
محمدپارسا نجفی | رسانه های امروز عرصه تأثیرگذاری 
بسیار وســیعی دارند. این عرصه چنان اســت که در کالم 
بسیاری از اهل سیاســت و حاکمیت، از آنها به عنوان معمار 
افکار عمومی یاد می شــود. این موضوع در جــای خود، اما 
حوزه تأثیرگذاری رســانه کمــی هم به فرهنــگ رایج در 
جوامع مختلف بســتگی دارد،  شــاید به همین دلیل باشد 
که در جایی مثل ایــاالت متحده آمریــکا در عمل، قدرت 
دســت رسانه هاســت. ممکن اســت طرح چنین بحثی، 
اغراق به نظر برســد اما حوادثی را که در آن سامان رخ داده، 
اگر از نظر بگذرانیم احتماال تا حــدودی به این موضوع باور 
پیدا خواهیم کرد. یک نمونه این ماجرا، مربوط به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکاست. رسانه نقشی در این انتخابات 
بازی می کند که شاید در دیگر نقاط دنیا نتوان نظیرش را پیدا 
کرد. البته در این مجال این که رسانه ها درست عمل می کنند 
یا غلط موضوع اصلی نیست، بلکه صرف تأثیرگذاری، مدنظر 
اســت. تأثیرگذاری ای که در قد و قامت »خبر« ظهور و بروز 

پیدا می کند. 
با این حساب گرچه بیشــتر فعاالن عرصه خبر بر انتقال 
اخبار و تحلیل شــرایط برای جذب مخاطب اعتبار زیادی 
قایل اند، اما هستند کارشناسانی که راهبردهای دیگری نیز 
مطرح می کنند. یکی از این راهبردها می تواند تولید خبر در 
وسعت جهانی باشد، به این معنا که اگر رسانه اخباری محلی 
و به همان زبان بومی تولید کنــد، دامنه تأثیرگذاری اش در 
همان حد، مرز جغرافیای خود، محــدود باقی خواهد ماند، 
بنابراین نیاز اســت در قامت بین المللی و در وسعت جهانی 
تدارک تولید خبر و محتوا دید تا بتوان وسعت تأثیرگذاری 

را هم بیشتر کرد. 
در این زمینه، محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر 
تهران و مهمتر از آن کارشــناس امور رسانه، نظرات خاص 
خود را دارد. او فعالیت بین المللی رســانه را مورد توجه قرار 
می دهد و اهمیت آن را به تاکیــد بیان می کند. اهمیتی که 
بعید است امروز کســی از حدود و ثغور آن بی اطالع باشد و 

حتی اگر متخصص امر نباشــیم، از منظر یک کلیت بر آن 
اذعان خواهیم کرد. حق شناس در این زمینه با »شهروند« به 
گفت وگو نشسته و از آنچه باید در حوزه بین المللی رسانه ها 
جریان داشته باشد، بحث به میان آورده است. آنچه در ادامه 
آمده است، محصول پرسش های »شــهروند« و پاسخ های 

حق شناس است: 
شما کارشناس رسانه هستید و بر اهمیت رسانه در 
دنیای امروز اشراف دارید. یک بخش فعالیت رسانه، 
حوزه ســرزمینی است، اما شــاید حوزه بین الملل 
اهمیت بیشتری داشته باشــد و به همین دلیل مثال 
رادیو و تلویزیــون ما، شــبکه های برون مرزی راه 
انداخته اســت. درباره این قبیل فعالیت ها نظرتان 

چیست؟
به اعتقاد من راه اندازی شبکه های بین المللی مانند آنچه در 
صداوسیما اتفاق افتاده که شبکه هایی به زبان های پرمخاطب 
جهان برنامه تولید می کنند، اقدامی مفید است. این برنامه ها 
با شبکه العالم شروع شد، بعد پرس تی وی و هیسپان تی وی 
نیز به آن پیوستند. در مجموع این اقدامات را به خودی خود 
اقدام مفید و شایسته ای می دانم، چون این شبکه ها می توانند 
با رویکردی مخاطب محور، از فقر رسانه ای کشور بکاهند و در 
سوی دیگر در برابر هجمه های رسانه ها و تبلیغات ضدایرانی 

بایستند. 
این که این رســانه ها با چه مختصاتی کار کنند، 

اهمیت ندارد؟
مگر می شود اهمیت نداشــته باشد. به نظر من هرچه این 
شبکه های خبری بیشتر در جذب مخاطبان در کشورهای 
قاره آمریکا و اروپا موفق تر باشــند، بهتر می توانند به کاهش 
فشارها و افزایش فرصت های کشور کمک کنند. بنابراین مثال 
فعالیت شبکه ای مانند پرس تی وی که با زبان انگلیسی است 
یا هیسپان تی وی که اســپانیولی زبان است، می تواند برای 

کشور کمک بزرگی باشد. 
جذب مخاطب بیشتر مهمترین اصل در یک رسانه 
است. هر رســانه با حفظ اصول و چارچوب حرفه ای 
درصدد است بر شمار مخاطبان خود بیفزاید حاال به 
نظر شــما چگونه می توانیم به مخاطبان رسانه های 

بین المللی کشور اضافه کنیم؟
اینها دیگر بــه موضوعات فنی و تخصصی حوزه رســانه 
بازمی گردد. از نظر ســاختار رســانه ای، هرچــه برمبانی 
زیبایی شناســی و نیز جذابیت های بصری افزوده شده و بر 
سرعت، دقت و صحت اخبار و برنامه ها مداومت شود، سطح 
رسانه باالتر خواهد رفت و برای مخاطب هم جذاب تر خواهد 
شد. اما فکر می کنم بهتر باشد که یک رسانه به زبان دیگر مثل 

زبان انگلیســی، بر مباحث داخل کشور نیز تمرکز بیشتری 
داشته باشــد، چراکه می تواند به عنوان مرجع مطرح شود. 
یک فایده این کار این اســت که انبوه رسانه های کشورهای 
خارجی ماننــد الجزیره، العربیــه و... اخبار ایــران را با نگاه 
جهت دار و اغلب یک سویه انتشار می دهند. به همین دلیل 
اگر شبکه های برون مرزی صداوســیما یا دیگر رسانه های 
داخلی بتوانند وســعت بین المللی یا منطقه ای پیدا کنند و 
حقایق ایران را به زبان های مختلف منعکس کنند، می توانند 
مخاطبان روزافزونی را جذب کنند. به بیان دیگر بهتر است 
در کنار نگاه صرف خبری اولویت را بــه انتقال واقعیت ها و 
انعکاس درست حقایق درون کشور بدهیم. ما در کشور رسانه 
بین المللی خصوصی نداریم، بنابراین شبکه های برون مرزی 
ایران مانند پرس تی وی و هیســپان تی وی و... به این دلیل 
اهمیت پیدا می کنند که تنها شبکه های ایرانی به زبان های 
پرمخاطب هستند و اگر این شبکه ها به آینه ای برای بازتاب 
حقایق ایران تبدیل شوند، می توانند جایگاه مهمی برای خود 
دست و پا کنند. در نتیجه این شبکه ها باید هرچه بیشتر بر 
انعکاس حقایق درون ایران تالش کنند. پس چنانچه بتوانیم 
رویکرد اصلی را معرفی ایران قرار دهیم، این شبکه ها بیشتر 

در اهداف خود موفق می شوند. 
منظورتان از معرفی ایران دقیقا چیست؟ 

ببینید! ایران سرزمینی است که از جذابیت های بسیاری 
بهره مند اســت؛ مانند مزیت هایی در طبیعت، آثار بی شمار 
باستانی و تاریخی و هنرهای دستی زیبا که نظیری در دنیا 
ندارند، که از طریق همین شبکه های ماهواره ای برای مردم 

جهان در دسترس قرار می گیرد. 
تدابیری مانند این می تواند یک تیر و دو نشــان باشــد؛ 
هم به هدف بزرگی که انتقال پیام مثبــت و جذاب از درون 
کشور است، می انجامد و هم می تواند فرصت های اقتصادی 
برای کشور فراهم کند که گردشگری تنها یکی از این موارد 
است. این نکته را در کنار مشکالت بزرگ اقتصادی قرار دهید 
که گریبانگیر کشور شــده و تحریم یکی از این موارد است. 
پس اگر بخواهیم با تحریم ها مقابله کنیم، نیاز به شبکه های 
خبری جهانی داریم. زمانی که مردم آمریکا و اروپا تصویری 
مثبت از ایران و پس زمینه ای دوســتانه از مردم کشورمان 
داشته باشند، قطعا اقدامات خصمانه و جنگ افروزانه برخی 
مســئوالن غربی را تحمل نمی کنند. این مزیتی اســت که 

فعالیت شبکه هایی بین المللی می تواند داشته باشد. 

و این رسانه ها باید نگاه منطقه ای هم داشته باشند، 
مثال نگاه خاص به خاورمیانه؟

بله. به صورت طبیعی هر شبکه خبری باید بتواند بخشی 
از فضای کاری خود را به دنیا و منطقه خاورمیانه اختصاص 
دهد، اما نه همه توان شــبکه. در مورد خاورمیانه که اشاره 
کردید معتقدم اگر شــبکه دارای خبرنگار مســتقر و موفق 
در میدان کارزار خبری باشــد که کانون مسائل را به خوبی 

پوشش دهد، می تواند مفید باشد. 
شــبکه های برون مرزی ایران را در مقایســه با 
شبکه های رقیب شان به حیث توان مالی و پشتیبانی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
باید یــادآوری کنم که شــبکه های جهانــی هزینه های 
سنگینی برای تحقق اهداف خود و تکمیل پوشش رسانه ای 
رویدادها به عمل می آورند. اگر بخواهیم توان شــبکه های 
خبری ما صرف این مقابله شود، باید شبکه های پرس تی وی، 
هیســپان و العالم امکانات و بودجه بســیار بیشتری داشته 
باشــند. در این صورت می توان جریان یک سویه اطالعات و 
اخبار را با موفقیت هرچه بیشــتر تغییر داد و این البته برای 

جذب مخاطبان انبوه تر خیلی موثر خواهد بود. 
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پوالد امین| این روزها رســانه ها و نشــریات 
سراســر دنیا را ایــن گمان که »زنــگ خطر برای 
تلویزیون به صدا درآمده اســت« پر کرده؛ که این 
حکایت از پایان یک دوران و بــه عبارت بهتر آغاز 
یک دوران جدید رسانه ای دارد. دورانی که در تمام 
ویژگی ها و مختصات بــا دوران تلویزیون متفاوت 
خواهد بــود و آن گونه که آگاهــان امر می گویند 

طلیعه اش را از همین حاال نیز می توان دید...
هنوز فراموش مان نشده روزهایی را که تلویزیون 
چنان هجومی به دنیای رسانه ای جهان وارد آورد 
که در کوتــاه زمانی تمام رقبا را به حاشــیه راند و 
خود سکان دار این اقیانوس شد. آن روزها، روزهای 
ســیطره کامل تلویزیون بود. سیطره ای که نه تنها 
رادیو و روزنامه را به حاشیه راند که حتی می رفت 
ســینما را نیز که خود نماینده ای از دنیایی دیگر 
بود و در وادی هنر، حیاتی پررنگ تر از وادی رسانه 
داشــت را نیز به محاق راند. آن روزهــا تلویزیون 
یکه تاز دنیای اطالعات بود؛ با تأثیرگذاری بیش از 
حد تصور بر زمینه های گوناگونی چون دموکراسی 
و حرکات دموکراسی خواهانه، آزادی بیان و دیگر 
مبارزات مطالبه گرانه در چهار سوی دنیا. در چنان 
روزگاری بود که سازمان ملل به دلیل اهمیت این 
رســانه بر دموکراســی، آزادی بیان و نیز آموزش 
عمومی به طور رسمی روز ۲۱ نوامبر را روز جهانی 
تلویزیون نامیــد. اتفاقی که آن روزهــا مخالفان 
زیادی داشت و جالب این  است که هنوز هم دارد. 
به گمان مخالفان اختصاص روزی مهم در تقویم به 

تلویزیون می توانست بزرگ نمایی نقش تلویزیون 
در تحوالت جهانی شمرده شــود و آنان تلویزیون 
را تنها یک وسیله اطالع رسانی می دیدند و معتقد 
بودند وقتی روزهایــی ماننــد روز جهانی آزادی 
مطبوعــات، روز جهانی مخابرات یــا روز جهانی 
توسعه اطالعات وجود دارد، بهتر است تلویزیون را 
نیز در یکی از آن زمینه ها جا داده و در دیگر سوی 

نقش رسانه ها را در همه ابعاد پررنگ تر کنیم!
امــا به نظر می رســد آن جایگاه قــدر قدرتی 
تلویزیون در دنیای رسانه درحال از دست رفتن 
است. انتشــار مداوم اخباری که همگی حاکی از 
کاهش مخاطبان تلویزیون هســتند؛ این تهدید 
متوجه جایــگاه تلویزیون را برجســته تر پیش 
چشم می آورد، به خصوص که تلویزیون به سبک 
سنتی به معنی انتشار یک سویه اطالعات از مبدأ 
به مقصد بــا وجود وســایل و ابزارهای ارتباطی 
جدیــد در روزگار امروز چالش هــای بزرگی را 
تجربه می کند. در حقیقــت واقعیت های کنونی 
نشــان می دهند فضای مجازی این روزها همان 
موقعیتی را یافته که پنجاه سال پیش تلویزیون از 
آن برخوردار بود و اگر تلویزیون نتواند رویه خود 
را هم سو با فضای مجازی کند، بازنده این چالش 

خواهد بود.
تلویزیون و سینما

مخالفــان قایــل شــدن جایــگاه ابرقدرتی 
بــه تلویزیــون در حقیقــت در بســیاری از 
پندارهای شان چندان هم بیراه و دور از واقعیت 

نیستند. در حقیقت به اعتقاد این گروه با این که 
از اختراع تلویزیون بیش از ۱۰۰ سال می گذرد؛ 
اما هنــوز این جعبه تصاویر متحرک نتوانســته 
فرهنگ مختص خود را به باروری رســانده و به 
گویشــی دیگر مجموعه ای از باورهــا، قوانین و 
عادات مربوط به خود را به وجــود بیاورد. برای 
درک بهتــر این موضوع می شــود تلویزیون را با 
سینما مقایسه کرد. ســینما از بدو ظهور از نظر 
رفتــار مخاطبــان و فرهنگ اســتفاده چندان 
تفاوتی با امروزش نداشــته و چنیــن که به نظر 
می رســد، اگر عمری بــرای ایــن هنر-صنعت 
باشد، در سال ها و قرن های آتی هم نباید انتظار 
تغییراتی شــگرف را در مخاطب شناســی و نیز 
شیوه برقراری ارتباط با مخاطبان سینما داشت. 
درواقع از گذشته تا هنوز شــیوه ارتباط سینما 
با مخاطبان بــه این نحو بوده کــه عده ای روی 
صندلی هایی در یک ســالن تاریک می نشینند 
و به یک پــرده عریض که فیلــم رویش نمایش 
داده می شــود، خیره می شــوند. اما چیزی که 
در مورد تلویزیون اتفاق افتــاده، مجموعه ای از 
عادات ناپایدار بوده که البته رابطه مستقیمی با 
پیشرفت تکنولوژی دارد. این ناپایداری از ظاهر 
تلویزیون تا رفتارهای تماشــاگرانش را می تواند 
شامل باشد. پنجاه سال پیش، درحالی که سینما 
روزهای اوجش را می گذراند و سالن ها مدام پر و 
خالی می شدند، تلویزیون  درون جعبه ای بزرگ 
بود و می شود گفت که بیشتر وسیله ای تجملی 

محسوب می شــد تا یک رســانه. جالب این که 
حتی محتــوای آن نیز بــرای مخاطبان چندان 
اهمیتی نداشــت و همین که تصاویری متحرک 
از پشت یک شیشه به نمایش درمی آمد، کمبود 
ســرگرمی را پر می کرد و برای تماشــاگرانش 
جای شــگفتی داشــت. اما امروز پس از تکامل 
چندین نســل از تلویزیون از المپی به پالســما 
و ال ســی دی و ال ای دی و ... همچنین به وجود 
آمدن گونــه ای از برنامه ها که خاص مدیومی در 
ابعاد تلویزیون اســت، همه چیز دگرگون شده 
است. رقیبان جدی مانند شبکه های اجتماعی و 
مجازی به وجود آمدند که ادامه حیات تلویزیون 
را با شــیوه امروز به صورت جــدی به مخاطره 
انداختند. حتی تلفن های هوشــمند هم امروز 
می تواننــد تلویزیون هایی بدون مرز باشــند که 
تنها با اتصال بــه اینترنت مخاطب شــان را در 
دریایــی از محتواهای بصــری مختلف غوطه ور 
می ســازند. همین موضوع نیز ســبب شــده تا 
در آینده ای نزدیــک فرهنگ اینترنــت، رفتار 
مخاطبان را در قبال دستگاه هایی مثل تلویزیون 
شــکل دهد. در حقیقت از یک سو کمپانی های 
بزرگ پرچم دار تکنولــوژی مانند اپل یا آمازون 
درحال توسعه گروه های محتواساز خود در قالب 
مجموعه های تلویزیونی هســتند و بعید نیست 
تا چندی دیگر ایــن تولیدات را تنهــا بتوان در 
محصوالت این ابرکمپانی ها مشــاهده کرد و از 
سوی دیگر گسترش »آی پی تی وی ها« که بستر 

تلویزیون تعاملی را فراهم کرده اســت، فرهنگ 
جدیدی برای مخاطبان ایجاد می کند.
تلویزیون های تعاملی

ســینما پــرس چندی پیــش در گزارشــی 
درباره تلویزیون های تعاملی نوشــت که در این 
نوع تلویزیون عرضــه محتوا کامال  بــا تقاضای 
مخاطب هماهنگ اســت که این می تواند باعث 
صرفه جویی بســیاری در هزینه و زمان شــود. 
همه گیرشــدن تلویزیون تعاملی از طرفی دیگر 
می تواند بــه معنای پایان کار تلویزیون ســنتی 
-به معنای پخش یک طرفه و انتشــار یک سویه 
اطالعات- قلمداد شــود. می شــود گفت که در 
تلویزیون های جدیــد شــاهد همگرایی کامل 
مخاطب با دنیای وب خواهیم بود،  موضوعی که 
از وابســتگی دنیای امروز به اینترنت سرچشمه 
می گیرد. حتی همیــن امروز هم دیگر تلویزیون 
و اینترنــت دو ماهیت جــدا از هم نیســتند و 
تلویزیون های نســل جدید عطش زیادی برای 
اتصال به اینترنت دارند. برای درک بهتر فرهنگ 
مخاطبان تلویزیون در آینده مخاطبان تلویزیون 
کافی است به نوجوانان و رفتار آنها نگاهی دقیق 
بیندازیم. یک شــوخی درباره این نســل جدید 
در فضای مجازی رایج شــده که می گوید آنها با 
تلفن هوشمندشان فیلم می بینند و با تلویزیون 
موســیقی گوش می کنند! این خــود به تنهایی 
می تواند همه چیز را دربــاره تلویزیون های فردا 

توضیح دهد!
یگانه شدن تلویزیون و اینترنت 

وقتی بــه آن جا رســیدیم، می تواند به معنای 
یگانه شــدن تلویزیــون و اینترنــت باشــد که 
مهمتریــن پیامد این یگانگی نیز این اســت که 
تلویزیون به یک ارتباط دهنده تبدیل می شــود 
و دیگــر نقش هدایتی توســط محتــوا را مانند 
آنچه امروز اتفاق می افتد، از دســت خواهد داد. 
در حقیقــت آن نقش پیامبرگونــه که در برخی 
رســانه ها و نزد برخی تفکرها بــرای تلویزیون 
قایل بودند، به طور کامل از بیــن می رود. با این 

اتفاق همچنین شــاهد نســل جدید مخاطبان 
خواهیم بود. می توان گفت که نســل تلویزیون 
با نســل اینترنت، کاربران کامال متفاوتی دارد و 
برای نسل مخاطبان تلویزیون های سنتی کافی 
اســت تا برای قطع ارتباط فقــط آن را خاموش 
کنند و این درحالی اســت که نســل مخاطبان 
تلویزیون های جدیــد هرگز دوســت ندارند از 
اینترنت جدا شوند، چراکه می خواهند با دیگران 

ارتباط برقرار کنند. درواقع برای این نسل دیگر 
قطع ارتبــاط و خاموش کردن رســانه معنایی 
نخواهــد داشــت. در ادامه این بحث اســت که 
می توان این سوال مهم را پرسید: آیا شبکه های 
 اجتماعــی می تواننــد تلویزیون هــای آینــده

باشند؟
تلویزیون مقابل شبکه اجتماعی

این کارکرد را در برخی از شبکه های اجتماعی 
در چند وقت اخیــر دیده ایم. برقــراری ارتباط 
زنده با شــمار کثیری از هواخواهــان که برخی 
از ســلبریتی ها در ماه های اخیر در اینستاگرام 
یا شــبکه های دیگر داشــته اند یا دورهمی های 
کوچکتر در برخی دیگر از شبکه ها در یک اشل 
و اندازه کوچــک درواقع همــان کار تلویزیون 
را انجام می دهد؛ منتهی شــاید با تماشــاگرانی 
معدود و محدود. درواقع می توان گفت بزرگترین 
چالش شبکه های اجتماعی برای تبدیل شدن به 
تلویزیون در گذشــته نداشتن حق پخش محتوا 
بود که ایــن روزها درحال از بین رفتن اســت و 
شــبکه ها این روزها به ســرعت دارنــد آن را به 
دست می آورند. اگر این موضوع را با فراهم کردن 
فرصت نمایش مخاطبان به دیگران اضافه کنیم 
می توانیم نتیجه بگیریم که شبکه های اجتماعی 
رســانه های جدید خواهند بود. امروز مخاطبان 
نســل جدید بیش از آن که با رسانه های سنتی 
مرتبط باشــند، با ایــن شــبکه ها در ارتباطند. 
برای درک بهتــر فرض کنید شــبکه فراگیری 
مانند تلگرام، تلویزیون داشــته باشد )با توجه به 
این که تلگرام در گروه شبکه های اجتماعی قرار 
نمی گیرد و هنوز یک پیام رســان است(. ممکن 
است در این وضع بسیاری از فعاالن رسانه برای 
ســاخت محتــوای تلویزیون آن از رســانه های 
سنتی خود جدا شوند، چراکه در آن جا موقعیت 
بهتری بــرای دیده شــدن دارند. شــبکه های 
اجتماعی برخالف تلویزیــون، برای هر لحظه از 
زندگی طراحی شده اند، نه این که فقط مخاطب 
پشــت کامپیوتر یا مقابل تلویزیون باشــد. این 

شــبکه ها فرصتی برای مخاطب فراهم می کنند 
که عالیقش را دنبــال کند و عضو گروه یا کانالی 
باشد که اعضای آن ســلیقه نزدیکی به او داشته 
باشند. برای مخاطب بســیار لذت بخش خواهد 
بود که در گروهی با عالقه یکســان به تماشای 
برنامه های تلویزیونی بنشــیند. در این فضاست 
که فشــار عرضــه تلویزیون با کشــش تقاضای 

اینترنت ترکیب می شوند.

دیروز، امروز و فردای تلویزیون 

زنگهابرایتلویزیونبهصدادرآمدهاند!

محمدجواد حق شناس در گفت وگو با »شهروند« از رسانه های بین المللی داخلی می گوید: 

اما و اگرهای رسانه های چند زبانه


