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 جمعي  هاي انقالب آييني و رسانه
 بعد از انقالب اسالمي

 
 
 

  ة                               نوشت 
1TP0Fدكتر احمد ميرعابديني 

* 
 
 

 چكيده
هـاي   تاكنون، از زواياي گوناگوني مورد بررسـي قـرار گرفتـه و عنـوان     1357انقالب اسالمي ايران، از بهمن 

هاي خـود،   ها و گزارش ها، مقاله هاي علوم اجتماعي و انساني، در كتاب زهمختلفي يافته است. كارشناسان حو
اند. در اين مقاله، نويسنده  گذاري كرده هاي متفاوتي توصيف، تفسير، تحليل، تبيين و نام اين رويداد را به گونه

هـاي   سـانه هاي حوزة روابط دين، سياست و ارتباطات اجتماعي، رابطة انقـالب اسـالمي و ر   به ياري پژوهش
مورد مطالعه قرار داده است. ايـن رويكـرد، بـه نظـر      (ritual approach)جمعي در ايران را با رويكردي آييني 

 رسد، تا حدي تازگي دارد و تاكنون مورد توجه قرار نگرفته يا كمتر موضوع بررسي بوده است. مي

، اسـطوره، نمازجمعـه،   ارهاستعاي، حشو، رمز،  آيين، ارتباطات آييني، معناسازي رسانه كليد واژه:
 ها  انقالب اسالمي، رسانه

 مقدمه
هـاي   هـا و گـزارش   ها و مقالـه  هايي كه نويسندگان كتاب هاي متعددي دارد؛ نام انقالب ايران نام

اين انقالب اشاره دارند.  ”اي رسانه“و  ”ديني“ها نيز به ابعاد  اند. بيشتر اين نام نهاده اي بر آن رسانه
هـاي ايـن انقـالب را در خـود جمـع       ترين ويژگي اي اصلي ن دو وجه ديني و رسانهدر واقع، اي

 بـه دنبـال ديـدار ميشـل فوكـو     ، (Blanchet) بالنـش و  (Briére)براي مثـال بريـر  اند.  هدكر
(Michel Faucoult)،  ـران:  فيلسوف معاصر فرانسوي از ايران، كتاب را  انقـالب بـه نـام خـدا    اي

 – Ali and Sreberny)و آقـا و خـانم محمـدي     ؛(Briére, Blanchet, 1979)انتشـار دادنـد   
Mohammadi, 1994)، هـاي   را منتشـر كردنـد كـه بـه زمينـه      هاي كوچك؛ انقالب بزرگ رسانه

 پرازد.  ارتباط، فرهنگ و انقالب ايراني در سه دهة قبل مي
____________________________ 

  پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات *
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بـه شـكل   ”سـازي  اسـالمي “در ايران، در آستانة ورود انقالب اسالمي به چهارمين دهة عمر، 
ويژه در تمامي سـطوح آمـوزش،    ، به”تجربة تلفيق دين و حكومت در ايران“دولتي ادامه دارد و 

 عنـوان   بـه شود تا بتوان برخالف ساير مذاهب جهـاني، مسـائل حكومـت و دولـت را،      دنبال مي
). بـه عقيـدة مـرووا،    18: 1387شدني، با تعليمات ديني درهم آميخت (مـرووا،   عناصري تركيب

ترين حكومتي سياسي كه توسط امام خميني تدوين شده و از نظر ايدئولوژيكي و عملـي بـر   دك«
سال در ساختار حكومت هيچ تغييـري نكـرده    سيتحقق نظام حكومتي اسالمي تأكيد دارد، اين 

هاي دولتي و نفـوذ   است. روحانيت همچنان جايگاه خود را از طريق شركت مستقيم در سازمان
 ).همان» (ي در ادارة حكومت، حفظ كرده استهاي رسم در سازمان

بر اين اساس، شايد بتوان انقالب اسالمي ايران را، با توجه به نوع ارتباطي كه در آن مسـلط  
ناميد. انقالبي كه توانسته است رنگ و بوي خـود را بـر    (ritual revolution)بوده، انقالب آييني 

هـاي   ها را بـه رسـانه   جمعي داخلي اعمال كند و آنهاي  تمامي امور جاري، و نيز بر انواع رسانه
 ها را در شكل آيينـي  هايي كه بيشترين كارايي رسانهتبديل نمايد؛  (ritual media)آييني 

(ritual form) گيـري و تحـول انقـالب     دهند و از همين طريق به ظهور، شـكل  از خود بروز مي
 رسانند.  ياري مي

 آيين چيست؟
است. در آيين، اعضـاي   شدة رفتار فردي در شكل جمعي هاي رسمي و منظم شيوه (ritual) آيين

هـاي   گيري آيين رفتار هاي شكل ترين زمينه كنند. اصلي گروه و جامعه، به شكل منظم شركت مي
اند، اما وسعت و گسترة رفتار آييني بسـيار فراتـر از ايـن حـوزة خـاص اسـت و بيشـتر         مذهبي

 .(A. Giddens, 1991: 730)دارند  (ritual practices)آييني ها به نوع و شكلي اَعمال  گروه
در ايـن    عملي، از مطالعات پژوهشگران برجسته الگويچارچوب نظري و  عنوان  به از آيين

پـژوه معاصـر آمريكـايي،     ، آيـين (Catherine Bell, 1992, 1997)ترين بِـل  ازمينـه، از جملـه كـ   
، (Santa Clara)ت دينـي در دانشـگاه سـنتا كـالرا     گيري شده اسـت. بِـل اسـتاديار مطالعـا     بهره

شناسي دين و مذهب چيني و بعد آييني مذهب است. او با تكيه بر مطالعات  متخصص در روش
بازيافته است. آثـار بِـل، در دهـة     ها آيين ةشناختي، راهبردها و روابط نيرومندي را در حوز انسان
هـاي مطالعـات دينـي و آيينـي فـراهم آورد       موفق براي تدوين و نگارش گزارش الگوي، 1990

(Lardellier, 2003). 
بخشـيدن بـه    و تعـالي  (social action)كنش و عمـل اجتمـاعي    آيين را، برخي پژوهشگران

ــة انديشــه“هــاي  آشــكارترين شــكل ــد.  تعريــف مــي ”عمــل و دوگان ــل كنن ــي“بِ  ”ســازي آيين
(ritualization)  دهد كـه   كند و توضيح مي گري پيشنهاد مي اي راهبردي از كنش شيوه عنوان  بهرا

 ”غيـرآيين “از چه راهي از  ”آيين“ كند و چگونه و چرا اين كنش خود را از اَعمال ديگر جدا مي
و در عـين حـال جهـاني     (universal)اي جهانشـمول   عنـوان پديـده   شود. آيين، چه به متمايز مي
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(global)  ،ريوروهاي آن  ، و يا با تأكيد بر عينيت تعريفساختاري نظري ة) و چه به مثاب1383(د
اي قدرتمند، در اين مقاله قالب و ابزاري تحليلي است. كاربري ايـن ابـزار    و بر مبناي تغييركننده

آن صورت گيرد و هـدف تفسـير و تبيـين روابـط      ةكنند ها و مسيرهاي تعيين بايد با تكيه بر داده
تحليل حفظ گردد. همچنين، براي جلـوگيري از   ها در اين روشن، و تمايز مرزهاي نظريه و داده

تر بستر فرهنگي اجتمـاعي آن، كـه    هاي وسيع لغزش، ضروري است دربارة رابطة آيين با گفتمان
 آيين بخشي از آن است، تأمل شود.

در بررسي آيين، به شكل وسيع و مبسوط از مطالعات و تحقيقـات بِـل (تمركـز بـر آيـين)،      
نيـك  ، (با تكيه بر آيين و ارتباط و رسانه)، و ه معاصر آمريكاييپژو ارتباط اريك رودنبولر

گيري شده است. ايـن   اي)، بهره هاي رسانه پژوه معاصر آمريكايي، (با تأكيد بر آيين رسانه كودري
هـا و   ترين آثار مربوط به آيين را مورد مطالعه قـرار داده، و بـه شـكل نظريـه     پژوهشگران، عمده

انـد.   بنـدي كـرده   هـا، جمـع   هاي دين، ارتباطات و رسـانه  مفيد، در حوزهكاربردهاي عملي بسيار 
است در چارچوب نظرية آيين، تا حـد امكـان از منـابع ايرانـي و      نويسندة اين مقاله نيز كوشيده 

 اسالمي هم بهره گيرد.
 ritual)، ارتبـاطـــات آيينـــي 1ارتـــباط آيينــيدر كتـــاب  (7-20 :1999)اريــك رودنبــولر

communications) گوهاي روزمـره تـا مراسـم و تشـريفات      و و مناسكي را، از مكالمات و گفت
هـاي   كند. رودنبولر، در اين كتـاب، بـه شـيوه    بررسي مي ،(mediated ceremony)اي شده  رسانه

هـاي فـردي و اجتمـاعي     بخشيدن به نظم ها ارتباط در جامعيت كند كه در آن گوناگوني اشاره مي
توليدكننـدگان   عنـوان   بـه هـا   هاي ارتبـاط، و صـنايع رسـانه    ي مثال، از آيينمشاركت دارد، و برا

نظـم نمـادين    ةدهنـد  جـزء تشـكيل   عنـوان   بـه هـا   رودنبـولر، آيـين   ةكند. بـه عقيـد   عامه ياد ميفرهنگ 
(symbolic order)هـا و   هـاي اجتمـاعي حضـور دارنـد. رودنبـولر آيـين       ، تقريباً در تمامي كنش

ها و مناسك  داند و ارتباطات آييني را برقراري ارتباط به ياري آيين اطي ميمناسك را شكلي ارتب
انـد،   هاي مؤثر ارتباطي ساز و كارها، ابزارها و دستگاه آورد. به نظر او، ارتباطات آييني به شمار مي

دهنـد.   را نشان مي ”اجتماعي ةواقعيت ساخته شد“بخشي و تأثيرگذاري نمادين،  كه به ياري نظم
ها و كـاربري   اي آيين ها، ارتباط رسانه چنين، به ياري مباحث نظري و عملي در زمينة آييناو هم
دهـد.   اي را مـورد بررسـي قـرار مـي     شده و كاركردهاي آيينـي فرهنـگ رسـانه    هاي آييني رسانه

اسطوره و آيين نظر دارد و نمايش اخالقـي  عنوان  بهرودنبولر، به خبر، تلويزيون و فرهنگ عامه، 
هـاي سياسـي، از جملـه     كنـد. آيـين   هاي اجتماعي مطالعه مي دهي به نقش الگومبناي عنوان  بهرا 

خواني و مراسـم بيـاني و    انتخابات، و ساختارهايي مانند دولت، قدرت سياسي، سخنراني، خطبه
انـدازهاي بـديعي را در ايـن     ها و مراسم عمومي، در چارچوب آيـين، چشـم   سياسي و جشنواره

 كنند. ات ترسيم ميزمينه از مطالع
اند و داراي چنان  هم وابسته ها از نظر منطقي به آيين و ارتباط نزديكي زيادي با هم دارند. آن

توان گفت ارتبـاط شـكلي از آيـين اسـت و آيـين       كه مي هاي خانوادگي مشتركي هستند ويژگي
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پـذيرد   ي ميصورتي از ارتباط. بر اين اساس، هر كس آييني برگزار كند، دست كم به شكل ضمن
كننـدگان در   طور نمادين، با معني و مؤثر است. به عبارت ديگـر، شـركت   كه رفتار الگويي او، به

ها نمادها را، در فرايندي ارتباطي، بـراي تحقـق مقاصـد     دهند. آن ها تبادلي نمادين انجام مي آيين
اي از  بخـش عمـده  برند. از اين رو، آيين با مقاصد اجتماعي نزديك اسـت و   كار مي اجتماعي به

گرايـي، گرچـه مهـم     شود. اصل ارتباطي ديگر، يعنـي داوطلبـي   محسوب مي ”واقعيت اجتماعي“
شود. به عالوه، آيين، همچـون ارجـاع بـه واقعيـت، بـه       طور ضمني مطرح مي است، اما اغلب به

اين گردد. با افزودن اين دو اصطالح به مفاهيم قبلي، تعريف رسمي آيين به  زندگي جدي باز مي
 گيرد: گونه شكل مي

شده به شكل متناسب، براي تأثيرگذاري به صورت نمادين  آيين اجراي داوطلبانة رفتار الگويي
 . (Ibid) استجدي يا مشاركت كردن در زندگي 

 

پذير است. اگر اين تعريف بـا   نمايد، اما در اصل نرمش پذير مي اين تعريف، گرچه كلي و آسيب
كردن تـا   گيرد؛ از دست دادن و تعظيم ها را در جهان در برمي آيين ةستركار رود، تمامي گ دقت به

اي؛ و نيز اقتصاد سياسي جهـاني، ضـمن آنكـه     هاي عبادي سياسي و اَعمال هنري، جشنواره آيين
مثـال،  عنـوان   بـه . (Ibid)گـذارد   هـا تمـايز مـي    هاي ارتبـاطي وابسـته بـه آن    روشني ميان شكل به

سـه   ةدهند فُرادا يا انفرادي)، نماز جماعت و نماز جمعه، به ترتيب نشانهاي نماز فُرادي ( رسانه
هـاي   اند، كه هر سه مراسـم، بـه يـاري رسـانه     سطح از ارتباطات آييني فردي، گروهي و عمومي

آيينـي و   ـ  يابند. به اين ترتيب، نماز از شكلي ديني  ارتباطات اجتماعي انتقال مي ةجمعي به حوز
اي (شـكل عمـومي)، و بـه يـاري      به مرحلة جمـاعتي (گروهـي) و جمعـه    درون ـ برون فردي، 

دهد و به ارتباط جمعي  ن، ابعاد خود را باز هم گسترش مينويهاي  هاي رسانه ورياها و فن شيوه
 شود. اي تبديل مي ا رسانة تودهي ”جمعي“و رسانة 

 اي آيين و معناسازي رسانه
، ”ديدگاه انتقـالي “. 1كند:  دگاه يا رويكرد اشاره ميكوايل در مطالعات ارتباطي به اين سه دي مك

 ”ديدگاه آييني“. 2داند؛  ها در طول زمان، به منظور كنترل مي كه  ارتباطات را انتقال عالئم يا پيام
سـازد؛ و   كه ارتباط را با مفاهيم و اصـطالحاتي ماننـد اشـتراك، مشـاركت و پيونـد همـراه مـي       

هـاي جمعـي را تنهـا جلـب توجـه بـه شـمار         اساسي رسانه ، كه فعاليت”ديدگاه جلب توجه“.3
 آورد، نه انتقال معنا يا فراهم آوردن تريبوني براي اظهار نظر. مي

رويكـردي معناكاوانـه در مطالعـات     ،درآمدي بـر مطالعـات ارتبـاطي   جان فيسك، در كتاب 
از مطالعـات  كند. اين رويكـرد بـه مطالعـات ارتبـاطي برخاسـته       ارتباطي را معرفي و تشريح مي
هـاي غالـب در    شناختي است. همچنين، اين رويكـرد از انگـاره   فرهنگي و مبتني بر روش نشانه

شناسـي و   مطالعات ارتباطي، يعنـي رويكـرد انتقـالي و مبتنـي بـر مطالعـات تجربـي در جامعـه        
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الي و رود. فيسك ابتدا ارتباط را در دو رويكرد انتق شناسي با رويكرد كاركردگرايي فراتر مي روان
 كوشد اين دو را به يكديگر نزديك سازد.  كند و سپس مي فرايندي خالصه مي

 عنـوان   بـه يـا ارتبـاط    ،(transmissional approach)فيسك در توضيح ادغام رويكرد انتقالي 
دانـد؛ و در توضـيح ايـن     انتقال، و رويكرد فرايندي، رويكرد انتقالي ارتبـاط را انتقـال پيـام مـي    

كننـد و   كند كه چگونه فرستندگان و گيرندگان رمزگزاري و رمزگشايي مـي  ي ميرويكرد يادآور
گيرند. ايـن رويكـرد، در    ها را براي انتقال پيام به كار مي دهندگان، مجراها و رسانه چگونه انتقال

ارتباط را  (process approach)نگاه نهايي، به نتايجي مانند كاركرد توجه دارد. رويكرد فرايندي 
گذارد. اگر تأثير از آن چه كه  داند كه فرد از اين راه بر رفتار يا ذهنيت ديگري اثر مي دي ميفراين

گر متفاوت باشد، بايد از شكست يـا   طور كلي با هدف ارتباط مورد نظر است كمتر يا بيشتر و به
، و توفيق يا نارسايي ارتباط و عدم تطابق آن با واقعيت برداشت و تعريف از ارتباط سخن گفت

 يابي بررسي كرد.   فرايند ارتباط را، با هدف اشكال
دانـد.   رويكرد فرايند انتقالي تعامل اجتماعي را فرايند برقراري ارتباط از راه انتقـال پيـام مـي   

بسياري از پيروان رويكرد انتقالي نيت، قصد و منظور را در تعريـف پيـام و چيسـتي آن، عامـل     
ري و معيار اصلي تحقق اين فرايند اين است كـه معلـوم شـود    دانند. منظور از تأثيرگذا مهمي مي

آيا گيرنده قصد و نيت فرستنده را دريافته است و ارتباط اثر مورد نظر او را داشته است يا خير. 
 در واقع، معيار و محور اصلي و سنجش انحراف همين نيت و مقصود است.

در واقـع تـالش فيسـك در جهـت     سـازي،   ، با تكيه بـر معنـي  ”فرايند تأثيرگذاري“رويكرد 
اين رويكرد، به تحقيق در زمينـة اثرگـذاري    .(Fisk, 1991: 190)همگرايي اين دو رويكرد است 

پيام، متقاعدسازي، تغيير نگرش و اصالح رفتار، از طريق انتقـال پيـام توجـه دارد. بنـابراين، در     
شناسـي، و در واقـع    سي و جامعـه شنا ويژه به روان اينجا، فيسك تمايل دارد به علوم اجتماعي، به

 ها تكيه كند. اي پيام رسانه به معناسازي

 رويكرد آييني به ارتباط
را نيز در نظر دارد كه در كنار يا موازي  (ritual approach)”يرويكرد آيين“فيسك، براي ارتباط، 

زي، قـرار دارد.  سـا  با رويكردهاي انتقالي، فرايندي، يا فرايند انتقالي و حتي انتقال پيـام و معنـي  
جوي آن است كه بداند پيـام   و داند و در جست ارتباط را توليد و تبادل معني مي ”رويكرد آييني“

گيرد تا توليد معني كند. در اين رويكرد، نقش مـتن   و يا متن، چگونه در تعامل اجتماعي قرار مي
يونـد، معاشـرت،   وابسته به فرهنگ است و ارتباط بـا اصـطالحاتي ماننـد اشـتراك، مشـاركت، پ     

شود. اين رويكرد، نه بـه انتشـار و بسـط پيـام در فضـا       همراهي و داشتن باور مشترك همراه مي
توجه دارد. در ايـن رويكـرد، نـه دسـت بـه دسـت شـدن         ”بقاي جامعه در طول زمان“بلكه به 

 :1386زاده،  اطالعات بلكه [توليد و ـ م.] تجلي باورهاي مشترك است كه اهميـت دارد (مهـدي   
209.( 
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). كري ديدگاه آييني 1975كوايل برداشتي است از نظر جيمز كري ( ديدگاه آييني ارتباط مك
دانـد. ديـدگاه آيينـي، بـه نـوعي       منظور تأثيرگذاري مي را جانشين مناسبي براي ديدگاه انتقالي به

بـزاري  است، زيرا ارضاي دروني فرستنده و رضايت ضمني گيرنده را به دنبـال دارد و ا ”گر بيان“
رسد. همچنين، اين دو برداشت متفـاوت، تقريبـاً بـا دو     براي رسيدن به هدفي مادي به نظر نمي

رسـاني و آمـوزش    ويـژه اگـر اطـالع    هايي دارند، به نوع ارتباط دستوري و داوطلبانه هم شباهت
 هاي بعدي باشند. اي براي تحقق هدف مقدمه

كوشد بـا   داند و مي وماً نشانة شكست آن نميرويكرد آييني سوءتفاهم در فرايند ارتباط را لز
، (signification)شناسـي و داللـت    بررسي رابطة متن و فرهنگ و روش اصلي آن، يعنـي نشـانه  

را تبيين كنـد. در رويكـرد    ”شكست ارتباطي“تمايزهاي فرهنگي فرستنده و گيرنده را بازيابي و 
كنـد تـا عضـوي از فرهنـگ يـا       مـك مـي  آييني ارتباط براي برقراري تعامل اجتماعي، به فـرد ك 

اي خاص شود. در اين رويكرد پيام ساختاري از عالئم است كـه از راه ايجـاد تعامـل بـا      جامعه
دهندة پيـام تغييـر    كند. در اين حال، اهميت فرستنده يا انتقال كنندگان پيام توليد معني مي دريافت

يابـد   آن اهميت مـي  (reading) ”ئتقرا“يابد، و خود متن و چگونگي  كند و اغلب كاهش مي مي
 ).209 :1386زاده،  (مهدي

دانسـت كـه در    اي مـي  داده شناسي انتقال، برخالف نوع كالسيك، كه معني را پـيش  در نشانه
شود، معني زاييدة ارتباط است و بيرون از رخـداد ارتبـاط هـيچ چيـزي      جريان ارتباط منتقل مي
يـر عضـوي فعـال در جريـان ارتبـاط اسـت كـه در        گ آفريني كنـد. پيـام   نيست كه بخواهد معني

خود نشان  (reception theory)آفريني نقش اساسي و فعال دارد. فيسك در نظرية دريافت  معني
انـد و مطـابق بافـت و فرهنـگ      هـا گشـوده و چنـدمعنايي    دهـد كـه در فراينـد ارتبـاط، پيـام      مي

اهميت و مشاركت فرسـتندة   اتموازشوند. به عبارتي، مخاطب نيز به  كنندگان تفسير مي دريافت
پيام، و در فرايند انتقال و تبادل پيام، در توليد معني نقش دارد. از ديدگاه فيسك مردم همواره بـا  

اي كـه   كننـده  گـر و آرام  بيني مسـلط و نهادهـاي هژمونيـك سـركوب     جهان ”هپارچ فرهنگ يك“
 ها قرار دارند، درستيزند. روياروي آن

 ارمزها و انتقال معن
دهنـدة   هـاي سـازمان   انـد. رمزهـا نظـام    ها سازمان يافته ها در آن هايي هستند كه نشانه رمزها نظام

كننـد، بـر سـر قواعـد      هـا اسـتفاده مـي    هاي نشانه ها هستند. افرادي كه از رمزها، يعني نظام نشانه
هـا   ارتبـاطي آن توافق دارند. در مطالعة رمزها پيوسته بر بعد اجتماعي  شان ها و كاربردهاي نشانه

ند. رمزهـا   ”رمزدار“هاي زندگي اجتماعي ما قراردادي و  شود. بنابراين، تقريباً همة جنبه تأكيد مي
انـد و   گر تقسيم كرد كه به هـم مربـوط   توان به دو دستة رمزهاي رفتاري و رمزهاي داللت را مي

تـوان   هـا را نمـي   انـد، و آن  اي هاي نشانه گر نظام روند. رمزهاي داللت گاه هر دو با هم به كار مي
 شان جدا كرد. طور كامل از عملكردهاي اجتماعي كاربران به
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سازند، به اين مفهوم كه به چيزي غير از خود اشاره دارند. رمزها به شـكلي   رمزها معنا را مي
انـد و كـاركرد اجتمـاعي يـا      شـان وابسـته   پويا، به توافق ميان كاربران و زمينة فرهنگـي مشـترك  

). رمـز داراي  98: همـان انـد (  ي قابل تفكيك دارند و به ياري رسانة مناسـب قابـل انتقـال   ارتباط
شمار در پيرامـون صـفحة سـاعت،     نشانة دقيقه 60گر است. قرار دادن  ترين واحد داللت كوچك
). بنابراين، دريافت واقعيت بـه  100: هماناي است از چگونگي تحميل معنا بر واقعيت ( استعاره

هـاي پـيش روي ماسـت. ايـن      مزگشايي است. دريافتن به مفهوم معنا دادن به دادهخودي خود ر
هاي برجسـتة شناسـايي و بنـابراين، واحـدهاي شناسـايي، يعنـي آن        موضوع در بردارندة تفاوت

 كنيم. چيزي است كه درك مي
ماعي ها هستند و كاركردهاي ارتباطي و اجت دادن يا فهميدن داده هايي براي سامان رمزها نظام

تقسـيم كـرد.    ”فرانمـودي “و  ”بـازنمودي “توان از نظر كاركرد بـه دو دسـتة    دارند. رمزها را مي
رونـد. مـتن چيـزي     كار مي هايي با وجود مستقل به ، يعني پيام رمزهاي بازنمودي براي توليد متن

ايل وار يا نمادين است. شـم  هاي شمايل رساند. متن مركب از نشانه جز خود و رمزگذارش را مي
اي هستند. نمايه رسانندة چيزي جز خود و  اي دارد. رمزهاي فرانمودي نمايه هاي برجسته ويژگي

 نماياند. گر و موقعيت اجتماعي او را مي هايي از ارتباط رمزگذارش نيست و جنبه
است. رمزهاي فرانمودي عمـده، از نظـر    ”فرانمودي“دهندة اصلي رمزهاي  بدن انسان انتقال

 هاي فرهنگي، به اين اختصارند: كنند، با توجه به تفاوت و معنايي كه القا مي )1972آرگيل (
 (ميزان نزديكي)؛ تماس جسمي  .1
 (ميزان و نوع ارتباط)؛. فاصله با مخاطب  .2
 (نوع رابطه با تعيين زاوية ارتباط نسبت به مخاطب)؛ گيري . جهت3 
 ي اجباري چون قد و وزن)؛طور نسب اند چون آرايش مو، و به (كه اختياري. وضع ظاهري 4
 . نحوة سر جنباندن؛ 5
 . حالت چهره؛6
 (حركات سر و دست)؛   ايما و اشاره .7
 (نحوة ايستادن، نشستن و دراز كشيدن)؛  . حالت بدن8
 و  هاي چشم و نوع نگاه كردن؛ حركت .9

 .. لحن و سرعت گفتار10
  

ب. رمزهـاي فرازبـاني، چـون    هـاي گفتـاري؛ و    الف. رمزهاي عروضي چون زير و بمي و تكيه
هـا،   هاي دستوري، آمرانه، پرسشي، درخواستي، بلندي، طرز نگاه هنگام ارتباط، گـويش  لحن

هاي حال، شخصيت، طبقه، موقعيت، و به نشانة موقعيت  تپق، سرعت تندي، كندي، به نشانه
 ).105-102: هماناجتماعي گوينده نسبت به شنونده) (
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 اه رمزهاي پخش وسيع و آيين
نوع سادگي و محدود بودن يا پيچيدگي رمزها را ماهيت خود رمز يا نوع رابطة اجتماعي مربوط 

كند. اما، تعيين وسعت و يـا محـدوديت پخـش را ماهيـت مخاطـب       به آن تعيين و توصيف مي
وار و ميزانـي از   داراي مخاطـب وسـيع و تـوده    ،نمايد. رمز پخش وسـيع آن اسـت   مشخص مي

محدود، اغلب مخاطب خاص را در نظر دارد. بر ايـن    س است. رمز پخشِناهمگني و عدم تجان
و رمزهاي پخش وسـيع بـا رمزهـاي سـاده و      ،اساس، رمزهاي پخش محدود با رمزهاي پيچيده

ها بـا رمزهـاي    ). رمزهاي پخش وسيع در بسياري ويژگي110: هماناند ( محدود نزديك و شبيه
نيـازي بـه   «شان  واسطه دارند؛ و براي درك ند؛ كشش بياَ اند. اين رمزها ساده پخش محدود سهيم

انـد   محورند، به سوي نقاط اشتراك مردم كشش دارند و مايل اين رمزها اجتماع». آموزش نيست
كم نـام   اند. يا دست پيوند دهند. توليدكنندگان رمزهاي پخش وسيع اغلب گمنام ها را به جامعه آن

هاي گوناگون در دسترسـي را بـر خـود     ارد بسيار نام رسانهنهاد معيني را بر خود ندارند و در مو
هـا بـا خـود در تمـاس و      هايي هستند كه فرهنگ از طريق آن دارند. رمزهاي پخش وسيع وسيله

 ).110: همانگيرد ( ارتباط قرار مي
هـاي تمـايزبخش،    گيرند كه در عين داشتن ويژگـي  ها به ياري واحدهايي انجام مي جانشيني

اي داراي واحـدهاي   ياري هم باهم دارنـد. دو نـوع جانشـيني همسـان و شـماره     هاي بس شباهت
را دشـوار   گـذاري  ند. موسيقي اساساً داراي رمزهاي همسان است كه نشـانه اَ  همسان و جدا از هم

هـا و   هـاي گـذر زمـان اسـت كـه تفـاوت       سازند. عمر انسـان شـامل پيوسـتاري از همسـاني     مي
ايي و كـودكي، تولـد و ازدواج و فرزنـدآوري و مـرگ، و يـا      هاي معيني چون نوپـ  گذاري فاصله

هـاي   گذاري كنيم. فاصله دار كردن عمر مثالً دو سالگي و يا هفت سالگي را بر آن تحميل مي سال
رسمي و غير رسمي نيـز   مناسبتي گوناگون مانند مراسم صميمانه، شخصي، عمومي، رسمي، نيمه

سـازي و رمزگـذاري    دار كردن، آييني بتي كردن، شماره. مناس)99 :1386اند (فيسك،  از آن جمله
ويـژه بـا هـدف پخـش      ها به كردن و معنادارسازي آن گري، ارتباطي پيوستارها نيز با هدف داللت

 گيرند. وسيع صورت مي
شناس اجتماعي، زبان را در پيوند با طبقـة اجتمـاعي و    )، زبان1973و1964بيزيل برنشتاين (

سازد. به عقيدة او طبقة كارگر بـه رمزهـاي    ند و به سياست مربوط ميك نظام آموزشي بررسي مي
توانـد از رمزهـاي محـدود و سـاده، بـه       كند، حال آنكه طبقة متوسط مي محدود و ساده اكتفا مي

اي  كننـده  رمزهاي پيچيده حركت كند. به عقيدة او طبقة اجتماعي به خـودي خـود عامـل تعيـين    
كند. بنابراين، اجتمـاع   جود نوع رمز استفاده شده را تعيين مينيست بلكه نوع روابط اجتماعي مو

). 106 :1386كـار بـرد (فيسـك،     گرايش دارد رمزهاي محدود بهسنتي فشرده، يكدست، بسته و 
كنـد كـه    فيسك با اشاره به پيچيدگي همة اشكال هنري ارزشمند از لحاظ فرهنگي، يادآوري مي
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انـد و كاركردهـاي مختلفـي     يستند، تنها با هم متفـاوت رمزهاي پيچيده برتر از رمزهاي محدود ن
يكسـان بـه    طـور   بـه دارند. همة ما، در عين فرد بودن عضو اجتماع و گـروه هسـتيم. بنـابراين،    

را بايد بيشتر توصيفي و  ”پيچيده“و  ”محدود“رمزهاي محدود و پيچيده نياز داريم. اصطالحات 
هاي ارزشي همراه سازيم، تنها موضوع را با ابهـام   ريها را با داو تحليلي دانست. اگر اين بررسي

 ).109: همانايم ( بيشتري همراه ساخته

 حشو، آيين و انقالب
كند، و به مـا   همتايي در ارتباطات انساني ارائه مي مفهوم حشو، در الگوي شانُن و ويور بينش بي

، هـم متصـل كنـيم (فيسـك     دهد تا عناصر به ظاهر متفاوت فرايند ارتباط را بـه  امكان و توان مي
پذيري يـا   بيني پيش“). مفهوم حشو وابستگي زيادي به اطالعات دارد. حشو به معناي 29 :1386

پـذيري زيـاد و    بينـي  است. آنتروپي متضاد حشو است. حشـو نتيجـة پـيش    ”قراردادي بودن پيام
 پذيري اندك است. بيني آنتروپي نشانة پيش

ر دسـترس همگـان باشـد، در شـكل و محتـوا حشـو       تر و بيشـتر د  اثر هنري هرچه محبوب
 طـور   بـه اند.  هاي تلويزيوني مثال بارز اين موضوع هاي قومي سنتي و مجموعه بيشتري دارد. ترانه

محورانـد و در   كلي، رمزگـذاران، چـه هنرمنـد باشـند چـه واعـظ و چـه سياسـتمدار، مخاطـب         
بـه حشـو    آنكـه  هـا بيشـتر از    اند. آن اطها به فكر برقراري ارتب گذارند. آن شان حشو مي هاي پيام

وابسته باشند، به موضوع [و يا محتوا ـ م.] عالقه دارند. البته، هنرمندان تأكيد بيشتري بـه شـكل    
دارند. بنابراين، حشو در وهلة اول دلبستة كاركرد و كارايي ارتباط و غلبه بـر مسـائل آن و رفـع    

 .)27 :1386 ،انواع اختالل در ارتباط است (فيسك
 ،نه تنها مفيد بلكه بسيار حياتي است ،حشو (با تكيه بر تفصيل و تكرار) براي برقراي ارتباط

كند. ارتباط به شكل نظري ممكن است بدون حشـو   و در واقع به حل مسائل مخاطبان كمك مي
هاي عملي چنان نادر است كه انگار وجود  شكل بگيرد، اما امكان ارتباط بدون حشو در موقعيت

اي از حشو براي ارتباط عملي ضروري اسـت. زبـان انگليسـي حـدود      كلي، درجهطور  بهد. ندار
تـوان پنجـاه درصـد لغـات را      رسد كه مي درصد حشو زائد دارد. بر اين اساس، به نظر مي پنجاه

هاي قابل فهم را انتقال دهد  تواند پيام حذف كرد و هنوز هم زبان چنان قابل استفاده است كه مي
توان حشو را بـه كلـي حـذف كـرد و      ). با اين حال، در عمل به دشواري مي23: 1386(فيسك، 

ارتباط كامل داشت. بنابراين، حشو دو نوع كاركرد عمده دارد: نخسـت، كـاركرد    يانتظار برقرار
انـد؛ و دوم كـاركرد اجتمـاعي. بـر ايـن       فني است كه شانُن و ويور آن را به خوبي وصف كـرده 

 ).هماندهد ( باطي را به بعد اجتماعي بسط مياساس، حشو مفهوم ارت
سازد كه در تشخيص خطـا بـه    كند و معياري فراهم مي حشو به صحت رمزگشايي كمك مي

توان خطاهاي اماليي را تشخيص داد. در زباني كـه   دهد. به ياري حشو در زبان، مي مي ما توانايي
منبـع  عنـوان   بـه ته، بافـت هـم   حشو ندارد، تعويض يك حرف به معناي تعويض كلمه است. الب
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 ).24 :همانكند ( حشو به ايجاد ارتباط كمك مي
تواند در تفهـيم كـاربرد حشـو در آيـين      به نظر فيسك توجه به كاربرد و مفهوم عرف نيز مي

)، تدوين پيام طبـق الگـوي مشـترك يـا عـرف، باعـث كـاهش        26: همانمؤثر باشد. به نظر او (
شناسـانه   افزايش حشو است. تحميل يك الگو با سـاختار زيبـايي  آنتروپي (آشوب/ اختالل ...) و 

بينـي   نيز همين كاركرد را دارد و شعر موزون نيز با تحميل الگوهاي مكرر و بنابراين قابـل پـيش  
كند كه يـك   افزايد. عرف يا شكل غزل تعيين مي كاهد و بر حشو مي وزن و قافيه، از آنتروپي مي

قافيه با كدام واژه باشد. در اين حالت امكـان انتخـاب    يي و همواژة در سطح معين بايد چندهجا
 شود. نشانه محدود مي

قالـب معنـايي بـاز هـم امكـان       عنوان  بهافزايد، نحو است، كه  عرف ديگري كه بر حشو مي
سازد. به ايـن ترتيـب، ايـن مجموعـه      تر مي انتخاب را محدودتر و ميدان گزينش را باز هم تنگ

شناسـي   اي، نحوي و معنايي ...) زيبايي ك و يكسان، با ابزارهاي وزني، قافيهيعني الگوهاي مشتر
اي را تحميـل   كننـده  اي قـانع  واره پذيري عادت بيني آورند كه پيش اي معيني را پديد مي واره عادت

مندي [در ارتباط است كـه   توان گفت، حشو، بخشي جدي از رضايت كنند. به اين ترتيب، مي مي
شـود ـ م.].    كوشـي تلقـي مـي    اع مخاطب و عامل دل سـپردن بـه ارتبـاط و سـخت    اقن عنوان  به

مندي مخاطب را به همراه دارد و شكل و ساختار پيام، از جمله شكل اثر [آيينـي ـ م.] و    رضايت
تر (ايدئولوژي) نيز بـر   تواند در سطح وسيع ). همچنين، عرف ميهمانسازد ( هنري را فراهم مي

 آيين مؤثر باشد.
زا (آنتروپيـك)   سـاز يـا آشـوب    وض، استفادة بسيار موجز از زبان ممكن است آشفتهدر ع

سنجيم، و تجربـة   كنيم در برابر ميزان احتمال مي باشد. ما پيوسته صحت پيامي را كه دريافت مي
كند. به عبارت ديگر، تجربة ما از معـرّف   ما از رمز و بافت و نوع پيام ميزان احتمال را تعيين مي

كنندة آن است كه عرف منبع حشو است و بنابراين رمزگشـايي آن آسـان اسـت.     رد، تعيينو كارب
كـار   راحتي با خوانندگان خود ارتباط برقـرار كنـد، قراردادهـا را بـه     اي كه مايل است به نويسنده

 كند. و آيين پيروي مي سنترود و از  )  و به عبارتي ديگر، از راه رفته مي24: همانبرد ( مي
كند تا ارتباط با سهولت و سرعت  رفع موانع موجود در مجراي ارتباط نيز كمك مي حشو به

ها را هجـي   كنيم و حرف ها را تكرار مي بيشتري برقرار شود. وقتي تلفن پارازيت دارد، ما حرف
هاي مانند سراب و شراب مشـخص شـوند. كمـك     كنيم، تا مثالً تفاوت سين و شين، در واژه مي

با رويكرد به الگوي شانُن و ويور) نيز از همين طريق صورت گرفته است! امـا  آيين به انقالب (
هـاي   تواند به رفع مشكالت انتقال پيام آنتروپيك نيز كمـك كنـد. پيـام    چگونه؟ كاربرد حشو مي

نامنتظر به تكرار، توضيح، بيان متنوع آن و از مجراهاي متعدد نياز دارند تا احتمال دريافت كردن 
حشـو، و   سنتي عرف و موارد كاربرد  عنوان  بهها،  . بر اين اساس، آيينبيفزايندرا  و ادراك شدن

هاي شيعي در ايران، به مثابه قراردادهاي آشنا براي همگان به انتقال پيام موجز (آنتروپيـك)   آيين
 انقالب كمك كردند.
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. انقـالب  هاي پخش بـود  ترين افزايش در قابليت دسترسي نيز نتيجة گسترش رسانه برجسته
هاي پخش فراگير، افزايش قابـل مالحظـه    را به ياري رسانه سنتي هاي  ها و رسانه دسترسي آيين

از جريان اطالعـات بـه سـوي     محدود به اقليت بود و لذاقبل از انقالب  رداد. توانايي خواندن د
قـدرت،   كرد. با محدودكردن اطالعات، يـا بـه عبـارتي    سواد جلوگيري مي كم يا سواد اكثريت بي
شد. از سـوي ديگـر، گسـترش     هاي حياتي اعمال نظارت اجتماعي فراگير محدود مي يكي از راه

وقتي تبليغ سياسي و ايـدئولوژي بـراي   «آموزش عمومي، و حتي تبليغ سياسي در مقام آموزش، 
آمـوزش بـه    .)1370(بشـلر،   »كند سواد، و در آغاز به ويژه به مثابه آموزش عمل مي قشرهاي كم

» شـان  شان در جامعه، باورهايي باالتر از موقعيت فارغ از جايگاه طبيعي«مي قشرهاي اجتماع، تما
 داد. ) مي47: 1386، (فيسك

 شدت و جهت تغييرات آييني
). آيـين،  10 :1386ارتباط مشاركت در فرايند معناسازي از راه يا با تبـادل پيـام اسـت (فيسـك،     

بيشتر با حشو و حشو زائد همراه است، كه اغلب به همچون اثري هنري، در مواردي آنتروپيك، 
هـايي بيشـتر متغيـر؛     انـد و قسـمت   هـايي از آيـين بيشـتر ثابـت     يابد. بخش شكل تكرار نمود مي

آفرين دارند،  واسطه شكل ساختارشكنانه، و آشوب هاي ورودي اغلب براي مخاطبان بي خالقيت
تـر   هـا وسـيع   رو هر قـدر كـه ايـن عـرف     اين هاي خود را تثبيت كنند، و از اما شايد بعداً عرف«

محـوري نيازمنـد حشـو بيشـتر      كلي، مخاطـب طور  بهآموخته و پذيرفته شوند، بر حشو بيفزايند. 
 »حشو در وهلة نخسـت، دلبسـتة كـارايي ارتبـاط و غلبـه بـر مسـائل آن اسـت        «است. بنابراين 

 ).27 :همان(
اي  دهد، و ايـن همـان نكتـه    ياري ميحشو، اما در عمل به تقويت و تحكيم روابط اجتماعي 

كنند.  است كه دوركيم و پژوهشگران بعدي، در مورد ابعاد همبستگي اجتماعي آيين يادآوري مي
ساز عملي ارتباطي اسـت كـه مطلبـي تـازه در بـر نـدارد، امـا         به گفتة ياكوبسن نيز ارتباط الفت

برد و هـدف آن بيشـتر    كار مي شان به مجراهاي موجود را تنها براي باز و قابل استفاده نگه داشتن
توانند به موجوديـت   حفظ و تقويت رابطة موجود است. در واقع، روابط تنها با ارتباط مداوم مي

، نـه تنهـا ممكـن اسـت روابـط      ”هاي انقالبي آيين“). بر اين اساس، 27خود ادامه دهند (فيسك: 
يير هم بدهند. هر چند مهم ايـن  ها را بسط و تغ اجتماعي را تضعيف نكنند بلكه ممكن است آن

 است كه اين تغيير در فرايندي بلندتر و از نظر جهت نيز بررسي شود.
)، چـرا كـه بـر روابـط موجـود      28 :1386ساز داراي حشو بسيار است (فيسك،  ارتباط الفت

 تأكيد و تكيه دارد، نه به اطالعات تازه. رفتار و كاربرد كلمات قراردادي، يا بـه عبـارتي رعايـت   
سـاز اسـت،    فردي كه چون خـوش و بـش الفـت    هاي ميان خضوع و خشوع و ادب، در موقعيت

كنـد.  ايـن امـر بـه شـباهت دو       ارتباطي همراه با حشو تقويت و روابط اجتماعي را تثبيـت مـي  
شـود، مخاطـب يـا     سـاز غرقـه مـي    كند. آدم مؤدب كه در ارتبـاط الفـت   كاركرد حشو اشاره مي
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نهد. بر ايـن اسـاس،    ن ترتيب كه ارتباطات دركار خود حشو را بنا ميمحور است، به هما گيرنده
شـود، هـم بـه سـبك هنرمنـدان       واژة عرف يا قرارداد، هم به رفتار شخص مـؤدب مربـوط مـي   

 .)28 :1386(فيسك، پسند، و هم در آيين كاربردي وسيع دارد  مردم
تباط را بـه حـوزة ارتبـاط    پذيري نهفته در آيين) اين نوع ار محوري (همراه با نمايش مخاطب

سازد. وجوه مشترك آيين و رسانة جمعي در ايـن   تر مي نزديك (mass communication)جمعي 
كنند و خود نيز در عين  تر يكديگر را تقويت و حمايت مي يابند و محكم زمينه ابعادي دوگانه مي

و موجز (آنتروپيك) خود،  يابند. به اين ترتيب، انقالب، با در بر داشتن پيام فشرده حال بسط مي
از آيين بهره گرفت، تا به ياري امكان تكرار (حشو) آن با مخاطبان هرچه بيشتري ارتباط برقـرار  

 كند.
حشـو باعـث   “سـازد و بـه مثابـه     حشو آيين به مثابة حشو عرف، حشو زائـد را موجـه مـي   

شـرايط نيـاز بـه امنيـت،     ناپذيري، در  بيني آنتروپي يا پيش .شود ) مي26: همان( ”پيشرفت ارتباط
پـذيري   گيرند. تشخيص مورد پذيرش بيشتري قرار ميسنتي هاي  و آيين سنت يابد؛ و  كاهش مي

مـورد قبـول و پـذيرا     سنتي سازد؛ و رهبران افكار عمومي  تر مي ها را پذيرفتني گزينه ،ها انتخاب
و آيـين) كـاهش    سنت ته (شوند! در اينجا نيز، ترديد براي حركت به سوي نام آشنا و راه رف مي
 يابد! مي

ترين شيوة رسيدن به توافق با قرارداد و اسـتفاده اسـت. منظـور مـا از ايـن       نخستين و مهم
اي است كه از تجربة مشترك اعضاي يك فرهنگ مشتق  نشده اصطالح انتظارات نامكتوب و بيان

بپوشـند و رفتـار كننـد،     آورد كه مردم چنين و چنان لبـاس  وجود مي شود. قرارداد توقعاتي به مي
هـا كـم و بـيش بـا      ها و باغ ها خطوط آشنا را دنبال كنند و خانه وگو هاي تلويزيون يا گفت برنامه

كند: راه را بـراي رمزگشـايي سـاده     عملكرد محلي يا ملي منطبق شوند. قرارداد به حشو تكيه مي
بخـش   كنـد، اطمينـان   يـه مـي  كند، بر مشابهت تجربـه تك  كند، عضويت فرهنگي را بيان مي باز مي

بـار   گرايـي، فقـدان نـوآوري و مقاومـت در برابـر تغييـر را بـه        است. قرارداد، همچنين، همرنگ
 ).115 :1386اند (فيسك،  نشده  هاي قرارداد معموالً بيان آورد. توافق مي

 معناي ضمني و تغيير اسطوره
شناس سويسي، الگوي  سور، زبان) منتقد فرانسوي، از پيروان سو1977نخستين بار، رولن بارت (

اساس نظرية عنوان  بهرا،  وگويي معنا، يا تحليل مراتب دوگانة داللت مند تحليل انديشة گفت نظام
خود، ارائه كرد. نخستين مرتبة داللت همان است كه سوسور به آن پرداختـه اسـت. ايـن مرتبـه     

ه بـا مصـداق خـود را در واقعيـت     رابطة ميان دال و مدلول را در درون نشانه و نيز رابطـة نشـان  
 كند. اين مرتبة اول يا معناي صريح، آشكار و يا بديهي نشانه است. بيروني توصيف مي

. از 1كننـد:   هاي مرتبة دوم يا معناي ضمني و پنهان به سه شيوه عمل مي به نظر بارت، نشانه
توصـيف يكـي از سـه     . از راه نمادها. بارت براي3. از طريق اسطوره؛ و 2طريق معناي ضمني؛ 
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كننـد،   هاي مرتبة دوم داللت از طريق آن عمل مي كار گرفته و عقيده دارد كه نشانه اي كه به شيوه
هـاي فرهنگـي و پويـايي     تعامل نشانه با احساس و ارزش ،اثر معناي ضمني است. معناي ضمنيِ

ضمني در مرتبـة اول دال  كند. به باور بارت، عامل انتقادي معناي  مي  ها را توصيف  ذهني آن ميان
هاي  قرار دارد. دالِ مرتبة اول هم نشانة معناي صريح و هم معناي ضمني را در خود دارد. عكس

فرضي ما از يك خيابان ممكن است هـم داراي معنـاي صـريح و آشـكار (بازسـازي مكـانيكي       
قـش  اي در شهر) و هم معناي ضمني و پنهان خيابـان (چگـونگي وضـعيت ايـن جـاده و ن      جاده

شود و معنـاي   انساني) آن را نشان دهد. معناي صريح آن چيزي است كه عكسي از آن گرفته مي
 ).129-127 :1386برداري از آن است (فيسك،  ضمني چگونگي عكس

گفـتن بـه احساسـات يـا      توانيم اين نظريه را بسط دهيم. لحن كالم و چگونگي سخن ما مي
هـا اغلـب    اي ضـمني دارنـد. گـزينش واژه    ، اشـاره گـوييم  ها و عواطف نهفتة آنچه كه مي ارزش

هاست. معاني ضمني، شايد بيشتر اجتماعي باشند تا شخصي. در جامعـة   انتخاب معناي نهفتة آن
شـود، ارزش بسـياري بـراي     ها تأكيـد مـي   بر سلسله مراتب كه بر تمايز بين طبقات و مقام مبتني

ها  كننده از آن ها بيشتر باشند، مقام استفاده هاند. در اين وضعيت، هرچه نشان مراتب اجتماعي قائل
باالتر است. معناي ضمني، بيشتر اختياري و خـاص يـك فرهنـگ اسـت و بيشـتر اوقـات بعـد        

سـادگي قابـل تعريـف و     ). رمزهاي اختياري يا منطقي، به130 :1386 گونه دارد (فيسك، شمايل
ت، و اين رمزهـا نمـادين، مشـخص و    ها توافق ميان كاربران روشن و معين اس اند و در آن درك

. از آنجا كه معناي ضـمني در سـطح ذهنـي عمـل     )119 :1386 (فيسك، اند  غيرشخصي و ثابت
 شويم.   كند، بيشتر اوقات آگاهانه از آن باخبر نمي مي

ها در مرتبة دوم كارگرنـد، از طريـق اسـطوره     دومين شيوه از سه شيوة بارت كه در آن نشانه
هـاي واقعيـت يـا طبيعـت را      اني است كه يك فرهنگ با آن برخـي از جنبـه  است. اسطوره داست

هاي ابتدايي دربارة مرگ و زندگي؛ انسان و خدا؛ و خير  كند. اسطوره دهد يا درك مي توضيح مي
و علـم.   ،پلـيس  ،موفقيـت  ،تر دربارة مردانگي، زنانگي، خانواده هاي پيچيده و شر اند؛ و اسطوره

اي  اي از تغيير يا درك آن، و زنجيـره  فكر يك فرهنگ دربارة چيزي، شيوهرا شيوة ت بارت اسطوره
داند. اگر معناي ضمني معناي مرتبة دوم دال باشـد، اسـطوره معنـاي     از مفاهيم مربوط به هم مي

 ).131 :1386مرتبة دوم مدلول است (فيسك، 
است. به نظر او، كند كه شيوة اصلي اثرگذاري اسطوره طبيعي كردن تاريخ  بارت استدالل مي

اند. با ايـن   اي مسلط شده ژهياند كه با جريان تاريخي و اي اجتماعي ها عمالً فراوردة طبقه اسطوره
ها را  دارند، آن گيري خود را در درون خويش پنهان نگاه مي ها معاني و نحوة شكل حال، اسطوره

ينـد منبـع و ابعـاد سياسـي     كنند تا خود را طبيعي جلـوه دهنـد، و در ايـن فرا    به نحوي انكار مي
شناسـان بـا    افزاينـد. اسـطوره   پيچند و بر ابهام خود مـي  اي از اسرار مي اجتماعي خود را در هاله

 كنند. ها را بازگو مي ها تاريخ نهايي و پيامدهاي اجتماعي سياسي آن گشودن رمز و راز اسطوره
هـاي   پوشـي  فرهنگ و نيز پـرده  گري توان به پنهان گري زبان به گفتة بارت، مي در برابر پنهان
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ها، يعني آيين و اسطوره نيز اشاره كرد. فيسـك بـا اشـاره بـه نقـش       دهندة آن مهم تشكيل ياجزا
اي كـه ايـن معـاني را طبيعـي      زنان در ساختار خانواده، بر اين عقيده است كه  اسطوره ”طبيعي“

دهـد و تغييرناپـذير و    مـي  پوشـاند؛ آن را تعمـيم   دهد، منبع تاريخي آن را از نظـر مـي   جلوه مي
 ).133 :1386سازد (فيسك،  نماياند و تأثير سياسي آن را پنهان مي منصفانه مي
شوند. براي مثال، نقش در حال تغيير زنـان و خـانواده بـه     ها نيز دستخوش تغيير مي اسطوره

 ”يعـي طب“هاي مربوط به زنان و خانواده جايگاه مسلط و مقـام   معناي آن است كه برخي اسطوره
جـوي   و هـاي جمعـي در جسـت    بيننـد. در ايـن حالـت، رسـانه     خود را در معـرض تهديـد مـي   

هاي جديد اساطير  كنند. اسطوره اي اعمال مي هاي اسطوره هاي نو، تغييراتي را در زنجيره اسطوره
هـايي را بـر    هـا، دانـه   دهندة آن كنند بلكه در سلسله مفاهيم تشكيل پارچه انكار نمي ديرين را يك

اي  هاي اسـطوره  ها با حفظ چارچوب افزايند. و بر اين اساس، اسطوره هايي را مي دارند و دانه مي
ها تحـولي   ها بينادي نيستند. به عبارت ديگر،  تغيير اسطوره يابند، اما اين دگرگوني خود تغيير مي

 ).135 :1386 است و نه انقالبي (فيسك، ”تكاملي“و 

 اسطوره و ضد اسطوره
ها، همراه  هاي دربرگيرندة اسطوره شكلعنوان  بهها  كنند. آيين يز بر همين اساس تغيير ميها ن آيين

ها، و نيز به شكل ويژه، و با تغيير در فرم خود، به تناسب نيازهـاي زمانـه تحـول     با دگرگوني آن
اب قـ  عنوان  بههاي آيين و اسطوره را،  ها و تركيب هاي كلي خود و اسطوره يابند تا چارچوب مي

 كلي فرهنگ و نظام اجتماعي ـ سياسي جامعه حفظ كنند.
هـاي غيرمسـلط و    هاي مسلط در تالش براي فراگيرسـازي خـود در برابـر اسـطوره     اسطوره

زنند. براي مثال، علم بـا دو   بينند و دست به تغيير مي ضداسطوره نيز خود را در معرض خطر مي
اسطوره و اسطورة مسـلط،   عنوان  به. علم، شود گونة اسطوره و ضد اسطوره در جامعه مطرح مي

ابزار سازگاري انسان با طبيعت، پاسخگوي نيازها، فزايندة احسـاس امنيـت و سـطح زنـدگي و     
سـاز   ضد اسطوره، شرور و بيگانـه  عنوان  بهشود. همچنين، علم  عيني، حقيقي و نيك خوانده مي

سـازي علـم، در بيشـتر     اسـطوره  هـايي از ايـن دو نـوع    گردد. نمونـه  انسان و طبيعت معرفي مي
كننـد. بـراي مثـال،     هـاي جمعـي هـر دو گونـة آن را ارائـه مـي       ها وجود دارند و رسـانه  فرهنگ
هاي امور جاري، در نگاه به علم، بيش از ضـد   تر مانند خبر و گزارش هاي تلويزيوني عيني برنامه

سينمايي دانشمندان شرور از اسطوره به اسطورة مسلط گرايش دارند، اما در تلويزيون داستاني و 
شـود (فيسـك،    سـاز مـي   حلّال مشكالت باشد، مسـئله آنكه خيرخواهان بيشتراند و علم بيش از 

1386: 135.( 
شـود. گربنـر    اي بر اين اساس دستخوش تغييـر مـي   هاي اسطوره ها نيز با هسته وضعيت آيين

تـر و   رحـم  يكـا فريبكـارتر، بـي   ) نشان داده است كه دانشمندان در تلويزيونِ داستانيِ آمر1973(
اند. او همچنين، با اشاره به مطالعـة گاسـفيلد و شـوارتز     ها معرفي شده تر از همة حرفه انصاف بي
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(Gusfield & Schwartz, 1963)  ضد اجتمـاعي “، ”خشك“، ”سرد“تصوير داستاني دانشمند را” ،
 ).136 :1386خواند (فيسك،  مي ”بيگانه“و  ”غير مذهبي“

هـا بـراي    دهد. به عقيدة او، اسطوره ها نسبت مي ها را به پويايي آن تغيير اسطوره بارت علت
هاي در حال تغيير فرهنگي، كه خود نيز جزيي از آن هستند، تغييـر   پاسخ دادن به نيازها و ارزش

 شوند. سرعت دستخوش تغيير مي ها به ها به كندي و برخي از آن كنند. بعضي اسطوره مي
هـا در مرتبـة دوم داللـت عمـل      ها در آن اند كه نشانه هايي اصلي سطوره راهمعناي ضمني و ا

اي كه در آن كنش متقابل ميان نشـانه و كـاربر فرهنـگ بسـيار مـؤثر اسـت        كنند، يعني مرتبه مي
 ).136 :1386(فيسك، 

شود. به عقيدة بارت، كـاركرد   ها و طبقات حاكم نيز بر همين اساس تفسير مي رابطة اسطوره
هاي نژادپرستانه در خدمت منافع گوناگوني چـون   ره خدمت به منافع مسلط است. اسطورهاسطو

انـد، و بـا ايجـاد تصـويرهاي گونـاگون        نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، مذهب و جـنس زيـر سـلطه   
شان سبب ايجاد تلخكـامي و   دارند كه تاريخ و موقعيت زيردستان را از تشخيص اين نكته باز مي

ها به غلط  ها. اسطوره ، نه طبيعت نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، مذهب و جنس آنناآرامي بوده است
مركز مشكل و راه حل را در بخش مربوط به قوميـت، نـژاد، رنـگ، زبـان، مـذهب و جنسـيت       

شناسانه، عملـي اجتمـاعي ـ سياسـي اسـت.       ها با تحليل اسطوره دانند. بنابراين، رازگشايي آن مي
شناس توجه خـود را   اند، و اسطوره تند، بلكه پيوستة اجتماعي سياسيمعاني هرگز فقط بافتي نيس

 ).159:  همانكند ( به اين بعد متمركز مي

 نماد، استعاره و كنايه
خواند. شـيء زمـاني بـه نمـاد بـدل       مي ”نمادين“ ) راه سوم داللت در مرتبة دوم را1977بارت (

د كه در يادآوري چيزي به كمكش بيايـد.  شود كه از طريق قرارداد و استفاده معنايي كسب كن مي
مثل اتومبيل و طال كه داشتن آن ممكن است نماد مقام اجتماعي و ثـروت و  قـدرت صـاحبش    

 باشد.
هـا كـاركرد ارجـاعي خـود را      ، پيـام (Jakobson & Halle, 1956) و هال به عقيدة ياكوبسن

آشنا (مشبه)  بيان نا ةاستعار ).137 :1386(فيسك، دهند  هاي استعاره و كنايه نشان مي بيشتر از راه
به) است. بـه عـالوه، اسـتعاره در عـين حـال از شـباهت و اخـتالف بهـره          در قالب آشنا (مشبه

بـه (آشـنا) و    كند، چون مشبه جانشين عمل ميعنوان  بهتوان گفت كه  گيرد، به همين سبب مي مي
در يك جانشيني قرار گيرند؛ اما در عـين   مشبه (ناآشنا) بايد داراي شباهت كافي باشند تا بتوانند

هـا   حال بايد داراي چنان اختالفي نيز باشند كه مقايسة اين عنصر مبانيت الزم را نشان دهـد. آن 
 ).138 :1386(فيسك، اند  هاي متمايز در يك جانشيني واحدهايي با ويژگي

كـه بـا آن بـه    اي اسـت   ) نشان دادند كه استعاره بخشـي از شـيوه  1980لكوف و ياكوبسن (
هاي اجتماعي باال  ). معناهاي موقعيت139: هماندهيم ( هاي زندگي روزمرة خود معني مي تجربه



 

42 

 
ل 

سا
 /

تم
يس

ب
 

اره
شم

 /
 1 

 

يابنـد. بـراي مثـال،     هاي مسلط به كمك استعارة يكسان در سراسر جامعه گسـترش مـي   و ارزش
 اي براي زمـان، خـاص آن ارزش اجتمـاعي اسـت كـه نـامش را       استعاره از پول به مثابه استعاره

صـرف كـار   زمـان كـه   كنـد كـه هـر     گذاريم؛ اين استعاره اشاره مي مي ”ها اخالق كارِ پروتستان“
گذرد.  خصوص زماني كه به بيكاري يا سرگرمي مي شود، جزء اتالف وقت است، به توليدي نمي

به نحوي كـه بـا ايـدئولوژي مبتنـي بـر كـار        ،فكر ما اين استعاره راهي است براي منضبط كردنِ
هـا را   داري متناسب شود يا بخشي از آن گردد. لوي اشتراوس اين گونـه اسـتعاره   جامعة سرمايه

هاي مهم مورد نظر خود را بـه كمـك    كند كه تمام جوامع انتزاع خواند. او ادعا مي منطق عيني مي
هـاي عينـي، نظيـر     د. سـپس، ايـن اسـتعاره   كنن دار مي تجسم استعاري در قالب تجربة عيني معني

هـا فهـم مـا را از ايـن      آيند. اين استعاره در مي ”ابزار تفكر“به صورت  ”پول“يا  ”باال“(موقعيت) 
هـا، از نظـر    سازند كه در زنـدگي روزمـره، بـا آن    دهند و بنابراين ما را قادر مي ها شكل مي انتزاع

 ).141: همانمفهومي دست و پنجه نرم كنيم (
كنند و بنابراين، ما را آگاهانه  هاي ادبي توجهي را جلب نمي ها، برخالف استعاره ين استعارها

فهـم  “راحتـي بـه صـورت بخشـي از      ترند، و به خوانند، پس بسيار پوشيده به رمزگشايي فرا نمي
شـوند كـه در    هاي بازبيني نشده و مسلمي مـي  آيند و بخشي از فرضيه جامعة ما در مي ”متعارف

رسد، اما در واقع اختياري، فراوردة  اند. اين فهم متعارف طبيعي به نظر مي ر جامعه گستردهسراس
كنـد كـه    جامعه و در نهايت ايدئولوژيك است و قدرت طبقات حـاكم را تـا جـايي حفـظ مـي     

توانـد   عقايدش براي تمام طبقات به فهم متعارف تبديل شـود. بـراي مثـال، فهـم متعـارف مـي      
از مـديران ببيننـد. همچنـين، فهـم      ”تـر  پـايين “د كه موقعيت اجتماعي خود را كارگران را وا دار

متعارف يدئولوژيك ممكن است وادارمان كند كـه از اتـالف وقـت لـذت يـا حسـرت ببـريم.        ا
اند و فهم  هاي ادبي داراي بار ايدئولوژيك و پوشيده هاي روزمره معموالً بيشتر از استعاره استعاره

 ).142: همانطلبد ( ها هشياري مي برداري از آن ه پردهسازند ك متعارفي مي
ها از يك سطح به سطح ديگر واقعيت عمل كند، كنايه بـا   جايي كيفيت به استعاره، اگر با جا

). توصـيف اصـلي   142: 1386كنـد (فيسـك،    يادآوري معاني در چارچوب يك سطح عمل مـي 
نظر ياكوبسن، كنايه وجه مسـلط رمـان   به جاي كل آن است. از  ”واقعيت“كنايه ايجاد بخشي از 

استعاره بيشتر متعلق به شعر است. ارائة واقعيت، به ناگزير در بر گيرنـدة كنايـه   آنكه است، حال 
 است.

كنـد. كنايـه قسـمتي از آن     اي عمل مي دهندة پر قدرت واقعيت است، چون نمايه كنايه انتقال
متفاوت است، مثـل كنايـة دود بـه     ”طبيعي“ية دهد. آنجا كه كنايه با نما چيزي است كه ارائه مي

جاي آتش، مستلزم گزينش اختياري بسيار زياد است. اختياري بودن اين گزينش غالباً الپوشـاني  
كنـد و بنـابراين،    اي طبيعـي جلـوه مـي    شود، و كنايه نمايـه  كم ناديده گرفته مي گردد يا دست مي

اي، گزينشي   هاي خبري كنايه مثالً، فيلم». گذارد جاي ترديد باقي نمي«يابد و  مي ”واقعي“جايگاه 
هـا   هـاي مسـلط. بنـابراين، اسـطوره     اند؛ و اغلب گزينشي اختياري از اسطوره و گزينشِ اختياري
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سازيم كه خود تنها جزيـي از آن   گونه كه با كنايه، كل موضوعي را مي كنند، همان كنايي عمل مي
عامـل  «هـا   اند. آن ي پوشيده، دو وجه قدرتمند ارتباطهاي شاخص عنوان  بهاست. اسطوره و كنايه 

اي آن، بنـايي تـازه    گيرند و با تغيير شـكل و هيئـت طبيعـت نمايـه     طبيعي را به كار مي» حقيقي
سازند. به اين ترتيب، كنايه، اسطوره و نمايه به طرزي مشابه، از راه همجواري و بـا نشـانه و    مي

 ).144 :1386 كنند (فيسك، ارجاع در يك سطح عمل مي
گونـه اسـت.    گرايي الزمة وجه كنايي ارتباط است، در حالي كه استعاره بيشـتر خيـال   واقع

استعاره به اصل همجواري در سطح واحد معني وابسته نيست؛ به جاي آن با اصل تداعي معاني 
كردن خيش با دماغة كشـتي   طلبد كه بين سطوح آشكارا مختلف شباهت بجوييم. تداعي از ما مي

تـر باشـد كوشـش تخيلـي بيشـتري از       تر و پر ايهـام  الزمة تخيل است. استعاره هرچه هنرمندانه
 طلبد. خواننده مي

هاي خواص از يك سطح واقعيت با معني بـه   جايي ارزش به اين اصلِ تداعي در بردارندة جا
 جاسـت كـه   كنـد. از همـين   رو، استعاره به صورت جانشيني عمل مـي  سطح ديگر است و از اين

ها بـراي تأثيرگـذاري    كه كنايه آورد. در حالي دست مي اش را به گونه و شاعرانه استعاره تأثير خيال
كنند و استعاره براي تأثيرگذاري تخيلـي جانشـيني. از ايـن نظـر،      گرايانة همنشيني عمل مي واقع

 ).145 :1386(فيسك، كند  معناي ضمني به وجه استعاري عمل مي

 آيين، منبع و مخاطب
خواند، دربارة ايـن   ) كه مخاطب تلويزيون را هم منبع و هم گيرندة پيام مي1973توارت هال (اس

گيـري از ايـن سـه شـيوه،      دهد كـه در صـورت بهـره    توضيح مي (paradoxical)نما  نكتة تناقض
كند: نخست، توجه به موضوع و محتواي مـورد   مخاطب به مثابه منبع پيامِ وسايل پخش عمل مي

اما، محتوا تنها موضوع اصلي پيام نيست، بلكه شيوة ارائه نيز اهميـت بسـيار دارد.   نظر مخاطب. 
ها بـار ديگـر وارد    اند و از همين طريق نيز پيام ها نهفته ها و ارزش در الگوهاي ارائه نيز برداشت

اي اسـت كـه    مثابـه منبـع، شـيوه    اند. دومين جنبة مخاطب به شوند كه از آن برخاسته فرهنگي مي
ترين سطح توجه به ايـن موضـوع شـايد بـه      كند. در ساده ب در آن شكل پيام را تعيين ميمخاط

كنندگان از طريق آن شـيوة نـويني از سـاختارهاي كهنـه را      اي بينجامد كه پخش توليدات كليشه«
 ). اما اين رويكرد اهميتي اساسي دارد.111: همان» (دهند ارائه مي

اطب را منبع دانست، توسـعه، گسـترش و بسـط دادن    توان در آن مخ اي كه مي سومين شيوه
اين رويكرد و تحليل، يعني پخش، است. پخش فعـاليتي نهـادي اسـت، و نمادهـا نيـز فـراوردة       

گيري از اين سـه شـيوه    ). با بهره112: هماناند كه بايد به اصل خويش بازگردند ( جامعة خويش
(جمعي)، با ايجاد پيونـد ميـان    ،”اي توده“ بود كه در جريان انقالب تمامي قشرها از زبان رهبران

هـاي   هاي پخش گسـترده و بـه يـاري تخيـل     ، با كمك رسانهسنتيهاي  ، و رسانهسنتيهاي  آيين
كار بردند تا با گريز از دوراني كه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه بـود،       انگيخته، همة توان خود را به
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رچه اين اشتغال آنان را از نقد حال و ترسـيم  اوضاع را ارزيابي كنند و به نقد گذشته بپردازند؛ گ
تدريج سينما، دسترسـي مـردم    در اين حال، راديو و تلويزيون، و به دقيق وضعيت آينده باز دارد.

اي  هاي معنـايي تـازه   هاي انقالبي افزايش دادند و كوشيدند چرخه را به اطالعات، نمادها و آيين
 وا دارند. بيافرينند و پيوسته آن را به گردش بيشتر 

هـا. در   ترين مكان مصرف رمزها و معنـي  اند و همزمان مهم ارتباط و آيين منبع و مولد معني
هـا   شود و پيـام، خـود بـه يـاري نشـانه      ارتباط، معنا از طريق فرايند انتقال و تبادل پيام توليد مي

تـر   ه يكديگر نزديكها ب بگيريم، معناهاي پيام هاي يكساني بهره شود و هر قدر از نشانه ساخته مي
هـاي نمادسـازي مشـابه اسـت كـه       خواهند شد. زبان يكسان نيز در واقع همان نمادها و دستگاه

شـود   معنا از رابطة يك نشانه با نشانة ديگر بهتر وصف مي«دهد.  معنايي را افزايش مي امكان هم
ديگر ـ م.] نظام را سوسـور   هاي  تا با رابطة آن نشانه با واقعيت بيروني. اين رابطة نشانه با [نشانه

» كنـد  خواند. از نظر سوسور  ارزش چيزي است كه در وهلـة اول معنـا را تعيـين مـي     ارزش مي
 .)72 :1386(فيسك، 
كند.  داند؛ چه رمزگذار و چه رمزگشا آن را توليد  شناسي ارتباط را توليد معنا و پيام مي نشانه

بندي شده باشد. به همين سبب  ده و در پيام بستهمعنا مفهومي مطلق و ايستا نيست كه از قبل آما
را بـراي   (negotiate)و مذاكره  (generate)توليد  ،(create)شناسان افعالي چون آفريدن  نيز نشانه

گيري، دگرگوني و تحولِ ارتباط به كار  اشاره به همين فرايند توليد معنايي در جريان آغاز، شكل
هـا و كـم و زيـاد     دهد كه در جريان ارتباط بده بسـتان  ي نشان ميبرند. اين فرايند توليد معناي مي

 ).همانگيرد ( هايي ميان شخص و پيام صورت مي شدن

 ها معنا و روابط نشانه
هاي حاصل پيام اين اسـت   فرايند توليد معنا با تبادل نشانهعنوان  بهجنبة ديگري از مفهوم ارتباط 

(فيسـك،  » شود هاي ديگر تعيين مي در رابطه با نشانه معناي نشانه عمدتاً«كه، به اصرار سوسور، 
هاي ديگـر شـكل دهـد جانشـيني و      تواند با نشانه ). دو نوع رابطة مهمي كه نشانه مي87 :1386

همنشيني است. در جانشيني، همة واحدها بايد وجه اشـتراكي بـا يكـديگر داشـته باشـند و بـه       
از يكديگر به شمار آيند تـا بتـوان از ميـان    هاي تمايزبخش و قابل تفكيك  روشني داراي ويژگي

هر جا انتخاب هست، معنا هم هست و معناي آنچـه  «خالصه، طور  بهها دست به انتخاب زد.  آن
). براي سوسـور و  همان» (كند كه انتخاب نشده است برگزيده شده را معناي آن چيزي تعيين مي

هـا   هم همين دو نوع رابطة ساختاري نشانهها ف شناسان ساختارگراي پيرو او، كليد فهم نشانه زبان
 يعني رابطة تركيبي. ،با يكديگر است. جانشيني، يعني رابطة گزينشي و همنشيني

شـك   دهنـد. بـي   تري به خواننده مـي  شناسان نسبت به فرايندشناسان ارتباط، نقش مهم نشانه
سـزايي اسـت.    هيگاه بـ تصوير در ايجاد معني نقش دارد، اما خواننده نيز در خلق معني داراي جا

شود كه خواننـده بـه روابطـي كـه تصـوير       عمدتاً با اين نكته تعيين مي ”چشمگير بودن“تأثير يا 
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اي از آن است، دلبستگي دارد. تأثير حاصل تعامل متن با نگـرش خواننـده اسـت (فيسـك،      كنايه
كننـدة   ، تعيـين ). هال و پاركين نشان دادند كه جايگاه خواننـده در سـاختار اجتمـاعي   58 :1386

ستد او با متن است و در وهلة نخست، طبقـة اجتمـاعي اسـت كـه ايـن جايگـاه را تعيـين         و داد
هـاي   هاي تلويزيـوني مخاطبـان يافتـه    ) با پژوهشي تجربي دربارة خوانش1980كند. سورلي ( مي

كننده  عيينهال و پاركين را تأييد كرد، اما نشان داد كه طبقة اجتماعي به خودي خود، تنها عامل ت
نيست و عوامل اجتماعي ديگري ماننـد آمـوزش، حرفـه، بسـتگي سياسـي، منطقـة جغرافيـايي،        

 مذهب يا خانواده نيز مؤثرند.
سازي جهاني گفتمـاني ايجـاد    به عقيدة مورلي، هر يك از اين عوامل از طريق زبان و مفهوم

هـا تعلـق دارنـد و     كـه بـه آن  هاي اجتماعي متفاوتي هسـتند   كنند كه برآمده از گروه يا گروه مي
        شـمار خواننـده و گفتمـان مـتن (فيسـك،       هـاي بـي   خوانش داد و سـتدي اسـت ميـان گفتمـان    

1386:  165.( 

 نقش خواننده
كننده ميان فكر و احساس مخاطـب،   اي نهاني، اما تعيين كند كه رابطه استوارت هال، استدالل مي

و   هم وابسته ها به ار نهادهاي پخش وجود دارد. اينساختار رمزگذارندة پيام پخش شده، و ساخت
تلويزيـون خنياگرانـه يـا    “) مفهـوم  1978). فيسك و هارتلي (112 :همانكنندة يكديگرند ( تعيين
هايي را دارد كه خنياگر  را بسط دادند و گفتند تلويزيون در جامعة امروزي همان كاركرد ”نقاالنه

به عقيدة استورات هال، كـه بسـياري او را واضـع نظريـة     ). 113 :همانداشت ( سنتي در جامعة 
گران پيام را بـر اسـاس اهـداف سـازماني و عقيـدتي خـود رمزگـذاري         دانند، ارتباط دريافت مي

كنندگان يـا رمزگشـايان، ملـزم بـه      كنند. اما، در اين ميان مرزي ترجيحي وجود دارد: دريافت مي
هـا و   توانند مطابق و منطبق با ديدگاه نيستند بلكه ميگونه كه فرستنده قصد دارد  پذيرش پيام، آن

آميـز، بـه مقابلـة     هاي مقاومـت  خوانش هاي گوناگون، از جمله با  هاي خود، يعني با قرائت تجربه
 اي متفاوت و حتي متضاد با قصد فرستنده بگشايند. عقيدتي برخيزند و رمز پيام را به گونه

اي تأكيـد   در فرايند رمزگشـايي متـون رسـانه    ”وانندهخ“العادة  رويكرد دريافت، به نقش فوق
توانند مقاومت در  اي انتقادي دارد و مدعي است مخاطبان، مي كند. اين رويكرد، پيوسته چهره مي

 هاي جمعي را داشته باشند و اين سلطه را سست كنند. جويانة رسانه برابر معاني مسلط يا سلطه
 ”رمزگشـــايي تقـــابلي “، (popularity) ”پســـندي عامـــه“، (polysemy) ”چنـــدمعنايي“

(oppositional decoding)  شناسي نشانه مازاد“و” (semiotic exess)  از جمله مفاهيمي هسـتند ،
بـرد. چنـدمعنايي نشـان     كـار مـي   و مطالعات فرهنگـي بـه   ”دريافت“كه فيسك در تشريح نظرية 

هـا در   معلـول تفـاوت   ”معنا“ا دهد كه چگونه يك نشانه هميشه بيشتر از يك معني دارد، زير مي
تر است. فيسك معتقد است كه ماهيت چندمعنايي متـون بـه مخاطبـان امكـان      درون نظام بزرگ

شـود كـه    رو مانع از آن مـي  ها را بسازند و از اين دهد تا طيف وسيع و متنوعي از رمزگشايي مي
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 چون و چرا بر آنان مسلط شوند. ها بي رسانه
ي تفويض اختيار توليد معنا به بينندگان تلويزيـون اسـت. از نظـر    پسند منظور فيسك از عامه

او، قدرت معناسازي، لذت و قدرت مشاركت در شـيوة بازنمـايي؛ و لـذت و قـدرت بـازي بـا       
هايي اسـت كـه تلويزيـون عرضـه      ترين لذت كننده ترين و سرخوش شناختي، از مهم فرايند نشانه

خيـزد. لـذّت [رفـع تـنش ـ م.]       معناسـازي برمـي   هاي از كنش ”لذت“كند. به عقيدة فيسك،  مي
اي مقاومت [و رفع تنش حاصل از مقاومت ـ م.] است. [اين ـ م.] مفهوم منشأ اين احتمـال     گونه

 ).210 :1386زاده،  توانند توليد لذت كنند تا توليد معنا (مهدي ها بيشتر مي است كه رسانه
هـاي روشـمندانه در برابـر راهبـرد      ييجـا  بـه  اي از جـا  زندگي روزمرة مردم عادي، مجموعه

ستيزند.  ها مردمي هستند كه با جبهة قدرتمدار مي كنندگان رسانه كش است. استفاده نيروهاي بهره
شـان بـا نيروهـاي     فيسك اطمينان هربرت شيلر را دربارة شكست مـردم عـادي در برخوردهـاي   

ارباب از مقابل دهقـان اسـت و   پذيرد (مثال، آيين عبور  كش برخاسته از فرهنگ مسلط نمي بهره
واكنش تند پنهان او ضمن رعايت ادب!). در نظر فيسك، درگيري بر سر معنا، درگيـري بـر سـر    

 قدرت اجتماعي است.
كنندگان متن در  كند كه از كنترل توليد اي را بررسي مي شناسي متن معناهاي بالقوه مازاد نشانه

هـاي فرودسـت كجـا و     فرهنگ كه اعضاي خرده دهد گريزند. اين امر نشان مي فرهنگ مسلط مي
بهـره گيرنـد.    ”خـود “شناختي براي ايجاد معناها براي  هاي نشانه توانند از اين فرصت چگونه مي
دهد كه با وجود استيالي ايدئولوژيك، هنوز مازاد معناهـايي وجـود    شناسي نشان مي مازاد نشانه

اختيار فرودستان فرهنگي قرار دارنـد تـا آن را    در امان هستند و در ”ها غالب“دارند كه از كنترل 
 ).همانشان به كار گيرند ( ـ سياسي در منافع فرهنگي

 هاي مرزي فرهنگ، هنجارشكني و آيين
نظام ساختاري سوسوري را به همة فرايندهاي فرهنگي از قبيـل   ةمثاب لوي اشتراس نظرية زبان به

هـا   هـا بسـط داد. ايـن    ها و افسـانه  ويژه اسطوره هاي نَسبي، به آشپزي، طرز لباس پوشيدن، قرابت
پذيري و ادراك جهان اجتماعي و فرهنگي ما هستند. همـة   رو فهم دادن و از اين هاي سامان شيوه

شـمول،   اي عام و جهـان  ها جهان را به شكلي متفاوت و خاص، اما در عين حال به شيوه فرهنگ
هان را در قالب رمزها، به شكل رمزهاي گسسـته  ها ج كنند. به عالوه، تمامي فرهنگ پذير مي فهم

 سازند. يا رقمي و يا در قالب رمزهاي پيوسته قابل فهم مي
هاي مغز از نوع  اند. پيام هاي متضاد ساخته شده رمزهاي گسسته يا رقمي به مبناي نظام مقوله

الكترونيـك  ساخت  توانند، مثل هم اند، و مي الكتروشيميايي، و از شكل دوگانة خاموش و روشن
هـا را   هاي حساسي از مقوله هاي دوگانه، نظام نهايت از تقابل خود، يعني رايانه، با شمار تقريباً بي

 ).172 :1386بسازند (فيسك، 
هاي پيوسته است. در طبيعـت مـرزي    اي از همانندي طبيعيت، اما چنين نيست. طبيعت رشته
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و تاريكي است؛ حتي مـرز روشـني ميـان     بين نور و تاريكي نيست بلكه فرايند پيوستة روشنايي
هاي روان و گل و الي موادي هستند كه پيوسـته در برابـر    آب و خشكي نيست. كرانة دريا، شن

هـاي هـر دو سـوي     هـايي را كـه در ويژگـي    كنند. اشتراوس مقوله هاي دوگانه مقاومت مي تقابل
تـوان   ها را مـي  ). اين مقوله173: نهمانامد ( هاي هنجارشكن مي اند، مقوله سهيم هاي دوگانه تقابل

 اي و آييني هم ناميد. در حال گذار، آستانه
اي، گذاري، و آييني خود را بـروز   اين هنجارشكني، در شرايط خاص، اغلب به شكل آستانه

هـاي هنجارشـكن بـا     دهـد كـه مقولـه    هاي هنجارشكن نشـان مـي   دهد. بررسي برخي مقوله مي
شـان را   گذارند و روشني مرزهـاي  ها را زير پا مي ندارند بلكه آن هاي تقابل دوگانه تناسب مقوله

گيرنـد، و   هاي متضاد دوگانه مي هاي خود را از مقوله هاي هنجارشكن ويژگي كنند. مقوله تيره مي
در نتيجه معناي زيادي دارند، و از نظر مفهومي بسيار نيرومندند. اين سرشاري معنا و توانايي در 

اند، به معنـاي   ساز اصلي فرهنگ كه از هر دو مقولة متضاد اخذ شده مفهوم چالش با ساختارهاي
يـا   ”تقدس“هاي متضاد و دوگانة  هاي هنجارشكن را، نوعاً بايد به ياري مقوله آن است كه مقوله

 ).173 :همانمهار كرد ( ”تابو“
 . طبيعـت از ”فرهنـگ “و  ”طبيعـت “شـوند:   هـاي هنجارشـكن از دو منبـع گرفتـه مـي      مقوله

ويـژه   هـا را، بـه   سـت كـه فرهنـگ   ا رو گريزد. از اين گيري تحميلي فرهنگ مي بندي و قالب مقوله
شناختي بسيار نيرومنـدي دارنـد، بـا تابوسـازي مهـار       هاي نشانه هنگامي كه بار معنايي و ويژگي

هاي  ي بارز مقولههاخو ـ يهودي، و به همين ترتيب، همجنس كنند. براي مثال، فرهنگ مسيحي مي
ها اهميت بسيار دارد، با انواع تابوهاي اخالقـي و   نسي را، در جوامعي كه هويت جنسي در آنج

 ).173 :1386سازند (فيسك،  قانوني محدود مي
هـاي   اي بـه مقولـه   گرانـه و يـا آيينـي ارتبـاطي ويـژه      اين تقدس و تابوسازي نقش ميانجي

ن، در زماني كه مرزهاي ميان دو هاي هنجارشك دهد كه اهميت بسيار دارد. مقوله هنجارشكن مي
كنند. در بسـياري   گري مي كننده باشند، ميانجي مقولة متضاد از نظر فرهنگي آشكارا مبهم و نگران

گرانه دارند. براي مثال، فرشتگان، واسطة ميـان   ها، اَشكال هنجارشكنانه حضور ميانجي از فرهنگ
ي متعـددي ميـان انسـان و جـانوران و     شناسـانة مـذهب   هستند و اَشكال اسـطوره  خدايان و انسان

 ).174 :همانزندگان و مردگان نقش ميانجيگرانه دارند (
كوشـد، بـه يـاري     راه اصلي ادراك جهان ساختارسازي است. از اين رو، ساختارگرايي مي

هاي مشابه سامان دهد. براي مثال، به  هاي متفاوت فرهنگي را به شيوه ساختارهاي موازي، بخش
بنـدي، و بـر    طبقـه  ”بيابـان “، و ”مزرعه يـا محلـه  “، ”خانه“محيط در ، (Leach, 1969)عقيدة ليچ 

و  ”آمـوز  جـانوران دسـت  “شوند، يعنـي   هاي موازي متناسب مي بندي همين مبنا جانوران با طبقه
و  ”قبيلـه/ محلـة مـا   “، ”خـانواده “هـاي   . همچنين، مردم را معمـوالً در شـكل  ”جانواران وحشي“
 ).174 :همانكنند ( بندي مي طبقه ”ديگران/ بيگانگان“

و همچنين رشتة موازنـة   ،هاي هنجارشكن ميان جانوران مزرعه و وحشي به همين ترتيب، مقوله
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ها با يكـديگر وجـود دارد.    ساختاري ميان خوراكي بودن جانوران و داشتن قابليت ازدواج انسان
وان ازدواج كرد، جانوران مزرعـه  ت توان خورد، با اعضاي خانواده نمي آموز را نمي جانوران دست
گيـرد،   ا محله شكل مييتوان خورد، رابطة زوج و زوجه نيز معموالً در درون قبيله  را معموالً مي

دارنـد در فصـل،    ”جواز“توان در مراسم خاص خورد، و فقط كساني كه  جانوران وحشي را مي
تواننـد   ة جوامع بين كساني كه مـي و هم ،ها را بكشند توانند آن مي ”مجاز“هاي  ها و مناسبت زمان

 هاي مرزي هستند. شوند. اين ساختارها آيين توانند، تمايز قائل مي ها كه نمي شكار كنند و آن
هـاي   ها به آيـين  كنند. برخي مقوله هاي گوناگون را تسهيل مي هاي مرزي انتقاد از مقوله آيين

دهنـد.   و كـودكي و بلـوغ معنـا مـي     ،”تجـرد و تأهـل  “ ،گذار ميان زنده و غيرزنده، تولد و مرگ
 كنند. پرسي و وداع مرزهاي حضور و غياب را مشخص مي اي مانند احوال هاي روزمره آيين

هاي گـذار مـاه    هاي هنجارشكن نيز ناميد. دوره توان دوره ها را مي هاي گذار ميان مقوله زمان
هـا   گـذاري آن  هـا و نـام   گذاري ميان اين مقوله عسل، سوگواري، ديدن جسد در تابوت و فاصله

انـد و نامــأنوس و   انـد. آيينـي و مقـدس بــه ايـن مفهـوم كـه هنجارشـكن        “ مقـدس “و  ”آيينـي “
هـا   كامـل متعلـق بـه مقولـة دوم. آن     طـور   بـه اند و نه  شده، و نه جزء مقولة نخست زدايي عادت
هند كـه بـه سـوي آن    د اي مي اند و خبر از مقوله اي دارند كه آن را ترك كرده هايي از مقوله نشانه

هـاي خـود را    كننـد تـا برداشـت    هايي هستند كه به اعضاي جامعه كمك مي ها دوره روند. آن مي
دربارة شخصيت و يا پديدة تغيير يافته اصالح كنند، به صورتي كه اين انتقال، ناگهـاني و باعـث   

 ).176  :همانسرگشتگي نباشد (

 طبيعت، فرهنگ و انقالب
شـت، فاصـلة طبيعـت و فرهنـگ از مرزهـايي اسـت كـه تمـام جوامـع          لوي اشتراوس عقيده دا

سازي و بخشي از نظام اجتماعي  كوشند آن را مشخص و مفهوم سازند. فرهنگ فرايند مفهوم مي
هاي اجتمـاعي   كوشد نه تنها طبيعت بيروني يا واقعيت ، بلكه نظام، هويت و فعاليت است كه مي

 ”واقعيـت “ازي كند. احساس ما از خود، روابط اجتماعي، س را نيز در قالب مفهوم بريزد و مفهوم
 ”طبيعـي “انـد.   هـاي فراينـدهاي فرهنگـي    هـا، فـراورده   ، و مفاهيم مربوط به آن”طبيعت“و حتي 

 ).178 :هماناي فرهنگي است ( وردهافر ”طبيعي“سازد:  مفهومي است كه فرهنگ از طبيعت مي
ذا و آشپزي را در روندهاي فرهنگـي تـا   )، اهميت غ1969( خام و پختهاشتراوس، در كتاب 

رود. غـذا مقولـة    تري از استحالة فرهنگـي بـه كـار مـي     دهد كه براي حوزة وسيع جايي بسط مي
اي است، زيرا مدام مرزهاي حياتي ميان مقولة طبيعت و فرهنگ، من و  هنجارشكنِ نيرومند ويژه

رو، ايام پر اهميت فرهنگـي تقريبـاً    يننوردد. از ا هاي بيروني و دروني را در مي غير من، و جهان
] بـه  ”طبيعـي “ند، و فرايند آشپزي، كه طي آن خوراك خـام [ اَ هميشه با ضيافت و خوراك همراه

 ترين فرايندهاي فرهنگي است. شود، از مهم فرهنگ پخته [= ساختة انسان] تبديل مي
نـاي اول و اوليـه   ، فيلسوف معاصـر فرانسـوي، بـه مع   )1380( طبيعت، به عقيدة ادگار مورن
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رود كه به مفهوم دستكاري، تغيير وضعيت  شمار مي است  و فرهنگ به عبارتي بعدي يا ثانويه به
سـازي اسـت. بـراي     سازي را نيز به همراه دارد و به نـوعي دگرگـون   اوليه است و اغلب فرهنگ

 ”فرهنـگ مفهـومي طبيعـت بـه    “بندي طبيعت به خوردني و نخوردني و آشپزي تبديل  مثال، رده
سازي عيني تضادهاي انتزاعي شرق و غـرب؛   ). همچنين است فرايند دگرگون179 :همان( است

 :همـان ( ”در نهايت بازتاب ساختار عميق آن ميان فرهنگ و طبيعت اسـت “و خام و وحشي كه 
اي فرهنگـي، گـذاري فرهنگـي را     پديـده  عنـوان   بـه كوشـد،   ). بر همين اساس، انقالب مي184

 دهد. جلوه ”طبيعي“
، از گذشته به حال و بـه  ”طبيعي“هاي  در ايران، انقالب كوشيده است به ياري نمادها و آيين

وضعيتي كه همچنان در حال گذار است و آيندة مشخصي را پيش رو  ،وضعيت كنوني گذر كند
 رو، انقـالب،  دهد. از ايـن  كامل ترسيم نكرده است، يا از آن خبر نميطور  بهكم،  ندارد و يا دست

ويژه بـه   كوشند، به گرانه مي هاي ميانجي برد. آيين سر مي پس از سه دهه، هنوز در حالتي ناتمام به
تبديل كنند. اين  ”فرهنگ“انقالب را به مرحلة پيش از  ”طبيعت“ها،  هاي رسانه گري ياري واسطه

ت بـه شـرايط   شكل از تفكر دربارة انقالب عمدتاً آييني است. آييني، به ويژه به آن معنا كه نسـب 
گرايـي    گرايانه دارد. اين نگاه ممكن است به ياري نظر لوي اشتراوس دربارة كليـت  نگاهي كليت
 تر گردد. آيين روشن

گويـد   شود. او نمي تمايز قائل مي ”بدوي“و  ”علمي“) ميان شيوة تفكر 1979لوي اشتراوس (
ند. تفكر علمي از راه اسـتقرار  دا تفكر علمي از تفكر بدوي بهتر است بلكه اين دو را متفاوت مي

نمايـد. از سـوي    تر تقسيم مـي  تر و دقيق هاي ظريف و طبيعت را به مقوله ،كند ها عمل مي تفاوت
هايي را براي فهـم كـل طبيعـت بيابـد، نـه       كوشد راه گراست چرا كه مي ديگر، تفكر بدوي كليت

ها را غير واقعـي   گيرد كه علم آن يهايي از تجربه را در برم رو، حوزه براي فهم اجزاي آن. از اين
 عنـوان   بـه هايي چون اعتماد، تخيل، و تجربة ذهني را  گرايي، همچنين موضوع داند. اين كليت مي

نيـز بـه عبـارتي     ). بـر ايـن اسـاس، آيـين    170 :همـان آورد ( بخشي از واقعيت به حسـاب نمـي  
تـوان يـادآوري    جديد مي هاي اجتماعي فرهنگي گراست. همچنين، دربارة انقالب و ارزش كليت

هـا، اغلـب منـافع طبقـات      انـد و اسـطوره   هاي اجتماعي، بيشتر طبقاتي كرد كه از نظر او، تفاوت
 برند و در خدمت آن هستند.  فرادست را پيش مي

را  فشكننـدگان آن آگاهانـه حـر    ر اسـتفاده روايتي است كه حتي اگ از نظر اشتراوس اسطوره
اي از مفـاهيم   لي كه از نظر بـارت، اسـطوره زنجيـرة همبسـته    دهند. در حا نزنند، تشخيصش مي

خبرند. از نظـر   اي آن بي است: شايد مردم از معناي آن زنجيره آگاه باشند، اما از خصلت اسطوره
دهد؛ از نظـر   پوشاند و معاني خود را طبيعي جلوه مي اسطوره عملكرد اصلي خود را مي«بارت، 

 ). 194 :همان» (و معناي آن پنهان است لوي اشتراوس عملكرد اسطوره آشكار
توان به بخش ديگـر سـازندة فرهنـگ     پوشانة اسطوره و زبان از نظر بارت را مي كاركرد پرده

از نظـر بـارت، اسـطوره پايـة طبقـاتي دارد؛ معـاني آن را       «يعني به آيين و ارتباط نيز تعميم داد. 
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دست نيز حتي عليـه منـافع خـود آن را    اند، اما طبقات فرو فرودستان اجتماعي براي خود ساخته
 ).194 :همان» (شده است ”طبيعي“پذيرند، زيرا  مي

علـم   نوعي از شـبه  عنوان  بهگرديم؛ به ايدئولوژي كه  و در اينجا بار ديگر به نقطة آغاز بازمي
تـوان نظريـة ايـدئولوژي     كند. در واقع، بر ايـن مجموعـه مـي    گرايي باورپذيري را ارائه مي كليت

سر و هژموني گرامشي را نيز افزود. و از اين دو به شكلي تركيبي بهره برد: نوعي ايدئولوژي آلتو
بخشند. مـا بـا    ها عموميت مي ها به اسطوره نشانه«گستر سازد.  كوشد هژموني خود را سايه كه مي

، بـا  بخشيم. امـا ايـدئولوژي نيـز    كنيم و به آن جان مي ها ايدئولوژي را حفظ مي استفاده از نشانه
كـردن و تعمـيم و  انتشـار     هـا بـا عمـومي    دهد. نشـانه  دهيم، به ما شكل مي پاسخي كه به آن مي

بخشند كه به هويت فرهنگ و در نتيجـه   ها، به اعضاي جامعه اين توان را مي ها و ارزش اسطوره
) و حاصـل در اينجـا هژمـوني ايـدئولوژي     248 :همـان به عضويت مشترك در جامعـه برسـند (  

 بخواند. ”سازي فرهنگ“كوشد جاي فرهنگ را بگيرد و اين پروژه را فرايند  ت كه ميمسلطي اس

 ها از انقالب تصويرسازي رسانه
ها و مشكالت مشترك كـل   در نظر لوي اشتراوس، اسطوره راهي است براي رويارويي با نگراني

ن با دسـتماية او  هاي طبقاتي را شايد بتوا جامعه و در نهايت نوع بشر. غفلت اشتراوس از تفاوت
هـاي جوامـع    ، بـارت بـا اسـطوره   آنكـه  اي توضـيح داد، حـال    هاي جوامع قبيلـه  دربارة اسطوره

داري اواخر سدة بيستم سر و كـار دارد. اشـتراوس و بـارت، هـر دو، نظريـة اسـطوره را        سرمايه
حت سلطة دانند، اما به عقيدة بارت زبان ت شكلي از زبان و راهي براي گردش معنا در جامعه مي

اند؛ و گفتار نيز به اندازة زبان كـانون   طبقه است؛ منابع زباني بيش از منابع اقتصادي توزيع نشده
هـا   مند است كه زبان از طريق آن هايي عالقه توجه است. از سوي ديگر، اشتراوس بيشتر به نظام

انـد و بـر اهميـت    د سازد. بارت تاريخ و نظام اجتماعي را مهـم مـي   تمامي فكر و معاني ما را مي
ورزد. لوي اشتراوس بنيان نظريـة   كاربرهاي تاريخي و اجتماعي دربردارندة نظام زباني تأكيد مي

 طـور   بـه يـك از آن دو   نهد و بارت بر ساختار جوامع انساني، امـا هـيچ   خود را بر مغز انسان مي
 ).195 :همانمند نبودند ( هاي جنسي و نژادي عالقه مستقيم به تفاوت و تفاوت

گرانـه دارنـد،    هاي مرزي كـه جملگـي خصـلتي ميـانجي     ها و آيين ها نيز به ياري آيين رسانه
داري  ها به نگـه  كنند و با كاربرد آن ها را جذب، حفظ و ترويج مي ها آيين يابند. رسانه ساختار مي

دهنـد. بـراي مثـال، تلويزيـون، بـراي اعتباربخشـي،        ها ياري مـي  و ترويج شكلي و محتوايي آن
ها بيننـده را قـادر    گيرد. اين نمادها و آيين هاي مرزي بهره مي سازي از آيين بندي يا هويت عنوان

هاي متفاوتي چون خبـر، مسـابقه و سـريال تفـاوت بگـذارد. همچنـين،        سازند كه ميان مقوله مي
ة نده با رويكرد محتوايي مشخصي در زمينـ نشود بي ـ مذهبي سبب مي هاي ديني گيري از آيين بهره

هـا، بـه    بندي متفاوت برنامه پنداري و معناسازي با متن ارائه شده به مقابله بپردازد. عنوان همذات
شود كه مخاطب دچـار سـردرگمي نشـود.     هاي گوناگون سبب مي هاي مرزبندي مقوله مثابه آيين
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آيينـي   توان معادل سـالم و وداع دانسـت كـه هـر يـك اهميـت       آغاز و پايان هر برنامه را هم مي
 اي دارد. ويژه

شوند. در برخي  هاي مختلفي مشخص مي ها در جهان به شكل اي در تلويزيون مرزهاي مقوله
شـوند. در   هـا جـدا مـي    ها با پردة سفيد يا نمادي مشخص از ساير برنامه كشورها (بريتانيا) آگهي

ادغـام  هـا در هـم    هـاي تجـاري و سـاير برنامـه     اياالت متحده چنين الزامي وجود ندارد و آگهي
شوند كه ممكن است باعـث سـردرگمي مخاطـب شـود. البتـه، سـردرگمي بيننـده بـه نفـع           مي

كه در بريتانيـا،   را حفظ كند، در حالي ”اعتقادي تعليق دلخواه بي“خواهد  دهنده است كه مي آگهي
گيـري و   هـاي جامعـه بهـره    كننده هشدار داده شده است. اولويت در مورد تغيير برنامه به مصرف

 كند. هاي مرزي تلويزيوني را مشخص مي رد و نوع آيينكارب
). شايد بتوان 195 :همانهاي اجتماعي است ( از سوي ديگر، خوانش اسطوره خوانش ارزش
پژوه نيز شايد بتواند نقش نمادهـا   كار برد. آيين اين خوانش را براي آيين و حاكميت آييني هم به

هـا، خـود    وجـو كنـد. در ايـن حـال، رسـانه      تها را در كسب، حفظ و توزيع قدرت جس و آيين
 اند. فرهنگي با انقالب را برعهده داشته ها، نقش ميانجيگري درون همچون آيين

هاي جمعـي بـا خـود ارتبـاط      رج گربنر عقيده دارد كه فرهنگ از راه محصول كل رسانهوج
 :هماندهد ( ير ميكند يا تغي ها را در فرهنگ حفظ مي دارد، و اين اتفاق آراي وسيع بر سر ارزش

هـا   هاي وابسته به انقالب مديريت كل محصوالت اجتمـاعي فرهنگـي را بـه رسـانه     ). آيين208
هـاي انقـالب بـه ميـان خـود و       فـراورده  عنوان  بهسپردند، و در سه دهة اخير، دستاوردهايي را 

ها، در  . رسانهاي بخشيد سابقه شان بردند كه به انقالب رنگ مجازي، نمادين و آييني بي طرفداران
واقع، با ياري دادن به آنچه انقالب مايل بود بگويد، همواره كوشيدند تصـوير برجسـته از آن را   

ها، چه كوچك در مراحل قبل از  توليد، حفظ و به تناسب شرايط بازسازي كنند. بدون اين رسانه
كم بـه ايـن    تانقالب، و چه بزرگ و گسترده در حين و پس از آن، تصويرسازي از انقالب، دس

ويـژه از   هاي جمعي به قول گربنـر، بـه   وسعت و عمق مقدور نبود. تحليل كل نظام پيام از رسانه
انبـوه  “ها، بلكه از بررسي مجموع آنچه در دسـترس   تلويزيون، نه از تجربة منفرد گزينشي برنامه

گويي است كـه در  ها ال شود. ويژگي مهم رسانه كل فرهنگ قرار دارد، معنادار مي عنوان  به ”خلق
گرايـي آيـين    كليت يك برنامه قرار دارد، نه در يك برنامة منفرد تلويزيوني و ايـن همـان كليـت   

كنند،  تدريج جذب مي هشود. اين الگوها را نيز تماشاگران ب است كه در تلويزيون هم بازتوليد مي
 ).208 :هماناز اين تأثير با خبر باشند (آنكه  بي

 عنـوان   بـه مي رويدادهاي مربوط بـه آن، از جملـه جنـگ و انتخابـات،     تصوير انقالب، با تما
ويژه تلويزيون، در اين سه دهـة اخيـر بـوده     هاي جمعي، به پارچه، تصوير عمدة رسانه كليتي يك

كلي، ترسـيم نمايشـي آيينـي قـدرت و      طور بهاست. تصوير انقالب در اين دوران در تلويزيون 
هـا قهرمانـان، قربانيـان، و     يني در جامعه بوده است. اين آيـين هاي حاكم و حاكميت آي نفوذ آيين

اي از فرودسـتي   الزاماً اسـتعاره آنكه اند. البته، بدون  خود را داشته يتوفيق آييني و كارگزاران آيين
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قربانيان در آن وجود داشته باشد. به اين ترتيب، نظام ارتباط جمعي در ايران، خود را به فرهنگ 
رج ووجود آورد كه به قول جـ  اي به وگو كرد، و رابطه خت؛ با آن رشد و گفتانقالب مربوط سا

هـاي   ياد كرد. بر ايـن اسـاس، رسـانه    ”كاشت“توان از آن به مثابه مصداقي براي نظرية  مي گربنر
هاي انقالب در فرهنگ  موجود و فعال در زمينهسنتي هاي  هاي رسانه ها و ارزش جمعي برداشت

هـا را حفـظ كننـد و بـا      كاشتند، پروردند و ترويج كردند، و كوشيدند آن شيعي را، بيش از پيش
 شرايط جديد انطباق دهند.

 هاي جمعي انقالب، آيين و رسانه
ها شكل جمعـي گرفـت، بـارور و تـرويج      در ايران، انقالب به  عنوان آيين گذار، به ياري رسانه
ها  ها، قالب د را به ياري اين شكلهاي خو شد، ساختارهاي آييني را در خود جذب كرد و برنامه

ها در ايـرانِ پـس از انقـالب تـالش      و ساختارها متحول ساخت، و بازتوليد و پخش كرد. رسانه
ويـژه   هـايي كـه بـه    را ادامه دهند و از نمادها و آيـين  ”معناسازي“ها، فرايند  كردند، به ياري آيين

 گسترده بهره گيرند. رويكردهاي ديني اسالمي؛ و مذهبي شيعي دارند، به شكلي
 روزيمـ ارو، غيـر   انقالب ايران، در آغاز واكنشي بود به ساختارهاي مادي و دنيوي، و از اين

هـاي مردمـي را نيـز از ايـن رويكـرد       اعتنا به امور دنيوي، و بخش عمدة حمايـت  نمود و بي مي
هـايي بودنـد كـه     ترين انگيزه هاي مادي، در عمل، از مهم آورد، در حالي كه خواست دست مي به

 دادند. هاي سرخورده را شكل مي توده مشاركت
هاي مطرح شده در انقالب، انديشة معطوف به قدرت سياسـي   از سوي ديگر، در ايدئولوژي

ــ   هـاي شـهري   هاي طرفداري بيشتري داشت، و تركيب خاسـتگاه  اسالمي مسلط در ايران، زمينه
انديشـي رهبـري    سنتي و مصـلحت  ـ جديدب گيري تركي ساز شكل روستايي از همان آغاز زمينه

، چـه  جديدهاي  انقالب را فراهم ساخت. با اين حال، رويكرد فزايندة حاكميت سياسي به پديده
هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي به مفهوم خـاص، و حتـي    تكنولوژي به معناي عام، و چه فناوري

اي را در ايـن مسـير    هـا، فراينـدهاي تـازه    ها و نيز فزاينده به آن با نگاه ابزاري، و سازگاري با آن
هاي انقالبي، كه در آغـاز، بـراي كسـب     تري است. در واقع، آيين گشود كه نيازمند بررسي دقيق

آميختند، و يا جاي خـود را   بايست در مي هاي ديگري مي تدريج، با آيين حكومت مؤثر بودند، به
براي حفظ و حتي توزيـع قـدرت سياسـي    سپردند كه نياز مراحل بعدي،  هاي ديگري مي به آيين

 بود.
انقالب ايران براي بسترسازي به منظور برقراري ارتباط سياسـي در جهـت كسـب، حفـظ و     

دهـي بـه هويـت نظـام      گيري كـرده اسـت كـه در شـكل     اي بهره هاي ويژه توزيع قدرت، از آيين
بـا هـدف كسـب و    سـازي   اند. انقالب اسالمي براي خلع قدرت و زمينه هاي اساسي داشته نقش
هاي محـرم، بـه ويـژه     ويژه از آيين ستيز، به هاي ظلم دهي به قدرت سياسي، در آغاز از آيين شكل

هاي واقعة كربال و رويدادهاي قبل و بعد از آن بهره گرفت، تا نيروهـاي مردمـي را    طلبي شهادت
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نيروهاي بسـيج  در جهت خلع قدرت بسيج كند. در اين مرحله، نيروهاي ايثارگر ديگري، غير از 
ـ شيعي نيز حضور داشتند كه تركيب نيروهاي برانداز را ساختند. اما، در مرحلة تحكـيم،   اسالمي

ــت ــين  حفــظ و هوي ــدرت، آي ــه ق ــز آن   بخشــي ب ــه در مرك ــد ك ــؤثر بودن ــا  هــاي ديگــري م ه
 بخش نماز، نماز جماعت، و به ويژه نماز جمعه نقش محوري داشت. وحدت آيين

انقالبـي  “را به دنبال داشت؛  ه دهة پيش در ايران روي داد، انقالبي آييني، كه س1357قيام بهمن 
. اين انقـالب  (Mohammadi, 1994: 4-9)شكل گرفت  ”هاي كوچك رسانه“كه به ياري  ”بزرگ

هـا را احيـا،    ، صـداها و رنـگ  (icons)هـا   ، شـمايل (forms)ها  نمايش وسيع و عميقي از شكل
هـاي   ا كرد. در جريان اين انقالب، تمامي انـواع و اَشـكال آيـين   ه ايجاد، بازسازي و راهي رسانه

هاي انقالبي اسالمي بسيج و  كار گرفته شدند تا مردم را به سوي هدف ويژه شيعي به اسالمي و به
تماميت قدرت را كسب و حفظ كنند و به سطوح و ابعاد مختلف حيات اجتماعي بسـط دهنـد.   

ـ سياسـي، بـه يـاري ارتباطـات      س از آن، رهبران مذهبيدر جريان انقالب، جنگ، سازندگي و پ
 جديـد هاي  : مقدمه) و رسانه1382(معتمدنژاد و فرقاني،   (traditional communications)يسنت

(modern media) ،هاي انقالب اسالمي به حركت درآوردنـد و   هاي مردم را در مسير هدف توده
هاي گوناگوني به انقالب ياري دادند تا شكل  آيين ها، نگاه داشتند. در طول اين سال ”در صحنه“

ارتبـاط فـردي    عنـوان   بهبگيرد، تثبيت شود و تداوم يابد. براي مثال، در تمامي اين مراحل، نماز 
(personal communication)  نماز جماعت همچون ارتباط گروهـي ،(group communication) 
ارتبـاط سياسـي    عنـوان   به، و به ويژه (public communication)عمومي و نماز جمعه به مثابه ارتباط 
(political communication) هاي جمعي  و فراگير، به ياري رسانه(mass media)هـاي   ، در زمينه

 agenda)سـازي   دهي، هماهنگي، مـديريت، اصـالح مسـير، دسـتورگذاري يـا برجسـته       سازمان

setting) نظارت ،(surveillance)، هـا و نهادهـاي    آمـوزش، در تمـامي صـحنه    ارشاد، هدايت و
 .(Omid, 2007: 8; Dayan, 1998: 6)اند  اجتماعي، حضور فعال داشته

هـا و تشـكيل نهادهـاي جديـد و      نماز جمعه، با احيا، بازسازي، ايجاد و گسترش مناسـبت 
هـاي   هاي موازي و رقيـب و مشـابه و جـايگزينِ اجتمـاعي ســازمان   تشديد نظارت بر سـازمان

هـاي مختلـف، در جهـت     ، به شـيوه  NGOs – (nongovernmental organizations))يردولتي غ
هاي اجتماعي، فعاليت كـرد. شـايد بتـوان گفـت، نمـاز       سازي و ايجاد هماهنگي در گروه يكسان

هاي  و رسانه ارتباطاتاي دستورگذار و قدرتمند، به رسانه عنوان  بهويژه بعد از انقالب،  جمعه، به
اي  معناي خود آن هم به گونـه آنكه تري داد، ضمن  و منبر مفهوم وسيع ”مسجد“از جمله ي، سنت

هـا و   نسبت به قبل از انقالب، تفاوتي چشمگير پيدا كرد و همراه با اين گسترش و تعميق نقـش 
آن، به شكلي متناسب با اهداف نظام، بسط يافت. با تحول در طول سه دهـة اخيـر،    يكاركردها

فراتــر رفــت و بــا توجــه بــه  (political party) ”حــزب سياســي“نقــش نهــاد  نمازجمعــه، از
اي سياسي ”جبهه“كوشيد نقش  يهاي زمانه، نياز نظام و شرايط جامعه،  به شكل متكثر ضرورت

كـرد كـه    گرفت و هدايت  هاي ديگر را در بر  و فراگير را ايفا كند؛ شكل متكثري كه تمامي آيين
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و بعد از آن توليد، بازتوليد، احيا و تقويت شده بودند و حضور مـردم  از قبل، در جريان انقالب 
هاي جنگ و پس از آن، يعني  هاي انقالب توانستند به آيين آيين .كردند در صحنه را پشتيباني مي

هـاي پـس از ايـن دوران انقـالب را حفـظ و       هاي دفاع مقدس تبديل شـوند و تـا سـال    به آيين
ها كه در دوران قبل از انقالب ريشه داشتند، بـا توجـه    ويژه آن يز، بهها ن ساير آيين .حراست كنند

به نقش محوري آيين نماز جمعه، بسط يافتنـد و كوشـيدند تـا حـد امكـان بـه تمـامي مسـائل         
هاي بسيج و سپاه و سـازندگي، در   هاي گوناگون جامعه، از نظامي و غيرنظامي، و در قالب حوزه

 اي ايفا كنند. نقش عمده ”سياسي ـ قالب مديريت عبادي“سرپرستي كالن و خرد جامعه، در 
ها كوشيدند سـاير   ـ شيعي، با حضور دائم در صحنه، از طريق انواع مناسبت هاي مذهبي آيين

را حذف يا تضعيف كنند و انقالب را به پيش ببرند. رهبـران و مسـئوالن    ”غيرخودي“نيروهاي 
ها، با هماهنگي مجامعي چـون شـوراي    ر نماز جمعهويژه د هاي گوناگون، به ها، در مناسبت آيين

سياستگذاري ائمة جمعه، در مقام رهبران سياسي جديد، مسائل جامعه را، از نگاه رهبـري نظـام   
هاي مورد نظر را، به دولت ابالغ و نظرهاي ارشادي، هدايتي،  مطرح ساختند. اين رهبران راه حل

سراسـري در سراسـر كشـور، و حتـي در ميـان      هـاي   نظارتي خود را اعمال و بـه يـاري رسـانه   
خود نيز متحول، و بـا شـرايط   آنكه طرفداران خود در ساير نقاط جهان نيز پخش كردند، ضمن 

در سـاختار آيـين،    دبايـ  جديد سازگار شدند. بخش عظيمي از اين تأثيرگذاري و نظارت را مـي 
هاي آن در فرهنگ و جامعـة   اي و ريشه هاي مرزي و مباحث مربوط به اين وضعيت آستانه آيين

دارنـدة ارتبـاطي آيـين،     ساز، و در عين حال نگـه  رو، نقش دگرگون وجو كرد. از اين ايران جست
ويژه با تكيه بر مصداق و در زمينة كاربرد آن در حوزة انقالب و انقالب اسالمي جـاي تأكيـد    به

 دارد.
هـا   همواره براي تمـامي نسـل   ها، تحوالت و پيامدها و كاربردهاي آن ها، ريشه شناخت آيين

ها، در شـرايط كنـوني، و بـا توجـه بـه تغييـرات عمـده در         اي داشته است. آيين اهميت برجسته
ويـژه   هاي انقالبي، بـه  كنند. به عالوه، آيين ارتباطات جهاني و داخلي، نقش بسيار عظيمي ايفا مي

بـاط جمعـي، بـه خصـوص     هاي برگرفته از فرهنگ اسالمي شيعي، با ورود بـه وسـايل ارت   آيين
 media)اي  و رسـانه  (journalistic methods)نگارانـه   هاي روزنامه تلويزيون، و با پذيرش شيوه

methods)هاي مختلف اجتماعي شكل دادنـد و   كننده در صحنه هاي مشاركت ، به رفتارهاي توده
هـا نيـز در    ن، خـود ايـن آيـي   آنكـه  از اين راه، به سوي تحقق اهداف نظام هدايت شدند. ضمن 

هـاي جمعـي شـاهد     ها، در فرايند تعامل با رسانه اشكال مختلفي چون مناسك، مراسم و مناسبت
 ها بودند. تغييراتي در خود و ساير آيين

اي مشخص از  ويژه از آن رو اهميت دارد كه به شكلي عملي و كاربردي، شيوه اين تعامل، به
م قـدرت سياسـي در ادارة امـور جامعـه را انكـار      سازي را مورد نظر دارد كه اعمال مستقي بومي

هـاي رشـد و    گيـري از مزايـاي آن در زمينـه    كند، و بر ادارة امور جامعه و رفع موانع و بهـره  مي
 ورزد.  تأكيد مي ”هاي آييني حاكميت“توسعة كشور از طريق راهبردهاي 
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