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بازنمايي اقليت هاي قومي در سريال هاي تلويزيوني

محمد رضایی 1

استاديار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ
عباس کاظمی 2

استاديار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چكیده
مطالعة فرايند بازنمايي در رسانه ها از حوزه هاي مهم پژوهشي در مطالعات  فرهنگي است. ما 
در اين مقاله، تحت تأثير رويكرد برساخت گرايانة بازنمايي استوارت هال، اشكال بازنمايي 
رسانه اي قوميت را در مجموعه های تلويزيونی ايرانی بررسي مي کنيم. براي اين منظور، دو 
مجموعة »اگه بابام زنده بود« و »آهوی ماه نهم« را به شيوه ای کيفی تحليل کرده ايم. پرسش 
اساسي ما حول عدالت بازنمايي قوميتي در شبكه های تلويزيون سامان يافته است. همچنين 
»اهداف،  مصوبات  براساس  قوميت ها،  بازنمايي  اشكال  مقايسة  براساس  دروني  نقد  به 
محورها و اولويت ها و سياست هاي توليد، تأمين و پخش« توجه کرديم. براساس نتايج، 
مي توان داوري کرد که نمايش قوميت  به نوعي روية نابرابر و ناعادالنه در ترسيم گروه هايي 
از جامعه داللت دارد. اين نحوة مواجهه با نقش هاي قوميت، وضعيت مبهمي را به وجود 
مي آورد که همة قوميت ها و اقليت هاي جامعه را در قالب نقشي غير جدي)حاشيه ای( و گاه 
منفي در معرض ديد همگان قرار مي دهد. در حاشيه  بودن، حاالت اظهاري و اَشكال بياني 
بازيگران قوميتي را محدود مي کند و قيودي مضاعف پيش پای سوژه هاي اقليت مي نهد؛ 

سوژه هايی به منزلة کساني که در حوزة عمومي سخن مي گويند.
واژگان کلیدي: قوميت، بازنمايي، سياست فرهنگي، در حاشيه بودن، اقليت فرهنگي
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مقدمه
استوارت هال در ذيل نظرية بازنمايی خود، که در طرح وی از »چرخة فرهنگي«1 جايگاهی 
مهم دارد)هال 2003(، معتقد است که معنا از طريق فرهنگ و توسط زبان برساخته مي شود. 
به عقيدة وی، »بازنمايي« استفاده از زبان براي بيان چيزهاي معناداري دربارة جهان پيرامون 
 ماست و زبان ابزاري است که ما با استفاده از آن مي توانيم معنا بسازيم. از طريق زبان است که 
می توان اين معاني را به ساير افراد جامعه انتقال داد و با آنها مبادله کرد. اينكه گفت وگويي بين 
افراد درمی گيرد و از طريق آن به فهم مشترکي درباب تفسير جهان خود می رسند، فقط با زبان 
ممكن است؛ چرا که زبان در اينجا، مانند نظام بازنمايي عمل مي کند. از طريق زبان است که ما 
از نشانه ها، نمادهای تصويري و متني و صوتي استفاده مي کنيم. زبان يكي از رسانه هايي است 
که از طريق آن افكار، احساسات و ايده هاي ما در فرهنگ منعكس مي شود. بنابراين بازنمايي 

از طريق زبان مهم است.
مي دانيم که شيوه هاي متفاوتي از توليد معاني وجود دارد؛ مثال در اين مقاله، سريال ها و 
رسانه ها به طور  کلي شيوه ای از توليد معنا در نظر گرفته مي شود. در اينجا، تأکيد مي کنيم که همة 
اشكال توليد معاني همانند زبان عمل مي کند. اين ها همه نظام هاي بازنمايي2 است که همانند 
زبان عمل مي کند؛ نه به اين دليل که متني نوشتاري يا فايلي صوتي هستند، بلكه به اين دليل 
که چيزهايي را )فكر، احساس و ايده( منتقل مي کنند که ما مي خواهيم بگوييم. بدين ترتيب 
اشكال رسانه اي واقعيت، شكل خاصي از بازنمايي جهان ا ست که از منطق زباني تبعيت مي کند. 
سريال ها معنا را برمي سازند و منتقل مي کنند. آنها دال هستند و معناي آشكاري در خود ندارند، 
بلكه چون ابزار و رسانه)و چون زبان( حامل معاني اند. آن ها همچون سمبل  و نشانه عمل 
مي کنند، نشانه ها، مقاصد و ايده هاي ما را نمايندگی می کنند، به گونه ای که ديگران می توانند آنها 

را رمزگشايي کنند، بفهمند و واکنش  های خود را در برابر آن سامان دهند)هال2003: 5(.
در اين مقاله، اين نكته اهميت دارد که چگونه معرفتي را که گفتماني خاص)در رسانه ها( 
پديدار مي کند، به نحوي، با قدرت مرتبط مي شود، رفتارها را تنظيم و هويت ها و ذهنيت ها 
را برمي سازد و شيوه هاي بازنمايي چيزها را تعيين مي کند؟ در رويكرد گفتماني، همواره بر 
رژيم بازنمايي3 و ويژگي هاي تاريخِي شكلي خاص تأکيد مي شود. بازنمايي همواره، در نوعی 

1. The Circuit of Culture
2. Systems of Representation
3. Regime of Representation
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گفتمان صورت مي پذيرد. اين گفتمان است که تعيين مي کند تا دربارة متنی خاص چه مي توان 
و چه نمي توان گفت)استوري 1386(.

به اين معنا، بازنمايي ابزاري مهم در مطالعات فرهنگي است که با استفاده از آن می توان  
اشكال نابرابري را در جامعه مطالعه کرد. در واقع، اين مفهوم دريچه هاي جديدي را در برابر 
مسئلة نابرابري گشوده  است. البته مطالعة بازنمايي در جامعه، الجرم مطالعه اي متني خواهد بود 
و از اين رو، پژوهش در کيفيت و کميت بازنمايي در رسانه ها و از جمله، در تلويزيون مي تواند 
موضوعي جدي در مطالعات فرهنگي باشد. برای نمونه، تحقيقات دربارة موضوع بازنمايي زنان 
در رسانه هاي جمعي، به ويژه تلويزيون و سينما، نوعي نابرابري را در نحوة بازنمايي زنان و 
مردان در رسانه هاي جمعي تصويري  برمال کردند. در واقع، شكل بازنمايي در اين رسانه ها، به 
 نوعي از تقسيم بندي جنسيتي دامن مي زند که در نهايت، توانايي هاي زنان را در قياس با مردان 

ناچيز جلوه مي دهد. 
بازنمايي ناعادالنه در رسانه ها، منحصر به محور مردانه/ زنانه نيست، بلكه محور ديگري را 
نيز، به ويژه در جوامع غربي، شامل می شود که ما در اينجا به اختصار، آن را محور سفيد /سياه 
مي ناميم. در اين مقاله، در بحث بازنمايي قوميت ها، نه فقط بازنمايي، بلكه امكان هاي محدود 
اقليت ها براي بازنماياندن خود از طريق رسانه ها يا، به بيان ساده تر، توليد برنامه هاي تصويري 
را هم بررسي کرده ايم. تصور بر اين است که اقليت هاي قومي سهم ناچيزي از ارزش ها، 
موقعيت ها و نقش هاي مثبت و مهم را در برنامه هاي سينمايي و تلويزيوني به خود اختصاص 
مي دهند. به عالوه، اين اقليت ها در جوامع غربي، بيشتر تالش هاي خود را برای توليد فيلم هايي 
صرف می کنند که درصدد بازنمايي واقعي تر زندگي آنهاست؛ با محدوديت هاي مضاعفي که در 

جامعة مبتني بر ايدئولوژي مسلط سفيدها با آن مواجه اند. 
در اين مقاله، ضمن در نظر گرفتن قوميت ها به مثابة اقليتی فرهنگي،  نحوة بازنمايي آنها را 
در برخی مجموعه های تلويزيوني مطالعه مي کنيم. پرسش اساسی اين است که »رسانة ملي« در 
ايران، تا چه اندازه عدالت را در بازنمايي رعايت مي کند و تا چه ميزان از سرفصل هاي مصوب 

خود در باب سياست گذاري هاي فرهنگي تلويزيون تبعيت مي کند؟ 

رويكرد نظري
محققان زيادی در حوزة مطالعات فرهنگی فيلم و رسانه ها، به مسئلة نژاد و قوميت ها و نسبت 
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آن با رسانه های تصويری پرداخته اند)ن.ک. به: مک رابی 2005: فصل 2؛ گری 2005(. اما به 
نظر می رسد که در دهة 1980 اين بحث از اهميت زيادی برخوردار بود. وجه مشخصة فرهنگ 
فيلم در اين سال ها، شكل بندي هاي ناپايدار در ارتباط با نژاد، قوميت و بازنمايي بوده است. در 
اين دهه، پرسش از تفاوت فرهنگي، هويت و غيريت و در يک کالم، قوميت در مرکز مجادالت 
قرار داشت. به اعتقاد ژولين و مِرسر)1996 : 51 � 452( به  رغم شعارهايي نظير »پايان تاريخ« و 
»پايان بازنمايي«، هنوز امكان سياسي براي پايان »قوم محوري« به خوبي و محققانه ارزيابي نشده 
است. در مقابل، نظريه هاي انتقادي در ابتداي راه هستند و هنوز به شناخت پيچيدگي هاي فرايند 

برساختن فرهنگي سرشت هويت هاي قومي و رويه هاي بازنمايي دست نيافته  اند.
بازنمايی قوميت ها از دو منظر تحليل شده است. از سويی، برخی تحقيقات )که در ادامه به 
آنها می پردازيم( به موضوع دسترسی گروه های حاشيه ای به امكان های ساخت تصوير از خود 
پرداخته ا ست؛ اين تحقيقات موضوع فيلم سازی آنان، به ويژه سياهان، را بررسی کرده است. 
دستة دوم از تحقيقات به شيوة بازنمايی گروه های حاشيه ای در تصاوير)اعم از ساخته های 
سياهان و ديگران( اشاره دارد. از نظر مورين بلک وود1 و ژان جيواني2 موضوع بنيادي در مطالعة 
فيلم سازي اقليت ها، سياست در حاشيه قرار دادن3 است. به اين معنا که فيلم سازان سياه يا به 
طور کلي اقليت ها، امكان دسترسي کمتري به امكانات فيلم سازي دارند. البته، ژولين و مرسر 
ادعا مي کنند که تالش هايي زيادي صرف شده است تا حقوق سياهان براي بازنمايي تاحدي 
تأمين شود. اين تالش ها براي بازنمايي سياهان تغييراتي را در سياست گذاري براي »فرصت 
برابر« و توجه به فرهنگ هاي متنوع در نهادهايي نظير کانال چهار BBC و موسسة انگليسي فيلم 
و اقتدارهاي محلي نظير Greater London Council  پديد آورده است )ژولين و مِرسر 1996: 
452(4. در مجموع، چنين ابعادي از سياست فرهنگي »بازنمايي سياه« مباحثي عميق و جدي 
دربارة راهبرد هاي زيباشناختي و سينماتيک بخش مستقل سياهان بريتانيا مطرح کرد. آنچه در 
اين بحث ها اهميت داشت، در ابتدا، بحث بر سر اصول مدرنيستي يا واقع گرا نبود. موضوع 
مهم در اين مجادالت، معضلی  جدي تري بود که از تنش ميان بازنمايي به منزلة روية نمايش5 

1. Maureen Blackwood 
2. June Givanni
3. Marginalization

4. در اينجا، مقولة »سياه« صرفاً مقوله اي نژادي يا زيست شناختي نيست، بلكه به منزلة واژه اي سياسي براي هويت سازي 
اقليت هاي مختلف آسيايي، آفريقايي و ديگران به کار گرفته مي شود.

5. Practice of Depiction
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و بازنمايي به مثابة روية نمايندگي1 بروز يافته بود. دموکراسي بازنمايي مبتني بر نظرية آشكارا 
نمايشي2 بازنمايي به منزلة تناظر با واقعيت است. اما به عقيدة ژولين و مرسر)1996 :53 � 452( 
روند کنوني فيلم سازي سياه با اين نوع مناسبات بازنمايي همخوان نيست. به بيان سينماتيک، 
چالش با واقع گرايي مستند3، که به طور برجسته اي در بيشتر آثار سينمايي اخير ديده مي شود، بر 
درکي نسبي و اعتباري از بازنمايي به منزلة روية گزينش، ترکيب و بيان مبتني است. در سطح 
متني، چنين تغييراتي هژموني »واقع گرايي مستند« را به چالش مي کشد؛ همان چيزی که بنيان 
گفتمان هاي مسلط »روايت مناسبات نژادي« است. چنين درکي، همچنين هوشياري نسبت به 
عوامل فرامتني را نيز در بر مي گيرد؛ نظير بودجه به عنوان مهم ترين متغير تعيين کنندة ساخت 
فيلم توسط سياهان و شيوه هاي بيان آنها، نظير ضرورت اخالقي که معموالً وجه مميزة فيلم هاي 
ساخت سياهان است؛ همان بعدی که به آنان اين قدرت را مي بخشد که با حسي؟ از فوريت 

و اضطرار سخن بگويند.
موضوع مهم در چنين پروبلماتيكي قدرت است. مسئله اين است که هرچه گروهي قدرت 
بيشتري براي بازنمايي خود داشته باشد، نياز کمتري دارد تا چهره اي گويا و فراگير4 از خود 
به معرض نمايش بگذارد. اين در حالي است که سياهان به دليل داشتن حداقل امكانات در 
فيلم سازي و به بيان کلي تر، محدوديت در بازنمايي خود، هميشه با چنين مشكلي مواجه  
هستند. هر متني از چنين فيلم هايي، مجبور است تا از طرف کل اجتماع سخن بگويد و به نوعي، 
گروه خود را نمايندگي کند. چرا که چنين فرصتي به دليل محدوديت هاي فراوان، هميشه در 
اختيار اقليت ها نيست. به عقيدة ژولين و مرسر در حاشيه بودن، حاالت اظهاري و اَشكال بياني 
فيلم هاي سياهان را به منزلة گفتماني سينماتيک تحديد مي کند و قيودي مضاعف پيش روي 
سوژه هاي سياه مي نهد؛ آنان که به منزلة کساني که در حوزة عمومي سخن مي گويند. اگر فقط 
به يک صدا از گروه اقليت حق سخن گفتن داده شود،  اکثريتي که آن صدا را مي شنوند، آن را 
نماينده و معرف کل يا همة گروه هايي تلقي مي کنند که در حاشيه اند و حق دسترسي محدودي 
به ابزارهاي بازنمايي خود دارند. اين موضوع به نوبة خود، به مشكل تظاهر5 منجر مي شود. 

1. Practice of Delegation
2. Mimetic
3. Documentary Rrealism
4. Representative
5. Tokenism

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره 4
زمستان 1387

96

به اين معنا که مجاري محدود، از جمله فيلم هاي معدودی که براي کل اجتماع اقليت سخن 
مي گويند، تصورات قالبي شهروند درجه دو اجتماع مذکور را تقويت مي کند و به آن دامن 
مي زند. قيد مضاعفي که فراهم ساختن مصلحتي امكان و فرصت ايجاد می کند � که در واقع، 
به تحريم ها و محدودسازي هاي وسيع تر مشروعيت مي بخشد � دامنه اي از مشكالت بازنمايي 
را سبب مي شود که عالوه بر سوژه هاي سياه، اقليت هاي حاشيه اي ديگر اجتماع را نيز درگير 

مي کند)ژولين و مِرسر 1996 : 453(. 
در چارچوب چنين رژيمي از بازنمايي، به دو دليل، اقتصاد محدود بيان1 و نمايش قومي 
مشكلي سياسي تلقی می شود؛ مشكلی که حاصل دسترسی اندک به امكانات توليد فرهنگی 
است: اول آنكه ذهنيت فردي انكار مي شود، چون سوژة سياه به عنوان سخن گو و گويندة کل 
مقولة اجتماعي خود تلقي مي شود. به اين ترتيب، تنوع موقعيت هاي سوژگي و تجربة سياه از 
بين مي رود. دوم اينكه در جايي که سوژه هاي اقليت در چارچوب گفتمان اکثريت محصورند، 
مرز ميان مرکز و حاشيه يا امر عام و امر خاص، خود را از طريق پيش داوري ها تثبيت مي کند؛ به 
اين معنا که اغلب تصور مي شود که »همة سياهان چنين هستند«) ژولين و مِرسر1996: 454(. 
توضيح استوارت هال دربارة تغييراتي که در توليد و تحليل فرهنگي سياهان انگليس اتفاق 
افتاده است، معناي مفهوم سياست بازنمايي را بيشتر روشن مي کند. استوارت هال در مقاله اي با 
عنوان »قوميت هاي جديد«)1996( نشان مي دهد که نوعي تغيير در سياست فرهنگي سياه2 روي 
داده است که البته، به معني امكان ايجاد خط تمايز قطعي ميان اين دو دوره نيست، بلكه اينها دو 
مرحله از يک حرکت هستند و بر هم همپوشاني دارند. برهة اول در تحليل فرهنگي و سياسي 
خاصي ريشه دارد. از حيث سياسي، اين برهه اي است که در آن واژة »سياه« به منزلة راهي براي 
ارجاع به تجربة مشترِک در حاشيه قرار گرفتن3 و نژادپرستي در انگلستان جعل شد. اين واژه 
به مقوله اي تبديل شد که سياست مقاومت را در اجتماعات و گروه هاي مختلف، با زمينه هاي 
تاريخي و هويت هاي قومي و سنتي متفاوت سازمان  داد. به لحاظ سياسي، در اين دوره »تجربة 
سياه« فقط چارچوبي بود که بر ساير هويت هاي قومي/نژادي استيال يافت. هرچند اين هويت ها 
هم ناپديد نشده بود، اما از لحاظ فرهنگي، اين تحليل خودش را برحسب نقد روش هايي 
صورت بندي کرد که بر اساس آنها، سياهان به مثابة »ديگرِي« مستور و نامرئي در گفتمان هاي 

1.  Expression
2. Black Cultural Politic
3. Marginalization
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زيباشناسانه و فرهنگي سفيد بازنموده مي شوند. چنين تحليلي با در حاشيه قرار گرفتن تجربة 
سياه در فرهنگ انگليسي مرتبط است. هال از مفهوم »رژيم هاي بازنمايي« استفاده مي کند که 
به مجموعه رويه هاي فرهنگي و سياسي اشاره دارد؛ رويه هايی که  تجربة سياه را به نحوی 
خاص بازمي نماياند. هدف سياست فرهنگي سياه در اين دوره، به چالش کشيدن مقاومت و 
تغيير رژيم هاي مسلط بازنمايي)در موسيقي، ادبيات، و اشكال هنري سينمايي و تئاتر( بود. 
در اين فضاها، سياهان عموماً و نوعاً، ابژه اند و به ندرت، سوژة رويه هاي بازنمايي هستند. در 
ابژه سازي2 و چهره پردازي هاي منفي3 سوژة سياه در اين  اينجا، نزاع بر سر بت واره  سازي1، 
فضاهاست. توجهات صرفاً، بر غيبت يا حاشيه اي بودن حضور تجربة سياه متمرکز نبود، بلكه 

بر ساده سازي ها و خصلت هاي مبتني بر تفكرات قالبي تأکيد بود)هال 1996 : 441� 442(.
دو هدف اصلي در سياست فرهنگي و راهبرد  هاي شكل گرفته حول اين نقد مندرج است: 
اول، به پرسش کشيدن نحوة دسترسي هنرمندان و نيروهاي فرهنگي سياه به حقوق بازنمايي و 
دوم، کشمكش بر سر در حاشيه بودن4، کيفيت پيشداورانه و سرشت بت وارة تصاوير سياهان. 
به عقيدة استوارت  هال)1996: 442( اين راهبرد ها اصوالً، به دنبال تغيير چيزي بودند که هال 

از آن به »مناسبات بازنمايي«5 ياد مي کند. 
اما هال معتقد است که اکنون، مرحله ای ديگر آغاز شده است. با وجود اين، بايد نسبت به 
مفهوم مرحلة جديد احتياط به خرج داد، به اين معنا که معادل سياستي جانشين نيست، بلكه 
همان گونه که نزاع و کشمكش به پيش مي رود، اشكال جديدتري به خود مي گيرد. اين امر 
تا اندازه اي راهبردهاي فرهنگي مختلف را در ارتباط با يكديگر جابجا مي کند، آنها را دوباره 
سازمان می دهد و استقرار و موقعيت آنها را دگرگون مي کند. به عقيدة هال اين تغيير را مي توان 

تغيير از نزاع بر سر »مناسبات بازنمايي« به سمت  خودِ »سياست بازنمايي« قلمداد کرد. 
شايد بهتر باشد که عناصر سياست بازنمايي را از هم تفكيک کنيم. فهم معناي بازنمايي در 
اين ميان اساسي است. هال اين مفهوم را به معناي بازتاب صرف واقعيت بيروني با استفاده از 
ابزارهاي بازتاب دهنده تلقي نمي کند. 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، وضعيت زيست و تأثيرات واقعي خودشان را دارند. اما فقط در چارچوب امر 
گفتماني و تحت شرايط، محدوديت ها و حالتمندي هاي امر گفتماني است که اين رويدادها 
معنادار مي شود. به اين ترتيب ... اينكه چگونه امور بازنمايانده مي شود، تشكيالت و رژيم هاي 
به پرسش  اين موضوع جايگاهي تعيين کننده  بنيادي دارد...  بازنمايي در هر فرهنگ نقشي 
بازنمايي � ذهنيت، هويت، سياست �  در ساخت و  ايدئولوژي و سناريوهاي  از فرهنگ، 

شكل دهي به زندگي اجتماعي و سياسي مي دهد«) هال 1996: 443(. 
به عقيدة هال، تغيير جهت به سمت معناي اخير بازنمايي رخ داده  است و اين، همان چيزي 
است که وي آن را تغيير فاز در سياست بازنمايي در فرهنگ سياه مي خواند. اين موضوعي 
بسيار پيچيده است و هال دو خاستگاه براي اين تغييرات  برمي شمارد: اول، اين تغيير، محصول 
مواجهة سياست فرهنگي سياه با گفتمان هاي اروپامحور و عموماً، سفيد نظريه هاي فرهنگي 
است؛ منتقداني که طي سال هاي اخير در تحليل هاي خود تأکيد زيادي بر سياست بازنمايي 
داشته اند. منظور هال در اينجا، بيشتر آن دسته از افرادي است که با گفتمان هاي پساساختارگرايي، 
پست مدرنيسم، روانكاوي و فمنيسم مواجه اند. دوم، اين تغيير، به عقيدة هال، نشانة چيزي است 
که از آن به »پايان معصوميت«1 يا به عبارت ديگر، »پايان مفهوم بي غرض سوژة ماهوي سياه«2 
ياد مي کند. به عقيدة هال، مردم از چنين سوژه اي سخن مي گويند، اما ملتفت تبعات سياسي آن 
نيستند. چيزي که در اينجا اهميت دارد، شناخت موقعيت هاي سوژگي، تجربه هاي اجتماعي 
و هويت هاي فرهنگي بسيار متنوع است که مقولة سياه را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر، 
در اينجا، شناخت اين موضوع مهم است که »سياه« ماهيتاً، مقوله اي است که به نحوي سياسي 
و فرهنگي برساخته مي شود و نمي توان آن را با مجموعه اي از مفاهيم تثبيت شدة فرافرهنگي 
يا مقوالت استعاليي نژادي توضيح داد. اين مسئله ما را به شناخت انواع زيادي از تجربيات 
فرهنگي و تاريخي سوژه هاي سياه رهنمون مي شود)هال 1996: 443(. نتيجة چنين برداشتي اين 
خواهد بود که ديگر خوب يا بد ذاتي نخواهيم داشت. به عنوان مثال، فيلم فقط به اين دليل که 

ساختة سياهان است يا اينكه صرفاً، تجربة سياهان را نشان مي دهد، خوب ارزيابي نمي شود. 
همين که وارد سياست پايان سوژة ذاتي سياه بشويم، به سادگي، در دامان بحث و جدل هاي 
سياسي دائماً تصادفي و تضمين ناشده خواهيم افتاد. با پذيرش اين رويكرد، ديگر نمي توان 

1. The end of Innocence
2. Essential Hlack Subject
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سياست فرهنگي سياه را با راهبردهاي ساده و خام ضدسازي ها پيش برد. به عنوان مثال، 
نمي توان به جاي سوژة ماهوي سفيد بد، سوژة سياه ذاتاً خوب را نشاند. هال در ادامة اين بحث، 
حرکت از مفهوم »جنگ مانور« به سمت »جنگ موقعيت« گرامشي را پيشنهاد مي کند. مفهوم 
اخير بر کشمكش بر سر موقعيت مندي ها و استقرارها1 داللت دارد. جان کالم هال اين است 
که پايان سوژة ذاتي سياه به اين شناخت رهنمون مي شود که موضوعات مرکزي نژاد، هميشه 
به نحوي تاريخي و در مفصل بندی2 با ساير مقوالت و تقسيمات نظير طبقه، قوميت و جنسيت 
ظاهر مي شود. هال با ذکر چند نمونه از فيلم ها، بيان مي کند که پرسش از سوژة سياه را نمي توان 

بدون ارجاع به ابعاد طبقه، جنسيت، سكشواليته و قوميت بازنماياند) هال 1996: 444 (. 
نحوة بازنمايي اقليت هاي قومي، به ويژه سياهان و چگونگي دسترسي آنها به رسانه ها براي 
بازنمايي، موضوعي است که تولوچ)1993( در مقالة »تلويزيون و بريتانيايي هاي سياه« به آن 
مي پردازد. وي ضمن شرح نحوة مواجهة رسانه ها با مهاجران و سياهان، سهم اين اقليت ها، 
به ويژه سياهان، را در مناصب توليدي برنامه هاي تلويزيوني و پخش بررسي کرده   است. وي 
با اشاره به نتايج تحقيقات مختلف اظهار مي کند که سياهان در نقش هاي بازيگر، ژورناليست 
و نيروهاي توليد تقريباً غايب  هستند. به عنوان مثال، گزارشي تحقيقي که در سال هاي 1978 
و 1979 اجرا شده است، حاکي از آن است که 78 درصد نقش ها در درام هاي تلويزيوني، 
به سفيدهاي انگليسي و آمريكايي اختصاص داشته است. به عقيدة تولوچ، شمار بازيگران 
اقليت ها در تلويزيون، بسيار ناچيز است. وانگهي، نوع بازي و حضور3 اين اقليت ها متفاوت 
از حضور سفيدهاست. اقليت ها يا در نقش هاي کم ارزش بازي مي کنند يا در نقش هايي که 
حاشيه اي محسوب مي شود. قدر مسلم اين است که تالشي جدي صرف نمی شود تا دامنة 
مشاغل و فعاليت هاي اقليت ها آن طوري نشان داده شود که در جامعه جريان دارد )تولوچ 

 .)146 :1993
اما چرا سياهان در رسانه هاي جمعي کمتر بازنمايانده مي شوند؟ چند عامل در اين موضوع 

دخالت دارد: 
الف � گمان سياهان مبني بر اينكه رسانه ها تماماً، در اختيار سفيدهاست، مانع از آن مي شود 

که آنها شانس خود را براي يافتن مشاغلي در اين بنگاه ها امتحان کنند. 

1. Positionalities
2. Articulation
3. Appearance
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ب � فقدان تحصيالت و فرصت هاي آموزشي مناسب و برابر؛ يعنی اينكه جوانان سياه از 
قبل، در نظام آموزشي نابرابر گرفتار مي شوند. 

ج � و باالخره، غفلت يا نژادپرستي کارفرمايان سفيد مانع حضور سياهان در فرايندهاي 
توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني است. 

به رغم همة اين عوامل، تولوچ به نتايج تحقيق سي.آر.ايي.1 اشاره مي کند که در آن مشخص 
شده است که مهم ترين دليل کارفرمايان در به کار نگرفتن سياهان در برنامه هاي تلويزيوني، 
ناتواني سياهان در اجراي نقش ها 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 1993 :147(. در واقع، بازيگران سياه با دو محدوديت مواجه اند: 
محدويت حضور در برنامة تلويزيوني و بعد از آن، محدوديت نقش که به حضور در نقش هاي 

کم ارزش و کوتاه منجر مي شود.
اما ماجرا به حضور يا غيبت سياهان در نقش هاي تلويزيوني يا عرصه هاي برنامه سازي ختم 
نمي شود. تحقيق سي.آر.ايي. نشان داد که نقش ها و موقعيت هايي که از رهگذر آنها سياهان 
ظاهر مي شوند، تفكرات قالبي موجود را تقويت مي کند. اين تفكرات قالبي به دو شيوه عمل 
مي کند: اوالً، بازيگران سياه را در نقش هايي محدود مي سازد که با زندگي سياهان در جامعه 
قرابت بيشتري دارد، نظير آواز خواني، خدمتكاري و ...؛ دوم، بازيگران سياه يا نقش هاي آنها را 

با قلمروها و عرصه هاي پرتنش و مشكل دار پيوند مي زند)تولوچ 1993 : 48 �147(.
ارائة »تصويري منفي« از سياهان يكي از عواقب نحوة مواجهه با زندگي سياهان در فضاهاي 
رسانه اي است. شايد نتوان توليدکنندگان برنامه هاي تلويزيوني را به دليل ارائة چنين تصاويري 
منفي مالمت کرد، اما حداقل مي توان آنها را سرزنش کرد  که از ارائة »تصويري مثبت« دربارة 
زندگي سياهان غفلت کرده اند؛ چنين تصاويري نه فقط به سياهان عزت نفس و اعتماد به نفس 
مي دهد، بلكه مي تواند تفكرات قالبي موجود در جامعه را تصحيح کند. تولوچ در اين مقاله، به 

روند رو به رشد حضور سياهان در درام       هاي تلويزيوني در انگلستان اشاره مي کند.
همان طور که ديديم، بازنمايي نژادها و قوميت ها در برنامه هاي مختلف تلويزيون، موضوع 
تحقيقات زيادي بوده است، اما برخی محققان، نحوة بازنمايي اقليت ها را در برنامه هاي خبري 
دنبال کرده اند. يكي از اولين تحقيقات در اين زمينه را کميتة کِرنر حدود سه دهة پيش انجام داد. 

1. CRE
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کميتة کرنر در بخشي از گزارش خود دربارة علل اين وقايع، به نقش رسانه ها در آشوب هاي 
اجتماعي اشاره داشت. براساس اين گزارش، چشم انداز سفيد در نحوة گزارش اخبار حاکم 
است و خبري از تاريخ، فرهنگ و فعاليت هاي سياهان در برنامه هاي خبري نيست. اين فقدان 
به نحوة انعكاس اخبار يا به عبارت ديگر، بازنمايي رنگين پوستان در رسانه ها محدود نمي شود، 
بلكه رنگين پوستان در تربيت نيروها و برنامه سازي هم غايب   هستند. تحقيق گروه کرنر را 
محققان ديگر در سال هاي اخير دنبال کرده اند)کمپل 1995، ديتس و بارلو 1990، ديپ کيور، 
مارتيندال ووستون 1997، انتمن 1992،1994؛ انتمن و روژِکي 2000، َگندي 1998، گيليام و 
لي انجار 2000، پويندگستر و استرومن 1981، روبرتز 1975، ويلسن و گوتي اِرز 1995 و 
زيگلر و وايت 1990، به نقل از پويندگستر و همكاران 2003(. به گفتة پوينِدگستر در تمام 
اين تحقيقات نشان داده شده است که رنگين پوستان يا در برنامه هاي خبري حضوری کم رنگي 
دارند يا اينكه اين برنامه ها آنها را به نحوي خاص و مرتبط با محيط هاي جرم و رفتارهاي 

خالف عرف اجتماعي نشان مي دهد.
يكي از  اين تحقيقات اخير را پويندگستر و همكاران وي)2003( در اياالت متحده اجرا 
کردند. به عقيدة اين محققان در اياالت متحده، برنامه هاي خبري از اقبال بيشتري برخوردار 
است، به طوري که مردم اخبار را، در قياس با شبكه هاي سراسري، اينترنت و روزنامه ها، بيشتر 
از شبكه هاي محلي دنبال مي کنند. از اين رو، آنان معتقد ند که چنين برنامه هايي مي بايد بر ادراک 
مردم از روابط نژادي و قوميتي تأثير زيادي داشته باشد. هدف تحقيق آنان اين بود که حضور و 
پوشش رنگين پوستان در برنامه هاي خبري تلويزيون هاي محلي را در نواحي جغرافيايي مختلف 
و شبكه هاي خبري مختلف در اياالت متحده  بسنجند. يافته هاي اين تحقيق که بازنمايي قوميت 
در گزارشات خبري، منابع خبري و گويندگان خبر را به شيوة تحليل محتوا  بررسي کرده بود 
نيز نتايج تحقيقات قبلي را تأييد کرد؛ مبني بر اينكه آمريكايي هاي آسيايي، التيني، سياهان و 
سرخ پوستان در برنامه هاي خبري چه به عنوان گوينده يا حتي سوژة خبر غايب اند. حتي يافته ها 

نشان مي دهد که با اين افراد به ندرت، به عنوان منبع خبر مصاحبه می شود. 
اقليت ها  بازنمايي  بر دو موضوع ميزان و نحوة  به پژوهش هايي پرداختيم که  اينجا  تا   
در رسانه ها از سويی و نحوة دسترسي اقليت ها به ابزارهاي بازنمايي تأکيد بيشتري داشتند. 
ميجر)2001( در مقالة خود با عنوان »رنگ سريال هاي آبكي: تحليل گفتار حرفه اي ها دربارة 
بازنمايي قوميت«، سعي می کند تا نگرش ها، هنجارها و ارزش هاي رايج در بازنمايي قوميت را در 
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سه سريال مربوط به ساعات پربينندة آلماني نشان بدهد. براي اين منظور، وي به چارچوب های 
ذهنی ای)رپرتوارهايي( سنخ بندي کرده است که فرايند توليد اين برنامه ها را هدايت مي کند. 

معمول است که مطالعات سريال هاي آبكي1 بر مخاطب متمرکز است تا بر فرايندهاي توليد؛ 
که به عقيدة ميجر)2001 : 208( براي مطالعة اين نوع برنامه هاي تلويزيوني شيوه اي سودمند 
محسوب مي شود. تحقيقات زيادي در اين زمينه و با اين رويكرد اجرا شده است) آلن 1995، 
انگ 1985، ليوينگستون2 1998، ِگَرفتي31991، هابسن 1983، اليبِس4 و کاتز 1990، برانزداون 
2000، روزن 1986 به نقل ازميجر5 2001 :208(. در حالي که تحقيقات اندکي به فرايند توليد6 
پرداخته اند)آلن 1985، تولوچ 2000 به نقل از ميجر 2001 :208(. موضوع اين است که تكيه 
بر فرايند توليد، به معني نفي توان مصرف کننده در رمزگشايي هاي متفاوت و فعاالنه نيست، 
بلكه بحث بر سر بررسي معاني و فرايندهايي است که توليدکنندگان در برنامه هاي خود آنها را 

ترجيح می دهند و به اين ترتيب، مصرف اين برنامه ها را مقيد مي  سازند.7
 نويسنده ادعا مي کند که رنگ پوست در انتخاب هنرپيشه ها در سريال هاي آبكي، عنصري 
تأثيرگذار است، به اين معنا که به برخي رنگ ها بيشتر از بقيه توجه می شود. اين برخالف 

1.  ترجمة واژه paos به آبكی، توجيهی فنی دارد. برخی از مترجمان مايل اند که اين واژه را خنثی و معادل خانوادگی 
بگيرند. اين معادل هرچند به برخی ابعاد اين گونه سريال ها توجه می کند، اما سطحی بودن آن را در بر نمی گيرد. لذا کاربرد 
معادل آبكی در فارسی، چنين مفهومی را می رساند. وانگهی، هرچند اين سريال ها در ساعات پربيننده پخش می شود، اما 

بيشتر مخاطبان آنها از ميان زنان هستند. 
2. Livingston
3. Geraphty
4. Liebes and Katz
5. Meijer

6.  توليد فرهنگي، فرايند مذاکره و مجادله)noitaitogen( است که از رهگذر آن معاني متني در قالب اشكال فرهنگي 
عمومي)cilbup( ظاهر مي شوند)دورنفلد 1998 : 15 به نقل از ميجر 2001: 208(.

7.  نويسندة مقاله سعي کرده است تا با مصاحبه  با حرفه اي هاي سه درام معروف، به گونه اي خاص مواجه شود  و آنها را  
مطالعه کند. از اين رو،  تالش کرده است تا اين مصاحبه ها را بر حسب فرهنگ واژگاني مجزا مطالعه کند. اين شيوة تحليل 
به محقق اجازه داد تا رپورتوارهاي مختلفي را بيرون بكشد که مبناي عمل حرفه اي هاي  مذکور در رفتار يا گزينش اقليت ها 
براي بازي در سريال هاست. فرض بنيادي مؤلف اين مقاله اين است که  الگوهاي ثابت گفتار، مؤلفه هاي بنيادين براي 
ساخت گونه هاي مختلف کنش ها، فرايندهاي شناختي و ساير پديده هايي است که به نحوي ايدئولوژيكي تقويت مي شوند. 
اين گونه از تحليل گفتمان بيشتر حول مطالعة الگوها و تنوعات در محتوا و آثار انجام مي شود تا فهم کارکرد اجتماعي 
کاربرد چارچوب هاي تفسيري  يا فرهنگ واژگان خاص. اين رپورتوارهاي گفتماني مهم است و ابزارهاي سازمان دهندة 
منعطفي است که دوراهي هاي روزمره را معنا و فهم پذير ميكند. رپورتوارها چارچوب ها، روندها و قواعدي منعطف است 
که تصميمات و کنش هاي ما را در زمينه اي معين  توجيه مي کند. اين چارچوب ها ممكن است که در گروهي با گروه ديگر 

فرق کند)ميجر 2001 : 208(. 
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رپرتوار انكار1 است که منكر مداخلة نوع رنگ در انتخاب بازيگران است. در واقع، تأثير گذاري 
رنگ به اين محدود نمي شود که فرد مورد نظر سياه است يا نه، بلكه در اين گونه از سريال ها، 
چشمان آبي و موهاي بلوند هم در مرکز توجه قرار دارد. اساساً، در چنين سريال هايي، ظاهر 

فرد بسيار اهميت دارد)ميجر 2001 : 211(.
ميجر از رپرتوار رنگ گزيني2 ياد مي کند. اين مفهوم به نحوة مداخله و تأثيرگذاري رنگ 
هنرپيشه در سهم او در سريال اشاره دارد. رپرتوار رنگ گزيني به روية حرفه اي ها)توليد کنندگان 
سريال ها( مربوط مي شود که بر اساس آن، تصويري از رنگ هاي مختلف ساخته مي شود که 
آميزه اي از رنگ هاي مختلف است که اگر چه سهم همة اين رنگ ها يكسان نيست،  حضور 
رنگ هاي مختلف نوعي جنبة زيباشناختي را دنبال مي کند. در واقع، براساس اين رپرتوار، رنگ 
سياه جمِع رنگ هاي سفيد، رنگ پريده و مالل آور را روح و حياتي تازه مي بخشد)همان 211 

 .)212 �
اما برخالف بسياري از انتظارات علمي و حرفه اي، به عقيدة منابع اطالعاتي اين مطالعه، به 
کارگيري رنگ پوست در سريال ها، فقط از رهگذر رپرتوار سبک و مد3 توجيه نمي شود، بلكه 
اين افراد کاربرد رنگ را بر مبناي واژگاني اجتماعي و سياسي مفهوم سازي مي کنند. ميجر در اين 
تحقيق به هشت رپرتوار مجزا اشاره مي کند که به نظر مي رسد حول دو محور شكل مي يابند: 
محور سبک و زيبايي، و محور سياسي و اخالقي. بسياري از محققان دانشگاهي بازنمايي فعلي 
نژاد و قوميت را به منزلة نوعي سبک در فرهنگ عامه نقد می کنند)ميجر 2001 : 212(. عقيده 
بر اين است که اين نحوة مواجهه با بازنمايي قوميت در رسانه ها، واقعيت سياسي نژادپرستي 
را محو مي کند. به اين معنا که نژاد به منزلة موضوعي مربوط به سبک بازنموده مي شود و به 
اين ترتيب، مانع از توجه جدي به خاستگاه هاي قومي و بيروني و ساختارهاي متفاوت قدرت 
نشان مي دهد که رپرتوارهاي  متفاوت دربارة قوميت  از رپرتوارهاي  مي شود. تحليل ميجر 
متمايل به سبک، ممكن است توجهات را از پيچيدگي هاي سياسي و اخالقي نژاد و قوميت دور 

کند؛ اما نكته اينجاست که عكس اين قضيه نيز صادق است.
خيلي از حرفه اي هاي ساخت سريال هاي آبكي، بدون استناد به مسائل سياسي، خواستار 
بازنمايي برابر رنگ ها در سريال ها هستند. اين دسته رنگ را صفتي فيزيكي و ميراثي فرهنگي 

1. Denial repertoire
2. Palette repertoire
3. Stylish  repertoire
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تلقي مي کنند که مي بايد در سريال ها هم بازنمايانده شود. اين دسته بر اين باورند که پراکندگي 
قوميت ها در جامعه، بايد در سريال ها هم انعكاس يابد. ميجر اين نوع برداشت ها را ذيل»رپرتوار 

برابري«1 قرار مي دهد)ميجر 2001 : 213(. 
رپرتوار رنگ گزيني را ميجر از دستة رپرتوارهاي زيباشناختي و رپرتوار برابري را از سنخ 
رپرتوار های اخالق گرا مي داند. به نظر مي رسد که اين دو رپرتوار به دليل مالحظات اقتصادي 
»رپرتوار دسترس پذيري«2 با تهديد مواجه مي شوند. رپرتوار نوع اخير بر اين نكته داللت دارد 
که هميشه دسترسي به هنرپيشه هاي دلخواه،  به گونه اي که تناسب قوميتي را به هم نريزد، ميسر 
نمي شود)ميجر 2001 : 213(. به اعتقاد ميجر، روشن است که اين شيوة توجيه شيوة کاربرد 
رنگ ها و قوميت ها در سريال ها، نوعي طفره رفتن است. چرا که شاغالن در اين حوزه، حتي 
به رغم وجود بازيگران کافي، مثاًل هنرپيشه هاي خوب و زيباي سياه، باز هم از آنها استفاده 

نمي کنند:
مانند هنرپيشه ها  را  بازتاب دهيم. مردم مي خواهند خودشان  را  »ما نمي خواهيم جامعه 
ببينند... آنها نمي خواهند جمعي از خودشان يا همسايه هايشان را ]در سريال تلويزيوني هم[ 
ببينند... آنها طالب پسراني دلربا و دختراني شهواني اند« )گفتگوي يک کارگردان، به نقل از ميجر 

.)214 � 215 : 2001
به تعبير اين دسته، سريال هاي آبكي، جهاني خيالي محسوب مي شود که با تماشاي آن 
هر کس به دنبال خياالت خود است. اما به عقيدة ميجر، طرد واقع گرايي عواقبي وخيم براي 
بازنمايي قوميت ها در پي خواهد داشت، چون ويژگي مربوط به ستارگان اين سريال ها در تقابل 

با امر معمولي و ملموس، بيشتر در قالب امري جذاب و سفيد درک مي شود. 
دو سازوکار ديگر در استفاده از رنگ ها در سريال هاي آبكي، به عقيدة ميجر، کم ارزش 
جلوه  دادن3 و استثمار ظرفيت نمايشي رنگ4 است. اصطالح اول مبين اين نكته است که 
سازندگان اين سريال ها از قوميت ها و غير  بومي ها عموماً، در نقش هايي استفاده مي کنند که 
پيچيدگي چنداني ندارد و اتفاقاً، با نگاه هاي قالبي تماشاگران همخواني دارد. اما اصطالح دوم به 
پيچيدگي هاي بيشتري از نحوة به کار گرفتن قوميت ها در سريال ها اشاره دارد. ترکيب هاي غير 

1. Equal Repertoire
2. Availability Repertoire
3. Downplaying
4. Exploiting the Dramatic Potential of Colour
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متعارف قوميت ها يا فرهنگ ها با فرهنگ سفيد، فضايي را براي رويدادهاي نمايشي غافلگير کننده 
می گشايد. ميجر اين شيوة استفاده از قوميت ها را در سريال هاي آبكي هلندي نشان داد. به عقيدة 
وي در اين سريال ها، سوء استفاده از ظرفيت هاي نمايشي ترکيب هاي مهيج و نامعمول  قومي 

و فرهنگي، نظير جريانات عشقي، پرشمار است)ميجر 2001 :216(.
از يافته هاي ميجر در اين تحقيق چنين پيداست که برخالف مفهوم تنزل ارزش رنگ)در 
قياس با سفيد به واسطة ايفای نقش هاي کم ارزش( که با تكيه بر ظاهر و شخصيت بازيگر به 
خدمت گرفته مي شود، در سوء استفاده از ظرفيت نمايشي رنگ و قوميت، ظاهر فرد چندان 
مالک نيست. در اينجا، هويت فرهنگي و خانوادگي بازيگر بيشتر مد نظر است. مثال ميجر 
سريالي است که در آن رابطة عشقي دختري مسلمان با حجاب روسري و اهل مراکش با پسری 
بلند نظر و َرپ است که پوشش دختر را محدوديتي براي اين رابطه تلقي نمي کند. سخن ميجر 
اين است که دست آخر، دختر است که از پيوندهاي هويتي خود مي گسلد و به فرهنگ و 
خانواده پشت پا مي زند. اين موضوع گرچه از منظر توليدکنندگان جذاب است، اما غيريت 1 

مذهب اسالم يا در نمونه  های ديگر، رنگ سياه را بازتوليد مي کند.2
استدالل ديگر توليدکنندگان سريال هاي آبكي براي نحوة استفادة آنها از رنگ ها و قوميت ها در 
سريال ها، مبتني بر اصل باورپذيري3 است. اين اصل متكي بر داده هايي است که در واقع، جامعه 
در اختيار سازندگان می گذارد. به عنوان مثال، ميجر اشاره مي کند که توليدکنندگان سريال هاي 
مطالعه شده اعتقاد دارند که نمي توان از سياهان براي ايفای نقش در موقعيت هاي اجتماعي باال 
استفاده کرد، به اين دليل که در جامعة هلند، چنين مواردي نادر است. بنابراين، سهم سفيدها در 
اين جايگاه ها بيشتر است)218 � 220(. و باالخره، رپرتوار مسئوليت4، برخی حرفه اي هاي توليد 
سريال ها ابراز داشتند که معتقدند سريال ها لزوماً، به پيشداوري ها و تعصبات تماشاگران دامن 

نمي زند، بنابراين دليلي ندارد که از سياهان يا غير بومي ها در نقش هاي منفي استفاده شود.

1. Otherness
2.  بازنمايی مسلمانان در مطبوعات موضوع تحقيق مقاله امير سعيد با عنوان »رسانه، نژادگرايی و اسالم هراسی: بازنمايی 
اسالم و مسلمانان در رسانه ها«)2007( هست. وی در اين مقاله، نحوه بازنمايی اسالم و مسلمانان را در رسانه های انگليسی  
بررسی کرده است. وی نشان داده است که در اين رسانه ها، مسلمانان و اسالم »ديگری بيگانه« به نمايش درآمده اند. به 
عالوه، در اين مقاله نشان داده شد که اين شيوه کژنمايی)noitatneserpersim( نوعی نژادگرايی جديد را دامن می زند که 

در شكل اسالم هراسی بيان می شود. 
3. Credibility
4. The Responsibility Repertoire
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ميجر در پايان مقاله اش بيان مي کند که از بين رپرتوارهاي مطرح شده، رپرتوار باورپذيري 
از همه مهم تر است، چون قوميت خود حرفه اي  هاي توليدکنندة سريال ها، اعم از بازيگردان ها 
و نويسنده ها و ...، عامل مهمي در تشخيص باورپذير بودن يا نبودن امري است )ميجر 2001: 

.)225
آنها  واسطة  به  که  است  تفسيري   چارچوب  هايي  رپرتوارها  شد،  گفته  که  طور  همان 
حرفه اي ها دربارة بازنمايي قوميت در سريال ها بحث و آنها را بررسي مي کنند. هرچند محتواي 
اين رپرتوارها را به راحتي می توان تشخيص داد که حول دو محور زيباشناختي و سياسي � 
اخالقي قرار مي گيرند، اما نحوة تأثيرگذاري آنها بر بازنمايي قوميت ها مبهم است. به اين معنا که 
اين رپرتوارها ممكن است به بازنمايي بيشتر »رنگ« و قوميت يا محدودسازي آن منجر شود. به 

همين دليل نمي توان گفت که کدام يک از اينها ذاتاً، رهايي بخش تر از ديگر رپرتوارهاست.

روش شناسي
در اين مقاله، محتواي دو سريال  تلويزيوني ايراني که در شش ماهة دوم سال 1383 توليد و 
از شبكه اول پخش شد، به شيوه اي کيفي، تجزيه و تحليل شده است. براي تحليل محتواي 
سريال ها از روش هاي گوناگوني مي توان استفاده کرد که طي آن، مقوالت مختلفي را مي توان 
مشاهده و تحليل کرد. به عنوان مثال، هر سريال شامل داستان فيلم نامه، ساختار، شخصيت ها، 
موسيقي و ... است که هر کدام از اين مقوالت را مي توان بررسي کرد، اما روشن است که 
بررسي و تحليل همة آنها در يک مقاله تقريباً، غير ممكن است. بنابراين، در مقالة حاضر نيز 

مقوالتي معين براي مشاهده و تحليل گزينش شده است. 
مفهوم رمز1 براي تحليل ما در اين مقاله بسيار اساسي است. »رمز عبارت است از نظامي 
اين  پايبندند.  آن  عرف هاي  و  قوانين  به  فرهنگ  يک  آحاد  همة  که  قانونمند  نشانه هاي  از 
نظام، مفاهيمي را در فرهنگ به وجود مي آورد و اشاعه مي دهد که موجب حفظ آن فرهنگ 
است...«)فيسک1380: 127(. پيش فرض چنين تعريفي از رمز آن است که واقعه اي که قرار 
است از تلويزيون پخش شود، پيشاپيش با رمزهاي اجتماعي رمزگذاري شده است. به عنوان 
مثال، انتظار نداريم که تلويزيون برنامه اي را پخش کند که در آن شخصي معتاد در زندگي 
شخصي و حرفه اي خود موفق است. يا به عنوان مثال، در فرهنگ ايراني پذيرفته نيست که 

1.  Code
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فرد معتاد، پدري مهربان باشد. اين گونه است که در سريال هاي تلويزيوني، فرد معتاد، انساني 
غيراجتماعي، به لحاظ ظاهري کثيف، ناموفق در زندگي شخصي و با ويژگي هايي منفي به 
تصوير کشيده مي شود. مثال باال بيان ديگري است از اين عبارت که رمز گان تلويزيوني از قبل، 

به لحاظ اجتماعي، رمزگذاري شده اند. 
متناسب با روشي که در اين مقاله انتخاب شده است، مي توان حداقل سه دسته رمز را 
بررسي کرد. دستة اول)سطح واقعيت(، شامل آن دسته از رمزهايي است که جلوه اي ظاهري 
دارد و در سطح مشاهده پذير واقعيت بررسي مي شوند) مانند ظاهر، پوشش، چهره پردازي، 
محيط، رفتار، گفتار، حرکات سر و دست، صدا و ... (. دستة دوم رمزها را رمزهاي فني تشكيل 
مي دهد)سطح بازنمايي (. در اينجا، نكتة اصلي آن است که امكانات تكنيكي و فني به برخي 
رمزهايي اجتماعي دامن مي زند. 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 ايدئولوژيک تشكيل مي دهد)سطح 
ايدئولوژيک(. رمزهاي ايدئولوژي عناصر فوق را در مقوله هاي »انسجام« و »مقبوليت اجتماعي« 

قرار مي دهد )فيسک 1380: 128(.
اين سه دسته رمز را مي توان سه دسته واسطه تلقي کرد که رمزهاي اجتماعي را  انتقال 
مي دهند؛ رمزهايی که در عالم واقع و در زندگي روزمره واقعيت ها را فهم پذير مي سازند. 
بنابراين، کاربرد هر يک از رمزهاي ياد شده و نحوة مفصل بندی آنهاست که در نهايت، معنايي 
خاص را مرجح مي کند. اصطالح »مفصل بندی« در عبارت باال مهم است، چون بدون در نظر 
گرفتن آن نمي توان به مفهوم بازنمايي رسيد. اساساً، بازنمايي محصول کنار هم گذاشتن و 
سرهم بندي رمزهاست به طوري که توليدکنندگان از اين طريق معاني خاصي را در متن ديداري 
توليد شده مرجح مي کنند. اين گونه است که سرهم بندي چند رمز/وسيله/واسطه نظير پوشش 
خوب، چهره اي 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 في المثل تهراني گرايی را تداعي مي کند. نكته اينجاست 
که اوالً، هريک از واسطه هاي موجود در اين ترکيب را )نظير زيبا، آرام و...( از قبل، جامعه 
رمزگذاري کرده است؛ يعني جامعه پنداشتي از آنها دارد. به اين معنا که آدم هاي باوقار و متمدن 
پوشش مطلوب دارند. دوم، ترکيب ياد شده فقط زماني به معنايي مرجح منتهي مي شود که سه 
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دسته يا سطح رمزهاي پيش گفته در يكديگر ادغام شود و منسجم و طبيعي به نظر برسد. به اين 
ترتيب، هدف تحليل ما در اين مقاله آن است که وحدت موجود را واسازي و تأثير رمزهاي 

ايدئولوژيكي را عيان کنيم.

   جدول1ـ  مشخصات سريال هاي مد نظر

نام نام شبكه
سریال

عوامل 

اگه بابام 1
زنده بود

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: کارگردان: مسعود نوابي؛ نويسنده و مجري طرح: محمدصادق جاللي، موسيقي: رامين 

بهنا؛ مدير تصويربرداري: روح اهلل علي؛ تدوين: حسين غضنفري؛ برنامه ريز و دستيار اول 
کارگردان: محمدرضا رستمي؛ طراح چهره و اجرا: پرويز شكري)مشترک(؛ طراحي صحنه و 

لباس: غفار رضايي)مشترک( 
زنان: مدير توليد: فرشته مهديزاده؛ تدوين: سميه نصيري ها)مشترک(؛ طراح چهره و اجرا: گيتا 

شكري )مشترک(؛ طراحي صحنه و لباس: نازي پرتوزاده)مشترک( 
مردان نقش اصلي: رسول)پدر آهو(، سهراب 

زنان نقش اصلي: آهو، بنفشه، مادر آهو)زن بابا(

آهوي ماه 1
نهم

ده بازيگر اول 
پرويز فالحي پور� سيامک انصاري � مهرانه مهين ترابي � نادر سليماني � ليدا عباسي � محسن 

قاضي مرادي � معصومه تقي پور � مهوش وقاري � آيدين آي محمدي � صفا آقاجاني � 
غالمرضا طباطبايي

عوامل توليد
کارگردان: همايون اسعديان؛ نويسنده: جابر قاسمعلي � محمدرضا باباگلي و فاطمه استادي؛ 

مجري طرح: محمدعلي بهبهاني؛ موسيقي: فرهاد اسعديان؛  مدير تصويربرداري: سيروس 
عبدلي؛ تدوين: بابک رضاخاني � سيامک مهماندوست؛ برنامه ريز و دستيار اول کارگردان: 

مريم هژيروند؛ طراح چهره و اجرا: منيژه حاتم آبادي � جعفر جوادي؛ طراحي صحنه و 
لباس: شهريار کلهر؛ منشي صحنه: فتانه محسني؛ مدير صحنه: رحمان قهرماني؛ صدابرداران: 

امير پرتوزاده � امير رحماني؛ امور مالی: مينا پيشوازاده؛ دستيار اول تصويربرداري: حميد 
رحيم زاده؛ دستيار توليد: حميد دانيال؛ ناظر کيفي، حميدرضا شيرئانيان؛ مدير توليد سيد احمد 

کاشانچي؛ مدير اجرايي: محمدجواد فوالدي؛ تهيه کننده: محمد رضايي. 
مردان نقش اصلي: تيمور، مبارکي،

زنان نقش اصلي: بدري خانم)مادرتيمور و زن مبارکي(، زهره)نامزد تيمور(، اختر)زن نوري(
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واحد مشاهده: هر قسمت از هر مجموعه را مي توان به شيوه هاي مختلفي تقسيم و مطالعه 
و مشاهده کرد. براي اين کار شيوه هاي مختلفي در مطالعات فيلم و سريال وجود دارد که البته 
اجماع دقيقي بر سر تعريف اين مفاهيم نيست) نگاه کنيد به هيوارد 1381(. سكانس، نما، صحنه 
و ... هر کدام معيارهايي است که در مطالعات فيلم و سريال از آنها استفاده می شود. اما معيار ما 
در اين مقاله، مفهوم صحنه است. در اينجا، صحنه »به بخشي از سريال گفته مي شود که محصور 
در فضاي فيزيكي مشخصي است و متشكل از نماهاي مختلف است«. تعريف صحنه بر اساس 
فضاي فيزيكي براي اين تحقيق کاربردي است. اساساً، يكي از موضوعات اساسي در اين مقاله، 

بررسي حضور قوميت ها در فضاهاي مختلف اجتماعي است. 

يافته       های تحقيق
در ادامة اين بخش، دو مجموعة »آهوی ماه نهم« و »اگه بابام زنده بود« به شيوه     ای کيفی تحليل 

می شود.
آهوي ماه نهم: 

اين مجموعه در 17 قسمت تهيه و از شبكة 1 پخش شد. بخشي از داستان اين مجموعه در 
روستايي از توابع شمال ايران اتفاق مي افتد. بنابراين، پرداختن به نوع بازنمايي شخصيت هايي 
که در اين مجموعه، در نقش ساکنان اين منطقه در روند داستان حضور دارند، اهميت دارد. 
سهراب و عمه دو شخصيت اصلي اند که به نوعي، جامعة منطقة »زيارت« را نمايندگي مي کنند. 
اين منطقة زيبا در واقع، نقطة آغاز داستاني است که ماجراي اصلي آن در شهر اتفاق مي افتد. 
در ادامه، به ويژگي هاي  نمايش هر يک از دو شخصيت مذکور در اين سريال اشاره مي     شود.

زن نقش قوميت شخصيتي مثبت را در اين مجموعه دارد. او را با عنوان عمه خطاب مي کنند 
و کسي است که دوست و همساية مادر آهو)شخصيت اصلی داستان( است و بيشتر اطالعات 
مربوط به او را در اختيار دارد. عمه آدم خوبی نمايش داده مي شود؛ برخي شاخص ها به اين 
موضوع اشاره دارند. هرچند در برخي صحنه ها، چندان از رسول)پدر آهو( خوشش نمي آيد و 
حتي در صحنه اي او را »جلب« خطاب مي کند، ولي آن قدر منطقي و واقع نگر هست که از وي 
نزد آهو جز ذکر واقعيات چيز ديگري نگويد. اين در حالي است که او براساس روايت داستان 
»دل پري« از رسول دارد، البته نه به دليل آنكه ظلمي در حق وي روا داشته باشد، بلكه به دليل 

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

منفعل *    6     5     4     3     2     1فعال

سلطه  پذير7    6     5     4     3     2     1سلطه    گر

احساساتي و عاطفي*    6     5      4    3     2     1عقالني

عصبي و ناآرام*    6     5     4     3     2     1آرام

منزوي*    6     5     4     3     2     1اجتماعي

بي    عالقه به علم7    6     5     4     3     2     1عالقه مند به علم

بي مسئوليت7     *     5     4     3     2     1مسئوليت پذير

وابسته*   6     5     4     3     2     1مستقل

خرافاتي7    6     5     4     3     2     1ضدخرافات

غيرمذهبي7    6     5     4     3     2     1مذهبي

ساده   لوح و زودباور7    6      *     4     3     2     1واقع بين

کم هوش*   6     5     4     3     2     1باهوش

غيرمنطقي*    6     5     4     3     2     1منطقي

* اين عالمت نشانة آن است که اين آيتم در سريال موضوعيت داشته و نمره آيتم در اين مورد 7 است. روشن است که هر يک از اعداد 
معرف نمرة شخص در آيتم مورد نظر است که بر روی طيفی از نمرات هفتگانه قرار گرفته است. در پاره ای از آيتم ها شخص فاقد نمره 
است. با وجود اين، علت حضور آنها در اين طيف آن است که مشخص کنيم که اساساً، کدام يک از آيتم ها در مورد نقش ها موضوعيت 

دارد و کدام يک مطرح نيست. به نظر ما اين حضورها و غيبت ها در مورد نقشنقش ها معنادار است.

اما سهراب روستازاده اي است که در رشتة دندانپزشكی مشغول تحصيل است. سهراب 
شخصيت منفي داستان محسوب مي شود. وي دختر دانشجوي ساده اي را معطل گذاشته است 
و به رغم وعده هايش براي ازدواج با وي، پي گير موضوع نيست و به اين ترتيب، ماية نگراني 
دختر و والدين اوست. از سوي ديگر، وي فردی طماع است که چشم به زمين آهو دوخته 
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است و به  ترتيبي مي خواهد نقشه هايش را عملي کند. يكي از نقشه هاي وي ازدواج با آهوست. 
به عالوه، سهراب شخصيتی متزلزل دارد که اين موضوع مانع از آن مي شود تا بتواند نقشه هايش 
را به شكلي کارا پيش ببرد. اين ضعف به ويژه در صحنه هايي که سهراب با آهو روبرو مي شود، 
بيشتر خودش را نشان مي دهد. در يكي از اين صحنه ها، وي در حالي که تفنگ بر دوش دارد، 
مي خواهد مانع از ورود آهو و ساير افراد به زمين شود. در اين صحنه، آهو بدون توجه به 
تهديدات سهراب، تفنگ او را کنار مي زند و خواسته اش را با تحكم به او اعالم مي کند. سهراب 
که رفتار آهو را مي بيند فوراً، موضوع بحث را عوض مي کند تا قضية تفنگ تهديد تلقي نشود 

و حضور او با تفنگ براي شكار تفسير شود. 
در نگاهی کالن تر مي توان بر اساس روند داستان، رسول را فردي دانست که به داليل 
نامعلومي دارايي نسبتاً خوبي به هم زده است و اکنون در شهر زندگي مي کند. رسول هم 
شخصيتي منفي در اين سريال دارد. او ظلمي بزرگ را مرتكب شده است که در واقع، همان 
رازي است که آهو درصدد کشف آن است. او به زن فعلي اش دروغ گفته يا حداقل از گفتن 
حقيقت سرباز زده است. جالب آنكه او هنوز هم دروغ مي گويد و سعي ندارد حقيقت ماجرا را 
به دخترش و زن فعلي اش بگويد. رسول و سهراب مرداني روستايي هستند که به شهر راه پيدا 
کرده اند؛ البته به شيوه هايي مختلف: رسول از طريق تجارت و سهراب از طريق تحصيل. اما هر 
دو آنها شخصيت هايي منفي اند که با نگاهي ابزاري به پديده ها نگاه مي کنند. در قسمت هايي از 
اين مجموعه، رسول براي آنكه سهراب را از ميدان به در کند، دست به هر حيله    اي مي زند و او 

را در مشكالت مالي گرفتار مي کند. 
بنابراين، تا آنجا که به نمايش شخصيت هاي مرد قوميت برمي گردد، مي توان نتيجه گرفت 
که رفتارهاي بد داستان مربوط به شخصيت هايي است که به نوعي، ريشة روستايي دارند. به 
نظر مي رسد که در سطح داللت هاي ضمني، نوعي تقابل شهري /روستايي ديده مي شود که بر 
اساس آن، تقريباً نمايشي مثبت از تمامي شخصيت های با ريشة شهري ديده مي شود، در حالي 
که حداقل نيمی از شخصيت هاي روستايي نقش هايي منفي دارند. تا آنجا که به سهراب مربوط 
مي شود، اين نقش به گونه اي بازنمايانده مي شود که گويي او از عقده اي رنج مي برد که وي را 

به سمت تالش هاي منفي سوق مي دهد.   
مجموعۀ »اگه بابام زنده بود«: 

 نقش »مبارکي« نمايندة قوميت ها در اين مجموعه است. وي در شغل عتيقه فروشي نشان داده 
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مي شود که براي فهم ابعاد شخصيتي وي تالش چنداني نياز نيست. راوي داستان در ابتداي 
مجموعه، بر اين نكته تأکيد مي کند که وي از اهالي تهران نيست. برخالف گفتة راوي داستان، 
که می گويد کسي نتوانسته است به اين نكته پي ببرد که وي اهل کجاست، خود او در همان 

صحنة اول، به مشتري خود مي گويد که اهل مبارک آباد است. 
در همان صحنة اول، از نحوة معامله و چانه زني مبارکي با مشتري معلوم مي شود که وي از 
جمله آدم هاي خاصي است که در اين مجموعه مي بايد نقش »نمک« را ايفا کند. در حالي که 
همة نقش هاي ديگر مجموعه به نوعي، جدي محسوب مي شوند، شخصيت مبارکي به گونه اي 
ارائه مي شود که مخاطب را سر ذوق و نشاط آورد. اين وضع غيرطبيعي مبارکي فقط در گفتار 
وي منعكس نيست. مبارکي مرد ميانسالي است که حتي به لحاظ فيزيكي نيز اندامی معلول دارد. 
)در واقع، وي گوژپشت است و به شكلي مضحک راه مي رود، خوب نمي شنود يا نمي خواهد 
بشنود و حتي از اداي درست کلمات ناتوان است. به عالوه، لهجة کرمانشاهي وي نيز به طنز 

داستان اضافه مي    کند.(
ابعاد نسبتاً غيرطبيعي شخصيت مبارکي را مي توان در رفتارهاي وي جستجو کرد. مبارکي با 
زني ازدواج مي کند که شوهرش مرده است. بر اساس ارزش ها و باورهاي اجتماعي ما مرداني 
به چنين ازدواجي تن مي دهند که در زندگي خود، تجربة طبيعي و موفقي نداشته اند. از اين رو، 
ازدواج مبارکي با بدري به پيش داوري فرودستي شهرستاني ها در تهران دامن مي زند. بر اساس 
اين پيش داوري، مبارکي حتماً شخص مسئله داري بوده است که مجبور به چنين ازدواجي شده 

است. 
در همان صحنة اول، هر بيننده اي متوجه اين ويژگي مبارکي مي شود که وي فردي سودجو، 
خسيس و کلک باز است. چون در اين صحنه تصوير فروشنده يا خريداري از او به نمايش در 
مي آيد که ارزان مي خرد و بسيار گران مي فروشد. وانگهي، بهاي کاالي خريداري شده را تمام و 
کمال نمي پردازد. چنين شخصيتي آمادگي اين را دارد که بعدها، تيمي را هدايت و رهبري کند 

که طرحي براي سرقت دراندازند؛ طرحی که کل داستان حول آن شكل گرفته است. 
مبارکي در نقش شوهر بدري، مردي است که زن را در خانه به شكلي خاص زنداني 
از زن خويش سلب  را  تلفن  با  تماس  آن قدر خسيس است که فرصت  کرده است. وي 
کرده است. گرچه نشانه اي دال بر بددلي او در اين مجموعه ديده نمي شود، اما اين رفتارش 
در تأييد خساست وي، جلوه اي خاص دارد. اين ويژگي وي در صحنه هاي ديگري از اين 
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سريال نيز نشان داده مي شود. تا قسمت هاي مياني اين مجموعه، اطرافيان مبارکي و مخاطبان 
مجموعه متوجه نمي شوند که مبارکي صاحب تلفن همراه است. وي بارها براي انجام امورات 
شخصي اش از تلفن همراه ديگران استفاده مي کند. در صحنه اي، وی بدون آنكه بخواهد گوشي 
فرد غريبه را تحويل دهد، قصد رفتن دارد که با تذکر آن فرد، گوشي را به صاحبش عودت 

می دهد.

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

منفعل 7    *     5     4     3     2     1فعال

سلطه   پذير7    *      5     4     3     2     1سلطه  گر

احساساتي و عاطفي7    6     *       4    3     2     1عقالني

عصبي و ناآرام7    6     5     *     3      2     1آرام

منزوي7    6     5     4     3     2     1اجتماعي

بي عالقه به علم7    6     5     4     3     2     1عالقه مند به علم

بي مسئوليت7    6     5     4     3     *     1مسئوليت  پذير

وابسته7   *     5     4     3     2     1مستقل

خرافاتي7    6     5     4     3     2     1ضدخرافات

غيرمذهبي7    6     5     4     3     2     1مذهبي

ساده  لوح و زودباور7    6     *     4     3     2     1واقع   بين

کم هوش7   *     5     4     3     2     1باهوش

غيرمنطقي7    6    5     4      3     2     1منطقي

تلفيق دو ويژگي سودجويي و خساست در شكل افراطي اش، از مبارکي تصويري ارائه 
کرده است که به نحوی مضحک جالب توجه است. در چند صحنه، ماشين وي به دليل تمام 
شدن بنزين، وي و همراهانش را در راه گرفتار کرده است. در صحنه اي پس از صرف زماني 
نسبتاً طوالني، مقداري بنزين از راننده اي مي گيرد و به راه مي افتد. در راه از کنار پمپ بنزيني 
رد مي شود، ولي باک بنزين ماشينش را پر نمي کند. وي در پاسخ به سؤال تيمور که از وي 
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می پرسد: »چرا بنزين نمي زني؟«، مي گويد: »آدم براي چهار ليتر بنزين که نمي ره پمپ بنزين...«. 
در پايان، مي توان ويژگي هاي نقش مبارکي را در اين مجموعه، به شكلي که در ذيل آمده است، 

خالصه کرد.
مردي است که به دليل لكنتي که دارد، قادر به اداي درست کلمات نيست؛ قوز دارد و به 

دليل فرم پاهايش به شكلي غيرطبيعي راه مي    رود. 
مرد ميانسالي است که به هر دليلي، در سن باال با زني بيوه ازدواج کرده است.
شوهري است که به دليل خساست عرصه را براي همسرش تنگ کرده است.

چهره اي کاماًل بي مسئوليت از وي نشان داده شده است. وي شهروندي است که به سبب 
سودجويي بي حد و حصرش بي اعتنا به حقوق و احترام ديگران، از سايرين سوء استفاده 

مي کند. 
فردي خالفكار است که با تشكيل گروهی به دنبال مقاصد خودش؛ يعني سرقت از يک 

طالفروشي است.

نتيجه  گيری
در تمام موارد مشاهده شده، قوميت ها در نقش هايي که از طبقات پايين و متوسط به تصوير 
کشيده شده اند. همچنين در تمام موارد، وضع تحصيلي نقش هاي قوميتی نامشخص گزارش 
شده است. مطابق با آنچه در بحث مفهومی و نظری اين مقاله مطرح شد، يک راه براي تفسير 
اين وضعيت استفاده از مفهوم کم ارزش جلوه دادن است. به عبارت ديگر، در اين سريال ها، 
قوميت ها و شهرستاني ها عموماً، در نقش هايي بازی مي کنند که پيچيدگي چنداني ندارد و 
اتفاقاً، با نگاه هاي قالبي تماشاگران همخواني دارد. برای نمونه، در چنين نقش هايي، به دليل 
سادگي و اهميت کم، نيازي به ارائة داده هايي از وضع تحصيلي آنها در ساختار روايي داستان 
احساس نشده است. در اغلب اوقات، زمان کافی برای پرداختن به شخصيت های قوميتي 
داستان وجود ندارد. اين شخصيت ها عموماً، يا در محور روايت داستان قرار ندارند يا نقشی 

منفی و ناخوشايندی را بازی می کنند. 
بررسی شاخص نمرة شخصيت نقش هاي قوميتی شواهد بيشتری را در اين ارتباط در اختيار 
می نهد. نمرات اين شاخص حاکي از آن است که قوميت هاي نشان داده شده، نمرات متوسط و 

بااليي از حيث فعال بودن و نمرة متوسط و باالي ناآرامي و عصبيت را دريافت کردند. 
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جدول -2 توزيع فراواني نقش قوميتی مجموعه ها بر حسب نمرۀ شخصيتي

نمره شخصیتي قومیت

عل
منف

ل/
فعا

ذیر
ر /پ

ه گ
لط

س

في
اط

/ ع
ي 

الن
عق

بي
ص

/ ع
ام 

آر

وي
منز

 / 
عي

ما
جت

ا

ذیر
 ناپ

ر /
ذی

ت پ
ؤلی

مس

سته
 واب

ل/
ستق

م

تي
رافا

/ خ
تي

رافا
دخ

ض

بي
ذه

ر م
/غی

بي
ذه

م

وح
ده ل

سا
ن /

ع بی
واق

ش
هو

م 
/ ک

ش
هو

با 

قي
نط

یرم
/ غ

قي
نط

م

1111 و 2

3112111، 4 و 5

6211111221 و 7

8686678699778 )عدم موضوعيت(

999999999999جمع

به رغم برخی چهرهاي مثبتي که از آنها در اين دو مجموعه ارائه شد، برخي داللت هاي 
ناخوشايند اين نقش ها نيز جالب توجه است. نقش قوميتی فقط در يک جا در فرايند رفع 
مشكالت ديگران يا به اصطالح، مشارکت اجتماعي ديده مي شود و فقط در يک جا، در حال 
انجام مهارتي خاص، يعني رانندگي )ماشين و تراکتور( نشان داده شده است. اين در حالي است 
که ساير بازيگران، از جمله زنان در مهارت هايی متنوع)حداقل 14 مورد( نشان داده شده اند. 
از بين موقعيت ها و فضاهاي متكثري که نقش ها در آنها نشان داده شده است، نقش قوميتی 
در سه فضا ) منزل، خيابان و محل کار( بيشتر ديده شده است. از بين حدود بيست فعاليتي 
که در مجموعه ها ديده شد، نقش قوميتی فقط در حين انجام سه فعاليت )معامله، کشاورزي 
و نوشتن نامه( ديده شده است. همچنين چهار فعاليت مهم قوميت ها در منزل، شامل خوردن، 
دوش گرفتن، پذيرايي و آشپزي است. از اين حيث، فعاليت هاي آنها را به لحاظ نوع، می توان با 

فعاليت هاي زنان در منزل مقايسه کرد که اين نكته در جاي خود، به تأمل بيشتر نياز دارد.
روشن است با توضيحي که ارائه شد، نمي توان نمايش مذکور از نقش قوميت را بازنمايي 
شايسته قلمداد کرد. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي شود که به حضور و نمايش اندک 
قوميت ها را در سريال ها توجه کنيم. همان طوري که قباًل گفته شد، دو مشكل اساسي اين گونه 
بازنمايي را مي توان در دو برداشت اساسي از بازنمايي جستجو کرد: 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 مذکور دامن مي زند. تا آنجا که به روية نمايش مربوط است، ميزان نمايش 
و نوع نمايش تعيين کننده است. نمايش قوميت در قالب نقشي با ويژگي هاي ياد شده، بر نوعي 

روية نابرابر يا ناعادالنه در به تصوير کشيدن گروه هايي از جامعه داللت دارد. 
بلكه در شكل  نظام جمهوري اسالمي،  قوانين موجود در  با  فقط  نه  نمايش  اين شيوة 
انضمامي تر خود با کتاب »اهداف« صدا و سيماي جمهوري اسالمي منافات دارد. ذيل دو 
سرفصل در کتاب »اهداف«، به بحث دربارة قوميت ها پرداخته شده است. »سياست هاي عمومي 
ناظر بر توليد، تأمين و پخش برنامه ها« از معدود بخش هاي اين کتاب است که در دو بند، 
اقوام،  به بحث قوميت ها اشاره شده است. در بند 2006 آمده است که »تحقير و تخفيف 
اقليت هاي رسمي و هم وطنان روستايي و شهروندان شهرستاني ممنوع مي باشد«. اين دغدغه 
به شكلي ديگر، در بند 2007 نيز مطرح شده است با اين مضمون که »تحريک حساسيت هاي 
اختالف برانگيز مذهبي، قومي و محلي و گروهي ممنوع است«)اهداف، محورها، الويت ها و 
...1383: 153(. به عالوه، در فصل مربوط به »سياست هاي ناظر بر توليد و پخش برنامه هاي 
نمايشي« به صراحت اشاره شده است که »استفاده از نشانه هاي قومي، لهجه ها و تكيه کالم هاي 

محلي به صورتي که موجب تمسخر قوم يا مليت خاصي گردد، ممنوع مي باشد«.
مشكل بازنمايي به منزلة نمايندگي، اشكال ديگري است که نمايش نقش قوميتی در سريال 
ياد شده، پديد مي آورد. مسئله اين است که هرچه گروهي قدرت بيشتري براي بازنمايي خود 
داشته باشد، نياز کمتري دارد تا چهره اي گويا و فراگير1 از خود به معرض نمايش بگذارد. 
اما قوميت ها به دليل محدوديت در بازنمايي خود، هميشه با چنين مشكلي مواجه اند. به بيان 
ساده تر، در هر سريالي، نقش قوميت هميشه تحت فشار است تا از طرف کل اجتماع قوميت 
خود سخن بگويد و به نوعي، گروه خود را نمايندگي کند، چون چنين فرصتي، به دليل 
محدوديت هاي فراوان، هميشه در اختيار اقليت ها نيست. بماند که اين فشار مربوط به زماني 
است که قوميت از ابتدا انكار نشود، نظير آنچه در سريال »اگه بابام زنده بود« اتفاق افتاده 
است. انكار قوميت، سياستي متناقض است که در اغلب برنامه هاي طنز رخ مي دهد. در چنين 
مواقعي، نقش قوميتی حتي فرصتي پيدا نمي کند که قوميت خاصي را نمايندگي کند. متناقض 
به اين معنا که هميشه شخصی با لهجه و قوميتی غيرمتعارف می بايد نقش طنزگونه يا نقش های 

1. Representative
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بازنمايي اقليت هاي 

قومي در...

ناخوشايند را نمايندگی کند. مع هذا، در نتيجة حساسيت هايی که در جامعه وجود دارد، چنين 
نقش هايی نبايد مستقيماً، قوميت خاصی را هدف قرار دهد. مشكل از آنجا آغاز می شود که در 
بيشتر اوقات، با نوعی سرريز نشانه ای مواجهيم. به اين معنا که نشانه های به کار رفته در متن 
مجموعه ها، گروه هايی از جامعه را به منزلة گروه های هدف لو می دهد و به نحوی ناخواسته، 
پيش داوری های موجود در فرهنگ روزمره را تقويت و تحريک می کند. اين شيوة رفتار با 
نقش هاي قوميتی، وضعيتی مبهم را به وجود مي آورد که کل قوميت ها و اقليت هاي جامعه در 

قالب نقشي غيرجدي و احتماالً منفي در معرض ديد همگان قرار مي گيرد. 
نگاه ساختاری تر به اين موضوع، چه بسا راهگشاتر باشد. برای نمونه، در دو سريالی که 
مطالعه شده است، آدم هايی که از جای ديگر وارد می شوند، عوامل منفی محسوب می شوند. 
همان گونه که گفته شد، رسول و سهراب در مجموعة »آهوی ماه نهم« و مبارکی در مجموعة 
»اگه بابام زنده بود«، همه مهاجر هستند. الزم نيست که با لهجه های مشخص نقش های مذکور 
را نامطلوب جلوه دهيم، که البته در پاره ای اوقات چنين است، ِصرف تقسيم نقش ها حول 
محور مرکزنشين)تهرانی(/ مهاجر)غيرتهرانی( کافيست تا نابرابری ها در بازنمايی نقش ها تقويت 
شود. اين مسئله به ويژه، به واسطة تأکيدات عوامل توليد بر لوکيشن های موجود در تهران 

شدت می يابد. 
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