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چندی پيش آقای دكتر دارابي معاون
س��يما ،در بازديد از شبكه دو سيما گفته
بود:
«بايد برنامهه��اي تلويزيوني خيابان
خلوت كن و ماهواره خاموش كن باشند».
دارابي در اين بازديد تأكيد كرده بود« :ارائه
تصويري درست از سبك زندگي ايراني -
اسالمي از دغدغههاي صداوسيما است».
( 16آبان )91
قضاوت درب��اره بخش اول س��خنان
جن��اب معاون برعهده بينن��دگان صدا و
سيماس��ت اما در اين نوشتار قصد داريم
براساس يك مثال عيني به بررسي ميزان
تحقق بخش دوم س��خن آقاي دارابي كه
في نفسه سخن سنجيده ومباركي است
بنشيني .م
روز يكش��نبه 17آذرم��اه در برنام��ه
سيماي خانواده شبكه يك ،آقاي شجاعي
مه��ر مجري برنام��ه ي��ادي از خانههاي
قديمي ب��ا اتاقهاي ف��راوان وحياطهاي
بزرگ كردند .ياد جش��نها ،مهمانيها و
ديدوبازديدها و گرمي روابط وصميميت
فاميل كه س��رآغاز الفت ودوستي بادوام
بچهه��ا ه��م در چنين فضاهاي وس��يع
دلنش��ين ميش��د .در ادامه اش��ارهاي به
وضع امروز داشتند،خانههايي با متراژهاي
پايي��ن و آپارتمانهاي كوچكي كه جا را
براي صاحبخانه تنگ كرده چه رس��د به
مهم��ان .تا اينج��اي كار همه چيز خوب
پيش ميرفت .مش��كل از آنجايي شروع
ش��د كه طبق روال هميشگي تلويزيون،
مجري محترم با آب وتاب شروع به نسخه
پيچي كرد« :به نظر من براي حفظ روابط
حس��نه بين فاميل وخانوادهها بهتره يه
قراري خارج از منزل بگذاريم وهمه با هم
دور هم جمع شويم و از احوال هم باخبر
شويم بريم تو يه تاالري اگه براي ميزبان
سخته هركسي دونگ خودش رو بپردازه
وكنار ه��م هرچي ميل داريم س��فارش
بديم وگل بگيم وگل بش��نويم ».بعد هم
رونمايي مفصلي كرد از مكاني كه امكان
اينگونه دورهميها را ميتواند فراهم كند
و ضمن معرفي ت��االر«خ» با آب و تاب از
فوايد اين نوع مهماني دادن و رفتن هم باز
گفت وگفت .تمام ماجرا همين بود :تبليغ
ت��االر عروس��ي «خ» .جالب ب��ود كه اين
دعوت و تبليغ در حضور شخص صاحب
تاالر انجام ميش��د .تاالردار كه هاج وواج
مانده بود دائماً ميگفت ما مراسم عروسي
و نامزدي و ...ش��ما را به بهترين ش��كل
برگزار ميكنيم وهر دفعه مجري با شتاب
وسط حرفهاي ايش��ان ميدويد كه اگر

تلویزیون
هر خان��وادهاي باني دادن چنين مهماني
شود ما با دوربين هايمان ميآييم و شما
را نشان ميدهيم .اين برنامه تمام شد اما با
كمال ناباوري ديديم مدير تاالر «خ» يك
بار ديگر و اين بار ش��يك پوشتر از دفعه
قبل دوباره در برنامه خانواده حاضر شدهاند
و از استقبال گرم و بيسابقه ملت سخن
ميگويند!
اكنون خطاب به معاون سيما اين نكته
را ميت��وان گفت كه چنين برنامهاي چه
نسبتي با س��بك زندگي ايراني -اسالمي
دارد؟ درس��ت است كه سيما در وضعيت
دش��وار مالي و بودج��هاي اس��ت اما آيا
پسنديده است كه در ازاي تحصيل درآمد،
سنت زيباي پذيرايي از ميهمان در خانه
اين چنين مخدوش شود؟
اگر كاري براي بهبود س��بك زندگي
نميتواني��د انجام دهي��د الاقل فرهنگ
وسنتهاي خوب اين سرزمين را هم نشانه
نگيريد .در عصر ما كه عصر غلبه ماديگري
بر جهان اس��ت ش��نيدهايم هنگامي كه
گردشگران خارجي به كشورهاي اسالمي
و خصوص��اً ايران ميآيند و گس��تردگي
مهمانداري و مهمانن��وازي را كه هنوز
در خانوادهه��اي اصيل اي��ن مرز و بوم به
صورت گرم و مملو از عواطف برقرار است
ميبينند ،شگفت زده ميشوند كه چگونه
ممكن است افرادي بهترين وسايل موجود
خانه و با ارزشترين غذاهاي خود را براي
پذيرايي مهمان اختصاص دهند.
جناب آقاي دارابي.آي��ا برنامههايي از
جنس ت��االر «خ» با تعاليم پرمغز ديني
ما سازگار است؟ آيا سخنان رسول مكرم
اسالم(ص)در باره اهميت اطعام ،مهماني
دادن وگسترانيدن سفره در منزل با ترويج
چنين نشس��تهايي همخواني دارد؟ آيا
تبليغ اين روشه��ا ترويج مصرفگرايي
و تجمل در خانوادههاي ايراني نيس��ت؟
پيامبر خدا(ص) بارها فرموده است مهمان
رحمت م��يآورد وگناه ميب��رد .حضور
مهم��ان به احس��اس مثب��ت از زندگي،
ش��ادابي ،دوري از يكنواخت��ي و ح��س
تعلق داشتن به ديگران ،كمك ميكند و
تمام اينها خود عاملي است براي تأمين
بهداشت رواني خانواده.
اس�لام اهميت خاصي براي مس��أله
مهماننوازي قائل ش��ده تا آنج��ا كه در
حديثي از پيغمبر گرامي اسالم ـ صلياهلل
عليه و آله ـ ميخوانيم :الضيف دليل الجنه؛
مهمان راهنماي راه بهشت است.
اهميت و احترام مهم��ان به اندازهاي
اس��ت كه در اس�لام به عنوان يك هديه
آسماني تلقي شده ،رسول خدا ـ صلياهلل
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گرفتن مراس��م هستند كه شبكه 3سيما
هر صبح برنام��هاي راه ميان��دازد و دائم
شعار ميدهد كه مردم ساده زيست باشيد
ومراسم را ساده بگيريد؟چرا حرفي از اين
مش��كل وجود ندارد كه جوان امروز به هر
دليلي (بيكاري ،اعتياد ،تورم وهزينه باالي
زندگي متأهلي ويا تفكر ديدگاه و انديشه)
حاضر به ازدواج نيست؟ در برنامه اجتماعي
شبكه يك هم به دليل كثرت تبليغ پماد
شترمرغ وچاي الغري وتاالر عروسي اساساً
جايي براي پرداختن به چنين موضوعات
پيش پاافتادهاي باقي نميماند.شبكه چهار
هم كه تكلي��ف خود را معل��وم كرده هر
مؤسسهاي اعم از خدمات بانك الكترونيك
گرفته تا وزارتخانههاي اقتصادي و...تا بانوان
شورايعالي انقالب فرهنگي براي صرفاً ارائه
بيالن كار در برنامه اجتماعي اين ش��بكه
حاضر ميشوند و سخناني كلي ،تئوريك
و مبهم ارائه ميدهند وتمام .ش��بكه 5هم
كه شبكه استاني است وبه لحاظ اقتصادي
به كارخانج��ات ،مؤسس��ات و بنگاه هاي
اقتصادي بيش��تري دسترسي دارد بهطور
كل��ي به بحثه��ا وچالشه��اي اجتماع
بيالتفات شده است وبرنامههاي اجتماعي
آن اختص��اص دارد به آش��پزي ،خياطي،
گلدوزي وتبليغات براي شركتهاي بيمه
و....ب��ه برنامه عصرگاهي ش��بكه دو س��ر
ميزنيم بع��د از آموزش انواع دم نوشها و
خواندن چند پيامك كه مث ً
ال نشان دهنده
ميزان مخاطب زياد اين برنامه است ،نسخه
پيچيهاي شيك شروع ميشود .حتي يك
برنامه هم تصويري از حال و روز س��خت
خانوادههاي ايراني و درگيري آنها با پديده
شوم طالق ارائه نميدهد.
در بخ��ش ديگري از صحبتها ،رهبر
معظ��م انق�لاب ب��ه رواج دروغگويي در
جامعه اشاره ميكنند .حتي در يك برنامه
تلويزيوني هم خب��ري از تحليل وضعيت
دروغگويي در جامعه وج��ود ندارد ،چرا؟
چون همه اینها مصداق سياه نمايي است
وحتي اگر رهبری هم در اين باره س��خن
بگويند رس��انه مل��ي آن را م��د نظر قرار
نمیدهد .بيبرنامگي و نداشتن نقشه راه در
چند سال اخير كم آزارمان ميداد كه االن
كمبود بودجه را هم به همه آن نقصانها
افزودهاند و روز وش��ب از نداش��تن بودجه
سخن ميگويند .اين روزها همه سخنان،
برنامهريزيها ،اولويتها و ...در س��يما به
سبك تاالر «خ» است ،از هر كه و هر كس
پول برس��د درباره همان مسأله وموضوع
تلويزيون س��خن خواهد گفت ،بهتر است
اسمش را بگذاريم بنگاه معامالت كاالهاي
تجاري ،اقتص��ادي ،كاالهاي لوكس ودر

آنچ�ه از خلال برنامههاي
صداو سيما به چشم ميآيد
نه گواه بر ترس�يم اصول اساسي
س�بك زندگ�ي ايراني -اسلامي
است و نه شاهدي برسليقهمندي
در س�اخت برنامهه�اي مؤث�ر
رسانهاي .س�خن معاون سیما به
هي�چ وج�ه ب�ا آنچ�ه در مق�ام
برنامهس�ازي از رس�انه فراگي�ر
تلويزيون پخش ميشود به تأييد
نميرس�د .آنچه پيداس�ت اينكه
صداوس�يما در مسير برنامهسازي
براي تبليغ س�بك زندگي ايراني-
اسالمي هم مثل ساير حوزهها دچار
ابهام يا بيسليقگي يا تنبلي است

سيما و سرگرداني
در ترسيم سبك زندگي

عليه و آل��ه ـ ميفرماي��د :اذا اراداهلل بقوم
خيرا اهدي اليهم هدي��ه ،قالوا :و ما تلك
الهديه؟ قال:الضيف ،ينزل برزقه،و يرتحل
بذنوب اهل البي��ت؛ هنگامي كه خداوند
اراده كند نسبت به جمعيتي نيكي نمايد
هدي��ه گرانبهايي براي آنها ميفرس��تد،
عرض كردند اي پيامبر خدا! چه هديه اي؟
فرمود:مهمان.
اگر رس��انه ملي ميخواهد با مخاطب
خ��ود بابت تنگي جا ومتراژ پايين خانهها
و در نهايت نداش��تن امكانات كافي براي
پذيرايي از مهم��ان همدلي كند به جاي
س��وق دادن آنها به انتخ��اب روشهاي
بيگانه با فرهنگ بوم��ي و ديني و رفتن
به تاالر و پرداختن هزينه توسط هر كس،

چرا راههاي پذيرايي ساده وبي تكلف را به
او نميآموزد؟ ارائه تصوير درست از سبك
زندگي ايراني-اس�لامي كه به تعبير آقاي
دارابي جزو دغدغههاي مديران سيماست
چه نسبتي با تبليغ تاالرنشيني دارد؟
آنچه در فرهنگ ديني و ايراني اصالت
دارد آن اس��ت ك��ه ميزب��ان از آنچه دارد
مضايقه نكند و مهم��ان نيز بيش از آن را
انتظار نداش��ته باش��د! امام صادق ـ عليه
الس�لام ـ ميفرمايد :المومن اليحتش��م
من اخيه ،و م��ا ادري ايهما اعجب؟ الذي
يكلف اخاه اذا دخل عليه ان يتكلف له؟ او
المتكلف الخيه؟ افراد با ايمان از برادر مؤمن
خود رودربايس��تي ندارند و من نميدانم
كداميك از اين دو عجيبتر است؟ كسي

كه به هن��گام ورود بر برادر خ��ود او را به
تكلف ميافكند؟ و يا كسي كه شخصاً به
سراغ تكلف براي مهمان ميرود؟
كار دش��واري نيست كه كسي سبك
برنامهس��ازي س��يما را با مفاهيم اساسي
سبك زندگي ايراني-اسالمي قياس كند و
پس از آن،به قضاوت بنشيند.گفتن ندارد
كه تبليغ سبك زندگي به شيوه تاالر «خ»
نه تناسبي با متون و ماثورات ديني ما دارد
و نه ربطي به سنتهاي بومي و ايراني ما.
يك س��ال و چند ماه از سخنان بسيار
مهم مق��ام معظم رهبري درباره س��بك
زندگي ميگذرد .توجه وبررسي كداميك از
موارد مهم مورد اشاره ايشان در دستور كار
امروز صدا وسيما قرار دارد؟ بهعنوان نمونه

در بخشي ازسخنانشان فرموده بودند:چرا
در برخي مناطق ،طالق زياد شده است؟
آيا يك برنامه جدي در برنامههاي اجتماعي
سيما در خاطر داريد كه به صورت جدي و
واقع گرايانه ابعاد مختلف افزايش طالق در
كشور را مورد بررسي قرار دهد؟بر عكس
در «برنامه زنده باد زندگي» شبكه دو سيما
هر ش��ب با جمع كثي��ري از خانوادههاي
متدين پرجمعيت و بس��يار خوش��بخت
مواجه هستيم كه اص ً
ال نميدانند بدبختي
يعني چه؟يا در برنامه ويتامين 3عروسي
نچسب و زوركي راه مياندازند فارغ از طرح
مس��ائل اصلي جامعه از قبيل اين كه چرا
بيش از چند ميليون مجرد در جامعه وجود
دارند؟ مقصر كيست؟آيا مردم فقط لنگ

نهايت كم��ي فرهنگي آن هم به ش��رط
مشاركت همه بنگاههاي اقتصادي ،حاال
بررس��ي كنيد ببيني��د در چنين فضاي
آل��ودهاي حرفي ب��ر آم��ده از دغدغهها،
انديشهها و مسائل مردم خواهد ماند؟
اين واقعيتي آش��كار و عيان است كه
سبك زندگي ايراني و اسالمي در معرض
تهديدهاي جدي است .رسوخ رسانههاي
خارجي ب��ه درون خانوادههاي ايراني اين
تهديد را به خط��ري بالفعل تبديل كرده
اس��ت .در قب��ال چنين خط��ر نزديك و
نگرانكنندهاي صدا و س��يماي جمهوري
اس�لامي ايران وظيفهاي مه��م ،فوري و
حياتي دارد .ترس��يم مؤلفههاي س��بك
زندگي ايراني و اس�لامي توسط محققان
و پژوهش��گران روش��نانديش دانشگاه و
حوزه ،اولين گام در اين مسير است .بديهي
است كه منبع استخراج چنين مؤلفههايي،
ماثورات محكم ديني و س��نتهاي سالم
بوم��ي اس��ت .در گام بع��دي ،عرضه اين
ي است.
يافتهها در ساختار صحيح رسانها 
قهراً رسانه بايد به تناسب تنوع مخاطبان
خ��ود ،قالبهاي گوناگون��ي طراحي كند
ت��ا هريك ،طيفي از ش��هروندان ايراني را
پوش��ش دهند .آنچه از خالل برنامههاي
صداو س��يما به چش��م ميآيد نه گواه بر
ترسيم اصول اساسي سبك زندگي ايراني-
اسالمي است و نه شاهدي برسليقهمندي
در ساخت برنامههاي مؤثر رسانهاي .سخن
معاون سیما به هيچ وجه با آنچه در مقام
برنامهسازيازرسانهفراگيرتلويزيونپخش
ميشود به تأييد نميرسد .آنچه پيداست
اينكه صداوس��يما در مسير برنامهسازي
براي تبليغ سبك زندگي ايراني -اسالمي
ه��م مثل س��اير حوزهه��ا دچ��ار ابهام يا
بيسليقگي يا تنبلي است.

