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چكيده
راديج نقش مهميدر نحجه نمايش افراد و گروهتاا مختلف دارد در اين تحقی 88
ساعت و  81دقیقه از  6قسمت از برنامه "ومعه ايراني" بررسي شد تا به سه سؤال
پاسخ داده شجد ويژگي تاا انتسابي افراد ،در برنامه ومعه ايراني چگجنه نشا داده
ميشجد؟ بازنمايي ويژگيتاا انتسابي در مجرد اقلیتتا به چه صجرر است؟ آيا از
اقلیتتا ،كلیشهتاا راي

در مجرد آ تا ترسیش ميشجد ،يا واقعیتتاا مجوجد در

زندگي آ تا؟ روش تحقی تحلیل محتجاا كیفي از نجع نشانه شناسي است عب نتاي
 -1از استاد ارومند وناب آقاا دكتر افخمي و دوستا گراميای خانش مهديه حمزهاا ،خانش زتره
روبي و آقاا پیای آزادا كه مرا در تهیه اين مقاله يارا نمجدند بسیار ممنج و سپاسگزاری
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تحقی  ،اين برنامه در بازنماييتاا خجد ،بي عرفانه عمل نميكند و خجاسته يا ناخجاسته
به برخي گروهتا تجوه بیشتر و به برخي بي تجوه است و بازنمايي اقلیتتا بیشتر مبتني
بر كلیشهتاا راي است تا واقعیتتاا مجوجد زندگي آ تا
واژههاي کليدي :راديج ،بازنمايي ،ويژگيتاا انتسابي ،كلیشه سازا ،اقلیتتا

امروزه امکا دسترسي افراد به يکديگر و شناسايي تعاملي آ تا كمتر فراتش است و
شناخت افراد از يکديگر ،عمدتا از عري رسانهتا حاصل ميشجد تا تعامار میا فردا،
پس تصجيرا كه رسانهتا از عري انعکاس اخبار و اعاعار و برنامهتاا ديگر از ومله
برنامهتاا سرگری كننده كه مخاعبا زيادا دارد ،در اختیار افراد ميگذارند ،ميتجاند يکي
از عجامل بسیار مهش در شکل گیرا ذتنیتي پايدار در میا افراد در كشجر باشد پس بسیار
مهش است كه رسانهتا تصجيرا درست و واقع بینانه در اختیار افراد بگذارند و تمچج
آيینهاا عمل نمايند كه واقعیتتاا وامعه را منعکس ميكنند ،نه ذتنیار و پیش
داوراتا را
راديج نقش مهمي در نحجه نمايش افراد و گروهتاا مختلف دارد ويژگيتاا
راديج مانند دسترسي به مخاعبا زياد و متنجع ،تزينه كش براا مصرف كنندگا  ،تجزيع
سريع پیای ،ارا ه اعاعار به روز ،امکا استفاده از آ در حال انمای كار و تبديل آ به
يک تمراه ،مجنس و دوست ،اين نقش را بروسته تر ميكند "شنجندگا  ،ايستگاه
راديجيي يا برنامه محبجب خجد را دست كش تا حدا به اين دلیل انتخاب ميكنند كه به
نیرشا ميرسد بازتاب سلیقهتا ،ارزشتا و خجد حقیقي شا است راديج براا آ تا يک
"آينه فرتنگي" است ،از اين نیر كه سن ،محکي براا تعريف خجدشا است و با كمک
آ  ،تماس خجد را با عناصر فرتنگشا حفظ ميكنند" (نجربرگ )86:8818،اين نقش
ويژه راديج اتمیت نحجه بازنماييتا به ويژه در مجرد اقلیتتا را بیشتر ميكند
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معیارتايي نییر سن ،ونسیت ،وابستگي قجمي ،مذتبي و زباني ،شهروندا
وامعه معاصر را بیش از پیش تقسیش و تفکیک ميكند از آنما كه رسانهتاا ومعي وزء
ضرورا ترين ابزار تجيت سازا و حفظ تجيتتاا فردا و ومعياند ،عدی تجوه به
نیازتاا رسانهاا گروهتاا مختلف اوتماعي ،ميتجاند باعث خدشه دار شد تجيتتاا
فردا و ومعي افراد شجد تجيت فردا به ويژگيتاا خاص فرد اشاره دارد ،اما تجيت
ومعي در برابر اين پرسشتا مطرم ميشجد كه "ما كیستیش و چیستیش؟ و گروهتاا ديگر
كیستند و چیستند؟" و تر چند مبناا اصلي تجيت ومعي ،شباتت با ديگرا (اعیاا
گروه) است ،اما به عجر اوتناب ناپذيرا ،از ونبه تمايز نیز ،برخجردار ميباشد چرا كه
بناچار در مقابل "ما"" ،آ تا"يي نیز ووجد دارند ،يعني در تر صجرر افرادا تستند كه
با ما داراا ويژگيتاا مشتركي نیستند ،در دسته اا ديگر قرار ميگیرند و بنابراين از ما
متمايز تستند (حسین بر )68:8816،تما عجر كهتال ميگجيد رسانه از عري تقسیش
بنداتاا دوگانه به نیش نابرابر اوتماعي مشروعیت ميبخشد ،مرزتاا اخاقي وامعه را
تعريف ميكند و در نتیمه تعیین ميكند كه چه اعمالي قابل قبجل ،سالش ،بهنمار و خجب
است (سیدمن )812:8816،و در نقطه مقابل اعمال غیرقابل قبجل ،ناتنمار و بد قرار
ميگیرد "در شرايم عادا ،معمجال افراد آ ويژگيتايي را كه منفي ميدانند يا به ضرر
خجد ارزيابي ميكنند ،نپذيرفته و حاضر به قبجل يک تجيت منفي نیستند اما تنگاميكه
اوتماع و به ويژه منابع اقتدار (مقامار دولتي ،قیايي و متخصصا ذيربم) چنین تجيتي
را براا فرد قا ل شجند يا چنین برچسبي را به فرد بزنند ،فرد ممکن است آ را بپذيرد
بنابراين ،بر خاف باورتاا راي  ،داشتن يک تجيت لزوما به پذيرش آ از سجا فرد
بستگي ندارد ،بلکه ممکن است چنین تجيتي به فرد تحمیل شجد ،يا حتي فرد از داشتن
آ بي خبر باشد (حسین بر )14:8816،مثل خسیس نشا داد عده اا ،يا كجد فر
شد عده اا ديگر در شخصیتتايي كه تجسم رسانهتا ساخته ميشجند اين تما
چیزا است كه "برنستج " آ را بازنمايي تحمیلي 8مينامد ( Branston & Stafford,
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 )2003:100اما براا آنکه يک ويژگي يا عنصر بتجاند به عنجا مروعي براا تعیین
تجيت به حساب آيد ،الزی است از يک پايدارا نسبي برخجردار باشد تکرار ويژگيتاا
افراد يا گروهتا در رسانهتا ميتجاند اين پايدارا را ايماد كند و افراد به ناچار ميپذيرند
كه داراا چنین تجيتي تستند به عاوه ،گاتي اوقار برخي از گروهتا و تفاورتاا
آ تا اصا در رسانه مطرم نميشجند ،آورد اين افراد بدو تجوه به مذتب ،قجمیت،
زبا يا ديگرتفاورتاا فرتنگي شا يعني آورد آ تا بدو تجيتشا  ،و نفي ويژگيتاا
فرتنگي يک گروه ميتجاند مجوب مرگ آ گروه شجد ،گرچه افراد آ زنده باشند ،و
تمانطجر كه "فیرشتین" ميگجيد" :تصجير منفي بهتر از تیچي است" ( )Ibid: 101تر
چه كه ما متحرک تر ،امروزا تر و مادا تر ميشجيش  ،كسب تجيت برايما دشجارتر
ميشجد اين واست كه رسانهتا و به عجر مشخص شخصیتتاا گجناگج قهرما يا غیر
قهرما داستا تاا رسانهتا ،وارد صحنه ميشجند و به ما كمک ميكنند تا به اصطام
تجيت سازا كنیش اما آيا اين تجيت براا ما مناسب ،پايدار و خجب است يا نه مسثله
ديگرا است (برگر)815 :8818 ،
در اين تحقی برنامه راديجيي "ومعه ايراني" كه صبحتاا ومعه از راديج ايرا
شبکه سراسرا صداا ومهجرا اساميايرا  -پخش ميشجد ،مجرد بررسي قرارميگیرد ومعه ايراني ،برنامه اا شاد و مفرم در قالب عنز و نمايش است كه نگاتي
انتقادا به مسثجال مملکت و عملکرد آ تا و مسا ل و رويدادتاا روز دارد و مشکار
مردی در زمینهتاا اقتصادا ،اوتماعي ،فرتنگي و سیاسي را بیا ميكند مطرمترين
تنرمندا راديج در اين برنامه كه مخاعبا فراواني در سرتاسر ايرا دارد ،فعالیت دارند
ومعه ايراني را ميتجا نسخه دوی برنامه راديجيي "صبح ومعه با شما" دانست ،برنامهاا
كه در سالتايي پخش ميشد كه كشجر در التهاب ون ،به سر ميبرد ،پخش برنامهتاا
عنز تلجيزيجني به شیجه كنجني راي نبجد ،ماتجاره و اينترنت نبجد و راديج به خاعر اين كه
در دسترسترين رسانه بجد و با امکانار به مراتب كمترا ميتجانست برنامهتايي را تهیه
و پخش كند ،بي رقیب بجد اين تحقی ميخجاتد مشخص كند كه برنامه ومعه ايراني،
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عبیعي ترين ويژگيتاا افراد ،يعني تما ويژگيتاا انتسابي كه فرد تیچ نقشي در به
ووجد آمد آ تا ندارد ،را چگجنه نشا ميدتد ،چگجنه اين ويژگيتا به كلیشهتا تبديل
ميشجند و اينکه گروهتاا اقلیتي در اين بازنماييتا در كما قرار ميگیرند

مبانی نظري
بازنمايي يکي از اصطاحار كلیدا در مطالعار رسانه اا است ،واژه اا غني با
چندين معني بازنمايي تأكید دارد بر اينکه ترچند تصاوير رسانه اا واقعي و قابل باور به
نیر ميآيند ،اما آ تا ترگز دنیاا واقعي را معرفي نميكنند

تمچنین بازنمايي در پي

اين است كه بداند گروهتا يا تجيتتاا خارج از رسانهتا چگجنه در رسانهتا معرفي
ميشجند (),Branston & Stafford 95 :2558
بازنمايي سه رويکرد دارد -8 :انعکاسي يا بازتابي -2 ،ارادا -8 ،برساختگرا
تر كدای ازاين سه رويکرد در پي پاسخ به اين پرسش اند كه معنا از كما ميآيد و چگجنه
ميتجانیش به معناا صحیح يک كلمه يا تصجير پي ببريش ( )Hall, 2003:24البته تمانطجر
كهتال ميگجيد بايد تمايزا میا اين سه نجع تفکر يا نیريه قا ل شجيش:
 -8رويکردتاا بازتابي در پي اين تستند كه آيا زبا  ،معني اا را بازميتاباند كه در
خارج از ما و در وها اشیاء ،آدمیا و رويدادتا ووجد دارد؟ بر اساس رويکرد بازتابي،
معني در شيء ،شخص ،ايده يا رويداد مجوجد در وها خارج نهفته است و زبا مانند
آيینه اا عمل ميكند كه معني حقیقي را به تما صجرر كه در وها خارج ووجد دارد،
بازتاب ميدتد تال در نقد اين رويکرد ميگجيد :اين رويکرد به واژگا  ،صداتا و تصاوير
بسیارا كه به راحتي براا ما قابل فهش تستند ،اما كاما تخیلي [انتزاعي] اند و به
وها تاا كاما انگارشي مربجط ميشجند ،اشارهاا ندارد (تال)811:8811 ،
 -2رويکرد ارادا ميخجاتد ببیند كه آيا زبا تنها چیزا را بیا ميكند كه يک
گجينده ،نجيسنده يا نقاش قصد به زبا آورد آ را دارد؟ يعني معني ارادا شخصي او
را؟ بر عب رويکرد ارادا ،گجينده يا مؤلف ،معني خاص خجد را از عري زبا به وها
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تحمیل ميكند ،واژهتا آ معني را ميدتند كه مؤلف اراده ميكند تال در نقد اين رويکرد
ميگجيد كه "زبا ترگز نميتجاند يک بازا كاما شخصي باشد" "زبا يک نیای
سرتاسر اوتماعي است" (تما  )811 :تال با نقد اين دو رويکرد به تجضیح رويکرد سجی
كه در سالتاا اخیر بیشترين اثر را بر مطالعار فرتنگي داشته است ميپردازد (تما :
)815
 -8رويکرد برساخت گرايانه يا برساخت گرا در وستمجا اين است كه آيا معني از
عري زبا برساخته ميشجد؟ رويکرد برساخت گرايانه ،ويژگي اوتماعي و تمگاني زبا
را به رسمیت ميشناسد اين رويکرد تأيید ميكند كه نه چیزتا  -به خجدا خجد  -و نه
كاربرا زبا  ،نميتجانند در زبا يک معني پايدار ايماد كنند چیزتا معني نميدتند ،ما با
استفاده از نیایتا – نشانهتا و مفاتیش  -بازنمايانه ،معني را برميسازيش در واقع،
كنشگرا اوتماعي تستند كه از نیایتاا مفهجميفرتنگي و زبا شناختي خجد و ديگر
نیایتاا بازنمايي براا برساختن معني استفاده ميكنند تا به وها معني بدتند و ارتباط
معني دارا با ديگرا برقرار كنند بازنمايي يک شکل از كنش و يک نجع "عمل" است
كه از اشیاء مادا و آثار استفاده ميكند اما معني نه به كیفیت مادا نشانهتا ،بلکه به
كاركرد نمادين آ تا وابسته است ،چرا كه يک صدا يا واژه خاص به واا يک مفهجی
مينشیند و آ را بازنمايي ميكند به تمین دلیل است كه اين واژه يا صدا در زبا به
عنجا نشانه حامل معني ،عمل ميكند (تما )819 :
عب نیرتال ،معاني در خاء معل نیستند ،بلکه به عاي و منافع اوتماعي،
روابم قدرر و زندگي مادا پیجند خجرده اند شايد معاني ،روابم دروني و تأثیر مستقلي
بر زندگي اوتماعي داشته باشند ،اما مخلجق زندگي واقعي و انسا تاا در حال نزاعي
تستند كه زندگي شا اسیر نهادتاا اوتماعي و روابم نابرابر اوتماعي است از نیرتال
و تمکارانش ،تنها از عري تعقیب رابطه میا معاني فرتنگي و شرايم اوتماعي ميتجانیش
به نقش ايد جلجژيک معاني فرتنگي پي ببريش ممکن است فرتن ،به زندگي افراد و
گروهتا معنا و انسمای ببخشد ،اما عاوه بر اين ،پايش به روابم قدرر نیز كشیده شده
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است برخي معاني به امتیازار اوتماعي مشروعیت ميبخشند بدين ترتیب ،تعريف ز
به منزله مجوجدا عاعفي ،شهجدا و در قالب مادر ،تمسج با اين تنمار است كه زنا
بايد نقشتاا پرستارانه ايفا كنند معناا چنین نقشتايي اين است كه زنا از مردا كه
كنترل نقشتا و از ومله مناصب عمجميرا به عهده دارند ،منزلت و قدرر كشترا دارند
(سیدمن" )812 :8816،واقعیت تمیشه از عري يک نیای معنايي خاص ساخته و براا
انسا تا قابل درک ميشجد اين معني ترگز بي گناه نیست بلکه تمیشه تدف يا عاقه
خاصي را به دنبال دارد كه نشانه شناسي ميتجاند آ را روشن كند دنیاا عیني ووجد
دارد ،اما قابلیت درک آ به رمزتاا معني يا نیایتاا عا ش ،مانند زبا  ،بستگي دارد
معني چیزا نیست كه ثابت باشد و غیرقابل تغییر تلقي شجد معني از نیایتاا رمز،
قجانین و عا ش كه در عجل تاريخ تغییر ميكنند ،بجوجد ميآيد بنابراين ،زبا به واسطه
بازنمايي در فرايند تجلید معنا ،نقش كلیدا در ترگجنه صجرتبندا اوتماعي و فرتنگي
دارد؛ چرا كه تجلید و تجزيع معنا از عري زبا صجرر ميگیرد" (استريناتي)818:8814 ،
زبا و گفتار عنصرا كلیدا در برنامهتاا راديجيي است زبا شناسا و معني
شناسا دو حجزه دانش درو زباني و دانش برو زباني و به دنبال آ زبا فردا و زبا
اوتماعي را از تش تفکیک ميكنند و معتقدند اعاعاتي كه تر يک از ما از وها خارج به
دست ميآوريش ،اعاعاتي فردا و ويژه تريک از ماست واژهتا براا تر كس معناا
متفاوتي دارد ،اين معناتاا متفاور ،زباني را پديد ميآورد كه فردا است ،زيرا بر حسب
انتخابتاا تر فرد از وها خارج ،شکل گرفته است پس ما براا خجد زباني داريش كه
براا انديشید با خجد ،به كار ميبريش اين زبا  ،زبا فردا است و از زبا ارتباط با
ديگرا متمايز است تیچ دو زبا فردا اا يکسا نیستند ،زيرا دانش برو زباني تیچ
دونفرا يکسا نیست ،ولي ما ميتجانیش با ديگرا حرف بزنیش و حرف يکديگر را بفهمیش
يا دست كش احساس كنیش كه حرف يکديگر را ميفهمیش در چنین شرايطي ما در غالب
كلیتتا سخن ميگجيیش؛ كلیتتايي كه اگرچه مبتني بر دانش برو زباني ماست ،اما
افتراقتا را نمينمايد ،بلکه بر پايه اشتراکتا قرار دارد اين زبا  ،تماني است كه در
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ايماد ارتباط به كار ميرود و زبا اوتماعي نای دارد معني در قالب زبا اوتماعي در
دروه نخست اتمیت قرار دارد ،زيرا معاني فردا تنها براا صاحب آ معني قابل درک
است و بیا آ براا فرد ديگر ،از عري معاني ومعي امکانپذير است ،كه باز تما
كلیتتا را مينماياند (صفجا )48:8819،پس زباني كه رسانه نیز به كار ميبرد ،زبا
اوتماعي و بر مبناا كلیتتاست بنابراين ،رسانه براا بازنمايي افراد وگروهتاا مختلف
تا حدا ممبجر است كه بر روا ويژگيتاا كلي آ تا تأكید كند ،اما اين مجضجع زماني
مسثله ساز و تاحدا خطرناک ميشجد كه رسانه دچار اغراق شجد و اين نحجه بازنمايي
منمر به ايماد كلیشهتا ،يک كاسه كرد تمای افراد يک گروه وعدی تجوه به تفاورتاا
فردا شجد به اين ترتیب است كه بازنماييتاا رسانه اا ميتجانند بر روند وامعه
پذيرا افراد تأثیر بگذارند ،و مجوب شجند كه نابرابراتاا غیرمنطقي و مبتني بر
كلیشهتاا غلم ،بازتجلید و تحکیش شجد
كلیشه سازا ،يکي از راتبردتاا سیاست بازنمايي است كه مردی را تا حد چند
ويژگي ساده تقلیل ميدتد كلیشه عبارر است از تنزل انسا تا به مممجعهاا از
ويژگيتاا شخصیتي مبالغه آمیز و معمجال منفي (مهدا زاده )89 :8811،كلیشه سازا
افراد را به يکسرا ويژگيتاا ساده ،كش و ضرورا تقلیل ميدتد كه به مثابه يک ويژگي
ثابت عبیعي بازنمايي ميشجند ( )Hall, 2003: 257كلیشهتا اساسا از عري تركیب
سنمیده اا از صفار ،ويژگيتاا معیني را چنا به كرسي مينشانند كه گجيي حقاي
ابدا تستند (تال )8816،كلیشه روش سريع تشخیص ويژگيتاا يک شخص ،گروه يا
وضعیت است امروزه به عجر گسترده اا مشخص شده است كه كلیشهتا عمجمیت
بخشي ساده انگارانه و ناصحیح در مجرد گروتي از افراد است كه ميتجاند منتهي به
برداشتتاا ديگرا درباره آ تا شجد عاوه بر آ  ،داشتن ديدگاهتاا كلیشهاا به ويژه
درباره مردما به حاشیه رانده شده يا محروما اوتماعي ،ميتجاند تبعار ودا براا
رفتار واقعي داشته باشد به عبارر ديگر ،عبقهبندا اعیاا يک گروه به روشتاا تن،

نمايش ويژگيهاي انتسابي افراد 200 / ...

نیرانه ممکن است منمر به رفتار متعصبانه و مطاب

انتیارار تن ،نیرانه شجد

(عامرا)14 :8816،
"ويلیامز" معتقد است كه كلیشه سازا در رسانهتا به سه شیجه صجرر
ميگیرد -8 :رسانهتا تصجير نادرستي از حیجر يا سلطه واقعي گروه مجرد نیر عرضه
ميكنند اين كار از چند راه انمای ميشجد :الف -بي تجوهي به حیجر مؤثر آ گروه،
مثا كمرن ،بجد حیجر زنا در رسانهتا ب -پررن ،كرد حیجر يک گروه خاص
در عرصهاا خاص ،مثل تأكید مکرر بر حیجر و نقش زنا در تبلیغ لجازی آرايش و
آشپزا  -2نمايش محدود و ثابت و پايدار رفتار گروتي خاص مثا سیاتپجستا در
نمايشتاا تلجيزيجني به عنجا افراد خافکار يا خشن معرفي ميشجند  -8مشروعیت
زدايي از گروه يا گروهتاا مختلف ،از خال مقايسه آ تا با تصجر آرماني نحجه رفتار
آدیتا (ويلیامز)28 :8816،
يکي از نکار مهش در كلیشه سازا بحث عبیعي سازا 8تفاورتا است تما عجر
كهتال ميگجيد منط

پشت سر عبیعي سازا ساده است؛ اگر تفاورتاا بین افراد،

فرتنگي باشد ،آ تا براا اصام و تغییر آ آزاد تستند ،يعني امکا تغییر و اصام
ووجد دارد ،اما اگر اين تفاورتا عبیعي باشد پس آ تا به تاريخ تعل دارند و ثابت و
تمیشگي و در نتیمه غیرقابل تغییر تستند بنابراين عبیعي سازا يک استراژا بازنمايي
است كه براا ثابت نگه داشتن تفاورتا عراحي شده است و بنابراين براا تمیشه اين
تفاورتا را حفظ ميكند ()Hall, 2003: 245
نکته ديگر ،تفکیک بین كلیشه و تیپ است؛ ريچارد داير تمايز مهميرا بین كلیشه
سازا 2و تیپ سازا 8قا ل ميشجد او معتقد است كه بدو استفاده از تیپتا فهش
وها  ،اگر نه غیرممکن ،اما دشجار ميشجد ما وها را از عري

ارواع داد اشیا،

مردی و رويدادتا به عبقهبنداتاا كلي در ذتن ما -مطاب با فرتنگما  -ميفهمیش
1 . naturalization
2 . stereotyping
3 . typing
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( )Ibid: 257تما چیزا كه قبا نیز به آ اشاره كرديش ،ما براا ارتباط با ديگرا و فهش
آ تا ،از زبا اوتماعي مبتني بر كلیار استفاده ميكنیش پس تیپ سازا براا تجلید معنا
ضرورا است داير استدالل ميكند كه ما تمیشه چیزتا را بر حسب مقجلهتاا گسترده
ميفهمیش ،مثا افراد را تا حدودا از عري نقشي كه دارند ميشناسیش :اينکه آ فرد يک
پدر يا مادر ،كجدک ،كارگر ،ر یس و است ما يک فرد را به عیجيتش در گروهتاا
مختلف بر مبناا عبقه اقتصادا ،ونسیت ،گروه سنّي ،ملیت ،نژاد ،گروه زباني ،ترویحار
ونسي و ارواع ميدتیش ما به ويژگيتاا شخصیتي فرد مانند اينکه او فردا شاد،
ودا ،افسرده و

است ،تجوه ميكنیش ما از عري تیپ سازا ميفهمیش كه فرد چگجنه

است بنابراين تیپ تر شخصیت ساده ،زنده ،به يادماندني ،قابل دسترس و كاما قابل
تشخیص ميباشد كه در آ تعداد اندكي مشخصه ،پیش زمینه شناخت يک فرد ميشجند
و تغییر يا تعمیش به كمترين اندازه ميرسد پس تفاور بین تیپ و كلیشه چیست؟ اول
اين كه كلیشه سازا تعداد اندكي از ويژگيتاا ساده ،واضح ،به يادماندني ،قابل دسترس
و به عجر كلي قابل تشخیص در يک شخص را در نیر ميگیرد و تمه چیز درباره فرد را
به آ ويژگيتا تقلیل ميدتد  -مثل تقلیل زبا به تعداد خاصي از كلمار راي در آ و
يا يک لهمه اغراق شده -و آ تا را ساده و اغراق آمیز كرده و ثابت و غیر قابل تغییر يا
ابدا ميداند پس كلیشه سازا تفاور را ذاتي ،ثابت و عبیعي فر

ميكند؛ دوی اين كه

كلیشه سازا يک راتبرد "دو بخشي كرد " 8را گسترش ميدتد اين راتبرد ،چیزتاا
بهنمار و پذيرفته شده را از نابهنمار و نپذيرفته تفکیک كرده ،سپس تر چیزا را كه
مناسب نیست و متفاور است مستثني كرده و بیرو مياندازد؛ سجی اين كه كلیشه سازا
تمايل دارد در مجاقعي كه نابرابريهاا قدرر فاحش است ،رخ دتد ( )Ibidبه تمین دلیل
است كه بازنمايي اقلیتتا اتمیت پیدا ميكند ،چج در آنما روابم نابرابر قدرر ووجد
دارد ،مثل بازنمايي زنا يا اقلیتتاا قجميو نژادا

1 . splitting
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گفته ميشجد كه برنامهتاا عنز به اغراقتاا كلیشهتا وابسته تستند و اين اغراق
در كلیشهتا ست كه باعث ميشجد مخاعبا آ را خنده دار بدانند (Branston 91 :2558

 ),& Staffordگاتي اوقار برخي افراد يا گروهتا در برنامهتاا عنز و به خصجص در
لطیفهتا به شدر كلیشه ميشجند الزی است كه در مجرد چنین لطیفهتايي ،سؤالتايي از
اين قبیل پرسیده شجند :در اين لطیفهتا نقطه نیرار چه كسي گفته ميشجد؟ نقطه نیرار
چه كسي در آ لحاظ نشده است؟ و آ تاا خارج از اين اوتماع راحت ،چه كساني
تستند؟ (راوا اين لطیفه كیست؟) ،مجقعیت مخاعب چگجنه است؟ نه فقم خجد لطیفه،
بلکه متني كه لطیفه در آ گفته شده است نیز مهش است اين لطیفه در كلجپ تمای مردانه،
در نمايش تلجيزيجني و يا در مستندار راديجيي گفته شده است؟ ،آ گروتي كه در پايا ،
لطیفه به آ تا ميرسد در بقیه آ بازنمايي چگجنه رفتار ميكنند؟ آيا اين امر ممکن است،
چگجنگي تمربه لطیفه را تغییر دتد؟

میزا اغراق در اين لطیفهتا و به ويژه صداا

خندهتاا پس از آ  ،خجدش عامتي است مبني بر اين كه لطیفه از واقعیت فاصله دارد
به تر حال افرادا كه لطیفه به آ تا برميگردد ،به خصجص افرادا كه مجضجع لطیفهتاا
خجار كننده و عرمتاا عنز بسیار زيادا بجده اند ،آ لطیفه را به شیجه متفاوتي احساس
ميكنند و در آ حالت احساس بدا دارند ( )Ibid: 98تما عجر كه برگر ميگجيد
كلیشهتا چه مثبت باشند و چه منفي بسیار خطرناكند تمینتا تستند كه تصاويرا بسیار
ساده انگارانه ،اشتباه آلجد و گاه زيا آور از سیاتا  ،يهجديا  ،فرانسجيا  ،پزشکا  ،زنا و
يا تر كس ديگر  -اين فهرست ميتجاند بي نهايت باشد  -در اختیار میلیج تا تن از مردی
ميگذارند كلیشه سازا به تر شکل  -نژادا ،حرفه اا ،نقشتاا ونسي و غیره  -يعني
ساده انگاشتن افراعي و تعمیش داد بیش از حد ،كه اختافتاا فردا را به كمترين
اندازه ميرساند و ميتجاند بسیار مخرب باشد (برگر)844:8818 ،
تر رسانه بنا به ماتیتش ،محدوديتتايي براا نجع يا شکلي از آ چه كه پخش
ميكند ،به ووجد ميآورد تنگای نشانه شناسي بر ونبهتايي از رسانه تجوه بیشترا نشا
ميدتیش كه كاركرد آ تا مانند نشانهتاست و حامل نشانهاند (تما  )18:و از آنما كه در
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ساخت كلیشهتا ،زبا نقش مؤثر و كلیدا دارد و در میا رسانهتاا مجوجد ،راديج
بیشترين رابطه و سنخیت را با زبا دارد و بیش از ساير رسانهتا از كلمه و كای سجد
ميبرد ،به تمین دلیل در اين تحقی تأكید ما بیشتر بر روا زبا و واژگاني است كه در
اين برنامه راديجيي به افراد و گروهتا نسبت داده ميشجد

سؤاالت تحقيق
اين تحقی در پي پاسخگجيي به اين سؤاالر است:
 -8ويژگيتاا انتسابي افراد در برنامه ومعه ايراني چگجنه نشا داده ميشجد؟
 -2بازنمايي ويژگيتاا انتسابي در مجرد اقلیتتا به چه صجرر است؟
 -8آيا از اقلیتتا كلیشهتاا راي در مجرد آ تا بازنمايي ميشجد ،يا واقعیتتاا
مجوجد زندگي آ تا؟

روششناسی
براا پاسخ داد به سؤاالر تحقی  88ساعت و  81دقیقه از  6قسمت از برنامه
ومعه ايراني بررسي شد از آنمايي كه نسخهتاا آرشیجا برنامه در دست نبجد ،نمجنه
گیرا به صجرر دسترس پذير انمای گرفت وچج اين نجع نمجنه گیرا وز روشتاا
نمجنه گیرا غیراحتمالي است ،پس نتاي تحقی قابلیت تعمیش ندارد 6ساعت و  1دقیقه،
مربجط به روزتاا  22،81و  29دا ماه  8811است كه از سايت اينترنتي اين برنامه
دانلجد 1 ،ساعت و  82دقیقه مربجط به روزتاا  81و  21بهمن و  2اسفند  8811است كه
به عجر مستقیش از راديج ضبم شده است اين تحقی بیشتر ونبه تجصیفي و اكتشافي دارد
و تعمیش داد نتاي آ چندا مطرم نیست روش تحقی  ،تحلیل محتجاا كیفي است؛
چج تعداد نمجنهتا اندک و غیر معرف بجد ،در نتیمه نميشد از روش تحلیل محتجاا
كميكه بر مبناا شمارش و تعداد دفعار تکرار است ،استفاده كرد به عاوه بسیارا از
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شخصیتتا و مجضجعار برنامه ثابت تستند و در تمه قسمتتاا برنامه حیجر دارند،
بنابراين شمارش تا حدودا امکانپذير نبجد بنا به اين داليل ،در اين تحقی به تحلیل
كیفي و از نجع نشانه شناسي اكتفا كرديش
تما عجر كه مک كجيیل ميگجيد ،نشانه شناسي كمينیست و حتي به شمارش به
عنجا راه رسید به معنا بي اعتناست ،زيرا بر اين باور است كه معنا از روابم ،تقابلتا و
متن استخراج ميشجد نه از كمّیت اشاراتي كه به مفاتیش ميشجد (مک كجيیل:8812 ،
 ،)269ترچند كه دفعار تکرار نیز نشا دتنده معناا خاصي است اين گجنه مطالعه
محتجا ميتجاند چیزا بیش از آنچه سازندگا اثر ،قصد گفتن و منتشر كرد آ را
داشتهاند ،را به ما بگجيد عب نیر "دانسي" ،مجضجع اصلي نشانه شناسي رسانهتا اين
است كه بررسي كند چگجنه رسانهتاا ومعي ،نشانهتا را براا اتداف خاص خجد خل
و بازيابي ميكنند نشانه شناسي رسانهتا اين كار را با عرم پرسشتايي انمای ميدتد
كه :ترچیزا چه معنايي دارد يا چه چیزا را بازنمايي ميكند ،چگجنه معناا آ را تثبیت
ميكند ،و چرا آ چیز معنايي را كه دارد ،دارد (دانسي)66:8811 ،
تحلیل نشانه شناسي با كار زبا شناس سج یسي فردينا دو سجسجر و فیلسجف
امريکايي چارلز پیرس آغاز شد ،امبرتج اكج و كلجد لجا استراوس نیز در اين زمینه
كارتاا نیرا و كاربردا با اتمیتي انمای دادند و "روال بارر" براا اولین بار روش
نشانه شناسي را در دته  8915به مثابه وسیلهاا براا به دست آورد دركي تیزبینانه از
فرتن ،رسانهاا شده ما به عمجی مردی معرفي كرد (تما )11 :
نشانهتا و روابم دو مفهجی كلیدا تحلیل نشانه شناسي تستند از نیر سجسجر
مفاتیش به علت روابم داراا معني ميشجند و معنا در درو نیای روابم شکل ميگیرد و
رابطه اصلي ،رابطه تقابلي است ،يعني مفاتیش صرفا متمايز كننده تستند ،البته نه بر اساس
محتجاا مثبت خجد؛ بلکه از عري رابطه تقابلي شا با ساير اوزاا نیای تعريف ميشجند
(برگر )86 :8818،معنا ،محصجل تناظر و تطاب ذاتي میا دال و مدلجل نیست ،بلکه
محصجل قراردادتاا فرتنگي؛ يعني محصجل خجد زبا است (بشیريه)18 :8819 ،
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از نیر اكج ،از نشانهتا تش ميتجا براا گفتن حقیقت استفاده كرد و تش براا
گفتن دروغ نشانه تر چیزا است كه بتجا آ را به عنجا وانشین چیز ديگرا به كار
برد اين چیز ديگر ،الزی نیست مجقعي كه نشانه اا را به واا آ ميگذاريش الزاما ووجد
داشته و در وايي قرار گرفته باشد بنابراين ميتجا گفت كه نشانه شناسي علش مطالعه
تمه چیزتايي است كه ميتجا براا دروغ گفتن به كار برد اگر از چیزا نتجا براا
دروغ گفتن استفاده كرد ،از آ نميتجا براا گفتن حقیقت تش استفاده كرد (برگر:8818 ،
 )21تعريف اكج از نشانه شناسي بر اين واقعیت استجار است كه تجا بازنمايي وها را
از عري نشانهتا به تر روشي كه بخجاتیش ،حتي به شیجهتاا گمراه كننده و فريبنده،
داريش (دانسي)11:8811،
از نیر استراوس ،معنا محصجل تقسیش پديدهتا به مقجالر دوگانه اا چج سیاه و
سفید ،دوست و دشمن ،قجا و ضعیف ،خجب و بد ،فرد و ومع ،عبیعت و فرتن ،و
غیره است به نیر او ،اسطجرهتا ساختار يکساني دارند و كارويژهتاا فرتنگي كش وبیش
مشابهي ايفا ميكنند تدف اصلي اسطجرهتا تجضیح ماتیت امجر وها است و براا اين
كار اسطجره ميبايد دوگانگي و تیاد را به وحدر و يگانگي تبديل كند به عبارر ديگر،
كارويژه فرتن ،،معنا بخشید به وهاني پر از تعار

و تیاد است و ساختارتاا نهفته

در پس فرتن ،،ذتني-زباني تستند (بشیريه)14 :8819،
روال بارر عقیده دارد كه نشانهتا ،معاني و فهش واقعیت را ممکن ميسازند تیچ
واقعیت مادا ،مسلش و مفروضي در كار نیست كه معناا ذاتي و دروني خجد را بر ذتن ما
تحمیل كند ،بلکه واقعیت تمجاره در چارچجبتاا خاص فرتنگي ساخته و فهش
ميشجد اين چارچجبتا نیز خجد مقید به عاي و منافع خاصي تستند به سخن ديگر،
نیای نشانهتا كلي و عمجی بشرا نیست ،بلکه تاريخي و مقید است فهش وها واقع
بناچار بستگي به نیای نشانهتا (مثا زبا ) دارد او نشانهتا را ماتیتا و به عجر بالقجه
چندمعنايي ميداند كه ميتجانند بر معناتاا گجناگجني داللت كنند بارر خجد از معناا
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سطح اول 8و سطح دوی -2يا تما معناا آشکار و ضمني -ميگجيد و معتقد است ،نیای
نشانهتا ميتجاند "واقعیت" را به اشکال گجناگج بازنمايد و نشانه شناسي با معناا عمی
تر سروكار دارد (تما )16 :
تحلیل نشانه شناسي نیز مانند تر روش ديگرا داراا ضعفتا و
محدوديتتايي است و نقدتايي بر آ وارد شده است ،مانند اين كه اين نجع تحلیل
محتجا ،غیرنیرا است؛ اين تحلیل به ندرر ميتجاند از تجصیف محض فراتر رود و به
سؤاالتي مثل اينکه بازنماييتاا فرتنگي از كما ميآيند؟ انجاع مختلف بازنماييتا كه در
حیطهتاا مختلف رسانهتا ديده ميشجد با تش چه ارتباعي دارند؟ و بازنماييتا چرا و
چگجنه در اثر گذشت زما تغییر ميكنند؟ پاسخي نميدتد؛ نشانه شناسي ،در نتیمه
گیراتايش اختیارا عمل ميكند "اين ماتیت اختیارا به ويژه در ادعاا مغرورانه در
مجرد كشف معاني نهفته در خصجصیار ظاترا متنتاا فرتنگي ،قابل رويت است
(استريناتي)218:8814 ،؛ و نشانه شناسي ترگجنه نقش فعالي را براا انسا به عنجا
سجژه در امر تجلید فرتن ،ناديده ميگیرد پس تأكید ميكنیش كه ،اين تحقی نیز از اين
ضعفتا و محدوديتتاا روش شناسي مصج نیست

متغيرها
در اين تحقی متغیرتاا زبا  ،لهمه ،دين ،مذتب ،قجمیت ،ونسیت و سن را به
عنجا مقجلهتايي براا معرفي ويژگيتاا انتسابي افراد به كار برديش براا تر كدای از اين
متغیرتا ،اسشتاييكه به آ تا داده ميشجد (نحجه خطاب) ،شغل ،تمنشینيتا و ويژگيتاا
شخصیتي را ،به منیجر مشخص كرد نحجه بازنمايي بررسي و در نهايت اقلیتتا و
اكثريتتا را در اين بازنماييتا از تش تفکیک كرديش در واقع شیجه بررسي ،نمجدارا به
اين شکل است:
1 . Denotation
2 . Connotation
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ويژگيتاا انتسابي
زبان
لهجه
دين
مذهب
قوميت
جنسيت
سن

نحجه بازنمايي
اسامي (نحوه خطاب)،
شغل،
همنشينيها،
ويژگيهاي شخصيتي

اقلیت
اكثريت

ویژگیهاي انتسابی :اين مفهجی در مجرد ويژگيتايي به كار ميرود كه مردی ،از
زما تجلد دارا تستند ،آ تا را در عي زما به دست ميآورند و يا بدو تیچ تاش و
دخالت شخصي پیدا ميكنند (عیدانلج )666 :8814،در اين تحقی

مقجلهتاا زبا ،

لهمه ،دين ،مذتب ،قجمیت ،ونسیت و سن به عنجا ويژگيتاا انتسابي افراد به كار
ميرود
زبان :برپايه تعريف فرتن ،علجی اوتماعي" ،زبا نیاميارتباعي است كه به كمک
نمادتاا شفاتي ،و بنابراين به كمک صدا و نه ضرورتا نجشته ،ساخته و پرداخته شده و
از سجا گروتي انساني ،به منیجر تجصیف ،عبقه بندا و فهرست كرد تمربهتا ،مفاتیش
و اشیاء به كار برده ميشجد" (گجلد و كجلب" )411 :8816 ،ترادگیل" ،زبانشناس
اوتماعي ،ميگجيد :در تاش براا تعیین نجع زبا مجرد تکلش تركس ،ميتجانیش بگجيیش
كه اگر نتجانند صحبت تمديگر را بفهمند به دو زبا متفاور تکلش ميكنند ،به تمین نحج
اگر بتجانند صحبت تمديگر را بفهمند در اين صجرر ميتجانیش بگجيیش كه به گجيشتاا
زبا واحدا تکلش ميكنند (ترادگیل )25 :8816 ،سارلي و بیار در تحقی خجد اشاره
دارند بر اين كه "ايرا يک كشجر چندزبانه است ،زيرا در محدوده مرزتاا سیاسي آ ،
گروهتاا نژادا و قجميمختلفي زندگي ميكنند كه زبا بجمييا مادرا خاص خجد را
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دارند اما تنها زبا رسميدر ايرا فارسي است كه در آمجزش و رسانهتاا گروتي
كاربردا منحصربفرد دارد" (سارلي و بیار )45 :8819 ،به اين ترتیب ،در ايرا  ،غیر از
زبا فارسي ،سه گروه زباني بلجه ،آذرا (تركي) و كرد (احمدا )11:8811 ،ووجد دارد
كه اينتا گروهتاا اقلیت زباني به حساب ميآيند و زبا اكثريت-كه زبا اصلي رسانهتا
نیز است -زبا فارسي ميباشد
لهجه :فرتن ،لغت آكسفجرد ،لهمه 8را "شیجه تلفظ واژگا يک زبا كه نشا
ميدتد يک شخص متعل

به كدای شهر ،منطقه يا عبقه اوتماعي است" ( Wehmeier,

 )2006: 7تعريف ميكند "لهمه معمجال به تلفظ  -و بیشتر ريتش و وز و آتن - ،و
لحن برميگردد" ( )Branston & Stafford, 2003:29تحقیقار نشا ميدتند كه در
زبا فارسي عامل وغرافیايي سبب پديدار شد لهمهتاا مشهدا ،اصفهاني ،شیرازا و
شده است (سارلي و بیار )22 :8819 ،در ايرا بین زبا فارسي پايتخت نشینا و زبا
فارسي كه در برخي استا تا صحبت ميشجد ،تفاور ووجد دارد مثا مردی اصفها ،
كاشا  ،يزد ،مازندرا  ،گیا وونجب ايرا زبا فارسي را با تلفظ و لحن متفاوتي بیا
ميكنند و در واقع لهمه متفاوتي دارند
نکته ديگر در تعريف زبا و لهمه ،معیار بجد يک لهمه و زبا است؛ ترادگیل
ميگجيد" :انگلیسي معیار 2آ گجنه زبا انگلیسي است كه در مطبجعار به كار ميرود و
معمجال در مدارس و نیز به زبا آمجزا غیربجميتدريس ميشجد ،افراد تحصیل كرده
معمجال بدا تکلش ميكنند و در بخش اخبار و ساير مجقعیتتاا مشابه به كار ميرود از
نیر او ،انگلیسي معیار از باال بر روا تعدادا گجيشتاا منطقهاا تحمیل ميشجد

اما

چنین وحدر نیرا در مجرد تلفظ صدق نميكند براا تکلش انگلیسي ،لهمه مجرد قبجل
عاميووجد ندارد و دست كش از ونبه نیرا ميتجا انگلیسي معیار را با تر لهمه
منطقهاا يا اوتماعي تکلش نمجد" (ترادگیل )22 :8816 ،ترچند كه ميتجا گفت نجعي
1 . accent
2 . Standard
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لهمه معیار نیز از وانب رسانهتا تحمیل ميشجد ،مثا در ايرا نه تنها زبا معیار فارسي
است ،بلکه نجع نمايش رسانه اا از لهمهتا ،لهمه تهراني را به عنجا لهمه معیار بر
ميگزيند به اين ترتیب ،با تجوه به بررسي برنامه ومعه ايراني ما ميتجانیش يک لهمه
معیار  -تهراني يا لهمه مردی پايتخت نشین  -را در مقابل لهمه غیر معیار  -دتاتي يا
شهرستاني -تر وايي به وز تهرا  -از تش تفکیک كنیش واژه لهمه دتاتي يا شهرستاني
بین مردی پايتخت رواج دارد و در ومعه ايراني اين واژه به عجر مستقیش به كار نميرود،
ولي ما ميتجانیش از روا نشانهتا به حیجر آ پي ببريش؛ در اين لهمه ،زير و زبرتا و
نحجه اداا كلمار متفاور ميشجد ،مثا استفاده زياد از صداا فتحه ( یََ ) ،كشید
كلمار ،گفتن "تا" به واا بله يا چه پرسشي اين نجع لهمه براا كساني به كار ميرود
كه دقیقا مشخص نیست اتل كماا ايرا تستند ،ولي آنچه واضح است ،اين است كه
آ تا از وايي به غیر از تهرا آمدهاند و حاال سعي دارند كه فارسي تهراني صحبت كنند
دین :در ايیرا عبی اصیل 82قیانج اساسیي ،ديین اكثريیت میردی اسیای اسیت
(91درصد) و عب اصل  88قانج اساسي ،ايرانیا مسیحي ،يهجدا و زرتشتي(  2درصید)
به عنجا اقلیت ديني پذيرفته شدهاند
مذهب :مسلمانا در ايرا داراا دومذتب شیعه -به عنجا اكثريت ( 19درصد) -و
سُني  -به عنجا اقلیت ( 9درصد) -تستند
قوميت :براساس تعريف علماا انسیا شناسیي قیجی ،آ گیروه انسیاني اسیت كیه
فرتن ،خاص خجد را دارد و قجمیت به خجدآگاتي سیاسیي گیروهتیاا مختلیف زبیاني،
مذتبي و نژادا در يک سرزمین نسبت به تجيت خجد تعبیر شده است (آشیجرا)8811،
"معیار قجميبجد در ايرا عامل زبا و مذتب است و عجاملي چج نژاد و رن ،پجسیت
كه گروهتاا قجميرا از يکديگر ودا كند ووجد نیدارد" (احمیدا )41:8811،در شیرايم
كنجني كشجر ،ميتجا به قجمیتتاا عمده فارس ،بلجه ،كرد ،آذرا ،تركمن ،عیرب و لُیر
اشاره كرد كه با ووجد ريشه نژادا مشترک ،به لحاظ زبا و يا مذتب از يکديگر متمیايز
شدهاند در اين میا قجی فارس به عنجا اكثريت و اقجای ديگر ،اقلیت به حساب ميآيند
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جنسيت :اين مفهجی بر خاف ونس كه اشاره بر تفاورتاا بیجلجژيیک میرد و ز
دارد ،بییر سیییماتاا اوتمییاعي تفییاورتییاا ونسییي میییا مییرد و ز تأكییید مییيكنیید
(عیدانلج )246:8814،مهدا زاده نیز به نقل ازتال ميگجيد :اگرچه ونس 8امرا عبیعیي
و مبتني بر تفاورتاا عبیعي زنا و میردا اسیت؛ امیا ونسییت 2مبتنیي بیر ارزشتیاا
اوتماعي و فرتنگي تبعیض آمیز و نجعي نیای بازنمايي در چارچجب گفتما پدرسیاالرا
بجده و نجعي بازنمايي فرتنگي و رسانه اا است (مهدا زاده )828:8811،تانتینگتج نیز
عقیده دارد كه تبعیض ونسي يک عامل تمیشیگي در اكثیر فرتنی،تاسیت

و شیرايم

فرتنگي در تغییر روابم ونسیتي نقش دارند (تانتیگتج  )881 :8818 ،محتجاا رسانه اا
در شکل داد به بینشتا و ادراکتا درباره مرد و ز نقش مهميايفا ميكند زنا تمجاره
اقلیت ونسیتي و مردا اكثريت تستند در برنامهتاا راديیجيي تعییین ونسییت افیراد از
روا تُن صدا و اساميكه به آ تا داده ميشجد قابل تشخیص است
سن :در اين تحقی چهار گروه سنّي از تش تفکیک شد :كجدكا و نجوجانا (زير
 81سال) ،وجانا ( 81-85سال)  ،میانساال (  88-65سال) و كهنساال (باالتر از 65
سال) در برنامهتاا مجرد بررسي ،به گروه سنّي شخصیتتا به صجرر كامياشاره
ميشجد و يا به صجرر غیر كامياز روا مشخصاتي نییر تُن صدا ،وضعیت تأتل و
تمچنین صفتتاا نسبت داده شده به افراد ميتجا به آ پي برد مثا گروه سنّي كجدک
و نجوجا از روا تُن صدا و يا در فیاا مدرسه و در رابطه با معلش قرار گرفتن مشخص
ميشجد مانند شخصیت ورپريده منیجر از وجانا  ،افراد ممرد ،در مجقعیت ازدواج يا تازه
ازدواج كرده ،مثل شخصیت زلفي شاعر وجا برنامه منیجر از میانساال در اغلب مجارد

1 . sex
2 . gender
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افراد متأتل ،داراا فرزند است كهنساال نیز با ويژگيتايي مانند بازنشستگي يا عدی
تجانايي كارا ،داراا نجه يا فرزندا میانسال مشخص ميشجند
اقليت و اکثریت :در مجرد تعريف اقلیت ،ديدگاهتاا گجناگجني ووجد دارد برخي
اقلیت را گروتي ميدانند كه در حاكمیت شركت نداشته و از نیر تعداد كمتر از بقیه
ومعیت كشجر باشند ،در عین حال اعیاا آ  ،تبعه آ كشجر تستند و ويژگيتاا
متفاور قجمي ،مذتبي يا زباني با ساير ومعیت كشجر دارند و داراا نجعي حس وحدر
منافع و تمبستگي در وهت حفظ فرتن ،،آداب و رسجی ،مذتب يا زبا خجد تستند
(ترنبرا )8819،براساس پذيرش اصل "اكثريت" اوتماع ،معمجال دستهتا و گروهتايي با
شکل و محتجاا متفاور ،ووجد دارند كه اقلیت نامیده ميشجند در اينما منیجر ما از
اقلیت ،تنها يک صفت كميكه بیانگر میزا عددا افراد باشد نیست ،بلکه میزا حیجر
در وامعه و به ويژه در رسانه نیز مدنیر است اقلیتتا كساني تستند كه شايد از نیر
تعدادا از اكثريتتا كمتر باشند ،اما در عین حال در وامعه و در رسانه نیز كمتر مطرم
شده و نقشتاا كمترا دارند
اسامی(نحوه خطا ) :منیجر اسش افراد يا واژگاني است كه براا صدا كرد آ تا
به كار ميرود مثا زنا با واژه تمسر ،ز  ،عیال يا خانش مجرد خطاب قرار ميگیرند
همنشينیها :اين متغیر براا تشخیص اينکه افراد يا گروهتا در چه بافتي قرار
ميگیرند يا چگجنه روايت ميشجند ،به كار ميرود مثا زنا با انجاع لجازی آشپزخانه،
غذاتا ،بچه و تش نشین ميشجند
ویژگیهاي شخصيتی :صفتتايي كه به افراد به عجر مستقیش يا غیر مستقیش نسبت
داده ميشجد مثل ولخرج ،وج دوست ،خسیس ،حسجد و
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یافتههاي تحقيق
اين تحقی به دنبال نحجه نمايش ويژگيتاا انتسابي افراد ،بازنمايي اقلیتتا و
نمايش كلیشهتا در برنامه راديجيي ومعه ايراني بجد يافتهتاا اين پژوتش به تفکیک
ويژگيتاا انتسابي به شرم زير است:
 -9زبان :اين برنامه كا به زبا فارسي است و به وز در دو مجرد كه ترانه آذرا
تجسم خجانندگا آذرا زبا پخش ميشجد ،در بقیه مجارد بازنمايي زبا تاا ديگر
محدود ميشجد به چند كلمه راي و آشنا از آ زبا نزد مردی و يا نحجه خاص اداا
بعیي از حروف ،و ما تفاور زبا تا را بیشتر از روا لهمه متجوه ميشجيش مثا از زبا
تركي واژهتايي مثل ايلیََدَ ،مَنیََنه ،بیلمیری ،سنه گجربا  ،ياشاسین؛ كلماتي با پسجند لََر مثل
شادا لََر ،تمشهرا لََر؛ كاربرد حرف "گ" به واا "ق" يا "غ" در كلماتي نییر گیافه
(قیافه) ،باگي (باقي) ،تگا (تقا) ،گجربا (قربا ) ،گلم گلجط (غلم غلجط)؛ و يا اضافه
كرد "تا" به صجرر كشیده در آخر بعیي ومار مثل میگشتا ،ووجد دارد زبا
كردا خیلي كش و آ تش باز به صجرر لهمه مطرم ميشجد و زبا بلجچي اصا حیجر
ندارد
 -2لهجه :در مجرد لهمهتاا مختلف ،اين برنامه داراا يکسرا شخصیت ثابت
است كه تر كدای بیانگر منطقه وغرافیايي خاصي مانند" :مژگا و ممید" تهراني" ،شهین
و مهرا " رشتي" ،بريجني" اصفهاني" ،گنمجني" كاشاني" ،حجرا و پجرا" و
"ناصرخنگه و عیال" دتاتي يا شهرستاني" ،حاوي بهمني" مازندراني" ،سجدا خانش و
شاعره" ترک" ،آلن و تلن" يک زوج خاروي كه با لهمه تهراني صحبت ميكنند
حاوي بهمني كاريکاتجر بعیي از چهرهتاست كه به روشتاا ناصحیح به بعیي
سِمَتتا دست پیدا كردهاند و با گافتايي كه ميدتند مسثلهآفرين ميشجند
گنمجني در بخشي به نای "پاا تريبج " حیجر دارد كه از زبا شخصي است كه
با سخنرانيتا و صحبتتايش تاش ميكند از سادگي مردی  -كه اغلب لهمه دتاتي
دارند  -استفاده كند ،در اين بخش بسیارا از وعدهتاا مسؤال نقد ميشجد
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اصفهاني در يک مجرد ارباب روجع ،نحجه خطاب با واژهتاا بريجني و پسرش
بريجنک  -تقلیل داد اصفهانيتا به غذاا مخصجص آ شهر -و دادا بجد ويژگيتاا
شخصیتي آ تا به عجر مستقیش گفته نميشجد ،بلکه در لطیفهتا به آ تا اشاره ميشجد،
مثا بريجنک به پدرش ميگجيد" :بابا بريجني تج رياضي مشکل داری ،ترچي عر
ميكنش نميتجنش عجلش را به دست بیاری ،بابا بريجني وجاب ميدتد  :عجل و عر
ول كن ،برو پي پجل و ارز ،نه عجل و عر

رو

" در چند لطیفه به اين عري به صفار پجل

پرستي و خساست اشاره ميشجد
به رشتيتا شغل عطار و سلمجني داده ميشجد و با واژهتاا ترشي تره ،باقالي
قاتجق ،تي وا ََ قربا  ،تي بِا مج سر ،تش نشین ميشجند
افراد داراا لهمه دتاتي مشاغلي مانند چجپا  ،شاگرد سجپرماركت و كیسه كش
حمای دارند و با واژهتاا گجسفند ،سر كجه ،مجبايل ،آغل ،دتار ،بجا خاک ده ،روستا،
مزرعه ،االغ ،آب پاک ده ،اسب ،قاعر ،عجيله و گارا تش نشین تستند و به صجرر آا،
تي ،ناصر خن ،و خرفت و دست و پا چلفتي ،دتاتيتاا نازنازا گجگجرا مگجرا و
ننه خطاب ميشجند به عاوه از مجسیقي و اصجار نیز براا اشاره به دتار استفاده
ميشجد مثا آتن ،روزا روزگارا ،يا بیا بريش كجه و صداا تي تي و عرعر
ديگر لهمهتايي كه در ايرا صحبت ميشجد ،خیلي كش و يا اصا در اين برنامه
مطرم نشدهاند
 -3دین و مذهب :در اين برنامه اشاره چنداني به تفاورتاا ديني و مذتبي
نميشجد فقم در برنامه عید غدير (81دا ،)8811در عجل برنامه چندين بار اين عید به
مسلمانا و شیعیا تبريک گفته ميشجد فقم به دين و مذتب اكثريت اشاره ميشجد و
تیچ اشاره اا به اقلیتتاا ديني و مذتبي نميشجد
 -4قوميت :اين برنامه به اقجای بلجه ،لُر و تركمن اصا اشاره اا نميكند فارستا
بیشترين حیجر را دارند  -البته در اينما كميتداخل بین فارسي به عنجا زبا و فارس به
عنجا قجمیت ووجد دارد و تفکیک آ تا را مشکل ميكند
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ممريا برنامه و راويا لطیفهتا فارس تستند ،و در بخشتاا مختلف برنامه
مشاغل مختلف و متنجعي چج

اپراتجر ،ممری سابقه دار ،معلش ،وكیل ،روانشناس ،معاو

وزير ،پرستار ،كارمند ،گارسج  ،منشي ،ر یس ،دكتر ،گدا ،مدير عامل شركت بینالمللي،
قاضي ،شاعر ،خبرنگار ،كارگردا و دونده دارند
عربتا در چند مجرد حیجر دارند و بیشتر بیانگر اعراب كشجرتاا حجزه خلی
فارس تستند نه عرب به عنجا يک قجمیت ايراني اين اعراب به صجرر لهمه غلیظ
عربي و تجحلقجمي صحبت ميكنند و نحجه خطاب آ تا به صجرر شیخ نفتي ،شازده
تُپُل ،تندوانه و شیخ عرب است با واژگا و مفاتیمينییر خجرد و خجابید  ،نجكرا،
اماک اروپا ،بیت العیش ،دشداشه و عقال ،شتر و بیابا تش نشین ميشجند و ويژگيتاا
شخصیتي نییر پُرخجرا و پُرخجابي و عیاشي دارند
ترکتا و كردتا نیز بیشتر به صجرر گروه زباني مطرم تستند تا گروه قجمي
ترکتا نسبت به ساير اقلیتتا حیجر بیشترا دارند و داراا مشاغل تعمیركار ماشین،
بقال ،قصاب و معاو بجدند به عاوه ،داستا تا و در واقع لطیفهتاا مربجط به دو
شخصیت ترک زبا " سجدا خانش و تمسرش شاعره" بر اين مبناست كه شاعره براا
سجدا خانش معما مطرم ميكند و وجابتاا اشتباتي كه سجدا خانش ميدتد ،مجوب
خنده ميشجد
 -5جنسيت :در مجرد بازنمايي ونسیت ،میزا حیجر زنا و مردا در برنامه تقريبا
يکسا است؛ برنامه تش ممرا ز دارد و تش مرد ،و در بخشتاا مختلف برنامه تش،
شخصیتتاا ز و مرد تقريبا به يک میزا حیجر دارند اما آنچه كه در مجرد بازنماييتا
ميتجا گفت اين است كه مردا داراا مشاغل مختلفي تستند؛ مانند :مشاغل سطح پايین
 -كارگر ،دست فروش ،بقال و

 ، -مشاغل سطح باال  -مدير كل ،دكتر ،قاضي و

،-

مشاغل سطح متجسم  -كارمند ،گزارشگر و  ،-مشاغل منفي  -دزد ،گدا -و مشاغل
مثبت در حالي كه ،زنا در اكثر مجارد خانه دار و در چند مجرد تش مستخدی ،پرستار و
منشي يا اپراتجر تلفن تستند تنها در يک مجرد ،ز وكیل است؛ كه نامش خانش ناخن دار
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است و زني است ممرد با سن باال و صداا كلفت و لحن مردانه كه تیبتي مردانه را نیز
تداعي ميكند ،اين ز  ،وكیل شخصیت ممری سابقه دار برنامه به نای "تیمجر" است و
براا دفاع از او ميگجيد" :من شخصا آنقدر به بي گناتي مجكلش اعتقاد داری كه حاضری
بافاصله بعد از ختش دادرسي با او ازدواج كنش" و عکس العمل تیمجر اين است كه:
"آقاا قاضي! من به تمه اتهاماتش اعتراف ميكنش كه تیچي ،چند تا كارا را كه شريکش
انمای داده نیز به گرد ميگیری" اين خانش وكیل مسن ممرد در وستمجا شجتر است و
خجدش به تیمجر پیشنهاد ازدواج ميدتد ،ولي حتي تیمجر تش زندا رفتن را به ازدواج با
او ترویح ميدتد
در اين برنامه زنا در بیشتر مجارد ،عیال خطاب ميشجند و واژگاني مثل تمسر ،ز
و خانش كمتر به كار ميرود و در يک مجرد نیز ز از وانب تمسرش ،اا نفله صدا
ميشجد و براا مادر نیز بیشتر واژه نََنه استفاده ميشجد زنا اغلب با غذا و مجاد غذايي،
آشپزخانه ،لجازميچج ماكروويج ،مجلینکس و واروبرقي ،بچهتا ،باردارا وخريد لباس
تش نشین شدهاند زنا ويژگيتاا شخصیتي مانند ولخرج ،داد و بیداد كُن ،يکدنده،
حجاس پرر ،خانه دار ،حسجد و میلجی دارند
 -6گروه سنّی :گروه سنّي میانسال بیشترين حیجر را در برنامه دارند و به
صجررتاا گجناگج

و متنجعي بازنمايي ميشجند يک شخصیت كجدک به نای

"ورپريده" ووجد دارد كه لطیفهتاا مرتبم با آ بیشتر مربجط به درس و مدرسه و رابطه
با مادر و معلش است
در مجرد وجانا در چند مجرد به آ تا اشاره شده است ،بعیي مجاقع درگیر مسا ل
ازدواج بجدهاند ،و با واژ گا مجتاا سیخ سیخ مثل شاخ گاو ،مُد ،مجتاا سیخ سیخ عینه
ديجانه ،گیتار و آواز و زُلفي تش نشین شدهاند كهنساال نیز چندا در برنامه مطرم
نیستند ،فقم در بخش "خانجاده حجرا و پجرا" پدربزگ و مادربزرگ نیز حیجر دارند
كه بنا به مجضجع داستا يکسرا تجصیهتا را ميكنند
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بحث و نتيجهگيري
تما عجر كه يافتهتا نشا ميدتد بین بازنمايي اقلیتتا و اكثريتتا تفاور ووجد
دارد ،بازنماييتا مبتني بر كلیشهتاست و اقلیتتا به صجرر كلیشهاا مطرم ميشجند
عب نیر ويلیامز كلیشه سازا به  8صجرر زير ميباشد -8 :رسانهتا تصجير نادرستي از
حیجر يا سلطه واقعي گروه مجرد نیر عرضه ميكنند اين كار از چند عري

انمای

ميشجد :الف -بي تجوهي به حیجر مؤثر آ گروه؛ با تجوه به اين تحقی ميبینیش كه
يکسرا از گروهتا اصا حیجر ندارند ،مانند بلجهتا به عنجا يک اقلیت قجميو زباني،
اقجای لُر و تركمن و اقلیتتاا ديني و مذتبي ،كردتا به عنجا اقلیت زباني و قجمي،
گروهتاا سنّي كجدكا  ،وجانا و كهنساال حیجر كميدارند ب -پررن ،كرد حیجر
يک گروه خاص در عرصه اا خاص؛ مانند زنا به عنجا خانه دار ،پرستار ،منشي و
تمنشیني با آشپزخانه ،لجازی خانه و بچهتا  -2نمايش محدود و ثابت و پايدار رفتار
گروتي خاص؛ مانند خسیس نشا داد اصفهانيتا با شخصیت بريجني و كجد نشا
داد ترکتا با شخصیت سجدا و شاعره  -8مشروعیت زدايي از گروه يا گروهتاا
مختلف از خال مقايسه آ تا با تصجر آرماني نحجه رفتار آدیتا؛ اين نحجه بازنمايي يعني
اين كه به عجر مثال ،تیچ شخص فارس ،كرد ،لر ،بلجه يا تركمن كجد نیست و اين،
صفت تمیشگي ترکتاست يا تیچ تهراني ،يزدا ،مازندراني ،كاشاني خسیس نیست و
تنها اصفهانيتا داراا اين صفتند
تمچنین ،از روا تنجع در شغلتا ،اسامي ،تمنشینيتا و ويژگيتاا شخصیتي نیز
ميتجا به بازنمايي كلیشهتا يا واقعیتتا پي برد وقتي افراد شغلتا ،اسامي ،تمنشینيتا
و ويژگيتاا شخصیتي متنجعي دارند ،چج به ووجد تفاورتاا فردا اشاره دارد
نشانگر بازنمايي واقعیتتاست ،يعني اين كه تر كسي با تر زبا  ،لهمه ،دين ،مذتب،
قجمیت ،ونسیت و سن ميتجاند تر شغلي و صفتي داشته باشد و در زندگي اوتماعي
خجد به تر شیجهاا عمل كند اما زماني كه در میا برخي افراد يا گروهتا اين تنجع ديده
نميشجد و يکسرا ويژگيتاا خاص و دا ميكه تمیشه تکرار ميشجد براا آ تا ووجد
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دارد ،اين دقیقا كلیشه سازا است در برنامهتاا مجرد بررسي ،در خصجص اقلیتتا
تقلیل داد آ تا به مجارد محدود و سپس اغراق كرد در مجارد تقلیل داده شده كاما
مشهجد است؛ مثا زبا تركي به لهمه و لهمه نیز به تعداد محدودا واژه تقلیل داده
ميشجد ،اصفهانيتا به غذاا مخصجص اصفها (بريجني) تقلیل داده ميشجند ،زنا به
خانه دارا و اسباب و لجازی منزل تقلیل داده ميشجند و مجارد ديگر در حالي كه در مجرد
اكثريتتا  -فارس زبا تا ،تهرانيتا ،قجی فارس ،مردا و میانساال  -در اغلب مجارد به
میزا زيادا تنجع ووجد دارد اين مجارد كلیشهاا كرد افراد و گروهتا و عدی تطاب با
واقعیتتاا زندگي آ تا را نشا ميدتد
از ديگر نتايمي كه اين تحقی به آ دست يافت اين است كه -8 :تما عجر كه
تال گفت مفاتیش متمايز كننده تستند و از عري رابطه تقابلي شا با ساير اوزاا نیای
تعريف ميشجند ،اين مشخصه به خجبي در اين برنامه ديده ميشجد؛ رابطه تقابلي و
دوبخشي شد مردی به صجرر تهراني/شهرستاني ،ز /مرد ،پیر/وجا ؛  -2شخصیتتاا
مختلف برنامه مثل اسطجره عمل ميكنند اسطجرهتايي كه بر حسب "تقابلتاا دوگانه"
ساخت مييابند و تما عجر كه بارر ميگجيد كار ويژه آ تا تبديل تاريخ به عبیعت
است ،فهمياز واقعیت را بر ما تحمیل ميكنند و به عنجا نیای نشانهتا به ساخت و وعل
و وضع "واقعیت" ميپردازند اسطجرهتايي مثل ناصرخنگه ،بريجني ،گنمجني ،حاوي
بهمني و غیره؛  -8در لطیفهتاا برنامه نقطه نیرار اكثريت گفته ميشجد ،نقطه نیر
اقلیتتا در آ لحاظ نميشجد؛ راويا لطیفهتا تمیشه فارستا  -تش ز  ،تش مرد -
تستند؛ برداشت اكثريتتا از واقعیت اوتماعي ماک عمل است؛ تمه ديدگاهتاا مجوجد
وامعه مطرم نميشجد؛ گروهتاا مختلف اوتماعي و اقلیتتا به عجر عیني تصجير
نميشجند و تصاوير ارا ه شده از آ تا مشابه آنچه كه در وامعه اتفاق ميافتد ،نیست
بازنماييتاا رسانهاا ،به نفع ارزشتاا اوتماعي و فرتنگي مسلم وهت گیرا دارند و
نقطه نیرتاا رسمييا مجرد وفاق  -و نه مجضجع مناقشه  -را بازتاب ميدتند
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محتجاا رسانهتا منبع قدرتمندا براا كسب اعاعار درباره وها اوتماعي است
و وريا مداوی و مکرر بازنمايي رسانه اا به میزا زيادا بر ادراکتا و كنشتاا
مخاعبا اثر ميگذارد ،چج فر

ميشجد كه اين بازنماييتا عین واقعیت تستند (مهدا

زاده )2 :8814 ،در اين تحقی تنها چند قسمت از اين برنامه مجرد تحلیل قرار گرفت و
روش نمجنهگیرا مانع تعمیش نتاي ميشجد ،اما تمین چند مجرد اندک نیز ميتجاند نکار
زيادا را در مجرد نحجه بازنمايي افراد در اين برنامه پرمخاعب راديجيي به ما نشا دتد و
نکار پنها و پیداا زيادا را مشخص سازد كجچکترين تغییر در شغلتا ،تمنشینيتا،
اسامي و ويژگيتاا شخصیتي ميتجاند مفاتیش را عج

كند ،پس اين رمزتا و فنج بي

دلیل و بي منیجر استفاده نميشجند بلکه تمراه خجد بار معنايي خاصي كه مجرد نیر
سازندگا برنامه است را القا ميكنند
در نهايت ميتجا گفت كه اين برنامه كلیشه وديد نميسازد اما تما كلیشهتاا
راي را تکرار كرده و استحکای ميبخشد مانند :كلیشهتاا مجوجد در روابم ز و مرد ،و
يا كلیشه دتاتيتاا شهرا شده ،مانند دتاتي "گجسفنداش رو فروخته ،سمند خريده تج
آژانس كار ميكنه" تر چند كه گفته ميشجد" ،رسانهتا ممبجرند به گجنه اا گزينشي و
در عین حال با ثبار عمل كنند و نميتجا اين احتمال را رد كرد كه بسیارا از انحرافتا
از واقعیت ،واكنش رسانهتا به خجاستهتاا مخاعبا است ،چج آ تا عاقه محدودا به
محتجاا واقع گرا دارند و از رسانهتا به عنجا سرگرميو وسیله اا براا آرامش اعصاب
و فرار از واقعیت استفاده ميكنند" (مک كجيیل ،)219 :8812،اما آيا با فر

ووجد برخي

ويژگيتاا خاص  -چه خجب چه بد و چه راست و چه دروغ  -در میا گروهتاا
مختلف ،رسانه اوازه دارد در حد گسترده آ را مطرم كند و تمه را در يک ظرف قرار
دتد؟ و تما عجر كه گفتیش برنامهتاا عنز از اغراق براا خنداند استفاده ميكنند اما
اين كه اين اغراق در چه مجاردا باشد ،اتمیت زيادا دارد
ومعه ايراني ،برنامه اا پرمخاعب است و از اساميبرندگا مسابقهتاا برنامه
ميتجا پي برد كه از سراسر ايرا  -روستاتا و شهرتاا مختلف تمای نقاط ايرا -
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مخاعب اين برنامه تستند ،اما ومعه ايراني برخاف اسمش به تمه ايرانیا تعل ندارد،
بلکه متعل به بخشي از مردی است و در بازنماييتاا خجد ،بي عرفانه عمل نميكند و
خجاسته يا ناخجاسته به برخي گروهتا بیشتر تجوه ميكند و به برخي بي تجوه است قبا
نیز گفتیش وقتي به مذتب ،قجمیت ،زبا يا ديگر ويژگيتاا افراد تجوه نشجد ،يعني
آورد آ تا بدو تجيتشا و نفي ويژگيتاا فرتنگي يک گروه ميتجاند مجوب مرگ
آ گروه شجد ،گرچه افراد آ زنده باشند به عاوه ،بازتجلید فرتنگي به صجرر لطیفهتا
و كلیشهتا ميتجاند مجوب برخي رفتارتاا دفاعي مثل پرخاشگرا شجد گروهتايي كه
مثبت بازنمايي ميشجند ،احساس برترا و سربلندا در وامعه ميكنند و برعکس
بازنمايي منفي مجوب تحمیل تجيت منفي غیرقابل تغییر و پذيرش اوبارا برخي
ويژگيتا ميشجد
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