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  چكيده

هاي تلويزيوني  مجموعهبه بررسي موضوع هويت فرهنگي در محتواي روايي  كه پژوهش حاضردر  
هاي  ، هويت، به سطوح و انواع فردي و جمعي و هويت جمعي، خود به هويتايراني پرداخته است
اي از تعامل  از آنجا كه هويت فرهنگي، در اصل برساخته. شود  مدرن تقسيم ميقومي، ملي، ديني و   
. گيرد  هاي گفته شده در ساختار اجتماعي است، كليه مفاهيم ياد شده را دربر مي               و پيوند بين مؤلفه   

اين مفهوم در قالب نظريه كاشت گربنر، به عنـوان الگـويي معنـايي مطـرح اسـت كـه از طريـق                     
  . شود تلويزيون، بازنمايي و به مخاطبان القا مي يشيهاي نما  مجموعه

مند انتخاب شده     به روش هدف  » شكن  خط«براي بررسي موضوع پژوهش، مجموعه تلويزيوني       
تـرين واحـد      بـه عنـوان كوچـك     ( صحنه   16 قسمت و    14 قسمت اين مجموعه،     22از كل   . است
ها و رمزهاي موجود در  نشانه. استشناختي، مورد بررسي قرار گرفته   به روش تحليل نشانه   ) تحليل
هاي انتخاب شده كه داراي مضامين هويت فرهنگـي هـستند، بـر اسـاس روش          ها و صحنه    قسمت

  .اند  سه سطح رمزگان واقعيت، بازنمايي و ايدئولوژي، تحليل و ارزيابي شدهدرتحليل جان فيسك، 
 بـه عنـوان هويـت     ،نـي دهد در اين مجموعه تلويزيوني هويـت دي         هاي پژوهش نشان مي     يافته

در مقابل، هويت ملي و مدرن نيز به عنـوان سـطوحي از             . فرهنگي پايه و برتر بازنمايي شده است      
  .  به نمايش درآمده استپايينارزشي هويت فرهنگي با بار 
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  مقدمه

از آنجـا كـه     . هاي مهم و اساسي افـراد و جوامـع بـوده اسـت             ره از پرسش  هويت، هموا 
ـ   هـاي پوياسـت، ايـن عناصـر و ارزش         اي از ارزش    مجموعه ،هويت فرهنگي   بـا  دهـا باي

به اين معنـا كـه فرهنـگ        . د تا در مسير تكامل قرار گيرند      نشرايط زمان انطباق داشته باش    
  .روز شود بازسازي و به

هاي فـردي، محلـي    تباطات است كه افراد و جوامع به هويت       به واسطه تعامالت و ار    
 برخـي از    ،در ايـن ميـان    .  تا در برابر ديگران شـناخته شـوند        كنند  ميو ملي خود رجوع     

ر اثر تعامالت اجتماعي و ارتباطات دچار تغيير و دگرگـوني           بهاي هويت فرهنگي     لفهؤم
ـ ، ارتباطات فردي و سـنتي .دنكن اي هويت فرهنگي را استحاله مي    و به گونه   اند  شده ثير أ ت

در مقابل، ارتباطات جمعـي كـه از        . دنهاي آن دار   كمتري بر هويت فرهنگي و دگرگوني     
ـ نياب هايي چون تلويزيون جريان مي طريق رسانه   بـر هويـت   ي بـه مراتـب بيـشتر   ثيرأد، ت

 بررسـي تلويزيـون و      ،رو از ايـن  . گذارند  به جا مي  هاي احتمالي آن     فرهنگي و دگرگوني  
ـ        به شناخت هر چه بيشتر اين نقش مهم رسـانه          ،محتواي آن  ثيرات أاي در شناسـاندن و ت

  .احتمالي بر فرهنگ و هويت فرهنگي جامعه، كمك خواهد كرد
مـا وجـود     در كـشور آن هويت و بحران   زمينهبا توجه به مطالعات و سوابقي كه در         

 هـاي پـيش رو      و بحران  له هويت ملي  ئ كمترين توجه به مس    تاكنونرسد    به نظر مي   ،دارد
هايي كه در اين زمينه انجام شده است، مدرنيتـه و            در بيشتر پژوهش  . معطوف شده است  

 در موضـع    ،دهنـد  را تشكيل مـي     هويت ملي كه بخش مهمي از هويت فرهنگي ما         بويژه
  . دارد توجهي به مقوله هويت، در تمامي ابعاد آن اند و اين نشان از بي ضعف، گزارش شده

 به اينكه هويت مدرن نيز نوعي از هويت را در تاريخ معاصر به افراد و جامعـه          با توجه 
هاي مـدرن آن اسـت     آوردي از غرب و فنّاوري واقع ره بخشيده است و اين نوع هويت، در    

 الزم اسـت بـه      ،اي از فرهنـگ و سـنت بـومي مملكـت دانـست              توان آن را برسـاخته      و نمي 
 جامعه امـروز كـه تعامـل بيـشتري بـا بيـرون مرزهـاي       هاي هويتي در تاريخ معاصر و    بحران

 ، آن )هويـت مـدرن   (توجه بـه مدرنيتـه و محـصول آن          .  توجه بيشتري شود   ،جغرافيايي دارد 
 نتيجـه ضـروريات بيرونـي      «،گونه كه در فرايندهاي سياسي و نظامي تاريخ معاصر پيداسـت          

ته بر وجه انديشگي آن تقـدم  رو، توجه به وجه مادي مدرني بوده است نه تحوالت داخلي؛ از اين 
بـا  ). 15 ، ص 1380 ،قيصري به نقـل از اشـرفي      (» داشته و بعدها به تدريج گسترش يافته است       
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بينانه بـه آن توجـه شـود بايـد آنچـه را مثبـت ارزيـابي                   اين حال الزم است با نگاهي واقع      
  .شود، بومي كنيم و در فرهنگ خود بپذيريم و بقيه را واگذاريم مي

 بحران در معرفت و ساختارهاي      ، منظور ،آيد ز بحران هويت به ميان مي     وقتي سخن ا  
تـرين بحـران بنيـادي اسـت كـه بـه              اولـين و مهـم     ،اين بحران . هويتي و فرهنگي است   

مـردم در دولـت ملـي بايـد بـه           . شود چگونگي نيل جامعه به هويتي مشترك مربوط مي       
 خـود را در    هـاي   گـام   و ندسرزمين و باورهاي خويش نوعي علقه وفادارانه داشـته باشـ          

 دچـار   ، در غير اين صورت    .ريزي و تنظيم كنند     برنامه ،جهت ارتقاي اين هويت مشترك    
زاده بـه نقـل از    سـيف (يابد  شوند و تفاوت ميان آنها گسترش مي       معنا و بالتكليفي مي   خال  

  ).58، ص 1380 ،رهبري
 رفـع   يـا  را در ايجـاد      ترين نقـش   تواند مهم   مي ،تلويزيون به عنوان فراگيرترين رسانه    

 ،كند دهي فني خود القا مي     آنچه رسانه تلويزيون با سامان    . ايفا كند بحران هويت فرهنگي    
پذيري و قرائـت شـدن در         تقسيم ،جهاني است كه پيوسته قابل رويت     ) ايدئولوژي(ايده  

 ايدئولوژي قدرت مطلقي از نظام خواندن را بـر جهـاني            ،رسانه تلويزيون . تصاوير است 
تـصاوير تلويزيـوني خـود را بـه         . ها شـده اسـت      كه تبديل به نظامي از نشانه      كند ا مي الق

ترين كاالي فنـي      كه كوچك   همان گونه  .دنكن ه مي ئ يك دنياي غايب ارا    1صورت فرازبان 
گـر   هـا نيـز اثبـات    نـشانه ـ  تـصاوير ،دهد  را مي2 نويد تصور فني جهاني   ،و ريزترين ابزار  

گـر حـضور واقعيـت در درون تـصوير كـه        اثبـات ،هستندوجود تخيلي فراگير از جهان    
 ،بودريـار (گشايي جهـاني آن واقعيـت تلقـي شـود            تواند خاطره واقعيت و واحد رمز      مي

  ).115 ، ص1380ترجمه احمدزاده،
له هويـت  ئ را به مستوجه كمي ، به عنوان رسانه ملي    ،رسد كه تلويزيون   اما به نظر مي   

ـ  گاه و يا اگر     نشان داده فرهنگي    عملكـرد چنـدان مطلـوبي       ،ه مقولـه هويـت پرداختـه       ب
پـردازد و در صـدد     تا حدودي به بررسي اين موضوع مـي     حاضر،پژوهش  . نداشته است 

  :هاي زير است گويي به پرسش پاسخ
هـاي تلويزيـوني چگونـه بازنمـايي        هاي هويت فرهنگي در مجموعه      عناصر و مؤلفه  . 1

 شوند؟ مي

                                                      
1. metalanguage       2. universal technical assumption 
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به نقاط ضعف هويت فرهنگي و عوامـل        شناسانه    يبها با نگاه آس     اين مجموعه آيا  . 2
 پردازد؟ هاي موجود مي چالش

هـاي    مجموعـه تـوان در     آيا واقعيات ملموس جامعه را از نظر هويت فرهنگي مي         . 3
  ايراني مشاهده كرد؟تلويزيوني

  مباني نظري تحقيق

  تعريف هويت) الف
غرايـاق   (»هـا دارد   ر انـسان  اي مستقيم بـا تفـسير و بازتفـسي         رابطه«هويت به دليل اينكه     

 افـراد و    زيـرا . شود  در گذر زمان مشمول تحول و دگرگوني مي        ،)50 ، ص 1384زندي،  
  .هاي متفاوت تعريف متفاوتي از خود و ديگران دارند ها و مكان جوامع در زمان

 هويـت   ،ديـدگاه اول  .  وجود دارد  گرا گرا و سازه    دو ديدگاه جوهر   ،در تعريف هويت  
 آن را نـوعي سـازه اجتمـاعي تلقـي           ،داند و ديـدگاه دوم      طبيعي مي  ـ  يستياي ز  را پديده 

دو بـه    ،هـاي مربـوط بـه هويـت        پـردازي   در تعاريف و نظريـه     ، به عبارت ديگر   .كند مي
 ريشه در خاك و زادبـوم فـرد   طور عمده   بهكه  ) گرايانه يا جبرگرايي   مادي (ايستارويكرد  

كـه در   ) انگارانـه  سـازه  (پوياو  اي ثبات است،     دار و جامعه دارد و با گذشت زمان تقريباً       
رسد و عامـل تـشابه و تمـايز           به ظهور مي   ،هاي متغير يك جامعه    صورت تحقق خواسته  

  .اند افراد آن جامعه با خود و ديگران مي شود، قائل شده

   هويتنظريه

و  روابط بـين افـراد   ،در اين نظريه  .  هويت، نتيجه تعامالت نمادين است     ،طبق اين نظريه  
ي فردي  ي به عملكردها  ،از اين ديدگاه، نقش   . شود هاي آنها بيان مي    جامعه بر اساس نقش   

  .شوند  كه در يك موقعيت خاص اجتماعي ايفا ميدارداشاره 
 ،ينـد ارتباطـات   ا به عنوان مفهومي برساخته از ارتباطـات و نـه فر            را  خود ،اين نظريه 

دهد كـه هويـت از     شي را توضيح مي    نق ، نظريه ارتباطي هويت   ،به عبارت ديگر  . دنگر  مي
   .) باشدنه اينكه ابزاري براي بيان هويت( آيد آن پديد مي

اي كـه در آن زنـدگي    افراد بشر سعي دارند خود را مطابق عرف و هنجارهاي جامعه         
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بـه  . كنش متقابل از اين حيث بر جايگاه فرد در جامعه تأكيد دارد           . كنند، تعريف كنند    مي
  .است هويت شخصي اعتقاد دارند كه برخاسته از جامعه  ازه نوعي بن آنا،عبارت ديگر

  هويت اجتماعي) ب

بنـدي اجتمـاعي، توجـه      به هويت، به عنوان محـصولي از گـروه    نظريه در نگاه اول،    اين
هـايي از   هـاي سياسـي بخـش    هاي اجتماعي همچون قوم، جنس و وابـستگي        گروه. دارد

هايـشان   ي مختلف اجتماعي تعلق دارند و هويت      ها افراد به گروه  . ساختار اجتماع هستند  
 هويـت   ،از ايـن ديـدگاه    . دهنـد  هاي اجتماعي شـكل مـي      را بر اساس عضويت در گروه     

كه هر كدام در جامعـه نقـشي را        است  هاي فردي    اي از هويت   واقع برساخته  اجتماعي در 
  ).1993 و ديگران، 1هشت (كنند ايفا مي

 بندي نظريه مقوله) ج

 چهآن ين معني كه فرد،اه ب. شود اساس احساس تعلق تعريف مي  بر،ظريههويت در اين ن
بـا  متعلق نيست،   را به آنچهآن گروه و مقوله مثبت و عنوان درون را به آن تعلق دارد، به

  .شناسد گروه مي عنوان برون
 نـدارد، بلكـه داراي    » 2خودشخـصي  « تنهـا يـك    ، شخص ، هويت اجتماعي  نظريهدر  

در اين زمينـه سـه      . هاي عضويت گروهي همخواني دارد      ا چرخه چندين خود است كه ب    
هـاي    هـاي تعيـين تعلـق افـراد در مقولـه             واسطه ، ارزشگذاري و احساس   ،عامل شناخت 

  .اجتماعي است

  هاي هويت فرهنگي نظريه) د

اي از   مجموعــه، فرهنــگ؛ تعــاريف مختلفــي ارائــه شــده اســت،در خــصوص فرهنــگ
 بيـنش، عقيـده، باورهـا،       ، و طرز فكر   ردت وجود دا  هاست كه در يك جامعه يا مل        ارزش

 همـان  ، منظـور از فرهنـگ عمـومي   .كنـد  رفتار و شـيوه زنـدگي مـردم را مـنعكس مـي           
هـاي تفكـر،      ها در حوزه    اين ارزش . استهاي مشتركي است كه در جامعه فراگير          ارزش

                                                      
1. Hecht       2. personal self 
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فتـار و    ر ماننـد هـاي علمـي       هاي ساختاري و همچنين جنبه      انديشه، عقيده، باورها، جنبه   
ـ ها قرار دار    شيوه زندگي انسان    هـستند ي  پـذير   تحـول و  دو ويژگـي جمعـي      داراي   ود  ن

  .)1380، ، به نقل از اشرفي1دانيل(
در . دريافـت شناسـي      بايد در دو حوزه جغرافيا و جامعه        نيز ها را   فرهنگ  مفهوم خرده 

ـ   .هـاي اجتمـاعي اسـت       گـروه   ،فرهنـگ    منظـور از خـرده     شناسي،  جامعه ن  زمـاني كـه اي
هاي  دهند كه خصلت   جمعي را شكل مي    فرهنگي ،شوند  ها با هم تركيب مي      فرهنگ  خرده

 ي در وحدت و وفاق ملي نقـش خاصـ         توانند  هايي كه مي    خصلتمشترك عمومي دارند    
  ).108، ص 1380 ،ستاري( ايفا كنند

 ديـن اسـالم و برخـي        ، زبان فارسي  ، تاريخ مشترك  ،در ايران وفاداري به دولت ملي     
هـاي اساسـي هويـت ملـي را تـشكيل             مؤلفـه ) ماننـد نـوروز   (سنن مشترك ملي    آداب و   

 مـشتمل بـر     ،هاي متفاوت   ها و لهجه    اي وسيع از زبان     اما هويت فرهنگي مجموعه   . دهند  مي
شود و از نظر مذهبي دو گرايش عمده شـيعه و   را شامل مي...  لري و   ، عربي ، كردي ،آذري

  ).36، ص 1380 ،پور معظم(گيرد  ميبر  سني و چند اقليت مذهبي ديگر را در

  هاي هويت ملي نظريه. 1

كـه برگـرد آن     را  ديرپاي مردم يـك سـرزمين       و  هاي مشترك    ن اصول و بنيا   ،هويت ملي 
 هـاي  ديـدگاه  ،در مورد منـشا و مبـاني هويـت ملـي      . دهد  نشان مي  ،كنند وحدت پيدا مي  

گروه آموزشـي علـوم     (كرد  توان در سه دسته زير بيان         آنها را مي  متعددي وجود دارد كه     
  ):1387، اجتماعي استان اصفهان

 اعتقاد به قـدمت و      ،ها هخصيصه مشترك اين نظري    .انگاري قومي  ازليهاي    نظريه) الف
  .هاست طبيعي بودن ملت

فرايندهاي مـدرني   محصول ، هويت ملي  ،ها  اين نظريه  بر اساس  . مدرن ياه  هنظري) ب
ساالر، شهرنـشيني و     ساالري و دولت ديوان    يوانداري، صنعتي شدن، ظهور د     نظير سرمايه 

  .ستانگاري دين از دنيااجد
هـا و ميـراث فرهنگـي         هويت ملي بر بنيـان ارزش      ، طبق اين نظريه   .نظريه بينابين ) ج

                                                      
1. Daniel 
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 احساسات و پيوندهاي اوليه قـومي        ديگر، به عبارت . گيرد هاي پيشامدرن شكل مي    دوره
  .انجامد است كه به هويت ملي معاصر مي

  هاي هويت ديني  نظريه.2

اي كـه گروهـي    تـوان از هـر مقولـه    اي است كـه مـي   بندي به گونه   نظريه هويت و مقوله   
 ،ايـن پويـايي نظـري     . ها سـاخت    هويتي متمايز از ديگر گروه     ،گيرد بر مي  اجتماعي را در  
و پيروان آن را به عنوان يـك   دهد تا دين را به عنوان يك مقوله      دست مي  ابزار مناسبي به  

 آن گاه گروه مورد نظر بـه لحـاظ ويژگـي ديـن پذيرفتـه         .بندي كند   دستهروه مشخص   گ
  . هاي ديگر خواهد داشت  هويت مستقلي نسبت به گروه،شده

  مدرن هاي هويت مدرن و پست نظريه. 3

 در برابر گذشته و سنت     ،اي تازگي است كه از زمان حال        خاستگاه و خالق گونه    ،مدرنيته
مدرنيته هرگونه استمرار و تداوم تاريخي     توان گفت     مي ،ه بيان ديگر  ب. خيزد به دفاع برمي  

 حـصول   ،يافتـه و همگـاني عقالنـي شـدن         يند تعمـيم  ا مدرنيته را فر   1وبر. كند را نفي مي  
 ،اطهـري مريـان   بـه نقـل از      (داند   زدايي و رهايي از توهمات مي       فرايند افسون  ،عقالنيت

هاي سنتي را محـصول      ، ارزش گيرد ل مي هويتي كه در اين فرايند شك     ). 132 ، ص 1379
  .نهد  و تالش خود را بر بازتعريف فرهنگ بر اساس محور عقالنيت ميداند ميتوهمات 

 آزادي و   ،محـوري   انـسان  ،گرايي  عقل ،ديدگاه مدرنيته با آنكه بر مفاهيمي چون تغيير       
ده اسـت  اي ايدئولوژي متصلب شـ   خود تبديل به گونه در عمل  اما   ،كند كيد مي أتساهل ت 

 در حـوزه    ،دليـل به همين   . هاي مخالف را ندارد    كه هيچ گونه رواداري نسبت به انديشه      
بـه همـين   .  بسيار ضعيف است كم  دستمدرنيته نيز امكان تبادل فرهنگي وجود ندارد يا         

توانند هيچ رابطه برابري را در عرصه فرهنگي تحمل كننـد زيـرا              ها نمي   مدرنيست ،دليل
هـاي   كنند بر كليـه تمـدن   دانند و سعي مي  ظ فرهنگي برتر و فراتر مي     آنان خود را از لحا    

مدرنيتـه بـه      اينجاسـت كـه پـست      ).139 ، ص 1379 ،اطهري مريان (جهاني چيره شوند    
  .كند آميز ظهور مي عنوان حركتي اعتراض

                                                      
1. Weber  
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 براي تبادل فرهنگي جايي وجود نـدارد زيـرا     ،2 و فوكوياما  1هاي هانتينگتون  در نظريه 
اي كه امكان تبادل فرهنگـي در آن ميـسر مـي             تنها عرصه . ني و تضاد است   اصل بر دشم  

 زيرا اين انديشه بـاور دارد كـه بـا انكـار بازنمـايي و زدودن                 ؛مدرنيته است   پست ،نمايد
 راه بـراي گفتگـو و       ،طلـب مطلـق    رابطه سوژه و ابژه و نيز از بين رفتن انديشه حقيقـت           

ـ  جايي براي ارا   ،رنمد در انديشه پست  . شود  گشوده مي  ،تبادل هـاي كـالن يـا       ه روايـت  ئ
مدرنيته معتقـد اسـت      پست .سازي است   بر بومي  ،تكيه اصلي اين تفكر   . فراروايت نيست 

 تفـسير  مدرنيته را در قالب نوعي بحـران     اي پست   رو، عده    از اين  ؛هيچ حقيقتي وجود ندارد   
 بحـران  مندي و   ايت بحران غ  ، بحران ارزش  ، بحران مشروعيت  ،ها  كنند؛ بحران فراروايت    مي

  ).136، ص 1379 ،اطهري مريان(فراگفتمان 
از ميان رفـتن    «توان به     مي ،هاي ديگر هويت فرهنگي از ديدگاه پسامدرنيته       از ويژگي 

 ديگـر بـه   ،در اين رويكرد عناصر فرهنگـي ماننـد گذشـته     .  اشاره كرد  »مرزهاي فرهنگي 
 پويـايي و تفـرد      ، عبـارتي  بـه . شـود  محدود نمي زمان و مكان و حتي نژاد و قوم خاص          

 كه بودريـار نيـز      گونه در اين رويكرد، همان      همچنين. خورد  به چشم مي  بيشتري در آن    
كننـد، حكـم الگـوي واقعيـت را بـراي            هـا پخـش مـي      كند، تصاويري كه رسانه    بيان مي 

هـا و   شناسند و نـسبت بـه پديـده     شهروندان بر همين اساس دنيا را مي      . دنشهروندان دار 
  ).1381  ترجمه دهنوي،،3هيل (نشينند وناگون به قضاوت ميموضوعات گ

 تلفيقي و آميختـه     ي نگاه ،گرايانه به فرهنگ   به جاي نگاه كل   « ،مدرن در ديدگاه پست  
هاي اصلي فرهنـگ      ويژگي ،4شود كه معتقد است آميختن و بريكوالژ       ه مي ئاز فرهنگ ارا  

ت كـه منجـر بـه برسـاخته     بريكوالژ گزينش و تلفيق عناصر فرهنگي مختلف اس   . هستند
  ).142 ، ص1383 ،و ديگرانكوثري (شود  شدن هويت جديدي مي

  هويت فرهنگي كشور

، همواره از هويت فرهنگي متنـوع       گوناگون اقوام    با  تاريخي كهن و   سابقهايران با   كشور  
رو   كه با چالش فرهنگـي روبـه  ييها  در تمام دورانتقريباً. و پويايي برخوردار بوده است 

                                                      
3. Hill 2. Fukuyama 1. Huntington 

  4. bricolage 

 1 
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 .ايـم   مـشاهده كـرده   ايم، آثاري از افراط و تفريط را در بخـشي از هويـت فرهنگـي                 بوده
 از   كـه   رويكـرد ناسيوناليـستي و گـاهي غربزدگـي         ، توجه صرف به دين، گـاهي      ،گاهي

 در  بايـد گفـت  هاي مختلف، با توجه به اين سوگيري. اند عوامل اصلي تداوم بحران بوده   
هـاي هـويتي دسـت       لفـه ؤان به تعادلي بين م    تو سايه داشتن تعاملي دوسويه است كه مي      

  . يافت، آن هم در شرايطي كه تفسيري پويا و روزآمد، نسبت به عناصر فرهنگي ارائه شود

  ها و هويت فرهنگي رسانه

توانـد منبعـي بـراي       تلويزيون مي « :گويد  مي 1جنسن. هويت نتيجه فرايند ارتباطات است    
 )نمـايش (اي را بـراي    صـحنه  زيـرا شدگيري هويت اجتماعي يا مشروعيت خود با  شكل

 ،2واتـسون به نقـل از      (»كند  فراهم مي  ،فرهنگي يا فرامين سياسي     خرده ، اجتماعي تعلقات
  ).752 ، ص2002

 و مـشروعيت    گيرنـد   مـي اي شكل    ها از طريق ارتباطات رسانه     عالوه بر اينكه هويت   
املي براي ايجـاد بحـران و       توانند ع  ها به عنوان ابزار ارتباطات جمعي مي       د، رسانه نياب مي

 فرهنـگ  المللي و گـسترش  هاي بين   رشد رسانه : از همين روست كه   . مشكالت هويتي باشند  
هـاي   شود كه از درون هويـت      اي فرهنگي مي    باعث پيدايش عصاره   ،مدرن اي پست  رسانه

  ). 53 ، ص2001 ،3ون دن بالك (آيد بيرون مي) المللي در سطح بين(فرهنگي گسترده 

  ي و هويت فرهنگيبازنماي

 نـه انعكـاس و      ،بازنمـايي . اي و زبـاني واقعيـت دانـست        بازنمايي را بايد ساخت رسانه    
هـاي   ها در جهان خارج كه توليد و ساخت معنا بر اساس چارچوب          بازتاب معناي پديده  

 بازتوليـد و توزيـع   ، فراگيرترين نهاد توليد،ها از آنجا كه رسانه   . مفهومي و گفتماني است   
مندي  توان محتواي آنها را منبع معني قدرت        مي ،ند هست  آگاهي در جهان جديد    معرفت و 

 كـه  اهميـت دارنـد  اي از ايـن لحـاظ     هاي رسانه  بازنمايي. درباره جهان اجتماعي دانست   
  ).9 ، ص1387 ،زاده مهدي (دهند شناخت و باور عمومي را شكل مي

                                                      
3. Van Den Bluck  2. Watson 1. Jensen 

 1 
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ها به واسطه     رسانه ند كه ابزارهايي هست سازي   سازي و كليشه   راهبردهايي چون طبيعي  
هـاي معنـايي      فرايندي است كـه نـشانه      ،بازنمايي .كنند مي مفاهيم جامعه را بازتوليد      هاآن

مناسـبات قـدرت   بـا   موافـق  طور معمول، بهجامعه را در قالب ساختارهاي ايدئولوژي و     
 آن   واسطه ممتازي است كه معنا از طريـق        ،زبان رسانه «. كند  بازتوليد و توزيع مي    ،حاكم

 بـه   ، مفاهيم توليـد شـده     رو،  از اين ). 22 ، ص 1387 ،زاده مهدي (»شود توليد و توزيع مي   
 اشـيا و    ،در ايـن رهيافـت    . نـشيند  گرايي به بـار مـي      ساخت واسطه زبان و با رهيافت بر     

  .دهند ها هستند كه به آنها معنا مي رويدادها به خودي خود معنا ندارند بلكه اين رسانه
 بـا روش    ،گيـرد  شناختي و گفتماني انجام مـي       با رويكرد نشانه   ،فراينداز آنجا كه اين     

توان به مفـاهيم آشـكار و         مي ،تحليل كيفي متون در ساختار فرهنگي و ايدئولوژي حاكم        
تـرين   از مهـم  .  دسـت يافـت    ،)چگونگي توليـد معنـا و اثـرات آن        (پنهان روند بازنمايي    
 در حـالي كـه خـود بازنمـايي در قالـب              بازتوليد ايدئولوژي است   ،كاركردهاي بازنمايي 

  .پذيرد ايدئولوژي حاكم انجام مي
مـدت   هاي قابل توجه در آثار دراز  نظريه كاشت به عنوان يكي از نظريه     ،در ارتباطات 

نگرد كه انسان در آن زندگي و خـود و           مثابه محيطي مي   اي را به    محتواي رسانه  ،ها رسانه
  ).50 ، ص1387 ،زاده مهدي(كند  ديگران را تعريف مي

 رسـانه اصـلي     ،زيرا فرهنگ . دهد  چيزي است كه يك فرهنگ انجام مي       همانكاشت  
تـرين و    ها به عنـوان فراگيـر      رسانه. آموزند كنند و مي   ها در آن زندگي مي     است كه انسان  

 نقش بنيادين   ،ها و باورهاي مشترك     ارزش ،ها  در كاشت ايدئولوژي   ،گو ترين قصه  متداول
هـا تمايـل دارنـد     همچنين رسـانه ). 51، ص 1387 ،زاده  به نقل از مهدي   1مورگان(دارند  

هاي فرهنگي مـرتبط      فرض  قرائت يا تفسير مرجح از واقعيات اجتماعي را در امتداد پيش          
، 1387 ،زاده  مهـدي (عرضه كننـد    ...  فرهنگ و    ، نژاد ،با روايت قدرت بر حسب جنسيت     

  ).52ص 
توانـد   اي است كه بهتر مي  ترين رسانه  ن و متداول   تلويزيون فراگيرتري  ،ها از بين رسانه  

هـايي آكنـده از    تلويزيون برنامـه «. مفاهيم مورد نظر خود را در ذهن مخاطبان كشت كند       
تـر و     آنها را بـه معنـايي يگانـه        ،كوشد با مهار اين معاني     كند و مي   معاني نهفته پخش مي   

                                                      
1. Morgan 
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 ترجمه  ،1فيسك (»را داشته باشد  بيني غالب     معنايي كه كاركرد جهان    ،تر تبديل كند   مرجح
هـايي توليـد و توزيـع        اين مفاهيم در قالـب رمزهـا و نـشانه         ). 125 ، ص 1380 برومند،

  .رواج دارند در ساختار فرهنگي جامعه طور عمده بهشوند كه  مي
سـنت  « يـا بـه عبـارت ديگـر       »دريافـت «اساس رويكرد پژوهشي      بر پژوهش حاضر 

ه بازتـابي از    ب مثا  اي انتقادي بر استفاده از رسانه به        رهكه با چه  » فرهنگي و تحليل دريافت   
. هاي معنايي پرداختـه اسـت    به بررسي نشانهكند،  ـ فرهنگي تأكيد مي     يك زمينه اجتماعي  

.  كدامند ،هاي هويت فرهنگي   براي اين بررسي الزم است ابتدا مشخص كنيم كه شاخص         
هاي گونـاگون الزم اسـت بـا يـك         به دليل پويايي و تنوع زياد عناصر فرهنگي و ديدگاه         

  . اشاره شودبه اين موضوعطور اجمال   به،بندي جمع
 معمـاري  ، جغرافيـا ، فرهنگ، تاريخ، نژاد، دين،هاي هويت را شامل زبان      ويژگي ،برخي

 ،هـا  اي اسـت از ويژگـي       هويـت مجموعـه   «: بر اساس تعريفي ديگـر    . اند  تعريف كرده ... و  
 قومي و حماسي كه زندگي      ، فرهنگي ، جغرافيايي ،اريخي ت ،ها و پيوندهاي عاطفي     وابستگي

تـوان در    را مـي ذكـر شـده  موارد ). 180، ص 1380 ،عيوضي(» گيرد  افراد گروه را دربر مي    
  : تر كرد تا حدودي كامل) 127، ص 1380 ترجمه نبوي، ،گيرو(بندي  كنار تقسيم

 :  هاي هويت نشانه) الف

 .دنكن ه تعلقات خانوادگي و ملي فرد را تعيين ميها و غيره ك  توتم،ها  پرچم،ها آرم. 1

 ، سـازماني  ،هـاي اجتمـاعي    جملـه گـروه     از ؛لباس كه نشانه تعلقات گروهي است     . 2
   فرهنگي و قومي،شغلي
 2ها ها و مدال نشان. 3

 هاي مو و غيره  مدل،ها  آرايش،ها كوبي خال. 4

  .ندهستهاي هويت  ترين نشانه ها كه ساده ها و لقب نام. 5
  يـا  هـا   بنـدي سـاختمان     مانند نحوه پـالك   . اند  ها كه عناصر اجتماعي شده      شاخص. 6
  تجاريعاليم

 ، تـوهين  ، سـالم و خـداحافظي     ،لحـن كـالم   : هاي آداب و معاشـرت ماننـد        نشانه. 7

                                                      
1. Fiske       2. decorations 
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 حيوانـات خـانگي   ، مبلمان ، هدايا ، خوراك ،پژوهي   فاصله ،)مطالعه حركات (پژوهي    اطوار
  .و غيره
 كـه  ،هـا  هاي ادب و بـازي   رمزگان ،ها  ميثاق ، مراسم ،ها  جشن ،ها  آيين :ها رمزگان) ب

ها كه كاركردشـان برقـراري ارتبـاط     ميثاق: توان آنها را به چهار نوع اصلي تقسيم كرد     مي
هاـ خصوصي و فـردي يـا         بازي ،ها كه در آنها فرستنده گروه است        آيين ،ميان افراد است  

ند و مـدها كـه اشـكال سـبك        ا  اجتماعيـ كه بازنمودهاي يك موقعيت       عمومي و جمعي  
 .ند هستها شده رمزگان پرداخته و فردي

  گيري تحقيق شناسي و نمونه روش

 در قلمـرو وسـيعي از       ، قـدرت بازشناسـي و تحليـل روابـط معنـادار           ، از شناسـي  نشانه«
 ، ص 1382 ، به نقل از كـوثري     1ادگار (»برخوردار است ها و محصوالت فرهنگي      فعاليت

 اي را كه از قواعد دستور      هاي نشانه   ماهيت نظام  در صدد است  اين روش   «همچنين  ). 14
 پنهان و وابـسته بـه فرهنـگ متـون را تنظـيم              ،رود و معاني پيچيده    زبان و نحو فراتر مي     

 در پـژوهش  رو،  از ايـن ).266 ، ص1382  ترجمه اجاللي،،2يلئمك كو (» دريابد ،كند مي
ها   لبته از آنجا كه مفسران، خود بايد به نشانه        ا. ست از همين روش استفاده كرده ا      ،حاضر

 اسـتنباط مطلقـي از مـتن     ، تضميني نيست كه مفاهيم كشف شده      رو،  معنا ببخشند، از اين   
 بلكه ممكن است ساختار فرهنگـي و  ،مورد بررسي باشد و جز آن را نتوان برداشت كرد   

 از متن در    متفاوتي به نسبت هاي    باعث برداشت  ،اجتماعي متفاوت و نگاه متنوع مفسران     
  ).1379، ترجمه اجاللي، 3آسابرگر(دست پژوهش شود 

 با رويكرد   ،هاي حامل مفاهيم است     رمزگان متن سريال كه همان نظام نشانه       ،بنابراين
در . بررسي هويت فرهنگي و در چارچوب نظريه كاشت مورد مطالعه قرار گرفته اسـت             

هاي تحقيق   يي و ايدئولوژي كه مقوله     بازنما ، متن روايي در سه سطح واقعيت      ،اين روش 
واقـع   هر يك از اين سه سـطح كـه در   . مورد تحليل قرار گرفته است  ،دهند را تشكيل مي  

  : شوند طور خالصه به شرح زير تعريف مي دهند به هاي تحقيق را تشكيل مي مقوله

                                                      
1. Edgar        2. McQuail       3. Asa Berger 
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  واقعيت:  سطح نخست

ايـن  .  دست، صدا و غيره    پردازي، محيط، رفتار، گفتار، حركات سر و       ظاهر، لباس، چهره  
  .كنند هاي الكترونيكي رمزگذاري مي رمزهاي اجتماعي را رمزهاي فني به كمك دستگاه

  بازنمايي: سطح دوم

دوربين، نورپردازي، تدوين، موسيقي و صدابرداري كـه رمزهـاي متعـارف بازنمـايي را               
: نـد، از قبيـل    ده دهند و رمزهاي اخير نيز بازنمايي عناصري ديگر را شكل مـي            انتقال مي 

 .هآفرينان و غير روايت، كشمكش، شخصيت، گفتگو، زمان و مكان، انتخاب نقش

 دئولوژياي: مسطح سو

 قـرار   »مقبوليت اجتمـاعي  « و   »انسجام«هاي   رمزهاي ايدئولوژي، عناصر فوق را در مقوله      
فردگرايـي، پدرسـاالري، نـژاد، طبقـه        : برخي از رمزهاي اجتماعي عبارتنـد از        . دهند مي

 .ه غيرگرايي و  سنت، بنيادگراييداري، سرمايه گرايي، جتماعي، ماديا

. شود، محصول رمزگان همـان فرهنـگ اسـت         در هر فرهنگ، آنچه واقعيت تلقي مي      
 وجـود  »واقعيـت محـض  « همواره از قبل رمزگـذاري شـده اسـت و         »واقعيت«بنابراين،  

ش گذاشـته شـود، رمزهـاي     از تلويزيون به نمـاي     ،شده  اگر اين واقعيت رمزگذاري   . ندارد
 بـه لحـاظ فنـي،       ،گذارند تا آن برنامه    هاي بازنمايي تلويزيون بر آن تأثير مي       فني و عرف  

 .فراهم كندپخش باشد و متن فرهنگي مناسبي براي بينندگان قابل 

از تبيين عملكرد ابزار فنـي رمزگـذاري و     ) بازنمايي(براي تشريح رمزگان سطح دوم      
  :شود  استفاده مي،اند اخت روايت تصويري ايفا كردههايي كه در س بيان نقش

  نقش دوربين

شـود   كارگيري حالت كانوني عميق در تصويربرداري، باعث مـي       انتخاب زاويه مناسب و به    
 ،بيننـده . دريابـد طـور كامـل       بـه بيننده به صحنه اشراف داشته باشد و به همين دليل، آن را             

چيـز    كند همه برد كه احساس مي  تلويزيون لذت مي   يينما  به اين دليل از واقع     طور عمده   به
 در تلويزيون، فاصله دوربين از نماي متوسـط تـا نمـاي نزديـك               طور معمول   به. داند را مي 

  .شود هاي فيلم مي است و اين نوع نماها باعث ارتباط راحت و دوستانه بيننده با شخصيت
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 تدوين

هـر يـك از    تـصاص يافتـه بـه       تـوان بـه مـدت زمـان اخ          اين رمزگـان مـي     هاي   نمونه از
  .جايي تصاوير اشاره كرد ه داستان و همچنين انتقال و جابيها شخصيت

  موسيقي متن

هـاي گونـاگون روايـت        در صـحنه   است كـه  كالمي   ت و صداهاي غير   اصواانواع  منظور  
 خود به دو بخش موسيقي متن       ،البته موسيقي . كنند  مفاهيم خاصي را توليد مي     ،تصويري

  .شود ي تقسيم ميا امهو فيلمن

 انتخاب بازيگران

هـاي فرعـي فـيلم را بـازي       نقش يابازيگراني كه نقش مردان يا زنان قهرمان يا تبهكار و           
 رمزهاي اجتمـاعي    از طريق  حضورشان   پيش از اين  كنند، اشخاصي واقعي هستند كه       مي

 هـا  هـايي در رسـانه     اما اين بازيگران همچنين شخصيت    . به نحوي رمزگذاري شده است    
. متنـي اسـت    هستند كه براي بينندگان وجود بين متني دارند و معاني حضورشان نيز بين            

اند با خود بـه همـراه دارنـد، بلكـه      هاي ديگر را كه بازي كرده     باقيمانده نقش  تنهاآنها نه   
  .آورند هاي ديگر مي از متنرا نيز معاني 

  ها و لباس بازيگران زمان و مكان صحنه

 ، و لبـاس بـازيگران  هـا   رمزهاي اجتماعي زمان و مكـان صـحنه      هاي جسماني در   تفاوت
دهنده رمزهاي ايدئولوژيك طبقه اجتماعي، دالوري و تبهكاري، اخالق و جـذابيت           نشان
اي از رمزهـاي اجتمـاعي       اين رمزهاي انتزاعي ايدئولوژيك، به صـورت مجموعـه        . است

 تـضميني بـراي   ،جتماعيهاي رمزهاي ا شوند و عينيت تفاوت عيني در يكديگر ادغام مي   
  . استحقيقي و طبيعي بودن رمزهاي ايدئولوژيك

  پردازي چهره

ا در  آنهـ  شدن  تبهكاري و متراكم    يا  قهرماني ،ادغام رمزهاي ايدئولوژيك اخالق، جذابيت    
 كوتـاهي و    ، ريـش و سـبيل     ،پـردازي   چهرهدر نحوه    همچنينيك رمز اجتماعي عيني را      

 . ده كردتوان مشاه مي... بلندي موي سر و 
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 شيوه رفتار

عرف هـا   . شيوه رفتار بازيگران امري است كه در چارچوب ايدئولوژي حاكم مي گنجد           
 .و هنجارهاي جامعه مي تواند مالكي براي تحليل اين گونه رفتارها باشد

 گفتگو

 بيننده  ،گيرد  در مي هاي مثبت و منفي      با استفاده از گفتگوهاي متن فيلم كه بين شخصيت        
هـاي   پنداري و نـسبت بـه شخـصيت         همدلي و همذات   ،هاي مثبت   شخصيت تواند با  مي

 . ابراز خصومت و دشمني كند،منفي

 رمزهاي ايدئولوژيك

كه براي انتقال آنهـا بـه بيننـده مـورد اسـتفاده قـرار               اين رمزها و نيز رمزهاي تلويزيوني     
.  را دارنـد   اند كه خود حكـم نـشانه        در رمزهاي ايدئولوژيك جاي گرفته     گيرند، كامالً  مي

كار  اگر همان روش ايدئولوژيك را به منظور رمزگشايي اختيار كنيم كه در رمزگذاري به             
تابع ايدئولوژي حاكم را از دريچه چشم كسي خواهيم ديد كه         مورد تحليل   رود، فيلم    مي

اي اسـت كـه      ، نقطـه    جايگاه قرائت يك مـتن يـا فـيلم         .انديشد  و به تقويت آن مي     است
شوند تا معناي منسجم و      تلويزيوني، اجتماعي و ايدئولوژيك جمع مي     مجموعه رمزهاي   

 را بـه ايـن   مجموعـه تلويزيـوني    يك معناي   زماني كه . اي را در متن ايجاد كنند      يكپارچه
شويم، يعنـي ايـدئولوژي غالـب را         يابيم، خود تسليم روشي ايدئولوژيك مي       ميشيوه در 

اي  هـيچ دغدغـه    ايـن اسـت كـه بـي       يـز   ن پاداشـمان    ،شماريم كنيم و بر حق مي     حفظ مي 
 . كنيم دهيم و به آنها بسنده  خصوصيات آشناي فيلم را تشخيص 

را ) پخش شده از شـبكه تهـران   (»شكن خط« مجموعه تلويزيوني  حاضر،  پژوهش در
ايم و موضوع بازنمايي هويت فرهنگي را در         مند انتخاب كرده   گيري هدف  به روش نمونه  

دو  و  را كـه شـامل بيـست       مجموعـه  كـل    ،براي اين منظور  . ايم آن مورد بررسي قرار داده    
 16 قـسمت و     14(هـايي    هـا و صـحنه      قسمت ، آن گاه   و ايم قسمت است، در نظر گرفته    

را كه موضوع مورد پژوهش در آن بـه تـصوير كـشيده شـده اسـت، بـازبيني و                    ) صحنه
 واحـد  تـرين  ل كوچك طور معمو   از آنجا كه براي تحليل هر متن روايي، به        . ايم  تحليل كرده 

  .  در اين پژوهش نيز از همين روش استفاده شده استشود، گرفته ميتحليل در نظر 
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و كـل فـيلم     ) نمـا (ترين واحد روايي فيلم      ، جايگاهي ميان كوچك   )سكانس(صحنه  
 حفظ شود زيرا هر سكانس در حكـم پيگيـري      »وحدت زمان «در هر سكانس بايد     . دارد

 شـرط ضـروري يـك سـكانس نيـست           »وحـدت مكـان   « اما.  است »يك واحد معنايي  «
  ).240 ، ص1387 ،احمدي(

 بـه   ،تعميم تجربي يا آمـاري    . هاي كيفي و كمي، معاني متفاوت دارد       تعميم در تحليل  
اي از   در مجموعـه ،ظرفيت پژوهش كيفي براي كار بست مقوالت از پـيش تعيـين شـده           

دو شـاخص اصـلي   . انجامـد  ني ميمواد تجربي اشاره دارد كه از اين طريق به اعتبار بيرو   
نظم و انـسجام تحقيـق و ارزيـابي سـودمندي           : سنجش روايي تحليل گفتمان عبارتند از     

هـاي كيفـي    اما محاسبه قابليت اعتماد مبتني بر عدد و رقم در تحليـل  . ها و متغيرها   مقوله
  ). 94 ، ص1387سروي زرگر، (ضروري است  غيرممكن و حتي غير

   شرح مختصري از داستان

به سفارش ستاد امر به معروف و نهـي از منكـر نيـروي مقاومـت          كه   »شكن خط«سريال  
از  مرفـه و  اي    داستان خانواده  است و مضموني اجتماعي    داراي   ، ساخته شده است   بسيج

  و فروشي به نام جاويـد     فرزند ارشد عتيقه   ،كبيريكورش  . كند هم گسيخته را روايت مي    
امـا بـه      را بگيـرد،    خـود  اولين آلبوم پخش    مجوز  دارد كار است كه قصد    اي تازه  خواننده

 تـصميم  ،طلـب اسـت     كه جواني سـركش و شـهرت      وي  .  مجوز به او داده نمي شود      ،داليلي
نظـر   كند  سعي مي،جاويد كه مخالف است   . مريكا برود اگيرد به همراه همسرش نازنين به        مي
را از   بلكـه سـعي دارد او  ،كند ميدليل نه تنها به او كمك مالي ن به همين  ورا تغيير دهد   او

جملـه    از زنـد؛   منطقي هـم مـي      او در اين راه دست به برخي كارهاي غير        . همسرش، جدا كند  
  .  ... و مخدر در خانه كوروش او را به دام بيندازد كشد با جاسازي مواد اينكه نقشه مي

 را بـا     طرح دزدي از مغـازه او      ،شود هاي مختلف پدرش آگاه مي     كوروش كه از نقشه   
يابد كـه     كيفي مي  ،صندوق در ميان محتويات گاو   . ريزد همكاري تعدادي از دوستانش مي    

 و طـي    كننـد   مـي  كشف رمـز     ،خوان  نقشه را به كمك نقشه     نآنا. حاوي نقشه گنج است   
 مـاموران   ،به موازات همه ايـن وقـايع      . يابند  به گنج مورد نظر دست مي      ،اي مفصل  برنامه

 و ناكـام    كننـد   ميرا دستگير   و در نهايت هم آنان      ن هستند   ا سارق نيروي انتظامي به دنبال   
  .گذارند مي
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هـاي ارزشـي روايـت       نيز كه شخصيت حامـل پيـام      ) سيدمهدي هاشمي (حاج قاسم   
 هـاي مختلـف     او در قسمت  . شود  محسوب مي  نماد هويت فرهنگي مقبول جامعه       ،است

دسـتگير  افـراد   ضامن آزادي    ،گيرد و در نهايت     عهده مي  ر ايفاي نقش مثبت را ب     ،روايت
 .رسد به شهادت مي بر اثر جراحات شيميايي دوران جنگ  و خودشود شده مي

نظـر قـرار گيـرد، تحليـل           بايـد مـد    مجموعـه تلويزيـوني   اي كه در تحليل ايـن        نكته
هاي اصلي داستان يعني جاويد و كـوروش بايـد           اي است كه در مورد شخصيت      متني بين

همان الياسـي   ) حامد كميلي (يز بايد يادآور شد كه كوروش       پيش از هر چ   . صورت گيرد 
 در كـل،  دقـت در حـاالت و رفتـار و          . ه اسـت  آفريني كرد  است كه در سريال اغما نقش     

 آورده  مجموعه تلويزيـوني  دهد كه الياس را با خود به اين           نشان مي  اوپردازي   شخصيت
كت در سـريال     شـو  شبيه شخـصيت   او نيز     كه شخصيت   در مورد جاويد   چنينهم. است

نيز با همان نقـش بـسيجي      ) سيدمهدي هاشمي ( حاج قاسم    سوي ديگر، از  . نرگس است 
هـاي    گـويي همـه پيـام       و  كنـد   ايفاي نقش مـي    مجموعه در اين    ،طبعي هميشگي  و شوخ 

  .روايي خود را در اينجا نيز به همراه آورده است
ـ  گـذاري بيـشتر آن     تواند در القاي پيام و اثر      اين موضوع خود مي    . ثير داشـته باشـد    أ ت

هـاي     شخـصيت  از ،هـا   ويژگي با تداعي اين   آشناست،   ي قبلي ها اي كه با شخصيت    بيننده
 از ايـن رو،     . ديده اسـت   آنان پيشين   هاي  دارد كه در نقش   جديد انتظار همان كارهايي را      

بـه جـا    ها بر مخاطب     شخصيتبه لحاظ   ثير مضاعفي   أ ت ، تا پايان  اين مجموعه تلويزيوني  
  .دگذار مي

  هاي تحقيق يافته

بازنمـايي   هاي حاصل از اين بررسي در دو دسته كلي تقابل هويت دينـي و ملـي و          يافته
  :شده استجنسيت و نژاد تشريح 

  تقابل هويت ديني و ملي. 1

ها در نظر    توان نامگذاري شخصيت   كار رفته در فيلم را مي      ترين نشانه به   اولين و مشخص  
  :شود هاي ديگر در زير تشريح مي گرفت كه به همراه برخي نشانه

 صـاحب مـال و امـالك فـراوان امـا            ،مـردي پولـدار   :  پـدر خـانواده    ،جاويد كبيـري  
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خـشك  . هايش پول و ماديات است      همه ارزيابي   معيار فردي كه . عاطفه بياحساس و    بي
برتـر    و براي كسب موقعيـت  ساالري يا پدرساالري است  معتقد به فرهنگ مرد،رأي  و خود 

  .زند  مي دست به هر كاري،اش، بدون باور به هنجارهاي اخالقي و مذهبي انوادهخود و خ
 ، احساسات مـادري و زنانـه      به دليل برخوردار بودن از    چه   اگر:  مادر خانواده  ،مهشيد

 به هر حال همسر جاويـد و        ،تر است   همگان نزديك  پذيرشبه هنجارهاي اخالقي مورد     
انوادگي خاص خـود برخوردارنـد و داراي         كه از فرهنگ خ    استمادر كوروش و كمند     

  .رنگ است هويتي است كه هنجارهاي مقبول جامعه در او كم
 از لحـاظ عقلـي و       ، به دانشگاه نيز راه يافتـه اسـت        او كه :  دختر جاويد  ،كمند كبيري 

 پيوسـته . كند  خود سير مي   هاي  پردازي  خيالشعور اجتماعي همچنان در دوران كودكي و        
 دركـي بـسيار      و اسـت ...  تلفـن زدن و      هاي گفتگوي اينترنـت،       اتاقاستفاده از   در حال   

  .مبتذل از زندگي داردو گونه   مزاح،پايين
را از پـدر بـه      ...  پول دوستي و     ،ييأ خودر ،طلبي برتري:  پسر جاويد  ،كوروش كبيري 

فـردي اسـت كـه      .  پيشي گرفته اسـت     از او  اي نيز در برخي صفات     ارث برده و تا اندازه    
.  اعتقـادي نـدارد   ،ستهـ  مورد قبول جاويـد نيـز        گاههاي سنتي كه     ان ارزش حتي به هم  

 با وجود اشـتغال  كههاي ملي و مذهبي      اعتقاد به ارزش   فردي با فرهنگ مردساالري و بي     
  . استچنداني نبرده از عواطف و احساسات لطيف انساني بهره ،به كار هنري

چـه كمـي      اگـر  ، خود ثروتمند است    برادر كه مانند او نيز   :  برادر جاويد  ،بهزاد كبيري 
 به هنگام حفظ منافع ابايي ندارد كـه         ،هاي سنتي و خانوادگي پايبند است      بيشتر به ارزش  

  .هنجارهاي انساني را زير پا بگذارد
 در پي آمال     و كند پس از ازدواج به تركيه مهاجرت مي      وي  :  دختر بهزاد  ،آرزو كبيري 

اش از هـم   زنـدگي .  زن دوم شوهرش استشود  در خارج متوجه مي  ،و آرزوهاي خيالي  
  .گردد پاشد و به ايران برمي مي

البته با سركوفت   (شاگرد نانوايي كه به واسطه حمايت جاويد        :  پادوي جاويد  ،شاهين
هنگامي كه شاكله زنـدگي     . موقعيت بهتري در زندگي كسب كرده است      ) و تحقير بسيار  

 ،اي كه در كنار جاويد كسب كـرده  ا تجربه و بذاتي استعداد ر اثر ب ،پاشد جاويد از هم مي   
  .افتد  جلو ميديگران از دنز  و در نيرنگ و ناروكند بروز مياش  خوي تبهكاري

 عمـوي شـاهين و فـردي خالفكـار كـه در             ،)يادآور اسـطوره بـزرگ ايرانـي      (رستم  
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رسد امـا    ورزيده و خطرناك به نظر مي     . خواني بلد است    نقشه  و كند اي زندگي مي   بيغوله
زده   وحـشت ،رس او در حدي است كه بـا يـك تهديـد سـاده مـامور نيـروي انتظـامي         ت

  .گشايد اعتراف مي و لب به شود مي
 دوسـتان و آشـنايان جاويـد        ،از شركا ...  سيامك و    ، كيانوش ، چاوشي ، پژمان ،فرزين

اي هـستند    قاچاقچي عتيقه و داراي صفات رذيله، همگي خالفكار،كبيري و خانواده وي   
.  اشخاص معتقد به هنجارهاي فرهنگي مورد قبول عامـه اسـت      ن از تمايز آنا كه شاخص   
قهرمـاني كـه از   (هـود    نام عربي دارد كه آن هـم بـا لقـب رابـين           ، مجيد تنها ،در اين بين  

  . كشد بار ارزشي مثبتي را يدك مي) داد گرفت و به فقرا مي زورگويان پول مي
 كــه در برابــر يوان قهرمــان بــه عنــ،هــود پــردازي مجيــد رابــين در مــورد شخــصيت

 ارزشـي نهفتـه در      توان گفـت    گيرد، مي   قرار مي  )با نام ايراني اصيل   (هاي منفي    شخصيت
فرهنگـي وي رمزگـذاري      بخشي از رفتارهاي ناهنجار و ضد       شايد براي تطهير   ،هود رابين

را  سـتمگران     يعني قهرماني كـه پـول      هود اما نكته اساسي اين است كه رابين      . شده باشد 
 كار را انجـام  اينپرست ايراني  ها پس از عياران مهر  قرن، بدهدافراد فقير تا به   دزديده    مي
  .داده است مي

هـاي    بسيار معتقـد بـه ارزش      ، استاد دانشگاه و جانباز شيميايي     ، حاج قاسم  ،در مقابل 
اخالقي و مذهبي است حتي به قيمت از دست دادن جان خـود حاضـر نيـست حقـوق                   

 ديگـر  دانـشجوي ممتـاز و موفـق در    ، سـلمان پـسر او    همچنان كه  دديگران را ضايع كن   
  و هاي زندگي نيز همچون پدر مومن و معتقد به مباني مـذهبي و اخالقـي اسـت                 مشغله

  .اند بيش همين گونه و  نيز كمديگر آناندوستان و آشنايان 
 سـرايداري بـيش     او بـا وجـود آنكـه      . شـود   بابا مسلم خوانده مي    نيزسرايدار جاويد   

. نمايـد  مـي  اي كامالً موجه و متعارف جامعه اسالمي، فردي با خدا و مومن        يست، با چهره  ن
   .دهد  ميقلب كه با ديدن وي احساس آرامش به انسان دست فردي آرام و خوش

 ايرانـي بـودن نـام       ، در نگـاه اول قابـل مـشاهده و درك اسـت            ترتيـب آنچـه     ايـن   به
ر اينكه شخصيت اصلي و منفي كه محور        ت از همه مهم  . هاي منفي داستان است    شخصيت

هاي فرهنگي كه    لفهؤبا توجه به كاشت م    .  كوروش كبيري است   ،دهد  را شكل مي  داستان  
توان براي چنين تضاد      آيا مي  ،گيرد اي در ذهن مخاطبان جاي مي      از طريق محتواي رسانه   

    توجيه و تفسير مناسب يافت؟،و تقابلي
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  نيـز هـا  نگـاه او بـه پديـده   . جات اسـت  و عتيقهجاويد در كار تجارت طال و جواهر     
 از ، به دليل موقعيت و شرايط برتـر مـادي       و بازاري و بر اساس ارزشگذاري ريالي است      

ثير مدرنيته بر زندگي و     أ بيانگر ت  ،به نوعي همه اينها   . رود  ميشمار    طبقات باالي جامعه به   
رگرداني و نوسـان او و       سـ  ، شـاهديم  داسـتان  اما آنچه در روايت      .اين افراد است  هويت  
  .اش بين سنت و مدرنيته است خانواده

 گيرنـده مـاهواره همـواره       ،شـود  در بيشتر نماهايي كه از منزل جاويد نشان داده مـي          
اين موضـوع بيـانگر   . تر اينكه هيچ كس توجهي به تلويزيون ندارد روشن است؛ و جالب  

 در همه گفتگوهايي كـه    يباًتقر. ستازدگي   نوعي تزلزل و سرگرداني هويت در عين رفاه       
 صـرف  تماشـاگر  منفعـل و    كـامالً و   مادر هيچ نقشي نـدارد       گيرد،  در مي بين پدر و پسر     

اين موضوع نيـز    . شود  با پرخاش جاويد سركوب مي     ، داشته باشد  صحبتياگر هم   . است
ترديد بين سـنت    نوعي   ،واقع اي از حاكميت روحيه مردساالري است كه آن هم در          نشانه

  .رود شمار مي  بهتهو مدرني

  بازنمايي جنسيت و نژاد. 2

وجـود دارد كـه در     نيز   دو مطلب مهم ديگر      ،در حوزه هويت فرهنگي و نظريه بازنمايي      
ــوني ــه تلويزي ــطمجموع ــصاويري از آن را   خ ــكن ت ــاهديمش ــسيتي و :ش ــيض جن  تبع

 بـه   يتدر نهايت مل  كه   يهاي خاص اقوام مختلف     ويژگي كشور ما، به دليل   در  . پرستي نژاد
هـاي   پرستي و بررسي تبعـيض     دهند، استفاده از واژه نژاد     نام ايران و ايراني را تشكيل مي      

كـه در   اقوامي   گوناگوني   به دليل  شايد چندان مناسب و گويا نباشد، اما         ،آن در اين قالب   
و در سطح كـالن  مختلف   طبيعي است كه آداب و رسوم        ،كنند بوم زندگي مي    و  اين مرز 

 در بازنمـايي    ،ها فرهنگ نگاه به اين خرده   . هاي بسياري داشته باشيم    فرهنگ  خرده ،جامعه
هاي تلويزيوني از آن جهت مهم است كه گـستردگي و نفـوذ تلويزيـون و تـوان                   روايت

رود كـه در ايـن    نمايد و به همين دليل انتظار مـي  ميناپذير   انكار،سازي آن بالقوه فرهنگ 
  .صورت گيردها  فرهنگ ت و نمايش تصاوير خردهساخبا اي   برخورد منصفانه،زمينه

  هـاي مثبـت و غيـر       معنادار از شخصيت   ،گرايان اگر حجمي قابل اعتنا يا به قول كمي       
هـا و    توان نتيجه گرفت كه لهجـه       مي ،هاي مختلف مردمي استفاده كنند      از لهجه  ،گونه طنز

 در غير   ،اند شدههاي مختلف مردمي به شكلي مثبت به تصوير كشيده           ها و هويت   گويش
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هـاي   كارانه و تمركزگرايانـه بـر رسـانه        كه ديدگاهي محافظه  رسد    به نظر مي  اين صورت   
دهـد   هاي تحقيق نشان مـي      يافته ).77 ، ص 1385 ،ميرفخرايي(شفاهي ايران حاكم است     

تصاويري را نشان   ،   با يكي از اقوام    ارتباطچه فقط در     اگرشكن    مجموعه تلويزيوني خط  
به فرهنگي   پردازي و لهجه خرده    مين يك مورد نيز به دليل اينكه شخصيت       دهد، در ه   مي

بـا توجـه بـه رمزگـان عينـي، فنـي و             ( را   سـطح پـايين    نگـاهي    ،نسبت طنزگونه اسـت   
  .كند داستان ارائه ميدر روايت ) ايدئولوژي

هاي احتمالي كه مورد بحـث نظريـه بازنمـايي           ل جنسيتي و تبعيض   ئاما در مورد مسا   
 در تصاوير بسياري كـه از هويـت اجتمـاعي و            ،يز همين روي كرد جنسيتي    بوده است ن  

  ايـن دو    دو نـوع زنـدگي     همچنان كه در هـر    .  وجود دارد  ،شود  ميفرهنگي زن مشاهده    
 بـا مفـاهيم جديـد    ، از دين برداشتي انقالبياست و سنتي و مذهبي كه به نسبت خانواده  

 تقريبا دچار استحاله ،يت اجتماعيآن دارد و ديگري به واسطه وضعيت اقتصادي و موقع         
 تبعـيض   ،هويتي و فرهنگي شده و در نتيجه رنگ و بوي مدرن بـه خـود گرفتـه اسـت                  

 كـه روابـط      اسـت  تنها تفاوتي كه بين آنها وجود دارد ايـن        . كنيم  مشاهده مي جنسيتي را   
تقـسيم  . مـذهبي اسـت    شود و ديگري غيـر     اي از مفاهيم مذهبي تعريف مي      يكي در هاله  

  .صورت گرفته است با رويكرد جنسيتي و سنتي ، با اندكي تفاوت، در هر دو نيزوظايف
 برجـسته كـردن     ، هدف از مفاهيم برسـاخته شـده       ،مجموعهسير روايي داستان     بر بنا

هاي ديني در يـك    شاخصرو، از اينهويت مذهبي در برابر ديگر عناصر فرهنگي است،  
  :اند شدهبندي   تقسيم1 در جدول ،هاي ملي و مدرن در ستوني ديگر ستون و شاخص
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  هاي هويت ديني در برابر هويت ملي و مدرن تقابل شاخصـ 1جدول 

  هويت ملي و مدرن  هويت ديني  ها شاخص

اي، خودرو و لوازم  خانه اجاره  خودرو، خانه و اثاث منزل
  معمولي ايراني

خانه شخصي مجلل، لوازم 
   خارجيتجملي ايراني و

دولتي، فرهنگي با درآمد   شغل و سطح درآمد
  متوسط پايين

تجارت، قانوني يا قاچاق با 
  درآمد بسيار باال

سنتي و غيره، اغلب جداگانه در    همراه خانواده،سنتي  خوردن غذا و سبك غذا
  رستوران

حجاب  ، بي)مردان(بدون ريش   )زنان(، باحجاب ) مردان(ريش   آرايش صورت
  )زنان(

  از فرهنگ ملي و غيره  از فرهنگ ديني  نام و لقب

) هاي غربي گاه با نشانه(رسمي   ساده، غيررسمي و معمولي  لباس و مدل مو
  زده و ژل

  غيرمحترمانه  محترمانه، مطابق عرف   سالم و خداحافظي،لحن كالم

 هاي كوچه مبتني بر آموزه  هاي مذهبي مبتني بر آموزه  اطوارپژوهي و تكيه كالم
  بازاري و مدرن

  زرد و قرمز  سبز  هاله رنگي

هاي ديني و  معمولي با نشانه  تابلوها و تزيينات
  هاي سبك غربي نقاشي  انقالبي

ص
اخ
ش

 
ي
نگ
ره
ت ف

وي
 ه
ي
عين

ي 
ها

  

  مطالب انتقادي مذهبي  مطالب مذهبي  نوع مطالعات

  ...اي، چت و  بازي رايانه  كاري اضافه  اوقات فراغت

اعتباري، با سوءظن،   ظن، فداكارانه حقيقي، با حسن  و دوستانتعامل با خانواده 
  طلبانه منفعت

  طلب و ناسازگار برتري  متواضعانه و سازگار  روابط اجتماعي

  هاي مدرن و مادي ارزش  هاي مذهبي و انقالبي ارزش  ها ها، افتخارات و علقه توتم

نداشتن صورت  در( دستگيري  دستگيري از آنان  برخورد با نيازمندان
  تفاوت ، بي)زيان

اعتقاد، گاه  نامتعادل، بي  من، كوشا، موفقؤمتعادل، م  تربيت فرزندان
  تالش، ناموفق  بي

  اعتقاد به تبعيض  اعتقاد به برابري  نگاه نژادي و جنسيتي

  گرا جمع /فردي  گرا جمع  گرايي وحدت

  ) اعتقاد نظرييا كمي(اعتقاد  بي  معتقد به هر دو  اعتقادات نظري و عملي ديني

  گريز قانون  گرا قانون  مندي قانون

ص
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  اعتقاد به سكوالريته  به حكومت ديني اعتقاد   و حكومترابطه دين
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  گيري نتيجه

 نگـاه مـادي   ،در طول داستان.  اسطوره حاكم بر كل مجموعه روايت است       »كوبي مايه«فن
ي مـشكالت اجتمـاعي   به زندگي و دنيا به عنوان عامل اصلخانواده جاويد و نزديكان او  

 مشكالت خانوادگي   ،آيد  چنان كه از تحليل روايت برمي       و  شده است  مطرح ،و فرهنگي 
نگـرش بـه زنـدگي و       نحوه   به همين    طور عمده   به ،هاي منفي داستان   و تربيتي شخصيت  

اي كه بـه سـردرگمي افـرادي         اما علل و عوامل ريشه    . گردد  خال هويت ديني برمي    بويژه
 و همچنين ريشه معضالتي كه به خالفكار شـدن          ،شود وش منجر مي  چون نازنين و كور   

كوبي روشـي بـراي توجيـه        فن مايه .  مورد توجه قرار نگرفته است     انجامد،  مي... مجيد و   
  .استمجموعه مشكالت و بيان مفاهيم و الگوهاي مورد نظر رمزگذار در 

 و  سـو   ز يك  در شخصيت حاج قاسم ا     ،توجه به برجسته كردن عناصر ديني هويت       با
 از سوي رمزگذار، و نيـز        او برجسته كردن عناصر ملي در شخصيت كوروش و اطرافيان        

توان نتيجـه    لفه هويتي ايجاد شده است، مي     ؤبا توجه به تقابل و تضادي كه بين اين دو م          
هـاي ملـي هويـت را در      لفـه ؤ م كه تالش خود را بر اين نهاده است         ،گرفت كه رمزگذار  

 در هـيچ يـك از    تقريباًزيراهاي ديني قرار دهد  ت در مقابل ارزش   و درس  پايينموقعيتي  
  .بينيم هاي هويت ملي را در جايگاه ارزشي نمي  نشانهمجموعه،هاي  صحنه

رسـد كـه كـشور، تنهـا بـا           با تحليل شرايط حاكم بر جنگ، اين نكته بـه اثبـات مـي             
مت هـشت سـاله،     مندي از عنصر هويت اسالمي و ملي خود، توانسته است در مقاو            بهره

اين تحليل با توجـه بـه وضـعيت      . دكنروي تهديدهاي ويرانگر بيروني ايستادگي       در رو
الملل و روحيه متخاصم اين نظام عليـه انقـالب اسـالمي و نيـز بررسـي ميـزان        نظام بين 

 واقعـي بـه     افزاري، كـامالً   توانمندي ابزارهاي اقتصادي و نظامي كشور در سطوح سخت        
توان جايگـاه مليـت را در هويـت          بنابراين نمي ). 120 ، ص 1384ور،  پ ولي(رسد   نظر مي 

  .فرهنگي كشور ناديده انگاشت
ها و عناصر هويت فرهنگي بازنمـايي شـده     به عنوان نشانه   مجموعه،آنچه در روايت    

هـاي    با نشانه مجموعهما، در اين    . است، بيشتر در مضامين گفتاري و گفتمان نهفته است        
هـايي از هويـت فرهنگـي        لفهؤپردازي بازيگران، به عنوان م     عيني و بخصوص شخصيت   

هـاي هويـت     ها و شـاخص    تر به نشانه   اما اگر بخواهيم توجهي دقيق    .  مواجه هستيم  خود
ملـي، دينـي و     (فرهنگي داشته باشيم، خواهيم ديد كه در بين سه سـطح مـورد بررسـي                
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 و  برخـوردار اسـت   نقش ارزشي و مثبت     از  ، اين هويت و فرهنگ ديني است كه         )مدرن
 .بينيم  ميكمتر هويت ملي و مدرن را با بار ارزشي ،در مقابل

هـا و نمادهـاي      كـه نـشانه   آن اجتماعي است، اما به دليل       اين مجموعه مضمون اصلي   
ـ اي مورد مداقـه قـرار داده اسـت، ارا      نسبت گسترده به  طور   فرهنگي و هويتي را نيز به      ه ئ

آنجا كه حاج قاسـم بـراي       . انجامد هنگي نيز مي  ل فر ئ به مسا  ،راهكار براي حل مشكالت   
واقـع نقـاط    كنـد، در  ه راهكار حل مشكالت، ايفاي نقش ميئبيان ارزش هاي مثبت و ارا  

ضعف هويتي و فرهنگي را كه به داليل گوناگون به چالش كـشيده شـده اسـت، نـشان                   
ا نيـز  البتـه در اينجـ  . گمـارد   و با رفتار و گفتـار خـود بـه حـل آنهـا همـت مـي           دهد  مي

لي كـه از اهميـت بـااليي نيـز برخوردارنـد،            ئپوشي سازندگان سـريال را بـه مـسا         چشم
 مـورد   ،ثير نگرش خاص سازندگان   أت براي نمونه، فروش آثار فرهنگي كه تحت      . شاهديم

  .توجهي قرار گرفته است بي
هاي مورد بحث در روايت داستان، از آثار فرهنـگ و هويـت فرهنگـي كـشور                   سكه

توجهي آشكار سازندگان مجموعـه را در پـرداختن بـه موضـوع كـشف و                 هستند كه بي  
ها،   توجهي در حالي است كه موضوع كشف سكه         اين بي . فروش آنها به وضوح شاهديم    

از موضوعات محوري داستان نيز هـست و همـين موضـوع در ذهـن مخاطـب كـشت                   
كننـده     تمام هاي پاياني كه    مخاطب طي مواجهه با روايت مجموعه، بويژه صحنه       . شود  مي
هاي ملي و در نهايت،       هاي اخالقي و اجتماعي است، در ذهن خود فرودستي ارزش           پيام

با وجود آنكه بيشترين زمان مجموعـه را موضـوع   . پروراند بخش مهم هويت خود را مي  
شده و تالش براي كـشف و در نهايـت فـروش آنهـا را تـشكيل                   هاي دفن   محوري سكه 

چـون    و  و حتـي چنـد    ) فـروش آثـار فرهنگـي     (اين امـر    دهد، نسبت به قبيح شمردن        مي
  . شود ها، هيچ توجهي نشان داده نمي سرنوشت اين سكه

ينـد  ا فر از طريق هاي هويتي ايجاد شده      فرهنگ هنگامي پوياست كه بتواند به چالش      «
هـا و    تنهـا راه بقـاي هويـت      ... اي امـروز پاسـخ دهـد         دردناك توسعه در روايات رسانه    

 بـا اسـتفاده از      ،هـاي مناسـب بـه اعـضا        ه پاسـخ  ئ ارا ، در جهان سوم   هاي موجود  فرهنگ
امـا در   ). 213 ، ص 1384 ميرفخرايـي، (اي اسـت     هاي مناسب، يعني روايات رسانه     شيوه

هاي فرهنگي و هويتي     اي به چالش   كننده  پاسخ قانع  رسد  نمي   به نظر    مجموعهروايت اين   
 .ه شده باشدئموجود ارا
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 كمترين نقش   ،بيني ختلف روايت مورد بررسي، عنصر واقع     هاي م   در صحنه  رو  از اين 
. هاي ملموس جامعه توجهي نـشده اسـت         و آن چنان كه بايد و شايد به واقعيت         داردرا  

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي مبـتال       جامعه به چالش ،ر اثر ورود مدرنيته   بدرست است كه    
ت كـه از ابعـاد      اي اسـ   ، بلكـه مـسئله    اما اين امر موضوعي تـك بعـدي نيـست         شود،   مي

 مورد بررسي   دباي... شناسي فردي و اجتماعي، ابعاد فرهنگي، اقتصادي و          گوناگون روان 
شناسـي معـضالت      آسـيب  ،در اين بـين آنچـه بيـشتر اهميـت دارد          . و تحليل قرار گيرد   

ما در ايـن سـريال كمتـرين توجـه را بـه علـل و عوامـل اصـلي                    . فرهنگي جامعه است  
  .كنيم ميهاي فرهنگي مشاهده  چالش

 پيشنهادها

زيـرا آنـان   سـت  ا مهـم  بـسيار  ،ل فرهنگـي ئدر زمينه مـسا  نخبگان  و سازان  نقش فرهنگ 
آفريننـد و در بازسـازي و كمـال     مـي را   ذائقه فرهنگي و رويكردهـاي جديـد         هستند كه 

 بـسياري  تواننـد  ، ميها   رسانه ،يكلطور   بهصداوسيما و    .اي ايفا كنند    توانند نقش عمده    مي
 نمايـشي،   مجموعـه يـا   يـك فـيلم     توليد و پخـش     با  . پوشش دهند را  فرهنگي  از مسائل   

در بايد  ،  »دانشگاه عمومي «به عنوان رسانه ملي و      صداوسيما  . توان باوري را تغيير داد      مي
 .بـه خـرج دهـد     نهايت دقـت و وسـواس را        جوانان   ويژهزمينه تربيت و آموزش مردم ب     

را در   مـسئوليت تـوان و    تـرين    ون، مهـم  س همه تلويزي  أها و در ر    واضح است كه رسانه   
 ،هـاي نمايـشي و آموزنـده       با پخش برنامه  بر عهده دارند و     رساني   آموزش و اطالع  زمينه  

بـه همـين    . كننـد   ايفـا مـي    را در ايجاد يا تغيير نگرش و رفتار شهروندان           نقشترين   مهم
منظـور   سازندگان محصوالت فرهنگي، در زمينه هويت فرهنگي الزم اسـت، بـه           ،ترتيب

 در برخـي مـوارد    تقويت و روزآمد شـدن باورهـاي فرهنگـي از نظـر ملـي، مـذهبي و                  
هاي مفيـد    ها و فيلم    و با نمايش سريال    بينديشندييد مدرنيته، تدابيري    أهاي مورد ت   ارزش

ـ تر   تقويت و رشد اين باورها، هويت فرهنگي كالن جامعه را مستحكم و مناسب با   . دكنن
هـاي   ثير به مراتب بيشتري نسبت بـه رسـانه  أ چون تلويزيون ت شفاهياي  رسانه ترديدبي  

اندركاران آن را بيـشتر مـي    و اين امر حساسيت و انتظار از دست. مكتوب خواهد داشت 
كننـدگان   شـود توليـد    ، پيـشنهاد مـي    پـژوهش هاي    و با توجه به يافته     دليلبه همين   . كند

  :كنندزير توجه  در توليدات خود به موارد ،محتواهاي روايي تلويزيون
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نامـه   از آنجا كه توليدات نمايشي تلويزيون، حاصل كار نويسندگان داستان و فـيلم    . 1
هـاي جامعـه را در داسـتان خـود بايـد              مـصالح و ارزش    ،است، بيش و پيش از هر چيز      

 .نظر قرار دهند مد

 موضوعاتي كه به نگرش و باورهاي جامعـه  ، كلدرل فرهنگي و اجتماعي و      ئمسا. 2
. طلبـد   كه دقـت در همـه جوانـب را مـي           ندد، از چنان ظرافتي برخوردار    نشو ط مي مربو

 جـز   ،مشكالت فرهنگي را بايد بـا زبـان فرهنـگ پاسـخ گفـت، در غيـر ايـن صـورت                    
 .سردرگمي و پيچيدگي بيشتر حاصلي در پي نخواهد داشت

 و  هـاي تلويزيـوني، بيـشترين نفـوذ        از آنجا كه الگوهاي مفهومي سازندگان برنامه      . 3
تـري در توليـدات       مسئوليت به مراتـب سـنگين      اين افراد ثيرگذاري را در جامعه دارد،      أت

 را در قالـب  هـا  برنامـه دارند تا بـه دور از سـوگيري و تبعـيض، محتـواي     بر عهده  خود  
 .ه كنندئهاي واقعي جامعه ارا ارزش

را مخاطـب امـروز     . كننـد   و اطالعات زندگي مـي     فنّاوريامروزه جوامع در عصر     . 4
دسترسـي بـه    .  فاقد اطالعـات و پذيرنـده صـرف تلقـي كـرد            ،توان همچون گذشته   نمي

. اي داخلي و خـارجي از تنـوع و گـستردگي زيـادي برخـوردار اسـت              محتواهاي رسانه 
هاي فرهنگـي و اجتمـاعي، الزم اسـت سـازندگان            بنابراين براي جلوگيري از ناهنجاري    

توجـه  ) ملي، ديني و مدرنيتـه    (مي ابعاد فرهنگي    بيني به تما   هاي تلويزيوني با واقع    برنامه
منصفانه داشته باشند تا مخاطبان را بيش از پيش جذب كـرده و الگوهـاي مـورد پـسند                   

 .عامه را با توجه به نيازهاي روز عرضه نمايند

 پـژوهش  ايـن    هـاي   يافتـه هـاي مـرتبط پيـشين و         همان گونه كه از نتايج پژوهش     . 5
 معطوف به هويـت دينـي و مـذهبي          ، بيشترين توجه  ،هنگي در زمينه هويت فر    ،آيد برمي

گيري منفي مخاطبان در برابر الگوهاي القـايي    اين موضوع اگر موجب موضع    . ده است بو
از هويـت   ارائـه شـده      تعـاريف    ن در برابر  بعدي شدن آنا    تك ه ب ،كم  دست ، نشود نبه آنا 

هـاي    بحـران   ايجـاد و تقويـت     صـورت بـه    خواهد شد؛ كه در هـر         منجر خود و جامعه  
هـاي تلويزيـوني الزم       در توليدات برنامه   رو،  از اين .  كمك خواهد كرد   فرهنگي و هويتي  

 .گيرندنظر قرار  هاي فرهنگي مد است تمامي ارزش

 ويژه آحاد مردم و ب    ،اي رسانه چندهاي    دستگاههاي سايبر و     به يمن پيشرفت رسانه   . 6
 خـواه نـاخواه     انـد و    گرفتهگرمي قرار   رساني و سر   زنان در معرض اين گونه منابع اطالع      
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براي روشنگري و معرفي    . روند  شمار مي   بهها   ن رسانه ايمخاطباني در برابر مفاهيم القايي      
با مخاطبان امـروزي بايـد   . اي برخورد كرد بعدي و كليشه توان تك   نمي ،هاي بومي  ارزش

در غيـر ايـن     . تهاي سفارشي سخن گفـ      و به دور از دستورالعمل     با منطق  ،به زبان روز  
 . بودها را شاهد خواهيم  دلزدگي و در نهايت، گريز به سوي ديگر رسانه،صورت، سردرگمي

 از  ،كـه طـي هـزاران سـال       است  نظير و كهني      كشوري با غناي فرهنگي كم     ،ايران. 7
شـكل داده   اي يكپارچـه      هويت فرهنگي ما را به گونـه       ،هاي گوناگون  بطن اقوام و طايفه   

هاي موجود در    فرهنگ هاي تلويزيوني بايد نسبت به تمامي خرده       برنامهسازندگان  . است
اي كه با تقويت محتوا و بار ارزشي          به گونه  ،كشور موضعي منصفانه و برابر داشته باشند      

جـذب بيـشتر   در مـسير   نـه تنهـا   ،هـا  فرهنـگ   هنجارهـاي خـرده  دربارههاي خود    برنامه
 .صرف كنند اتحاد و انسجام ملي اهر بلكه تالش خود را در ،مخاطبان گام نهند

... چون جنـگ و  هم ،هاي بحراني در دوره. دين و مذهب نيز در ايران متنوع است  . 8
از انـد؛    در راه حفـظ كيـان مـيهن خـود گـام برداشـته             مذهبي،تمامي مردم با هر فرقه و       

ا و  هـ  بـار شـدن برنامـه       توجه به اديان و مذاهب ديگر نيز عاملي است كه بـه پـر              رو،  اين
در نهايـت   و   منجر خواهـد شـد    جذب مخاطبان بيشتر و نيز ارج نهادن به باورهاي آنان           

  .دكرخواهد فراهم  در سطح كالن كشور  را انسجام و اتحاد مردمياتموجب
هـاي   هـا و لهجـه     گـويش . ترين عوامل پيوند مردم جامعه اسـت       زبان يكي از مهم   . 9

دادن . رونـد  شمار مـي  بهد اين مرز و بوم     هاي كهن و ارزشمن    معمول در جامعه از سرمايه    
 نگرشي سوگيرانه است كـه منجـر بـه          ،ها به اين لهجه  ) كميك(دار    خنده هاي صرفاً  نقش

سـازان بايـد در توليـدات خـود          بنـابراين برنامـه   . جدايي و شكاف اجتماعي خواهد شد     
 .هاي جدي نيز نمايش دهند  را در نقشها دارندگان اين لهجه

 عـاملي از عوامـل بحـران هويـت          ،مدرنيته در يك صد سال اخير     كه  با وجود آن  . 10
 منطقـي و    ،گيـري مطلـق و خـصمانه نـسبت بـه آن             موضع ،فرهنگي مردم ما بوده است    

 نفـوذ  ،با توجه به پويايي مفـاهيم و معـاني هويـت فرهنگـي           . درس  بينانه به نظر نمي    واقع
راين الزم اسـت در توليـدات       بناب. برخي عناصر مدرنيته در فرهنگ ما امري ناگزير است        

 و بـا    بپذيريمهاي مثبت را      ارزش ،هاي منفي آن    به موازات تقبيح ارزش    ،تلويزيوني خود 
 .بومي كردن آن در ارتقاي هويت فرهنگي خود و تضمين سالمت جامعه گام برداريم

 توليدات خـود را بـر       ، تخصص برخورداري از  با   ،فرهيختگان و هنرمندان متعهد   . 11
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دهند و با شناخت كـافي از معـضالت و انحرافـات             هاي جامعه شكل مي    عيتاساس واق 
. دارنـد  ف مـي صروكارهاي منطقي بـراي حـل آنهـا مـ     ه راه ئ را در ارا   تالششان ،اجتماعي

 هـم   ،شناسانه به مشكالت اجتماعي و فرهنگي      شعاري عمل كردن و نداشتن نگاه آسيب      
 نـوعي  بـا ارد و هم ممكـن اسـت         الگوهاي ناهنجار در ذهن مخاطبان را د       »كشت«خطر  

 . باشدانكشي مخاطب وقتعاملي براي   صرفاً،ثير خنثيأت

ـ    بسياري از جوامـع امـروزي بـه سـوي تفـرد پـيش رفتـه               . 12  بـا ظهـور     ويژهانـد؛ ب
در برابـر چـالش جـدي قـرار         ) مردسـاالري ( مناسباتي چون پدرساالري     ،ميسمدرن پست
ـ       . اند گرفته  را در ذهـن مخاطبـاني كـه در معـرض           ثير ايـن جريانـات    ألـذا نمـي تـوان ت
هـاي تلويزيـوني بايـد       سـازندگان برنامـه   . هاي گونـاگون هـستند، ناديـده گرفـت         رسانه

رسـد   به نظر مـي   . ل را در دستور كار خود قرار دهند       ئچگونگي برخورد با اين گونه مسا     
است بر  بنابراين الزم   . تواند منطقي و عاقالنه باشد     طرد يا پذيرش مطلق اين مفاهيم نمي      

ــاالري      ــاهيم پدرس ــاي آن، مف ــه هنجاره ــه ب ــا توج ــه و ب ــاي روز جامع ــاس نيازه اس
 .دشونبازنمايي ... و ) مردساالري(

اي براي پركردن اوقـات فراغـت     وسيله تنهاتوان   در مجموع، امروزه تلويزيون را نمي     
ود هاي خارجي، مفاهيم و الگوهاي برساخته خ       بمباران اطالعاتي و هجوم رسانه    . دانست

هـاي متنـوع و پرنفـوذ غيررسـمي          خواه ناخواه دسترسي به رسانه    . آورند را به همراه مي   
هـاي فرهنگـي و       در زمينـه   بـويژه اين امـر    . پذير است  داخلي و خارجي به راحتي امكان     

 مـسائلي از قبيـل      رو،  از ايـن  . تواند خطر ايجاد شكاف را در پي داشته باشـد          سياسي، مي 
ي، ديني و مذهبي و حتي سياسي و اقتصادي، كـه در دوره             تبعيض جنسي، قومي و نژاد    

 و  يرنـد كنوني حساسيت بااليي دارند، بايد با نگاهي منطقي و مناسب مورد مداقه قرار گ             
 حفـظ و تقويـت انـسجام        بـراي در توليدات محتوايي تلويزيون به عنوان عامـل مهمـي           

  . دنجامعه و تضمين سالمت آن در نظر گرفته شو
ون زبـان فارسـي و آداب و سـنن مرسـوم و پـسنديده باسـتاني،                 عناصر ملـي همچـ    

پس از آن دين و مذهب بخش مهمـي         . هاي اصلي هويت ايراني را تشكيل مي دهند        پايه
بـيش بـه     و از هويت فرهنگي ما را شكل داده است و در تاريخ معاصر نيـز مدرنيتـه كـم                 

كننـدگان   توليـد .  اسـت  هاي فرهنگـي مـا نفـوذ كـرده         لفهؤاي در م   عنوان مهمان ناخوانده  
اي خود بر اساس ايـن سـه عنـصر فرهنگـي در         توليد محتواي رسانه   ازتلويزيوني ناچار   
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هـاي هويـت     هـم چنـان بايـد شـاهد سـردرگمي         ،كنار هم هستند؛ در غير اين صـورت       
 . در بين نوجوانان و جوانان باشيمويژهفرهنگي، ب

 اينكـه، امـروز هويـت       نخست ؛دشوكيد  أچند نكته ت  بر  بار ديگر   الزم است   در پايان   
 بـا  همـين ضـعف،      دليـل  و بـه     قـرار دارد   مبهم و سطحي     يفرهنگي ايرانيان، در وضعيت   

 بازتعريف و تعميـق هويـت فرهنگـي        هدوم، تالش در را   .  است مواجههاي جدي     چالش
سـوم، مفهـوم هويـت      . امري حياتي و ضـروري اسـت      ) هاي نو   و تعريف آن از ديدگاه    (

 تجويزي و تحميلي نيست، بلكه بايد از درون جامعه بيرون بيايد            فرهنگي، جزء مقوالت  
 ملـي و سياسـي      يچهارم، بايد عزمـ   . و وفاق جمعي و ملي بر سر آن وجود داشته باشد          

 تمـامي  ،پـنجم . ريزي كالني براي آن صورت پـذيرد      برنامه ايجاد شود و  براي ارتقاي آن    
 شـشم در تعريـف    و م اتفـاق بيفتـد  امكانات كشور و همه ايرانيان بسيج شوند تا اين مه        

هويت فرهنگي نوين، مفهومي ساخته شود كه بيشتر جنبه پويايي و حركت داشته باشـد               
 تفكـر هـويتي     شناسـي   روشدرواقع بيشتر بر آموزش و جا انـداختن         . تا ايستايي و تقيد   

 تا بـر يـك يـا چنـد تعريـف       شودكيد  أت) يند فهم، تحليل، ساخت، نقد و ارتقا      ايعني فر (
  ).به عنوان هدف و نهايت هويت(اص و مشخص خ
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