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بازنمايي اقليتهاي قومي در سريالهاي تلويزيوني
محمد رضایی

1

استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ
عباس کاظمی

2

استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چكيده

ت فرهنگي است .ما
مطالعۀ فرایند بازنمايي در رسانهها از حوزههاي مهم پژوهشي در مطالعا 
در اين مقاله ،تحت تأثير رويكرد برساختگرايانة بازنمايي استوارت هال ،اشكال بازنمايي
رسانهاي قوميت را در مجموعههای تلویزیونی ایرانی بررسي ميکنیم .براي اين منظور ،دو
مجموعۀ «اگه بابام زنده بود» و «آهوی ماه نهم» را به شیوهای کیفی تحلیل کردهایم .پرسش
اساسي ما حول عدالت بازنمايي قوميتي در شبکههای تلويزيون سامان يافته است .همچنين
به نقد دروني براساس مقايسۀ اشكال بازنمايي قوميتها ،براساس مصوبات «اهداف،
محورها و اولويتها و سياستهاي توليد ،تأمين و پخش» توجه کردیم .براساس نتايج،
ت به نوعي رويۀ نابرابر و ناعادالنه در ترسیم گروههايي
ميتوان داوري كرد كه نمايش قومي 
از جامعه داللت دارد .اين نحوۀ مواجهه با نقشهاي قوميت ،وضعيت مبهمي را به وجود
ميآورد كه همۀ قوميتها و اقليتهاي جامعه را در قالب نقشي غير جدي(حاشیهای) و گاه

منفي در معرض ديد همگان قرار ميدهد .در حاشي ه بودن ،حاالت اظهاري و اَشكال بياني

بازيگران قوميتي را محدود ميکند و قيودي مضاعف پيش پای سوژههاي اقليت مينهد؛
سوژههایی به منزلة كساني كه در حوزة عمومي سخن ميگويند.
واژگان كليدي :قوميت ،بازنمايي ،سياست فرهنگي ،در حاشيه بودن ،اقليت فرهنگي
1. Velashedi@gmail.com
2. Akazemi@ut.ac.ir

مقدمه

استوارت هال در ذیل نظریۀ بازنمایی خود ،که در طرح وی از «چرخة فرهنگي» 1جايگاهی

مهم دارد(هال  ،)2003معتقد است که معنا از طريق فرهنگ و توسط زبان برساخته ميشود.

به عقیدۀ وی« ،بازنمايي» استفاده از زبان براي بيان چيزهاي معناداري دربارۀ جهان پيرامون

ماست و زبان ابزاري است كه ما با استفاده از آن ميتوانيم معنا بسازيم .از طريق زبان است كه
میتوان اين معاني را به ساير افراد جامعه انتقال داد و با آنها مبادله کرد .اينكه گفتوگويي بين

افراد درمیگيرد و از طريق آن به فهم مشتركي درباب تفسير جهان خود میرسند ،فقط با زبان

ممكن است؛ چرا كه زبان در اينجا ،مانند نظام بازنمايي عمل ميكند .از طريق زبان است كه ما

از نشانهها ،نمادهای تصويري و متني و صوتي استفاده ميكنيم .زبان يكي از رسانههايي است
كه از طريق آن افكار ،احساسات و ايدههاي ما در فرهنگ منعكس ميشود .بنابراين بازنمايي

از طريق زبان مهم است.
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ميدانيم كه شيوههاي متفاوتي از توليد معاني وجود دارد؛ مثال در این مقاله ،سريالها و

رسانهها بهطو ر كلي شيوهای از توليد معنا در نظر گرفته ميشود .در اينجا ،تأكيد ميکنیم كه همۀ

اشكال توليد معاني همانند زبان عمل ميكند .اين ها همه نظامهاي بازنمايي 2است كه همانند

زبان عمل ميكند؛ نه به اين دليل كه متني نوشتاري يا فايلي صوتي هستند ،بلكه به اين دليل

كه چيزهايي را (فكر ،احساس و ايده) منتقل ميكنند كه ما ميخواهيم بگوييم .بدين ترتيب

اشكال رسانهاي واقعيت ،شكل خاصي از بازنمايي جهان است كه از منطق زباني تبعيت ميكند.
سريالها معنا را برميسازند و منتقل ميكنند .آنها دال هستند و معناي آشكاري در خود ندارند،

ل و نشانه عمل
بلكه چون ابزار و رسانه(و چون زبان) حامل معانياند .آن ها همچون سمب 
ميكنند ،نشانهها ،مقاصد و ايدههاي ما را نمایندگی میکنند ،بهگونهای که ديگران میتوانند آنها
را رمزگشايي کنند ،بفهمند و واکنشهای خود را در برابر آن سامان دهند(هال.)5 :2003

در اين مقاله ،اين نكته اهميت دارد كه چگونه معرفتي را كه گفتماني خاص(در رسانهها)

پديدار ميکند ،بهنحوي ،با قدرت مرتبط ميشود ،رفتارها را تنظيم و هويتها و ذهنيتها

را برميسازد و شيوههاي بازنمايي چيزها را تعيين ميكند؟ در رويكرد گفتماني ،همواره بر

رژيم بازنمايي 3و ويژگيهاي تاريخيِ شكلي خاص تأكيد ميشود .بازنمايي همواره ،در نوعی
1. The Circuit of Culture
2. Systems of Representation
3. Regime of Representation

گفتمان صورت ميپذيرد .اين گفتمان است كه تعيين ميكند تا دربارۀ متنی خاص چه ميتوان

و چه نميتوان گفت(استوري .)1386

به اين معنا ،بازنمايي ابزاري مهم در مطالعات فرهنگي است كه با استفاده از آن میتوان

اشكال نابرابري را در جامعه مطالعه کرد .در واقع ،اين مفهوم دريچههاي جديدي را در برابر

مسئلۀ نابرابري گشودهاست .البته مطالعۀ بازنمايي در جامعه ،الجرم مطالعهاي متني خواهد بود

و از اين رو ،پژوهش در كيفيت و كميت بازنمايي در رسانهها و از جمله ،در تلويزيون ميتواند
موضوعي جدي در مطالعات فرهنگي باشد .برای نمونه ،تحقيقات دربارۀ موضوع بازنمايي زنان

در رسانههاي جمعي ،بهويژه تلويزيون و سينما ،نوعي نابرابري را در نحوة بازنمايي زنان و

مردان در رسانههاي جمعي تصويري برمال کردند .در واقع ،شكل بازنمايي در اين رسانهها ،به

نوعي از تقسيمبندي جنسيتي دامن ميزند كه در نهايت ،تواناييهاي زنان را در قياس با مردان
ناچيز جلوه ميدهد.

بازنمايي ناعادالنه در رسانهها ،منحصر به محور مردانه /زنانه نيست ،بلكه محور ديگري را

نيز ،بهویژه در جوامع غربي ،شامل میشود كه ما در اينجا بهاختصار ،آن را محور سفيد /سياه
ميناميم .در اين مقاله ،در بحث بازنمايي قوميتها ،نه فقط بازنمايي ،بلكه امكانهاي محدود

اقليتها براي بازنماياندن خود از طريق رسانهها يا ،به بيان سادهتر ،توليد برنامههاي تصويري
را هم بررسي کردهایم .تصور بر اين است كه اقليتهاي قومي سهم ناچيزي از ارزشها،

موقعيتها و نقشهاي مثبت و مهم را در برنامههاي سينمايي و تلويزيوني به خود اختصاص
ميدهند .به عالوه ،اين اقليتها در جوامع غربي ،بیشتر تالشهاي خود را برای توليد فيلمهايي

صرف میکنند كه درصدد بازنمايي واقعيتر زندگي آنهاست؛ با محدوديتهاي مضاعفي که در
جامعة مبتني بر ايدئولوژي مسلط سفيدها با آن مواجهاند.

در این مقاله ،ضمن در نظر گرفتن قوميتها به مثابۀ اقليتی فرهنگي ،نحوة بازنمايي آنها را

در برخی مجموعههای تلويزيوني مطالعه ميکنيم .پرسش اساسی اين است كه «رسانۀ ملي» در
ايران ،تا چه اندازه عدالت را در بازنمايي رعايت ميكند و تا چه ميزان از سرفصلهاي مصوب

خود در باب سياستگذاريهاي فرهنگي تلويزيون تبعيت ميكند؟
رويكرد نظري

محققان زیادی در حوزۀ مطالعات فرهنگی فیلم و رسانهها ،به مسئلۀ نژاد و قومیتها و نسبت

فصلنامهعلمی-پژوهشی

93

بازنمايي اقليتهاي
قومي در...

آن با رسانههای تصویری پرداختهاند(ن.ک .به :مک رابی  :2005فصل 2؛ گری  .)2005اما به

نظر میرسد که در دهۀ  1980این بحث از اهمیت زیادی برخوردار بود .وجه مشخصة فرهنگ

فيلم در این سالها ،شكلبنديهاي ناپايدار در ارتباط با نژاد ،قوميت و بازنمايي بوده است .در

اين دهه ،پرسش از تفاوت فرهنگي ،هويت و غيريت و در يك كالم ،قوميت در مركز مجادالت
قرار داشت .به اعتقاد ژولين و مِرسر( 51 : 1996ـ  )452بهرغم شعارهايي نظير «پايان تاريخ» و

«پايان بازنمايي» ،هنوز امكان سياسي براي پايان «قوممحوري» بهخوبي و محققانه ارزيابي نشده

است .در مقابل ،نظريههاي انتقادي در ابتداي راه هستند و هنوز به شناخت پيچيدگيهاي فرايند
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برساختن فرهنگي سرشت هويتهاي قومي و رويههاي بازنمايي دست نيافتهاند.
بازنمایی قومیتها از دو منظر تحلیل شده است .از سویی ،برخی تحقیقات (که در ادامه به
آنها میپردازیم) به موضوع دسترسی گروههای حاشیهای به امکانهای ساخت تصویر از خود
پرداخته است؛ این تحقیقات موضوع فیلمسازی آنان ،بهویژه سیاهان ،را بررسی کرده است.
دستۀ دوم از تحقیقات به شیوۀ بازنمایی گروههای حاشیهای در تصاویر(اعم از ساختههای

سیاهان و دیگران) اشاره دارد .از نظر مورين بلك وود 1و ژان جيواني 2موضوع بنيادي در مطالعۀ

فيلمسازي اقليتها ،سياست در حاشيه قرار دادن 3است .به اين معنا كه فيلمسازان سياه يا به
طور كلي اقليتها ،امكان دسترسي كمتري به امكانات فيلمسازي دارند .البته ،ژولين و مرسر
ادعا ميكنند كه تالشهايي زيادي صرف شده است تا حقوق سياهان براي بازنمايي تاحدي
تأمين شود .اين تالشها براي بازنمايي سياهان تغييراتي را در سياستگذاري براي «فرصت

برابر» و توجه به فرهنگهاي متنوع در نهادهايي نظير كانال چهار  BBCو موسسة انگليسي فيلم
و اقتدارهاي محلي نظير  Greater London Councilپديد آورده است (ژولين و مِرسر :1996
 .4)452در مجموع ،چنين ابعادي از سياست فرهنگي «بازنمايي سياه» مباحثي عميق و جدي
دربارة راهبردهاي زيباشناختي و سينماتيك بخش مستقل سياهان بريتانيا مطرح کرد .آنچه در
اين بحثها اهميت داشت ،در ابتدا ،بحث بر سر اصول مدرنيستي يا واقعگرا نبود .موضوع
مهم در اين مجادالت ،معضلی جديتري بود كه از تنش ميان بازنمايي بهمنزلة روية نمايش

5

1. Maureen Blackwood
2. June Givanni
3. Marginalization

 .4در اينجا ،مقولة «سياه» صرف ًا مقولهاي نژادي يا زيستشناختي نيست ،بلكه به منزلة واژهاي سياسي براي هويتسازي
اقليتهاي مختلف آسيايي ،آفريقايي و ديگران به كار گرفته ميشود.
5. Practice of Depiction

و بازنمايي بهمثابة روية نمايندگي 1بروز يافته بود .دموكراسي بازنمايي مبتني بر نظرية آشكارا

نمايشي 2بازنمايي به منزلة تناظر با واقعيت است .اما به عقيدة ژولين و مرسر( 53: 1996ـ )452
روند كنوني فيلمسازي سياه با اين نوع مناسبات بازنمايي همخوان نيست .به بيان سينماتيك،

چالش با واقعگرايي مستند ،3كه بهطور برجستهاي در بيشتر آثار سينمايي اخير ديده ميشود ،بر

دركي نسبي و اعتباري از بازنمايي به منزلة روية گزينش ،تركيب و بيان مبتني است .در سطح
متني ،چنين تغييراتي هژموني «واقعگرايي مستند» را به چالش ميكشد؛ همان چیزی كه بنيان

گفتمانهاي مسلط «روايت مناسبات نژادي» است .چنين دركي ،همچنين هوشياري نسبت به

عوامل فرامتني را نيز در بر ميگيرد؛ نظير بودجه بهعنوان مهمترين متغير تعيينكنندة ساخت
فيلم توسط سياهان و شيوههاي بيان آنها ،نظير ضرورت اخالقي كه معموالً وجه مميزة فيلمهاي
ساخت سياهان است؛ همان بعدی كه به آنان اين قدرت را ميبخشد كه با حسي؟ از فوريت

و اضطرار سخن بگويند.

موضوع مهم در چنين پروبلماتيكي قدرت است .مسئله اين است كه هرچه گروهي قدرت

بيشتري براي بازنمايي خود داشته باشد ،نياز كمتري دارد تا چهرهاي گويا و فراگير 4از خود

به معرض نمايش بگذارد .اين در حالي است كه سياهان به دليل داشتن حداقل امكانات در

فيلمسازي و به بيان كليتر ،محدوديت در بازنمايي خود ،هميشه با چنين مشكلي مواج ه
هستند .هر متني از چنين فيلمهايي ،مجبور است تا از طرف كل اجتماع سخن بگويد و بهنوعي،

گروه خود را نمايندگي كند .چرا كه چنين فرصتي به دليل محدوديتهاي فراوان ،هميشه در
اختيار اقليتها نيست .به عقيدة ژولين و مرسر در حاشيه بودن ،حاالت اظهاري و اَشكال بياني

فيلمهاي سياهان را به منزلة گفتماني سينماتيك تحديد ميكند و قيودي مضاعف پيش روي
سوژههاي سياه مينهد؛ آنان که به منزلة كساني كه در حوزة عمومي سخن ميگويند .اگر فقط

به يك صدا از گروه اقليت حق سخن گفتن داده شود ،اكثريتي كه آن صدا را ميشنوند ،آن را

نماينده و معرف كل يا همة گروههايي تلقي ميکنند كه در حاشيهاند و حق دسترسي محدودي
به ابزارهاي بازنمايي خود دارند .اين موضوع به نوبة خود ،به مشكل تظاهر 5منجر ميشود.
1. Practice of Delegation
2. Mimetic
3. Documentary Rrealism
4. Representative
5. Tokenism
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به اين معنا كه مجاري محدود ،از جمله فيلمهاي معدودی كه براي كل اجتماع اقليت سخن
ميگويند ،تصورات قالبي شهروند درجه دو اجتماع مذكور را تقويت ميكند و به آن دامن

ميزند .قيد مضاعفي كه فراهم ساختن مصلحتي امكان و فرصت ایجاد میکند ـ كه در واقع،

به تحريمها و محدودسازيهاي وسيعتر مشروعيت ميبخشد ـ دامنهاي از مشكالت بازنمايي

را سبب ميشود كه عالوه بر سوژههاي سياه ،اقليتهاي حاشيهاي ديگر اجتماع را نيز درگير
ميکند(ژولين و مِرسر .)453 : 1996
در چارچوب چنين رژيمي از بازنمايي ،به دو دليل ،اقتصاد محدود بيان 1و نمایش قومي

مشكلي سياسي تلقی میشود؛ مشکلی که حاصل دسترسی اندک به امکانات تولید فرهنگی

است :اول آنكه ذهنيت فردي انكار ميشود ،چون سوژة سياه بهعنوان سخنگو و گويندة كل
مقولة اجتماعي خود تلقي ميشود .به اين ترتيب ،تنوع موقعيتهاي سوژگي و تجربة سياه از

بين ميرود .دوم اينكه در جايي كه سوژههاي اقليت در چارچوب گفتمان اكثريت محصورند،
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مرز ميان مركز و حاشيه يا امر عام و امر خاص ،خود را از طريق پيشداوريها تثبيت ميكند؛ به
اين معنا كه اغلب تصور ميشود كه «همة سياهان چنين هستند»( ژولين و مِرسر.)454 :1996

توضيح استوارت هال دربارۀ تغييراتي كه در توليد و تحليل فرهنگي سياهان انگليس اتفاق

افتاده است ،معناي مفهوم سياست بازنمايي را بيشتر روشن ميکند .استوارت هال در مقالهاي با

عنوان «قوميتهاي جديد»( )1996نشان ميدهد كه نوعي تغيير در سياست فرهنگي سياه 2روي
دادهاست كه البته ،به معني امكان ايجاد خط تمايز قطعي ميان اين دو دوره نيست ،بلكه اينها دو

مرحله از يك حركت هستند و بر هم همپوشاني دارند .برهة اول در تحليل فرهنگي و سياسي

خاصي ريشه دارد .از حيث سياسي ،اين برههاي است كه در آن واژة «سياه» بهمنزلة راهي براي
ِ
مشترك در حاشيه قرار گرفتن 3و نژادپرستي در انگلستان جعل شد .اين واژه
ارجاع به تجربة
به مقولهاي تبديل شد که سياست مقاومت را در اجتماعات و گروههاي مختلف ،با زمينههاي
تاريخي و هويتهاي قومي و سنتي متفاوت سازما ن داد .به لحاظ سياسي ،در اين دوره «تجربة

سياه» فقط چارچوبي بود كه بر ساير هويتهاي قومي/نژادي استيال يافت .هرچند اين هويتها

هم ناپديد نشده بود ،اما از لحاظ فرهنگي ،اين تحليل خودش را برحسب نقد روشهايي
ِ
«ديگري» مستور و نامرئي در گفتمانهاي
صورتبندي كرد كه بر اساس آنها ،سياهان بهمثابة

1. Expression
2. Black Cultural Politic
3. Marginalization

زيباشناسانه و فرهنگي سفيد بازنموده ميشوند .چنين تحليلي با در حاشيه قرار گرفتن تجربة

سياه در فرهنگ انگليسي مرتبط است .هال از مفهوم «رژيمهاي بازنمايي» استفاده ميكند كه

به مجموعه رويههاي فرهنگي و سياسي اشاره دارد؛ رویههایی كه تجربة سياه را به نحوی
خاص بازمينماياند .هدف سياست فرهنگي سياه در اين دوره ،به چالش كشيدن مقاومت و

تغيير رژيمهاي مسلط بازنمايي(در موسيقي ،ادبيات ،و اشكال هنري سينمايي و تئاتر) بود.
در اين فضاها ،سياهان عموم ًا و نوع ًا ،ابژهاند و بهندرت ،سوژة رويههاي بازنمايي هستند .در

اينجا ،نزاع بر سر بتوارهسازي ،1ابژهسازي 2و چهرهپردازيهاي منفي 3سوژة سياه در اين
فضاهاست .توجهات صرف ًا ،بر غيبت يا حاشيهاي بودن حضور تجربة سياه متمرکز نبود ،بلكه

بر سادهسازيها و خصلتهاي مبتني بر تفكرات قالبي تأكيد بود(هال 441 : 1996ـ .)442

دو هدف اصلي در سياست فرهنگي و راهبردهاي شكل گرفته حول اين نقد مندرج است:

اول ،به پرسش كشيدن نحوة دسترسي هنرمندان و نيروهاي فرهنگي سياه به حقوق بازنمايي و

دوم ،كشمكش بر سر در حاشيه بودن ،4كيفيت پيشداورانه و سرشت بتوارة تصاوير سياهان.
ت هال( )442 :1996اين راهبردها اصوالً ،به دنبال تغيير چيزي بودند كه هال
به عقيدة استوار 
از آن به «مناسبات بازنمايي» 5ياد ميكند.

اما هال معتقد است كه اكنون ،مرحلهای ديگر آغاز شده است .با وجود اين ،بايد نسبت به

مفهوم مرحلۀ جديد احتياط به خرج داد ،به اين معنا كه معادل سياستي جانشين نيست ،بلكه

همانگونه كه نزاع و كشمكش به پيش ميرود ،اشكال جديدتري به خود ميگيرد .اين امر

تا اندازهاي راهبردهاي فرهنگي مختلف را در ارتباط با يكديگر جابجا ميكند ،آنها را دوباره

سازمان میدهد و استقرار و موقعيت آنها را دگرگون ميکند .به عقيدة هال اين تغيير را ميتوان
تغيير از نزاع بر سر «مناسبات بازنمايي» به سمت خودِ «سياست بازنمايي» قلمداد كرد.
شايد بهتر باشد كه عناصر سياست بازنمايي را از هم تفكيك كنيم .فهم معناي بازنمايي در

اين ميان اساسي است .هال اين مفهوم را به معناي بازتاب صرف واقعيت بيروني با استفاده از
ابزارهاي بازتابدهنده تلقي نميكند .به نظر هال« :رويدادها ،مناسبات و ساختارها ،خارج از

1. Fetishization
2. Objectification
3. Negative Figuration
4. Marginality
5. Relation of Representation
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گسترة گفتماني ،وضعیت زيست و تأثيرات واقعي خودشان را دارند .اما فقط در چارچوب امر

گفتماني و تحت شرايط ،محدوديتها و حالتمنديهاي امر گفتماني است كه اين رويدادها
معنادار ميشود .به اين ترتيب  ...اينكه چگونه امور بازنمايانده ميشود ،تشكيالت و رژيمهاي

بازنمايي در هر فرهنگ نقشي بنيادي دارد ...اين موضوع جايگاهي تعيينكننده به پرسش

از فرهنگ ،ايدئولوژي و سناريوهاي بازنمايي ـ ذهنيت ،هويت ،سياست ـ در ساخت و

شكلدهي به زندگي اجتماعي و سياسي ميدهد»( هال .)443 :1996

به عقيدة هال ،تغيير جهت به سمت معناي اخير بازنمايي رخ دادهاست و اين ،همان چيزي

است كه وي آن را تغيير فاز در سياست بازنمايي در فرهنگ سياه ميخواند .اين موضوعي

بسيار پيچيده است و هال دو خاستگاه براي اين تغييرات برميشمارد :اول ،اين تغيير ،محصول
مواجهة سياست فرهنگي سياه با گفتمانهاي اروپامحور و عموم ًا ،سفيد نظريههاي فرهنگي
است؛ منتقداني كه طي سالهاي اخير در تحليلهاي خود تأكيد زيادي بر سياست بازنمايي
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داشتهاند .منظور هال در اينجا ،بيشتر آن دسته از افرادي است كه با گفتمانهاي پساساختارگرايي،
پستمدرنيسم ،روانكاوي و فمنيسم مواجهاند .دوم ،اين تغيير ،به عقيدة هال ،نشانة چيزي است

كه از آن به «پايان معصوميت» 1يا به عبارت ديگر« ،پايان مفهوم بيغرض سوژة ماهوي سياه»

2

ياد ميكند .به عقيدة هال ،مردم از چنين سوژهاي سخن ميگويند ،اما ملتفت تبعات سياسي آن

نيستند .چيزي كه در اينجا اهميت دارد ،شناخت موقعيتهاي سوژگي ،تجربههاي اجتماعي

و هويتهاي فرهنگي بسيار متنوع است كه مقولة سياه را تشكيل ميدهد .به عبارت ديگر،
در اينجا ،شناخت اين موضوع مهم است كه «سياه» ماهيت ًا ،مقولهاي است كه به نحوي سياسي
و فرهنگي برساخته ميشود و نميتوان آن را با مجموعهاي از مفاهيم تثبيتشدة فرافرهنگي
يا مقوالت استعاليي نژادي توضيح داد .اين مسئله ما را به شناخت انواع زيادي از تجربيات

فرهنگي و تاريخي سوژههاي سياه رهنمون ميشود(هال  .)443 :1996نتيجة چنين برداشتي اين

خواهد بود كه ديگر خوب يا بد ذاتي نخواهيم داشت .به عنوان مثال ،فيلم فقط به اين دليل كه
ساختة سياهان است يا اينكه صرف ًا ،تجربة سياهان را نشان ميدهد ،خوب ارزيابي نميشود.
همين كه وارد سياست پايان سوژة ذاتي سياه بشويم ،به سادگي ،در دامان بحث و جدلهاي
سياسي دائم ًا تصادفي و تضمينناشده خواهيم افتاد .با پذيرش اين رويكرد ،ديگر نميتوان

1. The end of Innocence
2. Essential Hlack Subject

سياست فرهنگي سياه را با راهبردهاي ساده و خام ضدسازيها پيش برد .به عنوان مثال،
نميتوان به جاي سوژة ماهوي سفيد بد ،سوژة سياه ذات ًا خوب را نشاند .هال در ادامۀ این بحث،

حركت از مفهوم «جنگ مانور» به سمت «جنگ موقعيت» گرامشي را پيشنهاد ميكند .مفهوم
اخير بر كشمكش بر سر موقعيتمنديها و استقرارها 1داللت دارد .جان كالم هال اين است

كه پايان سوژة ذاتي سياه به اين شناخت رهنمون ميشود كه موضوعات مركزي نژاد ،هميشه

به نحوي تاريخي و در مفصلبندی 2با ساير مقوالت و تقسيمات نظير طبقه ،قوميت و جنسيت
ظاهر ميشود .هال با ذكر چند نمونه از فيلمها ،بیان ميكند كه پرسش از سوژة سياه را نميتوان
بدون ارجاع به ابعاد طبقه ،جنسيت ،سكشواليته و قوميت بازنماياند( هال .) 444 :1996

نحوة بازنمايي اقليتهاي قومي ،به ويژه سياهان و چگونگي دسترسي آنها به رسانهها براي

بازنمايي ،موضوعي است كه تولوچ( )1993در مقالة «تلويزيون و بريتانيایيهاي سياه» به آن

ميپردازد .وي ضمن شرح نحوة مواجهة رسانهها با مهاجران و سياهان ،سهم اين اقليتها،

كرده است .وي
به ويژه سياهان ،را در مناصب توليدي برنامههاي تلويزيوني و پخش بررسي 
با اشاره به نتايج تحقيقات مختلف اظهار ميكند كه سياهان در نقشهاي بازيگر ،ژورناليست
ب هستند .به عنوان مثال ،گزارشي تحقيقي كه در سالهاي 1978
و نيروهاي توليد تقريب ًا غاي 

و  1979اجرا شده است ،حاكي از آن است كه  78درصد نقشها در درامهاي تلويزيوني،

به سفيدهاي انگليسي و آمريكايي اختصاص داشته است .به عقيدة تولوچ ،شمار بازيگران

اقليتها در تلويزيون ،بسيار ناچيز است .وانگهي ،نوع بازي و حضور 3اين اقليتها متفاوت
از حضور سفيدهاست .اقليتها يا در نقشهاي كمارزش بازي ميكنند يا در نقشهايي كه

حاشيهاي محسوب ميشود .قدر مسلم اين است كه تالشي جدي صرف نمیشود تا دامنة

مشاغل و فعاليتهاي اقليتها آن طوري نشان داده شود كه در جامعه جريان دارد (تولوچ
.)146 :1993

اما چرا سياهان در رسانههاي جمعي كمتر بازنمايانده ميشوند؟ چند عامل در اين موضوع

دخالت دارد:

الف ـ گمان سياهان مبني بر اينكه رسانهها تمام ًا ،در اختيار سفيدهاست ،مانع از آن ميشود

كه آنها شانس خود را براي يافتن مشاغلي در اين بنگاهها امتحان كنند.

1. Positionalities
2. Articulation
3. Appearance
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ب ـ فقدان تحصيالت و فرصتهاي آموزشي مناسب و برابر؛ یعنی اينكه جوانان سياه از

قبل ،در نظام آموزشي نابرابر گرفتار ميشوند.

ج ـ و باالخره ،غفلت يا نژادپرستي كارفرمايان سفيد مانع حضور سياهان در فرايندهاي

توليد و پخش برنامههاي تلويزيوني است.

بهرغم همة اين عوامل ،تولوچ به نتايج تحقيق سي.آر.ايي .اشاره ميكند كه در آن مشخص
1

شده است که مهمترين دليل كارفرمايان در به کار نگرفتن سياهان در برنامههاي تلويزيوني،
ناتواني سياهان در اجراي نقشها يا دسترسي نداشتن به بازيگران توانمند در اين زمينه اعالم

شده است .در اين تحقيق ،پيوندهاي ميان فقدان مشاغل موجود براي بازيگران سياه و بازنمايي

آنها مشخص شد(تولوچ  .)147: 1993در واقع ،بازيگران سياه با دو محدوديت مواجهاند:
محدويت حضور در برنامۀ تلويزيوني و بعد از آن ،محدوديت نقش كه به حضور در نقشهاي
كمارزش و كوتاه منجر ميشود.
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اما ماجرا به حضور يا غیبت سياهان در نقشهاي تلويزيوني يا عرصههاي برنامهسازي ختم

نميشود .تحقيق سي.آر.ايي .نشان داد كه نقشها و موقعيتهايي كه از رهگذر آنها سياهان

ظاهر ميشوند ،تفكرات قالبي موجود را تقويت ميكند .اين تفكرات قالبي به دو شيوه عمل
ميكند :اوالً ،بازيگران سياه را در نقشهايي محدود ميسازد كه با زندگي سياهان در جامعه
قرابت بيشتري دارد ،نظير آوازخواني ،خدمتكاري و ...؛ دوم ،بازيگران سياه يا نقشهاي آنها را

با قلمروها و عرصههاي پرتنش و مشكلدار پيوند ميزند(تولوچ  48 : 1993ـ.)147

ارائة «تصويري منفي» از سياهان يكي از عواقب نحوة مواجهه با زندگي سياهان در فضاهاي

رسانهاي است .شايد نتوان توليدكنندگان برنامههاي تلويزيوني را به دلیل ارائة چنين تصاويري

منفي مالمت كرد ،اما حداقل ميتوان آنها را سرزنش كرد که از ارائة «تصويري مثبت» دربارة

زندگي سياهان غفلت کردهاند؛ چنين تصاويري نه فقط به سياهان عزت نفس و اعتماد به نفس
ميدهد ،بلكه ميتواند تفكرات قالبي موجود در جامعه را تصحيح كند .تولوچ در اين مقاله ،به
روند رو به رشد حضور سياهان در درامهاي تلويزيوني در انگلستان اشاره ميكند.

همان طور كه ديديم ،بازنمايي نژادها و قوميتها در برنامههاي مختلف تلويزيون ،موضوع

تحقيقات زيادي بودهاست ،اما برخی محققان ،نحوة بازنمايي اقليتها را در برنامههاي خبري
دنبال كردهاند .يكي از اولين تحقيقات در این زمینه را كميتة كِرنر حدود سه دهۀ پيش انجام داد.
1. CRE

كميتة كرنر در بخشي از گزارش خود دربارة علل اين وقايع ،به نقش رسانهها در آشوبهاي
اجتماعي اشاره داشت .براساس اين گزارش ،چشمانداز سفيد در نحوة گزارش اخبار حاكم

است و خبري از تاريخ ،فرهنگ و فعاليتهاي سياهان در برنامههاي خبري نيست .اين فقدان

به نحوة انعكاس اخبار يا به عبارت ديگر ،بازنمايي رنگينپوستان در رسانهها محدود نميشود،

غايب هستند .تحقيق گروه كرنر را

بلكه رنگينپوستان در تربيت نيروها و برنامهسازي هم
محققان ديگر در سالهاي اخير دنبال کردهاند(كمپل  ،1995ديتس و بارلو  ،1990ديپ كيور،
مارتيندال ووستون  ،1997انتمن 1992،1994؛ انتمن و روژِكي َ ،2000گندي  ،1998گيليام و
لي انجار  ،2000پويندگستر و استرومن  ،1981روبرتز  ،1975ويلسن و گوتي اِرز  1995و
زيگلر و وايت  ،1990به نقل از پويندگستر و همكاران  .)2003به گفتۀ پوين ِدگستر در تمام

اين تحقيقات نشان داده شده است كه رنگينپوستان يا در برنامههاي خبري حضوری كمرنگي
دارند يا اينكه اين برنامهها آنها را به نحوي خاص و مرتبط با محيطهاي جرم و رفتارهاي
خالف عرف اجتماعي نشان ميدهد.

يكي از اين تحقيقات اخير را پويندگستر و همكاران وي( )2003در اياالت متحده اجرا

کردند .به عقيدة اين محققان در اياالت متحده ،برنامههاي خبري از اقبال بيشتري برخوردار
است ،به طوري كه مردم اخبار را ،در قياس با شبكههاي سراسري ،اينترنت و روزنامهها ،بيشتر

از شبكههاي محلي دنبال ميكنند .از اين رو ،آنان معتقدند كه چنين برنامههايي ميبايد بر ادراك

مردم از روابط نژادي و قوميتي تأثير زيادي داشته باشد .هدف تحقيق آنان اين بود كه حضور و

پوشش رنگينپوستان در برنامههاي خبري تلويزيونهاي محلي را در نواحي جغرافيايي مختلف

و شبكههاي خبري مختلف در اياالت متحده بسنجند .يافتههاي اين تحقيق كه بازنمايي قوميت
در گزارشات خبري ،منابع خبري و گويندگان خبر را به شيوة تحليل محتوا بررسي كرده بود

نيز نتايج تحقيقات قبلي را تأیيد كرد؛ مبني بر اينكه آمريكاييهاي آسيايي ،التيني ،سياهان و
سرخپوستان در برنامههاي خبري چه به عنوان گوينده يا حتي سوژة خبر غايباند .حتي يافتهها
نشان ميدهد كه با اين افراد به ندرت ،به عنوان منبع خبر مصاحبه میشود.

تا اينجا به پژوهشهايي پرداختيم كه بر دو موضوع ميزان و نحوة بازنمايي اقليتها

در رسانهها از سویی و نحوة دسترسي اقلیتها به ابزارهاي بازنمايي تأكيد بيشتري داشتند.

ميجر( )2001در مقالة خود با عنوان «رنگ سريالهاي آبكي :تحليل گفتار حرفهايها دربارة
بازنمايي قوميت» ،سعي میکند تا نگرشها ،هنجارها و ارزشهاي رایج در بازنمايي قوميت را در
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سه سريال مربوط به ساعات پربينندۀ آلماني نشان بدهد .براي اين منظور ،وي به چارچوبهای

ذهنیای(رپرتوارهايي) سنخبندي کرده است كه فرايند توليد اين برنامهها را هدايت ميكند.

معمول است كه مطالعات سريالهاي آبكي 1بر مخاطب متمركز است تا بر فرايندهاي توليد؛

که به عقيدة ميجر( )208 : 2001براي مطالعة اين نوع برنامههاي تلويزيوني شيوهاي سودمند

محسوب ميشود .تحقيقات زيادي در اين زمينه و با اين رويكرد اجرا شده است( آلن ،1995
انگ  ،1985ليوينگستونِ ،1998 2گ َرفتي ،31991هابسن  ،1983اليبِس 4و كاتز  ،1990برانزداون
 ،2000روزن  1986به نقل ازميجر .)208: 2001 5در حالي كه تحقيقات اندكي به فرايند توليد

6

پرداختهاند(آلن  ،1985تولوچ  2000به نقل از ميجر  .)208: 2001موضوع اين است كه تكيه
بر فرايند توليد ،به معني نفي توان مصرفكننده در رمزگشاييهاي متفاوت و فعاالنه نيست،

بلكه بحث بر سر بررسي معاني و فرايندهايي است كه توليدكنندگان در برنامههاي خود آنها را

ترجیح میدهند و به اين ترتيب ،مصرف اين برنامهها را مقيد ميسازند.

7
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نويسنده ادعا ميكند كه رنگ پوست در انتخاب هنرپيشهها در سريالهاي آبكي ،عنصري

تأثيرگذار است ،به اين معنا که به برخي رنگها بيشتر از بقيه توجه میشود .اين برخالف
 .1ترجمۀ واژه  paosبه آبکی ،توجیهی فنی دارد .برخی از مترجمان مایلاند که این واژه را خنثی و معادل خانوادگی
بگیرند .این معادل هرچند به برخی ابعاد اینگونه سریالها توجه میکند ،اما سطحی بودن آن را در بر نمی گیرد .لذا کاربرد
معادل آبکی در فارسی ،چنین مفهومی را میرساند .وانگهی ،هرچند این سریالها در ساعات پربیننده پخش میشود ،اما
بیشتر مخاطبان آنها از میان زنان هستند.
2. Livingston
3. Geraphty
4. Liebes and Katz
5. Meijer

 .6توليد فرهنگي ،فرايند مذاكره و مجادله( )noitaitogenاست كه از رهگذر آن معاني متني در قالب اشكال فرهنگي
عمومي( )cilbupظاهر ميشوند(دورنفلد  15 : 1998به نقل از ميجر .)208 :2001
 .7نويسندۀ مقاله سعي كرده است تا با مصاحب ه با حرفهايهاي سه درام معروف ،به گونهاي خاص مواجه شود و آنها را
مطالعه کند .از اين رو ،تالش كرده است تا اين مصاحبهها را بر حسب فرهنگ واژگاني مجزا مطالعه کند .اين شيوۀ تحليل
به محقق اجازه داد تا رپورتوارهاي مختلفي را بيرون بكشد كه مبناي عمل حرفهايهاي مذکور در رفتار يا گزينش اقليتها
براي بازي در سريالهاست .فرض بنيادي مؤلف اين مقاله اين است كه الگوهاي ثابت گفتار ،مؤلفه هاي بنيادين براي
ساخت گونههاي مختلف كنشها ،فرايندهاي شناختي و ساير پديدههايي است كه به نحوي ايدئولوژيكي تقویت ميشوند.
اين گونه از تحليل گفتمان بیشتر حول مطالعۀ الگوها و تنوعات در محتوا و آثار انجام ميشود تا فهم كاركرد اجتماعي
كاربرد چارچوبهاي تفسيري يا فرهنگ واژگان خاص .اين رپورتوارهاي گفتماني مهم است و ابزارهاي سازماندهندۀ
منعطفي است كه دوراهيهاي روزمره را معنا و فهمپذیر ميکند .رپورتوارها چارچوبها ،روندها و قواعدي منعطف است
كه تصميمات و كنشهاي ما را در زمينهاي معين توجيه ميكند .اين چارچوبها ممكن است كه در گروهي با گروه ديگر
فرق كند(ميجر .)208 : 2001

رپرتوار انكار 1است كه منكر مداخلة نوع رنگ در انتخاب بازيگران است .در واقع ،تأثيرگذاري
رنگ به اين محدود نميشود كه فرد مورد نظر سياه است يا نه ،بلكه در اينگونه از سريالها،
چشمان آبي و موهاي بلوند هم در مركز توجه قرار دارد .اساس ًا ،در چنين سريالهايي ،ظاهر

فرد بسيار اهميت دارد(ميجر .)211 : 2001

ميجر از رپرتوار رنگگزيني 2ياد ميكند .اين مفهوم به نحوة مداخله و تأثيرگذاري رنگ

هنرپيشه در سهم او در سريال اشاره دارد .رپرتوار رنگگزيني به روية حرفهايها(توليدكنندگان
سريالها) مربوط ميشود كه بر اساس آن ،تصويري از رنگهاي مختلف ساخته ميشود كه

آميزهاي از رنگهاي مختلف است كه اگر چه سهم همة اين رنگها يكسان نيست ،حضور
رنگهاي مختلف نوعي جنبة زيباشناختي را دنبال ميكند .در واقع ،براساس اين رپرتوار ،رنگ

سياه جم ِع رنگهاي سفيد ،رنگپريده و ماللآور را روح و حياتي تازه ميبخشد(همان 211
ـ .)212

اما برخالف بسياري از انتظارات علمي و حرفهاي ،به عقيدة منابع اطالعاتي اين مطالعه ،به

كارگيري رنگ پوست در سريالها ،فقط از رهگذر رپرتوار سبك و مد 3توجيه نميشود ،بلكه

اين افراد كاربرد رنگ را بر مبناي واژگاني اجتماعي و سياسي مفهومسازي ميكنند .ميجر در اين
تحقيق به هشت رپرتوار مجزا اشاره ميكند كه به نظر ميرسد حول دو محور شكل مييابند:

محور سبك و زيبايي ،و محور سياسي و اخالقي .بسياري از محققان دانشگاهي بازنمايي فعلي

نژاد و قوميت را به منزلة نوعي سبك در فرهنگ عامه نقد میکنند(ميجر  .)212 : 2001عقيده
بر اين است كه اين نحوة مواجهه با بازنمايي قوميت در رسانهها ،واقعيت سياسي نژادپرستي

را محو ميکند .به اين معنا كه نژاد به منزلة موضوعي مربوط به سبك بازنموده ميشود و به

اين ترتيب ،مانع از توجه جدي به خاستگاههاي قومي و بيروني و ساختارهاي متفاوت قدرت
ميشود .تحليل ميجر از رپرتوارهاي متفاوت دربارة قوميت نشان ميدهد كه رپرتوارهاي
متمايل به سبك ،ممكن است توجهات را از پيچيدگيهاي سياسي و اخالقي نژاد و قوميت دور

کند؛ اما نكته اينجاست كه عكس اين قضيه نيز صادق است.

خيلي از حرفهايهاي ساخت سريالهاي آبكي ،بدون استناد به مسائل سياسي ،خواستار

بازنمايي برابر رنگها در سريالها هستند .اين دسته رنگ را صفتي فيزيكي و ميراثي فرهنگي
1. Denial repertoire
2. Palette repertoire
3. Stylish repertoire
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تلقي ميكنند كه ميبايد در سريالها هم بازنمايانده شود .اين دسته بر اين باورند كه پراكندگي

قوميتها در جامعه ،بايد در سريالها هم انعكاس يابد .ميجر اين نوع برداشتها را ذيل«رپرتوار
برابري» 1قرار ميدهد(ميجر .)213 : 2001

رپرتوار رنگگزيني را ميجر از دستۀ رپرتوارهاي زيباشناختي و رپرتوار برابري را از سنخ

رپرتوارهای اخالقگرا ميداند .به نظر ميرسد كه اين دو رپرتوار به دلیل مالحظات اقتصادي
«رپرتوار دسترسپذيري» 2با تهديد مواجه ميشوند .رپرتوار نوع اخير بر اين نكته داللت دارد

كه هميشه دسترسي به هنرپيشههاي دلخواه ،به گونهاي كه تناسب قوميتي را به هم نريزد ،ميسر

نميشود(ميجر  .)213 : 2001به اعتقاد ميجر ،روشن است كه اين شيوة توجيه شیوۀ كاربرد

رنگها و قوميتها در سريالها ،نوعي طفره رفتن است .چرا كه شاغالن در اين حوزه ،حتي
به رغم وجود بازيگران كافي ،مث ً
ال هنرپيشههاي خوب و زيباي سياه ،باز هم از آنها استفاده

نميكنند:
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«ما نميخواهيم جامعه را بازتاب دهيم .مردم ميخواهند خودشان را مانند هنرپيشهها

ببينند ...آنها نميخواهند جمعي از خودشان يا همسايههايشان را [در سريال تلويزيوني هم]

ببينند ...آنها طالب پسراني دلربا و دختراني شهوانياند» (گفتگوي يك كارگردان ،به نقل از ميجر

 215 : 2001ـ .)214

به تعبير اين دسته ،سريالهاي آبكي ،جهاني خيالي محسوب ميشود كه با تماشاي آن

هر كس به دنبال خياالت خود است .اما به عقيدة ميجر ،طرد واقعگرايي عواقبي وخيم براي

بازنمايي قوميتها در پي خواهد داشت ،چون ويژگي مربوط به ستارگان اين سريالها در تقابل

با امر معمولي و ملموس ،بيشتر در قالب امري جذاب و سفيد درك ميشود.

دو سازوكار ديگر در استفاده از رنگها در سريالهاي آبكي ،به عقيدة ميجر ،كمارزش

جلوه دادن 3و استثمار ظرفیت نمايشي رنگ 4است .اصطالح اول مبين اين نكته است كه
سازندگان اين سريالها از قوميتها و غيربوميها عموم ًا ،در نقشهايي استفاده ميكنند كه
پيچيدگي چنداني ندارد و اتفاق ًا ،با نگاههاي قالبي تماشاگران همخواني دارد .اما اصطالح دوم به

پيچيدگيهاي بيشتري از نحوة به كار گرفتن قوميتها در سريالها اشاره دارد .تركيبهاي غير
1. Equal Repertoire
2. Availability Repertoire
3. Downplaying
4. Exploiting the Dramatic Potential of Colour

متعارف قوميتها يا فرهنگها با فرهنگ سفيد ،فضايي را براي رويدادهاي نمايشي غافلگيركننده

میگشاید .ميجر اين شيوة استفاده از قوميتها را در سريالهاي آبكي هلندي نشان داد .به عقيدة

وي در اين سريالها ،سوء استفاده از ظرفیتهاي نمايشي تركيبهاي مهيج و نامعمول قومي
و فرهنگي ،نظير جريانات عشقي ،پرشمار است(ميجر .)216: 2001

از يافتههاي ميجر در اين تحقيق چنين پيداست كه برخالف مفهوم تنزل ارزش رنگ(در

قياس با سفيد به واسطة ایفای نقشهاي كمارزش) كه با تكيه بر ظاهر و شخصيت بازيگر به
خدمت گرفته ميشود ،در سوء استفاده از ظرفیت نمايشي رنگ و قوميت ،ظاهر فرد چندان

مالك نيست .در اينجا ،هويت فرهنگي و خانوادگي بازيگر بيشتر مد نظر است .مثال ميجر
سريالي است كه در آن رابطة عشقي دختري مسلمان با حجاب روسري و اهل مراكش با پسری

بلندنظر و َرپ است كه پوشش دختر را محدوديتي براي اين رابطه تلقي نميكند .سخن ميجر

اين است كه دست آخر ،دختر است كه از پيوندهاي هويتي خود ميگسلد و به فرهنگ و

خانواده پشت پا ميزند .اين موضوع گرچه از منظر توليدكنندگان جذاب است ،اما غيريت

1

مذهب اسالم يا در نمونههای ديگر ،رنگ سياه را بازتوليد ميكند.

2

استدالل ديگر توليدكنندگان سريالهاي آبكي براي نحوة استفادة آنها از رنگها و قوميتها در

سريالها ،مبتني بر اصل باورپذيري 3است .اين اصل متكي بر دادههايي است كه در واقع ،جامعه

در اختيار سازندگان میگذارد .به عنوان مثال ،ميجر اشاره ميكند كه توليدكنندگان سريالهاي

مطالعهشده اعتقاد دارند که نميتوان از سياهان براي ایفای نقش در موقعيتهاي اجتماعي باال

استفاده كرد ،به اين دليل كه در جامعة هلند ،چنين مواردي نادر است .بنابراين ،سهم سفيدها در

اين جايگاهها بيشتر است( 218ـ  .)220و باالخره ،رپرتوار مسئوليت ،4برخی حرفهايهاي توليد
سريالها ابراز داشتند كه معتقدند سريالها لزوم ًا ،به پيشداوريها و تعصبات تماشاگران دامن
نميزند ،بنابراين دليلي ندارد كه از سياهان يا غير بوميها در نقشهاي منفي استفاده شود.

1. Otherness

 .2بازنمایی مسلمانان در مطبوعات موضوع تحقیق مقاله امیر سعید با عنوان «رسانه ،نژادگرایی و اسالمهراسی :بازنمایی
اسالم و مسلمانان در رسانهها»( )2007هست .وی در این مقاله ،نحوه بازنمایی اسالم و مسلمانان را در رسانههای انگلیسی
بررسی کرده است .وی نشان داده است که در این رسانهها ،مسلمانان و اسالم «دیگری بیگانه» به نمایش درآمدهاند .به
عالوه ،در این مقاله نشان داده شد که این شیوه کژنمایی( )noitatneserpersimنوعی نژادگرایی جدید را دامن میزند که
در شکل اسالمهراسی بیان میشود.
3. Credibility
4. The Responsibility Repertoire
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ميجر در پايان مقالهاش بیان ميكند كه از بين رپرتوارهاي مطرح شده ،رپرتوار باورپذيري

از همه مهمتر است ،چون قوميت خود حرفهايهاي توليدکنندۀ سريالها ،اعم از بازيگردانها

و نويسندهها و  ،...عامل مهمي در تشخيص باورپذير بودن يا نبودن امري است (ميجر :2001
.)225

ي است كه به واسطة آنها
همان طور كه گفته شد ،رپرتوارها چارچوبهایي تفسير 

حرفهايها دربارۀ بازنمايي قوميت در سريالها بحث و آنها را بررسي ميكنند .هرچند محتواي

اين رپرتوارها را بهراحتي میتوان تشخيص داد كه حول دو محور زيباشناختي و سياسي ـ
اخالقي قرار ميگيرند ،اما نحوة تأثيرگذاري آنها بر بازنمايي قوميتها مبهم است .به اين معنا كه

اين رپرتوارها ممکن است به بازنمايي بيشتر «رنگ» و قوميت يا محدودسازي آن منجر شود .به
همين دليل نميتوان گفت كه کدام يك از اينها ذات ًا ،رهاييبخشتر از ديگر رپرتوارهاست.
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روششناسي

در اين مقاله ،محتواي دو سريا ل تلويزيوني ايراني كه در ششماهۀ دوم سال  1383توليد و
از شبكه اول پخش شد ،به شيوهاي كيفي ،تجزيه و تحليل شده است .براي تحليل محتواي

سريالها از روشهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد كه طي آن ،مقوالت مختلفي را ميتوان

مشاهده و تحليل کرد .به عنوان مثال ،هر سريال شامل داستان فيلمنامه ،ساختار ،شخصيتها،
موسيقي و  ...است كه هر كدام از اين مقوالت را ميتوان بررسي كرد ،اما روشن است كه
بررسي و تحليل همۀ آنها در يك مقاله تقريب ًا ،غير ممكن است .بنابراين ،در مقالة حاضر نيز
مقوالتي معين براي مشاهده و تحليل گزينش شده است.

مفهوم رمز 1براي تحليل ما در اين مقاله بسيار اساسي است« .رمز عبارت است از نظامي

از نشانههاي قانونمند كه همة آحاد يك فرهنگ به قوانين و عرفهاي آن پايبندند .اين

نظام ،مفاهيمي را در فرهنگ به وجود ميآورد و اشاعه ميدهد كه موجب حفظ آن فرهنگ
است(»...فيسك .)127 :1380پيش فرض چنين تعريفي از رمز آن است كه واقعهاي كه قرار

است از تلويزيون پخش شود ،پيشاپيش با رمزهاي اجتماعي رمزگذاري شده است .به عنوان
مثال ،انتظار نداريم كه تلويزيون برنامهاي را پخش كند كه در آن شخصي معتاد در زندگي

شخصي و حرفهاي خود موفق است .يا به عنوان مثال ،در فرهنگ ايراني پذيرفته نيست كه
1. Code

فرد معتاد ،پدري مهربان باشد .اين گونه است كه در سريالهاي تلويزيوني ،فرد معتاد ،انساني
غيراجتماعي ،به لحاظ ظاهري كثيف ،ناموفق در زندگي شخصي و با ويژگيهايي منفي به

تصوير كشيده ميشود .مثال باال بيان ديگري است از اين عبارت كه رمزگان تلويزيوني از قبل،

به لحاظ اجتماعي ،رمزگذاري شدهاند.

متناسب با روشي كه در اين مقاله انتخاب شده است ،ميتوان حداقل سه دسته رمز را

بررسي کرد .دستۀ اول(سطح واقعيت) ،شامل آن دسته از رمزهايي است كه جلوهاي ظاهري

دارد و در سطح مشاهدهپذیر واقعيت بررسي ميشوند( مانند ظاهر ،پوشش ،چهرهپردازي،

محيط ،رفتار ،گفتار ،حركات سر و دست ،صدا و  .) ...دستة دوم رمزها را رمزهاي فني تشكيل
ميدهد(سطح بازنمايي ) .در اينجا ،نكتة اصلي آن است كه امكانات تكنيكي و فني به برخي

رمزهايي اجتماعي دامن ميزند .به عبارت ديگر ،چه بسا رخداد يا شخصيتي معين به واسطة
رمزهاي فني ،مثبت يا منفي نمايش داده شود .دوربين ،نورپردازي ،تدوين ،موسيقي و  ...به

برخي رمزهاي فني اشاره دارد .دستة سوم رمزها را رمزهاي ايدئولوژيك تشكيل ميدهد(سطح

ايدئولوژيك) .رمزهاي ايدئولوژي عناصر فوق را در مقولههاي «انسجام» و «مقبوليت اجتماعي»
قرار ميدهد (فيسك .)128 :1380

این سه دسته رمز را ميتوان سه دسته واسطه تلقي كرد كه رمزهاي اجتماعي را انتقال

ميدهند؛ رمزهایی كه در عالم واقع و در زندگي روزمره واقعيتها را فهمپذیر ميسازند.

بنابراين ،كاربرد هر يك از رمزهاي ياد شده و نحوة مفصلبندی آنهاست كه در نهايت ،معنايي

خاص را مرجح ميکند .اصطالح «مفصلبندی» در عبارت باال مهم است ،چون بدون در نظر
گرفتن آن نميتوان به مفهوم بازنمايي رسيد .اساس ًا ،بازنمايي محصول كنار هم گذاشتن و

سرهمبندي رمزهاست به طوري كه توليدكنندگان از اين طريق معاني خاصي را در متن ديداري

توليد شده مرجح ميکنند .اينگونه است كه سرهمبندي چند رمز/وسيله/واسطه نظير پوشش

خوب ،چهرهاي جذاب ،گويش تهراني و صورتي زيبا در محيطي مناسب ،زيبا و آرام و رفتاري
متمدنانه ،در شغلي پراهميت ،در مقابل پوششي شلخته ،گويشي محلي ،در محيطي پر سر و

صدا و رفتاري غيرمدني ،ايدئولوژي فيالمثل تهرانيگرایی را تداعي ميكند .نكته اينجاست
كه اوالً ،هريك از واسطههاي موجود در اين تركيب را (نظير زيبا ،آرام و )...از قبل ،جامعه
رمزگذاري کرده است؛ يعني جامعه پنداشتي از آنها دارد .به اين معنا كه آدمهاي باوقار و متمدن
پوشش مطلوب دارند .دوم ،تركيب ياد شده فقط زماني به معنايي مرجح منتهي ميشود كه سه
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دسته يا سطح رمزهاي پيشگفته در يكديگر ادغام شود و منسجم و طبيعي به نظر برسد .به اين

ترتيب ،هدف تحليل ما در اين مقاله آن است كه وحدت موجود را واسازي و تأثير رمزهاي
ايدئولوژيكي را عيان كنیم.

جدول 1ـ مشخصات سريالهاي مد نظر
نام شبكه
1
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1

نام
سريال
اگه بابام

زنده بود

عوامل
ده بازيگر اول :اصغر همت ،فقيهه سلطاني ،رامبد شكرآبي ،رويا افشار ،آناهيتا همتي ،زهره

حميدي ،امير رضا دالوري ،شهرام پوراسد ،اميد آهنگر ،مهدي فقيه،
عوامل توليد:
مردان :كارگردان :مسعود نوابي؛ نويسنده و مجري طرح :محمدصادق جاللي ،موسيقي :رامين
بهنا؛ مدير تصويربرداري :روحاهلل علي؛ تدوين :حسين غضنفري؛ برنامهريز و دستيار اول
كارگردان :محمدرضا رستمي؛ طراح چهره و اجرا :پرويز شكري(مشترك)؛ طراحي صحنه و
لباس :غفار رضايي(مشترك)
زنان :مدير توليد :فرشته مهديزاده؛ تدوين :سميه نصيريها(مشترك)؛ طراح چهره و اجرا :گيتا
شكري (مشترك)؛ طراحي صحنه و لباس :نازي پرتوزاده(مشترك)
مردان نقش اصلي :رسول(پدر آهو) ،سهراب
زنان نقش اصلي :آهو ،بنفشه ،مادر آهو(زن بابا)

آهوي ماه ده بازيگر اول
پرويز فالحيپورـ سيامك انصاري ـ مهرانه مهينترابي ـ نادر سليماني ـ ليدا عباسي ـ محسن
نهم
قاضيمرادي ـ معصومه تقيپور ـ مهوش وقاري ـ آيدين آيمحمدي ـ صفا آقاجاني ـ
غالمرضا طباطبايي
عوامل توليد
كارگردان :همايون اسعديان؛ نويسنده :جابر قاسمعلي ـ محمدرضا باباگلي و فاطمه استادي؛
مجري طرح :محمدعلي بهبهاني؛ موسيقي :فرهاد اسعديان؛ مدير تصويربرداري :سيروس
عبدلي؛ تدوين :بابك رضاخاني ـ سيامك مهماندوست؛ برنامهريز و دستيار اول كارگردان:
مريم هژيروند؛ طراح چهره و اجرا :منيژه حاتمآبادي ـ جعفر جوادي؛ طراحي صحنه و
لباس :شهريار كلهر؛ منشي صحنه :فتانه محسني؛ مدير صحنه :رحمان قهرماني؛ صدابرداران:
امير پرتوزاده ـ امير رحماني؛ امور مالی :مينا پيشوازاده؛ دستيار اول تصويربرداري :حميد
رحيمزاده؛ دستيار توليد :حميد دانيال؛ ناظر كيفي ،حميدرضا شيرئانيان؛ مدير توليد سيد احمد
كاشانچي؛ مدير اجرايي :محمدجواد فوالدي؛ تهيهكننده :محمد رضايي.
مردان نقش اصلي :تيمور ،مباركي،
زنان نقش اصلي :بدري خانم(مادرتيمور و زن مباركي) ،زهره(نامزد تيمور) ،اختر(زن نوري)

واحد مشاهده :هر قسمت از هر مجموعه را ميتوان به شيوههاي مختلفي تقسيم و مطالعه

و مشاهده کرد .براي اين كار شيوههاي مختلفي در مطالعات فيلم و سريال وجود دارد كه البته

اجماع دقيقي بر سر تعريف اين مفاهيم نيست( نگاه كنيد به هيوارد  .)1381سكانس ،نما ،صحنه

و  ...هر كدام معيارهايي است كه در مطالعات فيلم و سريال از آنها استفاده میشود .اما معيار ما

در اين مقاله ،مفهوم صحنه است .در اينجا ،صحنه «به بخشي از سريال گفته ميشود كه محصور

در فضاي فيزيكي مشخصي است و متشكل از نماهاي مختلف است» .تعريف صحنه بر اساس
فضاي فيزيكي براي اين تحقيق كاربردي است .اساس ًا ،يكي از موضوعات اساسي در اين مقاله،

بررسي حضور قوميتها در فضاهاي مختلف اجتماعي است.
یافتههای تحقیق

در ادامۀ این بخش ،دو مجموعۀ «آهوی ماه نهم» و «اگه بابام زنده بود» به شیوهای کیفی تحلیل
میشود.

آهوي ماه نهم:

این مجموعه در  17قسمت تهيه و از شبكۀ  1پخش شد .بخشي از داستان اين مجموعه در
روستايي از توابع شمال ايران اتفاق ميافتد .بنابراين ،پرداختن به نوع بازنمايي شخصيتهايي

كه در اين مجموعه ،در نقش ساكنان اين منطقه در روند داستان حضور دارند ،اهميت دارد.

سهراب و عمه دو شخصيت اصلياند كه به نوعي ،جامعۀ منطقۀ «زيارت» را نمايندگي ميكنند.
اين منطقۀ زيبا در واقع ،نقطۀ آغاز داستاني است كه ماجراي اصلي آن در شهر اتفاق ميافتد.

مي شود.
در ادامه ،به ويژگيهاي نمايش هر يك از دو شخصيت مذكور در اين سريال اشاره 

زن نقش قوميت شخصيتي مثبت را در اين مجموعه دارد .او را با عنوان عمه خطاب ميکنند

و كسي است كه دوست و همسايۀ مادر آهو(شخصیت اصلی داستان) است و بيشتر اطالعات

مربوط به او را در اختيار دارد .عمه آدم خوبی نمايش داده ميشود؛ برخي شاخصها به اين

موضوع اشاره دارند .هرچند در برخي صحنهها ،چندان از رسول(پدر آهو) خوشش نميآيد و
حتي در صحنهاي او را «جلب» خطاب ميكند ،ولي آنقدر منطقي و واقعنگر هست كه از وي

نزد آهو جز ذكر واقعيات چيز ديگري نگويد .اين در حالي است كه او براساس روايت داستان
«دل پري» از رسول دارد ،البته نه به دلیل آنكه ظلمي در حق وي روا داشته باشد ،بلكه به دلیل

ستمي كه بر مادر آهو رفته است.
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طرح  :1ابعاد شخصيتي و رواني زن نقش قوميت در مجموعۀ «آهوي ماه نهم»
فعال

* 6

5

4

3

2

1

منفعل

سلطهگر

6 7

5

4

3

2

1

سلطهپذير

عقالني

* 6

5

3 4

2

1

احساساتي و عاطفي

آرام

* 6

5

4

3

2

1

عصبي و ناآرام

اجتماعي

* 6

5

4

3

2

1

منزوي

عالقهمند به علم

6 7

5

4

3

2

1

بيعالقه به علم

*

5

4

3

2

1

بيمسئوليت

مستقل

* 6

5

4

3

2

1

وابسته

ضدخرافات

6 7

5

4

3

2

1

خرافاتي

مذهبي

6 7

5

4

3

2

1

غيرمذهبي

واقعبين

6 7

*

4

3

2

1

سادهلوح و زودباور

باهوش

* 6

5

4

3

2

1

كمهوش

منطقي

* 6

5

4

3

2

1

غيرمنطقي

مسئوليتپذير
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* این عالمت نشانۀ آن است که این آیتم در سریال موضوعیت داشته و نمره آیتم در این مورد  7است .روشن است که هر یک از اعداد
معرف نمرۀ شخص در آیتم مورد نظر است که بر روی طیفی از نمرات هفتگانه قرار گرفته است .در پارهای از آیتمها شخص فاقد نمره
است .با وجود این ،علت حضور آنها در این طیف آن است که مشخص کنیم که اساس ًا ،کدام یک از آیتمها در مورد نقشها موضوعیت
دارد و کدام یک مطرح نیست .به نظر ما این حضورها و غیبتها در مورد نقشنقشها معنادار است.

اما سهراب روستازادهاي است كه در رشتۀ دندانپزشكی مشغول تحصيل است .سهراب

شخصيت منفي داستان محسوب ميشود .وي دختر دانشجوي سادهاي را معطل گذاشته است

و به رغم وعدههايش براي ازدواج با وي ،پيگير موضوع نيست و به اين ترتيب ،مايۀ نگراني
دختر و والدين اوست .از سوي ديگر ،وي فردی طماع است كه چشم به زمين آهو دوخته

است و به ترتيبي ميخواهد نقشههايش را عملي کند .يكي از نقشههاي وي ازدواج با آهوست.

به عالوه ،سهراب شخصيتی متزلزل دارد كه اين موضوع مانع از آن ميشود تا بتواند نقشههايش
را به شكلي كارا پيش ببرد .اين ضعف به ويژه در صحنههايي كه سهراب با آهو روبرو ميشود،

بيشتر خودش را نشان ميدهد .در يكي از اين صحنهها ،وي در حالي كه تفنگ بر دوش دارد،

ميخواهد مانع از ورود آهو و ساير افراد به زمين شود .در اين صحنه ،آهو بدون توجه به

تهديدات سهراب ،تفنگ او را كنار ميزند و خواستهاش را با تحكم به او اعالم ميكند .سهراب
كه رفتار آهو را ميبيند فوراً ،موضوع بحث را عوض ميكند تا قضيۀ تفنگ تهديد تلقي نشود

و حضور او با تفنگ براي شكار تفسير شود.

در نگاهی كالنتر ميتوان بر اساس روند داستان ،رسول را فردي دانست كه به داليل
نامعلومي دارايي نسبت ًا خوبي به هم زده است و اكنون در شهر زندگي ميكند .رسول هم

شخصيتي منفي در اين سريال دارد .او ظلمي بزرگ را مرتكب شده است كه در واقع ،همان

رازي است كه آهو درصدد كشف آن است .او به زن فعلياش دروغ گفته يا حداقل از گفتن

حقيقت سرباز زده است .جالب آنكه او هنوز هم دروغ ميگويد و سعي ندارد حقيقت ماجرا را
به دخترش و زن فعلياش بگويد .رسول و سهراب مرداني روستايي هستند كه به شهر راه پيدا

كردهاند؛ البته به شيوههايي مختلف :رسول از طريق تجارت و سهراب از طريق تحصيل .اما هر

دو آنها شخصيتهايي منفياند كه با نگاهي ابزاري به پديدهها نگاه ميكنند .در قسمتهايي از
اين مجموعه ،رسول براي آنكه سهراب را از ميدان به در كند ،دست به هر حيلهاي ميزند و او

را در مشکالت مالي گرفتار ميكند.

بنابراين ،تا آنجا كه به نمايش شخصيتهاي مرد قوميت برميگردد ،ميتوان نتيجه گرفت

كه رفتارهاي بد داستان مربوط به شخصيتهايي است كه به نوعي ،ريشۀ روستايي دارند .به

نظر ميرسد كه در سطح داللتهاي ضمني ،نوعي تقابل شهري /روستايي ديده ميشود كه بر
اساس آن ،تقريب ًا نمايشي مثبت از تمامي شخصيتهای با ريشۀ شهري ديده ميشود ،در حالي

كه حداقل نیمی از شخصيتهاي روستايي نقشهايي منفي دارند .تا آنجا كه به سهراب مربوط
ميشود ،اين نقش به گونهاي بازنمايانده ميشود كه گويي او از عقدهاي رنج ميبرد كه وي را

به سمت تالشهاي منفي سوق ميدهد.

مجموعۀ «اگه بابام زنده بود»:

نقش «مباركي» نمايندۀ قوميتها در اين مجموعه است .وي در شغل عتيقهفروشي نشان داده
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ميشود كه براي فهم ابعاد شخصيتي وي تالش چنداني نياز نيست .راوي داستان در ابتداي
مجموعه ،بر اين نكته تأكيد ميكند كه وي از اهالي تهران نيست .برخالف گفتۀ راوي داستان،

كه میگوید كسي نتوانسته است به اين نكته پي ببرد كه وي اهل كجاست ،خود او در همان
صحنۀ اول ،به مشتري خود ميگويد كه اهل مباركآباد است.

در همان صحنۀ اول ،از نحوۀ معامله و چانهزني مباركي با مشتري معلوم ميشود كه وي از

جمله آدمهاي خاصي است كه در اين مجموعه ميبايد نقش «نمك» را ايفا كند .در حالي كه
همۀ نقشهاي ديگر مجموعه به نوعي ،جدي محسوب ميشوند ،شخصيت مباركي به گونهاي

ارائه ميشود كه مخاطب را سر ذوق و نشاط آورد .اين وضع غيرطبيعي مباركي فقط در گفتار

وي منعكس نيست .مباركي مرد ميانسالي است كه حتي به لحاظ فيزيكي نیز اندامی معلول دارد.

(در واقع ،وي گوژپشت است و به شكلي مضحك راه ميرود ،خوب نميشنود يا نميخواهد

بشنود و حتي از اداي درست كلمات ناتوان است .به عالوه ،لهجۀ كرمانشاهي وي نيز به طنز

فصلنامهعلمی-پژوهشی

112

سال اول
شماره 4
زمستان1387

داستان اضافه ميکند).
ابعاد نسبت ًا غيرطبيعي شخصيت مباركي را ميتوان در رفتارهاي وي جستجو كرد .مباركي با
زني ازدواج ميكند كه شوهرش مرده است .بر اساس ارزشها و باورهاي اجتماعي ما مرداني

به چنين ازدواجي تن ميدهند كه در زندگي خود ،تجربۀ طبيعي و موفقي نداشتهاند .از اين رو،

ازدواج مباركي با بدري به پيشداوري فرودستي شهرستانيها در تهران دامن ميزند .بر اساس
اين پيشداوري ،مباركي حتم ًا شخص مسئلهداري بوده است كه مجبور به چنين ازدواجي شده
است.

در همان صحنۀ اول ،هر بينندهاي متوجه اين ويژگي مباركي ميشود كه وي فردي سودجو،

خسيس و کلکباز است .چون در اين صحنه تصوير فروشنده يا خريداري از او به نمايش در
ميآيد كه ارزان ميخرد و بسيار گران ميفروشد .وانگهي ،بهاي كاالي خريداريشده را تمام و
كمال نميپردازد .چنين شخصيتي آمادگي اين را دارد كه بعدها ،تيمي را هدايت و رهبري كند

كه طرحي براي سرقت دراندازند؛ طرحی كه كل داستان حول آن شكل گرفته است.

مباركي در نقش شوهر بدري ،مردي است كه زن را در خانه به شكلي خاص زنداني

کرده است .وي آن قدر خسيس است كه فرصت تماس با تلفن را از زن خويش سلب

کرده است .گرچه نشانهاي دال بر بددلي او در اين مجموعه ديده نميشود ،اما اين رفتارش
در تأیيد خساست وي ،جلوهاي خاص دارد .اين ويژگي وي در صحنههاي ديگري از اين

سريال نیز نشان داده ميشود .تا قسمتهاي مياني اين مجموعه ،اطرافيان مباركي و مخاطبان

مجموعه متوجه نميشوند كه مباركي صاحب تلفن همراه است .وي بارها براي انجام امورات
شخصياش از تلفن همراه ديگران استفاده ميكند .در صحنهاي ،وی بدون آنكه بخواهد گوشي
فرد غريبه را تحويل دهد ،قصد رفتن دارد كه با تذكر آن فرد ،گوشي را به صاحبش عودت

میدهد.

طرح  : 2ابعاد شخصيتي و رواني نقش قوميت در مجموعۀ «اگه بابام زنده بود»
فعال

* 7

5

4

3

2

1

منفعل

سلطهگر

* 7

5

4

3

2

1

سلطهپذير

عقالني

6 7

*

3 4

2

1

احساساتي و عاطفي

آرام

6 7

5

*

3

2

1

عصبي و ناآرام

اجتماعي

6 7

5

4

3

2

1

منزوي

عالقهمند به علم

6 7

5

4

3

2

1

بيعالقه به علم

ت پذير
مسئولي 

6 7

5

4

3

*

1

بيمسئوليت

مستقل

* 7

5

4

3

2

1

وابسته

ضدخرافات

6 7

5

4

3

2

1

خرافاتي

مذهبي

6 7

5

4

3

2

1

غيرمذهبي

واقعبين

6 7

*

4

3

2

1

سادهلوح و زودباور

باهوش

* 7

5

4

3

2

1

كمهوش

منطقي

5 6 7

4

3

2

1

غيرمنطقي

تلفيق دو ويژگي سودجويي و خساست در شكل افراطياش ،از مباركي تصويري ارائه

كرده است كه به نحوی مضحك جالب توجه است .در چند صحنه ،ماشين وي به دليل تمام
شدن بنزين ،وي و همراهانش را در راه گرفتار كرده است .در صحنهاي پس از صرف زماني
نسبت ًا طوالني ،مقداري بنزين از رانندهاي ميگيرد و به راه ميافتد .در راه از كنار پمپبنزيني
رد ميشود ،ولي باك بنزین ماشينش را پر نميكند .وي در پاسخ به سؤال تيمور كه از وي
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میپرسد« :چرا بنزين نميزني؟» ،ميگويد« :آدم براي چهار ليتر بنزين كه نميره پمپ بنزين.»...
در پايان ،ميتوان ويژگيهاي نقش مباركي را در اين مجموعه ،به شكلي كه در ذيل آمده است،

خالصه کرد.

مردي است كه به دليل لكنتي كه دارد ،قادر به اداي درست كلمات نيست؛ قوز دارد و به

دليل فرم پاهايش به شكلي غيرطبيعي راه ميرود.

مرد ميانسالي است كه به هر دليلي ،در سن باال با زني بيوه ازدواج کرده است.

شوهري است که به دليل خساست عرصه را براي همسرش تنگ كرده است.
چهرهاي كام ً
ال بيمسئوليت از وي نشان داده شده است .وي شهروندي است كه به سبب

سودجويي بيحد و حصرش بياعتنا به حقوق و احترام ديگران ،از سايرين سوء استفاده
ميكند.

فردي خالفكار است كه با تشكيل گروهی به دنبال مقاصد خودش؛ يعني سرقت از يك
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طالفروشي است.
نتیجهگیری

در تمام موارد مشاهدهشده ،قوميتها در نقشهايي كه از طبقات پایين و متوسط به تصوير

كشيده شدهاند .همچنين در تمام موارد ،وضع تحصيلي نقشهاي قوميتی نامشخص گزارش

شده است .مطابق با آنچه در بحث مفهومی و نظری این مقاله مطرح شد ،يك راه براي تفسير
اين وضعيت استفاده از مفهوم كمارزش جلوه دادن است .به عبارت ديگر ،در اين سريالها،
قوميتها و شهرستانيها عموم ًا ،در نقشهايي بازی ميکنند كه پيچيدگي چنداني ندارد و
اتفاق ًا ،با نگاههاي قالبي تماشاگران همخواني دارد .برای نمونه ،در چنين نقشهايي ،به دليل

سادگي و اهميت كم ،نيازي به ارائۀ دادههايي از وضع تحصيلي آنها در ساختار روايي داستان

احساس نشده است .در اغلب اوقات ،زمان کافی برای پرداختن به شخصیتهای قومیتي
داستان وجود ندارد .این شخصیتها عموم ًا ،یا در محور روایت داستان قرار ندارند یا نقشی

منفی و ناخوشایندی را بازی میکنند.

بررسی شاخص نمرۀ شخصيت نقشهاي قوميتی شواهد بیشتری را در این ارتباط در اختیار

مینهد .نمرات این شاخص حاكي از آن است كه قوميتهاي نشان داده شده ،نمرات متوسط و
بااليي از حيث فعال بودن و نمرۀ متوسط و باالي ناآرامي و عصبيت را دريافت کردند.

جدول  2-توزيع فراواني نقش قوميتی مجموعهها بر حسب نمرۀ شخصيتي

فعال/منفعل

سلطه گر /پذير

عقالني  /عاطفي

آرام  /عصبي

اجتماعي  /منزوي

مسؤليت پذير  /ناپذير

مستقل /وابسته

ضدخرافاتي /خرافاتي

مذهبي/غير مذهبي

 4 ،3و 5

1

1

2

1

واقع بين /ساده لوح

1

با هوش /كم هوش

1و2

1

منطقي /غيرمنطقي

نمره شخصيتي قوميت

1
1

6و7

2

1

1

1

1

1

2

( 8عدم موضوعيت)

6

8

6

6

7

8

6

9

جمع

9

9

9

9

9

9

9

9

1
2

1

9

7

7

8

9

9

9

9

به رغم برخی چهرهاي مثبتي كه از آنها در این دو مجموعه ارائه شد ،برخي داللتهاي

ناخوشايند اين نقشها نيز جالب توجه است .نقش قوميتی فقط در يك جا در فرايند رفع
مشكالت ديگران يا به اصطالح ،مشاركت اجتماعي ديده ميشود و فقط در يك جا ،در حال
انجام مهارتي خاص ،يعني رانندگي (ماشين و تراكتور) نشان داده شده است .اين در حالي است

كه ساير بازيگران ،از جمله زنان در مهارتهايی متنوع(حداقل  14مورد) نشان داده شدهاند.
از بين موقعيتها و فضاهاي متكثري كه نقشها در آنها نشان داده شده است ،نقش قوميتی

در سه فضا ( منزل ،خيابان و محل كار) بيشتر ديده شده است .از بين حدود بيست فعاليتي

كه در مجموعهها دیده شد ،نقش قوميتی فقط در حين انجام سه فعاليت (معامله ،كشاورزي
و نوشتن نامه) ديده شده است .همچنين چهار فعاليت مهم قوميتها در منزل ،شامل خوردن،
دوش گرفتن ،پذيرايي و آشپزي است .از اين حيث ،فعاليتهاي آنها را به لحاظ نوع ،میتوان با

فعاليتهاي زنان در منزل مقايسه کرد كه اين نكته در جاي خود ،به تأمل بيشتر نياز دارد.

روشن است با توضيحي كه ارائه شد ،نميتوان نمايش مذكور از نقش قوميت را بازنمايي

شايسته قلمداد كرد .اهميت اين موضوع زماني بیشتر ميشود كه به حضور و نمايش اندك
قوميتها را در سريالها توجه کنیم .همان طوري كه قب ً
ال گفته شد ،دو مشكل اساسي اینگونه

بازنمايي را ميتوان در دو برداشت اساسي از بازنمايي جستجو كرد :بازنمايي به منزلة روية
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نمايش و بازنمايي به مثابة روية نمايندگي .مورد خاص نقش قوميت در سريال «اگه بابام زنده

بود» به هر دو مشكل مذكور دامن ميزند .تا آنجا كه به رويۀ نمايش مربوط است ،ميزان نمايش
و نوع نمايش تعيينكننده است .نمايش قوميت در قالب نقشي با ويژگيهاي ياد شده ،بر نوعي
رويۀ نابرابر يا ناعادالنه در به تصوير كشيدن گروههايي از جامعه داللت دارد.

اين شيوۀ نمايش نه فقط با قوانين موجود در نظام جمهوري اسالمي ،بلكه در شكل

انضماميتر خود با كتاب «اهداف» صدا و سيماي جمهوري اسالمي منافات دارد .ذيل دو
سرفصل در كتاب «اهداف» ،به بحث دربارۀ قوميتها پرداخته شده است« .سياستهاي عمومي

ناظر بر توليد ،تأمين و پخش برنامهها» از معدود بخشهاي اين كتاب است كه در دو بند،

به بحث قوميتها اشاره شده است .در بند  2006آمده است كه «تحقير و تخفيف اقوام،

اقليتهاي رسمي و هموطنان روستايي و شهروندان شهرستاني ممنوع ميباشد» .اين دغدغه
به شكلي ديگر ،در بند  2007نيز مطرح شده است با اين مضمون كه «تحريك حساسيتهاي
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اختالفبرانگيز مذهبي ،قومي و محلي و گروهي ممنوع است»(اهداف ،محورها ،الويتها و
 .)153 :1383...بهعالوه ،در فصل مربوط به «سياستهاي ناظر بر توليد و پخش برنامههاي

نمايشي» به صراحت اشاره شده است كه «استفاده از نشانههاي قومي ،لهجهها و تكيهكالمهاي
محلي به صورتي كه موجب تمسخر قوم يا مليت خاصي گردد ،ممنوع ميباشد».

مشكل بازنمايي به منزلۀ نمايندگي ،اشكال ديگري است كه نمايش نقش قوميتی در سريال

ياد شده ،پديد ميآورد .مسئله اين است كه هرچه گروهي قدرت بيشتري براي بازنمايي خود

داشته باشد ،نياز كمتري دارد تا چهرهاي گويا و فراگير 1از خود به معرض نمايش بگذارد.

اما قوميتها به دليل محدوديت در بازنمايي خود ،هميشه با چنين مشكلي مواجهاند .به بيان
سادهتر ،در هر سريالي ،نقش قوميت هميشه تحت فشار است تا از طرف كل اجتماع قوميت

خود سخن بگويد و به نوعي ،گروه خود را نمايندگي كند ،چون چنين فرصتي ،به دليل

محدوديتهاي فراوان ،هميشه در اختيار اقليتها نيست .بماند که اين فشار مربوط به زماني
است كه قوميت از ابتدا انكار نشود ،نظير آنچه در سريال «اگه بابام زنده بود» اتفاق افتاده

است .انكار قوميت ،سياستي متناقض است كه در اغلب برنامههاي طنز رخ ميدهد .در چنين
مواقعي ،نقش قوميتی حتي فرصتي پيدا نميكند كه قوميت خاصي را نمايندگي كند .متناقض

به این معنا که همیشه شخصی با لهجه و قومیتی غیرمتعارف میباید نقش طنزگونه یا نقشهای
1. Representative

ناخوشایند را نمایندگی کند .مع هذا ،در نتیجۀ حساسیتهایی که در جامعه وجود دارد ،چنین
نقشهایی نباید مستقیم ًا ،قومیت خاصی را هدف قرار دهد .مشکل از آنجا آغاز میشود که در

بیشتر اوقات ،با نوعی سرریز نشانهای مواجهیم .به این معنا که نشانههای به کار رفته در متن
مجموعهها ،گروههایی از جامعه را به منزلۀ گروههای هدف لو میدهد و به نحوی ناخواسته،
پیشداوریهای موجود در فرهنگ روزمره را تقویت و تحریک میکند .اين شیوۀ رفتار با
نقشهاي قوميتی ،وضعيتی مبهم را به وجود ميآورد كه كل قوميتها و اقليتهاي جامعه در
قالب نقشي غيرجدي و احتماالً منفي در معرض ديد همگان قرار ميگيرد.
نگاه ساختاریتر به این موضوع ،چه بسا راهگشاتر باشد .برای نمونه ،در دو سریالی که

مطالعه شده است ،آدمهایی که از جای دیگر وارد میشوند ،عوامل منفی محسوب میشوند.

همانگونه که گفته شد ،رسول و سهراب در مجموعۀ «آهوی ماه نهم» و مبارکی در مجموعۀ

«اگه بابام زنده بود» ،همه مهاجر هستند .الزم نیست که با لهجههای مشخص نقشهای مذکور
را نامطلوب جلوه دهیم ،که البته در پارهای اوقات چنین استِ ،
صرف تقسیم نقشها حول

محور مرکزنشین(تهرانی) /مهاجر(غیرتهرانی) کافیست تا نابرابریها در بازنمایی نقشها تقویت
شود .این مسئله به ویژه ،به واسطۀ تأکیدات عوامل تولید بر لوکیشنهای موجود در تهران

شدت مییابد.
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