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وزمره( در رسانه های مدرن  بازنمایی زبان معیار )ر
چکیده 

ــا  ــدرن ب ــانه های م ــرد. رس ــانه های رســمی انجــام نمی گی ــه دســت رس ــا ب ــار تنه ــان معی ــی زب ــروزه بازنمای ام
ــرای آن آورده اســت: همچــون تعاملــی بــودن، ســرعت انتشــار، مداومــت و  ــژاد ب ویژگی هــای کــه دکتــر معتمــد ن
گســترده جهانــی انتشــار اطالعــات نقــش بــه ســزایی در بازنمایــی زبــان معیــار دارد، همــان طــور کــه هــال بیــان 

ــد. ــی می پردازن ــام معنای ــی نظ ــه بازنمای ــه ب ــی هســتند، ک ــران اجتماع ــن کنش گ ــر ای ــد: دیگ می کن
در ایــن مقالــه بــا روش کیفــی و ابــزار فیش بــرداری و مراجعــه بــه اســناد کتابخانــه ای بــه بررســی آثــار مثبــت 
و منفــی رســانه های مــدرن روی زبــان معیــار می پردازیــم و بــه دنبــال یافتــن راهــی بــرای اســتفاده هــر چــه بهتــر 
ــه  ــار هســتیم. توجــه ب ــان فارســی معی ــه تحــول و دوری از آســیب های زب ــرای رســیدن ب ــدرن ب از رســانه های م
ــان  ــرای بازنمایــی زب ــد فرصت هــای بســیاری را ب ــران فعــال در رســانه های مــدرن می توان تهدیدهــای حضــور کارب

معیــار در مدرســه همگانــی رســانه های مــدرن داشــته باشــد.
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مقدمه
بــرای اولیــن بــار هارولــد الســول در مقالــه ای 
ــاط  ــایل ارتب ــرای وس ــش ب ــه نق ــال )19۴8(. س در س

ــرد: ــف ک ــی تعری جمع
1- نظارت بر محیط )نقش خبری(؛

2- ایجــاد توســعه و همبســتگی های اجتماعــی 
ــریحی(؛ ــش تش )نق

3- انتقــال میــراث فرهنگــی )نقــش آموزشــی( 
.)1369 راد،  )محســنیان 

ــه  ــان از عناصــر اساســی شــکل دهنده ب بی شــک زب
ــی در  ــاط جمع ــایل ارتب ــت و وس ــع اس ــگ جوام فرهن
نقــش آموزشــی خــود در انتقــال ایــن میــراث فرهنگــی 
ــد. ــا می کنن ــر، نقــش مهمــی ایف ــراث دیگ ــار می در کن

از  عمــده ای  بخــش  رســانه ها  گســترش  بــا 
آموزش پذیــری در خــارج از مدرســه صــورت می گیــرد، 
ــر  ــه ب ــوان آن را دارد ک ــی ت ــانه های همگان ــان رس زب
ــت  ــن دس ــت از ای ــذارد. اهمی ــر بگ ــاوره اث ــان مح زب
ــم  ــه بدانی ــود ک ــن می ش ــتر روش ــی بیش ــاالت وقت مق
اســتفاده مــداوم از رســانه باعــث نقــش بســتن ســاختار و 
واژگان در ذهــن مخاطــب می شــود و توانایــی تقلیــد بــه 
ــد.  ــی می ده ــوی زبان ــابه الگ ــت مش مخاطــب در موقعی
امــا نکتــه اساســی اینجاســت کــه کــدام رســانه نقــش 
کــه  امــروز  دنیــای  در  دارد.  را  زبــان  بــر  اثر گــذار 
ــی  ــدرن تعامل ــانه های م ــب رس ــود صاح ــان خ مخاطب
ــر  ــالوه ب ــه اســت؟ ع ــذاری چگون ــر گ ــن اث هســتند، ای
چگونــه ایفــا کــردن ایــن نقــش بــه دنبــال یافتــن آثــار 
ــان معیــار و  مثبــت و منفــی رســانه های مــدرن روی زب

ــتیم. ــی آن هس بازنمای

بیان مسئله
ــه مــدرن  شــتاب گــذر رســانه ها از شــکل ســنتی ب
ــانه های  ــا در رس ــار پیام ه ــن انتش ــرعت گرفت ــث س باع
مــدرن نیــز شــده اســت. رســانه های مــدرن بــرای حفــظ 
مخاطبــان خــود الجــرم بایــد بــه صــورت مــداوم و بــه 
ــد.  ــد بگذارن ــرض دی ــه مع ــود را ب ــای خ ســرعت پیام ه
ــث  ــد باع ــار می توان ــرعت انتش ــی و س ــن پیچیدگ همی

ــا  ــار ی ــان معی ــه زب ــگاری در توجــه رســانه ها ب ســهل ان
ــی  ــر ویژگ ــوی دیگ ــد. از س ــره باش ــان روزم ــان زب هم
ــا گذشــته  مهــم رســانه های عصــر حاصــر در مقایســه ب
ــت.  ــب اس ــه مخاط ــارکت فعاالن ــودن و مش ــی ب تعامل
یعنــی مخاطــب هــم خــود بــه انتشــار پیــام می پــردازد 
ــان رســمی تنهــا از یــک مرجــع رســمی رســانه ای  و زب
ــراد جامعــه روی  منتشــر نمی شــود، بلکــه تــک تــک اف
ــی  ــا بررســی متون ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــر می گذارن آن اث
ــدرن را  ــانه های م ــان در رس ــی زب ــوع بازنمای ــه موض ک
مــورد مطالعــه قــرار داده بــود بــه دنبــال ایــن هســتیم 
ــه  ــی را چگون ــه نقش ــان چ ــی زب ــانه در بازنمای ــه رس ک
ایفــا می کنــد و الجــرم بــه دنبــال آثــار مثبــت و منفــی 

ــم. ــذاری می روی ــر گ ــن اث ای

پیشینه پژوهش
ــی  ــه مل ــناد و کتابخان ــز اس ــال )1396( مرک در س
موضــوع  بــا  همایشــی  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــش  ــن همای ــی ای ــرد. خروج ــزار ک ــانه برگ ــان و رس زب
ــان  مجموعــه مقاالتــی شــد کــه اندیشــمندان حــوزه زب
شناســی، ارتباطــات، رســانه و ... در مــورد اهمیــت 
ایــن  از  یکــی  در  کردنــد  بیــان  را  نظراتــی  زبــان 
مقــاالت کــه نوشــته حســن آذری اســت مطالعــات 
 گســترده ســارلی دربــاره زبــان رســانه ایــن گونــه 

آمده است:
ــای  ــته ترین پژوهش ه ــن و برجس ــی از جامع تری یک
ــار، پژوهشــی  ــان معی ــاره زب ــران درب انجــام شــده در ای
اســت کــه ناصــر قلــی ســارلی در ســال )138۰( 
ــه  ــت، ک ــانه آورده اس ــان و رس ــزی زب ــاره برنامه ری درب
ــان  ــکالت زب ــل مش ــرای ح ــزی ب ــاط برنامه ری ــه ارتب ب
ــارلی  ــن س ــت. همچنی ــه اس ــانه پرداخت ــار در رس معی
)1379( در گزارشــی راهبــردی بــا عنــوان زبــان معیــار 
و صــدا و ســیما پــس از بررســی موضــوع زبــان و 
ــار و  ــان معی ــی زب ــه معرف ــه ب ــان در جامع ــه و زب جامع
ــردازد. در  ــی می پ ــان فارس ــازی در زب ــار س ــد معی رون
بخــش بعــد زبــان معیــار در صــدا و ســیما مــورد بررســی 
ــان  ــه موضــوع زب ــن بخــش ب ــه اســت. در ای ــرار گرفت ق
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ــای  ــی، بدعت ه ــدت زبان ــان، وح ــوزش زب ــودکان، آم ک
زبانــی صــدا و ســیما، تحــول زبــان، راهکارهــای تحــول 

ــه اســت. ــانه پرداخت ــار در رس ــان معی زب
ــان و  ــم اندیشــی زب ــاالت ه ــه مق برخــی از مجموع
رســانه )138۴( هــم بــه آســیب شناســی زبــان فارســی 
در رســانه ملــی پرداخته انــد. حمیــد حســنی انــواع 
ــه  ــت ک ــح داده اس ــانه توضی ــج در رس ــتباه های رای اش
ــی و  ــتوری و محتوای ــط دس ــی، غل ــط معنای ــامل غل ش
غلــط تلفظــی در عبارت هــای عربــی، شــعر و ... در 
ــی، و  ــای محل ــا و گویش ه ــه زبان ه ــاالت ب ــی مق برخ
ــانه ها توجــه شــده اســت.  ــی در رس ــان عرب ــه زب مطالع
ــر  ــش پ ــانه نق ــا رس ــاالت و تحقیق ه ــن مق ــه ای در هم
ــذار  ــع اثرگ ــوان مرج ــه عن ــد و ب ــا می کن ــی را ایف رنگ
ایــن  در  اســت.  شــده  معرفــی  معیــار  زبــان  روی 
ــدرن  ــانه م ــی رس ــت و منف ــار مثب ــه آث ــا ب تحقیق ه
تعاملــی و حضــور مخاطبــان فعــال در رســانه ها و 
اثرگــذاری ایــن حضــور بــر زبــان معیــار توجهــی نشــده 
ــت  ــه اس ــر پرداخت ــن ام ــه ای ــه ب ــن مقال ــه ای ــت ک اس

ــرد، 1396(. ــی ف )عظیم

روش تحقیق
ابــزار  و  کیفــی  نــوع  از  حاضــر  بررســی  روش 
ــش  ــپس فی ــناد و س ــه اس ــردآوری داده هــا، مطالع گ

اســت. بــوده  کتابخانــه ای  برداری هــای 

مبانی نظری
زبان:

زبــان یکــی از بهتریــن و کامل تریــن وســایل ارتبــاط 
افــراد انســانی اســت. زبــان عامــل ارتبــاط مســتقیم و رو 
در رو بیــن دو یــا چنــد نفــر اســت و در گروه هــای 
ــند،  ــر را می شناس ــا یکدیگ ــه اعض ــه هم ــی ک اجتماع
ــکار و خواســت های  تنهــا وســیله انتقــال اطالعــات و اف

ــژاد، 1386(. ــراد اســت. )معتمــد ن اف
زبــان مجموعــه ای از آواهــا و نشــانه های کالمــی یــا 
نوشــتاری اســت کــه توســط انســان بــرای ایجــاد ارتبــاط 

اســتفاده می شــود )محســنیان راد، 1369(.

زبان معیار )زبان روزمره(
در  کــه  اســت  زبانــي  گونــه  آن  معیــار  زبــان 
مطبوعــات بــه کار مــي رود و در مــدارس تدریــس 
مي شــود. عــالوه  بــر ایــن زبــان معیــار  گونــه اي  اســت 
ــد و در  ــم می کنن ــدان تکلّ ــرده ب ــل ک ــراد تحصی ــه اف ک
ــه  کار  ــار و ســایر  موقعیت هــاي  مشــابه  ب پخــش اخب

مــي رود )ترادگیــل، 1376(
ــان اســت،  ــک زب ــر از ی ــه اي معتب ــار گون ــان معی زب
ــرده اي  ــل ک ــدگان تحصی ــیله گوین ــه وس ــه بیشــتر ب ک
کــه در مراکــز فرهنگــي و سیاســي  یــک  کشــور 
ــا  ــه غالب ــن گون ــي رود. ای ــه کار م ــد، ب ــي مي کنن زندگ
زبــان رســمي در آمــوزش، رســانه هاي گروهــي، نوشــتار 
و ســایر موقعیت هــاي  مشــابه اســت )مدرســي،  1368: 

 .)232
کاربــرد زبــان در رســانه تــا جایــی اهمیــت دارد کــه 
ــوع  ــه ن ــراد جامع ــه اف ــان و طبق ــی قهرمان ــرای معرف ب

تلفــظ حــروف متفــاوت اســت.
بــه عنــوان نمونــه یکــی از ویژگی هــای زبــان 
فارســی در تهــران تبدیــل صــدای /ªa/بــه /u/ در 
ــل صــدا  ــن تبدی ــان، جــوان اســت. ای ــر ن ــی نظی کلمات
امــروز نمــودار تعلــق بــه طبقــه اجتماعــی بــاال و تحصیل 
کــرده اســت و ســخن گویــان مناطــق گوناگــون کشــور 
ــد کــه در موقعیت هــای رســمی آن  همــواره ســعی دارن

ــی، 138۴(. ــد )رضای ــت کنن را رعای
 در انگلســتان تلفــظ نکــردن /r / در رادیــو، تلویزیون 
و تئاتــر نشــان دهنــده ایــن اســت کــه قهرمــان داســتان 
دهاتــی و بی ســواد اســت، در حالــی کــه در رســانه های 
آمریــکا کامــال برعکــس اســت و تلفــظ نکــردن /r/ بیــن 
ــل،  ــت )ترادگی ــش اس ــه افزای ــن فکر رو ب ــه روش طبق

.)1376
نوشــتاری و محــاوره ای  زبــان معیــار دو گونــه 
ــاط  ــایل ارتب ــار در وس ــان اخب ــه مجری ــی ک اســت. زبان
جمعــی بــه کار می برنــد، چــون از روی نوشــته خوانــده 
ــت.  ــتار اس ــاوره و نوش ــان مح ــی از زب ــود، ترکیب می ش
امــروزه، در رادیــو و تلویزیــون، اســتفاده از زبــان معیــار 
ــان شکســته، روزمــره( در گزارش هــاي  ــا زب ــاري )ی گفت
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ــا  ــت و گوه ــا و گف ــریال ها، میزگرده ــده ورزشــي، س زن
ــار  ــان معی ــن زب ــه ای ــت ک ــوان گف ــج اســت و نمي ت رای

ــی، 138۴(. ــت )رضای نیس

رسانه های مدرن
سیر تحول رسانه ها

زبــان شــفاهی: در چنیــن ارتباطــی ظاهــرا غیــر از 
منشــا و مخاطــب ارتبــاط، عنصــر دیگــری وجــود نــدارد 
و چــون پیــام بــه طــور شــفاهی مبادلــه می شــود، 
ــنونده  ــا ش ــده ی ــان گوین ــی از بی ــت جزئ ــن اس ممک
ــکان و  ــان در م ــرو زب ــت قلم ــود. محدودی ــوب ش محس
زمــان مهم تریــن عیــب ایــن ارتبــاط بــه شــمار مــی رود. 
ــی  ــا اصل ــه منش ــود ک ــبب می ش ــت س ــن محدودی ای
پیــام نتوانــد مقاصــد خــود را بــرای گروهــی عظیــم در 

ــد. ــان کن محیطــی وســیع بی
ــول  ــط تح ــراع خ ــتی: اخت ــته دس ــط و نوش خ
ــرا  ــد آورد. زی ــانی پدی ــع انس ــع جوام ــی در وض عظیم
نوشــتن پیام هــا بــر روی یــک شــی خطــر تغییــر 
ــل  ــه حام ــرادی ک ــه وســیله اف ــا ب ــن پیام ه شــکل یافت
ــن امــکان را فراهــم  ــرد و ای ــد از میــان می ب آن هــا بودن
می کــرد کــه ارتباطــات ثابــت و صحیــح صــورت گیرنــد 
و از عوامــل زمــان و مــکان در تغییــر شــکل آن هــا 
ــرای  ــه زودی روزنامه هــای دســتی ب ــد. ب ــر بمانن بی تأثی

ــدند. ــر ش ــه منتش ــار روزان ــردم از اخب ــالع م اط
ــل  ــات: تکمی ــاب و مطبوع ــاپ، کت ــت چ صنع
صنعــت چــاپ اروپــا پــس از ایجــاد خــط و تهیــه کاغــذ 
ــه  ــذ ب ــی کاغ ــود. جایگزین ــی ب ــول ارتباط ــن تح دومی
جــای کتیبه هــای ســنگین، پوســت گیاهــان و جانــوران 
ــال  ــرگ در س ــود. گوتنب ــن دســت ب ــدام از ای ــن اق اولی
را  خــود  چاپــی  فعالیت هــای   )1۴52( تــا   )1۴36(
ــرای  ــربی را ب ــرک س ــروف متح ــرد. او ح ــال می ک دنب
ــود. پــس از چــاپ اولیــن انجیــل  چــاپ آمــاده کــرده ب
ــب  ــان کت ــرگ در آلم ــط گوتنب ــال )1۴6۰( توس در س

ــز منتشــر شــدند. دیگــر نی
ــو و  ــینما، رادی ــن، س ــی نوی ــایل ارتباط وس
تلویزیــون: تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی قــرن 

هجدهــم و نوزدهــم ســبب پیشــرفت و تکامــل مطبوعات 
ــالح  ــات را س ــه مطبوع ــر فرانس ــالب کبی ــد. انق گردیدن
مهــم سیاســی درآورد. مطبوعــات همــان نقشــی را کــه 
در بیــان شــفاهی و روابــط مســتقیم انســانی بــازی 
ــراع  ــات اخت ــس مطبوع ــت. پ ــده گرف ــه عه ــد، ب می کن
تلگــراف، تلفــن بی ســیم، تکنیــک عکاســی، ظهــور 
رادیــو و ســینما و تلویزیــون شــرایط ویــژه ای بــه وجــود 

ــژاد، 1386(. ــد ن آورد )معتم

ویژگی وسایل ارتباطی نوین
ــی  ــاط جمع ــایل ارتب ــت وس ــی فعالی ــرای چگونگ ب
ــه  در عصــر معاصــر مشــخصات مختلفــی در نظــر گرفت

شــده اســت:
الف( سرعت انتشار

ــر  ــی معاص ــات جمع ــودن ارتباط ــی ب ــریع و آن س
مهم تریــن خصلــت آن اســت. در زمان هــای قدیــم 
ــه ای  ــا واقع ــا طــول می کشــید ت ــی ماه ه ــا و حت هفته ه
از راه دور بــه اطــالع افــراد برســد، امــا اکنــون در ظــرف 
چنــد دقیقــه حتــی چنــد لحظــه اخبــار و رویدادهایــی از 
دورتریــن نقــاط دنیــا در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد 

ــژاد، 1386(. )معتمــد ن
بدون تردید ماهیت وسایل ارتباط جمعی در سرعت 
از  کتاب  با  مقایسه  در  روزنامه ها  است.  مؤثر  آن  انتشار 
است  حالی  در  این  برخوردارند،  بیشتری  انتشار  سرعت 
از  بیشتر  بسیار  اجتماعی  شبکه های  انتشار  سرعت  که 
وسایل  انتشار  سرعت  حاضر  عصر  در  است.  روزنامه ها 
ارتباطی و پخش آنی آن ها به حدی رسیده که یک اتفاق 
به صورت زنده از رادیو، تلویزیون پخش می شود و سبب 
غافلگیری اطالع گیرندگان می شود )معتمد نژاد، 1369(.

ب( مداومت انتشار
ــاع در  ــدون انقط ــد ب ــی جدی ــاط جمع ــایل ارتب وس
تمــام ســاعات شــبانه روز فعالیــت می کننــد و بــه طــور 
ــار  ــراوان خــود را در اختی ــای ف ــداوم، پیام ه منظــم و م
نــژاد،  )معتمــد  می دهنــد  قــرار  اســتفاده کنندگان 

.)1369
روزنامه هــا، هفته نامــه و ماهنامه هــا، برنامه هــای 
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mediamgt.ir بازنمایی زبان معیار )روزمره( در رسانه های مدرن 

ســریالی و دنبالــه دار رادیــو و تلویزیــون نمونــه ای از ایــن 
مداومــت انتشــار اســت.

پ( وسعت جهانی حوزه انتشار
ــاط  ــایل ارتب ــار وس ــوزه انتش ــش و ح ــدرت پخ ق
گســترش  و  افزایــش  معاصــر  دوره  در  جمعــی 
فوق العــاده یافتــه اســت. در حــال حاضــر برخــالف 
عصــر ارتباطــات مســتقیم کــه چهــره بــه چهــره بــودن 
ــری  ــا جلوگی ــوذ آن ه ــعه نف ــردی از توس ــای ف تماس ه
می کــرد، مطبوعــات، رادیــو، تلویزیــون، ســینما بــه 
نــه  امــکان داده انــد کــه  انســانی  افــراد بی شــمار 
ــا کشــورها بلکــه در سراســر  ــا در داخــل شــهرها ی تنه
ــون  ــند. اکن ــته باش ــاط داش ــر ارتب ــز یکدیگ ــان نی جه
ــی  ــات فراوان ــی اطالع ــی و بین الملل ــای مل خبرگزاری ه
از سراســر جهــان در اختیــار خواننــدگان، شــنوندگان و 

ببیننــدگان می گذارنــد )معتمــد نــژاد، 1386(.
ت( فراوانی و گوناگونی محتوا

ــه  ــخ گویی ب ــرای پاس ــی ب ــی جمع ــایل ارتباط وس
ــه  ــب توج ــتفاده کنندگان و جل ــزون اس ــای روزاف نیازه
هــر چــه بیشــتر آنــان، پیام هــای بســیار فــراوان و 

گوناگونــی منتشــر می کننــد.
ــری، تفریحــی و  ــای خب ــب و برنامه ه ــی مطال فراوان
تبلیغــی وســایل ارتباطــی معاصــر بــه حــدی اســت کــه 
ــر  خواننــدگان و شــنوندگان و ببیننــدگان اغلــب در براب
هجــوم سیل آســای آن هــا خــود را حیــران و ســرگردان 
ــام  ــتفاده از تم ــکان اس ــون ام ــد و چ ــاس می کنن احس
آن هــا را ندارنــد، فقــط بــه آنچــه مــورد عالقــه یــا نیــاز 
ــژاد، 1386(. آن هــا اســت، توجــه می نماینــد )معتمــد ن

تعریف رسانه مدرن
در رســانه های ســنتی )رادیــو، تلویزیــون، روزنامــه(، 
بیشــتر ســخن از ارتباطاتــی اســت کــه از نــوع یــک نفــر 
ــوده ای در ابعــاد  ــا آنچــه ارتباطــات ت ــه همــه اســت ی ب
ــه لطــف  ــد ب ــده می شــود. رســانه های جدی وســیع نامی
بهره بــرداری اطالعاتــی ســریع خــود، از امــکان تقســیم 
ــه  ــد و ب ــره می برن ــناختی به ــای ش ــان تجربه ه همزم
ــوع  ــاط از ن ــه یــک ارتب ــل ب ــاط، تبدی ــن ترتیــب ارتب ای

همــه بــا همــه می شــود. بــر ایــن اســاس، یــک تفــاوت 
ــد آن اســت کــه در  ــم و جدی ــان رســانه قدی عمــده می
ــوه  ــانه های انب ــم، رس ــانه های قدی ــاالت، رس ــتر ح بیش
نیــز هســتند. آنچــه کــه بــرای رســانه جدیــد نمی تــوان 
بــه کار بــرد، مگــر بــه اســتثناء اینترنــت یــا وبگاه هــای 
جهانــی بنابرایــن منظــور از رســانه مــدرن فقــط جدیــد 
بــودن آن بــه لحــاظ تاریخــی نیســت، بلکــه پارامترهــای 
دیگــری دخیــل هســتند تــا جدیــد بــودن رســانه 
ــال  ــی مث ــار زمان ــا معی ــه ب ــرا ک ــد، چ ــن کنن را تعیی
ــدرن  ــانه م ــک رس ــوان ی ــه عن ــد ب ــون می توان تلویزی
ــانه  ــک رس ــون ی ــه تلویزی ــی ک ــود، در حال ــی ش تلق
مــدرن  »رســانه  واژه  می شــود.  محســوب  قدیمــی 
ــی خــاص  ــازه زمان ــک ب ــه ی ــا محــدود ب ــد(«  تنه )جدی
ــی  ــد تعامل ــری مانن ــای دیگ ــه معیاره ــود، بلک نمی ش
ــتن،  ــارکتی داش ــه مش ــودن و جنب ــی ب ــودن، دیجیتال ب

تعیین کننــده هســتند.
ــه  ــت ک ــد آن اس ــانه جدی ــر رس ــی دیگ ــک ویژگ ی
شــامل مشــارکت حداکثــری کاربرانــی اســت کــه دیگــر، 
گیرنده  هــای منفعــل اطالعاتــی گذشــته نیســتند؛ بلکــه 
تولیدکننده هــای فعــال محتــوا و اطالعــات هســتند. 
بــه طــور مثــال کســانی کــه بالگ هــای شــخصی 
ــایت ها را  ــت س ــا چ ــت ها ی ــوک، پادکس ــود، فیس ب خ
ــتفاده  ــل وب اس ــای تعام ــد و از ابزاره ــه روز می کنن ب
می کننــد، یــا بــه ســادگی در اینترنــت ســیر می کننــد، 
ــرار  ــاط برق ــی ارتب ــت اطالعات ــاد موجودی ــه ابع ــا هم  ب

می کنند. 
ــز رســانه های  ــوان وجــوه تمای ــر ایــن اســاس می ت ب
ــود  ــدی نم ــکل طبقه بن ــن ش ــه ای ــم را ب ــد و قدی جدی
)دیجیتــال در برابــر آنالــوگ، آنالیــن در برابــر آفالیــن( 
ــر  ــا و عناص ــرای مؤلفه ه ــاال ب ــیار ب ــذاری بس و ارزش گ
ــد  ــل تجدی ــه دلی ــف ب ــریع تعاری ــی س ــی، کهنگ تکنیک
ــاس  ــر اس ــته بندی ب ــاوری، دس ــداوم فن ــدن م ــو ش و ن
ــل،  ــه تعام ــد: درج ــا مانن ــن واحده ــاط بی ــزان ارتب می
مقصــد نهایــی اســتفاده )بازنمایــی، ارتبــاط، شــناخت(، 
مشــارکتی  و  تعاملــی  طرفــه  دو  ارتبــاط  ایجــاد 

)پاســکوالی، 2۰۰2(.
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مفهوم لغوی بازنمایی
فرهنــگ لغــات مطالعــات رســانه ای و ارتباطــی 
بازنمایــی را ایــن گونــه تعریــف می کنــد: کارکــرد 
اساســی و بنیادیــن رســانه ها عبــارت اســت از بازنمایــی 
ــب  ــان و اغل ــرای مخاطب ــارج ب ــان خ ــای جه واقعیت ه
ــانه ها  ــیله رس ــه وس ــان ب ــا از جه ــناخت م ــش و ش دان
ــطه و  ــه واس ــت ب ــا از واقعی ــود و درک م ــاد می ش ایج
بــه میانجی گــری روزنامه هــا، تلویزیــون، تبلیغــات و 

و... شــکل می گیــرد. فیلم هــای ســینمایی 
رســانه ها جهــان را بــرای مــا تصویــر می کننــد. 
ــود  ــیر خ ــاب و تفس ــا انتخ ــدف را ب ــن ه ــانه ها ای رس
در کســوت دروازبانــی و بــه وســیله عواملــی انجــام 
می دهنــد کــه از ایدئولــوژی اشــباع هســتند. آنچــه 
ــا،  ــا و آفریقایی ه ــب از آفریق ــک مخاط ــه ی ــه مثاب ــا ب م
ــلمانان و ...  ــراب و مس ــا، اع ــی تباره ــا و آلبانیای صرب ه
می دانیــم ناشــی از تجربــه مواجــه بــا گزارش هــا و 
تصاویــری اســت کــه بــه واســطه رســانه ها بــه مــا ارائــه 

ــده اســت. ش
ــات  ــی رســانه ای در مطالع ــه بازنمای ــن مطالع بنابرای
رســانه ای، ارتباطــی و فرهنگــی بســیار مهــم و محــوری 
ــام  ــا تم ــان را ب ــوان جه ــه نمی ت ــی ک ــت. از آنجای اس
کشــید،  تصویــر  بــه  آن  بی شــمار  پیچیدگی هــای 
ــج،  ــی، تهیی ــارهای پروپاگاندای ــری، فش ــای خب ارزش ه
تقابــل )کــه مــا را از دیگــران جــدا می ســازد( یــا 
ــای  ــه ای از پیچیدگی ه ــب مجموع ــا در قال ــل معن تحمی
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــه می دهن ــی( ارائ ــی و محتوای )فن
)از  تعریــف  ارائــه  در  محــوری  عنصــری  بازنمایــی 

واقعیــت( اســت )واتســون و هیــل، 2۰۰6: 2۴8(.
ــه ای  ــی لغت نام ــه ماهیت ــی ک ــف از آنجای ــن تعری ای
دارد، صرفــا بــه برخــی از رئــوس مهــم مفهــوم بازنمایــی 
رســانه ای اشــاره کــرده اســت. طبــق ایــن تعریــف 
ــرای نمایــش واقعیــت اســت و ایــن  ــزاری ب بازنمایــی اب
ــرد.  ــورت می گی ــانه ها ص ــری رس ــه میانجی گ ــدف ب ه
ــی  ــر و حت ــل در تغیی ــه عوامــل دخی ــف ب ــن تعری در ای
تحریــف واقعیــت در کســوت دخالت هــای اعمــال شــده 
ــت. ــده اس ــاره ش ــری اش ــای خب ــق دروازبانی ه از طری

ایــن تعریــف بــه درســتی محیــط رســانه ای را 
ــای  ــه در چارچوب ه ــد ک ــک می دان ــی ایدئولوژی محیط
مشــخص ایدئولوژیــک فعالیــت می کننــد. امــا بســیاری 
ــده  ــف دی ــن تعری ــی در ای ــوم بازنمای ــای مفه از جنبه ه
ــدت وام دار  ــه ش ــی ب ــوم بازنمای ــروزه مفه ــود. ام نمی ش
ــن در  ــده ای بنیادی ــه ای ــال اســت و ب ــتوارت ه ــار اس آث
مطالعــات فرهنگــی و رســانه ای مبــدل شــده اســت. نگاه 
جدیــد ارائــه شــده از ســوی هــال بــه مفهــوم بازنمایــی، 
از دیدگاه هــای متفکرانــی ماننــد فوکــو و سوســور بــرای 

بســط نظریــه بازنمایــی اســتفاده کــرده اســت.
هــال بــا اســتفاده از دیــدگاه نشانه شناســی منتــج از 
آرای سوســور و نــگاه گفتمانــی برگرفتــه از دیدگاه هــای 
میشــل فوکــو نشــان می دهــد کــه بازنمایــی دارای 
بــودن  برســاختی  اســت.  برســاختی  ویژگی هــای 
ــه  ــگاه ب ــالل ن ــال از خ ــتوارت ه ــرای اس ــی ب بازنمای
ــگ  ــه فرهن ــوری در چرخ ــانه مح ــه رس ــه مثاب ــان ب زب
شــکل می گیــرد، کــه معانــی بــه وســیله آن در چرخــه 
فرهنــگ، تولیــد و چرخــش می یابنــد )هیــوارد، ســوزان(

ــای  ــه از فراینده ــی ک ــال )1997( زمان ــن ه بنابرای
»نظــام  اصطــالح  و  می کنــد  صحبــت  بازنمایــی 
ــام  ــان نظ ــرای بی ــی ب ــت بازنمای ــا سیاس ــی« ی بازنمای
ــت  ــه صحب ــد از دو مرحل ــل می کن ــود جع ــی خ مفهوم

: می کنــد
1- نظامــی مشــتمل بــر تمــام گونه هــای موضوعــات، 
افــراد و حــوادث کــه بــه واســطه مجموعــه ای کــه آن را 
»بازنمایــی ذهنــی« نامیــم، اشــکال مختلفــی از مفاهیــم 
را ســازماندهی، دســته بندی و طبقه بنــدی می کنیــم 
ــوان بیــن  ــه واســطه چنیــن نظــام طبقه بنــدی می ت و ب
هواپیمــا و پرنــده، بــا وجــود ایــن کــه هــر دو در آســمان 

هســتند، تمایــز قائــل شــد.
 2- در یــک مرحلــه باالتــر، مــا ایــن مفاهیــم را بــا 
یکدیگــر بــه اشــتراک می گذاریــم و بــه اصطــالح معانــی 
ــد  ــیری واح ــا تفس ــازیم ت ــترکی را می س ــی مش فرهنگ
ــن  ــم. بنابرای ــتراک بگذاری ــه اش ــان را ب ــه جه ــبت ب نس
ــه  ــاز ب ــا نی ــت و م ــی نیس ــم کاف ــود مفاهی ــرف وج ص
ــر  ــن ام ــم و ای ــم داری ــی و مفاهی ــان معان ــه و بی مبادل
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mediamgt.ir بازنمایی زبان معیار )روزمره( در رسانه های مدرن 

ــه نظــام بازنمایــی دیگــری ســوق می دهــد کــه  مــا را ب
ــی« اســت.  ــی زبان ــا نظــام »بازنمای همان

بــرای هــال، زبــان در مفهــوم عــام آن مطــرح 
ــان نوشــتاری،  ــر زب ــف وســیعی مشــتمل ب اســت و طی
گفتــاری، تصاویــر بصــری، زبــان عالئــم حرکتــی، زبــان 
ــود در  ــال خ ــرد. ه ــذا و ... را دربرمی گی ــاس، غ ــد، لب م
ایــن بــاره می گویــد: آنچــه مــن بــه عنــوان زبــان مــورد 
ــای  ــام نظریه ه ــای تم ــر مبن ــم ب ــرار می ده ــث ق بح
»چرخــش  از  بعــد  کــه  استواراســت  معناشــناختی 
ــورد  ــی و مســائل فرهنگــی م ــوم اجتماع ــی« در عل زبان

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق توج
بــر ایــن اســاس هــال در درون نظــام زبــان از 
ــد  ــاد می کن ــانه ها ی ــیاء و نش ــم، اش ــه مفاهی ــه گان س
ــه  ــن س ــا، ای ــه ای از فراینده ــت مجموع ــد اس و معتق
ــن  ــال ای ــد. ه ــط می کن ــر مرتب ــه یکدیگ ــه را ب مقول
ــن  ــاس چنی ــر اس ــد و ب ــی« می نام ــد را »بازنمای فراین
ــای  ــاخته نظام ه ــا برس ــه معن ــت ک ــد اس ــده ای معتق ای
ــان  ــه زب ــی ب ــن نگاه ــای چنی ــر مبن ــی اســت. ب بازنمای
و در مرکزیــت قــرار گرفتــن مســئله زبــان بــرای هــال، 
ــددی  ــکل مج ــه ش ــی را ب ــای بازنمای ــوان نظریه ه می ت
بازخوانــی کــرد. بــر ایــن اســاس، رویکــرد بازتابــی 
ــه،  ــک آین ــد ی ــان مانن ــرد زب ــه کارک ــت ک ــد اس معتق
ــان  ــق از جه ــا منطب ــح و دقیق ــای صحی ــاب معن بازت
ــر و  ــه هن ــا ب ــان یه ــگاه یون ــا ن ــدگاه ب ــن دی ــت. ای اس
ــا  ــوان واژه »مایمیســیس« اســت. آن ه ــان تحــت عن زب
ــی  ــوادث حماس ــتقیم از ح ــد مس ــر را تقلی ــعار هوم اش

نســتند. می دا
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــد اس ــاره معتق ــن ب ــال در ای ه
ــر بصــری دو بعــدی از گل رز یــک نشــانه  ــال، تصوی مث
اســت و نبایــد آن را بــا گیــاه واقعــی یکســان دانســت و 
نمی تــوان کلمــه »رز« را هــم  ارز آنچــه در واقعیــت بــه 
صــورت یــک گیــاه وجــود دارد، دانســت و در عیــن حــال 
هــم، بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بــا گل واقعــی کــه 
ــرد و  ــش ب ــر را پی ــوان تفک ــد، نمی ت ــه می روی در باغچ

عرصــه تفکــر نیازمنــد انتزاعــات نشــانه ژای اســت.
ــه بازنمایــی کــه آن را رویکــرد  هــال رویکــرد دوم ب

تعمــدی یــا ارجاعــی می نامــد ایــن گونــه تشــریح 
ــه  ــی را ک ــات« معنای ــدگاه، »کلم ــن دی ــد: در ای می کن
ــد،  ــل می کنن ــود حم ــا خ ــد آن را دارد، ب ــف قص مؤل
مــا  اســت.  کاســتی هایی  دارای  دیــدگاه  ایــن  امــا 
نمی توانیــم تنهــا منبــع منحصــر بــه فــرد و یکــه معنــا 
در ســاحت زبــان باشــیم؛ چــرا کــه ایــن رویکــرد زبــان 
را بــه یــک بــازی تمامــا خصوصــی بــدل می کنــد و ایــن 
ــی  ــر اجتماع ــی سراس ــان نظام ــه زب ــی اســت ک در حال

ــوزان(. ــوارد، س ــت )هی اس
هــال رویکــرد ســوم را منطبــق بــا ویژگــی عمومــی 
ــرد،  ــن رویک ــای ای ــر مبن ــد. ب ــان می دان ــی زب و اجتماع
چیزهــا هیــچ معنــای خودبســنده ای ندارنــد بلکــه 
ــطه  ــه واس ــل را ب ــن عم ــازیم و ای ــی را می س ــا، معان م
انجــام  نشــانه ها  و  مفاهیــم  بازنمایــی  نظام هــای 
مــادی  جهــان  وجــود  برســاخت گرایی،  می دهیــم. 
را نفــی نمی کنــد، ولــی معتقــد اســت؛ کــه آنچــه 
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــان م ــد جه ــل می کن ــا را حم معن
ــم  ــان مفاهی ــرای بی ــا ب ــه م ــی ک ــا نظام ــی ی نظــام زبان
معنــا  حمل کننــده  می کنیــم  اســتفاده  آن هــا  از 
ــه  ــتند ک ــی هس ــران اجتماع ــن کنش گ ــتند و ای هس
نظــام مفهومــی فرهنــگ خــود و نظــام زبان شــناختی و 
ســایر نظام هــای بازنمایــی را بــرای ســاخت معنــا مــورد 

اســتفاده قــرار می دهنــد.
ــران را  ــا دیگ ــاط ب ــادار و در ارتب ــی معن ــا جهان ت
ــان  ــد جه ــاختی نبای ــدگاه برس ــاس دی ــر اس ــازند. ب بس
مــادی را کــه حــاوی چیزهــا و افــراد هســتند بــا 
کنش هــای نمادیــن و فرایندهــای بازنمایــی، معناســازی 
ــه  ــه ب ــا ن ــی مغشــوش کــرد چــرا کــه معن و عمــل زبان
کیفیــت مــادی نشــانه هــا، بلکــه بــه کارکردهــای 
نمادیــن نشــانه ها بســتگی دارد )هیــوارد، ســوزان(.

در آمــوزش رســانه های مــدرن و قدیمــی بــا ۴ 
ــم. ــرکار داری ــدی س ــوم کلی مفه

1- تولید
2- زبان

3- بازنمایی
۴- مخاطب )باکینگهام، آموزش رسانه ای: 1۰8(.
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تولید
ــتفاده  ــع اس ــد و توزی ــه در تولی ــای ک ــه فناوری ه ب
صنعــت.  و  حرفــه ای  عمــل  شــیوه های  می شــود. 
ارتباطــات بیــن رســانه ها، نظــارت و کنتــرل، گســترش 
و توزیــع و دسترســی و مشــارکت. فراینــد تولیــد، 

بازارپــردازی، توزیــع و پخــش را می گوینــد.

زبان
ــن،  ــه دوربی ــگ، زاوی ــذاری، رن ــردازی، صداگ نورپ
معانــی، قرادادهــا، رمــزگان، ژانــر، گونــه، انتخــاب، 
ترکیــب و فنــاوری )باکینگهــام، آمــوزش رســانه ای: 

.)1۰8
زبــان، ســازنده معنــا و واقعیــت اســت )مهــدی زاده، 

رســانه و بازنمایــی: 1۰(.

معنا
حاصــل روابــط ســاختمند در زبــان اســت، ســیاهی 

ــد. ــا می ده ــا ســفیدی معن در رابطــه ب

مخاطب
ــاد  ــا زی ــت ی ــدود اس ــب مح ــر مخاط ــانه ب ــر رس اث
ــت.  ــاوت اس ــف متف ــات مختل ــق نظری ــه طب ــت ک اس
ــت. ــذت اس ــر ل ــیر، تأثی ــان، تفس ــری مخاطب هدف گی

تعریف بازنمایی
)بــا  اســت  آمــوزش رســانه  اصــول مبنایــی  از 

.)11۴ رســانه ای:  آمــوزش  کینگهــام، 
ــتند،  ــان نیس ــه روی جه ــفاف ب ــره ش ــانه پنج رس
ــت  ــا واقعی ــتند. صرف ــان هس ــطه از جه ــا واس ــت ب روای
را نشــان نمی دهنــد، بلکــه آن را بــاز می نمایاننــد. 
ــا  ــب گونه ه ــی، قال ــی مفاهیمــی چــون واقع گرای بازنمای
)کلیشــه ها(، ارزش هــای اخالقــی، ایماژهــای خانوادگــی 
را دربرمی گیــرد. بازنمایــی رســانه ناچــار مــا را بــه 
ــه هــر راه  نگریســتن جهــان تنهــا از راهــای خــاص و ن
ــودن یــک  دعــوت می کنــد. ایــن راه بیشــتر از عینــی ب
ــوژی  ــه ایدئول ــی ب ــت. بازنمای ــه اس ــویه و جانب داران س

و ارزش هــای رســانه ها مربــوط اســت. مثــال خــط 
ــا مشــخص اســت  ــه در ســرمقاله و تیتره مشــی روزنام

ــانه ای: 115(. ــوزش رس ــام، آم )باکینگه
ــتن  ــون: دانس ــواردی همچ ــی م ــه بازنمای در مطالع
ایــن کــه رســانه چقــدر واقعــی اســت. چقــدر حقیقــت 
را می گویــد. چــه کســانی را نشــان می دهــد و چــه 
کســانی را نشــان نمی دهــد. تــا چــه حــد در پرداختــن 
بــه ارزش هــای اخالقــی موفــق اســت و بــه جــای 
گونه هــا  قالــب  می گویــد.  را  عینیــت  جانــب داری 
)کلیشــه ها( گروه هــای خــاص را چــه طــور نشــان 
ــدام  ــذب و ک ــدام ک ــب ک ــیر مخاط ــد. در تفس می ده
حقیقــی اســت. رســانه چــه تأثیــری بــر نگــرش مــا بــر 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــذارد. م ــا می گ ــا و گروه ه رویداده

می گیــرد )باکینگهــام، آمــوزش رســانه ای: 115(.

بازنمایی
ــدی  ــت )مه ــت اس ــان واقعی ــانه و زب ــاخت رس س
ــا  ــاخت معن ــد و س ــی: 1۰(. تولی ــانه و بازنمای زاده، رس
بــر اســاس چارچــوب مفهومــی و گفتمانــی اســت 
)مهــدی زاده، رســانه و بازنمایــی: 9(. بازنمایــی ســاخته 
ــد  ــه مول ــت ک ــان اس ــان گفتم ــگ، زب ــاع، فرهن اجتم
ــد  ــر اســاس آن تولی ــت و ب ــش و معرف ــوع خــاص دان ن
ــی: 12(.  ــانه و بازنمای ــدی زاده، رس ــد )مه ــا می کن معن
ــد  ــکل می ده ــی را ش ــاور عموم ــناخت ب ــی ش بازنمای
ــان دارد.  ــوژی و گفتم ــه در ایدئول ــی ریش ــر بازنمای و ه
ــت.  ــدرت( اس ــش و ق ــی )دان ــه معن ــم ب ــان ه گفتم
ــی و  ــق چارچــوب مفهوم ــا از طری ــد معن ــی تولی بازنمای

ــت.  ــی اس گفتمان
اســتورات هــال معتقــد اســت، هیــچ چیــز معنــاداری 
ــق  ــان را طری ــا جه ــدارد. م ــان وجــود ن خــارج از گفتم
بازنمایــی می ســازیم و بازســازی می کنیــم )مهــدی 
زاده، رســانه و بازنمایــی: 1۴(. هــال معتقــد اســت 
ــدی  ــت )مه ــا اس ــد معن ــدی تولی ــیوه کلی ــی ش بازنمای

ــی: 16(. ــانه و بازنمای زاده، رس
رایــن مفهــوم کالســیک بازنمایــی را مطــرح کــرده 
اســت. پســت مدرنیســم ها می گوینــد: حقیقــت توســط 
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mediamgt.ir بازنمایی زبان معیار )روزمره( در رسانه های مدرن 

سیاســت  فمنیســت ها  می شــود.  ســاخته  بازنمایــی 
ــد.  ــرح کرده ان ــودی را مط ــر خ ــودی و غی ــی، خ بازنمای
ــوژی قطب بنــدی می کنــد، بیــن خــود و دیگــری  ایدئول
ــری را  ــت و دیگ ــود را مثب ــد. خ ــاد می کن ــز ایج تمای
منفــی غــرب بــرای اثبــات خــود شــرق را کشــف نکــرد، 

ــی: 11(. بلکــه ســاخت )مهــدی زاده، رســانه و بازنمای
را  بازنمایــی  سیاســت  مفهــوم  هــال  اســتورات 
ــت  ــد دالل ــدرت در رون ــط ق ــت. رواب ــرده اس ــه کارب ب
و بازنمایــی، داللــت و معناســازی متأثــر از روابــط 
ــی: 1۰(.  ــانه و بازنمای ــدی زاده، رس ــت )مه ــدرت اس ق
ــی  ــی و فرهنگ ــری اجتماع ــانه ام ــی رس ــای بازنمای معن
ــد.  ــوه می ده ــی جل ــی را طبیع ــوژی بازنمای ــا ایدئول ام
بــرای همیــن خصوصیاتــی کــه غــرب بــرای زنــان، ســیاه 
نشــان می دهــد، خصوصیــات  مســلمانان  پوســتان، 
ــانه  ــدی زاده، رس ــد )مه ــی می کن ــا معرف ــی آن ه طبیع

و بازنمایــی: 11(. 
ــان اســت، پــس  ــق زب ــا از طری ــع معن تولیــد و توزی
ــه  ــان روی ــی دارد. زب ــدی را در بازنمای ــش کلی ــان نق زب

ــت اســت. دالل
هــال بازنمایــی را اســتفاده از زبــان بــرای بیــان نکته 
معنــادار دربــاره جهــان اســت. چــراغ ســر چهــارراه بــه 
ــز بیــن رنــگ قرمــز و ســبز معنــا می دهــد  خاطــر تمای
ــور دال و  ــت. سوس ــز اس ــه و تمای ــول رابط ــا محص معن
مدلــول را مطــرح می کنــد. کلمــات در هــر فرهنگــی در 

ــی می شــوند. ــاوت معن ــای متف دوره ه
فراینــد ثبــت ایده هــا، دانــش یــا پیام هــا بــه 
ــی  ــی بازنمای ــه نشانه شناس ــی را در نظری ــکل فیزیک ش
 .)2۰ دانســی:  مارســل  )نشانه شناســی،  می گوینــد 
بازنمایــی بــه شــکل دقیق تــر اســتفاده از نشــانه ها، 
تصاویــر، صــدا و... بــرای گفتــن، تصویــر، ترســیم و 
ــاس،  ــی درک، احس ــکل فیزیک ــه ش ــزی ب ــد چی بازتولی
ــوان آن را  ــرد. می ت ــف ک ــده تعری ــس ش ــا لم ــور ی تص
فراینــد ســاخت شــکل x بــرای جلــب توجــه بــه چیــزی 
کــه بــه صــورت مــادی یــا مفهومــی y وجــود دارد. بــه 
شــیوه ای خــاص x=y توصیــف کــرد. امــا درک معنــای 
ــت  x=y کار ســاده ای نیســت قصــد ســازنده شــکل باف

ــده  ــاخته ش ــکل در آن س ــه ش ــی ک ــی و اجتماع تاریخ
هــدف از ســاخت آن و غیــره عوامــل پیچیده ای کــه وارد 
ــن  ــر می شــوند هــدف نشــانه شناســی بررســی ای تصوی
ــکل  ــی ش ــت در نشانه شناس ــه آن اس ــل و مطالع عوام
فیزیکــی واقعــی بازنمــای x دال و معنــا یــا معانــی 
ــوه  ــورت بالق ــه ص ــه ب ــی ک ــواع معناهای ــول y. ان مدل
ــی  ــوای فرهنگ ــال و ه ــی )x=y( در ح ــوان بازنمای می ت
خــاص بیــرون کشــید )دالت( می نامنــد )دانســی: 2۰(.

مطالعــات  در  کلیــدی  اصطالح هــای  از  یکــی 
رســانه ای بازنمایــی اســت کــه مفهومــی غنــی بــا 
چندیــن معنــی مرتبــط دارد. ایــن مفهــوم تأکیــد 
می کنــد، اگرچــه تصاویــر رســانه واقعــی بــه نظــر 
می رســند، امــا هرگــز مســتقیما جهــان بیــرون را 
ــا  ــاخت ی ــک س ــواره از ی ــا هم ــد. آن ه ــان نمی دهن نش
ــر  ــاز ب ــره ای ب ــه پنج ــوند ک ــکیل می ش ــی تش بازنمای
ــؤال را  ــن س ــن ای ــت. همچنی ــی نیس ــای واقع روی دنی
ــا  ــا موقعیت ه ــا ی ــه گروه ه ــه چگون ــد ک ــرح می کن مط
ــوند.  ــر می ش ــانه ظاه ــک رس ــره در ی ــورت روزم ــه ص ب
ــی  ــانه ها در بازنمای ــی رس ــه روش برخ ــوم ب ــن مفه ای
بعضــی تصاویــر، اخبــار و ... در دفعــات زیــاد اشــاره دارد 
بــه طــوری کــه کامــال طبیعــی و آشــنا بــه نظــر رســیده، 
بنابرایــن در اغلــب مــوارد ســایر موضوعــات بــه حاشــیه 
ــث  ــد و باع ــذف می کنن ــل ح ــور کام ــه ط ــا ب ــده ی ران
می شــوند کــه ناآشــنا یــا تهدیدکننــده بــه نظــر برســند 

)مطالعــات رســانه ای: 2۰3(. 

 زبان و بازنمایی
دو تا رویکرد درباره زبان و بازنمایی وجود دارد.

یکــی رویکــرد نشــانه شــناختی و دیگــری رویکــرد 
ــی اســت. گفتمان

ــه  ــن ک ــا و ای ــط معنا ه ــناختی: رواب ــانه ش نش
می کنــد.  تولیــد  معنــا  چگونــه  بازنمایــی  و  زبــان 

نظریــات سوســور، دال و مدلــول.
پیامدهــای  تأثیــرات و  بــه  گفتمانــی: بیشــتر 
یکــی  دارد.  توجــه  آن  سیاســت های  بازنمایــی، 
ــه  ــه در زمین ــو اســت، ک ــرد فوک ــن رویک ــران ای ازمتفک
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ــط قــدرت توجــه کــرده اســت. فوکــو  ــه رواب تاریخــی ب
می گویــد: هیــچ چیــز خــارج از گفتمــان وجــود نــدارد. 
ــا  ــان معن ــا در گفتم ــز وجــود دارد ام ــه چی اشــیا و هم
ــود  ــل می ش ــش تبدی ــای دان ــه ابژه ه ــد و ب ــدا می کن پی
ــر  ــی در ه ــازات، دیوالنگ ــوژه مج ــدی زاده: 27(. س )مه
ــدرت  ــط ق ــه رواب ــی دارد. وی ب ــای خاص ــان معن گفتم
و دانــش توجــه کــرده اســت )مهــدی زاده: 28(. هــال، 
ــط بیــن  گفتمــان شــیوه خــاص خــود و دیگــری و رواب

ــدی زاده: 29(.  ــت )مه ــا اس آن ه
از منظــر فوکویــی ایــن گفتمــان اســت کــه می گویــد 
ــاره یــک متــن چــه چیــز بگــو چــه چیــزی نگــو و  درب
بازنمایــی هــم در یــک گفتمــان شــکل می گیــرد. 
ــوژی  ــک ایدئول ــد، در ی ــدود می کن ــا را مح ــان م گفتم
خــاص اقتــدار و مشــروعیت خــاص گفتمان هــا روی 
هــم اثــر می گــذارد و از دوره تاریخــی بــه دوره تاریخــی 

ــود. ــل می ش ــر منتق دیگ
ــم،  ــی از مفاهی ــام بازنمای ــوژی نظ ــر: ایدئول آلتوس
ــود  ــاخته می ش ــری س ــا تصاوی ــطوره ها ی ــا، اس انگاره ه
کــه زنــان و مــردان در آن هــا در روابــط خیالی شــان در 
ــد. انســان ها  ــی زندگــی می کنن ــه راحت ــار شــرایط ب کن
بــا ایدئولــوژی )چارچــوب( دســت بــه تفســیر می زننــد. 
و ایدئولــوژی جزئــی از ناخــودآگاه افــراد می شــود. 
ســوژه  انســان ها  از  خــود  عالئــق  بــا  ایدئولــوژی 
می ســازد. جــان فیســک می گویــد: ســوژه ســاخته 
فرهنــگ اســت. )مهــدی زاده: 36؛ بشــیریه، 1379: 37(.

نظریه رابطه کلمه- معنی
ــا  ــول ی ــانه در قب ــش رس ــای نق ــق ایف ــار طری  چه
اصــالح ســاختار اجتماعــی معناســازی واقعیــت را بیــان 

می کننــد.
تأسیس: یک کلمه جدید می سازند.

گســترش  را  کلمــه  یــک  معنــای  گســترش: 
ــی  ــده هواشناس ــرا پدی ــان صح ــال طوف ــد. مث می دهن

بــود، االن یــک عملیــات نظامــی اســت.
جابــه جایــی: بــه جــای اســتفاده از اخــراج 
می برنــد. کار  بــه  نیــرو  تعدیــل  کلمــه  کارکنــان 

ــیاه  ــات، س ــای لغ ــردن معن ــتاندارد ک ــت: اس تثبی
ــم  ــردم ه ــه م ــوری ک ــاک ط ــن و خطرن ــتان خش پوس
ــی: 6۴۰ و  ــات جمع ــد )ارتباط ــر کنن ــور فک ــن ط همی

.)6۴1
 بــه طــور کلــی بــا بــه وجــود آمــدن رســانه ها لغــات 
جدیــدی اختــراع و لغــات بــا تفاســیر معیــن و مشــخص 
ــد،  ــان می دهن ــت را نش ــود از واقعی ــای خ ــه برنامه ه ک
تفســیر و معنــای قبلــی لغــات را در ذهــن مــا تغییــر یــا 
ــد )ارتباطــات جمعــی:  ــی ســابق را تثبیــت می کنن معن

.)6۴1

نتیجه گیری
ــر برخــی  ــاره ســاختن تصوی مثال هــای فراوانــی درب
گروه هــا و حتــی ارائــه تصویــر غلــط از آن هــا بــه وســیله 
ــر  ــن نظ ــا ای ــا ب ــن ج ــا در ای ــود دارد، ام ــانه ها وج رس
ــری  ــرای جامعه پذی کــه رســانه قــدرت عظیمــی دارد، ب
مــردم مقابلــه کرده ایــم و کلیشــه های رایــج را زیــر 
ــراد  ــه اف ــاره ب ــرای اش ــه ب ــرا کلیش ــم؛ زی ــؤال برده ای س
ــرای  ــه ب ــود، ن ــتفاده می ش ــی اس ــخصیت های واقع و ش
ــب  ــیر درک مناس ــی در مس ــی و مانع ــه ای انتزاع مجوع
ــوده  ــورد مناقشــه ب ــواره م ــر هم ــر تصاوی از نحــوه تغیی
اســت. شــیوه نمایــش صحیــح ژانرهــای گوناگــون 
ــه درک مخاطــب توجــه  ــه شــده اســت. ب ــده گرفت نادی
ــر  ــا رســانه ها جامعه پذی ــردم ب نشــده اســت. همیشــه م
ــکال  ــو از اش ــه ممل ــروزی ک ــط ام ــوند در محی نمی ش
رســانه ای اســت، بــه جــای بازنمایــی زندگــی بــه عنــوان 
ــره را از  ــی روزم ــانه ها زندگ ــتقل رس ــوع مس ــک موض ی
ــانه ای:  ــات رس ــد )مطالع ــش می دهن ــود نمای ــگاه خ ن

.)22۴
ــوی از  ــوان عض ــه عن ــدرن ب ــانه های م ــور رس حض
خانــواده در کنــار ایــن کــه باعــث شــده رســانه تعاملــی 
و مخاطــب تبدیــل بــه مخاطــب فعــال گــردد. ایــن امــر 
ــان  ــی زب ــرای بازنمای ــه ب ــته ک ــال داش ــه دنب ــم ب را ه
ــی هــر  ــار تنهــا رســانه های مرجــع و رســانه همگان معی
ــهروندان  ــک ش ــک ت ــه ت ــد، بلک ــذار نباش ــور اثرگ کش
ــره  ــان روزم ــب زب ــا تخری ــاخت ی ــه در س ــک جامع ی
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mediamgt.ir بازنمایی زبان معیار )روزمره( در رسانه های مدرن 

ــد در  ــی جدی ــن بازنمای ــر هســتند. ای کشــور خــود مؤث
ــان  ــی از زب ــانه های تعامل ــی و رس ــبکه های اجتماع ش
ــان  ــدن زب ــیب دی ــزرگ آس ــر ب ــان از خط ــی نش فارس
ــت  ــار مثب ــی از آث ــه بخش ــد. در ادام ــا می ده ــم م عظی

ــم. ــان را آورده ای ــر روی زب ــدرن ب ــانه های م رس
تأثیر مثبت

زبــان مطبوعــات، بــه تأثیــر از شــبکه های اجتماعــی 
نــه  پاراگراف هــای  و  کوتــاه  جمــالت  دربرگیرنــده 
ــه  ــت، ک ــا اس ــودن عبارت ه ــفاف ب ــد و ش ــدان بلن چن
ــت.  ــرده اس ــری ک ــالت جلوگی ــدن جم ــی ش از طوالن
ــان  ــدن زم ــن آم ــاال و پایی ــت ســرعت انتشــار ب ــه عل ب
از  تیزتــر  و  تنــد  و  تیتر هــا صریح تــر  مــرگ خبــر 
قبــل نوشــته می شــوند. مداومــت انتشــار پیــام در 
شــبکه های اجتماعــی و رســانه های مــدرن هــم در 
ایــن کوتــاه شــدن نوشــته ها بــی تأثیــر نبــوده اســت. از 
ســوی دیگــر گســتره جهانــی انتشــار ایــن پیــام رســانه 
ــار  ــان فارســی معی باعــث شــده کــه فرصــت انتشــار زب
در سراســر جهــان بــرای کاربــران ایرانــی فراهــم گــردد.

تاثیر منفی
مدرن  رسانه های  مثبت  پیامدهای  کنار  در 
اصطالحات  کاربرد  اطالعات،  انتشار  برای  شتاب زدگی 
دستور  قواعد  نکردن  رعایت  خارجی،  کلمات  و  عامیانه 
زبان  روی  بر  منفی  تأثیر های  جمله  از  فارسی  زبان 
عنوان  به  رسانه ها  و  مطبوعات  گذشته  در  است.  معیار 
کارگیری  به  با  بیشتری  دقت  با  اطالعات  انتشار  مرجع 
در  این  می پرداختند؛  امر  این  به  تحصیل کرده  افراد 
میزان  هر  با  جهان  کجای  هر  در  امروز  که  است  حالی 
پیام  انتشار  به  کاربران  همه  علمی  تحصیالت  و   سواد 

می پردازند.
ــتوارت  ــات اس ــر در نظری ــه پیش ت ــور ک ــان ط هم
ــام  ــی نظ ــه بازنمای ــی ب ــران اجتماع ــد کنش گ ــال آم ه
معنایــی و برســاخت معنــا می پردازنــد. همــه ایــن آثــار 
ــه اینجــا می رســد  مثبــت و منفــی رســانه های مــدرن ب
کــه رســانه همچــون گذشــته ابــزار قدرتمنــد بازنمایــی 
یــک زبــان واحــد نیســت بلکــه همــه خــرده فرهنگ هــا 
ــش  ــار نق ــان معی ــی زب ــهروندان در بازنمای ــه ش و هم

دارنــد.
تهدیدهــای پیــش روی زبــان معیــار بایــد بــا 
مطالعــه عمیــق مــورد بررســی قــرار بگیــرد و از حضــور 
ــوازی و  ــدارس م ــوان م ــه عن ــدرن ب ــانه های م در رس
مدرســه ای همگانــی بــرای تحــول زبــان معیــار اســتفاده 

ــود. ش
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ارتــباط بــین 

گـرو ههايافـراد و  اجتماعـی، اگــر از 

رهگذر اقناع و رضایت و بدون فریب، با دستیابی به عمق ذهن 

م یشودو دل انسا صورت گیرد، بدون شک باعث  جنگ و بردگی به سقوط نزدیک   نها

م یشوندو رشد تمدنی  فراهم شود. رسا پیشـگامان چنین رسالتی در توفیقات جامعه محســوب   ن هها مل تها

ن ههاوکتاب فنون اقناع در رسانه کوششـی براي فهم این نکته است که رسا چگونه از رهگذر آگاهی از دانش اقناع ، قابلیت آن را دارند 

د لها نهاکه بدون غوغا ساالري و دستکاري جانبدارانه و در یک کالم رفتارهاي پروپاگاندایی ، به اعماق  و اذهان انســـــا نفوذ کنند. منطق 

، در کنار  لی تانددیالکتیکی مؤلفان در موضوع اقناع با برخی  و مجربان رسا که در رسا مشـــهور دنیا مشــــغول فعا ن ههاي ن هاي صاح بنظران

ب هدست از منابع جدید، که از آخرین یا آزمو و نتایج تحقیقات  آمده، سـرمایۀ مغتنمی اسـت که پیش روي خوانندگان  فت ههاي نها بهر هگیري
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