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مقدمه 

گسترش  و  ظهور  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
فناوری های نوین ارتباطاتی در دو دهه اخیر، 
تأثیری چندان شگرف بر جهان امروز داشته 

را  گوناگون  حوزه های  متخصصین  که  است 
از پدیده ها  ارائه تعریفی مجدد  بازنگری و  به 
»ارتباطات  است.  کرده  ناگزیر  متغیرها  و 
بین الملل«، »فرهنگ«، »رسانه« و »سیاست« 
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 کارکرد   سرگرمی در ارتباطات بین الملل،
 با   نگاهی به نقش آفرینی کاالهای فرهنگی 

در سیاست خارجی کره جنوبی 

سحررشیدی �
دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی
sahar_rashidy@yahoo.com 

چکیده
این مقاله با مرور تحول های حوزه های سیاست، دیپلماسی، فرهنگ و رسانه، 
نتیجه ترکیب این تحول ها در عرصه کالن بین الملل را بررسی می کند و به 
این می پردازد که چگونه متأثر از شخصی شدن و رسانه ای  شدن سیاست و 
نیز بر اثر پررنگ شدن فرهنگ و رسانه در حوزه دیپلماسی و برجسته شدن 
دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای ؛ سرگرمی در حوزه ارتباطات بین الملل ایفای 

نقش می کند. 
مقاله به امکان سخت افزاری جهانی شدن کاالهای فرهنگی و محصوالت 
به  نگاهی  با  آن،  کنار  در  و  پرداخته  نوین  فناوری های  توسط  رسانه ای  
از  بهره گیری  برای  نرم افزاری  محتوایی-  ملزوم های  به  موفق،  نمونه های 
امکانات سخت افزاری و دست یابی به مخاطب جهانی اشاره می کند. به آثار 
محصوالت  موفق ترین  از  یکی  عنوان  به  تلویزیونی،  و  سینمایی  نمایشی 
بازارهای جهانی رسانه ای  می پردازد و در همین راستا، تجربه  فرهنگی در 
موفقیت  این  آثار  و  تلویزیونی  سریال های  صادرات  در  کره جنوبی  موفق 
ادغام  می شود.  بازخوانی  خاص  به طور  کره جنوبی؛  نرم  قدرت  افزایش  در 
نفوذ  افزایش  سرگرمی،  در  رسانه  آموزش  و  اطالع رسانی  کارکردهای 
فناوری های  از  بهره گیری  با  نمایشی  آثار  به خصوص  و  فرهنگی  کاالهای 
جریان های  برابر  در  دولت ها  بازدارنده  سیاست های  تأثیر  کاهش  و  مدرن 

رسانه ای  و فرهنگی؛ نتایجی است که در پایان مقاله ارائه  می شود. 
واژگان کلیدی

مخاطب  رسانه ای ،  دیپلماسی  فرهنگی،  دیپلماسی  بین الملل،  ارتباطات 
سیاسی، کاالهای فرهنگی، سرگرمی. 
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از  شدت  به  که  هستند  حوزه هایی  جمله  از 
تحوالت فناوری های ارتباطاتی تأثیر پذیرفته اند. 
حوزه  در  ابزارها  و  هدف گذاری ها  بازیگران، 
ارتباطات بین الملل، متحول شده اند. تحوالتی 
مفهوم  به  ملّی  مرزهای  کم رنگ شدن  مانند 
سنتی آن، قدرت گرفتن شرکت های ارتباطاتی 
بازارهای  در  موفقیت آمیز  ادغــام  یمن  به 
عرصه  به  غیر دولتی  بازیگران  ورود  رسانه ای ، 
رسانه های  منطق  تأثیر  تحت  و...  دیپلماسی 
جدید؛ سبب شده است که شیوه ها ی تازه ای از 
دیپلماسی، که به افکار عمومی توجه بیشتری 
نشان می دهد، در عرصه ارتباطات بین الملل در 

دستور کار قرار بگیرد. 
تحت  نیز،  فرهنگ  سنتِی  تعاریف  و  مفاهیم 
تأثیر فناوری های نوین ارتباطی عمیقا به چالش 
کشیده شده اند. یکی از مهم ترین این مفاهیم، 
نقش تاریخی دولت-ملت ها در تکوین هویت های 
فرهنگی است، که متاثر از تحول فناوری های 
ارتباطی که بستر جهانی شدن است، متحول 
شده و ورود متغیرهای جدید، رابطه سرزمین و 

هویت فرهنگی را پیچیده تر کرده است. 
نوین،  ارتباطی  فناوری های  که  است  بدیهی 
برخی از مفاهیم قدیمی رسانه ای  را نیز به کلی 
دگرگون کرده است. رسانه های نوین به شدت 
تعاملی هستند، بر خالف رسانه های جمعی نسل 
تبدیل  قابلیت  دارند،  فردی  مخاطب  پیشین 
پیام ها را از شکلی به شکل دیگر فراهم کرده اند 
آمیخته اند،  هم  در  را  تصویر  و  متن  صدا،  و 
محدودیت های زمانی و مکانی را مرتفع کرده اند 

و از سوی مخاطبان کنترل می شوند. 
در  نوین،  رسانه های  انقالبی  ویژگی های  این 
پیامدهای بسیار  نیز  ارتباطات سیاسی  حوزه 
جالبی داشته است. در محیط رسانه ای  جدید؛ 
رسانه های  منطق  اطالع رسانی،  سیستم های 
تجاری را بر فضای ارتباطات سیاسی تحمیل 
مخاطبان  در  شده  ایجاد  تحوالت  می کنند. 
سیاسی، رهبران سیاسی و حوزه عمومی تحت 
تأثیر این فضا، به از میان رفتن فزاینده تمایز 
میان »سرگرمی« و »سیاست« انجامیده است. 

به  همگانی  رسانه های  ظهور  به عبارت دیگر، 
تقویت  به  خودگردان  قدرت  مرکز  عنوان 
در  است.  شده  منجر  سیاست  شخصی سازی 
این فرایند، سیاست به عنوان نمایش و مخاطب 
به عنوان تماشاچی در نظر گرفته می شود. ) 

آکسفورد و هاگینز، 1387( 

حوزه  چهار  این  در  شده  یاد  تحول های 
»رسانه«  »فرهنگ«،  بین الملل«،  »ارتباطات 
و »سیاست« آن ها را بیش از همیشه به هم 
که  روست  این  از  هم  است.  کرده  نزدیک 
دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای  در 
عرصه ارتباطات بین الملل، تا به این اندازه مورد 

توجه قرار گرفته اند. 

فناوری های ارتباطی  �
نوین، برخی از 
مفاهیم قدیمی 

رسانه ای  را نیز به 
کلی دگرگون کرده 
است. رسانه های 

نوین به شدت تعاملی 
هستند، بر خالف 
رسانه های جمعی 

نسل پیشین مخاطب 
فردی دارند، قابلیت 

تبدیل پیام ها را از 
شکلی به شکل دیگر 

فراهم کرده اند و 
صدا، متن و تصویر 

را در هم آمیخته اند، 
محدودیت های زمانی 

و مکانی را مرتفع 
کرده اند و از سوی 

مخاطبان کنترل 
می شوند. 
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و سرگرمی  اخبار  فضایی که مضمون  در  اما 
و  کرده  پیدا  شباهت  هم  به  بیشتر  هرچه 
دیوارهای مصنوعی میان سیاست و سرگرمی 
 ،)138۹ انتمن،  و  )نیت  است  ریخته  فرو 
آن،  در  که  نوینی  فرهنِگ  شدن  برجسته 
افراد برای تعریف هویت خود به اندازه سابق 
به دولت-ملت متکی نیستند و قدرت گرفتن 
رسانه های تازه ای که در آن مخاطبان بیش از 
هر زمان دیگری کنترل را به دست گرفته اند؛ 
در ارتباطات بین الملل به چه معناست؟ جایگاه 
اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  »سرگرمی«، 
تفکیک ناپذیر  بخش  رسانه،  کارکردهای 
درهم  چنین  پدیده ای  و  فرهنگی  کاالهای 
»ارتباطات  با  تناسب  در  سیاست؛  با  تنیده 

بین الملل« چگونه تعریف می شود؟
 این مقاله، سعی دارد با بررسی نقش و کارکرد 
سرگرمی در ارتباطات بین الملل، این پرسش ها 
به  نگاهی  با  مسیر،  این  در  و  دهد  پاسخ  را 
در  کره ای  سریال های  نقش آفرینی  چگونگی 
سیاست خارجی این کشور، از بازخوانی تجربه 

موفق کره جنوبی یاری گرفته است. 
عصر  در  بین الملل  ارتباطات  دگرگونی 

رسانه های نوین 
ارتباطات بین الملل، در واقع شبکه ای از جماعت ها 
اتکای فناوری هایی است که کار  و گروه ها به 
داد و ستد پیام های میان فردی، جمعی و سازمانی 
و رسمی میان دولت ها و ملت ها را سامان دهی 
و اداره می کند. ) قدیمی، :13۹1 ۵( بدیهی است 
که گستره  تنوع موضوعات تحت بررسی چنین 
حوزه ای، از وسعت بسیار برخوردار باشد. در واقع، 
قلمرو دانش ارتباطات بین المللی چنان گسترده 
تعامل  داد و ستدها،  تمامی  که  است  وسیع  و 
بین واحدهای سیاسی، سازمان های بین المللی 
سیاسی،  روابط  نیز  و  غیر دولتی  مؤسسات  و 
کنسولی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، نظامی، 
اطالعاتی و  استراتژیک، دوستی و هم جواری، 
خبری و غیره در حوزه بررسی و مطالعه های 
این علم قرار می گیرد. اما روابط بین المللی، از 
نظر موضوع ها و محتوا و نیز روش شناختی، در 

طی زمان دستخوش تحوالتی عمیق شده که 
سبب ساز طرح موضوعاتی نوین در گستره این 

علم گشته است. 

 در جهان امروز دیگر نمی توان تلّقی کالسیک 
از ارتباطات بین المللی، یعنی روابط متقابل بین 
عنوان  به  را  سیاست گذار  زبدگان  و  دولت ها 
تنها بُعد مطالعه های ارتباطی در نظر گرفت. 
پیدایش شاخص های غیر دولتی و نقشی که در 
امحای حوزه های رفتار سنتی دولتی داشته اند، 
اقتصادی در سطح  و  فردی  مراودات  افزایش 
در  آمده  عمل   به   تغییرات  همراه  به  جهانی، 
ماهیت دیپلماسی و تبلیغ، تماما بیان کننده 
وسعت به وجود آمده در معنای »بین المللی« 
بین المللی  روابط  و هم چنین در  ایـن عرصه 
به طور کلی است. درگذشته، روابط بین المللی  
به  سیاسی   اقتصاد   و  دولت–مردم  قدرت،  به  
شناسی  حرکت  برای  اساسی  اموری  عنوان 
سیستم جهانی نگاه می کرد. ولی امروزه این 
جهت گیری به موازات ورود فرهنگ، قومیت و 
مذهب  به  صحنه، دچار تغییری اساسی گشته 
است. تا پیش  از  این، دانشمندان هر دو حوزه 
روابط بین المللی و ارتباطات بین المللی نـقش 
این عوامل را ناچیز می شمردند چرا  که  منازعه  
دولت ها را از طریق ایجاد تعادل قوا، سیاست 

ارتباطات بین الملل،  �
در واقع شبکه ای 

از جماعت ها و 
گروه ها به اتکای 

فناوری هایی است که 
کار داد و ستد پیام های 

میان فردی، جمعی 
و سازمانی و رسمی 

میان دولت ها و 
ملت ها را سامان دهی 

و اداره می کند. 
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اقتصاد  و  منطقی  تصمیم گیری های   قدرت، 
سیاسی می سنجیدند ولی امروزه این جنبه های 
فرهنگی به صورت تعیین کننده های سیاسی 
موضع  تغییر  از  آن  طور  که  بین المللی،  روابط 
دانشمندان واقع بین سـنتی برمی آید، درآمده 
است. در واقع در دهه پایانی قرن بیستم تفکراتی  
جدی  در میان گروهی موسوم به اندیشمندان 
نتیجه  بیشتر  که  گردیده  رایج  استراتژیک 
روابط  بین المللی  و ارتباطات بین المللی است تا 
صرفاً شرایط سیاسی– نظامی و تکنولوژی های 

اطالعاتی–ارتباطی. )موالنا، 1376(
اما شتاب و عمق تغییرات یاد شده، هم اکنون 
و در قرن بیست و یکم، بر اثر دگرگونی بنیادین 
حتی  بلکه  چهره  تنها  نه  ارتباطات؛  فناوری 
ماهیت ارتباطات بین الملل را دستخوش تغییر 
کرده است. پیشرفت های اعجاب آور چند  دهه  
اطالعاتی  تکنولوژی های  حوزه  در  گذشته  
تصاعدی  رشد  با  که  ارتباطی  رسانه های  و 
ایجاد  به وسیله  دارد،  ادامــه  نیز  هم چنان 
تحول های زیربنایی در ساختار و عملکرد نظام 
ارتباطی جهان، موجب شده است تا عالوه بر  
آن که  بسیاری از مناسبت های پیشین متحول 
گردد، بازبینی پخش اعظمی از مفاهیم سنتی 
نیز به عنوان یک ضرورت حتمی، در دستور کار 

محققان قـرار گیرد. )پورحسن، 1377 4۹:( 
از  محوری ،  انتها  به  انتها  یا  بالواسطگی 
در  که  است  اینترنت  عصر  بارز  خصوصیات 
موجب   مـشخصه   این  دیپلماسی،  فضای 
از  قــدرت  مجدد   توزیع   و  فرد  توانمندی 
حاکمیت مرکزی و شرکت ها به افراد، تقویت 
مشارکت و مداخله آزاد می گردد. ورود فزاینده 
بازیگران غیر دولتی به عرصه روابط  بین  الملل 
به کارگیری  با  بازیگران  این  نقش آفرینی  و 
تازه، موضوع دیگر مورد مواجهه  فناوری های 
قابل  کاهش  با  است.  دیپلماسی عصر جدید 
انتقال  تسهیل  و  ارتباطات   هزینه   مالحظه  
اطالعات به واسطه رایانه های متصل به شبکه، 
دسترسی وسیع اقشار گوناگون مردمی  به  انواع  
اهمیت  از  هم زمان  و  گشته  ممکن  اطالعات 

اطالعات محرمانه ی نزد دیپلمات ها کاسته و 
نقش  ابزاری  آن، به ویژه در راستای فریب افکار 

عمومی را ناکارآمد ساخته است. 
ترجیح کاربرد قدرت نرم و ناکارآمدی قدرت 
سخت، از مفاهیم دیگری است که در ارتباطات 
بین الملل در عصر رسانه های نوین، مطرح شده 
بر   تأکیدش   با  ارتباطات،  نوین  محیط  است. 
اطالعات  و دانایی، قدرت نرم را کاربردی ساخته 
است. در واقع، فناوری های جدید اّطالعات و 
ارتباطات کلید قدرت نرم هستند که مستقیما 
برای بازیگران متعددی  جاذبه آفرین  می گردند. 
انقالب اطالعات با افزایش ظرفیت قدرت نرم 
به میزان قابل توجهی طبیعت قدرت را تغییر 
می دهد. قدرت نـرم تـوان نیل به نتایج مطلوب 
در روابط بین الملل  از  طریق جاذبه است و نه 
زور و اجبار. توفیق آن در واداشتن دیگران به 
پیروی و توافق با هنجارها و نهادهای مولد رفتار 
دیدگاه  بر جذابیت  نرم  قدرت  است.  مطلوب 
فرد، یا توان  تعیین  دستورکار در قالب ترجیح 
دیگران، تکیه دارد. در واقع، امروزه نفع بیش تر 
خواست  را  خود  خواست  که  اسـت  آن  در 

دیگران  سازی. )گنجی  دوست، 1387(
طبیعی است که چنین تغییراتی به تغییر دستور 
کار دیپلماسی منجر می شود. در واقع، همه این 
دگرگونی ها در راستای پر رنگ تر شدن نقش 
و جایگاه فرهنگ و باالخص رسانه در عرصه 
اما حتی خود  بوده است.  بین الملل  ارتباطات 
دیپلماسی فرهنگی  و دیپلماسی رسانه ای  نیز 
در  انعطاف  قابل  و  کارآمد  ابزارهای  عنوان   به  
سیاست خارجی با تحوالت شگرف در عرصه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، دستخوش  تغییر 
گردیده و متولیان مسائل فرهنگی و رسانه ای  
را ملزم به بازتعریف این مهم نموده است تا با 
نگاهی معطوف به تحوالت عصر حاضر و لحاظ 
آرایشی جدید  تکنولوژیک،  مؤلفه های  نمودن 
از یک دیپلماسی فرهنگی کارآمد و دیپلماسی 
رسانه ای  مؤثر را به معرض نمایش گذارده و تأثیر 
متغیرهای نوین بر دیپلماسی های فرهنگی و 

رسانه ای  را به درستی بسنجند و لحاظ کنند. 
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هم چنین با توجه به ارتباط  تنگاتنگی  که میان 
وجود  رسانه ای   جریان  و  فرهنگی  دیپلماسی 
دارد، بهره مندی کشورها از ابداعات تکنولوژیک 
و فناوری های روز اطالعاتی، خود می تواند   در 
جهت ارتقا سطح دیپلماسی  فرهنگی  کشورها 
به عنوان یک  مزیت  تلقی شود. )حقیقی، 1388(

وسایل نوین ارتباطی، بر مبنای اکولوژیک بودن 
)به معنای وسعت  و قابلیت  تأثیرگذاری آنان 
بودن  حاضر  همه جا  اجتماعی(،  تحوالت  در 
)که حوزه عمل حواس آدمی را گسترش داده و 
حضور وی در ورای زمان  و مکان در پهنه جهان 
را ممکن می سازد( و سرعت بی نظیر شان از  
وسایل قدیمی ارتباطی متمایز شده و قابلیت 
)پورحسن،  یافته اند.  ــژه ای  وی تأثیرگذاری 
64:1376-42( و با تکیه بر همین ویژگی ها؛ 
با ظهور و گسترش خود، رابطه  متقابل فرد و 
حکومت، روابط میان حکومت ها، رابطه میان 
ارتباطات  از ملل گوناگون و کل عرصه  افراد 

بین الملل را عمیقا تحت تأثیر قرار داده اند. 
به  را  فرهنگ  که  تحول ها،  این  نتیجه  در 
تعامل های  در  ارزشمند  بسیار  عنصری 
بین الملل و رسانه را به بازیگری بَس قدرتمند 
است؛  کرده  تبدیل  بین الملل  ارتباطات  در 
به عنوان  سرگرمی و رسانه های سرگرمی ساز، 
هم زمان  و  اصلی شکل دهنده  عوامل  از  یکی 
بخشی  هم چنین  و  فرهنگ  تجلی دهنده 
الینفک و از کارکردهای اصلی رسانه؛ در عرصه 

ارتباطات بین الملل ورود کرده اند. 
اما، سرگرمی تنها به واسطه پیوند ذاتی خود با 
فرهنگ و رسانه و به تبع آن، دیپلماسی فرهنگی 
ارتباطات  حوزه  در  رسانه ای   دیپلماسی  و 
بین الملل ورود نکرده است؛ بلکه با دگرگونی 
در اِلمان ها و پارادایم ها، مرزهای سال خورده و 
سنتی میان سیاست و سرگرمی نیز با شتابی 
فزاینده در حال محو شدن است؛ چنان چه در 

ذیل عنوان بعد، توضیح داده خواهد شد. 
سیاست ورزی از طریق سرگرمی

ارتباطات سیاسی انتقال اطالعات مناسب از نظر 
سیاسی از یک بخش نظام سیاسی به بخشی 

دیگر و میان نظام های اجتماعی و سیاسی است. 
اطالعات مناسب نه تنها به مسائل واقعی، مثاًل 
آن چه اتفاق افتاده است، بلکه به انتقال اندیشه ها، 
ارزش ها و نگرش ها نیز مربوط می شود. از نظر 
نظام  از  بخشی  سیاسی  ارتباطات  ساختاری، 
سیاسی نیست، بلکه جزئی جدایی ناپذیر از نظام 
ارتباطات جامعه است؛ چرا که ارتباطات سیاسی 
از طریق نظام ارتباطات جامعه عمل می کند و 
کانال های  و  سیاسی  به ویژه  پیام های  اگرچه 
بویژه سیاسی ارتباطات آشکارتر از همه درون 
خود نظام سیاسی وجود دارند، بیشتر ارتباطات 
سیاسی از طریق کانال های ارتباطی جامعه برقرار 
پیام های  بویژه  پیام های سیاسی،  و  می گردند 
از  همیشه  دریافت کنندگان،  ذهن  در  موجود 
پیام های دیگر تفکیک نمی شوند. )راش، 1377(

رسانه های  ظهور  با  ذهنی  درهم تنیدگی  این 
دگردیسی  و  مخاطبان  دگرگونی  جدید، 
سیاست(  سازی  )شخصی  سیاسی  رهبران 
به درهم آمیختگی عینی سیاست و سرگرمی 

انجامیده است. 
هم چنان که »بری آکسفورد« و »ریچارد هاگینز« 
در کتاب »رسانه های جدید و سیاست« بررسی 
در  سیاسی  آفرینان  نقش  هم اکنون  کرده اند؛ 
سراسر دنیا، با هدف به حداکثر رساندن دسترسی 
قالب های  به  خود،  رسانه ای  سازی  و  رسانه  به 
جدید سرگرم کننده اطالعات نیز دست می یابند. 
از سوی دیگر، مخاطبان نیز دچار تحول شده اند. 
دنیاهای اجتماعی کمی کثرت گرا تر و هویت ها 
مخاطب  اندیشه  شده اند.  ناهمگن تر  حدی  تا 
ملی به سرعت در حال ناپدید شدن است و در 
بسیاری از کشورها، فرق بین »نخبگان آگاه« و 
»اکثریت به دنبال سرگرمی« رو به افزایش است. 
در نتیجه این تحول ها، سیاست به طور فزاینده ای 
به عنوان یک پدیده رسانه ای ، سازماندهی و برای 
رسانه ها و با همکاری آن ها طرح ریزی و اجرا 

می شود. ) آکسفورد و هاگینز، 1387( 
اخیر اساسی  محیط رسانه ای در پنجاه سال 
از  ناشی  تحول  ایــن  اســت.  شــده  متحول 
و  مــاهــواره ای  تلویزیون های  به  دسترسی 
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عمودی  و  افقی  ادغام  اینترنت،  رشد  کابلی، 
سازمان های رسانه ای و تشکیل مجموعه های 
بزرگ و... رخ داده است. این محیط رسانه ای 
جدید برای تدوام شکننده میان امور عمومی و 

سرگرمی، محیط نامساعدی است. 

تحول های اقتصادی که غالبا محصول مستقیم 
کمک  هستند،  جدید  رسانه ای  محیط  این 
زیادی به حذف تمایز میان اخبار و سرگرمی 
کرده است. خالصه این که رسانه های جدید در 
حال خلق محیطی هستند که با ساختارها و 
عملکرد هایی که برای مدت زیادی میان اخبار 
و سرگرمی تمایز افکنده بود، غیر قابل قیاس 
است. با فرو  ریختن این دیوارها، مضمون اخبار 
و سرگرمی هرچه بیشتر به هم شباهت پیدا 
تمایز  یک  همیشه  که  را  آن چه  و  می کنند 
مصنوع اجتماعی به شمار می آمد، افشا و آشکار 

می کنند. )لنس نیت و انتمن، 138۹( 
متاثر  مخاطب،  و  فرد  گرفتن  قــدرت  اما 

و  سیاست  بر  فقط  نه  نوین،  رسانه های  از 
بر  کالن تر  مقیاسی  در  بلکه  سیاست ورزی 
کل جریان های عرصه ارتباطات بین الملل نیز 
تأثیر می گذارد. گو اینکه، تأثیر رسانه های نوین 
منحصر  مورد  این  به  تنها  ارتباطی؛  تحول  و 
به  زاویه  همین  از  بعد،  مبحث  در  نمی شود. 

مسئله ورود خواهیم کرد. 
ارتباطات  و  سرگرمی ساز  رسانه های 

بین الملل
که  پرداخت  خواهیم  این  به  بخش  این  در 
قدرت گرفتن  و  قدرت  توزیع  تغییر  با  چگونه 
»افراد« در برابر نهادهای رسمی )بر اثر انقالب 
ارتباطات و تحول زیرساخت های تکنولوژیک( 
و نیز برجسته شدن نقش »مخاطبان سیاسی« 
سیاسی،  ارتباط  عناصر  سایر  با  مقایسه  در 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری »ملل«، مستقل از 
دول و حکومت کشورها، در عرصه ارتباطات 

بین الملل فزونی یافته است. 
نیز  این  از  پیش  چنان چه  دیگر،  سوی  از 
اشاره شد، به پررنگ تر شدن نقش و کارکرد 
و  فرهنگی«  »دیپلماسی  و  رسانه  و  فرهنگ 
بین الملل  عرصه  در  رسانه ای «  »دیپلماسی 
شدن  برجسته  هم چنین،  پرداخت.  خواهیم 
مفهوم »خشنودی« متأثر از رونق رسانه های 
خواهیم  بررسی  را  ارتباطات  انقالب  و  نوین 
کرد، به اهمیت و کارکرد »کاالهای فرهنگی« 
در ارتباطات بین الملل می پردازیم و سر انجام، 
ترکیب  نتیجه گیری خواهیم کرد که چگونه 
این چند عارضه، به برجستگی »سرگرمی« )به 
عنوان بخش تفکیک ناپذیر کاالهای فرهنگی، 
عوامل  از  و  رسانه  اصلی  کارکردهای  از  یکی 
اساسی ایجاد رضایت در میان افراد یا ملت ها(؛ 
در عرصه ارتباطات بین الملل منجر شده است. 

افزایش قدرت فرد 
انقالب اطالعات با ایجاد دگرگونی های عمیق 
در بنیان های نظری و عملی تمدن صنعتی، 
جابجایی گسترده تری در نظام قدرت را موجب 
شده که نظام های حکومتی و سیستم  جهانی  
را دچار تغییرات اساسی کرده است. ابداعات 

رسانه های جدید در  �
حال خلق محیطی 

هستند که با ساختارها 
و عملکرد هایی که 

برای مدت زیادی میان 
اخبار و سرگرمی تمایز 

افکنده بود، غیر قابل 
قیاس است. با فرو  

ریختن این دیوارها، 
مضمون اخبار و 

سرگرمی هرچه بیشتر 
به هم شباهت پیدا 
می کنند و آن چه را 

که همیشه یک تمایز 
مصنوع اجتماعی به 

شمار می آمد، افشا و 
آشکار می کنند. 
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و نوآوری های فنی، زیرساخت های تکنولوژیکی 
منابع  جابجایی   به  و  کرده  متحول  را  جامعه 
بر  دانایی  نتیجه،  در  است.  انجامیده  قدرت 
ثروت )سه منبع اصلی قدرت در  خشونت و 
دیدگاه الوین تافلر( پیشی گرفته و از همین 
رو است که کنترل دانایی به عنوان عالی ترین 
منبع قدرت، هدف منازعه جهانی قدرت قرار 

گرفته است. 

با مبدل شدن دانش و اطالعات به مهم ترین 
منبع قدرت هر فرد، گروه اجتماعی یا کشور 
براساس ظرفیت داده پردازی و انباشت اطالعات 
آن سنجیده خواهد شد. در واقع قدرت در جایی 
متمرکز می شود که بیشترین اطالعات وجود 
دارد. بنابراین شانس  افراد  برای تأثیرگذاری و 
شانس حکومت ها برای بقا و استمرار حیات در 
گرو آن اسـت که بتوانند با ایجاد سازوکارها و 
نهادهای متناسب ظرفیت و سرعت دسترسی 
به اطالعات و پردازش  آن  را ارتقا بخشند. )پور 

حسن، 1377(
اما متعاقب  دگرگونی در منابع قدرت، توزیع 
دگرگونی  دچــار  خود  نوبه  به  نیز  قــدرت 
حوزه  در  اخیر  پیشرفت های  اســت.  شده 

انتشار  با  اطالعاتی  و  ارتباطی   تکنولوژی های  
و پراکندگی وسیع اطالعات و قابل دسترس 
ضمن  شهروندان  اکثریت  برای  آن   ساختن  
ایجاد کانون های جدید قدرت و نفوذ، دامنه و 
تأثیر بسیاری از مراکز ثقل قبلی  را  نیز  تقلیل 
عرصه  در  فرد  گرفتن  قدرت  به  و  می دهد 

سیاست و فرایند اعمال حاکمیت می انجامد. 
پراکندن   و  گسترش   با  ارتباطی   نوین  وسایل 
و  الیه ها  در  قــدرت  اعمال  ــوازم  ل و  وسایل 
می شود  موجب  اجتماع  گوناگون  بخش های 
که وسعت  دامنه، سیالّیت  و تنوع   جـریان های 
اطالعات نظام قدرت دامنه گسترده تری از مردم 
را دربرگرفته  و به  قشر خاصی اختصاص نیابد. 
ساختار  به تغییر  به وضوح،  ارتباطات،  انقالب 
شدید سلسله مراتبی قدرت و ایجاد یک نظام 
ماتریسی و غیرهرمی  توزیع  قدرت گرایش دارد. 
متاثر از وسایل نوین ارتباطی  فـرد با گستره 
وسیعی از داده  ها روبرو می شود که هر لحظه  
او  را در مقابل انگاره ها و عقاید گوناگونی قرار 
می دهد که ناگزیر است  از  میان آن ها براساس 
عالیق فردی و ذوق  مستقل  برخی  را برگزیند 
انقالب   نماید.  صرف نظر   دیگر  پــاره ای  از  و 
از  به هر فردی تصویر پیچیده تری  ارتباطات 
خودش می دهد و باعث می شود تا  هدایت  افراد 
تنوع بیشتری پیدا  کند. این  انقالب  فراگردی 
یک  به  یک  را  خود  تصویر  افراد  آن  در   که   را  
می آزمایند، تسریع می کند و در واقع به سرعت 
و شتاب آزمایش تصاویر  متوالی  می افزاید و بـه 
افراد امکان می دهد  تا تصویرشان را به  طریق  
الکترونیکی در معرض دید جهانی  قرار  دهند. 

)پور حسن، :1377 ۵1، ۵3(
برجسته شدن نقش مخاطبان سیاسی و 

مفهوم خشنودی 
منظر  از  را  نوین  مشخصه های عصر سیاسی 
نمود. همان گونه  بررسی  نیز می توان  دیگری 
که گفته شد ظهور وسایل نوین ارتباطی، نقش 
مخاطبان سیاسی )شهروندان در عرصه سیاست 
داخلی یا ملل در عرصه ارتباطات بین الملل( را 
در روابط متقابل با نهادهای سیاسی و رسانه ها 

وسایل نوین ارتباطی   �
با گسترش  و پراکندن  
وسایل و لوازم اعمال 

قدرت در الیه ها و 
بخش های گوناگون 

اجتماع موجب 
می شود که وسعت  

دامنه، سیالّیت  و تنوع  
 جـریان های اطالعات 

نظام قدرت دامنه 
گسترده تری از مردم 

را دربرگرفته  و به  قشر 
خاصی اختصاص نیابد. 
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در فرایند ارتباط  سیاسی  و شکل گیری کنش 
سیاسی؛ برجسته کرده است. اما پررنگ شدن 
نقش مخاطبان سیاسی در برابر دیگر عناصر 
منتج  دیگری  نتایج  به  ارتباط سیاسی، خود 
شدن  برجسته تر  آن ها  از  یکی  که  می شود 

مفهوم اقناع، خشنودی یا رضایت است. 
اغلب  گفته  می شود که اساس سیاست، اشکال 
نماد  که  است  گفتگو  به ویژه  ارتباط  مختلف 
تعامل اجتماعی میان افراد  است. چنین  تعامل 
و ارتباطی ممکن است رسمی یا  غیر  رسمی، 
شفاهی  یا  غیر  شفاهی، عمومی یا شخصی باشد؛ 
اما همواره هدفش این است کـه اقناع کننده 

باشد. 
این هدف، ما را وا می دارد که ناآگاهانه یا آگاهانه 
در جستجوی شیوه های اقناعی و ترغیب کردن  
باشیم، آن را  بسنجیم و به این سمت حرکت 
کنیم و  آماج این ترغیب، مخاطبان سیاسی اند 
مورد نظر،  سیاسی  ارتباط  حوزه  به  بسته  که 
ممکن است بسیار  گسترده  یا محدود باشند. 
ما  بررسی  مورد  عرصه  در  مخاطبان،  این 
یعنی ارتباط سیاسی در عرصه بین الملل، به 

گستردگی مفهوم ملل تعریف می شوند. 
مخاطِب  ملت ها،  و  افراد  گرفتن  قدرت  با  اما 
به  دولت ها  از  بین الملل  عرصه  ارتباط گراِن 
سمت ملت ها گرایش می یابند و از آن جا که 
انواع  همه  هدف  شد(  گفته  که  )همان طور 
سیاسی  گفت وگوهای  )از  سیاسی  ارتباط 
میان فردی تا حوزه سیاست داخلی تا عرصه 
پیچیده ارتباطات بین المللی( رسیدن به تأثیر 
بر نگرش و رفتار سیاسی گیرندگان پیام است؛ 
مفاهیم اقناع، رضایت و خشنودی نیز در حوزه 
مخاطبان سیاسی به معنای شهروندان و ملت ها 

برجسته می شوند. 
»والتر لیپمن« در  اثر  مهم  خود، افکار عمومی، 
انقالب مهم دوران جدید صنعتی،  نوشت که 
اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه انقالبی است  
که در هنر آفرینش رضایت و خشنودی در میان 
حکومت شوندگان و درون زندگی  نسل جدیدی 
روی می دهد  که  مهار امور را در دست دارند. 

اقناع، هنری خودآگاهانه شده و ابزار تنظیم کننده 
دولت عـامه است. هیچ یک از ما درک این نتایج 
را آغاز نکرده ایم، کسی جرأت این پیشگویی را 
خشنودی«  آفرینش  »دانش  بگوید  که  ندارد 
می تواند هر قول سیاسی را تغییر دهد، و این 
مسئله، در دوره کنونی از هر زمان دیگری مهم تر 
جلوه می کند؛ یعنی در  قرن بیست و یکم و در 
شرایطی که سیاست  در تمام شکل هایش، در 
برابر  توده  و از طریق رسانه های الکترونیکی ، در 
حضور مخاطب سیاره ای  به نمایش  در می آید. 

)میرعابدینی، 1376(
بنابراین، با پر رنگ تر شدن نقش شهروندان در 
ارتباطات  عرصه  ارتباط گران  کنار حکومت ها، 
بین الملل نیز، بیش از پیش در پی اقناع، اثرگذاری 
و ایجاد رضایت در افراد و ملت ها )به عنوان بخش 
مهمی از مخاطبان سیاسی عرصه بین الملل( 
هستند و طبیعی است که از رسانه و فرهنگ 
برای دست یابی به عنوان ابزار دست یابی به این 
هدف مدد می گیرند و این گونه است که تأثیر 
و نفوذ »کاالهای فرهنگی« عرضه شده توسط 

رسانه ها؛ اهمیتی روز افزون می افزاید. 
رسانه های  و  فرهنگی  کاالهای  نقش 

سرگرمی ساز در ارتباطات بین الملل
کاالهای فرهنگی مثل نوار کاست ویدیو فیلم های 
بیستم  قرن  دوم  نیمه  از  غیره  و  سینمایی 
بین المللی  کشمکش های  و  مراودات  موضوع 
این نوع در  از  اولین کشمکش  قرار گرفته اند. 
بیم  سال 1۹46  در  که  »بلوم-برینز«  قرارداد 
ایاالت متحده آمریکا و فرانسه منعقد گردید، 
منعکس شده است. بر اساس این قرارداد فرانسه 
فیلم های  از  متناسبی  میزان  می شد  مجبور 
آمریکایی را به بهانه جلوگیری از جاذبه تبلیغات 
کمونیستی به نمایش بگذارد. پس از آن، بازار 
سمعی و بصری اروپا مورد تهاجم تولیدکنندگان 
آمریکا قرار گرفت. هم اکنون نیز نقش برجسته 
سینمای آمریکا را نمی توان در عرصه بین الملل 
نادیده گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
آمریکایی ها از طریق همین ابزارها ارزش های 
انتقال  جهان  سرتاسر  در  را  خود  فرهنگی 
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اولویت های  به  امر  این  نتیجه  در  و  می دهند 
سیاسی دیگران شکل می دهند. در این راستا 
می توان به نظریه های »جوزف نای« در مورد 
و  فرهنگ  نقش  که  نمود  اشــاره  نرم  قدرت 
از  بیشتر  را  کشور  یک  فرهنگی  ارزش هــای 
قدرت سخت در عرصه روابط بین الملل امروزی 

می داند. )رضایی و ترابی، 138۹(

رسانه ای   سرگرم کننده  برنامه های  ــع،   درواق
دارای  به گونه ای  فرهنگی  محصول های  و 
متضمن  و  هستند  متقاعد کننده  ماهیت 
نتیجه گیری هایی در حوزه باورها، اعتقاد ها، پیوند 

با یک پیام، مشارکت در یک دیدگاه و امور مشابه 
هستند. )مصطفوی، 138۹:40( و همین مسئله 
آن ها را به ابزاری بسیار مناسب و تأثیرگذار برای 
ارتباط گران عرصه بین الملل تبدیل کرده است. 
بخشی از قدرت رسانه ها، به عنوان مهم ترین ابزار 
ترویج و گسترش ارزش ها، هنجارها و کاالهاي 
فرهنگي در عرصه بین المللي به همین ماهیت 
اقناع کننده بازمی گردد. رسانه ها، که هم اکنون از 
بازیگران تعیین کننده در روابط بین الملل بوده 
و بیشترین نقش را در تغییرات فرهنگي دارند؛ 
دیگر از نقش ابزاري خارج شده و خود به پیام 

تبدیل شده اند. 
ارتباط گران عرصه بین الملل از منابع و ابزارهاي 
سیاست های  ارائه  و  تعامل ها  برای  گوناگونی 
آن ها  جمله  از  که  می برند  بهره  فرهنگي 
می توان به تاریخ، اسطوره  ها وافسانه ها، زبان، 
ادبیات، میراث فرهنگي، فیلم ،  سریال، موسیقي، 
کارکرد  )با  رسانه  البته  و  جشنواره  توریسم، 
هم زمان پیام و ابزار اشاعه سایر موارد( اشاره 

کرد. )دبیری مهر، 1388(
در این میان، کاالهای فرهنگی تصویری مانند 
فیلم و سریال های تلویزیونی، به دلیل ماهیت 
تلفیقی، جذابیت ذاتی و قابلیت باالی حمل 
پیام های آشکار و پنهان از مورد توجه ترین و 
سیاست های  ابزارهای  کارگرفته شده ترین  به 
فرهنگی و رسانه ای  در عرصه بین الملل بوده اند. 
هم چنان که اشاره شد؛ اولین کاالی فرهنگی 
قراردادهای  در  منازعه  مورد  و  شده  مراوده 
رسمی، کاالی فرهنگی تصویری بوده است. این 
آغاز کننده تاریخی با مدد جستن از فناوری های 
جدید ارتباطی که دسترسی به آثار سینمایی یا 
سریال های تلویزیونی را برای مخاطبان سراسر 
جهان به طور هم زمان، امکان پذیر کرده است؛ 
کرده  را حفظ  نفوذ خود  و  تأثیر  امروز  به  تا 
است. در بخش های بعدی به این مقوله بیشتر 

خواهیم پرداخت. 
رسانه های  میان  در  تلویزیون  جایگاه 

سرگرمی ساز 
اکنون عمق اثرگذاری رسانه ها به اندازه ای وسعت 

نقش برجسته سینمای  �
آمریکا را نمی توان 

در عرصه بین الملل 
نادیده گرفت. بسیاری 
از کارشناسان معتقدند 

که آمریکایی ها از 
طریق همین ابزارها 
ارزش های فرهنگی 
خود را در سرتاسر 

جهان انتقال می دهند 
و در نتیجه این 

امر به اولویت های 
سیاسی دیگران شکل 

می دهند. در این راستا 
می توان به نظریه های 
»جوزف نای« در مورد 
قدرت نرم اشاره نمود 

که نقش فرهنگ و 
ارزش های فرهنگی 

یک کشور را بیشتر از 
قدرت سخت در عرصه 
روابط بین الملل امروزی 

می داند. 
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یافته است کـه حـتی می توان  رسانه ها  را به 
عنوان یکی از بانی های اصلی جریان پست مدرن 
فرایند  در  حرکت   با   که   کرد  معرفی  نیز 
مـجازی سازی کـه مرگ واقعیت را بنیان نهاده 
است و با مملو کردن فضا  از  باران تصاویر دنیای 
مجازی شده را پی ریزی کرده و جهان پسامدرن 
را  قوام  بخشیده  است. پس انسان معاصر چه 
و  رسانه هاست  اسیر  نخواهد  چه  و  بخواهد 
این رسانه ها هستند که  با  توجه  به گستردگی 
انحصار  و  جذب  در  که  قدرتی  و  فراگیری  و 
مخاطب  دارنـد  ذهـن و شخصیت و عقیده و 

تفکر مخاطب را شکل و جهت می بخشند. 
رسانه ای   مختلف  مدیوم های   بین   در  اگر  اما 
مـوجود و فـعال در دنـیای کنونی به دنبال 
آن  گونه  پرمخاطب ترین   و  تأثیرگذارترین 
بگردیم بی تردید تلویزیون به عنوان  فراگیرترین  
و عمومی ترین گـونه رسانه ای  مورد شناسایی 
قرار خواهد  گرفت  که از نظر گستردگی تنوع و 
مخاطب و میزان تأثیر و همراهی که  بر  مخاطب 
خود می گذارد قابل قیاس  با  هیچ یک از  انواع  
نوع  هر  بنابراین  نمی باشد.  رسانه ای   گونه ای  
کنش و تـحول  سـیاسی و اجتماعی در جهان 
معاصر الجرم تحت الشعاع تأثیر اجتناب ناپذیر 
امواج  تلویزیونی  است کـه در بین اقسام وسایل  
ارتباط جمعی که در  قالب  ساختارهای رسانه ای ، 
شکل های غیرمستقیم اعمال قدرت  در  جوامع 

مدرن را صورت می بخشد. 
بنابراین  در  ارائه هر نوع تحلیل از  کنش ها  و 
سمت گیری های افکار عمومی  در  سطح جهانی 
حوزه های  در  خاص  موقعیت های  به   بنا   و 
منطقه ای و بومی می بایست که نقش و کارکرد 
رسانه ها و خصوصا  تلویزیون مورد ارزیابی قرار 
گیرد. چرا که  مسلما  با توجه  به  گستردگی  و 
کل  در سطح  تلویزیون   خیره کننده  جذابیت 
جوامع هر نوع تحلیل و نتیجه گیری بدون در 
نظر گرفتن دامنه تأثیرگذاری  آن  دارای خطا و 
سطحی نگری خواهد بود. )معماری، 1383 48:( 
رسانه های  ــزون  روز اف تنوع  به رغم  ــع،  در واق
بخش  به عنوان  تلویزیون  سرگرمی ساز، 

تفکیک ناپذیر زندگی روزمره در جامعه مدرن، 
که  است  همین رو  از  دارد.  ویــژه ای  جایگاه 
جامعه شناسان بر قدرت بیشتر رسانه تلویزیون 
در مقابل سایر رسانه ها تاکید می ورزند و در 
برخی موارد از تلویزیون به عنوان پرقدرت ترین 
رسانه نام می برند. )اعزازی، 1373 ۵2:( و تقریبا 
همگان معترف هستند که در میان رسانه ها، 
تلویزیون عامه پسند ترین جلوه قرن بیست و یکم 

است. )استوری، 138۵ 2۹:(. 

ازسوی دیگر، بخش اعظمی از قدرت تلویزیون 
این رسانه در مخدوش کردن مرز  توانایی  از 
خیال و واقعیت نشات گرفته است. چرا که در 
بین انواع رسانه های جمعی، تلویزیون بیشتر 
از همه توانایی دارد که در تبدیل واقعیت به 
نمایش نقش داشته باشد زیرا تلویزیون با تمام 
واقعیت  منابع تصویری و صوتی خود، چنان 
و خیال را در هم می آمیزد که کل موقعیت 

منشأ  اصلی قدرت  �
تلویزیون در مقام  
رسانه  اعظم  دوره 

پست مدرن از تصمیم 
آزادانه بسیاری از ما 
برای روشن گذاشتن 

تلویزیون در تمام 
مدت ناشی می شود 
که خود پیامد وجود 
ده ها و صدها کانال  و 

برنامه تلویزیونی است. 
تلویزیون بیشتر شبیه 
یک سیاه چاله فضایی 
است که همه نگاه ها را 
به درون خود می کشد 
و هیچ نگاهی قادر به 

گریز و خروج از آن 
نیست. 
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انسانی با تمام شکل های خود به نمایش تبدیل 
می شود. )کازنو، :1364 161(

قدرت  اصلی  منشأ   که  اینجاست  جالب 
تلویزیون در مقام  رسانه  اعظم  دوره پست مدرن 
روشن  برای  ما  از  بسیاری  آزادانه  تصمیم  از 
گذاشتن تلویزیون در تمام مدت ناشی می شود 
و  کانال   صدها  و  ده ها  وجود  پیامد  خود  که 
برنامه تلویزیونی است. تلویزیون بیشتر شبیه 
یک سیاه چاله فضایی است که همه نگاه ها را 
به درون خود می کشد و هیچ نگاهی قادر به 
گریز و خروج از آن نیست. تلویزیون  نابودکننده  
آن  از  آن چه  و  است  نگاهی  و  جادو  هرگونه 
در  نیست.  تصویر  جز  می ریزد چیزی  بیرون 
ابژه های منفعل و  به  نه   را  تلویزیون ما  واقع، 
توپُر بدل  بلکه به سوژه های فعال و  توخالی، 

می کند. ) فرهاد پور، 1381(
قابلیت های تکنولوژیک تلویزیون چنان است 
سایر  با  مقایسه  در  می تواند  رسانه  این   که 
رسانه ها، محتوایی نزدیک تر به زندگی واقعی 
ارائه  کند )امه دور، 1374 4:(. در واقع، در نتیجه 
همین توان فوق العاده تلویزیون در به نمایش 
گذاردن محتوای زندگی گونه  است که بیش از 
سایر رسانه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد، 
تا آن اندازه که از نظر »مک لوهان«، تصویر 
تلویزیونی تماشاگر را با تمام وجود به  مشارکت 
تماشای   وی  جهت  به همین  و  برمی انگیزد 
تلویزیون را با حس المسه مقایسه کرده است، 
گویی  تماشاگر صحنه تلویزیون را با چشمان 

خود لمس  می کند. )کـازنو، 1364 74:(. 
کنار  در  که  تلویزیون  قدرت سرگرم کنندگی 
روزمره،  زندگی  در  رسانه  این  درهم تنیدگی 
اصلی ترین ویژگی آن است، برای تأثیرگذاری 
با ویژگی های  بیشتر منوط به تناسب محتوا 
مخاطب است؛ زیرا تلویزیون زمانی تأثیر قوی 
دارد که زمینه الزم برای پذیرش پیام های آن 
وجود داشته باشد. )مک کویین، 1384 1۵2:( 
هرچه که هست، به قول مارشال مک لوهان، 
غلوکردن  در مورد شدت و تأثیر تلویزیون بر 
است.  امکان ناپذیر  مردم  و حساسیت  حواس 

)مک لوهان، 137۵(
جهان شمولی تلویزیون

لوهان«  »مــک  که  همان گونه  بی تردید 
پیش بینی کرد، تلویزیون با پیشرفت در حوزه 
ارتباطات ماهواره ای، اکنون این امکان را برای 
بینندگان فراهم آورده است که خود را چون 
مشارکت کنندگان در مسائل مهم جهانی مثل 
نقاط  سایر  در  که  هایی  درگیری  و  جنگ ها 
جهان در حال وقوع هستند، ببیند و نسبت به 
 آن واکنش نشان دهند )دانسی، 1387 238( 
فرض بر این است که تلویزیون با فناوری های 
اینترنت و دیجیتالی شدن عماًل  نوینی مثل 
است.  گذاشته  جهانی شدن  عرصه  در  پا 
محدویت هایی از قبیل سانسور، ضعف آنتن ها، 
برنامه های  ندیدن  به  منجر  که  زمان  گذر 
از  به کلی  می شد،  مخاطبان  عالقه  مــورد 
دیجیتالی  و  شدن  اینترنتی  است.  رفته  بین 
زیادی مثل گزینش  امکانات  تلویزیون  شدن 
برنامه های مورد عالقه و دیدن آنان با فرصت 
در  بینندگان  برای  را  مطلوبی  شرایط  کافی، 
 سراسر جهان به وجود آورد )احمدی، 1388(

تلویزیون اینترنتی
تلویزیون اینترنتی یک فناوری جدید است که 
دنیای تلویزیون و اینترنت را به هم پیوند می دهد، 
و محصول هم گرایی صنعت رایانه، مخابرات و 
مولتی مدیا )چند رسانه ای ( است. با بهره برداری 
اطالعات  از  دنیایی  به  بیننده  فناوری  این  از 
وصل می شود. در حقیقت هدف از پیدایش این 
فناوری حفظ بیننده و ایجاد روش های جدید 
استفاده از تلویزیون است. نحوه کار این فناوری 
به این صورت است که مخاطبان تلویزیون در 
حین دریافت برنامه قادر هستند، از راه اینترنت 
به بانک اطالعاتی شبکه مورد نظر دست یابند 
اینترنتی  کالم،  در یک   .)1386 )افراسیابی، 
شدن تلویزیون به این معناست که ارتباط دو 
سویه بین دست اندرکاران و بینندگان برنامه در 
 تمام نقاط جهان به سهولت فراهم شده است. 
ارتباط توسعه فرایند جهانی  نوع  این  در واقع 
گستردگی  زیــرا  می کند  تشدید  را  شدن 

،ل
مل
نال
بی
ت
طا
با
رت
را
ید
رم
رگ
س
د
کر
ار
ک

ی
وب
جن
ره
یک
ج
ار
خ
ت
س
یا
س
در
ی
نگ
ره
یف
ها
اال
یک
ین
فر
شآ
نق
ه
یب
اه
نگ
با



شماره 18
اردیبهشت 95

36

ایجاد  و  پرسش  امکان  اینترنت  در  اطالعات 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  سوال های 
بودن  آنالین  راه  از  و  انگیخته  بر  را  مخاطب 
پاسخ  برای سوال های خود  با شبکه می توان 
تلویزیون  می رسد،  به نظر  نمایند.  دریافت 
اینترنتی با ایجاد ارتباط دو سویه بدون اتالف 
را  جهانی شدن  از  تصویری  می تواند  وقت، 
در  ــراد  اف تک  تک  ذهن  در  عینی  به طور 
 سراسر جهان متجلی سازد. )احمدی، 1388(

تلویزیون دیجیتالی
نوعی  آنالوگ  اولیه  تلویزیون  پخش  سیستم 
هیروگلیف الکترونیکی است اما سیستم دیجیتال 
از امتیاز استفاده از کدهای سمبولیک دقیق مثل 
از  کدام  هر  نمایش  برای  و ب«  »الف  حروف 
شکل موج  های متغیر تصویر و صدای آنالوگ 
مثل شکل های هیروگلیف بهره می برد. تلویزیون 
دیجیتالی از آن جایی که بر مبنای سیستم آنالوگ 
ساخته شده است، این امکان را دارد که با تبدیل 
تصاویر و صدای آنالوگ به مقادیر و کدهای دو 
اندک،  هزینه  با  را  اطالعات  و 1«،   0« دویی 
برای بیشترین تعداد کاربران پخش کند. زیرا با 
تبدیل آن به صفر و یک، حداقِل تعداد بیت در 
 دسترس قرار می گیرد. )جلیلی نیا، :1384 1۵(

عمل  با  یک سو  از  دیجیتال  تلویزیون 
نظیر  امکانات  کردن  فراهم  و  فشرده سازی 
برنامه های سرگرم کننده تجاری، مسابقات بزرگ 
فرهنگی و مردمی، مسابقات اطالعات عمومی و 
علمی، فرصت های خرید از منزل بدون مراجعه 
به فروشگاه ها، رزرو بلیت های قطار و هواپیما، 
برنامه های  و  بانکی  حساب های  چک کردن 
می تواند  سیاسی  متنوع  مبارزات  و  مذهبی 
یک ارتباط دو سویه بین فرستنده و گیرنده را 
به وجود آورد و از سوی دیگر با انبوه اطالعات 
که وجود دارد، این امکان را به مخاطب می دهد 
که از گزینه انتخاب برخوردار شده و برنامه های 
دلخواه خود را با تنظیم زمان مناسب، دریافت 

کنند. 
در دسترس قرار دادن اطالعات به صورت انبوه 
اما منظم، باعث آگاهی مخاطبان از احواالت 

چنین  با  می شود.  ایده ها  تنوع  با  جهان 
فرایند  در  آنان  که  کرد  ادعا  می توان  اتفاقی 
جهانی شدن نیز سهم دارند زیرا دگرگونی در 
صنعت تلویزیون و در اختیار گذاشتِن امکاناِت 
بیشتر برای مردم باعث تغییر نگرش و فرهنگ، 
می شود  جهانی  فرهنگ  پیدایش  موجب  و 

)دانسی، :1387 2۵2(
برنامه های تلویزیونی و مخاطبان بین المللی

سریال های تلویزیونی، سال های سال به عنوان 
عوامل  بودند.  مطرح  منطقه ای  پدیده هایی 
موضوع  و  پخش  زمان  رسانه،  مثل  مختلفی 
سریال ها  که  می شد  باعث  آن ها  محتوای  و 
مخاطبی محدود )نه از نظر تعداد بیننده بلکه 
از نظر پراکندگی جغرافیایی و فرهنگی( داشته 

باشند. 
یا  هر چند که همیشه سابقه خرید و دوبله 
در  پخش  برای  سریال ها  به  دادن  زیرنویس 
کشورهای دیگر وجود داشته اما هرگز در حدی 
نبوده که واقعا مخاطبی »جهانی« را برای آن ها 

ایجاد کند. 
به عنوان مثال، سریال های آمریکایی، در کانادا، 
انگلستان و استرالیا هم پخش می شده و در 
زیادی  مخاطب  و  موفقیت  که  خاصی  موارد 
هم  اروپایی  کشور  چند  حداکثر  اند،  داشته 
برای  اگر  یا  کرده اند  پخش  و  خرید  را  آن ها 
بررسی  در کشور خودمان  را  مقایسه شرایط 
کنیم. طی دهه های 70 و 60 تنها دو سریال 
توانستند خارج از نظام توزیع تلویزیون و روی 
نوارهای ویدئو مخاطب گسترده پیدا کنند و 
به محبوبیت عمومی برسند که عبارت بودند از 

شمال و جنوب و پرندگان خارزار. 
اما در یک دهه اخیر، تغییر ها و پیشرفت های 
تکنولوژیک، موجب تفاوتی اساسی در گستره 
سریال های  مخاطبان  زمانی  و  جغرافیایی 
شبکه های  اینترنت،  است  شده  تلویزیونی 
این  اصلی  عوامل  از  دی وی دی،  و  ماهواره ای 
تأثیر های  مهم ترین  از  یکی  بوده اند.  تحویل 
این رسانه ها، خارج کردن سریال ها از انحصار 
شبکه های تلویزیونی بود. با این که هنوز صفت 



شماره 18
اردیبهشت 95

37

»تلویزیونی« به دنبال کلمه »سریال« می آمد 
اما حاال دیگر، بینندگان بسیاری از واسطه ای 
غیر از شبکه های تلویزیونی برای تماشای آن ها 

استفاده می کردند. 
دی وی دی باعث گسترش قابل توجه و توزیع 
تلویزیونی شد.  پایان پخش  از  سریال ها، پس 
از  بادوام تر  و  کم حجم  بسیار  تکنولوژی،  این 
نوارهای ویدئویی بوده و از طرف دیگر، قابلیت 
گنجاندن انواع اضافات )صحنه های حذف شده، 
زیرنویس های قابل انتخاب، تصاویر پشت صحنه 
و... ( را داشته و در نتیجه برای اولین بار، دیدن 
سریال با واسطه ای غیر از شبکه های تلویزیونی 
می تواند یک امتیاز محسوب شود این عوامل 
باعث شد که آرشیو کردن سریال های محبوب، 
وارد فازی جدید شود و گسترش قابل توجهی 
پیدا کند که در نتیجه محدودیت زمانی سریال ها 
کمتر و کمتر شد. امروزه دیگر عجیب نیست 
که کسی سال ها بعد از پایان پخش تلویزیونی 
سریال های محبوب، آن ها را »کشف« کرده و 
طرفدار پر و پا قرصشان بشود.. (ابراهیمی، 1388(

در سال های اخیر رواج دستگاه های هوشمند 
DVR  و TiVo به بیننده امکان داد برنامه های 
دلخواه خود را در هر ساعت از  شبانه روز  روی 
از دالیل  یکی  اتفاقا  کند.  هارد دیسک ذخیره 
در   اخیر   تلویزیونی  سریال های  پربیننده شدن 
مقیاس جهانی همین عامل است چرا که  بیننده  
می تواند  با تسهیل فرایند تماشا و با حذف  معضل  
فراگیر آگهی های تلویزیونی، تماشای سریال را با 
سلیقه خود هماهنگ کند و دیگر نگران  از  دست 
دادن قسمت های قبال پخش شده  سریال  نباشد. 
جدید  دستگاه های  که   کرد   فراموش   نباید 
عالوه بـر حفظ کیفیت، سختی های نگهداری  
نوارهای جاگیر وی اچ اس را ندارند و هزینه و 
می کنند.  تحمیل   بیننده   به  کمتری  زحمت 

)نطنزی، 1388(
در این میان، گسترش شبکه های ماهواره ای هم 
نقش قابل توجهی در برداشته شدن مرز مکانی 
و زمانی سریال های تلویزیونی داشت، به عنوان 
آمریکایی  مخاطب  هم  این  بیش از  مثال، 

پس  سال ها  را  محبوبش  سریال  می توانست 
از پخش، در »پخش مجدد«های شبکه های 
کوچک تر دنبال کند؛ اما حاال دیگر با گسترش 
آسیایی،  بینندگان  ماهواره ای  شبکه های 
بسیار  طیف  دیدن  امکان  هم  و...  اروپایی 
گسترده ای از سریال ها را پیدا کرده اند. به عنوان 
مثال، به این موضوع توجه کنید که عده زیادی 
از آن است که  از جوانانی که سنشان کمتر 
سریال پیشتازان فضا را در زمان خودش دیده 
باشند، در اوایل دهه 70 و با پخش این سریال 
از شبکه استار تی وی به عالقه مندان بپوستند. 

البته هنوز هم مرزهای فرهنگی و زبانی جلوی از 
میان رفتن کامل مرزهای جغرافیایی سریال های 
این که دیگر هر  با  است  را گرفته  تلویزیونی 
کسی در هر گوشه دنیا به بیشتر سریال های 

مهم ترین عاملی  �
که مرزهای زمانی و 
مکانی سریال های 

تلویزیونی را از میان 
برداشته و آن ها را 

تبدیل به پدیده ای 
حقیقتًا جهانی کرده 

اینترنت است. امکان 
به اشتراک گذاری 

فایل های تصویری در 
اینترنت، چند تغییر 

عمده در توزیع و 
مشاهده سریال های 

تلویزیونی ایجاد 
کرده که یکی از آن ها 
شکستن مرز زمانی 
مشاهده سریال در 

کشورها و مناطق 
مختلف است. 
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موفق تولید شده در هر کشوری دسترسی دارد 
اما این موضوع باعث استقبال جهانی از تمام 
آن ها نمی شود. هر چند که بعضی ژانرها )مثل 
علمی خیالی یا جنایی( تقریباً در تمام کشورها 
و فرهنگ ها قابل ادراک و ارتباط برقرار کردن 
هستند. اما سریال هایی که به سراغ ژانر کمدی 
با درام های اجتماعی، سیاسی، حقوقی می روند. 
ممکن است فقط در یک یا چند کشور محدود 

به محبوبیت دست پیدا کنند. 
در نهایت مهم ترین عاملی که مرزهای زمانی و 
مکانی سریال های تلویزیونی را از میان برداشته و 
آن ها را تبدیل به پدیده ای حقیقتاً جهانی کرده 
اینترنت است. امکان به اشتراک گذاری فایل های 
تصویری در اینترنت، چند تغییر عمده در توزیع 
و مشاهده سریال های تلویزیونی ایجاد کرده که 
یکی از آن ها شکستن مرز زمانی مشاهده سریال 

در کشورها و مناطق مختلف است. 
شبکه  که  مناطقی  ساکنان  این  از  بیش  تا 
را در محل سکونت شان  پخش کننده سریال 
پخش  زمان  در  را  آن  می کردند،  دریافت 
تلویزیونی می دیدند و دیگران باید چند ماه یا 
چند سال منتظر می ماندند تا نوار و ویدئو یا 
دی وی دی سریال منتشر شود تا امکان دیدنش 
را پیدا کنند اما امروز به خاطر وجود اینترنت 
سریال هایی که در شبکه های هر کشوری پخش 
می شوند تنها چند ساعت یا حتی چند دقیقه 
بعد از پایان پخش در اینترنت قابل دانلود کردن 
هستند. به این ترتیب عالقه مندان سریال هایی 
مثل گمشدگان یا Flashforward طی تنها 
چند ساعت در هر گوشه ای از کره زمین آخرین 
قسمت از سریال محبوبشان را تماشا کرده اند 
تصویری  فایل های  کم  حجم  که  این  ضمن 
سریال ها و سهولت ذخیره سازی و دانلود آنها 
عامل دیگری برای شکستن مرز زمانی است و 
فایل های سریالی را که سال هاست پخشش به 
پایان رسیده می توان در اینترنت پیدا و دانلود 

کرد. (ابراهیمی، 1388(
به این ترتیب و در ادامه موج »جهانی شدن« 
که جنبه های مختلف فرهنگ، اقتصاد، تجارت 

و... را در برگرفته، حاال سریال های تلویزیونی هم 
پدیده هایی کاماًل جهانی هستند و هم زمان در 
پنج قاره مخاطب دارند. مدتی است که حتی 
خود شبکه های تلویزیونی هم اقدام به افزودن 
وب سایتشان  در  سریال ها  تماشای  امکان 
 webisode مثل  پدیده هایی  و  کرده اند 
در  تماشا  خاص  که  سریال  از  )اپیزودهایی 
در  نمایش  به  تلویزیون  در  و  بوده  اینترنت 
نمی آیند( و mobisode )اپیزودهایی از سریال 
همراه  تلفن های  صفحه  در  تماشا  خاص  که 

است( روز به روز فراگیرتر می شود. 
اما تأثیر فناوری هایی نوین ارتباطی به فراهم 
محدود  مخاطبان  برای  امکانی  چنین  کردن 
تغییر  ایجاد  با  فناوری ها  این  بلکه  نمی شود 
پدیدآوردندگان،  بر  پادارایم ها  برخی  در 
این  محتوای  مهم تر  آن  از  و  تهیه کنندگان 
برنامه ها نیز، اثر می گذارند. هم چنان که سنت 
سریال سازی بعد از گذراندن  دهه کم حاشیه 
1۹۹0، در  هزاره  جدید، تحولی همه جانبه را 
 DVR دستگاه های  رواج  عالوه  بر   کرد.  تجربه 
ورود  و  اینترنت  جهانی  فراگیری   ،TiVoو
همه جانبه آن به  زندگی  بینندگان تلویزیون، 
باعث شد سازندگان سریال ها  با  خیال  راحت 
سطحی   و  ساده  داستان های  بند  از   را   خود 
و  روایــت هــا  داستان ها،  ســراغ  و  برهانند 

شخصیت های پیچیده تر بروند. 
که   تحول هایی  از  بعد  سریال سازها  در واقع 
نظام  اطالع رسانی در سال های اخیر متحمل 
بینندگان   دریافته اند  که   به  خوبی  است،  شده  
تلویزیون  به  صرفا  سابق   مانند  دیگر  پیگیر 
متکی نیستند و در سایه ابزارهای الکترونیک 
جدید امکان می یابند عالوه بر  تماشای  سریال 
بـه   هم   سری   ایده آل،  شرایط  و  وضعیت  در 
ایـنترنت  بزنند  و اطالعات تکمیلی  و جزئیات 
از دست رفته موردنظرشان را به دست بیاورند. 

بینندگان فعلی سریال ها اگر یک یا چند قسمت 
از  سریال های  محبوبشان  را نبینند به مشکل 
صرف   با   می توانند   و  برنمی خورند  چندانی 
کمترین  هزینه  و وقت، خود را به قسمت های 
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در حال پخش برسانند یا این که اصال تمامی 
سریال را بـعد از پایان یافتن پخش آن تماشا 
کنند و اصـال هـم نگران  پیدا کردن نسخه های 
عواملی  دیگر،  به عبارت  نباشند.  باکیفیت 
فرایندهای شخصی شده  در  تسهیل  هم چون 
تا  الکترونیک جدید،  ابزارهای  و  اطالع رسانی 
حد زیادی موجب شده سریال سازی از سال 
2000 به بعد به  تعریف  جدیدی دست یابد 

و تحولی ساختاری و محتوایی را تجربه کند. 
سریال سازان  که  است  چهارچوب  همین  در 
می توانند آثار خود را با حفظ پیوستگی داستانی 
در فصل های متوالی تا  چند  سال ادامه دهند و 
مخاطبان هم بدون سردرگمی به بـیننده ثابت 
نبود  در  بی تردید،  شوند.  تبدیل  سریال  یک 
هرگز  کنونی،  رسانه ای   ابزارهای  و  امکان ها 
سریالی مانند  گمشدگان  نمی توانست بـه خـود 
اجازه دهد  در  اقدامی کم سابقه، شخصیت های 
خود را با نیم نگاهی به شخصیت فیلسوفان 
هیچ  نه تنها  و  کند  طراحی  جهان  مشهور 
نداشته   دادن مخاطب  از دست  بابت  هراسی 
باشد  بلکه در عوض به  مخاطبان  پرشماری هم 

دسـت یابد. )نطنزی، 1388(
و  فیلم  خاصیت»نمایشی«  دیگر،  از ســوی 
سریال اجازه و امکان آن را فراهم می کند  تا 
و  دهد  را شکل  تماشاگر  ایدئولوژیک  نظر  از 
بسازد. از این رو است که از بدو پیدایش سینما، 
ایدئولوژی رسمی همواره از سینما برای  پیشبرد  
مقاصد خود استفاده کرده است. )زیمر، 1374( 
سریال های  ویــژه  ظرفیت  نباید  بنابراین، 
ایدئولوژیک  محتوا  حمل  در  را  تلویزیونی 
رگه های  این  پنهان سازی  مهم تر،  آن  از  و 
ایدئولوژیک در زیر الیه های داستانی از نظر دور 
داشت. سریال های تلویزیونی که محتوا آمیخته 
با ایدئولوژی خود را با ایجاد کمترین مقاومت 
منتقل  خود  شده  جهانی  حاال  مخاطبان  به 
می کنند؛ قدرت نقش آفرینی عظیمی یافته اند 

که نمی توان آن را دست کم گرفت. 
آمریکا، کره، هند و ترکیه؛ تجربه های موفق

مخاطبان،  بر  تنها  نه  نوین  فناوری های 

سریال های  محتوای  و  دسترسی  سازندگان، 
اصول  بر  بلکه  است؛  گذاشته  اثر  تلویزیونی 
انتقال و اشاعه فرهنگی نیز تأثیرگذار بوده است. 
یکی از اصولی که با تحول  های نوین جهانی 
هم جواری  اصل  می شود،  کشیده  چالش  به 
از طریق حرکت   فرهنگ ها  انتقال  معنای  به 
پهنه های  روی  بر  فرهنگی  پدیده های  گروه  
جغرافیایی است. به عبارت ساده تر آیا در جهان 
نوین، برای این که فرهنگ یک اجتماع بشری 
به جامعه دیگری تسری  یابد، لزوما  بایستی این 

دو اجتماع در  همسایگی  یک دیگر باشند؟
حقیقت آن است که توسعه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، انسان هزاره سوم میالدی  را  در آستانه 
نظاره دنیایی متفاوت و آکنده از نوآوری ها و 
خالقیت ها  قرار داده است که در  آن، فاصله های 
دست  از  را  خود  سابق  مفهوم  جغرافیایی 
پدیده های   داشتن   با   ارتباطات  عصر   داده اند. 
و  ماهواره ها  اینترنت،  چون  منحصربه فردی 
شبکه های تلویزیونی نامحدود، ارتباطات سیار 
قالب  )در  پیشرفته  الکترونیکی  رسانه های  و 
پایگاه های اطالع رسانی بی شمار و نشریه ها و 
سخن  برای  جایی  دیگر  آنالین(  روزنامه های  
ضمن  است  نگذارده   باقی   فاصله ها   از   راندن  
بیشتری  شتاب  روز به روز  حرکت  این   این که  
نیز به خود می گیرد. بنابراین توسعه ارتباطات 
انتقال  بی بدیل   ابزارهای   از   که  رسانه ها  و 
شناور   به  خود  می روند،  شمار  به  فرهنگ ها 
ساختن  فرهنگ ها  و خرده فرهنگ ها  و اشاعه 

سریع تر آن ها انجامیده است. 
به عقیده برخی صاحب نظران، امروزه بایستی 
در معنای»هم جواری« تجدید نظر نمود و آن را 
با ظرافت بیشتری به کار برد. اگر در زمان های 
حوزه های  بین  صرفا  فرهنگ پذیری   گذشته، 
همسایه جغرافیایی و از طریق فرایندهایی نظیر 
مهاجرت، فتح نظامی یا توسط مسافران صورت 
می گرفت. امروزه بر این شکل های فیزیکی باید 
نوعی هم جواری مجازی یا الکترونیک و تصویری 
که از طریق  امواج  و تصاویر تلویزیونی، ماهواره ای، 

اینترنت و غیره انجام می گیرد را اضافه کرد. 
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در واقع بایستی واژه »هم جواری« را از منظر 
دیگری تأویل نموده و بر اسـاس شـرایط جدید 
جهانی به بازتعریف این کلمه پرداخت. هرچند 
که توجه  به  نقش فناوری اطالعات در  بازخوانی  
نفی  معنای  بـه  روی  هیچ  به  اشاعه،  مفهوم 
اهمیت هم جواری جغرافیایی نیست. هم چنان 
روابط  عرصه  در  کماکان  منطقه گرایی  که 
است.  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  بین الملل 
واقعیت آن است که انتقال فرهنگ می تواند از 
طریق هم جواری فیزیکی نیز صورت پذیرد اما 

تحقق آن مستلزم هم جواری فیزیکی نیست. 
تبادل  و  فرهنگ ها  انتقال  باب   در  هم چنین، 
مـؤلفه  دو  میان  بایستی  فرهنگی،  کاالهای 
و»نقش  حکومت ها«  یعنی»اراده  اثـرگذار 
این که  توضیح   شد.  قائل   تفکیک  ملت ها« 
بخشی از تغییر های به وجود  آمده  در  فرهنگ ها، 
نشأت  گرفته از خـواست  دولت مردانی  است که 
در بهترین حالت ممکن تنها نماینده بخشی 
از سالیق فرهنگی جوامع هـستند و تا  آن جا  
دگردیسی  درصدد  دارند،  کار  در  دستی  که  
گروه  پدیده های  نوین  و منطبق سازی  آن ها  با 
مبانی فرهنگی داخلی و یا معیارهای مورد نظر 
خود می باشند. اما بـخش دیگری از دگرگونی 
همراه  غالبا  وارداتی)که  فرهنگی  پدیده های 
به جوامع  نوعی تکنولوژی جدید  یا  با دانش 
دیگر عرضه می شوند( ناشی از دخل و تصّرف 

ملت هاست. )حقیقی، 1388(
کاالهای  صادرات  موفق  تجربه های  بررسی 
نرم؛  قدرت  افزایش  آن،  تبع  به  و  فرهنگی 
مانند آمریکا، کره، هند و ترکیه نشان می دهد 
که نمونه های موفق اغلب با به کار بستن یک 
دو  هر  هوشمند،  و  فعال  تلفیقی  دیپلماسی 
مؤلفه های اثر گذارِ یاد شده ) یعنی حکومت ها 
و ملت ها( را به پذیرش )یا حتی خرید( کاالهای 
فرهنگی خود ) در این جا آثار نمایشی سینمایی 

یا تلویزیونی( متقاعد کرده اند. 
آمریکا هم اکنون به تنهایی در حدود 6۵ درصد 
جریان بین المللی تلویزیون، ۵0 درصد سینما 
اختیار  را  در   و 4۵ درصد ماهواره های جهان 

این کشور  برتری بالمنازع  از  دارد که حاکی 
ارتباطات )به عـنوان بستر و زمینه  در عرصه 
اشاعه و تـوسعه فـرهنگی( است. این توانمندی 
می تواند نقش یک کاتالیزور را در فرایند اجرای 
دیپلماسی فرهنگی  ایفا  کند. )حقیقی، 1388(

صنعت  سینمای هند به عنوان رکن اساسی 
قدرت نرم این کشور با 2/۵ میلیون نفر شاغل 
و درآمد ساالنه  8 میلیارد  دالری، بزرگ ترین 
ماشین تولید فیلم در جهان اسـت. بالیوود  در 
راس صنعت فیلم سازی هند قرار دارد و شهرت 
جهانی آن چیزی  کمتر  از  هالیوود آمریکایی ها 
نیست. نفوذ بالیوود در کشوری مانند  آلمان  به  
حدی زیاد بوده که طی چند ماه اخیر دو مجله 
زبان  آلمانی  نشریه های  به صف  بالیوود  ویژه 

  ملحق  شده اند. 
تعداد کتاب هایی هم که به زبان آلمانی درباره  

آمریکا هم اکنون به  �
تنهایی در حدود 

65 درصد جریان 
بین المللی تلویزیون، 

50 درصد سینما و 45 
درصد ماهواره های 
جهان را  در  اختیار 

دارد که حاکی از 
برتری بالمنازع این 

کشور در عرصه 
ارتباطات )به عـنوان 
بستر و زمینه اشاعه 

و تـوسعه فـرهنگی( 
است. این توانمندی 

می تواند نقش یک 
کاتالیزور را در فرایند 

اجرای دیپلماسی 
فرهنگی  ایفا  کند. 
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است.  توجه  درخور  شده اند،  منتشر   بالیوود  
اروپا  در  پیش  مدتی  تا  که  هندی  فیلم های 
فقط از طریق اینترنت و بعضی فروشگاه های 
  DVD هندی قابل تهیه بود، امروزه دیگر در اکثر
فروشی ها  در دسترس است و حتی بسیاری از 
محصوالت  عرضه  از  بخشی  کلوب ها  ویدئو 
خود را به فیلم های هندی اختصاص داده اند. 

)فالحت پیشه، 138۵(
بر اساس گزارش ساالنه صنعت سریال سازی 
ترکیه، صادرات سریال ترکی در سال 201۵، 
و  کشور  این  برای  درآمد  دالر  میلیون   2۵0
بنابر این  است.  داشته  بیننده  میلیون   400
گزارش، صادرات سریال های ترک که در سال 
2014، دویست میلیون دالر درآمد داشت در 
سال 201۵ با 2۵ درصد رشد به 2۵0 میلیون 
این  ترکیه ای  مقام های  گفته  به  رسید.  دالر 
سریال ها به کشورهای مختلف در آسیای میانه، 
کشورهای بالکان، کشورهای عربی خاورمیانه و 
هم چنین کشورهای آمریکای التین صادر شده 
است. سریال های ترکیه ای که در گذشته بین 
بین  اکنون  تا ۵0 دالر خریداری می شد   3۵
200 تا ۵00 هزار دالر فروخته می شود. )سوره 

سینما، 13۹4(
سریال های کره ای در ردیف اول موج سریال های 
به  )و  آمریکایی  سریال های  کنار  در  جهانی، 
چند  اما  می کنند.  خودنمایی  ترکی(  تازگی، 
عامل، محبوبیت این سریال ها را در کشوری 
و  آمریکایی  رقبای  به  نسبت  ایــران،  مانند 

ترکیه ای کم نظیر کرده است. 
یکی از این موارد، تنوع کم نظیر کانال های نفوذ 
سریال های کره ای است؛ چرا که این سریال ها 
از همه مجاری رسمی و غیر رسمی، مجاز یا 
غیر قانونی به مخاطبان ایرانی عرضه شدند و 
رسانه ملی، شبکه های ماهواره ای و مخاطبان 
اینترنتی ما، هر سه را هم زمان تسخیر کردند! 
تاریخی  سریال های  ملی،  رسانه  که  درحالی 
کره جنوبی مانند جومونگ و یانگوم را پخش 
می کرد )که هر کدام از این سریال ها در زمان 
پخش خود باالترین آمار بییندگان را به خود 

اختصاص دادند(. 
 شبکه ماهواره ای فارسی وان، با پخش درام های 
خانوادگی مدرن که مضمون عاشقانه ای داشتند. 
این سریال ها نیز به شدت مورد استقبال قرار 
گرفت و به سرعت محبوب شد و پس از آن، 
سریال های کره ای در میان کاربران اینترنتی 
مخاطبان  تحصیل کرده تر،  و  جوان تر  نسل  و 
جدیدی یافت. هم چنان که سایت های رایگان 
وبالگ های  کره ای،  سریال های  غیررایگان  و 
مرتبط با سریال های کره ای و نیز انجمن های 
در  سریال ها،  این  مورد  در  گفت وگو  و  بحث 
عالقه  هستند.  پررونق  بسیار  مجازی  فضای 
به سریال های کره ای، عالقه به موسیقی پاپ 
است.  شده  موجب  نیز  را   )kpop( کره ای 
که  وارثین  کره ای  سریال  فارسی  زیرنویس 
سال 2013 از شبکه sbs کره پخش شد، یک 
روز پس از پخش سریال در کره برروی سایت 
subsceen با پنج ترجمه برای دانلود ارائه و 
طبق آمار این سریال در عرض یک هفته چند 

هزار مرتبه دانلود شد. ) رشیدی، 13۹2( 
این همه محبوبیت سریال های کره ای در میان 
مخاطبان ایرانی، نسبت به رقبای آمریکایی یا 
ترکیه ای، از زاویه ای دیگر نیز شگفت می نماید. 
موفقیت سریال های آمریکایی به لطف سابقه 
و شهرت عظیم صنعت سینمایی این کشور، 
 هالیوود، و نیز انگلیسی زبان بودن این سریال ها ) 
زبانی که کامال جهانی شده است و برای جوانان 
و تحصیل کرده گان ایرانی یعنی مخاطبان اصلی 
این سریال ها قابل درک یا حداقل آشنا است، 
قابل درک است و چندان جای شگفتی ندارد. 
موفقیت سریال های ترکیه در ایران نیز، با توجه 
به مذهب مشترک اکثریت جمعیت دو کشور، 
سابقه طوالنی مراودات فرهنگی و هم جواری 

جغرافیایی و معنوی؛ قابل توجیه است. 
و  سابقه  هیچ  نه  که  کره ای  سریال های  اما   
می کند  را  آن  پشتیبانی  عظیمی  تاریخچه 
می شوند؛  ساخته  بین المللی  زبانی  به  نه  و 
در  محبوبیت  سطح  این  به  را  خود  چگونه 
دنیا رسانده اند؟ سریال های کره ای چگونه در 
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کشوری مثل ایران بدون هیچ اشتراک مذهبی، 
تاریخچه ای  یا  و  فرهنگی  تبادل های  سابقه 

مشترک؛ به این سطح از محبوبیت می رسند؟
 از آن مهم تر در عصری که به لطف فناوری های 
ارتباطی نوین مخاطبان، افراد و ملت ها به نحو 
بی سابقه ای در عرصه ارتباطات بین الملل قدرت 
گرفته اند، پر مخاطب بودن سریال های کره ای 
موفقیت  و  معناست  چه  به  دقیقا  ایران،  در 
کاالهای فرهنگی و محصوالت رسانه ای  کره ای 
در کشور ما، در دوره ای که دیپلماسی فرهنگی 
و رسانه ای  پر  رنگ تر از هر زمان دیگری، در 
روابط بین الملل کاربرد یافته است؛ چه آثار و 

تبعاتی می تواند داشته باشد؟
سیاست سوار بر موج کره ای 

 موج کره ای اصطالحی است که در پی ورود 
و نفوذ موسیقی و سریال های کره ای به دیگر 
کشورها، به صادرات فرهنگی کره اطالق می شود. 
این موج فراتر از یک پدیده صرفا فرهنگی است، 
به طوری  که  در سال 2011 موج کره ای حدود 8. 
3 میلیارد دالر به اقتصاد کره جنوبی تزریق کرده 
اسـت  و بین  سال های 2000 تا 2007 صادرات 
برنامه های تلویزیونی در کره جنوبی دوازده برابر 
شده و به رقم 162 میلیون دالر رسیده بود در 
حالی که واردات برنامه های تلویزیونی از خارج 
از موفقیت  نشان  مانده  است که  ثابت   تقریبا 
برنامه های تلویزیونی کره در ورای مرزهایش و 
)ادیب سرشکی،  دارد.  بین المللی  بازارهای  در 
:13۹1 766(. موفقیت سریال ها و متعاقب آن، 
موسیقی پاپ کره ای؛ مستقیما در رونق یافتن 
کشورهای  در  کره جنوبی  صنعتی  برندهای 

مخاطب موج کره ای مؤثر بوده است. 
شرکت هایي مانند هیونداي و سامسونگ هر دو 
در زمینه موج کره ای دست به تحقیق زده اند. 
هر دو این شرکت ها می دانند که هالیوود فروش 
محصول در خارج از کشور کره را براي آن ها 
تسهیل کرده است. شرکت الکترونیک ال جي 
نیز محبوبیت موج کره ای را درک کرده است. 

ایاالت  در  کره  فرهنگي  و  موضوعي  سازمان 
در  پژوهشی  ســال2006  در  آمریکا  متحده 

زمینه نحوه استفاده شرکت های کره جنوبی از 
محبوبیت سریال های کره ای براي دست یابي 
به سود بیشترانجام داد. در این پژوهش شرح 
داده شده است که چگونه پس از استفاده از 
هنرپیشه نقش اول »ستارگان در قلب من« 
)سریال کره ای بسیار محبوب شده در چین( 
در یک تبلیغ تجاري ال جی در ویتنام، میزان 
فروش محصوالت در آن کشور افزایش یافت. 
پس از آن بود که شرکت ال جي. براي افزایش 
کره ای  سریال هاي  کــره ای  موج  محبوبیت 
تلویزیوني  ایستگاه هاي  اختیار  در  رایگان  را 
ویتنام قرار داد و در عین حال هزینه دوبله این 

سریال ها به آن ها را نیز بر عهده گرفت. 
همین امر در شرکت الکترونیک سامسونگ نیز 
اتفاق افتاد. آن ها یک آگهي تبلیغاتي را براي 
منتشر  چین  در  ال سي دي  تلویزیون  معرفي 
تبلیغ  براي  ووک«  جائه  »آن  از  هم چنین  و 
جستن  مدد  با  کردند.  استفاده  محصول  این 
سامسونگ  کره ای،  سریال های  محبوبیت  از 
جایگزین »فیلیپس« به عنوان برند شماره یک 
 Korea( .تلویزیون ال سي دي. در چین شده است

)2006.Creative Content Agency USA
ژاپن  کیو  دانشگاه  در  که  دیگری  پژوهش 
کره  موفق  تجربه  بررسی  با   2011 سال  در 
فرهنگی  صنایع  در  دولت  نقش  بررسی  به 
پرداخت، به گزارش »کمیته موج کره ای« در 
وزارت فرهنگ کره اشاره کرده است، که در آن 
الگویی که توسط موسسه تحقیقات سامسونگ 
موج  که  می شود  ارائه  است،  شده  طراحي 
کره ای در کشور های مختلف را بررسی می کند. 

)2011:167.Kim(
که  می شود  کشورهایي  شامل  مرحله  اولین 
کرده اند.  کره ای  سریال های  پخش  به  اقدام 
کره ای  پاپ  موسیقي  طرفداران  هم چنین 
با این حال،  را می توان در این کشورها یافت. 
فروش محصول های فرهنگي و محبوب کره ای 
تمایل  و  است  نبوده  زیاد  کشورها  این  در 
کشورها در این زمینه نیز در سطح پاییني قرار 
دارد. فیلیپین و مالزي دو کشوري هستند که 
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محققان هنوز از موفقیت هالیو در آن ها مطمئن 
سریال هاي  برخي  آن ها  این حال،  با  نیستند. 
هم چنین  کرده اند.  پخش  را  کره  تلویزیوني 
ایاالت متحده آمریکا و اروپا در مرحله نخست 
تالش  کره  سرگرمي  شرکت هاي  دارند.  قرار 
کرده اند تا ستارگان خود را به ایاالت متحده 
آمریکا اعزام کنند. هیچ گروه کره ای محبوبیت 

گسترده ای را کسب نکرده است. 
 هالیو در مرحله دوم چنان محبوبیت یافته است 
که مردم شروع به خرید محصول های موسیقي 
پاپ کره ای و هم چنین دي وي دي هاي سریال ها 
و فیلم هاي کره ای کرده اند. فرهنگ عامه کره در 
این کشورها یک پدیده گسترده است. تایلند، 
برزیل، ایران، اندونزي، اسراییل و سنگاپور همگي 

در گروه این کشورها قرار دارند. 
مرحله سوم هالیو نشان می دهد که درخواست 
براي دیگر محصوالت کره ای نتیجه مستقیم 
و  سریال ها  پاپ،  موسیقي هاي  محبوبیت 
مرحله،  این  در  است.  بوده  کره ای  فیلم هاي 
همه  از  پیش  که  ــد  دارن قــرار  کشورهایي 
کشورها  این  بوده اند.  کره ای  موج  تحت تأثیر 
اعزام  مي باشند.  ژاپن  و  کنگ،  هنگ  چین، 
توریست به کره جنوبي افزایش یافته که علتش 

سریال هاي کره ای بوده است. 

دولت کره این توریست ها را جهانگردان هالیوي 
پاپ  موسیقي هاي  و  سریال ها  است.  نامیده 
کره ای مردم این کشورها را به یادگیري زبان 
کره ای تشویق کرده است. در مرحله چهارم از 
هالیو، کشورها به تصویري مثبت از کره جنوبي 
را  جنوبي  کره  کشورها  این  مردم  می رسند. 
از طالیه داران عرصه فرهنگ و  به عنوان یکي 
اقتصاد در جهان خواهند شناخت. تایوان در این 
ردیف قرار می گیرد. مردم تایوان اعالم کرده اند 
که نسبت به کره جنوبي دید بسیار مثبتي دارند. 
»سونگ« معتقد است میان هالیو و جستجو 
رابطه ای  تایواني ها  سوي  از  ملي  هویت  براي 
کره  ملي گرایي  تایواني ها،  نظر  به  دارد.  وجود 

به صورت الگویي براي آن ها عمل مي کند. 
صنعت  با  را  پیوند  بیشترین   2 و   1 مراحل 
موسیقي، صنعت فیلم سازي و صنایع پخش 
رادیویي و تلویزیوني کره دارد. مرحله 3 ارتباط 
زیادي با شرکت هایي نظیر سامسونگ، هیونداي 
و ال جي. دارد. آن ها امیدوار هستند که هالیو 
باعث جلب توجه بیشتر به محصول های آن ها 
کره  دولت  با  بیشتر  و 4  مراحل 3  اما  شود. 

))2013.Tuk .ارتباط دارد
به عنوان  می توان  هم چنین  را  کره ای  موج 
یکي از دالیل توسعه روابط با ویتنام و تایوان 

کشورها یا مناطق توضیح هامراحل هالیو 

محبوبیت فرهنگ 
عامه کره 

سریال ها، فیلم ها و موسیقي هاي پاپ کره ای 
در این کشورها به محبوبیت رسیده است. این 

کشورها پخش این سریال ها را آغاز کرده اند. 

فیلیپین، مالزی، روسیه، ازبکستان، 
ایاالت متحده آمریکا، آمریکاي 

جنوبي، اروپا و آفریقا

خرید محصوالت 
فرهنگ عامه کره 

عالوه بر پخش سریال هاي کره اي، فروش گیشه 
سینما و دي وي دي. نیز شروع به افزایش کرده 

است. هم چنین مردم این کشورها موسیقي هاي 
پاپ کره ای را خریداري کرده و در کنسرت ها 

شرکت می کنند. 

تایلند، اندونزی، سنگاپور، برزیل، 
ایران، اسراییل

خرید دیگر 
محصول های کره اي

موج کره ای مردم این کشورها را به خرید 
محصول های کره ای مرتبط با فرهنگ عامه کره 

تشویق کرده است از جمله غذا، زبان کره اي، 
جراحي پالستیک و جهانگردي. 

چین، هنگ کنگ، ژاپن، 

مردم این کشورها دیدگاه جدید و مثبتي نسبت به تأثیر مطلوب کره
تایوان فرهنگ و سبک زندگي مردم کره جنوبي یافته اند. 

جدول1- مراحل رشد هالیو
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در  جنوبي  کره  تصویر  تغییر  نحوه  برشمرد. 
سونگ  از  مقاله ای  در  هالیو  طریق  از  تایوان 
جنوبي  کره  اســت.  شده  تشریح   )2010(
تصویري منفي در تایوان داشت. علت اصلي این 
امر به این واقعیت برمی گردد که کره جنوبي 
برقرار  با چین  را  ارتباط دیپلماتیک جدیدي 
کرده و رابطه خود را با تایوان قطع کرده بود. از 
سال 2000، این مسئله دچار تغییر شده است. 
موسیقي ها و سریال هاي کره ای گزینه شماره 
یک تایواني ها شده اند. در نتیجه، تصویر مثبتي 
از کره جنوبي در ذهن مردم تایوان شکل گرفته 

)4۵-2010:2۵. Sung( .است
کره  اطالعات  و  فرهنگ  وزارت  هم چنین 
به  گزارشی  در   2011 سال  در   )KOCIS(
موفقیت سریال هاي کره ای  دلیل های  بررسی 
در کشور های مختلف پرداخته است. بنابراین 
گزارش آمریکایي ها به این دلیل به سریال هاي 
کره ای دل بسته هستند که آن را آرامش بخش 
و شاد توصیف می کنند. اروپایي ها بر طرح ساده 
و داستان رومانتیک این سریال ها تمرکز دارند. 
این  هستند.  مثبت  بسیار  کره ای  سریال هاي 
سریال ها در آسیا تماشاگران را به کشف سبک ها 
و گرایش های جدید زندگي سوق می دهد. در 
دلیل  این  به   کره ای  سریال هاي  خاورمیانه، 
محبوب هستند که گزینه امنی برای پخش در 
تلویزیون هستند. هیچ صحنه عشقي صریحي 
از  استفاده  شود.  نمي  دیده  سریال ها  این  در 
موسیقی، محبوبیت سریال های کره ای در تمام 
همچنین  است.  داده  افزایش  را  کشور ها  این 
در  دلیل  این  به   کره ای  تاریخي  سریال هاي 
خاورمیانه محبوبیت دارند که احترام به رهبران 
یک کشور را نشان می دهند. این سریال ها در 
سعودي  عربستان  و  امارات  اردن،  کشورهاي 
رهبري  تقویت  براي  »پروپاگاندا1«  به عنوان 

 )2011.KOCIS( .پادشاهان استفاده می شود
 Drama Fever.« وب سایت  آمار  اساس  بر 
نمایش های  که  آمریکا  مردم  بیشتر   ،»com

تبلیغ های سیاسی  1

کره ای را  تماشا  می کنند غیر آسیایی  هستند. 
دارنـد  را  درصـد  بـیشترین  سفیدپوست ها 
و   %18 با  سیاه پوستان  آنان  از  پس   ،%40
را  بقیه  و  داشته  قرار   %13 با  هیسپانیک ها 
آسیایی ها تشکیل می دهند. نکته تعجب برانگیز 
برابر  است که زنان ۵2% و  نسبت جنسیتی  
مردان 48% بوده اند. بر اساس سن 3۹% بین 
18 تا 34 سال و 2۵% بین 3۵ تـا 4۹ سـال 
و 17% بـین 13 تا 17 سال بوده اند. )ادیب 

سرشکی، :13۹1 76۹(. 
 پژوهش هایی که در خصوص طیف مخاطبان 
موج کره ای در ایران انجام شده است؛ با آمار 
این وب سایت هم خوانی دارد و به نتایج مشابهی 
در خصوص نسبت جنسیتی برابر مخاطبان و 
سریال های  به  عالقه مندان  سنی  گستردگی 
کره ای رسیده است. )رشیدی، 13۹2( که از 
طیف  جذب  در  کره ای  سریال های  موفقیت 
در  مخاطبان  از  متنوعی  گستره  و  وسیع  و 

کشورهای گوناگون حکایت دارد. 
در  حقیقت ، فیلم ها  و سریال های کره ای تمام 
آن ویژگی هایی که یک منبع  فرهنگی  از نظر 
نویسندگانی هم چون »ساندرز« و »نای« برای 
جذاب بودن الزم دارد را دارند. این هفت ویژگی 
از  برخورداری  پویایی ،  انعطاف پذیری ،  شامل : 
ارزش های پایدار، اخالق محوری، قدرت اشاعه، 
ارزش های  از  برخورداری   و  فرهنگی  تولیدات 
سرشکی، 13۹1 76۹:(  می باشد)ادیب  جهانی 
که در بررسی تأثیر موج کره ای در ایران، ژاپن، 
چین و )چنان که یاد شد( به خصوص تایوان این 

عناصر را به  وضوح می بینیم. 
نتیجه گیري 

تحول های دو دهه اخیر، مفهِوم مرز را در عرصه 
های گوناگون به چالش کشیده است. مرزبندی 
بر  های پیشین میان ملت و حکومت حاکم 
آن و میان دولت-ملت ها با یک یگر، متأثر از 
متحول  ارتباطی،  نوین  فناوری های  گسترش 
این فناوری ها، مخاطبان  به یمن  شده است. 
سیاسی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم 
در عرصه سیاست خارجی، »عام تر« شده اند و 
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جریان ارتباطات در عرصه بین الملل را به سمت 
و سوی تازه ای سوق داده اند. 

عام تر شدن مخاطبان سیاسی عرصه بین الملل 
وقتی اهمیت بیشتری می یابد که توجه کنیم 
که چگونه در محیط رسانه ای  جدید، دیوارهای 
میان سیاست و سرگرمی فرو ریخته و چطور 
شخصی تر شدن ارتباطات و رسانه ای  تر شدن 
سیاست، به شخصی شدن سیاست انجامیده 

است. 
یاد شده؛  این تحول ها در حوزه های  ترکیب   
در قاِب بزرگ تر ارتباطات بین الملل، به معنای 
برجسته شدن کارکرد سرگرم کنندگی رسانه 
و  رسانه ای   دیپلماسی  در  آن  ناگزیر  تأثیر  و 
هم چنین پر رنگ تر شدن نقش کاالهای فرهنگی 

پرمخاطب تر در دیپلماسی فرهنگی است. 
حوزه های  در  کهن  مرزهای  شدن  مغشوش 
به  کالن،  و  خرد  مقیاس های  در  گوناگون 
)به  رسانه  و  فرهنگ  سیاست،  در  سرگرمی 
بخشیده  ویژه ای  جایگاه  پیام(  و  ابزار  عنوان 
یافتن  اهمیت  آن،  ناگزیر  نتیجه  که  است 
توجه به مقوله سرگرمی در بررسی ارتباطات 

بین الملل است. 
مطلوب ترین  از  تلویزیونی،  نمایشی  آثار   
کاالهای  پرکاربردترین  و  رسانه ای   ابزارهای 
فرهنگی برای نقش آفرینی در عرصه ارتباطات 
بین الملل هستند. این محصوالت، به واسطه 
نمایشی بودن )چنان چه گفته شد(، ماهیتا با 
ایدئولوژی درهم آمیخته اند. به لطف داستانی 
متون  و  سیاسی  پیام های  می توانند  بودن، 
احساسی  الیه های  در  را  خود  ایدئولوژیک 
کم ترین  ایجاد  با  و  کرده  پنهان  هیجانی،  و 
مقاومت به بیینده ارائه کنند. از تلفیق هنرهای 
را  پرشماری  مخاطبان  و  برده  بهره  گوناگون 
جذب می کنند. و به کمک فناوری های تازه ای 
چون ماهواره، دی وی دی و به خصوص اینترنت؛ 

به مخاطب جهانی دست یافته اند. 
به لحاظ عملی، تحول های یاد شده در عرصه 
سیاست، فرهنگ، رسانه و بین الملل؛ به معنای 
کاهش تأثیر سیاست های بازدارنده دولت ها در 

برابر جریانات رسانه ای  و فرهنگی است. چرا که 
سد کردن جریان بین المللی فرهنگ، رسانه و 
بر خالِف  بیهوده  پا زدنی  و  سرگرمی؛ دست 
جریان پرشتاب فناوری است که روزبه روز بر 

قدرت انتخاب مخاطب فردی می افزاید. 
موفق  تجربه های  بازخوانی  دیگر؛  سوی  از 
آمریکا، هند، ترکیه و کره در تلفیق سرگرمی، 
اقتصاد و دیپلماسی، می تواند در به کارگیری 
دیپلماسی  ارتقای  در  نوین  ابزارهای  مؤثر 
فرهنگی و فعال تر کردن دیپلماسی رسانه ای ، 

سودمند باشد. 
ارتباطات  که  همان گونه  که  است  واضح  پر 
بین المللی به معنای ارتباطات همگانی نیست و 
سود جستن از مزایای ارتباطات جهانی به عنصر 
ثروت وابسته است؛ صرف استفاده از ابزارهای 
نوین، به معنای جهانی شدن کاالهای فرهنگی 
ما نخواهد بود. اما )همان گونه که دیدیم( بررسی 
تجربه های موفقی مانند کره جنوبی نشان می دهد 
که موفقیت کاالهای فرهنگی در بازارهای جهانی 
رسانه ای ، بیش از آنکه به غنای تکنیکی وابسته 
باشد، با غنی بودن محتوا از حیث جذابیت؛ در 
ارتباط است. به زبان دیگر، توجه بیش از اندازه 
به سخت افزار در غنا بخشیدن به قدرت نرم، 
ناشی از تحلیل ناکافی و سطحی و تلقی اشتباه 

از تجربه های موفق است. 
هم چنین، چنانچه یاد شد، آنچه که سرگرمی 
را به ابزاری مؤثر در ارتباطات بین الملل تبدیل 
کرده است؛ بافت هنرمندانه و ظریف پیام های 
سیاسی و ایدئولوژیک در تار و پود متن است. از 
این رو، گل  درشت کردن ایدئولوژی و تحمیل 
پیام سیاسی-فرهنگی به روایت و خط داستانی 
آثار نمایشی؛ به نوعی نقص غرض است. تحلیل 
مقایسه ای محصوالت سرگرم کننده )بازی های 
فیلم های  تلویزیونی،  سریال های  کامپیوتری، 
سینمایی و غیره( با مخاطب جهانی؛ به بررسی 
بهتر موضوع کمک خواهد کرد؛ که البته این 

خود، موضوع تحقیقی جداگانه است. 
منابع

فرهنگی . 1 افشین )1388(. محو مرزهای  ابراهیمی، 
بی مکان،  بی زمان، سریال های  زبانی، سریال های  و 

،ل
مل
نال
بی
ت
طا
با
رت
را
ید
رم
رگ
س
د
کر
ار
ک

ی
وب
جن
ره
یک
ج
ار
خ
ت
س
یا
س
در
ی
نگ
ره
یف
ها
اال
یک
ین
فر
شآ
نق
ه
یب
اه
نگ
با



شماره 18
اردیبهشت 95

46

خردنامه همشهری، شماره 36، صص107-10۹. 
احمدی، یوسف )1388(. عاملیت تلویزیون در فرایند . 2

جهانی شدن، مجله جهانی رسانه، شماره 8. 
ادیب سرشکی، میالد )13۹1(. قدرت نرم کره جنوبی و . 3

گسترش موج کره ای، سیاست خارجی ، شماره 102. 
درباره . 4 فرهنگی  مطالعات   .)138۵( جان  استوری، 

فرهنگ عامه )ترجمه حسین پاینده(. تهران: نشر آگه. 
اعزازی، شهال )1373(. خانواده و تلویزیون. گناباد: . ۵

نشر مرندیز. 
افراسیابی، صادق )1387(، تلویزیون اینترنتی. سایت . 6

فاوا نیوز. 
اکسفورد، بری و هاگینز، ریچارد ) 138(. رسانه های . 7

جدید و سیاست )ترجمه بابک دربیکی (. تهران : 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

امه دور )1374(. تلویزیون و کودکان)ترجمه علی . 8
رسـتمی(. تهران: سروش

پورحسن، ناصر )1376(. انقالب ارتباطات و تحول . ۹
علوم  ارشد  کارشناسی  رساله  حاکمیت،  مفهوم 
سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشکده 

شهید بهشتی. 
پور حسن، ناصر )1377(. انقالب ارتباطات و افزایش . 10

از نظام های سیاسی، فصلنامه رسانه، شماره  تقاضا 
34، صص 48-۵۹. 

تلویزیون . 11 با  آشنایی   .)1384( کامران  نیا،  جلیلی 
دیجیتالی. تهران : نشر آنیسه نما. 

از . 12 فرهنگی  دیپلماسی   .)1388( رضا  حقیقی، 
اطالعات  فناوری  تأثیرات  گرایی:  نواشاعه  دریچه 
فرهنگی، فصلنامه سیاست خارجی،  بر دیپلماسی 

شماره ۹0، صص343-360. 
دانسی، مارسل )1387(. نشانه شناسی رسانه ها )ترجمه . 13

گودرز میرانی و بهزاد دوران(. تهران: نشر آنیسه نما. 
دبیری مهر، امیر )1388(. فرهنگ و روابط بین المل، . 14

وبالگ اندیشکده خرد، بازیابی شده از
15 .http://www. dabirimehr. blogfa. com/

aspx .۹۹7-post
)ترجمه . 16 سیاست  و  جامعه   .)1377( مایکل  راش، 

منوچهر صبوری(. تهران: نشر سمت. 
استقبال مخاطبان . 17 رشیدی، سحر )13۹2(. دالیل 

اینترنتی از سریال های کره ای. پایان نامه کارشناسی 
ارشد، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم 

انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. 
تبیین . 18  .)138۹  ( قاسم  ترابی،  و  علیرضا  رضایی، 

روابط  و  سیاست  نظریه های  در  فرهنگ  جایگاه 
تعامل  برای  به عنوان عرصه ای  بین الملل، فرهنگ 
یا تقابل، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، 

شماره 13، صص ۵3-82. 
زیمر، کریستیان ) 1374 (. سینما و سیاست: نظریه . 1۹

و تفکر) ترجمه سودابه فضایلی(، ماهنامه نقد سینما، 
شماره ۵، صص241-2۵0. 

20 .http:// از  بازیابی  قابل   .)13۹4  ( سینما.  سوره 
6۵14۹=www. sourehcinema. ir/?p

فرهادپور، مراد )1381(. ایده هایی درباره تلویزیون، . 21
فصلنامه ارغنون، شماره 20، صص127-138. 

فالحت پیشه، شهروز )138۵(. دیپلماسی عمومی و . 22
قدرت نرم هندوستان در گستره روابط بین فرهنگی، 

ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی، شماره 27، 
صص30-36. 

نشر . 23 دشواری های   .)13۹1( اسماعیل.  قدیمی، 
بین الملل، دو هفته نامه مهر، شماره 1۵7. 

کـازنو، ژان )1364(. قدرت  تـلویزیون )ترجمه علی . 24
اسدی(. تهران: امیر کبیر. 

گنجی دوست، محمد. )1387(. تحوالت دیپلماسی . 2۵
 ،۵ شماره  سیاست،  فصلنامه  اطالعات،  عصر  در 

صص18۵-212. 
26 . ،)138۹  ( ام  رابرت  انتمن،  و  دابلیو  نیت،  لنس 

سیاست رسانه ای شده: ارتباطات در آینده دموکراسی 
)ترجمه مسعود آریایی نیا(. تهران : نشر پژوهشکده 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  
برای . 27 خطری  تلویزیون؛   .)1383( محمد  معماری، 

دموکراسی، ماهنامه گزارش، شماره 161، صص48-۵1. 
غول . 28 تلویزیون؛   .)137۵( مارشال  لوهان،  مک 

خجالتی، )ترجمه شاهرخ بهار (، فصلنامه رسانه ، 
شماره 26، صص78-8۹. 

موالنا، حمید )1376(. ارتباطات و فرهنگ در قرن . 2۹
بیست و یکم، دو فصلنامه دین و ارتباطات، شماره 

4، صص 13-38. 
موالنا، حمید)1381( گسترش ارتباطات بین الملل : . 30

علل و پیامدها، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 
32، صص 7-13. 

سیر . 31 جذابیت:  سال   60  .)1388( یحیی  نطنزی، 
ماهنامه  دنیا،   در  تلویزیونی  سریال های  تکامل 

خردنامه همشهری،  شماره 36، صص ۹7-۹۹
32. Kim, M. (2011). The Role of the gov-

ernment in cultural industry. Some 
observations from Korea’s experience. 
Keio Communication Review, 33, pp. 
163-182

33. Korea Creative Content Agency USA. 
(2006). The Korean wave. Entertain-
ing more than half the world. Re-
trieved from http://www. kccla. org/
english/5download. asp?cPage=3

34. Korean Culture and Information 
Service. (2011). K-drama. A new TV 
genre with global appeal. Retrieved 
from http://www. korea. net/Re-
sources/Publications/About-Korea/
view?articleId=2226

35. Sung, S. (2010). Constructing a new im-
age. Hallyu in Taiwan. European Jour-
nal of East Asian Studies, 9: 1, 25-45. 

36. Tuk, William. (2013). the korean wave: 
who are behind the success of Korean 
popular culture?, Master’s thesis, lin-
den university, Netherlands. 


