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شکل گیرى رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیان گذار
 مدیریت رسانه ایران، پروفسور على اکبر فرهنگى

مصاحبه از اسماعیل افقهى

اشاره
پرشتۀ مدیریت رسانه، به منظور بهره گیرى از دانش مدیریتى نوین براى اداره و راهبرى سازمان هاى 
مشکالت  و  مسائل  در  مى توان  را  رسانه   مدیریت  رشته  ایجاد  ضرورت  گرفت.  شکل  رسانه اى 
مدیریتى سازمان هاى رسانه اى جستجو کرد که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم با 
رشد فزاینده اى همراه بودند و همین رشد و توسعه، مدیریت این ساز مان ها را با پیچیدگى هاى 
مى کرد.  عیان  بیشتر  را  آن ها  هدایت  براى  تخصصى  مدیریت  دانش  به  نیاز  و  بود  کرده  روبرو 
ایران  در  ولى  دارد،  بیشترى  سابقۀ  اروپا  و  امریکا  دانشگاه هاى  در  رسانه  مدیریت  رشته  هرچند 
نیز با فاصله اندکى از سال 1370 ابتدا فعالیت این رشته با مقطع دکترى دانشگاه تهران و یک 
سال بعد در دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم تحقیقات شروع شد. در این گفت وگو به ضرورت و 
نحوة شکل گیرى، رشته یا گرایش بودن مدیریت رسانه، نقش سازمان ها و افراد در شکل گیرى و 
رشد رشته، وضعیت تولید علم در این رشته و... از زبان دکتر على اکبر فرهنگى، بنیان گذار رشته 

مدیریت رسانه در ایران خواهیم پرداخت.

در  رشته  این  شکل گیرى  دالیل  دربارة  و  کنید  لطف  بحث،  شروع  براى  استاد، 
ایران و جهان صحبت بفرمایید؛ چون مى دانید که رشتۀ علوم ارتباطات اجتماعى 
با گرایش هاى روزنامه نگارى، ارتباطات و روابط عمومى چندین دهه است که در 
دانشکده هاى علوم اجتماعى دانشجو مى پذیرد. به این ترتیب آیا ضرورتى داشت 

که رشتۀ مدیریت رسانه پایه ریزى شود؟
دکتـر فرهنگـى: بسـم اهللا الرحمن الرحیم. همان طورکـه شـما مسـتحضر هسـتید، رشـتۀ 
ارتباطـات خـودش یـک رشـته جدیـدى اسـت؛ یعنـى درواقـع، رشـته اى اسـت کـه من 
خـودم همیشـه مى گویـم کـه پـس از جنگ جهانـى اول ضـرورت و اهمیت این رشـته و 
خـوِد ارتباطـات مطـرح مى شـود و آدم هایى مثـل هارولد السـول و بعدها گیلبرت شـراو 
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نقد شفاهی

و امثـال این هـا روى ایـن رشـته کار مى کننـد. آرام آرام در قـرن بیسـتم و دهـۀ 1970 
ایـن رشـته یـک جامعیـت خاصـى پیـدا مى کنـد و جزء رشـته هاى بسـیار پرطرفـدار در 
ایاالت متحـده و اروپـا مى شـود. در ایـران هـم مى تـوان گفـت کـه ارتباطـات به صـورت 
مـدون تقریبـاً از سـال هاى 1349 و 1350 در مؤسسـۀ علـوم ارتباطات اجتماعى توسـط 

مرحـوم دکتـر معتمدنـژاد و همکارانشـان راه اندازى شـد.
در ابتـدا همیشـه تصـور ایـن بـود کـه ایـن رشـته روزنامه نـگارى و برودکسـتینگ و 
رادیـو و تلویزیـون و این گونـه چیزهـا اسـت؛ امـا بـا جلوآمـدن جهـان و علمى ترشـدن 
خـود دانـش ارتباطـات، آهسته آهسـته ضـرورت خـود ایـن رشـتۀ رسـانه مطـرح شـد و 
طبـق معمـول اولین بـار هـم کشـورهاى غربـى و به ویـژه ایاالت متحـدة آمریـکا بـه ایـن 
موضـوع توجه کردند. این ها متوجه شـدند که بیشـتر نشـریه ها و سـازمان هاى رسـانه اى 
آن زمـان توسـط آدم هایـى اداره مى شـود کـه سـواد مدیریتـى آن چنانـى ندارنـد. ممکن 
بـود ایـن مدیـران جامعه شـناس خوبـى بـوده باشـند یـا دانـش ارتباطـات را هـم خـوب 
بداننـد، امـا آن مهارت هـاى مدیریتـى را ندارنـد. درنهایـت، یکـى دو دانشـگاه در آمریکا، 
اسـتانفورد و بعدها دانشـگاه هاى ایالتى تگزاس و دانشـگاه ایالتى اوهایو و... کار را شـروع 
کردنـد. ایـن مطالـب، ضـرورت شـکل گیرى آن در اروپـا بـود. در ایران ما بـه دهۀ 1370 

مى رسـیم.

اواخر دهۀ 70؟
به  که  سفرهایى  با  بنده  خاتمى.  آقاى  دورة  در  یعنى  آن؛  اواخر  تقریباً  فرهنگى:  دکتر 
آن طرف مى کردم و کارهایى که داشتم، دوره هایى را دیدم. چون مى توان گفت که من 
معلم دانشگاه در دو جنبه بودم: هم در مدیریت دکترى داشتم و هم در ارتباطات. متوجه 
شدم که من مى توانم مفید واقع شوم. من جسته وگریخته در جاهایى مى رفتم و سخنرانى 
مى کردم؛ کارهایى و مشاوره هایى که ارائه مى دادم. به خصوص به صداوسیما و روزنامه هاى 
بزرگى مثل روزنامۀ همشهرى، ایران و اطالعات و... مشاوره مى دادم. به این نتیجه رسیدم 

که جاى این رشته در ایران خالى است.
 بـراى مـن این احسـاس حاصل شـد کـه این رشـته خواهـان زیادى خواهد داشـت. 
به عـالوه، در یـک مقطعـى بـود کـه به اصطـالح در تاریـخ روزنامه نـگارى ایـران، دورة 
روزنامه هـاى زنجیـره اى بـود؛ یعنـى یـک روزنامـه اى کارش را انجام مـى داد؛ مثل جامعه 
و تـوس و... این هـا بسـته مى شـدند و جـاى خودشـان را به یک اسـم دیگـر مى دادند. در 

ایـن روزنامه هـا یـا در ایـن رسـانه ها ثباتـى دیده نمى شـد.
من یک بررسى انجام دادم و علت یابى کردم که چرا این اتفاق مى افتد؟ به این نتیجه 
رسیدم که اغلب مدیران این نشریه ها آن مهارت یا آن استعداد مدیریت را ندارند. دانش 
مدیریت به عنوان یک دانش منسجم، سال هاى سال خودش را به اثبات رسانده است. یک 
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شکل گیری رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیان گذار مدیریت رسانه ایران...

آقایى را که خیلى خوش قلم است و ادیب خوبى است، در رأس یک روزنامه گذاشته اند. یک 
خانمى را که بسیار هنرمند است، در رأس یک شبکه گذاشته اند. من متوجه شدم که اگر 
این  افراد آن سواد مدیریتى الزم را کسب نمایند و با سواد ارتباطى خودشان همراه کنند، 
از آن ها مدیران خوبى ساخته خواهد شد و رسانه هاى ما وضعیت بهترى پیدا خواهند کرد. 
به خاطر همین بنده این موضوع را درمیان گذاشتم. در آن زمان صداوسیما به خواستۀ من 
جواب مثبت داد. مسئوالن عالى صداوسیما بنده را احضار کردند و خواستند تا براى شان 
توضیح دهم. ما هم گفتیم این است. آن ها فهمیدند که حرف من منطقى است. گفتند 

پس شما برو برنامه را بنویس.

پس رشتۀ مدیریت رسانه توسط وزارت علوم پایه گذارى نشده، بلکه شروع آن 
از سازمان صداوسیما بوده است و درواقع، از شخص شما.

دکتر فرهنگى: بله، از من شروع شد. من که آمدم، صداوسیما چند نفر از عزیزان را که 
خودش داشت و آن ها را به من معرفى کرد و گفت این ها هم باشند و شما یک کمیته 
تشکیل دهید. صداوسیما هم عالقه مند بود که اصًال این رشته مربوط به صداوسیما باشد. 
آن موقع دانشکدة صداوسیما بود. اآلن به دانشگاه صداوسیما تغییر نام یافته است. این ها 

عالقه مند بودند که این رشته در آن جا شکل بگیرد. 
من رفتم برنامه هاى 6 دانشگاه دنیا را که آن زمان این رشته را ارائه مى دادند، گرفتم. 
یک برنامه اى را نوشتم و آوردم. با نفراتى که صداوسیما معرفى کرده بود و در جلساتى که 
داشتیم با آن ها درمیان گذاشتیم و جرح وتعدیل کردیم. به یک برنامه اى رسیدیم که در 
دورة دکترى حدود 60 واحد مى شد. این برنامه را نوشتیم. من آمدم اساس کار را هم از 
دانشکده هاى مدیریت گذاشتم؛ چون خودم هم دانشکدة مدیریت بودم. گفتیم این یکى 
از گرایش هاى مدیریت خواهد بود. پس آن را به عنوان یک گرایش طرح کردیم و اآلن 

هم همین است. 
دانشگاه  من  که  زمانى  کارشناسى ارشد  دورة  در  دکتر  آقاى  ولى  است،  درست 
هم  شما  خدمت  و  داشت  وجود  مدیریت  دانشکدة  در  رشته  این  بودم  عالمه 
دورة  در  حتى  شده است.  منتقل  ارتباطات  دانشکدة  به  هم اکنون  اما  بودیم، 
مى شود.  محسوب  اجتماعى  ارتباطات  علوم  رشتۀ  گرایش هاى  از  یکى  ارشد 
این  درمى آورد.  مدیریت  دانشکدة  از  سر  دوباره  دکترى  دورة  در  درصورتى که 
ناهماهنگى ها چالش هایى را براى دانشجویان این رشته به وجود آورده است. نظر 

شما دراین مورد چیست؟ 
دکتر فرهنگى: بله، متأسفانه ناهماهنگى دارد. بگذارید این را به شما بگویم که اصًال این 
برنامه چه طور پیش رفت. ما این برنامه را نوشتیم. آن را ایرانیزه هم کردیم؛ یعنى یک 
بخش هایى را که راجع به ایران بود، بومى کردم. این برنامه را به شوراى عالى برنامه ریزى 
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دادیم. شوراى عالى برنامه ریزى گفت دانشکدة صداوسیما نمى تواند این کار را انجام دهد. 
ما با بن بست مواجه شدیم. 

مسئوالن صداوسیما هم در آن زمان ناراحت شدند که چرا وزارت علوم این را تصویب 
نمى کند. استداللى که وزارت علوم مى کرد، این بود که دوره هاى دکترى را باید دانشگاه ها 
بگذارند. دانشکده ها و مؤسسات و سازمان ها نمى توانند این کار را بکنند. بین مرکز آموزش 
مدیریت دولتى و وزارت علوم دعوا بود. بین وزارت کشاورزى و وزارت علوم، بین وزارت 
صنایع و وزارت علوم، همۀ این سازمان ها مى خواستند خودشان دکتراى منتج به مدرك را 
داشته باشند و وزارت علوم مقاومت مى کرد. وزارت علوم گفت شما این را در یک دانشگاه 

ببرید، ما هم این برنامه را بازنگرى مى کنیم. 

که درنهایت دانشگاه تهران اولین میزبان این رشته در دورة دکترى شد.
دکتر فرهنگى: بله، ما این رشته را به دانشگاه تهران بردیم. البته این را هم خدمت تان 
بگویم که اولین مخالفانش در دانشگاه تهران، اساتید بودند. خود اساتید مدیریت مخالفت 
مثًال  بگوییم  باید  ما  باشد،  این طور  اگر  پس  چه؟  یعنى  رسانه  مدیریت  که  مى کردند 
گرایش ها  این  همۀ  براى  بیایید  مى خواهید  شما  فالن.  مدیریت  و  بیمارستان  مدیریت 
مدیریت بگذارید. البته  استدالل بنده این است که بله، اگر بشود براى همۀ این ها مدیریت 
بگذارند، خیلى هم بهتر خواهد بود؛ چرا؟ چون ام.بى.اى هایى که اآلن داده مى شود، دقیقاً 

در همین راستا است. امروزه دارند ام.بى.اى کشاورزى، بهداشت و صنعت مى دهند. 

رویکرد به مدیریت رسانه در دنیا هم ام.بى.اى است؟ 
دکتر فرهنگى: بله، بیشتر ام.بى.اى است. به هرحال دانشگاه تهران در ابتدا مخالفت کرد. 
ما آن جا توانستیم یکى دو نفر را راضى کنیم و دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران این برنامه 
را به حرمت بنده پذیرفت و درنهایت نیز دانشکدة مدیریت قبول کرد. حاال ما باید از سّد 
دانشگاه تهران مى گذشتیم. ما به شوراى دانشگاه تهران رفتیم. آن جا استدالل کردیم و 
نهایتاً به وزارت علوم آمد. در وزارت علوم هم خیلى ها مخالف بودند و من نهایتاً این را به 

شوراى عالى انقالب فرهنگى کشاندم که آقاى رئیس جمهور وقت آن جا مى نشست. 
آقاى رئیس جمهور وقت که خودش روزنامه نگار و زمانى مدیر روزنامۀ کیهان و وزیر ارشاد 
و رئیس کتابخانۀ ملى بود، مرا احضار کرد و خدمت ایشان رفتم. استداللم را گفتم که اگر 
این طور بشود، ادارة سازمان هاى رسانه اى بهتر خواهد شد. ایشان هم استدالل را پذیرفتند 

و به هرحال در آن جا تصویب شد.
برنامـه پـس از تصویـب بـه وزارت علوم ابـالغ شـد و وزارت علوم هم ایـن را پذیرفت 
و بـه دانشـگاه تهـران ابـالغ کـرد. قـرار شـد کـه دانشـگاه تهـران ابتـدا فقـط در مقطـع 
دکتـرى دانشـجو بپذیـرد. ایـن برنامه که آمـد و مطرح شـد، آقاى دکتر عبداهللا جاسـبى 

نقد شفاهی
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کـه در آن زمـان رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى بـود، بنده را احضـار کردند. چون ایشـان 
عضـو شـوراى عالـى انقـالب فرهنگـى هـم بود، بـا این برنامه آشـنا شـده بـود. گفت این 
برنامـه را کـه وزارت علـوم تصویـب کـرده و شـما در دانشـگاه تهـران راه انـدازى کردید، 
مـن مى خواهـم کـه در واحـد علـوم و تحقیقات هـم راه اندازى کنیـد. بنده هـم پذیرفتم. 
درواقـع، دانشـگاه تهـران بـا یک تـرم پیشـتازى نسـبت بـه دانشـگاه آزاد پیـش مى رفت 
و یک تـرم جلوتـر بـود. بالفاصلـه یک تـرم بعـدش واحـد علـوم و تحقیقـات دانشـگاه آزاد 
اسـالمى این رشـته را شـروع کرد و در این رشـته دانشـجو گرفت که اآلن چندین دوره و 
چندیـن سـال اسـت. خوشـبختانه دیگـر محصوالت مـا هم به بار نشسـته و تعـداد زیادى 
اسـتاد از این دو دانشـگاه دانش آموخته شـده اند و رشـتۀ مدیریت رسـانه آرام آرام به شکل 
یک رشـتۀ جاافتاده مطرح شـده، ولى در ابتدا مسـئوالن دانشـگاه عالمه مخالفان بسـیار 

شـدید ایـن رشـته بودنـد و خیلى بـا تأخیر، دورة ارشـد را شـروع کردند.
ایـن جـزء برنامه هایـى بـود کـه اول، دورة دکتـراى آن راه انـدازى شـد و بعـد دورة 
را  کارشناسى ارشـد  دوره هـاى  اول  رشـته ها  معمـوالً  درحالى کـه  کارشناسى ارشـد. 
راه انـدازى مى کننـد و بعـد دکتـرى را. این رشـتۀ مدیریت رسـانه درسـت معکوس شـد. 

اول دکتـرى و بعـد ارشـد.

آقاى دکتر، با مراجعه به سایت یکى از معتبرترین دانشگاه هاى آمریکا (دانشگاه 
متوجه  گرفته اند،  خدمت  به  مختلف  گرایش هاى  در  را  رشته  این  که  میامى) 
شدم که این رشته در دورة کارشناسى هم دانشجو مى پذیرد. نظر شما دربارة 

راه اندازى دورة کارشناسى براى رشتۀ مدیریت رسانه چیست؟
دکتر فرهنگى: بعضى از دانشگاه هاى دنیا دارند، ولى استدالل من این است که این دوره، 
یک سرى  کارشناسى  دوره هاى  در  شما  درواقع،  یعنى  است؛  تکمیلى  خیلى  دورة  یک 
معلومات و مطالعات عمومى را دارید. بهتر این است که ما بیاییم اطالعات دورة کارشناسى 
دانشجویانى را که در ارتباطات یا در مدیریت هستند، وسیع تر کنیم. در کارشناسى ارشد 
این ها را تخصصى کنیم و به صورت تخصصى بیاوریم؛ چون رشتۀ مدیریت رسانه یک کار 
کامًال تخصصى است. توجه مى کنید؟ یعنى ما مى خواهیم یک کسى را بپرورانیم که بیاید 
کار مدیریت را در رسانه انجام دهد، نه کار خبرنگارى را. بله، براى خبرنگارى، گزارشگرى 
و روابط عمومى مى توانید در سطح کارشناسى داشته باشید، ولى براى مدیریت رسانه، 

این باید در تحصیالت تکمیلى بیاید. استدالل من این بود و هست. 

شده است.  کمتر  گذشته  به  نسبت  هم  دانشگاه  ورودى هاى  تعداد  هم اکنون 
بااین حال، به نظر شما، مى توان براى ارتقاى این رشته در اجتماع حرفه اى و در 
سطح دانشگاه هاى بزرگ در سطح استان ها فکرى کرد؟ براى مثال، همان طورکه 

شکل گیری رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیان گذار مدیریت رسانه ایران...
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فرمودید، دانشگاه تبریز یا خیلى از دانشگاه هاى بزرگ دیگر این رشته را ندارند؛ 
مانند اصفهان، مشهد، شیراز و... آیا براى آن دانشگاه ها هم فکرى شده که این 

رشته به آن جا هم راه پیدا کند؟
دکتر فرهنگى: متأسفانه من اطالعات خیلى زیادى از دانشگاه ها ندارم، ولى دانشجویانى که 
دانش آموخته شدند، رفتند در استخدام دانشگاه ها قرار گرفتند. خیلى ها  دنبال این بودند که این 
رشته را راه اندازى کنند و اآلن تعداد زیادى از دانشگاه ها به خصوص دانشگاه هاى آزاد اسالمى 
این رشته ها را برقرار کرده اند؛ مثل واحد دماوند، واحد سمنان، واحد اصفهان و واحد قائم شهر. 
شده است.  باز  آن جا  به  پاى شان  و  رفته اند  آن جا  به  رسانه  مدیریت  دانش آموختگان  این 
آنان این رشته ها را راه اندازى کردند، ولى بعضى از دانشگاه هایى که این دانش آموختگان 

را جذب نکردند یا نرفتند، هنوز این رشته را ندارند. 

به خصوص وزارت علوم. حاال دانشگاه آزاد که فرمودید چند واحدش این رشته را 
دارند، حتى در سطح مراکز استان ها، ولى وزارت علوم هنوز نه.

دکتر فرهنگى: وزارت علوم نه. خیلى کم است، خیلى. 

آقاى دکتر، من یادم هست در یکى از کالس هاى درس، شما فرمودید که دوره هاى 
کنیم.  تربیت  رسانه ها  در  مدیریت  براى  را  دانشجو  ما  که  است  این  براى  ارشد 
به عبارتى، مدیران رسانه تربیت کنیم و دورة دکترى مخصوص هیئت علمى شدن 
در دانشگاه ها است و در دورة دکترى استاد تربیت مى کنیم. این نظر هم اکنون 

عملى شده است؟
دکتر فرهنگى: بله، دورة دکترى مخصوص هیئت علمى شدن است. دقیقاً این است و فکر 

مى کنم موفقیت هایى حاصل شده است. 

موفق  دراین مورد  واقعًا  ما  کارشناسى ارشد،  دورة  در  بدانم  مى خواستم  حاال 
اگر  حاال  شوند؟  رسانه ها  جذب  بتوانند  رشته  این  دانش آموختگان  که  بوده ایم 

مدیر رسانه نشدند، مدیر یک قسمتى از رسانه شوند. 
دکتـر فرهنگـى: متأسـفانه مـن در برنامـه اى کـه بـراى دوره هـاى کارشناسى ارشـد 
نوشـته شـد، خیلـى دخالـت نداشـتم، ولى بعـد از این که برنامه را نوشـتند، بـه من دادند 
و مـن یـک اظهارنظرهایـى هم کردم. بعضى از ایـن اظهارنظرهاى بنـده را ملحوظ کردند 
و بعضى هـا را هـم نکردنـد. من خـودم هم اعتقـاد دارم کـه برنامۀ دورة کارشناسى ارشـد 
مـا و حتـى دورة دکتـراى ما هـم اآلن باید بازنگرى شـود. برنامۀ کارشناسى ارشـد ما باید 
یک مقـدار پراکتیکال تـر شـود و مدیرانـى را پـرورش دهـد که این مدیـران واقعـاً بتوانند 

در رسـانه خـوب کار کنند. 

نقد شفاهی
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اگـر مـا وظایـف مدیـران را درنظـر بگیریـم کـه برنامه ریـزى، سـازمان دهى، مدیریت 
منابـع انسـانى و آن پسـت کورن معروف اسـت؛ این مدیرهـا باید درس هـاى مالى، بودجه 
و امثـال این هـا را بخواننـد؛ ولـى مـا در برنامه هـاى دورة کارشناسى ارشـدمان اصًال این ها 
را نداریـم و به جـاى آن درس هایـى گذاشـته شـده کـه این درس هـا بیشـتر جنبۀ نظرى 

دارنـد تـا جنبۀ مدیریتـى و عملى. 
اعتقـاد من این اسـت کـه برنامه هاى کارشناسى ارشـد مـا باید یک مقـدار پراگماتیک 
و عمل گراتـر شـود؛ یعنـى مـا ببینیـم وظایفـى را که یـک مدیر رسـانه باید انجـام دهد، 
چـه چیزهایـى اسـت و مطابـق ایـن وظایف برایـش درس تعریـف کنیم و ایـن مهارت ها 
را بـه دانش آموختـگان بیاموزیـم کـه بعـد وقتـى مى آیـد و وارد بـازار کار مى شـود، واقعاً 
بتوانـد یـک رسـانه ـ حاال چـه رسـانه هاى صوتى تصویـرى و الکترونیکى و چه رسـانه هاى 
مکتـوب یـا چـه شـبکه هاى اجتماعـى ـ را اداره کند. ایـن برنامـۀ موجودى را کـه امروزه 

داریـم، شـاید خیلى جـواب نمى دهد. 

فرمودید که اواخر قرن بیستم بود که این رشته در دنیا تأسیس شد؛ در ایران  هم 
با ده سال اختالف رشته مدیریت رسانه راه اندازى شد. درواقع، مدیریت رسانه، 
یک رشتۀ قرن بیست ویکمى است. قرن بیست و یکم، دوره اى که عصر اطالعات 
و ارتباطات و رسانه اطالق مى شود. با توجه به تحوالت چشم گیر دهه هاى اخیر، 

چه چشم اندازى براى آیندة رشتۀ مدیریت رسانه متصور هستید؟
این که  به  توجه  با  کردید.  تشریح  را  آینده  خودتان  شما  من  به نظر  فرهنگى:  دکتر 
فعالیت هاى رسانه اى درحال گسترش است و رسانه ها نقش بسیار پررنگى را در زندگى 
شبکه هاى  و  الکترونیکى  رسانه هاى  اخیر،  سال هاى  این  در  ـ به ویژه  کرده اند؛  پیدا  مردم 
اجتماعى و امثال این ها ـ بنابراین ما مى توانیم بگوییم که براى این رشته ها آینده مى تواند 
روشنى باشد. منتها ما باید دانشجویى را بپرورانیم که براى این دوره  یک آیندة نسبتاً 
آماده شده باشد، نه این که فقط در چارچوب رسانه هاى مکتوب محبوس شده باشد. یکى 
از بحث هایى که من همیشه داشتم و دارم، این است که متأسفانه ارتباطات و مدیریت 
رسانه در ایران همواره تحت الشعاع روزنامه ها و مکتوب بوده است؛ بنابراین ما نمى توانیم 
بگوییم که اآلن کار ما دارد درست انجام مى شود. برنامۀ ما را نگاه کنید. چه برنامه هاى 
کارشناسى ارشد ما و چه برنامه هاى دکترى. وزن به  آن سمت بیشتر و به این سمت کمتر 

است؛ درحالى که در دنیا تغییرات خیلى زیادى اتفاق افتاده است. 
حاال در دورة دکترى، ما بحث فلسفه را داریم که اعتقاد من این است که متأسفانه، 
مباحث فلسفى را در مدیریت رسانه کم داریم. چون شما دارید استاد مى پرورانید و استاد 
رسانه  مدیریت  فلسفۀ  جاى  مثًال  مى دهید.  دکترى  دارید  باشد.  فیلسوف  یک  باید  شما 

خیلى محدود و کم رنگ است.

شکل گیری رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیان گذار مدیریت رسانه ایران...
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یا  تألیف  رشته  این  در  بیشترى  تخصصى  کتاب هاى  که  است  این  منظورتان 
ترجمه شود؟

دکتر فرهنگى: بله، منابع تخصصى این را رشته نداریم. اصًال خود فلسفۀ رسانه و فلسفۀ 
ارتباطات. در غرب کتاب هاى زیادى درمورد این ها نوشته شده است. ما اصًال این موضوعات 
را خیلى جدى نگرفتیم. دورة دکترى ما بیشتر باید فیالسوفیکال باشد. دلم مى خواهد 
حتماً این را بگذارید. دورة دکترى ما بیشتر باید فیالسوفیکال باشد و دورة کارشناسى ارشد 
ما باید بیشتر پراکتیکال باشد. عمل گرا باشد؛ یعنى به درد سازمان رسانه اى بخورد. ما 
پرورش  نظریه پرداز  مى خواهیم  دکترى  دورة  در  این جا  و  مى دهیم  پرورش  مدیر  آن جا 
 دهیم و این نظریه پرداز ما  باید یک پایۀ فلسفى بسیار قوى داشته باشد؛ بنابراین اشتباه 
نکنیم. در دنیا دکترى کسى را مدیر نمى کند. دکترى مدرك دانشگاهى است که باید برود 
درس بدهد؛ بنابراین همۀ این هایى که دارند دورة دکترى مدیریت رسانه مى خوانند، باید 
بروند استاد شوند و درس بدهند، اما آن مدیر رسانه از دل کارشناسى ارشد بیرون مى آید. 

اآلن بسیارى از دانشگاه ها ام.بى.اى رسانه دارند و این برنامۀ بسیار خوبى است.

پس اگر بخواهیم مفید باشد، دورة دکتراى این رشته باید دانشجویان محدودى 
را پذیرش کند. چون این رشته را فقط در دورة کارشناسى ارشد داریم، به طبع 

دورة دکترى هم محدود شود. درست است؟
را  نخبه  آدم  عده  یک  باید  ما  و  باشد  محدود  باید  دوره  دقیقاً.  قطعاً،  فرهنگى:  دکتر 
انتخاب کنیم که مبانى فلسفى قوى داشته باشند و آن ها را بپرورانیم. بعد آن ها بیایند و 
نظریه پردازى کنند. آنان باید نظریه پرداز شوند. باید از دل دکتراى ما نظریه پرداز دربیاید. 
شما اصًال توقع نداشته باشید که از دل دکتراى ما مثًال مدیر صداوسیما یا مدیر شبکه 
بیرون بیاید. براى این مدیر شبکه و مدیر صداوسیماى ما هم همان کارشناسى ارشد کافى 
است. چون او عمل گرا است و مى شود گفت که این دکتراى ما درواقع، باید نظریه پرداز 
باشد. شما نمى توانید نظریه پرداز باشید، مگر این که پایه هاى فلسفى قوى اى داشته باشید. 
متأسفانه ما اآلن دراین زمینه ضعف بسیار زیادى داریم. برنامه اى هم که داریم، خیلى به 
این موضوع نمى پردازد. ما بحث هاى فلسفى زیادى داشتیم، منتها تعداد واحدها را که کم  
کردند، همه این ها حذف شد. ما اآلن 18 واحد درسى بیشتر نداریم. این 18 واحد درسى 
ما اصًال به فلسفۀ رسانه، فلسفۀ ارتباطات و فلسفۀ اقناع و امثال این ها خیلى کم مى پردازد. 
پس اگر حاال وزارت علوم یا شوراى عالى انقالب فرهنگى و امثال این ها مى خواهند برنامۀ 
منسجمى را شکل دهند، باید حتماً دورة دکترى را بیشتر فلسفى درنظر بگیرند و دورة 

کارشناسى ارشد را بیشتر عملى درنظر داشته باشند.

نقد شفاهی
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نادر  خیلى  که  تألیفى  کتاب هاى  رشته،  این  درسى  منابع  درمورد  دکتر،  آقاى 
است. به نظرتان کتاب هاى ترجمه هم مناسب است؟

دکتر فرهنگى: بله، کتاب تألیفى خیلى کم داریم. خیر، به هیچ وجه کتاب ترجمه مناسب 
نیست. خود من یکى دو کتاب را ترجمه کرده ام. اصًال به درد نمى خورند. من با خانم ببران 
یک کتابچۀ کوچکى را نوشتیم. این را ما بیشتر براى دورة کارشناسى ارشد نوشتیم نه 
دورة دکترى. منتها اگر وزارت علوم بخواهد همتى به خرج دهد و این رشته را نگه دارد، 
باید به یک تعداد از محققان و نویسندگان مبلغى بپردازد و مثل همه جاى دنیا، این ها را 

وادار کند که کتاب بنویسند. خب کتاب نوشتن هزینه دارد. 

آقاى دکتر، اعضاى هیئت علمى که وقت نمى کنند. 
کار  برود  هم  بدهد،  درس  برود  مى خواهد  هم  که  کسى  نمى کنند.  وقت  فرهنگى:  دکتر 
هم  کتاب  شما  براى  بیاید  بعد  دهد،  انجام  را  بیرون  تحقیقاتى  کار  هم  بدهد،  مشاوره 
بنویسد، معلوم است که نمى رسد. به خاطر همین وضعیت این گونه  شده است. بعد وقتى 
شما تمام ترجمه ها را نگاه مى کنید، اغلب ابتر است. ترجمه ها قابل درك نیست. چرا؟ چون 
خود مترجم نفهمیده که دارد چه چیزى را ترجمه مى کند. اگر شما یک توّرقى بکنید، 
کامًال متوجه مى شوید. کتاب باید تألیفى باشد؛ یعنى به کسى مبلغى بدهند و بگویند تو 

این کتاب را براى ما بنویس.
هاروارد  دانشگاه  استاد  اورونسون،  الیوت  آقاى  بگویم.  شما  براى  را  داستانى  یک 
مى آورد.  را  داستان  این  اجتماعى  روان شناسى  یا  سایکولوژى  سوشال  کتاب  مقدمۀ  در 
مى نویسد وقتى که من وارد دانشگاه هاروارد شدم، رئیس دانشکدة روان شناسى به من 
من  است.  خالى  اجتماعى  روان شناسى  خوب  کتاب  یک  جاى  اورونسون،  پرفسور  گفت: 
مى خواهم شما این را بنویسید. مى گوید: من گفتم من این کتاب را مى نویسم؛ به شرط 
این که شما چیزهایى را که من مى گویم، انجام بدهید. گفت: چه چیزى مى خواهى؟ گفتم: 
من دو سال تدریس نکنم. یک لیست به شما خواهم داد که این کتاب ها و مقاله ها را براى 
من تهیه کنید. یک ویال از ویالهاى والدن در اختیار من بگذارید. والدن یک شهر خوش 
آب وهوا و به دانشگاه هاروارد بسیار نزدیک است. در 30 کیلومترى دانشگاه هاروارد است. 
یک جاى بى سروصدا در دل جنگل. جایى بوده که هنرى دیوید سارو، فیلسوف برجستۀ 

آمریکایى در آن جا دفن است.
یک ویال در والدن به همراه یک مستخدم به من بدهید؛ بعد این کتاب حاضر مى شود. 
مى گوید رئیس دانشکدة هاروارد این کار را کرد. بعد از او تشکر کرده که اگر این نگاه و این 
بخشندگى رئیس دانشکدة روان شناسى دانشگاه هاروارد نبود، این کتاب نوشته نمى شد. 
این کتاب نوشته شد. باید کرییتور اصلى آن را به نام ایشان نوشت نه به نام من که این 
کتاب را نوشته ام. این کتاب شاهکارى در روان شناسى اجتماعى است. حاال آیا ما این کار 

شکل گیری رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیان گذار مدیریت رسانه ایران...
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را در ایران مى کنیم؟ ما نمى گوییم حاال به ما ویال بدهید و فالن کنید.
واحد درسى ندهند. یک سال به بنده مرخصى بدهند. بگویند شما یک سال برو و یک 

کتاب براى ما بیاور ولى حقوق تو را مى دهیم.

اگر سخن آخرى هست، براى خوانندگان این مصاحبه بفرمایید.
دکتر فرهنگى: نه، من براى شما آرزوى موفقیت دارم. براى تمام دانشجویان. این را حتماً 
آرزوى  دکترى  و  کارشناسى ارشد  رسانه،  مدیریت  رشتۀ  دانشجویان  تمام  براى  بنویس. 
موفقیت دارم و همۀ چشم امید من به آن هاست که در آینده پرچم این رشته را برافراشته 

نگه دارند. ان شاءاهللا.

نقد شفاهی
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