
 

  حمد ساويز

- سئوليت
خص براي 
ن از خود 
من گاهي 
هاي خود 

كنند با ي
و  ي درون

ي نامعقول 
رسد هر ي

چه در آن
 يا تفاوت 
و احتماالً 

خواهند با 
               
1 Defense
2 Ideal se
3 Organis

سيد اح: رنده

منظور از مس. ت
شود شخث مي

ز محيط بيرون
مبله،  ": كند

ه از ناكارآمدي
ساس امنيت مي
ي حفظ دنياي

هاي واكنش يا 
صوالً به نظر مي

آ كه راچست، 
درون و بيرون،
عموالً بيشتر، و

خ ي كه ميفراد
                      
e Mechanisms
elf 
smic Self 

 بر روي
http:/

نگار

است پذيريليت
 است كه باعث
 جلب تأييد از
ود را مطرح ك

ترسند آشكاراي
د و در آن احس
الش اضافه براي
شرايط جديد،

اص. ري گرددما
نماد سالمت اس
ه بين دنياي د
 بيماري نيز مع

اف. شناخت خود
                      
s 

توانيد برا ميسانه
//www.asav

عدم مسئوليت،
نداري مثبت
وده و نيازمند
د و عيب خو
هستند كه مي
اند خود ساخته

، آنان را به تال
 از مواجهه با ش

بيمهاي  ز نشانه
كودك نم. ست

هاي حل نشده
هايشد، نشانه

شنا شدن، و ش
 

 

المت انسان و رس
           viz.ir:يد

 بسمه تعالي

امكان  ه به
، هاصي خانه

رشد و  با
 ي اهداف و

دنياي هي
تا چه  هانه

نسان تأثير
ين تخريب
ن مجموعه

  آن هاي
ل مشاهده است
رزشي و خودپن
 خود متكي بو
خود را بپذيرد
مقابل، افرادي ه
اين افراد براي
درون و بيرون،
 واقعيات، فرار

بروزمنشأ  واند
تر اسان سالم

، تعارضه1دفاعي
خص بيشتر باش

يعني با خود آش

بط با موضوع سال
بيابي مقابل نشاني

ب

 نه

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

ه شي از نشانه
راد افسرده قابل
حساس خودار
فس به درون

وليت خطاي خ
در نقطه م ".م

اي دروني كه ا
يان دنياي د م

ند شامل انكار
تو ي دروني مي

تر باشند، انسك
هاي د مكانيزم

شخ 3د طبيعي

؛ يشنايي است

ساير مقاالت مرتب
با استاد ساويز

رسان و ن

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

و بخشينسان
م و بيش در افر
، بلكه نوعي ا
 و اعتماد به نف
 صداقت مسئو
ت الزم را ندارم

دنيا. ر هستند
 و اين تعارض
توان ن تالش مي
هاي تيب تعارض

ن به هم نزديك
هر چه. دهدي

د پنداره با خود
   

سالمت، خودآش

ي، اين مقاله و س
فتر انتشار آثار ا

     

انسان ت

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

سالمت ان: ل
عالئمي كه كم
 وجدان شغلي
رزشمند بودن

بتواند بالذا  
گاهي سرعت...م

كايند، و پنهان
فرق دارد، عي
اين. داردوامي 

به اين ترت .شد
 درون و بيرون
، عيناً بروز مي

خود و 2آرماني
. تر استز كم

زم رسيدن به س

 
گرامي خواننده

وبسايت دفت
               

 

سالمت

امروزينقش 
ارسال حجم با
سدر تاريخ بي
سالمت انسان

صاحبان منافع
پديدارشناختي

توانند دازه ميان
مخرّب و منف

گسترده و حفظ
سعي دارد در

  

مقاله اول
يكي از ع   

پذيري نه
احساس ار
نباشد، و

فراموشكارم
سخن بگوي

واقعدنياي 
دفاع از آن

ها باش به آن
چه دنياي
درون دارد
بين خود آ
سالمت نيز

يكي از لواز



 سالمت انسان و رسانه 

 

 
 
 

http://www.asaviz.ir 

نقدهاي  براي آشنا شدن با خود بايستي يعنيبه خود بنگرند،  نيز بايد از دريچه چشم ديگران ،خود آشنا شوند
بيمارگونه ممكن است بدبيني تشديد فضاي . منصفانه را بپذيرند، و با كساني كه نقد منصفانه دارند همدلي كنند

افراد . د، بازمانها كمك كندرا غيرقابل اعتماد بداند و از برقراري ارتباطي كه به رشد آن اطرافياناكثر  فرد باعث شود
 كه است آن نگرمثبت و سالم انسان هاينشانه جمله از .سالم، داراي قدرت بازنگري و تجديد نظر هستند

كساني   .كند كار خويش ساختار ارتقاي براي و بياموزد، بشنود، است منتظر است، خويش اصالح پذيراي
 يقدرت نو شدن دائماين . اندماندهمتوقّف هاي پيشين خود در سالاحتماالً ، "من همين هستم"گويند كه مي

 است از سر دانش متفكّرانه نگرياين مثبت. مواجه شوددنياي اطرافش با نگرشي مثبت  انيازمند آن است كه انسان ب
كنند برخالف نظر كساني كه گمان مي. اي دوري از واقعيات نيستنبه مع نگري متفكّرانه مثبت .غفلت روياز  نه و

-نگري، بخشي از قواي ذهني ما را كاهش ميدانيم كه عادت منفيبايد بدبين بود تا از خطرات دور ماند، امروزه مي
از ديدن بسياري از  گاه نگر،به همين دليل افراد منفي. گذاردباقي ميواقعي دهد و ظرفيت كمي براي تحليل دنياي 

نگري، چرا كه هر چيزي را تري است تا مثبتري نيازمند دانش كمنگعالوه بر اين، منفي .واقعيات محروم هستند
نگري و در نظر گرفتن توان بر اساس نقائص كوچك قابل مشاهده به سرعت رد كرد، و تنها با تفكّر و جامعمي

  . رغم نقائص ظاهري آن، پي بردتوان به مثبت بودن چيزي، عليمجموعه مزايا و معايب است كه مي

ها مواجه است، و با مديريت ها و ويروسزا مانند باكتريبدن ما در روز همواره با ورود عوامل بيماري طور كههمان
نيز دائماً عواملي  انسان كند، در عرصه روانزا محافظت ميايمني، بدن را از غلبه عوامل بيماريدستگاه هماهنگ 

جمالت منفي و تفسيرهاي . دهندري سوق ميدر صورت عدم مديريت صحيح، ما را به سوي بيماوجود دارند كه 
 محتاج بدن،سالمت  مانند ،حفظ سالمت روان نيز. هستندزا  بيمارياز اين عوامل  برخينااميدكننده از مشاهدات، 

  . و فعاليت دائمي قدرت تحليل و تفكّر است مديريت صحيح

-توسعه يافت، و از اين رو بيشتر به عالمتهاي رواني شناسي جديد، با هدف درمان آشفتگياي از روانبخش عمده
ه هنوز هم معناي غالب را در علم كاند، شناسي مرضي ناميدهاين را روان. ها معطوف استشناسي و درمان بيماري

اند بر خصوصيات انسان سالم شناسان، مايل بودهدر مقابل، بسياري از حكماي گذشته و نيز روان. شناسي داردروان
در اين حوزه، اعتقاد ما بر اين است كه براي حركت به سوي سالمت، ابتدا بايستي انسان سالم را . دتمركز نماين

چه از آن. هاي انسان سالم، انواع انحراف از آن به صورت بيماري قابل شناسايي خواهند بودبا شناخت ويژگي. شناخت
  .رشمردتوان برا مي انسان سالم هايدر اينجا بيان شد، بخشي از ويژگي

  .شناسدقابل توجهي ميرا به ميزان  اشداراي نوعي خودآشنايي است، يعني خود طبيعيمعموال ًانسان سالم ) 1(

- بيني مثبت است، يعني اصولي دارد كه مشاهدات خود را بر اساس آن مينوعي جهانداراي  عموماًانسان سالم ) 2(
- اجزاي مختلف زندگي و شخصيت او را به هم ارتباط داده و يكپارچه و منسجم مي است كه فهمد و همين نگرش

  .سازد

ش، داصالح خونيز كه نسبت به افكار، رفتارها و است،  بر خويش مديريت نوعيداراي معموالً انسان سالم ) 3(
  .نمايدمسئوالنه ايفاي نقش مي

٢
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  بيني و قدرت مديريت، مشابه رابطه بستر خاك و درخت جهان رابطه: دوم مقاله

ريختگي همكند، بهكنند، اولين چيزي كه عموماً توجه مرا به خود جلب ميمراجعيني كه به من مراجعه مياكثر در 
دگي، هايي مانند هدفمندي در زن با ويژگي مديريت انسان بر خود و محيط اطراف خود،. ساختار مديريتي آنان است

در برخي از  .رابطه بسيار نزديكي داردو راهبردهاي غلبه بر مشكالت  گيري انتخاب و تصميمنظم دهني، و توانايي 
چه اين ساختار ذهني چرا؟ چنان. افراد، شايد اساساً چنين ساختاري مجال بروز نيافته و هنوز به وجود نيامده است

افكار و رفتارهاي شخص شاخ و برگ و ثمرات آن هستند، عنصر  مديريت خود را همانند درختي در نظر بگيريم كه
هر ساختار عقالني، از . ميدانمورد اشاره قرار گرفت به منزله خاك و آفتاب آن مي بيني را كه در بخش قبل جهان

 خاك سالم و مرغوب،. گيردكند و شاخ وبرگ ميبيني انسان رشد ميجمله ساختار مديريت خود، در زمينه جهان
، بيني نداردانساني كه جهانبه همين نسبت، . مايه، درختي ضعيفآورد، و خاك كمدرختي سالم و تنومند بارمي
به . داند پايه تصميم و عمل خود را غير از تمايالت آني و غريزي، بر چه چيز بايد بگذاردانساني رهاشده است، كه نمي

در . انديشه سالمي هستند و نه بهداشت رواني مناسبي دارند نه مولّد باري به هر جهتهمين دليل است كه افراد 
سالمت روان، يعني انسجام شخصيت و فلسفه انسجام بخش در زندگي  مهم هايواقع اين افراد فاقد يكي از ويژگي

   .هستند

شناختي الگوي رواندر رفتارهاي خود نيز فاقد يك واحد انسجام نيافته است، افرادي كه افكارشان تحت يك شاكله 
اينان انتظارات خود را از ديگران . نقص دارند... هاي ارتباط بين فردي، پذيرش خطاها و صحيح هستند، و در مهارت

 شايد بتوان گفت كه، . تر از شرايط و امكان برخورد منصفانه و قضاوت صحيح برخوردار هستنددهند و كموسعت مي
 شرايط گوناگون و تجربياتبيني آگاهانه رشد كرده و در مواجهه با هنوز شاكله درختي كه بايستي بر مبناي جهان

كه مشخّصي به جهان دارد  انسان سالم نگاه .ستگردد، در اين افراد شكل نگرفته اهاي آن كامل برگ ، شاخ وجديد
رد كه اي دا او براي زندگي خود در جهان نيز فلسفه .كند مشاهدات خود را تفسير و درك نمايد ه او كمك ميب

همچنين او اصولي در ذهن دارد و براي تشخيص . كند و برنامه ايجاد ميزندگي و تالش خود هدف براي  ساس آنبرا
اين اصول همچنين در يافتن راه حل  .كند درست يا غلط بودن هر چيز، آن را  با اصول پذيرفته شده خود مقايسه مي

  .كنند هاي مختلف به او كمك مي گيري بين گزينه مشكالت و تصميم

افرادي كه فاقد . گيرد بيني منظم نيازمند افزايش دانش و تفكّر است و در طول زمان شكل مي رسيدن به يك جهان
هاي رواني  د و بيشتر مستعد آشفتگيخورن تر فريب مي هستند، آسان 4يمديريت راهبردهاي منظم وبيني  جهان

هيچ  ،نيازمند دانش كمي است آسان است چرا كه نگريمنفيگرايش به . ]1[هستندنگري و منفيافسردگي  همچون
چند  ن،عالوه بر اي .ها قابل تشخيص است چيز كامل نيست و نقائص كوچك و بزرگ هر چيز معموالً در اولين نگاه

  :كنند را در ما تقويت مي 5عامل ديگر نيز گرايش منفي

هاي تهديدآميز، نسبت به صحنه. دهدالعمل نشان ميما به اطالعات منفي شديدتر از اطالعات مثبت عكس ذهن -1
وقتي ذهن . اندازند زيرا امنيت ما را به مخاطره مي ،كنندبه خود جلب ميتوجه ما را بيشتر   پذير،هاي دلصحنه

در اين حالت ذهن . برد، تا آن كه فكري جريان آن را بر هم زندور به سر ميدرگير كاري نباشد، در وضعيت شنا

                                                            
4 Management and Coping Strategies 
5 Negative Bias 
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، تصاوير و افكار منفي ذهن به افكار منفي به خاطر واكنش شديد. گرددمتوجه آن فكر و هيجانات ناشي از آن مي
  .ما داشته باشند هايبر نگرشمخرّبي توانند تأثير  مي

به داليل . گرايي به يك سبك ارتباطي رايج تبديل شده استماعي، منفيها و تعامالت اجتبه علت فشار رسانه -2
كنند و هر موضوع داغ در دارند و اخبار بد را بيان ميمختلف اجتماعي، افراد در مكالمه اخبار خوب را نگاه مي

شنيدن  ،هايمانتما تمايل به بيان شكايگاه . گفتگوهاي روزمره، ناگزير لحني منفي دارد و شامل شكوه و گاليه است
 باشدمجالي  تواند نيز مي به اين ترتيب هر گفتگويي. كننده داريمهمدردي با شكايتتأييد و هاي ديگران و شكايت

  . گرايي شودبراي آن كه ذهن ما طعمه منفي
-محاسن و درستي و به خاطر سپردن تر از ديدنهاي هر چيز سادهمعموالً دريافتن و به خاطر سپردن نواقص و عيب -3

خواهد آن چه را همسرم هيچ وقت نمي": شود، مانند منجر مي) و غلط(بدبينانه  هاي تعميماين امر به . هاي آن است
-برداشت منفي مي از كسي يا چيزيوقتي : ا داستان به همين جا ختم نمي شودام ".كه من دوست دارم انجام دهد

ذهن به طور ، زيرا رساندهاي منفي بيشتري ميه خود ما را به برداشتدهيم كه خود بكنيم، نگرشي منفي شكل مي
 ،در نتيجه در هر تجربه. گرددخودكار به دنبال شواهدي براي تاييد برداشت اوليه و نگرش برآمده از آن مي

رخه اين چ. كنند كمك ميتحكيم ديدگاه منفي به آيند و  هاي مثبت به چشم مي هاي منفي بيشتر از جنبه ويژگي
  .دسوق دهدرماندگي  احساس بدبيني وتواند تا جايي ادامه يابد كه فرد را به سوي مي
  

هاي تلويزيوني  براي جلب توجه ما دائماً كنندگان برنامه، طراحان تبليغات بازرگاني و تهيهذهنبه علت گرايش منفي  -4
نمايش فرياد و خشونت براي مهيج كردن . كننداز واكنش طبيعي ما به احساس خطر و تهديد سواستفاده مي

ها برنامه در نتيجه فضاي ما پر از امواجي است كه حامل ساعت. هاي تلويزيوني به امري رايج تبديل شده است فيلم
گيرند، تا ما ها از تمام ابزار و فناوري روز نيز بهره ميمتأسفانه سازندگان اين برنامه.  آور و بدبين كننده هستنديأس

 يابد انتقال ميبه ما  معوجيجهان بيني كج و  به اين ترتيب. پاي صفحه تلويزيون نگاه دارندبيشتري زمان مدت  را
 .دهد نشان مي كننده، و افسردهيا را جايي خطرناككه دن

 

ما را به ضعف هاي كنند، و استعدادها و تواناييبلعند، قوت و عزم ما را تخليه ميافكار منفي، انرژي حياتي ما را مي
. هستند پرهيزشوند در صورت به كارگيري قدرت تفكّر قابل  اكثر مسيرهايي كه به تفكّر منفي ختم مي .كشانندمي
برآورد نكات منفي و تفكّر و مستلزم  قرار دارد كه نگري عاقالنه و نگرش مسئوالنهمثبت ،نگري منفي مقابلنقطه در 

كاري تفكّر و  نشانه كمتواند ميبه همين دليل گرايش به نگاه منفي اغلب  .ها نسبت به هم است مثبت و سنجيدن آن
  .   باشد يدانشمكمحصول 

 

 

  :نتم رد هراشا دروم عبانم

1. R. Merkle, “Wenn Das Leben zur Last Wird“, PAL Verlag, Mannheim, 2010. 
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  دهي به انسان عصر حاضررسانه به عنوان ابزاري براي جهت: سوم مقاله

گذرد و تا چه ميزان به  تا چه حد از مجراي ذهن هشيار ما ميتوانند بر ذهن ما اثر بگذارند؟ اين تأثير  ها مي آيا رسانه
  گردد؟ صورت ناهشيار در ذهن ما جذب مي

اي از نقش رسانه در دنياي امروز به عنوان پديده نگراني خود را جري ماندر، يكي از انديشمندان معاصر است كه
. اي وجود نداشته استبا چنين وسعت و گسترهاي كه شايد طي هزاران سال قبل، مشابه آن كند، پديدهجديد ياد مي

  : دهيممطلب او اختصاص مي مستقيم نقل در ادامه بخشي را به

اي كه در شود، به گونهتصاوير تلويزيوني به صورت مخلوط عظيمي از تصاوير و اشكال مختلف وارد ذهن ما مي
به همين دليل، بيننده است كه در ... شودمشابهي براي آن يافت نمي) طبيعي(هيچ شرايط ديگري در زندگي 

اين يكي از داليلي است كه نشان . بازدتالشي ناكام براي تشخيص واقعي و غيرواقعي در اين ميان عرصه را مي
پس از مدتي بهترين . تواند بينده را به چنين سطح بااليي از انفعال بكشاندمي) تلويزيون(دهد چرا اين وسيله مي

تواند انجام دهد آن است كه تسليم شود، به صندلي خود تكيه دهد، و بگذارد اطالعات به ذهن مي كاري كه بيننده
توانيد با بين اطالعات ورودي تمييز دهيد، نمي تايد از خودتان سواالتي بپرسيد بخواهاگر  زيرا ...او سرازير شوند

  . توالي رخداد اتفاقات بر صفحه تلويزيون همراه بمانيد

نوع تلويزيوني آن، تأثيري بر افكار و اعتقادات  وها، بر اين باورند كه تبليغات، كردهم، به خصوص تحصيلبيشتر مرد
- كنند كه قوه ادراك و تفكرشان از آنان در برابر تصاوير تحميلي و تهاجمي رسانه حفاظت ميآنان ندارد، فكر مي

بود كه من وارد كار تبليغات بازرگاني  1963در سال  ....كند، حتي اگر اين تصاوير صدها بار در سر آنان تكرار شود
توان تصاوير من متوجه شدم كه مي .هاي تصوير متحرك را دريافتمآن زمان بود كه طبيعت و قدرت رسانه. شدم

طور به ها مغز وارد نمود، و مردم را واداشت كه آنهدفمندي را ايجاد كرد و نمايش داد و همزمان به ميليون
و اين كه اين فرايند تزريق تصاوير، اساساً داراي ... وردخواست سازنده استبنگرند و باور كنند كه  م مسائل

را در  ها را هم عوض كند، بايستي آنبينيتواند جهانجا كه ميسازي است، و از آنتوانايي متحول
در متقاعد كردن، جلب و نفوذ غايت و نهايت، فرايندي بالقوه عميقاً سياسي بدانيم، كه  قدرت فراواني 

  .هاي سياسيهاي سياسي و گزينههم نه فقط در ترغيب به محصوالت، بلكه به فلسفه، آندارد

خواهيد آن تصويرپردازي را شما نمي: تواند شما را نجات دهدنمي) به تنهايي(قوه فكر شما : نكته اينجاست 
، و آن تصوير، چه تبليغات باشد و چه برنامه كلّي، از وقتي ايدهدريافت كنيد، اما خواه ناخواه آن را دريافت كرد

بسته به (شود، كه در لحظه مناسب دريافت شد ديگر قابل پاك كردن نيست، مانند يك بيلبرد تبليغاتي دروني مي
ا شوند، به خصوص وقتي تصاوير ياطالعاتي كه به اين صورت وارد ذهن ما مي ...زندچشمك مي) وقايع بيروني

 هچزيرا (كنند ها ارائه نشود و بارها و بارها تكرار شوند، به ناحق لباس موثّق بودن بر تن مياي در نقض آنادلّه
و در اينجاست كه گويي ديدن ) از يك پديده داريم تنها اطالعاتي هستند كه ماها  اين غلط، باشند و چه درست

هركس كه كنترل اين تكنولوژي را در دست گيرد، به نوعي از بدين ترتيب، . شودچيزي معادل با باور كردن آن مي
  .]1[يابد كه كه پيش از اين كسي در تاريخ نداشته استقدرت دست مي

ها اگرچه كسي از تأثير ناخواسته رسانه. ، براي همه افراد يكسان و مشابه نيستواضح است كه اثر مورد اشاره البته
رسد اگر به نظر معقول ميگيرند، اي قرار مينحوي تحت تأثير پيام هاي رسانه مصون نبوده و بايد گفت همه افراد به

، كساني هستند كه شوندميجا جابهاي هاي رسانهبيشترين تأثيرات را از رسانه پذيرفته و با پيامبگوييم كساني كه 
به علّت ضعف ابزار ذهني  اين افراد .بيني مشخص و ساختاري براي مديريت سالمت روان خود نيستندداراي جهان
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توانند از گري نسبت به محتواي رسانه، مياي، يا عدم قدرت انتخابهاي رسانهالزم براي تحليل و ارزشيابي داده
) مراجعه شود 2ها به مرجع  براي برخي نمونه(شوند شناختي طراحي ميهاي ظريف روانهايي كه با تكنيكبرنامه

سازوكار اين امر به لحاظ رواني كم و بيش قابل . ها بخواهند، گسيل شوندسمتي كه رسانهبيشتر اثر پذيرفته، و به هر 
، كه خود سنجشگيري مشخصي نداشته و بدون قدرت افرادي كه نسبت به جهان اطراف خود جهت: درك است

جذب يك گذرانند، آمادگي بيشتري براي بيني است، روزگار ميمحتاج يك نظام ارزشي مشخص متصل به جهان
كه حتي ممكن است پس از مدتي با فراموش كردن منبع، آن تر آنجالب. ساختار فكري از پيش طراحي شده دارند

   .دقّي نماينرا فكر خود تل

  :نتم رد هراشا دروم عبانم

1. J. Mander, Privatization of the Consciousness, Monthly Review, volume 64, issue 05, Oct. 2012 

  .1389، )انتشارات آستان قدس رضوي(هاي مقابله، به نشر  هاي عمليات رواني و شيوه رضا جنيدي، تكنيك. 2

  

  ها و ايجاد نگرش ساختگي به دنياي واقعي رسانه: چهارم مقاله

ها به ايجاد توان پرسيد كه رسانهزاري براي جهت دهي به ذهن مخاطب، ميپس از بررسي توانايي رسانه به عنوان اب
-مي در اياالت متحده آمريكا زند و چرا؟ يكي از انديشمندان حوزه رسانهچه نوع نگرشي در مخاطبين خود مي پردا

  : نويسد

ها، كه طبيعت ها، و خيابانگذرد، مانند شهرها، ساختمانساخته انسان ميهاي مصنوعي دستا در محيطمزندگي بيشتر 
ها را روزي تصور كرده ايم كه اين سازهكشي كردهگويي ما به درون اذهان كساني اسباب. ها قابل رؤيت نيستديگر در آن

اجازه دهيد اين . رويمنسل به نسل، بيش از پيش در فكر و مصنوعات بشري فرو مي معلوم است كه ما بودند، و از اينجا
نتيجه نهايي اين سبك زندگي آن است كه ما ديگر نتوانيم شخصاً از قابل اطمينان ... بناميم 6با واسطه فضا را واقعيت

-دريافت مي) از تلويزيون و امثال آن(تمامي اطالعاتي كه ما با واسطه . بودن اطالعات دريافتي اطمينان حاصل كنيم
در شرايطي كه عمده . ل اوليه تغيير يافته استهاي مختلف نسبت به اصكنيم، پردازش و ويرايش شده، و به شكل

هايي كه از تصويرپردازي ت، يعني پس از پردازش و ويرايش توسط انسانبه ما رسيده اس ايواسطهچنين اطالعات ما با 
توانيم به چگونه ميبدون هرگونه تماس مستقيم با شرايط حقيقي يك مسئله، كنند، و خود هدف خاصي را دنبال مي

شود كه تصميمات مهم كشورمان را، صحت يا عدم صحت اطالعات را بسنجيم؟ و در همين حال، از ما خواسته ميواقع 
اگر ما دموكراسي خود را بر پايه ... كنيم،  اتخاذ نماييمهاي اطالعات دريافت ميبر اساس اطالعاتي كه از همين ماشين

استوارند قرار دهيم،  حد و حصري قابل تغيير ، و همواره بر تقريب بيناپذير و به نحو چنين فرايندهايي كه ذاتاً اطمينان
تر است، بايد بگويم مسئله حتّي از اين نيز وخيم پذيري اثرگزار عمومي داشته باشيم؟توانيم انتظار مشاركت و نقشآيا مي

اي از فكر و وهشياست كه ما را به  آن شانشوند، كه تمام هدفماري كنترل ميش توسط افراد بسيار اندك زيرا آن فرايندها
  .]1[داران هستندسرمايهالبته كالنشمار،  اين تعداد اندك. دشان گردهايرفتار وادارند كه باعث گسترش ثروت

شماري  گشتاي اكنون عرصه غلبه تعداد انسازد كه هر رسانهچزني خاطرنشان مياستاد دانشگاه ايلينوي، رابرت مك
تايم وارنر، ديزني، : ها عميقاً تحت سلطه هشت شركت بزرگ استمالكيت در قلمرو رسانه. افراد استها و از شركت

                                                            
6 Mediated Reality 
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كه صاحب ان بي سي، و تي سي ( 7، سوني، بِرتلزمان، و جنرال الكتريك)شركت خبر(واياكام، سيگرَم، نيوز كُرپريشن 
 معدودگر رأي نداده است كه چند تبليغهيچ كس در هيچ جامعه مردم ساالري ). ها رسانه ديگر استآي و ده

بيني كمابيش ها جهانبا اين وجود، همين چند شركت غول آسا، كه همگي آن. ها باشندمسئول تمام اين رسانه
و در تمام طول سال  مكرّراًهاي خود را هر شب پردازياند كه اطالعات و تصويرشدهكنند، موفقيكساني را عرضه مي

  ].1[و نمايش دهند رد نمودههاي ما واذهن به

ها معموالً گرايش دادن افراد به سوي خود به عنوان نيروهايي است كه با هزينه اندك اولين راهبرد برخي از رسانه
توانند تابعي از زمان و مكان، و جامعه هاي جذب افراد ميمكانيزم. كنترل شده و براي مقاصد بعدي در اختيار هستند

هاي به كار رفته براي مخاطب آسيايي متفاوت از مكانيزم به كاررفته براي مخاطب اروپايي مهدف باشد، و مكانيز
مشكل اين روش در . روداما براي صاحبان اين شبكه گسترده اطالعاتي، همه چيز هم به اين آساني پيش نمي. باشد

براي : وجود داردگردانندگان تار گردد كه ميان عمل و گفاداره افكار، قبل از هر چيز به يك تعارض ذاتي برمي
هاي انساني نزديك باشد، چرا كه مخاطبان بر حسب طبيعت اثرگزاري بر اذهان عمومي، بايستي گفتار به ارزش

... ها از صلح، آرامش بشر، آزادي و چه در اين شبكهاز سوي ديگر آن. ها محتاج و راغب هستندانساني خويش به آن
لذا ميان بازي روي صحنه . شود تطابق نداردتنظيم مي، كه بر اساس منافع گروهي نندگانگردا شود با عملگفته مي

ناگزير، دنيايي . هاي آنان نبايد در تمام امور ناظر به حقيقت باشدپيامو و پشت صحنه تفاوت قابل توجهي وجود دارد 
هاي فاصله دارد و اين فاصله منافع گروهشود، اغلب از دنياي واقعي ها براي مخاطب ترسيم ميكه در اين رسانه

  . كندمشخصي را تضمين مي

 :نتم رد هراشا دروم عبانم

1. J. Mander, Privatization of the Consciousness, Monthly Review, volume 64, issue 05, Oct. 2012 

  

  دهي به دنياي ذهني مخاطب ها و جهت سانهر: پنجم مقاله

 دائمي فظ كردنح، داري هاي سرمايه بايستي اذعان كرد كه با توجه به نگرش مصنوعي ارائه شده توسط رسانه
 و طبيعي رشد كه دارد وجود خطر اين هميشه آسان نيست، زيراها  با وجود تالش فراوان اين رسانهمخاطبان 
افكار القا شده و خروج افراد را به طرح سؤال در خصوص  اجتماعي، مشاركت به ميل وو منطق  تعقّل قدرت تدريجي

اند، ناگزير نان آمدهآدر چنين فضايي، گردانندگان براي حفظ مخاطباني كه به سوي . رسانه بكشاند از فضاي توهمي
اين نوع . ها استتغذيه مخاطبان متالطم با شبه منطق ،يكي از اين ابزار. ها كمك كنندبايستي به تحميق آن

منجر  مخاطبدر ذهن  اي از پيش طرّاحي شدهقرار است به نتيجه رسانهاطالعات به واسطه گزينش و چينش خاص 
 مخاطبينهمچنين وقتي . كه با فكر و تحليل خود به آن نتايج رسيده است نمايددر نتيجه مخاطب گمان مي .شوند

-ارائه مي مخلوطي از اطالعات درست و غلطمعموالً كنند، مي ترغيبمنافع گردانندگان به كار خاصي  را در جهت
مصنوعي در  فضايي به اين ترتيب. و تصديق و بخشي ديگر تحريف شده است ، كه بخشي از آن قابل مشاهدهگردد

                                                            
7 Time Warner, Disney, Viacom, Seagram, News Corporation, Sony, Bertelsmann, General Electric (which owns 
NBC and TCI, among dozens of others). 

٧



 سالمت انسان و رسانه 

 

 
 
 

http://www.asaviz.ir 

احساس كه  است در حالياين ، پردازدمي ريزي شدهبرنامه گردد و فرد در آن به ايفاي نقشمي ذهن مخاطب ترسيم
  .دنمايمي ايفاو به سود جامعه  كند در جامعه نقشي واقعي، آگاهانهمي

 مقابل رشد از جمله دررواني انسان،  رشد طبيعيفرايند  برابردر ها ناگزير بايد به اين ترتيب، اين رسانه
شناسان و متفكران متعددي در غرب و روان. آرايي نمايندقدرت تحليل و تفكّر او صف ساختار مديريتي او، و

هاي ناشي از آن و بيماريداري صنعتي و سرمايهرواني انسان در تمدن  طبيعي رشد با تقابلخطر شرق، در خصوص 
   .اندهشدار داده

به اي كه پديده، مواجه ساختن ذهن با انبوهي از اطالعات است، در مخاطب كاهش قدرت تحليليك راه رايج براي 
ها و يافتن حقيقت يكي از موانع اصلي ذهن در پردازش ورودي آلوين تافلرمعروف است و به گفته  8سريز اطالعاتي

  :است
شود كه به سرعت و با الگويي نامنظم در حال تغيير، يا كامالً بديع و جديد وقتي شخص ناگهان در موقعيتي قرار داده مي

صحيح عقالني، كه هاي او ديگر قادر به انجام ارزيابي. يابدكاهش مي) يعنسبت به وقا(بيني او دقت پيش... است،
  .گيرند، نخواهد بودها شكل ميرفتارهاي معقول بر پايه آن

اي بر ايران متمركز شده، و با شبكه ماهوارهسه هزار بيش از  رئيس صدا و سيماي كشور،گفته بنا بر شايد اين كه 
پردازند، شود به ارائه برنامه مياجتماعي را شامل مي-سياسي هايغرايز تا ارائه تحليلموضوعاتي كه طيفي از تحريك 

  . قابل درك باشد نظراز همين م

، به تعويق بلوغ عقالني و شخصيتي در مردان به پسران؛ ناپختگي مدرن تبديلگري كراس، نويسنده كتابي با عنوان 
  :نويسدو مي كندسبك زندگي امروزي كشورهاي صنعتي اشاره مي

چيزهاي "و افزايش تجارت  )پختگي(نزول عالئم بلوغ ذهني را به عنوان تركيبي از مورد بحث شايد بتوان مشكل 
محو شدن آدابي كه مردان و زنان را  آن است كه استدالل يكي از فيلسوفان به نام بروس ويلشاير.  توصيف نمود 9"باحال

اي به دوره ، به نوعي نيازختسادر طبيعت و زندگي اجتماعي مشاركت داده و پايبند مي به تدريج عميقاً با افزايش سن
از  .شودتأمين مي )هاي كامپيوتريها و بازيمانند فيلم(تجاري هاي منتهي شد كه به سادگي از طريق كاال ضربان لذّت

از طريق (هاي اوليه جواني ر همان سالرا با اين حجم باال و د) كاذب(رضايت لذّت و سوي ديگر، وقتي افراد اين 
-به دست آورند، در همان مرحله از رشد خود متوقف مي) شودگرايي به آنان عرضه ميكاالهايي كه در فرهنگ مصرف

آيد پذيري بيشتر به دست ميتري كه از كار و زحمت طوالني و مخاطرههاي دروني بزرگشوند، زيرا از تعقيب رضايت
مسائل جوان را  البته آسان است كه در همه اين. خوردبه اين ترتيب است كه بلوغ ذهني آنان كليد نميمانند، و بازمي

 هاي فرهنگ مصرف شكوه كنيم، يا در عين افسوس خوردن، براي جبراناو در برابر وسوسه "وادادن"سرزنش كنيم و از 
كه درونمايه آن تهاجم و  بشناسيم تبه رسميرا ساختگي بلوغ ذهني در جوانانمان، دنيايي  عالئم فقدان احساس

  .]1[ برداما اين هم كاري از پيش نمي خودنمايي است،

گرايي، فرهنگي در تبليغات به وجود آمد كه با دامن زدن به لذّت ميالدي به بعد در كشورهاي صنعتي 1950از سال 
رسد كه خانواده هم، كه در واقع به نظر مي. ر دادمند شدن از كاالها رودرروي والدين قراجوانان را براي خريد و بهره

هاي اهداف و ارزشداري نيست، زيرا كانون طبيعي رشد عاطفي و عقالني انسان است، محبوب فرهنگ سرمايه
گرايي و از اين رو در برابر تسليم شدن جامعه به مصرف گرايانه نيستطبيعي و ذاتي خانواده همسو با اهداف مصرف

                                                            
8 Information overload (also known as infobesity or infoxication) 
9 Commercialization of  the Cool 
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بازار كاالهاي  رونقاز اي كودكان و نوجوانان توسط تجربه والدين، هاي لحظهبا مهار خواستهخانواده  .كندمقاومت مي
 در برابرهاي عاطفي دروني، او را با رشد دادن انسان مستقل و متكي به داشتهخانواده همچنين . كاهدمي مدارهيجان

 و با پشتيباني و حمايت خود او را از ،مقاوم نموده ت نفسعز فقدان كمبودهاي عاطفي و از يناش مصرفاعتياد به 
  .كند حفظ مي "دردسربي"و  "دفاع بي"ماشيني تبديل شدن به يك نيروي كار 

  :نتم رد هراشا دروم عبانم

1. G. Cross, Men to Boys- The making of modern immaturity, Columbia University Press, 2008. 

  

  ايي يافت؟ها ره دنياي ساختگي رسانهتوان از دام چگونه مي: ششم مقاله

. كنندمنحرف مي شبه نيازها، يا ، به نيازهاي غيرواقعينيازهاي واقعيها با امكاناتي كه دارند، توجه انسان را از رسانه
ها را به سوي آن كه مستلزم ارضاي نيازهاي مادي و معنوي و زندگي متعادل است، ،هاانسانارضاي نيازهاي واقعي 

و اين  خواهندخود ميبيشتر را براي هرچه مندي بهرهآنان نيست، زيرا  اندارسرمايه تفكّر به سودبرد، اما سالمت مي
پيامبران در طول تاريخ توجه دادن انسان به  شيوه. حد و مرز و افراط در نيازهاي مادي است مستلزم مصرف بي
بوده است كه راه را به سوي هاي ديگر وجود خود و پرهيز از افراط در جنبه ، اعم از مادي و معنوي،نيازهاي واقعي او
 .اند انسان را به مسير فطرت و طبيعت انساني خود بازگرداننددر واقع پيامبران كوشيده .گشايدزندگي سالم مي

كنند و در عصر حاضر، ابزار جديدي به نام رسانه، چنين امكاني نيازها را مطرح ميدر نقطه مقابل، شبهخواهان زياده
شود كه براي خوشبختي، بايستي رفاه داشت و به عنوان مثال چنين القا مي. ساخته است را در سطح وسيع فراهم

مندي از كدام توليدات باعث رفاه و آسايش شده و اين كه بهره. شد مندبهرهاز تمامي توليدات روز براي رفاه، بايستي 
- در رسانه تبليغ مياز طريق نمايش الگوها به صورت مستقيم و غيرمستقيم  نمايد،خوشبختي مورد نظر را فراهم مي

  .شود

كنند كه همه دار كاالها و خدماتي را تأمين ميهاي سرمايهوقتي شركت: گويديكي از متخصصين حوزه تبليغات مي 
س نيازي ذاتي اما هيچ ك. نيازي به تبليغ غذا، حبوبات و سبزيجات نيست. ها نياز دارند، نيازي به تبليغ نيستبه آن

ب هاي جذّابنديچيزها بايد تبليغ شوند، ترويج شوند و در بستهاين. نداردي فريز شده يا كوكاكوال ه يك بسته الزانياب
با الگوهاي مد روز  يهايلباساما ... دانند كه به پوشش نياز دارند،نياز به تبليغ ندارد، همه مي پوشتن... جاي بگيرند

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
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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  .شودمتأسفانه مختصات اين نوع تمدن امروز تنها به غرب صنعتي محدود نمي
قابل البتّه . ايم، و ما نيز در اين ميان مستثني نبودهساخته است كرده 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 بيني است كه همانند تمام دورهپيش
رار خواهند ك در جايگاه متعادل و متناسب و همراه با طبيعت و رشد آدمي قعبور خواهد كرد و فناوري و رسانه هر ي

  .گرفت

  

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

  هاي اجتماعي مكانيزم •

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

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

  .در اين صورت هر كااليي، بازار فروشي به وسعت تمامي جهان خواهد داشت

اي كه از اعتماد  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 نمايندبه دشمن بپرهي

  هاي فردي مكانيزم •

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

  .يابد و  به خطا دچار نشود

هاي  هاي رسانه آموزد در شرايطي كه با انبوهي از پيام اي دانشي است كه به مخاطب مي سواد رسانه: اي سواد رسانه
و انتخاب نمايد، سواد هاي مورد نياز خود را پيدا  گروهي در جهان ارتباطات مواجه است، چگونه به آساني پيام

ها و توانايي تحليل پيام به نحوي است كه  اي شامل انتخابگري و پرهيز از قرار گرفتن در معرض همه پيام رسانه
به  ].1[كند رساني و كدام پيام را با قصدي ديگر منتشر مي مخاطب دريابد رسانه مورد نظر كدام پيام را با هدف اطالع

ها، و  ص اهداف و اغراض رسانه، شيوه بيان خبر، مديريت اطالعات دريافتي و تحليل آنعبارت ديگر، به مهارت تشخي
اي است  شخصي كه داراي سواد رسانه. شود اي گفته مي اي، سواد رسانه هاي رسانه هاي پنهان پيام توانايي مشاهده اليه

يكي از عناصر مهم در اين . خنثي نمايدها را تشخيص داده و  هاي اثرگزاري بر افكار، آن تواند با علم به تكنيك مي
راستا، نگاه انتقادي و پرسشگرانه است، كه انسان را به شكاكيت عقالني، و پرسيدن چرايي و چگونگي اخبار و 

 .كند هاي ارسالي جلوگيري مي مقاومت پيام اطالعات دريافتي واداشته، و از پذيرش بي

  :نتم رد هراشا دروم عبانم

  .1389، )انتشارات آستان قدس رضوي(هاي مقابله، به نشر  هاي عمليات رواني و شيوه رضا جنيدي، تكنيك. 1
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