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 باسمه تعالی

 " نظریه هنجاری طیف پنجگانه تولید محتوای رسانه ": نهمصورتجلسۀ کرسی چهل و

اهلل مجید آغاز شد. سپس خانم دکتر ایشانی، مین کرسی ترویجی به صورت مجازی با پخش آیاتی از کالمنهچهل و 

سن حدکترآقای های ترویجی در پژوهشگاه و همچنین ساختار کرسی مدیر اجرایی جلسه در مورد برگزاری کرسی

نظریه هنجاری طیف پنجگانه تولید محتوای  »با عنوان  دانشگاه صدا و سیماعضو هیت علمی خجسته باقرزاده 

علمی عضو هیئت بهاره نصیری دکتر خانممدیریت علمی جلسه را به از آن توضیحاتی ارائه نمودند. پس  «رسانه

  پژوهشگاه علوم انسانی سپردند. 

 به معرفی ، مدیر علمی جلسه، ضمن خیر مقدم به اساتید و ناقدین گرامی و حضار محترمرنصیریدکتخانم 

خانم   و وحید عقیلیو همچنین ناقدین، جناب آقای دکتر زار کننده کرسی آقای دکتر خجسته برگ سابقه علمی 

سی دقیقه بحث خود را  خواستند تا در از این معرفی از آقای دکتر خجستهپرداختند. پس  دکتر افسانه مظفری

 مطرح کنند. 

 و ز ناقدین، بحث خود را شروع کردندکرسی و تشکر ویژه ان ارگزارکنندگضمن تشکر از ب خجستهدکتر  آقای

مخاطبان مورد بحث واقع در ادبیات رایج ارتباطات و رسانه غالباً محتوای رسانه ها درچارچوب نیازهای  گفتند:

ای مبتنی بر همین امر شکل گرفته است. اما از طرف دیگر شود. نظریه استفاده رضامندی و یا وابستگی رسانهمی

گیرد حاکی از آن است، گاهی آن چه که در معرض استفاده صورت می هانقدهایی که به محتوای همین رسانه

باشد. لذا ها نیست بلکه موجب خسران جسمی و روحی نیز مینیاز آنمخاطبان و یا کاربران قرار دارد نه تنها 

ها نیست و مشمول تعریف دیگری است لذا شود، نیاز آنتوان گفت آنچه که تحت عنوان نیاز مخاطبان ارائه میمی

 گیرد.  رتواند از جهت نوع و ماهیت مورد بررسی قراای و موضوعی که دارند میمحتوای رسانه فارغ از شکل رسانه

آن قرار داد  توان درچیزی را می ای مخاطبان بسیار کشدار و متلون است و هرمفهوم نیاز، خصوصاً نیازهای رسانه

و برای آن استداللی تراشید. لذا پرسش مهمی که وجود دارد این است که نیاز مخاطبان چیست؟ و چه فرقی بین 

عنوان نیاز باید عرضه شود وجود دارد؟ لذا این هنجار که به نوعی  کنند و آن چه واقعاً بهها عرضه میآن چه رسانه

شود تا بتواند مفهوم نیاز را از آن چه نیاز مخاطبان رسانه نیست اما طیف پنج مفهومی پنجگانه است، پیشنهاد می

 ها باشد، روشن نماید.تواند مورد توجه و پسند آنمی

حدی عجیب باشد، مخصوصاً از ربط میان مصلحت به شهوت که در  اشاید در بدو امر این عنوان بسیار غریب و ت

دارند. همواره واژه شهوت تابویی قدرتمند در ادبیات اجتماعی خصوصاً در مباحث  دو سر این طیف هنجاری قرار

رایج روزمره میان مردم است. البته باید اذعان داشت تفسیری که از شهوت در معنای جنسی در میان عموم مردم 
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جود دارد، منتج به درکی منفی از آن شده که تابوی اجتماعی را ایجاد کرده است اما در این هنجار، شهوت با و

ند چ خواهی شدید در رفع نیاز واقعی مدنظر است. این گونه شهوات هرتر و مبتنی بر نوعی از افزونمفهومی وسیع

 ها را تفسیرپذیر نموده است.ها وجود دارد که آنآن حالل است و تأمین آن در دین منع نشده اما مالحظاتی درباره

یا کدام باید  ؟پرسش این است که از مصلحت تا شهوت انسان درگیر چه عوامل یا چه مراحلی است، و کدام اصل

توجه قرارگیرد.  میان مصلحت تا شهوت چه عناصر دیگری نیز  وجود دارد که الزم است مورد اولویت داشته باشد.

ای مواجه هستیم، یک سر آن مصلحت قرار دارد و سر دیگر را ت در حوزه فردی با طیفی پنج مرحلهاز این جه

 ها جای دارند.و هوس شهوت به خود اختصاص داده است و میان این دو، نیازها، امیال

 مفاهیم  کاربردیتفکیک 

گرفته و پس از آن نیازها قرار شود؛ مصلحت در مرحله باال قرار دیده می هفدهدر شکل شماره  که همان گونه

 شود.شوند که در نهایت به شهوات ختم میها واقع میبعد از نیاز؛ امیال و سپس هوس .گیرندمی

: در این الگوی هنجاری، بیشتر امری بیرون از فرد و خارجی است. مصلحت فرد یا  Expedienciesمصلحت

گیری کمتر فردی است. یعنی محیط پیرامونی در شکلگیرد که بیشتر اجتماعی و جامعه در فرایندی شکل می

کند. مصلحت موجب جلوگیری از رفع کامل آن بسیار مؤثر است. البته گاهی مصلحت را نیز خود فرد تعیین می

 شود. میبرای پاسخ به امر مهم اولویت داری، یک یا چند نیاز ضروری فرد و یا جامعه 

یابد و انسان باید به آن پاسخ های زیستی است در شکل نیاز تجلی می: آنچه برخاسته از ضرورت Needs  نیاز

ای شخص یا جامعه نیز در همن گیرد. لذا نیاز رسانهدهد در غیر این صورت زندگی طبیعی او در خطر قرار می

 معنا باید جستجو شود.

 تواند باشد.: امری روانشناختی است و رفع نیاز بیشتر از آن چه الزم است می  Desiresمیل 

یک معادل انگلیسی هوس نیز با واژه  شود. در: افراط در میل است که تبدیل به هوس می  Capriceهوس 

شود که حاکی از افراط در میل است. در تعاریفی دیگر، در لغتنامه نشان داده می Violent Desireترکیبی 

ای برای انجام کاری یا تغییر ناگهانی و نابخردانه نهکمبریج چنین تعریف شده است: آرزوی ناگهانی و معموالً احمقا

 . (dictionary.cambridge.org/ 2019, 11, 08)ذهن یا رفتار

شود. در زبان انگلیسی گاهی :  در این جا تمرکز زیاد بر هوس منجر به بروز شهوت در امری می  Lustشهوت 

 به تعبیر رایج میان ما، میل خارج از قاعده.  شوددیده می   Inordinate Désireدر شکل 
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ای معین کند. حتی بر این اساس ریزی رسانهیک را در نظام برنامه تواند درجه اهمیت هربندی میاین طبقه

ها را نیز معلوم کرد. آنچه از مباحثات و گفتگوهای ریزی و سیاستگذاری محتوایی رسانههای نظام برنامهتوان پایهمی

شود میان هرکدام از این عناصر از یک جهت پیوستگی  وجود دارد و از طرف دیگر رابطه آنها استنباط میمختلف 

یعنی هرچه از باال که جایگاه مصلحت است به طرف  ای از طرف باال به پایین کاهشی و کاهنده است.با انسان رابطه

ها مسؤول تأمین آن هستند یعنی خیر فرد و شویم در حقیقت از آنچه که مصلحتترین دور میآخرین یا پایین

ر شویم، دتقابل یا در غفلت مطلق از کمال  است نزدیک می شویم و به نفسانیات انسانی که درجامعه دور می

ن کند. در حقیقت ایای در ارتباط با نفوذ و تأثیر بر مخاطبان پیدا میهمان حال از باال به پایین قدرت فزاینده

در عین حال افزایشی است یعنی هرچند مصلحت از درجه اهمیت زیادتری از مراحل و  اهشیسلسله مراتبی ک

طبقات بعدی برخوردار است اما ممکن است میزان توجه عموم به آن کمتر از توجه به مراحل بعدی است. اهمیت 

ند کمی ایفاء میدرک این رابطه در نحوه کاربری آن در رسانه و در نحوه سیاستگذاری و تصمیم گیری نقش مه

 که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

ر تولید ریزی دالزم است به این پنج موضوع بسیار پیچیده و البته تاحدی مبهم و کشدار توجه کنیم. برای برنامه

ان یحد ممکن به روشنی دریابیم و نسبت م ای ناچار از آن هستیم که این مفاهیم را تامحتوا و سیاستگذاری رسانه

ها فقط اعالمی هستند و ها و برنامهها را تعیین کنیم، در غیر این صورت سیاستها را معلوم سازیم و حدود آنآن

ها قرار نخواهند گرفت. در این بخش، نخست ادبیات نظری مورد بحث واقع اعمالی نخواهند بود و در چرخه فعالیت

شود نسبت و چگونگی موضوعات پنجگانه گیرد  و سعی میشود و سپس سیر این مباحث مورد بررسی قرار میمی

 ها بررسی شود.این طیف در محتوای رسانه
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 ها در طیف پنجگانهوضعیت عمومی محتوای رسانه

 تفسیر موضوعات پنجگانه

قبل از ورود به تفسیر عناصر پنجگانه الزم است این توضیح داده شود که تمام این عناصر در حوزه مباحات قرار  

شود که شامل همه مواردی است که شریعت به مردم یاد می "منطقه الفراغ"دارند. این حوزه  در بیان شهید صدر 

 حق انتخاب داده است.

اند  که  معنای  ابتنای  یک  حکومت  بر قوانین  اسالم  چیست،  نوشته  شهید  صدر  در  پاسخ  به  این  پرسش

این که  حکومتی  بر  پایه  اسالم  باشد  یعنی  قانون  اساسی  آن  بر پایه تعالیم اسالم نوشته شده و سایر قوانین 

بخش  ثابت  قانون   اوالً  احکام  شرعی  مسلم  و  اجماعی  نیز در سایه قانون اساسی به شرح زیر وضع شود:

دهد،  چه  در متن  قانون  اساسی  به صراحت  ذکر  شود  و  چه  نشود. در  مورد  احکامی  اساسی  را  تشکیل  می

 مصلحت

 نیاز

 میل

 هوس

 شهوت
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تواند  رأی  هر  یک  از  فقها  را  که  مورد  اختالف است  نیز  تمام  آرای  اجتهادی  معتبر  است  و  مجلس  می

کند،  به عنوان  قانون  به و  نظری  که  بیشتر  منافع  عموم  مردم  را  تأمین  می  مبنای قانونگذاری  قرار  دهد

کند، بلکه تنها از میان فتاوای موجود تصویب  برساند. دقت  شود  که  در  این  مرحله  مجلس  قانونگذاری نمی

را به  مشهور نمایندگان، فتوای غیرکند. بر مبنای این نظر چنانچه مجلس آور مییک فتوا را به منزله قانون الزام

عنوان قانون به تصویب برساند، مقام ناظر تقنین، حق رد آن را به استناد خالف شرع بودن ندارد. شهید صدر در 

آوری  مبنی  بر  وجوب  یا  حرمت  نداشته  باشد،  قوه  کند در  مواردی  که  شریعت  حکم  الزامادامه بیان می

 (.55، 1333اسماعیلی محسن، ) قانونی را که به مصلحت مردم است، وضع کندتواند هر مقننه می

 انسان شناسی اسالمی

برای روشن شدن این مفاهیم ابتدا الزم است تعریف اسالم از انسان و قوای او ارائه شود تا امکان مقایسه میان این 

 ود.مفاهیم و آن چه در ادبیات رایج ارتباطات و رسانه وجود دارد معلوم ش

ی بعدی متعالی و متمایز از سایر اداند بلکه او را داراسالم انسان را موجودی مادی و در عرض سایر جانداران نمی

عد ادراکی که داند: بُعد میشمارد. صدرالمتالهین مالصدرای شیرازی، انسان را موجودی دارای دو بُموجودات می

نیازهای روحی و روانی. نیازهای روحی و روانی  از فطریات و عد تحریکی که عبارت استهمان عقل انسان است و بُ

 شود و بعضی به خود فطری انسان برگردد که از آن به غرایز نام برده میمی انسان برخی به خود طبیعی او بر

گیرد. کمال انسانی و رشد مختص وی رهین رشد و ترقی عقل و گردد که بیشتر فضائل اخالقی را در بر میمی

)نیرومند خمارتاش،  است و همه قوای دیگر باید در خدمت این دو درآیند نه اینکه در مقام مزاحمت برآیند فطرت

 1(.1331منصوره، 

عد روحی و جسمی دارای دو دسته از نیازهاست؛ مادی و معنوی. آنچه مسلم است این است انسان با توجه به دو بُ

 هایالً متعارض، دارای هویت واحد است و استعدادها، نیازها، تواناییکه انسان با وجود این دو دسته از نیازهای کام

عد و حاکمیت هر یک بر انسان شود. نحوه ارتباط این دو بُمتعارض موجب از هم پاشیدن آن هویت واحد نمی

بین این دو جنبه در حرکت است؛ یا به سوی حاکمیت و سیطره  دهنده وجود انسان است و انسان دائماًجهت

های نهفته وجود خویش، ارزش ازهای معنوی و متعالی بر نیازهای مادی و غیرمتعالی، یا با نفی جوانب متعالی ونی

 .به طور مطلق درصدد پاسخگویی به نیازهای مادی خود است

                                                           
  ، پایگاه اطالع رسانی حوزه1931، "انسان شناسی از دیدگاه اسالم"نیرومند خمارتاش، منصوره،  1 
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ای جز ارضای نیازهای مادی خود ندارند ولی آنچه مهم است چگونگی ارضای این واضح است که انسان چاره

انسان مانند دیگر جانداران برای تداوم حیات احتیاج به خوراک، پوشاک، مسکن، استراحت و همسر نیازهاست. 

ای در رفع نیازهای مادی خود تسامح کند، امکان تأمین نیازهای معنوی برای او فراهم دارد. اگر فردی یا جامعه

های وجودی و تکامل در دیگر عرصه گردد. لذا مالک در تأمین این گونه نیازها، به وجود آمدن امکان رشدنمی

ای مناسب برای توسعه و تکامل و کسب است. علت توجه دین به کیفیت ارضای نیازهای مادی، فراهم کردن زمینه

بینش الهی و تقرب به خداست، بنابراین هرچه انسان را از توجه به تأمین نیازهای معنوی باز دارد و مانع از ترقی 

روی و افراط و عدم توجه به نیازهای معنوی، مطرود است و ه ناشی از تفریط باشد یا زیادهاو گردد، اعم از این ک

 )خلیلی تیرتاشی، شود که باعث انحراف و دوری از مقصد نهایی استارضای آنها، ارضای نیازهای کاذب تلقی می

 .2(1333نصر اهلل، 

هایش او را به هدف نهایی آفرینش که و فعالیت ای رشد دهد که تمام حرکاتاسالم سعی دارد انسان را به گونه

تواند انسان را به تر کند. از نظر اسالم فقط ارضای نیازهای واقعی است که میاست نزدیک« قرب الهی»همان 

یا اباذر لیکُن لک فی »هدف نهایی خلقت نزدیک کند. به همین جهت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

یا اباذر باید برای تو در همه چیز حتی در خوردن و خوابیدن نیز نیت  «تی فی النوم و األکلکلّ شی ء نیةً ح

 .صالحی باشد

نه چنان حیاتی که فقط به برآوردن نیازهای حیوانی  است« حیات طیبه»پسندد زندگی که اسالم برای انسان می

یر حیوانات نیست که نهایت کمال او قناعت شود چه رسد به نیازهای کاذب؛ چون انسان حیوانی در ردیف سا

اش باشد بلکه مقام او به قدری شریف است که زمین و آسمان و آنچه در میان آنهاست برای تأمین نیازهای مادی

یک فرد مسلمان همانطور که از جهت نظری هیچ دلبستگی به دنیا و مظاهر فریبنده آن  او آفریده شده است. 

آن  کند، بلکه بهگاه برای ارضای تمایالت نفسانی، نیازهای مادی خود را تأمین نمیندارد و از جهت عملی نیز هیچ

کند تا مصالح فردی و عمومی پوشی میها چشممندیدهد، حتی از برخی بهرهجنبه انجام وظایف و تکالیف می

 .3(1333ن، )هما سازدتأمین گردد و نیازی را برای تفاخر و خودنمایی و چشم و هم چشمی برآورده نمی

                                                           
 1933، 57مجله معرفت، شماره ، "معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب از دیدگاه اسالم  "، نصر اهلل ،خلیلی تیرتاشی 2 

 

 



7 

 

ها از تأمین نیازها باید شکوفا ساختن استعداد لقای پروردگار باشد از نظر خداوند که خالق انسان است هدف انسان

ابتغ فیمااتاک اهلل الدار » :فرمایددر این مورد می 77یابد. خداوند در سوره قصص آیه که در آخرت تحقق می

به تو  و با آنچه خدایت« تبغ الفساد فی االرض انّ اهلل ال یحبّ المفسدیناالخرة و ال تنس نصیبک من الدنیا... و ال 

داده سرای اخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن... و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را 

 .دارددوست نمی

استعدادها و قوایی که دارد و باید به سهم هر فرد از دنیا به آن مقدار است که به آن نیاز دارد و نیاز انسان هم از 

. از شودشود. از نظر قرآن کریم حداکثرسازی سهم هر فرد از دنیا موجب فساد زمین میفعلیت برسند ناشی می

واقعی انسان موجب فساد کلی جهان هستی از  شود تأمین نیازهای کاذب و غیراین آیه و دو آیه زیر استفاده می

اگر اهل حق از « ولو ابتغ الحق اهواءهم لفسدت السموات و االرض و من فیهنّ»ود. شها میجمله خود انسان

 شد.ها و زمین و هر که در آنهاست، تباه میقطعا آسمان ،کردهای آنها )اهل باطل( پیروی میهوس

سان دارد. به انبا توجه به آنچه گفته شد، نگاه اسالم به انسان و نیازهای او تفاوت بنیادی با نگرش فرهنگ غربی 

 داند در صورتیشناسی غربی انسان را موجودی زمینی و آزاد در فعلش میشود که انسانتفاوت از آن جا ناشی می

داند که در فعلش آزاد است اما نسبت به آن باید در محضر خالق شناسی اسالمی انسان را مخلوقی میکه انسان

د را بکار برد که بین او و خدا عهدی برقرار است که انسان باید به آن توان تعبیر انسان متعهپاسخگو باشد. لذا می

د در تواند و نبایمتعهد باشد. یکی از نتایج این دیدگاه تعهد انسان در قبال خود و جامعه است. لذا این انسان نمی

ین پذیرفت که با ا تفاوت باشد. بنابراین بایددهد ساکت و بیمقابل آن چه که برخالف عهدش با خداوند روی می

 شناسی تفاوت یا اختالف نظر در این که نیاز چیست قابل انتظار است.تفاوت در مبانی انسان

های متفاوت به انسان و غایت حیات او در مسأله مصلحت نیز رویکردهای متفاوتی را بوجود آورده است که نگرش

 .(1376)معرفت، محمد هادی،  شوددر جای خود به آن پرداخته می

 نوع رابطه رسانه و مخاطب

ریزی و سیاستگذاری در تولید محتوا اثر فوری و البته عمیقی دارد نوع آنچه در این جا قابل تأمل است و بر برنامه

بندی خاصی مورد )از این واژه بجای مخاطب استفاده شده است چون تقسیم  Audience فهم سازمان رسانه از

کند( است. اگر چه این واژه در فارسی به معنای مخاطب معنای مورد نظر را نمینظر است و ترجمه موجود کفایت 

تر از آن چه که تاکنون بوده، در نظر گرفته شود. در ادبیات امروزین ارتباطات تواند وسیعشود، ولی  میبرده می بکار
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رانی هستند که فهم و نگاه در حالی که دیگ ؛دهداین واژه مفهوم و معنایی شبیه مشتری در بازار را نشان می

 متفاوتی به این پدیده دارند. 

،:درپی خیر و مصلحت مخاطب است توجه چندانی به رضایت ندارد. شبکه گرایی یا تجویزیالف:رویکرد مصلحت

 های دینی و آموزشی سالمت و ... از این نوع هستند.

به نیازهای غیر واقعی توجه دارد. رسانه : به دنبال جلب رضایت مشتری)مخاطب( است. ب: رویکرد مشتری مداری

 های تجاری عموماً در این گروه هستند. 

 : به دنبال رضایت با رعایت مصلحت است. همه رسانه های عمومی در این حوزه هستند.ج: رویکرد دوستمداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وسط  های تجویزی،سمت راست رسانه براساس طیف محور پنجگانه،های مختلف کیفیت محتوا در رسانه

 های دوستمدارمداری و سمت راست رسانهمشتری
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تفاوت اساسی میان این سه رویکرد به این گونه است که در رویکرد اول اصالت و مبنای ارتباط با مخاطب و تولید 

های بازار یعنی مداری اصالت با ارزشرویکرد مشتریهای فردی و اجتماعی است و نه چیز دیگر، در محتوا مصلحت

های مخاطبان توجه بیش از مصالح آنها دارد تا 4سود رسانه است، لذا به نیاز و یا بهتر است گفته شود به خواسته

رضایت برای جلب سود فراهم شود. تولید محتوا در دو رویکرد نخست ساده است. زیرا اولی نگاهش به مصلحت 

بیشتری در موضوع   )در صفحات بعد تفسیر هادر رویکرد دوم خواسته .زها در مرحله بعدی قرار دارداست و نیا

های آشکار و پنهان مخاطبان. لذا بیشتر شکل و رفت( بیشتر مد نظر است تا مصلحت خواسته صورت خواهدگ

ای مسلط جهانی، خصوصاً غربی ههای تولیدی مد نظر است. اصحا مکتب انتقادی، نقدی که بر محتوای رسانهقالب

دارند این است که محتواها مملو از حادثه، هیجان، خشونت و سکس است. زیرا  این عناصر مطلوب عامه است و 

به قولی بازاری پسندند. اما در رویکرد سوم کار تولید محتوا چندان ساده نیست. هم باید رضایت را در نظر داشته 

دهد. ترکیب این دو، نیاز به معرفتی بیش از تولیدکنندگان دو رویکرد قبلی  قرار باشد و هم مصلحت را مورد توجه

هایی که ممکن است در های آن داشته باشد و نگاهی به ارزشدارد. در این رویکرد باید نگاهی به بازار و ارزش

های ایدئولوژیک یا بازار و ارزشهای ها محور ارزشهای مقایسه رسانهتعارض با بازار قرار داشته باشد. یکی از راه

های چه از ارزش شود. رسانه هراین محور جایگاه هر رسانه نشان داده می وجه تمایز در محتوای رسانه است. در

های های ایدئولوژیک دور شود به ارزشچه از ارزش شود و یا هرهای ایدئولوژیک نزدیک میبازار دور شود به ارزش

ور های بازارمحگیرند و رسانههای تجویزی غالباً در منتهاالیه سمت راست محور قرار میرسانهشود. بازار نزدیک می

 الگوهایی برای فهم و تفسیر بهتر محتوای و هاگیرند. البته واضح است که اینها مدلدر منتهاالیه سمت چپ قرار می

ز بازار را برای جلب مخاطب بیشتر رعایت هایی اهای سمت راست محور سعی دارند ارزشرسانه است. غالباً رسانه

توجه دارند را مورد توجه آن گرایان به مصلحت وژیک کهلهایی از وجوه ایدئوهای بازار محور نیز ارزشکنند و رسانه

 دهد. توجه قرار می های مخاطبانش مورددهد و یا بالضروره به دلیل حساسیتقرار می

 

 

 

 هامحور وجه تمایز محتوای رسانه

                                                           
استقبال در صفحات قبل بحث شد که ممکن است خواسته با نیاز منطبق نباشد اما خود را در جای آن قرار می دهد یا ما از او همانند یک نیاز واقعی  -

 4 کنیم.می

های ارزش

 های بازارارزش ایدئولوژیک
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داد.  حدی نشان ها، محل استقرار آنها را بر روی طیف تمایز محتوا تاتوان با تحلیل محتوای همه رسانهبنابراین می

تی یمتوان در منتهی الیه سمت چپ این طیف قرار داد، زیرا تمام تالش آنها حفظ بازار به هر قمی های زرد رارسانه

اوت هم تف های زرد برحسب محیط فرهنگی متفاوت است. یعنی سطح و نوع محتوا ممکن است بااست. انواع رسانه

های ایدئولوژیک در سمت شود. رسانهداشته باشد اما در محیط فرهنگی که فعال است، رسانه زرد محسوب می

های رادیویی و تلویزیونی قرآن و معارف و های دینی مانند شبکهگیرند. بطور مثال رسانهراست طیف قرار می

 های بازار برایها محسوب کرد. البته آنها به نوعی از ارزشتوان مصداق کامل این نوع رسانهمجاتی از این نوع را می

ها و نحوه اجرا و نظایر آن را بندی آن و نوع و قالب برنامهکنند. دکور و رنگجلب مخاطبان خود استفاده می

 های آن است.های بازار ربط داد ولی اولویت با ایدئولوژی و چارچوبن به ارزشتوامی

 ای مخاطبانهای ارتباطی و نیاز رسانهنظریه

تواند به تفسیر االگوی هنجاری ای مخاطبان وجود دارد، به نحوی میهای گوناگونی که در مورد نیازهای رسانهنظریه

ک تک های تها، نیاز، آرزو یا انگیزهاین باور که استفاده از رسانه به رضایتمندی گیرد. پنجگانه مورد استفاده قرار

 &Use)مخاطبان بستگی دارد، تقریباً قدمتی همانند رسانه پژوهی دارد. نظریه استفاده و رضامندی

Gratification) ایو نظریه وابستگی رسانه(Media Dependency)  ها در باره از مهمترین نظریه

 روند.ای بشمار میزهای رسانهنیا

بندی را برای طبقه 5رسانه -ها، مک کوئیل، بلومر و براون الگوی تعامل شخصبه منظور انگیزه استفاده از رسانه

دهند. انحراف مربوط به و نظارت را  پیشنهاد می های چهار نوع لذت، روابط شخصی، انحراف، هویت فردیتفاوت

های معمول هستند. روابط اجتماعی ها و مشکالت  زندگی روزانه و محدودیتاز واقعیتپی فرار  افرادی است که در

کنند. هویت فردی مربوط به درباره تعامل اجتماعی است، مردمی که از رسانه برای جایگزینی همدمی استفاده می

بارت است از این که دهند. چهارمین نظارت عخود را ازطریق متن انجام می آنهایی است که یادگیری و ارتقاء

مک کوئیل چهار دلیل  1333در  تواند به زندگی ما کمک کند.و اخبار می های هواشناسیاطالعات مانند: گزارش

 ها مطرح کرد: اطالعات، هویت فردی، یکپارچگی و تعامل اجتماعی، تفریح و سرگرمی. برای استفاده از رسانه

ه زمینه اجتماعی مخاطب توج بهاز جمله این که  .دات زیادی شده استالبته به نظریه استفاده و رضایتمندی انتقا

 Understanding Of) مخاطب تأکید دارد ندارد و از محتوای رسانه غفلت شده و بر نیازهای فعال و

Media Audiences, 2017).  

                                                           
rson interactionpe -media - 5 
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 مصلحت در اسالم

مکاتب مادی مصلحت و مفسده را تنها  د.های مادّی، ناسانی جوهری دارمفهوم مصلحت در اسالم، با دیگر مکتب

کنند در حالیکه از دیدگاه اسالم، مصلحت، ویژه سودهای مادّی های مادّی تفسیر میدر چارچوب سود و زیان

هاى است، ولى در نظامنیست. زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غایت است که رسیدن به سعادت و کمال انسانى

آنچه در اندیشه دینی مصلحت خوانده  .کردتالش مین آن صرفاًأه باید براى تدیگر، خود زندگى هدف است ک

باشد. شود هیچگونه انفکاک و مرز فاصلی با حقیقت ندارد، بلکه چهره و تجلی حقیقت در شرایط مختلف میمی

د رافکند نگرش پراگماتیستی بر مصلحت و تفسیر مادی و سو مصلحت، جدایی می (Ttuth) آنچه بین حقیقت

 «مصباح المنیر»از آن است. اما در تفکر اسالمی مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در   (Utility) انگارانه

 .(1376)معرفت، محمد هادی، است  آمده است: صالح ضد فساد است، مصلحت در چیزی یعنی وجود خیر در آن

 انواع شهوت 

  دارد انواع شهوات.  مُخْتَلِفَة الْخَلْقِ شَهَوَاتِ فَإِنَّ  است آمده 135  صفحه  األنوار بحار  71در روایتی در جلد 

 ؛ و هر چه بخوابند، باز هم تمایل به خواب دارنددبعضی شهوت خواب دارن

 شودشان بیشتر میطمع، بعضی شهوت مال دارند؛ هر چه پول به دست می آورند

 شوندمی وارد طریقی هر از مقام، آوردن دست  بعضی شهوت ریاست دارند؛ برای به

 کندمی عمل را صورتش از جایی  بعضی شهوت زیبایی دارند؛ هر چند ماه یکبار

  کنندمی استفاده  از هر راهی برای تخلیه شهوت بعضی شهوت جنسی دارند؛ و

 manbarak. /2019/09/24)(شان را زود زود عوض کنند بعضی شهوت تنوع طلبی دارند؛ باید وسایل

  :شهوت در روایات اسالمى

 جمع بندی هنجار طیف پنجگانه در رسانه

ها برای پاسخگویی به آنچه مورد نظر مخاطبانشان است، دلخواه و مطلقاً رها نیستند. ای و رسانههای رسانهسازمان

 توانند خارج از آن اقدامی انجام دهند.   نمیکنند و تری فعالیت میآنها در یک ساختار کالن

http://manbarak.blogfa.com/2019/09/24
http://manbarak.blogfa.com/2019/09/24
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توان ترکیبی جداگانه در همان حوزه در نظر یک نیز می های این ساختار سه عنصر مهم است که برای هرپایه 

 نظام اجتماعی -1     : از گرفت که موجب ایجاد قواعد رفتاری خاصی برای آن شده است. این سه عنصر عبارتند

 سپهر رسانه  -3ه مخاطبان  نیاز و خواست -2

که مخاطب عمومی دارند اعم از رادیو و تلویزیون که  یهایهای پخش عمومی و یا رسانهتوان گفت رسانهالبته می

شوند در محدوده مجازی شوند و یا در بستر اینترنت دریافت میاز طریق فرستنده یا از طریق ماهواره پخش می

 اما این ؛هایی باشندای و از فرهنگی به فرهنگی دارای تفاوتای به جامعهامعهفعالیت دارند که ممکن است از ج

کند و غالباً بیرون از آن دارای نوعی مجازات است. این ها را معلوم میمحدوده ظرفیت تمام و کمال تولید رسانه

است و یا ممکن است اعالی آن رویگردانی از آن رسانه  ها ممکن است از طرف مخاطبان باشد که حدمجازات

 6گریپی داشته باشد که تابع قوانین و قواعد حقوقی و احتماالً مقررات اعالمی تنظیمر  های حقوقی دمجازات

 باشد.می

شود و در میانه خواسته شود و با شهوت ختم میگانه با مصلحت مخاطبان شروع میالگوی هنجاری طیف پنج

مفهوم نیاز، میل و هوس است. آنچه که در ادبیات ارتباطات رایج است و  مخاطبان است که عموماً دربردارنده سه

جو کنکاش و جست ،گفتگو ،پردازان و پژوهشگران در ذیل آن به بحثشود و نظریهها برآن تأکید میدر همه پژوهش

یک  رچیست؟ هپردازند، کلیدواژه نیاز است. بنابراین پرسش اصلی برای این افراد این است که نیاز مخاطبان می

ر ای را دهای رسانهبه فراخور نوع مطالعه و مبانی معرفتی سعی کرده است با ارائه پاسخ به این پرسش، سازمان

دی منها به بهرههای مخاطبان کمک کند و مخاطبان را نیز از محتوای رسانهپاسخ به نیازها و انتظارات یا خواسته

 حداکثر برساند. 

ارد د مصلحت در رأس موضوعات محتوایی قرار قبلی نوشته شده است، در طیف پنجگانه، گونه که در مباحثهمان

پیچیده و بسیار کشدار است. پیچیدگی مفهوم از آن جهت است که در طیف  ،که به دلیل ماهیتش موضوعی مبهم

شته تغییر زیادی داتواند و یا عالیق می پنجگانه به اقتضای الگوهای گوناگون مخاطبان چه از نظر سنی، جنسی

باشد. ویژگی مصلحت را باید در یک عبارت جستجو کرد که بالفاصله بر روی نیاز اثر دارد و آن را کم یا زیاد 

چون نیاز اولین چیزی است که حفظ و بقای فردی و اجتماعی شخص به آن وابسته است و مصلحت  ؛کندمی

 شته باشد. میزان یا چگونگی رفع همین نیاز اثر دا ممکن است بر

                                                           
regulatory - 6 
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 پرسش معقولی است که، ای باشیمای مخاطبان و تفاوت آن با نیازهای رسانههای رسانهاگر درصدد کشف مصلحت

ها فردی است یا اجتماعی؟ چه کسی مجاز به پرسیده شود: مصلحت مخاطبان رسانه چیست؟ آیا این مصلحت

 ای است؟تعیین این مصلحت رسانه

ای مخاطبان را بیان تواند مصالح رسانهست مشکل و تاحدی دیرفهم باشند اما میچند ممکن ا برخی الگوها هر 

در  ! اما چرا"باید به مصالح مخاطبان توجه کرد"ای مخالف این گزاره نباشد: کند. شاید هیچ سازمان و مدیر رسانه

گی زیادی دارد. بطور های اجتماعی با منافع عمومی همبستها اختالف وجود دارد. غالباً مصلحتتعیین مصلحت

های تلویزیونی و رادیویی آمریکا اخبار حوادث و جنایات منعکس  و همیالدی در شبک 1375مثال تا اواخر دهه 

های سراسری پخش نکردند و به شد مردم احساس ناامنی کنند. به تدریج این نوع خبرها را رسانهمیسبب 

لی افتاد وچند در گوشه کنار اتفاق می ادثه در آن کشور هرهای محلی منتقل شد. تعداد کثیر جنایت و حشبکه

لذا نسبت به تمام کشور احساس ناامنی  د.دادنیک را به کل کشور تعمیم می ها بطور طبیعی هرمخاطبان رسانه

ی بر مصلحت عمومی جامعه است. اما بالفاصله همین نبوجودآمده بود. عدم پخش اخبار جنایات در آن کشور مبت

این باره و یا  گذرد. البته درشود که مردم حق دارند بدانند در پیرامون آنها چه میورد نقد نیز واقع میکار م

موضوعاتی شبیه آن هنوز وفاقی در میان کارشناسان نیست. شاید در ظاهر امر موضوع موافقت و درعین حال 

لحت موافقت وجود دارد، پس مخالفت با آن ها کاری بسیار متناقض باشد. زیرا اگر با گزاره مصمخالفت با مصلحت

به چه معنا است؟ ممکن است همگان با تقویت احساس امنیت عمومی موافق باشند اما در چگونگی آن اختالف 

 یک از احساس امنیت عمومی، زمان و شرایط اجتماعی نظر وجود داشته باشد که مبنای این اختالف به تعربف هر

ا ها  یهای ملی را دولتگونه که مصلحتچگونگی این موضوع تأثیر زیادی دارد. همانو نوع مطالبات اجتماعی در 

شود. اول ممکن است در عمومی مخاطبان گاهی در چهار شکل تعیین می حکنند، مصالنهادهای قانونی تعیین می

مرجع قانونی شود وجود داشته باشد، دوم ممکن است های عمومی که بوسیله مراجع قانونی تعیین میسیاست

ای های عمومی پخش و یا توزیع در بسترهای گوناگون رسانهگری و رگالتوری مبادرت به تعیین سیاستتنظیم

نماید، سوم این سیاستگذاری در جهت حفظ و تأمین منافع که مبتنی بر مصالح پیدا و پنهان مخاطبان یا کاربران 

هارمین شیوه مربوط به کسانی است که مستقیماً و بدون ای صورت گیرد، چاست، بوسیله مدیریت سازمان رسانه

های ایران و در سطح عملیات در حوزه خبر شامل: سردبیران ای قرار دارند. در رسانهواسطه در خط تولید رسانه

کننده سردبیر و گاهی مجریان بانان، در رادیو نیز سردبیران و تهیهخبر و گزارشگران به عنوان اولین دروازه

ر های زنده است. البته دکنندگان و گاهی مجریان برنامههای زنده و مستقیم و در تلویزیون نیز شامل تهیهمهبرنا
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حدی برای آنها مقدور  سطح عملیات افراد بسیار تابع هنجارهای حاکم بر رسانه هستند. لذا تصمیمات فوری تا

 کنند. یری از یک محل یا یک شخص پرهیز میاست. به همین دلیل از پخش یک گزارش، یا تلفن شنونده، یا تصو

های عالم وجود دارد، اما حد و چگونگی آن هم تابع هنجار اندیشی در تمام رسانهسنجی یا مصلحتاینگونه مصلحت

رسانه است، هم متأثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی و هم نوع تشخص یا اعتبار و هویت رسانه است. این ابعاد 

 ای مخاطب تأثیر جدی دارد.ی مصلحت رسانهگوناگون بر محتوا

ه شود کهای جمعی یا عمومی، غالباً مصالح مخاطبان همچون مصالح سازمانی بوسیله مدیران تعیین میدر رسانه 

ها که به نحوی شکل ارزش سازمانی پیداکرده است، نشود. برخی از آهای تولیدی ابالغ و اعالم میدر شکل سیاست

ن رسانه خصوصاً تولیدکنندگان، قراردارد. این مصالح همواره فقط وجه اجتماعی و اخالقی دارد مورد توجه کارکنا

هایی که سطوح گوناگون شود. رسانهو گاهی نیز وجوه امنیت فردی یا جمعی و حتی امنیت ملی را نیز شامل می

خشی از کارشناسان مورد انتقاد کنند، عموماً هم از طرف بخشی از مخاطبان و بها را با جدیت پیگیری میمصلحت

اض دارند رتکنند یا عامدانه اعهای گوناگون مصالح غفلت میهایی که از رعایت جنبهو متقابالً رسانه گیرندمیر قرا

گیرند. جدا می ها و نهادهای دولتی قرارنیز مورد انتقاد مخاطبان و کارشناسان و حتی مدیران و مسئوالن سازمان

 لذا ؛ها به تک تک مخاطبان نیز باید توجه داشته باشندعمومی که امری اجتماعی است، رسانههای از مصلحت

توان در جمع مخاطبان دید یعنی به چند این مصالح را می توجه باشد. هر تواند موردهای فردی نیز میمصلحت

 شود.شود اما از انواع مصلحت جمعی محسوب میچند فردی دیده می نوعی هر

ای ای مورد توجه قرارگیرد، مصلحت عالی رسانههای رسانهدر فعالیت 7اگر انسان از منظر قوای چهارگانه ثال:بطور م

گیرند تا حد اعتدال در قوا رعایت شود و از نتایج افراط  آن است که تمام قوا در اختیار عقل قرار فرد یا مخاطب در

پس از تهذیب و پاکیزگی قوه عاقله، حکمت و از  زیرا ؛ودو تفریط که مضر به حال فرد و جامعه است، جلوگیری ش

ه )با شرح مختصری ک تهذیب قوه عامله، ملکه عدالت، از تهذیب قوه غضبیه، شجاعت و از تهذیب قوه شهویه، عفت

ای ای مبتنی بر این قوشود. پر واضح است که چگونگی تولید رسانهقبالً آمده است( در میان مخاطبان ترویج می

های گوناگون و حد و میزان آنها ها و قالبتری است تا کیفیت تولید محتوا در فرمگانه محتاج مطالعات دقیقچهار

کرد. مثالً اگر کشوری  در شرایط معمول و عادی معلوم شود. شرایط خاص اجتماعی را باید از شرایط عادی جدا

جامعه با شرایط عادی متفاوت خواهد  آن صورت هم مصلحت و هم نیاز در معرض تهاجم دشمن واقع شود، در

در شرایط دفاعی و جنگی شاید افراط در قوه غضبیه مصلحت جامعه باشد تا آمادگی الزم برای دفاع از کشور  .بود
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و مردم بوجود آید یا تقویت شود. بدین ترتیب گاهی، تفریط یا افراط در سایر قوا به دالیل گوناگون از مصالح عمده 

ها ایجاد این شرایط در جامعه مخاطبان برای رسیدن به اهداف ن صورت بخشی از وظایف رسانهجامعه است در ای

 و مصالح عمومی است.

 ها را مورد بررسی قرارچارچوب قوای چهارگانه، چیستی فعلی و وضع کنونی محتوای رسانه اگر از این منظر و در

هرچند محتوا مورد عالقه مخاطب باشد از مسیر درست  دهیم، هر محتوایی که این قوا را از کنترل عقل خارج کند،

 گرفت. کند و فرماندهی امور در اختیار دیگر قوا قرار خواهدعدول شده و فرد و جامعه را از عقالنیت دور می

هم نتیجه تفاوتی  گیرد، باز ای نیز مورد التفات قرارای مخاطبان، از منظر کارکردهای رسانهاگر مصلحت رسانه

سرگرمی و آموزشی بدانیم  -اصلی اطالع رسانی، تفریحی و داشت. این کارکردها را چه سه کارکرد عمده نخواهد

یک، فرد یا مخاطب را ممکن است دچار اعوجاج  هم افراط در هر اند، بازیا دوازده کارکردی که دیگران بیان کرده

اندیشی در محتوای ان گفت: مصلحتتودر درک درست محیط و سازگاری و پویائیش در محیط نماید. لذا می

های شد و هم شناخت او از محیط زندگی و ضرورت رسانه اگر به خوبی صورت پذیرد، هم نیاز مخاطب تأمین خواهد

شود. در این صورت مخاطب فردی است که با زندگی هم سازگار است و هم راه پویایی برایش باز و آن فراهم می

 گشوده است.

های آقای دکتر آقای دکتر خجسته، مدیر علمی جلسه خانم دکتر نصیری جمع بندی از بحثپس از توضیحات 

افسانه مظفری به عنوان ناقد اول خواستند تا نظراتشان را ارایه  خجسته ارایه کردند. و سپس از سرکارخانم دکتر

 کنند.

تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی که به عنوان سرکار خانم دکتر افسانه مظفری، دانشیار گروه علوم ارتباطات واحد علوم و 

ضمن تشکر از برگزار کنندگان کرسی اظهار  ه نقد ایدة دکتر خجسته پرداختند وناقد در این جلسه حضور داشتند، ب

ای از رشد و فرهنگ مربوط به خود است که این مرتبه در طول تاریخ از فراز و ای دارای مرتبهداشتند: هر جامعه

اری براساس شرایط جامعه برخوردار است. امروز در کشور ایران اسالمی، حرکتی پویا و کوششی بزرگ فرودهای بسی

ها و آغاز شده است تا بتواند رشد و سیر تحول فکری را قدرتمند و کارا به حرکت درآورد. تامل و تفکر در حیطه نظریه

کند، اما به نتایج دلخواه می رچه راه را کمی دشوارترای با فرهنگ و ایدئولوژی خاص و مشخص اگپردازی در جامعهایده 

 تری دست پیدا خواهد کرد.تر و مناسب
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 ،«نظریه هنجاری طیف پنجگانه تولید و محتوا»دکتر مظفری ضمن تشکر از دکتر خجسته برای ایده پردازی در مورد 

علمی کشور دانست و اظهار داشت  معهبرگزاری چنین جلساتی را به عنوان ایده پردازی، باعث افتخار و مباهات جا

 علمی کشور کمک شایانی خواهد کرد. برگزاری این جلسات در جهت توسعه و ارتقاء جامعه

های خارجی چه غربی و چه شرقی و عمدتاً غربی برای حل مسائل و پیش بینی دکتر مظفری افزود: ما صرفاً از نظریه 

گو نخواهد بود. چراکه تجویز نسخه کنیم که همه جا و همه وقت پاسخیدر جامعه و محافل علمی خودمان  استفاده م

پیچیده شده غربی در فرهنگهای مختلف با ایدئولوژیها، اعتقادات و آداب رسوم متفاوت، نتیجه یکسان و اغلب درستی 

 را همراه نخواهد داشت.

کر میکنم و همینطور تبریک عرض کنم خدمت آقای دکتر خجسته و از زحمات ایشان تشبنابراین تبریک عرض می

کنم خدمت همه همکاران و استادان جامعه علمی کشور. امیدوارم برگزاری این جلسات بتواند راه را برای ارتقای می

 علم و ایده های بومی در کشور عزیزمان ایران هموار نماید.

یکرد مصلحتی، نیاز، میل، هوس و شهوت دکتر مظفری در مورد طبقه بندی که دکتر خجسته در استفاده از رسانه با رو

شمار  ای بهمطرح کردند اظهار داشتند: این طبقه بندی، طبقه بندی کامل و جالب و مفید در نظام برنامه ریزی رسانه

می آید. این بحث، بحثی است که سالها در نظام جامعه علمی و دانشگاهی کشور مطرح و جای پرسش بوده که دکتر 

دی و تحلیل، به بسیاری از پرسشهای چندین ساله پاسخ مناسبی دادند. مواردی که مطرح شد در خجسته با طبقه بن

ها، آقای دکتر خجسته سه دیدگاه را مطرح کردند: بحث از نیاز انسان و علی الخصوص بحث نیاز مخاطبان به رسانه

لحت فردی و اجتماعی در آن دیده دیدگاه مصلحت گرایی یا تجویزی که در ارتباط مخاطب و محتوای رسانه، بحث مص

ببیند و  دیدگاه دوست  شود، دیدگاه مشتری مداری که جلب و جذب مخاطب را در واقع برای کسب سود میمی

 مداری که هم توجه به نیاز مخاطب و هم مصلحت یعنی خیر و صالح او مطرح است و بنده هم با آن موافق هستم.

ها باید در نظر داشته باشیم که رسانه به ا مخاطب با رسانه و نیاز به محتوای رسانهدر مورد نیاز و بحث ارتباط کاربر ی

پابرجاست و اگر مخاطبی وجود نداشته باشد ضرورت وجود رسانه هم در ذهن متصّور نیست. باید به   خاطر مخاطب

وند. یریم یا به عنوان کاربر شهراین مسئله توجه داشته باشیم که آیا ما مخاطب را به عنوان مصرف کننده در نظر می گ

 گیرد متفاوت خواهد بود.بنابراین کارکرد رسانه بر این اساس که مخاطب را به چه صورتی در نظر می

کند. اما مخاطب، مخاطب پویا، بنابراین باید در نظر داشت که مخاطب براساس نیازی که دارد به رسانه مراجعه می

ین حق انتخاب، نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. مخاطب برای تأمین هوشیار و دارای حق انتخاب است. ا

وجود  ایکند؛ اگر نیازش تأمین نشود آنرا پس میزند. پس اینجا رابطهها مراجعه مینیازهای اطالعاتی خودش به رسانه
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اب خاطب پویا است و حق انتخدارد که تحت تأثیر عوامل متفاوت باید به آن پرداخته شود. یعنی اگر در نظر بگیریم م

آید که چرا و با چه هدفی دارد، یعنی رسانه و اطالعات مورد نظرش را خودش انتخاب میکند، این سوال بوجود می

زند؟ بر این اساس دیدگاههای مثبت و منفی در استفاده و کاربرد مخاطب دست به انتخاب رسانه و نوعی از پیام می

 شود.رسانه مطرح می

خواهم درارتباط های متفاوتی در ارتباط با این مباحث وجود دارد که اجازه میفری ادامه دادند: دیدگاه و نظریهدکتر مظ

ها مباحثی را در میان بگذارم. به طور کلی در مورد کارکرد مثبت رسانه می توان گفت رسانه  برخی از این نظریه

ایی مثل کرامت، عشق، محبت، شکرگذاری، احترام و انعطاف ارزشهای انسانی را ترقی  و ارتقاء می ببخشد؛  ارزشه

دهد برای اینکه مخاطب به سعادت برسد و تمام توانایی خود را در این مسیر پذیری. رسانه همة این کارها را انجام می

 شکوفا کند.

تند زندگی رضایت بخش هس در بحث از نیاز مخاطب و کاربرد رسانه این مهم را باید در نظر داشته باشیم که افراد دنبال

دهد؟ انسانها را چرا و چگونه و به چه سمت و سویی هدایت ها در این رابطه چه کاری انجام میو اینکه محتوای رسانه

های دکتر خجسته را در مورد کنند؟ آیا حس رضایت را در آنها به وجود می آورد یا نه؟مدنظر است. بنابراین بحثمی

کنم و اینکه رسانه در ارتباط با مخاطب و محتوای به اشتراک گذاشته شده به دنبال تأیید می  انواع رویکردهای رسانه

کند بیند و یا اینکه مخاطب را جلب و جذب میچه هدفی است؟ آیا مصلحت و خیر فردی و اجتماعی مخاطبان را می

اطب را پیشه می کند یعنی هم به نیاز مخ تا از  این طریق بتواند کسب سود داشته باشد و یا اینکه دیدگاه دوستمداری

 بیند، همه این مباحث میتوانند جایگاه رسانه را مشخص کنند.کند و هم مصلحت و خیر اورا در این راستا میتوجه می

ها با توجه به تفاوت مخاطبان با نیازها و انگیزه های متفاوت، باید به این امر تاکید کنم  که در بحث از رویکرد رسانه

ها یکی از عوامل تأثیرگذار روی افراد جامعه هستند و در این جریان سازی و تاثیر و همچنین تنویر افکار عمومی رسانه

خاصی  یا محتوای های و چه مقصودی به رسانهتوانند نقش بسیار مهمی داشته باشند. اما اینکه مخاطب با چه انگیزهمی

طلبی یا خواسته های حقیقت طلبی و یا  معنا طلبی؟ کدام منظور و  رجوع می کند جای بحث دارد. تمایل به لذت

مقصود است؟ پس ما باید نیاز و شخصیت مخاطب را بشناسیم ، ببینیم چه انگیزه ای برای رجوع به رسانه وجود دارد؟ 

 و در کنار این مسئله شرایط اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی جامعه را هم باید در نظر گرفت. 

های مرتبط، دکتر خجسته به خوبی از نظریه استفاده و رضامندی صحبت کردند که ضمن فعال در حث از نظریهدر ب

ت کند و به دنبال آن هسنظر گرفتن مخاطب بر نیازها و انگیزه های مخاطب و نیازهای او در استفاده از رسانه تأکید می
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دهد. بر همین اساس با توجه به اینکه نسبت به وجه قرار میها و نقش اجتماعی مخاطبان را مورد تکه ارزشها و عالقه

 این نظریه همچنان نقدهایی وجود دارد اجازه میخواهم بحثهایی را مطرح نمایم.

در نظریه استفاده و رضامندی، باید توجه داشته باشیم که این نظریه بیش از حد به فرد و نیازهای فردی پرداخته و در 

ایگاه اجتماعی آن را مورد توجه قرار نداده است و استفاده از رسانه همیشه سنجیده و هدفمند واقع ساختار رسانه و ج

گیرد. خوشبختانه در ایده نیست و ممکن است از روی عادت باشد که به صورت کار غیر ارادی و خود کار انجام می

ه دیدگاه و نظریه جبرگرایی فناورانه آقای دکتر خجسته به این مساله هم توجه شده است. در  راستای نقد نظریها ب

اشاره می کنم. این دیدگاه فناوری را عامل پیشرفت و گسترش ساختار اجتماعی و ارزشهای فرهنگی در جوامع در نظر 

 گیرد و نه نیاز مخاطب را.می

و ساختارهای  عی انسانهاتواند تاثیر اساسی بر روابط اجتمااز دیدگاه اندیشمندانی که موافق این نظریه هستند، فناوری می

سازمانی در جوامع داشته باشد و همچنین روابط اجتماعی و آداب و رسوم فرهنگی را در محور مبناهای اقتصادی و 

فناورانه در یک جامعه معین توضیح میدهد. همچنین فناوری میتواند بر دیدگاه مخاطب تأثیر بگذارد؛ به این معنا که 

بزار بر انتخاب مخاطب تأثیر گذار است و مخاطب براساس نیاز خود از تکنولوژی و رسانه خود تکنولوژی به عنوان یک ا

 مورد نظر استفاده می کند. 

. جبرگرایی سخت. و تفاوتهایی 2. جبرگرایی نرم و 1در تفکیک و تقسیم جبرگرایی فناورانه دو دیدگاه مد نظر است: 

د به عنوان کاربر یا مخاطب، قدرت اختیار  و حق انتخاب طبیعی یا که بین این دو وجود دارد. بحث اینست که آیا افرا

 ها و نوع پیامها را بر اساس نیازهای شان دارند یا ندارند؟گیری در مورد استفاده از رسانهآزادی تصمیم

سیم قبر اساس مطالعات و دیدگاه آقای دکتر خجسته در بحث از نیاز مخاطبان، بحث جالبی وجود دارد. اینکه بین ت

بندی از نیازها یک قسمت به داشتن آسایش اشاره شده است.در واقع آسایش نوعی از تمایل یا نیاز مخاطب است. آقای 

دکتر خجسته به خوبی  این مسأله را مطرح کردند و من در این ارتباط به بحث در مورد نظریه حباب فیلتر می پردازم. 

کنیم و براساس استفاده از تکنولوژیهای جدید ارتباطی، جازی زندگی میبراساس این نظریه همه ما انسانها در فضای م

اند که بریم. در این فضا یا حباب، اطراف هر فرد را افراد دیگری فرا گرفتهبه اصطالح در زندگی شخصی شده به سر می

 کنند و عالیق مشابهی دارند.مثل او فکر می

با توجه به رویکردهای مصلحت گرایی، مشتری مداری یا دوست مداری، ها براساس عالیق و نیازهای مخاطبان و رسانه

دهند. بر اساس این نظریه اطالعاتی به دست کاربر می رسد که مطلوب، آشنا و اطالعات را در اختیار مخاطبان قرار می

ن از یکسری از مورد عالقه وی است. مخاطب  متوجه نمی شود که چه اطالعاتی از دید او پنهان می ماند و بنابرای
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اطالعات محروم می شود. مخاطب فقط به دنبال محتوایی است که در محدوده آسایش او قرار دارد و از مطالب دیگر 

گیرد. اینجا رد پای نظریه استفاده و رضامندی را می بینیم. پس فرد که مورد رضایت و خشنودی او نیست فاصله می

طلبی که به دنبال آن است و زیبا و مورد عالقه است و این آسایش و راحت گیرد کهدر مرکز جهانی یا حبابی قرار می

آید. در واقع نیاز اوست بهایی دارد و بهای آن هم از دست دادن اطالعاتی است که از منابع دیگر می تواند بدست 

ه وجود دیگر خالئی بهای رقیب و جوامع بنابراین در بحث پیش بینی پذیری و پیش بینی استراتژیها و رفتار رسانه

 خواهد آمد.

کنند.  ها است. افراد بر اساس نیازهایشان به رسانه ها وابستگی پیدا مینظریه دیگر نظریه وابستگی مخاطبان به رسانه

چون حیطه نیاز افراد متفاوت است، این وابستگی هم از شخصی به شخص دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر هم 

 ابراین در جوامع مختلف باید باز خورد و برنامه ریزی متفاوتی وجود داشته باشد.متفاوت خواهد بود. بن

کند، اما گاهی رسانه نیاز را در مخاطب باید به این مسأله هم توجه داشته باشیم که گاهی مخاطب احساس نیاز می

سوی دیدگاه صنعت فرهنگی  کند و این بحثی است که ما را به سمت و سوی دیدگاه انتقادی یا در واقع بهایجاد می

 برد.می

ها در مخاطب، دو بحث متفاوت است. اگر رسانه در نظر بگیرد که بحث نیاز مخاطب با بحث ایجاد نیاز توسط رسانه

برای همه افراد جامعه نیازهای یکسانی وجود دارد، پس باید پیامهای یکسانی هم برای مخاطبان فرستاده شود. اینجاست 

میشود. یعنی رسانه ابزار قدرتمندی برای همانند سازی در جوامع  یکپارچه سازی مخاطبان مطرحکه بحث انتقادی 

است و چون نیاز مخاطبان را در نظر نمی گیرد، لذا سطح درک عمومی افراد جامعه را از مطالب مختلف در اجتماع می 

 دهد.تواند تقلیل 

ها به دنبال استاندارد سازی و همانندسازی در جامعه ما، رسانهگانه که دکتر خجسته گفتند باتوجه به رویکردهای سه

و تولید انبوه نیستند و چون به دنبال تنویر افکار عمومی و ارتقاء ساحت اندیشه و فرهنگ در جامعه هستند،  پس 

لحت و ، مصلحت فردی و اجتماعی مخاطبان و اینکه چه مصگانهبراساس نیاز مخاطبان و در راستای رویکردهای سه

 خیری برای مخاطب وجود دارد، فعالیت می کنند.

دکتر مظفری در پایان، ضمن تبریک مجدد به جناب آقای دکتر خجسته، از زمانی که به نظرات و نقد ایشان اختصاص 

 داده شده بود سپاسگزاری کردند.          
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های آقای َدر این بخش از دیدگاه و گفتند: ، از ایشان تشکر کردندمظفریمدیر علمی جلسه پس از ارائه نقد دکتر 

 اشیم.را در مورد نقدها داشته ب خجستهو نقدهای ایشان استفاده می کنیم تا در پایان توضیحات دکتر عقیلی دکتر 

ه به ک دانشیار دانشگاه آزاداسالمی و رئیس پژوهشکده پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ، سید وحید عقیلیآقای دکتر 

دگان نپرداختند و گفتند:  ضمن تشکر از برگزار کنخجسته عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند، به نقد ایدة دکتر 

و چرا که تحلیل مطالب خود را طیف پنجگانه، مخاطب حائز اهمیت است  بسیاردکتر خجسته کرسی موضوع کرسی 

 های ارتباطی که به هرصورت برایاست. بدلیل ذات تکنولوژیاند. بحث مخاطب امروزه بحث بسیار مهمی در نظر گرفته

 مخاطب دسترسی بسیار زیادی را بوجود آورده است.

توانیم از حوزه علوم دکتر خجسته به بحث تولید پیام  و مخاطب شناسی اشاره داشتند و یکی از راههای که ما می

 های ارتباطی و معنایی(  ظریهزادیی داشته باشیم )سلطه غرب تقریبا ازهمة نارتباطات غرب

کنیم  بهتر ا ست آن مطالبی را تدوین و معارفه و نشر دهیم. با کمال تأسف به صورت علمی وقتی مطلبی را رد می

نفر  ای )یکهای علمی پژوهشی هر چند کار شایسته و خوبی است نوشتن مقاله بیشتر یک کار جزیرهنوشتن مقاله

ه های ترویجی بسیار خجستنویسد( اما این سنت مناظره و برگزاری نظریه را میتدوین و آن ای راکند مقالهجای کار می

 است.

های  ام و آن را در جدول ماتریس قرار داده ام. جدول ماتریس با مؤلفهنظریه از طیف هنجاری را آماده کرده16حدود 

 شده است. عنوان نظریه، پایه گذار،  همسو و ناهمسو  و روشن سازی نامگذاری

 

 

 

 روشن سازی ناهمسو همسو پایه گذار عنوان نظریه 

راکیج، ملوین دی  وابستگی مخاطبان 1

 فلور 

  - تداوم نیاز مخاطب به رسانه 
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ها  با صحبتهای دکتر خجسته همسو هستند در تولید و محتوای رسانه ا مروزه تولید محتوای رسانه اکثر این نظریه

مبنانی اخالقی انسانی و کاربردی که منجر به همت و خرد و دانایی دیده شود کم است وبیشتر نظریه ها در حجم 

کند تکیه دارد ومطلبی که دکتر خجسته در مقدمه میاطالعات تولید شده و اطالعاتی که کاربر از آن استفاده 

 بیان کردند  به دلیل پرداختن به این مباحث بسیار جالب است.

گیرد و از بین این مطالب ها در چارچوب نیازهای مخاطبین مورد بحث قرار میدر ادبیات رسانه غالبا محتوای رسانه

 نظریه استفاده نیازمندی و وابستگی رسانه شکل گرفته است. 

آرمان  ماتالر داالس  اقتصاد رسانه سیاسی 2

 اسمایت 

 

  

اهمیت زیر ساخت اقتصادی و مالکیت رسانه و ابستگی نظام اقتصادی با  -

 نظام سیاسی

 سرکوب کننده: رسانه در خدمت سرمایه داران  -   سیس هاملینگ ارتباطات سرکوب کننده وآزاد کننده 3

 آزادکننده: آگاهی دهنده و هشیار ساز

 آگاهی مخاطب به نیاز خود برای تامین نیازها و ایجاد رضایت -   الیهوکاتز نیازجوئی و رضامندی 4

 بعنوان عامل بنیادی حفظ، باز آفرینی انتقال فرهنگ رسانه -   دنیس مک کوئیل مطالعات فرهنگی 5

 های جمعی با آغاز قرن بیستماستعمار اندیشه از طریق رسانه -   نرادگارمو مطالعات فرهنگ توده 6

 صنایع فرهنگی در خدمت منافع صاحبان صنایع -   آدرنوو هورک هایمر مکتب فرانکفورت 7

های جمعی نقش تشدید کننده داشته و سنتهای فرهنگی در رسانه  -   ت مارکوزههربر انسان تک ساختی 3

 فرهنگ بسته بندی شده غرق شود

 سلطه یاستفاده از رسانه ها و ارتباطات در حکمران -   یوهان گا لتونگ امپریالیسم فرهنگی 3

 برنامه های  سرگرم کننده با تاثیرات عمیق و مداوم بر مخاطب -   جورج گربنر کاشت 15

 هرچه دعوت فریبنده تر احتمال پذیرش بیشتر -   نرمان پذیرش 11

 کنش انسان فرآیند تولید و باز تولید سیستم های اجتماعی است. -   آنتونی گیدنز ساختاربندی 12

نشانه محرکی است که باعث  ،زبان یکی از مهمترین نشانه هاست -   چارلز موریس نقش رسانه در رفتار 13

 پاسخگویی میشود
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شاره ا کند تکیه دارد و آقای دکتر خجسته به خوبی به آنها روی حجم اطالعاتی که کاربر استفاده میاغلب نظریه

نیز ارتباط مستقیم دارد چند مورد از این مطالب را خجسته با مطالب دکتر  های  همسو کهاشتند. از بین نظریهد

 بیان میکنم.

ها از عوامل تولید، حفظ و باز آفرینی مطالعات فرهنگی دنیس مک کؤیل )وسایل و ارتباط جمعی و پیام .1

 فرهنگی است(

 های جمعی شروع شد(گارمورن)استعمار فکر و اندیشه از طریق رسانهمطالعات فرهنگ توده اد .2

ات های فرهنگی توسط طبقمارکوزه)نقش تشدیدکننده رسانه و غرق شدن سنتنظریه تک ساختی هربرت  .3

 پایین جامعه را در یک شکل بسته بندی شده ارائه میکند(

 ر جهت سلطه است(نظریه امپریالیسم فرهنگی یوهان گالتونگ )استفاده ارتباطات د .4

 نظریه پذیرش فرمان )هرچه دعوت )تولید پیام( فریبنده تر باشد احتمال پذیرش آن بیشتر است( .5

 ها.نظریه اقتصاد سیاسی رسانه .6

اند در فضای سلطه سیاسی بوجود آمده است و  برخی از اندیشمندان های که در غرب بوجود آمدهاکثر نظریه

امت انسانی و جامعه انسانی وجود دارد و  در تدوین نظریه باید مد نظر قرار خود آنها نیز معتقد هستند که کر

ل دهد تا شکدهیم.اصلی که باید دقت داشت به چرایی آن لیبرالیسم غربی که حق انتخاب را به فردی می

 گیرد.

 یا باید عواملهای دیگری هم وجود دارد آیا حق انتخاب و آزادی، در فرایند تولید نظریه  دخیل میباشد مؤلفه

 دیگری هم وجود داشته باشد.

 کند :سوالی السول: در هر فرایند ارتباطی به پنج عامل تکیه می 5فرمول 

 چه کسی ؛ تحلیل منبع یا فرستنده .1

گوید؛ )تحلیل محتوای پیام( به گفته ای آقای دکتر خجسته جنبة حکمت و خرد یا تحریک چه می .2

 کننده است.

 نه(در چه کانال؛)تحلیل رسا .3

 به چه کسی؛)تحلیل مخاطب( .4

 با چه تاثیری؛)تحلیل تأثیر( .5

 چند نظریه دیگری است که با نظریات دکتر خجسته همسو است.

ها در رفتار و نشانه شناسی که زبان مهمترین نشانه است و محرکی برای نظریه چارلز موریس در نقش رسانه

 پاسخگویی است.
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های جامعه شناختی دارد که به کنش انسان فرایند تولید و باز تولید سیستمنظریه ساختار بندی آنتونی گیدنز بنیان 

اجتماعی )بین کنش انسانی و ساختار اجتماعی رابطه وجود دارد ( کنش انسانی ناشی و ناظر بر زیسته فناوریها و 

 فضای مجازی امروز است.

 است.ها همسو بنابراین نظریات دکتر خجسته با این مسائل و این نظریه 

لی های قبدر جمع بندیها برای ابداع و معرفی یک مفهوم و یک نظریه  الزم است که ما یک تحلیلی از نظریه     

م با ید ببینیم که در نظریه های قبلی در مورد این ادعا که ما  که بنده در جدولی نام آنرا همسو و ناهمسو نامیده

 داریم چه دیدگاه و خواستگاهی  وجود دارد.

رتی اند در مورد قوانین و مقرامورد تفسیر پنج گانه دکتر خجسته به بحث منطقه الفراغ که شهیدصدر ارائه داده در

یعنی ناسازگاری و یکی نبودن « استخالف سیاسی»شود و همچنین نظریه که کمبود آن در جامعه احساس می

سان به اختیار خود مصلح است یا مفسد آراء سیاسی و آزادی فطری انسان و نکته مهم این اصل آن است که ان

 .)انسان باید راه آزاد را اختیار کند(

   ارتباطات علم مسلط امروز است و بهای آن به تولید نظریه است.

ود را ختوضیحات و نکات  خواستند  تا  از نقد و نظر آقای دکتر عقیلی از آقای دکتر خجستهپس  دکتر نصیری

 مطرح کنند.ر پاسخ به مطالب و نقدهای ناقدین محترم د

، ارائه دهندة ایدة مورد بحث در این کرسی، پس از شنیدن نقد ناقدان این چنین پاسخ دادند: از خجستهدکتر 

 .توجه خواهم کرد کارم به آن در ادامه حتما نکات خوبی اشاره شد که  .کنممیناقدین محترم بسیار تشکر 

بندی نهایی ، از حاضران خواستند تا اگر از جمعپس ، مدیر علمی جلسه  خجستهحبتهای دکتر پس از اتمام ص

  نداشت. سوالیکسی نظری دارند، بیان کنند: سوال و یا 

اقدان؛ ختم و نقد نخجسته ضمن سپاس از برگزارکنندگان کرسی و ارائة این ایده توسط دکتر نصیری سپس دکتر 

 جلسه را اعالم نمودند.

 

 



24 

 

 

 

 

 


