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 1مورد مطالعه: دانشجویان بلوچ تحصیالت تکمیلی                                

، دکترای جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شیراز مسئول نویسنده عبدالطیف کاروانی،

abdollatifkarevani@yahoo.com 

 ghafari.na@gmail.comاسفندیار غفاری نسب، دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، 

 چکیده

صدا ) :یجمعهای در رسانه هابلوچ هویّتبازنمایی  از ،ادراک دانشجویان بلوچ تحصیالت تکمیلی تحقیق حاضر با هدف کاوش کیفی

در .  استی انجام شدهدولت یهابلوچ در دانشگاه دانشجویان انیدر می اجتماعی مجازی( هاشبکهاستانی و  یسینما، شبکهو سیما، 

ی هادانشگاهکنندگان تحقیق، دانشجویان بلوچ مقطع ارشد و دکترای مشارکت.  استی استفاده شدهانهیزم یاز نظریه ،این تحقیق

تا رسیدن به اشباع نظری در خصوص مقوالت  هامصاحبه.  ستادست آمدهی عمیق بهاز طریق مصاحبه هاداده.  اندبودهدولتی 

نتیجه تحلیل .  با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد هادادهتحلیل .  ادامه پیدا کردند، مختلف مورد مصاحبه

 یو منف یرواقعیغ ییبازنمااند از: مقوالت محوری عبارت.  استی هسته بودهمحوری و یک مقوله ی، دستیابی به شش مقولههاداده

 یسازتیریو غ و سیاسی کیدئولوژیا تیریمد، هابلوچ هویّتاز  یرواقعیغ ییو بازنما یاستان یشبکه، مایها در صدا و سبلوچ هویّتاز 

ها بلوچ هویّتدر مورد  یمنش منف برساخت، هابلوچ هویّتبه  رانیمردم ا ریسا یو نگاه منف یارسانه یسازشهیکل، هابلوچ هویّتاز 

و  یمنف ییبازنما :هسته نیز عبارت است از یمقوله.  هابلوچ هویّتاز  انهیگراواقع ییو بازنما یمجاز یفضایی و نمایس یهالمیدر ف

 ی.داخل ینمایو س مایها در صدا و ساز بلوچ یمنف یهویّت یسازشهیکل

 کاوش کیفی ،هابلوچ هویّتسازی، بازنمایی، کلیشه کلیدواژه:

mailto:abdollatifkarevani@yahoo.com
mailto:abdollatifkarevani@yahoo.com
mailto:ghafari.na@gmail.com
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 مقدمه و طرح مسئله

 روندیمشمار فرهنگ به یع مهم تأثیرگذار در عرصهتلویزیون، مناب ویژهبهجمعی و  یهادر دنیای امروز، رسانه

عنوان ابزاری قدرتمند .  تلویزیون بهکنندیمجوامع مداخله  یدر همه هویّتدهی و برساختن و در فرایند شکل

یک جامعه  هویّترا که از جمله ارکان و زیربنای  ملّیگروهی، قومی و  هایهویّتیک مرکز فرهنگی،  تواندیم

باهنر و بگذارد ) ریتأثمردم  هاینگرشو  هادهیامثبت و منفی قرار دهد و بر  ریتأث، تحت شوندیممحسوب 

 (.132: 1398جعفری کیذقان، 

 ،باشندیم یاعنوان ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی، از نهادهای مهم تأثیرگذاری در هر جامعهها، بهرسانهپس 

موالنا، لعه کرد )مطا توانیاطالعاتی و ارتباطی نم یهارساختیطوری که امروزه سیاست و اقتصاد را بدون زبه

 توانندیکه م ها به قدری مؤثرندرسانه.  اطالعاتی و ارتباطی هستند یهارساختیها نماد زرسانه.  (33: 1394

هم  تواندیاین تأثیر م.  ها، ایجاد کنندسیاسی و اجتماعی یا حفظ آن یهایریگها و جهتتغییر الزم را در نگرش

امروزه مسئوالن .  دهندیقرار م ها نخبگان جامعه را نیز تحت تأثیررسانه حتی.  در جهت مثبت و هم منفی باشد

خود را با  یمشبسیاری از موارد خط ها، دررسانه یهالیها و تحلگزارش اجرایی کشورها، با اهمیت دادن به

 (.132: 1392کریمی، کنند )یها اتخاذ متأثیرپذیری از آن

پخش  مختلف و یهایپردازتیتلویزیونی با شخص یهااست که مجموعهآن  گرانیب انمحقّقمطالعات مختلف 

 ،2221، 2داروساکنند )یمایفا  قومیّتافراد نسبت به مفاهیم مختلفی نظیر  نیّتتثبیت ذهدر مهمی  نقشمتوالی 

.  و...( 1393، سیدامامی، 2213، احمد و ماتز، 2229، 1، کالووی2225، 5، دایر2224، 4، هافمن2223، 3جانسون

که » کنندیگرایانه این بحث را مطرح مبرساخت یها نظری( ب1892طورکلی هال و همکاران )بهدیگر، از سوی

 توانیمهمچنین .  (32: 2223، 3روجک«)آورندیبلکه آن را به رمز در م ؛دهندیواقعیت را بازتاب نم هارسانه

های نگرش ها وداوریپیش انواع تقویت به حال عین در قومی هایگروه از یارسانه یهاییبازنماگفت که 

 (.121: 1393سیدامامی، کند )یهایی را خلق مداورییا حتی چنین پیش انجامدیآمیز نسبت به آنان مغرض
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کالن  هایسیاستامری مستقل و مجزا از  ،ی درباره نوع فرهنگی و قومیارسانهگذاری از سوی دیگر، سیاست

-تنوّع فرهنگی بهکالن مدیریت  هایسیاستبخش مهمی از  هااستیسگی نیست؛ بلکه این فرهن تنوّعمدیریت 

ی هافرهنگو  هاگروهی ارسانهی دولتی و شیوه بازنمایی هارسانهگذاری در سطح جهانی سیاست.  روندیمشمار 

ی موجود در کشورهای هارسانه.  سیاست کالن حاکم بر کشورهای مختلف است یدهندهوضوح نشانمختلف به

 توانندیم هاآنشوند،  ملّیی قومی و هابحرانیا بستر  ملّیابزار مهم انسجام  توانندیمچند قومی و چند فرهنگی 

فرهنگی پرداخته و با  تنوّعفرهنگی به عنوان میراث کشور بپردازند و یا به تحریف و تخریب  تنوّعبه تقویت 

 .  (3: 1384کوثری و آذری، شوند ) ملّیی، زمینه واگرایی تبعیض در دسترسی به ابزار بازنمای

 هایسیاست اعمال صورت در ی،دولت و نظام سیاس یبه مجموعه آن انتساب به توجه با رسانه، ایندر ایران 

ساز اقوام ایرانی وارد کند و زمینه میان آمیزمسالمت مناسبات به جدی یبآس تواندیم کارکرد، سوء یا نسنجیده

 .  (122-121: 1393سیدامامی، های قومی با بقیه ایرانیان شود )شکاف و تنش میان گروه بروز

و هم به لحاظ مذهب  قومیّتباشد که هم به لحاظ ستان از جمله معدود استان های میاستان سیستان و بلوچ

-های ساختاری متراکم شدهو مذهبی باعث به وجود آمدن شکاف قومی تنوّعزیادی برخودار است و این  تنوّعاز 

زیادی وجود  تنوّعتوجه به این اقوام و مذاهب ای هم بای رسانهلحاظ ذائقه دیگر در این استان بهاز سوی.  است

ین استان در ا های این اقوام و مذاهبزنماییبابا گفت که چالش های زیادی در ارتباط  توانمیهمچنین .  دارد

 انیشده است دانشجو یسعهمچنین .  داردوجود  استانی یهای سراسری و هم شبکهی شبکهوسیلههم به

عنوان باشند بهمیمشغول به تحصیل  و بلوچستان ستانیسطح استان س یاهاز دانشگاه ریغکه به یبلوچ

هست که در سطح  یانیمتفاوت از دانشجو انیدانشجو نیا ستهیکه تجربه ز، چونکننده انتخاب شوندمشارکت

تعامالت  لیبه دل ستهیمتفاوت بودن تجربه ز نیو ا باشندیم لیو بلوچستان مشغول به تحص ستانیاستان س

 ریغ یهاکه دانشگاه لیتحص یدر ط انیدانشجو نیکه ا یاجتماع یندهایاستان و فرا ریمتعدد با افراد غ یاجتماع

 قیکنندگان تحقعنوان مشارکتبه انیدانشجو نیاساس ا نیهمبر.  اندکردهیو بلوچستان ط ستانیاستان س

که دانشجویان بلوچ  پردازدیمشد و به این موضوع حاضر در همین راستا انجام خواهد پژوهش.  اندشدهانتخاب
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سینما، صدا و سیما، ) یجمعی هارسانهی دولتی ایران چه دیدگاهی نسبت به هادانشگاهتحصیالت تکمیلی 

بلوچ را در این  هویّتی اجتماعی مجازی( دارند؟ نحوه بازنمایی هاشبکهاستانی سیستان و بلوچستان،  یشبکه

 ؟کنندیمچگونه ارزیابی  هارسانه

 مبانی تجربی پژوهش

اقوام از جمله موضوعاتی  ایرسانهخصوص بازنمایی ای و بهلحاظ تجربی بازنمایی رسانهبه قابل ذکر است که

اند و اکثر این مطالعات با اند و مطالعاتی انجام دادهکردهانی زیادی به این حوزه گرایش پیدا محقّقکه  باشدمی

ای زمینهی خصوص نظریهاده از روش کیفی و بهی انجام شده اند و کمتر پژوهشی با استفاستفاده از روش کمّ

 .  شودمیشاره به برخی از این مطالعات در قسمت ذیل ا.  استانجام شده

قومی و  هویّتبین  یفراتحلیل مطالعات مرتبط با رابطه» عنوانبا(، پژوهشی 1381) یمرادبهشتی و حق

مبحث که  دهدیمی این پژوهش نشان هاافتهی.  انددادهانجام  «در ایران با تأکید بر نقش رسانه ملّی هویّت

این تحقیقات بیشتر تبیین  یمسئله.  شودیم دنبال ت بیشتریدر بین دو قوم کرد و عرب با حساسیّ قومیّت

توجه  ،این رابطه ی بهدهاست و به نقش رسانه در شکل های قومی بودههویّتشدن  چرایی و چگونگی فعال

ها درصد آن 49اند و قومی بوده هویّتو  ملّی هویّتبه همسازی بین  مقاالت قائل درصد 42.  خاصی شده است

 اند.قومی دانسته هویّترا باعث تقویت  شدنیجهانها و فضای رسانه

« فرهنگی در موسیقی کردی هویّتو بازنمایی  شدنیجهان» عنوانبا(، پژوهشی 1381پور )و حسن محمدپور

و  یاسی، سی، زمانیمکان یمرزها یزی، با فرورشدنیاین پژوهش، جهانی هاافتهی اساسبر.  انددادهانجام 

 یصداها شدن دهیشن و بروز نهیزم و سازدیم فراهم را معنا متعدد منابع به افراد یدسترس امکان ییایجغراف

 وی های قومهویّت در یشیرو منجر به بازاندنیو از ا کندیرا فراهم م یاهیحاش یمختلف، از جمله صداها

 .شد خواهد هاآنی بازساز

-قومیّتال در صفحات ایرانی فعّ یهاقومیّتواگرایی  یهاوهیش» عنوانبا(، پژوهشی 1381) یمرادآبادنوری 

 نتایج این پژوهش حاکی از بازنمایی صور فرهنگی و.  استانجام داده «بوکاجتماعی فیس یشبکه محور
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جز  ایرانی، به یهاقومیّت این پژوهش، یهاافتهیاساس رب.  ایرانی در این شبکه است یهاقومیّتاجتماعی 

 .اندمحیط نداشته واگرایانه در این یهاتیتمایلی به انجام فعالمواردی اندک، 

 یمطالعه، ت قومی در ایرانالقایی و تحریف واقعیّ یهانقشه » عنوانبا(، پژوهشی 1381همکاران )میرحیدر و 

و سؤال  بوده تحلیلی -روش پژوهش توصیفی.  انجام داده است« کرد، ترک، عرب و بلوچ یهاقومیّتموردی: 

های بلوچ از چه ویژگی شده توسط چهار قوم کرد، عرب، ترک و ترسیم یهاکه نقشه بودهاساسی تحقیق این 

دادن به قلمرو اقوام مورد  ها به دلیل مرکزیتاین نقشه: است تحقیق نشان داده یهاافتهی.  القائی برخوردارند

مناطق استراتژیک سیاسی و  اقوام و امتداد آن تا یدهدادن محدو تر نشانموقعیت آنان، گسترده یکارنظر، دست

سعی در تحریف واقعیت بر پایه اهداف  تی القائی دارند وها و نمادهای خاص ماهیّاقتصادی و کاربرد اسامی، رنگ

 .ات خود دارندو نیّ

.  داده استانجام « ی خودارسانهقومی از تصاویر  هایگروهادراک » عنوانبا(، پژوهشی 1393) یدامامیس

.  ابندییاز سیما درباره خود را چندان مطلوب نم شدهکه اقوام ایرانی، تصاویر پخش دهدیشواهد پژوهشی نشان م

های منسوب به قومشان در گفتمان عامیانه، ویژگی ها بر این باورند که در بسیاری از مواقع از آنان، برحسبآن

شده در های نشان دادهشده بر این باورند که فیلم افراد مصاحبه بیشتر.  شوندیتصویرهای قالبی نشان داده م

به  را یاهیحاش یهاو معموالً نقش کنندیاصلی استفاده نم یهاهای قومی در چهرهگروه تلویزیون، از اعضای

 .ندینمایها محول مآن

تا  2222ی هاسالی، از اسالم و مسلمان بین ارسانهبازنمایی » عنوانبا(، پژوهشی 2213) 9احمد و ماتز

 اتبه اتفاق مطالع بیقر تیکه اکثر بوداز آن  یحاک پژوهش یهاافتهی.  اندداده انجام« : یک فراتحلیل2215

.  اندگرفته شده دهیمسلمان ناد یهامسلمان و رسانه یکه کشورها ی، در حالدهدیرا پوشش م یغرب یکشورها

را  نیآنال یهادر رسانه قیو کمبود تحق ریاز تصاو یتوجهیب ،یاسهیمقا قاتیتحقکمبود آشکار  نیهمچن

و جنگ را مورد  سمیترورمطالعات موضوعات مهاجرت،  شتریکه ب همچنین به این نتیجه رسیدند.  کرد ییشناسا
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اسالم عمدتاً به  واند شده بازنمایی یکه مسلمانان به طور منف دادنشان  فراتحلیل ن،یا عالوه بر.  قرار داد یبررس

 است.شده دهیکش ریبه تصو زیآممذهب خشونت کیعنوان 

 یتالیجید یهاو رسانه یفرهنگ دیدر تول بازنمایی: وودیهال ت،ی، جنسنژاد» عنوانبا پژوهشی (،2215) 8اریقا

 یتیو جنس ینژاد یهایدر مورد نابرابر یفعل قاتیاز تحق یاخالصه پژوهش نیا.  انجام داده است« رییتغ یبرا

.  دهدیمتحده را با تمرکز بر دوران معاصر ارائه مدر ایاالت وودیهال ونیزیو تلو لمیف دیدر تول بازنماییدر 

 یهااقلیّتو  نزنا جیها و نتافرصت ینشانگر روند ناکارآمد وود،یدر هال یفرهنگ دیتول ینهیدر زم قاتیتحق

در  راتییحال، تغ نیبا ا.  شودیم شیدر صفحه نما تنوّعو عدم  هاشهیکل وعیاست که منجر به ش یقوم -ینژاد

 - ینژاد یهااقلیّتزنان و  یرا برا ی، احتمال کاهش نابرابردهدیم رییها را تغو پخش رسانه دیکه تول یتکنولوژ

 .دهدیارائه م یقوم

 ضمن محقّق.  انجام داده است« کنندگانمصرفی هاانتخابسینما و » عنوانبا(، پژوهشی 2212) 12کوکچار

ا اشاره به استیالی صنعت ( بماالیاالم سینمای بزرگ سینمایی در هند )بالیوود، تالیوود، یهایبرشمردن کمپان

از بیست و دو زبان رایج در هندوستان  با وجود اینکه زبان هندی تنها یکی سازدیسیمای بالیوود، خاطر نشان م

این در .  سینمایی به این زبان هستند رسمی، سالیانه حدود شصت درصد تولیداتاست اما بر اساس آمارهای 

 .کنندیصحبت م.  ..و ماالیاالم، تامیل مختلفی از جمله یهاوسیعی از کشور هند به زبان یحالی است که پهنه

.  ده استانجام دا« بازنمایی هند: سؤاالت جدیدی برای سینمای هند» عنوانبا(، پژوهشی 2212) 11آناند

آن  ط برهای مسلّسیاست جهیاقوام مختلف در بالیوود را نت یهاییگیری از تحلیل گفتمان، بازنمابا بهره محقّق

 یسازکسانیسمت اشکال ساخت تولیدات را به «رسانه مفرح»تفکر  استیالیمعتقد است که  محقّق.  استدانسته

تفریحی و  یهامختلف در هند، تنها از نظر جنبه یهافرهنگ این تفکر غالب سبب شده است تا؛ داده است سوق

 .تولیدات، قرار گیرند اندرکاران عرصه کننده مورد توجه دستسرگرم

و اجتماعات  هاتیمحدود شدن: مرزها،در جهان در حال جهانی قومیّت» عنوانبای ( پژوهش2222) 12روسادا

های بحث تأثیرات آن بر گروه شدن بهمرتبط با جهانی یهاهینظر ینویسنده ضمن ارائه.  استانجام داده« مجازی
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ارتباطی در  خنثی یپرداخته سپس اینترنت را یـک پدیـده هااقوام و ملت سیاسی نظیر و مختلف اجتماعی

 .کندیمختلف و تشدید این مرزها یاد م هایجهت از بین بردن مرزهای میان گروه

 مبانی نظری پژوهش

 :دارد وجود ایرسانهبازنمایی  چگونگی یدرباره رویکرد یا نظریه سه امروزه

 نشان حال در دوربین که است باور این بر نظریه این.  انگارندیم جهان آیینه را زبان که بازتابی یهاهینظر -1

 را زبان است، اول دوره ویتگنشتاین ویژهبه و پوزیتویستی یهاتسنّ وامدار که نظریه این.  است واقعیت دادن

 دارد. وجود هادهیپد در که معنایی انتقال برای داندیم ابزاری

 گفتنش قصد نویسنده یا هنرمند گوینده، که دانندیم چیزی همان را معنا مندی،نیّت یا التفاتی یهاهینظر -2

 معتقد نظریه این بازتابی، ینظریه برخالف.  ستا هایمندنیّت وها خواسته این بیانگر زبان، بنابراین و دارد را

 نیّت و اراده همان کشدیم تصویر به دوربین آنچه و ندارد وجود بیرونی جهان از انعکاسی عمل هیچ که است

 دیلتای و شالیرماخر هرمنوتیکی یهاتسنّ در ویژهبه نظریه این.  دارد وجود تصاویر این پشت که است پنهانی

 بازتابی؛ ینظریه در.  است شناسایی قابل پدیدارشناسانه رویکردهای و دانستندیم مؤلف نیّتذه کشف را فهم که

 بازتاب آیینه، یک مثابه به زبان کارکرد و است نهفته واقعی جهان در حوادث یا هادهیا اشخاص، ،هاابژه معنای

 که دارند را معنایی آن کلمات مندی،نیّت رهیافت براساس اما.  آنهاست ذاتی که است اشیائی حقیقی معنای دادن

 (.24: 2223 هال،) باشند داشته خواهدیم گوینده

 به که است گراییبرساخت یهینظر ؛است گذاشته فرهنگی مطالعات بر زیادی بسیار تأثیر که یاهینظر اما -3

 بازنمایی چگونگی محصول هادهیپد معنای کهبل نیستند معنا دارای نفسه فی هادهیپد: دارد اشاره نکته این

 رهیافت دو ادعای برخالف.  دارد تأکید زبان عمومی و اجتماعی خصلت بر انهیگرابرساخت رهیافت.  آنهاست

 جهان وجود ،رهیافت این.  ندارند و نداشته زبان مورد در ثابتی معنای فردی، کارگیرندگانبه نه و چیزها نه فوق،

 معنا، رهیافت این در.  نیست معنادهنده انتقال مادی جهان این که دارد تاکید بلکه ،کندینم انکار را مادی

 کاربه را مادی جهان که است کرداری بازنمایی اساس، این بر.  (12 همان،) است بازنمایی یهانظام یبرساخته
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 نمادین کارکردهای به معنا بلکه است، وابستهها نشانه مادی کیفیت به معنا که کرد تصور نباید اما ردیگیم

 و یریگشکل مثابه به معنا اجتماعی، ییگرابرساخت رویکرد در نتیجه در.  (1391 نیکولز،) است وابستهها نشانه

 به و شودیم یسازمفهوم تولیدی و اقخلّ فرایندی مثابه به فرهنگ بنابراین.  شودیم فهمیده چیزها برساختن

 جهان بازتاب صرفاً و دارد تاهمیّ تاریخی حوادث و اجتماعی یهاابژه طرح در اقتصادی و مادی اساس یاندازه

 نیست. حوادث از پس

 یهاوهیش کندیم تعیین کههاست رسانه در دهندهنمایش سیاستِ این که کندیم یادآوری ما به بازنمایی 

 گیریشکل چگونگی بر تواندیم بازنمایی عمل بنابراین.  رسد انجام به باید چگونه خاص هایگروه کردن تصویر

 تأثیراتها( گروه این برای) دیگران توسط قانون وضع یا هاآن شدن فهمیده چگونگی و جهان درها گروه تجارب

 ؛گرددیمبر بازنمایی قدرت داشتن در جمعی یهارسانه تاهمیّ به حدی تا امر این.  باشد داشته واقعی و ملموس

 غیاب به را آنها از دیگر برخی و اندینمایم باز بیشتر راها گمان وها فرض و تصاویر از برخی طریق این از که چرا

 .نمود برقرار ارتباط هاآن با نتوان تا کندیم محدود را هاآن با تعامل یعرصه و راندیم

 یسازیعیطب -2 یسازشهیکل -1: است مهم استراتژی دو دارای هارسانه در بازنمایی فرایند کلی،طوربه

 عمل چگونگی درک برای اساساً» :است معتقد و داندیم معناسازانه کنشی را سازیکلیشه( 253: 2223، هال)

 حال در هستند فرضیاتی و هاایده واقع در هاشهیکل.  «هستیم هایسازشهیکل عمیق بررسی نیازمند ،بازنمایی

 شده ثابت خوبی به و است اجتماعی زندگی اصلی پدیده یسازشهیکل.  افراد از خاصی هایگروه یدرباره جریان

 حتی.  (2223 ،هارتلی و فیسک) قراردهند ریتأثتحت راها گروه اعضای یهاقضاوت توانندیم هاشهیکل که

 هاآن ؛کنندیم عمل سکه یک روی دو مانندبه هاشهیکل.  هستند یاشهیکل تفکرات درگیر نیز مردم نیروشنفکرتر

 .کنندیم اقدام هاآن رزیابیا به دیگر سوی از و پردازندیم هاگروه یبندطبقه به سویک از

 هاشهیکل گرچه.  دارند بر در رادار جهت قضاوتی که هستند ارزشی یهایسو یبرگیرنده در هاشهیکل بنابراین

 مجرای از کنندیم سعی و هستند منفی بار دارای هاآن اغلب اما ،شوندیم دیده منفی و مثبت شکل دو به

 هایتفاوت صی،مشخّ و قطعی شکل به که آورند فراهم را گروه یک تموقعیّ از ادراکیالوصول سهل موضوعاتی
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 از که ابدییم قتحقّ سازیکلیشه فرایندهای خالل از حالی در امر این.  سازند برجسته را هاگروه بین در موجود

 .شودیم پوشیچشم ظرنمد یهاگروه بین در هاتفاوت از وسیعی طیف

 صورتی به تاریخی و فرهنگی اجتماعی، یهاساخت آن طریق از که شودیم اطالق فرایندی به ،یسازیعیطب 

 فیلم در.  است ایدئولوژیک کارکردی دارای یسازیعیطب.  هستند طبیعی آشکارا اموری گویی که شوندیم عرضه

 این بر و شودیمداده نشان پدرساالر و مردساالر بورژوازی، سفید، دنیایی شکل به طبیعی صورت به دنیا سینما، و

 عمل چنان سازیعیطب یهاگفتمان.  ردیگیم برعهده را طمسلّ یهاارزش تتقویّ یوظیفه یسازیعیطب اساس

 این.  شوند بازنمایی طبیعی و عادی اموری صورتهب تیجنسیّ و نژادی طبقاتی، هاینابرابری که کنندیم

 را فرزند زنان،» اینکه مانند.  کند جلوه تریعیطب تا شودیم درآمیخته واقعی هایجنبه با گاهی یسازیعیطب

 هارسانه در بسیاری موارد در همچنین.  «هستند فرزند تربیت برای گزینه بهترین هم هاهمان پس آورندیم بدنیا

 .  (225: 1391هیوارد،شود )یم داده نشان مرد خیره نگاه ابژه و دوم درجه موجود شکل به زن تصویر

 ی تحقیقشناسروش

در .  ای انتخاب شدزمینه یهینظر مسئله و سؤاالت تحقیق، روش تحقیق، پژوهش حاضر بر اساس موضوعدر 

شناسی ای در طراحی روشزمینه یو اهداف تحقیق، روش کیفی نظریه سؤاالتگویی به این میان بر اساس پاسخ

ی توان به نظریهشود از جمله میای به چند نوع تقسیم میی زمینهنظریه.  گیردتحقیق مورد استفاده قرار می

گرایی چارمز و ازندهای سزمینه ییافته اشتراوس و کوربین، نظریهای تحولی زمینهای ستنی گلیزر، نظریهزمینه

 (.1381و ایمان،  1381کرسول، مدرنیستی یا تحلیل موقعیتی کالرک اشاره کرد) ای پستی زمینهنظریه

ت این اهمیّ.  استفته اشراوس و کوربین استفاده شدهیاای تحولی زمینهدر این پژوهش از نظریه

یفی های کدیگر به ایجاد ظرفی برای تحلیل دادهسازی و از سویابلیت آن در نظریهسو به قشناسی، از یکروش

 پی دستیابی به سطحی باالتر از توصیف، به دنبال تولید یا کشف نظریه استروش در این.  (1381)ایمان، است

 .(1381شتراوس و کوربین،)ا
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های دولتی که در دانشگاه باشندیمکنندگان تحقیق حاضر، دانشجویان پسر تحصیالت تکمیلی بلوچ مشارکت 

در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل  سیستان و بلوچستانی سطح استان هادانشگاهغیر از به

 یدر فرایند مصاحبه محقّقکه  کندیمیابی، ایجاب هویّتت موضوع تحقیق یعنی فرایندهای ماهیّ.  باشندیم

پذیری دختران و پسران باعث ی جامعههاوهیشی در فراوانی هاتفاوت.  را پیگیری کند شدهخلقعمیق، مفاهیم 

 نظامبهنتواند  محقّق، بنابراین این امکان وجود دارد که شودیم شانیابیهویّتی عمیقی در فرایندهای هاتفاوت

کنندگان عنوان مشارکت؛ انتخاب پسران بهاساس اینبر .  یابددست جنسهمکنندگان غیر معانی ذهنی مشارکت

سطح استان سیستان  ایهغیر از دانشگاهاست دانشجویان بلوچ ز سوی دیگر؛ سعی شدها.  ردیگیمدر اولویت قرار 

که تجربه زیسته این دانشجویان متفاوت از کنندگان تحقیق قلمداد شوند، چونعنوان مشارکتو بلوچستان، به

پانزده نفر  درمجموع.  باشندیمکه در سطح استان سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل  هستدانشجویانی 

ی شیراز، تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان، خلیج هادانشگاهکننده از مشارکت

که از بین این دانشجویان .  گرفتند، انتخاب شده و مورد مصاحبه قراراهواز چمران دیشهفارس بوشهر، اصفهان و 

 .اندبودهنفر دانشجوی ارشد  11نفر دانشجوی دکترا و  4

.  عمل آمدی استفاده بهریگنمونهکنندگان و مفاهیم از دو روش برای انتخاب مشارکت ،در تحقیق حاضر

گیری هدر این پژوهش برای تولید احتمالی نظریه از روش نمون 14ی نظریریگنمونهو  13ی هدفمندریگنمونه

بیشتر بر چه  یکه پژوهشگر برای تولید نظریه کندیمگیری کمک هدفمند استفاده شده است و این نوع نمونه

شده در پژوهش کار گرفتهگیری بهی نمونهدومین شیوه.  ی استفاده کندکنندگانمشارکتی و از چه یهاجنبه

در فرایند تحقیق برای  محقّقگیری بر اساس این ایده است که این نوع نمونه.  گیری نظری استحاضر، نمونه

، ایزمینه یشناسی نظریهدر روش.  نظریه بپردازد یآوری اطالعات، به کجا توجه کند تا بتواند به توسعهجمع

.  کندکمک  هاادهدمستقر در  یتا به پیدایش نظریه شودیمزمان انجام طور همبه هادادهآوری و تحلیلجمع

از سه  هادادهبرای تجزیه و تحلیل .  است 15عمیق ی، مصاحبههادادهآوری تکنیک عمده مورد استفاده برای جمع

 خردکردن، شامل که است باز کدگذاری مرحله، اولین.  انتخابی استفاده شده است و محوری نوع کدگذاری باز،



هابلوچکاوش کیفی ادراک دانشجویان بلوچ از بازنمایی هویّت                                                                                       141  

 

 

 خرده و مقوالت بین ایفرضیه روابط توصیف محوری، کدگذاری در.  هاستداده بندیمقوله و مقایسه تحلیل،

 با متعدد مقوالت ارتباط اساس بر ایزمینه نظریه هایپایه ساخت انتخابی، در کدگذاری.  است مطرح مقوالت

یی هستند تا هاروشی کیفی همچون تحقیقات کمی نیازمند هاپژوهش.  دگردمی حاصل مرکزی و اصلی مقوله

ها از سه لیل آنو تح هادادهت برای قابلیت اعتماد و صحّ.  بردپی هاافتهبودن ی اعتمادقابلبتوان از آن طریق به 

استفاده از تکنیک ممیزی: بر اساس این روش چند متخصص در روش کیفی و  -1.  استروش استفاده شده

این نظارت تمام مراحل کدگذاری، .  کنندیمنظارت  هاادهدآوری و سپس تحلیل بر جمع ایزمینهکار  یهینظر

ی هاافتهیابی توسط اعضا: در این روش یکنترل یا اعتبار -2.  ردیگیمسازی و استخراج مقوالت را در بر مفهوم

ی کلی و هاافتهتا در خصوص ی شودیمها خواسته و از آن شودیمکنندگان گذاشته تحقیق در اختیار مشارکت

تا  شودیمی خام رجوع هادادهی تحلیلی: در این روش به هاسهیمقا -3.  دهندنظر خود را ارائه  هالیتحلت صحّ

 (.2222پاتن، شود )ی خام مقایسه و ارزیابی هادادهندی نظریه با بساخت

 ی تحقیقهاافتهی

روش به هادادهتحلیل .  شودیم ارائهکدگذاری  گانهسهاساس مراحل بر هادادهدر این بخش نتایج تحلیل 

 میمفاهها با یکدیگر مقایسه و ، آنهاگزارهمفاهیم از  انتزاعپس از .  تحلیل خرد و سطر به سطر صورت گرفت

 ، یکپارچه شدند.به نام مقوله تریکلعنوان یک مفهوم مرتبط تحت

با یکپارچه کردن، مقایسه و تعمق پیرامون .  وشش شش مقوله قرار گرفتندپآمده تحتدستتمامی مفاهیم به

 ینمایو س مایسها در صدا واز بلوچ یمنف یهویّت یسازشهیو کل یمنف ییبازنما عنوانبامقوالت، یک مقوله هسته 

 .دهدیمی حاصل گردید که مقوالت و مفاهیم جزئی را پوشش داخل
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 مایها در صدا و سبلوچ هویّتاز  یو منف یرواقعیغ : بازنمایی1محوری  یمقوله

 1محوری  ی(: مقوله1جدول )

 تیواقع ییو عدم بازنما یجمع یهارسانه
از 

ی 
نف

و م
ی 

قع
روا

غی
ی 

مای
ازن

ب
ت

ویّ
ه

 
وچ

بل
 ها

ما
سی

 و 
دا

 ص
در

 
 یهویّت یمنف یهانمودن مؤلفه برجسته

 مایس ها در صدا وبلوچ هویّت یهابه مؤلفه یمنف نگاه

 یهویّت راندن هیو به حاش مایو س صدا

 مایاز قوم بلوچ در صدا و س یمنف ریتصو

 هااز بلوچ یمنف یعمد یبازنما

 از قوم بلوچ یو منف اهیس ریتصو

 هادر مورد بلوچ یگزارش و اخبار منف پخش

 نوع اخبار نیا ییو بزرگنما یاخبار منف پخش

 

 صدا و سیماها در بلوچ هویّتی و از قوم و کلّصورت به یک بازنمایی منفی از استان سیستان و بلوچستان

در .  اندکردهمعرفی را با مواد مخدر، خشونت، اعتیاد و ناامنی قوم بلوچ( کشور شکل گرفته است و نام این استان )

 یسرتاسری هاشبکهصدا و سیما و  خصوصبهو  های مرجعها و گروه، رسانهمنفی ایجاد و تداوم این بازنمایی

 .اندنقش اصلی را داشته

در  خصوصبه حقیقت این است که در بسیاری از موارد آنچه از استان سیستان و بلوچستان در افکار عمومی

ی استان سیستان و یا با بخش اندکی از جامعه یابد، با واقعیت موجود فاصله داردبازتاب می صدا و سیما

 هابلوچ هویّتکنندگان مشارکت یکه بنا بر ادراک و تجربه دهدیمنشان  هادادهتحلیل .  بلوچستان سنخیت دارد

ها بازنمایی منفی را عالوه بر کنندگان معتقدند که آنمشارکت.  شودیمبا بازنمایی منفی توسط صدا و سیما ارائه 
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 . اندکردهوضوح مشاهده و درک صدا و سیما به یدر عرصه خصوصاً، در صنعت فرهنگ و هاعرصهسایر 

ها توسط صدا و سیما ارائه آن هویّتکنندگان بر این باورند که تصویری بسیار منفی و مخدوش از مشارکت

 است.گردیده

صدا و سیما،  خصوصبهجمعی و  هارسانهکنندگان معتقدند که که مشارکت دهدیمنشان  هادادهواکاوی 

که با  دهندیمنسبت  هابلوچو مواردی را به  گذارندینمرا به نمایش  هابلوچ هویّتی موجود در مورد هاتیواقع

رغم عدم کنندگان معتقدند که علیاین مشارکت ؛سنخیتی ندارد و از سوی دیگر هابلوچ هویّتی هاتیّواقع

و  شودیمبزرگنمایی  هابلوچ هویّتی منفی هاجنبه، در مورد هابلوچ هویّتی موجود در مورد هاتیواقعبازنمایی 

و به نوعی فقط این  شوندیمبرجسته  هابلوچ هویّتدر مورد .  ..ی منفی مثل قاچاقچی، شرور و هاهجنباین 

از »کند یمکنندگان ادراک خود را به این شکل بیان یکی از مشارکت.  شوندیمدر صدا و سیما بازنمایی  هاجنبه

.  اندداشته هابلوچ هویّتی در طردشدگی ابرجستهسوی صدا و سیما هم در طردشدگی خیلی نقش دارند و نقش 

کننده در ادامه معتقد است که همین مشارکت.  «بندندیم هاتیواقعرو بر بسیاری از  چشمشان مایسصدا و 

 دیمعروفشان جمش بازیگراست و  یمنف شهیهم کنندیپخش م یها خبردر مورد بلوچ یوقت صدا و سیما»

که نه کشور  شودیشناخته م یعنوان کسبه شودیدر ظاهر بلوچ وارد م یپور وقتهاشم دیجمش.  پور استهاشم

بدون  کشاندیم یرانیبه و اکشور ر یهمهو  را نید ینه حت شناسد ومی ار قومیّتنه  ، ار ینه کس ،شناسدیم

 «.در آن وجود داشته باشد یاحساس ترحم نکهیا

نوعی سیاست عمدی  ،کنندگانمشارکت یبنا بر ادراک و تجربه که دهدیمنشان  هادادههمچنین تحلیل 

 شدهاز اخبار پخش ی موارد،این سیاست شامل همه ؛در صدا و سیما حاکم است هابلوچ هویّتبازنمایی منفی از 

که در  استکنندگان معتقد یکی از مشارکت.  شده استی پخشهاالیسرشده و فیلم و ی تهیههاگزارشتا 

 وجود دارد. یعمد سیاست نوعیبازنمایی منفی 

نقش  یلیطرد خ نیهم در ا صدا و سیما» کندیمکنندگان ادراک خود را به این شکل بیان یکی از مشارکت 

سهواً اتفاق  نیکه ا میبگو توانمیو من نم کنندیتأکید م مانهویّت یمنف یهاها فقط بر جنبهرسانه نیدارند و ا
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و  کندیمکننده به اخبار صدا و سیما اشاره این مشارکت.  «کار شده است نیمن مطمئنم که عمداً اافتاده، 

کننده در مورد این مشارکت.  شودیمتأکید  هابلوچ هویّتی منفی هاجنبهمعتقد است که در این اخبار فقط بر 

اگر .  ستندیتأثیر نهم بی مایو ساخبار صدا » کندیماخبار صدا و سیما، ادراک خود را به این شکل بیان 

 ایها استان ریمثالً اگر در سا.  کنندیم ییبزرگنما یلیموضوع را خ نیا فتد،یدر استانمون ب یترین اتفاقکوچک

از آن  عیسر یلیخ ای پردازدیاصالً به آن نم مایاخبار صدا و س رد،یصورت گ یها هم کشف مواد مخدرشهرستان

 «.کنندیو گزارش پخش م دهندیآمیز خبر ماغراق یلیخ فتدیدر استانمون اتفاق ب اگر یول شوندیرد م

 هابلوچ هویّتغیرواقعی از  ییو بازنما استانیشبکه : 2مقوله محوری 

 2(: مقوله محوری 2جدول )

 عدم پخش مطلوب برنامه به زبان بلوچی
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 مسائل استان عدم پوشش

 ی در شبکه استانیارسانهگزینش 

 هابرنامهرویکرد غیرواقعی در انتخاب 

 

و نقش آن  کنندیبرنامه به زبان محلی ابراز خرسندی م یو ارائههامون  یاز وجود شبکه شده افراد مصاحبه

خود مردم با  گیری با زبان بومیارتباطنشان دادن آداب و رسوم محلی، طرح مسائل محلی مردم و نیز در  را در

که از  خارج از مرز ایران یهاونیزیبرای کاهش تمایل به تلو ملّیحتی وجود آن را عا.  دانندیآنان مفید م

ی هایکاستاعتقاد دارند در این شبکه استانی، ؛ اما در عین حال کنندی، ذکر مشوندیخارجی پخش م هاماهواره

 ار دارند.در صدر قر هایکاستزیادی وجود دارد که این 

ی شبکه استانی هامون، نارضایتی هابرنامهرغم رضایتمندی محدود از که علی دهدیمنشان  هادادهتحلیل 

که این شبکه استانی هم همان  هستندکنندگان معتقد است و اکثر مشارکت تربرجستهنسبت به این شبکه 
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به نمایش  هابلوچ هویّتی سرتاسری کشور را دارد و نوع بازنمایی که از هاشبکهکلی صدا و سیما و  هایسیاست

و ناامنی  هابلوچ هویّتی منفی هاجنبهانطباقی ندارد و این شبکه هم فقط  هابلوچ هویّتبا واقعیت  اصالً گذاردیم

ی هاتیواقعو کمتر به  دهدیمرا پوشش افتد میاتفاق  هابلوچسکونت مورد ی مختلف که در مناطق هایریدرگو 

 .پردازدیمبلوچی  یو جامعه هابلوچ هویّت

استان سیستان  یهامون که شبکه یشبکه» :کندیمنظر خود را به این شکل بیان  کنندگانمشارکتیکی از 

 ؟قوم بلوچ هستند استانمانچند درصد  :مثالً ؛کندینمت قوم بلوچ را بازنمایی واقعیّ مسلماً باشدیمو بلوچستان 

 82 ،برعکس قاًیدق ؟شوندیمبه زبان بلوچی پخش  هابرنامهدرصد و چند درصد  82بگویم حدود  میتوانیم مثالً

عنوان قاچاقچی، را به هابلوچاین شبکه فقط بلد هست  ؛دیگربه زبان غیر بلوچی است، از سوی هابرنامهدرصد 

 «.معرفی کند.  و نظایر آن و.. نیّتمخل ام

ی در این شبکه ارسانهکنندگان، نوعی سیاست گزینش بنا بر ادراک مشارکت دهدیمنشان  هادادهتحلیل

این  یو در همه شودمیمربوط به دعوت از افراد تا نمایش نوع تصویر  تواندیمی ارسانهاین گزینش .  حاکم است

 محسوس است. کامالًموارد این گزینش 

هامون  یکه در شبکه استان نیاکثر کسا» :کندیمکنندگان ادراک خود را به این شکل بیان یکی از مشارکت

.  «ندارند ینسبت به زبان و پوشش بلوچ یتعصب ادیکه ز کنندیم نشیگز یاز کسان ایهستند و  یزابل ایهستند 

 شودیم پخش شبکه نیقوم بلوچ در ا در موردکه  یهاگزارش»کننده در ادامه معتقد است که همین مشارکت

 «. دانمنمی یرا شبکه استان اینمن شبکه استانی است و  این مغایر با رسالت
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 هابلوچ هویّتسازی از و غیریت و سیاسی کیدئولوژیا تیریمد: 3محوری  یمقوله

 3محوری  ی(: مقوله3جدول )

 و بازنمایی منفی ماینگاه ایدئولوژیکی در صدا و س
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 رانیگر ضعف مدمثابه توجیهبه صدا و سیما

 کاربرد ابزاری از صدا و سیما

 سیمادر بین مدیران صدا و ملّیرویکرد مبتنی بر منافع  عدم

 مایدر صدا و س یبلوچ هراس استیسترویج 

 و استانی ملّیی هارسانهدر  هابلوچممانت از حضور 

 

 را وراختیار دارد و کل کش در را تلویزیونی و رادیویی پخش انحصار اسالمی، جمهوری یمایدر ایران، صدا و س

سیاسی کشور است، اگرچه در جزئیات  های کلی خود تابع نظامصدا و سیما در سیاست.  دهدیوشش مپ

های سیاست پیشبرد در ملّی یاین رسانه.  وجود دارد ای فردی و مدیریتیاحتمال اِعمال سلیقهریزی، برنامه

دارد و در واقع یکی از ارکان  عهدهبر مهمی بسیار نقش رزمیندر این س ساکن اقوام با ارتباط در کشور عمومی

 آن انتساب به توجه با رسانه، این.  شودیم محسوب ملّی وحدت ایجاد در نظامهای سیاست قبرد موفّاصلی پیش

 جدی یبآس تواندیم کارکرد، سوء یا نسنجیدههای سیاست اعمال صورت در ی،دولت و نظام سیاس یبه مجموعه

قومی با بقیه  یهاشکاف و تنش میان گروه ساز بروزاقوام ایرانی وارد کند و زمینه میان آمیزمسالمت مناسبات به

 یکه بنا بر ادراک و تجربه دهدیمنشان هادادهتحلیل .  (122-121: 1393 سیدامامی،ایرانیان شود )

رویکرد ایدئولوژیک است و این رویکرد باعث شده است که در صدا و  ،کنندگان رویکرد صدا و سیمامشارکت

این نگاه .  تأکید شود هابلوچ هویّتی منفی هاجنبهارائه شود و بر  هابلوچ هویّتسیما، تصویر غیرواقعی از 

از صدا و  هابلوچ ؛ باعث شدهایدئولوژیکی در صدا و سیما که بیشتر با تأکید بر نگاه ایدئولوژیکی مذهبی است

ن در این کنندگایکی از مشارکت.  گیردقراربازنمایی مورد   هابلوچ هویّتسیما طرد شوند و یا تصویر غیرواقعی از 
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مذهب  کنندیم یمعرف مایبلوچ رو در صدا و س یکه جامعه یوقت» :کندیمن شکل بیان ای مورد ادراک خود را به

بلوچ رو با دست  کیوقت  چیو ه دهندیرو نشان نم شانیوقت اعتقادات مذهب چیو ه کنندیآن رو فراموش م

و  ستندین رشیما قابل پذ یکه برا دفهمانیها منوع نگاه به بلوچ نیا.  دندهیرو نشان نم ،خواندیبسته که نماز م

کننده در ادامه ادراک خود را این مشارکت.  «بیایدها به وجود بلوچ هیعل یجو بد نوع تصویر باعث شده است نیا

.  وجود دارد نگاهی سرتاسر منفی است هابلوچدر صدا و سیما نگاهی که نسبت به » :کندیمبه این شکل بیان 

ی منفی هاجنبهشاید نگاه مذهبی باعث شده است که این نگاه منفی به وجود بیاید؛ دلیل اینکه صدا و سیما 

ی صدا و هابرنامهو  هاقسمتاخبار و سایر  این؛غلط ایدئولوژیکی بوده و بر اساس کند نگاهرا برجسته هابلوچ هویّت

 «.کندمی تأکید  هابلوچ هویّتی منفی هاجنبهسیما بر 

به مثامعتقدند که صدا و سیما به کنندگانمشارکتکه  باشدیمحاکی از این موضوع  هادادههمچنین تحلیل 

کنندگان معتقدند که صدا و سیما ابزاری این مشارکت.  کندیمی عمل ابزاری در خدمت اهداف حکومت مرکز

 خصوصبهری برای ملت و اقدامات مؤثّ لحاظ سیاسی، ات سیاسی کشور، کسانی که باید بهاست در خدمت مقام

مثابه ابزاری تبدیل شده برای توسعه استان سیستان و بلوچستان( انجام دهند، بهبلوچستان )برای سیستان و 

 .کننداست که این ضعف مدیران را توجیه 

هستند  یحکومت یهاکه در کشور وجود دارد، رسانه یهاچون رسانه» کنندگان معتقد است:ی از مشارکتیک

متفاوتی با  یدئولوژیکه ا هاقومیّتاز  یلیخ.  مینداشته و ندار یرسانه مستقل رو،از این و رندیگیو از باال دستور م

قانون را  خواستندیکه در باال بودند نم یافراد نیچون ا.  دادندیجلوه م یها را منفاند، اینایدئولوژی مرکز داشته

 یهاها بر جنبهرسانه قیاز طر یعنی قیطر نیانجام دهند و از ا هاقومیّت نیا یبرا یاجرا کنند و اقدامات یبه خوب

 را داعمال خو نکهیتا ا دادندیجلوه م یافراد رو منف نیا یتمام کارها یعنی ؛کردندیها تأکید مقوم نیا یمنف

 «.کنند هیتوج

کاری مدیران در ارتباط با استان سیستان و صدا و سیما بر کم کنندگان:بنا بر ادراک مشارکت ؛یگراز سوی د

و به نوعی باعث شده است که این مدیران از پاسخگویی در مورد اقدامات غیر  گذاردیمبلوچستان سرپوش 
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کنندگان نوعی سیاست بنا بر ادراک مشارکت ؛از سوی دیگر.  استان طفره روند یکارشناسی در مورد توسعه

مدیران صدا و سیما حاکم شده است و این مدیران صدا و سیما هم  یبه وسیله هابلوچی در مورد اهرسانتحریم 

کنندگان ادراک خود یکی از مشارکت.  تصویری به نمایش گذاشته شود هابلوچ هویّتتمایل زیادی ندارند که از 

 شوندیمنظر هدایت ی تعدادی افراد تنگوسیلهداخلی بهی هارسانه رسدیمنظر به» :کندیمرا به این شکل بیان 

محض اینکه به ا بهاست، زیر هابلوچاین استان و بهبودی زندگی و رفاه  یها ممانعت از توسعهو هدف آن

ناامنی را بهانه  ویژهبهی منفی و هاجنبهتوسعه این استان ندارید،  ایی برابرنامهمسئولین گفته شود که چرا 

و نوع بازنمایی صدا و سیما هم باعث شده است که سایر  کنندیمرا توجیه  شانیکارکمسان و بدین کنندیم

 «.مردم ایران هم به این مسئولین حق بدهند

 هابلوچ هویّتبه  سایر مردم ایران یو نگاه منف یارسانه سازیکلیشه: 4محوری  یمقوله

 4(: مقوله محوری 4جدول )

 هابلوچی رحمیبی مبتنی بر ارسانهی هاشهیکلبرساخت 
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 هابلوچی طلبخشونتمبتنی بر  یرسانه و برساخت کلیشه

 هابلوچ هویّتو  قومیّتی منفی نسبت به هایداوربرساخت و 

 هابلوچ هویّتو  قومیّتنگاه منفی سایر مردم ایران به 

 هابلوچعدم تعامل مطلوب افراد سایر اقوام با 

 

سازی فرایند کلیشه قومی، یهامردم درباره گروه یهاها بر نگرشهای مرسوم در اثرگذاری رسانهیکی از راه

باشد  هااز عملکرد عادی رسانه سازی در هر حال جزئیکلیشه؛ رسدیبه نظر م.  تصورات قالبی( است ی)اشاعه

ها دارای بار اما اغلب آن شوندیبه دو شکل مثبت و منفی دیده م هاشهیگرچه کل.  (125: 1393 سیدامامی،)

وصول، ادراکی از موقعیت یک گروه را فـراهم آورند سهل الاز مجرای موضوعاتی  کنندیو سعی م منفی هستند

را کنشی  سازیکلیشه ،هال.  ها را برجسته سازندموجود در بین گروه یهاصی، تفاوتشکل قطعی و مشخّ  که به
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نیازمند بررسی عمیق  ،اساساً برای درک چگونگی عمل بازنمایی» :و معتقد است داندیمعناسازانه م

این است که گروهی از مردم را با  دهندیانجام م هاشهیآنچه که کل.  (253: 1883هال، ) «میها هستسازیکلیشه

کل گروه  ها وجود داشته باشد، بهممکن است در بخش اندکی از آنکه  ییهایژگییا و هاتیفیاطالق برخی ک

 .اندبا اغراق و غلو همراه سازیکلیشهدر فرایند  اغلب هایژگیاین و.  دهندیتعمیم م

، صدا و سیما با بازنمایی منفی از کنندگانبر ادراک و تجربه مشارکتکه بنا  دهدیمنشان  هادادهتحلیل 

ح بودن به مسلّ توانیم هاشهیکلاین  یاز جمله.  استشدهی زیادی هاشهیکلی ریگشکلباعث  هابلوچ هویّت

به مانند یک دور باطل توسط  هاشهیکلاین .  اشاره کرد.  ..رحمی وطلبی و بی، قاچاقچی بودن، خشونتهابلوچ

 اندکردهو سعی اند؛ تر شدهبرجستههای جمعی ی رسانهبعد،  به وسیله یو در مرحله اندشدهساخته  هارسانهخود 

غیرواقعی هستند یا فقط در مورد بخشی از  کامالً هانیات منطبق است، در صورتی که نشان دهند که با واقعیّ

صدا و سیما، ادراک  سازیکلیشهکنندگان در مورد یکی از مشارکت.  کندیمصدق  هابلوچ هویّتبلوچ و  یجامعه

 نیها وجود دارد، به بدتربلوچ قوم مربوط بهکه در مناطق  یخشونت نیا» :استخود را به این شکل بیان کرده 

 ابدیینمانتشار  یها اطالعاتو در مورد آن کندینم دایکس اطالع پهیچ یو ول شودیم دهید گریشکل درجاهای د

 هایژگیو نیها را فقط با او باعث شده است که بلوچ شودیم یینما اهینمایی و سبزرگ یلیها خدر مورد بلوچ یول

 «.بشناسند

 هاآن هویّتو  هابلوچی باعث شده است که ارسانه سازیکلیشهکه این  دهدیمنشان  هادادههمچنین واکاوی 

شده  هابلوچات سایر مردم ایران با شناخته شود و به نوعی باعث کاهش تعامالت و مراود هاشهیکلفقط با این 

است و باعث شده است که  هابلوچ هویّتمنفی سایر اقوام نسبت به منش و  نیّتگذار ذهپایه ،صدا و سیما.  است

منفی  یهاجنبهها فقط با آن هویّتو  هابلوچ عمالًاین اساس ی پیدا کند، براین نگاه منفی به جامعه هم تسرّ

؛ درنتیجه سایر مردم ایران اندکردهتأکید  هایژگیودر داخل کشور فقط بر این  هارسانه؛ چون دنشویمشناخته 

از  یکی.  باشنداشند، زیاد تعامل و مراوده داشتهی منفی بهایژگیوتمایل ندارند با افرادی که دارای 

 یشصت با محتوا یدهه یهالمیکه فهمانطوری » :کندیماین گونه بیان  کنندگان نظر خود رامشارکت
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 لمیهم ف راًیها بوده و اخنسبت به بلوچ رانیمردم ا یذهن منف یگذار اصل( پایهادی، قاچاق، اعتیطلب)خشونت

 یدهه یهالمیهم مثل ف لمیف نیچون ا است ور کردهمردم بلوچ را شعله یخشم و ناراحت :ور به قول معروفشعله

ها را جنبه نیو ا کندیها تأکید مبلوچ هویّت یمنف یهابر جنبه کردیم یپور بازهاشم دیشصت که اکثراً جمش

متأسفانه بر اساس  مردم ایران ریسا»کننده در ادامه معتقد است که ، همین مشارکت«کنندینمایی مبزرگ یلیخ

 ریسا ایاست در حال حاضر اخبار  یاند و کافداشته یمنف دیشده بود، دپخش مایکه در صدا و س یهالمیف نیا

نسبت به  یمنف دیشود که دباعث می نیاز استانمان پخش شود و ا منفی و ناخوشایند یهاگزارش ایها بخش

 سازیکلیشهاساس بازنمایی و که بر اندداشتهی هم استهیزکنندگان تجربیات مشارکت.  «ها چند برابر شودبلوچ

 هابلوچن به صورت مطلوب تمایلی به تعامل و ارتباط با اتفاق افتاده و باعث شده است سایر مردم ایرا هارسانه

 یمورد تجربه نیدر ا»کند که بیان می اشستهیز یتجربه کنندگان در رابطه باکی از مشارکتی.  نداشته باشند

به  الن کسف :گفت من روز به کیام داشتهبا او  یادیز یاجتماع یاز دوستانم که مراوده یکی.  امهم داشته یمنف

که  یدر صورت.  دیو خطرناک هست دیمذهب هست ینداشته باشم چون سنّارتباطی  و من گفته که با شما مراوده

 توسط ،ی آن شخصقالب تصورات و مطمئنم شناختمیاصالً نمرا گفته است  ینجوریکه به دوستم ا یآن شخص

 گاردیباد :مثل یگرید یهالمیف با توجه به ودیده شصت  یکه در دهه شکل گرفته است ییهالمیو ف مایصدا و س

 «.در مورد من قضاوت کرده بود، ورو شعله
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 ی سینماییهالمیفدر  هابلوچ هویّت: برساخت منش منفی در مورد 5محوری  یمقوله

 5(: مقوله محوری 5جدول )
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 هابلوچرویکرد بدبینانه نسبت به  یاشاعه

 ی بین قومی در استانهاتنشبازنمای منفی و افزایش 

 هابلوچ هویّتی منفی فرهنگ و هایژگیوبرجسته نمودن 

 هانسبت به بلوچ ریتصاو یساز یو منف هالمیمکرر ف پخش

 

.  باشدیمدر این رسانه  هابلوچ هویّتیکی دیگر از مقوالت محوری پژوهش حاضر مربوط به سینما و بازنمایی 

 یاشاعهی، ها به عنوان قاچاقچبلوچ یمعرف :ازاند است که عبارت شدهلیتشکفرعی  یمقوله 5این مقوله از 

نمودن برجسته، در استان یقوم نیب یهاتنش شیو افزا یمنف یبازنما، هانسبت به بلوچ نانهیبدب کردیرو

بنا بر .  هانسبت به بلوچ ریتصاو یسازیو منف هالمیمکرر ف پخشو  هابلوچ هویّتفرهنگ و  یمنف یهایژگیو

به  هابلوچ هویّتکنندگان، در سینما هم مثل صدا و سیما نوعی بازنمایی منفی و غیرواقعی از ادراک مشارکت

سینما هم از خودش استقالل چندانی ندارد،  کنندیمکنندگان احساس این مشارکت.  شودیمنمایش گذاشته 

ی سینمایی ساخته هالمیف، یعنی اینکه در کنندیمسازی صدا و سیما را دنبال و پیاده هایسیاستبلکه همان 

در صدا و سیما پخش  هابلوچو اخباری که در مورد  هاگزارشهم مثل  هابلوچ هویّتو  هابلوچشده در مورد 

 هاجنبهو این  شودیمی قوم بلوچ تأکید هویّتی منفی هاجنبه، نوعی سانسور وجود دارد و فقط بر شودیم

 سازیکلیشهسینما هم مثل صدا و سیما در  گفت: توانیمکنندگان بر اساس ادراک مشارکت.  شودیمبرجسته 

صورت قاچاقچی بازنمایی به هابلوچ عمدتاًدر سینما .  ی داشته استابرجستهنقش  هابلوچ هویّتمورد در

صورت یا به اندشدهعنوان قاچاقچی معرفی ، بهانددهیپوشکسانی که لباس بلوچی  هالمیف؛ در اکثر این شوندیم

تصویری از قاچاق و قاچاقچی نشان دهند به سمت  خواستندیمدر صدا و سیما  : هر زمانگفت توانیمدیگری 
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خاطر هقاچاقچی را مساوی با بلوچ بودن معرفی کرده بودند و ب کالًو  رفتندیم هابلوچ هویّتلوچی و لباس ب

همین تصویر منفی، سایر مردم ایران تمایل چندانی به مسافرت به این استان را ندارند و حتی کسانی که  یاشاعه

یکی از .  آمدندیمبه اجبار و با ترس زیاد  شدندیمدر دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان قبول 

ها ساخته شده بود کالً که در مورد بلوچ یهالمیف» :کندیمکنندگان ادراک خود را به این شکل بیان مشارکت

که در دانشگاه ی کسان یحت یینوع بازنما نیاند و به خاطر همکرده یو موادفروش معرف یها را قاچاقچبلوچ

 «.ستین نجوریاصالً ا تیواقع یول ،ترسندیم یلیو خ ندیآیاول با زور م ربا شوندیو بلوچستان قبول م ستانیس

دید منفی نسبت به  کهی سینمایی باعث شده هالمیفساخت این نوع  باال هم اشاره شد؛ گونه که درهمان

 نند، اولین چیزیکیماظهارنظر  هابلوچ هویّتحاکم شود و بیشتر مردم ایران، زمانی که در مورد  هابلوچ هویّت

این نوع  ،کنندگانمشارکت یبنا بر ادراک و تجربه.  است ی منفیهایژگیو، همین کندیمخطور  ذهنشانبه  که

یکی از .  ها، دیدگاه منفی داشته باشندآن هویّتو  هابلوچکه سایر مردم ایران نسبت  باعث شده هالمیف

ساخته  ایکیکه حاتم گاردیباد لمیف» کندیمکنندگان در این مورد ادراک خود را به این شکل بیان مشارکت

پخش شد و اکثر مردم  نمایدر هزاران س لمیف نیها، چون انشدن قوم بلوچ یمعرف یبود برا یا، واقعاً فاجعهاست

افراد را ترور  ،یافراد با لباس بلوچ یسر کیرا تماشا کردند که  لمیف نینفر ا هاونیلیو م دندیرو د لمیف نیا رانیا

همچنین .  «شدند نیها بدبنسبت به بلوچ مردم ایران ریشدن قوم بلوچ شد و سا مباعث بدنا موضوع نیو ا کندیم

به فیلم ابراهیم  توانیم :برای مثال.  وجود بیایدی زیادی بههاتنشکه  اندشدهی سینمایی باعث هالمیفاین 

ی هاسالکه در  هالمیفاین  ،کنندگانور اشاره کرد که بنا بر ادراک مشارکتبادیگارد( و فیلم شعله) ایکحاتمی

ور شدن احساسات در این استان ی اجتماعی زیادی شده و به نوعی باعث شعلههاتنشاخیر ساخته شدند باعث 

 :کندیمی سینمایی به این شکل بیان هالمیفد را در مورد این کنندگان ادراک خویکی از مشارکت.  شده است

ی برای معرفی افاجعه واقعاًور که به تازگی ساخته است و در جشنواره فجر چندین جایزه گرفت فیلم شعله»

 را نسبت به قوم بلوچ سایر مردم ایران واقعاًاست و م باعث تنش اجتماعی در استان شدهبود و این فیل هابلوچ

 رودیم نمایس یپرده یقوم بر رو کی یمنف یهاو با تأکید بر جنبه یمبتن یهالمیف یوقتاست؛ بدبین کرده
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مثبت و اصالت خود نسبت به جامعه دور کند که  یهاکردن جنبه یدر معرف سال انیسال ،آن قوم را تواندیم

 دخواهد شد که خدا کن اناکر ایاند پخش و اکران شده یدر مورد قوم بلوچ هستند که به تازگ ییهاها نمونهاین

 «.ونداکران نش

 هابلوچ هویّتاز  انهیگراواقع: فضای مجازی و بازنمایی 6محوری  یمقوله

 6(: مقوله محوری 6جدول )
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 در فضای مجازی هابلوچاز  ترمثبتبرساخت نگرش 

 در فضای مجازی هابلوچ هویّتزدایی از تحریف

 هابلوچ هویّتاز  ییزدا هیدر حاش یمجاز یفضا مؤثرنقش 

 هابلوچ تعامل سایر مردم به تعامل بیشتر شیو افزاترویج تصویر مثبت 

 

ال در فضای مجازی دارند و آن را کنندگان حضوری فعّکه مشارکت دهدیمنشان هادادهتحلیل و واکاوی 

کنندگان معتقدند که بازنمایی منفی از این مشارکت.  که تصویری واقعی از خودشان ارائه دهند دندانیمفرصتی 

بیشتر ها را تشویق کرده است که آن باشدیم عواملی نیتریاصلصدا و سیما از جمله  یبه وسیله هابلوچ هویّت

ی ترمطلوبو  تریواقعت بیشتری داشته باشند و تصویر در فضای مجازی حضور داشته باشند و در این فضا فعالیّ 

معتقدند که باید از این فرصت به وجود آمده  کنندگانمشارکت ؛بر این اساس.  ارائه دهند هابلوچ هویّتاز 

در » :کندیمکنندگان در این مورد ادراک خود را به این شکل بیان یکی از مشارکت.  حداکثر استفاده را ببرند

 یهاهم به برکت شبکه نیها به وجود آمده است و انسبت به بلوچ یشتریشناخت ب ران،یحال حاضر در ا

مجازی  ی اجتماعیهاشبکهکه در  دهدیمنشان  هادادهی واکاوهمچنین .  «به وجود آمده است یمجاز یاجتماع

و به نوعی  شدینمها پرداخته در صدا و سیما به آن اصالًکه  شودیمو فضای مجازی تصاویری به نمایش گذاشته 

کنندگان ادراک خود را به این شکل یکی از مشارکت.  را بر عهده دارند هاتیواقعبازنمایی  یوظیفه هاشبکهاین 
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 ریتصاو شهیهم ،شودیکه به مردم بلوچ م ییهانسبت به ظلم یمجاز یاجتماع یهاشبکه» :کندیمبیان 

که اصالً حق ندارد  یمأمور راهنما و رانندگ کیدر چند روز گذشته که  :مثالً گذارندیبه اشتراک م ار ییدئوهایو

 یمجاز یاجتماع یهابه سرعت در شبکه لمیف نیو ا زندیراننده بلوچ م کیبه  یلیس کیفرد رو لمس کند، 

 .  «وجود نداشت یموارد چنینکنند که قبالً اصالً  یمأمور رو دادگاه نیاند او مجبور شده شودیپخش م

کنندگان اعتقادی زیادی به این موضوع دارند که این مشارکت دهدیمی داده نشان واکاوهمچنین تحلیل و 

 هاشبکهدارد، یعنی اینکه در این  هابلوچ هویّتی در حاشیه زدایی از ابرجستهی اجتماعی نقش هاشبکهکه 

و در این  گرددیمپرداخته  هابلوچی هویّت یهاجنبه یو به همه شودیمارائه  هابلوچ هویّتاز  تریواقعتصویری 

و بر این اساس میزان تعامالت افراد با قوم  شودیمی قوم بلوچ پرداخته هاتیقابلو  هاتیظرفبیشتر به  هاشبکه

کنندگان یکی از مشارکت.  کمتر به حاشیه کشانده شود هابلوچ هویّتبلوچ بیشتر شده است و باعث شده که 

 د،نریقرار بگ هیها کمتر در حاشباعث شده است که بلوچ یمجاز یفضا»: کندیمادراک خود را به این شکل بیان 

در مورد فرهنگ بلوچ و  شتریشده و ب یبهتر معرف ی آنهاتیمناطق استان و ظرف ،یمجاز یفضا نیچرا که در ا

 مایها و صدا و سکه رسانه یمنف دیاست و آن دزبان و آداب و رسوم پرداخته شده لباس، مثل مانهویّت یهامؤلفه

 «.تر کرده استکم رنگ یاند را تا حدودوجود آوردهبه

 

 

 

 

 

 

 



هابلوچکاوش کیفی ادراک دانشجویان بلوچ از بازنمایی هویّت                                                                                       155  

 

 

 و سینمای داخلی مایها در صدا و سبلوچی منفی از هویّت سازیکلیشه و یمنف ییبازنماهسته:  یمقوله

 هسته پژوهش ی(: مقوله7جدول )

 مایها در صدا و سبلوچ هویّتاز  یو منف یرواقعیغ بازنمایی
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 هابلوچ هویّتغیرواقعی از  ییو بازنما استانی یشبکه

 هابلوچ هویّتاز  یسازتیریو غ و سیاسی کیدئولوژیا تیریمد

 هابلوچ هویّتبه  رانیمردم ا ریسا یو نگاه منف یارسانه سازیکلیشه

 یینمایس یهالمیها در فبلوچ هویّتدر مورد  یبرساخت منش منف

 هابلوچ هویّتاز  انهیگراواقع ییو بازنما یمجاز یفضا

 

 هویّتاز  یمنف سازیکلیشهو غیرواقعی و  یمنف ییبازنما :محوری پژوهش حاضر عبارت است از یمقوله

پس اولین قسمت .  تقسیم کرد سازیکلیشهبه دو بخش بازنمایی و  توانیماین مقوله را .  مایها در صدا و سبلوچ

به این نتیجه رسید که  توانیمبر اساس تحلیل داده .  بازنمایی و نوع بازنمایی است :هسته شامل یمقوله

صدا و سیما، سینمای داخلی و ) یجمعی هارسانه؛ یعنی اینکه آنچه در باشدیمبازنمایی از نوع منفی و غیرواقعی 

 هابلوچ هویّتی مربوط به قوم و هاتیّواقع، بیانگر شودیمبه نمایش گذاشته  هابلوچ هویّتشبکه استانی( در مورد 

قابل ذکر است .  شودیمپرداخته  هارسانهدر این  هابلوچ هویّتنیست؛ بلکه به صورت غیرواقعی و منفی در مورد 

قابل  هابلوچ هویّتقوم و  ازی منفی و غیرواقعی در مورد گروه اندکی هاجنبهکه ممکن است برخی از این 

مبتنی بر عملکرد  نباید دنگذاریمی ارتباط جمعی داخلی به نمایش هارسانهمشاهده باشد، ولی نوع تصویری که 

 اکثریت افراد این جامعه باشد. ی مربوط بههاتیواقعیک گروه اندک باشد، بلکه باید بر اساس 

کنندگان مشارکت دریافت، این است: توانیمی جمعی هارسانهدر  هابلوچ هویّتنکته دیگری که از بازنمایی 

ی منفی در هاجنبهو فقط این  کنندتاکید می هابلوچ هویّتی منفی هاجنبهفقط به  هارسانهمعتقدند که در این 
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 یهویّتی منفی هاجنبهو این  شودیمصدا و سیما، سینمای داخلی و شبکه استانی( برجسته ) یجمعی هارسانه

این نوع .  ی منفی هستندهاجنبهدارای این  هابلوچ یکه انگار همه شودیمشته ی به نمایش گذااوهیشبه 

ویژه اینکه ت صدا و سینمای کشورمان باشد، بهمنطبق با رسال توانینمو  باشدینممطلوب  اصالًبازنمایی 

ی غیر دولتی نداریم و به نوعی این هارسانه باًیتقردولتی هستند و  کامالًی جمعی در کشورمان هارسانه

باید حداکثر تالش را  هادولتی که صورت؛ در کنندیماصلی کشور و دولت را دنبال  هایسیاستی جمعی هارسانه

ی جمعی با این نوع بازنمایی بیشتر هارسانهو اقوام انجام دهند، اما در صورتی که این  هافرهنگخردهگرایی بر هم

ی زیادی هاچالش تواندیماین موضوع  ؛ کهکنندیمی قومی تأکید هاهویّتی قومی و هاگروه بر واگرایی و طرد

 گردد. بیآسکه همبستگی و انسجام درونی دچار  شودیمکشورمان به بار آورد و باعث  ملّیبرای وحدت 

ی زیادی در مورد هاشهیکلاین نوع بازنمایی باعث شده که  گفت: توانیمهمچنین با توجه به تحلیل داده 

منفی و غیرواقعی هستند و دارای  کامالً کنندگان مشارکت ازنظر هاشهیکلگیرد که این شکل هابلوچ هویّت

ی هارسانه سازیکلیشههسته در مورد  یپس بخش دوم مقوله.  است ملّیکارکردهای منفی جهت یکپارچگی 

این است  ردیگیمصورت  سازیکلیشهدر  آنچه.  باشدیمصدا و سیما، سینمای داخلی و شبکه استانی( ) یجمع

تعمیم داده  هابلوچکه مربوط به تعداد اندکی از افراد هستند، به کل جمعیت  هایژگیوبا نسبت دادن برخی از که 

ی هارسانه ،کنندگانمشارکت ازنظر.  اندبا اغراق و غلو همراه سازیکلیشهدر فرایند  اغلب هایژگیاین و.  شودیم

در عمل باعث  هاشهیکلو این  اندشده هابلوچ هویّتی زیادی در مورد قوم و هاشهیکلی ریگشکلجمعی باعث 

تمایلی به این  اصالًمحتاط باشند و  کامالً که سایر مردم ایران دیگر در تعامالت اجتماعی با قوم بلوچ  اندشده

و  کنندیماظهارنظر  هابلوچ هویّتدر مورد  هارسانه سازیکلیشهاین افراد بر اساس .  تعامالت نداشته باشند

کنندگان مشارکت نظر ازکه  شناسندیم هاشاخصو  هایژگیوبلوچی را فقط بر اساس این  قومیّتو  هویّت

تمایلی به سفر به استان سیستان و بلوچستان  اصالً هاشهیکلبا توجه به این  و تی با اکثریت قوم بلوچ نداردسنخیّ

باعث  هابلوچ هویّتدر مورد  هایسازشهیکلاین نوع .  ی قوم بلوچ ندارندهاتیقابلو  هاتیظرفو آشنایی بیشتر با 

جغرافیایی در حاشیه و مرز  ازلحاظدر صورتی که .  مورد طرد و در حاشیه قرار گیرد هابلوچ هویّتشده است که 



هابلوچکاوش کیفی ادراک دانشجویان بلوچ از بازنمایی هویّت                                                                                       153  

 

 

متفاوت از  کامالً ی زیادی به همراه دارد که هاچالشچندجانبه  ینینشهیحاشارد؛ ولی این نوع قرار د

صدا و سیما، سینما و ) یجمعی هارسانهاین نوع بازنمایی  از سوی دیگر؛.  لحاظ جغرافیایی استی به نینشهیحاش

ی هاشبکهکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از فضای مجازی و استانی( باعث شده است که مشارکت یشبکه

محتوا و تصاویر دلخواه را مورد  توانندیمدر این فضا  کنندیماجتماعی مجازی داشته باشند، زیرا احساس 

از سوی دیگر تالش .  ی منفیهاجنبهتا  پردازندیمی هویّتی مثبت هاجنبهبازنمایی قرار دهند و بیشتر به 

به حداقل رساند و باعث آشنایی بدون تحریف سایرین با  هابلوچ هویّترا در مورد  هایسازشهیکلتا این  کنندیم

 .  های پژوهش و مقوالت محوری، مدل پارادایمی زیر طراحی گردیدبراساس یافته.  و قوم بلوچ شوند هویّت

 

 پژوهش یمی(: مدل پارادا1شکل )
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 یریگجهینتبحث و 

صدا و سیما، سینمای داخلی، ) یجمعهای در رسانه هابلوچ هویّتدر این پژوهش نشان داده شد که چگونه 

یک  ؛دهدیمنشان  هادادهطور که همان.  گرددیمی اجتماعی مجازی( بازنمایی هاشبکهاستانی و  یشبکه

را با مواد مخدر، خشونت،  هابلوچ هویّتکشور شکل گرفته است و  صدا و سیماها در بلوچ هویّتبازنمایی منفی از 

خصوص صدا و به های مرجعها و گروه، رسانهمنفی در ایجاد و تداوم این بازنمایی.  اندکردهمعرفی اعتیاد و ناامنی 

 هویّته از است که در بسیاری از موارد آنچحقیقت این.  اندنقش اصلی را داشته ی سراسریهاشبکهو سیما و 

یا با بخش اندکی  یابد، با واقعیت موجود فاصله داردبازتاب می در صدا و سیما خصوصبه ها در افکار عمومیبلوچ

، هاعرصهها بازنمایی منفی را عالوه بر سایر کنندگان معتقدند که آنمشارکت.  باشدمی منطبق هابلوچ هویّتاز 

نشان  هادادهتحلیل .  اندکردهصدا و سیما به وضوح مشاهده و درک  یدر عرصه ویژهبهدر صنعت فرهنگ و 

استانی هامون، نارضایتی نسبت به این شبکه  یی شبکههابرنامهرغم رضایتمندی محدود از که علی دهدیم

کلی صدا و  هایسیاستاستانی هم همان  یکنندگان معتقد بودند که این شبکهاست و اکثر مشارکت تربرجسته

( و 1393در این مورد یافته های پژوهش با نتایج تحقیقات سیدامامی).  ی سراسری کشور را داردهاشبکهیما و س

.  نظری زیر را ترسیم کرد یوارهتوان طرحباتوجه به نتایج پژوهش، می.  باشدمیراستا ( هم2213) احمد و ماتز

 یهنشان دهند سرکی یهافلش.  شودیو دوسر نشان داده م سرکی یهانظری با استفاده از فلش یوارهطرح

 است. یرخطیو غ یرفت و برگشت ریدوسر نشان دهندة تأث یهاو فلش یعلّ ریتأث
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 نظری پژوهش یواره(: طرح2شکل )

 کیدئولوژیا تیریو مد تیریسوءمد :توان گفتیفوق م ینظر یوارهپژوهش و براساس طرح یهاافتهی طبق

 سازیکلیشهو  یمنف ییبازنما استیتوان به دو نوع سیجمله مدارد که از یمختلف یتبعات منف یجمع یهارسانه

 تیریمد ایناکارآمد و  تیریمد ینوع یجمع یهادر رسانه کهیدر صورت :نکهیا یعنیاشاره کرد؛  ایرسانه

و  یمنف ییبازنما استیس عبه دو نو وجود آمدن و دامن زدنناخواسته باعث به ایحاکم باشد، خواسته  کیدئولوژیا

-یم بیصدمه و آس یینوع بازنما نیاز ا یادیز یهاها و گروهقومیّتشود و یم ایرسانه سازیکلیشه استیس

باعث  کیدئولوژیا تیریو مد تیرینوع سوءمد نیا ؛دیپژوهش ذکر گرد یهاافتهیگونه که در قسمت همان.  نندیب

حاکم  یمنف ییبازنما کسانی استیس رانیگروه از مد نیا تیتحت حاکم یجمع یهارسانه یشود که در همهیم

صدا و  :از جمله یداخل یجمع یهارسانه یدر همه استینوع س نیکنندگان اشود که براساس ادراک مشارکت

آمدن وجود باعث به تیرینوع سوءمد نیا :توان گفتیم نیهمچن.  حاکم است یاستان یهاو شبکه نمایس ما،یس

 

بازنمایی منفی و 

کلیشه سازی رسانه 

 ای از هویت بلوچ ها

سیاست کلیشه سازی 

 رسانه ای

 

سیاست بازنمایی 

 منفی

 

بازنمایی منفی و 

کلیشه سازی در صدا 

 و سیما

 

 ضویت و ا تماد به شبکه 

 های اجتما ی مجازی

 دم ا تماد به 

رسانه ملی و 

 سینما

مدیریت ناکار مد و 

 غیرمطلو  رسانه ای

بازنمایی منفی و 

کلیشه سازی در 

 سینما

 

 گ ینش رسانه ای

گرایش به رسانه های 

 خارجی

بازنمایی منفی و 

کلیشه سازی در 

 شبکه استانی

کاهش ا سا  

تعلق به رسانه ملی 

 و سینما
ا سا  دیگری 

 بودگی
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در  نشینوع گز نیا.  دینام ایرسانه یهمه جانبه نشیرا گز کردینوع رو نیتوان ایشود که میم گرید یکردیرو

که  ییبخش ها و گزارش ها کثرشود و در ایم دهید یاستان یهاو شبکه نمایس ما،یصدا و س یهابخش یهمه

.  و.. یدر دعوت از مهمانان، انتخاب مجر ایرسانه شنینوع گز نیا ؛گرید یاز سو.  هم حاکم است شودمی هیته

 .  هم قابل مشاهده است

از  یادیز هایقومیّتگروه ها و  یکه در هر کشور ،شودمیباعث  ،دیکه ذکر گرد یتیریو مد کردینوع رو نیا

 یتبعات منف تینوع عدم رضا نینداشته باشند و ا یکاف تیرضا ،وجود دارد یجمع یهارسانه که در یینوع بازنما

که در داخل کشور از نوع  یها روهگ نیاز ا یکیکنندگان براساس ادراک مشارکت.  همراه داردبه یمتعدد

نوع  کنندگانمشارکت نیا.  باشدمیقوم بلوچ  ،ندارند تیوجود دارد رضا یداخل یجمع یرسانهکه در  ییبازنما

در داخل کشور باعث  یجمع هایرسانهدانند و معتقد هستند که یم یمنف ییبلوچ را بازنما هویّتاز  ییبازنما

.  ستندیموجود منطبق ن یهاتیّها ساخته شود که اصال با واقعبلوچ هویّتمورد  در یادیز یها شهیشده اند که کل

وان تیدارد که از جمله م یتبعات مختلف ایرسانه سازیکلیشهو  یمنف یینوع بازنما نیا کنندگانمشارکتاز نظر 

 تیّعضوی، خارج هایرسانهبه  لیتما، ملّی یاستهالک و کاهش تعلق به رسانه، ملّی یکاهش اعتماد به رسانه به

، در استان یو مذهب یقوم نیتنش ب شیافزای، بودگ یگریاحساس دی، مجاز یاجتماع یو  اعتماد به شبکه ها

بهشتی و  های پژوهشباره نتایج پژوهش با یافتهدراین.  اشاره کرد.  و ..ها اقوام با بلوچ ریعدم تعامل مطلوب سا

 .باشدمیراستا حق مرادی و محمدپور و حسن پور هم
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