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مذهبی ما در این زمینه تالشی نمی کنند و حتی 
گاهی با سخنرانی های ضعیف باعث تزلزل این کار 
و شکاف بیشتر در جامعه شده اند. ما باید به صورت 
علمی و دقیق با جریان اسالم هراسی مقابله کنیم و 
نگذاریم دشمنان اینگونه فرهنگ اسالمی ما را مورد 
هدف و حمله خود قرار دهند، زیرا ما از یک فرهنگ 
غنی و قوی برخوردار هســتیم که همان غربی ها 
بهتر از خودمان ارزش های فرهنگی مان را شناخته 
و مبتنی بر آن محتوای رســانه ای تولید می کنند 
تا آن ارزش ها را نیز مانند سایر چیزهایی که از ما 

دزدیده اند، از آن خود کنند.
 بایــد دانســت فرهنگســازی یک پــروژه و امر 
دستوری نیست بلکه یک پروســه است که باید 
به صورت فرایندی و در طول زمان و با گســترش 
تخصص و دانایی به آن برسیم. ما در دانشگاه ها و 
پژوهشــکده های علوم ارتباطات نیز دارای ضعف 
بوده و به جای گســترش این علم مــدام در حال 
محدود کردن آن هستیم. امروزه میان رشته های 
بسیاری از دل این رشته بیرون آمده و روش های 
پژوهشــی کیفی نوینی مانند قوم نگاری، تحلیل 
روایت، تحلیــل گفت وگو و... معرفی شــده اند اما 
میزان اســتفاده ما از این روش ها در پژوهش های 
دانشــگاهی مان چقدر اســت؟ وقتی ما در حوزه 
نظریه پردازی نیز وابســته ایم گونه ای که همین 
نظریه های انتقادی که امروز از آنها سخن می گویم 
نیز متعلق به همان اندیشــکده های غربی است، 
چگونه می توانیــم در مقابل تهاجــم فرهنگی و 

رویکردهای اسالم ستیزانه مقابله کنیم؟
این استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه آزادی بیان 
در رشد فرهنگ تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: 
شیوه آزادی بیان مهم است. آزادی بیان به این معنا 
نیست که هر چه بخواهیم بگوییم، بلکه باید دقیق 
و درست و مبتنی بر استدالل منطقی سخن گفت 
و آن حوزه عمومی که هابرمــاس از آن نام می برد 
نیز مبتنی بر همین نوع گفت وگو است. برخی در 
جامعه ما تصورشان چنین است که آزادانه هرچه 
خواســتند بگویند ولی کســی حق ندارد از آنها 

بازخواست کند. 

ناخواسته برای »عنکبوت مقدس« تبلیغ کردیم
 وی به وظایف هیئت های مذهبی و تشکل های دینی 
برای مقابله با اسالم هراسی اشاره کرد و گفت: امروز 
برای مقابله با اسالم هراسی باید به تخصص و دانایی 
الزم برسیم و به جای رویکردهای سلبی به رویکردهای 
ایجابی روی بیاوریم. محصوالت فرهنگی مناسب تولید 
و آن را به جهان عرضه کنیم و به دنبال اثبات و نمایش 
درست ارزش های خودمان باشیم. این در حالی است 
که ما تمام تالش خودمان را به دفع حمله دشــمن 
معطوف کرده ایم و مدام واکنش های دفاعی نشــان 
می دهیم. حتی همین کار را هم به درســتی انجام 

نمی دهیم و بیشتر در پازل دشمن بازی می کنیم.
ما در قبال فیلم »عنکبوت مقدس« که فاقد ارزش های 
هنری است خوب عمل نکردیم، به قدری نقد برگزار 
کردیم و راجع به آن مطلب و اســتوری نوشتیم که 
سبب شد خودمان در تار عنکبوت فیلم گرفتار شویم. 
حتی صدا و سیمای ما در نقد آن گزارش پخش کرد 
و ناخواسته برایش رپرتاژ آگهی رفت و آن را به سطح 
اول اخبار رسانه ای و بیشتر دیده شدن و شناخته شدن 
رساند. این در حالی است که مخاطب اصلی این فیلم 
بیشتر اپوزسیون های داخلی و خارج نشین است، حتی 
خودشان این فیلم را قبول ندارند، ولی به خاطر اهداف 
سیاسی  به آن جایزه می دهند. به گفته بزرگان سینما 
همچون ژان لوک گدار، جشنواره کن به دنبال تبلیغ 
زیبایی شناسی غربی است و این جشنواره مدت هاست 
از اهداف اولیه   خود یعنی مردمی بودن دور شده است. 
جشنواره ای معلوم الحال که بسیاری از فیلمسازان و 
نویسندگان برجسته روس را که از مفاخر تاریخ ادبیات 
و هنرهای نمایشی جهان هستند به بهانه جنگ روسیه 
و اوکراین سانسور می کند، پس اصال عجیب نیست که 
با هدف و سیاســت خاص به این فیلم های ضعیف و 

اسالم ستیز جایزه دهد.

سواد رسانه ای نیاز مهم امروز جامعه
در نشست تخصصی »رسانه های ارتباط جمعی؛ فرصت ها و چالش ها در عصر امپریالیسم فرهنگی« مطرح شد

بررسی رفتار فرهنگی مردم ایران
وب ســایت مرکز رصد فرهنگی کشــور به تازگی به 
مرور »طرح آمارگیری از فرهنــگ رفتاری خانوار« 
که در سال 1399اجرا شــده پرداخته است. در این 
طرح، اطالعات تفصیلی درباره فعالیت های فرهنگی 
و ویژگی های رفتاری اعضای خانوار های کشور، طی 
یک مرحله عملیات میدانی گردآوری شــده است و 
به بررسی الگوی رفتاری افراد 1٥ ساله و بیشتر عضو 
خانوار در نقاط شهری و روستایی بر اساس اظهارات 
آنها می پردازد. زمان آمارگیری تابســتان1399بوده 
است. »طرح آمارگیری از فعالیت های فرهنگی خانوار« 
برای نخستین بار توسط مرکز آمار ایران در سال1393 
اجرا شد. پس از آن و در سال139٤ این طرح با افزودن 
برخی بخش ها و ســؤاالت با عنوان »طرح آمارگیری 
از فعالیت ها و رفتارهــای فرهنگی خانوار« مجددا به 
اجرا درآمد. این طرح در سال139٦ و همچنین 1399 
با عنوان »طرح آمارگیــری از فرهنگ رفتاری مرور 
خانوار« اجرا شد. این گزارش از این نظر اهمیت دارد 
که با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساسی و کاهش 
محصوالت فرهنگی در سبد اغلب خانوارها، می توان 
تحلیل درســت تری از وضعیت کنونی محصوالت و 
فعالیت های فرهنگی بــرای برون رفت از بحران ارائه 
داد. کاهش فروش تعداد کتاب در نمایشــگاه کتاب 
سال 1399 نسبت به سال1398یا افول ٦میلیون نفری 
مخاطبان سینما نســبت به همین سال نشانه هایی از 
خروج محصوالت فرهنگی از سبد خانوار است که نیاز 

به چاره جویی دارد.

مطابق این گزارش، در سال1399، وضعیت فرهنگ رفتاری 
مردم به این شرح بوده است:

63درصد افراد باسواد 15ساله و بیشتر در یک سال منتهی 
به زمان آمارگیری ســال1399مطالعه غیردرســی چاپی 
یا الکترونیک شــامل کتاب، روزنامه و نشــریه داشته اند. 
حدود 37درصد مطالعه غیردرســی نداشته اند. سرانه کل 
مطالعه غیردرســی 8ســاعت و18دقیقه در  ماه و به عبارت 
دیگــر 16دقیقه و 36ثانیه در روز بوده اســت. 54.5درصد 
در یک ســال گذشــته، مطالعه کتاب غیردرسی چاپی یا 
الکترونیک داشــته اند. حدود 45.5درصــد مطالعه کتاب 
غیردرســی نداشــته اند. ســرانه زمان مطالعه کتاب های 
غیردرسی چاپی و الکترونیک 6ســاعت و32دقیقه در  ماه 
و به عبارت دیگر 13دقیقه و4ثانیه در روز بوده است. سرانه 
زمان مطالعه کتاب های قــرآن و ادعیه چاپی و الکترونیکی 
2ساعت و32دقیقه در  ماه و به عبارت دیگر 5دقیقه و4ثانیه 
در روز بوده است. سرانه زمان مطالعه کتاب های غیردرسی 
چاپی و الکترونیک )به جز قرآن و ادعیه( 4ســاعت در  ماه 
و حدود 7 دقیقه در روز بوده. 22.4درصــد از افراد در  ماه 
منتهی به آمارگیری روزنامه مطالعه کرده اند و 77.6درصد 
مطالعه روزنامه نداشته اند. سرانه زمان مطالعه روزنامه چاپی 
و الکترونیک یک ساعت و 23دقیقه در  ماه و 2دقیقه و 46ثانیه 
در روز بوده اســت. 8.9درصــد از افراد در  مــاه منتهی به 
آمارگیری، نشــریه مطالعه کرده اند و 91.1درصد مطالعه 

نشریه نداشته اند.
ســرانه مطالعه نشــریه 23دقیقه در  ماه و 46ثانیه در روز 

بوده است.
73.8درصد از افراد در سال1399موسیقی گوش کرده اند 
و 26.2درصد گوش نکرده اند. 65.2درصد از افراد در سال 
1399عضو شــبکه های اجتماعی بوده و 34.8درصد عضو 
نبوده اند. در میــان افرادی که عضو شــبکه های اجتماعی 
بوده اند، واتساپ با 88درصد و پس از آن اینستاگرام و تلگرام 
به ترتیب با 68و 66درصد بیشترین میزان عضویت را به خود 

اختصاص داده است. 
13.4درصد از افــراد در ســال 1399 به ســینما رفته و 
86.6درصد به ســینما نرفته اند. 3.3درصد در سال 1399 
به تئاتر رفته و 96.7درصد به تئاتــر نرفته اند. 46.5درصد 
پاســخگویان فعالیت بدنی ورزشی داشته اند و 53.5درصد 
ورزشی انجام نداده اند. 5.8درصد افراد سیگار می کشند و 

4درصد افراد قلیان می کشند.

فرهنگ رفتاری ایرانی ها در سال 1399

داشته فعالیت
)درصد(

نداشته 
)درصد(

مطالعه کتاب غیردرسی 
54.545.5در سال 1399

مطالعه روزنامه 
22.477.6در یک ماه منتهي به اجراي طرح

گوش کردن 
73.826.2به موسیقی

عضویت در 
65.234.8شبکه های اجتماعی

رفتن به سینما 
13.486.6در  سال 1399

رفتن به تئاتر 
3.396.7در سال 1399

46.553.5ورزش

5.894.2مصرف سیگار

496مصرف قلیان

با نگاهی به این جدول می توان ریشه های بحران هایی را که 
در کاهش تعداد مخاطبان ســینما و تئاتر وجود دارد بهتر 
درک کرد. همچنین، در این گزارش نموداری آمده که میزان 
عضویت افراد در شــبکه های اجتماعی را نشان می دهد. از 
این نمودار می توان به نقش مؤثر این رسانه ها در زمینه های 

مختلف کسب وکار، سرگرمی، اطالع رسانی و... پی برد.
مطابق همین گــزارش، واتســاپ، تلگرام و اینســتاگرام 
پرمصرف ترین شبکه هاي اجتماعي درمیان کاربران ایراني 

هستند.

عملکرد مثبت مدیران 
سینمایی در شفاف سازی

محمــود گبرلــو، مجــری و 
کارشــناس اســبق برنامــه 
تلویزیونی »هفت« در گفت وگو 
با ایرنا عملکرد مثبت مدیران 
ســینمایی در دولت جدید را حرکت در راستای 
شفاف سازی دانست و گفت: عملکرد مثبت مدیران 
ســینمایی در دولت جدید حرکت در راســتای 
شفاف سازی است؛ اقدامی که گام بسیار مثبت و 
خوبی در راه بهبود وضعیت سینما در ایران است. 
هرچند این شفاف ســازی از دوره های قبل )دوره 
حسین انتظامی( شروع شــده بود اما خوشحالم 
که آقــای خزاعی همه هم وغمشــان را برای رفع 
مشکالت سینما و تجمیع نظرات کارشناسی برای 
رسیدن به یک جمع بندی مطلوب می گذارند و در 
این میان تالش در یک عملکرد شفاف دارند. اینها 
اقداماتی هستند که در بدنه سازمان سینمایی در 
دولت جدید می بینیم. پیش تر در بحث های فکری، 
اندیشه ای و مسیر تولید فیلم مشکالتی داشتیم 
که آقای خزاعی تالش دارند تا با تشکیل مجامع و 
شوراهای مختلف این مشکالت عدیده را از سر راه 
سینما بردارند و تمام مسائل سینما را به آیین نامه ای 
شفاف و روشن تبدیل کنند که همه براساس این 
آیین نامه از مسیر مطلع باشــند و کار کنند. این 
موارد از این منظر گام مثبت و خوبی است که آقای 
خزاعی دغدغه هایی در تولید سینمای ایران دارد 

که دغدغه خود سینماگران هم هست.

روایتی از امید و آگاهی و 
عدالت خواهی

کتاب »سواد مطالبه« نوشته  محسن 
مهدیان که نشر معارف آن را منتشر 
کرده، به دنبال پاسخ به این سؤال مهم 
است که چرا با رشد کنشگری های 
اجتماعــی و نظارت هــای مدنی و 
عدالت خواهی در سطح حاکمیتی، 
امیــد به اصــالح کمتر، احســاس 
بی عدالتی و تبعیض بیشتر، و تلقی 
فساد سیستمی مضاعف شده است؟ 

این کتاب با تأکید بر زمانه عدالت خواهی آغاز شده است و نویسنده 
توضیح می دهد در روزگاری به سر می بریم که نمی توانیم به اصل 
عدالت بی اعتنا باشیم. عدالت در همه تاریخ مورد اعتنا بوده  است و 
حتی اگر در اجرا ضعف داشته، دغدغه مردم و نخبگان بوده  است. 
حداقل ماجرا این بوده که به عدالــت به عنوان یک آرمان فطری 
توجه شده  اســت اما امروز ماجرا فراتر از نوعی کشش درونی به 
فضیلت عدالت است؛ امروز زمانه عدالت خواهی است. به سخن 
ساده تر، با الزام تاریخی مواجهیم، الزامی که برآمده از رشد و بلوغ 
یک ملت است. مسیر حرکت انقالب اسالمی در نقطه ای قرار گرفته 
که دوره تثبیت و دولت سازی است. در این دوره، بیش از هرچیز، 
اصالح و تحول نمایان است. حرکت ملت طی 4دهه گذشته زمانه 
عدالت خواهی را رقم زده  است؛ زمانه ای که قرین حضور نسل جوان 
بعد از انقالب است؛ نسلی که تربیت شده انقالب اسالمی است و 

در قله کرامت نفس، اصالح و تغییر و تحول را مطالبه می کند.
عناوین فصول کتاب به این شرح است: فصل اول: شناخت زمانه 
عدالت خواهی، فصل دوم: نظام اندیشه عدالت خواهی، فصل سوم: 
قهرمانی دولت اسالمی، فصل چهارم: عدالت خواهی امیدآفرین،  

فصل پنجم: سواد رسانه ای عدالت خواهی. 

رونمایی از آلبوم 
»ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی«

مراسم رونمایی از آلبوم »ردیف هفت دستگاه 
موســیقی ایرانی« با نوازندگی و آهنگسازی 
محســن نفر یکشــنبه پنجم تیر با حضور 
محمدمهدی دادمان، رئیــس حوزه هنری، 
میالد عرفان پور، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری و برخی دیگر از 
هنرمندان و مسئوالن در تاالر مهر حوزه هنری برگزار شد. در ابتدای 
برنامه، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری گفت: هدف و روند فعالیت 
ما انتشار موسیقی علمی و تعالی بخش است و انتشار آلبوم »ردیف 
هفت دستگاه موسیقی ایرانی« مصداق این اتفاق است. موسیقی 
ایرانی با وجود تمام سختی ها خودش را حفظ کرده و میراث زنان 
و مردانی اســت که برای حفظ کردنش کوشــیده اند. موسیقی 
دستگاهی بسیار مهم است و ما هم باید به آن توجه کنیم. از استاد 
نفر بابت تالش های این سال هایش ممنونم و در ماه های آینده آثار 
دیگری از  ایشان منتشر می شود و این اتفاق با فاصله زمانی کم رخ 
خواهد داد. 2اثر دیگر هم هســت که آنها را هم منتشر می کنیم. 
همچنین محسن نفر در این برنامه گفت: برخی افراد که حتی در 
دانشگاه تدریس می کنند با ردیف مخالفند و به نظرم این دسته از 
افراد اصالً موسیقی را بلد نیستند. برخی دوستان عالقه مند به ردیف 
هم هیچ هنری جز اجرای ردیف ندارند که اینها هم دشمنان ردیف 
هستند چون با تکرار مردم را دلزده می کنند. یکی از ویژگی های 
موسیقی ما این است که بعدی تاریخی و جغرافیایی دارد. به طور 
مثال ما در دنیا موسیقی آلمانی یا فرانسوی به عنوان مجموعه ای 
منسجم نداریم. آنچه در اروپا و مغرب زمین رخ می دهد، صرفاً زبانی 
مشترک است که به آن نام موسیقی جهانی داده اند. اما شرق اینطور 
نیست. مانند موسیقی هند یا موسیقی ایران که خصوصی هستند 
و به خودمان اختصاص دارند. موسیقی ما اهمیتش از نفت و فرش 
بیشتر است و شاید همزمان با ایجاد زبان فارسی به وجود آمده است.

قفسه

آلبوم

نقل قول

گزا رش دو

هر خبر، عکس و ویدئویی که به دست شما می رسد، به منظور خاصی توسط فرد/ افراد عامی یا متخصص تولید شده است. دوستی که در صفحه 
اینستاگرامش به ظاهر تولد همسرش را به او تبریک می گوید، شاید قصد دارد اقوام و دوســتان و آشنایان را از قوام رابطه عاطفی و دوام زندگی 
مشترک شان مطلع سازد و حتی فخرفروشی کند و به این ترتیب ضعفی را که از نظر خودش یا سایرین می تواند موجب سرشکستگی او باشد، کمرنگ 
جلوه دهد و به حاشیه بفرستد. بازیگری که دوست دارد مدام در مرکز توجهات و مدح و ستایش باشد و در جشن ها و جشنواره ها در مقابل دوربین عکاسان ژست 
می گیرد و در برنامه های اینترنتی درباره فراز و فرود حرفه اش مصاحبه می کند، اما در مقابل کوچک ترین پرسشی از میزان درآمدش یا عقیده اش درباره مسئله ای 
سیاسی از دیگران می خواهد که به حریم شخصی اش احترام بگذارند، فقط دوست دارد بخشی از واقعیت زندگی و حرفه اش را به مخاطبان نشان دهد. سیاستمداری که 
در پیام ها و خطابه های سیاسی اش در رسانه های رسمی و فضای مجازی مردم را به کاری ترغیب و تشویق می کند، ولی در زندگی شخصی خودش از باورهایش عدول 
می کند، در اجرای نمایشی که او را فردی مردمی و عادی نشان دهد شکست خورده و باید به دنبال راهکاری برای فرار از این مخمصه باشد. در همه این موقعیت ها شما 
فقط زمانی به نیت واقعی و هدف هر یک از این نمایش های رسانه ای پی می برید که به سواد رسانه ای مسلح باشید. سواد رسانه ای به شما امکان می دهد که با آمادگی 
بیشتری با حجم غول آسای اطالعات و اخبار روزانه مواجه شوید و پیش از اینکه مطابق میل و هدف تولیدکننده خبر بیندیشید یا دست به عمل بزنید، با نگاه انتقادی 
به تجزیه و تحلیل اطالعات بپردازید. در روزگاری که از صبح تا شب با سیل اطالعات و آمار و اخبار درست و اخبار جعلی مواجه هستیم، سواد رسانه ای چطور می تواند 
ما را در گذر از این دریای خروشان مواج یاری دهد. آنچه در سیزدهمین نشست تخصصی آرمان هیئت با موضوع »رسانه های ارتباط جمعی؛ فرصت ها و چالش ها در 
عصر امپریالیسم فرهنگی« با حضور مریم السادات طبسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه پیام نور شیراز در تکیه شمس اندیشکده هیأت و آیین های مذهبی مطرح 

 شد، راهنمای خوبی است برای آشنایی با اهمیت سواد رسانه ای و آگاهی از نحوه کارکرد رسانه ها.

گریز از دام تکنیک های پروپاگاندای رسانه ای
در ابتدای این نشست، این استاد دانشگاه به استدالل 
درباره اهمیت ســواد رســانه ای پرداخــت و گفت: 
به منظور مقابله با پدیده ای که ممکن اســت برای ما 
تهدید محسوب شود، نیازمند شناخت دقیق آن پدیده 
هستیم. عدم شناخت درست سبب خطای راهبردی 
برای مقابله با آن شده و حتی ممکن است بازخوردهای 
ما را به گونه ای شکل دهد که نه تنها تهدید رفع نشود 
بلکــه آن را تقویت کند. وقتی از رســانه به خصوص 
رسانه های ارتباط جمعی سخن می گوییم، باید بدانیم 
که رسانه های جمعی امروزه به طور ناگزیر ما را احاطه 
کرده  و بر ما تأثیر می گذارند، بنابراین در این جایگاه 
پرداختن به مقوله سواد رسانه ای اهمیت پیدا می کند.

اما سواد رسانه ای چیست؟ طبسی سواد رسانه ای را 
اینگونه تعریف کرد: به طور کلی، شــناخت نحوه کار 
رسانه ها و معنی ســازی آنها، ساخته شدن واقعیت و 
گفتمانی شدن آن توسط رســانه ها را سواد رسانه ای 
می گویند. ما باید بدانیم حقیقت مطالب چگونه و از 
چه طریقی توسط رسانه ها، گفتمان سازی می شود 
تا به دست مخاطب برســد. باید بدانیم که چه کسی، 
چه چیزی را خطاب به چه کســی، از چه کانالی و با 
چه تأثیری بیان می کند. این شــیوه نخستین الگو 
در علوم ارتباطات به شمار می آید که در معناسازی 
هرگونه ارتباط راهبردی است. بنابراین کسی که سواد 
رسانه ای خود را ارتقا دهد کمتر در دام تکنیک های 
پروپاگاندای رسانه ای قرار خواهد گرفت. همچنین 
سبب می شود مخاطب در برابر تهدیدهای رسانه ای 
منفعل عمل نکند و تعامل با رسانه ها لذتبخش شود. 
از آنجا که رسانه ها، مدل های ارزشی قدرتمند خلق 
می کنند و بر زندگی اجتماعــی و فردی و نوع تعامل 
انسان ها تأثیرگذارند، ما باید نحوه کار با آنها را بدانیم 
و اگر دانش کافی درباره ماهیت، تاریخچه، بنیان های 
نظری و نحوه عمل رسانه ها نداشته باشیم، به یقین در 

این عرصه مغلوب خواهیم شد.

رسانه ها فقط وجوهی از واقعیت را 
برجسته سازی می کنند

این کارشناس علوم ارتباطات درباره شیوه افزایش سواد 
رسانه ای گفت: با برگزاری دوره های آموزشی تا حدی 
سواد رسانه ای افزایش  می یابد و از این طریق افراد با 
سازوکار آن آشنا می شوند اما نکته کلیدی و مفقوده 
در افزایش سطح ســواد رســانه ای، »دانایی« است. 
دانایی از دانش و بینش به دســت می آید و این دو در 
هم تنیده و بر هم تأثیرگذارند. دانش به معنای دانستن 
از طریق فکت های علمــی، همچون تجربه، مطالعه، 
آزمایش و مشاهده است اما بینش، یعنی انسان دارای 
قدرت استدالل شده و بتواند ارتباط پنهان میان عناصر 
سازنده  یک پدیده و رویداد را کشف کرده و برای خود 
در آن حوزه صاحب نظر شود. بنابراین کسانی که دارای 
بینش هســتند به دنبال کپی برداری نخواهند رفت. 
نکته مهم در اینجا این است که بدون دانش نمی توان به 
بینش رسید و برعکس. ما درباره چیزی که اطالعی از 
آن نداریم یا اطالعات ما محدود است، دیدگاه و نگرش 
درست و کاملی نیز نخواهیم داشت. هر چه اطالعات مان 
دقیق و بیشتر شود، سواد رسانه ای مان افزایش خواهد 
یافت. البته به طور طبیعــی و به دلیل محدودیت ها و 

شکستن هنجارهای اجتماعی خسارت بار است 
 وی در ادامه این نشســت تخصصی به بررســی 
موضوع فیلم »عنکبوت مقدس« پرداخت و گفت: 
این فیلم آنقدر از نظر تولید و محتوا ضعیف است 
که حتی بعید به نظر می رســد بتواند در گیشــه 
موفق باشــد. مضاف بر این محتوای توهین آمیز 
آن نسبت به عقاید مســلمانان نیز باعث شد که 
کمپانــی نتفلیکس حاضر به ســرمایه گذاری در 
آن نشــود؛ چراکه این کمپانی در ماجرای سریال 
»خانه پوشالی« و رسوایی اخالقی کوین اسپیسی 
به تجربه دریافته اســت شکســتن هنجارهای 
اجتماعی خســارت بار اســت. اما رهبران افکار با 
سوءاستفاده از ندانســته های جوانان ما نسبت به 
حقایق جهان غربی و رویکردهای آنان نســبت به 
هنجارهای اجتماعی و با استفاده از تکنیک های 
پروپاگاندا جامعه را هدف می گیرند تا فردگرایی را 
جایگزین جامعه پذیری کنند. آنها تالش می کنند 
در راستای گفتمان مدرنیته و اهداف امپریالیسم 
فرهنگی مســئولیت پذیری در قبــال اجتماع را 
کمرنگ کرده و در رســوایی  اخالقی پیش آمده 
برای بازیگر آن، نوک تیز پیکان اتهام را به ســمت 
جامعه بگیرند و با انگاره سازی وی به عنوان ققنوس، 
جایزه فرمایشی اش در جشــنواره کن را برآمده از 
قابلیت های فردی و غلبه  بر اجتماع برشمارند. امروز 
برای مقابله با جریان اسالم هراسی نیازمند رهبران 
افکاری هستیم که مقبولیت جهان شمول داشته و 
از دانایی و تخصص برخوردار باشند تا شکاف میان 
قشر مذهبی و طیف خاکستری جامعه را پر کنند. 
اما متأسفانه بعضا دیده می شود رهبران افکار قشر 

باید نحوه تفکر و استدالل را به جوانان آموخت

مکث
طبسی با بیان اینکه نباید در دام معناسازی رسانه ای دشمن افتاد، شیوه مقابله با آن را افزایش 
دانش و بینش دانست و تصریح کرد: امروزه دیگر بزرگ ترین عامل قدرت در جهان »بمب اتم« 
نیست که »اطالعات« است. هر کشوری که در حوزه اطالعات قوی تر عمل کند، قدرتمندتر خواهد 
بود به همین علت گاهی خود اطالعات به تهدید تبدیل می شود، چون جریان 
اطالعات در دست صاحبان قدرت است و در سایه انفعال و غفلت ما، آنها از این 
ابزار علیه ما استفاده می کنند. بنابراین باید در مقوله اطالعات، دانش و بینش 
کافی داشته باشیم تا تهدیدهای دشمن را شناخته و با آن مقابله کنیم و دشمن 
از طریق جوسازی های سیاسی و تبلیغاتی ما را گمراه نکند. وی با بیان اینکه 
مطلع بودن افراد بستگی به سبک زندگی آنها دارد و در قالب یک فرایند تعریف 
می شود، تأکید کرد: فرایند زندگی افراد در این بخش تأثیرگذار است؛ از این رو 
سرانه مطالعه، حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی، میزان تفکر، 
دقت و تعمق در موضوعات، داشتن روحیه پژوهش، بیان استدالل منطقی و 
تالش برای دانستن در طول زندگی افراد بسیار اهمیت دارد. بنابراین برای 
اینکه نسل جوان ما منفعل نباشد، باید نحوه تفکر و استدالل را به آنان آموخت 

تا بتوانند از فکر و عقیده خود دفاع کنند.
استاد دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود مدرنیته را یکی از دالیل و معضالت فرهنگی 
و رسانه ای امروز جامعه برشمرد و یادآور شد: بسیاری از معضالت امروز ما معلول گفتمان مدرنیته 
است. مدرنیته یعنی همه کشورهای توسعه یافته باید فرهنگ غربی را جایگزین فرهنگ بومی و 
سنتی خود کرده و سبک زندگی خود را مطابق با الگوهای زندگی غربی تغییر دهند. پس از ناکامی 
برخی از سیاست های گفتمان مدرنیته به ویژه در کشورهای آمریکای التین، مکاتب انتقادی علیه 
مدرنیته ظهور کردند که مکتب وابستگی یکی از آنهاست. نظریه پردازان این مکتب، وابستگی های 
فرهنگی در کشورهای جهان سوم را مورد مطالعه قرار دادند و اعالم کردند که امپریالیسم سیاسی 
و نظامی امروزه جای خود را به امپریالیسم فرهنگی داده است و بزرگ ترین عامل رسیدن به این 
هدف، نابرابری در تکنولوژی های ارتباطی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به 
همین دلیل اطالعات به یک کاال تبدیل شده است و در این شکل جدید کشورهای توسعه یافته 
تالش کردند با ترویج »مصرف گرایی«، جهان بینی، روش زندگی و الگوهای فرهنگی، سیاسی، 
و اقتصادی خود را به کشورهای جهان سوم تحمیل کنند و این کار را با کمک »رهبران افکار« 

انجام می دهند.

محصور بودن در زمان و مکان به دانایی کامل نخواهیم 
رسید؛ چراکه عینیت مطلق وجود ندارد و همه  چیز 
تابع ذهنیت های ماســت، ولی می توانیم سطح آن را 
ارتقا دهیم. ذهنیت ما را نیز فرهنگ، جامعه، خانواده، 
مدرســه، محله، قومیت، مذهب و... می سازد. لذا به 
تعداد انســان ها روی کره زمین، نسبت به یک پدیده 
واحد، ذهنیت های متفاوتی وجود دارد. کاری که امروز 
رسانه ها در این زمینه به عنوان بازوی قدرتمند در دست 
صاحبان قدرت انجام می دهند، تمرکز و برجسته کردن 
وجوهی از یک واقعیت است، نه همه آن. یکی از این 
روش ها، برجسته سازی )Agenda-setting( است، 
یعنی رسانه ها با بزرگ جلوه دادن برخی از رویدادها در 
قالب خبر، گزارش و تحلیل، تالش می کنند بر آگاهی 
و اطالعات مخاطبان خود آنگونه که خود می خواهند 
تأثیر بگذارند. هر چه اطالعات و آگاهی مخاطبان کمتر 
باشد، برجسته ســازی روی آنها بیشتر تأثیر خواهد 

گذاشت.
استاد دانشگاه پیام نور شــیراز با اشاره به روش های 
اعمال آزادی بیان در عرصه رسانه و ارتباطات یادآور 
شد: امروزه در کشورهای غربی محدودیت بیان وجود 
ندارد، همه  چیز را می گوینــد، اما اینکه چگونه بیان 
می کنند و روش بیان آن، مهم است که باید با آن روش 
آشنا باشیم زیرا در غرب آنچه را دوست دارند، بیشتر 
و بهتر دیده شــود، با تکنیک های رسانه ای برجسته 
می کنند؛ از این رو مخاطب آنچه را آنها خواســته اند 
بهتر و بیشتر دیده شــود، می بینند و براساس همان 
قضاوت خواهند کرد. به عبارتی امروزه رسانه ها شاید 
نتوانند شما را مجبور کنند که »چگونه« فکر کنید 

اما می توانند وادار کنند که به »چه چیز« فکر کنید. 

گزارش


