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چكیده
جامعة ايران به دليل اختالط قومي و فرهنگي نيازمند زمينه  هاي آموزشي و رسانه  اي   بسياري 
است تا بتواند از ارتباطات فرهنگي خوب و سالم برخوردار باشد و نوعي تعامل اجتماعي 
همراه با آرامش و آسايش اجتماعي را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگي نسبت به 
قوميت  هاي مختلف مي  تواند زمينه  هاي شكل گيري تضاد، تفرقه و تبعيض را فراهم آورد 
که در اين صورت هم جامعه اکثريت و هم اقليت  هاي قومي و ديني تحت تأثير آثار منفي 
آن قرار مي  گيرند. در اين راستا آموزش، خصوصاً در دوره دبستان که دوره شكل گيري 
نوع  اين  دارد.  زيادي  بسيار  اهميت  است،  فرهنگي  و  اخالقي  انگاره  هاي  و  ذهنيت  ها 
آموزه  هاي بين فرهنگي مي  تواند افراد جامعه را نسبت به تفاوت هاي فرهنگي هوشيار و آگاه 
سازد و فرهنگ مدارا و مسامحه را براي آنها دروني کند. آموزشي که براساس عدالت و 
احترام متقابل شكل گرفته باشد، پويايي و انعطاف فرهنگي را نيز سبب خواهد شد. در واقع 
در پرتو شهروندي خوب که ناشي از عنصر نظام حقوقي مؤثر است، به رسميت شناختن 
شهروندان )به حساب آوردن همه شهروندان( و انگيزه  هاي تعلقي، به جايگاه اقليت  ها 
و روابط بين فرهنگي پرداخته مي  شود. در اين مقاله تالش خواهد شد به قانون اساسي 
به عنوان تكيه گاه حقوقي جايگاه اقليت  هاي فرهنگي )ديني و قومي( توجه شود، همچنين 
دو نهاد فرهنگي جهت دهنده به ارتباطات بين فرهنگي، يعني آموزش و رسانه، مورد تحليل 

و بررسي قرار مي  گيرند. 
واژگان کلیدي: آموزش، ارتباطات بين فرهنگي، رسانه، شهروندي عام و شهروندي خاص، 

قانون اساسي، مديريت ارتباطات بين فرهنگي.
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مقدمه
جامعة سالم و آرام، جامعه  اي   است که همه اعضاء جامعه از حس مثبت شهروندي در جامعه 
ملي برخوردار بوده و ضمن برخورداري از احترام ملي، از حقوق مشخص اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي بهره مند باشند. توجه به سه عنصر برجستة شهروندي يعني »نظام حقوقي«، »حس 
عضويت ملي« و »حس تعلق و دلبستگي اجتماعي« در خوانش وضعيت ارتباطات بين فرهنگي 
در هر جامعه  اي   اهميت دارد )عاملي، 1380(. به طور حتم نقش ارتباطات )ليديكوت1، 2009(، 
آموزش )نكتاري2ا، 2004( و قانون، که معطوف به تفاهم و تعامل شود، مؤثرترين پيوند  هاي 
اجتماعي براي کاهش انگاره  هاي ذهني هم در واحد شهر )گيلبرت3، 2008( و هم در واحدهاي 
بزرگ تر مثل کشور؛ منطقه و جهان است. در جمهوري اسالمي ايران که از يک سو از تنوع 
قومي، ديني، فرهنگي و جغرافيايي برخوردار است و از سوي ديگر با پيروزي انقالب اسالمي، 
رويكرد عدالت گرايانه به توزيع منابع ملي و توجه به همه اعضاء جامعه ايراني، اهميت پيدا کرد، 

ارتباطات بين فرهنگي يک موضوع بسيار مهم تلقي مي  شود. 
ادوارد ت��ي هال، مردم ش��ناس آمريكايي، معتقد اس��ت ارتباطات بين فرهنگي، ريش��ه در 
مردم شناس��ي و زبان شناس��ي دارد )راج��رز و هارت و ماي��ک، 2002: 8(. وي عقيده دارد که 
ارتباطات بين فرهنگي مي  تواند ش��امل ارتباطات غيرکالمي4 نيز باشد که در سطح غيرآگاهانة 
تب��ادل اطالع��ات5 رخ مي  دهد. ارتباطات بين فرهنگي به طور کل تف��اوت را مي  پذيرد و آن را 
قضاوت پذير نمي شمارد و بر مديريت کردن تفاوت  ها تأکيد مي  کند )راجرز و هارت و مايک، 

 .)9 :2002
در رويك��رد س��اختاري به ارتباط��ات بين فرهنگي، هاي��در6 اذعان مي  دارد ک��ه ارتباطات 
بين فرهنگي اگرچه شديداً هدف محور است، اما عنصر شناخت نيز در مرکز آن قرار دارد و به 
چگونگي ارتباط ميان انگيزة افراد در وارد شدن به رابطه و اهداف آنها نيز مي  پردازد )گوردهام، 

 .)202 :1999
مي توان دين را مدني  ترين عامل س��المت اجتماعي و روابط سالم بين فرهنگي دانست. در 

1. Liddicoat
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اين راستا در حوزة آموزش بين فرهنگي نيز جكسون1، به برنامه  هاي آموزشي ديني کشورهاي 
اروپايي اش��اره مي  کند که از دهة 1970 تاکنون اهميت برجسته  اي   پيدا کرده است )جكسون، 
2004(. وي ادامه مي  دهد که آموزش بين فرهنگي ديني اگرچه در برخي کشورهاي محافظه کار 
)به  لحاظ سياسي( مانع شكل گيري واقعي آن مي  شود، اما مي  تواند تا اندازه  اي   به انسجام اجتماعي 
کمک کند )جكسون، 2004(. پني2 نيز در حوزة آموزش بين فرهنگي به نقش کتاب  هاي عكس 
در دوره  هاي ابتدايي آموزش اشاره مي  کند )پني، 2007(. او اذعان مي  دارد کتاب  هاي عكس اين 

قابليت را دارند تا به دانش آموزان زبان و فرهنگ ديگر مناطق را آموزش دهند. 
جوهان��ا نيز در اين خصوص، بين المللي ک��ردن3 و آموزش بين فرهنگي را در تضاد با هم 
مي  بين��د؛ چراکه اولي مدافع جهاني ش��دن اقتصاد اس��ت و دومي حام��ي فهم بين فرهنگي4 و 
يادگيري متقابل5 اس��ت )جوهان��ا، 2005(. آموزش عالي مي  تواند تربيت کنندة برنامه س��ازان، 
معلمان و سياست گذاراني باشد که رويكرد آموزشي را مدنظر قرار مي دهند تا به وسيلة آن افراد 

را نسبت به حساسيت  هاي ديگر فرهنگ  ها آگاه و هوشيار سازند )جوهانا، 2005(. 
در اين مقاله، خوانش جايگاه ارتباطات بين فرهنگي و توجه به فرهنگ  هاي متنوع ايراني را 
در س��ه سطح دنبال مي  کنيم. ابتدا بر نگاه قانون اساسي جمهوري اسالمي تأکيد مي  شود، و در 
مرحله بعد رس��انه  اي   و به طور خاص بازنمايي تلويزيوني از اقليت  هاي قومي وفرهنگي مورد 
بررسي خواهد گرفت. در نهايت مروري خواهيم داشت بر کتاب هاي آموزش  هاي پايه دبستاني 
که ش��امل کتاب هاي درسي س��ال اول تا پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 1386-87 مي  شود و 
گفتمان  ه��اي غالب در نظ��ام آموزش ابتدايي ، بازنمايي اقوام و فرهنگ  ها مورد بررس��ي قرار 

خواهد گرفت.

نظريه  هاي بين فرهنگي و بازنمايي
در اين مقاله دو حوزه نظري 1( حوزه ارتباطات بين فرهنگي و سياست  هاي بين فرهنگي و 
تعاريف مفهومي شهروندي مورد توجه خواهد گرفت که در پرتو آن قانون اساسي ج. ا. ا. 

1. R. Jackson 
2. Cotton Penni 
3. Internationalization 
4. Intercultural Understanding 
5. Mutual Learning 
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و همچنين کتاب هاي درسي دوره ابتدائي تحليل خواهد شد. در ذيل اين حوزه نظري، به 
سياست  هاي بين فرهنگي و جايگاه آموزش نيز توجه خواهد شد؛ 2(نظريه  هاي بازنمايي نيز 

مرجع تحليل گفتمان  هاي غالب در برنامة تلويزيوني خواهد بود.
 نظريه  هاي ارتباطات بين فرهنگي

مسئلة ارتباطات بين فرهنگي از دهة 1960 مورد توجه نظريه پردازان مختلف قرار گرفته است 
)گوردهام، 1999: 193(. ارتباطات بين فرهنگي متوجة سه قلمرو به هم مرتبط و در عين حال 

مستقل از يكديگر است که عبارتند از: 
حساسيت  هاي بين فرهنگي؛ - 

ذهنيت  هاي بين فرهنگي؛  - 
روش  هاي آموزشي بين فرهنگي. - 

فهم هر سه قلمرو مذکور در ارتباطات بين فرهنگي و در فهم فضاهاي ارتباطات بين فرهنگي 
اهميت دارد. حساسيت  هاي بين فرهنگي که براي اولين بار توسط ميلتون بنت )1993_1986( 
مطرح ش��د، تجربة بس��يار موفقي براي آموزش بين فرهنگي و توسعة برنامة آموزشي در طول 
پانزده سال گذشته بوده است. بنا بر تعريف او، حساسيت بين فرهنگي به  عنوان يک چهارچوب 
براي توصيف عكس العمل  هاي افراد به تفاوت  هاي فرهنگي اس��ت. وي معتقد اس��ت افراد به 
شيوه هايي قابل پيش بيني با تفاوت  هاي بين فرهنگي مواجهه مي  شوند؛ چراکه آنها ياد مي  گيرند 
کنشگران بين فرهنگي بايد اراي صالحيتي باشند )بنت، 1986(. به همين منظور وي از برآورد 
مش��اهداتش به يک فرايند ش��ش مرحله  اي   براي افزايش حساسيت  هاي بين فرهنگي در مورد 

تفاوت  هاي فرهنگي رسيده است:
بين فرهنگي: زماني رخ مي  دهد که فرد فرهنگ خود را تنها فرهنگ  ان��كار1 تفاوت  هاي . 1

حقيقي برمي  شمارد و از ديگر فرهنگ  ها کناره مي  گيرد.
دف��اع2. 2 بر عليه تفاوت  هاي بين فرهنگي: در اين مرحله فرد فرهنگ خود را تنها فرهنگ 

خوب موجود تجربه شده مي  داند. 
کوچک شماري3. 3 تفاوت  هاي بين فرهنگي: زماني است که فرد تمامي عناصر فرهنگي 

خود را جهاني تلقي مي  کند و فرهنگ ديگري را بي  اهميت مي  شمارد. 

1. Denial 
2. Defense 
3. Minimization 



فصلنامه علمی - پژوهشی

45
ارتباط بين فرهنگي 

و گفتمان ...

پذي��رش1. 4 تفاوت  هاي بين فرهنگي: زماني اس��ت که فرد فرهنگ خ��ود را تنها يكي از 
فرهنگ  هاي موج��ود مي  داند. در اين مرحله افراد در م��ورد تفاوت  هاي بين فرهنگي کنجكاو 

هستند و در عين حال با ديدة احترام به آنها مي  نگرند. 
انطباق2. 5 با تفاوت  هاي بين فرهنگي: مرحله  اي   است که در آن تجربة فرهنگ ديگر درک 

و رفتاري متناسب با آن فرهنگ را براي فرد ايجاد مي  کند. 
يكپارچگي3. 6 تفاوت  هاي بين فرهنگي: وضعيتي اس��ت که تجربة فرد از خود تا تغيير در 

دورن و برون ديدگاه  هاي بين فرهنگي توسعه پيدا مي  کند )بنت، 1998(. 
ارتباطات بين فرهنگي عمدتاً در جامعه  اي   با تنوع فرهنگي، ديني و قومي معنا پيدا مي  کند و اين 
مفهوم کمک مي  کند تا ميان تمامي اقليت  هاي ديني و قومي و فرهنگي رابطه  اي   ايجاد شود و در 
سطح کالن نيز به يک همبستگي ملي بتوان رسيد. حتي ايجاد ارتباط و همبستگي در يک جامعة 
چندفرهنگي با مفاهيم مختلفي بازتعريف شده است. به طور مثال مفهوم “»چندفرهنگي  گرايي« 
دربردارندة آميختگي ملي، قومي و ديني فرهنگ  ها مي  ش��ود و به حقوق و بازنمايي گروه  ها و 
اقليت  هاي فرهنگي نيز مي  پردازد )کلي4، 2002: 1(. مفهوم چندفرهنگي  گرايي پديده  اي   جديد 

است که در نظريه  هاي سياسي و اجتماعي وارد شده است. 
يكي از مصاديق مهم ارتباطات بين فرهنگي، جايگاه شهروندي در جامعه ملي است؛ چراکه 
حقوق و دايرة اختيارات اقليت  هاي قومي و ديني، که در يک کشور زندگي مي  کنند، به واسطة 
آن روشن و واضح مي  گردد. ترنر شهروندي را مجموعه  اي   از حقوق و الزامات مي  داند که به 
افراد هويت قانوني و رسمي مي  بخشد، اين حقوق و الزامات قانوني به  لحاظ تاريخي به  عنوان 
دسته  اي   از نهادهاي اجتماعي مانند نظام داوري، مجلس و دولت رفاه به وجود آمده اند. مهم  ترين 
مسئلة ترنر در تشريح معناي شهروندي، اشاره به هويت اجتماعي، ماهيت نابرابري و دستيابي 
به منابع اجتماعي اقتصادي و عضويت در اجتماع سياسي و دولت ملت است )عاملي، 2004: 
13(. از نظر ترنر، اقتصاد فاکتور مهمي در قدرتمندي يا بي  قدرتي شهروندي است. اما از طرفي 
عوامل فرهنگي دخيل در مسئلة شهروندي را بي  اهميت تلقي مي  کند. بايد بدانيم که فرهنگ، 

نقش مهمي در شكل گيري استحكام، ثبات و قدرتمندي شهروندان دارد. 

1. Acceptance 
2. Adaptation 
3. Integration 
4. Kelly, Paul 
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انگ 1 )1996( مس��ئلة شهروندي را به  عنوان فرآيند خودسازي و ساخته شدن در رابطه با 
دولت ملت ها و فرايندهاي فراملي مي  بيند. اين گونه ساختن شهروند  ها تحت تأثير سرمايه داري 

فراملي قرار دارند )عاملي، 2004: 14(. 
شهروندي مفهومي چند اليه است و داراي چندين مؤلفه مي  باشد که عبارت اند از حقوق 
فردي و اجتماعي، نياز به شناس��ايي شدن و عوامل احساسي شهروندي )عاملي، 2004: 14(. 
مسئلة حق و حقوق کاماًل متقابل است. شناخت بيشتر در تقويت احساس تعلق به يک ملت 
اهميت پيدا مي  کند. اين عامل خصوصاً در مورد جوامع مهاجرپذير، افرادي که حاشيه نش��ين 
هستند و با شهرهاي مرکزي، زبان و قوميت مشترکي ندارند؛ معنادار مي  شود. در مورد فاکتور 
دوم، فالكس تاکيد مي  کند که شهروندي بر احساس شمول در يک اجتماع بزرگ  تر داللت دارد. 
ش��هروندي يک قدرت چتري اس��ت که احساس تعلق و عضويت در جامعه را ايجاد مي  کند. 
سوم الية پنهان  تر شهروندي است که سطح تعلق به فرهنگ و دولت را نشان مي  دهد. هافمن2 

آن را مفهومي آني مي  نامد )عاملي، 2004: 14(. 
در دنياي دو فضايي شده امروز نيز که مهاجرت از سطح جغرافيايي فراتر رفته و در سطح 
مجازي نيز توسعه پيدا کرده است، مسئله ارتباطات بين فرهنگي معنادارتر مي  شود، چراکه جهان 
دوفضايي ش��ده هويت  هاي اجتماعي نيز در دو جهان ساخته مي  شوند. در واقع اين ذهن آدمي 
اس��ت که دو کره  اي   ش��ده و طبيعتاً روابط انساني و بين فرهنگي نيز از سطح فيزيكي به سطح 

مجازي توسعه پيدا کرده است )عاملي، 1386(.
مارتي��ن3 و ماکاياما 4 در کتاب مشترکش��ان با عنوان تجربه ک��ردن ارتباطات بين فرهنگي، 
از اصطالح »س��اختن قالب« اس��تفاده مي  کنند که هم بر ذهنيت بين فرهنگي تاکيد دارد و هم 
نقش آموزش بر ارتباطات بين فرهنگي را منعكس مي  کند. آنها معتقدند آموزش پيچيدگي  هاي 
بين فرهنگي مي  توانند چارچوبي براي دانش آموزان فراهم کند تا به وسيلة آن ارتباط کارآمد و 
سالمي را با ديگر فرهنگ  ها ايجاد کنند )مارتين و ناکاياما، 2007: 20(. تومي5 بروز تنش و تضاد 
در ارتباطات بين فرهنگي را محصول عدم شناخت مي  داند و برخي از آنها را ريشه در گذشتة 

1. Ong 
2. Hoffman ; Momentum concept 
3. Judith Martin 
4. Thomas K. Nakayama
5. Stella Ting Toomy 
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تاريخي يک ملت برمي شمارد )تومي، 1999(. 
بحث آموزش بين فرهنگي به طور مس��تقيم به سياست  هاي بين فرهنگي يک کشور بستگي 
دارد. در واقع ش��كل سياس��ت گذاري مي  تواند تعيين کنندة نوع نظام آموزشي باشد. به همين 

منظور، مي  توان سياست  هاي بين فرهنگي را از قرار ذيل دانست:
) سياست شبيه سازي1 )سياست آمريكا در مورد سرخپوستان( )کيان و ليچتر، 2001 -

 ) سياست يكپارچه سازي2 )سياست اتحادية اروپا( )دي نو3، 2007 -
 ) سياست چندفرهنگي4 )سياست کانادا( )گش، 2004: 1 -

 ) سياست جداسازي5 )سياست آمريكا در مورد سياه پوستان( )فريمن، 2005 -
 ) سياست شهروندي دوگانه6 )عاملي و مرالي، 2004، 8 -

در اين قسمت اشاره به تجربة ديگر کشورهاي از اتخاذ سياست  هاي آموزش بين فرهنگي 
مي  تواند راه گشاي برخي موانع باشد. به طور مثال کشور ايرلند در سال 2005، برنامه  اي   ملي 
براي مبارزه با نژادپرستي در يک چهارچوب بين فرهنگي به منظور ايجاد يكپارچگي در سطح 

ملي تدوين کرد )وات، 2006: 154(. 
اين برنامه اساساً در پي ايجاد ارتباط، برابري و فهم و احترام متقابل به يكديگر پايه ريزي 

شده و مبتني بر پنج اصل بود که عبارت اند از: 
حمايت کارآمد و مبارزه با نژادپرستي و تبعيض؛ - 

شمول اقتصادي و برابري فرصت ها؛ - 
شناخت و آگاهي نسبت به وجود تنوع فرهنگي؛  - 

مشارکت همه جانبه در جامعة ايرلند. - 
با تكيه بر اصول ذکرشده، سياست بين فرهنگي مي  بايست در حوزه  هاي ذيل اعمال شود:  - 

تبليغ سياست بين فرهنگي جديد در مدارس ابتدايي؛ - 
؛ اضافه کردن سؤال »پيشينة فرهنگي- قومي« در سرشماري سال 2006 -

توسعة يگان  هاي نژادي و قومي؛  - 

1. Assimilation Policy
2. Integration Policy 
3. de Neve
4. Multicultural Policy 
5. Segregation Policy 
6. Dual Citizenship Policy 
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شروع استراتژي برنامة سالمت بين فرهنگي؛  - 
آگاهي عمومي براي اعالن »هفتة بين فرهنگي« و اعمال استراتژي  هاي بين فرهنگي در محيط کار؛ - 

.) مرور مصوبه  هاي مربوط به جرم و مبارزه با آن )وات، 2006: 155 -
نمونة ديگر اين نوع سياست مي  تواند سياست »انضمام مدني«1 باشد که در کشوري مانند 
فرانس��ه اعمال مي  شود. اين نوع سياست در اصل بر مفهومي به نام ملت به  عنوان يک اجتماع 
سياسي برابر و دولتي سكوالر با حقوقي جهاني و فرهنگي يكسان استوار است )وات، 2006: 
159(. دولت س��وئد نيز در س��ال 1997 نوعي سياس��ت انضمامي 2 را طراحي نمود که هدف 
آن، احترام به تنوع فرهنگي موجود در جامعة س��وئد و تش��ويق افراد به حمايت از يكديگر و 
ارزش  هاي دموکراتيک، ارائة حقوق و فرصت  هاي برابر به زنان و مردان، مبارزه با تبعيض  هاي 
قومي، بيگانه ترسي3 و نژادپرستي بود )طبق گزارش وزارت صنايع، استخدام و ارتباطات دولت 

سوئد، ژوئن سال 2002(. 
سياست انضمامي اعمال شده بيشتر معطوف بوده است به:

حقوق، فرصت  ها و مسئوليت  هاي برابر بدون در نظر گرفتن پيشينة فرهنگي- قومي؛ - 
جامعة مبتني بر تنوع؛ - 

جامعه  اي   توصيف شده براساس فهم و تحمل متقابل که هر فردي بتواند در آن فعاليت  - 
داشته باشد بدون در نظر گرفتن زمينه  هاي فرهنگي و قومي. 

ارتباطات  به  مربوط  نظريات  ادبي  پيشينة  به  اجمالي  مروري  و  اشاره  اي   کوتاه  با 
بين فرهنگي اين مقاله، نظرية فرآيند شش مرحله  اي   بنت را به کار مي بريم تا بررسي کنيم 
فرايند شش  اين  ايران هر کدام در کجاي  اساسي، کتاب  هاي درسي و رسانة ملي  قانون 

مرحله  اي   قرار دارند. 
نظريه  هاي بازنمايي

مفهوم بازنمايي توسط استوارت هال با طرح او از چرخة فرهنگي4 مورد توجه قرار گرفت. 
بنا به گفتة وي، بازنمايي، معنا و زبان را به فرهنگ پيوند مي  زند )هال، 2003: 15(. بازنمايي 
يعني استفاده از زبان براي گفتن چيزي معنادار يا بازنما کردن جهان آن هم به شكل معناداري. 

1. Civic integration 
2. Integration policy 
3. Xenophobia 
4. Circle of culture 
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استوارت هال معتقد است هويت فرهنگي معموالً در چارچوب بازنمايي شكل مي  گيرد و 
خارج از فضاي بازنمايي فرهنگ يک امر رها شده در خالء است. 

 بازنمايي در حقيقت بخش مهمي از فرايندي است که معنا ميان اعضاي يک فرهنگ توليد 
و مبادله مي  ش��وند. بازنمايي به لحاظ روشي مي  تواند ماهيت زبان شناسانه )سوسور(، گفتماني 
)فوکو( يا نشانه شناسانه )بارت( داشته باشد )هال، 2003: 30، 43، 39(. استوارت هال )2003( 
س��ه نظريه بازنمايي را از هم متمايز مي  کند و از آن ميان بر نظريه س��اختارگرايي تاکيد دارد: 
1( نظريه انعكاسي1، 2( نظريه تعمدي2 و 3( نظريه ساختارگرايانه3 )هال، 2003: 15؛ عاملي و 

ميرالي، 2007: 11(.
رويكرد بازتابي فهمي تقليل گرا از بازنمايي است. به  طوري که مي  گويد معنا در شيء، فرد، 
ايده يا حتي در رخدادي در زندگي واقعي مي  تواند قرار گرفته باشد و زبان مانند يک آئينه عمل 
مي  کند که حقيقت معنا را باز مي  تاباند، همان طور که در دنياي واقعي وجود دارد )عاملي و 

مرالي، 2007: 11(. 
رويكرد دوم بازنمايي تعمدي است که به توليدکنندة پيام، گوينده، و نويسنده قدرت عامليت 
مي  دهد تا بتوانند معناي موردنظر خود را به گيرندةپيام و يا شنونده تحميل کنند )هال،2003: 

 .)25
رويكرد سوم ساختارگرايانه است. اين نوع رويكرد معقتد است نه ما و نه کاربران زبان 
هيچ کدام نمي توانيم معناي واحدي ايجاد کنيم و دنياي مادي تنها حامل معنا نيست، بلكه نظام 
زبان و هر نظامي که ما به کار مي  بريم مي  تواند مفاهيم ما را بازنمايي کنند )عاملي و مرالي، 
را  بايد ساختار گفتماني  بازنمايي ساختارگرايانه  براي شناخت  فرد  اين رو،  از   .)11 :2007

بشناسد )همان(. 
به  عنوان مثال، فيلم يک شكل از بازنمايي است که مي  تواند »کي بودن ما« و به عبارتي ديگر 
»هويت فرهنگي« را در قالب هويت جمعي و يا هويت فردي منعكس کند و موجب شود ما 
»خود« را در آن قالب بازنمايي شده ببينيم. بازنمايي هر چه به »حقيقت واقعيت« نزديک تر باشد 
و از انعكاس فراگيرتري برخوردار باشد، از سالمت بيشتر در روند  هاي اجتماعي برخوردار 
است. بازنمايي مي  تواند شدت و ضرايبي داشته باشد. مي  تواند چيزي يا کسي را نمايندگي 

1. Reflexive Theory 
2. Intentional Theory
3. Constructionist Theory



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره 4
زمستان 1387

50

کند1 يا مي  تواند يكي مساوي ديگري2 را توليد نمايد که در اين فرض، بازنمايي و نمايندگي 
در هم آميخته مي  شوند. 

 روش مقاله
در اين تحقيق با استفاده از روش تحليل گفتمان به تحليل گفتمان  هاي غالب قانون اساسي، 
ابتدايي و همچنين برنامه  هاي تلويزيوني در بازنمايي اقوام ايراني و نگاه  کتاب هاي درسي 

بين فرهنگي پرداخته خواهد شد. 
چهار قلمرو گفتماني وجود دارد که آرتز و بويزر3 )2008( از مجموعه تحليل  هاي متفكران 

حوزه زبان شناسي و معناشناسي جمع بندي نموده  اند:
 1( گفتم��ان به عنوان ارتب��اط4: گفتمان به عنوان ارتباط به جريان بحث و گفتگوها و تبادل 
پيام  هاي متداول که در زندگي روزمره ما در جريان است، اشاره دارد. در سنت فرانسوي اساسا 
بحث و گفتگو معادل گفتمان فرض مي  شود. در يک تحليل وسيع تر، گفتمان در اين معنا همه 

انواع ارتباط را در بر مي  گيرد. 
2( گفتم��ان به عنوان متن5: در گفتمان به عنوان مت��ن، واحد تحليل متون، زبان و گفتگو  ها 
چارچوب گفتماني را ش��كل مي  دهند. بايد توجه داش��ت که به قول تئون ون دايک6، اس��تاد 
مطالعات گفتمان در دانش��گاه آمس��تردام، تحليل گفتمان يک روش بين رش��ته  اي   است که به 
مطالعه کاربردهاي زبان مي  پ��ردازد )ون دايک،1382:16(. زبان از نظر او تنها به معناي صرف 
کلمه نيست، بلكه مي  تواند شكل  هاي نوشتاري، گفتاري و تصويري داشته باشد. مثاًل روزنامه، 
عكس، فيلم، و کتاب درس��ي مي  توانند هر کدام شكلي از کاربرد زبان داشته باشند. ون دايک 
تحليل گفتمان را با طرح س��ؤاالتي مثل چه کس��ي، چگونه، چرا و چه وقت؟ و کاربرد آن در 

بيان  هاي زباني، تعريف مي  کند )همان، 17(. 
3( گفتمان به عنوان چارچوب7 : گفتم��ان به عنوان يک چارچوب ضمن اينكه دربردارندة 

1. Representation 
2. Re` presentation 
3. Arts. &  Buizer
4. Discourse as Communication
5. Discourse as Text
6. Teun Van Dijk
7. Discourse as Frame
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متون نيز مي  باش��د، ولي به چارچوب  هاي مشترک زباني که معاني را در فضاي مشترک جمع 
مي  کند توجه مي  کند. چارچوب مشترک به يک معنا و مرجع مشترک مي  تواند بازگشت کند.

4( گفتمان به عنوان عمل اجتماع��ي1: گفتمان به عنوان عمل اجتماعي بازگوکننده رويكرد 
فوکو )1994( به رابطه قدرت و گفتمان است. از نظر او اساساً خود قدرت يک گفتمان است 

و رفتار اجتماعي و سياسي جامعه را با گفتمان قدرت پيوند مي  زند.
در اين مقاله قانون اساس��ي هم به عنوان يک متن و هم به عنوان يک رفتار اجتماعي مورد 
مطالعه گفتماني قرار مي  گيرد. رسانه  هاي ارتباط جمعي و به طور خاص برنامه  هاي تلويزيوني 
جمهوري اس��المي ايران و کتاب هاي درسي با رويكرد گفتمان ارتباطي و چارچوبي و از يک 

منظر به عنوان يک گفتمان قدرتي مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. 
رويك��رد نظري اي��ن تحقيق برگرفته از نظريه بازنمايي و نظري��ه حكمراني خوب، که در 
ش��هروندي خوب انعكاس پيدا مي  کند، مي باشد و با روش تحليل گفتماني مورد بررسي قرار 

خواهدگرفت.  

قانون اساسي به عنوان پشتوانۀ حقوقي نهادينه شدن ارتباطات بين فرهنگي سالم 
و  قانوني  مبناي  مي  تواند  مدون،  چهارچوب  يک  به  عنوان  کشوري  هر  در  اساسي  قانون 
مشروعيت بخِش تمامي تصميمات، برنامه ريزي ها، سياست گذاري  ها و خط مشي  هاي سياسي، 
را  اساسي هر کشور  قانون  اين رو مي  توان  از  باشد.  اجتماعي و علمي  اقتصادي،  فرهنگي، 
نمادي از رويكردهاي اجتماعي، سياسي و قانوني حاکم بر آن کشور دانست. حقوق مربوط به 
اقليت  هاي قومي و ديني، سياست گذاري  هاي آموزشي و بين فرهنگي نيز متأثر از نوع نگاهي 
هستند که در قانون اساسي منعكس شده است. اهميت توجه به حقوق اقليت  هاي ديني و قومي 
در قانون اساسي ايران به اين دليل است که ايران جامعه  اي   است متشكل از اقوامي مانند ترک، 

فارس، لر، کرد، بلوچ، عرب، گيلک و مازندراني. 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در سال 1368 در 177 اصل تدوين شد؛ اصولي 
که به حقوق و اختيارات اقليت  هاي قومي و ديني جامعة ايران و لزوم حفظ همبستگي ملي و 
آموزش و امور بين فرهنگي پرداخته اند عمدتاً شامل اصول 2، 3، 12، 13، 14، 15، 16، 19، 24، 

26، 30، 64 و 175 هستند.

1. Discourse as Social Practice
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قانون اساسي به عنوان يک متن زباني و همچنين به عنوان يک رفتار اجتماعي، که منعكس کننده 
نگاه بنياديني جمهوري اس��المي ايران به انسان، جامعه انساني، اقوام و ارتباطات بين فرهنگي 
اس��ت، جايگاه محوري در جهت دهي به روابط اجتماعي و به طور خاص روابط بين فرهنگي 
دارد. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران شالوده همه روندهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي 
مي  باشد و به نوعي »بزرگ گفتمان« جريان اجتماعي را منعكس مي  کند.در اين راستا آن دسته 
از اصول قانون اساسي ايران که به صورت عمومي يا خاص به حقوق اقليت  هاي قومي و ديني 

پرداخته است، ذياًل منعكس مي  شود: 

اصل 2 

جمهور اسالمي ، نظامي  است  بر پايه  ايمان  به : -1 خداي  يكتا )ال اله  اال اهلل ( و اختصاص  حاکميت  
و تشريع به  او و لزوم  تسليم  در برابر امر او، -2 وحي  الهي  و نقش  بنيادي  آن  در بيان  قوانين ، 
-3 معاد و نقش  سازنده  آن  در سير تكاملي  انسان  به  سوي  خدا، 4 - عدل  خدا در خلقت  و تشريع، 
5 - امامت  و رهبري  مستمر و نقش  اساسي  آن  در تداوم  انقالب  اسالم ي، 6 - کرامت  و ارزش  
واالي  انسان  و آزادي  توام  با مسئوليت  او در برابر خدا، که  از راه : الف  - اجتهاد مستمر فقهاي  
جامع الشرايط براساس  کتاب  و سنت  معصومين)سالم  اهلل  عليهم  اجمعين (، ب  - استفاده  از علوم  و 
فنون  و تجارب  پيشرفته  بشري  و تالش  در پيشبرد آنها، ج  - نفي  هر گونه  ستمگري  و ستم کشي  
و سلطه  گري  و سلطه  پذيري ، قسط، عدل، استقالل  سياسي  و اقتصادي  و اجتماعي  و فرهنگي  و 

همبستگي  ملي  را تامين  مي  کند

اصل 3 

دولت  جمهور اسالمي  ايران  موظف  است  براي  نيل  به  اهداف  مذکور در اصل  دوم ، همه  امكانات  
خود را براي  امور زير به  کار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براي  رشد فضايل  اخالقي  بر اساس  
تقوي  و مبارزه  با کليه  مظاهر فساد و تباهي، 2 - باال بردن  سطح  آگاهي   هاي عمومي  در همه  
زمينه   هاي با استفاده  صحيح  از مطبوعات  و رسانه   هاي گروهي  و وسايل  ديگر. 3 - آموزش  و 
پرورش  و تربيت  بدني  رايگان  براي  همه  در تمام  سطوح ، و تسهيل  و تعميم  آموزش  عالي، 4 - 
تقويت  روح  بررسي  و تتبع و ابتكار در تمام  زمينه   هاي علمي ، فني ، فرهنگي  و اسالمي  از طريق  
تأسيس  مراکز تحقيق  و تشويق  محققان، 5 - طرد کامل  استعمار و جلوگيري  از نفوذ اجانب، 6 
- محو هر گونه  استبداد و خودکامگي  و انحصارطلبي ، 7 - تامين  آزادي هاي  سياسي  و اجتماعي  در 
حدود قانون ، 8 - مشارکت  عامه  مردم  در تعيين  سرنوشت  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  
خويش، 9 - رفع تبعيضات  ناروا و ايجاد امكانات  عادالنه  براي  همه ، در تمام  زمينه   هاي مادي  و 
معنوي، 10 - ايجاد نظام  اداري  صحيح  و حذف  تشكيالت  غيرضروري، 11 - تقويت  کامل  بنيه  
دفاع  ملي  از طريق  آموزش  نظامي  عمومي  براي  حفظ استقالل  و تماميت  ارضي  و نظام  اسالمي  
کشور، 12 - پي  ريزي  اقتصادي  صحيح  و عادالنه  بر طبق  ضوابط اسالمي  جهت  ايجاد رفاه  و رفع 
فقر و برطرف  ساختن  هر نوع  محروميت  در زمينه   هاي تغذيه  و مسكن  و کار و بهداشت  و تعميم  
بيمه، 13 - تامين  خودکفايي  در علوم  و فنون  صنعت  و کشاورزي  و امور نظامي  و مانند اينها، 14 - 
تأمين  حقوق  همه  جانبه  افراد از زن  و مرد و ايجاد امنيت  قضايي  عادالنه  براي  همه  و تساوي  عموم  
در برابر قانون، 15 - توسعه  و تحكيم  برادري  اسالمي  و تعاون  عمومي  بين  همه  مردم، 16 - تنظيم  
سياست  خارجي  کشور براساس  معيارهاي  اسالم ، تعهد برادرانه  نسبت  به  همه  مسلمان  و حمايت  

بي  دريغ از مستضعفان  جهان .
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اصل 12 

دين  رسمي  ايران ، اسالم  و مذهب  جعفري  اثني  عشري  است  و اين  اصل  الي  االبد غير قابل  تغيير 
است  و مذاهب  ديگر اسالمي  اعم  از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي  و زيدي  داراي  احترام  کامل  
مي  باشند و پيروان  اين  مذاهب  در انجام  مراسم  مذهبي ، طبق  فقه  خودشان  آزادند و در تعليم  و 
تربيت  ديني  و احوال  شخصيه  )ازدواج ، طالق ، ارث  و وصيت ( و دعاوي  مربوط به  آن  در دادگاه   ها 
رسميت  دارند و در هر منطقه   اي   که  پيروان  هريک  از اين  مذاهب  اکثريت  داشته  باشند، مقررات  
محلي  در حدود اختيارات  شوراها بر طبق  آن  مذهب  خواهد بود، با حفظ حقوق  پيروان  ساير 

مذاهب .

اصل 13
ايرانيان  زرتشتي ، کليمي  و مسيحي  تنها اقليت هاي  ديني  شناخته  مي  شوند که  در حدود قانون  در 
انجام  مراسم  ديني  خود آزادند و در احوال  شخصيه  و تعليمات  ديني  بر طبق  آيين  خود عمل  

مي کنند.

اصل 14 

به  حكم  آيه  شريفه  »الينهاکم  اهلل  عن  الدين  لم  يقاتلوکم  في  الدين  و لم  يخرجوکم  من  ديارکم  
ان  تبروهم  و تقسطوا اليهم  ان  اهلل  يحب  المقسطين« دولت  جمهوري  اسالمي  ايران  و مسلمانان  
موظف اند نسبت  به  افراد غيرمسلمان  با اخالق  حسنه  و قسط و عدل  اسالمي  عمل  نمايند و حقوق  
انساني  آنان  را رعايت  کنند. اين  اصل  در حق  کساني  اعتبار دارد که  بر ضد اسالم  و جمهوري  

اسالمي  ايران  توطئه  و اقدام  نكنند.

اصل 15 
زبان  و خط رسمي  و مشترک  مردم  ايران  فارسي  است . اسناد و مكاتبات  و متون  رسمي  و کتب  
درسي  بايد با اين  زبان  و خط باشد، ولي  استفاده  از زبان هاي  محلي  و قومي  در مطبوعات  و 

رسانه   هاي گروهي  و تدريس  ادبيات  آنها در مدارس ، در کنار زبان  فارسي  آزاد است .

اصل 19
مردم  ايران  از هر قوم  و قبيله  که  باشند از حقوق  مساوي  برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند 

اينها سبب  امتياز نخواهد بود.

اصل 26

ديني   اقليت هاي   يا  اسالمي   انجمن هاي   و  صنفي   و  سياسي   انجمن   هاي  جمعيت  ها،  احزاب ، 
شناخته  شده  آزادند، مشروط به  اينكه  اصول  استقالل ، آزادي ، وحدت  ملي ، موازين  اسالمي  و اساس  
جمهور اسالمي  را نقض  نكنند. هيچكس  را نمي توان  از شرکت  در آنها منع کرد يا به  شرکت  در 

يكي  از آنها مجبور ساخت .

اصل 64

عده  نمايندگان  مجلس  شوراي  اسالمي  دويست  و هفتاد نفر است  و از تاريخ  همه  پرسي  سال  يكهزار 
و سيصد و شصت  و هشت  هجري  شمسي  پس  از هر ده  سال ، با در نظر گرفتن  عوامل  انساني ، 
سياسي ، جغرافيايي  و نظاير آنها حداکثر بيست  نفر نماينده  مي  تواند اضافه  شود. زرتشتيان  و کليميان  
هر کدام  يک  نماينده  و مسيحيان  آشوري  و کلداني  مجموعاً يک  نماينده  و مسيحيان  ارمني  جنوب  
و شمال  هر کدام  يک  نماينده  انتخاب  مي  کنند. محدوده  حوزه   هاي انتخابيه  و تعداد نمايندگان  را 
قانون  معين  مي  کند. »1 - اصل  سابق: اصل  شصت  و چهارم-  عده  نمايندگان  مجلس  شوراي  ملي  
دويست  و هفتاد نفر است  و پس  از هر ده  سال  در صورت  زياد شدن  جمعيت  کشور در هر حوزه  
انتخابي  به  نسبت  هر يكصد و پنجاه  هزار نفر يک  نماينده  اضافه  مي  شود. زرتشتيان  و کليميان  هر 
کدام  يک  نماينده  و مسيحيان  آشوري  و کلداني  مجموعاً يک  نماينده  و مسيحيان  ارمني  جنوب  و 
شمال  هر کدام  يک  نماينده  انتخاب  مي  کنند و در صورت  افزايش  جمعيت  هريک  از اقليت   ها پس  از 
هر ده  سال  به  ازاي  هر يكصد و پنجاه  هزار نفر اضافي،  يک  نماينده  اضافي  خواهند داشت . مقررات  

مربوط به  انتخابات  را قانون  معين  مي  کند.«
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در يک نگاه کلي مي  توان گفت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دو گفتمان غالب 
وجود دارد: 1( گفتمان عام گرايانه و ديگري خاص گرايانه. در گفتمان عام گرايانه، محور اصلي 
توج��ه معطوف به وجوهي خداگرايانه، عدالت گرايانه و انس��ان گرايانه در تعامل با همه افراد 
جامعه اس��ت. در واقع متن اصلي توجه به س��وي خدا، عدالت و انس��ان اس��ت. در گفتمان 
خاص گرايانه آنچه اهميت دارد، ايجاد نمايندگي کردن يا به حساب آوردن ديگران است و دوم 

تسهيل زندگي اجتماعي براي اقليت  هاي ديني است. 
از آنجايي که قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران مي  تواند پشتوانه  اي   در عرصة عمل 
باش��دف مي  توان چنين قلمداد کرد که دو نوع سياس��ت بين فرهنگي در آن وجود دارد. اول، 
سياست يكپارچه سازي در سطح ملي و دوم، سياست چندفرهنگي که متوجه اقليت  هاي ديني 
و در موارد قابل توجه اقليت قومي را نيز ش��امل مي  ش��ود. در واقع قانون اساس��ي جمهوري 
اسالمي ايران مبتني بر شهروندي دووجهي1 )عاملي و ميرالي2، 2004( است؛ يعني شهروندي 
عامل گرايانه و شهروندي خاص گرايانه است که در هر دو رويكرد، آرامش و سالمت اجتماعي 
را دنبال مي  کند. در بحث اول نگاه قانون اساسي در پي ايجاد همبستگي ملي، وفاق و ايجاد يک 
کليت واحد است. به طور مثال اصول 2، ،3، 30 به مسائلي مانند قسط و عدل  و استقالل  سياسي  
و اقتصادي  و اجتماعي  و فرهنگي  و همبستگي  ملي )اصل 2(، آموزش  و پرورش  و تربيت  بدني  
رايگان  براي  همه  در تمام  س��طوح ، و تس��هيل  و تعميم  آموزش  عالي )اصل 3(، رفع تبعيضات  
ناروا و ايجاد امكانات  عادالنه  براي  همه ، در تمام  زمينه   هاي مادي  و معنوي )اصل 3(، - توسعه  
و تحكيم  برادري  اسالمي  و تعاون  عمومي  بين  همه  مردم  )اصل 3( مي  پردازد. بنا بر اين اصول 
ذکرشده، دولت جمهوري اسالمي ايران در پي آن است که در سطح اول نوعي يكپارچگي ملي 
و برابري ايجاد کند و حقوق همه  جانبه مردم ايران را تامين نمايد. در سطح دوم به اقليت  هاي 
ديني اشاره مي  کند که مي  توانند در عين حفظ يكپارچگي ملي، در زير چتر حمايتي جمهوري 
اسالمي ايران آزادانه عقايد ديني و فرهنگي خود را داشته باشند، مشروط به اينكه در سطح اول 
)س��طح ملي( ضربه  اي   به آن همبستگي ملي وارد نشود. به  طور مثال اصل 12 در اشاره به دين 
رسمي کشور، اسالم و مذهب اثني  عشري را دين و مذهب رسمي اعالم مي  کند )چندفرهنگي 
عام گرايانه(، اما در سطح دوم ديگر مذاهب را نيز تكريم و قابل احترام تلقي مي  کند و اجراي 

1. Dual Citizenship 
2. Ameli & Mirali
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مناسک و مراسم ديني و حتي در بحث آموزشي، مانعي بر سر راه آنها قائل نمي شود. اصل 13 
نيز ديگر اقليت  هاي ديني مانند زرتش��تيان، کليميان، ارامنه و مسيحيان را در چهارچوب قانون 
آزاد اعالم مي  کند. در واقع در اين دو اصل قانون اساس��ي در پي آن اس��ت تا احترام به حقوق 
ديگران در عين داشتن عقايد مختلف در حوزه دين و باورها را توسعه دهد. اصل چهاردهم نيز 
جمهوري اسالمي ايران را موظف مي  کند تا به اقليت  هاي ديني به ديدة احترام نگريسته تا جايي 

که آنها نيز در پي توطئه به مقدسات جمهوري اسالمي نباشند. 
نگاه ش��هروندي دووجهي قانون اساسي نيز در اصول 15 و 19 گنجانده شده است. اصل 
15 حقوق و حوزة اختيارات اقليت  هاي قومي ايران را مش��خص مي  کند. اگرچه زبان رس��مي 
کشور فارسي اعالم شده )سياست يكپارچه سازي( اما آنها مي  توانند مطبوعات يا رسانه هايي به 
زبان  هاي محلي و بومي خود داشته باشند و حتي مي  توانند در کتاب  هاي ادبيات خود آموزش 
زبان محلي را نيز بگنجانند )نگاه چندفرهنگي(. اصل19 از قانون اساس��ي جمهوري اس��المي 
تمام��ي ايرانيان را صرف نظر از رنگ پوس��ت، نژاد و قوميت برابر مي  دان��د. از اين رو مي  توان 

جمهوري اسالمي را به  لحاظ قوانين شهروندي داراي رويكرد ملي و فراگير دانست. 
 اصل 26، دايرة فعاليت  هاي انجمن  ها و احزاب اس��المي يا اقليت  هاي ديني را مشروط به 
اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي قانوني مي  داند. اين اصل نشان دهندة هر 
دو سياس��ت جمهوري اس��المي ايران در برخورد با اقليت  هاي ديني است، چراکه از يک سو 
آن  ه��ا را دعوت به وحدت و يكپارچگي مي  کند و از س��ويي ديگر، چندفرهنگ  گرايي را ارج 
مي  گذارد. اصل 64 تعداد نمايندگان اقليت  هاي ديني را تعيين مي  کند، به  طوري که زرتش��تيان 
و ارامنه هرکدام يک نماينده، مسيحيان آشوري و کلداني نيز مجموعاً يک نماينده و مسيحيان 

ارمني جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مي  کنند. 
آنچه از قانون اساسي در مورد حقوق اقليت  هاي قومي و ديني گفته شد، مي  تواند پشتوانة 
عمل در زندگي اجتماعي باشد اگرچه بازنمايي اقليت  هاي قومي در قانون اساسي به اندازة 
اقليت  هاي ديني نيست، ولي لزوماً به معناي بي  توجهي به اقليت  هاي قومي نيست، بلكه مي تواند 

منعكس کننده عدم تمايز بين جامعه اکثريت و اقليت  هاي قومي تلقي شود. 

بازنمايي تلويزيوني اقليت  هاي ديني و قومي ايراني
دومين منبع مهم که مي  تواند در حوزة شكل گيري افكار عمومي عامل تعيين کننده  اي   باشد، 
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رسانه و به طور خاص تلويزيون ايران است. در اين مقاله تالش مي  شود نقش تلويزيون ايران 
به  لحاظ آموزش بين فرهنگي بررسي شود. به  طور واضح تر، در اين مقاله تيپ ولوژي از برنامه  هاي 
تلويزيون در عيد نوروز 1387 به  لحاظ ميزان آشنا نمودن مخاطبان با ديگر اقليت  هاي ديني و 

قومي ارائه خواهد شد. 
رويكرد گفتماني ما در اينجا نيز تابع گفتمان ارتباطي، متني و چارچوبي است. در واقع در 
گفتمان متن به فرايند  هاي رمزگذاري، رمزي ش��دن و رمزگشايي بازنمايي اقوام در رسانه ملي 

توجه مي  شود. 
همان طور که در بخش نظري مقاله تبيين شد، رويكرد  هاي متفاوتي به بازنمايي وجود دارد 
و در اينجا تأکيد مقاله بر اين مبناس��ت که بازنمايي هم مي  تواند انعكاسي باشد و هم مي  تواند 
برمبناي يک ايده از قبل تنظيم شده باشد که به دنبال يک سلطه فكري بر ديگران است. در عين 
حال فهم و رمزگشايي از بازنمايي  ها را بايد در بستر يک ساختار، که متن بازنمايي  شده را در 
پيوند با زمينه  هاي اجتماعي و ارزش  هاي فرهنگي قرار مي  دهد، فهم نمود. از آنچه گفته ش��د، 
مي توان زمينه براي نگاه گفتماني و بازنمايي به توليدات رسانه  اي   تلويزيوني ج. ا. ايران را فرهم 
آورد. به  طور کلي مي  توان چهار گفتمان برجسته را در بازنمايي اقوام ايراني در رسانة تلويزيون 

ايران از هم متمايز نمود: 
گفتمان بازنمايي طنز؛  - 

؛ گفتمان بازنمايي مناسبتي1 -
گفتمان بازنمايي ارزشي؛  - 

. گفتمان بازنمايي موقعيتي2 -
شايد بتوان قوي  ترين گفتمان بازنمايي از اقوام ايراني در تلويزيون ايران را، گفتمان بازنمايي 
طنزگونه دانس��ت و متأسفانه در جايي که حساس��يت  هاي بين فرهنگي شديد است، ژانر طنز 
مي  تواند منش��أ تشديد اختالفات قومي و يا فاصله گرفتن از جامعه مرکزي باشد. در اين نوع 
بازنمايي لهجه و آداب و رسوم اقوام ايراني به نوعي اسانس طنزکردن فيلم يا سريال مي  شود. 
مثال اين نوع بازنمايي را مي  توان در سريال »پيامک از ديار باقي« به کارگرداني سيروس مقدم، 
که در ايام نوروز 1387 از ش��بكة يک هر ش��ب پخش مي  ش��د، مشاهده کرد. شخصيت غالم 

1. Ritual Representation 
2. Locational Representation 
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)رضا شفيعي جم( در اين فيلم مردي است تبهكار، معتاد، دزد و از طبقة پايين، در عين حال با 
س��ادگي  هاي خاص خودش با لهجة کردي يک ظرف گفتماني از يک قوم خاص را مي  سازد. 
مثال ديگر سريال »قرارگاه مسكوني« با کارگرداني سيد جواد رضويان است. اين فيلم داستان 
چندين س��رباز را روايت مي  کند که در حين خدمت س��ربازي در پي فرار هستند. اين فيلم با 
ژانر طنز تمامي شخصيت  ها را با يكي از لهجه  هاي ايراني نشان مي  دهد، رشتي، آباداني، يزدي، 
تهران��ي، ترکي... در اين نوع بازنمايي فردي که در اقلي��ت قومي قرار مي  گيرد به  عنوان نوعي 
ديگري قلمداد مي  شود. اين نوع گفتمان مي  تواند فاصله اقليت  هاي قومي را به  لحاظ تعامالت 
اجتماعي بيشتر و ظرفيت پذيرش تفاوت  ها را کمتر کند. هگندورن1 نيز در مطالعه خود نشان 
مي  ده��د که چگونه تبعيض  ها و س��وگيري  هاي دورن  گروهي و بين گروهي مي  تواند منجر به 

ايجاد فاصله اجتماعي ميان گروه  هاي اقليت و اکثريت شود )هگندورن، 1995(. 
گفتمان بازنمايي مناسبتي زماني است که موضوع بازنمايي مناسبت  ها و مراسم قومي و ديني 
باشد. عموماً اين نوع بازنمايي از شبكه چهار سيما پخش و در قالب برنامه  هاي مستند ارائه 
مي  شود. مثال ديگر اين نوع بازنمايي مي  تواند گزارش هايي باشد که از حوادث تاريخي ايران 
)روز بيست و دو بهمن يا روز جمهوري اسالمي ايران در 12 فروردين( از اقوام و اقليت  هاي 
ديني ايران مصاحبه  اي   تهيه شده و منعكس مي  شود. سياست اين گونه برنامه  ها عمدتاً همان 
سياست يكپارچه سازي است که در پي ايجاد همبستگي ملي در عين احترام به تفاوت  هاي 
ديني و قومي منعكس مي  شود. فريلند2و مک کين3 با رويكردي مردم شناختي در کتاب خود 
تحت عنوان طرح  ريزي مناسک: اجرا، رسانه و هويت بيان مي  کنند که اگرچه تلويزيون و ديگر 
رسانه  ها در پي آن اند تا نوعي همگرايي ايجاد کنند، اما اقليت  هاي ديني و قومي در عين آنكه با 
صداي غالب هم نوا مي  شوند، در گروه  هاي خودي به مناسک و آيين  هاي خود روي مي  آورند 
تا هويت فردي خود را تقويت کنند )فريلند و مک کين، 1998: 3(. از اين رو مي  توان چنين 
ارزيابي کرد که گفتمان بازنمايي مناسبتي مي  تواند دو گفتمان غالب قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران را در خود نيز داشته باشد، چراکه تاکيد آن هم بر عام گرايي و هم بر خاص گرايي 
فرهنگي است. اين نوع گفتمان، وجوه مثبتي را در خود جمع کرده است که هم تنوع جغرافيايي؛ 

1. Hagendoorn, Louk.
2. Freeland 
3. McCain 
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فرهنگي و اجتماعي اقوام ايراني را منعكس مي  کند و هم وجوه اصيل زندگي ايراني را نمايش 
مي  دهد. اين نوع بازنمايي در زمره بازنمايي انعكاس قرار مي  گيرد. البته چرخش دوربين، زاويه 

و زمينه  ها و پيوست مي  تواند تصوير را به سمت خاصي نيز منعكس کند.
گفتمان بازنمايي  هاي ارزشي مي  تواند بازگوکنندة ارزش  هاي فرهنگي و ارائة شخصيت  هاي 
فرهنگي قومي يا اقليت ديني خاص باشد. مثاًل روايت زندگي شعرا، نويسندگان و يا پژوهشگران 
آن هم با نگاهي تاريخي به مسئله. فيلم »شهريار«  مي  تواند بازنمايي ارزش  هاي فرهنگي تبريز و 
اقوام ترک ايراني باشد. اين گونه گفتمان بازنمايي مي  تواند در زمره بازنمائي ساختارگرايانه قرار 

گيرد و به نوعي فرهيختگي فرد و جامعه پيوست را منعكس نمايد. 
 گفتمان بازنمايي موقعيتي عمدتاً نگاهي تاريخي- جغرافيايي به مس��ئلة اقليت  هاي قومي 
و ديني دارد. اين نوع بازنمايي مي  تواند معرفي کنندة اماکن تاريخي باشد. مثاًل برنامه  هاي آقاي 
ميالني که از شبكة يک سيما در برنامة خانواده پخش مي  شود و به معرفي جغرافيايي موقعيتي و 
تاريخي اماکن مختلف ايران مي  پردازد، نمونه برجسته اين نوع بازنمايي است. اين نوع بازنمايي 
عمدتاً به ساختار فيزيكي محل زندگي اقوام ايراني، مسائل ارزشي و فرهنگي اقوام و به نوعي 
مسائل روحي جريان زندگي مردم -البته نه در يک عمق ناديده  ها- مي  پردازد. اين وجة بازنمايي 

رسانه  اي   هم ابعاد سازنده و پيوندزنندة بين اقوام ايراني دارد.

گفتمان  هاي غالب كتاب  هاي درسي ابتدايي نسبت به اقوام ايراني
 سومين منبع تأثيرگذار بر ارتباطات بين فرهنگي، منابع آموزشي است. به طور حتم آموزش  هاي 
دورة ابتدايي محوري  ترين نقش را در نهاينه کردن ارتباطات بين فرهنگي دارد. به همين منظور 
فارسي،  کتاب  هاي  پنجم( که شامل  تا  اول  )از سال  ابتدايي  کتاب  هاي درسي دورة  تحليل 
اجتماعي، تاريخ، جغرافيا و هديه  هاي آسماني )آموزش  هاي ديني( مي  شود، از لحاظ تدوين 

بين فرهنگي بودن آن مدنظر اين کار پژوهشي است. 
تعالي��م ديني )فردريكس1، 2009( در قالب تعاليم مدرس��ه و مجموعه کتاب هاي درس��ي 
مهم تري��ن متن تعليم��ي و تربيتي براي تقويت و تصحيح رواب��ط بين فرهنگي در يک جامعه 
محسوب مي  شود. برمبناي ارزش  هاي شهروندي و بين فرهنگي منعكس شده در قانون اساسي 
ک��ه با رويكردهاي جديد مبتني بر »حكمراني خوب« نيز س��ازگاري دارد، نظام آموزش��ي ما 

1. Frederiks
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خصوصاً آموزش دبستاني، بايد در مسير فرهنگ سازي ارزش  هاي حكمراني سالم و شهروندي 
خوب قدم بردارد. بعضي از متغيرهاي مهم در اين مسير به قرار ذيل مي  باشد: 

رفتار خوب )پرهيز از برخورد خشن و خصمانه در برابر اعتقادات ديگران(؛  - 
احترام به حقوق ديگران در داشتن عقايد مختلف در حوزة دين و باورها؛ - 

داشتن برخوردي مساوي با همه صرف نظر از نژاد و رنگ پوست؛  - 
احترام به قانون؛ - 

تالش براي ايجاد عضويت در جامعه ملي؛  - 
خود را به جاي ديگري گذاشتن.  - 

 تمامي موارد ذکرشده در يک جامعه چندفرهنگي مي  تواند زمينه  هاي بروز تنش و اختالفات 
بين فرهنگ��ي را کاهش و تا مقداري از ميان ببرد. ش��هروندي خ��وب مي  تواند ميزان پذيرش 
و تحم��ل تفاوت  ه��اي فرهنگي را افزايش داده و جامعه  اي   مبتن��ي بر صلح، پذيرش متقابل و 
قانون مند فراهم کند. با تحليل محتواي کيفي کتاب  هاي درسي پنج ساله دوره دبستان مي  توان 
چنين پنداشت که آموزش دبستان در مولفه  هاي شهروندي خوب بسيار قوي عمل مي  کند که 

مثال هايي از هر کدام در ذيل آورده شده است. 
پنج گفتمان غالب در آموزه  هاي مرتبط با ارتباطات بين فرهنگي در کتاب  هاي دوره دبستان 
ديده مي  شود که ظرفيت سازنده  اي   در همزيستي همه اعضاي جامعه ايراني فراهم مي  کند که با 

ذکر موارد، اين پنج گفتمان را مورد بررسي قرار مي  دهيم:

گفتمان مهرورزي با ديگران 
اين گفتمان لزوم اشاعه مهر و فرهنگ مهرباني را در دانش آموزان دنبال مي  کند. به  طور مثال 
در کتاب هديه  هاي آسماني سال دوم دبستان ص 17 در درسي با عنوان » با دوستانم«، جمله 
»دوست دارم خاطره هايي را که از مهرباني ديگران دارم بنويسم و دربارة آنها با دوستانم گفتگو 
کنم«، به دانش آموز تاکيد مي  کند که مهرباني را در ذهن بسپار و آن را براي ديگران روايت کن. 
روايت مهرباني مي  تواند خود آموزش مهرباني باشد. مثال ديگر در کتاب هديه  هاي آسماني 
سال دوم دبستان ص 39 »دوست دارم من هم مانند حضرت علي )ع( و خانواده اش با ديگران 
مهربان باشم«، کتاب فارسي چهارم دبستان ص 72، داستان »کار نيكو کردن از پر کردن است« 
حكايت برخورد غيرانساني بهرام پادشاه که مي  خواست دخترکي را بكشد و در عوض رفتار 
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انساني فرمانده که از کشتن او صرف نظر کرد، کتاب فارسي پنجم دبستان ص 58 درس »تو 
نيكي مي  کن و در دجله انداز«، همه سعي در آموزش روابط انساني همراه با مالطفت و مهرباني 
دارند. اين نوع رويكرد، فضاي ذهني مثبت و تعاملي در ميان دانش آموزان ايجاد مي  کند و تفاهم 

و درک ديگري را نهادينه مي نمايد.
 

گفتمان تبادل موقعيت )خود را به جاي ديگري گذاشتن(
تشويق در احترام به ديگران و خود را به جاي ديگري گذاشتن، شايد بيشتر و قوي  تر از 
فاکتورهاي ديگر در کتاب  هاي درسي در راستاي آموزش  هاي بين فرهنگي به چشم مي  خورد. 
مواردي مانند: کتاب هديه  هاي آسماني چهارم دبستان صفحه32، داستان» به جاي...« اشاره دارد 
به مشقت  هاي جنگ هشت  ساله و خاطرات سربازان جنگ و شرايطي که آنها تحمل کرده  اند. 
کتاب فارسي چهارم دبستان صفحه52، درس »اگر ديگران نبودند« اشاره دارد به هريک از 
اعضاي بدن که در صورت نبودن هر کدام، خللي در زندگي انساني و اجتماعي ما ايجاد مي  شد. 
در اين درس اعضاي بدن استعاره  اي   است از افراد جامعه که اگر هرکدام نباشند يا به موقع و 
در جاي خود عمل نكنند، نظم اجتماعي به خطر مي  افتد، کتاب هديه  هاي آسماني دوم دبستان 
صفحه40؛ حكايت امام حسن )ع( هنگامي که دعوت فقيري را براي صرف غذا بر سر سفرة 
آنها مي  پذيرد، کتاب هديه  هاي آسماني چهارم دبستان صفحه56، داستان ابوذر و پيامبر خدا 
هنگامي که ابوذر به شدت تشنه بود و آب همراه داشت، اما ترجيح داد ابتدا پيامبر بنوشند و 
کتاب فارسي پنجم دبستان صفحه170، حكايت غرور جواني نمونه  هايي هستند که حس »جاي 
ديگري نشستن« و درک جامعه بي  صدا را در فضاي دانش آموزي تقويت مي  کنند و با استفاده از 

ادبيات فاخر ايراني توجه به بي  قدرت  ها را در پهنه قدرت قدرتمندان تشويق مي نمايند: 
چه خوش گفت زالي به فرزند خويش     

آمدي ياد  خرديت  عهد  از  گر 
جفا من  بر  روز  اين  در  نكردي 

پيل تن و  پلنگ افكن  ديدش  چو 
من آغوش  در  بودي  بيچاره  که 
پيرزن من  و  شيرمردي  تو  که 

گفتمان توسعه همكاري و مشاركت اجتماعي 
توسعه همكاري و مشارکت اجتماعي مي  تواند از طريق احترام به قانون تجلي پيدا کند. اين 
مورد از فاکتورهايي است که به کرات در کتاب  هاي درسي به آن به  طور مستقيم و غيرمستقيم 
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اشاره شده است. کتاب هديه  هاي آسماني سال دوم دبستان صفحه50 درس »شادي گل ها« 
 ، فارسي چهارم دبستان صفحه58  پارک  ها و فضاي سبز(، کتاب  نگه داشتن محيط  )تميز 
درس»من با همه فرق دارم؛ وقتي پدر فهميد که همة فكرم را به خود مشغول کرده است 
خنديد و گفت: قانون چيز خوبي براي ايجاد و حفظ عدالت است. قانون را بزرگ تر  ها درست 
مي  کنند و هيچ وقت به اين فكر نيستند که بچه  ها را در درست کردن قانون شرکت بدهند«. 
)ابداع پليس هميار در مدارس طرح خوبي باشد(. کتاب هديه  هاي آسماني سال دوم دبستان 
صفحه18، درس شادي گل  ها، حفاظت از محيط زيست، کتاب هديه  هاي آسماني سال پنجم 
دبستان صفحه23، داستان حق مردم )ايستادن در صف و رعايت نوبت ديگران(، تعليمات 
اجتماعي سال سوم دبستان صفحه24، درس اطاعت از قانون )قواعد راهنمايي و عبور و مرور 
از خيابان را آموزش مي  دهد(. همه اين موارد مي  تواند مفهوم شهروندي خوب را در دانش آموز 
تقويت کند. شهروندي خوب موجبات توسعه اجتماعي و آسايش همگان را فراهم مي  آورد. 
در واقع شهروندي پويا زماني تحقق پيدا مي  کند که اوالً همه از وضعيت مشابه در مقابل قانون 

برخوردار باشند و ثانياً احترام به قانون در ميان همگان تحقق پيدا کند. 

گفتمان احترام به حقوق ديگران )اقليت  هاي ديني و قومي( 
اين گفتمان نيز عمدتاً در کتاب  هاي هديه  هاي آسماني وجه غالب است. به  طور مثال در کتاب 
هديه  هاي آسماني سال پنجم دبستان صفحه24، داستان حضرت عيسي و کتاب هديه  هاي 
آسماني سال پنجم دبستان صفحه26، داستان »ما بت پرست بوديم« و داستان مسلمان شدن 
پادشاه مسيحي، دانش آموزان را با ديگر اديان الهي آشنا مي  کند، اما در حاشيه، به دانش آموزان 
وجود ديگر اقليت  هاي ديني در جامعه ايران را گوش زد نمي کند و در حد آشنايي با حكايت ها 
باقي مي  ماند. شايد بتوان گفت اقليت  هاي ديني در جامعه ايران به  لحاظ حضور در کتاب  هاي 
با  مساوي  برخوردي  داشتن  در  گرفته اند.  قرار  لطف  ها  کمترين  مورد  دبستان  دورة  درسي 
همه، صرف نظر از نژاد و رنگ پوستف در هيچ يک از کتاب  هاي درسي نامي از اين مورد 
برده نشده است در حالي که مي  توان در بخش تعليمات اجتماعي )درس جغرافيا( حداقل 
به  لحاظ جغرافيايي به اين موضوع پرداخت. شايد اين فاکتور را بتوان در کتاب هاي درسي دوره 
راهنمايي که دانش آموزان به  لحاظ سطح آموزشي در مرتبه  اي   باالتر قرار مي  گيرند، يافت. در 
واقع اقوام و اقليت  هاي ديني به نوعي بايد معرفي و شناخته شوند و ظرفيت فرهنگي، علمي 
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و تمدني آنها مورد تاکيد قرار گيرد تا فرد به نوعي خود را در جامعه کالن ايران »پذيرفته شده« 
احساس کند. 

گفتمان جهاني يک پيكره  اي   بودن )بني آدم اعضاي يكديگرند(
کتاب فارسي سال چهارم دبستان در صفحه 52، درس »اگر ديگران نبودند« پيوستگي ميان 
اعضاي جامعه را در قالب يک داستان بيان مي  کند. اين داستان اشاره مي  کند به هريک از اعضاي 
بدن که در صورت نبودن هرکدام خللي در زندگي انساني و اجتماعي ما ايجاد مي  شود. در اين 
درس اعضاي بدن استعاره  اي   است از افراد جامعه که اگر هر کدام نباشند يا به موقع و در جاي 

خود عمل نكنند نظم اجتماعي به خطر مي  افتد. 
تأکيد بر پيوستگي تاريخي ايران که مي  تواند يک پيكره  اي   بودن را القاء کند، در کتاب  هاي 
درسي ايران بسيار قوي است. کتاب فارسي پنجم دبستان صفحه 140، درس »اگر طبيعت زيباي 
ايران نباشد« اشاره دارد به طبيعت ايران اما به طور غير مستقيم، احساس عضويت در جامعه  اي   را 
نشان مي  دهد که داراي تمامي زيبايي  هاي تاريخي و طبيعي است، تعليمات اجتماعي سال سوم 
دبستان صفحه 34، درس بهشت زهرا )اشاره به رشادت  هاي شهداي انقالب و جنگ تحميلي 
براي تقويت عرق ملي(، کتاب فارسي چهارم دبستان صفحات 76، 32، 112؛ درس هايي از 
زندگاني ابن سينا، پهلوان تختي، آوردن حكاياتي اخالقي از گذشتة تاريخي ايران هويتي را براي 
ملتي شكل مي دهد که خود را وابسته به يک تاريخ خاص مي  داند. حتي درسي مانند ميراث 

فرهنگي مي  تواند احساس تعلق در جامعة ملي ايران را تشديد کند.
نتيجه  اي   که از بررسي کتاب هاي درسي دوره دبستان مي  توان گرفت اين است که به  لحاظ 
آموزش شهروندي خوب که نتيجتاً به تحمل و درک تفاوت  هاي بين فرهنگي مي  انجامد، آموزش 
و پرورش تا اندازه  اي   خوب عمل مي  کند و انتقال و آموزش ارزش ها به شدت اخالق گراست؛ 

هرچند در مورد اقليت  هاي ديني به  خوبي ديگر موارد، حقوق آنها را نمايندگي نمي  کند. 
مي  توان گفت، گفتمان غالب در کتاب  هاي درسي و آنچه در قانون اساسي بدان اشاره شده 
به  لحاظ توجهات و آموزش  هاي بين فرهنگي با هم، هم جهت و بر هم منطبق هستند. به  لحاظ 
گفتماني، گسستي بين اين دو ديده نمي شود، اما در حوزه رسانه اي، گسست قابل مالحظه  اي 
  بين آموزش در مدرسه، قانون اساسي و بازنمايي رسانه  اي   وجود دارد. گفتمان بازنمايي رسانه  اي 

  دقيقاً منطبق با ارزش  هاي قانون اساسي و آموزش  هاي دوره دبستان نيست.
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ارتباط بين فرهنگي 

و گفتمان ...

نتيجه گيري: »ماي« متواضع و متعادل ايراني در پرتو ارتباطات بين فرهنگي خوب 
خوب، در ارتباطات بين فرهنگي قيد تفسيري است که بر کيفيت ارتباطات بين فرهنگي و 
سياست  هاي منتهي به ارتباطات بين فرهنگي مؤثر و متعالي اشاره دارد. بديهي است عدالت گرايي 
در توزيع منابع، فرصت  ها و صدا براي همه اقوام، اديان و خرده فرهنگ  هاي اجتماعي همراه 
با درک متقابل، در جايگاه ديگري نشستن، ايجاد فضاي مشارکتي و تعاملي در فرايندهاي 
اجتماعي، به حساب آوردن ديگري و صداقت و راستي در عمل اجتماعي محورهايي هستند 
که مي  تواند ارتباطات خوب اجتماعي را نهادينه کند. با رويكرد اسالمي مي  توان گفت همه 
عناصر اخالقي که دين اسالم در تعامل با ديگران به صورت عام و يا در تعامل با پيروان ساير 
اديان الهي و حتي کساني که از دين خاصي برخوردار نيستند، مرجعيت مدنيت اجتماعي و 
سالمت اجتماعي دارد و مي  تواند منشاء توسعه و نهادينه شدن ارتباطات بين فرهنگي سالم و 

مؤثر باشد. 
از سوي ديگر، سياست گذاران اجتماعي بايد توجه داشته باشند که همه اعضاي جامعه 
ايراني سوار بر کشتي واحد هستند. سرنشينان فعال، بانشاط و سالم و آرام منشاء آرامش خود 
و همه فضا و محيط زندگي اين کشتي خواهد بود. نارضايتي گروه، اقوام و اقليت  هاي ديني 
همچون جامعه اکثريت مي  تواند تلخ کامي اجتماعي را براي همه جامعه به وجود بياورد. به طور 
حتم قانون اساسي ج. ا. ايران سرمايه بزرگي است که بر محور آن سياست  هاي راهبردي و 
خط مشي  هاي برنامه  اي   در خصوص اقوام و اقليت ها، هم در حوزه  هاي آموزش و هم در قلمرو 
رسانه  اي   و هم در عمل سياسي دولت، مي  تواند محور عمل قرار گيرد. روحيه عدالت گرايانه 
ديني که محور نظام قانون گذاري با محوريت قانون اساسي استف اقتضاء مي  کند که به جامعه 
حاشيه، گروه  هاي خاموش و بي  صدا و همچنين نيازمندان فرهنگي و اجتماعي توجه بيشتر 
صورت گيرد تا در پرتو يک نگاه عدالت گرايانه، همه جامعه احساس عضويت مساوي در 

جامعه ملي ايران داشته باشند. 
روحيه مهرآميز جامعه ايراني که ريشه تاريخي برخاسته از عرفان و تمايالت فرهنگي 
جامعه ايراني دارد همواره احترام به »ديگري« را در خود نهادينه کرده است و تمايل به »تعادل 
و رفتار متعادل« بستر و زمينه شكل گرفته  اي   است که ظرفيت توسعه تعادل را در جامعه ايراني _ 
اسالمي فراهم مي  سازد. در عين حال آموزش خاص و عمومي در خصوص پذيرش تفاوت  هاي 
ديني، نژادي و قومي و تالش براي فهم حساسيت  هاي بين فرهنگي و تعامل برمبناي احترام 
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به ارزش  هاي متقابل فرهنگي، قومي و ديني، راهبرد مديريتي است که مي  تواند ضمن تقويت 
انگيزه  هاي شهروندي، حس تعلق اجتماعي را تقويت نمايد. همچنين جدي گرفتن اقوام ايراني 
و بازنمايي انديشمندان و فرهنگ واالي اقوام و پرداختن به مسائل اساسي آنها، ژانر رسانه  اي 
  است که بايد در کنار ساير بازنمايي  هاي اجتماعي بدان توجه شود. نظرية مبادله و تعويض 
موقعيت  ها مي  تواند در مورد روابط بين فرهنگي، سياستي کارآمد باشد که اعضاي جامعه ايراني 
را از يک درک و حس متقابل اجتماعي برخوردار سازد، به گونه  اي که خود را جاي ديگري 
قرار دهند و ديگري را در جايگاه خود تا درک متقابل عميق تري، نهادهاي اجتماعي واالي 

ايراني را راهگشايي نمايد. 
توجه به وجوه خاص شهروندي در کنار وجوه عام شهروندي و ايجاد نمايندگي و صدا 
براي همه اقوام و اقليت  ها در پيوند با جامعه اکثريت، محيط تعاملي را فراهم مي  سازد که 
شهروندي خاص را در مقابل شهروندي عام قرار نمي دهد و فضاي يكپارچگي و همدلي 

اجتماعي را در سطح ملي و حتي در پيوند با جامعه ايراني خارج از ايران فراهم مي  سازد. 
توصيه اين مقاله بيشتر متوجه سياست  هاي رسانه  اي   خصوصاً رسانه  ها تصويري است 
که ضمن توسعه بازنمايي  هاي ارزشي از اقوام و اقليت ها، با حضور دائمي آنها در برنامه  هاي 
جدي رسانه اي   و محترم شمردن وجوه خاص زندگي همه اقوام ايراني و توجه به وجوه عام 
و همدالنه ملي در قالب ژانرهاي داستاني مثبت، موجبات پيوند فراگير همه ايرانيان، اعم از 
ايرانيان داخل و خارج و اقليت  هاي قومي و ديني و جامعه اکثريت ايراني فراهم شود. بازنمايي 
وجوه فرهيخته زندگي اقوام ايراني در اين راستا نيز اهميت تمدني دارد. به طور حتم مهم ترين 
پشتوانه نهادينه شدن اين رفتار، قانون اساسي و نظام آموزشي کشور است که تاکنون ظرفيت 

پويايي را ايجاد کرده است. 
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