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در این پژوهش ،معیارهای حرفهای تولید و پخش برنامههای گفتوگومحور صداوسیما ،در زمینههای چگونگی بازنمایی

پیامها و تکنیکهای بهکار گرفتهش��ده در یک گفتوگوی تلویزیونی ،مورد توجه قرار گرفته اس��ت .برنامة " سختانه"

که حاصل مصاحبه با کارشناس��ان و فعاالن رس��انهای در زمینة برنامههای تلویزیونی است ،با استفاده از روش تحلیل
مضمون دادههای کیفی ،تحلیل و واکاوی ش��ده است .تمرکز بر مسائل چالشبرانگیز حوزة فرهنگ در برنامة سختانه،
تسری داد؛
نسبت به سایر موضوعها ،اولویت بیشتری دارد که در موارد بسیاری میتوان آن را به حوزههای سیاسی نیز ّ

این پیوند موضوعها و مباحث فرهنگی را با امر سیاس��ی در ایران به تصویر میکش��د .در برنام ة سختانه ،که یک طرح
گفتوگوی چالشی و سخت معرفی شده ،رویکرد بیپرده و شفاف ،بدیهی و الزم تلقی میشود .برای پیشبرد رویکرد
ش��فافیت در برنامههای گفتوگومحور ،صداوس��یما در شرایط حضور رقبای جدی در خارج و داخل کشور ،نیازمند
بازنگری در خطوط قرمز نامش��خص و غیرهمسان در تهیه و پخش برنامههای چالشی و سخت است .بازتاب مطلوب
برنامههای گفتوگومحور و اقناع مخاطبان نخبگانی که به نوعی مرجع فکری برای س��ایر طبقات اجتماعی محس��وب
میشوند ،میتواند حتی به صورت حداقلی ،اقناع سایر مخاطبان عمومی را تسهیل کند.

کلیدواژه :معیارهای حرفهای ،برنامۀ گفتوگومحور ،مصاحبۀ تلویزیونی ،سختانه.
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سختانه پس از مشاهده ،به شیوة مقولهبندی در تحلیل محتوای کیفی ،ارزیابی شده ،همچنین دادههای کیفی به دستآمده
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ت از برنامة
به دلیل رویکرد گفتوگوهای سخت تلویزیونی ،مورد توجه این پژوهش است .در این پژوهش ،ن ُه قسم 
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از گونهه��ای مرسوم و پرطرف��دار برنامههای تلویزیون��ی ،برنامهه��ای گفتوگومحور است .این
برنامهها ،ضمن برخورداری از اصول کلی خود ،متناسب با نظام رسانهای که متعلق به آن هستند ،در
کیفی��ت ،نوع پرداخت ،قواعد و محتوا با هم تفاوتهایی دارند .بدیهی است ،هر کدام از رسانههای
جمع��ی ،جه��ت ارتباط با مخاطب��ان و انتقال پی��ام ،از قالبها و شکلهای مختل��ف ارتباطی بهره
میبرند؛ اما رسانة تلویزیون ،با توجه به قابلیتهای فناورانۀ خود ،در بین سایر رسانهها از امکانات
و انعطاف بیش��تری برخوردار است .برنامة گفتوگومحور از جمله مرسومترین و پرمخاطبترین
ای��ن قالبهاست که تلویزیون ،به عنوان رسانهای پرقدرت و تأثیرگذار ،همواره از این ساختار بهره
گرفت��ه است .از این رو میت��وان این نوع برنامهها را از برنامههای پرتولی��د و پربینندة تلویزیون به
شمار آورد .چه اینکه عالوه بر جذابیتهای معماگونة زندگی افراد مش��هور ،این برنامهها از طریق
اخب��ار و نی��ز گفتوشنود با صاحبنظران و دست اندرکاران حرفهها و سمتها و مس��ئولیتهای
گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،در کمترین زمان و با آسانترین شیوة دسترسی ،اطالعات را
به مخاطب منتقل میکند (شهبا.)7 :1390 ،
معیارهای حرفهای میتواند از نظر فرم و محتوا تعریف شود ،ولی چیزی که واضح است ،نبود
تواف��ق و اجماع بر سر این معیاره��ا در ادبیات آکادمیک ارتباطی و روزنامهنگاری است .برنامههای
گفتوگومح��ور میتوانند از منظر ماهوی ب��ا پرداختن به موضوعهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و سایر مس��ائل ،هویت یک رسانه را نزد کارشناس��ان رسانهای و عموم مردم تثبیت کنند.
برنامهه��ای گفتوگومحور ،اگر به نبض عمومی (به چالش کش��یدن رویههای موجود در جامعه)
روی آورن��د و از فضای محافظهکاری و محتاطانه به سمت عرصۀ انتقاد حرکت کنند ،ضمن همراه
کردن مخاطبان ،در بلندمدت میتوانند به روشنگری در باب مس��ائل بپردازند و برای رسانه سرمایة
اجتماعی ایجاد کنند .این برنامههای چالشی گفتوگومحور که معموالً حول موضوعهای مهم روز
است در جدول پخش تلویزیونی جایگاه مهمی دارند ،با یک یا چند نفر در استودیوهای تلویزیونی
یا فضای ثابت تهیه میشوند که امکان ضبط برنامه و پخش آن باشد .این برنامهها بین یک مجری ـ
کارشناس و یک یا چند مهمان تدارک دیده میشود و بر حسب اینکه به لحاظ زمانی طوالنی است؛
از آنها با عنوان گفتوگوی سخت ( )Hard Talkنام برده میشود.
در سازمان صداوسیما ،که تجربۀ بسیاری در حوزۀ ساخت و پخش برنامههای گفتوگومحور
تلویزیونی دارد ،به نظر میرسد تجربۀ جدی در زمینۀ برنامۀ چالشی ،اگر نگوییم وجود ندارد ،ولی
ک��م است .نمونۀ آن برنامۀ گفتوگومحور سختان��ه است که از شبکۀ سوم سیما پخش شد (آذرماه
ت��ا اسفندماه س��ال  ) 1396و با حضور یک مجری ـ کارشناس و ی��ک مهمان روی آنتن رفت .این
برنام��ه ،ب��ه مثابۀ برنامهای که ریتم مناسبی از لحاظ لح��ن و روایت دارد و در جدول پخش از زمان
بهنس��بت طوالنی برخوردار است و مهمانه��ای برنامه هم در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،علمی

پژوهشهای پیشین
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حس��ن همدمی کل��ور ( )1395تحقیق��ی را با عنوان "شناخ��ت عوامل جذب و دف��ع مخاطب در
برنامهه��ای گفتوگومحور شبک��ۀ چهار سیما" انجام داده است .در ای��ن پژوهش ،با بهرهگیری از
نظریة استفاده و رضامندی و نظریة وابستگی مخاطبان ،در مصاحبه با جامعة مورد مطالعه ،متشکل
از استادان ارتباطات ،پژوهشگران رسانه ،مجریان و تهیهکنندگان برنامههای گفتوگومحور ،سعی
شده دغدغة ذهنی پژوهش��گر که در واقع سوال اصلی تحقیق است ،پاسخ داده شود .1 :چه عواملی
باعث جذب و چه عواملی باعث دفع مخاطب��ان در برنامههای گفتوگومحور شبکة چهارم سیما
میش��ود؟  .2مخاطب��ان این شبکه با توج��ه به ادعایی ک��ه دارد اصوالً چه قش��ری از جامعة ایران
هس��تند؟  .3شبک��ه با چه تصوری از مخاطب��ان خود باید اقدام به برنامهسازی ب��رای آنها بکند؟ از
نظ��ر محقق ،اصلیترین عامل مؤثر بر جذب و دفع مخاطب در برنامهها مدیریت است ،که خود از
مسائل و مشکالت مالی و سیاستگذاریهای ناهماهنگ با شرایط امروز سپهر رسانهای رنج میبرد.
از سوی دیگر شبکة چهار میتواند با تصوری صحیح ،صریح و روشن از مخاطبان خود در شرایط
بحران��ی با استفاده از برنامههای گفتوگومحور ،ع�لاوه بر ربودن گوی سبقت از رسانههای برون
مرزی ،از مخاطبان به عنوان بازوی فکری خود در هدایت و رهبری جامعه استفاده کند.
مهدی منتظرقائم و حس��ین مهربانیفر ( )1394در تحقیقی با عنوان "برنامههاي گفتوگومحور
تلويزيون��ي و چگونگ��ي آن در دو نظـام رسـانهاي آمـريكا و ايـران واك��اوي اقتضائات داللتها،
ضرورتها و بايس��تهها" ،با اشاره به نظام رسانهاي آمريكـا بـا مبنـاي ليبراليسـتي و نظـام رسانهاي
اي��ران ب��ا مبناي ديني (اسالمي) ،به ای��ن نتیجه رسیدهاند که هر کدام داللته��ا و اقتضائات خاص
خ��ود را در نوع برنامهسازي ،خاص��ه برنامههاي گفتوگومحور دارند .پژوهش��گران ضمن تبيين
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و سایر حوزهها سرآمد هس��تند ،بایسته است مورد واکاوی قرار گیرد .معیارهای حرفهای ،بر اساس
شگرده��ای اقناعی ،تکنیکهای مصاحبه ،زمان برنامه ،فرم و صحنهآرایی برنامه ،مخاطبپس��ندی،
س��وژۀ جذاب و سایر معیارها قاب��ل طبقهبندی است .با توجه به اینکه در زمینۀ برنامههای سخت و
چالشی ،پژوهشی درخور انجام نشده ،این پژوهش سعی دارد با روش تحلیل محتوای کیفی از منظر
متن و تصویر ،برنامۀ سختانه را مورد مطالعه قرار دهد .این امر در راستای هدف نخس��ت پژوهش،
یعن��ی شناخت وضعیت موجود برنامههای گفتوگومحور چالش��ی با در نظ��ر داشتن بهکارگیری
معیارهای حرفهای در این برنامههاست.
بنابرای��ن هدف این پژوهش شناخ��ت معیارهای حرفهای و رسانهای به کار گرفتهشده ،در بطن
برنامۀ سختانه از طریق روش تحلیل محتوای کیفی و استخراج معیارهای حرفهای برنامههای سخت
گفتوگومح��ور از طریق تکنیک مصاحبۀ عمیق خواهد بود و س��ؤال اصلی پژوهش این است که
کدام معیارهای حرفهای در برنامههای سخت و چالشی گفتوگومحور استفاده شده است؟
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چيس��تي برنامههاي گفتوگومحور و اصول آن ،با مطالع��ۀ اين دو نظام ،اقتضائات اين برنامهها را
مـورد مطالعه قرار داده و درنهايـت بـا واكـاوي مباني توحيدي نظام رسانة اسالمي ،ضرورتهاي
كل��ي برنامههایگفـتوگومحـور را در تلويزيـ��ون جمهـوري اسالمي احصا کردهاند .نتيجه آنكه
سودگرايي و محوريت سرگرمي مش��خصة بنيادين برنامههاي گفتوگومحور نظام رسانهاي آمريكا
ب��ا مبنايي ليبراليس��تي است .در مقابل ،با وج��ود رسانۀ دولتي در اي��ران و مميزيهاي برخاسته از
مبان��ي توحي��دي اسالمي ،كنترل و نظارت بر محتواي اين برنامهها خاصه از نظر اخالقي و اعتقادي
بهط��ور دقيقتري صورت ميگيرد .با مرور مباني توحي��دي ،ميتوان گفت وجه آرماني گفتوگو،
حقيقتگرايي در برابر سودگرايي ،سوداگري و سرگرمي صرف است.
صلواتیان و ترکاشوند ( )1396در پژوهش��ی با عن��وان "ضعفهای برنامههای گفتوگومحور
دینی سیمای جمهوری اسالمی ایران بر مبنای خوانش مخاطبان جوان" ،عوامل عدم رغبت مخاطبان
جوان نس��بت به برنامههای دینی سیم��ا را مورد مطالعه قرار دادهاند .در ای��ن پژوهش با استفاده از
روش تحقی��ق کیف��ی از میان دانش��جویان  18تا 28ساله ک��ه بینندة این برنامهه��ا بودهاند ،با روش
نمونهگی��ری هدفمن��د و گلوله برفی  35نف��ر انتخاب شده و از طری��ق مصاحبههای عمیق بررسی
آسیبشناسان��ة برنامههای گفتوگومحور دینی از نگاه آنها ص��ورت گرفته است .طبق نتایج این
پژوهش ،برنامههای گفتوگومحور دینی سیما با ضعفهای جدی مانند نبود مؤلفة جذابیت ،اصرار
بر ارائة محتوا در قالبی یکنواخت و کلیشهای ،انتخاب نکردن موضوعهای کاربردی برای جوانان و
نادیدهگرفتن انتظارها و عالیق نسل جوان در فرایند تهیه و تولید مواجه هستند.
محمدحس��ین سلیمانی��ان ( )1388در پژوهش پایاننامة کارشناسی ارش��د خود با عنوان تعیین
سه��م سه رکن اصلی " مجری ،موضوع و میهمان" در برنامههای گفتوگومحور سیاسی شبکة اول
سیما در رضایت بیشتر مخاطب ،به کمک روشهای آماری ،سهم هر یک از این ارکان را در افزایش
رضای��ت مخاطبان سنجیده است .کیفیت برنامهها و نحوة ارائة اطالعات و سیاستی که این برنامهها
از آن ناشی میشوند از عوامل کمتوجهی به این برنامهها شناخته شدهاند.
زیبای��ی شناسی عناصر بصری در برنامههای خب��ری و گفتوگومحور تلویزیونی عنوان کتابی
اس��ت ک��ه محمد شهب��ا ( )1390تألیف ک��رده است .در این کت��اب ،با تجزی��ه و تحلیل موردی و
مقایس��های و تکیه بر رهیافت سواد بصری به نقد تلویزیونی ،و بررسی عناصر بصری در برخی از
معروفتری��ن برنامههای خبری و گفتوگومحور داخل��ی و خارجی پرداخته شده است .همچنین
عناص��ر زیباییشناختی تصویر از زاوی��ة ترکیببندی تصویر ،طراحی صحنه و دکور ،الگوی رنگ،
پسزمینة تصویر ،آدمها و نشانهای روی تصویر و ویژگیهای بیانی مجری ،مورد بررسی تحلیلی
قرار گرفته است .در پایان ویژگیهای بیانی مجری که شامل دو رمزگان کلی یعنی "رمزگان لباس"
و " رمزگان ویژگیهای بیانی" میشد ،توضیحاتی ارائه شده است.
در پژوهش��ی ک��ه کرنلی��ا الی��ه ( )Cornelia Ilie, 2001در دانش��گاه استکهلم سوئ��د با عنوان
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گفتوگ��و ( )Conversationاز نظر سق��راط محصول توجه آدمی به این نکته است که " نمیداند".
ای��ن طرز تلقی سقراطی در جهان مدرن وضوح و قوت بیش��تری یافته اس��ت ،به طوریکه امروزه
پیشرفت در معرفت را متکی به نقادیها و ارزیابیهای مستمر میدانند (خانیکی .)93 :1383 ،معنای
گفتوگ��و ،در کارب��رد جدید آن ،نتیجه شماری از تحوالت در دیدگاههای معرفتشناسانه انس��ان
مدرن است (پایا .)67 :1381 ،از منظر ارتباطات ،گفتوگو نمايانگر شكلي از مباحثه و سخن گفتن
اس��ت كه تأکی��د آن بر گوش فرا دادن و پرسوجو ،با هدف پرورش و افزايش احترام و فهم متقابل
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"گفتم��ان نیمهسازمان��ی :مطالعۀ موردی مصاحب��ۀ تلویزیونی" ،انجام داده مصاحب��ۀ تلویزیونی به
عن��وان ی��ک نمونۀ بارز از گفتمان پخ��ش (رادیو ـ تلویزیونی) بررسی شده ک��ه میتوان آن را یک
محصول رسانهای گفتوگومحور دانس��ت .این تحلی��ل ،ویژگیهای استداللی مصاحبه تلویزیونی
( :)Talk showهدای��ت از سوی مجری ،مش��ارکتکنندگان و ارزیابی از س��وی مخاطب را شامل
میش��ود .روش این پژوه��ش بر پایۀ تحلیل گفتمان و تحلیل گفتوگ��و ،فایدهگرایی ،زبانشناسی
انتقادی ،فلس��فۀ زب��ان و مطالعۀ فرهنگ��ی و رسانهای است .ای��ن پژوهش با تمرکز ب��ر دو برنامۀ
تاکش��وی آمریکایی ( the Oprah Winfrey showو )the Geraldo Rivera showصورت گرفته و
بر آن است تا ویژگیهای برجس��تۀ مصاحبههای تلویزیونی را از یک سو با گفتوگوهای معمولی
و از سوی دیگر با تعاملگریهای سازمانی مقایس��ه کن��د .براساس این پژوهش ،یکی از مهمترین
ویژگیهای مصاحبههای تلویزیونی ماهیت نیمهسازمانی آنهاست .برای مثال مصاحبهها مخلوطی
از ویژگیهای��ی را ارائ��ه میدهند که هم به گفتمان سازمانی و هم به گفتوگوهای معمولی از باب
هدف ،گفتمان ،نقش مشارکتکنندهها و هدایت موضوع ارتباط دارد.
پژوه��ش خارجی دیگری با عنوان "رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی برای ساخت گفتمانی اسالم
در مصاحبههای تلویزیونی غربی :مطالعۀ موردی مصاحبههای تلویزیونی سیانان" را مهدی شریفی
و نفیس��ه انص��اری ( )2016از طریق تحلیل گفتمان انجام دادهان��د .هدف این پژوهش ،آشکار کردن
گرایش سیانان در مباحث مربوط به مس��لمانان و مش��خص کردن عناص��ر تعریفشدة ون دایک
( )2001در شکلگیری گفتمانهای مربوط به ایدئولوژیهای اسالمهراسی ،در مصاحبههای سیانان
بوده است .برای این منظور ،تحلیلی در دو سطح متنی و فرامتنی صورت گرفته که شامل  34برنامه از
 50مصاحبه  GPSبوده که سال  2013روی آنتن رفته است .تحلیل متنی بر پایۀ سه سطح معنی ،داللت
و سبک تحلیل فرامتنی بر پایۀ دو سطح دسترسی و مشارکت انجام شده است .بر اساس یافتههای این
تحقیق ،بازنماییهای سیانان از موضوعهای مربوط به مسلمانان ،تعصبگرایانه و کلیشهای در تمام
سطوح بودند؛ سطوح متنی و فرامتنی و میدان مصاحبه( )Talk showبا ایدئولوژیهای اسالمهراسی
مطابقت داشت که امروزه رسانههای غربی را فراگرفته است.
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اس��ت .گفتوگو به ارتباطگران اجازه ميدهد كه از شيوههاي مختلف تفس��ير و معنادهي افراد ،به
تجارب يكسان ،آگاه شوند .گفتوگو ،يك فرايند پويا و تبادل با تمركز خاص بر كيفيت روابط ميان
شركتكنندگان ،در نظر گرفته ميشود (.)Littlejohn & Foss, 2009: 301
ب��ا ظهور تلویزیون و تکامل تدریجی آن ،قالبهای گوناگون��ی برای ارائة برنامههای متنوع در
ای��ن رسانه شکل گرفت .قالبهای برآمده از این رسانه ،در راستای اهداف و کارکردهای آن ایجاد
ش��د .با این حال ،آنچه سبب رشد و توسعة این قالبه��ا شد ،ایجاد بازار رسانهای و فضای رقابتی
ب��ود .این موضوع سبب شد قالبهای برنامهسازی به گونهای طراحی شوند که ضمن تأمین اهداف
و کارکردهای تعریفشده ،بیشترین مخاطب را با خود همراه کند (ویلیامز .)40 :1385 ،برنامههای
گفتوگومحور تلویزیونی ،بخش مهمی از فرایند برنامهسازی تلویزیونی را به خود اختصاص داده
اس��ت .برنامة گفتوگوی تلویزیونی یا گفتوگومحور« ،به برنامهای مرکب از یک یا چند مجری ـ
کارشناس و یک یا چند تن از کارشناسان که طی آن موضوع خاصی در یک زمان واحد ،مورد بحث
و تبادل نظر قرار میگیرد ،گفته میشود» (عطاردی.)109 :1389 ،
شروع دوران طاليي برنامههاي گفتوگو محور را ميتوان سال  1948دانس��ت .گرچه تلويزيون تا
ده��ة  1950در خانه آمریکاییها رایج نبود ،اما از  1949ت��ا  ،1973تقريب ًا نيمي از برنامههاي روزانة سه
شبکة  ABC ، CBSو  NBCرا برنامههاي گفتوگو محور تش��كيل ميدادند (منتظرقائم و مهربانیفر،
 .)165 :1394در هر صورت ،بايد گفت كه مطالعة دقيق تاريخچة برنامههاي گفتوگومحور ،با يك سري
از حلقهها و دورههاي مش��خص نشانهگذاري ميشود كه هر كدام آغاز ،ميانه و پاياني دارد .این دورهها
به پيش��رفت و تغييرهای فرهنگي گس��ترده در صنعت پخش مرتبط است .هر یک از این دورهها انواع
مشخصي از گفتوگو و ميزبان را پرورش ميدهد .با پایان يافتن هر دوره ،بینندگان اين نوع از گفتوگو
را پذيرفتهاند ،اما اغلب زماني كه انواع جديدي از گفتوگو در دورههاي ديگر پديدار ميشود ،شكل
پيشين ،حالت فرعي به خود گرفته يا كاربرد آن كمرنگ و محو ميشود (.)Timberg, 2004: 2

انواع و ارکان برنامههاي گفتوگومحور
برنامههاي گفتوگومحور از ديد صاحب نظران ،با معيارها و شاخصهاي مختلف و متنوعي دستهبندي
شدهاند .پنج معيار عمده را در تشخيص و شناسايي اشكال گوناگون تلویزیونی ميتوان برشمرد:
1 .1موضوعهای بحث از مسائل سياسي معاصر گرفته تا مشكالت و معضالت اخالقي و اجتماعي؛
 2 .2طبقهبن��دي شركتكنندگان ،ب��ه طور خاص در ارتباط با طبقة اجتماع��ي و ميزان محبوبيت و
شهرت افراد مشهور يا مردم معمولي؛
 3 .3زمان پخش ،بامداد در طول روز يا آخر شب؛
 4 .4چارچوبه��اي سازمان��ي و تعامل��ي قراردادهاي در صحنه و شك��ل و وضعيت استقرار براي
ميهمانان و مخاطبان؛
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یورگن هابرماس ( )Jurgen Habermasمتفکری است که اساس ًا رویکردی انتقادی به علم دارد او در
مواجهه با مفاهیمی مانند "حقیقت" ،نه رویکرد عینیگرایانة پوزیتیویس��تی (حقیقت را گزارة مطابق
با واقع و امر بیرون از ذهن دانسته و به هیچ وجه ملتزم به مفهوم گفتوگو نیست) را میپذیرد و نه
رویکرد نس��بیگرای پستمدرنیستی (اص ً
ال موضوعیتی برای مفهوم حقیقت قائل نیست و در عمل
امکان گفت وگو را سلب میکند) را میپسندد .او ایدة خود را در میانة دو رویکرد فوق قرار میدهد.
او از نوع مواجهه سوژه ـ سوژه و عقالنیت ارتباطی ( )Communicative Rationalityحاصل از
تعامل و گفتوگوی بین افراد سخن میگوید .در واقع ،نوعی رویکرد معرفتشناسانه در خصوص
مع��ارف ناظ��ر بر جامع��ه دارد که در بنیان خ��ود ،هرمنوتیکی است و از بس��تر زبان و گفتوگوی
بیناالذهان��ی و در چارچوب ُکنش ارتباطی رخ مینماید (خانیکی و نیکخواهابیانه .)17 :1392 ،از
نظر هابرماس در بستر گفتوگو و تبادلنظر است که انسانها به تفاهم و توافق با یکدیگر میرسند.
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 5 .5مالحظات اخالقي ،دل مشغوليهاي اخالقي توليدكنندگان و ميزبانان (.)Brown, 2006: 490
ارکان اصلی برنامههای گفتوگومحور شامل مجری ،مهمان و موضوع بحث میشود که وجود
هر کدام از آنها در ساخت برنامة گفتوگومحور حیاتی است (پاسدار.)126 :1389 ،
مج��ری :مهمترین عنص��ر برنامة گفتوگوی تلویزیون��ی ،مجری است .در بس��یاری از منابع
مکتوب ،دیداری و شنیداری ،نقش مجری را مهمترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت برنامههای
گفتوگومحور میدانند .در واقع ،اصلیترین رکن و حیاتیترین وظیفه در برنامة گفتوگومحور به
عه��دة مجری است؛ زیرا با اجرای او هدف پیامرسانی محقق و فرایند ارتباط کامل میشود .مجری
حلق��ة وصل مخاطب با برنامه است .همچنین ،مجری ،نمایندة مخاطبان تلقی میشود؛ بنابراین بیان
دغدغههای مخاطبان در زمینة موضوع بحث از وظایف اصلی مجری است.
مهم��ان :رکن دوم برنامههای گفتوگومحور ،مهمان یا کارشناس برنامه است .در واقع ،ماهیت
ای��ن برنامهه��ا با حضور کارشناس معنا پیدا میکند .بر اساس مناب��ع مکتوب ،مهمان برنامه نیز باید
بخش عم��دهای از ویژگیها و توانمندیهای مجری برنامة گفتوگومحور را ،در مس��یر برقراری
ارتب��اط مؤثر با مخاطب داشته باشد .به بی��ان دیگر ،حضور مؤثر مهمان یا کارشناس برنامه منوط به
اش��راف کامل بر قواعد و اصول گفتوگوی رسانهای اس��ت .به عالوه ،کارشناس باید دانش کافی
درب��ارة محتوای بحث داشته باش��د تا بتواند پاسخگوی پرسشه��ا و چالشهای ایجادشده توسط
مجری یا دیگر کارشناسان حاضر در برنامه باشد (عطاردی.)116 :1389 ،
محت��وا :اهمیت موض��وع در گفتوگوهای تلویزیون��ی تا حدی است که ب��ر انتخاب میزبان،
مج��ری ،مهم��ان و سطـح مش��ارکت مخاطبـان ،سبک گفتوگ��و و هزینههای تولی��د برنامه تأثیر
میگذارد (آذری و منتظر قائم.)16 :1395 ،

اخ�لاق گفتوگو و وضعیت آرمان��ی گفت��ار ( )The ideal situation In dialogueبرای هابرماس
آنگون��ه وضعیت��ی است که در آن آزادی سخن گفتن و بی��ان موافقت یا مخالفت خود ،با گفتههای
دیگری ،در سر حد کمال رعایت شود .او سه ویژگی را برای این وضعیت برمیشمرد:
 .1هر شخصی که قادر به سخن گفتن و کنش است ،مجاز به شرکت در گفت وگو است؛
 .2الف .هر کس مجاز است هر گزاره و حکمی را مورد سوال قرار دهد؛
ب .هر کس مجاز است هر گزاره و حکمی را (که میخواهد) در گفتوگو طرح کند؛
ج .هر کس مجاز است گرایشها ،امیال و نیازهایش را بیان کند؛
ِ
 .3هیچ گویندهای را نمیتوان به اجبار ،چه درونی و چه بیرونی ،از اعمال حقوق خود ،تعیینشده
در بندهای  1و  2بازداشت (همان.)18 :
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هابرم��اس معتق��د اس��ت هنگامي حوزه عموم��ي و گفتمان آرمان��ي صورت ميپذي��رد كه امكان
گفتوگوي بيقيدوبندي را پيشفرض بگيريم كه همة سخنگويان دسترسي برابر به آن دارند و در
آن فقط نيروي استدالل بهتر حكم ميكند (عبداللهیان و شیخانصاری.)115 : 1395 ،
در مدل گفتوگويي هابرماس هر كنش��گر ،منتقدي اجتماعي ب��ه شمار ميرود .اين ،در واقع،
وضعي��ت آرمان��ي گفتوگو در نظ��ر هابرماس است .از منظ��ر هابرماس ،وضعي��ت آرماني گفتار
«وضعيت��ي است كه در آن اختالفه��ا و برخوردها به نحو عقالني و از طريق ارتباطي كام ً
ال دور از
اجبار حل شوند و در آن تنها نيروي استدالل بهتر ميتواند غلبه پيدا كنند .به عبارت ديگر ،هابرماس
همواره به طرق مختلف بر اين انديشه تأكيد كرده است كه گفتوگوي آزاد ،شرط ضروري هرگونه
كالم و كنش عقالني است» (انتظاری و آقایی .)7 :1393 ،كنش ارتباطي شرايطي دارد ،از جمله اينكه
گوينده بايد مفهومي معنادار و قابلفهم را ،بهنحوي صادقانه و با گفتاري درست اظهار كند تا شنونده
بتوان��د به آن سخنان آگاهي يابد .ب��ه طور خالصه ،اين چهار قاعده را ميت��وان در فهميدنيبودن،
صداق��ت ،درستي و صدق خالصه كرد .بنابراي��ن ،گفتوگو به معناي كنش ارتباطي يعني شناخت
س��ؤال و يافتن پاس��خ مناسب براي آن است .اما ،شرط مهم براي آغ��از گفتوگو ايجاد درك الزم
نسبت به عقيدة ديگران است (همان.)5 :

روششناشی ()Methodology
 .1تحلیل محتوای کیفی

تحلي��ل محتوا «رويكردي براي كاوش در مس��تندات [ است] ك��ه در آن محقق به معاني موجود در
مت��ون تأكيد ميکند .در اين رويكرد تأكيد بر استخراج طبقهها از دادهها است و تش��خيص اهميت
درك معاني متوني كه اجزاي آن مورد تحليل قرار گرفتهاند» (عادلمهربان.)38 : 1394 ،
در ای��ن بخش از پژوه��ش ،ابتدا گفتوگوهای برنامة سختانه تبدی��ل به متن شده و مقولههای
احصاءشده از متن برنامه ،کدگذاری و دستهبندی شدهاند .مقوله اصطالحی عام است که مجموعهای

 .2تحلیل مضمون ()Thematic Analysis
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تحلی��ل مضم��ون روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮔﺰارش اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روش ،ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ و دادهﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه و متنوع را به دادههای غنی
تبدی��ل میکند )Braun & Clarke, 2006: 76( .مضمون ،الگویی است که در دادهها یافت میشود
و حداقل به توصیف و سازماندهی مش��اهدات و حداکثر به تفس��یر جنبههایی از پدیده میپردازد.
فهم متعارف ،ارزشهای پژوهشگر ،جهتگیریها و سؤالهای پژوهش و تجربة پژوهشگر دربارة
موض��وع ،بر نحوة شناخت مضامین تأثیر میگذارد .به طور کلی ،تحلیل مضمون روشی برای دیدن
متن ،برداشت و درک مناسب از اطالعات در ظاهر نامرتبط ،تحلیل اطالعات کیفی ،مشاهدة نظاممند
شخص ،گروه ،موقعیت ،تعامل ،سازمان و یا فرهنگ محسوب میشود (کمالی.)۱۹۱ :۱۳۹۷ ،
مضامی��ن فراگیر در کانون شبکة مضامین قرار میگی��رد؛ مضامین سازمانیافته ،واسط مضامین
پایهای شبکه است .مضامین پایه مبین نکتة مهمی در متن است و با ترکیب آنها مضمون سازمانیافته
ایجاد میشود (عابدی جعفری و همکاران.)160 :1390 ،
در این قس��مت از پژوهش ،برای جمعآوری دادهها از روش مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده
ش��ده است .همچنین برای تجزی��ه و تحلیل مصاحبههای انجام ش��ده از طبقهبندی شبکة مضامین
( )Thematic Networkاستف��اده شده که یک��ی از زیرمجموعههای تحلیل مضمون است .همچنین
جامع��ة مورد مطالعه در تحلی��ل مضمون ،طیفهای مختلف استادان و صاحبنظران دانش��گاهی،
برنامهسازان ،اصحاب رسانه و نیز مجریان دخیل در حوزۀ گفتوگوی سخت ( )Hard talkاست.
نمونهگی��ری در این پژوه��ش ،روش "هدفمند گلوله برفی" است .مبنای م��ا در این پژوهش،
مصاحبهشوندگانی متش��کل از استادان و صاحبنظران دانش��گاهی ،برنامهسازان ،اصحاب رسانه و
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از پدیداره��ای کلی مانند مفاهی��م ،سازهها ،مضامین ،و دیگر قالبه��ای واژگانی را در بر میگیرد
(لیندلوف و تیلور .)308 ،1392
در ادام��ه ،ب��ه رابطة مفاهیم ب��ا یکدیگر و توصیف و تفس��یر این مفاهیم پرداخت��ه و به منظور
گ��ردآوری دادهه��ای تحقیق ،از منابع کتابخانهای و اسنادی (رج��وع به آرشیو شبکه سة سیما و )...
استفاده شده است .شیوة تجزیهو تحلیل یافتهها به صورت بازخوانی اطالعات و تماشای چندبارة
برنامهه��ای سختانه است .ب��رای این امر ،نُه برنامۀ سختانۀ پخششده از شبکۀ  3سیما تبدیل به متن
و پیادهس��ازی شده و بر اساس رویک��رد تحلیل محتوای کیفی؛ مقوالت و زیرمقوالت به دستآمده
را کدگ��ذاری و جدولبن��دی کرده و در نهایت دادهها تحلیل شده است .حجم نمونه در این تحقیق
شام��ل تمام نُه برنام��ۀ پخش شدۀ گفتوگومحور سختانه از شبک��ۀ  3سیما است .در این بخش از
پژوهش به دلیل محدود بودن تعداد برنامههای پخششدة سختانه ،نمونهگیری به شکل تمامشماری
صورت گرفته است.

نیز مجریان دخیل در این حوزه است .در این پژوهش ،نمونهگیري تا زمان رسیدن به اشباع و حداقل
با  15نفر انجامشده است.

یافتهها
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مقولهبن��دی دادههای مورد نظر ،با توجه به اهداف و سؤالهای پژوهش انجام شده است .همچنین
سؤالهای مش��خصی از مصاحبهشوندگان این پژوهش پرسیده شده که برآیند آن ،پیادهسازی متن
برنامهها و مصاحبهها با استفاده از نرمافزار ویژة کدگذاری تحقیقات کیفی ( )max qdaو طبقهبندی
کدهای مورد نظر بوده است .این طبقهبندی شامل جدولهای دادههای استخراجشده است.
y yمضامین به دستآمده ذیل این دو مبحث اصلی هستند:
y yتکنیکهای بهکار گرفتهشده در گفتوگوهای برنامة سختانه؛
y yمعیارهای حرفهای در برنامههای گفتوگومحور.
جدول  .1مقولههای مختلف تکنیکهای به کار گرفتهشده در گفتوگوهای برنامة سختانه

مقولههای اصلی

زیرمقوله

متن گفتوگو
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شروع بحث با
مجری :در بین منتقدان ،شما به شخصی معروفی که هم به نعل میزنید هم به میخ و
رویه رفتار و
دچار چرخشهای متناوب ایدئولوژیک است .رصد کردن دستگاه اصولی و معرفتی او
عملکرد سیاسی
کار سختی است .چقدر این دیدگاه منتقدان را عادالنه فرض میکنید؟
مصاحبهشونده
مجری :شما با دنیای مدرن سر چالش دارین ،شما با عرفان و فلسة اسالمی داعیه دارید ،ولی
اعتقاد دارید که کاری نمیشود کرد و باید حتی در دانشگاهها تدریس شود! شما با حکمرانی
تصویرکردن
جدید مشکل دارید ،ولی میگویید طرفدار جمهوری اسالمی ایران هستید .از منظر سیاسی،
ِشمای کلی رفتار
شما اصولگرا محسوب میشوید ولی از اینکه رقبای شما به قدرت برسند مشکلی ندارید.
مصاحبهشونده در
به بیان دیگر مخالفت شما ،هیچ وقت به یک نوع عمل منجر نمیشود .شما نوعی از انفعال
جملههای کوتاه
و استیصال را تئوریزه میکنید و به ما نشان میدهید .اگر شما تئوریسین یک مفهوم باشید
شناساندن ابعاد
آن مفهوم انفعال و استیصال است! .مهدی نصیری تئوریپردازانفعال ،این را قبول دارید؟
شخصیتی و فکری
مصاحبهشونده
مجری :حاجحسین اهللکرم ،آیا شما نسبت به  20سال گذشته تغییر کردهاید؟
اهللکرم :به هر حال افراد تغییر میکنند ،نمیتوان منکر این بود .به هر حال بیست سال
فاصله است از دهة  70تا .90
پرسش از
برآیند فکری مجری :نقد حاج حسین اهللکرم دقیق ًا چیست؟
مصاحبهشونده حاجحسین اهللکرم :نقدی که به ما وارد باشد این است که ما نتوانستیم کلیه جریانهای
معتقد به اسالم سیاسی و ارزشی را به صحنه بیاریم و آنها را در کنار خود سازماندهی
کنیم.
چگونه خبرنگاری که با اتصال به شبکههای متفاوت و قدرت و ثروت با گرایش به
احزاب مختلف سیاسی که در سوی قدرت ایستاده است ،میتواند صدای مردم و
آشکار کردن
جامعه مدنی را نمایندگی کند؟ به عبارت دیگر ،ژورنالیستی که در خدمت شبکههای
تناقض در عملکرد
قدرت و ثروت است ،آیا هیچ وقت امکان پیشبرد اهداف مردمساالرانه را میتواند
و گفتار اشخاص
داشته باشد؟ ژورنالیستی که مرتب ًا در اختیار شبکههای قدرت و ثروت است میتواند
در رسانة مردم باشد؟

آغاز گفتوگو
با سوال
تحریککننده

آقای فیاض ،شما بیشتر از انکه به نوشتن کتابهای اکادمیک شهرت داشته باشید ،به
صحبتهای جنجالی در حوزة عمومی شهرت دارید .به نظر میرسد ترجیح شما حوزة
عمومی است و نه فضای اکادمیک و فضای دانشگاهی .یک فرد دانشگاهی که حوزة
عمومی و فضای ژورنالیستی برایش مهم تر از فضای اکادمیک است ،چه نوع شخصیت
دانشگاهیای است؟

مجری :من دارم دربارة کارکرد دانشگاه صحبت میکنم .استاد دانشگاه ،باید هر چند
تحمیل مبحث
وقت یک بار ،یک تحقیق جامع دربارة یک موضوع خاص را ارائه کند به مخاطبان و
موردنظر در قالب
مخاطبان او میتوانند اندک باشند .روی هم رفته ،استاد دانشگاه نباید در حوزة عمومی،
سوال
دربارة مسائل جنجالی و متنوع اظهار نظر کند.

مجری :در سال  ،۱۳۷۷اینگونه نوشتهاید که تمایل این حزب سیاسی که من اسمی از
ارائه نکات تحقیقی
آن به میان نمیآورم ،در فضای باز سیاسی و فرهنگی ،هیچگاه برنامههای ایشان محوریت
و اسنادی در
نداشته است .آنان بهراحتی ،حاضرند در راه توسعة اقتصادی و معذوریتهایی که این
مواجهه با مصاحبه
نوع توسعه در برخورد با داللت سیاسی ایجاد میکند ،فرهنگ را قربانی کنند .این دربارة
شونده
شما ،بهشدت نگاه انتقادی را نشان میدهد دربارة یک حزب سیاسی.

مجری :آقای دهباشی ،شما به آمریکا مهاجرت کردید ،به مشکالت حقوقی برخوردید و از
آمریکا بیرون رفتید .شما وارد دولت شدید نتوانستید با دولت کار بکنید ،شما با صداوسیمای
شناخت تکههای جمهوری اسالمی ایران قرارداد امضا کردید .بعد با صداوسیما مشکل پیدا کردید ،وارد فرقههای
پازل فعالیت کاری اصولگرایی و اصالحطلبی شدید ،ولی با همة آنها مشکل دارید .حتی دوستان قبلی و مورد
مصاحبهشونده اعتماد خود را رها کردید .حسین دهباشی مرتب ًا توسط جریانها ،افراد و رفقا و سازوکارهای
حقوقی ،یا در حال طرد شدن است یا خود تصمیم میگیرد آنها را کنار بگذارد .این رویه در
مورد حسین دهباشی اساس آن چه چیزی به ما میگوید؟
مجری :بگذارید یک جمله را بخوانیم .شما این جمله را گفتهاید که بعضی از همکاران
بهرهگیری
ما نه میتوانند فیلمساز موفقی باشند نه مدیر موفقی .هم دوست دارند این باشند و هم
از گفتههای
مصاحبهشونده به دوست دارند آن باشند .ولی نه این می شوند و نه آن .با توجه به کارنامههای خودتان
عنوان پرسش میتوانید بگویید که شما نه این نشدهاید نه آن؟
مجری :آقای اهللکرم ،من اینجا دو قرائت از جنبش شما دارم میشنوم:
انصاری که مسئلهاش ،عدالت اقتصادی ،فاصلة طبقاتی ،از بین بردن تبعیضهای اجتماعی
بیان نظرات
است .قرائتی دیگر اینکه ،گروه فشار سیاسی است ،که مسئلهاش تغییر رفتار سیاسی و
مصاحبهکننده در
فرهنگی شهروندی است.
چارچوب مفاهیم
شما عالقه خودتون به سمت انصار اول ،انصاری که مسئلهاش عدالتطلبی ،از بین بردن
مورد بحث
تضاد طبقاتی ،تبعیضهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است .اما آن چیزی که انصار به
آن اشتهار دارد ،انصار دوم است.
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دهباشی :آوینی ،در باالترین سطوح مدیریتی فرهنگی کشور خودش را عرضه کرده
است .حاضر شده است شبکة خصوصی تلویزیونی را ،بیندازد .آوینی حاضر شده است
معاونت سینمایی وزارت ارشاد را بپذیرد.
مجری :مثال و مورد این ادعای شما کجاست؟ این که آوینی حاضر شده مسئولیت
معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد را قبول کند .اولین بار ،این را از شما میشنوم.
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پیشبرد مبحث
مورد نظر در
فرآیند گفتوگو عدم پذیرش نقل
قولها و ادعاهای
بدون سند
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مجری :با این توضیح شما ،نکتههایی دربارة تاریخ سری به ما ارائه نکرد .ما دلمان
میخواهد ،تاریخ سری پیام فضلینژاد را بیشتر بفهمیم؟ ما داریم دربارة پیام فضلینژاد
تعقیب مداوم صحبت میکنیم .موضوع این صحبت شما هستید .روزنامهنگار حرفهای است و ادعا
مصاحبهشونده دارد مسئلهاش فرهنگ است .او میگوید بسیاری از چیزهایی که تحت عنوان روشنفکری
برای دستیابی به دارد به ما غالب میشود ،پشت سرش سیاست است .من هم این سوال را دارم و از
پیام فضلینژاد میپرسم.
پاسخ
مجری :دقت کنید که موضوع امروز ما روشنفکران ایرانی نیستند موضوع صحبت
ما پیام فضلینژاد است.
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برنام��ة سختانه با هدف مورد سؤال قرار دادن متفکران و کنش��گران حوزهه��ای فرهنگ و سیاست ،از
تکنیکها و شگردهای گوناگونی ،برای پیشبرد مباحث در جهت مطلوب و مورد نظر خود استفاده کرده است.
این شگردها گاهی برای جذابیت بخشیدن به برنامه و تحت فشار قراردادن مصاحبهشونده ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند .اما الزام ًا ،به کار گرفتن هر شگرد و تکنیکی ،در برنامة سختانه ،نتیجة مثبت به همراه نداشته است.
بهط��ور قطع وقتی مجری برنامه یا همان مصاحبهکننده ،با طرح سوالهای خاص و تأثیرگذار برای
روشن کردن مباحث مورد مناقشه ،مصاحبهشونده را خطاب قرار میدهد ،مخاطب برنامه امکان بهتری
برای دریافت پیامها و نشانههای نهفته در بیان و گفتار مهمان و مصاحبهشونده خواهد داشت .مانند طرح
سؤالهای دقیق از عملکرد و برآیند فکری یک فعال سیاسی و چهره تأثیرگذار فرهنگی ـ اجتماعی.
بهرهگی��ری از مصاحبهها ،اظهار نظرها و واکنشهای شخص مصاحبهشونده در برنامة سختانه ،در
بسیاری از مواقع مشاهده میشود .اما چگونگی مطرح کردن آن و برداشت مجری برنامه از این مقولهها
یکسان و ثابت نیست .بدین معنی که ممکن است در گفتوگو با شخص خاصی ،بیشازحد از این شیوه
(آراء و نظرهای مهمان پیش از حضور در برنامه) برای فشار بر مصاحبهشونده استفاده کند؛ اما در تقابل
با فرد و مهمان دیگر ،کمتر به این روش متوسل شود .بر همین اساس ،ممکن است نبود نگاه یکسان و
جانبداری از فرد و یا گروههای خاصی را در ذهن مخاطب و کارشناسان متبادر کند.
در جایج��ای گفتوگوهای برنامة سختانه ،کوشش مصاحبهکننده ی��ا مجری برنامه ،سماجت و
تعقی��ب مداوم مباحث مطرحشده در مواجهه با مهمانان برنامه قابل مش��اهده است .در برنامهای که
یک طرح گفتوگوی چالش��ی و سخت معرفی شده ،چنین رویکردی بدیهی و الزم تلقی میشود.
ام��ا در بعضی موارد ،مصاحبهکننده از دایرة بح��ث و گفتوگوی تخصصی خارج شده و پرداختن
ب��ه حواشی اشخاص و نک��ات پیرامونی گفتوگو میان دو نفر ،بر متن اصلی گفتوگو ،برتری پیدا
میکند.
جدول  .2مضامین مختلف معیارهای حرفهای در برنامههای گفتوگومحور
مضامین فراگیر مضامین سازمانیافته

مضامین پایه
منطبق شدن و کنار آمدن با محدودیتها
نقش دیدبان سیاست و قدرت در برنامههای گفتوگوی سخت
بسط و گسترش قدرت رسانه

معیارهای حرفهای
در برنامههای
گفتوگومحور

معیارهای معطوف به
برنامهسازی

نگاه معطوف به قدرت در تهیه برنامههای گفتوگومحور سخت
اهمیت توجه به ارتباطات سیاسی در پیگیری اهداف رسانه
کار تیمی و مدیریت غیرمتمرکز در تهیه برنامههای گفتوگومحور
استفاده اجتنابناپذیر از تجربههای برنامههای مشابه
ایجاد فرصت برای تقویت فرهنگ گفتوگو

استخراج و بازتاب یافتههای تازه در مصاحبه
استفاده از استعارهها و کنایهها برای عبور از محدودیت و سانسور
اعتمادسازی برای فضای مصاحبه و مصاحبهشونده
اهمیت "آغاز طالیی" و "پایان جذاب" در مصاحبه
تسلط مصاحبهگر بر موضوعهای مرتبط با بحث
تفاوت هدف مصاحبه به نسبت افراد ،زمان و مکان
تهیة سناریو برای پیشبرد گفتوگو

توجه به نکتهها و توصیههای روانشناسانه در هدایت مصاحبه
تیزبینی و نکتهسنجی در تصویربرداری و کارگردانی مصاحبه

رعایت ریتم روان در مصاحبه
رعایت مرز میان مصاحبه و بازجویی
سماجت مصاحبهکننده برای دستیابی به شفافیت
توجیه مصاحبهشونده پیش از گفتوگو
طرح سؤالهای دقیق و پیشبینی روند مصاحبه
طرح هدف اصلی در انجام گفتوگو
عدم القای نظر شخصی مصاحبهکننده یا مجری
لحن و رویکرد محترمانه در طرح پرسشها
لزوم احترام متقابل باوجود اختالف دیدگاه
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معیارهای حرفهای
در برنامههای
گفتوگومحور

معیارهای معطوف به
گفتوگو

دادن ابتکار عمل و اختیار کافی به مصاحبهکننده
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توجه به ظواهر ریز مصاحبهشونده

جدول  .3مضامین مختلف معیارهای حرفهای در برنامههای گفتوگومحور
مضامین پایه

مضامین فراگیر مضامین سازمانیافته

لزوم بهرهگیری از زبان ساده و فراگیر در گفتوگو
لزوم تسلط بر زبان معیار و دستورزبان
لزوم داشتن مهارتهای مختلف روزنامهنگاری برای مصاحبهکننده
لزوم مداخلة مصاحبهکننده در موارد انحراف از بحث
معیارهای حرفهای
در برنامه های
گفتوگومحور
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معیارهای معطوف به
گفتوگو

لزوم پنهان کردن موضع شخصی مصاحبهکننده در مباحث چندجانبه
مهارت "شنوندة خوب" برای مصاحبهکننده
پذیرش پاسخهای مستدل و منطقی مصاحبهشونده
پرهیز از افراط و تفریط مصاحبهکننده در روند مصاحبه
پرهیز از سوالهای رگباری و پشت سر هم
پرهیز از منحرف کردن گفتوگو به بهانة چالشی بودن مصاحبه
کشف واقعیتهای پنهان در گفتوگوهای سخت

ویژگیهای مجری ـ کارشناس
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y yمس��لط ب��ودن بر زبان معی��ار در مواجهه با مخاط��ب ،از ابتداییترین اص��ول حرفهای در یک
برنامهگفتوگومح��ور تلویزیونی است .مانن��د؛ استفاده صحیح از کلمهها و توجه به بار معنایی
آنها نزد مخاطب و بهکار نبردن کلمههای دشوار.
y yکلمهه��ای به کاررفته در گفتوگ��و ،باید برای مخاطب عام قابل فهم باشد و از طرح کلمههای
ثقی��ل اجتناب شود .در صورت استفاده از کلمات ثقیل ،باید مجری معنای کلمه را توضیح دهد
یا معنای آن زیرنویس شود.
y yمصاحبهکننده ،باید از توضیح غیر ضروری پرهیز کرده و مختصر سخن بگوید.
y yمج��ری باید از ش��اخ و برگ دادن اضافی ب��ه سوالها خودداری کن��د و سوالهای خود را در
کوتاهترین جملهها بپرسد.
y yتمرکز مصاحبهکننده یا مجری ،بر دریافت پاسخهای صریح از مهمان بایس��تی بر مطرح کردن
چالش در بحث ،ارجحیت داشته باشد.
y yمجری ،در هر سوال باید یک یا حداکثر دو سوال مشخص مطرح کند و از چیدن چندین کلمه
پرسشی و یا جملههای پر از سوال خودداری کند.
y yنظ��ر شخصی مجری ی��ا مصاحبهکننده ،نباید در روند گفتوگو خلل��ی ایجاد کند .البته جهت
دادن ب��ه گفتوگو ،در راستای مباحث اصلی و جلوگی��ری از انحراف مباحث ،از وظایف یک
مصاحبهکنندة کاربلد است؛ اما نباید جانبداری مشخصی در بطن خود داشته باشد.
y yنگاه یکس��ان ،نس��بت به مهمانان و دع��وت از افراد هموزن و شاخ��ص در تفکرهای مختلف،

نتیجهگیری
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سختانه ،بخش��ی از تالشهای سیمای جمهوری اسالمی ایران برای باب کردن گفتوگوی بس��یار
صریح و بیپرده بوده است .تجربهای نیمهکاره ،که تعداد قس��متهای آن دو رقمی نشد .با مشاهدة
این برنامه از قس��مت نخس��ت تا نهم ،سیر بهتر شدن این برنامه مشاهده میشود ،اما به هر دلیلی از
ادامة تولید و پخش این برنامه ممانعت شده است .در قسمت اول ،معیارهای حرفهای اغلب رعایت
نمیشده ،اما در قس��متهای انتهایی ،شاهد بهبود قابل مالحظه در رعایت استانداردهای حرفهای
هس��تیم .برنامة سختانه ،مانند بس��یاری از برنامههای تلویزیون ،ب��رای رسیدن به اهداف تعیینشده
ک��ه مهمترین آن جل��ب نظر مخاطب مورد نظر است ،به استف��اده از معیارها و استانداردهای تولید
برنامههای تلویزیونی نیاز دارد.
ه��ر برنامة تلویزیونی را ،میت��وان بر اساس اهداف تعیینش��ده ،در دو سطح "ملزومات تولید
و تهی��ة برنام��ه" و "قالب ارائة برنامه" ارزیابی کرد .وقت��ی از معیارهای حرفهای ساخت برنامههای
گفتوگومح��ور سخن میگوییم ،قاعدت ًا قالب و شکل کل��ی چنین برنامهای ،مصاحبه و گفتوگو
می��ان دو یا چند نفر ،حول موضوع و مبحث مش��خصی است .همچنین منظور از ملزومات تولید و
تهی��ة برنامه ،معیارهایی است که گردانندگان چنین برنامههایی در جهت ساخت این گونه برنامهها،
میبایست در نظر داشته باشند .در همین زمینه ،یعنی معیارهای معطوف به ساخت و تولید برنامههای
گفتوگومحور تلویزیونی ،میتوان نکتههای مهمی را مورد توجه قرار داد.
برنامههای گفتوگو محور صداوسیما که در حوزة اندیش��ه ،فرهنگ و سیاست تولید و پخش
میشون��د ،نقش پررنگی در فضای فک��ری و فرهنگی جامعه ایفا میکنند .چنین برنامههایی خواه و
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میبایس��ت در رویکرد چین��ش مهمانان یا مصاحبهشوندگان برنام��ه رعایت شود .در واقع ،در
ص��ورت دعوت از شخصی سرآمد در یک رشته ،باید از شخص همتراز او ،اما با تفکر مخالف
او هم دعوت کرد ،تا شائبة در امان بودن تفکری خاص از چالش مطرح نشود.
y yمجری ،نباید فقط در مق��ام مخالفخوان ظاهر شود ،بلکه باید به صحبتهای مهمان ،بهخوبی
گوش دهد ،آنها را با سیر تاریخی گفتههای او مقایسه کند و او را به چالش بکشد.
y yمجری ،باید به سوابق و سیر تاریخی مواضع و گفتههای مهمان مسلط باشد ،تا دچار تناقضگویی
در بیان مطالب نش��ود .مطالعة ناقص ،استنادهای مبهم و طرح مطالب غیرضروری ممکن است
مجری یا مصاحبهکننده را در موضع ضعف قرار دهد.
y yتوج��ه به جزئیات ریز ،در روب��هرو شدن با مهمان برنامه ،میتواند نکتههای رسانهای جذابی را
برای ارائه به مخاطب در بر داشته باشد .مانند پوشش خاص ،حالت چهره و واکنش نس��بت به
موضوع��ی خاص توسط مصاحبهشونده که ب��ا تیزبینی و خالقیت تصویربرداری میتوان آن را
بهتر منعکس کرد.
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ناخ��واه ،بخشهای مهمی از کنشهای سیاسی و فرهنگی جامعه را به خود اختصاص میدهند .این
ن��وع از برنامههای تلویزیونی ،محلی برای نقد و ارزیابی موضوعها و سؤالها ،کنشها و واکنشها
در فض��ای فکری و فرهنگ��ی ،یا به تعبیر هابرماس؛ محلی برای مط��رح کردن پرسشهای “ حوزة
عمومی” است .از این جهت ،رسانه این فرصت را دارد تا با دخالت و حضور به موقع و مؤثر ،به نیاز
کنش��گران حوزة عمومی پاسخ دهد و متعاقب آن جایگاه و موقعیت رسانة خودی را ارتقاء بخشد.
بهره گرفتن از چنین فرصتهایی ،قدرت رسانه را نزد مخاطب و در تقابل با سایر رسانههای رقیب،
افزایش داده و جلب اعتماد عمومی را نیز به همراه دارد .بر همین اساس ،بس��ط و گس��ترش قدرت
رسانة خودی ،به وسیلة تولیدات مرتبط با حوزة سیاست و فضای فرهنگی و اجتماعی ،معیاری مهم
برای سنجش عملکرد مطلوب یک برنامه در حوزههای مذکور است.
ب��ا توج��ه به پیوند عمیق حوزههای فرهنگی با سیاست در ای��ران ،هر نوع پرداخت رسانهای به
موضوعهای فرهنگی ،به مسائل سیاسی نیز گره میخورد .این مسئله ،یعنی بههم پیوستگی فرهنگ
و سیاست را ،در بیش��تر گفتوگوهای برنامة سختانه میتوان مشاهده کرد .بنابراین ،تلویزیون برای
عملکرد مؤثر در مواجهه ب��ا موضوعهای مورد بحث ،در برنامههای گفتوگومحور ،نیازمند توجه
به مقولة ارتباطات سیاسی در پیگیری اهداف رسانهای است.
در زمین��ة قالب ارائة برنامه (برنام��ة گفتوگومحور) ،هر نوع روش و شی��وة پرداخت ،ابتکار
عم��ل و خالقیت را ،که موجب پیش��برد گفتوگو و روشنشدن نکتهه��ا و الیههای پنهان مباحث
میشود ،میتوان معیارهای پرداخت حرفهای این برنامهها دانست .برای یک مصاحبة تلویزیونی یا
گفتوگ��وی سخت ،مهمترین اصل ،دستیابی به واقعیتها و زوایای پنهان ماجرا است ،اما این میل
رسیدن به واقعیت ،نباید وسیلهای برای عبور از معیارهای حرفهای و اخالقی رسانه باشد؛ در واقع،
نمیت��وان به ه��ر طریقی در یک گفتوگوی تلویزیونی؛ برای رسیدن به اهداف تالش کرد .رعایت
م��رز میان گفتوگوی تلویزیونی و بازپرسی و بازجویی ،که نوع منفی و غیر مرتبط از گفتوگو را
تداع��ی میکند ،اهمیت زیادی دارد .در صورت رعایت نک��ردن چنین اصلی ،ارزش کار رسانهای،
بهشدت تنزل یافته و عدم اعتماد مخاطب را به همراه دارد .مخاطب به دنبال شفافیت است .شفافیت
و روشنگ��ری ،در برنامههای گفتوگومح��ور را میتوان بدون عبور از ارزشهای اخالقی و با اتکا
بر مهارتهای روزنامهنگاری ارائه داد .این مهارتها ،از تحقیق و استخراج منابع متعدد تا تهیة یک
سناریوی دقیق را برای پیش بردن گفتوگو شامل میشود.
در برنامهه��ای گفتوگومح��ور صداوسیما بهویژه در حوزة سیاست ،نگاه یکس��ان و همسطح
نس��بت به چهرهها و گروههای سیاسی وجود ندارد .این نگاه غیر همس��ان ،ممکن است به گونهای
باش��د که در دعوت مهمان��ان به برنامه ،مواجهه با افراد و گروهها ب��ا رویکردهای متفاوت صورت
گی��رد ،به شکلی که شائبه جانبداری از شخص ی��ا گروههای خاصی را تقویت کند .رعایت نکردن
جوان��ب گفتوگو ،اعتماد و اطمینان مهمانان و متعاقب آن ،مخاطبان را خدشهدار میکند .در چنین
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شرایط��ی "وضعیت آرمانی گفتوگو" و "کنش ارتباطی" دچار خل��ل شده و نتیجة عکس خواهد
داشت .به تعبیر هابرماس ،در این شرایط منافع شخصی بدون توجه به طرفین گفتوگو ،ارجحیت
پیدا کرده و روند گفتوگو از مس��یر خود منحرف خواهد ش��د .مخاطبان چنین برنامههایی از یک
طیف فکری نیس��تند و انتظارات متفاوتی دارند؛ بنابراین این نوع نگاه غیر همسان با واکنش منفی و
در بدترین حالت به رویگردانی بخش��ی از مخاطبان برنامه منجر میشود .نگاه ایدئولوژیک صرف،
در طرح گفتوگوها و ورود به مباحث ،فرصت حضور بسیاری از فعاالن و کنشگران حوزة اندیشه
و شکلگیری مباحث نو و کمتر پرداخته شده را از بین می برد.
برط��رف کردن هر گونه نقطه ضع��ف در عملکرد صداوسیما در ح��وزة تولید برنامه ،از جمله
برنامهه��ای گفتوگو محور ،میبایس��ت با نظر کارشناسان و خبرگان ح��وزة رسانه صورت گیرد،
ت��ا فض��ای فعالیت و کیفیت تولیدات رسانهای را به وضعیت بهت��ر و مطلوب نزدیک کند .در زمینة
اجرای برنامههای گفتوگومحور ،صداوسیما با کمبود مجری ـ کارشناس روبهرو است .از آنجا که
مخاطبان بیشتر برنامههای گفتوگومحور ،مخاطبان نخبه و دانشگاهی است ،لذا حضور مجریهای
مج��رب از ملزومات ساخت برنامههای تخصص��ی گفتوگومحور است .مجریهایی که عالوه بر
توان ارزیابی و شناخت مقولههای گوناگون در حوزههای مختلف علوم انس��انی ،آشنایی کاملی از
رسانه و چگونگی پیشبرد برنامه و ارائة آن به مخاطب داشته باشند.
بس��ط و گس��ترش فرهنگ گفتوگو و ترویج آن در سطوح مختلف جامعه ،نتایج مثبت و قابل
توجهی به همراه خواهد داشت .در جامعهای که به تحمل نظرها و دیدگاههای مخالف عادت ندارد،
متقاعدس��ازی عمومی در زمینهه��ای مختلف با دشواری روبهرو است .ع��دم تعصب روی باورها
و نگرشهای خودی ،در بس��تر تبادل اندیش��ه و گفتوگو ،تحمل اندیشههای متفاوت و باورهای
گوناگون را در زمینههای مختلف فکری تسهیل میکند .این یک اصل بدیهی است که در یک جامعه
در مورد موضوعهای عمومی تنوع دیدگاه وجود دارد .توجه به این گوناگونی در نگرشها و امکان
ط��رح آن در رسانه ،اعتبار و اعتماد را ب��ه همراه دارد .با درک واقعگرایانهتر از منافع ملی در رسانه،
میت��وان اعتماد عمومی را نس��بت به رسانه تقویت کرد و در پ��ی آن جایگاه رسانهها ،ارتقا خواهد
یافت که بخشی از قدرت نرم یک دولت ـ ملت هستند.
آنچ��ه که به عن��وان برنامههای گفتوگومح��ور صداوسیما در قال��ب گفتوگوهای سخت و
چالشی با آن روبهرو هستیم ،به صورت محدود و در مقاطع زمانی کوتاه ،در تلویزیون تهیه و پخش
ش��ده است .مدیران صداوسیم��ا از برنامههای گفتوگومحور سخت ،ب��ه سبب غیرقابل پیشبینی
ب��ودن بعضی پرسش و پاسخها و متعاقب آن ،عبور از خطوط قرمز تلویزیون ،استقبال نمیکنند .در
حالیکه این رسانه در رقابت با رسانههای مشابه ،بهویژه تلویزیونهای فارسیزبان خارج از کشور
اس��ت .رسانههایی که با پوشش برنامههایی که صداوسیما از تهیه و پخش آنها امتناع میکند ،مانند
برنامههای متنوع از جمله همین برنامههای چالشی و بدون پرده ،به جذب انبوه مخاطب میپردازد.
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ساخت برنامههای گفتوگومحور و مصاحبههای سخت ،در حوزههای سیاسی فرهنگی و تاریخی،
در بس��تر رسانهه��ای نوین ،روزبهروز در حال افزایش است .این گون��ه برنامهها ،در تلویزیونهای
اینترنتی و فضای وب ،توانس��ته نس��بت به فراگیری و سطح دسترسی مخاطب به اینترنت ،در قیاس
با تلویزیون ،میزان قابل توجهی از مخاطبان را جذب کند.
صداوسیما در شرایط حضور رقبای جدی در خارج و داخل کشور ،نیازمند بازنگری در خطوط
قرمز سیال و غیر همس��ان در تهیه و پخش برنامههای چالش��ی و سخت است ،یا اینکه با خرید حق
پخش برنامههایی که در بس��تر فض��ای وب تولید میشوند ،آنها را ارائه کن��د .در چنین شرایطی،
میت��وان عواقب عبور از خطوط قرمز را ب��ه حداقل رساند و از رسانة بزرگتر یعنی صداوسیما ،به
نوعی سلب مسئولیت کرد.
گسترش حضور در رسانههای جدید و پخش برنامههایی که در چارچوب تلویزیون کمتر مورد
توج��ه قرار میگیرد عامل دیگری برای ارتباط مس��تمر با مخاطب انبوه و تولید و پخش برنامههای
چالشی است .در چنین شرایطی حضور صداوسیما در تلویزیونهای اینترنتی ،پیامرسانها و  ...برای
ارائة بخش��ی از برنامههایی که کمتر امکان دیده شدن دارند و رویکردهای سختگیرانة مدیران مانع
پخش آنها میشود ،میتواند امکانی برای عبور از این شرایط نامطلوب خودساخته باشد.
تأکی��د بر کنار گذاشتن خطوط قرمز سختگیرانه ،به معنای خنثی بودن و انفعال نیس��ت .بدیهی
اس��ت که هر رسانه بر مبن��ای سیاستهای ارتباطی و رسانهای خود عمل کرده و بر اساس آن اقدام
به تهیه و تولید برنامهها میکند .در طبقهبندی و مقایس��ة سیاستهای کالن رسانهها ،بیطرف بودن
فق��ط یک شعار است .اما ای��ن سیاستها ،اگر در جزئیات ریز مانند ط��رح برنامه و نوع گفتوگو
در ی��ک برنامه گفتوگومحور پیاده ش��ود ،واکنش منفی مخاطب را در پ��ی دارد .بهویژه مخاطب
برنامهه��ای تخصصی گفتوگ��و محور که از آگاهی و سواد رسانهای باالتری ،نس��بت به مخاطب
عموم��ی برخوردار است .بنابراین وقتی از معیارهای حرفهای ،در برنامههای گفتوگومحور سخن
گفته میشود ،اشاره به تمامی شاخصها ،ملزومات و تکنیکهایی است که اقناع و پذیرش این گونه
گفتوگوه��ا را نزد ،مخاطب موجب میشود .بازتاب مطل��وب برنامههای گفتوگومحور و اقناع
مخاطبان نخبه ،که به نوعی مرجع فکری برای سایر طبقات اجتماعی محس��وب میشوند ،میتواند
حتی به صورت حداقلی ،اقناع مخاطبان عمومی را تسهیل کند.
در رسان��های فراگیر ،مانن��د صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،که مخاطب انبوه با انتظارات
متفاوت وجود دارد ،میبایس��ت بر اساس انتظار و خواست عمومی به مس��ائل و موضوعهای مورد
بح��ث افکار عموم��ی در قالب برنامههای گوناگون پاس��خ داد .برنامههای گفتوگومحور ،که قرار
است بخش��ی از جامعه نخبه را پوشش دهد ،در آزادی و ابتکار عمل برای ارائه برنامه مورد انتظار
مخاطب ،با مش��کل روبهرو است .مش��کالتی که منشعب از ریس��کپذیری پایین مدیران رسانه و
امتن��اع از شکلگی��ری فرایند گفتوگوی سخت و بیپرده ،حول مس��ائل روز اس��ت .این گونه از
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برنامهه��ای گفتوگومحور سخت ،اکنون بخش مهم��ی از برنامههای شبکههای تلویزیونی خبری
جه��ان را به خود اختصاص داده است؛ اما اجرای آن در صداوسیما ،به صورت محدود و مقطعی و
با سختگیریهای فراوان ،هنوز با نقطة مطلوب فاصلة زیادی دارد.
با توجه به سطوح مختلف تصمیمگیری و اختالف نظر در ساختار مدیریتی صداوسیما ،برطرف
یسر خواهد شد.
کردن محدودیتها و تغییر نگرش مراجع تصمیمگیرنده در کوتاهمدت ،بهسختی ُم ّ
بنابرای��ن برای رفع حداقلی و ف��وری در تولید و ارائ ِۀ مطلوب برنامهه��ای گفتوگومحور بهویژه
برنامههای چالشی و سخت ،پیشنهادهای زیر را میتوان مد نظر قرار داد:
y yاغل��ب برنامههای گفتوگومحور سیمای جمهوری اسالمی ای��ران ،به صورت مقطعی بوده و
بهن��درت جایگاه ثابتی را در جدول پخش شبکههای سیما در بلندمدت کس��ب میکنند .تداوم
پخش برنامههای گفتوگومحور در زمان مش��خص و ثابت ،موجب تثبیت جایگاه برنامه ،نزد
مخاطبان و افزایش انگیزة برنامهسازان برای تولید و پخش برنامه در طوالنیمدت خواهد شد.
y yبرپایی برنامههای گفتوگومحور سیما ،در محافل علمی و دانشگاهی به مناسبتهای مختلف،
در صورتی که با اعمال محدودیت و سانس��ور مواجه نش��ود ،واکنشی مناسب در جهت جلب
نظر مخاطب دانش��گاهی و نخبه خواهد بود .اهمیت ارتباط رسانههای رسمی مانند تلویزیون با
نهاد دانش��گاه و نهادهای مشابه ،به سبب نقشی است که جامعة علمی و نخبه در پاسخگویی به
سوالهای اساسی در حوزههای مختلف بر عهده دارند.
y yکمب��ود مج��ری ـ کارشناس ،مش��کلی است که در بیش��تر برنامههای گفتوگ��و محور سیما،
احس��اس میشود .شاید نگاه مدی��ران بخشهای مختلف سیمای جمه��وری اسالمی ایران به
انتخاب مجری در برنامههای گفتوگومحور ،متمرکز بر انتخابهای گزینش��ی منطبق بر سلیقة
فکری این مدیران است ،در حالیکه ،تهیهکنندگان حرفهای برنامههای تلویزیونی میبایس��ت،
ب��ر مبنای شناخت فرد از رسانه ،بهوی��ژه تلویزیون و صاحبنظر بودن در حوزههای تخصصی
برنامه ،به انتخاب مجری ـ کارشناس در برنامههای گفتوگومحور مبادرت کنند .عدم دخالت
وابس��تگیهای فکری و عملی مجری ـ کارشناس در مواجهه با مباحث مطرحشده توسط افراد
و گروههای متفاوت ،مهمترین اصل در اجرای اینگونه برنامهها است.
y yاج��رای زندة برنامههای گفتوگومحور ،به صورت مناظره ،در زمینة موضوعهای روز فرهنگی
و سیاس��ی میان فعاالن این حوزهها ،عالوه بر جذابیت برای مخاطبان اینگونه برنامهها ،ضریب
اعتماد مخاطب را نس��بت به برنام��ه افزایش میدهد .در حالیکه پخ��ش برنامة مناظرهگونه به
صورت ضبطشده امکان دستکاری و سانسور مباحث مطرحشده را ایجاد میکند.
y yحض��ور چهرههای منتقد فرهنگ��ی و روشنفکری در داخل یا خارج از کش��ور ،در برنامههای
گفتوگومح��ور سیمای جمهوری اسالم��ی ایران ،زمینه را برای ط��رح گفتوگوی سخت و
شف��اف و متعاقب آن ،سنجش اعتبار علمی این چهرهه��ا و همچنین قضاوت مخاطب پیرامون

شخصیتها و کیفیت مباحث مطرحشده ،فراهم خواهد کرد.
روال تاریخ��ی مباح��ث ،در مواجهه با موضوعهای خاص سیاسی ی��ا اجتماعی و فرهنگی ،در
برنامههای گفتوگومحور ،میبایس��ت مورد توجه قرار گیرد .به این معنی که طرح یک موضوع در
یک موقعیت زمانی ،نیازمند واکاوی و بازنمایی پیشینة آن موضوع در برنامه است؛ چه بسا مسائل و
موضوعهایی که در زمان حال ،مورد نقد و بررسی قرار میگیرند ،اما در دورههای مختلف تاریخی
نیز ،محل بحث و گفتوگو بودهاند .استفاده از برنامههای گفتوگومحور آرشیوی تلویزیون ،حلقه
اتصالی برای پیوند مباحث مطرحشده در زمان حال و تاریخ معاصر است.
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