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 چکیده
 صنعت یةنظر مبنای بر ایران اسالمی جمهوری سیمای سازی برنامه رویکرد یلحاضر درصدد تحل مقالة

 یةمدرن، نظر دارییهبه سرما فرانکفورت مکتب رویکرد پژوهش، رینظ ادبیات درفرهنگ است. 

برای منطق  شده است. سپس تبیین یزیونتلو یژهو به جمعی، هایآن به رسانه یکردفرهنگ و رو صنعت

داشتن رویکرد نقد درنظرامر جزئی و امر کلی، با  توأمانتحلیل از روش تفکر دیالکتیکی و قرائت 

ی و توجه به رویکرد سلبی مکتب فرانکفورت به فرهنگ استفاده شده است. درونی در نظریة انتقاد

های  سیمای جمهوری اسالمی ایران در سال 1شبکة  عسل برنامة ماه مورد مطالعة این تحقیق، نمونة 

هایی از این  گیری نظری و هدفمند، قسمت است. در تحلیل برنامه، به روش نمونه 1187تا  1184

رویکردهای این  نیتر مهمها  اند. براساس تحلیل یافته یل محتوای کیفی تحلیل شدهبرنامه با روش تحل

سازی  مسائل ساختاری(، ابزاری کردن ی)فرد یواقعاز: تحریف نیازهای  اند عبارتتلویزیونی برنامة 

شرایط اقتصادی  برابر در تمکین و سازش برای رسیدن به هدف(، ترویج شیءها به  تقلیل انسانخرد )

تفسیر  ها مؤلفههای اخالقی و دینی. سپس این  کردن ارزش فقر( و تجاری کردن رمانتیزه و تایش)س

 و نئولیبرال های الگوی بودن ارزش حاکم گرفتندرنظر با پژوهش های انتقادی شدند. براساس یافته

داری،  سرمایه نظام زدربارة انتقاد ا ادعایش نیز با وجود تلویزیون و جامعة ایران، اقتصاد بر دارانه سرمایه

گفت براساس منطق نقد درونی غلبة  توان یمداری دارد؛ بنابراین  های سرمایه ارزش با پیوندی وثیق

به دانشگاه  شدن لیتبدهای سیما مانع تحقق و تمهید اهدافی از قبیل  ی بر برنامهدار هیسرمای ها ارزش

 عمومی است.

 الکتیکی، تلویزیون، صنعت فرهنگ، نقد درونی.، تفکر دیعسل برنامة ماه  های کلیدی: واژه 
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 مقدمه و طرح مسئله
 اصلی موضوعات از یکی همواره مخاطبان، رفتار و آرا درک، دانش، میزان برها  رسانه ریتأث

 قدرتقدر  ها آن رسانه آیا که است این عرصه این اصلی است. سؤال بوده یا رسانه مطالعات

 پژوهشگران( 8: 1196 ویلیامز،)دهند؟  تغییر یا شکل را مختلف دافرا رفتار و تفکر طرز تا دارند

 از ؛اند کرده ذکرسؤال  این برای متفاوتی یها پاسخ گذشته های دهه طول در جمعی یها رسانه

 در قدرتمند. یها رسانه به بازگشتة ینظر و محدود آثار ةینظر تا جادویی گرفتهگلولة  تئوری

 در اما دارند، مردم بر یریتأث چه جمعی یها رسانه که است ودهب اینمسئله  مذکور، مراحل همة

 بر یریتأث چه مردم که داد مسئله این به را خود جای مردم برها  رسانه ریتأث» بعدی مراحل

 نبود معنای به جمعی های رسانه بر مردم ریشدن تأث مطرح البته(. 15 همان:) «گذارند میها  رسانه

 نبودن منفعل بهتوجه  جلب برای موضوع این بلکه نیست، جمعی یها رسانه یرگذاریتأث قدرت

 در ها و همگرایی رسانه ادغام دلیل به امروزه گفت توان می حتی است؛ شده مطرح مخاطبان

 هم هنوز بنابراین است؛ شده اشباع جمعی های رسانه از ما روزمرة زندگی فضای یکدیگر

)تصور  گفت سخن مخاطبان بر تلویزیون ریتأث از ژهیو به و جمعی های رسانه راتیتأث از توان می

 و تلویزیون بخوانید، روزنامه جو کنید، و وب جست در توانید می هم خود موبایل با شما دیکن

 .(باشید ای رسانه متون انواعدکنندة یتول حتی کنید و گوش موسیقی ببینید، فیلم

 خود به را یا ژهیو توجه دیگر یها رسانه در مقایسه با تلویزیون ی،ا رسانه مطالعات در 

 بیشتر در که است ای رسانه تلویزیون. 1» است: عامل دو امر این دلیل. است کرده جلب

 اصلی منبع تلویزیون. 4. وجود دارد جهان سراسر مختلف کشورهای از بسیاری یها خانه

 تلویزیون(. 141-144: 1196 بنت،) «است جهانی و محلی تحوالت و رویدادهادربارة  اطالعات

 معنایی به راها  آن معانی، این مهار با کوشد یم و کند یم پخش نهفته معانی از آکنده ییها برنامه

 به عمدتاً بیننده. باشد داشته را غالب ینیب جهانکارکرد  که معنایی کند؛ تبدیلتر  مرجح و تر گانهی

فیسک، داند ) یم را زیچ همه دکن یم احساس که برد یم لذت تلویزیون یینما واقع از دلیل این

 مسما یب اسمی تلویزیون برای را جادوجعبة  اصطالح( 1191فرهادپور ). (140-111: 1195

 دةیپد حقیقی معنای تفسیر و درک که کند یم پیشنهاد انتقادی یها هینظر با وجود وی. داند یم

 یها ابژه به نه را ما زیونتلوی»منظر  از این. است جدیدی ةینظر تدوین مستلزم «بیننده انفعال»

 محصول بیشتر حقیقت هرچند. کند یم بدل توپر و فعال یها سوژه به بلکه توخالی، و منفعل



 

 

 

 

 

 922 « ماه عسل»عت فرهنگ و تلویزیون در ایران: تحلیل انتقادی برنامۀ صن

 

 

 

 پرکار و عقیم یا پرمشغله و ملول های آدم ظهور به که هاست آن دوی هر دیالکتیکی وحدت

 هم و آن طبانمخا هم تلویزیونی، متون محتوای هم اساس (. براین148همان: ) «شود یم منجر

توان  می مطالعات این در. مطالعه کرد مختلف زوایای از توان می را مربوط نهادهای و ها سازمان

 را پسااستعمارگرایانه و روانکاوانه فمینیستی، های دیدگاه جمله از نظری متفاوت رویکردهای

 یکی تواند می زنی( فرانکفورت مکتب فرهنگ صنعت ةی)نظر یانتقاد ةینظر رویکرد. استفاده کرد

 فرانکفورت مکتب انتقادیة ینظر رویکرد با مقاله، این در بنابراین باشد؛ رویکردها این از دیگر

 شبکة سوم سیما پرداخته شده است. «عسل ماه »برنامة  تحلیل به

 مفید های روش بهترین از که کند می آغاز بینامینی گزارة این با را «کژنگریستن» کتاب ژیژک

 های فرآورده کنار در فرهنگ یک معنوی های فرآورده واالترین» که است این نظری اندازبنیادبر و

(. 171: 1184 حبیبی، از نقل به 7: 1199 ژیژک،شود ) قرائت «دنیوی و پایین سطح ،پاافتاده شیپ

 تفکر برخالف که است دیالکتیکی و انتقادی تفکر بنیادین رکن واسطه، یا میانجی دیگر، سوی از

 متقابلتأثرات  و ریتأث در بلکه پراکنده یها رهیجز مانند نه را امور بورژوایی، شدة شیء و تکه تکه

 در اقتصاد و سیاست هنر، مانند «جزئی های کلیت» دیالکتیکی براساس روش. ندیب یم برسازنده و

 نراستی و صحیح شناخت برای که دارند قرار یکدیگر با یکپارچه و تاریخی همیشگی، ارتباطات

از نظر کراکر،  (.171 :1184حبیبی، ) وجود داشته باشد «وساطت» و «میانجی» میانشان بایدها  آن

های  ویژگیدهندة  نشانمحصوالت هنری، فرهنگ انبوه و دیگر تجلیات سطحی هر جامعه 

 1847کراکر، روند ) شمار می جریانات تاریخی عصری خاص به نیتر مهمزیربنایی آن جامعه و 

 این از یکی ای توان گفت محصوالت رسانه (؛ بنابراین می495: 1196نوذری،  به نقل از

 .کرد تفسیر و ارزیابی را جامعه کلیت توان می ها آن مدد به هاست که میانجی

 رویکردهای ترین مهم از و انتقادی های نظریه رویکردهای از یکی هورکهایمر و آدورنو آثار

 مکتب انتقادی رویکرد عبارت دیگر، به. است جامعه بر یجمع های رسانه راتیتأثدربارة  نظری

 رویکرد براساس این که هایی تحلیل رو از این دارد؛ اعتقاد ها رسانه مطلق قدرت به فراکفورت

 از. »نیست قائل مخاطبان برای فعالی نقش فرهنگی، مطالعات رویکردبرخالف  گیرد، می صورت

 دخالت اثر در فزاینده و شکلی عمیق به افراد ناخودآگاه و خودآگاه های حوزه ها فرانکفورتی نظر

: 1196 نوذری،) «است گرفته قرار تجاوز مورد تلویزیون و رادیو مانند نهادهایی و ها سازمان
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ها در جامعه دارند، مهم و نیازمند  صنعت فرهنگ، نقشی که رسانهة ینظراساس در  براین(. 466

 تحلیل انتقادی است.

 با آمریکا متفاوت اوضاعمشاهدة  و 1815دهة  در آمریکا به هورکهایمر و آدورنو مهاجرت

 هیتلری آلمان درها  . آنداشت ها دربارة رسانهها  آن های دیدگاه گیری شکل بر مهمی ریتأث آلمان،

 کردند، اما با را مشاهده عمومی رفتار و افکار به دهی شکل در جمعی های رسانه عظیم نقش

در این میان، . بود مطبوع اما فراگیر ها رسانه ریتأث که شدند رو روبه ای جامعه با آمریکا به ورود

 وجه دنبال به آدورنو عبارتی، به. کرد نمی قانع را آدورنو آمریکا های دربارة رسانه دموکراسی لفظ

 تی. درنهابود آمریکا در ها رسانه ای توده و انبوه سرگرمی با آلمان در ها نازی تبلیغات اشتراک

: 1198 تیلور،هستند ) روزمره زندگی در داری سرمایه دلیل رسوخ دو هر که گرفتند نتیجهها  آن

یکی از محورهای  ها رسانهداری در  گفت مبنا قرار گرفتن اصول سرمایه توان یم(؛ بنابراین 86

 بحث طرفداران نظریة صنعت فرهنگ است.

 نه را امور بورژوایی،شدة  شیء و تکه هتک تفکر برخالف انتقادی تفکر شد گفته کهگونه  همان

 براساس روش. ندیب یم برسازنده و متقابلتأثرات  و ریتأث در بلکه پراکنده، یها رهیجز مانند

 و تاریخی همیشگی، ارتباطات در اقتصاد و سیاست هنر، مانند «جزئی های کلیت» دیالکتیکی،

رسانة  رسالت برای متفاوت اریفتع وجود با اساس براین. دارند قرار یکدیگر با یکپارچه

 جامعه نظام کلیت در تلویزیون جمله از رسانه، فرانکفورتی، دیدگاه در ایران، تلویزیون در

بهتر  ایران تلویزیون های برنامه به فرهنگی صنعت نگاه در رو نیاز ا شود؛ می متعین و تعریف

 این. داشته باشند ایران ی اجتماعیاقتصاد نظام کلیت با بستگی تام هم تلویزیونی های برنامه است

 این از یکی. است رصد قابل نیز تلویزیون اخالقی تیمأمور با هایی برنامه در احتماالً وضعیت

 ترین ، از پربیننده85 هایی مانند در کنار برنامه ،1185دهة در  که است «عسل ماه »برنامة  ها، برنامه

 نیبنابراتلویزیون بود؛  مناسبتی های برنامه ترین باز پرمخاط و تلویزیون غیرنمایشی های برنامه

اخالق  جهت در ای برنامه مضامین، از نظر که «عسل  ماه»برنامة اگر  که است این پژوهشسؤال 

 از ما درک میانجی شود، می پخش افطار به منتهی ساعات و ماه مبارک رمضان در و است دینی

 با تحلیلی در آیا و دهد می بازتاب را کلیت این از هایی ویژگی چه بگیرد، قرار جامعه کلیت

 شود؟ می دیده جزئیت این و کلیت آن میان مشابهتی فرهنگ، صنعت رویکرد
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 پیشینۀ نظری و تجربی

 و فرهنگ صنعتة ینظر قالب در فرانکفورت مکتب کلی به رویکرد مقاله، این مبانی نظری در

توجه  تلویزیون خاص،طور  به و جمعی یها رسانه به فرانکفورت مکتب رویکرد ادامه، در

 .شده است

 فرهنگ صنعت ۀینظر

: 1196 نوذری،است ) فرهنگحوزة  به فرانکفورت مکتب توجه بیانگر فرهنگ، صنعت مفهوم

 از آن مفهوم و مدرن داری سرمایهها دربارة  آن نظر به عامه، فرهنگ از ها فرانکفورتی درک(. 462

است. دیدگاه  وابسته کند، اعمال مردم های فعالیت و افکار بر تواند می فرهنگ صنعت که کنترلی

 و تضادها از بسیاری بر است توانسته داری سرمایه که است این مدرن داری سرمایه به مکتب این

 نحوی به را تداوم و ثبات قدرت ،جهیدرنت و بیاید فائق بود، مواجهها  آن با زمانی که ها بحران

کمک  ی بهدار هیسرما(. به بیان دیگر، نظام 87-97: 1192 استریناتی،) بیاورد دست به سابقه بی

فرهنگ عامه توانسته است به انتقال و پذیرش مبانی و اصول خود مبادرت کند؛ یعنی مسائلی را 

رو بوده رفع و برای خود هژمونی ایجاد کرده است؛ به همین دلیل متفکران  روبه ها آنکه با 

 .پردازند یم هژمونی اعمال های شیوهة مطالع به مکتب فرانکفورت

ها  آن بدانیم، فراکفورت مکتب اصلی متفکر سه را مارکوزه و هورکهایمر آدورنو، اگر

 های شیوه ابزاری، یعنی خرد. 1: از است  عبارت اعمال هژمونی های شیوه نیتر مهممعتقدند که 

 که هایی شیوه. 4. کند می توجیه ار مردم بر دولت و یکدیگر بر مردم سلطة که جهان به کردن نگاه

 را سلطهتنها  نه که شخصیتی ساختار نوع .1 .کند می ادغام دولت در را مردم ای توده فرهنگ

 (.468: 1198 کرایب،کند ) می وجو جست را آن بلکه ،ردیپذ یم

 نوید» معتقدند که دانند و ها وضعیت یادشده را از پیامدهای روشنگری می فرانکفورتی

 شده تبدیل کابوس به انسان های آزادی گسترش و عقالنی و علمی پیشرفت به ایمان ی،روشنگر

(. 96: 1192 استریناتی،) «است رفته کار به انسان آزادی بردن بین از برای عقالنیت و علم و است

 صنعت» نکهیا اول: دانست محور دو حول توان می را فرهنگ دربارة صنعت منتقدان نگرانی

 پیش از عقاید از ای مجموعهصورت  به که است ویرانگر و نادرست کاذب، ای پدیده فرهنگ

 دوم. «شود می داده ها توده به جمعی های رسانه کمک به و شود می انبوه تولید شده، بندی بسته

 بر صنعت این ساز منفعل و کننده تحمیق مخرب، راتیتأث» نگران انتقادی پردازان نظریه نکهیا
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(. مفهومی که در مرکزیت این دو نگرانی قرار دارد، موضوع 462: 1196 وذری،ن) «هستند ها توده

به این موضوع پرداخته  صراحت بهاست. مارکوزه از متفکران برجستة مکتب فرانکفورت « خرد»

 از پس کند و معتقد است که می معرفی اجتماعی رکود اصلیهستة  را «خرد» است. وی مسئلة

 است، شده حاکم خاص ای طبقه نه و جامعه سراسر بر که خردی شکل مدرنیته، در و روشنگری

 خرد که است آن انتقادی مکتب اصلی بنیان(. 472: 1197 شرت،) رود شمار می به معیوب

 موجود جوامع ماهیت کشیدن چالش به و نقد کمک آن، به نکهیا و است انسان ظرفیت باالترین

 رفتة لیتحل خرد وبر، از تبعیت به ورکهایمره»(. 210: 1198 محمدپور،) شود می پذیر امکان

 فکر وسایل به تنها افراد آن در که خرد از نوعی یعنی نامد؛ می ابزاری خرد را مدرن جامعة

 هدف احساس احیای برای راهی. داشت ابزاری خرد بر غلبه برای ای ایده هورکهایمر کنند... می

 معنا، بی خطرناک، ماشینی به بشر زندگی هک امکان این به شدن تسلیم یجا به بشری، جامعة در

 نظر از. کرد خلق را انتقادی نظریة دةیا وی منظور همین به. است شده بدل گسترده و کارآمد

 دوباره را هدف ةمسئل و کرد کمک ابزار صرف ورای به توان می انتقادی ةینظر کمک به وی

اس دیدگاه هورکهایمر نظریة توان گفت براس بنابراین می ؛(472: 1197 شرت،) «کرد مطرح

 (.477جامعه کمک کند )همان: « بخشی رهایی»و « شدن عقالنی»تواند به  انتقادی می

 آن از استفاده با که است وسایلی و ابزار مانند جهان به کردن نگاه ابزاری، خرد از منظور

 را پوزیتیویستی یا گرا اثبات شناسی جامعه که کنت نظر از بخشید. تحقق را خود مقاصد توان می

نشان دهد  ما به نیست نیازی و است چگونه که جامعه گوید می ما به اجتماعی علم کرد، وضع

 نظر از. کنند می مخالفت رویکرد این باصراحت  به ها فرانکفورتی. باشد چگونه باید جامعه که

عبارت  به. شود می منجر جهان قبال در انفعالی رویکردهای به اجتماعی علم از تعریف اینها  آن

 اینها  آن مخالفت دلیل. است ابزاری خرد همان گرا اثبات اجتماعی علومها  آن از دیدگاه دیگر،

 که است خارجی واقعیتی بلکه شود، نمی تلقی انسانی دستاوردی جامعه، حالت، این در که است

 با جهان را خود اچارندن ها انسان بنابراین شود؛ می اداره طبیعت قوانین مانند مستحکمی قوانین با

 (.470- 475 :1198 کرایب،کنند ) سازگار وجود دارد، که گونه آن اجتماعی

 جمعی و صنعت فرهنگ های رسانه

 های صنعت» ها خود آن تعبیر به یا ای توده های رسانه هورکهایمر، و آدورنو انتقادات اصلی آماج

 است، شده سنتی های سبک با رویارویی از ناگزیر اصیل، هنر ،ها آن نظر از. است «سازی فرهنگ
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 اصل به تیدرنها تقلید سازی، فرهنگ صنعت در» جهی. درنتاست تقلید تمرین تنها نازل، اثر

 از اطاعت نیست، سبک در تقلید جز چیزی که سازی فرهنگ صنعت هدف .«شود می تبدیل

 فریب ی،جمع های رسانه محوری که نقش است این منظور. است اجتماعیمراتب  سلسله

 سازی، فرهنگ صنعت محصوالت(. 150: 1185 براویت، و میلنراست ) دلیل سود به ایدئولوژیک

 یا گونه به است؛ «ایده» بر «جلوه»ها غلبة  آن اصلیمشخصة  و هستند یکدست و استاندارد بسیار

 واقعیت که شود می ایدئولوژیک توهم این موجب فنی، حیث از ها جلوه این بودن نقص بی که

 و آدورنو های براساس استدالل(. 156 همان:شود ) می بازنمایی ها رسانه در که است همان

 رةیج آمریکا، ابعاد با ای جامعه به توان می ای رسانه و ارتباطی های فناوری کمک به هورکهایمر

 را تفریح و فراغت جهیدرنت و خوراند را مصرفی محصوالت و اطالعات تصاویر، از یکسانی

 تفریحی و فراغتی های فعالیت مجموعه میان از افراد که ینحو به کرد؛ اردسازیاستاند

 بنت،است ) ای رسانه صنایع سرسخت کنترل تحت که بزنند دست انتخابی به ای، تجویزشده

جلوه بر ایده به مخاطب القا غلبة ی جمعی با استانداردسازی و ها رسانه(؛ بنابراین 49: 1196

ی ها تیواقع، شود یممطرح  ها سانهکامالً آزاد و مختار است و آنچه در ر کنند که در انتخاب می

 جامعه است.

 تثبیت سازی، نهادینه اشاعه، درصدد جمعی های رسانه فراگیر و وسیعپروژة  از نظر مارکوزه،

 ابعاد و سطوح همة در و گسترده بسیار سطحی در کاذب آگاهی و کاذب نیازهای ساختن درونی

ی خود به این ها لیتحلانتقادی در  ةینظر(. 480: 1196 نوذری،است ) جامعه عمومی و فردی

 دولت، اقتصاد، میانرابطة  تحلیل با انتقادیة ینظروضعیت توجه داشته است؛ به این معنا که 

توان گفت  (؛ بنابراین می14: 1184 کلنر،کند ) می ارائه کلی تصویری روزمره زندگی و جامعه

 و تولید اقتصاد ویژه تلویزیون، ابعاد کالن ساختاری، ی جمعی بهها رسانهحلیل نظریة انتقادی در ت

 گرفته است. درنظردر ارتباط با یکدیگر  را مخاطبمطالعة  و متن تحلیل سیاسی، اقتصاد

مقالة  در وی. است مطرح کرده آدورنو را دربارة تلویزیون فرانکفورتی تحلیل نیتر مهم

. پردازد می آمریکایی های سریال کیفی محتوای تحلیل به «انبوه فرهنگ الگوهای و تلویزیون»

شناسی  زیبایی نوعی خلق در فرهنگ صنعت مذکور، بر ایدئولوژیمقالة  در آدورنو تحلیل

به هدف این دارد، قرار پویایی و آگاهی نفی و همنوایی نوعی ایجاد خدمت در که است متمرکز

 های استدالل که داشت توجه باید البته(. 142: 1196 نوذری،) شود محقق می تلویزیون کمک
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 زنی گمانه یا نیبنابرا گردد؛ برمی آمریکا در تلویزیونة یاول روزهای به دربارة تلویزیون آدورنو

 توان نمی رو نیاز ا گذارد؛ می صحه فرهنگ دربارة صنعت وی کلی دیدگاه بر نکهیا است یا بوده

 داشته مطابقت امروزی تلویزیونی متعدد های شبکه شناسی ومب با وی های دیدگاه که داشت انتظار

دربارة  روزها آن در آدورنو که روندهایی از بسیاری با وجود این،(. 116: 1198 تیلور،باشد )

 همان(.) بوده است رسانه این همیشگی ویژگی از کرده، بیان تلویزیون

 از جدید شکلی ظهور را ونتلویزی پیدایش روشنگری، دیالکتیک در هورکهایمر و آدورنو

 نهادی آمیزد؛ می هم به نهاد یک در را تصویر و روایت شنیدن، دیدن، که دانند می ای توده فرهنگ

 نقد برای که براساس الگویی بخشد. می تجسم را فرهنگ صنعتادراکات  و متون تولید، انواع که

 با تلویزیون، به فرانکفورت بمکت رهیافت شود، می ارائه روشنگری دیالکتیک در ای توده فرهنگ

 درک و تولید مسلط نظام در را تلویزیون اش، سیاسی و نهادی چارچوب در رسانه این قراردادن

 ایدئولوژیک نقد با پژوهی مخاطب و متنمطالعة  ترکیب به رهیافت این. کند می تحلیل فرهنگی

 و روابط در تلویزیونی خاطبانم و متون قرارگرفتن چگونگی از کاوانه زمینه تحلیلی و پردازد می

 از بخشی را (. مارکوزه تلویزیون12-11: 1184 کلنر،دهد ) می ارائه اجتماعی خاص نهادهای

 و اطالعات کنترل با او نظر از. دانست می ساحتی تکجامعة  در سلطه و مدیریت تشکیالت

 داند نمی یراست هب فرد. است شده محدود و مدیریت آگاهی، جمعی، ارتباطات به افراد شیفتگی

 هوشی بی وضعیت در را او سرگرمی، خود و سرگرمیمقهورکنندة  ماشین افتد، می اتفاقی چه

: همان) کند می یکسان را همه ودارند  حذف به گرایش مضر افکار همة آن در که برد یفروم

ی ا سانهر نیتر مهمهای متفکران مذکور، تلویزیون  براساس دیدگاه گفت توان می بنابراین ؛(17

 ی حرکت کند و با آن به مدیریت اذهان بپردازد.دار هیسرمابراساس منطق نظام  تواند یماست که 

 فرهنگ به سلبی رویکرد و درونی نقد: انتقادی ۀینظر منطق

 نقد از منظور .(477: 1198 شرت،است ) معروف درونی نقد به انتقادی، ینظر اصلی رویکرد

 انتقادی، ةینظر کار عبارت دیگر، به. است  جامعه یا مؤسسه هر اهداف مبنای بر نقد درونی،

 وجود عمالً که است چیزی با آن تفاوت دادن نشان و نهاد یا مؤسسه هر درونی هدف کشف

 نقد دارد، قرار هدفش با تقابل در که واقعیتش با پدیده یک کردن فرایند مواجه به بنابراین دارد؛

 اعمال اجتماعی، نهادهای که است صورت این به انتقادی ةینظر عمل. نحوة شود می گفته درونی

 برند، می سر به آن در که عملی وضعیت و شان درونی هدف میان اختالفی با را افراددرواقع  یا
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 از پدیده آن درونی تعریف و معیار با را پدیده یک انتقادی، ةینظر ترتیب، این به. کند می رو روبه

 جهت در جامعه بردن پیش و ها شکاف آشکارکردن انتقادی، ةینظر هدف. کند می نقد خودش

دربارة  انتقادی نحو به تا کند کمک ما به این است که انتقادیة ینظرهدف . است رهایی

 توهمات، جمله از عقالنیت عدم اشکال همة و کنیمتأمل  کنیم، می زندگی آن در که ای جامعه

دربارة  ها فرانکفورتی (. دیدگاه491-478: همان) میکن آشکار را ها ایدئولوژی و ها ریاکاری

دربارة ها  آن نیست، اما دیدگاه مشخص و روشن چندان آنان پذیرفتة فرهنگ یا ایجابی فرهنگ

 تر صریح و تر روشن سلبی، های گرایش و فرهنگدربارة  رایج نظرهای و ها برداشت مفاهیم، نفی

 چگونه نکهیدربارة ا چیزی انتقادی ةینظر فتگ توان می اساس براین(. 468: 1196 نوذری،)است 

 دور روشنگری های شیوه از چگونه ماجامعة  که دهد می نشان بلکه گوید، نمی ما به کنیم زندگی

 به. گذارد می انگشت جامعة ما و خود عقالنیت نبود و توهمات بر انتقادی ةینظر .است افتاده

 بود، خواهد چگونه جامعه در رهایی کهوید بگ نیا دربارة منسجمی سخن تواند نمی دلیل همین

 دهد نشان تواند می انتقادی ةی. نظرماند یبازم رهایی از چگونه جامعه که دهد نشان تواند می اما

(. 477: 1198 شرت،است ) خورده شکست رهایی جمله از هایش، آل ایده تحقق در ما جهان که

دادن راه نیست، بلکه موانع راه  شد نشانگونه که گفته  هدف منطق درونی نظریة انتقادی همان

انتقادی و منطق نقد ة ینظراساس تحلیلی که با رویکرد  کند. براین رسیدن را برای ما تشریح می

، باید برای ما این موضوع را روشن کند که شود یمهای سیما انجام  درونی دربارة برنامه

گی و اجتماعی متقابل با رویکرد اهداف فرهن تلویزیون جمهوری اسالمی ایران که بنا بود

داری را دنبال کند و به دانشگاهی عمومی تبدیل شود، چرا نتوانسته است به اهداف خود  سرمایه

 دست یابد.

 پژوهش یشناس روش

 ماهیت منظر، این از دارد؛ جدلی و وگویی گفت ماهیتی شناختی، روش بعد از انتقادی رویکرد

 پژوهش های سوژه و پژوهشگر میان وگو گفت مستلزم ی،اجتماع پژوهش ای مذاکره و تعاملی

 «بخش آگاهی» آگاهی به را نامناسب درک و ناآگاهی تا باشند جدلی باید وگوها گفت این. است

 با که است معرفتی کردن فراهم انتقادی شناسی روش(. 221: 1198 محمدپور،د )نکن تبدیل

 پژوهشگران کمک به اجتماعی رهایساختا این. شود درگیر فراگیر اجتماعی ساختارهای
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 از نقل به 4: 1885 هاروی،شوند ) می دیده ظالمانه ساختارهای ةمثاب به انتقادی اجتماعی

 (.222: 1198 محمدپور،

 نبودند باور نیا براما  دانستند،یم یاجتماع یها یماریب بستر را یدارهیسرما هایفرانکفورت

 نقش تا شدند یمطالعات یراهگشا رو نیاز ا زند؛یم رقم را انسان یهست ییتنها به یدارهیسرما که

 به. کنند مطالعه کیدئولوژیا یها گفتمان جادیا در را... و علم ها،رسانه مانند یفرهنگ ینهادها

 یروابط قیعم فهم در جامعه افراد توان رفتن نیب از سبب کیدئولوژیا گفتمان نیاها  آن نظر

یم رییتغ نیا مانع و دارد وجود جامعه یهاتیواقع و( کیولوژدئیا) تصورات انیم که شود یم

 ابعاد یفراسو به بتوانند دیبا یانتقاد یها نییتب اساسنیبرا(. 99: 1199 لور،یت و ندالفیلشود )

 به کنند؛ آگاه جامعه نیریز یساختارها از را هاانسان و کنند حرکت جامعه یسطح و یظاهر

 و تغییر برای کند تا کمک می به انسان بخشی آگاهی باشند؛ زیرا بخش آگاهی یدبا گریعبارت د

 کاذب آگاهی نابودی دنبال به پیوسته زیرا پویاست؛ همواره انتقادی رویکرد. اقدام کند دگرگونی

 دوباره باید ما و کند می تغییر بستر کنش، هر با است. اجتماعی زندگی از ای لحظه هر در

 اجرای هنگام انتقادی تحقیق بنابراین کنیم؛ نقد و بکشیم چالش به را خودمان های فرضیه

 از توانند می انتقادی های است. تبیین کنش وتأمل  از ای چرخه فرایندی و یابد می ظهور پژوهش

 های استنباط و ها یافته بیان برای... و تفسیری تفهمی، روایتی، آماری، زبان از اعم زبانی نوع هر

 (.200-201: 1198 ور،محمدپکنند ) استفاده خود

 مسئلة ماهیت با متناسب و شد گفته انتقادی های روش دربارة منطق آنچه به توجه با

 از تبعیت به انتقادی های روش همچنین از میان. شد استفاده کیفی روش از این مقاله در پژوهش،

 محتوای تحلیلشد.  استفاده کیفی محتوای تحلیل رویکرد از تلویزیون، تحلیل در آدورنو رویکرد

 فرایندهای کمک به متنی های داده محتوایی ذهنی تفسیر برای تحقیقی روش توان می را کیفی

 شانون و یه شیدانست ) شده شناخته الگوهای طراحی یا یساز تم و یکدبند مند، نظام بندی طبقه

و  اطالعات منظممطالعة  کیفی، محتوای تحلیل هدف .(1185 نوشادی، و ایمان از نقل به

 و استنباط تحلیل، یها مقوله نظریه، براساس چارچوب که صورت این به. است محتوای ارتباطی

 انطباق میزان و سنجید ها مقوله کمک این باید متن را بهها  مقوله تعیین از پس. دنشو یم استخراج

 هایی مقوله از استفاده روش، اینبرجستة  های ویژگی از یکی. دست آورد را به مقوالت با آن

شوند. این  می اعمال ها برخی داده روی ها مقوله. اند گرفته نشئت نظری الگوهای از که است
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 صورت در و ارزیابی ها براساس داده بارها البته اند و نشده تدوین ها داده ها براساس این مقوله

ی (. به عبارت دیگر، این روش، روش تحلیل محتوا127: 1199فلیک، شوند ) یم اصالح نیاز

صنعت فرهنگ محدود ة ینظرشده از  های استخراج نویسندگان خود را به مقوله اگرچهاست؛ 

 بود، آن را نیز مطرح کردند. صیتشخ قابلای خارج از این مقوالت  نکردند و اگر مقوله

 «عسل ماه »تلویزیونی برنامۀ مطالعه؛ نمونۀ 
سه سیما شبکة از  1187تا  1196ال است که از س عسل ماه تلویزیونی برنامة این مطالعه نمونة 

شان  اند در زندگی شو قرار دارد. افراد عادی که توانسته شد. این برنامه در ژانر تاک پخش می

مهمان به این برنامه دعوت شدند و روایت زندگی خود را  عنوان بهکارهایی ویژه انجام دهند، 

تا  عسل ماه )از  1184تا سال  1196سال  ی فراوان ازفرودهاتعریف کردند. این برنامه، با فراز و 

( و تغییرات مکرر مجری برنامه )از احسان علیخانی تا محسن عسل ماه ماه محبوب و بار دیگر 

از سال  تیدرنهاافشانی، حسن جوهرچی، علی ضیا و بار دیگر بازگشت به احسان علیخانی(، 

 به ثبات در نام، رویکرد و مجری برنامه دست یافت. 1184

شود  می استفاده هدفمند گیری نمونه از تصادفی گیری نمونه یجا به کیفی های روش در

 را عالقه مورد جمعیت های ویژگی پژوهشگر گیری، نمونه نوع این در(. 127: 1199 فلیک،)

(. 14: 1185 محمدپور،) کند می دارند، پیدا را ها ویژگی مواردی که این یا افراد و مشخص

 از استفاده با نه گیرد می صورت براساس محتوا ها نمونه انتخاب کیفی، روش در همچنین

 و( پژوهش با) موردها بودن مرتبط مبنای بر گیری نمونه دیگر عبارت به ی.شناخت روش معیارهای

 ابتدا پژوهش، این در بنابراین ؛(121: 1199 فلیک،) شود می انجام ها نمایابودن آن نه

ة برنامه صورت گرفت و با توجه به اهداف پژوهش، دو شد وجویی کلی در آرشیو تهیه جست

 های قسمت برنامه 65همة اساس،  نمونه انتخاب شد. براین عنوان به 1187و  1184سال 

قسمت  12کامل مشاهده و سپس  صورت به 1187و  1184های  در سالعسل  ماه  شدة پخش

ک روش تفکر دیالکتیکی و کم های کالن به پس از استخراج مقوله 1برای تحلیل انتخاب شد.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
 یک به کودک یک بخشش از: است  عبارت تحلیل برای 1184 برنامه سال شدة انتخاب های قسمت موضوع .1

 کشی قرعه برندگان از دعوت و سرراهی کودکان دارد، ایدز که زنی خصوصی زندگی طرفین، اطالع بدون خانواده
 زنان اند، داشته نامناسبی رایطش زمانی که ورزشکارانی از دعوت صداوسیما، های برنامه در شده تبلیغ محصوالت

 موضوع. مالی دشوار وضعیت با مردی و زن عاشقانة زندگی و باربری حرفة در شاغل مردان غسالی، شغل به شاغل
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های  ها از نظریة صنعت فرهنگ( مثال استخراج مقوله) یاسیقاستفاده از روش تحلیل محتوای 

 های منتخب برنامه، برای فهم موضوع ذکر شد. مناسب از قسمت

 پژوهش های یافته
شده از مرحلة  ی استخراجها مؤلفهدر روش پژوهش ذکر شد، در این قسمت  آنچهبراساس 

واقعی،  نیازهای از: تحریف اند عبارت ها مؤلفهل محتوای کیفی ذکر و تفسیر شدند. این تحلی

 شیء، ترویج حد در ها انسان تقلیل خرد، یعنی شدن ساختاری، ابزاری مسائل کردن فردی یعنی

 برای ها ارزش کردن فقر، تجاری کردن رمانتیزه و ستایش شرایط، یعنی برابر در تمکین و سازش

 سود. کسب

 ساختاری مسائل کردن فردی: واقعی نیازهای تحریف

 اصطالح. است فرهنگ صنعت کارکردهای از یکی های آن ارضای و کاذب نیازهای ایجاد

 این به کاذب نیاز است؛ زیرا فرانکفورت مکتب در گرایانه نخبه روحیة بیانگر کاذب نیازهای

 شما واقعی نیاز این که بگوییمها  آن به سپس و بپرسیم دربارة نیازهایشان افراد از که معناست

 و تجزیه با وجود این،. تان چیست واقعی نیاز که دهیم می تشخیص شما خود از بهتر ما و نیست

 فهم برای راه بهترین شاید. است انتقادی ةینظر های تحلیل الینفک جزء کاذب، نیازهای تحلیل

 نیازهای وی نظر از گوید. می باره نای در( 1198) بیکرا انی که باشد چیزی همان مسئله این

 پژوهش،نمونة  های برنامه همة در. دانست واقعی نیازهای ةشد فیتحر حالت توان می را کاذب

 زندگی از که هایی کلیپ و تصویرها. دهد نمی ساختاری مسائل به ارجاعی هیچ برنامه مجری

 و متمرکز است ها سوژه خانة داخلی فضای بر عموماً شود، می پخش برنامه در افراد شخصی

 ترک از پس معتاد فردی که ای برنامه در. شود نشان داده نمی نیز نما یک حد در افرادمحلة  حتی

 در است، مشغول -است سبزی کردن پاک شغلش که -همسرش با عاشقانه زندگی به اعتیاد

 از برنامه زار،با باربرهای زندگی و کار کودکان زندگی در مبتالست، ایدز به که خانمی زندگی

                                                                                                                               

 برای طالق قربانیان از کاکا علی که ای برنامه: از است  عبارت تحلیل برای 1187 سال برنامة شده انتخاب های قسمت
 ازدواج ایران در کانادا از بازگشت از بعد آنان از یکی که پزشکی زوج کند، می عالیتف اجتماعی آسیب این رفع
 05 ای هفته که فروشی دستمال پسر شوند، می بلوچستان و سیستان در المنفعه عام فعالیت مشغول دو هر و کند می

 تحصیالت از بعد و است هداشت ثروتمندشدن آرزوی و است بوده کارگری فرزند که پسری دارد، درآمد تومان هزار
 .است شده عمر بیمة شرکت یک کارگزار دانشگاهی
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 در چه و مجری کالم در چه-اجتماعی ساختارهای به افراد این معضالت و مشکالت ارجاع

 .گریزان است -نما یک حد در حتی تصویر

 اثر بر کهشد  دعوت برنامه به خانمی 1184سال  عسل ماه  های برنامه از یکی در برای نمونه،

به ویروس اچ.  بهداشتی های مراقبت نکردن ترعای دلیل به و خود همسر معتاد با جنسیرابطة 

 مسائل تبدیل با . درواقعکرد می نرم پنجه و دست فراوانی مشکالت با و آی. وی مبتال شده بود

 به -ایرانجامعة ة اعتیاد در مسئل کالن ژهیو به -های اجتماعی آسیبدکنندة یتمهجمعی ساختاری 

برنامة در  .جامعه صورت گرفته است واقعی نیازهای تحریف زنی مبتال به ایدز، فردی ةمسئل

اش  دلیل مشکالت در خانواده یکی از مهمانان قربانی طالق بود و به 1187دیگری در سال 

خودکشی ناموفقی داشت و در شغلش نیز شکست خورده بود. این فرد تصمیم گرفته بود  بار کی

را برای پیشگیری از طالق آغاز کرده  هایی رو فعالیت ها شود؛ از این مانع رشد طالق میان خانواده

 معضلبود. مجری برنامه بارها از این فرد تعریف کرد و بر رفتار فردی و خرد وی برای حل 

ایران است جامعة اجتماعی امروز ابرمسالة ة طالق یکی از پنج مسئل. اگرچه گذاشتطالق صحه 

، در این برنامه تنها به سطح ندمؤثراجتماعی و اقتصادی بر آن -های فرهنگی که عوامل و زمینه

 فردی آن توجه شد.

که در کانادا تحصیل کرده بود. وی  شدهای همان سال فردی معرفی  در یکی دیگر از برنامه

بعد از بازگشت به ایران و ازدواج به همراه همسر خود که او نیز پزشک است به سیستان و 

. در پرداختن به آبادانی روستاهای آن و با ساخت مدرسه و حمام در این استا رفتبلوچستان 

دولت  ژهیو بهانتقادی به ساختار،  گونه چیهی شرایط را تحلیل کرد که ا گونه بهاین برنامه، مجری 

های عملکردی و ساختاری  نیافتگی سیستان و بلوچستان طرح نشد و بر نقصان برای توسعه

گذاشته شد؛ گویی تنها راه نجات  ، دالیل اصلی مشکالت سیستان و بلوچستان سرپوشعنوان به

 سیستان و بلوچستان، اقدامات فردی افراد خیر است.

طالق و  ایدز، اعتیاد،. دارد را دیدگاه این با تحلیل قابلیت جهت دو از ها مثال این 

 مسائل برنامه، این در اما است، اجتماعی کشور مشکالت نیافتگی سیستان و بلوچستان از توسعه

 سطح به ساختاری مسائل وقتی. یابد می تقلیل فردی مسائل سطح به آگاهانه ری،ساختا-اجتماعی

 به وبرداشته  ساختار دوش روی از مسئولیت، بار چیزی، هر از پیش شوند، داده می تقلیل فردی

 حل برای فردی های ، تنها ضرورت تالشجهیدرنت شود. فروکاسته می فرد و عاملیت سطح
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نادیده گرفته  اجتماعی معضالت گونه نیا بودن جمعی گیرد و ار میمعضالت مدنظر قر گونه نیا

 جمعی و ی ساختاریافتهده سازمانسازوکارها و  نیازمند مسائل، این حل که یدرحالشود؛  می

 فردی. تالش نه صرف است،

 ء یش به ها انسان تقلیل: خرد شدن ابزاری

مراکز وابسته به  یکی از در که ینشاه نام به کودکی ،عسل ماه  برنامة های قسمت از یکی در

 شد؛ اهدا نابارور ای هخانواد به شد، می نگهداری سرپرست بی کودک عنوان با و سازمان بهزیستی

 که خانواده این. اوست انتظار در سرنوشتی چه دانست نمی برنامه از قبل دقیقه چند تا که کودکی

 متوجه مدتی از پس بودند، کرده ولقب فرزندخواندگی به بهزیستی از را کودکی پیش از این

 با درنتیجه بهزیستی تحویل دهند؛ به او را شوند نمی حاضر اما است، معلول کودکشان شوند می

. شوند می تنها زوج این و کند می فوت کودک این اما دهند، پرورش می را او فراوان های سختی

 این که دهند می تشخیص بهزیستی نکارشناسا اما کنند، می مراجعه بهزیستی به بار دیگر ها آن

 دعوتعسل  برنامة ماه  بهها  آن نکهیا تا ندارند را بچه مناسب برای سرپرستی شرایط خانواده،

 .شود یم دادهها  آن به کودکی و شوند می

 بودند آن منتقد ها فرانکفورتی که اجتماعی نظام مشکالت از یکی شد ذکر که گونه همان

 را آن مارکوزه که است حدی به انتقادیة ینظر برای امر این اهمیت .بود «خرد شدن ابزاری»

 زیچ همه به که است این خرد شدن ابزاری از منظور. داند می اجتماعی رکود مشکل ترین اصلی

 این باعسل  برنامة ماه  از قسمت این به اگر. کنیم نگاه خود اهداف تحقق برای ای وسیلهعنوان  به

 سپردن» زیرا دید؛ آن در را ابزاری خرد تفکر پای رد توان میصراحت  به کنیم، نگاه دیدگاه

 عوارض و پیامدهایبه  توجه بدون اهدا، این نمایش و برنامه یک در «کودکی به یک خانواده

تلویزیون  تالش در بتوان را امر این دلیل شاید. است کودک از ابزاری استفاده نمایشی، چنین

 ژهیو بههای اخیر،  های مختلف سال براساس پیمایش. دانست مخاطب به هر قیمت جلب برای

و نیز با توجه به گسترش اقبال مردم ایران به « های ایرانیان ها و نگرش ارزش»نتایج طرح ملی 

 مسئوالن های نگرانی نیتر بزرگ از یکی «مخاطب افت یا ریزش»های نوین اجتماعی،  رسانه

 مخاطبان باالی میزان از آمار ارائة و مخاطب تعداد افزایش دلیل، همین به. است تلویزیون

 تأمل اندکی با بنابراین است؛ بوده تلویزیون اهداف از یکی همواره ،عسل ماه  مانند هایی برنامه
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 برای مخاطب جلب هدف داری، سرمایه کشورهای مبتنی بر های رسانه در اگر گفت توان می

به  مخاطب جلب هم باز دارد نیز بودن غیرتجاری ادعای که تلویزیون ایران در است، سود کسب

 ساحت نیز و جمعی زندگی های عرصههمة  بر تجاری منطق هر قیمت، هدف است؛ یعنی

 و ها رسانهشدة  نوشته و رسمی اهداف کهآنجا  رو حتی کند؛ از این می اندازی دست انسانی

 شیئیت تنزل ای از درجه تا فرد کند، می گوشزد را او کرامت و انسان اصالت فرهنگی، تولیدات

. شود می فراموش او انسانی کرامت و فرد جمع، برای اخالقی ای نتیجه ایجاد توهم با که یابد می

 .دید برنامه این در انسان یک به «ابزاری» دید در توان می را امر این اعالی حد

 رفق کردن رمانتیزه و ستایش: شرایط اقتصادی برابر در تمکین و سازش ترویج

 قهرمان با پنداری ذات هم که کند می دیتأک نکته این بر آمریکایی های سریال تحلیل در آدورنو

برنامة ماه  در. است پوچ های سریال این کارکردهای از یکی موجود، شرایط پذیرش و داستان

 برنامه، های قسمت از یکی بسیار فراوان است. در مؤلفههای این  مصداق 1184سال  عسل 

 را آنان غیرت که بود گونه نیا کودکان این با برنامه مجری رفتارند. ه بودشد دعوت کار کودکان

 به. کند دور جامعه ساختاری اقتصادی مشکالت یعنی اصلی مسئلة از را اذهان تا ستود می

 هستید، فقر در شما اگر و است همین شرایط گفت که خود مخاطبان به برنامه عبارت دیگر،

 زنانی ،عسل ماه  های برنامه از دیگر یکی در. دهید قرار خود الگوی را کودکان این توانید می

 بزرگ های جثه با که شد دعوت مردانی از دیگر ای برنامه در یا بودند، غسال کهشدند  دعوت

 و کرد می مسافرکشی ها شب که شد دعوت جوانی خانم از دیگری برنامة در. بودند «باربر» خود

 با فردیعاشقانة  همچنین در این برنامه، زندگی. کرد می نیتأم را خود زندگی جمخار راه، این از

دیگری نیز به معرفی زندگی کودک برنامة در . شد تقدیس فقیر بودند،شدت  به که همسرش

هزار تومان درآمد داشت و این درآمد را در اختیار  05ای  که هفته شدی پرداخته فروش دست

مجری بر این مضمون بود که این افراد باید  دیتأکها،  . در این برنامهداد خانوادة خود قرار می

 الگوی دیگر فقرا قرار بگیرند.

 که بحرانی وضعیتیعنوان  به فقیر، افراد وضعیت پژوهش،نمونة  های برنامه از کدام چیه در

 منطق اب حتی که بود «نهایی وضعیت» فقر ها برنامه اینهمة  در. نشد مطرح کند «تغییر» باید

 کارگر بودند، که مهمانانی به خطاب بارها مجری. نداشت خوانی هم نیز عامه فرهنگ های روایت

و به این ترتیب  «خوبیه بسیار حقوق که تومان میلیون 4» ،«است من بیشتر از شما درآمد» گفت:
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 متن این خود واسازانه نگاهی در البتهشد.  کشیده تصویر به فقر دنیای زیبایی از فانتزی اتوپیایی

 به پاسخ در کار کودک نمونه برای شکند؛ می درهم بسیاری موارد در را فقر از ها تقدیس همة

 برای تومان صدهزار هشت: »گوید می نیست، پولی هزارتومان صد هشت است گفته که مجری

 متن ،نباشد کار در فعال مخاطب آن و واساز نگاه این اگر اما!« خیلیه ما برای نیست، پولی شما

 از دعوت. کند نمی عرضه مخاطب به فالکت و نداری فقر، کردن رمانتیزه جز چیزی برنامه

 نامناسبی مالی وضعیت روزگاری که ...و رحمتی سیدمهدی عنایتی، رضا مانند ورزشی قهرمانان

 نداری، و فقر ستایش باعسل  برنامة ماه  عبارت دیگر، به. دارد قرار راستا این در دقیقاً اند، داشته

 معنا این به. نیست این جز راهی زیرا پذیرفت؛ را شرایط باید که کند می القا خود مخاطب به

 ها یگذار استیس و ساختار از انتقادی گونه هیچ بدون و بپذیرد را شرایط که است موفق کسی

نا مستث مصادیق نیز رویکرد این اثبات برای. کند تالش خود شرایط تغییر برای فردیصورت  به

 .کند می معرفی مخاطب به قاعدهعنوان  به را

 سود کسب برای ها ارزش کردن تجاری

 بر سود منطق شدن حاکم و ها رسانه شدن تجاری روند به فرهنگ، صنعت انتقادات از یکی 

 عمومیبودجة  از آن های هزینه و نیست تجاری تلویزیون نکهیا با جامعة ایران در اما ست،ها آن

 البته که آورده روی تجاری تبلیغات بهشدت  به گذشتهدهة یک  در این ابزار شود، می نیتأم

 و اعتقادات از که این است اصلی ةمسئل اما است، بوده همراه فراوانی انتقادات با همواره

 ،عسل ماه  های برنامه از یکی در. شود می استفاده منفعت و سود کسب برای مخاطب های ارزش

 دعوت برنامه به بودند، شده برنده مختلف )سه برند مواد غذایی( های کشی قرعه در که نفر سه

مطرح شد که  ها آنی زندگوگو با این سه نفر، روایتی از  دهی مجری در گفت جهت با .شدند

معنوی  و باورهای عمیق دلیل اعتقادات به ها یکش قرعه شدن این افراد در داد برنده نشان می

 که بودند محصوالتی کشی قرعه برندگان افراد این شد متوجه توان میتأمل  با اندکی. ستها آن

 نیز برنامة ماه عسل خود پشتیبان. شد می تبلیغ تلویزیون ساعات ترین پربیننده در و همیشه

 به مؤسسه این اهدایی جوایز و« ها تندیس» برنامه هر انتهای و ابتدا بود و «مالی» ای مؤسسه

 از تا بیاورد زبان بر را مؤسسه نام بود بارها «موظف» مجری رنامه،ب هر در. شد می اهدا مهمانان

 از بعد و برنامه قبل و بین بازرگانی تبلیغات ها این بر عالوه. باشد مطمئن اش برنامه مالی درآمد

 .بود برنامه ناپذیر جدایی های بخش از آن
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 و صدا سازمان در بازرگانی تتبلیغا های تعرفه ترین گران ،85 برنامة همراه بهعسل  برنامة ماه 

 جز چیزی تبلیغ تبلیغات، این اند و جالب اینکه داده اختصاص خود به را اسالمی جمهوری سیمای

 آنهمة  نیست؛ بنابراین گرایانه مصرف زندگی سبک پنهان تبلیغ و مصرفی کاالهای همان

 این نمایش محض به برنامه، در بخشی رایگان و امساک بر مبتنی مدارانه اخالق وگوهای گفت

 دهد؛ اثر اخالقی خود را از دست می و شود می یابد، دود ماهیتی ریاکارانه می بازرگانی، تبلیغات

 و دینی هایی ارزش از است حاضر سود کسب برای برنامه این گفت نتوان اگر حتی بنابراین

 های برنامه این رو کارکرد شود؛ از این می تحمیل ها برنامههمة  بر تجاری منطق کند، استفاده اخالقی

 است. سنتی اخالق از روکشی با گرایانه مصرف های گفتمان مستمر وگومحور بازتولید گفت

 گیری بحث و نتیجه
شده  جزء به جزء و تکه صورت بهگونه که گفته شد تفکر انتقادی از پرداخت به امور  همان

تلویزیونی( به روش  ای هبرنام برای نمونه،) یجزئهای  کند. در این تفکر کلیت خودداری می

شود. به عبارت دیگر، در تحلیل یک  دیالکتیکی در ارتباط با کلیت جامعه، تحلیل و ارزیابی می

منطق اقتصادی آن مالکیت تلویزیون و  ژهیو بهتلویزیونی، الگوی حاکم بر نظام اجتماعی، برنامة 

بر تفکر  انتقادی عالوه ةینظر. دهد ساختار( خود را به ما نشان می) یاسیس-شرایط اجتماعی

کند. نقد درونی  منطق خود برای تحلیل انتخاب می عنوان بهدیالکتیکی و کلیتی، نقد درونی را نیز 

به این معناست که پژوهشگر باید یک پدیده، نهاد یا سازمان را متناسب با اهداف درونی آن 

یای واقعی، شکاف میان این دو شرایط آن پدیده یا نهاد در دنمشاهدة تبیین کند، سپس با 

وضعیت را با هدف اصالح و تغییر برمال کند؛ برای مثال، هدف یک بیمارستان، درمان بیماران 

است، اما اگر در دنیای واقعی بیمارستان از این هدف فاصله بگیرد و برای پزشکان حق ویزیت 

پایین از اهداف اصلی خود  دلیل دستمزد بسیار و کسب سود به اصل تبدیل شود، یا پرستاران به

کند  یعنی خدمت به بیماران دور شوند، پژوهشگری که در چارچوب تفکر انتقادی فعالیت می

باید این شکاف را نشان دهد و براساس آن قضاوت کند. با استفاده از این منطق، به تحلیل برنامة 

شود، تبیین  محقق می پرداخته شد و شکاف میان اهداف صداوسیما و آنچه در عمل« عسل ماه »

 ای هرسانشد. اگرچه در مقام نظر و در قوانین و اسناد رسمی، تلویزیون جمهوری اسالمی ایران، 

شود، در عمل بین الگوی نئولیبرال حاکم بر اقتصاد کشور و  داری تلقی می منتقد نظام سرمایه

های تلویزیون،  ه در برنامهبستگی تامی وجود دارد؛ به این معنا ک های تلویزیون، هم فضای برنامه
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تلویزیون بوده است.  مدنظرجلب مخاطب و تالش برای کنترل و تسلط بر وی همواره 

ستایش فقر(، موجود )اساس، در این برنامه شاهد مسائلی مانند تالش برای پذیرش وضع  براین

ئل ساختاری دادن مسا تقلیل) یواقعیء(، تحریف نیازهای ش حدها در  خرد ابزاری )تقلیل انسان

ها برای کسب سود هستیم. این همان  کردن ارزش در حد مسائل فردی و شخصی( و تجاری

ای از واقعیت و اخالق  شود، پوسته یاد می «ایده» بر «جلوه»غلبة چیزی است که از آن با عنوان 

ی خوب بهکند  ( یادآوری می1892هلر )ای که  ای در خدمت ایده. البته نکته پارساگرایانه و هسته

داری به  ها با منطق سرمایه رسوخ رسانه»گویای وضعیت امروز تلویزیون در ایران است: 

(؛ بنابراین شواهد نشان 11: 1196)بنت، « شدن شخصیت انسان منجر خواهد شد اهمیت بی

های تلویزیون که رسالتی  ترین برنامه داری حتی به درون مذهبی دهد که الگوهای نظام سرمایه می

ها را تا حد شیء تقلیل  اند نیز رسوخ کرده و شخصیت انسان برای خود تعریف کرده متفاوت

های اجتماعی،  یکی از جزئیت عنوان به« عسل ماه »برنامة داده است. این همه گویای آن است که 

مردم بر یکدیگر و دولت بر مردم را توجیه و مردم را در کلیت نظام اجتماعی ادغام سلطة 

وجو کنند، بلکه از تماشای مصادیقش لذت  این وضعیت را جست تنها نهن نحو که کند؛ به ای می

جمهوری اسالمی از  گذار انیبنکه در اسناد باالدستی، قوانین کشور و بیانات  ببرند؛ درحالی

 ژهیو بهتوان گفت صداوسیما  صداوسیما با عنوان دانشگاه عمومی یاد شده است؛ بنابراین می

 یریگ شکل یمبنا یانةگرا عدالت یلاص یکردهایرو و یباالدست اسناد اساسبر تلویزیون، باید

 مبنای است، داراییهسرما نظام رویکردهای با تعارض در که را یرانا یاسالم یجمهور

 نظر کند.یدتجد کنونی سازی برنامه نوع در و دهد قرار خود سازی برنامه

های متعدد  زیون ایران تحلیل شد و نمونههای تلوی در این مقاله، تنها یک نمونه از برنامه 

توان تحلیل کرد که  و... را میز می« دورهمی»، «خندوانه»، «عصر جدید»برنامة دیگری همچون 

است و نیازمند بازنگری اساسی و بازگشت به  عسل برنامة ماه مشابه  ها آننگاه و رویکرد 

ای  ن صورت، تلویزیون ایران در آیندهست؛ در غیر ایها آنگرایانه در  های دینی و عدالت آموزه

 رود. نزدیک به قهقرا می
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