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بازنمایی اعتراض های دی ماه »1396« 
ایران در رسانه بی بی سی فارسی

فاطمه�تقوی�رمضانی��
دانشجوی	دکتری	مدیریت	رسانه،	دانشگاه	آزاد	اسالمی
Taghavi2015@gmail.com

چکید�ه
مقاله حاضر به دنبال تبیین چگونگی بازنمایی رویدادهای سال »1396« ایران 
در شبکه بی بی سی فارسی است. در این پژوهش تالش شده است با بررسی 
اخبار وگزارش ها در بازه زمانی 6 دی ماه تا 13 بهمن ماه »1396« که دوران 
اوج و اوفول این رویداد بود، دال های محوری گفتمان بازنمایی شده این رسانه 

شناسایی و محورهای جریان ساز آن تجزیه و تحلیل گردد.
برخی از مهم ترین محورهای جریان ساز در رویدادهای »1396« عبارت هستند از:

القای ناکارآمدی دولت جمهوری اسالمی، القای نقض حقوق بشر و آزادی های 
مدنی در ایران، القای بی طرفی بی بی سی فارسی. 

در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی برای شناخت کلی جهت گیری 
رسانه بی بی سی فارسی بهره گرفته ایم و بعد از آگاهی از مهم ترین محورهای 
جریان سازی این شبکه، به روش تحلیل گفتمان برای بررسی و تحلیل این 
محورها پرداخته ایم روش نمونه گیری از خبرها، گزارش ها و برنامه های خبری 
نمونه گیری  این شبکه روش  گفتمان  تحلیل  برای  فارسی  بی بی سی  شبکه 
هدفمند بوده و گزینش گزاره های موضوعی برای تحلیل گفتمان با این روش 
به این دلیل بوده که گزاره هایی انتخاب شوند تا قابلیت روایی و تعمیم آن به 
کلیت محورهای موضوعی جریان سازی این شبکه را داشته باشد. جامعه آماری 
تحقیق شامل اخبار سیاسی و اجتماعی در سایت بی بی سی فارسی و دوره مورد 

مطالعه از 1396/10/06 لغایت 1396/11/13 است.
باتوجه به شیوه نمونه گیری هدفمند ابتدا تمامی مطالب تحلیلی و تفسیری 
ایران بررسی اولیه و مطالعه گردید و سپس بر اساس اطالعات قبلی از جامعه 

آماری و با عنایت به هدف های معین، نمونه انتخاب می شود.
نشانه ها و دال های محوری گفتمان شناسایی شده شبکه بی بی سی فارسی در 

رویدادهای »1396« ایران عبارت هستند از:
چالش مشروعیت و بی ثباتی نظام جمهوري اسالمي ایران و القای ناکارآمدی 
دین در اداره جامعه، ترسیم چهره ای خشن از اسالم نزد افکار عمومي جهان، 
جمهوری  بودن  تهدید  بخاطر  ایران  علیه  جهانی  اجماع  شکل گیری  تلقین 

اسالمی برای امنیت و صلح جهان.
واژگان�کلیدی

بازنمایی، رسانه، بی بی سی فارسی، محورهای جریان ساز، اغتشاش، شورش، 
اعتراض.
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مقد مه
مهم	ترین	 از	 یکی	 عنوان	 به	 رسانه	ها	 امروزه	
اند	یشه	تبد	یل	شد	ه	اند	.	 ابزارهای	تولید		فکر	و	
این	 جذابیت	های	 و	 ویژگی	ها	 از	 مجموعه	ای	
تا	 ارتباطی،	سبب	شد	ه	است	 ابزارهای	جد	ید		
سیاسی،	 مختلف	 حوزه	های	 سیاست	گذاران	
اقتصاد	ی	و	فرهنگی	برای	د	ست	یابی	به	اهد	اف	
خود	،	توسل	به	رسانه	ها	را	د	ر	اولویت	قرار	د	هند	.
به	عبارتی،	به	رسانه	ها	نوعی	نقش	کارگزاری	
و	منبعی	برای	تصمیم	سازی	و	اند	یشه	آفرینی	
واگذار	شد	ه	است.	د	ر	این	رهگذر	سیاست	گذاران	
شیوه	های	 و	 شگرد	ها	 انواع	 به	 زد	ن	 د	امن	 با	
جریان	سازی	د	رصد	د		تأثیر	بر	نگرش	و	بینش	
و	تسخیر	اذهان	و	افکار	عمومی	برآمد	ه	اند	.	بر	
این	اساس،	فرهنگ،	اقتصاد	،	سیاست	و	قد	رت	
د	ر	ابعاد		محلی،	ملی	و	بین	المللی	تا	حد		زیاد	ی	
به	شیوه	عملکرد		رسانه	ها	و	نقش	آفرینی	آن	ها	
د	ر	این	زمینه	ها	وابسته	شد	ه	است.	به	موازات	
سخت	افزاری	 زمینه	های	 د	ر	 که	 تحوالتی	
جنبه	های	 د	ر	 د	اد	ه	 رخ	 جمعی	 ارتباطات	
نرم	افزاری	و	محتوای	ارائه	شد	ه	د	ر	رسانه	ها	نیز	
تغییرهای	چشمگیر	و	بسیار	منظمی	به	وقوع	
پیوسته	است؛	چنان	که	رسانه	های	متعلق	به	
گفتمان	 تقویت	 برای	 گوناگون	 گفتمان	های	
به	 رقیب	 با	 د	یگری	 گفتمان	 تضعیف	 و	 خود		

راهبرد	ها	و	شیوه	های	گوناگون	عمل	کرد	ه	اند	.
نظریه	پرد	ازان	بر	این	باور	هستند		که	بازنمود	های	
اهمیت	 جمعی	 رسانه	های	 متنی	 و	 تصویری	
زیاد	ی	برای	واقعیت	زیسته	اند		و	به	همین	د	لیل	
د	ر	 بازنمود	ها	 این	 د	رباره	 را	 خود		 تحلیل	های	
چارچوپ	نظریه	بازنمایی	صورت	بند	ی	کرد	ه	اند	.	
رسانه	ها	 که	 می	گوید		 بازنمایی	 جد	ید		 نظریه	
آینه	وار	اقد	ام	به	انعکاس	واقعیت	نمی	کنند	؛	بلکه	

بر	ساخت	اجتماعی	واقعیت	اثر	می	گذارند	.
بر	 نظریه	 آن	 به	 که	 رویکرد	ها	 این	 اساس	 بر	
ساخت	گرایی	نیز	گفته	می	شود	،	رسانه	ها	از	طریق	
آنچه	بود	ریار	»فراواقعیت«	می	خواند		به	د	نبال	
خلق	واقعیات	جد	ید	ی	هستند	،	د	ر	این	فرایند		
رسانه	ها	از	طریق	نوعی	ساز	و	کار	جانشینی	به	

جای	»واقعیت«	امر	واقعی	جد	ید	ی	را	می	نشاند		
که	به	طور	کامل	بر	اساس	ترکیب	عناصر	رمزگان	
رسانه	ای،	 ارتباطات	 فرایند		 د	ر	 می	شود	.	 تولید		
رسانه	اقد	ام	به	بازنمایی	واقعیت	می	کند		و	به	طور	
حتم	معنای	تولید	ی	د	ر	این	فرایند		معنای	تولید		
شد	ه	از	طریق	رسانه	به	شمار	می	رود	،	نه	آنچه	د	ر	
واقعیت	وجود		د	ارد	.	رسانه	همواره	د	ر	این	فرایند		
خنثی	و	بی	طرف	نیست	برای	مثال	پژوهشگران	
رسانه	نشان	د	اد	ه	اند		که	اخبار	هرگز	نمی	توانند		
نتیجه	 باید		 را	 آن	 بلکه	 باشد	،	 واقعیت	 آینه	
انتخاب	های	کمابیش	آگاهانه	ای	د	انست	که	د	ر	
تعیین	هر	یک	از	آن	ها	عواملی	همچون	ارزش	ها	و	
هنجارهای	روزنامه	نگاری	و	اصول	رایج	گرد	آوری	
خبر	نقش	د	ارند	.	از	این	رو	ضروری	است	که	به	
منظور	برنامه	ریزی	رسانه	ای	و	فرهنگی	با	مطالعه	
تصویر	ارائه	شد	ه	از	کشورمان	د	ر	این	رسانه	ها	به	

د	ریافتی	د	قیق	از	این	موضوع	د	ست	یابیم.
بیان مسئله

راه	اند	ازی	رسانه	های	فارسی	زبان	را	باید		موج	
ایران	 جد	ید	ی	از	»جنگ	رسانه	ای	نرم«	علیه	
د	انست.	اگر	چه	د	رکوتاه	مد	ت	با	رویکرد		سیاسی	
خواهد		بود	،	د	ر	بلند		مد	ت	فرهنگ،	عقاید	،	هویت	
ایرانی-	اسالمی،	قومیت	و	باورهای	مرد	م	و	به	
ویژه	سه	کشور	فارسی	زبان	ایران،	تاجیکستان	
و	افغانستان	را	هد	ف	جنگ	رسانه	ای	خود		قرار	

می	د	هند	.
بعد		 کشور،	 از	 خارج	 زبان	 فارسی	 رسانه	های	
ریاست	جمهوری	سال	»1376«	 انتخابات	 از	
رویکرد		همه	جانبه	سیاسی،	فرهنگی	و	جنگ	
قرار	 کار	خود		 د	ستور	 د	ر	 را	 ایران	 علیه	 روانی	
سیاسی	 برنامه	های	 رسانه	ها	 این	 ــد	.	 د	اد	ه	ان
ایجاد		 و	 جریان	سازی	 هد	ف	 با	 را	 گسترد	ه	ای	
شکاف	ملت-	د	ولت	و	تضعیف	پایگاه	مرد	می	
پخش	کرد	ند	.	همچنان	که	د	ر	روزهای	آغازین	
روزنامه	 فارسی	 بی	بی	سی	 تلویزیون	 راه	اند	ازی	

»تایمز«	لند	ن	نوشت:
هد	ف	سرویس	فارسی	جد	ید	،	تغییر	رژیم	نیست	
بلکه	تعامل	است.	ایران	یک	جامعه	پویا	پرچالش	
و	متفرق	است	که	د	رخرد	اد		ماه	انتخابات	برگزار	
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می	کند	.	نبرد		بین	واقع	گرایان	و	تند	روها	شد	ید		
خواهد		بود	.

آموزش	و	تشویق	برخی	از	گروه	ها	و	شبکه	های	
اجتماعی«	 »جنبش	 ایجاد		 بــرای	 د	اخلی	
برنامه	های	 محوری	ترین	 از	 یکی	 ایــران	 د	ر	
شبکه	های	غربی	است.	با	همه	این	اوصاف	د	ر	
بین	شبک	های	فارسی	زبان	ماهواره	ای	سیاسی	
کنونی	شبکه	بی	بی	سی	فارسی	تأثیرگذارترین	
شبکه	بود	ه	است،	چرا	که	رویکرد		این	شبکه	د	ر	
انتقال	پیام	هایشان	به	مخاطبان	به	صورت	نرم	و	

مالیم	بود	ه	است	)بیچرانلو،	1388:	111(.
از	این	رو	مسئله	اصلی	مقاله	حاضر،	چگونگی	
د	رشبکه	 ایران	 روید	اد	های	»1396«	 بازنمایی	

بی	بی	سی	فارسی	است.
ضرورت و اهمیت تحقیق

رسالت	آگاهی	بخش	رسانه	ها	د	ر	د	نیای	امروز	
انکار	 غیرقابل	 حال	 عین	 د	ر	 و	 مؤثر	 بسیار	
سوی	 از	 واژه	 و	 خبر	 میلیون	ها	 روزانه	 است،	
پیش	 از	 اهد	افی	 با	 جهان،	 سراسر	 رسانه	های	
افکار	عمومی	 تعیین	شد	ه	و	برای	جهت	د	هی	
جوامع	به	سوی	مخاطبان	شلیک	می	شود	که	
از	پشتوانه	روانشناختی	و	جامعه	شناختی	قوی	
نهاد	های	 از	سوی	 بیشتر	 و	 هستند		 برخورد	ار	
خبری	وابسته	به	قد	رت	اعم	از	قد	رت	سیاسی	
یا	اقتصاد	ی	با	هد	ف	سوق	د	اد	ن	ذهن	مخاطب	
به	هر	جهتی	که	می	خواهند		انجام	می	شود		و	بر	
ناخود	آگاه	مخاطبان	تأثیر	بگذارد		تا	بد	ین	وسیله	
له	یا	علیه	یک	کشور	یا	د	ولت	د	ر	جهت	منفعت	

صاحب	رسانه	قد	رت	اقد	ام	کنند	.
به	معنای	د	یگر،	نهاد	های	قد	رت	د	ر	جهان	همواره	
تالش	می	کنند		با	تأثیرگذاری	بر	مخاطبان	از	
طریق	رسانه	ها،	افکار	عمومی	را	با	خود		همراه	
کنند	.	رسانه	هایی	که	با	قد	رت	های	سیاسی	و	
اقتصاد	ی	سر	و	کار	د	ارند		و	میان	آن	ها	با	قد	رت	
سیاسی	و	د	ولت	مناسبات	متقابلی	وجود		د	ارد		د	ر	
این	مسیر	به	د	نبال	پاک	کرد	ن	افکار	موجود		د	ر	
ذهن	مخاطب	و	جایگزین	کرد	ن	افکاری	هستند		
ثروت	 و	 منافع	منابع	قد	رت	 و	 با	خواست	 که	
سازگاری	بیشتری	د	ارد		و	بیشتر	اوقات	به	عنوان	

یک	اهرم	برای	قد	رت	سیاسی	عمل	می	کنند		
به	این	معنا	که	حاضر	هستند		برای	امری	که	
الزاما	مشروع	نیست،	مشروعیت	زدایی	کرد	ه	و	از	
امری	که	مشروع	است،	مشروعیت	زد	ایی	کنند		
و	د	ر	نتیجه	ذهنیت	عمومی	را	به	سمت	و	سویی	
که	می	خواهند		سوق	د	هند	.	امروزه	کشورها	د	ر	
و	 تهاجمی	 نیروی	 عنوان	 به	 رسانه	 از	 عمل،	
و	 اقتصاد	ی	 سیاسی،	 امور	 تبلیغاتی	 پشتوانه	
قد	رت	 همین	 می	برند		 بهره	 خود		 بین	المللی	
رسانه	ای	می	تواند		پشتیبان	اند	یشه	سیاسی	و	
نظامی	آن	کشور	باشد	.	امروزه	هر	کشوری	که	
قد	رت	و	توانایی	رسانه	ای	باالیی	برخورد	ار	است،	
می	تواند		بر	افکار	عمومی	جهان	مسلط	شود		و	
هر	چه	را	که	می	خواهد		وارونه	نشان	د	هد		اوضاع	

را	به	نفع	خود		تغییر	د	هد	.
رسانه	 نقش	 به	 توجه	 با	 بد	انیم	 مقاله	 این	 د	ر	
بین	المللی	بی	بی	سی	با	80	سال	سابقه	و	قابلیت	
از250	 بیش	 و	 د	نیا	 زند	ه	 زبان	 به	27	 پخش	
سال	2015(	 )آمار	 هفتگی	 مخاطب	 میلیون	
جریان	 د	ر	 که	 د	هیم	 پاسخ	 پرسش	 این	 به	
بازنمایی	رسانه	 روید	اد	های	د	ی	ماه	»1396«	
بی	بی	سی	از	حواد	ث	مذکور	چگونه	بود	ه	است.

هد ف های پژوهش
هد ف های اصلی

جهت	.	1 مخاطب	 د	انش	 و	 بصیرت	 افزایش	
مرعوب	نشد	ن	د	ر	برابر	تصویرسازی	ناد	رست

شناسایی	و	پیش	بینی	ابعاد		جنگ	رسانه	ای	.	2
و	حامیان	آن	با	تأکید		بر	شبکه	بی	بی	سی	

فارسی
شناسایی	چالش	های	پیش	روی	جمهوری	.	3

روانی	 عملیات	 موضوع	 د	ر	 ایران	 اسالمی	
برای	 بستری	 ایجاد		 و	 خارجی	 رسانه	های	

مقابله،	با	تأکید		بر	شبکه	بی	بی	سی	فارسی
تحلیل	.	4 از	 مناسبی	 آورد	ن	سطح	 د	ست	 به	

رسانه	 روانی	 عملیات	 اد	بیات	 خصوص	 د	ر	
بی	بی	سی	فارسی

هد ف فرعی
بی	بی	سی	 رسانه	 بر	 حاکم	 گفتمان	 شناسایی	
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سؤال های پژوهش
سؤال اصلی

فارسی	د	ر	جریان	روید	اد	های	سال	 بی	بی	سی	
»1396«	چه	تصویری	از	ایران	به	مخاطب	ارائه	

د	اد	؟
سؤال فرعی

بی	بی	سی	فارسی	از	چه	محورهای	جریان	سازی	
برای	القای	گفتمان	خود		به	مخاطب	استفاد	ه	

کرد	؟
چارچوب نظری پژوهش 

مفهوم بازنمایی
بازنمایی	یکی	از	مفاهیم	بنیاد	ی	د	ر	مطالعات	
رسانه	ای	است.	بازنمایی	راه	و	روشی	است	که	
را	 واقعیت	ها	 و	 حواد	ث	 رسانه	ها	 طریق،	 آن	 از	
از	نظر	»ریچارد		د	ایر«	مفهوم	 نشان	می	د	هند	.	
بازنمایی	د	ر	رسانه	ها	عبارت	است	از:	»ساختی	که	
رسانه	های	جمعی	از	جنبه	های	مختلف	واقعیت	
مثل	افراد	،	مکان	ها،	اشیا،	اشخاص،	هویت	های	
فرهنگی	و	د	یگر	مفاهیم	مجرد		ایجاد		می	کنند	«.	
تجلی	بازنمایی	ها	ممکن	است	به	صورت	گفتاری،	
بنابراین	 باشد	،	 متحرک	 تصاویر	 یا	 نوشتاری	
مطالعه	بازنمایی	رسانه	ای	د	ر	مطالعات	رسانه	ای،	
ارتباطی	و	فرهنگی	بسیار	مهم	و	محوری	است.

تمام	 با	 را	 جهان	 نمی	توان	 که	 آنجایی	 از	
به	تصویر	کشید	،	 پیچید	گی	های	بی	شمار	آن	
پروپاگاند	ایی،	 فشارهای	 خبری،	 ارزش	هــای	
تهییج،	تقابل	)که	ما	را	از	د	یگران	جد	ا	می	سازد	(	
از	 مجموعه	ای	 قالب	 د	ر	 معنا	 تحمیل	 یا	
پیچید	گی	های	)فنی	و	محتوایی(	ارائه	می	د	هند	.	
د	ر	 محوری	 عنصری	 بازنمایی	 اساس	 این	 بر	
هال،	 باور	 به	 است.	 واقعیت	 از	 تعریف	 ارائه	
د	رکی	که	ما	از	اشیا	د	اریم،	د	ر	محد	ود	ه	قید		و	
بند	های	گفتمانی	شکل	می	گیرد	،	ویژگی	های	
از	 حوزه	ای	 حد	ود		 تعیین	 طریق	 از	 گفتمانی	
عامل	 برای	 مشروع	 د	یگاه	 یک	 تعریف	 اشیا	
د	انش،	و	تثبیت	هنجارهایی	برای	شرح	و	بسط	
مفاهیم	و	نظریه	ها،	مشخص	می	شود		نخستین	
چیزی	که	باید		د	ر	نظر	د	اشت	این	است	که	از	
نظر	هال	گفتمان	باعث	می	شود		که	حوزه	د	ید		

شخص	محد	ود		شود	،	و	شخص	طیف	بزرگی	از	
پد	ید	ه	ها	را	از	جرگه	پد	ید	ه	هایی	که	واقعی	تلقی	
می	شوند	،	یا	شایان	توجه	هستند		یا	حتی	وجود		

د	ارند	،	کنار	بگذارند	.
نخستین	 حوزه	 یک	 حد	ود		 تعیین	 رو	 این	 از	
رویه	های	 از	 مجموعه	ای	 تأسیس	 د	ر	 مرحله	
گفتمانی	است.	سپس	برای	این	که	یک	گفتمان	
با	یک	موضوع	فعال	شود	،	به	د	رون	هستی	فرا	
باید		حق	سخن	گفتن	 خواند	ه	شود	،	خوانند	ه	
برای	خود		د	ست	و	پا	کند	.	بد	ین	ترتیب،	ورود		
به	گفتمان	به	ناگزیر	با	پرسش	های	مربوط	به	
اقتد	ار	و	مشروعیت	پیوند		جد	ایی	ناپذیر	می	یابد	.	
کاربرد	های	 نوعی	 به	 کنشی	 هر	 سرانجام،	
احتمالی	را	که	آن	گزاره	می	تواند		د	اشته	باشد	.	
یا	قواعد		آیند	ه	برای	کاربرد		آن	را	)هر	چند		البته	
این	لزوما	آن	چیزی	نیست	که	برای	آن	اتفاق	
می	افتد	(	تد	وین	می	کند	.	هر	گزاره	به	گزاره	های	
د	یگر	منجر	می	شود		و	به	اعتباری،	ناگزیر	باید		
عامل	های	آن	طرق	ممکنی	را	که	امکان	وقوع	
گزاره	های	آیند	ه	را	فراهم	می	سازند	،	د	ر	د	ل	خود		

جای	د	هد	.
بررسی	 از	موضوع	 را	 گفتمان،	صورت	مسئله	
نظام	 یک	 د	رون	 د	ر	 نشانه	ها،	 و	 عالئم	 روابط	
د	اللت	گر	به	طرح	پرسش	هایی	د	رباره	این	که	
چگونه	بعضی	از	انواع	شیوه	های	معین	)خاص(	
تعمق	د	رباره	قلمرو	د	انش،	اقتد	ار	پید	ا	می	کنند	،	
به	چه	نحو	بعضی	از	معانی	خاص،	خود		را	به	
عالئم	)نشانه	های(	خاص	)معین(	د	ر	د	وران	های	
تاریخی	مشخص	پیوند		می	د	هند		و	به	چه	نحو	
معنا	و	د	انش،	روابط	قد	رت	را	تولید		و	آن	راحفظ	
می	کنند	،	تغییر	می	د	هند		گفتمان	نوعی	کنش	
)عمل(	اجتماعی	است.	بد	ین	معنا	که	»نظام	های	
بازنمایی«	را	با	جهان	واقعی	پیوند		می	د	هد	.	هال	
چنین	استد	الل	می	کند		که	نحوه	شناخت	بشر	
و	 ثابت	 اجتماعی	 جهان	 با	 رابطه	 د	ر	 خود		 از	
جهان	شمول	نیست،	اما	این	د	انش	د	ر	لحظات	
با	د	وران	های	تاریخی،	به	شیوه	متفاوت	ساخته	
می	شود	،	او	اد	عا	می	کند		که	این	د	انش	از	طریق	
گفتمان	تولید		می	شود		و	به	نحو	جد	ایی	ناپذیری	

17



شماره 47
فروردین 99

13

21

سی
فار

ی 
ی س

ی ب
ه ب

سان
ر ر

ن د
یرا

6« ا
93

1«
اه 

ی م
ی د

ها
ض 

ترا
 اع

یی
ما

ازن
ب

با	شیوه	های	عملکرد		قد	رت	مرتبط	است.
بازنمایی، گفتمان و اید ئولوژی

»بازنمایی«	تولید		معنا	از	طریق	چارچوب	های	
واقعیت	 ما	 آنچه	 است.	 گفتمانی	 و	 مفهومی	
نیست.	 »بازنمایی«	 فرایند		 از	 خارج	 می	نامیم	
جهان	 هیچ	 که	 نیست	 معنا	 بد	ان	 این	 البته	
ماد	ی	واقعی	وجود		ند	ارد	؛	بلکه	مهم	این	است	
که	به	آن	جهان	ماد	ی	واقعی	وجود		ند	ارد	،	بلکه	
مهم	این	است	که	به	آن	جهان	ماد	ی	واقعی،	
هیچ	 می	گوید	:	 هال	 شود	.	 د	اد	ه	 معنایی	 باید		
چیز	معناد	اری	خارج	از	گفتمان	وجود		ند	ارد		و	
مطالعات	رسانه	ای	وظیفه	اش	سنجش	شکاف	
بلکه	تالش	 نیست،	 بازنمایی	 و	 واقعیت	 میان	
به	 معانی	 که	 است	 نکته	 این	 شناخت	 برای	
چه	نحوی	از	طریق	رویه	ها	و	صورت	بند	ی	های	

گفتمانی	تولید		می	شود	.
از	د	ید	گاه	هال،	ما	جهان	را	ازطریق	بازنمایی	
می	سازیم	و	بازسازی	می	کنیم.	واقعیت	د	ارای	
هیچ	گونه،	معنای	ثابتی	نیست	تا	بازنمایی	شود		
و	بازنمایی	ها	و	معانی	متنوع	نسبت	د	اد	ه	شد	ه	
به	آن	ها	نیز	د	ر	طول	زمان	و	این	که	د	ید	گاه	چه	
کسی	مطرح	شود	،	تغییر	یافت.	هال	استد	الل	
ند	ارد	.	 وجود		 معناد	ار	 نحو	 به	 واقعیت	 می	کند		
بازنمایی	یکی	از	شیوه	های	اساسی	تولید		معنا	
است.	معنا	صریح	یا	شفاف	نیست	و	از	طریق	
بازنمایی	د	ر	گذر	زمان،	بی	ثبات	یا	لغزند	ه	است	
با	حقیقت	مطلق	را	 و	همیشه	قرار	مالقاتش	
برای	هم	طنین	 می	اند	ازد	،	همیشه	 تأخیر	 به	
شد	ن	با	موقعیت	های	جد	ید		مورد		مذاکره	قرار	
می	گیرد		و	تغییر	می	یابد	،	اغلب	مورد		مجاد	له	
بود	ه	و	گاهی	به	شد	ت	بر	سر	آن	جنگ	شد	ه	
است.	معانی	به	شد	ت	د	ر	رابطه	با	قد	رت	ثبت	
معانی	 بافت	 د	ر	 بازنمایی	ها	 می	شود	.	 حک	 و	
)مثل	عقل	سلیم(	تولید		و	توزیع	می	شود	،	اما	
نظام	 یک	 کنترل	 و	 اد	اره	 تحت	 وضعیت	 این	
قد	رت	است	که	به	بعضی	از	معانی	مشروعیت	
اید	ه	ها	و	معانی	 از	 بنابراین،	بعضی	 می	بخشد	.	
مسلط	و	بقیه	کنار	نهاد	ه	می	شود	.	سلطه	مرد	ان	
سفید		پوست	طبقه	متوسط	فعال	د	ر	بنگاه	های	

بعضی	 که	 می	شود		 موجب	 )غرب(	 رسانه	ای	
به	 مربوط	 د	ید	گاه	های	 و	 ارزش	ها	 اید	ه	ها،	 از	
جهان	به	عنوان	عقل	سلیم	یا	طبیعی	بیش	از	
اند	ازه	از	طریق	رسانه	ها	عرضه	شود	.	به	عبارت	
د	یگر،	آنچه	ارائه	می	شود	،	حقیقت	نیست	بلکه	
بازنمایی	حقایق	مورد		نظر	مرد	ان	طبقه	متوسط	
سفید		پوست	فعال	د	ر	بنگاه	های	رسانه	ای	است.
را	 بازنمایی	 می	توان	 که	 است	 لحاظ	 این	 از	
اید	ئولوژیک	د	انست.	شناخت	بازنمایی،	ما	را	به	
سوی	کند		و	کاو	پیرامون	قد	رت	و	اید	ئولوژی	
می	کشاند	.	ارتباط	بازنمایی	با	زند	گی	و	تجربه	
پیچید	ه	 بسیار	 اجتماعی	 جهان	 د	ر	 مرد	م	
است،	اما	بازنمایی	ها	برای	مرد	م	واقعی،	د	ارای	
پیامد	های	واقعی	است.	ریچارد		د	ایر	بر	این	نکته	
گروه	های	 با	 برخورد		 نحوه	 که	 می	کند		 تأکید		
از	 بخشی	 فرهنگی،	 بازنمایی	 د	ر	 اجتماعی،	
با	آن	ها	د	ر	زند	گی	واقعی	 این	نکته	است	که	
به	چه	نحو	برخورد		شود	،	زیرا	فقر،	آزار	و	اذیت	
می	یابد		 استحکام	 بازنمایی	 توسط	 تبعیض	 و	
امروز	 نظری،	 لحاظ	 به	 می	شود	.	 نهاد	ینه	 و	
نقد		 مد	رنیسم،	 با	 مقایسه	 د	ر	 پسامد	رنیسم	
تمام	وکمال	آن	چیزی	است	که	»راین«	آن	
را	»نظریه	کالسیک	بازنمایی«	می	نامد		که	د	ر	
آن	معنا	یا	حقیقت	بر	بازنمایی	هایی	که	بیانگر	
آن	است،	مقد	م	است	و	آن	ها	را	تعیین	می	کند	.
	پسامد	رنیسم	اد	امه	انقالب	سوسوری	ای	است	
از	 د	ستگاهی	 تابع	 را	 بازنمایی	ها	 معنای	 که	
مد	لول	که	بد	ان	تعلق	د	ارند	،	می	د	اند	.	واقعیت	
ند	ارد	،	 پیشی	 بازنمایی	ها	 بر	 وجه	 هیچ	 به	
رویکرد		 د	ر	 می	شود		 ساخته	 آن	 توسط	 بلکه	
پسامد	رن	و	پساساختارگرایانه،	مفهوم	د	ستگاه	
بسته	سوسوری	به	نفع	نظام	از	لحاظ	تاریخی	
ممکن،	متعین	اما	نه	بسته،	گفتمانی	و	مبتنی	

بر	بازنمایی	کنار	گذاشته	می	شود	.
رهیافت های بازنمایی 

د	ر	خصوص	نحوه	بازنمایی	از	طریق	زبان،	سه	
رهیافت	»بازتابی«،	»تعمد	ی«	و	»ساخت	گرا«	
بازتابی،	چنین	تصور	 وجود		د	ارد	.	د	ر	رهیافت	
می	شود		که	معنا	د	ر	شی،	شخص	یا	اید	ه	روید	اد		
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همانند		 زبان،	 و	 د	ارد		 وجود		 واقعی	 جهان	 د	ر	
به	 را	 واقعی	 معنای	 تا	 می	کند		 عمل	 آینه	ای	
نشان	 د	ارد	،	 وجود		 جهان	 د	ر	 که	 گونه	 همان	
د	هد	؛	بازتاب	رهیافت	تعمد	ی	استد	الل	می	کند		
که	این	مؤلف	است	که	معنای	منحصر	به	فرد		
خود		را	از	طریق	زبان	تحمیل	می	کند	،	واژه	ها	
همان	معنا	را	می	د	هد		که	نویسند	ه	یا	گویند	ه	

مد	نظر	د	اشته	است.
عمومی	 و	 اجتماعی	 ماهیت	 رهیافت	 سومین	
رهیافت	 این	 می	شناسد	.	 رسمیت	 به	 را	 زبان	
قبول	د	ارد		که	به	چیزها	به	خود	ی	خود		و	نه	
کاربران	زبان	به	تنهایی	نمی	توانند		معنا	د	ر	زبان	
را	تثبیت	کنند	.	چیزها	معنا	ند	ارند	.	ما	معنا	را	با	
استفاد	ه	از	نظام	های	بازنمایی	می	سازیم	از	این	
رو	به	آن	رهیافت	ساخت	گرا	می	گویند	.	طبق	
این	رهیافت،	این	جهان	ماد	ی	نیست	که	حاوی	
و	ناقل	معنا	است	بلکه	این	سیستم	زبان	است	
که	ما	برای	ارائه	مفاهیم	خود		استفاد	ه	می	کنیم.	
این	بازیگران	زبان	هستند		که	از	سیستم	های	
مفهومی	و	فرهنگ	و	سایر	سیستم	های	زبانی	
استفاد	ه	 معنا	 ساخت	 براي	 د	یگر	 بازنمایي	 و	
مي	کنند	،	تا	بد	ین	وسیله	جهان	را	معناد	ار	سازند	.
نشانه	 رویکرد		 د	و	 د	ارای	 ساخت	گرا	 رهیافت	
شناختی	و	گفتمانی	است.	میان	رویکرد		نشانه	
شناختی	و	گفتمانی،	شباهت	ها	و	تفاوت	های	
از	تفاوت	های	مهم	 عمد	ه	ای	وجود		د	ارد	.	یکی	
میان	آن	ها،	این	است	که	رویکرد		نشانه	شناختی	
به	این	توجه	د	ارد		که	بازنمایی	و	زبان	چگونه	
رویکرد		 که	 حالی	 د	ر	 می	کنند	؟	 تولید		 معنا	
گفتمانی	بیشتر	به	تأثیرات	و	پیامد	های	بازنمایی	
یعنی	سیاست	های	آن	توجه	د	ارد	.	این	رویکرد		
گذشته	از	آن	که	بررسی	می	کند		زبان	و	بازنمای	
چگونه	معنا	تولید		می	کنند	؛	به	د	انش	یا	معرفتی	
که	تولید		یک	نوع	گفتمان	خاص	است.	ارتباط	
گفتمان	با	قد	رت،	تنظیم	عملکرد		یا	رفتار	توسط	
گفتمان،	شکل	د	اد	ن	به	هویت	ها	یا	ذهنیت	ها	

)توسط	گفتمان(	و	غیره	نیز	می	پرد	ازند	.
بود	ن	 تأکید		روی	خاص	 د	ر	رویکرد		گفتمانی	
تاریخی	یک	شکل	با	رژیم	خاص	بازنمایی	است،	

تأکید		روی	زبان	به	عنوان	یک	مسئله	عام	وجود		
و	 معانی	 با	 خاص	 زبان	های	 روی	 بلکه	 ند	ارد	؛	
نحوه	به	کارگیری	آن	ها	د	ر	زمان	ها	و	مکان	های	
خاص	)تأکید	(	می	شود	.	یکی	از	متفکران	رویکرد		
گفتمانی	بازنمایی،	»میشل	فوکو«	است.	مطالعه	
فوکو	د	ر	مقایسه	با	فرد	یناند	د	و	سوسور	بیشتر	
روابط	 شناختی	 نشانه	 تا	 د	ارد		 تاریخی	 زمینه	
او	بود	.	 قد	رت	و	نه	روابط	معنا،	د	غد	غه	اصلی	
انواع	 فوکو	 توجه	 مورد		 خاصی	 موضوعات	
رشته	های	گوناگون	د	انش	بود	.	او	از	رویکرد	های	
قلمرو	 به	 که	 بارت،	 و	 سوسور	 رویکرد		 مثل	
ساختار	د	اللت	گرا	استوار	است،	د	ور	شد		و	به	
سوی	تحلیل	چیزی	که	آن	را	روابط	قد	رت،	و	

تحوالت	راهبرد	ی	نامید	،	حرکت	کرد	.
فوکو	از	زبان	به	گفتمان	تغییر	جهت	د	اد	،	او	زبان	
را	مطالعه	نکرد		و	د	ر	عوض،	به	مطالعه	گفتمان	
به	عنوان	یک	نظام	بازنمایی	پرد	اخت.	معموال	
واژه	گفتمان	به	عنوان	یک	مفهوم	زبانی	استفاد	ه	
شد	ه	است.	عالوه	بر	این	فوکو	به	گفتمان	معنای	
متفاوتی	بخشید	.	آن	چه	نظر	او	را	جلب	کرد	،	
گزاره	های	 که	 بود		 رویه	هایی	 و	 قواعد		 همانا	
معناد	اری	را	تولید		کرد		و	گفتمان	د	وران	های	
تاریخی	متفاوت	را	تنظیم	نمود	.	منظور	فوکو	از	
گفتمان	مجموعه	ای	از	گزاره	ها	یا	عبارات	است	
که	زبان	و	شیوه	هایی	را	برای	ارائه	د	انش	د	رباره	
یک	مضمون	خاص،	د	ر	یک	د	وره	خاص،	د	ر	یک	

د	وره	تاریخی	معین	به	وجود		می	آورد	.	
گفتمان و بازنمایی

و	 »خــود	«	 بازنمایی	 خاص	 شیوه	 گفتمان	
»د	یگری«	و	روابط	بین	آن	ها	است.	به	عبارتی	
از	عبارات	است	که	 یک	گفتمان	مجموعه	ای	
نوع	خاصی	 برای	صحبت	کرد	ن	د	رباره	 زبانی	
می	کند	.	 ارائه	 موضوع	 یک	 د	ربــاره	 د	انش	 از	
وقتی	بیاناتی	د	رباره	یک	موضوع	د	ر	د	رون	یک	
گفتمان	 این	 می	شود	،	 اظهار	 خاص	 گفتمان	
شیوه	های	د	یگری	را	که	موضوع	مورد		بحث	را	

می	توان	مطرح	ساخت،	محد	ود		می	سازد	.	
نظریه های بازنمایی 

y 	باور این	 بر	 نظریه	 این	 انعکاسی:	 نظریه 
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است	که	د	وربین	د	ر	حال	نشان	د	اد	ن	واقعیت	
است.	قد	رت	فهم	واقعیت	وجود		د	ارد		و	چیز	
ما	به		ازا	د	ر	جهان	خارج	وجود		ند	ارد	.	یعنی	

د	وربین	واقعیت	را	منعکس	می	کند	.
y 	،انعکاسی نظریه	 عکس	 بر	 اراد ی:  نظریه 

این	نظریه	می	گوید		هیچ	عمل	انعکاسی	از	
آنچه	د	وربین	 و	 ند	ارد		 بیرونی	وجود		 جهان	
نشان	می	د	هد	،	اراد	ه	و	نیت	پنهانی	است	که	
پشت	تصاویر	وجود		د	ارد	.	د	وربین	واقعیت	را	
منعکس	نمی	کند		بلکه	نمایشی	از	واقعیت	
که	 می	کند		 یاد	آوری	 ما	 به	 بازنمایی	 است.	
تعیین	 رسانه	ها	 نمایش	د	هند	ه	 سیاست	
می	کند		که	تصاویر	و	شیوه	های	تصویر	کرد	ن	
برسد	.	 انجام	 به	 چگونه	 خاص	 گروه	های	
بنابراین	عمل	بازنمایی	می	تواند		بر	چگونگی	
و	 جهان	 د	ر	 گروه	ها	 تجارب	 شکل	گیری	
وضع	 یا	 آن	هــا	 شد	ن	 فهمید	ه	 چگونگی	
گروه	ها(	 این	 )برای	 د	یگران	 توسط	 قانون	
تأثیرات	ملموس	و	واقعی	د	اشته	باشد	.	این	
رسانه	های	جمعی	 اهمیت	 به	 تا	حد	ی	 امر	
د	ر	د	اشتن	قد	رت	بازنمایی	برمی	گرد	د	،	چرا	
که	از	این	طریق	بعضی	از	تصاویر	و	فرض	ها	
و	گمان	ها	را	بیشتر	باز	می	نمایاند		و	برخی	
از	تصاویر	و	فرض	ها	و	گمان	ها	را	به	غیاب	
می	راند		که	نمی	شود		با	آن	ها	تعاملی	برقرار	

کرد	.
y  اجتماعی ساخت  و  چارچوب  نظریه 

رسانه	ها	 نظریه	 این	 اساس	 بر	 واقعیت: 
انعکاس	 آینه	 خود	،	 رسانه	ای	 سیاست	 د	ر	
و	 اجتماعی	 د	نیای	 واقعیت	 و	 روید	اد	ها	
سیاسی	نیستند	،	بلکه	به	عکس،	آفرینند	ه	
واقعیت	های	اجتماعی	و	سیاسی	هستند		و	به	
برد	اشت	های	افراد		از	د	نیای	اطرافشان	هستی	
روید	اد	ها،	 انعکاس	 د	ر	 رسانه	ها	 می	بخشند	.	
آن	ها	 د	اد	ه	ها،	 انتخاب	 بر	 عالوه	 خبر،	 تهیه	
را	بر	اساس	فرمول	ها	و	قالب	های	جا	افتاد	ه	
به	هم	ربط	می	د	هند		و	معنی	د	ار	می	کنند	؛	
بنابراین	این	روید	اد		نیست	که	قالب	را	تعیین	
می	کند	؛	بلکه	این	قالب	است	که	د	اد	ه	ها	را	

برمی	گزیند		و	روابط	آن	ها	را	شکل	می	بخشد	.	
و	 ساخته	 پیش	 تصور	 با	 معموال	 رسانه	ها	
د	استانی	پیش	پرد	اخته	به	مشاهد	ه	روید	اد	ها	
می	روند		و	با	نگرشی	شکل	گرفته،	به	گزینش	
اجتماعی	 پد	ید	ه	های	 بررسی	 و	 ــا	 د	اد	ه	ه
و	 گزینش	 گــرد	آوری،	 فرایند		 می	پرد	ازند	.	
بی	طرفانه	 و	 عینی	 فرایند	ی	 اخبار،	 انتشار	
نیست،	بلکه	آمیخته	با	ارزش	ها،	هنجارهای	
فرهنگی،	سیاسی	و	اجتماعی	است	)مهد	ی	
زاد	ه،	1380(.	با	این	حساب	می	توان	گفت	
رسانه	نه	به	بازتاب	آینه	وار	واقعیت	ها	بلکه	به	
بازنمایی	روید	اد	ها	مطابق	با	عالئق	و	منافع	و	

نیز	ترجیح	های	خود		می	پرد	ازد	.
	از	این	نظر	د	رک	د	ید	گاه	های	مختلف	د	رباره	
است.	 ضــروری	 آن	 راهبرد	های	 و	 بازنمایی	
آثار	 وام	د	ار	 شد	ت	 به	 بازنمایی	 مفهوم	 امروزه	
د	ر	 بنیاد	ین	 اید	ه	ای	 به	 و	 است	 هال	 استوارت	
مطالعات	فرهنگی	و	رسانه	ای	مبد	ل	شد	ه		است.	
نگاه	جد	ید		ارائه	شد	ه	از	سوی	هال	به	مفهوم	
بازنمایی،	از	د	ید	گاه	های	متفکرانی	مانند		فوکو	
و	سوسور	برای	بسط	نظریه	بازنمایی	استفاد	ه	

کرد	ه	است.
استوارت هال و نظریه بازنمایی

مطالعات	 تحوالت	 تاریخ	 روژک«	 »کریس	
فرهنگی	)از	سال	1964(	را	شامل	چهار	برهه	
می	د	اند		و	معتقد				است	این	چهار	برهه	د	ارای	
برهه	 چهار	 بین	 و	 است	 فرایند	ی	 خاصیت	
همپوشانی	وجود		د	ارد	.	این	چهار	برهه	عبارت	

هستند		از:
y	)1956	-	1984(	عمومی	ملی-	برهه
y	)1958	-	1995(	بازنمایی	متنی-	برهه
y	)1980(	گرایی	پساذات	جهانی-	برهه
y	)1985(	سیاسی	حکومتی-	برهه

ترکیب	واژگانی	ملی-	عمومی	برای	اولین	بار	
د	ر	آثار	آنتونیوگرامشی	آمد	ه	است.	او	این	واژه	
را	برای	تأکید		بر	اهمیت	فرهنگی	و	سیاست	د	ر	
مقابل	د	رک	عوامانه	مارکسیستی	از	جبرگرایی	
اقتصاد	ی	مطرح	کرد	ه	است.	برهه	اول	منتج	از	
مارکسیسم،	متد	ولوژی	اجتماعی	کالسیک	و	
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فسلفه	قاره	ای	است	که	برای	کاوش	د	ر	سؤاالت	
حوزه	جوانان	و	خرد	ه	فرهنگ	های	عام	از	این	

د	ید	گاه	ها	استفاد	ه	می	کند	.
د	ر	برهه	د	وم	تحلیل	های	اد	بی،	بررسی	فرهنگ	
شکل	 فیلم،	 و	 رسانه	 روزمــره،	 زند	گی	 عامه،	
جد	ی	تری	به	خود		می	گیرد	.	روژک	معتقد				است	
که	د	ر	این	د	وره	نقش	فرهنگی	رمزگان	متنی	و	
معانی	منتج	از	متون،	بسیار	مهم	و	قابل	توجه	
شد	ند		و	فرهنگ	تود	ه	ای	که	به	شکل	فزایند	ه	ای	
سایر	 و	 اد	بی	 قالب	های	 د	ر	 از	جهان	 بازنمایی	
مطالعات	 د	ر	 بخشید		 تحقق	 را	 روایی	 متون	
نشانه	شناسی	مورد		توجه	 با	روش	 و	 فرهنگی	
فعالیت	های	 از	 د	وره	 این	 بی	شک	 گرفت.	 قرار	
مرکز	مطالعات	فرهنگی	بیرمنگام	بیش	از	همه	
وام	د	ار	آثار	و	نوشته	های	استوارت	هال	است.	هال	
شاخص	ترین	چهره	مطالعات	فرهنگی	است	که	
با	رجوع	به	نظریه	»هژمونی«	گرامشی	به	احیای	
نگاه	انتقاد	ی	گرامشی	به	فرهنگ	می	پرد	ازد	.	د	ر	
یک	نگاه	کلی	آثار	هال	د	ر	مطالعات	فرهنگی	را	

می	توان	به	سه	د	وره	تقسیم	بند	ی	کرد	:
y	)1970	هه	د	)اواسط	تلویزیون	مطالعه
y		)اواخر	تاچری	ارگرای	اقتد	پوپولیسم	مطالعه

د	هه	1980(
y		1990	هه	د	)اواخر	گرایی	فرهنگ		چند	پروژه

و	بعد		از	آن(
د	وره	د	وم	مبتنی	بر	شکل	گیری	اید	ه	های	هال	
د	رباره	اید	ئولوژی	و	بازنمایی	است	و	نوشته	ها	
د	ر	 آن	 اهمیت	 و	 بازنمایی	 د	رباره	 هال	 آثار	 و	
را	 مفهوم	 این	 امروزی،	 محور	 رسانه	 فرهنگ	
به	یکی	از	بنیاد	ی	ترین	مسائل	حوزه	مطالعات	
فرهنگی	مبد	ل	کرد	ه		است.	هال،	بازنمایی	را	به	
همراه	تولید	،	مصرف،	هویت	و	مقررات،	بخشی	
از	چرخه	فرهنگ	می	د	اند	.	او	د	ر	ابتد	ا	این	اید	ه	
را	مطرح	می	کند		که	»بازنمایی«،	معنا	و	زبان	را	
به	فرهنگ	ربط	می	د	هد		و	سپس	د	ر	اد	امه	بحث	
خود	،	به	بسط	ابعاد		مختلف	اید	ه	بازنمایی	)که	
مشتمل	بر	مفاهیم	معنا،	زبان	و	فرهنگ	است(	
می	پرد	ازد		و	از	خالل	تحلیل	های	خود		نگاهی	
می	د	هد	.	 شکل	 را	 بازنمایی	 مفهوم	 به	 جد	ید		

مفهومی	که	به	گفته	خود		هال	فرایند	ی	»ساد	ه	
و	سرراست«	نیست.	هال	برای	بیان	چگونگی	
فرهنگ	 و	 زبان	 معنا،	 بازنمایی،	 میان	 ارتباط	
سعی	می	کند		برد	اشت	های	متفاوت	از	بازنمایی	
را	د	ر	یک	طبقه	بند	ی	نظری	کلی	بیان	کند	.	از	
این	منظر،	نظریه	های	بازنمایی	د	ر	سه	د	سته	

کلی	قرار	می	گیرند	.
y	بازتابی	های	نظریه
y	ی	تعمد	های	نظریه
y	برساختی	های	نظریه

د	ر	نگاه	بازتابی،	اد	عا	بر	این	است	که	زبان	به	
شکل	ساد	ه	ای	بازتابی	از	معنایی	است	که	از	قبل	
د	ر	جهان	خارجی	وجود		د	ارد	.	د	ر	نگاه	تعمد	ی	یا	
ارجاعی	گفته	می	شود		که	زبان	صرفا	بیان	کنند	ه	
چیزی	است	که	نویسند	ه	یا	نقاش	قصد		بیان	
آن	را	د	ارد	.	نگاه	برساختی	به	بازنمایی	مد	عی	
است	که	معنا	»د	ر«	و	»به	وسیله«	زبان	ساخته	
می	شود	.	هال	با	استفاد	ه	از	د	ید	گاه	نشانه	شناسی	
منتج	از	آرای	سوسور	و	نگاه	گفتمانی	برگرفته	
از	د	ید	گاه	های	میشل	فوکو	نشان	می	د	هد		که	
است.	 برساختی	 ویژگی	های	 د	ارای	 بازنمایی	
برساختی	بود	ن	بازنمایی	برای	استوارت	هال	از	
خالل	نگاه	به	زبان	به	مثابه	رسانه	محوری	د	ر	
به	 معانی	 که	 می	گیرد		 شکل	 فرهنگ	 چرخه	
وسیله	آن	د	ر	چرخه	فرهنگ،	تولید		و	چرخش	
از	 که	 زمانی	 	)1997( هال	 بنابراین	 می	یابند	.	
فرایند	های	بازنمایی	صحبت	می	کند		و	اصطالح	
بیان	نظام	مفهومی	 برای	 را	 بازنمایی«	 »نظام	
خود		جعل	می	کند		از	2	مرحله	صحبت	می	کند	:

نظامی	مشتمل	برتمام	گونه	های	موضوعات،	.	1
مجموعه	ای	 واسطه	 به	 که	 حواد	ث	 و	 افراد		
می	نامیم،	 ذهنی«	 »بازنمایی	 را	 آن	 که	
را	سازماند	هی،	 مفاهیم	 از	 اشکال	مختلفی	
به	 و	 می	کنیم	 طبقه	بند	ی	 و	 د	سته	بند	ی	
واسطه	چنین	نظام	طبقه	بند	ی	می	توان	بین	
هواپیما	و	پرند	ه	)با	وجود		این	که	هر	د	و	د	ر	

آسمان	پرواز	می	کنند	(	تفاوت	قائل	شد	.
با	.	2 را	 این	مفاهیم	 ما	 باالتر،	 د	ر	یک	مرحله	

یکد	یگر	به	اشتراک	می	گذاریم	و	به	اصطالح	
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تا	 می	سازیم	 را	 مشترکی	 فرهنگی	 معانی	
تفسیری	واحد		نسبت	به	جهان	را	به	اشتراک	
بگذاریم.	بنابراین	صرف	وجود		مفاهیم	کافی	
نیست	و	ما	نیاز	به	مباد	له	و	بیان	معانی	و	
نظام	 به	 را	 ما	 امر	 این	 و	 د	اریــم	 مفاهیم	
همانا	 که	 می	د	هد		 سوق	 د	یگری	 بازنمایی	

نظام	»بازنمایی	زبانی«	است.
برای	هال،	زبان	د	ر	مفهوم	عام	آن	مطرح	است	
نوشتاری،	 زبان	 بر	 مشتمل	 وسیعی	 طیف	 و	
گفتاری،	تصاویر	بصری،	زبان	عالئم	حرکتی،	
د	ربرمی	گیرد	.	 را	 غیره	 و	 غذا	 لباس،	 مد	،	 زبان	
هال	خود		د	ر	این	باره	می	گوید	:	»آنچه	من	به	
عنوان	زبان	مورد		بحث	قرار	می	د	هم	بر	مبنای	
تمام	نظریه	های	معناشناختی	استوار	است،	که	
بعد		از	»چرخش	زبانی«	د	ر	علوم	اجتماعی	و	
مسائل	فرهنگی	مورد		توجه	قرار	گرفته		است.	
بر	این	اساس	هال	د	ر	د	رون	نظام	زبان	از	سه	
و	 می	کند		 یاد		 نشانه	ها	 و	 اشیا	 مفاهیم،	 گانه	
معتقد				است	مجموعه	ای	از	فرایند	ها،	این	سه	
مقوله	را	به	یکد	یگر	مرتبط	می	کند	.	هال	این	
فرایند		را	»بازنمایی«	می	نامد		و	بر	اساس	چنین	
اید	ه	ای	معتقد				است	که	معنا	برساخته	نظام	های	
بازنمایی	است.	بر	مبنای	چنین	نگاهی	به	زبان	
برای	 زبان	 قرار	گرفتن	مسئله	 د	ر	مرکزیت	 و	
هال،	می	توان	نظریه	های	بازنمایی	را	به	شکل	
مجد	د	ی	بازخوانی	کرد	.	بر	این	اساس،	رویکرد		
بازتابی	معتقد				است	که	کارکرد		زبان	مانند		یک	
د	قیق	 طور	 به	 و	 معنای	صحیح	 بازتاب	 آینه،	
منطبق	از	جهان	است.	این	د	ید	گاه	هم	ارز	با	
نگاه	یونانی	ها	به	هنر	و	زبان	تحت	عنوان	واژه	
»مایمیسیس«	است.	آن	ها	اشعار	هومر	را	تقلید		
مستقیم	از	حواد	ث	حماسی	می	د	انستند	.	هال،	
مثال،	 به	عنوان	 باره	معتقد				است	که	 این	 د	ر	
از	گل	رز	یک	نشانه	 بعد	ی	 تصویر	بصری	د	و	
است	و	نباید		آن	را	با	گیاه	واقعی	یکسان	د	انست	
ارز	آن	چه	د	ر	 را	هم	 نمی	توان	کلمه	»رز«	 و	
واقعیت	به	صورت	یک	گیاه	وجود		د	ارد	،	د	انست	
و	د	ر	عین	حال	هم،	باید		توجه	د	اشته		باشیم	که	
با	گل	واقعی	که	د	ر	باغچه	می	روید		نمی	توان	

تفکر	را	پیش	برد		و	عرصه	تفکر	نیازمند		انتزاعات	
نشانه	ای	است«.	

هال،	رویکرد		د	وم	به	بازنمایی،	که	آن	را	رویکرد		
تعمد	ی	)یا	ارجاعی(	می	نامد	؛	این	گونه	تشریح	
می	کند	:	د	ر	این	د	ید	گاه،	»کلمات«	معنایی	را	که	
مؤلف	قصد		آن	را	د	ارد	،	با	خود		حمل	می	کنند	،	
ما	 است.	 کاستی	هایی	 د	ارای	 د	ید	گاه	 این	 اما	
نمی	توانیم	تنها	منبع	منحصر	به	فرد		و	یکه	معنا	
د	ر	ساحت	زبان	باشیم؛	چرا	که	این	رویکرد		زبان	
بد	ل	می	کند		 تماما	خصوصی	 بازی	 به	یک	 را	
و	این	د	ر	حالی	است	که	زبان	نظامی	سراسر	

اجتماعی	است.
هال	رویکرد		سوم	را	منطبق	با	ویژگی	عمومی	
و	اجتماعی	زبان	می	د	اند	.	بر	مبنای	این	رویکرد	،	
چیزها	هیچ	معنای	خود	بسند	ه	ای	ند	ارند		بلکه	
ما،	معانی	را	می	سازیم	و	این	عمل	را	به	واسطه	
انجام	 نشانه	ها	 و	 مفاهیم	 بازنمایی	 نظام	های	
می	د	هیم.	برساخت	گرایی،	وجود		جهان	ماد	ی	را	
نفی	نمی	کند		ولی	معتقد				است	که	آنچه	معنا	را	
حمل	می	کند		جهان	ماد	ی	نیست،	بلکه	نظام	
زبانی	یا	نظامی	که	ما	برای	بیان	مفاهیم	از	آن	ها	
هستند		 معنا	 حمل	کنند	ه	 می	کنیم	 استفاد	ه	
نظام	 که	 هستند		 اجتماعی	 کنشگران	 این	 و	
مفهومی	فرهنگ	خود		و	نظام	زبان	شناختی	و	
سایر	نظام	های	بازنمایی	را	برای	ساخت	معنا	
مورد		استفاد	ه	قرار	می	د	هند	،	تا	جهانی	معناد	ار	و	

د	ر	ارتباط	با	د	یگران	را	بسازند	.
بر	اساس	د	ید		گاه	برساختی	نباید		جهان	ماد	ی	
را	که	حاوی	چیزها	و	افراد		هستند		با	کنش	های	
و	 معناسازی	 بازنمایی،	 فرایند	های	 و	 نماد	ین	
عمل	زبانی	مغشوش	کرد	،	چرا	که	معنا	نه	به	
کارکرد	های	 به	 بلکه	 نشانه	ها،	 ماد	ی	 کیفیت	
نماد	ین	نشانه	ها	بستگی	د	ارد	.	آنچه	د	ر	رویکرد		
فرارفتن	 قرار	می	گیرد	،	 توجه	 مورد		 برساختی	
میراث	 که	 است،	 ساختارگرایی	 د	ید	گاه	 از	
است.	 آن	 بر	 متکی	 شناختی	 زبان	 سوسوری	
سوسور	د	ر	مجموعه	مفاهیمی	که	د	ر	د	رس	های	
بر	 است.	 کرد	ه	 مطرح	 عمومی	 زبان	شناسی	
د	وگانه	النگ	)نظام	زبان	یا	بخشی	عام	زبان(	
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و	پارول	)زبان	د	ر	کاربرد	(	اشاره	می	کند	.	آنچه	
بازنمایی	 د	ر	 سوسوری	 مفهوم	سازی	 این	 از	
می	گیرد	،	 قرار	 استفاد	ه	 مورد		 برساخت	گرایانه	
نگاه	النگ		گونه	به	زبان	است	که	همان	بخش	

اجتماعی	زبان	است.
پارول	به	فرد		اجازه	می	د	هد		که	»چه«	بگوید		
اجازه	 او	 به	 ماهیت	عام	خود		 به	 بنا	 اما	النگ	
را	 آن	 بخواهد	،	 که	 »هرگونه«	 که	 نمی	د	هد		
از	 هال	 که	 است	 نکته	ای	 این	 آورد	.	 زبان	 به	
زبان	شناسی	سوسوری	اخذ	می	کند	:	زبان	امری	
اجتماعی	است	و	زبان	فرد	ی	و	خصوصی	امری	
محال	است.	نگاه	سوسوری	به	زبان	شناسی	و	د	ر	
شکل	عام	تر	آن	به	نشانه	شناسی	از	د	ید	گاه	هال	
د	ارای	کاستی	هایی	است	که	هال	علی	رغم	این	
که	د	ید	گاه	بر	ساخت	گرایی	به	زبان	و	بازنمایی	را	
تحت	تأثیر	زبان	شناسی	سوسوری	استوار	کرد	ه		

است،	آن	ها	را	به	شکل	زیر	بیان	می	کند	.
و	.	1 د	ال	 میان	 ارتباط	 چگونگی	 به	 سوسور	

مد	لول	اشاره	نمی	کند	.
سوسور	به	سویه	های	صوری	)فرمال(	زبان	.	2

توجه	می	کند		و	زبان	به	مثابه	پنجره	ای	به	
جهان	را	ناد	ید	ه	می	گیرد	.

نگاه	سوسور	به	زبان	مبتنی	بر	رویای	علمی	.	3
است،	 قاعد	ه	مند		 گرچه	 زبان	 است.	 بود	ن	
ولی	نظامی	بسته	نیست	و	نمی	توان	آن	را	
بر	عناصر	فرمال	آن	تقلیل	د	اد	،	این	سه	نقد		
هال	را	به	سه	متفکر	د	یگر	ارجاع	می	د	هد	:	
که	 برخالف	سوسور	 د	رید	ا	 و	 فوکو	 پیرس،	
چگونگی	ارتباط	میان	د	ال	و	مد	لول	را	بیان	
نمی	کند	،	پیرس	د	ر	نظام	نشانه	شناسی	خود		
به	کرات	از	ارجاعات	صحبت	می	کند		و	بد	ین	
ترتیب	به	شکل	جد	ی	تری	ارتباط	میان	د	ال	
و	مد	لول	)که	البته	د	ر	نظام	نشانه	شناختی	
تفسیر	 و	 نمود	،	موضوع	 از	سه	گانه	 پیرسی	
گرچه	 می	د	هد	.	 بسط	 را	 می	شود	(	 استفاد	ه	
با	عنوان	د	اللت	مطرح	کرد	ه		 آنچه	سوسور	
این	 با	 می	شود		 ارجاع	 و	 معنا	 شامل	 است	
حال،	توجه	بیشتر	او	به	خود		د	ال	و	مد	لول	
است	تا	به	چگونگی	ارتباط	آن	نقد		د	وم	به	

د	ر	 »قد	رت«	 مسئله	 به	 اشاره	 طور	ضمنی	
را	 آن	 زبان،	 به	 فرمال	 غیر	 نگاه	 د	ارد	.	 زبان	
نظامی	خنثی	نمی	بینید	،	بلکه	زبان	را	نظامی	
جریان	 آن	 خالل	 د	ر	 قد	رت	 که	 می	پند	ارد		
می	یابد		و	این	مسئله	ای	است	که	د	ر	د	ید	گاه	

سوسوری	مورد		اغفال	واقع	شد	ه		است.
د	ر	نهایت	این	که	نگاه	بسته	سوسوری	به	نظام	
زبان	 به	 بازد	رید	ایی	 د	ید	گاه	 به	 را	 هال	 زبان،	
رهنمون	می	کند	،	جایی	که	زبان	د	ارای	ویژگی	
تعویقی	است	و	معنا	با	لغزش	از	د	الی	به	د	الی	
د	یگر	به	تعویق	می	افتد		و	به	نظامی	باز	مبد	ل	
را	 آثاری	 از	 برجسته	ای	 نمونه	 هال	 می	شود	.	
که	بری	از	این	کاستی	های	نشانه	شناختی	به	
اجتماعی	 فرهنگی-	 مختلف	 متون	 مطالعه	

پرد	اخته	است،	د	ر	آثار	روالن	بارنمی	یابد	.
د	ر	آثار	بارت	زبان	د	ر	معنای	عام	آن	د	ر	لباس	و	
غذا	نیز	متبلور	می	شود		و	اسطوره	شناسی	های	
بارت	نظام	تحلیلی	بد	یعی	پیش	می	کشد		که	بر	
مبنای	د	اللت	های	ضمنی	و	صریح،	رویکرد	ی	
د	ر	نشانه	شناسی	پی	ریزی	می	کند		که	کارایی	
و	 معنا	 انتقال	 چگونگی	 تحلیل	 برای	 باالیی	
بازنمایی	های	بصری	حاصل	می	کند		که	صرفا	
زبانی	 نشانه	های	 عنوان	 به	 واژه	ها	 کارکرد		 به	
توجه	نمی	کند		بلکه	مد	ل	زبانی	را	د	ر	گستره	
وسیع	تری	از	مجموعه	کنش	های	فرهنگی	به	

کار	می	گیرد	.
هال	)1997(	به	گواه	آثار	بارت	می	گوید	:	آن	
معنا	 علم	 پروژه	 می	شود	،	 مشاهد	ه	 که	 گونه	
مکررا	به	رویکرد	ی	غیر	قابل	د	فاع	تبد	یل	شد	ه	
	است.	معناسازی	و	بازنمایی	به	شد	ت	به	بخش	
تفسیری	علوم	انسانی	و	فرهنگی	گرایش	یافته	
است	که	د	ر	آن،	موضوع	سوژه،	اجتماع	و	فرهنگ	
با	رویکرد		پوزیتیویسیتی	قابل	جوابگویی	نیست.	
آرای	د	رید	ا	 به	 اتخاذ	چنین	د	ید	گاهی	 با	 هال	
نزد	یک	می	شود	،	که	معتقد				است	هر	نوشته	ای،	
خود		 د	نبال	 به	 را	 د	یگر	 نوشته	های	 همواره	
می	آورد		و	بر	این	اساس	تعویق	و	تفاوت	معنایی	
هرگز	نمی	تواند		تماما	د	ر	د	رون	نظام	د	وتایی	به	
هد	ف	خود		برسد	،	بنابراین	مطالعات	فرهنگی	به	
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مانند		سایر	روش	های	تحلیل	کیفی	به	»چرخه	
آن	 بارز	 شکل	 که	 می	شود		 متمرکز	 معنایی«	
و	 )تأویل	گرا(	 هرمنیوتیکی	 تحلیل	های	 د	ر	 را	
د	ر	 بنابراین	 گرفت.	 سراغ	 می	توان	 تفسیری	
برهه	سوم،	مطالعات	فرهنگی	تحت	تأثیر	آثار	
د	رید	ا	)1979(	و	الکالئو	و	موفه	)1985(	به	این	
نتیجه	می	رسد		که	طبقه،	نژاد	،	جنسیت،	ملیت	
از	 را	 ذاتی	خود		 و	 معنای	جوهری	 آن،	 و	جز	

د	ست	د	اد	ه	اند	.
که	 د	اد	ه	می	شود		 نشان		 متفکران	 این	 آثار	 د	ر	
ند	ارد	.	 وجود		 گفتمان	 از	 بیرون	 چیزی	 هیچ	
مجموعه	ای	 شکل	 به	 معنا	 و	 قد	رت	 هویت،	
این	 از	 می	شود	.	 فهمید	ه	 مفاهیم	 و	 عناصر	 از	
و	همواره	 نمی	شود		 تثبیت	 معنا	هرگز	 منظر،	
متناقض	است	چرا	که	حضور	یک	معنا	همواره	
معانی	 سایر	 غیاب	 و	 بین	المتونیت	 مبنای	 بر	
طراحی	 بر	 همواره	 »حضور	 می	گیرد	.	 شکل	
این	معنا،	قد	رت	 استوار	است	که	د	ر	 و	تد	بیر	
د	ر	پس	تثبیت	آن	قرارمی	گیرد	«.	هال	معتقد				
فرایند	های	 نشانه	شناختی،	 صرف	 نگاه	 است	
بازنمایی	را	صرفا	به	زبان	محد	ود		می	کند		و	آن	
را	به	نظامی	بسته	فرو	می	کاهد		که	به	واسطه	
ایستا	بود	ن	مورد		تهد	ید		جد	ی	قرار	می	گیرد	.	
اما	گسترش	و	بسط	بازنمایی	د	ر	معنای	متأخر	
آن	که	مبتنی	بر	اید	ه	فوکویی-	د	رید	ایی	است،	
آن	را	به	منبعی	برای	تولید		د	انش	اجتماعی	بد	ل	
می	کند		که	سیستمی	باز	و	مرتبط	با	کنش	های	
اجتماعی	و	مسئله	قد	رت	است	.این	نکته	اساس	
از	نشانه	شناسی	 د	ید	گاه	برساختی	د	ر	حرکت	
خنثی	به	سوی	تحلیل	های	فرا	متنی	است.	د	ر	
نتیجه	سوژه	را	که	د	ر	د	ید	گاه	نشانه	شناسی	از	
مرکز	زبان	زد	ود	ه	شد	ه	بود	،	د	وباره	احیا	می	کند		
و	موضوع	بازنمایی	را	به	حوزه	گسترد	ه	تر	د	انش	

و	قد	رت	وصل	می	کند	.
به  فوکویی  نگاه  گفتمان؛  به  زبان  از 

بازنمایی 
روژک	معتقد				است	که	د	ر	برهه	چهارم	مطالعات	
فرهنگی،	اند	یشه	های	میشل	فوکو	د	ر	مرکزیت	
مباحث	قرار	می	گیرد	.	»آثار	فوکو	د	رباره	تاریخ	

و	گفتمان	هم	ارز	با	د	وگانه	فرهنگی-	بازنمایی	
نهاد	های	 با	 را	 بازنمایی	 از	 سؤال	 فوکو	 است.	
و	 اجتماعی	 زند	گی	 مختلف	 اشکال	 سیاسی،	
نظام	های	ممنوعیت	و	اجبار	مرتبط	می	کند	.	د	ر	
نگاه	اول،	چنین	نگاهی،	فوکو	را	د	ر	جبهه	برهه	
متنی-	بازنمایی	قرار	می	د	هد	،	اما	فوکو	صرفا	به	
از	تحلیل	متنی-	 بلکه	 این	برهه	تعلق	ند	ارد	،	
بازنمایی	فاصله	گرفته	و	به	سمت	تاریخ،	قد	رت،	
د	انش	و	معضالت	مرتبط	با	عد	الت	اجتماعی	و	

د	ولت	فرا	می	رود	.
و	 د	انش	 )تبارشناسی	 فوکو	 کار	 روش	 روژک	
قد	رت(	و	تأثیر	آن	ها	د	ر	تولید		حقیقت	را	این	
گونه	تعریف	می	کند	:	»تبارشناسی	د	ر	اینجا	به	
معنای	نظام	های	بازنمایی	و	اهد	افی	است	که	
نسخه	هایی	از	فرهنگ	را	خلق	می	کند		و	آن	ها	
مهم	ترین	 ارتقا	می	د	هد	،	 د	رجه	حقیقت	 به	 را	
نشانه	شناختی،	 د	ید	گاه	 و	 فوکو	 میان	 تفاوت	
از	 او	به	جای	زبان	 نگاه	گفتمانی	فوکو	است.	
بازنمایی	استفاد	ه	 گفتمان	به	مثابه	یک	نظام	
منظر	 از	 »گفتمان«	 مفهوم	 بنابراین	 می	کند	.	
فوکو،	صرفا	یک	مفهوم	»زبان	شناختی«	نیست،	
بلکه	گفتمان	فوکویی	تالشی	برای	فائق	آمد	ن	
او	 است.	 پراکسیس	 و	 زبان	 سنتی	 تمایز	 به	
معتقد				است	که	معنا	و	اشکال	معنایی	د	رون	
نیز	 فوکو	 بنابراین	 می	شوند	،	 ساخته	 گفتمان	
د	ارای	رویکرد		برساخت	گرایی	است	اما	برخالف	
سوسور،	توجه	خود		را	به	تولید		د	انش	و	معنی	
از	خالل	گفتمان	معطوف	می	کند	،	نه	به	واسطه	
زبان.	این	د	ید	گاه	فوکو	که	هیچ	چیزی	خارجی	
از	گفتمان	وجود		ند	ارد		به	این	معنا	نیست	که	او	
هستی	ماد	ی	واقعی	د	ر	جهان	را	نفی	می	کند	؛	
بلکه	فوکو	معتقد				است	که	هیچ	چیزی	خارجی	

از	حیطه	گفتمان	»معناد	ار«	نیست.
هال	این	د	ید	ه	فوکویی	را	که	اشیا	و	کنش	ها	
و	 می	یابند		 معنا	 گفتمان	 د	رون	 د	ر	 صرفا	
نظریه	 د	ل	 د	ر	 می	شوند	،	 د	انش	 موضوعات	
»برساختی«	معنا	و	بازنمایی	می	د	اند	.	هال	د	ر	
بررسی	اجمالی	د	ر	آثار	فوکو،	مؤلفه	های	موجود		
د	یوانگی،	 مانند		 موضوعاتی	 و	 سوژه	ها	 د	رباره	
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تنبیه	و	جنسیت	د	ر	د	ید	گاه	فوکویی	را	د	ر	شش	
د	سته	زیر	قرار	می	د	هد	.	

گزاره	ها	یا	احکامی	د	رباره	این	موضوعات	که	.	1
شکل	خاصی	از	د	انش	د	رباره	این	موضوعات	

را	ارائه	می	د	هند	.
قواعد	ی	که	روش	های	خاص	صحبت	کرد	ن	.	2

و	 می	کنند		 تعیین	 را	 گزاره	ها	 این	 د	رباره	
تاریخی	 د	وره	 یک	 د	ر	 می	کنند		 مشخص	
چه	 و	 بیان«	 »قابل	 چیزهایی	 چه	 خاص،	

چیزهایی	»غیرقابل	بیان«	هستند	.
هیستریک،	.	3 زن	 د	یوانه،	 مانند		 سوژه	هایی	

جنایتکار	و	فرد		منحرف	که	به	گفتمان	شکل	
می	د	هند		و	این	هد	ف	)شکل	گیری	سوژه(	به	
وسیله	د	انش	و	روش	های	برساختی	اقتد	ار	د	ر	
زمان	های	مختلف	آن	چه	که	از	سوژه	انتظار	

می	رود		را	مشخص	می	کند	.
برساختی	.	4 معنای	 متضمن	 د	انــش	 این	

به	 وابسته	 و	 »حقیقت«	د	رباره	آن	موضوع	
برهه	تاریخی	خاص	است.

کنش	های	د	رون	نهاد	ها	د	ر	ارتباط	با	سوژه	ها	.	5
برای	 تنبیه	 د	یوانه،	 برای	 پزشکی	 )د	رمان	
جنسی(	 منحرف	 برای	 انضباط	 و	 گناهکار	
که	نقش	آن	ها	قاعد	ه	مند	سازی	و	سازماند	هی	

سوژه	ها	یا	د	ید	ه	های	نهاد	ی	است.
و	.	6 قــد	رت	 با	 مرتبط	 جد	ید		 گفتمان	های	

سلسله	مراتب	و	حقیقت	جد	ید		برای	تنظیم	
د	ر	مسیرهای	جد	ید		 اجتماعی	 کنترل	های	
شکل	می	گیرد		و	جانشینی	گفتمان	متقد	م	

می	شود	.
به	 نکته	فوق،	مفهوم	»تاریخ«	 د	ر	تمام	شش	
استفاد	ه	 با	 فوکو	 است.	 متجلی	 بارزی	 شکل	
از	مفاهیم	گفتمان،	بازنمایی،	د	انش،	حقیقت	
د	ر	یک	مجموعه	تاریخی	از	نگاه	غیر	تاریخی	
که	 می	د	هد		 نشان	 و	 می	گسلد		 نشانه	شناسی	
د	ر	هر	د	وره	زمانی،	گفتمان	اشکال	خاصی	از	
د	انش،	ابژه،	سوژه	و	پراکتیس	را	تولید		می	کند		
که	متفاوت	از	د	وره	های	د	یگر	است.	فوکو	معتقد		
		است	هیچ		الزامی	برای	تد	اوم	این	د	وره	ها	وجود		

ند	ارد	.

د	وره	متأخر	تفکر	فوکو	بیشتر	به	رابطه	قد	رت	
و	د	انش	معطوف	می	شود	.	یکی	از	بنیاد	ی	ترین	
این	د	وره	که	هال	د	ر	راستای	تبیین	 مفاهیم	
نظریه	بازنمایی	برساختی	خود		از	آن	استفاد	ه	
می	کند		آپاراتوس	نهاد	ی	استهال	)1997(	این	
مفهوم	فوکویی	را	با	مثالی	از	آثار	فوکو	شرح	
می	د	هد	:	برای	مثال	مفهوم	فوکویی	آپاراتوس	
مؤلفه	های	 از	 متنوعی	 مجموعه	 شامل	 تنبیه	
اجرایی،	گزاره	های	علمی،	موضوعات	فلسفی،	
اساس،	 این	 بر	 و	 می	شود		 آن	 جز	 و	 اخالق	
آپاراتوس	شامل	مجموعه	استراتژی	ها	و	روابطی	
را	 آن	 د	انش	 از	 گونه	هایی	 که	 است	 نیروها	 از	
پشتیبانی	می	کنند	،	بنابراین	آپاراتوس	نهاد	ی	
زمینه	ای	 پس	 روابط	 به	 اشاره	 فوکو	 منظر	 از	
د	انش،	گفتمان	و	قد	رت	د	ارد		که	نقش	مهمی	
د	ر	بسط	اید	ه	برساخت	گرایی	د	ر	نظریه	بازنمایی	
د	ارد		و	باعث	می	شود		بازنمایی	از	د	ر	غلتید	ن	به	
یک	نظریه	»رسمی	چارچوب	بند	ی	شد	ه	ناب«	
نجات	یافته	و	شکلی	تاریخی،	عملی	و	جهانی	

پید	ا	کند	.
هال	به	د	رستی	اشاره	می	کند		که	چنین	منظری،	
نزد	یک	 کالسیک	 مارکسیسم	 به	 را	 فوکو	
می	کند	،	ولی	نقد		فوکو	از	مارکسیسم	مبنی	بر	
تقلیل	گرایی	مارکسیسم	از	مقوله	طبقه	و	اد	عای	
حقیقت	مد	اری	آن	و	تالش	برای	جانشین	کرد	ن	
اد	عای	خود		با	اد	عای	د	انش	بورژوازی،	او	را	از	
نگاه	مارکسیستی	جد	ا	می	کند	.	به	طور	کلی	اگر	
برای	 فوکو	و	سود	مند	ی	آن	 بخواهیم	د	ید	گاه	
نظریه	بازنمایی	برساخت	گرا	را	خالصه	کنیم،	
باید		بگوییم	که	فوکو	نیز	مانند		نشانه	شناسان	
نقش	مهم	و	محوری	برای	بازنمایی	قائل	است؛	
اما	سعی	می	کند		تمام	عناصر	و	مؤلفه	هایی	که	
د	ر	بازنمایی	نقش	د	ارند	،	تحت	لوای	»گفتمان«	
تعریفی	 او	 بنابراین	 د	هد	.	 قرار	 کنکاش	 مورد		
بسیار	گسترد	ه	تر	از	»زبان«	برای	گفتمان	قائل	
می	شود		و	آن	را	د	ر	بافتی	تاریخی	مورد		بررسی	

قرار	می	د	هد	.
	فوکو	د	ید	گاه	گفتمانی	خود		را	د	رباره	سوژه	نیز	
به	کار	می	بند	د	.	اگر	چه	مرگ	فوکو	مانع	از	به	
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پایان	رسید	ن	پروژه	آخر	فوکو	)که	د	رباره	سوژه	
بود	(	شد	،	اما	د	ر	آثار	د	یگر	او	می	توان	به	نگاه	
فوکویی	سوژه	پی	برد	.	سوسور	نقش	سوژه	را	از	
مسئله	بازنمایی	حذف	کرد	ه	بود	.	او	معتقد		بود		
که	زبان	با	ما	صحبت	می	کند	.	اما	فوکو	از	چنین	
د	ید	گاه	خنثی	فراتر	می	رود		و	معتقد				است	که	
سوژه	د	ر	د	رون	یک	گفتمان	ساخته	می	شود	؛	
چنین	سوژه	ای	)سوژه	گفتمان(	نمی	تواند		خارج	
از	گفتمان	باشد	،	بلکه	موضوع	گفتمان	است.	
د	ورو	با	نگاهی	بافت	محور	)2003(	د	ید	گاه	های	
مفهوم	 و	 می	بند	د		 کار	 به	 را	 فوکو	 گفتمانی	

بازنمایی	را	متضمن	سؤاالت	زیر	می	د	اند	:
چه	جنبه	هایی	از	واقعیت	د	ر	فرایند		بازنمایی	.	1

آن	 از	 سویه	هایی	 چه	 و	 می	شوند		 برجسته	
ناد	ید	ه	گرفته	می	شود	؟

محتوای	رسانه	ای	برای	بیان	جهان	اجتماعی	.	2
از	چه	گفتمان	ها	و	اید	ئولوژی	هایی	استفاد	ه	

می	کند	؟
محتوای	رسانه	ای	محصول	چه	عناصری	از	.	3

روابط	نابرابر	قد	رت	است؟
محتوای	.	4 از	 خصوصی	 به	 اشکال	 چگونه	

رسانه	ای	به	شکل	افکار	عمومی	می	پرد	ازد	؟
اشکال	به	خصوص	رسانه	ای	چگونه	طبقه،	.	5

جنسیت،	قومیت	و	موارد	ی	از	این	د	ست	را	
به	تصویر	می	کشند	؟	

گستره	 و	 تلویزیون	 کتاب	 د	ر	 »پیترد	الگرن«	
عمومی	د	ر	تشریح	بازنمایی	می	گوید	:

بعد		بازنمایی،	توجه	ما	را	به	تولید	ات	رسانه	ای	
جلب	می	کند		این	بعد		شامل	زمینه	های	ذیل	
می	گرد	د	:	مطالبی	که	رسانه	ها	عرضه	می	کنند		
گفتمان	های	 انواع	 موضوعات،	 انعکاسی	 نحوه	
مطرح	و	ماهیت	مباحث	و	مناظره	ها	ارائه	شد	ه،	
اطالعاتی	 فرا	 و	 اطالعاتی	 ایجاد		 به	 بازنمایی	
تولید	ات	رسانه	ای	از	جمله	ابعاد		نماد	ین	و	بد	یع	
آن	آثار	اشاره	د	ارد		بازنمایی	د	ر	گستره	عمومی	
به	پرسش	های	اساسی	نظیر	این	که	چه	مطالبی	
انتخاب	شوند		و	چگونه	به	 انعکاس	 باید		برای	
)د	الگرن،	 د	ارد		 اشاره	 گرد	ند	،	 عرضه	 مخاطبان	

.)1380

د	الگرن	د	ر	خصوص	تأثیر	بازنمایی	رسانه	ای	بر	
اجتماع	نیز	معتقد		است:	با	توجه	به	چند		الیگی	
اجتماعی-	فرهنگی،	رسانه	بیشتر	د	ر	خد	مت	
گفتمان	های	 است،	 ســاالری	 مرد	م	 تخریب	
زیباشناسی	 د	لیل	 به	 جمله	 از	 رسانه	ای	
عقید	تی	 ماهیت	 عمد	تا	 آن	 واقع	گرایانه	
)اید	ئولوژیک(	د	ارند	.	تلویزیون	از	گسترش	د	انش	
و	اطالعات	ضروری	د	ر	سطح	جامعه	جلوگیری	
د	ر	 بود	ن	 مطلع	 وضعیت	 از	 توهمی	 می	کند	،	
ذهن	و	شخصیت	مخاطبان	پد	ید		می	آورد		و	د	ر	
عین	حال	مسائل	مهم	را	با	قرار	د	اد	ن	د	ر	کنار	
مسائل	پیش	پا	افتاد	ه	کم	اهمیت	و	عاد	ی	جلوه	
به	شکل	صحنه	ای	 اجتماعی	 جهان	 می	د	هد	.	
ترسیم	می	شود		که	روید	اد	های	تصاد	فی	و	غیره	
منتظره	د	رآن	به	وقوع	می	پیوند	د	،	به	نحوی	که	
تصویر	کلی	آن	ناهمگون	و	از	همه	گسیخته	به	
نظر	آید		تلویزیون	سیاست	را	برای	ما	تعریف	
می	کند		و	شرایط	مباحثه	سیاسی	را	به	گونه	ای	
فراهم	می	آورد		که	اساسا	حامی	منافع	صاحبان	
قد	رت	و	ثروت	از	آن	د	ر	آید		مخاطبان	به	ناظران	
بیرونی	د	ستگاه	سیاسی	تبد	یل	می	شوند		و	به	
بی	اختیار	و	بی	قد	رت	بود	ن	خویش	عاد	ت	د	اد	ه	

می	شوند		)د	الگرن،	1380(.
د	الگرن	بر	این	باور	است	که	نظریه	پرد	ازان	علوم	
ارتباطات	همیشه	د	وست	د	ارند		بگویند		که	هیج	
خبر	یا	گزاره	»محض«	وجود		ند	ارد	،	هیچ	زبانی	
پیش	فرض	ها	 از	 عاری	 که	 یافت	 نمی	توان	 را	
باشد		و	به	طور	ضمنی	 ارزشی	 و	گرایش	های	
روابط	اجتماعی	خاصی	را	د	ر	میان	بهره	برد	اران	
از	خود		مطرح	و	برجسته	نسازد	.	از	نگاه	ایشان	
هر	نوع	بازنمایی	معرفت	بشری	د	رباره	جهان	
واسطه	 به	 که	 است	 جهت	گیری	های	 د	ارای	
می	شوند		 لمس	 قابل	 کالمی	 و	 لفظی	 فنون	
هرگز	 زبان	 اوصاف	 این	 با	 )د	الگرن،1380(.	
نمی	تواند		به	تنهایی	ظاهر	شود		بلکه	همیشه	
به	عنوان	نمایند	ه	یا	معرف	نظامی	از	اصالحات	
نظام	 خود	شان	 که	 می	گرد	د	،	 ــه	 ارائ زبانی	
د	ر	 می	کند		 عرضه	 را	 گفتمان	 و	 اید	ئولوژیکی	
نتیجه	مجموعه	مشخص	و	محد	ود	ی	از	گزاره	ها	
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یک	گفتمان	را	شکل	می	د	هند	،	که	خود	شان	
بیانگر	یک	نوع	اید	ئولوژی	هستند		و	تحت	تأثیر	
نتیجه	متن	ها،	 اید	ئولوژی	شکل	می	گیرند		د	ر	
اشکال	انتخابی	و	سازمان	یافته	نحوی	هستند		
که	ساختار	محتوایی	آن	ها	سازمان	اید	ئولوژیکی	
محد	ود	ه	خاصی	از	زند	گی	اجتماعی	را	مشخص	

می	کند		)تاجیک،	1377(.	
»نورمن	فرکالرف«	متخصص	تحلیل	گفتمان	
اید	ئولوژی	د	ر	ساختارها	 معتقد		است،	جایگاه	
به	 اید	ئولوژی	 است.	 زبانی«	 »روید	اد	های	 و	
انحنای	مختلف	و	د	ر	سطوح	متفاوت	بر	زبان	
اید	ئولوژی	 اساس	 بر	همین	 و	 تأثیر	می	گذارد		
زبان	 ساختارهای	 از	 خاصیتی	 می	توان	 را	
د	انست	که	د	ر	جای	خود		از	روید	اد	های	زبانی	
نیز	تأثیر	می	پذیرد	.	وی	همچنین	معتقد		است	
بار	اید	ئولوژیک	اصلی	از	طریق	پیش	فرض	ها،	
موضعی	 انسجام	 استعاره	ها،	 ضمنی	 مفاهیم	
می	شود	.	 منتقل	 مشترک	 زمینه		ای	 د	انش	 و	
»ارنستو	الکلو«	و	»شانتال	موفی«	از	متفکران	
همه	 که	 هستند		 معتقد		 نیز	 پساساخت	گرا	
پد	ید	ه	ها	و	اعمال	گفتمانی	هستند		به	عبارت	
د	یگر،	هر	پد	ید	ه	و	فعالیتی	برای	معناد	ار	شد	ن	

باید		بخشی	ازگفتمانی	خاص	باشد	.
نظریه	»ربطی	گفتمان«	که	»الکلو«	و	»موفی«	
بسط	د	اد	ه	اند	،	بد	ین	معنا	است	که	گفتمان	ها	
که	 نیستند		 فرایند	هایی	 انعکاس	د	هند	ه	 تنها	
اقتصاد		 قبیل	 از	 جامعه	 د	یگر	 بخش	های	 د	ر	
عناصر	 گفتمان	ها	 بلکه	 هستند	؛	 جریان	 د	ر	
جامعه	 بخش	های	 همه	 به	 مربوط	 اقد	امات	 و	
ترتیب	د	ر	حوزه	 بد	ین	 بهم	ربط	می	د	هند	،	 را	
سازمان	های	 و	 نهاد	ها	 کرد	ارها،	 نیز	 سیاست	
گفتمانی	 صورت	بند	ی	های	 از	 جزئی	 سیاسی	
نظام	های	معانی	خاص	 یا	 هستند	.	گفتمان	ها	
اشکال	خاص	از	کرد	ارها،	هویت	ها	و	فعالیت	ها	را	
ممکن	می	سازند	.	گفتمان	ها	به	واسطه	برخورد		
نیروها،	عملکرد		قد	رت	و	سلطه	تولید		می	شوند		و	
تغییر	می	یابند	.	از	این	د	ید	گاه	معنای	پد	ید	ه	های	
گفتمان	ها	 چارچوب	 د	ر	 سیاسی	 و	 اجتماعی	

ساخته	می	شود		)فرقانی،	1382(.

»د	رید	ا«	معتقد		است	د	ر	پس	پشت	هر	معنای	
به	ظاهر	آشکار،	شبکه	ای	از	انگاشت	ها،	پیش	
نا	گفته،	 نامرئی،	 میانجی	های	 و	 انگاشت	ها	
نیند	یشید	ه	و	د	ر	نهایت،	کم	و	بیش	د	رک	نشد	ه	
نهفته	است	او	همچنین	تأکید		می	کند		که	معنا	
همواره	از	هر	کوششی	آگاهانه	برای	به	چنگ	
آمد	ن	و	د	رک	شد	ن	می	گریزد	،	چرا	که	زبان	ذاتا	
معنایی	 بی	ثباتی	های	 و	 پراکند	گی	ها	 پناهگاه	

بی	شمار	و	تفسیرهای	بی	پایان	است.
ازآنجا	که	معنا	همواره	به	شبکه	و	بافت	روابط	
بی	نهایت	پیچید	ه	تعلق	د	ارد		پس	د	ست	یافتن	
به	روشنی	و	یگانگی	معنایی	ممکن	نیست.	د	ر	
نهایت	د	رید	ا	هد	ف	ساختارشکنی	را	برآشفتن	
و	 قطعی	 د	رک	 به	 رسید	ن	 د	ر	 عقل	 رویــای	
و	 می	د	اند		 اولیه	 معنای	 و	 حقیقت	ها	 نهایی	
مانند		»فوکو«	و	»لیوتار«	به	هر	کوششی	برای	
ساختن	نظام	های	فلسفی	بد	بین	است	)حقیقی،	

.)1379
که	 بگوییم	 باید		 نظری	 بحث	 جمع	بند	ی	 د	ر	
رسانه	ها	عمال	به	بازنمایی	روید	اد	ها	پرد	اخته	و	
خالص	 و	 به	صورت	محض	 واقعیت	ها	 بازتاب	
صورت	نمی	گیرد	،	عالئق	و	منافع	رسانه	و	نیز	
د	نیای	زبانی	پیام	آفرینان	رسانه	د	ر	این	جهت	
واقعیت	ها،	 بازنمایی	 به	 رسانه	 تا	 است	 مؤثر	
مطابق	عالئق	و	د	ر	راستای	اهد	اف	کالن	تر	خود		
بپرد	ازد	.	از	این	نظر	رسانه	ها	مبلغ	گفتمان	های	
خاص	خود		هستند		و	د	رک	گفتمان	رسانه	ها	
د	رباره	موضوع	های	مختلف	از	طریق	شناسایی	
محورهای	مورد		تأیید	،	پرتکرار،	تحلیل	و	شرح	
این	 محوری	 ــای	 د	ال	ه و	 نشانه	ها	 محتوای	

گفتمان	امکان	پذیر	است.
ظهور	 گفتیم	 که	 مباحثی	 به	 توجه	 با	 حال	
شبکه	های	تلویزیونی	همچون	بی	بی	سی	فارسی	
د	ر	گفتمان	بین	المللی	و	تغییر	ماهیت	د	ر	عرصه	
د	یپلماسی	مؤید		این	مهم	است	که	امروزه	سمت	
و	سو	برای	عملیاتی	کرد	ن	سیاست	د	ولت	ها	به	
سوی	د	یپلماسی	رسانه	ای	است	و	بهره	گیری	از	
»قد	رت	نرم«	به	مثابه	گفتمان	رسانه	ای	یکی	از	
الگوهای	کلید	ی	و	اساسی	عملیات	روانی	غرب	
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از	 پس	 رو	 این	 از	 است.	 رسانه	ای	 گفتمان	 د	ر	
محورهای	 محورهای	 فراوانی	 مختصر	 تحلیل	
جریان	سازی	شبکه	بی	بی	سی	فارسی	و	تجمع	
فراوانی	به	استخراج	نشانه	ها	و	د	ال	های	محوری	
خواهیم	 که	 چنان	 می	پرد	ازیم.	 گفتمان	 این	
د	ید		شبکه	بی	بی	سی	فارسی	با	برجسته	سازی	
محورهای	جریان	ساز	خود		به	مثابه	گزاره	های	
د	رونی	نظریه	گفتمان	به	خلق	نشانه	ها	و	د	ال	های	
اهد	اف	 به	 کوشید	ه	 و	 پرد	اخته	 خود		 گفتمان	
کالن	تری	برسد	.	نشانه	هایی	که	از	یک	سو	انضمام	
نظریه	گفتمان	مد	نظر	متولیان	این	رسانه	بود	ه	و	
از	سوی	د	یگر	اهد	اف	رسانه	ای	بی	بی	سی	فارسی	

د	ر	سال	)1396(	به	شمار	می	رود	.
تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش

رسانه
می	د	اند		 چیزی	 را	 رسانه	 اینگلیس«	 »فرد		

وی	 می	کند	.	 تبد	یل	 د	انش	 به	 را	 تجربه	 که	
می	کنند		 ارائه	 را	 عالماتی	 رسانه	ها	 می	گوید	:	
که	به	روید	اد	های	زند	گی	روزمره	معنا	می	د	هد		
زبان	 د	ر	 رسانه	 واژه	 	.)6 	،1377 )اینگلیس،	
فارسی	واژه	ی	نسبتا	جد	ید	ی	محسوب	می	شود	،	
این	واژه	که	گاه	به	معنای	مفرد		و	گاه	به	معنای	
جمع	به	کار	می	رود	،	معاد	لی	برای	واژه	)رسانه1(	
و	نیز	)رسانه	ها2(	است.	همان		طور	که	از	واژه	
رسانه،	 مأموریت	 است،	 مشخص	 هم	 رسانه	
و	 پیام	ها	 و	 حرف	ها	 رساند	ن	 است.	 رساند	ن	
افراد		د	یگر.	 یا	 فرد		 به	 د	ید	گاه	های	من	و	شما	
مستقل	از	تاریخچه		این	واژه،	امروزه	معموال	آن	
چه	به	عنوان	رسانه	د	ر	گفتگوها	و	مقاله	ها	و	
نوشته	های	ما	مورد		استفاد	ه	قرار	می	گیرد	،	به	

1  Medium

2  Media  

تهیه کنند ه نام مقالهرد یف
احمد		باصری،	ابراهیم	حاجیانیکارکرد		رسانه	های	ماهواره	ای	د	ر	تصویرسازی	ذهنی	مرد	م1

بررسی	تطبیقی	محتوا	و	ساختار	د	ر	د	و	سایت	بی	بی	سی	و	وی	او	ای	2
د	ر	سه	ماه	زمستان	سال	1389

د	کترحسن	د	رزیان	رستمی
د	کتر	علی	گرانمایه	پور
امیر	عباس	جعفر	پور

3
بررسی	تطبیقی	گرایش	مرد	م	تهران	به	اخبار	شبکه	های	ماهواره	ای	

فارسی	زبان	)بی	بی	سی،	وی	او	ای	و	من	و	تو(	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	
ایران

د	کتر	اکبر	نصر	الهی
زیبا	د	رفشه

نظریه	بازنمایی	رسانه	ای	و	تحلیل	افکار	عمومی	متقابل	آمریکایی	ها	و	4
ایرانی	ها

د	کتر	علی	ربیعی
فرناز	احمد		زاد	ه	نامور

5
بازنمایی	ایران	د	ر	مطبوعات	غرب:

تحلیل	انتقاد	ی	گفتمان	»نیویورک	تایمز«،	»د	و	گارین«،	»لوموند	«	و	
»د	ی	ولت«

د	کتر	کاظم	معتمد	نژاد	
د	کتر	سید		محمد		مهد	ی	زاد	ه	طالشی

کلیشه	سازی	از	ایران	د	ر	تلویزیون	غرب	)د	و	کلیشه	رسانه	ای	د	ر	پانزد	ه	6
د	کتر	عبد	اهلل	بیچرانلومستند		برگزید	ه	د	رباره	ایران(

معاونت	پژوهش	و	نشربازنمایی	فاجعه	منا	د	ر	شبکه	تلویزیونی	بی	بی	سی	فارسی7
عبد	اله	گیویان،	محمد		سروری	زرگربازنمایی	ایران	د	ر	سینمای	هالیوود	8

حمید		اسکند	ریجنگ	روانی	و	جنگ	رسانه9

10
شناسایی	تکنیک	های	عملیات	روانی	رسانه	های	عربستانی	علیه	

جمهوری	اسالمی	ایران	د	ر	حاد	ثه	منا	)مطالعات	مورد	ی	سایت	های	
خبری	العربیه،	کلمه،	الشرق	االوسط(

میثم	فرخی
امین	شهبازی

تاریخچه تجربی پژوهش
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که	 فعالیتی	 د	ارد	.	 اشاره	 ارتباطی1	 رسانه	های	
د	ر	قالب	یک	رسانه	الکترونیک	و	د	یجیتال	با	
اسم	و	عنوان	مشخص	و	به	صورت	ثابت،	منظم	
قانون	 انجام	گیرد		و	طبق	ماد	ه	یک	 و	د	ائمی	
مطبوعات	می	تواند		به	عنوان	یک	رسانه	تعریف	
شود		و	د	ر	نتیجه	مشمول	قانون	مطبوعات	هم	
سایت	 رسانه،	 از	 منظور	 مقاله	 این	 د	ر	 بشود	.	

بی	بی	سی	فارسی	است.
اعتراض

با	 عملی	 یا	 نوشتاری	 گفتاری،	 مخالفت	 ابراز	
یا	 اجتماعی	 وضعیتی	 یا	 روید	اد	ی	 یا	 اقد	امی	
به	 است	 ممکن	 به	 اعتراض	 است.	 سیاسی	
صورت	فرد	ی	یا	گروهی	و	به	شکل،	شورش،	
مقاله	 این	 د	ر	 باشد	.	 تظاهرات	 یا	 راهپیمایی	
منظور	از	اعتراض،	راهپیمایی	یا	تظاهرات	است.

شورش
به	معنای	به	هیجان	آمد	ن،	آشفتن	و	پریشان	
با	 همراه	 اقــد	ام	 اصطالح	 د	ر	 و	 است	 کرد	ن	
خشونت	د	سته	ای	از	افراد		که	د	ر	مقابله	با	نظام	
حاکم	د	ر	هر	مجموعه	ای	اتفاق	می	افتد		و	همواره	
بی	نظمی	و	ناامنی	با	خود		به	همراه	د	ارد	.	عمل	
مقابل	شورش،	سرکوب	است.	گاه	عبارت	هایی	
اطالق	 نیز	 انقالب	 یا	 عصیان	 اغتشاش،	 نظیر	

می	گرد	د	.
راهپیمایی یا تظاهرات

راهپیمایی	یا	تظاهرات	یک	کار	اعتراض		آمیز	و	
هم	چنین	یک	واکنش	بسیار	نیرومند		از	سوی	
یا	 معضالت	 به	 اعتراض	 د	ر	 که	 است	 جامعه	
مسائل	سیاسی	و	اجتماعی	و	توسط	افراد	ی	از	
جامعه	که	نسبت	به	آن	مسائل	اعتراض	د	ارند	،	
برپا	می	شود	.	به	افراد	ی	که	د	ر	تظاهرات	شرکت	
می	کنند	،	تظاهرکنند	گان	نیز	گفته	می	شود	.	د	ر	
اعتراضات	سیاسی	معترضین	با	برپایی	تظاهرات	
د	ولتمرد	ان	 گوش	 به	 را	 خود		 اعتراض	 صد	ای	
با	 که	 این	 بر	 عالوه	 همچنین	 و	 می	رسانند		
برپایی	تظاهرات	بر	افکار	عمومی	جامعه	تأثیر	
جامعه	 گوش	 به	 را	 خود		 صد	ای	 می	گذارند	،	

1  Communication  Media

جهانی	نیز	می	رسانند	.	
خشونت

منظور	 به	 فیزیکی	 زور	 از	 استفاد	ه	 خشونت،	
خالف	 بر	 وضعیتی	 د	ر	 د	یگران	 قـــرارد	اد	ن	
خواست	شان،	است	د	ر	تمامی	جهان	خشونت	به	
عنوان	ابزاری	برای	کنترل	استفاد	ه	می	شود	،	د	ر	
واقع	نوعی	تالش	برای	سرکوب	و	متوقف	کرد	ن	
اغتشاش	گران	یا	معترضان	د	ر	مقابل	نگرانی	های	
مربوط	به	اجرای	قانون	و	فرهنگ	د	ر	یک	ناحیه	
خاص	است.	کلمه	خشونت	طیف	گسترد	ه	ای	را	
پوشش	می	د	هد	.	خشونت	می	تواند		از	د	رگیری	
فیزیکی	بین	د	و	انسان	تا	جنگ	و	نسل	کشی	
که	کشته	شد	ن	میلیون	ها	نفر	از	نتایج	آن	است،	

گسترد	ه	شود	.
د	ر	این	مقاله	واژه	خشونت	به	موارد		ذیل	اطالق	
می	شود	:	رعب	و	وحشت،	بازد	اشت،	د	رگیری،	
شد	ن	 کشته	 اعــتــراض،	 منع	 تجمع،	 منع	
معترضان،	توهین،	شکنجه	اعم	از	جسمی	یا	

روانی.	
حقوق بشر و آزاد ی های مد نی

حقوق	بشر	حقوق	ذاتی	و	فطری	همه	انسان	ها،	
زبان،	 نژاد	،	رنگ،	جنسي،	 نظر	 از	 تمایز	 بد	ون	
د	ین،	عقاید		سیاسی	یا	عقاید		د	یگر،	خاستگاه	
ملی	یا	اجتماعی،	د	ارایی،	موقعیت	خانواد	گی	یا	

موقعیت	های	د	یگر	است	.
و	 مد	نی	 حقوق	 از	 اعم	 بشر،	 حقوق	 تمامی	
مساوات	 کرد	ن،	 زند	گی	 حق	 مانند		 سیاسی،	
د	ر	برابر	قانون	و	آزاد	ی	بیان،	حقوق	اقتصاد	ی،	
کارکرد	ن،	 حق	 مانند		 فرهنگی،	 و	 اجتماعی	
د	سته	 حقوق	 یا	 آموزش،	 و	 اجتماعی	 امنیت	
تعیین	 حق	 و	 توسعه	 حقوق	 مانند		 جمعی	
سرنوشت،	تقسیم	نشد	نی،	مرتبط	با	هم	و	الزم	

و	ملزوم	یکد	یگر	هستند	.
و	حقوق	 تعریف	 به	 توجه	 با	 پژوهش	 این	 د	ر	
حقوق	 منشور	 د	ر	 شد	ه	 شناخته	 رسمیت	 به	
از:	حق	حیات،	 شهروند	ی	که	عبارت	هستند		
حق	سالمتی	و	کیفیت	زنذگی،	حق	کرامت	و	
برابری	انسانی،	حق	آزاد	ی	و	امنیت	شهروند	ی،	
حق	مشارکت	د	ر	تعیین	سرنوشت،	حق	اد	اره	
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شایسته	و	حسن	تد	بیر،	حق	آزاد	ی	اند	یشه	و	
بیان،	حق	د	سترسی	به	اطالعات	حق	د	سترسی	
به	فضای	مجازی،	حق	حریم	خصوصی،	حق	
تشکل،	تجمع	و	راهپیمایی،	حق	تابعیت،	اقامت	
و	آزاد	ی	رفت	و	آمد	،	حق	تشکیل	و	برخورد	اری	از	
خانواد	ه،	حق	برخورد	اری	از	د	اد	خواهی	عاد	النه،	
حق	اقتصاد		شفاف	و	رقابتی،	حق	مسکن،	حق	
مالکیت،	حق	اشتغال	و	کار	شایسته،	حق	رفاه	
و	تأمین	اجتماعی،	حق	د	سترسی	و	مشارکت	
فرهنگی،	حق	آموزش	و	پژوهش،	حق	محیط	
زیست،	سالم	و	توسعه	پاید	ار،	حق	صلح،	امنیت	

و	افتد	ار	ملی.
	د	ر	این	پژوهش	نقض	حقوق	بشر	و	آزاد	ی	های	
مد	نی	به	موارد		ذیل	اطالق	می	شود	:	محد	ود	یت	
و	 محد	ود	یت	 اطالعات،	 به	 د	سترسی	 منع	 و	
محد	ود	یت	 مجازی،	 فضای	 به	 د	سترسی	 منع	
د	سترسی	به	اینترنت،	منع	راهپمایی	و	تجمع،	
تلفن،	 و	 اینترنت	 به	 د	سترسی	 د	ر	 اختالل	
عاد	النه،	 محاکمه	 و	 وکیل	 به	 د	سترسی	 عد	م	
و	 رسانه	 آزاد	ی	 علی	الخصوص	 آزاد	ی	ها	 نقض	
اعمال	خشونت	که	قبال	 مطبوعات	و	هرگونه	

توضیح	د	اد	ه	شد	.
ناکارآمد ی د ولت

اصطالح	کارآمد	ي	بیشتر	د	ر	سه	قلمرو	مد	یریت،	
فرهنگ	 د	ر	 و	 د	ارد		 کاربرد		 سیاست	 و	 اقتصاد		
علوم	سیاسي	این	اصطالح	به	اثر	بخشي،	نفوذ،	
کفایت،	قابلیت،	و	لیاقت	معنا	مي	شود		د	ر	تعریفي	
د	یگر	کارآمد	ي	با	کارآیي	متراد	ف	گرفته	شد	ه	و	
این	گونه	تعریف	شد	ه	است:	قابلیت	و	توانایي	
رسید	ن	به	هد	ف	هاي	تعیین	شد	ه	و	مشخص	
سنجش	مقد	ار	کارآیي	از	طریق	مقایسه	مقد	ار	
استاند	ارد		با	هد	ف	یا	مقد	ار	کیفیتي	که	عمال	به	
د	ست	آمد	ه	صورت	مي	گیرد	.	مثال	تولید		واقعي	
با	تولید		مورد		هد	ف	یا	زمان	مصرف	شد	ه	با	زمان	

پیش	بیني	شد	ه	مقایسه	مي	شود	.
عبارت	 کارآمد	ی	 لیپست	 سیمور	 د	ید	گاه	 از	
است	از	تحقق	عینی	یا	توان	سیستم	د	ر	تحقق	
کارکرد	های	اساسی	یک	حکومت،	به	گونه	ای	
که	اکثریت	مرد	م	و	گروه	های	قد	رتمند		د	رون	

مجموع	 از	 کنند	.	 مشاهد	ه	 عینا	 را	 آن	 نظام	
تعاریف	متعد	د	ي	که	د	ر	این	زمینه	وجود		د	ارد	؛	
د	ر	 »موفقیت	 معناي	 به	 را	 کارآمد	ي	 مي	توان	
موانع«	 و	 امکانات	 به	 توجه	 با	 اهد	اف	 تحقق	
تعریف	نمود	؛	از	این	رو	کارآمد	ي	هر	پد	ید	ه	بر	
اساس	سه	شاخصه	اهد	اف،	امکانات	و	موانع	آن	

پد	ید	ه	مشخص	مي	گرد	د	.
هر	قد	ر	پد	ید	ه	اي	با	توجه	به	سه	شاخصه	مذکور	
د	ر	تحقق	اهد	افش	موفق	باشد		به	همان	مقد	ار	
کار	آمد		است،	د	ر	این	پژوهش	ناکارآمد	ی	د	ولت	
توانایی	 عد	م	 می	شود	:	 اطالق	 ذیل	 موارد		 به	
مشکالت	 با	 مواجه	 د	ر	 د	ولت	 و	 نظام	 مد	یران	
فرافکنی	 سیاسی،	 و	 اجتماعی	 اقتصاد	ی،	
اقتصاد	ی،	 مشکالت	 با	 مواجه	 د	ر	 مسئوالن	
سیاسی	و	اجتماعی،	صحبت	ها	و	تصمیم	های	
ناپخته	و	نسنجید	ه،	شکست	جمهوری	اسالمی	
جامعه،	 آرامــش	 و	 د	اخلی	 امنیت	 حفظ	 د	ر	
نارضایتی	و	خشم	مرد	م	به	شکل	تظاهرات	و	
تجمع	و	شعار	ضد		حکومت	و	تخریب،	اعتراف	
مد	یران	و	مسئولین	به	نابسامانی	ها	و	کاستی	های	

اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	سیاسی.	
روش شناسی پژوهش

محتوای	 تحلیل	 روش	 از	 تحقیق	 این	 د	ر	
برای	شناخت	کلی	جهت	گیری	رسانه	 کیفی	
بی	بی	سی	فارسی	بهره	گرفته	ایم	و	بعد		از	آگاهی	
از	مهم	ترین	محورهای	جریان	سازی	این	شبکه،	
به	روش	تحلیل	گفتمان	برای	بررسی	و	تحلیل	
این	محورها	پرد	اخته	ایم.	روش	نمونه	گیری	از	
برنامه	های	خبری	شبکه	 و	 گزارش	ها	 خبرها،	
این	 گفتمان	 تحلیل	 برای	 فارسی	 بی	بی	سی	
شبکه	روش	نمونه	گیری	هد	فمند		بود	ه	و	گزینش	
گزاره	های	موضوعی	برای	تحلیل	گفتمان	با	این	
روش	به	این	د	لیل	بود	ه	که	گزاره	هایی	انتخاب	
شوند		تا	قابلیت	روایی	و	تعمیم	آن	به	کلیت	
محورهای	موضوعی	جریان	سازی	این	شبکه	را	
د	اشته	باشد		جامعه	آماری	تحقیق	شامل	اخبار	
سیاسی	و	اجتماعی	د	ر	سایت	بی	بی	سی	فارسی	
لغایت	 از	1396/10/06	 مطالعه	 مورد		 د	وره	 و	

1396/11/13	است.
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القای	ناکارآمد	ی	
د	ولت

)175	مورد	(

عد	م	توانایی	مد	یران	نظام	و	د	ولت	د	ر	مواجه	با	مشکالت	اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	سیاسی	)5	مورد	(
فرافکنی	مسئوالن	د	ر	مواجه	با	مشکالت	اقتصاد	ی،	سیاسی	و	اجتماعی	)21	مورد	(

صحبت	ها	و	تصمیم	های	ناپخته	و	نسنجید	ه	)7	مورد	(
شکست	جمهوری	اسالمی	د	ر	حفظ	امنیت	د	اخلی	و	آرامش	جامعه	)11	مورد	(

نارضایتی	و	خشم	مرد	م	به	شکل	تظاهرات	و	تجمع	و	شعار	ضد		حکومت	و	تخریب	)102	مورد	(
اعتراف	مد	یران	و	مسئولین	به	نابسامانی	ها	و	کاستی	های	اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	سیاسی	)2	مورد	(

القای	نقض	حقوق	
بشر	و	آزاد	ی	های	
مد	نی	د	ر	ایران
)230	مورد	(

محد	ود	یت	و	منع	د	سترسی	به	اطالعات	)9	مورد	(
محد	ود	یت	و	منع	د	سترسی	به	فضای	مجازی	)13	مورد		(

محد	ود	یت	د	سترسی	به	اینترنت	)2	مورد		(
منع	راهپیمایی	و	تجمع	)26	مورد	(

اختالل	د	ر	د	سترسی	به	اینترنت	و	تلفن	)2	مورد	(
عد	م	د	سترسی	به	وکیل	و	محاکمه	عاد	النه	)2	مورد	(

نقض	آزاد	ی	ها	بالخصوص	آزاد	ی	رسانه	و	مطبوعات	)2	مورد	(
خشونت	)174	مورد	(	)شامل:	رعب	و	وحشت،	بازد	اشت،	د	رگیری،	منع	تجمع،	منع	اعتراض،	کشته	

شد	ن	معترضان،	توهین،	شکنجه	اعم	از	جسمی	یا	روانی(
القای	بی	طرفی
بی	بی	سی	فارسی

)15	مورد	(
تأیید		نکرد	ن	وید	ئو	و	تصاویر	)7	مورد	(	و	فراخوان	صد	ا	و	تصویر	)15	مورد	(

 نتیجه گیری
جمهوری . 1 د ولت  ناکارآمد ی  القای 

اسالمی ایران )175 مورد (
ناآرامی	 روز	 	28 مد	ت	 د	ر	 فارسی	 بی	بی	سی	
را	 روحانی	 حسن	 د	ولت	 بود	ن	 ناموفق	 القای	
قرار	د	اد	:	 فراوانی	175	د	ر	د	ستور	کار	خود		 با	
و	د	ولت	د	ر	مواجه	 نظام	 توانایی	مد	یران	 عد	م	
با	مشکالت	اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	سیاسی	)5	
مورد	(،	فرافکنی	مسئوالن	د	ر	مواجه	با	مشکالت	
مورد	(،	 	2( اجتماعی	 و	 سیاسی	 اقتصاد	ی،	
نسنجید	ه	 و	 ناپخته	 تصمیم	های	 و	 صحبت	ها	
)7	مورد	(،	شکست	جمهوری	اسالمی	د	ر	حفظ	
مورد	(،	 	11( جامعه	 آرامش	 و	 د	اخلی	 امنیت	
تظاهرات	 شکل	 به	 مرد	م	 خشم	 و	 نارضایتی	

تخریب	 و	 حکومت	 ضد		 شعار	 و	 تجمع	 و	
به	 مسئولین	 و	 مد	یران	 اعتراف	 مورد	(،	 	102(
نابسامانی	ها	و	کاستی	های	اقتصاد	ی،	اجتماعی	
و	سیاسی	)29	مورد	(،	مهم	ترین	موضوع	های	
به	 ایران	 اسالمی	 جمهوری	 ناکارآمد	ی	 القای	

شمار	می	رود	.
گزاره	های	ذیل	نمونه	هایی	از	القای	ناکارآمد	ی	
رسانه	 که	 است	 اسالمی	 جمهوری	 د	ولــت	
بی	بی	سی	فارسی	به	نشر	آن	مباد	رت	نمود	ه	است:

مصاد یق
y		به	پاسخگویی	جای	به	ایران:	مجلس	ه	نمایند

تئوری	توطئه	پناه	نبریم.
y		مجلس اعضای	 از	 یکی	 ــی،	 اراک محمود		

خبرگان	ایران،	د	ر	تجمع	حامیان	حکومت	
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تعد اد شاخصزیرمقوله

خشونت
)174	مورد	(

9رعب	و	وحشت
65بازد	اشت
29د	رگیری
19منع	تجمع
9منع	اعتراض

37کشته	شد	ن	معترضان
4توهین	و	خشونت	کالمی

2شکنجه	اعم	از	جسمی	یا	روانی

نمود ار فراوانی محورهای جریان سازی بی بی سی فارسی

شاخص های زیر مقوله خشونت در بی بی سی فارسی



شماره 47
فروردین 99

28
نمود ار فراوانی زیر مقوله های نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی به درصد

نمود ار فراوانی زیر مقوله های ناکارآمدی دولت ایران به درصد

نمود ار فراوانی القایی بی بی سی فارسی به درصد
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د	ر	مصالی	تهران	گفت:	»د	شمن«	می	خواهد		
طریق	 از	 و	 اقتصاد	ی	 مشکالت	 واسطه	 به	

اینترنت	»فتنه«	د	یگری	ایجاد		کند	.
y		الابالی	م	آد	تا ایران:	چهار	 نمایند	ه	مجلس	

می	کنند	،	 تعرض	 عمومی	 اموال	 به	 که	 را	
نمی	توان	آرام	کرد	.

y		و مجلس	 پیشین	 نمایند	ه	 شایق،	 عشرت	
عضو	جمعیت	ایثارگران:	»قوه	قضائیه	باید		
و	 سریع	 د	ارند	،	 اموالی	 آشوبگران	 این	 اگر	
د	ر	 و	 بگیرد		 آن	ها	 از	 د	اد	رسی	 اطاله	 بد	ون	

جا	هایی	که	خراب	کرد	ند	،	هزینه	کند	«.
y		متهم	را	سابق«	مسئول	»یک	سپاه	ه	فرماند

به	فراخوان	اعتراض	ها	کرد	.
y		حاصل را	 اخیر	 اعتراضات	 جنتی	 احمد		

طراحی	بیگانگان	د	انست.
y		به	همین	برای	و		ارند	د	حرف	م	مرد	روحانی:

خیابان	آمد	ند	.
y		:رضوی خراسان	 استاند	ار	 سیاسی	 معاون	

ناآرامی	های	اخیر	د	ستگیر	 »کسانی	که	د	ر	
شد	ند	،	به	هیچ	وجه	اصولگرا،	اصالح	طلب	
یا	اعتد	ال	گرا	نبود	ند	،	بلکه	با	هر	سه	جناح	

مخالف	بود	ند	«.
y		حکومت	مشروعیت	بحران	ایران؛	ر	د	ناآرامی

یا	مشکالت	اقتصاد	ی؟	مقامات	د	ولتی	ایران	
اقتصاد	ی	 مشکالت	 به	 را	 اخیر	 نآرامی	های	
ناظران	 برخی	 که	 د	ر	حالی	 د	اد	ه	اند		 نسبت	
بحران	 این	 عامل	 را	 اساسی	تری	 مشکالت	

د	انسته	اند	.
آزاد ی های . ۲ و  بشر  حقوق  نقض  القای 

مد نی د ر ایران )۲30 مورد (
یکی	از	پروند	ه	های	همیشه	مفتوح	علیه	ایران	
فارسی	 بی	بی	سی	 و	 است	 بشر	 حقوق	 نقض	
تأثیر	بسزایی	د	ر	نهاد	ینه	کرد	ن	این	مقوله	د	ر	
است،	 د	اشته	 خارجی	 و	 د	اخلی	 افکارعمومی	
که	د	ر	مد	ت	ناآرامی	ها	با	فراوانی230	به	القای	
نقض	حقوق	بشر	و	آزاد	ی	های	مد	نی	پرد	اخته	
است.	محد	ود	یت	و	منع	د	سترسی	به	اطالعات	
)9	مورد	(،	محد	ود	یت	و	منع	د	سترسی	به	فضای	
به	 د	سترسی	 محد	ود	یت	 )13مــورد	(،	 مجازی	

تجمع	 و	 راهپیمایی	 منع	 مورد	(،	 	2( اینترنت	
اینترنت	 )26	مورد	(،	اختالل	د	ر	د	سترسی	به	
و	تلفن	)2	مورد	(،	عد	م	د	سترسی	به	وکیل	و	
آزاد	ی	ها	 نقض	 مورد	(،	 	2( عاد	النه	 محاکمه	
بالخصوص	آزاد	ی	رسانه	و	مطبوعات	)2	مورد	(،	
وحشت،	 رعب،	 شامل:	 مورد	(	 	174( خشونت	
بازد	اشت،	د	رگیری،	منع	تجمع،	منع	اعتراض،	
کشته	شد	ن	معترضان،	توهین،	شکنجه	اعم	از	
جسمی	یا	روانی،	مهم	ترین	موضوع	های	القای	
شمار	 به	 ایران	 اسالمی	 جمهوری	 ناکارآمد	ی	

می	رود	.	
مصاد یق

y		ر	د	مشابه	های	روش	96؛	ی	د	تا	60		اد	خرد	از
برخورد		با	اعتراضات	اجتماعی.

y		با اسالمی	 جمهوری	 که	 نیست	 بار	 اولین	
مخالفان	و	معترضان	به	سیاست	های	خود		
با	صفاتی	 را	 آن	ها	 برخورد		خشن	می	کند	،	
مانند		آشوب	گر	یا	اغتشاش	گر	مخاطب	قرار	

می	د	هد	.
y		ان	زند	ر	د	ه	شد	اشت	بازد از	معترضان	 یکی	

خود	کشی	کرد	ه	است.
y		از یکی	 مــرگ	 تأیید		 از	 بعد		 روز	 یک	

بازد	اشت	شد	گان	ناآرامی	های	اخیر	د	ر	زند	ان	
استان	 د	ر	 قضایی	 مقام	 یک	 تهران،	 اوین	
مرکزی	مرگ	یکی	د	یگر	از	بازد	اشت	شد	گان	

را	هم	تأیید		شد	.
y		ایران حکومت	 بشر:	 حقوق	 ویژه	 گزارشگر	

مجبور	است	با	مرد	م	به	سازش	برسد	.
y		از گزارش	هایي	 ــران	 ای خبرگزاری	های	

تویسرکان،	 کرج،	 شهرهای	 د	ر	 ناآرامی	ها	
بهشهر،	 ساری،	 آمل،	 ساوه،	 اراک،	 همد	ان،	
شهرکرد	،	باغملک،	قزوین،	آبیک،	محمد	یه	و	
نیز	خرم	د	ره	د	ر	استان	زنجان	مخابره	کرد	ه	اند	.

بود ن . 3 اعتماد   قابل  و  بی طرف  القای 
رسانه بی بی سی )7 مورد (

اقناع	 د	ر	 تالش	 فارسی	 بی	بی	سی	 اهد	اف	 از	
مخاطبان	به	عنوان	منبعی	بی	طرف	و	معتمد		
برای	د	ریافت	اخبار	و	اطالعات	ایران	و	جهان	
	88 سال	 انتخابات	 از	 راستا	 این	 د	ر	 و	 است	
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خوبی	 به	 ملی	 رسانه	 کاستی	های	 از	 تاکنون	
استفاد	ه	نمود	ه	و	د	ر	ذهن	مخاطبان	فارسی	زبان	
به	عنوان	رسانه		ای	بی	طرف	و	معتمد		به	خوبی	
اهد	اف	رسانه	ای	و	نشانه	های	گفتمانی	را	که	به	

آن	معتقد		است	نهاد	ینه	کرد	ه	است.
مصاد یق

y		ر	د ماه،	 د	ی	 	14 پنجشنبه	 روز	 سنند	ج،	
ایران	 از	تظاهرات	سراسری	د	ر	 نهمین	روز	
شاهد		اعتراضاتی	بود	.	اگرچه	بی	بی	سی	تاریخ	
وید	ئوی	باال	را	مستقال	نمی	تواند		تأیید		کند	.

y		شهرهای	به	ایران	ر	د	اعتراضات	گسترش	با
مختلف،	به	ویژه	شهرهای	کوچک	تر،	تصاویر	
ارسال	 رسانه	ها	 به	 فراوانی	 گزارش	های	 و	
می	شود		که	تأیید		زمان	و	مکان	واقعی	آن	ها	
د	شوار	یا	د	ر	موارد	ی	ناممکن	است.	با	رعایت	
توصیه	های	زیر	می	توانید		به	خبرنگاران	کمک	
کنید		تا	زمان	و	مکان	وید	ئوهای	ارسالی	شما	
را	با	سرعت	و	د	قت	بیشتری	تأیید		کنند		و	

برای	مخاطبان	منتشر	کنند	.
y		این		تأیید	به	ر	قاد	مستقال	فارسی	سی	بی	بی

تیراند	ازی	 از	 گزارش	ها	 نیست:	 گزارش	ها	
د	ر	تجمع	اعتراضی	تویسرکان:	گزارش	ها	و	
تصاویری	وید	ئویی	د	ر	شبکه	های	اجتماعی	
شهر	 د	ر	 د	رگیری	 از	 که	 شــد	ه	 منتشر	
تویسرکان	د	ر	استان	همد	ان	و	تیراند	ازی	به	

سوی	معترضان	حکایت	د	ارد	.
y			مورد د	ر	 شما	 نظر	 ویدئو:	 و	 صد	ا	 فرخوان	

به	 نسبت	 طلب	 اصالح	 چهره	های	 مواضع	
اعتراض	های	اخیر	چیست؟

y		مخالف یا	 موافق	 موضع	گیری	ها	 کد	ام	 با	
هستید	؟	آیا	این	موضع	گیری	ها	مطابق	انتظار	
شما	بود	؟	پاسخ	هایتان	را	د	ر	یک	پیام	صوتی	
ما	 تلگرام	 پیام	گیر	 به	 #مواضع	 هشتگ	 با	

بفرستید	.
y		م	مرد	امروز	جسورانه	مقاومت	پنس:	مایک

ایران	به	همه	کسانی	که	برای	آزاد	ی	تالش	
می	کنند	،	امید		می	د	هد	.	ما	نباید		آن	ها	را	تنها	

بگذاریم	و	نخواهیم	گذاشت.
y		الت	عد	و	ی	آزاد	نبال	د	به	ایران	م	مرد	نتانیاهو:

هستند	.	برخالف	برخی	کشورهای	اروپایی	
که	سکوت	کرد	ه	اند	،	من	سکوت	نخواهم	کرد	.

y		ایران	اخلی	د	امور	ر	د	خارجی	خالت	د	روسیه:
غیر	قابل	قبول	است.	

y		یک سعود	ی	 عربستان	 شمخانی:	 علی	
راه	 ایران	 علیه	 اینترنتی«	 نیابتی	 »جنگ	

اند	اخته	است.
y		باال موضع	گیری	های	 د	ربـــاره	 نظرتان	

چیست؟	انتظار	د	ارید		کشورهای	د	یگر	چه	
واکنشی	نسبت	به	وقایع	اخیر	د	اشته	باشند	؟	
پاسخ	هایتان	را	د	ر	یک	پیام	صوتی	با	هشتگ	

#واکنش	به	پیام	گیر	تلگرام	ما	بفرستید	.
بی بی سی  گفتمان  محوری  نشانه های 

فارسی 
و	 برجسته	سازی	 با	 فارسی	 بی	بی	سی	 شبکه	
استفاد	ه	 و	 خود		 ساز	 جریان	 محورهای	 تکرار	
محک	 مانند		 روانی	 عملیات	 تکنیک	های	 از	
زد	ن	که	د	ر	نظرسنجی	ها	و	پرسش	و	پاسخ	ها	
)فراوانی	51	مورد	(	کامال	مشهود		است.	به	خلق	
است.	 پرد	اخته	 خود		 گفتمان	های	 نشانه	های	
هستند		 عبارت	 رسانه	ها	 این	 اعالمی	 اهد	اف	
از:	پاسخ	به	نیاز	مخاطبان،	شکست	انحصاری	
تهران	د	ر	پخش	تلویزیونی،	پر	کرد	ن	خالهای	
رسانه	ای،	پد	ید		آورد	ن	معیارهای	نو	د	ر	عرصه	
پخش	برنامه	های	تلویزیونی	به	زبان	فارسی	و	
همچنین	اهد	اف	غیر	اعالمی	چون	تأثیرگذاری	
بر	افکارعمومی	د	ر	بلند		مد	ت،	تغییر	نگرش	و	
ساختار	 د	ر	 سازی	 ظرفیت	 محاطبان،	 رفتار	
ترمیم	 و	 د	اد	ن	 نشان	 فکری	مخاطبان،	موجه	
و	 مخالفان	 برای	 تریبون	 ایجاد		 غرب،	 چهره	

منتقد	ان	نظام	و	اد	امه	پروژه	براند	ازی	نرم.	
برخی	از	این	نشانه	ها	به	شرح	ذیل	است:

y		جمهوري	نظام	ثباتی	بی	و	مشروعیت	چالش
د	ر	 د	ین	 ناکارآمد	ی	 القای	 و	 ایران	 اسالمي	

اد	اره	جامعه.
y		افکار نزد		 اسالم	 از	 ترسیم	چهره	ای	خشن	

عمومي	جهان.	
y		ایران	علیه	جهانی	اجماع	گیری	شکل	تلقین

بخاطر	تهد	ید		بود	ن	جمهوری	اسالمی	برای	
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امنیت	و	صلح	جهانی
جمهوری اسالمی، بحران مشروعیت و . 1

بی ثباتی 
اولین	گفتمان	بی	بی	سی	القا	عد	م	ثبات	سیاسی	
و	بحران	عد	م	مشروعیت	جمهوری	اسالمی	به	

عنوان	نمایند	ه	بارز	اسالم	سیاسی	است.	
جامعه	 د	ر	 شرایطی	 بیانگر	 سیاسی	 ثبات	
است	که	د	ر	آن	ناآرامی	های	اجتماعی،	ترور	و	
اعد	ام	های	سیاسی،	کود	تا،	آشوب	های	شهری،	
قومی	 تنش	های	 اجتماعی،	 آشفتگی	های	
وجود		 باال	 سطوح	 د	ر	 قد	رت	 آرام	 انتقال	 و	
ند	اشته	باشد	،	برای	توسعه	پاید	ار	نیاز	به	ثبات	
تا	 است	 مطلوب	 آرامش	 با	 فضای	 و	 میهنی	
بتوانند		 د	ولت-	کشور	 یک	 مختلف	 واحد		های	
محقق	 را	 پاید	ار	 توسعه	 مطلوب	 فضای	 د	ر	
نمایند		مشروعیت	سیاسی	هر	د	ولت	و	حتی	
سازمان	های	مختلف	سیاسی	جز	شروط	اصلی	
این	فضا	و	رسید	ن	به	این	امر	مهم	و	ضروری	
د	نیا	امروز	است.	حاکمیت،	حکومت،	سرزمین	
بنیاد	ی	برای	موجود	یت	و	 و	مرد	م	عنصرهای	
مشروعیت	سیاسی	د	ولت	ها	هستند	.	اگر	هر	یک	
از	این	چهار	مؤلفه	وجود		ند	اشته	باشند	،	ماهیت	
واقعی	یک	د	ولت	زیر	سؤال	رفته	و	موجود	یت	

آن	د	ر	خطر	قرار	می	گیرد	.
	هر	یک	از	این	چهار	جزء	د	ر	صورت	عملکرد		
مثبت	و	قوی،	باعث	اقتد	ار	یک	د	ولت	شد	ه	و	د	ر	
صورت	ضعف	د	ر	عملکرد		و	خروجی	نامتعاد	ل	
این	ساختارها،	باعث	کاهش	اقتد	ار	یک	د	ولت	
مهم	 عنصر	 میان،	 این	 د	ر	 می	شود	.	 قانونی	
از	 د	ولت،	مرد	م	است.	مرد	م	یک	کشور،	یکی	
عناصر	قد	رت	ملی	یک	کشور	است	که	کمیت	
و	کیفیت	آن	د	ر	ارتقای	قد	رت	یک	د	ولت،	مؤثر	
اعالمی	 سیاست	های	 با	 مرد	م	 همراهی	 است.	
و	اعمالی	رهبران	و	رؤسای	یک	کشور،	منجر	
به	ارتقای	قد	رت	و	ضریب	نفوذ	یک	د	ولت	د	ر	
و	 گشته	 بین	المللی	 و	 منطقه	ای	 عرصه	های	
نیز	عد	م	همراهی	مرد	م،	ضریب	اقتد	ار	و	نفوذ	
د	ولت	را	کاهش	می	د	هد	.	عد	م	پشتیبانی	مرد	م	
از	تصمیمات	خرد		و	کالن،	منجر	به	شکست	

سیاست	ها	عد	م	مشروعیت	و	بی	ثباتی	می	شود	.	
د	رباره	مالک	مشروعیت	حکومت	د	ید	گاه	های	
مختلفی	وجود		د	ارد		و	نظریه	های	فراوانی	ارائه	
اجتماعی،	 قرارد	اد		 نظریه	 از	جمله	 شد	ه	است	
رضایت،	اراد	ه	عمومی،	عد	الت،	نظریه	سعاد	ت	
اکثریت	 محور	 که	 اخالقی	 ارزش	هــای	 یا	
رضایت	 و	 است	 مرد	م	 خواست	 نظریه	ها	 این	
شهروند	ان	معیار	مشروعیت	است؛	یعنی	وقتی	
افراد		جامعه	به	حکومتی	راضی	بود	ند		اطاعت	از	
د	ستورهای	حکومت	بر	آنان	الزم	است.	رضایت	
افراد		باعث	می	شود		آنان	خود		را	به	الزام	سیاسی	
واد	ار	کرد	ه،	و	حکومت	حق	د	ستور	د	اد	ن	بد	انان	

را	پید	ا	می	کند	.
	اصلی	ترین	و	عمد	ه	ترین	هد	ف	متولیان	شبکه	
تغییر	 خود	شان	 اذعان	 به	 فارسی	 بی	بی	سی	
است	 اسالمی	 جمهوری	 نظام	 اساسی	 رفتار	
که	این	تغییر	مستلزم	به	چالش	کشید	ه	شد	ن	
مشروعیت	نظام	است	که	د	ر	این	راستا	بی	بی	سی	
با	تکیه	بر	محورهای	د	رونی	و	د	ال	های	گفتمان	
مشروعیت	با	فراوانی	175	مورد		سعی	د	ر	القا	
عد	م	مشروعیت	جمهوری	اسالمی	د	اشته	است.	
)با	 مشروعیت	 عد	م	 نشانه	 د	رونی	 محورهای	

فراوانی	175(	عبارت	است	از:
y		مواجه	ر	د	ولت	د	و	نظام	یران	مد	توانایی	م	عد

با	مشکالت	اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	سیاسی
y		مشکالت با	 مواجه	 د	ر	 مسئوالن	 فرافکنی	

اقتصاد	ی،	سیاسی	و	اجتماعی
y	ه	نسنجید	و	ناپخته	های	تصمیم	و	ها	صحبت
y		امنیت	حفظ	ر	د	اسالمی	جمهوری	شکست

د	اخلی	و	آرامش	جامعه	
y		ها	نابسامانی	به	مسئولین	و	یران	مد	اعتراف

و	کاستی	های	اقتصاد	ی،	اجتماعی	و	سیاسی
y		و	تظاهرات	شکل	به	م	مرد	خشم	و	نارضایتی

تجمع	و	شعار	ضد		حکومت	و	تخریب
جمهوری اسالمی و اسالم هراسی . ۲

ایران	د	ومین	گفتمان	 از	 ارائه	چهره	ای	خشن	
و	نشانه	بی	بی	سی	فارسی	به	شمار	می	رود	،	از	
بهمن	 د	ر	 ایران	 اسالمی	 انقالب	 برپایی	 زمان	
از	 یکی	 سیاسی	 اسالم	 بارز	 نمایند	ه	 	)1357(
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بزرگ	ترین	انفجارات	مرد	می	د	ر	تاریخ	بشریت	
توصیف	شد	ه	است	با	توجه	به	ماهیت	انقالب	
ایران	و	د	ر	راستای	ضرورت	تحقق	رسالت	آن،	
از	همان	روزهای	آغازین	صد	ور	انقالب	اسالمی	
به	سراسر	جهان	مطرح	گرد	ید	.	رسانه	بی	بی	سی	
فارسی	با	تکیه	بر	محورهای	د	رونی	و	د	ال	های	
با	 طلبی	 خشونت	 و	 هراسی	 ایران	 گفتمان	
القای	نقض	حقوق	بشر	 فراوانی	174	مورد		و	
و	آزاد	ی	های	مد	نی	با	فراوانی	230	مورد		سعی	
د	ر	القا	چهره	ای	خشونت	طلب	و	ناقض	حقوق	
عبارت	 گفتمان	 این	 د	ال	 است.	 د	اشته	 مد	نی	

هستند		از:
y		وحشت	و	رعب
y	اشت	بازد
y		رگیری	د
y	تجمع	منع
y	اعتراض	منع
y	معترضان	ن	شد	کشته
y	توهین
y		روانی	یا	جسمی	از	اعم	شکنجه
y		اطالعات	به	سترسی	د	منع	و	یت	ود	محد
y		مجازی	فضای	به	سترسی	د	منع	و	یت	ود	محد
y		اینترنت	به	سترسی	د	یت	ود	محد
y		تجمع	و	راهپیمایی	منع
y		تلفن	و	اینترنت	به	سترسی	د	ر	د	اختالل
y		النه	عاد	محاکمه	و	وکیل	به	سترسی	د	م	عد
y		و	رسانه	ی	آزاد	الخصوص	علی	ها	ی	آزاد	نقض

مطبوعات	
جمهوری اسالمی و اجماع جهانی  . 3

القای	 از	 بعد		 بی	بی	سی	 گفتمان	 د	ال	 سومین	
ارائه	چهره	خشن	و	ضد		 و	 بحران	مشروعیت	
حقوق	بشری	از	جمهوری	اسالمی	القا	تهد	ید		
ایران	برای	جامعه	جهانی	و	اجماع	بین	المللی	
برای	مقابله	با	این	تهد	ید		است	که	فراوانی	27	

مورد		ناظر	بر	این	مطلب	است.	
مصاد یق	

y		و	حکومت		فساد	از	ایران	ر	د	معترضان	ترامپ:
تلف	شد	ن	ثروتشان	برای	تروریسم	خسته	اند	.	
آمریکا،	 رئیس		جمهوری	 ترامپ،	 د	ونالد		

ایران	 د	ر	 اعتراض	ها	 د	رباره	 جمعه	 شامگاه	
توییت	کرد		و	نوشت	که	حکومت	ایران	باید		
به	 را	 بیان	 حق	 جمله	 از	 مرد	مش	 حقوق	

رسمیت	بشناسد	.
y		ن	کرد توئیت	 جمهوری	خواه:	 سناتور	

گراهام،	 لیند	زی	 نیست	 کافی	 ایران	 د	رباره	
سناتور	جمهوری		خواه	آمریکایی،	به	شبکه	
کافی	 کرد	ن	 »نگاه	 است	 گفته	 سی	بی	اس	
به	 ایران	 مرد	م	 د	رباره	 ترامپ	 آقای	 نیست.	
اما	 است.	 کرد	ه	 توئیت	 د	لسوزانه	ای	 طور	
برنامه	ای	 باید		 نیست.	 کافی	 کرد	ن	 توئیت	

پیاد	ه	کنید	«.
y			مورد د	ر	 د	یگر	 هیلی:	 آمریکا-	 نمایند	ه	

تظاهرات	ایران	سکوت	نمی	کنیم.
y			ید	تهد	ایران	اخلی	د	مسائل	فرانسه:	ه	نمایند

بین	المللی	نیست.
y		منطقی	گوی	و	گفت		باید	انگلیس:	ه	نمایند

ایران	 د	ر	 اعتراض	 مورد		 موضوعات	 د	رباره	
انجام	شود	.

y		به نباید		 امنیت	 شــورای	 چین:	 نمایند	ه	
موضوعات	د	اخلی	ایران	وارد		شود	.

y		ام	اقد	:	متحد	ملل	سازمان	ر	د	ایران	ه	نمایند
آمریکا،	سو	استفاد	ه	یک	عضو	د	ائم	از	شورا	

است.
y		علیه	خشونت	ن	برد	کار	به	:	سوئد	ه	نمایند

معترضان	ایرانی	را	محکوم	می	کنیم.
y		امنیت شورای	 نشست	 د	ر	 کویت	 نمایند	ه	

سازمان	ملل	متحد	،	تأکید		کرد		که	د	ر	مورد		
اعتراضات	ایران،	جهان	باید		از	نتایج	فاجعه	

بار	بهار	عربی	د	رس	بگیرد	.
y		نشست	ر	د	بولیوی	ه	نمایند	بولیوی:	ه	نمایند

شورای	امنیت	سازمان	ملل	تأکید		کرد		که	
موضوع	اعتراضات	ایران	ارتباطی	به	شورای	

امنیت	ند	ارد	.
y		رعایت	اهمیت	بر		تأکید	ضمن		هلند	ه	نمایند

حقوق	بشر	از	سوی	حکومت	ایران،	با	اشاره	
به	کشته	شد	ن	بیش	از	20	نفر	د	ر	جریان	
این	اعتراضات،	از	ایران	خواست	که	با	ناقضان	
حقوق	بشر	مقابله	کند		و	همچنین	د	سترسی	
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مرد	م	این	کشور	به	شبکه	های	اجتماعی	و	
از	 پس	 و	 اخیر	 روزهای	 د	ر	 که	 را	 اینترنت	
مهیا	 است،	 محد	ود		شد	ه	 اعتراضات،	 تد	اوم	

کند	.
y		حکومت	و	معترضان	میان	لهستان:	ه	نمایند

ایران	گفت	و	گو	شکل	بگیرد	.
y		،	متحد ملل	 سازمان	 د	ر	 لهستان	 نمایند	ه	

د	ر	این	نشست	شورای	امنیت	این	سازمان	
د	رباره	اعتراضات	د	ر	ایران،	تأکید		کرد	:	باید		
حقوق	بشر	اجرا	شود		و	د	و	طرف	با	یکد	یگر	

گفت	و	گو	کنند	.
y		احترام	بر	ملل،	سازمان	ر	د	لهستان	ه	نمایند

به	آزاد	ی	بیان	و	رعایت	حقوق	بشر	تأکید		
کرد		و	تقاضا	کرد	:	میان	معترضان	و	حکومت	

ایران	گفت	و	گو	شکل	بگیرد	.
y		ایران	مهم	نقش	به	همزمان	لهستان	ه	نمایند

د	ر	تحوالت	خاورمیانه	اشاره	کرد		و	خواستار	
ورود		سازند	ه	تهران	د	ر	جهت	ثبات	و	صلح	د	ر	

این	منطقه	شد	.
نتیجه گیری

بازنمایی	 بررسی	 و	 تحلیل	 به	 مقاله	 این	 د	ر	
تحوالت	د	اخلی	ایران	از	سوی	رسانه	بی	بی	سی	
شد	ه	 پرد	اخته	 	)1396( سال	 د	ر	 فارسی	
تحوالت	 این	 فارسی	 بی	بی	سی	 شبکه	 است.	
را	د	ر	د	ستور	کار	رسانه	ای	خود		قرار	د	اد		و	به	
د	رصد	د		خلق	 و	 کرد	ه	 »گفتمان«	عمل	 مثابه	
نشانه	های	گفتمانی	برآمد		و	حول	محورهای	مد		
نظر	خویش	جریان	سازی	کرد	،	ارزیابی	و	تجزیه	
و	تحلیل	نشانه	های	مد		نظر	این	گفتمان	نشان	
القای	 ترتیب	 به	 آن	 اصلی	 نشانه	 که	سه	 د	اد		
»چالش	مشروعیت	و	بی	ثباتی	نظام	جمهوري	
اسالمي	ایران	و	القای	ناکارآمد	ی	د	ین	د	ر	اد	اره	
جامعه«،	»ترسیم	چهره	ای	خشن	از	اسالم	نزد		
شکل	گیری	 »تلقین	 و	 جهان«	 عمومي	 افکار	
اجماع	جهانی	علیه	ایران	به	خاطر	تهد	ید		بود	ن	
جمهوری	اسالمی	برای	امنیت	و	صلح	جهانی«	

است.
نشانه	ها	 این	 ذیل	 جریان	سازی	 محورهای	
»القای	 د	ولت«،	 ناکارآمد	ی	 »القای	 نیز	شامل	

و	 مد	نی«	 آزاد	ی	هــای	 و	 بشر	 حقوق	 نقض	
»القای	بی	طرفی	بی	بی	سی	فارسی«	است	این	
د	رصد	د		 د	اد	ن«	 »صد	ا	 راهکار	 اتخاذ	 با	 رسانه	
او	 انعکاس	صد	ای	 با	 و	 برآمد	ه	 جلب	مخاطب	
را،	رسانه	ای	 از	کشور	خود		 و	خارج	 د	ر	د	اخل	
معتمد		و	بی	طرف	-همچنان	که	د	ر	محورهای	
جریان	سازی	بود	-	جلوه	می	د	هد		)با	فراوانی8(.

برای	 اسالمی	 جمهوری	 رسانه	ای	 راهکارهای	
مقابله	با	تصویرسازی	رسانه	ای	غرب	از	جمله	
صورت	 این	 به	 می	توان	 را	 فارسی	 بی	بی	سی	

خالصه	کرد	:	
افزایش	اعتماد		مخاطب	به	رسانه	ملی	.	1
افزایش	سواد		رسانه	ای	مخاطب	.	2
خبرساز	بود	ن	رسانه	ملی.	3
التزام	قلبی	به	ملی	بود	ن	رسانه	و	پوشش	.	4

خبری	برای	همه	گفتمان	ها	
منابع	

1	 تلویزیونی	. »کارکرد		شبکه	های	 	.)1388( عبد	اهلل.	 بیچرانلو،	
بیستم،	 سال	 رسانه،	 فصلنامه	 نرم«،	 جنگ	 د	ر	 ماهواره	ای	

شماره	78.
2	 تحلیل	. و	 وانمود	ه	 »متن،	 	.)1377( محمد	رضا.	 تاجیک،	

گفتمان	)2(«.	مجله	گفتمان،	سال	اول:	شماره	اول.
3	 رسانه	های	. »کارکرد		 ابراهیم.	 حاجیانی،	 و	 احمد		 باصر،	

ماهواره	ای	د	ر	تصویرسازی	ذهنی	مرد	م«.
4	 پور،	. جعفر	 و	 علی	 پور،	 گرانمایه	 حسن؛	 رستمی،	 د	رزیان	

امیرعباس.	)1389(.	»بررسی	تطبیقی	محتوا	و	ساختار	د	ر	د	و	
سایت	بی	بی	سی	و	وی	او	ای	د	رسه	ماه	زمستان	سال1389«

5	 تطبیقی	. »بررسی	 زیبا.	 د	رفشه،	 و	 اکبر	 د	کتر	 الهی،	 نصر	
گرایش	مرد	م	تهران	به	اخبار	شبکه	های	ماهواره	ای	بی	بی	سی	

و	وی	او	ای	و	من	و	تو(	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران«.
6	 ربیعی،	د	کتر	علی	و	احمد		زاد	ه	نامور،	فرناز.	»نظریه	بازنمایی	.

و	 آمریکایی	ها	 متقابل	 عمومی	 افکار	 تحلیل	 و	 رسانه	ای	
ایرانی	ها«.

7	 محمد	.	. سید		 طالشی،	 زاد	ه	 مهد	ی	 و	 کاظم	 معتمد	نژاد	،	
»بازنمایی	ایران	د	ر	مطبوعات	غرب:	تحلیل	انتقاد	ی	گفتمان	

»نیویورک	تایمز«،	»د	و	گارین«،	»لوموند	«	و	»د	ی	ولت«.
8	 بیچرانلو،	عبد	اهلل.	»کلیشه	سازی	از	ایران	د	ر	تلویزیون	غرب	.

)د	و	کلیشه	رسانه	ای	د	ر	پانزد	ه	مستند		برگزید	ه	د	رباره	ایران«.
9	 شبکه	. د	ر	 منا	 فاجعه	 »بازنمایی	 نشر.	 و	 پژوهش	 معاونت	

تلویزیونی	بی	بی	سی	فارسی«.
گیویان،	عبد	اله	و	سروری	زرگر،	محمد	.	»بازنمایی	ایران	د	ر	.	10

سینمای	هالیوود	«.
اسکند	ری،	حمید	.	»جنگ	روانی	و	جنگ	رسانه«..	11
تکنیک	های	.	12 »شناسایی	 امین.	 شهبازی،	 و	 میثم	 فرخی،	

عملیات	روانی	رسانه	های	عربستانی	علیه	جمهوری	اسالمی	
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خبری	 سایت	های	 مورد	ی	 )مطالعات	 منا	 حاد	ثه	 د	ر	 ایران	
العربیه،	کلمه،	الشرق	االوسط(«

د	ر	.	13 واقعی	 غیر	 »بازنمایی	 مهد	ی.	 محمد		 زاد	ه،	سید		 خلیل	
رسانه«.

و	.	14 بازنمایی	 )نظریه	 جواد	.	 محمد		 هراتی،	 و	 رضا	 سلیمانی،	
انگاره	های	معنایی	گفتمان	رسانه	ای	آمریکا	از	اسالم	و	ایران(.

»واکاوی	.	15 امیرمحمد	.	 ایزد	ی،	 و	 قربانعلی	 سوار،	 زاد	ه	 قربان	
د	ید	گاه	 با	 مقایسه	ای	 بررسی	 حکومت	 مشروعیت	 مفهوم	

توماس	آکوئیناس	و	خواجه	نصیرالد	ین	طوسی«.
د	رینی،	ولی	محمد		و	د	هباشی،	وحید	.	»تجزیه	و	تحلیل	تأثیر	.	16

بی	ثباتی	سیاسی	با	توجه	به	موقعیت	ژئوپلیتیکی	ایران	بر	
تجارت	بین	الملل«.

منشور	حقوق	شهروند	ی	.	17


