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چکيده :در این پژوهش متون مربوط به طبیعت در  24شماره دو مجلهی عامهپسند «خانوادهی سبز» و
«روزهای زندگی» در سال  1999بر اساس نظریه ساخت اجتماعی واقعیت و مفهوم فرهنگ مشترک ریموند
ویلیامز تحلیل شدهاند .در واقع سوال اصلی این است که دو مجله مورد مطالعه در حال ساختن چه نوع نگاهی
نسبت به محیط زیست هستند و با توجه به نقش رسانهها در تکوین فرهنگ مشترک آیا این نوع از متون
قابلیت تبدیل شدن به فرهنگ مشترک را دارند یا خیر .تحلیل تصاویر به روش نشانهشناسی ،و تحلیل محتوای
کمی و کیفی متون نشان میدهند که مجالت مورد مطالعه بیش از آنکه به ترویج فرهنگ زیست محیطی
بپردازند ،در حال ساختن نگاهی ابزاری به محیط زیست هستند .همچنین ،متون محدودی که به فرهنگ
زیست محیطی توجه دارند ،قابلیت تجربه شدن مشترک را ندارند ،چراکه متناسب و سازگار با شرایط طبقه
متوسط و پایین جامعه نیستند.
واژگان کليدي :محیط زیست ،فرهنگ ،تجربه مشترک ،رسانه
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مقدمه
دگرگونیهای قرن اخیر به شکلی بوده که جهانیان را حیرتزده کرده است .رشد صنعتی و فناوری،
استفاده از سیستمهای پیشرفته و دقیق در همه امور از جمله مهندسی ،پزشکی و از همه مهمتر تبادل
اطالعات و فناوریهای مرتبط با آن (آی تی) در قرنهای  22و  21سرآمد بودهاند .در این میان به استفاده
از منابع طبیعی و محیط زیست توجه کمتری شده است .علیرغم پیشرفتهای گوناگون که سبب بهبود
کیفیت زندگی ساکنین زمین شد ،متأسفانه محیط زیست آنها در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته است.
این معضالت در ابتدا و اواسط قرن بیستم چنان خود را به ظهور رساند که تصمیمگیرندگان و
دستاندرکاران فناوریهای مختلف را به تفکر فرو برد که چرا و چگونه در یک مدت زمان بسیار کم بدون
توجه به حفظ محیط زیست صدمات جبرانناپذیری بر آن وارد نمودند .نمونة این موارد تخریب الیه ازن،
گرم شدن بیش از حد زمین و تبعات آن ،انقراض انواع گوناگون جانوران ،از بین رفتن زیستگاهها و
زیستبومهای مختلف و بسیاری موارد دیگر است.
تخریب های محیط زیستی در جهان نگرانی های زیادی را برانگیخته است .براساس گزارشهای
دانشگاه ییل ،برخی کشورها به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین تخریبهایی که در محیط زیستشان رخ
داده است بیشتر در معرض تهدید قرار گرفتهاند .ایران یکی از این کشورهاست .در آخرین گزارشی که
دانشگاه ییل از شاخص وضعیت موجود زیست محیطی کشورها منتشر کرده است ایران در بین  192کشور
رتبهی  39را دارد (ییل .)221 ،در سال  ،2221رقم این رتبه  42بود ،ولی در سال  2211به رتبه ی 114
سقوط کرد (ییل .)2212 ،در گزارشی که در لوموند منتشر شده است بنا به گفتهی کارشناسان ،ایران در
 92سال آینده با خشکسالی روبرو خواهد بود (گلشیری.)2214 ،
این گزارشها نشان میدهند که الزم است به صورت خاص به این حوزه توجه شود و ضمن انجام
پژوهش برای حفظ محیط زیست در جهت عملی کردن نتایج پژوهشها اقدام به عمل آید و راهکارهای
عملی برای حفاظت از محیط زیست ارائه شود .در تمامی کشورهای دنیا از جمله ایران ،مسائل زیست
محیطی بیش از آن چه که جنبه فنی داشته باشد ،از محتوایی اجتماعی  -فرهنگی برخوردار است .برای
نمونه گاهی شکار کردن حیوانات وحشی و عکس گرفتن با اجساد آنها در فرهنگ عامه همراه با نوعی وجهه-
ی اجتماعی است.
بنابراین برای حفاظت از محیط زیست و گونههای جانوری باید از بُعد فرهنگی اجتماعی به آن نگاه کرد
و راهکار حل مسئله را نیز در فرهنگ جستجو کرد .درواقع هدف نهایی حفاظت محیط زیست در رابطه با
محیط اجتماعی ،توسعه و افزایش آگاهیهای زیست محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ زیست
محیطی در سطوح مختلف می باشد .یکی از مسیرهای اصلی برای رسیدن به این هدف مطالعه فرهنگ
است .فرهنگ در رابطهی انسان با محیط زیستاش موثر است .یعنی فرهنگ جوامع نوع مواجهه و چگونگی
مواجه آنان با محیط زیست را تحت تاثیر قرار میدهد .بسیاری از انسانشناسان معتقدند که فرهنگ وسیله-
ای است که از آن طریق انسانها با محیط زیست خود وارد تعامل میشوند (میلتون.)1993 ،
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از طرف دیگر سبک زندگی ما متاثر از فرهنگ ماست و فرهنگ نیز از رسانههای جمعی تاثیر میپذیرد.
مجالت عامهپسند یا سبک زندگی یکی از این دسته رسانههای تاثیرگذار بر فرهنگ هستند .سبک زندگی که
به قول راجر سیلورستون ( )2222قلمرو تجربهی مشترک است ،در آن زندگی جریان دارد و مبارزه برای
هستی [اجتماعی] به صورت مادی و نمادین در آن صورت میگیرد (مهدی زاده .)1991 ،
آنچه مورد عالقه و وفاق اغلب پژوهشگران مطالعات رسانهای و فرهنگی است ،احتمال بیشتر میزان
تاثیرگذاری و نفوذ مجالت و رسانهها در قالبهای عامهپسند است ،به گونهای که میتوان آنها را تلفیق و
برآمدهای از گرایشهای هر دو طیف نظریههای رسانهای خواند .یعنی هم در تالش برای خشنودی مخاطب
هستند و هم به دنبال دست یافتن به حداکثر تاثیرگذاری و نفوذ (کیایی و کیا.)1939،
با توجه به تاثیری که مجالت سبک زندگی میتوانند بر نوع مواجهه ما با محیط زیست داشته باشند و
همچنین ساختن نوع نگاه به طبیعت با توجه به نظریه ساخت اجتماعی واقعیت ،1مطالعه این نوع مجالت
ضروری است .از طرف دیگر نقشی که این مجالت میتوانند در شکلگیری فرهنگ مشترک مد نظر ریموند
ویلیامز داشته باشند ،با اهمیت است .ویلیامز معتقد است که بدون فرهنگ مشترک جامعه از هم خواهد
پاشید چرا که این فرهنگ بهمثابه وجه مشترک و پیوند دهندهی طبقات جامعه به هم عمل میکند و
بنابراین بسیار مهم است (جانسون.)1933،
حوزه محیط زیست و نحوهی رفتار با طبیعت این قابلیت را دارد که کامال به فرهنگی مشترک در میان
تمامی طبقات جامعه تبدیل شود .یعنی آنچه که مجالت عامهپسند میتوانند وارد سبک زندگی جامعه کنند
می تواند به فرهنگ مشترک تبدیل شود و در نتیجه عالوه بر اینکه باعث رواج رفتار مناسب با طبیعت شوند،
فرهنگی را شکل دهند که پیوند دهندهی افراد جامعه به هم باشد .از همین رو در این پژوهش با استفاده از
نظریه ساخت اجتماعی واقعیت و مفهوم مورد نظر ویلیامز در خصوص فرهنگ مشترک ،مطالب دو مجله
سبک زندگی «خانواده سبز» و «روزهای زندگی» در سال  1999با استفاده از روش نشانهشناسی و تحلیل
محتوای کمی و کیفی تحلیل شدهاند و نوع مطالب بر اساس الف) مضمون ،ب) میزان متون مربوط به
رفتارهای مراقبتی (همانند آلوده نکردن محیط زیست ،مراقبت از درختان )...،با طبیعت ،و ج) نوع نگاهی که
به طبیعت در این مجالت در حال ساخته شدن است ،مطالعه میشوتد .از طرف دیگر ،به این موضوع
پرداخته میشود که تا چه اندازه مقولههای طرح شده در این مجالت یعنی ،مشارکت در ساختن نوع رفتار و
نگاه به طبیعت ،قابلیت درک و پذیرش برای تمامی طبقات جامعه و بنابراین وارد شدن به فرهنگ مشترک
را دارند.
پرسشهاي پژوهش:
پرسش اول :در دو مجله مورد مطالعه تا چه اندازه به محیط زیست و رفتار با طبیعت  ،توجه شده است؟
پرسش دوم :مطالب مربوط به طبیعت و رفتار با آن تحت عنوان چه مقوالتی قابل دسته بندی شدن است؟
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پرسش سوم :مقوالت مربوط به طبیعت و رفتار با طبیعت تا چه اندازه قابلیت تبدیل شدن به فرهنگ
مشترک را دارند؟
پرسش چهارم :چه نوع نگاهی نسبت به طبیعت در این مجالت در حال ساخته شدن است؟
فرهنگ مشترک و ساخت اجتماعي واقعيت
نظریهپردازان حوزه ارتباطات زیست محیطی ،ارتباطات را بهعنوان مفهومی در نظر میگیرند که روابط
خاص انسان را در رابطه با طبیعت میسازند ،و طبیعی میکنند .از آنجایی که ارتباطات انسانی با طبیعت از
طریق ارتباط فرهنگی ،رسانههای جمعی ،روابط بین فردی و فرهنگ عامه ساخته میشوند بنابراین نظریه-
های ارتباطات زیست محیطی از نظریه فرهنگ ،نظریه رسانه و نظریه جنبشهای اجتماعی بر میخیزند .در
این مسیر ،محققان ارتباطات زیست محیطی از این نظریات بهعنوان چارچوبهای مفهومی برای سواالت و
مطالعات شان استفاده میکنند ( لیتل جان و فاس.)2223 ،
شیوه ای که انسانها با جهان خود ارتباط برقرار میکنند ،به شدت درک و دریافت آنان را از جهانی که در آن
زندگی میکنند تحت تاثیر قرار میدهد .در واقع این دریافتها و ادراکها هستند که به انسانها کمک میکنند
روابطشان را با طبیعت و در طبیعت بسازند و با آن رفتار کنند ( لیتل جان و فاس.)941 : 2223 ،

در اين مقاله نيز از دو مفهوم در حوزه فرهنگ و رسانه بهعنوان چارچوب مفهومي استفاده شده است:
مفهوم فرهنگ مشترک و مفهوم ساخت اجتماعي واقعيت .در واقع با استفاده از مفهوم فرهنگ مشترک و
نظريه ساخت اجتماعي واقعيت ،محتواي مجالت در خصوص طبيعت و کيفيت فرهنگ زيست محيطي که
در حال ساختن آن هستند و همچنين نسبت آن با مفهوم فرهنگ مشترک ،تحليل شده است .فرهنگ
زيست محيطي در اينجا نحوه نگاه به طبيعت و رفتار با طبيعت در نظر گرفته شده است.
براساس نظريه ساخت اجتماعي واقعيت ،رسانهها درک ما را از جهان بيرون تحت تاثير قرار ميدهند و
در ساختن ايماژهاي ذهني ما نقش دارند .آنها اين تصاوير را با توجه به چارچوبهاي خاصي که متاثر از
عوامل خاصي هستند ميسازند (کارتر .)3102 ،هر چند ساختن معنا در اين نظريه در زمينه و در ارتباط با
مخاطب اتفاق ميافتد اما ميتوان با کمک اين نظريه نقش رسانهها را در اين حوزه و همچنين عملکرد آنان
در اين خصوص که در حال ساختن چه واقعيت هايي هستند ،مطالعه کرد .بر همين اساس در اين مقاله اين
نظريه براي تحليل دادهها از اين بعد که رسانههاي مورد مطالعه در حال ساختن چه نگاهي نسبت به محيط
زيست هستند ،ميتواند به ما کمک کند.
مفهوم نظري ديگر ،فرهنگ مشترک مورد نظر ويليامز است .آنچه که از نظريات ويليامز در اين پژوهش
مطرح ميشود ،تاکيدي است که وي بر فرهنگ مشترک دارد و نبود آن را باعث از هم گسيختن جامعه مي-
داند ،چراکه از نظر او فرهنگ مشترک به زدودن جامعه از طبقات و نابرابريها کمک خواهد کرد
(جانسون.)011،0281:
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براي ويليامز واژهي فرهنگ هم به معناي «روش زندگي »3است و هم اشکال داللت (رمان ،فيلم،
تبليغات و تلويزيون) که در جامعه منتشر ميشود (ورسو به نقل از هايمور .) 3113 ،ويليامز ميگويد (به نقل
از جانسون )0211 ،براي تفاهم موثر ميان همهي اعضاي جامعهي خود مبنايي نداريم زيرا انواع گوناگون
نابرابري هنوز ما را از هم جدا ميکنند .به نظر ويليامز فقط مردم هستند که فرهنگ مشترک را نهايتا مي-
سازند و اين فرهنگ تنها از دل آنها ميجوشد .بنابراين نميتوان فرهنگي تصنعي از باال براي مردم تعريف
کرد .او اعتقاد دارد که نهادهاي فرهنگي مانند رسانه به صورت بالقوه اين قدرت را دارند که مبنايي براي
تکوين فرهنگ مشترک فراهم آورند.
به نظر ويليامز نظامهاي آموزشي و ارتباطي قالبهاي مسلط فکري و ارزشهاي بنيادين خود را به افراد
جامعه انتقال ميدهند .از نظر وي فرهنگ مشترک مبناي تفاهم موثر ميان اعضاي جامعه است ،زيرا انواع
گوناگون نابرابريها هنوز ما را از هم جدا ميکند .در واقع جامعه بدون فرهنگ و تجربه اصيل مشترک دوام
نخواهد آورد .ويليامز فرهنگ مشترک را اينگونه تعريف ميکند:
به عقيدهي من مبارزهاي که در پيش داريم مبارزه براي خلق معاني عامي است که جوالنگاه اصيل انديشهها
هستند :پديد آوردن جامعهاي که ارزشهاي آن همواره خلق و نقد شوند و در آن جاي جدالها و حصرهاي
طبقاتي را عضويت مساوي و مشترک بگيرد (ويليامز به نقل از جانسون.)011 :0281 ،

بنابراين از نظر او نظامهاي ارتباطي ميتوانند در کنار نظامهاي آموزشي نقشي مشترک داشته باشند و
در راستاي ارتقاي فرهنگ عمل نمايند .در همين راستا او بر آن است که آموزش ميتواند از طريق نظامهاي
ارتباطي هم صورت گيرد ،و به دليل اينکه امکان اشاعهي فرهنگ مشترک را فراهم ميآورد در گذار از
جامعهي طبقاتي نقشي اساسي دارد .ويليامز در مقابل سنتهاي فرهنگي مسلط از مفهوم فرهنگ بهعنوان
فرايند دفاع ميکند .به نظر او فرهنگ لزوما در واالترين محصوالت و فراوردههاي فکري تبلور نمييابد بلکه
همواره در حال تکامل است .به سخن ديگر فرهنگ از ديدگاه ويليامز «شيوهي زندگي» است (بشيريه،
.)0281
جان استوري ( )0191نيز معتقد است که فرهنگ ،معاني مشترکي است که ما ايجاد ميکنيم و در
زندگي روزمره با آنها سروکار داريم .او ميگويد که فرهنگ عبارت است از رفتارها و فرايندهاي معناسازي با
متوني که در زندگي روزمره با آنها سروکار داريم .براساس اين تعريف مجالت عامهپسند را نيز ميتوان
بخشي از اين «متون» دانست .فرهنگهاي گوناگون حاصل توليد و رواج مصرف معاني گوناگونند .از اينرو،
سهيم شدن در يک فرهنگ يعني تفسير جهان يا معنادار ساختن آن به شيوههايي که آشکارا مشابه با
شيوهاي ديگر آحاد جامعه است.
بنابراين ميتوان گفت که مجالت سبک زندگي در حال ساختن فرهنگ مشترک هستند .با توجه به
ضرورت مسئلهاي که اين پژوهش به دنبال پرداختن به آن است ميتوان با استفاده از دو مفهوم طرح شده به
پرسشهاي پژوهش پاسخ داد و عملکرد مجالت مورد مطالعه را در خصوص ساختن فرهنگ زيست محيطي
در کل و همچنين تکوين فرهنگ مشترک ،بهطور خاص ،در حوزهي محيط زيست مطالعه کرد.
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روش پژوهش
روشهاي مورد استفاده در اين پژوهش براي تحليل مطالب ،نشانهشناسي و تحليل محتواي کمي و
کيفي به صورت تلفيقي هستند.
نشانهشناسي
از آنجايي که تصاوير بخشي از متون اصلي اين مجالت است و گاه از تصاوير بدون استفاده از متن
مکتوب بهعنوان پيام استفاده شده است ،بنابراين به منظور تحليل بهتر معناي تصوير ،از روش نشانهشناسي
مبتني بر تکنيک تحليل جانشيني و همنشيني سوسور استفاده ميشود .تمام تصاويري که ميبينيم دالي
است که بر مدلولي داللت ميکنند .تصاوير مورد مطالعه در اين پژوهش را ميتوان با شناخت دالها و
مدلولهايي که در تصاوير وجود دارد تحليل نمود.
در همهي نظامهاي نشانهاي ،به دو شيوه ميتوان ارتباط نشانهها را با يکديگر مطالعه کرد :همنشيني و
جانشيني .به محور (زنجيره) همنشيني محور افقي گفته ميشود و به محور يا زنجيره جانشيني ،محور
عمودي .منظور از محور همنشيني آن است که از کنار هم نشستن نشانهها در کنار هم چه معنايي حاصل
ميشود .محور يا زنجيره همنشيني به ما ميگويد که از ارتباط نشانهها با يکديگر است که معناي نهايي
حاصل ميشود .گل سرخ (کوثري )0218 ،در دو زنجيره متفاوت همنشيني ميتواند معناي متفاوتي داشته
باشد .در واقع مفهوم همنشيني معاني صريح را ميرساند و ميتوان با کاربرد آن ،معاني آشکار پيام را دريافت.
با توجه به اينکه درک هر شخصي از معناي نشانهها ميتواند متفاوت باشد و رسيدن به توافق را مشکل
ميسازد ،ميتوان از تحليل جانشيني بهعنوان راهي براي اطمينان از اينکه ما معاني نشانهها را درست
دريافته ايم استفاده نمود .براي تحليل جانشيني خيلي ساده بايد نشانههاي موجود در متن را برداريم و
جايشان نشانههاي جديد بگذاريم .اگر معناي متن عوض شد ،اطمينان حاصل ميکنيم که معناي نشانه ها را
درست دريافتهايم.
روش تحليل محتوا
با توجه به پرسشهاي پژوهش ،تحليل محتوا در دو شکل کمي و کيفي استفاده ميشود .سوال اول
پژوهش به ميزان پرداختن دو مجله مورد مطالعه به محيط زيست ،مربوط ميشود .پاسخ به اين سوال
مستلزم استفاده از روشي کمي است .در نتيجه از فنون تحليل محتواي کمي استفاده ميشود .از طرف ديگر،
پاسخ سه پرسش ديگر پژوهش نيازمند تفسير ذهني محتواي دادههاي متني از طريق فرآيندهاي طبقهبندي
نظاممند و کدبندي است .بنابراين از روش تحليل محتواي کيفي استفاده ميشود .تحليل محتواي کيفي به
فراسويي از کلمات يا محتواي عيني متون ميرود و مضامين يا الگوهايي را که آشکار يا پنهان هستند را به
صورت محتواي آشکار ميآزمايد (ويليامز.)0111 ،
پژوهشگر با استفاده از روشهاي تحقيق کمي ميتواند جنبههاي مشاهدهپذير پديدهاي را که قابل
اندازه گيري است ،مطالعه کند .از طرف ديگر ،چنانکه پزوهشگر بخواهد به جنبههاي نهفته پديده و درک
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آن در حوزههاي علوم انساني ،اجتماعي و رفتاري بپردازد ،استفاده از روشهاي کمي چندان او را به نتايج
ملموس رهنمون نميکند .لذا در اين حالت ،روشهاي پژوهش کيفي را به کار ميبرد (بازرگان به نقل از
رسولي و اميرآتشي.)0211 ،
با توجه به پرسشهاي پژوهش ،در مرحلهي اول نسخههاي سال  0212به دليل نزديکتر بودن از نظر
زماني به زمان انجام پژوهش ،براي تحليل انتخاب و سپس در مرحله دوم به صورت تصادفي  32نسخه از 21
نسخه مجالت (از هر مجله  03نسخه) انتخاب ميشود و در مرحله سوم براي پاسخ به سواالت ،متون مورد
مطالعه در مجالت به صورت هدفمند انتخاب ميشوند .به اين صورت که تنها متوني تحليل ميشوند که به
صورت آشکار يا ضمني به طبيعت اشاره دارند.
رويکرد مورد استفاده براي تحليل محتواي کيفي ،رويکرد عرفي (شانون و هسه )3119 ،است .چراکه ما
در اينجا مقولههاي پيش پنداشته نداريم و در عوض مقولهها از دادهها استخراج ميشوند .در واقع ،مي-
خواهيم بدانيم که محتواهايي که در خصوص محيط زيست هستند را تحت عنوان چه مقولههايي ميتوان
طبقهبندي کرد و براساس مفهوم مورد نظر ويليامز در خصوص تجربهي مشترک و نقشي که رسانهها مي-
توانند در ساخت اين تجربه داشته باشند ،محتواي مجلههاي مورد مطالعه تا چه اندازه به تکوين فرهنگ
مشترک رفتار مناسب با محيط زيست پرداختهاند .براي سنجش اينکه تا چه اندازه مقولههاي مورد نظر در
اين زمينه ميتوانند بخشي از فرهنگ مشترک شوند و به عبارت ديگر به جزئي از فرهنگ مشترک تبديل
شوند ،شاخصهاي زير در نظر گرفته ميشوند :ميزان تطبيقپذيري با زندگي شهري و آپارتماننشيني ،ميزان
تطبيق با توانايي اقتصادي مخاطبان ،ميزان تطبيق با فرهنگ مخاطبان.
معرفي نمونه
مجله «روزهاي زندگي» :مجلهاي دو هفته نامهاي است .خود را با عنوان «اولين مجله رنگي خانوادگي
ايران» معرفي ميکند و محل انتشار آن در تهران است .عمر آن به  30سال ميرسد و سال شروع انتشار
آن  0282است (مصاحبه با روابط عمومي مجله).
مجله «خانواده سبز» :اين مجله نيز دو هفته نامهاي است که با عنوان مجلهاي اجتماعي ،فرهنگي،
ورزشي خود را معرفي ميکند و محل انتشار آن تهران است .عمر آن به  08سال ميرسد و سال شروع
انتشار آن  0288است (بانک اطالعات نشريات کشور).
نسخه هاي مورد مطالعه براي هر کدام از مجالت  03نسخه بوده است که سرجمع  32نسخه تحليل
شده اند .روش دسترسي به مجالت نيز از طريق اينترنت و با مطالعه نسخههاي اينترنتي آنها امکانپذير مي-
شود .واحد تحليل تصوير و متن است.
در کل با استفاده از اين دو روش يعني نشانهشناسي و تحليل محتواي کمي و کيفي سعي شده است تا
تمامي متوني که به نوعي به طبيعت مربوط ميشوند تحليل و مقولهبندي شوند و سپس با شمارش و تحليل
متوني که در پوشش هر مقوله قرار ميگيرند ،به پرسشهاي تحقيق پاسخ داده شود .از طرف ديگر ،متوني
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که به نوعي به رفتار مناسب با محيط زيست مربوط ميشوند ،بر اساس رويکرد نظري پژوهش ،از اين نظر که
آيا قابليت تبديل به فرهنگ مشترک جامعه را دارند يا خير مورد تحليل قرار ميگيرند.
يافته هاي تحقيق
پاسخ به سوال اول پژوهش
اولين پرسش پژوهش حاضر اين بود که تا چه اندازه به محيط زيست و رفتار با طبيعت در مجالت مورد
مطالعه ،پرداخته شده است؟ پس از تحليل محتواي تقريبا  3911مطلب که عکس و محتواي نوشتاري را در
برمي گيرد 211 ،متن در مجالت شناسايي ميشوند که به نوعي به طبيعت اشاره دارند .قابل ذکر است که
هر همه تصاوير محيط زيستي شامل حيوانات ،درختان ،گل و گياه و به طور کلي هر آنچه که در طبيعت
وجود دارد ،نيز به عنوان متني براي تحليل در نظر گرفته ميشوند .چراکه تمامي متون استفاده شده در
مجالت با نياتي خاص استفاده ميشوند و هيچکدام تصادفي نيست.
جدول شماره  : 0حجم مطالب مرتبط با محيط زيست در دو مجله
نام مجله

متون متون تصويري

فراواني

جمع

نوشتاري
فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

روزهاي زندگي

19

29

032

22

301

22

خانواده سبز

009

99

098

95

383

95

جمع

301

011

311

011

211

011

مجله خانواده سبز  03درصد بيش از مجله روزهاي زندگي در متون خود به طبيعت اشاره کرده است
(جدول  .)0حجم استفاده از متن تصويري درباره طبيعت در هر دو به دليل قابليت استفاده از تصاوير
طبيعت در کنار متون نوشتاري مرتبط و غيرمرتبط ،نسبت به متون نوشتاري بيشتر است .در ميان متون اين
دو مجله که به نوعي به طبيعت اشاره دارند ،تقريبا  311عدد آنها تصاوير طبيعت است .يعني مجموع
تصاويري که در کنار مطالب مربوط و نامربوط استفاده شدهاند.
پاسخ به پرسش دوم پژوهش
پرسش دوم پژوهش اين است که مطالب مربوط به طبيعت و رفتار با آن تحت عنوان چه مقوالتي قابل
دستهبندي هستند .مقوالتي که در نتيجه مطالعه محتواي مجالت ،در خصوص محيط زيست به دست آمد از
اين قرارند« :خواص درماني طبيعت»« ،استفاده از تصوير طبيعت براي اهداف زيبايي شناسانه (تزييني) و
تبليغاتي»« ،خواص زيبا کننده طبيعت»« ،تشويق استفاده از گل و گياه در خانه و آشنايي با حيوانان» ،و
«شگفتيهاي طبيعت» (جدول .)3
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مقولهاي که بيش از ديگر از مقولهها استفاده شده (جدول  ،)3استفاده از تصاوير طبيعت در کنار متون
نوشتاري مربوط و نامربوط به محيط زيست و همچنين در کنار مطالب تبليغاتي است .اين نوع تصاوير اغلب
به صورت رويايي و غيرواقعي کار شدهاند؛ بدين معني که تصاوير دستکاري شدهي طبيعت به منظور هر چه
زيباتر شدن تصاوير طبيعت در مجالت چاپ شدهاند (تصوير شماره  .)0بخشي از تصاوير طبيعت در مطالب
غير تبليغاتي پس زمينه عکسهاي هنرمندان است که عموما در فضاي واقعي گرفته شدهاند .اما در فضايي
که الزاما طبيعت در آنجا موضوعيتي ندارد .يعني از طبيعت فقط براي تزيين در پسزمينه عکس استفاده
شده است.
مقوله ديگري که در اين مجالت به صورت متن نوشتاري به آن پرداخته شده ،استفاده از مواد طبيعي
همانند گياهان ،ميوهها و غيره براي درمان بيماريهاي مختلف است .اين نوع محتواها که بخشي از آنها
تبليغاتي براي محصوالت بود ،از نام طبيعت و اشاره به آن براي متقاعد کردن مخاطب براي خريد محصول
بهره ميبرد و بخش ديگر نيز بهعنوان متون اصلي مجله درباره خواص مواد طبيعي براي درمان انواع بيماري-
ها استفاده ميکند .اشاره به خواص زيبا کنندهي پوست ،مقوله ديگري است که از دادهها حاصل ميشود.
اين بخش از متون به استفاده از ماسکهاي مختلف براي رفع چين و چروک پوست و مواردي از اين قبيل
اشاره دارند.

تصوير شماره 0

شگفتي هاي طبيعت مقوله ديگري است که در مورد متوني که از جنبه شگفتي و اعجاب به طبيعت
پرداختهاند ،کدگذاري ميشود .اين متون اتفاقات نادر در طبيعت همانند عمر باالي درختان ،مکانهاي
شگفت انگيز در طبيعت ،به دنيا آمدن حيوانات غيرعادي و غيره را پوشش ميدهند.
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جدول  :3مقولهها و فراواني آنها
مقوله ها

فراواني

درصد

خواص درماني طبيعت

002

01

استفاده از تصوير طبيعت به منظور اهداف زيبايي شناسانه(تزييني) و تبليغاتي

311

29

خواص زيبا کننده طبيعت

11

02

تشويق استفاده از گل و گياه در خانه و آشنايي با حيوانان

92

1

شگفتي هاي طبيعت

12

09

جمع

528

011

توضيح آنکه جمع فراواني مقولهها بيش از  211متني است که به صورت تصويري و نوشتاري در مجالت
استفاده شده است و علت آن استفاده از تصوير مربوط به طبيعت در اکثر مواقع در کنار متون نوشتاري است
(جدول . )3

پاسخ به پرسش سوم پژوهش
پرسش سوم پژوهش اين بود که مقوالت مربوط به طبيعت و رفتار با طبيعت تا چه اندازه قابليت تبديل
شدن به فرهنگ مشترک را دارند؟ پاسخ اين سوال را تنها در مقولهاي ميتوان دنبال کرد که رويکرد نظري
مقاله نيز در پي آن بود .اين مقوله با عنوان «تشويق استفاده از گل و گياه در خانه و آشنايي با حيوانان»
کدگذاري شده است .اين کد به متوني داده ميشود که پرورش گل و گياه در خانه ،رفتار مناسب با حيوانات،
نگهداري از طبيعت ،کاشت درختان و ديگر رفتارهاي عملي با طبيعت را در قالب متون تصويري و نوشتاري
عنوان ميکند .سوال اين بود که آيا اين نوع متون اشاره شده در مجالت قابليت اين را دارند که وارد فرهنگ
روزمره مردم شوند و به بخشي از تجربه مشترک آنها تبديل شوند .رفتاري که ميتواند باعث پيوند اعضاي
جامعه به هم باشد و هم اينکه در شرايط بحراني کنوني محيط زيست ايران به گفتهي کارشناسان ،در حفظ
محيط زيست موثر باشد .شاخصهايي که براي مطالعه اين موضوع به کار گرفته ميشوند عبارتاند از ميزان
تطبيقپذيري با زندگي شهري و آپارتماننشيني ،ميزان تطبيق با توانايي اقتصادي مخاطبان ،ميزان تطبيق با
فرهنگ مخاطبان.
اين مقوله کمتر از ديگر انواع متون که به نوعي به طبيعت اشاره کردهاند ،در مجلههاي مورد مطالعه
استفاده شدهاند و قابليت اجرايي شدن بخشي از آنها تنها براي طبقات باالي جامعه امکانپذير است و نه
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همه طبقات .براي نمونه ،متني که درباره دکوراسيون اتاق خواب است ،اتاق خواب مجللي را در باغي نشان
ميدهد .اين نوع سبک زندگي تنها براي طبقات باالي جامعه امکان پذير است و نميتواند در سبک زندگي
ديگر طبقات جايي داشته باشد.
متون مربوط به اين کد ،بيشتر طبيعت را به گل و گياه تقليل دادهاند و حيوانات و درختان را به شکل
قابل توجهي ناديده گرفتهاند؛ موضوعاتي که قابليت تبديل شدن به فرهنگ مشترک را داشتند .پرداختن به
گل و گياه نيز عمدتا به اين شکل است که خانهاي کلنگي (تصوير شماره  )3را به تصوير کشيدهاند که
حياطي پر از گل دارد .خانههاي کلنگي جزء آن دسته از تجربياتي است که غالبا از بين رفتهاند و بهعنوان
نوستالژي به آن نگاه ميشود .از طرف ديگر ،وقتي طبيعت در تماس نزديک با انسان نشان داده ميشود ،با
توجه به زندگي ايراني که عموما در آپارتمانها زندگي ميکنند ،کامال رويايي و غيرواقعي مينمايد .بهعنوان
مثال ،اتاق خوابي که تماس ديوار به ديوار با يک باغ زيبا را دارد.

تصوير شماره 3

پاسخ به پرسش چهارم پژوهش
پرسش چهارم پژوهش در اين خصوص است که دو مجله مورد مطالعه در حال ساختن چه نوع نگاهي
نسبت به طبيعت هستند؟ و بهطور خاصتر ،آيا رويکردشان به طبيعت ابزاري است يا غير ابزاري؟ به عبارت
ديگر آيا به طبيعت از نظر منافع فردي و در وجه صرفا عملگرايانهاش مينگرند يا رويکردي جز اين دارند.
براي پاسخ به اين پرسش بايد به مقولهها توجه کرد .مقولههايي که حاکي از نگاهي ابزاري به طبيعت هستند
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تعدادي بيش از ديگر مقولهها در مجالت را به خود اختصاص دادهاند .مقولههايي چون «خواص درماني
طبيعت»« ،استفاده از تصوير طبيعت به منظور اهداف زيبايي شناسانه (تزييني) و تبليغاتي» ،و «خواص زيبا
کننده طبيعت» هر کدام به ترتيب  01درصد 29 ،درصد و  02درصد را به خود اختصاص دادهاند .استفاده از
تصاوير طبيعت در اين دو مجله عموما کارکردي ابزاري دارد و اغلب براي هدف تبليغاتي براي محصوالت و
همچنين به صورت تزييني به کار برده ميشوند.
بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش است که دو مجله مورد مطالعه در سال  0212تا چه اندازه به
مطالب مربوط به محيط زيست پرداختهاند و با توجه به قابليت بالقوهاي که اين نوع مجالت در ساختن
تجربه مشترک دارند ،تا چه اندازه از اين قابليت براي تکوين فرهنگ مشترک در حوزهي حفاظت از محيط
زيست ،استفاده کردهاند و از طرف ديگر اين مجالت در حال ساختن چه نوع نگاهي به طبيعت هستند.
تحليل دادهها نشان ميدهد که نگاهي که به طبيعت در اين مجالت وجود دارد نگاهي مدرنيستي است.
همانگونه که از تحليل محتواي متون مرتبط با طبيعت بر ميآيد مقوالت خواص درماني طبيعت ،استفاده از
متون بهمنظور اهداف زيبايي شناسانه (تزييني) و تبليغاتي و خواص زيبا کننده طبيعت بيشترين آمار را در
مجالت دارند .تمامي اين مقوالت نگاهي ابزاري به طبيعت دارند .در واقع اين مجالت در حال ساختن
نگاهي ابزاري به طبيعت هستند .نگاهي که کامال با عقل ابزاري مدرنيته قابل تبيين است .شگفتيهاي
طبيعت نيز مقوله ديگري است که در اين مجالت به آن پرداخته شده است .نگاهي از باال به پايين به
طبيعت که به طبيعت بهعنوان ابژهاي نگاه ميکند که ميتواند تحت نگاه خيره انسان قرار بگيرد و براي
انسان جذاب باشد چراکه اين نوع مطالب کارکرد زيبايي شناسانه دارند.
با توجه به اينکه اين دو مجله جزو قديميترين مجالت عامهپسند در ايران محسوب ميشوند بنابراين
طبق تعريف فيسک بخشي از فرهنگ عامه هستند .از نظر فيسک «هر نشريهاي ،خواه عامهپسند و خواه جز
آن بايد «مردم» را خوانندهي خود کند تا به بخشي از فرهنگ عامه تبديل شود» (استوري ،0215 ،ص.
 .)018به عبارت ديگر ،از آنجايي که مطالب مجالت عامهپسند با زندگي روزمره مردم پيوند دارند بنابراين
قابليت اين را دارند که به جزئي از فرهنگ عامه تبديل شوند و تجربه مشترک توليد کنند .ميانگين عمر اين
دو مجله  01سال است و اين تاحدي نشان ميدهد که آنها خوانندههاي خود را دارند که توانستهاند  01سال
متمادي منتشر شوند.
در اين ميان به نظر ميرسد مجالت مورد مطالعه به نقش خود در تکوين فرهنگ مشترک در حوزه
محيط زيست آگاه نيستند و از طرف ديگر ضرورتي نميبينند که در تکوين رفتار مناسب با محيط زيست در
شرايط کنوني نقشي داشته باشند و مقوالتي که مجله به آنها پرداخته ،با زندگي مدرن و شهرنشيني ،و
همچنين توانايي اقتصادي طبقه متوسط از نظر درآمدي سازگاري ندارند .استفادهاي که اين مجالت از
طبيعت ميکنند ابزاري است؛ يعني از تصاوير طبيعت به صورت تزئيني استفاده ميکنند و از خواص درماني
و يا زيبا کنندهي طبيعت ميگويند .در واقع مضاميني که از تحليل مجالت به دست آمدهاند ،يعني خواص
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درماني طبيعت ،استفاده از تصوير طبيعت بهمنظور اهداف زيباييشناسانه (تزييني) و تبليغاتي ،به رفتار
مناسب با محيط زيست توجه نکردهاند ،و نگاه ابزاري به طبيعت دارند .همچنين ،متوني که به رفتار مناسب
با طبيعت پرداختهاند ،قابليت حل شدن در فرهنگ مشترک را ندارند چرا که امکان تجربه آنها براي عموم
مردم و در زندگي واقعي آنها را ندارند.
گردانندگان اين مجالت ميتوانند براي ايجاد فرهنگ دوستي با طبيعت و محافظت از آن با افراد
محبوب جامعه چون هنرمندان ،ورزشکاران و افراد مطرح در هر زمينهاي گزارشهايي تهيه کنند که به-
صورت مستقيم يا غير مستقيم رفتار مناسب با طبيعت در رفتار فرد محبوب نشان داده شود .براي نمونه در
حال کاشتن نهالي نشان داده شوند ،يا از دوستي او با طبيعت سخن گفته شود .دوستي با طبيعت و رفتار
مناسب با آن کاري است که همه ميتوانند انجام دهند .راهنماي پرورش گل و گياه در منازل آپارتماني،
جدا کردن زبالههاي خشک از تر ،آموزش راههاي کمتر مصرف کردن آب ،و  ...به شيوههاي مختلف ميتوانند
در مجالت در قالب متون تصويري و نوشتاري بيان شوند .اگر همچنان اين نوع نگاه ابزاري به طبيعت در
مجالت عامه پسند غالب باشد و نگاه از باال به پايين به طبيعت تداوم يابد ،مجالت نميتوانند نقشي در حل
مشکالت زيست محيطي داشته باشند که اکنون گريبانگير جهان و به خصوص کشور ايران شده است؛ چراکه
راهکار فائق آمدن بر اين مسائل از راه درک ضرورت مسئله و آگاهي اهالي رسانه به نقش خود در تکوين
فرهنگ مشترک ميگذرد.
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