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 تعاليبسمه  
 مقدمه

سان نيازهای از یکی اميد، ست زندگی در ان شد برای عاملی و ا سزایی تأثير اميد،. آیدمی شمار به آدمی موفقيت و ر  در ب

ست ضرورتی و دارد سالم فعاليت و توانایی افزایش قرآن به اميدواری و  آیاتدر  .دهدو جهت می معنا فرد زندگی به که ا

اميد و دوری از یاس و  به را خود بندگان «یوساا »سااوره  87ه اساات، انانکه در بي اای از آیه شااداشاااره نيز نوميدی 

َّهُ ..."». کندمی نااميدی دعوت َّهِ ر وْحِ مِنْ ی يْأ سُ ال إِن  َّا الل  جز گروه کافران کسااای از ر مت خدا نوميد  "الْکافِرُون الْق وْمُ إِل 

 «.شودنمی

 الانتق. دارد مضاعفی اهميت نقش این اخبار توليد و انت ار در. دارد پررنگی نقش جامعه به اميد تزریق در ها هم رسانه

 اميد شودمی منت ر هارسانه در که مطلبی اگر. کرد پرهيز نماییسياه از باید اما ستها رسانه اصلی وظيفه اخبار درست

 جامعه در بينی خوش و اميد طبعاً کند باور را رسانه پيام که بدهد اجازه آن به هم مياطب ذهنی سابقه و باشد بيش

 ار ک ور موجود وضعيت خود محتوای و ساختار در که است خبری رویکرد نوعی خبر در اميدآفرینی. یابدمی گسترش

 ترسيم با و دهدمی پوشش مسئله  ل بر ناظر و عينی دقيق، گرایانه،واقع نگاه با بالفعل، و بالقوه هایظرفيت بر مبتنی

 و گروهی فردی، اهداف به دستيابی راستای در تالش برای الزم انگيزه و نفس به اعتماد مياطبان، برای روشن ایآینده

 (11 ص ،1396 البرزی، و هراتی.  )کندمی ایجاد مطلوب وضعيت عنوان به را ملی

از شبکه رادیویی گفتگو پيش شد. مهمانان  22/03/1398که در تاریخ  است از برنامه انعکاسی انوشتار  اضر خالصه

 مدمح آقای سياسی، علوم دکترای و خوارزمی دان گاه علمی هيئت عضو بابایی دکتر آقایان این برنامه زنده رادیویی

 شفروز... اروح دکتر رسانه، مدیریت دکترایو  دان گاه مدرس البرزی هادی دکتر رسانه، فرهنگسرای رئيس اسماعيلی

 بررسی»بودند که موضوع  مجلس فرهنگی کميسيون سينگوی خواهآزادی ا دآقای  و دان گاه استاد و  قوق دکترای

ر دمجری برنامه هم عبدال ری  ولدبيگی بود. را بحث و تبادل نظر گذاشتند. « اميدآفرینی و اميد تزریق در هارسانه نقش

  شود. شده ارائه می های این گفتگو در قالب یک پژوهش تلييصادامه مهمترین بيش

 

 رابطه رسانه و امیدآفرینی

ست؛ آقای  سماعيلی معتقد ا سانه تيوضعمحمد ا سبت به گذشته ر سيارها ن ست ب  پی دردر گذشته مردم  تفاوت کرده ا

سب و کار و زندگ سانه یساعت محدود وشان بودند یک شبانه روز را به ر ینگاه م ونیزیتلو مثالً کردندیها مراجعه ماز 

شاااوند و یم داريصااابه که از خواب ب یعنی کنندیم یها زندگمردم با رساااانه  اال یدادند ولیگوش م ویراد ای کردند

سانه م ريدرگ همراه انتلفن با کنند یا م ان را باز م سانه به خواب م ی ت وشوند یر ست .روندیبا ر  پس طبيعی ا

  است. یرگذاريتاث نیاز ا یقسمت هم یبي  ديام وما نقش دارد  یرسانه در همه ابعاد زندگ که

صور ن یزندگدکتر محمد بابایی،  اعتقادبه  سانه قابل ت ست رفتهیپذ یامر نیا و ستيامروز بدون ر  مياهاگر بيو .شده ا

سبت  سانه و اميدن سنج ر شناختیاز نگاه پد دیبا ميرا ب سئله ورود کن نیبه ا یدار ساً یعنی ميم سا سانه و امر ر مينيبب ا

خودش را به ما اگونه  یاجتماع ديو ام سااتيا دياممفهوم  کند؟یم داریما پد و خودش را اگونه بر سااتيا یارسااانه

سنجش دو مفهوم، کند؟یم داریپد ش یشناخت داریدرک پد دیبا زياز هر ا شيپ برای  شته با سبت به آن دو دا ر ؟ اممين

سانه ست یار سانه ا سانه و  مولود ر کند اگر میآن را جمع  دشدهد و خویآن را گسترش م ،کندیم جادیتحول ا در آنر

 ،است یاشروعش از کار رسانه یاامر رسانه تیدر نها و داشته باشد ريتواند تاثیم شود ویوارد جامعه م یااه امر رسانه
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سانهیم ی از این مفاهيمیهابيش ؛یاجتماع ديام ای دياما مفهوم ام شد اما لزوماً یاتواند ر سانه با . بحث ستين یاو ذاتا ر

عمده آن در بطن جامعه  راتيو تأث گرددیو به جامعه بر م دیآیاز جامعه برم آن تيذات و ماه ،است یاجتماع یامر ديام

 . دهدرخ می

ست که؛  یالبرزهادی دکتر  سانه ميقبول کن دیبانيز معتقد ا ستندر ساس  .ها قدرتمند ه سته هینظربرا ما به  یسازبرج

 راگ ستهارسانه قدرت گرفتنعصر عصر اضر، کنند.  به اه ايزی فکر میيگویفکر کنند بلکه م اکونه میيگویمردم نم

جامعه را بازتاب دهد و ن ان  تيوضع تواندیرسانه م یعنی ،دهندیجامعه را ن ان م تيکه وضع ميبدان یانهيئها را آرسانه

ست وم کالت موفقيت ها و ظرفيت ها و یا اه دهد اه  شود.دارد که وجود  یاها بالقوهیکا سانه اینجا  به آنها پرداخته  ر

 . برقرار کنيم یارتباط معنادار يمتوانیم ديرسانه و ام نيب ميقبول کن ن دیدگاه رایاگر ا .بيورد ونديپ ديبه ام تواندمی

ها در معرض رسانهة ما همو ی در جوامع وجود دارد ادیز یارسانه یوابستگ ی،اجتماع یهاشبکه ظهوربا  نکهیبا توجه به ا

سانه ،میاهقرار گرفت شند اما بایم یديناام اميد یا جادیها در ار  اگونها م ةنکته دقت کرد که جامع نیبه ا دیتوانند موثر با

ست؟ به لحاظ بالقوه آ یامعهجا ستدر جامعه  یدواريام تيظرف ایا سانه جا نیوجود دارد؟ ا اسی تيظرف ای ه ها نقش ر

سانه شودیمهم م ست  تريب و عمل کنند یها جداگر ر جامعه را  نيزمياطبان  ،را ن ان دهند وانيل یخال مهيها و نیکا

 . ننديبمی طورهمين

شما در یک کانال خاص  ،«لتري باب ف» هینظرطبق  سان اجتماعی اگر  شبکهپيام ر سایر  ستيد یا  ضو ه های اجتماعی ع

سب می فقط و اطالعات مورد نيازتان را اخبار ص کنيد، اخباراز این کانال ک شي صورت  شما اطالع شده به  یساز یبه 

شااما اطالع خاص به  و جریانی  ياز ط یاون اخبار محدود ،دينيبیم یآن شاابکه اجتماع قیرا از طر ايدن ورسااد یم

انه آن رساادیدگاه از دوربين و  چهیاز دررا  ايدن نیبنابرا ،دينيبینم را گریدهای و یا شاابکه هاکانالاخبار رسااد و شااما یم

 یزمانها قدرتمند هسااتند. که رسااانه ميقرار گرفت یاما در جامعه نیبنابراها محروم هسااتيد. بيند و از سااایر دیدگاهمی

ا بشکل گرفته است.  هادوباره عصر قدرت رسانه یمجاز هایظهور رسانهبا  د شد امامحدو شانقدرت مطلق بودند بعد اثر

ضا کیدر  نکهیتوجه به ا سان ییف شدت ر ض ،میاشده قرار گرفته یبه  سانه از یبع سائل ر ياطب به م یبه طور اتفاق یام

 بيواهد.  نکهیرسد بدون ایم

سانه اعتقاد دارد؛ فروزش ...همچنين دکتر روح ا شکل هانقش ر ضع ها هیافکار و اند ،هاتيبه ذهن یدهدر  جامعه   تيو و

ست رقابليغ سله مراتب نيازها، نيازیما  .انکار ا سل ساس امن تيامن»عنوان  با در  سایر  نیا داریم. «تيو ا  ضوع به  مو

 . ديا ساس ام ای ديو ام یا ساس شاد ای یا ساس ن اط، شاد این اط  ؛است ریپذ ميتعمنيز  یاجتماع یها وزه

افراد معنا را به همان  ایکه در جامعه وجود دارد آ یزيکنند و آن ا فاینقش خود را ا دنتوانیموضااوع م نیها در ارسااانه

 نهيئآ سااتين نهيئاساات. اون رسااانه آ فطریرسااانه ب کی میيبگو ميتوانیوقت نم چيما ه ؟ريخ ایکند یم القاءجامعه 

سم صرف در اندیجان و بیب یج سان یها هیروح و بدون دخل و ت ست در  ال یان سانه در پس کهیا  به طور طبيعی ،ر

ستب ر  ضع ،که انواع  االت ه ص نیو افکار متفاوت دارد. بنابرا یو روان یرو  تيو سانه م پسکه در  یشي خواهد یر

 ینيباما جهان ،منظر خودش است از یطرفیب نیا دباشکامل  یطرفیببه  ديافراد جامعه منتقل کند و مق هرا ب یموضوعات

نقش دارد.  ،آن است یمسائل مرتبط با جامعه که رسانه متول یدر نوع القا عتاًيکه در ذهن او هست طب یشناسیو هست

 ريغ ،فرض نیبا ا میها قائل شورسانههر اقدر هم نقش خنثی برای و  گرفت دهیرا ناد تيواقع دیبان وزه  نیدر ا نیبنابرا

ست سو .ممکن ا سانه  ميتوجه کن دیبا گرید یاز  شکل م ینقش خنثر سانهخواهد به جامعه القا کند؟یرا به اه   مهين هار

ر د ای دیگررسااانهو  دهدانعکاس میپر را  مهين نهيئرسااانه در مقام آ کی دهند آیارا اگونه انعکاس می وانيل یپر و خال

  ؟را وانيل یخال مهين نهیمقام آ
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است که  نیآن. موضوع ا یتحقق و اثربي  یهم در فضا یو زمان ميکنیصحبت م یامکان موضوع یموقع در فضا کیما 

 کار اه هارسااانه ،تياساات که در  ال  اضاار و در واقع نیا گریموضااوع د ر؟يخ ایدارند  ینیدآفرامي امکان هارسااانه ایآ

و  رکت  ینیدآفريو باعث ام اندازندیکامالً جا م ایرا در جامعه یموضاااوع بارهکی به هاساااو رساااانه کیاز  کنند؟می

موضوع کامالً  نیدر ا توانندیها مرسانه ،هم در مقام امکان و هم در مقام وقوع مينبيیم گرید یو از سو شوندیم یاجتماع

 اثرگذار باشند.

صوص  خواه یآزادآقای ا د  سيون فرهنگی مجلس در خ سانه و ام نيرابطه بسينگوی کمي صولگوید: ی مینیدآفرير  ا

ست  ما یدهنده اعتقادات فکر ليت ک صول نیمرجع مراجعه به ا یعنیم يص ا ست و د نید ،ا شئون  یبرا نیا همه 

سان برنامه مدون دارد یزندگ صول نیاز ا یمنتها برخ ،ان ستند. ام هیپا ا ساس کار ه ستیکی از این مبا ث  ديو ا ن دی .ا

سالم  سبت به آهمواره ا ست. کرده دواريام ندهیب ر را ن سانه م نیبر ا ليدل نیبهتر ،انتظار فرج ا ست. نقش ر ضوع ا یمو

به طور و ن ااااط  یبي ااا ديام قیکل کلمه و مصااااد یو به معنا ديو توجه دادن ذهن مردم به ام یبازنگر ةدربار تواند

از  ایجبههد نکن ديناامآینده  ورا از وضاااع موجود  یاساااالم رانیکه مردم ا نیا یباشاااد. امروزه برا رگذاريتأث ميمساااتق

نگی فره نناباسنگر دیباشده است.  ليت ک مطبوعات و اتین ر ،یمجاز یفضا ها،معاند مثل ماهواره یارسانه یهاشبکه

 یهاتيو ظرف مانیهاداشااته دیما با .افتدیاز درگاه رسااانه اتفاق م ،مياطبانن اااط و  ديد که  مله به امنمتوجه باشاا ما

 .اردد یادر علم و پژوهش اه رتبه رانیابدانند که  دیمردم با .ميمردم برسان اطالعبه  ایرسانه یهابالقوه خود را از شبکه

که  نندیادآوری کمردم ها را به ناگفته اًيگفتگو کنند و ثان ريمس نیبا زبان مردم با مردم در ا است که اوالً نیا هاکار رسانه

 دارند. ینیيپا ديام ةدرج رانیمردم ا بي تر قيدق وبه موقع  یعدم اطالع رسان به دليل اما .است یجد یکار

 نیاز جامعة ایران به امید

سماعيلی  آقای ض نانهيواقع ب دیبا: گویددرخصوص نياز جامعة ایران به اميد میا  سطحیمان نگاه دیبا ای .مينگاه کن هيبه ق

سانه  ،قيعم یرودو نکهیا ایباشد و  شد. رسانه یا رفهو کارشنا ا درک ر طیشرا ، بایدندستين میقدهای رسانه  گرید هابا

نياز  یابه مجتهد رسانه ،خبرشکل ارائه  صيت ي یبراو ها رسانهبرای انعکاس اخبار در  ،میرویراه م غيلبه ت یرو .ميکن

ش اريرا در اخت نیمجتهد نیو اگر ما ا میدار شته با ستفاده کن مينفهمو  ميندا سانه اطور ا رتگاه به عمق پ قاًيدق ميکه از ر

توان ی ساس است که به هرکس نم اريبس ی وتيصص ای، رفهکاری  نی. اميکنیافسرده مو و جامعه را ملتهب  افتيمیم

  .بسپاریمعلوم ارتباطات  ناليلتحصافارغ بایست این امر را به متيصصان و و می واگذار کرد

ضا نيب ضا دوارانهيام یف سان امهست  زیادی تفاوتکننده  وسیما یو ف  کمک ،عزت نفس دارد و تيهمواره خالق دواريان

شد دهد و  انشياطراف تاکند یم سان دهدیمثبت م یانرژ انيبه اطرافرا ر شن نااميد در مقابل ان  ،اردند یتيخالقو  افق رو

مان ه نیم ارکت فعال ندارد و ا یاجتماع تيکند و در فعالینم تیرا  ما یمثبت تيفعال چيه ،زندیم یديدم از ناام دائم

ست یانکته ست که دشمن خوب درک کرده ا ضر .ا سياری تيمحور فعال در  ال  ا سانه یهااز بنگاه ب شبکه یار  یهاو 

 اند. موفق شده یادیتا  د ز کهدر ک ور است  یديپمپاژ ناام ،معاند

س ميمثبت و اتفاقات رو به رشد را منعکس کن اناتیجر میاهنتوانست ،دیو شا دیطور که با در  وزه رسانه آن  یاسو علت ا

ست که  نیآن ا سانهفعاالن ا ستند.  ایر ضع  م یعنیعالقمند به اخبار بد ه   انیبد برا اتاتفاق گردند ویدنبال نقطه 

صدمه م یانقطه قاًيدق نیا .دارد تيذابج ست که ما از آن  شرامينيبیا ست یطی. االن در  و  هيبه رو  که مردم واقعاً ميه

مردممان  ميتوانیکه نم ميهست یطیانقالب فرمودند ما در شرامعظم گام دوم رهبر بيانيه در  طور کههمان .دارند ازين ديام

سطح میخوش نگاه دار یرا الک ش ديبه بحث ام یو نگاه  شته با سانه یعنی ميدا شان را انجام اگر ر سالت خود ها بيواهند ر

ستفاده کنند یبي  ديام یبرا اخبار نیاز بهتر دیدهند با سيت .ا ست و ا ت یکار   رد.ها داسانههمه ر ییبه هم افزا اجيا
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 ديتول یما در  وزه ارتباطات برا انیدان جو .ستيما ن ةجامعشدة  یبوم ،ینوع نگاهمان به خبرنگار و یخبر یهاارزش

ساس بي تر خبرها بر رانیدر ا .بکنند ی تريتالش ب دیبا یبوم یهاهینظر شهرت  یدو ارزش خبر ا يم و تنظبرخورد و 

 است. یغرب یهارسانههای ارزشبرگرفته از  شود کهمنت ر می

 های غربی برای پوشش خبری تحوالت ایرانتکنیک و سبک رسانه

سبکدکتر البرزی در خصوص تکنيک سانهها و  ستفاده ر های غربی برای پوشش خبری تحوالت ایران های خبری مورد ا

شاره می ستفاده از نظریه مرکز پيرامون ا ست: کند و مبه ا ما  یهاتيوجه به موفق چيه به گانهيب و یغرب یهاشبکهعتقد ا

 دربارةکند همه یما پيش مک اااور راجع به  انهروزکه  یاز اخبار یاريبسااا یفارسااا یسااایبیشااابکه ب .دنپردازینم

ست شده و هیکا ست که برجسته  ضيه .پردازدیبالقوه ما م یهاتيها و ظرفبه قوت به ندرتا ما ور ک فقط راجع به  این ق

 .شودو شامل سایر ک ورهای اسالمی هم می ستين

ها اجازه یصاااف نیدارد که اگر ا یصاااف ۵ یخبر یهارسااانهاخبار  دیگویاش میخبر یلترهايدر کتاب ف یاامسااکنوام 

این فيلترها عبارتند از مالکيت، آگهی، منبع خبری، انتقاد. به طورکلی  نیمهمتر .دنعبور کن دنتوانینمر اخباندهند آن 

 مةه باشااد.منافع غرب باید برآورندة از رسااانه های غربی به گونه ای اساات که اینگونه فيلترها  منت اار شاادهکلی اخبار 

انجام  اختراعات نیبهتر. اگر میخودمان دست به کار شو دیکه ما با اذعان دارند یکه در ک ور انجام شده به نوع تحقيقاتی

شودزهیجا نیدر ک ور بهترو شود  سانه کمتر در ،ها گرفته  ست  یاجامعه دواريجامعه ام .شودیم منعکس ی بيگانههار ا

 دید دیبا .شااودیم جادیا های ملیی و موفقيتگروه هایتيموفق ی،فرد هایتيموفقبا انعکاس اخبار  یدواريماکه در آن 

و  یمل تيموفق کند؟یم دايدر جامعه بازتاب پ یفرد تيموفق ایدهند؟ آیم وشاااشرا پ اخبار نیاز ا کیها کدام رساااانه

لکه را نه فقط در خبر ب ینیدآفريام ميکه بتوان ميبرس یبوم یهاهیبه نظر دیشود؟ ما بایدر جامعه ما ن ان داده م یگروه

ه ک ای بگذاریماندرکاران رسانهسازان و دستروی برنامهپيش ییهاراهها انعکاس دهيم و و سایر برنامهها الیسر ،هالميدر ف

 کند. رکت  ديجامعه به سمت ام

 های معاندرسانههجمه های داخلی در مقابله با رسالت رسانه

بار  کهغافل کند  مساااائل دیگرما را از  دینبا یغرب یهارساااانه یديناام ی مله و القا، توطئهدکتر بابایی معتقد اسااات؛ 

 ،ستندياز جامعه ن یجدا هااست که رسانه نیا گریمسئله د .میندازبيادوش آنها  یخود برداشته و رودوش را از  تيمسئول

  عناصر ميتلو  اجزاءپس کجاست؟ جامعه هم مت کل از  ،ستين نهیو رسانه آ ستيرسانه مستقل ن میيگویکه م یوقت

 نیا ،انجام دهد یارهر کتواند میکه ی دارد قدرت انانتوان گفت رسانه ینم .تعامل دارد جامعه هم با اجزاءنه و رسااست 

در  یو  ت کندیعمل م طیو متناسب با شرابا جامعه رسانه در تعامل  .باور ندارمها رسانه یقدرتمندبه من  ،ستين نيان

 از مردم و دولتکه  یوقت .دنباشرسانه نيبگان و دولت هم همراه  ،مردم دیو با ستيفقط رسانه ن یسازبرجسته یهابحث

 موفق نيواهد شد.در اميدآفرینی  ییتنهابه  نهرسا ؛شودیآن وقت موفق م مایت کنند رسانه 

مطابق  قاًيها دقرسانهغرب آسيا دهد. در جوامع یمتناسب با آن واکنش ن ان م کندیجامعه عمل مبستر رسانه در  یوقت 

را  یغرب یهارسااانه یالقاها دیبا نکهیاساات. عالوه بر ا نيان زين کایدر آمر .کنندیخاص خودشااان عمل م یلترهايبا ف

ی زیادی وجود دارد ف ارها. م کالت و دارد ینیآفرديبه ام ازيجامعه ما ن ،میجامعه خودمان هم غافل ن و از ميکن یخنث

ر که در تعامل با جامعه کا یرسااانه وقت منعکس کنيم. را ندهساات بيشديکه ام خبرهایی دیبا کند.می القارا  که نااميدی

 تيواقع تواندیبلکه م ستين تيرسانه خالق واقع .جامعه را منعکس کند اتيندارد که  االت و رو  نیاز ا یزیگر کندیم

 «کونيکن ف»تواند یقدر قدرتمند اساات که مآنرسااانه  ميفکر کن نکهیا اماکند  اییبازنم مثبت تواندیکه م یارا به گونه

 ليبه لحاظ قدرت تحل انمياطب .اثرگذار باشد تواندیم گرانیدر تعامل با داش ییتوانا بهرسانه نسبت  .ستين درست ،کند
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ستند وصا ب نظر  ان،شیاطالعات یو منابع ورود و از  رديگیقرار م جعلیاخبار  رياگر مياطب تحت تاث ،نداشده یقو ه

ست هدر ادید  دیبا ،ستيدانش ن یارمنظر دا نیا که  ی. افرادستيو دانش ن ییضع  در دانا لزوماً .رديگیرا م اميپ یرب

ض کنندیرا پيش م جعلیر اخبا ست غر شند یممکن ا شته با سانه با ،دا فعال را  یاجتماع یروهايجامعه و ن نبض دیلذا ر

 ب ناسند و سپس ورود کند.

  میجرا ارتکاب زانیدر م هارسانه کردیروتاثیر 

ست صوص معتقد ا سانه آ: دکتر فروزش در این خ ذهن  درتيت  نهیآ ميکنیصحبت م نهیاز آ یاون وقت ،ستين نهیر

سم می شود طب یوقت شود، امامج ست را ن ان نم یزيآن ا عتاًيمحدب و مقعر  سانه آ ،منظر نیاز ا .دهدیکه ه  نهیر

 .ستين

. به کنندیاخبار هستند و آن را دنبال م ريگيمردم پ .ميهست یهر روز منتظر خبر .زده است استيجامعه ما به شدت س

منتظر  ادثه و خبر  ،کنندیرا نگاه م یاجتماع یهاشااابکه یا خوانندیروزنامه م ،کنندیرا باز م ویراد چيکه پ نیمحض ا

 ای غربدني یابمباران رسانه زیراست که جامعه امروز به شدت  یتياما واقع قبول نکنندرا  نیا یبرخ دیشا .هستند یمنف

از نظام و ن ااساات یم نيدورب یآنجلس جلودر لسفردی که  یو آماتور ییاز  الت ابتدا یابمباران رسااانه نیاساات و ا

ست کرد،می ییبدگو شتجهينت برای ان زیرا .درآمده ا ب به را مرت یاخبار منف بنابراین .و با آن روش موفق ن دند ای ندا

صول و بی ايدن یجا چيه .گذاردیممنفی ر ياثتروح و روان مردم  بر یاخبار منف .کنندمی قیجامعه تزر بار اخقاعده بدون ا

 ان یاو دستفروش یشهردار انماموردرگيری  مردم مثالً ميانجنگ و جدال ة صحن نیاز کواکترامروزه  ،شودیمنت ر نم

در دنيای غرب  شود.و در فضای مجازی منت ر می هيته لميعکس و ف ،و ... زدگانزدگان و سيلزلزله ، ازتصادف در جاده

س سد خونیاجازه نم یبه ک شبک رديبگیا فيلم عکس   وادث تيراندازی یا هر  ادثه دیگریآلود در دهند که از ج ه و در 

صل ما .پيش کند یاجتماع ست مدر مرد یدي س ناام انت ار این اخبار  ضوع باعث تزر نیا .ا ن اط  فقدانغم و  قیمو

ست شده ا ستدر جامعه  شده ا شاداب نبود نيبدهد ن ان می . تحقيقاتی که در این زمينه انجام  ا ب یدواريو ام ین اط و 

ستق ضی جرائم و بزهوجود دارد.  یميبزه رابطه م ستقيم با ها بع  ن اط و اميدواری دارند و برخی نيز رابطة فقدانرابطه م

ستقيغ صش ديفرض کنمثالً . ميرم ست ناخودآگاه  ديناام ندهیاز آ یي سمت جرااز نظر روانی ا ند از کیم دايپ ليم میبه 

  .است قيمترابطه مساین  رهيجمله الکل و مواد ميدر و روانگردان و غ

 یواکک یبگو مگو نکهیبه محض او  رودمی نیيتحملش پا آستانه شود،می پرخاشگرو  یعصبان ،ديام شيص نا نياما هم

 .زندیرا رقم م هیثانو میجراکه بر مردم است  یو روان یرو  یف ارها جهينت نیا شود.منجر به قتل عمد می آید،پيش می

ست یقتل عمد در ک ور ما قتل اتفاق ةعمد س یهایاز نظر تئور .ا شنا شتن و  یديامنا نيب یجرم  ن اط در جامعه و ندا

 وجود دارد. ميرابطه مستق، میارتکاب جرا

 جایگاه امید در فرهنگ ایرانی اسالمی

سبه قناعت  بسيار ینید ميتعال در: گویددرخصوص جایگاه اميد در فرهنگ ایرانيان می یلياسماعآقای   .تسفارش شده ا

 انشیگاز زند امروزه تعداد کسانی که .اش داردیدر زندگ ی تريب یشاد عتاًيباشد طب یخودش راض یاز زندگ یکس یوقت

د ندار یبدتر تيکه وضع انیدست و کس نیيشود به پایگفته م یدر  وزه مسائل اقتصاد  هيهم اند.اندکد نباش یراض

 فهيظواز معنویت قرار دارد باید الگو باشد.  یباالتر در درجه و رتبةکه  یکس یدر  وزه مسائل معنوبرعکس  و دينگاه کن

 اجيا تدرک کنند که مردم ما به  ال خوب  باید هااست که  ال مردم را خوب کنند در مجموع رسانه نیا هارسانه یاصل

سيگو رنددا ديکه رهبر معظم انقالب تأک یتاکاز ن یکی .دارند ست  ییبحث پا ست.  رتبطم ینیدآفريبا بحث ام قايدق کها ا
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سبت هادر رسانه نالمسئو ببينندمردم  و ،ميکن جیرسانه ترو قیرا از طر ییاگر فرهنگ پاسيگو یعنی به   اضر شده و ن

 .شدد نخواه دواريمردم امبه مردم پاسيگو هستند، خود  اراتي وزه اخت

ست که به محض ا نیمقابل ا نقطه سئول و  نکهیا سانه از م سوال کند که صا بیا ر  د،شموضوع اه  سرانجام فالننظر 

 ییهاست که بحث پاسيگورسانه هفيشود. وظیکه ارا سوال م شوندیکنند و نارا ت میپرخاش م برخی مسئوالن بعضاً

 دیبا یميدوسااتانه و صاام ییدر فضااا ، بلکهیمغرضااانه توام با پرخاشااگر ییفضاااکنند نه در  لیتبد یهیامر بد کیرا به 

 ای یشرکت خودروساز ریدارد از معلم تا مد یتيهر مسئول یهر کس .شودتبدیل عرف به ها پاسيگویی مسئوالن به رسانه

 کند. ايفضا را مه نیا است کهرسانه  جوابگو باشد. وظيفهبه مردم  دیبا ... ریوز

 های منفیها به سوژهعلل گرایش رسانه

به آموزش  ی نيزو بي اا مربوط اسااتبه جامعه های منفی از علل گرایش به سااوژه یبي اامعتقد اساات؛  یالبرز دکتر

 آماده بکنند که مثالً ییکنند اگر محتوایها فکر مآن .دنکنیم تيعرصااه فعال نیکه در ا یهنرمندان و کسااان ،خبرنگاران

 ژيرستاگر من بيواهم پ ای پسندد،می  تريمياطب ب ،شودمی دهید  تريب ،باشد یداشته باشد که در آن تلي ییهاشاخص

سانه نیشود. بنابرایتوجه م  تريبه خودم ب رميبگ یمنف ست که هم اینجامعه  یاسواد ر   تريب وانيل یخال مهين  هيا

هم  یرانیفرهنگ ا ،بيش اسااات ديام نیاساااالم د نید .کند رييدر جامعه تغ دیباذهنی  ةزمين نیکه ا د،شاااویم دهید

، اخبار با ارزش خبری برخورد و تضاد است یواردات  تريب های مادان گاه یاآموزش رسانهاز آنجا که  امااست  دبيشيام

  .تلخ دارند انیپا ،رنديگیم های خارج از ک ور جایزهدر ج نوارهکه  ییهالميف شود. مثالً اغلببي تر منت ر می

شد دیبا ديام ندیفرمایم یمقام معظم رهبر سانه ،صادق با ست یزيآن ا دیباها ر سانه  یوقت دهند.ن ان  را ،که ه که ر

 مهم است.  یليپس رسانه خ ،کند ییکواک و بزرگ نما ،سکوت کند که قدرت دارد

 نيدکیم کیال فردی را که عضو آن هستيد یکه شما در شبکه اجتماع یوقت ؛آمده است «معنا قیتصد» دیجد ةینظردر 

عث با نیا ،ديکنیم کیرا ال یزيد که اه ايکنیقت نمداوقات   اااتريبدر  الی که  ديکنیم دیيرا تا  اااانیدر واقع ا

 یتر است اون نقش کساندوره کار سيت نیدر ا ميگذرانیرا م قتيما دوره پسا  ق .معنا کند قیتصد جادیشود که ایم

سلبر شودیمطرح م سلبر ای یتیکه  شند یمنف یها نگاه ذهنیتیسلبر نیهستند و اگر ا یتیخرده  شته با  یخبار منفا ،دا

ست  تريب ،شودیمنت ر م  تريب  جیمثبت را ترو مطالبما اه قدر  ةجامع یهایتیسلبر .کنندیم تیها رواآن را هایکا

سلبریتیکنندیم شدة  ساختار ذهن ی ازکه بي  کندیم دايجامعه بازتاب پ ها در؟ مطالب منت ر  گردد. برمیما  یآن به 

بي ی   جانب هواداران داشته باشد.را از  کیالبي ترین که  ندکنیرا منت ر م یزيا یاجتماع یهادر شبکهها سلبریتی

  .گردد.ای جامعه برمیهای منفی به سواد رسانهاز علل گرایش به سوژه
 


