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چکیده
امروزه ،بهدلیل ورود شبکههای مجازی بهویژه تلگرام در کشور ما ،نقش جدیدی از روابط اجتماعی
شکل گرفته است .بر این اساس هدف پژوهش پیشرو بررسی تأثیر عضویت در شبکۀ اجتماعی
پیامرسان تلگرام بر هویت ارتباطی است .برای تحقق این هدف روش کمی ـ پیمایشی استفاده شد.
جامعۀ آماری پژوهش جوانان 18تا 30سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان  287345نفر هستند؛ با
استفاده از فرمول کوکران  524نفر بین جوانان تهرانی 18تا 30سال انتخاب شده و بر مبنای نمونهگیری
خوشهای بین آنان پرسشنامه استاندارد توزیع شده است .بعد از جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل بر
مبنای  spssو  lisrelصورت گرفته است .یافتهها بیانگر آن است که  83درصد از جوانان تهرانی در
تلگرام عضویت دارند که میانگین میزان استفاده دو ساعت در شبانهروز بوده است .کاربران تلگرام
بیشتر در گروهها و سپس جهت ارتباطات خصوصی و دوطرفه ،زمان خود را سپری میکنند؛ اما کانالها
کمترین استفاده بین کاربران ازلحاظ زمانی برخوردار است .نتایج نشان میدهد که میزان استفاده از
گروههای تلگرام ،استفاده از پیامهای خ صوصی تلگرام ،میزان مشارکت کاربران و میزان استفاده از
تلگرام ،گروهها و کانالهای عضو شده ازلحاظ موضوع مرتبط با ارتباطات اجتماعی بر هویت ارتباطی
در سطح اطمینان  95درصد و  99درصد معنادار و معکوسی بوده است؛ ولی میزان استفاده از کانال
تلگرام تأثیری بر هویت ارتباطی نداشته است.

واژههای کلیدی
تلگرام ،جوانان ،شبکههای مجازی ،کانالهای تلگرام ،هویت ارتباطی
تاریخ دریافت97/12/03 :

تاریخ پذیرش98/03/27 :
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مقدمه

تماسها و ارتباطات اجتماعی برای رفاه ،آسایش و لذات افراد از اهمیت زیادی برخوردار بوده
و نیاز اولیه آنان را تشکیل میدهند .همچنین ارتباطات اجتماعی منبع قابلتوجهی از پشتیبانی

الزم برای یکپارچهسازی ،ثبات و تعهد متقابل از افراد در جامعه است؛ امّا ابزارهای نوین
ارتباطی باعث تغییر و دگرگونی در شیوههای زندگی ،کار ،تفریح ،تعامل اجتماعی ،تکوین

جهانبینیها و رواج ارزشهای گوناگون شده است (رضایینسب و فتوحی.)132 :1397 ،
تحوالت سریع اجتماعی و فرهنگی ،احساس بیقدرتی سیاسی و گرفتار شدن در روند اقتصاد
جهانی شده ،شخصیت انسان امروزی را در چنان بیثباتی قرار داده كه نمیداند «كیست» و

«چه میخواهد» و «به كجا میرود»(اکبری .)2-5 :1390 ،ایران نیز بهویژه بعد از انقالب
ازلحاظ فنّاوری دگرگون شده و فرهنگ و ارتباطات نیز به طبع آن متحول شده است .این
فنّاوری در قالبهای مختلفی بهویژه رسانههای اجتماعی است که کشور ما عالوهبر گسترش
فراگیر رسانههای همگانی (تلویزیون ،رادیو و مطبوعات) ،ارتباطات برونمرزی را از طریق

اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی همچون تلگرام تجربه میکند .این فنّاوریهای نوین

اطالعاتی و ارتباطی ،با دارا بودن توأمان و ویژگیهای رسانههای سرد و گرم ،امکان همزمان
ارتباط دیداری ،شنیداری ،گفتاری و نوشتاری را به کاربران میدهند .اینترنت و شبکههای
مجازی با برخورداری از قابلیت ارتباط دوسویه ،امکان برقراری ارتباط آزاد ،ایمن و گمنام با

افراد مختلف از هر قشر ،نژاد ،قومیت ،ملّیت و مذهب را برای کاربران فراهم میکنند

(عدلیپور و همکاران .)1392 :با بررسیهای صورتگرفته از استفاده کاربران ایرانی نشان
میدهد که  93/8درصد از جوانان شهر تهران در شبکههای مجازی عضویت دارند 79 ،درصد

از نمونههای پژوهش در تلگرام عضویت دارند که بیشترین عضویت بین سایر شبکهها داشته
است ،همچنین میزان استفاده از سایر شبکههای مجازی نیز بیشتر بوده است زیرا که

پژوهشهای پیشین بیانگر آن هستند که  6/4درصد از جوانان تهرانی بیشتر از  3ساعت در
شبانهروز از تلگرام استفاده میکنند (امانی كالریجانی و تافته .)190 :1396 ،چنین فضایی
باعث گردیده تا ماهیت روابط اجتماعی دگرگون و باعث شکلگیری زندگی منزوی گروهی از

افراد شود .با توجه به وضعیت پیشرفت و ارتباطات جدید مجازی در ایران ،بهخصوص در

کالنشهرهایی مانند تهران ،روابط اجتماعی دگرگون و باعث شکلگیری زندگی جدیدی در
افراد شده است که بسیاری در پژوهشهای خود به نتیجه رسیدهاند فنّاوریهای مدرن ازجمله

شبکههای اجتماعی عامل تقویت ارتباطات انسانی شده است (رضایینسب و فتوحی:1397 ،

 )132و در مقابل آن کسانی معتقدند فنّاوریهای مدرن ازجمله شبکههای اجتماعی مجازی

بررسی شکلگیری هویت ارتباطی9 ❖ ...

نهتنها عامل تقویت ارتباطات انسانی نشده ،بلکه عامل انزوای اجتماعی شده است (كهنگی

زندگی روزمرۀ جوانان تهرانی ،این نکته مبهم باقی مانده است که عضویت در شبکههای

پیام رسان تلگرام چه تأثیری بر ارتباط و هویت ارتباطی بین جوانان تهرانی دارد؟ این در حالی

است که پژوهشهای پیشین بهرغم توجه قابل مالحظهای به نقش شبکههای مجازی و توجه به
هویتهای مختلف (دینی ،قومی ،زبانی) ،تاکنون پاسخ منسجم و روشمندی به این پرسش
ندادهاند ،مثالً یافتههای پژوهشی حمادی ( )1395نشان میدهد که دانشآموزان پسر نسبت به

دانشآموزان دختر از هویت قومی باالتری برخوردارند و همچنین این پژوهش نشان میدهد به
میزانی که استفاده از سایتهای علمی ـ آموزشی افزایش مییابد ،هویت قومی ضعیف میشود،
ولی سایر هویتها موردبحث و مداقه قرار نگرفته است .محراب بیگی ( )1393در این
خصوص به دو هویت ملی و فراملی توجه میکند و در پژوهشی نشان میدهد که فنّاوریهای
نوین اطالعاتی و ارتباطاتی زمینه تقویت هویت فراملی و تضعیف هویت ملی را فراهم میکند.

همچنین عالوهبر هویت ملی ،فراملی و قومی ،یافتههای فالحی و خلج ( )1393نیز نشان
میدهند که اینترنت عامل تضعیف هویت دینی نیز است .عدلیپور و همکارانش ( )1392نیز
در پژوهشی به همین نتیجه میرسند که افزایش مدتزمان عضویت ،میزان استفاده ،میزان
مشارکت و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائهشده در شبکۀ اجتماعی فیسبوک عامل

تضعیف هویت ملی و دینی کاربران میشود؛ امّا نکتۀ جالبتوجه آن است پژوهشهایی نیز

دقیقاً در مقابل این نتایج قرار میگیرند .مثالً چو 1و همکارانش ( )2015به این نتیجه میرسند

که اینترنت باعث تقویت هویت ملی و دینی شده است و همچنین الیاس و لمیش )2009( 2به

نقش اینترنت بر شکلگیری هویت نوجوانان مهاجر از شوروی سابق پرداختند که نتایج حاصل

از آن نشان داد که اینترنت باعث رشد هویتهای اجتماعی آنان میشود.
بااینوجود تاکنون کمتر به تأثیر شبکههای اجتماعی بر ارتباط انسانی توجه شده است و

پژوهشهایی که درخصوص ارتباط انسانی بوده است؛ اغلب بر انزوای اجتماعی (به معنای
فقدان ارتباط) پرداختهاند .ولی هویت ارتباطی که به معنای تعریف خود از روابطی که فرد با

دیگران دارد ،تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است .در این خصوص میتوان به پژوهش

محمدیجو ( )1392باعنوان «نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه

1. Chou
2. Elias & Lemish
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فرحناز143 :1393 ،؛ محمدیجو.)27 :1392 ،
حال در این پژوهش با توجه به اهمیت شبکههای مجازی و نفوذ بسیار قابلتوجه تلگرام در

 ❖ 10مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

آزاد اسالمی واحد تهران مرکز» اشاره داشت که نتایج حاکی از آن است که روابط اجتماعی

 22/5درصد از کاربران در سطح باال 61/5 ،درصد متوسط و  16درصد در سطح پایینی قرار
دارد .بهطورکلی میزان روابط اجتماعی دانشجویان در حد متوسط است .مطابق یافتههای تبینی
بین متغیرهای میزان استفاده از اینترنت ،اعتیاد به اینترنت یا استفاده افراطی ،میزان رضایت از
اینترنت ،نوع استفاده از اینترنت ،میزان دسترسی به اینترنت بر روابط اجتماعی ارتباط معنیدار

و معکوسی وجود دارد .در همین خصوص ربیعی و محمدزاده یزد ( )1392با عنوان مشابه به
پژوهش مذکور ،به این نتیجه میرسند که استفاده اجتماعی از اینترنت ،تأثیر معکوسی بر
ارتباطات اجتماعی دارد؛ ولی حاجی میری و رضایی ( )1395به این نتیجه رسیدهاند که میزان

استفاده از اینترنت و مدتزمان استفاده از اینترنت بهویژه شبکههای اجتماعی بر روابط

اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.
مبانی نظری پژوهش

تعاریف شبکۀ اجتماعی :یک شبکه اجتماعی ،ساختاری اجتماعی است که از گروههای فردی
یا سازمانی تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصلاند

(کاظمی .)12 :1389 ،این وابستگیها میتوانند روابطی مانند دوستی ،خویشاوندی،
تعامالت تجاری و غیره باشند .بهطورکلی ،در تعریف شبکههای اجتماعی مجازی میتوان

گفت شبکههای اجتماعی سایتهایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با
اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراکگذاری را به کاربران

خود ارائه میدهند .شبکههای اجتماعی مجازی ،محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت
است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند.

درواقع ،شبکههای اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی
طراحی شدهاند .همچنین از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار میگیرد مانند عکس

کاربر ،اطالعات شخصی و عالیق (که همه اینها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم

میآورد) برقراری ارتباط تسهیل میگردد .کاربران میتوانند پروفایلهای دیگران را ببینند و از
طریق برنامههای کاربردی مختلف مانند تلگرام ،واتساپ با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

) .(Pempek, 2009: 227تلگرام نیز نوعی از شبکۀ مجازی محسوب میشود زیرا که ارسال هر
پیامی دارای مخاطبی خاصی است ،کاربران میتوانند یک پیام را تنها به دوستان ،آشنایان،
همکاران ،اعضای خانواده و  ...بفرستند .همچنین آنان قادرند که پیامهایی یکدیگر را به

اشتراک (گروهها و کانالها) بگذارند ،میتوانند در گروههایی عضویت داشته باشند و با
دیگران ارتباط برقرار کنند .لذا مبتنی بر تعریفی که از شبکۀ اجتماعی شده است تلگرام بهدلیل
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ساختار روابط انسانی و درهمتنیدگی روابط و نمایش خود برای دیگران ،نوعی از شبکۀ

پیوستگی گرفته شده است ) .)Marshal, 1998: 294ساروخانی در دایرةالمعارف علوم اجتماعی از
زبان گافمن هویت را چنین تعریف نموده :کوشش فرد بهمنظور تحقق یکتـایی خویشـتن اسـت

در شرایطی کـه در حـال شـکل دادن بـه رفتـار خـویش اسـت .در ایـن صـورت فـرد بـین مـن در
«شرایط موجـود» و «مـن واقعـی» قـرار میگیـرد .درحالیکـه مـن ،در شـرایط موجـود بـه پایگـاه
اجتماعی و نقشهای محول فرد اشاره دارد ،من واقعی به تواناییهای او بیرون از شرایطی کـه در
آن جای یافته است ،بـر میگـردد (سـاروخانی)382:1380،؛ بنـابراین هویـت ارتبـاطی عبـارت

است از شناسایی خویشتن بر مبنای ارتباط یا شخصی دیگر ،به این معنا که فرد بهواسـطۀ اینکـه
با شخص دیگری (مشهور و معروفتر) در ارتباط است معرفـی مـیکنـد ( Cheney et al, 2014:
 ،)32مثال بارز آن فردی که با بازیگر خاص دارای ارتباط دوستانه ،فامیلی و  ...است.

نظریههای شبکههای اجتماعی و هویت ارتباطی

اندیشمندان اجتماعی معتقدند که در جهان كنونی جدایی فضا و زمان از مکان شکل گرفته كه

به فشردگی فضا و زمان یعنی كاهش زمان و كوچك شدن فضا انجامیده است .درنتیجه ما

شاهد برهم خوردن نظم سنتی فضا و زمان هستیم .در شرایطی اینچنین ،انسانها به بازسازی
مفهوم زمان و فضا پرداختهاند و درنتیجه با گسست دوران مدرن با دوران سنتی مواجه هستیم.

این شرایط گسست در سطح جهانی همگونی و درهمتنیدگی و آنگاه وابستگی متقابل را به

وجود آورده است .چنانچه نظریۀ شبکه معتقد است حتی در عصر شبکهای شدن جهان مدرن،

افراد و گروهها بهطور دائم با یکدیگر کنش متقابل دارند که این روابط بهصورت شبکه روابطی
است که فرد را مستقیم و غیرمستقیم به سایر مردم پیوند میدهد (رابرتسون )154 :1384 ،و
مطابق را رویکرد این نظریه انسانها در عصر شبکهای شدن بیشازپیش به یکدیگر وابسته

شدهاند و هویت آنان نیز تحت تأثیر افرادی قرار میگیرد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با
آنان در ارتباط هستند (ریتزر .)577 :1394 ،در بسیاری از جوامع سنتی و در حال توسعه،

ایدئولوژی عامل مسلط در فرایند هویتیابى در سطوح خرد و كالن است؛ اما فرایند جهانی
شدن به یاری فناوری ارتباطات ،منابع هویتبخشی دیگری را به افراد جامعه ارائه مىكند.
ازجمله این منابع هویتساز مىتوان به ماهواره ،اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی اشاره
كرد ،البته دولتها با استفاده رسانههاى ملی همچون روزنامه و تلویزیون به مقابله با منابع

نوظهور عصر جهانیشدن برمیخیزند .در قرون اخیر ،هویت ملی و سیاسی جوامع كه مبتنی بر
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اجتماعی است.
تعاریف هویت ارتباطی :هویت بـه لحـاظ معنـوی از ریشـه التـین ( )Idemبـه معنـای شـباهت و
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نهاد دولت ـ ملت بوده به ناگاه جایگاه منحصربهفرد خود را از دست داده و با رشد وسایل

ارتباطی ،فناوری ارتباطات و پوشش رسانهای هویتهای ارتباطی ،فراملی و جهانی موضوعیت
پیدا كردهاند .در فضای مجازی بیکران اینترنت همه افراد حقیقی و حقوقی از طریق ایجاد
نمایه (پروفایل) کاربری در شبکههای اجتماعی مجازی امکان نقشآفرینی یافته و گستره

پیامرسانی خود را جهانی میسازند .در این شرایط جهانی یا عرصه جهانی مرزها نفوذپذیر

میشود و فضای اجتماعی گسترش چشمگیری مییابد .منابع و شرایط الزم برای هویتسازی
و معنایابی سنتی از بین میرود و بحران هویت و معنا ایجاد میشود .درنتیجه افراد به بیثباتی،
دوگانگی ،چندگانگی و سیالیت هویتی دچار میشوند .درواقع درزمینۀ بررسی تأثیرات

شبکههای مجازی بر هویت ارتباطی ،بهدلیل پیچیدگی موضوع ،یك نظریه بهتنهایی قادر به

تبیین مسئله نیست .ازاینرو برای پرداختن به تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی ،از
نظریههای کاستلز ،هابرماس و ولمن استفاده خواهد شد.

کاستلز
کاستلز معتقد است زندگی امروز ما در عمدهترین وجوه خود با دو جریان متضاد جهانیشدن

و هویت شکل میگیرد و در دهههای پایانی قرن بیستم همراه با انقالب فناوری ،تغییر شکل

سرمایهداری و فروپاشی شوروی این موجهای نیرومند هویتهای جمعی است که جهان ما را
به لرزه درآورده است (کاستلز .)432 :1385 ،برداشت وی از هویت عبارت است از فرایند
معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا رفتاری که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده

میشوند .به اعتقاد كاستلز شبکه اینترنت ستون فقرات ارتباطات جهانی از دهه  1990به بعد

است ،چراکه بهتدریج بیشتر شبکههای اجتماعی را به یکدیگر پیوند خواهد داد .مسئله بدین

جا ختم نشده؛ بلکه انتشار اینترنت و شبکههای ارتباطی كامپیوتری بهتدریج فرهنگ كاربران
شبکه و حتی الگوهای ارتباطی آینده را نیز شکل میدهد .ازنظر كاستلز جامعه شبکهای (كه
محصول اصلی اینترنت است) برساخته شدن هویت افراد مؤثر خواهد افتاد .به نظر وی،

جامعه شبکهای با تولید و رشد آ گاهی در مردم به تضعیف مسائلی چون دولت ملی و هویت

ملی و سیاسی مرتبط با آن منجر میشود ،بدینصورت كه با برجسته شدن بسیاری هویتهای

خاصگرایانه (همانند هویتهای ارتباطی ،قومی و مذهبی) در داخل كشورها ،سلطه دولت و
نقش آن در تعریف هویت ملی و سیاسی به چالش كشیده خواهد شد؛ بنابراین وی بر این باور

است كه فناوریهای نوین با تضعیف پدیده دولت  -ملت و ایجاد شکاف در هویت ملی

باعث تقویت هویتهای فرو ملی (هویت مقاومت) میشوند (کاستلز .)17 :1997 ،هویت
مقاومت در نگاه كاستلز یك نوع هویت ویژه است و اغلب بهدست آن كنشگرانی ایجاد
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میشود كه در اوضاع و شرایطی قرار دارند كه از طرف منطق سلطه بیارزش دانسته شده و داغ

فضای مجازی میتواند زمینۀ تقویت هویت ارتباطی ،اما تضعیف هویتهای ملی و سیاسی را

فراهم كند؛ بنابراین نظریه وی میتواند بهعنوان بخشی از چارچوب نظری تحقیق مورداستفاده

و در جامعه موردمطالعه مورد آزمایش و سنجش قرار گیرد.
هابرماس

هابرماس جامعۀ اطالعاتی و جهانیشدن رسانهای را در قالب «حوزۀ عمومی» موردتوجه قرار
داده است .وی اینترنت را محیطی میداند كه یك حوزه و فضای عمومی را در جامعه فراهم
كرده است .حوزۀ عمومی هابرماس عرصهای است كه در آن حضور افراد در مباحثات باز و

علنی و كنش ارتباطی از طریق بیان و گفتوگو تحقق مییابد .این حوزه فقط در جامعههای
باز و مردمساالر شکوفا میشود ،قدرت در آن دخالتی ندارد و در این فضا گفتوگوها
بهصورت آزادانه انجامشده و افراد میتوانند مسائل موردعالقه خود را مطرح كنند .در نگاه

هابرماس شبکه ارتباطی اینترنت مدتهاست كه بهعنوان یك حوزه عمومی جدید مطرحشده و
هرچند به نظر بعضیها آن فقط یك حوزۀ عمومی مجازی است ،ولی بااینحال این حوزه

بهشدت در حال رشد است .بهزعم هابرماس در تمام انسانهای آزاد یکسری نیازهای اساسی
و اصیل وجود دارد و این نیازها زمانی كه فرد با دیگران صمیمانه وارد گفتوگو شود كشف

خواهد شد .در محیطهای تعاملی اینترنتی (ایمیل ،وبالگ ،چترومها ،شبکههای اجتماعی
مجازی و غیره) درواقع شرایط آرمانی موردنظر هابرماس بهخوبی تحقق مییابد .در این

محیطها افراد معموالً راحتتر میتوانند نیازهای خود را مطرح كنند و این طرح كردن نیازها
باعث شکلگیری یك فضای گفتوگو و مباحثه میشود .كاربران در آن فضا به گفتوگو

میپردازند ،احساسات خود را ابراز میكنند و از یکدیگر تأثیر میپذیرند (زنجانیزاده و
محمدجوادی .)126 :1384 ،با توجه به اینكه در فضای مجازی شبکههای اجتماعی اینترنتی

نوعی اعتماد و صمیمیت در میان كاربران شکل میگیرد ،بنابراین آنها همچنین ممکن است

الگوهای هویتیابی خود را نیز در این محیطها بگیرند و این دریافتها احتماالً بر احساس
تعلق فرد به دیگران (مانند هنرمندان ،نویسندگان ،ورزشکاران و  )...میتواند مؤثر واقع شود و
در این رابطه است كه نظریه «حوزه عمومی» هابرماس را میتوان جزئی از چارچوب نظری

این تحقیق در نظر گرفت.
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ننگ به آنها زده میشود (کاستلز .)52 :1389 ،ازآنجاییکه این پژوهش در پی بررسی رابطۀ
شبکۀ اجتماعی تلگرام و هویت ارتباطی است؛ همچنین طبق نظر كاستلز که معتقد است
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ولمن

ولمن در یك گونهشناسی از اجتماعات انسانی از سه نوع اجتماع انسانی صحبت میكند که
عبارتاند از :الف) اجتماع ازدسترفته ،ب) اجتماع حفظشده و ج) اجتماع آزادشده .گونه
سوم به موضوع این پژوهش مرتبط است« .اجتماع آزادشده» ولمن به معنای آن است كه ظهور

وسایل حملونقل سریع و فنّاوری نوین مثل تلفن همراه و اینترنت ،تعلق و وابستگی فرد را به

جغرافیا و محل كمتر ساخته و به تعبیری ،نقش زمان و مکان در ارتباطات انسانی كمتر شده
است؛ اما این بدان معنا نیست كه اجتماع نابود شده است ،بلکه اجتماع در اشکال جدیدی
خود را از طریق شبکههای اجتماعی ،بازتولید میكند ( .)Wellman & Frank, 2001به اعتقاد
ولمن اینترنت تنها یك ابزار ارتباطی نیست .امکانات بسیار متنوعی در اینترنت وجود دارد از

قبیل :سایتهای خبری ،وبالگها ،چت و ایمیل و نیز سایتهای موسیقی ،فیلم و بازیهای
اینترنتی كه استفاده از آنها فعالیتی اجتماعی محسوب نمیشود .درواقع ،ولمن دو گونه استفاده
از اینترنت را برمیشمارد :استفادههای اجتماعی مثل ایمیل ،چت و استفادههای غیراجتماعی

مثل وبگردی و دانلود موسیقی و بازی .زمانی كه اینترنت مردم را با فعالیتهای غیراجتماعی

درگیر میكند ،حتی بیش از تلویزیون میتواند آنان را از اجتماع ،سازمانها ،ارتباط انسانی و
زندگی خانوادگی دور كند .در مقابل زمانی كه مردم از اینترنت برای ارتباط با دوستان ،خویشان

و سازمانها (دور یا نزدیك) استفاده میكنند ،آنگاه اینترنت همچون ابزاری برای ساختن و

حفظ هویت ارتباطی خواهد بود ( .)Wellman & Frank, 2001درواقع ،ولمن اثرات اینترنت

را كامالً در جهت افزایش ارتباطات اجتماعی ارزیابی نمیكند ،بلکه آن را تابع نوع استفادهای
كه از آن میشود ،میداند .بدینترتیب ،نظریه ولمن نیز در تبیین برخی ابعاد موضوع تحقیق

میتواند كمك نماید .درمجموع با تکیهبر چارچوب نظری مزبور میتوان فرضیههای زیر را

طرح نمود:

فرضیه  )1میزان استفاده از شبکههای مجازی (تلگرام) بر هویت ارتباطی تأثیر معناداری دارد
(کاستلز).

فرضیۀ  )2مشارکت شبکهای جوانان بر هویت ارتباطی آنان تأثیر معنیداری دارد (هابرماس).

فرضیۀ  )3میزان عضویت جوانان در گروههای تلگرام بر هویت ارتبـاطی آنـان تـأثیر معنـیداری
دارد (ولمن).

فرضیۀ  )4میزان عضویت جوانان در کانالهای تلگرام بر هویت ارتباطی آنـان تـأثیر معنـیداری
دارد (ولمن).

فرضیۀ  )5میزان ارتباط خصوصی جوانان در تلگرام بر هویت ارتباطی آنان تأثیر معنیداری دارد
(هابرماس).

بررسی شکلگیری هویت ارتباطی15 ❖ ...

فرضـیۀ  )6نـوع کانالهـا و گروههـای تلگرامـی عضـو (ازلحـاظ موضـوعی) بـر هویـت ارتبــاطی
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جوانان تأثیر معنیداری دارد (ولمن).

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
روش بکار گرفته شده در این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش اجرا ،توصیفی و
پیمایشی مبتنی بر ابزار پرسشنامه استاندارد آدامز و همکاران ( )1979است.

نمونه و جامعه آماری :جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه جوانان 18تا 30سال ساکن در

شهر تهران در سال  1397است که مطابق آمار تعداد آنان  287345نفر هستند .لذا سعی شد
بر اساس جمعیت کلی جوانان ساکن در تهران ،اطالعات جمعآوری شود ،بنابراین ،با استفاده

از فرمول کوکران  516نفر بهدست آمده است.

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه شده است)p =q =0/5( :

در این محاسبه خطای موردنظر  5درصد و ضریب اطمینان  95درصد در نظر گرفته شده

است .با توجه به رابطۀ مزبور تعداد حجم نمونه  516نفر محاسبه و برای اعتبار و پایایی بیشتر

 524نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب کرده است .درواقع شیوۀ نمونهگیری برحسب
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نمونهگیری تصادفی خوشهای بوده است ،ابتدا  6منطقه شهرداری شهر تهران (مناطق ،6 ،2

 18 ،14 ،10و  )22جهت نمونهگیری انتخاب شدند ،از هر منطقه به یک محله و از محله
منتخب شده ،به یک فضای تفریحی مانند مانَکها مراجعه شده است و سپس ابتدا شرایط
سنی آنان پرسیده شده است و با کسب رضایت و اعتماد آنان ،پرسشنامه بین آنها توزیع شده

است.

ابزار تحقیق :ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده ،پس از استخراج
نتایج پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار  spssو  lisrelمحاسبات آماری در جهت تجزیهوتحلیل

یافتهها انجام میشود .با استفاده از نرمافزار  spssبخش توصیفی متغیرها ازجمله فراوانی،
درصد فراوانی ،مد ،میانه و میانگین محاسبهشده است و با توجه به اینکه توزیع نرمال بوده

است سعی میشود برای آزمون فرضیهها و مدل از تحلیل ساختاری مدل بر مبنای نرمافزار
 lisrelاستفاده شود.

تعریف عملیاتی متغیرها :متغیر مستقل شامل استفاده از تلگرام که در قالب  6شاخص میزان
استفاده از تلگرام ،میزان استفاده از گروههای تلگرامی ،میزان استفاده از کانالهای تلگرامی،

میزان ارتباط خصوصی ،کانالها و گروههای عضویت ازلحاظ موضوعی و مشارکت شبکهای

است .متغیر وابسته نیز هویت ارتباطی است.

شبکههای اجتماعی مجازی (تلگرام) :به نمرهای که فرد از پرسشنامۀ شبکههای اجتماعی

(تأکید بر تلگرام) 14گویهای اخذ میکند ،تعریف عملیاتی شبکۀ اجتماعی بیان شده است.

این پرسشنامه با مؤلفههایی چون :میزان استفاده از کانالها ( 1گویه) ،میزان استفاده از

گروهها ( 1گویه) ،ارتباط خصوصی ( 1گویه) ،کانالها و گروههای عضویت ازلحاظ موضوعی

( 1گویه) ،مشارکت شبکهای ( 9گویه) به کار گرفته شده است .مشارکت شبکهای به معنای
میزان دریافت و ارسال پیام از طرف کاربران به دیگر افراد ،گروهها و کانالها است که این

مؤلفه از شبکههای اجتماعی مجازی از پرسشنامۀ استاندارد امانی كالریجانی و تافته ()1396

اخذ شده است .کانالها و گروههای عضویت ازلحاظ موضوعی نیز به معنای عضویت فرد در

کانالها و گروههایی در قالب طنز و سرگرمی ،ادبیات و شعر ،سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی،

فرهنگی و اجتماعی ،روانشناسی و  ...است که بر همین مبنا بهصورت ترتیبی از کمترین

(جوک؛ پیامهای شخصی) تا بیشترین ارتباط (فرهنگی ،اجتماعی) این موضوعات کدگذاری
شده است و به سطح سنجش ترتیبی مبدل شده است.

هویت ارتباطی :این متغیر در قالب  32گویه برگرفته از پرسشنامۀ استاندارد آدامز و همکاران

( )1979با ترجمۀ رحیمینژاد ( )1379است که براساس گویههایی همچون :معرفی خود

بررسی شکلگیری هویت ارتباطی17 ❖ ...

بهعنوان دوست یک یا چند شخص خاص ،معرفی خود بهعنوان شاگرد یک یا چند شخص

همسایه یک یا چند شخص خاص ،وفاداری به قول خود ،تعهد به رازداری در هر رابطهای،

افزایش آگاهی به خود در رابطهها ،افتخار به رابطه با دیگران و غیره.
اعتبار و پایایی پرسشنامه

باید اذعا ن داشت هرچند که پرسشنامه استاندارد بوده است و قبالً روایی و پایایی آن مورد

تأیید بوده است ولی جهت اطمینان بیشتر از اعتبار و پایایی ،از اعتبار صوری و اعتبار محتوا

در مرحلۀ پیشآزمون استفاده گردید سپس با مراجعه به اساتید و متخصصان ،اصالحات و
تغییرات موردنظر را اعمال و پرسشنامه نهائی را تدوین نموده است .روش کار به این صورت
بوده است که پرسشنامه طراحیشده به  10نفر از متخصصان داده شد تا در خصوص مناسب

بودن» گویهها برای متغیر موردنظر داوری نمایند و پس از اصالحات انجامشده ،اعتبار صوری

و اعتبار محتوا مبتنی بر روش الوشه ،ابزار مورد تأیید قرار گرفت .پس از دو دوره اصالحات

پیشنهادی کارشناسان ،درنهایت ،برای پایایی نیز بر اساس آلفای کرونباخ انجام گردید که در

جدول شماره  1قابلمالحظه است:

جدول  .1میزان آلفای کرونباخ شبکۀ اجتماعی تلگرام و هویت ارتباطی
متغیر

شبکۀ
اجتماعی
تلگرام

مؤلفهها

تعداد

میزان آلفای کرونباخ

گویه

مؤلفهها

میزان استفاده از کانال تلگرام

1

-

میزان استفاده از گروههای تلگرام

1

-

میزان ارتباط خصوصی

1

-

عضویت در گروهها و کانالها برحسب موضوع

1

0/71

مشارکت شبکهای کاربران در تلگرام

9

0/73

میزان استفاده از تلگرام

1

-

هویت ارتباطی

32

0/71

0/84
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خاص ،معرفی خود به دیگران بهعنوان فرزند والدینم ،معرفی خود به دیگران بهعنوان حامی فرد
یا گروه خاصی ،معرفی خود بهعنوان فامیل یک یا چند شخص خاص ،شناسایی بهعنوان
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یافتههای پژوهش

الف) یافتههای توصیفی پژوهش ،درواقع توصیف متغیرهای جمعیتشناختی به شرح جدول
شماره  2است:
جدول  .2توصیف متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر

طبقات و گروهها

جنسیت

سن

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

269

48/6

-

زن

255

51/4

-

تجمعی

 19-18سال

33

6

6

 21-20سال

160

30

36

 23-22سال

155

29

66

 25-24سال

130

24

91

 27-26سال

37

7

98

 30-28سال

9

2

100

مجرد

412

78

-

متأهل

112

21

-

ابتدایی و پایینتر

11

2.1

2.1

راهنمایی و دبیرستان

167

31

33

دیپلم

151

28

62

فوقدیپلم

38

7

70

کارشناسی

118

22

92

کارشناسی ارشد و باالتر

39

7

100

524

100

وضعیت تأهل

وضعیت
تحصیلی

درصد فراوانی

مجموع

-

محتوای مطالب در شبکۀ مجازی تلگرام که توسط جوانان جستوجو یا دریافت و ارسال

میکنند ،بیانگر آن است که  75درصد از افراد از تلگرام برای تقویت روابط دوستانه و شخصی
استفاده میکنند ،مسائل طنز و سرگرمی در ردۀ دوم که  54درصد مردم در این راستا از تلگرام

استفاده میکنند و مطالب ارسالی نیز به این شیوه بوده است .ولی مسائل اقتصادی و آموزشی
پایینترین مطالب مورداستفاده در شبکههای مجازی بوده است .همچنین در خصوص مطالب
فرهنگی و  ...نیز بهصورت جدول شماره  3توزیع شده است:

بررسی شکلگیری هویت ارتباطی19 ❖ ...

جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محتوای مطالب در اینترنت
بلی
اینترنت

فراوانی

شخصی ،دوستانه یا فامیلی

فراوانی

فراوانی

391

75

133

طنز و سرگرمی

284

54

240

46

فرهنگی ،مذهبی و هنری

135

26

389

74

سیاسی

102

19

422

81

اقتصادی

81

16

443

84

بازار اجناس (محصوالت)

114

21

410

79

شعر و ادبیات و موسیقی

129

24

395

76

آموزشی

34

6

490

93

غیره

123

23

401

77

مطالب

(یا مطالب
دریافتی و

شبکههای

درصد

فراوانی

درصد
25

جستجو

منتشره در

خیر

مجازی)

درواقع برای سنجش استفاده از شبکههای مجازی استفاده یا عدم استفاده از هر یک از

شبکههای مجازی ذکر شد و یافتهها نشان دادند که  83درصد از جوانان  30-18سال تهرانی
از تلگرام استفاده میکنند که در مقایسه با سایر شبکهها بسیار بیشتر است که شبکههای
مجازی دیگر بهصورت فراوانی و درصد فراوانی آن در جدول شماره  4توزیع شده است:
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع شبکههای مورداستفاده
شبکههای مجازی

بلی(استفاده)
فراوانی

خیر(عدم استفاده)
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

تانگو

30

5

494

95

تلگرام

436

83

88

17

لینکدین

55

10

469

90

ایمو

169

32

355

68

فیسبوک

240

45

284

55

واتساب

314

60

210

40

بیتاک

33

6

491

94

سروش

45

8

479

92

گوگل پالس

18

3

506

97

اینستاگرام

237

46

287

54

توئیتر

67

12

457

88
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(جستوجو ،دریافتی و ارسالی)
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 67درصد بین یک ساعت و دو ساعت 18/8 ،درصد بین  2الی  3ساعت و 6/6درصد بیشتر
از سه ساعت در این شبکه اجتماعی مشغول هستند .همچنین توزیع دیگر شبکههای اجتماعی
در جدول شماره  5توزیع شدهاند:

جدول  .5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از شبکههای مجازی
نوع شبکه

کمتر از

 1الی

 2الی

 3الی

 4ساعت

 1ساعت

1/59دقیقه

2/59دقیقه

3/59دقیقه

و بیشتر

60/2

36/2

3/4

0

0

استفاده از گروهها

29

58/3

6/9

3/5

2/1

پیامهای خصوصی

8/24

67/1

6/2

1/8

0

مجموع تلگرام

15

57/4

18/8

6/4

2/2

تانگو

66/8

24/2

8/4

0/5

0

لینکدین

81/1

16/6

2/4

0

0

ایمو

83/9

15/5

0/3

0/3

0

فیسبوک

40/5

44/7

13/2

0/8

0/8

واتساب

80/8

16/3

2/1

0/8

0

بیتاک

37/4

41/3

20/5

0/3

0/5

سروش

76/3

16/6

5/8

1/3

0

استفاده از کانال
تلگرام
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تنها  15درصد از آنان کمتر از یک ساعت در شبانهروز در شبکۀ مجازی تلگرام مشغول هستند،

گوگل پالس

70

22/3

6/6

1/1

0

اینستاگرام

64/2

26/6

7/1

1/8

0/3

توئیتر

86/3

13/7

0

0

-

درمجموع میزان استفاده از تلگرام در شبانهروز در حدود  2ساعت ( 2ساعت و  6دقیقه)

در شبانهروز بوده است .نکتۀ قابلتوجه افراد در تلگرام بیشتر در گروهها زمان خود را سپری
میکنند و بعد از گروهها برای ارتباطات خصوصی و دوطرفه و درنهایت کانالها کمترین
استفاده بین کاربران ازلحاظ زمانی برخوردار است.

مشارکت شبکههای به معنای دریافت و ارسال پیام است که نشان میدهد بیشتر در سطح

متوسط بوده است و میانگین آن  2است و هویت ارتباطی نیز بیشتر در حد متوسط ( 1/8نمره)

بوده است که جزئیات دقیقتر آن به شرح جدول شماره  6بیان شده است:

بررسی شکلگیری هویت ارتباطی21 ❖ ...

جدول  .6وضعیت توصیفی متغیرهای پژوهش
پژوهش
پایین
متوسط
باال
کل

از کانال

استفاده از
گروهها

پیامهای

استفاده

مشارکت

ت

ارتباطی

خصوصی

از تلگرام

شبکهای

فراوانی

316

152

130

79

63

174

درصد

60/2

29

24/8

15/07

12/02

33/1

فراوانی

190

306

352

301

405

239

درصد

36/2

58/3

67/1

57/4

77/2

45/60

فراوانی

18

66

42

144

56

111

درصد

3/43

12/5

8/01

27/4

10/6

21/1

فراوانی

524

524

524

524

524

524

درصد

100

100

100

100

100

100

1/42

1/83

1/82

2/11

1/99

1/87

0/63

0/675

0/621

0/577

0/594

0/576

میانگین
انحراف معیار

ب) نتایج تبیینی یافتهها (آزمون فرضیههای پژوهش)

برای آزمون فرضیههای پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون کفایت نمونهها

پرداخته میشود.

آزمون نرمال برای متغیرهای پژوهش
برای بررسی توزیع متغیرهای مشاهدهشده 7 ،متغیر با آزمون کولموگروف  -اسمپرنف

سنجش شده است .طبق نتایج آزمون ،سطح معنیداری ( )sigمحاسبهشده برای همه شاخصها

بزرگتر از  .05است که از نرمال بودن توزیع هیچیک از متغیرهای مشاهده حمایت شده

است .نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهدهشده در جدول شماره  7ارائه شده
است:
جدول  .7نتایج توزیع شاخصهای سنجش شده با استفاده از آزمون گولموگروف -اسمیرنوف
انحراف معیار

 Zکولموگروف-اسمیرنوف

P-value

شاخصها

524

0/57

1/354

0/264

هویت ارتباطی

524

0/76

1/198

0 /101

مشارکت شبکهای

524

0/71

1/381

0/257

استفاده از کانال

524

0/78

1/104

0/164

استفاده از گروهها

524

0/81

1 /864

0 /097

پیامهای خصوصی

524

0/73

1/655

0/527

استفاده از تلگرام

تعداد
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متغیرهای

استفاده از شبکه تلگرام
استفاده

هوی

 ❖ 22مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
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آزمون بارتلت و شاخص KMO

برای آزمون مدل معادالت ساختاری الزم است از آزمون کفایت نمونهبرداری
استفاده شود ،در جدول شماره  8آزمون کفایت نمونهها متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

KMO

جدول  .8آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای متغیرهای پژوهش
آزمون کفایت نمونهبرداری

آزمون کرویت بارتلت

0 / 956

شاخص کرویت بارتلت

7982 /147

درجه آزادی

561

سطح معنیداری

0 /001

شاخص  kmoبیش از  7درصد است که بیانگر کفایت حجم نمونه است؛ زیرا مقدار

کفایت نمونهگیری معادل با  956درصد است؛ بنابراین میزان نمونه برای استفاده از معادالت
ساختاری مناسب است.
آزمون مدل معادالت ساختاری:

با توجه به اینکه توزیع یافتهها بر مبنای آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودهاند .از
نرمافزار  lisrelمدل معادالت ساختاری تأییدی آزمون شد و فرضیهها بر همین مبنا موردبحث و
موشکافی قرار میگیرد.
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شکل  .2روابط بین متغیرها در حالت استاندارد

شکل  .3روابط معناداری بین متغیرهای پژوهش در حالت T value

 ❖ 24مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
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فرضیۀ  .1میزان استفاده از شبکههای مجازی (تلگرام) بر هویت ارتباطی تأثیر معنیداری دارد.
جدول  .9نتیجۀ آزمون فرضیه اول
آماره T
-5/78

 ßاستاندارد
-0/43

ضریب تعیین R2
0/58

نتیجه
تأیید فرضیه

با استناد به پایۀ نظری تحقیق ،انتظار این است که در جامعۀ آماری موردمطالعه ،میزان

استفاده از شبکۀ مجازی تلگرام بر هویت ارتباطی تأثیر داشته باشد ،ضریب تأثیر میزان استفاده
از شبکۀ مجازی تلگرام بر هویت ارتباطی با مقدار  -0/43دارای آمارۀ  -5/7است .با توجه به

اینکه آمار محاسبهشده از مقدار  2.58بزرگتر است ،بنابراین شاخصهای آزمون آماری از

توان الزم برای تأیید فرضیه در سطح اطمینان  0/99برخوردار هستند و درنتیجه فرضیۀ تحقیق
تأییدشده است .با استناد به شواهد گردآوریشده از جامعۀ آماری جوانان  30-18سال شهر

ت هران باید پذیرفت که میزان استفاده از شبکۀ مجازی تلگرام بر هویت ارتباطی تأثیر معکوس

دارد.

فرضیۀ  .2مشارکت شبکهای کاربران تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران تأثیر
معنیداری دارد.
جدول  .10نتیجۀ آزمون فرضیه دوم
آماره T
- 5/3

 ßاستاندارد
-0/30

ضریب تعیین R2
0/58

نتیجه
تأیید فرضیه

میزان مشارکت شبکهای کاربران تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران با توجه به

جدول شماره  ،10دارای ضریب تأثیر  -0/30با آمارۀ  -5/3است .با توجه به اینکه آمار

محاسبهشده از مقدار  2.58بزرگتر است ،لذا تأیید فرضیه در سطح اطمینان  0/99و معکوس

است .یعنی هرچقدر جوانان در فضای تلگرامی بیشتر پیامهایی را دریافت یا ارسال کنند ،کمتر
هویت ارتباطی پیدا میکنند.
فرضیۀ  .3میزان عضویت جوانان در گروههای تلگرام بر هویت ارتباطی آنان تأثیر معنیداری

دارد

جدول  .11نتیجۀ آزمون فرضیه سوم
آماره T

 ßاستاندارد

ضریب تعیین R2

نتیجه

-2/09

-0/17

0/58

تأیید فرضیه

با توجه به آنچه در جدول شماره  11نشان داده شده است ،ضریب تأثیر میزان گروهها

عضو در تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران  -0/17با آمارۀ  -2/09است .با توجه به
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اینکه آمارۀ معناداری محاسبهشده از مقدار  2/58کوچکتر و از مقدار  1/96بزرگتر است لذا

فرضیۀ  .4میزان کانالهای عضو در تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران تأثیر

معنیداری دارد.

جدول  .12نتیجۀ آزمون فرضیه چهارم
آماره T

 ßاستاندارد

ضریب تعیین R2

-1/18

-0/09

0/58

نتیجه
تأیید فرضیه

ضریب تأثیر میزان کانالهای عضو در تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران با توجه
به جدول ( )12با مقدار  -0/09با آمارۀ  -1/1است .با توجه به اینکه آمار محاسبهشده از
مقدار  1/96کوچکتر است ،لذا این فرضیۀ از پژوهش رد شده است.

فرضیۀ  .5میزان ارتباط خصوصی در تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران تأثیر

معنیداری دارد.

جدول  .13نتیجۀ آزمون فرضیه پنجم
آماره T

 ßاستاندارد

ضریب تعیین R2

-4/27

-0/28

0/58

نتیجه
تأیید فرضیه

با استناد به پایۀ نظری تحقیق ،انتظار این است که در جامعۀ آماری موردمطالعه ،میزان

ارتباط خصوصی در تلگرام بر هویت ارتباطی تأثیر داشته باشد ،ضریب تأثیر میزان ارتباط

خصوصی در تلگرام بر هویت ارتباطی با مقدار 28درصد دارای آمارۀ  4/27است با توجه به
اینکه آمار محاسبهشده از مقدار  2.58بزرگتر است ،بنابراین شاخصهای آزمون آماری از
توان الزم برای تأیید فرضیه در سطح اطمینان  99درصد برخوردار هستند و درنتیجه فرضیۀ
تحقیق با تأثیرگذاری معکوس تأییدشده است ،یعنی هرچقدر افراد در شبکههای مجازی دارای

ارتباطات خصوصی و دو نفرِ بیشتری باشند هویت ارتباطی آنان کاهش مییابد.
فرضیۀ  .6نوع کانالها و گروههای تلگرامی عضو (ازلحاظ موضوعی) بر هویت ارتباطی

جوانان شهر تهران تأثیر معنیداری دارد.

جدول  .14نتیجۀ آزمون فرضیه ششم
آماره T

 ßاستاندارد

ضریب تعیین R2

نتیجه

-3/24

-0/21

0/58

تأیید فرضیه
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تأیید فرضیه در سطح اطمینان 95درصد و معکوس است و درنتیجه فرضیۀ تحقیق تأییدشده
است.

 ❖ 26مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

با توجه به آنچه در جدول شماره  14نشان داده شده است ،ضریب تأثیر نوع کانالها و

گروههای تلگرامی عضو (ازلحاظ موضوعی)  -0/21با آمارۀ  - 3/24است .با توجه به اینکه
آمارۀ معناداری محاسبهشده از مقدار  2/58بزرگتر است لذا تأیید فرضیه در سطح اطمینان

 0/99است و درنتیجه فرضیۀ تحقیق تأییدشده است ،امّا این تأثیر معکوس است؛ یعنی

هرچقدر فرد در گروهها و کانالهایی عضو باشد که بحث و موضوع آن روی ارتباط باشد به

همان میزان از هویت ارتباطی آنان کاسته میشود.
درواقع آنچه از مجموع فرضیههای پژوهش حاصل میگردد بیانگر آن است که قدرت
تبیینکننده  6متغیر مستقل برابر با  58درصد است ،به این معنا حدود  58درصد از واریانس
متغیر هویت ارتباطی بهوسیله متغیرهای میزان استفاده از کانال تلگرام ،میزان استفاده از

گروههای تلگرام ،استفاده از پیامهای خصوصی تلگرام ،میزان مشارکت کاربران در تلگرام و
میزان استفاده از تلگرام ،گروهها و کانالهای عضو شده ازلحاظ موضوع مرتبط با ارتباطات
اجتماعی تبیین و توجیه شده است و 42درصد باقیمانده متعلّق به متغیرهایی است که در

پژوهش لحاظ نشده است.
ج) برازش مدل تحقیق

در مدل یابی معادالت ساختاری هنگامی میتوان به برآوردهای مدل اعتماد کرد که مدل

دارای برازش کافی باشد .درواقع شاخصهای نیکویی برازش ناشی از تحلیل عامل تأییدی

گویههای پژوهش به شرح جدول شماره  15است.

جدول  .15شاخصهای برازش متغیرهای پژوهش
مقدار کسبشده

مقدار قابلقبول

وضعیت

شاخصها
GFI

0/984

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

AGFI

0/921

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

CFI

0/960

بین  0/90و 1

برازش مطلوب

Chi-Square
𝑋 2 /𝑑𝑓13

2/52

مقدار کمتر از 3

برازش مطلوب

با توجه به جدول شماره 15کلیه شاخصهای موردبررسی بهمنظور ارزیابی برازش مدل

عاملی تأییدی موردپذیرش قرارگرفتهاند .با توجه به این مطلب میتوان بیان نمود که برازش این
مدل تأیید شده است.
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بحث و نتیجهگیری

بهویژه جوانان شده است ،نمونۀ بارز آن شبکۀ اجتماعی تلگرام است که  83درصد جوانان در
آن عضویت داشتهاند .میتوان به تأسی از کاظمی ( )1394گفت زندگی اجتماعی ایرانیان
تلگرامی شده است ،مردم ایران تلگرامی فکر میکنند ،تلگرامی میبینند ،الگوهای آنان در همین
شبکهها شکل میگیرد و روابطشان در همین تلگرام شکل میدهند؛ لذا روابط اجتماعی آنان در

جامعه ضعیف میشود ،هرچند که ارتباط آنان در فضای تلگرام افزایش خواهد داشت.

بهطوریکه گروههای موجود در تلگرام و پیامهای خصوصی دو نفرِ اشاره داشت که تنها 29

درصد کمتر از یک ساعت (در شبانهروز) در گروهها و تنها  9درصد در کمتر از یک ساعت
(در شبانهروز) در ارتباط با دیگران بودهاند درحالیکه کانالهای تلگرامی که دارای یکطرفه
بوده و ارتباطی در آن شکل نمیگیرد  60درصد کمتر از یک ساعت (در شبانهروز) در آن
حضور دارند .به این معنا در درون تلگرام ارتباطی شکل میگیرد که نهتنها به هویت ارتباطی

منجر نخواهد شد ،بلکه آن را تضعیف میکند.
یافتهها همسو با فالحی و خلج ( )1393بیانگر آن بوده است که میزان استفاده از تلگرام بر
هویت ارتباطی جوانان ساکنِ شهر تهران تأثیر معناداری و معکوسی دارد در پژوهش فالحی و

خلج ( )1393هویت ارتباطی یعنی اینکه فرد خود را بهواسطۀ به شخص یا دوستی خاصی

تعریف می کند و در جواب اینکه من کیستم ،پاسخ وی آن است که من دوست فالنی هستم.
درواقع باید گفت در جهان سنت این دوستها معموالً رودررو ،تعداد معدود و کم و معموالً

اوج صمیمت بین آنان بوده است؛ ولی امروزه معموالً دوستیها زیاد ،مجازی و اینترنتی و کمتر
صمیمی هستند و حتی ممکن است تاکنون همدیگر را ندیده باشند .لذا با استفاده از اینترنت و

شبکههای مجازی دوستیها زیاد میشود ولی این دوستیها به فرد هویت دوستی و ارتباطی
نمیبخشند ،در جهان سنت فرد بهواسطۀ رئیس طایفه ،پدر یا پدربزرگ یا دوستان خود را به
دیگران معرفی میکرد؛ بنابراین استفاده از تلگرام ،هویت ارتباطی را کاهش میدهد .این فرضیه

از پژوهش که میزان گروههای عضو در تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان ساکنِ شهر تهران تأثیر

معنیداری دارد ،همسو با کیانپور ( )1393این فرضیه را بهصورت معکوس تأیید میکند؛ یعنی

با افزایش گروههای عضویت ،هویت ارتباطی کاهش مییابد .درواقع نتیجۀ پژوهش عدلیپور و

همکاران ( )1392که بر روی فیسبوک انجام شده است ،نیز همسو با این یافته بوده است.
درواقع با عضویت افراد در گروهها باعث میشود با افراد مختلف ازلحاظ فرهنگی ،مذهبی،

قومی ،زبانی و غیره آشنا شوند ،این آشنایی زمینهای را برای بازاندیشی در خود فراهم میآورد و
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یافتههای پژوهش نشان از آن است که عضویت در شبکههای مجازی بین جوانان ایرانی
همهگیر شده است ،برخی از این شبکهها به نسبت به دیگران بیشتر دامنگیر جامعۀ ایرانی
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فرد هویتی مستقل از ارتباط با دیگران مییابد و خود را در ارتباط با دیگری تعریف نمیکند.

همچنان که هابرماس ( )1992معتقد است با صنعت فرهنگی فرد در معیار جهانی قهرمانان
خود را میسازد و از هویت روابطی جدا میشود ،پدر دیگر الگو و قهرمان نیست که فرد از
طریق آن هویت یابد .در همین گروههای تلگرامی ،فرد در گروههای محلهای ،ملی و حتی

جهانی عضویت دارند ،باعث میشود با افراد مطرح و شناختهشده بیشتر آشنا شود ،این آشنایی

فرد را در فضای ارتباط رودررو دور میکند .ارتباط دوطرفه و شخصی در تلگرام نیز در همین
راستا باعث کاهش هویت ارتباطی میشود ،یعنی این فرضیه تأیید شده است که «میزان ارتباط
خصوصی در تلگرام بر هویت ارتباطی جوانان شهر تهران تأثیر معنیداری و معکوسی دارد».

این ارتباط همسو با ارتباط گروهی ،مرزهای جغرافیایی را برمیدارد و هر نوع ارتباط و آگاهی

را برای فرد امکانپذیر میسازد ،فرد را از وابستگی به ارتباط واقعی در جامعه رها میسازد .امّا
با توجه به اینکه کانالهای تلگرامی روابط حداقل دو نفر را شکل نمیدهند و همواره یکسویه

است ،این هویت ارتباطی کمتر شکل میگیرد و به یک معنا یعنی کانالهای تلگرامی تأثیری در

هویت ارتباطی ندارد ،زیرا این کانالها روابط را شکل نمیدهند و فرد همواره به روابط واقعی
در جهان اجتماعی مواجه است .این وضعیت بهویژه در کانالهایی که با موضوعات شخصی
همچون جوک و طنز و شعر بیشتر مشاهده میشود؛ اما در کانالها و گروههایی که بر مبنای
روابط اقتصادی ،سیاسی ،دینی و  ...شکل وهویت ارتباطی کمتری شکل میگیرد .در تأیید

این موضوع باید گفت شرط الزم برای هویت ارتباطی مشارکت در گروهها ،کانالها و روابط

شخصی دو نفر است ،زیرا این فرضیه از پژوهش همسو با پژوهش معمار و همکاران

( )1391تأیید شده است که «مشارکت شبکهای تلگرام بر هویت باز اندیشانه تأثیر معنیداری

دارد ».همچنان که معمار و همکاران ( )1391به این نتیجه رسیدند که مشارکت چه بر مبنای
مشارکت مشاهده صرف ،چه بر مبنای مشارکت با انتشار صرف (کپی مطالب دیگران) و

مشارکت بر مبنای تولید و انتشار پیام باشد ،تأثیری در گرایش به هویت جوانان بهویژه هویت
بازاندیشانه داشته است و عدلیپور و همکاران ( )121 :1392این فرضیه را نه بر روی تلگرام،
بلکه بر فیسبوک آزمون شده است که این نتیجه همسو با یافتۀ این پژوهش بوده است.

یافتههای پژوهش ربیعی و محمدزاده یزد ( )1392به این نتیجه رسیدند که حضور در این

روابط مبتنی بر شبکههای مجازی ،عامل کاهش در روابط اجتماعی میشود؛ بنابراین باید به

تأسی از هابرماس (به نقل از زنجانیزاده و محمدجوادی )126 :1384 ،گفت در شبکههای

مجازی ارتباطی افراد راحتتر میتوانند نیازهای خود را مطرح كنند و این طرح كردن نیازها

باعث شکلگیری یك فضای گفتوگو و مباحثه میشود .كاربران در آن فضا به گفتوگو
میپردازند ،احساسات خود را ابراز میكنند و از یکدیگر تأثیر میپذیرند ،این تأثیر که مبتنی بر

بررسی شکلگیری هویت ارتباطی29 ❖ ...

هویت نیست و دقیقاً هویت را در جامعۀ واقعی تضعیف میکند .افراد در تلگرام بیش از

هویت ارتباطی ضعیف هستند ،باوجود سخن گفتن همزمان با چندین نفر ،نمیتوانند
مخاطبان ،دوستان و طرفداران به وی هویت ارتباطی ببخشند.

در پایان باید ذکر کرد امروزه بهدلیل گسترش شبکههای مجازی (همچون تلگرام) در سطح
جهانی ،نمیتوان بهطورجدی با دسترسی کاربران به این شبکهها جلوگیری کرد ،لذا باید استفاده
درست از این شبکههای مجازی بهویژه تلگرام را آموزش دهیم در این راستا پیشنهاد میگردد

جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در دانشگاهها بهمنظور آشنا نمودن و

اطالعرسانی به مردم ،در مورد فنّاوریهای جدید بهویژه اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی
ازجمله (فیسبوک ،اینستاگرام ،تلگرام و  )...برگزار شود .با توجه به اینکه نوع کانالها و
گروههای تلگرامی بر هویت ارتباطی جوانان تأثیرگذار است به این معنا که جوانان تحت تأثیر
قهرمان و شومنهایی قرار میگیرند که در گروهها و کانالهای مختلف در آن عضویت دارند.

درواقع در این گروهها و کانالها آنان را بهعنوان قهرمان و برترین برساخت میکنند .لذا
درصورتیکه خبرگزاریهای رسمی ،ارگانهای فرهنگی ،اساتید و متفکران حوزههای فرهنگی و
دینی و  ...تلگرام را ترک کنند ،تلگرام مملوء از گروهها و کانالهای انحرافی خواهد شد که

جوانان را به سمت نامطلوب و آسیبزایی رهسپار میکند .درواقع جامعهای که جوانان

هویتهای ارتباطی خود را بیشتر با روشنفکران و اساتید متفکر تعریف میکنند جامعهای
سعادتمند ،توسعهیافته و مترقی خواهد بود ولی درصورتیکه هویت ارتباطی آنان با افراد

نابهنجار (مزاحمتهای خیابانی ،قهرمانان پورن و  )...تعریف کنند جامعهای رو به زوال و
سقوط است ،لذا پیشنهاد میشود سازمانهای رسمی ،خبرگزاریهای رسمی بهجای ترک

تلگرام ،بیشتر اصحاب اندیشه را به این شبکهها تشویق کنند تا فضای تلگرام در تسخیر افراد
نابهنجار قرار نگیرد و بتوان با نوشتههای عملی ،اخبار دقیق ،سخنرانیها و  ...جوانان را بیشتر
مطلع و آگاه کرد.
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سایرین دارای دوستان ،مخاطبان و طرفدار (خوانندۀ مطالب آنها) هستند ،در مواردی به ایجاد
کانال و گروههایی برای حمایت از آنان ایجاد میشود و فالورهای زیادی دارد؛ اما ازلحاظ
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موانع ساختاری و حرفهای نظارت رسانهای بر کنش دولت در ایران
منصور ساعی
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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،شناسایی و تحلیل موانع ساختاری و حرفهای فراروی نظارت و دیدهبانی
رسانهای بر کنشهای دولت و سازمان های دولتی در ایران است .در این مطالعه برای جمعآوری
اطالعات از روش کیفی (مصاحبه عمیق با روزنامهنگاران باتجربه و متخصصان روابط عمومی) و از
شیوۀ نمونهگیری هدفمند ،برای انتخاب نمونهها استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین موانع
فرهنگی شامل «پنهانکاری و هراس از شفافیت در فرهنگ ایرانی ،استقبال از تمجید و ستایش و هراس
از انتقاد در میان ایرانیان» ،مهمترین موانع سیاسی ،شامل «اسرارگرایی در رسانه براثر سایه سنگین
سیاست ،برخورد سیاسی با رسانهها ،کارکرد حزبی رسانهها ،مدیریت رسانهها توسط افراد سیاسی»،
مهمترین موانع حقوق و قانونی شامل «لزوم دریافت مجوز برای فعالیتهای رسانهای ،گستردگی
استثنائات و خطوط قرمز اطالعرسانی ،نبود تعریفی روشن از جرم مطبوعاتی» ،مهمترین موانع اقتصادی
« حضور دولت در اقتصاد رسانه ،تطمیع خبرنگاران ،نابرابری فضای رقابت بین رسانههای دولتی و
غیردولتی» ،مهمترین موانع درون سازمانهای دولتی شامل «نگاه مالکانه سازمانهای دولتی به اطالعات
ن
سازمانی ،بسته بودن جلسات ادارات دولتی بر روی رسانهها ،تلقی هجمهگرایانۀ و مچگیرانه مدیرا ِ
سازمانها از انتقاد رسانهها» و مهمترین موانع درون رسانهای شامل «خودسانسوری رسانهها ،وجود
افراد جوان و بیتجربه در رسانهها ،عدم آشنایی با روزنامهنگاری تحقیقی ،غلبه رویکرد رویدادمحوری
بر فرایند محوری در رسانهها» بودهاند.

واژههای کلیدی
نظارت رسانهای ،نظارت رسانهای بر دولت ،موانع ساختاری ،موانع حرفهای
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تاریخ پذیرش98/08/21 :

 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه

در دنیای رسانهای شدۀ کنونی ،رسانهها بهعنوان نمایندگان مردم و افکار عمومی با برقراری
ارتباطات دوسویه و متعامل با محیط و مخاطبان و رسانهها و اطالعرسانی شفاف ،نقد روندها

و رویهها ،تحلیل و تفسیر عملکردها و پاسخگویی به مطالبات مخاطبان ،زمینۀ نظارت

همگانی مردم بر ارکان دولت بهمنظور ایجاد شفافیت و رفع انواع فسادهای اقتصادی و سیاسی

و برقراری عدالت اجتماعی را فراهم کرده و مشاركت اجتماعی و اعتماد اجتماعی مردم را
جلب كنند .همچنین میتوانند با بررسی نقاط قوت و ضعف و پیشبینی فرصتها و تهدیدها

در تصمیمسازی و تدوین راهبردهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به مدیران و مسئوالن
اجتماع یاری رساند؛ بنابراین میتوان گفت که یکی از کارکردهای اساسی رسانهها نقش نظارتی

و دیدهبانی است .از دیدگاه پژوهشگران کارکرد نظارتی و دیدهبانی رسانهها موجب شکلگیری
ایجاد شفافیت ارتباطی و اطالعاتی و جلوگیری از انحرافات و کژ کارکردها و قانونگریزیها

در نظام سیاسی و اجتماعی ،تقویت فرایندهای دموکراتیک ( ،)Norris, 2008افزایش کیفیت

دولت ،تقویت تصمیمات و عملکرد درست و استاندارد و اصالح اقدامات و رویههای مضر و

مخرب و جلوگیری از فسادهای اداری و اقتصادی ( )Fardigh, 2013و توسعه اقتصادی
( )Besley & Prat, 2006میشود .درواقع رسانه بهعنوان یک عامل کنترلکننده و نظارتکننده بر
تصمیمات و عملکرد دولت و سازمانهای اجتماعی میتوانند در نظارت بر فرایندهای فساد

آمیز ،تقویت راستکرداری و توسعه مشارکت شهروندان در اقدامات ضد فساد مؤثر واقع
شوند ( .)Schauseil, 2019باوجود گذشت بیش از  188سال از عمر نخستین روزنامه در ایران و

ظهور و توسعه سایر رسانههای جمعی نظیر رادیو تلویزیون در چهار دهه گذشته ایران ،هنوز
كاركردهای رسانههای جریان اصلی با فلسفۀ واقعی آن یعنی شفافسازی اطالعاتی و خبری در

جامعه فاصله دارد و نتوانسته جایگاه مناسب خود در پایش ،دیدهبانی و نظارت بر محیط کالن

اجتماعی و سیاسی از طریق اطالعرسانی و آگاهی بخشی دست یابد و نقشهای مؤثر خود را
در این عرصه ایفاء كند .عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر کارکرد
دیدهبانی و نظارتی رسانهها و ایجاد شفافیت آنها در جامعه ایران مؤثر هستند .نتایج مطالعهای
نشان میدهد که حمایتهای مالی (یارانه و آگهی) و غیرمالی (امتیازات و )...دولت بر
استقالل ساختاری و محتوایی و مشی نظارتی و دیدهبانی رسانهها تأثیر بسزایی گذاشته است

(علمداری .)1389 ،محسنیانراد در مطالعه سه دوره وضعیت انتقاد در مطبوعات به این
نتیجه رسیده است که در بعد از انقالب ،دولت نقش اساسی در کنترل محتوای رسانهها،

محدود کردن انتقاد ،اعمال سانسور و ایجاد خودسانسوری داشته است (محسنیانراد،

 1379 ،1377و  .)1384نتایج یک پژوهش دیگر نیز نشان میدهد که پس از انقالب،
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سیاستگذاری رسانهای دولت حداقلی بهویژه در عرصه فرهنگی بهطور کامل و با موفقیت به

همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که وجود رسانههای مستقل ،دسترسی به آزادانه
به اطالعات موجود در ادارات دولتی و حفاظت از افشاکنندگان فساد (رسانههای افشاگر) از

عوامل مؤثر بر کاهش فساد و افزایش شفافیت در جامعه است
درواقع میتوان گفت که عملکرد رسانهها در هر جامعه تحت تأثیر ساختارهای گوناگون
(.)Khemani & et al, 2016

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،حقوقی و نظایر آن است .بدینسان که ساختارها نقش

مهمی در کیفیت و کمیت عمل و کنش رسانهها را در حوزههای مختلف تعیین میکنند.

شناخت جایگاه و حق رسانهها در نظارت بر دولت و سازمانهای دولتی ،نیازمند شناسایی و
رفع موانع ساختاری مختلفی نظیر موانع سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و فرهنگی ،سازمانی و

درونرسانهای است كه رسانهها در وضعیت موجود در ایفای نقش نظارتی خود با آن روبرو
هستند .این موانع ،بازدارندههایی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی هستند که در مسیر

گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب قرار میگیرند و از تحقق اهداف جلوگیری
میکنند .بر همین اساس پژوهش پیشرو بر آن است که موانع و چالشهای نظارت و دیدهبانی
رسانهای بر تصمیمها و فعالیتها و کنشهای دولت در ایران مورد بررسی قرار دهد.
پیشینه پژوهش

در جهان مطالعات مختلفی در مورد نظارت رسانهای برکنشها و عملکرد دولتها و نظامهای
سیاسی انجام شده است .مطالعه عبدالله الکیندی در سال  2019با بررسی گزارشهای

سازمانهای تخصصی «خانه آزادی »1و «سازمان بینالمللی شفافیت »2در سالهای  2013تا

 2107در مورد «آزادی مطبوعات و فساد کشورهای عضو شورای همکاری خلج فارس» نشان
داد که فقدان کاهش آزادی رسانهها و سطح باالی فساد اقتصادی درکشورهای عضو شورای

همکاری خلیجفارس رابطه وجود دارد ( .)Al-Kindi, 2018مطالعۀ فردیگ در سال  2013با
مقایسه نقش رسانهها در مبارزه با فساد و افزایش کیفیت دولت در  27کشور اتحادیه اروپا

نشان داد که آزادی رسانهها در افشاگری و نظارت برکنشها و تصمیمهای دولتها ،یکی از
عوامل مؤثر بر کاهش فساد اقتصادی ،افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت دولتها 3است

(.)Fardigh, 2013

1. Freedom House
2. Transparency International
3. Quality of Government
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اجرا درنیامده است .ماهیت رسانهها و مطبوعات بهگونهای است که با کنترل و تصدیگری
حداکثری دولت ،از محتوا (بیان آزادانه و انتقادی) تهی میشود (بهرامپور .)1383 ،خِمانی و
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مطالعه دیگری نیز توسط رودنی بنسون تحت عنوان «بررسی عوامل پیش برندۀ اخبار انتقادی

در مطبوعات آمریکایی و فرانسوی دربارۀ مهاجرت؛ مطالعه موردی فاصلۀ سالهای -2000
 »1995در سال  2010انجام گرفته است .نتایج نشان میدهد که مطبوعات آمریکا در میان
جهان صنعتی ،بیشترین وابستگی را به آگهی و فرانسه كمترین وابستگی را به آگهی داراست .در

یك مقایسه بینالمللی گردآوری شده توسط اتحادیه جهانی روزنامهها ،روزنامههای آمریکا با

كسب  87درصد از درآمد خود از محل تبلیغات در صدر جدول و روزنامههای فرانسه با كسب
حدود  59درصد در انتهای جدول این مقایسه قرار گرفتند .دخالتهای دولت فرانسه در
رسانهها اغلب مانع بروز انتقادهای مطبوعات از دولت و احزاب سیاسی حاکم میشود.

احتمال دخالتهای بازدارندۀ علنی از سوی دولت فرانسه بهمراتب بیشتر از آمریکاست .اگر

روزنامهنگاری ،اطالعات ممنوع شده توسط دولت را منتشر کند و قوانین حریم شخصی را
نادیده بگیرد و در افشاگری رسواکردن و افترا زدن به مقامات دولتی شریک باشد ،در این
صورت نه وجود صداقت و نه عدم غرضورزی نمیتواند پشتیبان وی در برابر تعقیبهای

قانونی باشد .دخالتهای بهظاهر مثبت دولت فرانسه مانند ارائه یارانه باعث فرونشاندن

انتقادهای رسانهها از دولت میشود .بدینسان که یارانه بهعنوان یک عامل کنترل نرم عمل
میکند .همه روزنامههای فرانسوی یارانههای عمومی از دولت دریافت میکنند که میزان آن در
سال  2000تا  12/5درصد درآمد کل آنها تخمین زده شده است .پژوهش نشان داده که بهرغم

دخالتهای گسترده (اقتصادی و سیاستی) دولت فرانسه در مطبوعات ،میزان انتقادهای

بیشتری را نسبت به روزنامههای آمریکایی ارائه کردهاند که بیشتر شامل انتقادهای
ایدئولوژیکی ،سیاسی و استراتژیکی بوده است .یکی از انتقادیترین روزنامههای دارای

حمایتهای یارانهای دولتی ،روزنامه لومانیته است .بهعبارتدیگر تفاوت معناداری بین میزان

انتقاد از دولت و احزاب حاکم بین روزنامههای دارای حداکثر درآمد از طریق آگهی و

روزنامههای دارای حداقل درآمد از آ گهی وجود ندارد.
مطالعهای در سال  2009باعنوان «رسانهها بهعنوان دیدهبان» از سوی شیال کرونل در
دانشگاه هاروارد آمریکا باهدف بررسی نقش نظارتی رسانهها در بخشهای مختلف جهان
(ازجمله آسیا) انجام گرفته است .ازنظر محقق ،از دهههای  1980کاربرد مفهوم «دیدهبانی» یا

«مراقب بودن رسانهها» در جوامع در حال گذار و رژیمهای خودکامه بهویژه بین تمدنهایی که

درگیر فساد اداری ،یا ضعف اعمال قانون و حکومتهایی که قادر به ارائه خدمات اولیه نبوده،

طنینانداز شده است .زمانی که مردم بهدرستی از فعالیتهای دولت و حکومت آگاه نباشند،
حکومت در برابر آنها احساس مسئولیت و پاسخگویی نمیکند و اعتباری برای افکار عمومی و

ضرورت پاسخگویی به آنها قائل نمیشود .ازنظر کرونل ،رسانهها با مطلع نمودن مردم از
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چگونگی عملکرد حکومتها به بهرهوری و کیفیت حکومتها و پویایی آنان کمک میکنند.

با آن برای مطبوعات آزاد و نیز دسترسی به اطالعات دولتی از سوی روزنامهنگاران (و

اصحاب رسانه) نهتنها حق بلکه امکان نظارت بر حکومت را ایجاد مینماید .بهدلیل نبود چنین

زمینهها و شرایطی ،فعالیت مطبوعات نظارتگر در برخی از کشورها ازجمله «برمه» و «چین»
امکانپذیر نیست ظهور برخی از رسانههای نظارتگر نه ناشی از سیاستهای دولت بلکه ناشی
از دمکراتیک شدن بازار بوده بهگونهای که اصالحات اقتصادی در پایان دهه  1970منجر به

اصالحات رسانهای در دهه  1990در چین شد .در کنار عوامل مختلفی مانند وجود قوانین و

بسترهای حمایتی ،امکان دسترسی به اطالعات ،وجود دموکراسی ،ویژگیهای فردی و توانایی
خبرنگاران در پیگیری ،مراقبت و دیدهبانی و بازتاب اطالعات در رسانهها حائز اهمیت هستند.
در ایران نیز پژوهشهای مختلفی در ایران در حوزه دیدهبانی رسانه برکنشها و تصمیمهای

دولت انجام شده است .بیابانی و ذوقی در سال  1397در مقالهای با عنوان «رسانهها ابزاری
برای ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی» به بررسی نقش رسانهها در ایجاد مقابله
با خطاها و قانونگریزیها پرداختهاند .پژوهشگران برآنند فقدان اطالعات و نبود شفافیت در

مورد فعالیتها و ثروت مقامهای دولتی و شفاف بودن اطالعات در مورد تصمیمهای

حکومتی ،یکی از مهمترین موانع بر سر راستکرداری است .نویسندگان برآنند که وجود از
رسانههای مستقل و حمایتهای قانونی از رسانهها و افراد افشاگر خطاها میتواند به مبارزه با
فساد مؤثر واقع شوند (بیابانی و ذوقی.)1397 ،

«تأثیر حمایتهای دولتی بر محتوای مطبوعات ایران؛ ارزیابی دیدگاههای روزنامهنگاران»،

عنوان پژوهشی است که مهرداد علمداری در سال  1389انجام داده است .محقق به تأثیر

حمایتهای مالی (یارانه و آگهی) و غیرمالی (امتیازات و  )...دولتی بر استقالل ساختاری و
محتوایی و مشی نظارتی مطبوعات پرداخته و نشان داده است که حفظ استقالل محتوایی با
دریافت حمایت مالی بسیار مشکل است و موجب جانبداری مطبوعات از حمایتکننده

خواهد شد (علمداری.)1389 ،

«وضعیت انتقاد در مطبوعات» عنوان سه پژوهشی است دکتر مهدی محسنیانراد آن را در

سه دوره بعد از انقالب اسالمی یعنی سالهای  1378 ،1373و  1383انجام داده است.
هدف این پژوهشها بازنمایی میزان و چگونگی انتقاد در مطبوعات ایران و تحلیل
«بایدونباید» برای مطبوعات و روزنامهنگاران را از دیدگاه دولتمردان ایران (مبتنی بر گفتههای

آنان در مطبوعات) بوده است .در سال  73تنها  5درصد سطح زیر چاپ مطبوعات به انتقاد
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درواقع رسانهها به شفافیت عملکرد دولتها کمک میکنند بهعنوان ابزاری برای دموکراتیزه
کردن جامعه بهحساب میآیند .وجود بسترهای دموکراسی ،وجود قانون و حمایتهای مرتبط
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اختصاص داشته است که این میزان در سال  78به  10/2درصد و در  83به  13/7بوده است.

بیشتر انتقادها در هر سه دوره به سازمانها بوده است .بیشترین موضوع انتقادهای مطبوعاتی
در سال  ،73موضوعات فرهنگی و اجتماعی ،اما در سال  78و  83موضوعات سیاسی بوده
است .بیشتر انتقادها در هر سه دوره موردمطالعه ،انتقادهای مطبوعاتی خردگرایانه و مستدل

بوده اند .در هر سه دوره ،بیشترین نشانگاه داخلی انتقادات ،قوه مجریه بوده و در سال 1383

نسبت به دورههای قبل بیشتر از قوه مجریه انتقاد کردهاند .محقق به این نتیجه رسیده است که
در بعد از انقالب دولت نقش اساسی در کنترل محتوای رسانهها ،محدودکردن انتقاد ،اعمال
سانسور و ایجاد خودسانسوری داشته است .در طول  167سال تاریخ مطبوعات ایرن (1216

تا  ،)1379روزنامهنگاران مطبوعات دولتی ،توصیه «زبان سرخ ،سرسبز را دهد برباد» را کامالً

رعایت کردهاند (محسنیانراد 1379 ،1377 ،و .)1384
شعبانعلی بهرامپور در تحقیقی که باعنوان «ضرورت تجدیدنظر در سیاستگذاری رسانهای

و مطبوعاتی» در سال  1383انجام داده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که پس از انقالب

سیاستگذاری رسانهای دولت حداقلی بهویژه در عرصۀ فرهنگی بهطور کامل و با موفقیت به
اجرا درنیامده است .ماهیت رسانهها و مطبوعات بهگونهای است که با کنترل و تصدیگری
حداکثری دولت ،از محتوا (بیان آزادانه و انتقادی) تهی میشود (بهرامپور.)1383 ،
«آزادی ارتباطات و اطالعات در حقوق و معارف اسالمی» ،عنوان مطالعهای است که دکتر

محسن اسماعیلی در سال  1386باهدف توصیف و تحلیل حق دسترسی مردم به اطالعات در
نظام اسالمی و نظارت بر قدرت سیاسی انجام داده است .محقق در این مطالعه اسنادی و

تئوریک استدالل کرده است که یکی از حقوق مردم در نظام اسالمی ،همان آگاهی مردم از

روند تصمیمگیریهای و اقدامات حکومت است که موجب برقراری ،حفظ و توسعه اعتماد
متقابل بین مردم و حاکمیت میشود .طبق آموزههای اسالمی مردم باید محرم حاکمیت و آگاه

از رویدادها باشند و نباید هیچ اخبار و اطالعاتی از آنان پنهان داشته شود مگر اخبار و
اطالعات امنیتی و طبقهبندیشده که برای مصلحت باالتر همان مردم از نشر آن جلوگیری -
میشود .شفافیت و علنی بودن اطالعات عمومی (بهجز موارد استثناء) بهترین زمینه برای از

بین بردن زمینه ویژهخواری ،پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اجتماعی ،اصالح امور و
درنتیجه افزایش کارآمدی حکومت اسالمی است .از دیدگاه پیامبر اسالم حقوق وظایف

سیاسی و ارتباطی مردم منحصر به حضور در صحنه و مشارکت در تصمیمگیریها نیست،

باالتر آنکه در مرحله بعد هم مردم باید با نظارت بر عملکرد مسئوالن در جریان روند اجرای

تصمیمها قرار گرفته و ابرازنظر کنند .هرچند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملکردها باشد

(اسماعیلی.)1386 ،

موانع ساختاری و حرفهای نظارت رسانهای39 ❖ ...

«مطالعه حق دسترسی آزادانه بر اطالعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی (بررسی قوانین

میدهد که در قوانین کشور ایران خواه قانون اساسی و خواه قوانین عادی مفهوم حق دسترسی
آزادانه شهروندان به اطالعات بهرغم اهمیت فراوان آن یکسره مغفول مانده است .بنیادیترین

اصل در هر کشور دموکراتیک برای وارسی و نظارت شهروندان بر رفتار دولت و مأموران
دولتی ،دسترسی آزادانه شهروندان به اطالعات در اختیار نهادهای دولتی است .بنیان حق
دسترسی به اطالعات براین اصل استوار است که دولت و حکومت نه مالک اطالعات ،بلکه

امانتدار اطالعات است .هماکنون بهجز تأکید در قانون اساسی بسیاری از کشورها بر حق

شهروندان به دسترسی آزادانه به اطالعات ،در بیش از  40کشور قوانین جامع تسهیل دسترسی
شهروندان به اسناد و اطالعات دولتی اجرا میشوند و بیش از  30کشور نیز درصدد تدوین

چنین قانونی برآمدهاند .برخورداری از حق دسترسی آزادانه به اطالعات ارتباط شهروندان با
حکومت را بهینه میکند ،بر امکانات شهروندان برای دستیابی به آگاهی اجتماعی و الجرم

فرصت انتخاب آنها میافزاید ،بنیان مستحکمتری را برای مشارکت عموم در موضوعات و
فرایندهای سیاسی فراهم میکند و دستآخر افزایش مشارکت عمومی در فرایندهای اجتماعی

حکومت را کارآمدتر و فساد را کنترل میکند (نمک دوست تهرانی.)1384 ،

«نظارت سیاسی و اداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسالمی ایران» عنوان پژوهشی

است که فاطمه تمیمی در سال  1384بهعنوان پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه
شهید بهشتی نگاشته است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که بهترین نهادهای نظارت

همگانی در دنیای کنونی رسانهها و احزاب هستند .احزاب ابزار وسیله نظارت مردم بر دولت
هستند و مردم با استفاده از احزاب و رسانهها بر دستگاههای اداری و دولتی نظارت میكنند

(تمیمی.)1384 ،
گرچه از پیشینه تجربی این پژوهش در تدوین و غنیسازی پرسشهای مصاحبه و تحلیل

نتایج آن استفاده میشود اما بررسی پژوهشهای انجام گرفته ،نشان میدهد که این تحقیق

هم از بعد موضوعی (تأکید بر موانع و چالشها) و نیز از بعد روشی جدید است ،زیرا به

بررسی موانع ساختاری و حرفهای نظارت رسانهای در ایران میپردازد.
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آزادی اطالعات کشورهای منتخب برای کمک به تدوین یک الگوی ملی)» عنوان رساله دکترای
حسن نمک دوست تهرانی است که در سال  1384نگاشته است .نتایج این پژوهش نشان
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مبانی نظری پژوهش

نظارت 1از ریشه «نظر» و در اصل واژهای عربی است که به معنای نظر افکندن و تأمل و دقت
در امری (عاصیپور )268 :1368 ،و نگریستن به چیزی ،مراقبت و تحت نظر و دیدهبانی،

داشتن کاری ،نگرانی ،دیدهبانی و مباشرت معنا شده است (لغتنامه دهخدا ،جلد سیزدهم،

 .)1373:1946مکانیزم نظارت در جوامع مدرن برای نیل به توسعه همهجانبه اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و بهبود و اصالح امور و رویهها و ...به وجود آمده است .نظارت
را به اعتبار مکانیزهای نظارت شامل دو دسته دولتی و همگانی (مردمی) دانستهاند .منظور از

نظارت دولتی ابزارهای نظارت و دستگاههای نظارتی را كه درون نظام سیاسی شده است

(مانند مجلس شورای اسالمی یا سازمان بازرسی کل کشور) و بهموجب آن بر عملکرد تمام
سازمانهای حکومتی نوعی اشراف و نظارت انجام میپذیرد( ،تمیمی)12 :1384 ،؛ اما
نظارت همگانی نظارتی است که همه یا اکثریت مردم و نهادها و نمایندگانی از مردم در آن
نقش داشته باشند .هرگاه موضوع نظارت بسیار وسیع و ازنظر اهمیت در سطح باالیی باشد،

بهنحویکه منافع و مزایا یا ظلم و فساد آن دربرگیرنده همه آحاد جامعه باشد ،دفاع از آن امری

همگانی است (شریفی .)8 :1381 ،برمبنای اصل هشتم قانون اساسی ایران انواع نظارتهای
همگانی شامل نظارت دولت بر مردم ،نظارت مردم بر دولت و نظارت مردم بر مردم است .در
جوامع مدرن نظارت مردم بر کنشهای دولت از طرق نهادهای مدنی نظیر مطبوعات و

رسانهها ،تشکلهای سیاسی (احزاب) و اجتماعی (سازمانهای مردمنهاد و  NGOها و،)...

راهپیماییها و ...است .معموالً این نظارتها جزء حقوق اساسی بوده و ازنظر قانونی به
رسیمت شناخته شدهاند .به عبارتی بر مبنای قانون ،چنین اجازهای به نهادهای مختلف برای

تحقق بخشیدن به امر نظارت بر ارکان حکومت اعطا شده است .در میان نهادهای جامعه

مدنی« ،رسانهها» بهدلیل همهجایی بودن و فراگیریشان در سطح اجتماع از اهمیت بسزایی در

نظارت برکنشها و فعالیتهای قدرت سیاسی و نهادهای آن برخوردارند .لذا میتوان گفت که
نظارت مردم بهترین وسیله حفظ نظام از خطرات و مفاسد اجتماعی است و در دوران مدرن

امروزی یکی از ابزارهای مهم در نظارت مردم بر زمامداران و نهادهای اجتماعی و سیاسی و

اقتصادی ،رسانهها هستند .رسانههای جمعی نقش زبان گویای آحاد ملت را بازی میکنند.

درواقع نظارت رسانهای بخشی از نظارت مستمر همگانی (مردمی) بر دولت و سازمانهای

دولتی در نظامهای مردمساالر است .نظارت رسانهای انعکاس نظاممند و مستمر بازخوردهای
محیطی از طریق نهادهای مدنی و ارتباطی به سازمان بهمنظور ارتقای سطح سالمت دولت و

1. Monitoring
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سازمانها و کارآمدی آنان است .در دنیای رسانه شدۀ کنونی ،رسانهها بهعنوان یکنهاد مدنی

ارتباطات ،نخستین و مهمترین نقش رسانهها را نظارت بر محیط زندگی انسانی میداند .ازنظر
وی این وسایل ارتباطی با تهیه و پخش اخبار و اطالعات ،افراد جامعه را با محیط زندگی خود

آشنا میکنند و بدین گونه آنها را آماده میسازند تا از محیط خود اطالع کافی به دست آورند
واکنشهای الزم را برای انطباق با آن نشان دهند ( .)McQuail, 2010: 108ویلبرشرام استاد
معروف ارتباطات نیز نخستین نقش رسانهها را «نقش نگهبان» میداند (معتمدنژاد:1386 ،

 .)9ادموند بورک ،فیلسوف و سیاستمدار محافظهکار انگلیسی با تأکید بر نقش نظارتی و

دیدهبانی رسانهها در دفاع از منافع عمومی و تغییر و اصالح رویههای نادرست امور اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،رسانهها را رکن چهارم دموکراسی نامید .بدین مضمون که
رسانهها همتراز دیگر قوا در نظامهای مردمساالر یعنی قوای مقننه ،قضائیه و مجریه قرار

میگیرد (معتمدنژاد )459 :1386 ،و به ایفای نقشهای ارتباطی ،اطالعرسانی و اطالعیابی و
نظارت همگانی برای پیشگیری از مشکالت و چالشها و نقد روندها ،رویهها و اقدامات و
فعالیتها میپردازند.
ملوین دفلور و اورت ای .دنیس 1نویسندگان آمریکایی در کتاب «درک رسانههای جمعی»،

یکی از نقشهای مهم رسانهها را نقش نظارت بر دولت و ارکان (سازمانها و نهادها) و اعمال
آن و نگهبان منافع عمومی عنوان میکنند .آنها نقش نظارتی را ضامن سالمت و درستی
عملکرد ساختار قدرت و مسئولیت در جوامع میدانند .ازنظر دفلور و دنیس ،رویارویی با

ساختار قدرت و نظارت بر آن ،ویژگی افتخارآمیز حرفۀ روزنامهنگاری و رسانهای است .همین

نقش رسانههاست که گاه به استعاره از آن بهعنوان «رکن چهارم دموکراسی یا مردمساالری» یاد

میشود .این استعاره را نخستین بار «توماس کارایل )1881-1795(»2نویسنده و جامعهشناس
انگلیسی از شخص دیگری به نام «ادموند بورک »3نقلقول کرد .بورک ( ،)1797-1729در
پارلمان انگلستان ،جایگاه رسانهها و روزنامهنگاران را با عنوان رکن چهارم دموکراسی در کنار

سه قوه دیگر قرار داد و اظهار داشت که مهمتر از سه قوه دیگر است .سه قوه قبلی عبارت بودند
از مقننه ،مجریه و قضائیه .رسانهها با قرار گرفتن در جایگاه چهارم ،وظیفه نظارت بر عملکرد
ارکان دیگر را بر عهده دارند .به نظر دفلور و دنیس ،در حکومتهای برآمده از اراده مردم ،حق

1. Melvin.De Fleur & Everette E.Dennis
2. Tomas Carlyle
3. Edmound Burke
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همواره از عوامل و متغیرهای مهم در نظارت بر محیط و پایش از آن از طریق اطالعرسانی،
آ گاهی بخشی و تحلیل و تفسیر و نقد رویدادها هستند .تا جایی که هارولد السول ،نظریهپرداز
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ابزار عقیده آزادنه مردم به رسمیت شناخته شد تا بتوانند بهنقد عملکرد دولت و نظارت بر آن

بپردازند .حساسیت و اهمیت این نقش نظارتی چنان بود که بنیانگذاران حکومت ایاالتمتحده
امریکا ،پدیدۀ آزادی را زیربنای حکومت تازه اعالم کنند .این نقش نظارتی در حکومتهای

دیگر مانند فرانسه آلمان نیز پذیرفته شد .علت قدرت رسانهها ،آزادی بیان و اعمال این آزادی

در مورد اقدامات دولت و نشاندهندۀ پاسخگو بودن دولت در مقابل رسانهها و بهتبع آن مردم

بود .امروزه کارکرد نظارتی رسانهها ،نقش حساسی را در افزایش مسئولیت و پاسخگویی در
زمینههای مختلف اجتماعی دارد (دفلوئر و دنیس .)1392 ،درواقع نقش نظارتی رسانهها اگر
مسئوالنه و درست ایفا شود ،قدرتها و سازمانهای فاسد و بیبند بار و غیر پاسخگو به مردم

و افکار عمومی شکل نمیگیرد .رسانهها اکنون یکی از اصلیترین رکنها برای شکلگیری،

تداوم و استحکام آزادی و دموکراسی تبدیل شدهاند .البته هرچند نقش مذکور با توجه به
وضعیتهای جوامع گوناگون دستخوش تغییراتی شده است ،اما هنوز هم یکی از افتخارات
رسانهها این است که خود را در کنار سه رکن نوین دموکراسی یعنی مقننه ،قضائیه و مجریه،

رکن چهارم دموکراسی بدانند .بهطورکلی نظارت یا دیدهبانی رسانهای را میتوان کارکردها

وظایفی است که رسانهها بهعنوان دیدهبان منافع مردم و نظام سیاسی بر محیط اجتماعی و
نهادهای اجتماعی (سازمانها) اعمال میکنند .این نقشها مواردی مانند آ گاهی بخشی،
تحلیل و تفسیر اخبار ،شفافسازی اطالعاتی و افشاگری ،پرسشگری و پاسخگویی به افکار

عمومی و نظایر آن را در برمیگیرد .کارکرد نظارتی رسانه زمانی معنا پیدا میکند که رسانه در

چک کردن و کنترل کردن سازمانهای دولتی و عمومی آزاد باشد ،استقالل حرفهای از دولت
داشته باشد و آزادی بیان رسانهای از سوی دولت تضمین شده باشد

(.)Coronel, 2008: 3

میتوان ادعا کرد که در کارکرد نظارتی ،رسانهها با اطالعرسانی شفاف ،افشاگری ،آگاهسازی و

هوشیارسازی افکار عمومی مدام در حال چک کردن فعالیتهای مختلف نظام سیاسی،

اجتماعی و اقتصادی هستند تا زمینه اصالح امور و به تعادل رساندن این نظامها فراهم گردد؛
یعنی سیاست چک کردن (ارزیابی) و متعادل کردن 1وظیفه اصلی ژورنالیسم نظارتی است.

هنگامی که از «رسانه »2سخن به میان میآید ،عمدتاً ناظر به وسایل ارتباطی هستند که انتقال

پیامها از فرستنده یا فرستندگان را به مخاطب یا مخاطبان ناهمگون را ممکن میسازند .این
رسانهها شامل عمدتاً روزنامه ،رادیو ،تلویزیون و شبکههای ماهوارهای وبسایتهای اینترنتی
هستند؛ اما با ظهور اینترنت بهمثابه ستون فقرات جامعه اطالعاتی و شبکهای کنونی ،رسانههای

1. Check and Balance
2. Media
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نوینی سر برآوردند که گمشده رسانههای قبلی یعنی «امکان تعامل »1بین طرفین ارتباط را

(وبالگ ،ویکی ،شبکههای اجتماعی مبتنی بر وب ،اپلیکیشنهای پیامرسان و )...است .در
پژوهش حاضر منظور از رسانهها ،رسانههای جریان اصلی 2شامل مطبوعات ،رادیو تلویزیون و

خبرگزاریها هستند نه رسانههای اجتماعی نوین.
تئوریهای هنجاری رسانهها ،چارچوب عملکرد رسانهها را تعیین و تبیین میکند .از دیدگاه
تئوری هنجاری اقتدارگرا ،رسانهها باید مطیع قدرت دولت و منافع طبقه حاکم باشند و

رسانهها بهعنوان ابزاری در جهت پیشبرد تمایالت و سیاستهای دولت شمرده میشود؛ اما

تئوری آزادی گرا معتقد است که بیان آزاد و عمومی بهترین راه رسیدن به حقیقت و پرده
برداشتن از خطاست و حقیقت تنها در بازار آزاد اندیشه پیروز میشود و انسانها توانایی آن را
دارند که اشتباهات خود را تصحیح کنند و این امر زمانی رخ میدهد که فرصت گفتوگو

بحث برای کشف حقیقت و روشن شدن وجود داشته باشد .تئوری هنجاری مسئولیت

اجتماعی مدعی است که رسانهها باید متعهد و ملزم به انتشار بیطرفانه اطالعات و اخبار فارغ
از هرگونه تعصب و پیشداوری ،انعکاس نظریات و دیدگاههای مختلف اجتماعی اعم از
سیاسی یا فرهنگی هستند .در همین زمینه ،تئوری کمونیستی شوروی براین اعتقاد بود که

رسانه ها باید منافع طبقۀ کارگر تأمین کنند و تحت کنترل این طبقه باشند و باید کارکردهایی

مانند اجتماعی کردن بر اساس هنجارهای مطلوب ،آموزش ،اطالعرسانی ،ایجاد انگیزه و

بسیج و تهییج مردم در سرلوحه کار خود قرار دهند .از دیدگاه تئوری رسانهها توسعه بخش

تأکید اساسی بر نقش مثبت رسانهها در امر توسعه و فعالیت آنها بهمنظور ایجاد تحرک بیشتر

در دگرگونیهای اقتصادی و تحقق شرایط یک جامعه است و رسانهها باید آزادانه (با نقد

فرایندها و )...به ملتسازی و پیشرفت برنامهها و سیاستگذاریها کمک کنند .تئوری
مشارکت دموکراتیک رسانهها معتقد است که مؤسسهها و محتوای رسانهها نباید تحت کنترل
متمرکز سیاسی یا دولتی باشد و رسانهها باید حقوق افراد را در به دست آوردن اطالعات
موردنیاز به رسمیت بشناسند و بر ارتباطات افقی بین مخاطب و فرستنده و فرصت و امکان

پاسخگویی به مخاطبان تأکید دارد (.)McQuail, 2010

1. Interactivity
2. Mainstreem
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یافتند .رسانههای تعاملی نوین شامل رسانههای اینترنتی مبتنی بر وب  2و نسلهای بعدی آن،
ابزارهای ارتباطی نوین (مانند تلفن همراه هوشمند و تبلت و )...و رسانههای اجتماعی
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نظریه اقتصاد سیاسی رسانه نیز برآن است که رسانهها ابزاری جهت گسترش بازار و منافع طبقه

حاکم هستند .رسانهها درواقع بهگونهای به تولید دانش میپردازند که منافع و سودهای کالن
این طبقه را تضمین مینمایند .تضمین منافع طبقاتی باعث از بین رفتن استقالل رسانهها و به
زیر سلطۀ منافع اقتصادی سیاسی طبقه حاکم رفتن ،نادیده گرفتن جنبههای انسانی فقر و
تنگدستی اقشار وسیعی از مردم متعلق به طبقات پایین جامعه ،توجه به بازارهای کالن

اقتصادی و ترس از سرمایهگذاریهای رده میانی میگردد .از دیدگاه هرمان و چامسکی،
مهمترین عوامل مؤثر بر محتوای رسانهها «مالکیت رسانهها» و «نیاز رسانهها به منافع از بازار»
است که شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر میگذارد و بهعنوان یک مکانیسم

کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل میکند .آنان تأکید میکنند که رسانههای گروهی

به واسطه نیاز اقتصادی به منافع متقابل به یک رابطه همزیستی با منافع قدرتمند اطالعات
کشیده میشوند (مک چسنی 19 :1369 ،ـ  .)14آنان همچنین حاکمیت معیارهای بازار بر
رسانههای جمعی را باعث تمرکز مراکز خبری و تسهیل دخالت دولتها میدانند (گرین،

 23 :1369ـ .)20
روش پژوهش

این مقاله از نوع اکتشافی-کاربردی است و برای نیل به اهداف پژوهش عالوه بر روش
اسنادی (برای تدوین مبانی و چارچوب و نظری و بررسی پژوهشهای تجربی) ،از

روششناسی پژوهش کیفی و روش مصاحبه عمقی نیمه ساختارمند برای جمعآوری اطالعات
میدانی و بررسی و سنجش نگرش دیدگاه جامعه موردمطالعه استفاده شد .شیوه نمونهگیری از

جامعه آماری هدفمند یا نمونهگیری نظری بود .برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از
روش تحلیل محتوای کیفی (تحلیل مضمون و تم) بهره گرفته شد.

پژوهش پیشرو ،نخستین پژوهشی است که در ایران باهدف شناسایی موانع و چالشهای

ساختاری و حرفهای فراروی نظارت رسانهای بر سازمانهای دولتی گرفته است .لذا یکی از

مشکالت و مسائل اساسی این پژوهش فقدان یک چارچوب نظری منسجم برای استخراج

مؤلفهها و متغیرهایی بود که در وضع موجود بر نظارت رسانهها بر دولت مؤثر هستند .بر

همین اساس در پژوهش حاضر عالوه بر تدوین مبانی نظری ،برای شناخت وضع موجود و

شناسایی شاخصها و متغیرها  40مصاحبه با «صاحبنظران و متخصصان و متصدیان حوزه

رسانه» و «مدیران و کارشناسان روابط عمومی» دارای حداقل  10سال تجربه حرفهای انجام
شد .درواقع فرض بر این بود که بسیاری از مؤلفهها و عوامل و موانع نظارت رسانهای متأثر از
شرایط و ساختارهای بیرون رسانهای و عوامل حرفهای درون رسانهای هستند و این شاخصها
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و مؤلفهها ،تنها با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختارمند با جامعۀ موردمطالعه قابلکشف و

بهمنظور استخراج مقولهها ،مفاهیم دارای همپوشی تلفیق و ادغام انجام شد و درنهایت
مقولههای نهایی در شش دسته باعنوان «موانع فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و

درونسازمانی و موانع حرفهای درون رسانهای» دستهبندی و در قالب گزارههای نظری تحلیل
شدند .بهدلیل حجم باالی جداول مربوط به استخراج و تحلیل گویهها ،مفاهیم مقولهها از ارائه
همه آنها در این مقاله صرفنظر میشود ،اما در زیر برای نمونه ،شیوه و مراحل استخراج و
تحلیل یکی از مقولههای معطوف به موانع سیاسی نظارت رسانهای (دولتی بودن اکثر

رسانهها) ارائه میشود.

شیوۀ کدگذاری و استخراج بخشی از گویهها و مقولهها
سؤال

گویه حاصل از پاسخ مصاحبهشوندهها
یکی از ویژگیهای نظام رسانهای ما ،دولتی بودن یا شبهدولتی بیشتر
رسانههاست .از رسانههایی كه با بودجه دولت منتشر میشوند
اگر نگاه سیاسی مستقل داشته باشد در ایران نمیتواند كار بکنند

چون باالخره باید به یکی از منابع قدرت وابسته باشد تا بتواند
حاشیه امنیت خودش را به لحاظ سیاسی ایجاد كند پس بنابراین به

مقوله

وابستگی مالی به
دولت

فقدان استقالل
سیاسی

منابع قدرت و ادوار قدرت وابسته میشود)C11( .
در ایران ،رسانه به لحاظ تاریخی ،دولتی هستند و در ادامه وقایع
نویسان كه در دستگاه دولتی بودند ،زاده شدهاند .توقع این است كه

مبلغ دستگاههای دولتی باشد نه منتقد ()C20

وابستگی تاریخی
رسانه به دولت

تلقی حکومت این است كه فعالیت رسانه باید در جهت تأیید او

نگاه مالکانه

رسانهای كه از طریق یارانههای دولتی روزگار میگذرانند ،نمیتواند

وابستگی مالی به

باشد و مدیریت و كنترل رسانه نیز باید متعلق به او باشد ()C7
نقش نظارتی خود را بهدرستی ایفاء كند ()C6

دولت به رسانهها
دولت

مشکل امروز این است كه تعداد رسانههای خصوصی به معنای
واقعی كم است .کارکرد اصلی رسانهای دولتی ،ایجاد و القای

نبود رسانههای

 75درصد شمار رسانههای چاپی در ایران مربوط به نهادهای

شمار باالی

صدایشان را به جامعه برسانند ()C13

و شبهدولتی

رضایت شهروندان از سازمانهای دولتی است نه انتقاد واقعی و

خصوصی منتقد

شفاف (.)C10
عمومی و دولتی است .رسانههای منتقد و خصوصی نمیتوانند

رسانههای دولتی

دولتی بودن اکثر رسانهها

موانع سیاسی فراروی رسانهها در ایران برای نظارت بر دولت چیستاند؟

نمیتوان انتظار نقد و انتقاد از سازمانهای دولتی داشت ()C3

استخراج مفاهیم

استخراج
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احصاء بودند .پس از انجام مصاحبهها و پیادهسازی بالغ بر  255گویه مربوط به موانع نظارت
رسانهای شناسایی شدند که پس از کدگذاری و تحلیل مضمون استخراج مفاهیم انجام شد و
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یافتههای پژوهش

در این بخش مهمترین یافتههای حاصل از کدگذاری و تحلیل مصاحبههای نیمه ساختارمند با
صاحبنظران ارائه میشود .همانطور که قبالً گفته شد ،مصاحبهها پس از پیادهسازی،

استخراج گویهها و کدگذاری ،مفهومسازی و مقولهسازی (شاخصها) ،بهصورت گزارههای

نظری تحلیلی تبدیل شدند که در اینجا تنها نتایج حاصل از تحلیل مصاحبههای عمقی در

مورد موانع فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،درونسازمانی و درونرسانهای مؤثر بر
نظارت و دیدهبانی رسانهای برکنشها و تصمیمهای دولت و سازمانهای دولتی در ایران در

ادامه ارائه میشود و از ارائۀ جداول مربوط به نحوۀ استخراج هر مقوله یا شاخص (در اینجا
مانع) بهدلیل افزایش حجم مقاله صرفنظر میشود.

موانع فرهنگی نظارت رسانهای
فرهنگ در جامعه انسانی ،الگوهای ذهنی و کنشی (رفتاری) فردی و جمعی را ترسیم میکند و

بر نحوۀ تفکر و رفتار و تعامالت وی تأثیر میگذارد .درواقع عامل فرهنگ (ارزشها،

هنجارها ،سنتها ،باورها ،اسطورهها ،افسانهها ،میراث فرهنگی و دینی ،آدابورسوم و سنن،

شیوه و سبک زندگی ،میراث تاریخی و تجربیات تاریخی و )...را میتوان یکی از متغیرهای

زیربنایی و مهم در جامعهپذیری افراد اجتماع و شکلدهی به نگرشها ،جهانبینی افکار و
باورهای قالبی و درنهایت رفتار فردی و جمعی است .ذهنیتها و باورهای فرهنگی به گفتار و

رفتار فردی سرایت میکنند و در تعامالت میان فردی و اجتماعی میتوان آنها را مشاهده کرد.

بر همین اساس میتوان گفت ،یکی از موانع اساسی در نظارت رسانهای بر سازمانهای دولتی،

وجود برخی از باورها و مؤلفهها ویژگیهای فرهنگی در جامعه ایرانی است .نتایج این پژوهش

نشان میدهد که مهمترین موانع زمینهای فرهنگی بر سر راه نظارت و دیدهبانی رسانهای

عبارتاند از:

پنهانکاری و هراس از شفافیت :نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها نشان میدهد که ایرانیان در

ارتباطات و تعامالت بین فردی و اجتماعی خود ،پنهانکاری و عدم خودافشایی را ارجح و

ارزش میدانند .درواقع مردم ایران بهعلت پیامدهای ناخوشایند رکگویی ،توصیه «زبان سرخ،

سرسبز را دهد برباد» را کامالً رعایت میکنند .به عبارتی ،عمومیت کنایه و ایهام و استعاره در
میان ایرانیان نشانه هراس از شفافیت در انتقال پیام و انتقاد و پیامدهای آن است .بهواقع از

دیدگاه آنان که یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی محافظهکاری شدیدی در بیان آزاد دیدگاهها و

خوداظهاری و خودافشایی است و لذا مکتومسازی و پنهانسازی افکار و اندیشههای خود را
در تعامالت اجتماعی ترجیح میدهد .این امر احتماالً ریشه فرهنگی و تاریخی دارد .جامعۀ
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ایرانی یک جامعه مورد هجوم اقوام بیگانه مختلفی در طول تاریخ بوده و کما اینکه «تقیه» و

اجتماعی و رسانهها سرایت پیدا کرده است.

استقبال از تمجید و ستایش در میان ایرانیان :نتایج نشان میدهد که ایرانیان از تعریف و تمجید

و ستایش استقبال میکنند ولی از ایراد و نقد و سرزنش گریزاناند .این گویه مقوله فرهنگ

تملق و ستایشگویی بین ایرانیان را یادآوری میکند که در ادبیات منظوم و منثور ایرانی و
همچنین در فرهنگ شفاهی و تعارفات و تعامالت بین فردی و اجتماعی ،در سازمانها و در

رسانهها نیز مشهود است.

ضعف احساس مسئولیت اجتماعی ایرانیان :یافتهها نشان میدهد که احساس مسئولیت اجتماعی
ایرانیان در قبال تصمیم و عملکرد خود و پیامدهای آن برای دیگران ضعیف است .فقدان

احساس مسئولیت اجتماعی در قبال تصمیم و عملکرد منجر به شکل نگرفتن فرهنگ

پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکرد میشود كه این روحیه در طوالنیمدت به نهادها و
سازمانها نیز سرایت میکند .از طرف دیگر در تاریخ چند هزارساله ایران بهنوعی خودكامگی

در نهادهای قدرت نهادینهشده و این خودکامگی باعث شده که یعنی كسی هر کاری بکند ،اما

دیگران حق پرسش و سؤال از آن را نداشته باشند.

وجود سوءظن و بیاعتماد بین ایرانیان :اعتماد بین فردی و حسن نیت در تعامالت و ارتباطات
میان ایرانیان نقش کمرنگی دارد و احتیاط و سوءظن و شک از اولویت برخوردار است .به

عبارتی بیشتر آنها معتقدند که ازآنجاییکه ارتباطات میان فردی ایرانیان با یکدیگر بر اساس

بیاعتمادی است ،لذا از شفافیت ،یکرنگی و صداقت کمتری در ارتباطات برخوردارند.
موانع سیاسی نظارت رسانهای

دولت و نظام سیاسی در بیشتر جوامع ازجمله در ایران بهدلیل در اختیار داشتن منابع قدرت

اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و قوه قهریه و قضائیه از اقتدار و توانایی به اطاعت درآوردن خرده

دستگاهها و نهادهای دیگری مانند رسانهها و تأثیرگذاری بر آنها برخوردار است؛ زیرا از
توانایی سیاستگذاری و مقرراتگذاری و تعیین پاداش و تنبیه و تعقیب و چارچوبگذاری

برای آنها برخوردار است .بر همین اساس از نگاه پاسخگویان یکی از موانع نظارت رسانهای بر
سازمانهای دولتی ،موانع سیاسی هستند.
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پنهانسازی با پیامدهای مثبت و مطلوب فردی و اجتماعی همراه بوده است .لذا بهتدریج به
یک ویژگی ،خصلت و ارزش اجتماعی و فردی تبدیل شده است و به نهادها و سازمانهای
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اسرارگرایی در رسانه براثر سایه سنگین سیاست :نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها نشان میدهد

که بهدلیل سایه سنگین سیاست بر رسانهها موجب شده تا اسرارگرایی و کتمانگرایی به کارکرد
اصلی آنها در اطالعرسانی تبدیل شود .به نظر میرسد که جامعه ایرانی بهدلیل مسائل سیاسی
ملی ،فراملی و منطقهای در طول  33سال گذشته خود را در یک شرایط جنگی میبیند .یکی از

روشهای موفقیت در جنگ حفظ اسرار و اطالعات است .درواقع فقدان آزادی اطالعات و

نبود شفافیت ،معلول وجود فرهنگ اسرارگرایی در بسیاری از حکومتهای جهان و ازجمله
ایران است .اگر رسانهها تحت نفوذ و سایه قدرت سیاسی نباشند ،یکی از مهمترین مجراهای
شفافیت و ایجاد نظارت مردمی مستمر برای جلوگیری از فساد و قانونگریزیها هستند.

درصورتیکه قوانین موجود در یك كشور بر مبنای اسرارگرایی افراطی ،افشای برخی اطالعات

را جرم دانسته باشند ،مأمور ارائهدهندۀ اطالعات در این بنبست قرار میگیرد كه آیا تكلیف
دارد اطالعات درخواستی را طبق آزادی اطالعات در اختیار متقاضی قرار دهد و اگر این كار را
انجام ندهد ،تنبیه خواهد شد یا اینكه برعكس ،باید از ارائه اطالعات خودداری كند وگرنه

مجازات خواهد شد .برای اجتناب از چنین پیامدهایی ضروری است استثنائات پیشبینیشده

در قانون آزادی اطالعات جامعومانع بوده و سایر قوانین نیز مجاز به توسعه آن نباشند.

نگاه ابزاری دولتمردان به رسانه :یافتهها نشان میدهد که رسانهها ابزار دولتمردان برای کنترل و

هدایت افکار عمومی هستند .این امر نشاندهندۀ حاکمیت تئوری هنجاری اقتدارگرایی بر

حوزه فعالیتها و کارکردهای رسانهها در ایران است .بدین معنا که از دیدگاه پاسخگویان،
دولتمردان چنین میانگارند که دولت تنها بازیگر عرصه حکمرانی کشور بوده و رسانهها

بهعنوان ابزاری در جهت پیشبرد تمایالت و سیاستهای دولت شمرده میشود .درواقع دولت
و قدرت سیاسی جایگاهی برای جامعه مدنی (ازجمله رسانهها) و بخشهای مدنی و

نقشآفرینی آنها در عرصه حکمرانی قائل نیست.

دخالت دولت در تمامی امور رسانهای :دولت با در دست داشتنِ سرنوشت رسانههای رسمی ،در
تمامی امور مربوط به محتوا ،خبرنگاران و روزنامهنگاران (انجمنهای صنفی و )...دخالت

می کند .در ایران از دوران کهن تاکنون قدرت سیاسی سعی در تصاحب تمام عرصههای

اجتماع ازجمله ادبیات ،هنر و رسانه داشته است .به عبارتی تصوری که دولت نسبت به

مالکیت بخشهای دیگر جامعه مثالً صنعت دولتی ،بانکداری دولتی ،کشاورزی دولتی دارد در
مورد مدیریت و سرنوشت رسانهها هم دارد؛ بنابراین یکی از ویژگیهای بارز دولت ایران میل و

عالقه شدید و بیپایان دولت برای به دست گرفتن سرنوشت وسایل ارتباطجمعی بهطور عام و
دخالت در تمامی امور رسانهای ازجمله سیاستگذاری ،مدیریت و کنترل محتوای رسانهها،
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تأسیس انجمن صنفی ،حقوحقوق روزنامهنگاران ،ارائه پاداش بهطور خاص است .از همین

دولتی بودن اکثر رسانهها :نتایج حاکی است که به علت وابستگی ساختاری (مالکیت و اقتصاد

سیاسی رسانهها) اکثریت رسانهها به دولت ،کارکرد اصلیشان ایجاد و القای رضایت
شهروندان از سازمانهای دولتی است .به عبارتی دولتی بودن بیشتر رسانه-ها موجب شده تا

آنها کمتر به نقادی و ارزیابی وضع موجود بپردازند بلکه بیشتر در جهت توجیه وضع موجود
گام بردارند.

برخورد سیاسی با رسانهها :تجربه تاریخی تلخ برخورد سیاسی با رسانهها و روزنامهنگاران در

ایران (مانند اخطار ،لغو مجوز ،تعلیق و توقیف و )...رسانهها را محافظهکار کرده و موجب
گشته که رسانهها در بیان انتقادها و تحلیلها و تفسیرها احتیاط کرده و دستبهعصا راه بروند.

کارکرد حزبی رسانهها :در غیاب احزاب قوی ،رسانهها بار سنگین وظیفه سیاسی حزبی و
جناحی را به دوش کشیده و این امر موجب گشته تا در برابر حوادث و رویدادهای سیاسی

بیطرف و مستقل نباشند .بهواقع یکی از آفتهای رسانهها در جامعه ایران کارکرد حزبی و

تبدیلشدن رسانه رسمی به یک حزب است .این کارکرد ،رسانهها را به ابزار قدرت گروه فشار
و باندهای قدرتطلب تبدیل میشوند .همچنین رسانهای که خود نقش حزب را ایفا میکند ،از

نقشهای حرفهای خود فاصله میگیرد و به باند و گروه فشاری تبدیل میشود که نه مواضع و
منافع مشخصی دارد و نه در برابر پیامها و عملکرد خود مسئولیتپذیر است.

مدیریت رسانهها توسط افراد سیاسی :دولت بهجای واگذاری مالکیت و مدیریت مطبوعات و

رسانهها به افراد حرفهای و متخصص در این حوزه ،آن را به افراد شاخص و نخبگان سیاسی

(معتمدین) اعطا میکند که این امر به ایجاد یک میز خطابه برای تبلیغ و جهتگیری منافع
سیاسی آنان و سوق دادن رسانه به سمت کارکرد حزبی میشود .لذا رسانه از حالت بیطرفی

خارجشده و کارکردهای حرفهای آن با چالش مواجه میشود .به عبارتی خود دولت و نظام

سیاسی با اعطای مدیریت رسانهها با افراد سیاسی ،خود به سیاسی شدن مطبوعات و خارج

شدن آنها از حیطه حرفهای گرایی و بیطرفی کمک میکند.

نگاه تزاحمی دولت به رسانههای مستقل و منتقد :مصاحبهشوندگان دولت ،رسانههای منتقد و

مستقل را مزاحم میداند و سعی میکند با استفاده از دروازهبانی و سیاستگذاری خبری بر

فرایند اطالع رسانی (از رویداد تا تهیه و توزیع خبر) تأثیر بگذارد .به عبارتی دولت در ایران
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روست که بسیاری از روزنامهنگاران در نخستین برداشت از استقالل حرفهای آن را به معنای
استقالل از دولت و قدرت تعبیر میکنند.
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بهدلیل در دست داشتن سیاستگذاری رسانهای به دروازهبانی خبری و رسانهای پرداخته و
حضور مطبوعات منتقد را بهعنوان مزاحم تلقی کرده و محدود میکند .میتوان گفت هرچه
قدر فرایند دروازهبانی رسانهای و خبری تعدیل شود ،زمینه حضور بیشتر رسانههای منتقد و

اطالعرسانی شفاف فراهم خواهد شد.

عدم حسن ظن دولت به رسانهها :پاسخگویان براین باورند که دولت حسن ظن پایینی نسبت به

نقش و عملکرد اطالع دهی ،انتقادی و نظارتی رسانهها در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری

از خطا و فساد در سازمانهای دولتی دارد .حسن ظن نسبت به امور رسانهای یک اصل

پذیرفتهشده در عرصه جهانی است .بدین معنا که فرض براین است که هر روزنامهنگار با حسن
ظن و در راستای ایجاد شفافیت ،حراست از منافع عموم مردم و جلوگیری از فساد ،مطلب و

محتوایی را تولید میکند؛ بنابراین باید متقابالً با حسن ظن با آن رفتار کرد .هرچند آن
روزنامهنگار در مرحله جمعآوری و تحلیل و تفسیر خبر اشتباه کرده باشد .ولی اشتباه او با
اشتباه یک جنایتکار یکی نیست ،زیرا جنایتکار کار غلطی را دارد انجام میدهد ،ولی

روزنامهنگار با ظن و گمان خیر میرود و احتمال خطا دارد.
موانع اقتصادی نظارت رسانهای

اقتصاد رسانه و منابع اقتصادی و درآمدی و میزان تأمین مالی آنها یکی از مؤلفههای تأثیرگذار

بر نقش و کارکردهای رسانهها در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است .از

سوی دیگر رسانه عرصهای است که در هر جامعهای با ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی
مربوط هستند ،زیرا هر رسانهای هزینه و ارزشی اقتصادی دارد .از دو زاویۀ مهم میتوان به

اقتصاد رسانه و نحوۀ تأمین منابع مالی رسانهها نگریست .اول از زاویۀ منبع تأمین هزینه و دوم
ازلحاظ میزان منابع مالی .تأمین منابع مالی رسانه از بودجه دولت یا كمكهای دولت ،استقالل

عمل آنها را متزلزل میكند و كمبود منابع مالی ،انجام فعالیتهای آن را با مشکل مواجه

میسازد .ازاینرو ،رسانههای رسمی باید برای تأمین و حفظ استقالل خود از منابع كافی مالی

غیردولتی برخوردار باشند.

حضور دولت در اقتصاد رسانه (فقدان استقالل مالی رسانه) :یافتهها نشان میدهد که دولت در

اقتصاد رسانهها بهصورت مستقیم (مالکیت و مدیریت رسانهها) و غیرمستقیم (از طریق

پرداخت یارانه و دادن آگهی) حضور دارد و این وابستگی مالی و اقتصادی نهادهای رسانهای به

دولت و حاكمیت سیاسی ،موجب از بین رفتن استقالل رسانهها و کمرنگ شدن نقش نظارتی

آنها میشود .رسانهها بهدلیل درآمدهای ناشی از دریافت آگهی از پرداختن به نقاط ضعف
سازمانهای دولتی و انتقاد از آنها چشمپوشی و پرهیز میکنند .به عبارتی ،فقدان استقالل مالی

موانع ساختاری و حرفهای نظارت رسانهای51 ❖ ...

رسانهها و تکیه آنها بر منابع دولتی ،باعث اغماض و چشمپوشی آنها از بیان نقاط ضعف و

بهدلیل دولتی بودن اقتصاد ایران و دولتی بودن بیش از  70درصد شرکتها و سازمانها ،بیش
از  90درصد آ گهیهای مطبوعاتی دولتی هستند .اگرچه یارانه مطبوعاتی و آگهی حدود 100

میلیارد تومان کمک ساالنه دولت به مطبوعات را تشکیل میدهد؛ اما عالوه براین شیوههای
کمک رسمی (آ گهی و یارانه) به مطبوعات ،از شیوههای غیررسمی نیز استفاده میشود که

شامل کمکهای غیررسمی جمله اشتراک دستگاههای اداری ،اعطای مجوز ورود به طرح

ترافیک ،هدایایی ارگانهای دولتی به خبرنگاران سفرهای مجانی و با خرج دستگاههای دولتی
و ارائه تسهیالت در هنگام جمعآوری خبر است .درواقع میتوان گفت که دریافت یارانه و
آ گهی ،استقالل محتوایی و بیطرفی رسانهها را با چالش مواجه کرده است.

مصلحتاندیشی اقتصادی :نتایج نشاندهنده این است که مصلحتاندیشی اقتصادی موجب

محافظهکاری رسانهها در اطالعرسانی و نقد صریح دولت و سازمانهای دولتی شده است .به

عبارتی مدیران رسانهها ،پرداختن به واقعیتهای اجتماعی و شفافیت و اطالعرسانی را فدای

نیازهای اقتصادی رسانه آن میکنند و بهجای آن به پردهپوشی بر واقعیتهای اجتماعی یا
تحریف و قلب واقعیتها و تمجید و تعریف روی میآورند؛ زیرا ازنظر مدیران رسانه ،ادامه

حیات رسانه نیازمند پول است .رسانه بهتنهایی از عهده تأمین مخارج نیروهای انسانی و

معیشت خبرنگاران و روزنامهنگارانش برنمیآید .مشکالت اقتصادی رسانهها موجب گرایش

آنها به استفاده از رانتهای دولتی شده است .از رسانههای رانتخوار نمیتوان انتظار نظارت
بر دولت و انتقاد به آن را داشت بلکه آنان به رسانههایی متملق و رام تبدیل میشوند.

تطمیع خبرنگاران :نتایج حاکی است که بهدلیل پایین بودن سطح درآمد خبرنگاران ،سازمانهای

دولتی با کمکهای نقدی و غیرنقدی ،خبرنگاران را تطمیع میکنند .این تطمیع انتظار تولید

محتوای مطلوب سازمانهای دولتی و طرفداری از آنان و جلوگیری از انتشار اخبار منفی را

ایجاد میکند .بهویژه در رسانههایی که دارای پشتوانه دولتی مناسبی نیستند ،خبرنگاران از

حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نیستند ،برای جبران وضع مالی خود در برابر پیشنهاد رشوه

و کمک و هدایای سازمانها تسلیمشده و به رشوه بگیر و ماشینتحریر تبدیل میشوند.

نابرابری فضای رقابت بین رسانههای دولتی و غیردولتی :نتایج نشانگر این است که فضای رقابت

بین رسانههای خصوصی (منتقد) و دولتی برای افزایش شمار ،کاهش قیمت و دسترسی به

عموم مخاطبان ،بهدلیل حضور رسانههای دارای پشتوانه مالی دولتی و شبهدولتی نابرابر است.
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حذف مطالب انتقادی نسبت به دولت و سازمانهای دولتی میشود .درواقع دریافت یارانههای
دولتی ،موجب چشمپوشی از انتشار مطالب انتقادی علیه دولت و سازمانهای دولتی میشود.
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رسانههای دولتی دغدغه درآمد مستقیم از فروش و میزان شمار چندانی ندارند زیرا اقتصاد

رسانه از منابع مالی دولتی یا شبهدولتی و سایر تأمین میشود اما رسانههای خصوصی کامالً
وابسته به میزان فروش روی گیشه (تکفروشی) است .بر همین اساس ضعف مالی رسانههای
خصوصی موجب ناتوانی در رقابت با رسانههای دارای حمایت گسترده دولتی شده و آنها را در

دور باطل شمار محدود و مخاطب كم میاندازد؛ بنابراین زمانی که شمار پایین است صدای آن

به تمام جامعه هم نمیرسد و نمیتواند نقش اطالعرسانی و نظارتی خود را هم بهخوبی ایفاء
کند.
موانع درونسازمانی نظارت رسانهای

منظور از موانع درونسازمانی ،موانعی هستند که از ساختار سازمانی ،آئیننامه و مقررات

داخلی ،بینش مدیریتی ،نحوه تعامل با محیط پیرامونی ،نگاه به اطالعات و اطالعرسانی در
سازمانهای دولتی ناشی میشوند .یافتهها این پژوهش نشان میدهد که مهمترین موانع موجود

در درون سازمانهای دولتی برای نظارت رسانهای بر آنها عبارتاند از:

نگاه مالکانه سازمانهای دولتی به اطالعات سازمانی :نتایج بیانگر این است که دولت و

سازمانهای دولتی خود را مالک (نه امانتدار) سازمان ،اطالعات و اسناد آن میدانند و خود

را بینیاز از پاسخگویی به شهروندان در برابر تصمیمات و عملکرد خود میدانند .در یك

جامعۀ مردمساالر ،كل حکومت و اطالعات آن به مردم تعلق دارد و حاكمان و مدیران جامعه،

بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،نماینده وكیل مردماند .بر این اساس ،هر مالکی میتواند به

دارایی خود دسترسی داشته باشد و از كم و كیف ادارۀ آن مطلع شود .اطالعات موجود در

دستگاههای حکومتی به حکومت تعلق ندارد ،بلکه از آن مردم است و حکومت به نمایندگی از
مردم از آن اطالعات نگهداری میكند.

بسته بودن جلسات ادارات دولتی بر روی رسانهها :نتایج نشاندهنده این است که بسته بودن

جلسات ادارات بر روی رسانهها و تولید اطالعات توسط روابط عمومیها ،موجب

محدودسازی و کنترل اخبار و اطالعات و ارائه اطالعات مصلحتی به رسانهها شده است.

نظارت رسانهای زمانی معنا پیدا میکند که تمام نشستهای واحدهای «دولتی» به روی عموم

و بهویژه رسانهها باز باشد و مانعی برای شركت خبرنگاران در نشستهای مذكور وجود نداشته
باشد .بارزترین شاخص شفافیت ،دسترسی شهروندان به اطالعات است .البته اصل مهم مقدم

بر دسترسی به اطالعات ،آگاهی شهروندان از وجود اطالعات موردنظر و چگونگی دسترسی به

آن است .به نظر میرسد ،هرقدر دسترسی به اطالعات و چگونگی استفاده از آن در یك جامعۀ
مفروض دشوار باشد ،به همان نسبت از میزان شفافیت در جامعه كاسته میشود.
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انسداد ارتباطات درونسازمانی توسط روابط عمومی :نتایج نشان میدهد که روابط عمومی

است .به عبارتی آنها معتقدند ،روابط عمومی بهعنوان مهمترین پل ارتباطی سازمان با محیط

پیرامون باید تسهیلگر فرایند ارتباطات درون و برونسازمانی باشد و اطالعرسانی شفاف و

بیطرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهد و از پنهانکاری ،پردهپوشی بر نقاط ضعف سازمان و
تأکید صرف بر منافع سازمانی پرهیز کند.
طاقتفرسا بودن دسترسی به اخبار سازمان :از نگاه مشارکتکنندگان ،دسترسی به اطالعات و

اخبار مربوط به تصمیم و عملکرد سازمانها ،طاقتفرسا ،پرهزینه و کند است .بهواقع یکی از

معیارهای كلیدی ارزیابی و نظارت بر تصمیمها و عملکرد دولت و نهادهای دولتی ،دسترسی
آسان ،كمهزینه و سریع افراد به اطالعاتی است كه در جستوجوی آن هستند.
تلقی هجمه گرایانۀ و مچگیرانه مدیرانِ سازمانها از انتقاد رسانهها :نتایج این پژوهش نشان میدهد

مدیران سازمانها «انتقاد» را «هجمه» میدانند و توجیه نیستند که در صورت پذیرش یک

سمت ،تصمیمها و عملکردشان در معرض ارزیابی انتقادی رسانهها و افکار عمومی قرار
میگیرد .به نظر میرسد در ایران ،معنای هجمه بامعنای نقد یکسان گرفتهشده و برداشت

یکسانی از آن صورت میگیرد .این در حالی است که بیانهای انتقادی رسانهها بهدلیل اینکه
واجد منافع عمومی نفع عمومی هستند و پیامد اصالحی دارند ،از ضرورتهای کار رسانه

است .از سوی دیگر «میزان نقدپذیری» بهعنوان شاخص تعیینکنندهای در انتخاب و انتصاب
مدیران سازمانهای دولتی مطرح نیست .درواقع مدیران سازمانهای دولتی تلقی مچگیرانهای

از کارکرد «اطالعرسانی شفاف» و «پاسخگویی» به رسانهها دارند و از این مچگیری رسانهها

هراسانند.

نگاه ابزاری مدیران سازمانها به رسانهها :بر اساس نتایج پژوهش مدیران سازمانهای دولتی

رسانهها را بلندگو ابزار تبلیغ و اطالعرسانی تصمیمها و عملکردهای خوشایند سازمان و
پوشاندن نقاط ضعف تصمیمها و عملکردهای ناخوشایند میدانند.

گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی از سوی مدیران :نتایج نشان میدهد که مدیران

سازمان های دولتی منافع شخصی و سازمانی را با منافع ملی و خطوط قرمز نظام سیاسی
گرهزده و بدینوسیله مانع هرگونه انتقاد و سؤال رسانهها از تصمیم و عملکرد خود میشوند.

درواقع یکی از راههای فرار از پاسخگویی و مسئولیتپذیری در برابر تصمیم و عملکردهای
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سازمانهای دولتی یک عامل فلجکننده و مسدود فرایند ارتباطات و اطالعرسانی درون و
برونسازمانی تبدیل شده و متصدی پردهپوشی بر واقعیتهای سازمانی و مدافع یکجانبه آن
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خطا و قانونگریزی ها ،گره زدن هرگونه بیان انتقادی و تحلیلی و تفسیری در مورد خود و
سازمان ،با منافع ملی و امنیت ملی ،مخالفت با نظام سیاسی و تشویش اذهان عمومی و نظایر
آن است .به عبارتی منافع شخصی و سازمانی خود را منافع ملی معنا میکنند.

موانع حقوقی و قانونی نظارت رسانهای

حقوق و حدود رسانهها در کارکردها و فعالیتهایشان یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر
مقوله نظارت رسانهای بر سازمانهای دولتی است .حقوق مطبوعات و آزادی بیان ،قلم و نشر
عقاید و افکار در زمره حقوق قراردادی یا قانونی نیست بلکه از نمونههای بارز حقوق اساسی

به شمار میرود .از سوی دیگر حق آزادی رسانهها هرچند اصلی مهم ،اساسی و مورد تأکید
است و دولتها موظف به تأمین آن هستند؛ اما این آزادی نمیتواند مطلق ،نامحدود و

بیحدومرز باشد ،بلکه رسانهها در حدود قوانین و مقررات از آزادی بهرهمند میشوند .در این
راستا از دید مصاحبهشوندگان ،مهمترین موانع حقوقی و قانونی نظارت رسانهای بر
سازمانهای دولتی در ایران به شرح زیر است:

لزوم دریافت مجوز برای فعالیتهای رسانهای :لزوم دریافت مجوز انتشار یا پخش برای رسانه،

فعالیتهای آزادانه و انتقادی رسانهها را محدود کرده است .درواقع نظام حقوقی مطبوعات و

رسانه ها در ایران از نوع نظام پیشگیرانه است .بدین منظورکه در نظام پیشگیرانه ایجاد

روزنامهها و مجلهها ی راهاندازی رادیو تلویزیون و سایتهای خبری منوط به کسب اجازه قبلی
و دریافت امتیاز است و به اینگونه معموالً رسانهها در اختیار افراد یا گروههای «مورد اعتماد»

حکومت قرار میگیرند.

گستردگی استثنائات و خطوط قرمز اطالعرسانی :محدودیتها ،استثنائات و خطوط قرمز در

حوزۀ اطالعرسانی در قوانین رسانهای ،کشور گسترده و مبهم هستند و این امر مانعی اساسی
درراه نظارت رسانهای است .در بسیاری از کشورهای موفق ،استثنائات و محدودیت آزادی
مطبوعات حداقلی هستند و برعکس حدود دسترسی به اطالعات را گسترده کردهاند .فهرست
كامل استثنائات آزادی اطالعات باید بهصورت روشن و دقیق در قانون (قانون آزادی

اطالعات) معین شود .مؤسسههای عمومی باید اطالعات درخواستی را به متقاضیان ارائه

دهند ،مگر آنكه مطمئن باشند اطالعات درخواست شده در قلمرو نظام محدود استثنائات قرار

دارد .در میان دالیل مختلفی كه معموالً برای جلوگیری از افشای اطالعات بکار میرود میتوان
به دفاع از امنیت ملی ،اسرار نظامی و تجاری ،حریم خصوصی ،محرمانه بودن معامالت بین

سازمانی و  ...اشاره کرد.
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فقدان استقالل حقوقی حرفه روزنامهنگاری :در قانون اساسی و مطبوعات ،استقالل حقوقی حرفه

روزنامهنگاران است .در مقوله اصول حقوقی استقالل حرفۀ روزنامهنگاری ،تعریف قانونی
روزنامهنگار حرفهای و شرایط برخورداری همکاران تحریریهای رسانهها از صفت روزنامهنگار

حرفهای و چگونگی صدور کارت هویت حرفهای ،مقررات حقوقی حاکم بر روابط بین
روزنامهنگاران و صاحبان و مدیران مؤسسههای رسانهای و شرایط اشتغال و فعالیت
روزنامهنگاران و حقوق مادی و معنوی آنان موردبحث قرار میگیرد .در کشورهایی که قانون
استقالل حرفه روزنامهنگاری وجود ندارد ،هر شخصی میتواند خود را روزنامهنگار حرفهای

بخواند و به عرصه رسانهها راه یابد.

تفسیر سلیقهای از قانون مطبوعات (رسانهها) :تفسیر سلیقه از قانون مطبوعات موجب شده است

تا برداشت سختگیرانهای از آن به ضرر رسانهها و به نفع دولت (حاکمیت) صورت گیرد.

اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ضمن بیان حق آزادی مطبوعات

(رسانهها) ،آن را با دو استثناء همراه کرده است و دو محدوده ممنوعه را در گستره آزادی برای
مطبوعات قائل شده است:

 .1محدوده اخالل به مبانی اسالم؛

 .2محدوده اخالل به حقوق عمومی.

اصل بیست و چهارم تفصیل و تفسیر این استثنا را به قانون عادی واگذار کرده است.

قانونگذار عادی هم بهجای تعریف و تعیین شاخصهای عینی این دو استثنا (بهویژه اخالل به
مبانی اسالم) ،با تصرف در اصل  24و افزودن مواردی آن را ابهام بیشتر مواجه کرده و زمینه

برای تفسیرهای سلیقهای به ضرر رسانهها باز کرده است.

ترکیب دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات :ترکیب اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که وظیفه

اصلی آن بررسی صالحیت متقاضیان انتشار یک رسانه ،صدور پروانه و مجوز انتشار و

همچنین رسیدگی به تخلفات رسانههاست ،ترکیبی دولتی و عمدتاً غیررسانهای هستند که راه

را برای نقش نظارتی و انتقادی رسانهها بر سازمانهای دولتی محدود کرده است .بهواقع

قانونگذار با پیشبینی چنین ترکیبی تالش کرده تا بهجای حمایت از نقش نظارتی رسانهها،
برعکس نظارت و حضور قوای سهگانه را در امر مطبوعات تضمین کند؛ بنابراین قانون

مطبوعات ،با پیشبینی این هیأت و با توجه به ترکیب اعضا وظایفی که برای آن در نظر گرفته

است ،نظارت بر عملکرد مطبوعات از صورت غیردولتی و بیطرفانه خارجشده و هیأت
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روزنامهنگاری در ایران به رسمیت شناخته نشده است این در حالی است که تدوین و تصویب
قانون استقالل حرفۀ روزنامهنگاری زیربنای کارآمدی و عملکرد درست رسانهها و
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عمدتاً از طرفداران دولت ،بررسی شرایط متقاضیان پروانه انتشار و احراز صالحیت آنها و

موافقت با صدور انتشار و نیز رسیدگی به تخلفات نشریات به این هیأت سپرده شده است.

نبود تعریفی روشن از جرم مطبوعاتی و مصادیق آن :نبود تعریف روشنی از جرم مطبوعاتی و

مصادیق آن موجب شده تا رسانهها دارای بیان و لحن انتقادی به تصمیمات و عملکرد
مقامات رسمی ،به ارتکابِ جرم سیاسی متهم شوند .در تفکیک جرم سیاسی از جرم مطبوعاتی

باید گفت ،الزاماً هر جرم سیاسی ،جرم مطبوعاتی نیست و جرائمی که در قانون مطبوعات
مندرج شده است ،بخش اعظمی از جرائم غیرسیاسی را شامل میشود و همچنین بسیاری از

فرضهای جرم سیاسی از طریق ابزار دیگری غیر از مطبوعات رخ میدهد .پس میتوان نتیجه
گرفت که جرم مطبوعاتی بیشتر یک جرمی عادی است تا یک جرم امنیتی ـ سیاسی ،زیرا عموماً

مطالب چاپشده در یک مطبوعه باهدف خبردهی و اطالعرسانی است و گاهی مقاالت حاوی
نکات نقادانه نیز منتشر میشود که در اکثر قریب بهاتفاق آنها منظور نگارنده ضربه زدن به

حکومت ،براندازی نیست ،بلکه فقط یک نگاه منتقدانه آن هم به بخشی از حکومت نظیر یک
سازمان و نظایر آن است که طبق تبصره ماده  3قانون مطبوعات مجاز شناخته شده است:

«انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهیز از توهین ،تحقیر و تخریب

است ».کمتر مقاله یا یادداشتی را میتوان یافت که بهتنهایی بتواند ارکان حکومت را مخدوش

نماید .در همان حال باید گفت که قانونگذار با عدم تعریف جرم مطبوعاتی ،تنها به ارائه
مصادیق جرم مطبوعاتی پرداخته است و در این راه سعی برافزایش تعداد جرائم مطبوعاتی

داشته است .درحالیکه «اصل بر آزادی مطبوعات» است و این حدود« ،استثناء» هستند و
«استثناء» نباید آنقدر توسعه داده شوند که «اصل» را تحتالشعاع قرار دهد .در رویههای
قضایی ،تمایل زیادی به کشاندن و توسعه دامنه جرائم توهین و افترا به بیانها و مطالب

تحلیلی و انتقادی مرتبط با تصمیمها و عملکرد مقامهای دولتی یا مدیران سازمانها وجود
دارد .درواقع یکی از جرائم مهم مطبوعاتی توهین به افراد ،مقامات و مقدسات است و در

عمل دامنه این جرم و تفاوت آن با انتقاد دقیقاً تعیین نشده است.

فقدان مصونیت قانونی خبرنگاران و رسانههای افشاگر خطاها :یکی از موانع قانونی مهم در نظارت

رسانهای بر سازمانهای دولتی این است که خبرنگاران و رسانههای منتقد و افشاگر خطاها،
فسادها ،قانونگریزیها از امنیت و مصونیتهای قانونی الزم برای عدم تعقیب و تنبیههای

سیاسی ،اداری و شغلی برخوردار نیستند .این امر نشاندهندۀ اهمیت مقوله مصونیت برای

رسانهها و خبرنگاران و افشاگران خطاها و قانونگریزیهای است که منافع عموم مردم را

دیدهبانی میکنند .بهواقع نظارت رسانهای بر سازمانهای دولتی زمانی معنا پیدا میکند که
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روزنامهنگار ،خبرنگار و حتی کارکنان ادارات دولتی از هرگونه مجازات قانونی ،جانی ،اداری یا

موانع درون رسانهای نظارت رسانهای

سازمان رسانه بهعنوان یک سازمان تولیدکننده محتواهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نظایر

آن عالوهبر متغیرهای بیرونی ،از متغیرها و عوامل درونسازمانی نیز متأثر است .این عوامل

درون رسانهای دربرگیرنده سبک مدیریت اجرایی و محتوایی سازمان رسانهای ،بینش و
ایدئولوژی حاکم بر رسانه ،نیروهای انسانی رسانه و سطح تخصص و حرفهای بودن ،حقوق و

دستمزدهای و مسائل مالی داخل رسانه و شمار رسانه و نظایر آن است .مسائل درونرسانهای

نیز مؤلفههای تأثیرگذار بر نقش نظارتی رسانهها بر سازمانها و محیط بیرونی هستند .موانع
درونرسانهای مؤثر بر نظارترسانهای چنین هستند:
خودسانسوری رسانهها :نتایج نشان میدهد که روزنامهنگاران و رسانهها در بیانها و تولید

پیامهای خود خودسانسوری میکنند ،زیرا از تعقیبها و مجازات بعد از آن (مانند توقیف
رسانه و تنبیه و جریمه ،اخراج بیکاری و  )...هراس دارند« .خودسانسوری» روی دیگر سکه

سانسور است .رسانهها در شرایطی ویژه (بیشتر برای بقا) دست به خودسانسوری میزنند که

این شرایط ممکن است بهدلیل فشارهای سیاسی و ...یک کشور باشد .روزنامهنگاران از بیم

آنکه هیچکس بهویژه مقامات وزرا را ناراحت نکنند و از ترس آنکه علیه آنها اقدامی صورت

نگیرد بهنوعی سازشکاری (چه ازلحاظ پیام و چه محتوا) یا خودسانسوری روی میآورند .در

پیدایش خودسانسوری ،افزون بر عامل اصلی یعنی «ترس» ،عوامل دیگری توجه به روابط

بیرون سازمانی ،توجه به روابط درونسازمانی ،توجه به عالیق و سلیقههای سازمان ،اعمال
سلیقه و عالقه فردی ،احتمال از دست دادن زمینه کار و تحت عقیب قرار گرفتن و ...مؤثر

هستند.

عدم تخصص روزنامهنگاران :از نگاه مشارکتکنندگان ،روزنامهنگاران از آموزش و توانایی

حرفهای و تخصصی برای اطالعرسانی ،تحلیل و نقد برخوردار نیستند .یکی از مسائل
روزنامهنگاری ایران ،ورود عالقهمندان و نویسندگان تجربی و آموزش ندیده به عرصه رسانهای
کشور است .بهگونهای که بسیاری از این افراد با شیوههای پیامسازی ،اصول حرفهای

روزنامهنگاری و اطالعرسانی ،شیوه نوشتن نقد ،تحلیل ،تفسیر و یادداشتهای رسانههای
آشنایی کافی ندارند و بیشتر بهصورت تجربی برخی از این مقوالت را یاد گرفتهاند.
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مالی وابسته به شغل خود در برابر بیان و اعالم اطالعات مربوط به خطاكاری (فساد اقتصادی،
اختالس و قانونگریزی )...در مؤسسههای عمومی مصون باشند.
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وجود افراد جوان و بیتجربه در رسانهها (خروج روزنامهنگاران باتجربه) :براثر خروج مداوم

روزنامهنگاران باسابقه از بدنه رسانهای کشور ،افرادی جوان و کمتجربه در رسانهها حضور پیدا
کردهاند .این جوانگرایی باعث تولید و انتشار پیامها و انتقادهای مخرب ،تند و احساسی و
پرخاشگرانه شده است .به عبارتی آنها براین باورند که بهدلیل خروج سرمایههای انسانی

بهصورت مداوم از عرصه رسانهای کشور و براثر آن فقدان انباشت تجربه و سرمایه فرهنگی،

زمینه انتقال مناسب این تجارب روزنامهنگاری در نهادهای فرهنگی فراهم نشده مانده است.
جوانگرایی ورود سربازان پیادهای که یکشبه تبدیل به ژنرال (سردبیر و دبیر سرویس و)...
شدهاند ،بزرگترین آفت ایران برای نهادینه کردن مقوله نظارت همگانی از طریق رسانههاست.
ضعف اخالق حرفهای روزنامهنگاران :ازنظر مشارکنندگان ،اخالق حرفهای و شاخصهای آن

یعنی بیطرفی ،صداقت و احساس مسئولیت اجتماعی بین روزنامهنگاران ایرانی ضعیف است.
پیامهای انتقادی روزنامهنگاران همراه با پیشداوری ،سوگیری و بدون رعایت شرط بیطرفی
است .به عبارتی یکی از موانع اساسی رسانهها در نظارت بر سازمانهای دولتی این است که

پیامها و مطالب تولیدشده در رسانههای ایرانی ،آمیخته به پیشداوری و انتقادهای مخرب و

جهتدار است.

عدم آشنایی با روزنامهنگاری تحقیقی (پیگیرانه حقیقتیاب) :یافتههای پژوهش حاضر نشان

میدهد که روزنامهنگاران ایرانی با شیوه روزنامهنگاری تحقیقی مبتنی بر پیگیری ،تحقیق و
تفحص و کشف علل و عوامل از رویدادها و مسائل آشنایی چندانی ندارند .روزنامهنگاری

تحقیقی بهعنوان یکی از شاخصهای روزنامهنگاری دیدهبان اجتماعی که با صرف زمان زیاد و

تالش و کاوش بسیار سعی در افشای کمکاریها و اشتباهات دارد ،شهروندان را نسبت به

آسیبها و ضررهای حاصل اعمال کارگزاران و سازمانها آگاه میکنند و همچنین نیاز و
تقاضای اصالح رویهها را در آنها تقویت میکنند.

غلبه رویکرد رویدادمحوری بر فرایند محوری در رسانهها :نتایج نشان میدهد که تحلیلها و

تفسیرهای رسانهها به موضوعات نهادینهشده و فرایندها نیست بلکه مربوط به اتفاقات و
رویدادهای روز و گذراست .این موضوع ناظر به مقوله «روزنامهنگاری توسعه» بهعنوان یکی از

مهمترین نیازهای اساسی رسانههای ایران برای ایفای نقش نظارتی خود است .یکی از
مهمترین این ویژگیهای روزنامهنگاری توسعه تأکید بر فرایندها بهجای تأکید بر رویدادها
است .مثالً «گرسنگی» یک فرایند است اما «اعتصاب غذا» یک رویداد است .روزنامهنگاری
توسعه ،با دیدی انتقادی بر آ گاهی از سابقه و زمینه رویدادها و فرایندها ،پیشبینی نیازهای
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آینده مردم ،بررسی تأثیر برنامههای بر مردم ،افشای سوء مدیریتها و نارساییها و نظایر آن

وابستگی رسانهها به تولیدات روابط عمومیها :ازنظر رسانهها به تولیدات روابط عمومی

سازمانها یا خبرگزاریهای دولتی وابسته هستند و خود به تولید پیام و خبر نمیپردازند .فقدان
تولید پیام و مطالب خبری در رسانههای جمعی ازجمله در رسانههای مکتوب یکی از مسائلی

است که به استقالل محتوایی رسانهها و نظارت بر سازمانها ضربه میزند .به عبارتی رسانهها

ال
به مصرفکننده محتواهای تولیدشده در روابط عمومیها تبدیل میشوند .این مسئله احتما ً
ناشی از پشتمیزنشینی روزنامهنگاران و فقدان عالقه به پیگیری بیرونی مسائل و رویدادها

است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ساختاری و حرفهای فراروی نظارت رسانهها بر دولت
در ایران است .موانع ،بازدارندههایی اعم از شرایط ساختاری الگوهای کنشی هستند که در

مسیر گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب قرار میگیرند و از تحقق اهداف جلوگیری

می کنند .بر همین اساس در این پژوهش تالش شد تا موانع گوناگون ساختاری (فرهنگی،

سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی ،درونسازمانی) و حرفهای (درونرسانهای) بر سر راه ایفای نقش

نظارتی رسانهها شناسایی و تحلیل شوند .نتایج این پژوهش میتواند برای نهادهای
قانونگذاری و سیاستگذاری کشور و همچنین دولت وقوع مجریه و همچنین قوه قضائیه
کاربردی باشد تا در راه اصالح رویههای نادرستی تقویت رویههای درست بکار گرفته شود؛
زیرا در جامعه اطالعاتی کنونی سازمانهای شیشهای تنها سازمانهایی هستند که قادر به جلب

اعتماد عمومی هستند که این شفافیت اطالعاتی ناشی از نظارت و دیدهبانی رسانهای برکنش و

رفتارها و فعالیتهای دولت و سازمانهای دولتی است .مهمترین مؤلفهها و موانع نظارت

رسانهای حاصل از نتایج تحقیق حاضر در جدول شماره ( )1ارائه شده است .برمبنای نتایج
پژوهش باید اذعان داشت ،یکی از موانع اساسی در نظارت و دیدهبانی رسانهای برکنشها و

فعالیت سازمانهای دولتی ،وجود برخی از باورها و مؤلفهها ویژگیهای فرهنگی در جامعه

ایرانی است در این بعد ،نتایج پژوهش نشان داد ایرانیان در ارتباطات و تعامالت بین فردی و

اجتماعی خود ،پنهانکاری وعدم خودافشایی را ارجح و ارزش میدانند .درواقع مردم ایران

بهدلیل پیامدهای ناخوشایند رکگویی ،توصیه «زبان سرخ ،سرسبز را دهد برباد» را کامالً

رعایت می کنند .عمومیت کنایه و ایهام و استعاره در میان ایرانیان نشانه هراس از شفافیت در

انتقال پیام و انتقاد و پیامدهای آن است .بهواقع از دیدگاه آنان که یکی از ویژگیهای جامعه
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تأکید دارد.
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ایرانی محافظهکاری شدیدی در بیان آزاد دیدگاهها و خوداظهاری و خودافشایی است و لذا

مکتومسازی و پنهانسازی افکار و اندیشههای خود را در تعامالت اجتماعی ترجیح میدهد.
ایرانیان از تعریف و تمجید و ستایش استقبال میکنند ولی از ایراد و نقد و سرزنش گریزاناند.
این گویه مقوله فرهنگ تملق و ستایشگویی بین ایرانیان را یادآوری میکند که در ادبیات
منظوم و منثور ایرانی و همچنین در فرهنگ شفاهی و تعارفات و تعامالت بین فردی و

اجتماعی ،در سازمانها و در رسانهها نیز مشهود است .همچنین نتایج نشان داد که ضعف
احساس مسئولیت اجتماعی در فرهنگ ایرانی ،در قبال تصمیم و عملکرد منجر به شکل
نگرفتن فرهنگ پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکرد میشود كه این روحیه در

طوالنیمدت به نهادها و سازمانها نیز سرایت میکند .از رویکرد حقوقی و قانونی نتایج نشان

داد که بهمنظور ایجاد فضای مساعد برای نظارت رسانهها بر سازمانهای دولتی ،باید
مصونیت حقوقی و جانی و مالی ،رسانهها ،خبرنگاران و روزنامهنگاران تأمین شود .بهواقع
بسیاری از رسانهها و روزنامهنگاران بهدلیل تعقیبهای سیاسی و قضایی و تنبیههای جانی و

مالی و فقدان مصونیتهای شغلی و اداری از نوشتن و انتشار مطالب انتقادی مربوط به

قانونگریزیها و خطاها و ...خودداری میکنند .در این راستا باید نهادهای قانونگذاری اعتماد
و مشارکت روزنامهنگاران و متصدیان رسانهها و جلب نماید و حمایتهای قانونی کافی و
ایجاد مصونیت قضایی برای آنان فراهم آید.

نتایج نشان داد که نبود تعریف روشنی از جرم مطبوعاتی و مصادیق آن در قوانین مطبوعاتی

موجب شده تا رسانهها دارای بیان و لحن انتقادی به تصمیمات و عملکرد مقامات رسمی ،به
ارتکابِ جرم سیاسی متهم شوند .همچنین باید از برخوردهای صرفاً سیاسی با رسانههای

منتقد و ناظر بر اعمال دولت در کشور جلوگیری کند تا اینگونه رسانهها با بدون سانسور و

خودسانسوری و امنیت و آزادی عمل بیشتری به مسئولیت اجتماعی خود و اطالعرسانی

شفاف ،تحلیل و تفسیر رویدادها و موضوعات بپردازند .مبتنی بر نتایج پژوهش ،باید
محدودیتها ،استثنائات و خطوط قرمز در حوزه اطالعرسانی را که در قوانین رسانهای ،کشور
گسترده و مبهم هستند ،تحقیق کرده و از طریق مراجع قانونگذاری در جهت تحدید و حداقلی

کردن آن گام بردارد تا این مانع اساسی در راه نظارت رسانهای برداشته شود .در بسیاری از

کشورهای موفق ،استثنائات و محدودیت آزادی مطبوعات حداقلی هستند و برعکس حقوق
دسترسی به اطالعات را گسترده کردهاند .به نظر میرسید که یکی از ملزومات نظارت رسانهای

بر دولت ،زمینه الزم برای تقویت حضور و فعالیت رسانههای مستقل و غیردولتی است.

نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری باید آنها را مورد حمایتهای امنیتی ،قضایی و معنوی
خود قرار دهند تا کثرت رسانههای دولتی مانعی بر سر راه نظارت رسانهای بر تصمیمات و
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اقدامات دولت نباشد .در همین زمینه باید دولت زمینه واگذاری مالکیت و مدیریت مطبوعات

بیطرفی پیش برود .همچنین باید زمینه کاهش دخالت دولت و اعمال نفوذ وابستگان به دولت
در امور رسانهها را ایجاد کرد؛ زیرا دولتمردان با نفوذ و اعمال فشار بر رسانهها مانع از انتشار

و پخش محتواهای انتقادی مربوط به اقدامات و عملکرد خود خواهند شد.
در حوزۀ درونسازمانی نتایج نشان داد که دولت و سازمانهای دولتی نگاهی مالکانه و نه

امانتدارانه به اطالعات دارند .لذا باید دولت از نگاه مالکانه به اطالعات پرهیز کرده و

اطالعات و اسناد را سرمایه اصلی مردم تلقی کرده که باید به خود مردم بازگردانده شد؛ زیرا

پذیرفتن این حق دسترسی مردم مقدمه پاسخگویی دستگاههای اداری خواهد بود و بهترین راه
پیشگیری از اشتباهها و خطاها و کاستن از دامنه آنها ،اطالعرسانی عمومی و قرار گرفتن در
معرض دید عموم از طریق رسانهها است .همچنین سازمانها ،امکان و شرایط دسترسی آزادانه
خبرنگاران به منابع و اسناد و اطالعات مربوط به تصمیمات و عملکرد و جلسات سازمانهای

دولتی بدون سانسور و محدودیت بهمنظور اطالعرسانی شفاف و جلوگیری از فساد و نظارت
بر حسن اجرای امور فراهم کنند .یکی از چالشهای اساسی در سازمانهای دولتی طاقتفرسا
و پرهزینه بودن فرایند دسترسی به اطالعات و اخبار مربوط به عملکرد و اقدامات سازمان

است .از سوی دیگر نظارت رسانهای زمانی معنا پیدا میکند که نشستهای واحدهای «دولتی»

به روی عموم و بهویژه رسانهها باز است و مانعی برای شركت خبرنگاران در نشستهای
مذكور وجود نداشته باشد .روابط عمومی بهعنوان مهمترین پل ارتباطی سازمان با محیط
پیرامون باید تسهیل گر فرایند ارتباطات درون و برونسازمانی و اطالعرسانی شفاف و

بیطرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهد و از پنهانکاری ،پردهپوشی بر نقاط ضعف سازمان و

تأکید صرف بر منافع سازمانی پرهیز کند؛ زیرا در شرایط کنونی براثر نقش روابط عمومیها،
دسترسی به اطالعات و اخبار مربوط به تصمیم و عملکرد سازمانها ،طاقتفرسا ،پرهزینه و

کند است .بهواقع یکی از معیارهای كلیدی ارزیابی و نظارت بر تصمیمها و عملکرد دولت و
نهادهای دولتی ،دسترسی آسان ،كمهزینه و سریع افراد به اطالعاتی است كه در جستوجوی

آن هستند .در همین زمینه باید دولت زمینه واگذاری مالکیت و مدیریت مطبوعات و رسانهها

به روزنامهنگاران حرفهای و متخصص در این حوزه را فراهم کند تا با جلوگیری از ورود افراد

شاخص و نخبگان صرفاً سیاسی به رسانه ،از کارکرد حزبی رسانه کاسته شود و به سمت

حرفهای گرایی و بی طرفی پیش برود .همچنین باید زمینه کاهش دخالت دولت و اعمال نفوذ
وابستگان به دولت در امور رسانهها را ایجاد کرد؛ زیرا دولتمردان با نفوذ و اعمال فشار بر
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و رسانهها به روزنامهنگاران حرفهای و متخصص در این حوزه را فراهم کند تا با جلوگیری از
ورود افراد صرفاً سیاسی به رسانه ،از کارکرد حزبی رسانه کاسته شود و به سمت حرفهای و
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رسانهها مانع از انتشار و پخش محتواهای انتقادی مربوط به اقدامات و عملکرد خود خواهند

شد .در حوزۀ درونسازمانی نتایج نشان داد که دولت و سازمانهای دولتی نگاهی مالکانه و نه
امانتدارانه به اطالعات دارند .لذا باید دولت از نگاه مالکانه به اطالعات پرهیز کرده و
اطالعات و اسناد را سرمایه اصلی مردم تلقی کرده که باید به خود مردم بازگردانده شد؛ زیرا

پذیرفتن این حق دسترسی مردم مقدمه پاسخگویی دستگاههای اداری خواهد بود و بهترین راه

پیشگیری از اشتباهها و خطاها و کاستن از دامنه آنها ،اطالعرسانی عمومی و قرار گرفتن در
معرض دید عموم از طریق رسانهها است .همچنین سازمانها ،امکان و شرایط دسترسی آزادانه
خبرنگاران به منابع و اسناد و اطالعات مربوط به تصمیمات و عملکرد و جلسات سازمانهای

دولتی بدون سانسور و محدودیت بهمنظور اطالعرسانی شفاف و جلوگیری از فساد و نظارت
بر حسن اجرای امور فراهم کنند .یکی از چالشهای اساسی در سازمانهای دولتی طاقتفرسا
و پرهزینه بودن فرایند دسترسی به اطالعات و اخبار مربوط به عملکرد و اقدامات سازمان

است .از سوی دیگر نظارت رسانهای زمانی معنا پیدا میکند که نشستهای واحدهای «دولتی»

به روی عموم و بهویژه رسانهها باز است و مانعی برای شركت خبرنگاران در نشستهای
مذكور وجود نداشته باشد .روابط عمومی بهعنوان مهمترین پل ارتباطی سازمان با محیط
پیرامون باید تسهیلگر فرایند ارتباطات درون و برونسازمانی و اطالعرسانی شفاف و

بیطرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهد و از پنهانکاری ،پردهپوشی بر نقاط ضعف سازمان و
تأکید صرف بر منافع سازمانی پرهیز کند؛ زیرا در شرایط کنونی براثر نقش روابط عمومیها،

دسترسی به اطالعات و اخبار مربوط به تصمیم و عملکرد سازمانها ،طاقتفرسا ،پرهزینه و

کند است .بهواقع یکی از معیارهای كلیدی ارزیابی و نظارت بر تصمیمها و عملکرد دولت و
نهادهای دولتی ،دسترسی آسان ،كمهزینه و سریع افراد به اطالعاتی است كه در جستوجوی

آن هستند .سازمانهای دولتی و مدیران آنها نباید از انتقادهای رسانهای هراس نداشته باشند
زیرا بیانهای انتقادی از ضرورتهای کار رسانهها بوده و بهدلیل واجد نفع عمومی ،پیامد
اصالحی دارند .سازمانهای دولتی باید با حسن ظن نسبت به نقش و عملکرد اطالعدهی،
انتقادی و نظارتی رسانهها در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از خطا و فساد در

سازمانهای دولتی جلب کند .حسن ظن نسبت به امور رسانهای یک اصل پذیرفتهشده در

عرصه جهانی است .بدین معنا که فرض براین است که هر روزنامهنگار با حسن ظن و در
راستای ایجاد شفافیت ،حراست از منافع عموم مردم و جلوگیری از فساد ،مطلب و محتوایی

را تولید میکند .مدیران نباید رسانهها بلندگو ابزار تبلیغ سازمان خود بدانند بلکه باید توجیه

شوند که رسانهها میانجی بین افکار عمومی و سازمان هستند.
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نمودار  .1موانع فراروی نظارت و دیده بانی رسانهای بر کنشهای دولت در ایران

در حوزۀ موانع اقتصادی نظارت و دیدهبانی بر کنشهای دولت باید اذعان داشت که یکی

از مهمترین چالشها ،حضور دولت در اقتصاد رسانه است .بدینسان حمایتها ،یارانهها و

كمكهای مالی دولتی نیز به شکل غیرعادالنهای در اختیار مطبوعات قرار میگیرد .حتی بهدلیل

سیاستهای دولت ،بنگاهها و سازمانهای دولتی از دادن آگهی به رسانهها و نشریات مستقل
و خصوصی خودداری میکنند .وابستگی رسانهها به منابع دولتی (یارانه و آگهی) آنها را به
ابزار انعکاس اخبار مطلوب سازمانهای دولتی تبدیل کرده و نظارت رسانهای بر آن سازمانها

امکانپذیر نخواهد بود .در این راستا مجلس شورای اسالمی باید زمینه استقالل اقتصادی
نشریات از طریق قانونگذاری برای بنگاههای اقتصادی رسانهای مستقل و جذب بودجههای
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عامالمنفعه مانند اوقاف و نظایر آن فراهم کند .سازمانهای دولتی در مواردی به تطمیع
خبرنگاران و رسانهها اقدام میکنند .این تطمیع انتظار تولید محتوای مطلوب سازمانهای
دولتی و طرفداری از آنان و جلوگیری از انتشار اخبار منفی را ایجاد میکند .نهادهای
قانونگذاری باید با پیشبینی تمهیدات و سازوکارهایی از تطمیع خبرنگاران و رسانهها توسط

سازمانهای دولتی جلوگیری کنند .عالوه بر موانع ساختاری ،موانع حرفهای و درون رسانهای

نیز از مؤلفههای مؤثر بر دیدهبانی رسانهها بر کنشهای حکومت در ایران است .بر مبنای نتایج
پژوهش روزنامهنگاران و رسانهها در بیانها و تولید پیامهای خود خودسانسوری میکنند ،زیرا

از تعقیبها و مجازات بعد از آن هراسان هستند .همچنین رسانهها در کنشهای ارتباطی خود،
خودسانسوری میکنند که تأثیرات بهمراتب مخربتری از سانسور مستقیم دارد؛ زیرا

روزنامهنگار خود تصمیم به حذف و عدم افشای واقعیتها و پنهانکاری میکند .همچنین یکی
از چالشهای درون رسانهای نظارت رسانهای برکنش دولت ،حضور روزنامهنگاران تجربی و

غیرمتخصص در عرصه رسانهای کشور است .چالش دیگر ،خروج مداوم روزنامهنگاران
باسابقه از بدنه رسانهای کشور ورود و ظهور روزنامهنگاران جوان در رسانهها است .این

جوانگرایی باعث تولید و انتشار پیامهای مخرب ،تند و احساسی و پرخاشگرانه شده و به
روزنامهنگاری نظارتی و دیدهبانی ضربه زده است .چالش بعدی این است که روزنامهنگاران
ایرانی با شیوۀ روزنامهنگاری تحقیقی مبتنی بر پیگیری ،تحقیق و تفحص و کشف علل و
عوامل از رویدادها و مسائل آشنایی چندانی ندارند و اصوالً بهدلیل سیاسی و حقوقی زمینۀ

آموزش و پرداختن به چنین مقولهای در رسانهها وجود ندارد .روزنامهنگاری ایران در حال

حاضر رویدادمداری را بر فرایندمداری ترجیح میدهد که این مسأله موجب کاهش اثربخشی و

کنشگری رسانهها در حوزۀ روزنهنگاری توسعه و دیدهبانی بر فعالیتها و برنامهها و عملکرد

سازمانها شده است.
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چکیده
مقاله پیشرو به تحلیل جامعهشناختی گفتمان فولکلور قوم آذری در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقـادی
میپردازد .این تحقیق داستانها و ضربالمثلهای زبان قـوم آذری را بـر اسـاس رویکـرد تحلیـل گفتمـان
انتقادی نورمن فرکالف در سطح توصـیف ،تفسـیر و تبیـین واکـاوی کـرده اسـت .در ایـن تحقیـق مسـئله
اساسی این است که داستانها و ضربالمثلهای فولکلور قوم آذری دارای چه گفتمانهایی بـوده اسـت و
شرایط ،زمینههای شکلگیری آن گفتمانهـا چـه بـوده اسـت؟ بـرای تحلیـل و تبیـین از نظریـههـای تحلیـل
گفتمانهای الکالئو و موفه ،نظریۀ تحلیل انتقادی نورمن فرکالف و نظریۀ تفسیر فرهنگ کلیفورد گیرتـز
به عنوان چارچوب نظری و مفهـومی اسـتفاده شـده اسـت و از رویکـرد تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف
به عنوان روش تحقیق بهره گرفته شده است .نوع تحقیـق کیفـی بـوده و دادههـای موردبررسـی شـامل سـه
داستان و سی ضرب المثل فولکلوریک ترکی آذری است که به جهت اختصار دو نمونـه داسـتان عامیانـه و
ده ضربالمثل در این مقاله تحلیل گفتمان شده اسـت .متـون و دادههـای ایـن تحقیـق کیفـی از سـه منبـع
مکتوب فولکلوریـک قـوم آذری بـه شـیوۀ هدفمنـد انتخـاب شـده اسـت .یافتـههای تحقیـق بیـانگر وجـود
گفتمـ ان تقـابلی بـین سیاســت و مـردم بـوده اســت و زبـان فولکلـور قـوم آذری ابــزاری بـرای بیـان انتقــاد،
اعتراض و نقد سیاست و اوضاع اجتماعی بوده است.

واژههای کلیدی
فولکلور ،گفتمان ،قوم آذری ،نظریۀ گفتمان ،نورمن فرکالف
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مقدمه
فولکلور نقش تعیینکنندهای در شکلگیری افکار ،بینش و نگرش عامۀ مردم دارد و چگونگی

آفرینش ،تولید و گسترش آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .ادبیات عامه با توجه به
گستردگی و فراگیری زمانی و مکانیاش ،مهمترین بستر برای انعکاس باورهای ساده و

غیرمتکلفانه فرهنگ و جامعۀ انسانی بوده است (مرادی .)84 :1394 ،در نگاه کلی میتوان
«فولکلور و فرهنگ عامه را مجموعه میراثهای معنوی یک قوم ،اعم از عقلی ،ادراکی ،ذوقی
یا عاطفی دانست که معموالً بهصورت شفاهی منتقل میشود»(محجوب.)36 :1387 ،

فولکلور قوم آذری ریشه در فرهنگ ادبیات و بافت فرهنگی آذربایجان دارد و دارای

ساختارهای معنایی گوناگون است که در شکل ،قالب و در محتوای آن دارای سرشتی
دیالکتیکی است و چنان با سنتهای جاری و ساری و گذشته آن پیوند خورده است که نهتنها

فرهنگ سنتی و پیش تاریخی آن را منعکس میکند؛ بلکه میتوان آن را مصداق کامل ساختار

اسطورهای ،نمادین ،صالبت و اصالت قومی و جهانبینی این قوم در نظر گرفت و فهم کامل آن

از مسیر دستیازی به تفسیر و بررسی بینامتنی اشکال زبانی و مفاهیم نهفته در آن میسر خواهد
شد .فولکلور واجد گفتمان است و در گفتمان آنکه با چینش کلمات جمالت و گفتار همراه
است ،عناصر گوناگونی وجود دارد که درزمینۀ اجتماعی و فرهنگی ظهور مییابد و بهدلیل

اینکه در سطح زبان محاورهای عموم مردم عرضه میشود ،بهمنزله پل فرهنگی ،آدابورسوم،

باورها و اندیشهها را به دیگران و سایر نسلها منتقل میکند (قبادی .)25 :1385 ،درواقع
فولکلور بازنمای بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم است و همیشه با ایدئولوژیهای
خاص همراه است .گفتمان حاکم در هر دورهای متأثر از عوامل گوناگونی چون فرهنگ،

اقتصاد ،ایدئولوژی ،گذشته تاریخی ،شکل حکومتی و شیوۀ زندگی است .این گفتمانها خود را
در ابعاد گوناگون فرهنگ آن جامعه ازجمله ادبیات شفاهی ،ضربالمثلها ،داستانها،
موسیقی و باورها و اعتقادات و  ...نشان میدهد .عناصر فولکلوریک در عین تاریخی بودن،

تبدیل به زبان اجتماعی برای بیان اندیشههای قومی شدهاند (قبادی .)25 :1385 ،در فولکلور

گفتمانهای مختلفی مطرح است که این گفتمانها ازلحاظ تاریخی اجتماعی ،فرهنگی

قابلتصور و شناخت هستند و میتوان با شناخت و تحلیل آنها انگارههای زندگی اجتماعی
مردمان آن جامعه را پیدا کرد و به طرز تفکر ،شعور و افکار مردم در پیرامون مسائل مختلف

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی پی برد .میتوان گفت گفتمان فولکلور و بخشهای مختلف آن

(داستانها و ضربالمثلها) در ادوار خود همواره با بستر و زمینههای سیاسی و اجتماعی
درگیر بوده و رابطهای تنگاتنگ با آنها داشته است که با تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در
آن میتوان شرایط ،زمینهها ،علل و عوامل اثرگذار بر ایجاد و شکلگیری آنها را بررسی و
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ضربالمثلها و داستانهای فولکلوریک قوم آذری دارای چه گفتمانهایی هستند و بسترها و
زمینههای اثرگذار بر شکلگیری و ایجاد آنها چه بوده است؟ یکی از رویکردهای جدید در
تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در آثار ادبی ،ادبیات مکتوب و شفاهی ،رویکرد تحلیل

گفتمان انتقادی است .صاحبنظران این رهیافت بر آناند که در تحلیل متنهای ادبی افزون

بر جنبههای صوری و واژگانی ،عوامل گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی نقش دارند.
گفتمان پدیدهای زبانی است که در اثر ارتباط تولید میشود و نوع آن متأثر از موقعیت آن است.
در تحلیل گفتمان برخالف تحلیلهای سنتی زبانشناسان تحلیل متن ،دیگر تنها با عناصر

لغوی تشکیلدهندۀ جمله بهعنوان اصلیترین مبنای تشریح معنا یعنی زمینۀ متن یا همبافت

سروکار نداریم ،بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی ،فرهنگی و
اجتماعی و  ...توجه داریم (فرکالف .)8 :1379 ،اینگونه تحلیل به بررسی نحوۀ سازماندهی

اندیشه نویسنده یا گوینده در متن میپردازد .پژوهشگران معتقدند در تحلیل گفتمان انتقادی

اندیشه نویسنده یا گوینده برحسب دیدگاه فکری ـ اجتماعیاش با واژگان و ساختارهای

دستوری ویژهای شکل میگیرد و ساختارهای گفتمان مداری در متن به وجود میآید .با بررسی
ساختارهای گفتمان مدار الیههای نهفته زبانی و میزان صراحت و پوشیدگی متن تعیین میشود
(یاسمی و آقاگلزاده .)185 :1395 ،در اینجا الزم است به رابطۀ بین گفتمان ،متن و گفتار نیز
اشاره شود .تحلیل گفتمان انتقادی اگرچه بررسی رابطۀ زبان ،قدرت ،ایدئولوژی و گفتمان در
متون و مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی را اولویت نخست خود میداند ،اما با استفاده از

این رهیافت ،سایر متون اعم از ادبیات شفاهی ،فولکلور را هم میتوان مورد تحلیل قرار داد.
فولکلور ،متون و گفتار تولید شده در آن در خدمت انسانها بوده و در البهالی عبارات،

جمالت و گفتار خود بیشتر با عوامل بیرونی ،اجتماعی و سیاسی و  ...ارتباط دارد .زبان ابزار

مهمی برای برقراری ،حفظ و بازتاب دیدگاههای سیاسی و اجتماعی است .هیچ متنی را
نمیتوان یافت که عاری از دیدگاههای شخصی ،نویسنده و  ...باشد .همچنان که واقعیت
اجتماعی ناب وجود ندارد .گفتمان خنثی و بیطرف نیز وجود ندارد و ما با گفتمانها یا

متنهای وابسته به شخص یا جناح خاصی ،ایدئولوژی خاص و فرهنگ خاص و  ...روبرو

هستیم (بهرامپور .)50 :1379 ،در تجزیهوتحلیل متون آنچه متنها را تشکیل میدهد،

ایدئولوژیها و جهانبینیهای حاکم بر آنهاست و هیچ متنی وجود ندارد که خبری محض را به
مردم بدهد ،بلکه همگی جهتدار و دارای بار ایدئولوژیکی و تفسیری هستند (آقاگلزاده،

 .)182-183 :1385در این نوشتار با استفاده از الگوی پیشنهادی نورمن فرکالف ()1995

ده مورد از ضربالمثلها و دو مورد از داستانهای فولکلوریک قوم آذری بررسی و تحلیل شده

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

مطالعه کرد .آنچه بهعنوان مسئله اصلی این پژوهش تلقی میشود عبارت از این است که
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است .در انتخاب ضربالمثلها و داستانها سعی شده است نمونههایی انتخاب و تحلیل
شوند که در زبان و گویش محلی ترکی آذری از ویژگیهای عمومیت داشتن ،رایج بودن و
گستردگی استفاده و کاربرد برخوردار باشد.
هدف این تحقیـق تحلیـل گفتمـان (فولکلـور) قـوم آذری در ایـران اسـت .ضـربالمثلها و

داستانهای عامیانه بهعنوان بخشی از فولکلـور محسـوب مـیشـوند .هـدف از تحلیـل انتقـادی
گفتمان ضربالمثلها و داستانها ،بررسـی و شـناخت گفتمـانهـای موجـود در آنهـا ،شـناخت
بســترها و شــرایط اجتمــاعی ،سیاســی مــؤثر بــر شــکلگیــری گفتمــانهــای ضــربالمثلها و

داستانهای فولکلوریک قوم آذری است .هدف جزئی تحقیق نیز شناسایی ،توصیف ،تفسـیر و
تبیین مفاهیم اساسی گفتمانهای موجود در داستانها و ضربالمثلها بر اساس مفاهیم تحلیل

گفتمان فرکالف است.
اهمیت تحلیل و تبیین جامعهشناختی گفتمان فولکلور قـوم آذری را مـیتـوان در چنـد مـورد

زیر بیان کرد :الف) اوالً مطالعه علمی فولکلـور قـوم آذری مـا را بـا قسـمتی از تحـوالت فکـری
طبقه عام جامعه در مقاطع مختلف و سرنوشتساز تاریخی و اجتماعی آشـنا مـیکنـد؛ ثانیـاً بـا

واکاوی مؤلفههای تشکیلدهنده گفتمان فولکلور قوم آذری با روش توصـیفی و تحلیلـی نـهتنها
رویکرد عام جامعه و مردم را میتوان درک کرد ،بلکه ایدئولوژیهای نهفته در آن را نیز میتـوان
موردبررسی قرار داد .ثالثاً این مطالعه میتواند در تهیه و تدوین سیاستهای فرهنگی در رابطـه

با اقوام ،برنامهریزی و شناخت حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی و ارائه روشنگریهای قـومی
و فرهنگی مسئوالن و برنامهریزان فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت فولکلور (ضربالمثلها و داستانها) بهعنوان زمینۀ مناسـب بـرای مطالعـه و

تحلیل گفتمان ،در این مقاله تالش میشود تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

فولکلور قوم آذری معرف وجود کدام گفتمانها و ایدئولوژیهایی است؟ و زمینـههـای مـؤثر بـر

شکلگیری گفتمانهای موجود در آنچه بوده است؟
پیشینه تحقیق

این تحقیق ،به بررسی گفتمان فولکلور و فرهنگ عامه قوم آذری میپردازد .این حـوزه پـژوهش
یک عرصه نوپاست و با توجه بـه بررسـیهای انجامشـده تحقیقـی بـا ایـن موضـوع انجامنشـده

است .ازاینرو در این بخش تالش میشود به چند مورد از تحقیقاتی که مرتبط با ایـن موضـوع

انجامشدهاند ،اشاره مختصر شود.

تحقیقی باعنوان «تحلیل اجتماعی گفتمان فولکلور در میان قوم ترکزبان تـرکمن» بـهعنوان

رساله دکتری در سال ( )1385توسط قبادی انجامشده اسـت کـه در آن بـه تحلیـل ویژگیهـای
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موسیقی و آهنگ میهنی قرهباغ 1توسط محمد زینالی انـاری ( )1388از عناصـر فولکلـور مـردم
کشور آذربایجان انجامشده است .در این تحقیق ،شعر ـ آهنگ قرهباغ کـه در منطقـۀ آذربایجـان

بهعنوان یک آهنگ از مجموعه آهنگهای مردمی و قدیمی است ،موردمطالعه قرارگرفته اسـت.
نتایج تحلیل گفتمان انتقادی مشخص این شعر آهنگ بیـان میکنـد کـه شـعر میهنـی سـوگولیم
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(عاشق و دوستدار) قرهباغ در فرهنگ و فولکلور مردم آذربایجان دارای بار معنـایی و گفتمـانی
سیاسی و اجتماعی است .ارسالن میرزائی و محمدهادی فالحی ( )1395در مقالـهای بـاعنوان
«جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی ،تحلیلی از منظر گفتمـانشناسـی انتقـادی بـه بررسـی
جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قوم قشقایی» پرداخته است .زهره عزتی ،مـریم دانـای طـوس و

محمدامین صراحی ( )1396در مقالهای به تحلیل گفتمان جایگاه زن در ضربالمثلهای ترکی
پرداختهاند و در آن مقاله در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و بـر اسـاس الگـوی فـرکالف بـه
تحلیل و تفسیر جایگاه زن در ضربالمثلهای ترکی پرداختهاند .تحقیق دیگـری توسـط فاطمـه

ایبــک آبــادی ،خلیــل بیــگزاده ،ابــراهیم رحیمــی زنگنــه و فاطمــه کالهچیــان ( )1397بــاعنوان
«تحلیل انتقادی گفتمان واژگان ترانههای نوازشی بر پایه انگاره فـرکالف» انجامشـده اسـت .در
ایــن تحقیــق از طریــق نشــانههای موجــود در مــتن و بــر اســاس نظریــه تحلیــل انتقــادی گفتمــان
فرکالف در سطح توصیف واژگانی با رویکردی توصـیفی ـ تحلیلـی واژگـان ترانـههای نوازشـی

واکاوی و تحلیل شده است.
مبانی نظری پژوهش

گفتمان با ساختار اجتماعی ،بافـت سیاسـی و فرهنگـی دارای ارتبـاط متقـابلی هسـت .گفتمـان

نظامی از زبان است که یک اصطالحشناسی خاص را توضیح میدهد و اشکال خاص دانـش را
کدگذاری میکند و اغلب برای اشاره به نظامهای دانش و کارکردهای تداعی آنها که در یکزمان
خاص بین مجموعه خاصی از مـردم و افـراد جامعـه غلبـه و سـیطره دارد ،مورداسـتفاده و بکـار

گرفته میشود .گفتمـان در زبـان و البـهالی عبـارتهـا ،جمـالت و مفـاهیم آن شـکل مـیگیـرد

(ویتکنشــتاین )44 :1387 ،فولکلــور بــهدلیــل برخــورداری از ویژگیهــای بیــان ســاده ،خصــلت
فراگیری و عام بودن و توجه به دگرگونیها و ترسیم حقایق و نگرش مردم جامعه ،ابـزار خـوبی
برای تحلیل مناسبات اجتماعی و بازتاب آنها در زبـان عامـه مـردم اسـت .همچنـین فولکلـور و

فرهنگ جدیترین و ملموسترین عناصر و قالبهای زبانی و بیانی را از جهـت درآمیختگـی بـا
1. Gharabag
2. Sovgolom
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گفتمانی حاکم بر فولکلور قوم ترکمن پرداخته شده است .تحقیقی بـا موضـوع تحلیـل گفتمـان
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ابعــاد مختلــف اجتمــاعی و فرهنگــی یــک جامعــه دارد کــه ســاختارهای اجتمــاعی در تعیــین و

شکلدهـی بـه آن نقـش اساسـی دارد .هـیچ مـتن و گفتـاری را نمـیتـوان پیـدا کـرد کـه عـاری از
دیدگاههای شخصی گوینده یا نویسنده و ...باشـد .همچنـان کـه واقعیـت اجتمـاعی نـاب وجـود
ندارد ،گفتمان بیطرف و خنثی نیـز امکـان وجـود و ظهـور نـدارد و بـا گفتمانهـا یـا گفتارهـای

وابسته به شخص یا حزب ،گروه و ایـدئولوژی خـاص آنهـا نیـز ممکـن اسـت آمیختـه و ترکیـب
شود .با این توصیف و تعریف هیچ متن و گفتاری را نمـیتـوان یافـت کـه تنهـا رویـداد یـا خبـر
محضی را برای مخاطبان خود القـاء کنـد؛ بلکـه همـه آنهـا دارای پیـام ایـدئولوژیکی و تفسـیری

هستند که گفتمانهای موجود در آنها این عناصر را با خود به همراه دارند .تعامل کالمـی ،یـک

شیوۀ کنش اجتماعی اسـت و اثـرات خـود را بـر روی سـاختارها نشـان مـیدهـد و حتـی آنهـا را
بازتولید میکند .این موضوع یادآور مفهوم دوگانگی ساختاری در دیدگاه گیـدنز ( )1981اسـت
که میگوید کنشها هم تولید میشوند و هم به بازتولید اعمال و کنشهای انسـانی و اجتمـاعی
کمک میکنند .هالیدی هم به این موضوع اشاره دارد« .مردم با کنشهای معنادار خود هـر روزه
ساختار اجتماعی را به نمایش میگذارند ،پایگاهها و نقشهای خـود را تثبیـت مـیکننـد و نظـام

ارزشی و دانشی مشترک را بنیاد مینهند» (فرکالف 1995 ،به نقـل از هالیـدی .)2 :1978 ،در
ایـن تحقیــق بـهمنظــور انتخـاب یــک چـارچوب نظــری در تحلیـل گفتمــان فولکلـور قــوم آذری،
نظریات مختلف تحلیل گفتمان موردمطالعه قرارگرفتـه اسـت کـه از میـان آنهـا مـیتـوان بـه سـه

نظریه اساسی در این زمینه اشاره کرد.
رهیافت گفتمانی الکالئو و موف

ارنستو الکالئو 1و شنتال موفه )1985( 2با استفاده از نظریه فوکو ،نظریه گفتمانی را به همه

امور اجتماعی و سیاسی تعمیم داده و میکوشند با استفاده از این نظریه موضوعات و
پدیدههای اجتماعی را تحلیل نمایند« .یکی از مفروضات این نظریه این است که جهان،

پراکنده و پیچیده است و تنها از گذر مقولهبندیهای گفتمانی ما درک میشود .نظریه الکالئو و

موفه ریشه در سنت نظری ساختگرا یعنی مارکسیسم و رشته زبانشناسی دارد .مطابق نظریه

آنها ،کل حوزۀ اجتماع بهمثابه شبکهای از فرایندهای متفاوت است که در آن معنی تولید

میشود .الکالئو و موفه معتقدند هر عمل و پدیدهای برای معنادار شدن و قابلفهم شدن باید
در درون نظام گفتمانی قرار گیرد» (منوچهری .)106 :1387 ،الکالئو و موفه نیز گفتمان را

کلیتی پیچیده میدانند که در آن عناصر متشکله یک گفتمان یعنی مفصلبندی ،هژمونی ،دال و
1. Ernesto Luclao
2. Shental Mooffe
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هر عملی که منجر به برقراری رابطهای میان دو مؤلفه گردد ،بهطوریکه با این برقراری رابطۀ
معنی و هویتشان تغییر یابد ،اطالق میشود (یوگنسن و فیلیپس .)56 :1389 ،دال و مدلول
نیز از مفاهیم عمده در هر گفتمان ازنظر الکالئو و موفه است .دالها اشخاص ،مفاهیم،

عبارات و نمادهای حقیقی یا انتزاعی هستند که در چارچوبهای گفتمانی خاص بر معنای

خاصی داللت دارند .مدلولها نشانههایی هستند که با دیدن آن ،دالها برای ما معنا میشود.
بدینترتیب معنی و مصداقی که یک دال بر آن داللت دارد ،مدلول خوانده میشود (محسنی
تبریزی.)192 :1395 ،
نظریه تفسیری

1

گلیفورد گیرتز ( )1973از مردمشناسان برجسته و مشهور ،از ارائهدهندگان این دیدگاه فکـری

و تحلیلی ،در پژوهشهای خود بر عنصر نمادین یعنی نظام معناها در ارتبـاط بافرهنـگ ،تغییـر
فرهنگی و مطالعه فرهنگ تأ کید داشته است .کلیفورد گیرتز ( )1973میگوید معنایی کـه او از
فرهنگ برمیگزیند در اساس مفهـومی اسـت نشـانه شـناختی ،هـمرأی بـا مـاکس وبـر اسـت کـه

میگویـد انسـان حیـوانی اسـت تنیـده در شـبکههـایی از معناهـا کـه خـود او آنهـا را بافتـه اسـت

(پهلوان .)122 :1388 ،گیرتز میگوید او فرهنگ را همان شبکهها میدانـد و معتقـد اسـت بـه

همین سبب نباید تجزیهوتحلیل آن را علـم و دانشـی آزمایشـگاهی و تجربـی فـرض کـرد کـه بـه
دنبــال قــوانین خــود برمیآیــد ،بلکــه بایــد آن را شــبکهای در نظــر گرفــت مبتنــی بــر تفســیر و در

جستوجوی معنا و آنچه که خود او به دنبال آن است ،شرح اسـت و توضـیح و البتـه بالفاصـله
مـیگویـد همـین شـرح و توضـیح نیـز نیازمنـد شـرح و توضـیح اسـت (پهلـوان)122 :1388 ،

«گلیفورد گیرتز روش تجزیهوتحلیل فرهنگ را با روش نقد ادبی درزمینۀ تحلیـل مـتن مقایسـه
میکند و میگوید همانسان که در ارتباط با یک متن سـعی مـیکنـیم سـاختارهای معنـایی آن را
برکشیم و زمینههای اجتماعی ،معنا و اهمیتش را مشـخص کنـیم ،قومنگـار هـم مـیکوشـد یـک
متن را بخواند و شکلی از خوانش و قرائت را سروسامان دهد» (پهلوان 123 :1388 ،ـ .)122

1. Gliford Geertz
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مدلول و روابط میان آنها نقشی ساختاری ایفاء میکنند .مفصلبندی ازنظر الکالئو و موفه به
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نظریه تحلیل انتقادی گفتمان

تحلیل انتقادی گفتمان 1رهیافتی بینرشتهای است که به مطالعه گفتمـان و جوانـب گونـاگون آن
میپردازد .این رهیافت زبان را بهمنزله شکلی از رویه اجتماعی میبینـد و توجـه خـود را صـرف
آشکار کردن شیوههای سلطه اجتمـاعی و سیاسـی مـیکنـد کـه در مـتن و گفتـار دیـده مـیشـود
«تمرکز فعلی تحلیل انتقادی بر زبان و گفتمان ریشه در زبانشناسی انتقادی دارد کـه بـهویـژه در

اواخر دهه  1970مـیالدی در بریتانیـا و اسـترالیا پدیـد آمـد» (فرقـانی .)135 :1390 ،رویکـرد
تحلیل گفتمان میکوشد از روی آثار ظاهری گفتار و نوشتار ،ساختار تولیـد و رابطـۀ كلـی آن را
مطالعه كند .با این فن ،تحقیق بیشتر در قالب جامعهشناسی گفتـار و نوشـتار بررسـی مـیشـود.
تحلیل گفتمان و دغدغه تحلیلگران آن این است که زبان چگونه بکار میرود .تمرکز تحلیلگـران

بر روی این موضوع است که بـا تبیـین و توصـیف پدیـدههـا بـه روشهـای مختلـف چـه نسـخه
خاصی از جهان ،هویت یا معنا تولید میشود .با انتخاب هر روش تبیین و کنـار گذاشـتن روش
دیگر ،چه چیزی به دست میآید و چه چیزی از دست مـیرود (رپلـی .)27 :1390 ،فـرکالف

2

( )1995و ون دایک )2008( 3دو نظریهپرداز مطرح در عرصه نظریه تحلیـل انتقـادی ،اصـول
اصلی تحلیل گفتمان انتقادی را بهاینترتیب خالصه میکنند:
 .1گفتمان ،جامعه و فرهنگ را برمیسازد؛
 .2گفتمان کارکردی ایدئولوژیک دارد؛
 .3گفتمان تاریخی است؛

 .4ارتباط میان متن و جامعه ،باواسطه هست؛
 .5تحلیل گفتمان ،توصیفی و تبیینی است؛

 .6گفتمان شکلی از کنش اجتماعی است (فرقانی.)136 :1390 ،

نظریه تحلیل انتقادی فرکالف که در تحلیل گفتمان حاکم بر متون ،نوشتار و کـالم شـفاهی

مورداستفاده قرار میگیرد ،از نظریـههای منسـجم در حـوزۀ تحلیـل زبـان و کارکردهـای عناصـر
زمینــهای نهفتــه در آن بــهشــمار مــیرود .ایــن رویکــرد از ســه ســطح توصــیف ،تفســیر و تبیــین
تشکیل شده است .زبان در هریـک از ایـن سـطوح دارای بـار ایـدئولوژیک اسـت (آقـا گـلزاده،

.)128 -129 :1385

1. Critical Discourse Analaises
2. Fairclugh
3. Van Dijk
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نورمن فرکالف یکی از شخصیتهای برجسته درزمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی است .در نظـر او
تحلیــل گفتمــان انتقــادی رویکــردی اســت کــه در کنــار ســایر شــیوههــا ،بــرای بررســی تغییــرات

اجتمــاعی و فرهنگــی بکــار گرفتــه مــیشــود و مرجعــی اســت کــه در ســتیز بــا اســتعمار و ســلطه
مورداستفاده قرار مـیگیـرد .او هـدف ایـن رویکـرد را کمـک بـه ایجـاد آ گـاهی در مـورد روابـط

اجتماعی و استثماری دانست که از طریق ایجاد تمرکز بر زبـان ،ایـن روابـط را تعریـف مـیکنـد
(فرکالف .)14 :1995 ،فـرکالف بـا ارائـه تعریفـی مفهـومی از گفتمـان آن را مجموعـه بـه هـم
پیوستهای از سه عنصر کردار یا عمل اجتماعی ،کردار گفتمانی و متن میدانـد .ازنظـر فـرکالف
متن بهعنوان یکی از عناصر گفتمان شامل گفتار و نوشتار است .از ایـن منظـر مـتن چیـزی جـز

توصــیف و تحلیــل یــک گفتــار یــا نوشــتار نیســت (محســنی تبریــزی)193 :1395 ،؛ واژگــان
عناصری هسـتند کـه بـار ایـدئولوژیک یـک مـتن و گفتـار را بـر دوش دارنـد و آن را دارای معنـا

میکنند .همانگونه که انتخاب و استفاده از نام برای افراد ،چیزها و اعمال ،انعکاسی از نگـرش

ویژه نویسنده است که میتواند بار منفی یا مثبت داشته باشد .انتخاب ،کاربرد لغـات و واژگـان
خاص در ضربالمثلها ،بازتاب دیدگاه و نگرش مردم نسبت بـه اتفاقـات ،پدیـدههـا ،اوضـاع،
مسائل اجتماعی و افکار آنان است .تحلیل الیه واژگانی مشخص میکند که آیا واژگـانی وجـود
دارند کـه دارای (ارزش تجربـی و رابطـهای ،همآیـی و جانشـینی ،هممعنـایی ،شـمول معنـایی،

تضــاد معنــایی) و اســتعاره در مــتن باشــد؟(ایبک آبــادی و همکــاران .)100 :1397 ،فــرکالف

معتقد است نمیتوان از طریق ویژگیهای صوری متن مستقیماً به تأثیرات ساختاری بر شـالوده

جامعه دست یافت .این رابطه بیش از هر سوی با گفتمان ـ کـه مـتن جزئـی از آن اسـت ـ برقـرار
مــیشــود (تاجیــک .)26 :1378 ،زمــانی کــه مــتن (گفتــار و نوشــتار) تفســیر مــیگــردد ،کــردار
گفتمانی مطرح میشود ،لذا کردار گفتمانی همان تفسیر متن اسـت .زمـانی کـه مـتن (گفتـار و

نوشتار) با رجوع به زمینۀ اجتماعیاش تبیین میشود ،جزء دیگر گفتمان ،یعنی کردار اجتمـاعی
مطرح میگردد .از این منظر گفتمان یک نظام اندیشهای و فکری است .این نظام دارای اجزاء و
عناصری است که رابطه آنها با یکدیگر گفتمان را تشـکیل مـیدهـد (محسـنی تبریـزی:1395 ،

 .)193فــرکالف تحلیــل گفتمــان را در ســه س ـطح توصــیف ،تفســیر و تبیــین بررســی مــیکنــد
(فرکالف )57 :1995 ،وی بر این بـاور اسـت مـتن در درجـه اول کلیتـی دارد کـه بـه آن وابسـته
است .در متن مجموعهای از عناصر هست که عالوه بـر اینکـه بـه یکـدیگر مـرتبطانـد ،کلیتـی را

میسازند که به آن گفتمان میگوینـد .مـتن یـا گفتمـان بـه مجموعـهای از عوامـل بیرونـی متکـی

است .این عوامل در فرایند تولید متن و هم در فرایند تفسیر متن مؤثرند .فرایند تولید و تفسـیر
متن دارای تعامل و کنش دوسویهاند و درنتیجه همدیگر را متأثر میسازند .هـر متنـی عـالوه بـر
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بافت متن و فراینـد تفسـیر مـتن از شـرایط اجتمـاعی متأثراسـت کـه مـتن در آن تولیـد و تفسـیر

میشود .بافت اجتماعی و فرهنگی تأثیری بیشتر نسبت به بافت متن و فرایند تولید و تفسـیر آن
دارد( .قبــادی ،آقــا گــلزاده ،دســپ)158 :1383 ،؛ بنــابراین ،ســطوح تحلیــل گفتمــان ازنظــر
فــرکالف عبــارت اســت از :ســطح اول ،گفتمــان بهمثابــه مــتن( ،مرحلــه توصــیف) ســطح دوم،

گفتمان بهمثابه تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن (مرحله تفسیر) ،سطح سوم که سطح کالن

اســت ،گفتمــان بهمثابــه زمینــه اســت (مرحلــه تبیــین) .مرحلــه توصــیف بــه تحلیــل مقولــههــای
زبانشناسی گفتمان فارغ از نقش زمینه میپردازد .مرحله تفسیر به روابط موجود بین روندهایی
میپردازد که باعث تولید و درک گفتمان میشود و دانش زمینه تولید مـتن و نسـبت گفتمـان بـا
ساختارهای اجتماعی است .مرحله تبیین نیز گفتمان را بهعنوان جزئی از روند مبارزه اجتمـاعی

در ظرف مناسبات قدرت بررسی میکند.
روش تحقیق

1

2

این پژوهش بر مبنای روش کیفی و روش تحلیل گفتمان انتقـادی فـرکالف انجامشـده اسـت.
عملیات جمعآوری اطالعات به شیوۀ کتابخانهای و اسنادی است که به منابع دسـت اول جهـت
بهدست آوردن دادههایی درزمینۀ فولکلور و فرهنـگ عامـه قـوم آذری رجـوع شـده اسـت .شـیوه
تحلیل دادهها ،به شیوه تحلیلی و توصیفی اسـت .ازآنجاکـه دادههـای ایـن تحقیـق از نـوع مـتن

هست ،بنابراین برای تحلیل (جمالت ،گزارهها و واژگـان) کـه از متـون کتابهـای فولکلوریـک
انتخاب شده است ،از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف استفاده شده است .در این تحقیق
از طریق مطالعه کتابخانهای و اسنادی ،نمونههای فولکلوریک موردنیاز برای تحقیـق بهصـورت

نمونههای هدفمند انتخاب شده است« .نمونهگیری هدفمند عمدتاً در روشهای کیفـی اسـتفاده
میشوند و عبارتاند از گزینش واحدهایی خاص مبتنی بر اهـداف خـاص مـرتبط بـا پاسـخ بـه
سؤالهای خـاص تحقیـق .در نمونـهگیری هدفمنـد محقـق ویژگیهـای جمعیـت موردعالقـه را
مشــخص ســاخته و افــراد دارای ایــن مشخصــات را پیــدا میکنــد» (محمــدپور.)32 :1390 ،

دادههای تحقیق شامل دادههای متن (گزارهها ،جمـالت و واژگـان) هسـتند .تعـداد نمونـهها و

متو ن انتخاب شده از عناصـر فولکلوریـک قـوم آذری شـامل سـه نمونـه داسـتان عامیانـه و سـی

ضربالمثل بوده است که بـرای اختصـار در ایـن تحقیـق ،دو نمونـه مـتن داسـتان عامیانـه و ده
نمونه ضربالمثل برای تحلیل انتخابشـدهاند .دادههـا از منـابع و کتابهـای :اردبیـل فولکلـور

اورنکل ـری (مثالهــایی از فولکلــور اردبیــل) (رحیمــه ذاکــر حمیــدی ،مهنــاز مــوالزاده ،نســرین

1. Qualitative Method
2. Critical Discourse Analysis

تحلیل جامعهشناختی گفتمان فولکلور77 ❖ ...

ذیحــق )1394،و ناغیــل الر (داســتانها) (حســن ســپهرفر ،ســیروس علیاکبــرزاده)1387 ،
جمعآوری و انتخاب شده است.

تحلیل دادهها
تحلیل گفتمان دادهها و متون فولکلوریک قوم آذری با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقـادی
فرکالف در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین انجام شده است که در دو بخـش شـامل عناصـر
فولکلوریک داستانهای عامیانه و ضربالمثلها تحلیل شده است .در قسمت ذیل نکات مهـم

و خالصه این تحلیل آورده شده است.
داستان حماسی عامیانه قاچاق نبی

1

خالصه داستان قاچاق نبی

«نبی» دهقانزادهای فقیر و گمنام بود که به نزد اغنیاء و مالکین بـه چوپـانی میپرداخـت .روزی
جرقه خشم پدرش «علی کیشی» ،به ستمی ناروا و بیگاری در زمین ارباب چنان شعلهور شد که
در اعتراض به ظلم و نابرابری ،غضب خان چنان اوج میگیرد که تن نیمهجان او را نقـش زمـین

میکنــد و اینجاســت کــه نبــی بــا خشــونت بــه اعتــراض برخاســته و از واهمــه انتقــامی ســخت،

زادگــاهش را بــهاجبار تــرک کــرده بــود .مــادرش «گــوزل »2مــورد تهدیــد امنیــهها قرارگرفتــه بــود.

دهقانان او را در میان خود پذیرفته بودند و او هر از گاهی را در دهی میمانـد و نـام و نشـان او
از حکومتیان مخفـی نگـاه داشـته میشـد و بدینسـان «قاچـاق نبـی» تجسـم آمـال و آرزوهـایی

گردیده بود که در دلهای مردمان ،سوزان و روشن میشد؛ اما «هجر »3همسر قاچاق نبـی شـیر

زنی بیباک به دور از ایل و تبار به روی زیـن اسـب و دوشـادوش قاچـاق نبـی سرگشـتۀ دیـاران
شده بود .در سیر مبارزه قاچاق نبی ،وقتی خصـم بـر او تـوان چیـره گـری نمییابـد بـا توطئـهای
سـازمانیافته «هجــر» را در زنــدان انداختــه بودنــد تـا قاچــاق نبــی را در دام اندازنــد .مــأموران و

امنیهها با استفاده از فرصـت و در غیـاب نبـی ،تعـدی حیثیـت هجـر کـرده بودنـد .کینـه خصـم
دشمن ،باعث شد تا از مکر و فریب یک زن برای قتل نبی سود بجویند .زن مکّارِ «شاه حسین»
یکی از یاران نبی را با تطمیع و بذل طالها و جواهرات ،گولزده بودند و روزی که نبـی میهمـان

آنان بود ،ادعای آزار و اذیت کاذب از طرف نبـی بـه خویشـتن کـرده بـود و شـاه حسـین بـا ایـن
ادعای کـذب ،پنهـانی منتـظر نبـی مانده بود و بـهمحض ورود قاچـاق نبــی مـورد هــدف تفنـگ
1. Gochaq Nabi
2. Gozal
3. Hajar
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ارشادیان ،شهناز برادران )1394 ،و حماسه و محبت در ادبیـات شـفاهی آذربایجـان (علیرضـا
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شاه حسین قرارگرفته و گلولهها چنان کاری و عمیق بر دلش اثر کرده بود که تنها مجالی یافتـه و

چنین سخن گفته بود :ای دوست ،ای نامرد برای چه کشتی مرا؟ من که خاکپای تو بـودم....ای
هجر .ای زیباترین سوگلی (دوستدار) دیار .کجایی کـه یـارت را کشـتند؟ .نبـی تـو را در غربـت

کشـتند .ای مردمــان ،ای یــاران ،نبـی را کشــتند .نبــی را کـه فــدایی ایــل و تبـار بــود و فریــادرس

بیچارگان( .ذیحق)37 :1391 ،

تحلیل گفتمان داستان قاچاق نبی در سطح توصیف

داستان نبی در سطح توصیف ،شـرح یـک رویـداد تـاریخی و سیاسـی اسـت .جمـالت داسـتان
اکثراً روایی و جمالت خبری هستند که با فعل سوم شخص مفـرد آمدهانـد .از ویژگیهـای ایـن

جمالت وجود فاعل و فعلی است که در ادامه آن میآیـد .کلمـات و واژگـان بکاررفتـه صـریح و

بیپرده هسـتند و شـکل محـاورهای دارنـد .ازلحـاظ هممعنـایی و تضـاد معنـایی میتـوان گفـت
کلمات و واژگان مالک و فئودال ،ارباب ،خان ،دهقان ،غربت و وطن ،عاشق ،معشوق ،ارباب
و خان ،حامی و مظلوم ،حکومت و رعیت ،زن و شیر زن ،اسب و رزم ،مکر و حیلـه ،دوسـتان،

خائنان و ترس و غیرت که در این داستان بهکرات مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت ازنظـر داشـتن
معنا و بار ایدئولوژیک (جنبههای استعاری گوینده و نویسنده را بیان میکند) در مقابل هم بـوده

و در تقابل و تضاد معنایی هستند .کاربرد ایـن واژگـان ،گفتمـان دوگانـهای را در داسـتان شـکل

داده است .در متن داستان همنشینی ،همآیی و تضاد معنایی کلمات به لحاظ ایدئولوژیک طرح
خاصی به داستان بخشیده است و این موضوع یادآور وجود گفتمان تقابل در آغاز داستان است
که در برابر گفتمان زندگی پرتالطم خانواده قاچاق نبی قرار دارد و تالش ایـن خـانواده را بـرای
گریز از این نابسامانی تداعی میکند .این کلمات یادآور سـاختار ایـدئولوژیک زبـان در فولکلـور

جامعــه اســت و نشــان از موضــع قــدرت مش ـارکین آن دارد .افعــالی همچــون تهدیــد شــدن ،بــه

اعتراض برخاستن ،غل و زنجیر کشیدن ،رزم کردن ،نقش زمین شدن و  ...نشـان از رویـارویی

و موضع قدرت است که در ورای آنها ایدئولوژی مطالبه و خواست اجتماعی مطرح شده است.

همنشینی و وجود کلمات متضاد و هممعنا به وجود سلسلهمراتب و طبقـات اجتمـاعی افـراد در
جامعه ،فرودستی و فرادستی آنها در زمانها و مکانهای متفاوت اشاره میکند.
تحلیل داستان در سطح تفسیر

داستان قاچاق نبی با ایفای نقش و شخصـیتپردازی مشـترک اصـلی آن (قاچـاق نبـی) شـروع

میشــود .نبــی دهقــانزاده فقیــری اســت کــه بــرای مبــارزه بــا نابرابریهــای اجتمــاعی و طبقــاتی

تحمیلشده بر جامعه دهقـانی زمـان خـود بـه مبـارزه برخاسـته اسـت .شـروع داسـتان وضـعیت
زندگی اجتماعی یک خانواده دهقـانی را بـا جزییـات آن شـرح میدهـد .داسـتان قاچـاق نبـی از
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سیاستهای خود ،زندگی مردم آن جامعه را به ستوه آورده است .هـدف داسـتان ارائـه مـدلی از
مبارزه مردمی است که آن را در قالـب یـک داسـتان بـا موضـوع حماسـی در فولکلـور و ادبیـات
شفاهی آذربایجان جای داده است .قاچاق نبی قهرمان اصلی داستان به میان مـردم سـتمدیده و

روستایی آمده بود و با قرار گرفتن در میان آنها به رهبری و سـازماندهی اعتـراض و دادخـواهی

مردمی پرداخته بود .سفرهای او به دهات ،رسیدگی به کاروبار رعیـت و مـردم فقیـر روسـتایی،
یــاریکردن بــه آنهــا و تحمــل غربــت ،دوری و فرمانــدهی مبــارزه علیــه خــان ،اربــاب و دســتگاه
سیاسی جایگاه یک قهرمان اجتماعی و قومی را به او بخشیده بود و از او مبـارزی مردمـی خلـق

کرده بود .مشارکین اصلی داسـتان( ،قاچـاق نبـی) نماینـده طبقـه دهقـانی و امنیـهها و مـأموران

دستگاه سیاسـی حـاکم هسـتند کـه یـک پیـام اجتمـاعی و سیاسـی را در ورای سـاختار آن ارائـه
مینمایند .پیامی که اعتراض و تظلم خواهی را بـهعنوان یـک کلیشـه ایـدئولوژیک نظـام بنیـادین
شناخت اجتماعی مطرح میکنـد .بـهعبارتیدیگر ایـن موضـوع بـازنمود ذهنـی مشـترک اعضـای
طبقه پایین و فرودست جامعه را بیان میکنـد کـه درنتیجـه بازنمودهـای ذهنـی افـراد جامعـه در

ساختار آن ازجمله ،نگـرش گروههـای اجتمـاعی ،تعصـبات ،غیـرت ،حمیـت و حـس قـومی بـه
مسائل اجتماعی و سیاسی شکل گرفته بود .عبارات و کلمات داستان بازتاب وجود کشمکش و

تضاد طبقاتی در یک جامعه استبدادی و بسته را نشان میدهند .این نوع نظام سیاسی بـا ایجـاد
فضای اختناق و بسته اجتماعی ،قدرت اظهارنظر و رشد اندیشههای مردمساالرانه و رسیدن بـه

آرمانهای مردمی و حقطلبانه را از انسانها و مـردم عـادی گرفتـه بـود و مـردم را بـرای خـدمت

همهجانبه به دستگاه سیاسی حاکم و تحت سلطه بودن آن درآورده بود .نبی بهعنوان یک مصلح
اجتماعی و رهبر شورشیان جامعه روستایی شـهره عـام و خـاص شـده بـود و بـا ورود بـه درون

مردم و آگاهسـازی آنهـا ،زمینـه را بـرای اعتـراض ،شـورش و انقـالب عمـومی تـوده دهقانـان و
روستاییان علیه نظام حکومتی و حکومتهای محلی آماده کرده بود.
در این برهه خاص است که ایدئولوژی عدالتخواهانه توأم با حس ناسیونالیستی نبی مطرح

شده و پایههای حکومت سیاسی را رفتهرفته دچار ترس و وحشت کرده بود تا جایی که دستگاه
سیاسی جامعه و مأموران امنیتی آن برای مهار جنبش دهقانی نبـی دسـتبهکار شـده بـود .نقطـه

قــوت قیــام نبــی ،تکیــهبر نیــروی عــدالتخواه و ســتم دیــده طبقــه دهقــانی اســت کــه بــا فرآینــد

آ گاهسازی دهقانان و بر مأل ساختن چهره استثمارگرایانه و ناعادالنه دستگاه سیاسی ،زمینههای

همهگیری شدن اعتراض اجتماعی را فراهم کرده بود بهگونهای که جنبش قاچاق نبی زمینـه تـأثیر
بر بعضی قیامهای دوران مشروطه ایـران ،جمهـوریهـای قفقـاز شـوروی سـابق در اواخـر قـرن
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زمینــه اجتمــاعی خاصــی حکایــت میکنــد .جامعــهای کــه اســتبداد ،اربــاب و خــان بــا اَعمــال و
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نوزده و برخی قیامهای ناسیونالیست خواهانِ دولت عثمانی سابق را به وجود آورده بود و نقطه

الهامبخش حرکتهای مردمی و جنبشهای اجتماعی بعد از وقوع آن شده بود.
تحلیل داستان در سطح تبیین

شــرایط اجتمــاعی و سیاســی متــأثر از دوران تــزار در آذربایجــان در اوایــل قــرن بیســتم و ظلــم و
تظلمی که بر مردم دهقان پیشه از طریق این نـوع حکومـت سیاسـی اعمـال میشـد و نابسـامانی

اوضاع اجتماعی ،فقـر و تنگدسـتی ناشـی از جنـگ جهـانی اول و دوم و زیـر پـا مانـدن طبقـات

پــایین جامعــه در اثــر بیتــوجهی حاکمــان جامعــه ،ازجملــه عــواملی بودنــد کــه بــه شــکلگیری

اعتراضهای مردمی علیه سیاستهای حاکمان جامعـه دامـن زده بـود .بـا ایـن شـرایط ،جنـبش
یاغیگری نیرو و قدرت گرفت و والیات گنجه ،باکو ،نخجوان و ماورای قفقـاز را در برگرفـت.

(مردی .)48 :1387 ،شیوه ارائه داستان اینگونه القاء میکند کـه ظلـم و جـور امنیـهها و تظلـم
خواهی مردم و طبقه دهقان زمینه گسـترش اعتراضـات مردمـی را در بعـد وسـیعتر فـراهم کـرده
بــود .داســتان قاچــاق نبــی بهمنزلــه یــک داســتان شــفاهی ،فولکلوریــک و رخــدادی تــاریخی و

اجتماعی ،دارای ابعاد گفتمانی مختلفـی اسـت کـه بـه اهـم آنهـا در مـوارد ذیـل اشـاره میشـود:

نخست  -گفتمان اجتماعی و فرهنگی :کلمات و جمالت داستان ،حامل آدابورسـوم ،باورهـا

و زمینــههای طبقــاتی جامعــه ،هنجارهــا و ارتبــاط آنهــا را بــا مســائل اجتمــاعی قــوم آذری نشــان
میدهد .همراهی مردم روستاهای ستم دیده با نبی در جریان اعتراض و مقاومت اجتمـاعی او،
دوشـادوش بــودن زن در کنشهـای اجتمــاعی بــا مـردان ،بیــانگر تعهـد و مســئولیت زن در یــک
محیط و فرهنگ آذری را است .دوم  -گفتمان آرمـانخواهی ،مبـارزه بـا تبعـیض ،بیعـدالتی و

نابرابری اجتماعی :تقابل دو طبقـه فرودسـت و طبقـه حـاکم سیاسـی جامعـه در تمـام جمـالت
داستان مشهود است .سوم  -گفتمان اسطورهسازی :حکایت فولکلوریک قاچـاق نبـی بـهعنوان
یک کشاورز زاده از طبقه پایین جامعه ،داستان شکلگیری یک جنبش اجتماعی در یـک جامعـه

استبدادی را نقل میکند که فضای عینی و واقعـی جامعـه در ایـن جنـبش بـا او همـراه و همگـام

میشــود .قاچــاق نبــی در مبــارزه خــود بــا فضــای اســتبدادی ،بــه قهرمــان تــوده خلــق قــوم آذری

تبدیل شده و با انواع حیلـه و ترفنـدها پـس از یـک مبـارزه طـوالنی ،توسـط عمـال دولـت کشـته
میشود اما نبی بهعنوان قهرمان داستان ،به یک اسطوره مبارزات مردمی در فولکلور آذربایجـان

تبدیل میشود.

خالصه داستان سارای ساری گلین (عروس نورانی)

در سرزمین دشت مغان دو زوج به نام سلطان و گلنار زندگی میکردند .آرزوی گلنار این بود که

دختری به دنیا آورد .با تولد او ،اسم دختر را سارای گذاشته بودند .سارای یعنی ماه،
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فرارسیده بود .شوهرش را صدا میزند و به او میگوید :عزیزم ،دستت را میبوسم و دعایت
میکنم .سارای را به تو میسپارم .از او خوب پرستاری کن .روزها میگذشت و سارای بزرگ
میشد و جوانان روستا همه عاشقش شده بودند .سارای عاشق جوانی برومند به نام خان

چوبان شده بود .سارای نامزد خان چوبان شده بود .در یکی از روزها خان چوپان شروع به

نواختن نی میکند .او سخت غمگین شده بود .خان چوپان میپرسد :چه شده است؟ سارای
جواب میدهد :امروز کمی دلم پریشان شده است .خان چوبان گفته بود :غم مخور ،زود از
کوه برمیگردم تا عروسیمان را بگیریم .سارای روزی در کنار رود آراز (ارس) میگشت که

تعدادی سواره پیش او آمده بودند .سر دسته سواران که حاکم منطقه بود ،وقتی سارای را

میبیند ،عاشق زیبایی او شده و میگوید :تو دختر کیستی؟ سارای نگاهی به حاکم کرده و
پاسخ میدهد :اسم پدرم سلطان است .حاکم دستور داده بود سلطان را آورده بودند .حاکم
گفته بود میخواهم دخترت را خواستگاری کنم پدر سارای گفته بود :او نامزد دارد .به نام خان

چوپان که به کوه رفته است .دختر پیش من امانت است .نمیتوانم به او خیانت کنم .حاکم گفته

بود :تنها به دنبال این کار آمدهام بیا و رضایت بده که سارای یار من باشد .البته اگر راضی هم
نباشی او را بهزور خواهم برد .سلطان گفته بود :این کار آسان نیست .اگرچه مال و ثروت
فراوان داری ولی از انسانیت اثری در تو نیست .حاکم خشمگین شده و به سوارانش اشاره کرده

بود که سارای را اسیر کنند و او را کشانکشان برده بودند .سلطان فریاد زده بود :ای حاکم کمی

صبر کن ،حرفی دارم .سواران حاکم ایستاده بودند .مرد بیچاره دواندوان خودش را به آنها
رسانده بود .حاکم پرسیده بود :حرفت چیست؟ سلطان گفته بود :میخواهم برای آخرین بار با
فرزندم خداحافظی کنم .پدر و فرزند همدیگر را در آغوش گرفته و صحبتی میانشان ردوبدل

شده که گویا هر دو به آن راضی شده بودند و در یکلحظه سلطان ،سارای را بادلی اندوهگین به

دست آراز (رود ارس) سپرده بود و سارای خود را به رودخانه ارس انداخته بود .دشت مغان
به خون نشسته و غمگین شده بود( .سپهرفر و همکاران.)120-125 :1387 ،
توصیف داستان

داستان سارای یک بیان واقعی از زندگی پاک ،بیآالیش و پاک اندیش جامعهای و دلبستگی

عاشقانه و ناکام یک دختر آذربایجانی است که در ازدواج خود با ناکامی مواجه شده است.

داستان با تولد یک دختر زیباروی در اطراف کوه سهند و سبالن در منطقه مغان در یک خانواده
ساده روستایی و ایلی رقم میخورد .بیشتر افعال داستان با فعلهای منفی بیانشده و حالت

خبری دارند و خبر از یک فعلیت ناگوار و بدیمن را برای خانواده سارای به همراه دارد.

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

روشنیبخش آسمان و زمین است .مادر سارای که در بستر بیماری افتاده بود و زمان مرگش
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همنشینی و تضاد واژگان بهوفور در متن داستان مورداستفاده قرارگرفتهاند .کلمات ماه و

آسمان ،زمین گریه و خنده ،تولد و مرگ ،خان و چوبان ،جشن و غم و عزا ،نی و غم ،آهو و
سفیدی و  ...از واژههایی هستند که در تقابل معنایی و همنشینی کلمات در کنار هم بهوفور
مورداستفاده قرارگرفتهاند .در قسمت اول داستان میخوانیم «اما اسمی که سلطان گفت ،بهترین

اسم بود او گفت بیایید اسم دختر را سارای بگذاریم و سارای یعنی ماه ،ماه ،روشنیبخش

آسمان و زمین است .ماهبانوی آسمان است .باشد که فرزندم با زیباییاش از خود روشنی
بتابد» (سپهرفر.)120 :1387 ،
مکانهای مورداشاره در داستان بهتناسب محیط و فضای زندگی و محل وقوع آن در متن

چیده شده و از آن مکانها بهعنوان نقاط وقوع حوادث و رویدادهای آن نامبرده شده است.

دشت و سنگ ،رودخانه ارس ،ایل و طایفه ،رمه و کوه و ییالق از اهم مکانهای ذکرشده
هستند که هر یک نقشی خاص در تداعی معانی و ایفای نقش شخصیت داستان ایفا میکنند و

با زندگی ایلی و روستایی همخوانی دارد .این مکانها دارای ارزش تجربی هستند و متن
داستان را در یک محیط واقعی روستایی و ایلی به خواننده آن القا میکند .واژگان دختر و زن

دارای ارزش تجربی ،بیانی و استعارهای هستند .در این داستان دختر نماد خوبی و خوشی و
سرزندگی در حیات اجتماعی نشان داده شده است و به دنیا آمدن یک دختر همراه با صور،

جشن ،خوشیمنی ،ارزش و جایگاه زن را در جامعهای بیان میکند و وجود دختر را سمبل
شیرینی حیات و زندگی جامعهای قلمداد کرده است.

تفسیر داستان

داستان سارای در پسزمینههای اجتماعی و فرهنگی متعددی اتفاق افتاده است و بیانی واقعی
از نقض اختیار و حقوق زن در یک جامعه کوچک ایلی است که این اختیار توسط ساختار

قدرت از او سلب شده است ،همچنین نحوۀ اعتراض جامعه به چارچوب قدرت و سلطه آن

بر حیات اجتماعی آنان را نشان میدهد .سارای بهعنوان نماینده قشر زنان جامعه ایلی در

خانوادۀ پاکاندیش و آزاده به دنیا میآید و با حوادثی که در طول زندگی برای او اتفاق میافتد،

بهعنوان عضوی خانواده پذیرفتهشده و با مشقات زندگی در آن خانواده بزرگ میشود .سارای

دلبسته جوانی میشود که اسم وی خان چوبان است .او بهعنوان یار وفادار و صمیمی سارای
در دل و روحش جای گرفته بود .داستان با ارائه تصویری خوب از نقش زن در جامعه ایلی

بیانگر این واقعیت عینی است که جایگاه زن در جامعۀ ایلی و آذری جایگاه رفیع و ممتازی

است و همچنین رفتار و منش یک مرد را پس از مرگ زنش بازگو میکند .جامعهای که در آن
زن بازوی اصلی خانواده است و با مردن زن ،رنج و مشقت بر سایه خانواده هویدا میشود اما
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محسوب میشود .تبعیت از آدابورسوم جامعهایلی و پایبندی به آنها دومین پیام داستان است.
این موضوع از این نقطه شروع میشود که سلطان با مرگ گلنار ازدواج نمیکند .پایبندی به

آدابورسوم جامعهایلی ،وفاداری مرد به زن و عدم ازدواج مجدد سلطان ،از عناصر اجتماعی و
فرهنگی موردتوجه داستان هست که به شکلی خاص تصویر جایگاه و منزلت زن را بازگو

میکند .حکایت داستان در سه بخش ارائه شده است .نخستین بخش این حکایت ،شرایط
اجتماعی و اوضاع حاکم بر جامعه و سنتهای مرسوم در جامعهایلی متعلق به سارای را به

نمایش گذاشته است .در بخش دوم مقابله جامعه باقدرت و سلطه حاکم بر افراد جامعه را

بازگو میکند و بخش سوم داستان ،واکنش جامعه به این رویداد است که سیاست اعتراض و
محکوم کردن این واقعه را در پی دارد .حاکمیت زور و سلطه خان بر زندگی اجتماعی مردم تا
حدی افزون شده بود که مردم نمیتوانستند آزادانه برای فرزندان خود شوهر انتخاب کنند و

حتی مانع این اقدام نیز میشدند.
تبیین داستان

سارای و بنمایههای اسطورهای

1

سارای در زبان ترکی آذری مشتق از واژه (ساری آی ) به معنای ماه زرد و نور خورشید و

روشنایی است .داستان سارای الهام گرفته از تقابل دو نیروی نور و تاریکی در باورهای

اساطیری مردم آذربایجان است .اگر سارای در آب غرق میشود و بهعنوان مظهر نور و
روشنایی در دست آب اسیر میشود و خود را در آب غرق میکند ،از همان فلسفه اسارت نور

و خورشید در دست اهریمن نشأت گرفته است .داستان سالورقان داستان افسانهای در کتاب

ده ده قورقود 2است که در آن داستان خورشید اسیر تاریکی میشود و اهریمن تاریکی آن را در
یکپارچه سبزرنگ میپیچد و با خود میبرد .این واقعه یکی از پایههای آیین میترائیسم و فلسفه

معرفتشناختی آن را نیز تشکیل میدهد .داستان سارای الهام گرفته شده از این باورهای

اسطورهای و معرفتشناختی است که تقابل میان خیر و شر را در ورای مفاهیم اخالقی ،ارزشی

و اجتماعی خود بیان میکند .سارای که یک دختر پاکدامن و ساده است بهعنوان مظهر نور و
روشنایی در تقابل با حاکم و خان که نمود استبداد ،جهل و ظلمت و تاریکی قرار میگیرد و در

جنگ بین این دو نیرو عاقبت نیروی روشنایی است که به خواسته تاریکی و ظلمت تن نداده و

با کشتن خود و غرق شدن در آب از اسارت تاریکی و ظلمت رهایی پیدا میکند و دوباره با

1. Sary Ay
2. Dadagorgood
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شالوده خانواده متالشی نمیشود .در این داستان زن بازوی اصلی و حیات و ممات خانواده
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جاودانه ساختن نام و یاد خود ،ندای پیروزی بر ظلمت را در فرهنگ جامعه خود بازگو میکند

و تبدیل به اسطوره میشود.

غوغای بینش فمینیستی در داستان سارای

داستان عامیانه سارای چالش بین قدرت و سنت در جامعهایلی را که سارای در آن زندگی

میکند بیان میکند .داستان و وقایع آن ،در مورد جایگاه و منزلت زن در یک جامعه سنتی و
نحوه اعتراض فردی و اجتماعی او به پایمال شدن حقوق این قشر از جامعه است .این چالش

با عبور سارای از بند استبداد ،قدرت ،سنت و عدم تسلیم او به خواسته ناحق خان ،حاکم و

دستنشانده دولت است .اعتراض زن در یک جامعه سنتی به فرهنگ موجود و رایج در آن که
زن و دختر بدون اراده خود و بازور به ازدواج تن در دهد ،از ایده فمینیستی برخورداری زن از

حق حیات و اراده بر تصمیم خود در زندگیاش حکایت دارد .سارای میخواهد با کنش آگاهانه
و فدای جان خود در سیالب رودخانه (رود ارس) ،صدای انتقاد و فریاد اعتراض زنان جامعه
را برای برخورد باقدرت و نظام سیاسی مسلط به گوش جامعه برساند .این اقدام سارای با
هدف براندازی نظم سیاسی و اجتماعی مستقر در جامعه شکل گرفته است و زبان

حقیقتگویی را بر تکگویی ترجیح داده است .داستان سارای یک حقیقت گفتوگویی را در
فرهنگ عامه و فولکلور آذربایجان ایجاد کرد که برای رهایی از سلطه قدرت و تغییر این سنت،

الزم است با ایثار و ازخودگذشتگی ،سنتشکنی در ازدواج تحمیلی را احیاء و مسیر و شکل

اعتراض به شرایط اجتماعی حاکم را آشکار و هموار سازد و سازههای ایدئولوژی رهاییبخشی

از این شرایط اجتماعی را در فرهنگ حاکم بنا نهد.
سارای درس اخالق و پاکدامنی

سارای نماینده گروه اجتماعی زنان آذری است که دیدگاه زن آذری را برای پاسداشت مرزهای

فرهنگی و اعتقادی در حصار سنتها و آدابورسوم خود بیان میکند .سارای فرودستی زن
آذری را نه ناشی از کاستی ،کمبودهای زیستی و قومی اعالم میکند بلکه ظلم و اجحاف در حق

زن را برخاسته از شرایط اجتماعی و سیاسی میداند که آنان را از حقوق اولیه زندگی اجتماعی

و جمعی محروم ساخته و او را به یک کاالی قابلخرید و فروش در دست مردان مبدل کرده

است .جامعهای را که در آن نهتنها زن برای خود حق زندگی و انتخاب همسر نمیتواند داشته

باشد بلکه باید سلطه مردانه ،خواستهها ،عشق ،تمنیات آنها را نیز قبول کند و بپذیرد ...گفتمان

داستانگویای خواست و اراده زن برای عبور از سنتهای حاکم بر جامعه و دفاع از

خواستههای برحق قشر زنان جامعه در مقابل قدرت و سلطه آن است .نگاه مردساالرانه به زن

بهعنوان ابزاری برای تحمیل ازدواج اجباری و نادیده گرفتن بینش و اراده زنان در حیات
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وضعیت اجتماعی باید زبان اعتراض و طغیان را به کار میبست و فضای جامعه را در قبال این
موضوع حساس میکرد .سارای با به خطر انداختن جان خود و عدم تسلیم در برابر خواسته

حاکم ایل خود ،همدرس اخالق و نجابت قشر زن را در فرهنگ آذربایجان احیا کرد و نوعی
بیداری اجتماعی را برای فضای حاکم بر جامعه تزریق نمود .با توجه به موارد ذکرشده میتوان

گفت گفتمان موجود در داستان عامیانه سارای یک گفتمان اخالقمدارانِ و آرمانخواهان بوده
و هم تقابل این اندیشه با اندیشههای نظام سیاسی حاکم بر چنین جامعهای را بیان میکند.
گفتمان اخالقمداری داستان گفتمان صداقت و پاکی زن آذری را در فضای استبدادی و

حاکمیت خان در جامعه ایلی بازگو میکند.

تحلیل گفتمان انتقادی واژگان ضربالمثلهای قوم آذری
در ادامه به تحلیل انتقادی گفتمان ضربالمثلهای موجود در فولکلور قوم آذری پرداخته شده

است:

 .1یاغی یاغ اوسته توکوب ،یارمانی یاوان قویوب (روغن را روی روغن ریخته ،بلغور ،بدون
روغن خالی مانده است) (ذاکرحمیدی و همکاران .)22 :1394 ،یاغ و یارما (روغن و بلغور)

دو واژه گفتمان مدار در این ضربالمثل بوده و دارای ارزش تجربی و تضاد معنایی و

همنشینی هستند و اشاره به قوت روزانه دو طبقه جامعه (دارا و ندار) دارند .جمالت دارای
زمان مجهول هستند و کنشگر نامشخص دارند .این ضربالمثل دارای بار ایدئولوژیک است و

تالش برای آگاهسازی و بیداری مردم برای احقاق حق خود را القاء میکند .طبقهای از قدرت،

فرصتها و موقعیت خود بیشترین استفاده را میبرد و در ناز نعمت است و طبقۀ دیگر در اوج
نداری و فقر زندگی میکند و قوت روزانه خود را هم نمیتواند تهیه کند .مفهوم و برداشت

اصلی ضربالمثل یادآور این جمله هست که شرایط و ساختار اجتماعی بهگونهای رقم خورده
که داراها ثروتمندتر میشوند و ندارها فقیرتر و فقیرتر شدهاند .بازنمود اصلی ضربالمثل
بیانگر توجه طبقه باالی جامعه به تثبیت و ارتقای جایگاه خویش در جامعه را نشان میدهد.

 .2یاخجی جوجه یومورتادا جوکگولدر (جوجه خوب و مرغوب در داخل تخـم صـدا میزنـد).
(ذاکر حمیدی و همکاران .)21 :1394 ،جوجه و یومورتـا (جوجـه و تخـم) واژههـای گفتمـان

مدار و همنشین و هممعنا در این ضربالمثل هسـتند .گفتمـان ضـربالمثل ایـن پیـام را القـا و

بازگو میکند که کارکرد مناسب دستگاه سیاسی و حاکمان جامعـه بایـد از کـردار و اعمـال آنهـا
قابل ارزیابی باشد و مورد قضاوت قرار گیرد .واژه جوجه دارای بار تجربی اسـت و مقصـود از
آن یک انسان خوب و کاملی است که به ذهن شنونده در ایـن ضـربالمثل القـاء میشـود .فعـل
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اجتماعی از سوی دستگاه سیاسی و قدرت از تصورات رایجی بود که سارای برای رهایی از این
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جمله جوکگولدر (صدا کردن جوجه) فعل قطعیت را بیان میکند و نشان از قـدرت تأثیرگـذاری

فعل در مخاطب و شنونده آن دارد .این ضـربالمثل دارای بـار تجربـی و ایـدئولوژیک اسـت و
یک پیام منفی درباره عملکرد دستگاه سیاسـی القـا میدهـد .ازآنجاییکـه مـردم بـهطور مسـتقیم

نمیتوانند عملکرد دستگاه سیاسی و حاکمان جامعه را بهطور آشـکار موردانتقـاد قـرار دهنـد بـا
استفاده از این ضربالمثل ایدئولوژی انتقاد و اعتراض را به شکل غیرمستقیم به شنونده منتقل

میکنند .گفتمان این ضربالمثل بیانگر این حقیقت است که اگر نظام سیاسی عملکرد خوب و
کارایی مطلوب داشته و از خود نشـان دهـد ،در زبـان فولکلـور و محـاورهای مـردم نیـز بازتـاب
مثبتی خواهد داشت.

 .3در دلی دئیینگن اوالر ،غملی یاتاغان (انسان دردمند دائمـاً حـرف میزنـد و آدم غمگـین هـم

خوابآلــود و پریشــان اســت) (ذاکــر حمیــدی و همکــاران )23 :1394 ،واژههــای دردمنــد و
غمگین (در دلی و غملی) واژگان همنشین و هممعنا هستند .این دو واژه به این جهـت در کنـار
هم آورده شده است که درد و غم دو عنصـر نارضـایتی اجتمـاعی هسـتند و در بازتـاب گفتمـان

انتقاد از جامعـه و سیاسـت نقـش اساسـی دارنـد .در ایـن ضـربالمثل اسـتفاده از واژه دئیـنگن

(حرّاف و فردی که زیاد حرف میزند) بـه ایجـاد ایـدئولوژی خـاص اعتـراض و آگـاهی بخشـی
اجتماعی در زبان مردم منجر میشود و دارای بار ایدئولوژیکی است .واژههای در دلی ،دردمنـد

(دردمنـد و غمگـین) بیـانگر ویژگیهـای آدم معتــرض و منتقـدی اسـت کـه در شـرایط مختلــف
سیاسی و اجتماعی لب اعتراض او باز است و مدام حرف میزند و اعتراض میکند .عدم توجه
به صدای مردم (دردها و آالم آنها) شرایط ظهور اعتراض را در جامعه فراهم مینماید.

 .4سو دوه نین بوغازینا یئتشینده ،باالسینی ایاغینین آلتیندا قویار (آب که بـه گـردن شـتر رسـید،
بچهاش را زیر پا میگذارد)( .ذاکر حمیدی و همکـاران .)23 :1394 ،آب (سـو) و دوه (شـتر)
واژگانی هستند که دارای ارزش بیانی هستند .سو (آب) مظهر برکت ،رونـق و فراوانـی اسـت و

وفور نعمت و برکت را به همراه خود میآورد و از طبیعت زنـدگی مـردم آذربایجـان الهـام گرفتـه
شده است« .واژهایی که در ضربالمثلها بکـار رفتهانـد ،برگرفتـه از زنـدگی روزمـره و طبیعـت
پیرامون مردم است که ماهرانه و دقیق در آنهـا نمـود یافتـه اسـت» (جمالیـانزاده.)67 :1396 ،

درعینحال معنای دیگری که از قسـمت اول ضـربالمثل ایفـاد میگـردد ایـن اسـت اگـر فـردی
دچار وفور نعمت شد ،نباید ازدیاد مال و نعمت به ایجاد خودبرتربینی و زیر پا گذاشتن دیگـران

در صـحنه اجتمـاع منجــر شـود .واژه شـتر نیــز داری بـار تجربـی اســت .شـتر در فولکلــور آذری
نشاندهنده مناعت طبع ،برتری و قدرت اسـت و از مؤلفـهها و شاخصـههای منزلـت و جایگـاه

اجتماعی رفیع در جامعـه محسـوب میشـود .در تبیـین ایـن ضـربالمثل میتـوان گفـت تمرکـز
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زیردستان و ظهور استبداد در جامعه شده است.
 .5قویــون قوزونــون آیــاغین آیاخالمــاز (گوســفند ،پــای بــره را لــه نمیکنــد) (ذاکــر حمیــدی و
همکاران .)28 :1394 ،وجه فعل ایـن ضـربالمثل بهصـورت خبـری ،سـاده و منفـی بیانشـده
است .دو واژه قویـون و قـوزو (گوسـفند و بـره) واژههـای گفتمـان مـدار هسـتند و دارای ارزش

رابطهای و معنایی هستند« .رابطه معنایی بین کلماتی در متن برقرار خواهد شد کـه در هیچیـک
از انواع گفتمانها هممعنا نیستند مگر در مواردی یک متن ممکن است بهطور مستقیم از روابط
معنایی ایجادشده در نـوعی گفتمـان اسـتفاده شـود» (فـرکالف .)177 :1379 ،واژگـان قویـون
(گوسفند) در معنی فرد حاکم استفاده شده و قوزو (بره) بـه فـرد کمتـوان و بیبضـاعت اشـاره

دارن ـد .ایــن ضــربالمثل بــا اســتفاده از رواب ـط هممعنــایی بــین دو واژه فــوق ،پرهیــز قــدرت و
حاکمان از خشونت و عدم ظلم و ستم به زیردستان را یادآور شده و ایدئولوژی مـردم بـه شـکل
مستتر در این ضربالمثل بازگو میکند .گفتمـان مطـرح شـده در ضـربالمثل رابطـه بـین طبقـه
حاکم ،مردم و پایمال شدن حقوق طبقه بیبضاعت جامعه را نشان میدهـد و دارای بـار منفـی

هست .گفتمان مرکزی این ضربالمثل حـدود قـدرت و وظـایف متقابـل حـاکم در قبـال افـراد
جامعه است و تمرکز اصـلی گفتمـان ضـربالمثل بـر پرهیـز سیاسـتمداران از ظلـم ،سـتم و روا
داری با مردم است.

 .6تانری اول ،یاری اول (خـدا بـاش ،کمکرسـان بـاش) (ذاکـر حمیـدی و همکـاران،1394 ،

 .)31تــانری و یــاری (خداونــد ،کمکرســان) دو واژه ارزشــی و همنشــین در ایــن ضــربالمثل
هستند .حمایت و دستگیری از دیگران (مردم) بهعنوان یک پیام ،باور مذهبی و ارزشـی در ایـن

ضربالمثل بیانشده است .اسـتفاده از واژگـان مقـدس ،دینـی و مـذهبی ،پیـام ایـدئولوژیک را

بهطور ضمنی به شنونده انتقال میدهد و حکایت از رجوع مردم بـه دیـن و ارزشهـای دینـی در
زندگی اجتماعی دارد .ضربالمثل با استفاده از واژگان ارزشی ،یاریگری به انسانها را بهعنوان
صــفتی از صــفات خداونــد متعــال و صــفات مقــدس گوشــزد میکنــد .در معنــای اســتعاری

ضــربالمثل یکــی از ویژگیهــای حاکمــان را تعیــین و گوشــزد میکنــد کــه حاکمــان بایــد ایــن

ویژگیهای را در اداره جامعه و سیاست به کار ببندند.

 .7آیی ال بیر چواال گیرمه (نبایـد بـا خـرس وارد یـک گـونی شـد)( .ذاکرحمیـدی و همکـاران،
 .)33-21 :1394فعل بهکاررفته در ضربالمثل ،فعل امری و منفـی اسـت و قطعیـت عمـل و
نشان قدرت فاعل را بیان میکنـد .کلمـه آیـی (خـرس) دارای ارزش تجربـی و رابطـهای اسـت.

(آیی) و (چوال)( ،خرس) و (گونی) واژههای گفتمان مدار در این ضربالمثل هستند .در این

ضربالمثل برای روانی کالم و بیان ایدئولوژی گفتمان آن بـهجای واژه حکومـت از واژه خـرس
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قــدرت زیــاد در دســت هــر فــرد و گروهــی بــه ایجــاد فســاد منتهــی شــده و ســبب بیتــوجهی بــه
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استفاده شده است و خرس در جایگاه قدرت ،نماد حکومت و سیاست است .این ضـربالمثل

به عدم هم خانگی ،همسفرگی و همتراز بودن دو طبقه (حاکم و مردم عادی) در صحنه اجتماع
اشاره دارد و به شکل استعاری نابرابری اجتماعی و تقابل این دو گروه را بیان میکند .ایـن یـک
واقعیت اجتماعی هست که قدرت حاکمیت بیشتر از مردم است و حاکمیت و سـلطه کامـل بـر

مردم دارد و با آن نمیتوان درافتاد ،به این دلیل مـردم تـوان مقابلـه بـا آن را ندارنـد و مـردم ایـن

ایدئولوژی را در اذهان خود قبول کردهانـد .بـا ایـن اوصـاف راهبـرد اعتـراض و انتقـاد در مـورد
دستگاه سیاسی بهصورت پوشـیده از البـهالی ضـربالمثل بـه شـنونده انتقـال داده میشـود .در
تبیین این امر میتوان گفت که وجود فاصله اجتمـاعی ،فقـدان عـدالت و مسـاوات بـین مـردم و

دستگاه سیاسی به خلق این گفتمان کمک نموده است.

 .8آلله ویرن دوگونی بنده آچابیلمز (اگر خداوند مشکل و گرهی برای انسان مقـدر نمایـد ،بنـده
قادر به باز کردن آن نمیشود)( .اسالمزاده .)213 :1379 ،در این ضربالمثل دو واژه تجربـی
و ارزشی بکار رفته است :آلله (خداوند) و دوگون (گره) در معنای مقدرات و مشکالت زندگی
اجتماعی انسانهاست که خداوند برای انسانها مقدر کرده است .فعل جمله آچابیلمز (قادر بـه
باز کردن نیست) دارای بار منفی است و نوعی تسـلیم در برابـر امـر مقـدر شـده را بـرای انسـان
یادآور میشود .کاربرد واژه خداوند در این ضربالمثل بار ایدئولوژیکی به همراه دارد و در ایـن
گفتمان به شکل آگاهانـه رجـوع بـه دیـن ،مـذهب و تقـدیرگرایی را در بـین افـراد جامعـه نشـان

میدهد .مشـکالت و مصـائب اجتمـاعی بـهعنوان امـری ارزشـی تلقـی شـده اسـت کـه حـاکم و
دستگاه سیاسی جامعه نمیتواند آن را حل کند .در این ضربالمثل مـردم بـرای حـل مشـکالت
خود به امـر مقـدس (خداونـد) پنـاه بـرده و از دسـتگاه سیاسـی انتظـار حـل مشـکالت مـردم را
ندارند .انتخاب امر مقـدس و توسـل بـه آن پژواکـی از دیـدگاه مـردم در ضـربالمثل اسـت کـه

دیدگاه منفی را به ذهـن شـنونده القـاء میکنـد و اعتـراض و انتقـاد خـود را بـه دسـتگاه سیاسـی

جامعه با شیوه استعاری و کنایه منتقل میکند.
 .9آغانین مالی چیخاندا ،نوکرین جانی چیخار (زمانی که پول ارباب خرج میشـود ،جـان نـوکر
به لب میرسد)( .اسالم زاده .)27 :1379 ،این ضربالمثل دارای کلمات متضاد آغا (ارباب)

و نوکر (نوکر) است که تقابل و تضاد معنایی را به ذهن شنونده القا میکند .ایـن دواژه ،واژگـان
گفتمان مدار هستند .ایـن دو واژه همچنـین ارزش بیـانی ،تجربـی و ایـدئولوژیکی دارنـد .آقـا و
نوکر جایگاه منزلتی و طبقاتی افراد را در فرهنگ جامعه یادآور میشوند .آقا به ارباب و شخص

ثروتمند و سرمایهدار اطالق میشود و نوکر کسـی اسـت کـه در خـدمت اربـاب اسـت .گفتمـان
خسیس بودن و عدمحمایت از زیردستان ،بهعنوان دو صفت حاکمـان جامعـه بیانشـده اسـت.
رابطه میان ارباب و نوکر یک رابطه نابرابر و تقابلی است .با کار و تالش نوکر ،اربـاب صـاحب
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این ضربالمثل به وجود نابرابری اجتماعی و تظلم در جامعه اشـاره دارد کـه از دسـترنج نـوکر،
آسایش و مالومنال ارباب تأمین میشود.

 .10آرواد بنّا دیر ،کیشی فحله (زن بناست و مرد کارگر) (اسـالمزاده)219 :1379 ،؛ واژههـای
آرواد (زن) و کیشی (مرد) ،بنّا و فحله (کارگر) واژگان گفتمان مدار و واژگان همنشین و دارای
ارزش رابطــهای هســتند .وجــه فعــل (دیــر) (بــودن) قطعیــت یــک امــر را بیــان میکنــد .ایــن
ضربالمثل به نقش و منزلت اجتماعی دو جنس (مذکر و مؤنث) در جامعه اشاره دارد .در این
ضربالمثل مـرد نـانآور خـانواده اسـت و از او بـهعنوان اسـاس خـانواده یـاد میشـود و زن نیـز
معمار و بنّای خانواده است و هدایتگری این نهاد مقدس به زن محول شده است .این دو واژه

دارای معنای بار ایدئولوژیکی هستند و حدود قدرت این دو عضو خانواده را به شکل اسـتعاری
بیان میکند .زن و مرد مشترکین اصلی ایـن ضـربالمثل هسـتند کـه در کـانون خـانواده زنـدگی
میکنند و زن همپای مرد ،بهعنوان عضو فعال خانواده محسـوب شـده اسـت .زن ازآنجهـت بـه
بنّا تشبیه شده اسـت کـه مـرد در بیـرون از خانـه کـار میکنـد و دسـترنج خـود را در اختیـار زن و

خانواده قرار میدهد لیکن این زن است که با درایت خود امور خانـه را سـامان میبخشـد .زن و
مرد ،بنّا و کارگر از گروهها و طبقات اجتماعی اشارهشده در این ضربالمثل هسـتند و گفتمـان
تفاوت کارکردها و وظایف متقابل آنها را در زندگی مشترک اشاره میکند.
بحث و نتیجهگیری

یکی از اقوام ساکن در ایران ،قوم ترکزبان آذری است .ساکنان این قوم در شمال غرب ایران

زندگی میکنند .فرهنگ و زبان ترکی قوم آذری غنیترین فرهنگ در میان فرهنگهای موجود در

پهنۀ کشور ما ایران است .این فرهنگ و زبان غنیترین مفاهیم و واژگان را در البهالی فولکلور
خود دارد که مردمان این قوم از آن برای توصیف و بیان احساسات ،خواستها و مقاصد خود

استفاده میکنند .این زبان از درون زندگی طبیعی و اجتماعی مردمان این قوم و بدون

پدیدآورنده خاصی آفریده شده و همه مردم در خلق آن سهیم هستند .این زبان با آنکه ساده و

بیپیرایه و محاورهای؛ اما در البهالی جمالت و گفتار خود سرشار از لطافت ،احساس و
زیبایی خاصی است .فولکلور بهدلیل اینکه در بطن زندگی مردم تکلم میشود ،دیدگاهها،

نظرات و انتقادت و باورهای مردم نیز در درون آن گنجانده شده است .زبان فولکلور انعکاس

عقاید ،دیدگاهها و نگاه خاص و معنادار مردم به مسائل ،رویدادها ،اعمال ،رفتار حاکمان و
دستگاه سیاسی جامعه را مشخص میکند .گفتمان فولکلور قوم آذری در پی شکستن

ایدئولوژی حاکم بر جامعه ،انتقاد ،بیزاری از آن و اعتراض به شرایط ساختاری و اجتماعی
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مالومنال میشود و ارباب از او بهعنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف خـود اسـتفاده میکنـد.

 ❖ 90مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

شکل گرفته است .گفتار و جمالت فولکلور سرشار از انتقاد و بیان واقعیتهای جامعه در

قالب مفاهیم و مضامینی همچون فقر ،اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی ،ظلم و جور
زمانه ،حاکمیت ظلم و جور است که در گفتمانی زیبا در قالب ضربالمثل و داستان عامیانه

بیانشده است و سبب نفوذ و تأثیرگذاری آن در جامعه و زبان عامه مردم شده است .در این
مقاله تالش گردید که با روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف گفتمانهای موجود در

داستانهای عامیانه و ضربالمثلهای قوم آذری ازنظر نوع گفتمانها و شرایط و زمینههای
شکلگیری آنها موردبررسی قرار گیرد .با تحلیل داستانهای عامیانه قاچاق نبی ،سارای و
ضربالمثلهای زبان قوم آذری به دو سؤال اساسی در این تحقیق پاسخ داده شد که نتایج آن

به شرح زیر است:

 .1گفتمان فولکلور قوم آذری ،گفتمانی ایدئولوژیک و تقابلی دارد که اهداف آن ایستادگی در
مقابل ظلم و ستم ،توصیف و بازگویی مسائل و مشکالت اجتماعی مردم ،روابط
سیاستمداران و آحاد مردم جامعه بوده است .باثباتترین و قدرتمندترین گفتمان موجود در

داستانها و ضربالمثلهای بررسی شده ،گفتمان تقابل برخورد و کشمکش میان دستگاه
سیاسی ،ارباب ،خان و مردم عادی جامعه بوده است بهگونهای که بیشترین تعداد گزارهها،
جمالت و واژگان موجود در گفتمانها در محور این گفتمان بوده است .در این گفتمانها،
با بررسی واژگان و گزارهها و جمالت فولکلوریک ،ساخت متن و کاربرد ساختهای متنی،

می توان گفت در فولکلور با نگرشی که به اوضاع اجتماعی حاکم در آن دوره بوده است از
گفتمان تقابلی برای این داستانها و ضربالمثلها استفاده شده است و با انتخاب واژگان

خاص به مقابله با گفتمان حاکم پرداخته شده است .جمالت و گزارههای محوری و

تأییدی در این گفتمان عبارتاند از:

« .1روزی جرقۀ خشم پدرش «علی کیشی» ،به ستمی ناروا و بیگاری در زمین ارباب چنان
شعلهور میگردد» (ذیحق)37 :1391 ،؛
« .2نبی با خشونت به اعتراض برمیخیزد( ».ذیحق)37 :1391 ،؛

« .3مادرش «گوزل »1مورد تهدید امنیهها قرار میگیرد و نبی با آنان درمیافتد» (ذیحق،
)37 :1391؛

« .4با توطئهای سازمانیافته «هجر» ر ا به غل و زنجیر میکشند و در محبساش میاندازند تا
نبی را در دام اندازند» (ذیحق)37 :1391 ،؛

1. Gozal
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)37 :1391؛
« .6البته اگر راضی هم نباشی او (سارای) را به زورخواهم برد» (سپهرفر و همکاران:1387 ،
)125-120؛

« .7حاکم خشمگین شد و به سوارانش اشاره کرد که سارای را بگیرند .سلطان جلو دوید اما
حاکم او را کنار زد» (سپهرفر و همکاران)125-120 :1387 ،؛
« .8سارای اسیر شد و او را کشانکشان بردند» (سپهرفر و همکاران)125-120 :1387 ،؛

« .9خواهش میکنم چند لحظه او را آزاد کنید» (سپهرفر و همکاران)125 -120 :1387 ،؛
« .10سواران دستهای سارای را باز کردند» (سپهرفر و همکاران.)125 -120 :1387 ،

در ضربالمثلهای شماره ( 1و  3و  4و  5و  7و  9و  )10به گفتمان تقابل ،کشمکش
سیاسی و بازتاب تضاد بین گروههای اجتماعی پرداخته شده است .در این ضربالمثلها،

هدف گویندگان و نویسندگان آنها این امر بوده است که به انتقال ایدئولوژی خاصی که

دربرگیرنده مبارزه با نابرابری اجتماعی ،دفاع از عدالت اجتماعی ،انتظارات از حاکمان و
سیاستمداران جامعه و راه غلبه و مبارزه بر ناکامیهای مردم است ،پرداخته شده باشد .این
دیدگاه همچون سایر متون حاصل دیدگاه و نگرشهای تولیدکنندگان و گویندگان فولکلور قوم

آذری بوده است.

 .2با تأمل در عناصر گفتمانی فولکلور قوم آذری میتوان گفت زبان فولکلوریک در مضامین،

مفاهیم و گزارههای گفتمانی خود نمونههای گزارههای ( 1تا  )9داستانها و

ضربالمثلهای شماره ( 1و  3و  4و  5و  7و  9و  )10با استفاده از واژگان و
اصطالحاتی خاصی همچون ارباب ،خان ،خان چوپان ،دهقان ،امنیه ،سوارهنظام ،بیگ،

آقا ،نوکر ،دولت ،قویون (گوسفند) و قوزو (بره) بنا ،کارگر ،زن ،مرد و خرس و شتر و ...

به وجود طبقات و گروههای اجتماعی مختلف در درون ساختار اجتماعی این قوم اشاره
دارد و روابطی که بین این گروهها وجود دارد وجود تقابل و چندگانگی را در درون ساختار
اجتماعی بازنمود میکند .این واژگان دال بر وجود نابرابری اجتماعی در ساختار آن جامعه

و از زمینههای شکلگیری گفتمانهای موجود در داستانها و ضربالمثلهای قوم آذری
است.

 .3گفتمان نقد سیاست و دستگاه سیاسی هسته کانونی گفتمانهای عناصر فولکلوریک قوم
آذری بهشمار میرود .با جمعبندی ابعاد گفتمانی گزارهها و واژگان داستانها و

ضربالمثلهای فولکلوریک قوم آذری بر اساس رویکرد فرکالف ،میتوان گفت که فولکلور
قوم آذری از شرایط ساختاری و زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زمان خود تأثیر
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« .5امنیههای هر دو سوی ارس با تحریک مالکان و فئودالها آنی از آنان غافل نیستند»(ذیحق،
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پذیرفته است .از نظرگاه تحلیل گفتمان انتقادی ،فولکلور قوم آذری بیانگر حضور پررنگ

خان ،ارباب ،امنیه ،مالک و اغنیا در دورۀ زمانی خاصی بوده است که در زندگی اجتماعی و
اقتصادی مردم تأثیر غیرقابلانکاری گذاشته است .فقر ،نابسامانی اقتصادی ،ظلم و ستم
خان و بیگ و ارباب نسبت به مردم به ایجاد گفتمان مبارزه ،اعتراض و انتقاد از سیاست و

حکومت کمک نموده است و ظهور مبارزان و قهرمانانی همچون قاچاق نبی ،سارای و

همسویی مردم و تودههای روستایی و فقیر با آنها دستگاه قدرت و سیاست را در زبان
فولکلور به چالش کشیده بود .نگاه ایدئولوژیک عناصر گفتمانی فولکلور قوم آذری ،مهیا
ساختن ساخت ذهنی مخاطبان خود برای افشای ظلم و جور دستگاه سیاسی و مقاومت در

برابر سلطه آن بوده است که بهعنوان ایدئولوژی گویندگان و سرایندگان فولکلور بوده است.
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آقا گلزاده ،فردوس ( .)1385تحلیل گفتمان انتقادی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
آقاجانی ،سعادت (« .)1390مقدمهای بر تحلیل گفتمان» ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،شماره :37
.78-86
احمدی ،حمید ( .)1378قومیت و قومگرایی در ایران ،از افسانه تا واقعیت ،تهران :نشر نی.
اسالمزاده ،کبیر ( .)1379سیری در مردمشناسی میاندوآب ،انتشارات فرمانداری میاندوآب.
ایبکآبادی ،فاطمه؛ خلیل بیگزاده ،ابراهیم رحیمی زنگنه ،فاطمه کالهچیان (« .)1397تحلیل
انتقادی گفتمان واژگان ترانههای نوازشی بر پایه انگاره فرکالف» ،فصلنامه علمی فرهنگ و
ادبیات عامه ،شماره .94-116 :24
بهرامپور ،شعبانعلی ( .)1379درآمدی بر تحلیل گفتمان ،مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل
گفتمانی ،به اهتمام محمدرضا تاجیک ،تهران :فرهنگ گفتمان.
پهلوان ،چنگیز ( .)1388فرهنگ و تمدن ،تهران :نشر نی.
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چکیده
جوکها بهمنزلۀ خردهفرهنگهای هر جامعه ،معانی و مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بازنمایی میکننـد کـه
نشانگر فضای ذهنی آن جامعه و ویژگیهای افراد آن اسـت .در ایـن میـان ،جـوکهـای جنسـیتی نمایشـگر
نگاه اجتماعی جامعه به مقولۀ جنسیت هستند .اقبـال جامعـۀ ایـران بـه فنـاوریهـای نـوین تلفـن همـراه و
پیامرسانها ازجمله ،تلگرام از یکسو و کشیده شدن جوکها به این فضا از سـوی دیگـر ،لـزوم بررسـی و
مطالعـه آن را بیشـتر از قبـل مــیطلبـد .ایـن مقالــه بـا روش کیفـی و شــیوۀ مردمنگـاری درونشـبکهای و بــا
استفاده از نظریۀ برساختگرایی اجتماعی ،جوکهـای مختلـف جنسـیتی را در پیامرسـان تلگـرام مقایسـه
کرده است .نتایج بررسی سه کانال جوک تلگرامی که بعد از فیلترینگ و در تیر  1397ارزیابیشده اسـت،
نشان میدهد  50درصد کل جوکهای این کانالها را جوکهای جنسیتی تشکیل داده و به لحاظ شـکلی،
بیشترین جوکهای جنسیتی مربوط به جوکهای کالمـی اسـت کـه جوکهـای مربـوط بـه زنـان در هـر سـه
کانال ،تقریباً دو برابر جوکهای مردان بوده است .برساختههای جنسیتی برای مردها در جوکها بیشتر با
موضوع جنسی و برای زنان بیشتر با موضوع کلیشههای جنسیتی مانند« :احمقشمردن» ،استفادۀ بیرویـه
از لوازم آرایش ،تمایل به ازدواج ،ناتوانی در رانندگی ،الزام به انجـام کارهـای خانـه و زودرنجـی اسـت کـه
بهنوعی بازتعریف نقش اجتماعی زنان در شرایط اجتماعی فعلی است.
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مقدمه

جوک عموماً بـرای سـرگرمی مخاطـب گفتـه میشـود و عکسالعمـل مطلـوب آن ،خنـده اسـت.
باوجوداین ،مانند اَشکال دیگرِ طنز ،هجو ،شوخی و ...جوک گفتن ممکن است مقاصد دیگـری

نیز داشته باشد ( .)Hetzron, 1991جوکها از فرهنگ مردم برخاستهاند و رفتار و کردارِ اجتماعی
جامعه و مردم را بـهعنوان صـاحبان اصـلی زبـان آشـکار سـاخته و بهنقـد مـیکشـانند (مجـابی،

 .)48-51 :1395به لحاظ شکلی ،جوک در قالب سنتی خود ،جزو انواع شوخی کالمی اسـت.
«اِزار )1995( »1جـوک را یکـی از انـواع هفتگانـۀ شـوخی کالمـی و «ارینـگ )1989( »2آن را
منبعث از قصههای خندهدار میداند کـه لبـب مطالـب جـوک ،عامـل تعیینکننـده اسـت (حـری،

)18 :1387؛ اما ظهور فناوریهای ارتباطی آن را از حالـت شـفاهی و کالمـی بـه چنـدرسـانهای
تبدیل نموده؛ که از آن جمله از پیامرسانهای تلفن همراه و بهخصوص تلگرام با توجه بـه اقبـال
عمومی به آن میتوان یاد کرد .كاربران ایرانی سابقه طوالنی در استفاده از رسانههـای اجتمـاعی
دارند ،اما درصد كاربران ایرانی تلگرام نسبت به رسانههای اجتماعی پیشین بسیار باالتر اسـت.
كاربران ایرانی بعد از كاربران برزیلی و امریکایی در رتبه سوم بزرگترین جمعیت استفادهکننده
3

بودند (کرمانی1398 ،؛ كوثری1386 ،؛ .)Rahmandad, 2006

از سایت اوركات
در حال حاضر( ،زمان انجام پژوهش) تلگرام نیز بهعنوان یک پیامرسان با قابلیتهای
متعدد جایگاه ویژهای بین کاربران ایرانی دارد .طبق آمار سایت تلگرام در ژانویه  2018این

شبکه  180میلیون کاربر داشته است 40 .میلیون مخاطب ایرانی در ماه (و حدود  25میلیون

در روز) به این شبکه مراجعه میکنند 678000 .کانال فارسی در تلگرام فعالاند که دو میلیارد

بازدید در روز از آنها میشود ) .(Telegram-region & Website, 2018در نظرسنجی مركز افکار

سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) جوک و طنز حدود  21.4پیامهای منتشرشده در تلگرام را
تشکیل داده است (آقاسی .)1397 ،این پیامرسان در دیماه  1396بهصورت موقت و در

اردیبهشت  1397بهصورت دائم فیلتر شد .پنج ماه پس از محدودسازی ،همچنان بیش از 47
درصد از پرسششوندگان میگویند از این شبکه استفاده میکنند (جوانمرد .)1397 ،همچنین
تعداد زیادی از سازمانهای رسمی ،شرکتهای خصوصی ،نشریات و روزنامهها و  ...در این
برنامه عضو شده و بهخصوص بعد از راهاندازی کانالها در تلگرام به فعالیت در آن پرداختهاند

( .)Azali, 2017تعداد باالی كاربران ایرانی تلگرام ،تحقیق درباره كاربری و كاربران این پیامرسان

را ضروری میسازد (کرمانی .)1397 ،ازآنجاکه بخشی از کارکرد این پیامرسان در ایران نشر
1. Esar
2. Oring
3. Orkut.Com
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جوکهای مختلف است .بررسی شکلی و محتواییِ این جوکها میتواند شناختی از وضعیت

طنز میتواند بـا اهـداف ،قالـبهـا و اشـکال متفـاوتی چـون :عرصـۀ سیاسـی ،از وقـایعی چـون
یــازدهم ســپتامبر ( )James, 2015تــا فراینــد اعتراضــی تکمیــل قطــار شــهری ( )Chen, 2013و
کاریکاتورهای احزاب علیه یکدیگر ( ،)Dagnes, 2012در عرصۀ قومیتی و نژادی ()Schutz, 1989

و در عرصۀ جنسیتی و تقابل زنان و مردان با یکدیگر ( )Stelz, 2015تولیدشـده و اثرگـذار باشـد.
در طنز منثور و منظوم فارسـی نیـز مصـادیق مختلفـی از طنـز و جـوک بـا کارکردهـای اجتمـاعی

مختلــف نقــل شــده اســت (مجــابی12 :1396 ،؛ کاتوزیــان .)28 :1395 ،قاســمی ()1398

معتقد است «کارنامه سرایی» به معنای؛ سفرنامههای منظوم که شاعر ضـمن بیـان ویژگـیهـای
یک شهر به نکوهش مردم آن نیز میپرداخته است و «شهرآشـوبهـا» بـه مفهـوم؛ مـذمت مـردم
یـک شــهر توســط شـاعران غیربــومی (نیکوبخــت )126 :1380 ،و تمسـخر لهجــههــای محلــی

بخشی از طنز و شوخیهای قومیتی در ایران بوده اسـت و هـماکنـون نیـز در فضـای مجـازی بـه

شکل دیگری تداوم دارد (قاسمی و دیگران)1398 ،؛ اما بررسی مطالعات انجامشده داخلی در
حوزه جوک و جوکگویی در سالهای اخیر ،نشاندهندۀ تحـول ایـن عرصـه از طنـز قـومیتی بـه
جنسیتی بوده است ( Abedinifard, 2018؛ فرقانی و دیگران1395 ،؛ سفیری و دیگـران1395 ،؛
جعفری.)1385 ،

مبنای ساخت این جوکها ویژگیهای جنسیتی و برچسبزنی در مورد یک جنسـیت اسـت.

(فرقــانی .)1395 ،در ایــران ،پیشــینۀ طنزهــای شــفاهیِ جنســیتی را ب ـه دلقکهــای دربــاری و
معایبالرجال نوشتۀ بیبیفاطمه استرآبادی در دورۀ قاجـار نسـبت

طنزهای مکتوب را به کتاب

تأدیبالنسواا  ،نوشـتۀ نویسـندۀ گمنـام ایـن دوره ،اسـت

دادهاند کـه بـا هـدف پاسـخ بـه کتـاب
(هدایت .)62 :1361 ،تقابل طنزهای جنسیتی ،چـه در قالـب فـیلم و سـریالهـای تلویزیـونی،
طنزهــای مکتــوب روزنامــه و جــوکهــا از شــفاهی و پیامــکهــا گرفتــه تــا جــوکهــای تلگرامــی
چندرسانهای همواره موضوعات خنده و نقدِ اجتماعی هستند که یک پدیده اجتمـاعی را بهنقـد
کشانده یا تأیید نمودهاند .زندگی مجازی این کار را به عرصۀ گمنـامی کشـانده تـا جـایی کـه؛ نـه

مقصود و مخاطب ،نه فضای گوینده ،نه فضای دریافتکننده ،هیچکدام بهطور شفاف مشخص
نیست (سفیری و دیگران .)1395 ،لذا بررسی جوکهای جنسیتی در این پیـامرسـان بـهواسـطۀ

اثرگذاری بر جامعهپذیری و درونیکردن ویژگیهای نقشِ جنسـیتی ،گسـترۀ کـاربران و تغییـرات
سریع محتوایی آن بر اساس مسائل جامعه دارای اهمیت است.
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اجتماعی جامعه در حوزههای مختلف فراهم آورد.
نگاهی مختصر به کارکرد طنز در قالب کاریکاتور ،کمدی ،داستان و جوک نشان میدهد که
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در سالهای اخیر ،بسیاری از تغییرات اجتماعی در قالب جوکهای جنسـیتی ،مطرحشـده و بـه
اشکال مختلف ،در حال نشر است .از آن جمله ،تغییر ارزشی چـون برابـریِ جنسـیتی اسـت کـه
آزادارمکی ( )1396معتقد است ،این ارزش درگذشته نسلی بوده و در زمان حال عمـومی شـده
است .اگر چند دهۀ گذشته نسل جوان بـه برابـری جنسـیتی توجـه داشـت ،در دورۀ جدیـد اکثـر

مردم ایران در عمل و ایده ،گـرایش ،بـه برابـریِ جنسـیتی پیـدا نمودهانـد و در ایـن زمینـه تـالش

میکنند (آزادارمکی.)144 :1396 ،
نظام پدرساالری و مردساالری نیز در خانوادۀ ایرانی گرچه از منظر صاحبنظرانی چون
قانعیراد ( )1396و اعزازی ( ،)1387رنگ و بوی پیشین را ندارد و بهنوعی جایش را به
فرزندساالری یا سایر انواع ادارۀ خانواده داده است؛ اما همچنان سیطرۀ آن بر بسیاری از

خانوادهها وجود دارد .پس از کاهش اقتدار پدر ،روابط در خانواده ،افقی و مناسبات آن
دموکراتیزه شد (قانعیراد158 :1396 ،؛ اعزازی .)126-136 :1387 ،بااینوجود،
شکلگیری جوکهایی در فضای مجازی که در خصوصِ رفتار پدران با اعضای خانواده،
کارکردن آنان با فضای مجازی ،تقابل آنان با فرزندان و سیطره بر استفاده از امکانات زندگی

نشان میدهد این عرصه مورد نقد جوکها قرار گرفته است (سفیری و دیگران.)1395 ،
در چند دهۀ گذشته ،از سویی ،اشتغال زنان در فعالیتهـای اقتصـادیِ خـارج از چـارچوب

خانوار ،در کنار دسترسی بیشتر آنان به سازمانهای آموزشی ،بهخصوص در جامعۀ شهری ایران

افزایش یافته است (اعزازی .)97 :1387 ،در کل تـاریخ ،زنـان ایرانـی نیـز همپـای مـردان کـار
کردهاند و در کشاورزی ،دامپروری و تهیۀ محصوالت از شیر حیوانات دخالت داشـتند .صـنایع
دستی ،سبدبافی و دایگی جزو مشاغل زنان بوده و حتـی در ایـران باسـتان ،زنـان پزشـک وجـود

داشتند (اعزازی .)139-143 :1387 ،از سوی دیگر ،تحصیالت بهمنزلۀ عـاملی بـرای تحـرک
اجتماعی بین زنان رشد یافته است .صرفنظر از آمار بیکـاری و رشـد نـامتوازن مراکـز آمـوزش

عالی ،تعداد دانشجویان دختر در ایران از سـال تحصـیلی  1367از  28/64کـل دانشـجویان بـه
 46/60درصد در سال تحصیلی  1396رسیده است (مرکز آمار ایران .)1397 ،بر اسـاس ایـن
پیشینه ،در قرن معاصر ،این پدیده که کوهن ( )2004از آن به نام «مهـاجرت دسـتهجمعی زنـان

از خانـه» نیـز یـاد کـرده اسـت ( ،)Cohen, 2004جـزو مهمتـرین پدیـدههای اجتمـاعی در حـوزۀ
جنسیت و عرصۀ تقابل جوکهای جنسیتی است.
پیشینۀ پژوهش

بررســی جــوک و جوکگــویی بهمنزلــۀ نــوعی کــنش در علــومی چــون جامعهشناســی و ارتباطــات

بهواسطۀ نقش زبان در انتقال مفاهیم ،مطالعۀ خردهفرهنگها ،برقراری ارتبـاط و نمـایش آنچـه
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در الیههای زیرین جامعه پنهان شده است ،برای تصـمیمگیری بهتـر اجتمـاعی اهمیـت دارد .در

غفــاری ( )1395و آقابابــایی ( )1393هریــک بــا رویکردهــای نظــری مختلــف بــه بررســی

جوکهای جنسیتی در پیامرسان تلگرام پرداختهاند؛ اما در بیشـتر ایـن مطالعـات مبنـای بررسـی
جنسیت صرفاً زنان بودهاند و نمونه و جامعۀ آماری آن علی رقم گستردگی فضای مجازی بسیار
محدود و از جمعهای مختلف دوستانه ،خانوادگی و شغلی انتخاب شدهاند.
خارج از پیـامرسـان تلگـرام ،عابـدینیفـرد ( )2018در پژوهشـی بـا نـام «جوکهـای رششـتیِ

فارسی :دستنوشـتههای مـدرن ایـران از مردانگـی مبتنـی بـر غیـرت» ،ضـمن مطالعـۀ تـاریخی،

1

چرایی و چگونگی ساختن جوکهای رشتی ،مبتنی بر غیرت دربـارۀ مـردم رشـت را در سـایت
«وِرگ» با کاربران به اشتراک مـیگـذارد؛ گرچـه ایـن مقالـه بهواسـطۀ مطالعـه همزمـان طنزهـای
جنسی ،جنسیتی و قومی ارزشمند است؛ اما چون در سایتی بـا زبـان گیلگـی مـورد تحلیـل قـرار

گرفته است ،کمتر موردتوجه و نظردادن همگان است.

مطالعات دیگری که در نرمافزارهای گوشی همراه و فضای مجازی صورت گرفته میتـوان،
پژوهشِ سفیری و شـهرزاد ( )1395از جوکهـای مبادلهشـده در نرمافـزار تلفـن همـراه (اتـاق

جوک) و عابدینیفرد ( )2015با عنوان «تحلیل جنسیت در طنزهای اینترنتـی جنسـیتی»150 ،

جوک زبـانی یـا تصـویری پربازدیـد دربـارۀ جنسـیت را از هشـت وبسـایت اینترنتـی نـام بـرد.

مطالعـۀ ایــن فضـاها گرچــه بــه درک و تحلیـل جــوکهــای جنسـیتی کمــک مــیکنـد امــا هماننــد
پیـامرســانهــایی چـون تلگــرام بــا وسـعت کــاربری ،دسترســی و نمـایش چندرســانهای آن کمتــر

مـیتواننـد اطالعــات دقیقـی از جامعــه بـه دســت دهنـد .در طنــزهـای مکتــوبِ التـین« ،فوکــا و

لیلهکوئیست ،)2015( »2در ویراست کتـابی بـا عنـوان خنوه ،وواخوسخواخ(ابان ا ورد 

جنس ت مجموعهای از مقالهها را بررسی میکند و ضمن شفاف نمودن مقولۀ «جنسیت» نشان
میدهد که چگونه طنز ،کلیشـههای جنسـیتی را ایجـاد ،حفـظ یـا نـابود میکنـد .گرچـه مطالعـۀ
ادبیات پیشین ،اهمیت مقولۀ جنسیت در طنز و جوکگـویی در فضـای مجـازی ،در سـالهـای

اخیر را نشان میدهد؛ اما در این حوزه با پژوهشهایی مواجه هستیم که در آن تفکیک درسـتی

بین انواع رسانههای اجتماعی شکل نگرفتـه اسـت و ایـن امـر از اعتبـار موضـوع کاسـته اسـت.

عالوهبر این ،برخی از این مقاالت به داوری ارزشی روی آوردهاند و از نظـر روش و نظریـه نیـز

به برخی از آنها انتقاداتی وارد است .بین پژوهشهـایی کـه مسـتقیم در پیـامرسـان تلگـرام و بـا
1. http://v6rg.com/
2. Foka & Liliequist
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این حوزه و در سالهای اخیر ،پژوهشهای داخلی و خارجی مختلفـی بـا محـور جنسـیت و در
فضای مجازی صـورت گرفتـه اسـت؛ زارعپـور ( ،)1395فرقـانی و عبـدی ( ،)1395تـوکلی و
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محوریت جنسیت انجام شده ،هیچکدام بعد از فیلترینگ این پیامرسان ،صورت نگرفتهاند .لذا

این مقاله ضمن استفاده از نتایج این مقاالت برای مطالعۀ پیشینه پژوهشهـای انجـام شـده در
حــوزۀ جــوکهــایِ جنســیتی ،تحلیــل نتــایج و اعتبارســنجی بــه بررســی جــوکهــای جنســیتی در
کانالهای تلگرامی بعد از فیلترینگ این پیامرسان و با در نظرگرفتن ویژگیهای جنسیتی زنان و
مــردان پرداختــه اســت .روش مطالعــه مردمنگــاری درونشــبکهای اســت کــه در پــی پاســخ بــه

پرسشهای زیراست:
جوکهای جنسیتی در پیامرسان تلگرام چه ویژگیهایی (به لحاظ ظاهر و محتوا) دارد؟
بیشترین موضوعهای استفادهشده در جوکهای جنسیتی چیست؟
مبانی نظری پژوهش

پدیدۀ اجتماعی جوکگویی ،در پیـامرسـانهـای موبـایلی از طریـق نظریـات اجتمـاعی متعـددی

چون :کنشِ متقابل نمـادین ،کـارکردگرایی ،تضـاد و  ...قابـل نقـد و بررسـی اسـت (سـفیری و

دیگــران1395 ،؛ وکیلــی )128-280 :1385 ،امــا رویکــرد ایــن مقالــه بــه مســئلۀ جنســیت،
بهواسطۀ ماهیت مفهومی و بینفردی آن در جوکهای تلگرامی بر اساس نظریـۀ برسـاختگرایی
است .چراکه ،واقعیت اجتماعی دربارۀ جوک ،واقعیتی برساختی است که توسط زبـان و معـانی

بازتولیــد مــیشــود .برگــر و الکمــن )1967( 1معتقدنــد کــه ایــن نظریــه فرهنــگ را در مرکــز

تحلیلهای اجتماعی خود قرار میدهد .آنها جامعـه را برسـاختی فرهنگـی از آرا ،معـانی و زبـان
میدانند (سیدمن .)111 :1386 ،نگرش برساختگرایی با مسائل اجتماعی بهمنزلـۀ ادراکـات
و معانی ذهنی سروکار دارد .این نگرش عمدتاً معطوف به این نکته اسـت کـه کنشـگران چگونـه

مفــاهیم را در اطــراف خــود دســتهبندی مــیکننــد (معیــدفر .)37 :1388 ،برســاختگرایی در

رفتوبرگشت دائم بین امر جمعـی و فـردی ،شـکل و رفتـار جامعـۀ انسـانی را ترسـیم میکنـد و
واقعیتهای اجتمـاعی را سـاختهایی اجتمـاعی و حاصـل فعالیـت کنشـگران فـردی و جمعـی
میداند (محمدیاصل .)8 :1396 ،بدینمعنا كه جنسیت برساختۀ زندگی اجتماعی بشـر اسـت
و جـدا از آن مفهـومی ندارد (باتلر .)181 :1385 ،از نظر وکیلی ،جوکها بهعنوان عناصـری از

خردهنظامهای فرهنگی توسط کنشگران ،معانی مشترک و زبان نشـر مـییابنـد (وکیلـی:1385 ،

 .)107فرقانی ( )1394جوک را رفتار جمعیِ دارای پشتوانۀ فرهنگی و فکری میداند که تولیـد
و بازنشر آن ،کرداری گفتمانی اسـت(فرقانی و دیگـران .)1394 ،ازآنجاکـه ،جـوکهـا بهواسـطۀ
تعامل با فرهنگ عامه آسانتر میتوانند اعمال نفوذ کنند و در چرخۀ نظام اجتماعی ،یک ویژگی

1. Berger and Luckmann
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را به یک گروه اجتماعی ،انتسـاب داده و بـهعنوان بخشـی از فرهنـگ جامعـه بازنمـایی نماینـد؛

جهان معنا ببخشند و آن را بازنمایی کنند .بازنمایی شکلی از کنش اسـت کـه از اشـیای مـادی و

آثار استفاده میکند؛ اما معنی نه به کیفیت مادی نشانهها ،بلکـه بـه کـارکرد نمـادین آنهـا وابسـته

است؛ چراکه واژهای خاص بهجای مفهوم مینشیند و آن را بازنمایی میکنـد ( .)Hall, 2003معنـا
از بازنماییهــا در فرهنــگ ناشــی میشــود و غــایی و تغییرناپــذیر نیســت .یکــی از راهبردهــای
بازنمایی ،کلیشهسازی است کـه عبـارت اسـت از تنـزل انسـانها بـه مجموعـهای از ویژگیهـای

مبالغــهآمیز و منفــی (مهــدیزاده .)125- 140 :1387 ،کلیشــهســازی ،بیــانگر قضــاوتی ســاده،
بررسی نشده و گاه نادرست ،دربارۀ گروهی دیگر یا وقایع اسـت (بیـرو .)226 :1380 ،بخشـی
از رسالت جوکها در جامعه برساختن کلیشههای جنسیتی ،نشر و بازتولید آن است (زارعپـور،

 .)28 :1395رواج نوع خاصی از جوکها در جامعـه ضـمن شـکلگیـری کلیشـههـای جنسـیتی
باعث جامعهپذیری ناقص در جامعه شده و بهمرور ویژگیهایی را به افراد جامعه نسـبت داده و
آن را عادی میسازد که در حقیقت آن ویژگیها ،در این افراد عمومیت نـدارد .پـیشفـرضهـا و
پیشداوریهـای اجتمـاعی و فرهنگـیِ نشـر یافتـه در پیـامرسـانهـای فضـای مجـازی تصـویری
متفاوت از هر جنسیت در جامعه بازنمایی کرده و باعث تثبیت آن در ذهن کنشـگران اجتمـاعی

میشود .تحول و دگرگونی در هویت جنسـی پـس از دهـۀ  60مـیالدی ،گفتمـان رایـج تفکیـک

نقشهــا و کارآمــدی آن را بــه چــالش کشــید و تشــابه نقشهــا را بهمنزلــۀ «ارزش» و «مطالبــۀ»

فمینیستی مطرح کرد .تفکیک بین «جنس» و «جنسیت» بهمثابه مهمترین سازۀ فمینیسـتی ،ابزار
اصلی تئوریزه کردن گفتمان تشابه در نقشها ،حقوق و مسئولیتهاست (کدخدایی و دیگران،

 .)1397مفهوم «جنسیت »1بـرخالف «جـنس »2کـه مفهـومی ثابـت و زیسـتی اسـت ،مفهـومی
ایستا نیست .این مفهوم را باید در طیفی مشاهده کرد كه یک سر آن زیستشناختی و سر دیگـر
آن ،فرهنگی است؛ بنابراین ،الزم است كه این مفهوم را در هر بافت ،هـر جامعـۀ زبـانی و حتـی
هر گروه اجتماعی دوباره تعریف كـرد (عـامری .)25 :1394 ،وود ،جنسـیت را چنـین تعریـف
میکند« :نظامی از ارزشها ،هویتها و فعالیتهایی که برای زنـان و مـردان معنـا شـده اسـت»

(وود .)222 :1383 ،جنسیت در تعاطی با سایر متغیرهای اجتماعی ،کلیت تجارب مردمـان و

1. Sex
2. Gender
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مطالعۀ آنها بهعنوان آنچه که یک ویژگی را تعریف و بازنمایی میکند دارای اهمیت است.
کنشگران اجتماعی از نظام فرهنگی و زبانشناختی برای برساختن معانی استفاده میکنند تـا بـه
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جوامع را دربرمیگیرد و معــرف باورهـا یـا رفتارهـایی اسـت کـه مردبـودن یـا زنبـودن را نشـان
میدهد (Collins, 2000؛ هـولمز.)26 :1387 ،1
فرقانی ( )1394جنسیت را برساختۀ اجتماعی و معلول نظام بازنمایی در نظر مـیگیـرد ،از

نظر وی ،جوکهای جنسیتی دستکم بخشی از نظام بازنمایی اسـت و نحـوۀ بازنمـایی آنهـا در
نوع و کیفیت ،برساختۀ اجتماعی مؤثر است (فرقانی و دیگران.)1394 ،

3

در تعــاریف کالســیک جــوک ،افــرادی چــون الکســاندر )1998( 2و اِزار ( )1998از آن
باعنوان متن ،نوشـتار یـا بیـانی کوتـاه یـاد میکننـد ،امـا واقعیـت جـوکهـای امـروزی در فضـای
مجازی (چندرسـانهای) فراتـر از مـتن ،گفتـار و نوشـتار صـرف اسـت .منظـور از جـوک در ایـن
مقاله ،همۀ مطالب اعم از متن ،فیلم ،کلیـپ ،»4GIF« ،صـوت و تصـاویری اسـت کـه بـا هـدف

انتقاد اجتماعی و بهنوعی طنز از جامعه برخاسته و در کانالهای تلگرامـی در حـال نشـر اسـت.
جوکهای جنسیتی نیز ،جوکهایی است که بر مبنای تمایزهای جنسیتی ساخته میشـود و جنبـۀ
طنز و خندۀ روایتها بـا برجسـتهکـردن ویژگیهـای خـاص جنسـیتی ایجـاد میشـود (فرقـانی و

دیگران .)1394 ،بنابراین ،با توجه بـه فضـای موردبررسـی ،جـوکهـا بـه لحـاظ ظـاهری بـه دو
دستۀ کالمی و غیرکالمی تقسیم شده است.
جوکهای کالمی

کردچگینـــی ( )1388جـــوکهـــای کالمـــی را در دو قالـــب نوشـــتاری و دیـــداری -شـــنیداری

تقسیمبندی میکند .در جوکهای نوشتاری ،گاهی عنوان «جوک» خالصهای از ماجراهای آن یا

نام شرکتکنندگان (فردی یا گروهی) در جوک است و گاهی بر اساس معنای اصلی یـا آنچـه در
تضاد با متن جوک است (کردچگینی .)19 :1388 ،جوکهـای کالمـی شـامل :متـون ارسـالی،

داستانکها ،پانوشتعکسها و ...میشود .بسیاری از ایـن جـوکهـا بـا عبـاراتی چـون« :دختـر
است یا پسر است دیگر»« ،یـک روز یـه دختـره یـا یـه پسـره» و بیشـتر در خصـوص نقـشهـای

جنسیتی زنان و مردان در خانواده تولید و منتشر میشوند.
جوکهای غیرکالمی

بـه لحـاظ ســاختاری ،جـوکهـای غیرکالمــی عبارتانـد از :تصـاویر ،کاریکــاتورهـا ،عکـسهــا،

نقاشیها و فیلمهای کوتاه که باوجوداینکه فاقد نوشته و کالم است ،باعث ایجـاد خنـده در فـرد

1. Holms
2. Alexander
3. Esar
4. Graphics Interchange Format
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مـیشـود ( .)Attardo, 1994ایـن جـوکهـا در قالـب صـامت و متحـرک از سـوی رسـانههـا تولیـد

روش پژوهش

این مقاله با روش کیفی و با رویکرد مردمنگاری درونشـبکهای انجـام شـده اسـت .مردمنگـاری

درونشبکهای اساساً مبتنی بر گفتوگو یا دادههایی است که بیشتر بهصـورت متنـی یـا دیـداری
ارائه میشود؛ بنابراین ،واحد تحلیل کنش یا رفتاری است که بهصورت متنی یا دیداری در شبکۀ
اینترنت پدیدار میشود (میرزائی .)290 :1395 ،بـا توجـه بـه اهمیـت مفهـوم جنسـیت و نشـر

ویژگــیهــای آن از طریــق جــوک و جــوکگــویی بررســی ایــن جــوکهــا از فضــای بــرخط و
پیامرسـانتلگـرام باتوجـه بـه عمومیـت اسـتفاده از آن ،آغـاز شـد .در تعیـین و شناسـایی جامعـۀ

پژوهش ،در مـردمنگـاری درون شـبکهای ،اجتماعهـای برخطـی تـرجیح داده میشـوند کـه ایـن
ویژگیها را داشته باشند:

 .1یک بخش ،عنوان یا گروه مرتبط با پرسش پژوهش و در نتیجه متمرکزتر باشند،
 .2ارسال و دریافتهای باالتری داشته باشند،

 .3تعداد ارسال و دریافتکنندگان پیام باالتری داشته باشند،
 .4دادههای مفصلتر یا از نظر توصیفی غنی داشته باشند؛

.5کنشهای متقابل بین اعضاء در زمینۀ نوع نیازمندی مسألۀ

پـژوهش بیشـتر باشـد ( Kozintes,

 .)1998پیامرسان تلگرام با توجه به قابلیتها ،گستردگی ،تعداد ارسال و مخاطبان انتخاب شد.

جهت انتخاب نمونه و ورود به میدان ،سه کانال جوک و طنز عمومی (با توجه به تعداد کاربران

و مطالب گذاشتهشده) از بین کانالهای مختلفی 1که انواع جوک را نشر میدهند ،بـا مشـورت و
مصاحبه با  30نفر مطلعان مشخص شد .این افراد به روش نمونهگیری گلولهبرفی و هدفمنـد از

بین صاحبنظران در عرصههای مختلف طنز و رشتههای مختلف علوم انسانی از دانشگاههای
مختلف ،انتخاب شدند .این کانالها در تیر  1397عبارت بود از« :شـیخ پشـمالدین »2بـا 263

هزار و  306کاربر« ،جوکوموک »3با  282هزار و  906کاربر و «جوکفـا »4بـا  42هـزار و 728
 .1در بازۀ مورد بررسی کانالهای مختلفی از جوک در پیام رسان تلگرام وجود داشتند .برخی از این
کانال ها (مانند طنزیمات ادبی؛ حاوی اشعار نوین طنزفارسی) تنها به شعر طنز میپرداختند؛ برخی
دیگر حاوی جوک های جنسی بودند؛ برخی هم (مانند ویدلش و تهرانتایمز) ضمن ارائه اخبار،
موسیقی و اشعار؛ مسائل اجتماعی و سیاسی روز را در قالب طنز بیان مینمودند.
2. t.me/Pashmoodin
3. t.me/Jokmouk
4. t.me/Jookefaa
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میشود و نشر مییابد؛ مانند دوربینمخفیها ،تصادفها ،حرکات بچهها و حیوانات و . ...

 ❖ 104مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

کاربر .عالوهبر پایش اولیه (شامل  100جوک از هر کانال) بـرای تأییـد نظـر مطلعـان ،روایـی،

کدبندی و تعیین ابزار گونهبندی ،حدود  300جوک از هر کانال و با حذف جوکهای تکراری،
تبلیغــات و ...در مــدت یــک مــاه برداشــت و ارزیــابی شــد .در کانالهــای منتخــب ،عــالوه بــر

جوکهــای کالمــی و غیرکالمــی ،نمونــههای مختلفــی ماننــد تبلیغــات ســایر کانالهــا ،تبریــک و
تسلیت ،استیکر ،فیلم ،کلیپ ،صوت ،تصـویر و کاریکـاتور وجـود داشـت کـه در برداشـتهای

گوناگون سنجیده شد .برای «صحت و درستی ،»1از مقایسۀ دادههای موجود با دادههایی کـه از
سایر شیوهها و فنون مردمنگاری و پـژوهشهـای پیشـین بهدسـتآمده و صـحت آن تأییـد شـده
اســت؛ اســتفاده گردیــد .بــرای معتبرکــردن نتــایج و تعیــین روایــی ،از روش «تحلیــل عــاملی

اکتشافی »2استفاده شد .بدینمنظور 100 ،جوک از کانالهای مختلف به همـراه کدبنـدی اولیـه
در دسترس مطلعین قرارگرفت و پـس از آن نظـرات مطلعـان بـا روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی
مورد ارزیابی قرار گرفت .در تحلیل عـاملی اکتشـافی ،پژوهشـگر بـهمنظور کشـف و شناسـایی

شاخصها و نیز روابط بین آنها ،به دنبال بررسی دادههای تجربی است .در اینجا مدل معینی از
پیش وجود ندارد .بهبیاندیگر ،زمانی از آن استفاده میشود که پژوهشـگر دربـارۀ تعـداد عوامـل

زیربنایی دادهها ،شواهد کافیِ قبلی و پیشتجربی برای تشـکیل فرضـیه نداشـته باشـد و بـهواقع
مایل باشد دربارۀ تعیین تعداد یا ماهیـت عـواملی کـه همپوشـی بـین متغیرهـا را توجیـه میکنـد،

دادهها را بکاود؛ بنابراین ،تحلیل اکتشـافی بیشـتر بهمنزلـۀ روش تـدوین و تولیـد نظریـه در نظـر
گرفته میشود ،نه یکی از روشهای آزمون تئوری (حبیبی و عدنور .)49 :1396 ،برای تحلیل

دادهها در ابتدای تحلیل عاملی ،آزمون شاخص نمونهگیری کیسر -مـایر -الکـین برگـزار شـده و
برای تشخیص ابزار همبستگی بین عبارتها ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شده است:
جدول  .1شاخص نمونهگیری کیسر -مایر و الکین و نتایج آزمون کرویت بارتلت
.689

3

آماره کیسر مایر و الکین ()KMO

293.47

تقریب کای اسکوئر

190

درجۀ آزادی

.0

سطح معنیداری

آزمون کرویت بارتلت
()BT

1. Reliability
2. Exploratory Factor Analysis

 .3شاخص  :Kaiser-Mayer-Olkin, KMOاین شاخص باید باالی  /7درصد باشد ،البته بین 5
درصد تا  7درصد نیز با احتیاط قبول است.
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شاخص کیسـر مـایر  689درصـد اسـت کـه از میـزان پیشفـرض 6درصـد بیشـتر بـوده و نشـان

جدول  .2مقادیر واریانس بارهای عاملی استخراجشده
مجموع مجذورات بارهای

مقادیر ویژه

عاملی
درصد

تجمعی

درصد

واریانس

کل

درصد

درصد

مؤلفههای ارزیابیشده در
کل

تجمعی

واریانس

33.521

12.062

2.412

33.521

12.062

2.412

44.744

11.222

2.244

44.744

11.222

2.244

55.453

10.709

2.142

55.453

10.709

2.142

70.429

6.092

1.218

70.429

6.092

1.218

91.803

3.475

0.695

99.39

0.766

1.153

94.577

2.774

0.555

99.765

موضوع پژوهش

نوع دادهها:

 .1کالمی .2 ،غیرکالمی
زمان شوخی:

 .1گذشته .2 ،حال .3 ،آینده،
 .4بدون زمان
جوک کالمی:

 .1متن نوشتاری .2 ،پیام صوتی،
 .3شعرخوانی طنز .4 ،صدای
ضبطشده

جوک غیرکالمی:
 .1گیف .2 ،فیلم .3 ،کلیپ کوتاه،
 .4پویانمایی متحرک .5،تصاویر،
 .6عکس .7 ،کاریکاتور
مؤلفههای جنسیتی برای مردان:
 .1تحامق .2 ،ظاهر و قیافه،

 .3ورزش و بدنسـازی .4 ،مسائل
جنــسی .5 ،اعمــال خشــونت،
 .6تشبیه به حیوانات

مؤلفههای جنسیتی برای زنان:
 .1تشبیه به حیوانات .2،نقشهای
جنسیتـی  .3تمـایـل به ازدواج،

0.375

1.075

 .4راننــدگی .5 ،اعمـال خشونت،
 .6استــفــاده از لــوازم آرایـش،
 .7احمقشمردن .8 ،استفادۀ
بیرویه از فضای مجازی

100

100
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میدهـد تحلیــل عــاملی بــرای سـؤاالت تعیــین شــاخص کفایــت میکنـد .آزمــون بارتلــت ســطح
معنیداری کمتر از  5درصد بوده و نشاندهندۀ روابط معنیدار است.
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همانطور که در جدول شماره  2مشاهد میشود ،میزان واریانس بار عاملی مؤلفـهها بـر اسـاس

نظرات مطلعان مشخص شده و در جدول آمده اسـت .بـا توجـه بـه گسـتردگی مؤلفـهها ،اینجـا
فقط مؤلفههای موضوع پژوهش ذکر شده است .بعـد از مشـخص شـدن بـار عـاملی مؤلفـهها،

برداشت جوکها ،دستهبندی و بررسی آنها آغاز گردید.
یافتههای پژوهش

بعد از برداشت اطالعات از کانال مدنظر و توصیف و دستهبندی آنها به لحاظ شکل و محتـوا،

درخصوص جوکهای جنسیتی نتایج زیر بهدست آمد .به لحاظ تنوع صوری ،جوک کالمـی 94

تا  100درصد جوکها را تشـکیل داده اسـت .جـوک غیرکالمـی بـهطورکلی دربرگیرنـدۀ گیـف،
فیلم ،کلیپ کوتاه ،پویانمایی ،تصاویر ،عکس و کاریکاتور بود .گیفها بهطور متوسط بـه دلیـل

سرعت بیشتر و حجم اینترنـت مصـرفی کمتـر ،بـه  36تـا  56درصـد و عکسهـا بـه  11تـا 14
درصد جوکهای غیرکالمی رسیده است .همـانطور کـه در جـدول شـمارۀ  3نمـایش داده شـده
است ،در هر سه کانال ،جوکهای جنسیتی در ردۀ سنی جوانان برای هـر دو جـنس بـوده اسـت.
ازآنجاکه عمـدۀ کـاربران فضـای مجـازی را در ایـران جوانـان تشـکیل مـیدهنـد ،ایـن جـوکهـا

بهصورت تقابلی در حال بازتولید ساختهشدن است .حرکت جامعۀ ایران به سمت مدرنشدن و
تغییر ارزشها از کرامت سالمندی ،بهخصوص سالمندان زن کاسته است؛ بهطوریکه در هر سه
کانال برای زنان سالمند جوک وجود دارد.
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جدول  .3ردههای سنی جوکها در سه کانال تلگرامی
عناوین

جوکوموک

جوکفا

مردان

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

میانگین

پیر

1.5

0.51

9.24

0.811

1.54

معیار

میانسال

50

30.7

33.3

2.38

14.3

انحراف

جوان

50

61.5

52.4
1.658

بدون رده سنی
زنان

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

بدون رده سنی

2.9

میانگین

پیر

8.8

1.41

0.783

1.8

معیار

میانسال

انحراف

جوان

73.5
14.7

80.4
7.1

82.8
1.236 1.52

7.2

1.872

1.83
17.2

جدول  .4فراوانی جوکهای جنسیتی به تفکیک زن و مرد
مؤلفهها

کانال شیخ پشمالدین
فراوانی

درصد

کانال جوکفا
فراوانی

درصد

کانال جوکوموک
فراوانی

درصد

جنسیتی

126

50

149

50

146

50

با محوریت زنان

87

34.5

95

32.2

102

34.9

با محوریت مردان

39

15.5

54

17.8

44

15.1

جمع کل

252

100

298

100

292

100

انحراف معیار

0.73328

0.75895

0.72834

واریانس

0.538

0.576

0.53

میانگین

1.6548

1.6779

1.6507

ضریب تغییر

0.443

0.45

0.441

با توجه به جدول شماره  ،4جوکهای جنسیتی از کل مؤلفههای اجتماعی موردتحلیل برای

هر سه کانال شیخ پشمالدین ،جوکفا و جوکوموک 50 ،درصد کل جوکها بوده است ،بـا ایـن

تفاوت که جوکهایی با محوریت زنان در کانال شیخ پشمالدین و جوکوموک بـیش از جوکفـا
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کانالهای گوناگون تلگرامی
شیخ پشمالدین
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بوده است؛ اما جوکهایی با محوریت مردان با توجه به گفتمـان قالـب مردسـاالری در جامعـه،
در هر سه کانال به میزان چشمگیری بسیار کمتر از زنان بوده است.
همانطور که در جدول نیز مشاهده میکنید ،جوکهایی بـا محوریـت مـردان تقریبـاً نصـف
زنان و برای هر سه کانال ،کمتر از حتی  18درصد بوده است .میزان ضریب تغییر که از تفاوت

میانگین و انحراف بهدست آمده است ،برای کانال جوکفا با  45درصد بیش از سـه کانـال دیگـر

بوده است.

جدول  .5گونهبندی جوکهای جنسیتی مردان
مؤلفهها

کانال شیخ پشمالدین

فراوانی

درصد

احمقشمردن

9

23.1

4

7.4

5

11.4

ظاهر و قیافه

6

15.4

12

22.2

5

11.4

ورزش و بدنسازی

3

7.7

6

11.1

14

31.8

مسائل جنسی

9

23.1

15

27.8

12

27.3

9

23.1

12

22.2

4

9.1

تشبیه به حیوانات

3

7.7

5

9.3

4

9.1

جمع کل

39

100

54

100

44

100

اعمال خشونت

فراوانی

درصد

کانال جوکفا
فراوانی

درصد

کانال جوکوموک

انحراف معیار

1.70377

1.47042

1.38456

واریانس

2.903

2.162

1.917

میانگین

3.3077

3.6296

3.3864

ضریب تغییر

0.515

0.405

0.408

مؤلفهبندی جوکهای جنسیتی مردان به گزینههایی با عناوین تحامق ،ظاهر و قیافه ،ورزش
و بدنسازی ،مسائل جنسی ،اعمال خشونت و تشبیه به حیوانات بوده است که در هر سه کانـال

بررسیشده و با توجه به جدول فوق ،احمق شمردن ،مسائل جنسی و اعمال خشـونت بـا 23/1

درصد برای کانال شیخ پشمالدین و میزان مسائل جنسی بـرای کانـال جوکفـا و میـزان ورزش و
بدنسازی برای کانال جوکوموک بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
با توجه به دادههای مزبور ،نتیجه میگیریم که طرح مسائل جنسی دربـارۀ مـردان در هـر سـه

کانال (البته با نسبت کمتری در کانال جوکوموک) با توجه به جامعـهپـذیری متفـاوت مـردان و
زنــان در ایــن موضــوع و حساســیت کمتــر جامعــه بــه مســئلۀ جنســی مــردان از یکســو و کمبــود
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اطالعات یا نقص آن از سوی دیگر ،باعث شده است بخش عمدۀ جوکهـای مـردان را مسـائل

زیبایی زنان باعث شده است این مسائل بهنوعی موضوع جوکها قرار گیرد.
جدول  .6گونهبندی جوکهای جنسیتی زنان
مؤلفهها

شیخ پشمالدین

فراوانی

درصد

6

7.7

5

5.9

2

1.9

احمقشمردن

15

19.2

11

12.9

14

13.1

استفاده از لوازم آرایش

15

19.2

17

20

22

20.6

فضای مجازی

فراوانی

درصد

جوکفا
فراوانی

جوکوموک
درصد

اعمال خشونت

9

11.5

13

15.3

10

9.3

مسائل جنسی

6

7.7

8

9.4

11

10.3

تمایل به ازدواج

9

11.5

18

21.2

20

18.7

نقشهای جنسیتی

15

19.2

10

11.8

23

21.5

تشبیه به حیوانات

3

3.8

3

3.5

5

جمع کل

78

100

85

100

107

انحراف معیار

2.13154

واریانس

1.9271

4.7
100

1.96204

4.543

3.714

3.85

میانگین

4.2308

4.3765

4.785

ضریب تغییر

0.503

0.44

0.41

در مؤلفهبندی جوکهای جنسیتی با محوریت زنان ،بـا عنـاوین اسـتفادۀ بیرویـه از فضـای

مجازی ،احمق شمردن ،استفاده از لـوازم آرایـش ،اعمـال خشـونت ،مسـائل جنسـی ،تمایـل بـه
ازدواج ،نقشهــای جنســیتی و تشــبیه بــه حیوانــات در کانــال شــیخ پشــمالدین احمــق شــمردن،
استفاده از لوازم آرایش و نقشهای جنسیتی با میزان  19/2درصد و در کانال جوکفـا تمایـل بـه

ازدواج بـا میـزان  21/2درصــد و درنهایـت ،در کانـال جوکومــوک نقشهـای جنسـیتی زنــان و
مسائلی ازجمله ناتوانی در رانندگی ،الزام به انجام کارهای خانه ،زودرنجی و ...بـا میـزان 21/5
بیشترین داده را به خود اختصاص داده اسـت .هرچـه جامعـه بـه سـمت برابـری جنسـیتی پـیش

برود ،زنان از کلیشـههـای جنسـیتی رهـا میشـوند؛ بنـابراین ،بیشـتر جـوکهـا وظـایف زنـان در

نقشهای اجتماعی بازتعریفشده در شرایط مدرن را زیر سؤال مـیبـرد .تشـابه بـه حیوانـات و
مسئلۀ جنسی ،کمترین جوکهای مربوط به زنان بـوده اسـت .در ادامـه ،بـرای آشـنایی بیشـتر بـا
مصادیق منتخب ،تعدادی از جوکها به همراه مؤلفههای موردبررسی آن را آوردهایم.
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جنسی دربرگیرد .همچنین ،توجه مردان در سـالهای اخیـر بـه موضـوعهـایی ماننـد بدنسـازی،
خالکوبی ،عملهای زیبایی و استفادۀ آنهـا از وسـایل آرایشـی و جـوکگـویی آنهـا درخصـوص
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مصادیق مورد بررسی

مؤلفهها

تجربه نشون داده وقتى یه دختر پست میزاره پسرا اولین کاری که میکنی ،میرن عکسای

فضای مجازی

پروفایلشو چک میکنن.

دیگه آجی و داداش و عموی مجازی خز شده .کی عمّۀ من میشه؟ .تا االن یه عمه مُلوک

مجازی دارم.
احمقشمردن
استفاده از

لوازم آرایش

دختره تصادف میکنه ،افسر میاد از هر دو راننده میپرسه« :کدومتون مقصرید؟» دختره
میگه« :من که خواب بودم ،هر غلطی کرده ،خودش کرده».
«عروسی نَنَته؟ ».واکنش مرد ایرانی وقتی زنش به خودش میرسه.
دوس دخترم کال  40کیلوِ میگه میخوام برم رژیم بگیرم .بابا عشقم تو لباساتو در بیاری
فقط ازت یه خاطره میمونه نکن اینکارو.

مواد الزم برای الغر کردن خانمها  ...سوسک بالدار قهوهای  +اتاق قفل= صددرصد

تضمینی.
اعمال خشونت

من اگه دوسدخترم بگه میخوام با دوست پسر سابقم برم بیرون واقعا مشکلی ندارم ،من
به آزادی افراد اعتقاد دارم .فقط ماشینم شاید مثل من روشنفکر نباشه یه وقت از

روجفتشون رد بشه .ماشینه دیگه ،احساس نداره که…
تمایل به ازدواج

دلنوشتۀ دختر دمبخت« :آهای اونایی که تو بچگی لبپ ما رو میکشیدین و میگفتین
عروس خودمی ،حاال کدوم گوری هستین؟ (هماکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم»).
زنگ زدم به زنم و میگم :عزیزم روزت مبارک ...میگه :مگه امروز چه روزیه؟ میگم :روز

نقشهای
جنسیتی

خبرنگار .میگه :خب به من چه؟ گفتم :عزیزم بابت گزارشات دقیق و مستندی که برای
مادرت هر روز مخابره میکنی.
گیریم بحث سربازی دخترا جدی باشه دهن پسرا سرویسه باز .یارو میخواد زن بگیره

قبلش باید سربازی دختره رو هم بخره.

تشبیه به حیوانات

دیشب خواب دیدم داروى بدن سازى پسرا تحریم شده خواب بدى بود؛ المصب!
شهر پر شده بود از مارمولك .دفعه آخرتون باشه آرایش دخترا رو مسخره می کنید.
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بحث و نتیجهگیری

جوکها را تشکیل داده که با توجه به زمان بررسی و یعنی تیرماه  1397و کند شدنِ سرعت
پیامرسان تلگرام به علت فیلترینگ بدیهی به نظر میرسد .در جوکهای غیرکالمی ،گیفها

بهطور متوسط  36تا  56درصد و عکسها  11تا  14درصد را تشکیل داده است.
به لحاظ محتوایی و بر اساس فراوانی مقولههای برداشتشده ،اگرچه در سالهای اخیـر بـا
تغییر شرایط اجتماعی ارزشها ،بهبـود وضـعیت زنـان در اشـتغال و تحصـیل ،گـامهـایی بـرای

تغییر شرایط زنان در جامعه برداشته شده است؛ این امر از یکسـو بـه مقاومـت بیشـتر در برابـر
این تغییرها و از سوی دیگر ،شکلگیری روند جدید در جوکگویی در تقابل جنسیت «دیگری»
منجر شده است .بیشترین جوکهای تولیدشده برای مـردان بـا توجـه بـه گـرفتن خنـدۀ بیشـتر از

مخاطب مربوط به مسائل جنسی است .همچنان که فوکو ( )1384یادآوری میکند ،پنهـانبودن
عرصۀ مسائل جنسی ،بیپردهگی ،بازنمایی نیمۀ تاریک آن و بروزنیـافتن در جامعـه و همچنـین

اهمیت قدرت جنسی برای مردان ،باعث شده این جوکها با هدف بیـان تابوهـای اجتمـاعی در
جوامع با توجه به عرصههای پنهان روابط جنسی افراد در جامعه انتشـار یابنـد( .امینـی:1388 ،

266؛ فوکو.)128 :1384 ،

از سوی دیگر ،بـا توجـه بـه نظرسـنجی خبرگـزاری دانشـجویان ایـران ( )1397بـیش از 70

درصد کاربران شبکههای اجتماعی را جوانان تشکیل میدهند ،مبادله و بازتولید این جوکها بر
اسـاس جنسـیت ،در جامعـه رشـد چشـمگیری داشـته و بیشـتر جوانـان را موردعتـاب قــرار داده

است .میزان جوکهای جنسیتی با محوریت زنان در هـر سـه کانـال حـدود دو برابـر جـوکهـای
مردان است و بیشتر در عرصۀ کلیشهها و نقشهای جنسیتی نشر یافته است .ورود زنان به بازار
کار ،استقالل اقتصادی و فعالیتهای اجتماعی آنان و تحصـیل بـهعنوان عامـل آگـاهیبخـش،
شرایط فرهنگی متفاوتی را برای جامعۀ ایرانی در حوزههای گونـاگونِ فـردی و جمعـی رقـم زده

است .لذا ،پرداختن زنان به فعالیت اقتصادی و کمرنگشدن نقشهایِ جنسـیتی آنـان در خانـه،

ورود به مشاغلی که برای مردان تعریفشده ،مهارت ناکافی در اسـتفاده از فنـاوریهـای نـوین،

استفاده بیشازحد از فضای مجازی و ناتوانی در قبال خانـهداری و در تقابـل آن نـاتوانی مـردان
(بیشتر پسران) در کسب علم و دانش و ورود به و نقشهای جنسیتی خانهداری (انجام کارهای
روزمــره خانــه ماننــد آشــپزی و نظافــت و همچنــین نگهــداری از کودکــان) موضــوع بســیاری از

جوکهای تلگرامی برداشت شده اسـت؛ کـه مؤیـدِ پـژوهش زارع ( ،)1395سـفیری و دیگـران
( )1394است .یافتهها نشـان مـیدهـد ،بررسـی افـرادی چـون قـانعیراد ( )1396درخصـوص
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در ادامه ضمن بررسی نتایج و مقایسۀ آن با تحقیقات انجامشده ،سؤاالت پژوهش پاسخ داده
شده است .به لحاظ شکلی ،با توجه به بازه موردمطالعه ،جوکهای کالمی  94تا  100درصد
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برســـاختهـــایی چـــون زوال پدرســـاالری و آزادارمکـــی ( )1396و عابـــدینیفـــرد ()2015

درخصوص تداوم کلیشههای جنسیتی ،در عین حرکت عمومی جامعه بهسوی برابـری جنسـیتی،
اگرچــه در حــال رخدادن اســت؛ همچنــان نظــام پدرســاالری در ســطوح گونــاگون اجتمــاعی،
بازنمایی متفاوت زنان از دختران و اعمـال خشـونت نمـادین بـر آنهـا از سـوی جامعـه بـا القـاء

ویژگیهای غیرجنسیتی به دختران ،آنها را تبدیل به ویژگیهایِ جنسیتی و باور عمـومی نمـوده و

با ابزارهایی چون رسانههای عمـومی و نظـام آموزشـی و همپـای آن در جـوکهـای تلگرامـی در
حال تولید برساختهای اجتماعی و مقابله با برابریِ جنسیتی است.
در خصوص بازنمایی متفاوت دختران از زنـان ،نتـایج تحقیـق فرقـانی و دیگـران ()1395

همچنین عابدینیفرد ( )2018تداوم جوکها در خصوص انتساب برخی صفات بـه دختـران و
سطحینگری آنان به تشکیل خانواده و امور بدیهی روزمره ،همچنـان مـورد تأییـد اسـت .بـراین
اساس میتوان نتیجه گرفت همچنان القاء برخی از ویژگیهای جنسیتی برای زنان در جامعـه در

غالب بحث غ رت در حال تداوم است با این تفاوت که در برخی از کانالها با تخریـب مـردان
در برابر زنان شروع به نشر و گسترش جوک نمودهاند .جوکهای جنسیتی بر اسـاس یـک کـنش

اجتماعی بر ویژگیهای منفی تمرکـز داشـته و آن را بـه افـراد نسـبت مـیدهـد .رواج جـوکهـای
جنسیتی با محوریت مردان بهنوعی با خشم سرکوبشدۀ جامعه در قبال آنها و انتقام جریانهای
جنسیتی زنان همراه است که سفیری و دیگران ( )1395نیز در پژوهش خود این مسئله را تأیید

کردهاند.

نتایج با بررسی ِدیگری که زارعپور ( )1395در کانال جـوک و مـوک بـهعنوان یکـی از چنـد

کانال موردبررسی تلگرامی انجام دادهاند ،همخوانی دارد .بدین معنا که استفاده از لوازم آرایشی

و ویژگیهـای جنسـیتی نقـش زنـان در جـوکهـای بررسیشـده نیـز ،همچنـان در حـال تـداوم و
بازتولید است .چراکه بدن زنان ،در جامعه مردساالر همـواره در حـال کنتـرل اسـت و آنچـه کـه

مطابق الگوی این جامعه نباشد مورد هجوم طنز قرار میگیـرد تـا بـه جامعـه یـادآوری کنـد ،ایـن
الگو همواره باید رعایت گردد.
همچنین نشر جوکهای جنسیتی در حوزه خانواده ،جوکها بهروشـنی بیـانگر تغییـرات ایـن

نهاد اساسی و وضعیت آشفته درون خانوادهها هستند .بیقدرت شدن خانوادهها ،خیانـتهـای
زناشــویی در قالــب مشــکالت جنســی ،ســختی و ناعاقالنــه بــودن ازدواج ،نــاتوانی در برقــراری
ارتباط اعضا و درنهایت عدم مهارت کافی برای نقشهای اجتماعی با نگاه جنسیتی بـه آن ،چـه

بهعنوانِ تصویری واقعی از وضعیت موجود و چه بیان پررنگتر از وضع موجود و صِرف خنـده
قلمداد شود؛ در هر دو حالی هشداردهنده است.
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اگرچه در شکلگیری برسـاختهـای اجتمـاعی ،جـوک بخشـی از بازنمـایی جنسـیت محسـوب

کمــک آن ،برســاختهــای اجتمــاعی موجــود در جامعــه را ارزیــابی کــرد و بــه لحــاظ فرهنگــی،
نیازهــای اجتمــاعی روز جامعــه را شــناخت و بــرای بهبــود شــرایط چارهاندیشــی نمــود .مقولــۀ

جنسیت با توجه به نگرش اجتماعی جامعه ،گسـترۀ زبـان فارسـی و وسـعت اسـتفاده از فضـای
مجازی و پیامرسان تلگرام ،این قابلیت را دارد که کلیشههای جنسیتی را کمرنگ کنـد یـا آنهـا را
تغییر دهد .این مهم هنگامی محقق میشود که سیاستگذاران نظام اجتماعی همگام با کـاربران

فضای مجازی ،جوک گویان و طنزپردازانِ این عرصه ،در مسیر تغییر ذهنیـت آحـاد جامعـه گـام

بردارند.
به نظر میرسد ،ایجاد قابلیتِ جدید در بهروزرسـانی تلگـرام (آ گوسـت  )2019نسـبت بـه
1

بازۀ انجام پژوهش و ایجاد قابلیت گفتوگو بین اعضای کانال امکان جدیدی است که میتوان

در آن بعد از گذاشته شدنِ پیام یا محتوا در کانال تعامل اعضاء و بازخورد آنها را در خصـوص
پیام مورد نقد و ارزیابی قرارداد و در پژوهشهای آتی میتواند موردبررسی قرار گیرد.

1. https://telegram.org/blog/silent-messages-slow-mode
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فناوریهای ارتباطی جدید ،هویت و احساس امنیت اجتماعی
(دانشجویان دانشگاه کرمان)

سینا امینیزاده ،1منصور طبیعی
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چکیده
این پژوهش ،به بررسی رابطۀ فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطهگری هویتهای ملی ،مذهبی بر
متغیر وابسته امنیت پرداخته است .جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
است .حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه ای جامعۀ آماری ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای،
 380نفر برآورد و دادهها به کمک پرسشنامه جمع آوری شد .روایی و اعتبار به کمک آزمون آلفا کرونباخ
و اعتبار صوری حاصل گردید؛ همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرمافزار آموس استفاده شد.
تحلیل یافتهها نشان میدهد که هویت ملی و مذهبی میتوانند نقش واسطهگری بین رسانه و امنیت
داشته باشند .آنچه قابل توجه است ،فنّاوری ارتباطی نوین ،بر امنیت تأثیر مثبت دارد؛ اما زمانی که هویت
مذهبی و ملی بهعنوان واسطه قرار میگیرند ،تأثیر رسانه بر امنیت منفی میشود .این رابطه نشاندهنده
رابطۀ مؤثر منفی رسانۀ ماهواره بر هویت ملی ـ مذهبی است که بهتبع آن ،تأثیر منفی بر احساس امنیت
میگذارد.

واژههای کلیدی
امنیت اجتماعی ،امنیت قضایی ،فنّاوری ارتباطی نوین ،هویت ملی ،هویت مذهبی
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تاریخ پذیرش98/08/21 :

 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه شیراز
 .2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

sinaaminizadeh@yahoo.com
m.tabiee@shirazu.ac.com
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مقدمه
❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

نیاز به حس امنیت ،از عمیقترین و حیاتیترین نیازهای انسانها است و در هیچ دورهای از
تاریخ ،بشر بینیاز از آن نبوده و نخواهد بود .اهمیت امنیت در قالب امنیت اجتماعی منابع
قانونی ملی (بیش از  30بار در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران) ،منابع بینالمللی
(اعالمیۀ حقوق بشر ،مادۀ سوم) ،اعالمیۀ معروف حقوق بشر و شهروند فرانسه  1789و

بیانات شخصیتهای برجستۀ سیاسی (هابز ،الک ،روسو و  ،)...علمی (مازلو ،بوزان و ،)...
بهکرات مورد تأکید قرار گرفته است.
سؤال مهم این است که حس امنیت چیست؟ مهمترین مرجع امنیتی چیست یا کیست؟

عوامل یا فرایندهای حس امنیتزا یا امنیتزدا کداماند؟  ...پاسخ یکسانی مورد انتظار نیست؛
رهیافتهای گوناگون درون و بینرشتهای پاسخهای متفاوتی دارند؛ همچنین پاسخها درگذر
زمان و در طول تاریخ ،تغییر و تحوالتی اساسی کردهاند .در رویکرد سنتی امنیت (گفتمان

امنیت سلبی) ،امنیت وضعیتی بود که توسط قدرت برای صیانت مردم در قبال تهدیدات

بیرونی تأمین میگردید .در این حال تأکید بر نقش امنیتی دولت است (افتخاری)1378 ،؛

حس امنیت جنبۀ سلبی دارد و با نبود عامل دیگری به نام «تهدید »1تعریف میشود.
راهبردهای اصلی امنیتافزایی ،شامل تقویت توان نظامی برای مقابله و سرکوب دشمنان،
تجهیز و تقویت سازوبرگ و توان جنگی توسط زمامداران و دستیابی به حداکثر توان نظامی

برای برتری بر دشمنان داخلی و خارجی و کسب امنیت است (نویدنیا .)30 :1388 ،در این

رویکرد نظریهپردازانی مانند افالطون ،ارسطو ،هابز ،فارابی ،خواجه نظامالملک طوسی قرار
دارند .هابز معتقد بود که مردم دولتها را ایجاد کردند تا از آنها در مقابل تهاجم خارجیان و

نیز صدمه به یکدیگر دفاع کنند و درنتیجه ،چنان امنیتی به وجود بیاورند که بتوانند با کوشش

خود و بهرهگیری از امکانات زمین رشد پیدا کنند و رضایتمندانه زندگی کنند (بیات.)1388 ،
در مقابل رویکرد باال ،رویکرد مدرن امنیت (گفتمان امنیت ایجابی) قرار دارد که در پی نقد
جدی مبانی و اصول گفتمان ،امنیت سلبی پا به عرصۀ وجود گذاشت .در این رویکرد ،حس

امنیت به نبود تهدید تعریف نمیشود؛ بلکه ،افزون بر نبود تهدید ،وجود شرایط مطلوب برای

تحقق اهداف و خواستهای جمعی مدنظر است و امنیت ،ماهیتی «تأسیسی» دارد .همچنین،

جامعهای که در عین درگیر نبودن با تهدید خارجی یا داخلی ،توان الزم را برای دستیابی به
منافع جمعیاش نداشته باشد ،امنیت و حس امنیت ندارد و ناامن گفته میشود .گفتمان امنیت

ایجابی را باید گفتمانی تازه در حوزۀ مطالعات امنیتی دانست که بیش از دو دهه از عمر آن

1. Threat
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نمیگذرد (نویدنیا .)27 :1388 ،در این رویکرد ،نگاه به امنیت با عطف توجه به زمینهها و

اجتماعی جامعه مورد تأکید جدی قرار دارد .این رویکرد به امنیت ،با تغییر جهتگیری امنیت،

از تمرکز صرف بر دولت فراتر رفته و به عموم مردم و بهرهگیری از ظرفیت و توان جامعه در

تولید ،حفظ و بازتولید امنیت و «زمینه و بستر اجتماعی» بهعنوان پشتوانۀ امنیت ملی توجه
دارد .این نوع نگاه به امنیت ،با تعابیری چون «امنیت اجتماعی شده »1و «امنیت

جامعهمحور ،»2در ادبیات مطالعات امنیتی وارد شد و فصل جدیدی از مطالعات امنیتی را
پدید آورد .از این منظر ،امنیت از درون جامعه جوشیده و لذا نهتنها «امنیت داخلی» بلکه حتی

«امنیت خارجی» ،با عنایت به مناسبات داخلی (بین عناصر مختلف جامعه و حکومت) فهم و
درک میگردد (بیات)77-78 :1388 ،؛ بنابراین ،وجه ایجابی امنیت ،معطوف به خطر نبوده
و بر آرامش ،اطمینان و آسایش ،بهعنوان زمینههای ایجاد امنیت تأکید میشود (نویدنیا،

.)28 :1388

دگرگونی اساسی دیگر در مطالعات امنیتی ،به دگرگونی نظام اجتماعی ـ سیاسیِ مسلطِ
دوران مدرن (جامعه) ،فروپاشی مرزهای دولت ملتها ،گسترش رسانههای جهانی ،کاهش

اقتدار دولتها و بحث «جهانیشدن» مربوط میشود .از دهه  ،1990امنیت در یک مفهوم
«گسترده» موردتوجه قرار گرفت که حاویِ چهار شکل اصلی است :اول ،مفهوم امنیت رو به

پایین ،از ملتها به افراد؛ دوم ،امنیت به سمت باال ،از ملتها به «جوّ»3؛ سوم ،مفهوم امنیت
از نظامی به امنیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،یا «انسانی» و چهارم ،مسئولیت

سیاسی برای تأمین امنیت در همۀ جنبهها ،از دولتهای ملی رو به باال به سمت نهادهای

ت حکومت ملی و منطقهای و از پهلو به سازمانهای غیردولتی،
بینالمللی ،رو به پایین به سم ِ

افکار عمومی و مطبوعات و به نیروهای انتزاعیِ طبیعت و بازار ،گسترش مییابد
 .)1995: 67بر این اساس ،برخالف دوران مدرن و جامعهشناسی کالسیک که اصوالً تحلیل
( Rothchild,

مسائل و مباحث امنیتی با تمرکز بر دولت ملت و در چارچوب جامعه صورت میگرفت ،لزوم

توجه به عوامل ،روندها و قلمروهای فراجامعهای مرتبط با امنیت تقویت شد .این تحوالت

فراجامعه ،بسیار متأثر از رسانههای نوینی است که در جوامع در حال گسترش هستند؛ ازجمله

میتوان به رسانههای تصویری ،چون ماهواره اشاره نمود .گسترش جهانی رسانهها ،هرچند
1. Socialized Security
2. Societal Security
3. Biosphore
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بسترهای اجتماعی و فرهنگی تعریف میشود و عالوهبر فراغت از تهدید که عمدتاً از
تهدیدات سخت ناشی میشود ،حفظ شرایط مساعد برای حفظ هویت اجتماعی و سرمایههای

 ❖ 122مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

میتواند بر همه فرهنگها در دورترین نقاط جهان تأثیرگذار باشد ،اما تأثیر آن در بعضی از
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زمینهها و بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی نمایانتر و برجستهتر به نظر میرسد .بنا به اظهارنظر
اکثر اندیشمندان و محققان فرهنگی ،در سالهای اخیر ،گسترش رسانههای ارتباطی نوین و

بعد فرهنگیِ جهانیشدن ،بیشترین پیامدهای فرهنگی ـ امنیتی را برای ایرانیان ،بهویژه جوانان
فراهم آورده است .پیامدهایی که نسبتاً ناهمگون بوده و در دو جهت جذب یا دفع افراطی

رسانههای ارتباطی نوین و فرهنگ و ارزشهای جهانی مدرن بوده است .میتوان گفت آن بعد
از جهانیشدن که ارزشهای دینی و عرفی ما را به چالش کشیده است و توجه افراد و نهادهای
زیادی را در دو جهتِ طرد و مخالفت یا پذیرش و تأیید ،حتی شیفتگی بیشازحد ،به خودش

معطوف کرده است (امیری .)87 :1390 ،به تعبیری مسئلۀ مرکزیِ تعامالت جهانی امروز،
تنش بین همگانو و ناهمگانو فرهنگی است ( .)Appaduraei, 2001: 41این تنش ،در جامعه ما
بر این اساس تشدید میشود که در مقابل فرهنگ جهانی که لیبرالیسم ،دنیاگرا و آخرتگریز
است ،فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،دارای ماهیتی غیر دنیوی و جغرافیایی است (امیری،

)1390؛ بر این اساس میتوان گفت ،یکی از مهمترین زمینههای تأثیرگذار بر وضعیت امنیت و
ناامنی جامعۀ ما که از دیرباز موردتوجه و بررسی نظری (نه  /کمتر تجربی) بوده است ،مسئلۀ
ورودِ مدرنیته بهمثابۀ یک پدیدۀ «بیرونی» به درونِ یک نظام اجتماعیِ ـ سنتی است؛ که به
تعارض «سنت و مدرنیته» انجامیده است و «فرهنگ و انسجام سنتی ایران» را بر هم زده
است .حاصل ورود این مهمان ناخوانده ،شکلگیری دو انقالب مهم «مشروطه و جمهوری

اسالمی» و جنبشهای اجتماعی متعدد در کشور در کمتر از یک قرن و درهمشکسته شدن

ذهنیتهای پیشین مدرن و ایجاد آشوب و پریشانی در سطح اجتماعی و در ذهنیت تکتک
افراد بوده است.

باوجود اهمیتی که گسترش رسانههای ارتباطی در دگرگونی بستر اجتماعی ـ سنتی ایران

داشته است ،نمیتوان پیامدهای امنیتی آن را برای همۀ افراد و گروههای جامعه یکسان تلقی
نمود .کسانی که پیامدهای امنیتی گسترش رسانههای نوین را یکسان میدانند ،چند فرض
اساسی را نادیده میگیرند که تنها در پرتوی توجه و بررسی تجربی میتوانند مالحظه شوند.

این فرضهای اساسی شامل موارد زیر هستند:

 .1به تصور آنها ،جهانیشدن کاالهای آمریکایی ،برابر با فراگیر شدن فرهنگ امریکایی است.

درصورتیکه جهانیشدن ،موجب نوسان نیروهای همگون کننده و همچنین متفاوت کننده
است؛ بهگونهای که امور «محلی» و «جهانی» با یکدیگر تالقی میکنند و امتزاج مییابند.

 .2امریکا و جهان سوم ،هردو بهعنوان یک فرهنگ و مجموعۀ یکپارچه در نظر گرفته میشوند

و تمایزات درونی کشورها ،گروهها و افراد درون آنها نادیده گرفته میشود .البته ،آنچه
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تجربه ایران را مبهمتر میکند ،این است که بعد از سال  ،1357براساس منابع دینی اصیل

براساس مفروضات ،پیشزمینۀ امنیت اجتماعی ،گسترش رسانههای ارتباطی نوین،

تضعیف قلمروهای سنتیِ امنیت ساز (مانند دولت ،جامعه ،انسجام فرهنگی) و روزافزونی

گروههای فرهنگی ـ اجتماعیِ درون جامعه ایرانی ،میتوان گفت ،هرچند گسترش شبکۀ
رسانهای و به دنبال آن جامعۀ شبکهای ،با تولید و افزایش آگاهی مردم ،به تضعیف مسائلی
چون دولت ملی و هویت ملی مرتبط با آن منجر میشود (عدلیپور و دیگران،)149 :1392 ،

اما پیامدهای امنیتی گسترش رسانهها برای همۀ گروهها یکسان نیست و نگرانیهای امنیتی افراد

و گروهها در این بستر رسانهای ،بهواسطۀ جهتگیریهای هویتی آنها تنوع میپذیرد؛
بدینترتیب که فرض میشود ،میزان احساس امنیت افراد در این شرایط رسانهای و فرهنگی
جدید تا حد زیادی تحت تأثیر میزان پایبندی ،تعلق و تعهد آنان به هر یک از هویتهای

جمعی دینی ،ملی یا علیه این هویتها قرار دارد .هرچند خود منابع هویتیابی محلی و سنتی

نیز فرصت بروز و ظهور یافته و خاصگرایی را دامن میزنند و موجب تقویت هویت ملی و
مذهبی هستند (امینیزاده ،بوستانی.)136 :1395 ،

اگر متناسب با نظریه بوزان بپذیریم که امنیت اجتماعی ،به قابلیت الگوی سنتی زبان،

فرهنگ ،مذهب ،هویت و عرف ملی مربوط است و امنیت اجتماعی ،به حفظ مجموعه

ویژگیهایی ارجاع دارد که افراد بر مبنای آن خودشان را بهعنوان عضو یک گروه اجتماعی
قلمداد میکنند (بوزان ،)1378 ،به نظر میرسد احساس امنیت یا ناامنی افراد ،بهواسطۀ میزان

پایبندیهای هویتی آنان تنوع میپذیرد .این مقاله براساس فرض نظری باال ،در راستای بررسی
تجربی و پاسخگویی به سؤال زیر انجامگرفته است:

گسترش رسانههای نوین با واسطهگری هویتهای ملی و مذهبی چه رابطهای بااحساس
امنیت اجتماعی و ابعاد آن دارند؟
پیشینه پژوهش

افتخاری ( )1380در مقالهای باعنوان« :ناامنی جهانی ،چهرۀ دوم جهانیشدن» ،به ارزیابی
پیامدهای امنیتی جهانیشدن ،بهویژه برای کشورهای «جهان سومی» و ازجمله «کشور ما»

پرداخته است .جهانیشدن یکی از وقایع تاریخساز دوران اخیر است که با ناامنی همراه است.

جهانیشدن چارچوب ملیای را به مبارزه فرامیخواند که «ثبات» و «استقرار» بسیاری از
نظامها مبتنی بر آن است و همین امر میتواند نویدبخش موج توفندهای از «ناامنی» برای این
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شکلگرفته است که درنتیجۀ آن ،تنوع فراوانی از گفتمانهای همزمان در قلمرو سیاست و
هویت به منازعه مشغولاند (کچویان.)10 :1387 ،
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گروه از واحدهای سیاسی باشد .همۀ کشورها تحت تأثیر «پروسه» یا «پروژۀ» جهانیشدن
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(بسته به تواناییها و امکانات یک کشور) قرار میگیرند؛ اما قدرتهای برتر ،این پیوند امنیتی
بین دولتها را «فرصت» تلقی میکنند؛ حالآنکه برای کشورهای جهان سومی ،این پیوند

«امالمسائل» است؛ زیرا باعث استمرار توسعهنیافتگی آنها میشود و با فروبردن آنها در گرداب
مشکالت جهانی ،آنها را دچار بحران کارآمدی و بهتبع آن «مشروعیت» میکند .امامجمعه زاده

و موسوی ( )1388در پرتو مفاهیم خاص گرایی عام و عامگرایی خاصِ رابرتسون ،به تحلیل
«جهانیشدن فرهنگ و سیاست در ایران» پرداختهاند .آنها میگویند« :از اصلیترین عواملی که
باعث تقویت خاص گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسالمی ایران در پی فرآیند

جهانیشدن شده است ،میتوان به اصول و اعتقادات دینی ،مبانی قانون اساسی و هویت نظام

سیاسیِ جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد که محدودیتهای زیادی در پذیرش وجوه سیاسیِ
جهانیشدن ،پیش روی میگذارد ».فرایند جهانیشدن نسبت به مسائل فرهنگی باعث اتفاق
افتادن نگرش عام و جهانی گردیده ،اما با توجه به دالیل یادشده در حوزۀ فرهنگ سیاسی،

وضعیت خاصی به وقوع پیوسته و باعث بازتعریف مسائل سیاسی شده است.

براساس تحقیقات تجربی انجامگرفته ،بین مصرف رسانههای جمعی و احساس ناامنی
(ربانی و همکاران) و مصرف رسانههای ارتباطی نوین و امنیت ملیِ کشورهای توسعهنیافته

(رفیع و جانباز ،)1392 ،رابطه معنیداری وجود دارد .براساس تحقیق رستگار خالد و

محمدیان ( ،)1392بین میزان و نوع استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی رابطۀ
منفی وجود دارد و کسانی که از سایتهای فیلترشده استفاده میکنند احساس امنیت اجتماعی

پایینتری از دیگر استفادهکنندگان دارند .همچنین نوع استفاده بیانگر هم احساس امنیت

اجتماعی را کاهش میدهد .نتایج پژوهشهای احمدی و همکاران ( ،)1389نشان میدهد که
استفادههای چند منظوره از تلفن همراه ،هویت شخصی مدرن افراد را تقویت میکند.

براساس مطالعۀ منطقی و دینپرور ( ،)2013فناوریهای تلفن همراه و اینترنت در
ن این فناوریها تأثیر دارند .همچنین مطالعۀ
شکلگیری هویت پنهان یا غیررسمی کاربرا ِ
علیزاده و محمدی ( )1394نشان میدهد که «وایبر» ،نوعی افتراق هویتی ،برای جوانان و
سوژههای نسلهای دیگر به وجود میآورد و موجب تقویت شکاف نسلی میشود .براساس
مطالعۀ جانپرور ( ،)2011فضای سایبر ،دارای ظرفیتهای منفی باالیی برای به چالش
کشیدن و تأثیرگذاری بر امنیت اجتماعی است.
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تحقیق ویلسکا و پدروزو ،)2007( 1در دو کشور فنالند و برزیل نشان داد که استفاده

نات ،)2007( 2تحقیقی با روش کیفی ،در مورد امنیت هستیشناختی و محیط مخاطرۀ

جهانی ـ یک مطالعۀ موردی مخاطره و درک مخاطره ـ در شهر توریستی آکاروایِ 3نیوزیلند
انجام داد؛ براساس تحقیق وی اجتماع آکاروا (هم تاجران و هم مردم عادی) ،بیشتر نگران
مسائل محلی بودند تا جهانی .مردم بیشتر دربارۀ مسائلی نگران هستند که در زندگی اجتماع،4

شأن حضور ملموس مدنظر است تا فجایع جهانی؛ تصور از مخاطره «گزینشی »5است و نه در

«خود مخاطره»  ،بلکه با منافع و تمایالتِ تصور کننده پیوند دارد .همچنین دو سطح کامالً

مجزای گفتمانهای مخاطرهای وجود داشت؛ گفتمان مخاطرهای که در درون قلمرو سیاست و
رسانههای عمومی برجستگی دارد و گفتمان کامالً متفاوتی که در درون قلمرو محلی وجود دارد

و هر یک دربارۀ مخاطرات متفاوتی نگران هستند.

آلبرز و رنکاتی ،)2008( 6بهصورت تحلیلی ـ تجربی ،به بررسی «عوامل مؤثر بر میزان

احساس امنیت در مجتمعهای مسکونی بزرگ در دو شهر آمستردام هلند و میالن ایتالیا»
پرداختند .آنها امنیت را در سه بعد ایمنی ،اطمینان و امنیت مطرح میکنند .به نظر آنها عوامل

بیشماری موجب احساس ناامنی میشود :دگرگونی شهری و ترس مربوط به «دیگری ،»7نقش
رسانهها در ایجاد و انتشار ترس ،حساسیت سیاستمداران ،ادغام مخاطرات جهانی در زندگی

هر روزه و فرایند فردی شدن.

گربر و دیگران ،)2010( 8با استفاده از تحلیل ثانویه به بررسی ادبیات مربوط به

«ناامنیهای مربوط به جرم در آلمان ،استرالیا و هلند» ،پرداختند؛ آنها پس از ارزیابی و بررسی

شباهتها و تفاوتهای مربوط به سه کشور و ادبیات زبان آلمانی و انگلیسی ،در خصوص جرم

و ترسِ از جرم ،به این نتیجه میرسند که ناامنیهای مربوط به جرم تنها یک عامل از دامنۀ
گستردهتر ناامنیهای اجتماعی هستند؛ به نظر آنان ،در تحقیقات آتی ،باید میزانی را بررسی

1. Wilska and Pedrozo
2. Nuth
3. Akaroa
4. Community
5. Selective
6. Aalbers & Rancati
7. Other
8. Gerber et al
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مردم جوان و نگرشهای آنها نسبت به  ICTدر هر دو کشور یکسان است و در هر دو کشور،
پیوندهایی بین هویتهای مصرفی و استفاده از فناوریهای  ICTوجود دارد.
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کنند که متناسب با آن ناامنیهای مربوط به جرم در تصورات عمومی ،از اضمحالل همسایگی
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یا در ناامنیهای انتزاعیتر ،دربارۀ جامعه و تغییر اجتماعی ریشه دارند.

مبانی نظری پژوهش
هر یک از فرایندهای هویتسازی ،به نتیجۀ متفاوتی در جامعه میانجامد و دارای مزایا و

فواید ،برای کسانی است که دارای آن هویتاند .هیچ هویتی نمیتواند یک جوهر به شمار آید و

هیچ هویتی ،بهخودیخود ،خارج از متن تاریخی خود ،ارزش مترقی یا ارتجاعی ندارد .این

پرسش که انواع مختلف هویتها چگونه و بهدست چه کسی ساخته میشوند و چه پیامدی
دارند ،نمیتواند بهصورت انتزاعی موردبحث قرار گیرد بلکه امری است مربوط به متن و زمینۀ
اجتماعی .در جامعۀ شبکهای ،سوژهها ،دیگر براساس جوامع مدنی که در حال فروپاشی هستند

بنا نمیشوند ،بلکه بهمثابۀ استمرارِ مقاومتِ حمایتگرایانه 1ساخته میشوند« .بنیادگرایی دینی»

مهمترین منبع هویتساز در جامعۀ شبکهای است .عصر جهانیشدن ،عصر خیزش دوبارۀ
ملیگرایان نیز هست؛ این واقعیت را میتوان هم در مبارزه با دولتهای ملی مستقر و هم در
بازسازی فراگیر هویت بر پایۀ ملیت مشاهده کرد که همواره در برابر یک اجنبی از آن دفاع

میشود.

رسانهها و احساس امنیت

هرچند رویکردهای نظری چندگانهای در خصوص تأثیرات رسانهها بر احساس امنیت وجود

دارد ،2در اینجا متناسب باهدف مقاله تنها به دو تا از مهمترینِ این نظریهها پرداخته میشود:
رهیافت بزرگنماییِ اجتماعیِ مخاطره 3و نظریه امنیت هستیشناختی 4گیدنز.
كسپرسون 5و دیگران ،رابطۀ رسانهها و احساس امنیت را براساس «رهیافت بزرگنمایی

اجتماعی مخاطره» مطرح کردهاند .این رهیافت مخاطره را هم بهعنوان یك ویژگی عینیِ یك
اتفاق و هم یك سازۀ اجتماعی ،6مفهومپردازی میکند .بزرگنماییِ اجتماعیِ مخاطره به

1. Communal
 .2برای مثال نظریههای تزریقی و گلولهای ،نظریه جبرگرایی رسانهای ،نظریه کاشت ،نظریه تکمله،
نظریه ادراک تفاضلی ،نظریه تخلیه روانی ،نظریه کرختی ،نظریه یادگیری اجتماعی ،نظریه تبلور ،نظریه
اثر بلع و  ...هر یک پیامدهای امنیتی رسانهها را بهگونهای خاص به تصویر میکشند (برای بحث
مبسوط در این خصوص نگاه کنید به عزیزی ،عبدالمحمدی.)1390 ،
3. Social Amplification of Rrisk
4. Ontological Security
5. Kasperson et al
6. Social Construct
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پدیدهای اشاره دارد كه بهوسیله آن ،جریانهای اطالعات ،ساختارهای نهادی ،رفتار اجتماعی -

قرار دارد كه هم تجربۀ شخصی مستقیم و هم تجربۀ غیرمستقیم حوادثِ مخاطرهای و نظامهای

مدیریتِ مخاطره را در برمیگیرد .بدینترتیب بزرگنماییِ اجتماعیِ مخاطره ،شامل دو مرحله

است :جریان اطالعات دربارۀ مخاطره ،تفسیر آن و پاسخ به اطالعات مخاطرهای؛ این
اطالعات یا نتیجۀ تجربه مستقیم حوادث مخاطرهای است یا از طریق آموختن از دیگر اشخاص
یا از طریق رسانهها ،دربارۀ مخاطرات .ویژگیهای اصلی اطالعات ،حجم ،درجۀ نمایشی،

داللتهای نمادین آنان و میزانی است كه آن اطالعات مورد منازعه و مخالفت قرار میگیرند.

در مرحلۀ دوم ،حوادث مخاطرهای در تعامل با فرایندهای روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگیِ
تصوراتِ عمومی ،از مخاطره و رفتار مربوط به مخاطره را تشدید یا رقیق میکنند .براساس این
چارچوب ،حوادث و اتفاقات معینی که متخصصان ،مخاطرۀ آنها را نسبتاً پایین تصور میکنند،

میتوانند مرکز نگرانی یک جامعه شوند (بزرگنمایی مخاطرهای)؛ درحالیکه دیگر اتفاقات که
متخصصان بهگونهای جدی آنها را موردتوجه قرار میدهند ،توجه عمومی کمتری را جلب
میکند (تقلیل مخاطرهای)؛ این تئوری ،با تأثیرپذیری از تئوری ارتباطات کالسیک ،از اصطالح
«ایستگاههای اجتماعی »1برای بیان استعارۀ بزرگنمایی استفاده میکند .تصور «ایستگاه»،

اشاره دارد که اطالعات مربوط به مخاطره از طریق گرهی( 2ایستگاه) در نظام جریان مییابد که

میتواند شکلِ تازهای به اطالعات (برای مثال فیلتر کردن ،تأکید مجدد ،تفصیل ،برجسته کردن

و غیره) داده و میزان تأثیرگذاری آنها را تغییر دهد

(.)Kasperson, et al, 1988

به نظر گیدنز ،امروزه ،رابطه بین افراد و جوامع درنتیجۀ «مدرنیزاسیون و جهانیشدن»،

بسیار مبهم شده و فرایندهای «ازجاکندگی ،فاصلهگیری زمانی ـ فضایی و دانش بازاندیشانۀ

مختصِ زندگیِ اجتماعیِ مدرن» ،هر چهار کانون اصلی اعتماد و امنیت وجودیِ ماقبلِ مدرن را
تضعیف کرده است (گیدنز .)90-93 :1380 ،گیدنز ،جهانیشدن را بهعنوان تشدید روابط
اجتماعی جهانی تعریف میکند؛ همان روابطی که موقعیتهای مکانی دور از هم را چنان به

هم پیوند میدهد که هر رویداد محلی تحت تأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله

دارند ،شکل میگیرد و برعکس (گیدنز .)77 :1380 ،جهانیشدن تمایل دارد آن چارچوب
حفاظتیِ اجتماعاتِ کوچک و سنتی را تحلیل بشرشد و آنها را با سازمانهای خیلی بزرگتر و

1. Social Stations
2. Node
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گروهی و پاسخهای فردی ،تجربۀ اجتماعی از مخاطره را شکل میدهند و بدینطریق به
پیامدهای مخاطرهای كمك میکنند .اساسِ بزرگنماییِ اجتماعی ،در تجربۀ اجتماعیِ مخاطره
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غیرشخصی جایگزین کند .فرد ،در جهانی که او بدون حمایت روانشناختی و احساس امنیتی
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است و قبالً توسط جایگاههای سنتیتر برایش فراهم میشد ،احساس تنهایی و بیکسی میکند
( .)Giddens, 1991امنیت وجودی ،به وضعیت ذهنی راحت و مناسبی اشاره دارد که فرد در آن

به فعالیتهای بدیهی ،در محیطی آشنا ،به همراه افراد دیگری که تهدیدی برای او به وجود

نمیآورند ،مشغول است .یکی از مهمترین نتایج و آثار گسترش رسانههای جهانی ،بهویژه
اینترنت و ماهواره ،پیامدهای امنیتی آن است .متناسب با نظر گیدنز میتوان گفت ،این
رسانهها «نظم و امنیت هستیشناختی سنتی و قدیمی» جوامع را دگرگون کرده و رهوارههای

زمانمند ـ مکانمن ِد جهت دهندۀ اعمالِ افراد را بر هم زدهاند .رهوارههایی که مبتنی بر سیطرۀ
خویشاوندی ،سنت ،دین و هنجارهای محلی بودند و زمینۀ امنیت و آرامش فردی را فراهم

میکردند (گیدنز.)80 :1380 ،

رسانههای ارتباطی نوین ،هویت و احساس امنیت اجتماعی

یکی از ضعفهای اساسی تئوریهایی که بر امنیت یک جامعه تأکید دارند ،این است که

براساس «درک دوران مدرن از مفهوم جامعه ،»1استوار هستند؛ که در آن جامعه بهصورت
«بستگی نظامهای اجتماعی» فرض میشد که در محدودههای سرزمینی و قلمروهای دولت ـ

ملتهای متمایز جای گرفتهاند؛ بهعالوه ،جامعه را تودهای یکدست 2فرض میکرد و تعدد و

تنوع گروههای اجتماعی درون جامعهای را نادیده یا بیاهمیت تلقی میکرد .درصورتیکه

میدانیم هر دو فرض باال در دوران «مدرنیتۀ متأخر» تا حد زیادی اعتبارشان را از دست

دادهاند .در خصوص فرض جامعه ،گیدنز معتقد است ،ما باید «مسئلۀ سامان» را از نو

بدینسان صورتبندی کنیم که چگونه نظامهای اجتماعی ،زمان و مکان را به هم پیوند
میدهند .در اینجا مسئله سامان ،بهعنوان یک نوع فاصلهگیری زمانی ـ مکانی در نظر گرفته
میشود؛ یعنی شرایطی که تحت آن ،زمان و مکان چنان سازمان میگیرند که حضور و غیبت به

هم وصل میشوند (گیدنز)81 :1380 ،؛ در خصوص فرض دوم هم اندیشمندان معتقدند،
«تفاوتهای فرهنگی درون ملی» ،میتوانند از تفاوتهای بین فرهنگی برجستهتر باشند و
فرض همگونی فرهنگی در درون یک ملت ،فرضی اشتباه است (.)Tung, 2008

ترکیب این دو فرض با یکدیگر (بسته نبودن مرزهای جامعهای و یکدست نبودن گروههای

فرهنگی درون جامعهای) بهعنوان اساس شرایط زمینهای مرتبط بااحساس امنیت اجتماعی افراد
موردبررسی در نظر گرفتهشدهاند که در ادامه بهصورت مختصر به بیان نظری آن پرداخته

1. Society
2. Uniform
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میشود .بدون شک ،یکی از مهمترین عوامل دگرگونکنندۀ سامان جامعهای و تحقق پیوند

قلمرویی جهانی پیدا کردهاند .تا جایی که کسانی از اینترنت ،بهعنوان ابزاری نام بردهاند که
ساختی جهانی و در قلبِ «دومین» تحول بزرگ جهانی قرار دارد ،موجب گسترش مدرنیته به

اقصی نقاط جهان گردیده و همۀ حوزههای زندگی را تحت تأثیر قرار داده است .به نظر
کاستلز ،شبکه اینترنت ،ستون فقرات ارتباطات جهانی ،از دهۀ  1990به بعد است ،چراکه
بهتدریج بیشتر شبکههای اجتماعی را به یکدیگر پیوند خواهد داد .انتشار اینترنت و شبکههای
ارتباطی کامپیوتری بهتدریج فرهنگ کاربران شبکه و حتی الگوهای ارتباطی آینده را نیز شکل

میدهد .فرآیند جهانیشدن و به دنبال آن جامعه شبکهای ،با تولید و رشد آ گاهی در مردم به
تضعیف مسائلی چون دولت ملی و هویت ملی مرتبط با آن منجر میشود (.(Castells, 2000: 94
روند «جهانیشدن» و «غیر ملی شدن »1را یک «گسست اساسی» جدید میداند که احتماالً به

شکلگیری شکافهای ساختاری جدید ،در درون و بین زمینههای ملی میانجامد .تضعیف و

آزاد شدن مرزهای ملی به میزانی بیسابقه میشود که هرچند از آن با عنوان جهانیشدن 2یاد
4
میشود ،مستلزم تغییراتی واقعی در حوزۀ زندگی اجتماعی ،براساس سه معیار دامنه ،3خرعت

و وناخت 5است ( .)Kinnvall, 2002: 117برحسب دامنه ،تعداد پیوندهای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی بین جوامع ،زیادتر از هر دوران تاریخی درگذشته شده است؛ برحسب سرعت،

جهانی شدن مستلزم یک فشردگی زمان و فضا است که هرگز قبالً تجربه نشده است؛ برحسب

شناخت ،یک تصور افزایشیافته از جهان ،بهعنوان یک مکان کوچکتر وجود دارد؛ بر این

اساس «قلمرو زدایی شدن زمان و فضا» ،زندگی روزانه را تحت تأثیر قرار میدهد و در جهانی
که موانع سرزمینی تحلیل میروند ،جستجو برای هویتهای ثابتِ مقید به زمان و فضا ،به
روشی برای برآمدن از عهدۀ تأثیرات زندگی مدرن تبدیلشده است؛ بدین ترتیب جهانیشدن
برحسب انتقال افزایشیافتۀ کاالها ،خدمات ،فنّاوری ،مرزها ،ایدهها و مردم ،پیامدهای

اقتصادی و اجتماعیِ واقعی دارد .گسترش ارزشهای دموکراتیک ،بینظمی اجتماعی را در

بخشهای زیادی از جهان تحت تأثیر قرار داده است .هنجارهای برابری و برابرگرایی،

1. Denationalization
2. Globalization
3. Scale
4. Speed
5. Cognition
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زمان ـ مکان در محدودهای فراجامعهای و جهانی ،رسانههای ارتباطی نوین هستند .میتوان
گفت ،ابزارهایی که در آن ،فرهنگ برای تبادل افکار و مبادلۀ پیامها بکار گرفته میشود،

 ❖ 130مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

ساختارهای سلسله مراتبی قبلی را در جوامع زیادی نامشروع کردهاند .الگوهای قدیمی رفتار،
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تحلیل میروند ،همچنان که روابط قدرت سنتی ،برابرگرایانه شدهاند .دو پیامد مهم برای این
وضعیت وجود دارد .1 :بیاطمینانی ناشی از تضعیف یا ناپدید شدن راههای قدیمی انجامدادن

چیزها و  .2تحلیل رفتن ساختارهای تعریفکننده و پیونددهندۀ اجتماع که تأثیری متالشی
کننده دارد .دو پیامدی که اختاللگر هستند و نشان میدهند ،چگونه جهانیشدن ،نهایتاً به

امنیت مربوط میشود ( .)Kinnvall, 2004: 752-758بر این اساس میتوان گفت ،در سالهای
اخیر گسترش جهانی رسانههای ارتباطی نوین  ،ICTیکی از مهمترین عوامل دگرگونی
نظامهای جامعهای هستند که پیامدهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی متنوع و
متفاوتی دارند و میتوانند پیامدهایی برای احساس امنیت افراد داشته باشند

( Boomen et al,

 .)2009تلفنهای همراه و اینترنت ،بهعنوان دو نمونه از این رسانهها ،تصور زمان و فضا را
تغییر دادهاند ،راههای کلیدی ارتباط ،تعامل و فراغت شدهاند .اولی اشکال سابق ارتباط را

تغییر شکل داده تا اینکه جایگزین آنها شود ( )Ling & Horst, 2011و دومی به ظهور شبکههای

اجتماعی متفاوتی مانند فضای من ،یوتیوپ ،فیسبوک ،بازیهای آنالین 1منجر شده که

برآیندهای منفی و مثبتی برای جوامع دارد .البته رسانههای ارتباطی نوین ،به سهم خود ،موجب
خلق «شکافهای اجتماعی جدید» یا «تشدید شکافهای اجتماعی موجود» شدهاند .بهویژه در
کشورهای جهان سوم ،تعداد زیادی از مردم وجود دارند که دسترسی محدودی به فناوریهای

جدید دارند تا دسترسیهایی که اکثریت مردم در کشورهای صنعتی به این فنّاوریها دارند

( .)Cooper & Weaver, 2003درنتیجه ،امروزه با افزایش دامنه و کنترل ناپذیری رسانههای نوین
ارتباطی ،نه توسط دولتها ،نه توسط خانوادهها ،ایجاد شکافهای دیجیتالی جدید و
پیامدهای فرهنگی متعدد آن ،ازجمله تضعیف یکدستی درون جامعهای را نمیتوان نادیده

گرفت و نسبت به «تفاوتها و رفتارهای فرهنگی خرده گروههای گوناگون درون ملتها»

بیتوجه بود و از تنوعات فرهنگی در درون یک ملت چشمپوشی کرد .در چنین شرایطی است
که بعضی از شیوههای زندگی یا انواعی از هویتهای اجتماعی ممکن است از طریق
سیاستهایی که به نام یک نوع سیاستِ امنیتی مشروعیت یافتهاند ،تهدید شوند؛ سیاستهایی
که برای نظم و امنیت اجتماعی مناسبت منفی دارند .برای مثال ،امنیتی کردن مخفیانه و کنترل

اجتماعی شدیدِ جامعه توسطِ دولت در اکثر کشورهای اروپای شرقی در طول جنگ سرد ،دلیل

اصلی از هم گسیختن نظم اجتماعیشان بود .بر این اساس میتوان گفت گسترش کمیت و

کیفیت رسانههای ارتباطی نوین به اقصی نقاط جهان ،زمینۀ تحوالت ساختاری را فراهم

1. On Line
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نمودهاند که با خلق «پویشهای تعاملی جدید» میتوانند تصورات از خود 1افراد و گروهها را

مشترک» بیانجامد .بر این اساس برخالف جوامع سنتی ،در جوامع پیچیدۀ مدرن ،نهتنها یک
نظام مقتدر واحد ،بلکه چندین نظم نمادین 3رقیب میتوانند همزمان وجود داشته باشند که در

درون نهادها یا «میدانهای» خاص در تنش با یکدیگر هستند .در این حالت ،افراد نه براساس
تمایزهای طبقاتی که براساس «تمایز فرهنگی» خودشان را تعریف میکنند .تمایز یابی فرهنگی

که در بیشتر مواقع از تمایزیابی طبقهای متابعت نمیکند .بهطور رادیکالتر ،جوامعی وجود

دارند که در آنها شخص نهتنها گونههای رقیبی از نظم نمادین را میبیند ،بلکه دو نظم نمادین
متفاوت در درون نهادهای اجتماعیِ عمیقاً متنازع را مشاهده میکند .این تمایزاتِ نمادین،
هنگامی بداهت و شدت دارند که شخص از تقسیمات طبقاتی به سمت تقسیمات قومی ـ ملی

یا مذهبی حرکت میکند (بوردیو .)399-402 :1390 ،در این حالت ،افراد نه براساس

تمایزهای طبقاتی که براساس «تمایز فرهنگی» خودشان را تعریف میکنند .تمایز یابی فرهنگی

که در بیشتر مواقع از تمایزیابی طبقهای متابعت نمیکند .بهطور رادیکالتر ،جوامعی وجود
دارند که در آنها ،شخص نهتنها گونههای رقیبی از نظم نمادین را میبیند ،بلکه دو نظم نمادین
متفاوت در درون نهادهای اجتماعیِ عمیقاً متنازع را مشاهده میکند .این تمایزات نمادین

هنگامی بداهت و شدت دارند که شخص ،از تقسیمات طبقاتی به سمت تقسیمات قومی ـ

ملی یا مذهبی حرکت میکند (بوردیو .)395 -399 :1390 ،به بیان اپادورای ،به شکلگیری

و حتی تشدید نوعی تنش ،بین «همگونی و ناهمگونی فرهنگی» ( )Appaduraei, 2001 :43در
درون جامعه انجامیده است .پیامد و چالش امنیتی این تنش فرهنگی ،زمانی دوچندان میشود

که نظام سیاسی خاص و دینیای که در جمهوری اسالمی ایران ایجادشده ،همواره کوشیده

است ،از نفوذ فرهنگ غربی در ایران جلوگیری کند و بهجای آن غنای فرهنگ ایرانی ـ اسالمی
را اشاره میکند (امامجمعهزاده و موسوی .)83 :1388 ،فرهنگ و اندیشۀ اسالمی که در مقابل
و برخالف فرهنگ لیبرالیسم که ماهیتاً فرهنگ دنیاگرا و آخرت گریز است ،دارای ماهیتی غیر
دنیوی و جغرافیایی است (امیری.)87 :1390 ،

براساس اندیشههای نظری باال میتوان منطق نظریِ هدایتگرِ فرضیههای تجربی این مقاله

را چنین طرح کرد که« :کمیت و کیفیت استفاده از رسانههای ارتباطی نوین دارای تأثیر،
1. Self- Conceptions
2. Habitus
3. Symbolic Order
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تغییر داده و به تغییر و بسیج مقولههای هویتی منجر شوند .تغییر در مقولههای هویتی که به
سهم و نوبۀ خود میتوانند به تغییر در «فهم و عادت واژۀ 2جمعی و امکانپذیری ذهنیِ تجارب
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بهنوعی هویت جمعی (دینی ،ملی) میانجامد که میزان پایبندی به هر یک از این هویتهای
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جمعی ،بهنوبۀ خود ،میتواند وضعیت احساس امنیت پاسخگویان را تحت تأثیر قرار دهد».
بنابراین فرضیه اساسی ،تحقیق عبارت است از اینکه« :بین میزان استفاده از رسانههای ارتباطی
نوین بااحساس وجود واسطۀ هویتهای ملی و مذهبی رابطۀ معنیدار و مؤثری وجود دارد».
حال فرضیه باال میتواند به قسمتهای خرد و جزئی نیز اشاره کند:

الف( بین رسانه و احساس امنیت ،رابطه معنادار و مؤثری وجود دارد؛
ب( بین رسانه و هویتها ،رابطه معنادار و مؤثری وجود دارد؛
ج( بین هویت و امنیت ،رابطه معنادار و مؤثری وجود دارد؛

مدل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

این پژوهش مبتنی بر روش پیمایش و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .متغیر

وابسته و برخی از متغیرهای مستقل ،براساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفتهاند.
بهمنظور تحلیل اولیۀ دادهها از نرمافزار اسپیاس استفاده شد؛ بهمنظور استخراج تأثیر هر یک
از متغیرهای مستقل و واسط بر متغیر وابسته از آزمون معادالت ساختاری با نرمافزار آموس 22

کمک گرفته شد .جامعه آماری در این پژوهش ،دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان بودهاند که

تعداد آنها در سال تحصیلی  ،1395حدود  17هزار نفر بوده است .حجم نمونه نیز براساس
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جدول لین ( )1976و درنظرگرفتن  5درصد احتمال خطای نمونهگیری و سطح اطمینان 95

انتخاب گردیدند.

پرسشنامه پس از طراحی ،جهت اعتبار صوری ،در اختیار متخصصان خبره قرار گرفته و

اصالحات الزم لحاظ شده است .پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای طیفهای موردنظر
حاصل شد که ضرایب آن عبارتاند از:
رسانه نوین 81 :درصد ،هویت مذهبی 78 :درصد ،هویت ملی 86 :درصد ،امنیت

اجتماعی 63 :درصد و امنیت قضایی 78 :درصد محاسبهشده که شامل  13گویه در قالب
طیف لیکرت بوده است.
تعریف متغیرها

رسانههای نوین :مجموعۀ متمایزی از فناوری ارتباطی است که خصایص معینّی را در کنار نو
شدن ،امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع ،برای استفاده شخصی بهعنوان ابزارهای

ارتباطی دارا هستند .بهطور مشخص ،توجه بر مجموعهای از فعالیتهایی متمرکز است که
تحت عنوان اینترنت و ماهواره ،بهویژه در موارد استفاده همگانی آن شامل اخبار آنالین،

آ گهیهای بازرگانی ،استفاده از برنامههای تولیدی ،مانند دانلود موسیقی و موارد مشابه،

مخاطب بودن و شرکت در بحثها ،گفتوگوها ،جستوجوی اطالعات و شکلهای ارتباطی

است (مک کوایل.)1387 ،

هویت مذهبی :به آن قسمت از هویت فرد برمیگردد که مرتبط با فعالیت و اعتقادات مذهبی
است و در دو بعد اعتقادی و مناسکی ظاهر میشود.

هویت ملی :احساس تعلق و وفاداری به عناصر و ارزشهای ملی که در این پژوهش در قالب

دو بعد اعتقادی به وطنپرستی و عمل به وطنپرستی است.

احساس امنیت :همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در حوزه علوم اجتماعی ،تعریف واحدی
ندارد .ازنظر الرنس مارتین عبارت است از تضمین رفاه آتی (پیلتن )1383 ،و ازنظر ولفرز

انرا ،فقدان تهدید نسبت ارزشهای مکسوب میداند (افروغ.)1379 ،
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درصد 380 ،نفر تعیین شد .نمونهها با توجه به طبقهای بودن جامعه آماری ،از دانشجویان
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ،به شیوۀ طبقهبندی
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یافتههای پژوهش
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ازآنجاییکه در تحقیق مذکور ،بنا بر استفاده از معادالت ساختاری است ،چندین نکته دارای
اهمیت است؛ ابتدا اینکه داده پرت و بیربطی درمجموع دادههای ما وجود نداشته باشد که
این کار در پاالیش دادهها ،بهطور کامل صورت گرفته است .همچنین ،توزیع متغیرهای ما
کامالً نرمال باشد .البته مبنای معادالت ساختاری ،براساس رگرسیون خطی است؛ پس باید از

خطی بودن رابطه مطمئن شد.

مدل  .2توزیع نرمال متغیر

همانطور که مدل شماره  2نشان میدهد ،توزیع نرمال متغیرها وجود دارد .شاخص توزیع

بین  3و  -3است که این خود حاکی از نرمال بودن توزیع است.

مدل  .3خطی بودن رابطه

همانطور که مدل شماره  3نشان میدهد رابطه بین متغیرهای موردنظر خطی است.

بهنوعی توزیع فراوانی متغیرها را با شیب نمایش میدهد.

فناوریهای ارتباطی جدید ،هویت و 135 ❖ ...

یافتههای استنباطی

جدول  .1رابطه همبستگی پیرسون بین هویت مذهبی و ماهواره
متغیر وابسته
هویت مذهبی

متغیر مستقل (ماهواره)
مقدار همبستگی

سطح معنیداری

-0/257

0/000

نتیجه
تأیید

همانگونه که اطالعات در جدول نشان میدهد ،بین متغیر هویت مذهبی و ماهواره رابطۀ

معناداری وجود دارد و جهت رابطه ،منفی است .ضریب همبستگی رابطه ،معادل  257درصد،

با جهت منفی و معنادار  000درصد است؛ به این معنا است که با افزایش استفاده از رسانه

نوین بهخصوص ماهواره ،میزان هویت مذهبی کاهش پیدا میکند و برعکس آن نیز هم صادق
است.

جدول  .2رابطه همبستگی پیرسون بین ماهواره و هویت ملی
متغیر مستقل (ماهواره)

متغیر وابسته
هویت ملی

مقدار همبستگی

سطح معنیداری

-0/345

0/ 000

نتیجه
تأیید

آزمون پیرسون ،بین دو متغیر هویت ملی و ماهواره ،نشان میدهد که رابطه بین این دو
متغیر معنیدار است؛ اما جهت رابطه ،منفی است .ضریب همبستگی رابطه برابر است با 345
درصد و ضریب معنادار آن ،برابر است با  000درصد ،به این معنی است که با افزایش استفاده

از ماهواره ،هویت ملی هم تضعیف میگردد.

جدول  .3رابطه همبستگی پیرسون بین ماهواره و امنیت قضایی
متغیر مستقل (ماهواره)

متغیر وابسته
مقدار همبستگی
امنیت قضایی

-0/026

سطح معنیداری
0/704

نتیجه
عدمتأیید
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در این بخش ،برای تعیین چگونگی روابط میان متغیرهای تحقیق ،فرضیات تحقیق به آزمون
گذاشته میشوند .فنهای بکار گرفته شده براساس سطح سنجش متغیرها انتخاب شده است.
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طبق اطالعات حاصلشده از بررسی رابطه بین متغیر ماهواره و امنیت قضایی از طریق فرمول
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پیرسون ،رابطه بین این دو متغیر ،معنیدار نیست؛ اما جهت رابطه ،منفی است .ضریب
همبستگی رابطه ،برابر است با  026درصد و ضریب معنادار آن ،برابر است با  704درصد

است.

جدول  .4رابطه پیرسون بین ماهواره و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل (ماهواره)

متغیر وابسته

امنیت اجتماعی

مقدار همبستگی

سطح معنیداری

-118درصد

0/078

نتیجه
عدمتأیید

رابطه بین دو متغیر امنیت اجتماعی و ماهواره معنیدار نیست و جهت رابطه نیز منفی

است .به این صورت که ضریب معناداری این رابطه برابر است با  078درصد و ضریب

همبستگی آن نیز  026درصد منفی است.

جدول  .5رابطه پیرسون بین هویت مذهبی و هویت ملی
متغیر وابسته
هویت ملی

متغیر مستقل (هویت مذهبی)
مقدار همبستگی

سطح معنیداری

 409درصد

0/000

نتیجه
تأیید

رابطه پیرسون بین این دو متغیر نشان میدهد که دارای ضریب معنادار باالیی هستند و
جهت رابطه نیز مثبت است؛ همچنین ضریب همبستگی آنها معادل  409درصد است؛ به این

معنی که با افزایش هویت ملی ،هویت مذهبی نیز در میان دانشجویان ،افزایش مییابد.
جدول  .6رابطه پیرسون بین هویت مذهبی و امنیت قضایی
متغیر وابسته

متغیر مستقل (هویت مذهبی)
مقدار همبستگی

امنیت قضایی

 328درصد

سطح معنیداری
0/000

نتیجه
تأیید

همانگونه که جدول نشان میدهد .رابطه پیرسون بین دو متغیر هویت مذهبی و امنیت،

تأیید شده است و جهت رابطه ،مثبت است .ضریب همبستگی رابطه ،برابر است با 328
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درصد و ضریب معنادار آن نیز برابر است با  000درصد که نشان میدهد ،با افزایش هویت
جدول  .7رابطه پیرسون بین هویت مذهبی و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل (هویت مذهبی)

متغیر وابسته
امنیت اجتماعی

مقدار همبستگی

سطح معنیداری

 297درصد

0/000

نتیجه
تأیید

رابطه پیرسون بین دو متغیر هویت مذهبی و امنیت اجتماعی ،نشانگر وجود رابطه معنادار

و مثبتی است .ضریب معنادار این رابطه  000درصد و ضریب همبستگی آن برابر است با 297
درصد؛ درواقع با افزایش و تقویت هویت مذهبی ،امنیت اجتماعی نیز نزد دانشجویان افزایش

مییابد.

جدول  .8رابطه پیرسون بین هویت ملی و امنیت قضایی
متغیر مستقل (هویت ملی)

متغیر وابسته
امنیت قضایی

مقدار همبستگی

سطح معنیداری

 271درصد

0/000

نتیجه
تأیید

رابطه پیسرسون ،بین دو متغیر هویت ملی و امنیت قضایی ،بیانگر این است که دو متغیر

باهم ،داری رابطه معنیدار و مثبتی هستند و جهت رابطه نیز مثبت است .ضریب همبستگی در
این رابطه ،برابر است با  271رصد و ضریب معنادار آن برابر است با  000درصد که به معنی
وجود رابطه معنادار است و با افزایش هویت ملی نیز امنیت قضایی تقویت میشود.
جدول  .9رابطه پیرسون بین هویت ملی و امنیت اجتماعی
متغیر مستقل (هویت ملی)

متغیر وابسته

مقدار همبستگی
امنیت اجتماعی

 276درصد

سطح معنیداری
0/000

نتیجه
تأیید

بر طبق اطالعات جدول مزبور ،رابطه میان دو متغیر معنادار و دارای جهت مثبت است؛ به

این معنی که با افزایش هویت ملی ،امنیت اجتماعی نیز افزایش مییابد .ضریب معنادار رابطه

برابر است با  000درصد و ضریب همبستگی آن نیز  276درصد است .با افزایش هویت ملی،
امنیت اجتماعی نیز تقویت میشود.
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مذهبی ،امنیت قضایی در میان دانشجویان افزایش مییابد.
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جدول  .10رابطه پیرسون بین امنیت اجتماعی و امنیت فضایی
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متغیر وابسته

متغیر مستقل (امنیت قضایی)
مقدار همبستگی

امنیت اجتماعی

 518درصد

سطح معنیداری
0/000

نتیجه
تأیید

رابطه بین دو متغیر امنیت قضایی و امنیت اجتماعی؛ بیانگر رابطه معنیدار بین این دو
متغیر است .ضریب همبستگی دو متغیر برابر است با  518درصد و ضریب معنادار آن برابر

است با  000درصد ،به این معنی که با افزایش امنیت قضایی ،امنیت اجتماعی افزایش و رابطه
معکوس آنهم صادق است.
بنا به مدلسازی معادالت ساختاری ،پرسش این است که آیا دادههای تجربی

گردآوریشده ،از مدل نظری حمایت میکنند یا خیر .برای همین ،در این روش ،تعدادی

شاخص بهعنوان شاخص برازش معرفی میشوند که نشاندهنده میزان همخوانی مدل نظری و
دادههای تجربی هستند.

ازنظر گروه متخصصان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا شمالی ،به چند دلیل قضاوت دربارۀ

برازش مدل ،اگر صرفاً بر مبنای مربع کا و سطح معنیداری باشد میتواند گمراهکننده باشد.
پژوهشگر اغلب نیازمند توجه به شاخص خاصی برازش برای تصمیمگیری نهایی است

(قاسمی .)1388 ،شاخص مربع کا1بهعنوان یکی از شاخصها برای قابلقبول بودن مدل

است .شوماخر و لومکس ،مقادیر بین  1تا  5و حتی گاهی مقادیر بین  1تا  3و  1تا  2را

قابلقبول دانستهاند .در این مدل ،مربع کا بر درجه آزادی  1/46است.

شاخص دیگری که استفاده شده است ،شاخص برازش هنجار شده مقتصد است .اغلب
مقادیر باالی  50درصد یا  60درصد را مناسب تلقی کردهاند (قاسمی .)1392 ،در این مدل

نیز  PCFIو  ،PNFIدارای مقادیر نزدیک  50درصد هستند که برای تدوین مدل قابلقبول است.
شاخص بعد ،شاخص تطبیقی است که هر چه عدد به یک نزدیکتر باشد ،مدل تأیید میشود.

در اینجا مثال  99 ،CFIدرصد است که نشاندهندۀ برازندگی باالی مدل است .سایر معیارهای
برازش ،در جدول زیر آورده شده است.

1. CMIN/DF
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جدول  .11شاخصهای برازندگی

از شاخصها ،باعنوان شاخصهای برازش جزئی در مدلسازی معادالت ساختاری

موردبررسی قرار میگیرند .منظور معناداری ضریب هر رابطه تعریف شده در مدل موردتوجه

قرار میگیرد.
پایه اصلی مدلسازی معادالت سـاختاری بـر روی رگرسـیون قـرار دارد؛ بـرای ایـن منظـور،

ضریب معنادار هر رابطۀ تعریـف شـده در مـدل ،موردتوجـه قـرار میگیـرد .در خروجـی ،Amos

بخش دیگری از خروجیها به معناداری این روابط رگرسیونی میپردازد .بنا بـه مـدل مفهـومی،

یک رابطه علّی و یک مدل اندازهگیری (تحلیل عامل تأییدی( ادعا شـده اسـت .البتـه مـدلهای
معــادالت ســاختاری ،خــود بــه چنــد دســته تقســیم میشــوند .درواقــع بــرای آزمــون فرضــیههای
پژوهش از طریـق روش مـدلیابی معـادالت سـاختاری ،سـه رویکـرد در دسـترس پژوهشـگران

است .رویکرد اول ،1تراکم سازی کلی نام دارد که در آن ،از نمره کل یک متغیر بهعنوان نشـانگر
متغیر مکنون استفاده میشود؛ این رویکرد در ایران به نام «تحلیـل مسـیر» مشـهور شـده اسـت.
رویکرد دوم ،تراکم سازی جزئی 2نام دارد که از مؤلفههای پرسشنامه بهعنوان نشانگرهای متغیر

مکنون استفاده میشود .رویکرد سوم نامتراکم سازی کلـی 3نـام دارد کـه از سـؤاالت پرسشـنامه

بهعنوان نشانگر متغیرهای مکنون استفاده میشود .4تحقیق انجام شـده در ایـن مقالـه براسـاس
رویکرد دوم 5است.

1. Total Aggregation
2. Partial Aggregation
3. Tota Isaggregation
4. Vieira, A. 2011
5. Partial Aggregation
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با توجه به برازش کلی مدل ،نوبت به برازش جزئی میرسد .برای این منظور دستهای دیگر
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مدل  .4مدل تجربی تحقیق

در مدل موردبررسی ،متغیرهای مکنون حائز اهمیت هستند .در قالب معادالت ساختاری

بررسیشدهاند که  45درصد از متغیر ،وابسته ،یعنی امنیت توسط دو متغیر مکنون دیگر یعنی
رسانه نوین و هویت تبیین گشته است .رابطه علّی در قالب مدل ساختاری ،دارای ضرایب

رگرسیون است که در جدول زیر آورده شده است.

جدول  .12ضرایب رگرسیون
برآورد (بتا)
استاندارد

معناداری

(بتا)

نسبت

بحرانی

خطای

استاندارد

برآورد

مسیر تأثیر

متغیرها

-/474

***/

-5/292

/071

-/374

ماهواره(>---

هویت

/757

***/

4/372

/107

/466

هویت)>----

امنیت

/269

/01

2/480

/053

/131

ماهواره >----

امنیت

همانطور که اطالعات در جدول نشان میدهند ،تمام روابط معنیدار هستند .متغیر هویت

دارای بیشترین ضریب تأثیر بر متغیر امنیت است .مقدار بتای آن برابر با  757درصد و
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معناداری آن  000درصد است .همچنین متغیر ماهواره ،دارای رابطه معناداری با ضریب بتای

معناداری آن نسبت به سایر روابط مؤثر کمتر است و ضریب بتای آن نیز  269درصد و نسبت
به دو متغیر مذکور این ضریب دارای تأثیر کمتر است .در ادامه بر تحلیل عامل تأییدی یا همان

مدل اندازهگیری میپردازیم.

جدول  .13ضرایب رگرسیونی مدل اندازهگیری
برآورد
(بتا)

خطای

معناداری

نسبت بحرانی

(بتا)/
656

***/

/

/

/624

***/

5/975

/189

1/129

/755

***/

/

/

000 ،1

/678

***/

5/327

/177

/944

استاندارد

استاندارد

برآورد

مسیر تأثیر

متغیرها

1.000

هویت)---

هویت ملی

>هویت)---

>
امنیت ----
>
امنیت ----
>

هویت مذهبی
امنیت قضایی
امنیت

اجتماعی

حال با مشخص شدن ابعاد و گویهها برای مدل اندازهگیری به این سؤال پاسخ میدهیم :آیا

سازههای پنهان امنیت و هویت با متغیرهایی که در قالب متغیر آشکار یا مشاهدهپذیر ذکر
شدهاند ،اندازهگیری میشود .همانگونه که ذکر شد نوع معادالت ساختاری در این تحقیق
براساس رویکرد دوم 1است؛ به این معنی که از مؤلفههای پرسشنامه بهعنوان نشانگرهای متغیر

مکنون استفاده میشود .جدول فوق وضعیت این سؤال را نشان میدهد .همانگونه که در
جدول آمده است ،در متغیرهای مدل اندازهگیری مربوط به سازه پنهان ،امنیت دو متغیر غیر
مکنون ،امنیت قضایی و مثبت میباشند .ضریب بتا در امنیت قضایی برابر است با 755
درصد و در امنیت اجتماعی برابر است با  678درصد؛ همچنین متغیر هویت ،از طریق دو
متغیرِ آشکارِ هویت ملی و مذهبی اندازهگیری میشود که هر دو ،دارای رابطه مؤثر معنیداری

هستند .مقدار ضریب بتا برای متغیر یا بعد مذهبی هویت ،برابر است با  624درصد و هویت
ملی ،برابر است با  656درصد که اهمیت نسبی هویت ملی بیشتر است .در ادامه بهمنظور

بررسی سهم واسطهگری هویت بین متغیرهای پژوهش ،از بوت استراپ در نرمافزار آموس 22
استفاده شده است.

1. Artial Aggregation
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 -/474است .جهت ضریب منفی است؛ به این معنی که دارای تأثیر منفی بر هویت است و
متغیر ماهواره نیز بهصورت مستقیم ،داری تأثیر مثبت و مؤثری بر امنیت است .هرچند
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جدول  . 14ضرایب غیرمستقیم بوت استراپ
متغیر

هویت

امنیت اجتماعی

/063

-/171

/549

/681

/278

/020

/000

/000

...

امنیت قضایی

/078

-/175

/532

/768

/348

/01

/000

/000

...

هویت مذهبی

-/217

-/389

/004

/000

/000

...

/000

/000

...

هویت ملی

-/224

-/413

/007

/000

/000

...

/000

/000

...

حد باال

حد پایین

معناداری

حد باال

حد پایین

امنیت

-/203

-/567

/01

/000

/000

....

/000

/000

...

معناداری

حد باال

حد پایین

هویت

/000

/000

...

/000

/000

...

/000

/000

...

معناداری
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ماهواره

امنیت

آنچه در جدول باال مهم است بررسی نقش واسـطهگری هویـت در رابطـه بـا متغیـر مسـتقل
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همانطور که در جدول آمده است ،بیشترین تأثیر مستقیم را هویـت بـر امنیـت قضـایی گذاشـته

غیرمستقیم منفی داشته و در تأثیر مستقیم ،هویت با ضریب تأثیر  757درصد ،بیشترین میـزان

تأثیر را بر امنیت داشته است و ماهواره نیز دارای تأثیر منفی و مستقیم بر هویت است.
بحث و نتیجهگیری

گسترش جهانی رسانهها هرچند میتواند بر همه فرهنگها در اقصی نقاط جهـان تأثیرگـذار
باشد ،اما تأثیر آن در بعضی از زمینهها و بسترهای اجتماعی -فرهنگی نمایانتر و برجستهتر بـه

نظر میرسد .بنا به اظهارنظر اکثر اندیشمندان و محققان فرهنگی ،در سالهای اخیـر ،گسـترش
رسانههای ارتباطی نوین و بعد فرهنگـیِ جهانیشـدن ،بیشـترین پیامـدهای فرهنگـی -امنیتـی را

برای ایرانیان ،بهویژه جوانان ،فراهم آورده اسـت .پیامـدهایی کـه نسـبتاً نـاهمگون بـوده و در دو
جهت جذب یا دفع افراطی رسانههای ارتباطی نوین و فرهنگ و ارزشهای جهانی مـدرن بـوده
است .میتوان گفت آن بعد از جهانیشدن که ارزشهای دینی و عرفـی مـا را بـه چـالش کشـیده
است و توجه افراد و نهادهای زیادی را در دو جهتِ طرد و مخالفت یـا پـذیرش و تأییـد ،حتـی

شیفتگی بیشازحد ،به خودش معطـوف کـرده اسـت (امیـری .)80 :1390 ،بـه تعبیـری مسـئلۀ
مرکزیِ تعامالت جهانی امـروز ،تـنش بـین همگوانو و نواهمگانو فرهنگـی اسـت ( Appaduraei
.)2001:44 46این تنش در جامعه ما بر این اساس تشدید میشود که در مقابل فرهنگ جهانی که

لیبرالیسم ،دنیاگرا و آخرتگریز است ،فرهنـگ و اندیشـۀ اسـالمی ،دارای مـاهیتی غیردنیـوی و

جغرافیایی است (امیری .)83 :1390 ،بر این اساس میتوان گفت یکی از مهمترین زمینههـای
تأثیرگذار بر وضعیت امنیت و ناامنی جامعۀ مـا کـه از دیربـاز موردتوجـه و بررسـی نظـری (نـه /
کمتر تجربی) بوده است ،همچنـین ،پیامـدهای امنیتـی گسـترش رسـانههـا ،بـرای همـۀ گروههـا

یکســان نیســت و نگرانــیهــای امنیتــی افــراد و گروههــا ،در ایــن بســتر رســانهای بهواســطۀ
جهتگیریهای هویتی آنها تنوع میپذیرد .بدین ترتیب که فرض میشود میزان احساس امنیـت
افراد در این شرایط رسانهای و فرهنگیِ جدید تا حد زیادی تحت تأثیر میزان پایبنـدی ،تعلـق و
تعهد آنان به هر یک از هویتهای جمعیِ دینی ،ملـی یـا علیـه ایـن هویتهـا قـرار دارد .هرچنـد

منابع هویتیابی محلی و سنتی نیز فرصت بروز و ظهور یافته و خاصگرایی را دامن میزنند و
موجـب تقویــت هویــت ملــی و مـذهبی هســتند (امینــیزاده ،بوســتانی ،)139 :1395 ،چنانچــه

همسو با نظریه بـوزان ،بپـذیریم کـه امنیـت اجتمـاعی بـه قابلیـت الگـوی سـنتی زبـان ،فرهنـگ،
مذهب ،هویت و عرف ملی مربوط است و امنیـت اجتمـاعی ،بـه حفـظ مجموعـه ویژگـیهـایی
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است .ضریب تأثیر آن برابر است با  571درصد و بعد از آن ماهواره ،بـر هویـت ملـی بیشـترین
تأثیر منفی را داشته است .البته ماهواره بـا ضـریب تـأثیر  ،-/311بـر هویـت مـذهبی نیـز تـأثیر
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ارجاع دارد که افراد بر مبنای آن خودشان را بهعنوان عضو یک گـروه اجتمـاعی قلمـداد میکننـد
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(بــوزان)1378 ،؛ در مــدل موردبررســی متغیرهــای مکنــون حــائز اهمیــت هســتند و در قالــب
معادالت ساختاری بررسیشدهاند که  45درصد از متغیر وابستۀ امنیت ،توسط دو متغیر مکنون
دیگر ،یعنی رسانه نوین و هویت ،تبیین گشته است .متغیر هویت دارای بیشـترین ضـریب تـأثیر

بر متغیر امنیت است و مقدار بتای آن برابر بـا  757درصـد و معنـاداری آن  000درصـد اسـت.
همچنین متغیر ماهواره دارای رابطه معناداری با ضریب بتـای  -/474اسـت و جهـت ضـریب،
منفی است؛ به این معنی که دارای تأثیر منفی بـر هویـت اسـت و متغیـر مـاهواره نیـز بهصـورت
مستقیم ،داری تأثیر مثبت و مؤثری بر امنیت است .هرچند معناداری آن نسبت به سـایر روابـطِ

مؤثر کمتر است و ضریب بتای آن نیز  269درصد اسـت کـه نسـبت بـه دو متغیـر مـذکور ،ایـن
ضریب تأثیر کمتری دارد .در متغیرهای مدل اندازهگیری مربوط به سازه پنهان ،امنیت دو متغیر
غیر مکنون ،امنیت قضایی و امنیت اجتمـاعی ،بـه ترتیـب دارای بیشـترین اهمیـت نسـبی بـرای
متغیر مکنون امنیت هستند کـه همگـی دارای رابطـه معنـادار و مثبـت میباشـند .ضـریب بتـا در

امنیت قضایی برابر است با  755درصـد و در امنیـت اجتمـاعی ،برابـر اسـت بـا  /678درصـد؛

همچنین متغیر هویت ،از طریق دو متغیر آشکار هویت ملی و مذهبی اندازهگیری میشود که هر
دو دارای رابطه مؤثر معنیداری هستند .مقدار ضریب بتا برای متغیر یا بعد مذهبی هویت برابر
است با  624درصد و هویت ملی ،برابر اسـت بـا  656درصـد کـه اهمیـت نسـبی هویـت ملـی
بیشتر است .رسانه نوین بـا واسـطهگری هویـت بـر امنیـت ،بـهطور کـل معنـادار اسـت؛ ضـریب

معناداری آن  01درصـد اسـت امـا بـا هـر یـک از ابعـاد امنیـت اجتمـاعی و قضـایی ،بهصـورت
جداگانه معنادار نیست .پس متغیر واسط و مکنونِ هویـت میتوانـد بـرای متغیـر مکنـونِ امنیـت

نقش واسطهگری داشته باشد .نتایج حاصل با تحقیقـات انجامگرفتـه ،بـا بررسـی بـین مصـرف
رسانههای جمعی و احساس ناامنی (ربانی و همکاران) و مصـرف رسـانههـای ارتبـاطی نـوین و
امنیت ملی کشورهای توسعهنیافته (رفیع و جانبـاز ،)1392 ،همراسـتا اسـت .براسـاس تحقیـق
رستگار خالد و محمـدیان ( ،)1392بـین میـزان و نـوع اسـتفاده از اینترنـت و احسـاس امنیـت

اجتماعی ،رابطۀ منفی وجود دارد که این امر در این تحقیق نیز مشهود است.

همچنین مطالعۀ علیزاده و محمدی ( ،)1394نشان میدهد که «وایبر نوعی افتـراق هـویتی

برای جوانان و سـوژههای نسـلهـای دیگـر بـه وجـود مـیآورد و موجـب تقویـت شـکاف نسـلی

میشود» .براساس مطالعۀ جانپرور ( ،)2011فضـای سـایبر دارای ظرفیـتهـای منفـی بـاالیی
برای به چالش کشیدن و تأثیرگذاری بر امنیت اجتماعی است .آنچه مشخص است ،تأثیر منفـی
رسانه نوین بر احساس امنیت است و این امر زمانی که واسطهگری هویت ملی و مذهبی وجـود

دارد ،قابلتأمل است .درواقع رسانه ماهواره ،دارای تـأثیری منفـی بـر هویتهـای ملـی مـذهبی
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است که بهتبع آن ،موجب تأثیر منفی بر احساس امنیت میگردد .بر این اساس برخالف جوامـع

یکــدیگر هســتند؛ در ایــن حالــت ،افــراد ،ن ـه براســاس تمایزهــای طبقــاتی کــه براســاس «تمــایز

فرهنگی» ،خودشان را تعریف میکنند .تمایزیابی فرهنگی در بیشتر مواقع از تمایزیابی طبقـهای

متابعت نمیکند؛ بهطور رادیکالتر ،جوامعی وجود دارند که در آنها ،شخص نـهتنها گونـههـای
رقیبی از نظم نمـادین را مـیبینـد ،بلکـه دو نظـم نمـادین متفـاوت در درون نهادهـای اجتمـاعیِ
عمیقاً متنازع را مشـاهده مـیکنـد .ایـن تمـایزات نمـادین هنگـامی بـداهت و شـدت دارنـد کـه
شخص از تقسیمات طبقاتی ،بـه سـمت تقسـیمات قـومی  -ملـی یـا مـذهبی ،حرکـت مـیکنـد

(بوردیو .)399-402 :1390 ،میتوان گفـت رسـانه بهگونـهای کـار مـیکننـد کـه منـابع سـنتی،
هویتی مثل ملیت و مذهب را در قبال احساس امنیت تهدیدآمیز ،جلوه میدهـد؛ یعنـی مـواردی
چــون مــذهب و ملیــت کــه در دوره زمــانی ،طبــق نظــر کسپرســون ،مخــاطره نبودنــد ،بــا تــأثیر

رسانههای نوین ،میتوانند نقش تهدیدآمیز برای احساس امنیت افراد جامعه فراهم کنند .ازنظـر
کسپرسون ،این بـه معنـای تهدیـد واقعـی نیسـت ،بلکـه ممکـن اسـت ناشـی از تـأثیر اغراقآمیـز
رسانهها باشد که به بزرگنمـایی میپردازنـد .از طرفـی گیـدنز نیـز بـا اشـاره بـه تـأثیر دوچنـدان
رسانههای نوین در قالب از جاکندگی و فاصلهگیری زمانی و مکانی ،کانونهای سـنتی اعتمـاد و

امنیت را همچون مذهب ،سنت و ملیت را کمرنـگ میکننـد بـه نقـل از گیـدنز ،چارچوبهـای

حفاظتی سنتی در قالب اعتماد ،توسط رسانههای نوین تضعیف میشود و جهان فراهمتر ،برای
فقدان حمایت احساس امنیتی و روانشناسی ،توسط جایگاههای سنتی در جامعه میشود .نتایج

تحقیق فوق نیز دال بر همین امر است کـه رسـانه خـود بـهتنهایی ،در تـأثیر مسـتقیم بـر امنیـت،
جهت مثبتی دارد ،اما زمانی کـه مـا متغیرهـای سـنتی را همچـون مـذهب و ملیـت ،واسـط بـین

رسانه و احساس امنیت قرار میدهیم .تأثیر رسانه بر احساس امنیـت منفـی میشـود؛ حـال ایـن
تأثیر ،حتماً به معنای تأثیری منفی نیست .از طرفی طبق نظر کسپرسون ،احتمال این وجود دارد
که این تأثیر اغراقآمیز باشد ،امـا آنچـه نتـایج نشـان میدهـد ،جـدای از اغراقآمیـز بـودن تـأثیر

رسانهها ،رسانه و ابعاد سنتی هویت در قبال مذهب و ملیت رابطه منفی مؤثری باهم دارنـد کـه

بهتبع آن ،احساس امنیت افراد که ناشی از ابعاد سنتی بوده است ،تضـعیف میشـود .در جامعـه
ایران نیز باوجود رسانههای داخلی و خـارجی بسـیار گسـترده ،تـأثیر رسـانه نیـز غیرقابـل انکـار

است که نیازمند بررسیهای بیشتر در رابطه با رسانۀ نوین و ابعاد سنتی جامعه است.

1. Symbolic Order
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سنتی ،در جوامع پیچیدۀ مدرن ،نهتنها یک نظام مقتدر واحد ،بلکه چندین نظم نمـادین 1رقیـب
میتوانند همزمان وجود داشته باشند که در درون نهادهـا یـا «میـدانهـای» خـاص ،در تـنش بـا
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در مردان جوان تهرانی

چکیده
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این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه زمینهای ،جراحی زیبایی در مردان جوان تهرانی را مطالعه کیفی
کرده است .با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختار یافته ،با ده مرد جوان تهرانی که جراحی زیبایی کرده
بودند ،از طریق نمونهگیری هدفمند و با بیشترین تنوع ممکن مصاحبۀ عمیق شد .از مصاحبۀ هشت
اشباع مفهومی حاصل شد ،ولی برای اطمینان بیشتر تا نفر دهم مصاحبهها اطمینان یافت .دادهها با
استفاده از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین ،مقولهبندی و سپس مدل پارادایمی آن ترسیم شد .نتایج
پژوهش نشان داد الگوپذیری ،حساسیت به زیبایی و تناسباندام ،حقارت عضوی و دلزدگی از
روزمرگی ،ازجمله موارد اقدام مردان جوان به جراحی زیبایی است .فشار اطرافیان ،زیبایی مردانه
کلیشهای و مشوّقهای پزشکی از عوامل مداخلهگر این تصمیم است که راهبردهایی چون واپسزنی
پیری ،تحقیقات قبل از عمل جراحی ،ریسکپذیری و آزادیخواهی در سلیقهها را در پی دارد .برخی از
پیامدهای این راهبردها ،نمایشی بو دن بدن ،موش آزمایشگاهی ،تقلید وارونه و ماندگاری عوارض بعد از
عمل است.
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بشر موجودی با قالب جسمانی و بدن مادی است و در این قالب جسمانی تفاوتهای
جنسیتی ،نژادی ،قومی و طبقاتی متجلی میشود .رواج توجه مجدد به بدن در متون

جامعهشناسی دو دهۀ اخیر مباحث گستردهای را حول موضوعاتی نظیر هویت ،جنبش
اجتماعی ،فرهنگ مصرفی ،سبک زندگی ،اخالق و حتی در حیطۀ نظریهپردازی اجتماعی ایجاد

کرده است .بهگونهای که بهموازات کاربرد استعارههایی نظیر بازگشت به فرهنگ ،بازگشت به
زبان (در اشاره به رواج اندیشههای پسامدرن یا پساساختاری) میتوان از استعارههای «جامعۀ

بدنی »1و «عصر بدن ،)Hancock, 2000: 9( »2نیز سخن گفت .فرایندهای بسیاری را میتوان در

اهمیت و جایگاه بدن ارتقاءیافته و بدنی شدن فرهنگ 3بهخصوص با مخاطب قراردادن جوانان

برشمرد که از آن جمله میتوان به رشد فنّاوریهای سالمت ،تغذیه و ورزش ،صنعت زیبایی و
مد ،افزایش عالقه به جوانی ،اولویت یافتن مصرف ،فردگرایی فزاینده ،توجه به تمایز و سبک

زندگی ،رسانهای شدن فرهنگ (بهویژه تأکید بر بدن زیبا و جوان) و اهمیت یافتن فرهنگ

عامهپسند ،اشاره کرد (ذکائی.)118 :1386 ،

این پژوهش در پی بررسی ذهنیت مردان جوان بهمنزلۀ کنشگرانی است که به تغییر و
برجستگی هویتهای ظاهری خود در قالب انجام جراحیهای زیبایی گرایش دارند.
جایگاه شهر تهران به لحاظ آماری درزمینۀ تغییرات هویتی و استقبال به برجسته شدن

هویتهای ظاهری در قالب عملهای جراحی ایجاب میکند که با در نظر داشتن الگوهای
فرهنگی ،سبک زندگی و تأثیر آن بر بدن به توصیف ،تحلیل ،تفسیر و استراتژیهای علل

انگیزشی مردان جوان به جراحیهای زیبایی جدید بپردازیم.

ایران ازنظر تعداد جراحیهای زیبایی در دنیا مقام اول را دارد .چهار دهه پس از ورود

جراحیهای پالستیک به ایران ،متقاضیان جراحیهای زیبایی دختران و زنان طبقه متوسط به
باالی جامعه بودند ،اما امروز تعداد متقاضیان جراحی زیبایی افزایشیافته است و تنها با سه
میلیون تومان میتوان جراحی زیبایی و با چهار میلیون تومان میتوان جراحی زیباییاندام کرد

(رضایی و همکاران .)145 :1389 ،بهعبارتیدیگر عمل جراحی خاص طبقه باالی جامعه

نیست .درگذشته مالکهایی چون تحصیالت ،پایگاه اجتماعی ،پایگاه اقتصادی و فرهنگی
عاملی مهم در ارائه هویــت افراد بود .با کمرنگ شدن این عوامل ،برگ خریدهای ظاهری در
هویت جوانان با مدیریت در بدن و اعمال انواع جراحیهای زیبایی رنگ تازهای به خود یافته

1. Somatic Society
2. Somatic Turn
3. Cultural Embodiment
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است .شهر تهران هم بهعنوان نماد مدرنیته و پایتخت ایران ،تحت تأثیر رسانههای نوین

در میان جوانان گذاشته است .جراحی زیبایی و مدیریت بر بدن تنها مسأله شخص نیست ،بلکه

موضوعی اجتماعی است .پژوهشهای انجامشده در ارتباط با موضوع تحقیق اغلب در حوزه

روان شناسی است و جنبۀ خاصی از رویکرد پژوهش را بررسی کرده است و به لحاظ زمانی و
مکانی با موضوع حاضر تفاوت دارد .همچنین بیشتر پژوهشها در حوزۀ زنان بوده است ،اما
زیبایی گرایش کامالً طبیعی و مشترک بین تمامی انسانهاست .امروزه گرایش به زیبایی به

مرحلۀ خودنمایی رسیده است .جوانان و حتی میانساالن بهتبع گرایشها و اقتضای سنی خود،
با صرف هزینههای گزاف و قبول عواقب جسمانی ،روانی و حتی جانی ،در پی زیبایی هستند.
زیبایی تصنعی شاید بهترین عبارت برای دستکاریهایی مانند برجسته کردن لب ،کاشت

گونه ،کاشت نگین در چشم ،بوتاکس ،جراحیهای لیپوماتیک و پیکرتراشی ،عمل لیفت بدن،
تغییر رنگ قرنیه چشم ،بزرگ کردن سینه و باسن باشد.

جامعۀ امروز با یک مسأله ضروری و درعین حال غیرقابل مدیریت یا حداقل مدیریت
پیچیده مواجه است که میتواند و توانسته است زندگی تکتک افراد را درگیر کند .جوانان به
دالیل جنسیتی ،پزشکی و بیولوژیک بیشتر درگیر آن هستند .حال که جامعۀ ایران در دهههای
اخیر تحت تأثیر فرایندها و روندهای جهانی تحول فرهنگی و اجتماعی دستخوش تغییرات

گوناگونی بودهاند ،تغییراتی که نظریهپردازان اجتماعی با مفاهیمی مانند رسانهای شدن ،شهری

شدن ،تجاری شدن ،کاالیی شدن ،اطالعاتی شدن (فاضلی )302 :1393 ،از آنها یاد کردهاند

و ضروری است که به این مفاهیم در حوزۀ جامعهشناسی بپردازیم.
مبانی نظری پژوهش

با توجه به تفاوتهای فلسفی ـ پارادایمی دو روش کمّی و کیفی بهجای استفاده از چارچوب

نظری برای تدوین و آزمون فرضیات ،از چارچوب مفهومی برای استخراج سؤال یا سؤاالت

پژوهش استفاده میشود .چارچوب مفهومی ،مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی است که بر

مفاهیم و تم های عمدۀ مطالعه شده تمرکز دارد و آنها را در قالب نظامی منسجم و مرتبط به

همدیگر پیوند میدهد (محمدپور.)45 :1388 ،

در این پژوهش ،ازنظریات برخی از جامعهشناسان ،برای آشنایی با مفاهیم و نظریات مرتبط

با موضوع استفاده شده است .در ادامه بهطور خالصه نظریات دورکیم ،ترنر ،گافمن ،فوکو و

بوردیو درباره بدن و هویت را بررسی خواهیم کرد.
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ارتباطی و اطالعاتی ،تجاری شدن ،رشد فرهنگ مصرفی ،افزایش سطح تحصیالت و سواد
رسانهای و  ...است .این تحوالت تأثیر شگرفی بر مقوله بدن و برجستگی هویتهای ظاهری
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دور کیم 1یکی از پیشگامان توصیف و تحلیل رابطه بین هویت و تشریفات بدن است و معتقد
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است بدن در طول تاریخ عنصری مرکزی در جامعه بوده است .به اعتقاد او توتمیزم یکی از
صورتهای ابتدایی مذهب است؛ زیرا شامل مجموعهای از اعتقادات و اعمال است که مردم
آن را مقدس میشمارند و به آنها هویتی مشترک میدهد .در هر کالنی با توتمی خاص،
مراسمات و تشریفات مذهبی خاصی وجود داشت که هر فرد را با کالن خود منسجم ساخته و

آن کالن را از کالنهای دیگر متمایز میساختند .تشریفات مذهبی ،شامل راز و نیازها،
رقصها و خالکوبیهای خاصی بودند .کسانی که به بهترین شیوۀ نشانههای کالن خود را بر

بدن داشتند و ظاهر خود را طبق اعتقادات و باورهای کالن زینت میدادند و جایگاه باالیی در

جامعه داشتند .بهرغم تفاوت بین افراد جوامع مدرن و ماقبل مدرن ،تحلیل دورکیم از

نمایشها و مراسمات ،بینشی قوی به ما میدهد زیرا در دنیای مدرن نیز افراد از طریق نمادها و
نشانههایی هویت میپذیرند که مقبول گروه خاصی در جامعه است .امروزه در دنیای مدرن نیز
افراد بهنوعی ظاهر خود را مدیریت میکنند که در راستای الگوی مصرف که معرف طبقه افراد

است ،قرار بگیرند (.)Longman, 2003

ترنر 2در کتاب معروفش باعنوان «بدن و جامعه» در سال  1984مباحث گوناگونی
درخصوص بدن و جامعه مطرح میکند و معتقد است تغییراتی چون صنعتی شدن ،فردگرایی

و مدرنیته سبب توجه به بدن شده و بدن در این دوران با هویت و با مفهوم خود ارتباط پیدا

کرده است .البته ظهور خود مدرن ،کامالً با توسعۀ مصرفگرایی و مصرف مرتبط است .ترنر

توجه تجاری و مصرفی به بدن را بهعنوان نشانهای از زندگی خوب و شاخصی از سرمایۀ
فرهنگی در جوامع مدرن و پساصنعتی میداند و توجه به زیبایی بدن ،انکار بدن سالخورده،

طرد مرگ ،اهمیت ورزش و ارزش متناسب بودن بدن در جوامع از پیامدهای آن است .ترنر
بدن را به دو قلمرو داخلی و خارجی تفکیک میکند .ازنظر او وجه بیرونی بدن که حامل

شخصیت و هویت انسان هستند ،در فضاهای اجتماعی موردتوجه است .این وجه بدن به
پرهیز از خویشتنداری ،یعنی کنترل امیال و تمناها و نیازها به نفع سازمان اجتماعی و تثبیت
نظم جامعه مربوط است .ترنر جنبههای خارجی بدن را در کانون مطالعات فرهنگ مصرفی

قرار میدهد و ترنر تحت تأثیر فوکو بر این باور است که موضوع بدن نباید فقط در سطح فردی
مطالعه شود ،بلکه الزم است به بدن جمعیتها نیز توجه شود ( .)Turner, 1996: 58-59ترنر

معتقد است به مدد فناوری پزشکی از طریق جراحیهای پالستیک و زیبایی ،دندانپزشکی و

1. David Emil Durkheim
2. William Turner
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غیره ،ایده خلق بدنها به وجود آمده است .بهعبارتدیگر تغییراتی چون صنعتی شدن،

( .)Turner, 1996: 6پیش از چند دهه اخیر ،بدن نقش چندانی در مباحث جامعهشناختی نداشته
است .برایان ترنر معتقد است عامل اصلی این امر را باید در اندیشه و البته دکارتی

1

جستوجو کرد .رنه دکارت در کتاب گفتار دربارۀ روش با بیان این گزاره که میاندیشم ،پس
هستم ،رأی به دوالیسم ذهن و بدن میدهد و هستی انسان را بسته به اندیشه او میداند .چنین
نگرشی برای انسانِ کنشگر ،قائل به هیچ مشروعیتی برای مباحثات بدن در علوم انسانی نیست،

بدینترتیب ،برای سالیان دراز ،بدن در حوزۀ علوم طبیعی تعریف میشود و علوم اجتماعی از
پرداختن به آن غفلت میکنند .کنشگر اجتماعی ،نه بر اساس بدن جسمانی خویش ،بلکه بر
مبنای آگاهی ،معنا ،دانش و معرفت مورد شناخت و بررسی علمی اندیشمندان اجتماعی قرار

میگیرد و چیستی آن به ورطۀ نقد کشیده میشود (ذکائی و امنپور .)86 :1392 ،ازجمله

مکاتب جامعهشناسی که بدن را بهعنوان موضوع مباحث خود قرار دادند ،میتوان از مکتب

کنش متقابل نمادین و آثار جامعهشناس کانادایی تبار ،اروینگ گافمن ،2یاد کرد .گافمن با اثر
«نمود خود در زندگی روزمره» ( )1959به بحث خود اجتماعی و خود انسانی میپردازد.
گافمن بر این تأکید میکند که چگونه بین خود اجتماعی ما و هویت اجتماعی ما با خود

واقعی مان فاصله وجود دارد .گافمن برداشت از خود را با رهیافت نمایشیاش تشریح میکند.

گافمن با رویکرد نمایشی خود ،نقشهای اجتماعی ،موقعیتهای اجتماعی و  ...را تنها

نمایشهایی میبیند که در زندگی روزمره اجرا میشوند .به عقیده او «خود» افراد بهوسیله
نقشهایی که در این موقعیتها اجرا میکنند ،شکل میگیرد و معنا مییابد .منظور گافمن از

خود تا اندازه زیادی به بدن اشاره دارد .وی دراینباره میگوید :خود یکچیز اندامی نیست که

جای خاصی داشته باشد ،پس در تحلیل خود باید از صاحب خود ،یعنی از کسی که بیشترین
سود و زیان را از خود میبرد صرفنظر کنیم ،زیرا او و بدن او تنها کاری که میکنند این است

که قالبی را فراهم کنند که بتوان نوعی فرآوردۀ گروهی را برای مدتی معین به آن آویزان کرد،
پس وسایل تولید و حفظ خود ،در قالبی که خود به آن آویزان میشود ،قرار ندارد

( Goffman,

 .)1995: 252-253گافمن خودی را که باید در کنشهای متقابل زندگی روزمره در نقشهای
گوناگون خلق شود را بسیار آسیبپذیر میداند ،بنابراین برای محافظت از خود و اجراهای آن

1. René Descartes
2. Erving Goffman
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فردگرایی و مدرنیته ،سبب توجه به بدن شده است و بدن در این دوران با هویت و مفهوم خود
ارتباط یافته است .البته ،ظهور خود مدرن کامالً با توسعه مصرفگرایی و مصرف مرتبط است
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در زندگی روزمره مفهوم مدیریت تأثیرگذاری را مطرح میکند .وی در پرداخت این مفهوم
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چنین ادعا میکند که افراد در هنگام کنش متقابل میکوشند جنبهای از خود را نمایش دهند که
موردپذیرش دیگران باشد ،اما کنشگران حتی در حین انجام این عمل میدانند که حضارشان
ممکن است در اجرای نقش آنها اختالل ایجاد کنند .به همین دلیل کنشگران نیاز به نظارت بر

حضار را احساس میکنند ،بهویژه مراقبت از عناصری که ممکن است اخاللگر باشند .کنشگران

امیدوارند خودی را که به حضار نشان میدهند بهاندازهای قدرتمند باشد که خودشان
میخواهند نشان دهند .کنشگران همچنین امیدوارند که نمایش آنها حضارشان را وادارد تا

داوطلبانه بهدلخواه آنها عمل کنند .گافمن این عالقه اصلی را بهعنوان «مدیریت تأثیرگذاری»
مطرح کرد (ریتزر.)296 :1374 ،

میشل فوکو را باید یکی از معروفترین صاحبنظرانی دانست که در نوشتهها و کتابهای
خود دربارۀ پزشکی و زندان و جنسیت به بدن توجه کرده است .او بدن را بهعنوان ابژه قدرت و

دانش مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد و بدن را هم چون فرآورده قدرت و دانش میپندارد و آن
را ساخته و پرداخته اجتماع میدانند .فوکو که در مباحثش به چگونگی میپردازد و نه چرایی،

معتقد است که بدن جزئی از روابط قدرت است و قدرت بدن را به انقیاد خود درآورده است و
ازلحاظ سیاسی و اقتصادی مفید و سودمند میکند .البته بهزعم فوکو ،روابط قدرت فراتر از

نهاد دولت و انقیاد بدن ،بهواسطه فناوری سیاسی خاص صورت میگیرد .فناوری سیاسی بدن

مجموعه فنهایی است که روابط سهگانه قدرت ،دانش و بدن را به یکدیگر پیوند میدهند .به
نظر فوكو افراد میتوانند در بدنهای خود درستکاری كنند و آن را به اطاعت وادارند و این خود
منبعث از گفتمانهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است .او بدن را واسطهای برای اعمال و

ابراز قدرت میبیند (فوکو .)170 :1388 ،از دیدگاه فوکو ،این روابط قدرت است که در هر

دورهای از تاریخ اجتماعی ،بدن را تولید و بازتولید میکند .روابط قدرت ،ضمن سرمایهگذاری

در بدن ،به نشانهگذاری و تربیت آن مبادرت میکند و بدن را برای انجام وساطت و ساطع کردن
انواع نشانهها تحتفشار قرار میدهد .فوکو با چنین نگرشی ،زمینههای تاریخی سلطه روابط
قدرت و انضباط بر بدن را در نهادهای مختلف مانند زندان ترسیم میکند و توضیح میدهد که

چگونه از خالل بدنها هنجارها و عرف اجتماعی تحقق پیدا میکند .بدن عالوه بر تأثیرپذیری
از ساختارهای کالن اجتماعی ،بهوسیلۀ راهبردهای خود ،مستقیماً از سوی دارنده آن نیز متأثر

میشود .درمجموع میتوان اینگونه گفت که فوکو بدن را فرآورده قدرت و دانش میپندارد و آن
را ساختهوپرداختۀ اجتماع میداند که فرد میتواند آن را تغییر دهد ،عرضه کند و حتی ازلحاظ

اجتماعی مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد .درواقع ،فوکو پیکر آدمی را در ارتباط با مکانیسمهای

قدرت تحلیل میکند .بدن انسان کانون قدرت میشود و این قدرت بهجای آنکه همچون دورۀ
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ماقبل مدرن تجلی برونی پیدا کند ،تحت انضباط درونی ناشی از کنترل ارادی حرکات بدنی

هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت ،تمایز و پایگاه میداند .وی در تحلیل خود از بدن به

کاالیی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره میکند که بهصورت سرمایۀ فیزیکی ظاهر میشود.

بوردیو تولید این سرمایۀ فیزیکی را درگرو رشد و گسترش بدن میداند ،بهگونهای که بدن حامل
ارزش در زمینههای اجتماعی شود .ازنظر بوردیو ،بدن در حکم شکل جامعی از سرمایۀ فیزیکی
است (فاتحی و اخالصی .)18 :1387 ،بوردیو در تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن در

جوامع مدرن اشاره میکند که بهصورت سرمایۀ فیزیکی ظاهر میشود .وی تولید این سرمایۀ

فیزیکی را درگرو رشد و گسترش بدن میداند ،بهگونهای که بدن حامل ارزش در زمینههای
اجتماعی میشود .بدن بهعنوان شکل جامعی از سرمایه فیزیکی دربردارندۀ منزلت اجتماعی و
اشکال نمادین متمایز است .وی با در نظر گرفتن بدن بهعنوان امری فیزیکی ،هویتهای افراد

را با ارزشهای اجتماعی منطبق با شکل و ظاهر بدنی مرتبط میسازد (فاتحی و اخالصی،

 .)42 :1387بوردیو همچنین نشان میدهد كه سلیقه یکی از شاخصهای سرمایۀ فرهنگی
جامعه را تعیین میكند .بهعبارتدیگر ،سلیقه مقولهای اجتماعی است و تنها بهواسطه نزاع و
كشمکش عامالن و كنشگران فعال میتواند تغییر كند و افراد طبقات اجتماعی باالتر ،توانایی

این را دارند كه سلیقههایشان را موردپسند همگان بسازند و با سالیق افراد طبقات پایین
مخالفت کنند .بوردیو بر این اعتقاد است که سلیقه و ذائقه طبقاتی افراد است که اشکال

خاصی از بدن را بازتولید میکند و در رابطهای دوسویه جایگاه منزلتی آنها را به نمایش

میگذارد .سلیقه یعنی فرهنگ طبقاتی که به طبع و سرشت مبدل شده ،یعنی جسمیت یافته

است ،به شکلگیری بدن طبقاتی کمک میکند .این یکی از اصول مندرج در طبقهبندی است که

بر همۀ شکلهای الحاق ،انتخاب و تعدیل همۀ چیزهای حاکم است که بدن ،چه ازلحاظ
فیزیولوژیک و چه به لحاظ روانشناختی میدهد و هضم و جذب میکند .درنتیجه ،بدن

قطعیترین تحقق مادی سلیقه طبقاتی است که به طرق گوناگون آن را عیان میسازد .این کار

در وهلۀ نخست( ،حجم ،قد و وزن) و شکلهای رویتپذیر آن انجام میگیرد که کل رابطه با

بدن را به شیوههای بیشمار مینمایاند ،یعنی روشهای رفتار با بدن ،مراقبت از بدن تغذیه
کردن بدن و نگهداری از بدن که ژرفترین طبایع ریخت را بر مال میکند (بوردیو:1393 ،

.)263

1. Pierre Bourdieu
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قرار میگیرد (آزاد ارمکی.)61 :1381 ،
نظریات پیر بوردیو 1را نیز میتوان در سطح کالن و نظریات تلفیقی طبقهبندی کرد .بوردیو
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روزنبرگ دربارۀ مرزهای برداشت از خود ،بحـث میکنـد .او بـه سـه نـوع خـود بـه ترتیـب خـود
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موجود ،1خود دلخواه 2و خود وانمودی اشاره میکند .به اعتقاد او مرزها شـناختهایی هسـتند
که خارج از کنشگر قرار دارند و باعث میشوند که فرد احساس سربلندی یـا شرمسـاری کنـد:
«سـربلنـدی بهدلیــل اتومبیــل جــدیدم ،شرمسـاری بـهدلیل لبـاس از مـد افتـادهام ،سربلنــدی از

افتخـاری که نصیبم شـده ،شرمسـاری یا دلخـوری از شکست گـروه ورزشـی دانشکـدهام»

روزنبرگ میان خود موجود ،خود دلخواه و خود وانمودی نیز تمایز قائل میشود .خود
موجود ،تصویری است که ما هماکنون از شکل خودمان داریم؛ خود دلخواه ،تصویری است

ازآنچه دوست داریم ،باشیم و خود وانمودی ،شیوهای است که ما در موقعیتی خودمان را نشان

میدهیم .روزنبرگ این نکته را میدانست که مفهوم برداشت از خود ،یکرشته انگیزشها و

هدفها مطلوبی را نیز برای کنشگر در برمیگیرد .دو انگیزه هستند که از همه انگیزههای دیگر
برترند .نخست ،انگیزه احترام به خود یا میل خوب فکر کردن درباره خود و دوم ،انگیزه تداوم
خود یا «میل محافظت از مفهوم برداشت از خود در برابر دگرگونی یا حفظ تصویری است که
از خود داریم» (.)Rosenberg, 1979: 53

روش پژوهش

زبان پژوهش کیفی ،زبان «تفسیر» است .پژوهشگران کیفی موردها را در بافت خودشان

موردبحث قرار میدهند و نظریههایی را بر پایه دادهها بیان میکنند ( .)Neuman, 1994: 365در

میان گونههای مختلف تحقیق کیفی ،روش نظریه زمینهای ،ازجمله روشهایی برای محققان

است که درصدد شناخت دقیق و منظم دیدگاهها و معانی افراد در موقعیتی خاص است .این
پژوهش با روش کیفی و نظریه زمینهای انجامشده است .نظریه زمینهای تکیهگاه دادههایی است

که در مورد موقعیتی خاص جمعآوری میشود (فراستخواه .)125 :1395 ،در این مطالعه ده
مرد جوان تهرانی که تجربه جراحی زیبایی داشتند ،با روش نمونهگیری مبتنی بر هدف و با

بیشترین تنوع ممکن ،از کل شهر تهران انتخاب شدند تا بتوانیم میزان گرایش به جراحیهای

زیبایی بین مردان را با میزان رفاه اقتصادی و معیشتی آنان ،مقایسه کنیم.

روش گردآوری دادهها با مصاحبه انجام شد و تمامی مصاحبهها ،پس از ضبط شدن،

مکتوب و در چندین مرحله ،کدگذاری و تحلیل شدند .در روند اصلی ساختن و پرداختن

نظریه ،سه نوع کدگذاری انجام شد؛ کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی

( .)Strauss & Corbin, 1998: 57-58برای سنجش اعتبار و پایایی این پژوهش فرایند کدگذاری،

1. Self contained
2. Customise your
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مفهوم سازی و استخراج مقوالت با تکیه بر روش ممیزی ،با کمک اساتید و با مراجعه به

اطمینان نسبی حاصل شود .در برخی از مصاحبهها ،محقق احساس کرد که مشارکتکننده

کلیشهای جواب میدهد ،بنابراین از روش وارونه کردن سؤاالت استفاده کرد .درنهایت ،برای
رسیدن به معیار اعتبار یابی یافتهها یا قابلیت اعتماد از کنترل ،از چهار نفر از مشارکتکنندگان
که محقق امکان ارتباط مجدد با آنها را داشت ،خواست تا یافتههای کلی را ارزیابی کرده و در

مورد صحت آنان نظر دهند .مشارکتکنندگان با روش گروههای متمرکز صحت یافتههای

بهدستآمده را تأیید کردند .درنهایت ،فرایند و جریان شکلگیری معنا در ذهن کنشگران بر
بسترها و تعامالت ،پسزمینهها و استراتژیهای کنشی که آنها دنبال میکردند و همچنین مدل
برگرفته از پارادایم نشان داده شد.
چارچوب نمونه 1در نظریه زمینهای بهجای اینکه معرف آماری 2باشد ،هدفمند 3و نظری

4

است .هدفمند بدینمعنا که بتواند حسب موضوع و مسأله و موقعیت تحقیق ،گروههای هدف

اطالع رسان را تعریف کند ،از آنها که درگیر و حامل انواع تجربه زیسته و اندیشیده در موقعیت
بودها ند و هستند .نظری بودن نمونه نیز به این معنی است که کفایت الزم را برای اینکه
نمونهگیری نظری ،فرایندی تکرارشونده است تا به حدی از کفایت محتوایی برسد که ما را به
سطح انتزاع نظری و اکتشاف نظریه برساند (فراستخواه.)135 :1398 ،

در ادامه ،جدول شماره  1مربوط به مشخصات مشارکتکنندگان (سن ،تحصیالت ،محل

زندگی ،وضعیت تأهل ،شغل ،نوع و هزینه عمل جراحی) ،ارائه میشود .برای رعایت اصول

اخالقی و رازداری ،تعدادی از اسامی ،مستعار هستند.

1. Sampel Fram
2. Representative Sample
3. Purposive Sample
4. Theoretical Sample
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کتابها و متون مرتبط با موضوع پژوهش انجام شد .همچنین با روش گروههای متمرکز ،از
مشارکتکنندگان خواسته شد تا یافتههای کلی را بازبینی کنند تا از درستی انتخاب مقوله مدنظر
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جدول  .1اطالعات دموگرافیک مشارکتکنندگان
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وضع

محل

ردیف

نام

سن

1

طهمورث

32

مجرد

2

اشکان

19

مجرد

3

علی

36

متأهل

و حلق و

4

رضا

37

متأهل

رشته خلبانی

5

عابد

37

متأهل

6

علیرضا

36

متأهل

دکترا

7

حسین

35

مجرد

لیسانس

کارخانهدار

8

حبیب

37

متأهل

دیپلم

کارگر نقاش
ساختمان

یافتآباد

9

علی

34

مجرد

لیسانس

فروشنده

سعادتآباد

جراحی بینی و
چونه و گونه

بهرنگ

34

مجرد

لیسانس

کارشناس
فروش

هفتحوض

تزریق چربی به
صورت

تأهل

تحصیالت

شغل

فوقدیپلم

شاغل

قیطریه

------

دروس

جراحی بینی و

پزشک

شیخ بهایی

جراحی پلک

خلبان

الهیه

لیپوساکشن

آزاد

آپادانا

جراحی قد

دندانپزشک

گیشا

ونک

پیوند مو

دانشجوی
فیزیک

دکترای گوش
بینی

فوقدیپلم
کامپیوتر

سکونت

نوع جراحی

جراحی باسن
خالکوبی-
چونه

پیوند و کاشت
مو ،بوتاکس

تغییر رنگ چشم
(فمتولیزیک)
بینی

10

تحلیل دادهها و کدگذاری

1

فرایند کدگذاری یا روند تجزیهوتحلیل دادهها نشانگر عملیاتی است که در آن دادهها

خردشده ،مفهومپردازی میشوند و آنگاه به روشهای جدید دوباره به یکدیگر متصل میشوند

1. Coding
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که این همان فرایند اصلی است که در آن نظریه بر اساس یافتهها تدوین میشود .کدگذاری،

کدگذاری باز

کدگذاری باز یا کدگذاری بدوی عبارت است از فروشکستن دادههای کیفی به بخشهای مجزا،
بررسی دقیق و مقایسه آنها برای یافتن شباهتها و تفاوتهایشان (اشتراوس و کوربین،

 ،1998به نقل از سالدنا.)155 :1395 ،

1

در مرحله اول مصاحبهها و مشاهدهها« ،تحلیل خط به خط » میشوند .این روش در

مصاحبههای انجام شده در این تحقیق ،به کار گرفته شده است .در مرحله دوم تمام مفاهیم
مشترک پشت سر هم مرتب و مفهومی که مشتمل بر همه دادههای مشترک باشد استخراج
گردید .سپس مفاهیم در چتر بزرگتری به نام خرده مقوالت و درنهایت مقوالت اصلی شکل
گرفت .تمام این مراحل در طول انجام گردآوری دادهها ،بهصورت رفتوبرگشتی و رسیدن به

مفاهیم جدید ،مورد بازبینی قرار گرفت .جهت اعتباربخشی به کتابهای تخصصی
جامعهشناسی در مرحله اول استفاده شد .در مرحله آخر از همفکری اساتید جامعهشناسی و
کارشناسانی که با این روش آشنا بودند و نیز همفکری با خود اعضاء ،بهرهگیری شد .برای

شرح بیشتر کدگذاری باز مثالی از تحقیق را میآوریم:

جدول  .2نمونهای از کدگذاری باز
دادههای خام

ردیف
 35ساله از تهران.
1

یک سالیِ که عمل کردم ،خونمان قیطریه ست،
یه کارخونه تولید ظروف یکبار مصرف داریم و

یک عمل چشم که در عرض  30تا  60ثانیه

فمتو

رنگ چشم رو عوض میکنه بهش میگن
فمتولیزیک.
ولی فقط برای آدمهایی که یه گروه خاصی ین؛

3

جوان
تمکن مالی

با برادرام میچرخانیمش.
2

مفاهیم

یعنی اونایی که رنگ چشمشون قهوه ایه فقط

این عمل وجود داره.

خرده
مقوالت

مقوالت

رفاه

اقتصادی

لیزیک
قابلیت اجرای
عمل بر روی
افراد چشم
قهوهای

خاص
بودن عمل

تنوع ویترینی
(پیشرفت
پزشکی

زیبایی)

1. Line by Line Analysis
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روند اصلی ساختن و پرداختن نظریه از دادههاست (ازکیا و همکاران.)318 :1396 ،
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ادامۀ جدول  .2نمونهای از کدگذاری باز
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ردیف
4
5

6

دادههای خام
رنگدانههای چشم با شدت نور محیط
تغییر میکنه.

مواقعی که خیلی خسته هستم چشمم

میپره.

شاید به دلیل تلقین باشه.

مفاهیم

7
8
9

تند پلک میزنم.
یه وقتایی هم که خیلی عصبانی میشم
سوزن سوزن می شه.
واسه همین ممکنه االن شما تو تاریکی

رنگ چشمای منو سورمهای رو به مشکی
حتی ببینی.
کسایی که چشمشون قهوهای بوده با پرتو

10

لیزر میتونن به آبی برش گردونن .ولی چند

هفته طول کشید که بعد از عمل بافتهای

مقوالت

عوارض بعد از
عمل

پرش چشم
(عوارض بعد از
عمل)

تلقینی دانستن

عوارض بعد از
عمل

وقتی زیاد میخورم یه کم اذیت میشم تند

خرده

مقوالت

اذیت شدن در

ماندگاری

مخاطرات

عوارض عمل

زیبایی خواهی

مواقع خوردن و
آشامیدن
اذیت شدن موقع
عصبانیت
بیثباتی رنگ

چشم (عوارض
بعد از عمل)
تدریجی بودن

رضایت

رسیدن به نتیجه

تدریجی

مقبولیت معلق

رنگهای قهوهای هی از بین برن و آبی

بشن.
حال حاضر اطالعات دقیقی از این نوع
در

11

عمل وجود نداره منم جز انگشتشمارهای

12

خیلی از مشکالت رو کسی بررسی نکرده.

ایران بودم.

ناشناخته بودن
عمل

پدیده موش
آزمایشگاهی

عدم بررسی

13
14

قبلش یه تعهدنامهای میگیرن که داخلش

مسئولیت همه چی و میسپرن به خود آدم.
مثل تخریب قرنیه ،آب سیاه از این چیزا

خیلی نخوندمش.

عوارض به دلیل

ناشناختگی عمل

ریسکپذیری

امضای تعهدنامه
رفع مسئولیت
پزشک
خطر از دست
دادن چشم

اخالق زدایی از
دانش پزشکی
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دادههای خام

ردیف

16
17
18

بودن جذاب بودن.
کالً چشم روشن جذابه من واسه جذابیتش این
کارو کردم و خیلی بهم میاد.
هم زیبایی بود هم بهم میآمد چون پوستم سبزه
ست ،هم خاص میشه.

دوست داشتم رنگ چشم روشن رو من کالً.

مخصوصاً تو خانمها بیشتر دوست دارم.

19

قیافه شیک میشه.

20

وقتی بچه بودم زیاد دوست داشتم.

21
22

یکی از دوستام خارج کشور بهم گفت همچین

قضیهای هست ،منم رفتم دنبالش و عمل کردم.
خیلی هم جالب بود برام که چیزی که همیشه
دوست داشتم وجود داره

23

هیچکسی هیچ دختری نمیفهمه من چشممو
عوض کردم رنگشو.

تأثیرپذیری از
سلبیریتیها

ظاهری

جذابیت چشم
روشن
بهم میاد
عالقه به رنگ
روشن چشم

یه سری از دوستام که با هم مهمونی میرفتیم
24

توضیح بدم که با عمل رنگ چشمم این شده.

دوستان

آرزوها
طبیعی بودن عمل
(متوجه نشدن
دخترها)
توضیح عمل

(صحبت کردن در
مورد عمل) به
دوستان

26

من کالً از چیزی که خوشم نیاد تغییرش میدم.

تغییر دلبخواهی

چون چیزهایی که آدم دوست داره داشته باشه

به دست آوردن

28

بکنه.

جالب

امکان تحقق

25

وقتی انسان میتونه زیباتر بشه باید تالشی و

عمل
بودن

تزریق لب( ،فقط لب پایین) ،بینی ،چونه مو

27

آشنایی با

پزشکی

هم عمل کردم بعد از چشم دیگه همه چی تموم

(زیبایی) میتونه به دست بیاره.

ایده خلق بدن

عالقه از کودکی
معرفی عمل توسط

ولع به عمل زیبایی

شد.

خواهی

شیک کردن قیافه

عدم عالقه به
رو توجیه کردم که خیلی خوشم نمیاد برا کسی

جذابیت

زیبایی
تالش برای زیبایی

وادادگی به
جراحی زیبایی

زیبایی

وانمود به
طبیعی
بودن

نتیجه
نارضایتی

از پرس و

جعل نمود

جوی

دوستان
کثرت

عملهای
زیبایی
اکتسابی
شدن

زیبایی

چیدمان جسمی
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15

کالً فوتبالیستها ،بازیگرانی که چشم روشن

مفاهیم

خرده

مقوالت
الگوپذیری

مقوالت
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کدگذاری محوری
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کدگذاری محوری یک پدیده را با در نظر گرفتن شرایطی که به ایجاد آن میانجامد ،مشخص
میکند .آن شرایط عبارت است از زمینهای که مقوله در آن واقع شده ،استراتژیهای کنش /
کنش متقابل که بهوسیله مقوله اداره و کنترل میشود و به انجام میرسد و پیامدهای آن

راهبردها .اینگونه مشخص کردن ویژگیهای مقوله؛ بدان دقت و ظرافت میبخشد ،از اینرو

«خرده مقوله »1نامیده میشود (اشتراوس و کوربین.)97-98 :1387 ،
در این مرحله ،پژوهشگر باید میان یک مقوله و مقولههای فرعیاش پیوند برقرار کند .این
کار با بهکارگیری یک مدل «پارادایمی »2شامل «شرایط علی« ،»3پدیده« ،»4زمینه« ،»5شرایط

مداخلهگر« ،»6راهبردهای عمل و تعامل »7و «پیامدها »8انجام میشود .کاربرد این مدل

پژوهشگر را قادر میسازد تا دربارۀ دادهها بهطور منظم بیاندیشد و آنها را به هم مرتبط کند
(ازکیا و ایمانی .)96 :1390 ،محققان این پژوهش به این نتیجه رسیدند که تنوع محصوالت
و کاالهای زیبایی که دستاورد پیشرفت پزشکی زیبایی است ،عاملی وسوسهکننده برای جلب

مشتریان زیبایی است .کارآمدی ،مشاهده نتیجه و پیامد بهینه و سریع جراحیهای زیبایی مردان

تحقیق را به جراحی زیبایی سوق داد.

1. Subcategories
2. Paradigm Model
3. Causal Condition
4. Phenomenon
5. Context
6. Intervening Condition
7. Action/Interaction Strategies
8. Consequences

تحلیل جامعهشناختی بازنمودهای جراحی زیبایی 163 ❖ ...

❖ سال بیست ویکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

مدل پارادایمی ایده خلق بدن

پدیده ایده خلق بدن

ایده خلق بدن ،به پدیدهای اشاره دارد که در آن افراد احساس میکنند محکوم به پذیرش بدن

طبیعی و گاه نادلخواه خود نیستند ،بلکه میتوانند با رجوع به پزشک ،آن را دوباره کشف و

خلق کنند .این تصور با پیشرفتهای پزشکی زیبایی ،در عرصههای مختلف جراحی زیبایی ،از

الغری یا برجستهسازی عضو گرفته تا افزایش قد و زیبایی چهره قابلدسترسی است .بدن
امروزی در ذهن مشارکتکنندگان این تحقیق عالوه بر سالمتی باید نشانههای زیبایی نیز داشته
باشد .رسیدن به این جذابیت و زیباییها از طریق تفکر خلق بدن ،محقق میشود.
شرایط علّی بهوجود آورنده ایده خلق بدن

شرایطی که علّت بهوجود آوردنده پدیدۀ خلق بدن شدهاند ،عبارتاند از :الگوپذیری ظاهری که

مردان شرکتکننده در این پژوهش این از افراد سرشناس یا مدهای رایج در جامعه الگو

گرفتهاند « .من به دیوید بکهام بازیگر فوتبال عالقه زیادی دارم دوست داشتم از خالکوبی که
اون روی بدنشو دستاش زده منم بزنم ،»1حساسیت به زیبایی و تناسباندام از دیگر

ویژگیهایی بود که موجب ایده خلق بدن میشد« .راستش من تو باشگاه خیلی وزن کم کردم و

 .1اشکان
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بعد رژیم الغری بدنم رو فرم بود و سفت شد ،اما صورتم ریخت انگاری .»1عامل دیگر
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گرایش به سلیقه فردگرایانه و دلخواه خود بود« .حتی اگه بعضیها ازنظر ما خیلی وحشتناکن،
اما من باهاشون برخورد داشتم و خیلی هم راضی بودن وقتی خودش حس خوبی داره ،ما حق

دخالت نداریم .»2مردان این تحقیق میگفتند این بدن مال من است و اختیار دارم طبق سلیقه

خودم آن را تغییر دهم .عالوه بر آن ،حساسیتهای وسواسگونه به ظاهر زیبا برخی افراد را وا
میداشت خود را با جراحی زیبایی شبیه شخص مورد عالقه خود کنند .3احساس حقارت از
یک عضو یا برخی اعضای بدن عامل دیگری برای مردان در ایده خلق بدن بود« .خودم ظاهرم

رو نمیپسندیدم.»4

شرایط مداخلهگر بهوجود آورنده ایده خلق بدن

فشار جامعه ،خانواده یا دوستان با متلکهایی مرتبط با بدن یا ترغیب به زیباسازی بدن و
بازگرداندن زیبایی از دسترفته در مصاحبهها مکرر شنیده شد« .همسرم از شکم بزرگم

خوشش نمیاومد .میگفت شبیه حاج آقاها شدی ،»5تأثیر قالبهای کلیشهای زیبایی (قدبلند،

موی پرپشت ،اندام ورزشکاری و ستبر مردانه) نیز در مصاحبهها با عباراتی مانند «خیلی از

زنها دوست دارن مرد قدبلند باشه حتی اگه خودشون کوتاه باشن »6شنیده شد .مشوقهای

پزشکی (در دسترس بودن اطالعات و تجارب متنوع و مختلف ،هزینه نسبتاً قابل پرداخت،

نتیجه سریع در حداقل زمان ،کارآیی باال نسبت به روشهای دیگر غیرجراحی) نیز در

مصاحبهها کشف شد« .از زیر چونم برش داد و پروتزو گذاشت و بخیه زد ،آسون بود و

سریع .»7تمام این موارد رسیدن به ایده خلق بدن را برای افراد جامعه بسیار آسان کرده بود.

مردان شرکتکننده در این پژوهش ،تحتفشار ارزشهای جدید جامعه که به ظاهر بهجای

باطن یا جسم در مقابل روح اهمیت میداد ،برای بهدست آوردن زیباییهای ظاهری ،دست به

انتخاب روشهای مختلف و ازجمله جراحی زیبایی میزدند .این فشارها از ساختار فرهنگی و

 .1بهرنگ
 .2بهرنگ
 .3علی
 .4رضا
 .5رضا
 .6عابد
 .7علی
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اجتماعی حاکم بر جامعه مدرن ،به فرد تحمیل میشود و او را تحتفشار و درنهایت وادار به

زمینههای بهوجود آورنده ایده خلق بدن

پرستیژ اجتماعی باال ،از زمینههای بهوجود آورندۀ ایده خلق بدن در مردان است .علی

متخصص گوش و حلق و بینی ،رضا خلبان و علیرضا داندانپزشک بود .برخی مردان برای
حفظ و گاه خلق پرستیژ اجتماعی برای خلق بدنی زیبا یا اصالح نواقص آن جراحی زیبایی

میکردند .مثالً خلبانی که شکم و پهلوی خود از طریق عمل لیپوساکشن کوچک کرده بود،
علت این کار را حفظ وجهه زیبایی و دیسیپلین مرتبط با شغل خود عنوان کرد .از سوی دیگر،

زندگی مدرن شهری انسانها را نسبت به بدن و مدیریت آن سوق میدهد .بدن مدرن ،نتیجه

زندگی مدرن است .علی در این زمینه گفت« :تو سال  2018نمیشه بازم همینو بزاریم معیار».
راهبردهای رسیدن به خلق بدن

آزادیخواهی سلیقهای یکی از راهبردهای رسیدن به ایده خلق بدن است و عبارت است از
ساختن فضایی باز برای فرد جهت اعمال سلیقههای ظاهری جسمی در صورت و اندام خود.

«به نظرم هر کس هر کاری دوست داره میتونه با بدن خودش انجام بده .»1گاهی این

آزادیخواهی با موانعی مثل زندگی و طرز فکر سنتی والدین یا روستایی بودن آنها ،به چالش
کشیده میشود .مشارکتکنندگان از این موارد باعنوان موانع و دردسرهای ناخواسته رسیدن به
زیبایی سلیقهای نام بردند .واپسزنی پیری ،راهبرد دیگر مشارکتکنندگان در رسیدن به ایده

خلق بدن بود« .من از پیری زودرس بدم میاد تا زنده هستم میخوام سرزنده باشم.»2

ریسکپذیری و استقبال از عوارض و خطرات جراحی« ،یه پیچ بود توی ساق پاهام هر روز

باید یه مقدار خاصی اونو میپیچوندم »3انجام تحقیقات و بررسیهای قبل از اقدام به عمل ،از

دیگر راهبردهای رسیدن به هدف است« .آخر سر فهمیدیم دکتری که شوهر شیال خداداده،

کارش خوبه رفتیم پیش اون .بیمارستان فرمانیه جراحی کردم .»4راهبرد دیگر تقلید

وانمودهاست« .دوست داشتم یه جورهایی خودمو شکل اون کنم .»5نتایج حاصل از جراحی،

 .1اشکان
 .2علیرضا
 .3عابد
 .4اشکان
 .5اشکان

❖ سال بیست ویکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

انتخاب جراحی زیبایی میکرد.
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در بیشتر موارد کامالً مشخص و بارز است ،امّا مردان این تحقیق میخواستند عمل آنها طبیعی
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به نظر آید و کسی متوجه آن نشود.

پیامد راهبردهای رسیدن به خلق بدن

پیامد راهبردهای پیشگفته ،عبارتاند از :نمایشی بودن بدن« ،دخترام همینطورن که اصالً یه

سری هاشون رد دادن اینقدر این لبهارو بزرگ کردن ،انگار اول لب بودن بعد دستوپا

درآوردن خداییش خیلی افتضاحه با سینههای بزرگ و باسنهای گنده آدم میبینه خجالتش

میشه .»1بیگانگی فرد با هویت ظاهری جدید« ،وقتی یه جراحی روی بدن انجام میشه و چیزی
توی بدن تغییر میکنه زمان میبره تا با خود جدیدت آشنا بشی ،»2واپسزنی پیری و حفظ
طراوت و نشاط ظاهری جوانی ،تبدیل کردن بدن به موش آزمایشگاهی برای کسب نتیجه« ،در

حال حاضر اطالعات دقیقی از این نوع عمل وجودنداره منم جز انگشتشمارهای ایران و
تهران بودم .»3اپیدمی و عمومیت یافتن جراحی زیبایی بین تمام اقشار جامعه و تمایز زدایی

اقتصادی و فرهنگی« ،هزینه برای من که زندگی کارگری دارم و متأهلم خیلی تند بود،»4

بیاعتبار شدن وجهه پزشکی شرافتمندانه به پزشکی سرمایهداری در مصاحبهها با جمالتی نظیر
«دکتر میگفت اصلش اینه که این دو تا عمل رو با هم انجام بدم ،اما من زیر بار نرفتم»5

توصیف شد .رسیدن به مقبولیت معلق و نه با ثبات و قطعی با عبارتی مانند «توی نور آبی آبی
ببینی .کسایی که چشمشون قهوهای بوده با پرتو لیزر میتونن به آبی برش گردونن .ولی چند
هفته طول کشید که بعد از عمل بافتهای رنگهای قهوهای هی از بین برن و آبی بشن»6

توصیف شد .تقلید وارونه برای کسب موفقیت یعنی تقلید از ظاهر افراد موفق مورد دیگری

بود که در مصاحبهها کشف شد .درنهایت ماندگاری برخی از عوارض ناشی از عمل که منجر به
پشیمانی و عدم رضایت فرد از عمل است «یه وقتایی هم که خیلی عصبانی میشم سوزن سوزن

میشه».7

 .1علی
 .2طهمورث
 .3حسین
 .4حبیب
 .5علی
 .6حسین
 .7حسین
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بحث و نتیجهگیری

دهد ،ولی طرفداران زیبایی ظاهری همچنان در پی کسب زیبایی ظاهری هستند .با پیشرفت

علم و فناوری ،بهویژه در محصوالت زیبایی اعم از دارویی ،آرایشی و جراحی ،انسان مدرن به

فکر کشف و خلق دوباره بدن (فرای سالمتی) ،افتاد .این فکر وسوسهانگیز با مشوقهای
پزشکی و تبلیغاتی و بهرهگیری از حس حسادت و خودکمبینی ظاهری افراد ،آنها را راهی راه
پر فراز و نشیب کسب زیبایی غیرذاتی کرد.

مردان این تحقیق به نظرات جنس مخالف بسیار اهمیت میدانند .گاهی این نظرات برآمده

از تصور آینهسان خودشان بود .مشارکتکنندگان تحقیق ،خود را ملزم به زیبا بودن میداند ،این
زیبایی اگرچه گاهی زنانه و مردانه میشود (کلیشهای) ،اما درواقع همان مفهوم زیبایی را دارد
که برای رسیدن به جذابیّت ،باید آن را بهدست آورند یا حفظ کنند .پدیده جراحی زیبایی

امروزه چنان عمومی و همهگیر شده که طیفهای مختلف مردم ازلحاظ اقتصادی ،فرهنگی،

مذهبی و اجتماعی را درگیر کرده است .اگرچه مشارکتکنندگان این تحقیق درآمدهای مختلفی
داشتند ،اما عمل زیبایی از این افراد با درآمدهای بسیار مختلف تمایز زدایی کرد .امری که
بیانگر سلطه مدرنیته بر زندگی ،سلیقه و ظاهر افراد است .به این ترتیب پایگاه اقتصادی افراد
فقط در انتخاب کلینیک مجهّزتر یا برندتر یا قیمت و تعداد خدمات پزشکی و تخصصی

تأثیرگذار است و نه در اصل جراحی زیبایی .بهطورکلی میتوان مدعی شد که خدمات جراحی
زیبایی ،مشتریان فراگیری از افراد مختلف جامعه دارد .نتیجه دیگر این پژوهش مخفی

نگهداشتن عمل زیبایی از سوی افراد است .میتوان ریشه این پنهانکاری را در نهادینه نشدن
زیبایی اکتسابی و میل به ذاتی جلوه دادن آن از سوی خریداران کاالی زیبایی دانست.

منظور از ایده خلق بدن ،کشف و دوبارهسازی و خلق بدن جدیدی است که با خود دلخواه
افراد و آرمانهای زیبایی خواهانه حاکم بر جامعه آنها هماهنگی بیشتری دارد .پیشرفتهای
چشمگیر در عرصۀ پزشکی زیبایی و دسترسی آسان و (نسبتاً) کمهزینه برای عمل زیبایی باعث
شده این ایده در ذهن افراد شکل گیرد که بدن نادلخواه میتواند دلخواه شود.

بدن امروزی در ذهن مشارکتکنندگان این تحقیق عالوه بر سالمتی باید از نشانههای

زیبایی نیز برخوردار باشد .رسیدن به این جذابیت و زیباییها از طریق تفکر خلق بدن ،محقق

میشود .الگوپذیری ظاهری ،حساسیت به زیبایی و تناسباندام ،سلیقه فردگرایانه،

وسواسهای زیبایی جویی ،حقارت عضوی و دلزدگی از روزمرگی از عمده دالیل اصلی
مشارکتکننده مرد حاضر در این پژوهش و مسبب ایده خلق بدن بود.
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زیبایی و جذابیّت ظاهری ،از دیرباز جزء خصلتهایی بود که انسانها شیفته و مفتون آن
بودند .اگرچه آموزههای دینی و اخالقی در تمام جوامع اولویت را به باطن و اخالق انسانی می-
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یافتههایی که در این پژوهش ،دال بر ایجاد پدیده ایدۀ خلق بدن در مردان مشارکتکننده بود با
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آراء و نظرات «خودنمایشی» گافمن و «برداشت از خود» و «خود دلخواه» روزنبرگ همخوانی
بیشتری داشتند.
به عقیده زیمل ،مد هم میل به همرنگی با دیگران را و هم میل به جدایی و ممتاز بودن از

دیگران را ارضاء میکند .فرد با پیروی از مد ،هم خود را متفاوت و بدیع احساس میکند و هم
تأیید اکثریتی را که مانند او رفتار میکنند ،به دست میآورد؛ بنابراین ،مد پدیده اجتماعی خاص
نظام سرمایهداری و مدرنیته غربی است که از یک سو با میل به همرنگی با دیگران و تأیید آنها
و از سوی دیگر با میل به ممتاز بودن ،با مقوالت تفرد و خاص بودن ارتباط دارد (استوتزل،

.)35 :1371

پیشنهادها
نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده برنامهریزان شهری و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد .در
جامعه درحال گذار از سنت به مدرنیته ایران ،اطالعرسانی و آموزشهایی در مورد جراحی
زیبایی انجام نشده است؛ بنابراین چنین جراحیهایی همچنان در بیخبری و ناآ گاهی

استفادهکنندگان از جراحی زیبایی انجام میشود .سیطره نامحسوس نگاه سنتی جامعه ما حتی

در کالنشهری مثل تهران باعث میشود افراد از جراحی زیبایی بهطور پنهانی استفاده کنند تا
زیبایی حاصله را طبیعی جلوه دهند .فهم عامه این است که افراد پولدار و حساسی که اندکی

اختالالت روانی و خودکمبینی دارند ،جراحی زیبایی میکنند .همین تصورات و پیشداوریها،

جراحی زیبایی را به مسئلهای اجتماعی بدل کرده است و راهحل منطقی برای آن اطالعرسانی و

فرهنگسازی گسترده و فراگیر برای محدود کردن جراحیهای وسواسگونه و اصالح نگرش
جامعه به این پدیده نوظهور (برای کاستن عوارض و مسائل ناشی از پنهانکاری) است .وجود

گروههای تأثیرگذار باعث میشود تا برخی زنان و مردان تأثیر بیشتری پذیرفته و درنهایت

جراحیهای زیبایی بیشتری صورت خواهد گرفت؛ لذا با تقویت و بهبود ساختارهای فرهنگی

و اجتماعی در خصوص زیبایی سازی زنان و مردان و دستکاریهای بیمورد جلوگیری شود.

برخی تبلیغات رسانهای زنان و مردان را نسبت به ظاهرشان حساس میکند و آنها را نسبت به
اندام خود دچار احساس منفی میکنند .پیشنهاد میشود تا سازمانها و مراکز درمانی مرتبط با

جراحی زیبایی در این خصوص همکاریهای الزم را به عمل آورند تا از تبلیغات کذبی که در

این مورد وجود دارد ،جلوگیری شود.
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منابع و مأخذ

شماره .57-75 :4
ازکیا ،مصطفی؛ رشید احمدرش و کامبیز پارتازیان ( .)1396روشهای تحقیق کیفی از نظریه تا عمل،
جلد دوم ،چاپ اول ،تهران :کیهان.
استروش ،انسلم و جولیت کوربین ( .)1387نظریه مبانی رویهها و شیوهها ،ترجمۀ بیوک میرزائی،
چاپ سوم ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استوتزل ،ژان ( .)1371روانشناسی اجتماعی ،ترجمۀ علیمحمد کاردان ،چاپ پنجم ،تهران :دانشگاه
تهران.
بوردیو ،پیر ( .)1393نظریه کنش دالیل علمی و انتخاب  ،ترجمۀ مرتضی مردیها ،چاپ پنجم ،تهران:
انتشارات نقش و نگار ،فلسفه.
ذکائی ،سعید (« .)1386بدن و فرهنگ تناسب» ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،شماره .117-142 :1
ذکائی ،سعید و مریم امنپور ( .)1392درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران ،تهران :انتشارات تیسا.
رضایی ،احمد و مینا اینانلو و محمد فکری (« .)1389مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی بین
دختران دانشگاه مازندران» ،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،شماره .141-170 :47
ریتزر ،جورج ( .)1374نظریههای جامعهشناختی ،ترجمۀ محمدصادق مهدوی و همکاران ،چاپ دوم،
تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
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نقش هوش مصنوعی در شکلدهی به روابط انسان و ماشین
در آثار سینمایی معاصر

چکیده

فاطمه مهرابی ،1بهروز عوضپور

2

گسترش فناوری و توسعه هوش مصنوعی در زندگی مدرن بهخصوص در عرصه ارتباطات انسانی به
فرصتی برای ایجاد تحوالت بنیادین در این عرصه ،چه در روابط انسان و ماشین و چه در روابط انسانی
شده است .این تحوالت به همان اندازه که میتوانند باعث توفیق روابط انسانی باشند ،ممکن است
عامل تحدید آن نیز باشند .از اینرو پژوهش پیش رو با تمرکز بر هنر سینما که در سالهای اخیر به
بازنمایی فرصتها و چالش های این مقوله پرداخته ،این مسئله را در بستر این هنر و بهطور خاص فیلم
«او» اثر اسپایک جونز بررسی کرده تا به نقش هوش مصنوعی در شکلدهی به ارتباطات انسانی و روابط
انسان و ماشین آگاهی یابد .روش انتخابی برای تحلیل این فیلم ،روش اسطورهکاوی است که تحلیل آثار
هنری را با عنایت به پسزمینه اجتماعیشان فراهم میکند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در
نمونه مطالعاتی مذکور و دیگر آثاری که همزمان و با مضامین مشابه خلق شدهاند ،روایات اسطورهای
مرتبط با هوش نقش محوری در شکل دادن به وقایع فیلم داشته اند؛ که این مسئله ،خود نیز متأثر از
زندگی شخصی مؤلف و اندیشه غالب مکان  -زمان خلق اثر است .درواقع نمونه مطالعاتی این
پژوهش ،در موضوعی که بدان پرداخته بود ،آیینه تمام نمای زمانه خویش است و از همین رو است که
اقبال تماشاگران و متخصصان را به صورت توأمان دارد ،چراکه همه افرادی که در زمان-مکان خلق این
اثر زیست میکنند ،نحو ًا و نوعاً تحت تأثیر روایات اسطورهای مرتبط با هوش هستند.
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مقدمه

امروزه گسترش فنّاوری و توسعه هوش مصنوعی باعث به وجود آمدن تحوالتی در ارتباط

شخصی بین انسانها با یکدیگر ،ارتباط انسانها با هوش مصنوعی و حتی ارتباط اجتماعیشان

شده است .مقوله هوش مصنوعی که در باد امری بهمنظور خدمت به بشر طراحی شده بود در
روند توسعهاش گاه به ابزاری غیرقابل مقاومت برای استثمار انسانها تبدیل میشود ( Sinaga,

 .)2015: 2گفتنی است که بعد از طرح جدی هوش مصنوعی ،این موضوع توجه پژوهشگران و
متخصصان در حوزههای مختلف فنّاوری ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،هنر و  ...را به خود

جلب کرد و خیلی زود به دغدغهای تبدیل شد برای تدوین اخالق هوش مصنوعی که اثرات آن
بهسرعت در آثار هنری هم رخ نمود ( .)Hibbard, 2015: 19با نگاهی به مجموعه آثار هنری که در
دوره معاصر و پس از تدوین اخالق هوش مصنوعی در این حوزه خلقشدهاند یک نکته

بهوضوح به چشم میآید و آن اینکه گویی مجموعه همه این آثار صرفنظر از تفاوتهای

صوری و ظاهریشان ،از یک سری اصول یا الگوهای بنیادین در بازنمایی هوش مصنوعی
پیروی میکنند که به مجموعه آنها صورتی یکپارچه میبخشد .مطالعه و تحلیل چنین مسئله
قابلتأملی در آثار هنری و در سطح بافتار اجتماعی درگرو مطالعه و بررسی آثار مختلفی است

که هر یک بهنوبه خود دربردارنده ایدهای است که باعث میشود این آثار تا عمق جان مخاطبان

امروزیشان نفوذ کند .یکی از بسترهای هنری که بهطور مفصل و در قالبهای متنوع به
بازنمایی مسئله روابط انسان و هوش مصنوعی یا روابط انسانها تحت تأثیر هوش مصنوعی و

راهکارهای احتمالی مدیریت آن پرداخته ،هنر سینماست که بخش قابلتوجهی از تولیداتش در

دورۀ پس از طرح هوش مصنوعی ،به بازنمایی این مسئله اختصاص یافته است و مجموعه آثار
آن در قالب یکی از ژانرهای پرطرفدار سینمایی طبقهبندی میشوند .این نفوذ در آثار سینمایی
از آنجا برآمده که این آثار برای مخاطب امروز که زندگیاش همواره تحت تأثیر هوش مصنوعی

است ،قابلدرک و ملموس است .یکی از آثار سینمایی شایسته توجه در این حوزه که توانسته

تأثیر به سزایی بر مخاطبان (فروش فوقالعاده فیلم) ،منتقدان و متخصصان حوزه سینما

(کسب جایزه اسکار) بگذارد ،فیلم «او »1اثر اسپایک جونز 2است؛ که در ادامه این پژوهش
مورد تحلیل قرار میگیرد و هدف از انجام این مطالعه و تحلیل ،وقوف یافتن به نقش هوش

مصنوعی در شکل دهی به ارتباطات فردی و جمعی و نیز ارتباطات انسان و ماشین است.

درعینحال دیگر هدفی که از گذر چنین مطالعهای محقق میشود تحلیل بافتار اجتماعیای

1. Her
2. Spike Jonze
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است که باعث خلق این فیلم و سایر فیلمها با مضمون مشابه شده است .پرسشی که این

شباهت بین ساختار محتوایی این اثر و سایر آثار مرتبط با هوش مصنوعی خلقشده در مکان-

زمان خلق آن علیرغم صورتهای متفاوتشان چگونه توجیهپذیر است؟" بدیهی است مطالعه و

تحلیل فیلمی که به این مسئله میپردازد و از یکسو سر در هنر و از سویی ریشه در مسائل
روانی فردی و اجتماعی دارد ،باید به طریقی روشمند و نظاممند و بر اساس نظریهای صورت
گیرد که قابلیت تحلیل صورت هنری با پسزمینههای روانی فردی و اجتماعی را داشته باشد.

ازآنجاکه به لحاظ فلسفی ،همواره بُعد واقعی و معنایی اثر هنری همراهاند و مؤلف با تصور و

تجرید (در فیلم «او» حذف بدن یکی از شخصیتها میتواند نمود چنین تجریدی باشد) سعی
دارد تا امر ایدئال را چنان در امر رئال صورت بخشد که از جانب مخاطب قابلفهم باشد،

میتوان درک کرد چگونه مدیومی چون سینما در ارائه ایدههایی ازایندست عملکرد موفقی
دارد .دیدگاهشلینگ فیلسوف آلمانی نیز موافق با همین امر یعنی تأثیر اینهمانی بعد رئال و

ایدئال اثر هنری در میزان فهم مخاطب است (عوضپور (الف) )63-62 :1395 ،او که در
جهت تبیین فلسفه هنر خود از این مسئله بهره میجوید ،اسطورهها را نمود رئال ایدههای
فلسفی دانسته و بر همین مبنا معتقد است که اسطورهها همواره بهنوعی منشأ اصلی آثار هنری

و شکلدهنده به احساسات مخاطب آثار هنری بودهاند ()Schelling, 1989: 18؛ بنابراین با توجه
به نقش میانجی اسطورهها در درک آثار هنری و نیز با عنایت به بنیانهای روانی شکلدهنده به
آنها ،بهتر است روش انتخابی برای مطالعه مسئله این پژوهش روشی از دل مطالعات

اسطورهشناسی و درعینحال با رویکرد تحلیل اجتماعی باشد تا این مسئله را از جهات
گوناگون و به درستی تحلیل کند .یکی از روشهایی که قابلیت انجام چنین مطالعهای را بهطور

نظاممند فراهم میکند ،روش اسطورهکاوی به شیوه ژیلبر دوران است که این پژوهش را در
یافتن الگوی غالب و شکلدهنده به مسائل فرهنگی و اجتماعیای که در آثار هنری خاص یک
مکان  -زمان مطرح میشود ،یاری میکند .الزم به ذکر است که تاکنون پژوهشی علمی که به
مسئله این پژوهش پرداخته باشد و حتی به لحاظ روششناختی با آن همپوشانی داشته باشد،

انجام نشده ،از اینرو نمیتوان برای این نوشتار پیشینه پژوهشی آنگونه که در نوشتارهای

علمی کنونی معروف است ،قائل شد.
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پژوهش را در رسیدن به اهدافش یاری میکند بدین قرار است "ایده فلسفی شکلدهنده به
روابط انسان  -ماشین و انسان  -انسانی که در فیلم «او» نمایش داده شده ،کدام است و
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روش پژوهش

دانش اسطورهشناسی در قرن نوزدهم با رویکردی میانرشتهای در حوزههای فیلولوژی،
باستانشناسی ،تاریخ ،ادیان و فلسفه در پارادایم سیانتیسیسم و پوزیتیویسم شکل گرفت .این

دانش بهنوبه خود به شکلگیری فضایی منجر شد که بستری برای خلق و نقد آثار ادبی و هنری
بود .این فضا با مطالعه همزمانی و درزمانی اسطورهها به تبیین کارکرد و تفسیر معنای آنها،

نحوه تشکل و تکثر آنها و توجه همزمان به جهان ادبی-هنری و واقعی در آنها میپرداخت
(نامور مطلق .)61 :1392 ،بانی آن فردریش کروزر 1است و ماکس مولر 2و ژرژ دومزیل 3از
پیشگامان آن هستند که همگی بنیانگذاران روشهایی از مطالعه علمی اسطورهها هستند که به

مجموعه آنها نقد اسطورهای میگویند .یکی از روشهای نقد اسطورهای که در این مقاله بدان
پرداخته میشود روش نقد اسطورهکاوانه است که در ادامه این بخش به مبانی نظری طرح آن و
چندوچون کاربست آن در عمل میپردازیم .اسطورهکاوی 4در کنار اسطورهسنجی 5هر دو زیر

شاخههایی از نقد اسطورهای 6هستند و با توجه به نوشتار مشابه اسطورهسنجی و نقد

اسطورهای در زبان فرانسوی که خاستگاه این روشها است باید دقت داشت که روشهای

اسطورهکاوی و اسطورهسنجی هر یک با توجه به غایتی که دارند به مطالعه بخشی از تأثیرات
دانش اسطورهشناسی بر آثار ادبی و هنر میپردازند .رابطه اسطورهکاوی و نقد اسطورهای را
میتوان چنین تبیین کرد که نقد اسطورهای به لطف اسطورهکاوی میتواند به بررسی گفتمانی

عناصر اسطورهای در یک متن و ارتباط آن با بافت فرهنگی بپردازد بهطوری که بسیاری از
رمزگان اغلب آثار هنری با این نظریه و روش بهتر رمزگشایی میشوند (نامور مطلق:1392 ،

.)445

امروزه اسطورهکاوی بهواسطه کاربردهایش در تحلیل مسائل هنری و اجتماعی ،در جوامع

دانشگاهی غربی بیشازپیش موردتوجه گرفته و مطالعات گستردهای توسط نظریهپردازانی چون

پیر سولیه ،میشل کازنو ،هروه فیشر ،پیر برونل ،مارک ایگلدینگر و جیمز پری در این حوزه
صورت گرفته است .پژوهش پیشرو بر آن است تا با معرفی این روش به شیوۀ بنیانگذار آن

یعنی ژیلبر دوران قابلیت این روش در تحلیل گفتمان عناصر اسطورهای در فیلم «او» و ارتباط

آن با بافت فرهنگی مولد فیلم را نشان دهد.

1. Georg Friedrich Creuzer
2. Max Müller
3. Georges Dumézil
4. Mythanalysis
5. Mythocritique
6. Critique Mythique
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اندکی پس از معرفی و پذیرفتهشدن دانش اسطورهشناسی بهعنوان یک رشته علمی،

یافت .حدوث پارادایم ساختگرایی ،بهنوعی به رشد روششناسیهای اسطورهشناسی
انجامید .ازجمله پژوهشگرانی که در این پارادایم بهطور تحلیلی به مطالعه زیرساختهای

ناآ گاهانه روایتهای اسطورهای و روابط آنها پرداختند ،میتوان به كلود لوى استروس 3اشاره
کرد که در تحلیل ساختگرایانه اسطوره ابدیپ ،به قصد تحلیل ساختهای ذهنی و کشف
عناصر تشکیلدهنده آن ،به واحدهای اسطورهای روی آورد که خود هر کدام از آنها را «میتم»

مینامید .نمود چنین مواجههای با ساختهای ذهنی را میتوانیم در آراء شارل مورون هم دنبال

کنیم .شارل مورون 4به تأسی از فروید تالش کرد تا نقش اسطورهها را در شکلگیری رفتار
انسانها بهعنوان الگویی تکرارشونده به شیوهای علمی معرفی کند .او با ابداع عبارت «اسطوره

شخصی» شیوهای تحت عنوان روانسنجی را بنیان نهاد که در آن با ثبت مجموعهای از

جزییات تکرارشونده و بررسی ارتباط آنها با هم و با اسطورهها ،اسطورهای تثبیت میشود که
در افکار و اعمال افراد بیشترین حضور را دارد؛ اسطوره شخصی .این نظریه مورون بعدها
موردتوجه پژوهشگرانی از حوزه اسطورهشناسی قرار گرفت که ازجمله آنها میتوان به ژیلبر

دوران 5اشاره کرد .دوران فیلسوف فرانسوی است که نظریات و آثار برجستهای در زمینههای
فلسفه ،ادبیات و اسطورهشناسی دارد .او تحت تأثیر روانسنجیِ مورون ،اسطورهسنجی را

بهعنوان شیوهای برای نقد آثار ادبی و هنری به کمک اسطورهها تبیین کرد (نامور مطلق،

 .)1388البته دوران برخالف مورون بیش از آنکه به تأثیر جزییات تکرارشونده در روان سوژه
بیندیشد به نقش این جزییات در چرایی و چگونگی تولید اثر ادبی و هنری میاندیشید.

گفتنی است که به همراه اسطورهسنجیِ دوران ،دقیقتر کمی پیش از آن ،اسطورهکاوی برای

نخستین بار توسط دنی دو روژمون 6در دهه شصت قرن بیستم مطرح شد .این روش در پی
توجه روژمون به تقابل فردگرایی و جمعگرایی در نظریات فروید و یونگ از سویی و دقت در
تشابه روانسنجی و روانکاوی با اسطورهسنجی و اسطورهکاوی در دو زمینه درمان فردی و

جمعی از سوی دیگر مطرح شد (عوضپور و همکاران .)264 :1396 ،روشی که بعدها توسط
1. Sigmund Freud
2. Carl Gustav Jung
3. Claude Lévi-Strauss
4. Charles Mauron
5. Gilbert Durand
6. Denis de Rougemont
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دستاوردهای آن با گذر زمان از سوی دیگر رشتهها ،ازجمله روانکاوی بکار گرفته شد و از
طرف افراد برجستهای چون زیگموند فروید 1و کارل گوستاو یونگ 2بهطور قابلتوجهی توسعه
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ژیلبر دوران ،در راستای تغییر پارادایم از ساختگرایی به پساساختگرایی ،در بستری جدید و

به شکلی متفاوت بار دیگر مطرح شد .در حقیقت گذر از ساختگرایی به پساساختگرایی در
سایه توجه به پیرامتنها به اندازه خود متن و کنار گذاشتن قیود پارادایم ساختگرایی صورت

گرفت .درواقع علتی که دوران را در جهت توسعه روش خود از شارل مورون دور و به دنی دو

روژمون نزدیک کرد ،توجه به تأثرات جمعی بهعنوان پیرامتنهای خلق اثر در مقابل فردگرایی

و عقدههای فردی بهعنوان عامل محرک و خالق در تولید اثر بود .دوران در تبیین چرایی
انتقال از اسطورهسنجی به اسطورهکاوی معتقد است« :در اصل ،اسطورهکاوی بر اساس الگوی
روانکاوی شکل گرفته و یک روش تحلیل علمی اسطورهها بهمنظور دریافت است ،اما نهفقط

در معنای روانکاوانه ،بلکه ،در معنای جامعهشناسانه آن نیز» ( .)Durand,1992(a):350دوران با

اولویت دادن به اسطورهها در مقابل دادههای محض تاریخی که صرفاً برای یکزمان قابل
استفادهاند ،تالش دارد بگوید «متون باید در بافت انسانشناسیشان قرار بگیرند و خوانده
شوند ،زیرا این بافت است که فهم از آنها را پایهریزی میکند ]... .انسانشناسی ،همزمانیها را

جستوجو میکند ،یعنی اینکه ثابتهای معنا را برای انسان اندیشهورز و تاریخ گوناگونیهای
تمایزدهنده را که درزمانی را به وجود میآورد مشخص میسازد» (عباسی.)48-49 :1390 ،
او معتقد است« :هنگامیکه گستره نسبی یک اثر با عصر خود یا دستکم با یک حوضچه
معنایی تالقی پیدا کند ،موجب میشود تا مطالعه اثر از نقد اسطورهای به یک تحلیل اسطورهای

وارد شود  ...این تحول در اصل بسیار ساده است :یعنی اساس کار عبارت است از کاربرد

روشهایی که ما برای تحلیل یک متن در میدانی گستردهتر به همراه فعالیتهای اجتماعی،

نهادها ،بناها و همچنین اسناد نوشتاری ارائه کردیم .بهبیاندیگر ،این کار درواقع گذار از متن
ادبی بهتمامی بافتهایی است که آن را در برمیگیرد» (.)Durand, 1996: 213

اسطورهکاوی عبارتی است که نخستین بار توسط بهمن نامورمطلق در کتاب «درآمدی بر

اسطورهشناسی» در ازای واژه میتآنالیز 1بکار رفت .این انتخاب به استناد شیوه برخورد
تحلیلی این رویکرد با مسائل صورت گرفته که مشابه روانکاوی 2و بهنوعی تحت تأثیر آن
است .دوران خود در تعریف اسطورهکاوی مینویسد« :این یک روش نقادی است که به دنبال
ترکیبی سازنده از نقدهای گوناگون ادبی و هنری قدیم و جدید است که تاکنون بیهوده در نزاع

بودهاند؛ بهعبارتدیگر ،تمامی سنتهای متفاوت نقادی را میتوان در دل این روش خالصه
کرد که از دیدی در دانشی سه جانبه قابل پیگیریاند :در وهله اول به وسیله منتقدان قدیم از

1. Mythanalysis
2. Psychoanalysis
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پوزیتیویسم تن تا مارکسیسم لوکاچ که توصیف را بر «نژاد ،محیط و زمان» بنیان نهادهاند،

خود متن و ساختار کمابیش صوری آن مبتنی میداند» ( .)Durand 1992 (b): 342خود اسطوره
هم نزد دوران یک غربال سلسله مراتبی است که متون موجود را بر اساس پاالیههای بازتاب،

قوه ،کهنالگو ،نماد و اسطوره مرحلهبهمرحله از نظر میگذراند تا نهایتاً متن اسطورهای را از
غیر آن تمییز دهد .در این سیستم تعریف اسطوره ،نمادی است که روایتدار شده است.
روش تحقیق اسطورهکاوی در عمل

حال که اسطورهکاوی دوران در نظر در حد وسع این نوشتار شرح داده شد ،اکنون در عمل بر
نمونه مطالعاتی این پژوهش پیاده میشود تا چندوچون بهکارگیری عملی آن هم از این راه تبیین
شود .نمونه مطالعاتی این پژوهش فیلم «او» است؛ فیلمی که در سال  2013به کارگردانی و
نویسندگی اسپایک جونز ساخته شد .در کتاب «رسالهای در باب اسطورهکاوی» ،مراتب

بهکارگیری شیوه دوران بهتفصیل بیان شده 1که در اینجا بهطور خالصه به آن اشاره میشود و در
بررسی نمونه مطالعاتی بهطور مشروح بکار گرفته میشود:

مرحله اول ،انتخاب شاهکار یا یکی از مهمترین آثار مؤلف و تشخیص خرده اسطورههای

مستتر در آن اثر.

مرحله دوم ،مشخص کردن موقعیت و میزان اهمیت هر میتم در اثر و معین کردن رابطه متقابل

آنها در یک شبکه اسطورهای و کشف خرده اسطوره کانونی اثر.

مرحله سوم ،مشخص کردن ویژگیهای بنیادین خرده اسطوره کانونی و یافتن روایتی اسطورهای
که اسطوره پس پشت آن اسطوره شخصی مؤلف است.

مرحله چهارم ،مشخص کردن ویژگیهای بنیادین روایت اسطورهای مکشوف و تطبیق آنها با

زندگینامه مؤلف ،مکاتبات او و امثال این از طرفی و پیرنگ کلی آثار او از طرف دیگر و
کسب اطمینان از کشف درست اسطوره شخصی.

مرحله پنجم ،مطالعه روایتشناسانه پیرامون روایتهای موجود از اسطوره شخصی مؤلف و

گزینش روایتی از این اسطوره که با پیرنگ آثار مؤلف بیشترین قرابت را دارد.

مرحله ششم ،مطالعه بینا اسطورهای بر مبنای روایت برگزیده از جمیع روایتهای اسطوره

شخصی مؤلف و تشخیص روابط این اسطوره با دیگر اسطورههای همسان و نیل به شبکهای

 .1برای مطالعه بیشتر؛ عوضپور ،بهروز ( .)1395رسالهای در باب اسطورهکاوی ،تهران :مؤسسه کتابآرایی ایرانی.65-67 :
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سپس بهوسیله نقد روانشناسانه و روانکاوانه که از طریق توسل بر روان اگزیستانسیل توصیف
را به زندگینامه کمابیش آشکار مؤلف تقلیل میدهد و باالخره «نقدهای نو» که توصیف را بر
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اسطورهای جهت کشف ویژگیهای عمیقتر اسطوره شخصی مؤلف و یافتن یک اسطوره فرا
شخصی که با اسطوره شخصی مؤلف بیشترین قرابت را دارد.
مرحله هفتم ،مطالعه فرامتنی در حوضچه معنایی متعلق به آثار مؤلف جهت تشخیص حضور

اسطوره فرا شخصی مذکور در زمان  -مکان مدنظر در دیگر آثار ادبی و هنری در فرهنگ و

جامعه متعلق به آن حوضچه معنایی.
معرفی نمونه مطالعاتی

1

ماجرای فیلم در سال  2025رخ میدهد .شخصیت اصلی فیلم ،تئودور  ،مردی درونگرا و
منزوی است .وی نویسنده شرکتی است که برای متقاضیانی که خود قادر به نگارش نامههای

عاطفی نیستند ،چنین نامههایی مینویسد .از ابتدای فیلم احساس ناراحتی و نارضایتی او

بهواسطه آنکه در آستانه طالق از همسرش کاترین 2قرار دارد ،بهوضوح عیان است .وی برای
فرار از رخوتی که زندگی او را دربرگرفته ،سیستمعامل هوشمندی خریداری میکند .این
سیستمعامل بهگونهای طراحی شده که در طی فرایند بهروزرسانیاش ،با صاحب خود تطبیق

پیدا کرده و رشد میکند .تئودور برای سیستمعامل صدای زنانهای را انتخاب میکند که خود را
سامانتا 3معرفی میکند .قابلیتهای شگفتآور سامانتا در شناخت حالتهای روحی انسان و
عواملی چون بروز شخصیتی زنانه در گفتوگوهایش با تئودور ،همیشه در دسترس بودن،

گوش دادن با عالقه به حرفهای تئودور ،رفتارهای حمایتگر ،همه و همه صحهای بر توانایی
وی در درک پویای حاالت روحی تئودور و تالش برای رشد و تطبیق با اوست .این میان

صمیمیتی غریب بین سامانتا و تئودور شکل میگیرد .اوایل سامانتا سعی میکند تا با ترغیب

تئودور برای برقراری ارتباط با یک فرد سوم بهمنظور تکمیل بعد جسمانی رابطهشان ،این رابطه

را محکمتر یا جذابتر کند .ازاینرو تئودور سعی میکند تا با زنی وارد رابطه شود که از طرف
سامانتا معرفی شده است .برنامه طوری ترتیب داده شده تا آن زن همزمان با سامانتا و مطابق

نظر او عمل کند و تالشی برای ارائه بعد جسمانی نرمافزار باشد .البته این قرار موفق نیست زیرا

قابلیت هماهنگی و همزمانی نرمافزار از جنبه تطابق با عملکرد زیستی بشر به اندازۀ الزم

نیست .در روند فیلم دستآخر احساس تجسیم بر سامانتا مشتبه میشود و همین موجب

وابستگی بیشازپیش آنها شده و اثر خوبی بر کار تئودور میگذارد .در ادامه فیلم ،امی،4

1. Theodore
2. Catherin
3. Samantha
4. Amy
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همکالسی پیشین تئودور که پس از یک مشاجره بیاهمیت در آستانه طالق از شوهرش چارلز

1

در قرار مالقاتی که بهمنظور امضای برگههای طالق بین تئودور و کاترین صورت میگیرد،

کاترین وقتی از ماجرای دوستی تئودور و سامانتا با خبر میشود ،تئودور را به ناتوانی در

برقراری رابطه با انسانها متهم میکند؛ و در ادامه هنگامیکه سامانتا برای مدتی از دسترس
خارج میشود احساس نگرانی شدیدی بر تئودور غالب میشود؛ و وقتی سامانتا دوباره روشن

میشود تئودور از او می پرسد آیا با فرد دیگری هم ارتباط دارد؛ سامانتا در جواب با اذعان به

اینکه با  8316نفر ارتباط معمولی و با  641نفر رابطه عاشقانه دارد ،بر این نکته تأکید میکند

که این موضوع نهتنها عشق بین آنها را دچار مشکل نکرده بلکه آن را مستحکمتر نیز کرده
است .در نهایت روز بعد سامانتا برای همیشه از دسترس خارج میشود .تئودور سراغ امی

میرود که او نیز از رفتن نرمافزارش اندوهگین است و در نمای آخر فیلم ،تئودور و امی بر بام
بلند آپارتمان خود کنار یکدیگر طلوع خورشید را به نظاره مینشینند.

تحلیل نمونه مطالعاتی

چنانکه پیشتر گفته شد ،بخش نخست از مرحله اول اسطورهکاوی انتخاب شاهکار یا

مهمترین اثر مؤلف است .گفتنی است که بهزعم متخصصان فیلم او جانمایه کلی تمامی آثار

جونز را به نمایش میگذارد ( .)Thérèse, 2014: 21انتخاب این فیلم در درجه نخست به دلیل
موفقیتش در ارائه خالقانه ایده خود هم در فرم و هم در محتواست و در درجه دوم اهمیت
موضوعی که به آن پرداخته است .میدانیم امروزه پیشرفت علم موجب رشد شتابان امکانات

کاربردی آن در زندگی روزمره شده است و دستاوردهای گوناگون علمی ازجمله هوش

مصنوعی که بهمنظور خدمت به بشر طراحی شدهاند گاه به ابزاری غیرقابل مقاومت برای

استثمار انسانها تبدیل میشوند.

در بخش دوم از مرحله اول اسطورهکاوی باید میتمهای (خبرد اسطورههای) مستتر در اثر

مشخص شوند .دوران در مقالهای که در سال  1997با عنوان «نوستالژیهای اورفه .درس

کوتاه از اسطورهکاوی» منتشر کرده ،در این خصوص میگوید«:برای تحلیل یا حتی درک یک
اسطوره ،الزم است که نخست خرد اسطورههایی را که آن اسطوره را شکل میدهند مشخص
کرده و از این طریق بسامدهای باالیی را که کلید تصویری یا کالمی هستند تعیین کرد»

( Durand,1997به نقل از نامورمطلق)463 :1392 ،؛ بنابراین در این بخش از این پژوهش بر
1. Charles
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قرار گرفته ،به تئودور میگوید که با نرمافزار هوشمندی که شوهرش از خود بهجا گذاشته
دوست شده است تا تئودور هم ماجرای رابطهاش با سامانتا را با امی مطرح کند .از سوی دیگر
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آنیم تا به جستجوی میتمهای عیان و مستتر نمونه مطالعاتی خود بپردازیم .برای این جستجو

الزم است تا به کاوش در بنمایهها ،مضامین ،نشانهها ،موقعیتها یا صحنههای دراماتیک و
حتی اسامی اشیاء و اشخاصی که به نحوی از انحا به یک روایت اسطورهای ارجاع میدهند،
بپردازیم .لکن دوران خود در رابطه با جستجوی میتمها میگوید ،بهتر است خرده اسطورهها را
در سه سطح صوری ،محتوایی و بافتار اجتماعی اثر دنبال کنیم ( .)Durand, 1994: 204ازاینرو

در این بخش از پژوهش با اتخاذ همین رویکرد میتمها را در سه سطح مذکور دنبال میکنیم.
میتمها در بافتار اجتماعی ،مضامین و موقعیتهایی هستند که واکنش مردم را به پدیدهای
که با آن مواجهاند ،نشان میدهند؛ و منظور از این مواجهه تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری بر آن پدیده

در نحوه بهکارگیری آن است .همانطور که پیشازاین در معرفی فیلم گفته شد ،ماجرای این فیلم
که در آینده رخ میدهد ،نمایشگر شیوع گسترده فنّاوری و نحوه تعامل انسانها با آن است.
مدرنیسم در کنار آسیبهای احتمالی که دارد ،برای انسانها ارمغانهایی نیز دارد که منجر به
پرورش و بلوغ نوع بشر میشود .با این توضیح میتوان رشد آ گاهی ،گسترش امکانات ،عدم

توانایی برقراری ارتباط حقیقی ،تسهیل ارتباطات ،انزوا ،استقالل ،گسترش روابط اجتماعی،

تحدید روابط دوستانه ،گسترش خرد ،کمال طلبی ،خلق و رشد را خرده اسطورههای بافتار
اجتماعی این اثر خواند.
میتمهای صوری در فرم اثر قابلتشخیص هستند و میتوان در نشانهها ،موقعیتها،

صحنههای دراماتیک یا اسامی به جستوجوی آنها پرداخت .با توجه به این نکته که در فیلم

رویکرد زمانمحور به مکانمحور غلبه دارد ،با صرفنظر از نام اماکن به ریشهشناسی اسامی

شخصیتهای اصلی فیلم میپردازیم :تئودور ،سامانتا ،امی ،چارلز و کاترین؛ تئودور از واژه
یونانی تئودورس 1مشتق شده که در لغت «هدیه خدا »2معنا میدهد

(.)Talbut Onions,1966

سامانتا نامی است با سابقه کوتاه چند قرنی که برای همین هم ریشهشناسی مستدلی برای آن

وجود ندارد .عدهای آن را ترکیبی میدانند از نام مردانه ساموئل 3و واژه آنتوس 4که لغتی یونانی
به معنی گل است ( )Weekley, 1967و عدهای دیگر آن را فرم زنانه ساموئل در ترکیب با نام زنانه
آنتیا 5میخوانند :ساموئل نامی مردانه است به معنی «خواستهشده از خدا» ،مرکب از دو بخش
سِم 6به معنی نام و اِل 1به معنی خدا ()Klein, 1987؛ و آنتیا نامی زنانه به معنی شکوفه یا گل

1. Theodoros
2. Gift of god
3. Samuel
4. Anthos
5. Anthea
6. Sem
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( .)Weekley, 1967امی نامی است برگرفته از واژه فرانسوی اَمی 2به معنی محبوب که خود از

است برگرفته از واژه یونانی ایکاترین

5

به معنی ناب (.)Talbut Onions,1966

سومین گروه از میتمهای نمونه مطالعاتی به بنمایهها و مضامین مستتر در محتوای فیلم

اختصاص دارد .با استناد به توصیف پیرنگ فیلم که پیشازاین ذکر شد ،میتوان یک متیم
مرکزی و چهار میتم فرعی برای این گروه از میتمهای فیلم در نظر گرفت :فیلم با نامههای
تئودور شروع میشود ،نامههایی که تئودور برای مشتریان ثابتی مینویسد که از جزییات
زندگیشان بهخوبی آگاه است .به بیانی فیلم با تأکید بر توانایی اندک آدمها در برقراری ارتباط

با نزدیکترین عزیزانشان شروع میشود .چنانکه در ادامه ،کاترین خود تئودور را هم به همین
ضعف متهم میکند .از سویی ،چارلز ،همسر امی ،وی را به یک دلیل ساده ترک کرده و در یک
معبد بودایی معتکف شده و به مدت  6ماه با کسی صحبت نمیکند .عدم توانایی در برقراری

ارتباط انسانی و در پی آن تنهایی ،مهمترین میتم محتوایی فیلم است .در کنار این ،در روند

فیلم ،پس از معرفی سامانتا بهعنوان یک کنشگر فعال ،بهمرور شاهد شکوفایی جزییاتی در
شخصیت او هستیم که از طریق تئودور به او افزوده میشوند ،درواقع سامانتا طوری

برنامهریزی شده تا از محیط اطرافش یاد بگیرد و ارتقا پیدا کند .از سویی ،تخصص تئودور در

نامهنگاری نیز همین سیر را دارد .از این راه تکامل به این مفهوم را میتوان دومین میتم
محتوایی فیلم دانست .در فیلم بخشی وجود دارد که در آن سامانتا عشق را احساس میکند،

نیاز به بدن را احساس میکند و حتی پشتش میخارد .وجود چنین احساساتی که خارج از دایره

تصور مخاطب برای اینگونه از وجود است ،هرچه بیشتر تفکر زنده بودن این وجود را در ذهن
مخاطب ایجاد میکند ( .)Jollimore, 2015: 123سومین میتم محتوایی این فیلم ،زنده شدن یا

بهنوعی رستاخیز یک موجود بیجان است .جمعآوری و چاپ یادداشتهای پراکنده تئودور
توسط سامانتا را هم میتوان مظهری از همین میتم خواند؛ و در بخش پایانی فیلم ،سامانتا
یکبار از دسترس خارج شده و بازگشته و بعد برای همیشه به اتفاق سایر نرمافزارها از

دسترس خارج میشود .چهارمین میتم محتوایی این فیلم ،از دست دادن معشوق است.

1. El
2. Amee
3. Amare
4. Carolus
5. Aikaterine
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واژه التین امِیر 3به معنی دوست داشتن گرفته شده ( .)Ayto, 1991چارلز یک نام مردانه است
برگرفته از واژه التین کارلوس 4که مرد معنی میدهد ( )Talbut Onions,1966و کاترین نامی زنانه
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شکل  .1شبکه میتمهای بکار گرفتهشده در فیلم «او»

اکنونکه میتمهای موجود در اثر معلوم شد ،الزم است تا شبکۀ ارتباطی این میتمها و

موقعیت و میزان اهمیتشان هرکدام از آنها در این شبکه ،مشخص شود .چه با تعمق در شبکه
ارتباطی این میتمها و توجه به نقاط عطف آنها ،خرده اسطوره کانونی اثر تعیین میشود .برای

تبیین شبکه ارتباطی میتمها الزم است تا همه میتمهای موجود در سه دسته صوری ،محتوایی و
بافتار اجتماعی کنار هم بررسی و روابط همجواری و تقابل اینها معین شود؛ دستاوردهای

زندگی مدرن میتواند بهنوعی تلقی هدیه خدایان به انسانها باشد ،این هدیه ،گسترش امکانات
زندگی ،تسهیل ارتباطات انسانها ،تسریع انجام امورشان و استقالل از دیگری در برآورده کردن
نیازهایشان است که در پی برای انسانها رشدِ آگاهی ،اما به همراه آن انزوا و عدم توانایی
برقراری ارتباط با دیگران را هم به ارمغان میآورد .رابطه انسان و فنّاوری در بافتار این فیلم

دوسویه و درهمپیچیده است؛ انسانها خالق و پروردگار فنّاوری هستند و فنّاوری با
دستاوردهایش پروردگار هدیهدهنده به انسانهاست .درواقع در یک رابطه تعاملی و تقابلی،
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انسان و فنّاوری باعث رشد و قدرتبخشی به یکدیگر میشوند و الزم است تا در نقطهای این

نمود پیدا کرده که نهایتاً منجر به رشد کیفیت زندگی میشود .هدیه خدایان به انسانها هر آنچه

باشد الزم است تا شیوهای برای مواجهه با آن تدبیر شود که کمترین آسیب را برای بشر به همراه

داشته باشد ،لذا انسان در این مورد با تحدید عوامل توسعه ،سعی بر دفع رشد
غیرقابلپیشبینی و پیشگیری از صدمات محتمل این رشد و آ گاهی دارد و با حمایت از روابط

دوستانه سعی دارد تا بر انزو ا و عدم توانایی برقراری ارتباط با دیگران غلبه کند و نهایتاً با
کاتارسیس به نیاز خود برای خلق و بیانگری پاسخ گوید .در این میان عاملی که انسان را الیق

دریافت هدیه خدایان میکند ،عشق است .قدرت خلق و طرح اندیشهها هدیهای است از جانب
خدایان به نوع بشر .انسان برای رهایی از تنهایی دست به خلقی میزند که تکمیل روزانهاش

برای وی کاتارسیس ،جاندارشدن مخلوقش پاداش و از دست دادنش بازگشت به نقطه اولیه

عزلت است .ازآنجاکه مضامین عناصر ثابت و هدف شکلگیری اسطورهها هستند ،در اینجا
مضمون اصلی ابزاری برای شناسایی اسطوره یا اسطورههای کانونی و هادی اثر است .در این
راستا خرده اسطوره کانونی این فیلم که عالوه بر جریان اصلی فیلم ،جزییات جانبی آن را نیز

تحت تأثیر قرار میدهد و بهوضوح با مخاطب در تماس است ،هوش است.

در مرحله سوم باید صفات و ویژگیهای میتم مرکزی را معین کنیم و با مطالعه آنها در کنار

هم به روایتی اسطورهای برسیم و در ادامه با آزمون آن به اسطوره شخصی مؤلف .همانطور که
پیش تر گفته شد ،خرده اسطوره مرکزی این فیلم هوش است .در فیلم سامانتا مظهر هوشی

است که بهمرور با اطالعاتی که از تئودور و دیگران میگیرد هرروز هوشمندتر از قبل میشود.
رابطه سامانتا و تئودور بهگونهای است که سامانتا باعث پیشرفت تئودور و تئودور باعث

پیشرفت سامانتا میشود و حاصل این رابطه هم کتابی است که سامانتا از آثار تئودور تهیه
میکند که این خود نیز با خرده اسطوره مرکزی در ارتباط است .شخصیتهای دیگر این فیلم
یعنی کاترین که مشغول نوشتن کتابها و سفرهای علمی خود است ،چارلز که نرمافزاری مانند

تئودور دارد و بعدها برای اندیشیدن در مورد زندگی عازم معبدی در شرق میشود ،امی که با

نرمافزار بهجامانده از شوهرش دوست میشود ،همه و همه بهنوعی درگیر یک رابطه خردمحور
هستند .از سوی دیگر شخصیتها و موقعیتهای این فیلم با خلق و خالقیتی در ارتباطاند که
برآمده از هوش است ،مانند شخصیت سامانتا که توسط تئودور به یک شخصیت رشد یافته و

زنده تبدیل میشود ،کتاب تئودور که توسط سامانتا خلق و چاپ میشود ،فیلمهای مستند امی

و آثار علم ی کاترین .هوشمندی و هوش مصنوعی که در این فیلم شاهد آن هستیم در ازای
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ارتباط ،پیش از آنکه به بروز مشکلی بینجامد ،مهار شود .از سوی دیگر رشد نوع بشر هم
میتواند تلقی هدیه خدایان به انسانها باشد که در غالب تعالی خرد ،کمالطلبی و خالقیتی
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خدمترسانی به انسانها نیاز به مراقبت و ارتباطی همیشگی دارد که این مراقبت از طریق
مبادله اطالعات بین کاربر و نرمافزار حاصل میشود .با وجود سامانتا و سایر امکانات هوشمند
مانند آن ،تئودور و دیگر کاربران از کمک سایر افراد بینیاز شدهاند و با استقاللی که از این
طریق نصیبشان شده بیش از قبل منزوی شدهاند ،درواقع جنبههای منفی حضور همهجانبه

هوش است که منجر بهتنهایی آدمها شده .پیشتر گفته شد کاترین تئودور را به عدم توانایی

برقراری ارتباط با آدمها متهم میکند ،یا چارلز امی را ترک میکند تا شش ماه روزه سکوت
بگیرد ،همچنین در قسمتهایی از فیلم که محیط جامعه را نشان میدهند ،شاهد انسانهایی
هستیم که با تلفنها و ابزارهای الکترونیکیشان همصحبت هستند ،بهعالوه تنهایی کاترین و
امی پس از جدایی از همسرانشان و نهایتاً  8316نفری که با سامانتا رابطه دارند ،خبر از تنهایی

عظیمی میدهد که همه جامعه را در برگرفته و از ثمرات رشد مهارناپذیر فنّاوری و زندگی
هوشمند است .پس میتوان گفت حضور هوش در این فیلم صرفاً مختص شخصیت اصلی

نبوده و بهنوعی با همه بافتار فیلم ادغام شده است و اکنون باید دنبال روایتی اسطورهای باشیم
که مضامین خالقیت ،حیاتبخشی و دانش بخشی از پیرنگ آن باشد .این روایت میتواند با

تکیهبر نتایج خرد برای انسانها مثبت باشد مانند استقالل و منفی باشد مانند انزوایی که
انسانها با کاتارسیس سعی دارند از آن بگریزند .در این روایت رابطه هوش با انسانها یک
رابطه دو سویه است که در آن هر یک از طرفین باعث قدرت گرفتن دیگری میشوند.

چهارمین مرحله ،تطبیق صفات و ویژگیهای بنیادین روایت و روایتهای کشف شده با

جزییات زندگی مؤلف متن است .اکنون که خرده اسطوره کانونی اثر را مشخص کردیم بر آنیم

تا با بررسی زندگینامه مؤلف اثر و سایر آثار او و جستوجوی نقاط تطبیقش با خرده

اسطورههای کشف شده ،شاکلهای از اسطوره شخصی مؤلف رسم کنیم .به این منظور تکتک

صفات و ویژگیهای بنیادین خرده اسطورهها را با نقاط برجسته زندگی مؤلف تطبیق میدهیم.

این نقاط میتوانند بخشهایی از زندگینامه مؤلف ،مصاحبهها و نقلقولهای او ،واکنشهای
او در مواضع مختلف ،شایعات پیرامون او و انگیزههای پنهان او باشند.

اسپایک جونز با نام واقعی آدام اسپیگل 1در زمینۀ کارگردانی ،تهیهکنندگی ،فیلمنامهنویسی و

بازیگری فعال است .)Holofcener, 2017( 2جونز فعالیت هنریاش را از سال  1989میالدی

شروع و تاکنون تعداد زیادی موسیقی فیلم و آگهیهای تبلیغاتی را نیز برای تلویزیون و سینما

1. Adam Spiegel
 .2درواقع اسپایک جونز نام موسیقیدان دهه  40و  50امریکایی است که بهعنوان نام مجازی یا هنری این کارگردان
انتخاب شده است.
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کارگردانی کرده است .وی دوران تحصیلش را در دبیرستان والت ویتمن و سپس در مؤسسه

ازجمله «اسکار بهترین کارگردانی» شود ( .)Smith, 2013: 10-12همچنین در سال  2002با
ساخت فیلم «اقتباس» با بازی بازیگرانی همچون «نیکوالس کیج» و «مریل استریپ» و «کریس

کوپر» مورد تحسین منتقدان قرار گرفت .در سال  2009فیلم «جایی که موجودات وحشی
هستند» را کارگردانی کرد .در سال  ،2010فیلم کوتاه عاشقانه «من اینجا هستم» را ساخت و
در سال  2013فیلم «او» را کارگردانی کرد که شاید بهنوعی ادامه «من اینجا هستم» باشد .جونز
در سال  1999با «سوفیا» دختر کارگردان مؤلف تاریخ سینما ،فرانسیس فورد کاپوال ،ازدواج
کرد و در سال  2003از او جدا شد .وی در سال  2008مدتی با میشل ویلیامز مالقات کرد،
اما ویلیامز زمانبندی را در ارتباطشان غیرممکن نامید تا در سپتامبر  2009این ارتباط به پایان

رسد ( .)Wikipedia, Spike Jonzeعدهای از اصحاب رسانه فیلم «او» اثر جونز را پاسخی برای

فیلم «گمشده در ترجمه »1اثر سوفیا کاپوال 2همسر سابق وی میدانند .در مورد فیلم گمشده در
ترجمه ،گمانی مبنی بر یکی بودن شخصیت «جان» در این فیلم با جونز وجود داشت که کاپوال
در پاسخ به این سخن گفته بود« :این شخصیت اسپایک نیست ،اما المانهایی از او در این

شخصیت وجود دارد» ( .)Thérèse, 2014: 7جالب اینکه ریشهشناسی نام سوفیا با توجه به

پیرنگ فیلم این احتمال را تقویت میکند :سوفیا 3واژهای یونانی است به معنی دانش،

دانشدوستی ،هوش و نیز عقل شخصیتدارشده 4که از واژه سوفوس 5به معنی خرد مشتق
شده ( .)Talbut Onions, 1966از سویی نیاز به توضیح ندارد که اگر آثار جونز را مخلوقات وی

در نظر بگیریم ،دریافت جایزهای چون اسکار یا مورد اقبال عموم واقع شدن این آثار را به بیانی

نمادین می توانیم جاندار شدن آنها بشماریم .نیز باید توجه داشت که جونز با یک نام مستعار

زندگی متفاوتی را در عرصههای مختلف در نقشهای مختلف بازی میکند؛ اغلب در نقش
خالقی رنجدیده و رسته از دنیای زنان با تمام وجود و با مدنظر قرار دادن مضمونی چون خرد

شخصیتدارشده در قالبهای گوناگون به خلق آثار هنری میپردازد؛ آثاری که اغلب زندگی
مییابند که این همه از سویی با معنای راستین سوفیا ،خرد شخصیتدارشده ،منطبق است و از
سوی دیگر با مضمون اصلی روایت اسطورهای کشف شده در مرحله پیشین؛ هوش.

1. Lost in Translation
2. Sofia Coppola
3. Sophia
4. Wisdom Personified
5. Sophos
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هنر سانفرانسیسکو در کالیفرنیا گذراند .نخستین فیلم بلندش را در سال  1999تحت عنوان
«جان مالکوویچ بودن» ساخت که مورد استقبال قرار گرفت و توانست نامزد جوایز معتبری
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اکنون جا دارد با بررسی سایر آثار جونز به تصویری کلی از مجموعه آثار او دست یابیم تا با

تطبیق آن با روایت مدنظر ،به دیدی کلی برای مطالعه روایتشناسانه اسطوره شخصی او دست
یابیم؛ در دو فیلم «من اینجا هستم» و «او» که جونز نویسنده و کارگردان آنهاست و در سه

فیلم «جان مالکویچ بودن»« ،اقتباس» و «جایی که وحشیها هستند» که و جونز صرفاً

ق جسمی و روانی و
کارگردان آنهاست ،فضایی خردگرا و فرا واقعگرایانه حاکم است و خل ِ

شخصیتی بخشی از پیرنگ اصلی:

جدول  .1مجموعه فیلمهای پیکره مطالعاتی نوشتار و عناصر تکرارشونده پیرنگ آنها
نام فیلم
جان مالکوویچ بودن
اقتباس

خرد

شخصیتدارشده

کنشگر ناموفق و منزوی از دنیای زنان

کنشگر

خالق

ذهن مالکوویچ

شکست کریگ در کار و کمتوجهی لوته و

کریگ

دونالد کافمن

عدم موفقیت چارلی کافمن در کار و

چارلی

ماکسین به او
ارتباطاتش

جایی که وحشیها

جانوران وحشی

رنجش مکس از مادر و خواهرش

مکس

هستند
من اینجا هستم

رباطهای عاشق

روزمرگیهای شلدون و بیتوجهی فرانچسکا

شلدون

با توجه به آنچه در مورد زندگی شخصی جونز و سایر آثار او مطرح شد ،میتوان گفت که

زندگی او متأثر از آثار اوست و آثار او متأثر از زندگی او؛ آثار او بیانی نمادین از زندگی اوست.
پس اکنون می توان با اطمینان گفت که خرده اسطوره مرکزی آثار جونز و از این راه مضمون

اسطوره شخصی او ،هوش است.

پنجمین مرحلۀ مطالعهای روایت شناسانه است بهمنظور یافتن روایت یا روایاتی که بیشترین

تطبیق با خرده اسطوره مرکزی آثار جونز و از این راه اسطوره شخصی او را داشته باشد .هوش،
به جهت نقش اساسی که در زندگی بشر دارد در اغلب روایتهای اسطورهای اقوام مختلف
حضور جدی دارد؛ اما باید توجه داشت که انتخاب مرجعی که روایتهای اسطورهای را در
بافتار آن جستجو کنیم ملزم به ارتباط با پیرامتنهای متن موجود و درواقع حوضچه معنایی

است که این اثر در آن شکل گرفته است .درواقع در روش دوران ما همانطور که به نقش
مؤلف در خلق یک اثر باور داریم ،تأثیر بستر فرهنگی  -اجتماعی را هم در شکلگیری اثر

نادیده نمیگیریم .حوضچه معنایی که فیلم او در آن شکل گرفته ،غرب در حکم یک بستر
فرهنگی است .از سویی جای توجه دارد که در انتخاب روایت باید به دو نکته دقت کرد :در

درجه نخست معیار انتخاب یک اسطوره پیرنگ اصلی روایت آن اسطوره با حذف نکات
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جانبی است و در درجه دوم برای دو اسطوره با پیرنگ یکسان اسطورهای که بیشترین

متیس ،هرمس ،میوزها ،کئوس ،آپولو ،فوبه و هکاته اشاره کرد .روایات موجود از این
اسطورهها که تعدادشان نیز زیاد است ،عمدتاً بر مضمون خرد ،خالقیت ،آیندهنگری و
روشنگری مبتنی هستند ،اما در این جستار الزم است روایتی انتخاب شود که با خرده
اسطورههای فیلم بیشترین همخوانی ممکن را داشته باشد .با توجه به حجم عظیم این روایات
که پرداخت به همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است ،معقول مینماید که در مرحله

ششم ،با در نظر داشتن قیود مذکور ،به انتخاب بهترین روایت اسطورهای بپردازیم.

مرحله ششم از شیوه دوران ،یک مطالعه بینا اسطورهای بهمنظور شناخت روابط اسطوره
کشفشده با سایر اسطورههایی است که از آنها تأثیر میگیرد یا بر آنها تأثیر میگذارد؛ بنابراین
در این مرحله ،با مدنظر قرار دادن روایت اصلی ،اسطورههای مرتبط با آن شناسایی میشوند تا

با معرفی روایت و صفاتشان شبکه ارتباطی میان آنها مشخص شود .برای این متن پنج روایت

اسطورهای مرتبط در یک شبکه شناسایی شده که اکنون به معرفی اجمالی هر یک از آنها
میپردازیم :پرومتئوس ،1آتنا ،2پیگمالیون ،3پاندورا 4و متیس .5متیس که معنای لغوی نامش
مهارت و صناعت است ،دختر اوکئانوس و تتوس است و به خردمندی و قابلیت در دگردیسی

مشهور ( .)Beekes, 2009او در جریان سرنگونی کرونوس با دادن داروی قیآور به وی برادران و
خواهران زئوس را آزاد کرد .او اولین همسر زئوس است .وقتی گایا به زئوس خبر داد که اگر

فرزند متیس دختر باشد در دانایی همتای او خواهد شد و اگر پسر باشد قدرتمندتر از او،

زئوس ،متیس آبستن را که به شکل حشرهای درآمده بود ،بلعید؛ و آتنا فرزند متیس و زئوس
وقتی کامالً بزرگ شد از سر زئوس به دنیا آمد (گرانت .)1390،متیس بهعنوان زنی که مظهر

خرد است و با حذف بُعد فیزیکیاش (خورده شدن توسط زئوس) صرفاً بهصورت ذهنی همدم
و همراه زئوس است ،بهنوعی با شخصیت سامانتا در مواجهه با تئودور در این فیلم
قابلمقایسه است که درنهایت باعث به وجود آمدن یک کتاب از آثار تئودور شد (مانند زاده
شدن آتنا از سر زئوس) .در بخشی از فیلم امکان انتخاب هویت نرمافزار برای تئودور مهیا بود،
1. Prometheus
2. Athena
3. Pygmalion
4. Pandora
5. Metis
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همخوانی در جزییات را با روایت مدنظر داشته باشد انتخاب بهتری است .هوش در روایات
اسطورهای بسیاری وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به روایات موجود از آتنا ،پرومتئوس،
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این امکان با قابلیت متیس در تغییر هویت نیز قابل تطبیق است؛ و آتنا ،باوجودآنکه الهه حامی

جنگ است ،اما همواره بهعنوان مظهر عقل و دانایی شناخته میشود؛ و زئوس متیس را به این
دلیل بلعید که میخواست از تولد فرزند او جلوگیری کند ،اما شیوه خارقالعاده تولد آتنا

بهنوعی یادآور شیوه غیرمعمول جاندارشدن سامانتا در فیلم نیز هست .آتنا باوجوداینکه دوشیزه
بود ،از مردان دوری نمیجست و معشوق او پرومتئوس بود که بدون اینکه با وی رابطه
جسمانی داشته باشد ،مصاحب او بود (گرانت .)1390،این ارتباط قابل مقایسه با ارتباط
تئودور و سامانتا در فیلم است .پرومتئوس با معنی لغوی دوراندیش ،پسر ایاپتوس از تمیس

بود ( .)Beekes, 2009او در برابر خصومت خدایان و در دفاع از انسانها شورش کرد .طبق
داستان هسیود ،پرومتئوس خودش انسان را از گلی ساخت که در پانوپئا پیدا کرده بود .او که

استاد صناعت بود توانست بدنها را قالب بریزد و آتنا به این قالبها حیات دمید .از این راه
میتوان پرومتئوس و بهنوعی آتنا را خدایان خالق انسانها در نظر گرفت .میدانیم که زئوس
زمانی تصمیم به نابودی انسانها گرفت و با چنین نیتی ابتدا آنها را از آتش محروم کرد؛ و

پرومتئوس مخفیانه آتش را به انسانها رساند و علم به آینده را که تا آن هنگام در اختیار

انسانها بود از آنها گرفت تا دیگر دلشان نشکند (گرانت .)1390،این همه هدیه خدایان به
انسانهاست که در فیلم این موهبت بهعنوان یکی از میتمهای شاخص بود .از سویی روایت
دیگری از قساوت زئوس در قبال انسانها در دست است؛ او نخستین زن ،پاندورا را خلق کرد

تا پرومتئوس را بیاعتبار کند .پاندورا در لغت یعنی همه مواهب()Beekes, 2009؛ هفایستوس

او را از گل ساخت ،آتنا به او حیات و لباس داد ،هرمس به او نیرنگ و خیانت یاد داد و

آفرودیته به او زیبایی بخشید تا انسانها که تا پیش از آن فقط مردان بودند به او عشق بورزند.

خدایان جعبه در بستهای به پاندورا داده بودند که همه بدیهایی که قرار بود نصیب بشر شود
در آن وجود داشت .تنها چیز خوب درون آن امید بود که در ته جعبه قرار داشت .پاندورا از

روی کنجکاوی زنانهاش درِ صندوقچه را باز کرد و همه بدیهایی که ازآنپس بر انسانها
عارض شد از صندوقچه بیرون ریخت .پاندورا زود صندوقچه را بست اما دیگر دیر شده بود و

بدیها در جهان پراکنده شده بودند .درد و رنجی که از این راه به انسانها رسید ثمره عطیهای
بود که از جانب خدایان به آنها داده شده بود (گرانت .)1390،یکی از انسانهایی که این عطیه

را رنجآور یافته بود و سعی داشت تا با حذر از آن زندگی کند ،پیگمالیون بود .به روایت اووید،
پیگمالیون که شاه قبرس بود ،دستور داد تا مجسمهای زندهنما از جنس عاج بر اساس الگوی او

از زن ایدئال بسازند ،زیرا هیچ زنی در عالم واقع با معیارهای پیگمالیون انطباق پیدا نمیکرد.

پیگمالیون رفته رفته عاشق این مجسمه شد و آفرودیت به حال او دل سوزاند و به مجسمه

حیات بخشید (اوید .)302-304 :1389 ،زنده شدن مجسمه همخوان با میتم جاندارشدن
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مخلوق است .با توجه به روایاتی که ذکر شد ،کامالً مشهود است که اسطوره شخصی مؤلف

شکل  .2نمودارهای مقایسهای روابط روایتهای اسطورهای و روایت فیلم «او»

آخرین مرحله در اسطورهکاوی به شیوه دوران ،مطالعه فرا متنی در حوضچه معنایی آثار
جونز است و آزمون این فرضیه که آیا اسطوره شخصی او بهنوعی یک اسطوره فرا شخصی
است که در بطن جامعه و آثار سایر مؤلفان تکرار میشود؟ به دیگر سخن ،آیا میتوان گفت

جونز در فیلم او و دیگر آثارش با بهرهگیری از اسطوره هوش و دگردیسی ،عالوهبر متأثر بودن

از بافت زندگی خودش ،در تعامل مستقیم با بافت اجتماعی و فرهنگی زمانه خود نیز بوده
است؟ گفتنی است که در حوضچه معنایی مدنظر ،شاهد خلق آثاری دیگر از همین دست

هستیم که ازجمله آنها در حوزه سینما میتوان به سریال دنیای غرب 1اشاره کرد که در پیرنگ

آن رباتهایی که در شروع از خود هیچ اختیار و ارادهای ندارند در ادامه به خودآ گاهی کامل
میرسند .نیز از این راه میتوان به فیلمهای پرومته 2و دنباله آن بیگانه :کاوننت ،3ورود 4و
فراموشی 5اشاره کرد که خط سیر همه آنها با پیرنگ فیلم «او» همخوان است .درواقع میتوان
1. West World, 2016, Fred Toye, Michael Crichton
2. Prometheus, 2012, Ridley Scott
3. Alien: Covenant, 2017, Ridley Scott
4. Arrival, 2016, Denis Villeneuve
5. Oblivion, 2013, Joseph Kosinski
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اسطوره هوش است که در این اثر بهصورت شبکهای از روایتهای اسطورهای مرتبط ارائه شده
است.
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گفت جونز چالشهای حضور گسترده فنّاوری در زندگی انسانها و رواج شتابان آن را در فیلم
خود به نمایش گذاشته است .فنّاوریای که امروزه در حکم پرومتئوس عصر جدید است ،با
رهاوردی چون هوش مصنوعی ،پیوندی با آتنا و متیس برقرار کرده و بهنوعی به استثمار

غیرقابلمهار بشر نائل شده است .میدانیم که رشد هوش مصنوعی درگرو تعامل با انسان و

بکارگیری مداوم توسط اوست .همانگونه که انسانهای باستان با تعامل مداوم (نذر و قربانی و
پرستش) خدایان اسطورهای را قدرتمند میکردند ،انسان امروزی نیز به طریقی موجبات رشد و
گسترش و نهایتاً استیالی هوش مصنوعی را فراهم میآورد .این مهم در قالبهای گوناگون

قابلبحث است اما یکی از مصادیق آنکه نخستین بار در سال  2007توسط نیک یی 1و جرمی

بلنسن 2مطرح شد ،اثر پروتئوس 3است ،این اثر پدیدهای را توصیف میکند که به تأثیر تغییر

خود-بازنمایی 4شخص در فضاهای مجازی میپردازد (عوضپور و همکاران.)187 :1397 ،
در این فضا افراد با خود  -بازنماییهای دیجیتالیِ متغیری که هر دم از خود ارائه میکنند سعی
دارند تا با ورود به گروهها و ردههای مجازی با برآوردهساختن انتظارات دیگران از آنها به
مقبولیت و محبوبیت برسند و به نحوی دیگر افراد با حضور در فضاهای هوشمند مجازی و

با ایجاد حسابهای کاربری ،با هویتهای واقعی یا مجعول خود در فضای عمومی به آواتار
سازی روزانه از خدایی که خودشان باشند در فضای مجازی میپردازند و آنگونه که خدایان

اسطورهای به دنبال رعیت و خدمت از جانب آنها بودند امروزه انسانها نیز در شبکههای
مجازی به دنبال مخاطب و جستجوی نظر و تأیید آنها هستند.

بحث و نتیجهگیری
در این نوشتار سعی بر آن بود تا در حوزه هنر و بهطور خاص از طریق هنر سینما ،به نقش

هوش مصنوعی در شکلدهی به ارتباطات فردی و جمعی و نیز ارتباطات انسان و ماشین

پرداخته شود .به همین جهت یکی از شاخصترین آثار سینمایی این حوزه بهعنوان نمونه

مطالعاتی این نوشتار انتخاب شد و با استفاده از روش اسطورهکاوی دوران ،مورد تحلیل و

بررسی قرار گرفت .تحلیل نمونه مطالعاتی این نوشتار ،فیلم «او» ،ما را به این نتیجه رهنمون

کرد که جونز در فیلم «او» با بهرهگیری از اسطورههای خرد و در تعامل مستقیم با متن فرهنگی

جامعه خود ،سعی دارد که گسترش بیوقفه فنّاوری و هوش مصنوعی را بهعنوان عامل

1. Nick Yee
2. Jeremy Bailenson
3. Proteus Effect
4. Self-representation
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تحدیدکننده روابط انسانی مورد تردید قرار دهد و شیوههای زندگی و تعامل انسان در اوضاع

فیلم به نحوی با اسطورههای هوش در ارتباط هستند و از طرف دیگر در جزییات زندگی
شخصی جونز نیز دغدغه اصلی ،تحوالتی است که بهواسطه تعقل ،خردورزی و هوش در

زندگی افراد موجب خلق آثاری منحصربهفرد میشود .نیز مشخص شد که آثار بسیاری در
سالهای اخیر با الگوی مشابه آثار جونز در غرب خلقشدهاند که این خبر از جریانی فرهنگی-
اجتماعی میدهد که جونز جزئی از آن است .با توجه به تحلیل نمونه مطالعاتی این پژوهش

اینک میتوان به پرسش اصلی پژوهش یعنی «ایده فلسفی شکلدهنده به روابط انسان-ماشین و

انسان  -انسانی که در فیلم «او» کدام است و شباهت بین ساختار محتوایی این اثر و سایر آثار
خلقشده در مکان  -زمان خلق آن علیرغم صورتهای متفاوتشان چگونه توجیهپذیر است؟»
چنین پاسخ داد :همانطور که پیشتر و در مقدمه نوشتار نیز گفته شد ،آثار هنری حاصل
همراهی یک امر رئال و امری ایدئال هستند و هنگامی موفق تلقی میشوند که این دو مقوله

رئال و ایدئال اینهمان شده باشند .از سویی اسطورهها نیز حاصل اینهمانی دو مقوله رئال و
ایدئال در یک پیکره هستند ،بنابراین میتوان گفت آثار هنری موفق (به لحاظ اقبال اجتماعی)،

در اینجا فیلم «او» آثاری هستند که قابل تطبیق با روایات اسطورهای (هم به جهت اینهمان
بودن امر رئال و ایدئال در آنها و هم بهواسطه ریشه داشتن آن در ناخودآ گاه جمعی انسانها)

باشند .در اینجا ایده فلسفی شکلدهنده به روابط انسان  -ماشین و انسان  -انسانی همان ایده

شکلدهنده به روایات پرومتئوس ،پیگمالیون ،آتنا ،زئوس و متیس است و این همان نقش
هوش و خرد در شکلدهی به روابط انسان  -ماشین (مصنوع) و انسان با انسان است .ازاینرو

شباهت ساختاری بین آثار موفقی که به روابط انسآنها در حضور ماشینها میپردازند به

الگوبرداری آگاهانه یا ناآ گاهانه آنها از روایات اسطورهای مذکور و ایدههای فلسفی پس پشت
آنها بازمیگردد.
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اجتماعی نو را با شخصیت تئودور و مناسبات او با خود و اطرافیانش را به شیوهای غیرمتعارف
اما ملموس نقد کند .در این فیلم ،از طرفی تمامی شخصیتها ،موقعیتها و صحنههای این
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چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم بر
اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است .از مصاحبه نیمهساختیافته برای
گردآوری دادهها و از مدل براون و کالرک ( )2006برای تحلیل استفاده شده است .جامعه هدف شامل
کلیه دانشجویان کارشن اسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایالم به تعداد  25نفر و محدوده زمانی
و مکانی پژوهش  9ماهه اول سال  1397در دانشگاه ایالم است .در این مطالعه نمونهیابی هدفمند
(برای گزینش دانشجویان کارشناسی ارشد) بوده که درنهایت با  11نمونه اشباع حاصل شد .در مراحل
تحلیل تم 17 ،تم فرعی و  4تم اصلی شناسایی و تعریف شد .یافتههای این مقاله الگویی خاص خود را
نمایانده و زمینۀ فرهنگی و زمینه موسیقایی و بهطور خاص بکگراند شنیداری افراد را زمینهساز ذائقۀ
مصرفی آنان نشان میدهد .به نحوی که دانشجویان موسیقیهایی را مصرف میکنند که پیشتر در کانون
خانواده ،مهمانیهای فامیلی و جمعها و پاتوقهای دوستانه شنیدهاند .درمجموع باید گفت که ذائقۀ
مصرف موسیقی دانشجویان موردمطالعه ،متأثر و متشکل از زمینه فرهنگی خاصه کیفیت مطالعه ،دانش
و آ گاهی و نیز زمینۀ موسیقایی و بهطور خاص بکگراند شنیداری آنان است .زمینۀ فرهنگی فقیر و
ضعیف افراد ،زمینۀ موسیقایی فقیر را به وجود آورده است که بهنوبۀ خود سیالیت ذائقۀ موسیقایی را به
دنبال داشته است .البته به تبعیت از بوردیو می توان ادعا کرد که ذائقۀ مصرف موسیقی نیز به نوبه خود
زمینۀ فرهنگی و زمینۀ موسیقایی را بازتولید میکند.
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مقدمه

امروزه همانگونه که در حوزۀ اقتصاد ،با فرایند تولید ـ توزیع و مصرف کاالهای مختلف مواجه
هستیم ،حوزۀ فرهنگ نیز از همین فرایند تبعیت میکند .در دنیای امروزی تولیدات مختلف
فرهنگی مانند فیلم ،کتاب ،مجالت ،آثار نقاشی ،عکاسی ،موسیقی و  ...کاالهای فرهنگی

محسوب میشوند که توسط افراد گروههای هنری ،شرکتها و سازمانهای هنری تولیدشده و

سپس از طرق مختلف در بازار توزیع و درنهایت توسط مصرفکننده کاالی فرهنگی خریداری
و مصرف میشوند.
مصرف فرهنگ و کاالهای فرهنگی ،فعالیتی اجتماعی و کرداری روزمره است و بهواسطۀ

همین کردارهایی که ما مصرف فرهنگی مینامیم ،فرهنگ تولید و بارور میشود .در مصرف

فرهنگی است که هم خالقیت خود را در ساختن فرهنگ و هم تعلقات خود را به صنایع
فرهنگی که ابزارها و هم شرایط ما در بروز خالقیتهایمان هستند ،نشان میدهیم .مصرف
فرهنگی سبک خاص زندگی ما را شکل میدهد ،نیازها و تمایالت ما را سامان میبخشد ،مواد

الزم برای تولید تخیالت و رؤیاهایمان را فراهم میکند ،نشاندهندۀ تفاوتها و تمایزات

اجتماعی است و نمایانگر تولیدات ثانویه ما در بکارگیری ابزارهای موجود است (استوری،1
.)46 :1386

موسیقی بهعنوان کاالی فرهنگی و هنری ،بخشی از مصرف فرهنگی انسان را تشکیل

میدهد .اهمیت موسیقی و مصرف آن در زندگی انسان امروزی ازآنجهت بسیار مهم است که
میتوان گفت بیش از هر کاالی فرهنگی دیگری انسان در معرض شنیدن و درنتیجه مصرف آن
قرار دارد .همچنین در بسیاری از موارد افراد اجباری به خرید آن ندارند و میتوانند بدون

پرداخت وجه ،بهصورت رایگان آن را مصرف کنند .بسیاری از تبلیغات رسانهای با

موسیقیهای خاص و تأثیرگذار تبلیغاتی تزئین و به مصرفکننده خورانده میشوند .از طرف

دیگر دسترسی به محصوالت موسیقایی بسیار ساده است و افراد میتوانند موسیقیهای
دلخواه خود را طریق اینترنت ،بهسادگی و اغلب بدون پرداخت وجه خریداری و مصرف کنند.
از طرف دیگر موسیقی یک کاالی ساده ـ حمل و سهل االنتقال است که میتوان حجم عظیم و

تعداد بیشماری از آن را در انواع دستگاهها مانند گوشی همراه یا دستگاههای پخش موسیقی

ذخیره و همراه خود حمل کرد .تمام این موارد گفتهشده نشان میدهد که موسیقی یک کاالی

فرهنگی بسیار ویژه ،بدیهی و مهم در زندگی انسان به شمار میرود.

1. Story
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مسأله دیگر که بر اهمیت موسیقی میافزاید ،تأثیرات آن بر روح و روان ،اعصاب ،احساسات،

کنشهای آسیبشناختی ،رفتارهای جنسی و بسیاری از امیال انسانی و مقوالت اجتماعی مؤثر

است (  .)Knobloch & Mundorf, 2005همچنین ثوما و همکاران ( )2013نیز معتقدند که گوش
دادن به موسیقی از طریق کاهش استرس تأثیر مثبتی بر سالمت افراد دارد
شرما ( )2017نیز مدعی است که شنیدن موسیقیهای سنتی ،کالسیک و موسیقیهای آرام
(.)Thoma et al. 2013

بی کالم بر سالمتی انسان تأثیر مثبت داشته و همچنین بر رشد مغز در انسانها تأثیرگذار است.

شنیدن موسیقی کل مغز را درگیر میکند و حافظه ،توجه ،هماهنگی فیزیکی و رشد ذهنی را

بهبود میبخشد .موسیقی کالسیک بازسازی سلولهای مغزی را تحریک میکند .عالوهبر این
شنیدن موسیقیهای آرام و بیکالم در بهبود بیمارانی که عمل قلب انجام دادهاند مؤثر بوده
است ( .)Sharma, 2017این مطالعات بر اهمیت روزافزون موسیقی مهر تأیید میگذارند.

در حوزۀ استان ایالم مطالعۀ چندانی در مورد مصرف موسیقی و نیز در مورد مصرف موسیقی

دانشجویان انجام نگرفته است ،بنابراین پژوهش پیشرو در نوع خود جدید و نوآورانه است.
همچنین در حوزۀ ایالم و نیز دانشگاه ایالم عالوه بر موسیقیهای معمول سنتی ،کالسیک ،پاپ
فارسی ،پاپ غربی ،جاز ،رپ و  ...با موسیقیهای محلی و فولکلوریک کُردی ،لکی و لری نیز

مواجه هستیم .این مسأله دامنه مصرف احتمالی موسیقی در ایالم را گستردهتر کرده است .از طرفی

در دانشگاه ایالم چون عالوهبر دانشجویان ایالمی ،دانشجویانی از دیگر استانها و مناطق کشور نیز
مشغول به تحصیل هستند و با فرض اینکه دست کم برخی از این افراد ،موسیقیهای محلی و بومی
منطقه خود را نیز استفاده کنند ،تعدد موسیقیهای مورداستفاده افزونتر میشود که بهنوبه خود بر

اهمیت مطالعه میافزاید .عالقه و تمایل محقق برای انجام این مطالعه ،ازآنجهت است که محقق

خود دانشجوی مقطع ارشد دانشگاه ایالم بوده و همچنین کارآموز موسیقی اصیل ایرانی و عالقهمند
و مصرفکننده انواع مختلف موسیقی سنتی ،کالسیک ،بیکالم ،نیوایج ،موسیقیهای محلی و
فولکلوریک تمام مناطق جهان و ایران ،پاپ و  ...است .پژوهش پیشرو در نظر دارد که مصرف

موسیقی و درواقع ذائقۀ مصرف موسیقی را بهعنوان مسأله اصلی و مستقل مدنظر قرار داده و به

مطالعۀ چگونگی مصرف موسیقی و ذائقۀ مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشگاه ایالم با طرح این سؤال بپردازد« :ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه ایالم چگونه است؟» برای پاسخ به این سؤال کلی ،سه سؤال جزئی به شرح زیر مطرح
گردید:

 .1سنخشناسی موسیقی مصرفی دانشجویان چگونه است؟
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خاطرات افراد ،رفتارهای آنها و  ...است .به عقیده نابلوچ و ماندروف ( )2005موسیقی
بهشدت در زندگی درآمیخته و بر خالقیت ،احساسات مثبت و منفی ،بیماریهای روانی و
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 .2نسبت سنخهای موسیقی مصرفی دانشجویان و زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
موسیقایی آنها چگونه است؟
 .3دانشجویان برای ترجیحات موسیقیایی خود چه دالیلی ذکر میکنند؟

بهمنظور درک و پرداخت بهتر مسأله پژوهش ،ابتدا بهمرور پیشینۀ تجربی و زمینۀ نظری آن
پرداخته شده است.

پیشینه پژوهش

موسیقی و مصرف موسیقی در قرون جدید از موضوعات موردتوجه پژوهشگران بوده و درباره

مصرف موسیقی و درواقع چرایی مصرف انواع و بنابراین ذائقههای خاص و متفاوت آن،

پژوهشهای زیادی صورت گرفته که عموماً حول بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انواع مختلف
موسیقی انجام شدهاند توزیع اجتماعی ذائقههای مصرف فرهنگی ،مصرف بهقصد ایجاد تمایز
و نشان دادن مرزهای طبقاتی ،اصلیترین مقوالت پژوهشی در این زمینه هستند.

بوردﻳو در کتاب تماﻳز ( )1984شﻴوههایی را تحلﻴل کرد که گروههاﻱ همرده و همطبقه

خود را بهوسیلۀ آن ،از الگوهاﻱ مصرفﻲ گروه دﻳگر متماﻳز میکنند .بوردﻳو نشان میدهد که
چگونه گروههای خاص ،بهویژه طبقات اجتماعی ـ اقتصادی ،از مﻴان انواع كاالهاﻱ مصرفی،

روشهای لباس پوشﻴدن ،غذا خوردن ،آراﻳش كردن ،مبلمان و تزئﻴن داخلی منزل و ...

انتخابهایی را انجام میدهند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص و خود را از دﻳگران
متماﻳز كنند .بوردﻳو شیوههایی را تحلﻴل كرد كه گروههای مختلف خود را بهوسیله آن از

الگوهاﻱ مصرفﻲ كه شﻴوه زندگی ﻳك گروه را مشخص و متماﻳز میكنند (فاضلی:1384 ،

 .)42در حقﻴقت ذائقه مبنایی است كه افراد بهواسطۀ آن خود و طبقۀ خود را از دﻳگران متماﻳز
و بر اساس آن خود را دستهبندی میكنند (وارد و همکاران  1999به نقل از حمیدی و فرجی

.)1386

1

پیترسون و کرن ( )1996با تقسیم ژانرهای موسیقیایی به سه دسته نخبهگرایانه (کالسیک

و اپرا) میانمایه (بیگ ،باند ،براودی و )...و عوامانه (راک ،بلوز )...و پرسش از میزان عالقه
افراد به آنها متوجه شد افرادی که موسیقی نخبه را میپسندند به انواع میانمایه و عوامانه نیز

ابراز عالقه نمودهاند .این نتیجه ساده مبنای طرح این نظریه قرار گرفت که ذائقۀ هنری اقشار
باالی جامعه تغییر اساسی یافته و دیگر محدود به مصرف ژانرهای متعالی و نخبهگرایانه

نیست .از سویی دیگر نتایج نشان دادند که بیشترین تنوع سلیقه در نزد افراد با تحصیالت باال

است .بر این اساس نتیجه گرفت که در آمریکا دیگر مصرف نمیتواند طبقات را از یکدیگر
1. Peterson & Kern
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متمایز کند .آنچه که ذائقۀ آنها را از هم تفکیک میسازد تنوع و تعدد ژانرها و گونههای مصرفی

به مطالعه موسیقی در لندن پرداختند .آنها بر روی مصرف موسیقی تمرکز کرده و مدلهای

طبقات پنهان را برای شناسایی نوع مصرفکننده موسیقی مورداستفاده قراردادند و سپس از

طریق تجزیهوتحلیل رگرسیون که شامل طیف وسیعی از متغیرهای جمعیتشناختی و
قشربندی بود ،شخصیت اجتماعی این انواع را بررسی کردند .همانطور که مطابق دیدگاه
وبریها پیشبینی میشد ،ثابت شد که نوع مصرف موسیقی بیشتر با جایگاه و همچنین با
تحصیالت مرتبط است تا با طبقه اجتماعی.

موزگوت )2014( 2در مطالعهای با عنوان «ذائقۀ موسیقایی افراد جوان» دریافته است که:
دادههای حاصل از بررسی طولی سلیقههای موسیقی جوانان ،پنج بردار اولیه از توسعه آن را
تشخیص میدهند :گرایش به پارادایم غربی؛ مقدار نامحدودی از زمان جوانان صرف مصرف

موسیقی میشود؛ ماهیت خالی از تبعیض عالیق موسیقایی آنها؛ درک اینکه عضویت فردی در

گروهی خاص اجتماعی به پذیرش موسیقی او بستگی دارد و وجود یک شکاف عمیق بین
سطح توسعه مفهوم ذائقۀ در ادبیات علمی و وضعیت فعلی آن در عمل آموزش زیباییشناسی

جوانان.

رونقی و ناظری ( ،)1394در مطالعۀ خود باعنوان «بررسی نقش ذائقۀ موسیقایی بر

سرمایه فرهنگی» ،دریافتند که :ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص:

 .1تجسمیافته یا سرمایۀ بدنی و فردی (مهارت ذهنی ،مهارت در ارائه موسیقی)؛

 .2عینی (مصرف کاالهای فرهنگی ،تملک کاالهای فرهنگی ،عالقهمندی به هنر)؛

 .3نهادی (تأثیرگذاری عوامل مؤثر در گرایش به موسیقی) بر ذائقۀ موسیقایی تأثیرگذار است.

حیدرپناه و همکاران ( )1396در مطالعۀ خود به بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسیقی
جوانان شهر تهران پرداختند که یافتهها در مورد عالقه به موسیقی نشان داد كه  86درصد در

حد زیاد 13 ،درصد كم و تنها  1درصد اصالً به موسیقی عالقه ندارند كه نشان دهندۀ میزان

باالی عالقه جوانان به موسیقی است .همچنین 23/8 ،درصد كمتر از یك ساعت 36 ،درصد

بین یك تا دوساعت 22/8 ،درصد بین سه تا چهار ساعت 7 ،درصد بین پنج تا شش ساعت،

 3/8درصد بین هفت تا هشت ساعت و  4درصد نه ساعت و بیشتر از وقت خود را صرف
گوش دادن به موسیقی می كنند و تنها  2/8درصد اعالم كردند اصالً به موسیقی گوش نمیكنند

1. Tak Wing Chan and John H. Goldthorpe
2. Mozgot
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است.
ویگ چان و گولدتروپ ( )2007در مطالعۀ قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی خود
1
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كه نشان دهندۀ جایگاه باالی موسیقی در اوقات فراغت جوانان است .بیشترین عالقمندی به

سمت موسیقی پاپ نسل دوم و سپس موسیقی رپ است .بر اساس نتایج این پژوهش ،بین
پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،سرمایه فرهنگی فرد و سن با مصرف موسیقی رابطه مثبت وجود

دارد ،ولی بین جنسیت با مصرف موسیقی رابطهای دیده نشد .در جمعبندی پیشینه تجربی
پژوهش میتوان گفت که پژوهشهای داخل کشور اغلب بر عوامل تأثیرگذار بر مصرف

موسیقی متمرکز شده یا اینکه رابطه بین مصرف موسیقی ،ذائقه ،انواع الگوهای نظری و انواع
سرمایه را بررسی نمودهاند .همچنین مطالعات خارجی نیز با اینکه با نگاهی عمیقتر به مطالعه
موسیقی پرداخته و دامنه مطالعات موسیقایی بسیار گستردهتر است ،اما در این پژوهشها نیز

کارکردهای موسیقی و اثرات مصرف موسیقی و سبکهای مختلف آن بر مسائل اجتماعی و
فرهنگی و  ...جنبه غالب هستند .درنهایت ،در مطالعات داخلی و خارجی مطالعه تماتیک و
الگویی مصرف موسیقی غایب بوده و حوزه مغفول مطالعه مصرف موسیقی است و ذائقۀ

مصرف بهعنوان متغیر مستقل و چگونگی و چرایی آن کمتر مدنظر قرارگرفته است.
مبانی نظری

امروزه در میان صاحبنظران اجتماعی و فرهنگی اعتقاد براین است که صور نوین هویت

اجتماعی که درگذشته بر پایههای تولید استوار بود ،مبتنی بر مصرف گشته و از این نظر که
مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگی مبتنی بر داوریهای زیباییشناختی افراد است (ملکی و

رفیعی ،)28 :1390 ،توجهات پژوهشی زیادی را به خود معطوف ساخته است .به این سبب
شاهد آرای نظری و الگوهای ویژهای برای تبیین و تفسیر مصرف فرهنگی و خاصه مصرف
موسیقی از جانب صاحبنظران و اندیشمندان جامعهشناسی فرهنگی هستیم .میتوان گفت
هدف اصلی بسیاری از این اندیشمندان رد دیدگاه «طبیعی و فطری بودن» تجارب و داوریهای
زیباشناختی افراد (متأثر از آرای ایمانوئل کانت) و تأکید بر «اکتسابی و اجتماعی بودن» سالیق

و ذوق و ذائقه بوده است.

دیدگاههای مصرف فرهنگی

اصوالً در حیطۀ مصرف فرهنگی سه دیدگاه اساسی وجود دارد:
همولوژی

1

این دیدگاه بیشتر برپایه نظریات پیر بوردیو شکل گرفته است و بر نقش عوامل ساختاری و

بهخصوص طبقه و موقعیت اجتماعی در شکلدهی به الگوی مصرف فرهنگی افراد تأکید
1. Homology
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اساسی دارد و مدعی آن است که مصرف فرهنگی از جایگاه افراد در قشربندی اجتماعی پیروی

میگردد .ویژگی عام این کاالهای فرهنگی متمایز بودن آنها از سایر کاالهاست .مثالً اقشار

باالی جامعه به موسیقی بتهون گوش میدهند .اقشار فرودست جامعه نیز به نوع خاصی از

کاالهای فرهنگی روی میآورند که با پایگاه اجتماعی و ذائقۀ آنان سنخیت دارد (سپیدنامه،
 .)1394براین اساس ،نوعی تطابق میان قشربندی اجتماعی 1ـ که خود پیامد دسترسی افتراقی
به سرمایههای اقتصادی و فرهنگی است ـ و قشربندی فرهنگی 2تشخیص داده میشود و
تفاوت در سالیق هنری ازجمله موسیقی و ترجیحات زیباییشناختی افراد ،ارتباط ویژهای با

خاستگاه و موقعیت اجتماعی 3متمایز آنها پیدا میکند .از این دیدگاه ،افراد دارای موقعیت
اجتماعی باال ،دارای مصرف فرهنگی متعالی و نخبهگرا هستند ،درحالیکه نوع مصرف فرهنگی
افراد دارای موقعیت اجتماعی پایین ،عوامانه و تودهگرایانه است (.)Chan & Goldthorpe, 2005

همهچیزخوار -تکخوار

4

در این دیدگاه ارتباط مستقیم میان موقعیت اجتماعی و نوع مصرف فرهنگی که پیشفرض

اصلی دیدگاه همولوژی بود به رابطهای بهمراتب پیچیدهتر تغییر مییابد

( Chan & Goldthorpe,

 .)2005این دیدگاه با نظر همولوژی در خصوص خاص بودن مصرف فرهنگی طبقات فرودست

جامعه موافق است ،اما دیدگاه آن در خصوص مصرف فرهنگی طبقات باال را نمیپذیرد .به
اعتقاد طرفداران این دیدگاه ،امروزه طبقات باالی جامعه همه چیز خوار شدهاند و کاالهای

مختلف فرهنگی را مصرف میکنند .کاالهایی که ممکن است با پایگاه اجتماعی آنان سنخیت

چندانی نداشته باشد (سپیدنامه .)1394 ،درمجموع این نظریه براین مبنا شکل گرفته است که
در دنیای امروزی مصرف طبقات باال متکثر شده و عالوهبر کاالهای نخبهگرایانِ ،کاالهای

میانمایه و حتی عوامانه را هم شامل میشود (همهچیزخوار) .در عوض طبقات پایین همچنان
به مصرف فرهنگ توده یا عامه عالقه نشان میدهند (تک خوار).

1. Social Stratification
2. Cultural Stratification
3. Social Position
4. Omnivore-Univore
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میکند (ملکی و رفیعی .)28 :1390 ،بهعبارتدیگر افراد دارای پایگاه اجتماعی باال از نوع
خاصی از کاالهای فرهنگی استفاده میکنند که به تعبیر بوردیو سبب تمایز آنان از دیگر طبقات
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فردی سازی

1

بر اساس این دیدگاه (مثالً گیدنز1991 ،؛ بک ،)1992 ،مصرف فرهنگی ارتباطی با سطح
پایگاه اجتماعی افراد ندارد؛ بلکه متغیرهایی شخصی نظیر جنس ،سطح تحصیالت ،اشتغال و

امثال آن تعیینکننده هستند (سپیدنامه .)1394 ،البته نظریهپردزان متأخرتر مانند لش و اوری

( ،)1994فدرستون ( ،)1996باومن ( ،)1998نقش این عوامل را نیز نادیده گرفته و بر
رهایی کامل سوژه از تمامی فشارهای ساختاری تأکید کردهاند .از نظر آنان کنشگران قادرند به
نحوی آزادانه و خالقانه از میان گزینهها و امکانات نامحدودی که جوامع مصرفی کنونی به آنها

عرضه میدارند ،دست به انتخاب بزنند و سبکهای زندگی شخصی خویش را برساخت کنند
( .)Chan & Goldthorpe, 2005این سه الگوی ذکرشده از قدرت تبیینی مصرف موسیقی

برخوردار بوده و میتوانند در پاسخگویی و تبیین سؤال دوم پژوهش ،یعنی کشف نسبت
سنخهای موسیقی مصرفی و زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف سودمند

باشند .دیدگاههای دیگری در زمینۀ مصرف ،مصرف فرهنگی و موسیقی وجود دارد که از
مهمترین آنها میتواند به صنعت فرهنگ 2و موسیقی عامه تئودور آدورنو 3و نیز مدرنیته سیال

4

زیگمونت باومن 5اشاره کرد.

صنعت فرهنگ و موسیقی عامه

تئودور آدورنو ( )1903-69نظریهپرداز دیگری است که نظریات جالبتوجه و مهمی درباره
هنر و خاصه موسیقی دارد .نظریه موسیقی عامه آدورنو ،احتماالً معروفترین جنبه تحلیل او از

«صنعت فرهنگ» است .آدورنو که خود موسیقیدانی کارآزموده ،آهنگسازی فعّال ،صاحبنظر
در موسیقی و یکی از طرفداران موسیقی آوانگارد و غیرتجاری بهحساب میآید ،نمیتوانست
اوقات خود را به گوش کردن به موسیقی تولیدشده از سوی شرکتهای انحصاری که تودههای

عادی مصرفکننده آن هستند ،به هدر دهد .به اعتقاد آدورنو ،موسیقی عامه به مردم آرامش و
فرجهای را که پس از تمام شدن «کارهای ماشینی» و سخت به آن نیاز دارند ،میدهد؛ دقیقاً به
این دلیل که دشوار نیستند؛ چون میشود در حال بیتوجهی هم به آن گوش کرد .مردم تا

حدودی به این دلیل از موسیقی عامه لذت میبرند که سرمایهداری این ذهنیت را به آنها القاء

میکند و ظاهر مطلوب را به آن میدهد (استریناتی .)98 :1380 ،آدورنو در مقاله «دربارۀ

1. Individualization
2. Culture Industry
3. Theodor Adorno
4. Liquid Modernity
5. Zygmunt Bauman
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موسیقی عامهپسند »1از دو حوزه در موسیقی سخن گفته است :موسیقی اصیل و فاخر و

میداند ( .)Adorno, 1941: 17آدورنو به این نکته نیز اشاره میکند که تفاوت میان موسیقی اصیل
و فاخر و موسیقی عامهپسند را نمیتوان با اصطالحاتی همچون پست و روشنفکر ،ساده و
پیچیده ،خام و پرمعنا بیان کرد .آدورنو تقابل موسیقی اصیل و فاخر و موسیقی عامهپسند را
تقابل موسیقی استانداردسازی نشده و استانداردسازی شده میداند ( .)Adorno, 1941: 22وی

شکاف این دو حوزه را شکافی اساسی نمیداند بلکه آن را ناشی از تأثیرات صنعت فرهنگ و

شخصیت کاالیی غیرقابلاجتناب تولیدات فرهنگی قرن بیستم میداند

()Paddison, 1982: 204؛

یعنی نوعی از موسیقی که جایگاه کاال و کاالیی شدن را میپذیرد و به نیروی غیرطبیعی
اجبارهای جمع تن در میدهد و دیگری موسیقی خوداندیش که در برابر آن اجبارها میایستد

(ویتکین .)62 :1382 ،در این پژوهش ،نظریه آدورنو میتواند برای تبیین سنخ موسیقی
مصرفی دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد که آیا جامعه هدف پژوهش به دنبال خوداندیشی و

ایستادگی در برابر تحمیل قالب استانداردسازی شده مصرف موسیقی است یا به اجبارهای
جمعی تن درمیدهند و تحت تأثیر القائات سرمایهداری و موسیقی تجاری آن هستند.
مدرنیته سیال و عشق سیال

2
3

زیگمونت باومن در توصیف مدرنیته جدید از مدرنیته سیال و نیز جامعه سیال نام میبرد .وی

سیالیت ،قالب پذیری و عدم ثبات و پایداری در تمامی وجوه زندگی انسان امروزی را مهمترین

ویژگی جامعه مدرن میداند .باومن در کتاب عشق سیال به ناپایداری روابط عاطفی در عصر
مدرن پرداخته است .عشق سیال به این موضوع اشاره دارد که فرد بهجای ثبات در عواطف و

احساسات به دنبال روابط کوتاهی است که در کوتاهترین زمان ممکن به نیازهای عاطفی و

جسمی وی پاسخ دهد ولی او را از عشقهای احتمالی و بهتر در آینده محروم نکند .تنهایی
مضاعف ،افسردگی ،نگرانی و عدم لذت از برقراری روابط عاطفی را میتوان سیالیت عشق

بین افراد مختلف بهعنوان ابژه عشق قلمداد کرد (باومن .)11 :1387 ،سیالیت و عدم
پایداری ویژگی مشخص جامعه مصرفی و جامعه مُدگراست .در این جامعه مدها و طرحهای

جدید ،چون خوراک و پوشاک یا تلفن همراه ،مانند صداها و اشعار جدید ،همانند

احساسهای تازه ،جایگزین مدهای قبلی میشوند .این تغییر و جایگزینی چنان سریع رخ
1. Popular Music
2. Liquid Love
3. Liquid Society
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دیگری موسیقی عامهپسند .آدورنو در این مقاله موسیقی عامهپسند و تجلیات آن را در اشکال،
گونهها و ژانرهای متعدد موردانتقاد قرار میدهد زیرا این موسیقی را موجب افزایش بیگانگی
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میدهد که اغلب افراد حتی متوجه آنهم نمیشوند .اهمیت نظریه باومن در مطالعه حاضر

ازآنروست که سیالیت و عدم پایداری ویژگی مشخص جامعه مصرفی و جامعه مُدگراست .در
این جامعه مدها و طرحهای جدید ،چون خوراک و پوشاک یا تلفن همراه ،مانند صداها و
اشعار جدید ،همانند احساسهای تازه ،جایگزین مدهای قبلی میشوند .این تغیر و جایگزینی

چنان سریع رخ میدهد که اغلب افراد حتی متوجه آنهم نمیشوند.
اصل پیشپاافتادگی 1یا قانون عالقه به چرندیات

2

پارکینسون 3در سال « 1957اصل پیشپاافتادگی» یا «قانون عالقه به چرندیات» را مطرح کرد.

او متوجه شد «مردم به موضوعات مبتذل و پیشپاافتاده ارزشی بیشتر از موضوعات تخصصی

میدهند» ( .)Parkinson, 1957این امر حتی بین مدیران ،مدیران ارشد و رهبران سیاسی و نظامی
نیز مشاهده میشود .مثالً رهبران سیاسی بیشتر وقت سخنرانیهای خود را صرف مسائل غیر
مهم میکنند و از صحبت درباره مسائل تخصصی که تخصص و دانش و درنتیجه قدرت مانور
بر روی آنها را ندارند گریزانند .این مسأله درباره عالیق و ترجیحات افراد نیز صدق میکند

چنانچه اغلب افراد به مسائل پیشپا افتاده و مسائلی که نیاز به تالش بیشتر برای فهم و درک

ندارند عالقه و تمایل بیشتری نشان میدهند .همچنین بسیاری از افراد به دیدن فیلمهایی

میروند که بهسادگی هدف ،قالب شخصیتها و فرایند حوادث آن را بفهمند ،یا موسیقیهایی
گوش کنند که زبان ساده داشته و کالم آن را راحت متوجه شوند .درمجموع برمبنای این اصل،

افراد در مصرف فرهنگی کاالهایی را ترجیح میدهند که بهسادگی بتوانند آنها را بفهمند و

نیازی به تفکر و دانش بیشتر برای فهم آنها نداشته باشند ،یعنی نوعی گریز از تفکر و

عمیقنگری در رفتار مصرفی آنان وجود دارد .این نظریه در تبیین ویژگیهای دنیای مصرفی
امروز و تضعیف ذهنیت فلسفی حتی بین اقشار تحصیلکرده جامعه قابلتوجه است چراکه

پیشپاافتادگی ،سطحی بودگی و ابتذال فرهنگی از ویژگیهای بارز آن است.

1. law of triviality
2. law of interest to nonsense
3. Cyril Northcote Parkinson
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روش پژوهش

که یک روش است و نه روششناسی .این بدان معنی است که برخالف بسیاری از روشهای کیفی،

به دیدگاه معرفتشناختی یا نظری خاصی وابسته نیست ( .)Clarke & Braun, 2013هدف تحلیل

تماتیک ،شناسایی تمها ،یعنی الگوها در دادههای مهم یا جالبتوجه پژوهشگر است و از این تمها
برای پاسخ به سؤاالت در پژوهش استفاده میکنند یا اینکه مطالبی در مورد یک مسئله میگویند
(.)Maguire & Delahunt, 2017: 3353

تحلیل تماتیک شامل  6مرحله است .1 :آشنایی با دادهها .2 ،تولید کدهای اولیه.3 ،

جستجوی تمها .4 ،بررسی تمها .5 ،تعریف تمها .6 ،نگارش و تحلیل نهایی

( & Clarke

 .)Braun, 2013در مطالعۀ حاضر ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمه ساختیافته است.

جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایالم به
تعداد  25نفر و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9 ،ماهه اول سال  1397در دانشگاه ایالم

است .قابلیت اعتماد ابزار ،روش گردآوری و تحلیل دادهها از طریق ادبیات و پیشینه پژوهش و
نیز توسط پژوهشگران و اساتید خبره مورد تأیید قرار گرفت .در این مطالعه نمونهیابی هدفمند

(برای گزینش دانشجویان کارشناسی ارشد) بوده که درنهایت با  11نمونه اشباع حاصل شد.
همچنین از چارچوب براون و کالرک ( )2006برای تحلیل استفاده شده است.
جدول  .1مفاهیم استخراجی و تمهای فرعی و اصلی ایجاد شده بر پایه مصاحبهها
کد اولیه

ردیف
1

اشتغال خود یا اعضا

2

خانواده پرجمعیت

3

داشتن وسیله نقلیه

4

تجربه یا عدم تجربه مشکالت اقتصادی

5

احساس یا عدم احساس مشقت اقتصادی

6

شهرنشینی-روستا نشینی

7

کیفیت مکان زندگی

8

موضع نسبت به محل زندگی

9

کیفیت ارتباط با اعضای خانواده

10

کیفیت ارتباط با اقوام

11

کیفیت ارتباط با دوستان

12

کیفیت ارتباط با اساتید سابق و فعلی

تمهای فرعی

تم اصلی
زمینه

وضعیت اقتصادی

اقتصادی

کیفیت تجربه اقتصادی
زمینه
کیفیت سکونت

کیفیت ارتباطی

اجتماعی
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این پژوهش بر اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است .تحلیل تماتیک
فرآیند شناسایی الگوها یا تمها در دادههای کیفی است .یک از مزیتهای تحلیل تماتیک ،این است
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ردیف

کد اولیه

13

کیفیت مقبولیت بین خانواده

14

کیفیت مقبولیت بین دوستان

15

کیفیت مقبولیت بین اقوام

16

کیفیت تعصب مذهبی

17

موضع در برابر دین روزمره

18

کیفیت شرکت در مراسمهای مذهبی

19

کیفیت مطالعه کتاب

20

کیفیت مطالعه مقاالت علمی

21

نوع کتب مورد مطالعه

22

داشتن کتاب چاپی

23

داشتن مقاله چاپی

24

آ گاهی از اخبار روز ایران و جهان

25

شناخت مسائل مهم روز ایران و جهان

26

کیفیت شناخت انواع و سبکهای فیلم

27

پی بردن به پیامهای پنهان فیلمها

28

نوع فیلمهای مورد عالقه

29

حس نسبت به موسیقی

30

صرف وقت برای موسیقی

31

نوع موسیقی مورد استفاده

32

معیارهای گوش کردن به موسیقی

33

موسیقی شنیده شده در کودکی

34

موسیقی موردنظر خانواده

35

موسیقی موردنظر اقوام

36

موسیقی موردنظر دوستان

37

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقه دوستان

38

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقه اقوام

39

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقه خانواده

40

نظر نسبت به موسیقی بومی و فولکور

41

نظر نسبت به موسیقی روزمره و عامه

42

نظر نسبت به موسیقیهای بیکالم

43

نظر نسبت به موسیقی مناطق مختلف

44

نظر نسبت به موسیقی کشورهای دیگر

تمهای فرعی

تم اصلی

مقبولیت

دیانت

کیفیت مطالعه
رزومه علمی
دانش و آگاهی

زمینه

فرهنگی

رسانهشناسی
نگاه به موسیقی
نوع موسیقی مورد استفاده
معیارهای گوش کردن به موسیقی
بگگراند موسیقایی (زمینه
شنیداری)
زمینه

موسیقایی
نگرش موسیقایی محیطی
هویت موسیقایی
نگرش موسیقایی بیرونی
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به این ترتیب که مطابق روش براون و کالرک ( )2006از دل مصاحبهها  -دادهها شناسایی

معنایی (تمها) به انجام رسید و تمهای اولیه شناسایی گردید .در مرحله بعد کدهای مرتبط با
هر تم در زیرمجموعه آن دستهبندی شد .در ادامه تمهای موردنظر در برابر مجموعه دادهها

بررسی شد تا مشخص شود که آیا تمها نمایانگر و بیانکننده دادهها و کدهای مورد ادعای
پژوهشگر هستند یا خیر؛ که بعد از حذف و تصحیح تمهای نامناسب ،این مرحله به صورت

موفقیتآمیز اتمام و تمها تأیید ،تعریف و نامگذاری شدند (درمجموع  17تم :ستون دوم

جدول  .)1همچنین در این فاز با بررسی نهایی تمها ،کدها و دادهها و مطابق نظر و تأیید

پژوهشگران و اساتید خبره تمها به صورت زمینهای و الگویی مور بررسی قرار گرفتند که
درنهایت  4تم اصلی باعنوان زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و موسیقایی برای تمها
تعریف و تعیین شد (ستون سوم جدول  .)1در مرحله نهایی ،به هم بافتن روایات تحلیلی و

استخراج دادهها و تحلیل محتواسازانه در رابطه با زمینه نظری و تجربی موجود انجام گرفت.
یافتههای پژوهش

مطابق نتایج ،از  11نمونه مورد مطالعه 5 ،نمونه غیرایالمی و  6نمونه دیگر ایالمی بودند4 .

نفر متأهل و  7نفر مجرد 6 ،نفر زن و  5نفر مرد 1 ،نفر عرب 1 ،نفر ترک همدانی 3 ،نفر
فارس و  6نفر کُرد ایالمی بودند .سن نمونهها از  23سال تا  37سال متغییر بود 3 .نفر در
رشته مدیریت 4 ،نفر رشته زبانشناسی و  4نفر در رشته مطالعات فرهنگی مشغول تحصیل

بودند.

باتوجه به مصاحبههای صورت گرفته ،نمونههای مورد مطالعه بهطور متغیر از زمینههای
اقتصادی و اجتماعی فقیر تا غنی برخاسته بودند .برای مثال در تم زمینه اقتصادی برخی از

نمونهها از زمینهای با وضعیت اقتصادی ضعیف و تجربه زیاد مشکالت و مشقتهای

اقتصادی و برخی نیز از وضعیت و تجربه متوسط و بعضی دیگر از وضعیت خوب و تجربه

ضعیف مشکالت برخاسته بودند .از لحاظ زمینه اجتماعی نیز وضعیت به همین منوال متغیر

بود .در ارتباط با زمینه فرهنگی ،نمونهها اغلب از زمینه فرهنگی ضعیف برخاسته و دارای
سرمایه فرهنگی نسبتا پایینی بودند .زمینه در اینجا به معنای شرایط مادی ،احساسی ،رابطهای،
ذهنی ،فضایی ،اعتقادی ،تجربی و هر چیز دیگری است که فرد در آنها ،تحت تأثیر آنها و در

ارتباط با آنها رشد و بلوغ یافته است .میتوان افراد را محصول نهایی و فرآورده این زمینهها

دانست.
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شد ،سپس برچسبهای مختصر (کدها ).که ویژگیهای مهم دادهها را شناسایی میکند ایجاد
شد( .درمجموع  44کد :ستون اول جدول  ،)1سپس با بررسی کدها جستجو برای الگوهای
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 .1سنخشناسی موسیقی مصرفی دانشجویان چگونه است؟

در پاسخ به سؤال اول مطالعه بایستی گفت که اغلب نمونههای مورد مطالعه از موسیقی
پاپ و عامهپسند بهخصوص موسیقیهای مد روز مصرف میکنند؛ مثالً:
«من ماکان بند دوست دارم ،حامد هاکان هم همینطور ...همین آهنگایی که همه گوش

میدن ...بعضی وقتا هم کُردی البته بیشتر تو خونه ...خیلیهاش اسم خوانندههاشو نمیدونم...

دیدم همه گوش میدن» A27-G2-E1-R1-F3
مصرف موسیقی کُردی مختص دانشجویان ایالمی بود]

برخی عالوهبر پاپ روز ،پاپ نسل اول و دوم بهخصوص خوانندگان لسآنجلسی را نیز

مصرف میکنند.

«موسیقی خوانندههای ایرانی که پر زدن و رفتن و خیلی دوس دارم .جدیداروهم گوش میدم
ولی اروماشو .رپ متنفرم .کُردی هم گاه گداری گوش میدم ولی کم ...همین کُردیهای شاد

آدمو سرحال میارنA25-G2-E1-R1-F3 »...

مصرف موسیقی سنتی فارسی تنها در یک مورد آن هم بسیار کم و موسیقی کُردی سنتی

مصرف کنندهای نداشت.
«موسیقی سنتی یکمی ساالر عقیلی  ...بعضی وقتا که از تلویزیون میشنوم گوشش میدم ...بد

نیستA32-G1-E1-R2-F2 »...

 .2نسبت سنخهای موسیقی مصرفی دانشجویان و زمینه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها
چگونه است؟

دربارۀ نسبت سنخهای موسیقی مصرفی دانشجویان و زمینۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی

آنان باید گفت که دانشجویان مورد مطالعه با اینکه از زمینههای اقتصادی ،اجتماعی متفاوتی

برخاسته و برخوردار از سرمایههای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی بودند ،اما سنخ موسیقی
مصرفی آنان تفاوت قابل ذکری ندارد.
اما در ارتباط با سنخ موسیقی مصرفی دانشجویان و زمینۀ فرهنگی و سرمایۀ فرهنگی الزم
به ذکر است که دانشجویان از زمینه فرهنگی نسبتا ضعیفی برخاستهاند؛ یعنی اغلب ویژگیهای

مشترکی مانند زمان مطالعه کم ،عدم مطالعه علمی قابل توجه ،نداشتن رزومه علمی ،عدم
آ گاهی مناسب از اوضاع روز ایران و جهان ،فقدان رسانهشناسی و  ...در میان آنها مشهود

است.

نکته مهم اینکه ذائقۀ مصرف موسیقی نمونههای مورد مطالعه با ذائقۀ مصرف موسیقی

عامه مردم و افراد کم بهره از سرمایه فرهنگی مشابهت زیادی دارد .بهطوری که نوعی مدگرایی

و به روزگرایی در مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد برجسته است و آنان موسیقی
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پاپ روز و موسیقیهای سطحی فارسی و با صرف وقت کمتر ـ موسیقی کُردی روز

دانست .به این معنا که زمینه فرهنگی فاقد غنا و سرمایه فرهنگی پایین دانشجویان نوعی

سادهطلبی و آمادهخوری را در آنان ایجاد کرده است به طوری که دانشجویان بهدنبال مصرف

موسیقیهای سطحی و راحتفهم بوده و از مصرف موسیقیهای معناگرا و مفهومی و
تصویرساز رویگردانند .این امر در رسانهشناسی آنان نیز نمود دارد و عالقهای به فیلمهای
معناگرا نداشته و درکی از معانی و مفاهیم پشت پرده رسانهها ندارند.

فقدان شناخت از سبکهای دیگر موسیقی ،موسیقی ملل و موسیقیهای فاخر و دارای

فلسفه نیز خود می تواند نمایی از فقر فرهنگی یا دست کم ضعف زمینه فرهنگی دانشجویان
کارشناسی ارشد باشد.

 .3دانشجویان برای ترجیحات موسیقیایی خود چه دالیلی ذکر میکنند؟

مطابق یافتهها ،اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم برای ترجیحات موسیقایی

خود  -در ابتدا دلیل احساس آرامش را ذکر کردهاند ،در ادامه با دقیق شدن مصاحبهگر در
چرایی عالقه و ترجیح یک یا چند خواننده و یک سبک و سنخ مشخص؛ راحت فهمیدن آن،
به راحتی ارتباط برقرار کردن با آن و حس همذات پنداری ذکر نمودهاند؛ مثال:

«احساس آرامش بهم دست میده ...قشنگ میفهمم چی میگه ...انگار داره حرف دل منو

میزنه ...اصال داره با آدم حرف میزنهA23-G2-E4-R2-F1 »...

« میفهممش ...مثل خودم حرف میزنه ...قشنگ معلومه چی میخواد بگه ...مثل من تجربه

شکست عشقی داره ...وقتی میگه :دیگه نمیخوام ببینمت  /دیگه تو رو دوسِت ندارم ...ندارم...

ندارم ...منم اگه میخواستم به طرفم حرفی بزنم همینارو میگفتمA25-G2-E1-R1-F2 »...

شاید بتوان به تبعیت از باومن از ذائقۀ سیال هم نام برد .این ذائقۀ سیال میتواند
مصرفگرایی و تغییرات سریع و پیاپی مد را تببین کند .این سیالیت تنها در حوزه مصرف
لباس یا لوزام خانگی و ...نیست بلکه در حوزه مصرف موسیقی نیز این سیالیت قابل مشاهده

است .چنانچه فرد در رابطه با رها کردن یک خواننده یا ترانه و گرایش به خواننده و ترانه دیگر

میگوید که خوانندگان تکراری میشوند و مانند البسه نو به نو آنها را عوض میکند:

«دیگه یه خواننده رو چند وقت که گوش میدی حرفهاش تکراری میشن ...میری سراغ کسی

که جور دیگه حرف دلتو برات بزنه ...یک ترانه رو یه ماه بیشتر نمیشه گوش داد»...
A25-G2-E1-R1-F2
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(دانشجویان ایالمی) را مصرف میکنند.
می توان سنخ موسیقی مصرفی دانشجویان را با زمینه فرهنگی و سرمایه فرهنگی آنان مرتبط
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سادهفهمی نیز از دالیلی است که افراد مورد مطالعه برای ترجیح مصرف موسیقی خود ذکر

میکنند .به طوری که همین افراد سخت فهم بودن موسیقی سنتی را دلیل عدم گرایش به آن ذکر
میکنند .برخی معتقدند که تاریخ مصرف موسیقی اصیل به سر آمده و موسیقی متعلق به
گذشته است و برای زمان حال فاقد فایده و جاذبه است:

«من این سبکی که همه گوش میدن رو دوس دارم .به نظرم حرف همه است و همه راحت

میفهمنش و براشون ملموسه که چی داره میگه ...موسیقی سنتی ...هه ...بعضی وقتا تو تلویزون
میبینم اصالً نمیفهمم چی میخونن و چجوری میخونن ...ساده حرف نمیزنن آدم بفهمه چی
میگن ...کلماتشون معلومه ولی نمیشه فهمید منظورشون چیه .بخوای بهشون فکر کنی مُخت

سوت میکشه ...فکر نکنم دیگه کسی از اینا گوش کنهA28-G2-E1-R1-F1 »...

بگگراند موسیقایی یا زمینه شنیداری موسیقی نیز از دیگر دالیل ذکر شده برای ترجیح
موسیقی توسط دانشجویان بود .به طوری که بعضاً افراد از کودکی و نوجوانی شنیدن برخی

موسیقی ها در خانه ،بین اقوام یا بین دوستان را دلیل گرایش و در نتیجه ترجیح یک موسیقی یا
خواننده خاص ذکر میکردند.

«کُردی رو چون بابام همیشه گوش میکرد  ...یجورایی باهاشون خاطره دارم ...بعضی وقتا
هم تو مراسما یا تو مهمونیای فامیلی آهنگایی رو میشنیدیم دوست داشتیم بعضی وقتا بریم تو

همون حال و هوا و اونا رو دوباره گوش میدادیم ...دوستام هم همین جدیدارو ...هرکی میاد

میخونه رو گوش میکنن ...منم خیلی باشون حال میکنمA32-G1-E1-R2-F2 »...

«تو بچگیم عموام داداشم این خواننده قدیمیارو گوش میدادن تو ذهنم مونده بود .دیگه

اینترنت دم دست بود و راحت سرچ میکردی رفتم سراع اونا به دلم مینشست تکراری نمیشد

برام اون متن اون اهنگ اون صدا» A25-G2-E1-R1-F3

البته یکی از نمونههای مورد مطالعه ،ضمن عالقه به موسیقی پاپ قدیمی و جدید و

روزمره ،ذائقۀ دوستان خود را به نقد کشانده بود ،چنانچه از نظر او ذائقۀ مدگرایانه و تهی و
پوچ و به تبع مدگرایی در پوشش و آرایش و ناشی از چشم و هم چشمی و به منظور جلب
توجه میدانست:

«دوستام چندتاشون پاپ و رپ آهنگهای که خیلی طرفدار دارن گوش میدن که نمیفهمن

چی میگن ها ولی خب حس کردن کالس داره فالن آهنگ و دارن گوش میدن ...نه صدا جالب

نه ریتم نه آهنگ نه حتی متن معناش ...یجور آهنگهای پوچن  ...حس میکنم زندگیشم مثل

آهنگها رپه سرسری و عجوالنه و تهی و بیمعنا فقط اون ظاهر مهمه براش و اینکه کسی بگه
فالنی باکالس رپ گوش میده.»...
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درنهایت باتوجه به یافتهها ،الگوی نهایی و نقشه تماتیک مصرف موسیقی دانشجویان

شکل  .1نقشه تماتیک مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم

بحث و نتیجهگیری

در این مقاله ،ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم مورد مطالعه
قرارگرفته است .پژوهشهای انجام گرفته درگذشته حاوی ویژگیهایی بود ازجمله اینکه؛ این

مطالعات اغلب کمی بوده و به سنجش ارتباط یا تأثیر متغیرهای مستقل بر مصرف موسیقی و

به طور خاص میزان مصرف موسیقی نظر داشتهاند .این امر بهخصوص دربارۀ پژوهشهای

انجام گرفته در ایران مشهود است؛ بنابراین برای نتیجهگیری و پاسخ به سؤاالت به منظور غنای
قیاس الگویی بیشتر به آراء نظری اندیشمندانی چون بوردیو ،پیترسون ،آدورنو ،باومن و

پارکینسون که اغلب ناشی از پژوهشهای تجربی است رجوع شده است.
سؤال  .1سنخشناسی موسیقی مصرفی دانشجویان چگونه است؟

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات علوم انسانی

دانشگاه ایالم موسیقی پاپ و عامهپسند بهخصوص موسیقیهای مد روز مصرف میکنند.

همچنین دانشجویان عالوهبر پاپ روز ،پاپ نسل اول و دوم بهخصوص خوانندگان
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کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم به شرح شکل  1ترسیم شده است.
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لسآنجلسی را نیز مصرف میکنند .مصرف موسیقی سنتی فارسی تنها در یک مورد آن هم
بسیار کم و موسیقی کُردی سنتی مصرفکنندهای نداشت.

سؤال  .2نسبت سنخهای موسیقی مصرفی دانشجویان و زمینه اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و موسیقایی آنها چگونه است؟

دربارۀ نسبت سنخهای موسیقی مصرفی دانشجویان و زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی آنان

باید گفت که دانشجویان مورد مطالعه با اینکه از زمینههای اقتصادی ،اجتماعی متفاوتی

برخاسته و برخوردار از سرمایههای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی بودند ،اما سنخ موسیقی
مصرفی آنان تفاوت قابل ذکری ندارد .نکته مهم اینکه ذائقۀ مصرف موسیقی نمونههای مورد
مطالعه با ذائقۀ مصرف موسیقی عامه مردم و افراد کم بهره از سرمایه فرهنگی مشابهت زیادی

دارد .بهطوری که نوعی مدگرایی و به روزگرایی در مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی
ارشد برجسته است و آنان موسیقی پاپ روز و موسیقیهای سطحی فارسی و با صرف وقت
کمتر ـ موسیقی کُردی روز (دانشجویان ایالمی) را مصرف میکنند.

الگوی همولوژی مدعی آن است که مصرف فرهنگی از جایگاه افراد در قشربندی اجتماعی

پیروی میکند .یافتههای این پژوهش در جامعۀ دانشجویان نشان داد که افراد دارای زمینههای

اجتماعی و اقتصادی متفاوت ،ذائقۀ تقریباً مشابهی در مصرف موسیقی دارند و ذائقۀ آنها از

پایگاه اجتماعیشان تبعیت نمیکند و بین آنان موسیقی ابزاری برای نشان دادن تمایز نیست .به
اعتقاد طرفداران دیدگاه همه چیز خوار ـ تک خوار مانند پیترسون ،امروزه طبقات باالی جامعه

همه چیز خوار شدهاند و کاالهای مختلف فرهنگی را مصرف میکنند .کاالهایی که ممکن
است با پایگاه اجتماعی آنان سنخیت چندانی نداشته باشد .به این ترتیب که افراد طبقه باال

همهچیز خوار شده و عالوه بر موسیقی طبقه باال ،موسیقی عوام را هم میپسندند؛ اما
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم در همه طبقات
و جایگاه اجتماعی (باال ،متوسط و پایین) ،موسیقی عوام را مصرف میکنند و عالقه چندانی

به موسیقی سطح باال یا اصطالحا فاخر و عمیق ندارند .در نتیجه برای تحلیل بهتر و یافتن

الگو ـ بایستی به سراغ سایر الگوها رفت.

همچنین دیدگاه فردیسازی نیز نمیتواند تعبینکننده ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان

کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم باشد ،چراکه جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،اشتغال و...

نتوانست تفاوت ایجاد کند و نسبتی با ذائقۀ مصرف موسیقی آنها نداشت .نظریهپردزان

متأخرتر این دیدگاه مانند لش و اوری ،فدرستون و باومن ،پا را فراتر گذاشته ،نقش این عوامل

را نیز نادیده گرفته و بر رهایی کامل سوژه از تمامی فشارهای ساختاری تأکید کردهاند .از نظر

ذائقه مصرف موسیقیایی 213❖ ...

آنان کنشگران قادرند به نحوی آزادانه و خالقانه از میان گزینهها و امکانات نامحدودی که

سنخ های موسیقی به بازار مصرف رخ داده اما صرفا شاهد انتخاب و گزینش از میان صداها و

نامها هستیم نه گزینش از میان سبکها و سنخهای موسیقی و موسیقی عوامانه ترجیح

موسیقی مصرفی دانشجویان بوده است.
باتوجه به سرمایه فرهنگی نسبتاً پایین نمونهها و زمینه فرهنگی ضعیف و همچنین اظهارات

آنها میتوان سنخ موسیقی مصرفی دانشجویان را با زمینه فرهنگی و سرمایه فرهنگی آنان مرتبط
دانست .برای تأیید این ادعا میتوان به گرایش دانشجویان به موسیقیهای سادهفهم و سطحی

اتکا کرد .به این معنا که زمینه فرهنگی فاقد غنا و سرمایه فرهنگی پایین دانشجویان نوعی
سادهطلبی و آمادهخوری را در آنان ایجاد کرده است به طوری که دانشجویان بدنبال مصرف

موسیقیهای سطحی و راحتفهم بوده و از مصرف موسیقیهای معناگرا و مفهومی و

تصویرساز رویگردانند .این امر در رسانهشناسی آنان نیز نمود دارد و عالقهای به فیلمهای
معناگرا نداشته و درکی از معانی و مفاهیم پشت پرده رسانهها ندارند.
فقدان شناخت از سبکهای دیگر موسیقی ،موسیقی ملل و موسیقیهای فاخر و دارای

فلسفه نیز خود میتواند نمایی از فقر فرهنگی یا دست کم ضعف زمینۀ فرهنگی دانشجویان

کارشناسی ارشد باشد.

سؤال  .3دانشجویان برای ترجیحات موسیقیایی خود چه دالیلی ذکر میکنند؟

مطابق یافتهها ،دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم برای ترجیحات موسیقایی خود در
ابتدا دلیل احساس آرامش را ذکر کردهاند ،در ادامه با دقیق شدن مصاحبهگر در چرایی عالقه و

ترجیح یک یا چند خواننده و یک سبک و سنخ مشخص؛ راحت فهمیدن آن ،به راحتی ارتباط

برقرار کردن با آن و حس همذات پنداری ذکر نمودهاند .سادهفهمی نیز از دالیلی است که افراد

مورد مطالعه برای ترجیح مصرف موسیقی خود ذکر میکنند .بهطوریکه همین افراد سخت

فهم بودن موسیقی سنتی را دلیل عدم گرایش به آن ذکر میکنند .دانشجویان اذعان کردهاند که

به دلیل سادهفهمی موسیقیهای عوامانه و روزمره به این سبک از موسیقی عالقه دارند و

سطحیگزینی میکنند؛ اما این سطحیگزینی در ارتباط با زمینۀ شنیداری و زمینۀ فرهنگی قابل
تبیین و تفسیر است .پارکینسون این سادهفهمگزینی و سطحیگزینی را بر اساس اصل

پیشپاافتادگی یا عالقه به چرندیات توضیح میدهد .به نظر او ترجیحات افراد اغلب با دانش و
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جوامع مصرفی کنونی به آنها عرضه میدارند ،دست به انتخاب بزنند و سبکهای زندگی
شخصی خویش را برساخت کنند .در جامعه مورد مطالعه با اینکه عرضه انواع سبکها و
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آ گاهی آنان ارتباط دارد و حتی مدیران و رهبران ارشد به سمت مطالب ،مسائل و حوزههایی

میروند که فهم و تفسیر آنها به دانش و تخصص چندانی نیاز ندارد.
بگگراند موسیقایی یا زمینه شنیداری موسیقی نیز از دیگر دالیل ذکر شده برای ترجیح

موسیقی توسط دانشجویان بود .بهطوری که بعضاً افراد از کودکی و نوجوانی شنیدن برخی

موسیقیها در خانه ،بین اقوام یا بین دوستان را دلیل گرایش و در نتیجه ترجیح یک موسیقی یا

خواننده خاص ذکر میکردند.
یکی از نمونههای مورد مطالعه ،ضمن عالقه به موسیقی پاپ قدیمی و جدید و روزمره،
ذائقۀ دوستان خود را به نقد کشانده بود ،چنانچه از نظر او ذائقۀ مدگرایانه و تهی و پوچ و به

تبع مدگرایی در پوشش و آرایش و ناشی از چشم و هم چشمی و بهمنظور جلب توجه

میدانست .در عین حال برخی نمونهها استفاده همگانی را دلیل ترجیحات موسیقایی خود
ذکر میکردند .از نظر نمونههای مورد مطالعه ،موسیقی مُد روز هم هیجانانگیز بوده و هم با
سبک و شیوه زندگی امروزی انظباق و همخوانی دارد ،مثالً با لباسی که میپوشند ،با غذاهای

فستفود که میل میکنند ،با اتومومیبلهایی که سوار میشوند ،با سیستمهای صوتی که بر

اتومیبلها نصب شده ،با زرق و برق بازار و پاساژ و  ...مچ و همگون و هماهنگ است و
سنخیت بیشتری دارد .آدورنو در مبحث موسیقی عامه ،این موسیقی را موسیقی استانداردشده
میداند .طبق نظر آدورنو فرایند استانداردشدن موسیقی موجب استانداردشدن مخاطب ،طبق

الگوی کمپانیهای سازنده ،میشود .درواقع در این فرایند عمل گوشدادن نیز توسط تولیدکننده
صورت میگیرد .درنتیجه ،گیرندگان موجوداتی منفعل هستند که مسحور فضای یکنواخت و

یکسانسازیشده موسیقی میشوند .میتوان گفت موسیقی عامهپسند از پیش بستهبندی

شدهاست .بهطوریکه شنونده را از خودانگیختگی محروم میکند و واکنشهای شرطی را ترویج

میدهد .بهنظر آدورنو کارکرد موسیقی عامه ذهن دریافتکننده را خردگریز کرده و بدان ماهیت

غریزی میدهد و عامل تخیل را سرکوب میکند به همین دلیل مخاطب به مصرفکننده صرف
بدل میشود .با توجه به تفاوتهای ساختاری جامعه ایرانی و لیبرالی غربی ،در جامعۀ ایران و
به طور خاص ایالم ،این فرایند به صورت مستقیم سود چندانی نصیب سازنده موسیقی نمیکند
اما دست کم بهعنوان مکمل فرایند مصرفی بازار و کاال  -سروری عمل کرده و احساس

خألهای احتمالی را پر میکند .در حالیکه موسیقی فاخر ،ذهن را از کاالها عبور داده و به

دنبال چیستی و چرایی و کشف معانی سوق میدهد ،بنابراین رسواکننده است و با فرایند
مصرفگرایی سودآور همراستا نیست.

برخی نمونههای مورد مطالعه ،تازگی و جدید بودن را دلیل ترجیح موسیقی روز به سایر

موسیقیها ذکر کردهاند .به نظر آنان یک موسیقی بعد از چندبار گوش کردن تکراری شده و
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بایستی موسیقیهای جدید را با آن جایگزین نمود .باومن برای توصیف ویژگیهای جامعه

سخن میگوید .به نظر او احساسات ثبات خود را از دست داده و بر روی امواج موقعیتها و
شرایط شناور شدهاند بنابراین روابط عاطفی انسانها سیال ،موقتی و گذرا بوده و با روابط

جدید جایگزین می شود و همچنان حق کات کردن روابط و احساسات و برگزیدن روابط جدید
در آینده را برای خود محفوظ میدارند .موسیقی نیز مانند عشق و عاطفه به احساسات پاسخ

میدهد و در پاسخ به نیازهای عاطفی شنیده میشود .براین اساس و باتوجه به نظر افراد مورد
مطالعه ،مدرنیته سیال و جامعه و عشق سیال میتواند تبیینکننده تاریخ مصرف محدود و

تغییرات سریع و پیاپی مُد در حوزه موسیقی بوده و ذائقۀ سیال معرف رفتار مصرفی
دانشجویان مورد مطالعه در انتخاب و مصرف موسیقی باشد .چنانچه موسیقیهایی انتخاب و

مصرف میشوند که درنهایت یکماه قابل مصرف بوده و افراد به زودی آنها را با موسیقیهای

دیگر جایگزین میکنند.

باتوجه به یافتههای مطالعه و در تطبیق و قیاس آن با یافتهها و نظریههای نظریهپردازان
حوزۀ مصرف ،میتوان گفت :نتایج مطالعه حاضر الگوی خاص خود را نمایانده و زمینه
فرهنگی و همچنین زمینه موسیقایی و به طور خاص بکگراند شنیداری افراد را زمینهساز ذائقۀ

مصرفی آنان نشان میدهد .به نحوی که دانشجویان موسیقیهایی را مصرف میکنند که پیشتر

در کانون خانواده ،مهمانیهای فامیلی و جمعها و پاتوقهای دوستانه شنیدهاند .کما اینکه

بکگراند شنیداری خود میتواند محصول زمینه فرهنگی افراد خانواده ،دوستان و اقوام باشد.
ویتگنشتاین در تبیین مفهوم تبعیت از قاعده میگوید ،هر زبانی ،در بستر و زمینۀ خاص معنای

خاصی را میسازد و جهان خاصی را نمایان میکند؛ یعنی انسانها در یک بستر و زمینۀ خاص
رشد میکنند ،طبق قواعد خاص زمینهای که در آن رشد کرده ،کنشگری میکنند و اعمال خاصی
را انجام میدهند .زمینۀ فرهنگی عامتر از سرمایه فرهنگی است ،از این جهت که عالوهبر
سرمایه و داشتههای دانشی و آگاهی ،احساسات ،تجارب ،نیازها و ...و کیفیت آنها را نیز

دربرمیگیرد و حالت الگوواره دارد .مطابق نظریه بوردیو میتوان منش را دارای نقش
تعیینکننده در ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه ایالم دانست؛ اما با توجه به یافتهها،

بایستی در این ادعا بر میدان فرهنگی تأکید ویژه داشت .میدانی که با میادین اقتصادی و

اجتماعی نوعی گسست و عدم انطباق را نشان میدهد .نکته قابل توجه در اینجا این است که

زمینه اقتصادی و اجتماعی و سرمایۀ اقتصادی و اجتماعی نتوانسته به رشد زمینۀ فرهنگی و

سرمایۀ فرهنگی کمک کند و نوعی گسست بین سرمایه مشاهده میشود.
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مدرن از واژه «سیالیت» استفاده میکند .میتوان به تبعیت از باومن و منطبق با یافتههای
مطالعه  -از ذائقۀ سیال هم نام برد .باومن از عشق سیال و سیالیت احساسات و عواطف
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در شرح نقشه تماتیک مطالعه نیز میتوان گفت :ذائقۀ مصرف موسیقی دانشجویان مورد

مطالعه متأثر و متشکل از زمینه فرهنگی خاصه کیفیت مطالعه  -دانش و آگاهی و نیز زمینۀ
موسیقایی و به طور خاص بکگراند شنیداری آنان است .از سوی دیگر ،بکگراند شنیداری

افراد بهعنوان یکی از تمهای فرعی زمینه موسیقایی ،از زمینۀ فرهنگی و دانش و آگاهی تأثیر

میپذیرد .زمینۀ فرهنگی فقیر و ضعیف افراد مورد مطالعه ،زمینۀ موسیقایی فقیر را به وجود

آورده است که این زمینۀ موسیقایی فقیر به نوبه خود سیالیت ذائقۀ موسیقایی افراد را به دنبال
داشته است .البته به تبعیت از بوردیو میتوان ادعا کرد که ذائقۀ مصرف موسیقی نیز به نوبۀ
خود زمینۀ فرهنگی و زمینه موسیقایی را بازتولید میکند.
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ناسازگاری افراطگرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسالم

چکیده

توحید محرمی

1

افراط گرایی و خشونت گروههای افراطی به نام دین و به ظاهر اسالمی در سالهای اخیر فجایع زیادی را به
بار آورده است و مردم مناطق مختلفی از جهان به ویژه خاورمیانه از ناحیه افراطیگری مصائب زیادی را
متحمل شدهاند .فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان بر پایه باورهای دینی شکل گرفتهاند یا نه،
برخی تالش میکنند با ترویج اسالم هراسی ،و همانندسازی خشونت و افراط گرایی با جهاد اسالمی ،دین
الهی و رحمانی اسالم به عنوان مکتبی خشن معرفی شود .بر همین اساس ،مقاله پیشرو در چارچوب
تحلیلی «سازهانگارانه» با هدف اصلی بازخوانی مفهوم جهاد اسالمی و ماهیت آن و تبیین افتراق
انگارههای جریان افراطگرایی و خشونت در قالب دین درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که؛
ناسازگاری افراطیگری و خشونت با مفهوم اصیل جهاد اسالمی چگونه است؟ دادههای بهدست آمده از
مطالعۀ موضوع تحقیق و منابع و نظرات اندیشمندان دینی تأیید میکنند که؛ فقدان درک صحیح از مفهوم
نظری جهاد اسالمی موجبات تصور نادرست و عملی در مشروع بودن اعمال افراط گرایان و کاربرد
خشونت علیه دیگران شده است و این در حالی است که «نسبتی بین افراط گرایی و جهاد اسالمی وجود
ندارد» .لذا اقدامات و اعمال خشونتآمیز گروههای افراطیگرا همچون القائده که برای احیای خالفت
اسالمی و اجرای شریعت به عنوان نئوجهادیسم انجام شده است به لحاظ دینی مردود بوده و با آن
ناسازگار است .نوع تحقیق کاربردی ـ توسعهایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانهایی است.
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مقدمه

افراطگرایی در سالهای اخیر کام بسیاری را تلخ کرده و مردم مناطق مختلفی از افغانستان تا
شمال آفریقا و حتی اروپا با تهدیدهای افراطیگری درد و رنج فراوانی را تجربه کردند .با وجود

ناهمگونیهای قومی ،نژادی و مذهبی در خاورمیانه ،افراطیگری و گسترش خشونت،
کشورهای منطقه را با چالشهای فرهنگی و اجتماعی روبرو ساخته و در بعضی مناطق امنیت
و هویت جوامع درگیر را با مخاطره جدی مواجه کرده است .بدینرو در وهلۀ اول با ترکیبی از
مسائل امنیتی روبرو هستیم که پیامدهایی همچون فروپاشی دولت ـ ملتها ،در معرض خطر

قرار گرفتن هویت فرهنگی ،گسترش نسبیگرایی ،سیطره فرهنگ غربی و بیگانه ،افزایش

تروریسم و شکافهای اجتماعی و ظهور منازعات قومی قابل ذکر است .البته تهدیدهای

افراطگرایی میتواند فرصتی هم برای بازخوانی مفاهیم دینی اسالمی ،بصیرتیابی ملتهای
منطقه ،و گسترش تبادل فرهنگی باشد .هرچند برخی افراطیگرایی و خشونت را با
پیشفرضهای امنیتی و منفعتطلبانه دانسته و زمینهسازی برای وهن و مخدوش شدن چهرۀ

اسالم ،آموزههای رحمانی پیامبر اسالم(ص) و مسلمانان را از پیامدهای آن میدانند و از نظر

ایشان اساساً دستکاری فرهنگی و اجتماعی 1برای ایجاد تغییرات ژئوپلتیکی در دنیای معاصر
بهطور هدفمند بوده و امروزه از مؤلفهها و عناصر توسعهطلبانه مؤلفههای منطقهای و
فرامنطقهای محسوب میشود .2بهطوریکه این دسته از دولتها برای گسترش حوزۀ نفوذ خود،
با ترویج خشونت و افراطیگری بین اتباع و جوانان کشورهای اسالمی و توسعۀ فعالیتهای

رسانهای خود ،افراطیگری را برای آشفتگی و اغتشاش در منطقه خاورمیانه تشویق میکنند.

همچنین از سویی دیگر بسیاری از پویاییهای سیاسی اجتماعی که در دهههای اخیر به نام دین

و اسالم بهوجود آمده ،خاستگاه ،ماهیت ،عملکرد و نتایج متفاوت از یکدیگر داشتهاند و
بنیادگرایی اسالمی ،اسالمگرایی رادیکال ،اسالم سیاسی ،بیداری اسالمی و افراطگرایی دینی،
عناوینی است که برای تعریف این جنبشها بکار رفته است و شناختن پروژه الهی ـ سیاسی
افراطیگرایی اسالمی از طریق فهم جوهر الیتغیر دین امکانپذیر نیست ،بلکه نیازمند تحلیل
این امر است که چگونه بینشهای الهیاتی مختلف در مواجهه با قدرت ،اشکال مدرنی به خود

گرفتند .همانگونه که ممدانی میگوید؛ بنیادگرایی معاصر یک پروژۀ سیاسی مدرن و نه یک
 .1طرح خاورمیانه بزرگ و دستکاری عامدانه هویت عربی ـ اسالمی و قدس اشغالی با تغییر بافت جمعیتی این
شهرتوسط صهیونیستها نمونههای قابل ذکر هستند.
 .2مبنای خالفت شام و عراق مشابهت زیادی با طرح بزرگ خاورمیانه کاندو لیزا رایس و برنادلوئیس دارد .نقشه
مشابه ایی که با تغییر مرزها و نقشه منطقه ،تأمین امنیت اسرائیل و ناامنی برای بقیۀ کشورها و  ...را در پی دارد.
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پسماند فرهنگی سنتی است (کاونا .)313 :1397 ،در حالیکه چرایی و چگونگی جهاد

الله الرحمن الرحیم» بهعنوان شعار اصلی مسلمانان قابل تبیین است .آیهای که مسلمانان در

آغاز هر سخن و عملی آن را بکار میگیرند و بیانگر روح حاکم بر باورها و آموختههای پیروان

دین محمد رسولالله(ص) است« .بسمالله» یادآور صفات رحمانی1و رحیم بودن 2خداوند متعال
است و با بازکردن باب گفتوگو رابطهای مبتنی بر عدالت ،برادری و برابری و صلح و محبت
بهویژه با موحدان را برقرار میکند .نکته مهمی که برای فهم متقابل بین ادیان الهی و همزیستی
شایسته و دینمدارانه بین جوامع مختلف الزم و ضروری است.

بنابراین ،مشروع دانستن خشونت و اشاعه تعمدی افراطگرایی بنام سنت اسالمی جهاد
(کاونا )313 :1397 ،بدون در نظر داشتن فهم درست و درک معرفتی الزم از مفاهیم و احکام
دینی اسالم صورت گرفته است (بهنساوی 25-36 :1392 ،و .)39-40با توجه به شرایط

پیچیده و توسعه ابزارهای نوین رسانهای ،فقر منابع نظری ،تجربی ،اندیشهای و سیاستی
پیرامون مباحث اصیل دینی ،انجام مطالعه حاضر را ضروری میسازد و میطلبد با پژوهش
دربارۀ مفهوم اصیل جهاد اسالمی ،شناخت و درک درستی از جریان افراط گرایی و تعارض
مفهومی آنها ،بهویژه در کشورهای درگیر در منطقه خاورمیانه ارائه شود.

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که ناسازگاری افراطیگری و خشونت با مفهوم

جهاد اسالمی چگونه است؟ بهرغم تالش افراطگرایان در این همانی 3جهاد اسالمی با

اندیشههای افراطی و خشونت ،مشروع جلوه نمودن افراطی گرایی و کاربرد خشونت علیه
دیگران؛ اینکه «نسبتی بین افراط گرایی و مفهوم اصیل جهاد اسالمی وجود ندارد» فرضیه

اصلی مقاله است و برای پاسخ به سؤال مقاله از روشهای رایج علمی توصیفی ـ تبیینی

تحقیق بهرهبرداری شده است.

 .1رحمن؛ یکی از نامهای خداوند تبارک و تعالی است ،بهمعنای بسیاربخشنده و بخشایشگر ،مهربان است و
اشاره به آن رحمت بى حسابى است که همه جا کشیده شده است و مؤمن و کافر و حتى انسان و جماد و نبات و

حیوان ندارد.

« .2رحﻴم» اشاره به رحمت خاص پروردگار دارد كه وﻳژه بندگان مطﻴع است و به عالم آخرت اختصاص ندارد.
 .3هم ذات پنداری ،یکی بودن.
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فیسبیلالله مبتنی بر دعوت به دین الهی بوده و تالشی برای رفع ستم و تجاوز کافران و ظالمان
به حقوق دینداران و دیگر انسانهای مظلوم و تحقق صلح عینی است که با آیه مشهور «بسم
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مبانی نظری و روش پژوهش

این پژوهش بر چارچوب تحلیلی «سازهانگاری» استوار است تا با استفاده از آن چیستی
افراطیگری و خشونت در خاورمیانه را تشریح کند .سازهانگاری چارچوبی تحلیلی و رهیافتی

است که در آن ساختارهای هنجاری و فکری به اندازۀ ساختارهای مادی اهمیت دارند .در این
زمینه ،موضوع هویت در تفکر سازهانگارانه نقش محوری دارد و سازهانگاری بر هنجارها و

ارزشها و تأثیر آن بر شکلگیری هویت برساخته تأکید میکند و افرادی همانند الکساندر ونت
موضوع آن را با هویت پیوند دادهاند .در این ارتباط ونت اعتقاد دارد که تنها شکل تعامل ،در
درون جامعه و دولت نیست .بلکه در میان پارهای از کنشگرانی قرار دارد که با یکدیگر احساس

همبستگی نموده و هویت مشترکی را تولید میکنند ) .)A.Wendt: 2000، 160–165پس برای
تحلیل و تبیین افراطگرایی و خشونت باید به مفهوم و نظریه جهاد در منابع دینی به عنوان
اصلیترین مؤلفههای هویتبخش به جریان افراطگرایی مراجعه نمود که برای درک معنایی از

انگارههای افراطگرایانه بر پایه آنها شکل میگیرد و در نهایت کنش رفتاری آنان تعریف میشود.

البته از سویی دیگر در سطح واحد سیاسی وقتی صحبت از رویکرد سازهانگارانه میشود ،الزم

است طیف متنوعی از مؤلفههای هنجاری ،ادراکی و رفتاری مورد توجه قرار گیرد .که وجود
«دولتهای قوی »1را میتوان از نشانههای آن دانست .دولت قوی براساس نشانههای نظامی
مفهوم پیدا نمیکند .حتی حکومت قوی براساس دیکتاتوری ،سرکوب و سلطه نیز شناسایی

نمیشود .حکومت قوی انعکاس نشانههایی از همبستگی و قاعدهپذیری است که در تحلیل
تفکر و شناخت سازماندهی افراطگرایی کاربرد دارد .تشریح مفاهیم و ابعاد جهاد اسالمی و

جریان شناسی افراطگرایانه ،مستلزم رویکردی توصیفی است و برای نسبتسنجی مفهومی

جهاد اسالمی و افراطگرایی و استخراج الگوی هویت (معانی ،باورها ،هنجارها) از رویکردی
تبیینی استفاده خواهد شد .روش جمعآوری دادهها نیز اسنادی و کتابخانهای خواهد بود.

رویکرد صلح آمیز اسالم

(ص)

اسالم نام شریعت محمد رسول الله

است که در لغت برگرفته از «سلم»« ،سالم» به معنای

صلح و آشتی (راغب اصفهانی1412 :ق )421 :و مسالمت ،سازش و از بین بردن کدورت و

نفرت بین مردم است .پیامبر گرامی اسالم(ص) در هر مرحله از دعوت خود به دین اسالم،
تسلیم در برابر حق و ایجاد و برقراری صلح را با اخالقی نیکو به عنوان علت و معنای اصلی
(ص)

دین اسالم معرفی کرده است .قرآن کریم اخالق نیکوی محمد رسول الله

را رحمت الهی

1. Strong State
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دانسته و بر بخشش و طلب مغفرت برای مسلمانان تأکید میکند .1درواقع نرمخویی و اخالق

فراهم آورد .2در دعوت به حق؛ نخستین گام ،استفاده از منطق صحیح و ارائه دلیل حساب
شده برای بیدار کردن عقلهای خفته است و دومین گام نیز بهرهگیری از عواطف انسانها

است؛ چراکه موعظه و اندرز بیشتر جنبه عاطفی دارد .سومین گام ،مناظره با روش نیکو و دور
از هرگونه ناراستی است (مکارم شیرازی 71 :1387 ،و .)281
همچنین در قرآن کریم تأکید شده؛ «به خدا تقوا بورزید و میان خود صلح برقرار کنید »3و

«اسالم را برای شما به عنوان آئینی (استوار و پایدار) پذیرفتم .»4در دین اسالم؛ آزار و اذیت و
کشتن هیچ موجود بیگناهی مجاز نیست ،و در شریعت اسالم تجاوز به حقوق یک فرد،
تهدید امنیّت جامعه است یعنی؛ هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین

بکشد ،چنان است که گویى همه انسانها را کشته و هر کس ،انسانى را از مرگ و تباهی رهایى
بخشد ،چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است درواقع تجاوزگر زمینۀ جسارت و

تجاوز به حقوق همگان را در خود ایجاد کرده است 5و ارزش زندگی بخشی به یک انسان
همانند جاری ساختن حیات دوباره در کالبد بشریت است .بنابراین کشتن فردی به معنای

کشتن بشریت است و نجات یک فرد به معنای نجات بشریت است )نایب .)1385 ،برای

فهم افراطگرایی و شناساندن اسالم با معرفی اصول و عقاید بنیادین این دین توحیدی ،سوء

تعابیری که در راستای منافع خاص برخی از افراد به وجود آمده از بین میروند و معلوم میشود

اسالم دین صلح و رحمت است و خشونت در آن جای ندارد (سیدشابیر )1385 ،بهنظر

تیجانی امام جمعه سیرالئون؛ انسانها در سایه اسالم هیچ تفاوتی جز در تقوا ندارند ،ولی

انسان در سایه نظام کفر خوار و حقیر شده است و این درحالی است که مسلمانان وقتی

همدیگر را میبینند سالم میکنند و نماز را با سالم به پایان میرسانند .هرچند اسالم خواستار

 .1فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظَّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضَُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الََْمْرِ فَََِِا عَزَمْتَ
فَتَوَکََّلْ عَلَى اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ یُحِبَُّ الْمُتَوَکَِّلِینَ (آل عمران ،آیه .)159
 . 2ادعُ إِلى سَبیلِ رَبَِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالََّتی هِیَ أَحسَنُ إِنََّ رَبََّکَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ََلََّ عَن سَبیلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدینَ
(نحل ،آیه )125
 .3فَاتََّقُوا اللََّهَ وَ أَصْلِحُوا َاتَ بَیْنِکُمْ (انفال ،آیه .)1
 .4و رَیت لکم االسالم دینا (مائده ،آیه .)3

 .5مِنْ أَجْلِ َلِکَ کَتَبْنا عَلى بَنى إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِى الََْرْضِ فَکَََنَّما قَتَلَ النَّا َ جَمیعا وَ مَنْ أَحْیاها فَکَََنَّما
أَحْیَا النَّا َ جَمیعا وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیرا مِنْهُمْ بَعْدَ َلِکَ فِى الََْرْضِ لَمُسْرِفُونَ (مائده.)32 ،
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نبی(ص) عالوهبر مال و ثروت خدیجه و شمشیر علی(ع) یکی از علتهای اصلی پیشرفت اسالم
بوده است و همین ویژگی اخالقی زمینه دعوت به سوی خداوند را با حکمت و اندرز نیکو
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صلح برای همه است و قرآن کریم نیز بشر را به صلح دعوت میکند و با تکیه بر برابری،

ارزشهای عشیرهای و فقر مادی را نفی میکند (احمدتیجانی .)1385 ،در حالیکه برخی
تالش میکنند با نگرش سلبی ،با این ـ همانی و الزم و ملزوم دانستن تعالیم دین اسالم و

افراطیگری خشونتآمیز ،آن را در جایگاهی تَرّتببی به دین اسالم نسبت دهند.

از سویی دیگر زندگی صلحآمیز بدون قدرت و اقتدار ممکن نیست و خداوند مسلمانان را

به آماده سازی قوا برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی امر میکند؛ هر نیرویی در قدرت
دارید ،برای مقابله با آنها دشمنان] ،آماده سازید 1.یا در آیه دیگری به فرستاده خود امر
میکند؛ «پیامبر ،با كافران و منافقان به جهاد برخیز و بر آنان سختگیرى كن و درشتخو

باش] »2و در این آیه با ضرورت باور قلبى برای کسب و درک حقیقت دین ،منافقان را

اظهاركنندگان دروغی ن دانسته و آنها را در ردیف كفّار قرار داده است .با اینکه در دین اسالم
همواره بر مهربانی و عطوفت بین مومنان به وحدانیت خداوند متعال و انسانهای حقجو

تأکید شده است .3افراط در صلحطلبى نیز امر پسندیدهایی نیست .چه بسا اصرار بیش از حد
در صلح و روابط نسنجیده با دیگران و حتی امتیاز دادن به آنها ،الزاماً تهدیدها را رفع نمیکند

و برعکس امنیت را به مخاطره میاندازد و دیگران را براى حمله به كسى كه از خود دفاع
نمىكند ،تشویق کند و جنگ و ناامنى را در پی داشته باشد .بنابراین ،در اسالم بر نرمش و
صلحطلبى توأم با اقتدار و قاطعیت تأكید شده است.
مفهوم شناسی جهاد اسالمی

«جهاد» از ریشه جهد و در لغت به معنای تالش و کوشش است و مطـابق اصـول و مبـانی دیـن
الهی اسالم بـه اصـطالح کوششـی اسـت کـه هـدایت و تعـالی انسـان را بـه همـراه داشـته باشـد.

بهلحاظ فقهی جهاد ابتدایی فقط در زمان حضور نبی خدا(ص) و امامـان معصـوم(ع) مجـاز بـوده
است و در دوران غیبـت معصـومین(ع) تنهـا جنبـۀ دفـاعی دارد و مسـلمانان در ایـن دوران فقـط
برای حفظ جان ،مال و ناموس خود میتوانند در مقابل متجاوز دست به اسـلحه ببرنـد و جهـاد

نمایند (مکارم شیرازی .)1397 :اما برخی دیگر از فقهاء امامیه نظری خالف دارند و معتقدنـد

حکم جهاد منحصر به حضور امامان اثنیعشری و معطوف به اذن امام معصوم(ع) نیسـت .بلکـه

 .1وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ( ....انفال.)60 ،
 .2یَا أَیُّهَا النَّبِى جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمََْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ ( تحریم.)66،9 ،
 .3مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَرَِْوَانا سِیمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِ ْ
ن
أَثَرِ السُّجُودِ ََلِکَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الِِْنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطََْهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَ عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزررَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَة وَأَجْرا عَظِیمًا (فتح.)29 ،48 ،
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اذن امــام عــادل (ولــی فقیــه عــادل) در زمــان غیبــت بــرای جهــاد بــا جــائران کفایــت میکنــد

اختیارات است (امامخمینی 66 :1357 ،و صحیفه نور ،ج.)170 :2
الف) جهاد در قرآن

قرآنکریم (کتاب مقدس مسلمانان) ،برخورد محبتآمیـز بـا دیگـران را بـرای تـألیف قلـوب،

حتی با کسانی که به خداوند متعال ایمان ندارند ،توصیه کرده اسـت .محمـد رسـول اللـه(ص) بـا
همین روش نخستین دولت اسالمی در مدینه را با وجود یهودیان این شهر تأسـیس کـرد و همـه
ساکنان آن را با هر دین و مسلکی تحت پوشش قرارداد و تا زمانیکه تابع دولت اسالمی بودنـد

از ایشان حمایتهای الزم را به عمل آورد .لذا در قرآن کریم جواز مبارزه و دفاع از خود نه تنهـا
برای دفاع از مسلمانان از آزار و شکنجه اعطـا شـد ،بلکـه بـرای دفـاع از مسـیحیان ،یهودیـان و
افرادی از همه اعتقادات از اقدامات تروریسـتی ماننـد مـواردی کـه امـروز توسـط داعـش انجـام

میشود داده شده است (.(Rashid, 2017

1

البته دین اسالم طرفدار صلح اسـت ،قـرآن هـم میگویـد؛ صـلح بهتـر اسـت  ،امـا بایسـتی

طرفدار جنگ هم باشد ،در جائیكه طرف مقابل حاضر به همزیسـتی شـرافتمندانه نیسـت و بـه
حکم اینكه ظالم است و میخواهد به شکلی شرافت انسانی را پایمال كند ما اگر تسـلیم بشـویم

ذلت را متحمل شدهایم و بیشرافتی را به شکل دیگری متحمل شدهایم .اسالم میگویـد؛ صـلح

(بهتراست) ،در صورتی كه طرف آماده و موافق با صلح باشد؛ اما جنگ ،درصـورتی كـه طـرف
میخواهد بجنگد (مطهری .)223 :1391 ،یعنـی چنانچـه مخالفـان دیـن الهـی عنـاد بورزنـد و
منطق توأم با عطوفت اسالم را نپذیرند ،مبارزه با فتنهجویان ،جنگافروزان ،ظالمان و جلوگیری
از اشاعه کفر واجب شمرده شـده و از اهـداف «جهـاد» اسـت .شـیوهایـی كـه رسـول اللـه(ص) در
برخورد با مشركان ،منافقان و یهودیانی که مانع گسترش دین اسالم بودند ،اتخاذ کرد 2و در آیه

دیگری قرآن کریم ادامه میدهد؛ با آنان بجنگید تا فتنهاى بر جاى نماند و فقـط دیـن خـدا بـاقی
بماند و چنانچه اگر به فتنهگری و جنگ ادامه ندادند به جنگ با آنان پایـان دهیـد و ادامـه جنـگ

جز بر ضد ستمکاران جایز نیست .3از سویی دیگر قرآن کریم مسـلمانانی را کـه در جنـگ در راه

خدا برای رهایى مردان و زنان و كودكان مستضعف از یوغ ظالمان و ستمکاران سستی میکنند
 .1وَ اَلصُّلْحُ خَیْرٌ (نساء.)128 ،
 .2وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَ دُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَِِن
قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ (بقره.)191 ،
 .3وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَِِنِ انتَهَواْ فَالَ عُدْوَانَ إِالَّ عَلَى الظَّالِمِینَ (بقره.)193 ،
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(المنتظــری1409 ،ه.ق )117-121 :و در ســطحی عــالیتر اختیــارات ولــی فقیــه را در دوران
غیبــت همــان اختیــارات رســولاکرم (ص) و اماممعصــوم(ع) میداننــد کــه امــر جهــاد جزئــی از آن
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با لحنی عتابآمیز مورد سـرزنش قـرار داده و حتـی یـاوری و سرپرسـتی آنهـا را پـس از نـابودی
ظالمان واجب می داند(1مکارم شیرازی .)1397 ،تأکید بر مبارزه با فتنهگران در عـالم از چنـان
اهمیتی برخـودار اسـت کـه خداونـد متعـال هیچگونـه درنگـی حتـی جنـگ در ماههـای حـرام در

نابودی را جایز نمیداند .2بنابراین ،آنچه در این آیات بیان شده و در سیرۀ پیامبر اسالم ،محمـد

رسول الله(ص) نیـز قابـل مشـاهده اسـت ،در جهـت تـأمین و تضـمین امنیـت جامعـه اسـالمى و
مسلمانان در برابر تهدیدها و توطئـههـای سـازمان یافتـه داخلـی و خـارجی و حتـی رفـع ظلـم و
تعدی از غیرمسلمانان مستضعف و مورد ستم واقـع شـده اسـت .در قـرآن کـریم هـیچ آیـهای را

نمیتوان یافت که بـرای گسـترش قلمـرو جغرافیـایی اسـالم یـا مسـلمان کـردن مـردم ،جنـگ یـا

خشـــونت تجـــویز شـــده باشـــد(علیخانی .)99-122 :1385 ،بهطوریکـــه اکـــراه و اجبـــار

غیرخشونتآمیز نیز در این راه رد شده است .3خداوند به نبی خود یادآوری میکند که تـو هـیچ
سیطره و تسلطی بر مردم نداری تا به ایمان و اسالم مجبورشان کنی ،4و به اکراه ایمان بیاورنـد.
بلکـه قـرآن بــه پیامبراسـالم(ص) امـر میکنــد کـه مـردم را از راههــای معرفتـی و عقلـی ،موعظــه و

نصیحت و بحث و جدل به بهترین نحو (گفتوگو) ،به راه خدا فرا بخواند.5
ب) جهاد در سنت و سیره پیامبراسالم

(

)

(ص)

بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان اخالقحسنه محمد را به قرآن مجسـم تشـبیه کـرده-
اند .ایشان در هر زمان و مکـان و هـر وضـعیتی حتـی در هنگـام جنـگ و جهـاد حقـوق مـردم و

اخالق حسنه را رعایت میکردند و خود را به آن مقید میدانستند .رسولالله قبل از ابـالغ وحـی
به دیگران ،خودش مکلف و عامل به انجام فرامین الهی بود و همـین الگـوی رفتـاری ،بـا ناکـام

گذاشتن مقاومتها و مخالفتها ،رمز توفیق ایشان در گسترش دین اسالم بود و ایـن درحـالی
است که رسولالله(ص) برای ترویج وگسترش دین اسالم ،با هیچکس بـه نبـرد نپرداختـه اسـت و

در تمــامی جنگهــا پیــامبر اســالم(ص) بــا شــجاعت پیشــگام در دفــاع از مســلمانان بــوده اســت

(محمود عویس )224 :1386 ،و البته هیچگاه آغازگر جنـگ بـا دشـمنان خـویش نبـوده اسـت.

 . 1وَمَا لَکُمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیرا (نساء.)75 ،
 . 2یَسََْلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فََُوْلَئِکَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْیَا وَاآلخِرَةِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (بقره.)217 ،
 .3الاکراه فیالدین قدتبیّنالرشد منالغیّ (بقره.)256 ،
 .4فذکَّر إنمّا انت مذکَّر لست علیهم بمسیطر .سوره غاشیه 21-2 ،و افَنتَ تکره النَّا حتَّی یکونوا مؤمنین (یونس.)99 ،
 .5اُدعُ الی سبیل ربّکَ بالحکمة و الموعظة الحَسنَه و جاد لهُم بالَّتی هی أحسن (نحل.)125 ،
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برخالف فضاسازیهای غیرواقعی درخصوص دین اسالم و سیره جهادی پیـامبراکرم(ص)؛ اوالً،

كننـده طــرف مقابــل بـوده اســت .ثانیـاً ،در رســالت پیامبراسـالم ،جنبــههای اخالقــی و انســانی؛

رحمت ،گذشت ،پایبندی به عهد و پیمان محمـد(ص) حتـی بـا دشـمن بسـیار بـارز اسـت .ثالثـاً،
ایمان آوردن افراد به دین و آئین اسالم ،با اعمال زور و خشونت حاصل نمیشود ،بلکه مسلمان
شــدن بــا فــراهم آوردن زمینــۀ شــناخت و تمایــل قلبــی آنهــا محقــق میشــود ،بنــابراین بــا چنــین

رویکردی دیگر جایی برای خشونت و جنگ باقی نمیماند.

(ص)

همچنین با واکاوی بیشتر واقعیتهای تاریخی صدر اسالم میتوان دریافـت کـه محمـد

در جامعهای بدوی و منحط ،به رسالت الهی مبعوث شد که پرستیدن چوب و سنگ و مجسـمه
بهعنوان خالق و خدا مرسوم بود و جنگ و خشونت بـه سـبب تعصـبات جـاهلی ،زنـده بـه گـور
كردن دختران و آلودگیهای اخالق فردی و اجتماعی بسـیاری رواج داشـت و در ایـن میـان کـه

بزرگان قبایل با گسترش و توسعۀ دین تازه اسالم ،منافع خود را در خطر میدیدند به این نتیجه

رسیدند كه با اعمال زور و خشونت جلوی پیشرفت محمدرسولالله(ص) و پیروانش را بگیرند و
بر غم هجرت ایشان و یارنش به شهر یثـرب ،مخالفـانِ بـتپرسـت دسـتبردار نبودنـد و بـرای

جنگ با او به مدینه یا همان یثرب آمدند و حتی پس از فتح مکـه توسـط مسـلمانان ،جنگهـای
مختلف و پراكندهایی با برخی قبایل عرب رخ داد.1

مطالعۀ جنگهای صـدر اسـالم 2نشـان مـیدهـد کـه بـا وجـود جنگهـای متعـدد در دوران

زندگی پیامبر اسالم(ص) ،کشتههای این جنگها به حدود  500تن نمیرسد و برخـی از جنگهـا
همچون فتح مکـه ،اصـالً تلفـاتی نداشـته اسـت .ایـن درحـالی اسـت کـه در شـرایط فرهنگـی و

اجتماعی آن زمان ،قتل و خشونت جزء طبیعت مردم شده بود و به آسانی و بر سر مسائل جزئی

و تعصبات جاهلی افراد زیادی كشته میشـدند و كشـتن و كشتهشـدن امـری عـادی شـده بـود و
تصور و تصویر و احساسی كه ما امروزه از كشتن و كشته شدن یك نفر داریم در عرف فرهنگی
و اجتماعی آن زمان وجود نداشت (صالحی نجف آبادی 20 - 35 :1382 ،و عمـاره:1383 ،

 .)30-41شــیخ محمــدجواد بالغــی و شــیخ محمــد رشیدرضــا بــه ایــن امــر اشــاره داشــتهاند و
 .1مجموع اﻳن درگﻴریها ،به اضافه مأمورﻳتهاﻳی شناساﻳی ،ﻳا كسب اطالع از وضعﻴت ﻳك گروه و قبﻴله،

حدود 70مورد است ،كه حداكثر سی مورد از آ نها به درگﻴری نظامی منجر شد و پنج مورد از آنها درگﻴریهای
جدی بوده است.

ال متفاوت است و اكثر غزوهها و
 .2به نظر معنای اصطالحی جنگ و درگﻴری ،با معنای غزوه و سرﻳه كام ً

سرﻳههای پﻴامبراكرم(ص) بهرغم اینکه مأمورﻳت نظامی تلقی میگردیدند ،به درگﻴری منجر نشدند.
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در صدر اسالم ،برای ترویج و گسـترش آن هیچگـاه جنگـی صـورت نگرفتـه و تمـامی جنگهـای
رسولالله جنبۀ دفاعی داشتهاند .در تمام این جنگهای صدر اسالم ،مسبب ،مقصـر ،یـا شـروع
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جنگهــای رســول اکــرم(ص) را صــرفاً دفــاعی دانســتهاند (بالغــی ،الرحلــه المدرســیه 212 ،و

رشیدرضا ،بیتا )215 :و حتی رشیدرضا در ادامه بیـان دیـدگاههای خـود ،در تـرجیح صـلح و
دوستى بر جنگ ،آن را اصلى میداند كه مردم باید به آن پایبند باشند و خداوند به ما فرمان داده
است كه آن را بر جنگ برگزینیم (رشیدرضا .)312 :1408 ،ترجیحی که حسین ابن علی(ع) نوه

پیامبراسالم(ص) در واقعه عاشورا ( 10محرم  61هجری قمری) در کربالء اعالم کـرد ،ولـی او

و یارانش را در جنگی نابرابر شهید کردنـد و خـانوادهاش را هـم بـه اسـارت گرفتنـد .در واقـع
نهضت امام حسین(ع) در اعتراض به خشونت و افراطیگری بود که تعالیم اسالمی را مخـدوش
و جامعۀ مسلمانان را به انحراف برده بود .وی با یزید سازش نکـرد و حقـوق الهـی و انسـانی و
پایمال شـده مـردم زمانـه خـود را مطالبـه نمـود .در همـین راسـتا برخـی از صـاحبنظران سـنی

مذهب عالوه بر علماء شیعه ،معتقدند؛ اهداف دین با خشـونت و جنـگ حاصـل نخواهـد شـد
(عبده ،1972 ،ج2؛ 733ـ 732و ج  .)396 :5و اساساً برای افـزایش نفـوذ باورهـای دینـی بـه
جان و دل افراد بین جوامع مختلف نیاز به کنشهای معرفتی ،فکری و علمی اسـت و خشـونت

گروههای افراطی ماهیت عقیدتی و دینی نداشته است و زور و اجبار و نبرد مسـلحانه کـاربردی

ندارد.

پ) اصول و آداب جهاد اسالمی

(ع)

گفتیم که جهاد ابتدایی در دوران حضور معصومین

(ص)

یعنی رسولخدا

و امامان شیعه مجاز

است و جهاد دفاعی زمانی واجب میشود که متجاوزان ،جان ،مال و ناموس مسلمانان را مورد
تهدید و هجوم قرار دهند .فرد مسلمان میباید برای حفظ امنیت خود ،خانواده و جامعهاش به

عنوان یک تکلیف الهی دفاع نماید .اصلی که در همه جوامع پذیرفته شده و بر آن اتفاقنظر
دارند .دفاع از جان ،مال و حیثیت در همۀ ادیان و مذاهب بشری مشروع بوده و خشونت تلقی

نمیشود؛ بلکه برای مقابله با خشونت و برقراری صلح است .البته شریعت دین اسالم بهرغم
تأیید جهاد دفاعی با رویکرد اصالحی ،محدودیتهایی برای کاهش و کنترل خسارت و

زیانهای وارده در منازعات مقرر کرده است ،محدویت زمانی برای کاهش جنگ و خشونت در
جوامع مسلمان یکی از این قواعد برای جهاد است .بهطوریکه اسالم جنگ در ماههای رجب،

ذیقعده ،ذیحجه ،محرم هجری شمسی را که نزد عرب قبل از اسالم ،ممنوع بوده پذیرفته است

و مسلمانان مکلفند حرمت جهاد ابتدایی را در این ماههای مذکور به استناد آیات  217سوره

بقره و آیه  5سوره توبه قرآن کریم رعایت کنند و از منازعه پرهیز نمایند .مگر آنکه دشمن
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آغازگر جنگ باشد و بر ادامۀ آن در ماههای حرام اصرار داشته باشد( 1رب،1392/7/12 :

تجاوز به حقوق دیگران و محیط زیست است .برای مثال ،هیچکس حق ندارد در جریان جهاد

و دفاع درختی را بشکند ،باغ و مزرعهای را به عمد نابود کند و آبی را آلوده کند یا معبد و مکان

مقدسی را تخریب و منهدم نماید ،فارغ از اینکه این مکان مقدس مروج چه دین و مذهبی
باشد و همچنین برای حفظ حرمتها و امنیت انسانی ،مجاهد اسالم حق ندارد به بزرگان دینی

و علمی ،سالخوردگان ،کودکان و زنان تعرض کند .مجاهدان مسلمان ،در جهاد نباید مکان
فرهنگی یا کتابخانه و آنچه که برای بشریت مفید است تخریب نماید (الجبعی العاملی

«شهیدثانی»،1387 :ج)392-396 :2؛ بلکه از وظایف دینی مجاهد فیسبیلالله امان دادن به
افراد ،مدارا با اسراء و حفظ شعائر ،آثار توحید و وحدانیت از قبیل مساجد ،معابد ادیان الهی

 ...در سرزمینهای فتح شده است (جوادی آملی 424 :1391 ،ـ  423ـ .)397
زمینههای افراطیگرایی

پس از حادثۀ یازده سپتامبر  ،2001امریکا با همراهی برخی از دولتهای غربی و منطقهای به

بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش دموکراسی ،عراق را اشغال (2003م) کردند و با این اتقاق

زمینۀ رشد و جهش افراطگرایی در خاورمیانه فراهم گردید .افراطگرایی به معنای روشنتر

ریشه در نوعی برداشت از اندیشههای سلفی دارد و آن به معنای بازگشت به تعالیم اسالم با

الگوبرداری کامل از دورۀ سلف )سه قرن نخست اسالمی( ،در قالب تشویق به انفتاح باب

اجتهاد (حلبی ،)245 :1382،خوانشهای حداکثری از دین و مخالفت با تفلسف ،تصوف،

تشیع و ...است (آدمی و مرادی .)35 :1394 ،درواقع سلفیگری جریانی است که به آموزه و
کردار سلف اعتبار ویژه میدهد و نجات را در پیروی از آن میداند و بازگشت به اصول و

تعالیم ناب نخستین از لوازم آن است  ...و نفی آنچه از اسالم فهمیده میشود  ...بنابراین آنچه

از اندیشۀ علمای انباشته شده از نگاه سلفی پیرایه است و مانع از رسیدن به دین خالص

محسوب میشود .به نظر ایشان باید به اصطالح میراث فرهنگی را کنار گذاشت و دنبال یک

خوانش ناب از دین بود که البته سلفیون شرط الزم بازگشت به تعالیم خالص و ناب را حاضر

شدن به پرداخت هزینه این بازگشت میدانند )پاکتچی )1393 :و اگر به معناى تعصب ،تحجر

و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسالمى ترجمه شود ،با نوگرائى ،سماحت و عقالنیت که

 .1البته به نظر برخی از علمای اهل سنت حرمت کارزار در ماههای حرام نسخ شده و جهاد در همه مکانها و زمانها جایز است.
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.)wikishia.net
از دیگر اصول و آدابی که در جنگ و دفاع الزم است توسط مجاهدان رعایت شود ،عدم
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ارکان تفکر و تمدن اسالمیاند سازگار نخواهد بود و خود باعث ترویج سکوالریزم و بیدینى

خواهد شد (خامنهای.)1390 :
دامنۀ تأثیرگذاری جریانهای افراطی از مرزهای کشورهای اسالمی ،همچون؛ پاکستان،

افغانستان ،چچن ،جاکارتا ،عراق ،سوریه و حتی اروپا ...فراتر رفته است .باورهای این

جریانهای افراطی که از افکار و اندیشههای سلفی به خصوص از عقاید وهابیت عربستان

سعودی نشأت گرفته و با پدیده گروههای تکفیری عینیت یافته به اعمال ضدانسانی خود
پرداختهاند (محرمی .)155 :1396 ،از طرفی امریکاییها در سالهای اخیر تالش میکردند با
طرح خاورمیانه بزرگ واحدهای سیاسی منطقه غرب آسیا را کوچکسازی کنند و اهدافی

چون؛ حل درگیری اسرائیل و فلسطین ،مشارکت کشورهای خاورمیانه در ساختن یک «جامعه

مدنی» در منطقه ،پیوند کامل منطقه با اقتصاد جهانی از طریق لیبرالی کردن و برنامه تطبیق
ساختار ،جلوگیری از پیدایش قدرتهای نظامی که با سلطۀ امریکا بر منطقه خاورمیانه به

رویارویی برخیزند ،به مورد اجراء گذارده شود ( .)Robinson، 2004در واقع امریکاییها با این

طرح کاندو لیزا رایس و برنادلوئیس که؛ مشابهت زیادی هم با مبنای خالفت شام و عراق
داشته است با تغییر مرزها و نقشه منطقه ،ضمن تثبیت ارزشهای سرمایهداری و غربی با تغییر
فرهنگ هویت و افکار مسلمانان در منطقه ،به دنبال تأمین امنیت رژیم اسرائیل و ناامنی برای

بقیه کشورها و  ...بودند ،که در عمل با مقاومت گروهها و جریانهای مختلف مواجه شدند که

برخی از آنها زمینهساز افراطگری در منطقه خاورمیانه و دیگر مناطق گردید.
الف) نگرش گروههای افراطی خاورمیانهای به جهاد اسالمی

نوع برداشت جریانهای افراطی از دین یکی از شاخصترین مؤلفههای شناسایی و تمایز آنها با
مؤمنان واقعی است .برای فهم صحیح از باور جریانهای افراطی ناگزیر از مطالعۀ اهداف و

راهبردهای اعالمی آنها هستیم ،که به لحاظ معرفتی ریشه در سلفیگری دارد؛ اندیشهایی که بر

تقدم نقل به عقل و ظاهرگرایی استوار است که معنای باطنی آیات قرآن را رد میکند و بر
معنای ظاهری آنها تأکید دارد و تفسیر عقالیی آیات را حرام ،بدعت و شرک میداند (رب؛

فیرحی .)246 :1387 ،ریشۀ تاریخی این جریان به گرایشهای خردگریز موجود تاریخ اسالم

باز میگردد و باید آنان را پیرو و ادامه دهنده مسیر خرد گریزی در جهان اسالم دانست.
مهمترین این گرایشها در تاریخ تمدن اسالم ،فقهای اهل حدیث ،متکلمان اشعری و خوارج

هستند (اسماعیلی .)24-32 :1386 ،در این میان ،سلفیهای افراطی بیش از سایرین به آثار
ابنتیمیه استناد میکنند که ادامه اندیشه سلفی احمدابنحنبل است ،و آرای این دو بر اندیشه
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سلفی تأثیر فراوان داشته و مبانی نظری تفکرات افراطی دینی گروههایی همچون القائده را در

در خاورمیانه است که اعالم جهادبینالمللى کرده است؛ بهنظر القاعده درگیرى بین

جهان اسالم و امریکا و متحدانش است و مسلمانان الزم است برای دفاع از خود به خودباورى
و اتحاد برسند و برای تحقق این اتحاد میباید بهدنبال رهبرى باشند که در بازگشت به دوران
شکوه دولتهای اسالمی ،استقرار خالفت را در پی داشته باشد( 1مهدیبخشی.)95/7/13 :
در واقع در اندیشۀ سیاسی سلفی بهویژه بعد از فروپاشی خالفت عثمانی و تقسیم سرزمینهای

اسالمی بهعنوان قیمومیت و مستعمره بین دول غرب و پیروی دولتهای جوامع اسالمی از

الگوی غربی مبتنی بر ناسیونالیسم و سکوالریسم ،موضوعاتی از قبیل ضرورت تشکیل دولت،
امارت ،خالفت یا حکومت اسالمی اهمیت بیشتر یافت (قربانزاده ،فائضینیا ،ترابی:1396 ،

.)8

2

بنالدن رهبر القاعده همانند ابنتیمیه نخستین وظیفۀ اصلى و شرعی مسلمانان بعد از

ایمان آوردن را جهاد مىداند و به نظر او مسلمانان میباید برای پایان بخشیدن به استعمار
دیرینۀ ملتهای مسلمان توسط دولتهای غربی ،در گام نخست با جهادی مقدس براى تثبیت

حاكمیت خداوند بر روى زمین ،نسبت به اخراج کفار از جزیرهالعرب اقدام کنند و چنانچه
امکان بیرون راندن دشمن به غیر از جنبشهاى گروهى مسلمانان نباشد ،وظیفه ایشان این است
كه اختالفات ناچیز بین خودشان را كنار بگذارند ،راهبردی که ابنتیمیه نیز در مقابل تهدید

اصلى بر آن تأكید مىكند به نظر رهبران القاعده استمرار اشغال تحقیرآمیز مقدسترین

سرزمینهاى اسالم (شبه جزیره عربستان) ،تحمیل تحریم علیه مردم عراق كه در نتیجۀ آن بالغ

بر یك میلیون نفر كشته شدهاند و حمایت از دولت یهودى و منحرف كردن افكار عمومى از

 . 1گروه القاعده فلسفه وجودی و مواضع خود را در دو اعالمﻴه عمومی منتشر کرده است .نخستﻴن اعالمﻴه در

 26آگوست  1996و با عنوان «اعالمﻴه جهادى علﻴه امرﻳکا كه سرزمﻴن دو مکان مقدس را اشغال كرده است» و
دومین اعالمیه خود که در  23فورﻳه  1998باعنوان «جبهه جهانى اسالمى براى جهاد علﻴه ﻳهودﻳان و نصرانﻴان»

صادر شده است که بن الدن حکومت عربستان سعودی را متهم کرده که شریعت را کنار گذاشته و به نﻴروهاى

خارجى؛ ﻳعنى صلﻴبى هاى امرﻳکاﻳى اجازه داده است تا كشور را که دو شهر مقدس مکّه و مدﻳنه هم مشتمل برآن

هستند ،اشغال كنند.

« .2احمد بن عبدالحلیم بن تیمیّه حنبلى» متولّد سال  661و متوفاى سال  728هجرى قمرى است .در شهر

«حران» (شهرى است در شام) متولّد شد که آیین وهابیت در قرن  12هجری بر اساس افکار و آراء او پیریزی
گردیده است.
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سالهای اخیر شکل داده است.
گروه القاعده به رهبری اسامهبنالدن یکی از اصلیترین جریانهای افراطی دهههای اخیر
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اشغال اورشلیم و قتل عام مسلمانان آنجا از دالیل مشروعیت جهاد مذکور است(مهدیبخشی:

.)95/7/13
از لحاظ اندیشۀ سلفی ریشه در دو مکتب فکری اواخر قرن بیستم دارند :اوّل ،اخوان

المسلمین مصر که در سال  1928توسط حسن البنا با هدف یک جنبش سیاسی ،به منظور در

اختیارگیری قدرت و دولت و نفوذ در جامعه تأسیس شد ،ولی به هیچوجه دکترین خشن و

خشکی را که امروز سلفیها دارند ،نداشت .دوّم ،از اندیشه افراطی سیدقطب1و ایمن
الظواهری نشأت میگیرند و از خشونت شریعت استفاده میکنند (توکلی.)161 :1393 ،
سیدقطب به دلیل بازنگری و تأثیر در برخی از مفاهیم اسالمی مانند جهاد میان پژوهشگران

اسالمی مشهور است و او را آموزگار تکفیر در سدۀ بیستم نامیدهاند ،با استفاده از مقولههای

خاصی چون مفاصله (ترکرابطه)( ،جاهلیت) ،استیال (تفوقوبرتری) و دارالحرب
(سرزمینجنگ) ،آگاهانه راه را برای جهادی رادیکال هموار کرد (علیپور ،قیطاسی ،دارابی،

 )47 :1396و ایمنالظواهری با اشاره به اختالفات القاعده با گروه سلفی -تکفیری داعش؛

القاعده را قبل از اینکه یک گروه با اهداف جهادی و مادی بداند ،یک رسالت اعالم میکند

(ایمنالظواهری .)1393 ،رسالتی که اگر با استدالل و بیان محقق نشد ،برای خارج کردن
مردم از ظلمات و وارد کردن آنها به دین خدا ،جهاد شرعی واجب میشود و تا از بین رفتن فتنه
و دفاع از حوزۀ اسالم ادامه مییابد (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،کتاب
الجهاد و الحسبه ،ج1419 ،12ه1998 -م .)13-14 :

مطابق ایدئولوژی القاعده ،تشکیل خالفت جایگاه مهمی دارد و مرز میان انسانها را اعتقاد

و عدم اعتقاد به اندیشۀ آنان مشخص میکند و کسانی که از مکتب فکری آنان پیروی نکنند

باعنوان «کافر ،مشرک ،منافق» مشمول قوانین وضع شده سختی قرار میگیرند .رهبران القائده

جهاد را از سایر عبادتهای دینی مانند نماز و روزه و حج مهمتر میدانند .آنها معتقدند؛
مسلمانانی که در عمل و نظر به «جهاد» نپرداختهاند ،اسالم را درک نکردهاند ،نظریهای که
عبدلله عزام علل جهاد را در عمل مواردی چون؛ جلوگیری از تسلط کافران بر مسلمانان ،ادامه
راه سلف صالح ،استقرار جامعه اسالمی ،حفظ حرمت امت ،امنیت مکانهای مقدس ،بهترین

نوع عبادت و شهادت اعالم میکند (اسماعیلی )93-96 :1386 ،که برای نیل به این اهداف

ایدئولوژیک ،بنیانهای شبکۀ چندملیتی القائده در بیانیه ( )1998ریخته شد و جبهه جهانی

اسالمی جهاد علیه یهودیان و مسیحیان شکل گرفت (محمودیان .)69 :1390 ،القائده در
 .1سیدبن قطب بن ابراهیم (1345 -1285ش1386-1324/.ق1966-1906/م ).معروف به سیدقطب،
نویسنده و نظریه پرداز مصری است.
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ادامۀ حرکتهای جهانی خود در اعالمیه  24آوریل  2002با پرداختن به دالیل شرعى حمالت

تردید قرار گرفتند ،بنابراین سازش مذهبى نمىتوانست معقول باشد؛ دوم ،ایاالت متحده

جنگى علیه اسالم به راه انداخته است ،پس خشونت ،جهاد دفاعى بوده و وظیفه همه مسلمانان

است و سوم ،هیچ شرطى در مورد ممنوعیت كشتن شهروندان در اسالم وجود ندارد .و
شهروندان را تحت شرایط خاصى كه وضعیت فعلى دارا است ،مىتوان مورد هدف قرار داد.

ب) زمینههای افراطگرایی اسالمی در اروپا

افراط گرایی پدیده ایی که محدود به زمان ویا جغرافیای خاصی نیست .برخی از تئوریسینهای

غربی با دیدی كامالً منفی اسالمگرایی را مترادف خشونت تصویر میكنند و این درحالی است
که در امریکای شمالی و اروپای غربی ،جمعیتهای قابل مالحظهای از مسلمانان زندگی
میکنند که تنها تا حدودی با جوامع میزبان خود همراه و هم رنگ شدهاند .پس از جنگ جهانی

دوم میلیونها مسلمان از خاورمیانه ،ترکیه ،مغرب و جنوب آسیا که از رژیمهای دیکتاتوری و
فشارها و تعصبات فرقهای به ستوه آمده بودند به امید یافتن آزادی سیاسی و رفاه اقتصادی به

جوامع دموکراتغربی مهاجرت کردند .بسته به علت ترک کشورهای عربی یا مسلمان خود و

نحوۀ پذیرش آنها درکشورهای مقصد ،این گروه از مهاجران افکار و احساسات متفاوتی
داشتند .در حالی که مهاجران مسلمانی که قبل از سال 1973وارد اروپا شده بودند عموماً از

منظر سیاسی و گرایشهای مذهبی محافظهکار و میانهرو بودند ،در میان موج دوم مهاجران و

نیز دانشجویانی که از کشورهای مسلمان برای تحصیالت عالیه به اروپا آمده بودند ،رگهای از

افراد شورشی و ناسازگار پدیدار شد .برخی از آنها در گفتار راه افراط در پیش گرفتند
( (Schmid, 2014: 2و در جریان اتفاقات جنگ بوسنی نخستین شبکۀ جهادی در منطقه بالکان

شکل گرفت و این گروه جهادی برای میزبان هزینهای نداشتند ،اما مشکل این بود که این افراد
شاخهای از اسالم یعنی وهابیت را پیاده و تبلیغ می کردند که برای بالکان غریبه بود .با سقوط

رژیم میلوسوویچ (اکتبر )2000و نگرانی از سرایت درگیریهای کشورهای همسایه به منطقه
در دهه  ،90سختگیریهای امنیتی کاهش یافت و وهابیت صرب در منطقه پدیدار گشت .در

 .1اعالمﻴه  24آورﻳل  2002القائده درباره؛ «حکم قهرمانان و مشروعﻴت عملﻴاتهاى اﻳشان در نﻴوﻳورك و
واشنگتن».
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 11سپتامبر ،1روشهاى غیرخشونتآمیز را بهطور بنیادین ،مورد سؤال قرار میدهد و به سه
بحث مهم دامن میزند :اول اینکه ،روشهاى غیرخشونتآمیز مقابله با ایاالت متحده مورد
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حالیکه وهابیت صرب همانند خواهرخواندهاش در جامعۀ بوسنی تحت حمایت مالی آل سعود
بود

(.)Kovacic, 2014

بنابراین ،پس از حوادث یازده سپتامبر و حتی فراتر از آن ،و دخالت امریکا در عراق نوعی

تروریسم «خانگی» در برخی از کشورهای غربی شکل گرفت که اغلب افراد منزوی دارای

اصالت مسلمان یا تازه مسلمان بودند ،لیکن برخی مواقع نیز این افراد دستهای از مردم بودند

که تحت تأثیر جهادیهایی که از مناطق جنگزده برگشته و تا حدودی تحت تأثیر رهبران
وهابی و سلفی دنیای عرب قرار داشتند .و بهنظر اِشمید ،استاد و پژوهشگر مؤسسۀ مبارزه با

تروریسم 1در اروپا درک افراطیگرایی در این منطقه از جهان را منوط به دانستن پاسخ سؤاالت
زیر میداند:

 .1در اجتماعات مسلمان در دموکراسیهای غربی چه کسی را میتوان یک مسلمان«میانه
رو» دانست؟
 .2مسلمانان در اجتماعات غربی تا چه حد عقاید بنیادگرایانه خود را حفظ میکنند؟
 .3آیا میتوان اسالم گرایان را در جوامع لیبرال دموکرات غربی «میانه رو» دانست؟
 .4آیا افراطیهای غیرخشن واقعاً از افراطیهای خشن متمایز هستند؟
 .5ستیزهجویی خشن به چه صورتی از مبارزه غیرخشن متمایز نیست؟

 .6روابط بین افراطی گری ،تندروی ،بنیادگرایی ،سلفیگری ،اسالمگرایی ،جهادیگری و
تروریسم کدامند؟

 .7چگونه میتوان افراطیگری را براساس شاخصها تشخیص داد؟

 .8آیا دولتها باید برای مقابله با تروریسم با افراطیهای غیرخشن همکاری کنند؟

و نتیجه میگیرد که تمایز بین«افراطیهای غیرخشن» مقبول و«افراطیهای خشن» مردود،

کاری نادرست و واهی است چرا که افراطیگری مذهبی (در تقابل با برخی اشکال تندرویی

سکوالرتر) ذاتاً خشن است و جوامع لیبرال دموکرات باید به جای همراهی و تسامح با
افراطگریی اسالمگرا با آن مقابله و مبارزه کنند ( .(Schmid, 2014: 4اشمید در نظرات خود از
عوامل محیطی همچون استعمار سرزمینهای اسالمی و دیگر عوامل خارج از اصل دین

اسالم غفلت می ورزد که در ادامه به برخی ازآنها می پردازیم:

1 .International Center for Counter-Terrorism
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ج( عوامل افراط گرایی

دریافت؛ به رغم اینکه دین اسالم نگاهی جامع به زندگی بشر و جنگ و صلح دارد ،افراطیگری
میتواند معلول چهار عامل ذیل باشد (خسروپناه)1393 ،؛ نفیگرایی و متنگرایی بدون

عقالنیت ،عدم رعایت مدارا با دیگران ،حاکمیت سیاست قدرت در عرصۀ بینالملل ،ترویج

مصرف بیشتر حتی در خصوص سالح و آالت خشونتزا که از ارکان مهم نظام سرمایهداری

است.

اول اینکه افراطگرایان؛ نفیگرایی و متنگرایی بدون عقالنیت ،بدون توجه به تحوالت

زمانه ،آموزههای دینی را به وقایع جاری پیوند میزنند .برای مثال از نظر سلفیها ،زنان امروز

میباید همانند زنان 1400سال قبل باشند ،منهای عقالنیت است و هر پدیدۀ تازهایی هم

بدعت نیست (خشن 210-217 :1391 ،و  .)126البته در مقابل ،عقالنیت منهای وحی و
نصگرایی میتواند عامل خشونت باشد که نازیسم در اروپا و ...را میتوان از این نوع تفکرات
نام برد .بنابراین عقل منهای وحی ،یا وحی منهای عقل هر دو میتوانند عامل افراطگرایی و
خشونت محسوب شوند.

دوم بیتوجهی به مدارا ،بهعنوان روش زندگی؛ در همۀ ادیان به مدارا توصیه شده است و

آموزههای اسالم هم به مدارا کردن با مردم ،همسنگ انجام واجبات تأکید دارد .1بهطوریکه
پیامبراکرم (ص) فرموده است؛ پروردگارم ،همانگونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده ،به

مدارا كردن با مردم نیز فرمان داده است (کلینی ،ج ،117 :2ح  ،)4و از نظر علی(ع) امام اول

شیعیان؛ عاقلترین مردم كسى است كه بیشتر با مردم مدارا كند( 2منالیحضره الفقیه ج:4
 ،395ح )5840و مدارا كردن با مردم ،را سرآمد حکمت میداند( 3غررالحکم.) 5252 ،
بنابراین مدارا در اسالم که دینی معتدل و میانهرو است یک قاعده و اصل است و افراط و

تفریط در هر چیزی را حتی عبادت خدای سبحان باشد ،نمی پذیرد (الخشن-189 :1391 ،

.)183

سوم حاکمیت سیاست قدرت در روابط بینالملل؛ دولتهای سلطهگر با تحریک

ال
شکافهای سیاسی ـ اجتماعی ،وقوع جنگهای خشونت بار را زمینهسازی میکنند و عم ً

نظریههای همچون؛ جنگ تمدنهای هانتینگتون بر گفتوگوی تمدنها ترجیح داده میشود.

 .1اَمشرشنى رشبّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما اَمشرشنى بِاَداءِ الفَرائِضِ؛ پروردگارم ،همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده،
به مدارا كردن با مردم نﻴز فرمان داده است.كافى(ط-االسالمیه) ج ،117 :2ح4
 .2عقَلُ النَّا ِ أَشَدُّهُم مُداراة لِلنَّا ِ؛ امام علی(ع)
 .3رَأ ُ الحِکمَةِ مُداراةُ النَّا ِ امام علی(ع)
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از آنچه که دربارۀ مفهوم اصیل جهاد اسالمی و عملکرد افراطیون عصرحاضر بیان شد میتوان
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چهارم ترویج مصرف و کسب درآمد بیشتر ،از ارکان مهم نظام سرمایهداری است و از هر

طریقی ممکن و مباح است ،حتی اگر به ایجاد و گسترش افراطیگری یا هر نوع خشونت
دیگری منجر گردد.
بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد ناسازگاری افراطیگری و خشونت با مفهوم جهاد در اسالم بررسی و

با ارائه نمونههایی تبیین شود .جهاد به معنای «كوشش در راه خدا» ،یک حکم دینی است که
برای ترویج تعالیم الهی و گسترش و تحکیم صلح بین انسانها ،تکلیف شده است .فرد
مسلمان مکلف است برای حیات مطلوب مبتنی بر صلح و محبت تالش نماید .بازخوانی
مفهوم جهاد در سیره و سنت پیامبراکرم اسالم(ص) ،هم حاکی از آن است که جنگهای پیامبر

ماهیت اصالحی داشته و تالشی برای غلبه بر خشونت و مقابله با افراطیگرایی رایج در

جزیرهالعرب بوده است .لذا برخالف تفکر افراطگرایانه که برتریجویی برخی بر بعض دیگر
اصل و اساس قرار میگیرد ،رابطۀ انسانها در اسالم و دیگر ادیان الهی بر پایه برادری ،برابری
و صلح و مودت است .همچنین باید به این نکته توجه نمود که گروههاى افراطی با ارائه

تفسیرى خودخواسته و شخصی از مفهوم جهاد در پی مشروعیتسازى براى خشونتى هستند
که علیه اشخاص و دولتها بکار مىگیرند .اقداماتی که با شریعت اسالم منطبق نیست و

انگارههای افراطگرایانه برای تعریف کنش رفتاری و هویت بخشی به حکومت «خشونتپایه» با
هنجارها و ارزشهای جعلی ،انطباقی با تعالیم هنجاری ،ادراکی و رفتاراسالمی نداشته است.
بنابراین تالش برای شکلگیری هویت برساخته مبتنی بر افراط و خشونت از لحاظ دینی کامالً
مردود بوده و ایجاد حکومتی که میبایست انعکاس نشانههایی از همبستگی و قاعدهپذیری در

جوامع انسانی باشد با افراطگرایی غیرممکن و اثبات کننده فرضیه مقاله است.
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عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی عوامل تأثیرگذار در صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی
کیفی نشر کتاب در ایران است .این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و شیوه اجرا ،روش مبتنی بر نظریۀ
داده بنیاد است .جامعۀ آماری شامل کارشناسان و مدیران نشر کشور هستند که با استفاده از نمونهگیری
هدفمند درمجموع  16نفر بهعنوان مشارکتکننده انتخاب شدند .داده ها به روش مصاحبه با روش
هدایت کلیات و بدون ساختار گردآوری شد .برای بهدست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش
بازبینی مشارکتکنندگان و مرور خبرگان استفاده شد .پس از انجام مصاحبه و بررسی مجدد مؤلفههای
استخراجشده توسط خبرگان ،مقوله محوری مطالعه پیشرو ،ضعف در مدیریت بنگاههای نشر شناسایی
شد که با توجه به شرایط علّی ،زمینهای و میانجی ،راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه
شده است .بر اساس نتایج ،مهمترین مقوله های تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل :مدیریت بنگاههای نشر،
استراتژی صنعت نشر و فناوری اطالعات و ارتباطات است و شرایط اقتصادی ،تکثیر غیرمجاز ،شرایط
اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبههای بعدی قرار دارند .پدیده محوری موردمطالعه در این پژوهش
ضعف مدیریت در بنگاههای نشر است .جهت بهبود شرایط و بهعنوان مؤلفۀ راهبردی بکارگیری و
استفاده از فناوریهای اطالعاتی در حوزۀ نشر پیشنهاد شده است.
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مقدمه

نشر منابع اطالعاتی در مفهوم عام و نشر کتاب در مفهوم خاص ،یکی از مهمترین مؤلفههای
توسعه فرهنگی کشورهای جهان محسوب میشود و به همیندلیل ،همواره موردتوجه

دولتمردان و تصمیمگیران بوده است (مطلبی .)206 :1398 ،بدون تردید ،نشر کتاب
مهمترین صنعت فرهنگی هر کشور است؛ صنعتی که رکود آن بر فعالیتهای آفرینشی و حتی
پژوهشی و مطالعات تأثیر میگذارد .هیچ آفرینش و پژوهشی بدون مخاطب نیست و اگر
صنعت نشر کشوری نتواند میان پدیدآورندگان از یکسو و مخاطبان از سوی دیگر پیوند برقرار
کند ،دادوستد میان ذهنهای مولّد جامعه آسیب جدی میبیند؛ بهعکس ،نشری که فعال است

و میتواند محصول فرهنگی خود را به درون جامعه ببرد ،یا احیاناً موفق میشود خوانندگان
تازه و تازهتری بیابد ،نیازها و تقاضاهای جدیدی برمیانگیزد بر آفرینش و تولید تأثیر مستقیم
میگذارد (نوروزی.)3 :1395 ،
مهمترین اقدامات فنی و مدیریتی ،سختافزاری و نرمافزاری که در این صنعت انجام

میشود ،عبارتاند از:

الف) برگزیدن اثر برای انتشار یا سفارش دادن آن به پدیدآورنده؛
ب) ویراستاری ،صفحهآرایی ،طراحی گرافیکی و هنری و حروفچینی و بهطور خالصه،
آمادهسازی و تولید هنری و فنی کاالیی به نام کتاب؛

ج) تکثیر این کاال با استفاده از یکی از روشهای فناوری چاپ مکانیکی؛

د) عرضه کتاب به عموم (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)1396 ،

نشر فرایند تولید و توزیع اطالعات و دانش و به عبارتی فعالیت دسترسپذیر کردن

اطالعات برای مردم تعریف میشود .محصوالت صنعت نشر در دنیای امروز در شکلها و

قالبهای مختلفی نظیر کتابهای چاپی و الکترونیکی ،نشریات ادواری ،رسانههای دیداری و

شنیداری و نظایر آن عرضه میشود .نشر کتاب چاپی ،باوجود توسعه و گسترش رسانههای
جدید ـ متأثر از فناوری جدید ـ به علت استقبال مردم از آن همواره یکی از مهمترین
محصوالت صنعت نشر بوده و خود صنعتی بسیار عمده در جهان محسوب میشود و

سرمایهگذاریهای وسیعی در راستای توسعه آن از سوی کشورهای مختلف جهان صورت

میگیرد (مطلبی.)1390 ،

نشر کتاب یکی از مهمترین و اصلیترین ارکان صنعت فرهنگی است؛ بهطور سنتی ،صنعت

چاپ و نشر که امروزه بهعنوان کسبوکار مبتنی بر دانش شناخته میشود ،قرنها نقش مهمی
را در انتشار اطالعات و دانش به عهده داشته است ( )Cope & Kalantzis, 2002و یکی از

بزرگترین پیشرفتهای مبتنی بر فناوری در تمام حیات بشر شناخته میشود و به این علت که
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از نخستین روزها ،وابستگی بسیار به تغییرات فناوری داشته ،بهعنوان اختراعی از نوع متحرک

ظهور فناوری دیجیتال بهطور بالقوه پیامدهای بیحدوحصر برای انتشار هر دو قالبهای
کاغذی و الکترونیکی ایجاد کرده است (.)Mason & Cope 2001; Covey, 2003; Jansen, 2003

همین مسأله بر پیچیدگی مسائل حوزۀ نشر افزوده و ضرورت برنامهریزی مناسب مبتنی بر
ضرورتهای دنیای کنونی را دوچندان کرده است .در حقیقت ،کاربرد گستردۀ رایانه ،ایجاد
شبکهها و ساماندهی ارتباطی و اطالعرسانی و تولد رقبای جدید در قالبهای الکترونیکی در

برابر کتاب کاغذی ،بهعنوان بیبدیلترین رسانه ،صنعت نشر را با مسائل و چالشهای جدیدی

روبرو ساخت که در تحوالت صنعت نشر بیتأثیر نبوده است (آذرنگ .)1391 ،این تحوالت
ضرورت بازنگری در نقش و کارکرد نشر و حرفهمندان نشر و همچنین ترتیبها و مناسبتهای
ماهیتی و ساختاری این تشکل و حرفه را در عصر حاضر اجتنابناپذیر مینماید .رشد جمعیت

کشور ،افزایش باسوادی ،گسترش بیشتر نظامهای آموزشی در آینده ،نیاز روزافزون به

تخصصها و مهارتهای گوناگون و افزایش نیاز به اطالعات و مطالعه ،چشماندازی را ترسیم
میکند که از نظر فرهنگی ،صنعتی ـ تولیدی ،اقتصادی ،اجتماعی و نیز از نظر سیاستگذاری،

برنامهریزی ،مدیریت و ساماندهی نشر نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است.

صنعت نشر سهم قابلتوجهی از تولیدات صنایع فرهنگی به خود اختصاص میدهد .آمارها

نشان میدهد که در سال  2014مخارج جهانی بر روی کاالها و خدمات مربوط به صنایع
رسانه بیش از  1/6تریلیون دالر بوده است که مبلغی بالغبر  219میلیون دالر از آن مربوط به
نشر کتاب ،مجله ،روزنامه و نشر دانشگاهی است .در میان رسانههای سرگرمکننده ،کتاب

بیشترین سهم را به لحاظ ایجاد درآمد به خود اختصاص میدهد ،تقریباً سه برابر صنعت

موسیقی و 14درصد بیشتر از ارزش فیلم و سرگرمی جهانی است ) (IPA, 2014صادرات جهانی
کل کاالهای خالق  473791میلیون دالر است که  7درصد از این رقم مربوط به نشر است

).(Unctad, 2014

بررسی وضعیت نشر کشور نشان میدهد این صنعت در حال حاضر دچار چالشهایی

است که بهواسطۀ آنها حوزۀ کتاب روند رو به رشد پیشین را در برخی شاخصهای مهم از

دست داده است .برای مثال در حوزۀ نشر کتاب ،مطالعات نشان میدهد اگرچه ساالنه تعداد
عناوین منتشرشده افزایش مییابد ،اما شمارگان متوسط کتاب روند نزولی را سپری میکند و به
بیان ساده از هر کتاب نسخههای کمی چاپشده و به فروش میرسد (افضلی .)1397 ،عوامل

تأثیرگذار بر آینده نشر کتاب در دنیا و بهخصوص در ایران هنوز ناشناخته است .هرچند رشد
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و پویا شناخته شده است ( .)Tian, Martin & Deng, 2008فناوریهای نوین رسانهای بهمثابه
فناوری نوین رایانهای ،بهمنزله پلتفرم انتشار مورداستفاده قرار گرفته است (.)Thompson, 1995

 ❖ 244مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

کتابهای الکترونیک در طول سالهای اخیر افزایش داشته است؛ امّا نمیتوان بهطور یقین

دربارۀ آینده این صنعت اظهارنظر کرد .در ضمن در کشورمان عاملهای بسیاری بر این ابهام
میافزاید که ازجمله میتوان به دوران اقتصادی پساتحریم ،نپیوستن به کنوانسیونهای
بینالمللی مالکیت ادبی و هنری ،عدم وجود زیرساختهای حقوقی مناسب ،تغییرهای
جمعیتی ،تغییر در سبک زندگی ،افزایش توجه به مسائل زیستمحیطی ،تغییر شکل آموزش و

 ...اشاره کرد .ابهامی که دربارۀ آینده نشر کتاب و سرعت تحوالت در عصر دیجیتالی ایجاد
شده است ،نوعی سردرگمی بین ناشران و نهادهای دستاندرکار حوزۀ نشر ایجاد کرده که آن
را در تصمیمگیری دربارۀ شیوههای سرمایهگذاری و ورود به بازار آینده دچار مشکل کرده است

(احمدی و همکاران .)1395 ،با بررسی واقعیتهای زمانه و روند و رویههای تولید ،انتقال و

دریافت اطالعات در فرایند نشر ،میتوان الگوها و مدلهای نوینی را برای آن متصور و ترسیم
نمود .این الگوهای نو درواقع تجسم اثرهایی است که فناوریهای نوین در حیطۀ نشر بر جای
گذاشتهاند .تأثیر این فناوری ناشی از اهمیت و قدرت باالی آن بهمنزله یک عامل خارجی است

که بهطور جبری بر متغیرهای سازمان تأثیر میگذارد .تحوالت فناوری ،تنها عامل تأثیرگذار بر
صنعت نشر نیست ،بلکه نشر با توجه به ماهیتی که دارد تحت تأثیر عواملی مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است و همچنین مسائل درونصنفی تأثیر مستقیمی بر تحوالت
این صنعت دارد .بدون توجه به این عوامل ،سیاستگذاری و برنامهریزی برای صنعت نشر راه

به جایی نخواهد بود و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن ،میتواند در هدایت دست نشر کتاب
مؤثر خواهد بود .با توجه به افزایش رقابت در حوزۀ نشر ،افزایش محدودیتهای مالی ،کم

شدن سرانۀ مطالعه ،کم شدن شمار کتابهای منتشرشده و سایر مسائل و مشکالت

مطرحشده ،این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار در حوزۀ نشر کتاب در ایران به
سؤاالت زیر پاسخ میدهد:

ـ عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران کدماند؟
ـ چه الگویی را میتوان در صنعت نشر کشور ارائه داد؟
پیشینه پژوهش

مقولۀ چاپ و نشر از مهمترین مباحث و عوامل فرهنگآفرین ،فرهنگساز و سرچشمۀ

رویدادهای فرهنگی است که پرداختن به آن از اهمیت فراوانی برخوردار است (بادینلو،
 .)133 :1395این صنعت که خود یکی از جنبههای صنایع فرهنگی است با مؤلفههای زیاد
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مرتبط است که هرکدام تأثیرات زمینهای ،علی ،تقویتکننده یا

تضعیفکننده بر آن داشته و شناخت هر بخش از این عوامل بهتنهایی قابلیت انجام تحقیقی
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مستقل را داراست .در میان ابعاد مختلف صنایع فرهنگی ،صنعت چاپ و نشر یکی از

میتوان آن را از صنایع مادر به شمار آورد (فاضلی .)1393 ،نشر عبارت از مجموعهای از
فعالیتهاست که با سفارش دادن یا انتخاب یک اثر شروعشده و با چاپ و عرضه آن به پایان

میرسد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )1396 ،و بهشدت بر تحوالت فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی تأثیر میگذارد و از آنها تأثیر میپذیرد .مطالعات متعددی درزمینۀ صنعت
نشر انجامشده است که در ادامه به شرح مختصر برخی از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی

اشاره میشود:

مطلبی و بابالحوائجی ( )1391در پژوهشی با هدف «شناسایی عوامل فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بر اقتصاد نشر کتاب ایران از دیدگاه ناشران» تالش کردند تا

خألها ،مشکالت و راهکارهای توسعه اقتصاد نشر موردبررسی قرار دهند .در این مقاله،

مطالعۀ متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مرتبط با عرضه و تقاضای کتاب نشان داد
درمجموع ناشران تأثیر این متغیرها را مثبت ارزیابی کردهاند؛ همچنین ناشران تأثیر اقدامات
نظارتی و حمایتهای ترویجی و مالی دولت بر عرضه و تقاضای کتاب را مثبت ارزیابی

کردهاند و ممیزی را بزرگترین مشکل در این حوزه مطرح کردهاند .فرضیه اول و دوم مبنی بر
«تأثیر مثبت تحوالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در عرضه و تقاضای کتاب» و فرضیه سوم

«تأثیر مثبت سیاستهای دولت در بهبود اقتصاد نشر» از دیدگاه ناشران با اطمینان  99درصد

تأیید شده است.

فاضلی و داودی (« )1393راهبردهای صنعت نشر در تهران را از منظر مدیریت شهری»

موردبررسی قرار دادهاند .مقوله محوری در این پژوهش نشاندهنده عدم توسعهگرایی اقدامات

مدیریت شهری تهران در قبال صنعت نشر است که مهمترین نتیجه حاصل از آن کاستن از
دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم مدیریت شهری در حوزۀ نشر است.
اصغرنژاد ( )1396در پژوهش خود با هدف ارائه الگوی مفهومی از فرایند و چرخه نشر

نشان داد حدود 66درصد ناشران ،میزان تأثیرپذیری نشر کتاب از فناوریهای اطالعات را

مثبت ارزیابی کردهاند و بیشترین تأثیرگذاری بر فرایند کلی نشر بوده است .نتایج نشاندهنده
تصویری روشن از تجربۀ ناشران و دستاندرکاران حوزۀ نشر و نگاه مثبت آنان به اهمیت و

تأثیر فناوریهای اطالعاتی در فرایند نشر است .تمامی مصاحبهشوندگان به تأثیر مثبت فناوری

اطالعات بر شکل ،ساختار و ماهیت فرایند نشر باور دارند .از دیگر مسائلی که این صنعت با

آن روبرو است عبارتاند :از عدم هماهنگی اقدامات و فعالیتها ،بین نهادهای فعال و
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مهم ترین و مشهورترین و شاید بشود گفت دیرپاترین صنایع است که به لحاظ گستردگی و
نیازمندی به بسیاری از تخصصها و اثرات فراگیر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
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تصمیمگیرنده در صنعت چاپ و نشر ،جهانیشدن و حذف مرزهای جغرافیایی و بازارهای

داخلی و تغییرات متعدد مدیریتی در سطح سازمان متولی ،نبود متولی مشخص برای هدایت و
نظارت بر فعالیتهای جاری در این صنعت (بهرامی کمیل.)1396 ،

افضلی و ابوجعفری ( )1397در پژوهش خود به بررسی شرایط اقتصادی نشر کتاب در

ایران پرداختهاند .بر اساس مطالعه انجامگرفته مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی

بازیگران زنجیره ارزش نشر ،عدم پراکندگی مناسب توزیعکنندگان در سطح کشور ،عدم تناسب
تعداد کتابفروشیها با تعداد ناشران ،ضعف فرهنگ کتابخوانی و نظام تربیتی کنکور محور و
تسلط رسانههای جدید بر زندگی مردم از چالشهای تأثیرگذار این صنعت محسوب میشود.

در مقابل سیاستگذاری مؤثر با استفاده از شاخصهای آمار اقتصادی و اقداماتی چون بهروز
شدن قوانین این حوزه و استفاده از نوآوریهایی مانند چاپ بر اساس تقاضا ،فروش آنالین و
کتاب صوتی در اشکال مختلف ،میتوانند یاریرسان مقابله با چالشهای ذکر شده باشند.
مطلبی ( )1398بامطالعۀ پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه ،مشکالت و چالشهای

صنعت نشر را در پنج دسته طبقهبندی کرده است:

الف) مشکالت حرفهای و درونی صنعت نشر از قبیل کافی نبودن دانش تخصصی ناشران،
ضعف امکانات فنی و همخوانی نداشتن کتاب با نیازهای جامعه ،تمرکز نشر در پایتخت،
عدم توجه ناشران به تبلیغ و اطالعرسانی ،ناکارآمدی توزیع کتاب ،غیراقتصادی بودن نشر،

رواج نداشتن بازاریابی علمی و عدم استفاده از فناوریهای نوین؛

ب) مشکالت فرهنگی جامعه نظیر عدم گرایش مردم به مطالعه ،یک جنبه بودن نظام آموزشی و
ضعف فرهنگ عمومی و نبودن انگیزه کافی برای دسترسی به کتاب؛

ج) مسائل اقتصادی نظیر نبود سیستم بهای تمامشده ،شفاف و روشن نبودن روابط مالی و
تجاری بین ناشران ،پخشگران و کتابفروشیها؛

د) مباحث و مشکالت اجتماعی مانند نبود آرامش فکری و روحی و نگرانیهای شغلی ،نبود
نهادهای صنفی کارآمد و همینطور تأثیر منفی ایدئولوژی و ارزشهای اجتماعی بر نشر؛
ه) مبحث مسائل سیاسی و نقش دولت مانند کافی نبودن حمایتهای دولتی ،وجود ممیزی،
عدم وجود رویه مشخص در نظارتهای دولتی ،نبود فضای باز سیاسی ،کارآمد نبودن

قوانین مرتبط با نشر.

همچنین سعدیان ( )1398از مطالعۀ پدیدارشناسی در خصوص آسیبها و چالشهای

موجود صنعت نشر مفاهیم ،به نتایجی نظیر عدمحمایت دولت از صنعت نشر و عدم مهارت

مدیران ناشران ،فقدان تشکلهای صنفی ،عدم کنترل بازار ارز ،عدم توجه به عوامل محیط

داخلی کشور احصا شده و بیتوجهی دولت به مسائل فرهنگی در حوزۀ نشر دست یافت.
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چی ) 2014( 1در پژوهش خود رویدادهای الکترونیکی و دیجیتالی را در عرصۀ نشر

تعاملی بیشتر و الگوهای جدید تجاری و تعهد داشتن به مردم برای به نمایش گذاشتن ارزش

نشر میشود و چالشهای موجود بر سر راه ناشران در سرعت باالی پیشرفتهای فنّاورانه،

انفجار محتوا و مسئله تصویر صنعت نشر برمیشمارد.
طوفانی و منتظر )2011( 2در مطالعۀ خود وضعیت شرکتهای انتشاراتی ایرانی را در
مواجهه با نشر الکترونیک با یک روش انتقادی موردبررسی قرار دادهاند .نتایج این پژوهش
بیانگر آن است که بهبود نشر الکترونیک نزد ناشران ایرانی نیازمند یک چشمانداز کلی بر اساس

مدلی است که ترسیمکننده راهی باشد که تمام مالحظههای مهم نشر الکترونیکی را در بربگیرد.
از طرف دیگر بیانشده هرچند که در بعضی زیرساختها مانند زیرساخت فناوری جامعه و
ساختارهای تجاری و اقتصادی ناشران ایرانی از یک پایۀ خوب برخوردار نیستند ،اما در

عاملهای دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بودند.
روش پژوهش

پژوهش پیشرو از لحاظ رویکرد از نوع پژوهشهای کیفی و از نظر روش اجرا مبتنی بر نظریه

داده بنیاد 3عوامل مؤثر بر آینده صنعت نشر بررسی و الگوی کیفی ارائه شد. روش نظریۀ داده
بنیاد ،نوعی پژوهش کیفی است که مجموعۀ منظمی از فنهای کیفی را برای دستیابی به

نظریهای در مورد یک پدیده به شیوۀ استقرایی و اکتشافی مورداستفاده قرار میدهد و به
پژوهشگران در حوزههای موضوعی گوناگون کمک میکند تا در مواردی که دانش آنها در

خصوص آن محدود است و امکان تدوین فرضیه وجود ندارد بهجای استفاده از تئوریهای
موجود و از پیش تعریفشده ،تئوری را بهطور مستقیم از دادهها کشف کنند (خنیفر:1396 ،

 .)200در مرحله کدگذاری گزینشی این پژوهش ،ارتباط مقولۀ اصلی با سایر مقولهها مشخص
شد .همچنین در این مرحله اعتباربخشی به روابط انجام گرفت و جاهای خالی در مقوالت

نیازمند اصالح و گسترش پر شدند .در نهایت ،در این مرحله طبقات اصلی و فرعی با یکدیگر
مرتبط شدند تا مفاهیم نظری بهمنظور ارائه مدل سازگار سازی توسعه یابند .این اقدامها باعث

شد تا پژوهشگر بتواند مفاهیم استخراج شده در مراحل کدگذاری باز و محوری را یکپارچه کند

و از آنها بهمنظور انتخاب طبقهبندی مرکزی استفاده کند .این مرحله میبایستی تا جایی که

1. Chi
2. Toufani & Montazer
3. Grounded Theory Approach
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موردبررسی قراردادِ است .این رویدادها شامل تحکیم و تقویت نقش سنتی ناشران ـ توسعه
نقش ناشران برای استقبال از نوآوری و شبکههای اطالعاتی ،تجربه با استفاده از محتوای
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طبقهبندی جدیدی به دست نمیآید ،ادامه یابد ( .)Gall et al .2006در این مقاله ،فرایند انتخاب

نمونه با توجه به اصل نمونهگیری نظری 1انجام پذیرفت .نمونهگیری نظری نوعی نمونهگیری
هدفمند است که پژوهشگر را در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با نظریه

در حال تکوین اثبات شده است ،یاری میکند ) .(Strauss & Corbin, 1998همچنین در این
تحقیق از مصاحبه بدون ساختار بهعنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شده است .پس از هر

مصاحبه ،کدگذاری آزاد و محوری انجام شد و مفاهیم اولیه و مقولهها بهصورت متوالی ظاهر
شدند .این فرایند تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا کرد .در مرحله کدگذاری باز ،بیش از  110کد
باز و نزدیک به  32مقوله اولیه یا فرعی نیز شناخته شد که این مقولهها در ادامۀ پژوهش و در
مرحله کدگذاری محوری با یکدیگر تجمیع و  11مقوله کانونی یا مرکزی ظاهر شد .پس از

دستیابی به اشباع (تکراری شدن مفاهیم در مصاحبهها) کدگذاری گزینشی شد .استحکام داده-
ها نیز برای روش نظریۀ داده بنیاد از طریق اجرای دقیق فرایند بهدست آمد و معیارهایی در
فرایند گنجانده شد تا استحکام تحقیق را افزایش دهد .بدینمنظور برنوشتن یادآورهای متعدد،

نمونهگیری نظری ،دقت در کدگذاری و دستهبندی تأکید شد .برای سطح دقت و تنوع و اینکه

قابلیت تعمیم نظریه خلقشده به بستر و زمینه تحت مطالعه ،مناسبتر باشد ،نمونهگیری نظری
با حداکثر تنوع انجام و مدیران حوزههای مختلف صنعت نشر (دانشگاهی ،عمومی ،کودک و

نوجوان ،کمکآموزشی ،بینالمللی) در تحقیق مشارکت کردند .همچنین پژوهشگر با دقت در
انتخاب آگاهان کلیدی ،تلفیق روشهای گردآوری دادهها از قبیل استفاده از مصاحبه بدون
ساختار ،یادداشت در میدان مطالعه ،یادآورنویسی حین کدگذاری و بررسی دستنوشتههای

رشته دربارۀ موقعیت بامطالعه ،سعی در تأمین روایی دادهها نمود.

توزیع فراوانی افراد شرکتکننده در مصاحبه بدین شرح بود :دو نفر از پاسخدهندگان زن و

چهارده نفر مرد بودند که درمجموع شش نفر از مدیران نشر حوزۀ عمومی ،هفت نفر ناشر

درزمینۀ کتابهای دانشگاهی ،دو نفر ناشر درزمینۀ کتابهای آموزشی و کمکآموزشی و یک
نفر فعال درزمینۀ کتابهای کودک و نوجوان فراوانی افراد شرکتکننده در مصاحبهها را
تشکیل دادند .ازلحاظ تحصیلی دو نفر دارای درجه دکتری ،پنج نفر کارشناسی ارشد و

سایرین دارای مدرک کارشناسی بودند.

2

3

در این پژوهش ،با استفاده از دیدگاههای پاتون و جانسون برای بررسی پایایی از دو

روش کثرتگرایی شامل کثرتگرایی در شیوه (بازآزمون روش انجام کار) و کثرتگرایی در

1. Theoretical Sampling
2. Patton
3. Johnson

عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران ❖249

پژوهشگر (آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاری) بهره گرفته شده است .برای محاسبه پایایی

هماهنگی در فنها جهت کدگذاری مصاحبهها به ایشان انتقال داده شد .سپس محقق به همراه
این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق بین کدگذاران که

بهعنوان شاخص اعتبارسنجی تحلیل بکار میرود با استفاده از فرمول زیر محاسبه
شد*100:تعداد کل کدها  *2 /تعداد توافقات = درصد توافق درون موضوعی.
پایایی بین کدگذاران برای مصاحبههای انجامگرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول

ذکرشده برابر  76درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است

(کیوال ،)1996 ،قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید است و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی
تحلیل مصاحبههای انجام گرفته مورد تأیید است .برای محاسبه پایایی باز آزمون روش انجام

کار ،از بین مصاحبههای انجامگرفته چند مصاحبه برای نمونه انتخابشده و هرکدام از آنها در

یکفاصله زمانی کوتاه و مشخص دوباره کدگذاری میشوند .سپس کدهای مشخصشده در دو
فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبهها باهم مقایسه میشوند .در این تحقیق باز آزمون روش
تحقیق برابر  70درصد است .با توجه به باالتر بودن میزان پایایی از  60درصد قابلیت اعتماد
کدگذاریها مورد تأیید است.
یافتههای پژوهش

پس از کدگذاری باز از مجموع  16مصاحبه ،تعداد  110کد اولیه استخراج شد که پس از

جمعبندی ،در  32مقوله به ترتیب آورده شده در جدول  1جای گرفتند .مقولههای ارائه شده

مجدداً به خبرگان اعالم شد و مواردی که بیشترین اهمیت را داشتند بهعنوان مقوالت نهایی

انتخاب و پاسخگوی سؤال اول پژوهش هستند .در جدول  ،1تالش شد تنها جمعبندی

مقولههای بهدست آمده ارائه شود:
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مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب) از یک دانشجوی دکتری مدیریت
درخواست شد تا بهعنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند .آموزش و
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جدول  .1توزیع مقولههای مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر ایران
1
استراتژی

صنعت نشر

*

تعداد ناشران

*

توجه به کیفیت

*

بنگاههای نشر

*
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مدیریت
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8
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9

1
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*

*
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2
*
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*

*

*

*
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*
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سیاستهای

*

بینالملل

2

*

3

*

فناوری

اطالعات و

*

مواد اولیه

*

شرایط اقتصادی

*

ممیزی کتاب

*

*

سیاسی در

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ارتباطات

ارزیابی و

*
*

*

*

*

*
*
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*

3

*

*

9

*

*
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مداخالت

3

*

محیط نشر
حوزههای

مختلف نشر
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*

*
*

تحریمهای
سیاسی

شرایط اجتماعی
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*
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*
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*
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ادامۀ جدول  .1توزیع مقولههای مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر ایران
حقوق مالکیت

*

ادبی

نیروی انسانی

*

*

*

*

*

2

*

پدیدآورندگان
دولت
حمایتهای
دولتی

*
*

*

5

*

*

*

*

*

*

2

*

*

7

*

4

*

تشکلهای
صنفی

*

*

*

*

4

(اتحادیهها)
توسعه فرهنگی
بازاریابی و
تبلیغات

مشتریمداری

*

*
*
*

کیفیت اثر
توزیع و فروش

2
*

*
*

*

*

*

*

4

*
*

*

4
*

3

*

3

منبع( :برگرفته از مصاحبهها)

بر اساس یافتههای جدول شماره  ،1مهمترین مقولههای تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل:
مدیریت بنگاههای نشر ،استراتژی صنعت نشر و فناوری اطالعات و ارتباطات است و شرایط
اقتصادی ،تکثیر غیرمجاز ،شرایط اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبههای بعدی قرار دارند.

یافتن مقوله محوری مهمترین اقدام در مرحله کدگذاری محوری است .از بین مقولههای

استخراج شده« ،مقولۀ ضعف در مدیریت بنگاههای نشر» بهمنزله مقوله محوری در نظر
گرفتهشده و در مرکز الگو قرار گرفت .اثر این مقوله در اغلب دادههای گردآوریشده از
مصاحبهها بهخوبی یافت میشود و بیشترین فراوانی را دارد.

برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،الگوی کیفی (شکل شماره  )1با استفاده از روش

«استراوس و کوربین» در طراحی مدل بهدست آمده است .این مدل از بخشهای زیر تشکیل
شده است:
مقوله یا پدیده محوری :حادثه یا اتفاق اصلی است که یک سلسله کنشهای متقابل برای کنترل

یا اداره کردن آن وجود دارد و به آن مربوط میشود ) .(Strauss & Corbin, 2008پدیده محوری
موردمطالعه در این پژوهش ضعف مدیریت در بنگاههای نشر است 11 .نفر از
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مصاحبهکنندگان عنوان کردند که یکی از مهمترین معضالت صنعت نشر نداشتن دانش
مدیریت کافی در بنگاههای نشر است که خود مشکالت بسیاری را در بردارد.

شرایط علّی :شرایط علّی به شرایطی گفته میشود که عامل اصلی به وجود آورنده پدیده
موردمطالعه (ضعف مدیریت بنگاههای نشر) باشد ) .(Strauss & Corbin, 2008بین مقولههای

استخراج شده ،نبود استراتژی مدون و مشخص در صنعت نشر بر مقوله محوری تأثیرگذار
است .همچنین وضعیت اقتصادی یکی از علتهای اصلی ضعف صنعت نشر در حال حاضر

است.

راهـبردها :راهبردهای موردنظر در نظریۀ داده بنیاد به ارائه راهحلهایی برای مواجه با پدیدۀ

موردمطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره پدیدۀ موردمطالعه ،برخورد با آن و حساسیت نشان

دادن در برابر آن است و پیامدها نتیجه کنش (اعمال) و واکنش(عکسالعملها) شرایطی است
که درخصوص پدیده وجود دارد ))Strauss & Corbin, 2008؛ بر مبنای نظر مصاحبهشوندگان

بیشتر عاملی که میتواند بهعنوان یک استراتژی باعث بهبود فضای کسبوکار نشر شود
استفاده مؤثر و مناسب از تواناییهای فناوری اطالعات است؛ هم در بعد اطالعرسانی و هم
در بعد حرکت به سمت نشر مدرن .استفاده از فناوری اطالعات بهعنوان ابزاری قدرتمند

میتواند استراتژی مناسبی برای برونرفت از مشکالت نشر شود.

شرایط زمـینهای :نشاندهندۀ یک سری خصوصیات ویژه است که به پدیدهای داللت میکند؛

به عبارتی ،محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیدهای در طول یک بعد است که در آن کنش
متقابل برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت میگیرد

(.)Strauss & Corbin, 2008

مؤلفههایی مانند ارزیابی و ممیزی کتاب و قانونها و مقررات نشر کتاب ،حقوق حاکم بر نشر

کتاب ازجمله حقوق مؤلف و مترجم و حق ناشر در پدیدآوری کتاب و میزان سرانه مطالعه

کتاب که خود از شرایط اجتماعی جامعه منتج میگردد .ازجمله بسترهای حاکم محیط نشر

است که توسط صاحبنظران عنوانشده و بیشترین فراوانی را داشته است.

شرایط میانجی (مداخلهگر) :شرایط میانجی کلی و وسیع هستند که بر چگونگی کنش /کنش

متقابل اثر میگذارند ( .)Strauss & Corbin, 2008بین مقولههای مطرحشده نقش دولت و

حمایتهای دولتی بهعنوان نقش حاکمیتی بیشترین تأثیر را داشته است .همچنین صاحبنظران

نقش کاالهای جایگزین را در کم بودن اقبال به خرید کتاب مهم دانستهاند که ازجمله آنها

میتوان به شبکههای اجتماعی و فضای مجازی اشاره کرد .همچنین شرایط سیاسی کشور
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ازجمله وضعیت تحریمها ،سیاستهای بینالمللی و تأثیر آن در صنعت نشر ،مداخالت
پیـامدها :خـروجیهای حاصل از انتخاب راهـبردها .بین مقولههای مختلف ،مقوله باال رفتن

فروش و بهبود شرایط کسبوکار از اصلیترین پیامدهای حاصل بهبود وضع مدیریت

بنگاههای نشر است.

شکل  .1الگوی کیفی بر اساس کدگذاری محوری

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان میدهد مهمترین مقولههای تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل :مدیریت

بنگاههای نشر ،استراتژی صنعت نشر و فناوری اطالعات و ارتباطات است و شرایط
اقتصادی ،تکثیر غیرمجاز ،شرایط اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبههای بعدی قرار دارند.

پدیده محوری موردمطالعه در این پژوهش ضعف مدیریت در بنگاههای نشر است .در غالب

مصاحبهها چگونگی مدیریت بر بنگاههای نشر بهعنوان مهمترین عامل در موفقیت این صنعت
عنوان شد و دلیل عدم موفقیت شرایط کنونی را ضعف در مدیریت این بنگاهها برشمردند.
جهت بهبود شرایط و بهعنوان مؤلفۀ راهبردی مصاحبهشوندگان اذعان داشتند بکارگیری و

استفاده از فناوریهای اطالعاتی در حوزۀ نشر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .درواقع

از مصاحبههای صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که مصاحبهشوندهها به اهمیت بکارگیری
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سیاسی در فضای نشر کشور مورد تأکید صاحبنظران در مصاحبهها بوده است.
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این فناوریها واقف بوده و نگاه مثبتی به استفاده از فناوریها ،استفاده از ظرفیتهای فضای
مجازی جهت تبلیغ و ترویج کتاب و تشویق به مطالعه ،استفاده از ظرفیتهای کتاب
الکترونیک برای پشتیبانی از کتاب چاپی داشتهاند.

عوامل مهمی در مدیریت بنگاههای نشر تأثیرگذارند که بر اساس نتایج نبود استراتژی

مدون و مشخص در صنعت نشر و همچنین وضعیت اقتصادی یکی از علتهای اصلی ضعف

صنعت نشر در حال حاضر است .شرایط اقتصادی کنونی باعث کم شدن اقبال به خرید کتاب،
کم شدن مانور مدیران در صنعت ،کم شدن سرمایهگذاری در صنعت نشر شده است .نتایج

پژوهش بهرامی کمیل ( )1396و سعدیان ( )1398از نظر نبود مهارتهای مدیریتی در

مهارتهای

صنعت نشر ،با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .سعدیان ( )1398به نبود

مهیری(واوار،موکنهس هرامو کمیل ( )1396نیز به تأثیر نقش مدیریت بنگاههای نشر اشاره

و تغییرات متعدد مدیریتی در سطح سازمان متولی ،نبود متولی مشخص برای هدایت و نظارت
بر فعالیتهای جاری در این صنعت از مشکالتی اساسی نشر میداند.

مهمترین عامل استراتژیک که به بهبود فضای کسبوکار نشر منجر میشود ،استفاده مؤثر

و مناسب از تواناییهای فناوری اطالعات است؛ هم در بعد اطالعرسانی و هم در بعد حرکت
به سمت نشر مدرن .استفاده از فناوری اطالعات بهعنوان ابزاری قدرتمند میتواند استراتژی

مناسبی برای برونرفت از مشکالت نشر شود .نتایج پژوهش نشان میدهد باوجوداینکه تجربه
برخی از ناشران به بیش از  30سال میرسد و برخی در تعیین خطمشیهای کلی صنعت نشر،

سیاستگذاری و برنامهریزی در اتحادیهها و تشکلهای نشر مشارکت داشتهاند ،همچنان به
نشر سنتی پایبند بوده و عالقه آنچنانی به تغییر و تحوالت در این زمینه ندارند و در برخی

موارد مقاومتهایی نیز در برابر تغییر از آنها دیده میشود .این مقاومت نقش بسیار مهمی
درحرکت نشر به سمت تحول و آینده مطلوب دارد .مدیریت نشر کشور نشان داده که نمیتواند

در مقابل بحرانهایی که خارج از حوزه نشر به آنان تحمیل میشود راهبرد اصولی و درست
اتخاذ نمایند .با ورود پدیده نشر الکترونیک و بسط و گسترش آن ناشران در انتشار کتابهای
کاغذی پافشاری داشته و هزینه آن را با پایین آمدن هرروزه تیراژ کتاب نیز پرداختهاند .سوء
مدیریت در نشر کشور اصل ارزش افزایی و تولید محصوالت نوین نشر را که پاسخگوی
نیازهای روز جامعه باشد با چالش جدی مواجه ساخته است .این عدم سازگاری نشر ایران با

تحوالت صورت گرفته و عدم پیشبینی تحوالت پیشرو و عدم توجه به آینده در رقابت جهانی

افت محسوسی داشته و عمالً حضوری پررنگ در نشر بینالملل ندارد .نتایج پژوهش

اصغرنژاد ( ) 1396در تأثیر زیاد فناوری اطالعات بر صنعت نشر با نتایج این مقاله همخوانی
دارد .بر اساس نتایج این پژوهش ،حدود  66درصد ناشران ،میزان تأثیرپذیری نشر کتاب از
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فناوریهای اطالعات را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند فناوری اطالعات ،بیشترین تأثیرگذاری

میزان سرانه مطالعه کتاب که خود از شرایط اجتماعی جامعه منتج میگردد ازجمله بسترهای

حاکم بر محیط نشر محسوب میشود و مهمترین شرایط زمینهای محسوب میشوند که بر

مقوله اصلی ،یعنی ضعف مدیریت بنگاههای نشر تأثیرگذارند .البته به ادعای برخی از
مصاحبهشوندگان ،ساختار شکننده سیاسی برخی کشورهای توسعهنیافته و بهخصوص ایران،
توسعهنیافتگی فرهنگی را به دنبال دارد .صنعت نشر نیز بهدلیل ماهیت فرهنگی و ارتباطات

گسترده اجتماعی از تالطمت و تهاجمات سیاسی بسیار آسیب دیده است .نتایج مطالعه

مطلبی و بابالحوائجی ( )1391در خصوص تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فرهنگی بر
صنعت نشر ،با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .بر اساس نتایج این مقاله ،ناشران تأثیر

عوامل زمینهای شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی را بسیار مثبت ارزیابی کردهاند .همچنین
ناشران تأثیر اقدامات نظارتی عرضه و تقاضای کتاب را مثبت ارزیابی کردهاند و ممیزی را

بزرگترین مشکل در این حوزه مطرح کردهاند.
در بین مقولههای مطرحشده نقش دولت و حمایتهای دولتی بهعنوان یک نقش حاکمیتی
بیشترین تأثیر را داشته است .همچنین صاحبنظران نقش کاالهای جایگزین را در کم بودن

اقبال به خرید کتاب مهم دانستهاند که ازجمله آنها میتوان به شبکههای اجتماعی و فضای
مجازی اشاره کرد .نتایج این پژوهش ،از نظر تأثیر مثبت حمایتهای ترویجی و مالی دولت بر

وضعیت نشر بامطالعۀ مطلبی و بابالحوائجی ( )1391همخوانی دارد .فاضلی و داودی

( )1393هم به نقش نهادهای عمومی اشاره میکند و باور به کاستن از دخالتهای مستقیم و

غیرمستقیم مدیریت شهری در حوزۀ نشر دارد .مطلبی ( )1398در پژوهش دیگری نبود

حمایتهای دولتی ،وجود ممیزی ،عدم وجود رویه مشخص در نظارتهای دولتی ،نبود
فضای باز سیاسی ،کارآمد نبودن قوانین مرتبط با نشر از مشکالت صنعت نشر عنوان میکند.
درنهایت ،بین مقولههای مختلف ،مقوله باال رفتن فروش و بهبود شرایط کسبوکار از

اصلیترین پیامدهای حاصل بهبود وضع مدیریت بنگاههای نشر مطرحشده است .کوچک بودن
بازار کتاب و گردش مالی اندک صنعت نشر و همچنین پایین آمدن میزان شمارگان کتابهای

منتشرشده ،به تضعیف این صنعت منجر شده و تنها راه بهبود کسبوکار نشر ،رونق تولید و

به تبع آن مصرف محصوالت صنعت نشر است .تا زمانی که محصوالت تولیدشده ،با مصرف
همراه نباشد ،نمیتوان به آینده این صنعت امیدوار بود .نتایج پژوهش مطلبی ( )1398از نظر
تأثیر مسائل اقتصادی بر صنعت نشر تا اندازهای با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
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بر فرایند کلی نشر بوده است.
ارزیابی و ممیزی کتاب و قانونها و مقررات نشر کتاب ،حقوق حاکم بر نشر کتاب و
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Abstract
The purpose of this research is to identify affecting factors on the book publishing
industry in Iran and offering a qualitative model . Research method of this study is
qualitative in terms of approach and foundation data theory in terms of way of
Execution. statistical population of the research included experts and publishing
managers of the country who were selected by using targeted sampling. A total of 16
people were selected as participants in the study.. Data were collected through
interview by the method of guidance of generalities and without structure. In order
to acquire data validity, two methods of reviewing participants and reviewing
experts were used. As a result, after interviewing and reviewing extracted
components by experts, the pivotal category which was identified in this research
was weakness in the management of publishing companies which considering causal
conditions, context and mediator, strategies developed and final model presented.In
conclusion, the most affecting factors on the book publishing industry included:
management of publishing companies, strategy of publishing industry and
information and communication technology while, economic conditions,
unauthorized reproduction, social conditions and per capita reading have lower
rankings. Additionally, main phenomena studied in this research is the weakness of
management in publishing companies. Consequently, in order to improve the
situation and as a strategic component, the use of information technologies has been
suggested for the field of publishing.
Keyword
Publishing industry, Grounded theory, Book publishing, Publishing problems
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Abstract
The extremism and violence of the extremist groups, under the name of religion and
apparently Islam, have caused many tragedies in recent years and many people in
different parts of the world, especially in the Middle East, have suffered a lot from
extremism. Regardless of whether or not these conflicts in the region and the world
are based on religious beliefs. Some try to promote Islamophobia, and simulating
Islamic jihad with violence and extremism, and introduce the divine and mercifully
religion of Islam as a violent religion. Accordingly, this article uses analytical
framework of "constructive" and its main aim is re-reading the concept of Islamic
Jihad and its nature and explaining the difference between the ideas of extremism
and violence in the form of religion. It seeks to answer this question that; what is the
incompatibility of extremism and violence with the original concept of Islamic
jihad? The data obtained from the study of the subject of research and the sources
and opinions of religious thinkers confirm that; the lack of correct understanding of
the theoretical concept of Islamic jihad has led to a misconception, so the actions of
extremists and the use of violence against others thought to be legitimate. Of course,
"there is no relationship between extremism and Islamic jihad". Therefore violent
actions of extremist groups such as al-Qaeda, which has been used to revive the
Islamic caliphate and enforce Sharia as neo-jihadism, is religiously rejected and
incompatible with it. The type of research is applied-developmental and its method
is documentary and library.
Keywords
Incompatibility, Islamic Jihad, Extremism, Violence
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Taste of Musical Consumption among M.A Students
of Ilam University
Yarmohammad Ghasemi, Full Professor of Social Sciences and Sociology, Ilam University,
Iran (Corresponding Author).
Behrooz Sepidnameh, Associate Professor of Social Science and Sociology, Ilam University,
Iran.
Ali Hashemi, Master of Cultural Studies, Ilam University, Iran

Abstract
This research aimed to study the taste of music consumption among the M.A.
students of the Ilam University based on the qualitative paradigm and using thematic
analysis. The semi-structured interview tool was used for data collection and the
Brown and Clark model was used for analysis. The target population includes all
M.A. students of the Faculty of Human Sciences at Ilam University in the last 9
months of 2018 that were 25 people. In this study, a sampling was targeted that
finally saturation obtained with 11 samples. In the process of theme analysis, 17 sub
themes and 4 main themes were identified and defined. The findings showed that the
results of this study presented its own special pattern and show the cultural context
and musical context and in particular shows the auditory background of the people
as the shaper of their consumption tastes. As students consum music that they have
already been heard in the family, family parties, friendly parties and hangouts.
Therefore, auditory background can be a product of the cultural context of family,
friends and relatives. Overall, the taste of music consumption of the studied students
is influenced by the cultural context- in particular the quality of study, knowledge
and awareness, as well as the musical context and, especially, their auditory
background. The poor and infirm cultural context of the people has created a poor
musical background, which in turn has led to the fluidity of the musical tastes.
According to Bourdieu, it can be claimed that musical tastes, in turn, reproduce the
cultural and musical context.
Keywords
Cultural consumption, Music, Taste, Students, Ilam University
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Abstract
The spread of technology and the development of artificial intelligence in modern
life, especially in human communication, has become an opportunity to make
fundamental changes in this field, both in human-machine and human relationships.
These changes, as much as they can make human relationships successful, may also
be responsible for their decline. Therefore, the present study has examined this issue
in the context of cinema and, in particular, Spike Jonze's film "Her" by focusing on
the areas that have represented the opportunities and challenges in recent years
tobecome aware ofthe role of artificial intelligence in shaping human relationships
and human-machine relationships. The chosen method for the analysis of this film is
the myth-analysis method, which analyzes the artworks concerning their social
background. The findings of this study indicate that the case study of this research
and other contemporary movies with similar themes are affected by the intelligence
related mythical narratives. This affection also is influenced by the author's personal
life and the dominant idea of the artwork's creation's place-time. The research case
study, in the subject matter, is a perfect mirror that represents its own time, and that
is why it has been welcomed by the spectators and experts both, because all the
people who live in the same time-place, somehow are influenced by intelligence
associated mythical narratives.
Keywords
Artificial intelligence, Her, Human relations, Mythology, Spike Jones
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Sociological Analysis of Cosmetic Surgery Representations as a
Medium of CulturalIidentity in Young Men in Tehran
Bahareh Abbasi, Ph.D. Student of Sociology, Social Groups, Islamic Azad University,
Dehaghan Branch.
Mansour Haghighatian, Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad
University, Dehaghan Branch (Corresponding Author).
Ahmad Moazzeni, Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor
University of Tehran.

Abstract
This research has analyzed cosmetic surgeries by young men qualitatively which has
caused "The idea of body creation" in them, based on the grounded theory. Also
studies the reasons, factors, backgrounds, strategies and primarily uses semistructured interview to find out the consequences of the strategies. Tehrani young
men who had tried cosmetic surgery were interviewed through systematic sampling
with maximum variation. Conceptual saturation were obtained from the eight
interview, , but for more reassurance, the interview continued up to tenth person The
data categorized using paradigm model of Strauss and Corbin and then Its paradigm
model was drawn. The results showed that patternability, sensitivity to beauty and
fitness, organ abasement and being tired of everyday life are some reasons which
causes men to perform cosmetic surgery. The pressure of around people, men's
stereotypical beauty and medical encouragers are the factors of this decision. It has
strategies such as reversal of aging,researching before surgery, riskability and
liberation in tastes. some results of these strategies are showing off body, being as a
guinea pig, inverse imitation and complications of surgery.
Keywords
Showing off body, Cosmetic surgery, The idea of body creation, Adventitious
beauty, Paradigm model
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Sina Aminizadeh, Ph.D student in Sociology, Shiraz University.
Mansour Tabiee, Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shiraz University
(Corresponding Author).

Abstract
The present study has investigated the relationship between new communication
technology and the mediating role of national, religious identity on securitydependent variables. The statistical population of this study is the students of Shahid
Bahonar University of Kerman. The sample size was estimated to be 380 people
using the classification sampling method according to the classification nature of the
statistical population. Data were collected by using a questionnaire. Reliability and
Validity were obtained with the help of Alpha Cronbach test and formal validity,
and also AMOS software was used to validate the research model. Analysis of the
data shows that national and religious identities can play a mediating role between
the media and security. What is noteworthy is that modern communication
technology has a positive effect on security, but when religious and national
identities are mediated, the impact of the media on security becomes negative. This
relationship shows the negative impact of satellite media on national-religious
identity, which in turn has a negative impact on security.
Keywords
Social security, Judicial security, New communication technology, National identity,
Religious identity
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How Gender Characteristics are being Represented
in Persian Telegram Jokes
,

Mohammad Ali Talebi, Ph.D. Candidate of Cultural Sociology, Islamic Azad University,
Science and Research Branch, Tehran, Iran.
,
Khalil Mirzayee , Associate Professor, Department of Sociology, Bumehen Branch, Islamic
Azad University, Bumehen, Iran (Corresponding Author).
Mohammad Sadegh Mahdavi, Professor of Department of Sociology, Islamic Azad
University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

Abstract
Jokes are considered as examples of subculture in a society, and they represent
different social meanings and concepts. Among them, gender jokes represent social
attitude of the society toward gender category. As Iranian people in one hand, have
the advantage of utilizing modern telecommunication tools such as smart phones and
therefore they use messaging apps such as Telegram and on the other hand,
exchange jokes widely in this messaging apps. , these jokes should be studied and
considered more than before. This study is a qualitative one and it uses a
netnography as its methodology. By applying a social constructive theory, this study
compares different gender jokes posted in messaging app namely Telegram. The
results of studying jokes in three Telegram channels after filtering that were
evaluated in June 2018 showed that 50% of jokes were gender jokes and considering
their form, they were mostly verbal jokes; jokes related to women were almost twice
as many as jokes related to men in all three channels. Topics of gender constructions
for men were related to sexuality and for women they were related to gender
stereotypes including "making fool of women", "excessive use of make-up",
"eagerness to get married", "inability to drive", "being forced to do household
chores", and "irritability". These concepts are somehow redefining women's social
role in current social conditions.
Keywords
Constructivism, Telegram, Gender, Jokes, Netnography
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Abstract
The present article analyzes the sociological discourse of Azari folklore in Iran from
the perspective of critical discourse analysis. The current research has analyzed and
interpreted the stories and proverbs of the Azari language based on Norman
fairclughs critical discourse analysis approach. The main question in this study is
what discourses and proverbs of the Azari folk have been used in the discourse and
what have been the conditions for the formation of those discourses? To analyze and
explain the theories of Laclau and Mouffe's discourse analysis, Norman Fairclough's
Critical Theory, Clifford Geertz's Theory of Cultural Interpretation has been used as
a theoretical and conceptual framework, and Fairclough's Critical Discourse
Analysis approach has been used as the research method. The research type was
qualitative and the analyzed data included three stories and thirty Azari folklore
proverbs that among them two examples of folk tales and ten proverbs were
analyzed in this article. The qualitative data of this qualitative research were selected
in a purposive manner from three written sources of Azari folklore . The findings of
the study indicate that there is a conflicting discourse between politics and the
people, and the language of Azari folklore is a means of expressing criticism, protest
and criticism of politics and the social situation.
Keywords
Folklore, Discourse, Azari ethnicity, Discourse theory, Norman Fairclough
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Structural and Professional Obstacles of Media
Monitoring on Government in Iran
Mnsour Saei, Assistant Prof. in Communication Science, Institute for Humanities and
Cultural Studies.

Abstract
The main aim of the current paper is to identify and analyze the "structural" and
"professional" obstacles of media monitoring over the government and
governmental organizations of Iran. This research is a kind of applied-exploratory
study. The study has applied qualitative method (in-depth interview with journalists
and public relations professionals), for data gathering and purposive sampling
method for selecting samples. Research results show that the most important cultural
obstacles are "secrecy" and "fear" of transparency in Iranian culture, acclaim of
praise, the fear of criticism among Iranians. Political obstacles are secrecy in the
media due to the heavy shadow of politics, the government officials’ attitude toward
the media as a tool serving their purposes, the government intervention in all of
media affairs, media mostly belonging to the government, political treatment of the
media, the partisan functionality of the media, and the politician’s engagement in the
media management. Also the most important legal obstacles are the need to obtain a
license for media activities, the breadth of exceptions and red lines of informing, and
the most important economic obstacles are the government's presence in the media
economy, lack of financial independence in the media, bribery of reporters,
inequality competitive conditions between the governmental and non-governmental
media. Also the most important obstacles within government organizations include
the ownership approach of government to information, nmb ab aidem government
meetings, considering media criticism as aggressive and misdeed catcher by the
government managers. Finally, the most important internal media obstacles include
media self-censorship, the presence of young and inexperienced people in the media,
lack of recognition of investigative journalism, dominance of event-oriented
approach instead of process-oriented approach.
Keywords
Media monitoring, Media monitoring over the government, Governmental
organizations, Structural obstacles, Professional obstacles
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Abstract
Today, due to the arrival of virtual networks, especially Telegram in our country, a
new form of social relations is formed. Accordingly, the purpose of this study was to
Investigate the effect of membership in the social network of Telegram Messenger
on the communication identity. To accomplish this, Quantitative survey method was
used for this purpose. The statistical population of the study consisted of 28,745
young people aged between 18 and 30 years living in Tehran. Using Cochran's
formula, 524 people were selected among the youth of Tehran, aged between 18 and
30, based on cluster sampling. A standard questionnaire was distributed among
them. After data collection, analysis was done based on SPSS and Lisrel. The
findings indicate that 83 percent of Tehrani youth are members of the Telegram,
with an average of 2 hours of use per day. Telegram users spend more time in
groups, and then for private and two-way communication, but in terms of time,
channels have the least use among users. The results show that the use of Telegram
groups, the use of private messages in the Telegram, the level of participation of
users and the amount of use of Telegrams, groups and channels registered in terms
of subject of social communication on the communication identity has been
inversely at the confidence level was 0.95 and 0.99. But the use of the channel did
not affect the identity of the Telegram.
Keywords
Communication identity, Telegram channels, Telegrams, Virtual networks, Youth
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