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پیشگفتار
داشـتن رویکـرد راهبردی به مسـائل یکـی از ضروریات مدیریـت کالن نهادها 
و سـازمان ها اسـت. ایـن رویکرد با مشـخص کـردن ابعاد مختلـف موضوعات و 
بررسـی نقـاط ضعـف و قـوت و تهدیدهـا و فرصت هـای موجود تـالش می کند 
بـا ترسـیم اهـداف بلنـد مدت و کوتـاه مـدت، بهترین مسـیر را برای رسـیدن 
بـه ایـن اهداف ترسـیم نماید؛ بـه گونه ای کـه حرکت از وضع موجـود به وضع 

مطلـوب بـا کمتریـن هزینه و بیشـترین بهره وری انجـام پذیرد. 
مطالعـات راهبـردی نوشـتاری اسـت کـه بـه پژوهش هـاي کتابخانـه ای و 
میدانـی کوتـاه مدت اشـاره دارد. در این متون پژوهشـگر ضمـن طرح موضوع، 
ابعـاد و زوایـاي مربـوط به آن را نشـان داده، رهیافت هاي موجـود را بیان و در 
نهایـت بـه جمع بنـدی و در صورت لزوم ارایه پیشـنهاد می پـردازد. »مطالعات 
راهبـردی« از آن جهـت دارای اهمیـت اسـت کـه در کنار طرح مسـائل نظری 
و کمـک بـه توسـعه دانـش نظـری و کاربـردی، منجـر بـه حـل معضـالت و 
دشـواری های موجـود در عرصـه مدیریتـی شـود. به سـخن دیگر؛ تالش شـده 
اسـت ایـن مطالعـات به نحـوی انجام شـود که فقـط بـا رویکرد مطالعـه ای به 
آن نگریسـته نشـود بلکه کاربـردی و اثربخش بـودن آن در حوزه تصمیم گیری 

و برنامه ریـزی نمایان باشـد.
بایـد اشـاره داشـت کـه مخاطبـان ایـن مطالعـات را مدیـران، مسـئوالن و 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  در مجموعـه  به ویـژه  فرهنـگ  کارشناسـان حـوزه 

پیشگفتار
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اسـالمی تشـکیل می دهنـد. هـدف از انجـام ایـن مطالعـات، تعییـن خطـوط 
کلـی بینـش و تجربه موجـود درباره موضوعات و مسـائل حوزه فرهنگ اسـت؛ 
بـه نحـوی کـه جایـگاه و نقـش وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی را پیرامـون 
موضوعـات مطروحـه بـه روشـنی بیـان نمایـد و از رهگـذر چنیـن نگاهـی، 
واحدهـای زیـر مجموعـه وزارتخانـه بتواننـد بـا بهره گیـری از ایـن گزارش ها؛ 

طرح هـا و برنامه هـای خـود را دقیق تـر و منسـجم تر عملیاتـی کننـد.
مطالعـه حاضـر بـه طـرح موضـوع »عدالـت فرهنگـی« از منظـر جدیـدی 
اختصـاص یافتـه اسـت. در ایـن رویکـرد، عدالـت فرهنگـی بـه توزیـع کاال و 
خدمـات فرهنگـی محدود نشـده بلکه حضور اقشـار و طبقـات گوناگون جامعه 

در سـاختن و بازتولیـد فرهنـگ هـم مطـرح می شـود.
دکتـر بهرامی کمیـل بـا طـرح مقدماتـی ایـن رویکـرد و دکتـر بیچرانلـو بـا 
تمرکـز بـر برخـی مصادیـق عینـی، دریچـه جدیـدی را بـه عدالـت فرهنگـی 

گشـوده اند.
بهروز فتحي
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی
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مقدمه
اگـر در نظـر داشـته باشـیم در حـوزه فرهنـگ بـا سـه مرحلـه تولیـد، توزیـع 
و مصـرف سـروکار داریـم، آنـگاه بـر خـالف رویـه موجـود عدالـت فرهنگی را 
تنهـا بـه مرحلـه »مصـرف« که شـامل دسترسـی بـه کاال و خدمـات فرهنگی 
اسـت، محدود نخواهیم کرد. در چنین شـرایطی گسـترۀ وسـیع تری از عدالت 
فرهنگـی را خواهیـم دیـد، کـه می توانـد در تغییـر رویکـرد و راهبردهـای مـا 
تأثیرگـذار باشـد. اما پیـش از پرداختـن و معرفی این رویکرد جدیـد به عدالت 
فرهنگـی کـه عدالـت را در مرحلـه تولیـد و توزیـع برجسـته می نمایـد، الزم 

اسـت تـا برخـی مباحـث مقدماتـی در حوزه عدالت آشـنا شـویم.
موضـوع »عدالـت« یکـي از مهم تریـن دغدغه هـاي اکثـر جوامـع در طـول 
تاریـخ بـوده اسـت. اهمیـت موضـوع عدالـت به خصـوص بـراي جامعـه اي کـه 
از زمان هـاي بسـیار دور بـا مذهـب »عدالت محـور« اسـالم آشـنا شـده و در 
صـد سـال گذشـته نیـز بـا اشـاعه ادبیـات چـپ و سوسیالیسـتي روبـرو بـوده 
اسـت، دوچندان مي شـود. اما عدالت موضوع بسـیار پیچیده اي اسـت و نشـان 
دادن پیچیدگي هـاي آن، اولیـن گام بـراي ورود بـه این بحث اسـت. بر اسـاس 
این کـه چـه تعریفـي از عدالـت ارائه شـود، از چـه رویکـردي به آن نگاه شـود 

www.takbook.com



مطالعات راهبردی )2(       بازنمایی عادالنه به مثابه عدالت فرهنگی 10

و کـدام بعـد عدالـت مد نظـر باشـد؛ پرسـش های متفاوتی مطرح خواهد شـد.
بـراي مثـال: عدالـت  در بحـث عدالـت پرسـش هاي زیـادي وجـود دارد، 
چیسـت؟ انصـاف، امـر طبیعـي، فضیلـت، مسـاوات، وضـع هـر چیـز در جـاي 

مناسـب خـود، سـودمندي، اعتـدال یـا چیـز دیگـری اسـت؟
موضـوع عدالـت چیسـت و عدالـت در حوزه هـاي مختلـف مثـل آمـوزش، 

سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ، کار و قضـاوت بـه چـه معنـا اسـت؟
راه هـاي تحقـق عدالـت را در کجا باید یافـت؟ در فرد عادل یا در سـاختارها 

و نهادهـاي اجتماعـي عادالنه و قانونمند؟
رابطـة عدالـت بـا قـدرت، حـق، آزادي، برابـري، اخالق، پیشـرفت و توسـعه 

؟ چیست
در همین جـا بایـد یـادآور شـد کـه منظـور از عدالـت، »عدالـت اجتماعـي« 
اسـت. یعنـي به محـض این کـه یک گـروه حداقـل دونفری تشـکیل مي شـود، 
بحـث دربـاره این کـه چگونـه بایـد امـور و نیازهـاي گـروه را برطـرف کـرد و 
چگونـه بایـد منافـع حاصـل از گـروه را توزیـع کـرد، پیـش مي آیـد. بـه  نظـر 
مي رسـد هرچـه حجـم گـروه، سـطح تعامـالت، تقسـیم کار، سـازمان دهی، 
پویایـي و قابلیت هـاي آن باالتـر باشـد، اجـراي عدالـت سـخت تر اسـت. زیـرا 
نیازهـاي چنیـن گروهـي بسـیار پیچیده تـر و منافـع آن بسـیار متنوع تـر از 
گروه هـای ابتدایـي اسـت. بـه همین دلیـل، موضوع و نحـوۀ تحقـق عدالت در 
جوامـع ماقبـل صنعتـي و یـا یـک روسـتای کم جمعیـت، بـا جوامع پیشـرفتة 

صنعتـي و یـک شـهر پرجمعیـت تفاوت هـاي کیفـي دارد.
در جوامـع ماقبـل صنعتي، اجراي عدالت در حیطه قدرت پادشـاه یا اشـراف 
حاکـم بوده اسـت. به همیـن دلیل در اندرزنامه ها و سیاسـت نامه ها از شـخص 
پادشـاه انتظـار مي رفتـه کـه از ظلـم و تجـاوز بـه دیگران دسـت برداشـته و با 
رعایـا بـه عدالت رفتار کند و به گسـترش دادگري بپـردازد. در چنین جوامعي 
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عدالت در سـطح خرد و در رابطه بین فردي )که بیشـتر شـامل روابط رودررو 
بـوده( نوعـي فضیلـت اخالقـي محسـوب مي شـده اسـت. یعني همان طـور که 
از فـرد انتظـار مي رفتـه راسـت گو و مهربـان باشـد، از او انتظـار مي رفتـه کـه 
عـادل هـم باشـد. امـا هـر چـه جوامـع سـازمان یافته تر و پیچیده تر مي شـوند، 
رعایـت عدالـت به مثابـه یـک »صفـت فـردي«، کم رنگ تـر شـده و به عنـوان 
یـک »سـاختار اجتماعي« مطرح مي شـود. »از دیدگاه فلسـفه سیاسـي عدالت 
صفـت نهادهـاي اجتماعي اسـت نه صفت انسـان و اعمال او. منظـور از عادالنه 
بـودن نهـاد اجتماعي این اسـت که حقوق و مسـئولیت ها، قـدرت و اختیارات، 
مزایـا و فرصت هـاي وابسـته به خود را عادالنـه توزیع کند.« )بشـیریه، 1380: 
115( بـه همیـن ترتیـب امـروز از سیاسـت گذاران و مدیـران فرهنگـی انتظار 
نمـی رود کـه تحقـق عدالت فرهنگـی را تنها بـا نصیحت های اخالقـی و تأکید 
بـر ویژ گی هـای فـردی دنبـال کننـد، بلکـه بایـد بـه فکـر تدویـن سـاختار و 
برنامه هـای کالن و نظام منـد باشـند. بـرای تحقـق چنیـن هدفی الزم اسـت تا 

بـا گونه هـا، ابعـاد و ویژگی های عدالت بیشـتر آشـنا شـد.

گفتار اول: گونه های عدالت
)Retributive Justice( 1. عدالت کیفري

عدالـت کیفـری بـه ایـن پرسـش پاسـخ مي دهـد کـه مجـازات مناسـب افراد 
خاطـي چگونـه بایـد باشـد. عدالـت کیفـری بـه جـزا و تنبیـه عادالنـه بـرای 
عمـل خطـا و قانون شـکني مربـوط اسـت. به مـرور زمـان عدالـت کیفـري بـه 
»عدالـت رویـه اي« تبدیـل شـده اسـت. منظـور از عدالـت رویـه اي قانون منـد 
کـردن روابـط بیـن انسـان ها و نحـوه برخـورد قانـون با افـراد اسـت. عدالت به 
معنـاي تالفـي حق در جوامعـي ابتدایي تر، که تقسـیم کار توسـعه نیافته دارند، 

بیشـتر مشـاهده مي شـود.
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بنابرایـن در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اساسـاً چـرا بحـث عدالـت مطـرح 
مي شـود و انسـان چـه نیـازي بـه اجـراي عدالـت دارد، بایـد گفـت در ابتـدا 
خواسـت عدالـت، به دلیـل حفظ امنیت اسـت و اجراي عدالـت )کیفري( یکي 
از راه کارهـاي حفـظ امنیـت افـراد و خانواده ها اسـت. در مراحل پیشـرفته تر و 
بـا برقـراري امنیـت نسـبي، خواسـت عدالـت به حقوق انسـاني و رفـع تبعیض 
مربـوط می شـود و درنهایـت عدالـت توزیعـي )اجتماعـي( به منظور دسـتیابي 

بـه رفـاه اجتماعـي طرح می شـود.

)Distributive Justice( 2. عدالت توزیعي
عدالـت توزیعـی بـه چگونگـي تناسـب بیـن توزیـع کارهـا و مسـئولیت هایي 
کـه بـراي حفـظ سـازمان اجتماعـي ضـروري اسـت، بـا توزیـع منافعـي که از 
جامعـه بـه دسـت مي آیـد، مربـوط مي شـود. از آنجـا کـه تولیـد، پیشـرفت، 
ثـروت، امنیـت و آسـایش در جامعـه ایجـاد مي شـود و نتیجـه وجـود جامعـه 
اسـت. بنابرایـن افـراد نمي تواننـد ایـن مواهـب را تنهـا بـراي خـود بخواهند و 
بایـد سـهم جامعـه )دیگـران( را نیـز در نظـر بگیرنـد. به عبـارت دیگر، شـاید 
بتـوان گفـت منظـور از عدالت تعریف رابطـه بین اراده، تالش و وظایف انسـان 

اجتماعـي بـا سـهم و حقـوق او از منابـع کمیـاب جامعه اسـت.
بـه  نظـر مي رسـد در گذشـته حفـظ امنیـت نیـاز اساسـي خانواده هـا بـوده 
و بـه همیـن دلیـل عدالـت کیفـري کانـون خواسـته هاي اجتمـاع بوده اسـت. 
اندیشـه های  بـا مطـرح شـدن  امنیـت نسـبي و  برقـراري  بـا  امـا به مـرور و 
انسـان گرایانه، عدالت خواهـي بـه معنـاي احترام بـه حقوق فـردي و جلوگیري 
از تبعیـض تغییـر معنـا داد. درواقـع خواسـت عدالـت حقوقي پیامـد ایده هاي 
عصـر روشـنگري بـود. با شـروع انقـالب صنعتي و تولیـد انبـوه کاال و خدمات، 
ابعـاد دیگري از عدالت برجسـته شـد. عدالـت توزیعي )اجتماعـي( ایده برابري 
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)equality( و برخـورداري همگانـي از منافـع جامعـه را مدنظـر قـرار داد. 
در ایران و تا قبل از دوران مشـروطه، منظور از عدالت بیشـتر عدالت کیفري 
بـوده اسـت. بـا شـروع نوسـازي از زمان رضاشـاه و به خصـوص بـا فعالیت هاي 
جنبش هـای  ادبیـات  وارد  هـم  )توزیعـي(  اجتماعـي  عدالـت  تـوده،  حـزب 
اعتراضـي و جریان هـاي روشـنفکري مي شـود. امـا کمـاکان عدالت بـه معنای 

»عدالـت حقوقـی« و حقـوق شـهروندی، محجـور باقی مانده اسـت.
ایـده عدالـت اجتماعـي و برابـري در توزیـع، زمانـي مطـرح مي شـود که در 
جامعـه تقسـیم کار و تخصصـی شـدن توسـعه یافته و عـالوه بـر آن بـا رشـد 
و توسـعه علمـي ـ تکنولوژیکـي، تولیـد کاال، ثـروت، خدمـات و فرصت هـا در 
جامعـه افزایـش یابـد. در ایـن مرحلـه دو گرایـش کلـي دربـاره برابـري ایجاد 

مي شـود:
1. گروهـي کـه بـه برابـري بـه معنـاي تسـاوي در دریافـت منابـع کمیـاب 
اعتقـاد دارنـد. ایـن گروه بیشـتر بـه عدالت توزیعي به معناي تقسـیم مسـاوي 
منابـع و ثـروت جامعـه گرایـش دارنـد. سوسیالیسـت ها و کسـاني کـه برابري 
ثـروت و درآمـد را مدنظـر دارنـد، در ایـن گـروه قـرار مي گیرنـد. در جوامـع 
برابرخواهانـه، اصـل بـر ایـن اسـت کـه جامعـه زمانـي در بهتریـن حالـت قرار 
دارد کـه بیشـترین حـد برابـري را بین افـراد پیاده کـرده باشـد. بنابراین اصل 
را بـر تقسـیم مسـاوي منابـع، امتیـازات، تولیـدات، قـدرت، درآمـد، مالکیت و 
سـرمایه قـرار مي دهـد. بـه لحـاظ هستي شـناختي در ایـن جوامع بر تشـابه و 
یکسـاني افـراد صحـه گذاشـته مي شـود و جامعـه هویتـي فراتـر از افـراد پیدا 
مي کنـد. در ایـن جوامـع، فـرض بـر ایـن اسـت کـه پـس از اجـراي عدالـت 
و ایجـاد برابـري، افـراد بـه آزادي هـاي واقعـي دسـت پیـدا خواهنـد کـرد. بـه 
عبـارت دیگـر »عدالـت« پیش نیاز »آزادي« اسـت و اولویت با کاهـش نابرابري 

در جامعه اسـت.
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2. گروهـي کـه به برابري، بـه معناي برابـري در فرصت ها اعتقـاد دارند. این 
افـراد معتقدنـد برابـري در فرصت هـا احتمـاالً به عـدم تسـاوي در برخورداري 
از منابـع کمیـاب و ثـروت مي انجامـد. امـا ایـن عـدم تسـاوي نه تنهـا عادالنـه 
اسـت، بلکـه بهتریـن راه بـراي حفـظ آزادي هـاي فـردي و بـاال بـردن کارآیي 
جامعـه اسـت. ایـن گروه بـه توزیع برابـر فرصت هـا و رعایت آزادي افـراد براي 
فعـال کـردن شایسـته ترین ها توجـه دارنـد. بنابرایـن اصـل را بـر توزیـع برابر 
»فرصت هـا« قـرار مي دهنـد تـا فـرد بتوانـد آزادانه آن هـا را انتخاب کـرده و با 
تـالش خـود میـزان موفقیتـش را در هـر فرصـت تعیین کنـد. در ایـن جوامع 
تفـاوت تنـوع و تکثـر افـراد و اهـداف آنـان پذیرفته شـده و جامعـه بـه کلیتي 

متکثـر تبدیل مي شـود.

)Restorative Justice( 3. عدالت ترمیمی
»عدالـت کیفـری« و »عدالـت توزیعـی« از گونه هـای شناخته شـدۀ عدالـت 
هسـتند، امـا در چنـد دهـه اخیـر و بـا نقـد رویکـرد سـنتی عدالـت کیفـری، 
گونـه جدیـدی از عدالـت بـا عنـوان »عدالـت ترمیمـی« مطـرح شـده اسـت. 
موضـوع عدالـت ترمیمـی ایـن اسـت که بـرای جبـران درد و رنجی کـه برخی 
آن را تحمیـل و برخـی دیگـر آن را تحمـل کرده انـد، چـه کارهایـی باید کرد. 
بـه سـخن دیگـر، عدالـت ترمیمی نوعـی از عدالت مبتنـی بر جبران اسـت. به 
ایـن معنـا کـه در اجـرای آن بایـد تالش شـود تا آثـار وخامت بار جـرم و ضرر 
و زیـان ناشـی از آن، خـواه به صـورت کامل یـا به گونه ای نمادین و با مشـارکت 

بـزه کار و بزه دیـده کاهـش یابد.

گفتار دوم: رویکرد نظری؛ عدالت به مثابه توانایي
پیـش از ورود بـه بحـث اصلـی یعنـی موضـوع »عدالـت فرهنگی«، الزم اسـت 
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عـالوه بـر مباحـث مقدماتـی کـه مطـرح شـد، رویکـرد نظـری و چهارچـوب 
مفهومـي مناسـبی ارائـه شـود تـا با اسـتناد بـه آن ابعـاد جدیدتـری از عدالت 
فرهنگـی نمایـان شـود. اگـر ایـن کار موفقیت آمیز باشـد به طور طبیعـی تغییر 
در رویکردهـا و راهبردهـای موجـود را بـه دنبـال خواهـد داشـت و در نتیجـه 

چنیـن گزارشـی بـه هدف خود رسـیده اسـت.
»رویکـرد »عدالـت به مثابـه توانایـي« )Capability approach( که توسـط 
 )Martha Nussbaum( و مارتـا نوزبـام )Amartya Sen( »آمارتیـا سـن«
مطرح شـده اسـت، در فهم بهتر ویژگی های عدالت فرهنگی بسـیار مفید اسـت. 
ایـن دیـدگاه در اصـل به عنـوان جایگزینـي بـراي رویکردهایي که بر میزان رشـد 
تولیـد داخلي و یا سـطح درآمدهاي کشـورها مختلـف تکیه مي کردند، ارائه شـد. 
از نظـر سـن، پول همیشـه شـاخص مناسـبي بـراي نشـان دادن وضعیـت واقعي 
مـردم نیسـت، آزادي واقعـي مـردم بـراي انجـام دادن چیزهایـي که دلیلـي براي 
)9 :2004 ,Birghouse( ».باارزش بودن آن دارنده شـاخص مناسـب تري اسـت

»سـن، بـا توجـه بـه تجربیـات حاصـل از کار طوالني مـدت در سـازمان ملل 
و بـه دلیـل مشـارکت در پروژه هـاي عملیاتـي در نقاط مختلف جهـان رویکرد 
جدیـدي را در مـورد عدالـت مطـرح کـرد. او به جـای پرداختـن به ریشـه هاي 
فلسـفي، اخالقـي و نظـري بحث عدالت، بیشـتر بـه واقعیت هاي آمـاري درباره 
شـرایط موجـود توزیع ثروت، بهداشـت، تحصیالت و اشـتغال در نقاط مختلف 
جهـان پرداختـه و توصیه هایـي را براي سیاسـت گذاري ها و تدویـن برنامه هاي 
اجرایـي ارائـه مي دهـد. سـن در رویکـرد توانایـي به جـای تمرکـز بـر قاعده اي 
کـه بـر اسـاس آن توزیـع باید انجـام شـود، تنها بـر آن چیزي تمرکـز مي کند 
کـه دولـت در هنگام توزیع باید مدنظر داشـته باشـد. او با نظرات لیبرالیسـتي 
افراطـي کـه همه چیـز را به دسـت بـازار مي سـپارند، مخالف اسـت. در 1998، 
زمانـي کـه جایـزه نوبـل به سـن تعلق گرفـت، آکادمي سـلطنتي سـوئد اعالم 
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داشـت کـه او بُعـد اخالقي اقتصـاد را به آن بازگردانده اسـت.« )سـن، 1382: 
9( او در بحـث سـعادت و رفـاه، بـه معیارهاي اقتصادي و عام که براي مقایسـه 
بیـن افـراد و کشـورها بـه کار مي رونـد اعتقـادي نـدارد. بنابراین به جـای تکیه 
نابرابري هـاي  مي پـردازد.  توسـعه  انسـاني تر  ابعـاد  بـه  اقتصـادي  رشـد  بـر 
فرهنگـي و جنسـیتي، محرومیت هـا و معلولیت هـا، تبعیـض علیـه زنـان، رنـج 
و درد کـودکان و حفـظ و احتـرام بـه آزادي، موضوعـات مـورد عالقـه ایـن 

نویسـنده است.
»بـه نظـر سـن، بـراي مشـخص کـردن میـزان عدالـت نمي تـوان از معیـار 
واقعـي درآمـد  معیـار  یـا   )Pereference Satisfaction( نیـاز   ارضـاء 

)Real income(  اسـتفاده کـرد. سـن معتقـد اسـت کـه به دلیل سـازگاري 
معیـار  ایـن  دارد،  وجـود  نیازهـا  تعییـن  در  کـه  اجبـاري  و   )adaptive(
نمي توانـد معیـار خوبـي بـراي نشـان دادن عدالت باشـد. زیـرا افـراد آرزوهاي 
خـود را بیشـتر بـر اسـاس فشـارهاي فرهنگـي و نـه خواسـت واقعـي خـود 
تنظیـم مي کننـد. عـالوه بـر این برطـرف کـردن برخي نیازهـا بسـیار هزینه بر 
و برخـي نیازهـاي دیگـر بسـیار کم هزینـه هسـتند. بـه سـخن دیگر؛ افـراد بر 
اسـاس شـرایط ناعادالنـه اي کـه در آن بسـر مي برنـد آرزوهـا و نیازهـاي خود 
را تعدیـل مي کننـد. بنابرایـن ارضـای نیازهـا معیـار خوبـي بـراي اندازه گیري 
عدالـت نیسـت. بـه نظـر سـن درآمـد واقعـي و میـزان پول هـم معیـار خوبي 
بـراي مقایسـه عدالـت نیسـت، زیرا افراد بر اسـاس پیشـینه تاریخـي، وضعیت 
جسـمي و شـرایط محیطـي خـود، بهـره متفاوتـي از یـک درآمـد مسـاوي 
مي برنـد. بـراي مثـال کسـاني کـه دچـار معلولیـت جسـماني هسـتند یـا در 
شـرایط نامناسـب آب و هوایـي زندگـي مي کننـد در مقایسـه با افراد سـالم یا 
آن هایـي کـه در مناطـق خـوش آب وهـوا زندگي مي کننـد به درآمد بیشـتري 

دارند. نیـاز 
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»سـن معتقـد اسـت یـک نظریـه خـوب در مـورد خوشـبختي و سـعادت، 
هـم بایـد بـه کاالهـاي اساسـي کـه افـراد بـه ترتیـب آن هـا را اعـالم مي کنند 
توجـه کنـد و هـم بـه ویژگي هـاي شـخصي مناسـبي بپـردازد کـه فـرد را در 
تبدیـل کاالهـاي اساسـي بـه توانایـي فـردي بـراي پیگیـری اهدافـش هدایت 
مي کنـد. بنابرایـن مـا بایـد بـه آزادي بـراي رسـیدن بـه زندگي واقعـي اي که 
فـرد دلیلـي بـراي ارزشـمند بـودن آن دارد، بپردازیـم. یعنـي بـه آزادي هـاي 
اساسـي )توانایي هـا( بـراي انتخـاب زندگـي اي کـه فـرد بـراي بـاارزش بـودن 
آن دلیلـي دارد. توانایـي یـک فـرد، بـه ترکیب هـاي جایگزیـن عملکردهایـي 
کـه بـراي موفقیـت او معقول اسـت، اشـاره دارد. بنابراین توانایـي نوعي آزادي 
اسـت، آزادي اساسـي بـراي رسـیدن بـه ترکیب هـاي عملکـردي جایگزیـن.« 

)72-71  :Brighouse(
آزادي: بـه  نظـر سـن بـراي از بیـن بـردن معضالتـي چـون محرومیت هـا، 
نابرابري هـا، فقـر و فسـاد، تبعیض هـاي جنسـي و حتـي تهدیدهـاي شـدید 
نسـبت بـه محیـط  زیسـت، بایـد آزادي هـاي اساسـي انسـان ها را به رسـمیت 
بشناسـیم. بایـد فرصت هـاي اجتماعـي، سیاسـي و اقتصادي را طـوري تنظیم 
کنیـم کـه آزادي کنـش تمامـي انسـان ها فراهـم شـود. »مهم توجـه هم زمان 
بـه محوریـت آزادي فـردي و نیـروي تأثیـرات اجتماعـي بـر وسـعت و بُرد آن 
آزادي اسـت. بـراي برخـورد بـا گرفتاري هـاي کـه پیـش  رو داریـم، بایـد بـه 
آزادي فـردي به مثابـه یـک تعهد اجتماعـي بنگریم. این همان رویکرد اساسـي 
اسـت کـه در ایـن کتاب کوشـید ه ایم به بررسـي و کاوش آن بپردازیـم. در این 
رویکـرد گسـترش آزادي هـم به مثابـه غایـت اولیه توسـعه و هم به مثابـه ابزار 
اصلـي آن در نظر گرفته مي شـود. توسـعه عبـارت از حذف انـواع ناآزادي هایي 
اسـت کـه بـراي مـردم گزینشـي ناچیـز و فرصتي انـدك جهت اعمـال کنش 
معقولشـان به جـا مي گـذارد. بـر این اسـاس، حـذف ناآزادي هاي اساسـي جزء 
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تشـکیل دهنده توسـعه اسـت.« )سـن، 1382: 20( قحطي، سـوءتغذیه، سطح 
نـاآزادي محسـوب  اشـکال  از  آموزش وپـرورش  و  اشـتغال  بهداشـت،  پاییـن 
مي شـوند. عـالوه بـر ایـن، محرومیـت از آزادي هاي سیاسـي، مدنـي و تبعیض 
بیـن زنـان و مـردان از انـواع دیگـر ناآزادي ها اسـت. »آزادي بـه دو دلیل بارز، 

محـور فرایند توسـعه اسـت:
1. دلیـل سنجشـي: پیشـرفت جامعـه را پیـش از هـر چیـز بایـد برحسـب 

میـزان افزایـش آزادي هـاي افـراد سـنجید.
2. دلیـل کارآمـدي: دسـتاورد توسـعه کاماًل به کنش آزاد انسـان ها وابسـته 

است.« )سـن، 1382: 2(
سـن در فصـل اول افزایـش آزادي هـاي خـود بنیـاد فـردي، یعنـي داشـتن 
آزادي بیشـتر بـراي انجـام کارهایي که فرد به هر دلیل ارزشـمند مي شـمرد را 
معیـار پیشـرفت جامعه قـرار مي دهد. او معتقد اسـت این متغیـر از متغیرهاي 
دیگـر سـنجش پیشـرفت مثل فایـده، درآمد واقعي یـا آزادي لیبرالـي کامل تر 

است.
در اصـل دوم، سـن بـه نقـش کاربـردي و ابـزار گونـه آزادي ها براي توسـعه 
پایـدار و مطمئـن اشـاره مي کنـد. او معتقـد اسـت بـراي توسـعه کامل تـر باید 

پنـج گونـه آزادي وجود داشـته باشـد.
1. آزادي هـاي سیاسـي )اعـم از حقـوق مدني، حـق رأي، آزادي بیان، آزادي 

مطبوعـات بـدون ممیزي، نظـام حزبي رقابتـي و غیره.(
2. تسـهیالت اقتصـادي )فرصت هایـي کـه هـر فـرد در اختیار دارد تـا منابع 
اقتصـادي را بـراي تولیـد، مصـرف یـا مبادلـه بـه کار گیـرد و وجـود بـازار آزاد 

رقابتي.(
3. فرصت هـاي اجتماعـي )یعنـي برخـورداري از امکانـات ضـروري زیسـتن 

مثـل بهداشـت، تغذیـه و تحصیالت.(
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4. تضمیـن شـفافیت )یعنـي افـراد بداننـد در یـک معامله چـه چیزهایي را 
هزینـه کـرده و از دسـت مي دهنـد و در عـوض انتظـار بـه دسـت آوردن چـه 

چیزهایـي را مي تواننـد داشـته باشـند.(
کـه  افـرادي  بـراي  نهادینه شـده  )سـاماندهي هاي  حمایتـي  تأمیـن   .5
دچـار آسـیب و محرومیـت شـدید شـده اند. مثـل حقـوق بیـکاري، کمـک به 

تهي دسـتان.( دولتـي  اسـتخدام  و  مصیبت دیـدگان 
به طـور خالصـه در دیـدگاه سـن، آزادي هم هدف و هم ابزار توسـعه اسـت. 
توسـعه نیـز به معناي حـذف موانع و ناآزادي هایي اسـت که انتخـاب و فرصت 
اعمـال عاملیـت معقـول مـردم را محـدود مي کنـد. سـن ازیک طـرف معتقـد 
اسـت کـه رفـع موانـع آزادي هـاي اساسـي بخشـي از اهـداف توسـعه اسـت و 
از طـرف دیگـر رسـیدن بـه برخـي آزادي ها را بـراي سـایر آزادي ها و توسـعه 
بیشـتر ضـروري مي دانـد. او مي گوید: »شـواهد نشـان مي دهد کـه آزادي هاي 
اقتصـادي و سیاسـي بـه یکدیگـر کمـک مي کننـد، نـه این که رقیـب همدیگر 
باشـند. همچنیـن فرصت هـاي اجتماعـي، آموزشـي و مراقبـت بهداشـتي بـه 

کارآیـی اقتصـادي و مشـارکت سیاسـي کمـک مي کند.«
قابلیـت: سـن قابلیت را نوعـي آزادي مي داند، آزادي دسـتیابي به ترکیبات 
سـبک هاي  بـه  دسـتیابي  آزادي  سـاده تر،  عبـارت  بـه  متفـاوت.  کارکـردي 
گوناگـون زندگـي. »به عنـوان مثـال، فـرد متمولي کـه روزه مي گیـرد مي تواند 
همـان کارکـردي را برحسـب غـذا خـوردن یـا تغذیـه داشـته باشـد کـه فـرد 
مسـکیني کـه مجبـور بـه گرسـنگي کشـیدن اسـت، دارد. امـا فـرد نخسـت 
مجموعـه قابلیتـي متفـاوت از فـرد دوم دارد.« )سـن، 1381: 109( در واقـع 
فـرد نخسـت مي توانـد انتخـاب کند کـه تغذیـه خوب و لذیذي داشـته باشـد 

درحالی کـه فـرد دوم، چنیـن قـدرت انتخابـي نـدارد.
بنابرایـن درحالي کـه مجموعه توانمنـدي نمایانگر آزادي انتخاب و دسـتیابي 
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اسـت، ترکیب عمل کردهاي شـخص بازتاب دسـتاوردهاي واقعي اوسـت.
به طـور خالصه، در دیدگاه سـن نسـبت عدالـت اجتماعـی، محورهایی وجود 
دارد کـه می تـوان از آن هـا بـرای بحث عدالـت فرهنگی هم اسـتفاده کرد. این 

محورها به شـرح زیر اسـت:
جایـگاه و اهمیتـی که سـن بـرای »آزادی« قائل اسـت و معتقد اسـت بدون 

وجـود آن تحقـق عدالـت اجتماعی غیرممکن خواهد شـد.
 تأکید سن بر اهمیت » کنشگری افراد « برای پیگیری خواسته هایشان.

تعریـف و بیـان عدالت اجتماعی بر اسـاس در نظر گرفتن شـرایط اقتصادی، 
اجتماعی، جغرافیایی، زیسـتی و... افراد.

گفتار سوم: حوزه های عدالت
1. عدالت اقتصادي

در حـوزه اقتصـاد بحـث عدالـت بـا کمبـود ارتبـاط دارد، زیـرا در بسـیاري از 
مـوارد، کمبـود کاال؛ امکانـات و خدمـات انسـاني اسـت کـه موجـب مي شـود 
بحـث عدالـت شـکل بگیـرد. بـراي مثـال نیـاز به خـوراك، پوشـاك، مسـکن 
و بهداشـت ایجـاب مي کنـد کـه افـراد بـر اسـاس حقـي کـه بـراي خـود قائل 
هسـتند، سـهمي را از ایـن امتیـازات طلب کننـد. بنابراین موضـوع دیگري که 
در ارتبـاط بـا عدالـت مطرح مي شـود، موضوع حق اسـت. اگر بحـث حق نبود 
بي شـک از عدالـت چیـزي جز تسـاوي برداشـت نمي شـد. اما بحـث حق باعث 
مي شـود کـه عدالـت بـه معناي تسـاوي صـرف تقلیـل نیابـد. بنابرایـن عدالت 
یعنـي هـر کـس به انـدازه حـق خـود از امکانـات مـورد نظـر اسـتفاده کنـد. 
عدالـت اقتصـادي در اینجـا معنـا مي یابـد. در حیطـه فعالیت هـاي اقتصـادي، 
افـرادي کـه جایـگاه یکسـاني در تولیـد دارند و به عبـارت دیگر حق مشـابهي 
در تولیـد دارنـد، بایـد همچنین سـهم مسـاوي نیـز از منابع و امکانات داشـته 
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باشـد. بدیهـي اسـت در این حالت سـهم یـک کارگـر متخصص با یـک کارگر 
سـاده و یـا سـهم یـک پزشـک جـراح قلـب بـا یـک پزشـک عمومي یکسـان 
نیسـت، امـا عدالـت حکـم مي کنـد کـه تمـام کارگـران متخصص یا پزشـکان 

عمومـي از امتیـازات و منافـع یکسـاني برخوردار باشـند.

2. عدالت حقوقي
در حـوزه حقـوق بحـث دربـاره چگونگـي جبـران خطـا و توزیـع حـق اسـت. 
زندگـي جمعـي به طـور ذاتـي برخورد هـا و اصطکاك هایـي را بیـن انسـان ها 
بـه همـراه دارد و بحـث عدالـت حقوقي بـه موضـوع چگونگي قضـاوت در این 
شـرایط و همچنیـن رعایـت مسـاوات بیـن افـراد مي پـردازد. از نظـر حقوقـي 
در اجـراي قوانیـن هیـچ تفاوتـي بیـن افـراد وجـود نـدارد و پیامبـر، پادشـاه، 
متخصـص، قهرمـان، مسـیحي و مـرد یـا زن بودن هیـچ حقي را بـراي صاحب 
آن ایجـاب نمي کنـد. البتـه ایـن موضوع با ایـن واقعیت که کشـورهاي مختلف 
در زمان هـاي مختلـف، نظام هـاي حقوقـي متفاوتـي داشـته اند منافاتـي ندارد، 
بلکـه مهـم آن اسـت کـه نبایـد صفـات انتصابـي و اکتسـابي موجـب نابرابري 
حقوقـي و تبعیـض شـود. بنابراین مهم ترین شـاخص عدالت حقوقي آن اسـت 
کـه قانـون بـا تمام افـراد )بالغ و عاقل( رفتار یکسـاني داشـته باشـد. اگر حکم 
قطـع دسـت بـراي دزدان کوچک صـادر مي شـود، بي عدالتي محض اسـت که 

دزدان بـزرگ هنوز دسـت درازي داشـته باشـند.

3. عدالت سیاسي
شـنتال موفـه دربـاره عدالـت سیاسـي مي گویـد: »مسـئله اساسـی این اسـت 
کـه هیـچ نـوع کاالی اجتماعـی نبایـد به عنـوان ابـزار سـلطه بـه کار رود و در 
ضمـن بایـد از تمرکـز قدرت سیاسـی، ثـروت، افتخـار و به ویژه مقـام و منصب 
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مطلـوب، در دسـت یـک نیـرو اجتناب شـود.« )موفـه 1387( به سـخن دیگر؛ 
عدالـت سیاسـی هـم ماننـد مشـارکت سیاسـی، بـه نقـش و جایـگاه افـراد و 
گروه هـا در نظـام قـدرت و سیسـتم تصمیم گیری هـای کالن مربوط می شـود. 
همان طـور کـه مالحظـه می شـود، عدالـت سیاسـی بـا اصطالحاتـی ماننـد 
»مشـارکت سیاسـی«، »توسـعه سیاسـی« و »حقـوق سیاسـی« هم خانـواده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد اهمیـت موضوعاتـی ماننـد عدالـت، آزادی، توسـعه 
و مشـارکت به انـدازه ای اسـت کـه وقتـی سـخن از هـر یـک از ایـن مفاهیـم 
می شـود، بالفاصلـه پسـوندهایی ماننـد سیاسـی، اقتصـادی و یـا فرهنگـی هم 
بـه همـه آن هـا می چسـبند. در نتیجـه همان طـور کـه مشـارکت سیاسـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی داریـم بـه همـان ترتیب هم توسـعه سیاسـی، اقتصادی 
و فرهنگـی داریـم. بـرای مثـال می تـوان گفـت منظـور از مشـارکت فرهنگي، 
دسترسـی و اسـتفاده عمـوم مـردم از فضـا، کاال و خدمـات فرهنگـی بـرای 
نمایـش عناصـر فرهنگـی و اثـر گذاشـتن بـر فرهنـگ جامعـه اسـت. چنیـن 
تعریفی از مشـارکت فرهنگی هم پوشـانی بسـیار زیادی با »توسـعه فرهنگی«، 
»تکثرگرایـی فرهنگـی« و »عدالـت فرهنگی« خواهد داشـت و گریز چندانی از 
آن نیسـت. البتـه در نهایـت تفکیـک ایـن موضوعات شـاید به لحـاظ مفهومی 
ممکـن باشـد، امـا در جهـان واقعـی و در زندگـی اجتماعـی، چنیـن تفکیکی 

وجـود نـدارد و ایـن موضوعـات کامـاًل درهم تنیـده هسـتند.

4. عدالت اجتماعي
در بحـث عدالـت اجتماعـي بـه فرصت هـا، موفقیت هـا و توانایي هـاي ناشـي از 
زندگـي جمعـي بـرای افراد و اقشـار جامعـه پرداخته مي شـود. بـراي مثال اگر 
حکومـت، امنیـت بخشـي از کشـور را تأمیـن و بخـش دیگري را تأمیـن نکند، 
غیرعادالنـه رفتـار کـرده اسـت. عالوه بـر امنیت و حقـوق شـهروندي مي توان 
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از حـق اشـتغال، مسـکن، ازدواج، بهداشـت، آمـوزش، آزادي بیـان و آزادي 
دسترسـي بـه اطالعـات و غیـره نـام بـرد. نکتـه مهـم در حوزه هـای عدالـت 
تفاوت هـای  از  افـراد و گروه هـا صرف نظـر  اجتماعـی آن اسـت کـه تمامـی 
جنسـی، سـنی، مالـی، عقیدتـی و فرهنگی بایـد به طور برابر حق دسترسـی به 
منافـع و امکانـات جامعه را داشـته باشـند؛ اما برابري و تسـاوی افراد در حقوق 
اجتماعـی بـه معنـای از بیـن بـردن حـق انتخـاب افـراد نیسـت. بـرای مثـال 
عدالـت اجتماعـی ایجـاب می کند که همه افـراد از حق آمـوزش و آزادی بیان 
برخـوردار باشـند، امـا ایـن به معنای آن نیسـت کـه تنها یک نـوع آموزش در 
کل جامعـه حاکـم شـود، یـا همة افـراد فقط مجاز باشـند یک ایده یـا حزب را 
بیـان کننـد؛ به عبـارت دیگر مبارزه بـا بی عدالتـی و تبعیض هـای اجتماعی را 
نبایـد بـه مبـارزه با تفـاوت و تکثر اجتماعـی تبدیل کرد، زیـرا عدالت همچون 
آزادي یکـي از اهـداف اساسـي هر جامعه اسـت. عدالت اجتماعي، بـدون انواع 

آزادي هـاي اساسـي غیر ممکن اسـت.

5. عدالت فرهنگی
عدالت فرهنگی در دو بعد اساسی قابل طرح و بررسی است:

الف. بعد مادی و ساختاری فرهنگ
 بعـد مـادی و سـاختاری فرهنـگ بـه توزیـع عادالنه فضـا، زیرسـاخت، کاال و 
خدمـات فرهنگـی مربوط می شـود و کمابیش با آن آشـنا هسـتیم. برای مثال 
الزم اسـت کـه در ازای هـر 10 هـزار نفر یک سـینما و یا بـه ازای هر 100 نفر 

8 متـر فضای مطالعه وجود داشـته باشـد.
اگـر از منظـر عدالـت توزیعـی نـگاه کنیـم ایـن رویکـرد بـه معنای آن اسـت 
کـه تمـام افـراد جامعه در هـر مکانی که هسـتند بـه امکانات و زیرسـاخت های 
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فرهنگی دسترسـی مشـابه داشـته باشـند. امـا اگر مباحـث آمارتیاسـن را به یاد 
آوریـم خواهیـم دیـد کـه تعریـف چنیـن اسـتانداردهایی بـرای تمامی اقشـار و 
مناطـق جغرافیایـی کار صحیحی نیسـت. برای مثـال؛ انتظار نمـی رود که تعداد 
سـالن موسـیقی نسـبت بـه جمعیـت در اسـتانی کـه بیشـتر اهـل و متقاضـی 
موسـیقی هسـت با اسـتان دیگری که بیشـتر متقاضی هنرهای دسـتی هستند 
یکسـان باشـد. آیـا برنامه هـای فرهنگـی و هنـری یک شـهر نیمه کویـری، تازه 
تأسـیس و صنعتـی ماننـد اراك بـا یـک شـهر جنگلـی، قدیمـی و کشـاورزی 
مانند رشـت یکسـان اسـت؟ اساسـاً یکـی از دالیل شکسـت برنامه های توسـعه 
فرهنگـی در ایـران همیـن برنامه ریـزی متمرکـز و از بـاال بـه پاییـن سـازمان 
مدیریـت و وزارتخانه هـا و عـدم توجـه به شـرایط بومـی و منطقه ای بوده اسـت. 
درصورتی کـه کـه اگـر برنامه ریـزی از پاییـن بـه باال و بر اسـاس در نظـر گرفتن 
تقاضـای اسـتان ها و شهرسـتان ها انجـام شـده بـود، احتمال موفقیت بیشـتری 
داشـت. در کشـورهای توسـعه یافته، وزارت فرهنگ و سـازمان مدیریتی نیسـت 
کـه بگویید هر شـهر و روسـتا باید چـه تعداد سـالن تئاتر، سـینما، کتابخانه و... 
داشـته باشـد. این مردم شـهرها و روسـتاها هسـتند که بـا رأی دادن بـه برنامه 
فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی شـهردارها و دهدارهـا مشـخص می کننـد که 

سـالن تئاتـر اولویـت  آن ها اسـت یا مـوزه هنری.

ب. بعد محتوایی و ارزشی فرهنگ
بعـد محتوایـی و ارزشـی فرهنـگ پیچیدگـی و وسـعت بیشـتری دارد و بـه 
حضـور و مشـارکت همگانـی، در سـاختن و بازتولیـد فرهنـگ جامعـه مربـوط 
اسـت. همان طـور کـه در جوامـع پیشـرفته افراد بـا رأی و انتخابـات در فضای 
سیاسـی جامعـه مشـارکت دارنـد و خواسـته های خـود را دنبـال می کننـد؛ به 
همیـن شـکل افـراد بایـد بتواننـد در فرهنـگ جامعـه، در نظـام ارزشـی و در 
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افـکار عمومـی هم نقش داشـته باشـند و خواسـته های خود را تحقق بخشـند.
همان طور که مشـاهده می شـود رویکرد اول بر امکان دسترسـی و اسـتفاده 
از کاال و خدمات متمرکز اسـت، درحالی که در رویکرد دوم بر امکان مشـارکت 
و کنشـگری افـراد در حـوزه فرهنـگ و برطرف کـردن نیازهـای فرهنگی همه 
افـراد و گروه هـا تأکیـد می شـود. بعـد اول را کـه بـه مصـرف کاال و خدمـات و 
پیام هـای فرهنگـی محدود می شـود می تـوان »عدالت در دسترسـی فرهنگی« 
نامیـد، در حالـی کـه بعـد دوم را کـه با تولیـد و توزیـع کلیه عناصـر فرهنگی 

سـروکار دارد می تـوان »عدالـت در حضور فرهنگـی« نامید.
الزم بـه بیـان اسـت؛ »عدالـت در دسترسـی فرهنگـی« بـه دلیـل تأکیـد بر 
بعـد مـادی فرهنـگ و تمرکـز بـر توسـعه امکانـات، فضاهـا و زیرسـاخت های 
در  می خـورد.  پیونـد  جامعـه  یـک  مالـی  منابـع  بـا  خواه ناخـواه  فرهنگـی؛ 
شـرایطی کـه درآمدهـای یک کشـور در سـطح مطلوبی باشـد امـکان افزایش 
بودجـه عمرانـی و به تبـع آن توسـعه زیرسـاخت ها بیشـتر می شـود و برعکس.

امـا »عدالـت در حضـور فرهنگـی« بـه چیـزی فراتـر از منابـع و امکانـات مالی 
نیازمنـد اسـت. بـدون وجود حداقلـی از آزادی ها امـکان تحقق عدالـت در حضور 
فرهنگـی وجـود نـدارد. البتـه عـالوه بر ضـرورت احترام بـه آزادی ها بـرای تحقق 
عدالت در حضور فرهنگی، باید شـهروندانی آگاه و آموزش دیده داشـت. به سـخن 
دیگـر؛ نـوع آموزشـی که بـرای تحقق عدالـت در حضور فرهنگی نیاز اسـت با نوع 
آموزشـی کـه برای تحقـق عدالت در دسترسـی فرهنگی بـه آن نیازمندیم از یک 

نیست. جنس 
»عدالـت در حضـور فرهنگـی« به نوعـی بـا هـرم سلسـله مراتب نیازهـای مازلو 
قابـل قیاس اسـت. ایـن نوع عدالت نـه به نیازها و دسترسـی های ابتدایـی و اولیه 
فرهنگی، بلکه به خواسـت های متعالی و کمال یافته انسـانی مانند خودشـکوفایی 
و آفرینش گـری مربـوط می شـود. تحقـق عدالت در این سـطح، مسـتلزم شـکوفا 
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کـردن خالقیت و کنشـگری افراد اسـت.
درصورتی کـه عدالـت در حضور فرهنگی رعایت نشـود و گروه ها و قشـرهایی 
از جامعـه احسـاس کننـد کـه تبعیـض و بی عدالتـی فرهنگـی نظام منـدی بـر 
ضـد آن هـا اعمـال می شـود، بـا فرهنـگ حاکـم همراهـی نخواهنـد کـرد. این 
بلکـه حتـی  می شـود،  فرهنگـی  انسـجام  کاهـش  موجـب  نه تنهـا  وضعیـت 
ممکـن اسـت جامعـه را بـا تهدیدهای امنیتی روبـرو کند. برای مثـال؛ در چند 
سـال گذشـته برخـی گروه هـای اجتماعـی بـه بازنمایی هـای رسـانه ای خـود 
اعتراض هـای گسـترده و گاه خشـنی داشـته اند. ایـن اعتراض ها بـه دلیل چاپ 
یـک کاریکاتـور، یـا پخش فیلم و سـریال تلویزیونی بوده اسـت. اگر بخشـی از 
جامعـه احسـاس کند که بخـش یا بخش هـای دیگری برای خـود خط قرمزی 
ترسـیم کرده انـد کـه بـرای آن هـا رعایـت نمی شـود، بـه ایـن برخـورد دوگانه 
اعتـراض خواهنـد کرد. اگر در جامعه به برخی مشـاغل تقدس بخشـیده شـود 
و امـکان نقـد آن هـا نباشـد، طبیعـی اسـت کـه سـایر مشـاغل هـم در مقابـل 
چنیـن تبعیض هایـی سـاکت نخواهنـد نشسـت. شـاید بـه همین دلیل اسـت 
کـه در کشـورهای اروپایـی همان طـور کـه می توان یک پرسـتار را نقـد کرد و 
از آن کاریکاتـور کشـید، همیـن آزادی بـرای نقـد یـک ژنـرال ارتـش و یا یک 

کشـیش هم وجـود دارد.
عدالـت نمایشـی: مصادیـق بی عدالتـی فرهنگـی در حوزه هـای مختلـف 
فرهنـگ قابـل طـرح و بررسـی اسـت. بـرای مثـال بی عدالتـی فرهنگـی در 
حـوزه نمایـش )فیلـم و سـریال تلویزیونـی( بسـیار مشـهود اسـت. بـر اسـاس 
یـک مطالعـه میدانـی بیـش از 93 درصـد از فیلم هـای سـینمایی موجـود در 
شـبکه های خانگـی در دهـه هشـتاد؛ در شـهر تهـران، اسـتان های شـمالی و 
جزیره کیش و قشـم تهیه شـده اسـت. درسـت اسـت که جاذبه های چشـمی 
گیـالن و مازندران زیاد اسـت و سـاخت فیلـم در این مناطق بـه دلیل نزدیکی 

www.takbook.com



27 فصل اول: عدالت فرهنگی

بـه تهـران اقتصادی تـر اسـت، امـا ایـن بی توجهـی بـه سـایر مناطـق کشـور 
موجـب گسـترش بی عدالتـی فرهنگی می شـود و حس انسـجام ملی در سـایر 

اقـوام و مناطـق را کمرنـگ می کنـد.
بدیهـی اسـت این بی عدالتـی بازنمایی جغرافیایی در فیلم هـا، بی عدالتی های 
بعـدی را نیـز بـه دنبـال خواهـد داشـت. بـرای مثـال وقتـی فیلم هـا در یـک 
منطقـه جغرافیایـی تهیـه شـوند؛ ارزش هـا، باورهـا، گویـش، آداب  و رسـوم، 
شـیوه های قومـی، سـبک معماری، خـوراك و پوشـاك همان منطقه برجسـته 
شـده و سـایر مناطـق جغرافیایی فرصتی برای حضور و مشـارکت در سـاختن 

فرهنـگ ملـی پیـدا نمی کنند.
در شـعار گفته می شـود که همه جای ایران زیباسـت و خاکش طالسـت؛ اما 
در عمل کمتر کسـی حاضر اسـت در ماه های گرم سـال در جنوب کشـور کار 
کنـد و یـا بـا کمبود امکانـات در اسـتان های محروم بسـازد. البته در زمسـتان 
حضـور اهالـی فرهنگ و رسـانه در مناطق گرمسـیر بیشـتر می شـود که دلیل 
ایـن »حضـور فصلـی« احتمـال چیـز دیگری اسـت. بـه همین ترتیـب، حضور 
در اسـتان ها و مناطـق محـروم بیشـتر بـرای نمایـش دادن عقـب افتادگی هـا، 
دزدی، قاچـاق و حداکثـر ایجـاد حـس ترحـم  با نگاهـی از باال به پایین اسـت.

محـدود  جغرافیایـی  بازنمایـی  بـه  تنهـا  فیلم هـا  در  فرهنگـی  بی عدالتـی 
نمی شـود و انـواع تبعیض هـای دیگـر را نیـز می تـوان در ایـن فیلم هـا دنبـال 
کـرد. بـرای مثـال، در همان مطالعه مشـخص شـد کـه در نمایـش موضوعات 
مربـوط به برخی مشـاغل مانند اسـتاد دانشـگاه، هنرمند، روزنامه نـگار، وکیل، 
مهنـدس، روحانـی، پلیـس و آرشـیتکت در مقایسـه بـا سـایر مشـاغل ظلـم و 
اجحـاف بزرگـی اعمـال  شـده اسـت. درحالی کـه تعـداد نانواهـا یـا قصاب ها از 
تمامـی افـراد شـاغل در گـروه اول بیشـتر اسـت، امـا ایـن مشـاغل یـا محـور 
اصلـی فیلـم نیسـتند یـا اگـر باشـند هـم در نقـش منفـی یـا طنـز بـه آ ن هـا 
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پرداختـه شـده اسـت. همچنیـن بـا این کـه کارگـران، کشـاورزان و ارتشـی ها 
حجـم بزرگـی از جامعـه را تشـکیل می دهنـد، به نـدرت در فیلم هـا بـه چنین 

مشـاغلی اشـاره شـده است.
همچنیـن عدالـت در حضـور فرهنگی مسـتلزم این اسـت که نیازهـا، دردها 
و خواسـته های فرهنگـی، هنـری و زیبایی شـناختی همـه اقشـار و گروه هـا در 
کاالهـای فرهنگـی از جملـه فیلم هـا و سـریال ها بازتـاب داشـته باشـد؛ تقریبا 
مشـکل اکثـر زوج هـا در فیلم هـا و سـریال ها نابـاروری و نداشـتن فرزند اسـت 
تـا داشـتن یـک فرزنـِد معلول ذهنـی یا جسـمی، در حالی که از لحـاظ آماری 

و در واقعیـت احتمـال شـیوع این دو پدیده یکسـان اسـت.
عدالـت در حضـور فرهنگـی یعنـی اینکـه آیـا همـان انـدازه کـه مشـکالت 
و دردهـای بیمـاران سـرطانی در فیلم هـا و رمان هـا بازتـاب دارد؛ دردهـا و 
رنج هـای بیمـاران عفونی و جذامی هـم در اینگونه تولیـدات فرهنگی منعکس 

می شـود.
در ادامـه عدالـت در حضـور فرهنگـی را در حوزه هـای تخصصی تـری ماننـد 

»رسـانه« و »هنـر« بررسـی خواهیم کرد. 
عدالت رسـانه ای: وجود و توزیع مناسـب نشـریات در سـطح یک شهر کافی 
اسـت که بگوییم عدالت در دسترسـی فرهنگی به مطبوعات محقق شـده اسـت. 
امـا بـرای »عدالـت در حضور فرهنگـی«، همه افراد و اقشـار جامعه بایـد بدانند و 
بتوانند اخبار و نظراتشـان را در نشـریات چاپ و مطالباتشـان را در سطح رسانه ها 
پیگیـری کننـد. عدالت رسـانه ای که به چنیـن موضوعی می پـردازد در حوزه های 

زیر قابل طرح بررسـی اسـت:
1. عدالت در مالکیت و مدیریت رسانه ها.

ایـن بعـد بسـیار مهـم از عدالـت در ابتدا توسـط مارکـس و مارکسیسـت ها 
مطـرح شـد و کمـاکان اهمیـت خـود را حفظ کرده اسـت. نگاهی بـه تولیدات 
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رسـانه ای جهـان نشـان می دهـد بازتـاب مثبـت و جانب دارانـه از یهودیـان در 
صـدر تولیـدات رسـانه ای اسـت. دلیـل ایـن وضعیت نـه مظلومیت بیشـتر این 
قـوم از سـایر اقـوام مظلـوم، بلکـه در ایـن واقعیت نهفته اسـت کـه بزرگ ترین 

مؤسسـات رسـانه ای جهـان در مالکیـت و کنتـرل یهودیان قـرار دارند.
2. عدالت در تهیه و تدوین محتواي پیام ها.

پرسـش هایی ماننـد این کـه آیـا در ارائـه گـزارش از یـک قتـل در رسـانه ها، 
منصفانـه رفتـار می شـود و همـه طرف هـای درگیـر فرصـت بیـان دیـدگاه 
و اسـتدالل های خـود را دارنـد، بـه عدالـت در تهیـه محتـوای پیـام مربـوط 
می شـود. در همیـن زمینـه می تـوان پرسـید آیـا فیلم هـای تاریخـی کـه در 
چند سـال گذشـته در کشـور ما سـاخته شـده اسـت، عادالنه بوده اند. نگاهی 
بـه برجسـته ترین تولیـدات هنـری جهـان نشـان می دهـد کـه پرهیـز از نـگاه 
سیاه وسـفید و مطلق گرایانـه یکـی از عوامـل مهـم ارتبـاط برقـرار کـردن بـا 
مخاطـب و دعـوت جامعـه بـه مـدارای بیشـتر و خشـونت کمتـر اسـت. در 
چنیـن تولیداتـی مخاطـب نمی توانـد به راحتـی قضـاوت کنـد و فرد یـا عملی 
را نادرسـت و فـرد یـا عملـی دیگـر را درسـت بدانـد. آیـا تولیـدات فرهنگی ما 
چنیـن ویژگـی ای دارنـد یا در ابتـدا آدم بد رمـان یا فیلم حتی نـام و ظاهرش 
هـم بـد و زشـت اسـت و کوچک تریـن خیـر و خوبـی در او دیـده نمی شـود.

3. عدالت در پوشش پیام و اخبار مربوط به افراد و گروه هاي جامعه.
بی عدالتـی رسـانه ای در حوزه پوشـش پیام باعث می شـود کـه ترك خوردن 
دیـوار یک مدرسـه در تهران در شـبکه تلویزیون سراسـری و روزنامه های مهم 
بازتاب داشـته باشـد، اما خراب شـدن یک مدرسـه در روسـتاها و شهرستان ها 
پوشـش خبـری مناسـبی پیدا نکنـد. همین نوع از بی عدالتی اسـت که سـبب 
می شـود یـک ایـده کـه بـه نفـع صاحبـان قـدرت اسـت، هفته هـا تیتـر یـک 
روزنامه هـا و اخبـار باشـد، امـا یـک ایـده کـه به نفـع فاقـدان قدرت اسـت در 
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هیچ رسـانه و سـازمان مسـئولی دنبال نشـود.
البتـه وجـود تبعیـض در اجرای عدالت در پوشـش پیام و خبـر دالیل و ابعاد 
گوناگونـی دارد کـه بایـد به طـور ویـژه بـه آن هـا پرداختـه شـود. بـرای مثال، 
اگـر اخبـار مربـوط بـه یـک ورزش ماننـد فوتبال در صـدر مطبوعات اسـت اما 
مهم تریـن اخبـار ورزش هـای دیگـر به نـدرت کار می شـود، بیـش از این کـه به 
مبحـث تبعیـض و عدالـت رسـانه ای در پوشـش اخبـار ربـط داشـته باشـد به 

سـالیق و عالیـق خواننـدگان مربوط می شـود.
عدالـت فرهنگـی ـ هنـری: عدالت در حضـور فرهنگـی - هنـری یعنی 
فرهنگـی- هنـری  آثـار  بتواننـد  یـک جامعـه  اقشـار  و  اقـوام  این کـه همـه 
)شـیوه های قومـی، ادبیـات، موسـیقی و...( خـود را بـه گوش دیگران برسـانند 
و در ثبـت کارهـای مشـترك نقش داشـته باشـند. تحقق چنیـن عدالتی با دو 

تهدیـد جـدی روبه رو اسـت.
1. تهدیـد نخسـت بـه تمرکزگرایـی و قـرار گرفتـن اکثـر بودجـه و امکانات 
کشـور در پایتخـت و دو یـا سـه شـهر بـزرگ دیگـر مربـوط اسـت. اگـر اکثـر 
مراکـز فرهنگـی در تهران متمرکز شـود و در شهرسـتان ها هم زمـان با کاهش 
فضاهـای فرهنگـی بـا افزایـش تنگ نظری هـا و سـخت گیری ها مواجـه باشـیم 
در آینـده نویسـنده ای ماننـد صـادق چوبـک پیدا نخواهد شـد که در تنگسـیر 
و سـنگ صبـور از حـال و هـوای جنـوب بـرای مـا بگویـد. در نهایـت همـه 
داسـتان ها و رمان هـا، گیشـا و یوسـف آباد و زعفرانیـه تهـران را بـه تصویـر 
خواهنـد کشـید. سـهراب سـپهری ای نخواهـد بـود تـا چنارهـا و بیابان هـای 
کاشـان را نقاشـی کنـد و خواننـده ای نخواهـد بـود کـه به جـای پنجـاه بـار از 

شـب های تهـران گفتـن یک بـار هـم از شـب های مشـهد و کرمـان بگویـد.
2. تهدیـد دوم ریشـه در برخوردهـای تنگ نظرانـه و سـلیقه ای دارد. اگـر 
موسـیقی هنـر اسـت و اگـر موسـیقی بخشـی از فرهنگ هـر قـوم و منطقه ای 
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اسـت، چگونـه ممکـن اسـت، موسـیقی یک قـوم یا یـک ناحیه کشـور مجاز و 
موسـیقی اقـوام و نواحـی دیگـر غیرمجاز باشـد؟ چگونـه ممکن اسـت نمایش 
و آمـوزش برخـی ابـزار موسـیقی ممکـن و برخی دیگـر غیرممکن باشـد؟ چرا 
»نـی« مجـاز و »نی انبـان« غیرمجـاز اسـت؟ تفـاوت »دایره زنگی« بـا »دف« و 
»تنبـک« چیسـت که با یک چشـم بـه آن ها نگاه نمی شـود؟ چرا نشـان دادن 
آداب، رسـوم، مراسـم آیینـی، رقص و آواز منطقه خراسـان و سیسـتان ممکن 
و منطقـه خوزسـتان و تهـران غیرممکـن اسـت؟ نقـش و جایگاه سـایر اقوام و 
گروه هـا و سـالیق در سـاختن فرهنـگ کجاسـت؟ آیـا حفظ انسـجام و امنیت 
ملـی بـدون احتـرام بـه فرهنـگ تمامـی اقـوام و نواحـی پایـدار خواهـد بـود؟ 
آیـا همان طـور کـه طبقـه حاکـم و محکـوم سیاسـی و اقتصـادی داریـم؛ فقط 
عـده ای حـق دارند کـه فرهنـگ و ارزش های خـود را نمایش دهنـد و دیگران 
از چنیـن حقـی محروم هسـتند؟ به هرحال تأمل بیشـتر در چنیـن موضوعاتی 
بـه حـوزه عدالـت فرهنگـی بـه معنـای »عدالـت در حضـور فرهنگـی« ارتباط 

دارد کـه تاکنـون بـه آن توجه  چندانی نشـده اسـت.
عدالـت در حمایت هـای فرهنگـی: حمایـت از بخـش فرهنـگ یکـی از 
دغدغه هـای اصلـی مسـئولین فرهنگـی و فرهنگ دوسـتان اسـت. در ایـران 
ایـن حمایت هـا اهمیـت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت کـه دو دلیـل اصلـی آن 
عبارت انـد از: 1. حجـم نسـبتاً زیـاد حمایت هـا و یارانه هـا پرداختـی توسـط 
دسـتگاه های دولتـی و وابسـته بـه بودجـه عمومـی 2. امـکان ترویـج عالیق و 

سـالیق ایدئولوژیـک از بودجـه و امکانـات عمومـی.
در ایـران برخـی از خدمـات و کاالهـای فرهنگـی و هنـری بـا رانت هـای 
گوناگـون دولتـی تولیـد می شـوند و در تبعیضـی آشـکار بـا سـایر تولیـدات 
و  غیرعادالنـه  کامـاًل  رقابت هایـی  می پردازنـد. چنیـن  رقابـت  بـه  آن هـا  بـا 
تبعیض آمیـز و نقـض عدالـت فرهنگی اسـت. برای مثال در سـال های گذشـته 
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گوناگـون  از حمایت هـای  نمایشـگاه های هنـری  و  رمان هـا  فیلم هـا،  برخـی 
امـا غیرشـفاف بخش هـای دولتـی و وابسـته بـه دولـت برخـوردار شـده اند که 
از تولیـدات مشـابه دریغ شـده اسـت. البتـه در همـه جهان برخی مؤسسـات، 
نهادهـا و افـراد حقیقـی و حقوقـی از تولیـدات فرهنگـی حمایـت می کنند، اما 
ایـن حمایت هـا از بودجـه دولتـی نیسـت و منبـع و مقـدار هزینه هـای صـرف 
شـده هم کاماًل شـفاف و روشـن اسـت. این که برای تبلیغ یک کاالی فرهنگی 
میلیاردهـا در صداوسـیما، تابلوهـای شـهری، سـایت ها و روزنامه هـای عمومی 
هزینـه شـود و دانـش آموزان مـدارس و کارمنـدان دولت بـه مصرف کننده آن 
کاال تبدیـل شـوند و آنـگاه بـا اسـتناد بـه فـروش میلیـاردی و مخاطـب چنـد 

صدهزارنفـری آن اثـر فخرفروشـی شـود، کار عادالنـه و منصفانـه ای نیسـت.
در پایـان ایـن بخـش بایـد گفـت؛ بـا توجـه بـه اهمیـت و تأکید مسـئولین 
بـر مقولـه »عدالـت«، انتظـار مـی رود هـر دو بعـد »عدالـت فرهنگـی« دیـده 
شـود و تمرکـز بـر بعـد مـادی و زیرسـاخت ها موجـب غفلـت از بعـد معنـوی 
و محتوایـی عدالـت فرهنگـی نشـود. هرچنـد رعایـت »عدالـت در دسترسـی 
فرهنگـی« پایـه و اسـاس هرگونـه توسـعه فرهنگـی اسـت و در نظـر گرفتـن 
امـکان دسترسـی به فضاهـا، زیرسـاخت ها، کاال و خدمات فرهنگـی برای همه 
نقـاط کشـور امـری ضروری اسـت. امـا پرداختن بـه این بعـد از عدالـت نباید 
موجـب غفلـت از بعـد »عدالت در حضـور فرهنگی« شـود. البته حتـی عدالت 
در دسترسـی فرهنگـی هـم بـه آن سـادگی که تصور می شـود، نیسـت. امروزه 
موضـوع چگونگـی توزیـع عادالنـه بلیت کنسـرت های موسـیقی، تئاتر و سـایر 
مناسـبت های فرهنگـی جـذاب و پُرطـرف دار بـه یکی از پرسـش های اساسـی 

این حـوزه تبدیل شـده اسـت.
فضـای مجازی و گسـترش عدالـت در حضـور فرهنگی: تاکنـون در 
مـورد اهمیـت، جذابیـت و کارکردهـای فضـای مجـازی و به ویـژه شـبکه های 
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اجتماعـی مطالعـات و پژوهش هـای زیادی انجام شـده اسـت. در مـورد دالیل 
جذابیـت ایـن فضـا، یافته هـای مطالعاتـی را می تـوان در دو گـروه خوش بینانه 
تعاملـی  ویژگـی  خوش بینانـه،  رویکـرد  در  کـرد.  تقسـیم بندی  بدبینانـه  و 
و مشـارکتی بـودن ایـن فضـا، عامـل اصلـی جذابیـت آن اسـت. در رویکـرد 
بدبینانـه، طـرح مسـائل غیراخالقـی و توطئـه بیگانـگان عامـل گرایـش برخی 

افـراد )به خصـوص جوانـان( بـه حضـور در ایـن فضا اسـت.
و  جذابیـت  دلیـل  گفـت؛  می تـوان  مطالعـه  ایـن  یافته هـای  اسـاس  بـر 
گسـترش حضـور در شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی ایـن اسـت کـه 
مخاطبـان احسـاس می کننـد در ایـن فضـا عدالـت بـه معنـای »عدالـت در 
حضـور فرهنگـی« بیشـتر اسـت. بـرای مثـال در این فضـا آن هـا می توانند هر 
موضوعـی را در دسـتور کار قـرار داده و بـا خالقیـت و کنشـگری خـود در 
مـورد آن پیام رسـانی کننـد. هر فـردی می تواند در مـورد هر موضوعـی؛ خبر، 
نظـر، فیلـم، عکـس و گـزارش خـود را بـه اشـتراك گـذارد و از بـه اشـتراك 
گـذارده شـده دیگـران اسـتفاده کنـد. در ایـن نـوع از ارتباطـات تبعیـض و 
محدودیـت بسـیار کمتـری از ارتباطـات در رسـانه های جمعـی سـنتی وجـود 
دارد و فـرد احسـاس قـدرت، آزادی و آفرینندگـی بیشـتری دارد. بـرای مثال، 
در زمانـی کـه مشـغول تکمیـل ایـن متـن هسـتم در فضـای مجـازی کمپین 
خبررسـانی و اعتـراض بـه تصمیـم یکـی از بانک هـا بـرای دریافـت پـول در 
از دریافـت  بانـک مذکـور  بـه نتیجـه می رسـد و  بانـک  ازای تعویـض عابـر 
وجـه صرف نظـر می کنـد. آیـا در رسـانه های سـنتی ماننـد تلویزیـون، رادیـو 
و مطبوعـات چنیـن امکانـی بـرای مخاطبـان وجود داشـت؟ آیا در شـبکه های 
اجتماعـی امـکان تحقـق عدالـت بـه معنـای »عدالـت در حضـور فرهنگـی یـا 
رسـانه ای یـا هنـری« بیشـتر نشـده اسـت؟ کاربـران ایـن فضـا نـوع و سـطح 
جدیـدی از کنشـگری و ارتباطـات را تجربـه می کننـد کـه تـا پیـش  از ایـن 
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وجـود نداشـته اسـت. آن هـا می تواننـد به راحتـی قطعـه شـعر یـا عکـس خود 
را بـا دیگـران بـه اشـتراك بگذارنـد. بـا تهیـه کلیپ هـای شـنیداری و دیداری 
در  کرده انـد.  پیـدا  را  خوانندگـی  و  نوازندگـی  و  فیلم سـازی  تجربـه  امـکان 
همیـن زمینـه مانوئـل کسـتلز می گوید، سـه گونه اصلـی ارتباطـات عبارت اند 
از: »ارتباطـات جمعـی«، »ارتباطـات میان فردی« و نوع جدیـدی از ارتباط که 
 بیـن دو گونـه قبلی قـرار گرفته و آن را می تـوان »ارتباط جمعـی خودفرمان« 
شـبکه هاي  کسـتلز  گفتـه  بـه  نامیـد.   )Mass-self communication(
افقـي ارتباطـي ظهـور »ارتباط جمعـی خودفرمـان« را فراهم کرده اسـت. این 
نـوع ارتباطـات عمیقـاً اسـتقالل برقـراري ارتباط افـراد را در برابر شـرکت هاي 
بـزرگ ارتباطـي افزایـش داده اسـت، زیـرا کاربـران هـم بـه فرسـتنده و هـم 
بـه گیرنـده پیـام تبدیـل شـده اند. کسـتلز معتقـد اسـت در جامعه شـبکه ای، 
ارتبـاط جمعـی افقـی و مشـارکتی اسـت کـه در سـه مرحلـه 1. خودفرمانـی 
در تولیـد محتـوا 2. خودگردانـی در توزیـع پیـام و 3. خودانتخابـی در مصرف 

پیام هـا قابـل مشـاهده اسـت. )کسـتلز، 1394(
در ادامـه ایـن گـزارش، »عدالـت در حضور فرهنگـی« در یکـی از مهم ترین 
فرهنگـی«  »مطالعـات  رویکـرد  از  و  رسـانه ها  یعنـی  فرهنـگ  حوزه هـای 
بـر نقـش، جایـگاه،  پیگیـری خواهـد شـد. در رویکـرد مطالعـات فرهنگـی 
نسـبت و بازنمایـی گروه هـای اجتماعـی حاشـیه ای و فاقـد قدرت ماننـد زنان، 
سـالخوردگان، اقلیت هـای دینی، حاشیه نشـینان و بیماران خـاص، در فرهنگ 
مسـلط پرداختـه می شـود. دکتـر عبـداهلل بیچرانلو، نویسـنده فصـل بعدی این 
گـزارش بـا بیـان مصادیقـی در حـوزه رسـانه ها ابعـادی از ایـن بازنمایی هـا را 

نمایـان خواهد سـاخت.
دبیر مجموعه
نظام بهرامی کمیل
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مقدمه
یکـی از اهـداف اصلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، گسـترش عدالـت 
فرهنگـی اسـت. عدالـت فرهنگـی در حیطـة فعالیت هـای وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی، ابعـاد گوناگونـی را در بـر می گیـرد کـه از جمله آن هـا توزیع 
عادالنـة بودجة فرهنگی در سراسـر کشـور، تخصیص عادالنـة امکانات فرهنگی 
و تقویـت زیرسـاخت های فرهنگی همچون سـالن های سـینما و نیـز تاالرهای 
اجرای تئاتر، موسـیقی و... در اسـتان های مختلف اسـت. آنچه در این نوشـتار، 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت، بُعـد دیگری از عدالت اسـت کـه در کنار دیگر 
ابعـاد عدالـت، از اهمیت اساسـی برخوردار اسـت. این بعـد از عدالت را می توان 
»عدالـت در بازنمایـی« نامیـد. از آن جایی کـه بخـش مهمـی از فعالیت هـای 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـر تولیـدات فرهنگـی – رسـانه ای متمرکـز 
اسـت. ایـن نوشـتار در تحلیل بازنمایـی در عدالت، فیلم های سـینمای ایران را 
مـورد توجـه قرار داده و خوانشـی انتقـادی از بازنمایی گروه ها و اقشـار مختلف 
اجتماعـی در فیلم هـای سـینمایی دارد. بـاور بر این اسـت که سـینمای ایران، 
همچنـان بـا بازنمایی عادالنـه و مطلوب اقشـار و گروه های مختلـف اجتماعی، 

فاصله بسـیاری دارد.
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همچنیـن ایـن نوشـتار، بـه بحـث بازنمایـی عادالنـه در مطبوعـات، به مثابه 
یکـی از مصادیـق بازنمایـی رسـانه ای پرداخته اسـت. علی رغم پیشـینة نسـبتاً 
طوالنـی فعالیـت مطبوعـات در ایـران، همچنـان بخـش عمـده ای از توجـه و 
پوشـش مطبوعـات در ایـران را مسـائل و موضوعـات مبتالبـه مرکـز بـه خـود 
اختصـاص می دهـد و پیرامـون بـه معنای عام کلمـه و اقوام مختلـف به معنای 
خـاص کلمـه، هنـوز جایـگاه شایسـتة خـود را در پوشـش رسـانه ای کشـور و 

به صـورت خـاص، مطبوعـات پیـدا نکرده انـد.

گفتار اول: روش شناسی
عدالـت، یـک معنـای روشـن و مسـلم مورد قبـول همـگان نـدارد و در واقع از 
واژگان و مفاهیم بسـیار پراقبال و در عین حال دشـوار از جهت عینیت بخشـی 
و تعییـن برگـردان آن در عالـم واقـع بـوده اسـت، »امـا در برداشـت عامـه، 
فراخـور سـطح شـعور و بینش افـراد، تعابیر متفـاوت و گاهي مــختلفي از واژه 
عــدالت، مــالحظه مي گـردد. گویي هـر کس برداشـت خاص خـود دارد و بر 
اسـاس آن از عدل ســخن مــي گوید. اگر بپذیریم که برداشـت هـر فرد تحت 
تأثیـر شـخصیت و تـوان ادراك وي و عوامـل مؤثـر در پـردازش اطالعـات در 
سـاخــتار اندیشـه اش شـکل مي گیـرد، مي تـوان پذیرفت کـه هر فـرد از افراد 
بشـر فراخـور وضعیت ویژه خود، برداشـت ویـژه اي از عدالـت دارد.« )پورعزت، 

)86 :1380
یکـی از شـعارها و اهـداف اصلی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، گسـترش 
عدالـت فرهنگی اسـت. عدالت فرهنگـی در حیطة فعالیت هـای وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی، ابعـاد گوناگونـی را در بـر می گیـرد؛ از آن جملـه می توان به 
توزیـع عادالنـة بودجـة فرهنگی در سراسـر کشـور، تخصیص عادالنـة امکانات 
فرهنگـی و تقویـت زیرسـاخت های فرهنگـی همچون سـالن های سـینما و نیز 
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تاالرهـای اجـرای تئاتر، موسـیقی و... در اسـتان های مختلف اشـاره کرد.
امـا رویکردهـای دیگـری هم به عدالـت فرهنگی می تـوان داشـت. از جمله: 
1. تقویت سـهم و وزن مشـارکت اقشـار گوناگون جامعه در تحقق فعالیت های 
فرهنگـی در کشـور و مشـارکت آن هـا در شـکل دادن بـه ارزش هـای جامعـه 
2. عدالـت در بازنمایـی بـه معنـی بازنمایـی عادالنـه اقـوام، اقشـار، سـنین و 
جنسـیت های مختلـف در آثـار گوناگـون فرهنگی اعـم از فیلم های سـینمایی، 
تئاتـر، موسـیقی، مطبوعات و تولیدات رسـانه ای نوین. در ایـن مطالعه، مقصود 
از عدالـت فرهنگـی، همیـن عدالـت در بازنمایـی در حوزه های اصلـی فرهنگ 

است.

تعاریف
بازنمایـی؛ از مفاهیم رایـج و پرکاربرد در مطالعات فرهنگی اسـت. »بازنمایي، 
تولیـد معنـا از طریـق چهارچوب هاي مفهومي و گفتماني اسـت. بـه این معني 
کـه »معنـا« از طریـق نشـانه ها، به ویـژه زبـان تولیـد مي شـود. زبـان سـازنده 
معنـا بـراي اشـیاي مـادي و رویه هـاي اجتماعـي اسـت و صرفـاً واسـطه اي 
خنثـي و بي طـرف بـراي صورت بنـدي معاني و معرفـت درباره جهان نیسـت.« 
)مهـدی زاده، 1387 : 15( هال )2003( اسـتدالل مي کنند کـه واقعیت به نحو 
معنـادار وجـود نـدارد و بازنمایـي یکـي از شـیوه هاي کلیدي تولید معناسـت. 
معنـا صریـح یـا شـفاف نیسـت و از طریـق بازنمایـي در گـذر زمان، یکدسـت 
باقـي نمي ماند. بي تردید، جهان مسـتقل از بازنمایي هایي کــه در آن صــورت 
مـــي گیرد، وجود دارد. لیکن معنادار شـدن جهان در گرو بازنمایي آن اسـت. 
»بازنمایـي فرهنگـي و رسـانه اي، نـه امري خنثي و بــي طرف، کـه آمیخته به 
روابـط و مناسـبات قـدرت جهـت تولیـد و اشـاعه معانـي مرجـح در جامعه در 
راسـتاي تـداوم و تقویـت نابرابري هاي اجتماعي اسـت.« )مهـدی زاده، 1387: 
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16( بایـد تأکیـد کـرد کـه هـر محصول یـا تولیـد رسـانه اي، به ویـژه تولیدات 
رسـانه هاي تصویري، اعم از خبر، مسـتند و حتي یک سـخنراني یا مراسـم دعا 
و نیایـش،  بـا واقعیـت آن وقایـع بسـیار متفاوت هسـتند و در واقـع، در فرایند 
ارتباطـات رسـانه اي، رسـانه اقـدام به بازنمایـي واقعیت مي کنـد و به طور حتم، 
معنـاي تولیـدي در ایـن فراینـد، معناي تولیدشـده به وسـیله رسـانه به شـمار 
مـي رود نـه آنچـه در واقعیـت وجـود دارد و رسـانه همـواره در ایـن فراینـد،  
خنثـي و بي طـرف نیسـت. بـراي مثـال،  محققـان رسـانه، نشـان داده انـد کـه 
اخبـار هرگـز نمی توانـد آیینـه واقعیـات باشـند، بلکـه بایـد اخبـار را نتیــجه 
انتخاب هـای کمابیـش آگاهانـه دانسـت کـه در تعییـن آن ها عواملـی همچون 
ارزش هـا و هنجارهـای ژورنالیسـتی و اصـول رایـج گردآوری خبر )شودسـون، 
2003(، مالحظـات مالی )همیلتـون، 2004(، فناوری )پاولیـک،2001( و نیاز 

و فشـار منابـع خبری )مانینـگ، 2001( نقـش دارند.
 عدالـت در بازنمایـی؛ بـه ایـن معناسـت کـه آحـاد گوناگون جامعـه، در 
متـن آثـار فرهنگـی - هنـری، سـهم و وزن عادالنه ای داشـته باشـند. چنانچه 
آحـاد گوناگـون جامعـه اعم از زن، مـرد، کودك، نوجـوان، جوان، میان سـال و 
سـالمند، شهرسـتانی و تهرانی، شـهری و روسـتایی، شـمال شـهری و جنوب 
شـهری، کارگـر، کارمند، دانشـگاهی، کشـاورز، کارآفرین، هنرمند و ورزشـکار، 
پزشـک و مهنـدس، روحانـی و غیرروحانـی، سـرمایه دار و غیـر سـرمایه دار و... 
سـهم متـوازن و متعادلـی در آثـار هنـری داشـته باشـند و بـه انحـای مختلف 
در ایـن آثـار بـه موضوع های مـورد عالقه، مسـائل و مشـکالت آن هـا پرداخته 
شـود، در ایـن صورت، عدالـت در بازنمایی رخ داده اسـت. بـرای نمونه، اگر در 
فیلم هـای سـینمای ایـران بـه میـزان کافـی بـه دغدغه هـای سـالمندان توجه 

نمی شـود، نشـان از عـدم رعایـت عدالـت در بازنمایی اسـت.
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ضرورت و اهمیت
تصویـر اقـوام گوناگـون و پیـروان ادیـان و مذاهـب بـه رسـمیت شناخته شـده 
در قانـون اساسـی کشـورمان، در رسـانه های گوناگـون از جملـه در سـینما و 
مطبوعـات، علی رغـم این کـه ارتقایی نسـبی داشـته اسـت، همچنـان کمرنگ 
اسـت و گاه به طـور ناخواسـته، از منظـر ایـن اقوام یـا پیروان ادیـان و مذاهب، 
هنـگام بـروز مسـائل و ضرورت های سیاسـی نگاه ابزاری به آن ها شـده اسـت. 
بـه ایـن معنـی که حضـور آن هـا در اوضاع عادی در رسـانه های کشـور بسـیار 
کمرنـگ اسـت، اما هنگام مناسـبت های سیاسـی خـاص همچـون انتخابات از 
حضـور آن هـا در صحنـه سـخن بـه میان می آیـد. بخشـی از این ماجرا، ناشـی 
از دسترسـی راحت تـر و آسـان تر بـه جغرافیـا و شـهروندان مرکز یعنـی تهران 
اسـت، بـه ایـن معنـا کـه بـرای گزارشـگران و خبرنـگاران رسـانه ای، از جمله 
مطبوعـات و خبرگزاری هـا کـه عمدتـاً در تهـران اسـتقرار دارنـد، دسترسـی 
خیلـی بیشـتر و راحت تـری بـه نقـاط مختلـف شـهر تهـران و شـهروندان آن 
وجـود دارد یـا بسـیاری از سـینماگران و عوامـل سـینمای ایـران در تهـران 
زندگـی می کننـد کـه طبیعتـاً اگـر فیلم هـای خـود را در تهـران تولیـد کنند، 
مشـکالت و هزینـة کمتـری را متحمـل می شـوند. ایـن بخشـی از ماجراسـت 
و بخشـی دیگـر از مسـئله، ناشـی از عـدم سیاسـت گذاری روشـن و هدفمنـد 
در ایـن زمینـه اسـت تـا به تدریـج شـکاف میـان مرکز/پیرامـون رفع شـود. در 
بازنمایـی عادالنـه، همـة آحـاد جامعـه، بـا نگاهـی مبتنی بـر عدالـت بازنمایی 
می شـوند؛ تهرانـی بـا غیـر تهرانـی از جهت َشـان انسـانی و اجتماعـی تفاوتی 
نـدارد، روسـتایی و شـهری، هیچ یـک بـر دیگـری برتـری اجتماعـی نـدارد و 
هیچ گونـه فرادسـتی و فرودسـتی بیـن اقـوام و اقشـار گوناگـون جامعـه دیـده 

نمی شـود.
عـدم رعایـت عدالـت در بازنمایـی همچـون عـدم رعایـت عدالـت فرهنگـی 
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در توزیـع امکانـات و فضاهـای فرهنگـی، احسـاس تبعیض در جامعـه را دامن 
خواهـد زد؛ بنابرایـن پرداختـن بـه ایـن موضـوع و برجسـته کـردن آن امـری 
بسـیار ضـروری اسـت، زیـرا تـا زمانـی کـه این موضـوع برجسـته نشـود و در 
دسـتور کار قـرار نگیـرد، هیـچ برنامـه و راه حلی هـم برای آن تدویـن نخواهد 

. شد
موضـوع عدالـت در بازنمایـی به شـدت بـا امنیت ملـی نیز گره خورده اسـت. 
بـه ایـن معنـا که؛ شـهروندان متعلـق بـه قومیت های گوناگـون اعـم از فارس، 
آذری، گیلـک، مازندرانـی، کرد، عرب، بلوچ، لر، ترکمـن و دیگران و نیز پیروان 
مذاهـب گوناگـون، اعـم از مسـلمانان شـیعه، اهـل تسـنن و نیـز اقلیت هـای 
دینـی غیرمسـلمان ماننـد زرتشـتی، یهـودی، ارمنـی، آشـوری و...، چنانچه از 
سـهم متناسـب و متوازنـی از پوشـش و بازنمایـی رسـانه ای برخوردار نباشـند 
یـا در بازنمایـی رسـانه ای خـود، شـاهد کژبازنمایـی باشـند، احسـاس تبعیض 
در آن هـا قـوت خواهـد گرفـت. در واقـع، از عناصـر مؤثـر در سیاسـت گذاری 
اجتماعـی هـر کشـور در قبـال تنـوع فرهنگـی و تکثـر اجتماعـی، بازنمایـی 
رسـانه ای هویت هـای متنـوع اسـت و بسـته بـه خوانـش صاحبـان هویت های 
اجتماعـی و فرهنگی گوناگون از بازنمایی رسـانه ای خودشـان، نتیجة بازنمایی 
بـر انسـجام اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت، چراکـه ایـن خوانـش ممکـن اسـت 
همـراه بـا احسـاس عدالـت در بازنمایـی یـا احسـاس تبعیـض باشـد. این کـه 
در یــک بافـت اجتماعـی، رسـانه ها از زبـان و نشـانه های رسـانه ای چگونـه 
بـرای بازنمایـی قومیـت یا نـژاد یا جنسـیت اسـتــفاده می کنند، نشـان دهنده 

عادالنـه یـا تبعیض آمیـز بـودن آن گفتمان اسـت. 
دارنـد،  قـرار  قومـی کـه در شـمار کمتـری  و  دینـی  چنانچـه گروه هـای 
بازنمایی هـای رسـانه ای از جملـه سـینمایی و مطبوعاتـی از خود را، متناسـب 
بـا شـأن و جایـگاه خود در منظومـة ملی کشـور نبینند، دچار افتـراق خواهند 
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شـد و ایـن مسـئله، از جهـت امنیـت ملـی بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
ازایـن رو در نوشـتار پیـش رو بـا توجـه بـه اهمیـت مباحث یادشـده، ضمن 
تعریـف مفهـوم عدالـت در بازنمایـی و نشـان دادن ابعـاد و اهمیـت آن، برخی 
مصادیـق عدالـت در بازنمایـی در حـوزه سـینما و رسـانه ها )بـا تمرکـز بـر 

مطبوعـات( تبییـن می شـود.

گفتار دوم: مبانی نظری
1. ابعاد گوناگون عدالت

عدالـت، یـک معنـای روشـن و مسـلم مـورد قبـول همـگان نـدارد. در واقـع 
»عدالـت« واژه اي اسـت کـه تعییـن مصـداق عینـي و خارجي براي آن دشـوار 
اسـت و ازایـن رو در شـمار مفاهیـم بسـیار ذهنـي قـرار مي گیـرد و این کـه 
چگونـه ایـن مفهوم وارد سـاختار اندیشـه و تفکر بشـر شـده اسـت، جاي تأمل 

بسـیار دارد.
رسـانه ای  ارتباطـات  گسـترش  بـا  اخیـر  دهه هـای  در  عمـل،  حـوزۀ  در 
و  اطالعاتـی  فناوری هـای  انـواع  توسـعه  اثـر  بـر  دیجیتـال،  و  الکترونیـک 
ارتباطاتـی، ارتباطـات اهمیـت اساسـی و تعیین کننده ای در سـاختار اجتماعی 
- سیاسـی جوامع، شـیوه حکمرانی، توزیع قدرت و امکانات در عرصه داخــلی 
هـر کشـور و عـرصــه بین المللـی یافتـه اسـت، در نتیجـه موضـوع عدالت در 
ایـن فراینـد نیـز، ضمـن این کـه اهمیـت چشـمگیری پیدا کـرده دچـار تغییر 
شـگرفی شـده اسـت. موالنـا معتقـد اسـت: »هماننـد مفاهیـم جامعه، توسـعه 
و صلـح، اندیشـه عدالـت نیـز دچـار تحـول شـده اسـت. ازاین پـس ضرورتـاً 
عدالـت از ارزش هـای اجتماعـی مورد توافـق برنمی خیزد، بلکـه از موضوع های 
میـراث فرهنگـی، مذهـب، سـنن و محیـط مایـه می گیـرد. اگـر اسـتداللمان 
ایـن اسـت کـه مفاهیم جامعـه، توسـعه، صلح و عدالـت همگـی متغیرند، پس 
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بایـد در مـورد مفهـوم تغییـرات سیاسـی- اجتماعـی و بـروز و ظهـور آن در 
روندهـای ملمـوس و ناملمـوس نیز چنین ادعایی داشـته باشـیم. اگر اطالعات 
و ارتباطـات، زیربنـای همـه روندهای توسـعه، صلح و عدالت اسـت، باید گفت 
کـه مـا واقعـاً وارد دوران تـازه ای شـدیم که ابداً در گذشـته امـکان پیدایی آن 
وجـود نداشـته اسـت. بـه اعتقاد موالنـا تغییرات شـگرف اجتماعی، سیاسـی و 
اقتصـادی جهان گسـتری کـه مـا در دو دهـة اخیر شـاهد آن بودیـم، در واقع، 
جـدال افـراد و جوامـع بـرای حرکـت از ارتباطـات )به مثابـه یـک ابـزار( بـه 
ارتبـاط )به مثابه سـهم و مسـئولیت(، از بی خویشـتنی قدرت ها و سـاختارهای 
اجتماعـی و سیاسـی غیرشـخصی و مکانیکـی بـه فـراوری اجتماعـی از طریق 
اشکال سنتی ارتباطات و تعامل انــسانی بــوده اسـت.« )موالنا، 1384: 133-

)132
در حـوزۀ نظـری نیـز انتشـار کتابي دربـارۀ عدالـت اجتماعي به نـام »نظریة 
عدالت« توسـط فیلسـوف امریکایي،  جان رالز، در سـال 1971،  مباحث مربوط 
بـه عدالـت را متحـول کـرد. از آن زمـان بـه بعـد اغلـب مطالبـي کـه در ایـن 
زمینه نوشـته شـده اسـت بـه نظریه رالـز پرداخته اسـت. یکي از مشـهورترین 
اظهـارات رالـز ایـن اسـت که »عدالـت نخسـتین فضیلـت نهادهـاي اجتماعي 
اسـت«. ایـن موضوعـي بحث برانگیـز اسـت چراکه ممکن اسـت برخـي بر این 
بـاور باشـند که اهدافـي دیگر، اهدافـي که با عدالـت در تعارض انـد،  از اهمیت 

)10 :2001 ,Swift( ».بیشـتري برخوردارند
»اسـتربا، آراي متفـاوت صاحب نظـران در مـورد عدالـت را در شـش گـروه 
متمایـز طبقه بنـدي کـرده اسـت؛ طبـق مفهـوم لیبرالیسـتي عدالـت، آرمـان 
سیاسـي نهایـي جامعـه عـدل، آزادي اسـت؛ درحالی کـه بـر اسـاس مفهـوم 
سوسیالیسـتي عدالـت، برابـري به مثابـه آرمـان سیاسـي نهایي در نظـر گرفته 
مـورد  را  آزادي(  و  )برابـري  دو  ایـن  آمیـزه  لیبرال دموکراسـي،  و  مي شـود 
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مالحظـه قـرار مي دهـد. در مفهـوم اجتماع گرایـي عدالت، نفع عمومـي، آرمان 
سیاسـي نهایـي فـرض مي شـود و فمینیسـت ها در آرمـان سیاسـي نهایـي 
خـود، بـر برابـري حقوق زن و مـرد تأکیـد دارند. امـا فرانوگرایان، ضمـن انکار 
روایت هـاي کالن، بـر ایـن باورنـد کـه بُـرد توجیه حقـوق و تکالیـف، محلي و 
محـدود اسـت و بـراي افـرادي معیـن و در محیط هایـي معیـن کاربـرد دارد و 
جهان شـمول نیسـت.« )پورعـزت، 1380: 87( امـا فـارغ از این کـه متفکران و 
صاحب نظـران گوناگـون از زوایای متعددی به موضوع عـدالــت پردا خــته اند، 
هـرگاه از عدالـت اجتماعي سـخن بـه میان می آیـد،  اغلب ذهن هـا معطوف به 
بعـد اقتصـادی عدالـت می شـود و بـه بعـد فرهنگـی آن کمتر توجه می شـود. 
در واقـع »در مفهـوم محـدود و حداقلـي، عدالـت اجتماعـي به ایـن مي پردازد 
کـه چـه کسـي، چـه چیـزي در جامعه بـه دسـت مـي آورد و آیا وضـع توزیع، 
درسـت یـا عادالنـه اسـت.« )Dean, 2006:58( »در زمینـه بعـد اقتصـادی 
عدالـت هـم اختـالف نظرهـا زیـاد اسـت. آیـا بایـد ثروت هـا را جمـع کـرد و 
دوبـاره به گونـه ای تقسـیم کـرد کـه بـه همـه، ثروتـی برابـر برسـد؟ آیـا بایـد 
منشـأ ثروت هـاي انباشـته را بکاویـم؟ آیـا بایـد افـراد فرصت هاي برابر داشـته 
باشـند؟ و... امـا پرسـش اساسـي این اسـت که آیـا عدالت اجتماعـي به عدالت 
ایـن  از  گسـترده تر  بحـث،  گسـتره  این کـه  یـا  مي شـود  محـدود  اقتصـادي 

اسـت؟« )بهشـتي، 1383: 107- 106(
به طـور کلـی، در ادبیـات مربـوط به عدالت، مفهـوم عدالت را بـا توجه به مالك 
توزیـع، روش اجـرا و نــحوه ي مـراوده در جامعـه، بـه عدالـت توزیعـي، رویه اي و 
مـراوده اي، تفکیـک کرده انـد و برخـی جنبه هاي عدالــت کـه در سـاحت زبان و 
در ارتباطـات زبانـی بین انسـان ها تحقق پــیدا مي کند و مــي توان آن را »عدالت 

زبانـي« نام نهـاد، مطرح نبوده اسـت.
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جدول 1: ابعاد گوناگون عدالت

منابعمعنی و مفهومبعدردیف

عدالت توزیعی1
ایجاد شرایطی که کلیه کاالها و خدمات 

اجتماعی به طور عادالنه و بدون تبعیض میان 
کلیه افراد ذی حق جامعه شود.

Rawls, 1999; 
Greenberg & 
Baron, 2000.

عدالت رویه ای2

ایجاد شرایطی که با تعریف صریح قوانین، 
رویه ها و فرآورده های اجتماعی، امکان هرگونه 
سوءاستفاده از آن ها توسط گروه های قدرتمند 

سلب شود.

Rawls, 1999; 
Greenberg & 
Baron, 2000.

عدالت مراوده ای3
ایجاد شرایطی که کلیه مراودات اجتماعی بدون 
کمترین اجبار و تحمیل، تداعی کننده حرمت و 

احترام برابر آحاد جامعه باشد.

Greenberg & 
Baron, 2000.

عدالت اطالعاتی4

ایجاد شرایطی که همه آحاد جامعه به طور برابر 
و یکسان به اطالعات مهم و ضروری دسترسی 
داشته باشند و هیچ یک به خاطر دسترسی به 

اطالعات ویژه، در شرایط ممتاز قرار نگیرد.

Pourezzat & 
others, 2009.

عدالت احساسی5

ایجاد شرایطی که افراد در ابراز احساسات عادالنه 
خود با مانعی مواجه نشوند و حتی المقدور 

عقده ای روانی ناشی از تحقیر و خودکم بینی 
برطرف گردد.

Pourezzat & 
others, 2009.

ایجاد شرایطی که هیچ یک از آحاد جامعه در شرایط عدالت مشاهده ای6
مشاهده بی عدالتی از سوی دیگران قرار نگیرد.

 پورعزت، با اقتباس 
از صحیفه سجادیه

2. زبان؛ بازنمایاننده واقعیت
زبـان هنگامی کـه در رسـانه ها بـه کار گرفتـه می شـود، بـه دلیـل برخـورداری 
رسـانه ها از بعـد ارتباطـی گسـترده تری در مقایسـه بـا ارتباطـات میـان فردی 
یـا دیگـر انـواع ارتباطـات اجتماعی مشـابه، در بازتاب و انعـکاس واقعیت نقش 
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پررنگ تـری را ایفـا می کنـد و معمـوالً ایـن نقـش به خود رسـانه نسـبت داده 
می شـود، درحالی کـه رسـانه بـا به کارگیـری زبـان بـه شـکل مطلـوب خـود، 
واقعیت هـا، پدیده هـا و موضوع هـای گوناگـون را بازنمایـی کـرده اسـت. در 
حقیقـت، هرگونـه سـوگیری، اطالعـات جهـت دار یـا غلـط، ظلـم و تبعیـض، 
بزرگنمایـی یـا کوچک نمایـی و حتـی نادیـده گرفتـن در رسـانه ها در قابل هر 
پدیـده یـا موضوع یا فرد، گروه، کشـور و... از این مــوضوع ناشـی می شـود که 
رسـانه ها بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبان خـود بایـد از زبان بهـره بگیرند 
و زبـان، در پرداختـن بـه واقعیت هـا بـه دلیـل ویژگی هـای ذاتـی اش، بـه نحو 
خاصـی عمـل می کنـد کـه در ادامـه توضیـح داده شـده اسـت. یـک نکتـه در 
ایـن میـان، قابـل تأمـل اسـت: »اغلب مـردم تصور می کننـد ]زبان شناسـی[ و 
تحلیـل گفتمـان وجـود جهـان واقـع را انـکار می کنـد. آن هـا می پرسـند چرا 
تمرکـز زیـادی بـر زبـان صـورت می گیـرد درحالی کـه در جهـان واقـع، مردم 
متولـد می شـوند، بـه کسـب مشـغول اند و به وسـیله رژیم های دیکتاتور کشـته 
می شـوند؟ چـرا دربـاره این گونـه فرایندهـای جهـان مطالعه نمی شـود و صرفاً 
دربـاره زبـان که یک رسـانه سـطحی دسـت دوم اسـت، مطالعه می شـود؟ این 
مقایسـه بیـن جهـان واقع و زبان، مسـائل سیاسـی و فلسـفی جـدی و ظریفی 
را بـاز می کنـد امـا به طـور مختصـر در پاسـخ بـه این کـه چـرا ]زبان شناسـان[ 
و تحلیل گـران گفتمـان معتقدنـد کـه بایـد بر سـاخت و کارکرد زبـان متمرکز 
شـد، بایـد گفـت: در خصـوص رویدادها، یـک دوگانه بیـن رویدادهـای واقعی 
صورت بندی هایـی  البتـه  می شـود.  ایجـاد  آن هـا  زبانـی  بازنمایی هـای  و 
 Potter and( ».همچـون دوگانـه ذهنی/ انتزاعی، خنثـی یا طبیعی نیسـتند
Wetherell, 1987: 180-181( به طورکلـی، در خصـوص ارتبـاط زبـان بـا 

واقعیـت یـا دنیـاي بیرونـي،  بحث هـاي زیــادي مــیان زبــان شناسان صورت 
گرفتـه اسـت. بـراي برخـي از آن هـا زبـان چیـزي نیسـت جـز بازنمـودي از 
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واقعیـت کـه بـر ایـن اسـاس، تمـام واقعیت هـاي موجـود در خـارج از زبـان،  
نشـانه اي در زبـان دارنـد  کـه به واسـطه آن معرفـي مي شـوند. برعکـس بـراي 
برخـي دیگـر، زبـان از واقعیت هاي بیروني کاماًل مسـتقل اسـت. »در مطالعات 
زبانـي،  در مـورد زبـان و مصـداق بیرونـي آن، دو نظر وجـود دارد: یکي کلمه و 
زبـان را کامـاًل منطبـق بـا واقعیـت بیروني یا شـيء مي دانـد و هیـچ فاصله اي 
بیـن کلمـه و شـيء  قائـل نیسـت و دیگـري بـا در نظـر گرفتـن ایـن نکته که 
زبـان بـه همـان میـزان کـه قـادر اسـت چیـزي را ظاهر سـازد، قـدرت مخفي 
کـردن آن را هـم دارد، دو خصوصیـت آشـکار و پنهـان بـراي زبـان در نظـر 
مي گیـرد.« )شـعیري، 1383: 33( اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه زبـان، هنـگام 
تولیـد بـه دلیـل فاصلـه اي که از دنــیاي مورد بــحث خــود مي گیـرد، دیگر 

نمي توانـد خـود آن دنیـا باشـد،  بلکـه بازنمـودي )بازنمایي( از آن اسـت.

3. نظریه های هنجاری رسانه
بـا توجـه بـه این کـه بخـش زیـادی از تولیـدات فرهنگـی کـه وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد اسـالمی بـر آن هـا نظـارت دارد در زمـرۀ تولیدات رسـانه ای به شـمار 
می رونـد، بی تردیـد مبنـای نظـری مناسـب بـرای بحـث از عدالـت زبانـی یـا 
بازنمایـی عادالنـه را می تـوان در نظریه هـای هنجـاری رسـانه جسـتجو کـرد 
کـه در ایـن نوشـتار به دلیـل ماهیـت گزارشـی آن به اختصار بـه مبانی نظری 

پرداخته شـده اسـت.
در نظریـات گوناگـون مربـوط به ارتباطات و رسـانه ها، سلسـله ای از نظریات 
مطـرح شـده اند کـه بـه نـام نـظـریــه های هنجـاری شـناخته می شـوند. »بر 
اسـاس نظریه هـای هنجـاری، رسـانه ها بایـد الزاماتـی را هـم در قبـال جامعـه 
خـود و هـم در قبال رأس جامعه یعنی سـاختار قـدرت و نیز در قبال مخاطبان 
خـود رعایـت کننـد. ایـن دسـته از نظریـات بـه مسـائل مربـوط بـه مقـررات 
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و کنتـرل رسـانه ها، پیگیـری اهـداف جامعـه، فوایـد مـورد انتظـار جامعـه از 
رسـانه ها، این کـه رسـانه ها بایـد بـرای مخاطبـان بـه دنبـال فراهم کـردن چه 
چیزهایـی باشـند، می پردازند. نـظـریــه های هنجـاری، شـاخص هایی را برای 
داوری دربـاره عملکـرد رسـانه ها در یــک جامعـه در اختیـار قـرار می دهند.« 
)McQuail, 1983: 65( »ایـن نظریه هـا، بـه الزامـات، بایدهـا و نــبایدها و 
هنجارهایـی کـه رسـانه ها بایـد در مقابـل جامعـه، اجـزاء و عناصـر و نهادهای 
گوناگـون آن رعایـت  کننـد، می پردازنـد. »ایـن بایدهـا و نبایدهـا برخاسـته از 
نظـام اجتماعـی و فرهنگـی یـک جامعه اسـت کـه از جمله آن هـا می توانیم به 
قوانیـن مکتوب مربــوط به رســانه ها، پــاره های ایدئولـوژی و پیش فرض های 
ضمنـی موجـود در جامعـه اشـاره کـرد. دیدگاه هـای هنجـاری رسـانه برآینـد 
مجموعـه ای از بایدهـا و نبایدهـا در نهادهـای متنوعـی اسـت کـه در تعادل با 

رسـانه قرار دارنـد.« )ترکاشـوند، 1389: 22(.

4. گفتمان رسانه ای عاری از تبعیض، تحقیر و اغواء
تـداول واژگان تملق آمیـز یـا تحقیرکننـده یـا اغواگرانه در زبان رسـانه و حاکم 
بـودن گفتمانـی کـه بازتولیدکننـده تحقیـر، تملق، اغواء و... باشـد، آثار بسـیار 
مخربـی بـر رونـد توسـعه عدالـت اجتماعـی در جامعه برجـا می گـذارد. زبان، 
سـاخت ذهـن را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد؛ بنابرایـن، غالـب شـدن گفتمـان 
تبعیـض و تحقیـر، در رسـانه های جمعـی، اذهـان مخاطبـان را بـرای پذیرش 
رفتارهـای ظالمانـه مسـتعد می سـازد و آنچـه بـر ذهن مسـتولی می شـود، در 
عمـل خـود را نشـان می دهـد، زیـرا آدمـی پشـت زبـان خویـش پنهان اسـت 
و نوشـته افـراد ترجمـان ذهـن آن هاسـت و افـراد بـا سـخن گفتـن شـناخته 

می شـوند. )نهج البالغـه، حکمـت 293، 384 و 373(.
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نمودار 2: مقایسه سیستم های زبانی رسانه های مبتنی بر گفتمان های عدالت گرا و تبعیض گرا
),2009Pourezzat :برگرفته و تطبیق یافته از(

 

٢٨ 
 

  گراگرا و تبعيضهاي عدالتهاي مبتني بر گفتمانهاي زباني رسانهمقايسه سيستم: 2نمودار 

  )Pourezzat,2009(برگرفته و تطبيق يافته از: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  ترنهج رفتارهاي عاداليروت به گسترش تفاهم و ؛اي الفارتباطات رسانهشود، سيستم مالحظه مي 2طور كه در نمودار همان

براي مثال، تداول واژگاني «ستم و تبعيض است.  ،موجد ظلم ؛ب ايرسانه ارتباطاتسيستم  كهيدرحال، كندجامعه كمك مي

و نظاير آن و همچنين تداول واژگاني چون غالم،  حضرت، صاحب، اربابزاده، خان، پرنس، سلطان، اعليزاده، نجيبچون اشراف

ها در زبان عامه مردم، فرهنگ جامعه را مستعد پذيرش تحقير و رواج ها و رواج آنها و فحاشيتوهينو انواع و اقسام  كنيز ،برده

آميز و بار يا تبعيضواژگان تملق گونهينازامبرا بودن زبان  كهيدرحال .سازدتبعيض و پذيرش ظلم و همزيستي با آن مي

آن، ابراز رفتارهاي عادالنه و توسعه عدالت  تبعبهتوسعه عدالت زباني و ها، بر ظرفيت و اصرار مردم بر اجتناب از آن تحقيركننده

  افزايد.اجتماعي مي

فقط «شود. جمالتي نظير اين جمله كه گستري ميها در زبان عامه، موجب عدالتهاي ادبي و تداول آنوجود برخي ساخته

) و باور به آن، 53البالغه، نامه (نهج .»زستانده شودامتي پاكيزه است كه در آن حق زيردست بدون لكنت زبان از فرادست با

با  ازاينيشپكند كه ظلم كردن در آن بسيار دشوار خواهد شد. اين مفهوم كه ي را ايجاد ميهايو گفتمان ساخت اجتماعي ويژه

ايجابي با تأكيد بر  ورتصبهسلبي مطرح شده بود، در اينجا  صورتبهآميز تأكيد بر ضرورت مبرا بودن زبان از واژگان تبعيض

  )Pourezzat, 2009» (.شودگرايانه مطرح ميهاي عدالتها و گزارهضرورت تجهيز زبان به آموخته

  

  

  

سيستم  
 ارتباطات

ايرسانه   

گرا عدالت 
 (الف)

 ايگفتمان رسانه
گرايانه عدالت
گرايانه، (اقناع
 بخش به دورآگاهي

از تحقير، سلطه 
...)جويي، تبعيض و  

 ايجاد نگرش دقيق و
ر مبتني بر واقعيت د

مخاطبان در خصوص 
 هايواقعيت ها وپديده

 گوناگون

گسترشكمك به
تفاهم در جامعه و 
ترويج رفتارهاي 

هتر در جامععادالنه  

سيستم  
 ارتباطات

اي رسانه 
 گراتبعيض
 (ب)

 ايگفتمان رسانه
ناعادالنه و 

گراتبعيض  
اغواگرانه، (
- لق، تمانهيجوسلطه

)آميز و ...  

ايجاد انحراف در 
نگرش مخاطبان 

در خصوص 
-واقعيت و هاپديده

 هاي گوناگون

كمك به گسترش
اعتمادي، بي جو

و  ...تبعيض، افترا
 التيعدترويج بي

 در جامعه

همان  طـور کـه در نمـودار 2 مالحظه می شـود، سیسـتم ارتباطات رسـانه ای 
الـف؛ بـه گسـترش تفاهـم و ترویـج رفتارهـای عادالنه تـر در جامعـه کمـک 
می کنـد، درحالی کـه سیسـتم ارتباطـات رسـانه ای ب؛ موجـد ظلـم، سـتم و 
تبعیـض اسـت. »بـرای مثـال، تـداول واژگانی چـون اشـراف زاده، نجیـب زاده، 
خـان، پرنـس، سـلطان، اعلی حضـرت، صاحـب، اربـاب و نظایـر آن و همچنین 
تـداول واژگانـی چون غـالم، برده، کنیز و انواع و اقسـام توهین ها و فحاشـی ها 
و رواج آن هـا در زبـان عامـه مـردم، فرهنگ جامعه را مسـتعد پذیـرش تحقیر 
و رواج تبعیـض و پذیـرش ظلـم و همزیسـتی بـا آن می سـازد. درحالی که مبرا 
بـودن زبـان ازاین گونـه واژگان تملق بار یـا تبعیض آمیز و تحقیرکننـده و اصرار 
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مـردم بـر اجتنـاب از آن ها، بر ظرفیت توسـعه عدالـت زبانی و به تبـع آن، ابراز 
رفتارهـای عادالنـه و توسـعه عدالـت اجتماعـی می افزاید.

موجـب  عامـه،  زبـان  در  آن هـا  تـداول  و  ادبـی  سـاخته های  برخـی  وجـود 
عدالت گسـتری می شـود. جمالتـی نظیـر ایـن جملـه کـه »فقـط امتـی پاکیـزه 
اسـت کـه در آن حـق زیردسـت بدون لکنت زبان از فرادسـت بازسـتانده شـود.« 
)نهج البالغـه، نامـه 53( و بـاور بـه آن، سـاخت اجتماعـی ویـژه و گفتمان هایی را 
ایجـاد می کنـد کـه ظلـم کردن در آن بسـیار دشـوار خواهد شـد. ایـن مفهوم که 
پیش ازایـن بـا تأکید بر ضـرورت مبرا بـودن زبـان از واژگان تبعیض آمیز به صورت 
سـلبی مطـرح شـده بـود، در اینجا به صـورت ایجابی بـا تأکید بر ضـرورت تجهیز 
 ,Pourezzat( ».زبـان به آموخته هـا و گزاره هـای عدالت گرایانه مطـرح می شـود

)2009

5. ارتباطات مبتنی بر عدالت زبانی: اقناع در مقابل اغواء
گرفتـه  پیـش  در  اسـت  ممکـن  رویکـرد  دو  ارتباطـات جمعـی،  فراینـد  در 
شـود؛ ارتباطـات اقناعـی یـا اغواگرانـه. به طـور قطـع، ارتباطـات مبتنـی بـر 
اقنـاع و در جهـت اقنـاع مخاطبـان، بـا عدالـت سـازگار اسـت و می تـوان از 
مهم تریـن شــاخص های رعایـت عدالـت زبانـی در یـک رسـانه، به کارگیـری 
زبـان اقناع گرایانـه و نـه اغواءگرایانه دانسـت. »ارتباطات اقناع محـور، تالش در 
جهـت متقاعـد کـردن مخاطب اسـت و در مقابل، اغـواء تالش برای واداشـتن 
دیگـران بـه انجـام  دادن کارهـا اسـت به گونـه ای کـه گویـی بـر اسـاس تمایل 
خـود انجـام داده انـد، درحالی کـه در واقـع، بـر اسـاس تحریک عوامـل بیرونی 
دسـت بـه اقـدام زده اند. حداقـل مقدمه و پیش شـرط اغواء، تلون یـا به عبارت 
بهتـر، مداهنـه به وسـیله تلون اسـت. به این معنـی که مخاطب را در شـرایطی 
قـرار دادن کـه خـود را و چیزهـا را از زاویـه در ظاهـر مقبول تـر دیگـری نـگاه 
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کنـد کـه البته مسـتلزم تغییر دیدگاه اسـت. درحالی کـه سـازوکارهای اقناع و 
متقاعدسـازی، عمدتـاً در راسـتای خطـوط اسـتداللی اثر می کننـد، در مقابل، 
اغـواء به جـای تکیـه بـر حقیقت یا اعتبار اسـتدالل ها، بیشـتر از ظاهـر واقعیت 
و اعتمادپذیـری ظاهـری اغواکننده بــهره می گیـرد. در ارتبـاط اغوایی، تالش 
در جهـت سوءاسـتفاده از رابطـه ای کـه بین گوینـده و مخاطب ایجاد شـده یا 

قـرار اسـت ایجـاد شـود، صـورت می گیرد.
در واقـع، واژگان ایـن ظرفیـت را دارنـد کـه به مثابـه ابـزار قـدرت و فریـب 
اسـتفاده شـوند، امـا هرگـز نبایـد خـود واژگان را شـر یـا مسـموم دانسـت. 
مسـئولیت هرگونـه آسـیبی که بر اثر اسـتفاده از برخـی ابزارهای بــیان پدید 
می آیـد، بـه عهـده خـود کاربران زبان اسـت، کسـانی که قـادر به تغییـر دادن 
واقعیـت نیسـتند، تالش می کننـد از طریق راهبردهای تفسـیری، دریافت فهم 
و تشـخیص مخاطبـان خـود از واقعیت را تــغییر دهند. واقعیـت را نمی توان با 
توصیـف آن تغییـر داد، بلکـه نـگاه مخاطب بـه واقعیت و تفسـیر او را می توان 

)96 :1989 ,Sornig( ».بـا ابزارهـای ارتبـاط اقناعی کنتـرل کـرد
 نقـش واژگان و پاره گفتارهـای زبان شـناختی، حتـی در جنگ هـای بیـن 
نیـز  کشـورهای مختلـف، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت: »کاربـرد سانسـور و 
پروپاگانـدا از رایج تریـن کاربردهـای پاره گفتارهـا و واژگان در جنگ هـا، ایجـاد 
آمادگـی بـرای جنگ هـا نیـز در دوران صلـح بـوده اسـت؛ بسـته بـه این کـه 
پاره گفتارهـا باعـث ایجـاد یاس و ناامیدی یا شـور حماسـی یا ترس و وحشـت 
شـده اند، در فرایندهـای مذکـور، تأثیرگـذار بوده انـد. یکـی از لـوازم دسـتیابی 
بـه تأثیـرات گسـترده در به کارگیری واژگان در پروپاگاندا در سـطح گسـترده، 
ظهـور رسـانه های جمعـی در اواخر قرن نوزدهـم بود. اسـتفاده از پروپاگاندا در 
قالـب واژگان و تصاویـر در طـول جنـگ جهانـی اول، در آثار زیـادی دراین باره 
به دقـت مسـتند شـده اسـت. مقایسـه بیـن انگلیـس و رایـش آلمـان نشـان 
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می دهـد کـه پروپاگانـدای داخلـی در انگلیس، بسـیار اثربخش تـر از پروپاگاندا 
در آلمـان بـود. دولـت انگلیس توانسـت از طریق اسـتفاده از اخبـار اثربخش از 
 ,Brekele( ».جبهـه، مردم را در خصوص اهداف خود در جنگ اقنــاع کــند
1989: 83( بایـد توجـه داشـت کـه مـوارد یـاد شـده، نمونه هایـی از کاربـرد 
زبـان بـه شـمار می آینـد و بحث از عدالـت زبانی، بسـیار فراتر از صـرف به کار 
نرفتـن واژگان تبعیض آلـود یا جمـالت ناعادالنه در ارتباطات رسـانه ای اسـت. 
در واقـع، درصورتی کـه سـاخت زبانی رسـانه بر مبنـای عدالت باشـد، می توان 

از تحقـق عدالـت زبانی در رسـانه سـخن به میـان آورد.

گفتار سوم: ابعاد موضوع در حوزه فرهنگ با تمرکز بر رسانه
1. زبان رسانه و سوگیري

بطـن  در  بازنمایـي رسـانه اي، همـواره  اشـاره شـد  همان طـور کـه پیش تـر 
خـود نوعـي سـوگیري دارد و هیـچ گاه بـا واقعیـت پدیده هـا  مطابقـت نـدارد. 
در حقیقـت،  ایـن خنثـي نبـودن بازنمایـی رسـانه اي، ناشـي از خنثـي نبـودن 
زبـان اسـت یـا بهتـر اسـت بگوییـم بـه عـلــت بهره گیـري رسـانه از زبـان، 
چنیـن پدیـده اي حـادث مي شـود. محققـان زبان شـناس همـواره بـا قاطعیت 
مي گوینـد: زبـان، هرگـز خنثـی و شـفاف نیسـت. »فردریـش معتقد اسـت که 
زبـان را می تـوان به طـور راهبـردی بـرای شـکل دادن بـه ماهیـت واقــعیت و 
تعریـف آن نیـز بـه کار بـرد. در حقیقت می شـود گفت زبان همـواره بر تعریف 
بافـت تأثیـر می گـذارد، حتـی اگـر زبـان تنهـا بـرای حفـظ بافـت در وضعیت 
موجـودش اسـتفاده شـود. ازایـن رو صورت الفاظی کـه از دهان گوینـده بیرون 
می آیـد، نمی توانـد رابطـه ای کامـاًل دل بخواهـی بـا بافت داشـته باشـد – این 
دو، زبـان را تـعریــف می کننـد و زبـان نیـز آن دو را تعریـف می کنـد و ایـن 
رابطـه پویـا و بـر اسـاس تأثیـر متقابـل اســت.« )نــیومایر، 1386: 227( در 
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مــجموع، زبــان شناسان بـر ایـن باورنـد کـه زبـان، آن واسـطه امیني نیسـت 
کـه معمـوالً بـه کار انتقـال مفاهیـم از ذهني به ذهـن دیگر مي پـردازد و هیچ 
دخـل و تصرفـي در ایـن میـان نـدارد. این موضـوع یعنی نقش زبـان در دخل 
و تصـرف واقعیـات، هـم در سـطح ارتباطـات میـان فـردی و هـم در سـطح 
ارتباطـات جمعـی یـا رسـانه ای رخ می دهد و محققـان زبان شناسـی اجتماعی 
بـر ایـن موضـوع تمرکـز زیـادی داشـته اند. »یکـی از مهم تریـن و جالب تریـن 
جنبه هـای قـدرت بالقـوه از منظـر زبان شـناختی، چگونگی پوشـش و توصیف 
رویدادهـا و انسـان ها اسـت. از اوایـل دهـه 1970 میـالدی، زبان شناسـان بـه 
رابطه بــین نــحوه انعــکاس بیان یــک مــوضوع و آنچه ایـن نــحوه بـیـان، 
 ;1992 ,Lee( ».از رویــکرد و خـاستگاه خـود نـشان مـی دهــد، عالقه مندند
Montgomery ;1993 ,Simpson, 1996( ایـن سـطح از کـاربرد زبـان، 

بـازنــمایی زبــان شناختی نـامــیده می شـود. در اینجـا نمونه  هایـی از برخـی 
سـاختارهای زبــانی را ذکـر می کنیـم کـه می تواننـد بـر چگونگـی بازنمایـی 
یکـی  از  متفـاوت  نسـخه ها و چشـم اندازهای  تولیـد  نتیجـه  و در  رویدادهـا 

رویـداد مؤثر باشـند.
ترجیـح یـک واژه بـر واژه دیگـر یـا یـک نـوع فعـل بـر فعلـی دیگر یـا نحوه 
ترکیـب عناصـر جمـالت بـا واژگانـی همچـون »پـس از« و »در پـی« همواره 
بـر نحـوه انتقـال و بیان یـک موضوع و نیـز تفسـیر رویدادها تأثیر مــی گذارد. 

)48-46 :Thomas and Wareing, Ibid(
زبـان اگرچـه به طـور صددرصـد بـا واقعیـت تطابـق نـدارد، امـا بازنمایـی یا 
بازنمـود آن اسـت. »ازایـن رو، زبـان به مثابه مجـرای تولید و توزیـع معنا، نقش 
مهمـی در هرگونـه صورت بنـدی اجتماعـی و فرهنگـی دارد. به سـبب اهمیت 
زبـان در فرآینـد بازنمایـی اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر عقایـد و رفتارهای 
دیگـران، از طریق سـاختن و شـکل دادن معنا میسـر می گـردد و در این میان، 
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زبـان، رسـانه و واسـطه ممتـازی اسـت کـه معنـا از طریـق آن تولیـد و انتقال 
می یابـد. اگـر معنـا نتیجـه ی قراردادهـای زبانـی، فرهنگـی و اجتماعـی و نـه 
چیـز ثابتـی در طبیعـت اسـت، در آن صـورت معنـا را هرگـز نمی تـوان ثابـت 
و قطعـی فـرض کـرد؛ یعنـی معنـا در ذات چیزهـا وجـود نـدارد، بلکـه معنـا 
سـاخته و تـولیــد مــی شود، معنـا حاصـل و نتیجـه یک رویـه داللت اسـت.« 
)مهـدي زاده، 1386: 22( به طـور خالصـه مي تـوان گفت: به کارگیـری زبان در 
سـاحت رسـانه، مي توانـد در جهت هدایت افـکار عمومي یا انحـراف آن به کار 
گرفتـه شـود، چراکـه ایـن زبان اسـت کـه مي توانـد بازنمایاننده حقایق باشـد 

یـا حقایـق را وارونـه نــماید و آن را واقــع نما ارائه کند.
زبـان رسـانه، زبانـی مصنـوع و سـاختگی اسـت یعنـی بـا دخـل و تصـرف و 
اراده انسـان پدیـد آمـده و هرگونـه دخـل و تصـرف در آن بـا دخـل و تصـرف 
در زبان هـای طبیعـی متفـاوت اسـت. ازایـن رو، می تـوان بـا خط مشـی گذاری 
محتـوای زبانـی در سـطح عالی بـه معنی تعییـن راهبردهای محتـوای زبانی و 
در سـطح عملیاتـی یعنـی تعییـن ایـن خط مشـی ها در حـوزه تولیـد محتوای 
زمینـه حاکـم شـدن  به تدریـج  عملیاتـی،  نیروهـای  بـرای  برنامـه  رسـانه ها 
هنجارهـای زبانـی مبتنی بـر عدالت در رسـانه  ها را فراهم کرد. عاری سـاختن 
سـاخت زبان رسـانه از هرگونه ظلم و تبعیض و در مقابل توسـعه عدالت گرایی 
و عـدالــت محوری در آن، به تدریـج بـه تطهیـر و پاالیـش زبـان جامعه و آحاد 
آن در جهـت عدالـت، می انجامـد. محقـق شـدن چنین رویه ارتباطـی در قبال 
مخاطبـان، احسـاس عادالنـه بـودن زبـان یـک رسـانه، بـه معنی عـاری بودن 
از تبعیـض، تحقیـر، افتـرا، فریـب و... را در مخاطبـان ایجـاد خواهـد کرد و در 
بلندمـدت، باعـث افزایـش اعتبـار رسـانه به مثابه منبـع اطالعـات و آگاهی نزد 
مخاطبـان خـود خواهد شـد. از طرف دیگر حاکم شـدن گــفتمان عــدالت بر 
رســانه و شــکل گیری ســاخت زبانی عدالت محور در رسـانه به تدریج نگرش 
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مخاطبـان رسـانـه هــا را بـه موضوع هـا و پدیده هـای گوناگـون، بـر ایـن مبنا 
شـکل داده و باعـث تغییـر ادبیـات و واژگان مـورد اسـتعمال در جامعـه و در 
حقیقـت شـکل گیری گفتمان هـای جدیـدی بر مبنـای عدالت خواهد شـد که 

عرصـه و زمینـه را بـرای ظلـم و تبعیـض در جامعـه تنـگ خواهد کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه نمی تـوان بـا رویکـردی آرمان گرایانه انتظار داشـت 
سـاخت زبـان طبیعـی جامعـه از هرگونـه ظلـم و تبعیـض مبـرا باشـد، امــا 
مــی توان بـا ابـزار رسـانه در بلندمـدت بـرای تغییـر زبانـی جامعـه در جهـت 
عدالـت گام برداشـت، چراکـه ســاخت زبانـی عــدالت بنیان رسـانه به تدریـج 
نگرش هـای مخاطبـان را بـه موضوع هـا و پدیده هـای گوناگـون تغییـر داده و 

باعـث تغییـر ادبیـات جامعـه در خصـوص آن هـا خواهد شـد.

2. گفتمان تبعیض در رسانه ها
از مـواردی کـه می تـوان عدالت زبانـی یا تبعیـض زبانی در رسـانه را در خصوص 
آن بحـث کـرد، نـژاد، قومیت و جنسـیت اسـت. این که در یــک بافت، رسـانه ها 
از زبـان چگونـه بـرای بازنمایـی قومیت یـا نژاد یا جنسـیت اسـتــفاده می کنند، 
نشـان دهنده عادالنـه یـا تبعیض آمیـز بـودن آن گفتمـان اسـت. در بحـث درباره 
گروه هـای قومـی یـا نـژادی اغلـب دو مفهوم بـه کار می رونـد؛ »اکثریـت نژادی« 
و »اقلیـت نـژادی«. اکثریـت نـژادی یـا قومـی، معمـوالً بـه گروه هایـی نـژادی یا 
قومـی اشـاره دارد کـه قدرت اجتماعی و سیاسـی را در کشـور به دسـت دارند و 
اقلیـت بـه گروه هایـی گفتـه می شـود کـه قـدرت کمـی دارند یـا قـدرت ندارند. 
اکثریـت قومـی از گروهـی فرهنگـی تشـکیل شـده  اسـت کـه در شـکل دهی به 
زیـرســاخت های کشـور همچـون نظـام حکومتـی و آموزشـی آن، نقـش اصلـی 
را ایفـا کـرده اسـت. همچنیـن تعلقـات فرهنگـی اکثریـت قومـی )بـرای مثـال 
اعتقـادات دینـی و زبـان آن( در اولویـت قـرار می گیـرد و غالـب می شـود چـون 
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ایـن گـروه، قـدرت اعمـال آن هـا را از طریـق نهادهایـی کـه تأسـیس می کنـد، 
دارد. ازایـن رو، مـردم، چیزهایی را که بر اسـاس باورهای اکـثــریت قومی شـکل 
یــافته اند، به مثابـه هـنـجــار می پذیرنـد و هـر چیـز دیگـری، خـالف قاعـده 
محسـوب می شـود؛ بنابرایـن، »قومـی« و »قومیـت«، اغلـب بـرای اشـاره بـه هر 

چیـز کـه جـزو فرهنـگ غالـب نیسـتند، بـه کار می روند.
در بسـیاری از مـوارد، اکثریـت قومـی، بخـش عمـده ای جمعیـت کشـور و 
اقلیـت قومـی بخشـی کوچک تـر آن را تشـکیل می دهـد. اما الزم بـه یادآوری 
اسـت کـه یک گـروه صرفاً به لحـاظ برخـورداری از اکثریت جمعیتـی، ضرورتاً 
از قـدرت سیاسـی و اجتماعـی هـم برخـوردار نخواهـد بـود. بـرای مثـال، در 
قـرون شـانزدهم تا نوزدهم، بسـیاری از قدرت هـای اروپایی، جزایـر هند غربی 
را در اسـتعمار داشـتند. کشـتزارهایی را به وسـیله بـردگان واردشـده از آفریقـا 
در ایـن منطقـه ایجـاد کردنـد. هر جزیـره، مزارع بزرگی داشـت کـه در اختیار 
یـک زارع اروپایـی بـود کـه اغلـب چند نفـر از بسـتگان درجـه اول او و حدود 
60-50 بـرده هـم در کنـارش زندگی می کردنـد؛ بنابراین در بیشـتر جزیره ها، 
تعـداد بـردگان آفریقایی عماًل بیشـتر از اربابـان اروپایی آن ها بـود. برای مثال، 
تخمین زده شـده اسـت کـه در سـال 1684 در باربـادوس Barbados )یک 
جزیره مسـتعمره انگلیس(، 19508 انگلیسـی در کنـار 62136 برده آفریقایی 
زندگـی می کردنـد )Watts, 1987(. بااین حـال، ایـن گـروه بـزرگ بـردگان، 
قـدرت عملـی چندانـی نداشـت و از کمتریـن حقـوق انسـانی و اجتماعـی 
برخـوردار بـود. در واقـع آن ها بـه لحاظ اجتماعی، سیاسـی و نـژادی در اقلیت 

بودند.
یکـی از چیزهایـی کـه از این مثـال می توان فهمید این اسـت که تفاوت های 
فرهنگـی و تاریخـی بیـن دو نـژاد یـا قومیت را می تـوان از طریـق اصطالحات 
مربـوط بـه تفاوت هـای نژاد یـا ملیت ابـراز کـرد. اروپایی هـا و آفریقــایی ها از 
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یکدیگر متمــایز بــودند. نه تنها از لـحاظ منطقه جــغرافیایی، اعتقادات دینی، 
از جهـت  بلکـه  زبانـی کـه صحبـت می کردنـد،  و  منش هـای فرهنگی شـان 
ویژگی هـای نژادی شـان نیـز متمایـز بودنـد؛ بنابرایـن امـکان برچسـب گذاری 
اکثریـت نـژادی با عنوان »سـفید«، »اروپایـی«، »اروپایی سـفید« و نیز اقلیت 

نـژادی بـا عنـوان »سـیاه«، »آفریقایی« و »آفریقایی سـیاه« وجود داشـت.
همچنیـن بـر اثر هنجار شـدن باورها و ارزش های اکثریـت قومی، هر چیزی 
کـه بـا هنجـار، تطابـق نداشـته باشـد، متفـاوت یـا فرعـی و حاشـیه ای تلقـی 
می شـود. ایـن موضـوع در خصـوص برچسـب گذاری قومـی نیـز صادق اسـت. 
اکثریـت قومـی، گروه هـای اقلیـت را بـه نحـوی نام گـذاری و برچسـب گذاری 
می کنـد کـه گروه هـای اقلیـت در جایـگاه غریبه هـا و بیگانـگان قـرار گیرنـد. 
به عـالوه چـون ایـن برچسـب گذاری ریشـه در وضعیـت گـروه مسـلط دارد، 
)77-76 :Thomas and Wareing, Ibid( .به راحتـی رواج پیـدا می کننـد

 به کارگیـری واژگانـی چـون »مـا« و »آن هـا« به منظـور اشـاره بـه اکثریـت 
و اقلیـت، در رسـانه ها به ویـژه در کشـورهایی ماننـد آمریـکا کـه اقلیت هـای 
نـژادی رنگین پوسـت در آن هـا جمعیـت انبوهـی را تشـکیل می دهند، بسـیار 
رایـج اسـت. در پرداختـن به ایـن اقلیت ها، عالوه بر واژگان یادشـده، بسـیاری 
اوقـات، هویـت قومـی اکثریـت نامرئـی می شـود )چـون طبیعـی اسـت( امـا 
هویـت دیگـران، نشـان دار و برجسـته می شـود. در مثال های ذیـل، نمونه هایی 
از اکثریـت نامرئـی و اقلیـت نامرئی و اقلیت نشـان دار را می تـوان در مطبوعات 

انگلیـس و آمریـکا دید:
رئیس جمهـور بیـل کلینتـون، رابطـه جنسـی کالمـی بـا کارآمـوز مونیـکا 
لوینسـکی را کـه 37 بـار بـا او دیدار داشـته و نیز نقض قسـم خود بـرای دروغ 
 نگفتـن دراین بـاره را رد کـرده اسـت. او مدعـی اسـت مونیـکا دوسـت »بتـی 

کـوری« )Betty Currie(، منشـی سیاه پوسـت او اسـت.
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اهـل  سـاله   21 سیاه پوسـت  یـک  قتـل،  از  پـس  مـاه   23 سـرانجام،   
میشـیگان بـه هم سـلولی اش گفت: مـن سـال مینئو )SalMineo( را کشـتم. 

),1998National Enquirer(
از پنـج نفـر ذکرشـده در ایـن دو مثال، فقط نژاد دو نفر مشـخص شـده اسـت: 
منشـی سیاه پوسـت و هم ســلولی سـیــاه پوست. سفیدپوسـت  بـودن سـه نفـر 
دیگـر، نشـان دار نیسـت، چراکـه آن هـا طبیعـی هسـتند و ماهیت خارجـی گروه 
اقلیـت سـیاه بـا اسـتفاده از دال یـا برچسـبی کـه بـر تفاوت هـای آن هـا بـا نـژاد 
غالـب تأکیـد می کند، در بافتی نامربوط متمایز شـده اسـت. هنگامی کـه دال ها یا 
برچسـب های نـژادی، نگرش های منفـی گوینده را رمزگـذاری و منتقل می کنند، 
تأثیـر اسـتفاده از آن ها در این بافت های نشـان دار، گسـترده و عمیـق خواهد بود. 
بـه همیـن ترتیـب، هنگامی که نژاد یک گروه، به طور پیوسـته نشـان دار می شـود، 
آن  گــونه کــه در مثـال هــای ذکرشـده دیدیـم، اگر معنـی تکرار شـده، ایجابی 
نباشـد، کلیشـه  های نژادی منفی، تداوم پیدا می کنند و پـایــدار مــی شوند. برای 
مثـال، اندرسـن Andersen )1988( تبییـن کـرده اسـت کـه چگونه »سـیاه« 
اغلـب بـا موضوع هایـی منفـی همچـون نفرت، درگیـری و شـورش ارتــباط داده 
می شـود و ون دایـک )1993( نشـان داده اسـت کـه چگونـه موضوع هایـی منفی 
همچـون جـرم بیش ازحـد قومیـت زده )ethinicise( شـده اند. درحالی کـه در 
موضوع هـای مثبـت، بر هویت قومی چندان تمرکز نمی شـود و از این مــوضوع ها، 
قــومیت زدایی )deethnicise( می شـود. در ایـن نامـه خطـاب بـه مطبوعـات 

انگلیـس، موضوع مذکور نشـان  داده شـده اسـت:
از  ادراك مـا  بـر  زبانـی  بازنمایی هایـی  تأثیـر  بـه بررسـی  ایـن نوشـتار،  در 
پدیده هـای مختلـف به ویـژه در بـافــت رسـانه پرداخته ایـم. امـا زبـان می تواند 
در بازنمایـی زنـان و مـردان نیـز مبتنـی بـر عدالـت یـا عادالنـه بــاشد یـا در 
مــقابل تـبــعیض گرایانه و جنسـیت محور. منظور از جنس و جنسیت چیست؟ 
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»جنسـیت )sex( بـه طبقه بنـدی زیست شـناختی اشـاره دارد کـه معمـوالً قبل 
از تولـد، محقـق می شـود. جنـس )gender( بـه طبقه بنـدی اجتماعـی اشـاره 

دارد کـه بـا رفتـار خاصـی در ارتباط اسـت.
جنسـیت گرایی )sexism( چیسـت؟ زبـان جنسـیت گرا، زنـان و مـردان را 
به طـور نابرابـر بازنمایـی می کنـد، گویـی کـه افـراد یـک جنسـیت تا حـدودی از 
لحـاظ انسـانی ناقص ترنـد و پیچیدگـی کمتـری دارند و در مقایسـه با جنسـیت 
دیگـر حقوق کمتـری دارند. زبان جنسـیت گرا همچنین دربردارنده کلیشـه هایی 
دربـاره ی زنـان و مـردان اسـت. گاهـی اوقات بـه زیان مـردان ولی اغلب بـه زیان 
زنـان. در خصـوص این کـه زبـان می توانـد واقعـاً بـه زیـان مـردان جنــسیت گرا 
باشـد، یـا این کـه فقط بـه زیان زنان، جنسیت گراسـت، بحـث وجود دارد. روشـن 
اسـت که زبــان مــی تواند مـردان را از لحاظ میـزان پیچیدگی و جایگاه انسـانی 
یـا اسـتحقاق برخـی حقـوق، در مرتبه ای پایین تـر از زنان قـرار دهد. امـا این  نوع 
بازنمایـی مـردان بـه جنسـیت گرایی زبـان بـر می گـردد یـا بـه توزیع قـدرت در 
جامعـه بسـتگی دارد، جای بحـث دارد. در مجموع، در بسـیاری از جوامع، مردان، 
جایگاه هـای باالتـری را در مقایسـه بـا زنـان اشـغال کرده انـد. مـردان همچنـان 
از دارایـی و امـوال بیشـتری برخوردارنـد و در مقایسـه بـا زنـان درآمـد بیشـتری 
دارنـد. هنـوز بیشـتر سیاسـتمداران، مدیران سـازمان ها، قضات، اسـاتید، جراحان 
و کارگردانـان مـرد هسـتند. ایـن موضـوع، محـل بحث اسـت کـه آیا اسـتفاده از 
زبـان بـرای فروکاهیـدن جایـگاه مـردان همـان اثـر را دارد کـه از زبان بـرای این 
منظـور اسـتفاده می شـود، چراکه روابـط قدرت تشـکیل دهنده زیربنای اسـتفاده 
 :2004 ,Thomas and et al( ».از زبـان، بـرای مـردان و زنـان، متفـاوت اسـت
76-77( یکـی از نمونه های بــارز تـبـعــیض گرایی جنسـیتی در زبان رسـانه ها، 
نشـان دار بـودن واژگان اسـت. بسـیاری از اوقـات، واژگان به صـورت ملموسـی بـه 
نفـع مـردان و بـه زبان زنان نشـان دار هسـتند. »برای مثـال در صحبـت از جراح، 
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پزشـک یا اسـتاد دانشـگاه، به نحوی واژگان بـه کار می روند گویی ایـن واژگان در 
اصـل بـرای جنـس خاصـی وضـع شـده اند و اگر بـرای جنس دیگـر بـه کار روند 
بایـد به صـورت نشـان دار باشـد. واژگانـی مانند یک پزشـک خانم، یک اسـتاد زن 
یـا جـراح زن تلویحـاً بیـان می کنند که اصـل بر مرد بودن در این مشـاغل اسـت 
و یـک پرسـتار مـرد تلویحـاً حاکـی از این اسـت که اصل بـر زن  بودن پرسـتاران 
اسـت. الزم به ذکر اسـت که اغلب پرسـتاری به لحاظ شـغلی در جایگاه پایین تر 
از دیگـر مشـاغل یـاد شـده دانسـته می شـوند، بنابراین می تـوان تفسـیر کرد که 
این هـا حاکـی از جنسـیت گرایی زبان ]رسـانه ها[ هسـتند و بر این اسـاس، مردان 

.)79:Ibid( ».در جایـگاه طبیعی یـا باالتر هسـتند

گفتار چهارم: تحلیل وضعیت عدالت زبانی در رسانه ها
1. عدالت رسانه ای

رسـانه ها به عنـوان بخـش مهمـی از نظـام فرهنگـی جامعـه از زبـان بـراي 
برقـراري ارتبـاط بـا مخاطبـان بهـره مي گیرنـد. زباني کـه مخصوص رسـانه ها 
اسـت؛  زبـان رسـانه و این زبان، زبانـي عادي نیسـت، زباني ویژه فضاي رسـانه 
اسـت کـه در زمینـه آن پدیـد آمـده و در فضـاي آن معنـا دارد. بنابراین، زبان 
رسـانه را نمي تـوان به سـادگی، در زمـره زبان هـاي طبیعي قـرار داد و مي توان 
آن را در زمـره زبان هـاي سـاختگي گنجانـد. »زبـان یـا زبـان طبیعـي، همـان 
زبانـي اسـت کـه بـر تولـد انسـان مقـدم اسـت،  قبـل از تولـد او وجـود دارد و 
بعـد از مـرگ او نیـز وجـود خواهد داشـت. انسـان پـس از تولـد و ادامه حیات 
در جامعـه،  زبـان موجـود در آن جامعـه را فـرا مي گیـرد، بـدون این کـه آن را 
تغییـر دهـد. به همین دلیل اسـت کـه زبان شناسـان، زبان طبیعي را سـازمان 
نظـام دار ذاتـي اي مي داننـد کـه بـر همـه افـرادي کـه بـه آن زبـان صحبـت 
مي کننـد، مقـدم اسـت و حاکمیـت دارد. در همین جاسـت کـه زبـان طبیعـي 
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در مقابـل زبـان سـاختگي قـرار مي گیـرد. زبـان سـاختگي، زبانـي اسـت کـه 
انسـان در شـکل گیري آن، نقـش اولیـه را عهـده دار اسـت. انسـان، عـالوه بـر 
این کـه چنیـن زبانـي را مي سـازد، تسـلط خـود را نیـز بـر آن حفـظ مي کنـد 
و هـر طـور کـه صـالح بدانـد در آن دخـل و تصـرف مي کنـد و آن را تغییـر 
مي دهـد.« )شـعیري، 1381: 21( وسـایل ارتبـاط جمعـي، مرتبـاً واژه هـاي 
جدیـدي را همـراه بـا معناهایشـان بـه مـا معرفـي یـا معانـي قدیمـي کلمات 
را عـوض مي کننـد. رسـانه ها پیوسـته در توصیـف واقعیت هـای جهـان و نیـز 
به منظـور جهت دهـی بـه افـکار عمومـی در خصـوص پدیده هـا و موضوع هـای 
گوناگـون اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و...، بـر اسـاس معیارهایـی نوشـته یا 
نانوشـته کـه از سیاسـت ها، راهبردهـا، منافـع و به طورکلی، نظـام فکری حاکم 
بـر آن هـا نشـأت می گیـرد، واژگان، اصطالحـات، مفاهیـم و عباراتـی را به کار 

می برنـد تـا بـه اهـداف خـود دسـت یابند.
بـرای مثـال، گزینشـگری رسـانه ها در انتخـاب و انتسـاب واژگانـی ماننـد 
انقالبـی، شورشـی، مبـارز راه آزادی یـا اغتشاشـگر در توصیف گروهـی از افراد 
یـا بـرای مثـال، به کارگیـری واژگان مسـئله، بحـران، خطـر یـا تهدیـد بـرای 
برنامـه هسـته ای کشـورمان، حاکـی از ایـن اسـت که رسـانه ها آزادانـه از زبان 
بـرای توصیـف پدیده ها و واقعیـات، به گونه مـورد نظر خود اسـتفاده می کنند 
و هـر نـوع گزینشـگری در اسـتفاده از واژگان، پیامدهـا و نتایـج متفاوتـی در 
پـی دارد و نـگــرش های متفاوتـی را در افـکار عمومی در خصـوص یک پدیده 
یـا واقعیـت ایجـاد می کنـد؛ بنابرایـن، عدالـت در به کارگیـری زبـان ضـرورت 
مي یابـد کـه رعایـت آن مسـتلزم بـذل توجـه عمیق بـه مضامیـن تبعیض آمیز 
رایـج در زبـان  و تـالش بـرای رفــع آن هاسـت. اصـالح قالب هـای کالمـی و 
به کارگیـری تعابیـر دقیـق، احترام آمیـز، منصفانـه و مبتنی بر عدالـت در قبال 
مـردم و در خطـاب بـه آن هـا و توسـعه آگاهی هـای عمومـی دربـاره اهمیـت 
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اصـالح این گونـه مـراودات و پیامدهـای آن در بسـتر رسـانه و از طریـق ابـزار 
قدرتمنـد رسـانه، هدفـی اسـت کـه دغدغـة بحـث حاضـر اسـت. بایـد توجـه 
داشـت کـه هرگونـه پویایي زبانـي در جامعه، ریشـه در خط مشـی گذاری های 
زبانـي دارد؛ بنابرایـن، دغدغـة یادشـده، به جـز از طریق تدوین خط مشـی های 
ضـروری بـرای ایـن نـوع ارتباطـات رسـانه ای مبتنـی بـر عدالـت کـه در آن 
مـدل عمـل رسـانه در به کارگیـری زبان، اعـم از واژگان، مفاهیـم، اصطالحات، 
عدالـت  مبنـای  بـر  و...  اسـتفهامی  گزاره هـای خبـری،  عناویـن، خطاب هـا، 

تنظیـم شـده باشـد، امکان پذیر نیسـت.
در خصـوص رابطـة بیـن رسـانه ها و از جمله مطبوعات و سـینما بـا عدالت، 

دو رویکـرد اصلـی بـه نسـبت عدالت و رسـانه در یک جامعه وجـود دارد:
 عدالـت در رسـانه؛ به ایـن معنا که رسـانه ها بتواننـد به ابعـاد گوناگون . 1

عدالـت شـامل عدالـت توزیعـي، رویـه اي، مـراوده ای، اطالعاتـی و... در جامعه 
بپردازنـد و چگونگـی یـا میزان تحقـق هر یک از این ابعاد عدالـت را در قالب ها 
یـا گونه هـای گوناگـون تولیـد محتـوای رسـانه ای با مخاطبـان خـود در میان 
بگذارنـد. بـرای مثـال، اگـر مطبوعـات، تمرکـز ویژه ای بـر موضـوع هدفمندی 
یارانه هـا و نحـوۀ توزیـع یارانه هـا در میـان خانوارهـای ایرانـی پیـدا می کننـد 
و جنبه هـای گوناگـون رعایـت عدالـت در ایـن زمینـه را بررسـی می کننـد، 
ایـن موضـوع نمایانگـر تمرکـز مطبوعات بـر یکـی از مباحث مرتبط بـا عدالت 
توزیعـی در ایـران اسـت. در حقیقـت، در این رویکرد به رابطة رسـانه و عدالت، 
رسـانه ها بـه آگاهی بخشـی مخاطبـان خود در خصـوص رعایت یا عـدم رعایت 

عدالـت از جانـب دیگـر نهادهـای جامعه در قبـال مـردم می پردازند.
عدالت رسـانه اي؛  به این معناسـت که رسـانه ها در ایفـاي کارکردهاي . 2

مختلـف خـود بـه عدالـت پایبند باشـند. براي مثـال، در ایفاي کارکـرد خبري 
خـود، آیـا ارزش هـاي خبـري و دروازه بانـي در خبـر بر اسـاس عدالت اسـت یا 
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عوامـل دیگـری تعیین کننـده اسـت؟ آیا منافـع قدرتمنـدان و صاحبـان نفوذ، 
مـالك پرداختـن بـه سـوژه های خبری اسـت یـا عدالت؟ بـه نظر می رسـد در 
ایـن رویکـرد، لزوماً شـهرت، عامـل تعیین کننـده ای به عنـوان ارزش خبری به 
شـمار نمـی رود. آیـا یک رسـانه در کارکرد ایجاد فـرح و انبسـاط در مخاطبان 
)مشـهور بـه کارکـرد سرگرم سـازی(، بـه دنبـال ایجـاد غفلـت اسـت یا رشـد 
مخاطبـان؟ آیـا میـزان پوشـش رسـانه ای هـر یـک از موضوع هـای مربـوط به 
جامعـه یـا سـهم هریـک از کارکردهـاي مختلـف رسـانه، بـر اسـاس نظـم و 
تـوازن )عدالـت( اسـت؟ بـرای مثال، آیـا هنگامی کـه نیازهای معیشـتی مردم، 
بـا مشـکالت و مسـائلی جـدی روبـه رو اسـت، تمرکز کمتـر مطبوعـات بر این 
موضوع و پررنگ گردن مسـائلی حاشـیه ای مانند پرداختن به زندگی مشـاهیر 

فوتبـال یـا سـینما و تلویزیون، با عدالت رسـانه ای سـازگار اسـت؟

2. عدالت زبانی در مطبوعات
اغلـب بـه دو رویکـرد یادشـده در خصـوص رابطة رسـانه و عدالت، توجه شـده 
و بعـد دیگـری کـه حائـز اهمیـت زیـادی اسـت و کمتر مـورد توجـه محققان 
و صاحب نظـران بـوده، عدالـت زبانـی در رسـانه ها و در بحـث حاضر، مشـخصاً 

در مطبوعات اسـت.
هـرگاه زبـان به حـق گشـوده شـود و اندیشـه به قصـد اقامـه عـدل بـه کار 
رود، عمـل اصـالح می گـردد، زیـرا آدمـی در پشـت زبـان خویـش، پنهـان 
اسـت. زبانـی کـه بر اسـاس نیازهـای روزمره شـکل می گیرد و مصالح سـاخت 
اندیشـه های معطـوف بـه آینده را شـکل می دهد. اندیشـه هایی کـه در جریان 
گـذر قرن هـا در قالـب نظریه هـا تکامـل می یابنـد تـا شـاید در آینـده مبنـای 
سـاخت جامعـه ای بی عیـب و نقـص باشـند. )پورعـزت، 1387: 9، بـر اسـاس 

نهج البالغـه(.
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 گویـا ارتباطـي دیالکتیکـی بیـن زبـان و جامعـه مشـاهده مي شـود کـه در 
اصـل، ایـن ارتبـاط دیالکتیکـي بین جامعـه و فرهنـگ برقرار اسـت و زبان نیز 

به منزلـه ی یکـی از اجـزاء فرهنـگ، متأثـر از ایـن ارتبـاط دیالکتیکي اسـت.
همـواره در ادبیـات رسـانه ها به ویـژه مطبوعـات بـر رعایـت اصـول بی طرفی 
و انصـاف تأکیـد شـده اسـت. خصوصـاً در پوشـش اخبـار و انتقـال و گـزارش 
رویدادهـا »یکـی از صفـات اصلـی خبرنگاران، رعایـت اصول بی طرفی دانسـته 
می شـود. تأکیـد می شـود کـه روزنامه نـگار باید در موقـع تهیه خبـر و مطلب، 
مالحظـات، اغـراض شـخصی و احیانـاً دوسـتی های خویـش را کنار بگـذارد و 
خبـر را »به طـور عینـی« تهیـه نمایـد. رعایـت اصـول بی طرفـی، نویسـندگان 
مطبوعـات را موظـف می سـازد کـه در موقـع نـگارش از قضـاوت دربـارۀ واقعه 
بپرهیزنـد و نظـری لـه یـا علیـه کسـی اظهـار نکننـد.« )معتمدنـژاد، 1382: 
142( بایـد توجـه داشـت کـه ایـن دسـتورالعمل ها و توصیه هـا ناشـی از ایـن 
واقعیـت اسـت که مطبوعـات، عمدتاً بـا واژگان و عبارات سـروکار دارند و »هر 
رسـانه ای در سـاخت متن رسـانه ای خود از کلمات، جمالت، اصطالحات و نیز 
چینـش خاصـی بهـره می گیرد. حتـی در طراحی تاکتیک هـا و فراتاکتیک های 
خبـری کـه در بحران هـای سیاسـی نقـش اول را ایفـا می کننـد، محـل مانـور 
استراتژیسـت های خبـری و رسـانه ای، همیـن دایـرۀ انتخـاب آن هـا از کلمات، 

جمـالت، اصطالحـات و سـبک چینـش ایـن عناصـر در کنار یکدیگر اسـت.
بـه بیـان دیگـر دسـت کاری در اخبـار و اطالعـات، کـه به صـورت تاکتیک ها 
و فراتاکتیک هـای خبـری ـ رسـانه ای در سـاخت یک گفتمان رسـانه ای ظاهر 
می شـود، بـدون بهره گیـری از کلمـات، جمـالت، اصطالحـات و نیـز چینـش 
خـاص آن هـا غیرممکـن اسـت. استراتژیسـت های خبـری بـرای طراحـی و 
سـاخت انـواع تاکتیک هـا و فراتاکتیک هـای رسـانه ای، نظیـر تاکتیـک »تغییر 
معنـای رسـانه ای«، تاکتیـک »تحریـف«، »جنجال آفرینی خبری«، »خشـونت 
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می برنـد.«  بهـره  روزنامه نـگاری  نـگارش  متنـوع  انـواع  از  و...  مطبوعاتـی« 
)هیکـس و دیگـران بـه نقـل از سـلطانی فر، 1386: 7-8(

اعتقـاد بـر ایـن اسـت که مطبوعـات همچـون دیگر رسـانه ها هنـگام پرداختن 
بـه یـک موضـوع کـه در اصطـالح بـه آن »پوشـش« )Cover( رسـانه ای اطالق 
می شـود، اقـدام بـه بازنمایی می کننـد؛ یعنـی در انتقال موضوع به مخاطبانشـان، 
دسـت بـه انتخاب هـای گوناگـون زبانـی )اعـم از کالمـی و غیرکالمـی همچـون 
انتخـاب عکـس یـا نمـودار یـا دیگـر طرح هـای گرافیکـی( می زننـد و بسـته بـه 
این کـه چـه معیارهایـی بـر خط مشـی گذاری آن هـا حاکـم باشـد، انتخاب هـای 
زبانـی آن هـا متفاوت خواهند بـود. برای مثال، اطالق واژگانی همچون تروریسـت، 
شـهادت طلب، تنـدرو، افراطـی دینی، انقالبی، مجاهـد و... در مطبوعـات گوناگون 
جهـان برای افـرادی واحـد، حاکی از معیارهای خط مشـی گذاری زبانـی گوناگون 

در ایـن رسـانه ها دارد.
چنانچـه سـوگیری های حزبـی، منافـع گروهـی و... مـالك عمـل مطبوعات 
باشـد، بی تردیـد بازنمایـی آن هـا نیـز بر ایـن مبنا خواهـد بود. اگـر مطبوعات، 
شـاخص عدالـت را مبنـای گزینش های خـود قرار دهنـد، بازنمایی هـای آن ها 
عادالنـه خواهـد بـود و به تدریـج، زمینـة حاکمیـت گفتمـان عدالـت را نیز در 

جامعـه فراهـم می کنند.
مطالعـة مطبوعـات سراسـری کشـور، حاکی از این اسـت که ایـن مطبوعات 
)بـا گرایش هـای مختلـف سیاسـی(، در رویکـردی کـه بـه موضوعـات مختلف 
دارنـد، هنـوز بـا سـطح مطلـوب برخـورداری از عدالـت زبانـی، فاصلـه زیادی 
دارنـد. در ادامـه، بـا مـروری بـر وضعیت برخـی شـاخص ها کـه از مطالعه ای1 
1. تحلیــل محتــوای مطبوعــات سراســری کشــور در تابســتان 1393؛ بــا تأکیــد بــر مقوالت 
سیاســی و فرهنگــی )فــاز 1(، پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، زمســتان 1394. در 
ایــن تحقیــق، روزنامه هــای ایــران، آرمــان امــروز، اعتمــاد، جام جــم، جمهــوری اســامی، 

جــوان، رســالت، شــرق، شــهروند، کیهــان، وطــن امــروز و همشــهری مطالعــه شــده اند.
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در ایـن زمینـه اسـتخراج شـده اند، این مسـئله )فاصلة محسـوس عدالت زبانی 
در مهم تریـن مطبوعـات سراسـری با وضعیت مطلوب( تبیین شـده اسـت.

پوشـش مکانـی مطالـب اصلـی صفحـه اول: یکـی از شـاخص هایی 
کـه می توانـد انعکاس دهنـده و بیان کننـدۀ میـزان رعایـت عدالـت زبانـی در 
مطبوعـات باشـد، انعـکاس متناسـب و متـوازن جغرافیاهـای متعـدد و مناطق 
گوناگـون کشـور در صفحات مختلف به ویژه در صفحـة اول روزنامه که ویترین 
آن اسـت، بـه شـمار مـی رود. در اصطالح نشانه شـناختی، صفحـة اول روزنامه، 
قـاب اول یـا قـاب کالن آن محسـوب می شـود. قـاب اول، قـاب دعوت کننـده 
اسـت و آیینـة تمام نمـای روزنامـه اسـت. جدا از این که میزان برجسـته شـدن 
و اهمیـت موضوعـات مختلـف را نشـان می دهـد، منعکس کننـدۀ رویکردهـا و 
جهت گیری هـای اصلـی یـک روزنامـه اسـت. قاب هـای دوم، سـوم و... روزنامه 
کـه همـان صفحات یـا سـتون ها و بخش هـای دیگـر روزنامه هسـتند، همواره 
از قـاب اصلـی آن متأثرنـد. مطالعة صفحـة اول مهم ترین مطبوعات سراسـری 
کشـور نشـان می دهـد کـه در پوشـش جغرافیایـی مناطـق مختلـف کشـور، 
نوعی نگاه مرکز محور، حاکم اسـت و سـهم شهرسـتان ها در پوشـش رسـانه ای 
مطبوعـات، بسـیار ناچیـز اسـت کـه الزم اسـت در ایـن رویکـرد تجدیـد نظـر 
شـود و در پوشـش مطبوعـات، سـهم و وزن متناسـب تری بـه مناطـق مختلف 
کشـور اختصـاص داده شـود. در چنیـن شـرایطی می توان بـه حاکمیت عدالت 

زبانـی در مطبوعـات کشـور، امیدوارتـر بود.
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نمودار 1. پوشش مکانی مطالب اصلی صفحه اول در روزنامه های اصولگرا
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نمودار 2. مکان و محل مطالب اصلی صفحه اول در روزنامه های اصالح طلب
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نمودار 3. مکان و محل مطالب اصلی صفحه اول در روزنامه های میانه رو
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نمودار 4. مکان و محل مطالب اصلی صفحه اول در کلیه روزنامه ها
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مقایسـه و ارزیابـی یافته هـای مربـوط بـه متغیـر مـکان و محـل در 3 گـروه 
روزنامـه ای بررسـی شـده نشـان می دهد که تفاوت فاحشـی میـان اولویت های 
جغرافیایـی ایـن سـه گـروه، در گزینـش و پوشـش مطالـب ویتریـن روزنامـه 
بـه چشـم نمی خـورد، چراکـه در هـر سـه گـروه، مطالـب داخلی سراسـری با 
پوشـش حـدود 40 درصـدی، بیشـترین فضـای ویتریـن روزنامـه را بـه خـود 

داده اند. اختصـاص 
امـا تکان دهنده تریـن مسـئله در یافته هـای مربـوط بـه متغیر مـکان و محل 
در ویتریـن مطبوعـات کشـور، سـهم ناچیـز شهرسـتان ها، روسـتاها و مناطـق 
حاشـیه ای کشـور )کـه بیـش از 75% جمعیت کشـور را تشـکیل می دهند( از 
مطالـب اختصاصـی صفحـات نخسـت مطبوعات کشـور اسـت که تنهـا %1,7 
مطالـب ویتریـن مطبوعـات کشـور بـه این بخـش پرجمعیت کشـور اختصاص 
داده شـده اسـت. در ایـن میـان، گـروه روزنامه هـای اصالح طلـب، بـا گرایـش 
گسـترده و 36 درصـدی بـه مطالب اختصاصی حوزۀ پایتخت، سـهم بیشـتری 
در وقوع این شـکاف و تبعیض جغرافیایِی اخبار )در مقایسـه با سـهم دو گروه 
دیگـر مطبوعـات کشـور یعنی مطبوعـات اصولگـرا: 22% و مطبوعـات میانه رو: 
20%( داشـته اند. ایـن مسـئله می توانـد حاکـی از گرایـش فکـری نخبه گرایانه 

و روشـنفکری مطبوعـات اصالح طلب باشـد.

3. سینما و عدالت فرهنگی
سـینما به عنـوان یـک نظـام زبانی کـه از زبان مخصـوص خود برخوردار اسـت 
می توانـد توسـعه دهندۀ عدالـت فرهنگـی در یک جامعـه باشـد و آن را تقویت 
کنـد یـا در جهت تضعیـف آن حرکت نمایـد. بازنمایی عادالنه اقشـار گوناگون 
جامعـه و نیـز تنـوع قومـی و تکثـر فرهنگـی و اجتماعـی )اعـم از شـهری و 
روسـتایی، زن و مـرد، تحصیل کـرده و غیر تحصیل کرده، تهرانی و شهرسـتانی، 
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برخـوردار )متمـول( و غیر برخـوردار، دارای جایگاه در سـاختار قدرت یا بدون 
جایـگاه در سـاختار قـدرت و...( موجـود در جامعة ایـران می توانـد از مصادیق 

پویایـی سـینما در جهت تقویـت عدالت فرهنگی باشـد.
در ایـن نوشـتار، بـرای نمونـه بـه بررسـی چگونگـی بازنمایـی مسـتضعفان 
یـا اقشـار کمتـر برخـوردار جامعـة ایـران در قـاب سـینما پرداخته شـده و در 
ایـن مـورد تأمل شـده اسـت کـه آیا سـینمای ایـران به عنـوان یکـی از اجزای 
پررنـگ و پرسـروصدای حـوزۀ فرهنـگ کشـور چه میـزان به مسـائل و زندگی 

اقشـار مسـتضعف جامعـه بها  داده اسـت؟
در اینجـا الزم اسـت کمـی در خصوص مفهوم مسـتضعف یا کمتـر برخوردار 
تأمـل کنیـم. اگر در گذشـته در علـوم اجتماعـي،  از طریق طبقه بنـدي جوامع 
در قالـب طبقـات،  تـالش مي شـد بـا واژگانـي همچون طبقـة باال، متوسـط یا 
پاییـن )فرودسـت( تــحوالت و پـــدیده هاي گوناگـون یک جامعه، بررسـي و 
مطالعـه شـوند امـا اکنون سـبک زندگـي، به تدریـج جایگزیـن شـده و کاربرد 
گسـترده اي پیدا کرده اسـت. سـبک  زندگي،  بخشـي  از زندگي  اسـت  که  عماًل 
در حـال تحقـق  یافتـن اسـت و دربردارندۀ طیـف  کامل  فعالیت هایي اسـت  که  
افـراد در زندگـي  روزمـره  انجـام  مي دهنـد و همچنین خصایصي  نظیر داشـتن  
سـبک  )تمایز بخش ، شـکل  خاص ، کیفیت  برجسـته، مکان  یا شـخص  خاص ( 
دربـارۀ  آن هـا صـدق مي کند. طیـف  فعالیت هاي  افـراد در هر عرصـه  از زندگي  
مي توانـد سـازنده سـبک  زندگـي  آن هـا در آن  عرصـه  باشـد. بـه  همیـن  دلیل  
مي توانیـم  از سـبک  زندگـي  در زمینـه  مصرف  مـادي ، رفتار بهداشـتي ، مصرف  

فرهنگـي  یا رفتـار درون  منزل  سـخن  بگوییم .
کاربـرد مفهـوم  سـبک  زندگي  مطابق  با تحـوالت  فرهنگـي  و اجتماعي  تغییر 
کـرده  اسـت . در جامعه شناسـي  کالسـیک  از ایـن  مفهـوم  عمدتـاً بـراي  ایجـاد 
تمایـز میـان  طبقـات  اجتماعـي  یا گروه هـاي  اجتماعي  بـر مبنـاي  ویژگي هاي  
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فرهنگي شـان اسـتفاده  شـده  اسـت. از سـوي  دیگر در جامعه شناسـي  معاصر، 
سـبک  زندگـي  کمتر به  خاسـتگاه  یـا موقعیت  اجتماعـي  افراد پیوند زده  شـده  
و در عـوض  شـرایط  مشـخص فـردي  بـه  نحـوه  فزاینده اي  بـراي  محققـان  این  

حـوزه اهمیت  یافته  اسـت.
بنابرایـن، در ایـن نوشـتار، محرومـان و مسـتضعفان به عنـوان یـک طبقه از 
جامعـه دانسـته نمی شـوند، بلکـه اقشـاری هسـتند کـه بـه جهت عـدم تمکن 
اقتصـادی، ایـن عنوان بـه آن ها اطالق می شـود. با توجه به تحـوالت گوناگونی 
کـه اجتماعی ـ فرهنگی که بخشـی از آن تحت تأثیر تغییرات شـتابان فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات اسـت، افراد مختلف با سـطوح گوناگونـی از تمکن مالی 
و اقتصـادی، از سـبک های زندگـی متنوعـی برخوردارنـد. ازایـن رو، زندگـی 
محرومـان و مسـتضعفان جامعـة امروز ایـران را نمی توان به عنـوان یک تصویر 
یکپارچـه و منسـجم ارائـه کـرد. ایـن بدیـن معناسـت کـه بـرای مثـال، لزوماً 
عـدم تمکـن مالی بـه معنای فقـر فرهنگی و فکری نیسـت. چه بسـیار افرادی 
کـه در عیـن عـدم تمکن بـاالی مالی، به لحـاظ فرهنگی و تعامـالت اجتماعی 

و سـالمت خانـواده از وضعیت ممتـازی برخوردارند.
مسـئله ای که سـینمای ایـران در بازنمایی مسـتضعفان و محرومـان جامعه با 
آن مواجـه اسـت و از ابتالئـات و بیماری هـای سـینمای ایـران به شـمار می رود، 
عـدم توجـه بـه موضوع یاد شـده اسـت؛ یعنی با نگاهی کلیشـه ای به این قشـر، 
تصاویـر گوناگـون اما یکپارچه ای را از مسـتضعفان ارائه کرده اسـت. مجموعه ای 
از کلیشـه ها پیوسـته در خصـوص اقشـار محـروم تکـرار می شـوند و در مقابـل، 
برخـی تصاویـر نیـز هیـچ گاه دیـده نمی شـوند و قـاب سـینمای ایـران بـرای 
پرداختـن بـه آن ها تنگ اسـت. در ادامـه نمونه هایی از کلیشـه های مورد تمرکز 
در سـینمای ایـران در خصـوص مسـتضعفان به منظـور تبییـن عـدم تـوازن در 
بازنمایـی محرومان و مسـتضعفان در سـینمای ایـران با واقعیت ارائه می شـوند.
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سـیاه نمایی از زندگی مسـتضعفان: در این تصویر از مسـتضعفان، آن ها 
غـرق در بدبختـی هسـتند و ایـن نکبـت و بدبختـی، گویـی بـر پیشـانی آن ها 
نوشـته شـده اسـت و هیـچ گاه پـاك نخواهـد شـد و فقـرا توانایی حل مسـائل 
خـود را ندارنـد. کلیشـه ای کـه در بسـیاری از آثار سـاخته شـده در گزارش ها 
و مسـتندهای تلویزیونـی غربـی در خصـوص ایـران بـه آن پرداخته می شـود. 
در ایـن تصویـر از محرومـان، توانایـی بیـرون آمـدن از گـرداب مشـکالت را 
ندارنـد و بـه دلیـل زندگـی در ایـران، غـرق در مشـکالت الینحل هسـتند. در 
فیلـم »اینجـا بـدون مـن« سـاختة بهـرام توکلـی تـا حـدودی و در فیلم هـای 
ارائـه  کاهانـی، شـاهد  عبدالرضـا  نیسـت انگارنة  و  ابزوردیسـتی، هیچ گرایانـه 
چنیـن تصویـری از محرومـان هسـتیم کـه بی خـود و بی جهـت بـرای حـل 
یـک مسـئله از زندگـی خـود تـالش می کننـد، امـا در نهایـت، روزنـة امیـدی 
نمی یابنـد و نه تنهـا مسـئله ای حـل نمی شـود بلکـه دور باطلی کـه در زندگی 
آن هـا دیـده می شـود، حس یـأس و دل مردگـی را نیز با خـود به همـراه دارد.

تقابـل مسـتضعفان و متمکنـان: در برخـی از فیلم های سـینمای ایران، 
بـر اثر رسـوخ نـگاه مارکسیسـتی در برخی الیه هـای ادبیات در کشـورمان که 
فضـای برخـی فیلم نامه هـا نیـز از آن تأثیـر گرفتـه اسـت، شـاهد تقابل هایـی 
تصنعـی و کلیشـه ای هسـتیم کـه پیوسـته تکـرار می شـوند اما ریشـه پررنگ 
و محکمـی در واقعیـت ندارنـد. بخشـی از ناکامـی سـینمای ایـران در جلـب 
مخاطـب نیـز ناشـی از این موضوع اسـت که چـون بسـیاری از تصاویری که از 
جامعـه ایـران ارائه می شـود، با واقعیـات جامعه مطابقت نـدارد، مخاطب امکان 
همذات پنـداری بـا شـخصیت های فیلم هـا را نـدارد. تقابل »دارا و نـدار«، یکی 
از مـوارد تقابلی اسـت که سـینمای ایران تمرکز زیادی بـر آن دارد. برای مثال 
در فیلـم »ندارهـا« سـاختة محمدرضا عرب، چنین تصویری ارائه شـده اسـت. 
نوعـی نگـرش منفـی به افـراد متمکـن و برخوردارتـر در سـینما و پررنگ تر از 
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آن در تلویزیون کشـورمان اشـاعه شـده اسـت که به نوعی کلیشه سـازی دربارۀ 
آن هـا منجـر شـده اسـت. در این نـوع تصویرپـردازی، گویـی تمکـن در ایران، 
لزومـاً از طریـق حق خـوری و حق کشـی و اسـتضعاف دیگـران به دسـت آمده 

اسـت و امـوال و دارایی هـای همة متمکنان، نامشـروع اسـت.
از  ثروتمنـدان فرهیختـه در برابـر محرومـان پاپتـی: یکـی دیگـر 
کلیشـه هایی کـه دربـارۀ اقشـار کمتـر برخـوردار جامعـه ارائـه شـده اسـت، 
فقـر و نـداری یـا عـدم تمکـن، معـادل پسـتی و فرومایگـی فرهنگـی دانسـته 
شـده اسـت. ایـن جفـای بزرگی در قبـال محرومان اسـت که از سـبک زندگی 
آن هـا شـرافت زدایی و از خـود آن هـا شـخصیت زدایی می شـود. در بسـیاری از 
فیلم هـای کمـدی کـه فقـر و نداری، دسـتمایة سـاخت آن هـا بوده اسـت، این 
تصویـر، بسـیار پررنگ بـوده اسـت. برخی از شـخصیت های فیلم هـای »خوابم 
مـی آد«، »پوپـک و مـش ماشـااهلل« و سـه گانة »اخراجی هـا« شـاهد این گونـه 

بازنمایـی از زندگـی افـراد کمتـر برخوردار هسـتیم.
در  اوقـات،  برابـر طبقـه متوسـط: گاهـی  مسـتضعفان دیـن دار در 
دیـن داری  بـر  تمرکـز  نوعـی  جامعـه،  مسـتضعف  قشـر  از  تصویرپـردازی 
سـبک  و  می شـود  تمرکـز  مذهبـی  باورهـای  از  قشـر  ایـن  برخـورداری  و 
زندگی شـان به عنـوان کلیتـی یکپارچـه بازنمایانـده می شـود کـه فقـر و عـدم 
تمکن، در نتیجه یا هم نشـین و یا ناشـی از سـبک زندگی دینی و برخورداری 
از باورهـای مذهبی دانسـته می شـود. در مقابل، طبقه متوسـطی بـه تصویر در 
می آیـد کـه تمکـن و برخـورداری او از امکانـات و رفـاه زندگـی، ناشـی از عدم 
بـاور یـا کم توجهـی بـه آموزه هـای دینـی و بلکـه بـه دلیـل سـبکی از زندگی 
کـه دیـن در آن جایگاهـی نـدارد، تلقـی می شـود. ایـن مسـئله در تداعی ها و 

داللت هـای فیلـم »جدایـی نـادر از سـیمین« قابـل ردیابـی اسـت.
محرومـان لهجـه دار یـا شهرسـتانی فرودسـت: در اغلـب فیلم هـای 
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سـینمایی، هنـگام حضـور افـرادی از قومیت هـای مختلف ایران شـامل آذری، 
کـرد، لـر، عـرب و... شـاهد ایجـاد فرادسـتیـ  فرودسـتی هسـتیم کـه همواره 
تالش شـده کلیشـه ای پایدار ارائه شـود که در آن، افراد متعلق به یک قومیت 
یـا دارای لهجـه ای خـاص در جایـگاه فرودسـت و ضعیـف قـرار می گیرند. این 
اتفـاق اغلـب بـه ایـن دلیـل صـورت می گیـرد کـه فیلم نامه نویسـان در ارائـه 
تیـپ یـا معرفـی شـخصیت ها بیـش از آن کـه بـر واقعیـات متمرکـز باشـند و 
رو  راه  راحت تریـن  بـه  بیافریننـد  منحصربه فـرد  بتواننـد شـخصیت هایی  یـا 
می آورنـد کـه اسـتفاده از کلیشـه هایی اسـت کـه خود سـینما سـاخته اسـت.

سـینمای ایـران بیـش از این کـه در پرداختـن بـه زندگـی مسـتضعفان و 
محرومـان، کوتاهـی کـرده باشـد در نپرداختـن به آن هـا کوتاهی کرده اسـت. 
بخـش زیـادی از فیلم هـای سـینمای ایـران به دلیل مسـئلة هزینه هـای تولید 
در تهران یا در شـهرهای شـمالی کشـور تولید می شـود. مردمان کویر همچون 
مردم خراسـان جنوبی، کرمان و سیستان وبلوچسـتان به ندرت در قاب سینمای 
ایـران قـرار گرفته انـد. دغدغه هـای معیشـتی آن هـا یـا سـبک های زندگـی 
متنـوع و قناعت مندانـه آن هـا به نـدرت در فیلم های سـینمای ایـران به تصویر 
 در آمده اسـت. شـاید بتـوان از فیلمی ماننـد »هامون و دریا« بـا چنین نگاهی 

یاد کرد.
یـک دلیـل گیشـه ای هم می تـوان برای کمتـر پرداختن سـینمای ایـران به 
محرومـان ذکـر کرد. به نظر می رسـد از نگاه بسـیاری از فیلم سـازان سـینمای 
ایـران به ویـژه ملودرام سـازان، اقشـار مسـتضعف یـا کمتـر برخـوردار جامعـه، 
مخاطـب سـینما نیسـتند و بلکـه قشـر برخـوردار و طبقـه متوسـط، مخاطب 
اصلـی سـینما را تشـکیل می دهنـد کـه ایـن اعتقـاد تـا حـدودی درسـت بـه 
نظـر می رسـد؛ بنابرایـن بایـد بر مسـائل و موضوعات اقشـاری متمرکز شـد که 
مخاطبـان اصلـی سـینما هسـتند و به عبارت دیگـر، مخاطبـی که وارد سـینما 
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می شـود، بتوانـد بـا شـخصیت های فیلم هـا همذات پنـداری داشـته باشـد.
در برخـی آثـار که فیلم سـاز از مردم شناسـی دقیق تـری برخوردار بـوده و از 
دل مسـائل و موضوعـات جامعـه ایران، به اندیشـه ای رسـیده، توانسـته اسـت 
بازنمایـی منصفانـه ای از زندگـی محرومـان ارائـه کنـد. آثـار مجیـد مجیـدی 
همچـون »رنـگ خـدا«، »بـاران« و »آواز گنجشـک ها« بسـیار آینـه وار عمـل 
کـرده. ایـن فیلم هـا ضمـن پرداخـت دقیـق بـه مسـائل زندگـی محرومـان، 
شـرافت  از  را  آن هـا  دامـن  و  نکـرده  انسـانیت زدایی  آن هـا  از  درعین حـال، 
نزدوده انـد. در آثـار سـید رضـا میرکریمی، ماننـد »خیلـی دور، خیلی نزدیک« 

و »یـه حبـه قنـد« نیـز شـاهد ایـن زاللـی و آینگی هسـتیم.
بـه  کـه  تقسـیم بندي  یـک  در  ایـران:  سـینمای  در  قومیت هـا  بازنمایـی 
ویژگي هـاي مردم شناسـي، زبان شناسـي و جامعه شناسـي جامعـة ایـران توجه 

دارد، اقـوام و قبایـل ایرانـي بدیـن گونـه دسـته بندي شـده اند:
»1. ایـالت بلوچ : سـاکن نواحـي بلوچسـتان از سـواحل دریـاي عمـان تـا 

بلوچسـتان شـمالي و جنـوب خراسـان.
2. طوایـف براهوئـي: سـاکن ناحیه بلوچسـتان شـمالي که از نـژاد درآویدي 

و بـه زبـان درآویـدي تکلـم می کنند.
3. اقوام ترك:

الـف- قزلباش هـای سـاکن آذربایجـان- دشـت مغـان- کوه هـاي سـبالن و 
)افشـارها( ارومیه 

ب- قزلباش هاي افشار ساکن ناحیه زنجان
ج- قزلباش هاي اینانلو و بغدادي ساکن نواحي قم و ساوه
د- سه طایفه اینانلو، بهارلو و نفر از طوایف خمسه فارسي

ه- قشقایی ها در استان فارس
و- ترکمن هـا شـامل قبایـل یمـوت، تکه، گوکالن سـاکن در سراسـر دشـت 
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گرگان و شـمال خراسـان
ز- قزاق ها شـامل سـه گروه سـاکن حومه شـهرهاي گنبـدکاووس، گرگان و 
بنـدر ترکمـن. ایـالت ترك سـایر نواحي ایران نظیر سـیرجان، قزویـن و کرج.

4. کردها:
الف- طوایف کرد ساکن استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربي

ب- طوایـف کـرد سـاکن شهرسـتان های بجنـورد، قوچـان و شـیروان در 
اسـتان خراسـان، همچنیـن کردهاي سـاکن نواحـي مازندران، جنـوب گیالن 

و تهـران.
5. لرها و لک ها:

الـف- لرهـاي مخصـوص سـاکن نواحـي لرسـتان، قسـمت شـمالي جلگـه 
خوزسـتان و کوهپایـه زاگـرس.

ب- منطقه چهارمحال بختیاري و شمال شرقي خوزستان
ج- پشت کوه )ایالم(

د- کهکیلویه و بویر احمد و طوایف محسني
6. ایالت عرب:

الف- ایالت مختلف عرب ساکن ناحیه خوزستان
ب- طایفه عرب فارس )از ایالت خمسه فارس(

ج- ایـالت عـرب سـاکن نواحي خراسـان )ایل تیمـوري( عرب خانـه و عرب 
میش مسـت کـه در نواحـي ورامیـن و سـایر نقـاط ایـران و لرسـتان سـاکن 
هسـتند و اکثـر خاصیـت عربي بـودن و حتي زبان خـود را از دسـت داده اند.« 

)یوسـفي زاده،1374(
مسـئله ایـن اسـت که اقـوام گوناگـون یادشـده، علی رغم این کـه در مجموع 
حـدود نیمـی از جمعیـت کشـور را تشـکیل می دهنـد، امـا اغلـب در پوشـش 
رسـانه ای و در بازنمایـی رسـانه ای، غایب انـد و جـای خـود را به مرکزنشـینان 
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داده انـد. به نـدرت شـاهد تولیـد فیلم هـای سـینمایی متمرکز بـر زندگی آن ها 
هسـتیم. جغرافیـای زندگـی آن هـا چـه دشـت، چـه کوهسـتان و چـه کویـر، 
در فیلم هـای سـینمای ایـران بسـیار کـم دیـده شـده اسـت و عمـده تولیدات 
سـینمایی در خیابان های شـهرهای بزرگ ایران یا شـهرهای شـمالی کشـور و 

یـا شـهرهای مراکز اسـتان ها تصویربرداری شـده اسـت.
هنـوز بسـیاری از ایـن اقـوام کـه در روسـتاها، چـه در قالـب کشـاورزی 
رسـانه ای  فضـای  در  دارنـد،  فعالیـت  عشـایر  قالـب  در  چـه  و  دامـداری  و 
کشـور، سـهم بسـیار کمـی دارنـد. در واقـع حوزه هـای مختلـف جغرافیـای 
دیگـر  و  مطبوعـات  سـینما،  در  عادالنـه ای  سـهم  ایـران،   فرهنگـی 

رسانه ها ندارد.

گفتار پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری

همان طـور کـه در این نوشـتار اشـاره شـد زبان، مهم تریـن ابزار رسـانه ها برای 
ارتبـاط بـا مخاطبـان خود اسـت. امـا این ابزار بـه دلیل این که خنثی و شـفاف 
نیسـت و در انعـکاس واقعیـات، به مثابه یـک آینه عمل نمی کند، بـلــکه آن ها 
را هــمراه بــا دخــل و تــصرف بــاز مــی نمایاند، سوء کارکردهای زیادی در 
رسـانه ها پیـدا کـرده اسـت و در نتیجـه در مـوارد زیـادی اعتمـاد مخاطبان را 
بـه رسـانه ها کاهـش داده اسـت. بـه هـر میـزان کـه در رسـانه  از زبان بـه نفع 
مخاطبـان و در جهـت آگاهی بخشـی بـه آن ها و اقنـاع مخاطبان ـ و نه اغــواء 
و مسـحور نمـودن آن هـا ـ بـه کار رود، رسـانه از آفت هـا و آسـیب های مربوط 
بـه اسـتفاده تبعیض آمیز، سـودجویانه و اسـتثمارجویانه از زبان بـه دور خواهد 
بـود. تسـری توانمنـدی اسـتفاده مطلـوب از زبـان، الزمـه عدالت گسـتری در 
سـطح جامعـه اسـت. توانمنـدی عامـه مـردم در اسـتفاده از زبـان، به شـدت 
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متکـی بـه سـطح دانـش و آگاهـی آنان اسـت تـا حدی کـه می تـوان ادعا کرد 
کـه هـر چـه آگاهـی و دانـش جامعـه باالتـر باشـد، توانمنـدی زبانـی جامعـه 
نیـز افزون تـر خواهـد شـد و هرچـه انحراف معیـار دانـش جامعه کمتر باشـد، 
احتمـاالً بـر مراتـب عدالـت زبانـی در جامعه افزوده خواهد شـد؛ یعنـی در این 
رویکـرد، مراتـب عادالنـه بـودن امکان اسـتفاده از زبـان مدنظر قـرار می گیرد. 
بـر این اسـاس، هنگامی وضعیـت جامعه عادالنه تلقی می شـود کـه همه آحاد 
جامعـه از توانمنـدی زبانـی قابـل توجهـی برخوردار باشـند. نوعـی هم نوایی و 

هم افزایـی میـان ایـن تلقـی از عدالـت زبانی و عدالـت اطالعاتی وجـود دارد.
رسـانه ها می تواننـد در ایـن زمینـه نقـش اساسـی را بـر عهـده گیرنـد و در 
توسـعه عدالـت زبانـی بسـیار مؤثـر باشـند. بـا بهره گیـری از آن ها می تـوان با 
سلطه زبانی و نیز تبعیض زبانی مقابله کرد یــا از شــدت آن کاست. اصــالح 
قــالــب های کالمی و به کارگیری تعابـیــر برابر و احـتــرام آمیز درباره عــامه 
و توسـعه آگـاهــی های عمومـی دربـاره اهمیت اصــالح این گونه مــراودات و 

پیــامدهای آن از طریـق ابـزار قدرتمند رسـانه، امکان پذیر اسـت. 
بایـد بـه ایـن موضوع توجه داشـت کـه ارتباطـات رسـانه اي جمعی، بسـیار 
متفـاوت، فراتـر و گسـترده تر از ارتباطـات رودررو و مسـتقیم و حتـي ارتبـاط 
تک به تـک بـا اسـتفاده از وسـایل ارتباطـي متعـارف، مانند تلفن اسـت. در این 
نـوع ارتباطـات، عوامل حرفـه ای به صورت سـازمان یافته و نظام مند با اسـتفاده 
برنامه ریزی شـده،  به صـورت  و  پیشـرفته  ارتباطـی  تجهیـزات  و  امکانـات  از 
طراحی شـده و هدفمنـد، بـا اسـتفاده از وسـایل ارتباطـی چاپـی، الکترونیک و 
دیجیتال، در سـطح وسـیع و اغلب  سـریع و پیوسـته براي شـکل گیری معاني 
معیـن و مشـخصی در مخاطبـان خـود که بسـیار ناهمگـون هسـتند، اقدام به 

تولیـد و انتشـار پـیــام می کنند.  
ازایـن رو، رسـانه های همگانـی )وسـایل ارتبـاط جمعـی( به سـبب مخاطبان 
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فراگیـر و گسـترده ای کـه دارنـد، از آثـار اجتماعـی و فرهنگـی گسـترده نیـز 
برخوردارنـد. از طـرف دیگـر، زبـان رسـانه ها بـا گفتـار معمـول بیـن انسـان ها 
یکسـان نیسـت و بسـیار متفـاوت اسـت، چراکـه در آن فراینـد بازنمایـی در 
سـطحی بسـیار متفـاوت و پیچیده تـر انجام می شـود. ازاین رو، موضـوع عدالت 
زبانـی در رسـانه، بـا عدالـت زبانـی در ارتباطـات معمـول میـان فردی، بسـیار 
متفـاوت اسـت و در این بررسـی تالش شـده اسـت تا با تلفیـق مباحث مربوط 

بـه زبـان و رسـانه و موضـوع عدالـت، این تمایز روشـن تر شـود. 
رسـانه ها هـم ابـزار و هـم زمینه مناسـبی برای توسـعه عدالت زبانـی و مهار 
سـلطه زبانـی بــه شــمار می رونـد. البتـه در مقابل، ایـن ظرفیت را نیـز دارند 
کـه بـه گسـترش سـلطه زبانـي در جامعـه و تحمیـل آن بـر مخاطبـان خـود 
کمـک کننـد؛ چراکـه وسـایل ارتبـاط جمعـي از ویژگي هایـي برخوردارنـد که 
تـســهیل کننده و زمینه سـاز چنین تأثیری اســت. »هابــرماس در تــمثیلی 
کــه از روان درمانـی اقتبـاس کــرده، بـــیان می کنـد همان گونـه کـه بیمـار 
روانـی در جریـان مداوا یـا روان درمانی، با کسـب مهارت های بیشـتر ارتباطی، 
بـه حـوزه سـالمت نزدیک تـر می شـود، جامعه نیـز بـا افزایش سـطح ارتباطی 
 افـراد آن، فرآینـد عقالنـی شـدِن بیشـتر را در خدمـت سالم سـازی خویـش 

به کار می برد. 
در واقع، هــمان گونه که بـیــمار تــسلیم قـــدرت کــالم و زبـان می شود، 
در جامعه نیز چنین رخدادی در نتیجه گسـترش کاربرد ارتــباط و مــفاهمه 
امکان پذیـر اسـت. نـزد بیمـار روانـی، مفهومـی سـمبلیک به معنای شـخصی 
وجـود دارد کـه بـروز آن، همانـا عالئـم بیمـاری روانی اوسـت. فرآینـد درمان 
ایـن بیمـاری عبـارت اسـت از انتقـال ایـن مضمـون خصوصـی بـه درون زبان 

عمومی.  تفاهـم 
ازایـن رو، درمـان  روانـی، گونـه ای انتقال مضمـون از زبان و جهـان خصوصی 

www.takbook.com



81 فصل دوم: بازنمایی عادالنه

بیمـار از تجربه هـای سرکوب شـده وی بـه گسـتره عمومـی و همگانـی اسـت. 
جامعـه نیـز در کمبـود ارتبـاط و مفاهمـه بیمـار می گـردد. ایدئولوژی هـای 
سیاسـی کـه همانـا بیـان شـخصی و خصوصـی عارضه هـای سرکوب شـده اند، 
امـکان ورود بـه گسـتره عمومـی )نقـد( و برقـراری مفاهمـه سـازنده بـا سـایر 

دیدگاه هـا را ندارنـد. 
 )ideal speech situation( جامعـه نیازمنـد وضعیـت کالمـی ایـده آل
اسـت تـا در پرتـو آن بتوانـد بـه عمـل نقـادی بپـردازد. چنیـن وضعـی بـه 
معنـای فضایـی اسـت کـه در آن، اختالفـات و منازعـات، به صـورت عقالیـی و 
از طریـق ارتبـاط تفاهمـی و بـه دوراز هرگونـه اجبـاری، قابـل رفع اسـت. زبان 
و مهارت هـای ارتباطـی، الزمـه ایجـاد جهانـی عقالنی اسـت و هر چـه توانایی 

کالم و ارتبـاط بیشـتر باشـد، جامعـه سـالم تر اسـت. 
هابرمـاس، آنـگاه بـه کارکردهـای زبـان اشـاره می کنـد. از منظـر او، زبـان 
سـه وظیفـه دارد: ایجـاد ارتبـاط میـان اذهـان، ایجـاد ارتبـاط بـا پدیده هـا و 
اشـیاء خارجـی و بیـان حـاالت و تجـارب ذهنـی گوینـده. او بـاور دارد کـه 
توافق و دستیابی به آن، ذاتاً کالمی اســت و از ســوی دیــگر، غــایت سخن 
گفتـن، رسـیدن بـه توافـق اسـت. از آنجـا کـه نــفس عمل سـخن گفتـن، به 
وجـود حـوزه ای اشـاره دارد کـه در آن، ارتبـاط کامـاًل آزاد و فـارغ از سـلطه 
ممکـن خواهـد بـود، بنابرایـن فرجـام سـخن گفتـن، آزادی اسـت.« )عابـدی، 
1388: 251-250( »بـه بـاور هابرمـاس، زبـان وسـیله رسـیدن بـه توافـق 
اسـت. زبـان ذاتـاً رهایی بخـش و توافق آفریـن نیسـت، بلکه هدایت آن توسـط 
اصولـی بــنیادین موجــب مــی شود کـه در فراینـد ارتبـاط، امـکان رهایی و 
توافـق حاصـل آیـد. او کنـش »در جسـتجوی رسـیدن بـه تفاهـم« را در برابر 
کنـش »در جسـتجوی موفقیـت« قــرار می دهـد.« )عابـدی، 1388: 260( از 
آنجـا کـه آرمـان متفکـران و نظریه پـردازان غـرب - به ویـژه متأخرانـی که در 
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فضـای لیبـرال دموکراسـی به طـرح آراء و اندیشـه خـود پرداخته انـد ـ آزادی 
اسـت، غایـت ارتباطـات و گفتگـوی مطلـوب را آزادی می داننـد، امـا بـه نظـر 
می رسـد رهـا و آزاد بـودن از سـلطه و زیـر یـوغ هیچ گونـه تبعیـض نبـودن، 
همـان عدالـت اسـت. در حقیقت،  در چنین فضایی که ترسـیم شـد، رسـانــه 
مي توانـد نقـش عامـل میانجـي را بـراي توسـعه عدالـت اجتماعـي بـر عهـده 
بگیـرد کـه بـا رعایـت عدالـت زباني در رسـانه و حاکم شـدن عدالـت زباني در 
رسـانه،  یعنـي هنجارها و بایسـته هایی که رسـانه ملزم اسـت آن هـا را در حوزه 
محتـواي زبانـي خـود رعایـت کنـد و بـه کار گیـرد تـا بتوانـد ارتبـاط عادالنه 
مؤثـری را برقـرار نمایـد، زمینـه توسـعه عدالـت اجتماعـي در جامعـه بیشـتر 
فراهـم مي شـود.  به منظـور توسـعه عدالـت زبانـی در جامعـه از طریـق رسـانه 
بایـد خط مشـی گذاری و برنامه ریـزی زبانـی الزم بـرای تقویـت گفتمان هـای 
عدالـت محـور در رسـانه صـورت گیـرد، به گونه ای که هـر نوع محتـوای زبانی 
رسـانه یعنـی هـر نـوع به کارگیـری زبـان در رسـانه، بـر اسـاس عدالت و بــه 
دور از هرگونـه سـلطه و تبعیـض، تحــمیق، افتـرا، اغـواء و... بـاشــد. هـرگاه 
بـر ایـن مبنـا »خط مشـی ها به درسـتی اتخـاذ شـوند، پیامدهـای مثبـت آن ها 
همـه سـازمان را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد و هـرگاه نوعی نقصان و کاسـتی 
 در خط مشـی ها باشـد، همـه سـازمان از آثـار منفـی آن هـا آسـیب می بینند.« 

)گیوریان و ربیعی، 1384(
اکنـون ایـن انتظـار وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه بـروز و ظهـور گفتمـان 
جدیـدی در کشـور کـه تالش دارد بـه اقوام، زنان، قشـرهای گوناگـون جامعه، 
اعـم از معلـم، کارگـر و... و همچنیـن بـه شهرسـتان ها و روسـتاها و نقـاط 
مختلـف کشـور، رویکـرد متـوازن و عادالنـه ای در توسـعه و پیشـرفت داشـته 
باشـد، در زمینـة تقویـت حضـور رسـانه ای و بازنمایـی عادالنـة آن هـا نیز این 
خط مشـی به طـور جـدی دنبـال شـود و عدالـت فرهنگـی- بـه این معنـا- در 
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قبـال آن هـا محقـق شـود تـا آن هـا احسـاس تعلـق و دلبسـتگی بیشـتری به 
ایران داشـته باشـند.

پیشنهادها
ارتقـای پوشـش رسـانه ای شهرسـتان ها و مناطـق روسـتایی و   .1

مطبوعـات: و  در سـینما  به ویـژه  رسـانه ها،  در  کشـور  پیرامونـی 
همان طـور کـه پیش تـر تبییـن شـد، تحلیـل محتـوای مهم تریـن مطبوعـات 
کشـور نشـان می دهـد کـه سـهم روسـتاها و شهرسـتان ها در برابـر تهـران از 
پوشـش مطبوعات سراسـری کشور، بسـیار ناچیز اسـت؛ ازاین رو، الزم است در 
رویکـرد جـاری بـه این مناطـق در برابر تهران، تجدید نظر شـود تـا جغرافیای 
ایـران به تمامـی و متناسـب بـا وزن فرهنگی، اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی 

مناطـق مختلف کشـور بـه آن ها توجه شـود.

2. ارتقای پوشش اقوام و اقلیت های دینی در سینمای ایران:
اقلیت هـای مختلـف  اقـوام گوناگـون و  همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد 
شـده«  »کم بازنمایـی  جایـگاه  در  سـینمایی  بازنمایی هـای  در  ایـران،  در 
یـا »کژبازنمایـی شـده« قـرار دارنـد. ازاین جهـت الزم اسـت سـینمای ایـران 
به منظـور رفـع مسـئله کم بازنمایی اقـوام و اقلیت هـا از لحاظ تنـوع جغرافیایی 
و فرهنگـی و تنـوع لوکیشـن های مختلـف متعلق بـه نقاط، اقـوام و اقلیت های 
گوناگـون ایـران، رویکـرد متوازن تـری را در پیـش گیـرد. همچنیـن به منظـور 
جبران و رفع مسـئله کژبازنمایی نیز در کیفیت بازنمایی اقوام و شهرسـتانی ها 
تجدیـد نظـر کنـد. در سـینمای ایـران به نـدرت فیلمـی همچون فیلـم تنهای 
تنهـای تنها سـاخته می شـود که در آن شـاهد قهرمان شهرسـتانی یـا قهرمان 
لهجـه دار باشـیم. ازایـن رو تجدیـد رویکـردی کـه در آن، بـه ایـن موضـوع 
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 توجـه شـود ضـروری اسـت تـا از کلیشه سـازی در مورد اقـوام مختلـف ایرانی 
پرهیز شود.

3. ارتقـای سـهم و جایگاه زنان در سـینمای ایـران و اتخاذ رویکردی 
عادالنـه در بازنمایی زنان:

مـروری بـر بازنمایـی زنان در سـینمای ایران در یک دهة اخیر، نشـان می دهد 
کـه علی رغـم تغییـرات چشـمگیر و ملمـوس و نسـبتاً خوشـایندی کـه در 
تصویرپـردازی از زنـان در سـینمای ایران صورت گرفته اسـت امـا هنوز تصویر 
زن در سـینمای ایـران وضعیتـی مسـئله مند دارد و نیـاز بـه اصـالح دارد تا به 
سـطح و جایگاهـی عادالنـه در بازنمایـی زنان در سـینمای ایران برسـیم. »در 
دهـة 1380 برخـالف دهه هـای 1360 و 1370، به مـرور از میـزان نقش هـای 
خانوادگی زن در فیلم های سـینمایی ایران کاسـته شـده و بر میزان نقش های 
شـغلی، جنسـیتی و شـهروندی آنـان افـزوده می شـود.« )آقابابایـی و دیگران، 
1387( در همیـن زمینـه، مطالعـة راودراد )1380( نیـز گویـای شـکل گیری 
دو تیـپ زن در سـینمای دهـه 1370 و 1380 اسـت. بـه بـاور وی گونـه زن 
مـدرن بعـد از سـال 1376 داراي مهارت هاي مـدرن مثل رانندگي، موسـیقي، 
رایانـه و غیـره هسـتند، بیشـتر از محصـوالت فرهنگـي بهـره مي گیرنـد و بـا 
پوشـش هاي مـدرن و شـیک در فیلم هـا ظاهر مي شـوند. در این سـنخ و دوره، 
زنـان از تحصیـالت دانشـگاهي برخوردارنـد و زمان حضورشـان در صحنه های 
فیلـم بیشـتر می شـود و بخـش زیـادي از حضـور آنـان در فیلـم در خـارج از 
خانـه مي گـذرد. در ایـن دهـه، برخـی از فیلم هـا بـه مقولـه اسـتقالل طلبی و 
آزادی خواهـی زنـان پرداختنـد. زنانـی کـه داعیـه دار شکسـتن سـنت های گاه 
پوسـیده و غلـط جامعـه بودنـد )دختـر ایرونـی، لطیفـی،1381(، یـا در جهت 
فراتـر گذاشـتن پـای خـود از محـدوده فعالیت هـای روزمره، تـالش می کردند 

www.takbook.com



85 فصل دوم: بازنمایی عادالنه

یـا تصمیـم می گرفتنـد. همچنیـن در ایـن دهه در کنـار موضوعـات رایج روز، 
به تدریـج ژانری شـکل گرفـت که با رویکردی جامعه شناسـانه و روان شـناختی 
بـر جرم شناسـی زنـان تمرکـز یافـت و فیلم سـازان اهتمـام قصه هـای خـود را 
بـر پیامدهـای روانـی عشـق های نـاکام و امیـال سرکوب شـده زنـان و مقوله ی 
انتقـام گذاشـتند. بـرای مثـال جیرانـی در فیلـم قرمز و شـامِ  آخـر )1380( با 
محـور قـرار دادن زنـان در مرکـز جنایـت، نقبـی بـه خشـونت های جـاری در 
زیـر پوسـت جامعـه و زمینه هـای وقـوع جنایـت زده اسـت و احمـد امینی در 
فیلـم ایـن زن حـرف نمی زنـد )1381( زنانـی را تصویـر سـاخته کـه از شـأن 
اجتماعـی بـه غارت رفتـه خـود دفـاع می کننـد. در همیـن راسـتا یافته هـای 
برخـی مطالعـات و تحقیقـات مانند رحمتی و سـلطانی )1383( نیـز مؤید آن 
اسـت کـه نحـوه نگرش بـه زنان و مناسـبات جنسـیتی در فیلم هاي سـینماي 
ایـران در طـول چنـد دهه گذشـته از یـک نگرش پدرسـاالرانه به سـوی نوعي 
نگـرش فمینیسـتي تغییـر یافته اسـت؛ یعنی زنـان به عنـوان نقش آفرین اصلی 
و محـوری در فیلم هـا جایـگاه ویـژه ای یافته انـد و سـاخت آثاری بـا درون مایه 
موضوعـی زنـان بیـش از گذشـته مطـرح شـده اسـت. به طوری کـه در دوران 
کنونـی ایمـاژ زنـان در نقش هـای سـنتی بـا کار ویـژه ی صرفـاً خانـه داری و 
همسـرداری یـا نقش هـای خانگـی به شـدت کمیـاب شـده و زنـی شـاغل در 
اجتمـاع و نسـبتاً فعـال و تـوام بـا آرمان هـا و اهـداف اجتماعـی جـای آن را 
گرفتـه امـا بـه نظر می رسـد که گرچـه آن طور کـه رضایی و کاظمـی )1387( 
معتقدنـد کمیـت حضور زنان در سـاحت رسـانه ای نشـانگر حضور و مشـارکت 
پررنـگ آن هـا اسـت، امـا حضـور کیفـی و شایسـته آن هـا بـا الگوهـا و اهداف 
جمهـوری اسـالمی انطبـاق نـدارد. بـه دیگر سـخن، بـا وجود حضـور پررنگ  و 
مؤثرتـر زنـان در بازنمایی هـای سـینمایی و تغییـرات در کیفیـت نمایـش این 
قشـر اجتماعـی، امـا هنوز موقعیـت و نقش زنان در سـینماي ایران پرمناقشـه 
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و  پروبلماتیـک  قشـری  کمـاکان  زنـان،  و  شـده  بازنمایـي  چالش برانگیـز  و 
»مسـئله مندند«.

ازایـن رو بـه نظـر می رسـد ضـروری اسـت در فیلم های سـینمای ایـران، در 
رویکـردی کـه در قبـال زنـان ایرانـی به مثابـه نیمـی از جامعة ایـران در پیش 
می گیـرد شـاهد بازنمایـی متوازن تـری از زنـان باشـیم به نحوی کـه متناسـب 
بـا رشـد و ارتقـای جایـگاه زنـان در مناسـبات اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی 
جامعـه، بـه زنـان بهـای الزم داده شـود و از کلیشه سـازی در مـورد زنـان یـا 
بازنمایـی نامتعـادل جایـگاه آن هـا در کنـار مـردان پرهیـز شـود. بـرای نمونه 
علی رغـم زنـان این کـه در ایـران در جایگاه هـای سیاسـی و اقتصـادی ویژه ای 
فعالیـت دارنـد و توانسـته اند نقش هایـی ماننـد نمایندگـی مجلـس یـا حتـی 
معـاون رئیس جمهـور را ایفـا کننـد و یـا در عرصـه کارآفرینـی کشـور نیـز 
فعالیـت دارنـد، امـا همچنان در فیلم های سـینمای ایـران، شـاهد کم بازنمایی 
یـا کژبازنمایـی زنـان هسـتیم کـه اصـالح ایـن رویکـرد می توانـد در توسـعة 

عدالـت زبانـی و فرهنگـی در سـینمای ایـران مؤثر باشـد.
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