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یـادداشـت  

 برجسته سازی از نگاه سواد رسانه ای
ترفند رسانه ها یا حربه ای 

برای غفلت مخاطب

 وســیله ارتباط جمعــی بــرای القــای پیامــش بــه دنبال 
شــگردهای خــاص ارتباطی اســت؛ ارتبــاط بــا مخاطبی که 
همیشــه هم از ذکاوت رســانه ای یعنی اعتبارسنجی تولیدات 
اطالعاتی برخوردار نیســت. همچنان که در مطالعات رســانه 
عبارتــی وجود دارد با این ادعا که «رســانه ها نمی توانند تعیین 
کنند که مردم «چگونه بیندیشــند» اما می توانند تعیین کنند که 
«مردم درباره چه» بیندیشــند».این عبــارت کوتاه ولو با غلظت 
معنایــی، از کارکردهای شــاخص رســانه اســت که مــا را به 
نظریه «برجسته سازی» ســوق می دهد. وسایل ارتباطی اغلب 
در اهداف خبری خود سمت وســو دادن بــه جریانات خبری و 
جلب توجه مخاطبان به «آنچه که آنها می خواهند» را مدنظر 
دارند. در این فضاســازی است که اتفاقا اهمیت سواد رسانه ای 
به عنوان راهکاری برای گریز از ورطه «برجسته سازی» رسانه ها 
و اســتقالل شــخصیت در ورای چارچوب هــای طراحی شــده 
رســانه ها که به ادعای برخی ســویه خطرناکی می تواند تلقی 
شــود، نمایان می شود. تصور کنید رســانه ها به طور غیرطبیعی 
بر موضوعی چه بســا زیاد از حد تأکیــد دارند؛ چه ایرادی دارد 
مخاطــب ابتدا عینک انتقادی بر چشــم بزند آن هم برای اینکه 
شــاید ردپای برجسته ســازی رســانه را حتــی به مثابه فروش 
کاالی تقلبــی مثــل «ناآگاهی» یــا بردن مخاطبــان به «وادی 
فراموشــی و غفلت» را هم به ســنجش بگــذارد. البته که این 
تفکر از توان مخاطبی برمی آید که آشــنا به تفکر انتقادی توأم 
با شــناخت رسانه هم باشــد. کمی به عقب برگردیم روزگاری 
که دونالد شــاو و مکســول مک کومبز نظریه برجسته سازی را 
وضع می کردند. آن دوران شــاید نگاه شــان بیشتر معطوف به 
اولویت بندی بر اهمیت دادن به اخبار بود اما ســریع تر از آنچه 
تصور می شد ادعای «برجسته ســازی» به حربه رسانه ها مبدل 
شــد تا موضوعاتی برای تفکر مردم یعنی همان افکار عمومی 
و توده عام نیز ایجاد کنند. کم کم می شــود به این ادعا رسید که 
برجسته سازی ترفند رسانه ها برای غفلت است؛ غفلت از آنچه 
نباید بداند و آنچه نباید بشــنود و آنچه نباید بیندیشــد. باالخره 
این نیز یک تعریف از ســواد رسانه ای است، یعنی اینکه چگونه 
در پشــت نقاب «فرهیختگی رسانه»، دست های  عمدتا سیاسی 
و مهم تــر از آن اقتصــادی برای نیل بــه هدف هایی که عموما 
صالح خلق در آن نیســت را ببینیم و هدایت کنندگان آبشخور 
فکری جامعه را بشناســیم. رسانه به دنبال بارگذاری اهدافش 
بر مخاطب است و چه بهتر از مخاطب عامی که گستره اصلی 
افکار عمومی را شامل می شــود. پس متولیانش در پس زمینه 
اهدافشان، راهکار را در نشانه روی اطالعاتی می دانند تا آنجا که 
با تکثیر خبر و تعددش، ذهنیت مخاطب را به گونه ای خاص از 
مفهوم رودررو می کنند. شــاید که نه بلکه به نظر برای تقابل با 
درافتادن به دام «برجسته ســازی» در مطالب رسانه ای باید دید 
انتقادی داشــت؛ چراکه همیشــه این گروه های ذی نفع هستند 
که حتی در پس زمینه رسانه ها، توانایی و تاکتیک را آموخته اند 
مبنی بر اینکــه چگونه مطلب یا موضوعی را به عنوان اولویت 
اول خــود قرار دهند و رســانه را نیــز گاه آگاهانــه و گاه برای 
عقب نماندن از «مارپیچ ســکوت»، ابزاری برای بیان آنچه آنان 
می خواهند به کار گیرند.به این قطعیت باید رســید که رسانه ها 
همــواره بر شــناخت و نگرش مخاطب و تعییــن اولویت های 
ذهنــی و فکــری او از طریــق انتخاب و برجسته ســازی برخی 
موضوعات و رویدادها تأثیر مستقیم می گذارند. درحقیقت آنها 
هســتند که تعیین می کنند ما چگونه و درباره چه بیندیشــیم و 
در نگاهی دیگر آنچه ما هســتیم چه بســا آن چیزی اســت که 
رســانه ها از ما می خواهند باشیم. از این رهگذر یادمان نرود که 
داشتن ذهن پرسشگر و کنجکاو توسط مخاطب حوزه ارتباطات، 
درهم شکســتن قالب های ذهنی رسانه ها و از سوی دیگر پرهیز 
از تک منبعــی بــودن می تواند از گزینه هایی باشــد که ســواد 
رســانه ای در اختیار ما می گذارد تا از پرتگاه «برجسته ســازی» 
جان ســالم به در ببریم. اگرچه چنین رویــه و دایره تفکری در 
همهمه وسایل ارتباط جمعی مجازی و سنتی اش به این راحتی 

امکان پذیر نیست اما بازهم می شود دل به شناخت آن نهاد.

کارشناس رسانه و ارتباطات
احمد افروز

    همان طور که مطلع شدیم، جلسات گفت وگوی ملی که یکی   .
از طرح های جدی فراکســیون امید مجلس دهم بود، همچنان 

ادامه دارد. از آخرین تحوالت گفت وگوی ملی برایمان بگویید.
پیشنهاد گفت وگوی ملی ریشه در مجلس دهم دارد و آقای 
مازنی، نماینده تهران، در نطق ســاالنه خود آن را پیشنهاد داد. 
خوشــبختانه استقبال نســبتا خوبی در مجلس شد، اما آن طور 
که توقع داشــتیم هیئت رئیســه مجلس با آن همکاری نکرد. 
کارگروه گفت وگوی ملی در مجلس تشــکیل شــد. ترکیب هم 
به نحوی بود که سه جریان موجود مجلس، حضور مساوی در 
کارگروه داشته باشند و شورایی ۲۶ نفری تشکیل شد؛ بااین حال 
بــه دلیل عدم همکاری جــدی هیئت رئیســه مجلس نمودی 
نداشت. بنابراین کار را در بیرون مجلس هم ادامه دادیم. البته 
در ســطح ملی خارج از مجلس جلســات خوبی داریم و حاال 
بحــث افزایش اعضــا را در پیش گرفته ایم. افــراد موجهی در 
این جلســات شــرکت می کنند. هدف ما حرکت روی چالش ها 
و مشــترکاتی است که با جناح های مختلف درباره آنها اشتراک 
نظر داریم و به عنوان مشــکل پذیرفته ایــم و معتقدیم باید آن 
مشکالت را رفع کنیم. یکی از کارهایی که در این جلسات انجام 
داده ایم، صدور بیانیه درباره انتخابات گذشــته و دعوت از مردم 
برای شــرکت در انتخابات و توصیه بــه نهادها برای حرکت در 
برابر قانون با توجه به شرایط کشور بود. البته مخاطب ما بیشتر 

احزاب و نهادهای نظارتی بودند.
این جلســات همچنان با حضور اعضای محترم ادامه دارد. 
معتقدیم اشــتراکات زیادی بین دو جناح اصلی کشــور وجود 
دارد، امــا برخــی دعواها بیهوده راه افتاده اســت و همان طور 
که اشــاره شد از دولت ســیزدهم هم یک عضو در این جلسات 
حضور دارد. البته حضور ایشــان به دلیل مســئولیت در دولت 
سیزدهم نیست و قبل از تشــکیل دولت سیزدهم نیز ایشان در 

جلسات ما حضور داشته است.
  بــه نظر شــما گفت وگوی ملی چقــدر می تواند بــه عنوان   .

راهکاری برای برون رفت از مشکالت فعلی کشور مورد استفاده 
قرار گیرد؟

معتقــدم راه عبور از مشــکالت از مســیر گفت وگوی ملی 
در ســطوح مختلف می گــذرد. امیدوارم با برافروختن شــمع 
گفت وگو در محفل بزرگ ملت و کشور بزرگ ایران، زمینه تقابل 
از بیــن رفته و مصالــح ملی به عنوان کانون سیاســت ورزی و 

خط مشی های همگان قرار بگیرد.
چه کسانی این اعضا را انتخاب کرده اند؟  .

ایــن افراد منتخبان جریانات سیاســی نیســتند. البته تالش 
کردیم چهره های مقبول و برجســته دو جریــان جلو بیایند، اما 
زمانی این ســازوکار می تواند به صورت اجماعی مورد وفاق دو 
جریان قرار بگیرد که هر دو جریان سیاســی در انتخاب اعضای 
آن دخیل باشــند؛ آن زمان می توانیم انتظار نقش آفرینی بیشتر 
از آن داشــته باشــیم. هنوز زود اســت به آنجا برســیم و فعال 
جلســاتمان را ادامــه می دهیــم. بااین حال، باالخــره به آنجا 

خواهیم رسید که درباره اعضا به اجماع دو جریان برسیم.
شــما در صحبت هایتان بارها از جاذبــه گفتمان اصالحات   .

برای مردم ســخن گفتید؛ آیــا واقعیت های جامعــه ایرانی با 
صحبت های شما انطباق دارد؟

اوال صحبت من ناظر بر نوع نگاه گفتمان اصالحات به مردم 

است. در این باره یک بار من به آقای حداد عادل گفتم قطار شما 
به هر ایستگاهی که می رسد، یک عده را به بیرون هل می دهد، 
امــا ما در هر ایســتگاه اول دســت او را می گیریــم و بعد او را 
گزینش می کنیم. در واقع ما برای یک فرد ارزش قائل می شویم. 
یعنی گفتمان اصالحات قائل به جذب افراد اســت. ثانیا درصد 
باالیی از جامعه ایــران به گفتمان اصالحات باور دارند. ممکن 
اســت از افراد عبــور کنند، اما عبور از افراد منتســب به جریان 

اصالحات، به معنای جذب در جریان اصولگرا نیست.
   آقای عارف، به عنوان کســی که ســال های زیادی در این   .

نظام دارای مسئولیت بوده اید، چقدر قائل به مسئولیت پذیری 
مقامات و پاسخ گویی آنها به مردم هستید؟

 اگر به راهبرد مطالبه گری و پاسخ گویی جدی در کشور قائل 
بودیم، مطمئنا وضع ما بهتر از شــرایط فعلی بود. بعد از چهار 
دهه که از انقالب می گذرد، بحث پاسخ گویی هنوز برای بسیاری 
از مقامات جا نیفتاده اســت.  مسئولیت نباید محدود به طبقات 
خاص در حکومت شــود و عده ای از پاســخ گویی مبرا شــوند. 
همچنین معتقدم بایــد فرهنگ پاســخ گویی به عنوان فرهنگ 
ارزشی در مملکت نهادینه شــود و مسئوالن به طور شفاف به 
مردم اعالم کنند که دلیل اجرانشــدن مطالبــات آنها چه بوده 
اســت. البته در این میان نمی توان از نقش پررنگ رســانه ها در 

راستای مطالبه گری چشم پوشی کرد.
   آیــا خودتان هم در دوره مســئولیت، پاســخ گویی الزم را   .

داشــته اید و مســئولیت کاری را که انجام داده ایــد، به گردن 
گرفته اید؟

 قضاوت با مردم و رسانه هاســت. همیشــه ســعی کرده ام 
مســئولیت پذیر باشــم و کم کاری خــودم را به گــردن دیگران 
نینــدازم؛ اما عکس آن خیلی عمل کرده ام. اگر در دســتگاهی 
بوده ام که ضعف ها و مشکالتی داشته است که واقعا مسئولیت 
آن متوجه من نبوده اســت، آن را به حســاب خودم گذاشته ام 
و کوشیده ام قداســت مافوقم را حفظ کنم. برخالف برخی که 
فرافکنی می کنند، اعتقاد به پاســخ گویی دارم. در مجلس دهم 
هم موانع درون جریانی ما بیش از موانع برون جریانی بود و این 
موانع آزاردهنده بودند؛ اما هیچ راهی نداشــتیم؛ چرا که بحث 
جدی و راهبردی ما انسجام بخشــی و اجماع ســازی در جریان 
اصالحــات بود. ما تا دهه ۹۰ موفق نشــده بودیم و در دهه ۹۰ 
گام به گام به ســمت اجماع ســازی و انسجام بخشی در جریان 
اصالحات پیــش رفتیم. نمی خواســتیم به آن آســیب بزنیم؛ 
به همین دلیل خیلی از مشکالت و موانعی را که برای مان ایجاد 

می کردند، تحمل کردیم تا موفق شویم و موفق هم شدیم.
  واقعا در این راه موفق بودید؟  .

در مجلــس ترکیــب ۱۰۷ نفــر ما حفــظ شــد و نیروهایی 
کشــف شــدند که تصورش را نمی کردیــم. نیروهایی کاردان و 
در خدمت کشــور و تفکر اصالح طلبی. اینکه با موانع برخورد 
نکردیم و اجازه انشــعاب ندادیم موفقیت است. از راهبرد کلی 
انسجام بخشــی اصالحات در مجلس هم مراقبت کردیم تا به 

اجماع و وحدت جریان اصالحات در مجلس آسیب نرسد.
  شما در مجلس دهم به سکوت متهم شدید. آیا موانعی برای   .

طرح برخی موارد و مواضع پیش رو داشتید؟
کلید واژه سکوت نوعی عملیات روانی برای به حاشیه بردن 
فراکســیون امید بود. هنوز چند ماهی از تشــکیل مجلس دهم 

و به تبع آن تشــکیل فراکســیون امید نگذشــته بود که برخی 
رســانه های حزبی به فراکسیون امید تاختند و کلید واژه سکوت 
را ابداع کردنــد. به تازگی دبیرکل یکــی از احزاب اصالح طلب 
به این موضوع اشــاره کرد که به خاطر برخی مسائل شخصی 
یکی از اعضــای آن حزب، رئیس فراکســیون امید و در نهایت 
فراکســیون امید را تخریب می کرد. این را هم بگویم که عادت 
ندارم متکلم وحده باشــم. یک جریــان ظرفیت های مختلفی 
دارد و نباید یک جریان را یک، دو یا ســه نفر نمایندگی کنند. در 
مجلــس موضع من این بود کاری را کــه می توانیم با همکاری 
دیگران انجام دهیم، توســط یک نفر انجام نشــود. تقسیم کار 
می کردیم؛ مثال تذکر و ســؤال و موضع گیــری درباره طرح ها و 
لوایح را که دوســتان انجام می دادند، البته در موارد ضروری و 

مهم با مشورت و همفکری من انجام می شد.
  چرا موضع گیری شخصی درباره مســائل مختلف در فضای   .

مجازی و توییتر نداشــتید و اجازه دادید شما را متهم به سکوت 
کنند؟

مواضعــم در موضوعــات مختلف و مهم کشــور از طریق 
نطق های رسمی ساالنه و اینستاگرام من و دیگر رسانه ها منتشر 
شده اســت. به عنوان مثال درباره ســقوط هواپیمای اوکراینی، 
برخوردهــای صورت گرفته با فعاالن محیط زیســت و مســائل 
مختلف. البتــه اینکه برخی نمی خواهنــد ببینند و به عملیات 
روانی خود با کلید واژه ســکوت ادامه می دهند، مسئله دیگری 
اســت. در این مدت این موضع گیری ها و اتهامات را هم تحمل 
کردم و جواب ندادم؛ اما از طرفی در نطق های ســاالنه مواضع 
ســاالنه فراکســیون امید را بیان می کردم. چرا آنهایی که من را 
متهم به سکوت می کنند، یک بار منصفانه نطق ها را با عملکرد 
ما مقایســه نکردنــد و بگویند آقای عارف در نطق ســاالنه اش 
راهبرد فراکســیون امید را بیــان کرده و گفتــه کارهای مان در 
فالن زمینه ها چگونه خواهد بود؟ من هر ســال در نطق ساالنه 
برنامه هــا و راهبردهای جریان را بیان می کــردم؛ اما منتقدان، 
ایــن موضوع را حتی یک بار هــم ارزیابی نکردند و فقط بر واژه 
«سکوت» متمرکز شدند و من هم هیچ جوابی به این رفتارشان 
ندادم. کســانی که من را می شناسند، می دانند در جایی که الزم 
باشد، با شــجاعت تمام حرفم را می زنم و مالحظه ای ندارم و 

اجازه هم نمی دهم هیچ کسی از خطوط قرمزم عبور کند.
  مدتی است که شاهد تفکیک جنسیتی و جداسازی زن و مرد   .

در پارک ها هستیم، نظر شما دراین  باره چیست؟
به  شــدت مخالف چنین کارهــای عوام فریبانــه و بدون کار 
کارشناسی و تفکیک های جنســیتی هستم. البته ظاهرا مدیران 
شــهری تهران تفکیک جنســیتی در پارک ها را تکذیب کرده اند 
ولی بایــد بگویم اوال با تجربه کارهایی که ندانســته تصمیمی 
گرفتیم و در آن مانده ایم، مواجه هستیم، مثل قانون ممنوعیت 
اســتفاده از ماهــواره. امــروزه چنددرصد جامعــه از ماهواره 
اســتفاده می کنند؟ اکثریت جامعه ایرانی از ماهواره اســتفاده 
می کننــد، پس در ایــن تصمیــم مانده انــد و نمی توانند آن را 
لغو کننــد و عمال بی  احترامی بــه قانون می شــود. بنابراین از 
دست اندرکاران خواهش می کنیم از تجربه های گذشته استفاده 

کنند و درس بگیرند.
نمونه دیگر بحث تفکیک جنســیتی دانشگاه هاســت که از 
سال های ۶۰-۶۱ شروع شد اما امام خمینی موضع بسیار تندی 

در مواجهه با آن گرفتنــد و مرحوم حاج احمدآقا موضع تند و 
مخالفت امام را به وزیر علوم وقت اعالم کردند. حاال هم نتیجه 
چنیــن رفتارهای غیرکارشناســانه و تندروانــه ای را در تفکیک 
جنســیتی دانشــگاه ها می بینیم. اینکه در دانشــگاه ها تفکیک 
جنســیتی کنیم و در پارک ها زن و مرد را جدا کنیم، اما در خیلی 
از اجتماعات زن و مرد باهم باشــند، چه معنی دارد؟ نمی دانم 
مبنای شــرعی و عرفی و منطقی چنین تصمیماتی چیست؟ ما 
باید سعی کنیم فرهنگ جامعه را باال ببریم. فرهنگ سازی کنیم 
و به  جــای چنین تصمیماتی، روی ارتقــای فرهنگی جامعه که 
کار نکرده ایم، کار کنیم تا مجبور نشــویم بعدا جوابگوی چنین 
تصمیماتی به جامعه شــویم و اثرات بد ایــن تصمیمات را در 

آینده ببینیم.
  این حذف و تفکیک جنســیتی مختص به دانشگاه و پارک ها   .

نیست و مدتی است که شاهد چنین رفتارها و تصمیماتی درباره 
برگزاری کنسرت ها هم هســتیم. مثال اخیرا در یزد کنسرت ها را 
به دلیل داشــتن نوازنده زن کنســل کردند؛ نظر شما در این  باره 

چیست؟
متأســفانه این اولین بار نیســت که کنســرت ها را به بهانه 
داشــتن نوازنده زن کنسل می کنند، این کارها تبعات منفی دارد. 
بایــد در همه زمینه ها برنامه این باشــد که نــگاه جوانان را از 
خارج از کشــور به داخل کشور متمرکز کنیم. جوان ما نیازهایی 
دارد و با این رفتارها جوانان را برای دیدن کنســرت به خارج از 
کشور ســوق می دهیم که مشکالت جانبی هم دارد و ما مقصر 
آن هســتیم. فضای فرهنگی کشــور نتیجــه تصمیمات غلطی 
است که مســئوالن ما گرفته اند. این یک مسئله قدیمی است و 
متأسفانه ســلیقه ای عمل می شود. در هیچ کجای قانون چنین 
ممنوعیت هایی نیامده است. به اعتقاد من شرایط را باید فراهم 
کنیم که کنســرت های مختلفــی در هر شــهر و منطقه ای که 
درخواست دارند با رعایت ضوابط قانونی برگزار شود و با دست 
خودمان از هر مسئله کوچک و پیش  پاافتاده ای، بحران نسازیم.

  نقش دولت را در این زمینه چقدر پررنگ می دانید؟  .
مــا دولت را متولی امــور فرهنگی جامعــه می دانیم. ولی 
نهادهای موازی زیادی هســتند که نه پاســخ گو هستند، نه به 
مطالبات مردم اعتنایی دارند. اما بر این باورم اگر وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی جدی به میدان بیاید و تعــارف و مالحظات 
حاشــیه ای را کنار بگــذارد، می توانــد این مســائل مهم را در 
چارچوب ضوابط و مقررات ســاماندهی کند تا دیگر سلیقه ای 

عمل نشود و مشکالت جدید به وجود نیاورد.
 وضعیت اقتصادی کشــور نامســاعد اســت و قطعا احیای   .

برجام می تواند مردم را از این فشــار شدید تا حدی خارج کند. 
آیا به احیای برجام توسط تیم فعلی مذاکره کننده امیدی دارید؟
سیاســت های کلی نظــام در حــوزه سیاســت خارجی در 
نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شود 
و وزارت امــور خارجــه مجــری تصمیمات اســت. تیم فعلی 
مذاکره کننده هرچند در گذشــته منتقد سفت  وســخت برجام و 
تیــم مذاکره کننده قبلی بود ولی اکنون چاره ای جز ادامه همان 
مســیر برای احیای برجام ندارد و حتی زمانــی که برجام احیا 
شــود، برای آن جشــن هم می گیرد. ضمن تشــکر از زحمات و 
تالش های این هیئت، امیدوارم با در نظر گرفتن مصالح نظام و 
شرایط اقتصادی کشور، هرچه سریع تر به نتیجه مطلوب برسند.

محمدرضا عارف در گفت وگو با «شرق» به برخی ابهامات دوره نمایندگی خود پاسخ داد

برای حفظ قداست مافوقم 
مشکالت را به گردن می گرفتم  

معصومه معظمی: محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان، از جمله افرادی است که به  صراحت بر پاسخ گو نبودن مسئوالن کشور تأکید دارد و معتقد است «پاسخ گویی» مقوله ای است 
که «هنوز برای بســیاری از مقامات جا نیفتاده اســت».  معاون اول رئیس دولت اصالحات (خاتمی) در عین حال خود را مسئولیت پذیر می داند و تأکید دارد که در دوره مسئولیتش، حتی 
بار ضعف هایی را که به او مربوط نبوده نیز گردن گرفته تا «قداســت مافوق» اش حفظ شــود! این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس دهم را 
در کارنامه خود دارد، در گفت وگویی با « شــرق»، عالوه بر پذیرفتن «سکوت» خود در مجلس گفت این کار به منظور آموزش به دیگران بوده تا یاد بگیرند همیشه نباید در مجلس حرف زد 
یا متکلم وحده بود! بلکه باید با هم تیمی های خود تقسیم کار کرد. این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین اعتقاد دارد در انجام وظیفه اش که حفظ انسجام جریان اصالحات در مجلس 
بوده، موفق عمل کرده اســت.  رئیس فراکسیون امید مجلس دهم در این گفت وگو به برخی ســؤاالت روز از جمله اقدام به تفکیک جنسیتی پارک ها، کنسل کردن کنسرت در یزد به دلیل 

داشتن نوازنده زن و همچنین مقوله «برجام» در دولت رئیسی پاسخ داد. آنچه در ادامه می خوانید، حاصل این گفت وگو است.


