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استدالل در   و مناظره اجتماعيــ شناختياستلزامات و مفروضات 

  راديو و تلويزيون

  *ن اطهرييحس سيددكتر 

  چكيده

امروزه در جامعه ما، اهميت مناظره در رسانه ملي و نيز اجتماعي بودن كسب معرفت موجب شده                  
استدالل پرداخته مناظره و خاص  قواعداست كه براي تأثير مناسب اين روش بر مخاطب، به يافتن      

 كند؛ مي ارتباط پيدا ا  ه شرايط شناختي انسان   به موقعيت و    و اجتماعيقواعدي كه به فرهنگ     . شود
 باورهـاي  و هـا   اسـتدالل  برابـر در، به باور صادق و موجـه  رسيدن روش برايبهترين  ،  اين قواعد 

شـود و امكـان       ميرعايت اين قواعد موجب اعتماد مخاطب به راديو و تلويزيون           . نادرست هستند 
مناظره، ضمن آنكه ساختار تصويري و فني نماديني را براي . كند كنترل افكار اجتماعي را فراهم مي

تلويزيـون بـه دليـل    . كند، از محتوا و منطق دروني خاص خود نيز برخوردار اسـت       اجرا طلب مي  
الـه حاضـر،     مق .هاي مخاطب و پيام، نيازمند كشف و رعايت اين اصول و قواعد اسـت               حساسيت

 در چهـارچوب     و قصد دارد استلزامات و مفروضات مناظره را در راديو و تلويزيون بررسي كنـد             
 و اصول حاكم بر مناظره و اسـتدالل را در           ثيرگذارأت مهم و   قواعد شناسي اجتماعي،   نظريه معرفت 

   .كند بيين ميسازي متقابل ميان نظام سياسي، فرهنگي و شهروندان ت راديو و تلويزيون براي اعتماد
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  مقدمه

فرهنگ مدرن و زنـدگي سياسـي ـ اجتمـاعي امـروز، بـه واسـطه ارتباطـات و انقـالب          
اطالعاتي تغيير يافته است و به تبع آن، تغييرات مهمي در ماهيـت سياسـت و معرفـت،                   

هـاي چـاپي و       انـواع رسـانه   . هـا رخ داده اسـت       ن با توسعه اشكال جديـد رسـانه       همزما
اي تأثير مهمي بر ماهيـت مبـارزات انتخابـاتي، مـشاجرات سياسـي،                هاي ماهواره   سيستم

ها نه تنها شاهراه ارتبـاطي   رسانه. اند المللي داشته ارتباطات سياسي ـ اجتماعي ملي و بين 
هـاي   بخـشي بـه نظـام    بلكه نقشي اساسي در مشروعيتبين سياستمداران و مردم هستند    

شـود كـه در       امروزه از تلويزيون به مثابه فضاي گفتماني استفاده مي        . كنند  سياسي ايفا مي  
گيرنـد تـا    هاي سياسي و اجتماعي عمده مورد بحث، و ارزيابي و آزمون قرار مي             آن ايده 

 ).102، ص     1384انـصاري،   (بتوانند نظام معنايي نويني در جوامـع بـشري ايجـاد كننـد              
هاي مـا، برداشـت مـا از خويـشتن،          كنند كه هويت     را توليد مي   ، متوني  تلويزيون  و راديو

، ايدئولوژي و حوزه اعتقـادات        فرهنگدرك ما از مليت،     و   ها  ها و آرمان     از ايده  تصور ما 
 ق خلـ  مـا از جهـان و      گيـري ديـد     بـه شـكل    اي،  هاي رسانه   انگاره .ندآور  به وجود مي  را  

كنند؛ آنچه را ما خوب يا بد، مثبت يا منفي و خير يا شـر بـه                 هاي پايدار كمك مي     ارزش
  .شود ، از طريق راديو و تلويزيون به ما منتقل ميآوريم  ميشمار
 درهـستند كـه     مفـاهيم فرهنگـي     انتقـال    فراگير براي    و منبع اساسي    اديو و تلويزيون،  ر

 .دارنـد مهمـي   نقـش   پذيري سياسـي       جامعه و به عبارتي،   طباناخآموزش چگونگي رفتار م   
به چه موضوعاتي تفكر، احساس، عقيـده، تـرس و تمايـل داشـته     نسبت در اينكه   ها    رسانه

ها ابزارهـاي فراگيـري هـستند كـه بـه مـا يـاد                 رسانه. م هستند ي سه  نداشته باشيم،  باشيم يا 
 تعامـل داشـته     ،متفاوت و فرهنگي    اجتماعيسياسي،  هاي    ، چگونه با اعضاي گروه     دهند مي

  .يمنامهماهنگ بجامعه ها، عرف و رسوم   با نظام مسلط هنجارها، ارزش وباشيم
همچنين به دليل دسترسي آسان، راديو و تلويزيون منبع اصلي بيان آزاد و دموكراتيـك               

هاي اخير، وسايل ارتباط جمعـي بـه      هاي اجتماعي هستند، چنان كه در طول سال         مباحثه
ها، بخصوص تلويزيـون، بـا طـرح مباحـث            رسانه. اند  ديل شده شرط اصلي شهروندي تب   

. اي مؤثر باشند    گيري افكار عمومي نسبت به موضوع يا مسئله         توانند در شكل    مختلف مي 
گذارد، اسـتفاده از شـيوه        هايي كه تأثير زيادي براي مخاطبان به جا مي          ترين روش   از مهم 

بخـشي بـه       بنيادي به جهـت آگـاهي       نقش راديو، تلويزيون مباحثه و مناظره است كه در       
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سياسـي،  فرهنـگ    در ثيرگـذار أابزارهـاي ت    از ،منـاظره  اسـتدالل و  . كنـد   جامعه ايفـا مـي    
 را مقررات خـاص خـود     و  قواعد هستند كه هاي سياسي    فعاليت نيز فرايندهاي اجتماعي و  

ـ  اين امر  ،طرفي از.  وابسته استهر اجتماعد؛ قواعدي كه به فرهنگ  نطلب مي ت بـه موقعي
تحقيق اجتمـاعي    بهترين موارد  اين قواعد  كند؛ مي ارتباط پيدا ا  ه شناختي انسان  شرايط و

  . نادرست هستندباورهاي و ها  استدالل برابرحقيقي در اعتقاد و براي رسيدن به باور
 را منـاظره آن  استدالل و   شرايط اجتماعي و قواعد    ، ارتباط مداوم بين فرهنگ    دليلبه  

شناسي اجتماعي بـر      شناخت. آورند شناسي اجتماعي به شمار مي      معرفت شكل خاصي از  
دو امر تمركز دارد، جامعه و روابط بـين افـراد كـه امكـان ايجـاد اعتقـادات درسـت يـا            

تواننـد    راديو و تلويزيون به دليل فراگيري پيام و مخاطب مـي          . كند  نادرست را فراهم مي   
ار عمـومي و فرهنـگ جامعـه، در    بهترين فرصت براي تأثيرگذاري مثبت و منفي بر افكـ      

مقاله حاضر، به دنبال بيان اصـول و قواعـدي بـراي         . هاي متقابل باشند    مناظره با استدالل  
 نتيجه، ارائه راهكارهايي بـراي تأثيرگـذاري   درمناظره و استدالل در راديو و تلويزيون و         

 يـن پرسـش   ا بـه همـين دليـل،     . ها بر مخاطبان است     تر و پايدارتر اين نوع روش       مناسب
 ، اصـول هـايي دارد و       ه ويژگـي   چ مطلوباستدالل  مطرح شده است كه مناظره و       ي  بنياد

در چهـارچوب    اين مقالـه   چيست؟حاكم بر آن در راديو و تلويزيون        معيارهاي   و قواعد
 و همچنين اصول حـاكم بـر        ثيرگذارأت مهم و  اين قواعد شناسي اجتماعي،     نظريه معرفت 

سازي متقابل ميـان نظـام سياسـي،     و و تلويزيون را براي اعتماد     مناظره و استدالل در رادي    
  .كند فرهنگي و شهروندان بيان مي

  شناسي اجتماعي معرفت

دامنه تأثيرگـذاري ايـن شـاخه از    .  از تأثيرگذارترين مباحث فلسفي است   1شناسي  معرفت
ا هاي فلسفي دانست؛ چنان كه هـر جـ          معرفت بشري را نبايد محدود به فلسفه و نگرش        

. شناختي نيز حـضور دارد      سخن از معرفت انساني و باورها مطرح است، مباحث معرفت         
ها از دوران كهن به دنبال فهم دنياي خود و بررسي درستي يـا نادرسـتي عقايـد و                 انسان

اند و امروزه اين مسئله سـهم بيـشتري از زنـدگي مـا را شـامل       آراي گوناگون خود بوده  

                                                      
1. epistemology 
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هاي مختلف به چه ميزان درست يـا نادرسـت            ها و تحليل    ناما اينكه اين تبيي   . شده است 
پاسخ به صحت و سقم اين      .  ها را به خود معطوف ساخته است        بوده، هميشه ذهن انسان   

شناسي چگـونگي انجـام       معرفت. پذير است   شناسي امكان   درك و تبيين در حوزه معرفت     
تقـسيم  ). 11ص ، 1387شمس،  (تحليل و تبيين مسائل و مباحث را ممكن ساخته است           

انسان زماني . جوامع بشري به بدوي و مدرن نيز به كمك دانش بشري ممكن شده است           
هاي اجتمـاعي بـا ديگـران را يافـت كـه تـصميم        توفيق دگرگوني جهان خود و مناسبت   

  .گرفت جهان و خودش را نوعي ديگر ببيند و بشناسد
 بـه پيچيـدگي سـير    ذهن انسان انباشته از باورهاي گونـاگوني اسـت كـه از سـادگي       

اي مانند دريا آرام اسـت تـا بـاور بـه اينكـه جهـان هـستي                    براي مثال، از جمله   . كنند  مي
نكتـه مهـم ايـن      . اين آگاهي و باورها ممكن است كاذب يا صادق باشند         . هدفمند است 

زيرا باور صادق، امر واقـع      . ها دوست دارند باورهايي صادق داشته باشند        است كه انسان  
شناسي به دنبال اين مسئله است كـه بـاور، معرفـت بـشري                معرفت. سازد   مي را بازنمود 

منظـور از   . شود و هدف اساسي آن، ايجاد باور صادق و موجـه اسـت              چگونه ممكن مي  
اي علم و اعتقاد دارد و صادق به اين معناسـت كـه ايـن                 باور اين است كه فرد به مسئله      

نـاي برخـورداري از امكـان توجيـه و          موجه بودن نيز بـه مع     . اعتقاد و علم درست است    
دانـد و   شناسي اجتماعي معرفت را موضوعي اجتمـاعي مـي     درواقع، معرفت . اثبات است 

  ولبه بررسي علـ  شناسي اجتماعي شناخت. داند آن را به روابط متقابل انساني وابسته مي 
 و  رسـمي  از جوامـع،  هـا در   منـاظره انواع  كيفيت   و وقوع، محتوا  كه بر  پردازد بي مي اسبا

در اين نظريـه، معرفـت      . گذارند   مي عمومي تأثير  نهادي و ،  رو در رو گرفته تا    رسمي غير
راديو و تلويزيون به دليل گستردگي و       . شود  از روابط انساني و تعامالت بشري ناشي مي       

هاي گونـاگون و طبقـات مختلـف اجتمـاعي،            پوشش تعداد زيادي از مخاطبان در طيف      
اگر راديو و تلويزيون بتوانند معرفتـي       . كنند  اين تعامالت ايفا مي   اي در ايجاد      نقش عمده 

تواند بـه آسـاني       صادق و قابل توجيه به مخاطب ارائه كنند، نظام سياسي و اجتماعي مي            
بينـي   رفتار شهروندان را در جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده يا حوادث پـيش           

، تـضميني   سازي از طريق ارائه باورهاي صادق    بنابراين، اعتماد . نشده با خود همراه سازد    
هـاي قابـل اعتمـاد و         براي تداوم مشروعيت نظام سياسي از طرف رسانه، با ارائه گـزاره           

  . موجه است
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  استدالل، بحث و مناظره :  تعريف مفاهيم

 است كـه بـه صـورت انتزاعـي در نظـر             يموضوعات وها    از گزاره اي   مجموعه،  1استدالل
در استدالل همواره هـدفي   .نوآوري است  آفرينش و ،  كشف ، استدالل ارك. اند گرفته شده 
يعنـي در  . جـستجوي دسـتيابي بـه آن اسـت       فعـال در   به طـور     ذهن، است و  مورد نظر 

موجود نبـوده اسـت، دسـت     به حال كنيم به نتيجه جديدي كه تا استدالل ما كوشش مي
بي بـه اعتقـاد و بـاور درسـت     بنابراين، هدف اساسي در اين راستا، كشف و دستيا        . يابيم

اي در بـستر   افكـار عمـومي هـر جامعـه    . آيـد  است كه از طريق استدالل بـه دسـت مـي          
 عبـارت   به. پذيرد   مي   و تحول   گيرد  هاي ارزش اجتماعي و فرهنگي آن جامعه شكل مي          قالب

 ديگـر و از   اي نوع خاصي از افكار و عقايد را دارد كه از زماني به زمان                 ديگر، هر جامعه  
). 12 ، ص 1380، ترجمـه مرتـضي كتبـي        2الزار(يابـد     مكاني به مكان ديگـر تفـاوت مـي        
. ها و بيان آنها بـراي ايجـاد و انتقـال فرهنـگ اسـت               بنابراين، مناظره انتخاب اين تفاوت    

مباحثه و مناظره عبارت است از انتخاب يك موضـوع، بحـث و گفتگـو پيرامـون ابعـاد                   
قايد متفاوت و قانع شدن شخص يا اشخاص مقابـل          مختلف آن به منظور شنيدن آرا و ع       

، 1387عبـداللهي،   (بندي مشترك در ميان اشخاص اسـت          يا احتمال رسيدن به يك جمع     
آن سـخنران     پيچيـده اسـت كـه در       يگفتگـو شـيوه   مناظره يـك    به عبارتي،   ). 149ص  
 بـا ،  ديگـر  نفر چند يا  دو  سپس، و گذارد ميان مي  دران  رضحا شنوندگان و  با را اي قضيه

 قواعـد و  .كننـد   دفاع مـي مقابل شخص   برابر در    خود ي ها ديدگاه ازها    يهفرض مقدمات و 
   .هاي ساده روزمره است بحث  متفاوت از،معيارهاي حاكم بر اين گفتگوها

در  است كـه     هايي  موضوع ها و  اي از گفته   طبق يك استدالل قراردادي، بحث، مجموعه     
مقـدمات  گفتارها به عنـوان      به عنوان نتيجه و بقيه       اهيهاي شف    از گفتارها و گزاره    يكيآن،  

: دهـد   را بـه خـود اختـصاص مـي        دو ويژگـي      بحث واژهاين برداشت از    . شوند فرض مي 
بحـث  مقـدمات   ب است كه نتيجه حاصـل از آن از     مطلوبحثي  مناظره و    ويژگي اول اينكه  

 خـوب اسـت كـه    بحثـي  دوم، منـاظره و   ويژگي. دشومدركي محكم پشتيباني    با   ياپيروي  
  ).143، ص 1986، 3گلدمن( باشد  داشتهصحيحيمقدمات  ،ياد شدهشرايط  عالوه بر

كند كـه بـه      تعريف مي ها     يا موضوع  ها  هي جمل برخبحث را به عنوان     ياد شده،   نتايج  
 يي ديگـر، بحـث، گفتگـو      يچند طبـق تعريفـ     هر. اند صورت انتزاعي در نظر گرفته شده     

                                                      
1. arguments       2. Lazar       3. Goldman 



  1391تابستان )/ 70پياپي  (2شماره / نوزدهمسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 14

 و  كنـد   مطرح مي  انرضاي را براي شنوندگان يا حا       قضيه پيچيده است كه در آن سخنران     
در چنين گفتارهايي    ،تر به طور دقيق  . پردازد  مياز آن   به دفاع    قبلي   هاي  يهبا داليل و فرض   

 گفتگويي است كـه طـي     طرفه،   بحث دو .  يك طرفه است   ،، بحث دارند يك سخنران    كه
يـد موضـع   أي براي ت، اوليهها ه دو يا تعداد بيشتري سخنران، با ذكر مقدمات و مفروض     ،آن

 مفهوم  ، بيانگر  يك طرفه  خواه دو طرفه و     بحث، خواه   كنند،  دفاع مي  آنخود به نوبت از     
 همچنـين .  از مفهـوم مجـازي آن متفـاوت اسـت     كه تقريبـاً باشد مياجتماعي بين فردي  
تفـاوت  با قواعـد بحـث مجـازي        بحث به عنوان مفهوم اجتماعي نيز       قواعد و معيارهاي    

 و نـاميم  منـاظره مـي    اين مفهوم اجتماعي بحث همان چيزي است كه آن را         . شته باشد دا
   .است موضوع مقاله پيش رو

  :شوند بندي مي مناظره انواع و اقسام گوناگوني دارد كه در سه حوزه جمع
  دار ريزي شده و جهت مناظره برنامه. 1
  بحث آزاد. 2
ل آراي مخالف و عقايد ديگـران       هاي نو و تحم     بحث گروهي به منظور خلق ايده     . 3

  ).149، ص 1387،  عبداللهي(
باشـد  فرض بر اين    اگر  .  تا حدي توصيفي و قسمتي نظري است       مطلوبيك مناظره   

، اقتبـاس از  اسـت  موجـود   جامعـه مـا   كه تمام معيارهاي ضمني يك منـاظره خـوب در         
كـه  واهد بود    مطلوب خ  مناظره و تحقيق درباره     يكي از اهداف توصيفي مطالعه     معيارها،

 اجتمـاعي روزانـه     هاي  ل فرصت حضور در تعام    ،با در نظر گرفتن حريم خصوصي افراد      
مـواردي كـه دانـشمندان علـوم اجتمـاعي بيـان              بـه جـز    اهعياراين م  .دهد مي به آنان    را

  ازجمله مواردي هستند   ، اين قبيل قوانين   ند؛ اما ا  به ندرت به شكل قانون درآمده      ،اند كرده
هـا وجـود     البته نزديكي قوانين در ميان فرهنـگ      . فرا گيرد ماعي خود بايد    كه هر فرد اجت   

تـاريخي مـشابهي     ، محتـواي فرهنگـي و      مطلـوب اينكه كدام يك از قوانين مناظره       . دارد
امـا حتـي درون يـك فرهنـگ نيـز،           ؛  به بررسي عميق دارد    اي است كه نياز    دارند، مسئله 

 ،مـشاغل رسـمي    ها و  فرهنگ، شامل سازمان   .مناظره وجود دارد  مختلفي پيرامون   قوانين  
 و قواعـد  قـوانين    كنـار    متنوعي است كه در   هاي    آداب و رسوم و بويژه اعتقادات و آيين       

  ).1990، 1تنن(دهند  قرار مي اصول بومي مناظره  درون را دردخو، مناظره
                                                      
1. Tannen  
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  ها و مفروضات مناظره شرط پيش

افـرادي كـه   . ها رعايت كننـد  در مناظره كنندگان بايد اصول و قواعدي را         هر كدام از مناظره   
شـوند، بايـد ايـن اصـول را      در مناظره و گفتگوهاي علمي يا سياسي ـ اجتماعي درگير مي 

هاي راديـو و تلويزيـوني        كنشگران در مناظره و بحث    . فراگيرند و به آن اعتقاد داشته باشند      
اساسـي منـاظره را     كننـد، بايـد رعايـت اصـول           چون با مخاطبان بيشتري ارتباط برقرار مي      

 يـا   سـخنران . پذيرفته باشند و از بيان مسائلي پرهيز نماينـد كـه اعتقـادي بـه آنهـا ندارنـد                  
 خـود   و هيچ دليلي براي توجيه اعتقـاد كند فرد مقابل آغاز مي بحث را با اي كه كننده  مناظره

. تبرخي از موازين مناظره را نقض كـرده اسـ         بي ترديد   ،  بحث و گفتگو ندارد   به مقدمات   
مقـدمات   به مفروضات و   سخنران    اول،  حالت در: وجود دارد در چنين شرايطي دو حالت      

حتـي بـه    كننـده،      سـخنران و منـاظره     دوم، و در حالـت       تـوجيهي نـدارد    معتقد اسـت امـا    
كه شـامل   كند استدالل خود دفاع مي   مفروضات   چند از  هر مفروضات اوليه اعتقادي ندارد،   

 او اصـول يـك منـاظره خـوب را زيـر پـا            حالـت، ر هر دو    د. شود مي مقدمات نيز  دفاع از 
كنـد، در     اي كه اين گونـه عمـل مـي          كننده  مناظره). 127، ص   1999گلدمن،   (گذاشته است 

دهـد و   حقيقت به دنبال فريب ديگران است، اما درواقع، با اين كار فقط خود را فريب مـي    
اما كسي كـه    . كند  ني عمل مي  دهد، غير عقال    مند فريب مي    اي نظام   كسي كه خود را به گونه     

آماده است به كارهاي غير عقالني خود پي ببرد، نه تنها داراي عقالنيت فاعل شناسا اسـت                 
ها را نيز دارد و به لحاظ عملي، قابل اعتماد و از نظـر   كه صالحيت قضاوت درباره واقعيت    

  ).77، ص 1387، ترجمه كمال پوالدي، 1هابرماس(اخالقي، خردمند است 
 كنـد،  مـي  رد را) الـف  (فـرض ،  مناظره دو طرفه، زماني كه سخنران طرف مقابـل         در 

 حتـي اگـر   ،   به عنـوان فـرض تكراركنـد       ار)الف (هم باز اول،   درست نيست كه سخنران   
هـاي   به پرسش  منجر،چون اين مسئله  .به آن دليل موجه داشته باشد       براي اعتقاد   او خود
نـوع   از، دهـد  بحثي كه رخ مـي  حتي اگر كه خالف مقررات مناظره است،    شود مي مكرر

  .بحث منطقي باشد
 ، كه اشاره شد، فرض ما بر اين است كه هدف اوليه قوانين مناظره خـوب گونههمان  

 تجديـد  ،اگـر ايـن فـرض صـحيح باشـد     . ارتقاي باور حقيقي و اجتناب از اشتباه اسـت    

                                                      
1. Habermas 
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. كنـد  رح مـي  مطالعه نظري مناظره، قوانين جديدي را به منظور ارتقـاي ايـن هـدف مطـ               
سـاير  كـه فعاليـت   كننـد   مـي  ها ارتباط برقرار هاي جمعي با طيف وسيعي از انسان      رسانه

كه نيـاز بـه تحقيـق     بنيادياي   مسئله.دهند  تحت تأثير خود قرار مي     رانهادهاي اجتماعي   
هـاي گروهـي    اجراي منـاظره در رسـانه  براي اين است كه معيارهاي مناسب      جدي دارد   

از آنجـا كـه     ها ايجاد باور صادق اسـت و          ن كه گفته شد، هدف مناظره     زيرا چنا ؟  كدامند
گذارنـد، موضـوع مناسـبي بـراي      ها بر وضعيت آگاهي و ناآگاهي جامعه تأثير مـي   رسانه

، بـر شـرح     حاضـر  مقالـه    .هـستند  اجتماعي   بخشي به معرفت و شناخت      تحقق و عينيت  
 ، وقـوع  چگـونگي  كـه بـر   تأثيرگذاربرخي عوامل و  قواعد موجود در يك مناظره خوب       

 أاين مطلـب بـه عنـوان مبـد         .نمايد  تأثير دارند تأكيد بيشتري مي     و كيفيت مناظره     كميت
 كه بر پايه تعامـل بـين جامعـه و روابـط             شود شناسي اجتماعي در نظر گرفته مي      شناخت

بخشي به افراد جامعه و     هويت .گيرد و بر رابطه بين اين دو تكيه دارد          فردي شكل مي    بين
ناپـذير اسـت      آگاه ساختن آنان از انديشه، تاريخ گذشته و سير جوامع، ضرورتي اجتناب           

  . گيرد هاي ديداري و شنيداري صورت مي كه از طريق ارتباطات انساني و رسانه

  قواعد و اصول حاكم بر مناظره 

  :كردتوان اين گونه بيان  هاي متقابل بايد رعايت شود، مي قواعدي كه در مناظره و استدالل
ـ اي را كه بـه آن اعتقـاد دار   فقط نتيجهبايد  كنندگان نان و مناظره   سخنرا .قاعده اول   ،دن

  . و گفتار آنان بايد از حيث بافت هنجاري جامعه درست باشددناثبات كن
كـه بـه آنهـا     را   بايـد مفروضـات و مقـدماتي         كنندگان  نان و مناظره  سخنرا .قاعده دوم 

  .كنند، صادق باشد اي كه بيان مي ارت ديگر، گزاره به عب.دن اثبات كن،دناعتقاد دار
كـه بـراي     دناثبات كن  فقط مفروضاتي را  بايد   كنندگان  نان و مناظره   سخنرا .قاعده سوم 

 و مقصود آشكار گفتارها بايـد بـا منظـور واقعـي             درنخود دليل موجهي دا    اعتقادتوجيه  
  .گويندگان همسان باشد

 بايد نتيجه را بر اساس فرضيات ذكر شـده          گانكنند  نان و مناظره   سخنرا .قاعده چهارم 
 خـود   آنـان ) ب .فقط آن فرضيات نتيجه را پشتيباني كند      )  الف اي كه   به گونه د  ناثبات كن 
اي  كننـده  توجيهـات قـانع   )  ج .كند مي ييدأ ت به شدت كه مفروضات نتيجه را     باشند  معتقد  

  ).47، ص 1988من، گلد(شته باشند  فرضيات دااز طريقييد نتيجه أبراي اعتقاد به ت
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 و قواعـد     تفـسير قـوانين    زيرا در . اين اصول، هم در نظر و هم در عمل وجود دارند          
عملـي يـا     قوانين به عنـوان وظـايف عينـي و     :توان به كار برد     اجتماعي، دو روش را مي    

 ايـن دو، در موضـوع شـناخت بـا يكـديگر             .قوانين به عنوان وظايف غير عيني و ذهني       
هـاي    اي از فعاليـت      است كه شناخت روابط ديـالكتيكي، مجموعـه        مشتركند و اين گونه   

. )48، ص   1383آشـتياني،   (ها است     ها و همچنين واقعيت     عملي و نظري انسان با پويش     
وظيفـه عملـي    ، زيـرا    متداول اسـت  بين اين دو حوزه روشي       تفاوت گذاشتن    روشاين  

عينـي فـرد اجـراي       يـر غ ظيفه ذهنـي و   و ،بهينه است و به همين ترتيب      فرد، اجراي كار  
كه وظيفـه عملـي      ممكن است ادعا شود   . كاري است كه او به بهينه بودن آن اعتقاد دارد         

مفروضـات پـشتوانه    نتيجـه اسـت اگـر    اثبـات مفروضـات و    يك بحث،  مخالف در  فرد
اثبـات فرضـيات اوليـه و نتيجـه          به   وظايف ذهني نيز وابسته   . محكمي براي نتيجه باشند   

ك فرد به صحت آنها اعتقاد داشـته باشـد و بدانـد كـه فرضـيات                  اگر فقط ي   حتي. است
  .كند ييد ميأاوليه، نتيجه را ت

بـه عنـوان وظـايف عملـي     ، بايـد  ) ب( چهـارم   و دوم،اول قوانين  ازبا اين رويكرد، 
اي  توان از قـوانين بـه عنـوان وسـيله          مي طرف ديگر،  از .نام برد و وظايف ذهني    مستقل  

ان و ايـن قـوانين بـه سـخنران    . اشتباه استفاده كـرد  اجتناب از   و حقيقي براي ارتقاي باور  
.  دفـاع نكنـد    ، هـستند  نادرسـت  روش او  ديدگاه و  آنچهآموزند كه از      مي كنندگان  مناظره

  .شود  اثبات اين قبيل اظهارات باعث القاي باورهاي دروغين به مخاطب ميزيرا
توانـد   ست؟ اين مسئله مـي    اچهارم   و    سوم  شرط الزم براي توجيه قوانين     داليليچه  

با جايگزيني عقيده موجه براي عناصر ذهني به جـاي عقيـده و بـاور مطلـق، بـه عنـوان        
 در يك شيوه مطمئن توجيه، اين الزامـات         ، مثال براي. شكلي از وظيفه ذهني تصور شود     

ند با ارجاع به ارتقاي باور حقيقي و اجتناب از اشتباه با استدالل عقلـي توجيـه و                  نتوا مي
گيـري    آنهايي هستند كه طي مراحـل شـكل        ،در اين روش اعتقادات موجه     .تفسير شوند 

اند؛ پس اين اعتقـادات بـه احتمـال زيـاد درسـت              عقيده با نسبت درستي باال توليد شده      
كـه   اي را  نتيجـه  تواننـد  سازي مي  توجيه معتبر هاي غير  نظريههمچنين بسياري از    . هستند
هـدف بـاور حقيقـي و اجتنـاب از اشـتباه       با يل عقلي و دال با )ج( چهارم    و سومقوانين  

  ).144ـ149، صص 1986گلدمن،  (ندناند، پشتيباني ك تفسير كرده
به طور   عملي تلقي شود،     اي   به عنوان وظيفه   قاعده سوم، هاي توجيه در     اگر نيازمندي 
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اگـر  : گويـد    قانون سوم مي   . يك وظيفه ذهني وابسته را نيز با خود به همراه دارد           ي،طبيع
به عبارت  .  فرضيه اوليه را اثبات كند     سخنران براي اعتقاد خود دليل موجهي دارد او بايد        

توان بـه صـرف اعتقـاد و بـاور شخـصي در خـصوص                 ديگر، در راديو و تلويزيون نمي     
درست بودن يك امر اجتماعي يا فكري، تحليل موضوعي خاص بـراي مخاطبـان ارائـه                

ضات و باور را براي مخاطبان اثبات كرد تا ديگران نيـز            بلكه ابتدا بايد صحت مفرو    . كرد
از سـوي  . آن را بپذيرند وگرنه مخاطبان استدالل و نتيجه مباحـث را نخواهنـد پـذيرفت        

ديگر، كاربرد مقدمات كاذب در مباحـث، هـر چنـد نتيجـه عملـي كوتـاه مـدتي بـراي                     
  .نده خواهد شدكن اعتباري مناظره كننده دارد، اما در دراز مدت موجب بي مناظره

  :ندن، نتيجه را اثبات كزيرناي فرضيات ب بايد بر مكنندگان ان و مناظرهسخنرانبه اين ترتيب، 
 و  سخنران به آن فرضيات و فرضيات ذكر نشده با داليل موجه اعتقاد داشته باشد              .1
  . تأييد كنندبه طور مؤكد نتيجه را ،آنها

  .داشته باشد ات قبلي اعتقاد مفروضاز جانبسخنران به پشتيباني نتيجه . 2
 ،كننـد  آن مفروضات نتيجه را به شدت پشتيباني مي        به اينكه،  اعتقادبراي  سخنران  . 3

  ).69، ص 1986گلدمن،  (دليل موجهي داشته باشد
تمـام  ناچار باشـد     قانون شديدتري كه بر اساس آن، سخنران          وضع توجه داشت بايد  

بـه طـور    . ممكـن اسـت    غيـر  ، توضـيح دهـد،    فرضياتي را كه پايه و مبناي نتيجه هستند       
مقطـع زمـاني مناسـبي       در كه بايد   نتايج استقرايي شامل فرضيات زيادي هستند      ،معمول

 بازيابي اينكه هر كـدام از مفروضـات مبنـاي كـدام نتيجـه                به طور تقريبي،   و بيان شوند 
دروغ بنابراين، قوانين موجود براي تشخيص سخنان       . هستند، از حافظه غير ممكن است     

 ،هر چند نوع ديگـر    . د، طراحي شده است   نشو ن مي ا كه باعث گمراهي مخاطب    انيسخنران
  . بررسي نشده است، فريبيعني 

ند قـضيه نادرسـتي را بـا قـصد          نيـست   مجـاز  كنندگان  ان و مناظره  سخنران .قاعده پنجم 
  .گيري كنند پذيرش مخاطبان، اثبات و نتيجه

   مخاطبانكنندگان براي  ها مناظره اعتبار فرضيه

. كنـد  مـي  معركـه  به روشـني وارد  ن راامخاطب ، پنجم قانون ، چهار تا يك   برعكس قوانين 
 يا انتقـال بـاور      واقعيات مورد ها، قانع كردن مردم در     ه مناظر  و هدف اصلي گفتگوها   اگر
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بينـي   قابـل پـيش    بايـد قابـل درك و  ها همباحث اين گونه  باشد،صادق به آنان و مخاطبان
ارزيـابي    درمـوارد ايـن   .نيـستند  مفيد كند، مي ردآنها را   ضياتي كه مخاطب    فر، اما   باشند

ز بودنـشان، بـه     ا مجـ  غيريا   زاحسب مج  بر چند، هر .اهميت دارند استانداردهاي مناظره   
 درجـه تـأثير آنهـا در ترغيـب و           بـا توجـه بـه     توان   ها را مي   مناظره .اند خوبي بيان نشده  

  .و بدتر ارزيابي كردسازي مخاطب با عنوان بهتر  متقاعد
 بـا ثابـت بـودن       توانند مفيد باشند، اين است كـه        ها نمي   دليل اينكه بسياري از مناظره    

 اي نيـست  به گونـه  حاضران سخنران براي از سويتمام عوامل ديگر، كيفيت ارائه بحث       
اي وجـود دارنـد     مفروضات ثابت نشده  يا مقدمات   گاهي،.  دن آمادگي آن را داشته باش      كه
كنند، امـا مخاطـب آنهـا را          مطرح مي فرض    به عنوان پيش   كنندگان  خنرانان و مناظره  س كه

اي مطرح شود كه با اعتقادات        اگر مقدمات بحث و يا مفروضات آن به گونه        . قبول ندارد 
يا معرفت پيشيني مورد احترام و يقيني مخاطب در تضاد باشد، مخاطب به توجيهـات و                

  .كند هاي توجهي نمي استدالل
بينـي مخاطـب،     نكتـه   باشد، حاضران به رضايت    وابسته ،كفايت مفروضات اوليه   راگ

مخاطـب   .شـمرده شـود    ان سخنران  و ها تواند مالكي براي تعيين خوبي يا بدي مناظره        مي
ايـن   كنـد؛  مـي  انكـار  پذيرفته شود،  كه بايد  مقدماتي را  وضات و رشكاك، مف  و سختگير

 ،به مخاطب ارائه شـده      حاوي اين فرض است و     كه اي را  گونه مناظره   كيفيت هر  ،مسئله
 ).140، ص 1989، 1زيگل(كند  رو مي با ترديد رو به 

انجمـن   « مفهـوم  نآنـا  .پيگيـري كردنـد    را ايـن رويكـرد   ) 1987 (3و جانـسون   2بلير
 مشخص و پيشنهاد شـد كـه        هاي مطلوب   ويژگيافرادي با   .  را بنا نهادند   »4مخاطبان مدل 

هـاي   ند كـه فـرد از روش      باشـ قابـل قبـول      فقط به شرطي   ،مفروضات بحث بدون دفاع   
ال يا ترديـد    ؤ روش، س  اينبا  . پيروي كند و داراي صفات مربوط به انجمن باشد        خاصي  

 نخـست،   :آل داراي صـفاتي هـستند      شد، اين مخاطبان ايده    در مورد آن فرض ايجاد نمي     
كـه   ات دارنـد   موضـوع   زمينـه  اطالعات بـااليي در    يعني دانش و   .آگاهند تحصيلكرده و 

و رك  سوم، صـريح    . دوم، متفكرند . پرسندبهاي مناسبي    الؤهنگام بحث، س   در توانند مي
  .اند االنتقال  سريعچهارم باهوش و و هستند

                                                      
1. Siegel       2. Blair       3. Johnson 

4. community of model interlocutors 



  1391تابستان )/ 70پياپي  (2شماره / نوزدهمسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 20

در . هاي تلويزيوني در كشور مـا نيـز بـه كـار گرفتـه شـد                 رهظاين مدل در برخي منا    
اي شـهر تهـران در اسـتوديو    هـ  ها استادان يا متخصصان و دانشجوياني از دانشگاه        مناظره

. هاي مورد بحـث مطـرح كننـد    توانستند سؤاالتي را درباره موضوع    حضور داشتند كه مي   
كنندگان و مخاطبـان در هنگـام منـاظره و     شد كه مناظره  حضور مخاطبان آگاه موجب مي    

امـا ايـن روش     . مباحث تلويزيوني، همدلي بيشتري بـا رسـانه و پيـام آن داشـته باشـند               
ويژگـي   بـاب كفايـت مفروضـات اوليـه،     دربايد توجه داشت كـه     . يي نيز دارد  ها  اشكال
چـه  از  شخص نيست اين مخاطبان آرمـاني       مچند   هر .آگاهي است  دانش و  كننده، تعيين

 مـذهبي   مـن  «:گويـد  مـي فرضـي    سخنران   براي مثال،  باشند؟   برخوردارنوع دانشي بايد    
 گويـد؟  درست مـي   ، گرايشش مورد در او كه آيا  ال پيش آيد  ؤممكن است اين س   » هستم

 اين جامعه آرماني    هبايد ب كه   دانش يا عقايدي     ؟ بنابراين، زند صادقانه حرف مي  آيا اساساً   
 داشتن دانش مناسـب بـا  دليل آل به   ايدهمخاطبان. هاست ، داراي برخي ويژگي نسبت داد 

ات اما ممكـن اسـت هـيچ گونـه اطالعـ          . شوند شناخته مي  زمان بحث،  پيشينه محكم در  
وجـود   فرضـي  گيري معتبر سـخنران  مقابل صداقت و نتيجه    معقولي در  اي مناسب و   پايه

 در؛  سـخنران ايمـان بياورنـد      اعتبار خاصي به صداقت و    ممكن است افراد   .باشد نداشته
به طور دقيـق بايـد      آل   اين مخاطبان ايده   .د داشته باشن  اوعليه  كه ديگران شواهدي     حالي

 غلـب ا ،دانش اسـتاندارد    چون مفهوم علم و    ؟انداردي باشند چه نوع اطالعات است   واجد  
  .عملي است غير

  امـا كـرد، را براي مخاطب توجيه  موضوعي    بتوان داليل اعتقاد به    بنابراين ممكن است،  
فـرض بـر    . باشـد ن ممكن ن  ااي با كيفيت باال براي مخاطب       برگزاري مناظره  با اين حال شايد   

اعتقـاد   به موضوع مورد تأكيـد آنـان         ، نه  كنندگان  اظرهسخنرانان و من   نِااين است كه مخاطب   
ين ترتيب، هر منـاظره خـوبي   ه اب. ندنك  را تأييد ميهاوضاتي كه به شدت آنردارند، نه به مف  

فـرض كنيـد مقـدماتي      . اي باشد  تواند شامل مقدمات تازه    ن مي ا براي مخاطب  موضوعبر سر   
 كننـده  سخنران يا مناظرهاما .  دننها اعتقاد دار با دليل موجه به آكنندگان  مناظره كه وجود دارد 

  تواند هـيچ گونـه منـاظره    پس او نمي. يافته است به دروغگو بودن شهرت   ،به حق يا ناحق   
 .ن ارائه دهدابراي مخاطب خاص   موضوعي اعتقاد بهحوزه در يبا كيفيت

ـ اعتقاد پيـدا كن   موضوعي  ند به   نتوا ميكنندگان يا سخنرانان      مناظرهچگونه   بـراي   و دن
توجيـه   براي همتايان خـود    آن را  ندنتوا نمي كه حالي د در ناعتقاد خود توجيه داشته باش    



  ����21  و تلويزيوناستدالل در راديو   و مناظرهـ اجتماعي شناختياستلزامات و مفروضات 

 

بـين فـردي تـشخيص       توجيه اجتماعي يا    توجيه شخصي را از    ،به سادگي  بايد ند؟ ما نك
چنين چيزي بـه     نظريه كامالً معقولي است؛     يعني توجيه اجتماعي،   مورد اخير اين  . دهيم

  نيازمنـد  ،تـصور اينكـه توجيـه شخـصي        اما .وع به ديگران وجود دارد    عنوان القاي موض  
فردي  ممكن است    ،گفته شد كه   گونه   همان. اشتباه است  تصوري   توجيه اجتماعي است،  

به دفاع از آن در مقابل همتايان        قادر اما،   اعتقاد داشته باشد   موضوعيبه  ي  شخصبه طور   
ت فاصله بين اعتقادات او و ديگـران،        نيست؛ ممكن اس   او يرصاين مسئله تق   .خود نباشد 

  . نيستندكننده قانعيي شود كه  ها باعث ايجاد مناظره

  هاي دو طرفه استلزامات مناظره

ـ  بـراي  كننـدگان   ان و منـاظره   به اعتبـار فرضـيات اوليـه سـخنران         مطلب پيشين،  ان مخاطب
بـين   هـا بـه قابليـت درك ارتبـاط     اما به اين دليل كه ضرورت منـاظره . اختصاص داشت 

. شـوند   مـي بخـش بررسـي  ايـن   تباطات در   ر مفروضات بستگي دارد، اين قبيل ا      ونتيجه  
 بلكه از نظـر مفهـومي نيـز         ،استارتباطي  پشتوانه قوي   يك  مناظره خوب، نه تنها شامل      

   .بيندب اين ارتباط را  كهدهد ت را به مخاطب ميراين قد
 تـا  شود تر  مناظره گسترده  است بهتر د،شضمني اشاره    به طور تر    پيشكه  همان گونه   

 خـصوص   در احتـرام مخاطـب را     و نظر،    ابزار لفظي مناسب   اينكه بخواهيم با استفاده از    
  بـاور   بـه داليـل واقعـيِ      ،اين طرز استفاده از قدرت بيـان      . مفروضات استفاده كرد   نتيجه

امـا اسـتفاده مناسـب از قـدرت بيـان باعـث پـرورش اهـداف                  .رساند حقيقي آسيب مي  
  .هاي مناظره خوب است شود و يكي از نشانه ميشناختي 

 ايـن منـاظره در    .اسـت منـاظره دو طرفـه      هاي منـاظره در جوامـع مـا،           يكي از جلوه  
 را اي  و اصـول سـنجش اوليـه       يت خـاص  ، حساس و اجراي آن  اي است كه نمايش      حوزه

افـق و  مو: اشاره كنـيم  دو طرفه    هاي  هدو نقش برجسته در مناظر    بايد به   در ابتدا    .طلبد مي
كنـيم،    كننده پيـام و مخاطـب را مـشاهده مـي             از مواردي كه نقش فعال دريافت      .مخالف

استدالل مخالف، موافقت نداشتن بـا پيـام   . دهد زماني است كه استدالل مخالف روي مي    
، 2 و تانكـارد   1سـورين (دهـد     است كه در جريان مواجهه با پيام در اذهان افراد روي مـي            

                                                      
1  . Severin       2. Thankard  
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 سـخنران   هـاي   مخالف به سادگي استدالل    فرد). 280، ص   1381ترجمه عليرضا دهقان،    
  :افتد  سه شكل اتفاق ميبهاين تكذيب   و كند مي قبلي را رد

  ؛به چالش كشيدن برخي از مفروضات. 1
  ها با موضوعات مورد بحث؛ارتباط آنيا  اعتباري شواهدت در انكار ق.2
 مـرتبط بـا موضـوع       اوليـه  شواهد    ارائه شواهد و مدارك جديد به منظور شكست        .3

  .مورد بحث
 رد تكـذيب،    هـستند؛  ها  ي تكذيب برخمعمول مملو از    به طور    ، دو طرفه  يها مناظره

  .ترتيب، تا پايانهمين به رد تكذيب پذيرفته نشده و 
موافق يا طرفدار، بحـث مثبتـي را در          دو طرفه، يعني فرد   ي  ها مناظره دومين نقش در  

نقش  دو  هر كنندگان،  موارد، مناظره  اغلب    در  البته، .دهد برابر نتيجه طرف رقيب ارائه مي     
شـامل اعطـاي     نـد نتوا طرفه همچنين مـي     دو يها مناظره .كنند مي موافق را القا   مخالف و 

مـشي منـاظره    د، كه ممكن است به دنبال تغيير خطنبرخي امتيازات به طرف مخالف باش     
  . صورت گيردبراي نتيجه اصلي يا رهايي از آن 

 بـه صـورت طبيعـي       يهـاي خاصـ     دو طرفه، ويژگـي    يها ساختار مناظره با توجه به    
پاسخگويي  : پاسخگويي است  ،يت اصلي وصخص .شوند پديدار و در مناظره شناسايي مي     

 بايـد  هـاي گفتگـو،    بسته به فرصـت    پاسخگويي، درجه .هاانتقاد به بيشتر  مؤثر درست و 
براي مثـال  ( باشد حدود ناظر ماز سويهاي پاسخگويي  فرصت تعداد اگر .سنجيده شود
 هـا   در پاسـخگويي بـه اعتـراض      كوتـاهي   بـه دليـل      توان سخنران را   نمي )مجري مناظره 
سـخنرانان شايـستگي     هـاي اجـرا،    همه اين محـدوديت    چند، با وجود   هر. سرزنش كرد 

هـا    مخالفت بويژه. خالف دارند م هايتقابل مؤثر با نظر    و به دليل برخورد   كسب امتياز را  
  ).89، ص 1999، 2 و كروز1پالك ( قبلييها  مناظرهبرابر بسيار مهم در هاي ضاو اعتر

كنـد كـه     اين نكته اشاره مـي    . پاسخگويي، محدود به تكذيب در برابر تكذيب نيست       
. شـود   مخـالف رقيـب سـنجيده مـي        هـاي كننده خوب با توجه به تعـداد نظر        يك مناظره 

ظهـارات اوليـه خـود يعنـي        تواننـد از ا    زمـان مناسـب، مـي      در كننـدگان خـوب،    ه  مناظر
نشيني كنند، اظهارات اوليه در مورد ارتباطات پـشتيباني        مفروضات و مقدمات اوليه عقب    

                                                      
1  . Pollock       2. Cruz  
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خـوب  كننده    يك مناظره . كه نتايج اوليه اشتباه بوده است     بپذيرند  حتي   پس بگيرند و   را نيز 
 در   بـديهي اسـت،    .اعتنـايي كنـد    خودرأي باشد و بـه مـدارك و شـواهد جديـد بـي              نبايد
 بـراي مثـال،    .موضع اوليه خود هـستند     هاي خاص مناظره، سخنرانان ملزم به دفاع از        زمينه

بـه شكـست     هيچ گاه نبايد   رند،ااي د  رسمي كه مقام ويژه    اعضاي تيم مذاكرات پارلماني و    
نشيني كردن از نتيجـه       عقب  كنندگان  ان و مناظره  براي سخنران  اما گاهي اوقات     اعتراف كنند، 

نـشيني را بيـان كـرد؟     توان قوانين كلي زمان عقب  آيا مي  . نيست يلياقت بين  اصلي خود، مبي  
  :همراه با تعاريف زير بيان شوند سوم و چهارم، ،دوم  اول،نقوانياين قبيل قوانين بايد با 

 اگـر او هـيچ   ، سخنران بايد مقدمات قطعي شده قبلي را نقض كند   )الف .قاعده ششم 
  .گاه به آنها اعتقاد نداشته است

 اگر او توجيهي براي اعتقاد      ،سخنران بايد مقدمات اثبات شده قبلي را نقض كند        ) ب
  .خود ندارد

 ، نقض كنـد ،اي را كه بر اساس مقدمات اوليه از آن دفاع كرده       سخنران بايد نتيجه  ) ج
او ديگـر بـه برخـي از مفروضـات           )ب( جه اعتقادي ندارد،  ياو ديگر به آن نت    ) الف(اگر  

 يباني ارتباط حياتي هستند، اعتقاد نـدارد، يـا بـراي اعتقـاد خـود دليـل                اصلي كه براي پشت   
 كنـد،   حمايـت مـي    به طور قـوي   ديگر به مفروضاتي كه نتيجه را        او )ج( موجهي ندارد، 

فـراهم شـده بـراي       به اين مسئله كه پشتوانه     او) د ( و يا توجيه نشده است    اعتقاد ندارد، 
ود او اكنـون بـه آنهـا معتقـد اسـت،       قضاياي جديدي كـه خـ      از طريق مفروضات اصلي   

  ).92 ، ص1986گلدمن،  (اعتقاد خود دليل موجه دارد  اعتقاد دارد و براي،هدشكست خور
 كنـد  متقاعد  راكننده ، سخنران يا مناظرهنا مخاطب از طريق  ن،امنتقد اگر ين ترتيب، ه ا ب
يهـات و  اعتقاد به يكي از فرضيات اثبات شده قبلي خودش دست بكـشد، يـا توج       كه از 

بـه طـور     او   تـوان گفـت     مـي ،  كنار بگذارد داليل شخصي خود را نسبت به اين موضوع         
ايـن   .شـود  اين مسئله به طور مشابه براي نتيجه ثابت مي        . نشيني كرده است    عقب آشكار

 اعتقاد حقيقي و اجتناب از اشتباه به صـورت عقلـي و منطقـي          ايجاد توانند در  قوانين مي 
  كست پاسخگويي چيست؟ دليل شاما . شوندتفسير 

 ؛هـا آنتـرين    مخالف، بخصوص مهمهاي انكار نظر.) رفتن طفره(بهانه   ، وجود نخست
 از اعتـراض رقيـب و   نامناسـب يك تفـسير  ) عمدي يا سهوي( ارائه  .دوم، جعل واقعيت  

  ؛فقط دادن پاسخ به آن
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 امـا بـدون نـشان دادن        ، ادعاي سازش با يك نظر مخالف مـشخص        .ربطي  سوم، بي 
   . آن با همه جوانبناسبت

فقط .  تأثير قدرت بيان است    ،طرفه دوي  ها مناظره ويژگي ديگر  عالوه بر پاسخگويي،  
اي كه بايد براي مخاطب روشن       ن كافي نيست، بلكه مسئله    ا مخاطب هايپرداختن به انتقاد  
غير اين صورت،    در ؟ چگونه پرداخته شده است    هااست كه به انتقاد   امر  شود، تعيين اين    

هـاي   دشواريساختاري كه     تبادل دو طرفه مشكل است،     ر پيگيري ساختا  ،ناخاطببراي م 
ويژگـي ديگـر، پاسـخگويي      . دهـد  يك سنجش دقيق از حقيقت ممكـن را افـزايش مـي           

بينـي   پـيش  شده ممكـن يـا     رد اي براي موارد   تكذيبه وقتي سخنران،  .پذير است  بيني پيش
 ايـن   نيازمندمورد مطرح شود، يعني      از اينكه آخرين     پيشكند، حتي    شده قبلي صادر مي   

 دانـشمندان و  منظـر پژوهـشگران،   از . اسـت پـذير   بينـي    پاسـخگويي پـيش    گونه الزامات 
 مبـارزه و   گي مخالف را با نشان دادن چگـون       هاي  ديدگاه است   بهتراي،   نويسندگان حرفه 

 توان بـا مبـارزه و رقابـت قابـل          مناظره را مي   ارزش پاسخگويي در  .  تصديق كرد  ،رقابت
  :توان در اصل زير خالصه كرد ارزش را مياين . كردارزيابي  كنندگان مناظرهبيني  پيش

اي  در محـدوده  مناظره   ، عوامل ديگر، بهتر است    همهبا فرض ثابت بودن      .قاعده هفتم 
   .بيني را با مثال نشان دهد انجام شود كه هر دو جنبه پاسخگويي و پاسخگويي قابل پيش

 ارزيابي مناظره اين است كـه دسـتيابي بـه           برابر نظريه  در   هاي ممكن  واكنشيكي از   
 اصول   اين هر چند، . گرايانه است   بسيار آرمان  كنندگان   و مناظره  اصول مفهومي سخنرانان  

 ، در زمينه تفكـر انتقـادي      ،هاي درسي خود   تواند هنجارهايي را كه فيلسوفان در دوره       مي
 اينكـه مـردم عـادي ايـن اصـول را      تـصور .  كنـد يبند براي آن ارزش قائل هستند، طبقه  

نكته ديگر اينكه ابهام در مـورد مفـاهيم بـه سـردرگمي مخاطـب               . دشوار است بپذيرند،  
هاي اسـتاندارد     واژه ها بخصوص در راديو و تلويزيون بايد        بنابراين در مناظره  . انجامد  مي

عناي كلي و   مفاهيمي كه م  . را به كار برد و از به كارگيري مفاهيم دو پهلو خودداري كرد            
گيـل و ميـشله     (شـوند     مبهمي دارند هميشه از نظر شنونده و مخاطب نامناسب تلقي مي          

  ).284، ص 1383، ترجمه حوا صابر آملي، 1تي مايرز
تـوان    ي مـي  منطقـ بـه طـور      ،اول اينكـه  : وجـود دارد  چند نكته    پاسخگويي   در زمينه 

                                                      
1. Myers 
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تري نسبت به افراد ماهر و        مناظره و استدالل ضعيف    توانايي ،افراد بي تجربه  كه   پذيرفت
هـاي    پاسـخ ارائـه  بيـشتر مايـل بـه        ،افراد بي تجربـه    در بعد پاسخگويي،  . ه دارند ببا تجر 

ربط هستند تا نكات مربوط به حريف خود را بد جلوه دهنـد و از دادن پاسـخ طفـره         بي
 بـا ايـن   . ي دارند تر متوالي، صبر و حوصله كم     هاي   در برابر تكذيب   ن آنا ،همچنين. روند
 پاسـخگويي بـه عنـوان مـالك ارزيـابي           ناتواني آنـان در    به معناي    ،، اجراي ضعيف  حال

.  شكـست اسـت  پذيرفتن، متضمن گيفريبندضد  نقض قوانين    ،بيشتر از آن  بلكه  نيست،  
 بي تجربه و    كنندگان  مناظره تعليم ديده و با تجربه را از         كنندگان  مناظرهمسئله ديگري كه    

هر يك  ه نوع فرضيات اوليه و روش پشتيباني همراه با مدرك           ب سازد، ميباور متمايز    زود
 ،مقـام بـاالتر    مرجع و  برابر  ناآزموده ممكن است در    كنندگان  مناظره.  بستگي دارد  از آنان 

 ارزيابي اسـتقرايي و ارتباطـات       در بيشتري داشته باشند و ممكن است        بردباريتحمل و   
از  پـشتيباني  نيست كه ضرورت      دليل آن   به اينها هيچ كدام از  ، اما   احتمالي ضعيف باشند  

 ن فهم آنا   بلكه تنها به اين دليل است كه       .شناسند  مدرك نمي  بهاد  نبا است ادعاهاي خود را    
  . كمتر استشانتر و دقت از شاهد ضعيف

   اطالعات مبادله وموقعيت معرفتي ـ اجتماعي

كنـد كـه عبـارت      ار مـي  اي ارتباط برقـر     گانه  كننده، با دنياي سه     هر كنشگر در مقام مناظره    
هابرماس، ترجمـه كمـال پـوالدي،       (است از جهان عيني، جهان اجتماعي و جهان ذهني          

اين تعامل، خصوصياتي را براي معرفـت و زيـست اجتمـاعي فـراهم          ). 174، ص   1387
 را  آنهـا ديگـران كـه    وجود دارند  اولين خصوصيت اين است كه هميشه مسائلي      . كند  مي
 ايـن قـضيه نيـز    عكـس . اطـالع هـستيم   ما از آنها بيولي  ،  دنر دار صادقانه باو  و دندان مي

  طـرف  دو ، هـر  معرفتـي  هـاي   ذخـاير و گنجينـه    اين   انتشار با .ممكن است صادق باشد   
 يكـديگر    منـابع معرفتـي و شـناختي       از تبادل اطالعـات،   اشتراك گذاشتن و   باند  توان مي

آگـاهي خـود را       دانـش و    سـطح  ،كـدام  هـر  به واسطه تبادل اطالعات،   ند و   مند شو  بهره
   . دست پيدا كنندباورهاي حقيقي اي از مجموعهو به  دهندتوسعه 

حتي يـك سـخنران      .الخطا بودن انسان است    جايز ،موقعيت معرفتي  خصوصيت دوم 
 از و سخنان دروغ اعتقاد داشته باشد    برخي  نيز ممكن است به      نيات، با بهترين مقاصد و   

تواند در جهت شناسايي و برخورد با اين قبيل          گران مي آگاهي دي  دانش و . آنها دفاع كند  
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، 2 و نيكلـز 1واليس(هاي او را تصحيح كند      و مجموعه باورها و دانش      مفيد باشد  ها  اشتباه
   ).71، ص 1986

فريـب   مربوط به زماني است كـه انگيـزه سـخنرانان،    معرفتي،   شرايطسومين ويژگي   
 انـد،  دفاع آن برآمـده  صدد اثبات و    كه در  دانند مواردي   خود مي  نديگران است، يعني آنا   

 صادقانه و ي    ، مختص به ارتقاي گفتگو     ، قواعد مناظره خوب    به طور اساسي  . اشتباه است 
 واقعيـات   ،مردمكه    واقع امر اين است    .استي،  عمد چه غير  چه عمدي و  ،  افشاي دروغ 

درسـتي    و  صـداقت   زيـرا ايـن    كننـد،  مي باور  را  و صريح  راست،  رك،  پرده بيبه نسبت   
 بخـشي   مناظره خوب،  قواعد .موفقيت گام بردارد   مسير در كند كمك مي  كه به فرد  است  

بدون اهمـال    راستي، و   طريق صميميت   هستند كه مردم را به تبادل واقعيات از        از فنوني 
 ).171، ص 1990تنن،  (كند سخن صحيح تشويق مي ايراد به دنبال آن، وو دروغ 

اطالعـات بنـا     مبناي فوايد به اشتراك گذاشتن دانـش و         بر ،گفتگوها حجم زيادي از  
ايـن   بـا  .دهـستن  آموزشـي    هاي   مناظره ترين شكل اين قبيل گفتگوها،     عمومي .شده است 

آموزش برخي حقايق بـه مخاطـب اسـت          ، هايي گفتگو چنينگسترش   تعريف، هدف از  
ز و بيش از    آمو  اي كه بيش از بيست ميليون دانش        در جامعه ) 140، ص   1387عبداللهي،  (

پنج ميليون دانشجو و كارشناس دانشگاهي دارد و بيشتر جمعيـت كـشور نيـز از سـواد                  
هاي كشور و نيز چاپ       خواندن و نوشتن برخوردارند، شمارگان پايين مجالت و روزنامه        

هاي غيـر درسـي، مـسئوليت راديـو و تلويزيـون را در آمـوزش            اي كتاب   دو هزار نسخه  
  . هدد شهروندان بيشتر نشان مي

را اثبـات  اي   مـسئله سـخنران برخي مسائل هـستند؛  هاي آموزشي شامل اثبات    گفتگو
گاهي  . در مورد صحت آن كافي است     ه  گاه كردن، شنوند  آاين براي قانع كردن و       كند، مي

پـشتيباني   آن   را به تنهايي ثابت كند بلكـه بـا داليلـي از            مسئله   تواند نمي سخنران   اوقات
 مـسئله مطـرح شـده،    در مـورد درسـتي  ن شـنونده     به متقاعد كرد   كند، با اين نيت كه     مي

 اسـتداللي اسـت كـه يكـي از انـواع            يگفتگو دليل،  اين گونه اثبات مبتني بر     ؛كمك كند 
را هاي اسـتداللي     گونه فرعي از گفتگو    توان دو  مي. درو    مي گفتگوهاي آموزشي به شمار   

 و آن شـنونده نـه تنهـا بيكـار     درطرفه اسـت، كـه    هاي دو يكي از آنها، گفتگو  : بيان كرد 

                                                      
1. Wallace        2. Nichols 
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 در ايـن نـوع از        .كنـد  اي نقش سـخنران را ايفـا مـي         منفعل نيست، بلكه به صورت دوره     
يا با بيـان ترديـد خـود در پـذيرفتن آن، بـه       موضوع مورد بحث  با انكار شنونده   گفتگو،

خنران  سـ  تواند داليلي را كه     مي ،ها اين گونه گفتگو   .پردازد مي سخنران   بحث و گفتگو با   
اين قبيـل اقـدامات   . دهد، به چالش بكشد    ارائه مي  مسئله مطرح شده     راي اثبات يا تأييد   ب

طرفه است كه هدف اوليـه آن،   هاي دو  انواع گفتگو  يك قضيه از   رد جهت تكذيب يا   در
متقاعد كردن فرد مقابل در مورد يك واقعيت نيـست، بلكـه بـراي دور نگهداشـتن او از         

خواهـد   نه تنها مي  ، شنونده   معمولبه طور    هر چند    .كذب است   سخنان دروغ و   پذيرفتن
 نقش مثبت بيشتري به عنـوان      داردرا تكذيب كند بلكه سعي       سخنران و گوينده     استدالل

اين نوع  .  است  مناظره هاي استداللي،  شكل فرعي ديگر گفتگو   . طرف مخالف كسب كند   
آن  درحاضـران   سـت كـه     ري سـخنران ا   تبيـش  تعداد يا گفتگو شامل تبادل بحث بين دو     

ـ    متقاعـد  ،انهدف مهم سخنران   اينجا، در .شركت ندارند    نـه يكـديگر    ون  اكـردن مخاطب
  واقعيتـي پـذيرفتن  دو طرفه، ترغيب مخاطب به   يها مناظرههدف  روشن است كه    . است

، مانند كاري كـه برخـي از نويـسندگان انجـام            از باورهاي دروغين است    ويا باز داشتن ا   
 عمـوم   يتوافق يـا رضـايت آرا     ) ، مناظره  يا به طوركلي   (تنها هدف گفتگو     زيرا   دهند، مي

 ).223ـ253، صص 1387هابرماس، ترجمه كمال پوالدي،  (است

هـا    در منـاظره   ي عمـوم  ياستدالل مخالف در برابر نظريه اتفاق آرا      نوع   سه   كم  دست
  :وجود دارد

 بـه منظـور     باشد، بايد  اگر تنها هدف مناظره، ارتقاي سطح رضايت عموم           اينكه، اول 
تواننـد آگـاهي      پرداخت كه مـي    ي به سركوب شواهد و مدارك     عامه مردم، جلب رضايت   

 موافـق   ي جلب آرا  تنها ، اگر هدف  ديگر اينكه  .عمومي را در جهت مخالف هدايت كنند      
 باعث بر   زيرا،    خودداري كرد  پرداختن به اين كار   مردم باشد، طبق قواعد مناظره، بايد از        

رك براي بي ارزش    ااهد يا مد  ومعرفي ش . شود  موافق قبلي مي   ي و كاهش آرا   هم خوردن 
ــاور مــردم، عمــل نادرســتي اســت   ايــن شــكل منــاظره ،در عــين حــال. جلــوه دادن ب

  .  استشكل آنترين  پذيرفتني
منـاظره  اي كه در هر ديدگاهي بايد در نظر داشت و به آن پايبند بود، اين است كه            نكته

، نجـات و حفـظ    آن مـردم طراحـي نـشده بلكـه هـدف      يت و آرا  تنها براي جلب رضـاي    
 تلويزيون براي اينكه بتواند مخاطب خـود را حفـظ كنـد             .باورهاي درست و حقيقي است    
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زيرا اگر مخاطبان متوجه نادرسـتي      . بايد از ارائه شواهد مناسب و كافي ترسي نداشته باشد         
يگـر اعتمـادي بـه آنهـا نخواهنـد          مدارك و منابع ارائه شده در راديو و تلويزيون شـوند، د           

  . داشت و حتي در صورت ارائه اطالعات درست نيز آنها را نخواهند پذيرفت
نـه  و  ) انـد  كه به طور ضـمني پذيرفتـه شـده         ( جستجوي قواعد مناظره     تأكيد اين مقاله،  

هـا   مناظره كه در اين گونه      فردي هر   هدفبديهي است   .  است محدوده مقبوليت اين قواعد   
وجـود  .  اسـت هـا   آگـاه كـردن مخاطـب در مـورد واقعيـت      در حقيقـت،   ،كنـد  شركت مي 

 اگـر . دقت و بي اعتنا به واقعيت براي مخاطب مشهود است  هاي فريبنده عمدي، بي   گفتگو
كـه   بـه همـين نـسبت گـسترده اسـت؛      آنها نيز  ها شايع است، انتقاد از     استفاده چه اين سوء  

آموزشـي   مستلزم سخنراناني است كه مقاصـد      داين قواع  .كند مي ييدأت را موجوديت قواعد 
  ).185ـ 196، صص 1989، 1مايلند(و ايجاد اعتقادات درست و صحيح را دنبال كنند 

  شناسي اجتماعي و مناظره معرفت

 و وقـوع محتـوا   كـه بـر  پـردازد   مـي بي  اسـب  ا  و لبه بررسي عل  ،  شناسي اجتماعي  شناخت
 عمومي تأثير  نهادي و ،  رو در رورفته تا    گ رسمي و غير    رسمي  از ،ها مناظرهانواع  كيفيت  

 چه عـواملي    : كه بايد پاسخي براي آنها يافت      مطرح شده است  زيادي  هاي    پرسش. دندار
ـ  تـأثير دار هـا عمـق آن  محتـوا و  رب؟ چه عواملي شوند ها مي   مناظره آغاز وجبم و در د؟ ن

  ؟گذارند مير ر انطباق قوانين و ابعاد مختلف يك مناظره خوب تأثيبچه عواملي نهايت، 
فيلسوفان، توجه خود را به معيارها و اسـتاندارهاي بحـث يـا منـاظره خـوب محـدود                    
اي اسـت كـه      كيفيت منـاظره   و  چه چيزي مسئول محتوا    كنندپيگيري   اينكه   بدون،  ندا  هكرد

نظـر   دراين مـسائل بايـد      شناسي اجتماعي،     معرفت  در با توجه به اين مفهوم،    . دهد رخ مي 
منـد   ه عالقـ هـستند  بخصوص به عوامل سببي كه تحت كنترل اجتماعي ، مسئلهاين. گرفته شود 

. شمرد  مي مجاز   ،دنباعث بهبود محتوا و كيفيت مناظره شو       ندنتوا كه مي را  تغييراتي   است و 
ـ   شناسي اجتماعي به عنوان يـك امـر   البته، اين دستور كار، بدون ساخت معرفت     همربـوط ب

  ).127، ص 1999گلدمن،  (قابل پيگيري نيست حض،اجتماعي و فلسفه م علوم انساني و
هـا    بـه بررسـي ابعـاد كيفـي منـاظره          ،مي شـو  الزم است يـادآور   كه   ديگري    دستاورد

                                                      
1. Meiland 
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اي بـراي پيـدايش انـواع متفـاوت          توانـد انگيـزه    ها مـي    گروهي مناظره  فضاي. پردازد  مي
ود موفـق   براي كساني كـه در دفـاع از مواضـع خـ           توان  مثال، مي  رايب. پاسخگويي باشد 

دليل اصلي اهداي اين جوايز، تشويق سخنرانان به تغيير         . پاداش در نظر گرفت   شوند،    مي
، عـالوه بـر معايـب،       كننده  قيشوتشود كه اين نوع ساختار       شاهده مي م. عقايد خود است  

ها باعث ارتقاي عملي براي شواهد جديد در حمايـت از نتيجـه              پاداش.  دارد نيزمزايايي  
  بـراي  پـاداش   منظـور كـردن    دنشـو  ل مخالفت خالقانـه در بحـث مـي        اصلي فرد و دالي   

 مـدافعان اوليـه در      از سـوي   باعث پرورش سرمايه عظيمي      ،حمايت از اين قبيل الزامات    
 بي ترديـد،   .باشد مفيد   كلي براي جامعه   به طور  تواند كه مي  شود، تمام جوانب قضيه مي   

ان    طرفـدار  كننـده،   منـاظره رف  طـ  هر اجازه دهيد : اين اساس كار در مناظره رسمي است      
  . دنكن تالش مياو  كه براي دفاع از ديدگاه ؛ طرفدارانيداشته باشد خودش را

 عمـومي  يهـا   مربوط به نقش نهادهـاي رسـمي در سـازماندهي منـاظره          مسئله ديگر 
 مـشاوران روابـط   آنـان . نظر بگيريـد   را درسياستمداران و فعاالن سياسي   اقدامات. است

چندين نمـايش تلويزيـوني و مـصاحبه بـا          با ترتيب دادن    كنند تا    ام مي عمومي را استخد  
. كننـد  ان فـشار وارد مـي     خالف بر م   و از اين طريق،    كنندمنتقل   را ديدگاه خود  ،ها روزنامه

 بـراي ايـن گونـه    مناسـبي  محـل  ، اين است كه آيا وسـايل ارتبـاط جمعـي          حال پرسش 
 ، در نـد  را رعايت كن   ها ناسب براي مناظره   آنها استانداردهاي م    هستند؟ حتي اگر   ها مناظره

  :زمينه سه مشكل اساسي وجود دارداين 
  . يا شهود است گونه بازپرسي مدارك  از هردوربحث، بيشتر يك طرفه و . اول
ـ توان  مي هاي رو در رو، افراد      مناظرهكه در     در حالي  .دوم  در  كننـد،   خـود دفـاع    از دن
  . اعتراف به گناه است به منزله ندادن پاسخهاي گروهي،  رسانه

بـه يـك شـخص      بخشي     امكان اعتبار  توانند تلويزيوني مي راديو و   هاي    مصاحبه .سوم
  .دننفراهم كدر مورد موضوعي كه او فاقد صالحيت است، را عادي 

كنندگان بايد تمام قواعد پيش گفته را رعايـت كننـد، از              در راديو و تلويزيون، مناظره    
مفاهيمي كـه   .  كنند و از به كارگيري مفاهيم دو پهلو بپرهيزند         هاي استاندارد استفاده    واژه

شـوند    معناي كلي و مبهمي دارند، هميشه از نظر شنونده و مخاطب نامناسب تلقـي مـي               
و از سوي ديگـر بـر       ) 248، ص   1383 مايرز، ترجمه حوا صابر آملي،    تي  گيل و ميشله    (

  .افزايند ابهامات مخاطبان مي
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از اين رو،   . كند  شماري را ايجاد مي     و تلويزيون، مشكالت بي   آلودگي زباني در راديو     
توجه به ايـن مـسئله الزامـي بـه نظـر            . ها كه انحراف مخاطبان، فراگيرتر است       در مناظره 

معـاني  (درگمـي      سـر   :انـد   بندي كرده   هاي زباني را در سه نوع طبقه        اين آلودگي . رسد  مي
  ).معاني مبهم(و فريب ) معاني بسيار زياد(، ابهام )ناشناخته

مفهـوم فنـي بـه كـار گرفتـه            آشنا و كلمات نا     هاي زبان بيگانه يا نا      در مورد اول، واژه   
در مورد دوم، از اشارات كلي و اصطالحات و عبارات غير دقيـق بهـره گرفتـه                 . شود  مي
هـاي    هـا، ارائـه گـزارش       پردازي، تحريف حقـايق داده      شود و در مورد سوم، به دروغ        مي
  ). 259همان، ص (شود  ون پاسخ رها كردن سؤاالت مستقيم پرداخته ميدقيق و بد غير

  گيري نتيجه

ترين وسايل ارتباط جمعـي       براي آنكه راديو و تلويزيون به عنوان پرنفوذترين و گسترده         
هـاي   بتوانند در خدمت اهداف مورد نظر نظام سياسي و اجتمـاعي قـرار گيرنـد و زيـان               

هـاي فكـري      برسد نيازمند مطالعـاتي در تمـامي حـوزه         و معنوي آنها به حداقل        معرفتي
هـا و     هستيم كه يكي از آنها، حـوزه معرفتـي و بـويژه كـاربرد آن در خـصوص منـاظره                   

هـاي كـشورهاي    اي در تلويزيون  اي از تحقيقات رسانه     امروزه بخش عمده  . مباحث است 
كه به كـار بـردن      پردازند، به نحوي      اروپايي به نحوه ارائه استدالل و خبر به مخاطب مي         

ها و نحوه بيان آنها و همچنين زبان و حركـت دسـت و بـدن مجريـان تلويزيـوني،             واژه
 از اصـول و قواعـد منـاظره و        برخـي در اين مقاله،    . طلبد  هاي خاص خود را مي      آموزش

بـه  . انـد    شده برجسته مربوط به مناظره بازسازي    بنيادي و   معيارهاي  استدالل، با توجه به     
و استدالل   معيارهاي موجود براي مناظره       تنها  نبايد ه مطالعه در اين زمينه،    رسد ك   نظر مي 
،  بلكـه بايـد عوامـل نهـادي        و بـازتعريف كنـد؛    بازسـازي    اساس و پايه آنها را     خوب و 

اشـكال   درتـأثير دارنـد،     كيفيـت منـاظره      عمـق و    وقوع، بركه   را نيز    محركسازماني و   
عوامـل نهـادي و   . قرار دهـد بررسي رد مونوع خصوصي و عمومي   دو هر در مختلف و 

اي در منـاظره و اسـتدالل بـازي           سازماني، به همراه باورها و آداب و رسوم نقش عمـده          
اي، با توجه به ساختارهاي اجتماعي گونـاگوني كـه بـه وجـود          كنند كه در هر جامعه      مي
سـازي  در نتيجـه، لـزوم بارور     . اي جـدي دارد     آورند، متفاوت است و نياز به مطالعـه         مي

مقالـه  . بحث و مناظره مطلوب در جامعه، پژوهش در خصوص اين عوامل نهادي اسـت            
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سازي و پايداري متقابل اعتمـاد بـين مخاطـب و رسـانه               حاضر نشان داد كه براي اعتماد     
هـاي تلويزيـوني و مباحـث مختلـف           ملي نيازمند آن هستيم كـه قواعـدي را در منـاظره           

از . اري براي بهتر زيستن و بهتر انديـشيدن هـستند         اين قواعد، ابز  . آموزشي رعايت كنيم  
شوند كه مخاطبان رسانه با برقراري ارتباط مناسـب و            سوي ديگر، اين قواعد موجب مي     

پايدار با راديو و تلويزيون، اخبار و اطالعات خود را در درون جستجو كنند و از اعتماد                 
  .هاي غير بپرهيزند به رسانه

تري در راديو و تلويزيون اسـتفاده         ه بتواند به شيوه مناسب    براي اينكه مناظره و مباحث    
شود يا جنبه كاربردي پيدا كند و اثرگذاري بيشتري بر اذهـان مخاطبـان داشـته باشـد و                   

توانـد، بـا      گيري از راهكارهاي زير مي      موجب اعتمادسازي بين رسانه و مردم شود، بهره       
  :رعايت قواعد پيش گفته مؤثر، واقع شود

هـا، ارتبـاط       است و گاهي اوقات در مناظره       اي عمومي    رسانه  ا كه تلويزيون  از آنج . 1
كننـدگان يـا    شـود، ممكـن اسـت منـاظره        مستقيمي بين مخاطبان و سخنرانان برقرار مـي       

سخنرانان با استفاده از فن سخنوري، بيان و ارائه احساسي مباحث، در صدد جلب آرا و                
تواند مـانع از تحقـق         مي  ايت قواعد و اصول مناظره    از اين رو، رع   . آيند  افكار مخاطبان بر  

  .ها شود اين گونه سوءاستفاده
هاي مربوط بـه امـور        اين قواعد، حضور افراد متخصص و صاحبنظر را در مناظره         . 2

يابـد و بـا       سازد و در نتيجه، مباحـث رسـانه جنبـه دانـشگاهي مـي               مختلف ضروري مي  
هـاي مختلـف     به دليل متخصصان رشـته تخصصي شدن بحث، اعتماد مخاطبان به رسانه    

  .شود فكري و علمي، بيشتر مي
با رعايت قواعد يـاد شـده و ارائـه مباحـث در چهـارچوب پيـشنهادي، اطمينـان                  . 3

شود و بـه ايـن ترتيـب، رسـانه از يـك دسـتگاه                 مخاطب به راديو و تلويزيون جلب مي      
جعي اجتماعي ارتقا پيـدا  كننده و مر دهنده و انعكاسي صرف، به موجوديتي تعيين       بازتاب

  .كند مي
هاي تلويزيوني و راديويي در خصوص مباحـث سياسـي بايـد بـا شـركت                  مناظره. 4

تواننـد ارتبـاط      افرادي انجام شود كه آگاهي و اطالعات درستي از موضوع دارنـد و مـي              
 را با علم به   ... مؤثري با مردم برقرار كنند و مطالب عيني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و             

  .آنها و مفروضات و مقدمات مورد قبول، ارائه دهند
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تواند در صورت رعايت نشدن       كنندگان مي   مناظره، به دليل رو در رو بودن مناظره       . 5
اصل پاسخگويي، به پراكندگي موضوعات و در نتيجه، پريشاني و مخدوش شـدن ذهـن    

ـ             . مخاطبان بينجامد  ن گونـه مباحـث و      راديو و تلويزيون به دليـل فراگيـري، بـا ارائـه اي
اما با رعايت اين قواعد و خارج نـشدن         . توانند آرامش جامعه را سلب كنند       ها مي   مناظره

كننـدگان بـه پاسـخگويي،     از مباحث تخصصي و پرداختن به مسائل فرعي و الزام مناظره  
  . كننده ميسر نخواهد شد امكان ايجاد چنين فضايي براي مناظر

مباحثه در تلويزيون، نياز به برخـي مقـدمات فناورانـه           با اينكه برگزاري مناظره و      . 6
ايـن  . دارد، بايد توجه داشت كه مناظره از منطق دروني و محتوايي خود برخوردار است             

 و   ناپـذير منـاظره     قواعد بيانگر منطق دروني مناظره هستند كه جـزء ضـروري و جـدايي             
اي   ن منطق محتوايي، منـاظره    توانند بدون توجه به اي      راديو و تلويزيون نمي   . مباحثه است 

  .موفق و مطلوب ارائه كنند
به دليل اينكه منـاظره تلويزيـوني بيـشتر در حـوزه سياسـي ـ اجتمـاعي صـورت         . 7

شـود و در نتيجـه، كـاركرد          هـاي نظـام سياسـي محـسوب مـي           ، بازنمود ديدگاه    گيرد  مي
پـذيري    يبرعايت قواعد يـاد شـده، آسـ       . كند  بخش براي نظام سياسي ايفا مي       مشروعيت

  .سازد مشروعيت نظام سياسي را محدود مي
مشروعيت، ناشي از معرفت و آگاهي از مباني و اصول نظـام مـستقر و كاركردهـاي       . 8

هـا بايـد    آن است و به سه سطح نظام، برنامه و قوانين و افراد تعلق دارد بنابراين، در مناظره   
بنـابراين، ضـرورتي    . پرهيز شود با حفظ اصول و قواعد، از آسيب رساندن به نظام سياسي            

  .هاي راديو و تلويزيوني وجود ندارد ه براي حضور برخي از افراد مسئول در مناظر
ممكـن   نيـات،  بـا بهتـرين مقاصـد و      كننده، حتي     يا مناظره  سخنران   در نهايت، هر  . 9

. آنهـا دفـاع كنـد    از و اعتقاد داشـته باشـد  اعتبار    برخي مفروضات و مقدمات بياست به  
 و   مفيد باشد  ها  تواند در شناسايي و برخورد با اين قبيل اشتباه         آگاهي ديگران مي   انش و د

توانـد منجـر بـه     رعايت اين قواعـد مـي  . هاي او را تصحيح كند      مجموعه باورها و دانش   
كننــدگان از طريــق راديــو و تلويزيــون شــود و جنبــه   تــصحيح عقايــد و آراي منــاظره

  . كندبخشي به رسانه را تقويت مرجعيت
يـك  براي برگزاري   قوانين  از تعيين برخي    هدف اوليه   در پايان بايد توجه داشت كه       

 ، مطالعـه نظـري منـاظره    . از اشـتباه اسـت  پرهيـز  ارتقاي باور حقيقـي و     ،بمطلومناظره  



  ����33  و تلويزيوناستدالل در راديو   و مناظرهـ اجتماعي شناختياستلزامات و مفروضات 

 

 در راديو و تلويزيون كه بـا طيـف          .كند به منظور ارتقاي اين هدف مطرح مي        را عديقوا
 كـه   هـا   بخـشي ايـن رسـانه       جدا از مشروعيت  كنند،     برقرار مي  وسيعي از مخاطبان ارتباط   

 بنيـادي اي    مـسئله  دهـد،    تحت تـأثير خـود قـرار مـي         راساير نهادهاي اجتماعي    فعاليت  
  و قواعـد    معيارهـا  ضرورت تحقيق جدي در مورد منـاظره راديـو تلويزيـوني و كـشف             

  .شود كه همان مرجعيت اين دو رسانه است آن را موجب ميمناسب 
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