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تلنگر

چه باك از موج بحر

در خبر است از س��رور كائنات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت
آدميانوتتمهدورزمانمحمدمصطفيصلياهللعليهوسلم /شفيعمطاعنبي
كريم /قسيم جسيم نسيم وسيم /چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان /چه باك از موج
بحرآنراكهباشدنوحكشتيبان /بلغالعليبكمالهكشفالدجيبجماله/حسنتجميعخصاله
صلوا عليه و آله /هرگاه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار دست انابت به اميد اجابت به
درگاه حق جل و عال بردارد ،ايزد تعالي در وي نظر نكند بازش بخواند باز اعراض كند ديگربارش
بهتضرعوزاريبخواندحقسبحانهوتعاليفرمايديامالئكتيقداستحييتمنعبديوليسله
رب غيري فقد غفرت له دعوتش اجابت كردم و حاجتش برآوردم كه از بسياري دعا و زاري بنده
هميشرمدارم/كرمبينولطفخداوندگار/گنهبندهكردستواوشرمسار گلستانسعدي

شليك از فاصله نزديك

ازمهربانيمردمسوءاستفادهكنيد

در ايام نزديك ب��ه انتخابات
رياس��تجمهوري پيش��ين
با آق��اي عباس عب��دي يك
برنامه تصويري ضبط كرديم.
آق��اي عب��دي در آن برنامه
سيدعبدالجوادموسوي از بيمخاطب��ي تلويزي��ون
سخن گفت و اينكه چرا هيچ
كس به فكر ش��أن و آبروي تلويزيون نيست .گفتم:
فكر ميكنيد با توجه به وضعيت��ي كه االن تلويزيون
دارد اصال ميت��وان فكري براي بهب��ود اوضاع كرد؟
و ايشان گفت :چرا نميشود،كافي است شبيه يكي
دو تا از همين برنامههايي كه ش��ما االن داريد ضبط
ميكنيد از تلويزيون پخش ش��ود آن وقت ميبينيد
مردم چطور از ماهوارهه��ا روي برميگردانند و پاي
تلويزيون مينشينند .حقيقتش را بخواهيد اگرچه
در آن جا با آقاي عب��دي مخالفتي نكردم منتهي در
دل گفتم ماجرا به اين سادگيها هم كه آقاي عبدي
ميگويدنيست.مگرميشودبايكيدوبرنامهحيثيت
از دس��ت رفته تلويزيون را به اين رسانه برگرداند .اما
حاال ميخواهم بگويم با يك��ي دو اتفاقي كه اخيرا در
تلويزيون رخ داده پذيرفت��ن حرف آقاي عبدي برايم
راحتتر اس��ت .حضور فيگو در برنام��ه نود و حضور
محمد قوچاني در برنامه س��ختانه محك خوبي بود
براي جذب مخاطب خ��اص و عام .در ه��ردو برنامه
هم نه از معياره��اي انقالبي عدول ك��رد و نه صدا و
س��يما كار خارقالع��ادهاي انجام داد .فق��ط مديران
صدا و س��يما كمي از چارچوبهاي خشك و رسمي
و عبوس خود فاصله گرفتند و به قدر ارزني جسارت
ورزيدند و راه را براي برنامهس��ازان خالف آمد عادت
باز گذاش��تند .برنامه اول ميليونها عاش��ق و سينه
چاك هوادار فوتبال را پاي برنامه تلويزيوني نشاند و
برنامه دوم ش��ور و ش��وقي در جامعه روزنامهنگاري
برانگيخت تا اگر هم برنامه را از تلويزيون نديدهاند از
شبكههاي اينترنتي ببينند و دربارهاش حرف بزنند.
به همين سادگي؛ به همين راحتي .قبال هم نوشتهام
اين مردم حافظه تاريخيشان برخالف گمان خيلي
از فرادستان اتفاقا خيلي هم خوب كار ميكند .فقط
مهربانندوبخشاينده.پسحداقلازاينويژگينهايت
سوءاستفادهراببريدوباآنهاكميمهربانترباشيد.
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شوكراننوش

تختهسياه

مسيحانفسيميآيد

به تعطيالت برويد و اخبار را رها كنيد

مژدهاي دل كه مسيحا نفسي ميآيد
كه ز انفاس خوشش بوي كسي ميآيد
از غم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش
زدهام فالي و فريادرسي ميآيد
زآتش وادي ايمن نه منم خرم و بس
موسي آنجا به اميد قبسي ميآيد
حافظ

رسانهباز

جدال خطقرمزها

ديروز هواي تهران آلوده و آفتابي بود و امروز قرار است آلوده و ابري
باشد .اما پيشبينيها ميگويند كه با تعطيلي فردا و نيمهتعطيلي
پسفردا ،حجم رفتوآمد در پايتخت كمتر ميشود و اوضاع و احوال نفس شهر
هم بهتر .روز سهشنبه بيشترين درجه هوا  12درجه است و كمترين هم  5درجه
س��انتيگراد .اعداد و ارقامي كه تا آخر هفته تغيير چنداني ندارد و از ثبات نسبي
دماي هوا ميگويد .در تعطيالت پيشرو نرخ ارز هم احتماال به روند صعودي خود
ادامه ميدهد و بازار سكه و طال هم كه فعال در حال رشد است .بنابراين تا روز شنبه
ازفرصتخوبتعطيالتاستفادهكنيدودغدغههارابرايشروعهفته بگذاريد.

تيتر مصور| تورم
محسنظريفيان

 -۱تاثيرگذاره��ا يا اف��راد و
گروههاي مرجع ،هميشه در
طول تاريخ ارتباطات آدمها،
مه��م بودهان��د؛ مقاطعي در
تاريخ ه��ر ملت ي��ا گروهي
هست كه چش��م به دهان و
جاللسميعي
انتخاب هم��ان تاثيرگذارها
دوختهاند و راه او را برگزيدهاند.
 -۲تاثيرگذارها ميتوانند سرنوش��ت يك انتخابات
مهمراتغييردهند؛بابرجستهسازيمعايبيامزاياي
يك محصول يا برند ،ديدگاهشان را به افكار عمومي
يا دستكم تعداد زيادي از مخاطبانشان القا كنند؛
آنها دس��تكم اين قدرت را دارند كه به هر شكل و با
هرنتيجهاي،باعثديدهشدنيكخبريابرندبشوند.
 -۳در يكي دو سال اخير ،اينس��تاگرام و تلگرام در
ايران هر روز مهمتر شدهاند؛ فعاليتهاي تبليغاتي
آدمهاي مش��هور يا آنهايي كه در همين رس��انهها
پرمخاطب و پربيننده شدهاند ،دايما در حال افزايش
اس��ت .نس��ل جديدي از چهرهها يا سلبريتيها در
كنار آنها كه شهرتش��ان را به عرص�� ه مجازي هم
آوردهاند ،با تبليغات تجاري و فرهنگي و سياس��ي،
به دي��ده ش��دن برنده��اي جديد ي��ا حركتهاي
اجتماعي كمك ميكنند .از جمله ،يك برند نوپاي
خدمات بيمه ،به دليل انتش��ار دو كليپ طنزآميز با
همكاريچهرههاياينستاگرامي،گرفتارتفسيرهاو
انتقادهاي بخشي از مخاطبان شد؛ مخاطباني كه از
كاربران شبكههاي اجتماعي تا نهادهاي قانوني را در
بر ميگيرد و باعث وعدههاي برخورد و تا اين لحظه،
عذرخواهيرسميآنبرندشدهاست.
 -۴ب��ه نظ��ر ميرس��د چالشه��اي محت��وا و
خطقرمزهاي��ي ك��ه ميان رس��انههاي رس��مي و
غيررس��مي ايران ش��ناورند ،وارد مرحله جديدي
شدهاند؛ جدال تحكيم خط قرمزهاي حوزه رسمي
در رسانههاي غيررسمي ،جديتر شده است؛ ما هم
مثل شما در اين چالش ،منتظر نتايج اين تجربههاي
تازه هس��تيم .آيا چارچوبهاي بعضا نانوش��ته اما
پررنگ انتش��ار پيام و محتوا ،در فض��اي مجازي و
غيررس��مي ارتباطات هم تثبيت خواهند شد؟ اين
بحث را ادامه خواهيم داد.
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در همين حوالي

وحدت؛ ترازوي حق و باطل

درحواليسالمرگاستادكاظممعتمدنژاد

كشور ما از لحاظ تنوع فرهنگي ،يعني تنوع
اديان ،مذاهب ،روايات ،مراس��م ،مناسبات،
پوش��اك ،ش��يوهها و ...از فراواني فوقالعاده
زيادي برخوردار است .از يك سو اگر ماهيت
اين تنوع را خوب بشناسيم بيشك بايد آن
سيدمحمدبهشتي را به مثابه ثروتي بزرگ به ج��اآوريم چراكه
اين تن��وع در واقع چيزي نيس��ت جز تنوع
مزيتهايي كه اهل هر گوشه از سرزمينمان را در آباد ساختن خانه
و وطن خود توانا ساخته است .اين وضعيت به مثال خانداني بزرگ با
اعضايي پرشمار است كه در حوزهها و مسائل گوناگون مهارت دارند
واينتنوعضامنموفقيتآنهاشدهاست.
اما از سوي ديگر به همان ترتيب كه مواد مغذي بيشتر مستعد
فاسد ش��دن هس��تند ،چنين كش��وري نيز به دليل تنوع زياد
بهانههاي بس��ياري براي اختالف و نقار دارد؛ و اگر بر اثر بحران
يا سوءتدبير بهانهها به استدالل تبديل ش��ود و نقار جاي وفاق
را بگيرد ،اتفاقا اين طور نقاره��اي خانوادگي تلختر و دردناكتر
هم از كار درميآيند .تنوع زياد در ش��رايط نقار ممكن است به
فروپاشيهاي عظيم و خسارتبار منجر شود و التيام آن شايد به
گذشتنسلهايبسيارنيازيابد.
براي س��رزميني همچو ايران هيچ چيز بهتر از وحدت نيس��ت
و هيچ عداوتي باالتر از صدمه زدن به اي��ن عمود جامعه وجود
ندارد .پس هركس كه از روي آگاهي ي��ا ناآگاهي ،اولويت وفاق
و يكپارچگي را بر ديگر مسائل درك نكند ،خواه ناخواه زمينه را
براي تعميق نقار آماده ساخته است .حتي اگر در صورت ظاهر
هم مدام صحبت از وحدت اديان ،وحدت مذاهب ،وحدت ترك
و فارس و لر و ...كند
بدترين نوع صدمهاي كه به وحدت زده ميشود را كساني باعث
ميشوند كه ذيل عنوان كلي تفكيك حق از باطل ،خود را حق
فرض كرده و هركس مثلشان نيست باطل ميانگارند .تفاوتي
هم نميكند اين حق چه باش��د و به چه س��احتي نظر داشته
باشد؛ از نازلترين و زمينيترين مرتبه گرفته تا متعاليترين و
معنويترينآن.
در حقيقت اگر مهمترين ركن منافع ملي را وحدت قرار دهيم
آنگاه حق يعني هماهنگي با وحدت مل��ي و به تبع آن هركس
در مسير آسيب به وفاق حركت كند راه باطل را در پيش گرفته
است .پس آنان كه نگرانند تا اعمالشان موجب شود در جبهه
باطل قرار گيرند ،بدانند محك و ترازويي بين و آشكار در ميان
است و آن تقويت وحدت ملي است.
گاهيگريز

بازخواني سه دقيقه طاليي كه همه آنچه الزم است را روايت ميكند

جادوي شعر و موسيقي براي واالپيامدار

نازنينمتيننيا
فرهاد كه ميخواند «ديرينه،اي محمد ...جا هست
بيش و كم آزاده را ...كه تيغ كش��يده است بر ستم...
واال پيامدار محم��د» ،ديگر مهم نيس��ت «پيامبر»
را تا چ��ه ان��دازه ميشناس��ي و چطور مس��لماني
هستي؛ «محمد» در همنشيني درخشان واژههاي
س��ياوش كس��رايي «عب��اي وح��دت را تمثيلوار
برس��رپاكان روزگار» كش��يد ه و حنج��ره فره��اد
چنان با صالب��ت نامش را صدا ميزن��د كه مطمئن
ميش��وي «هيچ دياري ب��ه ظلم و ج��ور» برقرار و
اس��توار نميماند .موس��يقي تو را مس��خ ميكند و
آنچه در انته��ا ميماند ،يك��ي از زيباترين تصويرها
از پيامبر اس�لام اس��ت .جادوي ش��عر و موسيقي
كار خ��ودش را كرده و ديگر به هي��چ توضيح اضافه
نياز نداري.
باورت نميش��ود كه همين س��ه دقيقه كافي است
ت��ا هرآنچه الزم اس��ت بداني ،اما انگار كافي اس��ت
و تبليغي ه��م در كار نيس��ت .حت��ي از حرفهاي
كليشهاي و شعاري هم خبري نيست .موسيقي كه
آغاز ميش��ود ،اميد را معنا ميكند و به هرآنچه در
زندگي بيمعنا اس��ت ،معنا ميدهد .موسيقي آرام
آرام از «عدل��ي» ميگويد كه منتظرش هس��تي و
تعريف ميكند س��ايه آن «نازنين عب��ا» در همين
حوالي اس��ت .اگ��ر باره��ا و بارها اين س��هدقيقه را
تكرار كن��ي ،روايتهاي��ي تازهتر در زيروبم ش��عر،

موس��يقي و ص��داي خوانن��ده كش��ف ميكني و
در آس��تانه چهل س��الگي اث��ري ق��رار ميگيري
ك��ه همچن��ان تاثيرگذار اس��ت ،هيچوق��ت كهنه
نميش��ود ،از دس��ت نم��يرود و فراموش ش��دني
هم نيست.
از آن جمع س��ازنده اثر ،دو نفر در خاك هس��تند،
اما مرگ و نيس��تي هم باعث نش��ده تا موسيقي در
آرشيو خاك بخورد و شنيده نشود و به هرمناسبتي،
حت��ي رس��انه ملي ب��ا هم��ه قواع��د و خطقرمزها
نميتوان��د از اي��ن اث��ر بگ��ذرد و گهگاه��ي آن را
پخش ميكند.
چهل سال گذش��ته و در اين س��الها اما كدام يك
از آثار هنري به فراگي��ري ،تاثيرگذاري و ماندگاري
قطعه «وح��دت» رس��يدهاند؟! راز اين س��هدقيقه
جادوي��ي چيس��ت؟! چط��ور ميش��ود با داش��تن
چنين الگو و مرجعي ،همچن��ان در خانههاي اوليه
فرهنگس��ازي بمانيم و اكثريت آث��ار هنري توليد
شده از اين جنس در آرش��يو خاك بخورند و منتظر
بمانند تا در مناسبتهاي مذهبي با يك گردگيري
براي مخاط��ب كم حوصل��ه و پرش��دن كنداكتور
برنامه ،در فهرست پخش قرار بگيرند؟! و سوالهاي
بسيار ديگر ...س��والهايي كه بايد پرسيده شوند تا
شايد با پيدا ش��دن پاسخ مناسب مس��ير اشتباهي
كه اينهمه س��ال رفتيم را اصالح كنيم و فرصتها
را بيش از اين از دس��ت ندهيم و حوصل��هاي براي
شنيدن و ديدن آثار تازه باقي بگذاريم.
#قانون_اساسي

هشتگ روز

قوانيني كه بيشتر ايرانيها يكبار هم آن را نخواندهاند
س��ال  1358براي اولينبار قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران در  177اصل از سوي مجلس خبرگان
تصويب شد و همان سال به همهپرسي گذاشته شد.
نتيجه همهپرس��ي با راي مثبت اعالم ش��د و به اين
ترتيب قانون اساسي بخش��ي از قوانين زندگي مردم
شد.
امسال و در س��الروز تصويب قانون اساسي جمهوري
اس�لامي در س��ال  ،58به لط��ف ش��بكه اجتماعي
توييتر ،بس��تري براي كاربران اين رسانه فراهم شد
تا با استفاده از هشتگ «قانون_اساسي» عقايدشان
را درباره تم��ام موضوعاتي كه در زير ش��اخه «قانون
اساس��ي» ميگنجد ،مطرح كنند و نسبت به چند و
چون قانون اساس��ي در جامعه امروز واكنش نش��ان
بدهند؛ كاربري توييت كرده« :ماه آذر هميشه مرا ياد
روز قانون اساسي مياندازد.
قوانيني كه به يقين ميتوان گفت بيش��تر ايرانيها
ي��ك ب��ار ه��م آن را نخواندهان��د .قوانين��ي ك��ه به
خاط��رش خونه��ا داده ش��د و مانند س��اير موارد
در اين كش��ور با آن س��ليقهاي و مصلحت��ي برخورد

ش��د ».كاربر ديگري نوش��ته« :در حواشي روز قانون
اساس��ي يادي هم از اصل چهلم اين قان��ون كنيم و
كاش همه دس��تكم به اين يكي عم��ل ميكرديم؛
اينكه هيچك��س نميتوان��د اعمال ح��ق خويش را
وس��يله اضرار به غي��ر يا تج��اوز به مناف��ع عمومي
قرار دهد».
خبرگزاري ايرنا توييت كرده« :شوراي نگهبان طرح
تقويت بسيج را مغاير با قانون اساس��ي و از وظايف و
اختيارات رهبري دانست».
در نهايت علي ش��كوريراد ،سياستمدار اصالحطلب
و دبيركل حزب اتح��اد ملت هم توييت ك��رده« :به
نظر ميرس��د احمدينژاد اخيرا فرصت كرده قانون
اساسي و قانون آيين دادرس��ي را بخواند كه با حقوق
ملت ،مفاهيم حقوقي و بايدهاي قضايي آش��نا شده
است.
حرفه��اي ج��دي جدي��دي در م��ورد موضوعات
قديمي ميزند .احتماال به آرش��يو  20س��ال گذشته
مطبوع��ات و رس��انههاي اصالحطلب ه��م مراجعه
داشته است».

طرفدارآزادي بيان

آزادي بي��ان مطبوعاتي در
دنيا دو مكتب دارد؛ مكتب
امريكاي��ي و فرانس��وي.
مكت��ب امريكايي ب��ر اين
باور است كه اگر بين بقاي
مجيد رضاييان* رسانه و آزادي بيان تعارض
پيش آمد ،به بقاي رس��انه
تن دهيد و شرايط كه فراهم ش��د ،به آزادي بيان
هم عمل كنيد اما بقاي رسانه را از بين نبريد .اما
مكتب فرانسوي ميگويد اگر تعارضي بين بقاي
رس��انه و آزادي بيان پي��ش آمد ،حتم��ا آزادي
بي��ان را انتخاب كني��د ،حتي اگر اي��ن انتخاب
به قيمت تعطيلي رس��انه تمام ش��ود .نگاهي به
گفتههاي دكتر كاظم معتمدنژاد نشان ميدهد
كه ايشان در دس��ته طرفداران مكتب فرانسوي
بودند و معتقد به اينكه اگ��ر تعارضي بين آزادي
بيان و بقاي رس��انه پيش آمد ،بايد آزادي بيان را
انتخاب كرد .گواه اين اعتقاد اس��تاد معتمدنژاد
را در مصاحبههايي كه با ايش��ان ش��ده به خوبي
ميتوان ديد .همچنين وقت��ي در روزهاي بعد از
انقالب ،براي انتش��ار روزنامه ايران ،كه آن روزها
نخس��تين روزنامه دولتي در دس��ت انتشار بود،
با اس��تاد معتمدنژاد صحب��ت ميكرديم تاكيد
زيادي داشتند كه مطالبات مردم را در چارچوبي
ك��ه برخواس��ته از برآين��د افكار عمومي اس��ت
دنبال كنيد .چرا ك��ه يكي از وج��وه آزادي بيان
در حقيقت اعتناي جدي ب��ه افكار عمومي مردم
اس��ت و نه لزوما سياس��ت رس��انه .اگر سه ضلع
مثلث ارزش روي��داد ،نياز مخاطب و سياس��ت
رسانه را در كار روزنامهنگاري در نظر بگيريم ،در
حقيقت ميبينيم كه يك��ي از اضالع موثر همان
نگاه مخاطب است كه در بقاي رسانه تاثير بسيار
زيادي دارد و اگ��ر روزنامهاي ب��ا در نظر گرفتن
نياز مخاطب به صورت حرفهاي منتش��ر ش��ود،
در حقيقت بقاي رس��انه هم تضمين ميش��ود.
از موضوعات مهم ديگري ك��ه دكتر معتمدنژاد
تاكيد زيادي روي آن داشتند و در واقع به همان
دليل هم با عنوان پدر علم ارتباطات و ژورناليسم
اي��ران از ايش��ان ياد ميش��ود ،نقش ايش��ان در
تدريس آكادميك علوم ارتب��اط و روزنامهنگاري
و در حقيق��ت اهميت مهارته��ا و آموزشها در
كار رس��انهها اس��ت .به خاطر ميآورم كه سال
 80در مصاحب��ه با يك��ي از رس��انهها اينجانب
موضوعي را با عنوان «استانداردس��ازي رسانهها
در ايران» مطرح ك��ردم كه اس��تاد معتمدنژاد،
فرقاني ،قن��دي ،ش��كرخواه و قاض��يزاده هم از
جمله كس��اني بودند كه درباره اي��ن موضوع به
اظهارنظ��ر پرداختن��د .حقيقت اين اس��ت كه
موض��وع مهارته��ا و آموزشه��ا باي��د مالكي
باشد كه رسانههاي ما به واس��طه آنها استاندارد
شوند .در واقع يكي از ش��اخصهاي بسيار دقيق
براي رس��انهها موضوع مهارته��ا ،آموزشها و
تواناييهاي تكنيكي روزنامهنگارها است؛ يعني
هر كس��ي نميتوان��د در اين زمينه مش��غول به
كار ش��ود و بايد حتما اين توانايي را داشته باشد
كه مثلث مربوطه را به ه��م چفت كند .به عبارت
ديگر فردي باشد كه بتواند ارزش رويداد را با نياز
مخاطب و سياس��ت رس��انه با هم بدوزد چرا كه
اين س��ه ضلع دوگانهها و تغايرهايي با هم دارند
كه منطبق كردن آنها با هم كار بسيار پيچيدهاي
است .اين كار از عهده كساني بر ميآيد كه توانايي
حرفهاي در هر رش��تهاي داشته باش��ند .اگر در
روزنامهها فردي خبرنگار خوبي اس��ت ،لزوما به
اين معنا نيست كه گزارشگر خوبي هم هست يا
اگر در يك خبرگزاري ف��ردي تكنيك مصاحبه
گرفتن بسيار خوبي دارد و ميتواند مصاحبههاي
خبري خوبي آماده كند ،لزوما به اين معنا نيست
كه گزارشنويس يا مقالهنويس خوبي هم باشد.
اينها ردههاي مختلفي در رسانهها دارد كه بايد از
هم تفكيك شوند .مساله بعدي كه امروزه در دنيا
اهميت زيادي دارد ،كارشناس بودن روزنامهنگار
است .يعني دنيا به سمت روزنامهنگاري تحليلي
رفته و اين ن��وع نگاه در روزنامهن��گاري ايران هم
در حال توسعه است .مخاطب امروز در هر امري
به دنبال چگونگي و چرايي اس��ت وگرنه دانستن
را كه ميدان��د .در حقيقت چگونگ��ي رويداد را
نميداند ،چرايي اتفاق را نميدان��د .يك راهكار
مفيد اين اس��ت كه ما هم مثل تمام دنيا پيوندي
بين دانشكدهها و محافل آكادميك و پژوهشي در
عرصه مطالعات ژورناليسم با رسانهها برقرار كنيم
چرا كه بس��ياري از تحصيلكردههاي آكادميك
رش��ته ارتباطات وقت��ي تصمي��م ميگيرند در
رس��انهاي مش��غول به كار ش��وند ،نميتوانند از
آموختههاي خود اس��تفاده كنند و آنها را به كار
بگيرند .در حقيقت باي��د روال كار به اين صورت
باشد كه رسانهها اسپانسر دانش��كدهها باشند و
به اين ترتيب دانش��جويان ضم��ن تحصيل ،در
رس��انهها هم به صورت همزمان آموزش ببينند
كه وقتي تحصيالتشان تمام شد به صورت كامال
حرفهايجذبرسانههاشوند.
*استاددانشگاهوپژوهشگرژورناليسم
پينوشت :اين يادداشت به صورت شفاهي
تنظيمشدهاست

