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ژانر پليسي يكي از اصلي ترين ژانر هاي فيلم و سريال در دنيا است .نكته اي كه بايد بدان اشاره كرد رابطه ژانر پليسي
فيلم ها و سريال ها و بازنمود منزلت اجتماعي پليس است .در اين تحقيق بازنمايي منزلت اجتماعي پليس در سريال
ماتادور كه در هفته ناجا سال  92از شبكه يك سيما پخش شد ،مورد بررسي قرار گرفت .در تحقیق حاضر از روش
رويكرد نشانه شناختي براساس نظريات استوارت هال براي مطالعه بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سریال ماتادور
استفاده گرديد که با توجه به این روش ،نشانه ها و نمادهایی كه از لحاظ منزلت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت از
قرار زير است :آموزش پليس ،فرماندهي و كنترل ،نظم و اقتدار ،پليس و مردم ،پليس زن ،تعقيب و گريز ،خانواده و
پليس ،بدرقه متهم و پليس و تكنولوژي .همچنين در زمينه بازتاب رسانه اي سريال ماتادور از منظر مردم و منتقدان در
مراكز استان هاي سراسر كشور بر اساس معرفي وظايف و مأموريت هاي ناجا ،نمايش اقتدار نيروي انتظامي و ميزان
مطابقت اين سريال با واقعيت بررسي هايي انجام گرديد كه با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت به ترتيب
 70/8 ، 71/6و  44/6درصد از پاسخگويان ،ميزان موفقيت اين سريال در معرفي وظايف و مأموريتهاي ناجا ،ميزان
موفقيت در نمايش اقتدار نيروي انتظامي و ميزان مطابقت با واقعيت را زياد ،ارزيابي كردند .با مرور بر نتايج حاصل از
اين پژوهش نشان مي دهد كه چهار عنص ِر ژانر و گونه اثر ،تيم و موضوع اثر ،نحوه طرح مؤلفه هاي منزلت اجتماعي
و نحوه جمع بندي رويداد داستان بر روي نحوه بازنمود منزلت اجتماعي پليس مؤثر است كه در سريال ماتادور اين
عناصر به خوبي اين مؤلفه ها را بيان نمود و به اظهار رسانه ها و منتقدين داراي سبك نويي در ساخت فيلم هاي پليسي
براي ايران قلمداد مي گردد و توانست در روند ساخت فيلم هاي پليسي و مورد حمايت ناجي هنر اهداف مد نظر را
دنبال نمايد و در حوزه مؤلفه ها و شاخص هاي منزلت اجتماعي پليس بازنمود مناسبي را از پليس به تصوير كشد.
واژه های كليدي :نشانه شناسی ،منزلت اجتماعی ،سریال ماتادور ،پلیس ،بازنمايي

 -1دانشگاه علوم انتظامي ،دانشكده فرماندهي و ستاد
 -2ستاد كل نيروي هاي مسلح
 -3دانشگاه علوم انتظامي ،دانشكده اداري و پشتيباني

مقدمه

يكي از مهمترين ابزار فرهنگ ســازي آحاد جامعه ،رســانه اســت و قويترين ايشان سينما
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و تلويزيون اســت؛ چرا كه ســينما عالوه بر هنر ،رســانه نيز هســت و از زماني كه فيلم هاي
سينمايي بوسيله تلويزيون و شبكه سينماي خانگي گستردگي بيشتري يافته است ،از اثر رسانه
اي قوي تري برخوردار شــده اند .از اين جهت باز نمايي1مســائل اجتماعي در سينما از نقطه

نظر مطالعات فرهنگي بســيار مهم است؛ چرا كه اثرات عميق فرهنگي بر جامعه مخاطبش مي
گذارد (آسابرگر.)1380 ،

بي شــك عملكرد پليس در ايجاد و كيفيت احســاس امنيت افراد جامعه بسيار مهم است.

در دســترس بودن ،ســرعت عمل آن ،زبدگي و تخصص ايشــان ،توانمندي در اســتفاده از
تكنولوژي ،پاســخگويي و نوع برخــورد آنها با مخاطبين و هماهنگي آنها با ســاير نهادهاي
مرتبط با برقراري امنيت جامعه ،همه از عناصر تأثيرگذار در احســاس امنيت شهروندان ،متأثر
از عملكرد پليس است .عالوه بر پليس بايد در نظر داشت كه كيفيت عملكرد ساير نيروهاي

نظامي و امنيتي و حتي قضايي نيز در ايجاد احســاس امنيت مؤثر اســت و تمامي ويژگي هاي
بيان شده براي پليس مي تواند براي ساير نيروها نيز در نظر گرفته شود .در اين ميان نشان دادن

دستاوردهای پلیس و توصیف وضع آن برای افکار عمومی در قالب های مختلف از یک سو
و دریافت نظرات مردم و حرکت به سمت برآورده شدن مطالبات مردمی از سوی دیگر ،دو
اهرم اساسی برای رسیدن به راهکارهایی برای ارتقاء منزلت اجتماعی پلیس از نحوه بازنمایی

فعالیت های پلیس در رسانه ها و تحلیل آنها مي باشد (حسينيان و فهمي.)1388 ،

در ســالهاي اخير در زمينه ي تحليل سينما و شيوه ي تأثيرگذاري و معنا رساني آن ،انديشه

هاي تازه و مهمي بروز يافته اســت .اين نگرش نشــانه شناسي در بنياد بسيار ساده و كاربردي

اســت؛ زيرا چگونگي كاركرد هر چيز را جويا مي شود و تالش دارد تا با بررسي نشانه هايي
كه براي به دست آوردن تأثير دلخواه به كار رفته اند ،پاسخهايي بسيار واقع بينانه و عملي بيابد
(همايون پور و همكاران.)1371 ،

باید توجه داشت که بررســی بازنمود منزلت اجتماعی پلیس در سیمای جمهوری اسالمی

ایران با روش نشــانه شــناختی تلفیق سه حوزه فیلم ،نشانه شــناختی و منزلت اجتماعی پلیس

را می طلبد که کمتر در پژوهشــی پیش از این دیده شــده اســت ،بنابرایــن در این پژوهش
1-Representation

تالش كرديم با بررســی بازنمایی منزلت اجتماعی پلیس در ســیمای ج.ا.ا با نگاهي به سريال

تلويزيوني «ماتادور» كيفيت و يا عدم كيفيت بازنمايي منزلت اجتماعي پليس ايران را تحليل
نمــوده یا به عبارت ديگر ســيماي ج.ا.ا تا چه حد در ارتقــاء منزلت اجتماعي پليس در ذهن
پخش فیلم و ســریال در ژانرهای پلیسي که یکی از پر مخاطب ترین برنامه های تلویزیونی

اســت ،در شــکل گیری نگرش مردم به پلیس و منزلت اجتماعی پلیس نقش به سزایی دارد.
متأســفانه قســمت هايی از فیلم ها و ســریال ها با ارائه چهره ای ضعیــف از پلیس در حوزه

عملکرد ،اقتدار ،انضباط و اعتماد عمومی به پلیس ،منزلت اجتماعی پلیس را خدشــه دار می
کنند و تصویری غیر واقعی از پلیس را به مردم نشان می دهند که البته این امر به صورت علنی
صورت نمی پذیرد و در قالب رمزگان های مختلف و لفافه های گوناگون بر اســاس نظرات

شــخصی و یا ســهل انگاری تولیدکنندگان صورت می پذیرد .لذا الزم است با بررسی نشانه
شناختی تولیدات مورد نظر در یک بازه زمانی مشخص موارد تضعیف کننده و تقویت کننده

منزلت اجتماعی پلیس احصاء گردد تا شــاهد ارتقاء منزلت اجتماعی پلیس در افکار عمومی
گردیم (الياسي و رادان.)1386 ،

این پژوهش بیش از آنکه بطور مســتقیم در روند فعالیت های ناجا اثرداشــته باشد؛ بر روی

عملکرد فرهنگی این مجموعه در امر ایجاد فضای امن ذهنی از طریق رســانه ها بویژه رســانه
های تصویری مــی انجامد و بطور کلی هدف پژوهش حاضر تقویت نگاه فرهنگی -هنری-

رســانه ای مجموعه نیروی انتظامی و بویژه ناجی هنر در اســتفاده از ســایر عناصر تأثیرگذار
در جامعــه تولید محصوالت فرهنگی و هنری در راســتای نیل به اهداف خویش اســت .این
پژوهش کمک می کند بازنمایی منزلت اجتماعی پلیس در ســیمای ج.ا.ا رصد گردد و نقاط
ضعف موجود اصالح و نقاط قوت آن احصاء شود.

هدف اصلی تحقیق ،بررســی بازنمایی منزلت اجتماعی پلیس در ســیمای ج.ا.ا با نگاهي به

ســريال تلويزيوني «ماتادور» مي باشد و در كنار اين هدف مي توان اهداف ديگري را نيز در
اين تحقيق جستجو نمود كه عبارت اند از:

الف) تعیین شاخص های مؤثر در بازنمایی منزلت اجتماعی پلیس در رسانه های تصویری

ب) ارائه راهکارهایی برای ارتقاء منزلت اجتماعی پلیس برای تولیدات رســانه ای فیلم و

سریال

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

مخاطبانش اثر گذار بوده است یا خیر.

83

ادبيات نظري

واژه » «Analysisدر زبــان فارســی به معنــای »تحلیل» و «تجزیه وتحلیل» اســت و واژه

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،38تابستان 93

84

« »Semioticصفت و به معنای »نشــانه شــناختی» اســت .تحلیل نشــانه شــناختی ،یکی از
روش های تحلیل کیفی است که به بررسی دا ّل ها در یک متن جهت دستیابی به معانی آن به
ویژه معانی نهفته در یک متن می پردازد (آريان پور.)1385 ،

در برخی عبارات ،از جمله نوشــتارهای دنیس مک کوایل ،تحلیل نشانه شناسی را »تحلیل

ســاختگرا« می نامند .تحلیل های نشــانه شــناختی به عنوان یکی از روش هــای تحقیق و نیز
مطالعه عالیم آن چنان توســعه یافته اســت که درحد یک رشــته تخصصی دانشگاهی به نام
سمیوتیک در مطالعات مربوط به ارتباطات جای باز کرده اند (محسنيان راد .)1385 ،اهمیت
این تحلیل در حدی اســت که برخی نشــانه شناســان ادعا می کنند که می توان همه چیز را

تحلیل معنا شناسانه کرد؛ معنا شناسی از نظر آنان ،ملکه علوم تفسیری محسوب می شود.

نشــانهها و روابط ،دو مفهوم کلیدی تحلیل نشــانهشــناختی هســتند و روابط از خود اشــیا و
نشانهها مهمترهستند( ،آسابرگر )1387 ،زیرا خلق معنا تنها در اثر برقراری روابط میان اشیا انجام
میپذیرد؛ مث ً
ال در واژههای دســتور زبان ،تنها شــکل و ترکیب واژهها و ارتباط آنها با هم است
که معنای آنها را تعیین میکند( .آســابرگر )1387 ،از دید سوســور نشانهها در اصل به یکدیگر
ارجاع میدهند .در نظام زبان «همه چیز وابســته به روابط اســت» .هیچ نشانهای قائم برخود معنی
نمییابد ،بلکه ارزش آن ناشی از رابطه آن با نشانههای دیگر است .هم دال و هم مدلول مفاهیمی
تقابلی و مبتنیبر جایگاه و رابطهشان با دیگر اجزای نظام هستند (سجودي.)1387 ،
منزلت در فرهنگ علوم اجتماعی ُگلد و ُکلب ،چنین تعریف شــده اســت :منزلت ،مقام فرد یا
گروه با توجه به توزیع شأن (حیثیت) در یک نظام اجتماعی است که در مواردی به طور تلویحی
و با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق ،مســئولیت ها ،قدرت و اقتدار با چارچوب همان نظام
همراه است.
در تعريفي ديگر منزلت اجتماعي ارزشــی است که یک جمع «جامعه ،گروه یا سازمان» برای
یک نقش اجتماعی قائل می شــوند .در واقع ،منزلت اجتماعــي متفاوت از پايگاه اجتماعي افراد
است .اين مفهوم در دو معني به كار مي رود:
 -1شهرت ،اعتبار ،وجهه ،آبرو ،حيثيت ،پرستيژ ،حيثيتي ،اعتباري.
 -2پرپرســتيژ ،باپرســتيژ ،براي كســب اعتبار كه برخي از انديشــمندان معادل اين اصطالح را

آبروي اجتماعي ،شأن اجتماعي ،حيثيت اجتماعي و اعتبار اجتماعي دانسته اند (بيرو.)1374 ،
منزلت اجتماعي نوعى ارزيابي اســت كه بر پايــة معيارهاي ارزش اجتماعي معتبر در جامعه از
پايگاه اجتماعي يك شخص در ذهن ديگران به عمل مي  آيد و نشان مي  دهد كه پايگاه شخص
انجام مأموريت ها و وظايف نيروي پليس اســت؛ زيرا اين نيرو مســتقيماً با مردم در تماس بوده و

فقط در صورتي مى تواند از منزلت اجتماعي مناسبي برخوردار باشد كه در انجام مأموريت  هاي
خود موفقيت مطلوبي را كسب كند« .منزلت نظامیان» ارزش یا مقامی است که نظامیان از جهت
شأن و حیثیت در یک نظام اجتماعی خاص (کل جامعه یا سازمان های نظامی) از آن برخوردارند
(الياسي و رادان.)1386 ،
«بازنمایی» یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانهای است .کلمه ای که معانی متفاوتی را به
همراه دارد (راودراد ،اعظم.)1382 ،
بازنمایی راه و روشــی است که از آن طریق ،رســانهها حوادث و واقعیت ها را نشان میدهند.
از نظر ریچارد دایر مفهوم بازنمایی در رســانهها عبارت اســت از :ســاختی که رسانههای جمعی
از جنبه های مختلف واقعیت مثل افراد ،مکان ها ،اشــیاء ،اشخاص ،هویت های فرهنگی و دیگر
مفاهیم مجرد ایجاد می کنند (راودراد ،اعظم.)1390 ،
فرهنــگ لغات مطالعات رســانهای و ارتباطی بازنمایی را این گونــه تعریف میکند :کارکرد
اساســی و بنیادین رسانهها عبارتست از بازنمایی واقعیت های جهان خارج برای مخاطبان و اغلب
دانش و شــناخت ما از جهان بوســیله رسانهها ایجاد میشــود و درک ما از واقعیت بواسطه و به
میانجیگری روزنامهها ،تلویزیون ،تبلیغات و فیلم های سینمایی و  ...شکل میگیرد .رسانهها جهان
را برای ما تصویر میکنند ( .)Flick. Uwe, 2005تعریف بازنمایی ابزاری برای نمایش واقعیت
است و این هدف به میانجی گری رسانهها صورت میگیرد (.)Watson and Hill,2006
بنابرایــن مطالعه بازنمایی رســانهای در مطالعات رســانهای ،ارتباطی و فرهنگی بســیار مهم و
محوری است .از آنجايی که نمیتوان جهان را با تمام پیچیدگیهای بیشمار آن به تصویر کشید،
ارزشهای خبری در قالب مجموعهای از پیچیدگیهای فنی و محتوایی ارایه میدهند .براین اساس
بازنمایی عنصری محوری در ارایه تعریف از واقعیت است.)Watson and Hill, 2006( .

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

نسبت به اشخاص ديگر در فضاي اجتماعي كجاست .منزلت اجتماعي متغيري اثر گذار در نحوه
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روش شناسي

براســاس نظريات استوارت هال ،با دو روش مي توان اثر را تحليل نمود ،يكي تحليل نشانه
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شــناختي و ديگري تحليل گفتمان .رويكرد نخست به مطالعه نحوه بازنمايي پرداخته و اينكه
چگونه زبان به توليد معنا با شــيوه هاي خاص پرداخته اســت ( .)Hall, 1977جان فيســك
نيز هدف از تحليل نشــانه شــناختي را اينگونه بيان مي دارد كه هدف ،معلوم كردن آن اليه

هاي معاني رمزگذاري شــده اي اســت كه در ساختار فيلم ها ،برنامه هاي تلويزيون و در كل
توليدات تصويري قرار مي گيرد (فيسك.)1987 ،

در رويكرد گفتمان محور نه تنها به بررســي چگونگي توليد معنا توســط زبان و بازنمايي

پرداخته اســت؛ بلكه در كنار آن به بررسي اينكه چگونه دانشي كه يك گفتمان خاص توليد

مي كند به قدرت ارتباط پيدا مي كند و يا چگونه اين دانش رفتارهاي ما را تنظيم مي كند و

ذهنيت هاي ما را مي ســازد و روش هايي را براي نحوه مطالعه تفكر عملياتي كردن و معرفي

چيزهــاي خاص براي مــا تعريف مي كند ( .)Hall, 1980از آنجا كــه مطالعه حاضر درباره
منزلت اجتماعي پليس است ،الزم است اليه هاي معنايي متفاوت و متنوع فيلم بررسي شوند،

تا به واســطه خوانش نشــانه هاي فيلم ،مؤلفه هاي متعدد و متنوع منزلت اجتماعي پليس بهتر
بررســي و تحليل گردند .بنابراين در تحقیق حاضر از روش رويكرد نشــانه شناختي براساس
نظريات اســتوارت هال براي مطالعه بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سریال ماتادور استفاده

کرده ایــم که با توجه به این روش ،نشــانه ها و نمادهایی که در ایــن تحقیق از لحاظ منزلت
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته در جدول  1فهرست بندی شده اند.

جدول  :1نشانه ها و نمادهای مورد بررسی در سریال ماتادور

1

آموزش پليس
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فرماندهي و كنترل
نظم و اقتدار
پليس و مردم
پليس زن
تعقيب و گريز
بدرقه متهم
خانواده و پليس
نمادها
پليس و تكنولوژي

6

بررسی و تحلیل نشانه ها و نمادها

با توجه به بررســي سريال در قالب عناوين مختلف به بررسي هر يك از قسمت هاي تعيين

شده با بررسي نشانه شناسي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور مي پردازيم.
• تيتراژ سريال

شــروع حركت دومينوها با نماد گلوله و شكستن يك قطعه شيشه آغاز مي شوند .گلوله در

اذهان همه مردم دنيا نماد جنگ و خونريزي و جرم است و نشانه حركتي خالف جريان جاري
و آرام در جامعه اســت .برخورد گلوله با شيشــه براي شروع حركت مهره هاي دومينو طراحي

زيبا و قابل توجهي است .شيشه در افكار عمومي نماد ظرافت و شفافيت و حايل است .شكستن

شيشه در افكار عمومي بعنوان نشانه يك اتفاق ناگوار همچون شكستن شيشه عمر است .آرامش
مهره هاي دومينو قبل از شكستن شيشه نماد ثبات است .در صورت رعايت حريم ها ،همه چيز
در جاي خود قرار گرفته است اما با اولين حركت ،يك جريان در محوطه چينش مهره ها شروع
مي شود و نظم و ثبات به هم مي ريزد .همچنين در اين ميان از دو رنگ سياه و قرمز براي مهره

ها انتخاب شده است و حركت مداوم آنها با پيشي گرفتن سياه ها و گاهاً قرمزها روبروست .با

دور شدن دوربين از طراحي فضاي دومينويي ،نقشه سبيل تير اندازي بعنوان نماد و نشانه انتخاب

87
تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

رديف

پالن هاي موضوعي

مورد

هدف به مخاطب نمايش داده مي شود كه با توجه به نشان دادن تصاويري كليدي از سريال بر

روي آينه هاي مهره ها ،ژانر پليســي داســتان مشخص مي شود و با محوريت موفقيت پليس در
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صحنه هاي مختلف تصاوير به مخاطب نشان داده مي شود .نماد پليس ،مهره هاي قرمز است كه
نشان دهنده جنب و جوش ،نشاط و نماد مجرمين مهره هاي سياه است كه نشان دهنده تاريكي

و بدي است .در ظاهر ،هدف پليس و تروريست ها يكسان و رسيدن به يك نقطه مشترك است

اما مخاطبين مي توانند تفاوت هدف پليس و گروه تروريست ها را احساس كنند .هدف پليس

دفاع و حفاظت و هدف تروريســت ها نابودي و خسارت است .به نظر ميرسد تيتراژ توانسته در
انتقال اهداف ذاتي خود موفق باشــد و پويايي ،ســرزندگي و موفقيــت هاي پليس را در مطلع

سريال به مخاطبين هر قسمت از سريال در ارايه دهد .براساس مؤلفه هاي منزلت اجتماعي پليس

در نظريه هاي مختلف همراهي مخاطبين با پليس را مي توان در شروع داستان احساس كرد كه
اين همراهي و همدلي مردم با پليس عاملي در ارتقاي منزلت اجتماعي پليس.
• بدرقه متهم

بدرقه متهم ســريال در ســال  1381با اســتفاده از لباس پليس در همان سال ها و نشان دادن

تعــداد باالي مأمورين در خصوص انتقال مجرم قابل توجه اســت و نشــان از دقت و درايت
پليس در انجام وظايف بر اساس اهميت موضوع دارد .ليكن براي فرار مجرم و شروع داستان

اصلي طراحي فرار با بمب گذاري در كانال فاضالب خيابان و تصادف ســاختگي انجام شده

اســت .خودروهاي رنگ و رو رفته و چهره هاي سرد و ماشــيني مأمورين پليس و سرعت و

چابكي گروه تروريســت و هماهنگي و تسلط آنها بر اجراي اين فرار پليس دهه نشان دهنده
ضعف پليس در دهه  80است .لذا با توجه به نشانه هاي مختلفي كه در اين موضوع به تصوير

كشيده شده است پليس با داشتن امكانات ،برنامه ريزي و تجهيزات ،ضعيف عمل مي كند و
مجرمين موفق به فرار مي شوند .شايد طراحان فيلم براي نشان دادن پليس هوشمند و قوي در

ســال  90و به تصوير كشيدن اين موفقيت ،مجبور به ضعيف نشان دادن پليس بودند ولي اين
موضوع تصويري مملو از ابهام در خصوص عملكرد و اقتدار پليس ايجاد مي كند كه بايستي

آثار آن را در ذهن مخاطب بررسي كرد ،در بررسي بدرقه متهم و فرار ماتادور بدون نگاه به
ادامه داســتان مي توان گفت پليس به عــدم كفايت و چابكي و درايت محكوم مي كند و در
نگاه مخاطب بر اساس مؤلفه هاي منزلت اجتماعي پليس ،پليس با مشكل روبرو مي شود.

• فرماندهي و كنترل

بــا توجه به اهميــت موضوع فرماندهي در امور پليســي و هدايت و كنترل امورات از ســوي

فرماندهان در ســريال ماتادور بيســت و دو مورد پالن حوزه فرماندهي و كنترل لحاظ شده بود
مبحث فرماندهي با استفاده از تصاوير نماد گونه اقتدار و اشرافيت و اتكا فرماندهان پليس به پرچم

مقدس جمهوري اســامي ايران قبل از به تصوير كشــاندن حوزه تصميم گيري و ابالغ دستور
فرماندهان ،با استفاده از تصاويرهاي شات از فضاي باالي شهر تهران و حركت دوربين از پايين

به باالي ميله پرچم هاي در حال احتزاز جمهوري اسالمي ايران كه در جلوي ساختمان فرماندهي

قرار دارند ،بعنوان نماد مديريت در و نشــان دهنده جايگاه مســتحكم پليــس در عرصه ملي ،و

بازنمودي از منزلت اجتماعي پليس در افكار عمومي هستند .همچنين حوزه هاي مختلف مديريت
در ناجا به نحو شايســته اي بازنمايي شــده اســت كه مي توان به مواردي از جمله نظم و انضباط

حاكم بر حوزه سلسه مراتب در حوزه پليس ،اطاعت پذيري بي چون و چراي زير مجموعه هاي
فرماندهي ،در اختيار گذاردن فضاي الزم براي ابتكار و خالقيت پرسنل پليس از سوي فرماندهان،
اشراف اطالعاتي و تخصصي فرماندهان پليس به مسايل روز ،مديريت ارگانيك در حوزه پليسي

(تخصص گرايــي) ،دانش بينان بودن پليس در حوزه فرماندهــي و اجرا ،همراهي فرماندهان و

تيم هاي اجرايي و پشــتيباني در انجام مأموريت ها و موارد ديگري اشاره كرد كه نشان مديريت
موفق و عالي در پليس را بازنمايي مي نمايد كه براي مخاطب نشاني از دانايي ،انسجام ،شايستگي

افراد پليس و رمز موفقيت حافظان نظم و امنيت در اجراي وظايفشان است لذا مي توان پالن هاي
كه با عنوان فرماندهي و كنترل بررسي شد را بازنمايي مديريت عمليات پليس در سريال ماتادور

دانست كه اين حوزه يكي از اساسي ترين مؤلفه هاي ارتقاي منزلت اجتماعي پليس است .در اين
ســريال بيســت و دو پالن فرماندهي و كنترل توانست بازنمود قابل توجه اي از منزلت اجتماعي
پليس باشد .اگر در جلسه ويژه فرمانده ارشد (سردار) با حضور فرماندهان و مديران براي بررسي

احتماالت ترور ،در انتخاب بازيگر ،چهره پردازي و ديالوگ آنها دقت بيشــتري شــده بود اين

حوزه را بي نقص ترين پالن هاي بازنمود پليس مي توانستيم نام ببريم.
• نظم و اقتدار

در ســريال ماتادور توانســتيم ده مورد از پالن هاي تهيه و پخش شــده در سيماي جمهوري

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

كه در قسمت هاي مختلف سريال به معرض ديد مخاطبين گذاشته شده است .اكثر صحنه هاي

89

اســامي ايران را بعنوان نشانه نظم و اقتدار در پليس انتخاب كنيم و مورد بررسي قرار دهيم در

اين ده مورد نشانه هاي مختلفي از نظم در پليس با توجه به پالن هاي بعدي داستان تهيه شده بود.
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نشانه هاي چون پارك منظم خودروهاي پليس ،نظم در محل پرواز بالگرد و فرود يك بالگرد
هنگام پرواز و اعزام به مأموريت ،ورود خورد و پليس به مقر پليس و احترامات نظامي همكاران،

بهره مندي از نماد پرچم جمهوري اســامي ايران و نظم و انضباط در حوزه عمليات ســتادي

پليس ،نظم حركت خودروهاي پليس در عمليات و مواردي ديگر كه با پراكنش اين پالن ها در
روند داستان به مخاطب بازنمايي پليس را بعنوان مظهر نظم و انضباط و اقتدار به تصوير كشانده

شــد و سعي شد كه اين نماد شناخته شــده پليس در كل داستان جاري باشد .جايگاه اجتماعي
پليس و فراتر از آن منزلت اجتماعي پليس بعنوان نماد نظم و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران

وابســته به وجود اين شــاخصه و اين مؤلفه يكي از اصلي ترين شاخصه هاي موفقيت پليس در

افكار عمومي است و عامل اصلي در ارتقاي منزلت اجتماعي پليس.
• پليس و مردم

در سريال ماتادور توانستيم پنج پالن را با محوريت پليس و مردم مورد بررسي قرار دهيم كه

در هر كدام از اين پالن ها به اصول روابط پليس با مردم اشاره شده بود و بازنمايي قابل توجهي
از تعامل پليس با مردم بود اين بازنمايي ها را مي توان در كمك سرباز نيروي انتظامي به فرد نابينا
كه همانا فرد تروريست مي باشد مشاهده كرد ديالوگ و رفتار بازيگر و طراحي لباس و چهره

سرباز نشان از مردمي بودن اين نيرو داشت كه در خدمت مردم است و هدفش كمك به مردم

است اعتماد پليس به مسافر قطار و بالعكس در اجراي يك مأموريت خطرناك ،با توجه پليس
به نوجوانان محل و حساسيت پليس به باز بودن بند كفش بعنوان زمينه آسيب و رفع آن با دستان

پليس و يا تخليه قطار از مسافرين و در بغل داشتن كودكي و به ياري كودك جامانده رفتن در
واگن و اعتماد پدر به پليس در اجراي اين مأموريت و ارتباط ســريع و با اعتماد مردم در ارايه

گزارش قتل به پليس و موارد ديگر همه بازنمايي رابطه عالي بين پليس و مردم هســتند .كه در
اين سريال به نكات كليدي اين تعامل اشاره شده بود و هرچه تعامل پليس و مردم عميق تر گردد

منزلت اجتماعي پليس نيز افزايش خواهد يافت لذا بازنمود رفتار پليس و مردم در سريال به نحو

شايسته اي صورت پذيرفته و عاملي در ارتقاي منزلت اجتماعي پليس است.

• پليس زن

متأســفانه پليــس زن در ســريال ماتادور با آن شــيب تنــد حضور پليــس زن در فيلم ها و

ســريال هاي پليس به تصوير كشــيده نشــد و فقط در پنــج تصوير و اقدامات پيــش پا افتاده
رانده شدن پليس زن در نيروي انتظامي باشد.
• تعقيب و گريز

در كل ســريال ماتادور هفت مورد تعقيب و گريز به مخاطب نشــان داده شد كه با توجه به

كليشه اي بودن اين امر در تمامي فيلم ها و سريال هاي پليسي ،مخاطب انتظار وجود صحنه هاي

تعقيب و گريز بيشتر و مهيج تري دارد در اين سريال در مجموع  35دقيقه از مجموع  410دقيقه

پخش شــده به تعقيب و گريز اختصاص يافته بود .اين صحنه هــا در پنج مورد تعقيب و گريز

خودرويــي و دو مورد بصورت پياده بودند و نماد فــرار دزد و تعقيب پليس بود .با كم اهميت
قرار دادن ايرادات موجود در اين موضوع مي توان گفت اين هفت قسمت توانست با نشان دادن

مؤلفه هايي چون دانايي ،توانايي و قدرت بدني پليس ،داشتن امكانات و تجهيزات بروز پليس،
ايثار و رشادت و از جان گذشتگي پليس ،احساس مسئوليت و خطر پذيري پليس ،نظم وانضباط

و هماهنگي پليس اعتماد مردم به پليس ،وظيفه شناســي و اقتدار پليس بازنمودي از مؤلفه هاي
مهم در ارتقاي منزلت اجتماعي پليس را به مخاطبين مختلف خود ارايه دهند.
• نماد ها

در اين قســمت با عنوان نمادها از نما ها يا عاليمي اســتفاده شد تا ذهن مخاطب را با پالن هاي
بعدي داســتان ارتباط دهد و معناي عميقي از يك موضوع را با اســتفاده از نشانه هاي مختلف به
مخاطب القا كند .در اين ميان مي توان به بهره مندي از نماد اعالميه تســليت شهيد مسيح احدي،
قاب عكس شــهيد در دســتان همكارش در زمان تصميم گيري و پشــت زمينــه اتاق عمليات و
ميز كار نقش اول اشــاره كرد كه كمك مي كند كه مخاطب بعد از شــهادت مســيح احدي نيز
حضور او را با نمادهاي مختلف احســاس كند و اين حضور تا آخرين صحنه فرماندهي و كنترل
عمليات وجود دارد و به نوعي نشــان دهنده زنده بودن شــهيد و در همراهي او و حمايت معنوي
متأثر از جايگاه شــهيد را به تصوير مي كشــد .در جاي ديگر با اســتفاده از پوستر تمبر پليس كه

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

بازنمايي گرديد و شــايد اين نگاه به پليس زن در سريال ماتادور ،بازنمودي باشد از به حاشيه
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بعنوان نماد نظم و اقتدار پليس در ســال  85چاپ شده بود حساسترين صحنه هاي فشار روحي و
خســتگي پليس را در هم مي آميزد .در همين پالن با اســتفاده از پوستري كه پست سر همكاران
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شهيد احمدي روي ديوار قرار دارد جمله «هيچ نعمتي گواراتر از امنيت نيست» به مخاطب ارايه
مي شــود كه ارتباط عاطفي قابل توجهــي را بامخاطب برقرار مي ســازد ،مخاطبي كه در كمال
امنيت آرامش زندگي مي كند .اين پالن بازنمود زيبايي اســت از ايثار و رشادت پليس در تحقق
امنيــت و عاملي اســت بر ارتقاي منزلــت اجتماعي پليس در منظر مخاطب كه بنحو شايســته اي
طراحي و به تصوير كشانده شده است.

• پليس و خانواده
در ســريال ماتــادور به ارتباط پليس با خانواده و نشــان دادن وضعيــت زندگي و اقتصاد و

روابط عاطفي خانواده هاي پليس توجه شــده بود اما با توجه به داســتان ســريال و محوريت
موضوعات پليسي ورود به اين موضوع كمتر در جريان داستان ديده شد .با اين حال در چهار

پالنــي كه براي پليس و خانواده در نظر گرفته شــده بود پيام هــاي قابل توجهي در بازنمايي
وضعيت پليس در جامعه و شخصي گري پليس به تصوير كشانده شد كه مي توان به وضعيت

اقتصادي مناســب پليس ،با در اختيار داشــتن منزلي با مبلمان و تجهيزات مناســب و شيك،
ارتباط عاطفي درســت با همسر ،توجه به تربيت فرزند ،همراهي با خانواده در بدترين شرايط

روحي و عدم انتقال مشــكالت درون ســازماني به اعضاي خانواده ،توجه به نيازهاي خانواده
از جمله برنامه ميهماني رفتن و تفريح و ...اشــاره كرد كه اين تصاوير به نمايش گذارده شده

بازنمود مناسبي از وضعيت زندگي پليس بود و با به تصوير كشاندن آرامش روحي و معيشت

مناسب پليس يكي از مؤلفه هاي مؤثر در ارتقاي منزلت اجتماعي پليس را بازنمايي كرد و به
جامعه مخاطب وضعيت اقتصادي مناسب و شخصي گري ايده ال پليس را ارايه داد.
• پليس و تكنولوژي

درايــن حــوزه كه بنظر مي رســد يكي از اهداف اصلي ســريال در بازنمايي دسترســي و

بهره منــدي پليس از تجهيــزات در اجراي مأموريت ها به مخاطبين بــود موارد قابل توجهي
لحاظ شــده است كه شــش مورد آن بررسي شــد كه دسترســي پليس به آخرين تجهيزات

اطالعاتــي و كنترلــي را به نمايش گذارد كه مي توان به مــواردي چون صفحه ديجيتالي كه

ايســتگاه قطار و حركت قطارها را نشــان مي داد ،شناســايي و كســب اطالعات كامل افراد
مختلف با اســتفاده از يك قطعه عكس ،اشــراف اطالعاتي به اطالعات مجرمين و متخلفين

ساير كشــور ها و پليس بين الملل ،دسترســي به تكنولوژي احصاي اطالعت از يك گوشي

ماتادور در مكالمات اشاره كرد .موارد فوق بعلت سرعت و دقت باال اجرا مورد انتقاد برخي
از مخاطبين قرار گرفته بود ليكن به نظر مي رســد اين موارد در به تصوير كشــاندن پليســي

هوشــمند ،به روز و دانش بنيان طراحي شده بود و شايد بازنمود واقعيت عملكرد حال حاضر
پليس نيست ليكن به نمايش گذاردن تصويري از پليس بعنوان پليس مجهز و توانمند در امور
الكترونيكي و اشــراف اطالعاتي مي تواند بازنمودي از آينده نزديك پليس به مردم باشــد و

يا در حوزه پيشــگيري براي متخلفين و مجرمين عاملي باز دارنده با اين حال بنظر مي رســد
اقتدار و منزلت پليس در ســايه اشرافيت اطالعاتي و عملكرد سريع پليس حاصل مي گردد و
اين تحقق نخواهد يافت مگر با دسترسي پليس به مدرن ترين تكنولوژي و اطالعات روز.
• آموزش

در روند داســتان و در قسمت هاي اول دو مورد برنامه آموزش در پليس به تصوير كشيده

شــد اولي آموزش تيــر اندازي براي پرســنل يگان ويــژه و آموزش تخصصــي تير اندازي
گروگان گيــري و دومي آموزش خنثي ســازي بمب در اين دو صحنه به نكات قابل توجهي

اشاره شد و بازنمايي مناسبي از توجه پليس به آموزش و تخصص گرايي در پليس به نمايش
گذارده شــد .اشاره به دوره هاي آموزشــي عمومي و تخصصي ،آموزش توسط بهترين ها و

متخصصين امر ،توجه به دســتورات سلســله مراتب ،اشــاره به اهداف پليس در حفظ نظم و

امنيت و حفاظت از جان مردم و ...ســبب مي شــود كه مخاطب زيركي ،چابكي و تخصص

پليس هاي داســتان را حاصل آموزش و تجربه در سنوات قبل دانسته و كادر سازي پليس در

حوزه هاي مختلف را با ارايه آموزش توسط بهترين ها مشاهده مي كند و به پويايي تخصص
در نيروي انتظامي پي خواهد برد اين بازنمايي مناسبي است از مديريت صحيح نيروي انساني

در پليس كه پليس متخصص و پويا را به جامعه معرفي مي كند كه مي تواند در ارتقاي منزلت
اجتماعي پليس موثر واقع گردد.

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

شكسته و خرد شده ،اشراف اطالعاتي پليس به حوزه مخابراتي و مكالمات امنيتي ،رصد واژه
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بازتاب رسانه اي سريال ماتادور از منظر مردم و منتقدان

در حوزه بازتاب رســانه اي ســريال ماتادور از اولين روزهاي پخش سريال در شبكه يك
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سيماي جمهوري اســامي ايران توجه منتقدان زيادي را به خود جلب كرد و در سايت هاي

مختلــف خبري چون رجا نيوز ،صراط ،نداي انقالب و خبرگزاري هاي مختلف نظرات قابل
توجهي را مطرح كردند .جالب اينجاست كه اكثر تحليل هاي موجود در فضاي رسانه اي بعد
پخش قســمت هاي اول و دوم صورت پذيرفــت و كمتر تحليلي را مي توان يافت كه بعد از
پايان سريال انجام شده باشد .با بررسي نقد هاي مختلف مي توان به نكات كليدي ذيل رسيد:

 -ســريال ماتادور ســعی ویژه بر آن دارد تا اشــکاالت متعدد و ضعفهای پرشــمارش را

در لفافه بازی گرفتن از سوپراســتارهای سرشــناس واســتفاده از جلوههــای ویژه تکراری و

شگردهای بصری نخنماشده ،پنهان کند و چهره ای موجه از خود را در معرض دید بینندگان
به نمایش بگذارد (گروه فرهنگي صراط).

 -متخصص خنثی کردن بمب پس از آگاهی یافتن به حساســیت زمان سنج ماده منفجره با

ســرعت تانکر ،با فداکاری  -شما بخوانید خودکش -در تانکر میماند و بدون بیرون پریدن
از آن ،خود را به کشتن می دهد! (گروه فرهنگي صراط).

 -مسیح احدی متخصص خنثی کردن بمب پیش از انفجار بمب ،درحالیکه همکارانش در

فاصله چند متری تانکر در حال حرکتند می خواهد که مســیری انحرافی و بدون ســکنه را به
منظور متوقف کردن تانکر به او معرفی کنند تا مردم اطراف آن آســیبی نبینند ،اوالً براســاس

تصاویــر فیلمبرداری شــده بجز ماشــین پلیس و تانکــر هیچ جنبده دیگــری در اتوبان یافت
نمی شــد؛ ثانیاً اگر این بمب آنقدر قوی بود که اطرافیان تانکر را نیز به کام مرگ بکشــاند،
چرا هیچ آسیبی به ماشــین پلیسی که در نزدیک ترین فاصله به تانکر حرکت می کرد ،وارد
نیاورد؟ (گروه فرهنگي صراط).

 -در كمال تعجب شــاهديم كه يك قسمت كامل سريال پليسي جناب نجفي صرف نشان

دادن ســوار شدن چند مسافر به قطار ميشود .آن هم در ابتداييترين و بدترين شكلش .اين
واقعا سرياليست كه طبق قواعد آثارپليسي -جاسوسي هاليوود ساخته شده است؟ تازه اگر از

بازي بسيار بد بازيگران و فضايي كه به شدت تصنعي و پسزننده است ،بگذريم (رجا نيوز).

 -در همين چند قسمت كامال واضح است كه دغدغهي اصلي گروه سازندهي «ماتادور» به

جاي تمركز بر قصهي اصلي و شخصيتپردازي و حتي بازي بازيگران و جزئيات كارگرداني،

تنها و تنها «فيلمبرداري» كار و وجوه تصويري اثر بوده و همين هم باعث شــده اســت كه اثر

جديد «ناجي هنر» خالصه شود در چند «هليشات» كه جدا جدا و بصورت عكس زيبايند و
چشمنواز ،اما در دل يك سريال نه جذابيتي دارند نه تاثيري بر مخاطب ميگذارند و نه حتي
« -جبار آذین» ،منتقد سینما و تلویزیون در گفت وگویی به نقد سریال «ماتادور» مهمترین

ویژگی این ســریال را فیلمنامه آن دانست و ادامه داد :فیلمنامه آن را نویسنده «هوش سیاه» به
نگارش درآورده و باز هم توانسته با گزینش موضوع های جذاب پلیسی و پرداخت باورپذیر

حوادث و ماجراها و شــخصیت های داستان ،امكان ساخته شدن یك سریال دیدنی پلیسی را
فراهم كنــد .وی تأكید كرد« :ماتادور» در اندازه توانایی ســازنده یعنی فرهاد نجفی یك اثر

باالی متوســط ،پرتحرك و تماشــایی است و توانسته با اســتقبال مخاطبان سیما روبرو شود.
آذین در عین حال گفت :این ســریال اشكاالت دیگری نیز دارد اما تمام آنها در سایه تالش
برای تولیدیك ســریال پلیســی دیدنی ،فیلمنامه خوب ،موسیقی ،خلق صحنه های پر تحرك
تعقیب و گریز و جلوه های ویژه میدانی و كامپیوتری كمرنگ می شوند (رجا نيوز).

 -فارغ از موضوع بحث این فیلم ،باید به این واقعیت اشــاره کرد که پلیس ایران در ســطح

پلیس های جهان دارای بیشترین میزان کشف در پرونده ها است و ضریب امنیت در حوزه های

استحفاظی کالنتری ها نسبت به سایر نقاط دنیا دارای بیشترین فراگیری است .به نظر می رسد

برای پروژه های آینده ســاخت سریال های پلیسی باید دید در نمایش صالبت پلیس آیا باید

رو به اغراق آورد و یا با نمایش یک پرونده واقعی آن چیز که در بدنه ناجا برای کشف و یا

دســتگیری عوامل یک پرونده رخ می دهد را در معرض دید مردم قرار داد تا بینندگان بیش
از پیش و ملموس تر به درک واقعیت نایل شوند (به قلم :مصطفی خدابخشی -نداي انقالب).

با بررسي نكته نظرات مختلف منتقدان مي توان به اين نتيجه رسيد كه تغيير در سبك ساخت

فيلم هاي پليسي كه در سريال ماتادور روي داد نظر منتقدان را به خود جلب كرده ليكن رضايت
الزم حاصل نشده است كه امري طبيعي است و تغيير سبك با مقاومت هاي روبرو است ولي در

خصوص ايرادات ســريال در صحنه هاي تعقيب و گريز ،تصاوير و نمادهاي كه براي اولين بار
در فيلم هاي ايراني به نمايش گذارده شد و جلوه هاي ويژه ارايه شده قابل تأمل است و مي توان

اين موضوع را به فال نيك قلمداد كرد چرا كه سريالي كه مد توجه نباشد نقد هم نخواهد داشت

ليكن ايرادات مطرح شده چه از نگاه منتقدان و چه از منظر مردم كه در يادداشت هاي زير خبر

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

نشاني از اقتدار پليس دارند ،چيزي كه قاعدتا «ناجي هنر» بايد دنبال آن باشد (رجا نيوز).
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(كامنت ها) اعالم داشته اند اكثر بجا و قابل بررسي است.

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،38تابستان 93

96

بررسي نظرات پاسخگويان در خصوص سريال ماتادور

در نظر ســنجي كه سال  92بعد از هفته ناجا و پخش ســريال ماتادور در مراكز استان هاي

سراسر كشور انجام شد نتايج قابل توجهي بدست آمد كه قابل بررسي است.
توصيف نظرات پاسخگويان در خصوص تماشاي سريال ماتادور

همانطــور كه مالحظه ميشــود  51/2از پاســخگويان عنوان نمودهاند ســريال تلويزيوني

«ماتادور» كه در هفته ناجا پخش شد را مشاهده كردهاند.

جدول  -2توزيع نظر پاسخگويان در خصوص تماشاي سريال ماتادور

گزينه

فراواني

درصد

بلي

6162

2/51

خير

5877

8/48

مجموع

12039
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نظرات پاسخگويان درخصوص موفقيت سريال ماتادور از نظر شاخصهاي مختلف:
جدول  -3توصيف نظر پاسخگويان در خصوص موفقيت سريال ماتادور از لحاظ شاخصهاي مختلف

عنوان

موفقيت (درصد فراواني معتبر)

ميانگين

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

معرفي وظايف و مأموريت هاي ناجا

3/28

3/43

5/23

5/3

5/1

4/73

نمايش اقتدار نيروي انتظامي

9/27

9/42

7/22

6/4

9/1

5/72

ميزان مطابقت اين سريال با واقعيت
كل

1/15

5/29

5/34

4/13

5/7

8/57

9/16

7/46

7/29

4/5

3/1

67/9

همانطور كه مالحظه ميشــود  63/6درصد از پاســخگويان ،ميزان موفقيت اين سريال را از

نظر شــاخصهاي فوق ،زياد و خيلي زياد 29/7 ،درصد متوســط و  6/7درصد كم و خيلي كم
ارزيابي نمودهاند .ميانگين كلي نظر پاسخگويان در اين خصوص( 67/9 ،از  100نمره) ميباشد.

با توجه به نتايج به دست آمده ،ميتوان گفت:

 -1ميــزان موفقيت در معرفي وظايف و مأموريتهــاي ناجا 71/6 :درصد از

پاســخگويان ،ميزان موفقيت اين ســريال در معرفي وظايــف و مأموريتهاي ناجا را ،زياد و
ميزان موفقيت سريال در اين شاخص( 73/4 ،از  100نمره) ميباشد.

 -2ميزان موفقيت در نمايش اقتدار نيروي انتظامي 70/8 :درصد از پاسخگويان،

ميزان موفقيت اين سريال در نمايش اقتدار نيروي انتظامي را ،زياد و خيلي زياد 22/7 ،درصد

متوسط و  6/6درصد كم و خيلي كم ارزيابي نمودهاند .ميانگين ميزان موفقيت سريال در اين

شاخص( 72/5 ،از  100نمره) ميباشد.

 -3ميزان مطابقت اين سريال با واقعيت 44/6 :درصد از پاسخگويان ميزان مطابقت

اين ســريال با واقعيت را زياد و خيلي زياد 34/5 ،درصد متوســط و  20/9درصد كم و خيلي
كم ارزيابي نمودهاند .ميانگين ميزان اين مطابقت( 57/8 ،از  100نمره) ميباشد.

جدول  :4نتايج آزمون  tنمونههاي مستقل جهت مقايسه ميانگين نظرات مردان و
زنان در خصوص ميزان موفقيت سريال «ماتادور»

زنان
مردان

فراواني

ميانگين

انحراف
معيار

3085

68/75

19/698

3045

66/99

20/407

مقدار
آماره t

3/42

درجه
آزادي

6128

سطح
معنادار

0/001

با توجه به سطح معنيداري به دست آمده ،با  ۹۵درصد اطمينان ميتوان گفت بين نظرات

مــردان و زنــان در اين خصوص ،تفــاوت معنيداري وجود دارد و زنان ميــزان موفقيت اين

سريال را از نظر شاخصهاي فوق ،بيشتر از مردان عنوان نمودهاند .نمودار زير ميانگين نظرات

مردان و زنان در خصوص موفقيت ســريال «ماتادور» از نظر شــاخصهاي مختلف را نشــان
ميدهد.

بــه منظور مقايســه نظرات مــردان و زنان در خصــوص اين شــاخصها ،از آزمونهاي t

نمونههاي مســتقل اســتفاده گرديد كه نتايج اين آزمونها در جدول زير درج شــده اســت.

با توجه به ســطوح معنيداري به دســت آمده :با  95درصد اطمينــان ميتوان گفت زنان اين

ســريال را از نظر شــاخصهاي «معرفي وظايف و مأموريت هاي ناجا» و «ميزان مطابقت اين

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

خيلــي زياد 23/5 ،درصد متوســط و  0/5درصد كم و خيلي كــم ارزيابي نمودهاند .ميانگين

97

ســريال با واقعيت» ،موفقتر از مردان عنــوان نمودهاند .بين نظرات مردان و زنان در خصوص
ميزان موفقيت سريال از نظر شاخص «نمايش اقتدار نيروي انتظامي» ،تفاوت معنيداري وجود
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نداشته است.

جدول  :5نتايج آزمونهاي  tنمونههاي مستقل جهت مقايسه نظرات مردان و زنان
در خصوص موفقيت سريال «ماتادور» از نظر شاخصهاي مختلف

عنوان

گروه

فراواني

ميانگين

انحراف
معيار

معرفي و ظايف و
مأموريت هاي ناجا

زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان

3082
3039
3079
3040
3075
3028

74/2
72/5
72/9
72/2
59/2
56/3

21/50
22/76
22/43
23/75
27/46
28/04

نمايش اقتدار نيروي
انتظامي
ميزان مطابقت اين
سريال با واقعيت

مقدار
آماره

درجه
آزادي

سطح
معنادار

2/913

6088

0/004

1/063

6087

0/288

4/041

6101

0/000

نتیجه گیری کلی

نكته اي كه بايد بدان اشــاره كرد رابطه ژانر پليســي فيلم ها و ســريال ها و بازنمود منزلت

اجتماعي پليس است.

ژانر پليسي كه يكي از اصلي ترين ژانرهاي فيلم و سريال در دنيا است .هميشه در فيلم هاي

پليســي ايــران و جهان ،پليس نقش مثبت فيلم اســت و در برخورد با بدي ها و پلشــتي هاي

جامعه ،پليس در اوج اقتدار ،دانايي و رشادت در جهت حفظ نظر و باال بردن احساس امنيت
در جامعه ايفاي نقش مي كند و اين پارامترها همه بازنمودي بر منزلت اجتماعي پليس بوده و
در شماي كلي ،پليس را در جايگاه مناسبي از منزلت اجتماعي بازنمايي مي نمايد.

مرور بر نتايج حاصل از اين پژوهش نشــان مي دهد كه چهار عنصر بر روي نحوه بازنمود

منزلت اجتماعي پليس مؤثر اســت ،كه در ادامه اين عناصر ويژه و تاثير گذار دســته بندي و
ارايه مي شود.

اولين عنصر ،ژانر و گونه اثر مي باشد كه هر فيلم متأثر از قواعد ژانر و گونه آن از يك سو

و سبك فيلم سازي كارگردان از سوي ديگر داستان خود را مي سازد و در قالب رمزگانه اي

فيلم آن را به مخاطبين ارايه مي نمايد .ســريال ماتادور كام ً
ال پليســي اســت و كارگردان آن
نجفي نيز با تخصص خود در جلوه هاي ويژه و سعي در بهره مندي از تكنولوژي هاي جديد

در فيلم هاي خود ســعي داشــته پليسي هوشمند ،چابك و مســلط به تكنولوژي روز اشراف
اطالعاتــي را بــراي مخاطبين خود بازنمايي كند و در اجرايي ايــن هدف نيز با بهره مندي از

نماد ها و تكنيك هاي فيلم برداري و تأكيد بر نظم و انضباط در امور پليســي توانســت موفق
از ديگر عناصر تأثير گذار بر روي نحوه بازنمود منزلت اجتماعي پليس ،تيم و موضوع اثر

آن است .اين سريال بر اساس طرحي از سردار دكتر سعيد منتظر المهدي معاون اجتماعي ناجا
و به نويســندگي آرش قادري نويســنده توانايي فيلم ها و سريال هاي پليسي تهيه شد در ابتدا
بايستي ديد سردار منتظر المهدي كه مسئوليت ناجي هنر را نيز دارد و روند ساخت فيلم هاي

پليسي را مديريت مي نمايد چه هدفي از توليد اين سريال داشته است .براساس مصاحبه ايشان
اين ســريال با هدف نشــان دادن پليسي هوشمند ،ســريع و صاحب تكنولوژي ساخته شده و

داستان فيلم در سطح خرد به مقوله منزلت اجتماعي پليس پرداخته است و مؤلفه هاي كمتري
از منزلــت اجتماعي را مورد بحث قرار داده اما با توجه بــه اين كه كليه اعمال و رفتار پليس

در كليه عرصه هاي اجتماعي و عملكردي بنحوي در شــكل گيــري منزلت اجتماعي پليس

مؤثر اســت اين سريال با به تصوير كشاندن پليسي هوشمند وتوانمند توانسته بازنمود مؤثري
بر منزلت اجتماعي پليس گردد.

عنصر ديگري كه در بررسي بازنمايي منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور بايد مد نظر

قرار گيرد نحوه طرح مؤلفه هاي منزلت اجتماعي پليس در اليه هاي داســتاني ســريال است.
به بيان ديگر ،اينكه فيلم ســاز مؤلفه هاي متفاوت منزلت اجتماعي پليس را در جهت ارتقاي
منزلت اجتماعي پليس و يا كاهش آن طرح كرده باشد .اين مسئله اي است كه در جمع بندي

نهايي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در ســريال نقش بســزايي دارد .در اين سريال با بررسي
انجام شــده دوازده موضوع مؤثر در بازنمود منزلت اجتماعي پليس به نحو مناسبي ديده شده

بود و توانســت بازنمايي قابل قبولي از پليسي كه داراي مشخصه هاي برتر پليس مقبول است
را به تصوير بكشد كه اين امر بازنمايي مناسبي از منزلت اجتماعي پليس نيز است.

امــا مهمتريــن عنصر فيلم كه بر مخاطــب تأثير مثبت يا منفــي دارد و زمينه ذهني او را بعد

پايان ســريال شكل مي دهد نحوه جمع بندي رويداد داســتان و انتخاب پايان براي آن است

كه هدف مورد نظر قهرمان داســتان و شــخصيت محوري محقق شــود و به بيان ديگر ،نياز

مخاطب مرتفع و احســاس اضطراب ناشــي از روند داســتان از بين برود .پايان موفق داستان

تحلیل نشانه شناختي بازنمود منزلت اجتماعي پليس در سريال ماتادور

عمل نمايد و حاصل اين تالش در بازنمود منزلت اجتماعي پليس نيز موثر واقع گردد.

99

سريال ماتادور با از بين رفتن ماتادور،تعدادي از عوامل داخلي گروه تروريستي و به هالكت
رسيدن هدايت كننده عمليات از خارج كشور (سايمون فليپ) و نشان دادن اقتدار و موفقيت
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پليس در رســيدن به هدف و حــذف عاملين بي نظمي موجود در نشــان دادن تصاوير ذهني

شخصيت محوري داستان در هنگام تير اندازي به ماتادور و خروج مقتدرانه او از محل حادثه
و پشــتيباني ســاير عوامل پليس با بهره مندي از تصاويــر ورود خودروهاي پليس و مأمورين
يگان ويژه پايان مورد انتظار و زيباي را براي داســتان ترســيم مي كند كه مخاطب در كليت
داستان زحمات و خدمات و رشادت ها و ايثار پليس را در راستاي تحقق نظم و امنيت داخلي

و ملي به تصوير كشانده شد و روند داستان ارتباط معناداري با مخاطب در راستاي محبوبيت
پليس در جامعه داشــت و اين سريال توانست باز نمود منزلت اجتماعي پليس در جامعه را به
نحو شايسته اي ارايه دهد.
پيشنهادات

 -1فيلم ها و سريال هاي پليسي پخش شده در تلويزيون و سينماي ايران در بازه هاي زماني

يكساله توسط مراكز پژوهشي ناجا به روش نشانه شناختي مورد بررسي قرار گيرد.

 -2تشــكيل كميته اي درشــوراي فليمنامه ناجي هنر براي ارزيابي فيلم نامه ها و توليد ات

تلويزيوني و سينمايي از منظر نشانه شناسي بازنمود منزلت اجتماعي پليس.

 -3بررســي نشــانه شــناختي بازنمود عملكرد و جايگاه اجتماعي پليس درفيلم هاي موفق

پليسي ساير كشورها.
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