ق
مخاطبینــش را بــه ســمت منابــع و فعالیــت هایــی 

ــد. ــی ســوق بده ضــد مل
ــاق  ــون احق ــی، تریب ــانه ی مل ــت رس ودر نهای
ــی  ــت مرب ــی در قام ــت؛ گاه ــت اس ــوق مل حق
ــدای  ــه ص ــی ک ــگاه بلندگوی ــی در جای و گاه
ــد. امیــد  مطالبــات عمومــی را منعکــس مــی کن
اســت کــه صداوســیما بــا تکانــدن گــرد توجیــه 
و ســکوت از دامــن خــود و ایجــاد یک ســازوکار 
ــه، روز  ــی جامع ــح فرهنگ ــت صحی ــرای مدیری ب
بــه روز خــود را بیشــتر بــه رســانه ی ملــی شــدن 

ــد.  ــک کن نزدی

ارجاعات:
1( امــام علــی)ع(: ای مــردم مــرا بــر شــما حقــی و شــما را 
ــن آن  ــر م ــما ب ــق ش ــت، ح ــده اس ــب ش ــی واج ــن حق برم
اســت کــه از خیرخواهــی شــما دریــغ نــورزم و بیت المــال را 
عادالنــه بیــن شــما تقســیم کنــم و شــما را آمــوزش دهــم تــا 
بــی ســواد و نــادان نباشــید و شــما را تربیــت کنــم تــا راه و 

رســم زندگــی را بدانیــد.
2( امــام علــی )ع( بــار هــا بســتر نقــد را بــرای کســانی کــه 

تصمیمــات اعتــراض داشــتند فراهــم کــرده بودنــد.

من نظری به دیگران ندارم، راجع به خودم می گویم از این وضع رادیو تلویزیون خوشم نمی آید. واقع آن است که آن قدر که پابرهنه ها به 
رادیو تلویزیون حق دارند، ما نداریم. این یك واقعیت است و تعارف نیست؛ واقع این است که آنها این نظام را درست کرده اند و این نهضت را 

بوجود آوردند؛همین جمعیت هستند که پیروزی را به دست آوردند؛ از قشر باال کسی در این مساله حقی ندارد. البته ما هم در اصل مطلب شرکت 
داشته ایم، اما حق باآنهاست، من مدت هاست که وقتی می بینم رادیو تلویزیون را هر وقتی بازش می کنم از من اسم می برد، خوشم نمی آید ....

) صحیفه نور، جلد ۱9، صفحه ۳46(

این هدفها روشن است: دینی شدن مردم، یکی از هدفهاست؛ ارتباط مستحکم مردم با نظام و مبانی اصلی نظام، یکی از هدفهاست؛ حفظ روحیه 
و شور انقالبی در مردم و دچار نشدن آنها به یأس و دلمردگی و سرخوردگی، یکی از این هدفهاست؛ حفظ ارتباط و اعتماد مردم به دولتی که 
بر سر کار است  یکی از هدفهاست. البته طبیعی است که حفظ اعتماد مردم به دولت هدف اّولی نیست؛ اما یك هدف ثانوی است که در خدمت 

هدفهای اّولی قرار میگیرد. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران مراکز سازمان صدا و سیما در استان ها
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بررسی رویکرد صداوسیما در موضوعات زن و خانواده
غفلت از فرهنگ جنسیتیغفلت از فرهنگ جنسیتی

امیرکبیــر دااگشنه   کاویپمرت  کارشناســی   | حســینی  رنگــس  ســیده 

در  پررنــگ  بســیار  موضوعــات  از  یکــی 
ــواده  ــوع زن و خان ــا موض ــور م ــانه های کش رس
ــوع  ــن موض ــل در ای ــفانه حداق ــا متاس ــت ام اس
ــت.  ــمی اس ــانه های غیررس ــا رس ــر ب ــت برت دس
رســانه های غیررســمی در ایــن حــوزه در قامــت 
یــک شــبکه قــوی، بــه حــدی گســترده شــده اند 
کــه می تواننــد خطــوط خبــری و تحلیلــی 
ــای  ــاً کل فض ــد و تقریب ــش بگیرن ــنگینی را پی س
ــر افــکار عمومــی را در انحصــار خــود  حاکــم ب
درآورنــد. حــال در ایــن انحصــار فرهنگــی بایــد 
ــر  ــه اگ ــد ک ــد باش ــدر قدرتمن ــیما آنق صداوس
ــرح  ــد آن را مط ــت بتوان ــی داش ــرف متفاوت ح
ــن  ــرای گفت ــی ب ــاً حرف ــر اساس ــه اگ ــد؛ البت کن

ــد.  ــته باش داش
ــی  ــوب تلویزیون ــای خ ــی کاره ــر برخ منک
ــال آن  ــت آن در قب ــت و کمی ــا کیفی ــتیم ام نیس
ــن  ــت. ای ــن اس ــیار پایی ــم بس ــاز داری ــه نی چ
ضعــف موجــب شــده اســت کــه صداوســیما در 
ــه  ــت جامع ــواده از واقعی ــات زن و خان موضوع
ــت و  ــای مثب ــه در حرکت ه ــد، چ ــب بمان عق
ــا در  ــان م ــر زن ــی؛ اگ ــای منف ــه در حرکت ه چ
ــی و  ــری، علم ــرفت فک ــالمی پیش ــوری اس جمه

ــن حرکــت را  ــد ای ــیما نتوان ــند و صداوس ــته باش ــوی داش معن
ــر  ــت و اگ ــی اس ــای عقب ماندگ ــه معن ــد، ب ــر بکش ــه تصوی ب
در مــورد مســئله ای مثــل حجــاب یــا جایــگاه زن در خانــواده، 
ــی  ــد موضع ــیما نتوان ــرد و صداوس ــورت بگی ــی ص تهاجم
ــی  ــای عقب ماندگ ــه معن ــم ب ــاز ه ــد ب ــته باش ــذار داش اثرگ

ــت. اس
ــژه  ــازی وی ــدم برنامه س ــیما ع ــف صداوس ــل ضع ــی از عل یک
ــی  ــداد برنامه های ــت؛ تع ــواده اس ــوع زن و خان ــرای موض ب
ــت"  ــریال "سرگذش ــه" و س ــور "وقتش ــه گفتگومح ــد برنام مانن
بســیار پاییــن اســت و عمدتــاً اگــر بحثــی هــم وجــود دارد در 
ــرد  ــد میزگ ــرد؛ مانن ــکل می گی ــی ش ــای عموم ــالل برنامه ه خ
ــرد  ــف"، میزگ ــدون توق ــه "ب ــاب در برنام ــوع حج ــا موض ب
ــا" و  ــه "اینج ــی در برنام ــان در حکمران ــش زن ــوص نق در خص
مناظــره در خصــوص کــودک همســری دربرنامــه "زاویــه"؛ ایــن 

ــتند. ــه هس ــی مواج ــا ضعف های ــز ب ــا نی برنامه ه
یکــی دیگــر از مشــکالت اساســی، تناقــض در عملکــرد 
ــه  ــد ب ــک مســئله بای صداوسیماســت؛ موضــع صداوســیما در ی
ــرار  ــود. ق ــده ش ــا دی ــه برنامه ه ــه در هم ــورت یکپارچ ص
ــگاه واالی زن  ــم و از جای ــزار کنی ــردی برگ ــا میزگ ــت م نیس
ــان در  ــان زم ــم و در هم ــخن بگویی ــه س ــواده و جامع در خان
ــطحی را  ــی س ــه زن ــم ک ــش کنی ــریالی پخ ــر س ــبکه ای دیگ ش
ــه دلیــل ظاهــر زیبــا مــورد  ــه تصویــر می کشــد کــه تنهــا ب ب
ــردار  ــل ب ــا مث ــن تناقض ه ــرد. ای ــرار می گی ــردان ق ــم م تکری
یکدیگــر را خنثــی می کننــد و هیــچ اثــری نخواهنــد داشــت.

ــه  ــه ب ــی توج ــه گوی ــت ک ــی آن اس ــئله اصل ــان مس ــن می در ای
ــران و  ــاب بازیگ ــت حج ــه رعای ــا ب ــیت تنه ــوزه جنس ــائل ح مس
ــت و  ــده اس ــدود ش ــا مح ــوری نقش ه ــای سانس ــذف دیالوگ ه ح
ــن  ــر ای ــر و پنهان ت ــاد ظریف ت ــایر ابع ــه س ــی ب ــی عجیب ــی توجه ب
موضــوع وجــود دارد)هرچنــد ایــن مــوارد نیــز در جایــگاه خــود 
ــوان در  ــی می ت ــن بی توجه ــدن ای ــن ش ــرای روش ــتند(. ب ــم هس مه
موضوعــات مختلفــی عملکــرد برنامه هــای تلویزیونــی را بــه چالــش 

ــید. کش

زنان اجتماعی
ــده  ــان دی ــه در شــخصیت زن ــک دوگان ــی ی ــای تلویزیون در برنامه ه
می شــود؛ دســته اول، نقــش زنانــی ســطح پاییــن هســتند کــه اغلــب 
ــه طــور وسواســی  ــدام ب ــد؛ م صــرف دغدغه هــای خانوادگــی دارن
در حــال خانــه داری و رفــت و روب هســتند، عمدتــاً ســطح دغدغــه 
ــدام  ــی رود، م ــدان نم ــوراک فرزن ــورد و خ ــر از خ ــا فرات آن ه

ــود  ــر خ ــه ظاه ــیدگی ب ــال رس در ح
ــن ازدواج  ــی در س ــا دختران ــتند ی هس
ــان ازدواج  ــا دغدغه ش ــه تنه ــتند ک هس
ــر  ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــت و ب اس
ــام  ــزی را انج ــار تحقیرآمی ــوع رفت ن
ــی  ــش زنان ــته دوم در نق ــد. دس می دهن
ــد  ــوه می کنن ــاال جل ــطح ب ــدرن و س م
اجتماعــی  دغدغه هــای  اغلــب  کــه 
ــد؛ تمــام زمــان و توانشــان صــرف  دارن
شــغل می شــود، کتــاب می خواننــد، 
آداب اجتماعــی را رعایــت می کننــد 
امــا عمدتــاً نســبت بــه ابعــاد خانوادگــی 
یــا نقش هایــی خنثــی هســتند یــا 
ــازی  ــن دوگانه س ــی. ای ــی منف نقش های
غلــط بــا نــگاه اســالمی همخوانــی 
ــه  ــی بی پای ــان را در دوراه ــدارد و زن ن

ــرار  ــوم ق ــته س ــواردی در دس ــدک م ــد. ان ــرار می ده ــی ق و اساس
ــا متاســفانه  ــاد هســتند ام ــی موفــق در همــه ابع ــد کــه زنان می گیرن
ــن  ــه ای ــا چگون ــه آن ه ــت ک ــخص نیس ــناریو مش ــای س ــچ کج هی
ــح  ــه از صب ــود ک ــده می ش ــی دی ــد؛ زن ــرار کرده ان ــادل را برق تع
ــده  ــفره چی ــن س ــش بهتری ــه ی مرتب ــب در خان ــت، ش ــرکار اس س
ــدان کامــل اســت و خــودش در بهتریــن  ــه فرزن شــده، رســیدگی ب
وضــع ظاهــری و رفتــاری اســت بــدون آن کــه مهارت هــای فــردی 

ــا او  ــواده ب ــای خان ــر اعض ــل دیگ ــوه تعام و نح
کــه موجــب ایــن نظــم و آرامــش زندگــی شــده 

ــود. ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــت ب اس
ــته دوم  ــان دس ــیاری از زن ــر بس ــوی دیگ از س
ــال کار  ــگاهی در ح ــا فروش ــس ی در اداره، آژان
ــی  ــاد اجتماع ــغل نم ــن ش ــتند و ای ــردن هس ک
ــت  ــودن فعالی ــدود نم ــت. مح ــودن آن هاس ب
اجتماعــی زنــان بــه یــک مــدل آســیب هایی بــه 
همــراه دارد؛ بــه عنــوان مثــال جامعــه از دختــری 
ــا  ــگاهی ی ــکیالت دانش ــک تش ــب ی ــه در قال ک
شــهری بــه فعالیــت فرهنگــی و سیاســی مشــغول 
اســت هیــچ تصویــری نــدارد، بــه جــز روایــت 
فعالیــت دختــران انقالبــی در اوایــل انقــالب کــه 
ــل نقــش  ــن نقش هــا در صداوســیما مث ــل ای تحلی
ــت! ــود مرثیه ایس ــه ی خ ــه نوب ــم ب ــتایش" ه "س

مردان بی فکر و بی عرضه
در  صحنــه  ایــن  تکــرار 
ــده:  ــده ش ــیار دی ــا بس تبلیغات ه
مــردی در خانه مشــغول آشــپزی 
ــت  ــد اس ــه داری از فرزن ــا نگ ی
ــرون وارد  ــته از بی ــی خس و زن
ــه  ــن گون ــود. ای ــزل می ش من
ــه  ــدت ب ــر در طوالنی م تصاوی
نقش هــا  بیــن  جا به جایــی 
منجــر خواهــد شــد؛ همان گونــه 
ــای  ــار زن در نقش ه ــه انحص ک
مذمــوم  امــری  خانوادگــی 
ــن  ــی بی ــی کل ــت، جابه جای اس
ــر  ــز مض ــیتی نی ــای جنس نقش ه

ــود. ــد ب خواه
مســئله ی دیگــری کــه نقش هــای جنســیتی 
را از تعــادل خــارج می کنــد زیــاد شــدن 
ــئولیت پذیری  ــا مس ــه، ب ــردان بی عرض ــش م نق
ــت.  ــا اس ــاور و واداده در فیلم ه ــن، زودب پایی
ــتند،  ــف هس ــری ضعی ــردان در تصمیم گی ــن م ای
توانایــی مدیریــت ندارنــد، قابــل اتــکا و اعتمــاد 
ــر و  ــی مدی ــد زن ــار آن هــا بای نیســتند و در کن

 اگــر زنان مــا در جمهوری 
فکــری،  پیشــرفت  اســالمی 
ــند و  ــته باش ــوی داش ــی و معن علم
صداوســیما نتوانــد ایــن حرکــت 
ــای  ــه معن ــد، ب ــر بکش ــه تصوی را ب
عقب ماندگــی اســت و اگــر در مــورد 
ــگاه  ــا جای ــاب ی ــل حج ــئله ای مث مس
ــورت  ــی ص ــواده، تهاجم زن در خان
بگیــرد و صداوســیما نتوانــد موضعــی 
ــه  ــاز هــم ب اثرگــذار داشــته باشــد ب

ــت. ــی اس ــای عقب ماندگ معن
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مسأله ی زن واقعاً مسأله ی مهمّی است. یك عّده توّجه نمیکنند و به عنوان یك مسأله ی نمایشی که                حاال مد روز است، حرف میزنند. خوب؛ گرایشهای فمینیستی و گرایش خاص غربِی در مورد

       زن هم که به جای خود محفوظ است؛ اما اصل نقش زن در خانواده، در اجتماع؛ ارزش و               اهمیت زن و اموری از این قبیل، چیزهایی است که ما حقیقتاً به آنها کم پرداخته ایم و از این
            کم پرداختن خسارت هم میبینیم. خودِ این یك مسأله است.                بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما 8۱/۱۱/۱۵
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مدبــر قــرار بگیــرد تــا اشــتباهات مــرد را جبران 
کنــد. بــه تصویــر کشــیدن ایــن گونــه مــردان به 
ــه می کاهــد و  ــه مــردان جامع مــرور از اعتمــاد ب
ــه  ــد ک ــی می کن ــر از آن معرف ــان را ضعیف ت آن
ــواده  ــی در خان ــش تکیه گاه ــرش نق ــرای پذی ب
ــیب  ــن آس ــند. همی ــته باش ــدار الزم را داش اقت
ــادر  ــدر و م ــه پ ــتن رابط ــش گذاش ــه نمای در ب
ــادری  ــدر و م ــز وجــود دارد؛ پ ــدان نی ــا فرزن ب
ــا  ــدرن ب ــی م ــه فرزندان ــه ک ــی درک و بی عرض ب
وقاحــت آن هــا را از ســر راه تصمیمــات شــخصی 
ــه  ــان را ب ــد و رفتارش ــار می گذارن ــود کن خ

ــد. ــخره می گیرن س

کوتاهی در نقطه ی شروع فاجعه
ــر در  ــی اگ ــا حت ــه م ــان جامع ــیاری از زن بس
ــد،  ــود بگذارن ــرای خ ــری ب ــد کمت ــاب قی حج
ــدی  ــای ج ــردان حریم ه ــا م ــود ب ــط خ در رواب
قائــل هســتند امــا متاســفانه حریــم نگه داشــتن در 
ــظ  ــیما و حف ــرد در صداوس ــن زن و م ــط بی رواب
عفــت کالمــی و رفتــاری بســیار کمرنــگ شــده 
اســت. نــه تنهــا روابــط دوســتی پیــش از ازدواج 
ــود  ــلم محســوب می ش ــر مس ــک ام ــوان ی ــه عن ب
بلکــه رفتــار و کالم عفیفانــه در روابــط فامیلــی و 
کاری هــم فرامــوش شــده اســت و تفکیکــی بیــن 
ــا جمع هــای دیگــر  ــار در جمــع دوســتانه ب رفت
دیــده نمی شــود؛ صــدا کــردن بــا اســم کوچــک 
و حتــی مخفــف، شــوخی های بی حســاب و 
ــن  ــائل شــخصی عادی تری ــه مس ــذل و ورود ب مبت
ــاق  ــا اتف ــن نقش ه ــه بی ــت ک ــی اس رفتارهای
ــاد  ــیار زی ــوخی های بس ــی ش ــد. از طرف می افت
ــن دو  ــط بی ــورد رواب ــز درم ــای طن در برنامه ه
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــیت عموم ــس، حساس جن
ــدی  ــه ح ــوژه ها ب ــن س ــی آورد؛ ای ــن م را پایی
زیــاد شــده اســت کــه گویــی موضــوع دیگــری 
بــرای ســرگرم کــردن و خندانــدن مــردم وجــود 

ــدارد. ن
ــن  از ســوی دیگــر منحصــر شــدن ارتباطــات بی
دو جنــس بــه روابــط عاشــقانه و احساســی نقطــه 

خطــر جــدی در برنامه هــای تلویزیونــی اســت؛ ایــن کــه مخاطــب 
ــوب  ــد در چارچ ــه نمی توان ــی در جامع ــچ تعامل ــد هی ــاس کن احس
رســمی و خــارج از فضــای احساســی وجــود داشــته باشــد، 
ــود در  ــوظن های موج ــه س ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــگ غلط فرهن
ــه  ــاده ب ــدا س ــائل در ابت ــن مس ــاید ای ــد. ش ــن بزن ــا دام خانواده ه
نظــر بیاینــد امــا اهمیــت ایــن موضــوع از آن جاســت کــه بســیاری 
ــر  ــد. اگ ــاز می گردن ــه آغ ــن نقط ــر از همی ــیب های دیگ از آس
ــرای  ــازی نیســت روزی ب ــه فکــری بشــود دیگــر نی ــن نقط در همی
ــوظن ها و ...  ــی، س ــای عاطف ــالق، ضربه ه ــش ط ــری از افزای جلوگی

ــم. ــف کنی ــای کالن تعری پروژه ه

تك فرزندی، زندگی ایده آل
بحــران جمعیــت یکــی از مســائل کنونــی جامعــه و آن چنــان اهمیــت 
آن بدیهــی اســت کــه اگــر نهــادی در حــال حاضــر نقــش خــود را 
ــی اســت.  ــب و باورنکردن ــد بســیار عجی ــن بحــران ندان در حــل ای
طبــق نظــر کارشناســان گرچــه افزایــش مشــکالت اقتصــادی، عــدم 
حمایــت از درمــان نابــاروری، تغییــر ســبک زندگــی و ... در کاهــش 
ــوع  ــئله ن ــن مس ــا بزرگتری ــت ام ــر اس ــران موث ــدآوری در ای فرزن
ــد  ــعار "فرزن ــچ کــس ش ــه اســت؛ هی ــن مقول ــه ای ــردم ب نگــرش م
کمتــر زندگــی بهتــر" را فرامــوش نکــرده اســت. همــان گونــه کــه 
فرهنگ ســازی در کنــار برنامه هــای دیگــر، در مــدت 3ســال 
توانســت نــرخ بــاروری در کشــور را از بیــش از شــش فرزنــد بــه 
ازای هــر زن بــه کمتــر از دو فرزنــد برساند)ســقوطی کــه در چنیــن 
ــازی  ــدداً فرهنگ س ــت( مج ــی اس ــود جهان ــک رک ــی ی ــازه زمان ب
ابــزار اصلــی بــرای اصــالح ایــن نــرخ اســت. در چنیــن شــرایطی 
ــر  ــد؛ اکث ــل می کن ــی برعکــس عم ــه طــرز باورنکردن ــیما ب صداوس
ــک  ــا ت ــرزنده ب ــاد و س ــی ش ــی خانواده های ــای بازرگان تبلیغات ه
ــور  ــو مح ــای گفتگ ــند. در برنامه ه ــش می کش ــه نمای ــد را ب فرزن
ــک  ــود ت ــی خ ــرای زندگ ــه ب ــد ک ــور دارن ــی حض ــب مهمانان اغل
فرزنــدی را برگزیده انــد و اگــر دلیــل از آن ها پرســیده شــود مســائل 
ــا و  ــد؛ فیلم ه ــان می کنن ــد را بی ــده فرزن ــرس از آین ــادی و ت اقتص

ــورت. ــن ص ــه همی ــز ب ــریال ها نی س
در چنیــن شــرایطی کــه در صداوســیما بــه عنــوان رســانه ی رســمی 
کشــور نــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر بــه عنــوان یــک نقطــه مثبــت و 
جــذاب معرفــی می شــود، نــه بــه صــورت جــدی بــر مهارت هــای 
ــهیل  ــه تس ــئولین مربوط ــه از مس ــود و ن ــروری کار می ش فرزندپ
ــد  ــوان امی ــفانه نمی ت ــود، متاس ــه می ش ــدآوری مطالب ــرایط فرزن ش

چندانــی بــه حــل مســئله ی جمعیــت داشــت.

تهیه و تنظیم: 
فاطمه سادات هوشمندی

دانشجوی هوافضای امیرکبیر

ــای  ــد برمبن ــاق می افت ــی اتف ــای تلویزیون فیلم ه
عشــق و آشــنایی از قبــل اســت، درصورتــی کــه 
در واقعیــت بســیاری از ازدواج هــا بــا معرفــی و 
وســاطت صــورت می گیــرد. ایــن رونــد ازدواج 
ــه  ــن عشــق آتشــین ب ــد یافت ــه امی ــان را ب جوان
تاخیــر می انــدازد و اگــر چنیــن اتفاقــی را 
ــرخوردگی و از  ــا س ــان را ب ــد آن ــه نکنن تجرب
ــد.  ــه می کن ــس مواج ــه نف ــاد ب ــت دادن اعتم دس
ــریال های  ــا در س ــکل گیری ازدواج ه ــوه ش نح
ــی  ــای واقع ــای ازدواج ه ــر معیاره ــی ب تلویزیون
ــه  ــال توج ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــذار اس ــز اثرگ نی
زیــاد پســران فیلم هــا بــه زیبایــی ظاهــر 
ــی  ــرات منف ــه اث ــرای ازدواج از جمل ــران ب دخت

اســت. 

در نهایــت همــه آن چــه کــه ذکــر شــد نــکات 
ــرای  ریــز امــا در کنــار هــم بســیار قدرتمنــد ب
ــی در  ــیتی و خانوادگ ــگ جنس ــودی فرهن ناب
جامعــه مــا هســتند کــه در اثــر ســطحی نگری بــه 
ایــن مســائل بــه وجــود 
آمــده اســت؛ بــاور 
کنیــم کــه مســائل زنــان 
مســائلی  خانــواده  و 
هســتند  تخصصــی 
ــه  ــه توج ــاز ب ــه نی ک
دارنــد؛  عمیق تــری 
ــای  ــکیل کارگروه ه تش
ــی  ــرای بررس ــژه ب وی
ــن  ــائل، تعیی ــن مس ای
خطــوط کلــی بــرای 
ــای  ــازندگان برنامه ه س
عمومــی، توجــه بــه 
ــز  ــا مراک ــاط ب ــور، ارتب ــتی کش ــناد باالدس اس
مســائل،  جدیدتریــن  دریافــت  و  پژوهشــی 
تخصیــص بودجــه بــرای تهیــه برنامه هــای 
ــذاب  ــِی ج ــای ایجاب ــی برنامه ه ــژه و طراح وی
ــن  ــع ای ــه رف ــد ب ــع می توان ــه موق ــلبِی ب و س

ــد. ــک کن ــائل کم مس

نسخه منسوخ مهارت آموزی
افزایــش آمــار طــالق، وجــود اختالفــات خانوادگی و خشــونت های 
ــیب هایی  ــه آس ــدان از جمل ــی فرزن ــیب های روح ــی، آس خانگ
هســتند کــه بســیاری از آن هــا در اثــر عــدم آمــوزش مهارت هــای 
ــت  ــه در جه ــی ک ــد. برنامه های ــود آمده ان ــه وج ــی ب خانوادگ
ــای  ــا در قالب ه ــد تنه ــود دارن ــه وج ــن زمین ــی در ای مهارت افزای
ــمی  ــک و رس ــورت خش ــه ص ــان ب ــور کارشناس ــا حض ــی ب تخصص
ــد  ــذار باش ــتر اثرگ ــد بیش ــون می توان ــه اکن ــه ک ــا آن چ ــت ام اس
ــم و ســریال  ــه تصویــر کشــیدن مهارت هــا در ســناریوی یــک فیل ب
ــه ی خــود  اســت. متاســفانه اکنــون ســریال ها و فیلم هــا تنهــا وظیف
در ایــن زمینــه را معرفــی آســیب ها مــی بیننــد و نــه ارائــه راه حــل. 
ــازنده،  ــل س ــای تعام ــیتی، راه ه ــای جنس ــا هویت ه ــنایی ب آش
ــس و ...  ــف دو جن ــوق و تکالی ــدان، حق ــا فرزن ــاط ب ــوه ارتب نح
ــای  ــا در قالب ه ــدن آن ه ــا گنجان ــه ب ــتند ک ــی هس از مهارت های

ــود. ــک نم ــی کم ــالت خانوادگ ــل معض ــه ح ــوان ب ــذاب می ت ج

ازدواج، اتفاق دست نیافتنی
ــتی  ــن باالدس ــناد و قوانی ــالف اس ــیما برخ ــای صداوس برنامه ه
ــا  ــه ب ــد بلک ــی نمی کنن ــهیل ازدواج کمک ــت تس ــا در جه ــه تنه ن

نمــودن  پررنــگ 
مقدمــات ازدواج آن را 
ــوه  ــز جل ــخت تر نی س
ــوان  ــه عن ــد؛ ب می دهن
برخــی  در  مثــال 
ســریال ها ازدواجــی 
کــه بــه آســانی شــکل 
می گیــرد، چنــان در 
ادامــه بــا شکســت 
می شــود  مواجــه 
از  را  بیننــده  کــه 
ــن  ــان گرفت ــال آس خی

ــی  ــر بعض ــی دیگ ــوان مثال ــه عن ــد. ب ــرف می کن در ازدواج منص
ــاده را  ــه س ــد جهیزی ــالش می کنن ــود ت ــال خ ــه خی ــریال ها ب س
ــد در  ــوم کنن ــان مرس ــای ازدواج آس ــی از مولفه ه ــوان یک ــه عن ب
ــیاری از  ــرای بس ــم ب ــده در فیل ــان داده ش ــه نش ــه جهیزی ــی ک حال
خانواده هــای واقعــی ســطح جامعــه مــا اعیانــی محســوب می شــود.

از ســوی دیگــر یکــی از مســائل برنامه هــای تلویزیونــی گــره زدن 
ازدواج بــه عشــق پیــش از ازدواج اســت؛ غالــب ازدواج هایــی که در 

یکی از موضوعاتی که در یکی از همین برنامه ها مطرح شده بود، ارتباطات دختر و پسر بود.           این مساله، مساله ی خیلی حساس و خطرناکی است؛ به قول معروف، بحر عمیق! شما چه طوری
           میخواهید از این دریا بیرون بیایید که مشکلی درست نکند؟ بله، این موضوع،            یکی از موضوعات ماست؛ اما شما میدانید که امروز در دنیا مساله ی ارتباط دو جنس

      - بخصوص در سنین جوانی - یکی از مسائل پرحجم دنیاست؟ بیشترین سواستفاده هایی هم            که استعمارگران و صهیونیستها و نقشه کشندگان برای افنا اخالقی نوع بشر میکنند، از همین
           مساله است. شما از این برنامه چگونه میخواهید بیرون بیایید؟ بیانات مقام               معظم رهبری در دیدار اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسالمی ایران  ۷۰/۱۱/۲9
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را  نظرتــان  لطفــا  صحبــت  درابتــدای 
در  اثرگــذار  هــای  مولفــه  درخصــوص 
بفرماییــد.  صداوســیما  عملکــرد  بررســی 
ــا  ــق آن ب ــیما و تطبی ــرد صداوس ــی عملک  بررس
هــدف گــذاری هایــش و ســنجش جایــگاه 
صداوســیما در دوران مختلــف مدیریتــی بــه ویــژه 
ــئله ی  ــک مس ــن ی ــگاه م ــالب، از ن ــد از انق بع

ــت.  ــته ای اس ــن رش ــا بی ــته ای ی فرارش

ــد و  ــر بررســی کنی ــک منظ ــن را از ی ــد ای ــی توانی ــما نم ــی ش یعن
نظــر بدهیــد؛ شــما مــی توانیــد عملکــرد یــا افــق صــدا و ســیما را 
ــا  ــم اقتصــاد ی ــم رســانه ببینیــد، میتوانیــد از منظــر عل از منظــر عل
ــی و  ــات تمدن ــه ادبی ــاًل از زاوی ــد اص ــد، می توانی ــگ ببینی فرهن
انقالبــی ببینیــد. منتهــی علــی االجمــال بــه نظــرم مــی رســد اگــر 
ــه وضعیــت صداوســیما اظهــار نظــر کنیــم؛  مــا بخواهیــم راجــع ب

بــه چنــد امــر بایــد توجــه کنیــم:
امــر اول ایــن اســت کــه کار در حــوزه ی  رســانه یــک علــم اســت. 

ــوع  ــی موض ــم در بررس ــر می خواهی ــا اگ ــی م یعن
ــدا  ــت پی ــم آن کار دس ــه عل ــد ب ــیم؛ بای ــق باش موف
بکنیــم. منظــر دیگــر ایــن اســت کــه، کار در حــوزه 
ــاره  ــم دوب ــک ه ــارت و تکنی ــاحت مه ــانه از س رس

ــخور دارد: آبش
یعنــی رســانه چــی هــا بایــد یــک مهــارت قابــل توجه 
هــم در موضــوع تصویــر گــری مفاهیم داشــته باشــند. 
منظــر دیگــر، حــوزه ی منظومــه ی فکــری و ادبیــات 
ــرا  ــه ماج ــم ب ــد حاک ــه می توان ــت، ک ــی اس انقالب
ــئله و  ــر مس ــم ب ــای حاک ــی آن رویکرده ــد؛ یعن باش
قســمت دیگــر مســئله ی نیــروی انســانی اســت. چــون 
بــار تولیــد در حــوزه ی رســانه بــر عهــده ی نیــروی 
ــم  انســانی اســت. و یــک منظــر دیگــر را مــن می توان
ــم و آن، ســاحت مخاطــب شناســی اســت؛  ــه کن اضاف
یعنــی اساســاً صــدا و ســیمای مــا بــرای چــه مخاطبــی 
ــب  ــدام مخاط ــرای ک ــد، ب ــد می کن ــه تولی دارد برنام
ــرار اســت تولیــد کنــد و کــدام مخاطــب را کنــار  ق
گذاشــته اســت؟ اگــر مــا اینهــا را کنــار هــم بچینیــم 

ــیم. ــه می رس ــک هندس ــه ی ــم، ب و ببینی

بــا ایــن حســاب تحلیــل شــما از عملکــرد ســازمان 
صداوســیما بعــد از انقــالب و وضعیــت فعلــی آن 

چیســت ؟
اولیــن نقــص جــدی صداوســیمای مــا از اول انقالب تا 
امــروز ایــن بــوده اســت کــه بــه آن هندســه ی معرفتی 
الزم نرســیده اســت. یعنــی خــرد خــرد بــه هر کــدام از 
آن مولفــه هایــی کــه بیــان شــد، ورود کــرده اســت، 
ــرده و  ــم ک ــم دارد، کاره ــدگاه ه ــه آن دی ــع ب راج
زحمــت هــم کشــیده، منتهــی همــه ی ایــن هــا را در 
یــک افــق تمدنــی کنــار هــم نچیــده؛ بــه تعبیــری من 
ــع  ــک مرب ــد ی ــیما االن نمی دان ــداو س ــم ص می گوی
اســت یــا مثلــث و یــا دایــره. یعنــی یــک ســاختمانی 

ــوری اســت. ــگار کاریکات می خواهــد بســازد کــه ان
ــه  ــم ب ــی داری ــک مفهوم ــت ی ــم مدیری ــات عل در ادبی
اســم عمــارت وینچســتر؛ یعنــی یــک ســاختمانی کــه 
دائمــا بنّاهــا دارنــد در آن کار می کننــد، اتــاق هــای 
ــد  ــود، می بینن ــام می ش ــی تم ــازند، وقت ــاد می س زی

بعضــی از اتــاق هــا زائــد اســت. بعضــی از درهــا رو بــه دیــوار 
ــاز  ــام ب ــه پشــت ب ــاز مــی شــود، بعضــی از پنجــره هــارو ب ب

می شــود.
مــن فکــر میکنــم ســاختمان صــداو ســیمای مــا یــک ســاختمان 
ــه  ــو رفت ــوری جل ــی کاریکات ــت، یعن ــده اس ــتری ش وینچس
اســت. و االن آســیب شناســی ای کــه در حــوزه ی صداوســیما 
ــد  ــال ببینی ــردد. مث ــن برمی گ ــه همی ــه اش ب ــد، هم می کنن
ــی الزم را  ــالمی چابک ــوری اس ــیمای جمه ــا االن در صداوس م
ــراوان  ــات ف ــم، امکان ــراوان داری ــانی ف ــروی انس ــم؛ نی نداری
ــن  ــم در ای ــد داری ــر کارمن ــزار نف ــد ده ه ــاید چن ــم، ش داری
ــی  ــادل خارج ــد مع ــما می روی ــد ش ــف. بع ــای مختل ــبکه ه ش
ــگاه می کنیــد، مثــال در انگلســتان، می بینیــد کــه یــک  آن را ن
شــبکه ای در تــراز شــبکه ی مــا مثــال یــک پنجــم آن تعــداد 

ــد.  ــد دارد کار می کن کارمن

بــه نظــر شــما فعالیــت اقتصــادی صداوســیما چــه تاثیــری 
بــر رونــد مدیریتــی وفرهنگــی آن دارد؟

ــار  ــودش دچ ــی خ ــث درآمدزای ــوز در بح ــیما هن صداوس
ــت.  ــدی اس ــات ج مکاف

ــه  ــی ب ــر روحان ــای دکت ــت آق ــت، در دول ــه دول االن ک
صداوســیما فشــار آورده اســت کــه بودجــه نمی دهــد. 
ــن  ــده اســت، و ای ــای جــدی ش ــیما دچــار بحــران ه صداوس
کــه االن اینقــدر زیــاد دارد بــه تبلیغــات تــن می دهــد و عمــال 
ــن  ــش ای ــد، دلیل ــی می فروش ــات بازرگان ــه تبلیغ ــودش را ب خ

ــدارد. ــول ن ــرف پ ــه آن ط ــت ک اس
اگــر یــک رســانه می خواهــد حریــت و شــجاعت داشــته باشــد، 
ــه  ــادی اش را ب ــاف اقتص ــد ن ــع، آن بن ــد در واق ــاً بای طبیعت
یــک جــای پاکیــزه ای متصــل کنــد. وقتــی شــما رفتیــد زیــر 
بلیــط تبلیغــات تجــاری، خــب آن اهالــی ثــروت و قــدرت اند 
کــه تعییــن می کننــد شــما چــکار بکنیــد. اگــر یــک مصــداق 
بخواهــم عــرض کنــم؛ ســریال پایتخــت. مــن ســریال پایتخــت 
ــم.  ــط نمی ده ــی رب ــوذ و جاسوس ــده ی نف ــه پدی ــی ب را خیل
ــه  ــک برنام ــه ی ــت، ک ــیما اس ــاز صداوس ــن نی ــم ای میگوی
ــی االن  ــد. یعن ــه ده ــرا ادام ــه ماج ــا ت ــر ت ــق را دیگ ی موف
صداوســیما بــه نقطــه ای رســیده اســت کــه نمی توانــد بیخیــال 
ــی  ــه راحت ــون ب ــود. چ ــه ش ــی و خندوان ــت، دورهم پایتخ
ــن  ــد، ای ــت کن ــق درس ــور موف ــه ی نوظه ــد برنام نمی توان
برنامــه هایــی هــم کــه یکبــار آزمایــش خــود را پــس داده اند 

ــای  ــانه ها در جنبه ه ــی رس ــی بخش ــرد آگاه ــش در آن، کارک ــی و دان ــت آگاه ــدرت و اهمی ــت ق ــر در ماهی ــا تغیی ــروزه ب ام
ــی،  ــت اجتماع ــه هوی ــکل دهنده ب ــتی خــود و عناصــر ش ــت و کیس ــی، آگاهــی از هوی ــت دارد. در حــوزه اجتماع گوناگــون، اهمی
ــه آن معطــوف شــود و در حــوزه سیاســی، آگاهــی  ــد ب از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه کارکــرد آگاهــی بخشــی رســانه مي توان

ــت. ــي اس ــث و بررس ــل بح ــا، قاب ــیب  بحران ه ــا و آس ــش پیامده ــی و کاه ــارکت سیاس ــت مش ــه ی تقوی ــانه ها در زمین ــی رس بخش
بنابرایــن تقویــت و افزایــش آگاهــی و دانــش مخاطبــان، جــزو راهکارهایــی اســت کــه می توانــد در مواجهــه بــا انبــوه اطالعــات و 
ارتباطــات و تنــوع الگوهــای ارائــه شــده، بــه مشــارکت فعــال افــراد بینجامــد و از ایجــاد بحران هــای هویتــی و سیاســی بکاهــد. 

طبیعتــاً هویــت ملــی و رســمی صداوســیما، اهمیــت آگاهــی بخشــی را در رویکــرد ایــن رســانه دوچنــدان می کنــد، و ایــن مســئله 
مــا را بــر آن داشــت تــا، جهــت بررســی عملکــرد صداوســیما در جمهــوری اســالمی و ســنجش میــزان نزدیــك شــدن بــه آرمــان هــای 

ایــن ســازمان، بــه گفتگــو بــا جنــاب آقــای ســید مهــدی ســیدی نویســتده و فعــال فرهنگــی بپردازیــم .

بررسی عملکرد صداوسیما در جمهوری اسالمی بررسی عملکرد صداوسیما در جمهوری اسالمی 
در گفتگو با سید مهدی سیدی نویستده و فعال فرهنگیدر گفتگو با سید مهدی سیدی نویستده و فعال فرهنگی

یم ز نســا ینچســتر 
و ت  ر یمعمــا ز نســا ینچســتر 
و ت  ر عمــا

حبــه مصا

ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقالل دهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت کنیم. ولی این که تمام کارها دست 
ما باشد، رادیو و تلویزیون دست ماها باشد اما آن بیچاره ها که کار می کنند هیچ چیز دستشان نباشد، ولی ما که هیچ کاره هستیم دست ما 

باشد، به نظر من این صحیح نیست ... ) صحیفه نور، جلد ۱9، صفحه ۲۰6 (

شما باید نگاه کنید ببینید ارزشهای اسالم و انقالب چیست؛ این ارزشها را به دست بیاورید؛ شوخی و خنده مان هم باید در این جهت باشد؛ سرگرمی و 
تفریحمان هم بایستی در این جهت باشد؛ لیکن بالشك سلیقه ی شخص، فکر شخص، انگیزه های شخص و ایده های شخصی یا حتّی سیاسی و عمومیش، 

نباید هیچ گونه تأثیری در اداره ی این برنامه بگذارد.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسالمی ایران  ۷۰/۱۱/۲9
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بهتریــن گزینــه هــا بــرای صــداو ســیما هســتند. 
ــود  ــار می ش ــری ناچ ــه تعبی ــیما ب ــب صداوس خ
ــیت  ــی حساس ــس خیل ــا برقصــد. پ ــاز اینه ــا س ب
ــه  ــد؛ ن ــرج نمی ده ــا خ ــای الزم را روی اینه ه
روی بحــث تولیــدش، نــه روی بحــث فیلــم نامــه 
و ســناریو. مــا می دانیــم بــرای بعضــی از برنامــه 
هــای صداوســیما، فــراوان پــول خــرج می شــود. 
بعضــی از برنامــه هــا هــم بســیار کــم پول اســت، 
یعنــی هیــچ بودجــه ای بــه آن تزریــق نمی شــود. 
همــه ی اینهــا را مــن برمی گردانــم بــه آن بحــث 
ــانه، از  ــر رس ــی از منظ ــی کار یعن ــه ی اصل هندس
ــات  ــر ادبی ــانی، از منظ ــروی انس ــم، نی ــر عل منظ
ــرا  ــد ماج ــاه کلی ــی و ش ــات تمدن ــی، ادبی انقالب
ــه  ــت ک ــام )ره( اس ــرت ام ــارت حض ــان عب هم
ــت."  ــی اس ــگاه مل ــیما دانش ــود: "صداوس فرم
ــد  ــود را رش ــب خ ــت مخاط ــرار اس ــی ق یعن
ــات  ــرب در ادبی ــانه در غ ــروز رس ــد. ام بده
ــکار  ــه چ ــذت جویان ــه ی ل ــرد گرایان ــی ف تمدن
ــول  ــد پ ــن بای ــون م ــد چ ــد؟ آن می گوی می کن
ــا  ــم ت ــود را بفروش ــد خ ــی بای ــاورم، یعن در بی
ــم  ــلیقه ی مخاطب ــه س ــروم ب ــاورم، می ــول دربی پ
ــت؟  ــب چیس ــلیقه ی مخاط ــم. س ــه میکن توج
ــت  ــم اوس ــا توّه ــت، ی ــهوت اوس ــا ش ــا ی آنج
یــا خشــونتی اســت کــه بــه آن عالقمنــد اســت و 

ــد.  ــن می کن ــی رود آن را تامی ــانه م رس
همیــن ژانــر وحشــتی کــه امــروز در ســینمای دنیا 
هســت، شــاید بــه لحــاظ انســانی خیلــی موضــوع 
ــد اگــر  جذابــی نیســت؛ ولــی خــب فــرد می دان
ــول  ــد، پ ــف می کن ــاند او کی ــش را بترس مخاطب
ــال  ــی دنب ــق انقالب ــانه در اف ــا رس ــد. ام می ده
ــاز  ــال نی ــرود، دنب ــد ب ــب نبای ــلیقه ی مخاط س
ــه او رشــد  ــرار اســت ب ــرود، ق ــد ب مخاطــب بای
بدهــد، بایــد بــه او اطــالع دهــد، البتــه آن را از 
دریچــه و دروازه ی ســلیقه اش بایــد عمــل بکنــد.

در  را  بیــان  و  اندیشــه  آزادِی  فضــای   
صداوســیما چگونــه ارزیابــی می فرماییــد 

مسئله ای هب انم مرجعیت فکری

مراجع فکری، عناصر آگاهی بخشی
ــه عملکــرد مراجــع فکــری  ــد ک ــی ده ــان م ــه تاریخــی نش   تجرب
ــورت  ــه ص ــی ب ــاز، حت ــت س ــای سرنوش ــگاه ه ــه در بزن جامع
ــود.  ــی ش ــوالت عظیم ــاز تح ــه س ــد زمین ــی توان ــز م ــه نی منفردان
تــا چنــدی پیــش طبقــه روحانیــت، در چارچــوب مناســبات ســنتی 
ــع  ــن مرج ــد تری ــن و معتم ــا مهمتری ــرن ه ــی ق ــده، ط ــه ش نهادین
ــانه ای  ــا رس ــد و ب ــی آم ــمار م ــه ش ــا ب ــی ه ــرای ایران ــری ب فک
ــه را در  ــری جامع ــت فک ــار مرجعی ــجد، انحص ــر و مس ــام منب ــه ن ب
اختیــار داشــت. امــا امــروز بــا رقبــای قدرتمنــدی چــون ســلبریتی 
هــا مواجــه شــده و جایــگاه بالمنــازع خــود را از دســت داده اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــع، گروه ــروه مرج   گ
ــا تقلیــد، طرفــداری و حتــی  جامعــه ب
ــه  ــق ب ــاس تعل ــتن و احس ــت داش دوس
آن، بخشــی از هویــت خــود را عینیــت 
مــی بخشــد. بنابــر ایــن از ایــن حیــث 
ــال  ــای انتق ــزم ه ــی از مکانی ــه یک ک
ــه  ــود، در هم ــی ش ــی م ــگ تلق فرهن

ــت دارد. ــع اهمی جوام
ــه در  ــود ک ــی ب ــوان مدع ــی ت   م
الگــوی مــردم ســاالری دینــی، مســئله 
مرجعیــت فکــری از اهمیتــی دو چندان 
ــه یکــی از  برخــوردار اســت. چــرا ک
عناصــر شــکل دهنــده بــه مولفــه هــای 
ایــن الگــو، همچــون مشــارکت مردمی، 
ــه  ــوده ک ــی ب ــی بخش ــر آگاه عنص
مراجــع فکــری در آن ســهیم هســتند. 

فــی الواقــع بنیــاد نظــام مــردم ســاالری دینــی، اســتوار بــر نظــارت 
همگانــی و کســب شــناخت از واقعیــت هــا و عینیــت هــا اســت؛ بــه 
نحــوی کــه امــکان مشــارکت آگاهانــه و پیشــرو مــردم در نظــارت و 

) س ( ا ره ـلـز ا ه  اگشن ا د شــی  نقا ســی  شنا ر کا  | ی  ســعید ر  بهــا
کنتــرل قــدرت فراهــم شــود. و کســب شــناخت 
ــی  ــی بخش ــق آگاه ــز از طری ــردم، ج ــط م توس
ــه  ــور ک ــد. همانط ــد ش ــق نخواه ــا محق ــه آنه ب
ــون و آگاهــی بخشــی  ــت فکــری روحانی مرجعی
آنهــا بــه مــردم، نقــش آنهــا در پیــروزی انقــالب 
اســالمی را بــه نقشــی اساســی تبدیــل کــرد. ایــن 
روحانیــون بونــد کــه توانســتند بــا اهمیــت بــه 
مقولــه آگاهــی بخشــی، عامــه مــردم را بــه میدان 
ــاالری  ــردم س ــوی م ــانند و الگ ــارزه بکش مب
دینــی را در قالــب شــعار جمهــوری اســالمی بــه 

ــد. ــن کنن ــا تبیی ــرای آنه طــور نســبی ب
  عــالوه بــر مراجــع فکری، گــروه هــای دیگری 
ــی  ــر آگاه ــز در ام ــزاب نی ــانه و اح ــون رس چ
ــتند.  ــهیم هس ــردم س ــه م بخشــی ب
ــانه  ــش رس ــن نق ــن بی ــا در ای ام
ــر  ــگ ت ــا پررن از دیگــر گــروه ه
ــانه در  ــذاری رس ــر گ ــت. تاثی اس
شــکل گیــری نگــرش هــا زمانــی 
ــه  ــد ک ــی رس ــود م ــه اوج خ ب
ــد آگاهــی بخشــی  ــد در رون بتوان
ــه  ــری ب ــع فک ــت مراج از ظرفی
نحــو احســن اســتفاده کنــد. گروه 
مرجــع در عصــر حاضــر ارتباطــی 
ــا دارد.  ــانه ه ــا رس ــویه ب دو س
اگرچــه تــا پیــش از ظهــور رســانه 
هــای نویــن، رســانه هــای ســنتی 
در اختیــار مراجــع فکــری جامعــه 
ــر  ــای عص ــانه ه ــا رس ــد؛ ام بودن
ــترش  ــه گس ــه ب ــا توج ــر ب حاض
ــه در  قابلیــت هــای ارتباطــی، کارکــردی دوگان
ــد  ــد. رســانه هــا هــم پدی ــه ان ــا یافت ــال آنه قب
آورنــده مراجــع فکــری هســتند و هــم بلندگوی 

و بــه نظــر شــما الزمــه ی گســترش چنیــن بســتری در 
ــاهد  ــالب ش ــل انق ــون اوای ــه همچ ــت )ک ــیما، چیس صداوس
تقابــل نظــرات مختلــف و آزاد اندیشــی بــه صــورت گســترده 

ــیم(؟ باش
ــد  ــه بای ــم، ک ــر داری ــه عنص ــا، دو س ــی م ــه ی دین ــق اندیش دراف
ــک  ــت، ی ــل اس ــر عق ــک عنص ــود؛ ی ــن ش ــر تامی ــل بش ــرای نس ب
عنصــر آزادی و انتخــاب اســت و یکــی هــم عنصــر معنویــت اســت. 
ــن  ــن همی ــی م ــرد، ول ــه ک ــم اضاف ــواردی را ه ــود م ــاال می ش ح
مثلــث را می گویــم؛ یعنــی عقــل، آزادی، معنویــت. کــه جــز شــعار 
ــاً  ــوده اســت و اساس ــم ب ــران ه ــالب اســالمی ای ــه ی انق ــای پای ه
رســانه هــای غربــی بــه اینهــا کار ندارنــد. مــا معتقدیــم رســانه بایــد 
آدم هــا را عاقــل بــار بیــاورد، رســانه بایــد آدم هــا را بــا حریــت 
و آزادی بــار بیــاورد، اینکــه شــما می گوییــد آزاد اندیشــی، خــب 
ــه مخاطــب خــود  ــه فکــر بکنــد، کــه ب ــد آزادان خــود رســانه بای
ــن نیســت کــه حــاال  هــم اجــازه ی آزادی فکــر دهــد. صــرف ای
رســانه ی صداوســیمای مــا چــه رادیــو و چــه تلویزیــون آن، حــاال 
یــک مســئله هــم فــرض کنیــد کــه برنامــه ی ۹0ی بگــذارد، مثــال 
آزاد اندیشــانه مســئله ی ورزش را بررســی کنــد یــا مناظــره ای یــا 
کرســی آزاد اندیشــی بگــذارد؛ بــا ایــن تــک خــوان هــا مســئله حــل 

ــود.  ــت و آزادی ش ــرد عقالنی ــرد، رویک ــد رویک ــود، بای نمی ش
و مــن فکــر میکنــم دوبــاره ذیــل آن منظومــه و هندســه صداوســیما 
ــال  ــی اص ــت. یعن ــده اس ــم نش ــک ه ــئله نزدی ــن مس ــه ای ــال ب اص
ــدارد.  ــراغ ن ــرا س ــن ماج ــمایلی از ای ــکل و ش ــچ ش ــودش هی خ
در صداوســیما اصــاًل اینهــا خودشــان بــرای خودشــان یــک حــدود 
ــر  ــد ت ــا بلن ــد، کــه کســی از آن بیشــتر ی ــت می کنن ــزی رعای قرم
فکــر نکنــد و امــروز صداوســیما بخاطــر آن مســائل مالــی در حیطــه 
ی حــوزه ی ثــروت دارد قــرار میگیــرد، نــه در حــوزه ی اندیشــه.

ــه را داده  ــوزه ی اندیش ــال ح ــت. مث ــرده اس ــم ک ــک ه ــه تفکی البت
ــی گــری را  ــال حــوزه ی انقالب ــا مث ــار، ی ــبکه ی چه ــه ش اســت ب
بــه شــبکه ی افــق و حــوزه ی کــودک را بــه شــبکه ی کــودک داده 
اســت. بعــد دیگــر بقیــه ی کانــال هــا کار بــه ایــن ندارنــد، یعنــی 
ایــن تفکیــک هــم یــک مقــداری کار را ســخت کــرده اســت و عمــال 
هــر کســی کار خــود را می کنــد بــا جاذبــه هــای خــاص خــودش، 

ــد.  ــت نمی کن ــا را رعای ــه ه ــه ی مولف ــی بقی ول

تشکر می کنم بابت زمانی که در اختیار ما قرار دادید.

پدیــد  هــم  هــا  رســانه 
فکــری  مراجــع  آورنــده 
ــار  ــوی در اختی ــم بلندگ ــتند و ه هس
آنهــا. البتــه مرجعیــت فکــری برخاســته 
از فضــای رســانه ای، بیشــتر در خصوص 
گــروه هایــی چــون ســلبریتی هــا اســت 
ــع ســرگرمی رشــد  ــه وســیله صنای کــه ب
کــرده انــد.  بنابــر ایــن نحــوه برخــورد 
رســانه هــای رســمی چــون صــدا و ســیما 
بــا گــروه هــای مرجــع، از روحانیــون 

تــا ســلبریتی هــا،  گرفتــه 
ــت. ــت اس ــز اهمی حائ

صدا و سیما باید حقیقتاً به آن وسیله ی اعتال تبدیل بشود و در خدمت تفکر انقالب و اسالم و رسوخ این فکر - با همه ی ملحقاتش - در ذهن و 
فکر و روح و عمل مردم جامعه ی خودمان و نیز مردم دیگری که در شعاع تبلیغات صدا و سیما قرار دارند، باشد. این، باید بشود. از هر برنامه ی 

صدا و سیما، بایستی این استفاده بشود. البته کار سختی است. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای سیاست گذاری صدا و سیما  ۱۳69/۱۲/۱4

باید کامالً توجه داشت که به هیچ وجه ما نباید مقلد شرق و غرب باشیم. زیرا تقلید از شرق و غرب با رادیو - تلویزیون اسالمی نمی سازد. باید کامالً 
مراقبت کنید و خوف از گفته ها و نوشته های این روشنفکران غربزده ابداً نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند که مملکت را به خواست 

خودشان یك مملکت لوکس درست بکنند، و دیگر هرچه خرابی هم باشد مانعی ندارد. آنها دلشان می خواهد یك مملکت غربی درست بشود.
) صحیفه نور، جلد ۱۰، صفحه ۱۱-۱۲ (
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در اختیــار آنهــا. البتــه مرجعیــت فکری برخاســته 
از فضــای رســانه ای، بیشــتر در خصــوص گــروه 
هایــی چــون ســلبریتی هــا اســت کــه بــه وســیله 

ــد. ــرده ان ــد ک ــرگرمی رش ــع س صنای
  بنابــر ایــن نحــوه برخــورد رســانه هــای رســمی 
ــع،  ــای مرج ــروه ه ــا گ ــیما ب ــدا و س ــون ص چ
ــز  ــا، حائ ــلبریتی ه ــا س ــه ت ــون گرفت از روحانی
ــود دارد  ــار وج ــن انتظ ــا ای ــت. قطع ــت اس اهمی
کــه صــدا و ســیما بــه عنــوان رســانه اصلــی یــک 
نظــام مــردم ســاالر، در رونــد آگاهــی بخشــی به 

مــردم، چــه بــه صــورت مســتقیم و 
ــری  ــع فک ــطه مراج ــه واس ــه ب چ
ــا در  ــد. ام ــا کن ــژه ایف ــی وی نقش
ایــن میــان نــه تنهــا بــا رونــدی در 
ــری  ــع فک ــی مراج ــوص معرف خص
جایــگاه  بازســازی  و  شایســته 
ــانه  ــن رس ــری در ای ــت فک مرجعی
ــوان  ــی ت مواجــه نیســتیم؛ بلکــه م
گفــت رســانه ملــی در جایــگاه 
ــش  ــروعیت بخ ــاد مش ــن نه مهمتری
بــه افــراد ناالیقــی چــون ســلبریتی 
ــران  ــه بح ــه و ب ــرار گرفت ــا ق ه
ــن  ــران دام ــری در ای ــت فک مرجعی

ــد. ــی زن م

شــان ایدئولوژیــك ســلبریتی در 
ــردم ســاالری  ــل الگــوی م مقاب

دینــی
  بــرای روشــن شــدن ایــن کــه ســلبریتی دقیقــا 
بــه چــه کســانی گفتــه مــی شــود نیــاز اســت تــا 
ــق و مجــزا بررســی  ــه طــور دقی ــوم ب ــد مفه چن
شــود. اولیــن آن مفهــوم شــهرت اســت. ســلبریتی 
اصطالحــی عــام بــرای کســانی اســت که مشــهور 
ــلبریتی  ــهور و س ــراد مش ــن اف ــا بی ــتند. ام هس
تفــاوت وجــود دارد. بــه بیانــی دیگــر، ســلبریتی 
نوعــی خــاص از شــهرت اســت و نمــی تــوان از 
همــه ی افــراد مشــهور، بــا عنــوان ســلبریتی نــام 

ــزرگ  ــات ب ــاداور اقدام ــخ، ی ــهرت در طــول تاری ــوم ش ــرد. مفه ب
اســت. چــه اقدامــات خــوب و چــه اقدامــات ضــد انســانی و مخرب. 
ــی  ــا حت ــریعتی ی ــی، ش ــام خمین ــی، ام ــیخ بهای ــون ش ــرادی چ اف
اســکندر و هیتلــر، بــه دلیــل آثــار و کارهــای بزرگشــان در یادهــا 
مانــده انــد. در حالــی کــه دلیــل شــهرت ســلبریتی هــا برخاســته از 
صنایــع ســرگرمی بــوده و بــه شــدت شــخص محــور اســت. آن چــه 
آنــان را مشــهور مــی کنــد همیــن چیــزی اســت که هســتند. ســوای 
ایــن کــه چــه کــرده انــد. اگــر چــه برخــی ســلبریتی هــا در آغــاز 
بــه واســطه اســتعداد هایشــان مطــرح مــی شــوند، امــا تــا مــدت هــا 
پــس از آن همچنــان بــا شــهرتی کــه اندوختــه انــد امــرار معــاش می 
ــوان  ــی ت ــی دیگــر م ــه بیان ــد. ب کنن
ــوص  ــلبریتی را در خص ــالح س اصط
افــرادی بــه کار بــرد کــه شــهرت بــه 
شــغل آنهــا بــدل شــده اســت. از نظــر 
ــگ  ــمندان، فرهن بســیاری از اندیش
ــود  ــه وج ــی ب ــلبریتی در جوامع س
مــی آیــد کــه در آن »هویــت« یــک 
ــب  ــی اغل ــن ویژگ ــت. ای ــئله اس مس
جوامــع امــروزی اســت کــه در 
آنهــا صنایــع ســرگرمی، رشــد قابــل 
توجهــی داشــته اســت. فرهنــگ 
ــروز در  ــه ام ــکلی ک ــه ش ــلبریتی ب س
ــب  ــتیم در اغل ــاهد آن هس ــران ش ای
کشــور هــای اروپایــی بــه خصــوص 
در غــرب اروپــا بــه دلیــل وضــوح و 
شــفافیت سیاســت گــذاری فرهنگــی، 

ــه اســت. مجــال ظهــور نیافت
  ســلبریتی بیشــتر در کشــور هایــی تولیــد مــی شــود کــه سیاســت 
ــگاه  ــرد ن ــر رویک ــی ب ــا مبتن ــی آن اساس ــادی- فرهنگ ــای اقتص ه
ابژکتیــو به انســان بــه عنــوان نیــروی مولــد ارزش افــزوده اقتصادی 
ــی  ــران، سیاســت فرهنگــی منســجم و معرف ــا همچــون ای ــوده و ی ب
نــدارد. نتیجــه نبــود سیاســت فرهنگــی دقیــق آن اســت کــه محیــط 
بــرای رشــد ضایعــات و هــرزه گــری هــای فرهنگــی، مســاعد مــی 
گــردد و ســلبریتی بــه عنــوان یکــی از پیامدهــای دنیــای مــدرن بــه 
ســرعت راه خــود را در ایــن کشــور هــا پیــدا مــی کنــد. بنابــر ایــن 
در خصــوص رشــد پدیــده ســلبریتی دو مــورد کلــی را مــی تــوان 
نــام بــرد: »ســلبریتیزه شــدن« در خصــوص جوامعــی کــه زیرســاخت 
فرهنگــی منســجمی ندارنــد و »ســلبریتی ســازی« در خصــوص کشــور 

هایــی چــون ایــاالت متحــده کــه بــا اغــراض ایدئولوژیــک، خــود 
خالــق ایــن پدیــده بــوده انــد.

  در خصــوص چرایــی ســلبریتی ســازی و شــروع ایــن رونــد بایــد 
ــی دوم، اتفاقــات مختلفــی موجــب  ــد از جنــگ جهان گفــت کــه بع
ــد.  ــردم گردی ــی م ــبک زندگ ــر س ــی و تغیی ــی فرهنگ ــه جای ــا ب ج
ــروه  ــراد و گ ــی از اف ــار زدای ــا، اعتب ــی ه ــن دگرگون ــی از ای یک
هایــی بــود کــه نقشــی تعییــن کننــده در شــکل گیــری و هدایــت 
ــر  ــه اگ ــد ک ــرح ش ــتدالل مط ــن اس ــه ای ــتند. در نتیج ــه داش جامع
ــم، در  ــو ببری ــب جل ــل مذه ــیحیت و عام ــدان مس ــه را در فق جامع
ــه  ــرای جامع ــی ب ــده آل و مطلوب ــوی ای ــم الگ ــه نتوانی ــی ک صورت
معرفــی کنیــم؛ جامعــه بــا نوعــی بــی نظمــی رو بــه رو خواهــد شــد. 
ــگ  ــاز دارد. فرهن ــری نی ــع فک ــه مرج ــه ب ــب جامع ــن ترتی ــه ای ب
ســلبریتی اساســا زاده بســتر فرهنگــی ایــاالت متحــده و منطبــق بــر 
ایدئولــوژی بنیانــی ایــن کشــور اســت کــه در یــک قــرن گذشــته 
کوشــیده تــا »فردیــت« را بــه عنــوان محــور اصلــی تحــرک بــازار و 
ــر اســاس اســطوره یــک فــرد و یــک کشــور خودســاخته تحکیــم  ب

کنــد.
ــا  ــردم دارد و ب ــر م ــی ب ــری عمیق ــر فک ــلبریتی تاثی ــت س   موقعی
برداشــت هایی از فردیــت تشــدید  می شــود کــه زمینــه ایدئولوژیــک 
فرهنــگ غربــی بــوده و بــا ظهــور نئولیبرالیســم تقویت شــده اســت. 
ــان  ــانه ی جه ــی رس ــگار نوع ــلبریتی ان ــار س ــه، اخب   روی هم رفت
ــر  ــردی ب ــای ف ــیع جنبه ه ــه وس ــامل غلب ــده و ش ــردی ش ــر ف نگ
عمــوم اســت. ایــن وضعیــت، دیــدگاه مخاطبــان نســبت بــه مســائل 
ــه دیــدگاه افــراد کمتــری محــدود مــی کنــد. در  ــه روز ب را روز ب
واقــع امــروزه بخــش اعظــم درک مخاطبــان از مســائل روزمــره متاثــر 
از دیــدگاه ســلبریتی هــا اســت. همانطــور کــه در ایــران امــروز بــه 
طــور فزاینــده ای امــوری ماننــد احساســات ملــی، امــور فرهنگــی، 
ــق  ــی از طری ــور سیاس ــی و ام ــای قوم ــمکش ه ــات، کش اخالقی

روایــت هایــی راجــع بــه ســلبریتی هــا بازتولیــد مــی شــود. 
ــا در  ــگ م ــی و فرهن ــبک زندگ ــا، س ــرش ه ــت نگ ــه کلی   در نتیج
ــا  ــر اســاس افــراد اســت. در عیــن حــال ب حــال بازتولیــد شــدن ب
اعطــای ارزش هــای اقتصــادی بــه ســلبریتی هــا، آنهــا از ســوژه های 
ــد کــه  ــه کاال تغییــر  می یابنــد. بعضــی اندیشــمندان معتقدن فــردی ب
در ایــن رونــد، »شــهرت« کاالیــی مــی شــود. برخــی نیــز معتقــد بــه 
ــوان  ــه هــر حــال مــی ت کاالیــی شــدن اشــکال انســانی هســتند. ب
ــرمایه داری  ــرال س ــوی لیب ــده الگ ــخصیت دهن ــم و ش ــا را تجس آنه

دانســت.
ــات  ــا نش ــلبریتی ه ــی س ــیب اصل ــد، آس ــه ش ــه گفت ــق آنچ   طب

ــه  ــوده ک ــا ب ــک آنه ــان ایدئولوژی ــه از ش گرفت
در تناقــض بــا تفکــر اســالمی اســت. بنابــر ایــن 
ــرای ســاختار  ــه عنصــری ب بدیهــی اســت کــه ب
ــه  ــا در عرص ــی از ارزش ه ــح زدای ــکنی و قب ش

ــوند.  ــل ش ــف تبدی ــای مختل ه

صــدا و ســیما و دامــن زدن بــه بحــران 
مرجعیــت فکــری

ــه  ــا ب ــانه ه ــد، رس ــه ش ــه گفت ــور ک   همانط
ــن  ــق یافت ــی رون ــران اصل ــی از مقص ــوان یک عن
ــگ  ــلبریتی در فرهن ــده س ــدن پدی ــه ش و نهادین
ــانه  ــران رس ــوند. در ای ــداد  می ش ــه قلم و جامع
ــری، در  ــوب و تصوی ــند مکت ــردم پس ــای م ه
ــای  ــریه ه ــه نش ــی از جمل ــای متفاوت ــب ه قال
ــه  ــی چ ــوهای تلوزیون ــالح »زرد« و ش ــه اصط ب
ــواره ای و چــه در صــدا و  ــای ماه ــبکه ه در ش
ســیما، برخــی چهــره هــا را تبدیــل بــه ســلبریتی 

ــت. ــرده اس ــمار ک ــواداران پرش ــا ه ــی ب های
ــه  ــع ب ــتباه راج ــر اش ــی دو تفک ــور کل ــه ط   ب
پدیــده ســلبریتی وجــود دارد کــه بــه نظــر مــی 
ــای  ــانه ه ــیما و رس ــدا و س ــورد ص ــد برخ رس
ــن  ــر ای ــی ب ــلبریتی مبتن ــده س ــا پدی ــمی ب رس
دو گــزاره اســت. اول آن کــه ســلبریتی ماحصــل 
ــوده و هیــچ  حتمــی مناســبات دنیــای مــدرن ب
راه گریــزی از آن وجــود نــدارد. ایــن در حالــی 

اســت کــه ســلبریتی در 
ــی کــه  کشــور های

ســاخت فرهنگی 
منسجمی 

بــه  دارنــد 
ــر  ــای فراگی معن

وجــود  آن 
ــی  ــه نم ــدارد. البت ن

ــده  ــت پدی ــوان گف ت
ســلبریتی در ایــن 

ــی  ــه کل جوامــع ب
بــی معنــا اســت؛ 

چــرا کــه در 

از  بســیاری  نظــر  از    
اندیشــمندان، فرهنگ ســلبریتی 
ــه  ــد ک ــی آی ــود م ــه وج ــی ب در جوامع
در آن »هویــت« یــك مســئله اســت. ایــن 
ــروزی اســت  ــع ام ــب جوام ویژگــی اغل
ــد  ــرگرمی، رش ــع س ــا صنای ــه در آنه ک
ــگ  ــت. فرهن ــته اس ــی داش ــل توجه قاب
ســلبریتی بــه شــکلی کــه امــروز در ایران 
شــاهد آن هســتیم در اغلــب کشــور های 
ــا  ــرب اروپ ــه خصــوص در غ ــی ب اروپای
ــت  ــفافیت سیاس ــوح و ش ــل وض ــه دلی ب

مجــال  فرهنگــی،  گــذاری 
ــت. ــه اس ــور نیافت ظه

آخر جمهوری اسالمی فقط لفظش که نیست، باید واقعیت پیدا کند. اآلن ما به هر کجا که سر می زنیم می بینیم که فسادهایی در آن هست. باز اسالم 
به صورتی درست پیاده نشده است. ولی چون این مهمتر از همه است پافشاری من نسبت به رادیو - تلویزیون بیشتر از چیزهای دیگر است. برای 

اینکه این فسادش موجب  فساد ملت و جامعه می شود. برای اینکه چیزی که در اینجا گفته می شود، سرتاسر مملکت آن چیز پخش می شود، و انحراف 
در سطح مملکت و همچنین در خارج پیدا می شود. )صحبفه نور ،جلد ۱۲ ،صفحه ۲9۱(

در مقوله ی ادب و هنر، یکی از کارهایی که امروز تلویزیون متعهد است، برجسته کردن چهره های اسالمِی
معاصِر کارآمد است.
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ــان  ــی از جوان ــروه های ــا گ ــا ب ــز بعض ــران نی ای
مواجهیــم کــه ســلبریتی هــای دیگــر کشــور هــا 
را بــه عنــوان مرجــع فکــری پذیرفتــه انــد. امــا 
ســلبریتی بــه هیچ وجــه در این کشــور هــا تولید 
ــع  ــراد مشــهور در صنای ــدان و اف نشــده و هنرمن
ســرگرمی در ایــن کشــور هــا از اعتبــار خاصــی 
ــا وجــود آن  ــن، ب ــر ای برخــوردار نیســتند. بناب
کــه ســلبریتی نتیجــه ی دنیــای مــدرن اســت امــا 
حتمــی بــودن ظهــور آن و طــرح ایــن اســتدالل 
ــلبریتی  ــد س ــه نخواهی ــد و چ ــه بخواهی ــه »چ ک
هــا بوجــود مــی آینــد« ادعایــی مــردود اســت.

  دومیــن ســازه ذهنــی عبــارت از آن اســت کــه 
ــتند  ــزوده ای هس ــا ارزش اف ــا منش ــلبریتی ه س
ــتفاده  ــود اس ــع خ ــه نف ــوان از آن ب ــی ت ــه م ک
کــرد. بــه بیــان دیگــر تمایــز ســلبریتی خــوب از 
ســلبریتی بــد. در حالــی کــه پدیــده ســلبریتی به 
کلــی پدیــده ی شــومی اســت. ســلبریتی خــوب 
ســاختن نیــز بــه معنــای معرفــی فــردی ســطحی 
ــه،  ــه جامع ــری ب ــع فک ــوان مرج ــه عن ــر ب نگ
ــلبریتی  ــده س ــد پدی ــه رش ــت و ب ــوم اس مضم
ــه  ــه گفت ــور ک ــا همانط ــد. ضمن ــی زن ــن م دام
ــک  ــان ایدئولوژی ــک ش ــلبریتی دارای ی ــد، س ش
ــد  ــی توان ــلبریتی نم ــک س ــاخت ی ــوده و س ب
ــد.  ــا آن باش ــض ب ــا در تناق ــان ی ــدای آن ش ج
ــار صــدا و ســیما  ــوان رفت ــی ت ــاره م ــن ب در ای

ــال در گــزارش هــای  ــا کــه مث ــا بعضــی ســلبریتی ه در برخــورد ب
خبــری بــا عناویــن ســخاوتمندانه ای چــون »هنرمنــد مردمــی« یــا 
»ســلبریتی دغدغــه منــد« از آن هــا اســتقبال مــی کنــد و همچنیــن 

ــال زد. ــی را مث ــای مذهب ــلبریتی ه س
  بــه جرئــت مــی تــوان گفــت مشــی رســانه هــای رســمی نــه تنهــا 
از پدیــده ســلبریتی مشــروعیت زدایــی نمــی کنــد؛ کــه خــود یکــی 
ــوده و  ــا ب ــلبریتی ه ــه س ــی ب ــروعیت بخش ــی مش ــل اصل از عوام
ســلبریتی تولیــد مــی کنــد. از طرفــی شــاهد هیــچ عــزم و اهتمامــی 
در خصــوص معرفــی و کمــک بــه بازیابــی جایــگاه مراجــع فکــری 
شایســته، چــون روحانیــون، اســاتید، نخبــگان و ... نیســتیم. شــاید 
ــلبریتی در  ــده س ــری پدی ــکل گی ــل ش ــی از دالی ــوان یک ــی بت حت
کشــور را عملکــرد صــدا و ســیما دانســت. در ایــن بــاره مــی تــوان 
بــه شــکل گیــری و افزایــش چشــم گیــر برنامــه هایــی اشــاره کــرد 
کــه در قالــب گفتگــو دو طرفــه بــا بازیگــران، خواننــدگان و افــراد 
مشــهور در صنایــع ســرگرمی، بــه زندگــی شــخصی و نظــرات آنهــا 
بهــا داده و اعتبــار مــی بخشــد. یــا زمانــی کــه بــا دعــوت از یــک 
ــه واســطه نظــرات  ــا ب ــام محــرم تــالش مــی شــود ت بازیگــر در ای
وی بــه نهضــت عاشــورا مشــروعیت بخشــی شــود)!(، نمــی تــوان از 
ایــن کــه چــرا در ایــام انتخابــات اظهــار نظــر مــی کنــد گلــه منــد 
ــا برنامــه هایــی چــون عصــر جدیــد کــه آمــار شــرکت  ــود. و ی ب
ــردم در  ــارکت م ــا مش ــوان ب ــی ت ــه را م ــن برنام ــنجی ای در نظرس
انتخابــات مقایســه کــرد. هرچنــد وجــوه مثبتــی را نیــز مــی تــوان 
بــرای ایــن برنامــه بــر شــمرد، امــا از ایــن حیــث کــه بــا بهــا دادن 
ــد  ــراد در صنایــع ســرگرمی، تولیدگــر ســلبریتی هــای جدی ــه اف ب
بــوده و بــه رشــد فرهنــگ ســلبریتی کمــک مــی کنــد؛ آســیب زا 

اســت. 
  برنامــه هــای صــدا و ســیما در ســال هــای اخیــر و بــا رشــد شــبکه 
هــای اجتماعــی، بــه خصــوص اینســتاگرام، نــه تنهــا بــه ســلبریتی 
ــه میکــرو ســلبریتی هــا نیــز مشــروعیت بخشــی مــی  هــا، بلکــه ب
ــه در  ــود ک ــی ش ــانی اطــالق م ــه کس ــا ب ــلبریتی ه ــد. میکروس کن
ــخصیت  ــی ش ــتند. یعن ــهور هس ــی مش ــای اجتماع ــبکه ه ــای ش فض
ــا  ــا ت ــهرت آنه ــوال ش ــتند و معم ــینمایی نیس ــی و س ــی، ورزش مل
ــوت  ــت. دع ــا اس ــبکه ه ــن ش ــه ای ــدود ب ــته و مح ــدودی وابس ح
ــورداری از  ــطه برخ ــه واس ــا ب ــه صرف ــرادی ک ــیما از اف ــدا و س ص
ــی  ــتراک روزمرگ ــا اش ــرگرمی ی ــع س ــژه ای در صنای ــی وی توانای
هــای خــود در یــک شــبکه اجتماعــِی خــاص مشــهور هســتند، بــه 
عنــوان مهمــان در برنامــه هــا، بــه ویــژه برنامــه هایــی کــه بــرای 
مخاطبیــن جــوان و نوجــوان ســاخته مــی شــود، نمونــه ای از ایــن 

ادعــا اســت.
  نبــود سیاســت هــای فرهنگــی دقیــق و عــدم برنامــه ریــزی بلنــد 
ــی  ــل اصل ــام سیاســتگذاری فرهنگــی کشــور، از عوام ــدت در نظ م
گســترش فرهنــگ ســلبریتی و بــه طــور کلــی ایجــاد یــک بحــران 
در خصــوص مرجعیــت فکــری در جامعــه اســت. همانطــور کــه گفتــه 
شــد، ســلبریتی در ایــران نــه بــر مبنــای یــک اراده بلکــه بــر مبنــای 
فقــدان اراده شــکل گرفتــه اســت. عــدم وجــود سیاســت هــای کلــی 
ــث  ــز باع ــه ری ــای برنام ــتگاه ه ــان دس ــی می ــی و ناهماهنگ فرهنگ
شــده تــا شــاهد یــک بــی نظمــی فراگیــر در ایــن عرصــه، آن هــم 
ــیم. برخــورد ســطحی،  در عصــر تهاجمــات گســترده فرهنگــی، باش
ــدم  ــن ع ــی و همچنی ــوالت فرهنگ ــا مق ــعاری ب ــی و ش ــی گوی کل
ــار مقایســه ای و شــاخص هایــی در  ــر آم اســتنتاج هــای مبتنــی ب
زمینــه مصــرف کاال هــای فرهنگــی و ســطوح کلــی جامعــه، تعــدد 
ــای  ــتگاه ه ــان دس ــارض می ــی و تع ــی، ناهماهنگ ــز فرهنگ مراک
ــی  ــاری، همگ ــی و ج ــای اعمال ــت ه ــض در سیاس ــی و تناق فرهنگ
ــطح  ــی در س ــگاری فرهنگ ــک ولن ــاهد ی ــا ش ــده ت ــث گردی باع

جامعــه باشــیم.
  یکــی از دالیــل اصلــی کــه باعــث مــی گــردد تــا مســئله فرهنــگ 
ــای  ــاد ه ــاختار نه ــد، س ــه رو باش ــرده رو ب ــای نامب ــف ه ــا ضع ب
ــات  ــه آنهــا در پیــروی از مصوب ــوع عملکــرد منفردان فرهنگــی و ن
ــرای  ــه ب ــتگذاری منفردان ــزی و و سیاس ــه ری کالن فرهنگــی و برنام

ــات در مجموعــه ی خــود اســت. اجرایــی کــردن ایــن مصوب
  آنچــه بــه عنــوان جــدی تریــن خــال در فضــای فرهنگــی کشــور 
ــای  ــت ه ــه ی فعالی ــی در زمین ــت کل ــود سیاس ــود دارد، نب وج
ــور،  ــی کش ــای فرهنگ ــتگاه ه ــام دس ــد تم ــت. هرچن ــی اس فرهنگ

موظفنــد، ذیــل نقــش قرارگاهــی شــورای 
ــی  ــای کل ــت ه ــی، سیاس ــالب فرهنگ ــی انق عال
و راهبــردی ایــن شــورا را عملیاتــی کننــد. امــا 
ــای  ــت ه ــائل و اولوی ــم درســت از مس ــدم فه ع
ــناد  ــم اس ــف تنظی فرهنگــی کشــور، نحــوه ضعی
ــتگذاری در  ــط سیاس ــی غل ــط مش ــن خ و همچنی
ــی  ــت کل ــاره سیاس ــا درب ــده ت ــث ش ــورا باع ش
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــور و هماهنگ ــی کش فرهنگ
ــه  ــیختگی ب ــم گس ــک از ه ــاهد ی ــی، ش فرهنگ

ــیم. ــا باش ــام معن تم
ــائل و  ــت از مس ــم درس ــدم فه ــوص ع   در خص
ــوان،  ــی ت ــور م ــی کش ــای فرهنگ ــت ه اولوی
ــت  ــی اهمی ــه یعن ــن مقال ــی ای ــوع اصل موض
ــات  ــن مصوب ــری در بی ــت فک ــگاه مرجعی جای
ــورا  ــات ش ــی از مصوب ــال زد. بخش ــورا را مث ش
مربــوط بــه آمــوزش عالــی، حــوزه هــای علمیه، 
تدویــن اساســنامه موسســات فرهنگــی و... بــوده 
کــه مســتقیما دربــاره سیاســت گــذاری فرهنگــی 
نیســت؛ امــا بــا بررســی مصوبــات کالن فرهنگــی 
ــی  ــی فرهنگ ــند مهندس ــون س ــورا چ ــن ش ای
کشــور، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه نــه تنهــا 
ــی  ــه کنون ــری در جامع ــت فک ــران مرجعی بح
ــور  ــه ط ــته و ب ــورا نداش ــرای ش ــی ب موضوعیت
مشــخص چــاره اندیشــی و سیاســتگذاری در قبال 
ــه عنــوان یــک  آن اتخــاذ نشــده، بلکــه حتــی ب
راهبــرد نیــز در هیــچ یــک از اســناد مــورد توجه 
ــا یــک  ــه بیانــی دیگــر ب قــرار نگرفتــه اســت. ب
بررســی ســاده مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه اساســا شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، بــه 
ــوزه  ــتگذار در ح ــاد سیاس ــن نه ــوان مهمتری عن
ــچ  ــور، هی ــی کش ــاخت فرهنگ ــگ، در س فرهن
نقشــی بــرای گــروه هــای مرجــع قائــل نیســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه عــدم وجــود قوانین و 
ســاختار هــای معیــن بــرای صداوســیما موجــب 
شــده اســت کــه ایــن ســازمان هیــچ خــط مشــی 
ــی ای را  ــزی کالن فرهنگ ــه ری ــری و برنام فک
دنبــال نکــرده و بــه آســیب هایــی چــون ایجــاد 

ــد. ــن بزن ــامان دام ــه س ــا ب مراجــع فکــری ن
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شفافیت برای دیده بان شفافیت
ــی و ســازمانی و... را  ــده هــای فســاد مال فــرض کنیــد شــما کارآگاهــی هســتید کــه موظفیــد ســنگین تریــن پرون
پیگیــری کنیــد. و مســائل را بــه اطــالع مــردم برســانید. واضــح اســت کــه اگــر مــردم شــما را نشناســند، نمــی تواننــد 
بــه داده هایتــان اعتمــاد کننــد. پــس شــما احتیــاج داریــد ابتدائــا خــود را شــفاف کنیــد تــا بتوانیــد مرجعــی معتمــد 
بــرای آگاهــی بخشــی محســوب بشــوید. امــا اگــر شــما خودتــان را در جعبــه ی ســیاهی محبــوس کنیــد و تــالش 

کنیــد کار آگاه خوبــی باشــید، چــه اتفاقــی رخ مــی دهــد؟
واضــح اســت ســاده تریــن کاری کــه بــه نظــر دشــمنان شــما میرســد تخریــب چهــره ی مبهمــی اســت کــه داریــد. 
اولیــن قــدم بــرای ممانعــت از حضــور شــما، ایجــاد شــبهاتی در خصــوص آن چیــز هایــی اســت کــه در خصــوص 

خــود نگفتــه ایــد.
رســانه ی ملــی موظــف اســت زبــان مطالبــه گــر داشــته باشــد، عــدم شــفافیت در خصــوص آن اولیــن دســت مایــه 
ای اســت کــه میتوانــد ماهیــت "رســانه ی ملــی" بــودن آن را بــه چالــش بکشــد. و هــر روز آن را حاشــیه بکشــاند.

شفافیت در خصوص صداوسیما را میتوان در ابعاد متفاوت آن بررسی کرد. که به اقسامی ازآن می پردازیم.

ماهیت مبهم
ــن ســواالتی کــه در  ــی تری ــم ماهیتــش چیســت؟ از ابتدائ ــز، آن اســت کــه بدانی ــرای شــناخت هرچی ــدم ب اولیــن ق
خصــوص صداوســیما وجــود دارد، ماهیــت آن اســت. همیــن مســئله باعــث بــه وجــود آمــدن تفاســیرقانونی متعــدد و 

چندگانگــی شــکل حقوقــی از ایــن ســازمان شــده اســت. 
مجموعه قوانین و تفاسیر قانونی بیانگر چهار ماهیت حقوقی برای این سازمان است.

ایــن مفروضــات عبــارت اســت از : 1( ســازمان در حکــم شــرکت دولتــی اســت .2( ســازمان ماهیــت حقوقــی خــاص 
ــی  ــن عموم ــامل قوانی ــی ش ــط در صورت ــل فق ــن دلی ــه همی ــد ب ــت نمیکن ــور تبعی ــام اداره کش ــای ع دارد و از الگوه
کشــور میشــود کــه نــام صداوسیماســت تصریــح شــده باشــد .3( ســازمان زیــر نظــر مســتقیم رهبــری است.4(ســازمان 

در حکــم موسســه دولتــی اســت.
در شــرایط کنونــی هــر یــک از وجــوه، بــه تناســب شــرایط و موقعیــت هــای مختلــف مــورد اســتناد قــرار میگیرد.کــه 

همیــن مســئله زمینــه ســاز مشــکالت بــه وجــود آمــده میباشــد.
ــاره صــدا و ســیما نشــان میدهــد ، یکــی از دالیــل ایجــاد  ــه قانــون گــذاری در پنــج دهــه اخیــر درب بررســی تجرب
ــه  ــع ب ــری راج ــم گی ــان تصمی ــذار در زم ــون گ ــت قان ــدم صراح ــیما، ع ــی صداوس ــخصیت حقوق ــی ش ــت فعل وضعی

ــازمان اســت. س
بــه عنــوان مثــال ، اگــر قانــون گــذار در مــاده)30( قانــون اساســنامه صــدا وســیما بــه جــای اینکــه کلیــه قوانیــن 
مغایــر قانــون مذبــور را لغــو نمایــد ؛ قانــون تشــکیل رادیــو و تلویزیــون ملــی ایــران مصــوب 1350 را نســخ میکــرد، 
هیچــگاه برخــی مدعــی لــزوم بــه ذکــر نــام صــدا و ســیما - بــرای اینکــه ایــن ســازمان مشــمول قوانیــن عــام شــود 

- نمــی شــدند.
وجــود چنیــن مــواردی ســبب میشــود کــه برخــی افــراد در موقعیــت هــای مختلــف بنــا بــه منفعــت خــود ، قانــون را 

بــه شــکل دلخــواه خــود تفســیر کننــد.

همچنین با توجه به اینکه ، تعیین شخصیت حقوقی یک سازمان نیز وابسته به ماموریت و
 چشم انداز سازمان است،لزوم مشخص شدن ماهیت حقوقی هر سازمان روشن می شود.

بــه عنــوان مثــال شــرکت دولتــی بــه موجــب مــاده)4( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، بنــگاه اقتصــادی اســت. 
ــا در  ــگاه داری وی ــرای صداوســیما مشــخص شــده بن ــون اساســی ب ــه راســتی ماموریــت و رســالت کــه در قان ــا ب ام

حکــم آن اســت؟!
در مجمــوع بــه نظــر میرســد بــا وجــود ابهامــات و تعارضــات در شــخصیت حقوقــی ســازمان ، امــکان حــل کمبــود 
هــا وجــود نــدارد. بنابرایــن ، بــا توجــه بــه گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســالمی پیشــنهاد میشــود 
بــه منظــور رفــع چندگانگــی در تفســیر شــخصیت حقوقــی ایــن ســازمان، بــه صراحــت بــه موسســه دولتــی بــودن ایــن 
ســازمان تاکیــد شــود. البتــه اتخــاذ ایــن رویکــرد بــه ایــن معنــی نیســت کــه ســازمان اســتقالل خــود را از دســت دهــد 
و زیــر مجموعــه قــوه ی مجریــه محســوب شــود بلکــه مویــد ایــن امــر اســت کــه در تقســیم بندهایــی کــه در مــواد 
)4-1( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از شــکل حقوقــی دســتگاه هــای اجرائــی ارائــه نمــوده انــد، ســازمان صــدا 
وســیما ، وزارتخانــه یــا شــرکت دولتــی و نهــاد عمومــی غیــر دولتــی نبــوده و لــذا در حکــم موسســه دولتــی تلقــی 
میشــود. در راســتا روشــن شــدن ماهیــت حقوقــی صــدا وســیما ، دفتــر مطالعــات امــوزش و فرهنــگ مرکــز پژوهــش 

هــای مجلــس شــورای اســالمی پیشــنهاد زیــر را ارائــه کــرده اســت .
مــاده)1( - در اصــل اجــرای مــاده یکصــدو هفتــاد و پنجــم قانــون اساســی ، ســازمان صداوســیما جمهــوری اســالمی 

ایــران موسســه دولتــی اســت.
تبصــره - عــدم شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی نســبت بــه صــدا و ســیما مســتلزم تصریــح خــاص قانــون گــذار در 

هــر مــورد اســت .
اینکــه ایــن پیشــنهاد چقــدر موثــر اســت و میتوانــد مشــکالت را مرتفــع ســازد نیــاز بــه بررســی بیشــتر در مجلــس دارد 
امــا روشــن و واضــح اســت کــه بــرای بهبــود وضعیــت عملکــرد صداوســیما ، ماهیــت و شــکل حقوقــی آن تصریــح 

گــردد تــا بتوانــد بــه درســتی بــه رســالت خــود عمــل نمایــد.

ساختار درهم ، ناظر مفقود
بنــا بــر ماهیــت حقوقــی مجهــول صداوســیما، نهــاد و شــورای سیاســتگذار ایــن ســازمان مفقــود مــی باشــد. عــدم 

شــفافیت در ســاختار نظارتــی موجــب بــروز مشــکالت زیــادی شــده اســت.
امــا در رابطــه بــا نارســایی قوانیــن در ایــن ســازمان. اساســنامه  ســازمان صــدا و ســیما مربــوط بــه ســال 62 اســت 

و فقــط در ســال 88 دو تبصــره بــه آن الحــاق شــده اســت، کــه تاثیــر چندانــی بــر فرســودگی آن نمــی گــذارد.
ــه  ــوده و ب ــال 61 ب ــوب س ــود دارد مص ــیما وج ــی صداوس ــول کل ــی و اص ــط مش ــوص خ ــه در خص ــی ک قاون
ــود را  ــق خ ــیر مطاب ــاد تفس ــر نه ــت ه ــده اس ــث ش ــارت، باع ــات اداره و نظ ــوص جزئی ــکوت در خص ــل س دلی
ــه رییــس ســازمان باعــث شــده  ــا اعطــای اختیــارات فــراوان ب ــی ب داشــته باشــد. ایــن ســکوت و ابهــام قانون
تــا سیاســت گــذاری در ســازمان در یــک طیــف محــدود  بــا ســالیق ریاســت صــورت گیــرد. عــدم اســتفاده از 
متخصصیــن بیرونــی باعــث شــده تــا نقــش کارشناســان ســواد رســانه در رونــد سیاســتگذاری هــای صــدا و ســیما 
نادیــده گرفتــه شــود. بــا ایــن وجــود، همیــن سیاســت هــای دســت و پــا شکســته نیــز در اکثــر مــوارد صــوری 

و شــعاری بــوده و بــه مرحلــه اجــرا نمــی رســد.

رطب خورده منع رطب نمی کند... 
نگاهی کوتاه، بر ساختار بلند سازمان صداو سیما
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ر ختا ســا رب ری  گــذ
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به بهانه ی بودجه
رســانه ی ملــی ابــزار بســیار خوبــی اســت تــا بــا پیگیــری شــفافیت مالــی از نهادهــا و چهــره هــای شــاخص بتوانــد 
مانــع فســاد مالــی بشــود. امــا عــدم شــفافیت مالــی آن خــود ســنگی بــزرگ بــر ســر راه ایــن ســازمان اســت کــه 

هــرروز آن را بــا معضلــی جدیــد رو بــه رو مــی کنــد.
شــفافیت مالــی ، مســئله ای اســت کــه بــه خــود ایــن ســازمان نیــز کمــک خواهــد کــرد. بــه طــور مثــال اگــر یــک 
برنامــه ســاز بخواهــد از مجــری بســیار معروفــی در برنامــه اش دعــوت کنــد، در صورتــی کــه مجبــور باشــد قــرار 
داد هــا را بارگــزاری کنــد، افکارعمومــی اجــازه نخواهــد داد تــا ســلبریتی هــا و جهــره هــای شــاخص بــا دریافــت 

هزینــه هــای هنگفــت خــود را بــه ســیمای جمهــوری اســالمی برســانند. 
ــن  ــف اســت مت ــا فســاد صداوســیما مکل ــه ب ــام اداری و مقابل ــاء ســالمت نظ ــون ارتق ــاده 3 قان ــد ب م براســاس بن
قراردادهــای مربــوط بــه معامــالت متوســط و باالتــر موضــوع قانــون برگــزاری مناقصــات کــه بــه روش مناقصــه، 
مزایــده، تــرک تشــریفات و غیــره منعقــد مــی گــردد و همچنیــن اســناد و ضمائــم آنهــا و هرگونــه الحــاق، اصــالح، 

چه می شود کرد؟
تابــه حــال چنــد طــرح اداره و نظــارت در خصــوص صداوســیما پیشــنهاد شــده اســت. کــه آخریــن طــرح پیشــنهادی 
ــی  ــنهادات اصل ــورد. پیش ــاک میخ ــتان خ ــت در بهارس ــال اس ــه دوس ــک ب ــس نزدی ــی مجل ــیون فرهنگ ــط کمیس توس

درخصــوص اصــالح ســاختار را میتــوان در چنــد بنــد خالصــه نمــود.
1( تعیین حدود وظایف شورای نظارت و اصالح قوانین در حوزه ی اداره و نظارت بر صداوسیما.

2( تعدیل نیروی انسانی به دلیل حجم باالی کادر موجود در سازمان.
ــران قدیمــی بســیار  ــات مدی ــون بازنشســتگی هســتند، اگرچــه کــه تجربی ــی کــه مشــمول قان 3( بازنشســتگی مدیران
کمــک کننــده خواهــد بــود، امــا درصــد خوبــی از فضــای محافظــه کارانــه در ســازمان هــای دولتــی را میتــوان خــال 

مدیــران ماهــر و جــوان دانســت.
ــور  ــه منظ ــگاه و... ب ــاتید دانش ــوزوی، اس ــدادی ح ــامل تع ــمند، ش ــراد اندیش ــکل از اف ــورایی متش ــکیل ش 4( تش

ــیما. ــدی صداوس ــوای تولی ــر محت ــه ب ــی و اندیش ــت کالن فرهنگ ــاد مدیری ــری و ایج ــتگذاری فک سیاس
5(تشــکیل هیئــت تخصیــص بودجــه، متشــکل از نماینــدگان شــورای سیاســتگذار بــه منظــور تقویــت دیــدگاه فکــری 

و فرهنگــی در زمینــه ی بودجــه ســنجی.
6( ایجــاد ســازوکار شــفافیت مالــی در دو وجــه، ابتدائــا توســط ســازمان بــه قانــون مذکــور در خصــوص شــفافیت 

عمــل شــده وســپس دولــت موظــف باشــد شــیوه ی بودجــه ســنجی خــود را در گزارشــی ابــالغ کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت بــه دســته ای از مــوارد ذکــر شــده، بــه شــکلی کلــی در طرحــی کــه توســط کمیســیون فرهنگــی 
ــه تصویــب نرســیده  ــه دلیــل ســهل انــگاری حتــی همــان طــرح هــم ب مطــرح شــده اســت ، پرداختــه شــده. امــا ب
اســت. امیــد اســت کــه بــا اهتمــام قــوه ی مقننــه در تصویــب و اصــالح قوانیــن و همت مدیــران، ســازمان صداوســیما 

هــر روز قــدم هایــی مصمــم تــر بــرای نزدیــک شــدن بــه رســانه ای ملــی را بــر دارد.

              مقصــر اصلــی در عــدم عملــی شــدن سیاســت هــا بــه نحــوه نظــارت بــر ســازمان بــر مــی گــردد کــه مــی 
تــوان آن را در دو ســطح بررســی کــرد. در ســطح اول شــورای نظــارت بــر صــدا و ســیما، در قالــب گروهــی 6 نفــره 
کــه هــر دو نفــر از آنهــا بــه نمایندگــی از یکــی از قــوای ســه گانــه عضــو ایــن شــورا هســتند. ســطح دوم مرکــز 
نظــارت و ارزیابــی ایــن ســازمان اســت کــه پــس از اصــالح قانــون اساســی جایگزیــن شــورای سرپرســتی گردیــد.

ــه تصویــب مجلــس رســیده و نحــوه ی اجرایــی شــدن اصــل 175 را شــرح میــداد  ــه ای کــه ســال6۹ ب در مصوب
نحــوه ی شــکل گیــری و وظایــف شــورای نظــارت بــه شــکلی بســیار کلــی قیــد شــده اســت. کــه همیــن مســئله 

موجــب تشــدید ابهامــات در خصــوص حــدود نظارتــی شــورا گشــته اســت.
ــی  ــدرت اجرای ــت عــدم ق ــه عل ــرد، ب ــی ســازمان، کــه توســط شــورای نظــارت صــورت مــی گی نظــارت بیرون
بــرای نظــارت هــا، اثــر بخــش نیســت. ایــن شــورا تنهــا مــی توانــد نظــارت اســتطالعی داشــته باشــد و قــدرت 
اجرایــی نــدارد. هرچنــد در همیــن نظــارت اســتطالعی نیــز تمرکــز شــورا )حداقــل در ســال هــای اخیــر( بیــش از 
آن کــه ناظــر بــر رونــد اجرایــی شــدن سیاســت هــا باشــد، معطــوف بــه بررســی انتقــاد هــای صــدا و ســیما از 

دولــت بــوده اســت. 
مرکــز نظــارت و ارزیابــی ســازمان نیــز زیــر نظــر معاونــت برنامــه ریــزی اســت. بنابــر ایــن نمــی توانــد مســتقال 
ــه عمــل مــی کننــد و  نظــرات خــود را اعــالم کنــد. در نتیجــه ســطوح مختلــف نظارتــی هماننــد جزایــر جداگان
در شــاخص هــا و روش هــا هماهنگــی الزم را ندارنــد. یکــی از دالیــل اصلــی ایــن آســیب آن اســت کــه مراحــل 
ــراوان در  ــرادات ف ــدای از ای ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــده ان ــف نش ــر تعری ــا یکدیگ ــل ب ــی در تعام نظارت
ســاختار سیســتم نظارتــی، سیاســت هــای نظــارت و ارزیابــی هیــچ گاه بــه طــور جامــع در ایــن ســازمان تدویــن 

نشــده اســت.
عــدم وجــود سیاســتگذاری کالن فرهنگــی باعــث شــده اســت کــه ســازمان صداوســیما توانایــی مدیریــت فرهنگــی 
بــر فضــای جامعــه را نداشــته باشــد و بــا پراکنــده کاری، حجــم بســیار کمــی از ظرفیــت خــود درهدایــت فکــری 

را بــه کار بگیــرد.
ــه تفکــرات  ــه یــک نهــاد نظارتــی کــه وابســته ب از طرفــی عــدم وجــود قوانیــن شــفاف و اختیــارات متناســب ب
ــرز در  ــی حــدو م ــارات ب ــی و اختی ــای معمول ــا تخصــص ه ــراد ب ــه اف ــده اســت ک ــد، موجــب ش ــی نباش سیاس

ــته باشــند. ــکان جــوالن داش فضــای فرهنگــی ام

ــات  ــگاه اطالع ــا، را در پای ــه پرداخته ــز کلی ــر آن و نی ــد و تغیی ــش از موع ــرارداد پی ــه ق ــال و خاتم ــخ، ابط فس
قراردادهــا وارد کنــد. ایــن پایــگاه از چنــد ســال پیــش توســط ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور راه انــدازی 
شــده و امــکان بارگــذاری متــن قراردادهــای موضــوع ایــن بنــد فراهــم شــده اســت. امــا هنــوز هیــچ ســندی از 

ســازمان صداوســیما در آن بارگــذاری نشــده اســت.
بعضــی از کارشناســان عــدم اقبــال ســازمان بــه شــفافیت را ناشــی از حجــم قــرار دادهــای کالنــی مــی داننــد کــه 
صداوســیما بــرای تامیــن بودجــه ی خــود "مجبــور اســت" بــا شــرکت هــا و اشــخاص منعقــد کنــد. و ریشــه ی آن را 
در عــدم اســتقالل مالــی مطــرح مــی کننــد. حــال آنکــه ایــن دلیــل نیــز نشــات گرفتــه، میتوانــد از عــدم ایمــان بــه 

قــدرت افــکار عمومــی بــرای جلوگیــری از فسادباشــد.
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آزاد اندیشی رد حصار رساهن ملی،آزاد اندیشی رد حصار رساهن ملی،
                                                  

                                                                             از حقیقت ات واقعیت                                                                             از حقیقت ات واقعیت
نگاهی اجمالی به مقوله کرسی های آزاد اندیشی در صداسیما

ــا  ــرد ب ــم ک ــالش خواه ــت ت ــن یادداش   در ای
ــیما در  ــدا س ــگاه ص ــه جای ــی ب ــی اجمال نگاه
ــه  ــری ب ــگاه رهب ــه و ن ــی، مطالب ــون اساس قان
مجموعــه صــدا ســیما، نــگاه جامعــه دانشــگاهی، 
ــی  ــه بررس ــه آن و ب ــجو ب ــر دانش ــاً قش خصوص
ــن  ــی در ای ــای آزاد اندیش ــی ه ــت کرس وضعی

ــردازم. ــه بپ مجموع
 بــدون تردیــد رادیــو و تلوزیــون بــا پیشــرفت 
ــش و  ــوده؛ نق ــروزه نم ــه ام ــادی ک ــای زی ه
ــه  ــات واندیش ــال اطالع ــی در انتق ــر فراوان تاثی
ــردم دارد. اســتفاده  ــه م هــا و آگاهــی رســانی ب
ــترده و  ــیله گس ــن وس ــوب از ای ــح و مطل صحی
قدرتمنــد مــی توانــد در ارتقــاء ســطح آگاهــی 
ــد؛  ــا کن ــده ای را ایف هــای عمومــی نقــش ارزن
همچنــان کــه اســتفاده نادرســت از آن و پخــش و 
نمایــش مطالــب و تصاویــر گمــراه کننــده، اثــر 

ــی گــذارد. ــادی را برجــا م مخــرب زی

ــر  ــیما از منظ ــدا س ــگاه ص ــف( جای ال
ــی ــون اساس قان

  در مقدمــه قانــون اساســی، ذیــل عنــوان وســایل 
ارتبــاط جمعــی آمــده اســت: )) وســایل ارتبــاط 

احمدرضا موسی پور | کارشناسی علوم سیاسی دااگشنه شهید بهشتی
ــد  ــت رون ــتی در جه ــون بایس ــو و تلوزی ــم از رادی ــی اع جمع
ــگ اســالمی  ــاعه فرهن ــت اش ــالب اســالمی، در خدم ــی انق تکامل
ــه از برخــورد ســالم اندیشــه هــای  ــن زمین ــد و در ای ــرار گیرن ق
ــای  ــت ه ــج خصل ــاعه و تروی ــد و از اش ــره جوین ــاوت به متف

ــد....(( ــز کنن ــی و ضــد اســالمی جــدا پرهی تخریب
 درایــن مقدمــه، مجلــس موسســان بــه صراحــت بــه دو موضــوع 

عمــده اشــاره کــرده اســت کــه عبــارت انــد از:
ــل انقــالب  ــاط جمعــی درجهــت تکام 1_اســتفاده از وســایل ارتب

اســالمی
2_اشاعه فرهنگ اسالمی 

 و در ادامــه ی آن، ابــزار و بســتر تحقــق ایــن دومــورد را، ایجــاد 
زمینــه بــرای برخــورد ســالم اندیشــه هــای متفــاوت بیــان کــرده 

. ست ا
  بــه طــور کلــی، در قوانیــن اساســی کشــورهای مختلــف جزئیات 
کمــی مــورد بررســی قــرار میگــرد و بیشــتر بــه تعییــن چارچــوب 
هــا و وقواعــد کلــی واجمالــی مــی پــردازد. در مــورد صداوســیما 
ــئله  ــه مس ــبت ب ــی را نس ــن نگاه ــن چنی ــی ای ــون اساس ــز قان نی
دارد، بــه بیــان ســاده تــر قانــون اساســی صــدا و ســیما را مکلــف 
کــرده اســت کــه بســتر الزم بــرای بــرا تکامــل انقــالب اســالمی 
ــت و  ــاد گف ــق ایج ــالمی از طری ــگ اس ــاعه فرهن ــن اش و همچنی
گــوی ســالم فــی مابیــن اندیشــه هــای متفــاوت را فراهــم آورد.

یك قدم به جلو
ــو و  ــای 58 و5۹ رادی ــال ه ــدود س ــی ح ــالب یعن ــل انق    اوای
تلوزیــون نقــش مهمــی را در اقنــاع افــکار عمومــی جهــت رای 
ــد. شــهید معظــم بهشــتی )رحمــه(  ــا کردن ــون اساســی ایف ــه قان ب
ــریح  ــه تش ــد و ب ــی ش ــر م ــو حاض ــون و رادی ــرراً در تلوزی مک

ــت. ــی پرداخ ــالمی م ــام اس ــی و نظ ــون اساس ــف قان ــاد مختل ابع
ــح و  ــر مفت ــر دکت ــته ای نظی ــاتید برجس ــالها اس ــان س ــا در هم   ی
اســتاد مطهــری در صــدا ســیما بــه گفــت و گــو بــا صاحــب نظــران 
ــه  ــادی ب ــوی اعتق ــاظ ماه ــه لح ــه ب ــد ک ــمندانی میپرداختن واندیش
ــه در  ــطه ی اینک ــه واس ــا ب ــتند ام ــی نداش ــالمی و دین ــی اس مبان
اذهــان جوانــان خصوصــا قشــر دانشــجو، شــبهات و ابهاماتــی ویــا 
ــده  ــاد ش ــتقر ایج ــی مس ــی _دین ــام سیاس ــه نظ ــبت ب ــکاالتی نس اش
بــود، آن اســاتید بزرگــوار در مقــام مباحثــه و گفــت و گــو برآمــده 

ــد. ــه مناظــره میپرداختن ــی خــود ب ــن عقیدت ــا مخالفی و ب
ــه  ــع جرق ــع، در واق ــن وقای ــه همی ــت ک ــوان گف ــی میت ــه نوع  ب

ــزد. ــالب می ــل انق ــی را در اوای ــای آزاد اندیش ــاد فض ــای ایج ه
  دوران جنــگ، عمــال فرصتــی بــرای ایــن کارهــا نبــود. اولویــت 

کشــور جنــگ و حفــظ انقــالب بــود. اما 
در بعــد از ســالهای جنــگ دیگــر رویــه 
ــود.  ــده ب ــر ش ــوش تغیی ــت خ ــا دس ه
ــمندان  ــرات آزاد اندیش ــری از مناظ خب
در رســانه ملــی نبــود. البتــه نبــود یــک 
ــاز در  ــاس نی ــی و احس ــه عموم مطالب
ــن  ــت ای ــز در تقوی ــی نی ــکار عموم اف

ــوده اســت. ــر نب ــی تاثی ــا ب ــگاه ه ن

ب( صــدا وســیما در نــگاه و کالم 
ــم انقالب رهبرمعظ

  در ســالهای اخیــر وقتــی کــه نگاهــی 
ــی  ــانه م ــاب رس ــا اصح ــدار ب ــالب در دی ــر انق ــات رهب ــه بیان ب

ــیم. ــرم( میرس ــگ ن ــام )جن ــه ن ــد واژه ب ــک کلی ــه ی ــم ب اندازی
  در علــوم اســتراژیک و علــوم سیاســی، جنــگ نــرم عبــارت اســت از 
مجموعــه ای از اقدامــات از جانــب رقیــب یــا دشــمن کــه در صــدد 
ــاص  ــدف خ ــد ه ــا چن ــک ی ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــار ب ــاد فش ایج

اســت.
  در معــادالت ایــن روز هــای نظــام بیــن الملــل، رســانه نقــش اصلــی 
را در پیــش بــرد ایــن راهبرد)جنــگ نــرم( ایفــا میکنــد. رســانه هــا 
اساســاً کار ویــژه شــان تغییــر نــوع عالقــه منــدی هــای مــردم یــک 

کشــور یــا منطقــه اســت.
  در ایــن جنــگ، صــدا و ســیما بــه عنــوان بــازوی اصلــی رســانه 
ای نقــش مهمــی را برعهــده دارد. امــا ســوال اینجــا ایجــاد میشــود 
کــه نقــش رســانه ملــی در ایــن معادلــه کجــا قــرار دارد؟ برگردیــم 

بــه اوایــل انقــالب، آن دوران کــه مارکسیســت ها 
در رســانه ملــی حــرف هــا و نقــد های خودشــان 
رو مطــرح میکردنــد و از اســاتید انقــالب پاســخ 
میگرفتنــد. اقــاًل در دوران بعــد از جنــگ معــدود 
ــدا  ــی در ص ــا های ــن فض ــرای همچنی ــی ب فرصت

ســیما ایجــاد شــده اســت.
  رهبرمعظــم انقــالب مکــرراً در ســخنرانی و 
ــاتید  ــجویان و اس ــا دانش ــود ب ــای خ ــدار ه دی
دانشــگاه هــا بــر لــزوم برگــزاری کرســی هــای 
آزاد اندیشــی در دانشــگاه هــا و بــه دنبــال پخنــه 
ــیما  ــدا س ــا در ص ــزاری آنه ــدن آن، برگ ــر ش ت

ــد. ــته ان ــد داش تاکی
اندیشــی  آزاد  هــای  کرســی 

یعنــی چــه؟ 
  اکثــر علمــای علــوم اجتماعــی بــر 
ــار  ــی دچ ــه جوامع ــد ک ــن باورن ای
بحــران و بــه تبــع دچــار فروپاشــی 
ــا امــکان گفــت  مــی شــوند، کــه ی
ــا  ــد ی و گــو را از خــود ســلب کنن
ــرای گفــت وگــو نداشــته  بســتری ب

باشــند.
  بحــث کرســی های آزاد اندیشــی در 
صــدا ســیما از جملــه مــواردی اســت 
کــه میتــوان بــه عنــوان یــک جریــان 
تفکــر ســاز و نقــد بــارور مطــرح بشــود. دالیــل 

مختلفــی هــم بــرای ایــن ادعــا موجــود اســت.
   اول آنکــه دسترســی مــردم بــه رادیــو و 
تلوزیــون بســیار باالســت یعنــی حتــی در 
ــاً  ــردم غالب ــز م ــور نی ــاده کش ــق دور افت مناط
ــو را  ــون و رادی ــه تلویزی ــی ب ــکان دسترس ام
دارنــد. خــود ایــن مســئله موجــب میشــود کــه 
ــا و پاســخ  ــد ه ــا و نق ــردم از بحــث ه ــب م اغل
هــا مطلــع بشــوند و فــردا روزی ابهــام و شــبهه 
ــخصیت  ــالن ش ــا ف ــواره ای ی ــبکه ماه ــالن ش ف
سیاســی موجــب ایجــاد تشــکیک در بیــن تــوده 

ــود. ــردم نش ــای م ه
ــل  ــض و طوی ــتم عری ــن سیس ــه ای   دوم آنک
ــتر  ــزات و بس ــات و تجهی ــیما امکان ــدا و س ص

  اکثــر علمــای علــوم 
اجتماعــی بــر ایــن باورنــد 
کــه جوامعــی دچــار بحــران و بــه 
ــوند،  ــع دچــار فروپاشــی می ش تب
ــو را از  ــکان گفت وگ ــا ام ــه ی ک
ــتری  ــا بس ــد ی ــلب کنن ــود س خ

گفت وگــو  بــرای 
باشــند. نداشــته 

رادیو ـ تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با کمال بیطرفی منتشر سازند تا بار 
دیگر شاهد رادیو ـ تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم.

صحیفه نور، جلد ۱۲، صفحه ۲۳

بار دیگر تذکر می دهم که آنجا را از وابستگاه رژیم سابق تصفیه کنید. البته مصاحبه اشکالی ندارد ولو یك کمونیست بیاید و 
حرفش را بزند و در همان جا از شخص دیگری جواب بگیرد، این مانعی ندارد. خالصه رادیو تلویزیون نباید در دست یك عده 

مفسده جو باشد .... صحیفه نور، جلد ۱۲، صفحه 8۵
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هــای مناســب و معقولــی را بــرای ایجــاد فضــای 
گفتمــان محــور دارا اســت. چیــزی کــه شــاید در 
ــن وســعت  ــه ای ــه ب ــار ســایر اجــزای جامع اختی

ــد. نباش
  ســوم آنکــه از ایــن منظــر کــه صــدا و ســیما در 
جمهــوری اســالمی ایــران یــک نهــاد حاکمیتــی  
و دولتــی محســوب میشــود، ایجــاد فضــا هــای 
نقــد و گفــت و گــو محــور مبتنــی بــر پاســخ بــه 
شــبهات و ابــراز عقایــد مختلــف موجــب افزایش 
ــازی  ــن وجهه س ــام و همچنی ــروعیت نظ ــار مش ب

در  عرصــه بیــن المللــی اســت.
  چهــارم آنکــه فضــا هــای دانشــجویی  و 
دانشــگاهی در واقــع حلقــه ی وصــل فــی مابیــن 
مــردم و جامعــه نخبگانی)مســئولین( اســت. مطالبه 
ــی در  ــای آزاد اندیش ــدازی فض ــری، راه ان رهب
ــه دل  ــترش آن ب ــم و گس ــا و تعمی ــگاه ه دانش
جامعــه اســت. کــه ایــن مهــم، از طریــق صــدا و 

ــل انجــام اســت. ــا حــد مناســبی قاب ــیما ت س
ــاکان  ــی، کم ــانه مل ــش رس ــه نق ــم آن ک   پنج
مــی بایســت نقــش مرجعیــت بخشــی بــر افــکار 
ــا  ــاد فض ــع، ایج ــه تب ــه ب ــد. ک ــی باش عموم
هــای گفتمــان محــور، آن هــم بــا ذائقــه شناســی 
درســت مخاطــب هــا میتوانــد بــه تقویــت ایــن 

ــد. ــک کن ــگاه کم جای

ج(آسیب شناسی
چــرا آنطــور کــه مــورد انتظــار اســت 

فضــای گفتمانــی در صــدا و ســیما ایجــاد 
نشــده اســت؟

شــاید بتــوان در چنــد ســاحت بــه ایــن پرســش 
پاســخ داد.

ساحت اول: مدیریت
ــب  ــزل و نص ــی ع ــون اساس   در قان
ــده ی  ــر عه ــیما ب ــدا و س ــس ص ریی
ــان  ــاً ایش ــه غالب ــت. ک ــری اس رهب

ــال  ــدت10 س ــرای م ــرادی را ب اف
منصــوب  مســند  ایــن  بــرای 

ــر  ــه ب ــی ک ــزار نظارت ــد. اب میکنن

ــوای  ــدگان ق صــدا ســیما وجــود دارد،  شــورایی متشــکل از نماین
ســه گانــه ی مجریــه ، قضائیــه و مقننــه اســت. کــه البتــه در ســالهای 

ــت. ــت داده اس ــی از دس ــود را کم ــی خ ــر کارای اخی
ــدگان  ــری و نماین ــدگان رهب ــجویی،  نماین ــای دانش ــدار ه   در دی
ــن  ــت ای ــوه ی مدیری ــه نح ــررا ب ــجویی مک ــای دانش ــکل ه تش

ــتند. ــراض داش ــازمان اعت س
حال کمی بیاید از این فضا خارج شویم.

آیــا صــدا ســیما ضعــف دارد؟ چــه کســی بایــد ایــن ضعــف را بــر 
طــرف کنــد یــا از شــدت ان بکاهــد؟

ــه در  ــیبی ک ــت. آس ــی س ــش اصل ــن پرس ــن ای ــده ی م ــه عقی   ب
ــر  ــاب مدی ــوه ی انتخ ــه نح ــت ک ــن اس ــت، ای ــود اس ــا موج اینج
ــر  ــی دیگ ــانه مل ــر رس ــت او ب ــوه مدیری ــع نح ــه تب ــازمان و ب س
ــدگان  ــکل از نماین ــورایی متش ــر ش ــر اگ ــه نظ ــدارد. ب ــی ن کارای
اســاتید دانشــگاه هــا، حــوزه هــای علمیــه و دیگــر اقشــار فرهیختــه 
کشــور بــر ایــن مســند نظــارت کارآمــد  و اصولــی داشــته باشــند؛ 
مــی تــوان امیــدوار بــود بخشــی از مشــکالت مدیریتــی حــل شــود.

جمع بندی:
  کرســی هــای آزاد اندیشــی در صــدا ســیما مظلــوم و بــی توجــه 
ــی و فشــار هــای بیــن  ــی جهان ــده اســت. در فضــای فعل باقــی مان
ــا اصــالح  ــد ب المللــی و بحــران هــای داخلــی، صــدا ســیما میتوان
ــی در  ــدم مهم ــذاری،  ق ــت گ ــی و سیاس ــیوه ی مدیریت ــگاه و ش ن
ــته  ــالهای گذش ــردارد. در س ــه ب ــن هجم ــا ای ــارزه ب مب
ــه و  ــوکران، زاوی ــون ش ــی همچ ــه های برنام
ــد و  ــیما تولی ــدا و س ــف در ص ــدون توق ب
پخــش شــده اســت. کــه میتــوان گفــت  
ــی  ــای باالی ــب ه ــد مخاط ــته ان توانس
ــرا  ــد. چ ــذب کنن ــود ج ــرای خ را ب
ــوالت  ــا، در عصرتح ــوان م ــه ی ج ــه جامع ک
ثانیــه ای، تشــنه ی تفکــرات و نــگاه هــای آزاد 
ــی  ــا نم ــن معن ــن بدی ــه ای ــت. البت ــانه اس اندیش
باشــد کــه مــا صرفــاً بــا چنــد برنامــه، 
یــک ویترینــی از کرســی هــا هــای 
آزاد اندیشــی بســازیم واصــل ماجــرا 

ــپاریم. ــی بس ــه فراموش را ب
ــم  ــالم میکنی ــد اع ــدای بلن ــا ص ب
ــت و  ــت گف ــه اصال ــد ب ــا معتق م

ــتیم. ــو هس گ

هنــگام بــروز بحران هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی، عــالوه بــر 
ــاری  ــای رفت ــر الگوه ــز ب ــانه ها نی ــران، رس ــای بح ــر پیامده تاثی

جامعــه موثرنــد. 
ــه عرصــه ی  ــمن محــدود ب ــا دش ــرد ب ــالب اســالمی؛ نب ــس از انق پ
ــکار  ــت اف ــانه و مدیری ــه ی رس ــد و عرص ــی نمان ــی و سیاس نظام
عمومــی را هــم بــا هــدف ایجــاد ناامیــدی شــامل شــد؛ بــه همیــن 
ــانه های  ــوی رس ــان از س ــری مخاطب ــاران خب ــاهد بمب ــت ش جه
فارســی زبــاِن غیــر ایرانــی هنــگام بــروز حــوادث طبیعــی و انســانی 

ــتیم.  هس
نقطــه ی مقابــل در ایــن جنــگ رســانه ای، رســانه ی ملــی کشــورمان 
اســت کــه بایــد بتوانــد اولیــن رســالت خــود یعنــی آگاهی بخشــی 
و تبییــن اتفاقــات را بــه عرصــه ی عمــل برســاند تــا در قــدم بعــدی 
ــِی پاســخ  ــه توانای ــانه های بیگان ــا رس ــن ب ــه ت ــن ب ــارزه ی ت در مب
بــه شــبهات را داشــته باشــد و ذهــن مخاطــب ایرانــی را بــه واقعیــت 

ــد. ــر کن نزدیک ت
در روزهــای پــر فــراز و نشــیب ۹8، نقــش رســانه ی ملــی بــه عنــوان 
رســانه ی آگاهی بخــش و ناتوانــی اش در انجــام ایــن رســالت بیــش 
ــه ای کــه در جســتجوی  ــان دیگــری مشــخص شــد. جامع از هــر زم
واقعیــت دربــاره ی بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــود 
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــیما ب ــود را از صداوس ــخ خ ــت پاس نتوانس
ــه ایجــاد  ــاق ب ــن اتف ــرد؛ همی ــن رســانه ی حاکمیــت بگی و بزرگتری
شــکاف عمیــق بیــن اقشــار مختلــف مــردم و صداوســیما انجامیــد و 

ــرد. ــی وارد ک ــاد مل ــه اعتم ــری ب ــه ی جبران ناپذی ضرب

میرکبیــر ا ه  اگشن ا د  ، فضــا هوا ســی  مهند ســی  شنا ر کا  | نــی  اه فرا ی  مهــد
 امید در واقعیت؛ امید در مجاز! 

امیــدواری و یــا القــای ناامیــدی یکــی از 
تــا  گذشــته  از  رســانه ها  درگیری هــای 
امــروز بــوده و در دوره هــای مختلــف بــه 
ــای  ــت الق ــاوت در جه ــای متف ــک تکنیک ه کم
امیــدواری و یــا ناامیــدی علیــه دشــمن خــود در 

بوده انــد. تــالش 
ــدواری  ــد و امی ــی از امی ــف متفاوت ــه تعاری البت
اینگونــه  را  آن  می تــوان  امــا  دارد  وجــود 
ــراد  ــاور اف ــزان ب ــد، می ــه "امی ــرد ک ــف ک تعری
نســبت بــه موفقیــت در رویدادهــای پیــش 
ــا  ــانه ای ی ــای رس ــر داده ه ــه ب ــا تکی ــان ب رویش
عقلــی و توقــع پــردازش و حــل مناســب آن هــا 
ــک  ــی ی ــت و در ط ــدار اس ــد، پای ــت"؛ امی اس
ــود نمی شــود؛ )ایــن تعریــف از امیــد  ــاق ناب اتف
در  چراکــه  دانســت؛  جامع تــر  می تــوان  را 
ــد اشــاره  ــودن امی ــدار ب ــه پای ــف ب ســایر تعاری

ــده( نش
امیــد حالتــی نیســت کــه بــا یــک اتفــاق ســاده 
فروبپاشــد و می تــوان آن را بــه دو صــورت 

ــرد: ــور ک تص
1- امید واقعی 2- امید مجازی . 

و  رســانه  وقتــی  می رســد  نظــر  بــه 
ــدن  ــاد ش ــم و زی ــد و ک ــت مداران از امی سیاس
ــازی  ــد مج ــور امی ــد منظ ــت می کنن آن صحب
ــی  ــاق هیجان ــک اتف ــی ی ــه ط ــت ک و کاذب اس

آگاهی بخشیآگاهی بخشی

کلیدواژه  ی سعادتِ رساهن ی ملیکلیدواژه  ی سعادتِ رساهن ی ملی

از همکاری دانشگاهیان  و محافل  دانشگاهی برای مطرح  کردن  مباحث  علمی و اجتماعی و ارائه ی دیدگاههای تازه  برای عموم  مردم  بهره گرفته  
شود. در مباحث  اسالمی به  کیفیت  و عمق  و واالئی مطالب  توجه  شود و از طرح  مطالب  ضعیف  و آمیخته  به  اوهام  و سالئق  شخصی پرهیز گردد و 
برای برآمدن  این  مقصود، همکاری متین  و سنجیده ئی با حوزه های علمیه  و علمای دین  بخصوص  فضالء و علمای عالیمقام  حوزه ی مبارکه ی قم ، 
برقرار گردد.بطور کلی صداوسیما مدرسی گسترده  برای طرح  حقایق  اسالم  ناب  محمدی صلیاهلل علیه  و آله  و معارف  اهل  بیت  علیهم  السالم  بگونه ی 

اصیل  و صحیح  گردد. بیانات مقام معظم رهبری در انتصاب دکتر علی الریجانی به  ریاست سازمان  صدا و سیما ۷۲/۱۱/۲4

این دو دستگاه ـ صداوسیما ـ است که باید اسالمی بشود. استقاللش را حفظ کنید.کسی اگر آمد خواست یك چیزی را تحمیل کند، 
ابداً به آن اعتنا نکنید و با استقالل و با قدرت، این دستگاه را راه اندازید...

) صحیفه نور، جلد ۱۲،صفحه ۲9۲ (
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ماننــد یــک ســخنرانی شــکل گرفتــه ولــی قابــل 
ــی در  ــد واقع ــس، امی ــا برعک ــت؛ ام ــکا نیس ات
طــی اتفاقــات مختلــف بــه ســختی دچــار تغییــر 

. می شــود

خروج از دو شریان اصلی
ــی  ــای اصل ــه ه ــر یکــی از مولف اگ
امیــد را پایــداری آن بدانیــم، پــس 
ــد  ــد بخــش نیازمن ــانه امی ــک رس ی
ــبت  ــداوم نس ــازی مت ــاد س اعتم
ــن  ــه ای ــت. ب ــش اس ــه مخاطبان ب
مفهــوم  کــه رســانه  بــه عنــوان یــک 
ســاختار امیدبخــش و در عیــن حال 
واقع نگــر بــه ســمت مردمــی بــودن 
ــی  ــود از مردم ــد؛ مقص ــت کن حرک
ــردم  ــدای م ــی ص ــودن، نمایندگ ب
ــا در  ــت؛ ام ــت اس ــن حاکمی در بط
حــال حاضــر شــاهد فاصلــه  گرفتــن 
صداوســیما از دو شــریاِن امیدبخشــی 

و واقع نگــری هســتیم.
در ســاختار فرســوده ی صداوســیما، 
ــدود  ــه  مح ــه جامع ــد ب ــق امی تزری
طنــز  برنامه هــای  ســاخت  بــه 
ــباهِت  ــه ش ــی ک ــت؛ برنامه های اس

ــد  ــالمی ندارن ــی اس ــوی ایران ــه الگ ــی ب چندان
ــل  ــب منتق ــه مخاط ــی ب ــد واه ــا امی و صرف

. می کننــد
ــه معنــی  ــدک برنامه هــای امیدبخــش ســازمان ب ان
واقعــی کلمــه شــامل برنامه هــای انتقــادی ماننــد 
ثریــا و جهــان آرا می شــد کــه بــه علــت خــوش 
ــس  ــخص رئی ــت و ش ــذاق دول ــه م ــدن ب نیام
جمهــور و مشــاورینش، تحــت فشــار قــرار 

ــت داد.  ــده را از دس ــن زن ــت و آنت گرف
ــه  ــت ک ــی اس ــال طبیع ــر کام ــن خاط ــه همی ب
مخاطــب بــرای تخلیــه فشــار اقتصــادی و 
اجتماعــی بــه ســمت شــبکه های خارجــی 
ــیما در  ــد صداوس ــه می بین ــد چراک ــت کن حرک
دوگانه هــای مردم-دولــت یــا مردم-مجلــس تــن 

ــد  ــه بای ــد ک ــوش می کن ــد و فرام ــردم نمی ده ــته ی م ــه خواس ب
ــی! ــی و مجلس ــه دولت ــد ن ــی باش ــتگاهی مردم دس

ــرای  در همیــن راســتا سانســور یکــی از سیاســت های صداوســیما ب
ــه  ــت؛ چراک ــانی اس ــی و انس ــای طبیع ــار در بحران ه ــش اخب پوش
تصــور کبکــی را دارد کــه ســر در زیــر بــرف می کنــد تــا دیگــران 
ــچ  ــردازد هی ــی نپ ــه بحران ــر ب ــد اگ ــان می کن ــد و گم او را نبینن
ــه همیــن دلیــل  رســانه ی دیگــری هــم آن را پوشــش نمی دهــد و ب
بــا  مردمــی  مطالبه هــای  از 

ــذرد. ــوده می گ ــری آس خاط
امــا چند ســاعت بعــد همــان خبر 
نــه تنهــا در شــبکه های اجتماعــی 
دســت بــه دســت می شــود بلکــه 
برخــی شــبکه های فارســی زبــان 
غیــر ایرانــی میزگــردی پیرامــون 
ــد؛  آن موضــوع تشــکیل می دهن
بایــد  کاری کــه صداوســیما 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــی داد ت ــام م انج
و  داخلــی  ظرفیت هــای  از 
ــئله را  ــگان، مس ــک نخب ــه کم ب
ــدی  ــدم بع ــد و در ق بررســی کن
رســانه ی  یــک  عنــوان  بــه 
مردمــی، موضــوع را از مســئولین 
مربوطــه پیگیــری کنــد و تبدیــل 
ــت های  ــرای نشس ــی ب ــه مرجع ب

ــود.  ــی ش ــای عموم ــی و مطالبه ه تخصص
"آگاهی بخشــی" کلیــدواژه  ی ســعادت رســانه ی ملــی و اقبــال 
عمومــی نســبت بــه آن اســت امــا در حــال حاضــر شــاهد سانســور و 
فاصلــه گرفتــن آن از عرضــه ی آگاهــی و در نتیجــه فاصلــه گرفتــن 

ــردم هســتیم.  از م

رسانه ی ملی زیر اهرم فشارِ دولت
عــدم اســتقالل، آســیب دیگــر صداسیماســت و آســیب بزرگتــر آن 
اســت کــه ســازمان، عــدم اســتقالل سیاســی و اقتصــادی را توجیهــی 

ــد.  ــدی  می دان ــرای ناکارآم ب
ــد  ــی می خوان ــانه ی مل ــی اســت کــه اگــر خــود را رس ــن درحال ای
بایــد بتوانــد بــه عنــوان یــک دســتگاه مســتقل بــه موضوعــات نــگاه 
ــاورد؛  ــرود نی ــم ف ــر تعظی ــف س ــای مختل ــر نهاده ــد و در براب کن
ــت باعــث می شــود بودجــه در دســت  ــه دول وابســتگی اقتصــادی ب

ــع  ــود و رف ــازمان ش ــه س ــاری علی ــرم فش ــه اه ــل ب ــا تبدی دولت ه
چنیــن محدودیتــی جــز بــا اســتقالل کامــل اقتصــادی رســانه ملــی 

ــود. ــق نمی ش ــی محق ــتگاه دولت ــر دس از ه
بودجــه ســازمان صداوســیما در ســال ۹۹ علــی رغــم افزایــش تــورم 
نســبت بــه ســال ۹8 بــا کاهــش روبــرو بــوده و حــال بایــد از دولت 
و ســازمان برنامــه و بودجــه پرســید بــه چــه علــت و بــا کــدام منطق 
ــیما  ــون صداوس ــترده ای همچ ــازمان گس ــه ی س ــادی، بودج اقتص
ــی  ــم باعــث می شــود رســانه ی مل کاهــش پیــدا کــرده؛ ایــن تحری
ــادی و  ــای اقتص ــه بنگاه ه ــتگی ب ــالب وابس ــش در منج ــش از پی بی
اسپانســرها فروبــرود؛ اسپانســرهایی کــه بــه گفتــه ی رییــس ســازمان 
ــی  ــاده ســازی طرح هــای مل صداوســیما، برخــی مواقــع اجــازه پی

ــد.  ــا را نمی دهن ــیمای م در س
البتــه اصــالح ســاختار اقتصــادی ســازمان بایــد در مســیر درســت و 
تــوام بــا نظــارت پیــش بــرود وگرنــه در حالــت عکــس می توانــد 
بــه رهایــی از بودجــه ی دولتــی و وابســتگی هرچــه بیشــتر بــه بنــگاه 

هــای خصوصــی و اسپانســرهای غیراصولــی بیانجامــد. 
ــی  ــی اصــالح اقتصــادی رســانه ی مل ــی، راهــکار اصل تحــول درون
ــزی متکــی  ــن کار نظــام بودجــه ری ــرای ای محســوب می شــود و ب
ــخص  ــه مش ــد؛ چراک ــر کن ــد تغیی ــیما بای ــرای صداس ــت ب ــه دول ب
نیســت دولــت بــر پایــه ی چــه پایشــی بودجــه ی ســاالنه ی ســازمان 
ــک نظــام بودجــه  ــد ی ــن خاطــر بای ــه همی ــد؛ ب را اســتخراج می کن
ســنجی نــو ایجــاد شــود تــا صرفــا نــگاه اقتصــادی نداشــته باشــد و 
بــه نقــِش ویــژه ی رســانه ی ملــی در جنــگ فرهنگــی توجــه کنــد.

ــت  ــا دول ــودش ی ــه خ ــص ب ــد مخت ــازمان نبای ــنجی س ــه س بودج
ــِت  ــاد هیئ ــل، ایج ــن معض ــرای ای ــا ب ــی از راه حل ه ــد؛ یک باش
تخصصــی بودجــه ســنجی بــرای ســازمان صداوســیما اســت. هیئتــی 
ــادی،  ــده اقتص ــن کنن ــوان تامی ــه عن ــت ب ــای آن، دول ــه اعض ک
ــالب فرهنگــی  ــی انق ــذار، شــورای عال ــوان قانون گ ــه عن ــس ب مجل
ــاالن و  ــی از فع ــور و جمع ــی کش ــر فرهنگ ــز متفک ــوان مغ ــه عن ب

ــود.  ــامل ش ــانی را ش ــوم انس ــی و عل ــران فرهنگ متفک
عــالوه بــر منابــع مالــی، نحــوه سیاســت گــذاری کالن در رســانه ی 
ــا  ــازمانی ب ــه س ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب ــث اس ــل بح ــز مح ــی نی مل
ــون  ــاری همچ ــای انحص ــتن فض ــت داش ــیار و در دس ــتردگی بس گس
اتومبیلــی بــدون راننــده می مانــد کــه در جــاده ی جنــگ رســانه ای 
رهــا شــده و بــی هــدف و برنامــه، صرفــا حرکــت می کنــد و بعضــا 
ــی  ــه ی مدون ــیده برنام ــت آن نرس ــا وق ــد. آی ــت می ده ــر جه تغیی
بــرای ســازمان در همــه ی ابعــاد آمــاده شــود تــا شــورای نمایشــی 
نظــارت بــر صداوســیما در جلســاتی کــه گاهــی برگــزار می شــود بــر 

طبــق آن نظــارت و مطالبــه کنــد؟!   
آیــا وقــت آن نرســیده شــورای سیاســت گذاری 
کالن صداوســیما بــا حضــور نخبــگان و متخصصان 
ــن  ــده بزرگتری ــرای آین ــط، ب ــای مرتب حوزه ه

رســانه ی کشــور نقشــه ی راهــی ترســیم کننــد؟!
ــانه ی  ــی رس ــالت اصل ــه رس ــم ک ــر گفتی پیش ت
ملــی، امیدبخشــی در عیــن واقــع نگــری اســت 

ــد: ــد بتوان ــه همیــن منظــور بای ب
1-  اولیــن رســانه ای باشــد کــه پیگیــر حضــور 
مــردم بــوده و از آن هــا طلــب مشــارکت 
ــاس  ــاد احس ــا ایج ــا ب ــد ت ــی می کن اطالعات
ــردم،  ــوی م ــری از س ــودن و مطالبه گ ــهیم ب س
ــه  ــده گرفت ــن نادی ــش از ای ــا پی ــه ت ــائلی ک مس

ــد. ــرار ده ــد ق ــرض دی ــد را در مع می ش
ــه ی  ــی در بدن ــی و پژوهش ــای علم  2- گروه ه
ســازمان بــه ســمت علــوم شــناختی حرکــت کنند 
و رویکــرد تخصــص محــور در موضوعــات روز 
ــا  و مطالبــات مردمــی، اولیــن گام در مواجهــه ب

ــد. ــات باش اتفاق
3- دخیــل کــردن مــردم در برنامه هــا بــه 
ــک  ــب، ی ــورد از مخاط ــب بازخ ــور کس منظ
طرفــه نباشــد و از روش هــای نویــن ارتبــاط بــا 

ــود. ــتفاده ش ــب اس مخاط
ــی  ــت ایجاب ــه حال ــانه ب ــای رس ــل فض 4- تبدی
ــای  ــک تکنیک ه ــه کم ــلبی ب ــا س ــه صرف و ن
ــن و...  ــریال، انیمیش ــل س ــری مث ــف هن مختل
ــدن  ــد تم ــرو مانن ــده پیش ــیم آین ــرای ترس ب

ــالمی. ــن اس نوی
ــد  ــد نبای ــه ش ــه گفت ــی ک ــود نکات ــا وج ب
فرامــوش کنیــم کــه رســانه ی ملــی در کشــور ما 
ــی  ــی مبن ــازی منف ــات و فضاس ــم تبلیغ علی رغ
بــر بی اهمیــت بــودن، مهم تریــن رســانه ی 
ایــران اســت؛ همیــن اهمیــت و تــوان بــاالی آن 
ــکان  ــوک پی ــود در ن ــث می ش ــذاری باع در اثرگ
ــر  ــای تغیی ــه  ج ــا ب ــرد ت ــرار گی ــادات ق انتق
ــه فکــر اصــالح  ــا ب ــات و مجــری برنامه ه جزئی
ســاختارهای کالن خــود باشــد و بتوانــد خــود را 

ــاند. ــه برس ــوالت روز جامع ــه تح ب

اگــر یکــی از مولفــه هــای 
آن  پایــداری  را  امیــد  اصلــی 
ــش  ــد بخ ــانه امی ــك رس ــس ی ــم، پ بدانی
نیازمنــد اعتمــاد ســازی متــداوم نســبت بــه 
ــه  ــوم  ک ــن مفه ــه ای ــت. ب ــش اس مخاطبان
رســانه  بــه عنــوان یــك ســاختار امیدبخــش 
و در عیــن حــال واقع نگــر بــه ســمت 
ــد؛ مقصــود از  ــودن حرکــت کن ــی ب مردم
ــودن، نمایندگــی صــدای مــردم  مردمــی ب
ــال  ــا در ح ــت؛ ام ــت اس ــن حاکمی در بط
حاضــر شــاهد فاصلــه  گرفتــن صداوســیما 

امیدبخشــی  شــریاِن  دو  از 
هســتیم. واقع نگــری  و 

ما نباید دچار عوام زدگی بشویم. ببینید، عشق به عوام - یعنی این توده ی مردم - چیزی است؛ و تأثر غلط از عوام، چیز دیگری است. مبادا چون 
امروز مثالً مد شده که از چیزی انتقاد بکنند، ما هم برای این که برنامه مان مورد عالقه ی مردم قرار بگیرد، دنباله رو آن چیزی بشویم که حاال مدش 
کرده اند، یا وانمود کرده اند که مد شده است؛ این نباید باشد. شما باید آن فکری را که ولو غلط است، هدایت کنید و مردم را به این سمت بکشانید. 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسالمی ایران  . ۲9/۱۱/۱۳۷۰

برنامه ریزی در صدا و سیما باید با جهتگیری به سمت وحدت ملی، ایجاد امید، نشان دادن افقهای روشنی که در پیش روی ملت ماست، شجاعت 
دادن به مجموعه ی مبتکر و محقق و فنّان کشور، شجاعت دادن به اداره کنندگان و مسؤوالن و تصمیم گیران کشور در زمینه های مختلف، ترغیب 
مردم به حضور در صحنه - که حالل همه ی مشکالت حضور و اراده ی مردمی و تصمیم مردمی است - باشد. البته جانمایه ی همه ی اینها هم ایمان 

قلبی و دینی است. بیانات مقام معظم رهبری پس از بازدید از سازمان صدا  و  سیما 8۳/۳/۲8
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اعتراضات آبان۹۸

آبان

ه ژی و ه  نــد و رپ
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در پرونــده ی ویــژه ســعی کردیــم بــه نقــش 
ــز  ــر انگی ــث ب ــاق بح ــیما در دو  اتف صداوس
ســال ۹8 بپردازیــم. چنــد کلیــد واژه بــه نظــر 
پررنــگ تریــن نقــش هــارا در ایــن اتفاقــات 
ــا  ــه آن ه ــرا ب ــه مختص ــرد ک ــی ک ــازی م ب

مــی پردازیــم.
صداوســیما بــرای جلــب ســرمایه ی اجتماعی، 
ــت،  ــات آن اس ــل حی ــن عام ــم تری ــه مه ک
ــد ایجــاد پشــتوانه ی اعتمــاد عمومــی  نیازمن
ــه شــیوه ای کــه  اســت. گــردش اطالعــات ب
ــه  ــی" ب ــی بخش ــی "آگاه ــای حقیق ــه معن ب
نظــر بیایــد، نــه وســیله ای بــرای "تبلیغــات" 
اهــداف سیاســی، یکــی از حقــوق مــردم بــر 
گــردن ایــن نهــاد اســت. کــه نیازمنــد نگاهی 
دقیــق اســت، چــون هــر اشــتباه کوچکــی در 
خصــوص آن میتوانــد موجــب از بیــن رفتــن 
ــی  ــود. یک ــی بش ــاد عموم ــتوانه ی اعتم پش
ــای  ــال ه ــه در س ــائلی ک ــن مس ــم تری از مه
ــتیم،  ــورد داش ــا آن برخ ــا ب ــار ه ــته ب گذش
ــا  ــی ب ــع اجتماع ــار وقای ــش اخب ــدم پوش ع
ــه  ــال آنک ــوده. ح ــی ب ــگاه امنیت ــه ن توجی
عــدم بازتــاب اخبــاری کــه بــه امنیــت ملــی 
آســیب وارد مــی کنــد، هیــچ گاه مطالبــه ی 
مــردم نبــوده اســت. مطالبــه اصلــی پوشــش و 
تحلیــل اتفاقاتــی بــوه اســت کــه مــردم خــود 
در خیابــان هــا شــاهد آن هســتند ولــی رســانه 

سرگرمی و رساهنتحلیل رپونده وژیه 

در مقابــل آن ســکوت مــی کنــد. همیــن مســئله باعــث میشــود 
افــراد بــرای کســب اطالعــات بــه رســانه هایــی مراجعــه کننــد 
ــه  ــی کــرده و مغرضان ــا بزرگنمای ــا عدســی ه ــت را ب کــه حقیق
تریــن روایــت را بــه مخاطــب ارائــه مــی کنــد. مصــداق آن را 
ــی بنزیــن  میتوانیــم در اعتراضــات هواپیمــای اوکرایــن و گران

ــم. ببینی
در چنیــن مواقعی شــاهد سیاســت هــای چندگانــه از صداوســیما 
هســتیم. نمودهایــی کــه گویــای هــرج و مــرج سیاســتگذاری در 
ایــن ســازمان اســت. بــه طــور مثــال چنــد روز قبــل از اثبــات 
دلیــل ســقوط هواپیمــا، سیاســت توجیــه در پیــش گرفته میشــود 
کــه دالیلــی غیــر از اشــتباه ســهوی را عامــل ایــن ســقوط مــی 
ــاق  ــن اتف ــل ای ــدن دلی ــخص ش ــد از مش ــد روز بع ــد و چن دان
ــکوت مراجــع  ــوان س ــی تحــت عن ــار، معذوریت ــان اخب در هم
معتبــر در روزهــای قبــل مطــرح مــی شــود. حــال آنکــه توقــع 
آن مــی رود کــه رســانه هنگامــی کــه مراجــع معتبــر ســکوت 
مــی کننــد، تــالش کنــد تــا بــا مطــرح کــردن ســواالت مــردم، 

پاســخ واقعــی را پیداکــرده و آن را بازتــاب دهــد.
عــده ای ایــن اتفــاق را نشــات گرفتــه از محافظــه کاری مدیــران 
ســیما مــی داننــد، بعضــی مســائل امنیتــی و فشــار نهــاد هــای 
امنیتــی را ضمیمــه مــی کننــد و بعضــی تــرس از تقلیــل بودجــه 
را اهــرم فشــاری در دســت دولــت میداننــد کــه بــه ایــن مســئله 

دامــن میزنــد. 
ــا حقیقــت ایــن اســت، کــه بزرگتریــن مشــکلی کــه تــالش  ام
بــی وقفــه ی اهالــی صداوســیما را بــا انتقــادات جــدی مواجــه 
مــی کنــد، مشــکالت قانونــی و اساســی در ســاختار هــای کلــی 

نگــر و قوانیــن بــی حــد و مــرز اســت.

2

1

پیشنهادات

یکــی از مهــم تریــن رســالت هــای صداوســیما ایجــاد بســتر هــای ســالم ســرگرمی اســت. قالــب ســریال و فیلــم، 
بــه دلیــل درگیــر کــردن احساســات و ذهــن مخاطــب در گیــر و دار یــك داســتان، طــی بــازه ای از زمــان، 
یکــی از پــرکار بــرد تریــن بســتر هــای ســیما بــه شــمار مــی آیــد. در ایــن متــن تــالش کــرده ایــم بــه چنــد 
نکتــه کــه توجــه بــه آنــان میتوانــد، ســریال و فیلــم هــارا مؤثــر تــر کننــد بپردازیــم. در انتهــای هــر مــورد، 

تعــدادی از کتــاب هــا کــه ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه فیلمنامــه را داشــته انــد، ذکــر شــده اســت.

فرهنگ ایرانی اسالمی:
ــرای آن  ــریال هایی را ب ــیما س ــدا وس ــه ص ــه همیش ــم ک ــددی داری ــبت های متع ــلمان  مناس ــان مس ــا ایرانی م
ــه  ــریال هایی ک ــه س ــت ک ــوب اس ــان. خ ــارک رمض ــاه مب ــون م ــبت هایی همچ ــد؛ مناس ــدارک می بین ــبت ها، ت مناس
مثــال در مــاه مبــارک رمضــان ســاخته می شــود، متناســب بــا زمــان پخــش ســریال باشــد. مثــال بــه تصویــر کشــاندن 
آدابــی همچــون ســفره ی خانوادگــی ســحری و افطــاری، مهمانی هــای افطــاری و رســومی از ایــن قبیــل باعــث 
ترویــج هــر چــه بیشــتر فرهنــگ ایرانــی اســالمی مــا می شــود و مخاطــب بدیــن وســیله بــا ســریال و شــخصیت های 
ــرد. ــد ک ــر خواه ــین تر و جذاب ت ــرای مخاطــب دلنش ــریال را ب ــن موضــوع س ــد و ای ــداری می کن آن، همزادپن

پرداختن به شخصیت های برجسته:
ــرای مخاطبــش، الگــوی  ــد ب ــانه های بصــری اســت. ســریالی کــه بتوان ــت الگــو ســازی یکــی از ویژگی هــای رس قابلی
شــخصیتی تعریــف کنــد، می توانــد در راســتای ســلیقه ســازی و فرهنــگ ســازی موفــق باشــد. شــخصیت های 
ــان،  ــد کــه موضــوع زندگــی آن ــف فرهنگــی، علمــی، سیاســی و مذهبــی وجــود دارن ــته ای در حوزه هــای مختل برجس
ــاخت  ــرای س ــتری ب ــرژی بیش ــه  و ان ــان، هزین ــد زم ــرد. بای ــرار گی ــریال ها ق ــیاری از س ــه ی بس ــد فیلمنام می توان
ــق  ــا ح ــدان م ــود. فرزن ــته ش ــم، گذاش ــب" و امثاله ــهریار" ، "روزگار قری ــرواز" ، "ش ــوق پ ــون "ش ــریال هایی همچ س

ــد. ــرداری کنن ــان الگو ب ــند و از آن ــف را بشناس ــای مختل ــته ی حوزه ه ــخصیت های برجس ــد ش دارن
ــت  ــده اس ــته ش ــاهیر نوش ــه ی مش ــی نام ــوص زندگ ــری در خص ــتانی فاخ ــار داس ــر، آث ــالهای اخی ــه در س ــال آنک ح
کــه قابلیــت تبدیــل شــدن بــه ســریال هــا را دارنــد. از جملــه ایــن آثــار میتــوان بــه کتــاب "مــرد رویاهــا" ، "خــط 
مقدم"،"داســتان سیســتان"، "گلســتان یازدهــم"، "مــن محمــد حســینی بهشــتی هســتم"، "ســه دیــدار"، "خــون دلــی کــه 

ــار دیگــر اشــاره نمــود. ــان" و بســیاری از آث لعــل شــد"، "رســول مولت

مسأله ی خبر هم بسیار مهّم است. خبر، نیاز است. البته وضع خبر خیلی بهتر از گذشته شده است؛ منتها هرچه بتوانید خبر 
را موثّق، بهنگام، فراگیر و دارای خصوصیّاتی که گفتیم، بکنید. گاهی پخش یك خبر ضعیف و کمتر موثّق، در مردم ایجاد 

یأس میکند. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما 8۱/۱۱/۱۵

فیلم خنثیِ بی اثِر بی محتوای بدون پیام، مطلقاً پخش نکنید. برنامه ی بی فایده ی بیمحتوایی که فقط یك وقت و یك 
فاصله ی زمانی را پُر میکند، مطلقاً پخش نکنید. بعضی از برنامه ها این گونه است.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن صدا و سیما ۱۳69/۵/۷
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ز  ا و  د  شــو نمــی  ب  محســو اه  لــت  و د مــی  عمو ـبـط  وا ر و ه  د بــو م  د مــر ی  هن  ســا ر ملــی  ی  هن  ســا ر
ری  ســدا پا هج   و یــن  بهتر هب  یــد با ســی  سا ا ن  نــو اق و  م  ســا ا نیــن  قوا د  و حــد رد  آن  ی  د زا آ
و  بــی  مر  ، ه  د بــو م  د مــر فکــر  ی  عتــا ا ش  ا هغ  غــد د م  تمــا یــد  با مــی  عمو ه  اگشن ا د یــن  ا  . د شــو

بــا  می  ســا ا ری  جمهــو ملــی  ی  هن  ســا ر ت  و تفــا  . شــد با مــی  عمو ن  اه ذ ا ی  ه  هنــد د ش  ر و رپ
ر  مــدا هک  ســت  ا ضــح  وا و  خــد  میچر آن  د  ـگـر رب  هک  شــد  با ری  مــدا رد  یــد  با اه  ر  کشــو ری  ســا ی  اه هن  ســا ر
هک  ی  ا هن  ســا ر نکــه  آ ل  حــا . خد بچر م  د مــر م  ا حتــر ا و  حــق  حـفـظ  رب  یــد  با می  ســا ا مــت  حکو رد 
لــغ  با و  قــل  عا طــب  مخا یــک   ، نیش نســا ا مــت  کرا رب  بنــا  را طــب  مخا  ، خــد میچر ر  مــدا یــن  ا رب 
یشــی  ند ا هــم  ی  فضــا د  یجــا ا هب  ســعی   ، آن  هــی  گا آ ن  د ـکـر د  و محــد ی  جــا هب  و  ه  د ـکـر ب  حســا

. کنــد مــی  وگــو  گفــت  و 

وســیما تحکیــم وحــدت هب دکتــر علــی عســکری رئیــس ســازمان صدا
بخشــی از انهم دفتــر 

مرثیه ای برفرهنگ۱ 
این نشریه با نگاهی گذرا بر نقش شورای عالی 
انقالب فرهنگی در تحقق دانشگاه اسالمی به  

چاپ رسید.
برای دریافت فایل نشریه به کانال تلگرامی دفتر 

تحکیم وحدت مراجعه بفرمایید. 

@DaftarTahkimVahdat
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وقایع تاریخی:
ــری  ــر و ویژه ت ــای محدودت ــه دارای مخاطب ه ــتند ک ــب مس ــتر در قال ــی را بیش ــم تاریخ ــع مه ــات وقای ــا روای م
ــم  ــع مه ــه وقای ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــای خوب ــریال ها ظرفیت ه ــه، س ــی ک ــنیده ایم. در حال ــده  و ش ــتند، دی هس
تاریــخ پــر فــراز و نشــیب ایــران عزیزمــان، هســتند. وقایعــی کــه نبایــد در تاریــخ مدفــون شــوند بلکــه بایــد واقعیــت 
آن هــا، نســل بــه نســل منتقــل شــوند تــا از یادهــا نرونــد. در غیــر اینصــورت هســتند کســانی کــه بــه روایــت کــذب 
ــی،  ــخ مل ــر از تاری ــد. فرات ــت می کنن ــود دارد، روای ــان س ــه برایش ــور ک ــخ را آنط ــد و تاری ــخ می پردازن تاری
تاریــخ مذهبــی ماســت. داســتان های قرآنــی و واقعیــات تاریــخ اســالم بایــد بــه تصویــر کشــیده شــوند تــا مــورد 

ــد. ــرار نگیرن ــخ، ق ــتفاده گراِن از تاری ــتفاده ی سواس اس
ــا اســتقبال خــوب مخاطبــان مواجــه شــد، کمتــر در ایــن  ــاری چــون "یوســف پیامبــر" و "مختارنامــه" کــه ب آث

فضــا تکــرار شــده اســت.
کتابــی چــون "برجــاده هــا آبــی ســرخ" کــه بــه رشــادت هــای بــی نظیــر ســردار ایرانــی ای بــه نــام میــر مهنــا 
ــا داعــش"، "وقتــی  ــان علــی)ع("، "نخــل و نارنــج"، "روایــت رهبــری"، "ده روز ب میپــردازد، "علــی)ع(از زب

دلــی" تعــداد کمــی از کتــب تاریخــی هســتند کــه میتــوان بــه شــکلی جــدی بــه آنــان پرداختــه شــود.

طنزاجتماعی:
مــا نمونه هــای خوبــی از ســریال های طنــز در کارنامــه ی صــدا و ســیما داریــم کــه بــدون عبــور از خطــوط قرمــِز 
اخــالق، بــر لــب مــردم خنــده نشــاندند. امــا در زمــان فعلــی، پرداختــن بــه طنــز فاخــر در ســیماتا حــد زیــادی تقلیل 
یافتــه اســت. در حقیقــت بــرای خندانــدن نیــازی بــه شکســتن خطــوط فرهنــگ و اخــالق و شــوخی باعقایــد نیســت. 
مادامــی کــه صداوســیما نتوانــد الگــوی مناســبی بــرای طنــز فاخــر ارائــه دهــد، نمیتــوان مانــع ســینما، تئاتــر و 

ســایر نهــاد هــای فرهنگــی در شکســتن حــدود اخالقــی بــه بهانــه ی نشــاندن خنــده بــر لــب مــردم شــد.
در ســالهای اخیــر آثــار داســتانی طنــزی چــون "آبنبــات هــل دار" و "آبنبــات دارچینــی" و...مخاطبیــن خوبــی 
داشــته اســت. ایــن آثــار ظرفیــت هــای خوبــی بــرای ســاخت ســریال و مجموعــه هــای تلویزیونــی را دارنــد. در 
کنــار آن پرداخــت و ســاخت شــخصیت هایــی چــون مــال نصــر الدیــن و بهلــول، متناســب بــا زمــان فعلــی میتوانــد 

کمــك کننــده باشــد.

برنامه های هنری صداوسیما از جذابیت  و شیرینی برخوردار گردد و فاخرترین  هنرهای نمایشی با مضامین  پربار اجتماعی و اخالقی و سیاسی در 
این  رسانه ی همگانی ارائه  شود. نمایش های سبك و بیمغز و گمراه  کننده  و فاقد کیفیت  هنری که  گاه  بسی پرخرج  هم  هست ، یکسره  موقوف  شود.

بیانات مقام معظم رهبری در انتصاب دکتر علی الریجانی به  ریاست سازمان  صدا و سیما ۷۲/۱۱/۲4
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