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حسین غفاری
معلم و پژوهشگر تربیت رسانه ای

در یک قرن گذشته، به موازات گسترش کمی و کیفی رسانه ها، از روزنامه و مجله گرفته تا رادیو و تلویزیون و سینما، همواره در 
محافل تربیتی و اخالقی دربارة تأثیرات سوء محتواهای رسانه ای بر رفتار و خلقیات مخاطبان و به خصوص کودکان و نوجوانان مباحثي 
جدی جریان داشته اند. با وقوع انقالب اطالعاتی و شکل گیری جبهة جدید رسانه های مجازی هم نگرانی ها دربارة جهانی شدن این 

بی اخالقی ها و ضدارزش ها باال گرفته است.
اما واقعاً مشکل اخالقیات با رسانه ها چیست؟ آیا ایرادی در ذات رسانه های نوین وجود دارد یا صرفاً برخی هنجارشکنی ها و عبور آن ها 
از مرزهای اخالقی ایجاد مشکل می کند؟ اگر این مشکل از تعریف و ساختار یک رسانه ناشي باشد )فرم رسانه ای( طبیعي است امکان 
به کارگیری آن متناسب با معیارهای اخالقی وجود ندارد. اما اگر ایراد از موضوعات و مضمون های مطرح شده در رسانه باشد )محتوای 

رسانه ای( احتماالً می توان با دخل و تصرف در آن، زمینة کاربست اخالقی رسانه ها را فراهم کرد.
از آنجا که به نظر نمی رسد مجادلة اصالت »فرم« یا »محتوا« در تولید پیام های رسانه ای به این زودی ها به نتیجه برسد، باید راهی 
دیگر بیابیم تا بتوانیم زمینة مشکل اخالقیات با رسانه ها را کشف کنیم. این راه تازه شاید از دل مروری بر مهم ترین چالش های ناشی 
از رسانه ها در حوزة اخالق و ارزش ها عبور کند. پس به اختصار و بدون ورود به دوگانه سازی »فرم ـ محتوا«1، نگاهی می اندازیم به 

هفت مالحظة اخالقی فراگیر دربارة رسانه ها: 
کلیدواژه ها: تربیت رسانه اي، اخالق رسانه، چالش هاي اخالقي
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چرخة اقتصادی مبتنی بر توسعة غفلت
آموزه های اخالقی در تمامی اديان الهی و مکاتب انسانی 
به طورعمده حول محور »خودآگاهی« و »خودشناسی« شکل 
گرفته اند. توجه دائمی انسان به مبدأ و معاد از عوامل بروز 
رفتار اخالقی در فرهنگ اسالمی است. در نقطة مقابل، عمدة 
رسانه ها به عنوان يکی از بازوهای اصلی »صنعت سرگرمی«2 
»خودفراموشی«  و  »ازخودبیگانگی«3  را  خود  غايی  هدف 
از  انبوهی  تاريک سینما که در آن  می دانند. سالن بزرگ و 
افراد خیره به پرده ای بزرگ و نورانی، برای ساعاتی از کالبد 
انسانی خود خارج و غرق در نمايش تصوير و پخش سه بعدی 
صدا می شوند، استعاره ای کامل از اين مأموريت رسانه هاست. 
برنامه های سرگرم  كنندة تلويزيونی، صنعت بازی های ديجیتال، 
صنعت موسیقی و حواشی آن همگی مبتنی بر همین سازوکار 

شکل گرفته اند: »جلب توجه در ازای توزيع غفلت«.
در چنین بازاری می توان به راحتی اولويت های اخالقی جامعه 
به يک سوژه سرگرم کنندة رسانه ای شده  توجه  داد.  تغییر  را 
)مثل فالن بازيگر سینما يا فالن جنجال فضای مجازی( به 
مسئلة اصلی افراد تبديل می شود و توجه به مسائل واقعي 
غیرسرگرم کننده )مثل تبعات جنگ در فالن نقطه يا گسترش 
مردم خارج  توجه  اولويت  از  به سادگی  در جهان(  فقر  دامنة 

می شود.

توسعة مبتنی بر جذابیت های مادی
روند توسعة رسانه ها در دهه های اخیر به شدت بر بصری سازی 
و نمايشی شدن مبتنی بوده است. حرکت از رمان به پی نما4، از 
تئاتر به سینما، از راديو به تلويزيون، از کنسرت به ويديوموزيک، 
از محیط داس به ويندوز، از گوشی تلفن به گوشی لمسی، از 
وبالگ به اينستاگرام و مانند آن ها، همگی نشانه های واضحی 
از برجسته شدن ديدن و ديده شدن در عرصة رسانه و به تبع آن 

فرهنگ جوامع دارند.
در سوی ديگر، ارزش ها و هنجارهای اخالقی به طورعمده 
بر عبور از ظاهر عمل به باطن آن، توجه به سیرت به جای 
صورت، و به نوعی گريز از ماده به سمت معنا متکی بوده است. 
پس، در جهان رسانه ای شده، يک حرکت پیوسته، ناپیدا و چه 
بسا غیرعامدانه برای منزوی  كردن آموزه های اخالقی در جريان 
است که روزبه روز پايبندی به هنجارهای اخالقی را دشوارتر 
يا غیرمطلوب تر می کند؛ به نحوی که امروزه رفتاری اخالقی 
که نتوان آن را در سینما و تلويزيون و اينستاگرام به تصوير 
کشید، در نزد مخاطبان مجهورتر است از رفتاری غیراخالقی 

که نمايش آن میّسر باشد.
که  رفتارهايی  کم کم  يافت،  اصالت  »نمايش دادن«  وقتی 
پنهانی تر و  با اعمالی که  باشند ـ در مقايسه  نمايش پذيرتر 

درونی تر باشندـ  عرفی تر می شود.
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اسطوره سازی مبتنی بر نسبی گرایی
داستان سرايی ها و شخصیت پردازی های رسانه ای از 
پرمخاطب ترين و اثربخش ترين محتوای رسانه ها برای 
عموم مردم است؛ چه در رمان و سینما و پويانمايی و چه 

در تبلیغات و موسیقی و حتی اخبار!
هر چقدر که در سنت های داستان گويی و قهرمان پردازی 
به بازتولید آيین ها و باورهای بومی و ملی توجه می شد، 
در بازار جهانی رسانه ها برای جذب حداکثری مشتريان،  
از راهبرد »وسط گیری« در پردازش داستان و شخصیت 
پیروی می شود؛ داستان هايی که عمدتًا از نمايش خیر و 
شر مبتنی بر واقعیت های بیرونی جهان فراری هستند و 
اسطوره هايی که براساس نظام ارزشی نامشخص، صرفًا 
به حداقلی از آموزه های نسبی اخالقی مثل دوستی و 
محبت، تالش و کوشش، وفاداری و بخشش پای بندند. 
به  رسانه ای  اسطوره های  حداقلی  پای بندی  همین 
باقی ماندن  با هدف سرگرم کننده  اخالقیات هم صرفًا 
محصوالت رسانه ای، به دعوت به نیکی يا مبارزه با پلیدی 

منجر نمی شود و در اليه ای رقیق و نسبی باقی می ماند.
نسل رشد يافته با آموزه های اخالقی رسانه های جهانی، 
نسبت به کلیاتی از جهت گیری های فطری اخالقی آگاه و 
جزئیات بسیاری از کنش های اخالقِی انسانی و اسالمی 

جاهل است.

صراحت و لجاجت در گذر از مرزهای اخالقی
از  زيادی  خاطرات  نوين،  رسانه های  صد سالة  تاريخ 
جنبش های مردمی علیه ساختارشکنی های رسانه ها در 
سینه دارد؛ از اعتراضات محافل مذهبی در آمريکا علیه 
تولید و نمايش فیلم های هنجارشکن تا اعتراضات مردمی 
ضد بازی های ويديويی خشن و غیراخالقی. اما همة اين 
حرکت ها در نهايت به نصب برچسب های هشداردهنده 
موضعی  محدوديت های  و  رسانه ای  محصوالت  روی 
در فروش محصوالت به کودکان ختم شده و بر جريان 
تولیدات رسانه ای تأثیر چندانی نگذاشته است. مضمون ها، 
سینما،  در  داستانی  سوژه های  و  روندها  شخصیت ها، 
تلويزيون و بازی روزبه روز با کیفیت و شدت بیشتری به 
بیان بی اخالقی ها و شکستن قبح آن در جامعة مخاطبان 
می پردازد. مضمون هايی مثل خشونت، فحاشی، عريانی، 
ترس، قمار، تبعیض نژادی، مواد مخدر و الکل که در 
تمامی مکاتب اخالقی الهی يا انسانی نکوهش مي شوند، 

سکة رايج اين روزهای انواع رسانه های جهانی است. 
مشکل بزرگ تر اين است که جلوه های اين بی اخالقی 
در نهايت جذابیت و زيبايی به تصوير کشیده می شود. 
گويی که مخاطب رسانه ها در جهان واقعي نیز گريزی 
از خوکردن به فضای غیراخالقی و تن دادن به آن ندارد. 3

موازنة منفی ارزش ها در بازار جهانی
با  ابتدای انقالب صنعتی  فرايند جهانی سازی که از 
توسعة راه ها و ريل ها شروع شده بود، با انقالب اطالعاتی 
وارد مرحله ای تازه شد و تولید و توزيع محصوالت رسانه ای 
با هدف بازارهای جهانی در دستور کار قرار گرفت. اگر در 
قرن نوزدهم فاصلة نوشتن و انتشار تا ترجمة يک رمان 
از غرب تا شرق جهان چندين سال طول می کشید، و 
در نیمة قرن بیستم، از تولید يک فیلم سینمايی تا اکران 
سراسری آن در سینماهای جهان فقط چند ماه زمان نیاز 
بود، امروز از تولد يک »میم«5 در فضای مجازی تا تکثیر 
و بازتولید میلیونی آن در سراسر جهان، فقط يک نصف 

روز فاصله است.
تولیدات رسانه ای،  بازار  به نظر می رسد، جهانی شدن 
بیشتر از آنکه زمینة ترويج اخالقیات را در دهکدة جهانی 
فراهم کرده باشد، به سرريز رذائل اخالقی به جامعة جهانی 
منجر شده است. به راستی چرا چنین موازنه اي منفی به 
ضرر اخالقیات رخ داده است؟ احتمااًل يک پاسخ صحیح 
اين است که فضای يکپارچه شدة رسانه ای، محصوالت 
نابه هنجاری را که برای مخاطبان غیراخالقمند جهانی 
تولید شده اند، به مساوات در معرض استفادة همة ابنای 
بشر گذاشته است. مکان گريزی محتوای رسانه ای، امکان 
محصورسازی آن را برای استفادة افراد خاص در جوامع 
خاص کمرنگ می کند. لذا آلودگی رسانه ای به سرعت 
نشت می کند و عالمگیر می شود. اين همان موضوعی است 
که »نیل پستمن«6 از آن به عنوان »زوال دوران کودکی«7  
نام می برد. در واقع، نوع توسعة فضای رسانه ها به گونه ای 
بوده که به راحتی قابل ممنوع سازی و محدودسازی نیست.
نمی دهد  رخ  به شکل معکوس  اين سرايت  اما چرا 
مخاطبان  انبوه  دست  به  اخالقی  و  سالم  محتوای  و 
نمی رسد؟ پاسخ اين سؤال را بايد در موارد اشاره شدة قبلی 

جست .
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پینوشتها
1. Form and Content
2. Entertainment Industry
3. Alienation

Comic Strip .4: داستان مصور؛ مجموعه ای از نقاشی های دنباله دار که ماجرایی 
را روایت می کند.

قالب محتوای چندرسانه ای،  در  که  است  از ضرب المثل  نوع جدیدی   :Meme  .5
به خصوص عکس، در فضای مجازی منتشر می شود و تداعی کنندة مفهوم مشترکی 

بین افراد هستند.
Neil Postman .6: منتقد اجتماعی، نویسنده و نظریه پرداز ارتباطات آمریکایی

7. The Disappearance of Childhood (1982)

7
اثر کاهنده بر روابط واقعي اجتماعی

»رسانه« را به اختصار »واسطة پیام میان فرستنده و 
گیرنده« می دانند. اين واسطه گرِی ضروری و مفید در 
انتقال پیام میان افراد در زمان ها و مکان های گوناگون، 
در صورت استفادة افراطی و دائمی، می تواند نقطه ضعف 

اخالقی رسانه محسوب شود.
در آموزه های اخالقی مکاتب گوناگون، برقراری ارتباط 
با اعضای خانواده  به خصوص  انسانی سالم و سازنده، 
محسوب  انسانی  فضائل  برجسته ترين  از  نزديکان،  و 
می شود. رسانه های نوين اواًل با پرکردن اوقات خصوصی 
و کم کردن امکان تعامل میان اعضای خانواده و ثانیًا با 
واسطه گری غیرضروری میان افراد، به کاهش کنش ها و 

واکنش های انسانی رو در رو منجر می شوند.
بسنده کردن به تعامالت ناقص مجازی به جای تعامالت 
کامل حضوری، بیگانگی اعضای خانواده با هم، دورشدن 
عاطفی والدين از فرزندان، نبود هم افزايی خويشاوندان در 
حل مشکالت و گرفتاری های يکديگر، و مشکالتی از 
اين دست، همگی از سلطة روزافزون دنیای رسانه ها بر 

دنیای واقعي ناشي مي شوند.

بنیادین  چالش های  از  نمونه ای  شد،  بررسی  که  موردی  هفت 
اخالقیات با فضای رسانه های نوین است. تربیت رسانه ای در ساحت 
اخالقی ناگزیر از مواجهة جدی با این چالش هاست. هر مربی تربیتی، 
برای حیات طیبة متربیان خود در »دنیای رسانه ای شده«، باید برای 
چنین معضالتی راه حل داشته باشد، وگرنه بی تردید مغلوب این 

فضای مهاجم و بی رحم خواهد شد.

6
طراحی در جهت انفعال مخاطب

از جمله آموزه های پاية اخالقی در مکاتب گوناگون، 
نشان دادن واکنش مناسب در شرايط متفاوت است. در 
هنگام خوشحالی چه بايد کرد؟ در هنگام خشم؟ در هنگام 
غم؟ در مواجهه با دوستان؟ در مواجهه با دشمنان؟ در 

مواجهه با معروف؟ در مواجهه با منکر؟
در همة اين موارد، عمل اخالقی به نوعی میوة باور 
اخالقی است. برای رسیدن به مرحلة عمل نیز به تمرين 
و تکرار نیاز است؛ موضوعی که وابستگی به رسانه های 
مخاطب  در  را  آن  خالف  دقیقًا  داستانی،  و  نمايشی 
نهادينه می کند. استفاده از عمدة رسانه ها مستلزم انفعال، 
بینندة يک صحنة  است.  و حتی سکوت  يکجانشینی 
ناگوار، غیراخالقی يا خالف عرف و شئون اجتماعی از 
قاب تلويزيون، معمواًل واکنش عمل خاصی از خودش 
سوژة  میان  که  ضمنی  فاصله گذاری  نمی دهد.  نشان 
رسانه ای و مخاطب رسانه اتفاق می افتد، به نوعی نور 
امید اثرگذاری بر آن سوژه را در دل مخاطب خاموش 
می کند. در فضای مجازی نیز، حتی با فرض هم زمانی، 
باز هم عدم هم مکانی مخاطبان، از انگیزة عمل اخالقی 

مي کاهد.
»شخصی شدن« و »خصوصی شدن« ابزارهای رسانه ای 
هم مکمل اين موقعیت انفعالی است. حتی اگر در حین 
تماشای گروهی تلويزيون يا در يک سالن سینما، واکنش 
دسته جمعی مخاطبان مثل خنده، هوکشیدن، تشويق يا 
دادوقال آن ها محتمل باشد، در حین مشاهدة آن برنامه يا 
فیلم در ابزارهای شخصی مثل موبايل يا لپ تاپ، به ندرت 

فريادی بلند می شود و اعتراضی می شنويد.
لذاست که »عمل اخالقی« در نبود فضای تکرار و 
تمرين و در غیاب همراهی جمعیت و جماعت، روزبه روز 

نادرتر و غريب تر می شود.


