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 چکیده

 گذشته از انطباق. های شاد در حوزه عمومی ایرانی همواره مورد بحث قرار گرفته استموضوع شادی و کنش

سان ایرانی و عامه مردم، در حوزه مصادیق شادی مصطلح میان فقها، با پروبلماتیک شادی در ادبیات جامعه شنا

دهنده کنترل بر شادی تشیع به دلیل خاستگاه تاریخی و هویتی در بسیاری از موارد به عنوان شکلعمومی ایرانی 

های شاد و جشنی است موسیقی، رقص، پنج دال اساسی گفتمان فقهی که در اشتراک با کنش. دانسته شده است

-جا تلویزیون ایران وضعیتی ویژه در روابط سهاز آن. بندی هستندبازی و شرطنوشخواری، اختالط زن و مرد، و 

جمعی دارد، نگاهی گفتمانی به وضعیت شادی در برنامه های اعیاد می جانبه میان دین، دولت و وسایل ارتباط

ار کلی توزیع در ابتدا و برای مشخص شدن ساخت. های اجتماعی را روشن سازدتواند نسبت گفتمانی شادی با حوزه

توان این پرسش را مطرح کرد که در ایامی که فرهنگ رسمی به عنوان موسم شادی ها در تلویزیون میبرنامه

این . افتدها به لحاظ کمّی چه ساختاری دارد و شادی تلویزیونی چگونه اتفاق میکند توزیع برنامهکردن معرفی می

به نحو آشکاری بیانگر دهد و عالوه بر این ویزیون را به دست میهای ایام شاد در تلشناسی برنامهگونهتحلیل 

های مهم این کنداکتور از دیگر ویژگی. های موضوعی مرتبط با امور عمومی و مذهب استتنوعی ویژه در زیرگروه

/تجاری، تلویزیون در مجموعِ دوشبکه بلحاظ توزیع عمومی. امیزی موضوع مذهب با موسیقی استدرهم

گیرند های عرفی قرار میهایی که در خوشه مربوط به شادیقیب برنامهر. ی به شدت قطبی شده داردکنداکتور

تواند تا حدودی نشان دهد تحلیل همچنین میاین . بیش از همه برنامه های مربوط به امور عمومی و سیاسی است

 . ها اتفاق افتاده استههای شادی کنترل و در نتیجه حذف سیستماتیک در برنامکه در مورد برخی دال

 سیاست شادی، تلویزیون، تحلیل توزیع، کنداکتور واژگان کلیدی:
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  zr_alikhani@yahoo.com        دانشجو دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی 1 
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 طرح مساله

های مهم در حوزه فرهنگ در طول سالیان پس از انقالب مدیریت فراغت از مباحث و چالش

های شاد در حوزه عمومی ایرانی چه در این میان مساله شادی و کنش. رسمی کشور بوده است

  2. میان روشنفکران و چه در میان عامه مردم همیشه مورد بحث قرار گرفته استدر 

هایی وجود داشته هایی که درباره آن در این موضوع از ابتدای انقالب چالشیکی از رسانه

تلویزیون همواره از ابزارهای مورد استفاده هر کشور برای اداره امور، در جریان . تلویزیون است

های در هرجامعه با توجه به زمینهو  ) 60. ،ص2691کازنو،) ها و رفتار افراد بودهتغییر دیدگاه

برای مثال در امریکا، تلویزیون طبیعتی تجاری . مختلف سرنوشت متفاوتی پیدا کرده است

یافت، و در اروپا برای پاسداشت فضای عمومی و تامین دو اصل تکثر و دسترسی، تلویزیون 

های ملی در مقابل پخش تجاری، موسسه(. 00. ،ص1555بورگلمن،) خدمت عمومی بوجود آمد

یاد « نظام پدرساالری»اند که ویلیامز از آن به های تلویزیونی، نظامی را برگزیدهپخش برنامه

هایی که کند و به موجب آن، طی یک رابطه اخالقی یا اجتماعی، اکثریت با انتقال ارزشمی

در دیدگاه مخاطب به منزله . شونددهند، راهنمایی مییص میها را مطلوب تشخاقلیتی آگاه آن

 توجیه می شود«چه مخاطب نیاز داردآن»عموم، پخش در چارچوب گفتمانی تحت عنوان 

 (. 152-150،صص2600هلمن،)

جانبه ای روبروست، و روابط سهچه گفته شد تلویزیون در ایران با وضعیت ویژهعالوه بر آن

قانونگذار در ایران با . کندتر میجمعی این وضعیت را پیچیدهسایل ارتباطمیان دین، دولت و و

توجه ویژه به اداره مستقل، و ذکر مقام ناظر بر آن جایگاه ویژه ای برای تلویزیون قائل شده 

ارزشی جمهوری -به بیان موالنا با توجه به وجه هنجاری(. 22. ،ص2606معتمدنژاد،) است

ای با فتن انتقادی و متفاوت در جهان عصر اطالعات، تلویزیون به گونهاسالمی ایران و قرار گر

                                                           
 2600ارمکی،  ؛ آزاد06: 2609شناسی)به عنوان مثال، چلبی، های جامعهاز نظر بسیاری از دانشگاهیان در حوزه 2

؛ 2600ی مقامات سیاسی)قاسمی، ( و نیز از نظر برخ2675؛ قاسم زاده، 0: 2609و روانشناسی)میرزا،  (12:
های جمعی، آور محرومند و فقدان شادی( ایرانیان از حیث برخورداری از رفتارهای شاد و نشاط2607چهره،  خوش

( 2671آید)به نقل از محدثی و قربانی و ساوجی،شمار میهای اجتماعی مهم ایرانیان معاصر به یکی از محرومیت
این سوای حجم انبوهی از آمارهای مختلف درباره ارزیابی وضعیت شادی ایرانیان است که به موضوع ما ربط تام 

هایی که درباره مساله این پژوهش انجام شده است، ها و سخنرانیها و نشستندارد؛ گرچه تعداد زیادی از پژوهش
ها به نحو ضمنی رابطه اند، و در بسیاری از این پژوهشکر این آمارها و تعیین رتبه ایران در آن آمارها آغاز شدهبا ذ

و مساله شادی در معنای  -که مبناهای متفاوتی برای سنجش دارند-علّی میان رتبه ایران در آمارهای شادی
 هاست.دعایی اثبات نشده از سوی این پژوهشتحقیق حاضر برقرار شده است، که این ادعا در بهترین حالت ا
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سازی و دین موظف به توشه( 25. ،ص2605) بقای جمهوری اسالمی ایران ارتباط اساسی دارد

متصور است که ]صورت[ این دین، با توجه به ( 75. ،ص2602موالنا،) برای تلویزیون شده است

های خود حول دین با قرائت رسمی است که با گفتمان پایگاه ساختاری تلویزیون، همان

 . گشته است« سازی برای تلویزیونتوشه»موضوعات و از جمله شادی وارد ماموریت 

های تمهید مناسک و مناسبتبه سبب وضعیت خاص خود در گفتمان مذهبی تشیع 

ها و گذاریشهای هنجاری، تجویزها، ارزدهی قضاوتسوگ و سرور، گفتمانی پرنفوذ در شکل

 به عقیده بسیاری با توجه به ریشه. شده استها در موضوع شادی شناخته میبازداشتن

های بینشی گیریها و جهتمبنای تمامی کنش( 2600طباطبایی،. رک) گیری شیعهشکل

-شیعه از آغاز تا کنون مبتنی بر کنش نسبت به محرومیت و رنج اجتماعی، در ابعاد و جلوه

ها و و تمامی دال( 152-152. ،صص2671جان،فیرحی و خشک. )بوده استهای مختلف 

گیری کنش مفاهیم کلیدی شیعه که برسازنده هویت و موجودیت شیعه بوده و موجد شکل

این وضعیت  خود را در . در ابعاد کالن در این رویکرد نیز می باشند متاثر از آن بوده است

یکردی دوگانه، مراسم سوگواری تایید و در مقابل مناسبات فقهی بازتولید کرده؛ و در رو

-مورد طرد واقع شده است؛ و حول مهم 2های موجود در حوزه آنجشن و شادی و نیز دال

هایی که امروزه در پروبلماتیک شادی در ایران مورد بحث های جشنی و نیز دالترین کنش

 . هستند قواعد و احکامی ویژه شکل گرفته است

ت که این بدین معنا نیست که پروبلماتیک شادی مختص ایران و یا لزوما باید توجه داش

تواند چنین ساختارهای معرفتی متاثر از دین اسالم است، مساله این است که تلویزیون می

حاصل شده در یک دوره تاریخی را به صورتی عرضه کند که گویی آشکارا اموری طبیعی 

عناهایی که به لحاظ اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و ها و م؛ و از این طریق وضعیت. هستند

 زمان و عام و تکوینی بازنمایی کندشوند را به عنوان اموری گریزناپذیر، بیفرهنگی متعین می

بر این اساس تقاطع مفهومی شادی و امر دینی و امر سیاسی در ( 65. ،ص2600یورگنسن،)

های ها و سیاستدینی، امکان بازنمایی-سیاسی ایران، و نیز پیوند عملی تلویزیون ایران با قدرت

پرسشی . نمایدهای مختلف تاریخی دینی پیرامون موضوع شادی را مطرح میخاص از گفتمان

                                                           
در فقه مورد مداقه قرار گرفته اند)برای نمونه رک.مکاسب محرمه « لهو و لعب»های این حوزه در باب عموم دال  2

برخالف مراسم -این جدای از غیاب موضوع جشن و شادی شیخ انصاری، مکاسب نوع دوم و سوم و چهارم(

 ع و تجویز مناسک در تشیع است.بعنوان مصدر تشری -سوگواری
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های دینی در که اکنون نیز در فضای عمومی ایرانی و نیز حوزه آکادمیک درباره محدودیت

لویزیون در ایران نیز چنین تعارضات مطالعه تاریخ تحوزه شادی در تلویزیون ایران وجود دارد و 

های لیبرالی و این وضعیت به ویژه با ورود ایران به دوره سیاست 2. دهدو تناقضاتی را نشان می

از این رو پرسش این است که . تری را حاصل کرده استموقعیت پیچیده حاکمیت منطق بازار

چنین سوالی را می بایست . است نوع سیاست شادی در تلویزیون ایران مبتنی بر کدام دیدگاه

ها و نیز اسناد و میدان تولید در یک مطالعه گسترده نسبت به ساختار پخش و جزییات برنامه

ها در در قدم اول و برای مشخص شدن ساختار کلی توزیع برنامه. ها مورد مطالعه قرار دادبرنامه

ر فرهنگ رسمی به عنوان موسم توان این پرسش را مطرح کرد که در ایامی که دتلویزیون می

 ها به لحاظ کمّی چه ساختاری دارد؟شوند توزیع برنامهشادی کردن معرفی می

اولویتِ  جا اهمیت می یابد که در تلویزیون ایرانجویی پاسخ چنین سوالی به ویژه از آنپی

ت که در های مهم این سرگرمی اسهای اعیاد یکی از نمونهو برنامه 1تماشا با سرگرمی است،

از سوی دیگر روندهای جهانی برگزاری . نشینندهای شادی میها مخاطبان به تماشای مراسمآن

-های سرگرمی که تصاویرش از طریق رسانهمراسم جشن و شادی، و یا به طور کلی قالب برنامه

موضوعاتی مهم در 6گرددهای فرامرزی و نیز فضای مجازی به درون مرزهای ملی سرایز می

تولید تلویزیونی و مصرف آن است، که بدون مطالعه تولید تلویزیونی داخل مرزهای ملی  عرصه

 . توان سیاست درستی در قبال آن برگزیدنمی

 دبیات پژوهشا

( و نیز ایدئولوژی) در این بخش به رویکرد نظری تحقیق در موضوع تلویزیون و تغییر اجتماعی

نیز تعریف مفهوم شادی در این تحقیق پرداخته  که مبتنی بر نظرات ریموند ویلیامز است، و

 . شده است

 بطور تلویزیون و عام طور به فناوری به موجود رویکردهای اگرتلویزیون و تغییر اجتماعی: 

 این رویکرد کنیم، بندیشدگی دستهمتعین و تکنولوژیک کنندگیدو دسته تعیین در را خاص

                                                           
 محمد مقاله نیز و (17/22/2609زاده)قطب با کیهان مصاحبهبرای نمونه نک.به انتقادات زودهنگامی همچون 2 

 2679و برای مرور تاریخ پروبلماتیک شادی در تلویزیون رک.علیخانی: (؛ 12/21/2609روزنامه آیندگان) در قائد

د که استفاده مردم ایران از تلویزیون کمتر متوجه کسب خبر، ارتقای دانش و دهنهای موجود نشان میپژوهش 1

 (.06،ص.2676ها سرگرمی و تنوع است)به نقل از ذکایی،آگاهی است و اولویت غالب برای آن

 (1521( و نیز  بیدن)1522برای مطالعه در این زمینه رک.مور)  6
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لوهان، برداشت ویلیامز از برخالف مک. است دیکنز دوم دسته به مساله طرح اساس بر پژوهش

های بین کندوکاو پیرامون تنش. تلویزیون به مثابه فناوری کامال تاریخی و اجتماعی است

ها ترین گرایشکارانه و ابداعی تلویزیون شاید یکی از اصیلهای از نظر اجتماعی محافظهجنبه

لوهان وجود ندارد تاکید ویلیامز بر ر مکمضمون دیگری که در تفک. در برداشت ویلیامز است

سازی تلویزیون، های تجاری است که بر سازمان برنامهروابط تلویزیون با تجارت و ضرورت

ای که در ویلیامز معتقد است رسانه. گذاردای تأثیر میگزینش محتوا و تحول اشکال برنامه

های متضاد و ها و استراتژیگیرد، تاریخش محصول سیاستقلمرو حکومت و تجارت قرار می

تکنولوژی »ویلیامز در دوگانه (. 16. ،ص2671کرنر،) بینی استنتایجی غالبا غیر قابل پیش

ایستد اما آن را اصالح و تعدیل در سمت اولی می« تکنولوژی بمثابه علت»و « بمثابه معلول

ون در جهان تشخیص او دو رویکرد عمده در برداشت نسبت به تغییر حاصل از تلویزی. کندمی

های جدید با فراگردی ذاتی شرایط تغییر و پیشرفت بر اساس دسته اول فناوری. دهدمی

نماید، هر تکنولوژی خاص بر اساس دسته دوم که کمتر جبرگرا می. سازنداجتماعی را مهیا می

ی یابد و فقط هنگامگویی محصول جنبی فراگردی اجتماعی است که به نحوی دیگر تعیین می

گیردکه کاربرد آن برای مقاصدی باشد که برای این فراگرد اجتماعی موقعیت موثر به خود می

اما به هر حال مساله این است که هر دو موضع هر . ها باشدشناخته شده و از قبل محتوی آن

 ( 27-20. همان،صص. )اندیک بنحوی متفاوت تکنولوژی را از اجتماع منتزع کرده

ای از نیازهای های تکنولوژیک، مجموعهکننده برای نوآوریی تعیینههویلیامز در هر بر

پس در تحلیل او، . آوردبیند که شرایط و امکاناتی را پدید میاجتماعی از قبل موجود را می

گیری تکنولوژی بماهو تکنولوژی تاریخ اجتماعی کاربردهای تکنولوژی تلویزیون مقدم بر شکل

لون به نقل یوست ون) مارکسیستی تحلیل ویلیامز را روشن می سازدهای این نکته ریشه. است

-اما درباره  نسبت میان تغییر و مصداق خاص تلویزیون شاید طرح( 22. ،ص2672از مهدیزاده، 

ویلیامز معتقد به تقدم تاریخی تولید تلویزیون بر . پذیر باشدریزی تفسیری متفاوت امکان

که مسئله محتوا مطرح شد، این ز تولید تلویزیون هنگامیبه نظر او بعد ا. محتوای آن است

ویلیامز دیدگاه خودش را با تعدیل (. 62ص . همان) نحوی انضمامی حل گردیدقضیه در اصل به

ها به منظور کمک به  همه تکنولوژی»دهد: رویکرد تکنولوژی به مثابة معلول توضیح می

. اند های آرزویی انسان، تدوین و تکامل یافتهبینی شده و عملکرد های شناخته شده یا پیش روش

نیت اصلی با رفتارهای دانسته یا دلخواه . بنیادی است؛ اما انحصاری نیست« نیت»این عنصرِ 
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یک گروه اجتماعی خاص سروکار دارد و شتاب و میزان توسعه از بن، تحت تأثیر نیات خاص آن 

های  سیاری از مراحل بعدی، سایر گروهدر عین حال، در ب. گروه و توان نسبی آن قرار دارد

های  عالوه بر این، در موارد متعدد، کاربردها و معلول. کنند اجتماعی این تکنولوژی را اخذ می

-230. همان،صص) ای خواهد بود که باز هم در حیطه واقعی نیت اصلی است بینی نشدهپیش

-ز یک چیدمان تماما کنترلموجبیت دادن، یک فراگرد واقعی اجتماعی است؛ اما هرگ(. 239

واقعیت موجبیت دادن، تعیین حدود و اعمال . کننده از علل نیستبینی کننده و تماما پیش

گیرند؛ اما  فشار است که اعمال اجتماعی متغایر در بطن آن، عمیقا تحت تاثیر واقعی قرار می

یرو یا تجرید نیروها، بلکه باید موجبیت را تنها نه به مثابه یک ن. شوند هرگز بالضرور، کنترل نمی

به منزله فراگردی تلقی کنیم که طی آن، عوامل واقعا تعیین کننده ـ توزیع قدرت یا سرمایه، 

هایی معین و  ها ـ محدودیت توازن اجتماعی و فیزیکی، روابط مقیاس و اندازه میان گروه

تام نتیجه فعالیت  بینی یک کنترل کامل یا قدرت پیشکنند؛ اما هیچ فشارهایی را اعمال می

 . ها و یا در زیر یا در مقابل این فشارها را ندارند پیچیده درون این محدوده

های حاکم یا تجاری نبودند که مسائل ارتباطات در شرایط پیچیده و یا  این تنها گروه

های این فراگرد  ی بسیاری از مردم نیز که به منزله سوژه تحرک خصوصی شده را دریافتند؛ عده

گزاران، شاید صرفا شیءواره  کنندگان و برنامهاینان در نظر کنترل. دند، بدان پی بردندبو

اندازی متفاوت پیدا بود: اگر  نمودند: جمعی بیننده یا یک بازار؛ اما از دیدگاه خودشان، چشم می

. های غیرقابل کنترل هم در انتظارشان بود های نوین بودند، برخی فرصت در معرض نیاز به شیوه

-295. همان،صص) کنشی پیچیده هنوز به مقدار بسیار، در جریان و ابراز وجود است این هم

، عوامل متضادی وجود دارد که ممکن است استفاده از قسمتی یا  در کل توسعه اجتماعی(. 230

تمامی این تکنولوژی جدید را برای رسیدن به اهدافی کامال متفاوت از اهداف نظم موجود 

ها و  تر احتماال انتخاب سر گرداند: به صورت محلی قطعا و به شکل عمومیاجتماعی، می

تر توسعه اجتماعی و مبارزه اجتماعی  های صورت پذیرفته، جزئی از فراگرد عمومی استفاده

 . خواهد بود

کند با توجه به همین نگاه او به تغییر اجتماعی معنایی که ویلیامز از ایدئولوژی مراد می

گوید چیزی که در این پرسش نیامده است می 2ویلیامز درباره فرمول السول. قابل فهم است

او درباره ( 203. همان،ص) نیت، و بنابراین تمامی فراگرد واقعی اجتماعی و فرهنگی است

                                                           
 ؟و با چه تأثیری؟گوید؟چگونه؟برای چه کسی گوید؟چه میچه کسی می  2
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ها در زمینه تلویزیون به مطالعه تاثرات خشونت اشاره کرده و مطالعات کالسیک بر روی معلول

چه واقعا با آن مواجهیم، تضاد درونی خود آن»گیرد نتیجه می پس از طرح نظرات مختلف،

سیستم اجتماعی در رابطه با خشونت است و از این رو، بر ماست که دقت علمی خود را در 

و بدین ( 207-232. همان،صص) «. سوق دهیم تضادشناسی آن  وهله نخست به سمت جامعه

ید در مطالعات تاثیرات تلویزیون به جایگاه گیرد که در نظم مفروض جامعه باترتیب نتیجه می

 . ها دقت داشتها و معلولواقعی علت

کنندگی گسترش سیستم ]تجاری[ های تلویزیونی او به تعییندر تحلیل عینی سیستم

پراکنی در سراسر جهان غیرکمونیست اشاره در توسعه سخن 2705ارتباطات امریکا  از دهه 

که به گونه احتیاج محلی، در کشوری پس از کشور دیگر  موضوعی(. 01. صهمان،) کندمی

و «انحصار دولتی»آمیز به عنوان انتخاب بیننحوی تحریکگردد و به سرعت و بهپدیدار می

پخش مستقل توصیف می شود، در اکثریت موارد، دخالت همین منافع امریکایی، متفقان محلی 

 دهد: هشدار میاو . های تبلیغاتی بین المللی استها و شرکتآن

ای برای چنین تلویزیونی اندیشیده نشود، یا باید تسلیم جریان کلی گردد چنانچه چاره»     

تر، خود را از درون چنان تغییر دهد که در داخل این روند زنده بماند: تغییری که یا زیرکانه

رنیزاسیون خاستگاه آن به وضوح فشارهای عمومی است؛ اما معموال به منزله نوعی شکل مد

 «  ( 09. همان،ص) مستقل، توجیه منطقی دارد

ویلیامز با نظر افکندن به برخی از شکل های دریافت فرهنگی در تکنولوژی تحلیل توزیع: 

جدید تلویزیونی و کاربردهای آنها و ضمنا به بعضی از شکل های نوین و مختلط که در بطن 

های مختلف انتخاب و ارتباط این شکل به( 251-07. همان،صص) این فناوری پیدا شده است

به نظر وی مفهوم برنامه نیازمند تجزیه و تحلیل است؛ . کندریزی نگاه میدر انواع متفاوت برنامه

اما سودمند است که در گام نخست به نحوی تفصیلی به توزیع شکل های متنوع تلویزیونی در 

می شود که الزمست از مفهوم  او گرچه متذکر. درون اقسام مختلف سرویس پرداخته شود

ت تا وقتی این مقایسه ها و ایستای توزیع به مفهوم پویای جریان گذر کنیم، اما معتقد اس

توانیم به نحو بایسته درباره کاربردهای تلویزیون های درونی را انجام نداده باشیم نمی تقابل

جتماعی و فناوری گفته وی با استفاده از آن چه در بخش تغییر ا( 252-256. )سخن بگوییم

2است در تحلیل توزیع و جریان
های مالکیت های تلویزیونی به شباهت کنداکتور شبکهبرنامه 

                                                           
1 Flow 
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دهد در توزیع کمّی تلویزیون بریتانیا و تحلیل او نشان می. رسدمشابه بریتانیا و امریکا می

های عمومی و کانال هایانگیزترین امر، تشابه معین توزیع داخلی کانالایاالت متحده حیرت

های آن چگونه توسط شرایط اجتماعی و دهد که تلویزیون و برنامهاین نشان می. تجاری است

 . شودگذاری و قصد آگاهانه موسسات پخش متعیّن میاقتصادی و علیرغم سیاست

های تلویزیون که ذیل عنوان تحلیل ویلیامز پس از بررسی کمّی موضوعات و ژانرهای برنامه

ها در عین اهمیت، الزاما تجریدی و دهد تحلیل توزیع برنامهدهد، تذکر مییع انجام میتوز

رسد نظر میها به نحو جریان است که بههای تلویزیونی سازماندهی برنامهدر برنامه. ایستاست

. کننده پخش وسیع به طور همزمان به منزله یک فناوری و شکل فرهنگی باشدخصلت تعیین

به عنوان ویژگی مرکزی تلویزیون بلحاظ یک نظام متنی و یا بلحاظ  نوعی خاص  «جریان»طرح

 2. های بسیاری درباره ذات تلویزیون برانگیختاز تجربه بحث

 تعریف حوزه مفهومی شادی

که توضیح آن 1. تعریف و تعیین موضوع شادی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مورد بحث است

به بیانی دیگر شادی . ی شادی بیرونی و تظاهرات بیرونی آن استدر این تحقیق شادی به معنا

را در استتار دارد؛ و البته توضیحات بعدی « کردن»در این تحقیق وجه مصدری است که مصدر 

« نظارت»های مورد اخص از این نیز بوده و به شادی« شادی»نشان خواهد داد که منظور  از 

های ای داشته و به بسیاری از کنشپوشانی گستردهماین شادی با جشن ه. فقهی اشاره دارد

اند تنها آصف بیات های اجتماعی که به این موضوع پرداختهاز میان پژوهش. جشنی ارجاع دارد

تعریف او با مصادیق شادی . خود را ملزم به تعریف و تدقیق موضوع در کتابش  دانسته است

. 6در ادبیات جامعه شناسان ایرانی منطبق استمصطلح در افواه فقها و نیز پروبلماتیک شادی 

شناسان ایرانی، ی تعریف مشخص از سوی جامعهچنین انطباق موضوعی علیرغم عدم ارائه

 . ذهنیتی بودن مساله در فضای اندیشگی ایران استنشانگر میان

 کند:طور تشریح میبیات مقصود خود از شادی را این
و مفرح است که از ، غیر معمول، شغولیتهای ضمنی»منظور من از شادی مجموعهای از م

، موسیقی، و نوشخواری گرفته تا درگیری در هنر نمایشی، رقصیدن، جکگفتن، بازیکردن
یا بروز خود را ، ظاهرشدن، خندیدن، و ورزش و روشهای خاص سخنگفتن، جنسیه رابط

                                                           
 1523هاکستابل و میهل،برای مجموعی از این نظرات رک.  2
 (  2679خانی)برای مباحث نظری و مفهومی مربوط به شادی رک.علی  1
های معیدفر، عباس کاظمی، ساراشریعتی، حسن محدثی، از آن جمله می توان به کارهای پژوهشی و سخنرانی  6

 .نجاتی حسینی اشاره نمود
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به حساب آن هم تفریح معادل شادی نیست و تعریف که اینبنابراین با ... شامل میشود
 ( 235. ،ص2675) اما عنصری کلیدی در آن است«، نمیآید

ادی مورد نظر در این تحقیق در پنج دال اصلی خود با این تعریف از شادی مطابقت ش 

 . دهدهای کنش شاد را پوشش میمصداقی دارد و بخش بزرگی از این مصداق

در سه حیطه هویتی، مناسکی و  جا گرچه مرور کل منظومه مفهومی شادی در اسالمدر این

مفهوم جویی کنیم باید گفت فقهی الزم است، اما اگر بخواهیم در حوزه نظارت فقهی آن را پی

ی مفاهیم عرفی در فقه، دارای یک مرزبندی مشخّص نیست؛ زیرا مفاهیم  شادی، مثل بقیّه

ه یک مفهوم عرفی توان مفهوم شادی ک عرفی، به طبیعت خود، محدودیّتی ندارند؛ و لذا نمی

توان مفهومی عرفی مثل شادی را دقیقا  است را نیز دقیقا مرزبندی و مشخّص کرد و چون نمی

اما نگاهی به اظهار ( 2670مددی،. )مشخّص کرد، مجبوریم آن را به طور اجمالی بررسی کنیم

-مینظر فقیهان در پرونده ویژه شادی در شبکه اجتهاد و احصاء موضوعات مطرح شده نشان 

های شاد و جشنی است عبارتند دهد که پنج دال اساسی گفتمان فقهی که در اشتراک با کنش

ها در جلد به این دال. بندیاز موسیقی، رقص، نوشخواری، اختالط زن و مرد، و بازی و شرط

از مباحث مهم در این حوزه مساله صدق . هم تصریح شده است( 2676) هفتم کتاب نکونام

 . عب بر مصادیق شادی ذکر شده در باالستعنوان لهو و ل

دینی به رویکرد فقه به شادی خود را در عرصه اعیاد مذهبی نشان انتقادات درون ترینمهم

شیعتنا خلقوا من فاضل »هایی همچون حدیثجا که شیعیان  بر اساس توصیهاز آن. دهدمی

خود را ملزم به اقامه ( 209. ص تا،تویسرکانی، بی) «طینتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا

اند، اما در عین حال بلحاظ فقهی های دینی دانستهدر مناسبت -جشن و سوگواری-غم و شادی

از سوی دیگر برخورد دوگانه . اندبا مصادیق شادی و جشن در جامعه فرهنگی خود مساله داشته

که اوال علیرغم وجود این. فقه با مراسم شادی و عزاداری نیز مورد مناقشه قرار گرفته است

های آیینی در فقه مورد تایید قرار گرفته و به نداشتن عزاداری در سیره معصومین، عزاداری

عنوان مصداقیت ، و ثانیا اموری مربوط به سوگواری به2احکام مربوط به آن پرداخته شده است

                                                           
اهلل خمینی اشاره کرده و معتقد است وی در قابل با استناد به سیره امامان و تاریخ اسالم به نظرات آیتاحمد   2

دهد.امام کنند با صراحت پاسخ میجواب برخی فقیهان که ادعای مرسوم بودن خواندن مرثیه در حضور ائمه می

ای که در قرون اخیره و اکنون رایج است، قبل از همراسم و مجالس، به گون»خمینی در مکاسب محرمه نوشته بود

های طوالنی پس از آن، تردیدی نیست که عصر صفویّه، در این حد رایج و مرسوم نبود، در زمان ائمه)ع( و مدت

اقرار ایشان در کتاب علمی)که بر » کندقابل با این بیان استناد می« شداساسا مجلسی برای مرثیه خوانی برپا نمی



22 2677زمستان /  32 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

شکی و نیز نفس مثل پوشیدن لباس م) 2برای شعائر دینی حکمشان در فقه تغییر کرده است

کار بردن آالت مانند به ) ها تبعیض حکم وجود داشته استو یا در جواز آن( برگزاری مراسم

های فقهی البته تجدیدنظرطلبی(. موسیقی و حرکاتی همچون هروله در مراسمات عزا و شادی

  1. در این زمینه وجود داشته است

 پژوهش روش

 6. شده است پرداخته های کالن متن رسانهساخت به پژوهش بنا بر طرح مساله مقاله در این

های کالسیک برای تحلیل محتوا یکی از روش». روش این پژوهش تحلیل محتوای کمی است

تحلیل »بر اساس تعریف مشهور برلسون(. 629: 2609فلیک، ) «های متنی استتحلیل داده

 «کار پیام استمحتوا تکنیکی پژوهشی برای توصیف عینی، منظم و کمی محتوای آش

فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت »هدف تحلیل محتوا (. 13: 2672کریپندورف، )

های های دادهتوان برای شناسایی مقولهاز این روش می( 10همان: ) «و راهنمای عمل است

های اصلی در این پژوهش از تحلیل محتوای کمی برای شناسایی مقوله. متنی استفاده کرد

 . های تلویزیون استفاده شده استبرنامه

                                                                                                                                        
اظهارات اجتماعی و سیاسی وی ترجیح دارد( بر عدم وجود مجالس عزا در عصر ائمه و شدت رواج آن از  تمامی

دهد که ادامه روش موجود، از نوع تبعیت از سیره ی ائمه ی هدی)ع( نیست، بلکه مصداق عصر صفویّه نشان می

 آشکار تبعیت از سیره صفویه است.

 2675رک.درّی:  2

و گفتگو با صادق خلخالی:همان.و  679،مجله هفتگی سینما،ش.2690و با ایت اهلل صانعی:رک.گفتگ برای نمونه  1

، 2605، مجله فیلم و هنر.همچنین رک.گفتگو با موسوی تبریزی:2697نیز رک.گفتگو با آیت اهلل بیات زنجانی:

مجموعه ردی وجود دارد.اهلل منتظری نیز مواهای آیت.در این زمینه در کتاب دیدگاه62هفته نامه سینما جهان،ش.

های گفتمان شادی پرداخته نیز از این طور مبسوط به موضوع لهو و لعب و نیز تمامی دالهفت جلدی نکونام که به

های مخالفت و موافقت علما با مصادیق شادی در ایران ( نمونه2671همچنین در محدثی و ساوجی)دست است.

نحوی با حکومت اسالمی اند که بهه به آن دسته از افرادی پرداختهبعد از انقالب ذکر شده است.نویسندگان البت

 اند.نسبتی داشته

در های استفاده شده در پژوهشی درباره سیاست شادی در تلویزیون ایران بوده است. این روش بخشی از روش  6

 مصاحبه، تحلیلها ( برای پاسخگویی به سوالی گفتمانی درباره سیاست شادی در برنامه2679رساله علیخانی)

 شامل پژوهش این در توصیف است.سطح شده ادغام فرکالف ایمرحله سه الگوی در تلویزیونی متون و اسناد

 انجام مرحله سه در خود که است ها(برنامه جریان کیفی)توصیف توصیف و ها(برنامه توزیع کمّی)توصیف توصیف

 است. شده
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. ها از تکنیک توزیع ویلیامز استفاده شده استبرای مقوله بندی و تعیین نحوه تحلیل داده

های یک شبکه را انتخاب کرده و با تقسیم یک هفته از پرایم تایم برنامهویلیامز در این تحلیل 

-داده شده به هر موضوع را ارزیابی میدسته میزان زمان اختصاص  21ها به موضوعات برنامه

تواند نشان دهد که یک سازمان تلویزیونی، فارغ از نوع مالکیت و به نظر او این توزیع می. کند

ها ژانرهای مورد نظر در ایام عالوه بر این. مدیریت اسمی آن، به کدام دسته گفتمانی تعلق دارد

 مقوالت ویلیامز عبارتند از:. ل ردیابی کردتوان به وسیله این تحلیخاص در تلویزیون را می

 مجله خبری قومی،-مجله خبری عمومی، ج -خبرها، ب-الف) اخبار و امور عمومی -2

 ( مباحثه امور عمومی-د 

 ( مستندها-ها، ب چهره-الف) ها و مستندهاگزارش -1

 ( آموزش بزرگساالن-یاددهی، ج-، ب.. ها و مدارس، کالج-الف) آموزش -6

 هنر و موسیقی -2

 ( آموزشی-های دیگر، ج سرگرمی-کارتون، عروسکی ب-الف) های کودکان امهبرن -0

 ( ها سریال-ها، ج سری-ها، ب نمایش-الف) درام -3

 فیلم سینمایی -9

-ها، د بازی-شوهای رنگارنگ، ج-شوهای موسیقی، ب-الف) های عمومی سرگرمی -0

 ( شوهاتاک 

 ورزش -7

 مذهب -25

 ( داخلی) تبلیغات -22

  تبلیغات تجاری -21

به انتخاب نیاز ها های تلویزیونی و نیز تاریخ پخش برنامهدو حوزه شبکه رنمونه پژوهش: د

 ها تصمیم گرفته شده است:نمونه بوده است که به شرح زیر در مورد آن

برای انتخاب نمونه به اعیاد تقویم رسمی ایران مراجعه شده  ها:تاریخ پخش برنامه-الف

های تقویم در ایران ارائه متفاوت از مناسبتبندی پنج دسته( 2675) فرشریعتی و سروش. است

ها به سه دسته مذهبی، سیاسی و ملی، اجتماعی و ها، مناسبتبندیدر یکی از تقسیم. دهندمی

فارغ از درستی یا نادرستی چنین تقسیم بندی و . اندهای جهانی تقسیم شدهفرهنگی، مناسبت
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ا در بیش از یک دسته، نمونه تحقیق با هعلیرغم ناگزیر بودن امکان حضور بعضی از مناسبت

 عید به  به شرح زیر بوده است:12استفاده از این تقسیم بندی و با کمی تغییر، شامل 

 ( والدت پیامبر اسالم و ائمه و حضرت فاطمه، اعیادقربان و فطر و مبعث) اعیاد مذهبی -

 ( فروردین21بهمن، ملی شدن نفت، 11) اعیاد سیاسی و ملی -

 ( اول و سیزدهم فروردین، شب یلدا) ی و اجتماعیاعیاد فرهنگ -

های هر عید، شامل کنداکتور کامل و پیوسته از ساعت بازه زمانی انتخاب شده از برنامه

انتخاب . است( ساعت در هر عید 10مجموعا ) روز عید 27روز قبل از عید تا پایان ساعت 20

ران و نیز با توجه به پخش ن ایهای تلویزیوبا توجه به ساعت پرمخاطب برنامه 20ساعت 

 . های تلویزیونی شاد از  شب قبل هر عید است برنامه

ها به نحوی گذر از عصر رقابت به دوره تقویت در تلویزیون های تلویزیونی:شبکه -ب

های این مساله در تلویزیون. اندتمایل پیدا کرده 2ایها به ایجاد یک فضای شبکهاست که  شبکه

آندره و ) یابدومی و دولتی با دالیل دیگری غیر از دالیل تجاری نیز اولویت میمدل خدمات عم

ای تعریف شده است؛ این تا در تلویزیون ایران نیز کنداکتوربندی بین شبکه( 1522دیگران،

 6های مختلفتر در سیاستگذاری شبکهو در سطح کالن 1هاحدودی از طریق هماهنگی رژی

ای مرکب از دو شبکه تلویزیونی شامل شبکه اس در این تحقیق نمونهبر این اس. شودانجام می

گستره تاریخی و قدمت معیارهای این انتخاب . یک و شبکه سه تلویزیون انتخاب شده است

                                                           
2  universe نگ که مدتی است در تلویزیون ایران هم موضوعیت پیدا کرده، اشتراکات این اصالح با اصطالح برندی

 ( رجوع کرد.1550توان به آرویدسون)و انتقادی از واژه می زیادی دارد.برای یک تعریف تفصیلی

ها نیاز دارد.به همین دلیل واحدی در  مستند مستدل تعریف شده براساس ثانیه  رژی پخش به یک برنامه 1

ساعته  12کند و در بازه  آوری می های پخش را جمع  نام واحد کنداکتور وجود دارد که برنامههماهنگی به 

گیرد.آخرین کاری که هماهنگی در بستن کنداکتور  در کنداکتور پخش نقاط شاخص مورد توجه قرار می چیند. می

ها و  چون نوروز که فیلم های دیگر است.در مواقع حساسی دهد، هماهنگی رژی شبکه با رژی شبکه پخش انجام می

ها  شوند، رژی می« لببهلب»ها  شوند، در اوقاتی که این برنامه ها در ساعات پربیننده از تلویزیون پخش می سریال

شود)اربابی و  ی دیگر منتقل می کنند که مخاطب از یک شبکه به شبکه هماهنگ با هم طوری عمل می

 (.273دیهیم،ص.

 اقشاتی نیز وجود داشته است.در دهه هفتاد و در اوج گسترش کمّی تلویزیون، محمدیدر این باره همواره من  6

مخاطب شبکه کیست؟آیا » گویدهای مختلف در تلویزیون میاندازی شبکهبا به چالش کشیدن مبنای راه (2697)

توان سد اکنون میرالبته به نظر می «.ها مخاطب است یا پیام؟اصوالً وجه ممیز شبکه مورد نظر از دیگر شبکه

 ها تشخیص داد.معیارهایی از مجموعِ این دو را در این شبکه
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های هر یک از این دو شبکه آغاز به کار این دو شبکه، گستره جغرافیایی پخش و موضوع برنامه

 . بوده است

، دو شبکه که یکی سراسری و دیگری ماموریتی مرتبط با مخاطب چه گفته شدآن بر اساس

البته شبکه . تواند تا حدودی سیاست شادی در تلویزیون ایران را نشان دهدجوان دارد، می

ای برای تحقیق تواند نمونهنسیم که به طور مستقیم با مساله این تحقیق وجود دارد نیز می

صی تلویزیون ایران روندها و سیاستگذاری متفاوتی دارند، های تخصجا که شبکهباشد؛ اما از آن

 . از آن صرفنظر شده است

 هاتحلیل داده

های متنی تحلیل توزیع کمّی انجام شده به منظور نشان دادن ساخت همان طور که گفته شد

های ویلیامز توصیف به این منظور کل نمونه تحقیق در هر دو شبکه با استفاده از مقوله. است

ی ژانر و موضوعات بنا شده است، و با ترکیب آن دو بندی ویلیامز در میانهدسته. انددهش

در عین حال در این پژوهش به مناقشات مطرح . ها جمع کندی انواع برنامهتوانسته میان همه

مورخان رسانه در تعریف ( 17. ،ص1552) طور که میتلهمان. ایمدر موضوع ژانر توجه داشته

، ما نیز 2شودهای تاریخی میداند که خود باعث برساخت ابژهدر کار گزینشی درگیر میژانر را 

نتایج حاصل از چنین . ایمها رفتهفرضی از ژانرها به سراغ برنامهبر اساس یک تعریف پیش

 . بندی و شمارشی در ادامه آورده شده استمقوله

 های اعیادژانرها و مقوالت در برنامه( الف

بندی ویلیامز استفاده شده گانه اولیه از دسته 21ها، در سطح دسته بندی ری برنامهدر کدگذا

ه و در واقع بر اساس متون، ها تعریف شدها پس از مشاهده کامل نمونهاست، اما زیرگروه

بندی تر از دستهها متفاوت و گستردهبندیبه همین دلیل اوال این دسته. اندها ایجاد شده مقوله

ای اند، در نمونهجا که بر اساس حصر عقلی و یا نظری ایجاد نشدهز است، ثانیا از آنویلیام

که در این اما به جهت آن 1. متفاوت با این پژوهش امکان وجود مقوالت دیگر وجود دارد

                                                           
تلویزیونی، « متن»بندی در براساس رویکرد فرهنگی میتل به ژانر تعریف ژانرهای تلویزیونی نه یک نوع دسته  2

تاریخی است.به نظر ها، منتقدان و بافت ای، مخاطبان، سیاستبندی در کل حوزه فرهنگی صنعت رسانهبلکه دسته

 (.xii -0،صص.1552او تلویزیون به چهار دلیل عمده به ژانرشناسی ویژه نیاز دارد)میتل،

گیری او به عنوان راهبردی طور که گفته شد در این پژوهش از ایده توزیع ویلیامز و نوع نمونهجا که هماناز آن  1

تر کنداکتور مواردی مرتبط با تحقیق حاضر و تفصیلیهای ریزتر روشی استفاده شده است، در توزیع کمّی دسته

 های ریزتری نیز انجام شده است.بندیهر جا مساله تحقیق ایجاب کرده دستهوجود دارد  و 
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ها پس از استخراج های فنی و سازمانی تلویزیون دچار خطا نشویم، مقولهبندی با تعریف دسته

بنابراین اولین حاصل چنین تحلیل . تطبیق داده شده است( 2602) تاب مفاخربا  تعریف ک

در این . توزیعی اصالح جدول توزیع ویلیامز مطابق با تلویزیون ایران و در ایام عید بوده است

بندی ویلیامز هایی هستند که بعضا در دستهگانه حاوی زیرگروههای دوازدهدسته بندی گروه

 . اندموجود نبوده

های سخنرانی-های عمومی، جمجله خبری و گزارش-اخبار و امور عمومی، ب-الف) خبر -2

مباحثه امور -خدمات حکومتی، ز-انتخابات، و-سرود ملی، ه-رهبری و سران قوا، د

  تک آیتم سیاسی-ها، وسخنرانی-عمومی، ح

 ( مستندها-ها، بگزارش-الف) ها و مستندهاگزارش -1

های برنامه-های آموزشی فرهنگی، جمیان برنامه-ور، بهای کنکبرنامه-الف) آموزش -6

 ( های ترکیبی آموزشیبرنامه-ترافیک، د

-کالم، الفموسیقی بی -1-موسیقی باکالم، الف-2-موسیقی: الف-الف) هنر و موسیقی -2

  ( بجز سینما) سایرهنرها-خوانی با موسیقی، بجمع -6

 ( برنامه کودک و نوجوان) برنامه کودک و نوجوان -0

 ( فیلم تلویزیونی-سری و سریال، ج-نمایش، ب-الف) درام -3

برنامه سینمایی -برنامه سینمایی با پخش فیلم، ج-فیلم سینمایی، ب-الف) سینمایی -9

  ( بدون پخش فیلم

اعالن مسابقات -1-با شرکت کننده در استودیو، الف-2-مسابقات: الف-الف) سرگرمی -0

ترکیبی غیر مناسبتی، -ه از منزل ، بکنندبا شرکت-2-تلنت شوها، الف-6-متنی، الف

  فودشو-تاک شو، و -طنز، ه-ترکیبی مناسبتی، د-ج

 ( برنامه ورزشی-مسابقه ورزشی، ب-الف) ورزش -7

-خوانی، بمرثیه و روضه-1-خوانی، الفمولودی -2-مداحی: الف -الف) مذهب -25

های موسیقی وله-ادعیه و مراسم ادعیه، و-قرآن، ه-گاهی، دهای اذانبرنامه-سخنرانی، ج

تک-خوانی و تواشیح بدون موسیقی، طهم-نمازجمعه و نماز عید، ح-کالم مذهبی، زبی

  گفتگویی مذهبی -آیتم مذهبی، ی

آنونس -آرم استیشن و معرفی برنامه، ج-آرم استیشن، ب-الف) تبلیغات داخلی  -22

 ( تبلیغات سازمان و روابط عمومی-ها، دبرنامه
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آنونس فیلم سینمایی، -های بازرگانی در بازه قانونی، بمپیا-الف) تبلیغات بازرگانی -21

تبلیغات بازرگانی برای مراسم و -پیش و پس از لوگوی پیام و یا بدون لوگو، ج 

 ( های فرهنگی و مذهبیمجموعه

  ها توزیع کمّی کنداکتور برنامه ب(

م بندی ها شامل سه مرحله توصیف توزیع بر اساس تقسیتوزیع کمّی کنداکتور برنامه

گانه ویلیامز، و توصیف توزیع بر اساس عمومی/تجاری، توصیف توزیع بر اساس مقوالت دوازده

 . های این مقوالت استزیرگروه

 توزیع کمّی بر اساس تقسیم بندی عمومی/تجاری -1

شود و ساختار یک سازمان ای که در تحلیل کمّی کنداکتور ویلیامز حاصل میترین نتیجهمهم

بندی و خالصه کردن د، تقسیمسازهای پخش شده آشکار میرا بر اساس برنامه تلویزیونی

های تیپ مدل عمومی و تیپ مدل تجاری ها به دو دسته برنامهها از طریق تقسیم برنامه داده

گذاری کرده، و هر کدام را منتسب به یک نظام او این دو دسته را دسته الف و ب نام. است

های اخبار و مسائل دسته اول شامل برنامه. داندمی( مومی و تجاریخدمات ع) سازیبرنامه

دسته دوم . های کودکان  استها و مستندها، آموزش، هنر و موسیقی، برنامهعمومی، گزارش

با همین  2. های عمومی استهای سینمایی و سرگرمیها، فیلمها و سریالنیز شامل مجموعه

های مالکیت های تلویزیونی به شباهت کنداکتور شبکهرنامهب بیان است که او با تحلیل جریان

دهد در توزیع کمّی تلویزیون بریتانیا و تحلیل او نشان می. رسدمشابه بریتانیا و امریکا می

های های عمومی و کانالانگیزترین امر، تشابه معین توزیع داخلی کانالایاالت متحده حیرت

های آن چگونه توسط شرایط اجتماعی و لویزیون و برنامهدهد که تاین نشان می. تجاری است

 . شودگذاری و قصد آگاهانه موسسات پخش، متعیّن میاقتصادی، و علیرغم سیاست

ای متفاوت از ویلیامز به صورت تصادفی با وجود این که نمونه پژوهش ما با طرح مساله 

تشخیص میزان قطبی شدن فضا  گوید جهتطور که او میانتخاب نشده است، این تحلیل همان

                                                           
از یک دسته را سرگرمی به حساب جا باید به زمینه فرهنگی که یک دسته و یا یک مصداق خاص در این 2

شود مثال برنامه مستندی را از خصلت سرگرمی بودن دسته که باعث می های یکآورَد، و نیز کیفیت برنامه می

گرچه توصیف توزیع »دهدخارج سازد توجه داشت؛ چیزی که خود ویلیامز هم هشدار داده و در انتها تذکر می

 (221همان،ص.«)های تحلیل محتوای واقعی است.ها الزمه تحلیل است، اما فقط یکی از گونهبرنامه
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دهد، در ایام عید میزان طور که اعداد نشان میهمان. نمایددر نمونه تحقیق به ما کمک می

های دسته اول و دوم در شبکه اول تقریبا برابر و در شبکه سوم با توجه به محتوای و برنامه

نداکتوری به شدت قطبی حاصل کار پدید آمدن ک. ماموریت شبکه دسته دوم بر اول فزونی دارد

در ساعت پرمخاطب، این دو شبکه تا حدودی متفاوت شده و . شده در مجموعِ دو شبکه است

به همین دلیل مجموع . شودهای غیر سرگرمی شبکه یک به شبکه سه منتقل میسهم برنامه

دو شبکه همچنان وضعیتی قطبی دارند که نشان از فشاری شدید برای انتخاب میان این دو 

این فشار گرچه تا حدودی مربوط به تقارن بخشی از نمونه با ایام . دسته برنامه در ایام عید است

های مرتبط با در میان برنامهانتخابات هم هست، اما بیش از آن نشان از گزینشی خاص 

های بیشتر سیاسی، به ویژه در های مرتبط با دالهای عرفی از سویی، و برنامههای شادی دال

  . پربیننده تلویزیون است زمان

 (برحسب درصد) ساعته 22ها  در کنداکتور توزیع کمّی برنامه

 مجموع دو شبکه شبکه سوم شبکه اول 

 16/69 10/25 12/62 ( تجاری) نوع الف

 29/65 27/16 20/69 ( عمومی) نوع ب

 

 (برحسب درصد) ها  در کنداکتور پرایم تایمتوزیع کمّی برنامه

 مجموع دو شبکه بکه سومش شبکه اول 

 27/61 20/66 16/62 ( سرگرمی) نوع الف

 99/65 63/27 72/21 ( عمومی) نوع ب

 گانهتوزیع کمّی بر اساس مقوالت دوازده -2

های اعیاد در مجموع دو شبکه به نحوی دهد توزیع کمّی برنامهطور که جدول  نشان میهمان

های دیگر به دسته. اندو تقریبا مساوی ایستادهها  که مذهب و سرگرمی در صدر برنامه است

، مستندها و ( فیلم تلویزیونی و سریال و نمایش) های عمومی، درامترتیب عبارتند از برنامه

های بازرگانی، آموزش، تبلیغات درون ها، فیلم سینمایی، ورزش و مسابقات ورزشی، پیامگزارش

 . های کودکسازمانی، موسیقی و هنرها و برنامه



  02 ...   سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران 

 

چه توزیع این ها با هم برابرند، آندو شبکه یک و سه در این توزیع موضوعات در اغلب دسته

های امور عمومی، سرگرمی و سازد به طور واضحی مربوط به دستهدو شبکه را متفاوت می

ورزش است که سهم شبکه یک از امور عمومی سهمی بیش از دو برابر بوده، و سهم شبکه سوم 

 . های سرگرمی یک و نیم برابر شبکه اول استای ورزشی هفت برابر و در برنامههاز برنامه

 (بر حسب درصد) گانهها بر اساس مقوالت دوازدهتوزیع کمّی برنامه

 مجموع دو شبکه شبکه سه شبکه یک نام دسته

 31/21 51/9 11/20 امور عمومی

 520/22 00/7 20/21 مستند و گزارش

 06/1 92/6 71/2 آموزش

 09/1 00/1 03/1 موسیقی و هنر

 260/2 5 19/1 برنامه کودک

 66/22 66/22 66/22 (فیلم و سریال و نمایش) درام

 32/23 57/15 26/26 سرگرمی

 730/3 26/21 05/2 ورزش

 600/29 65/23 22/20 مذهب

 900/1 06/1 30/1 سازمانیتبلیغات درون

 010/0 65/0 90/0 تبلیغات بازرگانی

 17/7 06/0 90/7 ینماییفیلم س

 255 255 255 جمع کل

 هاتوزیع کمّی بر اساس زیرگروه -3

ترین هایی با مخاطب عمومی و بزرگسال مهمکه در شبکه-های تلویزیونیتایم برنامهاگر پرایم

از جمله جشن و شادی ) در نظر گرفته شود، ساختار تلویزیونی -ها هستندتایم برنامه

دهد اگر مذهب در کل کنداکتور در اعداد نشان می. این آشکار خواهد شد بیش از( تلویزیونی

جا مربوط رتبه اول در این. مقام اول ایستاده است، در زمان شبانگاهی اعیاد جایگاه پنجم را دارد
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ها به ترتیب میزان زمانی عبارتند از : های اعیاد دستهتایم برنامهدر پرایم 2.به امور عمومی است

، مذهب، ( سری و سریال، فیلم تلویزیونی، نمایش) مومی، سرگرمی، آموزش، درامامور ع

سازمانی، هنر و موسیقی، و فیلم ها، آموزش، تبلیغات درونتبلیغات بازرگانی، مستندها و گزارش

 . سینمایی

هایی که در توزیع کل کنداکتور وجود در مقام قیاس دو شبکه، تقریبا همان توزیع و تفاوت

جا نیز تفاوت اصلی دو شبکه در در این. شودها نیز دیده میتایم برنامهدر کنداکتور پرایمدارد 

که شبکه سوم بیش از یک به عالوه این. های ورزشی استهای امور عمومی و برنامهمیزان برنامه

 . های سرگرمی پخش کرده استو نیم برابر شبکه اول درام و برنامه

 :( برحسب درصد) های موضوعیر اساس زیرگروهها بتوزیع کمّی برنامه

 زیرکد کد اصلی
شبکه 

 یک

شبکه 

 سه

مجموع دو 

 شبکه

 امور عمومی

 90/22 23/3 52/16 خبر

 2 15/2 0/5 های عمومیمجله خبری و گزارش

 36/5 20/5 59/2 های رهبری و سران قواسخنرانی

 20/1 23/2 96/6 انتخابات

 09/5 29/5 30/5 خدمات حکومتی

 50/2 56/5 21/1 های سیاسیسخنرانی

 23/15 20/7 22/62 کل

 ها و مستندهاگزارش
 

 72/3 69/0 20/0 کل

 09/2 22/2 19/0 مستندها

 52/1 16/2 20/6 هاگزارش

 آموزش

 01/5 5 32/2 های کنکوربرنامه

 69/2 92/1 5 های ترافیکآموزش

 19/5 17/5 20/5 فرهنگی-های آموزشیبرنامهمیان

 23/1 6/56 07/2 کل

 هنر و موسیقی

 59/5 50/5 53/5 کالمموسیقی بی

 15/2 66/2 59/2 موسیقی باکالم

 52/5 59/5 5 خوانیموسیقی با جمع

 62/2 20/2 26/2 کل

                                                           
های عمومی و سیاسی در های خدمات عمومی شاخصی برای حذف نکردن برنامهله در همه تلویزیوناین مسا  2

که های متفاوتی داشته باشد.به اضافه اینتواند تبیینبرابر فشار بازار برای موضوعات سرگرمی است، که البته می

 ازرگانی انجام شود.های مرتبط دیگر همچون میزان تبلیغات باین تفسیر باید با توجه به دسته
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 زیرکد کد اصلی
شبکه 

 یک

شبکه 

 سه

مجموع دو 

 شبکه

 (سری و سریال) درام

 57/26 22/25 99/20 سری و سریال

 92/5 5 27/2 فیلم تلویزیونی

 5 5 5 نمایش-درام

 06/26 22/25 13/29 کل

 سینمایی

 09/2 62/1 02/5 برنامه سینمایی با پخش فیلم

 12/2 21/1 5 برنامه سینمایی بدون پخش فیلم

 90/1 96/2 02/5 کل

 سرگرمی

 92/6 21/6 2 مسابقات

 30/6 21/6 76/6 مسابقات استودیویی

 56/5 0 59/5 مسابقات متنی

 20/1 12/1 92/1 ترکیبی غیرمناسبتی

 06/0 22 53/3 ترکیبی مناسبتی

 00/5 60/2 66/5 تاک شو

 09/20 52/20 26/26 کل

ورزش و مسابقات 

 ورزشی
 

 00/22 17/10 02/5 کل

 00/22 93/16 5 مسابقات ورزشی

 39/1 06/2 02/5 برنامه ورزشی

 مذهب

 10/25 76/0 09/22 کل

 23/2 77/2 70/5 مداحی

 16/2 33/2 05/5 خوانیمولودی

 16/5 61/5 20/5 خوانیمرثیه

 00/5 21/2 60/5 سخنرانی مذهبی

 00/1 79/2 92/6 گاهیهای اذانبرنامه

 19/5 29/5 69/5 خوانیادعیه و مراسم ادعیه

کالم های موسیقی بیآیتمتک
 مذهبی

35/5 500/5 62/5 

 62/5 5 31/5 نمازجمعه و نماز عید

 10/5 22/5 20/5 بدون موسیقیخوانی و تواشیح هم

 20/6 97/1 03/6 گفتگویی مذهبی

 67/5 2/5 67/5 های مذهبیآیتمدیگر تک

 19/5 5 02/5 تالوت قرآن

تبلیغات درون 

 سازمانی

 20/2 20/2 99/2 کل

 65/5 16/5 63/5 استیشن شبکهآرم

 52/5 5 57/5 استیشن و اعالن برنامهآرم
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 زیرکد کد اصلی
شبکه 

 یک

شبکه 

 سه

مجموع دو 

 شبکه

 32/5 30/5 00/5 هاآنونس برنامه

 01/5 19/5 99/5 تبلیغات سازمان و روابط عمومی

 تبلیغات بازرگانی

 00/7 29/9 30/22 کل

 73/0 25/9 06/25 های بازرگانی در بازه قانونیپیام

 53/5 52/5 50/5 تبلیغ فیلم سینمایی

تبلیغات بازرگانی خارج از بازه 
 قانونی

06/5 12/5 60/5 

 20/5 57/5 19/5 ذهبیتبلیغات فرهنگی و م

 توزیع کمّی کنداکتورهای شادی در دال

ها توجهی ندارد، اما همین تحلیل با آن که تحلیل کمّی کنداکتور به حوادث درون متن برنامه

ها چگونه های شادی در کنداکتور برنامهتواند تا حدودی نشان دهد که وضعیت دالکمّی می

 . بوده است

ز سه طریق میزان پخش، حذف آموزش و ترویج، وحذف نمایش موسیقی سازی ا موسیقی:

شود موسیقی در آن اولین سطحی که تالش می. شوددر کنداکتور کنترل می( ساز) کنسرت

های اعیاد در سطح تحلیل بر اساس برآورد کمّی برنامه. کنترل شود، میزان پخش موسیقی است

های شبانه روز به موضوع موسیقی و ن برنامهدرصد از کل زما 09/1طورکلی  کمّی کنداکتور، به

و  03/1شبکه یک با . )دو شبکه در این میزان تقریبا مساوی هستند. هنر اختصاص یافته است

این نسبت بعد از برنامه کودک و نوجوان کمترین میزان از مقوالت (. درصد 00/1شبکه سه با 

کمتری را نسبت به هنر و موسیقی  در شبکه یک آموزش و ورزش هم مقادیر) گانه استدوازده

-این میزان پخش موسیقی به خودی خود معنادار نیست؛ نکته این(. اندبه خود اختصاص داده

ها تداخل موضوعی با کدام از دستههای کنداکتور در هیچجاست که در مسیر کدگذاری داده

یقی پخش شده بدین معنا که نه گزارش و مستندی درباره موس. موسیقی دیده نشده است

است، نه هیچ تبلیغ بازرگانی و یا فرهنگی در این باره وجود داشته است، و به همین ترتیب در 

های آیتمای که از این قاعده مستثنی بوده است، دسته تکتنها دسته. گانههای نهبقیه دسته

سیاق  به همین) 2کالم در هر دو شبکه پخش شده استمذهبی است که همراه با موسیقی بی

                                                           
های تلویزیون)به ویژه در شبکه اول( ربط دارد و منحصر به این ویژگی به پراکندگی مولفه مذهب در برنامه 2

 موسیقی نیست.
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-اند را میهای باکالم با موضوع مذهبی که در دسته موسیقی و هنر  به حساب آمدهموسیقی

 . (. اندتوان مورد مرزی به حساب آورد که در کدگذاری به عنوان موسیقی لحاظ شده

دهد کنترل میزان پخش موسیقی، در های پخش شده نشان میتوجه به تعداد موسیقی

قی به پخش صرف خود موسیقی محدود شود، و در نتیجه و با توجه عمل باعث شده است موسی

به مدت زمان کم هر قطعه ترانه،  موسیقی در اعیاد تلویزیون ایران، به نسبتِ زمانِ پخش شده، 

 . تعدد آیتمی بسیار زیادی داشته باشد

تر ی موسیقی و دیگر هنرها در زمان پرایم تایم برنامه ها از این درصد کممیزان دسته

جا که هیچ قالب دیگری از هنر از آن. رسدها میدرصد از کل برنامه 65/2شود و به حدود می

ها مشاهده نشده است کل این درصد مربوط به موسیقی است که از تایم برنامهدر زمان پرایم

. درصد مربوط به موسیقی با کالم و مابقی انواع موسیقی بی کالم است 71این مقدار حدود 

درصد از برنامه ها و در  21/2یک و سه در این مقدار تقریبا برابرند؛ در شبکه یک  شبکه

اگر از دسته موسیقی و هنر . یابدها به موسیقی اختصاص میدرصد از برنامه 29/2شبکه سه 

ها به دنبال انواع پخش در تحلیل کمّی کالن کل کنداکتور فراتر برویم و در زیر دسته

ا باشیم، تنها دسته مستقلی که موسیقی در آن فاکتور اصلی در قالب یا هموسیقی در برنامه

اگر این دسته را به . است( کالمبی) های موسیقی مناسبتی مذهبیآیتممحتواست، دسته تک

در همین . ها خواهد بوداضافه کنیم این دسته کمی کمتر  از دو درصد برنامه پخش موسیقی

از . آیتم موسیقی مناسبتی مذهبی استی خالی از تکدسته شبکه سوم به طرز معنادار

ها تایم برنامهبار پخش در پرایم 7های جایگزین نیز دسته همخوانی و تواشیح با تواتر موسیقی

در اینجا نیز شبکه سه به طرز معناداری از . درصد از کنداکتور را اشغال کرده است 10. 5

 2.تواشیح و همخوانی خالی است

ای به طور عام در طور که گفته شد هیچ برنامههمان ش و ترویج موسیقیدر بحث آموز

درباره نمایش ساز باید گفت نمونه تحقیق در سطوح کمّی . شودموضوع موسیقی پخش نمی

 . نمایش کنسرت ندارد

ای در ایام عید و شاد مربوط رسد عمده تغییرات برنامهها در حالی است که به نظر میاین   

درباره ایام عزاداری در ( 2676) طور که جعفریهمان. میزان و نوع موسیقی است به تغییر

 . یاد کرده است« انقالب موسیقایی»تلویزیون از آن به 

                                                           
 در شبکه سه 1در شبکه یک، در برابر تعداد  7تعداد   2
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درباره موضوعات موسیقی باید گفت موسیقی سازی بدون کالم در تلویزیون بخش بسیار 

-ن زمان معادل میانگین هفتای. ها را به خود اختصاص داده استکوچکی از پرایم تایم شبکه

موسیقی . دهمِ درصد از زمان پیکِ پخش است، و دو شبکه یک و سه در این تقریبا برابرند

کمتر از یک دقیقه برای هر یک ) مدت زمان کوتاه. دارد 2کالم در کنداکتور نقش فیلرسازی بی

خصات دوره رقابت حذف جا که یکی از مشکند؛ و از آناین نقش را تایید می( هااز این موسیقی

تایم تلویزیون ایران بسیار فیلرهاست، عمال تعداد این بند از موضوعات کنداکتوری، در پرایم

 . پایین است

کالم در این پژوهش تداخلی با دیگر طبقات نداشته است و عمال تعریف کد موسیقی بی

ی که اشتراک با طبقه اما دسته دیگر موسیقی ساز. موضوع مستقیم برای این دسته منتفی است

های مذهبی دسته تک آیتم. های مذهبی همراه با موسیقی استشامل تک آیتممذهب دارد 

رسد به نظر می. همراه با موسیقی، تعداد و زمان بیشتری نسبت به خود کد موسیقی بی کالم دارد

( ق تصویراز طری) که حاصل تالش برای تحدید معنا و فضای موسیقیها بیش از آناین آیتم

های مذهبی هستند؛ چرا که باشند، حاصل استفاده از موسیقی به عنوان تزیینی بر ابالغ پیام

عمده کنداکتور روزهای . کالم در این تعداد در روزهای عادی عمال منتفی استپخش موسیقی بی

 . کندهای مذهبی تغییر فضا پیدا میآیتممناسبتی در شبکه یک از طریق همین تک

طور که گفته شد میان طبقه موسیقی و ید تذکر داد که  همانسیقی آوازی نیز بادر مو

ها و تواشیح شامل مداحی، همخوانیاین دسته . مذهب در بعضی موارد همپوشانی وجود دارد

میزان این دسته در شبکه یک . اندبدون موسیقی است که با تسامح در دسته مذهب لحاظ شده

در شبکه یک از طریق همین کنداکتور روزهای مناسبتی بسیار بیشتر است و عمده 

 . کندهای مذهبی تغییر فضا پیدا می آیتم تک

ای با موضوع در سطوح کمّی و دسته هنرها برنامه 1رقـص و حرکات بدنی شادمانه: 

های دیگر و به طور غیر مستقیم هم رقص بالموضوع بوده و نه در در دسته. رقص وجود ندارد

                                                           
1 filler 

بودن حرکات بدنی)که در عرف رقص نامیده  جدا کردن حرکات بدنی شادمانه از رقص این به دلیل پروبلماتیک  1
سوره انفال درباره موضوع  60شود( در فضای فقهی و نیز فضای تلویزیون ایران پس از انقالب است.وجود آیه  نمی

های پیرامون آن در فقه بیش از این آیه)با های نصّی این مساله باشد؛ ولی بحثتواند از خاستگاهسوت و کف می
های شادمانی»( جلد هفتم کتابش را به2676ن( است.از همین روست که برای نمونه نکونام)شان نزول خاص آ

های پیرامون آن در فضای فرهنگی و اختصاص داده است.اما بحث «همراه موسیقی:رقص، کف زدن، سوت و بشکن
دن را در انتخابات سیاسی ایران و به طور خاص تلویزیون بعد از انقالب باز هم بیش از این است.چیزی که کف ز
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برای رصد حرکات بدنی شادمانه . ها مصداقی داردها و نه اخبار و نه دیگر دستهدسته مستند

 . تواند چیزی به ما بگویدتحلیل کمّی توزیع نمی

 مسابقات اوال .است درگیر مسابقه و بازی دالّ با حیطه دو در تلویزیون بندی:شرط و بازی

های مسابقات و برنامه کمّی، لیلتح اساس بر .تلویزیونی هایبازی و مسابقات ثانیا و ورزشی

بیش ) دهدهای دو شبکه اصلی تلویزیونی ایران را تشکیل میورزشی حدود هفت درصد برنامه

ها این رقم برای پرایم تایم برنامه(. درصد در شبکه یک 1درصد در شبکه سه و کمتر از  21از 

ر از یک درصد در درصد در شبکه سه و کمت 10بیش از ) درصد است 20چیزی نزدیک به 

بر این اساس مسابقات ورزشی مدرن بخش بزرگی از کنداکتور تلویزیون را تشکیل (. شبکه یک

تایم درصد از پرایم 95/6در مجموع ( های تلویزیونیمسابقات و بازی) دسته دوم. دهدمی

ه کبا توجه به این( 2و شبکه سه نزدیک به  2در شبکه یک ) دهدها را تشکیل میبرنامه

کاری »به   2«چیزی برای تماشا»تلویزیون در بسیاری از زیرژانرهای سرگرمی در همه جهان از 

بخش اعظم این مسابقات در تلویزیون ( 1552سیورتسن،) شودتبدیل می 1«برای انجام دادن

 6های فعالیت محورکننده در استودیو و از نوع بازیایران نیز مربوط به مسابقات با حضور شرکت

های تلویزیونی از طریق کنترل دو مالک جنسیت و موضوعات احتراز از لهو در بازی. است

در هر دو . مسابقات ورزشی تلویزیون در نمونه تحقیق کامال مردانه است. شودمسابقات انجام می

شده وجود ای از پخش مسابقات ورزشی زنان چه به صورت زنده و چه ضبطشبکه هیچ نمونه

باره موضوعات مسابقات تلویزیونی برخی از زیرژانرهای مسابقات همچون در . نداشته است

. ها وجود نداردو یا تلنت موسیقی و رقص در میانِ برنامه   dating game showsمسابقات 

هاست که در ها نیازمند رجوع به متن برنامهمداقه بیش از این درباره لغو و یا لهو بودن بازی

 . حیطه این مقاله نیست

ستقیما از انواع قمار به حساب هایی که ماما در میان مسابقات تلویزیون ایران برنامه  

برای رعایت بندهایی که مسابقات را به قمار نزدیک . وجود ندارد 2آیند مثل مسابقات التاری می

                                                                                                                                        
های پس از برگزاری مراسم کند.رجوع به روزنامهای مهم در گفتمان رقیب بدل میبه عنوان نشانه 93دوم خرداد 

ها و انتقادها بوده و تا دهد همین حرکت حداقلی شادمانه تا چه حد مورد اعتراضتجلیل از وزارت خاتمی نشان می
 (62/2/2676مهر،شده است.)رک.ایرانیق برشمرده میچه حد به عنوان نمادی برای گسستی عم

1 Something to watch 
2 Something to do 

3 Activity oriented game shows 

4 Lottery game shows 



00 2677زمستان /  32 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 ها، باید به متن و توصیف جریان برنامه ها رجوع کردبندی در خالل دیگر برنامهکند، و شرطمی

 . که از حیطه این مقاله خارج است

محتوا و میزان کالم، پوشش، حریم و فاصله،  اگر به چهار دال فقهی  اختالط زن و مـرد:

2و عدم تبرج 
که قابل ترجمه به رمزگان لباس، رمزگان گفتار، و رمزگان رابطه اجتماعی در  

ها در این باره چیز زیادی ای ترجمه  است دقت کنیم تحلیل کمّی کنداکتور برنامهمتن رسانه

. اندها از کنداکتور حذف شدهکه بلحاظ ایجاد فاصله بعضی از انواع برنامهتواند بگوید؛ جز آننمی

های مبتنی بر روابط جنسی همچون طور که گفته شد تلویزیون ایران برنامهبرای مثال همان

dating game show ها از جمله ه حذف بعضی برنامهضوابط لباس ب و یا از لحاظ. ها را ندارد

 . های ورزشی زنان انجامیده استبرنامه

 گیریبحث و نتیجه

های شادی و تظاهرات بیرونی شادی های گذشته مساله کنشدر حوزه عمومی ایرانی در دهه

نگاهی در منابع . ها همیشه مورد بحث قرار گرفته استچه درفضای عمومی و چه در رسانه

دیق شادی مصطلح در افواه فقها بر مصادیق پروبلماتیک شادی در ادبیات دهد مصانشان می

اگر بخواهیم معیاری برای چنین تعریفی . جامعه شناسان ایرانی و همچنین مردم منطبق است

های مرتبط با شادی در منظومه فقهی شاخص از شادی ایجاد کنیم می توانیم با ارجاع به دال

های شاد و ج دال اساسی گفتمان فقهی که در اشتراک با کنشپن. هایی برای آن تعریف کنیم

 . بندیجشنی است عبارتند از موسیقی، رقص، نوشخواری، اختالط زن و مرد، و بازی و شرط

، طی یک رابطه تلویزیون ایران به عنوان یک موسسه ملی پخش با نظامی پدرساالرانه

دهند، ها را مطلوب تشخیص میی آگاه آنهایی که اقلیتاخالقی یا اجتماعی، با انتقال ارزش

جانبه میان دین، این تلویزیون وضعیتی ویژه در روابط سه. در پی راهنمایی اکثریت است

در حوزه عمومی و روشنفکری ایرانی تشیع به دلیل . جمعی دارددولت و وسایل ارتباط

کنترل بر شادی ی خاستگاه تاریخی و هویتی در بسیاری از موارد به عنوان شکل دهنده

تواند نسبت نگاهی گفتمانی به وضعیت شادی در برنامه های اعیاد می. دانسته شده است

ها و معناهایی که گفتمانی شادی با دین و دیگر ابعاد حوزه اجتماعی را روشن سازد و وضعیت

شوند را از حالت اموری به لحاظ اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی متعین می

                                                           
 ( استفاده شده است.2676( و مهدیان و آقاجانی)2671مهدیان و اسماعیلی) روایی-در این بخش از خالصه فقهی2
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چنین کاری را می بایست در یک مطالعه . زمان و عام و تکوینی خارج کندذیر، بیگریزناپ

ها مورد ها و نیز اسناد و میدان تولید برنامهگسترده نسبت به ساختار پخش و جزییات برنامه

ها در تلویزیون در قدم اول و برای مشخص شدن ساختار کلی توزیع برنامه. مطالعه قرار داد

افتد و سش را مطرح کرد که اساسا شادی تلویزیونی در ایران چگونه اتفاق میتوان این پرمی

ها شوند توزیع برنامهدر ایامی که در فرهنگ رسمی به عنوان موسم شادی کردن معرفی می

  به لحاظ کمّی و موضوعی چه ساختاری دارد؟

یزیون ایران و اولین حاصل چنین تحلیل توزیعی اصالح جدول توزیع ویلیامز مطابق با تلو

که انواع زیرموضوعات موجود در ایام شناسی جدید عالوه بر ایناین گونه. در ایام عید بوده است

های امور سازی در زیرگروهدهد؛ به نحو آشکاری بیانگر تنوع خاص برنامهعید را نشان می

زی موضوع امیهای مهم چنین کنداکتوری درهمعالوه بر این از ویژگی. عمومی و مذهب است

 . مذهب با موسیقی است

کنداکتوری به شدت قطبی شده در مجموع دو /تجاری تلویزیون ایران بلحاظ توزیع عمومی

شبکه دارد که نشان از فشاری شدید برای انتخاب میان این دو دسته برنامه، و گزینشی خاص 

ویژه در زمان  های عرفی، و امور موسوم به عمومی بههای مرتبط با شادیدر میان برنامه

های اعیاد در مجموع دو شبکه به نحوی است که توزیع کمّی برنامه . پربیننده تلویزیون است

و امور عمومی نیز در رقابت . اندها و تقریبا مساوی ایستادهمذهب و سرگرمی در صدر برنامه

 . نزدیک با ان دو قرار دارد

-با در نظر گرفتن پرایم تایم برنامه( از جمله جشن و شادی تلویزیونی) ساختار تلویزیونی

دهد اگر مذهب در کل کنداکتور در مقام این ارقام نشان می. هابیش از این آشکار خواهد شد

جا مربوط به رتبه اول در این. اول ایستاده است، در زمان شبانگاهی اعیاد جایگاه پنجم را دارد

 2. امور عمومی است

ها توجهی ندارد، اما همین ه حوادث درون متن برنامهبا آن که تحلیل کمّی کنداکتور ب

های شادی کنترل و نظارت بر تواند تا حدودی نشان دهد که در برخی دالتحلیل کمّی می

دال پیچیده در این زمینه موسیقی است که . ها به نحو سیستماتیک اتفاق افتاده استبرنامه

                                                           
های عمومی و سیاسی در های خدمات عمومی شاخصی برای حذف نکردن برنامهلویزیوناین مساله در همه ت 2

که های متفاوتی داشته باشد.به اضافه اینتواند تبیینبرابر فشار بازار برای موضوعات سرگرمی است، که البته می

 ام شود.های مرتبط دیگر همچون میزان تبلیغات بازرگانی انجاین تفسیر باید با توجه به دسته
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کنداکتور ( ساز) زشی و نمایش کنسرتهای آموگرچه از سه طریق میزان پخش، حذف برنامه

دهد کنترل میزان پخش های پخش شده نشان میتوجه به تعداد موسیقی شود،کنترل می

موسیقی، در عمل باعث شده است موسیقی به پخش صرف خود موسیقی محدود شود، و در 

نسبتِ زمانِ نتیجه و با توجه به مدت زمان کم هر قطعه ترانه،  موسیقی در تلویزیون ایران به 

 . پخش شده، تعدد آیتمی بسیار زیادی داشته باشد

های مذهبی شامل تک آیتمدسته دیگر موسیقی سازی که اشتراک با طبقه مذهب دارد 

های مذهبی همراه با موسیقی، تعداد و زمان بیشتری دسته تک آیتم. همراه با موسیقی است

که حاصل ها بیش از آنرسد این آیتمبه نظر می. نسبت به خود کد موسیقی بی کالم دارد

باشند، حاصل استفاده از موسیقی ( از طریق تصویر) تالش برای تحدید معنا و فضای موسیقی

کالم در این تعداد های مذهبی هستند؛ چرا که پخش موسیقی بیبه عنوان تزیینی بر ابالغ پیام

اسبتی در شبکه یک از طریق عمده کنداکتور روزهای من. در روزهای عادی عمال منتفی است

 . کندهای مذهبی تغییر فضا پیدا میآیتمهمین تک

عمده . دهدمسابقات ورزشی مدرن بخش بزرگی از کنداکتور تلویزیون را تشکیل می

کننده در استودیو و از مربوط به مسابقات با حضور شرکت های تلویزیونی نیز مسابقات و بازی

کنترل دال بازی عمدتا از طریق حذف موضوعی و جنسیتی . ستهای فعالیت محور انوع بازی

درباره رقـص و حرکات بدنی شادمانه و نیز اختالط روابط زن و . گیرددر کنداکتور صورت می

 . مرد نیز وضعیت به همین صورت و از طریق حذف است

هب، آمیزی آن با مذترجیح امور عمومی، و پیچیدگی در دال موسیقی و پیوستگی و درهم

های بیرونی توسط چه در موضوع تحدید شادیاگر چه نمی تواند تبیین کاملی درباره آن

شود را به طور کامل اثبات یا رد کند اما  دستکم گفته ویلیامز درباره دیسیپلین فقه گفته می

بایست به جامعه شناسی آن تضاد دقت کنیم این که پیش از بررسی هر تضادی در تلویزیون می

تر  های صورت پذیرفته، جزئی از فراگرد عمومی ها و استفاده احتماال انتخاب. کندیید میرا تا

بنابراین برای تبیین جنگ بر علیه شادی توجه به . توسعه اجتماعی و مبارزه اجتماعی است

تضادهای خارج از حیطه دین و یافتن رویکردی نظری که بتواند این تضادها را توضیح دهد 

 . الزم است

باید موجبیت را تنها نه به مثابه یک نیرو یا تجرید نیروها، ان طور که ویلیامز گفته است هم

بلکه به منزله فراگردی تلقی کنیم که طی آن، عوامل واقعا تعیین کننده ـ توزیع قدرت یا 
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هایی معین  ها ـ محدودیت سرمایه، توازن اجتماعی و فیزیکی، روابط مقیاس و اندازه میان گروه

 . کنند ارهایی را اعمال میو فش

برای عده بسیاری از مردم نیز »طور که گفته شددر مقابل همواره باید توجه داشت که همان

کنشی پیچیده هنوز به مقدار  این هم. های غیرقابل کنترل هم در انتظارشان است برخی فرصت

های عمومی گرمیآن چه بخش کوچکی از آن در فشار میان ایجاد سر« . بسیار، در جریان است

و در موضوع مذهب و موسیقی به گسترش . و امور عمومی در برنامه اعیاد کامال واضح است

فشار عمومی در جهت این چنین توزیع ژانری، . تنیدگی موضوعات انجامیده استژانری و درهم

تر کند که بررسی جزییدستکم بستری را در جهت عبور از مرزهای گفتمانی شادی ایجاد می

 . آن نیازمند ورود به محدوده درونی مقوالت ویلیامز و ادامه مسیر توصیف و تحلیل است
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