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  چكيده
ها،  اي از نمادها، هنجارها، ارزش هاي جمعي، انتقال و هدايت دامنه گسترده رسانه

اند  اين ابزارها توانسته. ها و افكار را در درون جامعه برعهده دارند عقايد، پيام
نقش بسيار مهمي در فرآيند هاي جمعي،   جايگاه رسانهمتأثر از گسترش نقش و

  .برساخته شدن هويت فرهنگ و قدرت ايفا كنند
گيري از روش گفتمـان، نقـش صداوسـيماي جمهـوري        با بهره كوشد    ميمقاله  

در همين راستا بعـد     . دكنبخشي به افراد جامعه بررسي       در هويت را  اسالمي ايران   
هــاي ســلبي و ايجــابي كــه   بــه سياســت،از طــرح مباحــث نظــري در بــاب رســانه

صداوسيما از طريق آنها به دنبال تثبيت و تـدوام گفتمـان هـويتي اسـت پرداختـه                  
و پيامـدهاي   شود تا مجاري و سازوكارهاي بازنمايي قدرت در گفتمـان برتـر              مي

هـاي خـانوادگي،     هاي كودك و نوجوان، سريال، فيلم و برنامه        برنامههويتي آن در    
  .دشون شناسايي رگانيهاي باز آگهي

گيري از سازوكارهاي هويتي، فرهنگي و اعتقادي به توليـد            صداوسيما با بهره  
و انتشار گفتمان جمهوري اسـالمي ايـران در درون تمـام سـاختارهاي اجتمـاعي                

عنـوان اليـه      هاي كالسيك كه قدرت را به       در اين تعبير، با گذار از نظريه      . پردازد  مي
گرفت، آن را در ارتباط با رفتارهـا و           مستقل در نظر مي   اي    زيرين جامعه و عرصه   

بينـد كـه از    شناختي و ايـدئولوژيك مـي   فرآيندهاي قانوني، سياسي، فرهنگي، روان  
  .شود ها توليد و منتشر مي طريق رسانه

  
  .اسالمي ايران فرهنگ، قدرت، مقاومت، هويت، صداوسيما، جمهوري :ها  واژهكليد
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  هقدمم
 ة اسـت كـه در حـوز       هـايي   وضـوع ر آن يكـي از بحـث برانگيزتـرين م         تلويزيون و تـأثي   

ولي بـا   . شناسي، علوم سياسي و مطالعات فرهنگي مطرح شده است         شناسي، روان  جامعه
ــاعي و       ــدهاي اجتم ــأثيرات و پيام ــاملي از ت ــق و ك ــيف دقي ــوز توص ــال، هن ــن ح اي

كـم ارائـه يـك       تعريف جامعي از تلويزيون يا دست     . شناختي آن ارائه نشده است     زيبايي
رسـد و علـت آن       پردازان مشكل به نظر مـي      مدل تحليلي واحد و قابل قبول براي نظريه       

 زيرا يافتن عاملي واحـد كـه در همـه محـصوالت             ؛هاي آن است   تنوع بسيار زياد برنامه   
توانـد   مشكل ديگر اين است كه هيچ محققي نمي       . تلويزيوني مشترك باشد دشوار است    

ت هر برنامه يا چگونگي واكنش يا عدم واكنش آنها اطالع داشـته     از همه مخاطبان متفاو   
  .)38: 1387وارد، (باشد 

تلويزيـون  . دهي به خودفهمي و ديگرفهمي افراد دارد       تلويزيون نقش مهمي در شكل    
ها، سرپوش   ها و نگرش   ها، طبيعي جلوه دادن برخي از كنش       از طريق تثبيت معناي نشانه    

كوشـد گفتمـان     ادهاي اجتماعي و تثبيـت هويـت، مـي        نهادن بر خصلت پيشامدي رخد    
يافته در تلويزيون، مثل هر      گفتمان اشاعه . )80: 1387محمدي،  (خاصي را مركزيت بخشد     

 محـوري خـاص وحـدت       بندي عناصر مختلف است كه حـولِ       گفتمان ديگري، تركيب  
كنـد و    مـي  تلويزيون، اين گفتمان را به مثابه عرف عام به مخاطبان خود معرفي           . يابند مي
ين وسيله، با تمام قوا در جهت طبيعي جلوه دادن عناصر و معناهاي مندرج در ايـن                 ه ا ب

دهد كـه حـوزه    از طرف ديگر آمار مصرف كاالهاي فرهنگي نشان مي  . كوشد گفتمان مي 
ترين وسيله ارتبـاط جمعـي بـا ويژگـي دربرگيـري             پربينندهدر جايگاهي   نفوذ تلويزيون   

زندگي در دوران كنوني، وضـعيتي را پديـد آورده          .  حد قرار دارد   ينباالترالعاده در    فوق
شود و در بسياري از مواقع، نقش        است كه تلويزيون يكي از اركان خانواده محسوب مي        

والدين را از حيث انتخاب تجارب، و نقـش همـساالن را از حيـث تحريـك تخيـل، و                    
؛ مهكـام،   6: 1378؛ آزادارمكـي،    160: 1387پور و درتـاج،      موسي(گيرد   سرگرمي به عهده مي   

اهميت تلويزيون و قدرت تأثير و نفوذ آن تـا حـدي اسـت كـه برخـي از                   . )244: 1383
مقننه، مجريه و (نظران، اين رسانه را به مثابه قوه چهارم و هم عرض قواي ديگر   صاحب
له اهميت بررسي نقـش صداوسـيما و ابعـاد مختلـف آن را              أهمين مس . دانند مي) قضاييه

 صداوسيما نقش بررسي رو اين از .دهد عنوان امري ضروري و غيرقابل انكار نشان مي        به
 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  در قـدرت  روابط يابي مشروعيت و تداوم چگونگي در
  .بود خواهد حاضر ةمقال لهأمس ترين مهم
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  پژوهش هيفرض و الؤس
 بـه  بخـشي  مشروعيت و ها ارزش بازنمايي در كاركردهايي چه صداوسيما :اصلي الؤس

  دارد؟ ايران اسالمي جمهوري نظام در قدرت ساختار
 اعتقـادي  و فرهنگـي  هويتي، سازوكارهاي از گيري بهره با صداوسيما :اصلي فرضيه

 اجتمـاعي  سـاختارهاي  تمام درون در ايران اسالمي جمهوري گفتمان انتشار و توليد به
  .پردازد يم
  

  شناسي پژوهش روش
كند بين عناصري ماننـد قـدرت، ايـدئولوژي،          نحوي هدفمند تالش مي   نظريه گفتمان به    

» چرخش اسـتعاليي «عنوان برآيند يك  روش گفتمان به. كند زبان و فرهنگ رابطه برقرار   
بـيش از تمركـز بـر فهـم           كـه  مبتني بر تـصوري سـاختارگرايانه اسـت       در فلسفه غرب    

 كـاربرد ايـن روش بـه پيـداش          گـسترة . كند ، بر شرايط پيدايش آنها تأكيد مي      ها  واقعيت
هاي گوناگوني از كاربست آن منجر شده است كه بنا به طبيعت گفتمـان، موضـوع                  شيوه

اين روش در صـدد فهـم       . متنوع هستند  آن   ةتحقيق و نيز سازوكارهاي به كار گرفته شد       
اين نظريـه بـه تحليـل    . هاي اجتماعي در زندگي سياسي است  هاي معنادار و آرمان    كنش
ها، فهم مردم از نقش خـود در   هاي معنايي يا گفتمان    آن سيستم  درپردازد كه     مي اي شيوه

: 1999تورفينـگ،   (گـذارد    هاي سياسي آنان تأثير مي     دهند و بر فعاليت    جامعه را شكل مي   
دار اعمال اجتماعي و     نظريه گفتمان كه ريشه در علوم تفسيري دارد به نقش معني          «. )84

هـاي معنـايي و گفتارهـايي        بـه ارزيـابي نظـام     .  توجـه دارد   اسييها در زندگي س    انديشه
در يـك مقطـع   ـ پردازد كه فهم انسان را از نقش ويـژه خـود در جامعـه و سياسـت       مي

  .)53: 1383فيرحي، (» دهند  شكل مي ـتاريخي
 پيـدايش،  چگـونگي در اين مقاله تبيين و تحليلِ        گفتمان روش كارگيري به از هدف

 چـرا  ؛است سياسي هاي كنش و معاني سازندة يگفتمان عنوان به ها انديشه تحول و بسط
 در كـه  انـد  فهم قابل صورتي در ها فعاليت و اشياء ها، واژه معاني نظريه، اين براساس كه

 قيـ طر از گفتمـان  ك يـ  حـامالن  چگونـه  كـه  نيـ ا .گيـرد  قـرار  خاصـي  گفتماني حوزة
 موجـب  اند توانسته» يازجداس «و» طرد و حذف «،»دنيبخش تيمركز «،»يساز برجسته«

  .شوند خاصي تيهوي الگو ك ياستقرار وي ابي تيمركز
م  «دنبال به ما گفتمان، روش از متأثر جمهـوري  نظـام  در قـدرت  سـاختارهاي » تفهـ 
  .بود خواهيم صداوسيما در ايران اسالمي
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كند تا قرائت مسلط مـتن را نـشان          شناختي به ما كمك مي     اينجاست كه تحليل نشانه   
اهميت اسـت كـه    هاي به ظاهر بي  فيسك ايدئولوژي از طريق رمزگذاري     ةبه عقيد . هيمد

هـا از جامعـه و نـوع روابـط           تصويري كه مجموعـه   . گذارد بيشترين تأثير را به جاي مي     
پـردازي،   لبـاس، ظـاهر چهـره     ( پيشاپيش با رمزهـاي اجتمـاعي        ،دهند اجتماعي ارائه مي  

نـورپردازي،  (و رمزهـاي فنـي      ) غيرها و   محيط، رفتار، گفتار، حركات سر و دست، صد       
و رمزهاي ايـدئولوژيك    ) غيرهپردازي، روايت و     تدوين موسيقي، صدابرداري، شخصيت   

رمزگذاري شده  ) غيرهداري و    گرايي، سرمايه  مثل فردگرايي، نژاد، طبقه اجتماعي، مادي     (
  .)148: 1386 كاظمي و ناظر فصيحي، ؛24: 2002چندلر، (است 

  
  ها  دادهآوري شيوه جمع
 كه پس از شناسايي ين صورت ه ا ب. ستاي ا  ها در اين پژوهش كتابخانه     آوري داده  شيوه جمع 

آوري اطالعات و    مورد نياز، مرحله جمع   ) ا و منابع اينترنتي   ه  هكتاب، مقال (منابع و مĤخذ    
پس از  . برداري از منابع صورت گرفته و اطالعات الزم از اين منابع اخذ شده است              فيش
چنين  هم. ه است شدانجام   تجزيه و تحليل اطالعات       و آوري شده   اطالعات جمع  ةتصفي

هاي تلويزيون   كه تحقيقات مختلف در بررسي برنامه      گيري از نتايجي   اين پژوهش با بهره   
  .كند ميصورت فراتحليل ارائه  را بهآنها  ،اند به شيوه تحليل محتوا به دست آورده

  
 تأثيرگذاري آنهاا و ميزان ه رسانه: چارچوب نظري

هاي امروزي نتوانند به مردم بگوينـد چگونـه          به عقيده برنارد كوهن، ممكن است رسانه      
راد،  موسـوي و اصـغري    (توانند به مردم بگويند به چه چيزي بيانديـشند           فكر كنند، اما مي   

هـاي طراحـي دوبـاره خـاطره          تلويزيون و سينما را يكي از شيوه        نيز فوكو. )156: 1388
  را ه مردم نه آنچه كه بودند، بلكه آنچه بايد به خـاطر بياورنـد              ب  كه در آن   داند  يممردمي  
در واقع مبـارزاتي    (از آنجا كه خاطره عنصري بسيار مهم در مبارزه است           . دهند  مينشان  

، اگر چيزي خـاطره مـردم را        )دشون  ميتحول  مكه در نوعي حركت آگاه به سمت تاريخ         
كنـد و بنـابراين تجربيـات آنهـا و           نها را نيز كنترل مي    كنترل كند، پس نيروهاي محرك آ     

پـس آن چيـزي كـه نهـضت         . كند شان نسبت به مبارزات پيشين را هم كنترل مي         معرفت
تواننـد در خـدمت حفـظ        ها مي  رو، رسانه  از اين . بوده، ديگر نبايد شناخته شود     مقاومت

: 1381؛ فوكو و ريوت، 254: 1388عيوضي،  (نظمي خاص و يا عليه آن به كار گرفته شوند           
ارتباطــات، مبادلــه و شــناخت همــراه بــا قــدرت اســت كــه هــدف آن تغييــر و «. )213
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هـايي   تغييـر و همانندسـازي فقـط جلـوه       .»هاي مختلف اسـت    همانندسازي در موقعيت  
شـود   متفاوت از تعامل و شناخت در بستر قدرت است كه در فرايند ارتباط محقـق مـي                

  .)150: 1387بشير، (
عنـوان   را نيـز بـه    » مقاومـت «در كنار مفاهيم تبادل، تغيير و همانندسازي، مفهوم         بايد  

رو، هر پيامي كـه سـاخته و پرداختـه و            از اين . هاي ارتباط در نظر گرفت     يكي از ويژگي  
شود، تا زماني كه كسي كاري و فعاليتي براساس آن نكند، در خـود و بـراي                  فرستاده مي 

شـود   پرسشي كه مطـرح مـي     . )82: 1387راد،   محسنيان(د  افت خود است و هيچ اتفاقي نمي     
كه نـسبت    اين است كه ميزان تأثيرگذاري اين رسانه بر مخاطبان چگونه است؟ و يا اين             

ها چگونه است؟ از منظر تاريخى و نگاه بـه سـابقه موضـوع      ميان افكار عمومي و رسانه    
ها با   ا و تبيين اثر رسانه    ه توان گفت بحث راجع به نسبت ميان افكار عمومى و رسانه           مى

 :هاى زير همراه است ويژگي
هـا در راسـتاي ايجـاد اثرهـاى          ها تنها به قدرت مطلق رسانه       در بسيارى از نظريه    -1

و بيـشتر بـه پـيش از        . م1960ها به قبل از دهه       اين نوع نظريه  . ارتباطى تأكيد شده است   
تزريقـى و جامعـه انبـوه از        نظريه گلوله جادويى، سوزن      .گردند جنگ جهانى دوم برمى   

هـا بعـد از دهـه شـصت          هاى جديدترى از ايـن نـوع نظريـه         روايت. جمله اين مواردند  
 .سازى است ترين آنها نظريه برجسته ميالدى نيز مطرح شده است كه مهم

شـوند و بيـشتر در       ها كه از نظر تاريخى متأخر محـسوب مـى           در برخى از نظريه    -2
ها ناچيز شمرده شده و بيشتر، از قدرت         اند قدرت رسانه   به بعد مطرح شده   . م1970دهه  

تـر،    مهـم  ةدر اين دسته از نظريات، نظري     . انتخاب و فعال بودن مخاطبان دفاع شده است       
  ).132: 1387؛ بشير،190: 1384زاده، ؛ مهدي42: 1387باهنر،( استفاده و خشنودى استةنظري

و مـتن اجتمـاعي كـه مخاطـب و          هاي ياد شده، زمينـه        در هر دو دسته از نظريه      -3
گيرند، ناديده گرفته شده و يـا اهميـت چنـدانى بـه آن داده نـشده                  رسانه در آن قرار مى    

رويكـرد  موجبِ طـرحِ  جانبه در هر كدام از اين رويكردها     نگاه يك  ،عالوه بر اين  . است
عي ا وجود دارد كـه در آنهـا سـ        ه  هبنابراين دسته سومي از نظري    . دشسومي در اين زمينه     

 .هاي تركيبـي خوانـد   توان آنها را نظريه شده نواقص دو ديدگاه فوق برطرف شود كه مى  
ها كوشش شده اسـت مخاطـب و رسـانه و محـيط اجتمـاعى در                 در اين دسته از نظريه    

 1متأثر از اين طيف نظريات، گِلدهيل     . )4: 1378دهقان،  (تعامل با يكديگر نگريسته شوند      
                                                           
1.Christine Gledhill  
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مذاكره به منزله الگويي از توليد معنا       . داند ا نوعي مذاكره مي   رابطه بين تماشاگر و فيلم ر     
شـود، دو    و تبادل فرهنگي، فصل مشترك دو فرآينـد توليـد و دريافـت مـتن تلقـي مـي                  

هاي همپوش اما ناهمسان در آن دخيل هستند؛ معنا نه به متن تحميـل               فرآيندي كه تعين  
 بلكه از كـشمكش يـا مـذاكره         ،كند يد و نه اينكه خواننده منفعالنه آن را ادراك م         شو  مي

طـور   بنابراين همان . دشو  هاي متضاد سنجش و انگيزه و تجربه حاصل مي         بين چارچوب 
گويد تماشاگران فيلم فريب خوردگاني منفعل نيستند كه به سهولت آلت            كه استيسي مي  

  بلكه در حقيقت سـاخت معنـا بيـشتر     ،)144: 1388استوري،  (ها قرار بگيرند     دست رسانه 
يعني برساختن معنـا همـواره      . محصول وحدت ديالكتيكي ميان بيننده و تلويزيون است       

سويه است و نه يـك       اين مواجهه نه يك   . دهد در جريان مواجهه متن و مخاطب رخ مي       
گرا بيان داشته كه ارتباط رسانه و مخاطبان         استوارت هال در نظريه دريافت تعامل     . دست

 در مقابل آنهاست؛ بلكه افراد با توجه به نيازهـاي           نه مخالفت محض و نه تسليم محض      
. )129: 1381؛ فرهـادپور،    138: 1973هال،  (كنند   هاي ارسالي، ارتباط برقرار مي     خود با پيام  

گيـري   اي در شـكل  در اين ديدگاه جايگاه عيني افراد در ساختار اجتماعي، نقـش عمـده       
ي توجـه بـه تفكـرات، تجربيـات و          يعن. شان از يك متن دارد     سوبژكتيويته آنها و قرائت   

بيني افراد و شرايط اجتماعي افراد مانند سن، ميزان تحصيالت، وضـعيت اشـتغال،               جهان
هاي فرهنگي تأثير زيادي     وضعيت تأهل، شناخت نسبت به جهان، سبك زندگي و زمينه         

 هبـه تأسـي از هـال و الكـال و موفـ     (از سوي ديگر گفتمـان حـاكم   . در تفسير افراد دارد   
با تمسك به شگردها، تمهيدات و    ) روند ئولوژي و گفتمان در كنار يكديگر به كار مي        ايد

هـاي خاصـي     ها و معناها و ارزش     كوشد مخاطبان را فراخواند تا ايده      ترفندهاي مختلف، مي  
  .)6: 1387؛ راودراد و ديگران،142: 1385؛ آزادارمكي و رضايي،82: 1387محمدي،(را بپذيرند

، اسـتوارت   هنتال موفـ  ا افرادي مانند ارنستو الكال وشـ      ز سويِ اسنت فكري گرامشي    
مقاله مـشهور اسـتوارت     . هال، ديويد مورلي و ديگران در مطالعات فرهنگي بسط يافت         

تـرين تحليـل     نخستين و عمـده   » رمزگشايي گفتمان تلويزيون   /رمزگذاري«هال با عنوان    
پرسش اصـلي هـال در      .  بود هاي گرامشي و تا حدودي آلتوسر      تلويزيون بر مبناي آموزه   

ها تـا    ها را شكل دهد و سوژه      تواند سوژه  اين مقاله اين است كه تلويزيون تا چه حد مي         
هاي تلويزيون بـه آنهـا       ها و رمزهايي كه برنامه     چه اندازه قادرند در برابر معناها و ارزش       

از  شـده    اي رمزگـذاري   هـاي رسـانه    هال عدم انطباق پيـام    ؟  ند، مقاومت ورزند  نك القا مي 
 ومخاطبان را بررسي كرده اسـت       از سويِ   هاي رمزگشايي شده     توليد كننده و پيام   سويِ  

  :كند هاي رمزگشايي احتمالي پيشنهاد مي در آن سه موقعيت فرضي براي موقعيت
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زماني كه جايگاه اجتماعي بيننده سبب سازگاري هرچه   : جايگاه مسلط هژمونيك   -1
از مـتن   » هـايي مـسلط    قرائـت «گونه مخاطبـان     اين. شود بيشتر او با ايدئولوژي حاكم مي     

تـوان موقعيـت سـلطه     اين وضـعيت را مـي  . پذيرند دارند، يعني معناي مرجح متن را مي  
 .گر نزديك است دانست كه كامالً شفاف و به اهداف ارتباط

در نقطـه مقابـل   را زمـاني كـه جايگـاه اجتمـاعي معـارض او         : جايگاه معـارض   -2
از متن دارند و معني     » هاي معارض  قرائت«اين مخاطبان   . دهد  قرار مي  ايدئولوژي مسلط 

در اين حالت اين امكان بـراي بيننـده وجـود دارد كـه معنـي      . پذيرند مرجح متن را نمي   
طـور معكـوس و بـا زمينـه ذهنـي خـود              ضمني و ادبي گفتمان را بفهمـد امـا آن را بـه            

 .مزگذار خواهد بوددر واقع رمزگشايي مخاطب، مخالف ر. رمزگشايي كند
اكثر مخاطبـان در ايـن جايگـاه قـرار          : گوييو  جايگاه توافقي يا رمزگشايي گفت     -3
دهنـد تـا بـا       االمكان تغييـر مـي     پذيرند اما آن را حتي     آنها ايدئولوژي مسلط را مي    . دارند

اين نوع رمزگشايي بر    . است» قرائت توافقي «قرائت آنها از متن     . نيازهايشان منطبق باشد  
كـه تـا حـدودي بـا رمزگـذار نيـز موافـق اسـت                 يح مخاطبان انطباق دارد درحـالي     ترج

: 1387؛ عـاملي و محمـدخاني،   5: 1387؛ راودراد و ديگران، 74: 1385آزادارمكي و محمدي،   (
 .)80: 1387؛ محمدي، 48

بيند؛ قدرتي كه به طور يك طرفه اعمال فشار          هال ريشه اين تفاوت را در قدرت مي       
او معتقد است كه رمزگذاري پيام از طـرف         . توان آن را قدرت غالب ناميد      كند كه مي   مي

گيرد و اين نـوع از رمزگـذاري را كـه بـه واسـطه قـدرت                  فرد صاحب قدرت انجام مي    
امـا در مقابـل، مخاطـب نيـز      . توان قرائت ترجيحـي از مـتن ناميـد         گيرد، مي  صورت مي 

 هـال، (تنها قسمتي از پيـام را بپـذيرد         تواند خوانشي موافق با رمزگذار داشته باشد يا          مي
بنابراين توليد معنا فرآيندي دو طرفه است كـه رويكـردي هرمنـوتيكي بـه               . )128: 1973

  . نقش مهمي در توليد معنا دارد،خوانش متن
  

 رسانه، بازنمايي و توليد و انتشار قدرت
اي از   دهانتقـال و هـدايت دامنـه گـستر        نقش بسيار مهمـي در      هاي جمعي،    امروزه رسانه 

فرآيند برسـاخته شـدن     و  ها و افكار درون جامعه       ها، عقايد، پيام   نمادها، هنجارها، ارزش  
: 1387يگانـه و عزيـزي،       جـوادي ؛  121: 1387سيدامامي،  (كنند   هاي اجتماعي ايفا مي    هويت

هاي اجتماعي   بازنمايي فرآيندي است كه طي آن، تغييراتي بر هويت افراد و گروه           . )197
له را توضـيح    أكه توسط مسكويچ ارائه شده است، اين مس       مذكور   ةنظري. شود اعمال مي 
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كنند و بـه     دهد كه مردم چگونه از طريق بازنمايي اجتماعي زندگي خود را تفسير مي             مي
  .)3: 1387راودراد و ديگران، (بخشند  آن معنا مي
قعي جلوه دهند؛   ها سعي دارند كه امور بازنمايي شده را وا         ها از طريق نشانه    بازنمايي

. هـا، كاركردهـايي ايـدئولوژيك دارنـد        ها در تعيين واقعيت    رو بايد گفت كه نشانه     از اين 
بازنمايي يعني توليد معنا درباره يك شي، رويداد، شخص يا گروهي از افـراد از طريـق                 

البتـه بايـد توجـه داشـت كـه آنچـه بازنمـايي        . گذاري نمادين زبان و ساير مسايل نشانه  
؛ پيتكانن و هوجانن،    122: 1387سيدامامي،  (يابد   دائمي نيست و ضرورتاً تغيير مي      ،شود مي

رو  كنـد؛ از ايـن     بازنمايي در تعيـين هويـت افـراد نقـش مهمـي ايفـاء مـي               . )251: 2003
بخشي به افراد دارند  ها هر چه به واقعيت نزديكتر باشند تأثير بيشتري در هويت       بازنمايي

هـاي   توانـد مرجـع تحليـل گفتمـان        نظريه بازنمايي مي  . )43 :1387عاملي و محمدخاني،    (
  .غالب در تلويزيون باشد

هايي پـيش     يك نظام بازنمايي پيشرفته پرسش     در جايگاه رو تلويزيون و سينما      از اين 
از چـه   ) كه توسـط نظـم غالـب شـكل گرفتـه اسـت            (كه ناخودآگاه    ايندال بر   كشد   مي
مـالوي معتقـد    . دهـد  در نگاه كردن را شكل مـي      هاي ديدن و لذت مستتر       هايي شيوه  راه

كند   بيننده ديگران را به مصداق اميال خويش تبديل مي         ،پسند هاي عامه  است كه در فيلم   
هـاي آن    نشينند خود را بـه جـاي شخـصيت         ها مي  و افراد زماني كه به تماشاي اين فيلم       

بازتوليد نظام موجـود    گذارند و با پذيرش نظم موجود و نظام معنايي نهفته در آن به               مي
د كنـ   ميدر همين راستا هال بيان       .)73: 1388؛ مالوي،   140: 1388استوري،  (كنند   كمك مي 
توانند در خدمت و يا عليه قدرت حاكم از طـرق بازنمـايي، در سـاخت                 ها مي  كه رسانه 

هاي اجتمـاعي را بـه تـصوير         ها تنها پديده   بدين معني كه بازنمايي   . واقعيت دخيل باشند  
هـاي داسـتاني و      مثالً مجموعه . كنند كشند، بلكه آنها را به واقعيت روزمره تبديل مي         ينم

رو مشاهده اين آثـار      خانوادگي نقش مهمي در ساخت و تثبيت هويت زنان دارد؛ از اين           
هـا در بازتوليـد و تحكـيم         كند و به اين شكل رسانه      به تثبيت هويت اين افراد كمك مي      

  .)252: 1997 و هال، 7: 1387راودراد و ديگران، ( داد چنين هويتي ادامه خواهند
هـاي فـردي     گرا است كه براساس ويژگـي      گير، موجودي هدف   از طرف ديگر ارتباط   

هاي دريافتي را در ذهـن       خود، حتي ممكن است با برخي تأويل و تفسيرها، مفاهيم پيام          
ر معـرض عناصـر     گيـر د   ها نشان داده است كه هرگاه ارتباط       پژوهش. خود دگرگون كند  

شناختي قرار گيرد كه در آن، انتظار پشتيباني از عناصر شناختي ديگر و پيـشين او ديـده                 
هايي همچون واپيچي يا      نشود، ممكن است براي اجتناب از ناموزوني شناخت، به روش         
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بد تفسيري اطالعات پناه ببرد تا از اين طريق به ناموزوني دچار نـشود؛ ايـن پديـده بـه                    
آوري تـا سـازماندهي      افـراد از مرحلـه جمـع      . شـود  وزوني شناختي تعبيـر مـي      نام ةنظري

كننده باورهاي آنهاست،    اطالعات، اگر با اطالعاتي مواجه شوند كه تأييدكننده يا حمايت         
زنند و اگر فاقد چنين حمايتي باشـد، بـه اطالعـات      به آن برچسب درست يا صحيح مي      

كنند كـه    ن عمليات از معيارهايي استفاده مي     آنها در اي  . زنند برچسب نادرست و غلط مي    
  .)91: 1387راد،  محسنيان(يكي از آنها وزن اطالعات است 

هاي مختلف در برابر نظام      هاي مقاومت گروه   ريشهتوان    ميعالوه بر موارد ذكر شده      
يكي سانسور و   : جستله ديگر   أپردازد، را در دو مس     معنايي كه تلويزيون به تبليغ آن مي      

ها نشان داده اسـت كـه آثـار منـع شـده، جـذابيت                پژوهش. شناختي  نظام زيبايي  ديگري
شود كه مخاطبان  به عبارت ديگر، سانسور هر پيام باعث مي. رندبيشتري براي آزمودن دا  

نگرش خود را در جهت موضعي تغييـر دهنـد كـه آن پيـام از آن دفـاع كـرده اسـت و                        
بـه همـين دليـل محـدوديت        . اشته باشـند  چنين گرايش بيشتري به دريافت آن پيام د        هم

ها پيدا   ايجاد شده ممكن است باعث شود كه مردم تمايل بيشتري به موضوع محدوديت            
  .)87: 1387راد،  محسنيان(كنند 

  
  هاي پژوهش يافته

شود كه نيروهاي اجتماعي در جامعـه ايـران بيـشتر چـه              مطرح مي اين پرسش   در اينجا   
كنند؟ مصرف فرهنگي در جامعه ايراني بيـشتر بـه كـدام             نظامي از قدرت را بازتوليد مي     

  سمت و سو گرايش دارد؟
  :شوند ها به دو دسته كلي تقسيم مي ا در قبال رسانه.ا.هاي نظام ج سياست

ها و مفاهيمي كه     صورت ايجابي اصول، مباني، بازنمايي     هايي كه به   دسته اول سياست  
ها، قوانين حاكم بر صداوسيما و        سياست كند؛ از جمله اين    توليد مي را  است  موافق نظام   

قانون اساسي در . هايي است كه اين نهاد بايد به گسترش آنها اقدام كند     ها و آرمان   ارزش
 راديو(وسايل ارتباط جمعي    «: گويد مقدمه خود با عنوان وسايل ارتباط جمعي چنين مي        

اشـاعه فرهنـگ    در خـدمت    و   در جهت روند تكاملي انقالب اسالمي        دباي) تلويزيونـ  
هاي متفاوت بهره جويـد و از        اسالمي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه          

: 1385تـسخيري،   (» هاي تخريبي و ضداسالمي جداً پرهيـز كنـد         اشاعه و ترويج خصلت   
اهـداف، محورهـا،    «چنين ابعاد عملياتي مفهوم بازنمـايي شايـسته را در كتـاب              هم. )59

 .توان يافت مي» 1383هاي توليد و پخش سال تها و سياس اولويت
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 :هـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت            ترين اهدافي كه در اين سياسـت       از جمله مهم  
 گرانبار دين مبـين اسـالم، پايبنـدي بـه ديـن،             هايِ  هآشناسازي مخاطبان با معارف و ثمر     

ت مـثالً در بحـث سياسـ      . استهاي انساني و فضائل اخالقي در جامعه         گسترش ارزش 
طور ضـمني قـائم بـه ذات         ها به   وجود زنان در اين سياست     ،بازنمايي زنان در تلويزيون   

عنـوان مـادر در خـانواده اسـت          ها معطوف به نقش زن بـه       خانواده و بيشتر اين سياست    
صورت تكميلي در دوران جنگ تحميلي       ها به  اين سياست . )49: 1387رضايي و كاظمي،    (

  .در تلويزيون به اجرا درآمد
هـا و    ها، آرمان  در اينجا برنامه  . گردد هاي سلبي صداوسيما برمي    سته دوم به سياست   د
كنـد  هايي كه صداوسيما نبايد به پخش آنها بپردازد و يا از پخش آنها جلـوگيري                 ارزش

  .مدنظر است
مـشغولي رقـابتي     تا پايان دهه نخست پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، تنهـا دل            

 ايـن  1370اما مـردم ايـران از شـهريور سـال          . يدئو و نوارهاي آن بود    تلويزيون ايران، و  
در سـه سـال     . المللي را تماشا كنند    اي بين  هاي ماهواره  امكان فني را پيدا كردند كه كانال      

اي در ايران، قانوني در خصوص استفاده از آن وجـود      هاي ماهواره  اول حضور تلويزيون  
در . هـا روييدنـد    اي مثـل قـارچ در پـشت بـام          رههاي مـاهوا   نداشت، به همين دليل آنتن    

اعـضاي كمـسيون فرهنـگ و ارشـاد         (اي از نماينـدگان مجلـس        ، عده 1373ارديبهشت  
اي را تنظــيم كردنــد كــه طبــق آن، اســتفاده شخــصي از  نــويس اليحــه پــيش) اســالمي
اين اليحه موجي از منازعات فكـري را در ميـان           . اي ممنوع است   هاي ماهواره  تلويزيون

 4ها و مشاجرات بسيار و پـس از   ايندگان مجلس برانگيخت، اما باالخره پس از بحث    نم
 به تصويب 1373 بهمن 23ماه حالت تعليق، مجلس شوراي اسالمي قانوني را در تاريخ       

 10مـاده   . شـد  اي ممنـوع مـي     رساند كه طبق آن، مالكيت و استفاده از تجهيزات ماهواره         
ظف كرد تا بـا همكـاري وزارت   ؤرشاد اسالمي را م قانون ممنوعيت، وزارت فرهنگ و ا     
المللـي بـراي     هاي حقوقي و بين    ربط از اهرم   هاي ذي  پست و تلگراف و تلفن و سازمان      

هـاي مخـرب و      حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خـانواده عليـه برنامـه             
  .)85: 1384منتظرقائم، (مبتذل ماهواره اقدام كند 
نترنت از ديگر منابعي است كه امـروزه مخاطبـان زيـادي را بـه               عالوه بر ماهواره، اي   

 اينترنت. كنند سمت خود جلب كرده است و افراد جامعه براي كسب خبر از آن استفاده مي              
گـو  و  ها، گفـت   با عرضه خدماتي نظير پست الكترونيك، انتقال فايل، اتصال متقابل رايانه          

تكنولوژي اينترنـت بـراي بيـشترين       . استاي آفريده     دنياي تازه  غيرهو   هاي خبري  گروه
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 رو اعمال كنترل بر آن دشـوار اسـت         سرعت و كمترين كنترل طراحي شده است، از اين        
هاي فرهنگي صداوسـيما     در ادامه بحث تالش خواهد شد تا سياست       . )214: 1381آشنا،  (

 هـاي   آگهـي   و هـاي خـانوادگي    هاي كودك و نوجوان، سريال، فـيلم و برنامـه          در برنامه 
  .شوندعنوان مصاديق سازوكارهاي بازتوليد فرهنگ و هويت مورد بررسي  بازرگاني به

  ا.ا.هاي كودك و نوجوان در صداوسيماي ج برنامه -1
هاي مختلف تربيتـي     هاي جمعي مانند اينترنت، رايانه، راديو و تلويزيون در عرصه          رسانه

ن ايـن نهادهـا، تلويزيـون       در ميـا  . انـد  در دهه گذشته، ابراز وجود و ايفاي نقـش كـرده          
 افـراد  ةهمـ .  داشته و توجه و اميد زيادي را به خود معطوف كرده است      يموقعيت خاص 

جامعه، اعم از بزرگساالن و كودكان، به طور پيوسته در معرض تأثيرات تلويزيـون قـرار          
دارند، اما تأثيرپذيري كودكان بيشتر است؛ زيرا آنان بـه دليـل نداشـتن تجربـه كـافي و                   

اي متفـاوت از     هاي شناختي، كه خاص طراز تحولي آنهاست، مسائل را به گونـه            گيويژ
كننـد   بيشتر اوقاتي كه كودكـان برنامـه تلويزيـوني تماشـا مـي            . كنند بزرگساالن درك مي  

هاي خبري   مثالً پيش از ده سالگي به برنامه      . شود هاي ساختگي مي   صرف مشاهده برنامه  
هـاي خيـالي و      هـا، قهرمـان      ردسـاالن بـه كـارتون     توجه نـسبتاً كمتـري دارنـد، ولـي خ         

: 1387پـور و درتـاج،       موسـي (هاي ديگر عالقه دارنـد       هاي كمدي بيشتر از برنامه     موقعيت
: نويــسد  در اثــر خــود بــا عنــوان بحــران در كــالس درس مــي1چــالرز ســيلبرمن. )158

 لوهان چنين مارشال مك   هم. »آموزند آموزان از تلويزيون بيشتر از كالس درس مي        دانش«
 سـال از    5شـود، در واقـع بـه انـدازه           زماني كه كودك وارد مدرسه مـي      «عقيده دارد كه    

  .)163: 1387پور و درتاج،  موسي(» تلويزيون آموزش ديده است
هـايي بـراي    آموزيم احتمـاالً پايـه   هايي كه ما در دوران كودكي از تلويزيون مي         درس

هاي عمومي، عقايد قالبي،   لويزيون منبع معناداري از ارزش    ت. ندشو  تر مي  بيني وسيع  جهان
عنـوان   بـه . )زاده ، به نقل از مهـدي     1994:31گربنر و ديگران،    ( هاست ها و ديدگاه   ايدئولوژي

ها و نوجوانان دريافت كه تأثير تلويزيـون بـر تفكراتـي     مثال مورگان با مطالعه روي بچه     
ها شادتر هستند و يا مردان بيشتر از         پرورش بچه داري و     كه زنان در نقش خانه     مانند اين 
گربنـر  ( بينند، بيشتر بوده است    هايي كه بيشتر تلويزيون مي     طلب هستند، در بچه    زنان جاه 

 16 تا   3رسانه جمعي براي كودكان و نوجوانان       . )زاده ، به نقل از مهدي    1994:65و ديگران،   
كه در زماني    نخست اين :  توجه است  سال تأثير بيشتري دارد و اين امر از دو جهت قابل          

                                                           
1. Charles Silberman 
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كنند كـه آنـان داراي ذهنـي         هاي بزرگ و بالغ برخورد مي      وسايل ارتباط جمعي با انسان    
توانند در آنها رسوخ كنند؛ زيـرا   ها كمتر مي رو، پيام از اين. پرداخته و ساخته شده هستند  

ورد كودكان اما اين امر در م   . شخص از سازوكارهاي دفاعي خاص خود برخوردار است       
هـا و    مصداق ندارد؛ ذهن كودك، ساده و فاقد شبكه به هم پيوسـته متـشكل از انديـشه                

هنوز ذهن كودك رموز تحليل عقايد، سـنجش و سـپس پـذيرش يـا طـرد                 . باورهاست
بنابراين، كودكان بدون هيچ پناه يا حفاظي در برابر وسايل          . منطقي آنان را بازنيافته است    

بـر تأكيـد     كـه، بنـا    دوم ايـن  . پذيرنـد  يرنـد و سـخت تـأثير مـي        گ ارتباط جمعي قرار مي   
 سالگي 12 تا 3شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي، شخصيت افراد غالباً در سنين    انسان

  .)20: 1384مريجي، (كند  شكل گرفته، سپس در محيط اجتماعي بروز و ظهور مي
 بيريوكـف، ( رسانه اين دنبو ايدئولوژيك و افراد ذهنيت گيري شكل در ها رسانه تأثير

 گـسترش  لهأمـس  بـه  ايران اسالمي جمهوري نظام توجه چنين هم و طرف يك از )1380
 بـر  ويـژه  به (ديني تربيت كالم يك در و دينداري اشاعه و ترويج و الهي تفكر معنويت،
 براي ابزاري عنوان به تلويزيون است شده باعث ديگر، طرف از) اسالم مبين دين اساس

 فراگيري اجتمـاعي تماشـاي      ةبراساس نظري . گيرد قرار استفاده مورد هدف ينا گسترش
شود هنگامي كه كودك دليـل معقـول محيطـي            كودكان موجب مي   از سويِ هر محتوايي   

اين بازآفريني در اشكال    . براي بازآفريني آن محتوا را داشته باشد به بازآفريني آن بپردازد          
: 1385فـرد،    كريمـي (گيرد   و يا تصميم صورت مي    برداري، تقليد معقول     مختلف رونوشت 

 سـود  متفـاوتي  هـاي  روش از خـود  نظـر  مـد  هـاي  آمـوزش  تحقق براي تلويزيون. )31
 آنهـا  جملـه  از متحـرك  تـصاوير  با همراه گويي قصه و) كارتون (پويانمايي كه جويد مي

 كـه  شـود  مي گيري نتيجه چنين آمده عمل به هاي پژوهش از چنين هم. شود مي محسوب
 در هـا  قـصه  و ها پويانمايي يعني ها، برنامه نوع همين را كودكان مندي عالقه اعظم بخش

 هنري هاي قالب در اسالم تاريخ از وقايعي و بزرگ پيامبران هاي داستان بيان. گيرد مي بر
 هـايي  موفقيـت  نويدبخش مذهبي هاي مناسبت در نمايشي ادبيات از گيري بهره و جذاب

 و) ع(ابـراهيم  حضرت كارتون به توان مي مثال براي. است توليدي لمغفو حوزه اين در
 و پور موسي( كرد اشاره 1380 سال در يغمائيان بهروز توسط شده تهيه) ع(نوح حضرت
اندازي شبكه پويانمايي مختص كـودك،       در كنار راه  . )38: 1387 باهنر، ؛162: 1387 درتاج،

 دفاع مقدس، جنگ و جهاد، ايثـار        ةحوزهاي كودك در     هاي اخير ساخت برنامه    در سال 
و مفاهيم اصلي گفتمان انقالب اسالمي رشـد قابـل تـوجهي يافتـه و بخـش زيـادي از                    

  .هاي مالي دولت به اين امر اختصاص يافته است حمايت
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  هاي خانوادگي سريال، فيلم و برنامه -2
كرد سرگرمي و پر    هاي تلويزيوني ايران براي مخاطبان، كار      ترين دليل تماشاي برنامه    مهم

)  درصـد  25(رسـاني    و سپس كاركرد اطالع   )  درصد 50(كردن اوقات فراغت اين رسانه      
كاركرد نخست براي مخاطبان كودك، نوجوان و جـوان و نيـز افـراد مجـرد و             . آن است 

مهـم  يِ ديگـر    هـا  كاركرد دوم نيز براي كهنسال و بزرگساالن و نيز مردان، بيش از گروه            
موزشي اين رسانه با درصد پـاييني دليـل سـوم تماشـاي آن تلقـي                كاركرد آ . بوده است 

كرده كارشناسي   چنين تحصيل  سواد و هم   شود؛ البته اين كاركرد رسانه در بين افراد بي         مي
كاركرد آموزشي تلويزيون بيشتر مربـوط بـه        . ارشد و باالتر و نيز مردان رتبه پاييني دارد        

 و  43: 1387بـاهنر،   (هـا    وزش در ديگر جنبـه    هاي ديني و معارف بوده است تا آم        آموزش
 و بيـشترين    دارنداي   هاي تلويزيوني جايگاه ويژه    در اين ميان سريال   . )22: 1384مريجي،  

هـاي   فـيلم توان   ميرو   از اين . اند هاي مختلف را به خود اختصاص داده       مخاطبان از گروه  
  :به چند دسته تقسيم كردشود را  هايي كه از تلويزيون ايران پخش مي سينمايي و سريال

انـد   قرآني ساخته شده  هايِ    ههايي كه مذهبي بوده و براساس قص       ها و سريال   فيلم -1
اي بـه بازتوليـد      ها به گونه   اين فيلم . كه وجه مذهبي آن بسيار پررنگ بوده است        و يا اين  

از جملـه  . كننـد  اي را بازنمـايي مـي   هـاي ويـژه    نظام معنـايي خاصـي پرداختـه و ارزش        
 حـضرت   ،اند سريال حضرت يوسف، سـربداران      هايي كه در اين زمينه ساخته شده       لمفي

ايوب، مردان آنجلس، سريال جابر ابن حيان، واليت عـشق، تنهـاترين سـردار و اغمـاء                 
 .)72: 1388راودراد، ( است
 كـه بيـشتر بـه مـسائل اجتمـاعي           نـد ا هاي خـانوادگي   ها و سريال   دسته دوم فيلم   -2
ي سـروكار داريـم كـه بازتوليـد         يها ها از يك طرف با بازنمايي      ين برنامه در ا . دزنپردا مي
هـايي كـه نـه تنهـا در           و از طرف ديگر ما بازنمـايي       ندا  نظام معنايي قدرت هژمون    ةكنند

. راستاي قدرت هژمون نيـست، بلكـه در بـسياري از مـوارد در تقابـل بـا آن قـرار دارد                     
 بـه ايـن نتيجـه       1368وني ايـران در سـال       هاي تلويزي   در بررسي سريال   )1373(اعزازي  

رسيد كه خانواده به نمايش درآمده در تلويزيون، با الگوي خانوادگي پارسونز هماهنـگ              
دار است و پدر، با كـار در بيـرون          اي كه در آن مادر خانه      هايي هسته  است؛ يعني خانواده  

 منفـي اسـت و در دو   روابط افراد خانواده با يكديگر بيـشتر . آور خانواده است خانه، نان 
اين نوع رابطه نه تنها در مورد زن و شـوهر بلكـه             . سوي تسليم و پرخاشگري قرار دارد     

. شـود  در ارتباط مادر و فرزند، پدر و فرزند، خواهر و برادر و بـالعكس هـم ديـده مـي                   
گو ميـان زن و شـوهر و تفهـم ميـان آن دو بلكـه                و  مشكل خانواده نيز نه از طريق گفت      
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هاني و تصادفي يا در اثر دخالت و اقـدام فـردي خـارج از خـانواده حـل                   صورت ناگ  به
» هـا  برزخي«دو فيلم   در  در عرصه سينما نيز     . )85: 1385فسايي و كريمي،     صادقي(شود   مي
گردند، تصاوير زنـان بـا پوشـش متوسـط و            كه به دوران دفاع مقدس برمي     » بايكوت«و  

 دوم انقـالب و پـس از پايـان          ةكـه در دهـ    ،  »عروس«، اما در فيلم     ه است بيشتر ارائه شد  
 مورد كـه برابـر      34 تصوير هنرپيشه زن     47هاي سينما رفته، از جمع       جنگ به روي پرده   

 30 دقيقه براي تـصويرها، بـه مـدت          35 درصد است و از مجموع زنان در حدود          72با  
 هـاي سـال قبـل      پوشش و حجاب نسبتاً كمتر از متوسط و كمتر از فـيلم           %) 83(= دقيقه  
هـاي مـادي، ثـروت، نـابرابري و          ، ارزش 1370تـرين فـيلم سـال        در پـر فـروش    . است

شـوند و در     گرايـي اشـاعه داده مـي       عنوان ارزش مثبت و روحيـه مـصرف        سودجويي به 
هـاي مـادي و سـودجويي        الشعاع ارزش  هاي مذهبي و انقالبي كامالً تحت      مقابل، ارزش 

  .)29: 1384مريجي، ( گيرند قرار مي
ترين هدف   هايي كه بيشتر محتواي طنز داشته است و در آن مهم             و سريال  ها فيلم -3

آن سرگرمي و در معدود مواردي نقد وضعيت موجود بوده اسـت؛ در بـسياري از ايـن                  
هايي  گيري مقاومت  شود، بلكه باعث شكل    ها نه تنها قدرت نظام حاكم بازتوليد نمي        فيلم

زمـان پخـش    (» هـا  سايه همـسايه  « يزيونيدر مجموعه تلو  . شود در سطح اجتماع نيز مي    
 ةكه در دوران جنگ ساخته شده است؛ روابط اجتماعي بين اعـضاي يـك محلـ               ) 1365

كننـد   هاي عادي و ساده استفاده مي      ها از لباس   هنرپيشه. شود قديمي تهران نشان داده مي    
ر اند بـسيار محـدود و بيـشتر مناسـب قـش            چنين وسايل منزل كه به نمايش درآمده       و هم 

 صورت متعادل و طبيعي كـامالً رعايـت        نمادهاي مذهبي نيز در اين فيلم به      . اند پايين جامعه 
شـوند،   در مجموع اين قسمت، كه قريب هشت دقيقه زنان هنرپيشه ظـاهر مـي             . اند شده

 دقيقه حضور مـردان،     68در  . همگي داراي پوشش كامالً اسالمي و بدون آرايش هستند        
 دقيقـه نمادهـايي     11اند و به مدت      ا با محاسن و ريش بوده      درصد از زمان، مرده    60در  

  .)24: 1384مريجي، (اند  همچون انگشتر عقيق، تسبيح، جانماز و عبا نشان داده شده
هـاي نظـام حـاكم كـامالً همخـواني           تلويزيون ايران در دوران دفاع مقدس با ارزش       

تي را در پـيش گرفتـه       داشت، اما اين روند از دوران جنگ تحميلي به بعد رونـد متفـاو             
هاي   و به بعد، فيلم    1370هاي   پور با گذر زمان به سوي سال       به عقيده فرامرز رفيع   . است

هاي تلويزيوني كه از تلويزيون رسـمي و دولتـي جمهـوري اسـالمي               سينمايي و سريال  
هاي مشابه   هاي انقالبي، مذهبي و ارزش      در جهت كاهش ارزش    ،ايران پخش شده است   

جالـب  . انـد   دادههـاي مـادي و نـابرابري را تـرويج            اند و در عـوض ارزش      قدم برداشته 
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 يـاد شـده درسـت       ةكيد ظـاهري و خـارجي صداوسـيما، در طـول دور           أاينجاست كه ت  
بـه بيننـدگان    ) و از طريق آموزش پنهان    (برخالف جهتي است كه صداوسيما، ناخواسته       

اهري و بيرونـي سـيماي      هـاي ظـ    كه اليـه   به عبارت ديگر، درحالي   . خود القا كرده است   
هاي انقالبي و مـذهبي      كيد بيشتر بر ارزش   أجمهوري اسالمي ايران در حركت به سوي ت       

در . انـد  ها مسيري مخالف اين مسير را پيموده       هاي پنهان اين رسانه    بوده است، اما آموزه   
تغييـرات ارزشـي در ايـران بعـد از سـال            «كند كه    گيري مي  همين راستا وي چنين نتيجه    

هـاي مـادي و      رونـد؛ از يـك طـرف ارزش         در دو جهت به هم مرتبط پـيش مـي          1368
هاي مـذهبي در حـال       اند و از طرف ديگر، همسو با آن ارزش         نابرابري در حال گسترش   

  .)119: 1381علينقي، ( »اند تضعيف
شود كـه    اي به تصوير كشيده مي     جامعه» پرواز در حباب  «عنوان مثال، در مجموعه      به

مشغول انجام كارهاي روزمره و مسائل زندگي خـانوادگي و اجتمـاعي            همه اعضاي آن    
گفتمان حاكم بر مجموعه، ريشه تمام مسائل و بر هم خوردن تعادل طبيعي      . خود هستند 

در واقـع، سـاختار     . كنـد  جو مي و  توز جست  جامعه را در وجود افرادي ذاتاً شرور و كينه        
 چيـز در ابتـداي داسـتان درسـت و در      اي است كه در آن همـه       ها به گونه   روايي داستان 

جاي خود قرار دارد و با ورود افراد شرور به زندگي افراد فيلم همه چيز رو به آشفتگي                  
ا، بازگشت به دين و اصول روحـاني        ه  رفته و در نهايت با دخالت پليس، رفع سوءتفاهم        

  .)33: 1382؛ محمدي، 95: 1387محمدي، ( گيرد همه چيز سرجاي خود قرار مي
اي متفـاوت بـه       هر كدام به گونـه     نيستندز آنجايي كه مخاطبان منفعل و يك دست         ا
بسياري از افراد گفتمان حاكم بر مجموعه را        . پردازند ها مي   اين برنامه  در مورد گو  و  گفت
  .پردازند پذيرند و برخي نيز به مقاومت با گفتمان حاكم بر فيلم مي مي

برانگيـز    كلـي و توجـه     ةحاكي از دو نتيجـ    هاي اخير در ايران      مجموع مطالعات سال  
اي اسـت؛ يكـي كـاهش مـصرف توليـدات راديـويي و               گيران جوان رسانه   درباره ارتباط 

تلويزيوني بومي، به دليل نارضايتي از محتواي آنهـا و ديگـري روي آوردن بـه مـصرف          
  .)95: 1387راد،  محسنيان(هاي بيگانه  رسانه

هـاي    رديـف اول اسـتفاده از فرسـتنده        تحقيقات نـشان داده اسـت كـه موزيـك در          
اي بـه   هـاي مـاهواره   سه انگيزه اصـلي روي آوردن بـه تلويزيـون         . اي بوده است   ماهواره

هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران، تالش براي دسترسي به          ترتيب، نارضايتي از برنامه   
ش، هاي بعدي پـژوه  در پرسش. منبع كسب خبر و اشتياق به مقايسه فرهنگي بوده است       

هاي  جزئيات بيشتري از انگيزه اول به دست آمد و مشخص شد كه جذاب نبودن برنامه              
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 سني جوانان، تكـراري بـودن   ءها با روحيه و اقتضا تلويزيون داخلي، منطبق نبودن برنامه    
هاي ايراني، زنـان و دختـران        براي مثال در تمام سريال    (ها   مضامين، واقعي نبودن صحنه   

، )گونـه نيـست   كه در واقعيت اين  حجاب اسالمي هستند؛ درحاليدر كنار محارم خود با   
تنوعي محتـوا و سـرانجام، احـساس سانـسور شـدن محتـوا از                غمگين بودن محتوا، بي   

؛ شـهابي و    96: 1387راد،   محـسنيان (نقدهاي اصلي جوانان به تلويزيون داخلي بوده است         
هـايي   هاي اخير از جمله نمونـه     ماهواره در سال   انِافزايش مخاطب . )41: 1387جهانگردي،  
طور  هاي ارائه شده از سوي صداوسيما و به        ن در مقابل مفاهيم و بازنمايي     آنااز مقاومت   

خاص تلويزيون جمهوري اسالمي بوده كـه ريـشه آن بـه امـري بيـرون از صداوسـيما                   
انـدازي   از طرفي صداوسـيما بـا آگـاهي از شـرايط بـه وجـود آمـده بـه راه                   . گردد برمي
هاي بازنمايي خود توانسته است      هاي ديجيتال و ايجاد تغييرات محدود در سياست        شبكه

  .اي ايجابي منتفي كند بخش از اين مقاومت را به شيوه
  

  هاي بازرگاني آگهي -3
بندي  در تبليغات بازرگاني پخش شده از صداوسيماي جمهوري اسالمي يك جامعه اليه           

. شـود  هـا بـه نمـايش گذاشـته مـي           گـروه  هاي طبقاتي و قـشري     شده با توجه به تفاوت    
هاي مطرح در تبليغ براي سبك زندگي مرفه مبتنـي بـر رفـاه، ثـروت و                  ترين ارزش  مهم

تبليغـات تجـاري،   . كار و تالش بوده اسـت  زيبايي و براي طبقات پايين جامعه مبتني بر       
ه نـوين   ها و الگوهاي مورد نظر از جامع       پس از تأثير بر نمايش زندگي طبقاتي، به ارزش        

گرايي و توليد ثروت     وري، مهارت، تخصص، عقل   اترين آنها شامل فن    پردازد كه عمده   مي
هـاي بازرگـاني سـبكي از زنـدگي را بـه             عالوه بر موارد ذكر شده، بخشي از پيام       . است

تبليغاتي كه مـروج  . نمايش گذاشته كه مبتني بر مصرف كاالهاي فرهنگي و منزلتي است    
گونه تبليغات كـه بـر عناصـر فـضاسازي،           جملي است؛ در اين   زندگي پرزرق و برق و ت     

گونه القـا    هاي خوشبخت و مرفه جامعه تكيه دارد، به مخاطب اين          رنگ و نمايش انسان   
تـوان بـه ايـن نـوع از          شود كه با خريد و مصرف كاالهاي مورد اشاره در آگهي مـي             مي

  .زندگي نزديك شد
  :جامعه ايران قابل شناسايي استطوركلي دو روند در پيام هاي بازرگاني  به

گيرد و بيشتر در جهـت تبليـغ         هاي بازرگاني صورت مي    ها كه در پيام     بازنمايي )الف
براي مثال زناني كه    . ا است .ا.هاي اسالمي در جامعه و بازتوليد نمادهاي ارزشي ج         ارزش

 بيـرون   شوند؛ و مرداني كـه در      در آشپزخانه و امور منزل با حجاب اسالمي بازنمايي مي         
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هـا و    در تبليغاتي كه براي بانك    . كنند كنند و اقتصاد خانواده را تأمين مي       منزل فعاليت مي  
جوايزي كه براي كمك هزينه سـفر بـه   : گيرد مانند سيستم بانكداري اسالمي صورت مي 

و تبليـغ   ) ع(هاي صندوق مهررضـا    شود و پخش برنامه    هاي مقدس در آن ارائه مي      مكان
چنين مزايايي كه توليدكنندگان كاالها به مناسبت اعياد مذهبي           هم غيره هاي ازدواج و   وام

  .گيرند هاي بازرگاني در نظر مي و بازنمايي اين مراسمات در پيام
ا نبـوده و    .ا. برخي از تأثيرات تبليغاتي كه در جهت بازتوليد نمادهاي ارزشـي ج            )ب

بندي شـده    اي طبقه  ليغات جامعه اين تب . گيرد در بسياري از موارد در تضاد با آن قرار مي         
تبليغـات بـراي    . شـود  عنوان ارزش تلقي مـي     گذارد كه در آن مصرف به      را به نمايش مي   

هاي مجلل، جـوايزي     هاي مختلف، وسايل آشپزخانه و محيط منزل و ساختمان         خوراكي
كنند مانند چند دسـتگاه ماشـين و جـوايز           گذاري افراد تبليغ مي    ها براي سرمايه   كه بانك 
مشي كلي و    كنند كه در تضاد با خط       همگي نظامي از قدرت را بازتوليد مي       غيرهنقدي و   

  .هاي صداوسيما قرار دارد اصول برنامه
  

  گيري نتيجه
 صداوسيما تالش كرده    از سويِ دهد كه گفتمان ارائه شده       نتايج پژوهش حاضر نشان مي    

ت متناسب بـا نظـام اقـدام        راه و هوي   به است كه با ابزارهاي مختلف به توليد سوژه سر        
براي نيل به اين هـدف گفتمـان حـاكم همزمـان دو سياسـت سـلبي و ايجـابي در               . ندك

از نقطه نظر ايجابي گفتمـان انقـالب        . هاي خود را به خدمت گرفته است       ساخت برنامه 
كند تا برخي از معاني      هاي مختلف تالش مي    اسالمي با تصويب قانون، نهادها و سازمان      

ود را از طريق رسانه تثبيت كند و از اين طريق به بازتوليد قـدرت و تـداوم                  و مفاهيم خ  
هاي رقيب و معارض     هاي سلبي از بازنمايي    گيري از سياست   از طرفي با بهره   . آن بپردازد 

هاي تلويزيـوني مختلـف ماننـد        ا در برنامه  .ا.صداوسيما ج . ممانعت به عمل آورده است    
هاي ديگـر را     كند تا گفتمان    تالش مي  غيرهان، اخبار و    هاي كودك و نوجو    ها، برنامه  فيلم

امـروزه بـا گـسترش      البتـه   . به حاشيه برده و قدرت خويش را تثبيـت و تـداوم بخـشد             
 ،هاي فشرده و اينترنت تكنولوژي ارتباطات، استفاده از ماهواره و نوارهاي ويدئويي، لوح

براي گفتمان  تواند    مياين وضعيت   . در حال گسترش است   مصرف فرهنگي افراد جامعه     
محـسوب شـود و در صـورتي كـه نتـوان آن را كنتـرل و                 چـالش   انقالب اسالمي يـك     

  .شود ميمديريت كرد؛ زمينه براي بروز تعارضات فرهنگي و اجتماعي فراهم 
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  منابع
، 14، ش   مجله نامه علـوم اجتمـاعي     ،  »ابزار توسعه يا نمادساز   : تلويزيون در ايران  «؛  )1378(آزادارمكي، تقي    –

 .3-20صص 
گيري ذهنيت در مطالعات     تحليل چگونگي شكل  : سوژه و قدرت   «؛)1385(آزادارمكي، تقي و رضايي، محمد       –

 .156-125، صص 27، ش نامه علوم اجتماعي، »فرهنگي

اي درباره سريال كالنتـر و       مطالعه(هاي تلويزيوني    زنان و سريال   «؛)1385(آزادارمكي، تقي و محمدي، جمال       –
 .67-94، صص 4، ش 4، دوره پژوهش زنان، »)مخاطبان آن

هـا و ثبـات    رسانه، »اجتماعي جمهوري اسالمي ايراني ـ  اينترنت و ثبات سياس «؛)1381(الدين  آشنا، حسام –
 .208-243پژوهشكده مطالعات راهبردي، صص : ، تهران1 ، چسياسي

 نظريـه فـيلم   رجمه حـسين پاينـده،      ، ت »پسند هاي عامه  مطالعات فرهنگي درباره فيلم    «؛)1388(استوري، جان    –
 .129-154 سازمان چاپ و انتشارات، صص: ، تهران23، ش )مجموعه مقاالت(

ـ ارائه رويكردي ارتباطي: و توليدات ديني براي كودكان هاي جمعي رسانه «؛)1387(باهنر، ناصر  – ، » فرهنگـي  
 .37-54صص ، 3، ش 1 ، سفصلنامه تحقيقات فرهنگي

، »تر رابطه فرهنگ و رسانه سازي براي شناخت عميق زمينه: ناشناسي جديد ارتباطاتمع «؛)1387(بشير، حسن  –
 .131-155، صص 3، ش 1 ، سفصلنامه تحقيقات فرهنگي

مركز مطالعات و   : ، ترجمه محمد حافظي، تهران    هاي آن در غرب    تلويزيون و دكترين   ؛)1380. (بيريوكف، ن  –
 .ها تحقيقات رسانه

توضـيح مبـاني و شـرح       (در پرتو قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران          ؛)1385(تسخيري، محمـدعلي     –
 .مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي: ، تهران1، ترجمه محمد سپهري، چ )الزامات قانون

هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان شهر شـيراز بـا             «؛)1387( عزيزي، جليل    ؛يگانه، محمدرضا  جوادي –
 .183-213، صص 3، ش 1 ، س تحقيقات فرهنگيفصلنامه، »توجه به عامل رسانه

مجلـه  ، »شـناختي  كاربرد يك الگوي جامعه/ ها بر افكار عمومي بررسي تأثير رسانه «؛)1378(رضا  دهقان، علي  –
 .3-26، صص 13، ش نامه علوم اجتماعي

ري تحليل عملكرد مطبوعات در هشتمين دوره رياست جمهو        «؛)1382(رضا، رستمي، محمدرضا     دهقان، علي  –
 .29-48، صص 8، ش مجله نامه پژوهش، »با مدل پروپاگاندا

فـصلنامه  ،  »هاي ديني و غيرديني تلويزيون در افزايش و كاهش دينداري          نقش برنامه  «؛)1388(راودراد، اعظم    –
 .49-77، صص 6 دوم، شة، دورتحقيقات فرهنگي

ـ    «؛)1387(راودراد، اعظم و ديگران      – فـصلنامه تحقيقـات   ، »ه در تلويزيـون تفسير زنان از بازنمايي هويت زنان
 .1-22، صص2، ش 1 ، سفرهنگي

، 3، ش  6، دوره   پژوهش زنان ،  »سياست جنسيت در تلويزيون ايران     «؛)1387( كاظمي، عباس    ؛رضايي، محمد  –
 .85-112 صص

، فصلنامه تحقيقات فرهنگي  ،  »اي خـود   هاي قومي از تصاوير رسانه     ادراك گروه  «؛)1387(سيدامامي، كاووس    –
 .78-119، صص 4، ش 1 س

، 5، ش   مجله نامـه پـژوهش    ،  »هاي استفاده از ويدئو در ميان جوانان تهراني        انگيزه «؛)1382(شهابي، محمود    –
  .81-108صص 
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اي  هاي ماهواره هاي استفاده از تلويزيون خاستگاه اجتماعي الگو «؛)1387( جهانگردي، مجتبي   ؛شهابي، محمود  –
 .23-55، صص 2، ش 1 ، سفصلنامه تحقيقات فرهنگي، »نيفارسي زبان در ميان مخاطبان تهرا

، »)1383سال  (هاي تلويزيوني ايران     هاي جنسيتي سريال   كليشه «؛)1384( كريمي، شيوا    ؛فسايي، سهيال  صادقي –
  .59-89، صص 3، ش 3، دوره پژوهش زنان

بررسـي  ( ايـران    هـاي تلويزيـوني    تحليل جنسيتي بازنمايش ساخت خانواده در سريال       «؛)1385 (-------- –
 .83-109، صص 3، ش 4، س مطالعات زنان، »)1383 خانوادگي سال ةهاي گون سريال

اي  ارتباطات بين فرهنگي و گفتمان حقوقي، آموزشي و رسـانه          «؛)1387( محمدخاني، نجمه    ؛عاملي، سيدرضا  –
 .41-78، صص 4، ش 1 ، سفصلنامه تحقيقات فرهنگي، »ايراني

هـاي   ها و آموزش پنهان؛ امكان سنجي موردي آموزش پنهـان در فعاليـت             رسانه« ؛)1381(علينقي، اميرحسين    –
 .112-128صص : ، تهران1 ، پژوهشكده مطالعات راهبردي، چها و ثبات سياسي رسانه، »اي در ايران رسانه

شناسـي   مطالعات تربيتي و روان   ،  »اي و مهندي افكار عمومي     مديريت رسانه  «؛)1388(عيوضي، محمدرحيم    –
 .251-271، صص 2، ش 10، دوره گاه فردوسي مشهددانش

 .127- 138، صص 20، ش مجله ارغنون، »هايي درباره تلويزيون ايده«؛ )1381(فرهادپور، مراد  –

بـا ميـشل    » كايـه دو سـينما    «گوي ماهنامـه    و  فيلم و خاطره مردمي؛ گفت     «؛)1381( ريوت، ژاك    ؛فوكو، ميشل  –
 .211-226، صص 20 ، شنمجله ارغنو ترجمه مازيار اسالمي، ،»فوكو

  .ني: تهران، قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم ؛)1383( داودي، فيرح –
 ، رواق هنر و انديشه   ،  »)نگاهي به سريال مرگ تدريجي يك رويا      (در تقابل سنت و مدرنيسم      «كار گروه نقد،     –

 .64-81، صص 28ش 
، پژوهش زنـان  ،  »هي تجاري تلويزيون  بازنمايي زنان در يك آگ     «؛)1386(آزاده  ،  ناظرفصيحي؛  كاظمي، عباس  –

 .137-153، صص 1، شماره 5دوره 
، ش 4 ، سمجله اصالح و تربيت، »اي به نام تلويزيون اثرپذيري كودكان از رسانه «؛)1385(فرد، عليار  كريمي –

 .31-36، صص 49
، )عه مقـاالت  مجمو (نظريه فيلم ، ترجمه فتاح محمدي،     »لذت بصري و سينماي رِوايي     «؛)1388(مالوي، لورا    –

 .71-90، صص 23 ش ،سازمان چاپ و انتشارات: تهران

شـدن و عـصر پـس از         پنداري، در حوزه رسانه، جهـاني      شناسي مخاطب  آسيب «؛)1387(راد، مهدي    محسنيان –
 .79-113، صص 3 ، ش1 ، سفصلنامه تحقيقات فرهنگي، »دهكده جهاني

هـاي زنـان از مجموعـه پـرواز در           قرائـت (ي  هـاي تلويزيـون    مخاطبان و مجموعـه    «؛)1387(محمدي، جمال    –
 .79-110، صص 2، ش 1، س فصلنامه تحقيقات فرهنگي، »)حباب

هـاي سـيماي     ل نگاهي انتقادي بـه سـريا     (دين فردي و پروپاگاند توسعه يافتگي        «؛)1382(محمدي، رضازاده    –
 .32-37صص ، 3  شسوره،، »)جمهوري اسالمي ايران

 ، مجله معرفت، »هـا  هاي جمعي و نقش آنها در تحكيم و يا تضعيف ارزش           هرسان «؛)1384(اهللا   مريجي، شمس  –
 .19-34، صص 91ش 

: اي در كـشورهاي آسـيايي      هـاي تلوزيـوني مـاهواره      هاي دريافت برنامـه    سياست «؛)1384(منتظرقائم، مهدي    –
 .65-96، صص 26ش  ،مجله نامه علوم اجتماعي، »وري براي ايران هاي مقابله و بهره درس

توفيـق يـا شكـست رسـانه     : بخش فارسـي صـداي آمريكـا       «؛)1388(راد، جواد     اصغري ؛ي، محمدعلي موسو –
 .153-165، صص 7، ش 2، دوره فصلنامه تحقيقات فرهنگي، »تلويزيوني در ديپلماسي عمومي
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، »انهاي ديني تلويزيون جمهوري اسالمي اير      ارزشيابي پويانمايي  «؛)1387( درتاج، فريبا    ؛اهللا پور، نعمت  موسي –
 .157-182، صص 3، ش 1 ، سفصلنامه تحقيقات فرهنگي

 .185-211، 24، ش شناسي ايران مجله جامعه، »تلويزيون، مخاطب و نگرش نو «؛)1384(زاده، شراره  مهدي –

 .241-267، صص 25، ش مجله كتاب زنان ،»تصوير ازدواج در رسانه ملي «؛)1383(مهكام، رضا  –

  .ني: هران، تنمدر دولت و سنت اسالم، ؛)1384(ميرموسوي، سيدعلي –
 .سروش: ، ترجمه صادق طباطبائي، تهرانتكنوپولي ؛)1373(نيل، پستمن  –

 .ماهي: ، تهران2 ، ترجمه قادر فخررنجبري و ابوذر كرمي، چمدرنيسم پست ؛)1387(وارد، گلن  –
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