
 

  حمد ساويز

- حرف مي
ها را به ن
 خواهندي

 انسان به 
ا به سوي 
 .زگردانند

ن امكاني 
 داشت و 
ش شده و 
- بليغ مي

د كه همه 
ازي ذاتي 

ب ي جذّا
ي مد روز 

سيد اح: رنده

منح شبه نيازها
آن تعادل است،

خود ميرا براي 
يخ توجه دادن
 است كه راه را
نساني خود با

ام رسانه، چنين
ي، بايستي رفاه

ث رفاه و آسايش
در رسانه تبها 

كنندتأمين مي
س نياا هيچ ك
هابندير بسته

با الگوهاي يهاي

 بر روي
http:/

  ي يافت؟

نگار

ش، يا غيرواقعي
ي و زندگي مت

بيشتر رهرچه  
ن در طول تاري

بودهجود خود
ت و طبيعت ان
ر جديدي به نا
اي خوشبختي
م توليدات باعث
ق نمايش الگو

 و خدماتي را ت
اما. جات نيست

ويج شوند و در
هلباساما ... د،

توانيد برا ميسانه
//www.asav

اييها ره انه

، به نيازهاي غ
 مادي و معنوي

منديبهرهن
پيامبران شيوه

هاي ديگر وجه
ه مسير فطرت
صر حاضر، ابزار

شود كه برامي
مندي از كدامه

از طريقستقيم 

دار كاالهامايه
بوبات و سبزيج
بليغ شوند، ترو
شش نياز دارند

 

المت انسان و رس
           viz.ir:يد

 بسمه تعالي

 
ساختگي رسا

امكان  ه به
، هاصي خانه

رشد و  با
 ي اهداف و

دنياي هي
تا چه  هانه

نسان تأثير
ين تخريب
ن مجموعه

،يازهاي واقعي
ضاي نيازهاي

آنانيست، زيرا
.ي مادي است

 افراط در جنبه
ند انسان را به

كنند و در عصي
ل چنين القا م

اين كه بهره. د
ستقيم و غيرمس

هاي سرمشركت
 تبليغ غذا، حبو

چيزها بايد تبن
دانند كه به پو

بط با موضوع سال
بيابي مقابل نشاني

ب

)6( نه
دنياي سدام

با توجه ، تلويزيون
رين زواياي خصوص
 جديد تا چه حد

ر مبنايبهايي كه
ده مخاطبان و شكل

كنيم؟ اين رسان مي
رفتاري ان ي اخالقي

اين ه بامقابل براي
؟ اينچيست نما ي

 .ها بپردازد پرسش

نياه انسان را از
كه مستلزم ار

ن اندارسرمايه
فراط در نيازهاي

و پرهيز از ي،
ابران كوشيده
ها را مطرح مي

به عنوان مثا.
شد مندبهرهوز
به صورت مس د،

وقتي ش: گويدي
نيازي به. ست

اين. ندارداكوال
ددارد، همه مي

ساير مقاالت مرتب
با استاد ساويز

رسان و ن
توان از دمي

ت رسانه ه اي مانند
ترو نفوذ به عميق 

ج ستي اين پديده
ها رسانه چگونه به 
گزاري بر روي مخثر
م هستند ما  اعتماد

هاي و ارزش يطبيع
هاي دفاعي ما يزم

و اجتماعي) رواني( 
 به اختصار به اين پ

كه دارند، توجه
،هاانسانقعي

تفكّر به سودا 
حد و مرز و افر ي

 مادي و معنوي
در واقع پيامب 

نيازهقابل، شبه
.ساخته است م

مي توليدات رو
نمايدفراهم مي

زه تبليغات مي
ي به تبليغ نيس
يز شده يا كوكا
ياز به تبليغ ند

ي، اين مقاله و س
فتر انتشار آثار ا

     

انسان ت
چگونه م: شم

از جمله، ها رسانه 
بااليي از اطالعات

به راس .سابقه است
سازگاري دارد؟ن 

ه دنبال اثن خود ب
ي و سبك زندگي

طهاي ويژگي ند بر
؟ مكانيزبگذارندفي 

فظ سالمت فردي
ب شش  مقاله پياپي

ا با امكاناتي ك
اي نيازهاي واق

برد، امامت مي
لزم مصرف بي

، اعم ازقعي او
.گشايدلم مي

در نقطه مقان 
ح وسيع فراهم

از تمام بايستي 
ي مورد نظر را ف

تخصصين حوز
از دارند، نيازي

ي فريته الزانيا
ني پوشتن... ند

 
گرامي خواننده

وبسايت دفت
               

 

سالمت
شش مقاله

امروزينقش 
ارسال حجم با
سدر تاريخ بي
سالمت انسان

صاحبان منافع
پديدارشناختي

توانند دازه ميان
مخرّب و منف

گسترده و حفظ
سعي دارد در

   

هارسانه
ارضا. كنند

سوي سالم
و اين مستل
نيازهاي واق
زندگي سا

خواهازياده
را در سطح
براي رفاه،
خوشبختي

  .شود

يكي از مت 
ها نيابه آن

ه يك بستب
جاي بگيرن



 ؟تفاي يياهر اه هناسر يگتخاس يايند ماد زا ناوت يم هنوگچ :مشش همقال: سالمت انسان و رسانه 

 
 
 

http://www.asaviz.ir 

Gap ،Walmart،  و Christian Dior همچنين نيازي به تبليغ خدمات حمل و نقل نيست، هر . نياز به تبليغ دارند
اما فروختن . كس نياز به حمل و نقل از اينجا تا هر جاي ديگر دارد، زحمت پيدا كردن چگونگي آن را خواهد كشيد

و بعداز  ...ا توجيه كند، نياز به تبليغ هنرمندانه دارد، تا هزينه زياد آن رمدل جديدقيمت لوكس و گرانيك ماشين 
در . كه باز بيايد و آخرين مدل توليد شده را تهيه كند ندآن كه اولين فروش انجام شد، بايد خريدار را متقاعد كن

عرضه شيوه جديدي براي زندگي  داردكه بايستي عموم مردم را قانع كند ) داري سرمايه(همين حال، ساختار كلّي 
   .احساس رضايت دروني است كه معادل با خوشبختي و كندمي

شكل اي به گونهكند، و سبك زندگي آنان را داري در سبك زندگي افراد مداخله ميبه اين ترتيب ساختار سرمايه 
كه افراد بنا بر نظم جاري زندگي خود، مانند سربازي عمل كنند كه بايد فرمان ببرد، بدون آن كه درباره آن  دهدمي

به اين ترتيب است كه بسياري . آن كه بداند، در همان مسير فرمانبرداري نگاه كند فرمان بينديشد، و به خود نيز بي
نگران پرداخت قسط ابزار و وسايلي باشند كه واقعاً به ايد تمام ساعات بيداري ب از خانوارهاي كشورهاي صنعتي، در

در زندگي مدرن بوده است، يا نگران  الگوي خوشبختيها جزئي از مندي از آناند، اما بهرهها هم نياز نداشتههمه آن
ني آنان باقي ، و دوندگي اقتصادي رمق چنداني براي رشد انساادره نكنداشان را مصخانه تاپرداخت سهم بانك باشند 

شوند، هاي اين كشورها عرضه ميرسانهچنان كه در يت اجتماعي الگوهاي مطلوب به عنوان يك مثال ديگر،. نگذارد
كاالهاي خاص استفاده از و  يي با مدل جديدهاشامل به روز بودن است و به روز بودن نيز معادل با مصرف لباس

آورند كه در آن انسان به دنبال ارزش و اهداف تمدني را به وجود ميها كه رسانهخالصه آن  .گرددمعرّفي مي
  . گيرندروند، بلكه خود هدف قرار ميمشخصي نمي

تشعشعات آن به اكثر ملل دنيا نفوذ كرده  .شودمتأسفانه مختصات اين نوع تمدن امروز تنها به غرب صنعتي محدود نمي
بيني قابل پيشالبتّه . ايم، و ما نيز در اين ميان مستثني نبودهساخته است است و تبعات آن ملل ديگر را نيز درگير خود

هاي تاريك و روشن زندگي بشري، بشر با رشد فكري بيشتر از اين دوره نيز عبور خواهد كرد و است كه همانند تمام دوره
  .رار خواهند گرفتفناوري و رسانه هر يك در جايگاه متعادل و متناسب و همراه با طبيعت و رشد آدمي ق

   چه بايد كرد؟دفاع هستيم؟  ها كامالً بي آيا ما در برابر رسانه

مقاله اول و دوم از (به تعريف اوليه خود از انسان سالم  در پاسخ به اين سؤالبه راستي ساز و برگ دفاعي ما چيست؟ 
بايستي از انسانيت خود، از . كنيمتأكيد مي مان"خود طبيعي"آشنايي با گرديم و بر لزوم بازمي) همين مجموعه

نيازها  شبه، نيازهاي واقعي را از نيازهاي واقعي خود، و آن چه به طبيعت حقيقي ما مربوط است باخبر باشيم
مانند ازدواج و (نيازهاي ما در حوزه خانواده . كنيم گذاري سرمايهبازشناسيم و در مسير برآوردن نيازهاي واقعي خود 

  . همي از اين نيازهاي طبيعي هستندبخش م) فرزندپروري

در ذهن يك انسان رشد يافته، اصول مشخص و ثابتي وجود دارد و صحت و سقم هر پيامي با سنجيدن آن با اصول 
ريزي  توانند در مقابل امواج برنامه اي دارند، بيش از ديگران مي بيني خردمندانه كساني كه جهان .شود پايه مشخص مي

ها رهايي يابيم، نياز خواهيم داشت  هاي ساختگي رسانه بيني كه از دام جهان آنبراي . دفاع كنند از خود  شده رسانه
بيني  بهترين نمونه جهان. بسازيم، با شناخت خود و جهان اطراف بيني خود را آگاهانه و خردمندانه كه جهان

است، نگرش ديني بايستي بر اساس  بيني موحدانه در انساني كه داراي جهان. بيني الهي است خردمندانه، جهان

٢
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بيني الهي داراي چند ويژگي  جهان .شناخت و نگاه آگاهانه ديني باشد و نه صرفاً يك نگرش بسته عاري از تفكّر
بستي در بنو  سازگارند، يكديگراجزاي آن با زند، جاي آن حرف اول را ميتفكّر و انديشيدن در همه: شاخص است

. براي شناخت خود و جهان، بايستي با خالق آن دو مرتبط باشيم من بپرسيد، خواهم گفت كه اگر از .آن وجود ندارد
  .نجات ماستبرد، و اين تنها راه براي او كه ما را به سوي كمال هستي مي

  . استفردي و اجتماعي  مكانيزم نوع دو شامل هادر رسانه ريزي شده ذهندهي برنامهمقابل شكلهاي دفاعي ما در  مكانيزم

  هاي اجتماعي مكانيزم

هاي فرهنگ  ملّت ارزش يكپذير است كه جوانان  حفظ اقتدار فرهنگي در صورتي امكان:  اقتدار فرهنگ ملّي •
و تاريخ خود را بشناسند و در زندگي خود به كار گيرند، و در اين صورت در برابر اعمال نفوذ و گسترش فرهنگ 

ترين ابزار دفاعي آنان در برابر سلطه اقتصادي بيگانه  اقتدار فرهنگي يك ملّت از مهم. بيگانه مقاومت خواهند نمود
جاي جهان يك فرهنگ حاكم  ايلند در همهم در جهان امروز اقتصاديبزرگ  ايه كمپانيواضح است . خواهد بود

  .باشد، زيرا در اين صورت هر كااليي، بازار فروشي به وسعت تمامي جهان خواهد داشت
اي كه از  هاي مختلف، به گونه المللي، و اغراض گروه شناخت دوست و دشمن در عرصه بين: آگاهي عمومي •

زند و با حفظ همبستگي، از پخش شايعاتي كه به سود دشمن است جلوگيري اعتماد به دشمن بپرهي
 .نمايند

  هاي فردي مكانيزم •

ذهن انسان بايستي همانند ساير قواي او با تمرين و تقويت نيروهاي خود به ورزيدگي كافي  : تفكّر پويا •
تحليل و تفسير درستي از به ند ها دست يابد تا در مواجهه با وقايع بتوا ها و شنيده براي تحليل عقالني ديده

  .مشاهدات خود دست يابد و  به خطا دچار نشود
هاي  آموزد در شرايطي كه با انبوهي از پيام اي دانشي است كه به مخاطب مي سواد رسانه: اي سواد رسانه •

و انتخاب هاي مورد نياز خود را پيدا  هاي گروهي در جهان ارتباطات مواجه است، چگونه به آساني پيام رسانه
ها و توانايي تحليل پيام به  اي شامل انتخابگري و پرهيز از قرار گرفتن در معرض همه پيام نمايد، سواد رسانه

رساني و كدام پيام را با قصدي ديگر  نحوي است كه مخاطب دريابد رسانه مورد نظر كدام پيام را با هدف اطالع
ص اهداف و اغراض رسانه، شيوه بيان خبر، مديريت اطالعات به عبارت ديگر، به مهارت تشخي .كند منتشر مي

. شود اي گفته مي اي، سواد رسانه هاي رسانه هاي پنهان پيام ها، و توانايي مشاهده اليه دريافتي و تحليل آن
ها را تشخيص داده و  هاي اثرگزاري بر افكار، آن تواند با علم به تكنيك اي است مي شخصي كه داراي سواد رسانه

يكي از عناصر مهم در اين راستا، نگاه انتقادي و پرسشگرانه است، كه انسان را به شكاكيت عقالني، . خنثي نمايد
هاي ارسالي  مقاومت پيام و پرسيدن چرايي و چگونگي اخبار و اطالعات دريافتي واداشته، و از پذيرش بي

  .كند جلوگيري مي
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