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چکیده 
خاستگاه جشنواره های فیلم ،غرب است ،اما با گسترش فرهنگ غرب ،این نوع جشنواره به پدیدهای
جهانی بدل شده است« .مطالعات جشنوارههای فیلم» حوزههای میانرشتهای و جدید است.
این مقاله ،از منظر سیاستگذاری فرهنگی ،به جشنوارههای تلویزیونی در ایران توجه میکند.
رویکرد این مقاله به سیاستگذاری فرهنگی از منظری خرد و معطوف به «سیاستگذاری رویداد»
است؛ بدین معنا که بهجای اهداف و محتواها ،بر شکل برگزاری جشنواره تأکید میشود .شکل
برگزاری جشنوارههای تلویزیونی برگرفته از نمونههای غربی است ،لذا این مقاله با نگاهی تطبیقی به
تحلیل مراسم اختتامیه دو جشنوارۀ تلویزیونی جامجم و گلدنگلوب میپردازد.
این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی بهره میبرد .بخشی از یافتهها نشان میدهد در حالی
که در اختتامیه جام ج م ،بیش از همه ،مقامات سیاسی و مدیران اداری جشنواره ،بازنمایی و
برجسته میشوند ،در گلدنگلوب اثری از حضور مقامات سیاسی دیده نمیشوند و مقامات جشنواره
نیز تمایل چندانی به حضور در جلوی دوربین ها ندارند .در پیوند با گفتمان تلویزیون که از یک سو
مبتنی بر سرگرمی و از سوی دیگر متکی به «حال» و رویدادهای جاری جامعه است ،مراسم گلدن-
گلوب نیز ضمن حفظ رویکرد سرگرمی به رویدادهای اصلی جامعۀ امریکا واکنش نشان میدهد .این
در حالی است که جامجم نه از رویکرد سرگرمی بهرۀ چندانی میبرد و نه به رویدادهای جاری
جامعه توجه چندانی دارد.
میتوان مدعی شد علیرغم استانداردهای یکسانی که برای برگزاری جشنوارههای فیلم وجود
دارد ،گلدن گلوب بازتابی از ساختار تجاری صنعت فیلم و تلویزیون در امریکا و جشنوارۀ جامجم
بازتابی از ساختار دولتی و انحصاری صنعت تلویزیون در ایران است.
واژگان کلیدی :جشنواره فیلم ،تلویزیون ،سیاستگذاری فرهنگی ،جشنوارۀ جام جم ،جوایز
گلدن گلوب.

 -1استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
(ایمیل jahromi@atu.ac.ir :و .)jamal.jahromi@gmail.com
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مقدمه 
تقدیر از هنرمندان ،رسمی دیرینه است .سابقۀ رقابت در هنر ،به یونان باستان و حداقل به سدۀ
ششم پیش از میالد مسیح می رسد .با این حال ،این در قرن بیستم میالدی است که
جشنوارهها و جوایز بهتدریج سایۀ خود را بر تمامی حیطههای هنری و فرهنگی میگسترانند.
افزایش جشنوارهها و جوایز فرهنگی در دهههای اخیر چنان گسترش تبآلودی مییابد که
انگلیش ( )2005: 2آن را نشانۀ بیماری جامعۀ مصرفی تلقی میکند؛ جامعهای که در آن درک
دستاوردهای هنری فقط از طریق ستارهها و برندهشدن ممکن میشود و جهان فرهنگیِ غنی و
متکثر ،جای خود را به یک فرهنگ سطحی میدهد.
در میان انواع جشنوارهها ،جشنوارههای فیلم ،به لحاظ فرهنگی اهمیت خاصی دارند .این
جشنواره ها همانند بسیاری دیگر از پدیده های مدرن ،خاستگاهی غربی دارند .وضعیت خاص
ژئوپلتیک اروپا در قبل از جنگ دوم جهانی و دوران بعد از جنگ ،انگیزههای الزم را برای
ایجاد و توسعۀ جشنواره های فیلم پدید آورد ،چیزی که بعدها به پدیده ای جهانی بدل شد
(.)Valck, 2007:14
تولد جشنوارههای فیلم تالش دولتهای اروپایی برای مصادره به مطلوب حیات فیلمها بود.
همانند برگزاری نمایشگاههای جهانی 1یا مسابقات المپیک ،جشنوارههای فیلم نیز فرصتی برای
به رخ کشیدن و نمایش قدرت کشور میزبان (چه قدرت واقعی و چه قدرت نمادین) ،در مقابل
دیگر کشورها بود .بنابراین تصادفی نیست که «جشنواره فیلم ونیز» بهعنوان یکی از مهمترین
جشنوارهها توسط موسولینی در ایتالیا ایجاد شد و متعاقب آن برای ایجاد موازنه ،فرانسویها
«جشنواره کن» را برپا کردند ) .(Quintin, 2009: 40با این حال ،ساختار جشنوارهها با ورود
هالیوود که ساختاری تجاری و مستقل از دولت داشت ،تغییرات عمیقی یافت.
مطالعات جشنواره فیلم 2حوزههای میانرشتهای است که جشنوارهها را از زوایای گوناگون
از جمله سیاستگذاری فرهنگی 3مورد بررسی قرار میدهد .سیاستگذاری فرهنگی به یک معنا
نگریستن به عموم مردم از منظر «حکومتمندی» در حیطۀ فرهنگ است؛ از دیدگاه فوکو،
حکومتمندی فرآیندی است که از طریق آن دولت افراد جامعه را مدیریت میکند .بدینترتیب،
1 - World's fair
 -2مطالعات جشنواره فیلم ( )Film Festival Studiesزیرمجموعهای از مطالعات جشنواره ()Festival Studies

است . .این حوزهۀ نوظهور و رو به رشد ،ابعاد مختلف جشنواره های فیلم را مورد توجه و بررسی قرار میدهد .برای
اطالعات بیشتر درباره ظهور و توسعۀ این حوزه ،بنگرید به والک و لویست.2۰۰9 ،
 -3سیاستگذاری فرهنگی ترجمهای از  Cultural Policyاست .بعضی برای تمایز با مفهوم  politicsکه در
فارسی به «سیاست» ترجمه شده است policy ،را «خطمشی» ترجمه میکنند.
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سیاستگذاری فرهنگی شکلی از «هژمونی» است و زمانی تداوم مییابد که فرهنگ مسلط با
استفاده از آموزش و پرورش ،فلسفه ،دین ،زیباشناسی و هنر سلطه خود بر گروههای ناهمگنی
که جامعه را برمیسازند ،طبیعی و خنثی جلوه دهد ) .(Mulcahy, 2010: 320از این زاویه،
جشنوارههای فیلم ،ابزاری برای سیاستگذاری فرهنگی محسوب میشوند ،چراکه در تولید،
توزیع و مصرف معناهای نمادین نقشآفرینی میکنند و این توانایی را دارند که بر انگارههای
ذهنی سازندگان محتوا و مخاطبان اثرگذاری کنند .جشنوارههایی چون؛ «جوایز اسکار»« ،جوایز
امی» و «جوایز گلدن گلوب» ،نه تنها نقشی تعیینکننده درصنعت سینما و تلویزیون امریکا
دارند ،بلکه فضای فرهنگی کشورهای دیگر را نیز متأثر می کنند .مراسم اختتامیه این
جشنوارهها یک «رویداد رسانهای» 1تمامعیار است که از تلویزیون بسیاری از کشورها پخش
میشود .دستور کار جشنوارههای معتبر ،به مباحث متعددی در کشور میزبان و دیگر کشورها
دامن میزند؛ چنانکه برندهشدن «جدایی نادر از سیمین» ساختۀ اصغر فرهادی در اسکار به
3
بحثهای دامنهداری در فضای فرهنگی ایران منتهی شد .همچنان که والک 2و سوئتمان
( )2۰1۰تصریح میکنند جشنوارههای فیلم ،نه تنها سنجهای برای درک تغییرات فرهنگی،
بلکه نیرویی در شکلدادن ،پیشبردن و مشروعیتدادن به این تغییرات است.
در کنار جشنوارههای فیلمی که در حوزۀ سینما برگزار میشوند ،جشنوارههای تلویزیونی
متعددی نیز در دنیا برگزار میشود که از مهمترین آنها امی ،آی .تی فست ،4بانف ،5پریکس
ایتالیا ،6مونتهکارلو و شانگهای است .در ایران با توجه به انحصار تلویزیون ،اغلب جشنوارههای
تلویزیونی از سوی سازمان صداوسیما برگزار شده است .جشنوارۀ تلویزیونی جامجم و جشنوارۀ
تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها که به «جشنوارۀ هدهد» نیز موسوم است از جمله
مهمترین جشنوارههایی است که از سوی این نهاد برگزار میشود .7بهنظر میرسد در قیاس با
جشنوارههای سینمایی و بهویژه جشنوارۀ فجر ،جشنوارههای تلویزیونی بهاندازۀ کافی مورد
توجه قرار نگرفتهاند .این در حالی است که تلویزیون بهدالیلی همچون دسترسی به طیف
1 - Media event
2 - Valck
3 - Soeteman
4 - itv Fest
5 - BANFF
6 - PRIX Italia

 -7الزم به توضیح است که در ایران ،جشنوارههای تلویزیونی دیگری برگزار شدهاند که سازمان صداوسیما
برگزارکننده آنها نبوده است؛ از جمله «جشنوارۀ تلویزیونی اتحاد» که از سوی اتحادیۀ رادیو و تلویزیونهای
کشورهای اسالمی که مقرّ آن در تهران است ،برگزار میشود و نیز «جشنوارۀ حافظ» که از سوی بخش خصوصی
برگزار میشود و بخشی از جوایز آن به برنامههای تلویزیونی اختصاص دارد.
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وسیعی از مخاطبان ،مدت زمان باالی تماشا و نیز گستردگی و تنوع برنامهها ،اهمیت بیشتری
از سینما دارد.
این مقاله در صدد است تا نگاه خود را معطوف به نحوۀ برگزاری جشنوارههای تلویزیونی در
ایران کند و از رهگذر مقایسه آن با نمونههای مشابه خارجی ،نقش آنها را در سیاستگذاری
فرهنگی مورد توجه قرار دهد .نگاه مقاله به سیاستگذاری فرهنگی از منظری خُرد است و
بهجای توجه به سیاستهای محتوایی ،به فرم و نحوۀ برگزاری توجه میکند .در واقع با توجه به
تمایزی که هال و راش ( )2۰۰4میان «سیاستگذاری برای رویداد» و «سیاستگذاری رویداد»
برقرار میکنند ،رویکرد این مقاله به سیاستگذاری فرهنگی از منظر «سیاستگذاری رویداد»
است و تمرکز عمدۀ خود را متوجه نحوۀ اجرا و سازماندهی جشنواره میکند .برگزیدن این
منظر این مزیت را دارد که با توجه به مشابهتهایی که میان فرم برگزاری جشنوارههای
تلویزیونی با جشنوارههای مشابه در حوزۀ سینما ،انیمیشن و مستند وجود دارد ،نتایج حاصل
میتواند تا اندازهای قابل تعمیم به این جشنوارهها نیز باشد.
همچنان که در ادامه ذکر خواهد شد ،طراحی و اجرای یک جشنوارۀ تلویزیونی شامل
مراحل متعددی است که بررسی همۀ آنها در یک مقاله ممکن نیست .این مقاله از میان مراحل
مختلف یک جشنوارۀ تلویزیونی توجه خود را معطوف به مراسم نمادین اهدای جوایز و یا همان
مراسم اختتامیه جشنوارۀ تلویزیونی میکند .برای این منظور مراسم اهدای جوایز جشنوارۀ
جامجم بهعنوان مهمترین جشنوارۀ تلویزیونی ایران و مراسم جوایز گلدنگلوب بهعنوان یکی از
مهم ترین جوایز حوزۀ فیلم و تلویزیون انتخاب و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار میگیرند.
انتخاب رویکرد تطبیقی به این دلیل بوده است که شکل برگزاری اغلب جشنوارههای تلویزیونی
تحت تأثیر نمونههای غربی قرار دارد و مقایسۀ تطبیقی این دو مراسم ،میتواند به درک تازهای
از نحوۀ اجرای مراسم و تطابق آن با اهداف فرهنگی جشنواره منجر شود.

مطالعاتجشنواره 
1

جشنواره که معادل کلمۀ انگلیسی«فستیوال» است ،بهمعنای عام رویدادی است که یک جامعه
سامان میدهد تا به تجلیل جنبههایی منحصربهفرد از خود و سنتهایش بپردازد .جشنوارهها
معموالً در خدمت اهداف خاصی هستند و به پاسداشت سنتها و ویژگیهایی میپردازند که
جنبههایی برجسته از فرهنگ جمعی را منعکس میکند ،با این حال ،این تجلیل ،جنبههایی از
تفنن و سرگرمی را با خود دارد .آنچنان که ابر )2008( 2میگوید قدمت جشنوارههای هنری
1 - Festival
2 - Ober
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به یونان باستان میرسد .فستیوال ،بهلحاظ لغوی ،ریشهای التین دارد و استفاده از آن در زبان
انگلیسی از قرن چهاردهم میالدی باب گردید .در واقع ،این کلمه نیز همانند بسیاری دیگر از
مفاهیم مدرن ،ریشه در مذهب دارد و بهطور معمول زمانی که به «فستیوال» اشاره میشود،
بیش از آنکه منظور فستیوالهای سینمایی و هنری باشد ،منظور نوعی مراسم مذهبی است
(قاسمی.)1391 ،
دورکهایم که از بنیانگذاران اصلی جامعهشناسی محسوب میشود ،از اوّلین کسانی است که
پدیدۀ جشنواره را مورد توجه قرار داد .حتی امروزه هم برای بررسی پدیدۀ جشنواره ،یکی از
نقاط اصلی عزیمت نوشتههای دورکهایم است .دورکهایم جشنواره را بهمثابه شکلی از «جوشش
جمعی» 1می بیند که در آن همبستگی آگاهی جمعی فرصت بیان و انسجام مییابد .دورکهایم
در کتاب «صور ابتدایی حیات دینی» به این موضوع میپردازد که جوامع ابتدایی بهواسطۀ
همبستگی مکانیکی گرد هم جمع میآیند .در ایجاد این همبستگی جشنوارهها نقش دارند؛
چراکه جشنوارهها می توانند همچون فضا و زمانی دیده شوند که خود را از بُعد غیردینی زندگی
روزمره تفکیک و جدا کرده و به امر مقدس واقعیت میبخشند ) .(Sassatelli, 2011: 14بعدها
افرادی چون مارسل موس این دیدگاه دورکهایم را برگزیدند و آن را توسعه دادند .از نظر این
متفکرین فرآیند جشنگونه ،تجربۀ جمعی هیجانانگیزی را ایجاد میکند که جامعه را از فراز و
فرودهای روزمرۀ آن رهایی میبخشد .برای توصیف این جوشش اجتماعی ،دورکهایم بر
وقفههای تجلیل ،شوریدگی و از دست رفتن کنترل (هر چند بهصورت برنامهریزی شده) تأکید
میکند ،چیزی که زندگی روزمره و قواعد آن را تعالی میدهد .در رویکردهای متأخرتر اما
همچنان «کالسیک» ـ برای مثال مطالعۀ ترنر دربارۀ آیینها ـ گرچه جشنوارهها بهمثابه
اجراهایی چندصدایی دیده میشوند ،با اینحال ،این رویکردها نیز همچنان نگاه جدی و سنتی
به جشنوارهها را حفظ میکنند.
آنچه روشن است جشنوارهها از قدرتی بیبدیل برای سرگرمکردن ،آموزشدادن ،پاسداشت
از ارزشهای زیباشناختی و فراهمکردن زمینهای برای واقعیتگریزی 2از طریق ایجاد تجربۀ
رخدادی منحصربهفرد برخوردارند .(Sassatelli, 2011: (14-15
با وارد شدن به دوران مدرن ،دیگر تلقی از جشنواره صرفاً بهمعنای مذهبی آن نیست،
چنان که امروزه طیف وسیعی از جشنوارههای تجاری و هنری وجود دارد که هر یک اهداف
مختلفی را دنبال میکنند؛ از جشنوارههای سینمایی و تلویزیونی گرفته تا جشنوارههای غذا و
گل و گیاه که در سراسر جهان برگزار میشوند .جشنوارهها بهلحاظ گستردگی ،اهمیت و سطح
1 - collective effervescence
2 - escapism
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برگزاری نیز بسیار متنوع هستند ،بعضی از آنها محلی ،بعضی ملی و بعضی دارای ابعاد
بینالمللی و یا جهانی هستند .در واقع در دنیای معاصر ،جشنواره بدل به موضوعی میانرشتهای
شده که از جنبههای بسیار متفاوتی میتوان مورد تحلیل قرار داد .این موضوع میتواند از منظر
جامعهشناسی ،علوم ارتباطات ،علوم سیاسی ،مدیریت ،مطالعات فرهنگی و بسیاری دیگر از
رشتهها مورد توجه قرار گیرد .گتز )2۰1۰( 1با بررسی  423مقاله منتشر شده در نشریات علمی
انگلیسیزبان ،نتیجه میگیرد مطالعات انجامشده دربارۀ جشنوارهها را میتوان در سه گفتمان
متفاوت جای داد :جشنوارههای گردشگری ،مدیریت جشنواره و گفتمانهایی که به پژوهش
دربارۀ معناها و اثراتی که جشنواره بر فرهنگ و جامعه میگذارند .گتز معتقد است مطالعات
جشنواره ،زیرمجموعهای از «مطالعات رویداد» 2است ) .(Getz, 2010: 1یکی از انواع رویداد،
«رویداد رسانهای» 3است .در پرتو این مفهوم میتوان به درک تازهای از جشنوارههای تلویزیونی
رسید که ارتباط جشنوارۀ تلویزیونی را با سیاستگذاری فرهنگی ممکن میکند.

مثابهرویدادرسانهای 


جشنوارۀتلویزیونیبه
رویداد رسانهای یا شبهرویداد 4فعالیتی در جوامع مدرن است که اساساً سازماندهی میشود تا
توجه رسانهها را به خود جلب کند .اصطالح شبهرویداد ابتدا از سوی بورشتاین 5بهکار رفت .از
نظر او شبهرویداد یا رویداد رسانهای ،نوعی «خبر مصنوعی» 6است .شبهرویداد از جنس
ارتباطات راهبردی 7است و در حیطۀ روابط عمومی 8قرار میگیرد .برای مثال کنفرانس خبری،
نمونهای متداول از شبهرویداد است .برای شناخت بهتر شبهرویداد ،باید آن را از «رویداد
اصیل» 9متمایز کرد .حادثه ای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا وقوع جرم از جنس رویداد اصیل
است؛ چراکه در وقوع آنها رسانهها نقشی ندارند ،اما رویداد رسانهای ،واقعهای است طراحی
شده ،بهگونهای که توجه رسانهها را به خود جلب کند ) .(Scherer, 2008بودریار مینویسد:
« منظور بورشتاین این است که جهان رویدادها ،تاریخ ،فرهنگ و عقاید از تجربۀ واقعی و
متناقض و متغیر ایجاد نمیشود ،بلکه بهعنوان مصنوعات بشری از عناصر رمز و فریبکاری فنیِ
1 - Getz
2 - event studies
3 - media event
4 - pseudo-event
5 - Boorstin
6 - new synthetic

 -7ارتباطات راهبردی  strategic communicationاصطالحی فراگیر است ،که فعالیتها و رشتههایی نظیر
مدیریت ارتباطات ،روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی را در برمیگیرد.
8 - public relations
9 - genuine event
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رسانهها ساخته میشود .این عناصر رمز و فریبکاری است (و نه هیچ چیز دیگر) که هرگونه
داللت را به منزله امر مصرفپذیر تعریف میکند» (بودریار 117 :138۰ ،به نقل از مهدیزاده،
 .)1389جشنوارههای تلویزیونی را باید مصداق تمام عیاری از رویداد رسانهای یا شبهرویداد
دانست؛ چراکه تمامی عناصر و اجزای این جشنوارهها از قبل چنان طراحی و برنامهریزی
شدهاند که مقاصد خاصی را محقق کنند.
در برگزاری یک جشنوارۀ تلویزیونی عوامل و متغیرهای متعددی مؤثر هستند .هاپفلیچ
) (2007به عوامل و متغیرهایی که به یک جشنواره شکل میدهند ،اشاره کرده است .این موارد
شامل برگزارکنندگان ،حامیان مالی (اسپانسرها) ،رسانهها ،سیاستهای ملی ،سیاستهای
فرهنگی ،امکانات و زیرساختهای موجود ،وضعیت جغرافیایی ،منافع عامه و عموم مردم ،منافع
تجاری ،سیاست محلی ،اقتصاد محلی ،فرهنگ اجرا (در سطح ملی) ،فرهنگ اجرا (در سطح
محلی) و سرانجام شهر و یا جامعهای است که قرار است جشنواره در آنجا برگزار شود .این موارد
در شکل زیر نیز به نمایش درآمده است.

بدینگونه شبکهای از عوامل متعدد و پیچیده در طراحی و اجرای جشنوارهها و از جمله یک
جشنوارۀ تلویزیونی نقش ایفا میکنند.
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جشنوارههایفیلموتلویزیونابزاریبرایسیاستگذاریفرهنگی 
سیاستگذاری فرهنگی ،زیرمجموعهای از «سیاستگذاری عمومی» 1است .که خود از دل مباحث
علم سیاست (دانشی که به مسائل قدرت میپردازد) سربرآورده است .سیاستگذاری عمومی
تجلّی ادارۀ حکومت در عمل است و سیاستگذاری فرهنگی ،معطوف به ارادۀ دولت در ایجاد یا
تحکیم یا دگرگون سازی مقررات و تنظیمات در زمینۀ فرهنگ است .چنین ارادهای ،بر پایۀ
تعریف سیاستگذاری ،میتواند ایجابی یا سلبی باشد (وحید .)288 :1386 ،واترمن ()1998
نقش جشنوارهها و بهویژه جشنوارههای هنری را در سیاستگذاری فرهنگی مورد توجه قرار دهد.
2
در منازعۀ میان دو دیدگاه که یکی فرهنگ را پدیدهای خودجوش و نوعی «عمل انجامشده»
حاصل از تعامل با نظم اجتماعی میداند و دیگری که فرهنگ را حاصل درخواست حامیانی
میداند که بر سر تعریف نمادها و معانی آن در حال رقابتاند ،واترمن فرهنگ معاصر را با
دیدگاه دوم منطبق میداند و با استمداد از تعبیر زوکین 3فرهنگ را «عامل تغییر» 4میخواند.
بدین ترتیب فرهنگ ،دیگر تنها بازتابی از تمدن مادی نیست ،بلکه بیشتر نیرویی فعال برای
دستکاری انگارههاست .مبتنی بر این دیدگاه ،میتوان جشنوارههای هنری را ابزاری برای
سیاستگذاری فرهنگی دانست؛ چراکه جشنوارههای هنری در تولید ،مصرف و توزیع معناهای
نمادین نقشآفرینی میکنند و این توانایی را دارند که بر انگارههای ذهنی مخاطبان تأثیر
گذاشته و آنها را تغییر دهند ) .(Waterman, 1998: 55-8از نظر واترمن یکی از نقشهای اصلی
جشنوارهها مشروعیتبخشیدن به نخبگان است و این امر از طریق شکلدادن به هنجارهای
گفتمان عمومی انجام میشود .جشنوارههای هنری همچنین محل تعامل تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان فرهنگ نیز هست .مدیران ،تهیهکنندگان و هنرمندان در زمرۀ تولیدکنندگان ،و
مخاطبان جشنواره در زمرۀ مصرفکنندگان هستند .با این حال ،این تقاضا و اقبال مخاطبان به
بعضی از محصوالت ،تولیدکنندگان را وا میدارد که به سالیق مخاطبان و درخواستهای آنها
توجه کنند .بدینگونه مخاطبان بهمثابه نیرویی پیشران برای تولید ظاهر میشوند و
دستاندرکاران جشنواره ،بدل به مصرفکننده میشوند و این چرخۀ تعامل ،همچنان به پیش
میرود ).(Waterman, 1998: 69
در نگاهی دیگر هال و راشر ) (2004به نقش و جایگاه جشنوارهها در امر سیاستگذاری توجه
کردهاند و اذعان می کنند که از منظر سیاستگذاری ،توجه کمی به نحوۀ برگزاری جشنوارهها
شده است .آنها جشنوارهها را ذیل برگزاری رویداد قرار میدهند و میان دو مفهوم
1 - public policy
2 - fait accompli
3 - Zukin
4 - agent of change
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«سیاستگذاری رویداد» و «سیاستگذاری برای رویداد» تمایز قائل میشوند .سیاستگذاری برای
رویداد ،اشاره به سیاستهایی دارد که رویداد را قادر میسازد به نحو کاراتر و مؤثرتر اجرا شود.
بدینگونه ،این مفهوم رویکردی مبتنی بر سیاست خرد است .در مقابل ،مفهوم دوم یا
سیاستگذاری برای رویداد به شیوههایی اشاره دارد که از طریق آنها دولت سیاستها را اتخاذ
می کند ،همچنین ساختارهای نهادی مرتبطی که از طریق آنها رویدادها اجرا میشوند .البته هر
دو رویکرد ،به هم مرتبط هستند ،اما رویکرد کالن سیاسی دومی برای پاسخ به سؤاالتی که
چگونه ،کجا و چهطور باید یک رویداد را برگزار کرد ،مفیدتر است.
هال و راشر ) (2004: 219به این اشاره دارند که رویدادهایی چون جشنواره در درون
زمینهای از نظام سیاسی برگزار میشوند .در مورد این که چرا جشنوارهای باید برگزار شود ،یک
دلیل فقط جذب مخاطبین است و دالیل بسیار دیگری میتواند برای برگزاری ذکر شود از
جمله؛ بزرگداشت یک موضوع ،حفظ و توسعه غرور و سربلندی اجتماع ،ایجاد اشتغال ،افزایش
محبوبیت و پوششش رسانهای ،حفظ هویت فرهنگی ،جذب صنایع و سرمایه .ارزشها ،قدرت و
منافع در قلب هر فرآیند سیاستگذاری رویداد قرار دارد .ارتباط درونی و به هم پیوستۀ این
عوامل ،نه تنها در آرایش فیزیکی رویداد ،بلکه همچنین در ساختارهای اداری و نهادی که برای
برگزاری آن رویداد ایجاد میشود نیز بازنمود مییابد.
برگزاری یک جشنواره ،صرفاً برای دستیابی به یک هدف خاص و منحصربهفرد نیست ،بلکه
برگزارکنندگان جشنواره ،اغلب بهطور همزمان چندین هدف را دنبال میکنند .با بررسی
مکتوبات و اسناد مختلف جشنوارههای تلویزیونی دنیا میتوان نتیجه گرفت که اغلب
جشنوارههای تلویزیونی از سوی نهادهای حرفهای و صنفی برگزار میشود و اغلب ساختار
جشنوارهها بهگونهای است که به جنبههای حرفهای و هنری و نیز بهبود کیفی معیارهای
موجود در حوزۀ تلویزیون نظر دارند .با این حال ،جشنوارههای بسیاری نیز وجود دارند که
بهصورت آشکار بر اهداف ایدئولوژیک مشخصی تأکید میکنند .بسیاری از جشنوارهها بهصورت
آشکار بر ارزش های غالب فرهنگی نظیر صلح ،برابری و حقوق بشر که همگان درباره آنها وفاق
دارند ،تأکید میگذارند ) (Wong, 2011: 160و حتی جوایز مشخصی را برای برنامهها و فیلم-
هایی که در خدمت این اهداف باشند ،تعیین میکنند .در واقع در اغلب موارد ،ارزشهایی که
جشنوارهها بر آن تأکید میگذارند ،بهنظر ارزشهایی عام و جهانشمول میرسند که کمتر
میتوان به آنها انگ سویههای ایدئولوژیک چسباند .با این حال ،همواره نیز اینگونه نیست؛ برای
مثال جشنوارههایی وجود دارند که بر برابریهای جنسی ،جنسیتی ،قومی و مذهبی نظیر دفاع
از حقوق همجنسگرایان و یا اقلیتهای مذهبی تأکید میکنند .روشن است که بسیاری از این
موارد ،مباحث چالشبرانگیزی هستند که لزوماً دربارۀ آنها وفاق وجود ندارد.

 132فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال چهاردهم /شماره  / 53زمستان 1397

در هر صورت ،همچنان که گفته شد ،گرچه این مقاله از زاویۀ سیاستگذاری فرهنگی به
جشنوارههای تلویزیونی توجه می کند ،اما منظر انتخاب شده ،رویکردی خُرد «سیاست رویداد»
است .اگر آنچنان که اشتریان ( )18 :1391میگوید چرخۀ سیاستگذاری فرهنگی را شامل
پنج مرحله ،یعنی؛  .1تشخیﺺ و صورتبندی مسﺌله  .2مبانی نظری و شناسایی راهحلها .3
تصمیمگیری  .4اجرا ،نظارت و انتخاب ابزار سیاستگذاری و  .5ارزیابی سیاست اجراشده ،بدانیم،
این مقاله ،معطوف به مرحلۀ چهارم ،یعنی اجرا و انتخاب ابزار سیاستگذاری است .طراحی و
اجرای یک جشنوارۀ تلویزیونی ،پیچیدگیهای خاص و مراحل متعددی دارد .با بررسی سایتها
و بروشورهای جشنوارههای مختلف تلویزیونی که در سراسر دنیا برگزار میشوند ،میتوان گفت
مراحل اصلی ،شامل مواردی است که در شکل شمارۀ  2به نمایش در آمده است.

:مراحلاصلیبرگزاریجشنوارههایتلویزیونی 

شکلشماره۲

بررسی همۀ این موارد ،برای یک جشنواره ،در حوصلۀ یک مقاله قرار نمیگیرد ،بنابراین این
مقاله ،توجه خود را معطوف به بررسی یکی از مهمترین مراحل جشنواره (یعنی مراسم اهدای
جوایز و یا همان مراسم اختتامیه) ـکه دارای ارزش نمادین خاصی استـ ،متوجه میکند .در
واقع ،زمانی یک جشنوارۀ تلویزیونی قائل به اثرگذاری و تحقق اهداف خود است که نزد برنامه-
سازان و مخاطبان ،دارای اعتبار و یا به تعبیر انگلیش ) (2005دارای پرستیژ و وجهه باشد.
مراسم نمادین اختتامیه و اهدای جوایز ،نقش بسیار مهمی در ایجادا این وجهه دارد.

مفاهیمیبرایبررسیمراسمنمادیناختتامیۀجشنواره 
در اینجا به مفاهیم و جنبههایی اشاره خواهیم کرد که میتواند برای بررسی و تحلیل محتوای
مراسم اختتامیه جشنوارههای تلویزیونی مورد توجه قرار گیرد .در واقع ،بخشی از اهداف
سیاستگذاری فرهنگی جشنواره ،از طریق مفاهیمی که در ادامه معرفی میشوند ،به جنبههای
اجرایی (شکل و فرم مراسم) جشنواره و از جمله مراسم اختتامیه ترجمه میشوند:
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زمانوموسممراسمجشنواره :زمان برگزاری رویداد جشنواره ،عاملی مهم در موفقیت
آن است .برای مثال تلویزیون سی .سی تی .وی 1چین (شبکۀ اصلی تلویزیون در این کشور که
همانند صداوسیما نقشی انحصاری دارد) ،مهمترین جشنوارۀ تلویزیونی خود یعنی «جشنواره
تلویزیونی گاال» را مصادف با جشن سال نو چینی برگزار میکند .این جشنواره ،که اهدافی
ایدئولوژیک را نیز دنبال میکند ،از شور و شادی مقارن با سال نو برای توجه و رونقبخشیدن به
جشنواره استفاده میکند ) .(Wang and et. al, 2005بر همین اساس ،جشنوارههای بینالمللی
تلویزیونی و سینمایی متعددی در نقاط مختلف دنیا روشن میشود که زمان ،فصل و ماه
برگزاری آنها به جهت حضور میهمانان ،شرکتکنندگان و خبرنگاران سایر کشورها در فصول
دارای آب و هوای معتدل یا توریستپسند هر کشوری که برگزارکننده جشنواره است ،گنجانده
و برنامهریزی میشود .از سوی دیگر ،مسﺌلۀ عدم همزمانی جشنوارههای سینمایی آن کشور یا
حتی کشورهای اطراف و مرتبط بهطور جدی در زمانبندی جشنوارهها اهمیت دارد (پوریا،
 .)83 :1382موعد برگزاری جشنواره ،میتواند واجد داللتهای ایدئولوژیک نیز باشد؛ چنانکه
جشنوارۀ فجر ،در ماه بهمن و دهۀ فجر و برای بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی برگزار
میشود .آنچه دربارۀ زمانبندی جشنوارههای تلویزیونی در ایران قابل توجه است ،این است که
تقویم ایرانی هم متأثر از تقویم شمسی و هم تقویم قمری است .در حالی که تقویم شمسی
زمانبندی ثابتی دارد ،تقویم قمری با چرخش خود ،تقویم ایرانی را متأثر میکند .بنابراین
هرچند زمان برگزاری جشنوارۀ تلویزیونی باید ثابت و مشخﺺ و بر اساس تقویم شمسی باشد،
اما در طراحی جشنوارۀ هر سال ،باید تقارن ایام جشنواره با ایام مذهبی ـکه مبتنی بر تقویم
قمری استـ در نظر گرفته شود .از قضا این مورد میتواند برای سیاستگذاری فرهنگی و
گنجاندن برنامههای مناسبتی در برنامههای جشنوارۀ تلویزیونی مطلوب در نظر گرفته شود.
برگزارکنندگان ،میتوانند متناسب با تقارن جشنواره و مناسبتهای مذهبی ،بخشهایی را به
مراسم جشنواره بیافزایند.
مکانبرگزاریجشنواره :انتخاب و بازاریابی مکان ،تأثیر بسیار مهمی در موفقیت یک
رویداد برنامه ریزی شده دارد .آیا مکان برگزاری در مرکز دسترسی است و یا در بیابانی
دورافتاده؟ چه مسیرها و راه های اصلی برای رسیدن به آن مکان وجود دارد .چه تصورات و
ایماژهایی از مکان در نزد مخاطبان وجود دارد؟ ) .(Hoyle, 2002: 151بهطور مشخﺺ ،زمانی
که دربارۀ «مکان» برگزاری یک جشنوارۀ تلویزیونی صحبت میکنیم ،هم شهر برگزاری محل
توجه است و هم ساختمان و مکانی که در آن جشنواره برگزار میشود .بنابراین بخشی از
(1 - CCTV)China Central Television
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موفقیت یک جشنوارۀ تلویزیونی ،میتواند معطوف به جذابیتها و ویژگیهای خاص مکان
برگزاری جشنواره باشد .این جذابیتها میتواند شامل جنبههای تاریخی (برای مثال رویدادهای
مهم و سرنوشتسازی که در آن مکان برگزار شده است) یا جنبههای زیباشناختی مربوط به
معماری و نحوۀ طراحی و یا تجهیزات خاصی که در آن بنا به کارگرفته شده باشد.
مراسم جانبی جشنواره :نهادهای برگزارکننده جشنواره ،اغلب در کنار مراسم اهدای
جوایز ،برنامههای مختلف دیگری را نیز با اهداف متفاوت برگزار میکنند .برای مثال مراسم
فرش قرمز ،آیینی است که پیش از مراسم اختتامیه در اغلب جشنوارههای فیلم برگزار میشود.
این مراسم جایی برای عرضه و نمایش انواع مدها ،لباسها و دیگر ملزوماتی تجملی است که از
سوی ستارگان به نمایش گذاشته میشود .در کنار برنامههای جنبی ،در خود مراسم اختتامیه
نیز بخشهای فرعی و مستقلی وجود دارند که با انگیزههای خاصی از سوی برگزارکنندگان در
برنامۀ اصلی جا داده شده است.
مخاطبان و شرکتکنندگان جشنواره :موضوع دیگر ،نحوۀ حضور و یا مشارکت
مخاطبان در جشنوارههای تلویزیونی است .آیا باید شیوۀ برگزاری جشنوارۀ تلویزیونی را مثل
جشنوارههای سینمایی ،با نمایش آثار شرکتکننده یا راهیافته به بخش مسابقه ،تنظیم و
همخوان کرد یا این که بهخاطر پخش این آثار از رسانۀ پربینندهای مثل تلویزیون ،باید فرض
عمومی را بر این گذاشت که مخاطب پیگیر جشنواره ،قبالً آثار راهیافته به جشنواره را از گیرندۀ
تلویزیونی خود دیده و نمایش دوباره برنامههای شرکتکننده برای او کسالتبار خواهد بود .بر
مبنای پاسخهای متفاوتی که میتوان به این سؤال داد ،جشنوارههای تلویزیونی به اَشکال
متفاوتی برگزار میشوند ،اما در بسیاری از جشنوارههای تلویزیونی مطرح دنیا به این صورت
است که در طی برگزاری جشنواره ،با برنامهریزی منسجمی سعی میشود قسمتهایی از
بسیاری از برنامههای تلویزیونی راهیافته به مسابقه ،در یک سالن یا سالنهایی طی مدت
جشنواره پخش شود و بهنوعی یادآوری برای مخاطب انجام شود .بسیاری از جشنوارههای
تلویزیونی برای نمایش دوباره آثار شرکتکننده در جشنواره و تقویت حافظۀ بصری مخاطب ،از
خود رسانۀ تلویزیون کمک میگیرند (پوریا.)1382 ،
انتخابرسانههایمناسب :هویل ) (2002: 156معتقد است که ترویج و پشتیبانی از یک
جشنواره ،به نسبت سازماندهی دیگر رویدادها نیاز به تنظیم جدول زمانی متفاوتی دارد .اگر
قرار است رویدادی برای اوّلینبار برگزار شود ،باید آموزشهایی به عموم مردم داده شود تا
نسبت به آن رویداد ترغیب شوند .الزم است مخاطبان و مشتریان آن رویداد ،در معرض
پیامهای رسانههای مختلف بسیاری قرار گیرند؛ از آگهیهای رادیویی که عالقۀ را برمیانگیزاند،
تا پیامهای بازرگانی تلویزیونی که با ارائۀ تصویر ،هیجان ایجاد میکنند ،از آگهی در روزنامهها
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که اطالعات الزم را ارائه میدهند ،تا سایتهای اینترنتی ،که تصویری جامع از رویداد را ارائه
میکنند .زمان بندی شروع تبلیغات نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است .اگر تبلیغات زود از
حد شروع شود ،متمرکزکردن مخاطبان و توجهدادن مناسب آنها در موعد مقرر ،کار دشواری
خواهد بود .از سوی دیگر ،شروع دیرهنگام تبلیغات و آغاز آن فقط کمی قبل از برگزاری رویداد،
باعث خواهد شد که بسیاری در معرض پیامهای الزم قرار نگیرند .تصمیمگیری دربارۀ اینکه آیا
مراسم اختتامیه و یا دیگر بخشهای جشنواره ،بهصورت زنده از تلویزیون پخش شود یا خیر و
نیز اینکه چگونه میتوان از رسانههای جدید و بهویژه شبکههای اجتماعی برای برگزاری
جشنواره کمک گرفت ،از موضوعاتی مربوط به این حیطه است.
درگیرکردن ستارهها و افراد مهم :یک عامل مهم در موفقیت رویدادهایی نظیر
جشنواره ،مشارکت و حضور ستارهها و افراد مهم است .حضور ستارهها میتواند به اعتبار یک
جشنواره بیفزاید و تصویر آن را بهبود دهد .هرچه ستارهها و چهرههای مختلف بیشتری در یک
رویداد امکان حضور داشته باشند ،تمایز آن از رویدادهای مشابه بیشتر و امکان موفقیت
برگزارکن ندگان برای جذب اسپانسرهای مالی نیز آن بیشتر خواهد شد .حضور ستارهها در یک
رویداد ،خود به جذب رسانههای بیشتری برای پوشش آن منجر خواهد شد (Hoyle, 2002:
) .163با این حال ،باید توجه کرد که حضور ستارهها میتواند مسائلی هم بهدنبال داشته باشد.
ستارهها همواره طبق دستورالعملها رفتار نمیکنند و پیام مناسبی ساطع نمیکنند .استفاده از
افراد مهم نظیر چهرههای سیاسی نیز میتواند به اعتبار یک رویداد اضافه کند .با این حال ،باید
توجه شود که حضور بعضی از چهرهها میتواند مناقشهبرانگیز باشد .گاهی ممکن است زمانی
کوتاه برای سخنرانی آنها در برنامه اختصاص یابد ،اما معموالً این چهرهها دریافت درستی از این
زمان «کوتاه» نداشته باشند .در جنین مواردی الزم است به آنها از قبل و یا حین سخنرانی
تذکر داده شود تا به جدول زمانی مراسم خللی وارد نشود ).(Hoyle, 2002: 165
بودجه و حامیان مالی جشنواره :ابعاد اقتصادی جشنواره هم باید بهطور خاص مورد
توجه قرار بگیرد .در برخی از جشنوارهها بار اصلی اقتصادی جشنواره را بخش دولتی و
وزارتخانههای فرهنگیـ هنری آن کشور بر عهده دارند .برخی از جشنوارهها همانند امی بخش
قابل توجهی از منافع اقتصادی خود ر ا از طریق حق عضویت اعضای پیوسته و وابسته آکادمی
بهدست می آورد .تأمین بخشی از منابع مالی جشنواره با گرفتن مقداری هزینه ثبت نام آثار در
بخش مسابقه یا شرکت افراد در جشنواره و کارگاهها ،سخنرانیها و مهمانیهایی که در طول
جشنوارههای چند روزه بر پا میشود هم عادی است .از سویی در بسیاری از جشنوارهها بخش
کوچکی از هزینهها را هم از فروش بلیط شرکت در مراسم اهدای جوایز به مردم عادی بهدست
می آورند .البته موضوع فروش بلیط شرکت در مراسم اختتامیه یا اهدای جوایز ،بیشتر از اینکه
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جنبۀ اقتصادی داشته باشد ،جنبۀ تبلیغاتی دارد؛ یعنی با این کار ،جشنوارهها توجه عمومی و
رسانهای را بیشتر به خود جذب میکنند و همین باعث ایجاد منافع اقتصادی بیشتر از راه
تبلیغات برای جشنوارهها می شود .دربارۀ حامیان مالی و مشارکت آنها هم نکات زیادی چه از
لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی و تبلیغاتی وجود دارد .اینکه یک جشنواره بتواند
حامیان پرنفوذ و قدرتمندی داشته باشد و همین که یک شرکت بزرگ از جشنوارهای حمایت
کند ،به خودی خود میتواند دامنۀ اعتبار جشنواره را گسترش دهد .همین طور با وجود حمایت
دو یا چند نهاد یا شبکۀ مشهور با منافع و مواضع جداگانه در کنار هم در فهرست حامیان مالی
یک جشنواره ،ذهنیتی ایجاد میشود مبنی بر جامعیت ،نبود موضعگیری و باندبازی و در نتیجه
اعتبار بیشتر جشنواره (پوریا.)93 :1382 ،
تبدیلرویدادجشنوارهبهبرند:1زمانی که برگزاری یک رویداد به همۀ اهداف در نظر
گرفته شده برای آن جامۀ عمل میپوشاند ،این خطر وجود دارد که الگوی برگزاری آن از سوی
رقبا مورد تقلید قرار گیرد .برای جلوگیری از چنین امری ،رویداد را به یک برند بدل میکنند
تا از حقوق معنوی آن حفاظت کنند .برای این منظور برگزارکنندگان برای حفاظت از برند
خود ،برای آن یک هویت ایجاد میکنند؛ هم بهصورت گرافیکی و هم بهصورت توصیفی .اوّلین
مرحله برای این موضوع ،طراحی لوگو است .بعضی از شرکتها برای طراحی لوگوی خود ،بیش
از یک میلیون دالر صرف کردهاند؛ چراکه یک لوگو ایماژی را خلق میکند که فرد آن را
میفهمد و محترم میشمارد و این در تبدیل رویداد به برند کمک میکند .مردم به لوگویی که
نسبت به آن حس ناآشنایی دارند احساس نزدیکی نمیکنند ).(Hoyle, 2002: 166

روشتحقیق
رویکرد این پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی است و برای پاسخ به سؤاالت خود از روش تحلیل
محتوا استفاده میکند .روشن است که مهمترین بخش در اغلب جشنوارهها ،مراسم نمادینی
است که برای اهدای جوایز و معرفی منتخبین در انتها برگزار و بهصورت زنده از رسانههای
مختلف پخش میشود .بعضی از جشنوارهها عالوه بر مراسم پایانی ،دارای آیینهای دیگری
نظیر افتتاحیه و یا مراسم فرش قرمز نیز هستند .در این مقاله ،برای مقایسۀ ساختار دو
جشنوارۀ جامجم و گلدنگلوب ،با استفاده از روش تحلیل محتوا مراسم اختتامیۀ این دو
جشنواره را مورد بررسی قرار گرفته است.
2
تحلیل محتوا در شکل متعارف خود روشی کمّی محسوب میشود .با این حال ،کریپندورف
معتقد است این روش ،مستلزم روالهای کیفی مختلف نیز هست .تعریف کریپندورف از تحلیل
محتوا به جای آنکه معطوف به پرسش کمّی بودن باشد ،بر دو جنبۀ متفاوت از چیزی تأکید
1. Brand
2 - Krippendorff
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میکند که میتواند «روششناسی علوم طبیعی» خوانده شود :تکرارپذیری و اعتبار.1
کریپندورف میگوید« :تحلیل محتوا یک فن پژوهشی برای ربطدادن دادهها به بافت و زمینۀ
آن ،بهگونهای معتبر و تکرارپذیر است» .کریپندورف اصرار دارد که تحلیل محتوا شیوهای برای
درک ویژگیهای نمادین متون است ،شیوه ای که از نظر او عناصر یک متن ،همواره به بافت
فرهنگی وسیع تری اشاره دارند که خود آنها بخشی از آن هستند .هدف تحلیل محتوا تحلیل
این اشارهها در هر دسته از متن به شیوه ای تکرارپذیر و معتبر است .لوتز و کولینز نیز همانند
کریپندورف ،اصرار دارند که تحلیل محتوا میتواند شامل تفسیر کیفی هم باشد .بدینگونه
میتوان نتیجه گرفت که تحلیل محتوا و روشهای کیفی به روی هم گشوده هستند (رز،
 .)119 :1394روش بهکار گرفته شده در این مقاله نوعی تحلیل محتوای کیفی است .بهعبارتی،
هرچند در این مقاله با استفاده از مقولههای تعریفشده ،محتوای آشکار متن ،مورد شمارش و
بررسی قرار میگیرد ،اما در نهایت این یافتهها با توجه به بافت و زمینۀ گستردهتر دو جشنواره،
مورد تفسیر قرار میگیرند.
در روش کیفی ،مرسوم است که پژوهشگر ،مراحل کار خود را به تفصیل توضیح دهد؛
چراکه این به پایایی پژوهش کمک میکند .به تبع از روشهای کیفی ،در این مقاله ،از
نمونههای اندکی استفاده شده است که عبارتند از مراسم اختتامیه جوایز گلدنگلوب در سال
 2۰17و مراسم اختتامیه جشنوارۀ جامجم در سال  .1392دو جشنواره معتبر تلویزیونی
خارجی یکی گلدنگلوب و دیگری امی است .در گلدنگلوب ،عالوه بر برنامههای تلویزیونی،
فیلمهای سینمایی نیز مورد توجه است ،اما امی جشنوارهای صرفاً تلویزیونی است .با این حال،
برای بررسی ،گلدنگلوب به امی ترجیح داده شد؛ چراکه گلدنگلوب مخاطبان گستردهتری را
به خود جلب میکند و شهرت بیشتری دارد .این مراسم بهصورت زنده برای  167کشور جهان
پخش میشود و بعد از اسکار و گِرَمی ،پربینندهترین مراسم اهدای جوایز در جهان محسوب
میشود .مسلماً پربییندهبودن این مراسم به جذابیت و بهویژه به فرم و جنبههای زیباشناختی
اجرای آن باز میگردد که با توجه به مقاصد این مقاله ،موضوعی قابل اهمیت است .دلیل دوم
برای ترجیح گلدنگلوب به امی این بود که پیش از این ،ناظمی ( )13۰-11۰ :1382نحوۀ
اجرای مر اسم اختتامیه امی را (هر چند به شکلی غیرروشمند) ،مورد توجه قرار داده است .برای
انتخاب نمونه جشنوارههای تلویزیونی داخلی نیز دو گزینۀ مورد توجه بود؛ یکی مراسم اختتامیۀ
جشنوارۀ تولیدات رادیویی و تلویزیونی استانها (جشنوارۀ هدهد) و دیگری جشنوارۀ تلویزیونی
جام جم .پس از بررسی ویدئوهای موجود از این دو مراسم ،بهدلیل تفاوت بارزی که در شیوۀ

1. validity
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اجرا و استانداردهای الزم تلویزیونی میان این دو مراسم وجود داشت ،جشنوارۀ جامجم انتخاب
شد .الزم به ذکر است که فاخرترین اجرای مراسم اختتامیه جشنوارۀ جامجم ،جشنوارۀ سوم در
دی ماه  1394بود .با این حال ،علی رغم مکاتبات با صداوسیما دسترسی به نسخه کاملی که
تمامی آیتم های مراسم را در بر داشته باشد ،ممکن نگردید و تنها نسخه کاملی که در دسترس
قرار گرفت ،ضبط تلویزیونی اختتامیه جشنواره  1392بود .بنابراین در این مقاله ،مراسم
اختتامیه گلدنگلوب در سال  2۰17و مراسم اختتامیه جشنوارۀ جامجم در سال  1392مورد
بررسی قرار میگیرد.
واحد ثبت «مراسم اختتامیه» و «اجزا و عناصر فرمی» و بهطور مشخﺺ «آیتمهای جشنواره»
است .آیتم بهلحاظ تعریف ،شباهت بسیاری به تعریف سکانس دارد .در مورد فیلم ،سکانس
مجموع چند صحنه است که بهلحاظ مضمونی بههم مرتبط هستند .هر آیتم نیز هر چند دارای
چند بخش است ،اما مضمون مشخصی دارد (برای مثال تجلیل از بهترین هنرپیشۀ نقش مرد) .در
نهایت واحد تحلیل نهایی «مراسم اختتامیۀ جشنواره تلویزیونی» است .چندین واحد ثبت در کنار
هم آورده میشوند تا از برآیند آنها نتایجی دربارۀ مراسم اختتامیۀ جشنواره بهدست آید.

جشنوارۀفیلموتولیداتتلویزیونیگلدنگلوب

گلدنگلوب که در سال  1944تأسیس گردید ،هر ساله در ماه ژانویه برگزار میشود و به بهترین
محصوالت حوزۀ فیلم و تلویزیون تولید داخل و خارج از امریکا جایزه میدهد .مراسم اهدای
جوایز گلدنگلوب در  167کشور جهان بهصورت زنده پخش میشود .نکته قابل توجه درباره
گلدنگلوب این است که همانند اغلب دیگر جشنوارههای امریکایی ،دولت دخالت مستقیمی در
برگزاری آن ندارد .گلدنگلوب از سوی «انجمن مطبوعات خارجی هالیوود» 1برگزار میشود که
یک نهاد صنفی و تأمینکننده منافع بخش تجاری است .هدف این انجمن ،معرفی محصوالت
سینما و تلویزیون امریکا به کشورهای دیگر است .این انجمن با استفاده از عواید گلدنگلوب،
مؤسسه ای غیرانتفاعی را تأسیس کرده است که در بیست و نه سال گذشته ،توانسته نزدیک
بیست و هشت میلیون دالر را به خیریههایی اختصاص دهد که در صنعت سرگرمی فعالیت
دارند .این خیریهها این پول را صرف بورسهای تحصیلی و برنامههای دیگری کردهاند که به
اعتالی آینده فیلم و تلویزیون در امریکا کمک میکند.

جشنوارۀتلویزیونیجامجم 

متولی اصلی جشنوارههای تلویزیونی در سطح ملی ،معاونت سیمای سازمان صداوسیما است
1 HPFA

نقش جشنوارههای فیلم در سیاستگذاری فرهنگی :تحلیل محتوای کیفی جشنوارۀ تلویزیونی جام جم و 139  ...

که شبکههای تلویزیونی داخلی زیر نظر آن قرار دارند .سال  1374در دورۀ ریاست علی
الریجانی بر صداوسیما این معاونت «جشنوارۀ سیما» را بهعنوان نخستین جشنوارۀ تلویزیونی
پس از انقالب اسالمی برگزار کرد .برگزاری این جشنواره ،بهدالیل متعدد ،شکل منظمی نیافت
و فقط  4دوره از آن برگزار شد .اختتامیۀ دورۀ سوم این جشنواره ،بهصورت زنده از تلویزیون
پخش شد و این اوّلین باری بود که بعد از انقالب ،اختتامیۀ یک جشنوارۀ هنری بهصورت زنده
از تلویزیون ایران پخش میشد (شکیبا و رضایی بایندر . (1381 ،با انتصاب عزتاهلل ضرغامی
بهعنوان رئیس بعدی صداوسیما ،بنای «جشنوارۀ جامجم» نهاده و اوّلین دورۀ آن در سال
 139۰برگزار شد .در حال حاضر این جشنواره ،مهمترین جشنوارۀ تلویزیونی ایران محسوب
میشود و بهطور معمول در  4بخش پویانمایی ،مستند ،سریال و مسابقات تلویزیونی ،جوایزی را
به برگزیدگان اعطا میکند .برگزاری این جشنواره نیز تاکنون شکل منظمی نداشته است.

گلوبوجامجم 


تحلیلمحتوایکیفیمراسمتلویزیونیاختتامیهگلدن
اختتامیه ،آیینی است که طی آن از برندگان جشنواره تقدیر میشود .مراسم نمادینِ اختتامیه،
نقشی انکارناپذیر در افزایش سرمایۀ فرهنگی (به تعبیر بوردیو) و پرستیز اجتماعی (به تعبیر
انگلیش ) 2۰۰5 ،یک جشنوارۀ تلویزیونی و به تبع آن صنعت تلویزیون یک کشور دارد .آنچه در
اینجا بررسی میشود ،بازنمایی تلویزیونی مراسم اختتامیۀ دو جشنواره است.
جشنواره ،آیینی است که برای مشارکتکنندگان خود ،تجربۀ خاصی را فراهم میکند .با
این حال ،مراسم اختتامیۀ جشنوارههای تلویزیونی ،بیش از آنکه برای مشارکتکنندگان محدود
حاضر در سالن باشد ،برای مخاطبان انبوهی ترتیب داده شده است که در پای صفحات
تلویزیون و از دریچۀ لنز دوربینها و تمهیدات تیم تولید به نظاره مراسم نشستهاند .مراسم
اختتامیه ،یک «شبه رویداد» و «رویدادی رسانهای» است که از همان ابتدایِ طراحی،
استلزامات الزم برای پخش تلویزیونی در آن تعبیه شده است .دربارۀ جشنوارههای معتبر و
پرآوازه تلویزیونی چون امی و گلدنگلوب میتوان مدعی شد آیین اهدای جوایز ،یک نمایش
تمام عیار تلویزیونی است .این مراسم شاید از منظر مخاطبان عادی ،مراسمی خودجوش و
طبیعی بهنظر رسد ،اما دارای سناریوی دقیق و ازپیشتعیینشدهای است که از سوی دست-
اندرکاران و با هماهنگی شرکتکنندگان و مهمانان اجرا و پخش میشود.
مقوالت اصلی تحلیل محتوای مراسم اختتامیه شامل  17مقولۀ اصلی است و هر یک از
مقولهها نیز دارای چندین زیرمقولۀ فرعیاند .مقولههای اصلی عبارتند از1 :ـ نهاد برگزارکننده
2ـ نهاد پخش تلویزیونی 3ـ نهاد طراح و مجری مراسم 4ـ نحوۀ پخش 5ـ بهرهگیری از
رسانههای جدید و شبکههای اجتماعی 6ـ امکان بازیابی برنامه 7ـ مجری مراسم 8ـ مکان
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برگزاری 9ـ زمان برگزاری 1۰ـ تیتراژ 11ـ جوایز نمادین غیرتلویزیونی 12ـ حضور افراد و
مقامات بر روی سن 13ـ حضار در سالن 14ـ اسپانسرهای مالی جوایز 15ـ اسپانسرهای مالی
جشنواره 16ـ آیتمهای مراسم 17ـ اجرای مراسم هنری فرعی.

نتایجتحلیلمحتوا 
در این بخش ،نتایج حاصل از تحلیل محتوا ارائه میشود .تالش بر این است که مقولههای بههم
مرتبطی که میتواند سطح تحلیل کالنتری را عرضه کند ،در کنار هم و در یک محور آورده
شوند .بهکارگیری این شی وه در تحلیل محتوا ،برگرفته از نگاهی است که ژیلیان رز ()1394
دربارۀ تحلیل محتوا عرضه میکند و مبتنی بر آن میتوان با ترکیب چند مقوله ،به برداشتهای
کالنتری از متن رسید.
نهادبرگزارکننده:منظور از نهاد پخشکننده ،عامالن برگزارکنندۀ جشنواره است که با
توجه به سیاستهای مدّ نظر خود ،جشنواره را طراحی و اجرا میکنند .در جدول  1مقولههای
مرتبط با این محور در کنار هم آورده شدهاند.
نهادهایدستاندرکاربرگزاریمراسماختتامیه 

جدول-1
گلدنگلوب 

جامجم 

نهاد برگزارکننده

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود

معاونت سیمای سازمان صداوسیما

نهاد پخش تلویزیونی

ان .بی .سی

شبکه 1

نهاد طراح و مجری

دیک کالرک پروداکشن

شبکه 1

نهاد اصلی برگزارکنندۀ جوایز گلدنگلوب «انجمن مطبوعات خارجی هالیوود» 1است .این
نهاد ،سازمانی غیرانتفاعی متشکل از روزنامهنگاران و عکاسان امریکایی است که در حوزۀ صنعت
سرگرمی برای روزنامهها ،مجالت ،و رادیو و تلویزیونهای خارج از ایاالت متحده گزارش تهیه
میکنند .انجمن ،خطوط اصلی و سیاستهای کلی جشنواره را ـکه در انتخاب نامزدها و
برندگان متبلور میشودـ ،تعیین میکند؛ اما اجرا و پخش تلویزیونی مراسم اختتامیه را به شبکۀ
تلویزیونی ان .بی .سی 2واگذار کرده است.
شرکت ان .بی .سی که یکی از سه شبکۀ اصلی تلویزیون در امریکاست ،از سال ،1991
پخش تلویزیونی مراسم گلدنگلوب را در دست دارد .خود ان .بی .سی نیز بیشتر درگیر پخش و
توزیع سیگنال و فروش آن به دیگر شبکههای مختلف در سراسر جهان است و طراحی و اجرای
)1 - HFPA (The Hollywood Foreign Press Association
)2- NBC (The National Broadcasting Company
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مراسم را به شرکت «دیک کالرک پروداکشن» 1سپرده است .تخصﺺ «دیک کالرک
پروداکشن» تولید ،اجرا و ضبط تلویزیونی جشنوارهها و مراسم اهدای جوایز است و طراحی و
تولید تلویزیونی مراسم «جوایز آکادمی موسیقی کانتری»« ،2جوایز موسیقی امریکا» 3و «جوایز
موسیقی بیلبورد» 4نیز در دست دارد.
نهاد اصلی برگزارکنندۀ گلدن گلوب ،همانند اغلب جشنوارههای تلویزیونی ،یک نهاد صنفی
و حرفهای است و این اعتبار و بیطرفی جشنواره را تا حد زیادی تضمین میکند .اگر از
استثنای جشنواره پریکس ایتالیا که برگزارکنندۀ آن شبکۀ تلویزیونی «رای» 5است بگذریم،
اغلب جشنوارههای معتبر تلویزیونی ،از سوی نهادهای صنفی برگزار میشود .در واقع ،در
جشنوارۀ جام جم ،نهاد برگزارکننده ،خود به تقدیر از محصوالت و عوامل سازمانی خود
میپردازد .واضح است که این اعتبار چندانی برای یک جشنواره نمیآفریند .از سوی دیگر در
حالی که در اجرای مراسم گلدن گلوب ،تقسیم کار تخصصی وجود دارد ،این امر دربارۀ جامجم
صادق نیست .نهاد برگزارکننده ،نهاد پخشکنندۀ تلویزیونی و نهاد مجری و طراح جشنوارۀ
جامجم همگی بخشهایی از سازمان صداوسیما هستند .در گلدنگلوب عالوه بر تقسیم کار
حرفه ای یک ساختار رقابتی نیز برای برگزاری مراسم وجود دارد؛ چنانچه شبکۀ ان .بی .سی
توقعات انجمن مطبوعات خارجی هالیوود را در نحوۀ برگزاری مراسم برآورده نکند ،امتیاز پخش
تلویزیونی سال بعد را از دست خواهد داد .چنین رابطهای میان ان .بی .سی و شرکت دیک
کالرک پروداکشن نیز وجود دارد.
دربارۀ جام جم ،موضوع متفاوت است؛ چراکه طراحی و اجرای اختتامیۀ جشنوارۀ جامجم در
سه دورۀ برگزار شده و از جمله در نمونه مورد بررسی ،توسط شبکه یک سیما انجام شده است.
شرایط انحصاری بازار تلویزیون در ایران باعث شده است که شرکتهای مستقل و تخصصی
تولید برنامههای تلویزیونی نظیر دیک کالرک پروداکشن در ایران شکل نگیرند.
پوشش رسانهای مراسم :همچنان که جدول شمارۀ  2نشان میدهد ،هر دو جشنواره
بهصورت زنده و مستقیم برای مخاطبان پخش میشوند .پخش زنده ،یکی از ویژگیهای
متمایزکنندۀ تلویزیون از دیگر رسانههاست .زندهبودن برنامه ،حس در لحظه بودن و مشارکت
زمانی را القا میکند .بهویژه در مورد جشنوارهها که همانند یک مناسک و آیین برگزار میشوند،
وجود زمان یکسان و تجربۀ مشترک زمانی میان مخاطبان تلویزیونی و مشارکان واقعی در
1 - Dick Clark Productions
2 - the Academy of Country Music Awards
3 - American Music Awards
4 - Billboard Music Awards
5 - RAI
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مراسم ،از اهمیت زیادی برخوردار است .زندهبودن ،همچنین تماشای برنامه را هیجانانگیز
میکند؛ چراکه همواره امکان وقوع رویدادهایی غیرقابل پیشبینی وجود دارد در مورد پخش
زنده این نکته را باید افزود که بر خالف تصور رایج ،حتی در امریکا نیز مراسمی چون
گلدنگلوب و یا اسکار با تأخیری چند ثانیهای پخش میشوند تا اگر اتفاق خالف عرفی از سوی
ستارگان حاضر در مراسم رخ دهد ،شبکۀ پخشکننده ،فرصت الزم برای قطع پخش زنده را
داشته باشد .1با این حال ،این تأخیر چند ثانیهای بهمعنی غیرزنده بودن رویداد نیست.
جدول:۲نوع،گسترهوپلتفرمپخشتلویزیونیمراسم 
گلدن گلوب

جام جم

نوع پخش تلویزیونی

زنده

زنده

گستره جغرافیایی

ملی ،جهانی

ملی

پلتفرم پخش

زمینی ،کابلی ماهوارهای

زمینی ،ماهوارهای و اینترنتی

یکی از اصلیترین علل جذابیت جشنوارههای تلویزیونی ،حضور ستارگان است .با این حال،
همچنان که هویل ) (2002: 164تصریح میکند ،یک چالش مهم حضور ستارگان برای
برگزارکنندگان مراسم ،پیشبینی نبودن رفتار آنان است .مبتنی بر فرهنگ شهرتِ 2رایج در
میان ستارگان و سلبریتیها ،انجام رفتارهای غیرمعمول ،امر خالف انتظاری نیست .گاه
ستارگان برای کسب شهرت بیشتر و متمایزکردن خود از دیگران ،دست به رفتارهایی میزنند
که با عرف رایج در جامعه سازگار نیست .وضع جریمههای سنگین از سوی اف .سی .سی برای
پخش صحنههای نامناسب ،شبکههای تلویزیونی امریکا را واداشته است تا تمامی برنامههای
زنده از جمله اختتامیه جشنوارهها را با تأخیر چند ثانیهای پخش کنند.
 -1در امریکا ،به اعتبار متمم اوّل قانون اساسی – که وضع هرگونه قانون برای تحدید آزادی بیان توسط کنگره را
منع کرده – نهاد تنظیم مقررات ( )FCCاز هر گونه سانسور برنامهها و یا ممنوعیت پخش برنامهها منع شده و
هرگونه تنظیم مقررات اجرایی و نظارتی این کمیسیون ،باید در چارچوب قانون اساسی و متمم اوّل آن و نیز
قوانین مربوطه مصوب کنگره ،از جمله قانون ممنوعیت وقاحت در پخش برنامهها باشد .بر اساس قانون ممنوعیت
وقاحت ،برنامههای مستهجن ،مورد حمایت متمم اوّل قانون اساسی نیست و نمی توان در هیچ زمانی آنها را پخش
کرد .قانون ممنوعیت وقاحت در بخش برنامه ها ،ضمن ارایه تعریف وقاحت (شامل هر گفتار یا محتوایی در برنامه
که اندامها یا اعمال جنسی را بهگونه ای نمایش داده یا توصیف کند که طبق استانداردهای جامعه معاصر برای
رسانه رادیو و تلویزیون بهطور قطع زشت تلقی شود) ،پخش یا نشان دادن برهنگیهای خالف عرف و سخنان زشت
و ناپسند را به جز "زمان حفاظ امن" یعنی ساعات  1۰شب تا  6صبح ،ممنوع کرده است .قوانین جداگانهای نیز
پخش ناسزاگویی و برنامههای وقیحانه در خار ج از این ساعات را ممنوع کرده است .از این رو ،چنین محتوایی نباید
به هیچ وجه در ساعات معمول روز ( 6صبح تا  1۰شب) که احتماال کودکان نیز مخاطبان رسانه تلویزیون هستند،
پخش شود و در صورت پخش ،حتی پخش ناسزا یا عمل وقیحانه در پخش زنده برنامه ،مورد مجازات و جریمه قرار
میگیرند (بهنامراد.)227 :1396 ،
2 - Celebrity Culture
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صدا و سیما نیز در پخش زندۀ مراسم جشنوارههای داخلی ،با چالشهای متعددی
روبهروست .یک چالش به معیارهای پوشش و حجاب حاضران و بهویژه هنرمندان حاضر در این
مراسم بازگردد که با معیارهای مورد قبول صداوسیما فاصله دارد و این فاصله ،رو به تعمیق
بوده است .چالش دیگر ،سخنان و رفتارهایی است که میتواند با معیارهای سیاسی صداوسیما
در تعارض باشد .چنین مواردی باعث شده که در نمونههای مشابه نظیر مراسم جشنوارۀ
سینمایی فجر ،پخش زنده به چالشی میان صداوسیما و وزارت ارشاد بدل شود .در بیشتر
سالها صداوسیما بهجای پخش زنده ،برنامه ضبطی این مراسم را پخش کرده است .در دو سال
اخیر نیز که صداوسیما اقدام به پخش زندۀ این جشنواره کرده ،بهجای پخش آن از شبکههای
اصلی سراسری نظیر شبکه یک و یا شبکه سه ،این مراسم را از شبکۀ نمایش پخش کرده است؛
چراکه این شبکه پوششی سراسری ندارد و دارای مخاطبین کمتری است و در صورت بروز
اتفاقی غیرمترقبه ،پیامدهای آن کمتر خواهد بود .در مورد جشنوارۀ جامجم با توجه به نوع
هنرمندانی که دعوت میشوند و آگاهی آنان از ضوابط صداوسیما ،چنین چالشهایی کمتر
امکان رخ دادن مییابند و خود این موضوع که حکایت از نوعی کنترل اجتماعی دارد ،از هیجان
و جذابیت مراسم میکاهد و اقبال مخاطبان به مراسم را کم میکند .
گسترهجغرافیاییپوششتلویزیونی:جشنوارۀ گلدنگلوب عالوه بر پخش تلویزیونی در
امریکا برای  167کشور دنیا نیز بهصورت زنده پخش میشود .اقبال به این جشنواره در ایران
نیز باعث شده تا بعضی از شبکههای ماهوارهای نظیر «من و تو» اقدام به پخش زندۀ مراسم
اختتامیه ،و دوبلۀ همزمان آن کنند .اما گسترۀ پخش جشنوارۀ جامجم در سطح ملی است .با
این حال ،جشنوارۀ سوم جامجم ،عالوه بر پخش از شبکه یک ،از شبکۀ جامجم نیز برای
ایرانیان خار ج از کشور پخش شده است .با شرایط موجود ،انتظار اقبال فراملی به جشنوارههای
ایرانی ناموجه است ،اما با توجه به محبوبیت بعضی از برنامهها و سریالهای ایرانی در منطقه،
شاید بتوان در درازمدت زمینه را برای اقبال منطقهای به این جشنواره از سوی کشورهای
فارسیزبان نظیر افغانستان و تاجیکستان و یا حتی کشورهای اسالمی فراهم آورد.
پلتفرمپخشتلویزیونی:گلدنگلوب عالوه بر پخش زمینی ،از پلتفرم کابل و ماهواره

نیز استفاده میکند .با این حال ،تا سال  ،2۰17انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به ان .بی.
سی اجازه پخش زندۀ اختتامیه بر بستر اینترنت را نداده بود .همچنان که در مقولههای دیگر
خواهیم دید استفادۀ ان .بی .سی از رسانههای جدید و شبکههای اجتماعی ،حالت مکمل و
برای ارائه محتواهای مرتبط و امکان تعامل بیشتر با مخاطب را دارد .با این حال ،با توجه به
تغییر الگوهای تماشا و دسترسی در میان مخاطبان و بهویژه جوانان از سال  2۰18به بعد ،ان.
بی .سی امکان پخش مراسم گلدنگلوب بر روی بستر اینترنت و از جمله تلویزیونهای اینترنتی
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نظیر «هولو الیو تی .وی» 1و «اسلینگ تی .وی» 2و همینطور شبکههای اجتماعی نظیر
یوتیوب نیز فراهم شده است .البته پخش زندۀ اینترنتی ،بهمعنای دسترسی همگانی و مجانی به
برنامه نیست و این نوع دسترسی نیز مستلزم پرداخت اشتراک است.
در پخش جشنوارۀ جامجم از پلتفرمهای پخش زمینی و ماهوارهای استفاده میشود .از آنجا
که کلیه شبکههای سیما و از جمله شبکه یک از طریق اینترنت نیز وبکست میشوند ،امکان
دسترسی به مراسم اختتامیۀ جشنوارۀ جامجم از طریق بستر اینترنت نیز ممکن است.
هایجدیدوشبکههایاجتماعی:گرچه در نمونه مورد بررسی برنامه اختتامیه


رسانه
گلدنگلوب بر روی اینترنت و شبکههای اجتماعی پخش مستقیم نمیشود ولی ان .بی .سی از
ظرفیتهای رسانههای جدید برای اقبال هر چه بیشتر مخاطبان به مراسم استفاده میکند .ان.
بی .سی در سایت خود بخشی اختصاصی برای گلدنگلوب ایجاد کرده است و در آن آخرین
اخبار ،مصاحبه و گزارشهای مختلف شامل متن ،تصویر و ویدئوهای مکمل را در اختیار
مخاطبان قرار میدهد .همچنین ان .بی .سی .صفحهای اختصاصی در فیسبوک ایجاد کرده
است و مطالب مربوط به جشنواره را در آنجا نیز به اشتراک میگذارد.
نحوهاستفادهدوجشنوارهازشبکههایاجتماعی

جدول:۳
گلدنگلوب 

جامجم 

نوعرسانهجدید 

سایت و شبکه اجتماعی

-

نحوهاستفادهازرسانه

فیدبک مخاطب ،محتوای افزوده و برنامههای
جانبی

-

شیوهاعالم 

زیرنویس ،کپشن ،اعالم مجری اصلی ،نریشن

-

امکانبازیابیویدئوی

وجود دارد (نسخه کامل بر روی یوتیوب
بارگذاری شده است)

وجود ندارد.

جدید 

مراسم 

در تمامی طول پخش زنده مراسم هشتک گلدنگلوب ( )#GoldenGlobesدر پایین تصاویر
تلویزیونی حک شده است .ایجاد هشتک راهی برای ایجاد جریان (آنچه به ترند 3شدن موسوم
است) و جلب توجه کاربران شبکههای اجتماعی به یک موضوع مشخﺺ است .ایجاد هشتک از
سوی ان .بی .سی شیوه ای برای تشویق مخاطبان به گذاشتن کامنت و تولید محتوا حول رویداد
اختتامیه است .هرچه تعداد دنبالکنندگان یا فالورها بیشتر شود ،اعتبار و شهرت جشنواره
افزایش می یابد .عالوه بر زیرنویس اطالعات الزم برای دنبال کردن مراسم از طریق شبکههای
1 - Hulu Live TV
2 - Sling TV
3 - Trend

نقش جشنوارههای فیلم در سیاستگذاری فرهنگی :تحلیل محتوای کیفی جشنوارۀ تلویزیونی جام جم و 145  ...

اجتماعی هم از سوی مجری و هم بهصورت نریشن جداگانه و هم از طریق کپشنهایی که
البهالی مراسم پخش میشود به اطالع مخاطبان تلویزیونی میرسد و آنها را تشویق میکند که
برای دسترسی به محتواهای مکمل به آن رسانهها مراجعه کنند.
استفاده از هشتک و تحلیل واکنشهای مخاطبان در شبکههای اجتماعی با استفاده از
ابزارهای دادهکاوی 1و «دادههای بزرگ »2اطالعات سودمندی را در اختیار برگزارکنندگان
مراسم برای بازطراحی مراسمهای آتی میگذارد .درباره شیوه استفاده جشنوارۀ جامجم از
رسانههای جدید باید گفت با بررسی تمامی ایتمها روشن شد که هیچ اشارهای به استفاده از
رسانههای جدید و یا شبکههای اجتماعی وجود ندارد و این جشنواره توجهی به قابلیتهای
رسانههای جدید و شبکههای اجتماعی نداشته است.
امکان بازیابی مراسم  :نکتۀ قابل نوجه دیگر این است که ویدئوی کامل تمامی مراسم
گلدنگلوب ،سالهای اخیر با کیفیت باال 3بر روی یوتیوب وجود دارد .در واقع افرادی که
تماشای پخش زندۀ مراسم را بهدالیل مختلف از جمله بحث کپیرایت و پرداخت هزینه از
دست دادهاند ،با مراجعه به یوتیوب ،میتوانند مراسم را تماشا کنند .چنین امکانی برای
جشنوارۀ جامجم وجود ندارد و امکان بازیابی این مراسم برای مخاطبان وجود ندارد.
مکان و فضای برگزاری :انتخاب و بازاریابی مکان تأثیر بسیار مهمی در موفقیت یک
رویداد برنامهریزیشده دارد .اینکه چه مسیرها و راههای اصلی برای رسیدن به آن مکان وجود
دارد و چه تصورات و ایماژهایی از مکان در نزد مخاطبان وجود دارد ).(Hoyle, 2002: 151
زمانی که دربارۀ «مکان» برگزاری یک جشنوارۀ تلویزیونی صحبت میکنیم ،هم شهر برگزاری
محل توجه است و هم ساختمان و مکانی که در آن جشنواره برگزار میشود .بخشی از بازاریابی
و جذب مخاطبین یک جشنوارۀ تلویزیونی میتواند معطوف به ویژگیهای خاص مکانی
جشنواره باشد .این جذابیتها میتواند شامل جنبههای تاریخی (برای مثال رویدادهای مهم و
سرنوشتسازی که در آن مکان برگزار شده است) یا جنبههای زیباشناختی مربوط به معماری و
نحوۀ طراحی و یا تجهیزات خاصی که در آن بنا بهکارگرفته شده باشد .برای روشنشدن اهمیت
4
مکانِ رویداد هویل ) (2002: 151به مثال مشهوری اشاره میکند :تیم «اوریولس بالتیمور»
سالهای متمادی بازیهای خانگیاش را در استادیوم مموریال برگزار میکرد که استادیومی
قدیمی بود و در منطقه ای نامناسب قرار داشت .زمانی که این تیم استادیوم تازۀ خود را با
طراحی خاصی در یکی از مناطق معروف بالتیمور ساخت ،بازیهای این تیم بسیار بیش از
1 - Data Mining
2 - Big Data
)3 - Full HD (High Defination
4 - Baltimore Orioles
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گذشته مورد توجه قرار گرفت .آنچه توجه بسیاری را به خود جلب کرد ،نه صرفاً رویداد بازی،
بلکه جذابیت مکان برگزاری بود.
گلدنگلوب از سال  1961تاکنون در سالن بورلی هیلز برگزار میشود و بهنوعی این مکان،
به بخشی از هویت مراسم بدل شده است .جشنوارۀ جامجم در تاالر خواجه نصیر سالن
همایشهای صداوسیما برگزار میشود .با این حال ،در برنامۀ تلویزیونی و نیز در اخبار و نیز
تبلیغات مربوط به جشنواره ،تأکید خاصی بر محل برگزاری نمیشود و نامی از سالن برگزاری
ذکر نمیشود .این سالن ،ممکن است برای دستاندرکاران جشنواره ـکه خود از پرسنل
صداوسیما هستندـ ،نکته خاصی نداشته باشد ،ولی برای مخاطب عام ،اینگونه نیست و معرفی
این مکان و ویژگیهای آن میتواند به جذابیت برنامه بیافزاید 1.در مقابل آنچه از تحلیل
محتوای مراسم گلدنگلوب بهدست میآید این است که هویت مکانی بارها از سوی مجری
اصلی و کسی که نریشن برنامه را میخواند ،اعالم و بر آن تأکید میشود .همچنین در حین
پخش زندۀ تلویزیونی ،بخشی از نماهای پخششده ،تصاویر هلی شات 2از محل برگزاری مراسم
است و بدینگونه بر اهمیت مکانی مراسم تأکید گذاشته میشود.
مجریمراسم:گلدنگلوب مجری ثابتی ندارد و برای هر دوره ،یک مجری از قبل معرفی
میشود .خود این امر به حدسها و گمانهای زیادی برای انتخاب مجری بعدی دامن میزند و به
هیجان مراسم دامن میزند .در واقع بخشی از تبلیغات درباره مراسم ،به حدس و گمانها برای
انتخاب مجری باز میگردد و بعد از مشخﺺشدن مجری ،تبلیغات با محوریت وی ادامه مییابد.
جموگلدنگلوب 


:مقایسۀمشخصاتمجریاصلیدوجشنوارۀجام
جدول4
گلدنگلوب 

جامجم 

تعداد مجری

 1مجری اصلی

 1مجری اصلی

ستارهبودن مجری

بلی

خیر

جنسیت مجری

مرد

مرد

ثابتبودن مجری

خیر

خیر

مشخﺺکردن مجری دورۀ بعد

بلی

خیر

 - 1با مراجعه به سایت مرکز همایش های صداوسیما در صدد برآمدیم که اطالعات بیشتری درباره سالن خواجه
نصیر به دست آوریم .متأسفانه تنها اطالعاتی که درباره این سالن در سایت وجود داشت مبتنی برتعداد صندلیها و
گنجایش سالن بود .این اطالعات به رزش های نمادین این سالن که محل برگزاری بسیاری از مراسم مهم ملی و
بینالمللی بوده است اشارهای ندار د .این در حالی است که درباره سوابق تاریخی و نمادین مکان برگزاری مراسم
گلدن گلوب اطالعات زیادی بر روی اینترنت وجود دارد.
 - 2هلی شات  Heli Shotیا تصویر هوایی به نماهای النگ شاتی گفته میشود که با استفاده از هلیکوپتر و یا
بالنهای هوایی از آسمان و فاصله زیاد از یک سوژه و مکان گرفته میشود.
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در مراسم مورد بررسی ،مجری مراسم جیمی فالون 1است .فالون کمدین ،بازیگر ،مجری
تلویزیونی و موزیسین است و کار خود را با اجرای استندآپ کمدی آغاز کرده است .با مراجعه
به سوابق مجریهای مراسمهای قبلی گلدنگلوب ،روشن میشود که در اغلب دورهها مجری
یک ستارۀ مرد بوده که دستی در طنز و کمدی داشته است .گاهی یک مجری ،چند سال پیاپی
اجرای مراسم را بهعهده داشته است .برای مثال ریکی گراویس 2کمدین و مجری مشهور
تلویزیون مراسم سالهای  2۰11 ،2۰1۰و  2۰12را اجرا کرده است .با این حال ،اجرای مراسم
سالهای  2۰13و 2۰14به دو ستارۀ زن یعنی تینا فی 3و امی پولر 4سپرده شده است .بررسی
سوابق مجریهای مراسمهای گلدنگلوب در سالهای قبل ،نشان میدهد که یک معیار اصلی
برای انتخاب مجری ،شوخطبعی و حاضرجوابی بوده است .تمامی مجریهای گلدنگلوب
سوابقی در اجرای برنامههای طنز و کمدی داشتهاند .با این حال ،بررسی اخبار حول مراسم
گلدنگلوب نشان میدهد که اجرای این مراسم برای چهرههایی که شهرت تثبیتشدهای دارند،
میتواند مخاطرهآمیز باشد .برای مراسم گلدنگلوب  2۰18بسیاری از چهرههای مشهور
نظیر الن دجنرس ،تینا فی و ریکی جرویس از پذیرفتن نقش مجری خودداری کردند .با ظهور و
بسط شبکههای اجتماعی ـکه در آنها بر خالف رسانههای جمعی سلسلهمراتب مشخصی برای
کنترل اطالعات و خبر وجود نداردـ ،واکنشهای منفی مخاطبان به اجرای بد ،میتواند به
شهرت مجری آسیب برساند.
در نمونۀ مورد بررسی ،مجری مراسم جشنوارۀ جامجم محمدرضا شهیدیفر است .وی در
محافل حرفهای بیش از آنکه بهعنوان مجری مطرح باشد ،بهعنوان تهیهکننده و کارگردان
تلویزیونی شناخته میشود .در واقع ،برای صداوسیما بیش از آن که جذابیت و مفرحبودن اجرای
مجری موضوعیت داشته باشد ،موجهبودن چهرۀ مجری دارای اهمیت است .شهیدیفر بر خالف
فالون ،نه یک ستاره است و نه سوابقی در اجرای طنز و کمدی دارد و به این واسطه ،نمیتواند
مراسم را جذابتر کند .در جشنوارۀ سوم جامجم ،صداوسیما با انتخاب احسان علیخانی که با
اجرای برنامۀ «ماه عسل» به شهرت رسید ،تالش کرد به جذابیت جشنواره بیافزاید و مخاطبان
بیشتری را جذب مراسم کند.
حضور و بازنمایی افراد و مقامات :این مقوله به این توجه میکند که چه سهمی از
مراسم ،به مقامات سیاسی و یا مقامات اداری جشنواره و نیز دستاندرکاران جشنواره از جمله
داوران و بخشهای اجرایی تخصیﺺ یافته است .روشن است که این مقوله و زیرمقولههای آن
1 - Jimmy Fallon
2 - Ricky Gervais
3 - Tina Fey
4 - Amy Poehler
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میتواند حاوی معانی مختلفی باشد و ارتباط وثیقی با جهتگیریهای فرهنگی جشنواره
می یابد .از یکسو هرچه تعداد حضور مقامات سیاسی در یک جشنواره زیادتر باشد ،تلقی
دولتیبودن و سیاسیبودن آن از تلقیهای هنری و فرهنگی فاصله بیشتری میگیرد و این به
خودی خود ،مراسم اختتامیه را از مفهوم «جشنواره» و فستیوال (بهمعنای آیینی دستهجمعی)
دورتر میکند .از سوی دیگر ،حضور مقامات و صحبتهای آنها الجرم ،سیاسی و یا اداری است
و این نیز از جذابیت یک جشنواره می کاهد .اگر مبنای برگزاری جشنواره ،فرهنگی باشد ،هرچه
جهتگیریهای فرهنگی جشنواره تلویحیتر باشد ،از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود
و این در منافات با حضور آشکار مقامات سیاسی و اداری قرار میگیرد .با این حال ،این بهمعنای
نفی کامل حضور و یا بازنمایی مقامات سیاسی نیست .گاه حضور و یا فرستادن پیام یک مقام
عالیرتبه ،میتواند به جایگاه و مشروعیت مراسم بیافزاید .در جشنوارههای معتبر جهانی ،زمان
تخصیﺺ داده شده به چنین مواردی اغلب کوتاه است.
:بازنماییمقاماتسیاسیودستاندرکارانجشنواره 

جدول5
گلدنگلوب 

جامجم 

حضور مقامات سیاسی بر روی سن

عدم حضور

حضور مهندس ضرغامی رئیس صداوسیما

تعداد

۰

1
 2۰دقیقه و  34ثانیه

زمان اختصاص یافته
حضور دستاندرکاران جشنواره بر روی
سن

حضور

حضور

تعداد

 1نفر (رئیس انجمن
مطبوعات خارجی
هالیوود)

 2نفر
(فرجینیا دبیر جشنواره و دارابی معاون
سیما)

زمان

 1دقیقه و  1۰ثانیه

 3دقیقه و  2۰ثانیه  5 +دقیقه و  5۰ثانیه

تعداد کلیپهای پخش شده درباره
پشت صحنه ،داوران و عوامل اجرایی
جشنواره

۰

5

زمان اختصاص داده شده

۰

 7دقیقه و  2۰ثانیه  5۰ +ثانیه 1 +دقیقه و
 5ثانیه 1 +دقیقه  1 +دقیقه و  1۰ثانیه (در
مجموع  11دقیقه)

حضاردرسالن:حضار در سالن ،بخش بسیار مهمی از مراسم اختتامیه هستند .در واقع
بزرگترین هنر یک جشنوارۀ تلویزیونی ،توان گردهمآوردن ستارگان ،هنرمندان و کلیه
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دستاندرکاران حوزۀ تلویزیون در کنار یکدیگر (بهویژه در مراسم اختتامیه) است .در
جشنوارههایی نظیر گلدنگلوب و امی ـکه هدف از اختتامیه ،جذب مخاطب عام استـ ،گرد هم
آوردن ستارگان ،سلبریتیها و چهرههای مشهوری که مردم ،بهخوبی آنها را میشناسند و به
آنها عالقهمندند ،اهمیت بنیادینی دارد .در واقع ،بخش عمدهای از جذابیت تلویزیونی این
مراسم ،به نحوۀ حضور این حضار بستگی دارد .این که چه چهرههایی حضور دارند ،چه لباسی
پوشیدهاند ،در کنار چه کسانی نشستهاند ،در کجای سالن جای داده شدهاند و چیزهایی نظیر
این ،اهمیت بسیاری دارد .بخش عمدهای از تصاویر مراسم به واکنشها و عکسالعملهای حضار
به وقایع روی سن اختصاص دارد .در واقع ،این تنها مجری و برندگان جوایز نیستند که در حال
نقش آفرینی بر روی سن هستند ،بلکه حضار نیز همچون بازیگرانی هستند که فعاالنه در این
نمایش مشارکت میکنند.
جدول:6مقایسهترکیبوپوششحضاردرمراسمدوجشنواره 
گلدنگلوب 

جامجم 

ترکیب حضار

چهرههای هنری سینمایی ،تلویزیونی و
موسیقی

مدیران ارشد صداوسیما،
دستاندرکاران جشنواره ،چهرههای
تلویزیونی ،مدیران اداری سیما

تفکیک جنسیتی

عدم تفکیک

تفکیک

لباس حضار

رسمی و یکدست (مردان کت و شلوار و زنان
با لباس شب و عمدتاً نیمه برهنه)

غیررسمی و متنوع (هیچ نظمی در
نحوۀ پوشش مردان و زنان وجود
ندارد)

ششحضارومشارکتکنندگان :در جشنوارههایی نظیر گلدنگلوب مراسم اختتامیه،

پو
محلی برای عرضۀ انواع مدها و سبکهای پوششی و آرایشی است .شرکتکنندگان که میدانند
در معرض نگاه میلیونها مخاطب قرار دارند ،تالش میکنند تا «خود» را به بهترین وجه ممکن
عرضه کنند .البته این عرضه و نمایش از خود ،صرفاً به پوشش و لباس باز نمیگردد .شوخطبعی
و ادا و اطوارهای عجیب و غریب در مقابل دوربینها نیز بخشی از این نمایش است که به
جذابتر کردن مراسم برای مخاطب عام میافزاید .کافی است توجه شود که در سالهای اخیر
که بعضی از فیلمهای ایرانی در جشنوارههای معتبر جهان شرکت کرده و برنده و یا نامزد
جوایزی شدهاند ،یکی از اصلیترین دغدغههای هنرمندان ایرانی این فیلمها نحوۀ حضور و سبک
لباس پوشیدنشان در مراسم این جشنوارهها بوده است .بهویژه یکی از دغدغههای اصلی
بازیگران زن ایرانی ،نوع لباس و آرایش آنها بوده است ،بهگونهای که هم معیارهای مذهبی و
عرف رایج در ایران را رعایت کرده باشند و هم از دید مخاطبان غربی مورد توجه قرار گیرند .در
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واقع ،برای این هنرمندان لباس و آرایش به یک دغدغۀ هویتی در سه سطح فردی ،ملی و
جهانی بدل شده است.
حتی در سطح ملی و در مورد جشنوارههایی نظیر جشنوارۀ فجر نیز این دغدغۀ لباس تا
بدانجا میرسد که دربارۀ پخش زندۀ مراسم جشنوارۀ فجر در سال  ،1396مدیر تأمین برنامه
شبکه نمایش چنین اظهار میکند:
« پوشش عرفی و مرسوم در جامعه ،پوشش استانداردی و مورد قبول آحاد جامعه
است و تلویزیون هم منعکسکنندۀ آن است .طبعاً در جایی که پوشش و کالم ،تعارض
جدی با عرف مرسوم در جامعۀ ایرانی و اسالمی دارد ،تلویزیون نباید آن را بهطور کامل
پخش کند .اما بدانیم که تعامل ،دوطرفه است؛ به این معنی که هنرمندان دوست دارند
اختتامیۀ جشنواره بهصورت زنده پوشش داده شود ،بنابراین عرف جامعه نیز از سمت
آنها رعایت خواهد شد» (ایسنا.)1396 ،

به هر حال ،این مشکل ،دربارۀ جشنوارههای تلویزیونی جامجم نیز (هرچند بهصورت کمتر)
وجود داشته است .همین مسﺌله ،باعث شده است که در نمونۀ مورد بررسی (یعنی جشنواره 92
جامجم) کمترین تصاویر به زنان حاضر در سالن اختصاص داده شود.
جوایزنمادینخارجازمسابقه:بهطور معمول ،اغلب جشنوارههای معتبر تلویزیونی در
کنار جوایز معمول ،جوایز نمادینی را به آثار یا افراد اهداء میکنند که ارزش آنها اگر از جوایز
اصلی بیشتر نباشد ،کمتر هم نیست .این جوایز ،در خدمت محققکردن اهداف فرهنگی
مشخصی هستند که مدّ نظر برگزارکنندگان است .در گلدنگلوب جایزهای به نام «سیسیل ب.
دمیل» 1وجود دارد که در سال  1952پایهگذاری شده است .این جایزه ،به افرادی تعلق
میگیرد که در طول فعالیت هنری خود خدمات زیادی را به صنعت فیلم و تلویزیون کرده
باشند .این افراد میتوانند بازیگر ،کارگردان ،تهیهکننده و نظایر این باشند.
جدول:7جوایزنمادینوخارجازبخشمسابقه 
گلدن گلوب

جام جم

تعداد جوایز

2

۰

نوع و اسامی جوایز

جایزه سیسیل ب .دومیل
جایزه سفیر گلدن گلوب

-

 -1در واقع این جایزه ادای دینی به سیسیل بلونت دمیل تهیه کننده و کارگردان شهیر امریکایی است .دمیل از
بنیانگذاران شرکت پارامونت و شرکت متروگلدوین مایر و یکی از کسانی بود که در شکلگیری هالیوود بهعنوان
یک شهرک سینمایی و بعدها قلب تپنده و پایتخت سینمای جهان نقش مهمی داشت تا جایی که بسیاری وی را
پدر هالیوود مینامند.
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نکتهای که جلب توجه میکند این است که بر خالف بسیاری از جشنوارهها ـکه جوایز
نمادین خارج از مسابقه خود را به آثار اعطاء میکنندـ ،گلدنگلوب هر دو جایزه خود در این
بخش را به افراد می دهد .از سوی دیگر ،نام خود جوایز نیز داللت از ارزش فرد و فردگرایی
بهعنوان یکی از اصلیترین ارزشهای جامعۀ امریکا دارد .ارزشی که در آن به تالش و
خالقیتهای فردی احترام گذاشته میشود و فرد بهعنوان کسی شناخته میشود که توان تغییر
شرایط اجتماعی را دارد .اکنون باید دید چهطور در ساختار مراسم گلدنگلوب این جایزه
برجسته میشود و در مرتبۀ باالتری قرار میگیرد و از طریق آن به مسائل اجتماعی و سیاسی
جامعۀ امریکا توجه میشود.
در نمونۀ مورد بررسی (یعنی گلدنگلوب  )2۰17این جایزه به مریل استریپ هنرپیشه
مشهور امریکایی اعطاء شد .بر خالف تمامی آیتمهای جوایز گلدنگلوب ـکه بسیار کوتاه استـ،
این بخش بهلحاظ زمانی ،بلندترین آیتم در مراسم  2۰17بود .در واقع این بخش ،خود به سه
زیربخش تقسیم میشود؛ پیش از اعالم برنده ،ویوال دیویس ستارۀ زن سیاهپوست ـکه خود
پیش از این برندۀ جایزه بهترین نقش زن مکمل در سریالهای تلویزیونی شده استـ ،بر روی
سن میرود و در مدت  4دقیقه و  2۰ثانیه به تجلیل از مریل استریپ میپردازد .سپس کلیپی
به مدت  3دقیقه و  18ثانیه پخش میشود که در آن با پخش فیلمها و سریالهای مختلفی که
مریل استریپ در آنها بازی کرده است ،به تجلیل از وی میپردازد .در نهایت ،مریل استریپ
(هنرپیشۀ سفیدپوست) بر روی سن میرود و جایزۀ خود را در میان تشویق حضار از دست
ویوال دیویس سیاهپوست میگیرد و سپس به ایراد سخنانی میپردازد .این آیتم نیز  6دقیقه و
 45ثانیه به طول میکشد .در مجموع ،کل زمانی که به اهداء این جایزه اختصاص یافته است؛
 14دقیقه و  3ثانیه است که در مقایسه با زمانی که به بقیۀ آیتمها اختصاص داده شده است و
معموالً چیزی حدود  2تا  3دقیقه است ،فوقالعاده زیاد است.
این بخش یکی از سیاسیترین بخشهای مراسم است و در آن مریل استریپ پس از گرفتن
جایزه و در زمانی که به وی اختصاص داده شده است ،به مسائل اجتماعی جامعۀ امریکا
میپردازد .مضمون اصلی سخنرانی وی موضعگیری شفاف و مخالفت با سیاستهایی است که
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا علیه رسانههای جریان اصلی و مهاجرین در پیش گرفته
است .وی در این سخنرانی ،به دفاع از ارزشهای جامعۀ امریکا و مغایرت آنها با سیاستهای
کاخ سفید میپردازد.
نحوۀ سازماندهی این بخش ـکه متشکل از چندین آیتم استـ ،نشان از سیاستگذاری
فرهنگی مشخصی دارد که طی آن فضا و زمان کافی به محبوبترین ستارههای امریکایی
می دهد تا مواضع سیاسی و فرهنگی خاص برگزارکنندگان را به گوش جامعه برسانند .مراجعه
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به متن سخنرانی برنده جایزه سیسیل ب .دومیل در گلدنگلوب  2۰18نیز این مدعا را تأیید
میکند (سایت سی .ان .ان .)2۰18 .1سخنرانی اپرا وینفری مجری سرشناس برنامههای تاکشو
که برنده این جایزه شد نیز مضمونی کامالً اجتماعی و سیاسی داشت.
سفیر گلدنگلوب  :۲این عنوانی افتخاری است که در مراسم هر سال ،به فرزند و یا
فرزندان یک از فعاالن حوزۀ فیلم و تلویزیون در امریکا اعطا می شود .این عنوان تا سال
« 2۰17دوشیزۀ گلدنگلوب» 3و یا «آقای گلدنگلوب» 4نامیده و اغلب به دختران و گاهی
نیز به پسران یکی از ستارگان عرصه سینما و تلویزیون امریکا اعطا می شود .وظیفۀ حمل
جوایز و نیز مشایعت برندگان جوایز در حین مراسم ،بر عهده این فرد است .از آنجا که در این
انتخاب ،اعضای انجمن ،دخالتی ندارند و انتخاب توسط رئیس انجمن گرفته میشود ،البی
زیادی از سوی هنرمندان صورت می گیرد تا فرزندان خود را نامزد این عنوان کنند .یک معیار
برای انتخاب برنده ـ که معموالً فردی نوجوان است ـ ،فعالیت در شبکه های اجتماعی است .در
نمونۀ مورد بررسی ،این جایزه ،به دختران سیلور استالونه هنرپیشه و تهیهکنندۀ شهیر
امریکایی اهداء شد .
اسپانسرهای مالی برای جشنواره و بعضی از جوایز :با توجه به اقبالی که از سوی
مخاطبان در کشورهای مختلف به مراسم گلدنگلوب وجود دارد ،شرکتهای بزرگ تجاری
تمایل دارند که نام آنها بهعنوان اسپانسرهای مراسم ذکر شود .در واقع این شرکتها عالوه بر
این که بخشی از هزینههای مراسم را پرداخت میکنند ،باید مبالغ بسیار بیشتری نیز بپردازند تا
نام آ نها در تمامی تبلیغات مراسم آورده شود .در نمونۀ مورد بررسی (یعنی مراسم سال )2۰17
نام شرکتهای فیجی واتر ،5الوازا ،6لینت ،7موئت و چندون 8بهعنوان اسپانسرهای جشنواره
آورده شده است .این در حالی است که جشنواره جامجم فاقد اسپانسر است.
اجرای مراسمهنریفرعی:واقعیت این است که بهدلیل جذابنبودن مراسم جشنوارۀ
جام جم و وقوف برگزارکنندگان به این موضوع و اینکه این شکل از مراسم هم برای حضار
شرکتکننده و هم برای مخاطبان خستهکننده و کسلکننده است ،بخشی از مراسم اختتامیه
به اجرای موسیقی اختصاص یافته است .در نمونۀ مورد بررسی ،اجرای موسیقی توسط مجید
1 - https://www. cnn. com/2018/01/08/entertainment/oprah-globes-speech-transcript/index.
html
2 - Golden Globes Ambassador
3 - Miss Golden Globes
4- Mr Golden Globes
5 - Fiji Water
6 - Lawaza
7- Leent
8 - Moet and Chandon
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اخشابی صورت گرفته است .این بخش در واقع نوعی لبخوانی است .با توجه به ممنوعیت
نمایش ساز ،اجرای زنده ،کار دشواری است .بنابراین موسیقی مورد نظر از بلندگوهای داخل
سالن پخش میشود و خواننده بر روی سن آهنگ را لبخوانی میکند .چنین بخشی در
گلدنگلوب وجود ندارد ،اما در عوض بخشهایی وجود دارد که هم در روند برنامههای مراسم
تنوع ایجاد میکند و از ایجاد یک روند تکراری در اجرای آیتمها جلوگیری میکند .این بخشها
شامل موارد زیر است:
الف) همچنان که گفته شد در اغلب آیتمها جایزۀ هر بخش توسط دو ستارۀ مطرح و
شناختهشده ،اعالم و تقدیم به برندگان میشود .در برخی از موارد ،دو ستارهای که برای اعالم
برنده بر روی سن آمدهاند ،ظاهراً بهطور بداهه نمایشی طنزگونۀ کوتاه را اجرا میکنند که خنده
و انبساط خاطر مخاطبان و حضار را بهدنبال دارد .با این حال ،روشن است که بداههای در کار
نیست و تمامی این موارد از قبل و بر اساس یک سناریو ازپیشنوشتهشده ،اجرا میشود و در
این مراسم ،چیزی به تصادف واگذار نشده است (اگر به تیتراژ نهایی مراسم توجه شود ،روشن
می شود که کل مراسم توسط یک سناریست که نام وی در تیتراژ نیز آمده است ،نوشته شده
است).
ب) بخشهایی وجود دارد که در البهالی مراسم با پخش کلیپهایی به تقدیر از ستارگان و
بزرگان هنری سینما و تلویزیون امریکا که اخیراً درگذشتهاند ،اختصاص مییابد .حتی این
کلیپها نیز بهگونهای نیست که فضای غمآلودی را بر مراسم مستولی کند.
ج) پخش کلیپ هایی جذاب که مضامینی اجتماعی و در عین حال مرتبط با فضای سینما
و تلویزیون دارند .برای مثال در مراسم مورد بررسی که مصادف با فضایی است که ترامپ
علیه هالیوود ایجاد کرده است و در آن هنرمندان ،افراد برج عاجنشینی تلقی میشوند که از
تودههای عادی امریکایی فاصله دارند ،کلیپی پخش می شود که در آن از بسیاری از
ستاره های مشهور امریکایی پرسیده می شود که نخستین شغل آنها چه بوده است و جواب
بسیاری از آنها مبتنی بر این است که کسب درآمدشان ابتدا از مشاغل پست و سختی نظیر
کار در رستوران بوده است.

نتیجهگیری 

جشنواره ،ریشه در آیین و مناسک مذهبی دارد ،اما با روند تضعیف دین و سکوالر شدن جوامع
غربی ،کارکردهای متفاوت و متنوع دیگری مییابد .با جهانیشدن و بسط فرهنگ غربی،
برگزاری انواع جشنواره از جمله جشنوارههای فیلم و تلویزیون به جوامع دیگر نیز گسترش
یافتهاند و به تبع آن ،حوزۀ مطالعات جدیدی تحت عنوان «مطالعات جشنوارۀ فیلم»
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شکلگرفته است .شکل برگزاری اغلب جشنوارههای فیلم و تلویزیون در دنیا متأثر از نمونههای
غربی است با این حال ،بافت و زمینۀ هر جشنواره نیز بر سیاستها و نحوۀ برگزاری آن مؤثر
است .در این مقاله ،از منظر سیاستگذاری فرهنگی و مفهوم «سیاست رویداد» نحوۀ برگزاری
مراسم اختتامیه دو جشنواره گلدنگلوب و جامجم مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به مقوله-
های مورد بررسی ،میتوان گفت شکل برگزاری دو جشنواره ،متأثر از وضعیت کلی صنعت
تلویزیون در امریکا و ایران است که یکی خصوصی و تجاری و دیگری دولتی و عمدتاً انحصاری
است .این تفاوت بنیادین به شیوههای متفاوتی در دو جشنواره ،منعکس میشود .در حالی که
گلدن گلوب از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که نهادی صنفی و غیردولتی است برگزار
میشود ،برگزارکنندۀ جامجم ،سازمان صداوسیما بهعنوان نهادی حاکمیتی و ایدئولوژیک است.
در گلدنگلوب بیشترین آیتم و زمان در خدمت بازنمایی ستارگان و سلبریتیها است ،در حالی
که در جام جم بیشترین سهم بازنمایی به مقامات سیاسی و برگزارکنندگان اداری جشنواره
تعلق دارد .در حالی که سیاستگذاران گلدنگلوب تمایلی به حضور و سخن گفتن در جلوی
دوربینها ندارند و مقاصد خود را با اجرای رویهها و مراحل جشنواره محقق میکنند و برای این
کار از ستارگان و سلبریتیها بهره میگیرند ،برگزارکنندگان جامجم بر روی صحنۀ مراسم ظاهر
میشوند و آشکارا از مقاصد خود سخن میگویند.
در پیوند با گفتمان تلویزیون که از یک سو مبتنی بر سرگرمی و از سوی دیگر متکی به
«حال» و رویدادهای جاری جامعه است ،مراسم گلدنگلوب نیز مبتنی بر سرگرمی و توجه به
رویدادهای جامعه است .این سرگرمی از سویههای ایدئولوژیک خالی نیست و حتی در صورت
لزوم ،فضای مبتنی بر طنز و سرگرمی حاکم بر مراسم مختل و متوقف میشود تا بر ارزشهای
فرهنگی خاصی تأکید گذاشته شود .در مقابل در مراسم جامجم ،رویکرد سرگرمی و توجه به
وقایع جاری جامعه ،بهشدت کمرنگ است .جنبههای سرگرمکنندۀ این مراسم بهقدری دچار
ضعف است که دستاندرکاران مراسم را واداشته است تا برای جلوگیری از خستگی مخاطبان،
مراسم غیرمرتبطی همچون اجرای موسیقی را در برنامه بگنجانند .همچنین در تمامی آیتمهای
مراسم ،ارجاعی به رویدادهای جاری جامعه ،دیده نمیشود.
بلو ( )1988جشنوارههای هنری غربی را در دسته «فرهنگ با جاذبه وسیع عامهپسندانه»
قرار می دهد و هدف اصلی این نوع فرهنگ را نوعی کنترل اجتماعی در جهت حصول سود و
منفعت برای نخبگان اقتصادی میداند .تحلیل محتوای آیتمهای گلدنگلوب و سهم باالی
آگهی های تجاری و وجود اسپانسرهای تجاری این جشنواره ،نشان از صحت این مدعا دارد .این
در حالی است که تحلیل محتوای جشنوارۀ جامجم ،نشان میدهد در این جشنواره ،کنترل
اجتماعی نه از سوی نخبگان اقتصادی ،بلکه از سوی نخبگان سیاسی و در جهت تأمین منافع
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آنان اعمال می شود .با این حال ،با تغییر در آرایش صنعت تلویزیون در ایران و وارد شدن
بازیگران جدید از جمله شرکتهای خصوصی که مالکیت تلویزیونهای اینترنتی را در دست
گرفتهاند ،انتظار میرود که درآینده ،جشنوارههای تلویزیونی ایران نیز بهسمت تجاریشدن و
تأمین منافع نخبگان اقتصادی پیش روند.
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