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چکیده
تلویزیون بهعنوان نهادی فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی در مواجهه با تحوالت فناوری دیجیتال ،دچار چالشهای
زیادی شد .رویکردهای خوشبینانه به فناوریهای دیجیتال که با نظریههای جبرگرایی و بازیگرمحوری فناوری
تقویت میشد؛ در تعامل با نظریه اقتصاد سیاسی نئولیبرال و فردگرایی ،با ایجاد چالشهای مفهومی رسانه قدیم
و جدید ،تلویزیون و پساتلویزیون ،تلویزیون جمعی و تلویزیون فردی؛ افول پارادایم مخاطب اکثریت را برای
تلویزیون مطرح کردند و درنهایت ،سیستم توزیع خطی و پخش گسترده تلویزیون را بهدلیل ظهور پدیدة
همگرایی به چالش کشیدند .این مقاله درصدد ارزیابی پاسخهای تلویزیون ایران به این چالشها است .این
تحقیق کیفی با روش سندپژوهی و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونهگیری هدفمند با هشت نفر از
خبرگان و تحلیل مضمون ،چالشهای تلویزیون ایران ،همچون همگرایی ،رقابت با رسانههای جدید عرضه محتوا
و قانونگذاری را بیان میکند و با بررسی پاسخهای تلویزیون ایران همچون اصالحات ساختاری ،راهاندازی
کانالهای موضوعی و سرگرمی ،توسعه تولید در پلتفرمهای جدید ،این مطلب را بیان میکند که تلویزیون در
اکوسیستم رسانهای ایران کماکان تأثیرگذاری وسیعی بر عموم مردم کشور (ملت) دارد و پیوند عمیقی با مفهوم
وحدت و امنیت ملی دارد و تحوالت فناوری دیجیتال منبعث از تجربه غربی و امریکایی الزاماً در سایر کشورها
کاربرد ندارد و باید به عوامل بومی و شرایط کشوری همچون ایران توجه نمود.
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مقدمه
به عقیده بسیاری از پژوهشگران عرصۀ رسانه ،در دهه  80میالدی ،تحوالت سیاسی (قدرت
گرفتن راستگرایان ،جنبش نئولیبرالیسم ،مقررات زدایی) ،تحوالت اقتصادی (تجاریسازی و
جهانیشدن) و تحوالت اجتماعی ـ فرهنگی (پستمدرنیسم ،ترویج نگاه مصرفکننده به
مخاطب ،ترویج فلسفۀ خوشی پرستی) و در دهۀ  90میالدی تحوالت فنّاورانه (همانند ظهور
تلویزیونهای کابلی ،ماهواره و دیجیتالی شدن )1تأثیرات شگرفی بر حوزة رسانه گذاشته است.
))Kung-Shankleman, 2000 & Blumler, 1991& Enli & Bulck, 2012

گرچه نمیتوانیم تطورهای تاریخی تلویزیون را بهطور کامل به تلویزیون ایران نیز تعمیم
دهیم؛ ولی تحوالت دیجیتالی را بهطور خاص دراکوسیستم رسانهای 2ایران نیز شاهد هستیم؛ و
تحوالت تلویزیون نیز در برخی پژوهشها به دوران پیشاهمگرایی ،گذر به همگرایی و
پساهمگرایی تقسیم شده است (اکبرزاده جهرمی .)1395 ،درواقع دیجیتالی شدن ،از یک طرف
ظهور و بروز پلتفرمهای خارجی ،همچون نسل جدید شبکههای ماهوارهای سرگرمکننده
(شبکههای بیبیسی فارسی ،من و تو ،جم تلویزیون و ایران اینترنشنال) و رسانههای اجتماعی
را بهعنوان رقبای جدی تلویزیون در ایران به همراه داشت و از طرف دیگر ظهور اینترنت
پرسرعت خانگی ،3موج همگرایی 4را تقویت نمود و در نبود قانون شفاف در فضای رسانهای
جدید ،پلتفرمهای جدید ویدیوی درخواستی ،5با تأمین و تولید قالبهای دنبالهدار (اعم از سریال،
برنامه تولیدی و زنده) موقعیت انحصاری تولید و پخش گسترده تلویزیون برای مخاطب انبوه را
به چالش کشیدند .به دنبال این پیشرفتهای فناورانه دیجیتال؛ برخی محققین به تأسی از این
تحوالت و الگوسازی روند موج تغییرات که از غرب به شرق میرسد ،پایان انحصار تلویزیون
ایران (صادقی )1392 ،یا دوران پساتلویزیون (اکبرزاده جهرمی )1396 ،را در ایران نیز اعالم
میکردند .البته باید پذیرفت که آیندة تلویزیون در دوران دیجیتال تنها با پیشرفتهای فناوری
و اقتصادی تعیین نمیشود بلکه عوامل محلی و شرایط همچون تاریخ ،ساختار ،قانونگذاری،
الگوی تماشای تلویزیون همچنین موقعیت و پاسخ استراتژیک نهادهایی خاص در هر کشور نیز
مهم است ( )Enli & Syvertsen, 2016و این نکته نیز مهم است که تلویزیون را چگونه
1. Digitization
2. Media Ecosystem
3. ADSL
4. Convergence
)5. VOD (Video On Demand
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پیشینه پژوهش

موج تحوالت دیجیتال ،همزمان با کشورهای توسعهیافته در ایران نیز شکل گرفت و به طبع
آن تحقیقات مختلفی نیز صورت پذیرفته است .برخی تحقیقات با نگرش جبرگرایانه فناوری و
روش آیندهپژوهی تحوالت تلویزیون را در ایران ترسیم کردهاند که میتوان به تحقیقات ذیل
اشاره کرد« .آیندهنگاری و اولویتگذاری فناوریهای کلیدی اطالعات و ارتباطات در حوزه
انتشار برای سازمان صداوسیما» (قربانی ،صلواتیان ،اعتمادنیا« ،)1397 ،آیندهپژوهی روندهای
مؤثر بر تلویزیون» (اقبال دوست و صلواتیان)1393 ،؛ «تحوالت فناوری در رسانه ملی و
الزامات راهبردی»(موسویان)1388 ،؛ «روندهای محیطی مؤثر بر آینده رسانۀ ملی در چشمانداز
 20ساله کشور»(روشندل ،ذوالفقارزاده و باللی )1393 ،برخی دیگر از محققان با رویکرد
انتقادی و تأسی به اندیشههای آزادسازی و انحصار زدایی ،رویکرد تمرکزگرای رسانه ملی را در
دوران دیجیتال محکوم به شکست دانستهاند که میتوان به تحقیقات ذیل اشاره نمود.
«پیامدهای همگرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاستگذاری رسانهای در ایران»(اکبرزاده
جهرمی« )1395 ،پساتلویزیون در ایران :ارزیابی اقدامات صداوسیما در قبال همگرایی
رسانهای» (اکبرزاده جهرمی )1396 ،و «تجربه جهانی ،مدل گذار از نظام انحصاری به نظام
متکثر رادیو تلویزیونی» (صادقی ،فؤاد؛ مریم جمشیدی و سیدعمار کالنتری .)1391 ،اهمیت
پژوهشی تحقیق حاضر در توسعه و تعمیق ادبیات نظری مطالعات تلویزیون در ایران است و از
طرف دیگر این تحقیق بر تداوم نقش مؤثر و کلیدی تلویزیون در ایران بهعنوان پخش
سراسری تأکید دارد و به ویژگیهای مفهومی تلویزیون بهعنوان نهاد فرهنگی ،سیاسی و
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تعریف کنیم و چه چیزی آن را متمایز بدانیم .این مقاله در ابتدا به تغییرات فناوری و سپس به
اکوسیستمهای رسانه که به عوامل فرهنگی و سیاسی اشاره دارد ،نگاه میکند .این تحلیل به
سه بخش کلی تقسیم میشود:
 ) 1تغییرات فناوری دیجیتال که باعث تغییرات بنیادین درک ما از تلویزیون شده ،چیست؟
 )2مفهوم تلویزیون در تطور تاریخیاش چگونه تبیین شده است؟
 )3تلویزیون ایران چگونه به این چالشهای فناوری دیجیتال پاسخ داده است؟ برای تبیین
این روند در ابتدا ،تطور تاریخی فناوریهای دیجیتال و چالشهای ایجادشده برای تلویزیون را
بیان کرده و سپس در یافتههای پژوهش ویژگیهای بنیادین تلویزیون را توضیح داده و
درنهایت به بررسی پاسخهای تلویزیون ایران به چالشهای دیجیتال پرداخته میشود.
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تحوالت تلویزیون

لوسی کونگ ـ شانکلمن ( )2000ترکیب نیرومند مقررات زدایی و آزادسازی و تغییر ساختارهای
اجتماعی در دهه  80میالدی و موج انقالب دیجیتال و همگرایی دهۀ نود میالدی را مسبب
تغییر و آشفتگی رادیو و تلویزیون بیان میکند (نمودار  ،1به نقل از پاکدهی.)136 :1386 :

نمودار  .1عوامل محیطی و فشار آنها بر صنعت رادیو ـ تلویزیون
()Kung-Shankleman, 2000: 30
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1. Monopoly
2. Competition
3. Proliferation
4. John Eliss
5. Scarcity
6. Avalibility
7. Plenty
8. Amanda Lotz
9. Network era
10. Multichannels
11. Post- Network Ara
12. Roberta Pearson
13. TV1
14. TV2
15. TV3
16. Mareike Jenner
17. TV4
18. Hernan Galperin
19. New Television, old Politics: the Transition to Digital TV in the United States
and Britain
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برخی محققان معتقدند تلویزیون در دنیا سه گذر تاریخی را به ترتیب دوران انحصار ،1دوران
رقابت 2و دوران تکثر 3را تجربه کرده است ()Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2013
جان آلیس )2000( 4با مطالعۀ تلویزیون در اروپا این گذرهای تاریخی را بر اساس تعداد کانالها
و در دسترس بودن افزایشی محتواها به ترتیب دوران کمیابی ،5دسترس بودن 6و فراوانی7
مینامد و آماندا لوتز )2014( 8این سیر تحول را در تلویزیون امریکا به دورانهای عصر
{انحصار سه} شبکه ،9عصر چند کانالی 10و عصر پسا شبکهای 11تقسیم میکند .روبرتا
پیرسون )2011( 12نیز تطور تاریخی تلویزیون امریکا را بر اساس تحوالت فناوری در سه دوران
تاریخی عصر تلویزیون ،131عصر تلویزیون ،142عصر تلویزیون 153مینامد و ماریکه جنر16
( )2018نیز ظهور پلتفرم دیجیتالی همانند نت فلیکس را سرآغاز عصر تلویزیون 174در امریکا
مینامد .درواقع اگر تغییر و تحوالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اواخر دهه  80دوران رقابت
را برای تلویزیون شکل داد؛ تحوالت فنّاورانه دیجیتال ،تلویزیون را از دوران رقابت به دوران
تکثر یا دوران فراوانی و پسا شبکهای گذار داد .هرنان گالپرین )2004( 18در کتاب «تلویزیون
جدید ـ سیاست قدیمی؛ تلویزیون دیجیتال در انگلستان و امریکا »19مینویسد سه نیروی
سیاسی ـ اقتصادی زمینهساز تسریع و ابداع فناوری تلویزیون دیجیتال توسط امریکاییها شد:
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افول بازار وسایل الکترونیکی مصرفی در ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا همزمان با رشد وابستگی
آنها در این صنعت به کشور ژاپن و کشورهای رو به رشد صنعتی قاره آسیا همچون سنگاپور،
تایوان ،هنگکنگ و کره جنوبی؛ حمایتهای سیاسی از انقالب اطالعات 1که توسط تونی بلر و
بیل کلینتون پرچمداری میشد و توسعه زیرساختهای شبکه اطالعات و دیجیتالی شدن را
بهعنوان اولویت ملی قرار دادند؛ و نیروی سوم مربوط به کمبود پهنای باند فرکانسی برای
صنعت رو به رشد تلفن همراه در کشورهای مختلف و ضرورتهای اجتماعی ،سیاسی برای
گسترش پهنای باند فرکانس و سایر سرویسهای بیسیم ارتباط راه دور بود که همزمان برای
دولتها نیز فروش پهنای باند فرکانسی ،توجیه اقتصادی داشت (.)Galperin, 2004: 27
تحوالت فناوری تلویزیون

انلی 2و دیگران ( )2013تحوالت فنّاورانه حوزه تلویزیون را در پنج پارادایم تاریخی که
تأثیرات فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی داشته ،تحلیل میکنند:
ـ معرفی تلویزیون در دهه  40و  50میالدی که منجر به شکلگیری منازعات فرهنگی،
سیاسی بین سنتگرایان فرهنگی و طرفدار مدرنیسم شد؛
ـ معرفی تلویزیون رنگی در دهه  60و  70میالدی منجر به منازعات سیاسی در مورد
اقتصاد و ترویج مصرفگرایی در جامعه گردید؛
ـ معرفی تلویزیونهای کابلی ،ماهواره و شبکههای تجاری در دهه  80میالدی که چالش
پایان دوره انحصار تلویزیون ملی و جهانیشدن را به همراه داشت؛
ـ معرفی تلویزیون دیجیتال در دهه  90میالدی و اوایل سال  2000که برای تلویزیونهای
ملی ،چالش حضور رقبای زیاد و بازیگران مختلف در بازار رسانه را به ارمغان آورد؛
ـ توسعه تلویزیون در پلتفرم جدید در دهه اخیر که منجر به شکلگیری چالشهای مفهومی
و نظری در مورد تلویزیون در فضای جدید رسانهای گردید.
()Enli & Moe & Sundet & Syvertsen, 2013
برخی دیگر از محققان پیشرفتهای فناورانه تلویزیون را در چهار پارادایم تاریخی تعریف
میکنند:

1. Information Revolution
2. Gunn Enli
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تلویزیون1

1. Pre -TV
2. Analoge TV
3. Digital TV
4. Individualized TV
5. Schedule
)6. Digital Terrestrial Telveision(DTT
)7. High Definition Television (HD TV
8. Internet TV
9. Mobile TV
)10. User Generated Content (UGC
11. Narrowcasting
12. Narrowcasting to Individual Casting
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ـ پی ش
ـ تلویزیون
ـ تلویزیون دیجیتال3
ـ تلویزیون فردی4
پیش تلویزیون ،آزمایشهای ابداع اولیه تلویزیون در سالهای  1920و  1930را در برمی
گیرد .تلویزیون آنالوگ ناظر بر سالهای  1950الی  1960بود که تلویزیون دارای جدول پخش
(کنداکتور )5منظم و مشخص بود و با استفاده از باند فرکانسی کمیاب و منحصر ،جریان
اطالعات مشترک را بهصورت همزمان در اختیار مخاطبین قرار میداد .از سالهای ،1970
سیستم ارسال سیگنال تلویزیون آنالوگ گسترش یافت و از طریق کابل و ماهواره امکان نیز
قابل ارسال گردید و در ادامه از اواسط دهه  80میالدی سیگنالهای ماهواره و کابل ،دیجیتالی
گردید و به دنبال آن در دهه نود میالدی ،تلویزیون دیجیتال زمینی 6معرفی گردید .تلویزیون
دیجیتال زمینی بهدلیل نداشتن محدودیت باند فرکانسی ،امکان گسترده سازی افقی (افزایش
تعداد کانالهای عمومی یا معرفی کانالهای موضوعی خاص) و عمیق سازی عمودی
(تلویزیون باکیفیت تصویر باال (اچدی) )7را فراهم کرد .تلویزیونهای فردی جلوهگاه اصلیشان
تلویزیون اینترنتی 8و تلویزیون موبایلی 9است که افزایش کانالها ،پخش غیرهمزمان و تعاملی
را نیز ممکن میسازد و بهدلیل همگرایی تلویزیون دیجیتال و اینترنت بهعنوان محرک اصلی
انقالب دیجیتال هویت یافتند .تلویزیون موبایلی در دسترس بودنِ همیشگی محتوای
شخصیسازیشده و تلویزیون اینترنتی محتوای «تولید کاربر »10را ممکن میسازد که منجر به
ظهور یک شبکۀ بزرگتر و تعامل دوطرفه و حرکت از پخش خاص 11به پخش شخصی 12و
آنالوگ2
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خلق سایتهایی با محتوای تولید کاربر نظیر یوتیوب میشود که محتوای آن غیرتجاری و
جامعهمحوراست ()Noam, 2009: 7-8 & Kung-Shankleman, 2000: 36-37
پیامدهای دیجیتال

فناوری دیجیتال ،اندازه و هزینه تجهیزات ،زمان موردنیاز برای جمعآوری ،ویرایش ،ذخیره و
بازیابی محتوا را کاهش داد و با ایجاد ذخیرهسازی ،بازیابی و استفاده مجدد از مقادیر زیادی از
محتوا را ممکن نمود و درنهایت پلتفرم جدید انتشار و انتقال بین مکانهای مختلف و همچنین
بین ارائهدهندگان خدمات و منازل شخصی ایجاد کرد ( Banerjee & Seneviratne, 2005:
.)128 & Bennett, 2011

از طرف دیگر پیامدهای دیجیتال منجر به همگرایی و افزایش ظرفیت باند فرکانس و به
طبع آن باعث معرفی کانالهای متعدد خاص 1و موضوعی 2یا افزایش کیفیت تصویری کانالها
شد .از طرف دیگر تعاملی بودن تلویزیون دیجیتال با معرفی راهنمای الکترونیک برنامهها 3و
راهنمای تعاملی الکترونیک برنامهها ،4رشد ویدیوی درخواستی 5و اندازهگیری دقیق مخاطب و
همچنین دریافت بازخورد مخاطب نسبت به برنامههای در حال پخش تکامل یافت .فناوری
دیجیتال ،با ناوبری راحتتر محتوا و قابلحمل کردن تلویزیون و جلوه سینمایی دادن به
تلویزیون با معرفی تصویر کیفیت باال ،منجر به تغییر عادات مخاطب نیز شد ( .(Lotz, 2007
& Gripsrud, 2004

همگرایی
گرچه همگرایی پدیدة جدیدی نیست و در زندگی روزمره از آن استفاده میکنیم ( Meikle

 )& Young, 2012ولی اولین نگاه نظری به همگرایی توسط مک لوهان 6در کتابِ درک
رسانه )1964( 7شکل گرفت ،وی اعتقاد داشت که پخش اطالعات از طریق شبکههای
ارتباطات راه دور باعث ایجاد «دهکدة جهانی »8میشود ( .)Kostic, 2014آفکام 9بهعنوان نهاد
1. Niche Channel
2. Thematic Channel
)3. Electronic Programming Guide(EPG
)4. Interactive Programming Guide(IPG
)5. Video On Demand (VOD
6 Herbert Marshall McLuhan
7. Understanding Media
8. Global Village
9. Ofcom
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همگرایی رسانه را میتوان بهعنوان پدیدهای تعریف کرد که شامل ترکیب و ادغام
شرکتهای فناوریهای کامپیوتری و اطالعاتی ،3شبکههای مخابراتی 4و ارائهدهندگان محتوا5
یا بهبیاندیگر ترکیب سه سیز اصلی 6کامپیوتر ،ارتباطات و محتوا (فلو )2008 ،7میشود.
همگرایی میتواند در سه سطح متفاوت و درعینحال مرتبط با هم وجود داشته باشد :سطح
فناوری (که بیشتر بهدلیل دیجیتالی شدن پخش ،فناوری ارتباطات و شبکههای ارتباطات راه
دور است) ،سطح ساختاری (درنتیجۀ ادغام شرکتها در بخشهای مختلف) و سطح سرویسها
و بازار (که اشارهای دارد به سرویسها ارزشافزودة جدید و سرویسهای چندرسانهای)
( .)Iosifidis, 2011 & Hart, 2004دیور نیز همگرایی را در سه فاز همگرایی صنعتی،
فناوری و قانونگذاری طبقهبندی میکند .)Dwyer, 2010( .برخی دیگر از پژوهشگران نیز
همگرایی را بر اساس خروجی آن در سه فرایند کرد «لوله بزرگ»( 8یک شبکه کلیه خدمات را
ارائه میدهد)« ،جعبه بزرگ( »9یک دستگاه الکترونیکی برای کلیه خدمات) یا «شرکت
1. Moore's Law
2. Gilder's Law
3. Computing and Information Technology
4. Telecommunications Networks
5. Content Provider
6. “Three Cs”— Computing, Communication, and Content
7. Terry Flew
8. Big Pipe
9. Big Box
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قانونگذاری رسانههای بریتانیا ،همگرایی را توانایی مصرفکننده (مخاطب) برای دسترسی به
چندین سرویس در یک پلتفرم یا دستگاه یا به دست آوردن هر سرویسی در چند پلتفرم یا
دستگاه تعریف میکند (.)Dwyer, 2010
ترکیب اینترنت و تلویزیون ،تفاوت میان تلویزیون ،رایانه و گوشی موبایل را به طرز
فزایندهای دشوار کرد؛ زیرا همگی میتوانند برای یافتن و استفاده از محتوا مورداستفاده قرار
بگیرند .درواقع ساده کردن تلویزیون در حد انتقال اطالعات کامپیوتری ،تلویزیون را در حیطۀ
فنآوری کامپیوتر قرار داد و صنعت بیرحم دنیای کامپیوتر با استفاده از «قانون مور »1و «قانون
گیلدر »2هر روز در حال تحول و حرکت سریع و پیوسته روشهای جدیدی برای محتوا و
همچنین انتقال آن اختراع میکند)Griffiths, 2003 & Kung-Shankleman,2000 ( .
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بزرگ( »1ارائه کلیه خدمات و لوازم) تقسیم کردهاند (.)Longstaff, 2002: 146
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هزموندال )2007( 2در تحلیل همگرایی با تأکید بر روی ابعاد تاریخی و سیاستگذاری
رسانه ،همگرایی را آخرین موج بازارسازی 3میداند ()Hesmondhalgh, 2007: 128-134
تغییرات عادت مخاطب
فناوری دیجیتال با به ارمغان آوردن ابزار راحتی کار ،تغییراتی را در عادت مخاطب نیز شکل داد
و امروزه همزمان با تماشای تلویزیون ،چندکارگی با رسانهها 4را انجام میدهیم و درواقع از
رسانههای هل دهنده به رسانههای دنبال کشنده 5و از ارتباطات یکطرفه به ارتباطات چند
سویه 6در حال گذر هستیم (.)Livingstone & Das, 2013: 1
آماندا لوتز 7در کتاب «تلویزیون انقالبی خواهد شد »8مینویسد :در دوران پسا شبکهای،
رایانه 9و تفاوتهای نسلی 10بهعنوان دو عامل مستقل از تلویزیون نیز شدیداً در تغییرات رفتار
مخاطبان تأثیر گذاشت .روشهای مشاهده جدید باعث گذر از مخاطب منفعل به مخاطب
(کاربر) فعال و همچنین تغییراتی همچون تغییر وسیله تماشای تلویزیون ،11زمان تماشای
تلویزیون 12و تغییر مکانی تلویزیون 13نیز شده است ()Carey, 2016
تفاوتهای نسلی مربوط نیز نقشی کلیدی در تغییر روش استفاده از تلویزیون داشتهاند .در
قاره امریکا بسیاری از تفاوتهای بین شبکههای سنتی و کابلی ـ چه برسد به تلویزیون و رایانه
ـ که درک از تلویزیون را شکل دادهاند برای افرادی که بعد از  1980به دنیا آمدهاند ،بیمعنی
است .بیشتر افراد این نسل (که به آنها «بومیهای دیجیتال »14میگویند) اصالً دنیای بدون
1. Big Company
2. Hesmondhalgh
3. Marketization
4. Multi-Tasking Media
5. Push Media to Pull Media
6. One-Way to Multi Way Communication
7. Amanda D. Lotz
8. The Television Will Be Revolutionized
9. Computing
10. Generational Shifts
11. Device Shifiting
12. Time Shifting
13. Place Shifting
14. Digital Natives
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ظهور پلتفرمهای جدید

یکی از نتایج همگرایی ظهور پلتفرمهای جدید پخش محتوا ،با عنوان میانجیهای اینترنتی یا
میانجیهای اغتشاشی دیجیتال 1است .این اصطالح معموالً به معنی شخص ثالثی است که
وارد صنعتی میشود و سرویسهای دیجیتال جدیدی ارائه میدهد که مدلهای موجود تجاری
را به چالش میکشد و روش ایجاد یا توزیع ارزش را تغییر میدهد (.)Riemer& et al. 2015
عبارت میانجیهای دیجیتال به گروهی از سرویسها اطالق میشود که ذاتاً بهعنوان
دربانهای مبتنی بر الگوریتم عمل میکنند .از زیرشاخههای بارز آن میتوان به تجمیع
کنندههای اخبار ،رسانههای اجتماعی ،موتورهای جستوجو ،فروشگاههای دیجیتال و
ارائهدهندگان محتوا اشاره کرد .از اغتشاش انگیزهترین میانجیهای تجاری در حوزه تلویزیون
میتوان به تجمیع کنندههای محتوا مثل نتفلیکس ،2اچ بی او ،3آمازون 4و یوتیوب 5بهعالوة
پخشکنندههای رسانههای دیجیتال و همچنین کنسول اپل تی وی 6اشاره کرد که دروازهای
مهم به ارائهدهندگان شخص ثالث تلویزیون است (.)Enli & Syvertsen, 2016
فناوریهای دیجیتال و مباحث نظری رسانه

ظهور فناوریهای دیجیتال تأثیری عمیقی بر مباحث نظری رسانه نیز گذاشت و نبود
مطالعات هستی شناسانه درباره چیستی تلویزیون ( )De Valck & Teurlings, 2013حاال با
افتادن این رسانه در تکاپوی مرگ و زندگی معنای بیشتری پیدا کرده است .گرچه دیدگاههای
فلسفی رسانه همچون ابزارگرایی ،جبرگرایی ،ذاتگرایی و تفکر انتقادی ،مطالعات تلویزیون را
متأثر کردهاند ولی مطالعات تلویزیون همواره مطالعهای دووجهی و بینا رشتهای بوده که از دهه
 70و  80میالدی به تأسی از تحقیقات درباره رادیو تلویزیون خدمت عمومی بریتانیا رونق یافت
1. Digital Intermediaries, Internet Intermediaries, Digital Disruptive Intermediaries
(DDI
2. Netflix
3. HBO
4. Amazon
5. Youtube
6. Apple TV
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سیستمهای کابلی را نشناختهاند و قبل از اینکه از دبیرستان فارغالتحصیل شوند با اینترنت آشنا
شده بودند و از زمانی که مستقل شدند گوشی همراه داشتند)Carey, 2016( .
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و در پنج پارادایم تاریخی تقسیم میشود .سنت انتقادی جامعه انبوه 1مکتب فرانکفورت با
متفکرانی همچون هابر ماس2؛ سنت متنی( 3وامدار سنت جان هارتلی 4در تئوری ادبی و فیلم)؛
سنت مطبوعاتی 5و انتقادگرایانه تئاتری (منجر به عصر طالیی برنامهسازی در تلویزیون گردید)؛
سنت تحقیقات ارتباطات جمعیِ کمّی و کیفی 6در مورد مخاطبان و محتوا و مطالعات فرهنگی
دربارة رسانه و مخاطبانش 7که محققین همچون استوارت هال 8و ریموند ویلیامز 9را شامل
میگردد .اگرچه این سنتها به شکلی متفاوت و در بافتهای ملی متفاوتی مطرح و بسط یافتند
اما همگی یک حوزة گفتمانی شکل دادند ـ مجموعهای از روشهای گفتگو ،روشهایی دارای
مناسبات درونی ،در مورد تلویزیون ـ که به تأثیرگذاری بر روشی که ما تلویزیون را طی آن
بهعنوان یک شیء مطالعاتی دانشگاهی چارچوببندی میکنیم ،ادامه میدهدSpigel, ( .
 .)2004: 8دیوالک و ترلینگز )2013( 10نیز مطالعات تلویزیون را متأثر از چهار آوردگاه فکری
عنوان میکنند نظریات جبرگرایانه فناوری مک لوهان ،نظریات مطالعات فرهنگی ریموند
ویلیامز ،نظریات اقتصاد سیاسی چپگرایانه با رویکرد پدرساالرانه فرهنگی که حامی پخش
سراسری و رادیو – تلویزیون خدمت عمومی است و نظریات انتقادی رسانه جدید De Valck
) .)& Teurlings, 2013تیزانیا ترانووا 11نیز مطالعات رسانه و تلویزیون را متأثر از اندیشههای
مارشال مک لوهان ،ریموند ویلیامز و میشل فوکو 12میداند .با نشان دادن تأثیر مک لوهان بر
ظهور دانش رسانۀ جدید در اواسط  1990که از ظرفیت فناوریهای جدید تجلیل میکند تا
آزادی فردی را افزایش دهد که بهطور مستدل مرتبط با مفهوم بازار آزاد است ،تیزانیا ترانووا
مطرح میکند که نظریهپردازان فرهنگی زیادی به انتقاد ریموند ویلیامز از مک لوهان روی
1. Mass Society Critique
2 Jürgen Habermas
3. Textual Tradition
4 John Hartley
5. Journalistic Tradition
6. Quantitative and Qualitative Mass Communications Research on Audiences and
Content
7. Cultural Studies Approaches to Media and its Audiences
8. Stuart Hall
9. Raymond Williams
10. DeValck & Teurlings
11. Tiziana Terranova
12. Paul-Michel Foucault
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تلویزیون در ایران

تلویزیون در ایران با انحصار و بر اساس الگوی تلویزیون تجاری امریکا توسط حبیباهلل پاسال
بهعنوان یکی از ذینفوذان اقتصادی رژیم سابق در سال  1337و بر اساس مصوبه مجلس
سابق معرفی گردید .چند سال بعد ،تلویزیون که یکی از نمادهای مدرنیزه کردن ایران از طریق
غربگرایی بر اساس ایدههای ویلیام لرنر 1بود ،دولتی گردید و بهصورت انحصاری اداره گردید
( .)Sreberny-Mohammadi & Mohammadi,1994با پیروزی انقالب اسالمی ایران،
انحصار تلویزیون حفظ گردید ولی متأثر از آموزههای اسالمی و راهبرد بنیانگذار انقالب
اسالمی ایران مبنی بر دانشگاه عمومی بودن ،مأموریت ارشادی و تبینی تلویزیون بر اساس
تبلیغ معرفت اسالمی هویت یافت .مجموعه قوانین و مقررات تلویزیون در جمهوری اسالمی
ایران با نگاه به تلویزیون خدمت عمومی و مأموریتهای آگاهیرسانی ،اطالعرسانی و سرگرمی
هویت یافته است (حسینی پاکدهی .)1382 ،تطور تاریخی تلویزیون بعد از انقالب اسالمی
ایران ،نشان میدهد که تلویزیون نقش بیبدیلی در گسترة اجتماعی و فرهنگی ایران داشته
است .در دهه اول انقالب اسالمی متأثر از شرایط جنگ تحمیلی ،تلویزیون نیروی مرکزی و
اصلی برای هویت دادن و ساختن ملت 2بود .با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دهه دوم انقالب
اسالمی ،توسعه کمی و کیفی تلویزیون همزمان با موج سازندگی آغاز میگردد .در این زمان
شاهد حضور نسل اول از رقبای ماهوارهای آنالوگ تلویزیون بهعنوان شبکههای سلطنتطلب و

1. William Lurner
2. Building Nation
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آوردند تا نشان دهند که فناوری رسانه فقط خروجیهایی موقتی در فرایندهای پیچیدهتر
اجتماعی هستند .با مطرح کردن انتقادها از کار خودِ ویلیامز که بر قدرت مطلق منتسب به
آژانس انسانی تمرکز کرده است ،ترانووا پیشنهاد میکند که حجم زیادی از مطالعات رسانۀ
جدید ،به اندیشههای میشل فوکو تمایل یافت تا دستگاههای فنی را بهعنوان بخشی از
خواستههای بزرگتر اجتماعی که جهش و تغییر ناگهانی در سازمان روابط قدرت را بیان
میکنند ،درک نمایند .ترانووا معتقد است که اندیشههای فوکو در مطالعات رسانههای جدید
بهدلیل ماهیت شبکهای ،هایپرلینک شدن و نظارت محورِ فناوریهای رسانۀ دیجیتال تأثیرگذار
است (.(Bennett & Strange, 2011: 8-9
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ضدانقالب در امریکا بودیم ،گفتمان تهاجم فرهنگی 1و ضرورت حفظ ملت 2و قوام ملی در
مقابل هجوم فرهنگ بیگانه و تمرکز سیاستگذاری فرهنگی ،توسعه کمی شبکههای تلویزیون
و معرفی شبکه سه ،بهعنوان شبکه جوان در دوران آنالوگ را به همراه داشت .همزمان توسعه
کمی ،به معرفی شبکههای برونمرزی تلویزیون و اولین گامها در استفاده از سیگنال رسانی
دیجیتال ماهوارهای در شبکههای برونمرزی نیز انجامید .یک دهه بعد با معرفی فناوری
دیجیتال و از طرف دیگر ظهور رقبای جدیتر برای تلویزیون در فضای ماهوارهای ،توسعه کمی
و کیفی در تلویزیون سرعت بیشتری یافت و شبکههای تماتیک موضوع محور ،سرگرمی
معرفی شدند .درواقع دیجیتالی شدن ،از یک طرف ظهور و بروز پلتفرمهای خارجی ،همچون
نسل جدید شبکههای ماهوارهای سرگرمکننده (شبکههای بیبیسی فارسی ،من و تو ،جم
تلویزیون و ایران اینترنشنال) و رسانههای اجتماعی را بهعنوان رقبای جدی تلویزیون در ایران
به همراه داشت و از طرف دیگر ظهور اینترنت پرسرعت خانگی ،موج همگرایی را تقویت نمود
و در نبود قانون شفاف در فضای رسانهای جدید ،پلتفرمهای جدید پخش ویدیوی درخواستی ،با
تأمین و تولید قالبهای دنبالهدار (اعم از سریال ،برنامه تولیدی و زنده) موقعیت انحصاری تولید
و پخش گسترده تلویزیون برای مخاطب انبوه را به چالش کشیدند.
روش تحقیق

روش اصلی این تحقیق کیفی ،سندپژوهی است و در کنار آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته
استفاده شده است .سندپژوهی ،روشی برای جمع داده از اسناد است که در آن دادههای
جمعآوریشده درنهایت به ترکیب جدید و متفاوت میانجامد (نیومن )1389 ،اسناد مورداستفاده
در این تحقیق شامل اسناد سازمانی ،خبرهای رسانه مکتوب و اینترنتی بوده است .برای تکمیل
تحلیل اسناد موردمطالعه ،از مصاحبه نیمه ساختاریافته 3استفاده گردید .ساختار یک مصاحبه
نیمه ساختاریافته معموالً بر اساس راهنمای مصاحبه است .این راهنما شامل تیترها ،تمها یا
مباحثی که باید در طی مصاحبه بررسی شود و نه ترتیب همه سؤاالت استانداردشده ،است.
منطق حاکم بر مصاحبههای نیمه ساختاریافته ساخت اطالعات بهصورت تعاملی است و ماهیت
باز ،انعطافپذیر و تعاملی ساختار مصاحبه معموالً برای این است که مصاحبهشونده بتواند
1. Cultural Invasion
2. Protect Nation
3. Semictructured Interview
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یافتههای تحقیق

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تلویزیون ایران در دوران دیجیتال از چند ناحیه مورد
هجوم واقع شده است .اول با موج همگرایی و ظهور پلتفرمهای جدید توزیع محتوا ،مفهوم
تلویزیون بهعنوان رسانه انحصاری پخش سراسری موردحمله واقع شده است .دوم بهدلیل تغییر
عادات مخاطب و تفرق مخاطبان 2در دوران دیجیتال ،جنبۀ مخاطب جمعی تلویزیون به چالش
کشیده شد و سوم جریان برنامه تلویزیونی و جدول پخش کارکرد اصلی در تقابل با پلتفرمهای
جدید توزیع محتوا قرار گرفت.
برای تحلیل پاسخ تلویزیون به این چالشها ،ابتدا باید توصیف کنیم که تلویزیون چه
ویژگیهایی داشته و االن به چه چیز تبدیل شده ،یا بهجای آن دارد به چه چیز بدل میشود .ما
تغییری ساده از پخش سراسری 3به پخش محدود ،4از اجتماع به فرد ،یا از پنجره به درگاه را
تجربه میکنیم .صفحۀ تلویزیون دیجیتال خیلی ساده با یک پنجره جابجا و جایگزین نمیشود؛
بلکه تلویزیون دیجیتال جایگاه پنجرة رو به جهانِ تلویزیون را در عصر دیجیتال از نو
هدفگذاری میکند( .بنت.)5 :2013 ،
1. Thematic Analysis
2. Audience Fragmentation
3. Broadcasting
4. Narrowcasting
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نظرات ،ادراک ،تجارب ،برداشتها و فهم و تعامل خود را نشان دهد .)Mason,2004( .برای
تجزیهوتحلیل مصاحبهها نیز از فن تحلیل مضمون ،1بهعنوان روشی مرسوم در تحقیقات کیفی
استفاده شده است .در تحلیل مضمون ،مباحث مهم مطرحشده در متن استخراج شده و یک
رفتوبرگشت مستمر بین مجموعه دادهها و خالصههای کدگذاری شده و تحلیل دادههایی
است که به وجود میآیند .تحلیل مضمون فرایندی بازگشتی است که در آن حرکتبهعقب و
جلو بین مراحل ذکرشده وجود دارد .جامعه آماری تحقیق با روش نمونهگیری هدفمند 8 ،نفر از
مدیران تلویزیون ،اساتید دانشگاهی و سیاستگذاران بودند که درواقع شکلی از نمونهگیری
غیراحتمالی است که بکار بستن قضاوت و تالش سنجیده برای بهدست آوردن نمونههای معرف
از طریق قراردادن احتمالی حوزهها و گروههای نوعی در نمونه مشخصه آن است (کرلینج،
.)205 :1392
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تلویزیون در لغت یعنی تماشا از راه دور و ابتدا به این وسیله بهعنوان «تلفنی که با دوربین دو
چشمی ترکیب شده است» () Stober, 2004: 491نگاه میشد .از زمان جنگ جهانی دوم،
فنآوری تلویزیون هم توسط ارتش و هم توسط صنایع مختلف برای امور نظارتی مورداستفاده
قرار گرفت؛ طبیعتاً همزمانی بین فرستنده و گیرنده نیز در ارزش این فناوری دخیل هستند .با
این حال ،این فناوری پخش ،تنها زمانی تلویزیون نامیده میشود که تصاویر توسط یک
کارگردان طراحی شود و در خانهها بهعنوان بخشی از برنامۀ ارسال شده توسط پخشکننده
سیگنال ،دریافت شود (.)Moe, 2005
آماندا لوتز ( )2014معتقد است درک پایهای از تماشای تلویزیون بهعنوان نیروی مرکزیِ
ارتباطات و فرهنگ جامعه است .مرکزی بودن آن ناشی از در دسترس بودن و همهگیر بودن
است؛ این رسانه موقعیت خود را بهعنوان نهاد فرهنگی که برنامههایش را به گروه زیادی از
مخاطبان میرساند هویت یافته و اهمیت خود را مدیون ظرفیت به اشتراکگذاری گستردة
اطالعات و افکار و همچنین ایجاد «فضای الکترونیک عمومی )Lotz, 2007: 42( »1است.
ریموند ویلیامز 2نیز در کتاب «تلویزیون :فناوری و شکل فرهنگی »3تلویزیون را بهعنوان
یک فرهنگ تحلیل میکند و میگوید تکثر پیشرفتهای فنی و مجموعۀ بخصوصی از شرایط
اجتماعی ،دست در دست یکدیگر ،هم نیاز به پخش سراسری و هم فنآوری الزم برای تحقق
آن را تولید میکنند .او به نفع یک دیدگاه گفتمانی در خصوص روابط بین فرایندها و
ساختارهای اجتماعی از یکسو و پیشرفتهای علمی و فنی از سوی دیگر ،علیه جبرگرایی فنی
و دیدگاهی که فنآوری را اثر محض شرایط اجتماعی میبیند ،بحث مینماید ( Ellis, 2000
 .)& Gripsrud, 2004لوتز ،تالشی برای بسط مفهوم تلویزیون در دنیای امروز با تأکید به
استفاده گروهی و مشابه از تلویزیون بهصورت یکسان میکند و چهار حالت برای تماشای
تلویزیون را معرفی میکند .درواقع نیز باوجود تمام تفاوتها در نوع تماشا ،هر نمونه تفاوت
بنیادینی با نمونۀ دیگر ندارد .در نظر گرفتن حالتهای مختلف تلویزیون در تمایز قائل شدن
بین ویژگیهای مختلف تلویزیون به روشهای مختلف تأثیرگذار است .تلویزیون در نقش

1. Electronic Public Sphere
2. Raymond Williams
3. Television: Technology and Cultural Form
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ویژگیهای تلویزیون
پخش سراسری 5و مخاطب انبوه

6

کلمه پخش سراسری {برودکستینگ} در زبان انگلیسی یک استعارة تشبیهی مربوط به
کشاورزی است .این کلمه در اصل به معنی پاشیدن بذر با دست در یک محوطۀ (نیم) دایرهای
وسیع اطالق میشود ( .)Gripsrud, 2004: 211این تشبیه متکی به وجود سطلی از
دانههاست ـ یعنی منابع مرکزی اطالعات ،دانش ،شایستگی در خالقیت و شایستگی فنی ـ که
تا حد امکان در منطقهای وسیع در یک «مزرعه» ی مشخص یا یک قلمرو پخش میشوند .در
رابطه با رادیو و تلویزیون این «دانه» میتواند به ارزشهای رادیو و تلویزیون خدمت عمومی
برای «آموزش ،اطالعرسانی و سرگرمی »7تبدیل شود.
ویژگی پخش سراسری توزیع یکطرفه و همزمان محتوا شامل اطالعات مهم و
محتوای فرهنگی و آموزشی از یک مرکز به سایر نقاط است .خانوادههایی کمتوقع که محتوای
فرهنگی و اجتماعی مستقیماً در پذیرایی خانهشان قرار داشت ،به همین راضی بودند ( Moe,
.)2005: 775
طبق نظر ریموند ویلیامز ،پخش سراسری بهعنوان یک شکل فرهنگی منعکسکنندة
دو چیز است« :تمرکز منابع و قدرت» و دوم «خصوصیسازی سیار» یعنی امکان تجربۀ ماندنِ
همزمان در خانه و سفر کردن تخیلی به جاهای دیگر .هر دوی این فرایندها هنوز هم
ویژگیهای بنیادین تمامی جوامع مدرن هستند.
دو کارکرد اصلی پخش سراسری توزیع مؤثر اطالعات ضروری برای شهروندان و تولید
یک ماهیت مشترک ملی است .تلویزیون پخش سراسری یکی یا شاید تنها مؤسسۀ محوری ـ
1. Electronic Public Sphere
2. Subcultural Forum
3. Post-Network Television Also Can Function as a Window into Other
4. Television as a Self-Determined gated Community
5. Broadcasting
6. Mass Audience
7. Education, Information, Entertainment
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فضای عمومی الکترونیک ،1تلویزیون در نقش انجمنی زیر فرهنگی2؛ تلویزیون در نقش
پنجرهای به دنیاهای دیگر 3و تلویزیون در نقش جامعهای دروازهای و خودمختارLotz, ( 4
.)2007: 45-48
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در فضای عمومی است که اطالعات ضروری ،دانش و تجارب فرهنگی الزم را بهطور همزمان
در دسترس تمامی اعضای جامعه قرار میدهد.
دیجیتالی شدن چالشی خاص در مفاهیم سنتی تلویزیون بهعنوان یک موسسۀ اجتماعی و
خصوصاً سیستم توزیعاش (پخش سراسری) برای مخاطب انبوه ایجاد میکند ( Gripsrud,
.)2004
جریان 1در تلویزیون

یکی از قدرتهای دیگر که متناظر باقدرت پخش سراسری تلویزیون هویت مییابد ،چینش
متکثر و متنوع جدول زمانی برنامهها در هنگام توزیع است که باعث شکلگیری «یک جریان از
تصاویر و احساسات» میشود ( .)Williams, 1974درنتیجه ،برای بیننده عناصر مختلف «به
شکل برنامهها و سکانسهای مختلف ،در قسمتهای کامالً مجزا و مرتبط با هم» قرارگرفته
بودند ( .)Gripsrud, 2002: 212ویلیامز جریان را بهعنوان «ویژگی معرف پخش سراسری»
تعریف میکند ( .)Williams & Williams, 2003: 86بهعبارتدیگر برنامهسازی تلویزیون
مجموعهای از متنهای گسسته و مجزا نیست بلکه «جریانی طرحریزیشده »2است و درنتیجه
نوعی حس «استراتژی فرهنگی و صنعتی حسابشده» را به چیزی که بیننده در حال تماشا
است میدهد .جریان نشاندهندة مخاطبی منفعل نیز هست .جان آلیس توضیح میدهد که
چطور ما تلویزیون را با یک نگاه تجربه میکنیم با یک نگاه از راه دور جریان دیده میشود.
جیمز و بستر 3این ویژگیهای تلویزیون را با عبارت «رسانهای پیر »4تعریف میکند که
برنامههای تلویزیون یک شکل ،یکسان بین کانالها و همهجا در دسترس بودند .جریان برنامه
تلویزیونی ،سهم مهمی در استراتژیهای چینش برنامههای تلویزیون دارد .زمانبندی برنامهها
(کنداکتور )5به نحوی انتخاب میشوند که کمترین احتمال انتقاد با بیشترین بینندهها را شامل
شود (.)Lotz, 2014: 24

1. Flow
2. Planned Flow
3 James Webster
4. Old Meduim
5. Scheduling
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هم حضوری 1در تلویزیون

بالدرنگی( 3زنده نمایی) در تلویزیون

از همان ابتدای کار تلویزیون ،رؤیای یک پنجره الکترونیکی رو به جهان نیز وجود داشته است.
یکی از تفاوتهای عمده میان فیلم و تلویزیون این است که تلویزیون یک رسانۀ بالدرنگ
است .تلویزیون ماهیتی فراتر از فنآوری و بیش از مجموعهای از سیمها و آهن و شیشه است.
خوشآمد گویی و سالم مجری تلویزیون .نشان میدهد که یک ماشین نیست بلکه مجموعهای
از رفتارها و روشهای مربوط به استفادة آن نیز هست .حضور و سخنان مستقیم مجریان
تلویزیون و پخش مستقیم رویدادهای مهم ملی و ورزشی بر تجربه تماشای تلویزیون بهصورت
زنده تأکید کرده است .جیسون جاکوبز 4سه ویژگی صمیمیت 5و پویایی 6و دو رگه بودن 7را
ویژگی اعتمادی تلویزیون بیان میکندن معتقد است عمل کردن بهعنوان یک شکل دو رگه از
1. Co-Presence
2. Watercooler TV
3. Live-ness
4. Jason Jacobs
5. Intimacy
6. Mobility
7. Hibridity

❖ سال  ،14شماره  ،33بهار 1399

یکی دیگر از نشانههای مهم تلویزیون سراسری ،حس «هم حضوری» ( )Ellis, 2002است.
این احساس که ما ،بهعنوان بخشی از یک مخاطب بزرگتر و شهروند عادی ،در حال تماشا
هستیم و اینکه این مسئله مولفۀ مهمی را درگیر شدنمان با آنچه در تلویزیون تماشا میکنیم،
تشکیل میدهد .این نکته زمانی مهم میشود که ما در حال تماشای یک جشن ملی ،یک
رویداد ورزشی بسیار مهم ،یا یک واقعۀ خبری ملی مهم هستیم؛ به اشتراک گذاشتن واکنشمان
به آن لحظات ،به بخشی از اجتماعی بودن ما در محل کار ،در محلهمان ،درون جامعه ،بدل
میشود .هم حضوری تأثیر دیگری نیز دارد؛ در صنعت تلویزیون دههها از واژهای به نام
«تلویزیون آبسردکن »2استفاده میشد؛ این واژه پدیدهای را توصیف میکرد که در آن کارمندان
یک اداره در کنار آبسرد کن جمع میشدند و راجع به برنامههای تلویزیونی که شب قبل دیده
بودند صحبت میکردند .تمام تولیدکنندگان دوست داشتند برنامهشان «تلویزیون آبسردکن»
باشد ()Einav & Carey, 2009
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دیگر اشکال رسانه ،نظیر اپرا ،روزنامه و رویدادهای ملی ،با فراهم کردن امکان دسترسی زندة
بینندگان به آنها از طریق پنجرة تلویزیون ،یکی از ویژگیهای مهم تلویزیون استJacobs, ( .
)2011
بخشی از زندگی روزمره

نظریهپردازان مهمی همچون راجر سیلورستون ،1لین اشپیگل 2و دیوید مورِلی ،3شیوة ظهور
تلویزیون را در عصر پس از جنگ بهعنوان نمادی از مدرنیتهای که کارکردش تعریف زندگی
روزمره بود به نمایش گذاشتند ،بهخصوص شیوهای را که تلویزیون به کمک آن ،روزمرگیهای
زندگی روزانه و روابط میان فضای خصوصی و عمومی را ساختاربندی کرده بود .آنطور که
سیلورستون بحث میکند ،ما در حال نزدیک شدن به تصور آنتونی گیدنز در خصوص امنیت
هستیشناسی هستیم ،در اهمیت زمانی و مکانش؛ در شکل نهفتهاش در الگوها و رفتارهای
روزانه؛ بهعنوان مشارکتکننده در امنیت ما .تلویزیون بخشی از رگه و دانۀ زندگی روزانه است.
تلویزیون بهعنوان یک رسانۀ جمعی کمک میکند تجربۀ مشترک اجتماعی تعریف شود و
ضرباهنگها و نظم یک روز ،ماه ،یا یک سال کاری؛ لحظات به اشتراک گذاشتهشدة ملی یا
بینالمللی شکل گیرد .درواقع چینش جدول پخش تلویزیون (کنداکتور) بر خواسته از عادات
زندگی اجتماعی و روزمره مردم جامعه است و تماشای تلویزیون با کنداکتور مهندسیشده
بخشی از زندگی روزمره در جوامع مدرن است (.)Bennet, 2013:7
علل چالشهای تلویزیون در دوران دیجیتال

چالشهای تلویزیون بهدلیل تغییر و تحوالت سریع فناوری دیجیتال بوده است .از میانههای
سالهای هشتاد به اینسو ،بیانیههای فروپاشیِ عنقریب تلویزیون پخش سراسری همواره در
اظهارات رسانههای دانشگاهی غربی مطرح میشود .خوشبینهای سایبری مثل جورج گیلدر4
ظهور اینترنت را بهعنوان «طغیان» علیه تلویزیون اعالم کردند (زندگی بعد از تلویزیون،5
 .)1992این بحثها تا اواخر دهۀ  1990و  2000ادامه پیدا کرد و مقاالتی مثل پایان
1 Roger Silverston
2 Lynn Spige
3 David Morley
4 George Gilder
5 Life After Television: The Coming Transformation of Media and American Life
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چالشهای نظری
نگاه خوشبینانه به تحوالت دیجیتال

نگاههای جبرگرایانه به فناوری سبب گردید ظهور تلویزیون دیجیتال با تعاریف مهیج تغییر
فناورانه همراه شود که دیدگاههای افراط گونهای از آیندههای احتمالی برای تلویزیون،
میسازند .مشهورترین آنها را خوشبینهای دیجیتال مینامیم ،کسانی که ظهور تلویزیون
دیجیتال را مکمل چیزی میبینند که پیشبینی میکنند یک تغییر بنیادین در تمرکز تولید،
توزیع و مصرف تلویزیون خواهد بود :یعنی تغییری که ما را از شبکۀ پخش سراسری و دستگاه
تلویزیون در اتاقهای نشیمن دور میکندن به سمت مردمی که سابقاً بهعنوان مخاطب شناخته
میشدند و رایانۀ خانگی ،میبرد .نگاه خوشبینهای دیجیتال با نگاه کارآفرینان و تولیدکنندگان
محتوا در صنایع رسانهای همراستا میشود .آنها آیندهای را متصور میشوند که در آن میزان
بیسابقهای از دسترسیِ مصرفکننده و محتوای شخصیسازیشده وجود دارد و طبعاً به شکلی
افراطی ماهیت توزیع محتوای تلویزیونی و همچنین حالتی را که در آن محتوا تولید و مصرف
میشود ،تغییر مییابد .البته ترنر معتقد است اشتیاق به افزایش مشارکت در تولید مردم محور و
برخی فرم دموکراتیک سازی شده مصرف ،هدفش ایجاد یک بازار ماندگار برای سرمایهگذاری
در این حوزه جدید است .خوشبینهای دیجیتال ظهور عصر پسا پخش سراسری 4را که طیف
بیسابقهای از محتواهاست و امکان دسترسی نامحدود ازلحاظ زمان و مکان و حاالت را به
سلسلهای از پلتفرمها ،صفحهها ،خروجیها میسر میسازد ـ خوشامد میگویند ،عصری که به
گمان آنها به شکلی دموکراتیک نیازهای فردی مخاطبان و تقاضاها برای انتخاب آزاد و داشتنِ
کنترل بر تجربۀ تلویزیون را برآورده میسازد ( Tay &Turner, 2010 & Buonanno,
)1 The End of Television? Its Its Impact on the World (So Far
2. Digital Optimists
3. Broadcast Pessimists
4. Post-Broadcast Era
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تلویزیون؟ 1نیز در این دوره چاپ شد .مردنِ عصر پخش سراسری از دو منظر مختلف
موردبررسی قرار میگیرد که هرکدام احساس متضادی ـ اضطراب یا رضایتمندی ـ را برمی
انگیزند .تای و ترنر ،دیدگاههای تهاجمی در مورد آینده تلویزیون در دوران دیجیتال را در دو
بخش خوشبینهای دیجیتال 2و بدبینهای پخش سراسری 3تحلیل نموده است & Enli
))Syvertsen, 2016 &Tay &Turner, 2010
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نگاه بدبینانه به تلویزیون پخش سراسری

ترنر و تای معتقد هستند که نگاه خوشبینهای دیجیتال ،به شکل معکوس با دیدگاههای
مروجین نظریه اقتصاد سیاسی تقویت میشود و آنها را «بدبینهای پخش سراسری» مینامند.
آنهایی که سهم در حال نقصان امروز تماشای تلویزیون و عدم توانایی تلویزیون در مخاطب
قرار دادن جامعۀ ملی را بهعنوان عالمت بیچونوچرای فروپاشی فوری پلتفرم پخش سراسری
تلویزیون سراسری میبینند و سرزنشهایشان را متوجه چندپاره شدگیهایی که رسانه دیجیتال
با خود به همراه آورده مینمایند .طرفداران بدبینی پخش سراسری شکایت دارند که ما اکنون
شاهد منسوخ شدن لجامگسیختۀ تلویزیون سنتی ـ تلویزیون اشتراکات ،تلویزیون خانواده کنار
هم ـ در زیر تأثیر خردکننده و متالشیگرِ دیجیتالی شدن رسانه هستیم ( (Tay &Turner,
2010
الگوپذیری از توسعه تلویزیون دیجیتال در امریکا

دیجیتال،1

تعاریف خوشبینهای دیجیتال و بدبینهای پخش
گرچه هماکنون قاطعیت موج
سراسری را برای اعالم چالشبرانگیز پایان تلویزیون با هم مخلوط میکند؛ اما ترنر معتقدند
بحث دربارة آیندة تلویزیون با استناد به شواهد کشورهای بزرگ ،مخصوصاً کشورهای امریکایی
و اروپایی انجام میشود در حالیکه تلویزیون در کشورهای آسیایی همچون هند ،چین،
هنگکنگ در حال توسعه و رشد است و طبعاً پخش سراسری نهتنها با مرگ فاصله دارد .بلکه
چین ،هماکنون بزرگترین جامعه مخاطبان تلویزیون در دنیا را دارد و هند نیز به عصر طالیی
تلویزیون سراسری خود ورود کرده است )Tay &Turner, 2010( .گذار بینالمللی از پخش
آنالوگ به دیجیتال در امریکا بهعنوان آخرین میخ به تابوت صنعت پخش سراسری تلقی گردید
ولی در سایر نقاط دنیا حتی اروپا ،تلویزیون دیجیتال به معنای مرگ پخش سراسری نبود .در
طی سالها ،صنایع آکادمی و سرگرمی به این عادت دچار شدهاند که پیشرفت تلویزیون در
امریکا را بهعنوان حرکتی انقالبی میبینند و فرض میکنند تجربۀ امریکا در تلویزیون راهی
است که همۀ کشورها و سیستمها در همهجا باید آن را الزاماً ادامه دهند .در مطالعات فرهنگی
و رسانهای انگلو ـ امریکایی ،تجربه ثابت کرده که تلویزیونها در بطن جنبشهایی بوده که
باعث تبدیل مقررات به مقررات زدایی ،ترکیب مالکیت عمومی و خصوصی به تجاریسازی
1. Digital Orthodoxy
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شدید و شبکههای پخش و کابلی به شبکههای پهن باند شده است ()Turner, 2011
یک چالش اساسی برای تلویزیون مبارزه با تصویر قدیمی در حال مرگ این صنعت است که
بخشی از آن ،ناشی از استراتژیهای بازاریابی رقبای جدید آنهاست .اکثر اطالعات و دادهها
دربارة کاربرد فناوریهای جدید ،همچون استقبال مخاطبان و مصرفکنندگان و توسعههای
احتمالی آنها در آینده ،بیش از آنکه نتیجه تحقیقات مستقل دانشگاهی باشد؛ از طریق مطبوعات
و آنونسهای تبلیغاتی بیان میشود و به خاطر حرکت سریع تغییر فناورانه و فرّار بودن واکنش
بازار ،وابسته به اطالعاتی (چرخش صنعت )1ارائهشده توسط منابع صنعت جدید هستند .لذا
اطالعات منتشرشده از سوی شرکتهای رسانهای درباره استفادههای جدید ،تعداد مخاطبان و
نظایر اینها ،میباید با دقت فراوان و بهصورت دقیق بررسی شود .در مورد قابلاعتماد بودن
اینگونه اطالعات ازلحاظ درستی واقعی و همچنین مشروع بودنشان بهعنوان بیان دیدگاه یک
صنعت ،همیشه نگرانیهایی وجود دارد .بیانیههای صنعت را بیش از هر چیزی باید اعالم
دیدگاه تجاری آنها در نظر گرفت که بهطور خاص و غالباً به شکل موقت ترکیبهای
قریبالوقوع منافع را حمایت میکنند .بهعنوانمثال بنیانگذار و مدیرعامل شرکت نتفلیکس،2
رید هستنیگز 3در سال  2015بیان کرد که «ده سال یا حداکثر  20سال دیگر ،تلویزیون خطی با
زمانبندی ثابت (کنداکتور) مُرده است ».وی به این موضوع اشاره میکند که چطور تلفنهای
ثابت با معرفی تلفنهای همراه ،منسوخ شدند و پیشبینی میکند که استریم آنالین به همین
شکل جایگزین تلویزیون سنتی میشود .این نوع نگاه ،پوشش خبری زیادی میگیرد ،مطبوعات
به بازیگران جدید بازار مثل نتفلیکس و روشهای جدید استفاده از تلویزیون توجه ویژه میکنند
و درعینحال توجه کمتری به ادامۀ حضور شکلهای سنتی تلویزیون میکنندEnli & ( .
) .Syvertsen, 2016همگام با این نگاهها ،میل و اشتیاق اولین استفادهکنندههای رسانههای
جدید که عموماً از طبقات مرفه و بنیادگراهای نتیزن( 4افرادی که در حد اعتقادات مذهبی به
اینترنت اعتقاد دارند) ،در هویت دادن به افسانه مرگ تلویزیون بیتأثیر نبوده است ( & Einav
1. Industry Spin
2. Netflix
3. Reed Hastings
4. Netizen
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روایت مسلط ذینفعان و شیفتگان رسانههای جدید
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شیفتگی محققین رسانه

در حقیقت ،از میانههای سالهای هشتاد به اینسو ،بیانیههای فروپاشیِ عنقریب تلویزیون
پخش سراسری همواره در اظهارات محققین بود و تحقیقات دانشگاهی نیز تقریباً در هر دهه ،با
برخی پیشرفتهای جدید مفتون افسونی میشود ( )Livingstone, 2008از این گرایش در
امان نمانده است .شیفتگی مطالعات فرهنگی و رسانه به تحوالت فناورانه در عصر دیجیتال و
برپانمودن آنیِ تمایز (سلسله مراتبی) بین رسانه جدید و رسانۀ قدیم ،درواقع منسوخ شدن
تلویزیونی را که ما میشناختیم به موضوعی کلیدی در اوائل سالهای  2000تبدیل کرد و پایان
تلویزیون معنای آشنایی در گفتمانهای علمی غربی گردید .همانند تلویزیون سنتی از چالش
اینترنت جان به در برد ،اما تا کی؟ ،1نوشته ناتون )2012( 2و سرویسهای آنالین استریم
تهدیدی برای تلویزیون عمومی شدهاند 3نوشته موریسن)2014( 4؛ و از طرف دیگر در تحقیقات
دانشگاهی برای تعریف «تلویزیون» چندین پسوند و پیشوند اضافه کردهاند همانند تلویزیون پسا
پخش ،5تلویزیون پسا شبکهای ،6تلویزیون خطی ،7تلویزیون غیرخطی 8و تلویزیون آنالین9
(Enli & Syvertsen, 2016 &Tay &Turner, 2010 & Lotz, 2014 & Jenner,
2018 & Johnson, 2019).

درواقع در مواجهه با رسانۀ دیجیتال ،مخصوصاً برای استفادههای جدید و آنالین ،برخی از
نگاههای نقادانه در محافل دانشگاهی کنار گذاشته شدهاند و گاه همسویی بسیار نزدیکی میان
دانشگاهیان مشتاقِ پذیرش زودهنگام آن و کارآفرینان سطح باالی حوزة رسانۀ جدید ،وجود
دارد .درنتیجه ،هم گزارش دهی رسانه و هم اقتباس علمی از چرخش صنعت ،تمایل داشتهاند تا
حد زیادی عادی و غیر بحرانی باشند ،اگر نگوییم بهطور کامل همدست آن هستند و بنابراین با
تقویت نمودن مفاهیمی در مورد تغییرات بزرگ صنعتی که اصالً وجود ندارند یا هنوز رخ
?1. Traditional TV has Survived the net Threat, But for how Much Longer
2. Naughton
3. Online Streaming Services are Becoming a Threat to Broadcast Television
4. Morrison
5 . Post -Broadcasted TV
6 . Post- Networked TV
7. Linear TV
8. Non-linear
9. On line TV
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ندادهاند ،دست به خطر میزنند.
انلی و سیورستن معتقد هستند بخش زیادی از سردرگمی فعلی دربارة روش تعریف تلویزیون
ریشه در تغییرات قانونگذاری دارد؛ برای قانونگذار مهم این است که تصمیم بگیرد چه چیز
تلویزیون بهحساب میآید و چه نمیآید چون همین تعیین میکند قانون در مورد چه چیز اجرا
میشود .تعریف آژانسهای قانونگذاری باید بسیار دقیق باشد چون اعمال یک چارچوب اشتباه
ممکن است مانعی برای نوآوری شده و برای اپراتورهای خاصی ناجوانمردانه باشد و همچنین به
آبروی نهاد قانونگذاری لطمه بزند .امروزه قانونگذاران که با انواع جدیدی از محتوای صوت و
تصویر سروکار دارند و در دستهبندی آنها به مشکل خوردهاند و تصمیماتش با اعتراض همراه
است .مثالً نهاد ناظر رسانه بریتانیا (آفکام) کلیپهای خاصی را «شبیه تلویزیون» 1در نظر
گرفته است و این تصمیم بر اساس ویژگیهای فنی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و تا حدودی
به هدف سرویس در مقایسه با تلویزیون گرفته شده است (.)Enli & Syvertsen, 2016:3
از طرف دیگر پلتفرمهای جدید توزیع محتوا ،علیرغم اینکه عملکردی شبیه تلویزیون
دارند از تعریف شدن بهعنوان مؤسسات رسانهای طفره میروند و تمایل دارند که خود را
بهعنوان شرکتهای فناوری تعریف میکنند تا تحت قوانین صوت و تصویر قرار نگیرند
( .)Napoli, 2014در اکثر نقاط دنیا میانجیهای تجاری از طریق اعطای مجوز یا قرارداد با
دولت ،قانونگذاری نمیشوند و تعهد ندارند که برنامۀ خاصی ارائه کنند یا به تولید محلی محتوا
کمک کنند.
چالشهای عملی
همگرایی

تلویزیون»2

را به چالش میکشد ،همگرایی مفهوم تلویزیون را
اگر «جریان» ایدة «متنِ گسستۀ
بهعنوان یک شیء گسسته 3،بیاعتبار میکند ( .)Kackma, 2010متنهای تلویزیون بهطور
افراطی به سمت وبسایتهای تعاملی جریان پیدا کردهاند؛ محتوای تلویزیون در بیشمار پلتفرم
در دسترس است؛ همگرایی درواقع اختصاصی بودن تلویزیون را در طی زمان ،تار و کمرنگ
1. TV-like
2. The Idea of the Discrete Television Text
3. The Notion of Television as a Discrete Object
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چالش قانونگذاری در مورد مفهوم تلویزیون
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کند و الگویی در حال ظاهر شدن است که در آن پخش سراسری سنتی با ترس و لرز ،به تغییر
از آنالوگ به دیجیتال نزدیک شده است .در همین زمان ،مالکان رسانۀ همگرا این توسعهها را
بهعنوان لحظهای که تلویزیون سنتی یک سری از مزیتهای تجاری خود را از دست میدهد،
پذیرفتهاند .همگرایی نیز تقویتکننده دو نگرش متضاد (اضطراب و رضایتمندی) در مورد آینده
تلویزیون بود ()Tay & Turner, 2010
تفرق مخاطبین و مرگ کنداکتور شبکههای تلویزیون

پلتفرمهای جدید پخش محتوا (میانجیهای دیجیتال) عالوه بر ویژگیهای خاصشان ،در کنار
یکدیگر فشار اقتصادی و فناورانه روی تلویزیون ایجاد میکنند:
تکهتکه شدن مخاطب را با شخصیتر کردن تماشای تلویزیون ،بیشتر میکنند .مخاطب از
قید جدول پخش (کنداکتور) آزاد میشود و انتخابهای شخصی را تقویت میکند :هر محتوایی،
هرزمانی و هر مکانی در اختیار مخاطب قرار میدهد .فناوریهای جدید هنجار همزمان و هم
حضوری بودن در تجربۀ تلویزیون را از بین برده و به مخاطبین امکان میدهد تلویزیون را با
شرایط خودشان درک کنند .درنتیجه ،نقش تلویزیون بهعنوان ابزار «جریان دار» کم شده و
بیشتر شبیه انتشاراتیها (کتابخانه ،کتابفروشی) میشود و حفظ فضای عمومی که افراد در آن
مشترک باشند ،سختتر میشود (.)Lotz, 2007:34
آماندا لوتز ،تهیه کنداکتور تلویزیون را بهعنوان یک مرحلۀ تمامشده و قدیمی معرفی
میکنند .وی معتقد است که تلویزیون در طی تاریخ تا حد زیادی با کنداکتور و الگوهایی که در
واکنش به آن توسعه یافته بودند تعریفشده و هماکنون بیشازپیش این احتمال هست که
دورهای را در آیندة نهچندان دور تصور کنیم که در آن کنداکتور بهعنوان یک ایجادکنندة
چهارچوب تلویزیون ،کنار گذاشته شود ( .)Lotz, 2007, Lotz, 2009کنداکتور ،یکی از ویژگی
مهم اقتصاد تلویزیون قدیم بوده ،زمانی که شبکهها به نگهداشتن مخاطب وابسته بودند و در
تالش بودند که نگذارند مخاطب کانال را عوض نماید؛ اما در اقتصاد جدید ،تالشهای مستمر
در تهیۀ جدول زمانی پخش نشانههایی از یک نبردِ باخته است و شبکهها دیوانهوار در حال باز
جهتدهی محتواهایشان به سمت یک سری راههای جدید هستند تا مخاطبانِ در حال کوچک
شدنشان و آنهایی که از تلویزیون زمانبندیشده 1به سمت فرهنگ ویدیوی شبکهای 2رفتهاند
1. Appointment TV
2. Networked Video Culture
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را جذب نمایند (.)De Valck & Teurlings, 2013
پلتفرمهای جدید تولید محتوا ،نقش تلویزیون بهعنوان ارائهدهندة محتوا را نیز به چالش
انداختهاند .نتفلیکس و آمازون پرایم 1نهتنها با ارائۀ مستقیم برنامه به مخاطب پولی برنامه ،با
تلویزیون رقابت میکنند بلکه محتوای جدیدی بر اساس بازخوردهای دقیق و خاصتری که به
نسبت شبکههای تلویزیونی از کاربران دارند ،تولید میکنند .طبعاً در شرایط رقابت برای ارائه
محتوای جذاب ،بخشهای جدیدی بین انواع مختلف محتوا ایجاد میشود که ژانر بندی سنتی
تلویزیون را زیر سؤال میبرند.
تضعیف اقتصاد تلویزیون

پلتفرمهای جدید ،مدلهای تجاری و کسب درآمد تلویزیون را با ترکیبی از راهبردهای بازاریابی
و تولید محتوا به چالش میکشند .بازیگران جدید معتقدند که استریم کردن و سرویسهای
آنالین باعث پیشرفت و نوآوری ،کاهش هزینهها و رضایت مشتری و نهایتاً افزایش کیفیت
محتوا میشود .آنها با تأکید بر اینکه نسل جدید و جوان با «بُریدن از کابل( »2تماشای آنالین
محتوا) به نسبت قبل کمتر تلویزیون نگاه میکند ،مدلهای تجاری مرسوم تلویزیون (درآمد از
طریق آگهی بازرگانی ،3هزینه مجوز )4را به چالش میکشند .چرخه اقتصادی تلویزیون در بیشتر
کشورهای جهان ،وابسته به درآمد آگهیهای بازرگانی است ولی هماکنون تبلیغات اینترنتی نیز
در حال پیشرفت است و فاصله با تبلیغات صوت و تصویری تلویزیون را کمتر کرده است
()Lotz, 2014
پاسخهای تلویزیون ایران به چالشهای دیجیتال
بازتعریف مفهوم تلویزیون و پخش سراسری

یکی از تقابلهای جدی در فضای نوین رسانهای ایران ،تعریف جایگاه و مشروعیت انحصار
تلویزیون و همچنین توسعه در پلتفرمهای جدید بود .چالش مذکور مشابه چالشی بود که با
گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم در اروپا برای محدود کردن خدمات تلویزیون خدمت عمومی
1. Amazon Prime
2. Cutting the Cord
3. Advertisig
4. TV licence
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انحصار زدایی از تلویزیون بهعنوان تولیدکننده اصلی محتوا
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شکل گرفت .مخالفان گسترش تلویزیون خدمت عمومی در فضای نوین با اتخاذ راهبرد
فرسایشی ،تأکید میکردند که مفهوم تلویزیون همان پخش سراسری است و تلویزیون نباید به
سمت فناوریهای جدید برود .آنها معتقد بودند این ناحیه جدید و رو به رشدی که به خاطر
فراگیری اینترنت و همگرایی به وجود آمده است ،باید فرصتی برای بخش خصوصی باشد .این
دیدگاه در تالش بود تا با تعریف شفاف و دقیق از حوزة فعالیت تلویزیون ،تعریفی محدود از
تلویزیون در شکل سنتیاش (پخش سراسری) به دست آورد تا جلوی هرگونه تغییر حوزه
فعالیت و ابزارهای ارسال محتوای نوین تلویزیون را بگیرد ( .)Jakubowicz, 2006طبعاً
بازتعریف و قانونگذاری مجدد مفهوم پخش سراسری برای تعمیم دادن فعالیتهای در فضای
دیجیتال ،پاسخ سیاستگذاران رسانه به این هجمه بود .مثالً در نروژ مفهوم کلمه پخش
سراسری گسترش داده شد ،در آلمان با نگاهی عملگرا به پخش سراسری ،کلمهای جدیدی نیز
به آن اضافه شد؛ و فعالیت در پلتفرمهای جدید دیجیتال بهعنوان مکمل برنامههای پخش
سراسری قرار گرفت .در بریتانیا آرایشی بکرتر و بهتر با کنار گذاشتن مفهوم سنتی پخش
سراسری شاهد هستیم و با تمرکز بر تولیدکننده و توزیعکننده محتوا ،پلتفرمهای رسانۀ جدید را
هم جز مفهوم تلویزیون قرار داده و راه را برای پیشرفتهای آیندة مربوط به فنّاوریهای در
حال پیشرفت باز گذاشتند ( .)Moe, 2010در اکوسیستم رسانهای ایران نیز همزمان با نبود
قانونگذاری متقن در خصوص مصادیق و مفاهیم تلویزیون و رسانه جدید ،پلتفرمهای دیجیتال
توزیع محتوا ظهور کردند .رسانههای جدید ،علیرغم تولید و تأمین محتوا همانند الگوی
تلویزیون (برنامههای گفتگو محور ،سریال)؛ شعار پایان انحصار تلویزیون در ایران را هم مطرح
میکردند .این رسانهها بیشتر تمایل داشتند رسانه دیجیتال معرفی شوند تا رسانهای شبیه
تلویزیون (پخش سراسری) .تا از یک طرف متهم به قانونشکنی در حوزهای که قانون اساسی
انحصار را به صداوسیما داده است ،نشوند و از طرف دیگر حوزه استحفاظی جدیدی معرفی کنند
که امکان ورود تلویزیون (پخش سراسری) به آن نباشد( .به نقل از مصاحبه) .تطور و ترمیم
مفهوم کلمه پخش سراسری در ایران نیز نشانگر این است که متناسب با پیشرفتهای فناوری،
مفاهیم صداوسیما ،رسانه ملی ،صوت و تصویر فراگیر ،در سپهر رسانهای ایران مورداستفاده
قرارگرفته و طبعاً این نشانگر تحول در حوزه سیاستگذاری تلویزیون است که همزمان با
توسعه تلویزیون در پلتفرمهای جدید ،حوزه تنظیم گری و مقررات گذاری صوت و تصویر فراگیر
را طبق وظایف ذاتی منطبق بر قانون اساسی به عهده گرفته است (به نقل از مصاحبه).
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راهاندازی شبکههای جدید

)1. High Definition Television (HD TV
2. Television Repeats Channel
3. Extending Choice in the Digital Age
4. UKTV
5. BBC Knowledge
6. BBC Choice
7. Audience Flow Management
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تلویزیون دیجیتال ،امکان گسترده سازی افقی (افزایش تعداد کانالهای عمومی یا معرفی
کانالهای موضوعی خاص) و عمیق سازی عمودی (تلویزیون باکیفیت تصویر باال (اچدی) )1را
فراهم کرد و راهاندازی شبکههای نسل جدید تلویزیون ایران با رویکرد جذب مخاطب تفرق
یافته یا مخاطب خاص در چند فاز انجام شد .فاز اول راهاندازی شبکههای دیجیتال تلویزیون
ایران الزاماً نه بر اساس نیازسنجی و نقشه راه جامع رسانهای بلکه بهدلیل امکان ایجاد
شبکههای جدید در باند فرکانسی دیجیتال هویت یافتند و عموماً شبکههای موضوع محور
بودند( .به نقل از مصاحبه) برخی این شبکههای تلویزیونی نسل جدید همچون تماشا ،نمایش،
مستند در گامهای اولیه با بازپخش برنامههای آرشیوی و پخششده از شبکههای اصلی
تلویزیون ،الگوی از شبکههای تکرار تلویزیون 2معرفی کردند .با نگاهی تطبیقی این اقدام
تلویزیون ایران را میتوان با تأسیس شبکههای جدید در انگلستان با شعار گسترش انتخاب در
دوران دیجیتال 3مقایسه نمود .در اولین فاز توسعه تلویزیون دیجیتال در انگلستان شبکههای
تماتیک همچون یو کی تی وی 4بر اساس حق اشتراک و بهعنوان پنجرهای برای جذب
مشارکت و همچنین شبکههای بازپخش همچون بیبیسی دانش 5و بیبیسی چویس6
تأسیس شد (.)Smith & Steemers, 2007
فاز دوم شبکههای دیجیتال در تلویزیون ایران با تأسیس شبکه نسیم هویت یافت و
برخالف سایر شبکههای دیجیتال موضوع محور به گستره مخاطب عام سوق پیدا کرد( .به نقل
از مصاحبه) شبکه نسیم در کوتاهمدت توانست پارادایم افول مخاطبان رسانه ملی را متوقف
نماید .بهبیاندیگر شبکه نسیم احیاگر مجدد مدیریت جریان 7برای تلویزیون ایران در دهه
پرآشوب اخیر گردید (به نقل از مصاحبه) و طبق نظرسنجیها یکی از پرمخاطبترین شبکههای
تلویزیون در چند سال اخیر شود .با رویکرد تطبیقی راهاندازی شبکههای دیجیتال جدید
تلویزیون ایران را نیز میتوان همسان با فاز دوم نقشه راه دیجیتال بیبیسی در سال 2001
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دانست .توسعه کمی تلویزیون بیبیسی با معرفی شبکههای دیجیتالی همچون سیبیسی ،سی
بیبیز ،1بیبیسی  ،24بیبیسی  33انجام گرفت .تأسیس این شبکهها درواقع تالشی برای
صیانت و حفظ مخاطب در مقابل رقیب ماهوارهای قدرتمند و نوظهور بی اسکای بی 4بود که
توانسته بود بخش زیادی از مخاطبان شبکههای سنتی تلویزیون انگلستان را برباید ( & Smith
 .)Steemers, 2007راهاندازی شبکههای کیفیت باال ،همانند شبکه مستند ،شبکه اچدی
( آزمایشی) ،شبکه تهران و نهایتاً تبدیل به شبکه تماشا از یک طرف و پخش همزمان 5شبکه 3
در دو سیگنال استاندارد و کیفیت باال ،پاسخهای صداوسیما به فرصتها و چالشهای دیجیتال
بوده است .هرچند برخی سیاستگذاریها و سبکهای مدیریتی باعث تغییر مأموریت شبکهها
در برهههای زمانی گردید( .به نقل از مصاحبه) ولی الگوی پخش گلچین بهترین برنامهها در
شبکه اچدی و پخش همزمان سیگنال در دو کیفیت ،الگوی رایج و مرسوم در تلویزیونهای
مختلف دنیا بود و میتوان به الگوی پخش شبکه بیبیسی اچدی 6اشاره نمود که در فواصل
سالهای  2006تا  2013راه بهترین برنامههای شبکههای بیبیسی را با کیفیت اچدی پخش
میکرد و در نهایت به سیگنال اچدی پخش همزمان ،شبکه  2بیبیسی تبدیل گردید ( BBC,
.)2013
تولید برنامههای فاخر و سرگرمکننده

آماندا لوتز با تحلیل محتوای تلویزیون در دوران پسا شبکهای ،میگوید محتوای تلویزیون را
دیگر نمیتوان محتوای یکنواخت دانست و امروزه محتوا را باید به سه دستهبندی مجزا بر
اساس عملکردی که برای مخاطب دارد ،تقسیم نمود .محتوای جایزهای ،7برنامههای ورزشی
زنده و مسابقات 8و محتوای خطی 9محتوای جایزهای ،محتوایی هستند که عصر جدید طالیی
تلویزیون 10در دهه اخیر را به ارمغان آوردهاند ،اینها ،محتواهایی هستند که مردم بهصورت
1. CBeebies
2. BBC4
3. BBC3
4. BskyB
5. Simulacasting
6. BBC HD
7. Prized Content
8. Live Sports and Contests
9. Linear Content
10. New Golden Age of Television
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)2014: 12-14

رشد کمی و کیفی تولید سریال در تلویزیون ایران و از طرف دیگر موج جدید برنامهسازی
در قالب مسابقه با حضور تماشاگران زیاد همانند برنامههای خندوانه ،عصر جدید ،کودک شو در
شبکه های نسیم و شبکه سه و از طرفی تمرکز بر پخش رویدادهای زنده و مهم ورزشی در
شبکه سه و شبکه ورزش سیما ،بیانگر رویکرد جدی تلویزیون در توجه به این نوع محتواها
است .طبعاً تقویت موج سریال سازی در پلتفرمهای دیجیتال رقیب تلویزیون و رویکرد برخی
پلتفرم های دیجیتال به پخش زنده مسابقات ورزشی ،نیز مؤید تالش آنها برای قرار گرفتن در
جایگاه تلویزیون است( .به نقل از مصاحبه)
حضور در پلتفرمهای جدید

نهادهای تلویزیونی همیشه از شکست در برابر رقبای خود در صورت حضور نداشتن در
پلتفرمهای جدید ترسیدهاند و طبعاً از سرویسهای موبایل و آنالین استقبال کردهاند ( Enli,
)2008 & Enli & Syvertsen, 2016پاسخهای تلویزیون ایران نیز در توجه به چالشهای
مذکور همراه با اصالحات ساختاری و بازتعریف مأموریت معاونت فضای مجازی و صدور مجوز
و راهاندازی ای پی تی ویها 3با مشارکت بخش خصوصی بود( .به نقل از مصاحبه) این
پلتفرمهای جدید با راهاندازی سیستم تماشای با تأخیر زمانی تلویزیون 4و دسترسی به آرشیو
تلویزیون ،پاسخی به تغییرات عادت مخاطب در سه حوزه زمان تماشا ،دستگاه تماشا و مکان
تماشا 5بودند و تالشی برای تثبیت پلتفرمهای جدید پخش سراسری برای تلویزیون ایران
گردید .راه اندازی و توسعه برنامک تلوبیون نیز که قابلیت جستجوی آرشیو زمانی و محتوایی
شبکههای رادیو و تلویزیون ملی ،استانی را دارد ،اقدام مؤثر دیگر تلویزیون برای توسعه و کمک
1. Breaking Bad
2. Lost
3. IPTV
4. Catch-Up
5. Time Shifting, Place Shifting, Device Shifting
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خاص به دنبال آن هستند همانند زنجیرههای برکینگ بد 1و الست .2برنامههای ورزشی زنده و
مسابقات تلویزیونی که از نظر زمانی حساس و مهم هستند و محتوای خطی که مردم برای کنار
هم بودن ،پرت شدن حواسشان و سرگرمی تماشا میکنند .درواقع برنامههای خطی همان
برنامههایی هستند که در جواب فردی میگویید« :دارم تلویزیون تماشا میکنم» ( Lotz,
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به دیده شدن محتوای خود در بستر اینترنت بود( .به نقل از مصاحبه) .همکاری و مشارکت
تلویزیون ایران با بخش خصوصی در راهاندازی پلتفرمهای دیجیتال ،هم پاسخی در مقابل
تضعیف اقتصاد تلویزیون در دوران دیجیتال برای ایجاد پنجرههای جدید بوده و هم آیندهنگری
در خصوص تلویزیون همراه (به نقل از مصاحبه).
درواقع در دوران دیجیتال ،تلویزیون و بخش خصوصی بیشازپیش آمادة همکاری و
متحدشدن برای حمایت از محتوا و منافع مشترک هستند .بهصورت خاص ،هزینۀ باالی
زیرساختهای توسعه در پلتفرمهای جدید ،حق پخش رویدادهای ورزشی و اندازة کوچک
بازارهای محلی و حضور رقبای قدرتمند خارجی ،ضرورت وحدتگرایی را بیشتر نمایان کرده
است .مقایسه تطبیقی اقدامات تلویزیون ایران و بیبیسی نشان میدهد که حضور در
پلتفرمهای جدید اقدامی اجتنابناپذیر است .سیاست گذران بیبیسی با درک تغییرات و توقعات
جدید مخاطب فعال و همچنین اذعان به اینکه موج دوم چالشهای دوران دیجیتال بسیار
مخربتر است و ممکن است ساختار سنتی تلویزیون را نابود کند ،با شعار آینده خالق
محتوایی ،1استراتژی محتوای بینا متنی 2را در دستور کار خود قراردادند.
استراتژی  360بدان معنا خواهد بود که از مراحل اول شکلگیری مفهوم ،تصمیم دربارة
محتوا بهواسطۀ پتانسیل موجود برای ایجاد ارزش برای مصرفکننده شکل میگیرد و بازگشت
آن از طریق چندین فرم ارائۀ این محتوا بهواسطۀ چندین خروجی توزیع انجام میشود (مثل
آنالین ،موبایل ،بازیهای تعاملی و غیره) که بین آنها تلویزیون سنتی تنها یکی از آنهاست
()Smith & Steemers, 2007
تمرکز بر طراحی خالقانه جدول پخش زمانی (کنداکتور) تلویزیون

باوجود فرصت های فنیِ تغییر زمان تماشا و تماشای غیرخطی و تب رسانهای دربارة
پلتفرمهای دیجیتال ،اکثریت زمان مربوط به تماشای تلویزیون در جهان ،همان سیستم سنتی و
خطی است و آمارها بیان میکنند حتی در دهۀ گذشته ،خصوصاً در ایام بحرانها تماشای
تلویزیون خطی و تلویزیون معمولی 3بیشتر نیز شده است ( .)Ellis, 2020در همین راستا
شبکههای تلویزیونی با چینش راهبردی کنداکتور و استفاده از محتوای ملی با ایجاد جریان
1. Creative Future
2. Cross- Platform Content
3. Ordinary TV
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پیوسته برای مخاطب برای بازپسگیری نقش اصلی خود در فرهنگ ملی تالش میکنند ( Enli

1. Flow
2. Creation of Junctions
3. Building a Universe
4. Mother Ship
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.)& Syvertsen, 2016
گرچه ورود از دوران رقابت به دوران تکثر ،باعث تفرق و تکهتکه شدن مخاطبان تلویزیون
گردیده ،اما مخاطبان کماکان تلویزیون سنتی را تماشا میکنند .امروزه به نظر میرسد مخاطبان
بیشتر برنامه محور هستند و تمایلی به وفاداری به یک شبکه خاص ندارد ،البته این فرضیه،
تهدیدی برای تلویزیون نبوده بلکه افزایش ارزش برنامه و ضعیف شدن وفاداری به شبکهای
خاص ،فرصتی برای بازطراحی کنداکتور تلویزیون و تقویت استراتژیهای حفظ جریان ،1ایجاد
نقاط اتصال (تقاطع) 2در کنداکتور و شکلدهی به یک فضا (جهان) 3برای مخاطب است
(.)Ihlebæk & Syvertsen & Ytreberg, 2013: 476
شبکههای تلویزیونی ایران نیز راهبردهای اصولی جریان در کنداکتور را حفظ کرده و
برنامههای مهم و محبوب خود را کماکان در ساعت طالیی پخش میکنند (همانند برنامههای
عصر جدید و خندوانه) و از طرفی دیگر تغییر الگوی پخش هفتگی سریالها و پخش شبانه،
چینش متقاطع و ایجاد شبکههای مجازی پخش فیلم و سریال در ایام تعطیالت و تأثیرگذار
همچون ماه رمضان ،نوروز( ،به نقل از مصاحبه) از اقدامات تلویزیون برای پویایی کنداکتور
است .گرچه به نظر میرسد رابطه بین مجموعهای از شبکههای موضوع محور و شبکهها اصلی
و چینش کنداکتور هماهنگ حفظ جریان را پیچیدهتر کرده است؛ ولی با افزایش کانالهای
موضوع محور و پلتفرمهای جدید دیجیتال و موبایل ،نقش کانالهای اصلی خاصتر شده است
و میتوان آنها را «کشتی مادر» 4توصیف کرد .پنجرة اصلی دسترسی به مخاطب ،شبکههای
اصلی آن است که بهنوبۀ خود مخاطبین را به سایر شبکهها و همچنین پلتفرمهای دیجیتال
جدید هدایت میکنند.
استفاده از پلتفرمهای مکمل و رسانههای اجتماعی برای اطالعرسانی مضاعف و همچنین
تهییج مخاطب در تداوم تماشای برنامه تلویزیونی و مشارکت فعال در نظرسنجی ،مسابقه
مرتبط یا ارسال محتوا تالشی است که هم تهیهکنندگان تلویزیون و هم مسئولین پخش و
کنداکتور تلویزیون برای تثبیت جریان کنداکتور خصوصاً در برنامههای زنده و مسابقات
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سرگرمکننده انجام میدهند (به نقل از مصاحبه) .درواقع پلتفرمهای دیجیتال برای خلق
محیطی برای پشتیبانی از برند و همچنین هدایت کردن کاربران از برنامههای تلویزیون به
سرویسهای آنالین و موبایل و دوباره به سمت تلویزیون میباشند؛ در تلویزیون نروژ بهعنوان
راهبرد «نگهداشتن و حرکت دادن» معرفی میشودIhlebæk & Syvertsen & ( .
 )Ytreberg, 2013و در بریتانیا «راهبرد محتوای  360درجه» شناخته میشود.
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی این مقاله بررسی نظری و عملی چالشهای تلویزیون در دوران دیجیتال است.
رویکرد غرب گرایانه و امریکا محوری بر ادبیات مطالعاتی تلویزیون در دوران دیجیتال سایه
افکنده و متأثر از تئوریهای نئولیبرالی (آزادسازی ،خصوصیسازی و مقررات زدایی) ،تلویزیون
روزمره و تلویزیون خطی به پایان رسیده تلقی میگردد .در یک طرف نگرانی در مورد منسوخ
شدن تلویزیون سنتی و تلویزیون خانواده کنار هم در زیر تأثیر خردکننده و متالشی گرِ
دیجیتالی شدن است و در طرف مقابل ،خوشبینانهای دیجیتال ،دسترسی هر محتوا ،در هر
زمان و در هر مکان را شکلی از دموکراتیکزه شدن نیازهای فردی و داشتنِ کنترل بر تجربۀ
تلویزیون میدانستند )Buonanno, 2016( .ولی باید پذیرفت که تلویزیون کماکان نقش
فرهنگی ،سیاسی بیبدیلی در جامعه دارد و بیانههای فروپاشی تلویزیون بدون توجه به کارکرد
اصلی آن در جامعه است .تلویزیون پخش سراسری هنوز هم یک عامل مهم در ساخت هویت
اجتماعی مردم ،حسشان از خویشتن و تجربهشان از اجتماع است)Gripsrud, 2004( .
تلویزیون ابزاری برای داستانگویی فرهنگی است که ما آن را بهعنوان پنجرهای به دنیا می
شناسیم که خانوادههایمان را کنار هم جمع کرد ،برایمان قصه گفت و گوشهای از دنیای خارج
از زندگی روزمرهمان رانشانمان داد .پس درک فرهنگی ما از تلویزیون بیش از یک مانیتور یا
توستر صفحهدار (طبق گفته مارک فولر رییس کمیسیون ارتباطات امریکا در اوج قانونگذاری
برای تلویزیون در امریکا) است .تلویزیون با مجموعه تجربۀ اجتماعی ،فرهنگی تعریف میشود
()Lotz, 2007
دهه اخیر نهتنها عصر جدید طالیی برنامههای تلویزیونی نامیده میشود ،بلکه مخاطب
شهرنشین نیز در مقابل پیشنهادهای مختلف رسانههای جدید ،قحطی زمان دارد و دچار
خستگی از انتخابشده ،تلویزیون روزمره به این احساس مخاطب پاسخ میدهد ( Ellis,
 .)2002از طرف دیگر گرچه بازار ممکن است به سمت همگرایی حرکت کند اما بدون توجه
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کافی به عادات مخاطب است ) .(Iosifidis, 2014انتظار نمیرود مخاطبان نسبتاً منفعلی که
اجازه میدهند تلویزیون پخش سراسری آنها را آگاه و سرگرم نماید جای خود را به تعامل گران
فعالی بدهند که تماشای خود را ،به شکل مستقل از بقیه ،آزادانه برنامهریزی میکنند
(.)Gripsrud, 2004
روانشناسی پشت رسانه حاکی از آن است که بیشتر مردم تلویزیون را برای سرگرمی و
فراغت میخواهند و تلویزیون رسانۀ اشتراکی است و تماشای آن همراه با حس آرامش و انفعال
است .امروزه محبوبترین برنامهها در اکثر کشورها ،سرویسهای اصطالحاً لم دادنی 1هستند،
مثل برنامۀ جام جهانی فیفا ،فیلمهای پرفروش ،برنامههای کودک و برنامههای مربوط به اخبار
و رویدادهای کشور .باوجود ظهور محیط چند کانالی ،بیشتر کشورهای اتحادیۀ اروپا ،مردم به
چند کانال سنتی محدود که مخاطبین گستردهای را با نمایش لحظات مشترک ملی یا
بینالمللی پوشش میدهند ،راضی هستند (.)Iosifidis, 2011
تلویزیون ایران نیز بهعنوان یکی از نهادهای اصلی در ترویج فرهنگ و هویت ملی در پاسخ
به چالشهای دیجیتال یک دهه اخیر ،اقدامات مختلفی را انجام داد ،ولی تغییر و تحوالت سریع
فناوری دیجیتال و همچنین سبکهای مدیریتی برای انجام تغییرات ساختاری و از طرفی
فشارهای سیاسی ،اقتصادی و پلتفرمهای نوظهور دیجیتال ،هرچند منجر به این گردید که
برخی پژوهشگران عملکرد تلویزیون ایران را در دوران پساهمگرایی ناکارآمد ارزیابی کنند
(اکبرزاده جهرمی )1397 ،یا شکست انحصار تلویزیون در ایران (صادقی )1392 ،را اعالم کنند
و موفقیت یک نمونه برنامه الگوبرداری شده از تلویزیون را ،قدمی برای مشروعیت زدایی از
انحصار تلویزیون ارزیابی کنند( .غبیشاوی ،)1398 ،اما یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
نگرش افراطی به موج همگرایی با کارکردهای ذاتی تلویزیون همخوانی ندارد و از طرف دیگر
پاسخ تلویزیون ایران به چالشهای دیجیتال ،همچون گسترش کمی شبکهها ،معرفی
پلتفرمهای جدید قابل تطبیق با برخی اقدامات رسانههای خدمت عمومی 2است .تلویزیونهای
خدمت عمومی ،خودشان بازیگران عمده و اصلی در توسعۀ کانالهای مخاطب خاص بودهاند و
بهعالوه ،تمام مراکز رسانهای روی چندین پلتفرم فعالیت میکنند؛ وبسایتهای خود را دارند،
اپلیکیشنهای متنوع برای گوشیهای هوشمند و تبلتها بکار میبرند و با تکیه بر مشارکت
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 .)2013پس نمیتوانیم آگهی ترحیم پخش سراسری تلویزیون ملی را صادر کنیم ( Turner,
.)2009: 54
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