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شبکههای استانی صدا و سیما و راهبردهای بازنمایی فرهنگ مردم؛
از معرفی عناصر تا نقد اجتماعی در «رادیو اردبیل»
سیدحسن آذری ،1محمدباقر سپهری
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تاریخ دریافت 1399/11/11 :تاریخ پذیرش1400/05/05 :

چکیده
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،شــناخت نحــوۀ بازنمایــی فرهنــگ مــردم در شــبکههای اســتانی اســت کــه بــا مطالعــۀ
مــوردی یکــی از برنامههــای شــاخص رادیــو اردبیــل ،صــورت گرفتــه اســت .بدینمنظــور بــا اســتفاده از روش
تحلیــل محتــوای کیفــی 5 ،قســمت از برنامــۀ عصرگاهــی «ســوزلر ،صحبتلــر» (ســخنها ،صحبتهــا) رادیــو
اردبیــل ،مقولهبنــدی و مفهومپــردازی شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه در ایــن برنامــه ،عناصــر مختلــف
ـی جامعــۀ هــدف ،بــرای مخاطبــان محلــی بازنمایــی
فرهنــگ مــردم ،هــم بهعنــوان میــراث فرهنگــی و هویــت محلـ ِ
میشــود و هــم بهعنــوان یــک راهبــرد خالقانــه بــرای نقــد اجتماعــی و اشــاعۀ ســبک زندگــی مطلــوب ،مــورد
بهرهبــرداری قــرار میگیــرد« .اخــاق فــردی و اجتماعــی»« ،احتــرام بــه طبیعــت»« ،عشــق و مهــرورزی» از مفاهیــم
غالــب فرهنــگ مــردم هســتند کــه در برنامــه ،بازنمایــی شــدهاند .از ســوی دیگــر ،ناهنجاریهایــی همچــون :عــدم
شایستهســاالری ،عــدم دوراندیشــی ،تنگنظــری ،بیعدالتــی ،عــدم مســئولیتپذیری و دوری از عقالنیــت ،از
مــواردی هســتند کــه میتــوان آنهــا را ذیــل نقــد اجتماعــی بهواســطۀ فرهنــگ مــردم جــای داد .بــه عبــارت دیگــر،
در برنامــۀ مطالعهشــده ،در قالــب دیالوگــی بیــن فرهنــگ مــردم و فرهنــگ عمومــی ،هــم ارزشهــا و هنجارهــای
موجــود در فرهنــگ مــردم ،بازنمایــی شــده اســت و هــم بــا نقــد ناهنجاریهــای موجــود در فرهنــگ عمومــی،
جامعهپذیــری و اشــاعۀ ســبک زندگــی مطلــوب ،دنبــال میشــود .نتایــج ،نشــان میدهنــد فرهنــگ مــردم دارای
ظرفیتهایــی گســترده اســت کــه شــبکههای اســتانی ،عــاوه بــر معرفــی و اشــاعۀ آنهــا بــه شــیوههای خالقانــه
و متنــوع ،میتواننــد از ایــن ظرفیتهــا بــرای نقــادی ،آمــوزش ،ســرگرم کــردن مخاطبــان و الگوســازی اســتفاده
کننــد.

واژگان کلیدی
شبکههای استانی صدا و سیما ،فرهنگ مردم ،بازنمایی سبک زندگی ،نقد اجتماعی ،رادیو اردبیل.
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شــبکههای 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 اخیـ ً
ـرا
فضــای مجــازی ،از مهمتریــن رســانههای محلــی کشــور بــه شــمار میرونــد .محلیگرايــی
(در كنــار توجــه بــه ملیگرايــی) و انطبــاق بــا ويژگیهــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی
محيــط جغرافيايــی مخاطبــان هــدف ،از خصوصيــات بــارز ایــن شــبکهها بــه شــمار

ً
اساســا مربــوط بــه مــكان جغرافيايــی يــا فرهنــگ خاصــی
میرونــد .شــبکههای اســتانی،
بــوده و مســائل محلــی آن را ،اغلــب ،بــه زبــان محلــی و مخاطبــان محلــی مطــرح میکننــد.
آنهــا ارزشهــا و فرهنگهــای محلــی را انعــكاس میدهنــد و بــه مخاطبــان در فهــم محيــط
اجتماعــی و مســائل و مشــكالت آن و نيــز ،شــناخت و تعامــل بيشــتر بــا ســاير افــراد كمــك
میكننــد .رســانههای محلــی ،مبتنــی بــر منابــع درونمحلــی بــوده و در خدمــت نيازهــای
محلــی هســتند (کوثــری و آذری .)1384 ،روشــن اســت کــه مطبوعــات ،وبســایتها و
شــبکههای سراســری ســازمان صــدا و ســیما ،بــا توجــه بــه پوشــش سراســری و مخاطبــان
تــودهای و گســتردۀ خــود ،بهلحــاظ 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 برجســتهتر آنهــا میپردازنــد .امــا شــبکههای اســتانی ،در ایــن زمینــه ،از مزیــت
مطلــق یــا نســبی باالیــی برخوردارنــد.
«بازشناســی» ،مشــروعيتدهی ،حفاظــت ،تقویــت و ترويــج مؤلفههــای فرهنگــی
مناطــق مختلــف كشــور ،از اهــداف و راهبردهــای اساســی شــبکههای اســتانی اســت.
خجســته در مقالــۀ «رادیوهــای محلــی» ( )9-6 :1380در ایــن زمینــه مینویســد :شــبکههای
سراســری ،برحســب وظیفــه و پوشــش عــام مخاطبــان ،ناچارنــد در چهارچــوب فرهنــگ
عمومــی و جامعــه یــا گــروه اجتماعــی موردنظــر ،برنامهســازی کننــد ،بنابرایــن ،از توجــه بــه
خردهفرهنگهــا بازمیماننــد و یــا فرصــت اندکــی را بــرای آن دارنــد ،زیــرا تنــوع ،گســتردگی
و فراوانــی خردهفرهنگهــا ،اجــازۀ ورود بــه ایــن حــوزه را از یــک شــبکۀ سراســری ســلب
میکنــد ،در حالــی کــه ایــن امــر ،بهراحتــی ،در دســترس رادیوهــای محلــی قــرار دارد.
بــا توجــه بــه تنــوع فرهنگــی گســترده در ایــران ،همــۀ رســانههای محلــی ،از جملــه
شــبکههای اســتانی رادیــو و تلویزیــون ،ظرفیــت باالیــی در تأمیــن حقــوق فرهنگــی داشــته
و از طریــق «تنــوع ارتباطــی» ،میتواننــد 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 مأموریتهــای اساســی شــبکههای اســتانی
بــه شــمار مــیرود (معیــار )1389 ،و ایــن شــبکهها موظــف شــدهاند ابعــاد و مؤلفههــای
مختلــف فرهنــگ بومــی و محلــی را در دســتور کار قــرار دهنــد .روشــن اســت کــه بــرای
تحقــق ایــن هــدف ،شــبکههای اســتانی ،بایــد راهبردهــا ،برنامــۀ عملیاتــی ،اولویتهــا،
ســرفصلها و محورهــای موضوعــی معینــی داشــته و از ســاختارهای برنامهســازی متنــوع،

ّ
خــاق و مخاطبپســند ،بهرهبــرداری کننــد .لــذا مســئلۀ اصلــی تحقیــق ،ایــن اســت
کــه فرهنــگ مــردم در شــبکههای اســتانی ،بــا چــه مؤلفههــا و کارکردهایــی ،بازنمایــی
میشــود؟ آیــا ایــن شــبکهها بــه بازنمایــی ِصــرف فرهنــگ مــردم میپردازنــد یــا فراتــر از
ِ
بازنمایــی فرهنــگ مــردم ،اهــداف دیگــری نیــز دنبــال میشــود؟
سیاســت
آن ،در
ِ
در ایــن مقالــه ،بــرای پاســخ بــه ایــن پرســشها ،بــرای نمونــه ،یکــی از برنامههــای
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
و عناصــر گوناگــون فرهنــگ مــردم ،شــامل :افســانهها ،آیینهــا ،بازیهــا ،داســتانها،
موســیقی محلــی ،ضربالمثلهــا ،چیســتانها و ...را میتــوان در آن مشــاهده کــرد.
بــا توجــه بــه ماهیــت ،اهــداف و راهبردهــای همــۀ شــبکههای اســتانی صــدا و ســیما،
روشــن اســت کــه مرکــز اردبیــل نیــز دربــارۀ فرهنــگ مــردم ،مأموریتهــای 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 ،صحبتلــر» (ســخنها ،صحبتهــا) کــه
مهمتریــن برنامــه عصرگاهــی شــبکه رادیویــی اردبیــل بــه شــمار مــیرود ،مــورد مطالعــه و
بحــث قــرار گرفتــه اســت .ســؤاالت اصلــی تحقیــق ،عبارتانــد از:
 .1فرهنگ مردم در رادیو اردبیل با چه مؤلفههایی بازنمایی شده است؟
 .2راهبردهای بازنمایی فرهنگ مردم در رادیو اردبیل کداماند؟
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پیشینۀ تحقیق
نقــش شــبکههای اســتانی صــدا و ســیما در حفــظ و اشــاعۀ فرهنگهــای بومــی ،میــزان
اســتفاده از مؤلفههــای فرهنــگ بومــی و محلــی و دیدگاههــا و رضامنــدی مخاطبــان
رســانههای مذکــور از ایــن امــر ،از موضوعاتــی هســتند کــه در تحقیقــات مختلــف داخــل
کشــور -بهویــژه در ســطح پایاننامههــای نگاشتهشــده در دانشــگاه صــدا و ســیما-
موردمطالعــه قــرار گرفتهانــد (بــرای نمونــه :یوســفی1399 ،؛ بابایــی1397 ،؛ جعفــری،
1396؛ مشــعل روز1395 ،؛ ســلطانی1393 ،؛ رفعتــی1391 ،؛ غفــوری1391 ،؛ بابایــی1390 ،؛
یوســفی1390 ،؛ حقپنــاه1388 ،؛ نصرتــی ،1388 ،ســاکی .)1387 ،در ایــن زمینــه ،برخــی از
تحقیقــات نیــز ،بازنمایــی رســانهای مؤلفههــای فرهنــگ مــردم را موردمطالعــه قــرار دادهانــد.
بــرای نمونــه ،عظیمیفــرد ( )1395در پژوهــش خــود ،نحــوۀ بازنمایــی عناصــر فرهنــگ
مــردم ،اعــم از مـ ّ
ـادی ،رفتــاری و گفتــاری را در مجموعههــای تلویزیونــی ســیما بــا اســتفاده
از روش نشانهشناســی ،مطالعــه کــرده اســت .عظیمیفــرد اینگونــه نتیجهگیــری میکنــد
کــه ... « :مؤلفههــای فرهنــگ مــردم ،بســیار انــدک و محــدود جانمایــی شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه دریــای غنــی آداب و رســوم ،آیینهــا ،ادبیــات شــفاهی و ،...بســتری
بســیار مناســب بــرای عرضــۀ تصویــری هســتند .بســیاری از ارزشهــای اصیــل فرهنــگ مــردم
میتوانــد در تولیــدات تلویزیونــی از جملــه ســریالها جانمایــی شــود(»...عظیمیفرد،
.)53 :1395
از دیگــر تحقیقــات مرتبــط بــا ایــن تحقیــق ،شــیوههای اســتفاده از بازیهــای
ســنتی و بومــی ایرانــی در تولیــد مســابقات رادیویــی اســت کــه توســط همــراز ،حســینی
و اســماعیلنژاد ( )1398بــه روش مطالعــۀ مــوردی انجــام شــده اســت .آنهــا در ایــن
تحقیــق ،شــیوۀ اســتفاده از بازیهــای ســنتی را ،بهمثابــه بخشــی از فرهنــگ مــردم،
بــرای نــوآوری در طراحــی و تولیــد مســابقات رادیویــی مطالعــه کردهانــد .طبــق نتایــج
بهدســتآمده ،بهدلیــل ویژگیهــای رســانۀ رادیــو ،امــکان اســتفاده از اکثــر بازیهــای
بومــی و ســنتی -بهعنــوان بخشــی از فرهنــگ مــردم -بهشــکل معمــول آن امکانپذیــر
نیســت؛ چراکــه بیشــتر ایــن بازیهــا ،حرکتــی و تصویــری هســتند و بــا ماهیــت رادیــو
بهشــکل ســنتی آن -کــه شــنیداری اســت -همخوانــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،بــرای اینکــه
قابلیــت برنامهســازی در مســابقات رادیویــی را پیــدا کننــد ،نیازمنــد تغییــر در ســاختار
هســتند .محتــوا و ســاختار بازیهــای ســنتی کالمــی ،در تولیــد مســابقههای رادیویــی،
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کاربــرد بیشــتری دارنــد .میتــوان از تعامــل و مشــارکت نهفتــه در محتــوا و ســاختار
بازیهــای ســنتی ،در جــذب ،تعامــل و همراهــی مخاطــب مســابقۀ رادیویــی بهــره جســت.
در هــر حــال ،شــناخت صحیــح بازیهــای ســنتی و شــناخت کامــل مســابقات رادیویــی ،دو
شــرط مهــم بــرای تولیــد مســابقات رادیویــی بــا تکیــه بــر بازیهــای بومــی و محلــی اســت
(همــراز ،حســینی و اســماعیلنژاد.)128 :1398 ،
فهیمیفــر و یوســفیان کنــاری (  )1392نیــز در مقالــهای تحقیقــی بــا عنــوان قابلیتهــای
روایــی ادبیــات عامیانــۀ ایــران در اقتبــاس نمایشــی بــرای تلویزیــون و ســینما ،تأکیــد
میکننــد کــه داســتانهای عامیانــۀ ایــران ،منابعــی ارزشــمند بــرای اقتبــاس ،در نــگارش
فیلمنامــه و تولیــد فیلــم هســتند ،امــا بــرای اقتبــاس ،ظرفیتهــا و محدودیتهایــی
دارنــد کــه میتــوان بــه کمــک بازآفرینــی و اقتبــاس ،کاســتیهای آنهــا را رفــع کــرد .ایــن
دو محقــق ،از جملــه مهمتریــن قابلیتهــای اقتبــاس از ادبیــات عامیانــه را ماجراجویــی،
تخیــل ،محتــوای دینــی ،وجــود تیپهــا و شــخصیتهای مثبــت و آرمانــی ،ذکــر میکننــد.
در مقابــل ،ســیطرۀ خیالبافــی و ســادهانگاری ،قابلیــت تصویــری کــم برخــی از قصههــای
کهــن ،تفــاوت تکنیکهــای شــخصیتپردازی ،فقــدان ایــدۀ دراماتیــک و نبــود کشــمکش
جــدی بیــن قطــب پروتاگونیســم و آنتاگونیســم در برخــی از داســتانها ،از جملــه
دشــواریهای اقتبــاس از داســتانهای کهــن ،عنــوان شــدهاند.
از جملــه تحقیقــات خارجــی در ایــن زمینــه ،میتــوان بــه تحقیــق ویکتوریــا لوئیــس
نیوتــن )2010( 1اشــاره کــرد کــه بــه نحــوۀ اســتفاده از فرهنــگ مــردم در تبلیغــات
تلویزیــون بریتانیــا میپــردازد .بــه گفتــۀ وی ،بــا توجــه بــه جاذبههــای فرهنــگ مــردم
بــرای جلبتوجــه مخاطبــان از دوران کودکــی و ظرفیتهــای آموزشــی آن ،بــه شــیوههای
مختلــف ،از مضامیــن و بنمایههــای فرهنــگ مــردم در تبلیغــات تلویزیونــی بهرهبــرداری
میشــود .وی عــاوه بــر اســتخراج مضامیــن فرهنــگ مــردم در نمونههــای مطالعهشــده،
نتیجــه میگیــرد کــه در مــواردی ،بــرای جــذب مخاطبــان و ترویــج فرهنــگ مصرفــی،
مضامیــن فرهنــگ مــردم در تبلیغــات ،مــورد دســتکاری قــرار میگیرنــد.
همانطــور کــه در طــرح مســئله نیــز اشــاره شــد ،هــدف ایــن تحقیــق ،مطالعــۀ
مؤلفههــای بازنماییشــده از فرهنــگ مــردم (اســتان اردبیــل و منطقــۀ آذربایجــان) در
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رادیــو اردبیــل و کارکردهــای ایــن بازنمایــی اســت .بنابرایــن ،هــر چنــد ایــن پژوهــش،
بــا تحقیقــات پیشــین دربــارۀ ظرفیتهــای کلــی فرهنــگ مــردم و نحــوۀ کاربســت آن در
برنامهســازی ،اشــتراکاتی دارد ،امــا بهدلیــل تمرکــز بــر شناســایی مؤلفههــا و عناصــر
بازنماییشــده از فرهنــگ مــردم محلــی و راهبــرد مورداســتفاده در ایــن زمینــه ،حــوزۀ
فرهنگــی مدنظــر (اســتان اردبیــل) و روش تحقیــق (تحلیــل محتــوای کیفــی) ،از تحقیقــات
پیشــین ،متمایــز اســت.
ادبیات مفهومی
فرهنگ مردم؛ عناصر و کارکردها
فرهنــگ مــردم 1کــه بهصــورت غیررســمی آموختــه میشــود ،دانــش غیررســمی دربــارۀ
جهــان ،خــود ،اجتمــاع ،عقایــد ،فرهنــگ و سنتهاســت کــه بهصــورت خالقانــه ،از طــرق
مختلــف ،ماننــد :واژگان ،موســیقی ،آداب و رســوم ،اعمــال ،رفتارهــا و مصنوعــات ،ابــراز
میشــود .فرهنــگ مــردم ،فراینــدی تعاملــی و پویــا بــرای خلــق ،مــراوده و بهکارگیــری
دانــش مذکــور اســت (ســیمس و اســتیفنز .)8 :2005 ،فرهنــگ مــردم ،ریشــه در گذشــته
داشــته و دارای ابعــادی گســترده اســت .بــرای مثــال ،حاجــيزاده ميمنــدي ()54 :1384
شــاخصها و عناصــر تشــكيلدهندۀ فرهنــگ مــردم را بدينگونــه ذكــر میكنــد:
 .1ادبيــات شــفاهی2؛  .2آداب و رســوم؛  .3باورهــا و معتقــدات؛  .4زبــان و گويشهــا؛
 .5هنــر ســنتی؛  .6دانــش عاميانــه؛  .7صنايــع دســتی؛  .8جشــنها؛  .9اســطورهها؛
 .10بازیهــا؛  .11طــب و طبابــت؛  .12شــعائر و مناســك؛  .13مشــاغل و پيشــهها؛
 .14اماكن سنتی و...
دانــس 3مصادیــق فرهنــگ مــردم را بهشــکلی گســتردهتر ،چنیــن بیــان میکنــد:
افســانهها ،اســطورهها ،داســتانهای عامیانــه ،لطیفههــا ،ضربالمثلهــا ،چیســتانها،
1. Folklore

 . 2حاجــیزاده ميمنــدی ( )111 :1384در بخــش الگــوی عملــی پژوهــش در فرهنــگ مــردم ،مــوارد

زيــر را ذيــل ادبيــات شــفاهی برمیشــمارد :ضربالمثلهــا ،قصههــا و افســانه ،اشــعار ،ترانههــا،
الاليیهــا ،آواهــا و نواهــای مربــوط بــه كار ،لغزهــا و چيســتانها و معماهــا ،لطيفههــا ،شــوخيها،

تكيهكالمهــا ،متلكهــا ،دشــنامها ،تصنيفهــا و ســرودها ،چاووشــی ،اصطالحــات ،تشــبيهات،
قســمها ،جمــات خوشيمــن ،تعارفهــا و احوالپرســی ،متلهــا ،متيلهــا و بياتیهــا.
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آهنگهــا ،افســونها ،دعاهــا ،دشــنامها ،نفرینهــا ،قســمها ،متلکهــا ،ســخنان
نیــشدار ،رقصهــای محلــی ،نمایشهــای محلــی ،هنــر محلــی ،عقایــد بومــی ،طــب
مردمــی ،آیینهــا ،طــرز پخــت غذاهــای محلــی ،ترانههــا و اشــعار عامیانــه ،اصطالحــات
عامیانــه ،تشــبیهات و اســتعارههای عامیانــه ،نامهــا و القــاب ،بازیهــا و ( ...نقــل شــده در
ســیمس و اســتفان)9-8 :2005 ،
از منظــر ســاختارگرایی ،میتــوان الگوهــا ،عناصــر و ویژگیهــای اساسـیای را کــه در نمونــه
هــای مختلــف فرهنــگ مــردم وجــود دارنــد ،شناســایی و تحلیــل کــرد .بــرای نمونــه ،جعفــری
ب مــرد م تقســيم
ش مــرد م و اد 
ی دانـ 
ش كلـ 
قنواتــی ( )104 :1384فرهنــگ مــرد م را بـ ه دو بخـ 
ی ديگــر ،بــا
ی و از ســو 
گ مــرد م از يــك ســو بــا انسانشناســ 
میكنــد .بــه گفتــۀ وی ،فرهنــ 

ی از
ی كــ ه بــ ه آداب ،معتقــدات ،جشــنها و مســائل 
ط دارد .مثــاً بخشهايــ 
ادبيــات ،ارتبــا 
ك هســتند و اجزايــی
ی نزديــ 
ش از هــر چيــز ،بــ ه انسانشناســ 
ن نــوع ،ارتبــاط دارنــد ،بيــ 
ايــ 
م و ماننــد اينهــا ،بـه
ل و حكـ 
ماننـ�د :افسـ�انهها ،اســاطير ،قصههــا ،ترانههــا ،تصنيفهــا ،امثــا 
ادبيــات ،شــان ه میزننــد .همانطــور کــه زنجانــی و همــکاران ( )72-71 :1399مطــرح میکننــد
فرهنــگ مــردم بــا بیــان ســاده ،خصلــت فراگیــر و عــام و توجــه بــه دگرگونیهــا و ترســیم
حقایــق و نگــرش مــردم ،جدیتریــن و ملموستریــن عناصــر بیانــی را از جهــت درآمیختگــی بــا
ابعــاد مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی یــک جامعــه دارد.
سســیمس و اســتیفنز )12-16 :2005( 1نیــز گونههــای فرهنــگ مــردم را در ســه دســتۀ
ّ
مــادی و ســنت .فرهنــگ مــردم کالمــی ممکــن اســت
کلــی ،توضیــح میدهنــد :کالمــی،
«ســرگرمکننده ،اطالعرســان و آموزشدهنــده» باشــند و شــامل موســیقی ،ترانههــای
عامیانــه ،افســانهها ،قصههــا ،ضربالمثلهــا ،چیســتانها ،لطیفههــا و ...هســتند.
ّ
مــادی ممکــن اســت هماننــد ســازههای معمــاری یــا ابزارهــای کاربــردی،
فرهنــگ مــردم
بــادوام و یــا هماننــد غذاهــا ،ب ـیدوام باشــند .نــوع مـ ّ
ـادی فرهنــگ مــردم ،ملمــوس بــوده
و میتــوان آن را لمــس یــا مشــاهده کــرد ،بهعنــوان 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 اطــاق میشــود کــه عضویــت فــرد
بــا مشــارکت در آن کنــش ،نمــود مییابــد .ســنتها ،آداب و رســومی هســتند کــه همــراه
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بــا عبــارات ،حــرکات و اعمــال خــاص ،ترکیــب و چهارچوببنــدی شــدهاند و بدیــن شــیوه،
از رفتارهــای روزمــره ،متمایــز میشــوند.
بــا توجــه بــه ماهیــت و مصادیــق فرهنــگ مــردم ،روشــن اســت کــه کارکردهــای مختلفــی
را میتــوان بــرای آن برشــمرد .بــرای مثــال ،ســیمون برونــر 1در کتــاب مبانــی فرهنــگ مــردم،
آن را نوعــی از دانــش و عمــل مشــترک میدانــد کــه نیــاز مبنایــی زندگــی اســت .بــه گفتــۀ
وی ،ســنتها ،بهلحــاظ اســتراتژیک ،بهعنــوان روشهایــی بــرای اقنــاع و هویــت بــه کار
میرونــد (برونــر .)20 :2017 ،ســیمس و اســتیفنز ( )19 :2005نیــز در ترســیم رویکــرد خــود
بــه فرهنــگ مــردم ،تأکیــد میکننــد کــه اشــکال مختلــف فرهنــگ مــردم ،روشهــای پرمعنــی
برقــراری ارتبــاط بــوده و دارای متــن و بافــت هســتند .آنهــا فرهنــگ مــردم را روش یادگیــری
و برقــراری ارتبــاط میداننــد (ســیمس و اســتیفنز.)30 :2005 ،ویلیــام آر باســکام 2بــرای
فرهنــگ مــردم ،چهــار کارکــرد را ذکــر میکنــد؛  .1آمــوزش (بهویــژه در جوامــع بــا تحصیــات
پاییــن)؛  .2گریــز از محدودیتهــای پذیرفتهشــدۀ فرهنــگ؛  .3حفــظ هویــت فرهنگــی و
همنوایــی بــا الگوهــای پذیرفتهشــدۀ رفتــار؛  .4اعتباردهــی بــه هنجارهــای فرهنگــی موجــود
(نقلشــده در ســیمس و اســتیفنز.)175-174 :2005 ،
تحلیــل جــان بــی .تامپســون )184-187 :1995( 3دربــارۀ چهــار وجــه ســنت را میتــوان
دربــارۀ فرهنــگ مــردم نیــز تعمیــم داد:
_

_هرمنوتیکــی :مجموعــهای از فرضیــات یــا پنداشــتهای پسزمینــهای کــه افــراد
در زندگــی روزمــرۀ خــود ،آنهــا را بدیهــی میانگارنــد و از نســلی بــه نســل دیگــر
منتقــل میشــود .فرهنــگ مــردم از ایــن منظــر ،بیشــتر یــک طــرح تفســیری یــا
چهارچوبــی بــرای درک جهــان اســت.

_

_هنجارآفرینــی :مجموعــهای از مفروضــات ،اشــکال بــاور و الگوهــای کنــش کــه از
گذشــته رســیده ،میتوانــد راهنمــای هنجارآفرینــی بــرای کنشهــا و باورهــای
زمــان حــال باشــد.

_

_مشروعیتبخشــی :فرهنــگ مــردم در شــرایطی خــاص ،میتوانــد منبــع پشــتیبانی
اعمــال قــدرت و اقتــدار باشــد.
1. Simon J. Bronner
2. William R. Bascom
3. John B Thompson
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_

_هویتدهــی :هویــت فــردی و هویــت جمعــی کــه میتوانــد حــس تعلــق گروهــی
ایجــاد کنــد.

رسانه ،فرهنگ مردم و سبک زندگی
بازنمایــی و بازتولیــد فرهنــگ مــردم ،از جملــه کارکردهــای کالســیک رســانه هــا بــه شــمار
مــیرود .بــرای نمونــه ،هارولــد الســول 1در دســتهبندی مشــهور و قدیمــی خــود بــرای
رســانهها ،ســه کارکــرد را ذکــر میکنــد « :نظــارت بــر محیــط» « ،همبســتگی اجتماعــی» و
« انتقــال میــراث فرهنگــی» .همانطــور کــه میدانیــم ،نظــارت بــر محیــط ،همــان نقــش
نظــارت ،مراقبــت و تهیــۀ خبــر و انتشــار آن اســت .همچنیــن ،کارکــرد همبســتگی اجتماعــی
رســانهها ،بــه انتخــاب و تفســیر اطالعــات دربــارۀ محیــط ،داللــت میکنــد .اگــر رســانههای
جمعــی از طریــق نظــارت بــه مــا میگوینــد کــه چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت ،از
طریــق همبســتگی ،بــه مــا میگوینــد کــه آن اتفــاق ،چــه معنایــی برایمــان دارد ( پــرس،
ترجمــۀ منتظرقائــم و شاهقاســمی .)113 :1393 ،امــا در کارکــرد انتقــال میــراث فرهنگــی،
رســانهها در حکــم انتقالدهنــدۀ فرهنــگ ،ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی را از
نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال میدهنــد و بــا گســترش بنیــان تجربــۀ مشــترک ،انســجام را
تقویــت میکننــد (ســورین و تانــکارد ،ترجمــۀ دهقــان253-250 :1381 ،؛ مهدیــزاده:1391 ،
 .)47از ایــن کارکــرد رســانهها ،بــا عنــوان «جامعهپذیــر کــردن» یــاد میشــود (بــرای نمونــه:
پــرس ،ترجمــۀ منتظرقائــم و شاهقاســمی .)113 :1393،همانگونــه کــه میدانیــم ،در هــر
جامعــهای ،هنجارهــا ،ارزشهــا و تجربیــات مشــترک فرهنگــی ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار
بــوده و هویــت فرهنگــی آن را شــکل میدهنــد .رســانهها در خدمــت تقویــت و تحکیــم،
اشــاعه و بازتولیــد عناصــر مذکــور هســتند .ایــن کارکــرد رســانهها در خدمــت یکپارچکــی،
انســجام و وفــاق اجتماعــی اســت .امــا بــا وجــود نقشــی کــه رســانهها در انتقــال فرهنــگ
دارنــد ،ایــن انتقــاد بــه رســانههای تــودهای ،وارد شــده اســت کــه آنهــا بــه کاســتن
خردهفرهنگهــا و تقویــت جامعــۀ تــودهوار کمــک میکننــد ( ســورین و تانــکارد ،ترجمــۀ
دهقــان .)254 :1381 ،تامپســون برعکــس بعضــی از صاحبنظــران ،زوال ســنتها در جامعــۀ
مــدرن توســط رســانهها را رد کــرده و اعتقــاد دارد کــه رســانهها را میتــوان بــرای گســترش
و تحکیــم ســنتها مورداســتفاده قــرار داد .هــر چنــد بایــد توجــه داشــت کــه بــا تحــول
رســانههای ارتباطــی ،انتقــال ســنتها ،بیــش از پیــش ،وابســته به اشــکال ارتباطیای اســت
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کــه خصوصیــت رو در رو نداشــته و مناســکزدایی ،1غیرشــخصی 2و غیرمحلــی 3میشــوند (
تامپســون .)197-195 :1995 ،اگــر عناصــر فرهنــگ مــردم در قالبهــا و مکانهــای مختلــف
ً
صرفــا شــفاهی نبــوده و بهواســطۀ رســانههای
وجــود دارد ،انتقــال آنهــا در عصــر کنونــی،

مختلــف ،منتقــل میشــود (کالس294 :2010 ،؛ دق .)1994 ،همانطــور کــه دانــس بیــان
میکنــد ،رســانههای مختلــف ،نهتنهــا بســتری بــرای بازنمایــی انــواع مختلــف فرهنــگ مــردم
هســتند ،بلکــه میتــوان ظهــور اشــکال فرهنــگ مــردم جدیــد را بهمثابــه پیامــد حضــور آنهــا
در رســانههای تــودهای مشــاهده کــرد (بــه نقــل از کالس.)294 :2010 ،
بــرای فهــم دقیــق کارکردهــا یــا حتــی کژکارکردهــای فرهنگــی رســانهها ،بــا توجــه بــه
«رســانهای شــدن فرهنــگ( »4هــاروارد ، )2013،بایــد ابعــاد مختلــف فرهنــگ از همدیگــر
تفکیــک شــوند تــا بتــوان تحلیــل جامعــی را در ایــن زمینــه ارائــه کــرد .ویلیامــز 5تحــوالت
مختلــف مفهــوم «بســیار پیچیــدۀ» فرهنــگ را در ســه نــوع کاربــرد رایــج آن توصیــف
میکنــد (اســمیت ،ترجمــۀ پویــان1387 ،؛ :)14
_

_اشاره به رشد فکری ،روحی و زیباییشناسی فرد ،گروه یا جامعه؛

_

_دربرگرفتــن تعــدادی از فعالیتهــای ذهنــی و هنــری و محصــوالت آنهــا (فیلــم،
هنــر ،تئاتــر) .فرهنــگ در ایــن کاربــرد ،کمابیــش معــادل «هنرهــا» اســت؛

_

_بــرای مشــخص کــردن کل راه و رســم زندگــی ،اعمــال ،فعالیتهــا ،باورهــا و آداب
و رســوم تعــدادی از مــردم ،یــک گــروه یــا یــک جامعــه.

بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی مفهــوم فرهنــگ ،نحلههــای فکــری مختلــف،
تعاریــف متفاوتــی را دربــارۀ آن ارائــه کردهانــد .کروبــر و کلوکهــان 6کــه خــود بــه عرصــۀ
ســوم از دســتهبندی ویلیامــز معتقدنــد ،شــش دســته تعریــف را دربــارۀ فرهنــگ مشــخص
کردهانــد :تعاریــف توصیفــی ،تاریخــی ،هنجــاری ،روانشــناختی ،ســاختاری و ژنتیکــی
(اســمیت ،ترجمــۀ پویــان .)15-17 :1387 ،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 گزارههــای موجــود در ایــن تعاریــف اجتنــاب میشــود .امــا بــر
مبنــای ایــن تعاریــف ،الزم اســت بــه تعریــف مشــخصی از مفاهیــم فرهنــگ مــردم ،فرهنــگ
عمومــی ،فرهنــگ مردمپســند و فرهنــگ تــودهای ،دقــت بیشــتری شــود.
دهشــیری ( )182-181 :1388فرهنــگ را متشــکل از شــش الیــۀ مجــزا و در عیــن حــال،
مرتبــط بــا هــم میدانــد کــه ســه الیــۀ نخســت ،هســتۀ فرهنــگ و ســه الیــۀ بعــد ،پوســتۀ
آن را تشــکیل میدهنــد:
1 .1باورها :نظام جهانبینی و اعتقادات و نوع نگرش به خدا ،انسان و جهان؛
2 .2ارزشها :بایدها و نبایدها؛
3 .3هنجارها :الگوهای رفتاری برآمده از ارزشها؛
4 .4نمادهــا و اســطورهها شــامل :ســرود ،پرچــم ،مشــاهیر و شــخصیتهای علمــی و
فرهنگــی؛
5 .5آیینهــا و آداب و رســوم :کــه شــکلدهندۀ رفتارهــای اجتماعــی بــوده و منجــر بــه
جامعهپذیــری و درونــی کــردن عــادات و عالیــق اجتماعــی میشــوند؛
6 .6فناوریهــا ،مهارتهــا و نوآوریهــا :ناظــر بــر محیــط و فضــای نوینــی هســتند کــه
فرهنــگ عمومــی در بســتر آن شــکل میگیــرد و مظهــر تعامــل و تبــادل کنشهــای
اجتماعــی و الگوهــای ارتباطــی بــه شــمار میرونــد.
براســاس شــش دســته تعریــف ارائهشــده توســط کروبــر و کلوکهــان و الیهبنــدی فرهنــگ
توســط دهشــیری ،میتــوان گفــت در شــناخت فرهنــگ مــردم و تفــاوت آن بــا مفاهیمــی
همچــون فرهنــگ عمومــی ،فرهنــگ مردمپســند و فرهنــگ تــودهای ،بایــد مؤلفههایــی
ماننــد :تاریــخ ،ســاخت قومــی و فرهنگــی جوامــع ،نقــش قــدرت سیاســی در صورتبنــدی
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،
روشــن اســت کــه فرهنــگ مــردم ،ریشــۀ تاریخــی داشــته و بهعنــوان میــراث فرهنگــی
شــده اســت ،امــا ریشــهها و نمودهــای اصلــی فرهنــگ

گذشــتگان ،بــه آینــده منتقــل
تــودهای یــا مردمپســند ،در جامعــۀ تــودهوار کنونــی اســت .همچنیــن استانداردســازی
فرهنــگ مــردم ،از جملــه

و همگونــی در فرهنــگ تــودهای ،بــا تنــوع فرهنگــی موجــود در
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تفاوتهــای اساســی ایــن دو بــه شــمار مــیرود.
بنابرایــن ،مشــخص میشــود کــه در الیهبنــدی دهشــیری دربــارۀ فرهنــگ ،پنــج الیــۀ
نخســت آن ،در «فرهنــگ مــردم» جایــگاه بنیــادی دارنــد .بایــد گفــت فرهنــگ مــردم ،ذیــل
ابعــاد و مظاهــر متنــوع خــود ،متشــکل از «باورهــا»« ،ارزشهــا»« ،هنجارهــا»« ،نمادهــا
و اســطورهها» و «آیینها»یــی اســت کــه میــراث فرهنگــی بــه شــمار میرونــد و بــر
عرصههــای دوم و ســوم ،تعریــف فرهنــگ توســط ویلیامــز میتوانــد تأثیــر جـ ّ
ـدی داشــته
باشــد .بــه عبــارت دیگــر« ،مضامیــن» فرهنــگ مــردم ،میتوانــد در قالــب هنرهــای مختلــف،
ارائــه شــده و در صورتبنــدی ،تقویــت ،نقــد و تغییر«ســبک زندگــی» امــروزی ،نقشــی
قابلمالحظــه داشــته باشــد .مضامیــن فرهنــگ مــردم ،میتواننــد در قالــب هنــر ،ســبک
زندگــی چنــد الیــۀ امــروزی (متشــکل از فرهنــگ مــردم و فرهنــگ تــودهای) را مــورد نقــد
قـ�رار دهن�دـ .علـاوه ب��ر آن« ،یادگیــری اجتماعــی» و «جامعهپذیــری» و ارائــۀ ســبک زندگــی
مطلــوب توســط رســانهها ،میتوانــد بــا اســتفاده از فرهنــگ مــردم و پیونــد مناســب آن
بــا فرهنــگ عمومــی و ســبک زندگــی صــورت گیــرد .نقــش جامعهپذیــری رســانهها نیــز
بدیــن معناســت کــه رســانهها ارزشهــا و هنجارهــای مقبــول و جاافتــادۀ اجتماعــی را از
رهگــذر پــاداش و تنبیــه نمادیــن ،بــرای انــواع متفــاوت رفتــار ،بــه مــردم یــاد میدهنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،جامعهپذیــری ،فراینــدی اســت کــه طــی آن ،فــرد یــاد میگیــرد تــا عضــو
یــک جامعــه و فرهنــگ خــاص شــده و بــه ایــن ترتیــب ،بــه موجــودی واقعـ ً
ـا اجتماعــی و

فرهنگــی تبدیــل شــود (مهدیــزاده.)57 :1391 ،
بــه نظــر کارلســون 1و همــکاران ،فرهنگســازی از طریــق رســانه ،بهمعنــای انتقــال
محتواهــای فرهنگــی ،شــامل :اعتقادهــا ،تصاویــر ،برداشــتها ،افــکار ،مفاهیــم و
ارزشهایــی اســت کــه بــر رفتــار ،پوشــشها ،ســنتها و ســبک زندگــی افــراد در جامعــه
تأثیــر میگــذارد (بــه نقــل از دهشــیری .)182 :1388 ،جیمــز الل 2نیــز معتقــد اســت
فرهنگســازی از طریــق رســانهها بــه گونــهای صــورت میگیــرد کــه ارزشهــا ،بایدهــا،
ســنتها و ســبکهای شــاخص ،بهعنــوان بنیادهــای فرهنــگ ،تــداوم ،اســتمرار و تثبیــت
یابنــد (نقلشــده در دهشــیری .)183 :1388 ،از ایــن منظــر ،فرهنــگ مــردم را میتــوان
بهمنزلــۀ پــل فرهنگــی دانســت کــه آداب و رســوم ،باورهــا و اندیشــهها را بــه دیگــران و
1. Carlsson
2. J. Lull
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ســایر نســلها منتقــل میکنــد (قبــادی.)25 :1385 ،
روش پژوهش
در ایــن تحقیــق ،از روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســتفاده شــده اســت .دربــارۀ روش
تحلیــل محتــوای کیفــی ،دیدگاههــا ،رویکردهــا و مدلهــای مختلفــی مطــرح شــده اســت.
بــرای مثــال ،میتــوان از تحلیــل محتــوای کیفــی ســهوجهی 1شــیه و شــانون،)2005( 2
تحلیــل محتــوای کیفــی قیاســی و اســتقرایی 3فیلیــپ مایرینــگ ،)2014( 4تحلیــل محتــوای
مردمنگارانــه (آلتهایــد )1987 ،5و نظایــر آن نــام بــرد.
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.
 . 1شــیه و شــانون بــرای تحلیــل محتــوای کیفــی ســه رویکــرد ذکــر میکننــد :متعــارف(،)Conventional
جهــتدار( )Directedو تلخیصــی( .)Summativeاز دیــدگاه ایــن دو ،در تحلیــل محتــوای متعــارف از
دســتهبندیهای قبلــی و پیشبینــی شــده اجتنــاب شــده و بــه جــای آن ســعی میشــود در چارچــوب رویکــرد
اســتقرایی ،طبقــات بــر اســاس دادههــای مــورد تحلیــل اســتخراج شــوند .در ایــن شــیوه ،نظریــات مرتبــط یــا ســایر
یافتههــای پژوهشــی در بخــش تحلیــل یافتههــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .در تحلیــل محتــوای جهــتدار
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 پژوهشهــای قبلــی ،مفاهیــم کلیــدی یــا متغیرهــا
بــه عنــوان مقولههــای کدگــذاری اولیــه تعییــن میشــوند .تحلیــل محتــوای تلخیصــی بــا شناســایی و شــمارش
واژگان خــاص یــا محتــوا بــه منظــور فهــم کاربــرد بافتمنــد واژگان یــا محتــوا شــروع میشــود .تحلیــل محتــوای
تلخیصــی از شــمارش فراوانــی واژگان فراتــر رفتــه و تحلیــل محتــوای ضمنــی و تلویحــی را مــد نظــر قــرار میدهــد.
در ایــن رویکــرد تفســیری بــه طــور ویــژه بــر کشــف معانــی پنهــان واژگان و محتــوا تمرکــز میشــود.
2. Hsieh H. F and Shannon S
 . 3فیلیــپ مایرینــگ بــه عنــوان یکــی دیگــر از صاحبنظــران شــاخص تحلیــل محتــوای کیفــی ،در آثــار مختلــف
خــود از جملــه کتــاب تحلیــل محتــوای کیفــی (  )64 :2014ســه رویکــرد بــرای روش تحلیــل محتــوای کیفــی
مطــرح میکنــد:
خالصهســازی؛ محقــق بــا حفــظ ســاختار متــن میکوشــد دادههــا را تــا جــای ممکــن خالصــه کنــد .از ایــن رو بــا
کاســتن از مطالــب بــه دنبــال حفــظ محتواهــای اصلــی آن اســت.
توضیــح؛ ارائــه توضیحاتــی بــر بخشهــای «مشــکوک» متــن بــه منظــور افزایــش فهــم ،تشــریح و تفســیر
پیامهــای خــاص آن.
ســاختاربندی؛ جداســازی جنبههــای خاصــی از متــن بــه منظــور دســتیابی بــه ســاختارهای متــن مبتنــی بــر معیــار
ســاماندهی از پیــش تعیینشــده ،یــا ارزیابــی مطالــب بــر اســاس معیــار خــاص.
در دیــدگاه مایرینــگ تحلیــل محتــوای کیفــی دارای دو نــوع قیاســی و اســتقرایی اســت (بــرای نمونــه مایرینــگ،
)2000؛ در شــکل اســتقرایی ،گــردآوری و تحلیــل دادههــا برعکــس نــوع قیاســی بــه شــکل ماتریــس تحلیــل
ســاختارمند ،کدگــذاری دادههــا بــر اســاس مقــوالت و آزمــون فرضیــات نیســت بلکــه ذیــل فراینــد کدگــذاری بــاز،
برگههــای کدگــذاری ،گروهبنــدی ،مقولهبنــدی و انتــزاع صــورت میگیــرد (الــو و کینــگاس.)110 :2008 ،
4. Mayring, Philipp
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پنــج قســمت از متــن برنامههــای موردتحلیــل ،توســط محقــق ،بهطــور کامــل پیــاده
شــده و ســپس کدگــذاری ،مقولهبنــدی و مفهومســازی صــورت گرفتــه اســت .رویــۀ
سیســتماتیک ،در کل تحقیــق رعایــت شــده و مرحلــۀ کدگــذاری بــا توجــه بــه زبــان ترکــی
آذربایجانــی برنامــه ،مبتنــی بــر بافــت فرهنگــی و زبانــی بــوده اســت .نظــام دســتهبندی

کدهــا کامــاً رعایــت شــده و حتــی قبــل از مفهومســازی ،در چنــد مــورد ،مقولهســازی
مجــدد صــورت گرفتــه اســت .یکــی از مراحــل موجــود در دیــدگاه مایرینــگ ،هدایتگــری
نظریــه در تحلیــل بــوده اســت .بــا وجــود وفــاداری بــه رویکــرد اســتقرایی در ایــن تحقیــق،
در تحلیــل یافتههــا ،ادبیــات نظــری تحقیــق ،مدنظــر بــوده اســت .بــرای مثــال ،رابطــۀ
فرهنــگ مــردم بــا ســبک زندگــی -کــه در ادبیــات نظــری تحقیــق ذکــر شــد -مورداســتفاده
قــرار گرفتــه اســت کــه نمونــۀ بــارز آن را میتــوان در تحلیــل نهایــی بخــش «دئدیــم-
دئــدی» ( گفتــم -گفــت) مشــاهده کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق،
جملــه بــوده اســت« ،خالصهســازی» دربــارۀ محتــوای جمــات و فراتــر از آن ،کدهــا ،صــورت
گرفتــه اســت .همچنیــن ،دربــارۀ بخشهــای موردنیــاز (مشــکوک) دربــارۀ متــن ،توضیحــات
الزم ،ارائــه شــده کــه نمونــۀ آن را میتــوان در تحلیــل موســیقی بــا کالم «منــم منــم» (مــن
هســتم ،مــن هســتم) مشــاهده کــرد .ســاختاربندی نیــز عــاوه بــر مفهومســازی ،در تحلیــل
ســاختار کلــی برنامــه رعایــت شــده اســت.
بــرای انجــام ایــن پژوهــش ،برنامــۀ «ســوزلر ،صحبتلــر» انتخــاب شــده اســت .ایــن
برنامــۀ عصرگاهــی کــه بهمعنــای «ســخنها ،صحبتهــا» اســت ،مهمتریــن برنامــۀ روتیــن
و عصرگاهــی رادیــو اردبیــل اســت کــه بهمــدت چنــد ســال ،بــا حفــظ ســاختار اصلــی ،در
روزهــای غیــر تعطیــل ،در قالــب ترکیبــی نمایشــی ،بهصــورت مجلــهای پخــش میشــود.
جامعــۀ آمــاری ،قســمتهای پخششــده در بــازۀ زمانــی شــش ماهــه و حجــم نمونــۀ
تحقیــق ،پنــج قســمت از برنامــۀ مذکــور بــوده کــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
هدفمنــد ،گزینــش شــدهاند .معیارهــای اصلــی انتخــاب برنامههــا ،تنــوع زمانــی (ایــام)
و بهویــژه ،تنــوع موضوعــی برنامههــا بــوده اســت .یعنــی از ایــام مختلــف هفتــه و
موضوعــات متفــاوت ،نمونههایــی انتخــاب شــدهاند .واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق،
«جملــه» بــوده و تمــام جمــات بیانشــده در بخشهــای مختلــف برنامــه ،اعــم از کالم
آرم ،گوینــده ،گزارشــگران ،مخاطبــان مشــارکتکننده و آیتمهــای مختلــف برنامــه ،شــامل:
نمایــش ،موســیقیهای بــاکالم ،بخشهــای «آتاالرســوزی» (ســخن پــدران)« ،بایاتیهــا»
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(اش��عار کوت�اـه حکمتآمـ�وز) ،مســابقه ،اطالعرســانی و بخــش «دئدیــم -دئــدی» (گفتــم-
گفــت) ،پیادهســازی و کدگــذاری شــدهاند .همانطــور کــه گفتــه شــد ،کدگــذاری بهصــورت
اســتقرایی و از خــود متــن (متنبنیــاد) بــوده اســت .بــا توجــه بــه دیدگاههــای افــرادی
همچــون :هنینــک ،1هاتــر 2و بیلــی« )343-351 :1394( 3محتــوای کلــی»« ،توجــه بــه تکــرار»
و «کشــف مفاهیــم اساســی» ،مبنــای کدگــذاری بــوده اســت.
همانگونــه کــه محمدپــور ( )80 :1392بیــان میکنــد ،در تحقیــق کیفــی ،روایــی
عبــارت اســت از اطمینانپذیــری و همســازی .در ایــن تحقیــق ،بــا توجــه بــه ماهیــت کیفــی
و تفســیری آن و بــرای افزایــش اطمینــان و همســازی ،متــن تمــام مصاحبههــا توســط محقق،
پیــاده و ســپس ،کدگــذاری و مقولهبنــدی شــده اســت .در الصــاق کدهــا و مقولهبنــدی
آنهــا نیــز چنــد بــار ،تطبیــق الزم صــورت گرفتــه کــه از اســتمرار کدهــا و مضامیــن مشــابه
بــرای متــن مشــابه ،اطمینــان حاصــل شــود.
یافتههای تحقیق
برنامــۀ «ســوزلر ،صحبتلــر» رادیــو اردبیــل ،در آیتمهــای مختلــف ،بــه فرهنــگ مــردم
جامعــۀ هــدف خــود میپــردازد کــه عبارتانــد از :موســیقی بــاکالم و بــیکالم محلــی،
آتاالرســوزی (ســخن پــدران) ،دئدیــم -دئــدی (گفتــم ،گفــت) ،بایاتیهــا (اشــعار کوتــاه
حکمتآمــوز) .در زیــر ،بــه توصیــف و تحلیــل هــر یــک از آیتمهــای مذکــور میپردازیــم:
موسیقیهای محلی
همــۀ موســیقیهای بــاکالم در ایــن برنامــه ،موســیقی محلــی هســتند و مقولهبنــدی
و مفهومپــردازی دربــارۀ آنهــا نشــان میدهــد کــه عشــق ،مضمــون اصلــی آنهــا بــه شــمار
مــیرود .تجمیــع مضامیــن مربــوط بــه عشــق در موســیقیهای مشــابه ،نشــان میدهــد
کــه در آنهــا« ،عشــق زیبــا» عشــقی اســت کــه «حیــات»« ،شــادی»« ،ســفیدی»« ،بلنــدی»،
«شــکفتن»« ،اوج» و «روشــنایی» را بــه ارمغــان مــیآورد .مضامیــن دیگــر استخراجشــده
از موســیقیهای بــاکالم برنامــه عبارتانــد از« :تقبیــح دنیاپرســتی»« ،هویــت قومــی و
محلــی» ،لــزوم «احتــرام بــه طبیعــت» و «محبــت بــه همنوعــان» .شــکل( )1مفهومپــردازی
1 . Hennink
2 .Hutter
3 Bailey
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محتــوای موســیقیهای بــاکالم را در برنامههــای تحلیلشــده نشــان میدهــد.1

آتاالرسوزی

شکل .1مفاهیم اصلی در موسیقی باکالم

آتاالرســوزی (ســخن پــدران) ،در فرهنــگ مــردم آذربایجــان ،معمــوالً حاوی نــکات حکمتآموز
و توصیههــای اخالقــی هســتند کــه در حــوزۀ فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی ،موضوعــات
مفیــدی را مــورد تأکیــد قــرار میدهنــد .آتاالرســوزي كــه معادلهــای مختلفــی ،ماننــد:
عبرتآميــز ســوز (ســخن عبرتآمــوز) ،حيكمتلــی ســوزلر (ســخنان حکیمانــه) ،ســوزلرين
ســلطانی (ســلطان ســخنان) ،قيزيــل ســوز (ســخن طالیــی) و ...بــراي آنهــا در ادبيــات
شــفاهی آذربايجــان مطــرح شــده اســت ،درمــورد مســائل مختلــف زندگــی ،مضاميــن
عبرتآمــوز را بــا اســتفاده از جمــات كوتــاه و در وجهــی حكيمانــه ،مطــرح میكننــد.
در بخــش آتاالرســوزی (ســخن پــدران) برنامــه ،بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای فرهنــگ مــردم
اردبیــل (و آذربایجــان) ،ســبک زندگــی مطلــوب در حوزههــای عینــی آن ،بهصــورت مســتمر،
چهارچوببنــدی میشــود .بــرای مثــال ،میتــوان بــه «مدیریــت مالــی فــردی» یــا «مدیریــت
ارتباطــات میانفــردی» اشــاره کــرد .ذیــل مدیریــت ارتباطــات انســانی ،در یکــی از برنامههــا،
«دوسـ�تی واقع��ی» ،مفهوم�یـ کلی��دی اس��ت ک��ه بــرای آن ،ویژگیهــا و توصیههای مختلفــی ارائه
 . 1نمونــهای از موســیقیهای محلــی پخــش شــده در برنامــه بدینگونــه اســت :کوههایــی کــه در ســایه ابرهــا
بــه یکدیگــر نــگاه میکننــد /عمــر مــی گــذرد بــه انــدازه دوران هــا /روی ســفید ،ســر بــاال ،خــم نشــدی بــه تخــت
و تــاج /ای کوههایــی کــه ســلطانها را بــه زیــر میاندازنــد /صخرههایــت مغــرور ایســتاده انــد /در برکههایــت آب
زالل اســت  /از روی ســنگهایت ،آب جــاری میشــود /دســتههای آهوانــت بــا چشــمانی درشــت /ابرهــا بــر بــاالی
تــو در حالیکــه رعــد و بــرق میزنــد.
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میشــود؛ بهواســطۀ آتاالرســوزی ،تأکیــد میشــود کــه دوســتی واقعــی ،همــراه بــا ســختیها
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 .عــاوه بــر آن« ،صداقــت» و «چالشبرانگیــز بــودن مســائل مالــی» ،مفاهیمــی هســتند
کــه بهعنــوان توصیههایــی بــرای حفــظ و اســتمرار دوســتی در ایــن برنامــه ،بــه نقــل از ادبیــات
شــفاهی اســتان بیــان شــدهاند .بنابرایــن ،مشــخص میشــود کــه «عقالنیــت» و «محبــت» ،از
مفاهیــم کالن موجــود در آتاالرســوزی هســتند .شــکل ( ،)3مقولهبنــدی آتاالرســوزی را نشــان
میدهــد:1

شکل .2مفاهیم شناساییشده در آتاالرسوزی



شــکل ( )2نشــان میدهــد کــه در آیتــم آتاالرســوزی (ســخن پــدران) ،بهعنــوان یکــی از
مؤلفههــای فرهنــگ مــردم اســتان اردبیــل و میــراث فرهنگــی آن ،بــر اهمیــت دوســتی
و الزامــات حفــظ آن تأکیــد میشــود .مالپرســتی از یکســو بهعنــوان رقیــب عقــل،
 . 1نمونــهای از آتــاالر ســوزی هــای پخــش شــده در یــک قســمت از برنامــه بدینگونــه اســت :در راه دوســت بــوران
میشــود ،بــرف میشــود /.بــا دوســتان بخــور ،بنــوش امــا خریــد و فــروش نکــن /دوســت و دشــمن در روزهــای
بــد معلــوم میشــود /.دوســتی در درســتی اســت /.دوســتت را بــه مــن معرفــی کــن ،بگویــم تــو کیســتی /.کســانی
کــه بــه خاطــر چیزهــای کماهمیــت بــا هــم دوســت میشــوند بــرای ســالها از هــم قهــر میکننــد.
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تقبیــح شــده و از ســوی دیگــر ،الزاماتــی بــرای آن مطــرح میشــود .همچنیــن توصیههایــی
دربــارۀ عقــل و اندیشــه ،ارائــه میشــود .از ریســکپذیری نیــز بهعنــوان یکــی از عوامــل
موفقیــت ،یــاد شــده اســت .بنابرایــن ،مشــخص میشــود کــه در آتاالرســوزی ،توصیههــا
و مشــاورههایی دربــارۀ موضوعــات مهــم در زمینــۀ ســبک زندگــی ،شــامل :ارتباطــات
میانفــردی ،عقالنیــت و مدیریــت مالــی ،بــرای مخاطبــان هــدف مطــرح میشــود .فرهنــگ
مــردم در اینجــا در خدمــت انتقــال ارزشهــا و هنجارهــا و درراســتای جامعهپذیــری اســت.
دئدیم  -دئدی (گفتم -گفت)
در آیتــم دئدیــم  -دئــدی ( گفتــم -گفــت) ،در ابتــدا ،در قســمت «گفتــم» ،یکــی از مثلهــای فرهنــگ
مــردم اردبیــل مطــرح شــده و در قســمت «گفــت» ،یکــی از مظاهــر اجتماعــی کــه مغایــر بــا آن مثــل
بــوده و یــا نمونــهای از آن اســت ،مطــرح میشــود .ایــن آیتــم ،در قالــب گفتوگویــی اســت کــه
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 میکنــد .نتیجــۀ ایــن گفتوگــو ،نقــد اجتماعــی طنزآلــود اســت کــه از زاویــۀ دیــد و مبتنــی
بنــدی نمونــهای از ایــن بخــش
بــر فرهنــگ مــردم بیــان میشــود .در جــدول( ،)1کدگــذاری و مقوله
ِ
مهــم برنامــه نشــان داده شــده اســت.
جدول  .1کدگذاری و مقولهبندی «گفتم  -گفت»
مقوله

کد

متن1

آداب و رسوم

مجازات

گفتم :روباه تا نشان دهد که روباه است ،پوستش را زنده زنده میکنند،

غلط و پرهزینۀ

سخت انسان

گفت :مطمئنی آن روباه است ،بدبخت ،داماد نیست که بعد از اثبات

ازدواج

بیگناه

عشقش ،با آداب و رسوم مندرآوردی ،پوستش را میکنند

کارگریزی و
تنبلی جمعی
در ادارات
آلوده کردن
محیطزیست
توسط انسان
مدگرایی
فزاینده در
جامعه

احالۀ کارها
به همدیگر
وسعت دید
بسیار پایین
ظهور مد

گفتم :روباه به روباه میفرماید روباه هم به دمش میگوید،
گفت :کدام اداره را میگویی!؟ به من نگاه کن ببینم ،اصال ادارۀ ما را از کجا
میشناسی!؟ کی آمده بودی!؟
گفتم :اندازۀ پرواز مرغ تا کنار آشغالها میشود.
گفت :تمیزی بعضی افراد هم تنها در داخل منز لشان است .محل
آشغالریزی آنها از جلوی خانه شروع میشود تا دل طبیعت!

بهصورت

گفتم :مرغ از مادرش ،شیر ندیده است،

روزانه در

گفت :چه کسی می تواند بگوید در جامعه ،هر روز یک مد ندیده است!؟

جامعه

 . 1مثلهــای ترکــی بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده و بــرای پرهیــز از طوالنــی شــدن جــداول ،اصــل ترکــی آن
نوشــته نشــده اســت.
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نگاهــی بــه جــدول فــوق ،نشــان میدهــد کــه ایــن بخــش برنامــه ،ســعی کــرده بــه
شــیوههای مختلــف ،بــه نقــد فرهنــگ عمومــی و ســبک زندگــی جامعــۀ هــدف و ســایر
مشــکالت جامعــۀ هــدف رســانۀ محلــی بپــردازد کــه از جملــۀ آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
_

_بهرهگیــری از َمثلهــای مشــابه ،هماننــد مــوارد فــوق کــه در دو مــورد نخســت،
«روبــاه» و در دو مــورد بعــدی« ،مــرغ» وجــود دارد؛

_

_رعایــت وزن َمثــل در قســمت گفــت کــه در آن ،یکــی از مســائل مغایــر بــا پیــام
َمثــل مطــرح میشــود؛

_

_ذکر وضعیتی مغایر با مضمون ضربالمثل در عرصههای مختلف جامعه؛

_

_احالــۀ َمثــل مذکــور بــه زمــان گذشــته و تأکیــد بــر وضعیــت مغایــر بــا آن در زمــان
حــال بــا ذکــر مثالهــای مختلــف؛

_

_بیــان مشــکالت جامعــه بــه ســبکی کــه از نظــر شــکل و وزن ،تشــابه زیــادی بــا َمثــل
ذکرشــده در بخش «گفتــم» دارد؛

جــدول ( ،)2تحلیــل محتــوای کل پنــج آیتــم «دئدیــم -دئــدی» (گفتــم -گفــت) را در 5
برنامــۀ تحلیلشــده ،نشــان میدهــد:
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جدول  .2مفاهیم و مقولهبندی آیتم «گفتم -گفت»
ردیف

مفهوم

1

مشکالت زیرساختی استان

2

سیستم اداری

3

سواد رسانهای

4

فرهنگ عمومی

5

اقتصاد

5

خانواده

مقوله

عدم تکمیل زیرساختهای حمل و نقل ریلی در استان اردبیل
وضعیت نامناسب آسفالت خیابانها
عدم شایستهساالری
کارگریزی و تنبلی جمعی در ادارات
اعمال نرم قدرت توسط رؤسای برخی ادارات
فساد مالی در جامعه
اعتیاد به فضای مجازی در بین جوانان
آداب و رسوم غلط و پرهزینۀ ازدواج
تجملگرایی در ازدواج؛ عامل تجرد دائم
آلوده کردن محیط زیست توسط انسان
مدگرایی در جامعه
چشم و همچشمی
عدم قبول ضعف در موضوعی و ایجاد مزاحمت برای دیگران از
روی حسادت یا لجاجت
دروغ
گرانی
نبود نظارت در بازار
قدرتزدایی از مردان در مقابل زنان در خانه (جابجایی قدرت)
ضعف مسئوالن؛ عامل عدم رعایت چارچوبها توسط افراد

6

سیاست و حکمرانی

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

7

اجتماعی

شکاف طبقاتی

یکــی از مهمتریــن بخشهــای برنامــۀ «ســوزلر صحبتلــر» ،بخــش «گفتــم -گفــت»
(دئدیــم -دئــدی) اســت کــه در آن ،گفتوگــو میــان راوی و مخاطــب طــرف وی ،بهعنــوان
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 بهمعنــای واقعــی بــوده1
«مثــل»
و نویســنده ،تــاش کــرده اســت از تکنیــک طنزنویســی« ،تضــاد» مابیــن مضمــون َ
 . 1نجفــي صحنــهاي( )202 :1387بعــد از ذکــر چنــد تعريــف بــراي طنــز ،ويژگيهــاي آن را بدينگونــه خالصــه
ميکنــد -١:انتقادآميــز بــودن -٢كليــت  -٣عميــق و اليــه داربــودن  -٤نيــش خنــدى پوشــيده و پنهــان -٥پرداختــن
بــه مســائل اصلــى و ريشــه يابــى وقايــع و مطالــب  -٦واقعــى بــودن تمــام عناصــر آن  -٧عــارى بــودن از الفــاظ
ركيــك  - ٨برخــوردارى از الفــاظ و قالبــى شــيرين و خوشــايند  -٩دارا بــودن غايتــى عالــى كــه همــان اصــاح و
ســازندگى فــرد و جامعــه باشــد - ١٠برخــوردارى از ســبك و قالبــى هنرمندانــه.
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و مضمــون جملــۀ طــرف گفتوگــوی خــود ،بهرهبــرداری کنــد .همانطــور کــه جــدول ()1
نیــز نشــان میدهــد ،در ابتــدا ،راوی در قالــب «گفتــم»َ ،مثلــی رایــج از ادبیــات شــفاهی و
فرهنــگ مــردم اســتان را مطــرح میکنــد و در قســمت «گفــت» ،معادلــی امــروزی مبتنــی

بــر نقــد وضعیــت کنونــی جامعــه و عمومـ ً
ـا در تضــاد بــا مضمــون َمثــل ذکرشــده ،مطــرح
میشــود.
بایاتیها
«بایاتیهــا» یــا «بایاتــیالر» کــه قطعــات کوتــاه منظــوم هســتند ،از عناصــر ادبیــات شــفاهی
آذربایجــان و ذیــل آن ،اردبیــل بــه شــمار میرونــد کــه مضامینــی پرمحتــوا و غنــی دارنــد .جــدول
زیــر ،بــه عنــوان نمونــه ،مقولهبنــدی کدهــای حاصــل از تحلیــل بخــش بایاتیهــا را در برنامــۀ
نخســت نشــان میدهــد« .عشــق» و «درد» ،مفاهیــم اصلــی و غالــب در بایاتیهــای زیــر هســتند.
امــا در نمونههــای مختلــف ،ایــن دو مفهــوم نیــز بــا هــم مرتبــط بــوده و از عشــق ،بهعنــوان عامــل
درد و رنــج یــاد میشــود .در جــدول ( ،)3نمونههایــی از کدگــذاری و مقولهبنــدی بایاتیهــا نشــان
داده شــده اســت.
مقوله
عشق
بینتیجه
عشق

جدول .3کدگذاری و مقولهبندی بایاتیها
کد

یاری را پسند
کردم که از
دستم رفت
ناراحتی بیهوده
برای بیوفا
را بیدرد
گرفتار معشوقی
که همانند جالد
است
معشوق زیبا
برای درد من

دردمندی

گرفت /ای کاش که پسند نمیکردم /دستم آویزان گردنم شد

این همه گریه نمیکنند

نمیفهمد

عشق

چشمه سرریز کرد سیل راه افتاد /یاری را پسند کردم دیگری آن را

نارنج را خرد نمیکنند/به دستمال نمیبندند /به خاطر یار بیوفا/

زخم دل دردمند
دردمندی

متن

هیچ راه چارهای
نیست

زخم در دل ،ناله میکند /درد ناله میکند زخم ناله میکند /درد
دردمند را /چه میدانند افرادی که دردی ندارند
عزیزم چه میبخشد/دوست به دوست چه میبخشد /سرم در دست
جالد است /نه میب ّرد و نه میبخشد
عزیزم عجب ابروهایی دارد /ابروها امان ندادن /برای پلکهایی که
صف کشیدهاند/ابروهای کمان سایه هستند
در چشم درشت ،سیاهی هست /در دل من زخمی هست /نه ُمردم
و نه رها شدم /نه برای دردم چارهای هست
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تحلیــل بایاتیهــای پخششــده در ســایر برنامههــا ،نشــان میدهــد کــه عــاوه بــر
دو مفهــوم «عشــق» و «درد» ،نــکات اخالقــی دیگــری در آنهــا وجــود دارد .بــرای نمونــه ،در
بایاتیهــای ارائهشــده در جــدول زیــر« ،انتظــار غیرمنطقــی» و «عقالنیــت» ،قابلاســتخراج
اســت.
جدول  .4کدها و مقولهبندی بایاتیها
مقولۀ اصلی
انتظار
غیرمنطقی

مقولۀ فرعی

کد

متن

ویژگیهای

غیرممکن بودن برف در بهار

در روز بهاری برف نمیبارد /درخت بید

توقع
غیرمنطقی

بیحاصلی درخت بید

قد میکشد اما میوهای ندارد /با زیبای

غیرقابلاعتمادبودن دورو

دورو /عهد بستن اعتباری ندارد

هر چیزی در جایی می روید

عقالنیت

فرد عاقل ،خودمختار و بی نیاز از

در باالی کوه  ...پیدا نمیشود /اگر

لزوم توجه

دیگران

هم باشد نمیتواند خوب باشد /شتر

به تفاوتها

افراد نادان اگر زیاد هم باشند،

بدون انسان علف میخورد /گله بدون

نیازمند مدیریت ،نگهبانی و راهبری

چوپان ،نمیشود

هستند

موضوع برنامه
یکــی دیگــر از بخشهــای برنامــۀ «ســوزلر ،صحبتلــر» کــه در آن ،فرهنــگ مــردم بازنمایــی
میشــود ،موضــوع برنامــه اســت .هــر چنــد موضوعــات برنامــه ،محــدود بــه موضوعــات
محلــی نبــوده و بــا توجــه بــه مؤلفههــای مختلــف ،ماننــد :مناســبتها ،موضوعــات
جهانــی (ماننــد روز جهانــی عصــای ســفید) ،ملــی (بــرای نمونــه :روز ملــی اســتاندارد) و
محلــی در دســتور کار برنامــه قــرار گرفتــه اســت .بــا وجــود تنــوع موضوعــات ،مضامیــن
فرهنــگ مــردم از ظرفیتهــای اصلــی بــرای انتخــاب موضــوع بــوده و ایــن امــر ،در کنــار
آیتمهــای دیگــر برنامــه ،زبــان برنامــه ،ســاختار و مأموریتهــای رســانه ،جامعــه و مخاطــب
هــدف ،بــر محلــی بــودن و بهرهبــرداری آن از فرهنــگ مــردم افــزوده اســت .در پنــج قســمت
تحلیلشــده از برنامــۀ مذکــور ،موضــوع یکــی از قســمتهاَ ،مثــل رایــج در ادبیــات شــفاهی
1

آذربایجــان اســت؛ «جلــوی ضــرر را از هــر کجــا بگیــری ،منفعــت اســت » .هــر چنــد ایــن
َمثــل ،در فرهنــگ ملــی کشــور نیــز وجــود دارد .دربــارۀ ایــن موضــوع کــه در مطالــب گوینــدۀ
«مثــل
برنامــه ،گزارشهــا و تلفنهــا و پیامکهــای شــنوندگان نمــود یافتــه اســت ،بــر َ
قدیمــی» یــا «ســخن قدمــا» و «یــادگار پــدران» بــودن آن تأکیــد میشــود .همچنیــن در
 . 1اصل ترکی َمثل به این صورت است :ضررین قاباغین هاردان آلسان منفعت دی.
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مــواردیَ ،مثلهــای مشــابه و هممعنــی آن ذکــر میشــود (پارچــه را هــزار بــار انــدازه
بگیــر و یــک بــار آن را بــدوز .)1بــه عبــارت دیگــر ،خاســتگاه اصلــی آن ،یعنــی فرهنــگ مــردم،
یــادآوری میشــود.
بــا توجــه بــه گفتــار گوینــدۀ برنامــه ،گزارشهــای رادیویــی و مشــارکت شــنوندگان
در برنامــه ،میتــوان نحــوۀ چهارچوببنــدی موضــوع اصلــی برنامــه را در شــکل  3نشــان
داد .ایــن شــکل ،گویــای آن اســت کــه مفهــوم «منفعــت بازگشــت از ضــرر» بــا دو مقولــۀ
اصلــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ «نمونههایــی از کارهــای مضــر بــرای انســان» و
«الزامــات و راهکارهــای بازگشــت از ضــرر» .بیــان نمونههایــی از ضررهــا نشــان میدهــد
کــه کارهــای مضــر بســیاری پیرامــون زندگــی روزمــرۀ انســان وجــود دارد و او بایــد از آنهــا
اجتنــاب کنــد؛ «مســائل اقتصــادی و مالــی»« ،ســامت» و «موضوعــات اخالقــی» ،از جملــۀ
آنهــا هســتند .پــس مضمــون برگرفتــه از فرهنــگ مــردم (منفعــت بازگشــت از ضــرر) ،صرفـ ً
ـا

بهعنــوان آمــوزهای اخالقــی مدنظــر نبــوده اســت ،بلکــه تفکــر و راهبــردی اســت کــه در
حوزههــای مختلــف جامعــۀ مــدرن ،بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد .ایــن راهبــرد ،مبتنــی بــر
«عقالنیــت»« ،آیندهنگــری»« ،موفقیــت» و «پیشــگیری» از ضــر ِر بیشــتر اســت .همچنیــن
تأکیــد فرهنــگ مــردم بــه مضمــون مذکــور ،الــزام دیگــری اســت کــه در کنــار مــوارد فــوق،
طــرح شــده اســت.

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

شــکل فــوق نشــان میدهــد کــه موضــوع برگرفتــه از فرهنــگ مــردم ،بهمثابــه بســتر
و محملــی بــرای اشــاره بــه مســائل و مشــکالت رایــج در جامعــۀ مــدرن ،مطــرح شــده و
بهواســطۀ آن مصادیــق و در چهارچــوب آنهــا ،الزامــات و راهکارهــای پیشــگیری ،بــرای
مخاطــب امــروزی ذکــر میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،از فرهنــگ مــردم ،بهعنــوان چهارچوبــی
بــرای آسیبشناســی و ارائــۀ راهکارهــای الزم در یــک رســانۀ محلــی ،بهرهبــرداری شــده
اســت.
نتیجهگیری
شــبکههای اســتانی ســازمان صــدا و ســیما بهعنــوان رســانههای محلــی ،بــا توجــه بــه
جایــگاه و مالکیــت رســانهای آنهــا ،کارکردهــا و مأموریتهــای مختلفــی را برعهــده دارنــد.
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یکــی از کارکردهــای اصلــی آنهــا ،بازشناســی ،حفاظــت و اشــاعۀ فرهنگهــای محلــی و
بومــی اســت .امــا بدیهــی اســت ایــن شــبکهها بهعنــوان زیرمجموعــهای از ســازمان
صــدا و ســیما ،اهــداف بســیار مهــم دیگــری ماننــد :تقویــت هویــت و همبســتگی ملــی را
نیــز در دســتور کار دارنــد .همچنیــن شــبکههای اســتانی بهعنــوان رســانهای بهمــوازات
رســانههای داخلــی و خارجــی و نیــز شــبکههای اجتماعــی ،کارکردهــای عــام و فراگیــری
هماننــد ســرگرمی را نیــز بهعنــوان راهبــردی مســتمر بــرای جــذب مخاطــب و اشــاعۀ
محتــوای مدنظــر خــود بــه کار میگیرنــد .امــا جایــگاه فرهنــگ مــردم بومــی در ایــن
شــبکهها متمایــز بــوده و میتــوان آن را هســتۀ مرکــزی و تمرکــز اصلــی فعالیتهــا
دانســت .همانطــور کــه در قســمت ادبیــات نظــری گفتــه شــد ،فرهنــگ مــردم بهمثابــه
دانشــی چندبُعــدی ،صورتهــا ،گونههــا ،مصادیــق و کارکردهــای مختلفــی دارد کــه
میتوانــد آموزشدهنــده ،هویتبخــش ،ســرگرمکننده و الگوســاز باشــد .فرهنــگ مــردم
در جامعــۀ مــدرن ،بهواســطۀ رســانههای محلــی ،میتوانــد حفاظــت و بازتولیــد شــده و
راهنمــای عمــل باشــد .از ایــن منظــر ،رســانههای مذکــور میتواننــد ارزشهــا و هنجارهــای
فرهنــگ مــردم را اشــاعه داده و ضدارزشــها و ناهنجاریهــای موجــود در فرهنــگ تــودهوار
را موردنقــد قــرار دهنــد .انتقــال و درونیســازی ارزشهــا و هنجارهــای فرهنگــی در بیــن
مــردم ،توســط رســانهها ،ممکــن اســت بهصــورت مســتقیم ،بهواســطۀ تأییــد و بازتولیــد
جنبههــای مثبــت فرهنــگ عمومــی و یــا نقــد آنهــا صــورت گیــرد .از ســوی دیگــر ،ممکــن
اســت ایــن امــر ،بهواســطۀ فرهنــگ مــردم صــورت گرفتــه و در چهارچــوب آن ،از یــک ســو
بــه اشــاعه و انتقــال مســتقیم فرهنــگ مــردم پرداختــه شــود و از ســوی دیگــر ،فرهنــگ
عمومــی و ســبک زندگــی جــاری ،بهواســطۀ فرهنــگ مــردم ،موردمقایســه و نقــد قــرار
گیــرد .از ایــن رو ،راهبردهــای مختلفــی دربــارۀ فرهنــگ مــردم ،قابلاســتفاده اســت کــه
در ایــن تحقیــق ،بــا تمرکــز بــر یکــی از برنامههــای صــدای مرکــز اردبیــل ،میتــوان آنهــا را
بدینگونــه جمعبنــدی کــرد:
در شــبکههای اســتانی صــدا و ســیما ،اشــاعۀ مؤلفههــای هویــت ملــی و تحکیــم
همبســتگی ملــی ،یکــی از کارکردهــای اساســی بــه شــمار مــیرود .بــا توجــه بــه مالکیــت
رســانهای و جایــگاه ایــن شــبکهها ،طبیعــی اســت کــه ملتســازی و بازتولیــد هویــت ملــی
و تحکیــم آن ،اولویتــی راهبــردی باشــد .امــا ایــن امــر در تضــاد بــا هویــت فرهنگــی محلــی
نیســت ،چــرا کــه مفاهیمــی همچــون «وطــن» و «ایــران» ،از جملــه مضامیــن برجســتۀ
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فرهنــگ مــردم مــورد اشــاعه در شــبکههای اســتانی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،نتایــج ایــن
تحقیــق نشــان میدهــد کــه رســانههای محلــی ماننــد :رادیــو و تلویزیونهــای اســتانی،
میتواننــد مشــروعیتدهی و تقویــت همزمــان هویــت بومــی و ملــی را انجــام دهنــد
و حتــی بهواســطۀ فرهنــگ مــردم ،همســبتگی ملــی را ترویــج و تقویــت کننــد .برنامــۀ
مطالعهشــده ،نشــان میدهــد کــه شــبکههای اســتانی هــم بــا مضامیــن ملیگرایانــۀ
درون فرهنــگ مــردم ،هویــت ملــی را حفاظــت میکننــد و حتــی بهصــورت غیرمســتقیم ،بــا
مشــروعیتدهی و بازنمایــی فرهنــگ مــردم بهمثابــه مؤلف ـهای برجســته از عناصــر هویــت
قومــی و محلــی ،در خدمــت تقویــت امنیــت ملــی هســتند.
محــور دیگــر در برنامــۀ مطالعهشــده ،معرفــی فرهنــگ مــردم و عناصــر آن اســت؛ بــه
اقتضــای رویکــرد ،گفتمــان و ســاختار برنامههــای تولیــدی ،عناصــر مختلــف فرهنــگ مــردم
در آیتمهــا و قالبهــای متفــاوت معرفــی میشــود .در برنامــۀ مطالعهشــده در ایــن
تحقیــق ،در بخشهــای «موضــوع روز»« ،بایاتیهــا» « ،دئدیــم -دئــدی» ( گفتــم -گفــت)،
«آتاالرســوزی» (ســخن پــدران) و «موســیقی محلــی» ،فرهنــگ بومــی معرفــی شــده اســت.
روشــن اســت کــه از ایــن منظــر ،شــبکههای اســتانی در خدمــت بازنمایــی میــراث فرهنگــی
و انتقــال عناصــر آن بــه نســلهای جدیــد هســتند .امــا بــا توجــه بــه ماهیــت فرهنــگ،
بدیهــی اســت کــه ارزشهــا و هنجارهــای فرهنــگ مــردم در خدمــت جامعهپذیــری خواهنــد
بــود .یافتههــای ایــن تحقیــق نیــز ،مؤیــد موضــوع مذکــور اســت .نمــودار زیــر ،ارزشهــا
و هنجارهــای موجــود در فرهنــگ مــردم را کــه در برنامــه ،بازنمایــی شــدهاند ،نشــان
میدهــد .ارزشهــای مذکــور در نمــودار زیــر ،صرفـ ً
ـا ناظــر بــر مــواردی همچــون :احتــرام بــه

طبیعــت ،تقبیــح دنیادوســتی یــا نفــی حســادت نیســت ،بلکــه ابعــادی گســترده داشــته و
در آن ،موضوعــات جــدی اجتماعــی ،هماننــد :لــزوم شایستهســاالری و مســئولیتپذیری،
ً
صرفــا بــه
موردتأکیــد قــرار گرفتهانــد .بنابرایــن ،مشــخص میشــود کــه در ایــن برنامــه،
معرفــی عناصــر فرهنــگ مــردم بســنده نشــده و عــاوه بــر آن ،بهصــورت غیرمســتقیم و
تلویحــی ،نقــد اجتماعــی و نقــد آســیبهای موجــود در فرهنــگ عمومــی و تــودهوار کنونــی،
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ ناهنجاریهایــی همچــون :عــدم شایستهســاالری ،عــدم
دوراندیشــی ،تنگنظــری ،بیعدالتــی ،عــدم مســئولیتپذیری ،دوری از عقالنیــت ،از جملــه
مــواردی هســتند کــه میتــوان آنهــا را ذیــل نقــد اجتماعــی جــای داد.
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شکل  .4مقولهبندی مضامین موجود در فرهنگ مردم ،بازنماییشده
در برنامۀ «سوزلر -صحبتلر» (سخنها– صحبتها)

عــاوه بــر نقــد فرهنــگ عمومــی ،مصادیــق مختلف فرهنــگ تــودهوار ،هماننــد :فردگرایی
و عــدم توجــه بــه دیگــران ،در مضامیــن فرهنــگ مــردم ،موردانتقــاد قــرار گرفتــه و بــر محبت
بــه همنوعــان ،تأکیــد میشــود« .اخــاق فــردی و اجتماعــی»« ،احتــرام بــه طبیعــت»،
«عشــق و مهــرورزی» از مفاهیــم غالــب بازنماییشــده در برنامــه هســتند .از بیــن مفاهیــم
مذکــور نیــز ،اخــاق فــردی و اجتماعــی ،بیشــترین مقولههــا را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .فرهنــگ مــردم حتــی دربــارۀ موضوعــات خاصــی هماننــد :ضــرورت ریس ـکپذیری و
اصــول مدیریــت مالــی در ســبک زندگــی امــروزی« ،مهــارت آمــوزی» میکنــد.
از ایــن رو ،مشــخص میشــود کــه ایــن برنامــه ،عــاوه بــر بازنمایــی فرهنــگ مــردم ،از
آن بهعنــوان یــک راهبــرد منحصربهفــرد در رســانهای محلــی ،بــرای در دســتور کار قــرار دادن
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موضوعــات روز و نقــد مصادیــق نامناســب ســبک زندگــی امــروزی و ارائــۀ ســبک زندگــی
منطبــق بــا فرهنــگ مــردم ،بهرهبــرداری میکنــد .نکتــۀ مهمتــر ،ایــن اســت کــه فرهنــگ
مــردم در ایــن برنامــه ،در قالــب «هنــری» موســیقایی ،ادبــی و طنــز ارائــه میشــود کــه عالوه
بــر انطبــاق بــا اصــول برنامهســازی حرف ـهای ،خــود« ،فرهنــگ رســانهای» متمایــزی را ارائــه
میدهــد .در فرهنــگ رســانهای مذکــور ،برخــاف فرهنــگ رســانهای رایــج در رســانههایی
کــه در خدمــت فرهنــگ تــودهای هســتند ،ارزشهــای انســانی و اخالقــی ،غالــب اســت.
عــاوه بــر آن ،برنامــۀ مذکــور در آیتــم «دئدیــم -دئــدی» (گفتــم -گفــت) ،بهخوبــی توانســته
بــا اســتفاده از تکنیکهــای طنزنویســی مبتنــی بــر فرهنــگ مــردم ،ناهنجاریهــای فرهنــگ
عمومــی امــروزی را نقــد کنــد .در ایــن آیتــم ،بهنوعــی ،شــاهد دیالوگــی بیــن فرهنــگ مــردم
و فرهنــگ عمومــی هســتیم کــه در فرهنــگ مــردم بــر بایدهــا و نبایدهــای هنجــاری تأکیــد
میشــود و در فرهنــگ عمومــی بــر مصادیــق ناهنجــار .بنابرایــن ،بدیــن شــیوه ،هــم فرهنــگ
مــردم معرفــی میشــود و هــم بهواســطۀ فرهنــگ مــردم ،نقــد اجتماعــی صــورت میگیــرد.
عــاوه بــر کارکردهــای فــوق ،نبایــد نادیــده گرفــت کــه هویــت محلــی نیــز در قالــب فرهنگ
مــردم بازتــاب مییابــد کــه از جملــه مضامیــن غالــب آن« ،آذربایجــان» اســت .امــا بــا توجــه بــه
ســاختار و سیاســت رســانهای ،اصــول و ضوابــط برنامهســازی و گفتمــان غالــب حاکم بــر برنامه،
روشــن اســت کــه ایــن امــر ،در تضــاد بــا هویــت ملــی نیســت .بلکــه بــر عکــس ،بهمثابــه
راهبــردی اســت کــه هویــت محلــی را ذیــل هویــت ملــی ایرانــی بازنمایــی کــرده و بهصــورت
غیرمســتقیم ،در خدمــت تحکیــم همبســتگی ملــی اســت .بــا توجــه بــه مباحــث فوق ،شــکل
زیــر ،راهبردهایبازنمایــی فرهنــگ مــردم در رادیــو اردبیــل را نشــان میدهــد:
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شکل  .5راهبردهای بازنمایی فرهنگ مردم در رادیو اردبیل

عنــوان برنامــۀ «ســوزلر -صحبتلــر» ،بهمعنــای «ســخنها -صحبتهــا» خــود
بهنوعــی ،داللــت بــر فرهنــگ مــردم و فرهنــگ عمومــی دارد؛ چــرا کــه «ســوز» (ســخن) در
ادبیــات شــفاهی آذربایجــان (و ذیــل آن ،اردبیــل) در مؤلفههایــی همچــون« :آتاالرســوزی»
(ســخن پــدران) نیــز وجــود داشــته و حتــی در ایــن برنامــه ،یکــی از آیتمهــای همیشــگی بــه
شــمار مــیرود« .صحبتهــا» نیــز در قالــب موضوعــات برنامــه و «گزارشهــا» کــه عمدتـ ً
ـا
پیرامــون موضوعــات روزمــره هســتند ،پیگیــری میشــود.
بــا توجــه بــه عصرگاهــی بــودن برنامــه ،ســرگرمی ،یکــی از کارکردهــای موردانتظــار از ایــن
برنامــه اســت .از ایــن رو ،در برنامــۀ «ســوزلر -صحبتلــر» بــه شــیوههای مختلــف ،از جملــه
نمایشهــای طنــز و دیالــوگ فرهنــگ مــردم و فرهنــگ عمومــی و موســیقیهای محلــی،
کارکــرد ســرگرمی دنبــال میشــود .فرهنــگ مــردم ،بســتر اصلــی «ســخنان شــیرین» و حکمــت
آمــوز بــه شــمار مــیرود ،ولــی بــه مأموریــت ســرگرمکنندگی ،در عیــن ارائــۀ پیامهــای
اخالقــی ،کمــک میکنــد .همچنیــن در قالــب ســرگرمکننده یــا غیــر آن ،در خدمــت بازتولیــد
ســبک زندگــی مطلــوب قــرار میگیــرد .ایــن امــر نیــز بــا نقــد اجتماعــی ،نقــد فرهنــگ
عمومــی و فرهنــگ تــودهای دنبــال میشــود .عــاوه بــر آن ،فرهنــگ مــردم هــم بهمثابــه
میــراث فرهنگــی اشــاعه یافتــه و هــم در خدمــت تحکیــم هویــت ملــی ایرانــی قــرار میگیــرد.
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

135

شبکههای استانی صدا و سیما و راهبردهای ...

پیشنهادات
مهمتریــن یافتــۀ ایــن تحقیــق ،کاربــرد راهبــردی و دوگانــۀ فرهنــگ مــردم در برنامــۀ
مطالعهشــده اســت ،یعنــی؛ معرفــی عناصــر فرهنــگ مــردم بهعنــوان میــراث فرهنگــی
و بهرهمنــدی از آن بــرای نقــد ناهنجاریهــای موجــود در فرهنــگ تــودهای .بنابرایــن،
پیشــنهاد میشــود از ایــن راهبــرد مؤثــر ،در شــبکههای اســتانی دیگــر نیــز در قالبهــای
مختلــف و مقتضــی اســتفاده شــود .روشــن اســت کــه بــا ایــن شــیوۀ متمایــز ،هــم عناصــر
فرهنــگ محلــی ،حفــظ و ترویــج میشــوند و هــم بــا محوریــت آنهــا ،نارســاییهای موجــود
در فرهنــگ عمومــی را میتــوان نقــد کــرد.
بــا توجــه بــه گســتردگی و تنــوع عناصــر فرهنــگ مــردم ،بــه نظــر میرســد در شــبکههای
اســتانی ،همــۀ مؤلفههــای فرهنــگ مــردم و ظرفیتهــا و جذابیتهــای آنهــا بازنمایــی
نمیشــوند و الزم اســت همچنــان بــا شــناخت بیشــتر و بهتــر آنهــا ،ایــن مؤلفههــا و غنــای
محتوایــی آنهــا معرفــی شــوند .روشــن اســت کــه شــبکههای اســتانی ،بــا معرفــی دقیــق
و جــذاب عناصــر متنــوع فرهنــگ مــردم ،هــم میتواننــد از ایــن فرهنــگ ،حفاظــت کــرده
و هــم ،ابعــاد و عناصــر متنــوع آن را اشــاعه دهنــد؛ موضوعــی کــه بــا ماهیــت وجــودی و

رســالت اساســی شــبکههای اســتانی کامــاً منطبــق اســت.

ظرفیتهــای طنــز و ســرگرمی در فرهنــگ مــردم ،از جملــه مزیتهــای متمایــز در
مراکــز اســتانی اســت کــه الزم اســت شــبکههای اســتانی ،از ایــن مســئله ،بهرهبــرداری
بیشــتری داشــته باشــند .آیتــم «دئدیــم دئــدی» (گفتــم ،گفــت) در برنامۀ مطالعهشــده،
نمون ـهای موفــق در ایــن زمینــه اســت.
پیونــد میــان مؤلفههــای هویــت محلــی و هویــت ملــی ،یکــی از مهمتریــن وظایــف
شــبکههای اســتانی اســت کــه الزم اســت در ایــن زمینــه ،بــا شــناخت بهتریــن عناصــر
و شــیوهها ،ایــن امــر در دســتور کار قــرار گرفتــه و مفصلبنــدی گفتمانــی ،بــه گون ـهای
باشــد کــه هویــت محلــی ،درون هویــت فراگیــر ملــی قــرار گیــرد.
تــاش بــرای انطبــاق حداکثــری و خالقانــۀ مؤلفههــای متنــوع فرهنــگ مــردم ،بــا
ســاختارها و قالبهــای نویــن برنامهســازی و پرهیــز از محــدود شــدن بــه قالبهــای
کلیشــهای ،مخاطبگریــز یــا برنامههــای خــاص بــرای مخاطبانــی محــدود ،از الزامــات
بازنمایــی مناســب فرهنــگ مــردم در شــبکههای اســتانی اســت .لــذا پیشــنهاد میشــود
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ایــن شــبکهها در ایــن زمینــه ،بازنگــری جــدی داشــته باشــند.
مســئلۀ مهــم دیگــر ،عبــارت اســت از :لــزومِ بهاشــتراکگذاری تجــارب برنامهســازی
رادیویــی و تلویزیونــی مبتنــی بــر ظرفیتهــای فرهنــگ مــردم در مناطــق مختلــف کشــور
و تولیــد برنامههــای مشــترک بیــن مراکــز اســتانی دارای فرهنــگ مشــترک (ماننــد:
اســتانهای اردبیــل ،آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربــی و زنجــان).
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اســمیت ،فیلیــپ ( .)1387درآمــدی بــر نظریــۀ فرهنگــی (ترجمۀ حســن پویــان) ،چاپ دوم ،تهــران :دفتــر پژوهشهای
فرهنگی.

بابایــی ،توحیــد (  .)1397نق��ش شــبکههای اســتانی در توســعۀ فرهنــگ بومــی :مطالعــۀ مــوردی شــبکۀ

اســتانی مازنــدران ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات ،تهــران :دانشــگاه صــدا و ســیما.

بابایــی ،ســمیه ( .)1390طراحــی راهبردهــای مطلــوب بــرای مدیریــت خردهفرهنگهــا در شــبکۀ اســتانی

ســیمای مرکــز قزویــن ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ مدیریــت رســانه ،تهــران :دانشــگاه صــدا و
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران.

پــرس ،الیزابــت ام (  .)1393اثــرات رســانهای و جامعــه (ترجمــۀ مهــدی منتظرقائــم و احســان شاهقاســمی) .تهــران:
مرکــز تحقیقــات صدا و ســیما.
جعفــری قنواتــی ،محمــد ( .)1384تعریــف فرهنــگ مــردم یــا تعییــن موضوعــات آن ،کتــاب مــاه کــودک و نوجــوان.
شــمارۀ  :91صــص .108 -102
جعفــری ،مختــار ( .)1396بررســی بازنمایــی فرهنــگ کــردی در مجموعههــای تلویزیونــی ســیمای مرکز کردســتان؛

موردمطالعــه« :آوای خــاک» و «روزگاری در محلــه» ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات،
تهــران :دانشــکدۀ صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ،دانشــکدۀ ارتباطــات و رســانه.

حاجــیزاده ميمنــدی ،مســعود ( .)1384الگــوی پژوهــش در فرهنــگ مــردم ،يــزد :شــورای پژوهشــی ادارۀ كل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان يــزد بــا همــكاری انتشــارات علــم نويــن.
حقپنــاه ،مهســا (  .)1388میــزان پرداختــن بــه فرهنــگ بومــی و محلــی در برنامههــای عصرگاهــی شــبکههای
اســتانی صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و رابطــۀ آن بــا میــزان آشــنایی و عالقهمنــدی

برنامهســازان ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ مدیریــت رســانه ،تهــران :دانشــگاه صــدا و ســیمای

جمهــوری اســامی ایــران.
خجسته ،حسن ( .)1380رادیوهای محلی .رادیو ،سال دوم ،شمارۀ  ،7صص.9-4
دهشیری،محمدرضا(.)1388رسانهوفرهنگسازی.فصلنامۀتحقیقاتفرهنگی،دورۀدوم،شمارۀ،8صص.179-208
رفعتــی ،امیــر ( .)1391نقــش شــبکۀ تلویزیونــی بــاران بــر ترویــج فرهنــگ بومــی مــردم گیــان ،پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات ،تهــران :دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکزی ،دانشــکدۀ
علــوم اجتماعــی.
زنجانــی ،حبیبالــه ،رســول بابــازاده و ســیفاله ســیفاللهی ( .)1399تحلیــل جامعهشــناختی گفتمــان فرهنــگ
مــردم ،قــوم آذری از منظــر گفتمانشناســی انتقــادی ،فصلنامــۀ مطالعــات فرهنــگ -ارتباطــات ،ســال بیســت و
یکــم ،شــمارۀ  ،50صــص .94-67
ســاکی ،امیــر ( .)1387بررســی نقــش شــبکۀ اســتانی افــاک در تقویــت فرهنــگ بومــی اســتان لرســتان،
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات ،تهــران :دانشــکدۀ صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران.
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ســلطانی ،علــی ( .)1393ســنجش نگــرش مــردم شــهر کرمــان نســبت بــه برنامههــای فرهنگــی شــبکۀ اســتانی

ســیمای مرکــز کرمــان ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات ،تهران :دانشــگاهآزاد اســامی
واحــد تهــران شــرق -قیامدشت ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی.

ســورین ،ورنــر و جیمــز تانــکارد ( .)۱۳۸۹نظریههــای ارتباطــات (ترجمــۀ علیرضــا دهقــان) .تهــران :انتشــارات دانشــگاه
تهران.
عظیمیفــرد ،فاطمــه ( .)1395بازنمایــی عناصــر فرهنــگ مــردم در مجموعههــای تلویزیونــی ســیما ،فصلنامــۀ
مــردم و فرهنــگ ،دورۀ اول ،ســال دوم ،شــمارۀ  ،4صــص .58-39

غفــوری ،فریبــا ( .)1391نقــش رســانههای محلــی در بازتــاب فرهنــگ و هویــت بومــی بــا بررســی مــوردی شــبکۀ

تلویزیونــی اســتانی کردســتان ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات ،تهــران :دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد تهــران مرکزی ،دانشــکدۀ علــوم ارتباطــات اجتماعــی.

فهیمیفــر ،اصغــر و محمدجعفــر یوســفیان کنــاری ( .)1392قابلیتهــای روایــی ادبیــات عامیانــۀ ایــران در اقتبــاس
نمایشــی بــرای تلویزیــون و ســینما ،دوفصلنامــۀ فرهنــگ و ادبیــات مــردم ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،2صــص .129-156

قبــادی ،علیرضــا ( .)1385تحلیــل جامعهشــناختی گفتمــان فرهنــگ مــردم قــوم ترکمــن در ایــران معاصــر ،رســالۀ
دکتــری جامعهشناســی ،دانشــگاه تهــران.
کوثــری ،مســعود و سیدحســن آذری ( .)1394تنــوع فرهنگــی ایــران و الزامــات سیاسـتگذاری رســانهای؛ مطالعــۀ
مــوردی شــبکههای اســتانی صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران .رســانه ،شــمارۀ  ،98صــص .24-5
محمدپور ،احمد ( .)1392روش تحقیق کیفی ضد روش ،چاپ دوم ،تهران :جامعهشناسان.
مشــعل روز ،حســن ( .)1395بررســی رابطــۀ بیــن تماشــای شــبکۀ تلویزیونــی افــاک بــا توســعۀ فرهنــگ بومــی

(فرهنــگ لکــی شــهر نورآبــاد) ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ مدیریــت رســانه ،تهــران :دانشــگاه پیــام نــور
اســتان تهران ،دانشــکدۀ علــوم اقتصــادی.

معیــار ( .)1389سیاســتهای برنامهســازی صــدا و ســیمای مراکــز ،معاونــت امــور مجلــس و اســتانهای
ســازمان صــدا و ســیما.
مهــدیزاده ،ســیدمحمد ( .)۱۳۸۹نظریههــای رســانه :اندیشــههای رایــج و دیدگاههــای انتقــادی .تهــران:
همشــهری.
نجفی صحنهای ،علی ( .)1387طنز مقدس ،بينات ،سال پانزدهم ،صص .214 -174
نصرتــی ،مصطفــی ( .)1388بررســی رابطــۀ بیــن تماشــای شــبکۀ تلویزیونــی اســتانی کــرد بــا توســعۀ فرهنــگ

بومــی شــهر ســنندج ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،رشــتۀ علــوم ارتباطــات ،تهــران :دانشــگاه صــدا و ســیمای

جمهــوری اســامی ایــران.
همــراز ،ویــدا ،الهامســادات حســینی و معصومــه اســماعیلنژاد ( .)1398شــیوههای اســتفاده از بازیهــای
ســنتی و بومــی ایرانــی در تولیــد مســابقات رادیویــی ،رســانههای دیــداری و شــنیداری ،دورۀ  ،13شــمارۀ
.132-105 ،29
هنین��ک ،مونیکــه ،اینگـ�ه هاتــر و آجــی بیلــی ( .)1394روشهــای تحقیــق کیفــی ،ترجمــۀ علیرضــا صادقــی و مهــدی
ابراهیمــی ،تهــران :انتشــارات مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار صــدا و ســیما.
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: تبییــن نقــش صــدا و ســیمای اســتانها در بازتــاب هویتهــای قومــی و محلــی.)1399(  ســارا،یوســفی

 رشــتۀ جغرافیــای، پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد،مطالعــۀ مــوردی صــدا و ســیمای اســتان کردســتان
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