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  اي راهبرد استحكام هويت فردي و ملي سواد رسانه
  

* دبشير حسينييس        E-mail: saiedbashir@gmail.com 
  

  15/2/1392: پذيرشتاريخ                  22/7/1391: تاريخ دريافت
  

  چكيده
، تحليل، ارزيابي و انتقـال      ي و قدرت دسترس   ييتوانااي، به مفهوم      سواد رسانه 

ــام بــيش از چهــار دهــه اســت كــه در تجربــة  ، اي هــاي رســانه اطالعــات و پي
عنـوان يكـي از كارآمـدترين ابزارهـاي           سياستگذاري بسياري از كشورها، بـه     

از (اي  سـواد رسـانه  بـا برخـورداري از    .هدايتي و نظارتي مـورد اتفـاق اسـت     
فهم و تفـسير    (و رسيدن به سطح عميق آن       ) اي تا نقد متن     انتخاب ساده رسانه  

، اين امكان براي مخاطب فعال ـ و نه منفعل ـ ، فـراهم    )هاي بازنمايي متن زمينه
هاي رقيب، هويت ملي را       شود كه در برابر القاي سوگيرانه بازنمايي رسانه         مي

در نظر نگرفته و كنتـرل خـود را در پـنج حـوزة              همسان با تفسيرهاي مذكور     
بينش، دانش، گرايش، روش و كنش، به شكلي خودناآگـاه بـه نظـام بازنمـايي                

  .اي غرب نسپارد رسانه
مرزي در بازنمايي غيرواقعي هويت اسـالمي         هاي برون   حجم هجمة رسانه  

هاي حقوقي فراملـي، فروكـاهش سـاختارهاي اخالقـي در             ـ ايراني، نقص نظام   
اي   ترويج سواد رسانه    ... اي، و    و كيفي توليدات مضر رسانه      ابر افزايش كمي  بر

  .نمايد را به مثابة راهبرد استحكام هويت ملي، انكارناپذير مي
  

گـذاري، بازنمـايي      اي، هويـت ملـي، سياسـت        سـواد رسـانه    :ها  كليدواژه
  .ايران اي، جمهوري اسالمي رسانه

                                                           
 ، نويسنده مسئولايران ه صداوسيماي جمهوري اسالميگاه ارتباطات دانش و معاون آموزشي دانشكد ت علميئهيعضو  *
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  ه و طرح مسألهمقدم
بـا  «: گويد داند و مي   مي» فيلتري داوري كننده و حافظ هويت     «اي را      رسانه  سواد 1»تامن«

و رسيدن به سـطح     ) اي تا نقد متن     از انتخاب ساده رسانه   (اي    برخورداري از سواد رسانه   
 شود كه در برابـر      ،اين امكان براي مخاطب فراهم مي     )هاي متن   فهم و تفسير زمينه   (عميق آن   

از رو اين دسته  از اين. خود را حفظ كند   » هويت«اي،    هاي رسانه  آورِ القاي پيام    هجوم سرسام 
هـاي    جويانـة پيـام     دهند نظام سلطه    اي هستند، اجازه نمي     مخاطبان كه داراي سواد رسانه    

اي   رسانهچنين جهان واقعي را همسان با تفسيرهاي         آنان هم . اي، آنان را كنترل كند      رسانه
اي شامل يك نظام تفسيري       بر اين اساس، سواد رسانه     .)3: 2002بولز،  (»گيرند  در نظر نمي  

هـاي   بـا پيـام  هاي ذهني و اخالقي است كه مواجهة فـرد را       ترجيحي و متأثر از داوري      و
مخاطبـان در    شود دهد و موجب مي     شكل مي ) چه در دسترس و چه جستجوگرانه     (اي  رسانه

  .)75-80 :1391طلوعي، (ندها و انتخاب آنها، مسؤوليت بيشتري احساس كن استفاده از پيام
كه بـه تمثيـل غـار     ـ  ها دربارة رفتار انسان ترين تبيين يكي از قديمياز سوي ديگر، 

بـاور دارنـد،    » واقعيت«عنوان    اين است كه افراد بر مبناي آنچه به        ـ گردد  افالطون باز مي  
 كـه از  سـازند و تـصاويري   اين باورها به شكل كلماتي كه زبان آنها را مي   . كنند  عمل مي 

گيرنـد، فراگيـري،      اي نشأت مي   هاي بازنمايي شدة اجتماعي و يا رسانه        تماشاي موقعيت 
 و  .)675: 1390الونـري و دي فلـور،       (شـوند     يادسپاري و بـه مرحلـة عمـل گذاشـته مـي           

هاي تصويري چون سينما و تلويزيون و ماهواره، ايـن قـدرت را               ويژه رسانه   ها، به   رسانه
دادن بـه رفتارهـا،       ساختنِ انواع خاصي از باورها و شـكل        مرئيدارند كه ضمن آشكار و      

بـه بـاور فوكـو،      . بنـدي كننـد     دسته» كذب«و  » صدق«اشكال خاص دانش را در دوگانة       
طور خودناآگاه در ذهن افراد وجود دارد، لذا رمزهاي مقاومت يـا تقـابلي كـه                 گفتمان به 

جا، در  دارد؛ چرا كه قدرت در همهافراد بتوانند عليه فرهنگ مسلط اقتباس كنند، وجود ن
اي هماننـد نهـاد بيمارسـتان،         نهادهـاي رسـانه   . ها و اذهان افراد توزيع شـده اسـت          قلب

هايي كه مـا آنهـا        كنند؛ گفتمان   قدرت را از طريق گفتمان پخش و توزيع مي        ... مدارس و 
  .)116: 1389 زاده، مهدي( پذيريم عنوان حقيقت مي سازيم و به را دروني مي

عنـوان يكـي از كارآمـدترين ابزارهـاي          دهه است كه بـه     4، بيش از    »اي  سواد رسانه «
ويـژه   گـذاران و بـه      نظارتي و هويتي، مورد توجه مستقيم و غيرمستقيم كشورها، سياست         

اين در حاليست كه روز به روز بر كميت و كيفيـت            . نهادهاي آموزشي قرار گرفته است    
ايراني ما افـزوده شـده و   ي ـ  اي عليه هويت ملي اسالم عيار امپرياليسم رسانه هجمة تمام

                                                           
1. Elizabeth Thoman 
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اي در ايران، اهتمام كافي و        هاي مضاعف هويتي در مورد سواد رسانه       رغم ضرورت   علي
با توجـه بـه نقـص صـريح و روزافـزون            «. وافي، نظراً و عمالً بدان معطوف نشده است       

القـي و غيرقـانوني و در       هاي غيراخ  هاي ناشي از پيام     قوانين ارتباطي از يكسو، و بحران     
اي در ايـران،      نتيجه بحران هويت از سوي ديگر، ضرورت توجه به مقولة سـواد رسـانه             

  .)96-7: 1391طلوعي، ( »ناپذير خواهد بود امري اجتناب
 را، »اي بـين مخاطبـان   هاي رسانه هاي تحليل و تفسير پيام     پيشرفت مهارت «يونسكو،  

ـ ويژه بهـ » تنها راه برخورد فعال هويتي« كـشورهاي كمتـر   (» جنـوب « در كـشورهاي   
انـد كـشورهاي حـوزه        داند؛ كه از اين زمره      مي) اي  برخوردار از قدرت انتقال پيام رسانه     

آمريكاي التين، آفريقاي جنوبي، آسياي شرقي و حتي كـشورهاي اروپـايي و انگليـسي               
 نوين از يكـسو و  هاي بر اين اساس و نيز توسعة روزافزون رسانه   . )5: 2005هـابز،   (زبان  

ها از سوي ديگر،  جامعة جوان ايراني و اقبال خودآگاه و خودناآگاه گسترده به اين رسانه      
ـ اي   هاي مضر رسـانه  اي در ايران، يك راهبرد اساسي مقابله با پيام اهتمام به سواد رسانه

، با هدف ايجاد مـصونيت نـسبي و آگـاهي هوشـمندانه در مقابـل       ـ  مرزي ويژه برون به
  .)98: 1391طلوعي، (اي، بيش از گذشته محسوس است  امپرياليسم فرهنگي و رسانه

عنوان يك راهبـرد ملـي       اي، به   به عبارت ديگر آنچه مميز حياتي آموزش سواد رسانه        
ها بر حيات اجتماعي و سياسي مخاطبان و قدرت نفـوذ آنهـا               هويتي است، سلطة رسانه   

ننـدگان اسـت؛ آنـسان كـه بـا بازنمـايي       ك در سبك زندگي در سطح نظر و عمل مصرف  
، چنـان   »ديگـري «و  » خـود «اي، خودانگارة هـويتيِ مخاطـب از مفهـومِ            سوگيرانة رسانه 

ـ اي ـ با فرض انفعال و عدم آشنايي وي با سواد رسانه شود كه دستخوش چالش مي  به  
ردي كه  چرا كه همة اطالعات و اخبار، جز در موا        . كند اش تغيير مي   تدريج، ابعاد هويتي  

ايـن امـر زمـاني      . ند هـست  »شده اي  رسانه«،  يمكن  تجربه مي طور مستقيم    ما اطالعات را به   
 طـب اخها بدون فعال كردن خودآگاه، بر م        رسانهشود كه بدانيم عمدة      تر مي   هشداردهنده

در اينجاسـت   . هاي ارزشي و رفتاري پرقدرتي خلق كنند        قادرند مدل گذاشته و حتي    اثر  
هـاي    تواند در ارتباط بـا رسـانه        عنوان يك تفكر بنيادي و اصيل، مي        به اي  كه سواد رسانه  

توانـد    ميمختلف، يك رابطة انفعالي و يكسويه را به يك رابطه فعال تبديل كند و حتي                
است كه آگاهي ادراكي، حسي،  در چنين مقامي. دنتر كن بخش اي ما را لذت    مصرف رسانه 

تر از تصوير خود و ديگري در ذهـن           تر و عميق   ترسيمي دقيق   شناختي و اخالقي،      زيبايي
  .بخشد آفريند و هويت فردي، فرهنگي و ملي او را ارتقا مي مخاطب مي

سـوگيرانه در   » بازنمـايي «هـا در      مقالة حاضر بـر آنـست تـا بـا تبيـين نقـش رسـانه               
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اي را بـه مثابـة        ، مفهوم سواد رسـانه    »ديگري«زدايي از    و هويت » خود«زايي براي    هويت
گذارانة آنرا احـصا كنـد و     راهبرد استحكام هويت ايراني ذكر كرده و اصول سياست        يك  

گذاري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسـعه، از بـاب               با مالحظة تفاوت سياست   
بـه تعبيـر ديگـر،      . اي، اشاره كند    اثبات امكان، به دو مدل هويتي با محوريت سواد رسانه         

عنـوان   اي، با غايتِ مناسبات آن با هويت، بـه  اد رسانهمعرفي و گزينش ادبياتِ حوزة سو  
راهبرد استحكام هويت فردي و ملي، نوآوري مقاله حاضر، و وجه مميز آن، نـسبت بـه                 

  .مشابهات و مشبهاتِ خود است
  

  سؤال پژوهش
 پژوهش حاضر اينست كه در عصر حاكميت و بازنمايي          ةبا توجه به آنچه گذشت، مسأل     

و البته ضمن پرهيز از افـراط و اغـراق    (هاي رقيب و مهاجم       سانهمند ر   دار و جهت    هدف
اي چگونـه سـبب تحكـيم         ، سواد رسـانه   )پنداري مخاطب   در اثربخشي يكسويه و منفعل    

اي و  تـوجهي بـه سـواد رسـانه     شود؟ به تعبير سلبي، با فرض بي        هويت فردي و ملي مي    
، چگونـه دسـتخوش     و ملي، خودانگـاره و هويـت ملـي          ترويج آن در سطح عمومي      عدم

  هاي مهاجم خواهد شد؟  رسانهةهاي سوگيران  بازنماييناپذيرِ ي و جبرانهاي جد چالش
  

  روش پژوهش
اي در مقالة حاضـر    سواد رسانه گونه كه در مقدمه گذشت، گزينش ادبياتِ مفهوميِ    همان

، رو معطوف به هدف تبيين وجهة راهبردي آن در استحكام هويت ايراني است؛ از همين             
ابداعي پرداخته و سپس به حـد       ـ   يومسازي قياسي ب   فرضيهنخست و در حد ايجاز، به       

المللي   گذارانة بين   اي در معناي هويتي و تجارب سياست        ضرورت به ادبيات سواد رسانه    
  .اشاره خواهد شد

سـه حـوزة سـواد        سازي قياسي، با تلفيق ادبيات نظري و اغلب بوميِ           در مقام فرضيه  
شود كه با توجه به كيفيـت و         اي، اين فرضيه طرح مي      يت و بازنمايي رسانه   اي، هو   رسانه

زا بـه خودانگـارة      هاي رقيب در بازنمايي آسيب      كميتِ روزافزونِ هجمة سوگيرانة رسانه    
اي   مخاطب ايراني، در تشخيص و مرزگذاري صحيح ميان خود و ديگري، سـواد رسـانه              

 فردي و ملي است و با فـرض عـدم،         يك سياست راهبردي جهت حفظ و استحكام هويت         
بنابراين ابتدا بـه    . ناپذير است  اي، اجتناب   جانبة رسانه   التقاط هويت ايراني، در هجمة همه     

غرب در برابر هويت ايرانـي،      » هاي  رسانه«و سپس بازنمايي    » اي  رسانه«تشريح بازنمايي   
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 عنـوان  اي را به سواد رسانهپرداخته و پس از آن    ) ايدئولوژي(» بايدِ انكارناپذير «عنوان يك    به
  .كنيم ، تبيين مي»ناپذير اغماض«و در حكم راهكاري » ناپذير اجتناب«ايِ  راهبرد مقابله

اي   گذاري در حوزة سواد رسانه      پس از تشريح مفاهيم، با ذكر اصول، تفاوت سياست        
وارة ترويجـي، بـه       در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و نهايتـاً ذكـر دو طـرح               

  .بندي خواهيم پرداخت جمع
  

  چارچوب نظري و ادبيات مفهومي
هاي غربي   رسانهةدر اين قسمت با تبيين مفهوم بازنمايي، به طرح مشكلِ هويتِ برساخت       

عنوان راه حل مشكل مذكور،      پرداخته و انكارناپذيري آنرا اثبات خواهيم كرد و سپس به         
ـ را تبيـين و نم     اي را تـشريح، اصـول آن        سواد رسانه  ن را  جهـا  تجـارب موجـود در       ةون

  .برخواهيم شمرد
  

  زدايي ها و هويت اي و بازنمايي رسانه بازنمايي رسانه) الف
  بازنمـاييِ  اي، تـشريح مـصداقيِ      بازنمـايي رسـانه      در اين مقـام پـس از تبيـين مفهـوميِ          

 .هاي غربي صورت خواهد گرفت رسانه
  و هويت ايرانياي غربي  رسانهبازنمايي  -1

 درصد از زمان روزانـة افـراد، نـوعي          70طور ميانگين، نزديك به      ها، به   وهشبراساس پژ 
عمـدة تـصوير و تـصورهاي ذهنـيِ          و   .)2008پـاتر،   (شود    اي را شامل مي     استفادة رسانه 

هـاي    ويـژه رسـانه     هـا، بـه     هاسـت؛ رسـانه     مردمانِ دنياي مدرن، محصول بازنمايي رسانه     
 اين قدرت را دارنـد كـه ضـمن آشـكار و             تصويري چون سينما و تلويزيون و ماهواره،      

دادن به رفتارها، اشكال خـاص دانـش را در            ساختنِ انواع خاصي از باورها و شكل       مرئي
طـور خودناآگـاه در      به باور فوكو، گفتمان بـه     . بندي كنند   دسته» كذب«و  » صدق«دوگانة  

ليـه فرهنـگ    ذهن افراد وجود دارد، لذا رمزهاي مقاومت يا تقـابلي كـه افـراد بتواننـد ع                
هـا و اذهـان افـراد         جا، در قلب    مسلط اقتباس كنند، وجود ندارد؛ چرا كه قدرت در همه         

قـدرت را از    ... اي همانند نهـاد بيمارسـتان، مـدارس و          نهادهاي رسانه . توزيع شده است  
سـازيم و     هايي كه ما آنهـا را درونـي مـي           كنند؛ گفتمان    پخش و توزيع مي    ،طريق گفتمان 

اعـم  ( از سوي ديگر، در مقام رفتـار         .)116: 1389 زاده، مهدي( پذيريم  ميعنوان حقيقت    به
تواننـد    ، مردم به تصوير و خودانگارة ذهني متناسب رجوع كرده و مي           )از روش و كنش   

هاي مشابه در زندگي شخصي خود، از ميان مجموعه           در صورت قرارگرفتن در موقعيت    
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دهنـد، انتخـاب      ا كه مناسب تـشخيص مـي      ها، اَشكالي از رفتار ر      عظيمِ تعاريفِ موقعيت  
  .)675-6: 1390الونري و دي فلور، (نمايند 

دانـد و فراينـد      هاي كليدي توليد معنا مـي      ، بازنمايي را از شيوه    )2002(هال    استوارت
      توليـد معنـا از طريـق       » بازنمـايي «. نامـد  هاي داللت مي   هتوليد معنا از طريق زبان را روي

ويژه  هها، ب  از طريق نشانه  » معنا«به اين معني كه     . تماني است و گف    هاي مفهومي  چارچوب
هاي اجتمـاعي و اشـياء مـادي اسـت و            هزبان سازنده معنا براي روي    . شود زبان توليد مي  

بـه  . بندي معاني و معرفت نيست     گيري براي صورت   اي خنثي و بدون جهت      واسطه فقط
ل تغيير و دگرگوني است و لـذا آنچـه          ثبات، لغزنده، و همواره در حا      ترتيب، معنا بي    اين

  .نيست» بازنمايي«شود، خارج از فرايند  ناميده مي» واقعيت«
ـ     »واقعيت«اي از     رسانه» بازسازي«ها، در     از سوي ديگر رسانه    دي ، نقشي فعال و تعم

هـا،   در رهيافت تعمديِ مـوردِ اسـتفاده در رسـانه         . دارند) اعم از خودآگاه يا خودناآگاه    (
دارد تا معناي منحصر به فردِ خود را از طريـقِ            حق را براي خود محفوظ مي     مؤلف، اين   

به بيان ديگـر،    . )26: 1384زاده،   مهدي(زبانِ تبييني خود، بر واقعيت اجتماعي تحميل كند         
اي، خوانشي برخواسته و برخاسـته و برسـاخته از واقعيـت اسـت كـه                  رسانه» بازنمايي«

. كند و نه معادل واقعيت خـارجي       رسانه تنظيم مي   تصوير را معادل تصور ذهني صاحبان     
و » زايــي هويــت«ايـست كــه نقــشي توأمــان در   روســت كــه رســانه، تيــغ دولبــه از ايـن 

و تقابلي بـا هويـت مخاطـب          داشته و در صورتي كه از موضعي تهاجمي       » زدايي هويت«
قنـاع  هـاي متعـدد القـا و ا         بـا تكنيـك   (هـاي ذهنـي وي        مواجه شود، با تغيير در انگـاره      

، در گسست، تضعيف و يا تقليل هويتي وي، نقشي غيرقابل انكار ايفا خواهـد        )اي  رسانه
اي و هجوم امپرياليستي تبليغـات و القائـات غربـي بـر               اين مسأله در رقابت رسانه    . كرد

ايـن مـسأله    . شـود  تـر مـي     تر و پرهجمه    ايراني ما، روز به روز، پرحجم     ـ   يهويت اسالم 
يابـد؛   رسد كه از سطح نظر فراتر رفته و ثمرات عملي مي موس ميجايي به اوج نتايج مل 

كه به تمثيل غار افالطون  ـ   رفتار انسانةها دربار ترين تبيين آنجا كه طبق يكي از قديمي
اين باورهـا  . كنند عنوان واقعيت باور دارند، عمل مي  افراد بر مبناي آنچه بهـ گردد  باز مي 

هـاي    سـازند و تـصاويري كـه از تماشـاي موقعيـت             ا مي به شكل كلماتي كه زبان آنها ر      
 عمـل گذاشـته    ةگيرند، فراگيري، يادسپاري و به مرحل       بازنمايي شده اجتماعي نشأت مي    

  .)675: 1390الونري و دي فلور، (شوند  مي
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  هاي غربي و القاي دوگانة هويتيِ غالب غربي و مغلوب اسالمي ـ ايراني بازنمايي رسانه -2
هـاي    زدايـي، در بازنمـايي امپرياليـستي رسـانه         زايي و هويـت    سازي هويت  ه دوگان ةمسأل

 سـازي بـه    يابد؛ بدين معنا كه دوگان      غربي، وجهي هويتي، ايدئولوژيك و استراتژيك مي      
سازي بدل گشته و حتي وجه سلبي، بر وجه ايجابي غالب و فائق آمـده و بـراي                   دوگانه

» بازنمـايي «(را به نحوي منحـرف سـاخت        » ديگري«، الجرم بايستي    »ما«تعريف هويتي   
هويـت  «، و )مـا (آل و مطلـوب   به عنوان تيپ ايده» هويت غربي«در اينجاست كه   ). كرد

 را كـه    ييزهـا ين گفتمـان در واقـع آن چ       يا. شود  عنوان دشمن، بازسازي مي    به» غيرغربي
) غـرب (كپارچـه و همگـن      يصـورت    را به ) ي متفاوت غرب  يها فرهنگ(زند  يار متما يبس
ك يـ  ةواسـط ه   متفاوت ب  يها ن فرهنگ يكند كه ا   يد م يكأن نكته ت  يدهد و بر ا    يش م ينما
ب، يـ ترت  نيبه هم . ه متفاوت هستند  ي آنها با بق   يت كه همگ  ين واقع يا: شوند يز متحد م  يچ
 بـا غـرب     ين جهـت كـه همگـ      يان خودشان تفاوت دارند، از ا     يه هم اگرچه كه در م     يبق

ن يـ هـال بـر ا     اسـتوارت . )41: 1386هـال،   (شوند   ي م ش داده يكسان نما يمتفاوت هستند،   
 يه عبارتـست از آرمـان     يـ  غرب و بق   يي در نظام بازنما   ي گفتمان يده است كه استراتژ   يعق

ت ي در به رسـم    ياق و انحطاط، همخوان   يهاي مربوط به اشت     يپرداز الي خ يكردن، فرافكن 
 يهنجارهـا هـا و     ل كـردن مقولـه    يـ ش بـه تحم   يشناختن و محترم شمردن تفاوت، گـرا      

 يو.  غـرب  يي درك و بازنمـا    يهـا   وهيدن تفاوت از رهگذر شـ     يش به د  ي، و گرا  يياروپا
  .)21: 1387زاده،  يمهد(كند  ي ميها معرف ين استراتژي را اساس ا»يساز شهيكل«ند يفرا

را تفـوق    سـازي هـويتي غربـي در بازنمـايي، علـت آن            هال در تحليل تفوق جريان    
هايـشان    معتقـد اسـت غربيـان بـه مـدد ابـزار رسـانه              مصنوعات فرهنگ غرب دانسته و    

گونه كـه   همان. )105: 1386هال، (توانند نفوذ كنند و با مسائل دست و پنجه نرم كنند             يم
ــعيد  ــرق)2003-1935(ادوارد س ــر ش ــان  در منظ ــوهر  ةشناس ــه ج ــده دارد ك ــود عقي  خ

ي در  و.  شـرق اسـت    ي غـرب و فرودسـت     يان فرادست ي م يز محو شدن  ي، تما يشناس شرق
 يتـ ي در مـورد واقع    ياسـ ينش س ي، آفـر  يشناس د كه شرق  يگو ي نيز م  يشناس ف شرق يتعر
شـرق، مـشرق   (گانـه   يو ب ) »ما«اروپا، غرب،   (ان آشنا   يغ تفاوت م  ست كه ساختارش مبلّ   ا

 را خلـق و سـپس در        »يدو جهـان  « ك معنا، مفهـومي   ينش، به   ين ب يا. است) »آنها«ن،  يزم
. )84: 1386هـال،  (ها بازنمايي كننـد     بازتوليد و در رسانه    را خدمت غربيان قرار داد تا آن     

كه در تعريف سعيد نيز، به صورتي ضمني، شرق، طفيلـي غـرب و در آئينـه                  عجيب اين 
  .تقابلي غرب، متجلي است

، ايـدئولوژي را در خـدمت       )1378(شود كه ماننـد تامپـسون         تر مي   مسأله وقتي عميق  
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و   هاي مفهومي  ي را توليد معنا از طريق چارچوب      روابط قدرت و سلطه دانسته و بازنماي      
 آن را استقرار    ةو كار ويژ  » نظام بازنمايي «زباني تعريف كنيم؛ لذا تامپسون، ايدئولوژي را        

پـرداختن بـه بحـث      . )38-9: 1387زاده،    مهدي(داند   و استمرار روابط قدرت و سلطه مي      
 ةاست كـه درك مـا را دربـار        بازنمايي و ايدئولوژي، از اين جهت داراي اهميت هويتي          

نامد،  مي» طبيعي شده «ها در ارائه تصوير آن چيزهايي كه فركالف          نقش و كاركرد رسانه   
اسـت كـه از طريـق آن،          از نظر آلتوسـر، ايـدئولوژي چـارچوبي مفهـومي         . دهد ارتقا مي 
كننـد   شان در شرايط مـادي را درك مـي          و تجربه و زندگي    پردازند  به تفسير مي  ها   انسان

هـاي   چـارچوب دهـيِ   زماناي در سا در اينجا، زبان نقش برجسته. )36: 1387زاده،   هديم(
هـاي   از جملـه خـصوصيت  . كند گيري ذهنيت و شخصيت بازي مي  ايدئولوژيك و شكل  

ايدئولوژي كه مورد توجه آلتوسر بوده است، بحث ضمني و غيرآشكار بودن ايدئولوژي             
توان گفـت،    رو است كه مي    از اين . كنند ازي مي س گيرند و دروني   است كه افراد آن را مي     

عالوه بر اين قابـل ذكـر       . هاي بازنمايي ماهيتاً بر ساختارهاي ناخودآگاه مبتني است        نظام
است كه مراد ما از ايدئولوژي، معنايي است كه به خدمت روابط قدرت درآمـده اسـت                 

  .)36: 1387زاده،  مهدي(
هـاي    ايي هويـت ايرانـي در منظـر رسـانه         در اين سطح تحليل است كه مسأله بازنمـ        

غربي، ماهيتي ايدئولوژيك يافته و از يك تقابل سـاده و مرزگذارانـه، بـه يـك تخاصـم                   
» نبايـد «توانند و  هاي غربي نمي  در اين معنا، ديگر رسانه    . گردد مبدل مي   وجودي و عدمي  

د و  نـ هاي مسامحه و اغماض بـه خـرج د          تعمدي هويت ايراني، لحظه    1»كاري دست«در  
  . تلقي كنند2»دشمن«كه به مثابه » غير «ةمجبورند ديگري را نه به مثاب

  
  ناپذير استحكام هويتي ناپذير و اغماض اي و راهبرد اجتناب سواد رسانه) ب

اي و سـوگيري      پس از تبيين صورت مـسأله چـالش هـويتي ناشـي از بازنمـايي رسـانه                
ايراني، حال به طرح سـواد      ـ   يسالمهاي غربي در مخاصمه با هويت ا        انكارناپذير رسانه 

 پاسخي مستحكم و فعال در استحكام هـويتي، از منظـري راهبـردي و               ةاي به مثاب    رسانه
  .پردازيم ايجابي مي

  اي  سواد رسانهمفهوم و جايگاه -1
اي نـوين،     گيـري از امكانـات رسـانه       هاي گوناگون با بهـره      در دنيايي كه افراد و سازمان     

كننـد،    كاري مي  لكرد دوران گذشته خود را در اذهان مردم دست        تفسيرهاي ممكن از عم   
                                                           
1. Manipulate       2. Other such as enemy 
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يزديـان،  (دهنـد     گونه به هژموني خـود ادامـه مـي         سازند و اين    با منافع خود هم راستا مي     
هـاي    ، تحليـل، ارزيـابي و انتقـال اطالعـات و پيـام            ي و قـدرت دسترسـ     ييتوانا،  )1391
 سـواد   ،و غيرچاپي عرضه نمود   هاي مختلف چاپي      توان در چارچوب    كه مي را  اي    رسانه
  .)9: 1379كانسيداين، (گويند  اي مي رسانه

لوهـان    مارشـال مـك   . گـردد    باز مـي   1965اي، به سال       پيدايش سواد رسانه   ةتاريخچ
، ايـن   »گسترش ابعاد وجودي انـسان    : درك رسانه «اولين بار در كتاب خود تحت عنوان        

ها بـه     ي تحقيق يابد، الزم است انسان     زماني كه دهكدة جهان   «: واژه را بكار برد و نوشت     
بـا  . )33: 1388بـصيريان و بـصيريان،      ( »اي دسـت يابنـد      سواد جديدي بنام سـواد رسـانه      

، جهان به مرحلة جديدي گـام نهـاد،         1980پيدايش و انبساط انقالب تكنولوژي در دهة        
ي اصـلي   ها، ضمن گام برداشتن در مسير تكامل و تنوع، به يكي از اجزا              كه در آن رسانه   

هاي متكثر موجود،     بنابراين براي اينكه بتوان در برابر رسانه      . اند  جوامع بشري تبديل شده   
هـا، خـود    برداري آگاهانه و فعاالنه از اين رسانه     مخاطبيني داشت كه بتوانند در كنار بهره      

جـاد  يي مخرب آنها حفظ نمايند، بايـد سـواد جديـدي ا             ها و پيامدها    را در مقابل چالش   
هـاي   المللـي آمـوزش      بـين  ةتـرين متفكـران حـوز        از برجـسته   1»آراي لن مسترمن  «. كرد

 اقـدام   2»آموزش رسانه « به انتشار كتابي بنام      1985رود؛ كه در سال       شمار مي ه  اي ب   رسانه
  را روانـة بـازار كـرد       »1990اي در اروپاي دهـه        آموزش رسانه «نمود و پس از آن كتاب       

  .)31: 1388شكرخواه، (
 ملحوظ در سواد سنتي، كه همان       يياي عالوه بر توانا     سواد رسانه ست كه   رو از همين 

ها و قـدرت توليـد و انتقـال           ي تحليل و ارزشيابي پيام    يتوان خواندن و نوشتن بود، توانا     
 .آورد هاي مختلف و با ابزار گوناگون را در انسان پديد مـي  اطالعات به ديگران در قالب  

هـا و      كـار رسـانه    ة با توانمند كردن انسان بر درك نحو       ،ادگونه از سو     اين )1989سيناترا،  (
هـاي    هـا و تـأثيرات و تكنيـك         سازي آنها، ماهيت و اهداف توليد پيام رسـانه          نحوة معني 

 هـا   كنندگي صرف خارج كرده و در برابر اثرات رسـانه           هاي گوناگون، او را از مصرف       رسانه
در ه فرد بايد در جامعه ايفـا كنـد،          اريكسون هويت را به مفهوم نقشي ك      . سازد  مقاوم مي 

 نسل جوان براساس نقشي     »هويت«بخش قابل توجهي از     به عبارت ديگر،    . گيرد  نظر مي 
 اي  عنوان مثال؛ مخاطبي كه داراي سـواد رسـانه         به .گيرد  كنند، شكل مي    كه در جامعه ايفا مي    

چنين . كند  تفاده مي ها خبر داشته و از آنها آگاهانه اس         هاي رسانه   است، از اهداف و ميثاق    
                                                           
1. L Masterman      2. Teaching the media 
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  در تلويزيونيهاي ويژه براي القاي فضا و معن       مخاطبي از نقش صدا، موسيقي و ساير جلوه       
داند چرا و چگونـه يـك پيـام واحـد در تلويزيـون، سـينما،                  و سينما با خبر است و مي      

توانـد    اي مـي    هـاي رايانـه     ها، مجالت، راديو، تابلوهاي بزرگ تبليغاتي و يا بازي          روزنامه
اي، شـناخت     توان گفت كه سواد رسانه       در واقع مي   .جا گذارد ه  اثرات متفاوتي از خود ب    

 سـواد   .)6: 2005پـاتر،   (دهـد     گذرد، بـه مـا مـي        اي مي   عميقي از آنچه در فضاهاي رسانه     
كه چه موادي مناسـب     كند    تعيين مي اي مثل يك رژيم غذايي است كه هوشمندانه           رسانه

يزي را بايد مصرف كرد و چه چيزي را نبايـد مـصرف       هستند و چه موادي مضر؛ چه چ      
  .)8: 1388شكرخواه، (كرد و يا اين كه ميزان مصرف هر موادي بر چه مبنايي استوار باشد

  
  اي هدف و كاركرد سواد رسانه -2

ارتباطـات  «اكبر فرهنگي در مقاله مشتركي با خانم بهـاره نـصيري، بـا عنـوان                  دكتر علي 
اي را  ، هـدف سـواد رسـانه   )1387( »اي ا از طريق سـواد رسـانه  ه اجتماعي سالم با رسانه  

در  در نقطـه مقابـل،       .كنـد   هوشيار كردن، اختياربخشي و آزادسـازي مخاطـب ذكـر مـي           
ل ير شدن امـواج وسـا     يل فراگ يدل   توسط اقشار مختلف، به    يا  صورت عدم درك سواد رسانه    

 نـابود   يل ارتبـاط جمعـ    يوسـا  از   ي اطالعات ناش  يِر بار فراوان  يها ز   ، انسان يجمع  ارتباط
  .)1387و رضايي،  هاشمي( و ديگر اثري از هويت فردي يا ملي نخواهد بودخواهند شد

اي،   سـواد رسـانه   «: كنـد   اي را چنـين ذكـر مـي          نيز، كاركرد سواد رسانه    1ليوينگستون
اي كليدي در توسعه كامل آزادي بيان و         قسمت ضروري روابط شهروندي فعال و مسأله      

اي، قسمتي بنيادين از دموكراسـي        بنابراين، سواد رسانه  .  به اطالعات است   حق دسترسي 
 در  »سـواد «، ماننـد    »اي  سواد رسـانه  «امروزه  . وگوي بين فرهنگي است    مشاركتي و گفت  

عنوان مركز و كـانوني بـراي فعاليـت و روابـط شـهروندي كامـل،                 آغاز قرن نوزدهم، به   
  .)4: 2004ليوينگستون، ( »شود تعريف مي

كنـد كـه سـواد         مـي   بيـان  3»مفهـوم سـواد   دادنِ  بـسط   «اي با عنوان      در مقاله  2هابز  هرن
اي، سـاختگي   هـاي رسـانه   همـه پيـام  :  اين پنج مفهوم كليدي قـرار دارد   ةاي بر پاي    رسانه

هـاي اجتمـاعي هـستند؛ افـراد از راه تعامـل بـا                هايي از واقعيت    ها، بازنمايي  هستند؛ پيام 
ها اهداف اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي و          پردازند؛ پيام   ها مي   پيام ها، به تبادل نظر با     پيام

اي منحـصر    هاي ارتباطات، مشخصه   كنند؛ و هر يك از شكل       زيبايي شناختي را دنبال مي    
  .)17: 1996هابز، (به فرد دارد 

                                                           
1. Sonia Livingstone    2. Renee Hobbs 3. Expanding the Concept of Literacy 
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اي   ، پنج نوع تجزيـه و تحليـل در سـواد رسـانه            3 و فينان  2، فري 1از منظر سيلوربالت  
، 5»تجزيـه و تحليـل حـسب حـال گونـه        «،  4»يه و تحليل ايـدئولوژيك    تجز«: وجود دارد 

تجزيه و  «، و   7»شناختي تجزيه و تحليل اسطوره   «،  6»تجزيه و تحليل ارتباطات غيركالمي    «
  .)1391يزديان به نقل از پاتر، ( 8» توليدشيوهتحليل 

اي، بـاال رفـتن سـطح         هـاي رسـانه     ترين پيامدهاي تحليل و درك صحيح پيام       از مهم 
ها و تقويـت      تر با رسانه    تواند منجر به ايجاد ارتباطات اجتماعي سالم        آگاهي است كه مي   

ــه   ســاختارهاي دموكراتيــك جامعــه گــردد و شــهروندان مــي  ــد از ايــن طريــق ب توانن
تر در رسانه كمك نمايند، چرا كـه يـك شـهروند فعـال و                 هاي سالم   سازي گزينه   مشروع

العمـل خـود را در        ماعي مثبت فعاليت كند و عكـس      تواند در ايجاد تغيير اجت      باسواد مي 
 از .)1388، صـالحي اميـري و رجبـي   ( صرف نباشد ةها اعالم نمايد و تنها بينند برابر رسانه 

اي بيـشتري هـستند، در برابـر اطالعـات            لحاظ نظري، افـرادي كـه داراي سـواد رسـانه          
روسـت كـه      از ايـن   .)46 :1385بـصيريان جهرمـي،     (پذيري كمتري دارند     اي، آسيب   رسانه

 ةدانـشي دربـار   تـوان     را مـي  اي    سواد رسانه «: گويد اي مي   ، در باب سواد رسانه    9مزاريس
 ةآل، اين دانش بايد همـ      در حالت ايده  . دكرهاي جمعي در جامعه تعريف        كاركرد رسانه 

اي اعم از بنيادهاي اقتـصادي، سـاختارهاي سـازماني،            هاي فعاليت رسانه    ها و زمينه    جنبه
ويژه زبان آنها، به عبارتي قواعد بازنمـايي         هاي رواني، پيامدهاي اجتماعي و به       ارياثرگذ

هـاي   هـا و ديگـر شـكل       هـاي تلويزيـوني، فـيلم       هاي بالغي تبليغات، برنامه     و استراتژي 
  .)70: 1998مزاريس، ( »اي را دربرگيرد محتواي رسانه

  :از  عبارت است)1391ديان،يز(صورت خالصه اي به رو،كاركرد و ثمرة سواد رسانه از اين
تقويت هويت فـردي و ملـي شـهروندان جامعـه و پيـشگيري از گسـست هـويتي،                    -1

  معرفتي و نسلي؛
تربيت نسلي منسجم براساس ابعاد تفكر انتقادي و تفكر خالق، با قابليت شناخت و               -2

  انتخاب صحيح؛
ويژه  اي؛ به   اعات رسانه ها، به جاي انفعال در القائات و اقن         سازي مخاطبان رسانه   فعال -3

  هاي تعاملي؛ در رسانه
  اي؛ ها و اختالف ميان تكثرگرايي و مالكيت رسانه فهم اقتصاد رسانه -4

                                                           
1. Silverblatt      5. Autobiographical Analysis    9. P Messaris 
2. Ferry       6. Nonverbal Communication Analysis 
3. Finan       7. Mythic Analysis 
4. Ideological Analysis    8. Analysis of production techniques 
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هـا بـراي سـرگرمي، دسترسـي بـه فرهنـگ،              هاي رسانه   برداري بهينه از ظرفيت     بهره -5
  ؛...و وگوهاي ميان فرهنگي، يادگيري، گفت

هـاي مـستقيم و       دهـا، راهبردهـا و تكنيـك      نـسبت بـه كاركر      ارتقاي دانـش عمـومي     -6
  ها و ارباب و اصحاب آنها؛ غيرمستقيم رسانه

هاي مؤثر، و فراتـر از آنهـا تـوان            ها، واكنش   اعتالي دانش و مهارت بازخواني رسانه      -7
  اي؛ ها و محصوالت رسانه توليد و توزيع و استفاده مناسب و فعال و راهبردي رسانه

  سياسي اصلي در سطح جامعه و جهان؛هاي  اثرگذاري بر جريان -8
  اي؛ هاي رسانه هاي خود از پيام توانمندسازي افراد جامعه در كنترل بيشتر بر برداشت -9

  هاي متعدد ارتباطات تصويرمحور؛ آموزش چگونگي خوانش اليه -10
هاي   ها به افراد جامعه به منظور آمادگي براي برخورد با رسانه            آموزش انواع مهارت   -11

  لف؛مخت
ها، مانند حـق مؤلـف، صـحت و     ها و درباره رسانه  گاهي از مفاهيم كاربردي رسانه     -12

 ةهـاي مختلـف، اسـتفاد       اي، برقـراري رابطـه و تحليـل تبليغـات رسـانه             دقت رسانه 
  ؛...و هوشمندانه از موتورهاي جستجو،

  
ح نيافته و دو طر يافته و توسعه اصول، تفاوت سياستگذاري در كشورهاي توسعه) ج

  حكام هويت ايرانياي جهت است واره راهبردي ارائه شده با محوريت سواد رسانه
گذاري با محوريـت      به سوي سياست    گاميبرداشتنِ  در اين بخش، جهت تكميل بحث و        

هـاي   اي، بـه تفـاوت      اي، پـس از احـصاي اصـول و الزامـات سـواد رسـانه                سواد رسانه 
ل توسعه اشاره كرده و با ذكر دو طرح يافته و در حا    گذاري در كشورهاي توسعه     سياست

  .بريم واره، بحث را به پايان مي
  ها رسانه كاركردي با بازنمايي بلگذاري هويتي و درتقا اي ازمنظر سياست اصول سواد رسانه -1

ـ    رغـم اسـتواري     بـه  اي  سواد رسانه   اصـولي كـه مـورد التفـات راهبردسـازان و            ة بـر پاي
 آشكار و پنهان، و مستقيم و غيرمستقيم،        هاي هويتيِ قرار گرفته و كاركرد   گذاران    سياست
از همين  . ين اصول و الزامات است    ا، نيازمند احصاء و تصريح      )95: 1385قاسمي،  (دارند  

و با الهام و تلفيق     » بازنمايي«رو در اين بخش با عنايت به مباني نظري مذكور در نظريه             
 عـضو انجمـن سـواد       ،»باري دونكان « و   )10: 1379كانسيداين،  ( »ديويد كانسيداين «آراي  
كنـيم كـه انـشااهللا بتوانـد در ارائـه             به احصا وارائه اصولي مبـادرت مـي       اي كانادا،     رسانه
  :به پيش تلقي شود گذارانه، گامي هاي عملياتي سياست مدل
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ـ    مـردم   تقريباً همه اطالعات، جز مواردي كـه        ) الف طـور مـستقيم تجربـه       هآنهـا را ب
» خود« به معناي ديگر، اگر ادراك ما از         ند؛هست) بازنمايي شده (» دهاي ش   رسانه«كنند،    مي
هـا نـه تنهـا در         دهد، رسانه   ما را شكل مي   » هويت«و نسبت ميان آنها، مبناي      » ديگري«و  

 هـا   كه اغلب ارتباط مستقيم و بدون واسطه رسانه       ـ  » ديگري«گيري تصوير ذهني ما از        شكل
اشته، بلكه حتي در تكميل و تكامل تصوير مـا از            نقش اصلي و مستقيم د     ـ با آن نداريم  

آفرينند؛ بين نحوه بازنمايي جهان توسط رسانه و نحوه ادراك ما از آن    ما نيز نقش  » خود«
زماني كـه مـا هـيچ تجربـة         . ها، رابطه متقابلي وجود دارد      كنندگان رسانه  عنوان مصرف  به

ها  هاي مختلفي كه در رسانه يا مكانها  ها، موضوع اي با افراد، سازمان واسطه مستقيم و بي  
اي كـه     كنند و ما از دريچـه      ها نقش واسطه را ايفا مي       شود نداشته باشيم، رسانه     نشان داده مي  

  .)108 :1391طلوعي به نقل از نصيري،(نگريم اند، به جهان مي ها براي ما تدارك ديده رسانه
ننـد و بـر هويـت       لـق ك   پرقـدرتي خ   هاي ارزشي و رفتاريِ     ها قادرند مدل    رسانه) ب

هـاي ايـدئولوژيك و        پيـام  ةهـا دربردارنـد     رسانه ند؛فردي، فرهنگي و ملي بسيار اثرگذار     
صورت مـداوم،    هارزشها و باورهاي اساسي معيني را ب      ،  اي  هاي رسانه    هستند؛ پيام  يارزش

يكي هاي ايـدئولوژ    ها، تصريحاً يا تلويحاً پيام      روند كلي رسانه  . كنند  ساخته و يا منتقل مي    
 حال  .كند   چون و چرا را منتقل مي       پرستي بي   گرايي، نقش زنان و وطن      مثل روح مصرف  

هايي پيرامـون خـود،       فرايند پاسخگويي آگاهانه يك ملت به پرسش      را   »هويت ملي «اگر  
گذشته، كيفيت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و دائمي، حوزه تمـدني، جايگـاه سياسـي،               

 را »هويت ملـي «بدانيم و يا ملهم از هويت تاريخي فرد   هاي    اقتصادي، فرهنگي و ارزش   
 كـه سـبب تفـاوت       يمدانبها و آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني           اي از نشانه    مجموعه

ها را در توليد و بازتوليد هويـت          ، نقش پررنگ و پرقدرت رسانه     جوامع از يكديگر شود   
  .توان ناديده گرفت ملي نمي

 بـار سياسـي و اجتمـاعي        شته و  و سياسي ما سلطه دا     ها بر حيات فرهنگي     رسانه) ج
ها بر مسائل سياسي و تغييرات اجتماعي تأثير زيادي دارند و در پس نقاب                دارند؛ رسانه 

  .نمايند هاي صاحب سلطه را تأمين مي گرايي، منافع سياسي اجتماعي دولت آزادي
 اثـر   خاطـب مگاه  خودناآبدون فعال كردن خودآگاه، بر      اينست كه   ها    رسانهتالش  ) د

روست كه در پنج بعد بينش، دانش، گرايش، روش و كنش، مطالعـات               از همين  .گذارندب
هاي متعدد بيـانگر آنـست كـه         پژوهش. اي صورت گرفته است     عميق اقناع و القاء رسانه    

 »قابـل اعتمـاد  «آنان در برابر تلويزيون نقشي پذيرا دارند و تلويزيـون را هماننـد فـردي                
  .)135: 1381ساروخاني، (تواند داستاني نقل و سرگرمشان كند  هر لحظه ميپندارند كه مي
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هـا   اي هستند؛ رسـانه  ها ساختگي و سازه  رسانهها بازنمايي است و       كاركرد رسانه ) هـ
رسـد، امـا از يـك نگـاه           گذارند كه اگرچه حقيقـي بـه نظـر مـي            ي را به نمايش مي    يدنيا

دهنـد؛ از     ندارد، آنرا در معرض ديد قرار مـي       زاي خارجي   ه ا ب شده كه معموالً ما     گزينش
و بـسيار در معـرض توليـد        اي دشوار     رو مرز ميان واقعيت و مجاز در نمايش رسانه          اين

  .استهاي متعارض و چندگانه  هويت
 متفـاوت   »اي  واقعيت رسانه « بوده و    واقعيتواسطه بازسازي و باز توليد      ها    رسانه) و

هـا و     كنند؛ ميان شيوه ارائه وقايع عالم بوسـيله رسـانه           مي را توليد    »واقعيت اجتماعي «از  
كنندگان رسانه، يك رابطه قطعي و معناداري وجود          شيوه درك اين عالم از سوي مصرف      

مثالً در آمريكا ميزان جنايت در تلويزيـون چنـدين برابـر دنيـاي واقعـي اسـت و                   . دارد
ها خـشن و آكنـده        خته رسانه ي دنياي خود را به اندازه دنياي سا       يكنندگان آمريكا   مصرف

  .پندارند از تهديد مي
دريافـت و حتـي بازتوليـد       هـا     نظر خـود را از رسـانه      مفهوم مـد   »فعال«مخاطبان  ) ز
اي بـوده     كنندگان بي اختيار خوراك رسانه     ، مصرف »منفعل«كه مخاطبان     كنند؛ درحالي   مي

خـابي را كـه از ميـان         انت  فعـال،  ؛ مخاطـب  ها هـستند    سازي رسانه  و جبراً متأثر از جريان    
هـاي    دهد و محتـوا و پيـام        ، براساس انگيزه انجام مي    كند  ميهاي مختلف     ها و پيام    رسانه
 متشكل از ماهيت و نيازهـاي خـودش، پـااليش           ة پيچيد ةاي را از طريق يك شبك       رسانه
، مخاطب منفعل مطلق، مصداق خارجي نداشته و هر چه مخاطـب           واقععالم  در  . كند  مي

اي   اي، داراي سـواد رسـانه       وع رسانه و نوع محـصوالت و مـصارف رسـانه          در انتخاب ن  
تواند رسانه را ابزار و ميـانجي        تر بوده و به جاي گسست هويتي، مي        باالتري باشد، فعال  

روسـت كـه يكـي از كاركردهـاي          از همـين  . تقويت هويت فردي، فرهنگي و ملي كنـد       
  .است فعال ة رابطمخاطب به انفعالي رابطهاي ارتقاي مخاطب و تبديل  اساسي سواد رسانه

محـصوالت  اي در دنياي مادي امروز، هدف عمدة      ساختار و اقتدار اقتصاد رسانه    ) ط
 ها   نوع درك واقعي از محتواي رسانه      يچ ه كرده است در حدي كه تقريباً     تجاري  را  اي    رسانه
  .ا دانستها جد هاي مالي محرك صنعت رسانه  اقتصادي و ضرورتةتوان از زمين را نمي
اي مـا را قـادر بـه درك           هر رسانه شكل زيباشناختي خاصي دارد؛ سـواد رسـانه         ) ي
هاي پنهان و ضمني را بر ما         كرده و پيام  ها و مشخصات منحصر به فرد هر رسانه           ويژگي

 ارتباط شكل و محتـوا را جـستجو و درك           ةتوانيم نحو   ترتيب مي   به اين . كند هويداتر مي 
  . و بيان رسانه را نيز دريابيمارپيام رسانه، نحوة گفت  فهوميبر درك م كرده و عالوه

 از زمـرة    ؛تـر كنـد     بخـش   اي مـا را لـذت       تواند مصرف رسـانه     اي مي   سواد رسانه ) ك
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هاست كـه بـه       اي، استفادة بهينه از قابليت سرگرمي رسانه        كاركردهاي مثبت سواد رسانه   
  .ها و پيام آنهاست نهشدت نيازمند آگاهي از ساختارهاي شكلي و محتوايي رسا

  
ل اي در كشورهاي توسـعه يافتـه و درحـا           گذاري راهبردي سواد رسانه     تفاوت سياست  -2

  توسعه بر مبناي نظريه بازنمايي
گـذاري سـواد      اي، سياسـت    رغم مشابهت در اصل التفات راهبردي به سـواد رسـانه           علي
اي دو الگـوي متفـاوت      يافته و در حال توسعه، عمدتاً دار       اي در كشورهاي توسعه     رسانه

است، كه ريشه در مبناي نظريه بازنمايي و آنچه از تفوق و عدم تفوق فرهنگ غربي بـر                  
  :غيرغربي گذشت، دارد

  حفظ و استحكام تفوق هويتي): يا مسامحتاً غربي(كشورهاي توسعه يافته : اول
ي بزرگ و   ها  در كشورهايي مثل استراليا، كانادا، آمريكا و انگلستان، كه عمده كمپاني          

اي بخـشي از      اي را در اختيـار دارنـد، آمـوزش سـواد رسـانه              ساز بازنمايي رسانه   جريان
هاي عملي دوران پيش از دبستان اسـت        آموزان و بلكه از آموزش      دروس كارگاهي دانش  

اما جالب اينجاست كه اين كشورها نيز در نيم قرن گذشـته، بارهـا              . )18: 1391طلوعي،  (
هاي خود، اصالحاتي اِعمال كردنـد بـه           خود شده و در سياست     نگران هويت شهروندان  

اي در بريتانيا، استراليا، جنوب آفريقا، كانـادا، و آمريكـا             اي كه فراگيري سواد رسانه      گونه
اي در هلند، ايتاليا، يونان، اتريش، سوئد، هند و روسيه            همزمان با استقبال از سواد رسانه     

انفعـالي در برابـر قـدرت بازنمـايي           ر اوايل، اقـدامي   اين توسعه يافتگي، د   . توسعه يافت 
، بيش از تالش به متقاعدكردن مردم به اين مسأله          1960تا آنجا كه در سال      . ها بود   رسانه

اي بـا تأكيـد بـر         مخرب است، يك تغيير در زمينه سواد رسانه         كه اصوالً فرهنگ عمومي   
، قـدرت   1970شـد و در دهـه       شناخته    عنوان پارادايم هنرهاي عمومي    به  فرهنگ عمومي   

اي    از آن دوره سـواد رسـانه       .)40-1: 1391طلـوعي،   (ها برجسته شـد       ايدئولوژيك رسانه 
، سـواد   1980ي اسـتراليا از سـال       »ايالت ويكتوريـا  «عنوان مثال،    معنايي فعال يافت و به    

رويكرد جديـد  ). 56: 1391طلوعي، (واحدي ارائه كرد    12عنوان يك درس     اي را به    رسانه
: هاي نوين در اروپا، چنـين آمـده اسـت           آوري اي و فن    ر مصوبه شوراي آموزش رسانه    د

. اي داشـته باشـند   هـاي رسـانه    كار پيامةآموزان بايد درك درستي از ساختار و شيو  دانش
هاي مستقلي را در خـود بـه منظـور ارائـه رأي و نظـر                 آموزان بايد ظرفيت   ويژه دانش  به

 ةبـه عقيـده ايـن شـورا، آمـوزش در زمينـ            . ها بـاال ببرنـد      همنتقدانه درباره محتواي رسان   
ها بايد نقشي قدرتمنـد و رهـايي بخـش بـازي كنـد و بـه                   هاي جديد و رسانه    آوري فن
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آموزان براي تبديل شدن بـه شـهرونداني دموكراتيـك و داراي آگـاهي       سازي دانش  آماده
 اي اروپا نيز بـراي      ه و مركز تحقيقات سواد رسان     .)15: 1997مسترمن،  (سياسي كمك كند    

 اي، سه فلسفه طرح كرد كه هر سه در راستاي اهداف اسـتعاليي هويـت                ترويج سواد رسانه    
  :)92: 1385قاسمي، (كليدي هستند ) و تعريف مخاطب غربي از خود و ديگري(غربي 
  .هاي جهاني است اي، آموزشي براي زندگي در دنياي رسانه سواد رسانه -1
  .، پرسش آگاهانه استاي قلب سواد رسانه -2
  .نسور، تحريم يا سرزنش رسانه استاي جايگزيني براي سا سواد رسانه -3

اي، حفـظ     مسأله امروزين كشورهاي غربي و توسعه يافته، در استفاده از سواد رسانه           
تنوع و گستردگي فرهنگي، در عين هويت ملي است؛ مثالً در كانادا كه كـشوري اسـت                 

 به شدت   1950و زباني گوناگون، فرهنگ آمريكايي از دهه           قومي هاي  با افرادي با پيشينه   
اي براي ورود  صورت پنجره اين مسأله در استان مرزي انتاريو كه به      . گسترش يافته است  

 در چنـين شـرايطي     .)2: 2005هـابز،   (كنـد    تـر جلـوه مـي       فرهنگ آمريكايي است، بغرنج   
ـ          كانـادا صـحبت كننـد، بنـابراين          وميمهاجران اين كشور ناگزيرند به زبان اكثر ساكنان ب

دولت تصميم گرفته است از فرصـت آمـوزش زبـان انگليـسي بـراي يكپارچـه كـردن                   
اين در حاليـست كـه در بعـضي مـدارس كانـادا، بـا             . متعدد استفاده كند    هاي قومي  گروه

اي مختلف، چگونگي نمايش هويـت شـهروندان كانـادايي بـا              نمايش محصوالت رسانه  
هاي آمـوزش      به تازگي فعاليت   .)39 :1391طلوعي،  (شود    يي مقايسه مي  شهروندان آمريكا 

اي در كشور كانادا گسترش يافتـه اسـت كـه عـالوه بـر ارائـه رهنمـود بـه                       سواد رسانه 
المللـي پيرامـون سـواد       هاي بـين    اي به برگزاري نشست     كنندگان رسانه  آموزگاران و تهيه  

ي و تقويت هويـت ملـي اقـدام كـرده           ا  هاي جديد آموزش سواد رسانه      اي و شيوه    رسانه
 در همين راستاسـت كـه دو دليـل بـراي اجـراي آمـوزش سـواد                  .)3: 2005هابز،  (است  
ــانه ــت   رس ــده اس ــرح ش ــادا مط ــگ   : اي در كان ــرايت فرهن ــه س ــوط ب ــل اول مرب دلي
هـاي    هايي بـراي پـارادايم      آمريكايي و دليل ديگر مربوط به ضرورت ايجاد زمينه          عمومي

 برخالف كانادا كه از   .)52 :1391طلوعي،  ( از سيستم آموزشي است      آموزشي جديد ناشي  
اي براي مقابله با فرهنگ آمريكايي و اسـتحكام و تقويـت هويـت كانـادايي                  سواد رسانه 

اي و نقـد و       استفاده كرده است، در ژاپن اين مفهوم براي مطالعه انتقادي توليدات رسانه           
  .)48 :1387شيبا، (شود   به كار برده ميها تحليل واقعيات ارائه شده از سوي رسانه

اي    ايالت در آمريكا سخنگويي دارند كه از سواد رسانه         50 ةطور تقريبي هم   امروزه به 
در مقطـع پـيش از ابتـدايي اكثـر          . كننـد   در چارچوب برنامه آموزشي ايالت، حمايت مي      

www.sid.ir


  اي راهبرد استحكام هويت فردي و ملي سواد رسانه

  115

عنوان يـك   وارد بههاي اجباري و در بقيه م اي شامل يادگيري اياالت استراليا، سواد رسانه   
 ايـاالت،   ةرسيم، هم  شود؛ اما به مقطع ابتدايي و راهنمايي كه مي          واحد اختياري ارائه مي   

در اغلب كشورهاي اروپايي نيـز،      . اي را در برنامه آموزشي خود دارند        متفقاً سواد رسانه  
اي تأكيـد     اي به نگاه منتقدانه و خالق بر محصوالت رسـانه           موضوع آموزش سواد رسانه   

دارد و هدف اصلي آن، توانمندكردن مخاطبان براي ايجاد تمـايز بـين هويـت فرهنگـي                 
  .)2: 2005هابز، (اي است هاي ارائه شده توسط توليدات رسانه موجود در جامعه و ارزش

  احيا و حفاظت از هويت ملي و بومي: كشورهاي در حال توسعه: دوم
هـاي    ور تحليـل و تفـسير پيـام       ، به منظ  »هاي فردي   پيشرفت مهارت «از نظر يونسكو،    

ها را    كنندگان از رسانه   تواند قدرت استفاده    اي بين مخاطبان، تنها راهي است كه مي         رسانه
 ة كـشورهاي حـوز    .)60: 1391طلـوعي،   (در كشورهاي در حـال توسـعه افـزايش دهـد            

 آمريكاي التين، آفريقاي جنوبي، آسياي شرقي و حتي برخي كشورهاي اروپايي و انگليسي            
اي و در معرضِ بيشترِ گسستِ هويتي ملـي و            بان كه طبعاً تحت تهاجم بازنمايي رسانه      ز

اي را با هـدف اصـلي         ميالدي، موضوع سواد رسانه   1970فرهنگي بودند، از اواسط دهه      
  .)5: 2005هابز، (برطرف كردنِ نابرابري اطالعاتي با كشورهاي غربي مدنظر قراردادند 

ست كه كشورهاي غربي، راهكار      ا  حائز اهميت اين   ةنگذارا  نكته راهبردي و سياست   
بـا حـداقل آثـار منفـي بـر          » ديگـران «حفظ، استمرار و استحكام تفوق فرهنگ خود بـر          

اي دانسته اند؛ اين       سواد رسانه  ةترويج هوشمندانه و آگاهان     را،) غربي(» خودي«فرهنگي  
 و رويكـرد    ست كه كشورهاي در حال توسـعه، هنـوز نـسبت بـه ايـن اصـل                 ا در حالي 

  .پيشگام نسبت به آن، اهتمام كافي و وافي ندارند
  اي د رسانهگذاري با محوريت سوا هاي راهبردي سياست مدل - 1

ــه  ــن مقال ــه 2در انتهــاي اي ــي   طــرح واره را ب ــاب امكــان عمل ــه، از ب ــوان نمون عن
 1»اليزابت تامن«كه  كنيم؛ چه آن اي ذكر مي گذاري هويتي با محوريت سواد رسانه سياست

كنـد كـه بـا        اي را مانند فيلتري داوري كننـده و حـافظ هويـت معرفـي مـي                 سواد رسانه 
و رسيدن بـه سـطح عميـق آن         ) اي تا نقد متن     از انتخاب ساده رسانه   (برخورداري از آن    

شـود كـه در برابـر       اين امكان براي مخاطـب فـراهم مـي         ،)هاي متن   فهم و تفسير زمينه   (
رو ايـن    از ايـن  .  خود را حفـظ كنـد      »هويت«اي،    ي رسانه ها آورِ القاي پيام   هجوم سرسام 

سـوگيرانه  » بازنمايي«دهند    اي هستند، اجازه نمي     دسته از مخاطبان كه داراي سواد رسانه      
                                                           
1. Elizabeth Thoman 
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چنـين جهـان واقعـي را        آنان هم . اي، آنان را كنترل كند      هاي رسانه   جويانه پيام  نظام سلطه 
 چنـين مخاطبـاني، از   .)3: 2002بـولز،  ( »گيرند  اي در نظر نمي     همسان با تفسيرهاي رسانه   

هاي انتخابي و ارتباطي مبدل       ، و از ناتواني به توانمندي     2 به وضعيتي فعال   1حالت انفعالي 
شده و كمتر تحت تأثيرِ خودناآگاهِ القائات مستقيم و غيرمستقيم فردي و فرهنگـي قـرار                

ترجيحـي و متـأثر از         اي شامل يك نظام تفسيري و       بر اين اساس، سواد رسانه    . گيرند مي
چـه در   (اي    هـاي رسـانه     هاي ذهني و اخالقي است كه مواجهـه فـرد را بـا پيـام                داوري

شـود مخاطبـان در اسـتفاده از         دهد و موجب مي     شكل مي ) دسترس و چه جستجوگرانه   
  .)75 :1391طلوعي، (وليت بيشتري احساس كنند ئها و انتخاب آنها، مس پيام

اي را در پـنج اصـل          است كه سـواد رسـانه      3»جيمز پاتر « اولين مدل پيشنهادي، مدل   
ترينِ آن اصول را كه در رأس ايـن پـنج ضـلعي قـرار                كند و محوري    بنيادين خالصه مي  

هـم داراي هويـت، و هـم        » پيـام «وي معتقـد اسـت كـه        . دانـد   مـي » هويـت «گيـرد،     مي
طـب،  اي را هويـت، قالـب، مخا        وي، پنج عنصر اساسي سواد رسـانه      . است» ساز هويت«

 كه در يك الگوي چنـدعاملي و حلزونـي          )2: 1908پاتر،  (محتوا و هدف برشمرده است      
، 6»وظايف پردازش اطالعـات   «،  5»منبع شخصي «،  4»ساختارهاي دانش «شكل، مشتمل بر    

كه محوريت و مركزيتش    ( اصل پاتر    5همين  . اند  در هم تنيده   7»ها  ها و توانايي    مهارت«و  
 8»اي  مركـز سـواد رسـانه     «راهبردي و كاربردي مؤسـسه      ، مبناي طراحي    )با هويت است  

، شده كه عصاره آن در جدول زير، نشان داده شده است؛ الزم بـه ذكـر                CMLموسوم به   
هاي ارزيابي استانداردي از آن       است كه جدول زير، به تفصيل بسط داده شده و شاخص          

  .را يافته استاستخراج شده و با جزئيات دقيق و عميقي، قابليت انتقال به مخاطب 

                                                           
1. Passive audience      5. Personal locus 
2. Active audience      6. Information processing tasks 
3. W. James Potter      7. Competencies and Skills 
4. Knowledge Structures    8. Center of Media Literacy 

www.sid.ir


  اي راهبرد استحكام هويت فردي و ملي سواد رسانه

  117

   براساس اصول پاتر با محوريت هويتCMLي طراحي راهبرد: 1شكل شماره 
پرسشهايي براي هدايت   پرسش كليدي  اصل بنيادي  عنصر ارتباطي  

  مخاطبان

مؤلف، (هويت  1
  )فرستنده

اي،  هاي رسانه همه پيام
  .شوند ساخته مي

چه كسي اين پيام را 
  خلق كرده است؟

اين پيام چيست؟ چطور 
  .فراهم شده است

قالب   2
  )چارچوب(

اي از يك  هاي رسانه پيام
اي با قواعد  زبان رسانه

خودش ساخته شده 
  .است

هاي  از چه تكنيك
اي براي جلب  خالقانه

توجه من استفاده شده 
  است؟

بينم و يا  من چه چيزي مي
شنوم؟ لمس يا مزه  مي

كنم؟ چه چيزي را در آن  مي
  يا دوست دوست دارم و
  ندارم؟

مخاطبان   3
  )گيرنده(

مخاطبان مختلف مفهوم 
مورد نظر خود را از 

  .گيرند ها مي رسانه

چه ميزان ممكن است 
هاي متفاوت،  انسان
هاي متفاوتي از  برداشت

  اين پيام داشته باشند؟

دربارة آن، چه فكر ويا 
احساسي دارم؟ ديگران در 

مورد آن چه فكر ويا 
  احساسي دارند؟

  )پيام(محتوا   4

هاي  ها و ديدگاه شارز
اي  جاسازي شده

ها  در رسانه) مخفي(
  .وجود دارد

هاي  ها، سبك چه ارزش
هايي در  زندگي و ديدگاه

اين پيام بازنمايي ويا 
  شود؟ حذف مي

خواهد چه چيزي  اين پيام مي
را در مورد زندگي و عقايد 
  مردم ديگر به من بگويد؟

  )هدف(انگيزه   5

اي  هاي رسانه قالب پيام
كلي سازماندهي به ش
شوند كه به منافع يا  مي

  .قدرتي بينجامند

چرا اين پيام ارسال شده 
  است؟

كند به  آيا اين پيام سعي مي
من چيزي بگويد؟ آيا اين 

كند به من  پيام سعي مي
  چيزي بفروشد؟

  
، با مركزيـت و     )1391(،  »براي نسل جوان    اي، الزامي  سواد رسانه «يزديان نيز در مقاله     

 در آن، »اي آمـوزش رسـانه  «كند كـه      ارائه مي   اي بومي  واره اي، طرح   اد رسانه محوريت سو 
هاي سيـستم را داشـته، و بـا تعامـل متقابـل و دوسـويه سـواد               جنبه مدخليت و ورودي   

را اي  ، محـصولِ ملمـوسِ سـواد رسـانه    »هـاي خالقانـه و منتقدانـه       توانـايي «اي با    رسانه
كنـد كـه      وي در طراحي مذكور، تأكيد مـي      . داند  مي» مشاركت و روابط شهروندي فعال    «

صـورت يـك مهـارت مـستقل و جـدا فـرض كـرد؛ بلكـه                  اي را نبايـد بـه       سواد رسـانه  
سو، و تفكر انتقـادي از سـوي ديگـر، بـه توليـد و       هاي توليدي و خالقانه از يك  مهارت

خوانـدن و نوشـتن، سـواد سـمعي و          : شوند اي منجر مي    بازتوليد سه نوع از سواد رسانه     
  .ري، و نهايتاً سواد ديجيتاليبص
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  گيري نتيجه

عنوان يكي از كارآمدترين راهبردهاي نظـارتي        دهه است كه به    4اي، بيش از      سواد رسانه 
هـاي بـزرگ،      يافته و مالكان رسانه    گذاري كشورهاي توسعه   ويژه در سياست   و هويتي، به  

امِ تفـوقِ هويـت غربـي بـر         نقش ايفا كرده و به ابزاري براي بازتوليد، استمرار و استحك          
هـاي تـصويري    ويژه رسانه  بههاي غربي، چرا كه رسانه  . هويت غيرغربي، بدل شده است    

سـاختنِ انـواع خاصـي از        تحت سلطه آنها، اين قدرت را دارند كه ضمن آشكار و مرئي           
» كـذب «و  » صـدق «دادن به رفتارها، اشكال خاص دانـش را در دوگانـة              باورها و شكل  

هـال معتقـد      استوارت. ده و مخاطبان منفعل را با چالش هويتي مواجه كنند         بندي كر   دسته
» سـازي  كليـشه «ه عبارتست از    ي غرب و بق   يي در نظام بازنما   ي گفتمان ياست كه استراتژ  

 در به   ياق و انحطاط، همخوان   يهاي مربوط به اشت     يپرداز الي خ ي كردن، فرافكن  يدر آرمان 
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 يهـا و هنجارهـا     ل مقولـه  يـ ش بـه تحم   يگرات شناختن و محترم شمردن تفاوت،       يرسم
 از  غـرب؛ آنهـا  يي درك و بازنمايها وهيدن تفاوت از رهگذر ش   يش به د  ي، و گرا  يياروپا

خـود  «ها را به نفع خـود مـصادره و    هاي غالبي كه در اختيار دارند، واقعيت       طريق رسانه 
  .دسازن ، سوگيرانه بر مي)غرب(مخاطب ايراني را از خود و ديگري » انگارة

اي بـين     هـاي رسـانه     هاي تحليل و تفسير پيـام       پيشرفت مهارت «كه يونسكو،     درحالي
 در كشورهاي در حال توسـعه  » تنها راه برخورد فعال هويتي    «را،  ) اي  سواد رسانه  (»مخاطبان

 داند و تنها چنين مخاطباني قادر به ادراكِ درست واقعيت و محافظت ازخود، خودانگاره              مي
اي در ايران، به مثابه راهبردي اساسي         ضرورت اهتمام به سواد رسانه    و هويتشان هستند،    
، و با هدف ايجاد مصونيت  ـ  مرزي ويژه برون به ـ  اي هاي مضر رسانه براي مقابله با پيام

  .كند اي را، انكارناپذير مي نسبي و آگاهيِ هوشمندانه در مقابل امپرياليسم فرهنگي و رسانه
اي از منظر هويتي، در ميان كودكان و نوجوانان بسيار          اهميت و ضرورت سواد رسانه    

بخـشي در نهـاد      پـذيري و هويـت     چرا كه اوالً دوران كودكي، ركن جامعـه       : بيشتر است 
هـا محـسوب        ن مخاطبـان رسـانه    يتـر   يكودكان و نوجوانان كـه اصـل      انساني است؛ ثانياً    

ل درسـت   يـ له و تح  يـ نش، انتخـاب، پـردازش و تجز      ي در گـز   يشوند، قدرت چنـدان     يم
هـا،    رسـانه  دهِ   بـرون   كنترلِ ينظارت متمركز برا  ثالثاً   و   رند؛ ندا يافتي در اطالعات و اخبارِ  

اي بـراي   روست كه كوتاهي در آموزش سواد رسانه    از اين . شود  ميتر    روز به روز سخت   
 و  يا   رسـانه  يهـا   اميـ آنها نسبت به اَشـكال مختلـف پ       كودكان، نه تنها به كاهش آگاهي       

 صـحيحِ هويـت در      گيـريِ   شـكل  عدم تحققِ  سبب   يي،ايت و پو  يمرحله خالق دن به   يرس
هـاي    گونـه كـه در دهـه        رو همان  از اين  .)1387طاهريان،  (  نيز، خواهد شد   دوران كودكي 

هـاي ملـي و بزرگـي شـد، بايـد             سـوادي حركـت    شصت و هفتاد، در جبهة مبارزه با بي       
  .)117: 1391طلوعي، ( آغاز كرد ويژه در مدارس را اي در جامعه به آموزش سواد رسانه
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