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Abstract 

Introduction: In the era of cultural globalization, one of the important media 

issues is the transnational exchange of television production, which has been 

named "television formats". "Idol" is one of the most popular television 

formats with the theme of singing competition, started in British program 

"Pop Idol". Adapted to Idol TV format many official copyrights and more 

than that unofficial copies have been produced around the world. This 

research deals with this phenomenon from the perspective of cultural-media 

policy and is defined in the theoretical framework of the concept of 

globalization and reception theory. The research is about Afghanistan. 

Culturally, Afghanistan has ethnic and linguistic diversity.  The diversity of 

ethnicities and the historical conflicts between them have caused the absence 

of a strong "national identity" in the country. In addition, the ups and downs 

history of Afghanistan in the last half century and the experience of different 

types of governance and the presence of foreign forces in different periods in 

this country have made the study of Afghan society a complicated matter.  

Research Question: The experience of an unofficial copy of the TV Idol 

format as "Afghan Star" before 2021 in Afghanistan and before the re-

establishment of the Taliban is studied here (during the Islamic Republic of 

Afghanistan era). The main question is "How has the Afghan society 

received this copied format" and "to what extent these receptions have been 

in line with the goals of the country's policy".  

Research Hypothesis: This is a qualitative study and there is no hypothesis in 

the usual routine of quantitative studies.  

Methodology (and theoretical framework if there are): For this purpose, the 

"case study" method has been used to answer the main research question. 
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The main focus of the research is on only one television program and the 

content and audience of this program have been analyzed. Many cultural 

phenomena in the era of globalization are often viewed through the lens of 

the theory of cultural imperialism. Here a different theoretical framework, 

the reception theory, is used. In reception theory, it is said that the audience 

has an active response to the media message and the production and 

reception stages (encoding and decoding) are independent. This means that 

messages may be perceived differently at the receiving stage than the 

original intentions of their creators at the production stage. Results and 

discussion: Afghan Star seasons were produced in Afghanistan since 2005. 

TOLO TV channel, a commercial television station in Afghanistan, has 

produced "Afghan Star". Until 2021, 15 Star seasons and three Superstar 

programs were produced and broadcast from this program. Each season of 

this program was produced and aired during one year. The program was 

broadcast on Thursday and Friday nights on Tolo TV. The program also had 

its own website and social pages on YouTube, Facebook, Twitter and 

Instagram, and it has communicated online with its audience in these ways. 

Results and Discussion: The findings of this study showed that the "Afghan 

Star" program, despite its similarity to the global versions of the Idol TV 

format, has been able to be effective in the local context and become a 

successful product in the global-local market to attract the audience. But 

beyond the commercial aspects, the success of this program was hindered by 

the possible cultural-media policies of its creators. Afghan Star and Ethnic 

Challenge, Afghan Star and Traditional / Modern Challenge, Afghan Star 

and Gender Challenge, Afghan Star and the issue of foreign troops, and 

Afghan Star and Diaspora issue are aspects of glocalization of Idol TV 

format in Afghanistan society as well as fields of different reception for the 

audiences. 

The local versions of "Pop Idol" even in the developed countries have 

created controversies in the area of ethnicities and races. Therefore, the 

ethnic challenges surrounding the local version in Afghanistan are not 

exceptional issues, but they are more important in the challenging and 

critical context of this country. It seems that although the structure of the 

Afghan Star program has created this opportunity for people of all 

ethnicities, but due to the existence of deep ethnic conflicts and nation-

building crisis in this country, instead of reducing the conflict, this 

opportunity led to fueling new ethnic differences and tensions in 

Afghanistan. 

Conclusion: Before the withdrawal of foreign forces from Afghanistan in 

2021 and the domination of the Taliban forces in this country, the results of 
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the historical analysis in Afghanistan showed that despite several historical 

periods, efforts have been made to develop democracy, especially since 2002 

and after the fall of the Taliban, but this country has not achieved an 

institutional democratic government. The results of the Afghan Star Program 

study are consistent with the results of these analyses. Some ethnic events in 

the Afghan Star seemed to be a sign of the incomplete democratization 

process in Afghanistan. For example, sometimes the singing competition 

looked like a political election campaign. Optimistically, the Afghan Star 

can be seen as an exercise in the process of democratization.  On the other 

hand, with a pessimistic view, it can be said that this television program, by 

strengthening ethnic, gender, traditional/modern, etc. divisions and 

contradictions, provided an opportunity for the emergence and strengthening 

of extremist groups and became a factor in weakening the democratization 

process in Afghanistan. With the withdrawal of foreign forces from this 

country and the collapse of the social political order of the twenty-year 

period of the "Islamic Republic of Afghanistan" it can be said that the 

second view was realistic. The socio-political collapse in a very short period 

of time showed how far the cultural-media policies related to the security 

and economic policies for this country have gone in the wrong direction.  

Keywords: Afghanistan, Globalization, Cultural Policy, Media Policy, 

Television Studies. 
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 «ستارة افغان»: برنامۀ تلویزیونی افغانستان گذاري فرهنگی در سياست
 1محمد مهدي موالیی

 یطباطبائ ۀعالم دانشگاه ارتباطات، علوم ۀدانشکدنگاری،  گروه روزنامه ،اریاستاد
 (12/12/1401 پذیرش خیتار - 1400/ 05/09: )تاریخ دریافت

 چکيده

استت   یونیزیتلو دیتول یتبادل فرامل ،یا مسائل رسانه نیتر اساسیاز  یکی یفرهنگ شدن یدر عصر جهان
گذاری فرهنگتی   از دیدگاه سیاست در این نوشتارکرده است.  دایپ نمود «یونیزیقالب تلو»که در مفهوم 

در افغانستان « قهرمان» یونیزیاز قالب تلو یالگوبردار ۀتجرب نجایدر ا. نگریم می ای به این پدیده و رسانه
 ی)دوران جمهتور  2021در ستال   یختارج  یروهتا یاز خترو  ن  شیپ ندر دورا« ارۀ افغانست»با عنوان 

ایتن پرستش    .کنتیم  متی  مطالعته عنوان یک مورد  بهرا طالبان  ۀدوبار ۀاز سلط پیشافغانستان( و  یاسالم
شتده داشتته استت و ایتن      بترداری  هایی از این قالتب کیتی   مطرح است که جامعۀ افغانستان چه دریافت

های این کشتور منطبتب بتوده استتی بتدین منزتور از روش مطالعتۀ         ها تا چه اندازه با سیاست دریافت
تنها یک برنامۀ تلویزیونی بوده و محتوا  برایم. تمرکز اصلی  موردی برای پاسخ به این پرسش بهره گرفته

دریافتت  نزریتۀ  شتدن و   محلتی  ایم. چارچوب نزری نوشتار جهان و مخاطبان این برنامه را تحلیل کرده
 ۀبرنامت  یجهتان  یها شباهت با نسخه  با وجود « ستارۀ افغان» ۀبرنام دهد مینشان  نوشتار یها افتهاست. ی

جلب  یبرا یمحل موفب در بازار جهان یو به محصول دگذارب اثر یمحل یتوانسته بود در بستر ،«قهرمان»
 یهتا  استیبرنامه در تحقب س نیا تیموفق ،یتجار یها فراتر از جنبه ،نیشود. با وجود ا لیمخاطب تبد

ی ستارۀ افغان و چالش سنت ت،یدچار اختالل بود. ستارۀ افغان و چالش قوم یا رسانهی و فرهنگ یاحتمال
و ستارۀ افغتان و   یخارج ینزام یروهاین ۀستارۀ افغان و مسئل ،تی، ستارۀ افغان و چالش جنست  جدید

 نیافغانستان و همچنت  ۀدر جامع «قهرمان» یقالب جهان یگشد  یمحل از جهان ییها جلوه ،اسیوراید ۀمسئل
 .کنیم میاشاره  اه مخاطبان بودند که بدان یمتفاوت برا یها افتیدر ۀعرص

ای،  گتذاری رستانه   ی، سیاستفرهنگ یگذار استیس، محلی جهان، شدن یجهانافغانستان،  واژگان اصلی:
 ی.مطالعات تلویزیون
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 مقدمه
و  یدار حکومتت  یهتا  وهیانتوا  شت   ۀقرن گذشته و تجربت  میستان در نافغان بیپرفرازونش خیتار

کترده   لیتبتد   هدیت چیپ موضتوعی افغانستان را به  ۀجامع ۀمطالع ،یخارج یروین نیحضور چند
در مورد یک برنامۀ تلویزیونی  یا و رسانه یفرهنگ یگذار استیموضو  س نوشتار نیاست. در ا
 یاستالم  ی)دوران جمهتور  2021در ستال   یخارج یروهایاز خرو  ن شیدوران پ ردپربیننده 

شتدن   در عصتر جهتانی  طالبان مورد توجه قرار گرفته استت.   ۀدوبار ۀاز سلط پیشافغانستان( و 
نمتا   های تلویزیونی واقت   طور کلی و برنامه ترین مسائل تولید تلویزیونی به  فرهنگی یکی از مهم

تبلتور پیتدا    1«قالب تلویزیتونی »در قالب مسئلۀ  ویژه، تبادل فراملی تولید تلویزیونی است که به
 یکیت ) پختش  حتب  یدارا یها برنامه نگیبرند ۀحوز در یاصطالح یونیزیتلو قالبکرده است. 

صتنعت  . هستتند  نمتا  واقت   هتای  برنامه و یونیزیتلو یها مسابقه شامل ها برنامه نیا. است( تیرا
عنوان یک تجتارت جهتانی    به 1950ۀ قالب تلویزیونی از همان ابتدای فعالیت محدودش در ده

 ک. یت (Chalaby, 2011)آغاز به فعالیت کرد و بازارهایش فراتر از مرزهای ملتی تعریتش شتد    
 دیت تول و پختش  حتب  صتورت  به ،یا رسانه بزرگ شرکت ای یونیزیتلو ۀشبک کی وسیلۀ به قالب
 نیت ا از و شود می تهفروخ ایدن سراسر یکشورها در ییها شرکت ای ها شبکه به مشابه یها برنامه
 .هستند ونیزیتلو المللی بین بازار از یتوجه قابل بخش ها، قالب جهت

هتای   ترین قالتب  شود از اصلی ها استعدادیابی عنوان می که هدف آن 2«تلنت شو»های  برنامه
آینتد.   حساب می شدن تولید تلویزیونی به نما هستند و از نمادهای جهانی تلویزیونی در ژانر واق 

شتوند   هایی که با هدف استعدادیابی در حوزۀ موستیقی ستاخته متی    ویژه برنامه این حوزه به در
کنند و  ها شرکت توانند در این برنامه مخاطبان بیشتری دارند. بیشتر مردم یک کشور یا منطقه می

گتات   3،قهرمتان ها بهترین خوانندۀ موسیقی انتخاب شتود.   شانس خود را بیازمایند تا در بین آن
چهار قالب اصلی مدعی ایجاد فرصت ظهور برای استتعدادهای   6و ویس 5ایکس فکتور 4لنت،ت

ها در کشورها و مناطب  تاکنون صدها نسخۀ محلی از این قالب 2001خوانندگی هستد. از سال 
مشتهورترین قالتب تلویزیتونی استتعدادیابی      «قهرمتان »انتد.   مختلش دنیا تولیتد و پختش شتده   

 و آغتاز شتده استت. قهرمتان پتا       7«قهرمتان پتا   »ز برنامتۀ بریتانیتایی   آید که ا حساب می به
 ,Holmes) دارنتد  نمتا  واقت   یهتا  ونیت زیتلو ۀدیپد در یمرکز گاهیجا آن از برگرفته یها نسخه

رایتت و بیشتتر از ایتن تعتداد      هتا نستخۀ رستمی بتا حتب کیتی       بیش از ده «قهرمان». از (2008

                                                           
1. TV Format 

2. Talent Show 

3. Idol 
4. Got Talent 
5. The X Factor 
6. The Voice 
7. Pop Idol 



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   320

 ۀتجربت یا تولید شده است. هدف این نوشتار مطالعتۀ  الگوبرداری غیررسمی در نقاط مختلش دن
و دریافت جامعۀ افغانستتان از   1«ستارۀ افغان»با عنوان  «قهرمان» یونیزیتلو قالب از یالگوبردار

 شدن است. عنوان یک پدیده در عصر جهانی آن به

 مباحث نظري
کتار گرفتته    فرهنگتی بته   شدن های فراوانی برای تفسیر و تبیین جهانی ها و نزریه ها، مدل دیدگاه

ها، سه نزریۀ اصلی موجود در این حتوزه شتامل    شده است. دایانا کرین ضمن مرور این دیدگاه
را  افتت یدر یتۀ نزرو  هتا  شتبکه  /یفرهنگ یها انیجری، ا رسانه سمیالیامیری یا فرهنگ سمیالیامیر

 قاومتت، م محافزتت،  ماننتد  یفرهنگت  استت یس یراهبردهتا برشمرده و نزریۀ ختود بتا عنتوان    
عنتوان یکتی    بندی کرین را به  دهد. در این نوشتار دسته را ارائه می 2یساز یمحل جهان ،ینیبازآفر

ترین و یکتی   ایم. باسابقه شدن فرهنگی مبنای کار قرار داده ترین الگوها در حوزۀ جهانی از جام 
نقتد  عنتوان بخشتی از    بته  1960شتدن فرهنگتی در دهتۀ     هتای جهتانی   تترین دیتدگاه   از مطرح

مطرح شد. ایدۀ اصلی « ای امیریالیسم رسانه»و بعدها « امیریالیسم فرهنگی»مارکسیستی با عنوان 
ها، سبک زندگی و هنجارهای رفتاری از ستوی کشتورهای    این نزریه به تحمیل باورها، ارزش

ر کننده تأکید دارد. منتقدان د ها ایاالت متحد آمریکا بر کشورهای مصرف گر و در رأس آن سلطه
ای  گویند: تحمیلی که نزریۀ امیریالیسم فرهنگی مدعی آن است مستلزم درجته  رد این نزریه می

(. ستلطۀ تعتداد انتدکی از    Crane, 2013: 23-24از کنتترل سیاستی استت کته وجتود نتدارد )      
هتای مختلفتی ماننتد ستینما، تلویزیتون،       ای بر بازار جهتانی در حتوزه   های بزرگ رسانه شرکت

مدعای طرفداران این نزریه برای اثبات دیدگاهشان است. در تقابل با نزریتۀ   ترین موسیقی مهم
کند کته   ای از روابط تأکید می ی قرار دارد و بر شبکهفرهنگ یها انیجرامیریالیسم فرهنگی، نگاه 
رو  شدن فرهنگی با دو روند متنتاق  روبته   شدۀ خاصی ندارد. در جهانی مرکز یا حاشیۀ تعریش

عنتوان   ای و دیگری افزایش اهمیتت منتاطب بته    المللی رسانه های بین ل شرکتهستیم: یکی کنتر
ای رو به افزایش است و هر  های محتوای رسانه تولیدکنندگان. بنابر این دیدگاه شمار تولیدکننده

کند و زیتر نفتوا امیریالیستم     منطقۀ دنیا از محصوالت یک یا دو کشور همان منطقه استفاده می
 (.Crane, 2013: 32-37جهانی نیست )

های منتشرکنندۀ محتوا متمرکتز بودنتد، امتا در نزریتۀ      دو نزریۀ پیشین بر خالقان و سازمان
شتود مخاطبتان پاستخ     هاست. در نزریۀ دریافت گفته متی  سوم توجه اصلی بر مخاطبان و توده

 ممکتن  که یمعن بدان. استمستقل  افتیدر و دیتول مراحلای دارند و  فعاالنه به سرگرمی توده
 درک دیت تول ۀمرحلت  در آن ستازندگان  یتۀ اول خواستت  برخالف افتیدر ۀمرحل در ها امیپ است
 یگتر ید پژوهشگران ادامه در و رمنگامیب در معاصر یفرهنگ مطالعات مرکز در ریمس نیا. شوند
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نزریۀ دریافت در این نوشتتار رویکترد اصتلی     .(Mowlaei and Kermani, 2012کردند ) دنبال
فرهنگتی در   های بتین   شده با رویکرد دریافت تاکنون بیشتر به تفاوت مطالعات انجامماست. در 

های تلویزیونی واحد توجه شده است. بنا بر توصیۀ کرین، مطالعتات دریافتت    واکنش به برنامه
های مخاطبان است. به باور او مطالعۀ دقیب، مستتلزم   نیازمند فراتررفتن از مطالعۀ مح  واکنش

کنندگان است و مکمل مطالعات مح  مخاطتب   های هنرمندان، مروجان و توزی  شناخت رویه
(. Crane, 2013: 43بانان در خلب و پذیرش متن باشد ) تواند تحلیل نقش میانجیگری دروازه می

بسنده نکردیم و مطالعۀ « ستارۀ افغان»بنابر این توصیه در این نوشتار به مطالعۀ صرف مخاطبان 
 تر مدنزر قرار دادیم. کالن دریافت را در سطحی

شتدن   ای و شهری در برابر جهانی رویکرد چهارم نیز شامل مجموعۀ راهبردهای ملی، منطقه
نزتم، نابستامان، مملتو از تتنش،      شدن فرهنگی فرایندی بی فرهنگی است. از این دیدگاه جهانی

ارد. در ایتن  وگتو و رقابتت کشتورها د    رقابت و تضاد بوده و فرایندی است که داللت بر گفتت 
هتا و انتوا     فضا، سیاست فرهنگی ابزاری سیاسی است که کشتورها بترای کنتترل انتوا  کانتال     

(. Crane, 2013: 43-44شتوند )  ها وارد یا خار  متی  کنند که به قلمرو آن محتواهایی استفاده می
متو   هتا نیستت و مج   ای محدود بته دولتت   فرهنگی مقوله  تر سیاست البته بنابر تعریفی گسترده

(. Fazeli and Ghelich, 2013: 11های دولتی و غیردولتی با آن درگیر هستند ) نهادها و سازمان
ای و تولیدکننتدگان تلویزیتونی نیتز هماننتد دولتت بتا مستئلۀ         های رسانه از این دیدگاه شرکت
بترای   هتای فرهنگتی    رو هستند. بنابر رویکرد چهارم، کشورها و ستازمان  سیاست فرهنگی روبه

نتد از:  ا گیرنتد کته عبتارت    کار متی  شگیری، پاسداری و ارتقای مناب  فرهنگی راهبرهایی را بهپی
هتای ملتی و محلتی، مقاومتت در برابتر فرهنتگ جهتتانی و        پیشتگیری و پاستداری از فرهنتگ   

(. در ایتتن رویکتترد، Crane, 2013: 46-51هتتای ملتتی یتتا محلتتی )  ستتازی فرهنتتگ جهتتانی
مورد توجه است و امر جهانی در برابتر امتر محلتی دیتده      شدن جای جهانی شدن به محلی جهان
(. عالوه بر نزریۀ دریافت، رویکرد چهارم یعنتی  Nourbakhsh and Mowlaei, 2012شود ) نمی

متدنزر  « ستارۀ افغتان »محلی را نیز در مطالعۀ برنامۀ  ای و مفهوم جهان فرهنگی و رسانه  سیاست
 ایم. قرار داده

 قالب تلویزیونی
شتود، یتک    نیز شناخته می 1که در برخی کشورها با عنوان فوق ستاره «قهرمان»یزیونی قالب تلو

منتدان استت. ایتن قالتب را      نما با محوریت مسابقۀ موستیقی بتین عالقته    برنامۀ تلویزیونی واق 
کننتده بتر اهمیتت     کنندۀ بریتانیایی گستترش داد. ایتن تهیته    یک تهیه 2001نخستین بار در سال 
 ,Fuller)عنوان یکی از عوامل موفقیتت تأکیتد داشتت     کنندگان و بینندگان به تعامل بین شرکت

                                                           
1. SuperStar 
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سترعت متورد    عرضه شد و به« قهرمان پا ». اولین برنامۀ تولیدشده در بریتانیا با عنوان (2011
هتای فرانشیزشتدۀ ایتن قالتب را      های تلویزیونی در سراسر دنیا قرار گرفت. نستخه  توجه شبکه

های خریتدار در کشتورهای مختلتش فروختت و      رایت به شرکت کییشرکت مالکِ دارای حب 
های محلی این برنامه بر اساس دستور کار واحد در مدت چند سال در بیشتر نقتاط دنیتا    نسخه

هتای محلتی بترای لهستتان، آفریقتای       های تلویزیونی پخش شد. یک سال بعد نستخه  در شبکه
ای در ایتن کشتورها تولیتد و     های رستانه  کترا شر هلند و آلمان ،جنوبی، ایاالت متحد آمریکا

پخش کردند. در کمتر از سه سال حدود سی نسخۀ متفاوت از ایتن برنامته بترای بیننتدگانی از     
رونتد توستعۀ ایتن برنامته     (. Zwaan, Bruin, 2012) کشورها و مناطب مختلش دنیا تولیتد شتد  

های محلی از ایتن قالتب را    همچنان ادامه دارد. هر سال کشورها و مناطب جدیدی تولید نسخه
ای   های رسانه های رسمی این قالب که شرکت سازنده به شرکت کنند. عالوه بر نسخه شرو  می

در سراسر دنیا فروخته است، تعداد قابل توجهی برنامه نیز با الگوبرداری غیرستمی و ختار  از   
هتای   از نستخه « ستتارۀ افغتان  »رایت از این قالتب تهیته شتده استت. برنامتۀ       پرداخت حب کیی
 است. «قهرمان»غیررسمی قالب 

 نۀ پژوهش يپيش
در سراستر دنیتا    «قهرمتان »های برنامۀ تلویزیونی  تجربه ها و نسخه در موردهای زیادی  پژوهش
 :کنیم یها اشاره م از آن تعدادی شده است که در ادامه بهانجام 

بته   یونیت زیت قالب تلو: چگونه تجاریانقالب سرگرم کی جادیا»( در مقالۀ 2012) 1چلبی
از این زاویه به موضو  پرداختته کته صتنعت قالتب تلویزیتونی      « شد لیتبد یصنعت جهان کی
فعالیتت کترده و هنتوز بتازار اصتلی آن در اختیتار         آغتاز بته   2عنتوان ابتکتار آنلگوامریکتایی    به

ۀ رو ایتن صتنعت مستتعد استت ستوژ      ای آمریکایی و بریتانیایی است. ازایتن  های رسانه شرکت
های منطبب با نزریۀ امیریالیسم فرهنگی باشد. بتا ایتن حتال مقالتۀ چلبتی       مناسبی برای پژوهش

، «یجهان یکاال ۀریزنج لی: تحلیونیزیقالب تلو یتجارت فرامل ستمیظهور س»( با عنوان 2015)
هتا   اکسیمورای فرهنگی: قهرمتان استرائیلی بتا معتانی و ختوانش     »( با عنوان 2012) 3مقالۀ نیجر

: یشتناخت  ییبتا یتتا ز  یاز اقتصاد عتاطف »( با عنوان 2012) 4نیووالیکامیاو مقالۀ « کند ره میمذاک
دهنتد در تقابتل بتا ایتدۀ      نشتان متی  « یفرانستو قهرمتان  تفاوت در  یساز ییشدن و کاال یجهان

هتای   هتا در موضتو  قالتب تلویزیتونی دیتدگاه      شدن رستانه  امیریالیسم فرهنگی، دربارۀ جهانی
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کتار گرفتته    ارائه و مفاهیم جدید ابتکاری فراتر از دیدگاه انتقادی کالستیک بته   مخالش فراوانی
 شده است.

« دیت جد یتیو ستلبر  ییایانتدونز  قهرمان: یشهرت، ثروت، فانتز»( در مقالۀ 2006) 1کوتاس
هتای امیریالیستم    در کشتور انتدونزی در کنتار دیتدگاه     «قهرمتان »نشان داده است نسخۀ محلی 

 «قهرمتان »قابتل تحلیتل استت و    کننتده   ن از زاویۀ مخاطبان فعال و تعامتل شد فرهنگی و جهانی
اندونزیایی به منبعی قابل توجه برای تولید و مصرف فرهنگ سلبریتی تبدیل شتده استت. ایتن    

در نقتاط   «قهرمان»های تلویزیونی از جمله  پژوهش از مواردی است که نشان داده، تحلیل قالب
میریالیسم فرهنگتی کفایتت الزم را نتدارد. راینتدرز، رویتاکرس و      مختلش دنیا بر مبنای نزریۀ ا

ی ونیت زیتلو ۀبرنامت  صی: تخصت یو جشتن محلت   یجهتان  یسرگرم»( نیز در مقالۀ 2007) 2زونن
 «قهرمتان »هتای محلتی    اند کته نستخه   گیری کرده طور نتیجه این« در فرهنگ جشن هلند قهرمان

های معاصر باشتند.   نمایی و بحث دربارۀ ارزشبندی، باز تواند پلتفرمی برای مطالعات مفصل می
 یستاز  ییعنوان کتاال  به وزلندین قهرمان کشور کوچک: کیر قهرمان د»( در مقالۀ 2009) 3کینگ
کننتدگان در نستخۀ    به تضاد دراماتیک و کشمکش بین داوران و شترکت « یوطن جهان تیمیصم

کنتد. همچنتین    مخاطب اشتاره متی  جلب نزر  و  عنوان عامل ایجاد جذابیت به «قهرمان»نیوزلند 
« گرای قهرمتان  برنامۀ واق جاابه و عملکرد: مورد  یمشارکت دیبازتول»( در مقالۀ 2009) 4نجوس
کنند. با وجود یک قالب  عنوان نمونۀ دیگری از این عوامل اشاره می های طراحی صحنه به به فن

( بتا عنتوان   2009) 5ستتالو کسکوت    ننیایت رائوتجهانی واحد، مطالعات پیشتین از جملته مقالتۀ    
 بیت تطب»( با عنتوان  2012) 6و کتاب زوان و بروین« یمحل ی ت معانی پا : اقتصاد جهان قهرمان»

بتا    «قهرمتان »انتد قالتب    نشتان داده « یجهان ونیزیدر قالب تلو اجراو  تیها: اصالت، هو قهرمان
یتن پتژوهش نیتز    کنتد. زاویتۀ دیتد ا    وجود گردش اقتصادی جهانی، معناهای محلی تولید متی 

 های محلی است.   دریافت
هتای هتویتی    ، بته چتالش  «یملت  تیهو ۀو اسطور ییکانادا قهرمان»( در مقالۀ 2008) 7بایرز

کند. این مطالعه در کنتار آثتار    گرفته دربارۀ این برنامۀ تلویزیونی در کشور کانادا اشاره می شکل
نیز مناقشاتی در   یافته های توسعهدر برخی کشور «قهرمان»های محلی  دهد نسخه دیگر نشان می
( بتا عنتوان   2012) 8جستر یهوتوان به مقالۀ  اند. از جمله می ها و نژادها ایجاد کرده حوزۀ قومیت
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 1اشتتِتکا و مقالتۀ  « ییایاستترال  قهرمتان در  تیت هو استت یمهم استی س واینسل  ینژاد برا ایآ»
در چتتک  یفرهنگتت ولشتتمو  تیتتاوی قوم لیتتبتتر ختتالف م قهرمتتان کیتت»( بتتا عنتتوان 2012)

اشاره کرد که تجربتۀ کشتورهای استترالیا و جمهتوری چتک را      « فوق ستاره کی یجوو جست
روح جامعته و رقابتت در   »( در مقالتۀ  2006منعکس کرده است. رایندرز، رویاکرس و زونتن ) 

هتای   گیری جماعتت  به شکل« یونیزیتلو یاستعدادها یجوو جست کی ینییآ ی: معانها قهرمان
ها، در برخی نقاط  دهد در کنار ایجاد این تفاوت اند. این اثر نشان می پرداخته «قهرمان»هواداران 

مشاهده شده است. ایتن مطالعتۀ    «قهرمان»های فیزیکی پیرامون  گیری جماعت دنیا تجربۀ شکل
شدن ایتن پدیتده در قالتب برگتزاری      ، محلی«قهرمان»نگارانه در هلند دربارۀ نسخۀ محلی  مردم
 ها را گزارش کرده است. باشگاهها و  ها، کافه در مدرسه «قهرمان»ی ها برنامه

هتای متفتاوت برنامتۀ     های مختلفتی از نستخه   توان گفت زاویه با بررسی پیشینۀ پژوهش می
در برختی از ایتن    تلویزیونی قهرمان در سراسر دنیا مورد توجه پژوهشگران قرار داشتته استت.  

بودن مخاطبان توجه شده استت، امتا در    فرهنگی به فعالها در چارچوب دیدگاه مطالعات  مقاله
نگر  شدن فرهنگی از دریچۀ نزریۀ دریافت با رویکردی کالن شان جهانی کدام موضو  اصلی هیچ

ستازی چتارچوب    ای متوردی تجربتۀ پیتاده    نبوده است. در این نوشتتار در چتارچوب مطالعته   
 دهیم. قرار داده می در کشور افغانستان را مورد توجه« قهرمان»تلویزیونی 

 بستر تاریخی افغانستان  
 1923کشور افغانستان از زمان استقرار اولین حکومت مرکزی و تدوین قانون اساستی در ستال   

-Sardarnia, Hooseini, 2014: 46های حکمرانی متفاوتی را تجربته کترده استت )    تاکنون نزام

 Atai andستر بترده استت )    ویژه بههای بزرگ جهانی در وضعیتی  ( و بیشتر در تأثیر قدرت47

Jafari, 2019المللی به رهبری ایاالت متحد آمریکا به  (. قرن جدید با حملۀ نیروهای نزامی بین
« جمهوری اسالمی افغانستان»ساالر  این کشور، سقوط حکومت طالبان و استقرار حکومت مردم

ها برای بازسازی افغانستتان   نامهترین بر از مهم« برنامۀ همبستگی ملی»شرو  شد. در این دوره، 
(. در دو دهتتۀ گذشتتته مجموعتتۀ تحتتوالتی از جملتته  Saei and Mahdavi, 2014: 25بتتود )
داد که استقرار صلح و ثبات در افغانستان  ( نشان میShafiee, 2010گیری دوبارۀ طالبان ) قدرت

ۀ دوم قترن جدیتد   (. از اواخر دهت Rafi and Bakhtiari Jami, 2015: 33مسیر پرچالشی است )
کتارگرفتن راهبتردی جدیتد     کارآمدن دولت ترامپ در ایاالت متحد آمریکا و بته  میالدی با روی

(Shafiee, 2017 و تداوم آن در دولت بایدن با تسری  خرو  نیروهای خارجی از افغانستان و )
غانستتان  سلطۀ دوبارۀ طالبان، این کشور در آستانۀ تحول دیگری قرار گرفت. رویکرد دولتت اف 

های پیش از سلطۀ دوبارۀ طالبان در عرصۀ سیاست خارجی کته برآمتده از تفکراتتی از     در سال

                                                           
1 Štětka 
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بتودن همکتاری بتا اعضتای نتاتو بترای تتأمین ثبتات و امنیتت و جلتب            یباور به حیاتجمله 
ساز وضعیت ایتن کشتور    نیز چاره (Moshirzadeh and Arefi, 2022)ی بود خارج های هیسرما

خرو  نیروهای خارجی نزامی با تسلط دوبتارۀ طالبتان بتر کشتور افغانستتان       2021نشد. سال 
همراه شد و دوران جدیدی پیش روی این کشور قرار گرفت که متفتاوت بتا دو دهتۀ گذشتته     

  خواهد بود.

 2017تتا   2001 یهتا  در ستال دهتد در افغانستتان    زهی نشتان متی   مطالعۀ سینایی و یوسش
 یاقتصتاد ملت   ستازی  ساالری مردم انیدر جر ونداشته  جدی رییتغ یاقتصاد ۀتوسع یها شاخص

 یکمت  یها شاخصهرچند  افغانستاندر  به رشد و نه توسعه بوده است. متوجه شتریب این کشور
 ماننتد  یفت یک یهتا  شتاخص  رشد داشته است، ینیو شهرنش یناخالص داخل دیتول مانندتوسعه 
نداشتته   پیشترفت جتدی   یانسان ۀتوسع و تثرو ۀعادالن  یدرآمد سرانه، توز شیافزا ،ییفقرزدا
 2021پتیش از خترو  نیروهتای ختارجی در ستال       (.Sinaee and Yousefzehi, 2019) استت 

هتای توستعۀ    داد وابستگی به مناب  مالی خارجی، رشد غیرواقعتی در شتاخص   شواهد نشان می
محور، کارکرد  رحبودن نگاه ط علت حاکم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده بود؛ نهادهای مدنی به

ظتاهر   بودنتد. همچنتین روابتط بته      واقعی و مؤثری نداشتند؛ هرچند که از نزر کمی رشد کرده
المللتی برقترار    دلیل فشارهای سیاسی و نزامی عوامتل بتین   ساالر میان نخبگان نیز بیشتر به مردم

 Saeiنشده بود ) ساالرسازی در افغانستان منجر به استقرار دموکراسی بود. سرانجام فرایند مردم

and Mahdavi, 2014: 36   کشور افغانستان از دیدگاه فرهنگی تنو  قومی، زبتانی و فرهنگتی .)
کننتد. پشتتون یتا افغتان،      قومیت زندگی متی  50زیادی دارد. در این سرزمین مردمانی از حدود 

هتا   یت(. تنو  قومNajafi, 2010تاجیک، هزاره و ازبک، چهار قومیت اصلی این کشور هستند )
محکمتی در ایتن کشتور    « هویتت ملتی  »های تاریخی بین این اقوام سبب شده است  و تخاصم

هتای فروملتی قتومی،     وجود نداشته باشد. کشورهای بدون هویت ملی و دارای برتری تعصتب 
رو هستتند و افغانستتان    سازی جدید روبه دولت-های جدی در ملت زبانی و مذهبی با دشواری
 (. Sardarnia, Hooseini, 2014: 50شورهایی است )یکی از مصادیب چنین ک

 اي افغانستان سياست فرهنگی و رسانه
. شمرد یم بر یارتباطی مدن و یبازار ،یدولت شامل را یفرهنگ استیس گفتمان سه گانییگو مک
 هتا،  هیت رو هتا،  ستوژه  هتا،  عامتل  تیت موقع یبترا  فرهنتگ  یواقعت  یایت دن در کتدام  هتر  ،سه نیا

 ,McGuigan) دارنتد  را خودشتان  هتای ویتژۀ   یتش تعر ها یانجیم و وندانشهر کنندگان، مصرف

هرچنتد کته همچنتان آثتار ستلطۀ       2021تا سال « جمهوری اسالمی افغانستان» در(. 93 :2009
ظتاهر سیاستت    کشتورهای ائتتالف غربتی، بته     ریثأتت  تاریخی گفتمان دولتی محسوس بتود، در 

 فرهنتگ  ،گفتمتان  نیت ا درن تجویز شتد.  غانستاافبرای  بازارفرهنگی این کشورها یعنی گفتمان 
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 در یخصوصت  یهتا  رستانه  توجته  قابتل  رشتد . شود یم تصور یاقتصاد بازار از یبخش عنوان به
 و یتتیزدا مقتتررات شتتود یمتت گفتتته گفتمتتان نیتتا درافغانستتتان در تتتأثیر همتتین گفتمتتان بتتود. 

 نیت ا از یزیت گر کته  ییآنجتا  از و است ریناپذ اجتناب یارتباط و یفرهنگ مناب  یساز یخصوص
در (. McGuigan, 2009: 111) هستتند  زین مطلوب ر،یناگز یندهاایفر نیا پس ست،ین ندهاایفر

و بتازار   کنتد  ینمت  رشتد  یدولتت  یهتا  کمتک  و هتا  نزتارت  با فرهنگشود  این گفتمان گفته می
 ککمت کنندۀ رقابت میان تولیدکنندگان فرهنگی است. با وجود ایتن در افغانستتان شتاهد     تعیین

ای بتودیم و فضتای رقتابتی کته گفتمتان بتازار        های رسانه های خارجی به برخی شرکت دولت 
 اش را داده در تأثیر قرار گرفته بود. وعده

هتا در افغانستتان در کمتتر از یتک دهته،       در تأثیر این سیاست فرهنگی بود که تعداد رسانه
( تنهتا  2001ان )پیش از سال رشدی انفجارگونه داشت. درحالی که در دورۀ اول حاکمیت طالب

یک شبکۀ رادیویی حکومتی اجازۀ فعالیت داشت، پس از سقوط طالبان فرصت برای گستترش  
شتبکۀ   175ستال بتیش از    10ویژه در بخش خصوصتی فتراهم شتد و در کمتتر از      ها به رسانه

 شبکه تلویزیونی و چهار خبرگزاری در این کشور فعتال شتدند. تعتدادی از ایتن     75رادیویی، 
آژانتس ایتاالت متحتد بترای توستعۀ      »های مالی نهادهتای ختارجی از جملته     ها از کمک رسانه
هتای   کننتدگان کمتک   ترین دریافتت  . یکی از اصلی(Cary, 2012: 4)مند بودند  بهره 1«المللی بین

در افغانستتان فعالیتت    2بودند کته بتا عنتوان گتروه متوبی     « خانوادۀ محسنی»مالی ایاالت متحد 
اصل ساکن استرالیا که فرزندان یک دییلمتات افغانستتانی     رادر و یک خواهر افغانیسه ب کردند.

بودند پس از سقوط دورۀ اول حاکمیت طالبان، فضا را بترای بازگشتت بته کشورشتان و آغتاز      
های  ترین چهرۀ این خانواده، سعد محسنی است که رسانه ای مناسب دیدند. اصلی فعالیت رسانه

 ستعد . (Auletta, 2010)کردنتد   ای افغانستتان یتاد متی    اولین غتول رستانه   غربی از او با عنوان
 اشتخا   یکی از عنوان به م،یتا ۀمجل 2011 سال پرنفوا و برتر تیشخص 100 انیم در یمحسن
 (.Murdoch, 2011) شد شناخته جهان پرنفوا

را با استفاده از سرمایۀ شخصی و کمک مالی خارجی کارشتان   2003خانوادۀ محسنی سال 
ای شامل شرکت  یک مجموعۀ بزرگ رسانه 2010اندازی یک رادیو آغاز کردند و در سال  با راه

ای  تلویزیتونی متاهواره    ضبط موسیقی، شرکت تولید فیلم، آژانس تبلیغاتی، مجلته، چنتد شتبکۀ   
تترین شتبکۀ    ای گروه متوبی و پربیننتده   ترین بازوی رسانه داشتند. شبکۀ تلویزیونی طلو  اصلی

تترین   یکتی از پربیننتده  « ستتارۀ افغتان  ». برنامتۀ  (Cary, 2012: 12)یتونی افغانستتان بتود    تلویز
 یبرخت  رتیمغتا  لیت دل بته  تیت فعال آغتاز  همتان  از طلتو   ونیت زیتلوهای این شبکه بتود.   برنامه
 انتقتاد  متورد  افغانستتان  ۀجامعت  بتر  حتاکم  یمتذهب  باورهتای  و یستنت  یها هیرو با شیها برنامه

                                                           
1. U.S. Agency for International Development (USAID) 
2. Moby Group 
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های مالی مستقیم از ایاالت متحد آمریکا به بدبینی  دریافت کمک .داشت رارق یاریبس یها گروه
های شتبکۀ طلتو  را    های مذهبی فعالیت های این شبکه دامن زده و بیشتر گروه نسبت به هدف

هتای مختالش متذهبی     کردند. یکی از گزارشگران زن این شبکه را گروه ضدمذهبی ارزیابی می
برابر، این شتبکه را همتواره نتاظران و نهادهتای غربتی تحستین       . در (Cary, 2012: 12)کشتند 

 کردند.  می

 افغانستان در «قهرمان» از يالگوبردارتجربۀ 
کرد. تتا ستال    تلویزیون خصوصی طلو  در افغانستان تولید  2005برنامۀ ستارۀ افغان را از سال 

و پخش شد. این برنامه از  تولید« فوق ستاره»و سه برنامه « ستاره»فصل  15از این برنامه  2021
 11 حتدود  را بینندگانش  تعداد 2007 سال در ها رو شد و رسانه همان ابتدا با اقبال عمومی روبه

تالش این برنامه بتر   (.BBC Persian, 2007)ند کرد اعالم کشور کل مردم سوم کی نفر، ونیلیم
مندانی که در ختود   عالقه کشش و معرفی استعدادهای موسیقی از مناطب مختلش افغانستان بود.

توانستند برای اجترا در ایتن برنامته داوطلتب شتوند، در مرحلتۀ        دیدند می استعداد موسیقی می
ابتدایی فرصت اجرا در مقابل داوران مقدماتی را داشتتند. پتس از آن در چنتد مرحلته بتا نزتر       

زیتونی مشتخص   شدند تا نفرات نهایی برای شرکت در اجرای تلوی داوران داوطلبان محدود می
وسیلۀ نزر داوران و همچنتین   ها به شد برترین شوند. در مسابقۀ نهایی که از تلویزیون پخش می

شتدند. بته    بوک انتخاب متی  های اجتماعی مانند فیس رجو  به آرای مردم از راه پیامک و رسانه
الوه بتر ایتن   شد. ع و جوایزی از طرف حامیان برنامه اهدا می« ستارۀ افغان»برندگان مدال ویژۀ 

سبب تعداد زیاد بینندگان این برنامه، برندگان به شهرت قابتل تتوجهی در جامعتۀ افغانستتان      به
 رسیدند. می

این برنامه در افغانستان موافقان و مخالفان پرشوری داشت. برخی موافقتان اعتقتاد داشتتند    
 یپرخاشتگر  و تخشتون  از را جوانتان  از یاریبست  توجته  توانستته  مدت کوتاه در ستارۀ افغان»
 نتوانسته تنها نه افغان ۀستار»گفتند  و در مقابل برخی می« کند متمرکز متیمال و نرمشسوی  به
 از یبرخت  تیتقو سبب بلکه ببرد، نیب از را افغانستان ۀجامع در موجود یتابوها و یمنف تیاهن
 ,Khamosh« )استت  شتده  هتم  دختتران  و زنتان  ییهنرنما به نسبت ینیبدب جمله از تابوها نیا

شتد. پختش برنامته در     (. هر فصل از این برنامه در طول یک ستال تولیتد و پختش متی    2013
ستایت   شنبه و جمعه شب از تلویزیون طلو  بود. ایتن برنامته همچنتین دارای وب    روزهای پنج

بوک، توییتر و اینستاگرام بتود و از ایتن راه    های اجتماعی در یوتیوب، فیس اختصاصی و صفحه
هتای   کترد. در ایتن نوشتتار بتر مطالعتۀ فصتل       انش در فضای مجازی ارتباط برقرار میبا مخاطب

هتای یتازدهم تتا     های فصل . بدین منزور برخی بخشایم یازدهم به بعد این برنامه متمرکز شده
پانزدهم را دیدیم. همچنتین ویتدئوهای جتانبی کته از ستوی شتبکۀ طلتو  در یوتیتوب قترار          



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   328

از صتفحۀ یوتیتوب ستتارۀ افغتان را     « ها خش سؤال و با ستارهپشت صحنه، ب»گرفت شامل،  می
بتوک، تتوییتر و اینستتاگرام     های یوتیتوب، فتیس   صفحهدیدیم. عالوه بر این، روابط کاربران در 

های اینترنتتی   سایت در وب عنوان بخشی از مخاطبان برنامه و همچنین اخبار مربوط به برنامه به
های مربتوط بته تجربتۀ     ه، مدنزر قرار دهیم. همچنین پژوهشرا دنبال کردیم تا در تحلیل برنام

در دیگر کشورها را نیز مطالعته کتردیم و در تحلیتل برنامتۀ ستتارۀ افغتان        «قهرمان»سازی  پیاده
سازی این قالتب جهتانی واحتد در     ای از پیاده خواهیم کرد تا تصویری مقایسه  ها نیز اشاره بدان

 فضاهای متفاوت ایجاد شود.  

 در قالب توليد ستارة افغان  «قهرمان»محلی قالب  دریافت
ستازی فرهنگتی،    با پیروی از ایدۀ کرین برای گستترش مفهتوم دریافتت در مطالعتات جهتانی     

دهنتد.   قالب را تولیدکنندگان محلی انجام متی  کردن  توان گفت اولین مرحلۀ دریافت در پیاده می
 :Crane, 2013هنگی شایان توجته استت )  در اینجا توصیۀ کرین در تحلیل نقش کارفرمایان فر

رایتت   شدۀ رسمی و در قالب کیتی  سازی های پیاده از نسخه« ستارۀ افغان»(. با توجه به اینکه 58
نیست، سازندگان آن قابلیت انعطاف زیادی برای تولید برنامه داشتتند.   «قهرمان»شرکت سازندۀ 

افت را انجام داده و در قالب تولید برای ها از یک الگوی جهانی تلویزیونی، اولین مرحلۀ دری آن
مخاطبان عرضه کردند. در نتیجه، مطالعۀ مخاطبان برنامه را بایتد دریافتت مرحلتۀ دوم در نزتر     

رستد راهبترد    نزتر متی   تتوان گفتت بته    در این سطح، با تحلیل کلی محتوای برنامه متی   گرفت.
است که از نزر قومیتت و زبتان،    سازندگان، ایجاد بیشترین تنو  بوده است. افغانستان کشوری
ای در این کشور به ایتن تکثتر و    متکثر بوده و الزم است در سیاست فرهنگی برای تولید رسانه
شتود و در اینجتا عامتل سیاستت      تنو  توجه شود. سیاست فرهنگی تنها به دولت محدود نمتی 

 ای بزرگ خصوصی است.   تلویزیونی زیر نزر گروه رسانه  فرهنگی یک شبکۀ
پس از منازعات مربوط به نتایج انتخابات ریاست جمهتوری، زمتانی کته در     2014ر سال د

رو بتود،   افغانستان دامنۀ منازعات سیاسی و قومی بسیار بتاال گرفتت و کشتور بتا بحتران روبته      
کتردن همتۀ    ستهیم « یملت  وحتدت  دولت»های  تشکیل شد. یکی از هدف« یمل وحدت دولت»

تشکیل یک دولت متکثر و متنو  بود. ایاالت متحد آمریکتا   های قومی کشور در قدرت و گروه
« یملت  وحدت دولت»رسیدن   نتیجه عنوان قدرت خارجی با نفوا در افغانستان در تشکیل و به به

 افغانستان مداران استیس ۀدیا را یمل وحدت دولت لیتشک کابل در کایمرآ ریسف ونقش داشت 
تتوان   رو متی  . ازایتن (Afghan Voice Agency, 2014) کرد اعالم طیشراآن  در نهیگز نیبهتر و

های نزدیک بته غترب    ای تلویزیون خصوصی طلو  را که دیدگاه های فرهنگی و رسانه سیاست
 خارجی ایاالت متحد در افغانستان ارزیابی کرد.  راستا با سیاست دارد هم
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مستابقه رعایتت   هتای   های ستارۀ افغان تالش شد تنو  در همۀ جنبه بر این اساس در فصل
زبانتان و هتم    شود. در ترکیب داوران و یاوران این رقابتت هتم زنتان و هتم متردان، هتم دری      

هتایی   زبان و اینکه او در بخش پشتوزبانان حضور داشتند. انتخاب داور پشتوزبان در برنامۀ دری
بتان  کننتدگان پشتتوزبان بته ایتن ز     گفت و با برخی از شترکت  از برنامه به زبان پشتو سخن می

های مختلتش ایتن    شود. همچنین یکی از داوران فصل کرد در این زمینه تحلیل می وگو می گفت
زبتان و پتدری پشتتون دارد و     ، خوانندۀ زنی است که مادری تاجیک و دریدیسع انایآربرنامه، 
های دری، پشتون و ازبکی در این برنامته اجترا کترد. ایتدۀ تنتو  و تکثتر در        هایی به زبان ترانه
کننتدگان و نمتایش    خورد. از جمله در میتان شترکت   های دیگری از برنامه نیز به چشم می بهجن
ها در تدوین نهایی برنامه، افرادی با بیشترین تنتو  از نزتر ستن، جنستیت، قومیتت، ستبک        آن

موسیقی، ساز و ابزار موسیقی، زبان اجترای موستیقی انتختاب شتدند. در ایتن برنامته زنتان و        
شتمارتر از متردان، امتا بته نستبت جامعتۀ افغانستتان حضتور          ند بسیار کتم دختران جوان هرچ

 شکل برجسته به تصویر کشیده بودند. سازان به چشمگیری داشتند و حضورشان را برنامه
کنندگان نیز بسیار متنو  بود و از موسیقی پا  و راک گرفتته تتا ر     سبک موسیقی شرکت

ها انوا  سازهای جدیتد و ستنتی را    متقاضیان در مراحل مختلش فصلشد.  و سنتی را شامل می
هتایی از جملته    فارسی دری و پشتو به زبتان   در هنگام اجرا همراه خود داشتند و عالوه بر زبان

کنندگان نیز بسیار متنو  بتود   های شرکت هندی، روسی، ترکمنی و ازبکی نیز اجرا کردند. لباس
شتد. در کتل،    های سنتی مربوط بته اقتوام مختلتش را شتامل متی      های مدرن تا لباس و از لباس

سازندگان برنامۀ ستارۀ افغان با ایجاد فرصت بروز و پیتدایش بیشتترین تنتو  ممکتن در همتۀ      
ای خود را بنابر سیاست عمتومی کشتور تنزتیم     ها و نمایش تصویری آن، سیاست رسانه عرصه
 کردند.

 ستارة افغان و چالش قوميت
ای برنامۀ ستارۀ افغان، در جهت کاهش تضادها و منازعات قتومی   د سیاست رسانهرس نزر می به

شتکلی متفتاوت و گتاه     طراحی شده بود؛ اما این هدف تولیدکنندگان را بخشی از مخاطبتان بته  
هتا   تالش آشکار برخی از ستاره»های اولیه دریافت کردند. یک تحلیلگر افغان از  متضاد با هدف

خبر داد و از مخاطبان این برنامه درخواست کرد هنتر را قتومی نکننتد     «برای جلب آرای قومی
(Iraj, 2012چنین تجربه .)   قهرمتان »هتای محلتی    هایی در کشورهای دیگر نیز پیرامتون نستخه» 

 در «فوق ستتاره »با عنوان  «قهرمان»گرفته است. برای نمونه، در دنیای عرب نسخۀ عربی   شکل
 یهتا  ملتت - دولتت  بتر  یمبتنت  یعربت  گرایان ملی و گرایی عرب انپ یدئولوژیا نیب دوگانه تقابل
 نیب نزا  در جمله از. کرد دایپ یمتفاوت یها جلوه مختلش یکشورها در و هبود رگذاریثأت دیجد
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 ۀبرنامت  ،روتیت ب در 1وچریت ف ۀشتبک . رخ داد نتو   نیا از یمنازعات 2003 سال در لبنان و هیسور
 بتا  یا منطقته  یاست یس نتزا   در شتبکه  نیت ا مالک یریحر بیرفو  کرد یم پخش را «فوق ستاره»

 یلبنتان  گرایتی  ملتی  ینتوع  یبرا یبستر یریحر بیرف ترور از پس برنامه نیا. بود هیسور دولت
 (.Kraidy, 2009: 33) شد یضدسور
حتتی در   «قهرمتان »هتای محلتی    طور که در بختش پیشتینه پتژوهش دیتدیم، نستخه      همان

رو  ها و نژادهتا ایجتاد کترده استت. ازایتن      شاتی در حوزۀ قومیتنیز مناق  یافتهکشورهای توسعه
ای استثنایی نیستت، امتا در    در افغانستان مسئله «قهرمان»های قومیتی دربارۀ نسخۀ محلی  چالش

رستد هرچنتد ستاختار     نزر متی  کرد. به بستر پرچالش و بحرانی این کشور نمود بیشتری پیدا می
دلیل وجتود   ها را ایجاد کرد، اما به ی افرادی از همۀ قومیتبرنامۀ ستارۀ افغان فرصت حضور برا

سازی در این کشور، این فرصت کاهش تضاد  های قومی عمیب و بحران ملت تضادها و اختالف
های قتومی جدیتد در افغانستتان     ها و چالش زدن به اختالف گاهی نتیجۀ معکوس داد و به دامن

 شد. منجر 

 دستارة افغان و چالش سنتی ـ جدی
است که تا حدی با بخشی  مدرنی ت  سنت چالشتر از چالش قومی در جامعۀ افغانستان،  اما مهم

رونتد  پوشتانی دارد. تولیتد و پختش ایتن برنامته، نقتش جتدی در         های متذهبی هتم   از چالش
(، در حتالی کته   Olson, 2017ۀ پستاطالبان افغانستتان داشتت )   در جامعت  یقیموست  یساز یعاد
ی دولتی همواره نسبت به پخش ایتن  ها های مذهبی و حتی برخی مقام قامهایی از مردم، م گروه

 را ستتارۀ افغتان   ۀمسابق ینید امور در افغانستان جمهور سیرئ مشاور برنامه معترض بودند. یک
 از یتعتداد  ۀلیوست  بته  را یفرهنگت  تهاجم نو  کی ها یغرب» او نگاه از. بود کرده شیتوص مبتذل
 هتا  رستانه  نیت ا هتدف  کته  کرده جادیا افغانستان در شوند یم تیحما آنان طرف از که ها رسانه
 رقتص،  افغانستان مشکل» شتدا اعتقاد او برابر در. «است آواز و ساز رقص، ،یحجاب یب جیترو

 توجته  ها آن به دیبا که است فقر و تیامن افغانستان مشکل بلکه ست،ین یحجاب یب و یآوازخوان
 سالدر  افغانستان فرهنگ و اطالعات وزارت که یهنگام (.Fars News Agency, 2015) «شود
 ریمغتا  ریتصتاو  پختش  از تتا  خواست یریتصو یها رسانه یتمام از ی،ا هیاعالم انتشار با 1389
 ستتارۀ افغتان   ستوی  به ها نگاهبرخی  کنند، یخوددار ها افغان یسنت و یفرهنگ ،ینید یها ارزش
. دارد ازیت ن یاخالقت  اصالح به واق  به ما ۀجامع» نوشت خبر نیا به واکنش در کاربر کی و رفت
 مستلمان  و جتوان  دختتران ه بت  یامیپ چه کردند ییهنرنما رقص با ستارۀ افغان در که یها خانم

اظهارنزرهتای کتاربران بتا     (.Afghanistan Information Network, 2010) «دهنتد  یمت  کشتور 
بتا برنامتۀ ستتارۀ افغتان بتود. در      های سنتی در فضای مجازی حاکی از مخالفت شدیدشان  نگاه

                                                           
1. Future TV 
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بوک ستارۀ افغان این کاربران حضور فعالی داشتند. کاربری با نام پروانه این رقابت  صفحۀ فیس
« ستتارۀ قترآن  »نامیده و کاربر دیگری با نام سمیر خواستار برگزاری مستابقۀ  « ستارۀ شیطان»را 
  .جای ستارۀ افغان شد به

در دیگتر   «قهرمتان »ستازی   غانستتان نیستت و در پیتاده   ها منحصر بته جامعتۀ اف   این چالش
 چالش یها عرصه از یککشورهای مسلمان نیز مشاهده شده است. در حوزۀ کشورهای عربی ی

 یمتذهب  و یفرهنگت  خلتو   بتر  هتا  یوهتاب . است یوهاب اسالم فرهنگ با آن  تقابل ،برنامه نیا
 «قهرمان»از جمله نسخۀ عربی  نما واق  ونیزیتلو یها برنامه ترکیبی تیماه اما کنند، یم یپافشار

 ،از جمله عربستان ستعودی  یعرب کار محافزه جوام  یبرخ در .کشد یم چالش به را باورها نیا
 در کته  کترده  فتراهم  یاست یس و یفرهنگت  مباحتث  نیب وندیپ یبرا یبستر یونیزیتلو ۀبرنام نیا

تفکر مشتابه بتا    (.Kraidy, 2009: 32) است یابیارز قابل قدرت و فرهنگ های بحث چارچوب
های افغانستانی نیز حاکم است. بنابراین مخالفت جدی طالبتان   وهابیون عربستان بر برخی گروه

پذیر است. ستارۀ افغتان   هایی مانند ستارۀ افغان از همین زاویه تحلیل های مشابه با برنامه و گروه
رو ایتن ایتده کته ستتارۀ      . ازاینای از موارد در تشدید شکاف سنت ت مدرن اثرگذار بود  در پاره

نوشتدگی باشتد پتذیرفتنی     ستوی  افغان در سطح دریافت منجر به حرکت جامعۀ افغانستتان بته  
 پژوهشگر کنیست و شواهدی که عکس این ادعا را تأیید کند بیشتر است. در تأیید این یافته ی

 ختود  مقابتل  در و ودبت  یتنتدرو  ینتوع  ستتارۀ افغتان   مانند ییها برنامه دارد اعتقادنیز  یفرهنگ
 یهتا  عرصته  که دهد یم بهانه ییادگرایبن محافل به ستارۀ افغان» :درک یم زنده را تندرو یروهاین
 ,Khamosh« )کننتد  محتدود  شتوند  یم یاجتماع و یفرد یها یآزاد مربوط که را یزندگ گرید

2013.) 

 ستارة افغان و چالش جنسيت
گردد.  حضور زنان در برنامۀ ستارۀ افغان بر می به بیشترین چالش جامعۀ افغانستان در این حوزه

را  «قهرمتان »کننتدگان در مستابقه    هرچند که برخالف کشورهایی مانند کانادا که بیشتر شترکت 
کنندگان مرد  ، در افغانستان بیشتر شرکت(Baltruscha, 2009: 136)دهند  زنان جوان تشکیل می

هتای تنتد برختی     ها با واکتنش  شیوۀ پوشش آنهستند، اما حتی حضور کمتر زنان و دختران و 
 فرحنتاز نتام   یک دختر افغان به 2006شد. در سال  رو می های سنتی و مذهبی روبه افراد و گروه

 لقتب تن داشت در این مسابقه بته رتبتۀ پتنجم رستید و      ی در حالی که حجاب اسالمی بهیوسف
ا مورد حمایت پدر و مادر خود برای هرچند او در ابتد .کرد خود آن از را «افغان یبانو بهترین»

تمستخر و   و رو شد روبه خویشاوندان و مردمهای منفی از  شرکت در مسابقه بود، اما با واکنش
خواهند  ی تحمل کرد تا جایی که پدر و مادر او گفتند نمیزیادو حتی تهدیدهای  ها یگوی کنایه

 .(Najafizadeh, 2005دختران دیگرشان خواننده شوند )
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فصل از ایتن برنامته، حضتور زنتان و دختتران در       15رسید با برگزاری  نزر می اهر بهدر ظ
تر شده است، اما حتی پیش سلطۀ دوبارۀ طالبان مخاطبان مخالش این برنامته   ستارۀ افغان عادی

های اجتماعی برنامه ستتارۀ افغتان در    های رسانه در فضای مجازی حضور جدی داشتند. صفحه
لو از نزرهایی بود که در مخالفت با حضور زنان در عرصتۀ موستیقی بیتان    جریان برگزاری، مم

دهنتده و حتتی داور زن مستابقه نیتز      شد. در مواردی برخی کاربران بترای دختتران مستابقه    می
 «قهرمتان »های محلتی   گرفته دربارۀ نسخه نوشتند. مناقشات جنسیتی شکل های جنسی می توهین

های متفاوتی ظاهر شده  ز این در دیگر کشورها نیز به شکلمحدود به افغانستان نیست و پیش ا
دلیل تالقی این مناقشته بتا    (. با وجود این بهKloet, Landsberger, 2012; Deller, 2012است )

های مربوط به مسئلۀ حجاب در جامعتۀ افغانستتان    حساسیتویژه   تضادهای سنتی ت مدرن و به 
ای گروه متوبی،   رسد سیاست رسانه نزر می که به طور مناقشۀ جنسیت شدت بیشتری داشت. آن

هتا در   کردن نقش آن کردن در مسابقۀ ستارۀ افغان و برجسته تشویب دختران و زنان برای شرکت
دلیل بستر سنتی جامعۀ افغانستان که به زنان کمتر اجازۀ ظهتور   فرایند مسابقه بود. با این حال به

 آمد.  نزر می صنعی بهدر محافل عمومی را داده، حضورشان گاه ت

 ستارة افغان و مسئله نيروهاي خارجی 
 2021تتا   2001 هتای  دادن طالبان در سال افغانستان پس از حملۀ نیروهای ائتالف برای شکست

به مدت بیست سال درگیر حضور نیروهای نزامی خارجی بود. حضور این نیروهتا همتواره بتا    
عنوان اشغال خاک کشورشان  از سوی برخی به واکنش تند بخش قابل توجهی از مردم همراه و

شد. در نزر تعدادی از مخاطبان، برنامۀ ستارۀ افغان بخشی از ایتن جریتان اشتغال و     براورد می
ای حضور اشغالگرانۀ ایاالت متحد در خاک افغانستان بتود. کمتک متالی     فراتر از آن نماد رسانه

هتایش را   روه موبی، تلویزیون طلو  و برنامته به گ «المللی بین ۀتوسع یبرا متحد االتیا آژانس»
تبدیل کرده بود. کتاربری   متحد االتیا« تجاوز و اشغال»در نگاه برخی مردم به بخشی از طرح 

 ۀنابودکننتد  ستتاره  ستتارۀ افغتان  »چنین نوشتت:   این ستارۀ افغانبوک  ۀ فیسصفحنام امیر در  به
مخالفتان   .«کننتد  می یمال تیحما بزرگ نیطایش را برنامه نیا. ماست افکار و دل ن،ید فرهنگ،

داستتان   افغانستان که هم یسنت ۀاز جامع یبخش انیبرنامه نه فقط هواداران طالبان، بلکه در م نیا
در را  یدگاهیت د نیاز مخاطبتان برنامته چنت    یکینمونه  برای. اشتندهم وجود د ستندیبا طالبان ن

و  یشتان افراطت  یۀ افغان و هتم طالبتان هتر دو   هم ستار: »بودمطرح کرده  شبکۀ اجتماعی توییتر
 .«ستین یاسالم شانمکدا چیمزدوران غرب هستند کار ه

 ستارة افغان و مسئلۀ دیاسپورا
 اسیوراید ای وطن از دور جوام ی مردم یک کشور یا قوم با عنوان آوارگ ای مهاجرت ،یپراکندگ

یاسیورا و مناقشات دربارۀ آن اشاره نیز به مسئلۀ د «قهرمان»شود. در مطالعات پیشین  مطالعه می
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های طتوالنی درگیتری در جنتگ جمعیتت      دلیل سال (. افغانستان بهConner, 2012 شده است )
گرفتنتد. بستیاری از متردم     قابل توجهی مهاجر دارد که در ارتباط با برنامۀ ستارۀ افغان قرار متی 

مسایه مانند ایران و پاکستان، های مختلش جنگ از این کشور به کشورهای ه افغانستان در دوره
کننتدگان در مستابقۀ ستتارۀ     اند. بخشتی از شترکت   کشورهای اروپایی و استرالیا مهاجرت کرده

اند و برای شرکت در ایتن مستابقه بته     ها دور از وطن زندگی کرده افغان، افرادی بودند که سال
ران و مادرانشتان مهتاجرت   کنندگان نیز جوانانی بودند که پد آمدند. تعدادی از شرکت کشور می

یتابی   دنبال هویتت  و با شرکت در این مسابقه به  کرده و خودشان حتی در افغانستان متولد نشده
طتور   گونه افتراد بته   های برگزاری این رقابت تلویزیونی در افغانستان، این ویژگیدلیل   بودند. به

 مردمی متکی است.  معمول شانس اندکی در مرحلۀ نهایی مسابقه داشتند که به آرای 
در برخی دیگتر از کشتورها    «قهرمان» های فیزیکی در مورد گیری جم  ۀ شکلهرچند تجرب

رستد تجربتۀ    نزر می )مانند هلند که در پیشینه به آن اشاره کردیم( نیز مشاهده شده است، اما به
گیتری   کلافتتاد شت   فرد باشتد. آنچته در افغانستتان اتفتاق متی      مورد منحصربه  افغانستان در این

کنندگان نهتایی بترای جلتب     ها و دیگر نقاط برای برخی شرکت های تبلیغاتی در مدرسه کارزار
ظاهر هتواداران   نویس گزارش کرده است به طور که یک وبالگ آرای مردمی بود. برای نمونه آن

ی های تبلیغاتی مشتابه نامزدهتای انتخابتات    های مختلش گروه ها در والیت برخی رقیبان برای آن
ها با مراجعه به مردمی که حتی ممکن بود بینندۀ برنامۀ ستارۀ افغان  دادند و این گروه تشکیل می

خوانندۀ متورد نزرشتان    سود ها را به ارسال پیامک به نباشند یا حتی تلویزیون نداشته باشند، آن
تی طب  مهتاجران کته پایگتاه خویشتاوندی و دوست      کردند. در چنین فضای رقابتی به تشویب می

ضعیفی در کشور داشتند، از این فضای رقابت عقب مانده و شانس کمتتری بترای جلتب آرای    
خواننده برتتر بیشتتر نته بتر      12ماند. در واق  آرای مردمی در بخش  ها باقی می مردمی برای آن

های تبلیغاتی و با تحریک  کنندگان که بر اساس پویش اساس شایستگی و کیفیت اجرای شرکت
شد. هرچنتد سیاستت فرهنگتی تلویزیتون طلتو  بترای        می و محلی دریافت میهای قو شکاف

دلیتل نبتود    جذب دیاسیورای افغانستانی طراحتی شتده بتود، در مرحلتۀ دریافتت مخاطتب بته       
های فرهنگی و اجتماعی، دیاسیورای افغانستانی در فرایند شترکت در ستتارۀ افغتان     زیرساخت

تقویت شود، ممکن بود دچار نوعی سرخوردگی از بیشتر از آنکه احساس تعلب و هویت در او 
 هویت ملی و واگرایی بیشتر شود.

  نتيجه
های دیگتر کشتورها،    ای غربی در رسانه ها و تولیدات رسانه با توجه به نقش قابل توجه شرکت

ای بتتین پژوهشتتگران فرهنتتگ و رستتانه دربتتارۀ تفستتیر ایتتن وضتتعیت در چتتارچوب   مناقشتته
گرفتن از نگتاه امیریالیستم فرهنگتی و     ارد. در این نوشتار با فاصلهشدن فرهنگی وجود د جهانی
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تتری از   پردازی گستترده  کارگرفتن رویکرد نزریۀ دریافت تالش کردیم به توصیۀ کرین مفهوم به
این نزریه انجام دهیم و عالوه بر مخاطبان نهایی به روابط بین فرهنگ وارداتی و فرهنگ ملتی  

 ستتارۀ افغتان   دیت تول قالب در «قهرمان» قالب یمحل افتیدرخست به رو ن نیز توجه کنیم. ازاین
اش اقدام به تولیتد   کنندگان محلی های تهیه ای موبی بر اساس مالحزه توجه کردیم. گروه رسانه

در جامعۀ افغانستان کرده که این تولید  «قهرمان»ای مناسب و قابل فروش از قالب جهانی  نسخه
هتای   در نزر گرفت. در این دریافت ت تولید ممکن است مالحزه  توان سطح اول دریافت را می

مالکان و حامیان مالی خارجی شبکه نیز اثرگذار بوده باشد. ایتن دریافتت ت تولیتد در معترض      
راستا و گاهی متفاوت یا حتی متضاد  های مخاطبان نهایی قرار گرفته است که گاهی هم دریافت
 های سازندگان خوانش شده است. با هدف
هتای جهتانی    با وجود شباهت با نستخه « ستارۀ افغان»های این نوشتار نشان داد برنامۀ  یافته
توانسته بود در بستری محلتی اثرگتذار باشتد و بته محصتول متوفقی در بتازار         «قهرمان»برنامۀ 
های تجتاری، موفقیتت    محلی برای جلب مخاطب تبدیل شود. با وجود این فراتر از جنبه جهان

ای سازندگانش دچتار اختتالل بتود.     های احتمالی فرهنگی و رسانه در تحقب سیاستاین برنامه 
و تسلط نیروهای طالبتان بتر ایتن     2021پیش از خرو  نیروهای خارجی از افغانستان در سال 

هتتای تتتاریخی دربتتارۀ توستتعۀ در افغانستتتان نشتتان داده بتتود بتتا وجتتود  کشتور، نتتتایج تحلیتتل 
در دورۀ پس از ویژه   خواهی و به تالش در مسیر دموکراسی سرگذاشتن چند دورۀ تاریخی پشت

ای نرستیده   ستاالر نهادینته   سو این کشور به حاکمیتت متردم   به این 2002سقوط طالبان از سال 
رستید   نزر متی  ها است. به راستا با نتایج این تحلیل است. نتایج مطالعۀ برنامۀ ستارۀ افغان نیز هم

رۀ افغتان از جملته فراتتررفتن ایتن رقابتت از یتک مستابقۀ        برخی حواشی قومی مربوط به ستا
ای از  شتدن نشتانه   هتای انتخابتاتی بترای برنتده     هتای شتبیه بته کتارزار     موسیقی و ایجاد کارزار

شد ستتارۀ افغتان    سازی در افغانستان باشد. با نگاه خوشبینانه می ساالری بودن فرایند مردم ناقص
توان گفت این برنامه  می راورد کرد. در برابر با نگاه بدبینانه شدن ب  ساالر را تمرینی در مسیر مردم

ها و تضادهای قومیتی، جنسیتی، سنتی ت جدید فرصت بروز و پیتدایش بترای     با تقویت شکاف
سازی افغانستان  ساالری های افراطی را فراهم کرده و عاملی در جهت تضعیش فرایند مردم گروه

 20ین کشور و فروپاشی نزم سیاستی و اجتمتاعی دوران   است. با خرو  نیروهای خارجی از ا
گرایانه بوده است. فروپاشتی   توان گفت دیدگاه دوم واق  می« جمهوری اسالمی افغانستان»سالۀ 

و   هتای فرهنگتی   گتذاری  نزم سیاسی و اجتماعی در مدت بستیار کوتتاهی نشتان داد سیاستت    
شده برای این کشتور تتا چته انتدازه در     های امنیتی و اقتصادی تجویز ای در کنار سیاست رسانه

 مسیر اشتباه بوده است.
هتا   هتای فرهنگتی متورد نزتر آن     با استقرار دوبارۀ طالبان در افغانستان و کاربست سیاستت 

هتا از پترداختن    صورت کامل متفاوت شده است. رستانه  ای در این کشور به شرایط تولید رسانه
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هایی از آوازهتا و سترودهای متذهبی     و تنها صورتاند  به موسیقی به مفهوم جدید آن من  شده
هتای اداری و تحصتیلی بتا     شتود. از ستویی، حضتور زنتان حتتی در مکتان       مجاز شتمرده متی  

طب  تصتور اجترای زنتان خواننتده در قتاب تلویزیتون        رو شده و به های جدی روبه محدودیت
های  امکان تولید برنامهمدت  کم در آیندۀ کوتاه رسد دست نزر می ممکن نیست. با این شرایط به

 در این کشور منتفی باشد. « ستارۀ افغان»تلویزیونی مانند 
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