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سیاوش صلواتیان ،2میثم
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یعقوبی3

تاريخ دريافت 1398/8/6 :تاريخ پذيرش1399/9/29 :

چکیده
«عدالت رسانهای» از نظر محققان ،فعاالن و مدیران رسانهای ،دارای تعاریف مختلفی است .با

توجه به کمبودهای ادبیات نظری در این زمینه و عدم توجه به جنبههای مختلف عدالت رسانهای و
رسانههای عدلگستر ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی و کشف چیستی مفهوم عدالت رسانهای است.
دادههای تحقیق از طریق مصاحبۀ نیمهساختاریافته با  24تن از کارشناسان و مدیران حوزۀ ارتباطات،
رسانه و عدالت ،جمعآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون ،تجزیه و تحلیل شده است .یافتههای

این پژوهش شامل  5رویکرد در تعریف مفهوم عدالت رسانهای است .این رویکردها عبارتاند از:

«عدالت رسانهای از منظر مصرفکنندگان و کارگزاران رسانهها»« ،تعریف عدالت رسانهای ذیل شبکۀ
ملی اطالعات»« ،عدالت رسانهای بهمثابه عدالت در کارکردهای رسانه»« ،عدالت رسانهای از فرستنده
تا گیرندۀ پیام» و «عدالت رسانهای و تعادلبخشی اجتماعی» .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که

مفهوم عدالت رسانهای ،با جایگاه رسانه در نهادهای مختلف اجتماعی ،کارکردهای مختلف رسانه

برای مخاطبان و دسترسی مخاطبان به رسانه از بُعد نرمافزاری و سختافزاری مرتبط است.

واژههای کلیدی :عدالت رسانهای ،رسانۀ عدالتمحور ،حقوق رسانهای ،دسترسی عادالنه به رسانه

 .1این مقاله براساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،ترویجی است.
 -2استادیار گروه مدیریت رسانه ،دانشکده ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

salavatian@iribu.ac.ir

 -3کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایرانmys.2012@gmail.com .
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مقدمه
«عدالت» از دیرباز جزء مهمترین دغدغههای بشر و ادیان الهی بـوده اسـت؛ بـهگونـهای کـه
میتوان تحقق قسط و عدل را از بزرگترین اهداف بعثت پیامبران و تشریع ادیان الهی بهشـمار
آورد .1عدالت ،فضیلتی است که تحول در جان آدمی و جوامع بشری منوط به آن است .این
فضیلت در وجود انسان ،به عنوان فرد ،استقامت و اعتدال را میآفریند و در جوامع بشری نیز مولد
استقامت و آزادی است .فقدان عدالت در جامعه باعث پیدایش تبعیض ،ستم ،فساد و فقدان وفاق
عمومی میشود .بدین ترتیب ،میتوان اذعان کردکه عدل و قسط ،اصلی است که جامعۀ بشری را
معنا میبخشد (جمشیدی.)12 :1380 ،
مفهومشناسی عدالت نیز همچون خود عدالت از دیرباز ،موضوعی مورد توجه و میداندار
مباحثی اساسی بوده ،زیرا این مفهوم و مصداق آن ،پیوسته دغدغۀ آدمیان و روشی برای تحقق
آرمانها و مطلوبهایشان بوده است .بدون روشنشدن مفهوم عدالت ،مراد از آن و حد و
مرزهایش و مسیر دنبالکردن عدالت بهعنوان امری راهبردی مشخص نخواهد شد« .عدالت» در
لغت ،اصلی است که بر حد وسط میان افراط و تفریط و راست و مستقیم داللت میکند و برمبنای
این اصل ،در معانی متعددی آمده است ،از جمله :مساوات ،استقامت ،حکم به حق ،همانندی،
همبستگی ،درستی (اصفهانی .)1370 ،مجموع ًا چهار معنی و یا چهار استعما ِل موزون بودن،
تساوی ،رعایت حقوق افراد و رعایت استحقاقها برای کلمۀ «عدالت» وجود دارد (مطهری،
 .)54 :1372عدالت ،مفهومی فراتر از مساوات دارد و براساس کالم امیرالمومنین(ع) بهمعنای قرار
دادن هرچیز در جای خود است (دشتی.)406 :1388 ،
با پذیرش این نکته که رسانهها نقشی کلیدی در اندیشهها و سبکزندگی و برداشتهای
خُ رد و کالن سیاسی و اجتماعی جامعه دارند ،نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد،
 .1سورۀ حدید ،آیۀ 25
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رعایت عدالت در بطن رسانهها در محورهای مختلف سیاستگذاری و عملیاتی است؛ چرا
که عدالت بهعنوان بزرگترین دغدغۀ اجتماعی ،جایگاهی ویژه داشته و بههمین سبب ،رسانهها
بهعنوان یکی از اساسیترین ارکان اطالعرسانی ،نیازمند جلب اعتماد عمومی از طریق رعایت این
مطالبۀ اجتماعی هستند .با این دیدگاه ،میتوان از واژۀ «عدالت رسانهای» در این زمینه بهره برد .از
آنجا که عدالت ،ریشه در فطرت انسانها دارد و همۀ آنها به دنبال مشخص کردن حق و حقیقت
هستند ،حرکت رسانهها بر مدار بازنمایی حقایق به صورت شفاف میتواند به درستی از سوی
مخاطبان پذیرفته شده و مورد توجه قرار گیرد.
این روزها از اهمیت و ضرورت اجرای عدالت در جامعه ،بسیار سخن میگویند و نمود آن را
در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جستجو میکنند .به نظر میرسد رسانههای
ما به عنوان پیشقراوالن تحقق چنین آرمانی ،در درون و برون خود ،نیازمند کاربرد عملی مفهوم
عدالت هستند .در کشور ایران ،در عرصۀ تولید و مصرف رسانهای با مسئلۀ عدم رعایت عدالت
رسانهای مواجهیم .البته باید توجه داشت که مسئلۀ نابرابری رسانهای در عرصۀ تولید ،تنها ،مشکل
نظام رسانهای کشور ما نیست ،بلکه نظامهای رسانهای کشورهای غربی نیز با آن درگیر هستند.
آنگونه که مک کوایل در رسانههای غربی اعتراف میکند :به هیچ وجه نمیتوان از انعکاس
متناسب همۀ بخشهای جامعه در رسانهها سخن به میان آورد (مککوایل )276 :1385 ،با بررسی
خروجی رسانهها ،به نظر میرسد محصوالت رسانهای ،در جهت منافع و خواستههای طبقات
اجتماعی خاصی تولید میشوند و تولیدکنندگان رسانهای ،اقشار خاصی را به عنوان مخاطب به
رسمیت میشناسند (صلواتیان و دیگران.)94 :1397 ،
از طرفی ،صحبت از عدالت در حوزۀ رسانه ،نهتنها امری مثبت ،بلکه واجب و الزم به نظر
میرسد ،اما مشکل اساسی این است که تبیین جامع و واحدی درمورد «عدالت رسانهای» ارائه
نشده است .هرچند برداشتها از واژۀ عدالت ،متفاوت بوده و در نتیجه ،برداشتها درمورد آن هم
ممکن است مختلف باشد ،اما نبود ادبیات علمی و نظری در این حوزه و نپرداختن به جنبههای
مختلف رسانههای عدلگستر و چیستی عدالت رسانهای ،خأل نظری این حوزه را بیشتر نمایان
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کرده است .همانطور که ذکر شد ،جامعۀ اسالمی باید در مسیر حقمداری و عدالت ،اداره شود
و رسانههای این جامعه نیز باید رویکردی عادالنه داشته باشد و تبیین و تعریف عدالت رسانهای
میتواند به گسترش فضای عادالنۀ رسانهای در کشور کمک کند.
هدف آرمانی این پژوهش ،رسیدن به تعریف عدالت رسانهای و بسط این مفهوم تا رسیدن
به یک برداشت جامع از آن است و سعی شده با گام برداشتن در مسیر این هدف آرمانی ،تالشی
برای مفهومپردازی عدالت رسانهای از دیدگاه خبرگان صورت گیرد .نبود عدالت رسانهای به
بیعدالتی رسانهای یا شاید به ظلم رسانهای منجر شود؛ این ظلم شاید به راحتی قابل لمس نباشد
(حداقل در کوتاهمدت) زیرا جنس آن به دلیل بستر وقوع آن (رسانهها) از جنس سخت نیست
و به همین دلیل ،برای کشف آن توسط عموم مردم (و نه نخبگان رسانهای) نیاز به گذشت زمان
است .اما قطع ًا این نوع از ظلم با توجه به شدت و ضعفی که دارد ،در جامعه نیز بروز پیدا میکند.
به بیانی دیگر ،عدالت رسانهای میتواند بستری برای برقراری عدالت یا بیعدالتی در حوزههای
مختلف باشد .سؤال اصلی محقق در این پژوهش« ،چیستی عدالت رسانهای» با هدف دستیابی به
تعریف عدالت رسانهای از دیدگاه خبرگان با رویکردهای مختلف است.

پیشینۀ پژوهش
موضوع عدالت رسانهای تابهحال بهصورت یک موضوع مستقلِ پژوهشی مطرح نشده و
ادبیات موجود دراینباره ،به یادداشتهای مطبوعاتی ،سخنرانیها و اندک پایاننامههای مرتبط با
این موضوع ،محدود میشود .در ادامه ،به مهمترین پژوهشهای مرتبط با عدالت رسانهای اشاره
میشود:

مفهومپردازی «عدالت رسانهای» از دیدگاه کارشناسان رسانه

133

جدول  -1پیشینۀ پژوهش
عنوان
تبیین مفهوم عدالت زبانی
با رویکرد قرآنی به منظور
طراحی محتوای زبانی سیستم
سیمای
خطمشیگذاری
جمهوری اسالمی ایران
ادراک عدالت رسانهای مخاطبان
محلی از برنامههای شبکههای
استانی صدا و سیما :مطالعۀ
موردی شبکۀ استانی کرمان

پژوهشگر

نتیجه

عبداهلل بیچرانلو

تبیین نقش اساسی زبان در ارتباطات انسانی و موضوع خنثی
نبودن آن در ارتباطات اجتماعی /ارائۀ مدلی در جهت گسترش
عدالت اجتماعی در رسانه /طرح و تبیین مفهومی با عنوان
«عدالت زبانی»

()1390

رسالۀ دکتری
صلواتیان ،مراد

کهوری و رزمجو
()1398
مقاله

استخراج انتظارات رسانهای مخاطبان شبکۀ کرمان /شناسایی
سیاستهای رسانهای پیشنهادی برای شبکۀ کرمان /تعریف
عدالت رسانهای

اینکه عدالت خبری چیست و معیارهای آن برای رسانۀ ملی
کدام است ،سؤاالتی است که پژوهش حاضر تالش کرده به
محمد محققی
آنها پاسخ گوید .براساس یافتههای این پژوهش ،معنای عدالت
()1395
شناسایی معیارهای عدالت
خبری این است که رسانه در انعکاس اخبار خود ،فرصتهایی
پایاننامۀ کارشناسی برابر برای همه ،لحاظ کند و انصاف را بهعنوان یک ارزش
خبری برای رسانۀ ملی
خبری مدنظر قرار دهد تا هیچکس احساس تبعیض یا حقکشی
ارشد
درمورد خودش نکند .در ادامه 15 ،معیار عدالت خبری برای
رسانۀ ملی معرفی شده است.
مقایسۀ ادراک عدالت رسانهای صلواتیان ،فرهنگی تأکید بر توزیع مساوی فرصتها و امکانات رسانهای برای همۀ
از برنامههای صدا و سیما بین و حضوری ( )1397افراد و مناطق کشور و نفی مرکزمحوری رسانه و حاکمیت طبقۀ
ثروتمند بر رسانهها
مردم فقیر و غنی شهر تهران
مقاله
تصاویر رسانهای شدۀ موفقیت:
بازنمایی رسانههای هژمونیک و
عدالت اجتماعی

جستجوی عدالت در وب:
چگونه رسانههای خبری و
هنجارهای اجتماعی ،عملکرد
هوشیاری سایبری را هدایت
میکنند

مرسادو1

()2019

چیا)2020( 2

مفهوم «هژمونی فرهنگی» را با تأمل در انعکاس تصویر موفقیت
و افراد موفق در رسانهها بررسی میکند و بر نقش رسانهها در
بازتولید هژمونیک واقعیت از نظر جنسیت ،نژاد ،قومیت ،منشأ
ملی ،معلولیت و محدودشدن جهانبینی دانشآموزان بهخاطر این
نوع نمایش ،تأکید دارد.
مواجهۀ رسانهای افراد و هنجارهای اجتماعی درکشده،
ممکن است با یکدیگر تعامل داشته و برخورد و مشارکت
افراد در هوشیاری سایبری را پیشبینی کند .نتایج نشان داد که
تعداد دفعات و روشهایی که مطبوعات ،هوشیاری سایبری
را پوشش میدهند ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم با پذیرش یا
مقاومت در برابر هوشیاری سایبری توسط افراد ،ارتباط دارد.
بهدست آوردن پوشش خبری مطلوب برای هوشیاری اینترنتی
برای جلب مقبولیت و جذب جمعیت ،ضروری است.
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در پژوهشهای عنوان شده ،محققان در کنار پرداختن به موضوعات اصلی پژوهش ،گاهی
به عدالت رسانهای نیز اشاره کردهاند ،اما عدم مفهومپردازی عدالت رسانهای ،ضعفی است که در
تمام این پژوهشها مشهود است و این مفهوم بهصورت یک موضوع مجزا ،مورد تحقیق نبوده
ِ
نظری عدالت رسانهای،
است .ازطرفی ،تعداد بسیار ک ِم این پژوهشها ،منجر شده در حوزۀ ادبیات

کمبودهای فراوانی وجود داشته باشد .لذا پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این سؤال اصلی که
«عدالت رسانهای چیست؟» ،به دنبال تبیین این مفهوم بوده تا در زمینۀ ایجاد ادبیات علمی و نظری
این حوزه با توجه به دیدگاههای مختلف نخبگان و کارشناسان رسانهای گام بردارد.

ادبیات نظری
عدالت رسانهای
در سال  ،2002در مرکز تحقیقات و آموزش هایلندر -مرکز اصلی سازماندهی جنبش حقوق
مدنی در ایاالت متحده -اصطالح «عدالت رسانهای» بهعنوان یک چارچوب جدید احتمالی
برای طبقهبندی فعالیتهای رسانهای مطرح شد .مالکیا سیریل ،1از جمله اولین کسانی بود که این
اصطالح را استفاده کرد .وی در توضیحات خود ،از جنبش عدالت زیستمحیطی الهام گرفت که
آسیب زیستمحیطی را از دریچۀ نژاد و طبقۀ اجتماعی ،تجزی ه و تحلیل میکرد .اصطالح «عدالت
زیستمحیطی» بیش از یک دهه قبل به وجود آمده بود ،زمانی که جوامع رنگینپوست ،نهتنها در
بحث سیاستهای زیست محیطی ،بلکه در محافل و جریانهای اصلی حمایتی ،به نبود صدا و
قدرت ،اعتراض داشتند .امروزه ،در محافل مدیریتی ،عدالت رسانهای اشاره دارد به یک استراتژی
دوگانۀ تغییر فرهنگی در میان فعاالن و تولیدکنندگان رسانۀ جریان اصلی و همچنین تغییر سیاسی
در زمینههای نظارتی محلی ،ایالتی و ملی .صرفنظر از حوزۀ فعالیتهای رسانهای در ایاالت متحده،
مفهوم عدالت رسانهای در محافل علمی نیز مورد توجه است .در سال  ،2007راجر

سیلورستون2

1. Malkia Cyril
2. Roger Silverstone
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مدیاپولیس1

استفاده کرد .وی در این زمینۀ دانشگاهی ،نظریۀ عدالت رسانهای را به نظریۀ عدالت توزیعی که توسط
جان رالز2؛ فیلسوف سیاسی آمریکایی ،توسعه یافته ،پیوند داد (.)Gangadharan, 2014: 203
رالز که به سنت سوسیالدموكراتیك لیبرال تعلق دارد ،عدالت را در اصل ،عبارت از حذف
امتیازات بیوجه (ناموجه) و ایجاد تعادل واقعی در میان خواستههای متعارض انسانها ،در
ساختار یك نهاد «اجتماعی» میداند .وی معتقد است عدالت را نباید تصوری حاكی از جمیع
اوصاف یك جامعۀ خوب انگاشت .عدالت فقط یك جزء از این تصور و مفهوم است (رالز،
 .)1376چنانكه دیده شد ،رالز عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه میداند.
عدالت رسانهای ،تاریخ ،فرهنگ ،برتری و قدرت را در نظر میگیرد و بهدنبال روابط جدید با رسانه
و چشمانداز جدیدی برای کنترل ،دسترسی و ساختار رسانه است .این ،به سیاستها و سیستمهای
جدیدی نیاز دارد که با جوامع ،فراتر از یک بازار رفتار کنند (.)Gangadharan, 2014: 204

مطبوعات و سازمانهای رسانهای باید تالش کنند حقوق انسانها را تضمین و از آن حمایت
کنند و در این زمینه بدون در نظر گرفتن منافع قومی ،نژادی ،رنگ ،زبان ،ملیت ،و غیره ،عادالنه
و صادقانه به اطالعرسانی بپردازند .ضمن اینکه خود را در برابر جامعه نیز مسئول بدانند (فراهانی
و رضایی .)1394 ،صلواتیان ،مراد کهوری و رزمجو ( )1398در بررسی مفهوم عدالت رسانهای،
دو بُعد سختافزاری و محتوایی را از هم تفکیک میکنند .بُعد سختافزاری عدالت رسانهای
به توازن در ایجاد زیرساختهای الزم برای پوشش همهگستر مناطق جمعیتی برای دسترسی به
رسانۀ عمومی اشاره دارد .در بُعد محتوایی ،عدالت رسانهای به ِ
حق سهیمشدن مردم در تولید
محتوا اشاره دارد .این سهیم شدن در تولید محتوا به دو شکل است:

• •از باال به پایین :رسانه با مطالعۀ نیازها و اولویتهای رسانهای مردم به تولید محتوا میپردازد.
• •از پایین به باال :مردم در دو شکل مبتدی و حرفهای ،تولید محتوا میکنند و از کانال رسانه
منتشر میشود.
1. Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis
2. John Rawls
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«اولویت رسانهای» نیز یکی از شاخصههای تعریف عدالت رسانهای است .رسانه ،ابزار
ضریبدهی به مسائل است و بر این اساس ،باید اولویتبندی پرداختهای رسانهای خود را مبتنی
بر نیازها و خواست مخاطبان انجام دهد .بنابر تعریف صلواتیان ،مراد کهوری و رزمجو ()1398
«عدالت رسانهای به معنای ایجاد بستر دریافت همگانی اطالعات و سهیمشدن مردم در تولید
محتوا به دو شکل تولیدات مردمی و بیان آرا و مطالبات تودۀ مردم توسط رسانه است و معیار
اولویتگذاری پرداخترسانهای در این تعریف بر حسب نیازها و نیازمندان تعریف میشود».

حق رسانهای :آزادی تفکر و بیان
برخی با اتکا به مفهوم حق رسانهای به تعریف عدالت رسانهای اشاره میکنند .حق رسانهای
نیز خود با تکیه بر دو مفهوم آزادی بیان و آزادی تفکر و اندیشه معنا پیدا میکند« .حق برخورداری
از آزادی بیان ،بنیادیترین حق وسایل ارتباط جمعی است .سایر آزادیها و حقوق رسانهای
همانند :حق دسترسی به اطالعات ،حق انتقاد ،حق استقالل رسانهای ،منع سانسور و حق انتشار
آزاد نیز ریشه در آزادی بیان دارند و به شدت از آن متأثرند» (انصاری.)4 :1386 ،
آنگونه که مککوایل اعتراف میکند« :در رسانههای غربی به هیچ وجه نمیتوان سخنی
از انعکاس متناسب همۀ بخشهای جامعه در رسانهها (با هر شیوۀ آماریای که موردنظر باشد)
به میان آورد» (مککوایل )276 :1385 ،شاید بتوان دلیل این مسئله را حساسیت فوقالعادۀ
غرب (متأثر از مبانی لیبرالیسم) بر مسئلۀ آزادی رسانهها (و حقوق رسانهها) و غفلت از عدالت
رسانهای -که راه را بر مفاهیمی همچون تکالیف رسانه هموار میکند -دانست .وقتی از آزادی
رسانهای حرف میزنیم ،بدون آنکه عدالت رسانهای برقرار شود ،نتیجه ،این میشود که تنها
قشری خاص از این آزادی منتفع میشوند و لذا یکی از نقاط عزیمت به سمت آینده ،اصالح
جدی نظام رسانهای است (جلیلی )1388 ،در نتیجه ،اگر رسانهها آزادی عمل داشته باشند ،باز
دلیلی بر عادالنه عمل کردن آنها نیست ،اما این آزادی میتواند مقدمهای برای تحقق عدالت
رسانهای باشد.
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براساس نظریۀ عدالت شهید مطهری نیز برای فهم «عدالت رسانهای» ابتدا باید در مفاهیمی
همچون حق رسانهای تأمل کرد .حق رسانهای را میتوان با تکیه بر حق «آزادی تفکر» و «آزادی
بیان» تعریف کرد .با اندکی تأمل بر مفهوم حق رسانهای میتوان این دو تعریف را برای آن مطرح
کرد( :صلواتیان ،فرهنگی و حضوری:)101 :1397 ،
• •حق رسانهای به معنای برخورداری و بهرهمندی افراد ،گروهها و اقشار مختلف از رسانههای
جمعی و محصوالت رسانههای جمعی؛
• •حق رسانهای به معنای حق سهیم شدن و مشارکت افراد ،گروهها و اقشار مختلف در تولید
محصوالت رسانهای.
لذا با توجه به ابتناء حقوق رسانهای بر حق آزادی ،برای فقدان عدالت رسانهای براساس دو
تعریف ذکرشده و با رویکردی سلبی ،میتوان دو معنا تصور کرد (آیتزن:)416 :1367 ،
• •برای بخشی از جامعه ،امکان دسترسی به تمام یا بخشی از رسانههای جمعی فراهم نباشد
(تبعیض و بیعدالتی در عرصه مصرف رسانهای)؛
• •بخشی از جامعه ،مشارکتی در تولید محصوالت رسانهای نداشته باشند؛ به گونهای که
تولیدات رسانهای در جهت عالیق و منافع بخشهای خاصی از جامعه بوده و نسبت به
بخشهای دیگر بیاعتنا و یا کم اعتنا باشد (تبعیض و بیعدالتی در عرصه تولید رسانهای).
مسئولیت اجتماعی رسانهها
مسئولیت اجتماعی به مجموعة فعالیتهایی گفته میشود که صاحبان سرمایه و بنگاههای
اقتصادی به صورت داوطلبانه ،در مقام عضوی مؤثر و مفید در جامعه ،انجام میدهند .گریفن
و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف میکنند :مسئولیت اجتماعی مجموعة وظایفی است
که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام
دهد (مککوایل .)170 ،1385 ،نظریة مسئولیت اجتماعی بر ایجاد پیوند میان استقالل و آزادی
رسانه و وظایف و مسئولیت اجتماعی آنها تأکید میکند .رسانهها باید در عین پاسخگویی به
نیازهای مخاطبان ،در برابر فعالیتهای خود مسئولیت نیز داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را
محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانهها ندانند .مضمون اصلی این نظریه این است که آزادی
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و مسئولیت ،دو روی یک سکهاند و همانگونه که رسانهها حق دارند از دولت و سایر نهادها
انتقاد کنند ،مسئولیتی نیز در قبال مصالح و منافع ملی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند (مهدیزاده،
.)89 ،1393
«مدافعان نظریة مسئولیت اجتماعی معتقدند که تحقق این نظریه باعث میشود بین سه اصل
بهظاهر ناسازگار آزادی فردی و آزادی رسانهها از یک سو و تعهد رسانهها در برابر جامعه از سوی
دیگر ،سازگاری ایجاد شود و برای مقابله با تعارضهای نظریة مطبوعات آزاد در عرصة تجربی،
راهحلی مناسب پیدا شود» (معتمدنژاد.)281 ،1386 ،
رسانه ،شمشیری دو د َم است .در عرف رسانهای چیزی داریم به نام مسئولیت اجتماعی .یعنی

روزنامهنگار فراتر از آن کار حرفهای که انجام میدهد ،یک مسئولیت و تعهد اجتماعی هم دارد
که باید براساس آن عمل کند .در مواردی باید افشاگری کند .در مواردی باید سکوت کند .باید
به برخی خبرها بپردازد و به برخی نپردازد .بنابراین ،معیار ما در رسانه ،مسئولیت اجتماعی است
و در سطح کالن -بهخصوص در حوزة سیاسی -منافع ملی ،مورد توجه است .یعنی روزنامهای
ممکن است براساس منافع ملی ،اطالعاتی را افشا کند اما در جای دیگر ،سکوت کند .بنابراین
مصلحت جامعه و منافع ملی ،دو عنصر تعیینکننده در این مسئلهاند .آنچه مهم است این است
که رسانهها براساس تحلیلی که از فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورشان دارند ،در
چارچوب منافع ملی و مبتنی بر قانون ،حرکت کنند؛ یعنی اگر همة رسانهها جامعه را به قانون
و منافع ملی و چارچوبهای قانونی دعوت کنند ،میتوان گفت توانستهاند مسئولیت خود را
بهدرستی انجام دهند (فراهانی و رضایی.)1394 ،

روش پژوهش
برای فهم چیستی عدالت رسانهای ،راهکارهای مختلفی وجود دارد .پژوهش حاضر درراستای
سعی در فهم و تعریف مفهوم عدالت رسانهای از مصاحبۀ عمیق برای جمعآوری داده از خبرگان و
متخصصان بهره برد .دلیل این امر نیز ،فقر مطلقی است که در ادبیات نظری این حوزه وجود دارد
و محقق را ناچار به انتخاب رویکردی استقرایی با هدف اکتشاف چیستی عدالت رسانه ای کرد.
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به دلیل نیاز محقق به دستیابی به تعریفی جامع از عدالت رسانهای ،الزم بود بتوانیم از ابعاد
مختلف به این پدیده بنگریم ،لذا سعی شد در مصاحبهها از افرادی با تخصصهای گوناگون
استفاده شود؛ بنابراین ،جامعۀ مورد بررسی این پژوهش از دو دسته تشکیل شده است؛ گروه اول،
متخصصان نظری و اساتید دانشگاهی حوزۀ رسانه ،ارتباطات و عدالت و گروه دوم ،مدیران و
متخصصین حرفهای حوزه رسانه که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی
انتخاب شدهاند .دادهها از مصاحبۀ عمیق با  24نفر از کارشناسان و نخبگان مرتبط با حوزۀ عدالت
رسانهای به دست آمده است .حجم نمونه بر مبنای روش اشباع نظری تعیین شد ،بدین ترتیب
که طی مصاحبههای  16تا  18دادههای جدید و قابلتوجهی از مصاحبهشوندهها دریافت نشد،
اما محققان برای اطمینان از دست یافتن به اشباع نظری ،مصاحبه با کارشناسان تا  6نفر دیگر را
ادامه دادند.
برای تجزیهو تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون و کدگذاری کیفی استفاده شده است؛
تحليل مضمون ،روشي برای شناخت ،تحليل و گزارش الگوهای موجود در دادههای كيفي است.
اين روش ،فرايندی برای تحليل دادههای متني است و دادههای پراكنده و متنوع را به دادههايي
غني و تفصيلي تبديل ميکند ( .)Braun & Clarke, 2006کدگذاری کیفی در سه مرحلۀ:
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام شده است.
جدول  -2مختصات و تخصص خبرگان مشارکتکننده در پژوهش
ردیف
1

2

3

سمت
رئیس مرکز طرح و برنامۀ سیما
مشاور معاونت فضای مجازی صدا و
سیما و از رؤسای سابق مرکز توسعۀ
فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال

استادیار دانشکدۀ ارتباطات اجتماعی

دانشگاه تهران

تحصیالت

تجربه و تخصص

دکتری فرهنگ و

عضو شورای راهبردی شبکۀ سه سیما،

دکتری مدیریت

استاد دانشگاه و کارشناس حوزههای

ارتباطات

استراتژیک

دکتری مدیریت
رسانه

مدیر طرح و برنامه شبکۀ رادیویی جوان

فناوری ،رسانه و ارتباطات

عضو هیئت علمی دانشگاه ،عضو
شورای علمی پژوهشی گروه اجتماعی

ادارۀ کل آموزش و پژوهش سیما
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ردیف

تجربه و تخصص

4

سمت

تحصیالت

کارشناس رسانه و عضو مدرسۀ قرآن و

کارشناسی ارشد

عترت دانشجویی دانشگاه تهران

نویسندۀ کتاب «فهم جوهرۀ اندیشۀ

5

حضرت آیتاهلل خامنهای در عرصۀ

6

مدیرمسئول روزنامۀ صبح نو

7
8

عدالت»

کارشناس رسانه و عضو مدرسۀ قرآن و

عترت دانشجویی دانشگاه تهران

مدیر دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی

9

10

از سردبیران سابق روزنامۀ همشهری

12
13
14

دکتری مدیریت
دولتی

دکتری سیاستگذاری
فرهنگی

دکتری تاریخ

راه

کارشناس زبان و نشانهشناسی و دبیر

عضو هستۀ عدالتپژوهی مرکز رشد
دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناس رسانه و عضو هیئت علمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
دبیر در روزنامۀ همشهری

فعالیت در علوم انسانی اسالمی
فعال رسانهای و مدیرعامل سابق بنیاد

رئیس سازمان هنری رسانهای اوج

انقالب اسالمی و مدیر مسئول نشریۀ

11

معماری

فعالیت در علوم انسانی اسالمی

فرهنگی روایت
کارشناسی ارشد

معارف اسالمی و
اقتصاد

دکتری علوم ادیان

سردبیر روزنامۀ ابرار ،مجالت سوره
و فعال در زمینۀ بسط مفهوم عدالت
رسانهای

فعال فرهنگی و کارشناس رسانه،

صاحب امتیار ماهنامۀ خیمه

دکتری زبانشناسی

پژوهشگر و کارمند سازمان صدا و سیما

معاون آموزش و سرپرست دانشکده

دکتری مدیریت

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه ،ناظر

استاد دانشگاه و از مدیران سابق

دکتری مدیریت

وزیر ارشاد دولت دهم و از معاونان

دکتری فقه و مبانی

مترجم در سازمان صدا و سیما

خبرگزاری فارس
خبرگزاری برنا

سابق صدا و سیما

رسانه
رسانه

حقوق اسالمی

پخش اخبار صداوسیما

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه
وزیر ارشاد و استاد و عضو هیئت علمی
دانشگاه ،رئیس دانشگاه پیام نور
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ردیف
15

سمت

تحصیالت

مدیر گروه مطالعات ارتباطی دانشگاه

دکتری علوم

عالمه طباطبایی

رئیس پژوهشکدۀ ارتباطات پژوهشگاه

16

فرهنگ ،هنر و ارتباطات و از معاونین

17

استاد دانشگاه صدا و سیما

18

مدیرمسئول روزنامۀ جوان

19

20

21
22

23

24

سابق صدای جمهوری اسالمی

دکتری علوم سیاسی

صادق(ع)

عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و

سیما و از مدیران سابق مرکز تحقیقات
و مطالعات رسانهای مؤسسۀ همشهری

عضو هیئت علمی و رئیس سابق
دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه سوره

استادیار گروه ارتباطات اجتماعی
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

رئیس دانشکدۀ معارف اسالمی،

فرهنگ

امام صادق(ع)

دانشگاه

کارشناس رسانه و فارغالتحصیل رشتۀ

مدیریت رسانه

استراتژیک

رسانه

اسالمی و مدیریت» دانشگاه امام

و

دکتری مدیریت

دکتری مدیریت

عضو هیئت علمی دانشکدۀ «معارف

ارتباطات

ارتباطات

دکتری مدیریت

تحقیق در عملیات
دکتری انسانشناسی
دین

دکتری علوم
ارتباطات
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تجربه و تخصص
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه،

رئیس پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و
اجتماعی

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه،

عضو هیئت داوران جشنوارۀ فیلم فجر

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه،

عضو شورای پایاننامه و کتاب مرکز
تحقیقات سازمان صدا و سیما

فعال رسانهای و مدرس دانشگاه
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه،

سردبیر دوماهنامۀ صبا

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه،

عضو شورای سردبیری روزنامۀ ابرار

دکتری جامعه شناسی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتری فرهنگ و
ارتباطات

کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه،

عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی

کشور

فعال در حوزۀ عدالت رسانهای
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یافتههای پژوهش
در این بخش از پژوهش ،براساس مراحل انجامشده توسط محقق به شرح یافتههای حاصل
از مصاحبه با کارشناسان پرداخته شده (بهمنظور استخراج رویکردهای مختلف در فهم و تعریف
عدالت رسانهای) که محقق در انتها به  6رویکرد دست یافته است.

مطالب ارائهشده ،الزام ًا دستهبندی جامع و مانعی از تعاریف ممکن از عدالت رسانهای نیست

و تنها رویکردهای مختلفی است که با اتخاذ هر یک ،میتوان از زاویۀ دید متفاوتی به مفهوم
عدالت رسانهای نگریست و به مفهومپردازی متفاوتی از آن رسید .بدیهی است که اتخاذ هر یک
از این رویکردها منجر به ایجاد شباهتهایی در مفهومپردازی عدالت رسانهای خواهد شد .شاید
اشاره به استعارۀ «فیل در تاریکی» موالنا در رابطه با مفهومپردازی عدالت رسانهای ،توصیف
دقیقی از مواجهۀ محققان و مدیران با این مفهوم باشد؛ مفهومی که هر یک از کارشناسان از زاویۀ
دیدی متفاوت به تبیین آن پرداختهاند ،بهطوریکه گاه اشتراکاتی نیز با هم داشته و در عین حال،
هیچیک ،شکل کاملتر دیگری نیست و درواقع ،نیامده تا دیگری را نقض کند ،بلکه تالش شده با
کنار هم قرار دادن رویکردهای مختلف ،از مفهوم عدالت رسانهای تصویری شفافتر به دست آید.

عدالت رسانهای از منظر مصرفکنندگان و کارگزاران رسانهها
در این رویکرد ،عدالت به عنوان قرار گرفتن هر شیء در جای خود است و منظور از
رسانه ،رسانههای جمعی هستند و عدالت رسانهای از دو منظر مخاطب به عنوان مصرفکننده و
کارگزاران (مدیران و مالکان) رسانه بررسی شده است .در این رویکرد به دو سوی درگیر در یک
پیام ،یعنی مخاطبان (مصرفکنندگان) و تولیدکنندگان (مدیران و مالکان) پیام توجه شده است.
مصرفکنندگان :یکی از موضوعاتی که ذیل تبیین عدالت رسانهای از نگاه مصرفکنندگان

مطرح میشود« ،دسترسی» به رسانه یا همان دسترسی به فیزیک رسانه است که جنبۀ مادی دارد.
تفاوت این رویکرد با رویکردهای دیگر در همین تقسیمبندی است .یعنی مصرفکننده بتواند
برای استفاده از رسانه (سینما ،کتاب ،تلویزیون و )...هزینه کند و عدالت رسانهای از این منظر،
توانایی مالی مصرفکننده برای تنظیم سبد مصرف رسانهای و دسترسی به انواع رسانههاست .در
برخی از مناطق کشور برای مثال ،سالن سینما یا تئاتر وجود ندارد یا امکان تهیۀ کتاب و دیگر
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رسانهها فراهم نیست و این باعث میشود دسترسی مصرف کنندگان به رسانه با مشکل مواجه
شود که از آن با عنوان عدم «توسعهیافتگی ظرفیتهای رسانهای» نام برده میشود« .سبک زندگی»،
مؤلفۀ موثر دیگری است .این نکته نیز حائز اهمیت است که سبک زندگی در طبقات پایین جامعه،
اجازۀ گذراندن اوقات فراغت با رسانه را نمیدهد.
موضوع دیگری که در تبیین عدالت رسانهای از نگاه مصرفکنندگان بدان اشاره میشود،
پرداختن به «محتوا» است .اینکه از محتوای رسیده به مخاطب ،چه ادراک ،قرائت و تفسیری انجام

ِ
موازات افزایش انتشار اطالعات در جامعه توسط رسانههای جمعی ،بخشهایی از
میشود .به
جامعه که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی باالترند ،در مقایسه با بخشهای دارای پایگاه اقتصادی
اجتماعی پایینتر ،تمایل بیشتری به دریافت اطالعات در کوتاهترین زمان دارند .فردی که این
امکان را دارد که با رسانههای بیشتری سروکار داشته باشد ،یعنی با اینترنت ،سینما ،کتاب ،تئاتر،
تلویزیون و ...و از آنها استفاده کند ،درواقع ،تنوع مصرف رسانهای دارد و بهطور خودکار ،در سطح
باالتری از بهرهمندی از اطالعات قرار میگیرد.

ِ
شکاف آگاهی بین مصرفکنندگان ،به مالکان و مدیران
کارگزاران رسانهها :بخشی از ایجاد

رسانهها برمیگردد که در توزیع اطالعات چگونه عمل میکنند .رسانهها به دالیل مختلف ،تمام
اطالعات را نشر نمیدهند ،لذا «عدالت در توزیع اخبار و اطالعات» توسط کارگزاران رسانهها
میتواند در تحقق عدالت رسانهای عامل مهمی باشد .موضوع بعدی «اقتصاد سیاسی رسانه» است.
رسانهها از طریق برجستهسازی و طردسازی ،اجازۀ مواجهۀ عادالنۀ مخاطب با اخبار و وقایع را از
او سلب میکنند و نمیگذارند مخاطب همۀ قولها را بشنود و بهترین را انتخاب کند« .دروازهبانی
عادالنۀ اخبار»« ،عدالت در روایت وقایع» و «عدالت در بازنمایی رویدادها» مؤلفههای این بخش
هستند که در جهت تحقق عدالت رسانهای کمک شایانی میکند .مباحث حقوق ارتباطات و
رگوالتوری که از آن با عنوان «قانون» یاد میشود ،آخرین مؤلفهای است که در این رویکرد ذیل
تبیین عدالت رسانهای از منظر کارگزاران بدان اشاره میشود .سطح دسترسی رسانههای مختلف به
مخاطبین باید عادالنه باشد .دسترسی رسانهها به مخاطب نیز عادالنه باشد (نه مساوی)؛ برای مثال
اگر در فیلمی خشونت مطرح میشود ،کودکان نباید مخاطب آن باشند و و از اینرو ،درجهبندی
محتوا در برخی کشورها وجود دارد .عدالت در دسترسی رسانهها به واقعیات نیز ازجمله عواملی
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است که میتواند در تحقق عدالت رسانهای کمک کند ،یعنی اینطور نباشد که رسانهای تا هر
مقدار که بخواهد به این واقعیات دسترسی داشته باشد و رسانهای دیگر هیچگونه دسترسیای
نداشته باشد ،این دسترسی نیز باید عادالنه باشد .در نتیجه ،عدالت رسانهای در این نگاه به عدالت
در رگوالتوری ،تولید ،توزیع و مصرف رسانهای گفته میشود که برای تحقق آن در هر یک از
زمینههای بیان شده ،باید عدالت برقرار شود (مصاحبهشوندۀ شمارۀ )1

نمودار  -1عدالت رسانهای از منظر مصرفکنندگان و کارگزاران

عدالت رسانهای ذیل شبکۀ ملی اطالعات
در این رویکرد ،عدالت رسانهای ذیل شبکه ملی اطالعات تعریف میشود و تمایز اصلی آن
با دیگر رویکردها ،بستر تعریف عدالت رسانهای یعنی شبکۀ ملی اطالعات است که بر دسترسی
عادالنۀ افراد به محتوا تأکید دارد.
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امنیت :اگر به داخل کشور نگاه کنیم ،عدالت رسانهای یعنی افراد جامعه متناسب با نیازشان،

بهطور ایمن ،امکان دسترسی به سه مقولۀ زیرساخت ،محتوا و سرویسها (خدمات) را داشته باشند.
عدالت رسانهای اینطور تعریف میشود که آحاد جامعه تحت حکمرانی جمهوری اسالمی ایران،
بتوانند پیام رسانهای را در همه جا بهگونۀ مطمئن ،فراگیر ،ارزان ،پایدار و ایمن دریافت کنند.
زیرساخت ،محتوا و سرویس :در این رویکرد ،منظور از زیرساخت ،بُعد ابزاری و تجهیزاتی

است که مرتبط به بخش فنی رسانه میشود .یعنی برای مثال :پهنای باند ،سرعت انتقال ،دیتاسنترها،
فرستندههای رادیویی و تلویزیونی است و محتوا اعم از ساختار ،فرم ،نوع پیام و طبقهبندی
آن براساس موضوعات مختلف اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است و منظور از سرویس ،انواع
خدماتی است که رسانهها -بهخصوص رسانههای نوین -ارائه میدهند .اگر این سه مقوله به
همراه مؤلفهای به نام امنیت ،به نقطهای برسد که آحاد جامعه متناسب با نیازشان بتوانند از آن
استفاده کنند ،عدالت رسانهای محقق شده است (مصاحبهشوندۀ شمارۀ )2

نمودار  -2مؤلفههای «زیرساخت»« ،سرویس»« ،امنیت» و «محتوا» ذیل تعریف عدالت
رسانهای در شبکۀ ملی اطالعات
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عدالت رسانهای بهمثابه عدالت در کارکردهای رسانه
در این رویکرد ،عدالت رسانهای صرف بازنمایی انواع عدالت در رسانه نبوده ،بلکه معطوف
به کارکردهای رسانه میشود؛ یعنی رسانه در ایفای کارکردهای خود عدالتمحور عمل کند که
وجه تمایز این رویکرد با دیگر رویکردها نیز هست؛ بنابراین ،از آنجا که وظیفۀ ذاتی رسانهها
بازنمایی وقایع است و این کار با «زبان» (به معنی عام) انجام میشود و چون یک جهتگیری در
زبان وجود دارد و پتانسیل سوگیری در رسانهها بهطور بالقوه وجود داشته و در عمل هم اتفاق
میافتد ،رسانه نیز تحتتأثیر آن قرار میگیرد .حال اگر این جهتگیری بر مبنای عدالت باشد،
میتوان گفت آن رسانه عدالتمحور و در جهت تحقق عدالت رسانهای گام برداشته است .در
این میان ،صحبت از «عدالت زبانی» وقتی اهمیت پیدا میکند که عدالت رسانهای ذیل عدالت
زبانی تعریف شود ،زیرا رسانه برای بازنمایی به زبان نیاز دارد و زبا ِن عدالتمحور میتواند

فضای عادالنه رسانهای را ایجاد کند .اگر یک رسانه ،بازنمایی عادالنه (در حوزههای مختلف
مانند :اقوام ،احزاب ،جنسیت ،سیاسی ،مذهب و )...داشته باشد و به هریک از موارد ذکر شده
به اندازۀ مناسب -نه مساوی -بپردازد ،یعنی از زبانی عادالنه برای بازنمایی (شکلی و محتوایی)
استفاده کرده و باید گفت این رسانه یک رسانۀ عدالتمدار بوده و توانسته با این زبان با مخاطبان

ارتباط برقرار کندِ .
صرف حضور اقوام ،احزاب ،جنسیتها ،مذاهب و ...در بازنمایی و مدتزمانی
که رسانه به آن اختصاص میدهد و چگونگی این بازنمایی در جهت تحقق عدالت رسانهای
حائز اهمیت است .اگر یک رسانه ،بازنمایی عادالنه (در کارکردهای مختلف خود همچون:
اطالعرسانی ،سرگرمی و آموزش و در حوزههای مختلف مانند :اقوام ،احزاب ،جنسیت ،سیاسی،
مذهب و )...داشته باشد ،یعنی اگر از زبانی عادالنه برای بازنمایی استفاده کند ،میتوان گفت این
رسانه ،یک رسانۀ عدالتمدار است (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)3
موضوع دیگر اینکه باید دید مدتزمانی که به موضوعات مختلف در رسانهها اختصاص داده
میشود تا چه مقدار عادالنه و متناسب با اهمیت آن موضوع است ،برای مثال ،در ساعات اوج
مصرف رسانههایی چون رادیو و تلویزیون به چه موضوعاتی پرداخته میشود و این موضوعات تا
چه اندازه برای مخاطب اهمیت دارد .از طرفی ،این مطلب را هم باید مدنظر داشت که رسانههای

مفهومپردازی «عدالت رسانهای» از دیدگاه کارشناسان رسانه

147

ما دچار مشکل مرکزمحوری و بهتر است بگوییم تهرانمحوری و آن هم با تمرکز بر اخبار و
سبک زندگی قشر شمالشهرنشین تهران شدهاند و این مغایر با حرکت در جهت تحقق عدالت
رسانهای است.
این مصاحبهشوندۀ رسانه تأکید دارد که عدالت رسانهای را باید ذیل هنجارهای جامعه
بررسی کرد و نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه بسیار مهم است؛ زیرا در برخی کشورها
عدالت به آن اندازه که در کشور ما یک هنجار و ارزش واال در نظر گرفته میشود ،دارای اهمیت
نیست و برخی (سوسیالیستها) آن را برابری و برخی (لیبرالیستها) صرف آزادی میدانند.

نمودار  -3عدالت در کارکردهای رسانه
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عدالت رسانهای؛ از فرستنده تا گیرنده پیام
در این رویکرد ،عدالت رسانهای در فرایند ارسال پیام از فرستنده تا گیرنده (شامل فرستنده،
گیرنده ،پیام و رسانه) مورد بررسی قرار میگیرد .تأکید این رویکرد -که وجه تمایز آن با دیگر
رویکردها نیز هست -توجه به مسیری است که یک پیام از تولید (فرستنده) تا رسیدن به مخاطب
(گیرنده) بهطور پیوسته طی میکند و عدالت رسانهای ،تحقق عدالت در کل این مسیر و همچنین
در هر جزء (هر بخش) آن است .هر چند ممکن است تمایز این رویکرد با رویکرد اول ،نوع
ورود به موضوع و همچنین زاویۀ دید در آن باشد .در این رویکرد ،تحقق عدالت رسانهای منوط
به تحقق عدالت در کل مسیر (فرستنده تا گیرنده پیام) است و نقش مدیر رسانه در تمام مسیر به
عنوان عاملی مهم برای تحقق عدالت ،حائز اهمیت است .لذا عدالت رسانهای از منظر فرستنده
اینطور تعریف میشود که امکان انتقال و رساندن محتوا به مخاطب برای هر کسی که ارادۀ این
کار را میکند ،مهیا باشد .برخورداری از ابزار و تجهیزات انتقال پیام (رسانه) ذیل برقراری عدالت
از منظر فرستنده قرار میگیرد .این ابزارها خودشان مؤلفۀ مستقل نیستند و این فرستنده است که
به آنها جهت میدهد .از منظر گیرنده نیز ،عدالت رسانهای امکان دریافت محتواهای گوناگون
و متعدد است؛ یعنی مخاطب به همۀ فرستندهها دسترسی داشته و امکان بهرهمندی از همۀ آنها
برایش مهیا باشد.
با پیشفرض اینکه برای تحقق عدالت رسانهای ،جنس پیامی که قرار است از فرستنده به
گیرنده منتقل شود نیز باید بر محور عدالت تولید ،توزیع و مصرف باشد ،توجه به نقش مدیر
رسانهای در این بین حائز اهمیت است .مدیر رسانه باید با مدیریت خود ،موجب شود هر
محتوایی سر جای خودش به مخاطب خودش منتقل شود .اینکه یک مطلب در رسانه بیان شود یا
خیر ،در چه زمانی گفته شود ،چه کسی این مطلب را بیان کند ،مخاطب ،چه کسی باشد و کجا این
مطلب گفته شود را اگر مدیر رسانه بهدرستی مدیریت کند ،تحقق عدالت رسانهای ممکن میشود.
در این نگاه ،میتوان عدالت رسانهای را منوط به تعریف عدالت در مدیریت رسانه دانست ،به این
معنی که چه چیزی را چگونه و با چه ابزاری به چه افرادی منتقل کنیم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ )4
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نمودار  -4معرفی مؤلفههای عدالت رسانهای در فرایند انتقال پیام از فرستنده تا گیرنده

عدالت رسانهای برای تعادلبخشی به جامعه
رسانۀ عدالتمحور یعنی رسانهای که برنامهریزیها در ساختار درونی آن بر مبنای عدالت
انجام شده و حرکت رسانه نیز بر محور عدالت باشد .نتیجه و خروجی این نوع از رسانه نیز در

جامعه دیده خواهد شد .قِسم دیگر ،رسانۀ عدلپرور است که بیشتر به تبیین عدالت در جامعه
میپردازد و اقسام عدالت از جمله :عدالت توزیعی ،عدالت مراودهای ،عدالت رویهای ،عدالت
اطالعاتی و ...توسط رسانه تبیین میشود و در سطوح مختلف جامعه به برقراری عدالت کمک
میکند؛ عدالتی که در آن ،رسانه به دنبال احقاق حق ،حل مشکالت عمومی ،ایجاد برابری ،تأمین
نیازهای عمومی ،کمک به رفاه اجتماعی و حل مشکالت فرهنگی و اجتماعی است .وجه تمایز
این نوع از زاویۀ دید با دیگر رویکردها ،در بررسی خروجی رسانهها و تأثیر آن بر سطوح مختلف
اجتماعی است.
عدالت رسانهای در این نگاه ،تنظیمکنندۀ شرایط اجتماعی است و مفهومی نزدیک به این
تعریف بنیادی از عدالت دارد :قرار دادن شیء در موضع مناسب خود توسط رسانه در جامعه .از
این رو ،عدالت رسانهای در این تعریف را میتوان «تعادلبخشی در جامعه» بیان کرد و لذا شناخت
جامعه برای ایجاد تعادل در آن مهم است.
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در این رویکرد ،از دو مؤلفۀ همبستگی و تنوع -به عنوان عوامل تعادلبخشی در سطح
جامعه -نام برده میشود .یعنی رسانه طوری عمل کند که در عین تنوع ،همبستگی نیز وجود داشته
باشد .رسانه باید همبستگی و تنوع را که به ترتیب ،سمبل ثبات و تغییر است ،در کنار هم مانند دو
بال ببیند؛ این بالها باید در شرایطی باز و در شرایطی بسته شوند ،در مواقعی ،همبستگی ،بیشتر از
تنوع ،تقویت شده و در برههای ،تنوع باید ضریب بیشتری نسبت به همبستگی پیدا کند .عدالت
رسانهای یعنی با استفاده از این دو مؤلفه به دنبال تعادلبخشی در جامعه باشیم (مصاحبهشوندۀ
شمارۀ )6
رسانه بهعنوان رابط مردم با حکمرانان عمل میکند؛ رسانهها از مردم برای مسئولین یا از
مسئولین برای مردم اطالعرسانی میکنند .اشرافیگری ،تمایل به غیر برای حل مشکالت داخلی،
عدم اتکا به توان نیروی جوان داخلی و فقدان اعتماد به نفس و تصور عقبماندگی کشور ازجمله
ویژگیهایی است که اگر در الیۀ نخبه و حکمران ،عمیق شده باشد ،عدالت رسانهای محقق

نخواهد شد یا طوری این عدالت تفسیر میشود که ایدئولوژیها و اَعمال بخش حکمران جامعه را
توجیه کند .تجلی این تفکر در عرصۀ رسانهای دقیق ًا تبدیل به مانعی برای تحقق عدالت رسانهای
میشود ،هرچند این افراد تفکر خود را عامل تعادل در جامعه میدانند.
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نمودار  -5معرفی مؤلفههای عدالت رسانهای به عنوان عامل تعادلبخشی اجتماعی

نتیجهگیری
رسیدن به تعریف عدالت رسانهای و بسط این مفهوم تا رسیدن به یک برداشت جامع از
آن ،هدف محقق در این طرح پژوهشی است .در ارتباط با مفهوم عدالت رسانهای ،پژوهشگر
به  5مؤلفه دست یافت که از زوایای مختلف به مفهوم عدالت رسانهای پرداخته و آن را بسط
دادهاند .رویکرد اول با عنوان «عدالت رسانهای از منظر مصرفکنندگان و کارگزاران رسانهها»،
رویکرد دوم با عنوان «تعریف عدالت رسانهای ذیل شبکۀ ملی اطالعات» ،رویکرد سوم با عنوان
«عدالت رسانهای بهمثابه عدالت در کارکردهای رسانه» ،رویکرد چهارم با عنوان «عدالت رسانهای
از فرستندۀ پیام تا گیرندۀ پیام» ،رویکرد پنجم با عنوان «عدالت رسانهای و تعادلبخشی اجتماعی»
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است که در ادامه ،بهطور خالصه به آنها اشاره میشود .مطالب ارائهشده در قالب رویکردهای
مرتبط با عدالت رسانهای الزام ًا دستهبندی جامع و مانعی از تعاریف ممکن نیست ،بلکه پرداختن

به این موضوع از زوایای مختلف است .در این پژوهش تالش شده با کنار هم قرار دادن
رویکردهای مختلف ،تصویری شفافتر از مفهوم عدالت رسانهای به دست آید.

نمودار  -6شش رویکرد در ارتباط با چیستی عدالت رسانهای
نوع زاویۀ نگاه به دو مفهوم عدالت و رسانه ،عامل بسیار مهمی در تعریف عدالت رسانهای
محسوب میشود و با توجه به آن ،معانی و در نتیجه ،تقسیمبندیها متفاوت میشود .صلواتیان،
مراد کهوری و رزمجو ( )1398عدالت رسانهای را در دو بُعد سختافزاری و نرمافزاری (محتوایی)
تفکیک کرده است .این رویکرد ،به عدالت رسانهای در دو بُعد دسترسی و محتوایی که رسانه

منتشر میکند ،تأکید دارد .پژوهش حاضر نشان داد که در بعد سختافزاری ،عدالت رسانهای
به توازن در ایجاد زیرساختهای الزم برای پوشش همهگستر مناطق جمعیتی برای دسترسی به
رسانۀ عمومی اشاره دارد و بعد محتوایی ،به ِ
حق سهیمشدن مردم در تولید محتوا اشاره میکند که
نخبگان رسانهای این سهیم شدن در تولید محتوا را به دو شکل بیان کردند .صلواتیان ،فرهنگی و
حضوری ( )1397در اثر خود به دو ساحت عدالت رسانهای با عنوان ساختار رسانه و محتوای
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رسانه اشاره میکند و در هر کدام ،به باید و نبایدهایی میپردازد و با توجه به مفهوم بازنماییشده
از عدالت رسانهای ،توزیع فرصتها و امکانات بهطور مساوی برای همۀ افراد و مناطق کشور
مورد تأکید قرار گرفته است .همانطور که پژوهش حاضر نشان داد رسانههای ما دچار مشکل
مرکزمحوری (تهران) -آن هم با تمرکز بر اخبار و سبک زندگی طبقه شمال شهرنشین -شدهاند
و این مغایر با حرکت در جهت تحقق عدالت رسانهای است ،در رویکرد پنجم یعنی «عدالت
رسانهای و تعادلبخشی به جامعه» ،به ویژگیهای رسانههای عدالتمحور اشاره شد و برخالف
آنچه صلواتیان ،فرهنگی و حضوری ( )1397در پژوهش خود دربارۀ تعریف عدالت رسانهای
بیان کردهاند ،پژوهش حاضر نشان داد که عدالت رسانهای متفاوت با تساوی رسانهای است .این
موضوع بر معنای عدالت از نظر حضرت علی(ع) تأکید دارد که هر چیز باید سرجای خودش
قرار گیرد؛ عدالت به معنای مساوات نیست و با توجه به شرایط مختلف ،عدالت و به تبع آن،
عدالت رسانهای مصادیق متفاوتی را دربرمیگیرد .حتی اینکه همۀ اقشار به اندازۀ هم در رسانه
سهم داشته باشند ،همواره حکمی قطعی نیست و اینگونه پرداختن به عدالت رسانهای فقط یک
نگاه مادی بوده و تعریف کاملی از آن نیست؛ بنابراین در کنار «تأکید صرف بر بازنمایی»« ،نوع
و چگونگی بازنماییِ » اهمیت دارد .ساعی ( )1388در مطالعه بر روی محتوای سریالهای صدا و
سیما نشان داد که نهتنها حضور برابر اقوام در این سریالها رعایت نشده ،بلکه در برههای ،از
قومیتهای غیرفارس برای افزایش جنبۀ کمیک سریالها استفاده شده که نشان میدهد صرف
حضور ،به تنهایی کفایت نمیکند و چگونگی این بازنمایی هم مهم است.
بیچرانلو ( )1390با تبیین نقش اساسی زبان در ارتباطات ،موضوع خنثی و شفاف نبودن زبان
در ارتباطات اجتماعی را تشریح کرده است .در فرایند ارتباطات رسانهای ،رسانه اقدام به بازنمایی
واقعیت میکند و به طور حتم ،معنای تولیدی در این فرایند ،معنای تولیدشده بهوسیلۀ رسانه به
شمار میرود ،نه آنچه در واقعیت وجود دارد .پژوهش حاضر نشان داد که پتانسیل سوگیری در
رسانهها بهطور بالقوه وجود داشته و در عمل هم اتفاق میافتد .اقتصاد سیاسی یکی از عوامل مؤثر
بر سوگیری رسانهها و بازنمایی رخدادهای دنیای واقعی است .حال اگر این سوگیری بر مبنای
عدالت باشد ،میتوان گفت رسانه ،عدالتمحور بوده و در جهت تحقق عدالت رسانهای گام برداشته
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است .رسانه برای بازنمایی به زبان نیاز دارد و زبا ِن عدالتمحور میتواند فضای عادالنۀ رسانهای
را ایجاد کند .رسانه همواره در این فرایند ،خنثی و بیطرف نیست ،بلکه بازنمایی رسانهای ،آمیخته
به روابط و مناسبات قدرت است .از اینرو ،به منظور جلوگیری از انحراف در این زمینه ،مفهومی
با عنوان «عدالت زبانی» طرح و تبیین شده تا مبنای عمل رسانههای جمعی قرار گیرد.
در کنار بازنمایی عادالنه از جامعه ،رسانه باید کارکرد آموزشی خود را در قبال جامعه ایفا
کند و آگاهی مخاطبان را افزایش دهد که به بُعد تولید و انتشار محتوا بر میگردد .این موضوع به

شکاف آگاهی اشاره دارد ،موضوعی که توسط تیکنور مطرح شده و در نتیجه ،تفاوت در برداشت
و قرائت از محتوا ،نوعی بیعدالتی رسانهای را دامن میزند .تفاوت در برداشت ،شاید نگاهی
خوشبینانه باشد و در برخی مواقع ،این تفاوت ،به تبعیض در برداشت و قرائت تبدیل میشود،
یعنی عدهای با ایجاد شکافهای اقتصادی و اجتماعی در پی آن هستند که شکاف اطالعاتی
و در نتیجۀ آن شکاف آگاهی رخ دهد و بخش قابلتوجهی از جامعه تا آنجا که ممکن است
آگاهی الزم را پیدا نکنند (سورین و تانکارد .)1397 ،در حالت کلی ،رسانه باید به تمام نیازهای
مخاطب شامل :نیاز سرگرمی ،اطالعرسانی ،آموزشی ،نظارتی و ...توجه کند .محققی ( )1395با
توجه به سه ویژگی :حاکمیتی ،انحصاری و عمومیبودن سازمان صدا و سیما در ایران ،انعکاس
خواستها ،نیازها ،تفاوتها و مشکالت مردم بهطور عادالنه را از وظایف این سازمان دانسته
است ،ولی پژوهش حاضر نشان داد که عدالت رسانهای نهتنها محدود به عملکرد محتوایی
سازمان رسانهای نیست ،بلکه شامل کلیت رسانه نیز است .این نگاه اشاره به رعایت عدالت در
ابعاد مختلف دارد که در  5رویکرد بررسی شده است .در رسانۀ عدالت محور ،خودِ پیام یا محتوا

باید عدلمحور باشد ،دسترسی عادالنۀ همگان به پیام فراهم باشد و همچنین پیام ،از سازمانی
عادل منتشر شود .به هر حال ،عدالت رسانهای را میتوان در شبکۀ عظیم مفهومی عدالت ،ذیل
عدالت اجتماعی تعریف کرد و از این نگاه که« :در عالم رسانه ،این پیام است که توزیع میشود»
میتوان عدالت رسانهای را ذیل عدالت توزیعی تقسیمبندی کرد.
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