رسانهها و معناشناسي بحران


دکتر حسن بشير

چکيده :بحران نوعي جنگ صامت است که بيش از آنکه به سختافزارهااي جامعاه
ضربه وارد ميکند ،به نظام نرمافزاري آن ،يا به عبارتي ديگر ،به قدرت تصميمگيري
و تحرک جامعه در سطوح مختلف ضربه وارد ميکند و آن را مختل ميسازد .فرايند
بحران بر مبناي تحليل معناشناسي اين واژه ،باا مرحلاه آشاو آغااز و باه مراحال
موقعيت سخت ،نقطۀ خطر و سرانجام عدم قدرت تصميمگياري منتهاي مايگاردد.
بنابراين بحران از هيچ آغاز نميشود و ريشه در نوعي از عدم تعااد در نظاامهااي
جامعه اعم از حکومتي و يا غيرحکومتي دارد .مهمترين پياماد ايان وضاعيت عادم
قطعيت و عدم امکان تصميمگيري اسات کاه باا باروز چناين وضاعيتي در جامعاه،
حوادث مختلف شکل ميگيرند و جامعه را در مشکالت جدي فرو ميبرد.
رسانهها در اين رابطه و در بستر فرهنگهاي مختلف ميتوانناد نقاش دوگاناۀ
مديريت و کنتر يا تصعيد و گسترش بحران با بهارهگياري از شايوههااي مختلاف
برجستهسازي ،اقناع ،کاشت و آموزش را عهدهدار باشند.
کليدواژه :رسانه ،بحران ،معناشناسي ،پيام ،فرهنگ
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مقدمه

بحران نوعي جنگ صامت ) (silent warاست .جنگي است که همانند جناگهااي ديگار
نيست ،اما ميتواند همچون جنگهاي نظامي تخريب ايجاد کند .ايان تخرياب بايش از
آنکه جسمها را نابود کند ،با مغزها و روحيهها هجاوم مايآورد و تاأثيرات مخار

آن

متعاقب ااً در ديگاار صااحنههاااي زناادگي ظهااور مااييابااد .در چن اين وضااعيتي ب ايش از
سختافزارهاي جامعه به نرمافزارهاي آن کاه بايش از هماه «قادرت تصاميمگياري» و
جهش از مرحلۀ «عدم قطعيت» است ،ضربه وارد ميشود .اين ضربه ميتواناد فرساايش
فراواني بر ساختارها و محتواي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي جامعه وارد کند.
اين مقاله در صدد پاسخ به سه سؤا اساسي ذيل در رابطه با اصل پديدۀ بحاران و
نيز بحران و رسانه است:
 .1آيا تحليل معناشناختي و زبانشناسي «بحران» ميتواند ماا را باه کشاف بهتار و
دقيقتر اين پديده رهنمون سازد؟
 .2آيا با توجه به تحليل معناشناختي «بحران» ميتوان به فرايناد بحاران در جامعاه
دست يافت؟
 .3رابطااه پي اام و فرهنااگ بااا رسااانه چااه نقش اي در تولي اد ،گسااترش و تعمي اق
بحران دارند؟
بنابراين ،شاناخت معنااي بحاران و فرايناد آن در ايان رابطاه از اهميات وياژهاي
برخوردار است .از طرفي نيز بدون شناخت روانشناسانه رسانه از منظر بحران ،نميتوان
انتظار قابل توجهي از هدايت رسانهاي نسبت به ساير بحرانهاي جامعه داشت.
گرچه مطالعۀ انجامگرفته در اين مقاله از خصوصيت اکتشافي برخوردار است و در
اين گونه بررسيها نيازي به ارائۀ فرضيههايي ناظر باه پرساشهااي تحقياق نيسات ،باا
توجه به امکان پيشبيني برخي از موارد در جهت تبيين پرسشهاي ذکرشاده ،مايتاوان
گفت قدرت رسانهاي در اطالعرساني ،آموزش ،برجستهسازي ،تبيين و تفسير حوادث و
نيز کنتر شايعات و يا گساترش آنهاا در جامعاه مايتواناد نقشاي بسايار اساساي در
شکلگيري بحران و مديريت آن داشته باشند.
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معناي بحران

عصر جهاني شدن ) ،(globalizationعصر جناگهااي صاامت اسات کاه در آن ايجااد،
گسترش و تعميق بحرانها به يک شيوهاي فراگير تبديل شده است .در اين عصر تاوالي
بحرانها و پيوند بحرانها با همديگر نيز به مثاباه ياک پديادۀ فراجهااني مطارح گشاته
است .جنگي که در آغاز مقاله نيز به آن اشاره گرديد ،يک جنگ نظامي نيست ،اماا ياک
درگيري و يک کشمکش دائمي است .اين کشمکش است که بحرانزاست و اين بحران
است که کشمکشها را به وجود ميآورد .بنابراين ،نوعي از تعامل جدي ميان بحاران و
کشمکش وجود دارد.
«به لحاظ مفهومي« ،بحران» خود يک مفهوم بحرانزا و بحرانزي است .گرچه،
تاريخ جوامع بشري ،روايتي مستمر و بالانقطاع از «باازي بحارانهاا» اسات،
لکن تا کنون گفتمان و ادبيات واحد و شفافي پيرامون آن شکل نگرفته است.
بالمآ  ،ارائۀ تعريفي مشاخ

و قابال اجمااع از مفهاوم بحاران غيارممکن

مينمايد .به بيان چاارلز ماککللناد

)McClelland

 ،(Charlesدر پنجااه ساا

گذشته از منظرهاي گوناگون تحقيقااتي ،مطالعاات بساياري در باارۀ بحاران
انجام گرفته ،لکن چنين تالشهايي نه تنها موجب پيشنهاد تعريفي شافا

از

اين مفهوم نشده بلکه داللتهاي آن را بس پيچيدهتار نماودهاناد» (تاجياک،
 ،1331ص 73به نقل از.)Robert, 1988 :
پيل ويليامز

)Williams

 (Philنيز تأکياد مايکناد کاه« :باه نادرت از واژۀ ديگاري،

همچون واژۀ «بحران» ،درخواست شده اسات کاه معااني بساياري را حمال و اهادا
بسياري را پوشش دهد» ).)Phil, 1979, p.19
با توجه به چنين سردرگمي در تعريف مفهوم «بحران» در اينجا تالش شاده اسات
که اين مفهوم از زاويۀ زبانشناسي و تحليل معنايي مطالعه و بررسي شود.
تحليل معنايي و زبانشناسانه واژههاي مختلاف ،يکاي از شايوههااي علماي ماؤثر
در کشف زمينههااي خلاق ،گساترش و انطبااق معناا در ياک فرهناگ خااص اسات
(سجودي .)1333 ،هر واژه نيز نوعي از نشانه است که بر معنااي خاصاي داللات دارد.
فردينان دو سوسور ،با توجه به تعريفي که از نشانه ميدهاد ،دقيقااً واژه رماز و ياا کاد
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) (codeرا براي اين مفهوم به کار مايبارد (  .)Saussure, 1918, p.132بناابراين ضاروري
است براي دستيابي به معناي يک نشانه از رمزگان درون واژهاي کشاف معناا گاردد .باا
توجه به چنين شيوهاي است که تحليل معنايي واژۀ بحران بررسي ميگردد.
تحليل معنايي واژۀ بحاران گساتردگي معنااي آن را مايرسااند .فرهناگ پيشارفته
آريانپور واژه « »crisisرا به معناي بحران ،شاور ،سرگشاتگي ،نقطاۀ عطاف ،ساختي و
پريشان حالي معنا کرده است (.)Aryanpur, 2000
در همين راستا ،فرهنگ پيشرفتۀ کمباريج معااني مختلاف ذيال را باراي ايان واژه
تعيين کرده است:
 .1وضعيتي که به شديدترين مرحلۀ سختي و يا نقطۀ خطر نزديک شده است ،عدم
توافق بسيار باال ،عدم قطعيت يا رنج کشيدن؛
 .2زمان بيماري جدي که در آن امکان ناگهاني بهتر شدن يا بدتر شدن وجود دارد؛
 .3بحران اطمينان (بحران اعتماد به نفاس) ،کااهش ناگهااني اطميناان (اعتمااد باه
نفس)؛
 .7موقعيت سخت ،تجربه ناخوشايند ،تجربۀ ناگوار؛
 .5عدم قطعيت؛
 .6آشفتگي ،سردرگمي يا اضطرا

به علت ناتوانايي انتخا

يکي از ميان چنادين

مسئله ،برداشت يا اعتقاد و ندانستن اينکه چه کاري بايد انجام داد يا معتقد بود.
در يک تحليل گفتماني و معنايي ميتوان جمعبندي ذيال را از معااني واژۀ بحاران
به دست آورد:
 سرگشتگي ،ناگهان بهتر يا بدتر شدن ،آشفتگي ،سردرگمي يا اضطرا ؛ نقطۀ عطف ،نزديک شدن به نقطۀ خطر؛ سختي و پريشانحالي ،شديدترين مرحلۀ سختي ،رنج کشيدن ،موقعيت ساخت،تجربۀ ناخوشايند ،تجربۀ ناگوار؛
 عدم توافق بسيار باال؛ عدم قطعيت ،بحران اطمينان (بحران اعتماد به نفاس) ،کااهش ناگهااني اطميناان(اعتماد به نفس) ،ندانستن اينکه چه کاري بايد انجام داد ،يا معتقد بود.
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جمعبندي موارد ذکرشده را ميتوان در جدو شمارۀ  1مالحظه کرد.
جدول ش ار  : 1حليل معنايي واژ بحران

آشو

موقعيت سخت

نقطه خطر

(difficult
)situation

(dangerous
)point

)(chaos

سرگشتگي،
ناگهان بهتر يا
بدتر شدن،
آشفتگي،
سردرگمي يا

عدم قطعيت
)(uncertainty

سختي و پريشان
حالي،

عدم قطعيت،
بحران اطمينان

شديدترين

(بحران اعتماد به

مرحله سختي،

نقطه عطف،

نفس) ،کاهش

رنج کشيدن،
موقعيت سخت،

نزديک شدن به
نقطه خطر

ناگهاني اطمينان
(اعتماد به نفس)،

تجربه

ندانستن اينکه چه

ناخوشايند،

کاري بايد انجام

تجربه ناگوار

داد يا معتقد بود

اضطرا

عدم امکان
تصميمگيري
(confused or
)anxious

عدم توافق
بسيار باال

از جمعبندي مفهومي ذکرشده فرايند شکلگيري بحران را مايتاوان ترسايم کارد.
نمودار شمارۀ  1اين فرايند را به نمايش گذاشته است.
ن ودار ش ار  : 1فرايند شکلگيري بحران

عدم امکان

نقطۀ خطر

تصميمگيري

(dangerous
)point

(confused or
)anxious

موقعيت سخت
(difficult
)situation

آشو
)(chaos
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آشو
)(Chaos

عدم امکان
تصميمگيري
(Confused or
)anxious

موقعيت سخت

نقطه خطر

(difficult
)situation

(dangerous
)point

ن ودار ش ار  : 1چرخ مربوط به فرايند شکلگيري بحران

نمودار شمارۀ  1که يک فرايند خطي را نشان ميدهد ،به گونهاي ديگر نيز ميتاوان
نشااان داد .وضااعيت جديااد (نمااودار شاامارۀ  ،)2چرخااه را از حرکاات آشااو

تااا

عدم امکان تصميمگيري را نشان ميدهاد کاه در آن بحاران ،چنانچاه در هايچ ياک از
مراحل آن کنتر و مديريت نشود ،در تشديد همان بحران و يا در خلاق بحاران جدياد
ميتواند تأثيرگذار باشد.
ريختشناسي بحران

شناخت عميقتر بحران ،فرايند آن را نيز به شاکل دقياقتار باازگو مايکناد .در فرايناد
ذکرشده ،تنها از منظر واژهشناسي و تحليل معنايي تالش گرديد که شاکلگياري بحاران
در مراحل مختلف به نمايش گذاشاته شاود .شاناخت ريخاتشناساانۀ ايان پدياده ،در
شناخت عميقتر فرايند و معناي آن ميتواند مؤثر باشد.
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بحران در مفهوم گستردۀ خود به مسائل مختلف ميتواناد مارتب گاردد .از منظار
ريختشناسي ) (morphologyو به اعتبار گونهشناسي ميتوان گونههاي مختلاف بحاران
را شناسايي کرد .بحران در اقتصاد ،در فرهناگ ،در سياسات ،در امنيات ،در توساعه ،و
بحران نظامي ،بحران قومي ،بحران امنيتي ،بحران ديني و غيره.
به اعتبار «شدت تهديد»« ،تداوم زمانى» و «درجۀ آگاهى» نيز برخى بحرانهاا را باه
بحرانهاى «شديد»« ،نوظهاور»« ،بادعتى»« ،کناد»« ،ماوردى»« ،انعکاساى»« ،برناماهاى»،
«عادى» و «ادارى» ميتوان تقسيمبندى کرد.
همچنين بحرانها را به اعتبار گستردگى (فراگيرى) ،مىتوان به بحرانهااى محلاى،
ملى ،فراملى (يا محدود و فراگير) تقسيم کرد .به اعتبارهاى ديگر ،نظير علال و عوامال،
دامنه و سطح ،اهدا

مورد هجوم و ،...نيز مىتوان به گونهشناسى ديگارى از بحارانهاا

پرداخت (تاجيک.)1333 ،
امااا در هاار صااورت و باار مبناااي تحلياال معنااايي واژه بحااران ،کااه در فراينااد
بحران (نمودار شمارۀ  )1به مراحل آن اشاره شده است ،مراحل مزباور در دو محاور باا
همديگر متفاوتاند:
 .1در شدت بحران؛
 .2در جهتگيري بحران.
شدت بحران تعيينکنندۀ درجۀ آشفتگي از ياک طار  ،و بااال باودن درجاۀ عادم
قطعيت و عدم امکان تصميمگيري از طر

ديگر است.

جهتگيري بحران نيز ،گونه و شکل بحران را مانعکس مايکناد کاه نشااندهنادۀ
جهت اصلي بحران است.
اما در هر صورت بحران از يک (آشاو ) ،سرگشاتگي ،آشافتگي ،ساردرگمي ياا
اضطرا

آغاز ميشود .در اين فرايند ،آشو

نوعي از آشفتگي دروناي و بيروناي را در

ساختارها ،برنامهها ،و رفتارها ايجاد مايکناد .در مرحلاۀ دوم ،آشاو

باه وجودآماده،

وضعيت موجود را وارد (موقعيت ساخت) مايکناد .موقعيات ساخت باه وجودآماده،
وضعيت موجود را به (نقطۀ خطر) نزديک ميکند .در چنين مرحله اي اسات کاه عادم
امکان تصميمگيري به مثابه يک وضعيت خاص رواني ظهور مييابد.
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در اين فرايند چندين مسئله قابل توجه است:
 .1بحران از هيچ آغاز نميشود؛ به عبارت ديگر ،بحران يک مرحلۀ آغازين نيسات
بلکه يک نتيجه از وضعيتي است که پيشتر ايجاد شده و منجر به آغاز بحران شده است.
اين وضعيت را ميتوان «آشو » يا «آشفتگي» ناميد .بنابراين ،آشو

يک حالت

)(status

پيش از آغاز واقعي بحران ،اما خود ،بخشي از فرايند بحران است.
 .2آغاز يک بحران ،جامعه ،سازمان ياا ياک سااختار را در موقعيات ساخت قارار
ميدهد .سختي اين موقعيت نه تنهاا در ماديريت و ساازماندهي اسات بلکاه حتاي در
اجراي اقدامات روزمره منعکس و جاري ميگردد .به عبارتي شروع يک بحران ورود به
«مرحلۀ سخت اجرا» را محقق ميسازد.
 .3حرکت در موقعيت سخت ،وضعيت را باه «نقطاۀ خطار» نزدياک مايکناد .در
موقعيت خطر ،امکان کنتر و مديريت ،با خطر باال مواجه خواهد بود .در ايان مرحلاه،
حتي گاهي امکان تحليل مناسب «قوت»« ،شدت» و «حجم» خطر نيز وجود ندارد.
 .7رسيدن به نقطۀ خطر ،قدرت «تصاميمگياري» را سالب مايکناد« .عادم امکاان
تصميمگيري» حالتي خلق لحظهاي نيست؛ در خأل نميتواند صورت گيرد ،ايان حالات
نتيجۀ پشت سر گذاشتن مراحل ديگاري اسات کاه در نهايات ،باه ظهاور ايان مرحلاه
ميانجامد.
تاجيک به خوبي به ايان رابطاه اشااره مايکناد؛ وي مايگوياد« :بحاران ناه تنهاا
ايجادکنندۀ خطر عمدى است بلکه خالق چيزى اسات کاه شاايد بهتارين توصايف آن،
عنصر خودمختار خطر و عدم قطعيت باشد» (تاجيک .)1333 ،اين عدم قطعيات و عادم
امکان تصميمگيري مهمترين پيامد بحران است که در آن وضاعيت اسات کاه حاوادث
مختلف شکل ميگيرند.
مراحل بحران

شناخت مراحل بحران در ترسيم رابطۀ اين پديده با رسانهها تأثيرگذار است .اين مراحل
متعاقباً با تحليل وضعيت رسانهها از منظر بحرانزدگي يا بحرانزايي ،ميتواند باه تبياين
فرايند بحران کمک کند .مراحل سهگانۀ ذيل براي بحران بر پايۀ «زمان وقوع» تعيين کاه
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هر مرحله خود ويژگيهااي خاصاي دارد کاه در شاکلگياري ،گساتردگي و عماق آن
تأثيرگذار است:
 .1قبل از بحران ) :(pre-Crisisشرايطي است که به بحران منجر ميگردد؛
 .2بحران ) :(crisisوقوع حادثه (زمان حا بحران)؛
 .3بعد از بحران ) :(post-Crisisزمان بازيابي و پايان بحران.
بررسي اجمالي مراحل بحران و نقش رسانهها در کنتر يا مديريت فرايناد بحاران
ميتواند نقش اساسي در شناخت هر چه بيشتر چگونگي امکاان کنتار بحاران توسا
رسانهها ارائه دهد.
مطالعات صورتگرفته در زمينۀ نقش رسانهها به ويژه راديو (خجسته ،)1337 ،باه
لحاظ گستردگي پيامرساني آن در سطح جامعه ،در بحران ،نشاندهندۀ اين است که هار
سه مرحله ذکرشده از منظر کارکردهاي رسانهها داراي ويژگيهاي خاصي است که هار
کدام ميتواند در مديريت بحران تأثيرگذار باشد.
 .1مرحله آموزش :اين مرحله عمدتاً مخت

پيش از وقوع بحران در جامعه اسات.

نقش آموزشي رسانه از طريق تحقيقات فراواني که تاا کناون شاده (از جملاه پاژوهش
دانيل لرنر ( ،)Lerner, 1958اولين تحقيقات در اين زمينه) مورد تأکيد قرار گرفتاه اسات.
رسانهها در اين مرحله داراي قدرت دوگانۀ آموزشهاي الزم براي جلوگيري از رسايدن
به مرحلۀ آشو  ،يا گذشتن فوري و بدون ضايعات از مرحلۀ موقعيت ساخت و حتاي
مرحلۀ خطر و يا گسترش و تعميق تأثيرات بحران با ارائاۀ اطالعاات نادرسات ،پخاش
شايعات ،و در نهايت ،ورود به مرحلۀ عمليات منفي رواني عليه جامعه باشند.
 .2مرحلۀ مواجهه :اين مرحله مخت

دوران ظهور عملي بحران در جامعاه اسات.

در اين مرحله نيز رسانهها به لحاظ قدرتهاي ذاتي خود ،در نحاوۀ مواجهاه باا بحاران
تأثير فراواني دارند .مهمترين اقدام در ايان مرحلاه شايوۀ برخاورد و مواجهاه باا اصال
بحران ،چگونگي اطالعرساني به جامعه ،تعامل با سازمانهاي دولتي و مردمي در نحاوۀ
کنتر بحران ،و سرانجام ترسيم نقشۀ جامع ارتباطي براي پايان دادن به بحران و کااهش
تخريبهاي روحي و ذهني آن در جامعه است.
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 .3مرحلۀ پشتيباني و اصالح :اين مرحله در عمل پس از پايان بحران آغاز ميياباد.
در اين مرحله شيوههاي مختلف تقويت روحاي و اجتمااعي ماردم ،ارائاۀ تحليالهااي
مناسب همراه با آموزشهاي الزم براي چگونگي عدم غلطيادن مجادد در بحارانهااي
بعاادي ،بهاارهباارداري از تجربي اات بااه دسااتآمااده در قالاابهاااي مختلااف خبااري،
گزارشي و تحليلي و سرانجام ،حضور فعا در صحنۀ شکلگيري افکار عمومي باه نفاع
مردم ،ميتوانند به مثابه راهکار مفيدي باراي ماديريت ساالم و طبيعاي بحاران در ايان
زمينه ذکر کرد.
عليرغم اينکه به نظر ميرسد که در مرحلۀ «بعد از بحاران» ،بحاران پاياان يافتاه،
بررسيهاي دقيقتر نشاندهندۀ اين است که در مرحلۀ مزبور نياز امکاان دگرديساي ياا
تغيير شکل و نوع بحران و يا انتقا به بحران ديگر وجود دارد کاه خاود مايتواناد باه
سلسلهاي از بحرانها منجر گردد.
نقش رسانهها در ايجاد کنترل و پايان بحران

جنگ سرد ،جهان را به طور جدي وارد مرحلۀ جديدي کرد کاه ايان مرحلاه ،قطعااً باا
مرحلۀ پيش از آن متفاوت بود .تفااوت اساساي ايجادشاده در ايان مرحلاه کاه عمادتاً
پس از جنگ جهاني دوم آغاز گردياد ،تغييار ايجادشاده در ساطح روابا باينالملال
) (international relationsبه نفاع ارتباطاات باينالملال

)(international communications

است (موالنا .)1337 ،به عبارت ديگر ،قدرت ) (powerاز نيروي عيناي ظااهري همانناد
قدرت نظامي و نيروهاي سختافزاري به نيرو و قدرتهااي ذهناي و دروناي همچاون
افکار عمومي ،اعتقادات و فرهنگ که در مفهوم «ارتباطات» نهفته اسات ،منتقال گردياد.
بنابراين ،دورۀ پس از جنگ جهاني دوم ،به ويژه مرحلۀ جنگ سارد ،کاه در آن فنااوري
مربوط به رسانههاي جمعي مدرن تحو اساسي و گستردهاي پيدا کرد ،مرحله تباديل و
انتقا قدرت از يک شکل به شکل ديگر بوده است.
بحرانهاي بينالمللي مربوط به مرحلۀ بعد از جنگ سرد ،بيش از آنکاه باه قادرت
نظامي ،وسعت سرزمين ،تعاداد جمعيات کشاور ،قادرت اقتصاادي و نيروهااي ماادي
بستگي داشته باشد ،به قدرت ارتباطات مردمي و تبليغات در سطح جهاني بستگي دارد.
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رسانههاي نوين وضعيت بحرانهاي ملاي و باينالمللاي را وارد مرحلاهاي جدياد
کردند .انتقا از کهکشان شفاهي به کهکشان گاوتمبر
(محسنيان راد-1337 ،

و ساسس باه کهکشاان ماارکني

) و سارانجام ،عصار مجاازي و ديجيتاا پيامادهاي خاود را

داشته است .در مرحلۀ شفاهي و گوتمبر  ،انتشار پيام ،که نقش اساسي در شکلگياري
بحران و پخش آن دارد ،عمدتا بر پايۀ فردي تا اجتماعي ،دولتاي تاا مردماي و ملاي ياا
حداکثر منطقهاي تا بينالمللي بوده است.
در مراحل بعدي و به ويژه در عصر ديجيتا و جهااني شادن وضاعيت و گساترۀ
انتشار پيام کامالً ترکيبي از فرد و جامعه ،دولت و ماردم ،ملاي و باينالمللاي و جهااني
است (جدو شمارۀ  .)2در اين وضعيت پيام نه تنهاا ناقال معناسات بلکاه توليدکننادۀ
معناست .در اين حالت است که بحران مايتواناد پيچيادهتار ،عمياقتار ،گساتردهتار و
جديتر باشد.
گستر بحران در
ک کشان شفاهي و گو برگ

گستر بحران در
ک کشان مارکني و عصر ج اني
شدن

فردي

اجتماعي

دولتي

دولتي -مردمي

ملي

بينالمللي

جدول ش ار  : 1فاوت گستره بحران در ک کشانهاي مختلف ار باطي

اصوالً رسانهها به دليل قدرت بسيار زياد آنها در جذ

مخاطبان انباوه و تواناايي

در شکل دادن باه افکاار و آراي عماومي ،نقاش اساساي در بحارانهاا و برخوردهااي
سياسي ،اجتماعي و نظامي ايفا مايکنناد .نقاش دوگاناۀ رساانههاا در بحارانساازي و
بحرانزدايي ،قدرت آنها در ايجاد ،کنتر و پايان دادن به بحرانها را روشان مايکناد.
رسانهها با خلق پيامهاي غيرواقعي يا به عبارتي ديگر ،توليد «شاايعات» و «ساياهنماايي»
ميتوانند بحراني را ايجاد و با تبيين و تفسير بحراني را کنتر و با پخش مداوم واقعيات
و اقدامات ،بحراني را کنتر کنند .باالنتين در اين رابطه ميگويد:
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«تأثير رسانهها بر تصميمگيريهاي سياسي و واکنشهاي مخاطباان ،باه طاور
فزايندهاي مورد توجه بازيگران مختلف قرار ميگيرد ،بدين سبب که تواناايي
رسانهها در جذ

مخاطبان انباوه و مشاارکت در فرايناد شاکلدهاي افکاار

عمومي ،قدرت قابل مالحظهاي براي مداخله در بحرانها و کشمکشهاا باه
آنها ميبخشد» (.)Ballantine, 2003
دنيس مککوييل اين قدرت رسانهاي را در توانايي ذاتي رسانه ميداند و ميگويد:
«رسانهها ميتوانند تغييرات پيشبينيشده ياا تغييارات ناخواساته را موجاب
شوند ،تغييرات محدودي (به لحاظ شکل) ايجاد کنند ،تغييرات (خواساته ياا
ناخواسته) را تسهيل کنند ،وضع موجود را تقويت کنند (بدون تغيير) و ياا از
تغيير جلوگيري کنند .همۀ اين تغييرات در ساطح افاراد ،نهادهااي جامعاه و
فرهنگ رخ ميدهد» (.)McQuail, 2000, p.424
اين قدرت رسانهاي که در رابطه با جنبۀ ارتباطي بحرانها ()communication aspect crises

قرار ميگيرد ،بنا به گفتۀ تنبر  ،تا کنون مطالب زيادي در مورد آن نوشته نشاده اسات
(تنبر  ،1333 ،ص.)16
گرچه مطالعات نه چندان زيادي در مورد جنبۀ ارتباطي بحارانهاا صاورت گرفتاه
است ،همان گونه که گذشت ،رسانههاي مدرن با ارائۀ نقشهاي مختلف ،توانايي زيادي
در آغاز ،مديريت و فرجام بحرانها دارند .ايان تواناايي عمادتاً از طرياق چهاار شايوۀ
تأثيرگذاري که مبتني بر نظريۀ کاشت ) ،(cultivation theoryانگارهسازي ،اساطورهساازي
و نقااش وقااايع رسااانهاي
ص

)events

 (mediaاساات ،عماال ماايکنااد (جعفااري،1337 ،

.)226-222
رسانهها با به کارگيري شيوههاي روي همانباشتگي تأثيرات جزئي (نظريۀ کاشات)،

تصويرسازي جنبههاي گوناگون واقعيت در اذهان (انگارهساازي) ،تباديل گفتماانهااي
رسانهاي به حالتهاي قضاوتمدارانه (اسطورهسازي) و سرانجام ،خلق معناا در تاوالي
حوادث (وقايع رسانهاي) به شکل جادي و فراگيار در تولياد ،انتشاار ،کنتار و پاياان
بحرانها ميتوانند تأثيرگذار باشند.
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رابط بحران با پيام و فرهنگ

پيام يک گلولۀ معناست .اين گلوله ميتواند توس فرساتنده (در شاراي کناوني جهاان
عمدتاً رسانهها) شليک شود و به گيرنده اصابت کند ،منحر
شود ،يا اصالً به هد

اصابت نکند .منحر

گردد ،تفسيرهاي مختلاف

کردن پيام ميتواند اشکا مختلفاي را نياز

داشته باشد که همۀ اين اشکا به فرهنگ ،درجۀ دانايي ،مقاومت ،هويت و اعتباار پياام
بستگي دارد.
بدون ارسا و دريافت پيام ،بحران نميتواند از حالات ياک تغييار ناگهااني فراتار
رود .بنابراين بحران ،بدون سوار شدن بر پيام ،معناي گستردۀ خود را نميتواند مانعکس
کند .بحرانهاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،امنيتي و نظاامي اصاوالً هرچناد هام وسايع
باشند ،اثرات گسترده و عميقي قبل از آنکه رسانهها آن را به پيامهاي روزماره در ساطح
جامعه تبديل کنند ،نخواهند داشت .به عبارت ديگر ،رسانهها هستند که بحران خااموش
يا نهان را ميتوانند به بحران آشکار و علني تبديل کنند .مهمتارين ابازار رساانههاا نياز
«پيام» ،در اشکا مختلف خود ،است که ميتواند معناي واقعي ،غيرواقعاي ،مساخشاده،
تبديليافته ،منحر گرديده ،ناق

و يا چندمنظوره را طراحاي و باه مخاطباان برسااند.

وضعيت پذيرش پيام توس مخاطب نيز که مورد چالشهاي زيادي تا کنون بوده اسات،
در ناز ترين سطح خود نميتواند ناديده گرفته شود .به هر حا  ،در هر سطحي از اقناع
و پذيرش ،مخاطب به نحوي انکارناپذير با پيام در حاا تعامال اسات کاه ايان تعامال
ميتواند از نفي مطلق تا پذيرش مطلق باشد .اما به هر حاا  ،مخاطاب نااگزير از انجاام
تعامل با پيام است و اين خود يکي از شگردهاي بزر

رسانهاي در عصر کنوني است.

اين پيام که داراي سه سازۀ مهم است ،هر يک ميتواناد در بحا

بحاران اهميات

خاص خود را داشته باشد .اين سه سازه عبارتاند از:
رمزها يا کدهاي پيام

(code

 ،)messageمحتاواي پياام

(content

 )messageو نحاوۀ

ارائۀ پيام (( )message treatmentمحسنيان راد -1337 ،الاف ،ص .)131رساانههاا نقاش
اساسي در انتخا

محتواي پيام با رمزها و کدهاي مختلف دارند کاه رمزگشاايي آنهاا

توس مخاطبان بازگشايي ميگردند .بيدقتي در انتخا
نه تنها مخاطب را دچار انحرا

مناسب رمزگان پيام ،مايتواناد

معنايي کند بلکه ميتواند آن را به بحران معنايي ساوق
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دهد .در اين زمينه نحوۀ ارائۀ پيام ميتواند همراه با به کارگيري شيوۀ اجرا و تقطيع پياام
به ويژه در راديو و به کارگيري تصوير با نشانههاي غيرکالماي در تلويزياون ،در جهات
تبيين معنايي و بازگشايي رمزگان با توجه به موضوع و محتواي پياام کماک کناد .ايان
شيوه از طرح و سازماندهي پيام تأثيرات جدي بر آغاز ،مديريت و فرجام بحران دارد.
از طر

ديگر ،همان گونه که اشاره شد ،مرحلاۀ آشاو

کاه آغااز تحقاق بحاران

است ،در خأل ايجاد نميگاردد؛ ايان مرحلاه ،نتيجاۀ ناوعي شاکلگياري پياام جمعاي
( )collective messageاست که منجر باه ايجااد حالات بحاران مايگاردد .ويلبار شارام
انديشمند معرو
ميکند

(p.3

جهان ارتباطات از عالئم ( )signو نشانهها ( )signalدر پياام صاحبت

 .)Schramm, 1954,و وستلي و مک لين از پيامهاي مفيد و پيامهاي غيرمفيد

ياد ميکنند (.)Westley and Maclean, 1957
گرچه تصور ميشود که پيامهااي خاو

هميشاه نتاايج خاو

را بباار مايآورد،

ميتوان ادعا کرد کاه در هماۀ شاراي چناين نيسات .ترکيباي از پياامهااي خاو  ،در
موقعياتهااي خااص ( ،)special situationباا زميناههااي متفااوت ()different context
ميتواند نتايج منفي به بار آورد.
در اين رابطه مفهوم «موقعيت» از حساسيت خاصي برخوردار است .طباق ديادگاه
ها وها « ،موقعيت ،اطالعاتي که يک واقعه را در بر مايگيارد و باا مفهاوم آن واقعاه
ارتباط تنگاتنگي دارد» (.)Hall, and Hall, 1990, p.6
ها موقعيت را باه دو بخاش مهام «موقعياتماداري کام»

))context (LC

 (lowو

«موقعيتمداري زياد» )) (high context (HCتقسيم ميکناد کاه موقعياتهااي مزباور در
رابطه با تأثير فرهنگ بر ارتباط ميتواند تأثير به سزايي داشته باشد (.)Hall, 1976, p.79
در فرهنگهاي موقعيتمداري نسبتاً زياد (سماور و همکاران ،1331 ،ص ،)177باا
توجه به جامعهشناسي آن که مبتني بار درجاۀ متوسا جماعگراياي اسات (ساماور و
همکاران ،1331 ،ص ،)127نقش مردم به مثابه جامعه بيش از فرد است که اين خاود در
شکلگيري بحران ميتواند به شکل دوسويه عمل کند.
رابطۀ پيام ،فرهنگ و بحران را ميتوان در شاکلگياري موقعياتماداري ارتبااط و
فرهنگ با توجه به جوامع مختلف سنجيد؛ به گفتۀ ها و ها :
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«ارتباط و يا پيام زياد موقعيتمدار ،پيامي اسات کاه در آن بيشاتر اطالعاات
تقريباً از قبل در خود فرد وجود دارد و اين در حالي است که مقدار کماي از
اطالعات نيز از طريق کلمات به طاور صاريح انتقاا مايياباد .ارتبااط کام
موقعيتمدار در نقطۀ مقابل آن قرار دارد؛ بدين صورت که بيشتر اطالعات از
طريق کلمات به طور صريح و آشکار بيان ميشود» (.)Hall, 1976, p.76
نقش رسانه را ميتوان در عينيترين کنش آن انتقا پيام دانست .در حقيقت ،همان
گونه که مارشا مکلوهان ميگويد« :رسانه همان پيام است» ،مايتاوان گفات کاه هار
رسانه خود يک پيام است که در فرهنگ هر جامعه شکل ميگيرد و معنا پيادا مايکناد.
البته هر رسانه داراي توانايي خاصي نيز براي انتقا و يا انعکاس نوعي از پيام است کاه
قطعاً در درجه ،شدت ،کيفيت و کميت انتقا پيام با رسانۀ ديگر متفاوت است.
از طرفي ديگر ،ارتباطات در بستر فرهنگ شکل ميگيرد ،اما برخي نياز ايان دو را
متراد

دانسته (ساماور و همکااران ،1331 ،ص ،)55برخاي همچاون لاوي اساتروس

فرهنگ را به مثابه ارتباطات ميدانند (فياض ،1331 ،ص )232و بعضي نيز ارتباطاات را
براي تداوم و حفظ فرهنگ ضروري ميخوانند ( .)Smith, 1966. p.vبنابراين چه فرهنگ
بااا ارتباط اات مت اراد  ،و چااه اينکااه فرهنااگ مقاادم باار ارتباطااات باشااد ،در شااراي
کنوني جهاني ،رسانههاي مختلف در صدد تثبيت ،تعاديل ،تباديل ،و تغييار فرهناگهاا
در سايۀ ارتباطاتاند.
بحران ،زاييدۀ نوعي از آشو  ،آشفتگي و سردرگمي است که بخشاي از آن ريشاه
در فرهنگ و بخش ديگر آن در شيوۀ ارتباط دارد .شيوۀ ارتباط و نوع رسانه ميتواند در
شکلگيري بحران ،ادامۀ آن ،و پايان آن تأثيرگذار باشد .به گفتۀ محکي« :در واقاع کمتار
بحراني وجود دارد که رسانهها در آن نقش نداشته باشند .رسانهها در سه مرحله «قبال»،
«حين» و «پس از بحران» نقشاي غيرقابال اغمااض دارناد» (محکاي .)1335 ،در چناين
وضعيتي ،چگونه بحران در يک جامعه از طرياق رساانههاا شاکل مايگيارد و چگوناه
ميتوان با همان رسانه به يک بحران پايان داد؟
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بحران رسانهها بحران جامعه

رسانههاي بحرانزا يا بحرانزايي رسانهها ،از آشاو

تاا عادم قطعيات ،بايش از آنکاه

منعکسکنندۀ واقعيت يک بحران در متن جامعه باشند ،بازتا

بحران دروني خودند .باه

عبارت ديگر ،رسانههاي بحرانزده ،خود سازندگان اصلي بحرانهايند.
اگر انتقا معناي واقعي در پيام را نوعي تفسير آن از طر

گيرندگان بادانيم ،باياد

گفت که رسانهها ،ابزارهاي جدي چگونگي ايجاد ابهام ياا روشانگري در خلاق معنااي
پيام و انتقا آن به گيرندگاناند .بديهي است در هر شراي  ،حتي شراي عادي ،رسانهها
با خلق پيامهااي متنااق

و چنادمعنايي مايتوانناد در خلاق ذهنياتهااي خااص در

گيرندگان پيامها مؤثر باشند.
زبان در انتقا اين پيامها نقش اساسي دارد؛ آنچه که از زبان منظاور اسات ،هماان
گونه که ويتگنشتاين معتقد است ،چگونگي تعامل زبان و فکر با توجه به جهاان خاار
است .وي ميگويد« :زبان در نهايت معنايش را از داشاتن ارتبااط باا جهاان باه دسات
ميآورد» ( ،)Shand, 1993, p.23ولي تاکيد ميکند که اما در زبان ،اين کلمات نيستند کاه
مفهوم را ميسازند بلکه اين قضايا هستند کاه مفهاوم را مايساازند و قابليات صادق و
کذ

پيدا ميکنند (.)Shand, 1993, p.23
بنابراين رسانهها ،با پيوند دادن کلمات ،تصاوير و نشانهها با قضاياي مختلفاند که

ميتوانند مفهاومي را باه خواننادگان ،بيننادگان و ياا شانوندگان برساانند .بادون درک
قضاياي خارجي نميتوان پيامرساني واقعي را انجام داد.
واقعيتي که در اينجا اهميت خود را بازميياباد ،چگاونگي درک قضااياي موجاود
توس رسانهها براي ايجاد پيامهاي واقعي است؟ «تفهم» اصاطالحي اسات کاه توسا
هايدگر معناي خاص خود را يافته است« .در تفکر هايدگر تفهّام ) (verstehenاصاطالح
خاصي است که نه معناي عرفاي لفاظ «« ،»understandingدر انگليساي اسات و ناه باه
معنايي است که شالير ماخر و ديلتااي از ايان لفاظ ماراد کاردهاناد .در انگليساي فهام
) (understandingبه معناي همدلي است؛ يعني احساس کردن چيزي از تجرباۀ شخصاي
ديگر ....بدين معنا ،شخ

ميتواند بسيار فاضل باشد ،اما از فهم بهرۀ چناداني نداشاته

باشد ....تفهم چيزي نيست که بتوانيم آن را مملوک خود کنيم بلکاه شاأني از کاون فاي
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العالم [بودن در عالم] است ) .(being in the worldتفهم خود يکي از اشياي عالم نيست،
چيزي نيست ،که با انديشۀ خود بتوان به آن اصابت [برخورد] کارد بلکاه سااختاري در
وجود است که تفهم عملي ما را در يک مورد خااص و در ياک تجرباۀ باه خصاوص
ممکن ميسازد» (فياض ،1331 ،ص.)131
بنابراين تفهم يک درک احساسي نيست ،درک واقعي بر مبناي جهانبيني است کاه
ميتواند راهگشاي حرکت رسانهاي براي تبيين واقعيتهاي موجود است.
بدون ايجاد تفهم واقعي در ساختار رسانههاي موجود نميتوان باا وجاود تواناايي
رسانهاي در خلق پيامهاي واقعي و غيرواقعي ،و تشويش اذهان يا تبيين قضايا ،يا مساخ
خبري و انعکاس صادقانۀ حادثهاي ،از رسانهها توقع عدم ايجاد ،گسترش و حل بحاران
را خواست .در چنين شرايطي خود رسانه ميتواند به يک بحران تبديل شاود کاه در آن
صورت جامعه از يک بحران به بحران ديگري منتقل ميگردد و نيازمند بحراني بيرون از
ساختار خود براي خلق بحرانهاي مختلف ندارد .تفهام آن از جهاان خاار بار مبنااي
غيرواقعي ساخته شده است که در چنين وضعيت ،رسانه خود عين بحران ميگردد.
هايدگر براي تبيين واقعيت کامل «تفهم» و ايجااد جهاانبيناي روشان باراي طارح
مسائل مختلف آن را در سه واقعيت ساختاري ميداند:
 .1حا حضور و وضع ذهني؛
 .2تفهم؛
 .3گفتار (ريختهگران ،1333 ،ص.)123-123
بنابراين ،رسانهها با داشتن حا حضور و وضعيت خاص ذهني ،که عمدتاً بر پاياۀ
فرهنگ موجود ساخته ميشود ،به مرحلۀ تفهم پا ميگذارناد و باا گفتاار و پياامرسااني
خود منعکسکنندۀ واقعيتهاي دروني خود ميگردند.
ديدگاه ديگري که در اين زمينه قابل طرح است ،رابطۀ رسانهها با جواماع مختلاف
است .نقش رسانهها در هر جامعه بستگي به رابطۀ آن رسانه با فرهنگ حاکم بار جامعاه
دارد .اين رابطۀ بر مبناي نحوۀ نشانهشناختي آن رسانه از فرهنگ است .به گفتاۀ گيرتاز،
مفهوم فرهنگ به طور اساسي يک مفهوم نشاانهشاناختي اسات

(1999, p.182

.)Moore,
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بنابراين ،چنانچه مفهوم فرهنگ بر مبناي مفهوم نشانهشناختي استوار است ،اين رسانههاا
هستند که منعکسکنندۀ چگونگي نشانهها براي ايجاد معاني ويژه در ذهن مخاطباناند.
يک اي از مسااائل مهم اي کااه در شااکلگيااري برداشااتهااا از پي اامهاااي مختلااف،
خلق پيامهاي جديد و نشر پياامهاا حاائز اهميات اسات ،توجاه باه جعباۀ پياام اسات
(جدو شمارۀ  .)3جعبۀ مزبور نشان ميدهد که مرحلۀ او در حرکت به سامت تولياد
پيام نيازمند شناخت دقيق از خود از يک طر  ،و درک فرهنگ عمومي آنچه که در بارۀ
ديگران گفته ميشود ،هستيم .حرکت بعدي که تأثيرگاذار اسات و مايتواناد باه طاور
تلفيقي در اين راستا عمل کند ،تحصيل شناخت در بارۀ اينکه ديگران در ماورد خاود و
ما چه ميگويند .در اين رابطه ميتوان گفت که شاکلگياري ياک بحاران رساانهاي در
جامعه ،با آنچه که در مورد خود و ديگران از يک طر  ،و شناخت ديگران از خود و از
ما دارند ،رابطۀ مستقيم دارد .شناختهاي متقابل در خلق و توليد ياا کنتار و ماديريت
بحران از طريق رسانهها ميتواند مؤثر باشد.
آنان چه چيزي در
بارۀ خودشان
ميگويند

چه چيزي در بارۀ
خودمان ميگوييم

آنان در بارۀ ما چه چه چيزي در بارۀ
ميگويند

آنان ميگوييم

جدول ش ار  : 1جعب پيام

نتيجهگيري

با توجه به جهتگيري بح

و سه سؤا اساسي مطارحگردياده در ماورد معناشناساي،

فرايند بحران و رابطۀ پيام و فرهنگ با رسانهها در ايجاد ،گسترش و تعمياق و سارانجام
پاياان دادن بااه بحااران ،بحا هاااي گوناااگوني از منظاار نشااانهشناساي ،معناشناساي و
زبانشناختي در جهت تبيين مفهومي بحاران از ياک جهات و طارح مراحال بحاران و
رابطۀ پيام و فرهنگ با رساانههاا در ايان زميناه از طار
به دست آمده است:

ديگار ،مطارح و نتاايج ذيال
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 .1تحليل معناشناختي و زبانشناسي مفهوم بحران ،در شناخت بهتر اين مفهاوم ناه
تنها ما را با صور مختلف معنايي اين مفهوم آشنا کرده است بلکه در شکلگيري فرايناد
بحران نيز تأثيرگذار بوده است.
 .2با تحليل معناشناختي مفهوم بحران ،فرايند بحاران باا توجاه باه انطبااق مفهاوم
نظري با مفهوم عملياتي که در نهايت ،منجار باه پيشانهاد مراحال چهارگاناۀ آن يعناي:
آشو  ،موقعيت ساخت ،نقطاۀ خطار و سارانجام عادم امکاان تصاميمگياري گردياد،
نشاندهندۀ نوعي از تطابق نظري و عملياتي مفهوم بحران با فرايناد شاکلگياري آن در
جامعه است.
 .3در مورد رابطۀ پياام و فرهناگ باا رساانههاا ،بررساي مفهاوم و قادرت پياام و
شکلگيري آن در بستر فرهنگ ،تأثيرگذاري شيوۀ ارتباط و نحاوۀ ارائاۀ پياام در ايجااد،
گسترش و تعميق و سرانجام مديريت و پايان دادن به بحران به اجما بررساي شاد .باا
توجه به چنين برداشتي از فرهنگ و ارتباطات و بحران ميتاوان نقاش رساانههاا را در
توليد نشانهها و مفاهيم بحراني چنين توصيف کرد:


رسانهها با باه کاارگيري مفااهيم فرهنگاي ،نشاانههااي خاصاي را باراي خلاق
مفاهيم مختلف به کار ميگيرند که ارتباط معنايي مياان خاود ،مفااهيم مزباور و
مخاطبان را ايجاد کنند؛



رسانهها توانايي خلق ،تحريف ،تعديل ،تثبيت ،تخريب يا تغيير نشانهها را بر پايۀ
انتقا پيام ،بر اساس «تفهم» خود از جهان را دارايند.



رسانهها در جوامع مختلف بر اسااس موقعياتماداري کام ياا زيااد ،در ايجااد،
انتشار ،توسعه ،و گسترش بحران ،کاه ناوعي از پياامرسااني مبتناي بار واقعيات
برونذهني يا درونذهني است ،ميتوانند مؤثر باشند؛



رسانهها بر پايه «تفهم» واقعي از جهان ميتوانند در خنثي کردن بحران ،در سطح
ملي و بينالمللي تأثيرگذار باشند؛



رسانهها ،با توليد معنا بار مبنااي فرهناگ موجاود ،نقاش اساساي در بازساازي
ارتباطات جامعه در سطح ملي ،منطقهاي و باينالمللاي دارناد .ارتباطاات مزباور
توانايي گسترش يا محدود کردن بحران را دارايند.
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