آگاهی

رنج يا گنج؟

آیا رسانهها رنج انسان امروزی را زیاد کردهاند؟
عقیلهشهرستانی
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

مقد مه

بخش زیادی از محتوای رســانهها ،تصویر ،فیلم و مطالبی
است که گرچه در نگاه اول ،رشد ،پیشرفت و توسعه را نشان
میدهند و انسانها را بهسوی تالش سوق میدهند ،ولی در
درازمدت اثری جز افزودن ناراحتیهای روحی برای انسانها
ندارند.
برای شروع بحث الزم است نگاهی عقالنی به موضوع خیر
و شر داشــته باشیم .در دیدگاه فالسفة اسالمی ،در پاسخ به
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اشکال «شــرور» در رابطه با نظام احسن و اکمل ،به مطلب
جالبی اشاره میشود .در این دیدگاه به این نکته اشاره میشود
که غیر از خداوند ،آنچه دارای واقعیت وجود اســت ،دو عالم
است :یکی عالم مفارقات و مجردات و دیگری عالم طبیعت و
مادیات .شرور تنها در عالم ماده و طبیعت ظهور میکند ،زیرا
ماهیتی عدمی دارد؛ عدم آنچه برای چیزی مطلوب و ممکن
است ،و آن عدم ،یا «عدم کمال اولیه» و «عدم کمال ثانویه»
1
است .در هر دو صورت ،عدم مربوط به ماده و امکان است.

در همین راستا ،عالمه طباطبایی(رحمئاهلل علیه) نیز به
این موضوع اشــاره میکند که شر امری مقایسهای است و از
مقایســه با خوب و مطلوب پدید میآید .این خوبها موافق
طبع ما هستند و در نتیجه برای شر چیزی باید باشد که برای
انسان مطلوب بوده است؛ تا نداشتن این صفت مطلوب برای
آن ،شر شمرده شــود 2.مث ً
ال ما نداشتن گوش و قوة شنوایی
را برای انســان شر میشــمریم ،چون برای انسان مطلوب و
مفروض اســت ،ولی داشتن شاخ برای انسان مطلوب نیست
و نداشتن آن برای انسان رنجی ایجاد نمیکند .انسان هم به
دنبال آن نیست و آن را جزو نیازهای خود به شمار نمیآورد.
از طرف دیگر در بخشــی از علوم کالمی به حکمت و عدل
خداوند میپردازیم و بر اســاس آن میگوییم خداوند به هر
موجودی آنچه را شایســته و بایستة وجود او بوده ،عطا کرده
اســت .چنان که امام علی(ع) در خطبة « 90نهجالبالغه»
میفرماید« 3:مردم همگان روزیخور اويند و اوست كه روزي
آنها را ضمانت و اندازهگيري كرده و راه مشتاقانش را بهسوی
خود هموار ساخته است».
پس مشــخص است که خداوند در خلقت و آفرینش خود،
به هر بندهای ،آنچه الزم داشــته ،عطا کرده است .البته اینجا
منظور همة بندگان نیســت ،بلکه نوع انسان است؛ چنان که
آدمهایی هستند که جسم سالم ندارند .ولی بهطور کلی نوع
بشر تمام چیزهایی را که برای زندگی و کمال خود الزم است،
دارد .حال به اول بحث بــاز میگردیم که نبود این نیازهای
اولیه و ثانویه موجب رنج میشود و شر به حساب میآید.
مصرف رسانهای در چند ســال اخیر ،بهخصوص به خاطر
پدیدة کرونا ،بسیار باال رفته است .تولید رسانه دیگر در اختیار
سازمانها نیست .افراد بسیاری به تولیدکننده تبدیل شدهاند؛
بهخصوص در حوزة ســبک زندگی ،تولیدکنندگان بسیاری
وجود دارند .بالگرها  ،انواع پیجهای مسافرتی ،پیجهای متفاوت
غذا ،سریالها و فیلمهای نمایش خانگی که در نشـــاندادن
زندگـــی تجملي باهم رقابت میکنند ،کانالهای شــوخي
و ســرگرمی ،کانالهایی که زندگی چهرهها (ســلبریتیها)،
بازیگران و فوتبالیســتها را به نمایش میگذارند ،فیلمها و
سریالهای آمریکایی و حتی برخي از فیلمها و سریالها نیز
از جمله رسانههایی هستند که زندگی قشری خاص از جامعه
را به نمایش میگذارند.
البتــه از این قشــر خاص نیز تنها قســمت خوشــیهای
زندگیهای آنها به نمایش گذاشته میشود ،بدون اینکه رنج
و تالش آنها برای رسیدن به همین نقطة مطلوب نیز نشان
داده شود .کما اینکه بســیاری از این امکانات غیرواقعیاند و
تنها در ســریال یا فیلمی خاص فرد دارای این سبک زندگی
است .اما این محتواها ،با گذشت زمان در درازمدت اثر خود را
میگذارند؛ سطح توقع فرد را از زندگی معمولی باالتر میبرند

و بر رنج و نارضایتی او میافزایند.
موضوع این اســت که چنین تبلیغات و نیازســازیهایی
همیشــه تحت عنوانی موجه جلوه میکنند:
پیشرفت ،رفاه ،آرمانگرایی ،توسعه ،الگوسازی آگاهی از اینکه
و  . ...نکتة مهمی که باید به آن توجه کرد ،در رسانهها چه چیز را
صادق یا کاذببودن این نیازهاســت .رسانهها به ما ارائه میدهند
نهتنها میتواننــد نیازهای کاذب ایجاد کنند ،و چه آرزوهایی
بلکه آدمی را به حرص برای بهدستآوردن آن را در ما پرورش
وا میدارند و این نیازها را هر روز گســترش میدهند ،از ملزومات
میدهند .در نتیجه افراد به دلیل نرسیدن به زندگی امروز است
آن هدفها و خواســتهها دچار رنج و ناراحتی که رسیدن به آن
4
میشوند .چنان که امام علی(ع) میفرمایند :نیازمند آموزش و
«ای مردم! بدانید که ترسناکترین چیزی که تفکر است
از آن بر شــما خائفم ،دو چیز است :پیروی از
هوا و هوس ،و آرزوهای طوالنی .پیروی از هوا و هوس ،انسان
را از حــق باز میدارد و آرزوهای طوالنی آخرت را به دســت
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فراموشی میسپارد».
اگر در این مورد دقیق شویم ،میبینیم که گاهی مسئلههایی
که ظاهراً درســت پنداشته میشــوند ،در دین ما بهسادگی
با آنها برخورد نشــده اســت .مث ً
ال امام صادق(ع) در مورد
کارکــردن میفرمایند« :مردم در حالــت بیکاری بینهایت
گستاخ و به ناسپاسی دچار میشوند؛ تا جایی که فساد فراوان
و کارهای زشــت شایع میشــوند .زیرا اگر تمام اینها (امور
معاش و کاالی الزم زندگی) در اختیار انســان قرار میگرفت
و نیازی به کار و تالش در این امور نبود ،دیگر زمین زیر پای
او از نافرمانی و ناسپاسی بند نمیشد و در نهایت به کارهایی
دست میزد که مایة هالکت او باشد  5»...یعنی رفاه مطلق و
آسایش مطلق در دین ما مردود شمرده شده است.
در صورتی که سبک زندگی نشاندادهشده توسط رسانهها،
افراد را به سمتی میبرد که میخواهند در روند کلی زندگی
خود دست به تغییر بزنند .وقتی کلیت زندگی بر مبنای لذت
و استفادة هرچه بیشتر از مادیات جهان باشد ،ناخودآگاه روی
نــگاه فرد به زندگی و حتی روی نــگاه او به دینداری تأثیر
میگذارد .مث ً
ال وقتی سریالها یا فیلمها اکثراً در فضایی باشند
که همة افراد در سطح مالی و اجتماعی باالیی هستند ،بیننده
میپندارد این داشــتنیها عادی و حق مسلم هر فرد است و
او نیز چون دیگران در شرایط عادی جامعه میتواند به آنها
برســد و چون این امر اساســاً امکانپذیر نیست و تنها برای
عدة معدودی اتفاق میافتد ،برای فرد به خواســتهای تبدیل
میشود که نداشتن آن باعث رنجش میشود.
گاه رسانه دنیایی را برای مخاطب ترسیم میکند که پس از
مدتی او باور میکند بهشتی روی زمین وجود دارد و او در آن
میتواند به آرزوهایش برسد و به دنبال دنیایی دیگر میرود؛
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مانند تصویری که رســانههای داخلــی و خارجی از زندگی
آمریکایی نشــان میدهند و اســم آن را «رویای آمریکایی»
میگذارند .در همین راســتا افرادی موفق و شاد نشان داده
میشوند که به این هدفها رسیدهاند.
اغلب این نیازها یا تصویرهای زندگی کاذباند .در فرد حس
نارضایتــی ایجاد و او را از زندگی عادی جدا میکنند .در این
زمینــه میتوان گزارش «خبرگزاری فارس» را دربارة افرادی
مطالعــه کرد که با دیدن زندگی بالگرهــا ،به فکر جدایی و
طالق افتادهاند 6.چنان که امام صادق(ع) فرمودهاند« :حکایت
انســان حریص به دنیا ،حکایت کرم ابریشم است که هرچه
بیشتر بر خود میتند ،بیرونآمدنش از پیله بعیدتر میشود؛ تا
7
اینکه از غم و اندوه میمیرد».
در حالت عادی نمیتوان منکر طلب رفاه ،تفریح ،پیشرفت،
و توســعة مادی و حتی خواســتههای معنوی ،مانند کسب
شــهرت ،علم و قدرت شد .اما باید دقت کرد که تعریف ما از
این مسائل و ذهنیتی که به وســیلة رسانه از آن میسازیم،
باید با عقل سلیم ،امکانات طبیعت و دنیا ،و دین ما در تطابق
باشد.
از طرف دیگر ،همانطور که در قرآن کریم آمده ،انســان
در رنج آفریده شده است 8.و در واقع از آن گریزی ندارد .زیرا
خوشیها و مالیمات دنیا نیز همراه و مخلوط با رنجاند 9و عقل
آدمی نیز در بسیاری از مواقع آن را درمییابد .مثل اینکه غذا
خوردن ممکن است با لذت همراه باشد ،ولی فراهم کردن آن
و هضم بعد از آن ،همراه با سختی است.
آگاهی از اینکه رسانهها چه چیز را به ما ارائه میدهند و چه
آرزوهایی را در ما پرورش میدهند ،از ملزومات زندگی امروز
است که رسیدن به آن نیازمند آموزش و تفکر است.

پینوشتها
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