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چکیده
مسئله اصلي این پژوهش ،ارزیابي عملكرد رسانه بيبيسي فارسي در حوزه هویتسازي براي جامعة
ایراني از طریق برنامههاي توليدي نمایشدادهشده در ویژه برنامه تحویل سال است .نویسنده با تكيه بر
نظریه «روایت» و با روش تحليل محتواي روایي ،برنامههاي تحویل سال بيبيسي فارسي را به عنوان
نمونه انتخاب و نحوه روایت هجده گویه از شش بُعد اصلي «فرهنگي»« ،دیني»« ،زباني»« ،اجتماعي»،
«سياسي»« ،سرزميني» و «ارزشها و نمادهاي ملي» هویت ملي در این برنامهها از  5915تا  5910را
بررسي کرده است .یافتههاي پژوهش حاکي از این است که نحوه روایت بيبيسي فارسي ،گویههاي
قابل تأملي از ابعاد هویت ملي بهعنوان یكي از مولفههاي مرجع امنيت نظام اسالمي را نشانه گرفته و با
ارائه روایتي متعارض با سبك زندگي و تجربه زیسته ایراني ،هویت ملي که ایدهاي نظامساز براي
جمهوري اسالمي ایران محسوب ميشود ،را با تهدید راهبردي مواجه کرده است .نتایج این پژوهش،
در پيجویي و شناخت دالیل تغيير و تحوالت ناهنجار هویتي و فرهنگي جامعه ایراني و سياستگذاري
پيشگيرانه از آن مؤثر است.
واژگان کلیدی :سياستگذاري فرهنگي ،روایت ،هویت ملي ،تحویل سال ،بيبيسي فارسي.
 عضو هيأت علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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مقدمه
همه ایرانيان بهرغم تمامي تحوالت شگرف رخداده در بطن جامعه ایراني دستکم در سدههاي
اخير ،در طول هر سال ،در ساعت تقویمي مشخصي و با حسي مشترکي ،یكي از برجستهترین
گویههاي «هویت ملي» ایراني -اسالمي یعني «عيد نوروز» و «لحظه تحویل سال» را گرامي
ميدارند .مري بویس 5معتقد است جشن نوروز و «لحظه تحویل سال» در نظر ایرانيان چنان
محترم است که هرچند یافتن مبدأ آن «سر به آن سوي تاریخ» ميبرد ،اما در هنگامه ورود و
پذیرش اسالم در «زیستبوم» ایران بهمثابه یكي از اصليترین حلقههاي تالقي فرهنگ ایراني با
دین نوآمده در سرزمين ایران ،ایفاي نقش کرده و از این رو« ،سهم بزرگي» در پيوند ایران و
اسالم به یكدیگر دارد ( .)Boyce, 2016نزدیك به پنجاه سال پس از ورود اسالم به ایران ،امام
جعفر صادق(ع) در پاسخ به یكي از یاران خود ،ضمن برشمردن ابعادي عرفاني و الهي پيرامون
نوروز ،2وجوهي تحيرآور را به این ميراث هویتي و ملي ایراني منتسب داشتهاند...« :ميداني
امروز چه روزي است؟...قسم به بيت عتيق ،آن نيست مگر امري کهن{ميان پارسيان} ...روز
نوروز نيست مگر اینكه ما در آن در پي فرج قائم هستيم براي اینكه آن روز از ایام ما{اهل
بيت(ع)} و ایام شيعه ماست که پارسيان آن را حفظ کرده ،در حالي که شما آن را ضایع کردید».9
اختصاااا

دعاایي عرفاني و عميق به لحظه تحویل ساااال؛ «یا مقلبالقلوب» که به گونهاي

شاگفتآور همسانخياي قابل اعتنا با وزن و قافيه دوبيتيهاي فارساي دارد ،واردشاادن استحباب
نماز مخصاو

لحظه تحویل ساال ،4انجام غسل ،پوشيدن لباس تميز و فشاندن آب بر زمين 1از

جمله مواردي است که همچون «هدیهاي از سوي اسالم» نشان از انعقاد و برقراري

درونفهمياي6

Mary Boyce (1920-2006) .5؛ ایرانشناس برجسته در دانشگاه کمبریج و از شاگردان والتر برونو هنينگ که پژوهشهاي
منحصربهفرد وي ،جنبههایي نو از زندگي و زمانه زرتشت را آشكار کرد .وي مدخل «نوروز؛ پيش از اسالم» را در دانشنامه
ایرانيكا نگاشته است.
 .2که در متن حدیث آن را « النَّيرُوزِ» خطاب فرمودند.
 .9بحاراالنوار جلد 11
 .4که دستور آن در کتاب شریف مفاتيح الجنان ،صفحه  416آمده است.
 .1که از رسوم جاري ایرانيان قبل از ورود اسالم در آستانه تحویل سال بود.
6. Vershtehen
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عميق ميان دین اساااالم با گساااتره تمدني ایران -که آیين جدید را پذیرفت -دارد؛ تا بدانجا که
مبتني بر این مصااادیق و نشاااانهها ،اسااالم و ایران ،دوساااویه و متعامل درصااادد تفهم یكدیگر
برآمدهاند .5رهبر معظم انقالب نيز ضمن اشاره به این رویكرد دوسویه و درونفهمانه ميان ایران و
اساالم در قضايه «نوروز» ،دميدن روح خدایي به نوروز را از ابتكارات ایرانيان دانسته اند .در واقع،
ایرانيان با حفظ سنتهاي خود و درك مختصات اسالم ،آنها را از محتواي ناسالم زدودند و آن را
با درونمایه اساالمي غنا بخشايدند...« :اساالم در بسايارا از مواقع ،با سنت ها این کار را مى کند.
مردم ماا عين همين کار را با نوروز کردند؛ نوروز را نگه داشاااتند و محتواا آن را عوض کردند.
نوروز در ایران ،جشنى در خدمت حكومتهاا استبدادا قبل از اسالم بود! به همين خاطر است
که «نوروز باسااتانى»« ،نوروز باسااتانى» مىگویند! «نوروزش» خوب اساات ،ولى «باسااتانياش» بد
اسات! «باساتانى» یعنى محتواا نوروز ،محتواا مردمى و خدایى نبود؛ توجه و ارادت به حضرت
حق در آن نبود؛ جهااات عاااطفى و انساااانى و مردمى در نوروز نبود! ملات ایران ،نوروز را نگااه
داشاتند؛ اما محتواا آن را عوض کردند .این محتواا امروز نوروز ایرانى ،غير از محتواا باستانى
است( ».بيانات در تاریخ 5931/55/54و )5933/55/55
از این رو ،در عرض هزاران سال تاکنون در درون مرزهاي ایران رابطهاي وثيق ميان طبقات
مختلف جامعه با نوروز -که مقدمه لحظه تحویل ساال است_ پدید آمده که از این منظر تقریباً
هيچ مناسبت تقویمي و اجتماعي به اندازه آن به تحرك گسترده اجتماعي ،آمادگي و آمادهسازي
پيشاايني و تداركبيني «جسااماني و روحاني» و «مادي و معنوي» در اصااليترین مرکز انباشاات
فرهنگي ایرانيان یعني خانواده نميانجامد.
براي بررسااي ارتبام ميان «لحظه تحویل سااال» و «رسااانه» باید در تاریخ معاصاار ایران کمي به
عقب برویم .تابلو «هفت سااين» اسااتاد حسااين شاايخ 2و سااكانسهاي ابتدایي فيلم سااينمایي

 .5مستدرك الوسائل ج 6:

« ، 919:بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یوْمِ النَّیرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِيهِ وَ الصَّوْمِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّيابِ وَ الطِّيبِ وَ

تَعْظِيمِهِ وَ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ»
 .2استاد حسين شيخ( )5201 -5935از شاگردان برجسته کمالالملك که تصویر تابلو «هفتسين» ایشان در کتابهاي درسي نيز
درج شده است.
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«کمالالملك» 5گوشاههایي از شيوه مرسوم برگزاري مراسم تحویل سال را در خانواده و جامعه
ایراني در دوره قاجار را «روایت» ميکند .اینكه افراد خانواده در تابلو یا شاه و درباریان در فيلم
گرد سفره و ساعت «در دست پدر یا امام جمعه تهران»جمع شده و لحظه تحویل سال را انتظار
ميکشند .بعدتر و با راهاندازي رادیو و همهگيري آن در جامعه ایراني ،نقش اصلي روایت ،براي
نخساتينبار به رسانه سپرده شد .بعدتر و به تدریج در چهل و پنج سال اخير ،این تلویزیون بود
که روایت برگزاري مراسم تحویل را برعهده گرفت؛ تا جایي که هم اکنون به رسانه بدون رقيب
و کانون اصالي روایت این رخداد بدل شده است .اما در مواجههاي ابتدایي ،لحظه تحویل سال
و برگزاري آن از حياث کمي و کيفي در سااايمااي جمهوري اساااالمي ایران یا تلویزیونهاي
ماهوارهاي فارساايزبان از چه مختصااات و محتوایي برخوردار اساات؟ پاسااخ به این پرسااش و
بررساي ارتبام ميان رساانه و لحظه تحویل نخستين ابعاد سال ،ابعاد «راهبردي» این پژوهش را
نمایان ميکند؛ آنجا که:
 .5همه ایرانيان در سالهاي اخير متأثر از روند جهاني «رشد و اثرگذاري رسانهها» به مخاطبين
و مصرفکنندگان «حرفهاي» رسانه بدل شدهاند .از این رو ،رسانه به واسطه وظيفة ذاتي خود ،ميان
جامعه ایراني و رسااوم و ساانتهاي آن قرار گرفته و با گویههاي روایي خود ،تعامل ميان این دو
سر طيف را شكل و سامان داده ،غنا بخشيده و در مواردي تضعيف و تخریب کرده است.
 .2با توجه به اهميت لحظه تحویل ساال در زیست جامعه ایراني و دالیل و نيات مخاطبين
برنامههاي تحویل ساال ،راهبرد و محتواي این برنامه در سااياسااتگذاري کالن و ساالنه سيماي
جمهوري اسالمي ایران یا ماهوارههاي فارسيزبان از شكلي صرفاً سرگرمکننده و تفریحي فراتر
رفتاه -گو اینكاه باه عنوان هدفي اصااالي مدنظر اسااات -و به برنامهاي کامالً متمایز با تمام
برنامههاي طول سال بدل شده است .در این شرایط ،سيما یا ماهواره -بهگونهاي که عامدانهبودن
یا غيرعامدانگي آن را نميتوان قضااااوت نمود -در مقامي قرار ميگيرد که خود را در مساااير
برسااازي یكي از مهمترین «تجربههاي زیسااته» جامعه ایراني در لحظه تحویل سااال ،در نقش
روایتگر ميیابد .تجربه زیساته() ،)erlebnisاصطالحي است از ویلهلم دیلتاي 2و عبارت است
 .5به کارگرداني علي حاتمي فقيد که در سال 5962ساختهشد.
)2. Wilhelm Dilthey (1833-1911
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از «تجربه بيواساطه و حضوري از چيزي»؛ تجربهاي که در آن بين عالم و معلوم ،بين تجربهگر
و تجربهشاونده -سوژه تجربه -اتحاد و هویت برقرار است (نوري و ریختهگران.)555 :5915 ،
از جمله تجربه زیساته و مشااترك ایرانيان در لحظه تحویل سااال ميتوان به ایماژهایي چون «بغض»،
«دعاا»« ،آرزومندي و تمنا»« ،بخشاااش دیگران»« ،اميد»« ،پایانگرفتن نامالیمات و آغاز خوشااايها»،
«سالمت»« ،تكرار خوبيها در طول سال به شرم رعایت خوبي در لحظه تحویل سال» و در مجموع
«فزونيگرفتن برکت و تعالي جسم و جان» اشاره کرد؛
 .9اهميات دیگر در این واقعيات نهفتاه اسااات که جامعه چند ميليوني مخاطب سااايماي
جمهوري اساالمي در بازهاي بيش از ده ساعت یا ماهوارههاي فارسيزبان از سه تا پنج ساعت،
پرمخاطبترین جدول پخش 5رسانهاي خود را برگزار ميکنند.
 .4وجاه دیگري از اهميات راهبردي برناامه تحویل ساااال ،به «پيام نوروزي» رهبر معظم
انقالب و نام گذاري سال جدید باز ميگردد .پيام رهبر انقالب حاوي نگاهي کوتاه و تحليلي بر
رخدادها ،ضاعفها و دساتاوردهاي ساالي است که گذشت و الزامات و راهبردهاي مدنظر در
ساال جدید را شامل مي شود .هرچند ایشان از فروردین سال  5961تاکنون در هر پيام نوروزي
خود بر مسئلهاي تأکيد ميفرمودند ،اما اقدام بدیع ایشان در نام گذاري هر سال ،از اول فروردین
 5930تا کنون در قالب نام گذاري ساال به صاراحت دربردارنده ایستارها و انتظارهاي ایشان از
مردم و مسئولين براي حرکت و تحقق عنوان سال هستند.
 .1وجه دیگري که بر اهميت برنامه لحظه تحویل ساااال افزوده ،رقابت فشااارده سااايماي
جمهوري اساالمي با ماهوارههاي فارسيزبان ،دستکم در هشت سال اخير براي حفظ مخاطب
اسات .ظهور شبكههاي ماهوارهاي حرفهاي ،در قياس با شبكههاي قدیمي تر آن که با تمام توان
در سا االهاي اخير به توليد برنامه لحظه تحویل ساااال مبادرت ورزیدهاند ،سااايماي جمهوري
اسااالمي را با حریفاني بساايار «هدفمند» و توانمند مواجه کرده اساات .شاابكههاي تلویزیوني
«بيبيساي فارساي»« ،من و تو» و «جِم» به صاورت گساترده و مفصل و شبكههاي تلویزیوني
«طپش» و«صاداي آمریكا» به صاورت جزئي در این عرصه به برنامهسازي ميپردازند .بازسازي

 .5کنداکتور ()Conductor
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روایت بر اساس ذهنيت تاریخي جامعه ایراني از اجراي تحویل سال در رادیو و تلویزیون پيش
از انقالب اساالمي ،که به سابب فقدان سيساله از ذهينت جامعه رخت بربسته بود ،و بازنمایي
واژگون و مهاجم نسابت به مولفههاي هویت ملي ایراني -اسالمي در این شبكهها با گویههایي
همراه است که برخي از آن عبارتند از:
 تالش براي اساالمزدایي از نوروز و برگردان آن به شاكل نوروز باستان 5و تقليل برخورد
با لحظه تحویل ساال از شاكل رایج آن که همراه با توجه به خداوند و دعاست ،به شكل
کریساامسااي و هيجانآميز .براي نمونه ،قرآن کریم از ساافره هفتسااين حذف و با دیوان
حافظ جایگزین شااد .اما پس از چندي به ساابب آکندگي و پيوند دیوان حافظ با آیات و
روایات ،این بار شاهنامه فردوسي جایگزین دیوان حافظ آن شد .اما شاهنامه فردوسي نيز
به سابب بازنمایي جدي از آموزههاي اساالمي در کليت و اجزاء ،از سفره هفت سين آنها
کنار رفته و دیگر کتابي در این سفره قرار داده نميشود.
 رقص و آواز به اصاليترین مولفه برگزاري مراسام تحویل سال بدل شده و در این ميان،
مسابقه اصلي ميان این شبكهها براي دعوت از خوانندگان ،به ویژه خوانندگي لسآنجلسي
که نسابتي با پيش از انقالب اساالمي دارند ،درميگيرد .اهميت این مسئله تا بدانجاست
که بيبيسااي فارسااي در دو سااال اخير پس از اتمام برنامه تحویل سااال خود ،دساات به
پخش کامل کنسرتي از «ابي»و «گوگوش» زده است.
 در حوزه ساابك زندگي ،غذا و ذائقه غذایي ،بهعنوان یكي از نشااانگانهاي اصاالي مطرح
ميشاااود (بوردیو .)06 :5915 ،شااابكه هاي ماهواره اي برون مرزي اقدام به بازساااازي
برنامههاي تحویل ساال به سابك ميهمانيهاي سرپایي و ایستاده ،کمنور ،مختلط و شبانه
رایج در غرب مي پردازناد .در این باازنماایيهاي روایي ،براي نمونه در حالي که جامعه
ایراني متأثر از تجربه زیساته خود «سبزيپلو با ماهي» شب عيد را تدارك دیده و یكي از
گویههاي اصالي هویتي تحویل سال «سفره هفتسين است» که با «پاکي» تمام ،همگان را
دعوت به «نشاساتن» و دعا براي «سالمتي» ميکند ،این مراسمها سرپایي بوده و با صرف

 .5چنان که تا پيش از این در بيانات رهبر معظم انقالب مندرج بود.

«هویت ملي» در برنامههاي تحویل سال بيبيسي...

03

غذاهاي ساابك و مشااروبات الكلي -در حالي که در فرهنگ ایراني -اسااالمي نمادي از
ناپاکي است -براي یكدیگر طلب «سالمت» ميکنند.
نگاهي به نظرساانجيهاي صااورتگرفته در مورد درصااد بينندگان برنامههاي ویژه تحویل
ساال صاداوسيما ميتواند از دیگر ادله و شواهد براي تحليل برنامههاي تحویل سال شبكههاي
ماهوارهاي تلقي شاود .این نظرسنجيها که با جامعهاي آماري از چهار هزار تا چهل هزار نفر و
ميان زنان و مردان باالي دوازده سال انجام شده ،حاکي از آن است که:
 در ساال  3080ویژهبرنامه شابكه سه با عنوان «سه ستاره» با « 21/9درصد» ،پربينندهترینو ویژهبرنامه تحویل سال شبكه مستند با « 5/1درصد» بيننده ،کمبينندهترین برنامه تحویل
ساال صداوسيما بودهاند .در این سال « 41/3درصد» از مردم دستکم یك برنامه تحویل
سال را دیدند.
 در سال  3083ویژهبرنامه شبكه سه با عنوان «بهار نارنج» با « 95درصد» بيشترین بيننده وویژهبرنامه شبكه  4باعنوان «دستت را ميبوسم» با « 1/6درصد» کمترین بيننده را به خود
اختصاا

داد .از نظر « 45/6درصاد» از پاساخگویان ،برنامههاي نوروز این سال بهتر از

برنامههاي نوروز ساال گذشاته بوده و از نظر  22/3درصد از آنان برنامههاي این سال با
سال گذشته فرقي نداشته است.
 در ساال  3083ویژهبرنامه تحویل ساال شابكه سه با عنوان «سه ستاره» با « 99/3درصد»بيننده ،بيشترین و ویژهبرنامه تحویل سال شبكه چهار با عنوان «دلشدگان» با «9/3درصد»
کمترین بيننده را به خود اختصااا

داد .در نوروز این سااال ،برنامه «خندوانه» بود که با

« 65/0درصد» بيشترین بيننده را نسبت به سایر برنامهها از آن خود کرد.
 در ساال  3081ویژهبرنامه تحویل ساال شابكه سه با عنوان «سه ستاره» با « 49/3درصد»بيشترین بيننده را به خود اختصا

داد .نظرسنجي حاکي از این بود که « 65/0درصد» از

جامعه آماري دستکم یك برنامه تحویل سال را دیده بودند.
 در ساال  3081ویژهبرنامه تحویل ساال شبكه سه با عنوان «بهار نارنج» با « 49/5درصد»بيشااترین و ویژهبرنامه تحویل سااال شاابكه سااالمت با عنوان «همين امشااب نوروز» با
«9/6درصد» کمترین بيننده را به خود اختصا

داده بود.
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 در سال  3089ویژهبرنامه تحویل سال شبكه سه با عنوان «عصر جدید» با « 99/2درصد»بيشترین بيننده را از آن خود کرد.
 بررساي نظرسانجيها شابكههاي ماهوارهاي در فاصله سالهاي  3080تا  3089حاکي از ایناسات که برنامههاي تحویل ساال شابكههاي ماهوارهاي «من و تو»« ،گروه جم» و «بي بيسي
فارساااي» به طور ميانگين «25درصاااد» بيننده داشاااتهاند .البته باید توجه داشااات که راهكار
نظرساانجي براي دسااتيابي به اطالعات مصاارف رسااانهاي از شاابكههاي ماهوارهاي در جامعه
ایراني از امتناع و سااسااتي اعتبار روایي برخوردار بوده و شااواهد درصاادهایي بيش از این را
پيشبيني مي کنند؛ که البته توساااط مردم ابراز نميشاااود .دوگانگي حاکم ميان غيرقانونيبودن
دساترساي به ماهواره و تجهيزات آن از یك سو و شيوع گسترده آن در جامعه از سوي دیگر،
که مورد اذعان بخشهاي مختلف قضایي ،انتظامي و فرهنگي -رسانهاي در جمهوري اسالمي
ایران اسات ،پژوهشگران را ملزم ميکند با وانهادن روشهایي چون نظرسنجي ،مسئله مصرف
رسانهاي از ماهواره را در قالب روشهاي الیهاي و عميقتر دنبال کنند.
 در مجموع ،ميانگين « 91درصاادي» بيشااترین بيينده برنامههاي تحویل سااال در ساايمايجمهوري اساااالمي ایران -دسااات کم در فاصاااله  5919تا  -5910در قياس با ميانيگين
«25درصادي» بينندگان شابكههاي ماهوارهاي چندان مناساب نيست؛ زیرا در شرایطي به
سار ميبریم که هرگونه اثرگذاري رسانهاي بر ذهنيت و وجوه روانشناختي جامعه ایراني
به ویژه نسل «تحولخواه» جدید و قشر جوان جدي است.
از این رو ،پرساش اصالي این مقاله این اسات که «نحوه روایت شش بُعد اصلي «فرهنگي»،
«دیني»« ،زباني»« ،اجتماعي»« ،سا اياسا اي»« ،سااارزميني» و «ارزشها و نمادهاي» هویت ملي در
برنامههاي تحویل سااال بيبيسااي فارسااي از  5915تا  5910از منظري راهبردي ،ایده نظامساااز
جمهوري اسالمي را با چه تهدیداتي مواجه ميکند؟» فرضيه مطرح شده از سوي نویسنده ناظر بر
آن اسات که« :بيبيسي فارسي با تمرکز بر رواج گفتماني مشروعيتزدا ،گویههاي هویت ملي
را بهگونهاي واژگون بازنمایي کرده و با گرفتن فرصااتهاي طالیي رسااانهاي از صااداوساايما،
تهدیدي راهبردي را عملي کرده و با ترویج فقدان مشروعيت در نسلهاي بعدي ،بيثباتي را در
کشور گسترش ميدهد».
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در این پژوهش ،در گام نخساات ،بررسااي کمي و کيفي نحوه روایت هر یك از گویههاي
50گانه و در مجموع  491آیتم پخششده در برنامههاي تحویل سال بيبيسي فارسي که شامل
زماني برابر با هجده ساعت و پنج دقيقه و هشت ثانيه را داراست ،بررسي مي شود .در گام دوم،
«برداشت»هایي از این نحوه روایت براي نيل به نتيجه و جمعبندي نهایي ارائه ميشود.

ب .پیشینه پژوهش
با توجه به تمرکز تخصاااصاااي برخي مجالت علمي بر مقوله «هویت« ،هویت ملي» و «مطالعات
رساااانه» تحقيقات متعددي پيرامون هویت ملي و اثرگذاري روایي رساااانهها تاکنون انجام شاااده
است .محمدمهدي فرقاني و همكاران ( )5914در مقالهاي با عنوان «بررسي شيوههاي طبقهبندي
اعضاااا در تلویزیون بيبيساااي فارساااي :رویكردي تحليل گفتماني» به برنامه هاي متمرکز بر
موضوعهاي دیني «برنامه پرگار» پرداختهاند .نتایج حاکي از آن است که تنها در حدود یك سوم
واژه ها و تعابير استفاده شده براي اسالم نسبتاً مثبت بوده و دو سوم دیگر ،منفي و در بسياري از
مواقع مبتني بر کليشاااههاي ضاااداساااالمي بوده اسااات .تحليل گفتمان انتقادي این برنامه ها با
محوریت برنامة ذات اسالم نيز نشان داد که پرگار ،اسالم را به طور عمده دین خشونت ،تحجر،
ناراسااتي ،ضاادمدرنيساام و ناقض حقوق بشاار معرفي کرده اساات .بهادر امينيان و نوشااين
تيموپور( )5915در مقااله «رساااانه ،هویت ملي و امنيت ملي؛ با تأکيد بر جامعه ایران» مدعي
هساااتناد که در جامعه اي مانند ایران که هویت ملي و عناصااار هویتي نقش تعيينکنندهاي در
شااكلدهي جامعه ،س اياساات و امنيت ملي آن دارد ،یكي از محورهاي اصاالي اقدام عليه امنيت
ملي ،بر تغيير در مولفههاي هویت ملي بهویژه از طریق رسانهها متمرکز است.
مقاله «تحليلي بر وضاعيت هویت ملي و ابعاد ششگانه آن در بين شهروندان شهر اصفهان» به
قلم یاسر رستگار و علي رباني( )5912نشان داده است که ميانگين هویت ملي پاسخگویان در حد
متوساط و تعلق افراد به ابعاد فرهنگي ،زباني و سارزميني هویت ملي از ابعاد سياسي ،اجتماعي و
دیني قويتر بوده اساات .مطالعه دهها پژوهش دیگر با کليدواژههاي مرتبط با موضااوع این مقاله
نشاان ميدهد که پژوهشاي متمرکز بر رابطه روایت هویت ملي از طریق رساانه و هویتسازي
براي جامعه انجام نشده است.

09
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ج .هویت ملي
در عصااار دولتهاي ملي ،هویتهاي جمعي در قالب هویت ملي معنا ميیابد و ميتوان آن را به
واساااطه باور مشاااترك و تعهد متقابل ،قدمت تاریخي ،منش فعال ،وابساااتگي به قلمرو خا
متمایزشااادن از دیگر اجتماعات به واساااطه فرهنگ عمومي خا

و

تعریف کرد (تاجيك:5904 ،

 .)15هویات ملي را ميتوان حس بالنده ميان مردمي دانسااات که به طور طبيعي به یكدیگر تعلق
دارند و از منافع مشاترك ،تاریخ مشاترك و سارنوشت مشترك برخوردارند .هویت ملي ،مفهومي
دووجهي اسات که همزمان بر تشاابه و تمایز داللت دارد؛ بدین صورت که از یك سو با تأکيد بر
مشاااترکاات و مالك هاي پيوند دهنده« ،ما» را پيرامون محوري واحد متحد و متعهد ميکند و از
سوي دیگر ،این «ما» را در مقابل غير یا دیگري قرار ميدهد و در واقع« ،ما» را در وجود تشابهات
داخلي و تمایزاتش با دیگري شاناسایي ميکند (صنيع اجالل .)55 :5904 ،در مجموع ،تعریفي که
در این پژوهش از «هویت ملي» ارائه ميشود ،عبارت از این است« :هویت ملي را ميتوان روایت،
بازنمایي ،بازتوليد و بازتفساير دائمي ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اساطورهها و سانتهایي دانست
که ميراث متمایز ملتها را تشكيل ميدهند .تشخيص هویت یك ملت با الگوها ،ميراث و عناصر
فرهنگي آن امكانپذیر ميشاود .هویت ملي در دنياي معاصر در برهمکنشي تنگاتنگ با رسانه قرار
گرفته و ابعاد آن توسط رسانه روایت شده و به جامعه عرضه ميشود».

 .3رابطه «رسانه» و «هویت ملي»
پرسااش این اساات که ميان «رسااانه» و «هویت ملي» از طریق «روایت» و ابزارهاي روایي چه
رابطهاي برقرار است؟ براي بررسي این روابط ميتوان گفت که هویت ملي ،مفهومي بسيار مهم
و در حال تحول اسات که بهویژه در مورد کشاوري مانند ایران ،نقشاي اسااساي در شكلگيري
رفتار و موضعگيري سياسي مردم و دولتمردان و از آن طریق ،کل کشور دارد .هویت هر فرد و
جامعهاي ،عامل شكلدهي به اندیشهها ،افكار و رفتار آن فرد و جامعه محسوب ميشود .امروزه
یكي از مهمترین عناصر شكلدهندة هویت هر فرد ،هویت ملي است .یكي از مباحث نظري این
نوشاتار ،به نقش رسانهها در شكلدهي به هویت ملي از طریق روایت مربوم ميشود« .بازنمایي
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رساانهاي» 5یكي از مفاهيم محوري در مباحث رسانه است .از نظر ریچارد دایر 2مفهوم بازنمایي
در رسانهها عبارت است از «ساختي که رسانههاي جاامعي از جانبه هاي مختلف واقعيت ،مثل
افراد ،مكانها ،اشيا ،اشخا

 ،هویتهاي فرهنگي و دیگر مااافاهيم ماااجرد ایجااااد ميکنند.

تجلي بازنمایيها ممكن است به صورت گفتاري ،نوشتاري یا تصاویر متحرك باشد» (احامدي،
.)11 :5904
بااااازنمایي ،راه و روشاااااي اسات که از طریق آن  ،رساانه ها حوادث و واقعيتها را نشان
مي دهند؛ از سااختار واژه و لغاااات فااااراتر مي روند و این پرساش را پيش مي کشند که چگونه
گروهها و هر چيز ممكني که در رسااانه وجود خارجي پيدا ماااايکااااند ،به وساايلة محصااوالت
رسانهاي بازنمایي شدهاند؟ این مسئله به چگونگي رسانهها و اناواع ماختلف مربوم ميشود و در
عينحال ،معاني یا اثاارات ضاامني سااياسي وسيعي را با خود به همراه دارد .بازنمایي ،در واقاع
ناااوعي عمل داللتگر است که واقعيت بيروني را منعكس ميکند؛ نوعي تصویر دستكاريشاااده
از واقااعيت بيروني .زبان و تجليهاي آن باه صاورت صدا ،تاصویر و ...ابازار باازنمایي واقعيت
هستند .بازنمایي رسانهاي ،نوعي معناسازي خاااانثي و بااااي طرف نيست؛ چون هرگونه بازنمایي
رساانهاي ،ریشاه در گفتمان و ایدئولوژي دارد که بااااازنمایي از آن منظر صاورتگرفته و سپس،
واقعيت بااراساس بازنمایيهاي رسااانهاي شااكل ميگيرد و ساخته ميشاود .بااید توجه داشت
که بازنمایيها و معناسازيهاي رسانهاي ،امور ذاتي و طبيعي نيستند؛ بالكه بار گفتمان و مناسبات
و روابط قدرت داللت مايکانند (ماهديزاده.)51-22 :5903 ،

 .3رابطه «نوروز» و «هویت ملي»
رابطه «نوروز» و «هویت ملي» ظلع دیگر از ساااختار نظري این پژوهش اساات .در بسااياري از
فرهنگها و تمدنهاي مختلف ،جشااان ها به عنوان نقطهاي کانوني و اثرگذار در فرهنگ مطرح
هسااتند .در ایران و بسااياري از کشااورهاي دیگر ،یكي از بزرگترین کارکردهاي این دساات
مناسابتهاي جمعي ،تقویت همبساتگي اجتماعي است که «منِ ما» را تقویت ميکند .به عنوان
1. Media Representation
2. Richard Dayer
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نمونه ،از چند هفته قبل از نوروز ،خرید و تكاپو در ميان مردم حاکم مي شااود و همواره چرخه
اقتصاادي را به حرکت درآورده اسات؛ این بدان معناست که نوروز به نوعي اقتصاد مخصو
به خودش را دارد و به ویژه در ایران که اغلب درگير رکود یا تورم اسااات ،چرخه اقتصااااد به
واساااطاه نوروز «تكاني» ميخورد .این نوروز اسااات که به مثابه نقطه کانوني و به روشهاي
مختلف ،حس باهمبودگي و منِ ما را تشاادید و تجدید قواي ساااالنهاي در روحيه ملي ایرانيان
ایجااد ميکناد .پس نوروز را باایاد در محادوده پهناور تمدن فراایراني در نظر گرفت که خود
ظرفيتي تمدني است.
این موضااوع به نوع نگاه «ما» به نوروز هم بسااتگي دارد .براي نمونه ،نباید نوع نگاه ما به
نوروز ،به ناسايوناليزم افراطي درغلطد و تصاور کنيم «نوروز فقط براي ماست» و دیگران آن را
از ما وام گرفتهاند .اگر نوروز را به عنوان ميراثي مشترك ميان چندین فرهنگ بپنداریم ،ميتواند
به تبادالت و تعامالت بين فرهنگي انجاميده و همين موضاااوع ميتواند در حوزه اقتصااااد نيز
اثرگذارباشاد .به عنوان نمونه ،با داشاتن چنين نگاهي ميتوانيم شااهد رونق چرخه توریسم در
نوروز بين کشااورهاي حوزه نوروز باشاايم و دساات کم به همان اندازه که ما به آن کشااورها
ميرویم ،آنها هم به ایران بيایند (فاضلي .)551 :5901 ،در باب وجود رابطهاي وثيق ميان نوروز
و هویت ملي ،مي توان موارد فوق را در دو محور جمعبندي کرد :نخساات ،اینكه درباره نوروز
دو رویكرد وجود دارد؛ یكي ،رویكرد ذات گرایانه و دیگري ،رویكردي پدیدارشاااناساااانه .بر
اساااس رویكرد ذاتگرایانه ،ميتوان نوروز را داراي پوسااتهاي مسااتحكم دانساات که هميشااه
یك جور بوده و هميشااه هم باید همانگونه بماند؛ که به نظر مي رسااد رویكردي غيرواقعبينانه
اسات .اما بر اسااس رویكرد پدیدارشناسانه ،نوروز در طول تاریخ بشر اَشكال و اطوار مختلفي
پيدا کرده و بنابراین ،تغيير و تحوالت در چنين رسم و سنتهایي طبيعي است .وقتي مولفههاي
جادیدي وارد بافت فرهنگي ميشاااوند ،تغيير و تحوالتي رخ مي دهد ،ولي خود پدیده از بين
نمي رود و این بدان معناسات که ميتوان انتظار داشات صدها سال بعد نيز چيزي به نام نوروز
داشته باشيم (فاضلي.)552 :5901 ،
نكته دیگر اینكه از منظر فلسافي یا جامعهشناختي ،براي تبيين امور باید به دو مولفه تغيير و
ثبات توجه کرد .هر جامعه اي که بتواند این دو مولفه را مدیریت کند ،مي تواند پویایي و تداوم
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داشااته باشااد .یكي از مولفه هایي که مي تواند جامعه را در حالت ثبات نگه دارد ،مواردي نظير
جشانها ،آداب و شاعائري است که به جامعه حس همبستگي مي دهد .این مسئلهاي قابل تأمل
اسات که جشان و شاادي پدیدهاي مهم پنداشته نشده و به نظر مي رسد ترجيح بر آن است که
هرکس در حاال و هواي خود شاااادي کناد؛ در حالي که جامعه به تجدید عهد جمعي احتياج
دارد .برگزاري جشانهایي مثل نوروز فرصت خوبي است که هویت را به افق هاي ملي نزدیك
کند و افراد جامعه کمتر حس عزلت و گوشهگيري داشته باشند.

 .0مسئله امنیت هستيشناختي 3در جمهوری اسالمي ایران
پس از جنگ ساارد ،رویكردهاي نظري متفاوتي ظهور کردند تا امور و مساااائلي را که رویكرد
واقع گرایي در مطاالعاات روابط بين الملال و امنيتي قاابال یاا قادر به تحليل و تبيين آنها نبود،
توضايح دهند و توجهات را به سامت مساائلي جلب کنند که از دید محققان و سياست گذاران
دور مانده اسات .آنها مي خواستند این نگرش را که دولت تنها مرجع امنيت است ،اصالح کنند
و نشااان دهند که موضااوعات احتماالً مهم تر یا حداقل بساايار مهمي وجود دارند که تأکيد بر
دولت محوري باعث غفلت از آنها شاااده اسااات .نظریة امنيت هساااتي شاااناختي یكي از این
نظریههاساات که ميکوشااد با اسااتعانت از آثار جامعهشااناس مشااهور بریتانيایي ،آنتوني گيدنز،
تحليلي نو از رفتار دولت ها در عرصااة بين الملل ارائه و نشااان دهد که دولت ها فقط به خاطر
مناافع ماادي یاا حفظ و کساااب قادرت نظاامي/اقتصاااادي رفتاار نمي کنناد .محققان امنيت
هستيشناختي ( )Mitzen, 2006; Steele, 2008بر این اعتقادند که نظير احساس امنيت یا ناامني
هساتيشناختي فردي را مي توان در مورد دولت ها هم متصور شد؛ زیرا دولت ها هم برداشتي از
خود دارند که مي کوشاااند در مواجهه با حوادث و وقایع جدید ،انساااجام و تداوم آن را حفظ
کنند .روشان اسات که در اینجا معضال مشهور سطح تحليل پيش مي آید .به عبارت دیگر ،این
ساوال مطرح مي شود که آیا محقق مجاز است آنچه در قبال افراد صحيح مي داند ،به دولت هم
نسبت دهد؟
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ميتزن به عنوان یكي از نخسااتين محققاني که موضااوع امنيت هسااتي شااناختي را تجزیه و
تحليل کرده ،سااه توجيه براي این انتقال ذکر ميکند ( .)Mitzen, 2006: 17-19اوال ً،واقعگرایان
هم که از امنيت فيزیكي و اولویت بقاء براي دولت بحث مي کنند ،از دولت به عنوان جسااام و
بدن یاد ميکنند و از مرگ دولت سااخن مي گویند که اسااتعاري بودن آنها آشااكار اساات .ثانياً،
اعضااي دولت هم احتياج به امنيت هستي شناختي دارند .گروه هاي اجتماعي براي کسب امنيت
هسااتي شااناختي ،روابط خویش را با گروه هاي دیگر روال مند مي کنند و به این شااكل ،هویت
مي یاابناد .به بيان دیگر ،دولت ها هم به وضاااعي عمل مي کنند که گویي جساااتجوگر امنيت
هساتيشاناختي هساتند؛ زیرا از دستدادن هویت متمایز دولت ،باعث ناامني هستيشناختي در
بين اعضاي آن مي شود .ثالثاً ،بنيان سطح فردي به ما در شناخت و تحليل معضالت سطح کالن
کمك ميکند .براي نمونه ،اشتباهات سياستمداران آمریكا در قبال شوروي به مدت چندین نسل
تداوم داشت .بنابراین ،مي توان مدعي شد که موانع عقالنيت در سطح خرد که باعث نتایجي در
سطح کالن شده ،نشان ميدهد که دولت ميتواند نوعي بازیگر جمعي تلقي شود.
بنابراین ،رویكرد امنيت هساتي شاناختي معتقد اسات که دغدغة اصلي دولت ها فقط مسأله
بقااي فيزیكي نيسااات ،بلكاه امنيت «خود» یا امنيت هویتي نيز موضاااوع و انگيزة مهم اعمال
دولتهاساات و حتي ممكن اساات بر بقاي فيزیكي ترجيح داده شااود .بر این اساااس ،رویكرد
امنيت هساتي شاناختي مدعي است که توانایي تبيين سه دسته از اعمال دولت ها ،یعني اقدامات
اخالقي ،بشاردوساتانه و شارافتي ،را دارد؛ که رویكردهاي سانتي و واقع گرا قادر به توضيح و
توجيه آنها نبوده اند .این رویكرد ،در واقع پيشااانهاد تكميل فرض امنيت فيزیكي با لحا کردن
نيازهاي امنيت هساتي شناختي را ارائه مي دهد .تصور اینكه بعضي از ابعاد مهم هویت کشور در
ارتبام با دیگران تكوین و قوام ميیابد ،ابزار نظري جدیدي را در توضاايح ميزان کنترل ناپذیري
مناقشااه ها فراهم ميکند و ميتواند به داللتها و پيامدهاي عملي براي مسااائل مهم سااياساات
جهاني بيانجامد .اگر نيازهاي امنيت هستيشناختي را نادیده بگيریم و تنها بر ترس و هراسهاي
فيزیكي تمرکز کنيم ،از پویش هاي تعلق خاطر و وابساااتگي به عادت ها غافل خواهيم شاااد که
ميتواند متضامن و مؤید چرخههاي دشامني و مناقشاه باشاد .به بيان ساده تر ،دولت ها ممكن
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اسات مناقشه را به نفع هویت خود بدانند؛ حتي اگر کالبد فيزیكي آنها را تهدید کند

( Mitzen,

.)2006: 24-30
از سوي دیگر ،مرجع امنيت ،از جمله ارکان تحليلي مفهوم امنيت در مكاتب و رهيافت هاي
نظري مختلف اسات که در پاسخ به پرسش امنيت براي چه کسي؟ 5یا براي چه چيزي؟ 2شكل
مي گيرد و نقطه عزیمت بساياري از مطالعات در تحليل ایده امنيت اسات .سازوکار شناسایي و
تعيين آن نيز غالباً در دو دساته ایجابي و سالبي خالصاه مي شود .به لحا سلبي ،مرجع امنيت
شاااامال باازیگران یا چيزهایي مي شاااود که تهدیدهاي وجودي متوجه آنهاسااات و با تهدید
موجودیتشاان روبرو هستند .سازوکار ایجابي نيز مرجع امنيت را چيزي ميداند که براي حفظ
آن ميتوان به اقدامات اضاطراري و خارج از رویههاي عادي متوسل شد .جستجوي این مفهوم
در «کنش گفتاري» نشااانگر سااازوکار دیگري اساات که بر اساااس آن ،مرجع امنيت ،آن چيزي
است که کنش گران امنيتي کننده ،آن را به مثابه مرجعي که در معرض تهدیدهاي وجودي است و
براي حفظ آن باید به تمهيدات اضاطراري متوسل شد ،معرفي مي کنند یا مي توانند معرفي کنند
(دهقاني فيروزآبادي)95 :5915 ،
مفروض این سازوکار آن است که حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري را عالوه بر
نظریه پردازي ،بنيان گذاري جمهوري اسااالمي و امتداد هدایت و ارکان هاي امنيت آن ،کنش گر
امنيتي کنناده در نظام جمهوري اساااالمي نيز بدانيم .به بيان دیگر ،به این ایده قائل باشااايم که
نظریات ایشااان در تبيين ارکان امنيت در جمهوري اسااالمي ایران ،عالوه بر جنبه نظري ،جنبه
عملي نيز داشته و دارند؛ یعني فهم و تشخيص ایشان ،مبنایي براي شكل گيري دستورکار امنيت
در جمهوري اساالمي ایران است و باید باشد (دهقاني فيروزآبادي .)92 :5915،مرجع امنيت در
جمهوري اساااالمي ایران و مطابق کنش گفتاري امام خميني(ره) و رهبر معظم انقالب ،عبارت
اساات از «دولت اسااالمي» که از سااه ضاالع اسااالم بهمثابه مكتب (مبناي وجودي و ایده دولت
اسااالمي) ،والیت فقيه یا نظام اسااالمي (نمود نهادي دولت اسااالمي) و مردم (پایگاه اجتماعي
دولت اساالمي) تشاكيل شاده اسات .این ساه ضالع یا سه پایه در رابطهاي متقابل و متعامل با
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یكدیگر هستند؛ به گونه اي که اسالم مكتبي حفظ نمي شود ،مگر آنكه نظام اسالمي حفظ شود و
نظام اساالمي محفو نمي ماند ،مگر آنكه حضاور مردم در صاحنه حفظ شاود .بر این اساس،
مي توان گفت که امام خميني(ره) و رهبر معظم انقالب با تعيين دولت اساااالمي به مثابه مرجع
امنيت ،در واقع فقه ساياسي شيعه را از قابليت صرفاً اجتماعي و مقاومتي به قابليت دولتسازي
در معناي مدرن آن ارتقا دارند و دولت شايعي را به دولتي تمام و فارغ از بحران سلطه سياسي
در فقه اماميه تبدیل کردند .ضااامن آنكه این مهم را در قالب نوعي کنش گفتاري و نه صااارفاً
نظریهپردازي صورتبندي کردند (پورسعيد.)91 :5901 ،

د .روششناسي
رویكرد روایي به هویت ،بازیگر را در روابط و داستانهایي که در خالل زمان و ماكان عاوض
مااايشوند ،قرار مي دهد و عمل هر باااازیگر را تااانها در صاااورتي قاااابل فاااهم مااايداند که
روایتهاي مختلف هساتي شاناسانه و عمومي را که بازیگر در بافت آنها عمل مي کند ،بشناسيم
( .)Bhabha,1990:59-61تحقيقات مبتني بر رویكرد روایي نشان ميدهند که روایتها ،اعامال
انسان ها را هدایت مي کنند و مردم ،هویتها را از طریق قراردادن خود یا قرار دادهشدن در ميان
مجموعهاي از داسااتانها ميسااازند؛ نشااان ميدهند که «تجربه» به واسااطة روایتها به دساات
ميآید؛ نشان ميدهاااند کاااه مردم معناي آنچه اتفاق افتاده و آنچه برايشان اتفاق ميافتد ،را با
تالش در راسااتاي «ساارهمکردن» یا گنجاندن این وقایع در یك یا چند روایت درك ميکنند؛ و
نشان ميدهند کااه ماردم بر پایة تصویرها ،پيشبينيها ،انتظارها و خاطرههاي به دست آمده از
مجموعهاي از روایتهاي اجتماعي ،عمومي و فرهنگي موجود ،در راساتاي مشخصي به سمت
رفتارهاي خاصي هادایت

مايشوند.

از این رو ،در گام نخسات ،نویسنده براي تعيين ابعاد هویت ملي ،از نظریه ها و تحقيق هاي
انجام شاااده ،در پژوهش حاضااار بهره گرفته اسااات .تقسااايمبندي ابعاد هویت ملي در ميان
پژوهشهاي انجام شااده ،متفاوت اساات .ميرمحمدي عناصاار هویت ایراني را در چهار دسااته
ارزشهاي ملي ،دیني ،اجتماعي و انسااااني طبقهبندي کرده اسااات (ميرمحمدي-922 :5909 ،
 .)929گودرزي نيز شاااش بُعد را براي هویت ملي در نظر گرفته که عبارتند از بُعد اجتماعي،
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تاریخي ،جغرافيایي ،سياسي ،دیني و فرهنگي -ادبي (گودرزي .)559 :5909 ،البته باید گفت که
بُعد دیني به عنوان یكي از مؤلفههاي هویت ملي در برخي از پژوهشها سنجش نشده است ،اما
در پژوهش حاضار مانند بسياري از تحقيقات پيشين ،مثل رباني و همكاران ( )5900و رباني و
حسني ( ،)5900به مثابه یكي از شاخصهاي هویت ملي ارزیابي شده است .در نهایت ،با توجه
به تحقيقات انجامشاده در گذشاته و مباني نظري مرتبط ،شش بُعد «فرهنگي»« ،دیني»« ،زباني»،
«اجتماعي»« ،سياسي»« ،سرزميني» و «ارزشها و نمادهاي ملي» هویت ملي انتخاب شدهاند (نك
شكل .)5
در توضيح مولفههاي مطرح پيرامون هر یك از این ابعاد باید گفت:
« بُعد فرهنگي» مدنظر در این پژوهش ،به سنتها ،عرفها ،هنجارها ،اسطورهها ،فولكلور،
هنر ،معماري و ...اشاره دارد.
« بُعد دیني» بر دین اساالم به همراه مناساك آن ،مذهب شيعي و ادیان توحيدي ساکن در
ایران تأکيد دارد.
« بُعد زباني» به زبان فارسي و ادبيات ملي ميپردازد.
« بُعد اجتماعي» هویت ملي ناظر بر «احساس تعلق خاطر مشترك» و «تعهد افراد به اجتماع
ملي و ارزشهاي اجتماعي که اصول و قواعد جامعه را استحكام ميبخشند» است.
« بُعد ساياساي» بر تعلق به نظام واحد ساياسي و ارزشهاي مشروعيتبخش به دولت ملي
حاکم در ایران تأکيد دارد.
 بُعد «نمادهاي ملي» متأثر از مفهوم پيشگفته «ایران بزرگ فرهنگي» شاااامل مشاااترکات
فرهنگي ميان افراد جامعه ایراني در درون مرزهاي ایران یا جامعه ایراني با ساااایر جوامع
اعم از تاریخ مشترك و سرزمين مشترك پيشين ميشود.
در گام بعدي ،براي یافتن «گویه مرتبط با هر یك از این ابعاد شااشگانه» این ابعاد در قالب
 4جلساه خبرگي با  6نفر از کارشاناسان حوزه رسانه و ارتباطات که در سالهاي اخير به رصد
برنامههاي «بيبيساي فارساي» مشغول بوده و بر تحليل آن متمرکز بودهاند ،مطرح شد و مبتني
بر تجارب این کارشاناساان ،از آنها خواسته شد که گویههاي پيشنهادي خود را ارائه کنند .پس
از اخذ نظرات آنها و جمعبندي پيشنهادها ،گویههاي زیر براي کاربست در این پژوهش طراحي
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شااد .در ادامه براي هر یك از ابعاد و سااه گویه مرتبط با آن ،یك کاربر آموزشدیده و توجيه
شده است .در مجموع ،چهار کاربر به کار گرفته شد تا ضمن مشاهده دوره  50ساعته برنامههاي
تحویال ساااال(جدول  )5تعداد «آیتم» هر یك از گویهها را مورد شااامارش قرار داده و نحوه
روایات آن را باازگویي کنناد .در خااتمه ،با منساااجمکردن گویهها در جداول بخش یافتههاي
پژوهش ،ادبيات نحوه روایت گویهها جمعبندي و منعكس شد (شكل .)5
بازنمایی واژگون ابعاد هویتی نوروز در برنامههای تحویل سال بیبیسی فارسی

فرهنگی

دینی

زبانی

اجتماعی

نمادهای ملی

سیاسی

موزیك و رقص

نفی نوروز اسالمی

زبان و واژگان
غیرفارسی

نقض حقوق زنان

گذرا و رفتنیبودن
جمهوری اسالمی

پرچم غیررسمی

زن و مرد

توجیه مادهگرایانه
تحویل سال

خط غیرفارسی

ترویج حریمزدایی

کاهش سرمایه
اجتماعی نظام سیاسی

نمادهای غیرایرانی و
اسالمی

تهیسازی از مناسك
دینی

ادبیات سطحی و
اروتیك

پسرفت جامعه پس از
انقالب

حضور کنشگران
سیاسی معارض

تحقیر پول ملی؛ ریال

اختالط

ترویج برهنگی

شکل  .3بازنمایي واژگون ابعاد هویتي نوروز در برنامههای تحویل سال بيبيسي فارسي

روش انتخاب مؤلفههاي مورد اسااتفاده در مورد هویت ملي ،برگرفته از تحقيقات پيشااين
اسات؛ اما با توجه به اینكه ساایر تحقيقات بهصاورت بخشينگر انجام شده و از یك یا چند بُعد
خا

به بررسااي هویت ملي پرداختهاند ،براي ایجاد جامعيت در ابعاد کامل هویت ملي ،ترکيبي

محققسااخته مدنظر قرار گرفته اسات .شيوة اعتبارسنجي این ترکيب نيز مبتني بر اعتبار صوري
اسات .شايوة اعتبارسنجي صوري ،بر نظر خبرگان و متخصصان استوار بوده و انتخاب مؤلفهها و
گویههاي ذکرشاده پيرامون هویت ملي ،به تأیيد صاحبنظران حوزة علوم اجتماعي و ارتباطات
رسيده است .واحد تحليل محتواي این پژوهش نيز یك تك «آیتم» تلویزیوني است که با روش
شاامارش ،فراواني و تكرار یك گویه انجام مي شااود .ذکر این نكته ضااروري اساات که برنامه
تحویل سال بيبيسي فارسي در تقسيمبنديهاي رایج تلویزیوني ،ترکيبي محسوب ميشوند که

«هویت ملي» در برنامههاي تحویل سال بيبيسي...

31

ساااختار اصاالي آن گفت وگومحور اساات .برنامه هاي ترکيبي ،از تعداد متنوع «واحد» یا جزء
ساختاري تشكيل ميشوند؛ که هر جزء را یك «آیتم» مينامند .جزء معنادار و واحد روایي مورد
رصد در این پژوهش ،آیتم است (جدول شماره.)5
جدول  .3نمونهگیری برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي

مدت زمان برنامه

تعداد آیتم

3083

9:11:55

30

3083

55:11:10

42

3080

2:95:23

11

3083

-

-

3083

9:54:92

31

3081

2:94:96

64

3081

2:51:11

10

3089

2:90:91

11

مجموع

50:51:50

491

الزم به یادآورياساات که در سااال  5914ایام نوروز با ایام فاطميه و شااهادت حضاارت
زهرا(س) 5همزمان شااد .بيبيسااي فارسااي براي تحویل سااال  5914برنامهاي توليد و پخش
نكرد.

ه .یافتههایپژوهش
نخساتين یافته این پژوهش به بررسي کمي تعداد روایت هاي مرتبط با سه گویه منتخب در بُعد
فرهنگي هویت ملي و نحوه روایت آن ميپردازد.

 .5شهادت حضرت زهراي مرضيه(سالماهلل عليها) مصادف با  4فروردین  5914بود.
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جدول  .3بُعد «فرهنگي» هویت ملي در برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
گویه

تعداد روایت گویه در آیتم

نحوه روایت

موزیك و رقص

516

 اجراي مفصال موزیك توسط خوانندگان  ، Hitجوان

اختالم زن و مرد

956

و لسآنجلسي

لباس و مُد

249

 فضاي کابارهاي حاکم بر مراسم
 بوسيدن و دستدادن زنان و مردان
 آرایشهاي صورت و مو نامتعارف و زننده
 لباس به مثابه ابزار مردنمایي زنان و زننمایي مردان
 مدهاي نامتعارف ميان مردان و زنان
 لباسهاي واجد وجه متبرّج و بدننمایي مفرم

بُعد فرهنگي ،گسااترهاي از ساانتها ،عرفها ،هنجارها ،اسااطورههاي ملي ،مفاخر ادبي ،ميراث
فرهنگي(بناهاي تاریخي ،صانایع دساتي ،آداب و رساوم) ،هنرهاي ایراني (نقاشي ،خطاطي ،معماري،
موسايقي ،قالي بافي و غيره) ،غذاهاي ایراني ،نامهاي ایراني ،ورزشهاي ایراني و ...را شااامل ميشااود.
پيرامون نحوه روایتهاي غالب بُعد فرهنگي مطرحشاده در جدول  ،2نخسات باید گفت که فضاا و
دکور حاکم بر برنامه ،حالوهوایي کابارهاي دارد .مكاني کم نور با صااحنه 5اجراي موساايقي در ميان؛
کاه ميهمااناان گرد آن باه رقص یا خوردن و نوشااايدن ميپردازند .در اینجا برنامه تحویل ساااال با
قسامتهاي رقص و آواز کابارهاي «فيلمفارسي»ها که جزء ثابت آن محسوب ميشد ،همزبان است
و البته براي مخاطب داخلي ،امري بيبدیل در داخل کشاور پس از پيروزري انقالب اسااالمي است.
نوروز ،نقطه عطف «لباس» براي جامعه ایراني نيز محساوب ميشود .یكي از اهداف و تالشهاي هر
خانواه ایراني در هر طبقه اجتماعي ،خرید لباس یا دسااتکم «نونوارکردن» لباس کودکان و نوجوانان
خود اسااات .گویه مُد و لباس در برنامه تحویل ساااال بي بيساااي ،شاااكل هنري و نامتعارف لباس
هفتههاي مد اروپا و آمریكا 2را در برنامه داشااته و سااال به سااال تعداد آن را به ویژه در ميان ميهمان
گفتوگوها افزایش ميدهد؛ لباسهایي که صاارفاً جنبه هنري داشااته و براي زندگي عادي در جامعه
طراحي نشده و بعضاً در نقد مجلههاي مُد ،تمسخر ميشوند.
1. Stage
2. Haute couture

«هویت ملي» در برنامههاي تحویل سال بيبيسي...

38

بادننماایي مفرم و نماایش انادام در مياان زناان و مردان ،از دیگر ابعاد غيرمرتبط با فرهنگ
ایراني و اسااالمي اساات که در این برنامه روایت ميشااود .موزیك و رقص ،از اجزاء ثابت روایت
فرهنگي این برنامه اساات .اما تأکيد خا

بيبيسااي بر «ساااز» و «نوازنده» موساايقي در قالب

اجراهاي تك یا چندنفره 5خود موردي قابل اعتناسات که مابهازاي شرایط داخلي را در ذهن بيننده
به چالش ميکشاااد .جدول  9به نحوه روایت بُعد دیني هویت ملي در برنامه نوروز بي بي ساااي
ميپردازد .چناانکاه گفته شاااد ،از مفهوم نوروز اساااالمي در بيانات مقام معظم رهبري به عنوان
نوروزي در تراز فرهنگ ایراني -اسالمي یاد شده که در مقابل نوروز باستاني قرار ميگيرد.
جدول  .0بُعد «دیني» هویت ملي در برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
تعداد روایت گویه در آیتم

گویه
نوروز باستاني(زدایش نسبت

236

اسالم با نوروز)
اکااتفااا و تاااکيااد بر وجااه

نحوه روایت
 تكرار واژگاان تاداعي کنناده و ارجاعات
تاریخي پيرامون وجه باستاني نوروز

260

 معجزه بهار؛ شاااهدي بر سااتایش بهار و

«طبيعات» بهاار و فقدان یاد

طرح انگااره کفاایت پرساااتش آن به جاي

خدا

خداوند خالق بهار

مناسك

2

549

 سرو مشروبات الكلي
 رفتاار و حرکات مساااتانه ميهمانان زن و
مرد
 حاذف یاا جاایگزیني قرآن کریم با کتب
دیگر از سفره هفتسين

ارجاعات تاریخي و تداعي وجه باساتاني و «پيش از اساالم نوروز» از اصليترین نحوههاي
روایت در بيبيساي فارساي محساوب ميشاود .در این روایت ،با جساامبخشي 9به بهار ،این
مفهوم جایگزین خالق بهار گشته و انگاره و گمان کفایت پرستش آن به جاي خداوند متعال در
1. Instrument
2. Rituals
 .9تجسايم یا ) : (Incarnationیكي از موضاوعات مطرح در ميان متكلمان ،مسااله تجسيم و جسمانيت خداوند متعال است.
اکثریت متكلمان اهل سانت و نيز همه علماي شيعه ،منكر جسم بودن خداوند هستند و بر این نفي ،به ادله عقلي و نقلي استناد
ميکنند .اما در طول تاریخ هنر و ادبيات ،تجسايم از شايوههاي رایج در «روایت» محساوب ميشاده است .جسمبخشي به هر
موجود یا مفهوم فاقد جسمي ،از اصليترین روشهاي خيالپردازي( )Imaginatoryدر ادبيات و هنر بوده است.
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ذهن مطرح ميشاود .حذف قرآن کریم به عنوان یكي از عناصر سفره هفت سين و تمرکز متعدد
دوربين بر کتابي غير از آن ،از دیگر روایتهاسات .نوشيدن مشروبات الكلي و تجاهر به مستي
و حرف یا نقل هاي مساتانه ،از دیگر رفتارهاي بُعد دیني این برنامه اسات .در گستره بررسي و
در چند آیتم نيز مجریان برنامه ناگزیر از نامبردن از رسااول مكرم اسااالم و ائمه اطهار گشااتند.
بيبيساي فارسي در حالي دستکم از آوردن لفظ «حضرت» در ابتداي اسامي ایشان نيز احتراز
ميکند که جامعه ایراني در حال توسل به این ذوات مقدسه است .جدول  4به نحوه روایت بُعد
زباني هویت ملي ميپردازد.
جدول  .3بُعد «زباني» هویت ملي در برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
گویه

تعداد روایت

نحوه روایت

گویه در آیتم

استفاده از زبان و واژگان غيرفارسي

255

 اساااتفاااده مكرر از واژگااان ،تكيااهکالمهااا و

ادبيات سطحي و اروتيك

31

جمالت غيرفارساااي؛ به نحوي که براي بيان یك
منظور کارا و جامعتر به نظر آید.

استفاده از خط غيرفارسي

 بيان اوج احساسات به زباني غيرفارسي
 استفاده از ادبيات سطحي ،سخيف و اروتيك،
03

شاوخيهاي غيرمستقيم اما معنادار در بخشهاي
گفتوگومحور

5

 اساااتفااده از خط غيرفارساااي در لوگوها و
زیرنویسها

از جمله موارد رایج در برنامه تحویل ساال ،اساتفاده مكرر از واژگان غيرفارساي است .این
مسئله از چنان تواتري برخوردار است که تعبير ناکارایي زبان غيرفارسي و جامعيت ،علميبودن
و ...آن براي بيان منظور را به ذهن بيننده متبادر مي کند .استفاده از ادبيات سطحي و شوخيهاي
اروتيك از دیگر مواردي است که بهمثابه عرفي عادي و روشي براي جذابيت و گرمکردن برنامه
از آن اسااتفاده ميشااود .در سااه سااال اخير  3بار از این ادبيات براي اشاااره غيرمسااتقيم به

1. Talk show items

«هویت ملي» در برنامههاي تحویل سال بيبيسي...

33

همجنسگرایي ميهمانان بهره گرفته شااده اساات .جدول  1به نحوه روایت بُعد اجتماعي هویت
ملي در برنامه آغاز سال بيبيسي اشاره دارد.
جدول  .3بُعد «اجتماعي» هویت ملي در برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
گویه

تعداد روایت

نحوه روایت

گویه در آیتم

مسائل حوزه بانوان

291

 متاثردانسااتن دسااتاوردها و عملكرد بانوان

حياء و حریم عرفي و شرعي

49

حاضر در مراسم به حضور در خارج از کشور
و تأکيد بر عدم امكان نيل به آن در ایران

مقایساااه جامعه پيش با پس از انقالب

 درنوردیدن حياء و حریم شرعي و عرفي از

اسالمي

سوي مجریان و ميهمانان
61

 مقایساااه دساااتاوردهاي اجتماعي ایران در
پيش و پس از انقالب اساااالمي و برانگيختن
نتيجه گيري مساااتقيم یا غيرمساااتقيم مبني بر
نزول و افت در مخاطب

مساائل حوزه بانوان ،همواره از تأکيدهاي اصالي بيبيساي در برنامهساازي بوده است .در
نحوه روایت بيبيسااي ،رشااد و توفيق بانوان به ساابب حضااور در خارج از کشااور ،شااكلي
تصریحي و فشار بر بانوان در ایران و به تبع آن ،سختي مسير بالندگي آنان حالتي تلویحي دارد.
از دیگر تأکيدهاي اصالي بيبيساي ،که کمابيش در ميان سایر رسانههاي غربي نيز شایع است،
ایجاد شاگفتي در مخاطب با «تابوشاكني» به صاورت مساتقيم یا روایت از «تابو»هاست .تابو و
شكستن آن ،ارتباطي معكوس و متعارض با ارزش دیني «حيا» دارد که از آن به «تمام دین» 5یاد
شاده و حریم شرعي و عرفي دارد .تابوشكني حتي در برخي موارد با پافشاري مجري یا اصرار
ميهمانان همراه بوده و در بُعد حریم شارعي و عرفي ،عشوهگري و تعبيرهاي نظربازانه از موارد
قابل تأمل در این حوزهاند .جدول  6به نحوه روایت بُعد ساياساي هویت ملي توسط بي بي سي
در برنامه تحویل سال اشاره دارد.
« .5الحياء هو الدّین کلّه»؛ حيا تمام دین است (رسول مكرم اسالم(

) نهج الفصاحة،

 ، 419ح.)5420
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جدول  .1بُعد «سیاسي» هویت ملي در برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
گویه
گذرا و رفتنيبودن جمهوري اسالمي
سرمایه سياسي جمهوري اسالمي در
جامعه و منطقه

تعداد روایت

نحوه روایت

گویه در آیتم
24
22

 تشااابياه جمهوري اساااالمي باا واژههایي چون
«زمساااتان»« ،روساااياه» و ...و تأکيد بر اتمام دوره،
گذرا و رفتنيبودن آن با فرارسيدن بهار
« پسرفت» ساااالنه ساارمایه سااياسااي جمهوري

حضور کنشگران سياسي معارض
41

اسالمي در جامعه ،منطقه و جهان
 دعوت و گفتوگو با کنشگران سياسي معارض

در حالي که انتظار ميرود دساتکم در برنامه تحویل ساال ،تمرکز بر معارضاه ساياساي با
جمهوري اساالمي کمرنگ شااود ،اما تشاابيه گاه و بيگاه نظام جمهوري اسااالمي به زمسااتان و
ارجااع ذهني خوانناده باه ضاااربالمثالهاایي که موارد منفي زمساااتان چون «روساااياهي»،
«موقتيبودن»« ،به آخر رساايدن» و ...را بازنمایي ميکنند ،از تمهاي اصاالي سااياسااي این برنامه
محساوب ميشود .ارائه مثال و ارجاع به مواردي که نشان از کاهش و پسرفت سرمایه سياسي
جمهوري اساالمي دارد ،از مواردي اسات که آشكارا دستورکار امنيتي برنامه تحویل سال براي
«آزار رسااانهاي» جمهوري اسااالمي را روشاان ميکند .آنجا که به رغم زمان محدود و کنداکتور
متراکم ،با دعوت از کنش گران ساياسي معارض و اختصا

زماني هرچند کوتاه اما اثرگذار به

آنان ،درهمریختن «آرامش ذهني» مخاطب ایراني را عملي ميکند .جدول  3به نحوه روایت بُعد
ارزشها و نمادهاي ملي هویت ملي اشاره دارد.
جدول  .1بُعد «ارزشها و نمادهای ملي» هویت ملي در برنامه تحویل سال بيبيسي فارسي
گویه

تعداد روایت گویه
در آیتم

نحوه روایت

پرچم

30

 پرچم با نقش «شير و خورشيد»

نمادهاي غيرایراني و اسالمي

506

 نماادها و نشاااان هاي ادیان ،فرق ،گروه هاي
سياسي ،رژیم سياسي پيش از انقالب و...

پول ملي؛ ریال
39

 تمساااخر واحد پول ایراني و تأکيد بر کاهش
ارزش ریال در طول سال
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پرچم جمهوري اسالمي ایران و نشان آن از جمله موارد حائز اهميت و نمادهاي اساسي در
حوزه هویت ملي محساوب ميشاود .بيبيساي فارساي هرچند در موارد رسمي بر این پرچم
تأکيد دارد ،اما به صاورت غيررسامي همواره پرچم با نشاان شير و خورشيد را به عنوان پرچم
غالب ایرانيان خارج از کشاور در اروپا ،آمریكاي شامالي و استراليا روایت کرده است .رژههاي
نوروزي در اروپا و آمریكا به ویژه لسآنجلس و نيویورك نيز شاواهد اصالي این مورد را شامل
ميشوند .این در حالي است که در واقعيت ،در ميان جوانان نسل دوم مهاجر ،مسابقات ورزشي
و حتي کليپ برخي خوانندگان لسانجلسااي این پرچم جمهوري اسااالمي اساات که بازنمایي
ميشود .بهرهگيري از نمادهاي غيرایراني یا غيراسالمي به ویژه در «زیورآالت» اعم از دستآویز
و گردنآویزها ،بج یقة کت و سااينه نظير شااير و خورشاايد ،تاج و فروهر نيز از دیگر جلوههاي
روایي است.
«خالكوبي» و «تاتو» و طرحهاي اساااتفاده شاااده در آن ،از جنبههاي روایي قابل تحليل در
برنامه تحویل ساال به شامار ميرود که به مثابه یكي از وجوه تغييرات فرهنگي در حوزه سبك
زندگي و آرایش در جامعه کنوني ایراني قبح خود را از دست داده و «پذیرش فراگير اجتماعي»
نيز یافته اساات .خالكوبي که در دهه شااصاات جزئي از فرهنگ زندان محسااوب ميشااد ،در
سالهاي اخير به عنوان یكي از وجوه آرایشي رایج در جامعه درآمده است .تمسخر ریال ،واحد
پول ایراني و یادآوري کاهش ارزش ریال در طول ساال از دیگر مواردي است که بار دیگر در
زمره ساياست آزار رسانهاي قرار ميگيرد که کورسوي اميد براي طيف گستردهاي از جامعه در
طبقه متوسااط و فرودساات را به ساامت خاموشااي ميبرد .در نمودار  5فهرساات فرواني تعداد
روایت گویهها در آیتم ،به صورت ستوني از کمترین تا بيشترین نمایش داده شده؛ که پسرفت
ساارمایه سااياسااي جمهوري اسااالمي با  22فرواني کمترین و اختالم زن و مرد با  956فراواني
بيشترین روایت را به خود اختصا

داده است.
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0

نمودار  .3فراواني تعداد روایت گویهها

شكل  2درصد هر یك از گویههاي مندرج در جداول باال را مورد اشاره قرار ميدهد .گویه
اختالم زن و مرد با 52درصااد ،بيشااترین ميزان روایت و گویههاي سااياسااي ،کمترین درصااد
روایت را از آن خود کردهاند.
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مقایسه جامعه پیش با پس از
انقالب اسالمی
پول ملی؛ ریال
%3

%3

33

حضور کنشگران
حیاء و حریم عرفی و شرعی
سیاسی معارض
%2
%2

گذرا و رفتنیبودن

سرمایه سیاسی جمهوری

جمهوری اسالمی

اسالمی در جامعه و منطقه

%1

%1

پرچم

اختالط زن و مرد

%3

%12

ادبیات سطحی و اروتیك
%3
نوروز باستانی(زدایش نسبت

استفاده از خط غیر فارسی

اسالم با نوروز)

%3

%11
مناسك
%5
اکتفا و تاکید بر وجه
نمادهای غیرایرانی و اسالمی

«طبیعت» بهار و فقدان یاد

%7

خدا

%10

موزیك و رقص
لباس و مُد

%8

%9

استفاده از زبان و
واژگان غیرفارسی
%8

مسائل حوزه بانوان
%9

شکل  .3درصد هر یك از  39گویه مندرج در پژوهش

در اینجا نگاهي تطبيقي به دادهها و یافتههاي دو زمينه «معيار صنفي ميهمانان مدعو» و «نوع
و شااكل» برنامههاي رسااانه ملي با یادآوري مواردي که در یافتههاي بيبيسااي فارسااي مندرج
بود ،ميتواند به ارائه رهيافتي سياستگذارانه و راهبردي کمك کند.
جدول  .8فراواني و درصد معیار صنفي میهمانان برنامههای تحویل سال رسانه ملي (شبکه  3تا )3
سال
معیار
خواننده
بازیگر
کااارگااردان،
تهيهکننده

3083

3083

3083

3080

3083

3083

3081

3081

3089

مجموع

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

25

50

50

59

4

0

0

51

53

522

12.17

29

12

54

42

99

22

40

20

91

955

95.51

9

9

1

1

6

55

6

5

4

15

5.08
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سال
معیار
ورزشكار
کاارشاااناس
دیني
چهره علمي-
فرهنگي

3083

3083

3083

3080

3083

3083

3081

3081

3089

مجموع

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

52

55

6

54

52

1

52

4

54

01

8.88

1

1

9

6

2

3

2

9

2

91

3.5

53

51

1

55

53

55

1

4

52

11

1.1

صداپيشه

5

0

1

5

9

4

4

9

4

92

3.2

مجري

9

0

9

3

4

0

5

2

2

91

9.1

5

2

1

4

3

4

1

9

4

91

3.9

5

5

5

9

25

5

3

6

6

44

4.4

خااااناااواده
شهدا،ایثارگر
اتفاق خا
بسااااتااگااان

9

0

0

55

53

1

52

6

2

32

7.2

سایر مهمانان

1

6

52

1

3

54

0

0

1

34

7.4

تعداد کل

19

596

12

521

592

11

550

02

525

5552

100.0

مهمان اصلي

مطابق با نتایج جدول  1که مبتني بر تحليل صانفي  0سااله ميهمانان برنامههاي تحویل سال
سايماي جمهوري اساالمي ،که به  52گروه شاغلي تقسايم شدهاند ،در شبكههاي یك ،دو ،سه،
چهار و پنج -در مجموع  45برنامه تحویل سال -است ،از مجموع  5552ميهمان دعوتشده به
این برنامهها 955 ،نفر «بازیگر» بودهاند که در مجموع  95/51درصااد از کل مدعوین را به خود
اختصااا

دادهاند522 .نفر «خواننده» نيز معادل  52/53درصااد از ميهمانان بوده و در رتبه دوم

ایساتادهاند 11 .نفر «چهره علمي و فرهنگي» با  1/1درصد ،سومين صنف اصلي مدعو به برنامه
تحویل ساال را تشكيل دادهاند« .کارشناسان دیني»« ،خانواده شهدا و ایثارگران» و «صداپيشگان»
نيز در انتهاي این جدول قرار دارند .این در حالي اسااات که مجموع «تعداد خانواده شاااهدا و
ایثارگران» و «کارشناسان دیني»  34-نفر -تقریباً با «تعداد بستگان مهمان اصلي»  32-نفر -برابر
هستند.
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جدول  .33فراواني و درصد «آیتمها» در برنامههای تحویل سال رسانه ملي(شبکه  3تا  3سیما)
سال
معیار
مصااااحبااه بااا چهره هاااي
سرشناس و محبوب
گفتگوي علماا ،روحانيون،
واعظان
یاااد شااااهاادا ،باازرگااان،
درگذشتگان

3083

3083 3080 3083 3083

3083

3081

3081

3089

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

7
4

تعداد
17

تعداد
19
2

1

تعداد
15
2

27
3

30
2

1

16

0

1

54
5

مجموع
تعداد
146
16

درصد
14.1
1.5

11

11

8

3

20

10

7

4

2

76

7.3

موسيقي و ترانه

51

89

32

58

39

51

49

34

99

436

42

طنز و سرگرمي

16

16

3

9

22

6

11

24

2

109

10.5

6

1

7

14

21

8

4

2

9

66

6.4

7

6

15

12

10

4

7

6

5

68

6.5

سایر ميانبرنامهها

11

12

11

8

13

28

9

17

53

126

12.1

تعداد کل

111

153

97

121

155

139

104

88

63

1037

100.0

گزارش از اقشاااار خااا
(پليس ،سالمند ،بيمار)
معرفي سنن نوروز و جاذبه
گردشگري

جدول  55به فراواني و درصد کلي «آیتمها» در برنامههاي تحویل سال رسانه ملي در شبكه
 5تا  1سايما در سالهاي  5915تا  5910در  0آیتم کلي ميپردازد 496 .آیتم واجد «موسيقي و
ترانه»  42درصاد برنامههاي رساانه ملي را به خود اختصاا

دادهاند و «مصاحبه با چهرههاي

سارشناس و محبوب» با سمتگيري سلبریتيها و «سایر ميانبرنامهها» -که با عنوان «وُله» نيز از
آن یاد ميشااود و منظور آیتمهایي که از هدف خاصااي برخوردار نبوده و بيشااتر براي اتصااال
قساامتهاي اصاالي پخش ميشااوند -در رتبه دوم و سااوم قرار دارند« .یاد شااهدا ،بزرگان،
درگذشاتگان»« ،گزارش از اقشار خا

(پليس ،سالمند ،بيمار)» و «گفتگو با علما ،روحانيون و

واعظان» در قسامتهاي انتهایي جدول قرار دارند .بر اساس داده هاي جدول  1تعداد و درصد
آیتمهاي «موسايقي و ترانه»  4برابر بيشااتر از «طنز و ساارگرمي» اساات؛ که نشااان از تصااریحي
روشن اما تفسيرناپذیر از تأکيد بر مقوله اجراي موسيقي در برنامههاي نوروزي رسانه ملي دارد.
اگر از بي توجهي به وجه دیني لحظه تحویل ساال به واسطه اختصا

 5/1درصد از آیتمها به

علماء و روحانيون درگذریم ،لحظه تحویل ساااال بيشاااتر با طنز و سااارگرمي که فرحبخش و
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شاديآفرین است ،همخوان بوده و نسبتي عرفي -تاریخي با ترانه و موسيقي  -که در طول سال
چندان مورد تأکيد صاادا و ساايما نيز نيساات -ندارد؛ مگر اینكه صااداوساايما را در رقابت با
رسانههایي تصور کنيم که «ترانه و موسيقي» را در دستورکار تحویل سال قرار دادهاند.

و .تحلیل یافتههای پژوهش
چنانكه گفته شاد ،مسائله اصالي این پژوهش ،ارزیابي عملكرد هویتساازي رساانه بيبيسي
فارساي است .سياست گذاري «هویتسازي» بيبيسي فارسي مبتني بر گویههاي هویتي نمایش
داده شااده در مقطع زماني «تحویل سااال» و از طریق برنامههاي توليدي در سااالهاي  5915تا
 5910مورد بررساي قرار گرفته است .اهميت این بررسي در این واقعيت نهفته است که درصد
بينندگان برنامه هاي تحویل ساال سايماي رسانه ملي چندان قابل اعتناء نبوده و در سوي دیگر،
شابكههاي ماهوارهاي به صاورت جدي در مساير ساخت ذهنيت و روان جامعه بينندگان خود
ميکوشااند .این در حالي اساات که خبرگان حاضاار در این پژوهش معتقدند که شاابكههاي
مااهوارهاي باه دالیال مختلف به ویژه امكانات مالي و پخش زنده ،هنوز «تمام توان خود را رو
نكردهاند» و با تمام ظرفيتها وارد این عرصاه نشده اند .هرچند این پژوهش درصدد نيست که
بيبيساي فارساي را مسئول هویت برسازيشده و رایج در جامعه کنوني ایراني معرفي کند ،اما
در این نوشاتار تأکيد اصلي بر اینكه بيبيسي فارسي و عملكرد رسانهاي آن به مثابه اصليترین
و نظاممندترین ساياسات رساانه معارض در دست کم دهه معاصر براي نظام جمهوري اسالمي
عمل کرده ،همچون مفروض قلمداد شااده اساات .مهم ترین محورهاي قابل برداشاات به عنوان
نتایج این پژوهش عبارتند از:
 .5تبيين اثرگاذاري «روایات» رسااااناههاا بر هویات ملي از جمله تأکيدهاي این پژوهش
محسوب ميشود .جنبهاي جدید در مطالعات روایت ،بهطور ویژه با تمرکز جاااامعهشناختي ،به
شاكلگايري هویت مرتبط است و این مسئله را اصل قرار ميدهد که زندگي اجتماعي ،داستان
اسات و روایت ،شارم هستيشناسانة زندگي اجتماعي است .روایت ،سازوکار مرکزي ساختار
اسااتداللي هویت اساات .وقاااااتي ميبينيم هویتهاي اجتماعي از طریق روایتگري هدایت
ميشااوند و فرایندها و کنشهاي اجتماعي با شاايوههاي روایي تغيير و تعدیل مي شااوند ،درك
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اینكه چرا هویتهاي معيني توليد و بازتوليد ميشوند ،ممكن خواهد باود .هرچند در جامعهاي
مانند ایران ،هویت ملي پدیدهاي تاریخي اساات که در طول قرنها شااكل گرفته و تكامل یافته
اسات؛ ولي به دليل تأثيرات بنيادین و ساختاري روایت ،سرمایهگذاري گستردهاي بر بهره گيري
از روایت براي تحت تااااأثير قااااراردادن هویت ملي در رساانههاي داخلي مشاهده نميشود.
کاربرد گسااترده و نفوذ و تأثيرگذاري این شاااااابكههاااااي مااااهم ارتباطي ،آنها را به عوامل
تااعيينکانندهاي در فارایند شكلگيري هویت ملي تبدیل کرده است .نمادها ،تصاویر ،نوشتهها
و نواهایي که از رسااانههاي مختلف دریافت ميکنيم ،بر اشااكال مطلوب ،انگيزهها ،روشها و
جاااهتگااايريهااااي هر روزة «ما» جامعوي و در نهایت ،برساخت هویتي جمعي اثر خواهند
گاذاشت.
 .2این پژوهش «منظمترین نظام رسااانهاي معارض «ایران» در دههها و برهههاي سااياسااي
معاصر را «بيبيسي فارسي» ميداند .رویكرد منتخب و وجه رایج عملكرد این رسانه در مواجه
با «ایران» آزار رسانهاي و پراکندن تشویش ،اضطراب و تزریق بيثباتي به اذهان جامعه ایراني به
ساابب نوعي «نارضااایتي» و «ناخرسااندي» تاریخي و مزمن بریتانيایي از ایران اساات .بيبيسااي
فارسي ،رسانهاي است که بيمهابا در «خألهاي روایي» خُرد و کالن جامعه ایراني وارد ميشود.
باا فروکاسااات دین ،آیين و عرف رایج در جامعه ایراني به حد «تابو» ،تابوها را به روي جامعه
آورده؛ چارچوبهاي آن را در نوردیده؛ و در پایان درهم ميشاكند  .تبعاً در عرصااه رسانههاي
داخلي ،چيزهایي که قابل بازنمایي نيساات ،در بيبيسااي فارسااي مصاادر نمایش قرار گرفته و
رقيب رساانهاي داخلي خود یعني صداوسيما را به چالش ميکشد .در این راستا ،هرچند امكان
تخمين ميزان و کميت درصاد «هویتساازي» بيبيساي فارساي قابل ارائه نيست ،اما برنامه و
آمادگي این رسااانه براي ایفاي نقش ،واقعيتي غيرقابل کتمان اساات .براي نمونه ،گویه «اختالم
زن و مرد» بهعنوان گویه اصلي روایي بيبيسي فارسي قابل تأمل است.
 .9ایجاد تحول یا تغيير در هویت ملي ایراني ،از اصليترین تعارضاتي است که با بهرهگيري
از روایت رسانههاي هویتساز ،مباني اصلي قدرت ایران را هدف قرار داده است .مبناي قدرت
و نوع چالش ایجادشااده توسااط ایران ،ماهيتي هویتي دارد و در نتيجه ،هویت مردم ایران ،هدف
اصالي مراکز و بازیگران سياسي بينالمللي شده است .بااااا بااااررسي دقيق رسانههاي فعال در
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مقابله با هویت ملي ،ميتوان محور فعاليت بيبيسي فارسي ،دستکم در برنامه تحویل سال را
به شكل زیر دساتهبندي کرد:
 به چالشکااااشيدن هااااویت ملي و دیني از طریق القاي عناصر ضددیني یا لذتطلبانة
غايردیناي؛
 به چالشکشيدن هویت ملي ایراني با تمسخر یا تبليغ ناکارآمدي آن؛
 بااااه چااااالشکااااشيدن عناصر دیني با حذف یا جایگزیني آن با نمادها و روایتهاي
مغشوش؛
 باه چالشکشيدن هویت سياسي و روایت سياسي جامعة ایراني؛
 به چالشکشيدن اخالق جامعه و نفي الگوي زندگي ملي و بومي؛
 ترویج الگاوهاي غيربومي اخالقي و ترویج بيبندوباري.
 .4بيبيساي فارسي خألهاي روایي رسانههاي داخلي را به مثابه فرصت خود همواره مورد
اسااتفاده قرار داده و به تبع آن ،ابعاد هویت ملي را با تهدید مواجه کرده اساات .براي نمونه ،در
حالي که جامعه ایراني در لحظه تحویل ساال در حالت توجه قلبي و توسل به باورهاي دیني و
آیين خود به سار ميبرد ،همين گویه را هدف قرار داده و مسائله «نوروز باستاني» و «فقدان یاد
خدا» را به دفعات مطرح ميکند.
 .1پس از این گویههاست که بيبيسي فارسي به روشني برگ برنده دیگر خود یعني سویه
ابتذالي که از ارکان اصاول رسمي «تفریح» و «سرگرمي» در غرب محسوب ميشود ،را دستمایه
قرار داده و باا محوریات عریاانيگري ،آن را تاا مرحله مردنمایي زنان و زن نمایي مردان پيش
ميبرد .طرح نقدهاي باال ،به صااورت مسااتقيم به یكي از آساايبهاي رواجیافته در رسااانه ملي
ارتبام پيدا ميکند .تغيير راهبرد برنامههاي تحویل سااال به ساامت سااوژههاي عامهپسااند و
ساطحي ،از مواردي اسات که براي رساانه ملي هشادارآميز است .سطحيگرایي و پافشاري بر
دعوت از سالبریتيها ،همچون ميدان ناهمگوني براي اهداف رساانه ملي است که هرچه در آن
اهتمام ورزد ،از مزیتي در رقابت با بيبيسااي فارسااي برخوردار نخواهد شااد .از سااوي دیگر،
اتفاقاً مزیت رقابتي رساااانه ملي ،در پرداختن به ابعاد عرفاني ،متعالي و فرهيخته «لحظه تحویل
سال» است که بيبيسي فارسي در آن ورودي ندارد.
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در نهایت ،باید گفت که «تغييرات»« ،مواجههها»« ،رو در رویيهاي» متعدد صانفي ،جنسي،
نسااالي و مذهبي و ...در جامعه ایراني در ساااالهاي اخير به گونهاي شاااده که «ذهن» اغلب
ساياست گذاران و مجریان سياست را به چرایي ،سرعت و افزایش این رخدادها معطوف داشته
اسااات .از این رهگذر و به دالیل متعدد «رساااانه» به عنوان یكي از کنش گران اصااالي و البته
بيثباتسااز در این تغييرات ،پنداشاته شاده اسات .از این روسات که سياست گذاري فرهنگي
مقطعي چون «لحظه تحویل ساااال» در بازگویي و بازنمایي ارزشهاي حياتي «هویت ملي» در
ساااعت طالیي هویتسااازي رسااانهاي ،براي جامعه ایراني اهميتي دوچندان یافته اساات .نحوه
عملكرد بيبيساااي فارساااي ،ضااامن تضاااعيف مرجع امنيتي نظام و زیر ساااوالبردن امنيت
هستيشناختي آن ،فرصتهاي طالیي رسانهاي صداوسيما را به یغما برده و با ترویج و جانمایي
ذهني گفتماني واژگون ،فقدان مشروعيت جمهوري اسالمي را تئوریزه ميکند.
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