
ری پیشگیدرسینماوتلویزیوننقش
از خودکشی

مینو خانی

پاریس و اینالکویدکترای هنر از دانشگاه 

عضو هیات علمی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسالمی



دلیل برای 13»گزارش خبرگزاری فرانسه از سریال 
«اینکه

گیز بحث براندلیل برای اینکه راجع به خودکشی یک دختر جوان 13سلایر : فلیکسنت •
؛استشده 

سلایر؛تماشایازقبلنتفلیکسهشدارهای•

سال مناسب نیست؛15تماشای این سلایر برای افراد کمتر از : یک روانشناس•

؛هاستساله 24تا 10خودکشی دومین دلیل مرگ نزد •

؛باشدبرعکس سلایر می تواند آگاهی دهنده •

.نگاهی منتقدی در ایران•



یدهشکلرویکرد

. افراد ایجاد کندذهن در هاییایدهتواند به نوعی میهنر •

تعاره که وجه مشترک آنها این عقیده یا اسهاستنظریهای از برگیرنده طیف گستردهدر •
.گذارداثر می« هنر بر جامعه»اصلی است که 

:  نظرات مختلفی درباره این رویکرد وجود دارد•

، هنرهای سطح پایین؛سوپرمنپرواز : منفی•

کمک به درمان بیماریهای سخت؛: خنثی•

. تبلیغات: مبهم•



طیف گسترده نظریه های رویکرد شکل دهی

: گیرد، از جملهها را در برمیای از نظریهدهی طیف گستردهرویکرد شکل•

تعالی؛و هنر •

؛هژمونی•

انتقادی؛فرانکفورت و نظریه مکتب •

توده؛فرهنگ پردازاننظریهفرهنگی ِقد ن•

. هارسانهاثرات •

د با که رویکرد شکل دهی مخاطب را منفعل فرض می کند، نظریه پردازان جدیانجااز •
.  مدل کنترل توده ای از آن یاد می کنند



تلویزیون و سینما: هنرهای عامه

تعریف گفتمان های مختلف عامیانه و تخصصی وجود دارد که هر کدام تالش می کنند تلویزیون را از منظر خود•
:  کنند

سانه خبری؛ر•

سرگرمی عمومی؛•

وقت؛برای اتالف ابزاری •

آنها؛کردن کودکان و پرکردن اوقات فراغت آرام وسیله•

ارزش؛برای انتشار اخبار فاقد منبعی •

اجتماعی؛بروز آثار منفی منبع •

فراگیر، بی ثبات و دشواریابای پدیده •

؛دوربردفناوری •

است؛شده ممزوجزندگی روزمره انسان با که فراگیر شدتبهرسانه•

.بشر داردساختارگرایانه، تلویزیون کارکردی موازی با زبان -جامعه شناختیدیدگاه از•



:منشور تلویزیون

:  تلویزیون یک منشور است•

اطب با شناخت موقعیت اجتماعی مخترهمراهجذب مخاطب بیشتر و متنوع : صنعت است•
و روابط قدرت در کلیت جامعه؛ ماهواره و اینترنت، فراملی شدن؛

اطب مخمعناسازیمتون و فرآیند چندالیگی: استشنیداری -ای از متون دیداریمجموعه •
ر؛ افق جمعی در مقابل نگاه تک بعدی پیامهای رسانه ای؛ رموز طبیعی، فنی و تلفیق گ

.انتظار مخاطب

یری از و با بهره گشناسیمبتنی بر اصول فرهنگ : استفرهنگی -تجربه اجتماعییک •
دانش :سائنز؛ دورکیمشناسیو جامعه شناسی، قوم شناسیمفاهیم رایج در علوم انسان 

پارچه اجتماعی، کنش اجتماعی و معرفت اجتماعی یا شناخت مناسبات اجتماعی، عامل یک
…، ادبی و زیباشناختیساز، ترکیبی از کنش های آیینی، 



دالیل تماشای تلویزیون

استفاده می کنند؟( تلویزیون)افراد چرا و چگونه از فرهنگ •

سب برای کشخصی، تقویت هویت فردی، نظارت ، ارتباطات سرگرمی: کاتزو بلومز•
.  اطالعات

روع نمایش تجربیات و احساساتشان، ایجاد زمینه های مشترک با دیگران، شبرای : لول•
ریح ارتقا و بین فردی، یافتن موضوعاتی برای گفتگو، تصاضطرابهای کاهش گفتگو، 

کاهش انتقال ارزشها، برقراری تماس فیزیکی و کالمی، توسعه همبستگی خانوادگی،
ز رفتارها، االگوگیرییادگیری رفتار اجتماعی، تصمیم گیری، ارتباطات، تضادها، حفظ 

ار، اجرا و تقویت نقش ها، تمرین اقتداطالعات، حل مشکالت، تقویت باورها، انتشار 
..  استداللغربال تجارب و تسهیل 



مخاطب فعال

. قدرت نشانه ای، مقاومت نشانه ای و دموکراسی نشانه ای•

تفسیرگرجماعتهایوانتظارهایافق•

ند ارزیابی ملموس قدرت نسبی رسانه ها و مخاطبان، خاصیت چند معنایی فرایبرای •
. دریافت را باید به جای کیفیت چند معنایی متون رسانه ای مورد تحلیل قرار داد

و اریرمزگذکند و تغذیه می شناسینشانه از بنای اساسی در مطالعات فرهنگی سنگ •
:  رمزگشایی متون فرهنگی تاکید می کند که عبارتند از

متضاد، موضع ، هژمونیک-مسلطموضع : فرهنگیو رمزگشایی متون رمزگذاری•
.  توافقی، موضع انحرافییا ایمذاکرهموضع 

. فرهنگی گستره عمومی است-دریافت، مرحله ای از بعد تعامل اجتماعی•



مکانیموقعیت

کند؟وساطت می محلی را چگونه امور جهانی و امور بومی و تلویزیون : مورلی•

جامعه :مخاطب، ماهیت نسبی مختصات جغرافیایی توسط رسانه هادرک مکانی فرسایش •
. در مفهوم اخص، دیگر پیوندی مستقیم با موقعیت مکانی فیزیکی مخاطب ندارد

ار مکانی به وحدت می رسد و درون این موقعیت ها دچموقعیتهای ورایاجتماعی تجربه •
.شودگسیختگی و تشتت می 

ی همسایگموقعیت مکانی و ظهور اهمیت های الکترونیکی به وضوح در افول رسانه •
. اندهای روان شناختی موثر بوده 

روابط و نظامهای قدرت در فضایجاگیریو مکان عبارت است از نحوه فضا :مورلی•
.  فیزیکی به ظاهر بی گناه حیات اجتماعی



نتیجه گیری

طرح مسائل بنیادین حیات بشر به دلیل مرکزیت و فراگیری؛•

به معنابخشیدنتوانایی در ترجمان هر مضمون ناآشنا و عرضه چارچوبهایی برای •
مضامین نامفهوم؛ 

حافظ آن؛تفاوت و بیانگر •

نامفهوم؛ های ناآشنا و نمایش پدیده •

زاویه خاص تلویزیون•

معنا؛ تولید روشهای •

اییافقهبرای فرآوری و سازماندهی تجارب و پیوند افقهای زندگی هر روزه با مبنعی•
.  فراتر از واقعیت ملموس پیرامون



کرداذعانباید

فرهنگی؛ و ثبات جهت : تلویزیون•

امروز؛برنامه های پخش شده حجم •

جدید؛سرعت تهیه برنامه های افزایش •

برنامه ها؛ ( ژانر)انواع صوری اختالط •

تلویزیونی؛جدیدتر روندهای •

خاطبان نسبت نمادین مبتنی بر تلویزیون در زندگی متکثیر و تنوع صوری بیشتر عوالم •
گذشته؛ به 

الب در فرهنگی مخاطب فعال با ظرفیت بالقوه تلویزیونهای غ-پیوند تجربه اجتماعی•
. کشورهای مختلف


