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 مقدمه
ه اراه  ناود باه  ای را با گیاری شد، پارادایف تازهدر آمریکا پایه 1301انقالب فناوری اه در دهۀ 

باریف،  اار مای  آورد؛ به اع قاد ااا لز ما در پایا  قر  بیس ف، در یکی از مقاطع ناادر تااریخ باه   
اه وجه مشخصۀ آ  دگرگونی فرهنگ مادی ما تواط آثاار یاک پاارادایف تکنولوریاک      مقطعی

 ه.83: 1931یاف اه ااات )اااا لز،    هاای اطالعااتی ااازما     جدید اات اه بر محور تکنولوری
های پرشا اب و  ما از پیشرفت مندیبررهو  مواجره ۀ، نحوبرهه از تاریخدر ایا   بااه یت موضوع

 .در شئو  مخ لف زندگی اات یو ارتباطات یاطالعات هایتکنولوری ۀانندرهین
درک رااانه:  لوهاا  در ا ااب ناود تحات عناوا       ماک  مارشال 1391بار در اال نخس ی 

ااواد  «ر نصوو لازوم برناورداری از ااواد جدیادی باه ناام       د، انسا گس رش ابعاد وجودی 
حاال بارای درک    باا ایا    (McLuhan, 1964).ای در دهکدۀ جرانی اخ  به میاا  آورد  راانه

ای، تفکار ان قاادی و جنابش    ای باید بر نسابت میاا  ااواد رااانه    درا ی از تاریخ اواد راانه
ای از ااوی  تحرااات تاازه   1391و  1321هاای  ای تأمل ارد، جایی اه در دهاه آموزش راانه

های ملی و غیردول ی با اهدافی م  ایز در نصوو آموزش راانه در انگلسا ا  و فرانساه   انج  
ال للی ااه  های اجالس بی در ه ی  زمینه در مقدمۀ توصیه (Fedorov, 2008: 20).ظرور ارد 
هنر، اارگرمی و اطالعاات    با ح ایت یونیسف برگزار شد، آمده اات اه در نرور 1392در اال 

های ماا دارد.  های ج عی نقش مر ی در شکل داد  به ت ایالت و ارزششده از اوی راانهارائه
گرف اه در رااا ای آماوزش اودااا  و     اجالس نشنودی ع یق نود را از حجف اارهای انجاام 

طور باالقوه  ند و بهمنظور واانش نقادانه و قدرشنااانه در برابر ای  دو راانۀ قدرت بزرگساال  به
 بسیار پدیدۀ دو طالقی تحت جدید ایفیای راانه ظرور بنابرای  اگر ؛1داردتوان ندااز ابراز می

 نورده، رقف امروز جرا  انسا زیست در اه شگرفی تحوالت آ  تبعبه راانه و تکنولوری و مرف

 تازه امکاناتی ضرورت هب اات اه مفرومی ه ا  ایراانه اواد میا  ای  اات، در« تازه فصلی»

گف  اا  حقاوق   »دهاد. از ااوی دیگار، در نوشا ار حاضار باه       مای  قرار مدر  انسا  برابر در را
؛ ه ا  گف  انی اه در محوریات آ  انساانی   مثابۀ آرمانی حقوق بشری نظر داریفبه« شرروندی

بار  ایااای نااو از حاق مشاارات ایااای برا      ۀعنوا  عیوی از یک جامعحیور دارد اه به
دیگر، اشخاو از حق بر تابعیات برنوردارناد و آن اه تابعیات بارای       عبارت. بهشودمند میبرره

یعنی زندگی ایاای در چارچوب دول ی ناو و مشارات برابار در   ،آورداشخاو به ارمغا  می
 . گیردجا  میتص ی ات ایاای ه ا  چیزی اات اه گف  ا  حقوق شرروندی از آ  

مه، تحقیق حاضر در پی پااخگویی به ای  پراش بنیادی  اات اه چگوناه  در چارچوب ای  مقد
حادی از  ها نقاش واااطه را دارناد، شارروند را باه     ای انونی اه در آ  راانهتوا  در جرا  راانهمی

                                                           
1. Recommendations of The International Meeting on Film and Television Teaching, 1962. 
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اه ذیل گف  ا  حقوق شرروندی باه نقاش او در تنظایف    نحوی اا قالل و عدم انفعال تجریز ارد؛ به
ای انونی قوام بخشید؟ فرضیۀ ای  نوش ار آ  اات ااه  گی ج عی در فیای راانهقواعد حااف بر زند

او به مدد فرف رااانه و شانانت   ای ه ا  امکانی اات اه شرروندا  مجرز به آ  از یک اواد راانه
مناد  هاا از ااا قالل براره   منادی از تفکار ان قاادی در برابار رااانه     ها و به مدد بررهماهیت اار راانه

شارروندی  »ها باه  د و از اوی دیگر، به مدد توانایی اا فاده نالقانه، مؤثر و مسئوالنه از راانهشونمی
نائل نواهند شد؛ امری ااه در نرایات باه افازایش ایفیات مشاارات شارروندا  در زنادگی         « فعال

 انجامد.ای انونی میایاای و اج  اعی و قوام گف  ا  حقوق شرروندی در فیای راانه

 

 ای تا حقوق شهروندیسانهاز سواد ر
ای )نقش ااواد رااانه   منظور درک اه یت حقوقی پراش محوری ای  نوش اردر گام نخست به

ای اناونیه باه ایا  ااؤال پاااخ      بخشی به گف  ا  حقوق شرروندی در فیاای رااانه  در قوام
ف مثابۀ آرمانی حقاوق بشاری قابال فرا    نواهیف داد اه چرا تی ی  گف  ا  حقوق شرروندی به

اات؟ در ه ی  زمینه در گام دوم گف  ا  حقوق شرروندی را نه از منظر تعداد حقوقی اه باه  
ای ااه شارروندی باه اعیاای یاک جامعاۀ       جایگااه ویا ه   اند، بلکه از منظرشرروندا  اعطا می

 اند، تبیی  نواهیف ارد.ایاای ناو اعطا می

 

 از حقوق بشر تا گفتمان حقوق شهروندی. 1
ناد ااه ماا در پرتاو انساا  باود  و داشا   ارامات ذاتای از آنراا           اای انالقیهحقوق بشر حق

یا چاه چیازی در انساا      ؟طور عینی، منظور از ارامت انسانی چیستاما دقیقاً و به ،مندیفبرره
در  ؟شاده ااات   توا  گفت انسانیت انسا  حفظمی ،اات اه تا آ  چیز بر جای نود باقی اات

 پیش اشیده شود. 1«ت هنجاریفاعلی»پااخ باید بحث از 
تواناد از رهگایر ان خااب    در توجیه حقوق بشر، انسا  مای  «فاعلیت هنجاری»مطابق عنصر 

ای از اهداف، به تصور و طراحی یک مسیر و برنامه برای زندگی نویش مبادرت اناد و  مج وعه
ای ااه  گونهبه ،داردای برای ما در راا ای تحقق آ  گام بردارد. ای  توانایی اه یت و ارزش وی ه

رو بارای ایا  وجاه از    الب ای  توانایی معادل الب شخصیت و گوهر انسانیت نواهد بود. ازای 
 2پردازیف.حیات انسا  آنقدر اه یت و ارزش قائلیف اه با نراد حق به ح ایت از آ  می

دارد ضرورت  «فاعلیت هنجاری»عنوا  آن ه در راا ای تحقق های بشری بهوق ی ما به حق

                                                           
1. Normative agency 

 :ر.ک های بشریدیگر در توجیه حق ۀشدمحور شنان هبرای آشنایی با یک رویکرد فاعلیت .2
Alan, G. (1982), Human Rights: Essays on Justification and Application, University of Chicago Press.  
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حقاوق مارتبط باا     ؛هاای بشاری وجاود دارد   واایع از حاق   ۀیابیف اه اه دا نگریف، درمیمی
در ااط    ،اا قالل یا نودمخ اری، حقوق مرتبط با آزادی و حقاوقی رفااهی. باه تعبیار دیگار     

اول  ۀهاای داا   یاک از ایا  حاق    اول مواجریف اه هر ۀهای بشری جرانی با اه حق دا حق
هاای معای    م نوعی از حاق  دامنۀبه  9و حق بر رفاه 2، حق بر آزادی1ییعنی حق بر نودمخ ار

 . (griffin, 2008: 149)شوندن ف می
هاای  معنااات ااه در تصا یف   ما حق بر نودمخ اری داریف: در زندگی نصوصی ای  بادی  

 ۀپدر و مادر یا اایر اشخاو دارای قدرت نباید اراد ،گیریفشخصی اصلی اه برای زندگی ا  می
حق بار شاکلی از مشاارات     شود بهد را بر ما تح یل انند. در زندگی ع ومی ای  منجر مینو

صارف   اه وجاود یاک دیک ااتور نیرانادیش و ااربلاد باه       نحویبرابر در تص ی ات ایاای، به
م ناوعی از   گسا رۀ آیاد؛ بناابرای    حسااب مای  ان خابی نبود  نقض حق بر نودمخ اری ماا باه  

چرااه نودمخ اری یکی از  ،انندند اه از نودمخ اری ما محافظت میهای بشری وجود دارحق
داریف تا شکنجه نشویف؛ اع راضات زیاادی   دو عنصر ضروری فاعلیت اات؛ بنابرای  فرضاً ما حق

واقع باه   آورد، اما دربار میتری  آ  رنجی اات اه بهنسبت به شکنجه شد  وجود دارد، بدیری
شاود ااه وقاوع آ  فاعلیات شاخز را زیار ااؤال        ری از آ  یاد میعنوا  حقی بشای  دلیل به

قدم ب انیف. پا از دهد اه تص یف بگیریف یا بر تص ی ات ا  ثابتچرااه به ما اجازه ن ی ؛بردمی
ها در جرت تعقیب ای از ح ایتان خاب مس قل فرف موردنظرما  از زندگی ارزش ند، وجود پاره

از رهگیر تأمی  ماادی حاداقلی در تعقیاب اهاداف ا  ح ایات       معناات اه ما بایداهداف بدی 
شویف؛ بنابرای  حقوق رفاهی م نوعی باید وجود داش ه باشد تا از آنرا در مسیر تحقاق فر  اا    

هاای رفااهی   واایعی از حاق   گس رۀبرره بریف. ن یجه آنکه الزم اات تا از  یاز زندگی ارزش ند
  (Griffin, 2001, A: 7). اظرند، برنوردار باشیفمعی  اه بر تحقق شرایط ضروری فاعلیت ن

مانعی در مقابل ما وجود نداش ه باشد. فرضاً ما باید برای انجاام اع اال    نبایدآنر  ۀدر مرحل 
پسندیف از آزادی برناوردار باشایف یاا از    میهبی و شکل داد  روابط شخصی نود آنطور اه می

و آزادی بیا  داش ه باشیف )الب ه ماا بارای شاکل    باشیف  دیگرا  در مورد عقایدما  آزاد ۀمدانل
داد  مس قل فر  ا  از زندگی یعنی گام اول در تحقق فاعلیت باید با اندیشه و افکاار ااایری    

حق بر آزادی بیا  ااات، بناابرای  آزادی بیاا  هاف باا       ۀانندآشنا باشیف اه ای  امر نیز توجیه
 دامنۀدر تحقق فاعلیت ضرورت دارده؛ بنابرای   عنصر نودمخ اری و هف با توجه به عنصر آزادی

چراااه آزادی در اناار    ،مناد باشایف  ها وجود دارد ااه بایاد از آنراا براره    م نوعی از حق آزادی
هایی وجود دارند اه حال حق عی  نودمخ اری عنصر ضروری دیگر در تحقق فاعلیت اات. در

ند. ما از او نودمخ اری و رفاه مرتبط های مب نی بر آزادیحق یعنی حق ۀبه ای  اه طیف ع د

                                                           
1. Right to Autonomy 

2. Right to Liberty 

3. Right to Welfare 
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ااافی از   ۀاناداز  تاوانیف باه  مندیف، چو  بدو  آ  ن ای حق بر حد معینی از حریف شخصی برره
امنیت و راح ی الزم برای تص یف مس قالنه پیرامو  اهداف ا  در زندگی یا تعقیب برنی از آنرا 

عناوا  یاک انساا     گی یاا شاأ  ماا باه    منظور محافظت از زندمند باشیف. اگر ترک وط  بهبرره
 (Griffin, 2001, A: 7, 8).  ضرورت دارد، از حق پناهندگی برنورداریف

عدم  ۀن یج مند باشد، اگر شخصی دراسی حق دارد اه از تابعیت برره هربه ه ی  ترتیب  
وب واقع او از آ  قسف از اا قالل ااه از زنادگی ایااای در چاارچ     در ،تابعیت ن واند رأی دهد

مندی از راا ای ضرورت برره درمثال  رایشود محروم اات، یا بمرزهای دول ی ناو من ج می
ایا  دراات    ؛آیندش ار میها از عوامل اصلی تأمی  امنیت شخز بهتابعیت باید گفت اه دولت
توا  از چنی  امکا  و ح ای ی برناوردار  ها بدو  شرروند بود  نیز میاات اه در برنی دولت

 ،اما صرفاً ذیل عنوا  شرروندی اات اه از تحقق آنرا برای اشخاو اط ینا  نااطر داریاف   ،بود
  (Griffin, 2001, A: 18, 19). آیدش ار میقطع تابعیت حقی بشری به طوربنابرای  به

های بشاری آماون یف، ماا    محور نسبت به حقمطابق آن ه در چارچوب یک رویکرد فاعلیت
حاق بار شاکلی از مشاارات برابار در       : در زندگی ع ومی ای  امر باه حق بر نودمخ اری داریف

 مناد باشاد،  اسای حاق دارد ااه از تابعیات براره      بنابرای  هر شود.تص ی ات ایاای منجر می
با حق بر تابعیت، در معنای زندگی ایاای شخز در چارچوب مرزهای دول ی نااو و  چرااه 

ای، نودمخ اری اشخاو در زندگی ع اومی  تی ی  شکلی از مشارات برابر در تص ی ات ایا
شود و ای  ه ا  چیزی اات اه در محوریت گف  ا  حقوق شارروندی حیاور دارد.   تأمی  می

ای ااه باه   در ه ی  زمینه الزم اات تاا باه تبیای  مفراوم شارروندی از منظار جایگااه ویا ه        
 اند، بپردازیف.شرروندا  اعطا می

 

 چیستی گفتمان حقوق شهروندی. 2
هاای اان ی ارائاه    عنوا  جاایگزینی بارای قرائات   های جدید در نصوو شرروندی اغلب بهتقرائ
شوند اه در آنرا مشارات ایاای نقش محوری دارد. از نظر تااریخی، شارروندی باا ام یاازات     می

ای اه در آ  افراد واجد جایگاه معای   عیویت در نوع ناصی از جامعۀ ایاای نسبت دارد؛ جامعه
هاای نااظر بار تنظایف زنادگی ج عای       نوردارند تا بر صورت برابر در اتخااذ تصا یف  از ای  حق بر

دیگر، شارروندی باا مشاارات ایااای در شاکلی از دموارااای       عبارت مشارات داش ه باشند. به
پییر اات، اماا نقاش   ها توجیهاز اندازۀ شرروندی اگرچه از برنی جنبهنسبت دارد. گس رد  بیش 

و اه یات   اناد عنوا  نوع ناصی از رابطۀ ایاای را ا رنگ مای رروندی بهم  ایزاننده و مرف ش
منظور شکل داد  و ح ایت از زنادگی ج عای   ای را اه شرروندا ، بهوظایف ایاای م  ایزاننده

تاری  ایا  تکاالیف، یعنای     تاری  و م اداول  شک مرفدهد. بیدهند، تقلیل میانجام می آ  جامعه،
و ح ایت از زندگی ج عی جامعه، مشاارات در فرایناد دمواراتیاک     تکالیف مربوط به شکل داد 
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ا پی  تشکیل داد ه باه  ) های حامیوااطۀ رأی داد ، ابراز عقیده، تشکیل گروهاات اه اغلب به
در « عیاویت »گیارد. اگار   های مخ لف و نامزد شد  برای تصدی مناصب ع ومی انجام مای شیوه

دهنادۀ شارروندی   عنوا  اه عنصار تشاکیل  به« هاحق»و « مشارات»یک جامعۀ ایاای ناو، 
اننادۀ شارروندی در نظار گرف اه     عنوا  معیاار تعیای   ها اغلب بهتلقی شود، مؤلفۀ دوم یعنی حق

ها به شرروند بود  یا نبود  او پی ای از حقمندی شخز از مج وعهیعنی از رهگیر برره شود؛می
عناوا  مالحظاۀ   های شرروندی باه ر نظر گرف   حقها و داما فرف شرروندی از منظر حق بریف؛می
هاا باا اشاخاو نسابت دارناد و      . حاق (Bellamy, 2008: 1-12)گرایانه ااات  تا حدی تقلیل اصلی

واجاد یاک جنباۀ مراف      ها با شارروندی آنراا را  ارتباط حق حال اند، با ای هایی شخصیاا حقاق
منظاور تحقاق زنادگی    عینی را ااه باه  های شرروندی نیرهای ماند. توضی  آنکه، حقج عی می
اناد، اغلاب   اند، تیا ی  مای  های آزادانۀ هر یک از شرروندا ، واجد اه یتانندۀ ان خابمنعکا

ها برای اع اال فاعلیات مثال غایا،     شرطجلوگیری از اع ال زور دیگرا  و وجود یک اری از پیش
تاری  ل، فرف گزارۀ پیشی  بر امر مراف حااما در عی   گیرند؛االم ی و ارپناه در ای  زمره قرار می

ها برای شرروندا  بر ای  امر داللت دارد اه ای از حقداللت دارد. به تعبیر دیگر، لزوم تی ی  پاره
صورت برابر برای ه ه تاأمی   ها را بهای اازماندهی شود اه ما ای  حقگونهروابط اج  اعی باید به

از نیرهای ناصی را اه برای شاکل   ما مندیمنظر، بررههای شرروندی از یک بنابرای  حق انیف؛
هاا صارفاً زماانی تاأمی      انند، از اوی دیگر، ایا  حاق  ما  مرف هس ند، تی ی  میداد  زندگی

مسااعی بارای برپاا    وااطۀ تشریکشود اه مردم تکالیف مدنی معینی را بپییرند. تکالیفی اه بهمی
اناد، فرضااً اگار    ه شد  آ  حقوق را تیا ی  مای  مح رم ش رد ارد  ترتیبات اج  اعی منااب،

شاود ااه   امنیت شخصی را یکی از آ  نیرهای معی  تلقای انایف؛ ایا  حاق زماانی تاأمی  مای       
نامشروع نودداری انند و در راا ای ایجاد نظام حقوقی و نیروی پلیسی ااه   شرروندا  از مدانلۀ

دیگار دوبااره باه     عباارت انناد. باه   اند، ه کااری صورت برابر ح ایت میاز ای  حق برای ه ه به
هاا م یا   وجاود    گردیف، چرااه وجاود حاق  های موجد اولویت مشارات ایاای بازمیاا دالل

 منظور تیا ی  آ  داا ه از نیرهاایی ااه    شکلی از جامعۀ ایاای اات اه در آ  شرروندا ، به
شارروندا  ضارورت    صورت برابار در اناار ااایر   منظور تعقیب زندگی ارزش ند موردنظرشا  بهبه

 ,Bellamy)یاباد  عنصر مشارات در ه ی  نقطه اات اه اه ی ی ناو مای  دارد، مشارات انند؛

توا  ن یجه گرفت اه حقوق شرروندی فقاط در چاارچوب نظاام دمواراتیاک     . می(14-15 :2008
تاوا  بادو  وجاود جامعاۀ مادنی ااخ  از حقاوق        آید. ه  نی  روش  اات اه ن یدات میبه

ی به میا  آورد. جامعۀ مدنی بس ری اات اه شرروند پویا در آ  برای تحقق حق تعیای   شرروند
اناد؛ جامعاۀ مادنی شاامل ت اامی      طور مسئوالنه مشارات مای ارنوشت نود و اایر ه گنا  به

یاف ۀ غیرحکوم ی در زندگی اج  اعی اات؛ باه موجاودی ی اشااره دارد ااه هاف از      عناصر اازما 
برنوردار اات و هف اازما  نود را مدیو  حکومات نیسات، بلکاه در بطا      یاف گی وصف اازما 
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، در چنای  فیاایی ااات ااه      (Gordon, 1994: 379)شودنود جامعه، در بط  مردم نرادینه می
در آ   آورد ااه یابد. جامعاۀ مادنی فیاای ع اومی و مشاارا ی را فاراهف مای       شرروندی معنا می

 ومی مباحثه انند؛ عقاید نود را به ا ع حاا اا  برااانند و   شرروندا  ب وانند آزادانه در امور ع
به تعبیر دیگار   ،(Dzatkova, 2016: 373-375)ها و اجرای تص ی ات دنالت انند اازیدر تص یف

 :Caetano, 2013)آیناد  شا ار مای  شرروندی و جامعۀ مدنی از ابعاد ضروری جامعۀ دمواراتیک به

های اااای شرروندانی نواهاد باود ااه    از حقوق و آزادی حکومت نیز ه واره مسئول ح ایت .(6
قالب یک جامعۀ مدنی پویا، فعاالنه در امور ع ومی و ارنوشت ج عی نود دنالات   نواهند درمی

های اااای باید در اندی ماورد تأایاد قارار بگیرناد ااه      انند. به ه ی  دلیل اات اه ای  حق
ه اا  قاانو  ااااای ااات. بناابرای        ایا  ااند،  قوای حکوم ی مجاز به دنالت در آ  نباشاند.  
واااطۀ  ای م شاکل از شارروندا  آزاد و برابار ااه باه     شرروندی صفت اعیای جامعه اات، جامعه

در  اناد. وااطۀ تعلق به دی  یا دودماانی نااو شناااایی شاده    در آ  دولت نه به عیویت ایاای
عناوا   تاوا  از آنراا باه   اه می واجریفبا مدل شرروندی یونانی و شرروندی رومی نیز م طول تاریخ

هایی یاد ارد اه مفروم مدر  شرروندی از آنرا الرام گرف ه اات، اما شکل انیار شارروندی   ن ونه
بناابرای    ای باا انقاالب فرانساه نسابت دارد؛    گیاری شده اات و به شکل وی هدر دورا  مدر  پایه

ر آن ه به امکا  دا رای به قدرت مرباوط  ه ۀ شرروندا  موقعیت ایاای برابر دارند؛ ه  نی  د
منظاور مشاارات در   شارروندی م یا   فرصات برابار باه       (Caetano, 2013: 2)شود، برابرناد می

بر اع ال صالحیت و مشاروعیت قادرت، بعاد     مدیریت امور ع ومی اات، بعد ایاای امور ع ومی
مادیریت و تخصایز ثاروت     حقوقی امور ع ومی بر قدرت قانونگیاری و قیایی و بعد اق صادی بر

دهاد و باه   دیگر، شرروندی ت ام زندگی اج  اعی را تحات پوشاش قارار مای    عبارت ناظر اات. به
 .  (Caetano, 2013: 3) ای ااته ی  دلیل موضوع بسیار پی یده

اند. از رهگیر تنیدهها و مشارات درهفدر چارچوب حقوق شرروندی اه مؤلفۀ عیویت، حق
طاور برابار در رااا ای شاکل داد  زنادگی      باه  «مشارات»یاای بود  و از جامعۀ ا «عیوی»

شویف تا زنادگی شخصای ناود را    مند میبرره «هاحق»ج عی آ  جامعۀ ایاای اات اه ما از 
در شرایط برابر با دیگرا  دنبال انیف. اگر ای  اه مؤلفه را با هف در نظر بگیریف، به ای  تعریاف  

د برابری مادنی ااات. آ  عباارت ااات از عیاویت در یاک       رایف: شرروندی موقعیت موجمی
توانند شرایط حااف بر زندگی اج  اعی را به شاکل  ه ۀ شرروندا  می جامعۀ ایاای اه در آ 

مندی از نیرهای ج عی منظور بررهبر تی ی  حق برابر بهبرابر تعیی  انند. ای  موقعیت عالوه
منظاور ح ایات و تقویات آنراا در     راباری را باه  شده از اوی مشارات ایاای، تکاالیف ب فراهف
های شرروندی ما درگرو اع ال حق بنیادی  شرروندی ما برای مشارات بنابرای  حق گیرد؛برمی

ااه ماا    هاای ج عای  های ما از ایااات ایاای ه راه با اایر شرروندا  جامعه اات، زیرا حق
شاوند، مثال تاأمی     منبعاث مای  تص یف گرف یف تا بر مبنای آ  مشکالت ع ومی را حل انیف، 
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انند اه ما ها صرفاً تا زمانی اار میعالوه ای  ایااتامنیت شخصی با پلیا و نظام حقوقی. به
حقاوق ااایری  اداماه     مساعی برای حفظ آنرا از طریق پردانت مالیات یا اح رام باه به تشریک

های ایااای تاا در   ال حقاند. تکلیف به اع های شرروندی م ی   تکالیفیبنابرای  حق دهیف؛
توا  به تکلیف تبعیات از  اند، مشارات انیف، در انار آ  میهای ما منبعث از آ آن ه اایر حق
طور دمواراتیک به تصویب راایده و بارنالف میال شارروندا  ااات، پردانات       قوانینی اه به

  (Bellamy, 2008: 16-17).مالیات یا ندمت اجباری به نیروهای مسل  اشاره داشت
تحقاق   بنابرای  حقوق شرروندی ن یجۀ فعالیت ایجابی نود شرروندا  و ه کاری آنراا بارای   

های ایاایه. در ایا   اند )از رهگیر مشارات ایاای یا اع ال حقنیرهای ج عی جوامع ایاای
دهد، از ای  منظر اه ای  توانایی را باه ناود   را شکل می «هاحق بر داش   حق»زمینه شرروندی 

هایی هس ند و چطور. برنای اشاورها   اند تا تص یف بگیرند نواها  چه حقدا  واگیار میشررون
و برنای   های انگی  و برداشت ع ومی پیشرف ه داش ه باشندم ک  اات ان خاب انند تا مالیات

 . (Bellamy, 2008: 16)های مسل  گس رده یا هزینه برای امور فرهنگی باشندنواها  نیروی
 

 بخشی به گفتمان حقوق شهروندیای در قوامنهنقش سواد رسا
شود تا فر ی شفاف از مفروم ااواد رااانه در   در بند نخست بخش دوم ای  نوش ار، اوشش می

ای و آن اه در بخاش   ایه. پا از فراف ااواد رااانه   نزانۀ نرد ج عی شکل گیرد )اواد راانه
مانی حقوق بشاری از منظار   مثابۀ آرنخست ای  نوش ار در نصوو گف  ا  حقوق شرروندی به

تی ی  شکلی از مشارات برابر در تص ی ات ایاای آمون یف، زمینه مساعد اات تا برای قوام 
ای در ای م وال شاد )نقاش ااواد رااانه    ای انونی به اواد راانهای  گف  ا  در فیای راانه

 بخشی به گف  ا  حقوق شرروندیه.قوام
 

 ایمفهوم سواد رسانه .1
یابند، بر فرف ما از ناود،  ای تغییر شکل میهای راانهوااطۀ تکنولوریجوامع ما به طوراهه ا 

عنوا  یکای  ای بهای اه ذیل آ  اواد راانهگونهگیارند، بههای گوناگو  اثر میجوامع و فرهنگ
ماا   (Baker, 2004: 50). ویکاف جلاوه نواهاد اارد    های ضروری زندگی در قر  بیستاز مرارت

هاا، ابزارهاای ان قاال    رو هسا یف. پیاام  ای روباه های راانه  ر با حجف انبوهی از پیامطور مسبه
های ج عی م ناوع مانناد   توانند در قالب بسیاری از راانهها میاطالعات به ما هس ند. ای  پیام

هاا و عالئاف   ها و ح ای ناام  اایتها و مجالت، وبهای اامپیوتری، روزنامهتلویزیو ، رادیو، بازی
 ه. (Potter, 2011: 14نریف و... ، ارائه شوند تجاری روی محصوالتی اه می
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 اند:ای را چنی  معرفی میپنج مفروم بنیادی  اواد راانه 1ایمراز اواد راانه
ای از قواعد نااو ناود از زباانی    انند؛ هر راانه با مج وعهها واقعیت را بازن ایی میراانه

هاای  انناد؛ ماردم پیاام   های ناصی را من قال مای  ها و دیدگاهرزشها ابرد؛ راانهوی ه برره می
ای در راا ای اساب  های راانهانند؛ بیش ر پیامای م فاوت فرف میای مشابه را به شیوهراانه

  (jolls, wilson, 2014: 73)شوند ریزی میمنفعت یا قدرت پی
 ایراانه اواد فرف در مر ی ی نقطرۀآغاز تواندزیر می هایه  راز با مفاهیف میاور، پراش

 :آیند ش اربه

 باه  م  توجه جیب راا ای در هاییفناوری ارده اات؟ چه ایجاد را ایراانه پیام اسی چه

 ماورد  یاا  شاده  برجسا ه  آ  در دیادگاهی  یاا  ارزش زنادگی،  اابک  اات؟ چه شده گرف ه اار

 از م  به نسبت م فاوتی فرف فمخ ل افراد تا اات م ک  میزا  اات؟ چه قرار گرف ه اع ناییبی

 ,jolls & wilson)شاده ااات؟    ارااال  ایرااانه  پیاام  ای  باشند؟ چرا داش ه ایراانه پیام ای 

 . به تعبیر دیگر،(75 :2014
 فعاالناه  طاور به ما، اندازهایی در ان یار ما بگیارد تاای در پی آ  اات تا چشفاواد راانه»

 ماواجریف،  آنراا  باا  ااه  را هاییپیام معنای تا بریف برره آنرا از راانه معرض در گرف   قرار برای

های االمی دشواریای باید به ه. اما در مقام تعریف اواد راانه(Potter, 2011: 19« انیف تفسیر
ای نبایاد  و نظری موجود در تعیی  ابعاد و عناصر آ  نیز اشاره ارد. از اوی دیگر، ااواد رااانه  

های اواد اعف از ااواد   قل و مجزا فرف شود. آ  مرارتی اات اه اایر گونهعنوا  مرارتی مسبه
شاوده و  )اه اواد بصری یا تصاویری نیاز نامیاده مای     2نواند  و نوش  ، اواد ا عی و بصری

. ح ای در بسایاری از   (Tornero, 2008: 105)را نیاز در باردارد    9اواد دیجی الی یاا اطالعااتی  
شاده ااات. در یاک تعریاف     اا فاده  1«ای و اطالعاتیاواد راانه»ها و ااناد از اصطال  ا اب
ای به معنای توانایی دا رای، تحلیل، ارزیابی و ایجاد پیام در طیف م نوعی اواد راانه»جامع 
  (livingstone, 2004: 5).« هااتاز شکل

د تا ب وانناد  ای آ  اات اه مردم را قادر اازمطابق قطعنامۀ پارل ا  اروپا، هدف اواد راانه
ای را باه  ای ماهرانه و مب کرانه برره ببرناد؛ محصاوالت رااانه   ها و مح وای آ  به شیوهاز راانه
اند و نود ب وانناد پیاام   ای من قدانه تحلیل انند؛ بفر ند اه صنعت راانه چطور اار میشیوه
 8ای تولید انند.راانه

مصاوب پارل اا  اروپاا،    « وتی و تصویریای صدا ورالع ل ندمات راانه»مقدمۀ  10مطابق بند 
صاورت  دهد اه بهای به مرارت، دانش و فر ی اشاره دارد اه به مخاطبا  راانه اجازه میاواد راانه

                                                           
1. Center for Media Literacy. 

2. Audiovisual literacy 
3. digital or information literacy 

4. information and media literacy 

5. European Parliament Resolution on Media Literacy in a Digital World, 2008. 
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ای قاادر باه اع اال ان خااب آگاهاناه، فراف       ام  و اارا از راانه برره ببرند و افراد مجرز به اواد راانه
شااده از جانااب ده از دامنااۀ گساا ردۀ ناادمات ارائااه ای و اااا فاماهیاات مح ااوا و ناادمات راااانه 

هایشاا  در  عالوه آنرا به شکل بر ری قادر باشند تا از نود و ناانواده ای باشند. بههای راانهتکنولوری
در ایا  میاا  اشااره باه منشاور       1ای محافظات انناد.  برابر مح وای مجرمانه و میر در فیای راانه

ااودمند نواهاد باود. منشاور اروپاایی       یکی از اب کارات جامعۀ مدنیعنوا  ای بهاروپایی اواد راانه
آوری امیاا بارای منشاوری ااات ااه از اصاول       منظور ج اع پییر بهای انعطافای برنامهاواد راانه

ها تعریاف معینای   اند. با امیای ای  منشور افراد و اازما ای ح ایت میآموزش راانه و اواد راانه
شاوند ااه در جرات توااعۀ آ  باشاد.      انند و م عرد به اقداماتی مای تصدیق میای را از اواد راانه

 ای باید قادر باشند تا:ای، افراد مجرز به اواد راانهمطابق منشور اروپایی اواد راانه
نحاو ماؤثری در رااا ای دا راای، ذنیاره، بازیاابی و باه        ای بههای راانهاز تکنولوری .1

ای اا فاده انند تا از ایا  رهگایر مناافع و نیازهاای فاردی و      اش راک گیاش   مح وای راانه
ای از منابع نرادی و ای از مح وای راانه. به دامنۀ گس رده2اج  اعی نویش را برآورده اازند؛ 

. ایا   9 فرهنگی مخ لف دا رای داش ه باشند و به ان خاب آگاهانه راجع به آنرا داات یابناد؛  
وتحلیال  . باه تجزیاه  1 شاود، فراف انناد؛   ای تولید میراانه مسئله را اه چرا و چطور مح وای

هایی ااه من قال   شود و پیامها اا فاده میهایی اه از اوی راانهان قادی زبا ، تکنیک و شیوه
ها و اطالعات اا فادۀ نالقاناه  . از راانه در راا ای بیا  و تبادل افکار ایده8 انند، بپردازند؛می

ای نامطلوب، میر یا مجرمانه را شنااایی ارده، از آنرا اج نااب  راانه مح وا و ندمات -9 انند؛
هااا در جراات اع ااال حقااوق دمواراتیااک و از راااانه -0اننااد و آنرااا را بااه چااالش بکشااند؛ 

   (Bachmair & Bazalgette, 2007: 84) .انند های مدنی نود اا فاده مؤثرمسئولیت
جاامع و اامال چنای  تعریاف اارد: مج وعاه        رطاو ای را باه توا  اواد رااانه در پایا  می

ای، تواناایی  )اعف از توانایی فرف چرایی و چگونگی تولید مح اوای رااانه  هایی ها و نگرشمرارت
هاای  تواناد ان خااب  شنانت عوامل تأثیرگیار بر مخاطب، فرف اینکه چطور پیدایش این رنت مای 

های مخالف نیز قرار دهد، اینکه آیا دیدگاه ای، الگوهای رف اری و تنوع عقاید را تحت تأثیرراانه
هاایی را در ت اام ااطو  جامعاه     توانناد وااانش  ها میاه چطور آ شوند یا نیر و ای بیا  می

ای و ااا فادۀ  های راانهاه شرروندا  را در جرت فرف راانه و ارزیابی ان قادی پیامبرانگیزاننده
 اازد.ی و ارتباطی توان ند میهای اطالعاتمؤثر، نالقانه و ام  از فناوری

 

بخشیی بیه گفتمیان حقیوق شیهروندی در   یای       ای در قوام. نقش سواد رسانه2
 ای کنونیرسانه

گیرناد و پیراماو    هایی اه از طریق آ  مردم در جریا  رویدادها قرار میای به شیوهاواد راانه

                                                           
1. Audiovisual Media Services Directive, 2010. 
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ای، داش   مراارت،  اد راانهشود. داش   اوآموزند، مربوط مینودشا  و جرا  پیرامونشا  می
هاا در جواماع دمواراتیاک، فراف     نگرش، دانش و تفکری اات اه به فرف نقش و ااروی ۀ راانه

 ااار ای، بهشوند، ارزیابی ان قادی مح وای راانهها ع لیاتی میشرایطی اه تحت آ ، آ  ااروی ه
شاارات دمواراتیاک و   وگاوی میاا  فرهنگای و م   ها در راا ای نود ابرازی، گفتگرف   راانه
ای های اطالعاتی و ارتباطی در جرت تولید مح وای راانههای مربوط به تکنولوریاع ال مرارت
 :Media and information literacy, policy and strategy guidelines, 2013) .شود منجر می

اند اه چه اسی در های قادر به بررای ای  مسئلبرای مثال شرروندا  مجرز به اواد راانه (49
اناد، اادام   شود، بر چه چیزی اشارۀ ض نی مای شود، چطور ن ایندگی میراانه ن ایندگی می

شوند یاا نیار.   های مخالف نیز بیا  میدهد و اینکه آیا دیدگاهراانه دیدگاه ناصی را ترویج می
ای ااازماندهی  راانه هایای اات اه از طریق آ  پیامای فرفِ شیوهدیگر، اواد راانه عبارتبه

هایی را در ت ام اطو  جامعاه برانگیزانناد.   توانند واانششوند و اینکه چطور آنرا میو ارائه می
وگوی میا  فرهنگی، ترویج ای اع ال ای  فرف بر مشارات دمواراتیک، گفتعالوه اواد راانهبه

 Media and information literacy, policy). گیارد برابری جنسی ی و اج  اعی را نیز در برمی

and strategy guidelines, 2013: 50).       در چاارچوب تفکار ان قاادی و نودمخ ااری در برابار
انعکااای از   جای واقعیات باه  ها بهتری از اینکه چطور راانهتواند به فرف وایعها، فرد میراانه

 ,Kubey). ر ر آمااده شاود   پردازند، نائل شود و در ن یجه برای مشارات در جامعه بواقعیت می

ای و نیز آموزش راانه، انساانی قارار   به تعبیر بر ر، در مراز گف  ا  اواد راانه(69-77 :2004
از  ،دارناد  هاا نقاش واااطه را   ای ااه در آ  رااانه  دارد اه قادر اات در چنای  جراا  رااانه   

اماری ااه در    (Frau-Meigs, Velez, Flores Michel, 2017: 97) .برناوردار باشاد   «اا قالل»
 ای انونی نیز اات. ااز تحقق بایس ه آزادی بیا  و اطالعات در جرا  راانهعی  حال زمینه
ض   فرف راانه با رویکردی ان قادی نسابت  مند شد و ای بررهوق ی فرد از اواد راانهاز یک او 

ر و رجوع به آنرا در راا ای های م کثبرای شرروند وجود راانه، ای مواجره پیدا اردهای راانهبه پیام
یابد. از ااوی دیگار،   ها آشکار شده اات، اه ی ی وی ه میارزیابی وجری از حقیقت اه از اوی راانه

از « ایااواد رااانه  »از طرفای  یاباد،  آمون یف اه شرروندی در چارچوب نظام دمواراتیک معنا مای 
« مطلاع »مشاارات شارروندا     ۀبر پای ج له رود. دمواراای ازش ار میملزومات دمواراای االف به

هاا  انند. ارتبااط آنراا باا رااانه    ها اسب آگاهی و اطالعات میاا وار اات. شرروندا  از طریق راانه
اماری ااه ناود نیازمناد داناش       ،نیازمند آ  اات تا در ایاقی ه راه با تفکر ان قادی صورت پاییرد 

 ؛شاوند ای چطاور ااان ه مای   های رااانه و پیام انندها چطور اار میاینکه راانه ۀناصی اات، دربا
هاا مجراز   ابزاری اات اه شرروندا  را به تفکر ان قادی در برابر رااانه  ۀمنزلای بهبنابرای  اواد راانه

 Call For) اناد دمواراتیاک تبادیل مای    ۀدر یاک جامعا  « فعاال »اند و آنا  را باه شارروندانی   می

Proposals: Pilot Project-Media Literacy For All, European commission, 2016: 1)  
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هاا را باه   ها، دولات های مربوط به تفکر ان قادی و حفاظت در برابر راانهمندی از مرارتعدم برره
ای باه اا ت اع اال    هاای رااانه  حفاظت شارروندا  از آاایب   منظوردهد تا بهای  ا ت اوق می
گرایش پیادا انناد ااه ایا  ناود بارای آزادی بیاا  و        ها و اایر منابع اطالعاتی محدودیت بر راانه

هاای ایااای و مادنی شارروندا  تردیاد      تری  حقو یکی از اصلی عنوا  یک حق بشریاطالعات به
 .(Media and information literacy, policy and strategy guidelines, 2013: 84)آید ش ار میبه

توانناد در  مای  شرروندا ای تبیی  شد، راانهشناای اواد طوراه در چارچوب مفرومه ا 
ها و تأثیرات آ  و اسب ای ض   شنانت راانه، درک محدودیتمندی از اواد راانهپرتو برره

ای، فرهناگ تعامال باا    منظور تفسیر و ارزیابی ان قادی م و  رااانه های الزم بهنگرش و مرارت
اه در معرض رااانه باود  باا زنادگی انساا       راانه را بیاموزند تا در پناه آ ، در جرا  انونی 

اع اال تصا ی ات نااظر بار مشاارات ایااای       در « نودمخ اری»پیوند نورده اات، اخ  از 
ای تی ی  ااواد رااانه  به واقعیت نزدیک شود؛ بنابرای   )تحقق نودمخ اری در زندگی ع ومی

هااات  پیراماو  رااانه  میزانی آگاهی، اطالعات و مرارت  مندی ازتی ی  برره، برای شرروندا 
 هاای ایااای شارروندا    اع اال حاق   نصاوو ای برای تص یف آگاهانه در اه در جرا  راانه

های فکری شخز نیلی اوتااه نباشاد،   منظور الزم اات تا افقضرورت دارد. آمون یف اه بدی 
 یناۀ زمای، افزایش افق فکری انسا  با افزایش افق فکاری او در  به ه ی  ترتیب در جرا  راانه

از  ناورد. ای پیوند میای و آگاهی از تأثیرات راانههای راانهها، اارارد آنرا، ارزیابی پیامراانه
تفکار ان قاادی و   »منادی از  بار براره  ای عاالوه ، ااواد رااانه  تأاید شاد اه آن نا اوی دیگر، 

 «ازیتجریاز و توان نداا  »هاایی ااه   ای، بار قابلیات  های فیای راانهدر برابر چالش «حفاظت
ای را های اطالعاتی و ارتباطی و تولید مح اوای رااانه  منظور اا فاده از تکنولوریشرروندا  به

در چارچوب فر ی حقاوق بشاری از گف  اا  حقاوق شارروندی،       نیز ناظر اات. گیردبرمی در
به وجود شرروندانی مجرز « منوط ارد  تحقق گف  ا  حقوق شرروندی»ع لی پییرش  ۀن یج
های اطالعاتی و ارتبااطی آ  ااات   مؤثر و نالقانه از تکنولوری ۀای مربوط به اا فادهمرارت به

هاایی از حاق ادعاا برنوردارناد و در مقابال      منظور برنورداری از چنی  قابلیتاه شرروندا  به
اماری ااات ااه در     ؛اناد جامعه و دولت موظف به تأمی  شرایط و واایل تحقق چنی  آموزشی

 وجود دارد.  مورد آ  تردید جدی
نالقانه و  ۀای بر اا فادهایی اه ذیل اواد راانهبر آ  دا ه از مرارتبا تکیه ،دیگر عبارتبه

امکاانی ااات ااه     ۀمثابا ای باه های اطالعاتی و ارتباطی ناظرند، ااواد رااانه  مؤثر از تکنولوری
اق صاادی،   ۀتوااع بخشاد و بارای   پایدار را بربود می ۀشرروندی، ایفیت زندگی انسانی و تواع

باا تجریاز    مایاور هاای  تحقاق گازاره  ، 1برناوردار ااات   سیاریاج  اعی، فرهنگی از اه یت ب
چیز به  اما در مورد تحقق آ ، ه ه ،ای هدفی ا ودنی و شایس ه ااتشرروندا  به اواد راانه

                                                           
1. See: Fez Declaration on Media and Information Literacy, 2011. 
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اذ ای  اتختوضی  آنکه،  یادشده و فراهف بود  امکانات اافی اق صادی مربوط اات. ۀشرایط جامع
شاوند؛ ماوجبی   بنا می «فاعلیت هنجاری»یا  «شخز بود »های بشری بر روی رویکرد اه حق

دیگار، مطاابق    عبارتبه .مواجه باشیف یها با محدودیت واضحاات تا در مورد مح وای ای  حق
ه توا  ادعا ارد اه ما از حق برداش   هر چیزی اه به تقویت زندگی انسانی و بالندای  مبنا ن ی

هایی برنورداریف اه برای حفاظت از جایگاه ما در بلکه صرفاً از حق ،مندیفبرره ،منجر نواهد شد
عنوا  ترتیبااتی  های بشری را بهمقام یک انسا  ضرورت دارد؛ چرااه مطابق ای  مبنا، نباید حق

ش   هر چیازی  دا اگر ما از حق بر ،عالوهآل، شاد و بالنده تلقی ارد. بهبرای داش   زندگی ایده
 «حشاو »هاا  آل نیاز اات، برنوردار باشیف، زبا  حاق اه به آ  برای داش   زندگی نوب و ایده

نواهد شد. فرضاً شخز باید از ظرفیت الزم برای تص یف مس قل و تعقیاب یاک زنادگی شااد     
 گام بردارد و روش  ااات  ،پسنددموجب آ  ب واند در جرت تحقق آن ه می مند باشد تا بهبرره
 .(Griffin, 2001, B: 312) م فاوت اات «داش   شادی حق بر»حال، ای  ج له با  عی  اه در

 ااازد و آ  از تری ه وار می، زمینه را برای طر  بصیرت تیزبینانهمیاورمرف  ۀیادآوری نک 
 ،عدالت و انصاف تعلق دارد ۀتوا  ن یجه گرفت اه چو  امری به حوزقرار اات اه هرگز ن ی ای 
 ،گیرناد های بشری ت ام قل رو عدالت را در برن ای ا الزم اات تا به زبا  حق بیا  شود. حقپ

توا  حال ی را تصور ارد اه اق یای عدالت و انصاف تحقاق اماری در ماورد شخصای     یعنی می
 ش ار آید.معنا نیست اه عدم تحقق آ  امر ضرورتاً نقض حقی بشری بهاما ای  بدی  ،ناو باشد

مند شد و با تفکر ان قادی با اطالعات ای بررهآ  اات اه وق ی فرد از اواد راانهقدر مسلف 
دارد. شاده گاام برمای   شده مواجره پیدا ارد، اغلب در جرت ارزیابی ارزش ارائههای ارائهو ارزش

ه ای    ،دهاد تری  منابعی اه به او برای ارزیابی فرصت اسب و تبادل اطالعات مای یکی از مرف
. باه تعبیاری تفکار ان قاادی در برابار      ااتهای اطالعاتی و ارتباطی جدید و تکنولوری هاراانه

شود تا شخز در جرت گشود  درهای تاازه در رااا ای تکثار اقادام     ای میراانه نود مقدمه
نالقانه و مؤثر  ۀاند. به ه ی  منظور اگر ن وا  در چارچوب فاعلیت هنجاری ح ایت از اا فاد

گونه محدودیت در امر  ایجاد هر شکبیاما  ،اطالعاتی و ارتباطی را توجیه اردهای از تکنولوری
بر آنکه نود در چارچوب آزادی بیاا   های میاور، عالوهمالکیت راانه یا دا رای به تکنولوری

عنوا  حقی ای بهاواد راانهۀ آید، از تحقق اامل پرورش ار میو اطالعات، نقض حقی بشری به
 نواهد ارد.بشری جلوگیری 

طور وی ه به ای صوتی و تصویری بهدر چارچوب اتحادیۀ اروپا در دا ورالع ل ندمات راانه
هاای عیاو   اار دولات  عنوا  هدفی اه تحقق آ  باید در دا ورای بهنقش و جایگاه اواد راانه

 1شده اات.گیرد، اشاره  قرار
ایه عنوا  ن یجۀ آماوزش رااانه  به) یاامروزه تقریباً در ت ام اشورهای اروپایی، اواد راانه

                                                           
1. Audiovisual Media Services Directive, 2010. 
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بخشی از نظام آموزشی مادارس تح یال اارده     عنوا ای نود را بهرش هدر قالب موضوعی میا 
عنوا  موضوعی درای نسبت باه ااایر موضاوعات داده    اات. اگرچه میزا  اه ی ی اه به آ  به

 (Frau-Meigs, Velez, Flores Michel, 2017: 97).شود، در جاهای مخ لف، م فاوت ااات  می
هاای ملای در   امروزه در اط  اتحادیۀ اروپا بدو  در نظار گارف   چناد ااا ثنا، ایااا گیاری     

 شاود  ای در ه ۀ اشورهای اروپایی حداقل در مرحلۀ اب دایی آ  یافت مینصوو اواد راانه

.(Frau-Meigs, Velez, Flores Michel, 2017: 36) وجاود  هاای دانلای م  مطالعۀ ایاا گیاری
 هاای موجاود،  رااند ااه فاارا از ه اۀ تفااوت    ای ما را به ای  ن یجه میدر نصوو اواد راانه

عنوا  هدفی اه باید تعقیب شود، حقی اه باید برآورده شود و موضاوعی ااه   ای بهاواد راانه»
هاای ن اادی  و تکنیکای    شارط شده اات و ه ۀ پیشباید مورد تأمل قرار گیرد، در نظر گرف ه 

 انندای اه آنرا زندگی میهای راانهم برای تقویت نودمخ اری و فاعلیت مردم، در فرهنگالز
  . (Frau-Meigs, Velez, Flores Michel, 2017: 100)«گیردرا در برمی

اازما  عل ی، فرهنگای  طور صری  در دا ور اار ای بهآموزش راانه 1332اگرچه از اال  
ها در رااا ای  ر گرف ه اات، با ای  تأاید اه الزم اات دولت)یونسکوه قرا ی ملل م حدآموزشو 

نخسا ی    2111در ااال   اماا  ،1تقویت فر ی ان قادی از راانه در میا  شرروندا  گام بردارناد 
 211هاای یونساکو باا بایش از     در پرتاو تاالش   ایال للی در نصوو ااواد رااانه  نشست بی 

های عل ای  ز م خصصا  و اارشنااانی از رش هاعف ا قاره 8اشور مخ لف و  11اننده از شرات
ای و شنااا ، مطالعاات رااانه  نگارا ، جامعهای، روزنامهم نوع مانند اواد اطالعاتی، اواد راانه
توجه آنکه ای برگزار شد. جالب ال للی و منطقههای بی حقوق و ه  نی  ن ایندگانی از اازما 

ای و ال للی پیرامو  ااواد رااانه  نخس ی  نشست بی  عنوا  ن یجۀنشست میاور به در اعالمیۀ
های ارتبااطی  ای و اطالعاتی در عصر انفجار اطالعات و ظرور تکنولوریاطالعاتی، از اواد راانه

یاااد شااده اااات. اعالمیااۀ ماایاور از جانااب  « یااک حااق بشااری بنیااادی »عنااوا  جدیااد بااه
هاای  لال م حاد و ااایر ااازما     انندگا  از رؤاای اشورها در اراار جراا ، نظاام م  شرات
های غیردول ی، ایاا گیارا  و فعاال  جامعه درنوااات  ای مرتبط؛ اازما ال للی و منطقهبی 
هاای  ای و تقویات ه کااری  هاای ناویش را در رااا ای تارویج ااواد رااانه      اند تا تاالش می
داماتی اه در اعالمیه در ای مورد نیاز مبیول دارند. از ج له اقای و منطقهمنطقهال للی، بی بی 

گنجاناد   »ای و اطالعاتی به آ  اشاره شده، عبارت اات از: راا ای ترویج و تقویت اواد راانه
منظاور  های آموزشی نظام آموزشی راا ی و غیرراا ی باه   ای و اطالعاتی در برنامهاواد راانه

 2«.ای  نوع جدید از آموزش تی ی  حق هر شرروند به

 

                                                           
1. The Grunewald Declaration, 1982. 
2. Fez Declaration on Media and Information Literacy, 2011. 
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 گیرینتیجه
ج لاه در جرات تاأمی      های بشری، اشاخاو از محور نسبت به حقیک رویکرد فاعلیت مطابق

در برابار  برنوردارند تاا حادی از مشاارات     «حق بر تابعیت»نودمخ اری در زندگی ع ومی از 
اانجی  منظور امکا تحقق یابد. به در معنای نودمخ اری در زندگی ع ومی تص ی ات ایاای

ای در هاای ایا  نوشا ار بار نقاش ااواد رااانه       بخشی از تاالش  ای،حق بر داش   اواد راانه
بخشی به گف  ا  حقوق شرروندی معطوف شد. چنان اه گف  اا  حقاوق شارروندی را از     قوام

اناد فراف   ایاای ناو اعطاا مای   ۀبه اعیای یک جامع« شرروندی»ای اه منظر جایگاه وی ه
ی اات اه به ناود شارروندا  واگایار    تبع آ  تنظیف قواعد حااف بر زندگی ج عی امرانیف، به

از  ایاای به مادد جایگااه شارروندی ناویش قادرناد      ۀاه اعیای یک جامع نحویشود، بهمی
طاور برابار   های ناظر بر تنظیف زندگی ج عی باه در اتخاذ تص یف های ایاایرهگیر اع ال حق

عناوا  یکای از   هتبع آ  نودمخ اری اشخاو در زندگی ع اومی )با  مشارات داش ه باشند و به
مسااعد   زمیناه  با فراف چنای  چاارچوبی   یابد. فاعلیت هنجاریه تحقق می ۀدهندعناصر تشکیل

 ای م وال شد.ای انونی به اواد راانهاات تا برای قوام ای  گف  ا  در فیای راانه
 ها نقش واااطه را ای انونی اه در آ  راانهتوا  در جرا  راانهچگونه می ،دیگر عبارتبه 

اه ذیل گف  ا  حقاوق   نحویحدی از اا قالل و عدم انفعال تجریز ارد، بهدارند، شرروند را به
ای اناونی قاوام   شرروندی به نقش او در تنظیف قواعد حااف بر زندگی ج عی در فیاای رااانه  

هاا  انند. ارتباط آنرا باا رااانه  ها اسب آگاهی و اطالعات میبخشید؟ شرروندا  از طریق راانه
ااواد   زمیناه ازمند آ  اات تا در ایاقی ه راه با تفکار ان قاادی صاورت پاییرد، در ه ای       نی

ای ه ا  امکانی اات اه به مدد دا اوردهای آ  )اعف از توانایی فرف چرایای و چگاونگی   راانه
ای، توانایی شنانت عوامل تأثیرگیار بر مخاطب، فرف اینکه چطور پیادایش  تولید مح وای راانه

ای، الگوهای رف اری و تنوع عقاید را تحت تاأثیر قارار دهاد،    های راانهتواند ان خابیاین رنت م
هاایی  توانند واانششوند یا نیر و اینکه چطور آنرا میهای مخالف نیز بیا  میاینکه آیا دیدگاه

 منادی از تفکاری  را در ت ام اطو  جامعه برانگیزاننده حفظ ااا قالل، اج نااب از انفعال، برره
 یابد.ها در برنورد با ای  امواج فراگیر تحقق میها و تواناییمن قدانه و افزایش مرارت
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