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چكيده

ازآنجاکه برای مقولۀ ارتباطات از ديدگاه فرايندی ،تأثیر و اثرگذاری موضوعیت میيابد،
در اين مقاله قصد بر آن است که نظريههای تأثیر رسانههای همگانی و سیر تغییر و
تحوالت اين نظريهها ،انواع و نحوۀ تأثیر بر مخاطبان از طريق رسانهها بررسی شود.
درعینحال ،با عنايت به محتوای متون موثق اسالمی ،شامل قرآن و احاديث معتبر که از
جانب پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) روايت شده است ،در خصوص موضوع تأثیر
و اثرگذاری مثبت بر مخاطبان نیز در اين مقاله بحث خواهد شد .در حوزۀ مطالعات
رسانهای ،پژوهشها و مباحث مختلفی در مورد تأثیرات کلی رسانههای همگانی بر
نگرش ،تصورات و رفتار مخاطبان ،همچنین عمق و شدت اين تأثیرات مطرح شده
است که گسترۀ زمانی حدوداً هشتادسالهای را شامل میشود .الزم به ذکر است که
تقريباً تمام مطالعات مربوط به تأثیر رسانهها ،تأثیر رسانه را مفروض میدانند ،اما در
خصوص شدت و قدرت اين اثرگذاری ،توافق کلی وجود ندارد .از ديدگاه عقل سلیم،
رسانههای همگانی در حوزۀ اخالق ،اعتقادات و رفتار ،دارای برخی تأثیراتاند .سیر
تاريخی توجه به مقولۀ تأثیر رسانهای از اوايل قرن بیستم و با اعتقاد به تأثیر قدرتمند
رسانهها (نظريۀ تزريقی) آغاز میشود ،سپس به مرحلۀ اعتقاد به تأثیر محدود رسانهها
میرسیم .ضمن آنکه نظريۀ دومرحلهای رسانهها نیز در همین ايام مطرح میشود.
درعینحال ،در دهههای  0097و 0087م .مجدداً نظريۀ تأثیر قدرتمند رسانهها طرح
میگردد .پس از اين مراحل ،نظريۀ کاشت گربنر ،نظريههای مکلوهان در حوزۀ تأثیر
رسانهها ،نظريۀ تجربۀ تأثیرهای ترکیبی ،مارپیچ سکوت و… در حوزۀ تأثیر رسانهای
مطرح شدهاند.
ژگ

كليدي

اسالم ،نظريههای تأثیر رسانه ،قرآن ،حديث ،مخاطب ،رسانههای همگانی ،تبلیغ
 مربی گروه مطالعات ارتباطی و رسانههای جديد پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
 استاديا ر دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايی
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قد ه

ازآنجاکه در الگوهای خطی و فرآيندی ارتباط ،تأثیر و اثرگذاری موضوعیت میيابد ،در
اين مقاله قصد بر آن است که با بررسی متون موثق اسالمی ،شامل قرآن مجید و
روايات معتبر منقول از پیامبر اکرم(ص) و امامان مذهب تشیع(ع) ،همچنین
از نظريههای مطرحشده در خصوص تأثیر رسانههای جمعی بر مخاطبان ،ماهیت و
ابعاد اين موضوع روشن شود؛ ضمن آنکه تالش بر آن است که چارچوبی مفهومی
برای تأثیرگذاری مطلوب بر مخاطبان در رسانههای با رويکرد دينی ،بهويژه راديو و
تلويزيون ارائه شود.
الزم به ذکر است که در خصوص میزان و بهويژه تأثیر وسايل ارتباط جمعی،
نگرشهای متفاوت و متضادی ارائه شده است؛ از نگرشهای کامالً افراطی و راديکال
که تأثیری قطعی برای پیامهای ارتباطی و رسانهها قائل شدهاند و مخاطب را منفعل و
پذيرندۀ صرف معرفی کردهاند ،تا نگاههايی که نقش اصلی را به مخاطب و نیازهای او
دادهاند و رسانهها را در اولويت بعدی قرار دادهاند .اما با رويکردی واقعبینانه بايد گفت:
اگرچه رسانهها ،تأثیری مطلق ندارند ،مطلق ًا بیتأثیر هم نیستند ،مقدار و نحوۀ تأثیر
رسانه و پیام ،وابسته به مؤلفهها و عناصر گوناگونی در فرايند و بافت ارتباط است که
نگرشی پويا و همهجانبه را میطلبد.
اين مقاله در پنج بخش مختلف تنظیم شده است؛در بخش اول و پس از مقدمه،
در خصوص مبانی جامعهشناختی و روانشناختی تأثیر رسانهها بحث خواهد شد .بخش
دوم ،روند تاريخی توجه به مقولۀ تأثیرهای رسانههای جمعی را بررسی خواهد کرد .در
بخش سوم نیز با تکیه بر متون موثق اسالمی (قرآن و احاديث معتبر) ،در خصوص
شرايط و نحوۀ ارائه پیام به منظور ايجاد تأثیر مطلوب بر مخاطب مباحثی مطرح
میشود .بخش چهارم ،به مروری بر نظريههای مطرحشده در مورد تأثیرهای وسائل
ارتباط جمعی اختصاص دارد .در بخش پنجم هم ،با توجه به مباحث طرحشده در دو
بخش قبلی ،چارچوبی مفهومی به منظور اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان رسانهها با
رويکرد اسالمی ،به خصوص راديو و تلويزيون ،ارائه میگردد .بخش انتهايی مقاله نیز
به جمعبندی و نتیجهگیری از مباحث مطرحشده اختصاص دارد.
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ه ي ج عي

با توجه به خصلت «میانرشتهای» علم ارتباطات جمعی ،که از علومی چون
جامعهشناسی و روانشناسی الهام میگیرد ،با تغییر و تحول در نظريههای رشتههای
مادر ،نظريههای ارتباطی هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در عمل با تغییر
پیشفرضها در علوم اصلی ،در علوم مصرفکننده و میانرشتهای نیز تغییراتی ايجاد
میشود ،همانند رابطۀ علم مادر فیزيک با مکانیک ،فیزيک هستهای و....
بر اين اساس ،مروری بر الگوهای جامعهشناسی و روانشناسی به منظور بحث در
خصوص تأثیرهای رسانههای جمعی ضروری به نظر میرسد.
همانگونه که در متون تخصصی جامعهشناسی بحث میشود ،مکاتب و نظريههای
جامعهشناسی در دو گروه اصلی ،علتگرا 0و تفسیرگرا 8قرار میگیرد .مکاتب علتگرا
از قبیل ساختگرايی 3،کارکردگرايی 4و مارکسیسم 9به دنبال کشف قوانین حاکم بر
جوامع ،کنشها و رفتارهای انسانی میباشند .علتگرايان برای ساخت عینی و اجتماعی
اولويت اساسی قائلاند و اعمال انسانها را متأثر از ساختها و علتهای اجتماعی
میدانند؛ درحالیکه تفسیرگرايان ،به دنبال فهم معانی نهفته در ذهن کنشگران اجتماعی
و در جستجوی باطن فراسوی ظاهرند .تفسیرگرايان ،اعتبار و اختیار را الزمۀ وجود
انسانی میدانند و رفتارهای انسانی را مکانیکی و بیمعنا نمیدانند .اين گروه از
نظريهپردازان علوم اجتماعی ،برای کنشهای آدمی ،در برابر ساختهای اجتماعی،
اولويت قائلاند.
در دانش روانشناسی نیز دو گروه عمده از نظريهپردازان قابل شناسايی میباشند:
«رفتارگرايان» 8و «شناختگراها» .0واتسون 6و اسکینر 0از پیشروان رفتارگرايی میباشند
و موضوع روانشناسی را مطالعۀ رفتارها میدانند .رفتارهايی که ناشی از متغیرها و علل
بیرونی و خارجی است .آنان برای ذهن ،ادراك ،دريافت ،معنا و ...اهمیتی قائل نیستند.
عقیدۀ کلی رفتارگرايی بر اين اساس است که انسانها در اصل برابرند ،اما شرايط
محیطی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،متفاوت است و همین شرايط باعث تغییر
رفتار خواهد شد .رفتارگرايی انسان را موجودی مکانیکی و تهی از معنا میداند که
مبتنی بر الگوی محرّك -پاسخ 07رفتار میکند و رفتارهايش به محیط بیرون از خود
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مشروط است .درنتیجه ،وظیفۀ روانشناس ،آگاهی از شرايط تقويت رفتار است و
درنتیجه ،انسان موجودی شرطی است که به محركهای خارجی پاسخ میدهد.
ديگر مکتب مورد بحث در روانشناسی ،شناختگرايی است که به بررسی علمی
رويدادهای ذهنی میپردازد؛ اين رويدادها ،شامل ادراك 00و پردازش 08اطالعات است.
تأکید اصلی در شناختگرايی ،تحلیل ساختار روانی و ذهنی کنشگران است و
ايدۀ اصلی در اين مکتب آن است که مجموعهای از مفاهیم ،راهبردها و ادراکات،
تجربه را معنادار میسازند .در اين الگو ،اعمال انسانی با توجه به ظرفیتهای روانی
افراد انجام میشود و انسانها با دريافت محركهای بیرونی ،مثالً «محتوای رسانهها»،
آنها را در دستگاه ذهنی خود تفسیر و پردازش میکنند و سپس ،به واکنش
میپردازند .شناختگرايان ،آدمی را دارای توان تعبیر و تفسیر اطالعات و دادههای
محیط پیرامون میدانند.
.6

د

يخي وجه ه قول أثير ي

ه ي ج عي

تحول مقوالت مربوط به تأثیرگذاری رسانهها دارای روندی تاريخی است؛ زيرا اين
مقوله تابع شرايط زمانی و مکانی بوده است .عواملی از قبیل منافع حکومت و حاکمان،
نیازهای بخش تولید ،گروههای فشار ،اهداف سیاسی و تجاری ،افکار عمومی و
گرايشهای روز علوم اجتماعی ،از جمله عوامل تحول اين مباحثاند.
درهرحال ،سه دورۀ مختلف تاريخی در خصوص موضوع تأثیرهای رسانههای
جمعی قابل دستهبندی است .اين دستهبندی گرچه در متون مختلفی بحث شده است ،با
توجه به ديدگاه دنیس مککويل ارائه میشود (مککويل ،0369 ،ص.)399
 .1-6رحل خ ت

ه ي قد ت

حد

اين دوره از آغاز قرن بیستم شروع شد و تا اواخر دهۀ 0037م .ادامه داشت .رسانهها ،و
بهخصوص مطبوعات ،سینما و تا حدودی راديو که در آن دوره بیشتر در حال فعالیت
بودند ،هرجا که رشد کرده بودند ،دارای قدرت فراوانی برای شکل دادن به عقايد،
دگرگون کردن عادات زندگی روزمره و ترويج رفتارهای تقريباً مطابق با امیال
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ارتباطگران و محتوای رسانهها بودند .اين عقیده ،بیشتر در اثر مشاهده محبوبیت
مطبوعات و رسانههايی چون فیلم ،راديو و نفوذ آنها در ابعاد مختلف زندگی فردی و
اجتماعی شکل گرفته است تا جايی که به باور درونی و مشترك متولیان تبلیغات جنگ
جهانی اول تبديل شد و در عمل بر مبنای کاوشهای علمی دقیق بنا نشده است .در
سالهای بین جنگهای جهانی اول و دوم نیز ،دولتهای مستبد اروپايی و رژيم
بلشويکی و تازهتأسیس شوروی ،بر اين عقیده که رسانه میتواند بسیار قدرتمند باشد،
پافشاری کردند؛ همانگونه که مردم نیز از ابتدا عالقهمند به باور آن بودند .در اين
اوضاع ،پژوهشهای علمی مبتنی بر پیمايش ،آزمايش و غالب ًا با ديد روانشناسی
اجتماعی پديدار گرديد.
 .6-6رحل
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مطالعات انجامشده در مورد رسانههای قدرتمند ،از دهۀ  0037و بیشتر در اياالت
متحده آمريکا انجام شد و تا اوايل دهۀ شصت میالدی ادامه داشت؛ مطالعات در
خصوص تأثیر محتواها و رسانهها ،فیلمها و تبلیغات انتخاباتی از آن جملهاند.
تحقیقات انجامشده در مورد تأثیر رسانهها ،بهويژه پژوهشهای الزارسفلد
( ،)0044هاولز ( )0040و همکارانشان ،همچنین هیوز ( )0097بیشتر متوجه استفاده از
مزايای فیلم و ساير رسانهها برای اطالعرسانی و ترغیب مخاطبان ،و ارزيابی آثار مضر
رسانه از جنبه بزهکاری ،تعصب ،پرخاشگری و تحريک جنسی بود .با پیشرفت اين
روند ،متغیرهای جديدی هم وارد عرصه شد که بايد در نظر گرفته میشد؛ از آن جمله
تأثیرهای احتمالی بود که بر اساس ويژگیهای اجتماعی روانشناختی مطرح میشد و
متغیرهايی نظیر تأثیرهای میانجی (واسط) ناشی از تماسهای فردی ،محیط اجتماعی و
انگیزۀ استفاده از رسانهها را معرفی میکرد (مککويل.)0369 ،
نتیجۀ اصلی اين مطالعات ،ترديد در موضوع تأثیر نیرومند رسانهها بر مخاطبان
بود .بر اساس نظر جوزف کلپر 03در کتابش (« :)0087ارتباط جمعی ،معموالً علت الزم
و کافی برای تأثیرگذاری بر مخاطبان نیست بلکه تأثیر از طريق مجموعهای از عوامل
میانجی ايجاد میشود» (مککويل.)0369 ،
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مفهوم اين موضوع آن است که در هیچ شرايطی رسانهها تأثیرگذار مطلق نیستند
بلکه هر رسانهای با توجه به ساختار موجود روابط و شرايط اجتماعی و فرهنگی معین
عمل میکند .اين مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی در شکل بخشیدن به باورها ،نگرشها
و رفتارهای مورد مطالعه ،در درجۀ اول اهمیت قرار دارند و میزان انتخاب و توجه به
رسانه توسط مخاطبان را تعیین میکنند .بديهی است که يادگیری نیز بايد بدون تغییر در
نگرش ،و تغییر در نگرش بايد بدون تغییر در رفتار انجام شود.
اما پذيرش نتايج اين تحقیقات برای فعاالن عرصۀ تبلیغات و مالکان رسانهها ،که
انگیزههای سیاسی و اقتصادی برای استفاده و کنترل رسانهها داشتند ،دشوار بود و آنها
نیازی به استفاده از نتايج يادشده ،احساس نمیکردند.
 .6-6رحل

وم زگشت ه ديشه

ه ي ير ند

با توجه به اينکه بسیاری از صاحبنظران ،حاضر به پذيرش «تأثیر حداقلی» يا
«بیتأثیری» رسانهها نبودند و کماکان به آثار اجتماعی رسانهها اعتقاد داشتند و به
رسانهها بهعنوان ابزار مهمی در اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی نگاه میکردند،
نظريههای مطرحشده در دورۀ قبلی کمتر وارد متون علمی و درسی دانشگاهها شد .يکی
از داليل عمدۀ اين موضوع ،پیدايش تلويزيون در دهههای پنجاه و شصت میالدی قرن
بیستم بود که با جذابیتی فراوان ،بر زيست اجتماعی تأثیرهای مهمی میگذاشت .مرحلۀ
سوم نظريه و پژوهش در زمینۀ تأثیر وسائل ارتباط جمعی ،که هم اکنون در آن به سر
میبريم ،مرحلهای است که در آن تأثیرهای بالفعل و بالقوه رسانهها مورد توجه است،
اما اين تأثیرها بر برداشتهای اصالحشده و جديدی از فرايندهای اجتماعی و رسانهای
مبتنی است و براين اساس مطالعه میشود.
پژوهشهای مرحلۀ اول ،همانگونه که مطرح شد ،بر اساس الگوی رفتارگرايی و
مدل محرك -پاسخ انجام میشد؛ يعنی تالش میشد که همبستگی بین میزان قرار
گرفتن در برابر محركهای رسانهای و تغییرات ظاهرشده در نگرش ،عقايد ،اطالعات و
رفتار فردی انسانها بررسی و اندازهگیری شود .اما در دورۀ جديد ،بر اين موارد تأکید
بیشتری میشود؛ دگرگونی بلندمدت ،توجه بیشتر به شناخت بهجای نگرش عاطفی
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(تأکید بر ديدگاههای روانشناسی شناختی) ،توجه افزونتر به نقش متغیرهای واسطه
مثل ساختار و انگیزۀ پديدههای جمعی ،عقايد و افکار عمومی ،ايدئولوژیها ،الگوهای
فرهنگی و اشکال ساختاری تولیدات رسانهای (حرکت از تأثیرهای رفتاری (کمعمق)،
به تأثیرهای عاطفی (نگرشها و احساسات) و تأثیرهای شناختی (که با دانش و عقیده
سر و کار دارد) در مخاطب و تفاوت اين تأثیرها و مطالعات) .شاخصترين فردی که
موضوع بازگشت به مفهوم تأثیر نیرومند رسانههای جمعی را مطرح کرد،
«نوئل نويمان» )0003( 04است ،ضمن آنکه احیای تفکر چپ مدرن در دهۀ  0087نیز
اهمیت بسزايی در اين موضوع داشت (مککويل)0369 ،؛ زيرا بر تأثیر قدرتمند
رسانهها برای مشروعیتبخشی و کنترل در مسیر منافع دولتهای سرمايهداری و
ديوانساالری صحه میگذاشت.
کری ،)0006( 09اعتقاد به قدرت رسانههای جمعی را با استفاده از فرايند تاريخ
توضیح میدهد؛ او عمدهترين دلیل برای تغییر ديدگاه راجع به تأثیر رسانهها از تأثیر
نیرومند به محدود و دوباره به بسیار قوی را در دگرگونیهای اجتماعی از سالهای
0037م .تاکنون میداند .او رکود و شرايط سیاسی ناشی از جنگ در دهۀ 0037م .را
زمینۀ مناسبی برای طرح اين مباحث و تغییر رويکردها برمیشمارد .به همین سیاق،
شرايط عادی دهههای پنجاه و شصت میالدی ،منجر به مطرح شدن مدل تأثیرهای
محدود

08

میشود ،اما در اواخر دهه 0087م .که همزمان با دوره جنگ ويتنام،

کشمکشهای سیاسی و تورم در آمريکا بود ،به شکلگیری شیوههای افراطی و راديکال
در فرايندهای اجتماعی منتهی شد که اين موضوع به درون رسانهها هم سرايت کرد و
دوباره الگوی تأثیر نیرومند و بلندمدت رسانهها مورد توجه قرار گرفت.
ئ ي م ه نظو يج
 .6ر يط حو
و وثق ال ي يعي

أثير طلوب ر خ طب

ز يدگ ه قرآ

ازآنجاکه موضوع اين مقاله بررسی محتوای متون اسالمی در خصوص تأثیرگذاری
مطلوب بر مخاطبان است ،در قدم اول به قرآن مجید ،بهعنوان کالم خالق ،که کالمی
کامل و بدون هرگونه ضعف است ،مراجعه میشود و در قدم بعدی نیز به روايات معتبر
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منقولی از پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) رجوع خواهد شد .با توجه به مطالعۀ انجامشده
در محتوای آيات قرآن ،اگرچه در قرآن کريم و لغات مختلفی از ريشههای «اَثَرَ»« ،دَعَوَ»
و «بَلَغَ» (با توجه به موضوع بحث که «دعوت»« ،تبلیغ» و «اثرگذاری» است) ،در آيات
مختلف قرآن ذکر شده است ،اما واژگان بهکاررفته در آيات مزبور چندان با اصطالحات
«تبلیغ»« ،دعوت» و «تأثیرگذاری» منطبق نیست؛ برای مثال ،در بیشتر موارد لغات دارای
ريشۀ «بلغ» ،در معنای «رساندن (پیام يا موضوع خاصی)» به کار رفته يا لغات دارای
ريشه «دعو» به معنای «خواندن» يا «دعا کردن» آمده است.
براينمبنا ،با توجه به بررسیهای دقیق صورتگرفته ،قرآن مجید در خصوص
تأثیرگذاری مطلوب در فرايند دعوت دينی مخاطبان ،صرف ًا در دو مورد مطالبی را
مطرح کرده است.
مورد اول در سورۀ طه ،آيه  44مطرح شده و به دعوت حضرت موسی و
هارون(ع) از فرعون برای بازگشت از طغیانش علیه خداوند پرداخته است که البته به
اين موضوع در آيات مختلف قرآن مجید ،پرداخته شده است .آيه مورد نظر چنین است:
«فقُوال لَ ُه قَوْلًا لَیِّنًا» (و به او با کالمی نرم سخن بگويید (طه .))44:خطاب اين آيه به
حضرت موسی و هارون(ع) است و به آنها توصیه میفرمايد که با فرعون ،طاغوت
زمان ،با کالمی نرم و شیوا سخن گويند .اين مضمون ،هنگامی دقیقتر خواهد بود که
فرعون ،ادعای خدايی بر مردم را مطرح کرده و گناهی نابخشودنی انجام داده است،
اما خداوند متعال به کار بردن کالم آرام و متین را حتی برای فرعون توصیه میفرمايد،
چه رسد به تعامل با بندگانی که چنین طغیان آشکاری را مرتکب نشدهاند
(عیاشی0367 ،ق.).
اما در آيۀ دوم ،خداوند متعال بیان صريحتر و شیواتری در خصوص نحوۀ دعوت

ْمةُُ
به دينداری و اسالم ارائه میفرمايد .آنجا که میفرمايدْ « :ادعُ ُإُلُ ُ َسبيلُ ُ َربِّ َُ
ك ُب ْ
اْلك َ
َح َسنُ( »...نحل ،)089:الزم به ذکر است که در قرآن
َوالْ َم ْوعظَةُ ُ ْ
اْلَ َسنَةُ ُ َو َجاد ْْلم ُبالَّتُ ُه َُي ُأ ْ
مجید فعل «اُدْعُ» به معنای «دعوت کن» يا «بخوان» هشت مرتبه در آيات مختلف تکرار
شده است که  9مورد آن مربوط به ماجراهای حضرت موسی و قوم بنیاسرائیل است و
در  3مورد آن پیامبر اکرم(ص) مورد خطاب خداوند است .آيۀ فوق ،تنها موردی است
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که به نحوۀ اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان دعوت دينی از ديدگاه خداوند متعال پرداخته
شده است ،در خصوص آيه فوق حداقل  08روايت تفسیری از پیامبر و ائمه(ع) بررسی
شده است که مرتبطترين موارد با موضوع مقالۀ حاضر اشاره میشود .معنای اين آيه
چنین است]« :ای پیامبر(ص)[ مردم را به راه خداوندت با «حکمت» و «نصیحت نیکو»
دعوت کن و با آنان به بهترين شیوه ممکن به گفتگو بپرداز».
در اين آيه مبارك ،ابزار دعوت به دين الهی «حکمت» و «اندرز نیکو» دانسته شده،
ضمن آنکه خداوند پیامبر(ص) را برای دعوت کردن مردم به دين اسالم ،به گفتگو با
بهترين شیوه ممکن خوانده است که در عمل ،منظور همان گفتگوی عقالنی و منطقی
است .در تفاسیر مختلف از جمله تفسیر مجمعالبیان عالمه طبرسی(ره) در ذيل اين
آيه و در مورد «حکمت» آمده است که منظور از «حکمت» در بیان معصومان(ع)،
«قرآن مجید» است؛ يعنی ابزار دعوت انسانها به دين اسالم ،همان کالم خداوند يعنی
قرآن است .اين موضوع همچنین در کتاب «وسايلالشیعه» ،جلد پانزدهم ،صفحه  34نیز
ذکر شده است .يعنی قرآن به هر نحو ،حتی قرائت آن نیز وسیلهای تبلیغی است
(عاملی.)0388 ،
همچنین در مورد اين آيه ،مراد از حکمت ،در «ارشاد القلوب» برهان و داليل
عقلی محکم نیز بیان شده است (شیخ مفید4 ،ق ،ص .)30در خصوص «جدال باَحسن»
نیز چنین بیان شده« :جدال به معنای مخاصمه ،در مسائل اعتقادی يا عملی در آيین
مقدس اسالم ممنوع است و بايد در دعوت به حق ،مطابق آيه مذکور عمل شود؛ يعنی
مردم را به راه راست و طريق پروردگارت با برهان و پند نیکو بخوان و اگر نیاز به
مجادله شد ،به طريق هرچه نیکوتر آن را انجام ده؛ يعنی از مسلّمات عقلی مخالف برای
اثبات مطلوب خويش استفاده بنما (شیخ مفید4 ،ق ،جلد ،8ص .)008در خصوص شأن
نزول آيه نیز ،در «اسبابالنزول» آمده است که پس از شهادت قساوتآمیز حضرت
حمزه(ع) اين آيه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.
بههرحال ،با رأی مرحوم کلینی ،مؤلف کتاب اصول کافی ،از کتب اربعه مذهب
تشیع ،رساترين آيه در خصوص روش تبلیغ در قرآن کريم ،همین آيه  089سورۀ نحل
است (شیخ کلینی4 ،ق ،جلد.)099 ،0
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جالب است بدانیم که مطابق رأی آيتاهلل جوادی آملی ،هیچ جای قرآن سخنی از
روش پی بردن به مسائل مجهول و سبک معلوم کردن آن به میان نیامده بلکه اين امر به
«عقل فطری» انسان ارجاع داده شده و به وضوح آن بسنده شده است (يعنی تمام
عقالی بشر میدانند) و به عبارت ديگر ،امری عقالنی و بشری تلقی شده است؛
زيرا اگر خالف آن بود ،يعنی اگر روش تفکر ،نظری بود و فطری نبود و شیوۀ عالم
شدن ،مجهول و پیچیده بود ،هرگز قرآنی که بیانگر تمام معارف است ،آن را ناديده
نمیگرفت بلکه به تبیین آن میپرداخت؛ زيرا « ...ونزّلنا علیک الکتابَ تبیاناً لکل
شیء( »...ما اين کتاب را بهعنوان بیانی راجع به هرچیز بر تو نازل کردهايم (نحل))60:
(رحیمی ،0360 ،ص.)007
همچنین در آيۀ  898سوره بقره نیز آمده است که «ال اکراه فیالدّين» که مقصود آن
میتواند اين باشد که در دعوت به دين ،اجبار و زور جايی ندارد بلکه الزم است که
مردم را با فرايندی استداللی و منطقی و از راه ترغیب و امتناع به دين الهی دعوت کرد.
در تفسیر «المیزان» نیز مرحوم عالمه طباطبايی« ،حکمت»« ،موعظه» و «مجادله» را
تماماً مربوط به طرز سخن گفتن دانسته است ،که هريک مراتب خاصی دارد .حکمت،
به معنای اصابه حق و رسیدن به آن به وسیلۀ علم و عقل است؛ موعظه نیز آن است که
کارهای نیک طوری يادآوری شود که قلب شنونده از شنیدن آن بیان ،رقت پیدا کند و
درنتیجه ،تسلیم گردد .جدال نیز عبارت از سخن گفتن از طريق نزاع و غلبهجويی است
(طباطبايی ،بیتا ،جلد .)934 ،08ضمن آنکه در تفسیر «المعین» آمده است که حکمت،
برهانی برای خواص است ،موعظه مخصوص عوام و جدال هم برای معاندان است
(کاشانی ،جلد  .)804 ،8همچنین مناظره در عقايد مذهبی و اجتماعی نیز بر اساس اين
آيه و از جانب امام حسن عسکری(ع) ،به نقل از امام صادق(ع) توصیه شده است
(طالعی ،0363 ،جلد ،4ص .)08اما پس از بررسی مفاد قرآنی مربوط به حوزۀ تأثیر بر
مخاطب ،که البته با لحاظ کردن همان نکاتی که آيتاهلل جوادی آملی مطرح کردهاند ،به
حوزۀ روايی نیز ،البته با توجه وسعت فراوانش در حد بضاعت علمی و زمانی نگارنده
مراجعه میشود .الزم به ذکر است که در مفاهیم روايی نیز ،برخالف استفاده
فارسیزبانان از اصطالح «تبلیغ» در خصوص تبلیغ و دعوت به امر خاصی ،در لسان
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عرب «بالغ» و «تبلیغ» در بیشتر قريب به اتفاق موارد به معنای «رساندن» آمده است .در
اين زمینه ،يکی از رواياتی که به نقل از پیامبر اسالم(ص) ذکر شده و به نوعی
با آيۀ  089سورۀ نحل نیز ارتباط دارد آن است که پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند« :ما در
تبلیغ دين خدا به زبان هفتاد پیامبر [و ملت] مجادله [مباحثه] کنندهايم» .مفهوم آن نیز
میتواند بر توانمندی زبانی مبلغ و ارتباطگر و تسلط او بر زبانهای مختلف داللت کند
(تمیمی.)0388 ،
بهاينترتیب ،بررسی اجمالی آيات و رواياتی که بهنحوی موضوع نحوۀ تأثیرگذاری
بر مخاطبان مطرح باشد ،اتمام يافت.
 .6ر ي ر ظريه ي طرح ده

خصوص أثير ي

ه ي ج عي

ضمن يادآوری اين موضوع که اين نحوه مرور و دستهبندی ،با نظر نگارنده صورت
گرفته است ،قابل ذکر است با توجه به سطوح و انواع تأثیرهای رسانههای جمعی ،از
ديد دنیس مککويل ( )0369بايد گفت وی «تأثیر رسانه» را الزاماً همان چیزی میداند
که بهصورت پیامد مستقیم ارتباطات و رسانههای جمعی ،چه خواسته و چه ناخواسته
روی داده است .اما وی «قدرت رسانه» را قابلیتی مربوط به آينده میداند و منظور از آن
کارايی رسانهها ،برای تحقق هدفی معین است که میتوان آن را در مورد گذشته ،حال
يا آينده اعمال کرد ،اما بههررو ،نشاندهندۀ خواسته و تعمد است (مککويل.)0369 ،
وی مبهمترين جنبۀ پژوهش در مورد اثرات رسانهها را چندگانگی و پیچیدگی اين
پديده میداند .تمايز بین تأثیرهای شناختی (دانش و عقیده مخاطب) ،تأثیرهای عاطفی
(نگرشها و احساسات مخاطب) و تأثیرهای رفتاری (آنی و کمعمق) نکتهای مهم در
روند توجه به تأثیرهای رسانههاست .در تحقیقات اولیه اين تمايزها خیلی قطعی و تابع
يک ترتیب منطقی ديده میشد (از اولی به سومی) ،اما امروزه ديگر نمیتوان تفکیک
اين مفاهیم را باور کرد يا از ترتیب منطقی آنها سخن گفت .بر اين اساس ،در
خصوص تأثیرهای رسانه چنین فرضهايی قابل ارائه است:
يک .تأثیر عمدی (تغییر و تبديل)؛
دو .تغییر ناخواسته؛
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سه .تغییر صوری (نحوه يا شدت)؛
چهار .آسان کردن تغییر (به عمد يا ناخواسته)؛
پنج .تقويت نگرش ،عالقه يا ديدگاه (عدم تغییر)؛
شش .ممانعت از تغییر (مککويل.)0369 ،
با توجه به روشن بودن تقسیمبندی فوق ،اين بخش به مروری اجمالی بر
نظريههای تأثیر رسانهها بر مخاطبان اختصاص دارد و هفت نظريۀ اصلی مطرحشده در
اين مقوله معرفی و بهاجمال بررسی خواهد شد.
 .1-6ظري رج ه زي

در نظريۀ برجستهسازی ( ،)agenda setting theoryبه خلق آنچه که مردم فکر میکنند
مهم است ،پرداخته میشود .نظريۀ برجستهسازی تأثیری بسیار قوی برای رسانهها
مطرح میکند ،بهنحوی که آنها میتوانند به ما بگويند که چه موضوعاتی مهم است.
پیش از سال 0088م« ،والتر لیپمن» 00مطرح کرد که رسانهها اين توان را دارند که برای
مردم تصويرسازی کنند« .مک کمبس»

06

و «شاو»

00

کارزارهای تبلیغاتی مربوط به

انتخابات رياست جمهوری سالهای  0086و  0008را بررسی کردند .در پژوهشی که
در سال  0086انجام شد ،آنان بر دو عنصر متمرکز شدند؛ آگاهی مردم و اطالعات
مطرحشده در تبلیغات انتخاباتی .با بررسی عامل برجستهسازی رسانهها ،آنها تمايل
پیدا کردند که رابطۀ بین آنچه را که مردم يک جامعه عقیده دارند که موضوع مهمی
است و محتوای واقعی پیامهای رسانهها را ،در زمان تبلیغات انتخاباتی ارزيابی کنند.
آنان به اين نتیجه رسیدند که رسانهها تأثیر معناداری بر رأیدهندگان در خصوص
موضوعات اصلی مطرحشده در تبلیغات انتخاباتی دارند (مهرداد.)0367،
فرضیۀ اصلی برجستهسازی ،ايجاد آگاهی در عامۀ مردم و توصیف موضوعات
برجسته به وسیلۀ اخبار رسانههاست .دو فرض مبنايی ديگر در اين مقوله عبارت
است از:
يک .مطبوعات و رسانهها واقعیت را انعکاس نمیدهند بلکه به آن جهت و شکل
میدهند؛
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دو .تمرکز رسانهها بر موضوعاتی اندك است تا عامه مردم را در ادراك
آن موضوعات ،بهعنوان مواردی مهمتر از ساير موضوعات راهبری کنند
(مهدیزاده.)0300 ،
يکی از جنبههای انتقاد به نقش برجستهسازی رسانههای جمعی ،چارچوب زمانی
اين پديده است .بهعالوه ،رسانههای مختلف ،ظرفیت متفاوتی برای برجستهسازی دارند
و بنا بر گفتۀ برنارد کوهن ،87بیشتر اوقات ،رسانهها برای آنکه به مردم بگويند چه
بیانديشند ،توفیقی ندارند ،اما در اين مورد که به مخاطبان خود بگويند که راجع به چه
فکر کنند ،در مجموع موفق هستند (مهدیزاده.)0300 ،
 .6-6ظري

يقي ي گلول ج

يي (طاليي)

در نظريۀ تزريقی يا گلولۀ جادويی (طاليی) ()magic bullet or hypodermic needle theory
بحث اصلی در مورد تأثیر و نفوذ مستقیم بر مخاطبان از طريق رسانههای جمعی است.
به اين نظريه ،نظريۀ محرك  -پاسخ در حوزۀ ارتباطات جمعی نیز اطالق میشود .اين
نظريه تأثیری مستقیم ،سريع و نیرومند برای رسانهها و بر مخاطبانشان متصور میشود.
در دهههای  0047و 0097م .رسانهها بهعنوان وسیلهای نیرومند برای تغییر رفتار
مخاطبان فهم میشدند .مهمترين عواملی که در خصوص نظريۀ تأثیر نیرومند رسانهها
مطرح میشود ،عبارتاند از:
 برانگیختن و ايجاد محبوبیت سريع به وسیلۀ راديو و تلويزيون؛ -پديدار شدن ابزارهای اقناع و ترغیب ،مثل تبلیغات تجاری

80

و مسلکی-

سیاسی88؛
 مطالعات «بنیاد پین» 83در دهه 0037م .که بر تأثیر تصاوير متحرك بر کودکانتمرکز کرده بود؛
 انحصاری شدن رسانههای جمعی به وسیلۀ هیتلر ،مستبد آلمان ،طی سالهایجنگ جهانی دوم ،به منظور ايجاد اتحاد بین مردم آلمان ،تحت رهبری حزب نازی.
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در اين نظريه مطرح میشود که رسانههای جمعی میتوانند بهطور مستقیم و
يکنواخت ،به وسیله «پرتاب» 84يا «تزريق» 89پیامهای مناسب که برای پاسخی دلخواه
طراحی شدهاند ،بر تودههای مردم اثرگذار باشند.
هر دو نمادی که برای بیان اين نظريه به کار میرود (گلوله يا سوزن) ،جريانی
قدرتمند و مستقیم را برای اطالعات ،از فرستنده به گیرنده مطرح میکند .نظريه گلولۀ
طاليی ،پیام را گلولهای میداند که از تفنگ رسانهها به مغز مخاطبان شلیک میشود .با
همین الگو ،نظريۀ تزريقی نیز پیامها را به مخاطبان منفعل که بهسرعت تحت تأثیر پیام
قرار میگیرند ،تزريق مینمايد .اين ديدگاه ،رسانهها را به مثابه ابزاری خطرناك برای
طرح يک ايده میداند؛ زيرا گیرنده يا مخاطب ،هیچ قدرتی برای مقاومت در برابر پیام
و هیچ راهی برای فرار از تأثیر پیام ندارد .در اين الگو ،عموم مردم همچون گوسفندانی
دستآموز و بیتحرك ديده میشوند و همانگونه میانديشند که به آنها گفته میشود؛
چون هیچ منبع ديگری برای دريافت اطالعات ندارند.
البته ارزيابیهای بعدی ،در مورد مطالعات مربوط به رأیگیریها و انتخابات با
عنوان «انتخاب مردم» ،88که «الزارسفلد»« ،80برلسون» 86و «گادت» 80بین سالهای 0044
تا  0086انجام دادند ،نشان داد که اين نظريه دقیق نیست .پژوهش در طول دورۀ
انتخابات «فرانکلین روزولت» 37در سال  0047انجام شد تا الگوی نحوۀ رأی دادن مردم
و رابطۀ بین رسانهها و رفتار سیاسی را مشخص کند .بیشتر مردم تحت تأثیر تبلیغات
(پروپاگاندا) قرار نگرفته بودند و مراودات میانفردی تأثیر افزونتری به نسبت رسانهها
بر مردم داشت (مهرداد.)0367 ،
تأثیرهای کارزارهای تبلیغات آنچنان قدرتمند نبود که مخاطبان درمانده و نیازمند
به کمک و راهنمايی را بهصورتی يکنواخت و مستقیم قانع کند تا به نامزدی خاص رأی
دهند .از زمانی که آزمونهای متمرکز بر گروه ،30پرسشنامهها 38و ساير روشهای
آزمودن تأثیر فرايند بازاريابی (سیاسی و تجاری) بهطور وسیعی استفاده شدند ،همچنین
با گسترش دسترسی به رسانههای تعاملیتر (مثل اينترنت و راديو -تلويزيونهای
تعاملی) ،شماری ديگر از نظريهها ،جايگزين نظريۀ گلوله طاليی شدند ،که از جمله
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آنها میتوان به نظريۀ تأثیر دومرحلهای ارتباط و اشاعۀ نوآوریها (بهخصوص در
مقوله توسعه) اشاره کرد.
 .6-6ظري أثير

رحله ي

بطت

فرضیه تأثیر دومرحلهای ارتباطات ( )two step flow theoryبر مخاطبان ،برای اولین بار
از جانب پل الزارسفلد ،برنارد برلسون و هازل گادت در پژوهش «انتخاب مردم»
معرفی شد که بر فرآيند تصمیمگیری مردم در طی دورۀ کارزارهای تبلیغاتی مربوط به
انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال 0044م .متمرکز شده بود .اين پژوهشگران
به دنبال يافتن پشتوانهای تجربی برای تأثیرگذاری مستقیم و نیرومند پیامهای رسانهها بر
مردم در دوران سخت انتخابات بودند .آنان هنگامی که کشف کردند ارتباطات
میانفردی غیررسمی بسیار بیش از راديو و روزنامه ،بهعنوان منابع نفوذ بر رفتار
رأیدهندگان اثرگذار بودند ،شگفتزده شدند .بر اساس اين دادهها ،الیهوکاتز

33

و

الزارسفلد نظريۀ تأثیر دومرحلهای ارتباطات جمعی را مطرح کردند.
اين نظريه از اين ديدگاه حمايت میکند که اطالعات رسانهها در دو مرحله مجزّا
اثرگذار است .ابتدا ،افراد (رهبران افکار) 34که به رسانههای جمعی و پیامهای آنها
توجهی دقیق دارند ،اطالعات را دريافت میکنند .اين رهبران افکار ،در مرحلۀ بعدی
تفاسیر و تعابیر خود را عالوه بر محتوای رسانهها ارائه میدهند .اصطالح «نفوذ
شخصی»

39

برای اشاره به فرايند مداخله بین پیام مستقیم رسانهها و واکنش نهايی

مخاطبان به آن پیام ابداع گرديده است .رهبران افکار ،کامالً بر مردم نفوذ دارند،
بهنحوی که مردم ديدگاهها و رفتارهايشان را مبتنی بر آن تأثیری که پذيرفتهاند ،تغییر
میدهند .جريان دومرحلهای ارتباط ،درك ما را از چگونگی تأثیر رسانهها بر
تصمیمگیریهای مردم بهبود بخشید .اين نظريه توان پیشبینی نفوذ رسانهها را بر رفتار
مخاطبان اصالح کرد و به توضیح اين موضوع که چرا کارزارهای تبلیغاتی هدفمند،
امکان دارد که در تغییر ديدگاهها و رفتار مخاطبان شکست بخورد ،کمک کرد .نظريۀ
تأثیر دومرحلهای ،برای طرح موضوع تأثیر چندمرحلهای رسانههای جمعی و نظريۀ
اشاعه نوآوریها راهگشايی کرد.
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 .6-6ظري

حك م

توجه روزافزون به پژوهشهای مربوط به برجستهسازی در دهۀ 0067م .بر مفهوم
استحکام تمرکز يافت .اين مفهوم از مفهوم استحکام در روانشناسی شناختی مشتق شده
است .استحکام بر دستیابی به تأثیر رسانهها با ارائۀ يک چارچوب مقدماتی به مخاطبان
اشاره دارد؛ چارچوبی که برای تفسیری از ارتباطات بعدی استفاده خواهد شد.
برجستهسازی ،عمدتاً به اهمیت يک موضوع میپردازد ،درحالیکه نظريۀ استحکام
( (priming theoryبه ما میگويد که آيا اين چیز خوب است يا بد ،يا ارتباط اثرگذار بر
قرار شده است و....
رسانهها در مورد اينکه يک برنامۀ خبری چگونه بايد باشد يا يک فرد مورد اعتماد
چگونه بايد باشد ،ديدگاه مخاطبان را شکل داده ،مستحکم میکنند.
 .6-6ظري ك ت

در نظريۀ کاشت

(theory

 )cultivationمطرح میشود که رسانههای جمعی ،بهويژه

تلويزيون ،مفاهیم مربوط به واقعیت اجتماعی را شکل میدهد.
با رو به زوال رفتن نظريههای تزريقی و همانندهای آن ،ديدگاهی جديد-

نظريههای استاالگمیتی

)(Amsterdam University, 2005

 -به وجود آمد .بالك و

همکارانش ( ،)Black et al.استعارۀ نظريههای استاالگمیتی را برای طرح اين موضوع که
تأثیرهای رسانهها همانند رشد استاالگمیتها بر ديوارۀ غارها ،به مرور زمان و در
بلندمدت شکل میگیرد ،همانگونه که قطرات آب به مرور زمان بر زمین غار میچکد
و باعث ايجاد استاالگمیت و رشد آن ،طی سالیان متمادی میگردد.
يکی از نظريههای بسیار محبوب که با اين ديدگاه منطبق است ،نظريۀ کاشت است
(فرضیه کاشت يا تجزيه و تحلیل کاشت هم به کار رفته است) .اين نظريه توسط
پروفسور «جرج گربنر» ،38رئیس وقت دانشکده ارتباطات آننبرگ در دانشگاه پنسیلوانیا،
توسعه يافته است .او طرح پژوهشی «شاخصهای فرهنگی» را در اواسط دهه 0087م.
آغاز کرد تا چرايی و چگونگی تأثیر تلويزيون را بر ديدگاههای بینندگان در مورد اينکه
جهان در هر روز به چه شکلی است ،مطالعه کند .پژوهش کاشت در چارچوب سنت
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تأثیر رسانههاست .نظريهپردازان کاشت مطرح میکنند که تلويزيون تأثیرهای بلندمدتی
دارد که اين تأثیرهای کوچک ،تکمیلکنندۀ يکديگر و غیرمستقیم اما معنادار و ماهیت ًا
تجمعی میباشند.
نظريۀ کاشت در چارچوب کامالً ابتدايیاش ،مطرح میکند که مسئولیت تلويزيون
شکل دادن يا کاشت مفاهیم مربوط به واقعیت اجتماعی در ذهن مخاطبان است .گربنر،
عقیده دارد که رسانههای جمعی ديدگاهها و ارزشهايی را که در يک فرهنگ وجود
دارد ،در ذهن بینندگان میکارد .او مطرح میکند که تلويزيون به طرح ديدگاههای
میانهروی سیاسی تمايل دارد .او اين تأثیر را «جريان اصلی» میداند .نظريهپردازان
کاشت مابین تأثیرهای «دست اول» (باورهای عمومی دربارۀ زندگی و جهان روزمره،
مثل نمايش خشونت) و تأثیرهای «دست دوم» (ديدگاههای مشخص ،مثل نقش زور يا
قانون در امنیت فردی) تمايز قايل میشوند .ضمن آنکه بین بینندگانی که تلويزيون زياد
تماشا میکنند 30و آنان که تلويزيون کم میبینند ،36فرق میگذارند .آنان که تلويزيون
زياد میبینند ،تأثیرهای افزونتر ،و آنان که تلويزيون کمتر میبینند ،تأثیرهای کمتری از
تلويزيون میپذيرند.
پديدۀ «تشديد» يا «رزونانس» 30نیز به تأثیری میپردازد که مردم آن را در زندگی
روزمره تجربه کردهاند و در تلويزيون نیز میبینند .اين تأثیر دو برابرشده مربوط به
پیامهای تلويزيونی ،باعث تشديد اثر کاشت میگردد.
 .2-6ظريه ك ف آگ ي

در نظريه شکاف آگاهی

(gap theory

 )knowledgدر خصوص افزايش فاصله بین

مردمان با سطح دانش باالتر و پايینتر ،تحت تأثیر رسانههای جمعی بحث میشود.
نظريۀ شکاف آگاهی ،اولین بار توسط «تیکنور»« ،47دونوهو» 40و «اولین» 48در دهۀ
 0007در دانشگاه مینهسوتا مطرح شد .آنان اعتقاد داشتند که ازدياد اطالعات در جامعه
باعث افزايش استفاده از آن توسط افراد مختلف جامعه نخواهد شد .مردمان با وضعیت
اجتماعی -اقتصادی باالتر ،تمايل دارند که توانايیهای بهتری از اطالعات موجود کسب
کنند .اين موضوع باعث تقسیم افراد جامعه به دو گروه میشود :مردمانی با سطح دانش
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باالتر که راجع به تمام موضوعات بیشتر میدانند و مردمانی با دانش کمتر راجع به
موضوعات مختلف .گروه دوم ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی پايینتری دارند
و با تحصیالت کمتر شناخته میشوند که دانش کمی راجع به عاليق عمومی دارند يا
اصالً چیزی نمیدانند و از رويدادهای خبری و اکتشافات جديد بیخبرند (سورين و
تانکارد.)0360 ،
رسانههای جمعی ،امکان دارد که در مسیر افزايش اين شکاف بین دو گروه فوق از
لحاظ طبقۀ اجتماعی تأثیرگذار باشند .نظريهپردازان شکاف آگاهی ،پنج پیامد برای اين
موضوع مطرح میکنند:
يک .مردمان با وضعیت اجتماعی -اقتصادی بهتر ،مهارتهای ارتباطی ،تحصیالت،
مطالعه ،درك مطلب و حافظهای بهتر برای اطالعات دارند.
دو .اين گروه ،میتوانند اطالعات را آسانتر ذخیره کنند يا بر اساس پیشزمینه
دانشی خود به خاطر بسپارند.
سه .گروه فوق ،بافت اجتماعی مرتبطتری با جامعه خواهند داشت.
چهار .مردمان با وضعیت اجتماعی -اقتصادی بهتر ،دريافت انتخابی ،توافق و به
خاطرسپاری بهتری دارند.
پنج .طبیعت وسايل ارتباط جمعی ،حرکت به سمت خواستههای افرادی با سطح
اجتماعی -اقتصادی بهتر است.
 .6-6ظريه

يچ كوت

نظريۀ مارپیچ سکوت

(theory

 )spiral of silenceبه مقولۀ شکلدهی به افکار عمومی

مخاطبان میپردازد .نیومان ،43در سال 0004م .نظريۀ مارپیچ سکوت را برای بیان نحوۀ
شکل دادن به افکار عمومی معرفی کرد .او دربارۀ پشتیبانی مردم آلمان از مواضع غلط
سیاسی که به جنگ جهانی دوم و ويرانیهای گسترده آن انجامید ،سرگردان شده بود
).(Amsterdam University, 2005
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اصطالح «مارپیچ سکوت» ،درواقع ،به اينکه چگونه مردم هنگامی که میبینند
مواضع و ديدگاههايشان در اقلیت قرار دارد ،تمايل دارند که سکوت کنند .اين نظريه بر
سه اصل بنا شده است:
يک .مردم يک «دستگاه شبهآماری» ،44يا به تعبیری حس ششم دارند که به آنها
اجازه میدهد انديشۀ غالب عمومی را ،حتی بدون دسترسی به ديدگاههای عمومی مردم
تشخیص دهند؛
دو .مردم از طرد شدن هراس دارند و میدانند که چه رفتارهايی زمینههای طرد
شدن اجتماعی آنها را افزايش میدهد؛
سه .مردم در مورد بیان ديدگاههای موضع اقلیت خود محتاطاند.
به اين مبانی ،زمانی که افراد فاصلۀ خود را با ديدگاههای حاکم و اکثريت در
جامعه تشخیص میدهند و اين فاصله رو به فزونی میرود ،افراد در بیان ديدگاههای
شخصی خود احتراز میکنند و به سکوت متوسل میشوند.
اين نظريه با توجه به اينکه رسانهها از طرق مختلف بر افکار عمومی تأثیر دارند،
مرتبط با رسانههای جمعی است .بهطور عادی تغییرات در افکار عمومی روی میدهد،
بنابراين اين نظريه به منظور بیان رفتار مردم ،ابراز نظر مردم يا سکوت آنها در برابر
عقیدۀ حاکم که از رسانهها تبلیغ میشود ،کاربرد دارد .گرچه اين نظريه از ديدگاه
روشی و مفهومی ضعفهايی دارد ،ايدۀ اصلی آن مورد اصرار صاحبنظران است.
شواهد مربوط به تأثیر مارپیچی سکوت اغلب اندك ،ولی معنادار است.
 .6-6ظريه

طه ي

ه

بحث اصلی در نظريۀ واسطهای رسانهها (( )medium theoryيا فرمالیسم رسانهای) در
خصوص تأثیرگذاری رسانه بر ادراك مخاطبان است .تاريخچۀ اين نظريه به چالش
«مک لوهان» )0084( 49با تعاريف مرسوم قبلی بازمیگردد ،زمانی که او مطرح کرد که
«رسانه همان پیام است»

)University, 2005

 .(Amsterdamبا اين اظهارنظر ،او بر

چگونگی اختالف رسانههای ارتباطی ،نه تنها در محتوايشان ،بلکه در چینش آنها در
خصوص چگونگی ايجاد تغییر و هوشیاری در افکار و احساسات مخاطبان تأکید کرد.

67

يرعبد لرض پنجي /ك ر ح ينعلي فخ ي

او رسانهها را بهوسیلۀ فرايندهای شناختی که به هرکدام ربط داشت ،تمییز میداد .او
اين ايده را که رسانهها قدرت مسلطی میباشند که بايد شناخته شوند تا تأثیرشان بر
جامعه و فرهنگ دانسته شود ،عمومی کرد .نظريۀ واسطهای رسانهها به جای تمرکز بر
آنچه که رسانهها ارائه میدهند ،يا چگونگی دريافت اطالعات از جانب مخاطبان ،بر
ويژگیهای خاص هر رسانه تمرکز میشود .در نظريۀ واسطهای ،رسانه تنها يک
روزنامه ،اينترنت يا دوربین ديجیتال نیست بلکه محیطی نمادين برای هر دو کنش
ارتباطی است .رسانه ،جدا از محتوايی که ارائه میدهد ،بر افراد و جامعۀ انسانی مؤثر
است .از ديدگاه مک لوهان ،مردم با محیط اطراف خود از طريق تعادل حسّی يا نسبتی
معین از حسهای مختلف و رسانۀ اصلی عصر خود که توازن حسی خاصی را به
ارمغان میآورد ،و ادراك مخاطبان را تحت تأثیر قرار میدهد ،تطبیق میيابند .بر اين
اساس او رسانهها را به رسانههای سرد و گرم و دوران بشری را به سه کهکشان
شفاهی ،کهکشان مکتوب يا گوتنبرگ و کهکشان مارکنی (يا عصر رسانههای
الکترونیک) تقسیم میکند .وی قرن حاضر را قرن پیام 48و محتوای رسانه جديد را
رسانۀ قبلی و قديمیتر میداند.
با توجه به معرفی و بررسی اجمالی هشت نظريه مطرح در خصوص تأثیر
رسانههای جمعی بر مخاطبان ،مشخص میشود که هر نظريه با رويکردی خاص به
مقوله تأثیر پرداخته است ،که در هر بخش توضیحات الزم ارائه شد ،اما الزم است با
مرور مباحث قبلی و با توجه به موضوع اصلی مقاله ،مقدمۀ تأثیر و تأثیرگذاری در
ادبیات دينی دين اسالم ،شامل قرآن و روايات اهل بیت(ع) مطالعه گردد و چارچوبی
مبتنی بر دو دسته مباحث فوق و مکتب تشیع به منظور اثرگذاری بر مخاطبان در
رسانهها و با تأکید بر راديو و تلويزيون ارائه شود.
ه ه نظو
 .6ئه چ چوب ف و ي ب ني ر آ وزه ي ال ي ظريه ي أثير
يكر ال ي ( أكيد ر يو لوي يو )
ه
ثرگذ ي طلوب ر خ طب

با عنايت به موارد طرحشده در بخشهای قبلی مقاله ،میتوان ستون و مبنای اصلی اين
چارچوب مفهومی برای اثرگذاری بر مخاطبان رسانههای با رويکرد اسالمی را« ،قرآن
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مجید» دانست؛ زيرا در تمام آيات قرآنی و روايات منقول از پیامبر اکرم(ص) و
امامان(ع) قرآن ،کتاب حکمت مطرح شده است و تمسّک به آن در هر شرايطی ،بهويژه
در محتوای رسانه باعث تأثیرپذيری مطلوب و افزونتر مخاطب میگردد؛ زيرا
همانگونه که مطرح شد ،حتی شنیدن آوای قرآن نیز ،دلها را نرم و آمادۀ پذيرش تعالیم
روحبخش دين اسالم میکند ،چه رسد به موضوع به کار بستن محتوا و دستورات قرآن
در فرصتهای مختلف رسانهای .البته همانگونه که در نظريۀ کاشت مطرح میشود،
هرچه ارائۀ مفاهیم قرآنی و تعالیم اسالمی ،بهصورت غیرمستقیم و غیرملموس برای
مخاطب صورت پذيرد ،تأثیر آن بر نگرشها و رفتار مخاطب عمیقتر و بلندمدتتر
خواهد بود .همچنین در ادبیات قرآنی و روايی ،توصیه بر گفتگو و مناظره نیز فراوان
است که برای مثال ،به توصیۀ قرآن به حضرت موسی و هارون(ع) برای انجام گفتگوی
ماليم و متین حتی با فرعون ،بهعنوان طاغوت مجسم ،میتوان اشاره کرد .در اين زمینه
توصیه به «جدال باحسن» نیز ،که همان مناظره و گفتگوی مستدل و محترمانه است،
میتواند راهگشا باشد.
درنتیجه ،میتوان يکی ديگر از مؤلفههای اين چارچوب مفهومی را ارائۀ مناظرهها
و گفتگوهای علمی و مستدل ،البته با لحاظ کردن جاذبههای رسانهای دانست که بنا بر
کالم خداوند و معصومان اثری ماندگار بر مخاطبان خواهد داشت .يکی ديگر از اين
موارد نیز ،ارائۀ اندرز نیکوست که البته با توجه به مباحث مطرحشده در نظريۀ کاشت،
الزم است به منظور عمق يافتن اين مواعظ در روح و جان مخاطب ،آنها را به شیوهای
غیرمستقیم و تلويحی در قالبهای جذاب رسانهای ،از جمله فیلم و مجموعهها ارائه
کند ،همانگونه که در قرآن کريم نیز ،در قالب داستان و به شکلی غیرمستقیم بر
ارزشهای اسالمی ،اخالقی و عاقبت اعمال خیر و شر تأکید شده است؛ از جمله در
داستان حضرت يوسف ،حضرت ابراهیم و حضرت موسی(ع) .همچنین با توجه به
روايت منقول از پیامبر اکرم(ص) در بخشهای پیشین ،شناخت زبان مخاطبان ،چه از
لحاظ شاکلۀ زبانی ،لهجه يا حتی مسائل میانفرهنگی و زبانشناسی مربوط به زبان ،به
منظور جذب مخاطبان به مباحث و عقايد اسالمی مفید خواهد بود.
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در اين زمینه باز هم به مطلب مطرحشده از جانب آيتاهلل جوادی آملی ،که پیشتر
هم به آن اشاره شد ،بازمیگرديم که به هر حال ،در مورد مسائل مجهول و سبک معلوم
کردن آنها ،در قرآن و روايات منقول از معصومان کمتر سخنی گفته شده است و اين
موارد به «عقل فطری» انسان ارجاع شده و بشر موظف است که از پیشرفتها و
تجارب بشری در اين موارد حسناستفاده را بنمايد .با اين نگاه ،عمالً هر رسانهای و
بهويژه راديو و تلويزيون الزم است که در تمام مباحث محتوايی و شکلی برنامههای
خود و بهخصوص در برنامههای با رويکرد اسالمی ،عقالنیت و منطق مستدل 40را در
ظاهر و باطن به کار نبرد و عمالً رسانهای عقالنی و منطقی باشد ،نه آنکه در ورطۀ
احساساتگرايی و ارائۀ نصیحت صرف فرو افتد.
بر اين اساس و با توجه به نظريههای مطرحشده در مقولۀ تأثیر رسانهها نیز بايد
گفت که رسانه مستدل و منطقی که با عقالنیت اداره میشود و تولید رسانهای انجام
میدهد ،الزم است با توجه به مطالعات پژوهشگران عرصۀ ارتباطات ،که عمالً مطالعات
آنان بهعنوان ذخاير ارزشمند پیشرفت دانش بشری محسوب میشود ،با الهام از
نظريههايی از قبیل نظريۀ استحکام و نظريۀ کاشت ،که پیشتر در مورد آنها بهتفصیل
سخن رفت ،مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهد و با توجه به سپری شدن دوران
ديگر نظريهها و مشخص شدن ضعفهای عديدهای در آن رويکردها ،ديدگاههای
نظری مبتنی بر نظريههای تزريقی و برجستهسازی را از ذهن و جان برنامهريزان و
برنامهسازان خود پاك کند.
همچنین ،با احتراز از عواقب مطرحشده در نظريههای شکاف آگاهی و مارپیچ
سکوت ،مخاطبان خود را به سمت پويايی ،پرسشگری ،صراحت ،شفافیت و آگاهی
روزافزون سوق دهد.
بر مبنای توضیحات فوق ،میتوان ارکان اصلی ايجاد تأثیر مطلوب در مخاطبان
رسانهها از جنبههای دينی را در موارد شکلی و محتوايی زير خالصه کرد:
يک .محور قرار دادن شکل و محتوای قرآن در شکل و محتوای برنامههای
مختلف ،البته با لحاظ کردن جذابیتهای معقول رسانهای؛
دو .ارائۀ مناظرهها و گفتگوهای مستدل در قالب جذاب رسانهای؛
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سه .استفاده از ويژگیهای رسانهای فیلمها و سريالها ،برای ارائۀ مواعظ دينی و
اخالقی و به صورت غیرمستقیم و تلويحی؛
چهار .تولید برنامهها با ويژگیهای خاص زبانی و فرهنگی مخاطبان؛
پنج .محور قرار دادن عقالنیت در هرگونه فعالیت رسانهای ،اعم از برنامهريزی و
برنامهسازی؛
شش .توجه به ويژگیهای مطرحشده در نظريههای استحکام و کاشت در حوزۀ
ارتباطات و برنامهسازی رسانهای؛
هفت .حرکت رسانه در مسیر ايجاد پويايی ،پرسشگری ،صراحت ،شفافیت و
آگاهی در مخاطبان ،برای احتراز از عواقب طرحشده در نظريههای شکاف آگاهی و
مارپیچ سکوت ،در تعامل با مخاطبان رسانه.
ج ع ندي

يجهگيري

درمجموع ،میتوان با به کارگیری نظری و عملی موارد طرحشده در چارچوب مفهومی
تأثیر مطلوب رسانه با رويکرد اسالمی بر مخاطبان ،تا حدود زيادی رسانهها و بهويژه
راديو و تلويزيون را در اين موارد ياری کرد.
در عمل ،کلید اصلی تمام اين موارد ،همان موضوع «عقالنیت» است؛ زيرا بر اين
موضوع ،هم در شرع مقدس اسالم ،هم در کتاب آسمانی قرآن و هم در کالم
معصومان(ع) ،در موارد متعدد تأکید شده است و ارزش تمام اعمال انسانی را بدون
آنکه بر محور عقالنیت باشد ،در دين اسالم و انديشۀ بشری زير سؤال میبرد .در حوزۀ
روايات نیز ،معصومان در موارد متعدد بر اين نکته تأکید داشتهاند و در موارد متعدد
فرمودهاند« :ما حکم به العقل ،حکم به الشرع».46
درنتیجه ،رسانه نیز نمیتواند بدون محور قرار دادن عقالنیت و شعور مخاطبان ،در
ارائۀ رويکردهای اسالمی توفیق يابد.
با اين نگاه ،استفاده از شکل و محتوای قرآنی ،ارائۀ مناظرهها و گفتگوهای مستدل،
ارائۀ مواعظ اخالقی و دينی در قالبهای غیرمستقیم و تلويحی ،توجه خاص به زبان و
فرهنگ مخاطبان ،و استفاده از دستاوردهای نظری نظريهپردازان عرصۀ ارتباطات به
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 میتواند در جذب مخاطبان و،همراه به کارگیری جذابیتهای معقول رسانهای
، امید است با به کار بستن چنین رويکرد و نگاهی.تأثیرگذاری مطلوب بر آنان مؤثر افتد
 تمامی رسانهها و بهويژه صدا و سیمای جمهوری،مديران و برنامهريزان و برنامهسازان
. در مسیر ارائۀ مقوالت اسالمی در برنامههای مختلف توفیق يابند،اسالمی ايران
ت
1. causal
2. interpretation
3. structuralism
4. functionalism
5. marxism
6. behaviorism
7. cognitivism
8. Watson
9. Skinner
10. stimulant- response
11. perception
12. process
13. Josef Kelper
14. Noel Noviman
15. Jone Karry
16. narrow effects
17. W. Lippman
18. Mac Cambs
19. Shaw
20. B. Cohen
21. advertising
22. propaganda
23. Peyne Fund
24. shooting
25. injecting
26. the people’s choice
27. P. Lazarsfeld
28. B. Berelson
29. H. Gaudet
30. F.D. Roosevelt
31. focus groups testing
32. questionnaires
33. E. Katz
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34. opinion leaders
35. personal influence
36. G. Gerbner
37. heavy viewers
38. light viewers
39. resonance
40. Tichenor
41. Donohue
42. Olien
43. Neumann
44. quasi- statistical organ
45. Mc Lohan
46. mess- age
47. rationality

 .46نقل به مضمون از امام صادق(ع).
ك ن ه
قرآن کریم.

تمیمی آمدی ،عبدالواحد ( .)0388غررالحکم و دررالکلم .قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم.
رحیمی ،علیرضا (« .)0360نظريه بصیرت در تعلیم و تربیت اسالمی» .رساله دکتری .دانشگاه
اسالمی لندن.
سورين ،ورنر و تانکارد ،جیمز ( .)0360نظریههای ارتباطات .ترجمۀ علیرضا دهقان .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.
شیخ کلینی (4ق) ،اصول کافي (در :نرمافزار جامع التفاسیر نور).
شیخ مفید (4ق) ،ارشاد القلوب (در :نرمافزار جامع التفاسیر نور).
صدوق ،شیخ محمد بن علی (0306ق) .عیون اخبار الرضا .جلد يکم ،تهران :انتشارات جهان.
طالعی ،عبدالحسین و قمی ،علی بن ابراهیم و بروجردی ،محمد ابراهیم ( .)0363تفسیر جامع.
جلد چهارم .تهران :نشر جلیل.
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