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 يدهچك

يل اجتماعي مفهومي نوين است كه از سويي، ساختارهاي اجتماعي آن را تخ در ادبيات اجتماعي،
 هـا  رسانه .ي سازنده داردنقشي اجتماعي ندهايفراكنند و از سوي ديگر، خود در ساخت  تعيين مي

در در اين پژوهش، الگوهاي تخيالت اجتمـاعي   .يكي از تعينات اجتماعي توليدكننده تخيل هستند
براي دستيابي به اين هدف، . تحليل شده است هاي توليد كاربر مجازي، ميان كاربران راديو و رسانه

، چهـار  MAXQDA10افـزار   با استفاده از روش كيفي و مصاحبه نيمه ساختاريافته و همچنين نرم
و » بـزاري گرايانـه ا  تخيالت توسعه«، »مادي تخيالت فردگرايانه فرا«، »تخيالت فردگرايانه« الگوي

ي توليد ها رسانهميان كاربران  در شناسايي شده است. در كاربران راديو »تخيالت اجتماعي آرماني«
كننده پيام با  است كه توليد »واقع مصرفي تخيل فرا«آمده  به دستكاربر مجازي، تنها الگوي تخيل 

هـا قـدرت    ايـن رسـانه   .رساند سازي، مخاطب را در مصرف به اقناع ذهني مي ل آ كاربرد خود ايده
بر مبتني  دشدهيتولدهند. جريان اجتماعي  اجتماعي خردي هستند كه تخيالت مخاطبان را شكل مي

ي فردي است كه اهداف اجتماعي و معطوف به ديگـري را  ها يپرداز آرماندر هر دو رسانه،  ليتخ
 در خود نهفته دارد. كمتر
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 مقدمه

يافته است. اين مطالعات  اي نيز افزايش  هاي ارتباطي، مطالعات رسانه با گسترش فناوري
هـا   تاكنون استقالل و انتخاب مخاطب را در نظر داشته و فرد عقالني را مخاطـب رسـانه  

 يـا  اما برخي نيز مخاطب را منفعل )2، مدل اثرات شرطي1نظريه دريافت( اند فرض كرده
هـا   ) و به اثرات نيرومند رسانه4، مدل اثرات انباشتي3دانند (نظريه كاشت پذيرنده معنا مي

توان ناشـي از رويكـرد    ها مي گونه تحليل اندازه اثر متفاوت را در رسانه اين .دارند اعتقاد
هاي اجتماعي  شناسي دانست كه در تحليل پديده پوزيتويستي در علم ارتباطات و جامعه

چرخشــي  امــا بــا شــمارند؛ قعيــت اجتمــاعي بيرونــي را معيــار تحليــل مــيهمــواره وا
علوم، پيچيدگي انديشه در انسان مورد توجه قرارگرفته و رويكردهـايي   شناختي در معرفت

شناسي وارد شده است. از اين رو ضـروري   شناسي احساس و تخيل در جامعه مانند جامعه
 .ين مورد تحليل قرار دهدفرايندهايي نو است كه رسانه نيز مخاطب را در

حـدي    و تـا تملـك تصـوف و عرفـان     در ي گذشته، تنهـا ها دههدر  5موضوع تخيل
شده از طريـق   حال كه ساخته   اما در مطالعات نوين اجتماعي، در عين هبودي شناس روان

در  بايـد نقـش آن را   شـود و  است، سازنده اين تعينات نيز قلمداد مي »تعينات اجتماعي«
 سـاز  نهيزمتخيالت، ، سازنده دانست. »هاي ممكن آينده«اجتماعي و گشودن كار ساخت 

يي را بـه وجـود   هـا  آرمانكنند و  ي اجتماعي هستند، افكار عمومي را توليد ميها انيجر
 آنهـا  دكننـده يتولاز اين رو، شناسايي تخيالت اجتماعي و تعينـات اجتمـاعي    .آورند يم

 ).48ـ  55 ص، ص1386اهميت دارد (شريعتي، 

 و تخـيالت  توليـد  الزم را بـراي  مصرف فرهنگي ازجمله زيربناهايي است كه مـواد 
مهم   به عنوان عرصه نيز ها رسانهو  )87 ، ص1999، 6(استوريكند  مي فراهم ياهايمانور

 يكي از تعينات اجتماعي توليدكننده تخيل هستند.انتقال معنا 

 ويـ رادي هـا  يژگـ يوي از كـ ي وندر مطالعات رسانه، عنصر خيال برانگيز بـودن تـاكن  
كرايسـل،  ( »و رويـا دانسـته شـده    رسانه تخيـل  ،راديو« كه يطورشده است؛ به  شناخته

تئـاتر در  « معتقدند كه راديو نه تنهـا نـوعي   پژوهشگران ).15 ، ص1381ترجمه عصام، 
                                                      

1. reception theory        2. conditional effects model          

3. cultivation theory       4. cumulative effects model          

5. Imagination            6. story 
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) و تخيل ناشي از راديـو، فرهنـگ   2012، 3است (ورما »2تئاتر ذهني« بلكه اساساً »1ذهن
هـاي خـود    كتـاب  در نيـز  )2004( 5يباد و) 2004( 4دهد. داگالس را شكل مي رهاكشو

ايـن   .هـا را شـكل داده اسـت    ذهنيت امريكايي راديو، تخيالت و چطور اند كه نشان داده
مبحثـي كـه    ؛كنند ها را در ارتباط با راديو تحليل مي تخيالت امريكايي تغيير پژوهشگران

 ر مورد تحليل قرار گرفته است.در مطالعات دانشگاهي ايران كمت
تخيـل بيشـتري را فعـال    تـر باشـد،    چه يك ارتباط نمـادين هر اي در مطالعات رسانه

و  كننـد  هـا، تخيـل را تشـديد مـي     هاي مجازي بـه واسـطه فزونـي نشـانه     رسانه .كند مي
  هاي توانند هرچه بيشتر ذهنيت و تخيالت مخاطبان و در امتداد آن، واقعيت و جريان مي
 و از اين رو اهميت بررسي دارند. ماعي متفاوت خلق كننداجت

 هسـتند. » 6كـاربر  - توليـد « هاي ديجيتال هاي ديجيتال، رسانه ترين رسانه يكي از مهم
همـراه يـا تصـاوير      هاي تلفـن  محتواي توليد كاربر در بسياري از موارد تصاوير دوربين

 هيلـز، ( صي گرفته شده اسـت اي است كه زماني با يك وسيله شخ شده  ديجيتال ذخيره

كـاربر    بـه  كـاربر  كه انتقال محتواي ها در اين شبكه )219، ص 1391 سركيسيان،ترجمه 
، 2009، و همكـاران  7بكشي( پذيرد تر انجام مي آيد، انتقال اطالعات خيلي سريع پديد مي

 هـا بـراي   ايـن رسـانه  . ) و از كاركرد انتقال مفاهيم چهره به چهره برخوردار است2 ص
آورنـدگان و توليدكننـدگان    برانگيزي هستند و چـون فـراهم   مخاطب، ابزار بسيار تخيل

محتوا، چيزي غير از خود افراد نيستند، از اعتمادپذيري بـاالتري برخوردارنـد، همچنـين    
به اين ترتيب فـراهم  ) 221 ، ص1391(هيلز، ترجمه سركيسيان،  »شخصي كردن رسانه«

 .هاي افراد را سامان بخشند يالت و آرماناز اين رو قادرند تخ آيد و مي
تـوان   مجازي توليد ـ كاربر در ايران، به اينستاگرام و وايبر مي  يها ترين رسانه از مهم

كـه بـر اسـاس     ها در ايـران كـاربران فراوانـي دارنـد؛ بـه طـوري       اشاره كرد. اين رسانه
                                                      

1. A theater in mind      2. The theater of the mind      3.Verma 

4. Douglas             5. Boddy                  6. user-generated media 

7. Bakshy 
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ر تهران، عضو شـبكه  درصد از افراد پانزده سال به باالي شه  89هاي صداوسيما،  پژوهش
 اند. بوده» وايبر«اجتماعي موبايلي 

در ميـان   .، به عنوان يكي از تعينات اجتماعي، توليدكننده تخيـل هسـتند  ها رسانهاين 
هـا، ابـزاري    هاي مجازي به دليل كـاربرد نشـانه   هاي گوناگون، بعد از راديو، رسانه رسانه
هاي توليد كـاربر بـه    ازي نيز، رسانههاي مج در ميان رسانه .شوند انگيز محسوب مي خيال

شوند، الگوهـاي تخيـل و جهـان اجتمـاعي      دليل اينكه از سوي سياستگذاران توليد نمي
كنـد. در ايـن مقالـه،     اهميت چشمگيري پيـدا مـي   )به عنوان زيربنا(توليدشده ناشي آنها 

گرفتـه،   كه تاكنون در ادبيات دانشگاهي ايران كمتر مورد تحليل قـرار  تخيالت اجتماعي
تحليل و مقايسه شـده اسـت و بـا توجـه بـه       مجازي هاي توليد كاربر در راديو و رسانه

و كننـد   يمـ بر جوامع انساني منطقي را حـاكم   ،شوند يميكديگر جمع  بااينكه تخيالت 
 اي، دهنـد، در ارتبـاط بـا الگوهـاي تخيـل رسـانه       و جهان اجتماعي را شكل مي تيذهن

 .شناسايي شده است جريان آتي در جامعه ايران

 رسانه و تخيل

 و تخيالت توليد الزم را براي دهد و مواد مي شكل را ما زندگي فرهنگي، سبك مصرف
هـاي گروهـي بـه دليـل      رسـانه  اما ؛)87، ص 1999استوري، (كند  مي فراهم روياهايمان

 كننـد و  يك يا چند حس انسان را درگيـر فراينـد ارتبـاط مـي      غيرمستقيم بودن، هر كدام
 ليـ تخ» تلويزيـون «شـود كـه    در اين خصوص اغلب گفتـه مـي  . انگيزانند تخيل را برمي

 بـه  توجه با .)1998، 2و بگل روس 1گرينفيلد( انگيزاند برمي »راديو« كمتري را نسبت به
 .كمتري دارند تا تصورات خود را شكل دهنـد  بينندگان فرصت، تجسم تلويزيون فرضيه

بر  دهنده تقليل واسطه ويژگي بصري بودن اثري به نتلويزيو اين فرضيه مدعي است كه
انگيـز   راديـو تخيـل  فرد  هاى منحصربه يكى از ويژگى) اما 1994، 3والكنبرگ(تخيل دارد 

رسانه تخيل، تصور و تئاتر ذهنى است، نوعى تجربه بصرى است  ،راديو .بودن آن است
ونده و خاص اوست. اين مشابه است، زيرا تصاويرش متعلق به شن يها كه برتر از نمونه
كـردن تجربـه، آن را در    ريفرد راديوست كه به جاى تصـو  هاى منحصربه يكى از ويژگى

راديـو  همچنـين   ).15، ص 1381زاده،  ، ترجمـه عبـداهللا  (ريچـاردز  زانـد يانگ يذهن برمـ 

                                                      

1. Greenfield       2. Beagles-Roos       3. Valkenburg 
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). 7 ، ص1381، ترجمـه عصـام،   گيرد (كرايسل اى متفاوت به كار مى تخيالت را در گستره
توانـد   راديو مـى  راي؛ زي آن استها يژگيو نيتر مهميكي ديگر از راديو » شخصى بودن«
 .ها ادغام شود از ساير رسانه و كارهاى روزانه انسان به مراتب بيشتر يزندگ با

ــد ( ــه )1988گرينفيل ــل در   در مقال ــه تخي ــا مقايس ــانه اي ب ــاي رس ــنيداري و  ه  ش
هـايي كـه از    ن در يادآوري داستانبه اين نتيجه رسيده است كه كودكا شنيداريـ  ديداري

) 2004( ) و داگالس2004( همچنين بادي .برند كار مي اند، تخيل بيشتري به راديو شنيده
اند كه چطور راديو و گوش دادن به آن، ذهنيت، تخيالت  خود تحليل كرده هاي در كتاب

 ها را شكل داده است. و فرهنگ امريكايي

 و بـويژه  »توليد ـ كـاربر  « هاي برانگيز، رسانه خيلهاي ت در حال حاضر، يكي از رسانه
و  »در حركت بـودن « ها با توجه به رسانه هاست. اين هاي توليدشده در اين رسانه عكس

را در خود نهفته دارند و به دليـل نشـانه يـا     ويراد» شخصي بودن« يژگيو »همراه بودن«
دي تخيـل يـا اطالعـات از    مقدار زيا كنند. اغلب تخيل مخاطب را فعال مي نمادي بودن،

هـا در   از اين رو ايـن رسـانه   .شود تا پيام درك شود ها اضافه مي سوي مخاطب به عكس
 اي دارند. ورزي معاصر نقش مهم و برجسته خيال

 ماعيتتخيل اج 

ي را متوجـه فراينـد تخيـل در زنـدگي     شناسـ  جامعـه ، شناسـي  ف ناخودآگاه در روانكش
ــوعي    ــود ن ــرد و از وج ــاعي ك ــايز«اجتم ــي ربن ــي روح جمع ــود » ي حقيق ــاه نم  آگ

 امروزه ؛شود يم يشناس وارد جامعه ،تخيل از اين زمان به بعد ).50 ، ص1386شريعتي،(
نهاد در دنيا وجـود دارنـد كـه بـه تخيـل و كاركردهـاي اجتمـاعي تخيـل          100بيش از 

 ).1385شريعتي، ( پردازند يم
هـا و   فيـق همـاهنگي ميـان داده   تل تواند يمي شناس جامعهاين رويكرد معتقد است كه 

ميان واقعيت و تخيـل اجتمـاعي   و نيز تخيل اجتماعي، مفاهيم عقالني و تصورات ذهني 
 ).1387راد،  قانعيبرقرار كند (

 ايـن  صـورت  اولـين  .داننـد  يمفهـومي دوگانـه مـ    گر يتداع در تعريف تخيل، آن را
» بستري بـراي ظهـور  «آن » وجودي«وجه  اما؛ دارد اشاره آن »عدمي« مفهوم به دوگانگي
عالوه بر معناي توانايي خلق تصاوير ذهني تخيل در وجه وجودي آن،  رود. ميبه شمار 
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آفريننـده يـا مبتكـر بـودن، متضـمن قـدرت تفكـري اسـت كـه           بـراي يا توانايي ذهـن  
، تحقق خارجي داشته و يا بـه  يا كه بتواند به گونه ؛ واقعيتيواقعيت است كننده يبازساز

 ).92ص ، 1385بلخاري قهي، ممكن باشد ( خود يخود هب ،اصطالح
خيـال  بـه نظـر او،   دارد. وجـود  تمـايز  » تخيـل « و» 2خيال«ميان  1كالريجدر نظريات 

تخيـل   .متفاوت اسـت رود،  به شمار ميتخيل كه عامل خالقيت  با و وامدار تداعي است
، . تخيـل ثانويـه  دشـو  مـي دوبعدي است كه به دو صورت اوليه و ثانويه پديدار  اي پديده

ايـن   كه در حالي عامل خالقيت و آفرينندگي است  كهخالق و اساساً زنده است تخيلي 
 .)2 ص ،1387بلخاري قهي، معنا در تخيل اوليه وجود ندارد (

، فرويـد روانكاوي  يها هيما از بن يريگ با بهره زيپرداز تخيل فرانسوي ن نظريه 3باشالر
نقـش رويـا   به نظـر او،  است. شده ل يتمايز قا» رويا«و  »تخيل«ميان ي خود ها رساله در

نيازمند پردازش ذهني  كه تخيل بيند. برعكس كه خواب مي است مانند فردي ومنفعالنه 
تخيل نقشي آفريننده دارد و تنها برداشـتي از ادراك حسـي    ،ورزي است. درواقع و خيال

 در نظـر شـخص اسـت.   ساختاري پويـا دارد و معطـوف بـه اراده     ،نيست. عنصر تخيل
به ايـن معنـي كـه     داشته است؛انديشه علمي  شرفتيدر پ يا تخيل نقش سازنده ،باشالر

از طريق  اند و فقط بوده، متأثر از تخيل خودشان رسد يدانشمندان بيش از آنچه به نظر م
تخيـل بـيش    كنم ياحساس م ديگو يم . اواند نكردهنظريات خود را ارائه  ،تجربه و تعقل

شان دخيـل اسـت. باشـالر بـه      ، در ارائه نظرياتكنند يدانشمندان و علما ادعا م هآنچاز 
خالق اسـت و  ، . تخيلنگرد يتخيل به عنوان توليد يك نيروي جديد، نوآوري و ابداع م

 ).1386(نامور مطلق،  سازد يتصاوير جديدي م
نـام   توان يم را 7و دروش 6، دوران5، باستيد4اجتماعي، دومونت پردازان هينظراز ميان 

توجـه داده   »روبنـاي عملـي  «ي را به نقش روياهـا بـه عنـوان    شناس جامعهبرد. دومونت، 
از طريق تعينات اجتمـاعي و هـم سـازنده ايـن      شده  ساختهاست. به نظر او روياها، هم 

روبنايي كـه درسـت بـه     ؛كند يعمل م» ناي كاربرديروب« يك عنوان تعينات هستند و به
ـ ن دوران ).1386شريعتي، نقش بنيادين دارد (» وليديتزيربناي «اندازه  ايـن حـوزه    در زي

                                                      

1. Coleridge       2. fancy        3. Bachelard 

4. Domunt        5. Bastide      6. Durand 

7. Desroches 
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 جوامع، نـوعي  از بسياري با مقايسه در غرب تمدن نقش مهمي بر عهده دارد. به نظر او،
 يا طـه يح مثابه به نمادگرايي را او .آورد يم ارمغان به خيال و تصوير براي را ارزشي تنزل
است كه خاص روان  ييها يژگيو دارايچراكه  ؛شود يم متحول انسان آن در كه داند مي

جغرافيايي و جسـماني، سـاختارهاي اجتمـاعي و تمـام      يها تيو با واقع اوستو اميال 
بلكـه   »متعـين «او تخيـل را نـه    .سـازد  يو تخيـل را مـ   شـود  مـي بيروني ادغام  يها داده

ي هـا  نـده يآ«گشـودن  داند و نقـش آن را در كـار سـاخت اجتمـاعي و      مي »كننده نييتع«
باستيد نيز در اثر خـود بـا عنـوان     روژه ).1386شريعتي، ( كند قلمداد مي سازنده» ممكن

 كنـد  يمـ ي تنها بـه انسـان بيـدار توجـه     شناس جامعهمعتقد است كه » ي روياشناس جامعه«
 كنـد  يمـ را مطرح  سؤالگويي انسان به خواب رفته، يك آدم مرده است... همچنين اين 

ديكال ميان كار و رويا، ميان امر فيزيكي و اجتماعي، در دو نيمـه انسـان   كه آيا انقطاع را
 كه كار و تخيل است، در حقيقت، پايه و اساس دارد؟

پردازان اين گرايش جديـد اسـت كـه تخيـل،      هانري دروش نيز يكي ديگر از نظريه 
كـه هنـوز    به نظر او، تخيل واقعيتي است. اميد و اتوپيا را محور كار خود قرار داده است

آينـده   پـردازي جمعـي در   ها و اتوپيا، بـارزترين نمـود فكـرت    نيافته است و آرمان تحقق
كـه   شـود؛ بـه ايـن معنـي      تمـايز قايـل مـي   » زيسـت  آرمان« و» گرا آرمان«است. او ميان 

كـه    حـالي  تـرين اتوپياهـاي مكتـوب هسـتند در     گراها بـه وجـود آورنـده بـزرگ     آرمان
شـريعتي،  سـازند (  كنند و روياي خود را متحقـق مـي   نده نميها به تخيل بس زيست آرمان
 ).50ـ  73 صص، 1386

خلـق  « هاي تخيل اجتماعي، در اين مقاله، تخيل را بـه معنـاي   پردازي با توجه به مفهوم
، »نيازمنـد پـردازش ذهنـي   «دانـيم كـه    مي »عنصري پويا«تعبير باشالر،  و به» هنيتصاوير ذ

دارد. بـه  » حقـق خـارجي  ت«است كه » واقعيتي كننده يسازباز«و  »معطوف به اراده شخص«
، با اين حـال نقـش   دنكن يمتعيين  »ساختارهاي اجتماعي«تعبير دومونت معتقديم تخيل را، 

ـ  يمـ سـازنده   »ي اجتماعيها انيجر«و آن را در ساخت  همـراه بـا دروش    ني. همچنـ ميدان
 »متحقـق «نند و روياي خـود را  ك به تخيل بسنده نمي »ها زيست تخيل / آرمان«معتقديم كه 

سازند. اين افراد با تالش براي صورت بخشيدن به اين خيال، آن را به واقعيـت تبـديل    مي
 آورند. هاي اجتماعي نويني را پديد مي از اين رو، تخيالت، جريان. كنند مي
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 شناسي پژوهش روش

ي . بـرا اسـت  انجام شـده  1با الهام از نظريه مبنايي حاضر، كيفي است كه پژوهش روش
گيري هدفمند و نظـري بـه    ها از روش مصاحبه نيمه ساختاريافته و نمونه گردآوري داده

صورت همزمان استفاده شده است. روش گزينش افراد مورد مصاحبه، گلولـه برفـي بـر    
گيـري نظـري بـوده اسـت.      اساس حداكثر تنوع و روش تشخيص تعـداد نمونـه، نمونـه   

هـاي   هاي راديو سراسري ايران و كاربران عكـس  ن شبكهشوندگان از بين كاربرا مصاحبه
كـاربر   -هـاي توليـد    بـا تأكيـد بـر كـاربران عكـس     ( هـاي توليـد كـاربر مجـازي     رسانه

 17مصاحبه بـا كـاربران راديـو بـا      اند. در هاي اينستاگرام و وايبر) انتخاب شده اپليكيشن
ع نظـري حاصـل شـده    مصـاحبه، اشـبا   16كاربر مجازي بـا   هاي توليد مصاحبه و رسانه

شد تخيالت خـود را از گـوش    كاربران راديو، ابتدا از آنان خواسته  است. در مصاحبه با
ثبـت كننـد و سـپس بـه سـؤاالت       »نگـار  خـود «دادن به راديو در يك روز، به صـورت  

هاي توليد ـ كاربر مجـازي، بـر مبنـاي      مصاحبه پاسخ دهند. اما مصاحبه با كاربران رسانه
شـوندگان بـه طـور شخصـي در اختيـار       د كاربري كه هر يك از مصاحبههاي تولي عكس

 كدگـذاري  مرحلـه  سـه  در هـا  مصاحبهداشتند، انجام گرفت. بعد از اجراي هر مصاحبه، 
3محوري ،2باز

4انتخابي و 
ايـن پـژوهش بـه     در باز كدگذاري است گفتني .شدند تحليل 

ها بـا   تبار تحقيق، كدگذاري دادهبه منظور افزايش اع. انجام شده است 5نگار روش انديشه
اي  طريـق تحليـل مقايسـه    انجام گرفت. اعتباريابي از MAXQDA10افزار  استفاده از نرم

وآمـد مكـرر ميـان سـه مرحلـه كدگـذاري نسـب بـه دقـت،           ) با رفـت CCDA( 6مداوم
سازگاري، ثبات، معناداري و عموميت اطمينان كافي احراز شده و نتايج نهايي برخاسـته  

 برخوردار شده است. 8و هم از تمايز مفهومي 7ها هم از تراكم مفهومي دهاز دا

 شده مطالعه زنان مشخصات

اند.  بوده متفاوت مشخصات و تحصيالت سن، نظر از پژوهش، اين در كنندگان مشاركت

                                                      

 .ايم نكرده پيروي مبنايي نظريه از كامل صورت به اما گرفته شده است، الهامپژوهش از نظريه مبنايي  اين در. ١

2. open       3. axial       4. selective 

5. idiographic   6. conceptual comparative data analysis 

7. conceptual density          8. conceptual specificity 
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زن) و  7مـرد و   10نفـر از كـاربران راديـو (    17در اين پژوهش، با توجه به اشـباع نظـري، بـا    
 زن) مصـاحبه   8 مـرد و  8كـاربر مجـازي (   ـ  هـاي توليـد   فـر از كـاربران رسـانه   ن 16همچنـين  
   شده است.

هاي  وضعيت سن، اشتغال و تحصيل پاسخگويان به تفكيك راديو و رسانه ـ1جدول 

 توليد ـ كاربر مجازي
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 هاي پژوهش يافته

 راديو و تخيالت كاربران
افـزار   شناختي، با استفاده از نرم ها و بر اساس الزامات روش هبه منظور تقليل و تحليل داد

اسـتخراج   2كد باز يـا مفهـوم   32در مرحله كدگذاري باز در ميان كاربران راديو،  مكس،
 14سـازي شـدند و    شد و سپس در كدگذاري مرحله دوم، مفاهيم مشـابه هـم خـانواده   

هـا در   ام از تحليـل داده . بـا انجـام سـومين گـ    )1دست آمـد (الگـوي    مقوله محوري به
ها بيانگر تخيالتي هسـتند كـه    دست آمد. اين مقوله هاي زير به كدگذاري انتخابي، مقوله

 اند: افراد در ارتباط با راديو، در تصاوير ذهني ساخته و بيان كرده

                                                      

 . شاغل شامل: بازنشسته، شاغل و دانشجو1
2. concept 
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دربرگيرنده تصاويري ذهني است كه فرد در ارتبـاط بـا    .»تخيالت فردگرايانه«مقوله . 1
 پروراند. ذهن مي ت شخصي و به منظور تحقق بخشيدن به اميال شخصي دررشد و پيشرف

اين تصاوير ذهني، اميـال شخصـي فـرد     . در»مادي تخيالت فردگرايانه فرا «مقوله . 2
 يا معطوف به ديگري هستند. مادي دارند شود اما يا جهتي فرا  دنبال مي

توسـعه   فـرد در جهـت  . تصـورات ذهنـي   »گرايانه ابـزاري  تخيالت توسعه«مقوله . 3
كشور است اما اهميت آنها به واسطه اين است كه ابـزار الزم را بـراي    ساختارهاي كالن

 آورند. رشد و پيشرفت شخص فراهم مي

هاي اجتماعي دارند امـا   : تصورات ذهني فرد، ويژگي»تخيالت اجتماعي آرماني«مقوله . 4
 مادي است.  نافع جمعي مادي يا فراهدف نهايي آنها، نه انتفاع فردي، بلكه دستيابي به م

در مرحله قبل، چهار الگوي تخيـل در ميـان كـاربران راديـو شناسـايي شـد امـا بـا         
 شود. اين كاربران پديدار مي هاي اصلي تخيل در ، ويژگي1تشخيص مقوالت عمده

گرايانـه   تخيالت توسـعه «و  »تخيالت فردگرايانه«مقوالت عمده در تخيالت كاربران راديو، 
قوالت برجسـته بعـدي   است و اين مقوالت در تخيالت آنها برجستگي بيشتري دارد. م »زارياب
 ).2الگوي ( هستند »تخيالت اجتماعي آرماني« و »تخيالت فردگرايانه فرا مادي«

پيشـرفت  «، »تخـيالت فردگرايانـه  «نصر مسلط بر سـوبژكتيويته كـاربران در مقولـه    ع
هاي تحصيلي و شغلي برتـر   شد درآمد، فرصتر در تخيالت آنها امنيت و .است »فردي

 هـاي ذهنـي   در تصويرسـازي  الگـوي آنـان  و مهاجرت برخي از مفاهيم اصـلي هسـتند.   
و  رضـايت بـا محورهـايي ماننـد     »لذت فردي«دسترسي به حداكثر است و  »فردگرايانه«

هـايي ماننـد سـبك     با ويژگي »هاي ارزشي مادي اولويت« خشنودي فردي و دسترسي به
 ؛سـازد  هاي فردي، محورهاي ديگر اين مقوله را مـي  ي مصرفي و توجه به خواستزندگ
تخـيالت  «هـايي محـوري هسـتند كـه گفتمـان       دال »پيشرفت فردي«و  »لذت فردي«اما 

و نقش بيشتري در دنيـاي ذهنـي ايـن پاسـخگويان دارنـد       كنند را تنظيم مي »فردگرايانه
دهـد. يكـي از    ب را به خـوبي نشـان مـي   شده اين مطل  كدهاي باز استخراج ).3(الگوي 
خصوص راديو سراسـري   نگار در شوندگان كه تخيالت خود را به صورت خود مصاحبه

سازي من با توجه به اين برنامـه ايـن    تصوير«كند:  اقتصاد ثبت كرده، در مصاحبه بيان مي
دم و ، شركتمو ثبت كر)كد باز در مقوله پيشرفت فردي(هاي خوب گرفتم.  بود كه پروژه

                                                      

1. main category 



 v 115 هاي توليد ـ كاربر مجازي الگوهاي تخيل اجتماعي در راديو و رسانه

باز در مقوله اولويـت   هاي خوب ببندم (كد المللي با قيمت هاي بيندحتي تونستم قراردا
 .(اولويت لذت فردي) »ارزشي مادي)،... اينجا ديگه برام آخره راحتي و لذته

 ي محوري و انتخابي در تخيالت كاربران راديوها مقوله ـ1الگوي 

 

 

  

 

 مقوالت عمده تخيل در كاربران راديو ـ2 الگوي

توسـعه  «، »گرايانـه ابـزاري   تخـيالت توسـعه  «عنصر مسلط بر سوبژكتيويته كاربران با 
كننـد و بـا آن گـروه     را نيـز تأييـد مـي    »تخيالت فردگرايانه«اين گروه  .است »اقتصادي

آن را بـه   تصور ذهني آنهـا توسـعه داراي اهميـت اسـت،     زيرا هرچند در ،همدلي دارند
كسـب   گيرنـد و هـدف اصـلي آنـان     عنوان ابزاري براي حل مسائل شخصي در نظر مي

از  »فضـاي شـهري  « و »توسعه اقتصـادي « تصورات ذهني با محور پيشرفت فردي است.
نمونـه يكـي از افـرادي كـه در      ).3(الگوي رود  هاي محوري اين الگو به شمار مي مقوله

فكرشـو بكـن داخـل    « :هاي راديو سالمت است برنامه گيرد و شنونده اين مقوله قرار مي

ي
حور

مقوله م
  

  
ي

خاب
مقوله انت
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تا  2اي  دي و بدون هيچ هزينه ات رو به دكتر مي شي، دفترچه بيمه مطب دندانپزشكي مي
اي بـا هـدف كـاهش مشـكالت اقتصـادي       توسعه ساختارهاي بيمـه ( »كني دندون پر مي

 فردي، كد باز در مقوله توسعه ساختاري).
هـاي   اولويـت « اصـلي  دال مركزي و محـور  »نه فرا ماديتخيالت فردگرايا« در مقوله
 هـا  هاي مادي در تخـيالت ايـن سـوژه    است. پيشرفت فردي و ارزش »مادي ارزشي فرا 

كـدهاي  ي، تربيت فرزند نيكو، تغيير نگـرش و تفكـر،   سختكوشكارآمدي الزم را ندارد. 
هـايي ماننـد    گـي را بـا ويژ  »هنجارهاي خانوادگي«باز اين محور است. اين گروه، محور 

را بـا   »فـردي  اخـالق ميـان  «آل خانواده و محـور   تعهد به خانواده، عشق و الگوهاي ايده
غيـره مـورد    احترام به سالمندان وكمك به ديگران، ارتباط با همسايه،  هايي مانند ويژگي

است؛ به طوري كـه   »فرا مادي«هاي فردي اين گروه،  اهداف فعاليت .دهند تأكيد قرار مي
شـوندگان كـه شـنونده     يكي از مصـاحبه  ).3الگوي ( شود خود فرد از آن منتفع نمي تنها

رويـاي مـن دنيـايي اسـت كـه بتـونم بـا        « :گويد هاي راديو نمايش بوده است، مي برنامه
 .)فردي (كدباز در مقوله اخالق ميان »تر باشم ديگران مهربان

 لهعنصر مسلط بر سوبژكتيويته كاربران در هر مقو ـ3الگوي 

 

 

 

اسـت كـه در مخاطبـان كمتـري      »تخـيالت اجتمـاعي آرمـاني   «الگوي ديگر، مقولـه  
تخيالتـي اجتمـاعي و   ، »فردگرايانـه فـرا مـادي   « مقولـه مشاهده شد. اين گـروه هماننـد   

نهفتـه نـدارد و    گرايانه آنها، اهـداف فـردي را در خـود    گرا دارند اما نگرش جمع توسعه
در تصـورات   الگـوي آنـان  اسـت.   »طوف به ديگريمع«و  »آرماني«اهداف تخيالت آنها 
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شـان برجسـته    تخيالت است و لذت و پيشرفت فردي در »گرايانه و آرماني جمع«ذهني 
. مـرتبط اسـت   »ايدئولوژي مـردم « نيست؛ تخيالت آنها نه با هدف كاميابي فردي بلكه با

مسئوليت « ،»تعلق ملي«محوري اصلي يا عناصر مسلط بر سوبژكتويته اين گروه،  كدهاي
گرايانـه معطـوف بـه     فـرد «است كه با تخـيالت   »اخالق اجتماعي همدالنه«و  »اجتماعي

پايبنـدي  « و» كاهش مهاجرت« ،»كاهش فقر«فاصله زيادي دارد.  »پيشرفت فردي و لذت
يكـي از   ).3الگـوي  (انـد   محورهـايي از ايـن مقولـه    »اصول اسالمي ها و مردم به ارزش

تصورات مـن روزهـايي اسـت كـه همـه نگـران       : «گويد ه ميشوندگان اين مقول مصاحبه
كشور باشيم، خودمون رو مال ايران بدونيم و براي بهتر شدن اوضاع اون، چه اقتصـادي  

 .(كدباز در مقوله مسئوليت اجتماعي) »و چه اجتماعي تالش كنيم

 كاربر مجازي و تخيالت ـ  هاي توليد رسانه

هـايي چـون    اجتماعي مجازي (همانند اپليكيشـن هاي  كاربر در شبكه -هاي توليد  عكس
ورزي  هـا و نمادهـا، قابليـت تخيـل     توجه به فراهم آوردن نشانه ) با...اينستاگرام، وايبر و

را بـراي مخاطـب فـراهم     1واقعيـت  بسيار مهمي دارند و چون بخشي از واقعيت يا فـرا 
 كنند، قادرند تخيالت و تصورات ذهني را شكل ببخشند. مي

ها، ابتـدا در مرحلـه    خش، با هدف تحليل تخيالت كاربران در مواجهه با اين رسانهاين ب در

كد بـاز يـا مفهـوم اسـتخراج شـد و سـپس در        20هاي كاربران،  كدگذاري باز در ميان مصاحبه

سازي شدند. با وجـود تالشـي كـه بـه منظـور       خانواده كدگذاري مرحله دوم، مفاهيم مشابه هم

يك مقولـه انتخـابي    راي دستيابي به الگوهاي متنوع صورت گرفت، تنهايافتن تشابه و تمايز و ب

 شود. ناميده مي »واقع مصرفي فرا«دست آمد كه در اين پژوهش مقوله  يا الگو به

پردازي و تصورات ذهني كـاربران مبتنـي بـر     دربردارنده خيال» فرا واقع مصرفي« مقوله
 .2كاربران، صورتي حاد شده دارد مصرف است اما اين تخيالت نسبت به واقعيت زندگي

فراغت فـرا  « و »مصرف كاالي فرا واقع« ،كدهاي محوري اين مقوله عبارت بودند از
هـاي فراغتـي حـاد شـده را در كـاربران نشـان        واقع و انواع روش  كه مصرف فرا »واقع
 عنصـر در اين الگو يافت نشد امـا   شده، هسته مقوله  هاي انجام بر اساس تحليل. دهد مي

                                                      

1. hyperreality 

 گذاري شده است.   با الهام از مفهوم فرا واقعيت بودريار اين مقوله نام هاي انجام شده و . بر مبناي مصاحبه2
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هـاي فـرا واقعـي در همـه      مسلط بر سوبژكتيويته اين كـاربران، واقعـي پنداشـتن نشـانه    
مبناي جلوي صحنه به نمايش در آمده و بـه فراموشـي سـپردن     ورزي بر تخيل محورها،

 .اي است كه مخفي نگه داشته شده است پشت صحنه
اسـب  «ا يكي از كاربران كه در طبقه متوسط رو به پـايين قـرار دارد، تخيـل خـود ر    

داند كه  روياي خود را اين مي«كند و ديگري  بيان مي »نواختن پيانو«يا  »سواري و اسكي
روي در  حضـور و پيـاده  «. »بار به رستوران بسيار معروف و مهم شـهر بـرود   اي يك هفته

برگـزاري  «، »خريـد از مركـز خريـدهاي كشـور همسـايه     «، »وغريـب  هاي عجيب جنگل
بـاز در   كـدهاي  نيـز برخـي از   »قيمـت  وسايل نقليه گـران « و »وبرق هاي پر زرق مهماني

 .هستند» فراغت فرا واقع« و »مصرف كاالي فرا واقع« الگوهاي تخيلي
هـاي مجـازي توليـد     رسـانه « دهد كه در بين تخيالت كـاربران  اين بررسي نشان مي 
ذهنـي   سازي شده، نقش زيادي در دنياي آل خودهاي ايده ، تعامل با فرا واقعيت و»كاربر

 و تخيالت پاسخگويان دارد.
هـايي را كـه دوسـتانم در     مـن هميشـه عكـس   «چنانكه يكي از كاربران اظهار كرده اسـت:  

». انـد  كنم تا ببينم كجـا يـا بـه كـدام كشـور جديـد رفتـه        گذارند، به دقت نگاه مي اينستاگرام مي
ــد « ــدهاي جدي ــايش خري ــايش «، »نم ــتوراننم ــوكس حضــور در رس ــاي ل ــاي ورزش«، »ه  ه

نوعي خود به روي صحنه بردن، معرفي خـود   ،»قيمت و جديد منزل گران  وسايل«، »قيمت گران
 گيرد. ورزي كاربران قرار مي هاست كه محل خيال سازي توليدكنندگان پيام آل و خود ايده

روابـط  « يـا  »هـاي ميـز غـذا    عكـس « ورزي قرار دادن در ميان كاربران، تعامل و محل خيال
زيـرا عكـس    هاي متورم شده از واقعيت است؛ تعامل با ويژگي در حقيقت، »خانوادگي صميمي

كنـد   ها بازنمايي نمي ها و كشمكش ها، ناراحتي شده، همه روابط خانوادگي را اعم از بحث توليد
هايي وجود داشته باشـد   اي از ويژگي غذاي تميز، ممكن است مجموعه همچنان كه در كنار ميز
 واقع بسازد. دارد تا تصوري فرا مخفي نگه مي كه توليدكننده پيام آن را

هـا   شود، تشخيص امر واقعي از غيـر واقعـي در ايـن رسـانه     همان طور كه مشاهده مي
تـوان ديـد، رويـداد واقعـي،      ها واقعي است، مـي  كه بخشي از نشانه  حالي دشوار است. در

واقعـي   د كه فراكن واقعي به خود گرفته و مخاطب كدهايي را مصرف مي حالت فوق يا فرا
ها به عنـوان   واقعيت پندارد و با فرا ريخته مي اما كاربر، مرزهاي بين اين امور را فرو است؛

 برد و كار مي ورزي خود به كند، در تخيل شود، در نتيجه، آنها را تأييد مي واقعيت مواجه مي
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يـا از   ارنـد و دهد كه يا مرجع خارجي ند نشانه يا كدهايي را اساس خيال و تجربه قرار مي
دارد، مطلع نيستند. كاربران در تخيالت خـود بـا ايـن     آنچه توليدكننده محتوا پنهان نگه مي

 .شوند و اين تصاوير، عامل سازنده خيال آنان است واقع وارد تعامل مي امور فرا
تبليغـات   طـور كـه  كنند. همان  ها همانند تبليغات عمل مي اين رسانه رسد يمنظر  به 

از طريق بازنمايي و ارائه سبك زندگي با كدهايي فـرا واقعـي،    ندارد وقعيت ريشه در وا
كـاربر مجـازي نيـز بـه طـور       هاي توليد رسانه رساند، مخاطب را در مصرف به اقناع مي

از ايـن نظـر كـه توليدكننـده پيـام،       امـا  گيرنـد؛  عهده مي غيرمستقيم، همين كاركرد را بر
، ها بيشتر است ر دارد، اعتماد مخاطب به اين پيامكاربري است كه در شبكه اجتماعي قرا

هـاي مصـرفي    به همين دليل اين رسانه، تصورات ذهني و تخيالت مخاطب را با ويژگي
در جايي كه توليدكننده محتوا، خود در رسانه و پيام حضور كند.  تر توليد مي هرچه قوي

براي تحليـل فراينـدهاي   چگونگي تخيل كاربران اهميت دارد.  در دارد، نحوه ارائه خود
در تعـامالت   »1خـود «توان چگونگي سـاخت و بـه روي صـحنه بـردن      ورزي مي خيال

ــوا را همــان    ــه فضــاي مجــازي تعمــيم داد و توليدكننــدگان محت روزمــره گــافمن را ب
هستند كه  »صحنه« دانست. توليدكنندگان پيام، همان اجراكنندگان »ها نقش« اجراكنندگان

كنند. آنها  براي بينندگان و مخاطبان نقش ايفا مي »2خودپنداره«ت به منظور حفظ يا ساخ
اي كـه   كنند به همان شيوه تمايل دارند كه حضار يا همان مخاطبان، نقشي را كه اجرا مي

كننـد.   تا حس خاصي از خود بـه تماشـاگران (مخاطبـان) القـا     اجرا شده است، بپذيرند
 توليد شـده اسـت؛   ندگي مجازي نيز بازز در »ساخت خود در زندگي روزمره«گونه  اين

 زيرا هدف توليدكنندگان پيام (در جاهايي كـه خـود در پيـام حضـور دارنـد)، ارائـه يـا       
اي كـه ديگـر كـاربران آنهـا را بـه       به گونـه  ؛پنداره در فضاي مجازي است ساخت خود

 كنند، بپذيرند. و اجرا مي خواهند اي كه خود مي گونه
كننـد تـا    اسـتفاده مـي   »3مـديريت تأثيرگـذاري  «فضا نيز از  توليدكنندگان پيام در اين

بتوانند تأثيراتي خاص بـر مخاطـب داشـته باشـند. توليدكننـدگان پيـام و اجراكننـدگان،        
سازي شـده   آل دهند كه به چندين روش ايده انتقال مي »كاربران«/ »حضار«برداشتي را به 
دارنـد   و چيزهايي را مخفي نگه ميگذارند  به نمايش مي را »جلو صحنه«است. آنها تنها 
 .دست يابند و فقط محصول نهايي از خود را نشان دهند  آل تا به خود ايده

                                                      

1. self        2. self image       3. impression management 
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هاي مديريت تأثيرگـذاري، خـود را    كارگيري انواع گوناگوني از روش كنشگران با به
سازي توليدكنندگان پيام را بـدون   آل حضار/كاربران، نيز خود ايده .كنند توليد و حفظ مي

 هايي را كه توليدكنندگان پيام براي تعريف خود پذيرند. آنها نشانه ازانديشي و ترديد ميب
 .كنند خود تبديل مي  آل به تصورات ذهني مطلوب و ايده كنند و اند، باور مي ارائه داده

، ايـن تخـيالت   كاربر ديتولهاي  ي يا خالق در رسانهديبازتولبر اساس تحليل تخيل 
؛ در پردازش اين نوع تخيل، بيشتر منفعل است مخاطب ري دارند ونقش آفرينندگي كمت

نـوآوري و ابـداع در تخـيالت خـود ندارنـد و تنهـا تصـاوير         ها عكسكاربران اين  رايز
ي هـا  نشـانه كنند. به همين دليل نيز تخـيالت بـا    مي ديتول بازرا بازسازي و  شده  مشاهده

 .ي برابر استا رسانه

 گيري بحث و نتيجه

در  تمـايز و تشـابه   اين دو رسانه، له حاضر، چگونگي الگوهاي خيال اجتماعي دردر مقا
هـاي جمعـي/ منـافع     گرايانه) و اهداف آنها (آرمـان  هاي تخيل (فردگرايانه/ جمع ويژگي
 تحليل شده است.به همراه جريانات اجتماعي بالقوه هر يك فرد) 

ـ  آرزوهـاي  و هـا  خواستهاي تخيل فردگرايانه،  در ويژگي اولويـت اسـت    در رديف
هايي را در زمينـه سـاختارهاي كـالن     ويژگيگرايانه نيز  تخيل جمع )...تحصيل، شغل و(

در اهداف فردي، خيال، ابزاري براي پيشـرفت فـرد و در    .در بردارد .خانواده و..كشور، 
هـاي   ويژگي خدمت منزلت، اعتبار و منافع فرد است؛ به اين ترتيب، حتي در گروهي كه

ها و اهداف جمعي، خيـال در   شود. در آرمان جمعي است، اهداف فردي دنبال ميخيال، 
خدمت مردم و گروه است و تصور ذهنـي بـا هـدف منـافع گروهـي در ذهـن پـرورده        

 فردي دارند. شود. اين اهداف، جنبه فرا مي
 و »تخـيالت فردگرايانـه  «مقولـه   از مقوالت برجسته در تخيالت كـاربران راديـو بـه   

مقولـه، در اهـداف و    تشـابه ايـن دو  . توان اشاره كرد مي» گرايانه ابزاري وسعهتخيالت ت«
 هاي آنهاست كه در هر دو مقوله، منافع فردي برجستگي دارد. هرچند در مقولـه  اولويت

 ويژگـي » گرايانه ابزاري تخيالت توسعه« تخيل، فردي و در ويژگي »تخيالت فردگرايانه«
يالت خود را به عنوان ابـزاري بـراي حـل مسـائل     تخگروه  اين دو تخيل، جمعي است،

مقـوالت  بخشـند.   در ذهن دسترسي به اهـداف فـردي را اولويـت مـي     دانند و مي فردي
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 »تخيالت اجتماعي آرمـاني «و » تخيالت فردگرايانه فرا مادي« هاي مقوله برجسته بعدي،
ف هـر دو  و اهـدا  »هاي آرمـاني و جمعـي   اولويت«هسته محوري اين دو مقوله، هستند. 

 ).2 جدول(به ديگري است  معطوف آنها،
جوامـع انسـاني حـاكم     برمنطقي را ، از اين رو، اگر بپذيريم كه تخيالت تجميع شده

تـوانيم بگـوييم راديـو، سـازنده      مـي ، آورنـد  يموجود  را بهو جرياني اجتماعي  كنند يم
هم فردي و  ي فردي و جمعي است؛ به طوري كه جهان اجتماعي راها تخيالت و آرمان

اين رسانه، تخيـل و رويـاي ذهنـي كـاربران را      اما بخشد يمشكل  گرانيبا دهم پيوسته 
پـردازي اجتمـاعي و اميـد     بيشتر فردگرايانه و معطوف به خود سامان بخشـيده و آرمـان  

 ربنـا يزحـال كـه ايـن     نيدر عـ يي بوده اسـت.  ويرادبراي اجتماع، كمتر محور تخيالت 
، جريـان اجتمـاعي حـاكم    آورد يمـ انـه و فردگرايانـه را فـراهم    گراي تخيل جمع )راديو(

 هاي فردي و جرياني فردگراست. يپرداز آرماندر آن،  دشدهيتول

 ي جمعي و فرديها يژگيوتخيل بر اساس اهداف و  مقوالت ـ2جدول 

تعامل بـا فـرا   هاي توليد كاربر،  حالي است كه در تصور ذهني كاربران رسانه اين در
هـا   رسـد ايـن رسـانه    سازي شده، برجسته است و به نظـر مـي   آل خودهاي ايده واقعي و

مصـرف و  «ها، تخيل بيشتر مبتني بـر   ين رسانهدر ا .اند گرفته  كاركرد تبليغات را بر عهده
و راهبردهـاي مـديريت    واقـع را بـر عهـده دارنـد     آنهـا سـاخت فـرا   . است »فردگرايانه

هـا   اين رمزگان و نشـانه  .گيرند ها را در تعريف خود ناديده مي سازي تأثيرگذاري و پنهان
ربر را براي تبديل تخيـل  هاي معناساز ذهني و تخيلي را فراهم كنند و كا اند، نظام توانسته

ها واقعيت متورم و حاد شده را هماننـد تبليغـات ارائـه     اين رسانه .به واقعيت برانگيزانند
و چـون كـاربراني تخيـل زيسـت دارنـد،       رسانند كنند و مخاطب را به اقناع ذهني مي مي
تمـاعي  قـدرت اج  توان آنها را از اين رو، مي. اجتماعي غالب توليد كنند توانند جريان مي

قدرت اجتماعي . اند مخاطبان را شكل داده خردي دانست كه تخيالت و تصورات ذهني

  اهداف فردي اهداف جمعي

 ويژگي فردي تخيالت فردگرايانه مادي تخيالت فردگرايانه فرا 

 ويژگي جمعي گرايانه ساختاري ابزاري تخيالت توسعه رمانيآت اجتماعي تخيال
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 امكـان  بـا فـراهم آوردن   و »همـراه بـودن  «و » شخصـي بـودن  « هـا از طريـق   اين رسانه
هـا را بـدون    مخاطب پيـام  كه شود به طوري اعمال مي »سازي فرا واقع«و » سازي آل ايده«

كنـد و   اي آزمون نشـده بـه تصـورات ذهنـي تبـديل مـي       بازانديشي و با تفكرات كليشه
 سازد. تخيالت را در عالم واقع محقق مي

بـودن   2گرا و آرمان 1زيست آرمانمباحث،  نيتر مهمدر بحث تخيل اجتماعي يكي از 
كه از رويا به زيسـت و از ذهـن    است، زيرا تخيالتي قادرند جريان اجتماعي توليد كنند

گرا) دغدغه تحقق تخيل را نـدارد امـا فـرد     گرا (آرمان رد تخيلبه واقعيت تبديل شوند. ف
اين پژوهش، تحليل آرمـان/   در كند. تخيل خود را محقق مي) زيست زيست (آرمان تخيل
 تخـيالت دهـد، افـراد بـا الگوهـاي      زيسـت بـودن نشـان مـي     گرا يا آرمان/ تخيـل  تخيل

هسـتند. ايـن افـراد     »زيسـت  يلتخ«بيشتر » فردگرايانه فرا مادي« تخيالتو » فردگرايانه«
جمعـي و  شـوندگان بـا الگوهـاي     كنند و مصاحبه تخيل را به واقعيت مطلوب تبديل مي

هـايي را در ذهـن    ايـن گـروه بـا وجـود آنكـه آرمـان       .گـرا هسـتند   بيشتر تخيـل  آرماني
از ايـن رو   .بـه واقعيـت تبـديل كننـد     انـد تخـيالت خـود را     پرورانند، كمتر توانسـته  مي

 كند. همراهي ميهاي تخيل فردگرايانه  با ويژگي »ستيزي تخيل«
پوشي از منافع  چشم دهد كه چگونه تخيل اجتماعي و جريانات ناشي از آن نشان مي

اي كـه بـا    مسـئله  .جمعي، با هدف دستيابي به منافع فردي در ايران قابـل تحليـل اسـت   
ـ  توان آن را در ايـران بررسـي كـرد.    نظريه انتخاب عقالني نيز مي  هـا،  اسـاس تحليـل   رب

هسـتند و تخـيالت خـود را بـه      »زيسـت  تخيل«كاربر، بيشتر ـ  هاي توليد مخاطبان رسانه
ساخت نقاب  در اينكه عالوه بر ها توليدكنندگان پيام در اين رسانه. كنند واقعيت بدل مي

اي بودن رابطه و اينكه پيـام از بـاال توليـد     يا خود مطلوب موفق هستند، به واسطه شبكه
هـا،    آل توانند ايده شود، در تسري تصورات ذهني و تخيالت نقش مهمي دارند و مي مين

و تخيـل كـاربران را بـه     تر شـكل ببخشـند   الگوها و فرايندهاي اجتماعي را هرچه قوي
سـازي   آل ها، چيزي جز خود ايده زيستي بر مبناي اين پيام واقعيت تبديل كنند. البته تخيل

ها بـه عنـوان زيربنـا و     روزه اين رسانه ه گسترش و نفوذ هرو مصرف نيست. با توجه ب
توان جرياني مصـرفي مبتنـي بـر     ها را مي اين رسانه تخيالت مصرفي و فرا واقع در آنها،

تـر از همـه،    هـا و مهـم   ، ناواقعيت3واقع و بدون بازانديشي دانست كه با كاربرد اغوا فرا
                                                      

1. utopian       2. utopist       3. seduction 
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عمـل بـه نفـع اهـداف اجتمـاعي و      تخيل زيستي كاربران، امكـان رفتارهـاي جمعـي و    
 كنند. معطوف به ديگري را سلب مي

توجه به الگوهاي اجتماعي تخيل در اين دو رسانه و جريانات اجتماعي بالقوه كـه   با
شـود نهادهـاي سياسـتگذار در رسـانه، بخصـوص       مورد تحليل قرار گرفت، پيشنهاد مي

سـازي منطبـق    اجتماعي و برنامـه تدوين اهداف  اي تخيل برانگيز، راديو، به عنوان رسانه
هـاي راديـويي، مسـتندها و حتـي اخبـار قـرار        با اين اهداف را در دستور كار نمايشنامه

پنـداري بـا    همـذات همدلي اجتماعي،  ،رفتارهاي معطوف به ديگري زيرا بينش و؛ دهند
پـردازي بـراي اجتمـاع از خـدماتي اسـت كـه        و آرمـان ديگران و كسب احساس تعلـق  

 ضروري است ارائه دهند. ها رسانه
گـرا،   يدكننـده جريـاني مصـرف   تولي مجازي نيز به عنوان قـدرت خـرد و   ها رسانهدر 

عملكرد آنها وجود دارد. در اين زمينه، آمـوزش   خودانگيخته در محتوا وضرورت مواجهه 
هاي مجازي و افزايش درك انتقادي آنها، از طريق  اي، چگونگي خوانش رسانه رسانه سواد

كـه اسـتفاده مبتنـي بـر آگـاهي از        هاي صداوسيما بسيار ضروري است؛ به طـوري  ظرفيت
هاي فرا واقع را بدون بازانديشـي   زيرا كاربراني كه نشانه هاي مجازي را تقويت كنند؛ رسانه

كنند، توليدكننده جريانات اجتمـاعي   دهند و آن را به زيست تبديل مي مبناي تخيل قرار مي
ياناتي كه اهداف آرمـاني را كمتـر در خـود نهفتـه دارد. ضـروري      فردگرا خواهند بود؛ جر

هـا،   سـازي  ها، افراد را بـه بازانديشـي و ترديـد دربـاره دسـتاوردها، كليشـه       است كه رسانه
كـاربر  ـ  هـاي توليـد   هـاي برسـاختي رسـانه    ها و به پرسش گـرفتن برخـي از ارزش   نشانه

 در جهش اخالقي جامعه همكاري كنند.رسانه و بازانديشي  برانگيزانند و با آموزش سواد
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