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 چكيده 
 يرانا ياييجغراف -ييفضا ياسيس يريتر مداقوام از مسائل مهم د يريتمد هايياستو س يتوجه به تنوع قوم
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 .مقدمه1

هر چه  يموجب اثرگذار يادر صنعت رسانه يفناور يرگذشته تحوالت چشمگ يهادر دهه

 Stevenson,1995:3 as)شده است يطدر ابعاد مختلف جامعه و مح يارسانه يابزارها يشترب

cited in Lashkari  and Ahmadi,2016.)  يبرا يبازار انبوه ي،و سوادآموز ينيشهرنشرشد 

و  ناپذيريکاز عناصر تفک يکيها به و امروزه رسانه (Chapman,2013:41)آنان خلق کرد

 يابيعلت يو حت يگفتن از روابط اجتماعاند و سخنشده يلتبد ياييجغراف يبر فضا يرگذارتأث

بحث  يبه معنا ياديتا اندازۀ ز يدجدعصر  ياييجغراف يگرفته در فضاشکل يانسان ييراتبروز تغ

و  يارتباط ياطالعات از نهادها و ابزارها يازا يريتکنترل و مد گونگي،مقدار، نوع و چ ۀدربار

 ياييجغراف يدر فضا گيريمتصم يروهاين ۀو اثرات آن در رفتارها و اراد يارسانه

و  يادهااز بن يکي (.McKenzie,1994:5 as cited in Lashkari  and Ahmadi,2016)است

 يروهايعملکرد ن يفيتو ک يتکم يسۀمقا فضايي، گيرييمو تصم يزيربرنامه يهاشالوده

است. در واقع در پرتو تبادل اخبار و  يزمتما ياييجغراف يدر دو فضا گيريمو تصم يزربرنامه

به  گيريمو عناصر تصم يگراناست که نهادها، باز ياييجغراف يها و فضاهااطالعات از مکان

 يمات،مبنا تصم ينقادر هستند و بر ا يگرکديبا  ياييجغراف يها و فضاهامکان يسۀسنجا و مقا

به  (.King,2003:382)کننديفضا را انتخاب م ياو آما يزيربرنامه ينۀبه يو روندها يرهامس

 يماًقمست توانندينم سازيمو تصم گيريمتصم يعبارت بهتر در جهان امروز، افراد و نهادها

اطراف  يطمح يدادهاياز رو ياز بخا مهم رسانيو اطالع يابيرا مشاهده کنند. اطالع يدادهارو

امروزه بخا (. Lewis,1997:49-63)است يازمندن« هارسانه»به نام  يبه ابزار يضرورتاً به وابستگ

 يتها گسترش و تقورسانه يقاز طر ياييجغراف يطاز شناخت افراد و نهادها از مح يمهم

 يماز مفاه يکي ينبنابرا (.Lal, 2000:15 as cited in Lashkari  and Ahmadi,2016)يابديم

 يطاز مح يرسازيتصو ي،جهان يهاخصوص رسانهها بهرسانه ييفضا يراتتأث ۀدر مطالع ياساس

 ندنياو نما يرامونپ يايدن هاييدهپد يو واکاو يينتب ي،خبر يهاکانون يناست. در واقع ا يرامونپ

که  کننديم يينها تعافراد و حکومت يبرا کاريو دستور  دهنديرا انجام م يطفرد با مح ۀرابط

 Gibbons,2002:134 as)کنديها را فراهم مآن يفکر يو فضا يطيادراک مح يچهارچوب کل
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cited in Lashkari  and Ahmadi,2016.) يهامعتقدند رسانه ييبازنما يدجد يکردهايرو 

در قالب ساختار  ياجتماع ايهيتکنند، بلکه واقعيرا منعکس نم ياجتماع ياتقعوا ي،جمع

عناصر  يبرخ يبکوشند با ترکيها مشوند. رسانهيآنها خلق و به عبارت بهتر برساخت م ييروا

که  يد،جد يتواقع ينبه نفع ا يتحالت، واقع ينرا خلق کنند. در ا يديجد يتواقع يت،واقع

 يند،فرآ يندر ا ودريار،رود. از نظر بيم يانشده و از م يملغ يابد،يق متوسط خود رسانه تحق

 (.Baudrillard,2010:194)کند يم يدارا پ يتقدرت واقع يت،فراواقع

ها رسانه يلۀبه وس يشترمخاطبان، ب يجهان خارج برا هاييتواقع ييراستا امروزه بازنما ينا در

 ي،متقاعدساز ي،پردازانگاره سازي،يتها آهنآنکارکرد  يجۀکه نت يبه طور شود؛يم يجادا

و در کل،  (Mohsenianrad,2003:13)يطاز مح يافکار عموم يو معمار يسازگفتمان

ها و فعاالن حکومت يبرا ياييجغراف يفضاها يو محتوا هايژگيو يت،موقع از يرسازيتصو

 ينبنابرا (.Hafizian,2009:44 as cited in Lashkari  and Ahmadi,2016)است گيريمتصم

 يفضاها يردر سا ييرو تغ يمتصم يجادا ي،اثربخش يتدر قابل يارسانه يهاکانون ينا يتاهم

گردش اطالعات و  يندۀبا توجه به سرعت فزا (.Molana,2005:54)نهفته است ياييجغراف

از  يکي يگاهها در جاابزارها و تفکر حاکم بر آن ينها، امردم به آن يهاتوده يندۀفزا يدسترس

 Lashkari  and)مطرح است ياييجغراف يدر فضاها يرگذاريتأث يهامبناها و سرچشمه

Ahmadi,2016:119) يها و فضاهامکان يسۀو مقا ياييجغراف ضاسازيف يشبردمبنا پ ينبر ا 

 يمکان - ييفضا ۀنوآوران يدستاوردها ييدر جهان امروز و پخا فضا يکديگربا  ياييجغراف

و ارتباطات به  (Tavanbakhs,2007:56)وابسته ي،ارسانه يسازانگاره يزانبه م يااز پ ياب

  (.Debrix,2009:95)شده است يلها تبدمکان يسۀاز ابزار مقا يبخا مهم

مستقل و مجزا از  يامر يو قوم يدرباره تنوع فرهنگ ايرسانه هايياستگذاريس يانم ينا در

تنوع  يريتکالن مد هايياستاز س يو بخا مهم ستين يتنوع قوم يريتکالن مد هايياستس

جهت که  ينمتمرکز از ا ياسيس هايدر نظام هاياستس ينا ي. بررسروديبه شمار م يفرهنگ

که ارائه  هاييبازنمايي با هارسانه. است تردر دسترس هستند آسان يشترآنها ب تيمطالعا يابزارها

دارند.  ياسيس يبه باورها و روندها دهيشکل و يافکار عموم يتدر هدا ينقا مهم دهنديم
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است که مورد توجه  ييهااز موضوع يکي (Flint,2006)يتيکژئوپل ييها در بازنماکارکرد رسانه

ها، نهادها، از گفتمان يکيکه هر کدام به  يو خبر يجد يهاقرار دارد. رسانه قاديانت يتيکژئوپل

خود عالوه بر  هايييدارند با گزارش و بازنما ياگرا يگوناگون ياجتماع يهاها و گروهقدرت

 Ahmadipour and)پردازنديم يرگذاريبه تأث يزن يو اجتماع ياسيس يمخاطبان بر روندها

Rashidi,2018:22) .گردد که يمربوط م ييهابه روش يايندهدوره معاصر به طور فزا يتيکژئوپل

گرفته  ياشوند و يگرفته م يزيونيتلو يندوربها در يتها و موقعچگونه مکان يعموم يهارسانه

در  ياما به طور روزانه به نما يمحل زندگ يهاشوند وسپس در اتاقينم

 (. Otuathail,1996:702)يندآيم

که از  يريتصاو طريق از هارسانه ياسي،نظام س يک يقوم ياسيس يريتمد يابزارها ينب از

 يبر چگونگ آورنديکه از آنان به عمل م هاييييدهند و بازنمايارائه م يقوم هايگروه

اجتماع  هاييّتشدن انواع هونحوه بر ساخته يزو ن يقوم هايمردم در قبال گروه هاينگرش

 ;Jeffers,2008; Johnson,2002; Smith,2004; Dyer,2005)اندرا داشته گذارياثر يشترينب

Calloway,2008 .)سوب مح هارسانه ينا ينجزء اول يزيونتلو يجمع هايرسانه ينا يندر ب

همه  شود؛ياعمال م هايّتدر قبال قوم يمتفاوت هايياستس يران،ا ياسالم ي. در جمهورشوديم

 ها،قرار دادن منابع مکتوب مثل اسناد، گزارش ياراغلب با مع ينهزم يندر ا همطالعات انجام گرفت

و  يدولت يتاند. با توجه به ماهختهحکومت پردا يقوم هايياستس يو مقررات به بررس قوانين

دهنده ابزار انعکاس يرانا ياسالم يجمهور يمايجهت که صدا و س ينرسانه و از ا يتيحاکم

 هايبرنامه يمحتوا يلتحل يقاز طر توانيمحتلف است، لذا م هايحوزهحکومت در  هايياستس

 هاييياستبه آن دسته از س پرداخت و يراندر ا يقوم هايياستس يينو تب يبه بررس ايرسانه

با ابزار  ياسينظام س ياز سو يمل يّتو هو يّتيخُرد هو هايگروه يانروابط م يمکه با هدف تنظ

 هايياستس يبررس يقتحق يندر ا يکرد. مساله اصل يداشناخت پ ،است ياندر جر يرسانه مل

 يلتحل يقاقوام از طر ييمابازن يکردهايو فهم رو هايّتدر قبال قوم يرانا ياسالم يجمهور يقوم

مدنظر  يقتحق ينآنچه در ا ياست. به عبارت يزيونشده از تلوپسند پخاعامه هاييلمف يمحتوا
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و فهم نحوه  يمادر صدا و س يرانا ياسالم يجمهور يقوم هايستيادر باب س اياست، مطالعه

 آن است.  يمحتوا در يقوم هايييآن بر بازنما ياثرگذار يزانو م يقوم هايياستاعمال س

 ينظر يمبان.2

 يقوم ياستس .2-1

 :Mir Haidar and et al)هاستيّتمبحث قوم ياسي،س يايدر جغراف يديو کل يمباحث اساس از

ت است رفتارها و اقداما يکردها،از اهداف، راهبردها، رو ايمجموعه يقوم ياستو س (2013:2

 (Hajiani,2001: 145)شوديه اتخاآ مجامع يکحکومت در قبال اقوام موجود در  يکه از سو

در  يقوم هايياستکننده سيينعنصر تع ينهر کشور مهمتر «يتيجمع يبترک»و « سرشت دولت»

ل نحوه مواجهه، برخورد و تعام يقوم يهاياستواقع س . درشوديمحسوب م ياسيهر نظام س

(را نيي)سرزمياييجغراف و ياسيدرون قلمرو س يو فرهنگ يقوم هايها با گروهها و حکومتدولت

و مقاصد  هايزهبر شناخت انگ ي،قوم ياستس يافتره (Hesabi,2017:374)سازديمشخص م

در  ياسيمقاصد س يکه در جستجو هاييياستو س يقوم هايمردان در قبال گروهترهبران و دول

 بعادپايه و رکن اصلي سياست قومي، ا (.Heidari,2012:24)دارد يدکنند، تاکيداخل وضع م

، فرهنگي، هنجاري و ارزشي آن است و شايد بتوان گفت مهمترين اصل و رکن سياست قومي

ي در هاي فرهنگي و تبليغاتي هستند در حقيقت جانمايه اصلي سياست قومي را بايستدستگاه

 ت کهرويکردها و اقدامات نظام فرهنگي کشور جستجو و پيگيري کرد و اين بدان سبب اس

شناختي و فرهنگي قانوني آن نيست بلکه جنبه جامعه هاي حقوقي وتنها جنبه مساله سياست قومي

ه زور. نتر و مهمتر است. ماهيت و محتواي سياست قومي بايستي مبتني بر اقناع باشد آن قوي

جموعه مپس اعتقاد و اتکاء به ابزارهاي فرهنگي و قراردادن سياست فرهنگي که دربرگيرنده 

تماعي به به معناي فعاليت موثر براي متحول کردن روابط اج هاستعاليتپيچيده و متنوعي از ف

 (. Zandi,1380:56)آيدشمار مي
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 1يقوم گذاريياستس يالگوها .2-2

  2يسازهمانند .1-2-2

 هايدئولوژيدولت و ا هايياستکه س شوديم يساز تلقمنسجم يتيغا يالگو، همانندساز ينا در

 يقوم هاياز گروه يو روان ياجتماع ي،فرهنگ ي،شناختيستز يبيگرفته و ترکبراساس آن شکل

 ,Salehi Amiri)آيديبه وجود م يجامعه بدون تفاوت قوم يک يجادو منفرد به منظور ا يزمتما

 يقوم هاياست که درصدد استحاله گروه ينآن ا يژگيو ينو مهمتر (2006:60

 ي،سازهمانند هايياستف از سهد  3مارجر ينمارت يداز د (,Maghsoudi:1202003)است

 يک يجادو منفرد به منظور ا يزمتما هايگروه يو روان ياجتماع ي،فرهنگ يولوژيکي،ب يبترک

 يندفرا يکبه عنوان  يسازهمانند (1998:232Marger,)باشديم يقوم هايجامعه بدون تفاوت

 يگرگروه د يصصااز خ يگروه قوم يک يرويو پ يت: که تبعيمشتمل بر دو بُعد است: فرهنگ

از لحاظ  يگرو مقرر و سابق، د يزمتما يفرهنگ هايامر آن است که گروه يتمدنظر است و غا

: يو ساختار ( Hajiani,2002:42)نباشد يکديگراز  يصو تشخ يزقابل تم هايشانرفتارها و ارزش

م شده و با گروه حاک ياجتماع يوارد قراردادها يقوم هايگروه ياعضا يهمانند ساز يندر ا

 (. Kaviani,2001:36)شونديمختلف جامعه پخا م يدر نهادها
  4ييتكثرگرا.2-2-2

مطلوب  يکشور را به نحو يک ياسيس يکرپ ياست که سازمانده يدگاهيد يي،گراتکثر ديدگاه

خاص  هايحراست از ارزش يلهم امکان و وسا يدتي،عق يکه در آن هر خانواده فکر دانديم

 هايتفاوت (Beiro,1996:269)يدآ يلهم آنکه به احقاق حقوق خود نا خود را دارا باشد و

در  يشود و ضوابط سازمانيم صيانت دولت توسط هاگروه ينا ينموجود ب يساختار -يفرهنگ

 يدهتدارک د يّت،بر اساس قوم ياجتماع هايمتناسب پاداش يقجهت تشو

ابعاد و  يدارا ييتکثرگرا .(Peterson,1980:31; Taft,1963:24; Williams,1977:19)شونديم

                                                           

1.Ethnic Politics  
2.Assimilation 

3.Martin Marger 

4. Pluralism 
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 يانموجود م يهاتفاوت يدتشد يحت يااست، اما در همه موارد آن، حفظ و  ياشکال متفاوت

 يياز تکثرگرا يتکه به جهت حما هاييياستس ين. بنابراشوديمفروض دانسته م يقوم هايگروه

را  يکديگراز  يقوم چند هايکننده گروهجدا يو حفظ مرزها گروهي تنوع اند،شده يو طراح

 (. Goodarzi,2006:120)نماينديم يبو ترغ يقتشو

 آن ييرسانه و بازنما .2-3

 يزندگ يها و مجالت، از وجوه اصلروزنامه يزيون،تلو ينما،پسند همچون سعامه يهارسانه

 يقرن، آنها نه فقط منبع اصل يماز ن يا. به مدت بيندآيبه شمار م يراخ يتهروزمره در مدرن

شان  يرامونيافراد درباره جهان پ يدادن به پندارهادر شکل يرياند، بلکه نقا خطاطالعات بوده

زبان است.  يقدرون آهن از طر يمعان يبرا يمعن يدتول يي،بازنما (Bent,2007:119)انداشتهد

 يانآدم يا،اش يسازد تا جهان واقعيو زبان است و ما را قادر م يممفاه يانم يوندحلقه پ ييبازنما

 ,Hall)يمارجاع ده يليتخ يدادهايو رو يانآدم يا،اش1يرا به جهان انگارش يدادهاو رو

 يهايياعمال و بازنما يگربه عبارت د يردپذياز طرق مختلف صورت م ييبازنما (2008:352

 يتجل ينترنتو ا يوکارتون، راد يک،موز يزيون،از جمله تلو يفراوان يهادر رسانه يتيکيژئوپل

جهت که آنها را قادر به کسب اطالعات درباره امور  ينمنابع به ا يناکثر مردم ا يو برا يابنديم

فراوان  يتاهم يدارا يد،نمايدرباره حوادث گذشته م يقتحق يا يجار

 ;Shapiro,1988)يتيکو ژئوپل ياسيس يايدر جغراف بازنمايي. (Dodds,2007:145)هستند

Harley,1988; Palu,2011 as cited in Ahmadipour and Rashidi,2018) يايژهو يگاهاز جا 

 يهاموضوع ييفضا ييآن را دارند که با بازنما ييتوانا يانم ينها در اباشد. رسانهيبرخوردار م

فضا بپردازند و  ياييجغراف يساختارها يابه نما بريو خ يمختلف در چارچوب هنر

 يلنقد و تحل ير،تفس يد،مورد تأک دهنديل مفضا را شک ياسيس يرا که ساختارها ييهايشهاند

در رسانه ها امکان آن را  ياييجغراف يفضاها ييپرداختن به بازنما يتيکقرار دهند. از نظر ژئوپل

 يستندن يتيکو ژئوپل ياسيس يهابحث يردرگ ستقيمکه به صورت م يتا افراد نمايديفراهم م

 يطبه شهروندان پرداخته شود که در شرا يعاتها و اطاليشهو به انتقال اند يرندمخاطب قرار گ
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 (Morley, 2008 as cited in Ahmadipour and Rashidi,2018)يستآنان جذاب ن يبرا يعاد

 يقدرت با ابزارها يبا ساختارها يدر هماهنگ انجه ياباور بود که نظام رسانه ينبارت بر ا يدبو

را قبضه  يارسانه يو ساختارها يجهان دارند بازار مصرف يارسانه يدکه در تول يقدرتمند

آن  يتاست اما کل يرفتهپذ يامر يارسانه يهانقد بر نظام ينهرچند ا يتيکاند. از نظر ژئوپلکرده

 يکديگروجود دارند که با  يمتفاوت يارسانه هايگفت نظام يدبا يگر. به عبارت ديستن يمصح

 يو نفوآ ناهمگون هستند. به عالوه، در عصر که از نظر سلطه ييهاپردازند؛ نظاميبه رقابت م

واحد و با  يانظام رسانه يکوجود دارد امکان آنکه  يجهان ياسدر مق يتيکژئوپل يهاکه رقابت

است. اختالف نظر و  يفضع يدبه وجود آ ژئوپليتيکو  ياييجغراف يهايدهاز پد يکسان يبرداشت

جامعه و  يتو اقل يتمنتقدان، اکثر ياسي،سفعاالن  ي،ارسانه يرقبا يانکه در م ييانتقادها

 ينشود. ا يلمطلق تبد ياساختار به قدرت رسانه يککه  دهديوجود دارد اجازه نم يشمنداناند

 يمحققان ياز سو يشتراشاره دارد که پ يکتيضد ژئوپل يامقاومت  يتيکنکته به مفهوم ژئوپل

مخالف با  يروهايمقاومت، ن تيکي( به آن پرداخته شده است. در ژئوپل1998همچون راتلج)

 (,2018ited in Ahmadipour and Rashidi,as c 2008Atton)1يگزينجا يهارسانه يهااستفاده

 ياليسمامپر يريگزند و مانع از شکلپردايم ياقدرتمند رسانه يهابه مقاومت در برابر نظام

 ييهايرسازيها مطرح است تصورسانه ييبازنما ينهکه در زم يگري. بحث مهم دشونديم يارسانه

در چند قرن  هايرسازيتصو ين. اپذيرديصورت م «يگراند» ياو « آنها»درمقابل «  ما»است که از 

 Said,1978 as cited in)بوده است نجها يراروپا در برابر سا يتهو يفتعر يبرا ياديبن يراخ

Ahmadipour and Rashidi,2018) يايياز نظر جغراف ينسانگروه ا يکواحد از  يتارائه هو 

. کننديجامعه به آنها احساس تعلق م ياست که اعضا ياييجغراف يها و فضاهاوابسته به مکان

آنها،  يتو هو ياييجغراف اهاياز فض يرارائه تصو يزيونو تلو ينماها و به خصوص در سدر رسانه

 يهاها، گروهدولتکشورها و  ي،جهان يهاقدرت ياناست که در م ييهادهنده رقابتنشان

در برابر « ما»قرار گرفتن مفهوم  يند،فرآ ينو... بر سر مکان/فضا وجود دارد. در ا ياجتماع

متحرک  تصويرهايکه در قالب  انجامديم يتترس و امن يرنظ ياحساسات يابه نما  «يگراند»
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ها ابتو رق ياستباعث تداوم حضور س يرمستقيمموضوع به صورت غ ين. اشونديم ييبازنما

دوباره  يانما يبرا يرا به محمل ينماس يرنظ يسرگرم يهاو رسانه شوديم يدر حوزه عموم

يجغراف هاييپرداز يلرقابت و تخ ,as cited in Ahmadipour and  1994Gregory)1ياي

Rashidi,2018) که از ما  يفيبا تعار ياييجغراف هاييپرداز يلتخ ينسازد. در ايمبدل م يگراند

در مورد فضا/ مکان دستخوش  يزشهروندان ن ياحساسات مکان شوديارائه م يگرانبر ددر برا

کند يدر همين راستا، کاستلز استدالل م (Ahmadipour and Rashidi,2018:28)شوديم ييرتغ

دهى به اآهان بشرى از طريق تصويرسازى سازد، چرا که از ظرفيت شکليکه رسانه، قدرت را م

اى که از منابع برترى در اين جامعه، بازيگران شبکه (Castells,2009:98)برخوردار است

هاى د. در واقع مالکان و مديران شبکهشونيبرخوردارند، در نهايت به سياستمداران فعال تبديل م

که ابزارهاى مالى، قانونى، نهادى و تکنولوژيکى را در اختيار دارند، در مورد  اىارتباطى و رسانه

ها را رسانه يزهال ن يوارتاست (Castells,2009:420)يرندگيم يماى ارتباطات تصمقالب و محتو

که در  ييها به رخدادهاکند و معتقد است که رسانهيم يفتعر «يدنمعنا بخش ياستس»از يبخش

بسنده  يتها فقط به بازتاب واقعکه رسانه يدگويدهند. او ميندد معنا ميوپيجهان به وقوع م

موجود را منتقل کنند،  يآن که فقط معناها يکنند و به جايم يفرا تعر يتکه واقعکنند بلينم

آنها معنا  يبرا يدادهادوباره به آن رو يدهوشکل ينيوعرضه وسپس بازآفر يناازخالل گز

 يمکه دارند تصم يبرقدرت يهها با تکدارد،رسانه يگوناگون يمعان يتيواقع هر.از آن جاکه ينندآفريم

 (.Williams,2007:176)بدهند وآن را چگونه معنا کنند ييچه بها يداديکه به هر رو يرندگيم

 مرتبط با رسانه يتيكيژئوپل يهاافق .2-4

اطالعات و ارتباطات در شکل  يفنآور ي،فرهنگ ي،فکر ي،نظام ي،اقتصاد ي،علم يهادگرگوني

 يگرد ييو از سو يستم،سده بدوم  يمهدر ن يژهها به وو رسانه يمجاز يفضا ينترنت،ماهواره، ا

 يمل ينمادها يفتضع يگرها و به عبارت ديتو شناور شدن هو يدگرگون يم،مفاه يشکنساختار

 يتهمدرن يماز مفاه ياريبس ي،و فرامل يفرومل يهاياشدن در قالب گرايجهان يندفرآ هبه واسط

 ييگرايمدرن شده که نسببه نام پست يکرده است. بشر وارد دوران يته ياز معن يارا متحول و 
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دوران، کارکرد  ينرود. در ايآن به شمار م ياصل يهاو کاها منزلت خرد مدرن از شاخصه

اند. شده يرو مرزها به شدت نفوآپذ يافته ييرو افراد بود ، تغ يشهکنترل کاال، اند کهمرزها  يسنت

 -يمعنو يهامولفه ييافض-ياسيس يامدهايپ يمفهوم بر مبنا ينشده و اقدرت، دگرگون يتماه

بشر اعم  يها در زندگا ظهور و مانور رسانه(. بDodds,2000:19)شوديم يفتعر يو ماد يمجاز

در  يها حداقل سه تئوريااواخر چندرسانه ينو در ا ينوشتار ي،صوت يري،تصو هاياز رسانه

 از:با قدرت مطرح شده است که عبارتندها خصوص رابطه رسانه
 ابزار مثابه به رسانه .2-4-1

بزرگ  يهايو صاحبان کمپان ياستمداراندر دست س ي، ابزارهارسانه يتئور يناساس ا بر

کنند خود را مستقل نشان دهند، به يم يها هر چند سعرسانه يکردرو يندر ا باشند.يم ياقتصاد

ت ندارند. جز تن سپردن به منافع و مصالم اصحاب قدر يزيبودن اداره آنها گر ينهخاطر پرهز

دانند و آن را به يم يرا ارگان، نهاد و دستگاه ياهر رسانه يهنظر ينطرفداران ا جهت يناز ا

وابسته  يدق حتماً يمزتا يويورکروزنامه ن يندگويم يسازند به عنوان مثال وقتيمنسوب م ييجا

 يزيونتلو يدقشود يوزمينحوه سخن فاکس ن يوقت ياکنند يرا آکر م يکامرآها در به دموکرات

 شود.يم گنجانده يدولت
 يشاءرسانه به مثابه فعال ما  .2-4-2

 ،يدتول يصاحب قدرت و اراده کامل برا يعنيشود يم يتلق يشاءرسانه فعال ما  يتئور ينا در

ها باور دارند که چنان به قدرت رسانه ينظر گاه ينطرفداران ا باشند.يم يامپ يانتقال و القا

در قبال مسائل  يريگنظر و موضعررسانه باشد و به اظها ينم خلق شده است که اهمه عال ييگو

کنند و به عبارت  ييگشاو گره يابيتوانند مشکليها هستند که مرسانه ينتنها ا ييبپردازد و گو

 (.Ferasti,2012; Ebert, 2014)بشر هستند يها حلقه مفقوده زندگرسانه يگرد
 هات و رسانهقدر يتعامل يهنظر .2-4-3

 يتعامل يمطرح شد که بر رابطه يسوم يمذکور، تئور يشدن نقاط ضعف دو تئور ياننما با

معنا  ينکند. به ايم يد( و رسانه تاکينظام و ي، فرهنگي، اقتصادياسي)اعم از سدوجانبه قدرت

 کهردازد بلپينم يامو پردازش پ يداست در خال به تول يامکننده و رساننده پيدکه رسانه چون تول
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است از ارباب قدرت  يو هم ارزش يخود که هم ماد يهابه رسالت يدضمن داشتن اهداف و تق

 يستمزدور و سرسپرده ارباب قدرت ن ينکهاست. رسانه ضمن ا يرپذيرو مصالم و منافع آنها تاث

و که آگاهانه  يزانيموجود ندارد و البته به م يهابا چارچوب يزهحال سر جنگ و ست يندر ع

قدرتمند  يد،نماينقا م يفايها ايسازيمکند و در تصميم يريگتصميممستقل 

تناقض  ي،نف يقخود در حکم رسانه، آشکارا از طر يبه خود سينما (.www.Bashgah.Net)است

کند  يم يياست که بازنما يزيچ يبتبر غ يمتک يرگذاريتاث يبرا يلم. فيردگيشکل م يبتو غ

دارد  يمعن« ردپا»آن که  يلاص يبا واژه فرانسو)«نشان»اقض در شکل متن يبه نحو ينکه همچن

نحو، روند  ين. به هميابديبت و حضور دارد( نمود ميهمزمان از غ ييمعنا يبترت ينو بد

کاربرد )که  يقشود. از طريدگرگون م يتيواست که بر نوار پز يزيچ يبر نف يمتک يبرداريلمف

 يشود حتينم که واقعاً يدبفهم يدتوانيم يداري،ت( مفهوم ثبات داعتبار شده اسيب ياکنون تا حد

حال  ينو در ع يابدعملکرد شاتر بر پرده نمود ب يلهمگر آن که به وس يد،را د ينماييس يرتصو

 يااز زمان نما يميخاطر نشان کرده است که در ن يلمپردازان ف.از نگره يکيوجود نداشته باشد. )

کند يم يترا تقو يرکه تصو يايلهخود در حکم وس يپرده به خود (.است يکتار پرده کامالً يلم،ف

 يگريد يزچ يمتوانينم يگرد ينيمآن را بب يمبتوان اگر واقعاً يراز همزمان آن جا باشد و نباشد يدبا

 (.Hill and Gibson,2017:29)يممشاهده کن

 يقروش تحق .3

. است شده استفاده هاداده يلو تحل يهو تجز يگردآور يمحتوا برا يلمقاله از روش تحل ينا در

و  ينپسند؛ واحد ثبت، مضامعامه يهايلمواحد نمونه، ف يزيون،تلو يهايلمف يمحتوا تحليل در

و واحد شمارش، سکانس و صحنه  يقوم يهاياستس يهايهگو يل،واحد تحل ي؛قوم ينمادها

پاسخ به سواالت  يبرا يقوم يهاياستس هاييهگو يآمار يلو تحل يبررس ين. همچنتبوده اس

هستند به  يلمف هايشمارش پژوها که سکانس يدر واحدها يلبه عنوان واحد تحل يقتحق

 آورده شده است.  يکتفک
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 يزيونتلو يلتحل ينوع واحدها (:1)جدول

هاي برنامه تلويزيوني ومشخصا فيلم واحد نمونه

 عامه پسند رسانه ملي

قومي  يهاسياستهاي گويه واحد تحليل

 هادر فيلم

 سکانس و صحنه واحد شمارش مضامين و نمادها مربوط به اقوام واحد ثبت

 گيرينمونه يوهش .3-1

 يسه شبکه، جامعه آمار يندر ا 97تا  57از سال  يعنيسال  40شده در طول پخا هاييلمف کليه

با  يواز آرش يالسر 12 و ينماييس يلمف 97مقاله، تعداد  ينا يپژوها است. در جامعه آمار ينا

 يلمف 23آنها  بين از که اندشده يآور( جمع3، 2، 1)يپخا در سه شبکه سراسر يحفظ پراکندگ

انتخاب شده است. الزم به آکر است با توجه به حجم  يبه صورت تصادف يالسر 4و  سينمايي

 روش ،ساده صورت به هااز سکانس ياحتمال گيرينمونه يق،شمارش تحق يواحدها يباال

 پژوها حاضر است. گيرينمونه
 يبا موضوع قوم 1397تا  1357 هاياز سال هايالو سر ينماييس هاييلممنتخب ف يست: ل(2جدول)

 هاي سينماييفيلم

سال  نام فيلم  رديف

 پخش

سال  نام فيلم  رديف

 پخش

سال  نام فيلم  رديف

 پخش

 1382 اشک سرما 17 1370 گلها و گلوله 9 1360 فرمان 1

 1385 نيوه مانگ 18 1374 باني چاو 10 1362 خاک و خون 2

 1388 ديگري 19 1375 فصل پنجم 11 1362 دادشاه 3

يک روز  20 1375 بي پالمار 12 1365 شيرسنگي 4

 سرد

1392 

 1392 143شيار  21 1377 آي پارا 13 1368 ساواالن 5

 1393 ايران برگر 22 1378 بچه هاي نفت 14 1369 راز خنجر 6

 1394 آباجان 23 1380 کاگومان 15 1369 خون بس 7

 1381 کولي 16 1370 بدوک 8

 هاي تلويزيونيسريال

 سال پخش نام سريال رديف سال پخش نام سريال رديف
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 1386 يک مشت پر عقاب 3 1358 هزاردستان 1

 1396 علي البدل 4 1370 روزي روزگاري 2

 يقتحق يهايافته .4

 اند: شده يلو تحل يهمقوله تجز 24ژوها در قالب پ هاييافته

 يلممقوله اول: ژانر ف .4-1

دارا بودن  رغميعل هايلمقابل توجه ف يتمقاله، اکثر ينشده در ايبررس يلمف 27 ينب از

در ژانر  يلمف 4فقط  يانم ينبودند؛ در ا يواقعيرداستان غ يکاقوام امّا کامالً، ناقل  هايشاخص

با موضوع دفاع مقدس ساخته شده است. هرچند ساخته شدن  يلمف 4و  يسو حما يخيتار

 143 ياردارد( هزاردستان، ش يخيتار ي)که اشاره به ماجراهامشت پر عقاب يک مانند هايييلمف

اقوام را خوب به  يخاند تارتوانسته يو حماس يخياست که با ژانر تار هايييلمو ... از جمله ف

 .ياورنددر ب يانما
 يلمژانر ف(: نمودار 1)شكل

 
 يلمف يتمقوله دوم: موضوع.4-2

ساخته شده  يلمف يتموضوع يااست که آ يندارد ا يبيرابطه قر يزمقوله که با مقوله اول ن اين

 يجنتا ها،يافتهبوده است. اما  يبا مسائل قوم ياقوام و ارتباط واقع يختار يتاصالً بر مبنا و محور

که با نمادها،  هايييلمف ينا يتشده است. اکثر يمترس يرنمودار ز که در دهديرا نشان م يمنف

اقوام  يخبه تار يتوجه شوديمربوط به اقوام ساخته م يلمسا يگرو د هايتشخص ها،يشنلوک

 اند.نداشته
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 اقوام يختار يتبا محور يلمف يتموضوع (: نمودار2شكل)

 
در  ايآتا گرفتن مدرسه يواقع يماجرا روز سرد که مربوط به يکبا عنوان  يلميساخت ف البته

و بلوچستان  سيستان برکوله هايبا عنوان بدوک که کامالً ناقل داستان بچه يلميف يا يالنگ يجارب

آنهاست در  يقوم يلو جزء مسا شوندينام در آن منطقه شناخته م ينهستند که امروز با هم

 يخبه مسائل و تار توجهييب يتاست اکثر اما آنچه واضم باشد؛ياقوام م يختار يتمحور راستاي

 باشد.يم هايلماقوام در ف

  يقوم يهاگروه يرو تحق يدمقوله سوم: تهد.4-3

 هايتک ساخت با اقوام و گروه يتدر رفتار حاکم يجرا يکردهاياز رو يکي يدو تهد تحقير

م در دوره قبل از ي با موضوع رابطه دولت و اقوا)هايلمف هايسکانس يياست. در بازنما يقوم

است.  يتقابل رو يو فرع ياصل يگرانباز ينو تعامالت ب هايالوگرفتار در د ينا يزن (انقالب

 تاسدر دوره قبل از انقالب با روش سلطه  يقوم يسازهمانند ياستنشانگر اعمال س يهگو ينا

انفعال و  ي،تظامان-يانضباط ي،قانون يو استفاده از ابزارها يبه تنوع قوم توجهييکه در آن ب

با توجه به واحد شمارش پرسشنامه )سکانس( تعداد  يهگو يناستحاله اقوام نمود دارد. در ا

 يي،روستا هايهخان ي،مرکز يت)مثل حاکممسلطاز سمت گروه  يدو تهد يرتحق هاييفراوان

 قرار گرفته است. يو...( مورد بررس يدولت مرکز يتيامن يهادستگاه
 اقوام توسط گروه مسلط يروتحق يددته نمودار (:3شكل)
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 اًيبشده در آن تکرار شده، تقر ياد يهکه گو يسکانس 44از مجموع  دهدينمودار باال نشان م نتايج

موضوع را در سکانس  ينا هايداده شده است. مصداق يااقوام نما يدو تهد يربرابر تحق 3

 يالوگبا د يسکانس يانفت  هايچهب ينماييدر س يبوم ييانبا روستا هاييتعامالت شرکت نفت

بگو تا بتونم  يفارس": گويديم يبچه بوم يکدر مدارس که به  يحکومت مرکز ايندهنم يک

 هايو نمونهاز انقالب است(  ستان همه آنها مربوط به دوره قبل)که داخون بس  يلمفدر  "يسمبنو

 توانديم يکردرو ينده و تسلط اش يتلق يمنف ييبازنما يکنکته که هر کدام  يناز تکرار ا ياديز

 بزند. يبآس يبه وحدت مل
 از فرهنگ مسلط يفرهنگ قوم يتمقوله چهارم: تبع .4-4

انواع  يعنيخود را دارد.  يقتحق يکل ياستسامان قدرت خود و س يانظر فوکو هر جامعه در

را قادر به  انيکه آدم يوکار و مواردکند، سازيشده عمل ميرفتهپذ يقتگفتمان که به عنوان حق

شود يم ييدتا يزآن هرچ ياريکه به  يکند، ابزاريصادق و کاآب م يهاگزاره يانتفاوت گذاشتن م

ارزشمند محسوب  يقتبه حق يابيکه در دست يها و فنونروش يابد، يم ييو ضمانت اجرا

 شوديخوانده م يقتحق يند،گويرا م يزيکه چ يآن کسان يتشوند و موقعيم

(Ahmadi,1998:190) کنديم ياناز فرهنگ مسلط را ب يبوم هايفرهنگ يتتبع يزانمقوله م ينا 

گرا است که در آن خرده البته از جنس وحدت يسازماننده ياستاز س يهگو يکو در واقع 

از فرهنگ گروه  يتخود به تبع يزبان اختصاص گويا، ها،سنت اصالت به توجه بدون هافرهنگ

از  يتعداد کم هايلمکه در ف دهدينشان م يردر نمودار ز يقتحق هاييافته. پردازنديم يتاکثر

 هايِتعداد سکانس ينکهبا توجه به ا يگرد ياند. از سوداشتهرا  يمساله توجه کاف اين به هاسکانس

 يکردن فرهنگ بوم يتتوجه مربوط به تبع يشترينب يباًاما تقر باشديمساله کالً کم م ينتوجه به ا

 توانديم يزمساله خود ن ينا ؛است (يلم هاي با داستان قبل از انقالبسلط)در فماز فرهنگ 

و کم ارزش  اختگيخودب يباور عموم ياو  يسازهمانند ياجرا يحاصل نقا دولت برا ييبازنما

 باشد.  هافيلم در هاشدن خرده فرهنگ
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 از فرهنگ مسلط يقوم هايگروه يتتبع (: نمودار4شكل)

 
 يقوم هاييتکردن شخص يو ششم: سرکوب و زندانمقوله پنجم .4-5

 يکرديتا با رو کوشديم  1يفلسفه، و علوم شناخت يلم،و آهن: ف يردر کتاب تصو يکور گريگوري

)همچون  يلمف يرشناختيغ يهاکه به باور او در نگره يدرا بگشا ييهابستبن يلم،به ف يشناخت

نو در  يکردهايياست که رو يدانش ي،اختشن( هست. دانايشناختنگرۀ روانکاوانه و نشانه

و ادراک را  يل،تخ ي،و سازوکار آهن، عاطفه، هوش مصنوع يردگيآهن به کار م ربيتج يبررس

 يرا به سه نگرۀ کل يلمف ييگرادر کتاب خود واقع ي. کوردهديم يجا ياخو يبررس يرۀدر دا

در نگره  (Currie,2009:56)ييگراو نگره توهم ينگرۀ همانند يت،: نگرۀ شفافکنديبخا م

دهد، بلکه فقط ينم يزها( به چي)ادراکيافتيدر يبه ما دسترس يلمو ف عکسبه باور او،  يتشفاف

 يبصر ييتوانا ي،از ديد کور ي؛در نگره همانند بخشد؛يبازنمودي به آنها را به ما م يدسترس

 بينيميکه م يزيچ يبصر هاييژگياز و يو نسبت دادن برخ يصتشخ ييعبارت است از توانا

 يم،نگريم يزيچ يررو هرگاه به تصو يناز ا (.Currie,2009:132)در آهن يزبه مفهوم آن چ

در نگرۀ  يدستاورد کور ين. مهمترشوديم يختهدر ما برانگ يزخود آن چ يصتشخ ييتوانا

 واندتيم يلممعتقد است که که ف ييگراره توهمدر نگ يرتصو يکاست که ادراک  ينا يهمانند

 يهتنوع و به حاش حذف .برانگيزدرا  يزهاو چ هايتو حضور شخص يتدر تماشاگر توهم واقع

 هاييهاز گو يگرد يکيشده آوب همگوني و مسلط گروه توسط هاخرده فرهنگ يقراندن عال

خراب  يد،و تهد يرکردن، سرکوب و تحق يبا روش سلطه است که زندان يسازهمانند ياستس

 حقيقت يآن در موارد مورد نظر در جامعه آمار يو... از نمودها يقوم يهاتيکار خواندن شخص

                                                           
1. Image and Mind: Film, Philosophy and Cognitive science 
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  .اندهاي مورد مطالعه بودهقومي قبل از انقالب فيلم هايهمه اين موارد مربوط به داستان است.

سرکوب و  ياو  يقوم هاييتکردن شخص يمربوط به زندان يهامجموع سکانس يردر نمودار ز

 .کنيميرا مالحظه م يو مردم ياز اعتراضات مدن يريجلوگ
 يقوم يهايتکردن شخص يسرکوب و زندانر نمودا(: 5شكل)

 
 يمقوله هفتم: زبان محل .4-6

 يو مذهب يزبان يهاگروه يستيبرجسته آن همز يهايژگياز و يکياست که  يکشور ايران

 ياز ابزارها يکي ي؛ زبان محل(Abdi and et al,2014:96)است يختار يط يکديگرمختلف کنار 

با فرهنگ  يزشانو عامل تما يهناح يکو عامل تجانس آنها در  يکديگرمهم ارتباطات اقوام با 

اول از  يتدر اولو يمده يصرا تشخ يقوم يک يمکه اگر بخواه ي. به طورستو مسلط ا يمرکز

و  يزشناختن تما يتدرواقع به رسم يز. لذا توجه به آن نشناسيميو لهجه و زبان آنها را م ياگو

 رينتاز مهم يکي يهگو يناست. ا يتو فرهنگ اکثر يمرکز يتاقوام با حاکم هايتفاوت

کشور است. در  ييفضا يدر ساختار ييو چندفرهنگ گرا ييتکثرگرا هايياستس هايشاخص

و توجه به آن در حقوق  يفرهنگ هاياز تفاوت يانتص ي،از بُعد فرهنگ ييواقع در تکثرگرا

هستند.  ياصل يلجزو مسا يقوم هايشاخص تنوع و هاحفظ تفاوت ينو همچن يشهروند مل

 هايلماقوام در ف ييکه در بازنما تاس ياستس ينهم ياصل يهر واقع گود يزن يحفظ زبان اصل

 .يردمورد توجه قرار گ توانديم
 يلمف ياصل هاييتدر شخص يزبان محل نمودار (:6شكل)
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که به صورت برابر به زبان  دهديشده نشان م يسکانس مورد بررس 65 ينبدست آمده از ب نتايج

توجه شده است. در واقع از دو منظر به موضوع توجه شده  يلمف ياصل هاييتدر شخص يمحل

شده است به زبان  بردارييلمف يمحل يشنلوک يککه در  هاييچقدر از سکانس ينکهاست؛ اول ا

که در  يتيشخص ييبازنما ينکهتوجه شده است، دوم ا يلمف يک يقوم هاييتدر شخص يمحل

 يتشخص يک يا کندياستفاده م يزبان محلو  يامثبت است که از گو يتشخص يک يابوده آ يلمف

مورد نظر قرار  يهگو يناستنباط از ا يبرا هايافته يندو شاخص در ا يناست. لذا توجه به ا يمنف

 يزتما يتموضوع در باب اهم ينبه ا يدآنچنان که با يعنيآن  يبرابر عداشته است؛ که در واق

صورت نگرفته  يتوجه کاف يمحل هاييتمثبت شخص ييو بازنما ياز زبان فارس يزبان محل

 است. 

 يادارات دولت يامدرسه  يطدر مح يمقوله هشتم: زبان محل .4-7

اگر مدنظر حکومت باشد در  يدر مدارس و ادارات دولت يتوجه به زبان محل يبُعد ساختار در

در  يهگو ينا ييطلب در دستور کار است. بازنمامساوات ييتکثرگرا ياستواقع اعمال س

 است: يرشده به شرح ز يبررس هاينسسکا
 هايّتقوم يدر اماکن عموم يزبان محل نمودار (:7شكل)

 
در  يينکته را استنباط کرد که اگر چه به تکثرگرا ينا توانيبخا م ينا يآمار يلواقع از تحل در

 يدر بُعد ساختار يبارز آن است توجه شده ول ياز نمودها يکه زبان و لباس محل يبُعد فرهنگ

مثبت  يکرداست کمتر شاهد رو يو مدارس محل يدر ادارات دولت يداشتن زبان محل يتکه رسم
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مورد توجه قرار نگرفته  يمساوات طلب در بُعد ساختار ييتگثرگرا ياستم؛ در واقع سيهست

 است.

  يمدارس به زبان فارس يمقوله نهم: دسترس .4-8

استان هاي با محتواي د)فيلمهاييدر سکانساغلب  دهدينشان م يزبخا پژوها ن ينا هاييافته

نظر نبوده مد يدرآمده، توجه به زبان محل يابه نما يادارات محل ياکه مدارس  قبل از انقالب(

اقوام و  نسبت به يدر بُعد ساختار ييتکثرگرا يتوجهيب يدمصداق تاک يجنتا يناست. در واقع ا

 يمتعدد بررس هاينمونه رغمياست. عل شده يمترس يراست که در نمودار ز يمحل هايگروه

در  يحلمبه زبان  ياست و اصالً توجه يو مرکز يالزاماً به زبان رسم هايدسترس يتاکثرشده، 

در  ييتکثرگرا ياستس يباز، نف يهگو يننشده است که در واقع تکرار مثبت ا يعموم هايمکان

 .گذارديم يارا به نما يبُعد ساختار
 يمدارس به زبان فارس يدسترس (: نمودار8شكل)

 
 اقوام ياجتماع هايمشارکت مقوله دهم:.4-9

هايي هستند که مردم ت يا دولتمل بر مبتني هايدولت ها،دولت تريندر دنياي امروز، منسجم

آنها آگاهي عميق از اشتراکات و تمايالت خود دارند. اقوام و در کل شهروندان، بازيگران حقيقي 

ها از ها و حکومتوميتهاي پيوند قها هستند. پس شناخت حلقهو جاندهندگان به حکومت

در  يعنصر اجتماع (Ghaffari and Zarrin Kaviani,2001:91)برخودار است زايياهميت بس

هر  ياز آنها، امر مشارکت را برا يکه حفظ و پاسدار آورديم يدرا پد يمشترک يقجامعه، عال

 يا يتول مسئولتعهد و قب ينوع ي. مشارکت در امور اجتماعسازديم يرناپذاز افراد اجتناب يک
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 يکيکه با  يدر بحث 1فوکو يشل. ميردصورت پذ يو نامحدود ينمع فعاليتممکن است در قالب 

 يشتر: با وجود داشتن اختالف مذهب او با بنويسدياز اهل سنت در کردستان انجام داده است م

دارند. در  مشهد يادر تهران  يگررا دارد که مردم د اييهمان شعارها و خواسته يو يران،مردم ا

به  يا)سازائتالف ييتکثرگرا ياستس هاييهاز گو يکيبه عنوان  اقوام يواقع مشارکت اجتماع

با  يو تعامالت مردم محل سويکاز  يقوم هايياستاصطالح ادغام( نشانگر نوع اعمال س

محدود  هايپژوها به جز در چند مورد سکانس يناست که در ا يگرد ياز سو يحکومت مرکز

 يهادر سکانس توانيآن را م يهااز نمونه يکيمثال  ان. هر چند به عنويمکنيمالحظه نم آن را

 يدولت يندگانبا نما يو همکار يخارج يدهايکه مردم کردستان در برابر تهد« چ» يلماز ف يا يژهو

شاهد موارد  يدبا ياستس ينمثبت ا ييبازنما يبرا يمالحظه کرد، اما به طور کل پردازنديم

 . يمباش هايلمدر ف شترييب

 مستقل ياسي: سازمان سيازدهممقوله  .4-10

است که  يدولت مرکز يهاتيبا حما التيو تشک تيرسم کيمنظور از سازمان در واقع 

الحظات له با همه مئمس نيا ؛داده شود يمحل نياداره آن به  دست مردم و مسئول و اراتياخت

عد ر بُد ييسطم از تکثرگرا نيالتراب انگريب ياجتماع و يفرهنگ ،ياسي، سيو انتظام يتيامن

به  ميريها در نظر بگهمه گروه يحق را برا نيا  يدولت يهااستيدر س راست که اگ يساختار

رار اقوام ق يبعض اريحق در اخت نيو خاص ا ضيمساوات طلب و اگر با نگاه تبع ييتکثرگرا

انگر از پژوها بي بخاهاي اين يافته .مدنظر استطلب  رمساواتيغ ييتکثرگرا استيس رديبگ

قل بلکه در مست يسازمان سياسدر نه تنها را هاي اقوام اکثريت موارد فعاليت اين مطلب است که

وردي که م 8و از بين  شوديهاي دولتي نيز مالحظه نمهاي مردم نهاد مستقل با حمايتسازمان

 .تداشته اس فقط يک مورد دولت به تاسيس سازمان سياسي مستقل رويکرد مثبت ،بررسي شده

 ها در اين موارد مربوط به دوره قبل از انقالب بوده است.داستان فيلم

 

 

                                                           

1. Michelle Foucault 
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 يو محل يقوم هايمستقل گروه ياسيس هايسازمان نمودار (:9شكل)

 
 يتاقوام به حاکم يوفادار مقوله دوازدهم:. 4-11

از آن،  يشواهد ناش يابيفوق و ارز يمسئله اجتماع ينا يتاکنون در طرح و بررس رسديم نظربه

مسئله، شده  ينا يقبه جهات عم يصورت نگرفته و کمتر توجه ينيو ع يقچندان دق يبررس

و تکرار شده  گويييدچار کل يشترب يراندر ا يطرح و مطالعه مسئله انسجام مل ياست. به عبارت

به فرهنگ و  يو قوم يمحل يهاتعلق و تعهد کنشگران و افراد عضو فرهنگ يزانم يقتو در حق

نقطه مهم و قابل  تواندي( ميران)ايمل ينبه فرهنگ اجتماع و سرزم يزو ن شانيقوم ياجتماع

 ينکهاما ا يست،مجال صحبت آن ن ينجاپژوها حاضر رقم بزند که در ا يبررس يرا برا يياعتنا

 ياراخت يو چه مقدار از رو دانندياجبار م ياز رو يتزان از تعهّد خود را به حاکميکنشگران چه م

پژوها که  هاييافتهقرار گرفته است. در واقع در  يدر پژوها حاضر مورد بررس يو عِرق مل

 هاييو وفادار (يمنف ينه)گزاجبار ياز رو هايييداده شده است، تعداد بازنما يادر نمودار نما

اقوام به  يها وفادارکه در سکانس يمورد 14مثبت( نشان داده شده است. در  ينه)گزيارياخت

اين . دهديمرا نشان  يتبه حاکم ياجبار يوفادار ييموارد بازنما يشتردرآمده است ب يانما

 ياز رو يوفادار .بوده است هاهاي قومي قبل از انقالب در اين فيلمها مربوط به داستانسکانس

ساز ائتالف يير تکثرگراد ياراخت ياز رو يطلب و وفاداريرمساواتغ يياجبار در واقع تکثرگرا

 است.
 ياراخت يااجبار  ياقوام از رو يفادارو (: نمودار10شكل)
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 يقوم ي: دعواهايزدهممقوله س.4-12

مورد  18طلب است با يرمساواتغ ييتکثرگرا هاياز شاخص يکيکه  يهگو ينا يبررس در

موارد مانند  ياند. در برخاختهپرد هايلممساله در ف ينا ييکه به بازنما يممواجه هايافتهسکانس در 

 ياسدعوا در مق يککه در واقع  يندو روستا بر سر آب و زم يکامالً به دعواها« خون بس» يلمف

 يالبه قدرت مثل سر يدنرس يدو روستا برا يينده باال و پا هايخان يدعوا يااست،  محلي

 يلمو عراق در ف يرانردستان ادو منطقه ک يناختالف ب ينب يامنطقه ياسدر مق يالبدل و گاهيعل

 هايلمدر ف يقوم هاييتواقع يبرخ يانب ينکهنکته قابل توجه ا يک. البته پردازديچاو و... م يبان

 هايفيلم در هاصراحت يناز ا ياريو بس گيرديصورت نم يزيونيتلو هاسريال در مخصوصاً

در  يقوم يدعواها ييرد. بازنمااز اقوام دا يعموم يياست که اثر خود را در بازنما ينماييس

 طلب است.يرمساواتغ ييتکثرگرا ياستس يهايهاز گو يکيدر واقع تکرار  هايلمف

 يناقوام از سرزم ياخراج و جداساز يا يشکُمقوله چهاردهم و پانزدهم: قوم .4-13

 گرايييضسرکوب و تبع ياستس ييرا که بازنما هايلمدر ف ياستس ينا يفراوان يرنمودار ز در

سياست سرکوب قومي نمايا داده شده در نمودار زير مربوط به  .شوديماست، مالحظه 

 هاي مورد بررسي است.هاي قومي قبل از انقالب در فيلمداستان
 سرکوب اقوام ياستس نمودار(: 11شكل)

 
 يمقوله شانزدهم: وحدت مل .4-14

 و دارند ايهمگرا و واگرا در تعيين چگونگي ترکيب و انسجام ملت ايران نقا عمده نيروهاي

با توجه به  (Azami and Heidari,2015:75)است برخوردار خاصي اهميت از آنها مطالعه

 يردمسائل مربوط به اقوام را در نظر بگ يتکه بتواند تمام يمسائل هنوز پاسخ ينت همه اضرور
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توجه به  يندر ع ياقوام با تفکر حفظ وحدت مل يفرهنگ گذاريياستک نظام سي ينکها ياو 

 ييبخا بازنما ينها را داشته باشد شکل نگرفته است. در او خرده فرهنگ يفرهنگ هايتفاوت

. در واقع وحدت يمقرار داد يمورد بررس يوحدت مل يهگو ينرا با ا يقوم استيس يالگو ينا

با  يدر همکار ياو  يکديگراقوام در ارتباط با  ينب يجمع روحدرآمدن  يابه نما يعني يمل

مورد  20 ي. به طور کليدر سطم مل يداتحل مشکالت و تهد يبرا يحکومت مل

حل  يتمربوط به حضور اقوام در موقع (ا محتواي داستاني قبل از انقالبهاي ب)فيلمسکانس

از آنها  نيمي از کمتر در که اندبوده يدر تعامل با حکومت مرکز ايمنطقه يا يمل هايبحران

است که اوالً توجه به  يمعان ينبد ينشده است و ا ييبازنما يعدم توجه به وحدت مل ييبازنما

 ياسيس يريتمد يمدل مناسب برا يرانياز پژوهشگران ا ياريو الگو که به زعم بس ياستس ينا

به همراه  اييمنف ييبازنما ياًصورت گرفته است، ثان هايلمکم در ساخت ف يلياست خ يمل يفضا

اقوام و  ياندر م يحفظ وحدت مل يعني) يکالن مل هايياستهمگام با س هداشته است ک

 .يست( نيقوم هايگروه
 يتوجه به وحدت مل (: نمودار12شكل)

 
 يمقوله هفدهم: اعتراضات محل .4-15

 ياآنچه در نما يتکه اکثر دهديشده است نشان م يمترس يرپژوها که در نمودار ز يهايافته

و در واقع  ينداشتن اعتراضات قوم يترسم شود،يم ييبازنما يو محل ياعتراضات قوم

اي با محتواي داستاني قبل از هفيلم در سازوحدت ييتکثرگرا ياستاز آنها و نبودن س يريجلوگ

 يوعوط به داستان شچاو که مرب ينبا فيلم در هاسکانس ينتراز واضم يکياست. در  انقالب

 ي،در برابر اعتراضات قوم يدولت مرکز يندگانکُرد است، نما ييانروستا ينطاعون در ب يماريب
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 يرغ ياستنامطلوب س ييمساله هم نشان از بازنما ينکه ا کنديآنها را راهزن و آشغال خطاب م

 است. يو عامل اعتراضات مردم يزوحدت ساز و تفرقه انگ
 يمحل -يداشتن اعتراضات قوم يتمرس نمودار (:13شكل)

 
 كومتحاقوام با  يمقوله هجدهم: همكار. 4-16

 هاياقوام و گروه يهايهمکار يزانساز مائتالف ييتکثرگرا ياستس يهايهاز گو يگرد يکي

 يداشتن اعتراضات محل يتدولت است. در واقع رسم يندگاننما يا يبا حکومت مرکز يمحل

 يدگاهدر واقع د ياقوام با حکومت مرکز ياست اما همکار يقوم يهادم و گروهنگاه دولت به مر

 يمل يدهايدر تهد يگربه عبارت د کند؛يم ييرا بازنما يارتباط با حکومت مرکز درو نگاه مردم 

داده شده است،  ياها به نمايلمبا حکومت چطور در ف ياقوام در همکار ييبازنما يدر هر سطح

)ائتالف ساز( است که در  يبا هدف حفظ وحدت مل ييتکثرگرا يهايهاز گو يگرد يکي يبررس

که  يمورد سکانس 22 ينشده است؛ از ب يمترس يربه صورت نمودار ز ژوهاپ هاييافته يجنتا

 يدهايتهد يهعل يدر همکار يمردم محل يهمکار يياز موارد بازنما يمياز ن ياشده، ب يبررس

ائتالف  ييتکثرگرا هايياستس ييدو تا يمردم به حکومت مرکز يانشان از گرا يناست و ا يمل

 است. يساز اما از جانب مردم است که نکته قابل تامل
 يبا حكومت مرکز يمحل يهااقوام وگروه يهمكار نمودار (:14شكل)
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 يمقوله نوزدهم: لباس محل .4-17

صدا و  يزيونيو تلو نمايييس هاييلمدر ف يلباس محل بازنمايي که يزيآن چ يجنتا يرز نمودار

نمودار  ينمثبت بوده است را نشان داده است. ا يا يبه صورت منف يرانا ياسالم يجمهور يمايس

 يم يامربوط به مسائل اقوام است را نما ياو  يمحل هاييشنکه در لوک هاييتعداد سکانس

 ياز لباس محل يعنياند؛ مثبت داشته ييموارد بازنما يناز سه برابر ا يامورد، ب 57 يندهد. از ب

 و اندنقا مثبت داشته يفايآنها ا يتاستفاده شده است و اکثر ينقا محل ياصل يگرانباز يبرا

 يالبته از نوع فرهنگ يينشان از توجه مثبت به تکثرگرا ينکه ا ينقا منف يفايا يزن کمي تعداد

 دارد. يرساختاريو غ
 ياصل يهايتدر شخص يلباس محل ييبازنما (: نمودار15شكل)

 
 ييگراي: فارسيستممقوله ب.4-18

کمرنگ، متوسط  هاييبندرا با درجه يلمهر ف ينظر کل يکبخا، نه در سکانس بلکه در  ينا در

 يرشود که در نمودار ز يافترا در يقوم هايياستس ييبازنما يزانشده تا ميو پررنگ بررس

 ينکهبا ا هايلمف يتاکثر ينگاه کل يکده در شيبررس يلمف 27 ين. از بشوديآن مشاهده م يجنتا

 ياپررنگ  يادر آنها  گراييفارسي اما اند،ساخته شده يمربوط به مسائل محل يا يقوم هيتما

 ينف يشترصورت گرفته ب ييبازنما هايلمدر اغلب ف يعني يجهنت ينمتوسط بوده است که ا

. برديرا باال م يسازهمانند ياستس ييامساله نمره بازنم ينرا به همراه داشته و ا ييتکثرگرا

 ها مربوط به دوره قبل از انقالب بوده است.يلمف ينداستان اغلب ا
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 ييگرايفارس يزانم نمودار (:16شكل)

 
 يتو اقل يت: تجانس اکثريكمو  يستمقوله ب .4-19

توجه به افتراق  يزان( نشان از ميو مل ي)محلمورد نظر يهدو ناح ينتجانس ب يزانم بازنمايي

تر شده پررنگييتجانس بازنما انيزهرچه م يگرد يرياست. به تعب يکديگربا  هايدهپد يمکان

 هاييهاز گو يکي توانديم اين و است ترواضم ينواح يگربا د يباشد در واقع افتراق مکان

 يتعداد برا يشتريندهد که بيرا نشان م هايمجموع بررس يرباشد. نمودار ز ييت تکثرگراياسس

 باشد.يرنگ ماز نوع تجانس پر
 يو مرکز يمحل يهناح ينتجانس ب نمودار (:17شكل)

 
 يقوم ياستودوم: س يستمقوله ب .4-20

)در واقع بنديجمع صورت به است، هاجز به جز سکانس يمقوله در واقع فارغ از بررس اين

ها در مجموع، کدام يلمف يتشده تا مشخص شود در کل( ارائهينشده در نظر محققييبازنما يتکل

 ييبازنما يلمف 13شده تعداد يبررس يلمف 27 شده است. از مجموع ييبازنما يشترب ياستس

 يکو  ييگرابا نگاه وحدت و ادغام يلمف 4 ي،سازهمانند ياستس يلمف 9اند، را داشته ييتکثرگرا

)مربوط به دوره قبل از اقوام يهعل يسرکوب حکومت مرکز ييمانگ بازنما يوههم با عنوان ن يلمف

  اند.گذاشته يارا به نما (انقالب
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 هايلمشده در فييابازنم يقوم هايياستس نمودار (:18شكل)

 
 يزآممسالمت يستيو سوم: همز يستمقوله ب .4-21

در واقع  يزآممسالمت يستيمطرح است. همز ييتکثرگرا هاييهاز گو يکيبه عنوان  يزمقوله ن اين

 يمقوله در بررس ينا يهاست. شب يبا گروه مرکز يو محل يتعامل گروه قوم يمربوط به فضا

ها هم پاسخ ينجاشده است و در ا يدهپرس يمل يداتدر تهد يمرکز هاياقوام و گروه ينب يهمکار

شده ييها بازنمايلمدر ف يتو اقل يتدو گروه اکثر ينمثبت ب ستييهمز يعني. يکديگرنده به يشب

 اکثريت هااز مجموع سکانس يرشده است. در نمودار ز يدتاک ييتکثرگرا ياستس ييبر بازنماو 

 .دهدينشان م يهگو ينت امورد توجه را تکرار مثب
 و گروه مسلط يقوم يهاگروه ينب يزآممسالمت يستيهمز(: نمودار 19شكل)

 
 مقوله آخر: قوم .4-22

و به چه  يرانياز اقوام ا يکها کدام يالسر يا ينماييس يهايلمدر ساخت و پخا ف ينکهآخر ا در

 ينقوم لُر و کُرد و کمتر يراتعداد ب يشتريناست که ب يرتوجه شده است که به شرح ز يزانم

 باشد.يبلوچ و عرب م يبرا
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 اندها مورد توجه بودهيلماز اقوام در ف يککدام  (: نمودار20شكل)

 
 يلو تحل يهتجز .5

ارزش  هايهاز گو يکهر  يبرا يمبدست آمده، اگر بخواه يقتحق هاييافتهاساس آنچه در  بر

در طبقه مربوط به خودشان  هايهکه در آن گو يل کلجدو يک يمترس يدشا يريم،در نظر بگ يبرابر

گذاشته شود،  يابه نما يکجادر  هايلمف يلو تکرار آنها در تحل يو تعداد فراوان يرندقرار بگ

 به ما بدهد.  يسهقابل مقا يجاز نتا يکل يشما يک توانديم
 قيتحق يها يافتهحاصل از  هاييهگو هاييتعداد فراوان يبندجمع(: 4)جدول

 فراواني گويه مربوطه نوع سياست سياست قومي

 منفي مثبت

 

 

 همانندسازي

 

 با روش سلطه

 9 34 تحقير و تهديد

 1 10 سرکوب و زنداني کردن

 1 11 جلوگيري از اجتماعات

 3 6 تبعيت از فرهنگ مسلط وحدت گرا

 

 

 

 تکثرگرايي

 

مساوات طلب در بعد 

 فرهنگي

 32 33 زبان محلي

 16 43 س محليلبا

 16 22 همزيستي مسالمت آميز

مساوات طلب در بعد 

 ساختاري

 1 4 الزامي بودن زبان اکثريت در مدارس

 12 5 زبان محلي در مدارس و اماکن دولتي

غيرمساوات طلب در بعد 

 فرهنگي

 4 10 وفاداري از روي اجبار

 18 دعواهاي قومي

 1 5 ت اجتماعيمشارک تکثرگرايي ائتالف ساز ادغام
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 سرکوب

 13 1 رسميت داشتن اعتراضات

 1 15 زنداني کردن، اخراج، زبان کشي

 وحدت
 9 11 وحدت ملي

 8 14 همکاري اقوام
 

پرسشنامه است، مالحظه  هاييافتهجز به جز  يماز تشر ايتوجه به جدول باال که خالصه با

 ي؛نه در بُعد ساختار ي،است اما در بُعد فرهنگ ييمربوط به تکثرگرا هايفراوان يشترينکه ب شوديم

 يزندگ ينو همچن يزبان محل ي،مثل آداب و رسوم، لباس محل يفرهنگ هايتوجه به تفاوت يعني

مدنظر بوده است.  يشتريب يدبا تاک يمحل هاياقوام و گروه يا ها،خرده فرهنگ ينب يزآممسالمت

 ينکهاست و ا يساختار قانون يککه مربوط به  يدر مدارس محل ياما توجه به آموزش زبان محل

 نظرصورت گرفته که کامالً از  يبا زبان فارس اساتيد، حضور و هاالزاماً آموزش يدر مدارس محل

 ييتکثرگرا يو موکد نف يبا ارزش منف ييبازنما يکپسند عامه هاييلمدر ف ينهاا يهر دو ييبازنما

در  ييتکثرگرا هايياستس ييکته مهم است که در بازنمان يناست. البته آکر ا يدر بُعد ساختار

 يم،بوده ا طلبمساواتيرغ ييمربوط به تکثرگرا هاييهگو يما کمتر شاهد تکرار و فراوان هايلمف

 هايياستانواع س يناز ب ي. لذا به طور کلايمرا کمتر مالحظه کرده يضاز تبع ايصحنه يعني

افتراقات  ييبر بازنما يدبوده است را با تاک يبُعد فرهنگ طلب درآنچه که مساوات يي،تکثرگرا

آن  يتاولو هدو شا کنيميمالحظه م يشترب ياقوام بوده مثل زبان و لباس محل يانو ع يفرهنگ

 يهايهاز گو يگرد يادر توجه به نکته ين. همچنيمهست يقوم هايياستس يگرنسبت به انواع د

 يامسلط  يهااقوام توسط گروه يدو تهد يرتحق يه، گوبا روش سلطه يسازهمانند يقوم ياستس

 اوانياست، فر ييقابل لمس و حساس در بازنما يهايهاز گو يکيکه  يحکومت مرکز يندگاننما

که  کنيميمالحظه م )با محتواي داستاني قبل از انقالب(پسندعامه يهايلمرا در ف ييو تکرار باال

و  يه مردم ملدر اآهان عام يمنف ييبازنما يي،تکثرگرا هايياستبه تبع در جهت مخالف س

که  يابه نکته يت. با عناشوديم يمل ييو گاهاً موجبات واگرا گذارديم يباق يقوم يهاگروه

پسند عامه هاييلمدر ف يرسانه مل يکردم که در پاسخ به روييبگو ينطورا توانيميمطرح شد م
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 يکناست، ل( يي)تکثرگرايو محل يقوم يهاتفاوت يرشپذ يکردرو خورديبه چشم م يشترآنچه ب

 است.   يتيامن يکردهايبا رو يسازهمانند ياستس ييو بازنما يدر سطم اول و در بُعد فرهنگ

 يريگ يجهنت .6

 کرد: يسازتوان سه گونه مفهوميها و قدرت، مخصوص نسبت رسانه در

ها، قدرت شکل از قدرت رسانه ين: ايابه منابع و امکانات رسانه ياز دسترس ي. قدرت ناش1

 يابه آخائر  ياز دسترس يآنها به آخائر و امکانات است. اعمال قدرت ناش ياز دسترس حاصل

توانند از آن يم يارسانهبزرگ چند يهااست که شرکت يکاريوهاز ش يحاک ي،اامکانات رسانه

 يزنقدرت چانه ييندهشکل قدرت، نما يناثز بگذارند. ا يتعملکرد دولت و حاکم بر يقطر

 است. يگرد يبا دولت و نهادها در معامالت خود يارسانه بزرگ يهاشرکت

ها و نسبت رسانه يلمهم در تحل يماز مفاه يگرد يکيبه خود رسانه:  ياز دسترس ي. قدرت ناش2

 يبه منابع ارزشمند اجتماع يژهو يدسترس يقاست. قدرت عموماً از طر "يدسترس"قدرت، مفهوم 

ها مصداق دارد. رسانه يقاز طر به گفتمان عام مثالً يدسترسدر مورد  يقاًامر دق يناستوار است. ا

در  يقدرت اجتماع ياتيح يطاز شرا يکيآن،  يتو هدا يارتباط جمع يلنفوآ در وسا ينبنابرا

 يروزمره با اعضا يفقط به گفتگو "يمردم عاد" اساس، معموالً ينجوامع معاصر است. بر ا

از  يشده دارند. اگرچه مردم عاد يتفعال و هدا يهمکاران خود دسترس ياخانواده، دوستان 

در  ياخبار ندارند و عامالن اصل يدر محتوا ينفوآ يچکنند، اما هياستفاده م يخبر يهارسانه

توان بر اساس ينخبه را م ينهادها ياها يگر،گروهد ي. از سويستندن يخبر يهاگزارش يهته

کرد .صاحبان  يفتعر يارتباط يدادهايرو يزا و نهگفتمان يرسا يابه گفتمان عام  يگستره دسترس

در مورد  نکته خصوصاً يندارند. ا ياز متون و گفتگوها دسترس ياريا به بسيقدرت، کم و ب

 ها، معموالًبه رسانه ينوع دسترس يا يزانلذا، م مصداق دارد. ياآنها به گفتمان رسانه يدسترس

گردد. اعمال قدرت يب قدرت محسوب مصاح يانخبه  يهاسنجا قدرت گروه يبرا ياريمع

دارندگان  يااست که با آن صاحبان منافع  ياز اعمال قدرت حاکيها به رسانه ياز دسترس يناش

 شوند.يبرعکس طرد م يا ييدخاص تا ييهايتهو
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 ينقدرت را به بارزتر ها ورسانه يانم يوند، پ"دانستن، توانستن است  ": گزاره ي. قدرت گفتمان3

( يو فرهنگ اجتماعي ياسي،)ساز گفتمان يبه صورت محصول يآگاه يادانا  کند.يم انيب يوجه

 تهبرساخ يبلکه دانش يست؛ن يتدانا حاصل از واقع ي،...دانا گفتمان يبه عبارت يادرباره  جهان 

 يهاگفتمان ياست که برا يابه گونه يااعمال قدرت رسانه يوه، ش يهزاو ينشده است. از ا

خاص  يدرک جهان خارج فهم و يعشود و از وقايقائل م يخاص يتو اهم يتح، ارجيخاص

 يک ياست که با آن در مردم عاد يعمل يوهاز ش يحاک يکند . اعمال قدرت گفتمانيم يدتول

ها متاثر رسانه يمفهوم قدرت گفتمان (Mehdizadeh,2008:54)يدآ يم وجوداحساس مشترک به 

گفتمان  ييمفهوم گفتمان است. مفهوم فوکو يدرباره يو يآرا يژهفوکو به و يهايشهاز آرا و اند

اش به يعيطب يا يرا به شکل اصل يتتوانند واقعيما هرگز نم يآن است که اشکال ارتباط يانگرب

شده باشد، ثبت و ضبط کنند. در عوض همه اشکال دانستن و سخن گفتن  تههرگونه که ساخ

شان که درباره ييهايدهبه ساخت همان پد يجهو در نت دنديازمنن يريگبه موضع يتدرباره واقع

مستقل از گفتمان وجود دارد اما  يتکند که واقعيکنند. فوکو اآعان ميکنند، کمک ميصحبت م

 (.Ferasti,2012)يمکن يو نطر م يده( تبادل ايت)واقعکه درباره آن تگفتمان اس يقفقط از طر

محتوا مورد  يلو با استفاده از روش تحل يبا نگاه انتقاد پسندعامه يهايلمف 27پژوها  ينا در

رسانه  ينها در ايتچگونه واقع ينکهرسانه و ا ياييکارکرد جغراف ينقرار گرفت. همچن يبررس

 پسندعامه هاييلمدهد که  در فيبدست آمده نشان م يجشد. نتا يينو تب يلشوند تحليم ييبازنما

 يتاند و در اولوشده ييبازنما يشتريب يبا فراوان يبُعد فرهنگ در ييتکثرگرا ياستس ي،رسانه مل

را در  يقابل توجه هاييفراوان يزآن ن هاييهگو يو برخ يهمانندساز يقوم هايياستدوم س

 از يريو جلوگ ينداشتن اعتراضات مردم يتهمچون رسم هاييگويه تکرار. اندداشته هاسکانس

 ،قبل از انقالب است يهابا داستان يهايلمکه مربوط به فکردن  ياجتماعات، سرکوب و زندان

 اجتماعي،)مطالبات و هاخواسته يياست. بازنما يسازهمانند ياستس ييبر بازنما يدتاک يانگرب

که  دهدينشان م يزن هاي  قومي قبل از انقالبدر داستان هايّت( قومياسيو س ياقتصاد ي،فرهنگ

به صورت  هاييشده و واکنا يتوجهياقوام کامالً ب ياسيو س يساختار هايخواسته ينبه ا

با توجه  ينشده است. همچن ييبازنما يو منفعالنه نسبت به آنها از طرف حکومت مرکز يمنف
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بوده و  يدانشگاه يداز پژوهشگران و اسات ياريبس ياستوحدت در کثرت، س ياستس ينکهبه ا

 يفضا ياسيو مطابق با سپهر س يمرسوم جهان هاياز روش يديتقليرغ ياستآنرا به عنوان س

به آن  يمعدود ياربس هايسکانس يکنل داننديم يقوم ياييجغراف يبا توجه به چندگونگ يرانا

آن هم تکرار  يوجه منف يگرد ييهم به آن اشاره شده است در جا يياگر جا تقريباً و اندپرداخته

 دهدينشان م ينت در نظر گرفت و اياسس ينا يبرا يمثبت ييبه صراحت بازنما توانيشده و نم

 اييباب ارتباط علم يندر ا يانو دانشگاه يمادست اندرکاران صدا و س يتعامل يفضا ينه بک

 يّاتو واقع يپسند رسانه ملعامه هاييلمف ييبازنما ينگفت ب توانيم يت. در نهايستحاکم ن

تعداد  يريمرا در نظر بگ هايلموجود دارد؛ چون اگر محتوا و ژانر ف ياديدر جامعه تفاوت ز يقوم

 ياريساخته شده و به تبع بس يتوسط عوامل رسانه مل يخيژانر تار يکبر اساس  هايلماز ف يکم

 طرفي از. انددرآمده يابه نما يقوم هاياقوام و گروه يخاز تار يواقعيربا موضوع غ يزاز آنها ن

زبان  يسهمچون عدم تدر يصورت گرفته از مسائل قوم ييها، با بازنمايلمف يلدر تحل يگرد

 يمحتوا يعني کنيم،يمالحظه م ييباال يو... را با فراوان يقوم يدعواها ي،اعتراضات قوم ي،محل

اعتراضات  توانيممي را آن مثال شاهد و اندارتباط بوده يامروز جامعه اقوام ب هاييتبا واقع هايلمف

 .يريمدر نظر بگ هايالو سر هايلماز ف ياريپس از پخا بس يقوم

 كرو تش ير. تقد7

مقاله  ينو انتشار ا يبابت همکار يتيکفصلنامه ژئوپل يريهتحر يئتمقاله از ه ينا نويسندگان

 د.يننمايتشکر م
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