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در و غهای بز رگ یا کوچک ؟
زنان د ر پناه د ر وغ و پنهان کار ی

فاطمه قاسمآبادی
فیلمهایی با درون مایههای تفکرات فمنیستی ،بیش از نیم قرن میشود که بر پرده سینمای غرب میروند.
البته در این فیلمها با توجه به شرایط زمانی ،تغییراتی هم بهوجود آمده ،برای مثال زمانی تصویر زنان پیرو
ایــن جنبش ،که به اصطالح به دنبال حقوق برابر با مردان بودند ،بهصورت زنان خودمختار ،که لباس مردانه
میپوشند و از ازدواج و قبول جنسیت شان فراری هستند ،بر پرده سینما میرفت ولی حاال با گذشت زمان،
تصویر زنان فمنیست بهصورت کلی به شکل موجودی در آمده که با وجود به دست آوردن موفقیتهای شغلی،
تحصیلی و ...نه تنها مانند گذشته هویت جنسیاش را نفی نمیکند که بر عکس ،این زنان به جز جنسیتشان
هیچ هویت دیگری را در خود ارجح نمیدانند .این نوع نگاه که به نوعی تحقیر زن محسوب میشود ،در سینما
و تلویزیون غرب در چند سال اخیر بسیار پررنگ بوده است.
در هر حال فیلمها و سریالها با درون مایههای فمنیستی ،همچنان جزو آثار محبوب و مورد عالقه تهیه
کنندگان و نویسندگان سینمای غرب و بهخصوص هالیوود هستند و در دو دهه اخیر با ورود این سیر بهصورت
جدی به تلویزیون ،این نگاه و دیدهای جدید ،به سریالها هم کشیده شده و در حال حاضر هم به خاطر حضور
بازیگران سینمایی و مشهور در تلویزیون و شبکههای کابلی ،استقبال از این سریالها بیشتراز قبل شده است.
در این بین سریالی مانند «دروغهای کوچک بزرگ» بهعنوان یکی از مهمترین آثار فمنیستی در دو سال
اخیر ،به تلویزیون آمد تا مجموعه حرفهای قدیمی را در قالبی مدرن به مخاطب خود عرضه کند.

شروع دروغهای کوچک

دروغهای کوچک بزرگ یا ( ،)Big Little Liesنام مینی ســریالی اســت در ژانر درام ،معمایی و جنایی به
کارگردانی «ژان مارک َول ِی» و نویســندگی “دیویدای کلی” ،محصول سال  ،2017که پخش فصل دومش از
شبکه  HBOچند هفتهای میشود که تمام شده است.
داســتان فصل اول «دروغهای کوچک بزرگ» براســاس رمانی به همین نام ،نوشته شدهاست و ماجرای
زندگی ســه زن را در بر میگیرد که تازه با هم آشــنا و دوست شدهاند .دو نفر از آنها زندگی بسیار مرفه و به
ظاهر کاملی دارند ولی هر کدام به نوعی با مردانی که در زندگی آنها حضور داشته یا دارد ،درگیر هستند.
«سلســت» (نیکول کیدمن) با همسر خود مکس مشکالت بســیاری دارد و به خاطر رفتارهای خشن و
حساســیتهای او روی خود ،عذاب میکشد« .مادلین» (ریس ویترســپون) از همسر سابقش نیتن که او و
دخترش را رها کرده ،طالق گرفته ولی هنوز با او درگیر است چرا که با زنی جوانتر از او به نام «بانی» ،ازدواج
کرده اســت« .جین» (شایلن وودلی) جوانترین مادر این گروه است که گذشته دردناکی دارد و سالها قبل
وقتی توسط مردی ناشناس مورد تعرض قرار گرفته ،حامله شده است و نتیجه این تجاوز ،فرزندی است که
مجبور است تنها او را بزرگ کند.
در واقع این سه زن ،یک وجهاشتراک مهم با یکدیگر دارند و این وجهاشتراک ،مادر بودن آنهاست .جین
بعد از آمدن به شهر جدید و پیداکردن دوستان پشتیبانش ،قصد دارد مرد متجاوز را پیدا کند و از او انتقام
بگیرد و در نهایت در پایان فصل اول ،هم مرد متجاوز پیدا میشود و هم شوهر سلست در حالی که با سلست
درگیر شده بود توسط بانی همسر نیتن ،کشته میشود .در فصل دوم هم موضوع سریال بیشتر پیرامون دروغ
این زنان در مورد چگونگی مرگ شوهر سلست و درگیری با مادرشوهر سلست که برای پیداکردن مقصر مرگ
پسرش به شهر آمده ،ادامه پیدا میکند...

فمنیستهایاشرافی

یکی از نکات قابل توجه در سریال «دروغهای بزرگ کوچک» ،در سطح طبقهای است که داستان در آن
اتفاق میافتد .در این ســریال همه این زنان مادرانی هســتند از طبقه مرفه جامعه و حتی جین بهعنوان یک
مادر مجرد هم با اینکه شغل و تحصیالت خاصی ندارد ،خانه ،ماشین و ....دارد و امکاناتش با وجود وضعیتش
بســیار عالی به نظر میرســد و این مشخص میکند که خانوادهای مرفه پشت او هستند .به خاطر همین هم
طبیعی است که مخاطب در این سریال با داستانی از جنس مردم عادی و مشکالت عادی مواجه نیست و به
قول معروف قرار هم نیســت از مشکالت مردم عادی و طبقه ضعیف چیزی به گوش این زنان و خانوادههای
شــان برســد .این مســئله در دیالوگی که مادلین با دخترش در مورد بیخانمانها دارد و رسما میگوید که
بیخانمانها میتوانند بروند به جهنم! کامال گویای مطلب است.
در «دروغهــای کوچک بزرگ» تقریبا همه چیز بر مبنای آزادیهــای زنان و رهایی از بندهای اخالقی
قدیمی ،پیش میرود و نویسنده در انتهای هر دو فصل این مسئله را با آب و تاب به نمایش در آورده است.
داستان فصل اول طوری به پایان میرسد که همسر سلست که در طول داستان بهعنوان مردی شکاک و
خشن به تصویر کشده شده است ،در قسمت آخر توسط جین بهعنوان مرد متجاوز شناسایی میشود و نویسنده
مدال تجاوز به حقوق زنان را از همه جهات ،به این مرد تقدیم میکند و صحنه آخر را طوری میچیند که تمام
زنان داستان برای نجات سلست با این مرد روانی درگیر میشوند و در نهایت او را میکشند و پیروز میشوند. ...
در انتهای فصل دوم هم مادلین بهعنوان زنی که مدتها به شوهرش خیانت کرده ،از سوی همسرش براحتی
بخشیده و پذیرفته میشود و در عوض بانی همسر نیتن ،اعالم میکند که در زندگی زناشویی  9سالهاش هرگز
به نیتن عالقهای نداشته و مجموعه این اعترافات ،به همراه گرفتن حق حضانت بچههای سلست ،پایانی را رقم
میزند که هر چند مانند فصل اول ضربه بزرگی ندارد ولی در راستای فصل اول ،زنان ماجرا مردان شان را به
همان چیزی که خودشان میخواهند ،صرف نظر از اخالقی بودن یا نبودن ،هدایت میکنند و مردان داستان
هم که عالوهبر بیتفاوتی ،از ضعف شخصیت هم رنج میبرند ،براحتی تسلیم خواسته این زنان میشوند.

مادران مقصرند

مادر بودن در ذات و فطرت زنان ،مسئله مهمی است و اگر زمانی فمنیستها براساس تفکرات زمان خود،
هیچ عالقهای به ازدواج و یا مادر شدن نداشتند و به نوعی مادر شدن را خالف پزهای خود میدیدند اما در
نهایت وقتی قرار است اثری فمنیستی آن هم نه در مورد جامعه اروپا که در مورد مردم آمریکا ساخته شود،
هرگز یک نویســنده نمیتواند گزینه مادر بودن را با توجه به عالقه زنان آمریکایی به فرزندآوری از روی میز
بردارد ،به همین خاطر بهترین روش ،به تصویر کشیدن مادرانی است که فرزند دارند ولی تمرکزشان به جای
مادر بودن روی مســائلی مانند روابط جنســی شان ،چشم و هم چشــمی و برتری طلبی و حتی در مواردی
روی شغلشان است.
در دروغهــای کوچــک بزرگ این نوع مادر که اخالق برایش در درجه آخر اهمیت دارد و در عوض امیال
شــخصیاش برایش اولویت اصلی اســت و در نهایت هم ضربه اساسی را به فرزندانش میزند ،به خوبی نشان
داده میشــود .چنین شخصیتپردازی در حقیقت شالوده اصلی تمام شخصیتهای زن داستان از مادلین و
سلست گرفته تا جین ،بانی و ...را در بر میگیرد.
فصل اول دروغهای کوچک بزرگ به خاطر فیلمنامه قوی ،بازیهای عالی و بازیگران معروفی چون نیکول
کیدمن و ریس ویترسپون و ...با استقبال بسیار زیاد مخاطبین قرار گرفت و جوایز بینالمللی زیادی را نصیب
خــود کرد .البته فصل دوم ســریال هم از نظر فرم و محتوا بــه قدرت فصل اول بود و با اینکه حالت معمایی
و تعلیق فصل اول را نداشــت ولی به خاطر فیلمنامه قوی و تمرکز بر روی مشــکالت زنان و مادران توانست
مخاطبین خود را راضی کند.
به خاطر استقبال از دو فصل دروغهای کوچک بزرگ زمزمههایی در مورد ساخت فصل سوم بهوجود آمد
ولی در حال حاضر تهیه کنندگان این ســریال اعالم کردهاند که فعال قصدی برای ادامه این سریال موفق پر
مخاطب ندارند و شاید فصل دوم آخرین فصل دروغهای کوچک و بزرگ زنان این داستان باشد.

پرویز شیخطادی (فیلمساز)

داود میرباقری (فیلمساز)

ســیدرضا میرکریمــی ،روزگاری از فیلمســازان
مستقل و خالف جریان غالب در سینمای ایران بود که
با آثارش همه را شــگفتزده میکرد .حتی فیلم اول او
یعنی «کودک و ســرباز» سرشار از تازگی و خالقیت و
معنویت بود .مسیر او با فیلم «زیر نور ماه» تکامل یافت
و با «خیلی دور ،خیلی نزدیک» اوج گرفت .با این حال،
فیلمهای اخیرش ،طراوت و زیبایی سابق را ندارد .گویی
میرکریمیهرچه به ریاست و مدیریت ،بیشتر نزدیک
میشــود ،از هنر و خالقیــت دور میگردد! به همین
دلیل هم چند ســالی است که از وضعیت تأثیرگذار و
جریانساز به فیلمسازی تأثیرپذیر و همرنگ جماعت
تبدیل شده است.
مثل فیلم «قصر شــیرین» که ادامه مســیر تلخ
فیلمسازی میرکریمیاست؛ فیلمیمتوسط و با مضمونی
کلیشــهای و تکراری که صرفا از نظر وفاداری به ژانر،
قابلتأمل است .این فیلم بر اساس الگوی کالسیک ژانر
جادهای ساخته شده است .یکی ازاشتباهات رایج این
است که هر فیلمیدر طول یک مسافرت اتفاق بیفتد
را در ژانر جادهای دستهبندی میکنند .درحالی که در

حسین یاری (بازیگر)

پروانه معصومی (بازیگر)

اینگونه فیلمها ،طی مســیر ،تمثیلی از زندگی است و
باید یک تحول رخ بدهد؛ سرباالیی ،سراشیبی ،کمربندی
و پیچ ،داللتهایی درباره فراز و نشیبها و پیچیدگیهای
حیات شخصیتهای درگیر فیلم هستند .مثل اتفاقی
که در «قصر شیرین» افتاده است .سفر شخصیت اصلی
فیلم ،استعارهای از سیر تحول اوست.
«جــال» با بــازی حامــد بهداد ،شــمایل یک
منفی منفعتطلب که
آنتاگونیست را دارد؛ یک شرور
ِ
خانوادهاش را رها کرده و حتی حاضر نیســت فرزندان
خود را هم ببیند ،اما به ناچار ،با دو بچه در یک مسیر
همراه میشود و طی این تجربه و سفر با بچهها با روی
دیگری از زندگی هم آشــنا میشود و به پاالیشی نرم
و کمرنگ میرســد .بخشی از زیبایی شناسی فیلم ،بر
اساس تضاد و تقابل شیرینی و لطافت بچهها با تلخی و
زشت رفتاری پدرشان شکل گرفته است .بچههایی که
صدای فطرت انسانی هستند؛ پسر ،قانون و غیرت را به
او تذکر میدهد و دختر هــم فراخوان اخالق و نیکی
اســت .کارگردان ،به خوبی از بازیگــران کودک خود
بازی گرفته است و این از نقاط قوت بارز فیلم است ،اما

گام دوم انقالب
و سواد رسانهای
مهدی حقوردی طاقانکی

رهبر انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم ضمن
مروری به تجربه 40ســاله انقالب ،با اشاره به گام
دوم انقالب ســرفصلها و توصیههای اساســی را
در بخشهایــی چون علــم و پژوهش ،معنویت و
اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل
و آزادی ،عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با
دشمن ،سبک زندگی مطرح میکنند اما پیشازاین
سرفصلها نکاتی را خاطرنشان میکنند که بدون
تحقق آن گامها امکانپذیر نیســت و آن موضوع
«امید» اســت .سپس به موضوع سیاست تبلیغی
ن اشــار ه و از محاصر ه تبلیغاتی
و رسانهای دشم 
میگویند و خطاب به جوانان میگویند شما باید
پیشگام در شکستن این محاصر ه تبلیغاتی باشید.
سواد رسانهای و بیانیه گام دوم
امروزه در دنیایی احاطهشــده توسط رسانهها
زندگی میکنیم و این رسانهها تأثیرات شگرفی بر
حوزههای مختلف بشری میگذارند .ظهور جدید
نسل جدید رســانهها مبتنی بر فضای مجازی و
ویژگیهای منحصر ب ه فرد این رســانهها همچون
ویژگی تعاملی بودن نســبت به رسانههای سنتی
ضرورت توجه جدیتر به این حوزه را میطلبد.
در تعامل و اســتفاده از این رسانهها نظریهای
به نام ســواد رسانهای مطرحشده که برخی از آن
دانش و مهارت فردی که شامل توانایی دسترسی،
اســتفاده ،درک انتقادی و تولید پیام میباشد یاد
میکنند.
یکی از ویژگیهای مهم سواد رسانهها افزایش
درک انتقــادی فــردی در تعامل و اســتفاده از
ت دیگر دانشــی است که
رسانههاســت؛ ب ه عبار 
قــدرت تحلیل پیام و رســانه و ارزیابــی فرد را
بیست و دومین جشــنواره تولیدات مراکز
استانی با هدف حفظ مخاطبان موجود و افزایش
آن از یک سو و نقشآفرینی شبکههای استانی
در توسعه کشور و حضور موثر در عرصه رقابت
با سایر رسانهها درحال برگزاری است .موضوعی
که در جهان رســانهای امــروز که فناوریهای
نوین رســانهای عرصه را بر رسانههای سنتی و
مرجع تنگ کردهاند ،تمهیدی هوشــمندانه به
نظر میرسد.
ظرفیت شــبکههای اســتانی در تولیدات
برنامههای نمایشی و مستند و انیمیشن و انواع
برنامههای ترکیبی را نباید دستکم گرفت و صدا
و سیما میتواند بخشی از آنتن خود را با تولیدات
این مراکز تامین کند ،نه فقط پر کند .هم نیروی
انسانی و اســتعدادهای خالقی در شهرستانها
وجود دارند که از توانمندی آنها کمتر اســتفاده
شده و در واقع به آنها اعتماد و فرصت الزم داده

افزایش میدهد .یکی از بخشهای اساسی مهارت
انتقادی توانایی تحلیل پیام میباشد ،بدین معنی
کــه مخاطب بداند پیام با چــه فنونی ،دارای چه
مفاهیمی و چرا ارسالشده است.
مقــام معظم رهبــری در حقیقت با اشــاره
به تکنیکهایــی «خبرهــای دروغ ،تحلیلهای
مغرضانه »...،در تولید پیام ،حوزه شــناختی سواد
رســانهای یعنی تفکر انتقادی را بهعنوان یکی از
بخشهای سواد رســانهای و سواد فضای مجازی
موردعنایت و توجه ویژه قرار دادند.
هرچند که پیشاز این مقام معظم رهبری در
حکم ابالغ اعضای شــورای عالی فضای مجازی با
توجه به اهمیت موضوع خواســتار اهتمام و توجه
جدی به «ارتقای فرهنگ کاربری و ســواد فضای
مجازی جامعه» شده بودند

مهدی فقیه (بازیگر)

شخصیتپردازی آنها اغراقآمیز است و بچههای فیلم،
غیرواقعی هستند و از حالت عادی بسیار فراتر رفتهاند.
اما اطوارهای شبهروشنفکرانهای که بر فیلم سایه
افکندهانــد ،اخالقگرایی و فطرتجویی فیلم را خنثی
کردهاند .نمایش خانوادههای از هم پاشــیده و غلظت
دشمنی و تقابل فرزندان با پدر یا مادرهایشان ،سندرم
شایع در ســینمای اجتماعی سالهای اخیر است که
در بســیاری از فیلمها دیده میشود .از نظر ساختاری
نیز این همه تأکید بر پنهانکاری و ارائه قطره چکانی
اطالعات و مناســبات ،بالی جان «قصر شیرین» شده
است .مسئلهای که باعث خواهد شد تا مخاطب عام از
فیلم خسته شود و نتواند به راحتی با داستان فیلم ارتباط
برقرار کند .طوری که روایت فیلم ،شبیه پازلی است که
برخی از قطعاتش مفقود است .شخصیت موثر اما غایب
فیلم یعنی «شــیرین» از معما فراتــر رفته و به قفلی
میماند که کلید آن در فیلم گم شــده است .همچنان
که معلوم نیســت اصال این داستان و شخصیتها چرا
در آن منطقهایران حضور دارند .بیهویتی جغرافیایی
نیز معضل دیگر این فیلم است.
زمین ه شکست محاصره تبلیغاتی
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به موضوع
ن اشاره نموده
«سیاست تبلیغی و رسانهای» دشم 
و از برخی از این تکنیکهای تولید پیام توســط
دشمن مانند «خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه،
وارون ه نشان دادن واقعیتها ،پنهان کردن جلوههای
امیدبخش ،بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک
نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ » یاد میکنند.

البته بعد از بیان این تکنیکها به موضوع «محاصره
تبلیغاتی » اشــاره و خطاب به جوانان میفرمایند
«شــما جوانــان باید پیشگام در شکســتن این
محاصر ه تبلیغاتی باشید».
ضرورت توجه به سیاستهای رسانهای
شــاید یکی از موضوعاتی کــه در برخورد با
موضوع ســواد رسانهای و ســواد فضای مجازی
بدان کمتر توجه شــده نــگاه کالن به این حوزه
و ضرورت تعامل این بخش با ســایر حوزههاست.
متأسفانه شاهد هستیم که گاه در برخورد صحیح
با رســانهها صرفاً به مقوله ارتقای سواد رسانهای
جامعه توجه میشود و سایر حوزهها سهوا ً یا عمدا ً
نادیده گرفته میشود.
همین نگاه کلی به این حوزه اســت که مقام
معظم رهبری در حکم ابالغ اعضای شورای عالی

نگاهی به فیلم « قصر شیرین »

مسیر

فضای مجازی در کنار مطالبه برای ارتقای ســواد
فضای مجازی مواردی همچون راهاندازی شــبکه
ملی اطالعات ،سالمســازی فضای مجازی کشور،
توســعه محتوا و خدمات کارآمد و ایجاد و توسعه
انواع فناوریها را مطالبه مینمایند.
در میان مباحث مرتبط با حوزه سواد رسانهای
کــه بهعنوان عوامل محیطی از آن یاد میشــود
موضوع دسترســی و سیاســتهای رسانهای دو
موضوع بسیار مهم میباشد.
رهبر معظم انقالب در فصل دوم با عنوان اخالق
و معنویت در اینباره میفرمایند« :ابزارهای رسانهای
پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی در اختیار
کانونهای ضدمعنویت و ضداخالق نهاده اســت و
هماکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک
جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهگیری از
این ابزارها را به چشم خود میبینیم .دستگاههای
مســئول حکومتی در اینباره وظایفی سنگین بر
عهدهدارند که باید هوشمندانه و کام ً
ال مسئوالنه
صورت گیرد؛ و این البته به معنی رفع مســئولیت
ا ز اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست .در دوره
پیشــرو باید در اینبارهها برنامههای کوتاهمدت و
میانمدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ انشاءاهلل».
موضوع «سیاســتهای رســانهای» و تالش
در جهــت طرح و برنامهریــزی و اجرایی نمودن
برنامههای کوتاهمــدت و میانمدت میتواند در
ارتقا ،گسترش و افزایش اثرگذاری سواد رسانهای
بهعنوان عاملی در جهت اســتفاده هوشمندانه از
این فضای مجازی مؤثر باشــد .وگرنه توجه صرف
به ارتقای ســواد رسانهای جامعه نمیتواند عاملی
مؤثر در اســتفاده هوشــمندانه از فضای مجازی
باشد.
ت دیگــر عوامل متعــددی از جمله
بــهعبار 
سیاســتهای رسانهای میتواند ســواد رسانهای
را به خرد رســانهای تبدیل کند وگرنه دانش در
سطح دانستن باقی میماند و منجر به بروز رفتار
یا اقدام مطلوب نمیشــود .نتیجه ارتقای ســواد
رسانهای صرف ،بدون توجه به عوامل متعددی از
جمله عوامل محیطی مانند دسترسی ،سیاستهای
رســانهای و ...مانند پزشــکی است که به مضرات

شـعار رونـق تولید در شـور جشـنواره اسـتانی
محمدحسین زرگرنژاد

نشده و هم منابع متنوع تولید برنامه که اگر در
مسیر درست برنامهسازی قرار بگیرند میتوانند
شــاهد خلق آثار جذابی باشــیم که مخاطب را
راضی نگه داشــته و بــه حفظ و تولید مخاطب
پایدار بیانجامــد .البته برگزاری جشــنواره به
تنهایی و صرفا نمیتواند عامل تعالی و شکوفایی
شبکههای استانی شود بلکه این هدف نیازمند
برخی کارها و اقدامات زیرســاختی اســت که
محصول آن را میتوان در ویترین این جشنواره
شاهد بود .خوشبختانه در چند سال اخیر برخی
اقدامات بنیادی و تاثیرگذار در این زمینه صورت
گرفته که میتوان امیدوار بود که بسترسازی الزم
برای شکوفایی شبکههای استانی فراهم شده و

اگر این تمهیدات تداوم یابد شبکههای استانی
به پویایی و اثربخشــی بیشتر در برنامه سازی و
جذب مخاطب حداکثری دســت یابند .کشف
اســتعدادها و توانمندیهــای بومی مهمترین
کارکرد و در واقع کار ویژه جشنواره استانهاست
که میتواند زمینهســازی و بسترســازی تولید
یا حرکت جریانســاز هنری -رســانهای شود.
به عبارت دیگر میتوان جشــنواره استانها را
تحقق سیاست توسعه متوازان رسانهای در حوزه
فعالیتهای صدا و سیما دانست که حتی شیوه
اجرایی برگزاری جشــنواره نیز در همین جهت
قابل معناست .از این حیث که جشنواره هر بار
در یکی از مراکز استانها برگزار میشود که این

مخاطب محوری
اصلی که آیفیلم عربی را برند رسانهای کرد
شناسایی سلیقه مخاطب نقطه قوتی است که
طی این سالها توانسته شبکه برونمرزی آیفیلم
عربی را تبدیل به یک برند رسانهای کند ،عراق،
عربستان ،الجزایر و کویت کشورهایی هستند که
مخاطبان جدی این شبکه را در خود جای داده
و با استقبال گسترده آنها مواجه ساخته است.
معمولترین تعریفی که از فرهنگ میشود
بر اساس تعریفی است که توسط تايلور در سال
 1871میالدی ارايه شده است؛ اين مردم شناس
انگليسي اعتقاد داشت كه فرهنگ عبارت است از
«مجموعه پيچيده اي از علوم ،دانشها ،هنرها،
افكار ،اعتقادات ،قوانين و مقررات ،آداب و رسوم،
سنتها و بهطور خالصه كليه آموختهها و عاداتي
كه يك انســان بهعنوان عضــو جامعه اخذ مي
كند ،به عبارت سادهتر فرهنگ آن چیزی است
ازآن
که مردم با آن زندگــی میکنند .فرهنگ ِ
مردم است؛ از بیش از  160تعریفی که تاکنون
از فرهنگ شده است که بگذریم و به گونههای
بروز و ظهور آن در عصر حاضر بپردازیم ،فیلم و
سریال یک گونه از راههای عرضه فرهنگ به دیگر
ملتها است؛ در دنیای کنونی که فیلم و سریالها
گوی سبقت را از سینما ربودهاند و سریالهایی
وجود دارد که در همه جای دنیا طرفدارانی یافته

ابراهیم حاتمیکیا  (فیلمساز) فرجاهلل سلحشو ر (فیلمساز)

هادی محمدیا ن (پویانما)

ی (فیلمساز)
مجید مجید 

اســت؛ بطور مثال در چند سال اخیر محصوالت
کشــور کره جنوبی در این حوزه توانسته در میان
خانوادههــای ایرانی طرفــداران زیادی پیدا کند.
گرچه کشور کره تنها به این دست از سریالها که
اکنون در تلویزیون ما پررنگ شده بسنده نکرده و
در ژانرهای مختلف و برای گروههای سنی متفاوت
نیز به تولیدات سریالی پرداخته است و هم اکنون
سریالهای کرهای زیادی وجود دارد که گروه سنی
نوجوان در همه جای دنیا از آن استقبال میکنند.
راز موفقیت سریالهای کرهای در ایران
موج سریالهای کره ای ،از سال  85و با پخش
سریال جواهری در قصر از شبکه دو سیما فراگیر
شد و با پخش سریال افسانه جومونگ در سال 87
به اوج خود رسید .یانگوم و جومونگ ،تا حدی برای
مخاطبان ،جذابیت پیداکردند که طبق آمار منتشر
شده از سوی مرکز تحقیقات سیما ،بیشترین میزان
مخاطب را در هر دوره داشتند .فاکتورهای رفتاری
مشترکی که در این سریالها وجود داشت مردم
ایران را به خوبی با فرهنگ کشور کره جنوبی آشنا
ســاخت به گونهای که اگر از مخاطب ثابت رسانه
ملی و دنبالکننده این ســریالها در مورد زیست
رفتاری مردم این کشــور ســؤال شود به راحتی
میتواند در مورد آن صحبت کند.

مسئله خود هم مصداق عدالت رسانهای است و
هم میتواند مرکز برگزارکننده جشــنواره را در
مرکز توجه رسانهای به ویژه در پوشش رسانهای
این اتفاق قــرار داده و ظرفیتهای آن مرکز را
در بازتابهای جشــنوارهای برجستهتر میکند.
جشــنواره مراکز اســتانها را باید جدی گرفت
تا مخاطب نیز شــبکههای اســتانی را جدیدی
بگیرد.
جشنواره امسال شعار «شبکههای استانی،
توســعه پایدار و رونق تولید» را برگزیده که اگر
به نسبت این سه مفهوم در این شعار دقت کنیم
از نسبت بین آنها میتوان ضرورت و کارکردهای
این جشــنواره را تبیین و صورت بندی کرد .با

فاطمه زارع

آنچه که میتــوان از آن بهعنوان راز موفقیت
سریالهای کرهای در خارج از مرزهای این کشور
از آن یاد کرد ،اسطورهسازی و نمایش روابط عاطفی
اســت و بهطور خاص شباهتهای فرهنگی که با
جامعه ایرانی دارد از دالیل موفقیت این سریالها
است .اســتفاده از رنگهای متنوع و شاد و ایجاد
تعلیق در داستان نیز در این کشش بیتأثیر نیست.
استقبال از سریالهای ایرانی
در کشورهای عربی
اتفاقی که سریالهای کرهای برای تلویزیونهای
ایرانی رغم زده است را میتوان شبیه اتفاقی دانست

شــهید آوین ی (فیلمساز)

جواد اردکان ی (فیلمساز)

که سریالهای ایرانی برای تلویزیونهای عربی به
ارمغان آوردهاند« ،آیفیلم عربی» به خوبی توانسته
در میــان مردم عرب زبان منطقه جای خود را باز
کند ،کم لطفی اســت اگر نقش سریالهای موفق
مانند کیمیا ،مختارنامه ،یوسف پیامبر ،مریم مقدس
و ...را در این راستا نادیده بیانگاریم ،نگاه برونمرزی
در سریالهایی که ساخته میشود عالوه بر تأمین
مالی خود این سریالها ،آوردههای فرهنگی ازجمله
توسعه گردشگری را به همراه خواهد داشت.
در دنیایی که همچنان بحث بیعدالتی نسبت
به جامعه زنان عرب شایع است ،سریالهای ایرانی با

تلخ

آرش فهیم

سیگار آگاه است اما همچنان سیگار میکشد.
بنابراین چنانچه از منظر ســواد رســانهای به
بیانات رهبری در بیانیه گام دوم نگاه کنیم ارتقای
سواد رسانهای جامعه در کنار اتخاذ سیاستهای
رسانهای هوشمندانه و مسئوالنه توسط نهادهای
حاکمیتی در کناراشخاص و نهادهای غیرحاکمیتی
میتواند زمینه شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن
را فراهم نماید.
اقدامی آفندی
بهمنظور شکستن محاصره تبلیغاتی
از ویژگیهــای رســانههای نوین نســبت به
رسانههای سنتی میتوان به کاربر و مخاطب محور
ن اشــاره کرد .بدین معنی که رسانههای
بودن آ 
سنتی مخاطب داشتند مانند مخاطب رادیو ولی
در رسانههای فضای مجازی ما کاربر داریم و فرد
صرفاً دیگر مصرفکننده پیام نیست و میتواند در
کنار سازمانها و نهادها ،در نقش تولیدکننده اقدام
به تولید و انتشار پیام نماید.
چنانچه بخواهیم مبتنی بر رسانههای تعاملی
نویــن بهصورت آفندی برای شکســتن محاصره
تبلیغاتی اقدامنماییم تولید محتوا از سوی کاربران
میتواند در این حوزه راهگشا باشد.
مقام معظم رهبری پیش از این نیز بارها در این
خصوص بیاناتی داشتهاند .ایشان در دیدار طالب
حوزههای علمیه استان تهران فرمودند« :یکی از
خصوصیات ممتاز دیگر امروز ،آماده بودن وسایل
رســاندن پیام است؛  ...خب همین فضای مجازی
یک ابزار است؛ یک ابزار بسیار کارآمد برای اینکه
ی نقاط دنیا برسانید،
شما بتوانید پیامتان را به اقص 
به گوش همه برســانید .این [امکان] دیروز نبود،
امروز هست».
جایگاه شــناختی و مهارت انتقادی بهعنوان
یکی از بخشهای ســواد رســانهای مورد توجه و
تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و از ســوی
دیگر موضوع سیاســتگذاریها موردتوجه قرار
گرفتــه تا بتوان با تکمیل ایــن زنجیره اقدامات،
زمینه شکســتن محاصره تبلیغاتی فراهم شود .و
البته مقدمه اجراییشدن سرفصلها فراهم خواهد
شد.
رونق تولید میتوان به توســعه پایدار رســید و
زیرساختارهای آن را بنا کرد .قطعا رونق تولید و
به واسطه آن توسعه پایدار بدون فرهنگسازی
و کار رســانهای ممکن نیست .به ویژه در جهان
رســانهای شده امروز که هر پروژه ملی و کالنی
نیازمند پیوســت فرهنگی و رســانهای است.
شبکههای استانی میتواند نقش این پیوست را
ایفاء کند و با تکیه بر مولفههای بومی هر استان
شعار ملی امسال و شعار جشنواره امسال تولیدات
اســتانی را برای مخاطبــان محلی خود تبیین
کرده و از طریق برنامه سازی در قالب آیتمهای
مختلف به فرهنگسازی در این زمینه بپردازد.
از این حیث و با توجه به پیوند جشنواره بیست
و دوم به شــعار رونــق تولید باید آن را به مثابه
یک جشنواره استراتژیک در حوزه رسانه تعریف
کرد و از دستاوردهای آن در جهت توسعه پایدار
ملی بهره برد.
جایگذاری مناسب نقش زنان در خانواده توانسته
بهعنوان یک کشور مسلمان الگویی مناسب از آن
را ارائه دهد،الزم به توضيح اســت نحوه حضور
زنان در ســريالهاي عربي وتركي ،بيپروايي و
عدم رعايت حدود اسالمي و شرعي در پوشش و
رفتار زنان بازيگر از مواردي است كه ارزشمندي
اســامي اين برنامهها را به شــدت پايين مي
آورد و بــه همين دليل از آثار ايراني كه با حفظ
حدود شرعي و اسالمي ساخته شدهاند به شدت
استقبال مي شود.
ازدالیــل موفقیت آیفیلم عربی میتوان به
دوبله تمام این ســریالها در کشورهای عربی
و توســط دوبلورهای خود این کشورها یاد کرد.
استفاده از صداهای آشنایی که مردم عرب زبان
را به این ســریالها جلــب میکند از نمودهای
حرفهایگری این شــبکهها بهحســاب میآید.
مخاطب شناسی آیفیلم عربی سبب شده دست
روی سریالهایی بگذارد که مشترکات دینی و
فرهنگی این کشورها را در نظر داشته باشد ،عراق
و بعد از آن عربستان ،الجزایر ،مغرب ،مصر ،لبنان،
بحرین ،یمن و کویت بیشترین استقبال را از این
شبکه داشــتهاند« .آیفیلم عربی» و طریقهای
که در جذب مخاطب پیش گرفته است الگوی
مناسبی برای دیگر شــبکههای برونمرزی به
شــمار میآید؛ مخاطب محوری اصلی است که
این شبکه توانســته با بهرهگیری از آن خود را
به یک شــبکه شناختهشده در بین مردم عرب
زبان تبدیل کند.

