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 چكيده
 88 دارد  در اين تحقی  تاا مختلفنحجه نمايش افراد و گروه درراديج نقش مهمي

بررسي شد تا به سه سؤال  "ومعه ايراني"ز برنامه اقسمت  6 دقیقه از 81ساعت و 

 نشا  دادهتاا انتسابي افراد، در برنامه ومعه ايراني چگجنه ويژگي اده شجد دپاسخ 

تا به چه صجرر است؟ آيا از تاا انتسابي در مجرد اقلیتشجد؟ بازنمايي ويژگيمي

تاا مجوجد در يا واقعیت ،شجدمي ترسیشتا تاا راي  در مجرد آ كلیشه ،تااقلیت

جاا كیفي از نجع نشانه شناسي است  عب  نتاي  تا؟  روش تحقی  تحلیل محتزندگي آ 

                                                 

اا، خانش زتره ای خانش مهديه حمزهو دوستا  گرامي از استاد ارومند وناب آقاا دكتر افخمي -1

  سگزاریبسیار ممنج  و سپاروبي و آقاا پیای آزادا كه مرا در تهیه اين مقاله يارا نمجدند 
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كند و خجاسته يا ناخجاسته عرفانه عمل نمي تاا خجد، بيتحقی ، اين برنامه در بازنمايي

تا بیشتر مبتني تا تجوه بیشتر و به برخي بي تجوه است و بازنمايي اقلیتبه برخي گروه

 تا تاا مجوجد زندگي آ تاا راي  است تا واقعیتبر كلیشه

 تاتاا انتسابي، كلیشه سازا، اقلیتراديج، بازنمايي، ويژگي :کليدي هايهواژ

 

كمتر فراتش است و  تاامروزه امکا  دسترسي افراد به يکديگر و شناسايي تعاملي آ 

شجد تا تعامار میا  فردا، ميحاصل   تاشناخت افراد از يکديگر، عمدتا  از عري  رسانه

ا ديگر از ومله تااز عري  انعکاس اخبار و اعاعار و برنامه تاپس تصجيرا كه رسانه

تجاند يکي ميگذارند، ميا سرگری كننده كه مخاعبا  زيادا دارد، در اختیار افراد تابرنامه

از عجامل بسیار مهش در شکل گیرا ذتنیتي پايدار در میا  افراد در كشجر باشد  پس بسیار 

رست و واقع بینانه در اختیار افراد بگذارند و تمچج  تصجيرا د تامهش است كه رسانه

نه ذتنیار و پیش  ،كنندا وامعه را منعکس ميتااا عمل نمايند كه واقعیتآيینه

 را  تاداورا

ا تاويژگي دارد  ا مختلفتانحجه نمايش افراد و گروه در ميراديج نقش مه     

زينه كش براا مصرف كنندگا ، تجزيع راديج مانند دسترسي به مخاعبا  زياد و متنجع، ت

تبديل آ  به  انمای كار وال ه روز، امکا  استفاده از آ  در حسريع پیای، ارا ه اعاعار ب

شنجندگا ، ايستگاه "كند  ميمجنس و دوست، اين نقش را بروسته تر  ،يک تمراه

نند كه به كميتا حدا به اين دلیل انتخاب  دست كشراديجيي يا برنامه محبجب خجد را 

يک  تاو خجد حقیقي شا  است  راديج براا آ  تا، ارزشتارسد بازتاب سلیقهمينیرشا  

است، از اين نیر كه سن، محکي براا تعريف خجدشا  است و با كمک  "آينه فرتنگي"

(  اين نقش 86:8818)نجربرگ، "كنندميآ ، تماس خجد را با عناصر فرتنگشا  حفظ 

 كند ميرا بیشتر  تاويژه در مجرد اقلیته ب تاه بازنماييويژه راديج اتمیت نحج
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معیارتايي نییر سن، ونسیت، وابستگي قجمي، مذتبي و زباني، شهروندا       

ا ومعي وزء تاكند  از آنما كه رسانهميوامعه معاصر را بیش از پیش تقسیش و تفکیک 

اند، عدی تجوه به ا فردا و ومعيتاضرورا ترين ابزار تجيت سازا و حفظ تجيت

ا تاتجاند باعث خدشه دار شد  تجيتمي ،ا مختلف اوتماعيتااا گروهنیازتاا رسانه

اما تجيت  ،ا خاص فرد اشاره داردتاتجيت فردا به ويژگي  فردا و ومعي افراد شجد

ا ديگر تاما كیستیش و چیستیش؟ و گروه"شجد كه ميمطرم  تاومعي در برابر اين پرسش

)اعیاا  شباتت با ديگرا  ،و تر چند مبناا اصلي تجيت ومعي "چیستند؟ كیستند و

باشد  چرا كه ميبرخجردار  ،گروه( است، اما به عجر اوتناب ناپذيرا، از ونبه تمايز نیز

يي نیز ووجد دارند، يعني در تر صجرر افرادا تستند كه "تاآ "، "ما"در مقابل  بناچار

گیرند و بنابراين از ما ميیستند، در دسته اا ديگر قرار ا مشتركي نتابا ما داراا ويژگي

تقسیش از عري  گجيد رسانه ميل تاعجر كه(  تما 68:8816)حسین بر، متمايز تستند

مرزتاا اخاقي وامعه را  ،بخشدميا دوگانه به نیش نابرابر اوتماعي مشروعیت تابندا

لي قابل قبجل، سالش، بهنمار و خجب كند كه چه اعماميكند و در نتیمه تعیین ميتعريف 

(  و در نقطه مقابل اعمال غیرقابل قبجل، ناتنمار و بد قرار 812:8816)سیدمن، است

دانند يا به ضرر مييي را كه منفي تادر شرايم عادا، معمجال  افراد آ  ويژگي"گیرد  مي

كه مي  اما تنگاو حاضر به قبجل يک تجيت منفي نیستند فتهكنند، نپذيرميخجد ارزيابي 

قیايي و متخصصا  ذيربم( چنین تجيتي  ،)مقامار دولتي اوتماع و به ويژه منابع اقتدار

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 

ي ندارد، بلکه ممکن است چنین تجيتي به فرد تحمیل شجد، يا حتي فرد از داشتن بستگ

(  مثل خسیس نشا  داد  عده اا، يا كجد  فر  14:8816آ  بي خبر باشد )حسین بر،

شجند  اين تما  ميساخته  تايي كه تجسم رسانهتاشد  عده اا ديگر در شخصیت

 ,Branston & Stafford) نامدمي 8یليآ  را بازنمايي تحم "برنستج "چیزا است كه 

                                                 
1 . burden of representation 
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براا آنکه يک ويژگي يا عنصر بتجاند به عنجا  مروعي براا تعیین اما  ( 2003:100

ا تاتجيت به حساب آيد، الزی است از يک پايدارا نسبي برخجردار باشد  تکرار ويژگي

پذيرند ميد به ناچار تجاند اين پايدارا را ايماد كند و افرامي تادر رسانه تاافراد يا گروه

ا تاو تفاور تاكه داراا چنین تجيتي تستند  به عاوه، گاتي اوقار برخي از گروه

شجند، آورد  اين افراد بدو  تجوه به مذتب، قجمیت، مياصا  در رسانه مطرم ن تاآ 

ا تاو نفي ويژگي ،بدو  تجيتشا  تاا فرتنگي شا  يعني آورد  آ تازبا  يا ديگرتفاور

 شجد، گرچه افراد آ  زنده باشند، وتجاند مجوب مرگ آ  گروه ميرتنگي يک گروه ف

  تر (Ibid: 101) "تصجير منفي بهتر از تیچي است" گجيد:مي "فیرشتین"تمانطجر كه 

شجيش ، كسب تجيت برايما  دشجارتر ميچه كه ما متحرک تر، امروزا تر و مادا تر 

ا گجناگج  قهرما  يا غیر تاه عجر مشخص شخصیتو ب تاشجد  اين واست كه رسانهمي

كنند تا به اصطام ميشجند و به ما كمک ميوارد صحنه  ،تاا رسانهتاقهرما  داستا 

يا نه مسثله  استتجيت سازا كنیش  اما آيا اين تجيت براا ما مناسب، پايدار و خجب 

 (  815: 8818 )برگر، ديگرا است

 ا ومعه از راديج ايرا تاكه صبح "ومعه ايراني"ديجيي در اين تحقی  برنامه را     

شجد، مجرد بررسي قرار ميپخش  -ايرا ميشبکه سراسرا صداا ومهجرا اسا-

گیرد  ومعه ايراني، برنامه اا شاد و مفرم در قالب عنز و نمايش است كه نگاتي مي

وز دارد و مشکار تاا رو مسا ل و رويداد تاانتقادا به مسثجال  مملکت و عملکرد آ 

ترين كند  مطرمميا اقتصادا، اوتماعي، فرتنگي و سیاسي را بیا  تامردی در زمینه

فعالیت دارند كه مخاعبا  فراواني در سرتاسر ايرا  دارد، تنرمندا  راديج در اين برنامه 

اا دانست، برنامه "صبح ومعه با شما"تجا  نسخه دوی برنامه راديجيي ميومعه ايراني را 

تاا برد، پخش برنامهميشد كه كشجر در التهاب ون، به سر تايي پخش ميلكه در سا

عنز تلجيزيجني به شیجه كنجني راي  نبجد، ماتجاره و اينترنت نبجد و راديج به خاعر اين كه 

تايي را تهیه تجانست برنامهترين رسانه بجد و با امکانار به مراتب كمترا ميدر دسترس

خجاتد مشخص كند كه برنامه ومعه ايراني، ميرقیب بجد  اين تحقی  بي  و پخش كند،
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ه ا انتسابي كه فرد تیچ نقشي در بتايعني تما  ويژگي، ا افرادتاعبیعي ترين ويژگي

تبديل  تابه كلیشه تاچگجنه اين ويژگي دتد،ميرا چگجنه نشا   ،ندارد تاووجد آمد  آ 

 گیرند ميدر كما قرار  تاي در اين بازنماييا اقلیتتاشجند و اينکه گروهمي

 

 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 

تمچنین بازنمايي در پي      كنند ميفي نرا معر ترگز دنیاا واقعي تاآيند، اما آ مينیر 

معرفي  تاچگجنه در رسانه تاا خارج از رسانهتايا تجيت تااين است كه بداند گروه

  ,( Branston & Stafford 95: 2558) شجندمي

گرا  ساختبر -8 ،ااراد -2 ،انعکاسي يا بازتابي -8بازنمايي سه رويکرد دارد:      

آيد و چگجنه ميويکرد در پي پاسخ به اين پرسش اند كه معنا از كما ن سه رايتر كدای از

البته تمانطجر (  Hall, 2003:24) تجانیش به معناا صحیح يک كلمه يا تصجير پي ببريشمي

 شجيش:سه نجع تفکر يا نیريه قا ل اين تمايزا میا   گجيد بايدميل تاكه

تاباند كه در ميرا باز اا زبا ، معني آيا تستند كه در پي اين رويکردتاا بازتابي -8

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 

رج ووجد دارد، كند كه معني حقیقي را به تما  صجرر كه در وها  خاميآيینه اا عمل 

: اين رويکرد به واژگا ، صداتا و تصاوير گجيدمياين رويکرد  نقدل در تا دتدميبازتاب 

اند و به  ي[انتزاع] اما كاما  تخیلي ،بسیارا كه به راحتي براا ما قابل فهش تستند

 (   811:8811)تال،  اا ندارداشاره ،شجندميا كاما  انگارشي مربجط تاوها 

كند كه يک ميآيا زبا  تنها چیزا را بیا   خجاتد ببیند كهميارادا رد رويک -2

يعني معني ارادا شخصي او  ؟گجينده، نجيسنده يا نقاش قصد به زبا  آورد  آ  را دارد

را؟ بر عب  رويکرد ارادا، گجينده يا مؤلف، معني خاص خجد را از عري  زبا  به وها  
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در نقد اين رويکرد ل تاكند ميدتند كه مؤلف اراده ميآ  معني را  تاواژه ،كندميتحمیل 

زبا  يک نیای "  "تجاند يک بازا كاما  شخصي باشدميزبا  ترگز ن"كه  گجيدمي

ل با نقد اين دو رويکرد به تجضیح رويکرد سجی تا( 811تما : ) "سرتاسر اوتماعي است

تما : ) پردازدمي است اشتهدا اخیر بیشترين اثر را بر مطالعار فرتنگي تادر سال كه

815)  

آيا معني از در وستمجا اين است كه برساخت گرايانه يا برساخت گرا رويکرد  -8

ويژگي اوتماعي و تمگاني زبا  ، شجد؟ رويکرد برساخت گرايانهميعري  زبا  برساخته 

نه  و - به خجدا خجد -كند كه نه چیزتا ميشناسد  اين رويکرد تأيید ميرا به رسمیت 

ما با  ،دتندميتجانند در زبا  يک معني پايدار ايماد كنند  چیزتا معني نميكاربرا  زبا ، ن

سازيش  در واقع، ميبازنمايانه، معني را بر - و مفاتیش تانشانه – تااستفاده از نیای

فرتنگي و زبا  شناختي خجد و ديگر ميا مفهجتاكنشگرا  اوتماعي تستند كه از نیای

كنند تا به وها  معني بدتند و ارتباط ميا بازنمايي براا برساختن معني استفاده تانیای

است  "عمل"بازنمايي يک شکل از كنش و يک نجع   معني دارا با ديگرا  برقرار كنند

، بلکه به تاكند  اما معني نه به كیفیت مادا نشانهميكه از اشیاء مادا و آثار استفاده 

ابسته است، چرا كه يک صدا يا واژه خاص به واا يک مفهجی و تاكاركرد نمادين آ 

كند  به تمین دلیل است كه اين واژه يا صدا در زبا  به مينشیند و آ  را بازنمايي مي

  (819: تما كند )ميعمل  ،عنجا  نشانه حامل معني

 ل، معاني در خاء معل  نیستند، بلکه به عاي  و منافع اوتماعي،تاعب  نیر     

روابم قدرر و زندگي مادا پیجند خجرده اند  شايد معاني، روابم دروني و تأثیر مستقلي 

ا در حال نزاعي تابر زندگي اوتماعي داشته باشند، اما مخلجق زندگي واقعي و انسا 

ل تاتستند كه زندگي شا  اسیر نهادتاا اوتماعي و روابم نابرابر اوتماعي است  از نیر

تجانیش ميز عري  تعقیب رابطه میا  معاني فرتنگي و شرايم اوتماعي و تمکارانش، تنها ا

به نقش ايد جلجژيک معاني فرتنگي پي ببريش  ممکن است فرتن، به زندگي افراد و 

معنا و انسمای ببخشد، اما عاوه بر اين، پايش به روابم قدرر نیز كشیده شده  تاگروه
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بخشند  بدين ترتیب، تعريف ز  ميعیت است  برخي معاني به امتیازار اوتماعي مشرو

به منزله مجوجدا عاعفي، شهجدا و در قالب مادر، تمسج با اين تنمار است كه زنا  

يي اين است كه زنا  از مردا  كه تاا پرستارانه ايفا كنند  معناا چنین نقشتابايد نقش

 دارند اترر كشرا به عهده دارند، منزلت و قدرميو از ومله مناصب عمج تاكنترل نقش

واقعیت تمیشه از عري  يک نیای معنايي خاص ساخته و براا "(  812: 8816)سیدمن،

شجد  اين معني ترگز بي گناه نیست بلکه تمیشه تدف يا عاقه ميقابل درک  تاانسا 

تجاند آ  را روشن كند  دنیاا عیني ووجد ميخاصي را به دنبال دارد كه نشانه شناسي 

ا عا ش، مانند زبا ، بستگي دارد  تالیت درک آ  به رمزتاا معني يا نیایاما قاب ،دارد

ا رمز، تامعني چیزا نیست كه ثابت باشد و غیرقابل تغییر تلقي شجد  معني از نیای

آيد  بنابراين، زبا  به واسطه ميبجوجد  ،كنندميقجانین و عا ش كه در عجل تاريخ تغییر 

نا، نقش كلیدا در ترگجنه صجرتبندا اوتماعي و فرتنگي بازنمايي در فرايند تجلید مع

 ( 818:8814)استريناتي،  "گیردميدارد؛ چرا كه تجلید و تجزيع معنا از عري  زبا  صجرر 

ا راديجيي است  زبا  شناسا  و معني تازبا  و گفتار عنصرا كلیدا در برنامه

دنبال آ  زبا  فردا و زبا   شناسا  دو حجزه دانش درو  زباني و دانش برو  زباني و به

ه كنند و معتقدند اعاعاتي كه تر يک از ما از وها  خارج بمياوتماعي را از تش تفکیک 

براا تر كس معناا  تاآوريش، اعاعاتي فردا و ويژه تريک از ماست  واژهميدست 

بر حسب زيرا  ،آورد كه فردا استميمتفاوتي دارد، اين معناتاا متفاور، زباني را پديد 

شکل گرفته است  پس ما براا خجد زباني داريش كه  ،ا تر فرد از وها  خارجتاانتخاب

بريش  اين زبا ، زبا  فردا است و از زبا  ارتباط با ميبه كار  ،براا انديشید  با خجد

ديگرا  متمايز است  تیچ دو زبا  فردا اا يکسا  نیستند، زيرا دانش برو  زباني تیچ 

تجانیش با ديگرا  حرف بزنیش و حرف يکديگر را بفهمیش مينیست، ولي ما  دونفرا يکسا 

فهمیش  در چنین شرايطي ما در غالب مييا دست كش احساس كنیش كه حرف يکديگر را 

يي كه اگرچه مبتني بر دانش برو  زباني ماست، اما تاگجيیش؛ كلیتميسخن  تاكلیت

قرار دارد  اين زبا ، تماني است كه در  تاتراکنمايد، بلکه بر پايه اشميرا ن تاافتراق
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الب زبا  اوتماعي در قرود و زبا  اوتماعي نای دارد  معني در ميايماد ارتباط به كار 

دروه نخست اتمیت قرار دارد، زيرا معاني فردا تنها براا صاحب آ  معني قابل درک 

كه باز تما   ،ير استاست و بیا  آ  براا فرد ديگر، از عري  معاني ومعي امکانپذ

برد، زبا  مي(  پس زباني كه رسانه نیز به كار 48:8819)صفجا، نماياندميرا  تاكلیت

ا مختلف تاست  بنابراين، رسانه براا بازنمايي افراد وگروهتااوتماعي و بر مبناا كلیت

اني تأكید كند، اما اين مجضجع زم تاا كلي آ تاتا حدا ممبجر است كه بر روا ويژگي

شجد كه رسانه دچار اغراق شجد و اين نحجه بازنمايي ميمسثله ساز و تاحدا خطرناک 

ا تا، يک كاسه كرد  تمای افراد يک گروه وعدی تجوه به تفاورتامنمر به ايماد كلیشه

د بر روند وامعه نتجانميا رسانه اا تافردا شجد  به اين ترتیب است كه بازنمايي

ا غیرمنطقي و مبتني بر تانابرابراكه ارند، و مجوب شجند پذيرا افراد تأثیر بگذ

 بازتجلید و تحکیش شجد   ،ا غلمتاكلیشه

كلیشه سازا، يکي از راتبردتاا سیاست بازنمايي است كه مردی را تا حد چند 

اا از به مممجعه تاكلیشه عبارر است از تنزل انسا   دتدتقلیل ميويژگي ساده 

(  كلیشه سازا 89: 8811)مهدا زاده، غه آمیز و معمجال  منفيا شخصیتي مبالتاويژگي

دتد كه به مثابه يک ويژگي ميكش و ضرورا تقلیل  ،تاا سادهافراد را به يکسرا ويژگي

اساسا  از عري  تركیب  تاكلیشه(  Hall, 2003: 257) شجندميثابت عبیعي بازنمايي 

نشانند كه گجيي حقاي  ميه كرسي ا معیني را چنا  بتاسنمیده اا از صفار، ويژگي

ا يک شخص، گروه يا تاكلیشه روش سريع تشخیص ويژگي(  8816)تال، ابدا تستند

عمجمیت  تاوضعیت است  امروزه به عجر گسترده اا مشخص شده است كه كلیشه

تجاند منتهي به ميبخشي ساده انگارانه و ناصحیح در مجرد گروتي از افراد است كه 

اا به ويژه ا كلیشهتاشجد  عاوه بر آ ، داشتن ديدگاه تايگرا  درباره آ ا دتابرداشت

تجاند تبعار ودا براا مي ،درباره مردما  به حاشیه رانده شده يا محروما  اوتماعي

ا تن، تابندا اعیاا يک گروه به روشرفتار واقعي داشته باشد  به عبارر ديگر، عبقه
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 متعصبانه و مطاب  انتیارار تن، نیرانه شجدنیرانه ممکن است منمر به رفتار 

 (  14: 8816)عامرا،

به سه شیجه صجرر  تامعتقد است كه كلیشه سازا در رسانه "ويلیامز"     

از حیجر يا سلطه واقعي گروه مجرد نیر عرضه  نادرستيتصجير  تارسانه -8 گیرد:مي

 ،هي به حیجر مؤثر آ  گروهبي تجو -الف شجد:ميانمای  راهكنند  اين كار از چند مي

پررن، كرد  حیجر يک گروه خاص  -  بتامثا  كمرن، بجد  حیجر زنا  در رسانه

مثل تأكید مکرر بر حیجر و نقش زنا  در تبلیغ لجازی آرايش و  ،اا خاصدر عرصه

نمايش محدود و ثابت و پايدار رفتار گروتي خاص  مثا  سیاتپجستا  در  -2آشپزا  

مشروعیت  -8شجند  ميجيزيجني به عنجا  افراد خافکار يا خشن معرفي ا تلتانمايش

با تصجر آرماني نحجه رفتار  تااز خال مقايسه آ  ،ا مختلفتازدايي از گروه يا گروه

 (  28: 8816)ويلیامز، تاآدی

عجر است  تما  تاتفاور 8يکي از نکار مهش در كلیشه سازا بحث عبیعي سازا

ا بین افراد، تامنط  پشت سر عبیعي سازا ساده است؛ اگر تفاورگجيد ميل تاكه

يعني امکا  تغییر و اصام  ،براا اصام و تغییر آ  آزاد تستند تافرتنگي باشد، آ 

به تاريخ تعل  دارند و ثابت و  تاعبیعي باشد پس آ  تاووجد دارد، اما اگر اين تفاور

بنابراين عبیعي سازا يک استراژا بازنمايي تمیشگي و در نتیمه غیرقابل تغییر تستند  

عراحي شده است و بنابراين براا تمیشه اين  تااست كه براا ثابت نگه داشتن تفاور

 ( Hall, 2003: 245) كندميرا حفظ  تاتفاور

را بین كلیشه مينکته ديگر، تفکیک بین كلیشه و تیپ است؛ ريچارد داير تمايز مه

 فهش  تابدو  استفاده از تیپ شجد  او معتقد است كهيمقا ل  8و تیپ سازا 2سازا

 شجد  ما وها  را از عري  ارواع داد  اشیا، ميوها ، اگر نه غیرممکن، اما دشجار 

 فهمیشمي -مطاب  با فرتنگما -ا كلي در ذتن ما  تابنداو رويدادتا به عبقه مردی

                                                 

1 . naturalization 

2 . stereotyping 

3 . typing 
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(Ibid: 257تما  چیزا كه قبا  نیز به آ  اشاره كرد  ) يش، ما براا ارتباط با ديگرا  و فهش

كنیش  پس تیپ سازا براا تجلید معنا مي، از زبا  اوتماعي مبتني بر كلیار استفاده تاآ 

ا گسترده تاكند كه ما تمیشه چیزتا را بر حسب مقجلهميضرورا است  داير استدالل 

سیش: اينکه آ  فرد يک شناميمثا  افراد را تا حدودا از عري  نقشي كه دارند  ،فهمیشمي

ا تاپدر يا مادر، كجدک، كارگر، ر یس و    است  ما يک فرد را به عیجيتش در گروه

مختلف بر مبناا عبقه اقتصادا، ونسیت، گروه سنّي، ملیت، نژاد، گروه زباني، ترویحار 

اينکه او فردا شاد،  انندا شخصیتي فرد متادتیش  ما به ويژگيميونسي و    ارواع 

فهمیش كه فرد چگجنه ميكنیش  ما از عري  تیپ سازا ميتجوه  ،، افسرده و     استودا

و كاما  قابل  قابل دسترساست  بنابراين تیپ تر شخصیت ساده، زنده، به يادماندني، 

شجند ميپیش زمینه شناخت يک فرد  ،باشد كه در آ  تعداد اندكي مشخصهميتشخیص 

رسد  پس تفاور بین تیپ و كلیشه چیست؟ اول مي دازهكمترين انو تغییر يا تعمیش به 

 قابل دسترسا ساده، واضح، به يادماندني، تاكه كلیشه سازا تعداد اندكي از ويژگي اين

گیرد و تمه چیز درباره فرد را ميو به عجر كلي قابل تشخیص در يک شخص را در نیر 

اد خاصي از كلمار راي  در آ  و مثل تقلیل زبا  به  تعد -دتد ميتقلیل  تابه آ  ويژگي

و ثابت و غیر قابل تغییر يا  هدركرا ساده و اغراق آمیز  تاو آ  -يا يک لهمه اغراق شده

كه  كند؛ دوی اينميداند  پس كلیشه سازا تفاور را ذاتي، ثابت و عبیعي فر  ميابدا 

د، چیزتاا دتد  اين راتبرميرا گسترش  8"دو بخشي كرد "كلیشه سازا يک راتبرد 

سپس تر چیزا را كه  ه،دركبهنمار و پذيرفته شده را از نابهنمار و نپذيرفته تفکیک 

كه كلیشه سازا  اندازد؛ سجی اينميمناسب نیست و متفاور است مستثني كرده و بیرو  

دلیل (  به تمین Ibid) رخ دتد ،تمايل دارد در مجاقعي كه نابرابريهاا قدرر فاحش است

كند، چج  در آنما روابم نابرابر قدرر ووجد مياتمیت پیدا  تاايي اقلیتاست كه بازنم

 و نژادا ميا قجتادارد، مثل بازنمايي زنا  يا اقلیت

                                                 

1 . splitting 
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وابسته تستند و اين اغراق  تاا كلیشهتاا عنز به اغراقتاشجد كه برنامهميگفته 

 Branston 91: 2558) شجد مخاعبا  آ  را خنده دار بدانندميست كه باعث  تادر كلیشه

& Staffordخصجص در ه ا عنز و بتادر برنامه تا,(  گاتي اوقار برخي افراد يا گروه

يي از تاسؤال ،ييتاشجند  الزی است كه در مجرد چنین لطیفهميبه شدر كلیشه  تالطیفه

 راشجد؟ نقطه نیرمينقطه نیرار چه كسي گفته  تااين قبیل پرسیده شجند: در اين لطیفه

چه كساني  ،ا خارج از اين اوتماع راحتتاچه كسي در آ  لحاظ نشده است؟ و آ 

)راوا اين لطیفه كیست؟(، مجقعیت مخاعب چگجنه است؟ نه فقم خجد لطیفه،  تستند؟

  ،اين لطیفه در كلجپ تمای مردانه  بلکه متني كه لطیفه در آ  گفته شده است نیز مهش است

مستندار راديجيي گفته شده است؟، آ  گروتي كه در پايا ، يا در  و در نمايش تلجيزيجني

  ،كنند؟ آيا اين امر ممکن استميرسد در بقیه آ  بازنمايي چگجنه رفتار مي تالطیفه به آ 

ويژه صداا ه و ب تامیزا  اغراق در اين لطیفه     چگجنگي تمربه لطیفه را تغییر دتد؟

ني بر اين كه لطیفه از واقعیت فاصله دارد  ا پس از آ ، خجدش عامتي است مبتاخنده

ا تاخصجص افرادا كه مجضجع لطیفهه گردد، بميبر تابه تر حال افرادا كه لطیفه به آ 

بسیار زيادا بجده اند، آ  لطیفه را به شیجه متفاوتي احساس  ا عنزتاخجار كننده و عرم

گجيد ميعجر كه برگر  (  تما Ibid: 98) كنند و در آ  حالت احساس بدا دارندمي

تستند كه تصاويرا بسیار  تاچه مثبت باشند و چه منفي بسیار خطرناكند  تمین تاكلیشه

از سیاتا ، يهجديا ، فرانسجيا ، پزشکا ، زنا  و  آورزيا ساده انگارانه، اشتباه آلجد و گاه 

تن از مردی  تادر اختیار میلیج  - تجاند بي نهايت باشدمياين فهرست  - يا تر كس ديگر

يعني  - ا ونسي و غیرهتانژادا، حرفه اا، نقش - گذارند  كلیشه سازا به تر شکلمي

كمترين ا فردا را به تاساده انگاشتن افراعي و تعمیش داد  بیش از حد، كه اختاف

 ( 844:8818)برگر،  تجاند بسیار مخرب باشدميرساند و مي اندازه

يي براا نجع يا شکلي از آ  چه كه پخش تاديتتر رسانه بنا به ماتیتش، محدو

يي از رسانه تجوه بیشترا نشا  تاآورد  تنگای نشانه شناسي بر ونبهميكند، به ووجد مي

( و از آنما كه در 18)تما : اندست و حامل نشانهتامانند نشانه تادتیش كه كاركرد آ مي
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ا مجوجد، راديج تایا  رسانه، زبا  نقش مؤثر و كلیدا دارد و در متاساخت كلیشه

از كلمه و كای سجد  تابیشترين رابطه و سنخیت را با زبا  دارد و بیش از ساير رسانه

برد، به تمین دلیل  در اين تحقی  تأكید ما بیشتر بر روا زبا  و واژگاني است كه در مي

 شجد  مينسبت داده  تااين برنامه راديجيي به افراد و گروه

 

 قيقاالت تحؤس
 اين تحقی  در پي پاسخگجيي به اين سؤاالر است: 

 شجد؟مي نشا  دادهدر برنامه ومعه ايراني چگجنه افراد  ا انتسابيتاويژگي -8

 به چه صجرر است؟ تاا انتسابي در مجرد اقلیتتابازنمايي ويژگي -2

ا تاعیتيا واق ،شجدميبازنمايي  تاا راي  در مجرد آ تاكلیشه تاآيا از اقلیت -8

 ؟تامجوجد زندگي آ 

 

 شناسیروش

قسمت از برنامه  6دقیقه از  81ساعت و  88االر تحقی  ؤبراا پاسخ داد  به س

ا آرشیجا برنامه در دست نبجد، نمجنه تاومعه ايراني بررسي شد  از آنمايي كه نسخه

ا تاگیرا به صجرر دسترس پذير انمای گرفت وچج  اين نجع نمجنه گیرا وز روش

دقیقه،  1ساعت و 6نتاي  تحقی  قابلیت تعمیش ندارد   پس ،مجنه گیرا غیراحتمالي استن

است كه از سايت اينترنتي اين برنامه  8811دا ماه  29و  22،81مربجط به روزتاا  

است كه  8811اسفند  2بهمن و  21و  81دقیقه مربجط به روزتاا  82ساعت و  1 ،دانلجد

  اين تحقی  بیشتر ونبه تجصیفي و اكتشافي دارد ه استشد به عجر مستقیش از راديج ضبم

تحلیل محتجاا كیفي است؛  ،و تعمیش داد  نتاي  آ  چندا  مطرم نیست  روش تحقی 

تحلیل محتجاا از روش شد ميدر نتیمه ن ،اندک و غیر معرف بجد تاچج  تعداد نمجنه

كرد  به عاوه بسیارا از  كه بر مبناا شمارش و تعداد دفعار تکرار است، استفادهميك
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ا برنامه حیجر دارند، تاو مجضجعار برنامه ثابت تستند و در تمه قسمت تاشخصیت

بنابراين شمارش تا حدودا امکانپذير نبجد  بنا به اين داليل، در اين تحقی  به تحلیل 

 كیفي و از نجع نشانه شناسي اكتفا كرديش 

نیست و حتي به شمارش به مياسي كگجيد، نشانه شنميعجر كه مک كجيیل  تما 

و  تاعنجا  راه رسید  به معنا بي اعتناست، زيرا بر اين باور است كه معنا از روابم، تقابل

: 8812 ل،يیشجد )مک كجميیت اشاراتي كه به مفاتیش شجد نه از كمّميمتن استخراج 

جنه مطالعه دتنده معناا خاصي است  اين گ ترچند كه دفعار تکرار نیز نشا ، (269

قصد گفتن و منتشر كرد  آ  را  ،تجاند چیزا بیش از آنچه سازندگا  اثرميمحتجا 

اين  تا، مجضجع اصلي نشانه شناسي رسانه"دانسي"به ما بگجيد  عب  نیر  ، رااندداشته

را براا اتداف خاص خجد خل   تاا ومعي، نشانهتااست كه بررسي كند چگجنه رسانه

 دتدمييي انمای تااين كار را با عرم  پرسش تا  نشانه شناسي رسانهكنندميو بازيابي 

كند، چگجنه معناا آ  را تثبیت مي: ترچیزا چه معنايي دارد يا چه چیزا را بازنمايي كه

 (  66:8811)دانسي،  دارد را آ  چیز معنايي را كه دارد،چ كند، ومي

نا  دو سجسجر و فیلسجف یسي فردي تحلیل نشانه شناسي با كار زبا  شناس سج

امريکايي چارلز پیرس آغاز شد، امبرتج اكج و كلجد لجا استراوس نیز در اين زمینه 

براا اولین بار روش  "روال  بارر"كارتاا نیرا و كاربردا با اتمیتي انمای دادند و 

 اا براا به دست آورد  دركي تیزبینانه ازبه مثابه وسیله 8915نشانه شناسي را در دته 

 ( 11اا شده ما به عمجی مردی معرفي كرد )تما : فرتن، رسانه

از نیر سجسجر  و روابم دو مفهجی كلیدا تحلیل نشانه شناسي تستند  تانشانه

گیرد و ميشجند و معنا در درو  نیای روابم شکل ميمفاتیش به علت روابم داراا معني 

نه بر اساس  ، البتهتمايز كننده تستنديعني مفاتیش صرفا  م ،رابطه تقابلي است ،رابطه اصلي

 شجندميبلکه از عري  رابطه تقابلي شا  با ساير اوزاا نیای تعريف  ؛محتجاا مثبت خجد

بلکه  ،معنا، محصجل تناظر و تطاب  ذاتي میا  دال و مدلجل نیست(  86: 8818)برگر،

 ( 18: 8819 )بشیريه، يعني محصجل خجد زبا  است ؛محصجل قراردادتاا فرتنگي
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تجا  براا گفتن حقیقت استفاده كرد و تش براا  ميتش  تانشانهاز از نیر اكج، 

  نشانه تر چیزا است كه بتجا  آ  را به عنجا  وانشین چیز ديگرا به كار دروغ گفتن

گذاريش الزاما  ووجد ميالزی نیست مجقعي كه نشانه اا را به واا آ   ،برد  اين چیز ديگر

نشانه شناسي علش مطالعه  تجا  گفت كهميرار گرفته باشد  بنابراين داشته و در وايي ق

تجا  براا دروغ گفتن به كار برد  اگر از چیزا نتجا  براا ميتمه چیزتايي است كه 

: 8818)برگر،  تجا  براا گفتن حقیقت تش استفاده كردميدروغ گفتن استفاده كرد، از آ  ن

ين واقعیت استجار است كه تجا  بازنمايي وها  را (  تعريف اكج از نشانه شناسي بر ا21

 ،ا گمراه كننده و فريبندهتابه تر روشي كه بخجاتیش، حتي به شیجه تااز عري  نشانه

 ( 11:8811)دانسي، داريش

به مقجالر دوگانه اا چج  سیاه و  تامعنا محصجل تقسیش پديده از نیر استراوس،

و بد، فرد و ومع، عبیعت و فرتن، و سفید، دوست و دشمن، قجا و ضعیف، خجب 

ا فرتنگي كش وبیش تاساختار يکساني دارند و كارويژه تاغیره است  به نیر او، اسطجره

تجضیح ماتیت امجر وها  است و براا اين  تاكنند  تدف اصلي اسطجرهميمشابهي ايفا 

ه عبارر ديگر، بايد دوگانگي و تیاد را به وحدر و يگانگي تبديل كند  بميكار اسطجره 

كارويژه فرتن،، معنا بخشید  به وهاني پر از تعار  و تیاد است و ساختارتاا نهفته 

  ( 14: 8819)بشیريه، زباني تستند-در پس فرتن،، ذتني

سازند  تیچ مي، معاني و فهش واقعیت را ممکن تاروال  بارر عقیده دارد كه نشانه

كه معناا ذاتي و دروني خجد را بر ذتن ما مسلش و مفروضي در كار نیست  ،واقعیت مادا

ا خاص فرتنگي ساخته و فهش تاتحمیل كند، بلکه واقعیت تمجاره در چارچجب

نیز خجد مقید به عاي  و منافع خاصي تستند  به سخن ديگر،  تاشجد  اين چارچجبمي

 بلکه تاريخي و مقید است  فهش وها  واقع ،كلي و عمجی بشرا نیست تانیای نشانه

را ماتیتا  و به عجر بالقجه  تا)مثا  زبا ( دارد  او نشانه تابستگي به نیای نشانه بناچار

ا گجناگجني داللت كنند  بارر خجد از معناا تاتجانند بر معناميداند كه ميچندمعنايي 
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گجيد و معتقد است، نیای مي -يا تما  معناا آشکار و ضمني -2و سطح دوی 8سطح اول

را به اشکال گجناگج  بازنمايد و نشانه شناسي با معناا عمی   "واقعیت"تجاند مي تانشانه

 (  16تما : تر سروكار دارد )
و  تاتحلیل نشانه شناسي نیز مانند تر روش ديگرا داراا ضعف     

كه اين نجع تحلیل  يي است و نقدتايي بر آ  وارد شده است، مانند اينتامحدوديت

تجاند از تجصیف محض فراتر رود و به مياين تحلیل به ندرر محتجا، غیرنیرا است؛ 

كه در  تاآيند؟ انجاع مختلف بازنماييميا فرتنگي از كما تاسؤاالتي مثل اينکه بازنمايي

چرا و  تاشجد با تش چه ارتباعي دارند؟ و بازنماييميديده  تاا مختلف رسانهتاحیطه

دتد؛ نشانه شناسي، در نتیمه نميپاسخي  كنند؟ميچگجنه در اثر گذشت زما  تغییر 

اين ماتیت اختیارا به ويژه در ادعاا مغرورانه در "كند  مييش اختیارا عمل تاگیرا

 ا فرتنگي، قابل رويت استتامجرد كشف معاني نهفته در خصجصیار ظاترا متن

عنجا  ترگجنه نقش فعالي را براا انسا  به (؛ و نشانه شناسي 218:8814)استريناتي، 

كنیش كه، اين تحقی  نیز از اين ميگیرد  پس تأكید ميسجژه در امر تجلید فرتن، ناديده 

 ا روش شناسي مصج  نیست  تاو محدوديت تاضعف
 

 متغيرها
سن را به  و در اين تحقی  متغیرتاا زبا ، لهمه، دين، مذتب، قجمیت، ونسیت 

به كار برديش  براا تر كدای از اين افراد ا انتسابي تاويژگييي براا معرفي تاعنجا  مقجله

ا تاو ويژگي تا)نحجه خطاب(، شغل، تمنشیني شجدميداده  تاكه به آ يتايشمتغیرتا، اس

و  تاشخصیتي را، به منیجر مشخص كرد  نحجه بازنمايي بررسي و در نهايت اقلیت

جه بررسي، نمجدارا به از تش تفکیک كرديش  در واقع شی تارا در اين بازنمايي تااكثريت

 :استاين شکل 

                                                 

1 . Denotation 

2 . Connotation 
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  نحجه بازنمايي               ا انتسابي    تاويژگي

                                                                                                                                                                                                                                     

 اقلیت

          

 اكثريت
 

 

 

از  ،رود كه مردیمييي به كار تااين مفهجی در مجرد ويژگي هاي انتسابی:ویژگی

دو  تیچ تاش و بآورند و يا ميرا در عي زما  به دست  تازما  تجلد دارا تستند، آ 

ا زبا ، تا(  در اين تحقی  مقجله666: 8814)عیدانلج، كنندميا دخالت شخصي پید

ا انتسابي افراد به كار تالهمه، دين، مذتب، قجمیت، ونسیت و سن به عنجا  ويژگي

 رود   مي

ارتباعي است كه به كمک ميزبا  نیا"تعريف فرتن، علجی اوتماعي،  برپايه زبان:

نه ضرورتا  نجشته، ساخته و پرداخته شده و  نمادتاا شفاتي، و بنابراين به كمک صدا و

، مفاتیش تااز سجا گروتي انساني، به منیجر تجصیف، عبقه بندا و فهرست كرد  تمربه

، زبانشناس "ترادگیل"(  411: 8816)گجلد و كجلب،  "شجدميو اشیاء به كار برده 

تجانیش بگجيیش مي ،گجيد: در تاش براا تعیین نجع زبا  مجرد تکلش تركسمياوتماعي، 

به تمین نحج  ،كنندميكه اگر نتجانند صحبت تمديگر را بفهمند به دو زبا  متفاور تکلش 

ا تاتجانیش بگجيیش كه به گجيشمياگر بتجانند صحبت تمديگر را بفهمند در اين صجرر 

(  سارلي و بیار در تحقی  خجد اشاره 25: 8816كنند )ترادگیل، ميزبا  واحدا تکلش 

ايرا  يک كشجر چندزبانه است، زيرا در محدوده مرزتاا سیاسي آ ، "بر اين كه  دارند

يا مادرا خاص خجد را ميكنند كه زبا  بجميمختلفي زندگي ميا نژادا و قجتاگروه

 زبان 

 لهجه  

 دين 

 مذهب 

 قوميت 

             جنسيت                                                                                   

 سن 
 
 

 

 اسامي )نحوه خطاب(، 

 شغل، 

 ها، همنشيني

  هاي شخصيتيويژگي
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ا گروتي تادر ايرا  فارسي است كه در آمجزش و رسانهميدارند  اما تنها زبا  رس

غیر از در ايرا ، (  به اين ترتیب، 45: 8819بیار، )سارلي و  "كاربردا منحصربفرد دارد

( ووجد دارد 11:8811)احمدا،  )تركي( و كرد سه گروه زباني بلجه، آذرازبا  فارسي، 

 تاكه زبا  اصلي رسانه-آيند و زبا  اكثريتميا اقلیت زباني به حساب تاگروه تاكه اين

 باشد  ميزبا  فارسي  -نیز است

شیجه تلفظ واژگا  يک زبا  كه نشا  "را  8سفجرد، لهمهفرتن، لغت آك :لهجه

 ,Wehmeier) "دتد يک شخص متعل  به كدای شهر، منطقه يا عبقه اوتماعي استمي

و  - و بیشتر ريتش و وز  و آتن، -لهمه معمجال  به تلفظ "كند  مي( تعريف 7 :2006

دتند كه در مي  تحقیقار نشا ( Branston & Stafford, 2003:29) "گرددميلحن بر

ا مشهدا، اصفهاني، شیرازا و    تازبا  فارسي عامل وغرافیايي سبب پديدار شد  لهمه

در ايرا  بین زبا  فارسي پايتخت نشینا  و زبا  (  22: 8819شده است )سارلي و بیار، 

تفاور ووجد دارد  مثا  مردی اصفها ،  ،شجدميصحبت  تافارسي كه در برخي استا 

زد، مازندرا ، گیا  وونجب ايرا  زبا  فارسي را با تلفظ و لحن متفاوتي بیا  كاشا ، ي

   و در واقع لهمه متفاوتي دارند كنندمي

نکته ديگر در تعريف زبا  و لهمه، معیار بجد  يک لهمه و زبا  است؛ ترادگیل 

رود و ميا  انگلیسي است كه در مطبجعار به كار گجنه زبآ   2انگلیسي معیار"گجيد: مي

شجد، افراد تحصیل كرده ميتدريس ميمعمجال  در مدارس و نیز به زبا  آمجزا  غیربج

رود  از ميا مشابه به كار تاكنند و در بخش اخبار و ساير مجقعیتميمعمجال  بدا  تکلش 

شجد      اما مياا تحمیل ا منطقهتانیر او، انگلیسي معیار از باال بر روا تعدادا گجيش

كند  براا تکلش انگلیسي، لهمه مجرد قبجل ميوحدر نیرا در مجرد تلفظ صدق نچنین 

تجا  انگلیسي معیار را با تر لهمه مياز ونبه نیرا  دست كشووجد ندارد و ميعا

تجا  گفت نجعي مي(  ترچند كه 22: 8816)ترادگیل،  "اا يا اوتماعي تکلش نمجدمنطقه

                                                 

1 . accent 

2 . Standard 
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شجد، مثا  در ايرا  نه تنها زبا  معیار فارسي ميمیل تح تالهمه معیار نیز از وانب رسانه

، لهمه تهراني را به عنجا  لهمه معیار بر تااست، بلکه نجع نمايش رسانه اا از لهمه

تجانیش يک لهمه مي، با تجوه به بررسي برنامه ومعه ايراني ما اين ترتیببه گزيند  مي

دتاتي يا  - در مقابل لهمه غیر معیار را - تهراني يا لهمه مردی پايتخت نشین - معیار

از تش تفکیک كنیش  واژه لهمه دتاتي يا شهرستاني  - تر وايي به وز تهرا  -شهرستاني

رود، ميبین مردی پايتخت رواج دارد و در ومعه ايراني اين واژه به عجر مستقیش به كار ن

زير و زبرتا و  ،لهمه ش؛ در اينيبه حیجر آ  پي ببر تاتجانیش از روا نشانهميولي ما 

(، كشید   یََََ شجد، مثا  استفاده زياد از صداا فتحه )مينحجه اداا كلمار متفاور 

رود ميبه واا بله يا چه پرسشي  اين نجع لهمه براا كساني به كار   "تا"كلمار، گفتن 

اين است كه  ،ولي آنچه واضح است ،كه دقیقا  مشخص نیست اتل كماا ايرا  تستند

 اند و حاال سعي دارند كه فارسي تهراني صحبت كنند  از وايي به غیر از تهرا  آمده تاآ 

 اسیت  ديین اكثريیت میردی اسیای     ،قیانج  اساسیي   82عبی  اصیل   در ايیرا   دین:

 درصید(  2) زرتشتيو  يهجدا، مسیحيقانج  اساسي، ايرانیا   88اصل عب  درصد( و 91)

 اند به عنجا  اقلیت ديني پذيرفته شده

و  -درصد( 19) به عنجا  اكثريت- مسلمانا  در ايرا  داراا دومذتب شیعه :مذهب

  تستند -درصد( 9) به عنجا  اقلیت -سُني 

اسیت كیه   براساس تعريف علماا انسیا  شناسیي قیجی، آ  گیروه انسیاني       قوميت:

ا مختلیف زبیاني،   تیا فرتن، خاص خجد را دارد و قجمیت به خجدآگاتي سیاسیي گیروه  

(  8811)آشیجرا،  مذتبي و نژادا در يک سرزمین نسبت به تجيت خجد تعبیر شده است

بجد  در ايرا  عامل زبا  و مذتب است و عجاملي چج  نژاد و رن، پجسیت  ميمعیار قج"

(  در شیرايم  41:8811)احمیدا،  "دا كند ووجد نیدارد را از يکديگر وميا قجتاكه گروه

ا عمده فارس، بلجه، كرد، آذرا، تركمن، عیرب و لُیر   تاتجا  به قجمیتكنجني كشجر، مي

به لحاظ زبا  و يا مذتب از يکديگر متمیايز   ،ريشه نژادا مشترک با ووجداشاره كرد كه 

 آيند مياقلیت به حساب  ديگر،اند  در اين میا  قجی فارس به عنجا  اكثريت و اقجای شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�_Ø§Ø³Ø§Ø³Û�_Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø±Û�_Ø§Ø³Ù�Ø§Ù�Û�_Ø§Û�Ø±Ø§Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�_Ø§Ø³Ø§Ø³Û�_Ø¬Ù�Ù�Ù�Ø±Û�_Ø§Ø³Ù�Ø§Ù�Û�_Ø§Û�Ø±Ø§Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø³Û�ØÛ�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø³Û�ØÛ�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Û�Ù�Ù�Ø¯Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Û�Ù�Ù�Ø¯Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø²Ø±ØªØ´ØªÛ�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø²Ø±ØªØ´ØªÛ�
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ا بیجلجژيیک میرد و ز    تااين مفهجی بر خاف ونس كه اشاره بر تفاورجنسيت: 

 كنییدمییيا ونسییي میییا  مییرد و ز  تأكییید  تییادارد، بییر سیییماتاا اوتمییاعي تفییاور 

امرا عبیعیي   8گجيد: اگرچه ونسميل تا(  مهدا زاده نیز به نقل از246:8814)عیدانلج،

ا تیا مبتنیي بیر ارزش   2ا عبیعي زنا  و میردا  اسیت؛ امیا ونسییت    تافاورو مبتني بر ت

اوتماعي و فرتنگي تبعیض آمیز و نجعي نیای بازنمايي در چارچجب گفتما  پدرسیاالرا  

نیز  نتینگتج تا ( 828:8811)مهدا زاده، نجعي بازنمايي فرتنگي و رسانه اا استبجده و 

و شیرايم      سیت  تاگي در اكثیر فرتنی،  عقیده دارد كه تبعیض ونسي يک عامل تمیشی 

(  محتجاا رسانه اا 881: 8818تانتیگتج ، ) فرتنگي در تغییر روابم ونسیتي نقش دارند

كند  زنا  تمجاره ميايفا ميدرباره مرد و ز  نقش مه تاو ادراک تادر شکل داد  به بینش

ییین ونسییت افیراد از    ا راديیجيي تع تادر برنامه اقلیت ونسیتي و مردا  اكثريت تستند 

 شجد قابل تشخیص است ميداده  تاكه به آ ميروا تُن صدا و اسا

)زير  ي از تش تفکیک شد: كجدكا  و نجوجانا در اين تحقی  چهار گروه سنّ سن:

 65)باالتر از  كهنساال  و سال( 88-65)  ، میانساال  سال( 81-85) سال(، وجانا  81

اشاره ميبه صجرر كا تاسي، به گروه سنّي شخصیتا مجرد بررتادر برنامهسال(  

از روا مشخصاتي نییر تُن صدا، وضعیت تأتل و ميشجد و يا به صجرر غیر كامي

تجا  به آ  پي برد  مثا  گروه سنّي كجدک ميا نسبت داده شده به افراد تاتمچنین صفت

معلش قرار گرفتن مشخص و نجوجا  از روا تُن صدا و يا در فیاا مدرسه و در رابطه با 

شجد مانند شخصیت ورپريده  منیجر از وجانا ، افراد ممرد، در مجقعیت ازدواج يا تازه مي

مثل شخصیت زلفي شاعر وجا  برنامه  منیجر از میانساال  در اغلب مجارد  ،ازدواج كرده

                                                 

1 . sex 

2 . gender 
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ا عدی بازنشستگي ي ماننديي تاافراد متأتل، داراا فرزند است  كهنساال  نیز با ويژگي

 شجند ميتجانايي كارا، داراا نجه يا فرزندا  میانسال مشخص 

ا گجناگجني ووجد دارد  برخي تادر مجرد تعريف اقلیت، ديدگاهاقليت و اکثریت: 

دانند كه در حاكمیت شركت نداشته و از نیر تعداد كمتر از بقیه اقلیت را گروتي مي

ا تاآ  كشجر تستند و ويژگي ومعیت كشجر باشند، در عین حال اعیاا آ ، تبعه

متفاور قجمي، مذتبي يا زباني با ساير ومعیت كشجر دارند و داراا نجعي حس وحدر 

 آداب و رسجی، مذتب يا زبا  خجد تستند ،منافع و تمبستگي در وهت حفظ فرتن،

يي با تاو گروه تااوتماع، معمجال  دسته "اكثريت" براساس پذيرش اصل  (8819)ترنبرا،

شجند  در اينما منیجر ما از محتجاا متفاور، ووجد دارند كه اقلیت نامیده مي شکل و

كه بیانگر میزا  عددا افراد باشد نیست، بلکه میزا  حیجر مياقلیت، تنها يک صفت ك

كساني تستند كه شايد از نیر  تادر رسانه نیز مدنیر است  اقلیتبه ويژه در وامعه و 

اما در عین حال در وامعه و در رسانه نیز كمتر مطرم  ،شندكمتر با تاتعدادا از اكثريت

 ا كمترا دارند تاشده و نقش

 تامنیجر اسش افراد يا واژگاني است كه براا صدا كرد  آ  )نحوه خطا (:اسامی

   گیرند  ميرود مثا  زنا  با واژه تمسر، ز ، عیال يا خانش مجرد خطاب قرار ميبه كار 

در چه بافتي قرار  تاغیر براا تشخیص اينکه افراد يا گروهاين مت ها:همنشينی

رود  مثا  زنا  با  انجاع لجازی آشپزخانه، ميشجند، به كار ميگیرند يا چگجنه روايت مي

  شجند   ميغذاتا، بچه و    تش نشین 

يي كه به افراد به عجر مستقیش يا غیر مستقیش نسبت تاصفت هاي شخصيتی:ویژگی

       شجد  مثل ولخرج، وج  دوست، خسیس، حسجد وميداده 
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 ي تحقيقهایافته
و  تاافراد، بازنمايي اقلیت ا انتسابيتااين تحقی  به دنبال نحجه نمايش ويژگي

ا اين پژوتش به تفکیک تابجد  يافته ومعه ايراني راديجيي در برنامه تانمايش كلیشه

 ا انتسابي به شرم زير است: تاويژگي

اين برنامه كا  به زبا  فارسي است و به وز در دو مجرد كه ترانه آذرا  ان:زب -9

ا ديگر تاشجد، در بقیه مجارد بازنمايي زبا ميتجسم خجانندگا  آذرا زبا  پخش 

شجد به چند كلمه راي  و آشنا از آ  زبا  نزد مردی و يا نحجه خاص اداا ميمحدود 

شجيش  مثا  از زبا  ميبیشتر از روا لهمه متجوه  را تابعیي از حروف، و ما تفاور زبا 

يي مثل ايلیََدَ، مَنیََنه، بیلمیری، سنه گجربا ، ياشاسین؛ كلماتي با پسجند لََر مثل تاتركي واژه

 در كلماتي نییر گیافه "غ"يا  "ق"به واا  "گ"شادا لََر، تمشهرا لََر؛ كاربرد حرف 

)غلم غلجط(؛ و يا اضافه  )قربا (، گلم گلجط )تقا(، گجربا  )باقي(، تگاي )قیافه(، باگ

، ووجد دارد  زبا  تابه صجرر كشیده در آخر بعیي ومار مثل میگش "تا"كرد  

شجد و زبا  بلجچي اصا  حیجر ميكردا خیلي كش و آ  تش باز به صجرر لهمه مطرم 

 ندارد 

ثابت ا مختلف، اين برنامه داراا يکسرا شخصیت تادر مجرد لهمه لهجه: -2

شهین "تهراني،  "مژگا  و ممید": ماننداست كه تر كدای بیانگر منطقه وغرافیايي خاصي 

و   "حجرا و پجرا"كاشاني،  "نمجنيگ"اصفهاني،  "بريجني"رشتي،  "و مهرا 

سجدا خانش و "مازندراني،  "حاوي بهمني"دتاتي يا شهرستاني،  "ناصرخنگه و عیال"

   كنندميخاروي كه با لهمه تهراني صحبت يک زوج  "آلن و تلن"ترک،  "شاعره

تاا ناصحیح به بعیي تاست كه به روشحاوي بهمني كاريکاتجر بعیي از چهره

  شجند آفرين ميدتند مسثلهتايي كه مياند و با گافتا دست پیدا كردهسِمَت

كه  حیجر دارد كه از زبا  شخصي است "پاا تريبج "نمجني در بخشي به نای گ

اغلب لهمه دتاتي  كه - كند از سادگي مردیتايش تاش ميتا و صحبتانيبا سخنر

 شجد  ميال   نقد ؤتاا مساستفاده كند، در اين بخش بسیارا از وعده - دارند
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ا بريجني و پسرش تااصفهاني در يک مجرد ارباب روجع، نحجه خطاب با واژه

ا تاو دادا بجد  ويژگي -به غذاا مخصجص آ  شهر تاتقلیل داد  اصفهاني - بريجنک

شجد، مياشاره  تابه آ  تابلکه در لطیفه ،شجدميبه عجر مستقیش گفته ن تاشخصیتي آ 

بابا  بريجني تج رياضي مشکل داری، ترچي عر  "گجيد: ميمثا  بريجنک به پدرش 

دتد : عجل و عر  رو ميدست بیاری، بابا بريجني وجاب ه تجنش عجلش را بميكنش نمي

  در چند لطیفه به اين عري  به صفار پجل "نه عجل و عر  ،ل كن، برو پي پجل و ارزو

 شجد  ميپرستي و خساست اشاره 

ا ترشي تره، باقالي تاشجد و با واژهميشغل عطار و سلمجني داده  تابه رشتي

 شجند  ميتش نشین  ،قاتجق، تي وا ََ قربا ، تي بِا مج سر

شاغلي مانند چجپا ، شاگرد سجپرماركت و كیسه كش افراد داراا لهمه دتاتي م

ا گجسفند، سر كجه، مجبايل، آغل، دتار، بجا خاک ده، روستا، تاحمای دارند و با واژه

مزرعه، االغ، آب پاک ده، اسب، قاعر، عجيله و گارا تش نشین تستند و به صجرر آا، 

گجگجرا مگجرا و ا نازنازا تاپا چلفتي، دتاتي تي، ناصر خن، و خرفت و دست و

شجند  به عاوه از مجسیقي و اصجار نیز براا اشاره  به دتار استفاده ميننه خطاب 

 يا بیا بريش كجه و صداا تي تي و عرعر   ،شجد مثا  آتن، روزا روزگارامي

شجد، خیلي كش و يا اصا  در اين برنامه مييي كه در ايرا  صحبت تاديگر لهمه

                    اند مطرم نشده

ا ديني و مذتبي تادر اين برنامه اشاره چنداني به تفاور دین و مذهب: -3

(، در عجل برنامه چندين بار اين عید به 8811دا81) شجد  فقم در برنامه عید غديرمين

شجد و ميشجد  فقم به دين و مذتب اكثريت اشاره ميمسلمانا  و شیعیا  تبريک گفته 

 شجد  ميا ديني و مذتبي نتایتتیچ اشاره اا به اقل

 تاكند  فارسمياين برنامه به اقجای بلجه، لُر و تركمن اصا  اشاره اا ن قوميت: -4

تداخل بین فارسي به عنجا  زبا  و فارس به ميالبته در اينما ك -بیشترين حیجر را دارند 

 كند  ميرا مشکل  تاعنجا  قجمیت ووجد دارد و تفکیک آ 
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ا مختلف برنامه تافارس تستند، و در بخش تاامه و راويا  لطیفهممريا  برن

مشاغل مختلف و متنجعي چج   اپراتجر، ممری سابقه دار، معلش، وكیل، روانشناس، معاو  

المللي، وزير، پرستار، كارمند، گارسج ، منشي، ر یس، دكتر، گدا، مدير عامل شركت بین

 دارند   قاضي، شاعر، خبرنگار، كارگردا  و دونده

در چند مجرد حیجر دارند و بیشتر بیانگر اعراب كشجرتاا حجزه خلی   تاعرب

فارس تستند نه عرب به عنجا  يک قجمیت ايراني  اين اعراب به صجرر لهمه غلیظ 

به صجرر شیخ نفتي، شازده  تاكنند و نحجه خطاب آ ميصحبت  ميعربي و تجحلقج

نییر خجرد  و خجابید ، نجكرا، مياژگا  و مفاتیتُپُل، تندوانه و شیخ عرب است  با و

ا تاشجند و ويژگيمياماک اروپا، بیت العیش، دشداشه و عقال، شتر و بیابا  تش نشین 

 شخصیتي نییر پُرخجرا و پُرخجابي و عیاشي دارند  

و كردتا نیز بیشتر به صجرر گروه زباني مطرم تستند تا گروه قجمي   تاترک

حیجر بیشترا دارند و داراا مشاغل تعمیركار ماشین،  تاساير اقلیتنسبت به  تاترک

ا مربجط به دو تاو در واقع لطیفه تابقال، قصاب و معاو  بجدند  به عاوه، داستا 

بر اين مبناست كه شاعره براا  "سجدا خانش و تمسرش شاعره "شخصیت ترک زبا  

دتد، مجوب ميكه سجدا خانش ا اشتباتي تاكند و وجابميسجدا خانش معما مطرم 

 شجد ميخنده 

در مجرد بازنمايي ونسیت، میزا  حیجر زنا  و مردا  در برنامه تقريبا   جنسيت: -5

ا مختلف برنامه تش، تايکسا  است؛ برنامه تش  ممرا ز  دارد و تش مرد، و در بخش

 تامجرد بازنماييا ز  و مرد تقريبا  به يک میزا  حیجر دارند  اما آنچه كه در تاشخصیت

 مشاغل سطح پايینمانند: تجا  گفت اين است كه مردا  داراا مشاغل مختلفي تستند؛ مي

، -     مدير كل، دكتر، قاضي و - سطح باال شاغلم،  -     كارگر، دست فروش، بقال و -

و مشاغل  -دزد، گدا - ، مشاغل منفي- و    كارمند، گزارشگر - سطح متجسم مشاغل

حالي كه، زنا  در اكثر مجارد خانه دار و در چند مجرد تش مستخدی، پرستار و  مثبت  در

خانش ناخن دار  شنامكه ز  وكیل است؛  ،تنها در يک مجرد  منشي يا اپراتجر تلفن تستند
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صداا كلفت و لحن مردانه كه تیبتي مردانه را نیز  واست و زني است ممرد با سن باال 

است و  "تیمجر"شخصیت ممری سابقه دار برنامه به نای   وكیل ،كند، اين ز ميتداعي 

من شخصا  آنقدر به بي گناتي مجكلش اعتقاد داری كه حاضری " :گجيدميبراا دفاع از او 

 كه: و عکس العمل تیمجر اين است "بافاصله بعد از ختش دادرسي با او ازدواج كنش

چي، چند تا كارا را كه شريکش تیكه كنش ميآقاا قاضي! من به تمه اتهاماتش اعتراف "

  اين خانش وكیل مسن ممرد در وستمجا شجتر است و "گیریميانمای داده نیز به گرد  

تش زندا  رفتن را به ازدواج با  ولي حتي تیمجر ،دتدميخجدش به تیمجر پیشنهاد ازدواج 

 دتد  مياو ترویح 

و واژگاني مثل تمسر، ز   شجندميدر اين برنامه زنا  در بیشتر مجارد، عیال خطاب 

اا نفله صدا ، رود و در يک مجرد نیز ز  از وانب تمسرشميو خانش كمتر به كار 

شجد  زنا  اغلب با غذا و مجاد غذايي، ميشجد و براا مادر نیز بیشتر واژه نََنه استفاده مي

لباس  ، باردارا وخريدتاچج  ماكروويج، مجلینکس و واروبرقي، بچهميآشپزخانه، لجاز

ا شخصیتي مانند ولخرج، داد و بیداد كُن، يکدنده، تااند  زنا  ويژگيتش نشین شده

 میلجی دارند  حجاس پرر، خانه دار، حسجد و

ي میانسال بیشترين حیجر را در برنامه دارند و به گروه سنّ گروه سنّی: -6

 شجند  يک شخصیت كجدک به نایميو متنجعي بازنمايي گجناگج  ا تاصجرر

ا مرتبم با آ  بیشتر مربجط به درس و مدرسه و رابطه تاووجد دارد كه لطیفه "ورپريده"

 با مادر و معلش است  

اشاره شده است، بعیي مجاقع درگیر مسا ل  تادر مجرد وجانا  در چند مجرد به آ 

 اند، و با واژ گا  مجتاا سیخ سیخ مثل شاخ گاو، مُد، مجتاا سیخ سیخ عینهازدواج بجده

اند  كهنساال  نیز چندا  در برنامه مطرم و آواز و زُلفي تش نشین شده ديجانه، گیتار

پدربزگ و مادربزرگ نیز حیجر دارند  "خانجاده حجرا و پجرا"نیستند، فقم در بخش 

  كنند ميرا  تاكه بنا به مجضجع داستا  يکسرا تجصیه
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 گيريبحث و نتيجه
تفاور ووجد  تاو اكثريت تابین بازنمايي اقلیت دتدمينشا   تاعجر كه يافته تما 

شجند  مياا مطرم به صجرر كلیشه تاست و اقلیتتامبتني بر كلیشه تادارد، بازنمايي

از  نادرستيتصجير  تارسانه -8 باشد:زير ميصجرر  8عب  نیر ويلیامز كلیشه سازا به 

كار از چند عري  انمای كنند  اين ميحیجر يا سلطه واقعي گروه مجرد نیر عرضه 

بینیش كه ميبي تجوهي به حیجر مؤثر آ  گروه؛ با تجوه به اين تحقی   -الف: شجدمي

و زباني، ميبه عنجا  يک اقلیت قج تااصا  حیجر ندارند، مانند بلجه تايکسرا از گروه

مي، ا ديني و مذتبي، كردتا به عنجا  اقلیت زباني و قجتااقجای لُر و تركمن و اقلیت

پررن، كرد  حیجر  -دارند  بميا سنّي كجدكا ، وجانا  و كهنساال  حیجر كتاگروه

مانند زنا  به عنجا  خانه دار، پرستار، منشي و  ؛يک گروه خاص در عرصه اا خاص

نمايش محدود و ثابت و پايدار رفتار  -2  تاتمنشیني با آشپزخانه، لجازی خانه و بچه

با شخصیت بريجني و كجد  نشا   تا  داد  اصفهانيمانند خسیس نشا ؛گروتي خاص

ا تامشروعیت زدايي از گروه يا گروه -8با شخصیت سجدا و شاعره   تاداد  ترک

اين نحجه بازنمايي يعني ؛ تابا تصجر آرماني نحجه رفتار آدی تامختلف از خال مقايسه آ 

من كجد  نیست و اين، كه به عجر مثال، تیچ شخص فارس، كرد، لر، بلجه يا ترك اين

ست يا تیچ تهراني، يزدا، مازندراني، كاشاني خسیس نیست و تاصفت تمیشگي ترک

 داراا اين صفتند  تاتنها اصفهاني

 ا شخصیتي نیزتاو ويژگي تا، اسامي، تمنشینيتاتمچنین، از روا تنجع در شغل

 تا، اسامي، تمنشینيتاشغل وقتي افراد  پي برد تايا واقعیت تاتجا  به بازنمايي كلیشهمي

ا فردا اشاره دارد تاا شخصیتي متنجعي دارند، چج  به ووجد تفاورتاو ويژگي

كه تر كسي با تر زبا ، لهمه، دين، مذتب،  يعني اين ،ستتانشانگر بازنمايي واقعیت

تجاند تر شغلي و صفتي داشته باشد و در زندگي اوتماعي ميقجمیت، ونسیت و سن 

اين تنجع ديده  تابرخي افراد يا گروه میا  اا عمل كند  اما زماني كه درشیجه خجد به تر

ووجد  تاشجد براا آ ميكه تمیشه تکرار ميا خاص و دا تاشجد و يکسرا ويژگيمين
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 تاا مجرد بررسي، در خصجص اقلیتتادر برنامهدارد، اين دقیقا  كلیشه سازا است  

ود و سپس اغراق كرد  در مجارد تقلیل داده شده كاما  به مجارد محد تاتقلیل داد  آ 

مشهجد است؛ مثا  زبا  تركي به لهمه و لهمه نیز به تعداد محدودا واژه تقلیل داده 

شجند، زنا  به ميبه غذاا مخصجص اصفها  )بريجني( تقلیل داده  تاشجد، اصفهانيمي

و مجارد ديگر  در حالي كه در مجرد شجند ميخانه دارا و اسباب و لجازی منزل تقلیل داده 

در اغلب مجارد به  - ، قجی فارس، مردا  و میانساال تا، تهرانيتافارس زبا  - تااكثريت

و عدی تطاب  با  تااا كرد  افراد و گروهكلیشه مجارد میزا  زيادا تنجع ووجد دارد  اين

 دتد  ميرا نشا   تاا زندگي آ تاواقعیت

 عجر كه تما  -8: كه اين تحقی  به آ  دست يافت اين است كهاز ديگر نتايمي 

ل گفت مفاتیش متمايز كننده تستند و از عري  رابطه تقابلي شا  با ساير اوزاا نیای تا

شجد؛ رابطه تقابلي و ميخجبي در اين برنامه ديده ه شجند، اين مشخصه بميتعريف 

ا تاشخصیت -2 ؛رد، پیر/وجا دوبخشي شد  مردی به صجرر تهراني/شهرستاني، ز /م

 "ا دوگانهتاتقابل"يي كه بر حسب تا  اسطجرهكنندميمختلف برنامه مثل اسطجره عمل 

تبديل تاريخ به عبیعت  تاويژه آ  گجيد كارميعجر كه بارر  يابند و تما ميساخت 

و وعل  تساخبه  تاكنند و به عنجا  نیای نشانهمياز واقعیت را بر ما تحمیل مياست، فه

نمجني، حاوي گيي مثل ناصرخنگه، بريجني، تاپردازند  اسطجرهمي "واقعیت"و وضع 

شجد، نقطه نیر ميا برنامه نقطه نیرار اكثريت گفته تادر لطیفه -8 ؛بهمني و غیره

 - تش ز ، تش مرد - تاتمیشه فارس تاشجد؛ راويا  لطیفهميدر آ  لحاظ ن تااقلیت

ا مجوجد تااز واقعیت اوتماعي ماک عمل است؛ تمه ديدگاه تاتستند؛ برداشت اكثريت

به عجر عیني تصجير  تاا مختلف اوتماعي و اقلیتتاشجد؛ گروهميوامعه مطرم ن

  افتد، نیستميمشابه آنچه كه در وامعه اتفاق  تاشجند و تصاوير ارا ه شده از آ مين

و فرتنگي مسلم وهت گیرا دارند و  ا اوتماعيتااا، به نفع ارزشا رسانهتابازنمايي

 دتند ميرا بازتاب   - نه مجضجع مناقشه و -يا مجرد وفاق مينقطه نیرتاا رس
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منبع قدرتمندا براا كسب اعاعار درباره وها  اوتماعي است  تامحتجاا رسانه

ا تاو كنش تاو وريا  مداوی و مکرر بازنمايي رسانه اا به میزا  زيادا بر ادراک

مهدا ) عین واقعیت تستند تاشجد كه اين بازنماييميگذارد، چج  فر  ميا  اثر مخاعب

در اين تحقی  تنها چند قسمت از اين برنامه مجرد تحلیل قرار گرفت و   (2: 8814زاده، 

تجاند نکار ميشجد، اما تمین چند مجرد اندک نیز ميگیرا مانع تعمیش نتاي  روش نمجنه

در اين برنامه پرمخاعب راديجيي به ما نشا  دتد و افراد بازنمايي  زيادا را در مجرد نحجه

، تا، تمنشینيتانکار پنها  و پیداا زيادا  را مشخص سازد  كجچکترين تغییر در شغل

كند، پس اين رمزتا و فنج  بي تجاند مفاتیش را عج  ميا شخصیتي تاو ويژگي مياسا

تمراه خجد بار معنايي خاصي كه مجرد نیر  شجند بلکهميدلیل و بي منیجر استفاده ن

 كنند  ميسازندگا  برنامه است را القا 

ا تاسازد اما تما  كلیشهميتجا  گفت كه اين برنامه كلیشه وديد نميدر نهايت 

ا مجوجد در روابم ز  و مرد، و تاكلیشه مانند: بخشدميراي  را تکرار كرده و استحکای 

گجسفنداش رو فروخته، سمند خريده تج "مانند دتاتي  ،شدها شهرا تايا كلیشه دتاتي

ممبجرند به گجنه اا گزينشي و  تارسانه"شجد، ميتر چند كه گفته   "كنهميآژانس كار 

 تاتجا  اين احتمال را رد كرد كه بسیارا از انحرافميدر عین حال با ثبار عمل كنند و ن

عاقه محدودا به  تاچج  آ  ،خاعبا  استا متابه خجاسته تااز واقعیت، واكنش رسانه

و وسیله اا براا آرامش اعصاب ميبه عنجا  سرگر تامحتجاا واقع گرا دارند و از رسانه

(، اما آيا با فر  ووجد برخي 219: 8812ل،يی)مک كج "كنندميو فرار از واقعیت استفاده 

ا تا  گروهدر میا - چه خجب چه بد و چه راست و چه دروغ -ا خاص تاويژگي

مختلف، رسانه اوازه دارد در حد گسترده آ  را مطرم كند و تمه را در يک ظرف قرار 

كنند اما ميا عنز از اغراق براا خنداند  استفاده تاعجر كه گفتیش برنامه دتد؟ و تما 

 كه اين اغراق در چه مجاردا  باشد، اتمیت زيادا دارد   اين

ا برنامه تابرندگا  مسابقهميمخاعب است و از اساپر ومعه ايراني، برنامه اا      

 - نقاط ايرا  یروستاتا و شهرتاا مختلف تما - تجا  پي برد كه از سراسر ايرا مي
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 ،مخاعب اين برنامه تستند، اما ومعه ايراني برخاف اسمش به تمه ايرانیا  تعل  ندارد

كند و ميعرفانه عمل ن ، بيا خجدتابلکه متعل  به بخشي از مردی است و در بازنمايي

كند و به برخي بي تجوه است  قبا  ميبیشتر تجوه  تاخجاسته يا ناخجاسته به  برخي گروه

افراد تجوه نشجد، يعني ا تاويژگي نیز گفتیش وقتي به مذتب، قجمیت، زبا  يا ديگر

رگ تجاند مجوب مميا فرتنگي يک گروه تابدو  تجيتشا  و نفي ويژگي تاآورد  آ 

 تاشجد، گرچه افراد آ  زنده باشند  به عاوه، بازتجلید فرتنگي به صجرر لطیفهآ  گروه 

ي كه يتاتجاند مجوب برخي رفتارتاا دفاعي مثل پرخاشگرا شجد  گروهمي تاو كلیشه

كنند و برعکس ميشجند، احساس برترا و سربلندا در وامعه ميمثبت بازنمايي 

تجيت منفي غیرقابل تغییر و پذيرش اوبارا برخي  بازنمايي منفي مجوب تحمیل

 شجد   مي تاويژگي

 

 منابع

ا : مركز اسناد تهر ،و مفهوم فرهنگ هاتعریف (،8811)آشجرا، داريجش   -

  فرتنگي آسیا

 ،قوميت و قوم گرایی در ایران، از افسانه تا واقعيت (،8811) حمید  احمدا، -

  تهرا : نشر ني

ثريا  :ترومه ،ي فرهنگ عامههااي بر نظریهمقدمه (،8814) یک استريناتي، دومین -

  ، چاپ دوینیر، تهرا : گای نجپاک 

مهرا   :مهترو ،ي فرهن ی جامعه مدرنهاصورت بندي (،8816)باكاک، رابرر   -

  مهاور، تهرا : آگه

پرويز اوالي،  :ترومه ،هاي تحليل رسانههاروش (،8818) آرتجرآسا  برگر، -

  دویچاپ ، تا: مركز مطالعار و تحقیقار رسانهتهرا 
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تهرا : مؤسسه  ،بيستم ي فرهنگ در قرنهانظریه (،8819) بشیريه، حسین  -

  رتنگي آينده پجيا ف

 ،شناسی اجتماعی: درآمدي بر زبان و جامعهزبان (،8816) ترادگیل، پیتر  -

  محمد عباعبايي  تهرا : آگه :ترومه

 ،]براا[ تحقی  و تجسعه صدا  ،از واژه تا صدا (،8812) تركي، محمد رضا  -

  تهرا : عرم آينده

آزيتا  :ترومه ،هاالملل و حقوق اقليتحقوق بين (،8819) ترنبرا، پاتريک  -

  پژوتشکده مطالعار راتبردا: شمشادا و علي اكبر آقايي، تهرا 

 هویت جمعی و ن رش به دموکراسی در (،8816) حسین بر، محمد عثما   -

استاد راتنما: محمد عبداللهي،  شناسي دانشگاه عامه عباعبايي،رساله دكترا وامعه ،ایران

  ا خانیکيدتا مشاور: محمد ابراتیش مجحدا و ا استاد

گجدرز میراني و بهزاد  :ترومه ،هاشناسی رسانهنشانه (،8811) دانسي، مارسل  -

  ا ، تهرا : چاپار:آنیسه نمادور

تهرا :  ،زبان معيار و صدا و سيما (،8819)  ، حسین)و( بیار سارلي، ناصرقلي -

اا صدا و سیماا ومهجرا گروه ادبیار مركز تحقیقار مطالعار و سنمش برنامه

  ايرا مياسا

فصلنامه ارتباطات و  ،"راديج و چشش اندازتاا نج" (،8812) باقر  ساروخاني، -

  8، شماره فرهنگ

دا ولیلي، تا: كش آراء در وامعه شناسي، ترومهكشا (،8816) سیدمن، استیج   -

  تهرا : نشر ني

  8819تهرا : حجزه تنرا،  ،درآمدي بر معنی شناسی (،8819) صفجا، كجروش  -
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ي هاي جنسيتی در مجموعههاال وهاي نقش و کليشه (،8816) عامرا، نسرين  -

باعبايي ،استاد راتنما: رساله دكترا وامعه شناسي دانشگاه عامه ع ،9392تلویزیونی بهار

 شها اعزازا 

بررسی نحوه انعكاس اخبار و مطالب مربوط به  (،8816) ابراتیش  عبدا    زاده، -

پايا  نامه دوره كارشناسي  ،9379،9369،9359ي هاي سالهااقوام ایرانی در روزنامه

 فرقاني  محمد مهدا ارشد دانشگاه عامه عباعبايي، استاد راتنما:

تهرا : نشر  ،با مفاهيم اساسی جامعه شناسیآشنايي  (،8814) ج، حمید عیدانل -

  ني

جادوي گفتار: ذهنيت فرهن ی و نظام  (،8819) غامرضا كاشي، محمدوجاد 

  ه فرتنگي آينده پجيا  تهرا تهرا : مؤسس ،معانی در انتخابات دوم خرداد

 ، ترومه:جتماعیفرهنگ علوم ا (،8816) گجلد، وجلیجس )و( ويلیای ل  كجلب  -

  ا مازندراني، تهرا : مازيارمحمد وجاد زاتد

 ناصر بلیغ، :ترومه ،برنامه سازي خالق در رادیو (،8818) مک كجا، كجينسي  -

  تجسعه صدا  تهرا : عرم آينده]براا[ تحقی  و 

 :ترومه ،درآمدي بر نظریه ارتباطات جمعی (،8812) ل، دنیس يیمک كج -

  تامركز مطالعار و تحقیقار رسانهپرويزاوالي، تهرا : 

رتیي ثاقب فر، م :ترومه ،شناسیاي بر جامعهدیباچه (،8816) مجر، استفن  -

  تهرا : ققنجس

رساله  ،بازنمایی ایران در مطبوعات غر  (،8814  )مهدا زاده، سید محمد -

   دكترا ارتباعار دانشگاه عامه عباعبايي، استاد راتنما: كاظش معتمدنژاد

تهرا : دفتر مطالعار و  ،و بازنماي هارسانه (،8811) مهدا زاده، سید محمد  -

  تاتجسعه رسانه
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 :ترومه ،ي برنامه سازي براي رادیوهاخط مشی (،8818) نجربرگ، اريک گ  -

    و تجسعه صدا  تهرا : عرم آينده]براا[ تحقی ناصر بلیغ،

تهرا :  رحیش قاسمیا ، :ترومه ،هادرک تئوري رسانه (،8816) ويلیامز، كجين  -

  ساقي

محمجد متحد،  :ترومه ،غر  و بقيه: گفتمان و قدرت (،8816) تال، استجارر 

  8816تهرا : آگه، 

  پل ،كجبليدر:   "يي از عمل بازنماييتاگزيده" (،8811) تال، استجارر  -

 مه:جی، تروولد س ،ي ارتباطات: مفاهيم انتقادي در مطالعات فرهن ی و رسانههانظریه

   اوتماعي احسا  شاقاسمي، تهرا : پژوتشکده مطالعار فرتنگي و

گروه  :ترومه ،اهميت فرهنگ (،8818  )تانتینگتج ، سامج ل )و( الرنس تريسج  -

  كبیرتهرا : امیر ترومه انممن تجسعه مديريت ايرا ،
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