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چکیده

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، شــناخت نحــوۀ بازنمایــی فرهنــگ مــردم در شــبکه   های اســتانی اســت کــه بــا مطالعــۀ 

ــتفاده از روش  ــا اس ــور ب ــت. بدین منظ ــه اس ــورت گرفت ــل، ص ــو اردبی ــاخص رادی ــای ش ــی از برنامه   ه ــوردی یک م

ــو  ــا( رادی ــخن  ها، صحبت ه ــر« )س ــوزلر، صحبت  ل ــی »س ــۀ عصرگاه ــمت از برنام ــی، 5 قس ــوای کیف ــل محت تحلی

اردبیــل، مقوله بنــدی و مفهوم پــردازی شــده اســت. نتایــج نشــان می  دهــد کــه در ایــن برنامــه، عناصــر مختلــف 

فرهنــگ مــردم، هــم به عنــوان میــراث فرهنگــی و هویــت محلــِی جامعــۀ هــدف، بــرای مخاطبــان محلــی بازنمایــی 

ــورد  ــوب، م ــی مطل ــبک زندگ ــاعۀ س ــی و اش ــد اجتماع ــرای نق ــه ب ــرد خالقان ــک راهب ــوان ی ــم به عن ــود و ه می   ش

بهره بــرداری قــرار می  گیــرد. »اخــالق فــردی و اجتماعــی«، »احتــرام بــه طبیعــت«، »عشــق و مهــرورزی« از مفاهیــم 

غالــب فرهنــگ مــردم هســتند کــه در برنامــه، بازنمایــی شــده اند. از ســوی دیگــر، ناهنجاری هایــی همچــون: عــدم 

شایسته  ســاالری، عــدم دوراندیشــی، تنگ نظــری، بی عدالتــی، عــدم مســئولیت پذیری و دوری از عقالنیــت، از 

مــواردی هســتند کــه می تــوان آنهــا را ذیــل نقــد اجتماعــی به واســطۀ فرهنــگ مــردم جــای داد. بــه عبــارت دیگــر، 

در برنامــۀ مطالعه شــده، در قالــب دیالوگــی بیــن فرهنــگ مــردم و فرهنــگ عمومــی، هــم ارزش هــا و هنجارهــای 

ــی،  ــگ عموم ــود در فرهن ــای موج ــد ناهنجاری ه ــا نق ــم ب ــت و ه ــده اس ــی ش ــردم، بازنمای ــگ م ــود در فرهن موج

ــال می شــود. نتایــج، نشــان می دهنــد فرهنــگ مــردم دارای  جامعه پذیــری و اشــاعۀ ســبک زندگــی مطلــوب، دنب

ظرفیت هایــی گســترده اســت کــه شــبکه های اســتانی، عــالوه بــر معرفــی و اشــاعۀ آنهــا بــه شــیوه های خالقانــه 

ــان و الگوســازی اســتفاده  ــرای نقــادی، آمــوزش، ســرگرم کــردن مخاطب ــد از ایــن ظرفیت هــا ب ــوع، می توانن و متن

کننــد.
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شــبکه  های اســتانی ســازمان صــدا و ســیما، بــا توجــه بــه تعــداد، ســابقۀ تأســیس، میــزان 

مخاطــب و توانایــی بــاالی تولیــد و انتشــار محتــوا در بســترهای رادیــو، تلویزیــون و اخیــرًا 

ــی  ــد. محلی  گراي ــمار می    رون ــه ش ــور ب ــی کش ــانه  های محل ــن رس ــازی، از مهمتری ــای مج فض

ــی  ــی و اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل ــا ويژگی  ه ــاق ب ــی( و انطب ــه ملی  گراي ــه ب ــار توج )در كن

محيــط جغرافيايــی مخاطبــان هــدف، از خصوصيــات بــارز ایــن شــبکه  ها بــه شــمار 

ــگ خاصــی  ــا فرهن ــی ي ــكان جغرافياي ــه م ــوط ب ــد. شــبکه  های اســتانی، اساســًا مرب می  رون

بــوده و مســائل محلــی آن را، اغلــب، بــه زبــان محلــی و مخاطبــان محلــی مطــرح می کننــد. 

آنهــا ارزش  هــا و فرهنگ  هــای محلــی را انعــكاس می  دهنــد و بــه مخاطبــان در فهــم محيــط 

اجتماعــی و مســائل و مشــكالت آن و نيــز، شــناخت و تعامــل بيشــتر بــا ســاير افــراد كمــك 

ــوده و در خدمــت نيازهــای  ــی ب ــع درون محل ــر مناب ــی ب ــی، مبتن ــد. رســانه  های محل می  كنن

ــایت  ها و  ــات، وب  س ــه مطبوع ــت ک ــن اس ــری و آذری، 1384(. روش ــتند )کوث ــی هس محل

شــبکه  های سراســری ســازمان صــدا و ســیما، بــا توجــه بــه پوشــش سراســری و مخاطبــان 

تــوده  ای و گســتردۀ خــود، به لحــاظ فضــا و زمــان، توانايــی پرداختــن بــه رويدادها و مســائلی 

را كــه محــدود بــه مناطــق جغرافيايــی و حــوزۀ فرهنگــی مشــخصی هســتند، ندارنــد و تنهــا 

بــه مــوارد برجســته  تر آنهــا می   پردازنــد. امــا شــبکه  های اســتانی، در ایــن زمینــه، از مزیــت 

مطلــق یــا نســبی باالیــی برخوردارنــد.

»بازشناســی«، مشــروعيت  دهی، حفاظــت، تقویــت و ترويــج مؤلفه   هــای فرهنگــی 

ــت.  ــتانی اس ــبکه   های اس ــی ش ــای اساس ــداف و راهبرده ــور، از اه ــف كش ــق مختل مناط

خجســته در مقالــۀ »رادیوهــای محلــی« )1380: 6-9( در ایــن زمینــه می   نویســد: شــبکه  های 

ــگ  ــوب فرهن ــد در چهارچ ــان، ناچارن ــام مخاطب ــش ع ــه و پوش ــب وظیف ــری، برحس سراس

عمومــی و جامعــه یــا گــروه اجتماعــی موردنظــر، برنامه  ســازی کننــد، بنابرایــن، از توجــه بــه 

خرده  فرهنگ   هــا بازمی  ماننــد و یــا فرصــت اندکــی را بــرای آن دارنــد، زیــرا تنــوع، گســتردگی 

ــک شــبکۀ سراســری ســلب  ــن حــوزه را از ی ــه ای ــا، اجــازۀ ورود ب ــی خرده  فرهنگ  ه و فراوان

ــرار دارد.  ــی ق ــی، در دســترس رادیوهــای محل ــر، به راحت ــن ام ــه ای ــی ک ــد، در حال می   کن

ــه  ــی، از جمل ــانه   های محل ــۀ رس ــران، هم ــترده در ای ــی گس ــوع فرهنگ ــه تن ــه ب ــا توج ب

شــبکه های اســتانی رادیــو و تلویزیــون، ظرفیــت باالیــی در تأمیــن حقــوق فرهنگــی داشــته 

و از طریــق »تنــوع ارتباطــی«، می    تواننــد بــه حفاظــت و حمایــت از تنــوع فرهنگــی موجــود 

در کشــور کمــک کننــد. در ســازمان صــدا و ســیما، » تقویــت و ترویــج فرهنــگ بومــی«- بــا 
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توجــه بــه تکثــر فرهنگــی موجــود در کشــور- از مأموریت هــای اساســی شــبکه های اســتانی 

ــار، 1389( و ایــن شــبکه ها موظــف شــده اند ابعــاد و مؤلفه  هــای  ــه شــمار مــی   رود )معی ب

ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــد. روش ــرار دهن ــتور کار ق ــی را در دس ــی و محل ــگ بوم ــف فرهن مختل

ــا،  ــی، اولویت ه ــۀ عملیات ــا، برنام ــد راهبرده ــتانی، بای ــبکه  های اس ــدف، ش ــن ه ــق ای تحق

ســرفصل  ها و محورهــای موضوعــی معینــی داشــته و از ســاختارهای برنامه ســازی متنــوع، 

خــاّلق و مخاطب پســند، بهره بــرداری کننــد. لــذا مســئلۀ اصلــی تحقیــق، ایــن اســت 

ــی  ــی، بازنمای ــا و کارکردهای ــه مؤلفه ه ــا چ ــتانی، ب ــبکه  های اس ــردم در ش ــگ م ــه فرهن ک

ــر از  ــا فرات ــد ی ــگ مــردم می پردازن ــرف فرهن ــی ِص ــه بازنمای ــن شــبکه  ها ب ــا ای می  شــود؟ آی

ــال می شــود؟  ــز دنب ــِی فرهنــگ مــردم، اهــداف دیگــری نی آن، در سیاســِت بازنمای

ــای  ــی از برنامه  ه ــه، یک ــرای نمون ــش ها، ب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــه، ب ــن مقال در ای

شــاخص صــدا و ســیمای مرکــز اردبیــل، مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت. منطقــۀ آذربایجان 

و بــه طــور خــاص، اســتان اردبیــل، یکــی از مناطــق غنــی ایــران از منظــر فرهنــگ مــردم بــوده 

ــتان  ها،  ــا، داس ــا، بازی  ه ــانه  ها، آیین  ه ــامل: افس ــردم، ش ــگ م ــون فرهن ــر گوناگ و عناص

موســیقی محلــی، ضرب المثل هــا، چیســتان  ها و... را می  تــوان در آن مشــاهده کــرد. 

ــیما،  ــدا و س ــتانی ص ــبکه  های اس ــۀ ش ــای هم ــداف و راهبرده ــت، اه ــه ماهی ــه ب ــا توج ب

روشــن اســت کــه مرکــز اردبیــل نیــز دربــارۀ فرهنــگ مــردم، مأموریت  هــای مشــخصی را در 

دســتور کار قــرار داده اســت. از ایــن رو، بــا توجــه بــه مســئلۀ اصلــی تحقیــق، در ایــن مقاله، 

نحــوۀ بازنمایــی فرهنــگ مــردم در برنامــۀ »ســوزلر، صحبت  لــر« )ســخن  ها، صحبت  هــا( کــه 

مهمتریــن برنامــه عصرگاهــی شــبکه رادیویــی اردبیــل بــه شــمار مــی  رود، مــورد مطالعــه و 

بحــث قــرار گرفتــه اســت. ســؤاالت اصلــی تحقیــق، عبارت انــد از:

1. فرهنگ مردم در رادیو اردبیل با چه مؤلفه  هایی بازنمایی شده است؟

2. راهبردهای بازنمایی فرهنگ مردم در رادیو اردبیل کدام اند؟
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پیشینۀ تحقیق

ــزان  ــی، می ــای بوم ــاعۀ فرهنگ  ه ــظ و اش ــیما در حف ــدا و س ــتانی ص ــبکه  های اس ــش ش نق

اســتفاده از مؤلفه  هــای فرهنــگ بومــی و محلــی و دیدگاه هــا و رضامنــدی مخاطبــان 

رســانه  های مذکــور از ایــن امــر، از موضوعاتــی هســتند کــه در تحقیقــات مختلــف داخــل 

پایان نامه  هــای نگاشته شــده در دانشــگاه صــدا و ســیما-  به ویــژه در ســطح  کشــور- 

موردمطالعــه قــرار گرفته انــد )بــرای نمونــه: یوســفی، 1399؛ بابایــی، 1397؛ جعفــری، 

1396؛ مشــعل روز، 1395؛ ســلطانی، 1393؛ رفعتــی، 1391؛ غفــوری، 1391؛ بابایــی، 1390؛ 

یوســفی، 1390؛ حق پنــاه، 1388؛ نصرتــی، 1388، ســاکی، 1387(. در ایــن زمینــه، برخــی از 

تحقیقــات نیــز، بازنمایــی رســانه  ای مؤلفه  هــای فرهنــگ مــردم را موردمطالعــه قــرار داده انــد. 

ــگ  ــر فرهن ــی عناص ــوۀ بازنمای ــود، نح ــش خ ــرد )1395( در پژوه ــه، عظیمی  ف ــرای نمون ب

مــردم، اعــم از مــاّدی، رفتــاری و گفتــاری را در مجموعه  هــای تلویزیونــی ســیما بــا اســتفاده 

ــد  ــری می  کن ــه نتیجه گی ــرد این گون ــت. عظیمی  ف ــرده اس ــه ک ــی، مطالع از روش نشانه  شناس

کــه: » ... مؤلفه  هــای فرهنــگ مــردم، بســیار انــدک و محــدود جانمایــی شــده اســت. ایــن 

ــات شــفاهی و...، بســتری  ــی آداب و رســوم، آیین  هــا، ادبی ــای غن ــی اســت کــه دری در حال

بســیار مناســب بــرای عرضــۀ تصویــری هســتند. بســیاری از ارزش هــای اصیــل فرهنــگ مــردم 

می  توانــد در تولیــدات تلویزیونــی از جملــه ســریال  ها جانمایــی شــود...«)عظیمی فرد، 

.)53  :1395

بازی هــای  از  اســتفاده  ایــن تحقیــق، شــیوه  های  بــا  مرتبــط  از دیگــر تحقیقــات 

ســنتی و بومــی ایرانــی در تولیــد مســابقات رادیویــی اســت کــه توســط همــراز، حســینی 

ــن  ــا در ای ــت. آنه ــده اس ــام ش ــوردی انج ــۀ م ــه روش مطالع ــماعیل نژاد )1398( ب و اس

تحقیــق، شــیوۀ اســتفاده از بازی هــای ســنتی را، به مثابــه بخشــی از فرهنــگ مــردم، 

ــج  ــق نتای ــد. طب ــه کرده  ان ــی مطالع ــابقات رادیوی ــد مس ــی و تولی ــوآوری در طراح ــرای ن ب

ــای  ــر بازی ه ــتفاده از اکث ــکان اس ــو، ام ــانۀ رادی ــای رس ــل ویژگی ه ــت آمده، به دلی به دس

ــر  ــول آن امکان پذی ــکل معم ــردم- به ش ــگ م ــی از فرهن ــوان بخش ــنتی- به عن ــی و س بوم

ــو  ــت رادی ــا ماهی ــتند و ب ــری هس ــی و تصوی ــا، حرکت ــن بازی ه ــتر ای ــه بیش ــت؛ چراک نیس

به شــکل ســنتی آن- کــه شــنیداری اســت- همخوانــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل، بــرای اینکــه 

ــاختار  ــر در س ــد تغیی ــد، نیازمن ــدا کنن ــی را پی ــابقات رادیوی ــازی در مس ــت برنامه  س قابلی

ــی،  ــابقه  های رادیوی ــد مس ــی، در تولی ــنتی کالم ــای س ــاختار بازی ه ــوا و س ــتند. محت هس



111

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

شبکه های استانی صدا و سیما و راهبردهای ...

کاربــرد بیشــتری دارنــد. می  تــوان از تعامــل و مشــارکت نهفتــه در محتــوا و ســاختار 

بازی هــای ســنتی، در جــذب، تعامــل و همراهــی مخاطــب مســابقۀ رادیویــی بهــره جســت. 

در هــر حــال، شــناخت صحیــح بازی هــای ســنتی و شــناخت کامــل مســابقات رادیویــی، دو 

شــرط مهــم بــرای تولیــد مســابقات رادیویــی بــا تکیــه بــر بازی هــای بومــی و محلــی اســت 

)همــراز، حســینی و اســماعیل نژاد، 1398: 128(.

فهیمی  فــر و یوســفیان کنــاری ) 1392( نیــز در مقالــه  ای تحقیقــی بــا عنــوان قابلیت هــای 

ــد  ــینما، تأکی ــون و س ــرای تلویزی ــی ب ــاس نمایش ــران در اقتب ــۀ ای ــات عامیان ــی ادبی روای

ــگارش  ــاس، در ن ــرای اقتب ــمند ب ــی ارزش ــران، منابع ــۀ ای ــتان  های عامیان ــه داس ــد ک می  کنن

ــی  ــا و محدودیت های ــاس، ظرفیت ه ــرای اقتب ــا ب ــتند، ام ــم هس ــد فیل ــه و تولی فیلم  نام

دارنــد کــه می تــوان بــه کمــک بازآفرینــی و اقتبــاس، کاســتی  های آنهــا را رفــع کــرد. ایــن 

ــی،  ــه را ماجراجوی ــات عامیان ــاس از ادبی ــن قابلیت هــای اقتب ــه مهمتری ــق، از جمل دو محق

تخیــل، محتــوای دینــی، وجــود تیپ  هــا و شــخصیت های مثبــت و آرمانــی، ذکــر می  کننــد. 

ــری کــم برخــی از قصه  هــای  ــل، ســیطرۀ خیال  بافــی و ســاده  انگاری، قابلیــت تصوی در مقاب

کهــن، تفــاوت تکنیک هــای شــخصیت  پردازی، فقــدان ایــدۀ دراماتیــک و نبــود کشــمکش 

از جملــه  داســتان ها،  از  برخــی  در  آنتاگونیســم  و  پروتاگونیســم  بیــن قطــب  جــدی 

ــده اند.  ــوان ش ــن، عن ــتان های که ــاس از داس ــواری های اقتب دش

ــا لوئیــس  ــق ویکتوری ــه تحقی ــوان ب ــه، می  ت ــن زمین ــات خارجــی در ای ــه تحقیق از جمل

از فرهنــگ مــردم در تبلیغــات  نیوتــن1 )2010( اشــاره کــرد کــه بــه نحــوۀ اســتفاده 

ــردم  ــگ م ــای فرهن ــه جاذبه  ه ــه ب ــا توج ــۀ وی، ب ــه گفت ــردازد. ب ــا می پ ــون بریتانی تلویزی

ــیوه  های  ــه ش ــی آن، ب ــای آموزش ــی و ظرفیت ه ــان از دوران کودک ــه مخاطب ــرای جلب توج ب

ــرداری  ــی بهره ب ــات تلویزیون ــردم در تبلیغ ــگ م ــای فرهن ــن و بن  مایه ه ــف، از مضامی مختل

ــده،  ــای مطالعه ش ــردم در نمونه  ه ــگ م ــن فرهن ــتخراج مضامی ــر اس ــالوه ب ــود. وی ع می  ش

نتیجــه می  گیــرد کــه در مــواردی، بــرای جــذب مخاطبــان و ترویــج فرهنــگ مصرفــی، 

ــد. ــرار می  گیرن ــتکاری ق ــورد دس ــات، م ــردم در تبلیغ ــگ م ــن فرهن مضامی

همان طــور کــه در طــرح مســئله نیــز اشــاره شــد، هــدف ایــن تحقیــق، مطالعــۀ 

مؤلفه  هــای بازنمایی شــده از فرهنــگ مــردم )اســتان اردبیــل و منطقــۀ آذربایجــان( در 

1  . Victoria Louise Newton
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ــش،  ــن پژوه ــد ای ــر چن ــن، ه ــت. بنابرای ــی اس ــن بازنمای ــای ای ــل و کارکرده ــو اردبی رادی

ــردم و نحــوۀ کاربســت آن در  ــگ م ــی فرهن ــارۀ ظرفیت هــای کل ــات پیشــین درب ــا تحقیق ب

برنامه  ســازی، اشــتراکاتی دارد، امــا به دلیــل تمرکــز بــر شناســایی مؤلفه  هــا و عناصــر 

بازنمایی شــده از فرهنــگ مــردم محلــی و راهبــرد مورداســتفاده در ایــن زمینــه، حــوزۀ 

فرهنگــی مدنظــر )اســتان اردبیــل( و روش تحقیــق )تحلیــل محتــوای کیفــی(، از تحقیقــات 

ــت.  ــز اس ــین، متمای پیش

ادبیات مفهومی

فرهنگ مردم؛ عناصر و کارکردها

       فرهنــگ مــردم1 کــه به صــورت غیررســمی آموختــه می  شــود، دانــش غیررســمی دربــارۀ 

ــه، از طــرق  ــد، فرهنــگ و سنت هاســت کــه به صــورت خالقان جهــان، خــود، اجتمــاع، عقای

ــراز  ــد: واژگان، موســیقی، آداب و رســوم، اعمــال، رفتارهــا و مصنوعــات، اب ــف، مانن مختل

ــری  ــراوده و به کارگی ــق، م ــرای خل ــا ب ــی و پوی ــدی تعامل ــردم، فراین ــگ م ــود. فرهن می  ش

دانــش مذکــور اســت )ســیمس و اســتیفنز، 2005: 8(. فرهنــگ مــردم، ریشــه در گذشــته 

ــدي )1384: 54(  ــي  زاده ميمن ــال، حاج ــرای مث ــت. ب ــترده اس ــادی گس ــته و دارای ابع داش

ــد: ــر  می  كن ــه ذك ــردم را بدين گون ــگ م ــكيل دهندۀ فرهن ــر تش ــاخص ها و عناص ش

1. ادبيــات شــفاهی2؛ 2. آداب و رســوم؛ 3. باورهــا و معتقــدات؛ 4. زبــان و گويش  هــا؛ 

 5. هنــر ســنتی؛ 6. دانــش عاميانــه؛ 7. صنايــع دســتی؛ 8. جشــن  ها؛ 9. اســطوره  ها؛

پيشــه  ها؛ و  مشــاغل  مناســك؛ 13.  و  شــعائر   .12 طبابــت؛  و  طــب   .11 بازی هــا؛   .10   

 14. اماكن سنتی و...

دانــس3 مصادیــق فرهنــگ مــردم را به شــکلی گســترده  تر، چنیــن بیــان می  کنــد: 

افســانه  ها، اســطوره  ها، داســتان های عامیانــه، لطیفه  هــا، ضرب  المثل هــا، چیســتان  ها، 

1. Folklore

ــوارد  ــردم، م ــگ م ــش در فرهن ــی پژوه ــوی عمل ــش الگ ــدی )1384: 111( در بخ ــی زاده ميمن 2  . حاج
ــا،  ــعار، ترانه  ه ــانه، اش ــا و افس ــا، قصه  ه ــمارد: ضرب  المثل  ه ــفاهی برمی  ش ــات ش ــل ادبي ــر را ذي زي
ــه كار، لغزهــا و چيســتان ها و معماهــا، لطيفه  هــا، شــوخي ها،  ــوط ب الاليی  هــا، آواهــا و نواهــای مرب
تكيه  كالم هــا، متلك هــا، دشــنام ها، تصنيف هــا و ســرودها، چاووشــی، اصطالحــات، تشــبيهات، 

قســم ها، جمــالت خوش  يمــن، تعارف  هــا و احوالپرســی، متل هــا، متيل هــا و بياتی هــا.
3. Alan Dundes
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ســخنان  متلک  هــا،  قســم  ها،  نفرین هــا،  دشــنام ها،  دعاهــا،  افســون  ها،  آهنگ هــا، 

نیــش  دار، رقص هــای محلــی،  نمایش هــای محلــی، هنــر محلــی، عقایــد بومــی، طــب 

ــات  ــه، اصطالح ــعار عامیان ــا و اش ــی، ترانه  ه ــای محل ــت غذاه ــرز پخ ــا، ط ــی، آیین ه مردم

عامیانــه، تشــبیهات و اســتعاره  های عامیانــه، نام  هــا و القــاب، بازی هــا و ... )نقــل شــده در 

ســیمس و اســتفان، 2005:  9-8(

از منظــر ســاختارگرایی، می  تــوان الگوهــا، عناصــر و ویژگی هــای اساســی ای را کــه در نمونــه 

هــای مختلــف فرهنــگ مــردم وجــود دارنــد، شناســایی و تحلیــل کــرد. بــرای نمونــه، جعفــری 

قنواتــی )1384: 104( فرهنــگ مــردم  را  بــه  دو بخــش  كلــی  دانــش  مــردم  و ادب  مــردم  تقســيم  

ــا  ــر، ب ــا انسان شناســی  و از ســوی  ديگ ــك ســو ب ــردم  از ي ــگ  م ــۀ وی، فرهن ــه گفت ــد. ب می  كن

ــائلی  از  ــن ها و مس ــدات ، جش ــه  آداب ، معتق ــه  ب ــی  ك ــالً بخش هاي ــاط  دارد. مث ــات،  ارتب ادبي

ــی   ــه  انسان شناســی  نزديــك  هســتند و اجزاي ــز، ب ــد، بيــش  از هــر چي ــاط دارن ــوع،  ارتب ــن  ن اي

ماننــد: افســانه ها، اســاطير، قصه هــا، ترانه هــا، تصنيف هــا، امثــال  و حكــم  و ماننــد اينهــا، بــه  

ادبيــات،  شــانه  می  زننــد. همان طــور کــه زنجانــی و همــکاران )1399: 71-72( مطــرح می  کننــد 

ــیم  ــا و ترس ــه دگرگونی  ه ــه ب ــام و توج ــر و ع ــت فراگی ــاده، خصل ــان س ــا بی ــردم ب ــگ م فرهن

حقایــق و نگــرش مــردم، جدی  تریــن و ملموس  تریــن عناصــر بیانــی را از جهــت درآمیختگــی بــا 

ابعــاد مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی یــک جامعــه دارد. 

سســیمس و اســتیفنز1 )2005:  16-12( نیــز گونه  هــای فرهنــگ مــردم را در ســه دســتۀ 

ــت  ــن اس ــی ممک ــردم کالم ــگ م ــنت. فرهن ــاّدی و س ــی، م ــد: کالم ــح می  دهن ــی، توضی کل

ترانه  هــای  آموزش  دهنــده« باشــند و شــامل موســیقی،  اطالع  رســان و  »ســرگرم  کننده، 

هســتند.  و...  لطیفه  هــا  چیســتان  ها،  ضرب  المثل  هــا،  قصه هــا،  افســانه  ها،  عامیانــه، 

ــردی،  ــای کارب ــا ابزاره ــاری ی ــازه های معم ــد س ــت همانن ــن اس ــاّدی ممک ــردم م ــگ م فرهن

بــادوام و یــا هماننــد غذاهــا، بــی دوام باشــند. نــوع مــاّدی فرهنــگ مــردم، ملمــوس بــوده 

و می  تــوان آن را لمــس یــا مشــاهده کــرد، به عنــوان مــواد غذایــی، از آن تغذیــه کــرد و یــا 

در قالــب بنایــی، در آن زندگــی کــرد. ســنت نیــز شــیوۀ مرســوم تکرارشــونده و روش معمــول 

انجــام چیــزی اســت. ســنت بــه رفتــار الگومنــد و مکــرری اطــالق می شــود کــه عضویــت فــرد 

بــا مشــارکت در آن کنــش، نمــود می  یابــد. ســنت ها، آداب و رســومی هســتند کــه همــراه 

1. Sims and Stephens
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بــا عبــارات، حــرکات و اعمــال خــاص، ترکیــب و چهارچوب بنــدی شــده  اند و بدیــن شــیوه، 

ــوند. ــز می  ش ــره، متمای ــای روزم از رفتاره

بــا توجــه بــه ماهیــت و مصادیــق فرهنــگ مــردم، روشــن اســت کــه کارکردهــای مختلفــی 

را می تــوان بــرای آن برشــمرد. بــرای مثــال، ســیمون برونــر1 در کتــاب مبانــی فرهنــگ مــردم، 

آن را نوعــی از دانــش و عمــل مشــترک می  دانــد کــه نیــاز مبنایــی زندگــی اســت. بــه گفتــۀ 

ــه کار  ــت ب ــاع و هوی ــرای اقن ــی ب ــوان روش های ــتراتژیک، به عن ــاظ اس ــنت ها، به لح وی، س

می رونــد )برونــر، 2017: 20(. ســیمس و اســتیفنز )2005: 19( نیــز در ترســیم رویکــرد خــود 

بــه فرهنــگ مــردم، تأکیــد می  کننــد کــه اشــکال مختلــف فرهنــگ مــردم، روش هــای پرمعنــی 

برقــراری ارتبــاط بــوده و دارای متــن و بافــت هســتند. آنهــا فرهنــگ مــردم را روش یادگیــری 

ــرای  ــکام2 ب ــام آر باس ــتیفنز، 2005: 30(.ویلی ــیمس و اس ــد )س ــاط می  دانن ــراری ارتب و برق

فرهنــگ مــردم، چهــار کارکــرد را ذکــر می  کنــد؛ 1. آمــوزش )به ویــژه در جوامــع بــا تحصیــالت 

ــی و  ــت فرهنگ ــظ هوی ــگ؛ 3. حف ــدۀ فرهن ــای پذیرفته ش ــز از محدودیت ه ــن(؛ 2. گری پایی

هم نوایــی بــا الگوهــای پذیرفته شــدۀ رفتــار؛ 4. اعتباردهــی بــه هنجارهــای فرهنگــی موجــود 

ــتیفنز، 2005: 175-174(.  ــیمس و اس ــده در س )نقل ش

ــوان  ــنت را می  ت ــه س ــار وج ــارۀ چه ــون3 )1995: 187-184( درب ــی. تامپس ــان ب ــل ج تحلی

ــز تعمیــم داد: ــارۀ فرهنــگ مــردم نی درب

ــراد  _ ــه اف ــه  ای ک ــا پنداشــت های پس زمین ــات ی ــه ای از فرضی ــی: مجموع هرمنوتیک

ــر  ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــد و از نس ــی می انگارن ــا را بدیه ــود، آنه ــرۀ خ ــی روزم در زندگ

ــا  ــک طــرح تفســیری ی ــن منظــر، بیشــتر ی ــردم از ای ــگ م ــل می  شــود. فرهن منتق

ــرای درک جهــان اســت. ــی ب چهارچوب

ــاور و الگوهــای کنــش کــه از  _ ــی: مجموعــه  ای از مفروضــات، اشــکال ب هنجارآفرین

گذشــته رســیده، می توانــد راهنمــای هنجارآفرینــی بــرای کنش هــا و باورهــای 

زمــان حــال باشــد.

ــع پشــتیبانی  _ ــد منب مشروعیت  بخشــی: فرهنــگ مــردم در شــرایطی خــاص، می  توان

اعمــال قــدرت و اقتــدار باشــد.

1. Simon J. Bronner

2. William R. Bascom

3. John B Thompson
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هویت  دهــی: هویــت فــردی و هویــت جمعــی کــه می توانــد حــس تعلــق گروهــی  _

ایجــاد کنــد.

رسانه، فرهنگ مردم و سبک زندگی

ــه شــمار  ــه کارکردهــای کالســیک رســانه هــا ب بازنمایــی و بازتولیــد فرهنــگ مــردم، از جمل

مــی رود. بــرای نمونــه، هارولــد الســول1 در دســته  بندی مشــهور و قدیمــی خــود بــرای 

ــط«، » همبســتگی اجتماعــی« و  ــر محی ــد: » نظــارت ب ــر می  کن ــرد را ذک رســانه  ها، ســه کارک

ــان نقــش  ــط، هم ــر محی ــم، نظــارت ب ــه می  دانی ــی«. همان طــور ک ــراث فرهنگ ــال می » انتق

نظــارت، مراقبــت و تهیــۀ خبــر و انتشــار آن اســت. همچنیــن، کارکــرد همبســتگی اجتماعــی 

رســانه ها، بــه انتخــاب و تفســیر اطالعــات دربــارۀ محیــط، داللــت می  کنــد. اگــر رســانه  های 

ــت، از  ــال رخ دادن اس ــی در ح ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــا می گوین ــه م ــارت ب ــق نظ ــی از طری جمع

ــرس،  ــان دارد ) پ ــی برای م ــاق، چــه معنای ــه آن اتف ــد ک ــا می گوین ــه م ــق همبســتگی، ب طری

ــی،  ــراث فرهنگ ــال می ــرد انتق ــا در کارک ــمی، 1393: 113(. ام ــم و شاه قاس ــۀ منتظرقائ ترجم

رســانه  ها در حکــم انتقال دهنــدۀ فرهنــگ، ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی را از 

نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال می  دهنــد و بــا گســترش بنیــان تجربــۀ مشــترک، انســجام را 

تقویــت می  کننــد )ســورین و تانــکارد، ترجمــۀ دهقــان، 1381: 250-253؛ مهدیــزاده، 1391: 

47(. از ایــن کارکــرد رســانه  ها، بــا عنــوان »جامعه  پذیــر کــردن« یــاد می  شــود )بــرای نمونــه: 

ــر  ــم، در ه ــه می  دانی ــه ک ــمی،1393: 113(. همان گون ــم و شاه قاس ــۀ منتظرقائ ــرس، ترجم پ

جامعــه  ای، هنجارهــا، ارزش هــا و تجربیــات مشــترک فرهنگــی، از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

ــم،  ــت و تحکی ــد. رســانه  ها در خدمــت تقوی ــی آن را شــکل می  دهن ــت فرهنگ ــوده و هوی ب

اشــاعه و بازتولیــد عناصــر مذکــور هســتند. ایــن کارکــرد رســانه ها در خدمــت یکپارچکــی، 

انســجام و وفــاق اجتماعــی اســت. امــا بــا وجــود نقشــی کــه رســانه  ها در انتقــال فرهنــگ 

ــتن  ــه کاس ــا ب ــه آنه ــت ک ــده اس ــوده  ای، وارد ش ــانه های ت ــه رس ــاد ب ــن انتق ــد، ای دارن

ــۀ  ــکارد، ترجم ــورین و تان ــد ) س ــک می کنن ــوده وار کم ــۀ ت ــت جامع ــا و تقوی خرده فرهنگه

دهقــان، 1381: 254(. تامپســون برعکــس بعضــی از صاحبنظــران، زوال ســنت ها در جامعــۀ 

مــدرن توســط رســانه  ها را رد کــرده و اعتقــاد دارد کــه رســانه  ها را می تــوان بــرای گســترش 

ــا تحــول  ــد بایــد توجــه داشــت کــه ب و تحکیــم ســنت ها مورداســتفاده قــرار داد. هــر چن

رســانه های ارتباطــی، انتقــال ســنت ها، بیــش از پیــش، وابســته به اشــکال ارتباطی  ای اســت 

1. Lasswell H
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کــه خصوصیــت رو در رو نداشــته و مناســک  زدایی1، غیرشــخصی2 و غیرمحلــی3 می  شــوند ) 

تامپســون، 1995: 195-197(. اگــر عناصــر فرهنــگ مــردم در قالب هــا و مکان هــای مختلــف 

ــوده و به واســطۀ رســانه های  ــًا شــفاهی نب ــی، صرف وجــود دارد، انتقــال آنهــا در عصــر کنون

ــان  ــس بی ــه دان ــور ک ــود )کالس، 2010: 294؛ دق، 1994(. همان ط ــل می  ش ــف، منتق مختل

می  کنــد، رســانه های مختلــف، نه تنهــا بســتری بــرای بازنمایــی انــواع مختلــف فرهنــگ مــردم 

هســتند، بلکــه می تــوان ظهــور اشــکال فرهنــگ مــردم جدیــد را به مثابــه پیامــد حضــور آنهــا 

ــه نقــل از کالس، 2010: 294(. ــرد )ب ــوده  ای مشــاهده ک در رســانه  های ت

ــه  ــا توجــه ب ــرای فهــم دقیــق کارکردهــا یــا حتــی کژکارکردهــای فرهنگــی رســانه  ها، ب ب

ــر  ــگ از همدیگ ــف فرهن ــد ابعــاد مختل ــگ4« )هــاروارد،2013( ، بای »رســانه ای شــدن فرهن

تفکیــک شــوند تــا بتــوان تحلیــل جامعــی را در ایــن زمینــه ارائــه کــرد. ویلیامــز5 تحــوالت 

ــف  ــج آن توصی ــرد رای ــوع کارب ــه ن ــگ را در س ــدۀ« فرهن ــیار پیچی ــوم »بس ــف مفه مختل

ــان، 1387؛ 14(: ــۀ پوی ــمیت، ترجم ــد )اس می  کن

اشاره به رشد فکری، روحی و زیبایی شناسی فرد، گروه یا جامعه؛ _

ــم،  _ ــا )فیل ــوالت آنه ــری و محص ــی و هن ــای ذهن ــدادی از فعالیت ه ــن تع دربرگرفت

ــرد، کمابیــش معــادل »هنرهــا« اســت؛ ــر(. فرهنــگ در ایــن کارب ــر، تئات هن

بــرای مشــخص کــردن کل راه و رســم زندگــی، اعمــال، فعالیت  هــا، باورهــا و آداب  _

و رســوم تعــدادی از مــردم، یــک گــروه یــا یــک جامعــه.

ــف،  ــری مختل ــای فک ــگ، نحله  ه ــوم فرهن ــی مفه ــتردگی و پیچیدگ ــه گس ــه ب ــا توج ب

ــۀ  ــه عرص ــود ب ــه خ ــان6 ک ــر و کلوکه ــد. کروب ــه کرده ان ــارۀ آن ارائ ــی را درب ــف متفاوت تعاری

ســوم از دســته  بندی ویلیامــز معتقدنــد، شــش دســته تعریــف را دربــارۀ فرهنــگ مشــخص 

کرده  انــد: تعاریــف توصیفــی، تاریخــی، هنجــاری، روان شــناختی، ســاختاری و ژنتیکــی 

)اســمیت، ترجمــۀ پویــان، 1387: 17-15(. بــا توجــه بــه گســتردگی ابعــاد تعاریــف مذکــور، 

1. Deritualization

2. Depersonalization

3. Delocalization

4. mediatization of culture

5. Williams.R

6. Kroeber, A.L and Kluckhohn,C
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از توضیــح مهمتریــن گزاره  هــای موجــود در ایــن تعاریــف اجتنــاب می  شــود. امــا بــر 

مبنــای ایــن تعاریــف، الزم اســت بــه تعریــف مشــخصی از مفاهیــم فرهنــگ مــردم، فرهنــگ 

ــود. ــتری ش ــت بیش ــوده  ای، دق ــگ ت ــند و فرهن ــگ مردم  پس ــی، فرهن عموم

دهشــیری )1388: 181-182( فرهنــگ را متشــکل از شــش الیــۀ مجــزا و در عیــن حــال، 

مرتبــط بــا هــم می  دانــد کــه ســه الیــۀ نخســت، هســتۀ فرهنــگ و ســه الیــۀ بعــد، پوســتۀ 

ــد: ــکیل می  دهن آن را تش

باورها: نظام جهان  بینی و اعتقادات و نوع نگرش به خدا، انسان و جهان؛. 1

ارزش  ها: بایدها و نبایدها؛. 2

هنجارها: الگوهای رفتاری برآمده از ارزش  ها؛. 3

نمادهــا و اســطوره  ها شــامل: ســرود، پرچــم، مشــاهیر و شــخصیت  های علمــی و . 4

فرهنگــی؛

آیین  هــا و آداب و رســوم: کــه شــکل  دهندۀ رفتارهــای اجتماعــی بــوده و منجــر بــه . 5

جامعه  پذیــری و درونــی کــردن عــادات و عالیــق اجتماعــی می  شــوند؛

فناوری  هــا، مهارت  هــا و نوآوری  هــا: ناظــر بــر محیــط و فضــای نوینــی هســتند کــه . 6

فرهنــگ عمومــی در بســتر آن شــکل می  گیــرد و مظهــر تعامــل و تبــادل کنش  هــای 

اجتماعــی و الگوهــای ارتباطــی بــه شــمار می  رونــد. 

براســاس شــش دســته تعریــف ارائه شــده توســط کروبــر و کلوکهــان و الیه  بنــدی فرهنــگ 

ــا مفاهیمــی  ــوان گفــت در شــناخت فرهنــگ مــردم و تفــاوت آن ب توســط دهشــیری، می  ت

ــی  ــد مؤلفه  های ــوده  ای، بای ــگ ت ــند و فرهن ــگ مردم  پس ــی، فرهن ــگ عموم ــون فرهن همچ

ماننــد: تاریــخ، ســاخت قومــی و فرهنگــی جوامــع، نقــش قــدرت سیاســی در صورت  بنــدی 

فرهنگــی، رابطــۀ اقتصــاد بــا فرهنــگ، رابطــۀ نهادهایــی ماننــد رســانه بــا فرهنــگ، جهانــی 

شــدن فرهنگــی، تحــوالت اجتماعــی و فرهنــگ و جــز آن، مدنظــر قــرار گیــرد. بــرای مثــال، 

ــی  ــراث فرهنگ ــوان می ــته و به عن ــی داش ــۀ تاریخ ــردم، ریش ــگ م ــه فرهن ــت ک ــن اس روش

ــگ  ــی فرهن ــای اصل ــه  ها و نموده ــا ریش ــت، ام ــده   اس ــل ش ــده منتق ــه آین ــتگان، ب گذش

ــازی  ــن استانداردس ــت. همچنی ــی اس ــوده  وار کنون ــۀ ت ــند، در جامع ــا مردم  پس ــوده  ای ی ت

ــه  ــردم، از جمل ــگ   م ــود در فرهن ــی موج ــوع فرهنگ ــا تن ــوده  ای، ب ــگ ت ــی در فرهن و همگون
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ــی  رود. ــمار م ــه ش ــن دو ب ــی ای ــای اساس تفاوت  ه

ــۀ  ــج الی ــگ، پن ــارۀ فرهن ــدی دهشــیری درب ــه در الیه  بن ــن، مشــخص می  شــود ک بنابرای

نخســت آن، در »فرهنــگ مــردم« جایــگاه بنیــادی دارنــد. بایــد گفــت فرهنــگ مــردم، ذیــل 

ــا  ــا«، »نماده ــا«، »هنجاره ــا«، »ارزش  ه ــکل از »باوره ــود، متش ــوع خ ــر متن ــاد و مظاه ابع

و اســطوره  ها« و »آیین ها«یــی اســت کــه میــراث فرهنگــی بــه شــمار می  رونــد و بــر 

عرصه  هــای دوم و ســوم، تعریــف فرهنــگ توســط ویلیامــز می  توانــد تأثیــر جــّدی داشــته 

باشــد. بــه عبــارت دیگــر، »مضامیــن« فرهنــگ مــردم، می  توانــد در قالــب هنرهــای مختلــف، 

ــی  ــروزی، نقش ــی« ام ــبک زندگ ــد و تغییر»س ــت، نق ــدی، تقوی ــده و در صورت  بن ــه ش ارائ

ــر، ســبک  ــب هن ــد در قال ــردم، می  توانن ــگ م ــن فرهن قابل مالحظــه   داشــته باشــد. مضامی

ــوده  ای( را مــورد نقــد  ــۀ امــروزی )  متشــکل از فرهنــگ مــردم و فرهنــگ ت ــد الی زندگــی چن

قــرار دهنــد. عــالوه بــر آن، »یادگیــری اجتماعــی« و »جامعه پذیــری« و ارائــۀ ســبک زندگــی 

ــد مناســب آن  ــا اســتفاده از فرهنــگ مــردم و پیون ــد ب ــوب توســط رســانه  ها، می  توان مطل

ــز  ــانه  ها نی ــری رس ــش جامعه  پذی ــرد. نق ــورت گی ــی ص ــبک زندگ ــی و س ــگ عموم ــا فرهن ب

ــادۀ اجتماعــی را از  ــول و جاافت بدیــن معناســت کــه رســانه  ها ارزش  هــا و هنجارهــای مقب

ــه مــردم یــاد می  دهنــد.  ــواع متفــاوت رفتــار، ب ــرای ان رهگــذر پــاداش و تنبیــه نمادیــن، ب

بــه عبــارت دیگــر، جامعه  پذیــری، فراینــدی اســت کــه طــی آن، فــرد یــاد می  گیــرد تــا عضــو 

یــک جامعــه و فرهنــگ خــاص شــده و بــه ایــن ترتیــب، بــه موجــودی واقعــًا اجتماعــی و 

ــزاده، 1391: 57(. فرهنگــی تبدیــل شــود )مهدی

بــه نظــر کارلســون1 و همــکاران، فرهنگ  ســازی از طریــق رســانه، به معنــای انتقــال 

و  مفاهیــم  افــکار،  برداشــت  ها،  تصاویــر،  اعتقادهــا،  شــامل:  فرهنگــی،  محتواهــای 

ــار، پوشــش  ها، ســنت  ها و ســبک زندگــی افــراد در جامعــه  ــر رفت ارزش  هایــی اســت کــه ب

ــت  ــد اس ــز معتق ــز الل2 نی ــیری، 1388: 182(. جیم ــل از دهش ــه نق ــذارد )ب ــر می  گ تأثی

ــا،  ــا، بایده ــه ارزش  ه ــرد ک ــورت می   گی ــه  ای ص ــه گون ــانه  ها ب ــق رس ــازی از طری فرهنگ  س

ــوان بنیادهــای فرهنــگ، تــداوم، اســتمرار و تثبیــت  ســنت  ها و ســبک  های شــاخص، به عن

ــوان  ــردم را می  ت ــگ م ــر، فرهن ــن منظ ــیری، 1388: 183(. از ای ــده در دهش ــد )نقل ش یابن

ــه دیگــران و  ــۀ پــل فرهنگــی دانســت کــه آداب و رســوم، باورهــا و اندیشــه  ها را ب به منزل

1. Carlsson

2. J. Lull
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ســایر نســل  ها منتقــل می  کنــد )قبــادی، 1385: 25(. 

 روش   پژوهش

ــارۀ روش  ــت. درب ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــوای کیف ــل محت ــق، از روش تحلی ــن تحقی در ای

تحلیــل محتــوای کیفــی، دیدگاه  هــا، رویکردهــا و مدل  هــای مختلفــی مطــرح شــده اســت. 

ــانون2 )2005(،  ــیه و ش ــه وجهی1 ش ــی س ــوای کیف ــل محت ــوان از تحلی ــال، می  ت ــرای مث ب

تحلیــل محتــوای کیفــی قیاســی و اســتقرایی3 فیلیــپ مایرینــگ4 )2014(، تحلیــل محتــوای 

ــرد.        ــام ب ــر آن ن ــد5، 1987( و نظای ــه )آلتهای مردم  نگاران

در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه مســئلۀ اصلــی پژوهــش، رویکــرد اســتقرایی مایرینــگ و 

نــوع عرفــی تحلیــل محتــوای کیفــی در دیــدگاه شــیه و شــانون مبنــا قــرار گرفتــه اســت. 

 ،)Conventional(1  . شــیه و شــانون بــرای تحلیــل محتــوای کیفــی ســه رویکــرد ذکــر می  کننــد: متعــارف
از  متعــارف  محتــوای  تحلیــل  در  دو،  ایــن  دیــدگاه  از   .)Summative(تلخیصــی و   )Directed(جهــت  دار
ــرد  ــوب رویک ــود در چارچ ــعی می  ش ــای آن س ــه ج ــده و ب ــاب ش ــده اجتن ــی ش ــی و پیش  بین ــته  بندی  های قبل دس
اســتقرایی، طبقــات بــر اســاس داده  هــای مــورد تحلیــل اســتخراج شــوند. در ایــن شــیوه، نظریــات مرتبــط یــا ســایر 
یافته  هــای پژوهشــی در بخــش تحلیــل یافته  هــا مــورد اســتفاده قــرار می  گیرنــد. در تحلیــل محتــوای جهــت  دار 
یــا هدایــت شــده کــه نســبت بــه نــوع متعــارف از ســاختارمندی بیشــتری در فراینــد تحقیــق برخــوردار اســت، در 
چارچــوب رویکــرد قیاســی، بــا اســتفاده از نظریــات موجــود یــا پژوهش  هــای قبلــی، مفاهیــم کلیــدی یــا متغیرهــا 
بــه عنــوان مقوله  هــای کدگــذاری اولیــه تعییــن می  شــوند. تحلیــل محتــوای تلخیصــی بــا شناســایی و شــمارش 
واژگان خــاص یــا محتــوا بــه منظــور فهــم کاربــرد بافتمنــد واژگان یــا محتــوا شــروع می  شــود. تحلیــل محتــوای 
تلخیصــی از شــمارش فراوانــی واژگان فراتــر رفتــه و تحلیــل محتــوای ضمنــی و تلویحــی را مــد نظــر قــرار می  دهــد. 

ــر کشــف معانــی پنهــان واژگان و محتــوا تمرکــز می  شــود.   در ایــن رویکــرد تفســیری بــه طــور ویــژه ب

2. Hsieh H. F and Shannon S
3  .  فیلیــپ مایرینــگ بــه عنــوان یکــی دیگــر از صاحبنظــران شــاخص تحلیــل محتــوای کیفــی، در آثــار مختلــف 
ــی  ــوای کیف ــل محت ــرای روش تحلی ــرد ب ــه رویک ــی ) 2014: 64( س ــوای کیف ــل محت ــاب تحلی ــه کت ــود از جمل خ

ــد:  ــرح می  کن مط
خالصه  ســازی؛ محقــق بــا حفــظ ســاختار متــن می  کوشــد داده  هــا را تــا جــای ممکــن خالصــه کنــد. از ایــن رو بــا 

کاســتن از مطالــب بــه دنبــال حفــظ محتواهــای اصلــی آن اســت. 
ــیر  ــریح و تفس ــم، تش ــش فه ــور افزای ــه منظ ــن ب ــکوک« مت ــای »مش ــر بخش  ه ــی ب ــه توضیحات ــح؛ ارائ توضی

آن.  خــاص  پیام  هــای 
ســاختاربندی؛ جداســازی جنبه  هــای خاصــی از متــن بــه منظــور دســتیابی بــه ســاختارهای متــن مبتنــی بــر معیــار 

ســاماندهی از پیــش تعیین  شــده، یــا ارزیابــی مطالــب بــر اســاس معیــار خــاص.
     در دیــدگاه مایرینــگ تحلیــل محتــوای کیفــی دارای دو نــوع قیاســی و اســتقرایی اســت )بــرای نمونــه مایرینــگ، 
ــل  ــس تحلی ــکل ماتری ــه ش ــی ب ــوع قیاس ــس ن ــا برعک ــل داده  ه ــردآوری و تحلی ــتقرایی، گ ــکل اس 2000(؛ در ش
ســاختارمند، کدگــذاری داده  هــا بــر اســاس مقــوالت و آزمــون فرضیــات نیســت بلکــه ذیــل فراینــد کدگــذاری بــاز، 

ــگاس، 2008: 110(. ــو و کین ــرد )ال ــورت می  گی ــزاع ص ــدی و انت ــدی، مقوله  بن ــذاری، گروه  بن ــای کدگ برگه  ه

4. Mayring, Philipp

5. Alteid, D. I
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ــاده  ــل پی ــور کام ــق، به ط ــط محق ــل، توس ــای موردتحلی ــن برنامه  ه ــمت از مت ــج قس پن

شــده و ســپس کدگــذاری، مقوله  بنــدی و مفهوم  ســازی صــورت گرفتــه اســت. رویــۀ 

سیســتماتیک، در کل تحقیــق رعایــت شــده و مرحلــۀ کدگــذاری بــا توجــه بــه زبــان ترکــی 

ــوده اســت. نظــام دســته  بندی  ــی ب ــی و زبان ــت فرهنگ ــر باف ــی ب ــه، مبتن ــی برنام آذربایجان

ــازی  ــورد، مقوله  س ــد م ــازی، در چن ــل از مفهوم  س ــی قب ــده و حت ــت ش ــالً رعای ــا کام کده

مجــدد صــورت گرفتــه اســت. یکــی از مراحــل موجــود در دیــدگاه مایرینــگ، هدایت  گــری 

نظریــه در تحلیــل بــوده اســت. بــا وجــود وفــاداری بــه رویکــرد اســتقرایی در ایــن تحقیــق، 

ــۀ  ــال، رابط ــرای مث ــت. ب ــوده اس ــر ب ــق، مدنظ ــری تحقی ــات نظ ــا، ادبی ــل یافته  ه در تحلی

فرهنــگ مــردم بــا ســبک زندگــی- کــه در ادبیــات نظــری تحقیــق ذکــر شــد- مورداســتفاده 

ــم-  ــش »دئدی ــی بخ ــل نهای ــوان در تحلی ــارز آن را می  ت ــۀ ب ــه نمون ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق

دئــدی« ) گفتــم- گفــت( مشــاهده کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق، 

جملــه بــوده اســت، »خالصه  ســازی« دربــارۀ محتــوای جمــالت و فراتــر از آن، کدهــا، صــورت 

گرفتــه اســت. همچنیــن، دربــارۀ بخش  هــای موردنیــاز )مشــکوک( دربــارۀ متــن، توضیحــات 

الزم، ارائــه شــده کــه نمونــۀ آن را می  تــوان در تحلیــل موســیقی بــا کالم »منــم منــم« )مــن 

هســتم، مــن هســتم( مشــاهده کــرد. ســاختاربندی نیــز عــالوه بــر مفهوم  ســازی، در تحلیــل 

ســاختار کلــی برنامــه رعایــت شــده اســت. 

ــن  ــت. ای ــده اس ــاب ش ــر« انتخ ــوزلر، صحبت  ل ــۀ »س ــش، برنام ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب

ــای »ســخن  ها، صحبت  هــا« اســت، مهمتریــن برنامــۀ روتیــن  برنامــۀ عصرگاهــی کــه به معن

ــی، در  ــا حفــظ ســاختار اصل ــد ســال، ب ــو اردبیــل اســت کــه به مــدت چن و عصرگاهــی رادی

ــود.  ــش می  ش ــه  ای پخ ــورت مجل ــی، به ص ــی نمایش ــب ترکیب ــل، در قال ــر تعطی ــای غی روزه

ــۀ  ــم نمون ــه و حج ــش ماه ــی ش ــازۀ زمان ــده در ب ــمت های پخش ش ــاری، قس ــۀ آم جامع

تحقیــق، پنــج قســمت از برنامــۀ مذکــور بــوده کــه بــا اســتفاده از روش نمونه  گیــری 

ــام(  ــی )ای ــوع زمان ــا، تن ــاب برنامه  ه ــی انتخ ــای اصل ــده  اند. معیاره ــش ش ــد، گزین هدفمن

و به  ویــژه، تنــوع موضوعــی برنامه  هــا بــوده اســت. یعنــی از ایــام مختلــف هفتــه و 

ــق،  ــن تحقی ــل در ای ــد تحلی ــده اند. واح ــاب ش ــی انتخ ــاوت، نمونه های ــات متف موضوع

ــم از کالم  ــه، اع ــف برنام ــای مختل ــده در بخش  ه ــالت بیان ش ــام جم ــوده و تم ــه« ب »جمل

ــه، شــامل:  ــف برنام ــان مشــارکت  کننده و آیتم  هــای مختل ــده، گزارشــگران، مخاطب آرم، گوین

ــا«  ــدران(، »بایاتی  ه ــخن پ ــوزی« )س ــای »آتاالرس ــاکالم، بخش  ه ــیقی  های ب ــش، موس نمای
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ــم-  ــدی« )گفت ــم- دئ ــش »دئدی ــانی و بخ ــابقه، اطالع  رس ــوز(، مس ــاه حکمت  آم ــعار کوت )اش

گفــت(، پیاده  ســازی و کدگــذاری شــده  اند. همان طــور کــه گفتــه شــد، کدگــذاری به صــورت 

ــرادی  ــای اف ــه دیدگاه ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــاد( ب ــن )متن بنی ــود مت ــتقرایی و از خ اس

همچــون: هنینــک1، هاتــر2 و بیلــی3 )1394: 351-343( »محتــوای کلــی«، »توجــه بــه تکــرار« 

و »کشــف مفاهیــم اساســی«، مبنــای کدگــذاری بــوده اســت.

همان گونــه کــه محمدپــور )1392: 80( بیــان می کنــد، در تحقیــق کیفــی، روایــی 

عبــارت اســت از اطمینان پذیــری و همســازی. در ایــن تحقیــق، بــا توجــه بــه ماهیــت کیفــی 

و تفســیری آن و بــرای افزایــش اطمینــان و همســازی، متــن تمــام مصاحبه هــا توســط محقق، 

ــدی  ــا و مقوله  بن ــاق کده ــت. در الص ــده اس ــدی ش ــذاری و مقوله بن ــپس، کدگ ــاده و س پی

ــار، تطبیــق الزم صــورت گرفتــه کــه از اســتمرار کدهــا و مضامیــن مشــابه  آنهــا نیــز چنــد ب

بــرای متــن مشــابه، اطمینــان حاصــل شــود. 

یافته  های تحقیق

ــردم  ــگ م ــه فرهن ــف، ب ــای مختل ــل، در آیتم  ه ــو اردبی ــر« رادی ــوزلر، صحبت  ل ــۀ »س برنام

ــی،  ــی  کالم محل ــا  کالم و ب ــیقی ب ــد از: موس ــه عبارت ان ــردازد ک ــود می  پ ــدف خ ــۀ ه جامع

ــاه  ــعار کوت ــا )اش ــت(، بایاتی  ه ــم، گف ــدی )گفت ــم- دئ ــدران(، دئدی ــخن پ ــوزی )س آتاالرس

ــم: ــور می  پردازی ــای مذک ــک از آیتم ه ــر ی ــل ه ــف و تحلی ــه توصی ــر، ب ــوز(. در زی حکمت  آم

موسیقی  های محلی

ــدی  ــی هســتند و مقوله  بن ــن برنامــه، موســیقی محل ــاکالم در ای همــۀ موســیقی  های ب

ــارۀ آنهــا نشــان می  دهــد کــه عشــق، مضمــون اصلــی آنهــا بــه شــمار  و مفهوم  پــردازی درب

ــد  ــان می  ده ــابه، نش ــیقی  های مش ــق در موس ــه عش ــوط ب ــن مرب ــع مضامی ــی  رود. تجمی م

کــه در آنهــا، »عشــق زیبــا« عشــقی اســت کــه »حیــات«، »شــادی«، »ســفیدی«، »بلنــدی«، 

ــده  ــر استخراج ش ــن دیگ ــی  آورد. مضامی ــان م ــه ارمغ ــنایی« را ب ــکفتن«، »اوج« و »روش »ش

ــی و  ــت قوم ــتی«، »هوی ــح دنیاپرس ــد از: »تقبی ــه عبارت ان ــاکالم برنام ــیقی  های ب از موس

ــزوم »احتــرام بــه طبیعــت« و »محبــت بــه همنوعــان«. شــکل)1( مفهوم  پــردازی  محلــی«، ل

1 . Hennink

2  .Hutter

3  Bailey
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ــد1.  ــان می  ده ــده نش ــای تحلیل ش ــاکالم را در برنامه  ه ــیقی  های ب ــوای موس محت

شکل1. مفاهیم اصلی در موسیقی باکالم

 آتاالرسوزی 
آتاالرســوزی )ســخن پــدران(، در فرهنــگ مــردم آذربایجــان، معمــوالً حاوی نــکات حکمت آموز 

و توصیه  هــای اخالقــی هســتند کــه در حــوزۀ فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی، موضوعــات 

ــد:  ــی، مانن ــای مختلف ــه معادل  ه ــوزي ك ــد. آتاالرس ــرار می  دهن ــد ق ــورد تأکی ــدی را م مفی

ــوزلرين  ــه(، س ــخنان حکیمان ــوزلر )س ــی س ــوز(، حيكمت  ل ــخن عبرت  آم ــوز )س ــز س عبرت  آمي

ــات  ــا در ادبي ــراي آنه ــی( و... ب ــخن طالی ــوز )س ــل س ــخنان(، قيزي ــلطان س ــلطانی )س س

ــن  ــی، مضامي ــف زندگ ــائل مختل ــورد مس ــت، درم ــده اس ــرح ش ــان مط ــفاهی آذربايج ش

ــد.  ــرح می كنن ــه، مط ــی حكيمان ــاه و در وجه ــالت كوت ــتفاده از جم ــا اس ــوز را ب عبرت  آم

در بخــش آتاالرســوزی )ســخن پــدران( برنامــه، به عنــوان یکــی از مؤلفه  هــای فرهنــگ مــردم 

ــتمر،  ــورت مس ــی آن، به ص ــای عین ــوب در حوزه ه ــی مطل ــبک زندگ ــان(، س ــل )و آذربایج اردبی

ــت  ــا »مدیری ــردی« ی ــی ف ــت مال ــه »مدیری ــوان ب ــال، می  ت ــرای مث ــود. ب ــدی می ش چهارچوب  بن

ــا،  ــی از برنامه  ه ــانی، در یک ــات انس ــت ارتباط ــل مدیری ــرد. ذی ــاره ک ــردی« اش ــات میان  ف ارتباط

»دوســتی واقعــی«، مفهومــی کلیــدی اســت کــه بــرای آن، ویژگی  هــا و توصیه  های مختلفــی ارائه 

ــی کــه در ســایه ابرهــا  ــه اســت: کوههای ــی پخــش شــده در برنامــه بدینگون ــه  ای از موســیقی  های محل 1  . نمون
بــه یکدیگــر نــگاه می  کننــد/ عمــر مــی گــذرد بــه انــدازه دوران هــا/ روی ســفید، ســر بــاال، خــم نشــدی بــه تخــت 
و تــاج/ ای کوههایــی کــه ســلطانها را بــه زیــر می  اندازنــد/ صخره  هایــت مغــرور ایســتاده انــد/ در برکه  هایــت آب 
زالل اســت / از روی ســنگهایت، آب جــاری می  شــود/ دســته  های آهوانــت بــا چشــمانی درشــت/ ابرهــا بــر بــاالی 

تــو در حالیکــه رعــد و بــرق می  زنــد. 
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می  شــود؛ به  واســطۀ آتاالرســوزی، تأکیــد می  شــود کــه دوســتی واقعــی، همــراه بــا ســختی  ها 

بــوده و بــرای اثبــات آن، بایــد در هنــگام مشــکالت، فــداکاری کــرد. »هویــت«، دومیــن مفهومــی 

اســت کــه بــرای دوســتی و نقــش دوســت در برســاخت و بازنمایــی هویــت هــر فــرد مطرح شــده 

اســت. عــالوه بــر آن، »صداقــت« و »چالش  برانگیــز بــودن مســائل مالــی«، مفاهیمــی هســتند 

کــه به عنــوان توصیه  هایــی بــرای حفــظ و اســتمرار دوســتی در ایــن برنامــه، بــه نقــل از ادبیــات 

شــفاهی اســتان بیــان شــده  اند. بنابرایــن، مشــخص می  شــود کــه »عقالنیــت« و »محبــت«، از 

ــدی آتاالرســوزی را نشــان  مفاهیــم کالن موجــود در آتاالرســوزی هســتند. شــکل )3(، مقوله  بن

می  دهــد1: 

    
شکل2.  مفاهیم شناسایی شده در آتاالرسوزی

ــی از  ــوان یک ــدران(، به عن ــخن پ ــوزی )س ــم آتاالرس ــه در آیت ــد ک ــان می  ده ــکل )2( نش ش

ــتی  ــت دوس ــر اهمی ــی آن، ب ــراث فرهنگ ــل و می ــتان اردبی ــردم اس ــگ م ــای فرهن مؤلفه  ه

و الزامــات حفــظ آن تأکیــد می  شــود. مال  پرســتی از یک ســو به عنــوان رقیــب عقــل، 

1  . نمونــه  ای از آتــاالر ســوزی هــای پخــش شــده در یــک قســمت از برنامــه بدینگونــه اســت: در راه دوســت بــوران 
می  شــود، بــرف می  شــود./ بــا دوســتان بخــور، بنــوش امــا خریــد و فــروش نکــن/ دوســت و دشــمن در روزهــای 
بــد معلــوم می  شــود./ دوســتی در درســتی اســت./ دوســتت را بــه مــن معرفــی کــن، بگویــم تــو کیســتی./ کســانی 

کــه بــه خاطــر چیزهــای کم  اهمیــت بــا هــم دوســت می  شــوند بــرای ســالها از هــم قهــر می  کننــد.
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تقبیــح شــده و از ســوی دیگــر، الزاماتــی بــرای آن مطــرح می  شــود. همچنیــن توصیه  هایــی 

ــل  ــی از عوام ــوان یک ــز به عن ــک  پذیری نی ــود. از ریس ــه می  ش ــه، ارائ ــل و اندیش ــارۀ عق درب

موفقیــت، یــاد شــده اســت. بنابرایــن، مشــخص می  شــود کــه در آتاالرســوزی، توصیه  هــا 

و مشــاوره  هایی دربــارۀ موضوعــات مهــم در زمینــۀ ســبک زندگــی، شــامل: ارتباطــات 

میان فــردی، عقالنیــت و مدیریــت مالــی، بــرای مخاطبــان هــدف مطــرح می  شــود. فرهنــگ 

مــردم در اینجــا در خدمــت انتقــال ارزش  هــا و هنجارهــا و درراســتای جامعه  پذیــری اســت. 

دئدیم - دئدی )گفتم- گفت(

در آیتــم دئدیــم - دئــدی ) گفتــم- گفــت(، در ابتــدا، در قســمت »گفتــم«، یکــی از مثل  هــای فرهنــگ 

مــردم اردبیــل مطــرح شــده و در قســمت »گفــت«، یکــی از مظاهــر اجتماعــی کــه مغایــر بــا آن مثــل 

ــه  ــی اســت ک ــب گفت وگوی ــم، در قال ــن آیت ــه  ای از آن اســت، مطــرح می  شــود. ای ــا نمون ــوده و ی ب

یــک طــرف آن، فرهنــگ مــردم و بــا غنــای محتوایــی و مفاهیــم آموزنــده اســت و طــرف دیگــر، کســی 

اســت کــه بــا توجــه بــه مســائل و مشــکالت مختلــف اجتماعــی، مصادیــق مرتبــط بــا فرهنــگ مــردم را 

مطــرح می  کنــد. نتیجــۀ ایــن گفت وگــو، نقــد اجتماعــی طنزآلــود اســت کــه از زاویــۀ دیــد و مبتنــی 

ــن بخــش  ــه  ای از ای ــدِی نمون ــذاری و مقوله  بن ــان می  شــود. در جــدول)1(، کدگ ــردم بی ــگ م ــر فرهن ب

مهــم برنامــه نشــان داده شــده اســت.
جدول 1. کدگذاری و مقوله بندی »گفتم - گفت«

متن1کدمقوله

آداب و رسوم 
غلط و پرهزینۀ 

ازدواج

مجازات 
سخت انسان 

بی  گناه

گفتم: روباه تا نشان دهد که روباه است، پوستش را زنده زنده می  کنند،
گفت: مطمئنی آن روباه است، بدبخت، داماد نیست که بعد از اثبات 

عشقش، با آداب و رسوم من درآوردی، پوستش را می  کنند

کارگریزی و 
تنبلی جمعی 

در ادارات

احالۀ کارها 
به همدیگر

گفتم: روباه به روباه می  فرماید روباه هم به دمش می  گوید،
گفت: کدام اداره را می  گویی!؟ به من نگاه کن ببینم، اصال ادارۀ ما را از کجا 

می  شناسی!؟ کی آمده بودی!؟

آلوده کردن 
محیط زیست 
توسط انسان

وسعت دید 
بسیار پایین

گفتم: اندازۀ پرواز مرغ تا کنار آشغال  ها می  شود.
گفت: تمیزی بعضی افراد هم تنها در داخل منزل شان است. محل 

آشغال  ریزی آنها از جلوی خانه شروع می  شود تا دل طبیعت!

مدگرایی 
فزاینده در 

جامعه

ظهور مد 
به صورت 
روزانه در 

جامعه

گفتم: مرغ از مادرش، شیر ندیده است،
گفت: چه کسی می تواند بگوید در جامعه، هر روز یک مد ندیده است!؟

ــی آن  ــل ترک ــداول، اص ــدن ج ــی ش ــز از طوالن ــرای پرهی ــده و ب ــه ش ــی ترجم ــان فارس ــه زب ــی ب ــای ترک 1  . مثل  ه
نوشــته نشــده اســت.
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ــه  ــرده ب ــن بخــش برنامــه، ســعی ک ــه ای ــه جــدول فــوق، نشــان می  دهــد ک نگاهــی ب

ــایر  ــدف و س ــۀ ه ــی جامع ــبک زندگ ــی و س ــگ عموم ــد فرهن ــه نق ــف، ب ــیوه  های مختل ش

مشــکالت جامعــۀ هــدف رســانۀ محلــی بپــردازد کــه از جملــۀ آنهــا می  تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:

ــت،  _ ــورد نخس ــه در دو م ــوق ک ــوارد ف ــد م ــابه، همانن ــای مش ــری از َمثل  ه بهره  گی

ــاه« و در دو مــورد بعــدی، »مــرغ« وجــود دارد؛ »روب

ــام  _ ــا پی ــر ب رعایــت وزن َمثــل در قســمت گفــت کــه در آن، یکــی از مســائل مغای

ــود؛ ــرح می  ش ــل مط َمث

ذکر وضعیتی مغایر با مضمون ضرب  المثل در عرصه  های مختلف جامعه؛   _

احالــۀ َمثــل مذکــور بــه زمــان گذشــته و تأکیــد بــر وضعیــت مغایــر بــا آن در زمــان  _

حــال بــا ذکــر مثال  هــای مختلــف؛

بیــان مشــکالت جامعــه بــه ســبکی کــه از نظــر شــکل و وزن، تشــابه زیــادی بــا َمثــل  _

ذکرشــده در بخش »گفتــم« دارد؛

جــدول )2(، تحلیــل محتــوای کل پنــج آیتــم »دئدیــم- دئــدی« )گفتــم- گفــت( را در 5 

ــد: ــان می  ده ــده، نش ــۀ   تحلیل ش برنام



126

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

شبکه های استانی صدا و سیما و راهبردهای ...

جدول 2. مفاهیم و مقوله  بندی آیتم »گفتم- گفت«

مقوله مفهوم ردیف
عدم تکمیل زیرساخت  های حمل و نقل ریلی در استان اردبیل

مشکالت زیرساختی استان 1
وضعیت نامناسب آسفالت خیابان  ها

عدم شایسته  ساالری

سیستم اداری 2
کارگریزی و تنبلی جمعی در ادارات

اعمال نرم قدرت توسط رؤسای برخی ادارات
فساد مالی در جامعه

اعتیاد به فضای مجازی در بین جوانان سواد رسانه  ای 3

آداب و رسوم غلط و پرهزینۀ ازدواج

فرهنگ عمومی 4

تجمل  گرایی در ازدواج؛ عامل تجرد دائم
آلوده کردن محیط زیست توسط انسان

مدگرایی در جامعه
چشم و هم چشمی

عدم قبول ضعف در موضوعی و ایجاد مزاحمت برای دیگران از 
روی حسادت یا لجاجت

دروغ
اقتصاد گرانی5

نبود نظارت در بازار
قدرت  زدایی از مردان در مقابل زنان در خانه )جابجایی قدرت( خانواده 5
ضعف مسئوالن؛ عامل عدم رعایت چارچوب  ها توسط افراد 

زیردست سیاست و حکمرانی
6

ضعف مسئوالن؛ عامل عدم توجه افراد زیردست به حرف آنها
فقدان عمل به حرف  ها و وعده  ها در  بین مسئوالن

شکاف طبقاتی اجتماعی 7

ــم- گفــت«  ــر«، بخــش »گفت     یکــی از مهمتریــن بخش  هــای برنامــۀ »ســوزلر صحبت  ل

)دئدیــم- دئــدی( اســت کــه در آن، گفت وگــو میــان راوی و مخاطــب طــرف وی، به عنــوان 

قالبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه کــه محمــل آن، دو عنصــر فرهنــگ مــردم و طنــز و هــدف 

آن، نقــد اجتماعــی اســت. نــوع نویســندگی در ایــن بخــش، طنــز به معنــای واقعــی بــوده1 

و نویســنده، تــالش کــرده اســت از تکنیــک طنزنویســی، »تضــاد« مابیــن مضمــون »َمثــل« 

ــه  ــه خالص ــاي آن را بدين  گون ــز، ويژگيه ــراي طن ــف ب ــد تعري ــر چن ــد از ذک ــه  اي)1387: 202( بع ــي صحن 1  . نجف
مي  کنــد:١- انتقادآميــز بــودن ٢-كليــت ٣- عميــق و اليــه داربــودن ٤- نيــش خنــدى پوشــيده و پنهــان ٥-پرداختــن 
بــه مســائل اصلــى و ريشــه يابــى وقايــع و مطالــب ٦- واقعــى بــودن تمــام عناصــر آن ٧- عــارى بــودن از الفــاظ 
ــالح و  ــان اص ــه هم ــى ك ــى عال ــودن غايت ــايند ٩- دارا ب ــيرين و خوش ــى ش ــاظ و قالب ــوردارى از الف ــك ٨ - برخ ركي

ســازندگى فــرد و جامعــه باشــد١٠ - برخــوردارى از ســبك و قالبــى هنرمندانــه.
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ــدول )1(  ــه ج ــور ک ــد. همان ط ــرداری کن ــود، بهره  ب ــوی خ ــرف گفت وگ ــۀ ط ــون جمل و مضم

نیــز نشــان می  دهــد، در ابتــدا، راوی در قالــب »گفتــم«، َمثلــی رایــج از ادبیــات شــفاهی و 

ــی  ــی امــروزی مبتن ــد و در قســمت »گفــت«، معادل فرهنــگ مــردم اســتان را مطــرح می  کن

بــر نقــد وضعیــت کنونــی جامعــه و عمومــًا در تضــاد بــا مضمــون َمثــل ذکرشــده، مطــرح 

می  شــود. 

بایاتی  ها

»بایاتی  هــا« یــا »بایاتــی  الر« کــه قطعــات کوتــاه منظــوم هســتند، از عناصــر ادبیــات شــفاهی 

ــد. جــدول  ــی دارن ــوا و غن ــی پرمحت ــد کــه مضامین ــه شــمار می  رون ــل ب ــل آن، اردبی آذربایجــان و ذی

زیــر، بــه عنــوان نمونــه، مقوله  بنــدی کدهــای حاصــل از تحلیــل بخــش بایاتی  هــا را در برنامــۀ 

ــتند.  ــر هس ــای زی ــب در بایاتی  ه ــی و غال ــم اصل ــق« و »درد«، مفاهی ــد. »عش ــان می ده ــت نش نخس

امــا در نمونه  هــای مختلــف، ایــن دو مفهــوم نیــز بــا هــم مرتبــط بــوده و از عشــق، به عنــوان عامــل 

ــدی بایاتی  هــا نشــان  ــذاری و مقوله  بن ــی از کدگ ــاد می  شــود. در جــدول )3(، نمونه  های ــج ی درد و رن

داده شــده اســت.
 جدول3. کدگذاری و مقوله  بندی بایاتی  ها

متنکدمقوله

عشق 
بی نتیجه

یاری را پسند 
کردم که از 
دستم رفت

چشمه سرریز کرد سیل راه افتاد/ یاری را پسند کردم دیگری آن را 
گرفت/ ای کاش که پسند نمی  کردم/ دستم آویزان گردنم شد

عشق
ناراحتی بیهوده 

برای بی  وفا
نارنج را خرد نمی  کنند/به دستمال نمی  بندند/ به خاطر یار بی  وفا/ 

این همه گریه نمی  کنند

دردمندی
زخم دل دردمند 

را بی  درد 
نمی  فهمد

زخم در دل، ناله می  کند/ درد ناله می  کند زخم ناله می  کند/ درد 
دردمند را/ چه می  دانند افرادی که دردی ندارند

عشق

گرفتار معشوقی 
که همانند جالد 

است

عزیزم چه می  بخشد/دوست به دوست چه می  بخشد/ سرم در دست 
جالد است/ نه می  برّد و نه می  بخشد

معشوق زیبا
عزیزم عجب ابروهایی دارد/ ابروها امان ندادن/ برای پلک  هایی که 

صف کشیده  اند/ابروهای کمان سایه هستند

دردمندی
برای درد من 

هیچ راه چاره  ای 
نیست

در چشم درشت، سیاهی هست/ در دل من زخمی هست/ نه ُمردم 
و نه رها شدم/ نه برای دردم چاره  ای هست
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ــر  ــالوه ب ــه ع ــد ک ــان می  ده ــا، نش ــایر برنامه ه ــده در س ــای پخش ش ــل بایاتی  ه تحلی
دو مفهــوم »عشــق« و »درد«، نــکات اخالقــی دیگــری در آنهــا وجــود دارد. بــرای نمونــه، در 

بایاتی  هــای ارائه شــده در جــدول زیــر، »انتظــار غیرمنطقــی« و »عقالنیــت«، قابل اســتخراج 

اســت. 
جدول 4. کدها و مقوله بندی بایاتی  ها 

متنکدمقولۀ فرعیمقولۀ اصلی

انتظار 
غیرمنطقی

ویژگی  های 
توقع 

غیرمنطقی

در روز بهاری برف نمی  بارد/ درخت بید غیرممکن بودن برف در بهار
قد می  کشد اما میوه  ای ندارد/ با زیبای 

دورو/ عهد بستن اعتباری ندارد
بی  حاصلی درخت بید

غیرقابل اعتمادبودن دورو

عقالنیت 
لزوم توجه 
به تفاوت  ها

هر چیزی در جایی می روید

در باالی کوه ... پیدا نمی  شود/ اگر 
هم باشد نمی  تواند خوب باشد/ شتر 
بدون انسان علف می  خورد/ گله بدون 

چوپان، نمی  شود

فرد عاقل، خودمختار و بی نیاز از 
دیگران 

افراد نادان اگر زیاد هم باشند، 
نیازمند مدیریت، نگهبانی و راهبری 

هستند

موضوع برنامه

یکــی دیگــر از بخش  هــای برنامــۀ »ســوزلر، صحبت  لــر« کــه در آن، فرهنــگ مــردم بازنمایــی 

ــه موضوعــات  می شــود، موضــوع برنامــه اســت. هــر چنــد موضوعــات برنامــه، محــدود ب

محلــی نبــوده و بــا توجــه بــه مؤلفه  هــای مختلــف، ماننــد: مناســبت  ها، موضوعــات 

ــتاندارد( و  ــی اس ــه: روز مل ــرای نمون ــی )ب ــفید(، مل ــای س ــی عص ــد روز جهان ــی )مانن جهان

ــوع موضوعــات، مضامیــن  ــا وجــود تن ــه اســت. ب ــرار گرفت ــی در دســتور کار برنامــه ق محل

ــار  ــر، در کن ــن ام ــوده و ای ــرای انتخــاب موضــوع ب ــی ب ــردم از ظرفیت  هــای اصل ــگ م فرهن

آیتم  هــای دیگــر برنامــه، زبــان برنامــه، ســاختار و مأموریت  هــای رســانه، جامعــه و مخاطــب 

هــدف، بــر محلــی بــودن و بهره بــرداری آن از فرهنــگ مــردم افــزوده اســت. در پنــج  قســمت 

تحلیل شــده از برنامــۀ مذکــور، موضــوع یکــی از قســمت  ها، َمثــل رایــج در ادبیــات شــفاهی 

ــن  ــد ای ــری، منفعــت اســت1«. هــر چن ــوی ضــرر را از هــر کجــا بگی آذربایجــان اســت؛ »جل

َمثــل، در فرهنــگ ملــی کشــور نیــز وجــود دارد. دربــارۀ ایــن موضــوع کــه در مطالــب گوینــدۀ 

ــل  ــر »َمث ــت، ب ــه اس ــود یافت ــنوندگان نم ــای ش ــا و پیامک  ه ــا و تلفن  ه ــه، گزارش  ه برنام

ــن در  ــد می  شــود. همچنی ــودن آن تأکی ــدران« ب ــادگار پ ــا« و »ی ــا »ســخن قدم قدیمــی« ی

1  . اصل ترکی َمثل به این صورت است: ضررین قاباغین هاردان آلسان منفعت دی.
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مــواردی، َمثل  هــای مشــابه و هم  معنــی آن ذکــر می  شــود )پارچــه را هــزار بــار انــدازه 

بگیــر و یــک بــار آن را بــدوز1(. بــه عبــارت دیگــر، خاســتگاه اصلــی آن، یعنــی فرهنــگ مــردم، 

ــود.     ــادآوری می  ش ی

ــنوندگان  ــارکت ش ــی و مش ــای رادیوی ــه، گزارش  ه ــدۀ برنام ــار گوین ــه گفت ــه ب ــا توج ب

ــه را در شــکل 3 نشــان  ــی برنام ــدی موضــوع اصل ــوان نحــوۀ چهارچوب  بن ــه، می ت در برنام

داد. ایــن شــکل، گویــای آن اســت کــه مفهــوم »منفعــت بازگشــت از ضــرر« بــا دو مقولــۀ 

ــرای انســان« و  ــی از کارهــای مضــر ب ــه اســت؛ »نمونه  های ــرار گرفت ــی در دســتور کار ق اصل

ــد  ــان می  ده ــا نش ــی از ضرره ــان نمونه  های ــرر«. بی ــت از ض ــای بازگش ــات و راهکاره »الزام

کــه کارهــای مضــر بســیاری پیرامــون زندگــی روزمــرۀ انســان وجــود دارد و او بایــد از آنهــا 

اجتنــاب کنــد؛ »مســائل اقتصــادی و مالــی«، »ســالمت« و »موضوعــات اخالقــی«، از جملــۀ 

آنهــا هســتند. پــس مضمــون برگرفتــه از فرهنــگ مــردم )منفعــت بازگشــت از ضــرر(، صرفــًا 

ــه در  ــت ک ــردی اس ــر و راهب ــه تفک ــت، بلک ــوده اس ــر نب ــی مدنظ ــوزه  ای اخالق ــوان آم به عن

ــر  ــرد، مبتنــی ب حوزه  هــای مختلــف جامعــۀ مــدرن، بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد. ایــن راهب

»عقالنیــت«، »آینده  نگــری«، »موفقیــت« و »پیشــگیری« از ضــرِر بیشــتر اســت. همچنیــن 

تأکیــد فرهنــگ مــردم بــه مضمــون مذکــور، الــزام دیگــری اســت کــه در کنــار مــوارد فــوق، 

طــرح شــده اســت.

1  . اصل ترکی َمثل ذکر شده در برنامه به این صورت است: مین سری بیچ، بیر سری تیک.
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شکل 3. مقوله  بندی نحوۀ بازنمایی موضوع در برنامه

ــه بســتر  ــردم، به مثاب ــگ م ــه از فرهن ــه موضــوع برگرفت شــکل فــوق نشــان می  دهــد ک

ــج در جامعــۀ مــدرن، مطــرح شــده و  ــه مســائل و مشــکالت رای ــرای اشــاره ب ــی ب و محمل

به  واســطۀ آن مصادیــق و در چهارچــوب آنهــا، الزامــات و راهکارهــای پیشــگیری، بــرای 

مخاطــب امــروزی ذکــر می  شــود. بــه عبــارت دیگــر، از فرهنــگ مــردم، به عنــوان چهارچوبــی 

ــده  ــرداری ش ــی، بهره  ب ــانۀ محل ــک رس ــای الزم در ی ــۀ راهکاره ــی و ارائ ــرای آسیب  شناس ب

اســت.

نتیجه  گیری

ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــانه  های محل ــوان رس ــیما به عن ــدا و س ــازمان ص ــتانی س ــبکه  های اس ش

جایــگاه و مالکیــت رســانه  ای آنهــا، کارکردهــا و مأموریت  هــای مختلفــی را برعهــده دارنــد. 
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ــی و  ــای محل ــاعۀ فرهنگ  ه ــت و اش ــی، حفاظ ــا، بازشناس ــی آنه ــای اصل ــی از کارکرده یک

بومــی اســت. امــا بدیهــی اســت ایــن شــبکه  ها به عنــوان زیرمجموعــه  ای از ســازمان 

صــدا و ســیما، اهــداف بســیار مهــم دیگــری ماننــد: تقویــت هویــت و همبســتگی ملــی را 

ــوازات  ــانه  ای به م ــوان رس ــتانی به عن ــبکه  های اس ــن ش ــد. همچنی ــتور کار دارن ــز در دس نی

ــری  ــام و فراگی ــای ع ــی، کارکرده ــبکه  های اجتماع ــز ش ــی و نی ــی و خارج ــانه  های داخل رس

هماننــد ســرگرمی را نیــز به عنــوان راهبــردی مســتمر بــرای جــذب مخاطــب و اشــاعۀ 

محتــوای مدنظــر خــود بــه کار می  گیرنــد. امــا جایــگاه فرهنــگ مــردم بومــی در ایــن 

شــبکه  ها متمایــز بــوده و می  تــوان آن را هســتۀ مرکــزی و تمرکــز اصلــی فعالیت  هــا 

ــه  دانســت. همان طــور کــه در قســمت ادبیــات نظــری گفتــه شــد، فرهنــگ مــردم به مثاب

دانشــی چندبُعــدی، صورت هــا، گونه هــا، مصادیــق و کارکردهــای مختلفــی دارد کــه 

ــردم  ــگ م ــد. فرهن ــاز باش ــرگرم کننده و الگوس ــش، س ــده، هویت بخ ــد آموزش  دهن می توان

ــده و  ــد ش ــت و بازتولی ــد حفاظ ــی، می توان ــانه های محل ــطۀ رس ــدرن، به واس ــۀ م در جامع

راهنمــای عمــل باشــد. از ایــن منظــر، رســانه های مذکــور می  تواننــد ارزش هــا و هنجارهــای 

فرهنــگ مــردم را اشــاعه داده و ضدارزشــها و ناهنجاری هــای موجــود در فرهنــگ تــوده وار 

ــن  ــی در بی ــا و هنجارهــای فرهنگ ــال و درونی  ســازی ارزش  ه ــد. انتق ــرار دهن ــد ق را موردنق

مــردم، توســط رســانه  ها، ممکــن اســت به صــورت مســتقیم، به  واســطۀ تأییــد و بازتولیــد 

جنبه  هــای مثبــت فرهنــگ عمومــی و یــا نقــد آنهــا صــورت گیــرد. از ســوی دیگــر، ممکــن 

اســت ایــن امــر، به  واســطۀ فرهنــگ مــردم صــورت گرفتــه و در چهارچــوب آن، از یــک ســو 

ــگ  ــه شــود و از ســوی دیگــر، فرهن ــگ مــردم پرداخت ــه اشــاعه و انتقــال مســتقیم فرهن ب

ــرار  ــد ق ــه و نق ــردم، موردمقایس ــگ م ــطۀ فرهن ــاری، به واس ــی ج ــبک زندگ ــی و س عموم

ــه  ــت ک ــتفاده اس ــردم، قابل اس ــگ م ــارۀ فرهن ــی درب ــای مختلف ــن رو، راهبرده ــرد. از ای گی

در ایــن تحقیــق، بــا تمرکــز بــر یکــی از برنامه  هــای صــدای مرکــز اردبیــل، می  تــوان آنهــا را 

بدین گونــه جمع بنــدی کــرد: 

در شــبکه های اســتانی صــدا و ســیما، اشــاعۀ مؤلفه هــای هویــت ملــی و تحکیــم 

ــا توجــه بــه مالکیــت  همبســتگی ملــی، یکــی از کارکردهــای اساســی بــه شــمار مــی  رود. ب

رســانه  ای و جایــگاه ایــن شــبکه  ها، طبیعــی اســت کــه ملت ســازی و بازتولیــد هویــت ملــی 

و تحکیــم آن، اولویتــی راهبــردی باشــد. امــا ایــن امــر در تضــاد بــا هویــت فرهنگــی محلــی 

ــتۀ  ــن برجس ــه مضامی ــران«، از جمل ــن« و »ای ــون »وط ــی همچ ــه مفاهیم ــرا ک ــت، چ نیس
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فرهنــگ مــردم مــورد اشــاعه در شــبکه  های اســتانی اســت. بــه عبــارت دیگــر، نتایــج ایــن 

ــتانی،  ــای اس ــو و تلویزیون  ه ــد: رادی ــی مانن ــانه  های محل ــه رس ــد ک ــان می  ده ــق نش تحقی

ــد  ــام دهن ــی را انج ــی و مل ــت بوم ــان هوی ــت همزم ــروعیت  دهی و تقوی ــد مش می  توانن

ــۀ  ــد. برنام ــت کنن ــج و تقوی ــی را تروی ــبتگی مل ــردم، همس ــگ م ــطۀ فرهن ــی به واس و حت

مطالعه شــده، نشــان می دهــد کــه شــبکه  های اســتانی هــم بــا مضامیــن ملی  گرایانــۀ 

درون فرهنــگ مــردم، هویــت ملــی را حفاظــت می  کننــد و حتــی به صــورت غیرمســتقیم، بــا 

مشــروعیت  دهی و بازنمایــی فرهنــگ مــردم به مثابــه مؤلفــه ای برجســته   از عناصــر هویــت 

قومــی و محلــی، در خدمــت تقویــت امنیــت ملــی هســتند.  

ــه  ــردم و عناصــر آن اســت؛ ب ــگ م ــی فرهن ــۀ مطالعه شــده، معرف ــر در برنام محــور دیگ

اقتضــای رویکــرد، گفتمــان و ســاختار برنامه  هــای تولیــدی، عناصــر مختلــف فرهنــگ مــردم 

در آیتم  هــا و قالب هــای متفــاوت معرفــی می  شــود. در برنامــۀ مطالعه شــده در ایــن 

تحقیــق، در بخش  هــای »موضــوع روز«، »بایاتی  هــا«، » دئدیــم- دئــدی« ) گفتــم- گفــت(، 

»آتاالرســوزی« )ســخن پــدران( و »موســیقی محلــی«، فرهنــگ بومــی معرفــی شــده اســت. 

روشــن اســت کــه از ایــن منظــر، شــبکه  های اســتانی در خدمــت بازنمایــی میــراث فرهنگــی 

ــگ،  ــه ماهیــت فرهن ــا توجــه ب ــا ب ــد هســتند. ام ــه نســل  های جدی و انتقــال عناصــر آن ب

بدیهــی اســت کــه ارزش  هــا و هنجارهــای فرهنــگ مــردم در خدمــت جامعه  پذیــری خواهنــد 

بــود. یافته  هــای ایــن تحقیــق نیــز، مؤیــد موضــوع مذکــور اســت. نمــودار زیــر، ارزش  هــا 

و هنجارهــای موجــود در فرهنــگ مــردم را کــه در برنامــه، بازنمایــی شــده  اند، نشــان 

می  دهــد. ارزش  هــای مذکــور در نمــودار زیــر، صرفــًا ناظــر بــر مــواردی همچــون: احتــرام بــه 

طبیعــت، تقبیــح دنیادوســتی یــا نفــی حســادت نیســت، بلکــه ابعــادی گســترده  داشــته و 

ــئولیت پذیری،  ــاالری و مس ــزوم شایسته س ــد: ل ــی، همانن ــدی اجتماع ــات ج در آن، موضوع

ــه  ــًا ب ــه، صرف ــن برنام ــه در ای ــن، مشــخص می شــود ک ــد. بنابرای ــرار گرفته ان ــد ق موردتأکی

ــتقیم و  ــورت غیرمس ــر آن، به ص ــالوه ب ــده و ع ــنده نش ــردم بس ــگ م ــر فرهن ــی عناص معرف

تلویحــی، نقــد اجتماعــی و نقــد آســیب  های موجــود در فرهنــگ عمومــی و تــوده وار کنونــی، 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ ناهنجاری هایــی همچــون: عــدم شایسته  ســاالری، عــدم 

دوراندیشــی، تنگ نظــری، بی عدالتــی، عــدم مســئولیت پذیری، دوری از عقالنیــت، از جملــه 

مــواردی هســتند کــه می تــوان آنهــا را ذیــل نقــد اجتماعــی جــای داد.  
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 شکل 4. مقوله  بندی مضامین موجود در فرهنگ مردم، بازنمایی شده 

در برنامۀ »سوزلر- صحبت  لر«  )سخن  ها  – صحبت  ها(

عــالوه بــر نقــد فرهنــگ عمومــی، مصادیــق مختلف فرهنــگ تــوده وار، هماننــد: فردگرایی 

و عــدم توجــه بــه دیگــران، در مضامیــن فرهنــگ مــردم، موردانتقــاد قــرار گرفتــه و بــر محبت 

ــت«،  ــه طبیع ــرام ب ــی«، »احت ــردی و اجتماع ــالق ف ــود. »اخ ــد می ش ــان، تأکی ــه همنوع ب

»  عشــق و مهــرورزی« از مفاهیــم غالــب بازنمایی شــده در برنامــه هســتند. از بیــن مفاهیــم 

ــه خــود اختصــاص داده  ــردی و اجتماعــی، بیشــترین مقوله  هــا را ب ــز، اخــالق ف ــور نی مذک

اســت. فرهنــگ مــردم حتــی دربــارۀ موضوعــات خاصــی هماننــد: ضــرورت ریســک پذیری و 

اصــول مدیریــت مالــی در ســبک زندگــی امــروزی، »مهــارت آمــوزی« می کنــد. 

از ایــن رو، مشــخص می شــود کــه ایــن برنامــه، عــالوه بــر بازنمایــی فرهنــگ مــردم، از 

آن به عنــوان یــک راهبــرد منحصربه فــرد در رســانه  ای محلــی، بــرای در دســتور کار قــرار دادن 
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ــۀ ســبک زندگــی  موضوعــات روز و نقــد مصادیــق نامناســب ســبک زندگــی امــروزی و ارائ

ــگ  ــه فرهن ــت ک ــن اس ــر، ای ــۀ مهمت ــد. نکت ــرداری می کن ــردم، بهره ب ــگ م ــا فرهن ــق ب منطب

مــردم در ایــن برنامــه، در قالــب »هنــری« موســیقایی، ادبــی و طنــز ارائــه می   شــود کــه عالوه 

بــر انطبــاق بــا اصــول برنامه ســازی حرفــه ای، خــود، »فرهنــگ رســانه ای« متمایــزی را ارائــه 

ــانه هایی  ــج در رس ــانه ای رای ــگ رس ــالف فرهن ــور، برخ ــانه  ای مذک ــگ رس ــد. در فرهن می ده

ــب اســت.  ــی، غال ــوده ای هســتند، ارزش  هــای انســانی و اخالق ــگ ت ــه در خدمــت فرهن ک

عــالوه بــر آن، برنامــۀ مذکــور در آیتــم »دئدیــم- دئــدی« )گفتــم- گفــت(، به خوبــی توانســته 

بــا اســتفاده از تکنیک  هــای طنزنویســی مبتنــی بــر فرهنــگ مــردم، ناهنجاری هــای فرهنــگ 

عمومــی امــروزی را نقــد کنــد. در ایــن آیتــم، به نوعــی، شــاهد دیالوگــی بیــن فرهنــگ مــردم 

و فرهنــگ عمومــی هســتیم کــه در فرهنــگ مــردم بــر بایدهــا و نبایدهــای هنجــاری تأکیــد 

می شــود و در فرهنــگ عمومــی بــر مصادیــق ناهنجــار. بنابرایــن، بدیــن شــیوه، هــم فرهنــگ 

مــردم معرفــی می شــود و هــم به واســطۀ فرهنــگ مــردم، نقــد اجتماعــی صــورت می گیــرد. 

عــالوه بــر کارکردهــای فــوق، نبایــد نادیــده گرفــت کــه هویــت محلــی نیــز در قالــب فرهنگ 

مــردم بازتــاب می یابــد کــه از جملــه مضامیــن غالــب آن، »آذربایجــان« اســت. امــا بــا توجــه بــه 

ســاختار و سیاســت رســانه ای، اصــول و ضوابــط برنامه ســازی و گفتمــان غالــب حاکم بــر برنامه، 

ــه  ــر عکــس، به مثاب ــی نیســت. بلکــه ب ــا هویــت مل روشــن اســت کــه ایــن امــر، در تضــاد ب

راهبــردی اســت کــه هویــت محلــی را ذیــل هویــت ملــی ایرانــی بازنمایــی کــرده و به صــورت 

غیرمســتقیم، در خدمــت تحکیــم همبســتگی ملــی اســت. بــا توجــه بــه مباحــث فوق، شــکل 

زیــر، راهبردهایبازنمایــی فرهنــگ مــردم در رادیــو اردبیــل را نشــان می  دهــد:
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شکل 5. راهبردهای بازنمایی فرهنگ مردم در رادیو اردبیل

خــود  صحبت هــا«  »ســخن  ها-  به معنــای  صحبت لــر«،  »ســوزلر-  برنامــۀ  عنــوان 

به نوعــی، داللــت بــر فرهنــگ مــردم و فرهنــگ عمومــی دارد؛ چــرا کــه »ســوز« )ســخن( در 

ادبیــات شــفاهی آذربایجــان )و ذیــل آن، اردبیــل( در مؤلفه هایــی همچــون: »آتاالرســوزی« 

)ســخن پــدران( نیــز وجــود داشــته و حتــی در ایــن برنامــه، یکــی از آیتم  هــای همیشــگی بــه 

ــًا  شــمار مــی  رود. »صحبت هــا« نیــز در قالــب موضوعــات برنامــه و »گزارش  هــا« کــه عمدت

ــری می شــود.  ــره هســتند، پیگی ــات روزم ــون موضوع پیرام

بــا توجــه بــه عصرگاهــی بــودن برنامــه، ســرگرمی، یکــی از کارکردهــای موردانتظــار از ایــن 

برنامــه اســت. از ایــن رو، در برنامــۀ »ســوزلر- صحبت  لــر« بــه شــیوه های مختلــف، از جملــه 

ــی،  ــیقی های محل ــی و موس ــگ عموم ــردم و فرهن ــگ م ــوگ فرهن ــز و دیال ــای طن نمایش  ه

کارکــرد ســرگرمی دنبــال می شــود. فرهنــگ مــردم، بســتر اصلــی »ســخنان شــیرین« و حکمــت 

ــای  ــۀ پیام  ه ــن ارائ ــرگرم کنندگی، در عی ــت س ــه مأموری ــی ب ــی رود، ول ــمار م ــه ش ــوز ب آم

اخالقــی، کمــک می کنــد. همچنیــن در قالــب ســرگرم کننده یــا غیــر آن، در خدمــت بازتولیــد 

ــگ  ــد فرهن ــی، نق ــد اجتماع ــا نق ــز ب ــر نی ــن ام ــرد. ای ــرار می  گی ــوب ق ــی مطل ــبک زندگ س

ــه  ــم به مثاب ــردم ه ــگ م ــر آن، فرهن ــالوه ب ــود. ع ــال می ش ــوده ای دنب ــگ ت ــی و فرهن عموم

میــراث فرهنگــی اشــاعه یافتــه و هــم در خدمــت تحکیــم هویــت ملــی ایرانــی قــرار می گیــرد. 
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پیشنهادات

مهمتریــن یافتــۀ ایــن تحقیــق، کاربــرد راهبــردی و دوگانــۀ فرهنــگ مــردم در برنامــۀ 

ــی  ــراث فرهنگ ــوان می ــردم به عن ــگ م ــر فرهن ــی عناص ــی؛ معرف ــت، یعن ــده اس مطالعه ش

و بهره  منــدی از آن بــرای نقــد ناهنجاری هــای موجــود در فرهنــگ تــوده ای. بنابرایــن، 

ــز در قالب هــای  ــر نی ــر، در شــبکه  های اســتانی دیگ ــرد مؤث ــن راهب پیشــنهاد می  شــود از ای

مختلــف و مقتضــی اســتفاده شــود. روشــن اســت کــه بــا ایــن شــیوۀ متمایــز، هــم عناصــر 

فرهنــگ محلــی، حفــظ و ترویــج می  شــوند و هــم بــا محوریــت آنهــا، نارســایی های موجــود 

ــرد. ــد ک ــوان نق ــی را می  ت ــگ عموم در فرهن

بــا توجــه بــه گســتردگی و تنــوع عناصــر فرهنــگ مــردم، بــه نظــر می  رســد در شــبکه  های 

ــی  ــا بازنمای ــای آنه ــا و جذابیت ه ــردم و ظرفیت ه ــگ م ــای فرهن ــۀ مؤلفه ه ــتانی، هم اس

نمی شــوند و الزم اســت همچنــان بــا شــناخت بیشــتر و بهتــر آنهــا، ایــن مؤلفه هــا و غنــای 

محتوایــی آنهــا معرفــی شــوند. روشــن اســت کــه شــبکه های اســتانی، بــا معرفــی دقیــق 

ــد از ایــن فرهنــگ، حفاظــت کــرده  ــوع فرهنــگ مــردم، هــم می  توانن و جــذاب عناصــر متن

و هــم، ابعــاد و عناصــر متنــوع آن را اشــاعه دهنــد؛ موضوعــی کــه بــا ماهیــت وجــودی و 

رســالت اساســی شــبکه های اســتانی کامــالً منطبــق اســت.  

ظرفیت هــای طنــز و ســرگرمی در فرهنــگ مــردم، از جملــه مزیت هــای متمایــز در 

مراکــز اســتانی اســت کــه الزم اســت شــبکه  های اســتانی، از ایــن مســئله، بهره بــرداری 

بیشــتری داشــته باشــند. آیتــم »دئدیــم دئــدی« )گفتــم، گفــت( در برنامۀ مطالعه شــده، 

نمونــه ای موفــق در ایــن زمینــه اســت. 

ــف  ــن وظای ــی از مهمتری ــی، یک ــت مل ــی و هوی ــت محل ــای هوی ــان مؤلفه ه ــد می پیون

ــا شــناخت بهتریــن عناصــر  ــه، ب شــبکه های اســتانی اســت کــه الزم اســت در ایــن زمین

و شــیوه ها، ایــن امــر در دســتور کار قــرار گرفتــه و مفصل بنــدی گفتمانــی، بــه گونــه ای 

ــی قــرار گیــرد. ــر مل ــی، درون هویــت فراگی باشــد کــه هویــت محل

تــالش بــرای انطبــاق حداکثــری و خالقانــۀ مؤلفه  هــای متنــوع فرهنــگ مــردم، بــا 

ــه قالب هــای  ــز از محــدود شــدن ب ــن برنامه  ســازی و پرهی ســاختارها و قالب هــای نوی

ــات  ــی محــدود، از الزام ــرای مخاطبان ــا برنامه  هــای خــاص ب ــز ی کلیشــه ای، مخاطب  گری

بازنمایــی مناســب فرهنــگ مــردم در شــبکه  های اســتانی اســت. لــذا پیشــنهاد می  شــود 
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ــری جــدی داشــته باشــند. ــه، بازنگ ــن زمین ــن شــبکه ها در ای ای

ــازی  ــارب برنامه  س ــتراک  گذاری تج ــزوِم به اش ــت از: ل ــارت اس ــر، عب ــم دیگ ــئلۀ مه مس

رادیویــی و تلویزیونــی مبتنــی بــر ظرفیت هــای فرهنــگ مــردم در مناطــق مختلــف کشــور 

ــد:  ــترک )مانن ــگ مش ــتانی دارای فرهن ــز اس ــن مراک ــترک بی ــای مش ــد برنامه  ه و تولی

ــی و زنجــان(.  ــل، آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غرب اســتان های اردبی
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منابع و مآخذ
اســمیت، فیلیــپ )1387(. درآمــدی بــر نظریــۀ فرهنگــی )ترجمۀ حســن پویــان(، چاپ دوم، تهــران: دفتــر پژوهش  های 

فرهنگی.

ــبکۀ  ــوردی ش ــۀ م ــی: مطالع ــگ بوم ــعۀ فرهن ــتانی در توس ــبکه های اس ــش ش ــد ) 1397(. نق ــی، توحی بابای
ــیما. ــدا و س ــگاه ص ــران: دانش ــات، ته ــوم ارتباط ــتۀ عل ــد، رش ــی ارش ــۀ کارشناس ــدران، پایان نام ــتانی مازن اس

ــتانی  ــبکۀ اس ــا در ش ــت خرده فرهنگ ه ــرای مدیری ــوب ب ــای مطل ــی راهبرده ــمیه )1390(. طراح ــی، س بابای
ــدا و  ــگاه ص ــران: دانش ــانه، ته ــت رس ــتۀ مدیری ــد، رش ــی ارش ــۀ کارشناس ــن، پایان نام ــز قزوی ــیمای مرک س

ــران. ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه س

پــرس، الیزابــت ام ) 1393(. اثــرات رســانه  ای و جامعــه )ترجمــۀ مهــدی منتظرقائــم و احســان شاه قاســمی(. تهــران: 
مرکــز تحقیقــات صدا و ســیما.

جعفــری قنواتــی، محمــد )1384(. تعریــف فرهنــگ مــردم یــا تعییــن موضوعــات آن، کتــاب مــاه کــودک و نوجــوان. 
شــمارۀ 91: صــص 102- 108.

جعفــری، مختــار )1396(. بررســی بازنمایــی فرهنــگ کــردی در مجموعه هــای تلویزیونــی ســیمای مرکز کردســتان؛ 
ــوم ارتباطــات،  موردمطالعــه: »آوای خــاک« و »روزگاری در محلــه«، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ عل

تهــران: دانشــکدۀ صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، دانشــکدۀ ارتباطــات و رســانه.

ــزد: شــورای پژوهشــی ادارۀ كل  ــدی، مســعود )1384(. الگــوی پژوهــش در فرهنــگ مــردم، ي حاجــی زاده ميمن
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان يــزد بــا همــكاری انتشــارات علــم نويــن.

حق پنــاه، مهســا ) 1388(. میــزان پرداختــن بــه فرهنــگ بومــی و محلــی در برنامه هــای عصرگاهــی شــبکه های 
اســتانی صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران و رابطــۀ آن بــا میــزان آشــنایی و عالقه منــدی 
ــیمای  ــدا و س ــگاه ص ــران: دانش ــانه، ته ــت رس ــتۀ مدیری ــد، رش ــی ارش ــۀ کارشناس ــازان، پایان نام برنامه س

ــران. ــوری اســالمی ای جمه

خجسته، حسن )1380(. رادیوهای محلی. رادیو، سال دوم، شمارۀ 7، صص9-4.

دهشیری، محمدرضا )1388(. رسانه و فرهنگ سازی. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ دوم، شمارۀ 8، صص 179-208.

ــۀ  ــالن، پایان نام ــردم گی ــی م ــگ بوم ــج فرهن ــر تروی ــاران ب ــی ب ــبکۀ تلویزیون ــش ش ــر )1391(. نق ــی، امی رفعت
ــران مرکزی، دانشــکدۀ  ــران: دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ته ــوم ارتباطــات، ته کارشناســی ارشــد، رشــتۀ عل

ــوم اجتماعــی. عل
ــگ  ــان فرهن ــناختی گفتم ــل جامعه ش ــیف اللهی )1399(. تحلی ــیف اله س ــازاده و س ــول باب ــه، رس ــی، حبیب ال زنجان
مــردم، قــوم آذری از منظــر گفتمان شناســی انتقــادی، فصلنامــۀ مطالعــات فرهنــگ- ارتباطــات، ســال بیســت و 

یکــم، شــمارۀ 50، صــص 94-67.
ــتان،  ــتان لرس ــی اس ــگ بوم ــت فرهن ــالک در تقوی ــتانی اف ــبکۀ اس ــش ش ــی نق ــر )1387(. بررس ــاکی، امی  س
پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ علــوم ارتباطــات، تهــران: دانشــکدۀ صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی 

ایــران.
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ســلطانی، علــی )1393(. ســنجش نگــرش مــردم شــهر کرمــان نســبت بــه برنامه هــای فرهنگــی شــبکۀ اســتانی 
ســیمای مرکــز کرمــان، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ علــوم ارتباطــات، تهران: دانشــگاه  آزاد اســالمی 

واحــد تهــران شــرق- قیام دشت، دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی.
ســورین، ورنــر و جیمــز تانــکارد )1389(. نظریه هــای ارتباطــات )ترجمــۀ علیرضــا دهقــان(. تهــران: انتشــارات دانشــگاه 

تهران.
ــۀ  ــیما، فصلنام ــی س ــای تلویزیون ــردم در مجموعه ه ــگ م ــر فرهن ــی عناص ــه )1395(. بازنمای ــرد، فاطم عظیمی ف

ــص 58-39. ــمارۀ 4، ص ــال دوم، ش ــگ، دورۀ اول، س ــردم و فرهن م
غفــوری، فریبــا )1391(. نقــش رســانه های محلــی در بازتــاب فرهنــگ و هویــت بومــی بــا بررســی مــوردی شــبکۀ 
تلویزیونــی اســتانی کردســتان، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ علــوم ارتباطــات، تهــران: دانشــگاه آزاد 

اســالمی واحــد تهــران مرکزی، دانشــکدۀ علــوم ارتباطــات اجتماعــی.
فهیمی فــر، اصغــر و محمدجعفــر یوســفیان کنــاری )1392(. قابلیت هــای روایــی ادبیــات عامیانــۀ ایــران در اقتبــاس 
نمایشــی بــرای تلویزیــون و ســینما، دوفصلنامــۀ فرهنــگ و ادبیــات مــردم، دورۀ 1، شــمارۀ 2، صــص 129-156.

قبــادی، علیرضــا )1385(. تحلیــل جامعه شــناختی گفتمــان فرهنــگ مــردم قــوم ترکمــن در ایــران معاصــر، رســالۀ 
دکتــری جامعه شناســی، دانشــگاه تهــران.

کوثــری، مســعود و سیدحســن آذری )1394(. تنــوع فرهنگــی ایــران و الزامــات سیاســت گذاری رســانه ای؛ مطالعــۀ 
مــوردی شــبکه  های اســتانی صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران. رســانه، شــمارۀ 98، صــص 24-5.

محمدپور، احمد )١٣٩٢(. روش تحقیق کیفی ضد روش، چاپ دوم، تهران: جامعه شناسان.

مشــعل روز، حســن )1395(. بررســی رابطــۀ بیــن تماشــای شــبکۀ تلویزیونــی افــالک بــا توســعۀ فرهنــگ بومــی 
)فرهنــگ لکــی شــهر نورآبــاد(، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ مدیریــت رســانه، تهــران: دانشــگاه پیــام نــور 

اســتان تهران، دانشــکدۀ علــوم اقتصــادی.

معیــار )1389(. سیاســت های برنامه ســازی صــدا و ســیمای مراکــز، معاونــت امــور مجلــس و اســتان های 
ســازمان صــدا و ســیما.

ــران:  ــادی. ته ــای انتق ــج و دیدگاه ه ــه های رای ــانه: اندیش ــای رس ــیدمحمد )1389(. نظریه ه ــدی زاده، س مه
همشــهری.

نجفی صحنه ای، علی )1387(. طنز مقدس، بينات، سال پانزدهم، صص 174- 214.

نصرتــی، مصطفــی )1388(. بررســی رابطــۀ بیــن تماشــای شــبکۀ تلویزیونــی اســتانی کــرد بــا توســعۀ فرهنــگ 
بومــی شــهر ســنندج، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ علــوم ارتباطــات، تهــران: دانشــگاه صــدا و ســیمای 

جمهــوری اســالمی ایــران.

همــراز، ویــدا، الهام ســادات حســینی و معصومــه اســماعیل نژاد )1398(. شــیوه های اســتفاده از بازی هــای 
ســنتی و بومــی ایرانــی در تولیــد مســابقات رادیویــی، رســانه های دیــداری و شــنیداری، دورۀ 13، شــمارۀ 

.132-105  ،29

هنینــک، مونیکــه، اینگــه هاتــر و آجــی بیلــی )١٣٩٤(. روش هــای تحقیــق کیفــی، ترجمــۀ علیرضــا صادقــی و مهــدی 
ابراهیمــی، تهــران: انتشــارات مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار صــدا و ســیما.
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شبکه های استانی صدا و سیما و راهبردهای ...

ــز  ــدای مرک ــای ص ــوردی برنامه ه ــۀ م ــی )مطالع ــای محل ــرد رادیوه ــناخت و کارک ــد )1390(. ش ــفی، احم یوس
ــوری  ــیمای جمه ــدا و س ــگاه ص ــران: دانش ــی، ته ــتۀ تهیه کنندگ ــد، رش ــی ارش ــۀ کارشناس ــمنان(، پایان نام س

اســالمی ایــران.

ــی:  ــی و محل ــای قوم ــاب هویت ه ــتان ها در بازت ــیمای اس ــدا و س ــش ص ــن نق ــارا )1399(. تبیی ــفی، س یوس

مطالعــۀ مــوردی صــدا و ســیمای اســتان کردســتان، پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، رشــتۀ جغرافیــای 
ــنندج. ــور س ــام ن ــتان، مرکز پی ــتان کردس ــور اس ــام ن ــگاه پی ــی، سنندج: دانش سیاس
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