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چکیده
طور عام و حیات  در عصر انقالب اطالعات و ارتباطات، حیات اجتماعی به

تنوع و در کنار تعابیر م. ي شده استا رسانهطور خاص، عمیقاً  سیاسی به
 ارائه شده است، این مقاله بر تعبیري خاص دهیپدمتعارفی که تاکنون از این 

ي شده استوار است مبنی بر وضعیتی که در آن، گسترش ا رسانهاز سیاست 
 آورد یم در حیات سیاسی جوامع، شرایطی را فراهم ها رسانهحضور و نقش 

این پژوهش در . بند خاص و فعاالنه سیاسی بیاکنشگريکه افراد عادي امکان 
ي شدن سیاست، تمام ا رسانهپی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا 

ي خود به یک شکل ا نهیزمي ها یژگیوي خاص و ها تیظرفجوامع را فارغ از 
 است که بروندادهاي متفاوت و متنوعی را مند نهیزمي ا دهیپد یا کند یم متأثر
 جو نمونه در این راستا دو .ي مختلف به همراه خواهد داشتها طیمحدر 
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 و میرزا آقا در 2008متحده   در انتخابات ریاست جمهوري ایاالتکش لوله
ي ا رسانهعنوان افرادي عادي که   به1396انتخابات ریاست جمهوري دوازدهم 
ي کنشگر سیاسی را فراهم آورده ها سوژهشدن سیاست امکان تبدیل آنان به 

ی فرهنگی شناس جامعهبا انتخاب .  گرفتندي قرارا سهیمقاي ا مطالعهموضوع 
 این دو نمونه در سه شاخص پویایی سهیمقاعنوان چارچوب نظري،  به

 و ماندگاري سوژگی سیاسی نشان داد ها رسانه گونه شناسیسوژگی سیاسی، 
 افتهی توسعه است که در جوامع مند نهیزمي ا دهیپدي شدن سیاست ا رسانهکه 

ي ها رسانهي سوژگی سیاسی در بستر تمام سطوح دموکراتیک، پویایی حداکثر
 و با ماندگاري سوژگی باال را به همراه اسیخردمق و اسیمق انیم، اسیمق کالن

، پویایی حداقلی سوژگی ها یدموکراستوسعه و شبه  دارد اما در جوامع درحال
ي برگزاري ها دورهي خردمقیاس و محدود به ها رسانهسیاسی تنها در سطح 

  .دینما یمرا ممکن انتخابات 
شناسی فرهنگی، جو  اي شده، جامعه  سیاست رسانه: کلیديهاي واژه

  کش، میرزا آقا، انتخابات ریاست جمهوري لوله
 

  مقدمه .1
. ي شده استا رسانهامروزه در پس انقالب اطالعات و ارتباطات، زندگی عمومی عمیقاً 

 1بودریاراتی تصور شود که  چیزي فراتر از تأثیرتواند یمي شدن زندگی عمومی ا رسانه
، مجاز در قامتی بودریاردر تعبیر .  از آن خبر داده استدر اصطالح واقعیت مجازي

  جهانستیز و ندینش یمي آن جا به، کند یم بروز - ابرواقعیت– فراتر از واقعیت
فقط  گونه که امروز با آن مواجهیم، نه ي شدن آنا رسانهاما . دهد یم را شکل ها سوژه

                                                   
1. Jean Baudrillard 
2. virtual reality 
3. hyper-reality 

- نگاه کنید به:  
  1390رخداد نو : علی رستمیان؛ تهران: بودریار، ژان؛ مبادله نمادین و مرگ؛ مترجم
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ها را در یک  ي شناسا را مشروط کرده و آنها سوژه زیست جهانبودریار طابق تعبیر م
حال گستره و عمق قلمرو بازيِ  جامعه مصرفی منفعل ساخته است، بلکه درعین

این دومی به شکلی ملموس و برجسته .  را نیز وسعت بخشیده استکنشگري ها سوژه
ي شدن زندگی عمومی که در قالب ا رسانه. در عرصه سیاست نمود فراوان یافته است

ي ها رسانهي عمومی رسمی و غیررسمی در درون ها حوزهفرایند در هم پیچیدن 
مشاهده است، عرصه حیات سیاسی و قواعد بازي آن را عمیقاً متحول  تصویري قابل

  .شود یم دهینامي شدن سیاست ا رسانهي است که ا دهیپدکرده است و این همان 
 جهان  سیاسیِ همه جغرافیايِ،ي شدن سیاستا رسانهل چشمگیر اما آیا این تحو

ي متنوع و ها یژگیو کرده است؟ آیا در تمام جوامع با متأثرامروز را به یک اندازه 
نظر از ساخت قدرت  ي شده است؟ آیا صرفا رسانهمتفاوت، سیاست به یک اندازه 

ي ارتباطی و ابزارهاي ها يتکنولوژی صرفاً حضور افتگی توسعهسیاسی و سطوح مختلف 
ي شدن سیاست رقم بزند؟ برخی ا رسانه تأثیرات مشابهی را در تواند یمي نوین، ا رسانه

ي است که ا دهیپدي شدن سیاست ا رسانه معتقدند که شولتز و ماسولنیجمله  از
 اگرچه در هر ردیگ یبرمي سیاسی درکشورهاي دموکراتیک را در ها نظامکمابیش تمام 
ماسولنی و شولتز؛  (ابدیبشورها ممکن است آهنگ و اشکال متفاوتی یک از این ک

ي صرفاً ا دهیپدي شدن سیاست نه ا رسانه که دهد یماما این پژوهش نشان ). 10: 1379
 در تمام افتهی تیعمومي ا دهیپدي سیاسی در جوامع دموکراتیک، بلکه ها نظاممتعلق به 

 از انقالب اطالعات و ارتباطات متأثر که اآنج از.  استها یدموکراسجوامع ازجمله شبه 
ي بر ا ندهیفزا به شکل ها دولت کنترل ،ي ارتباطیها يتکنولوژو گسترش و تنوع 

ي عام در جهان امروز بدل شده ا دهیپدي شدن سیاست به ا رسانه، شده فیتضع ها رسانه
تی را در  نتایج متفاوتواند یماست اما بسته به سطح بازبودگی و ساخت قدرت سیاسی 

  .جوامع مختلف به دنبال داشته باشد
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ي و ا رسانه کانونی نوشتار پیش رو این است که حضور ابزارهاي دهیا 
ي ارتباطی نوین در جوامع مختلف به بروندادهاي مشابهی در حوزه ها يتکنولوژ

؛ بلکه این زمینه است که محتوا، میزان و مسیر تأثیرگذاري شود ینمسیاسی منجر 
 و افتهی توسعهدر یک جامعه . دینما یم در حوزه سیاسی را تعریف و مشخص ها رسانه

ي شدن سیاست به معناي مشارکت ا رسانهدر نظم سیاسی باز با ساخت قدرت دوسویه، 
ي سیاسی توسط افراد ساز میتصم و کنشگري و تأثیرگذاري بیشتر در تر فعاالنهسیاسی 

 در یک نظم سیاسی بسته با ساخت توسعه و جامعه است؛ اما در یک جامعه درحال
 صوري قدرت، هیدوسوشبه دموکراسی با ساخت ،  سویه، و حتی یک قدرت یک

 و تأثیرگذاري بیشتر افراد تر فعاالنهي شدن سیاست لزوماً با مشارکت سیاسی ا رسانه
  . همراه نیستها يگذار استیسجامعه در 

 نمونه پژوهییک ي این پژوهش حول محور ا دهیادر راستاي آزمون چنین 
در انتخابات ریاست جمهوري  کش لولهجوي نمونه . یافته است ي سامانا سهیمقا

 مؤثرآفرینی  ، مصداقی از نقشنیک مک و اوباما و رقابت میان 2008متحده سال  ایاالت
 نیتر افتهی توسعه سطوح رقابت سیاسی در یکی از نیتر یعالیک فرد معمولی در 

همچنین . ي شدن سیاست ممکن شده استا رسانهبه مدد ي سیاسی است که ها نظام
 نیز مصداقی از تأثیرگذاري مشابهی در انتخابات ریاست جمهوري میرز آقانمونه 

 رئیسی/قالیباف و ائتالف حسن روحانیدوازدهم در جمهوري اسالمی و در رقابت میان 
. توسعه است ي شدن سیاست در یک نظام سیاسی درحالا رسانهاست که نتیجه مستقیم 

ي شدن ا رسانه - که یک پدیده واحد دهد یمي میان این دو نمونه نشان ا سهیمقامطالعه 
  . به دنبال داشته باشدتواند یم از زمینه، چه نتایج مشابه و متفاوتی را  متأثر-سیاست 

ي ا رسانهبراي ارائه این استدالل در ادامه، نخست از تعبیر معیار این متن از مفهوم 
 یک معرفی مقدماتی ارائه میرزا آقا و کش لولهجوي ي ها نمونهیاست و نیز شدن س

عنوان چارچوب نظري مقاله  ی فرهنگی بهشناس جامعهسپس برداشتی از . خواهد شد
 پویایی نهیزم در سه میرزا آقاو  کش لوله جوي يها نمونه و در ادامه شده  یمعرف
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ي سوژگی سیاسی با یکدیگر مقایسه  و ماندگارها رسانه گونه شناسیسوژگی سیاسی، 
  .خواهند شد

 که در شود یمی، پژوهشی تفسیري محسوب شناخت روش این پژوهش از منظر 
 سیاسی در دو جامعه ایران و کنشگرانیِ یپی فهم منطق درونیِ ساختارهاي معنا

ي اسنادي اعم از متن، ها دادهي این پژوهش از جنس ها داده. متحده آمریکا است ایاالت
تصویري و (ي ا رسانهتصویر و فیلم است که مشخصاً از طریق جستجوي منابع 

 با رویکردي منعطف موضوع تحلیل محتواي ها دادهاین . آمده است دست به) مکتوب
  .ي ارائه شده استا سهیمقاکیفی و تفسیر قرار گرفته و نتایج آن در قالبی 

 

  تعریف مفاهیم .1
  :اي شدن سیاست  رسانه-2-1

 نزد اهل علوم ارتباطات داشته و ژهیو بهشدن سیاست تعابیر گوناگونی را ي ا رسانه
 شدن کنترل مردم بر تر قیعمبرخی آن را به معناي . مخالفان و طرفدارانی نیز دارد

 ، فهم سیاسیها توده با آگاهی بخشی به ها رسانهاز این منظر . اند دانستهجریانات سیاسی 
 دیگر با انعکاس منافع و مطالبات آنان به نخبگان  و از طرفکنند یم متأثرآنان را 

بنابراین . کنند یمي در تسریع و تسهیل مشارکت سیاسی آنان ایفا ا واسطهسیاسی نقش 
 بر سرنوشت ها توده و کنترل تر ممکن گسترش بیشتري یابند دموکراسی ها رسانههرچه 

است وند فزاینده ي شدن سیاست دال بر این را رسانه و شود یم بیشتر شان یاسیس
این همان تعبیر کالسیک از نقش ارتباطات و رسانه در ). 156: 1391 ،آذري و دینانی(

که ) Almond&Pawell, 1966(یافته است  کارکردهاي یک نظام سیاسی مدرن و توسعه
 در جهان پس از انقالب اطالعات و ها رسانهبا توسعه و تعمیق حضور و نقش 

  .استارتباطات تقویت نیز شده 
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 ها رسانه که در آن دانند یمي شدن سیاست را ناظر بر وضعیتی ا رسانهبرخی دیگر 
ویژه   و بهها رسانهاز این منظر . ابندی یمي سیاسی اهمیت فزاینده ها انیجردر درون 

شنیداري به بازیگران سیاسی بدل  -ي دیداري ها رسانه و خبرنگاران نگاران روزنامه
ي سیاسی ریگ میتصماي که  گونه  بهرندیگ یمندهاي سیاسی قرار  و در درون فرایشوند یم

 ها رسانهدیگر از این منظر  عبارت به. بدون مالحظاتی ناظر بر حضور آنان ممکن نیست
، بلکه خود به بخشی از جریانات ها تودهي میان جریانات سیاسی و ا واسطهفقط  نه

 ،شده يا  رسانهز این منظر سیاستا). 157: 1391 ،آذري و دینانی (شوند یمسیاسی بدل 
 به خود اصلی عملکرد مورد درو  است داده دست از را خود استقالل که است سیاستی

ها   رسانهاین با متقابل يها  کنشتحت همواره و پیداکرده وابستگی همگانی يها رسانه
 عدم  چرا که اینردیگ یم این امري است که موضوع انتقاد نیز قرار .کند ی مپیدا شکل

 بهها  رسانهطرف  ازیک. انحراف در سیاست منجر شودبه نوعی   بهتواند یماستقالل 
ي سیاسی براي آن ها تیشخص که بالعکس احزاب و ابندی ی مدست يا ندهی فزاقدرت
این امر موازنه قدرت در . ي نداشته و پاسخگوي عملکرد خود نیستندریپذ تیمسئول

ها را به نیروي بزرگ و   بر هم زده و آنها رسانهبازي دموکراسی را به نفع 
.  خارج از چارچوب اراده عمومی عمل کنندتوانند یمکنترلی تبدیل کرده که  غیرقابل

 تا حد زیادي پیرو منطق تجاري ها رسانهاز طرف دیگر ) 18: 1379 ،ماسولنی و شولتز(
اعد گیشه هستند و بیش از آن که تابع قواعد دموکراسی و بازي سیاست باشند از قو

 چه چیزي موضوع توجه قرار کند یممنطق تجاري و قواعد گیشه تعیین . کنند یمپیروي 
 تواند یم ها يساز يتجاراین . ي شودا هیحاششده و   گیرد و چه چیزي نادیده گرفته

ي جامعه را به حاشیه کشانده و تضعیف کند و ها آرمان و ها دهیاموضوعات حیاتی، 
عنوان  طور خاص در حوزه سیاست خارجی به این امر به.  نمایدسیاست را درگیر ابتذال

 بر اساس منطق گیشه تمایل ها رسانه چرا که کند یمي تخصصی و حیاتی بروز ا عرصه
 و بدها یا خیر و شر دارند و ها خوببه دراماتیزه کردن فضا و تصویرسازي تقابل میان 

 از عرصه ها رسانهتصویري که همچنین  .این تصویري است که با واقعیت منطبق نیست



  

  
  

  
 69  ...   اي شده؛ نمونه پژوهی  سیاست رسانه

   به احساسات زدگیگرا واقع عمدتاً از طرف متخصصان کنند یم ارائه الملل نیبسیاست 
  ).Tehranian, 1997(متهم است 

ي شدن سیاست رایج است و ا رسانهتعبیر دیگري نیز در حوزه علوم ارتباطات از 
و افزایش گسترش و نفوذ آن این که در شرایط پس از انقالب اطالعات و ارتباطات 

، اهل رسانه از کارشناسان روابط عمومی گرفته تا متخصصان افکار سنجی و ها رسانه
نگاران و خبرنگاران در راستاي تولید رضایت و مقبولیت به خدمت  روزنامه

در این تعبیر نیز شکل دیگري از ). 156: 1391آذري و دینانی؛  (آیند سیاستمداران درمی
 منطق رسانه را بیاموزند و با تولید توانند یم چرا که سیاستمداران دینما یمانحراف بروز 

 استفاده ابزاري نمایند ها رسانهي و تجاري آنان از ا رسانهرویداد و خبر متناسب با منطق 
 اصحاب رسانه از ظرفیت آنان براي پیگیري اهداف درآوردنیا این که با به استخدام 
 به اطالعات ها رسانهعریف، تحدید و کانالیزه کردن دسترسی خود بهره گیرند و یا با ت

 در انتخابات سیلویو برلوسکونیبرخی پیروزي . ها را کنترل و نظارت نمایند مسیر آن
 در انتخابات فرناندو کولور دملو بریتانیا و یا 1997 در انتخابات تونی بلر ایتالیا، 1994
  ).14: 1379 ،ماسولنی و شولتز(انند د یم سوء ریتأث برزیل را نتیجه همین 1989

 است، تعبیري متفاوت از مدنظري شدن سیاست ا رسانهاما آنچه در این نوشتار از 
ي شدن سیاست دال بر وضعیتی است که در آن ا رسانهدر این تعبیر . است یادشده انواع 

روشن است که بسته به . شده است ي غیرسیاسی فعالها سوژهظرفیت کنشگري سیاسی 
دیگر بسته به ماهیت ساخت قدرت سیاسی  عبارت میزان بازبودگی سیاسی جوامع، یا به

در یک نظام سیاسی بسته با . در هر جامعه، میزان مشارکت سیاسی افراد متغیر است
ي مردم عموماً ها تودهسویه که در آن جامعه سیاسی متشکل نیست،  ساخت قدرت یک

یی سیاسی ها هیسوالباتشان کمتر ماهیت و موجوداتی منفرد هستند که نیازها و مط
ندرت  آنان به. شوند یمي غیرسیاسیِ حاکمان محسوب ها ابژهدیگر  عبارت  و بهابدی یم

                                                   
1. emotionalism 
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، مگر زمانی ابندی ینمي به سیاست دارند و منفعتی نیز براي حضور در این عرصه ا عالقه
 نمایشی و که حاکمان براي نمایش مشروعیت و مقبولیت خود آنان را براي حضور

 به میدان بکشانند و یا مخالفان سیاسی آنان را علیه -و نه مشارکت –منفعالنه درصحنه 
 براي براندازي نظم مستقر ها تودهقدرت مسلط بسیج کنند و از نیروي تخریبی متراکم 

؛ در شوند ینمي سیاسی بدل ها سوژه به ها تودهاما در هر دو صورت . استفاده نمایند
 و کشاند یم را به صحنه نمایش ها تودهه حکومت احساس نیاز کند اولی هرگاه ک

ي بسیج شده در یک تخریب انقالبی ها تودهگرداند و در دومی نیز انرژي متراکم  بازمی
 همچنان نامتشکل باقی ها توده و در نظم پساانقالبی نیز عمدتاً شود یمبه کار گرفته 

شبه  با ساخت دوسویه صوري در یکپس در یک نظم سیاسی بسته، خواه . مانند یم
 حکومت اقتدارگراي مطلقه، فرد در ،سویه در یک دموکراسی یا ساخت قدرت یک

ي سیاسی نیست، نه شناسنده حیات سیاسی جمعی است و ا سوژهي خود ا تودهموقعیت 
  .نه کنشگر عرصه جامعه سیاسی

ویه، جامعه ي سیاسی باز با ساخت قدرت دوسها نظامي مدرن یا ها یدموکراسدر 
واسطه  ي مختلفی است که براي رقابت بر سر منافع و مطالبات بهها گروهمتشکل از 

در یک جامعه متشکل، مفروض این است که فرد، . ندا شده  یسازمانده، ها یندگینما
 خود قطاران همموجودي آگاه از منافع صنفی، طبقاتی و سیاسی خود است و به همراه 

از این منظر فرد نه یک بازیگر سیاسی .  داردافتهی سازمانرکتی در رقابت با سایرین مشا
ي خود در رأی که باید با ی آنجا- سیاسی است که در مواقع لزومکننده مشارکتکه یک 

تعیین سرنوشت سیاسی جامعه مشارکت کند و یا آنجا که باید با حضور منتقدانه یا 
 در حوزه عمومی -الح نماید خود سیاستی را حمایت یا تعدیل و اصانهیگرا تیحما

 نیز عموم شهروندان بازیگران ایده آلاما در یک دموکراسی . ابدی یمسیاسی حضور 
متفاوت از دموکراسی . مشغولی دائمی آنان نیست سیاست نیستند و اساساً سیاست دل

ي مدرن در قالب ها یدموکراسآتن که تمام مردم ظرفیت بازیگري سیاسی داشتند، در 
ي متفاوت از عموم جامعه محسوب ا طبقهشده، سیاستمداران  کار تخصصی یک تقسیم
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 و از آنان اعتبار گذارند یمي عمومی رأ و تصمیماتشان را به ها استیس که شوند یم
  .رندیگ یم

ي جمعی و ارتباطات در جهان امروز اخبار سیاسی را به ها رسانهبسا گسترش  چه
چراکه . هنگی آنان اضافه کرده باشدحوزه عالئق عمومی کشانیده و به منوي فر

فقط سیاست و  موازات چرخشی فرهنگی که از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد نه به
مرور از  ویژه سیاست خارجی و دیپلماسی، پایگاه طبقاتی و انحصاري خود را به به

دست داد بلکه اهمیت یافتن پاسخگویی به افکار عمومی نزد رهبران سیاسی، فضاي 
لس بک و (کرد  را تقویت حکومت شوندگان و حکومتگراننی مشترکی میان بیناذه

 حکومت شونده و حکومتگربا این وصف نیز همچنان  ).65: 1394: دیگران
  .نگرند یمیی متقابل به یکدیگر ها نقشیی ممیزند که از منظر ها تیموجود

معمولی جامعه،  امروزین امکانی را فراهم آورده که افراد شدهي ا رسانهاما سیاست 
ي سیاسی را ها نقش امکان و انگیزه الزم و کافی براي حضور در درگذشتهکسانی که 

جایگاه یک بازیگر   متعارف در نیل بهمراتب سلسله، بدون این که نیاز باشد اند نداشته
 نیاز باشد جایگاه شهروندي عادي خود آن که یببسا ناآگاهانه و  سیاسی را بپیمایند و چه

ی واقعیت بر واقعیت، یغلبه بازنما.  به بازیگران سیاسی بدل شوند و نمایندرا ترك
ی را فراهم آورده یتفوق سیاست تصویر امکان و اقتضا ي امر واقع وجا بهنشستن مجاز 

. ي قاب تصویر مرزهاي امر سیاسی در جهان امروز را تعریف کنندها چارچوبکه 
 باشد که کننده قانعي شدن سیاست ا انهرساگرچه شاید این استداللِ منتقدین روند 

 که ندیگو ینمگاه   که به چه موضوعاتی باید فکر کرد اما هیچکنند یم تنها تعیین ها رسانه
چگونه باید به آن موضوعات فکر کرد و از این حیث بسط این گستره با تعمیق آن 

  ).Tehranian, 1997 (ابدی یمرابطه معکوس 
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  :کش  جو لوله-2-2
، 2008متحده در سال  جمهوري ایاالت به پایان رقابت انتخابات ریاستنزدیک 

که مشغول یک   هنگامیباراك اوباماجمهوري از حزب دموکرات،  کاندیداي ریاست
.  ساده روبرو شدکش لوله، یک 1جو ورزلباخرحضور تبلیغاتی در ایالت اوهایو بود با 

ی را خریداري کش لولهر شغل  گفت که قصد دارد سهم شریکش داوباما به ورزلباخر
دو .  بر وضعیت او تأثیر خواهد داشتاوباماکند و نگران است که چطور طرح مالیاتی 

که   و سیاست عمومی داشتند، درحالیها اتیمال کوتاهی در خصوص همرد مکالم
یک  آن). youtube, (2008) {1}(کردند  یمي خبري کل مکالمه را ضبط ها نیدورب

 از سایر رویدادها در تبلیغات انتخاباتی تر سادهعمولی بود، حتی بسیار برخورد نسبتاً م
  .دیرس یمشده هستند به نظر  یی از پیش تنظیمها شنامهینماکه شبیه به 

  

  
 نیآخر سه روز پیش از 2008 اکتبر 12کش در   مکالمه اوباما و جو لوله-1تصویر 

  )Guardian (2008)}2{( نیک مکمناظره انتخاباتی با 

                                                   
1. joe wurzelbacher 
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پاي » نیک مکجان  «اوباما انتخاباتی، رقیب هسه روز بعد، در خالل آخرین مناظر
 مجزا در صورت به مرتبه 22 دقیقه مناظره به میان کشاند و 5را در اولین » کش لولهجو «

به تم کانونی » کش لولهجو «). }youtube(2008){2(کرد طول آن شب به وي اشاره 
 ریتأثین متوسط و ی مسائل اقتصادي طبقات پاجدال انتخاباتی بین دو رقیب حول

ي طرفین حضور نمادین گفتارها پارهها بدل شد و در  ي مالیاتی روي معیشت آنها برنامه
  .ي یافتا برجسته
  

  
 در 2008 اکتبر 30 در کش لوله و همسرش در کنار جو نیک مک حضور -2تصویر 

  )Gettyimages, 2017(واشینگتن پارك در ساندینسکی اوهایو 
  
  :میرزا آقا -2-3

عکس وي در جمع حامیان  اردبیلی است که فروش وهیمردموسی میرزا آقا پی
 در سفر تبلیغاتی وي در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوري اسالمی حسن روحانی
آلود بود بازتاب   را در دست داشت و چشمانش اشکروحانیکه پوستر  ایران درحالی
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 تبدیل 96ي سال ا رسانهي ها عکسو به یکی از مشهورترین ي یافت ا گستردهي ا رسانه
 از يبه نمادزمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوري  در مدت  آقارزایم. گشت

 حسن و پس از انتخابات، شد لی تبدیروحان حسن جامعه از فی قشر ضعتیحما
  . تشکر کرد او از با وي دیدار ویروحان

  

  
 27 در استادیوم شهید آسمانی اردبیل چهارشنبه دموسی پیر میرزا آقا -3تصویر 

  )1396، ایرنا(، )فرید موسوي: عکاس (1396اردیبهشت 
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  چارچوب نظري .2
ي شدن سیاست به تعبیر مبناي این نوشتار، نیازمند ا رسانهشناختِ چیستی و چگونگی 

ین پدیده، ماهیت ترکیبی ا. ابزار معرفتی متناسب با ماهیت جدید و متغیر آن است
، چرا که دینما یمناپذیر  اي در مطالعه را اجتناب رشته استمداد از رویکردهاي میان

ي است که بر مرزهاي مشترك میان علم سیاست، علوم ا دهیپدي شدن سیاست ا رسانه
ي ها شاخهدر میان . ی استیی و مطالعات فرهنگی قابل جانماشناس جامعهارتباطات، 

ي ا رشته انیمی فرهنگی بیش از سایر مکاتب شناس جامعه مختلف علوم اجتماعی اما
 امروزین ما بوده زیست جهانمتوجه ماهیت متحول و در حال دگرگونی اقتضائات 

یی استوار شود که ها رتیبص که مبناي تحلیل بر شود یم این نوشتار تالش در ،است
  .ی فرهنگی در حوزه سیاست و رسانه تولید کرده استشناس جامعه

 معاصر به هک و همکارانش معتقدند سیاست و فرهنگ در جامعلس ب
در این شرایط بازیگران سیاسی بیش از هر زمان دیگري از نمادها براي . اند ختهیآم هم

 تالش ها آن. کنند یم استفاده شان یاسیسي ها برنامه و ها استداللایجاد پیوند میان 
 تحریک ها داللتي از معانی و ا هیالا ، بشان یاسیس مسائل را متناسب با اهداف کنند یم

ي خاصی از میان مخاطبانشان پژواك شده و پیگیري ها تیهواي که توسط  گونه کنند به
ي عاطفی ها يانرژ زانندهیبرانگ و نمادهایی که ها نییآها از  در این راستا آن. شود

 کنند یمادین ي نمها کنش و ها نیآئ و خود را وارد این رندیگ یممخاطبان هستند بهره 
 خود را نماینده خیر عمومی و رقبایشان را ،ي فرهنگیها شینمااي که با تولید  گونه به

 ).210:1394لس بک و دیگران، ( نشان دهند طلب منفعتنامعتبر، بدبین و 

ي سیاسی عالوه بر منابع مادي و سازمانی ها گروهی فرهنگی، شناس جامعهاز منظر 
ي ها مهارتو بازیگران دولتی نیازمند مقادیري از  عرصه عمومی توجه جلببراي 

ي فرهنگی دال ها مهارت. ي فرهنگی ـ هستندها یشانس خوشفرهنگی ـ یا مقادیري از 
بر توانایی یک سازمان سیاسی در متقاعد نمودن بازیگران دولتی است در مورد این که 
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 هي خودخواهاناهدافشان مبتنی بر تعهدي معتبر به خیر عمومی است، نه یک پیگیر
نکته آن است که موفقیت در سیاست نیازمند مهارت و انعطاف در . یشخصمنافع 

منظور قبوالندن تعهدي معتبر به منافع  ي فرهنگی بهها شینما، نمادها و ها نییآاستفاده از 
هاي   کمتر قادرند معناي نمادهاي سیاسی و نمایشاستمدارانیساما . عمومی است

 و ها رسانه کنند چون زندگی عمومی ـ ازجمله سیاست ـ در درون  را کنترلشان یعموم
ي شدن سیاست، تمایز صریحی ا رسانهپیش از . شود یمدهی   سازمانها رسانهاز طریق 

که زندگی عمومی براي بحث  میان عرصه عمومی و خصوصی وجود داشت و درحالی
ظار و بسته بودن به باز و در دسترس بود، زندگی خصوصی مقرر به پنهان بودن از ان

 در آنانی کهاین امر کنترل و هماهنگ نمودن رویدادهاي عمومی را براي . بحث بود
توانستند اقدامات خود را پنهان از  ي قدرتمند میها گروه. کرد یم تر سادهقدرت بودند 

ي آئینی تماشایی از اقتدار، به ها شینماانظار عمومی، هماهنگ نمایند و سپس از طریق 
ي شدن ا رسانهبا افزایش .  ابراز کنندکشاند یمي که قدرتشان را به رخ عموم ا وهیش

زندگی عمومی، تمایزات امر عمومی و امر خصوصی شروع به در هم شکستن کرد و با 
 زندگی سیاسی در انظار عمومی، براي بازیگران سیاسی هفاش شدن پشت صحن

لس بک و (شد  زتریآم مخاطرهبته ي سیاسی بسیار دشوارتر و الها شینماهماهنگ کردن 
 ).216:1394دیگران، 

 و زندگی سیاسی ذاتاً نمادین و ها شینما و ها نیآئسیاست مملو از نمادها، 
 نیجن سقط مانند مسئله -به همین دلیل برخی از مسائل اجتماعی. مستغرق در معناست

دم استقالل و ازدواج همجنس گرایان در کشورهاي غربی یا مسئله حجاب اجباري و ع
بار سیاسی بسیار فراتري از تبعات سیاسی  -حقوقی دختران پیش از ازدواج در ایران

موضعی که یک رهبر یا .  هستندها دهیا یک طیف کلی از نمادها  آن.  دارندشان یواقع
 نمادي از تواند یم کند یم اتخاذ زیآم کیتحر این مسائل بسیار هفعال سیاسی با مالحظ
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. ي استخودرأتر از   رأي وي مهم1بازنماییچراکه .  آیدحساب بهرویکرد کلی وي 
ي فرهنگی هستند که در آن تعارض بیشتر بر سر ها استیسي عالی از ها نمونهها  این

مثال موضعی که یک نماینده  عنوان به .دهد تا سیاست عملی  و معناها رخ میها ارزش
تبعات  ناشی از محاسبهمجلس شوراي اسالمی نسبت به حجاب اجباري دارد فقط 

 موضعی که وي در دیترد یب. واقعی اجباري یا اختیاري بودن حجاب در جامعه نیست
تبع آن   تعلق و تعهدش به کلیت یک نظام ارزشی و بهتواند یم کند یماین موضوع اتخاذ 

ی فرهنگی همچنین شناس جامعه.  کندبازنماییي سیاسی را ها يبند قطبجایگاهش در 
در یک . طور کامل تحت کنترل بازیگران سیاسی قرار ندارند  که نمادها بهدده یمنشان 
 هزارتویی در ها تیرواي شده، نمادها از جنس تصاویر، کدها و ا رسانه هجامع

بسا با تغییر معانی، بازیگري که  رویدادهایی هستند که زندگی خودشان را دارند و چه
 کرده بود، به ناگاه خود را در کانون یجانمایی در جایگاه خیر دوقطبخود را در یک 
محمود ی که در زمان ریاست جمهوري یایراگاصولمثال  عنوان به. قطب شر بیابد

 سرسختانه در حمایت از وي اعالم موضع کردند، در دوره جدید و تغییر نژاد ياحمد
ي ها چالش با ، مجدد خود در کانون خیرجانمایی در نژاد ياحمدمحمود  دهیپدمعناي 

 در دوره تصدي وزارت خارجه و نیز هیالري کلینتونیا . اند شدهجدي روبرو 
ویژه در مرحله انتخابات  متحده به ي انتخاباتی ریاست جمهوري ایاالتها رقابت
ي مثبتی که در مقام سناتور به ورود آمریکا در جنگ در خاورمیانه رأی، بابت حزب درون

ي رأکه   قرار گرفت؛ درحالیموردانتقاد شدت بهپس از حمالت یازده سپتامبر داده بود 
 ها دموکراتوي در فضاي خاص پس از یازدهم سپتامبر حتی در ساختارهاي معنایی 

  . بود اما معناي آن در طول زمان عمیقاً تغییر کرده بودریپذ هیتوجنیز کمابیش 
 تالش کنند که ستیبا یمترتیب بازیگران سیاسی در رقابت بر سر قدرت  این به

دقیقاً به همین دلیل است که، .  عمومی طرح نمایندهتصاویر نمادین قدرتمندي در عرص

                                                   
1. Representation 
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 در ها یتیسلبري یا همان ا رسانه نداشتن تخصص سیاسی واقعی، مشاهیر با وجود
 سیاست امروزین قرار دارند؛ چرا که این هموقعیت بهتري براي برتري یافتن در حوز

ي ا رسانه، فتوژنیک هستند و در جذب پوشش اند افتهی مهارتافراد در استفاده از رسانه 
 از قدرت ستاره متأثرهمچنین ثروت و توانایی تأمین مالی . کنند یمبسیار خوب عمل 

 خود را هي شدا رسانهها قادرند با زبردستی تصویر و پیام  بودنشان را دارند و نتیجتاً، آن
 و نویسندگان ها نیکمدشهور، بازیگران م. ي ترسیم کنندتر گسترده هدر برد و دامن

متحده و  ترین انتخابات اخیر ایاالت حضور منظمی در ستادهاي رقابت انتخاباتی در مهم
 آرنولد شواردزینگر، رونالد ریگان و در موارد دیگر، مشاهیري چون اند داشتهانگلستان 

 میان  و مرزهاياند شده منتخب بدل ارانسیاستمد خودشان به دونالد ترامپ راًیاخو 
این ). 220:1394لس بک و دیگران، (اند  کردهرسانه، سیاست و شهرت را کمرنگ 

ي است که در آخرین انتخابات ریاست جمهوري ایران نیز نمود بسیار یافت و ا دهیپد
 و نیتر ساز هیحاشي انتخاباتی کاندیداها پیوستند که ها نیکمپي وطنی به ها یتیسلبر

 االسالم حجت از امیر تتلو معروف به مقصود لو نیرحسیام حمایت ها آن نیمؤثرتر
ی در کاهش آراء وي در توجه قابل ریتأث لگرانیتحل بسیاري از ازنظربود که رئیسی 

  .انتخابات داشت
  

   سوژگی سیاسیپویایی .3
 . بوداوباماي ا رسانه مدیریت تصویر با تیم اوباماو  کش لولهجوي در اولین برخورد 

ي آنان را از ها دغدغهیر سیاستمداري از جنس مردم عادي و با  تصوکرد یم تالش اوباما
از گذشته خانوادگی خود و پایگاه » ییي آمریکاایرؤ«با احیاء شعار  خود برسازد و

                                                   
1. American Dreams : 

ی اوایل قرن بیستم تبیین یمورخ آمریکااي اخالقی است که اولین بار توسط جیمز تراسالو آدامز نویسنده و  ایده
این ایده حول مفاهیم دموکراسی، آزادي، . هایش در اعالمیه استقالل آمریکا قابل جستجو است  اما ریشه،شد

تر براي  گرفته و زندگی بهتر و بیشتر و مرفه توجه به طبقه اجتماعی شکل  بی،ها برابري و دسترسی به فرصت
  .دشناس به رسمیت میرا همگان 
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اوپرا یی مانند ها تیشخص بتواند حمایت تا) CNN, 2007(گفته  سخن اش یطبقات
 جلب نماید و در نقطه  راکردند یم که فرهنگ عمومی آمریکا را نمایندگی 1وینفري

را ي نفتی است وي ها شرکت» جیب«اصطالحاً در  نیک مکمقابل با این ادعا که 
ي دار هیسرمادیگر نماینده باالترین طبقات  عبارت یا بهنفتی بزرگ هاي   شرکتخوار رهیج

که تصویر   ی هنگامییدر چنین فضا). Memmott, 2008, ABCnews {2}(معرفی کند 
نسبت به  جو موضع انتقادي  با وجود-کش لولهجو  با اوباماي نشده زیر برنامهمالقات 

 شود یم او در قامت کاندیدایی از جنس مردم معرفی شود یم پخش ها رسانه در -وي
ي انتخاباتی واقعاً با مردم عادي روبرو ها رقابتکه خارج از تشریفات و دکوپاژ تبلیغاتی 

 دال بر تواند یم نیز کش لولهجو  پاسخ وي به .کند یمشده و با آنان به گرمی گفتگو 
ي خود ا حرفه براي آینده  اوباماي مالیاتیها استیس از جوچنین تعبیري باشد؛ زمانی که 

وقتی ثروت را در اطراف گسترش دهید، این به «: دهد یم وي پاسخ کند یمابراز نگرانی 
 خواهان يجمهورودن که صحت این تعبیر در اتهام سوسیالیست ب. »نفع همه خواهد بود

 در آخرین مناظره با نیک مک. شود یمید ی تااند داده نسبت اوبامابا اتکاء به این عبارت به 
 که رویکردي - به دنبال توزیع همگانی ثروت با افزایش مالیاتاوباما مدعی شد اوباما

آن  بگیریم، را جو پول که داریم قصد ما«: و گفت است -شود یمسوسیالیستی محسوب 
 جو خواهم ی ماما من. تا او ثروت را در اطراف گسترش دهد بدهیم اوباما سناتور بهرا 

در جو  با اوباماتصویر دست دادن ). CNN, 2008(» دهد گسترش را ثروتش کش لوله
  : داشتاوباما نشانی از صمیمیت و مردمی بودن ها رسانه

  
  
  

                                                   
1. oprah winfrey 
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  )CNN, 2008 (کش لوله برخورد صمیمانه اوباما با جو -4تصویر 

 
 گفته شد در سیاستِ تصویر، نمادها و تصاویر در کنترل تر شیپگونه که  اما همان

 انتخاباتی، رقیب هسه روز بعد، در خالل آخرین مناظر. مانند ینم باقی ها آنمولدین 
 دقیقه مناظره به میان کشاند و 5را در اولین » کش لولهجو «پاي » نیک مکجان  «اوباما

). youtube, (2008) {2}(کرد  مجزا در طول آن شب به وي اشاره صورت به مرتبه 22
عنوان   بدل شد، بهنیک مکبه تم کانونی در آخرین فشار رقابت انتخاباتی » کش لولهجو «

عالوه .  ممکن است براي آمریکا بد باشداوباماجمهوري   از این که چرا ریاستنمادي
» کش لولهجو «ضور رقابت انتخاباتی به  و همسرش تقریباً در هر حنیک مکبر این، 

 دیده شد و نیک مک در دو رویداد تبلیغاتی در اوهایو با ورزلباخر .کردند یماشاره 
. » هستیدکش لولهجو  شما ههم«ها به مخاطبان اعالم کرد که   از آنی در یکنیک مک

 را پی گرفت، تم نیا ،اوباماي اقتصادي ها برنامهي از تبلیغات انتخاباتی در نقد ا مجموعه
جو من  «کردند یمکه رو به دوربین اعالم » آمریکاییان معمولی«با تنوع مختلفی از 
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ی خیابانی ی در اولین گردهمانیک مک). 205 :1394لس بک و دیگران، ( » هستمکش لوله
  : راه انداخت گفتکش لولهجو که با محوریت 

 آمریکا ییایدرر نیروي است که دپدربزرگش او مرد بزرگی است، مایه افتخار «
 سؤالی. میکن یمما براي او مبارزه ! ، دوستان منمیکن یمما براي جو مبارزه . خدمت کرده

 مهمی است؛ چرا که طرح سناتور اوباما مالیات بر سؤالکه جو درباره اقتصاد ما پرسید 
رح ط.  در آن مشغولند را افزایش خواهد دادآمریکایی میلیون نفر 16مشاغل کوچک که 

 ما نیازمند ایجاد زمانی که درست در ،سناتور اوباما این مشاغل را از بین خواهد برد
طرح من ایجاد شغل خواهد کرد و این همان چیزي است که . مشاغل جدید هستیم
  .)Agence France-Presse, 2008( »آمریکا به آن نیاز دارد

 براي کش لولهجوي  و تیم تبلیغاتی وي توانستند از نیک مکدیگر  عبارت  به
 نیک مک.  یک کاندیدا از جنس مردم معمولی استفاده کنند عنوان  بهاوباماتخریب تصویر 

 در دو هفته پایانی تبلیغات انتخاباتی تمرکز خود را بر سارا پیلین اش یانتخاباتو همکار 
، کش لولهجو روي مسائل اقتصادي طبقات فرودست گذاشته و با ارجاعات مکرر به 

 کش لولهجو حضور  .را مدافع حقوق اقتصادي مردم معمولی آمریکا معرفی کردندخود 
 باعث شد وي خواهان يجمهوري تبلیغاتی ها ستگاهیا و سخنرانی در نیک مکدر کنار 

 مصادره شود و توان خواهان يجمهور بود در جبهه شده یمعرفکه نماینده مردم عادي 
 تر شیپاین نمایندگی را تثبیت کند؛ چرا که  توانست خواهان يجمهورتبلیغاتی گسترده 

 تر مهم واقعیت از خود واقعیت بازنماییي شده ا رسانهنیز گفتیم که در جهان سیاست 
توانستند با دستکاري معانی شرایطی ایجاد کنند  نیک مکي ا رسانهو تیم ورزلباخر . است

متحده را   در ایاالتیآب قهي کارگران یها ارزش و ها دغدغه واقعاً اوباماکه نشان دهد 
 با ارجاع به تصاویر گلف بازي کردن وي که ورزش طبقات فرادست مثالً. فهمد ینم

                                                   
- ها  ها و کارخانه شود که به کارهاي بدنی و در درون کارگاه کارگران یقه آبی به آن دسته از کارگرانی اطالق می

  .هاي اداري هستند کرده محیط سفید کارکنان نسبتاً تحصیل  در مقابل کارگران یقه،هاي غیر اداري مشغولند و محیط
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جاي رویارویی  به» چسبیدن به تفنگ و مذهب« یا تأکید بر عبارت شود یممحسوب 
 در مورد کارگران صنعتی شهرهاي صنعتی  اوباماعقالنی و عملگرایانه با مشکالت که

  بود  اطالق کرده شیها یسخنرانو و پنسیلوانیا در یکی از کوچک در اوهای
)Guardian, 2008, {1}.( 

. شد ینم کنترل نیک مک تنها توسط ستاد انتخاباتی کش لولهجو اما معناي 
 پرداختند و در میان ورزلباخر ههاي خبري در سرتاسر کشور به کندوکاو در گذشت رسانه

ی وي نیز کش لولهار مالیاتی است و مجوز چیزهاي دیگر گزارش کردند که وي بدهک
 اوباما ذیل طرح ورزلباخر نشان داد که تر یلیتحلي خبري ها تیروا.  استشده باطل

مشمول مالیات بیشتر نخواهد بود و در واقع احتماالً وي واجد شرایط براي کاهش 
یچ جوي ی گفت که هس یب انشبکه » امروز« در برنامه جو بایدن. مالیات نیز خواهد شد

 دالر داشته باشد 250000ي باالي ا ساالنه که درآمد شناسم ینم ام یگیهمسای در کش لوله
 ها کش لوله شود و میانگین درآمد سالیانه اوباماکه مشمول افزایش مالیاتی در طرح 

ما «عنوان  ذیل خواهان يجمهوردر پاسخ به تبلیغات ). CNN, 2008(است  دالر 47000
ي کمدي ها برنامهدر » کش لولهجو « به نیک مکارجاعات  ،»ستیم هکش لولهجو همه 

نمایش روزانه با جان «و  2»گزارش کولبرت«، 1» زندهشب شنبه«سیاسی ازجمله 
بعدها اثبات کرد که شخصاً نیز فراتر از ورزلباخر  .مورد هجو قرار گرفت 3»استوارت

مبارزه : کش لولهجو «با عنوان وي در کتابی که .  بوده استنیک مککنترل ستاد انتخاباتی 
 انتخاب وي براي نیک مک منتشر شد عنوان کرد که 4» آمریکاییرؤیايبراي 
در نظر » انتخاب بین بد و بدتر«عنوان   را بهنیک مکاو  جمهوري نبوده است و ریاست
 ).207:1394لس بک و دیگران، (است داشته 

                                                   
1. Saturday Night Live 
2. The Colbert Report 
3. The Daily Show with Jon Stewart 
4. Joe the Plumber: Fighting for the American Dream 
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  اند دهیپوشلباس  کش جو لوله که شبیه نیک مک طرفداران -5تصویر 

 )SFGATE, 2008(  
  

 یک نماد، معانی متغیر و متناوبی را در  عنوان به کش لولهجوي بنابراین تصویر 
خالل یک رقابت انتخاباتی با خود به همراه داشت که در برساختن آن معانی، بستر 

ي ها میتی و هوشمندي طلب فرصتي جمعی، ها رسانهي ها تیظرففرهنگی جامعه، 
 نقش کش لولهجو  کنشگريی کاندیداها و البته خوش شناسی فرهنگی و میل به تبلیغات
ي جدیدي ها فرصت، برد یم لذت اش رمنتظرهیغ از شهرت ورزلباخر ازآنجاکه. داشت
 تشویق وي به هواسط ي سیاسی وجود داشت که با وي متحد شوند و بهها گروهبراي 

. وي اجازه دهند که بر شهرتش بیفزایدها، به   اجتماعی آنهعنوان نمایند سخن گفتن به
 در سرتاسر کارانه محافظهي سیاسی ها ییگردهماطور منظم در   بهورزلباخردر واقع، 

ي کارگري و به طرفداري از ها هیاتحاد و علیه مالیات و علیه افتی یمکشور حضور 
ه یی کها گروهدر همان زمان، . گرفت یم موضع کارانه محافظهي خانوادگی ها ارزش
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ي مشغول بودند و ورزلباخري ضد ها شینما بودند در بسیج ها استیسمخالف این 
جو در مخالفت با » ي واقعیها کش لوله«عنوان  ي دیگري را بهها کش لولهمتناوباً 

یی که از وي براي حضور در ها گروه و ورزلباخر تا آوردند یمبه سخن در  ورزلباخر
  . کرده و تمسخر نماینداعتبار یب را کردند یم دعوت شانیها ییگردهما

  
 

 نیک مککش توسط مخالفان  یی از هجو تصویر جوي لولهها نمونه -6تصویر 
)freakingnews, 2008(  

  
در .  نمود یافتتر فیضع بسیار کمتر و میرزا آقااین فراز و فرودها در مورد 

 اقر قالیبافمحمدبویژه   بهروحانی حسني ریاست جمهوري دوازدهم، رقباي ها رقابت
نماینده مردم عادي و اکثریت حسن روحانی  این تصویر داشتند که بازنماییتالش در 

در .  استطلب منفعت و خوار رانتجامعه نیست بلکه نماینده منافع اقلیتی فاسد، 
ي  درصد4 بارها و بارها از لفظ قالیبافي تلویزیونی و دیگر فضاهاي تبلیغاتی ها مناظره

 درصد مردم عادي معرفی کرد که 96 استفاده و خود را نماینده انیروحبه  در اطالق
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وي تالش داشت در ). 1396رکنا، (دارند  درصد دیگر قرار 4تحت سلطه و استثمار 
 ها تودهیک هنجار مطلوب   عنوان به از ساده زیستی خود نژاد ياحمدادامه تصویري که 

 متوسط و پایین جامعه ذیل شعار ارائه کرده بود، با حضور در جمع کارگران و اقشار
 و دولت وي را نماینده شر روحانی خیر عمومی و ختهیبرانگخود را » دولت مردم«

  .عمومی معرفی نماید
  

 در قالیبافپوستر تبلیغاتی   یکی از- 7تصویر 
 96انتخابات 

  

تبلیغاتی قالیباف  یکی از پوسترهاي - 8 تصویر
 غاتیتبل در زمینه یک عکس 96در انتخابات 
  )}2{، 1396ایسنا، (

 عکس تبلیغاتی حضور قالیباف در - 9تصویر 
  )1395آفتاب، (مترو شلوغ 

  

  
 تبلیغات در روزنامه رسمی -10تصویر 

شهرداري تهران در حمایت از عملکرد شهردار 
  )1396 نیوز،نی آنال24(



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      86

  و تیم تبلیغاتی وي باقالیباف این نمادسازي و مدیریت تصویر از طرف اگرچه
یی روبرو شده و به دالیلی که در حوصله این نوشتار نیست از ابتدا دچار ها خدشه

 و نمادپردازي و معنابخشی به آن میرزا آقا ي بود، اما انتشار تصویربند مفصلضعف در 
درصدي بسیار موفق  96 در تخریب تصویر نماینده انیاصولگراتوسط مخالفان جبهه 

یی که ها مصاحبه عمدتاً بر عناصري استوار بود که در ها یمعنا بخش و ها ينمادپرداز. بود
 منتشر شد مورد تأکید قرار گرفته بود و نیز بر میرزا آقابعد از انتشار این عکس با 

 ها کامنت اصطالح به یا -ي اجتماعیها شبکه و بازخوردهاي تصویر در ها نوشت هیحاش
جو  با محوریت خواهان يجمهورحتی شبیه به تبلیغات .  به چشم خورد-ها پستو 

 بدل شد، نیک مکبه یک شعار طرفداران » کش هستم من جوي لوله«آنجا که  کش لوله
ي ها شبکه در روحانیتوسط طرفداران »  هستممیرزا آقامن هم #«هشتگی با عنوان 

  .اجتماعی فعال و داغ شد
ي ا رسانه  در این رقابترگذاریتأث را به یک عنصر میرزا آقا اما چه عواملی تصویر

در » شهردار«بسا مهمترین عنصر، تأکید بر کلیدواژه  بدل کرد؟ مشهودترین و چه
سر  ها مصاحبه در میرزا آقا سوژه بود که در پسِ به سخن درآوردن گفتارهایی پاره

 انتقادات فراوانی که به عملکرد وي در با وجود شهردار تهران بود و قالیباف. برآورد
ان وارد شده بود، تیم تبلیغاتی او توانسته بودند با تکیه بر دوره مدیریت شهري تهر

از این  -2008مثال هشتمین شهردار برتر جهان در سال  عنوان  به-برخی عناوین و آمار
 را مدیري قالیباف وي بهره برده و انهیگرا عملی به شخصیت بخش قوامسابقه در جهت 

 توانستند هوشمندانه با ایجاد قالیبافلفین اما متقابالً مخا). 10تصویر (کنند موفق معرفی 
ی ی بر عملکرد اجراتنها نه» میرزا آقا«و » قالیباف«ی در دو نمونه متفاوت یاشتراك معنا

عنوان   در شهرداري تهران معانی منفی بار کنند بلکه موقعیت نمادین وي بهقالیباف
تنها و تنها با . ایندحامی و نماینده طبقات فرودست و مستضعفین جامعه را متزلزل نم

 و دهیکش رنجعنوان نمادي از مردم  به میرزا آقامعنابخشی به این گزاره ساده که 
 است، اما عاشقانه و دهید بیآس بسیار شهرداريمستضعف جامعه ایران، از عملکرد 
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در اینجا بر نقش . ي دولت وي استها استیس و حسن روحانیقدرشناسانه حامی 
 که تعمیمش داللت مکانی آن را شود یمچنان تأکید » رداريشه «دواژهیکلنمادین 
 شهرداري اردبیل را سوء عملکرد و مخاطب، ناخودآگاه مسئولیت نتایج کند یمتضعیف 

 که شود یم تبدیل به نمادي میرزا آقا و نتیجتاً ندیب یمقابل ارجاع به شهرداري تهران 
ي که بعد از ا مصاحبه در رزا آقامی.  شهردار بدي بوده استقالیباف چرا دهد یمنشان 

بندي عمده مطالبی است که پیش از انتخابات   و محتواي آن جمعدهد یم انجامانتخابات 
  :دیگو یمي پراکنده از وي منتشرشده بود، در مورد شهرداري ها پیکلدر قالب 

ن یتا هم. ردمک یار مکل با وانت یدان مادر اردبی در می جوانيمن از همان روزها«
 آمد سر بساطم يشهردار روز یک این کهفروختم تا  یوه می وانت ميش روید سال پچن

 نداشتم تا به یگر پولید.  بودشان یشگیهمار کالبته . ختیر یز را به هم میچ و همه
وه بفروشم، یابان مینار خکدادند  یردم اجازه نمک ید هم میخر. نمکد یدان بروم و خریم

 از یکیش ی چند ماه پاین که روال افتاده بود تا يام رو ی زندگ.....سته شده بودمکورش
 .)1396آفتاب، ( »شتارگاه انداختندکردند و پشت ک تکه تکهم را گرفتند و یها یدست چرخ

 گویاي شکلی از رابطه ها مصاحبه در شیها صحبت و میرزا آقاهمچنین تصویر 
وي تمثال عاشقی ، )3تصویر (در عکس .  استحسن روحانیعاطفی عمیق میان وي و 

 است و زده حلقهاست که در دیدار معشوق از شدت شوق و شعف اشک در چشمانش 
واژگان و تعابیر وي در . ی به نشانه احترام در دستش گرفته استیکالهش را گو

  :دینما یممصاحبه نیز چنین رابطه عاطفی را برجسته 
ند را هم ک خدا رحمت ی هاشمي، آقا دوست دارمیلی را خی روحانيمن آقا«

 ورزشگاه ي آمده بودند توی خاتميه آقاک هم يش روزین سال پیچند. طور نیهم
ن یبه خاطر هم. دم و رفته بودیر رسینمش اما دی دوست داشتم بروم و ببیلیل خیاردب
. نمیدم تا او را ببی به ورزشگاه آمده بودند دوی سخنراني برای روحانيدم آقای شنیوقت

دان مادر برده یاز را به می و پینیزم بیلو سکی 200بار با چرخ دان یآن روز صبح از م



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      88

د همه یآ ی می دارد به باشگاه تختی روحانيدم آقای شنکه نیهماما .  فروشيبودم برا
 ی روحاني آقااین که چند روز قبل از .... دمیردم و تا باشگاه دوکابان رها ینار خکرا 

 و ها ینیزم بیسنار ک یدست چرخ يدم و روش را گرفته بویها سکد من عیایل بیبه اردب
 یهرکس.  بدهنديرأه به او کگفتم  یدادم و م یفروختم نشان م یه به مردم مک ییازهایپ

 يرأ یه تو را به خدا به روحانکدادم  ید را قسم میخر یاز می و پینیزم بیساز من 
  ).1396آفتاب،  (»دیبده

مورد توجه قرار گرفت پیوستار  میرزا آقا نکته دیگري که در نمادپردازي از
 کند یم اظهار میرزا آقا.  در انتخابات دوازدهم بودطلبان اصالحي سیاسی جبهه ها ارزش
 را هم دوست دارد و این خاتمی و هاشمی رفسنجانی را بلکه حسن روحانیفقط  که نه

با  کنند یم نمایندگی آن را ها چهرهي سیاسی که این ها ارزشي از ا مجموعهیعنی که 
 پیوند کند یم آنان را نمایندگی میرزا آقاي از اقشار فرودست جامعه که ا گستردهطیف 
عنوان نمایندگان   بهطلبان اصالح همواره درگذشتهی است که در حالاین . ابندی یم معنایی

 آزادي و عدالت عمدتاً طرفدار دوگانه که در اند شده یمعرفطبقه متوسط و باالي شهري 
  .دان بودهآزادي 

یی منتسب است که عناصر اصلی و ها ارزش به ها مصاحبه در میرزا آقاهمچنین 
 وي را با توان ینم پس شوند یم اعتباربخشی در جمهوري اسالمی محسوب الزمه

 که کند یمبدل کرد؛ وي در مصاحبه بیان » دیگري«ی به سادگ بهي ساز تیریغترفندهاي 
. است مند بهره است که از بیمه جانبازي بارها به جبهه رفته و جانباز جنگ تحمیلی

  :دیگو یمآلودش در عکس  همچنین در بیان علت چشمان اشک
 کای آمراز حلقوم را شده بلوکه يها پول محکم گفت که من يجمهور سیرئ وقتی«

  .)1396آپارات، (» شدي جاربر چشمانم ناخودآگاه اشک دم،ی کشرونیب
کایی بودن و جانباز و ایثارگر بودن واجد با توجه به ضدآمری میرزا آقابنابراین 

  .دارد یمي مصون گذار برونیی اعتبار بخش است که وي را از طرد و ها شاخص
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. شانسی فرهنگی نیز برخوردار است  از سطحی از خوشکش لولهجو وي همچون 
 مواجهه یک شهروند عادي با کاندیداي ریاست جمهوري کش لولهجو در نمونه 

ي زیر برنامه جذاب به نظر آمد که تصورات معمول از محتواي ها سانهرجهت ازنظر  ازآن
ها را از یک نمایش تلویزیونی دکوپاژ شده به   و آنشکست یم تبلیغات انتخاباتی را شده

جو  به ها رسانهاین جذابیت باعث شد که توجه . کرد یم تبدیل انهیگرا واقعیک مستند 
ي حول این موضوع در طرفین ا رسانه پونگ گنیپ معطوف شود و در ادامه نیز کش لوله

.  تداوم این روند را موجب شدکش لولهجو رقابت شکل گرفت و البته ابعاد شخصیتی 
ي خاص عکس، عناصر خاص بستر زمانی انتشار آن، و ها یژگیو نیز میرزا آقادر نمونه 

  .ي را رقم زدا دهیپد خلق چنین روحانیي طرفداران ا رسانهالبته هوشمندي 
ي از انبوه ا نهیزم پس در کانون آن و در میرزا آقانوعی است که  کادربندي عکس به

ي از ا ندهینمایا » یکی از هزاران«را  میرزا آقانوعی  این تصویر به. شود یمجمعیت دیده 
ي و بزرگنمایی این معنی را در ناخودآگاه مخاطب بند قاب و دهد یماکثریت نشان 

 شبیه وي طرفدار ها ونیلیمقا تنها نیست بلکه هزاران و شاید  که میرزا آکند یمایجاد 
ی یاي در کانون عکس قرار دارد که گو گونه  بهمیرزا آقااز طرف دیگر .  هستندروحانی

 او حالتی متفاوت از حس و حال چهرهدر انبوه جمعیت منفرد و تنهاست؛ همچنین 
ا کسی است که در راستاي ارتباط وي نه با جمعیت بلکه ب. دهد یمجمعیت را نشان 

 و نگرد یم به وي مستأصلوي عاشقانه و البته . قرار دارد) حسن روحانی(نگاهش 
 در کانون میرزا آقا. کالهش را احتماالً به نشانه احترام از سر برداشته و در دست دارد

ی و امید در پسِ پناه یباین عکس ترکیبی از احساساتی چون محبت و عشق، احترام، 
در دست دیگرش پوستر تبلیغاتی حسن روحانی است و این . کند یمدي را منتقل ناامی

همچنین عکس . گذارد یم مؤکد تأکید حسن روحانی و میرزا آقا میان معناییبر پیوند 
ي رویدادهایی ا رسانهطورمعمول در پوشش   متفاوت از تصاویري است که بهمیرزا آقا

 در قاب معموالًي ایران، چنین رویدادهایی ا رسانهدر فرهنگ . شود یممشابه استفاده 
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شده است؛   ها گم  که فردیت در آندهد یمیی از جمعیت را نشان ها توده شات النگ
. ستا  دادهانبوه جمعیت مهم است نه افرادي که گرد هم آمدنشان آن جمعیت را شکل 

 در کانون ابندی یمکه اجازه هستند  ریمشاهمعموالً در این قبیل تصاویر این نخبگان و 
 یا در اند گردآمدهها  ، حول آناند شدهها خیره   جمعیت به آنکهتوجه عکس قرار بگیرند 

ي شکسته شده است ا شهیکل این قالب میرزا آقا اما در عکس. اند ستادهیاها  پشت سر آن
این . ي از جمعیت موضوع توجه قرار گرفته استا نهیزم پسو یک شهروند عادي در 

 هم میرزا آقا مصداق داشت در نمونه کش لولهجو  که در مورد گونه همان یشکن قالب
  ).3تصویر شماره (ی فرهنگی نمود یافت شانس خوشیکی از عوامل  عنوان  به

 نقشی کلیدي میرزا آقای فرهنگی شانس خوشاما بستر زمانی انتشار عکس نیز در 
حسن  اند کردهصولگرا تالش در رقابتی انتخاباتی که در آن کاندیداهاي ا. داشته است

 را به طبقات فرادست و فاسد اقتصادي و سیاسی پیوست کنند و وي را نماینده روحانی
 درصد از طبقات متوسط و 96 و متقابالً خود را نماینده خوار رانتمنافع اقلیتی 

 طبقات نیتر فرودستعنوان نمادي از  به میرزا آقافرودست جامعه معرفی نمایند؛ تصویر 
طور کامل معناي   بهحسن روحانی اقشار جامعه در حمایت از نیتر محرومتصادي و اق

بازنشر تصویر و ارائه تفاسیر و تعابیر .کند یمي اصولگرایان را باژگونه ها ينمادساز
صامت ابژه درآوردنو تالش در به سخن حسن روحانی ي طرفدار ها رسانهتوسط 

ي اجتماعی منتشر ها شبکهاکنده که در ي تصویري پرها مصاحبه از طریق میرزا آقا
 عبارت به .شود یم محسوب میرزا آقای فرهنگی شانس خوش عامل دیگري در شود یم
ي شده در خالل ا رسانهي سیاست ها ينمادپردازي از ا نهیزم در میرزا آقاتصویر  دیگر، 

یط  و در شراابدی یمرقابت انتخاباتی ریاست جمهوري دوازدهم معناي خاص خود را 
عنوان   بهروحانی زمانی کهتنها . بسا کمترین توجهی را به خود جلب نکند متفاوت چه

 شده، چنین تصویري از یک دستفروش بازنمایی خوار رانت طبقات فرادست و ندهینما
  . را باژگونه نمایدروحانی کرده و نمادپردازي مخالفان بازنمایی معانی فوق را تواند یم
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 یا ها يمعنا سازوبرگشتی در   رفت،کش لولهجو عکس رب امیرزا آقاما در نمونه 
 مکرراً کنش و واکنش کش لولهجو در نمونه . شود ینمي دیده ا رسانه پونگ نگیپ

 خواهان يجمهور و ها دموکرات مشهود است و جو دهیپدي در تغییر معناي ا رسانه
 تصویر طرف مقابل از  را به نفع خود مصادره کرده و یاجو معناي کنند یممتناوباً تالش 

 واکنشی را نیتر کوچکي اصولگرا ها رسانه میرزا آقادر نمونه . وي را مخدوش نمایند
یکی .  باقی ماندطلبان اصالحسامان ندادند و معنابخشی به این پدیده در انحصار کامل 

د از مهمترین علل این وضعیت، زمان اندك باقیمانده تا پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی بو
در آخرین روز تبلیغات  میرزا آقاتصویر . ی را توضیح دهد واکنشیب این تواند یمکه 

 1396 اردیبهشت 27انتخاباتی ریاست جمهوري و در سفر روحانی به اردبیل در 
 باشد امکان جبران را شده زدهعکاسی و منتشر شد و شبیه به گلی که در دقیقه نود بازي 

ي اصولگرایان در ا رسانهاحتماالً شکست تبلیغات عالوه بر این، . از حریف گرفت
 احتیاط و امیر تتلو در نمونه ژهیو بهي در موارد مشابه ا رسانهي نوین ها حوزه

 1.ی متمایل کردعمل یبها را به   و آنباالبردهي آنان را بسیار ا رسانهي تیم کار محافظه
یی و نبودِ تجربه مشابه نزد ی با محیط عملیاتی چنین رویدادهایهمچنین احتماالً ناآشنا

  .ی و تسلیم را در آنان تقویت نمودعمل یبي تبلیغاتی اصولگرایان میل به ها میت
  

  ها رسانهگونه شناسی  .4
ي متفاوت بند سطح در توان یم را میرزا آقا با نمونه کش لولهجو وجه تمایز دیگر نمونه 

 از ابزارهاي رانیانتهي که بند طبقهبر اساس .  حول موضوع جستجو کردها رسانه
 کیتفک قابلي از هم ا رسانه سه سطح از ابزار کند یمي در تعامالت فرهنگی ارائه ا رسانه

                                                   
-  امیرحسین مقصود لو معروف به امیرتتلو خواننده پاپ زیرزمینی که صفحه اینستراگمش در میان سلبریتی هاي ایرانی

ست جمهوري دوازدهم در حمایت از ابراهیم رئیسی کاندیداي اصلی کننده بود در تبلیغات ریا داراي بیشترین حمایت
  .اي تأثیر منفی بر آراء ابراهیم رئیسی داشت  اما این حضور رسانه،اي پیدا کرد اصولگرایان حضور رسانه
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ي کالن ها هیسرما هستند که توسط اسیمق کالني ا رسانهنخست، ابزارهاي . هستند
 و مروج فرهنگ و دهنده توسعهي بزرگ فراملیتی اداره شده و عموماً ها شرکتجهانی و 
ي معظم ها شبکهي لیبرال هستند مانند سینماي هالیوود یا دار هیسرمادگی سبک زن

 که رندیگ یم قرار اسیمق انیمي ا رسانهدر سطح دوم ابزارهاي . يا ماهوارهتلویزیونی 
 توسط توانند یمبسته به ساخت قدرت سیاسی و میزان بازبودگی محیط فرهنگی 

 ازجمله ایجاد و حفظ هویت و ي ملی در راستاي اهداف فرهنگی مختلفیها دولت
 ملی، ونیزیتلو، ویراد مطبوعات، کتاب، :انسجام ملی، کنترل و نظارت شوند؛ مانند

ي خُرد مقیاس هستند که ها رسانهدر سطح سوم . دست نیازا و مواردي ها يخبرگزار
ي ها لیتحم در راستاي مقاومت در مقابل ها دولت فارغ از کنترل و نظارت توانند یم

 مورد استفاده ها فرهنگ خردهی از سطوح ملی و جهانی و نیز تکوین و انسجام فرهنگ
 یاجتماعي ها شبکهفکس، نوار کاست، تلفن، موبایل و البته   ایمیل،:قرار گیرند؛ مانند

)Tehranian, 1997.(  
  معانی پدیده،بازنمایی در ها رسانه حضور هر سه سطح از کش لولهجو در نمونه 

 –يدار هیسرماعنوان قطب نظام  متحده آمریکا به ي ایاالتا رسانهنظام در . مشهود است
 اندکی در حوزه رسانه گذارانه استیسنظر از این که دولت نقش کنترلی و  صرف

 بر اساس اسیمق انیم و اسیمق بزرگي ها رسانهدشواري بتوان میان   به-داراست
ادغام و .  تمایزي قائل شدکند یمشاخصی که تهرانیان در منطق کنترل دولتی ارائه 

ي دار هیسرماعنوان قدرت هژمونیک جهان  متحده به یکسانی اهداف ملی ایاالت
متحده با منافع  ي منافع ملی ایاالتریپذ انطباقي لیبرال و ظرفیت دار هیسرماي ها باارزش

 شود یماي است که آنچه براي آمریکاییان، ملی محسوب  گونه ي جهانی بهدار هیسرما
حول این ایده .  و بالعکسشود یمي فرهنگی جهانی ارائه ها دغدغهوعی در قالب ن به

 و انتقادي در اقتصاد سیاسی انهیگرا چپویژه از طرف رویکردهاي  ي بها گستردهادبیات 
ي سبک زندگی ساز یجهانواژگانی نظیر   که عمدتاً با کلیدگرفته  شکل الملل نیب

دست   مک دونالدیزه کردن جهان و تعابیري ازاین، فرهنگ جهانی کوکاکوال یاآمریکایی
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 در کش لولهجوي  دهیپد بازنماییاز این منظر، انعکاس رویداد و . همراه است
 که آن گردد یماي ارائه  گونه مقیاس و با مخاطبانی از سرتاسر جهان به ي بزرگها رسانه

همه جهانیان بدل فقط مربوط به مردم آمریکا بلکه موضوعی مهم براي  ي نها مسئلهرا 
از این منظر، جداي از اهمیت سیاسی آن، همواره انتخابات ریاست جمهوري . کند یم

 چهیدر از NBAآمریکا شبیه به مراسم جوایز اسکار یا مسابقات بسکتبال لیگ 
  . موجد جذابیتی جهانشمول استاسیمق بزرگي ها رسانه

س مانند فاکس نیوز و مقیا ي بزرگها رسانه کش لولهجو  بنابراین در نمونه 
ي محلی، بسیار در گسترش و ها ونیزیتلو مانند اسیمق انیمي ها رسانه در کنار ان ان یس

ي بسترساز و ا رسانهتلویزیون در این پدیده . اند داشتهي این پدیده نقش ساز برجسته
 و رویدادي بود از جنس دیطلب یماصلی بود چراکه ماهیت رویداد چنین اقتضائاتی را 

براي اولین . ي فیلمبرداري ثبت شدها نیدورب مواجهه، گفتگو و معاشرت که توسط یک
 که نیک مکو اوباما  نمایش داده شد و در آخرین مناظره ها ونیزیتلوبار نیز توسط 

پس  ي شد و ازآنساز برجستهي داشت در باالترین سطح خود ا گستردهپخش تلویزیونی 
 گزارش، بحث، مناظره، تحلیل و حتی شوهاي  به آن از جنسها واکنشنیز بیشترین 

ي خردمقیاس ها رسانهاگرچه موضوع در . تلویزیونی کمدي در تلویزیون سازمان یافت
 . در سطوح فردي تعقیب شدها واکنش و یا تر نییپاي ها هیالنیز در سطح بازنشر در 

ین مناظره  به فاصله اندکی پس از آخر2008 اکتبر 15 در کش لولهجو مثال،  عنوان به
کرد  گفتگو اس یب یس از شبکه 1یاخبار عصرگاه با برنامه نیک مک و اوباماتلویزیونی 

)CBS NEWS, 2008,{1}.(  اکتبر وي یک کنفرانس خبري در منزل خود 16صبح 
صبح ، در ادامه در برنامه )Mehta& Reston, 2008, Los Angles Times(برگزار کرد 
و ) ABC NEWS, 2008, {1}(ی گفتگو کرده س یب يا از کانال خبري 2بخیر امریکا

                                                   
1. CBS Evening News 
2. Good Morning America 
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 در شبکه فاکس نیوز حضور پیدا 1دنیاي شما با نیل کاوتودر همان روز در برنامه  سپس
ترین  این چند نمونه از حضور در بزرگ ).Rohter, 2008, New York Times{2}(کرد 
انتخاباتی، نقش ي ها رقابتمتحده تنها در دو روز از  ي تلویزیونی ایاالتها شبکه

  .دهد یم نشان کش لولهجو  دهیپدي ساز برجسته تلویزیون را در برجسته
 یافت اسیمق انیمي بزرگ و ها رسانه اثري از میرزا آقاعکس در نمونه راما ب

ي خاص صداي و سیماي ها استیسي خصوصی در ایران، و ها ونیزیتلونبود . شود ینم
 نادیده رسانه در این سطح از میرزا آقاد که ملی در انعکاس اخبار انتخابات باعث ش

 تالش دارد که الظاهر یعلصداوسیما در انعکاس اخبار انتخابات حداقل . گرفته شود
ي دیداري و شنیداري کاندیداها پیوست ها فرصتي را به برابري کامل ا رسانهاخالق 

به ارائه تصاویر کند؛ بنابراین در پوشش سفرهاي تبلیغاتی کاندیداها به شهرهاي مختلف 
در قاب النگ شات از انبوه جمعیت و کلوزآپ از کاندیداي در حال سخنرانی محدود 

 در اسیمق انیمي ها رسانهي رسمی در جمهوري اسالمی مصداق دقیق ها رسانه. ماند یم
 هستند که حکومت تمام توان خود را در هدایت، کنترل و نظارت تهرانیان گونه شناسی

ي گذار استیساي ساختاربندي و  گونه صداوسیماي ملی به. ردیگ یم ها به کار آنبر 
در چنین فضاي متصلبی، . ابدی ینم که هیچ صداي مستقلی در آن امکان بروز شود یم

ي تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوري به موضوعی ها تیفعالهمواره اداره و هدایت 
 ردیگ یمل این پارادوکس شکل چالش اصلی همواره حو. شود یم تبدیل زیبرانگ چالش

 وجود ظاهري یک فضاي باز سیاسی که اقتضاي فضاي انتخاباتی در توان یمکه چگونه 
 کرد اما محتواي مباحث را به یک چارچوب بازنماییشبه دموکراسی است را  یک

مثال چگونه هم مناظره انتخاباتی میان کاندیداها  عنوان  محدود نگاه داشت؛ بهشده کنترل
ار کرد هم مانع از آن شد که کاندیداها در گرماگرم مناظره از خطوط قرمز عبور برگز
 در تبلیغات دو دوبهي ها مناظرهتجربه صداوسیماي جمهوري اسالمی در برگزاري . کنند

                                                   
1. Your World with Neil Cavuto 
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 و اعتراضات ها یناآرام که نتایج آن با 1388انتخابات دهم ریاست جمهوري در سال 
 در انتخابات ریاست جمهوري یازدهم و دوازدهم در ي همراه بود، باعث شد کها گسترده

 زکردهیپره میان کاندیداها دو دوبه، تلویزیون از هرگونه رویارویی 1396 و 1392ي ها سال
  . کامل مجري بسنده کندسلطهي گروهی با ها مناظرهي تولیدي و ها برنامهو به 

 بازنشر واسطه بهو ي اجتماعی، متولد ها شبکه در میرزا آقا ی پدیدهیدر چنین فضا
تا پیش . ن اجتماعی و هنرمندان، برجسته شده و به عرصه سیاسی راه یافتتوسط فعاال

ي سطح سوم باقی ماند و ها رسانه در همان فضاي میرزا آقا دهیپداز برگزاري انتخابات 
در قالب مصاحبه و یا انعکاس مالقاتش با استاندار و  میرزا آقاپس از انتخابات بود که 

گاه   اما هیچ،ي رسمی مطرح شدها روزنامه و ها يخبرگزار در سطح جمهور سیرئ
  .جایگاهی در صداي و سیماي جمهوري اسالمی نیافت

  
  ماندگاري سوژه .5

ي ا سوژه در قامت 2008ي انتخابات ریاست جمهوري ها رقابت در خالل تنها نه کش لولهجو 
یک فعال سیاسی ادامه حیات داد و تا   عنوان بهکنشگر ظاهر شد، بلکه پس از انتخابات نیز 

 مانده یباقي کنشگر ا سوژهي سیاسی و اجتماعی داشته و ها تیفعالامروز نیز حضور پررنگی در 
کرد امضاء  ي تبلیغاتیها یآگه ابتدا دو قرارداد براي شرکت در 2008وي در ادامه سال . است

)Taub, 2008, The New York Times {3} (جو «اب خود را با عنوان سپس در ادامه کت
با همکاري یک نویسنده دیگر منتشر کرد و در آن » آمریکاییي براي رؤیاي ا مبارزه: کش لوله

 Itzkoff, 2008, The New York(پرداخت  آمریکاییي ها ارزشبه ترویج آراء خود درباره 

Times {1} .( غزه به یک خبرنگار جنگی استخدام شد و در خالل جنگ  عنوان به 2009در 
  ).Associated Press, 2009(کرد اسرائیل سفر 

 به مصاحبهو در کتابش و نیز در چند  فعالیت سیاسی خود را نیز ادامه داد کش لولهجو 
 نیک مک انتقاداتی وارد کرد، وي را انتخابی بین بد و بدتر دانست و مدعی شد استفاده نیک مک

 گفته شد که وي 2009 در سال بار کتی یح.  شده استاش یزندگاز وي باعث پیچیده شدن 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      96

در سال  او). Grunwald, 2009, Time magazine(است  جداشده خواه يجمهوراز حزب 
 ایالت اوهایو 9 در انتخابات مجلس نمایندگان براي کسب کرسی نمایندگی منطقه 2012

یون است، خواه يجمهور در رقابت حزبی بر کاندیداي دیگر حزب بااین کهشرکت کرد و 
 2مارسی کاپتور پیروز شد اما در مرحله نهایی رقابت را به کاندیداي حزب دموکرات 1کراوس
  ي با عنوانا حرفهدر همان سال وي یک سایت خبري ). fec.gov, 2012(کرد واگذار 

 JoeForAmerica.com ي ضد ها استیسي ها نهیزمهمچنین در  کش جو لوله. ي کردانداز راه
نی و نیز حمایت از قانون حمل اسلحه مواضع صریح و تندي ابراز کرده ي غیرقانوها مهاجرت

 در مرز مکزیک براي جلوگیري از خاردار میسوي ازجمله کسانی است که از نصب . است
ی آنان دفاع یبورود مهاجرین سخن گفته و همچنین ابراز داشته که خلع سالح شهروندان به 

ی ارامنه توسط کش نسلل جنگ دوم جهانی و نیز  و هولوکاست یهودیان در خالشود یممنجر 
 ,CBS News(است ي خلع سالح عمومی بوده ها استیسامپراتوري عثمانی نتیجه مستقیم 

 از کش جو لوله فهرست تنها بخشی از حضور و فعالیت سیاسی و اجتماعی نیا). {2} ,2012
 وي که تا پیش از هدد یم نیز نشان شده خالصه تاکنون بوده است؛ اما همین فهرست 2008

یک سوژه کنشگر   عنوان بهپس تا به امروز  یک شهروند عادي بود ازآناوباما مواجهه اتفاقی با 
  . استحضورداشتهتداوم 

 طرح جلدکتاب -11تصویر 
ي براي ا مبارزه: کش جو لوله«

  »آمریکاییرؤیاي 

 با موضوع وزین فاکس با شبکه کش لوله مصاحبه جو -12تصویر 
 2016ترامپ و ساندرز در انتخابات ریاست جمهوري رقابت 

)Crooks&liars, 2016(  
 

                                                   
1. Steven Kraus 
2. Marcy Kaptur 



  

  
  

  
 97  ...   اي شده؛ نمونه پژوهی  سیاست رسانه

ي اجتماعی و ها شبکه پس از بازتاب گسترده تصویر در میرزا آقااما در نمونه 
 به آن اشاره شد، وي تر شیپ که هایی معنا بخشی و ها ينمادپرداز چشمگیر آن در ریتأث
.  صامت بدل شده و پایان یافتابژهبه یک سرعت در قالب یک فرایند مصادره مطلق  به

ي رسمی خبر از آن دادند که ترتیب ها رسانهدر اولین گام پس از اعالم نتایج انتخابات، 
 است تا با هماهنگی مقامات شده  دادهو جمعی از مسئوالن مالقات وي با استاندار اردبیل 

در ادامه  ).1396 خبرنگاران جوان،باشگاه (شود جمهور   مهیاي دیدار با رئیسمیرزا آقا استانی
 که سوم خرداد در سالن وزارت حسن روحانین ستاد انتخاباتی وي در همایش تجلیل از فعاال

جمهور مالقات کرده و شبیه به عاشقی که مورد   با رئیسها نیدوربکشور برگزار شد در مقابل 
در ). }1{1396سنا، ای(گرفت  آرام حسن روحانیلطف محبوبش قرار گرفته باشد در آغوش 

 مبنی بر این که به وي براي اشتغال فرزندش شود یم منتشر ها رسانهادامه نیز اخباري در 
پاس این روحیه و مشی   بهخودرو رانیاشده و همچنین شرکت خودروسازي   یی دادهها قول

شرکت  براي حضور در این میرزا آقا اجتماعی خود، از يها تیایثارگرانه و در راستاي مسئول
و این نقطه ) 1396عصر ایران، (ه است دعوت و یک دستگاه خودرو وانت تندر به او اهدا کرد

  . بودمیرزا آقا پایان
  

  
  )1396باشگاه خبرنگاران جوان، ( مالقات استاندار اردبیل با میرزا آقا -13تصویر 
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  )}1 {1396ایسنا، ( از میرزا آقا  حسن روحانی تقدیر-14تصویر 

 

  
عصر ایران،  (خودرو رانیا اهداي خودروي وانت به میرزا آقا توسط -15ر تصوی

1396(  
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  يریگ جهینت .6
–ي واحد ا دهیپد که چگونه دهد یمنشان  میرزا آقا و کش لولهجو مقایسه دو نمونه 

 نتایج و تأثیرات متفاوتی را به تواند یمیی متفاوت ها نهیزم در -ي شدن سیاستا رسانه
دیگر بستر متفاوت فرهنگی، ساخت متفاوت قدرت سیاسی  عبارت به. شددنبال داشته با

 در دو کشور، از یک پدیده واحد، محتواي متفاوتی را ها رسانهو ساختار متفاوت 
در یک فرهنگ سیاسی عقالنی که . دنساز یمبازنمود داده و بروندادهاي متفاوتی 

 شده در جهت عرضه به يا رسانه است آنچه سیاست افتهی توسعهویژگی یک جامعه 
جو . ، از جنس محتوایی است که تقاضاي کافی براي آن وجود داردکند یمبازار ارائه 

 داراي آمریکایی در بازار سیاسی شیها یژگیو کاالیی نمادین است که کش لوله
 خود مداوماً در حال محاسبات توجه بذلخریدارانی است که بر اساس منطق بازار براي 

ي الزم براي ها یژگیو عالوه بر این که کش لوله جو پدیده. ستندفایده ه-هزینه
ي از عقالنیت ابزاري با خود داشت که با ا هیما درونی فرهنگی را دارا بود، شانس خوش

دغدغه و انتقاد وي .  همخوان بودآمریکاییمنطق عمومی و بنیادهاي فرهنگ سیاسی 
 بود و این که ریاست جمهوري امااوبفایده روي طرح مالیاتی  - هزینهمحاسبهمتوجه 

 وي خواهد طبقه هم واقعی روي کیفیت زندگی وي و سایر آمریکاییان ریتأث چه اوباما
ازآنجاکه اکثریت طبقات .  عمومیت داردآمریکاییداشت؛ این منطقی است که در جامعه 

 کش لولهجو یی مشابه ها دغدغه توانستند یم بر اساس همین منطق آمریکاییفرودست 
 و افته ظرفیت پذیرش الزم را یجو نمادین دهیپد کنند، پس همزادپنداريداشته و با وي 

در دو طرف رقابت نیز روي جو وبرگشت معناي  رفت. در این بازار متقاضی داشت
ي پایانی ها هفتهي خود در ها یسخنران در پیلین/نیک مک. چنین منطقی استوار بود

 باعث از بین اوبامان ایده بودند که طرح مالیاتی متمرکز بر ایجو رقابت با ارجاع به 
 متقابالً. شده و زندگی طبقات فرودست را بدتر خواهد کرد رفتن مشاغل کوچک

 عالوه بر این که تالش کردند اعتبار نمادین و ها دموکرات و اردوگاه بایدن/اوباما
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رح مالیاتی  را مخدوش کنند، روي این ایده متمرکز شدند که طجوموقعیت نمایندگی 
تنها وضعیت زندگی این طبقات را بدتر نخواهد کرد بلکه به افزایش سطح  ها نه آن

اي کمک خواهد کرد که اتفاقاً طبقات فرودست  گونه استانداردهاي زندگی آمریکاییان به
 خود نیز بر این منطق عقالنیت کش لولهجو . ي را از آن خواهند یافتمند بهرهبیشترین 

ي ناگزیر بین بد و بدتر ا نهیگز وي را نیک مکگذاشت وقتی با انتقاد از ابزاري تأکید 
معرفی کرد و نشان داد که نمایندگی سیاسی خود را صرفاً بر اساس محاسبه منافع به 

  .دهد یمدیگري 
در مقابل در یک فرهنگ سیاسی تبعی که ویژگی یک جامعه در حال گذار است، 

فایده بلکه پیوندهاي عاطفی با -هزینه نیت مبتنی برراهنماي رفتار سیاسی جامعه نه عقال
ي ها چهرهو سایر حسن روحانی  از عشق خود به میرزا آقا .رهبري سیاسی است

 که شنود یم و این که چطور در عین بیچارگی و ناداري وقتی دیگو یم طلب اصالح
 بوده اش یدارائ براي سخنرانی به شهرش آمده گاري پیازهاي خود را که همه روحانی

 سرشار از احساسات وي در چهرهگوشه خیابان رها کرده و تا استادیوم دویده است؛ را 
ي مبنی بر ا گزارهي او هیچ ها صحبتدر . ي استا رابطهعکس نیز گویاي چنین 

فایده وجود ندارد؛ زندگی واقعی وي با رنج و سختی همراه است و - هزینهمحاسبات
 در دولت قبلی روحانیي دولت ها استیسدهد  شواهدي نیز وجود ندارد که نشان

 رابطهدیگر  عبارت به. وضع زندگی او را بهتر کرده و یا در دولت بعدي بهتر خواهد کرد
او .  از جنس عاطفه است نه اعطاي نمایندگی سیاسی مبتنی بر عقالنیتروحانیاو با 

، وي را تحریک  علیه آمریکا در سخنرانیروحانیي ها گزاره که چگونه کند یمتصریح 
  .عاطفی نموده و اشک را بر چشمانش جاري کرده است

 نیز مبتنی بر همین ویژگی فرهنگ سیاسی ایرانیان است و میرزا آقا دهیپداقبال به 
ي ا رسانهن اگرچه فعاال.  که جامعه ایرانی خریدار آن استکند یموي چیزي را عرضه 

اي تخریب چهره نمادین کاندیداهاي بر میرزا آقای از تصویر درست به روحانیطرفدار 
عنوان حامیان طبقات فرودست استفاده کردند اما این استفاده متکی بر  اصولگرا به
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 زي بود که در آن تحریک عاطفی بسیار بهتر اا جامعهي ها یژگیوشناسایی درست 
ستایش سادگی، ترحم برانگیزي، قدرشناسی و از همه . کند یماستدالل عقالئی عمل 

 با خود داشت و آن را میرزا آقای عناصر مهمی بود که تصویر نمادین دلدادگ رت مهم
 چنین نتیجه گرفت که بستر توان یمبنابراین . کرد یمبراي مخاطب ایرانی جذاب 

 است چرا که اگر در این دو نمونه، مؤثري شدن سیاست ا رسانهفرهنگی در کارکردهاي 
در ایران  کش جو لولهم انطباق با زمینه، نه  به دلیل عدشد یم عوض باهم ها سوژهجاي 

  .شدند ینمدیده و شنیده  متحده در ایاالت میرزا آقا و نه
. ي مرتبط استا رسانهی به تفاوت در ساختارهاي افتگی توسعهتفاوت در سطوح 

 مدنی و نه امعوج توسط اسیمق انیمي ها رسانه و دموکراتیک افتهی توسعهدر جوامع 
 کننده نیتضم چیزي فراتر از ها حکومت و شده کنترلسازماندهی و  هدایت، ها حکومت

جو بنابراین در نمونه . شوند ینمها محسوب  ي قراردادي و حقوقی آنها چارچوب
 پدیده بازنمایی در اسیمق انیم و اسیمق بزرگي ها رسانه که شود یم مشاهده کش لوله

ي تلویزیونی بدل ا چهرهه سرعت ب پس از معرفی به جو و ابندی یمي ا برجستهنقش 
ي تلویزیون در جامعه آمریکا، عمومیتی ریپذ یدسترس و با توجه به سطح نفوذ و شود یم

طور کامل   بهاسیمق انیمي ها رسانه، ها یشبه دموکراسدر مقابل در . ابدی یم توجه  قابل
 اسیخردمقي ها رسانه و تنها فضاي کنند یم عمل ها حکومتتحت کنترل و نظارت 

ي ها يتکنولوژ، به لطف گسترش ها حکومت مجازات فیلترینگ و با وجودت که اس
 شود یم مشاهده میرزا آقابنابراین در نمونه . ارتباطی در اختیار جوامع مدنی قرار دارد

ي پدیده ندارند اگرچه ریگ اوجي و ریگ شکل هیچ تأثیري در اسیمق انیمي ها رسانهکه 
ي ها رسانه در بستر میرزا آقاپدیده . شوند یم عمل در مرحله مصادره و توقف آن وارد

 این که سطح دسترسی جامعه ایرانی به با وجود بنابراین ردیگ یم شکل اسیخردمق
ي نوین ارتباطی در مقایسه با سایر جوامع همانند خود نسبتاً باالست اما ها يتکنولوژ
 اسیمق انیمي ها رسانهستر  که در بکش لولهجو گاه اقبال و عمومیتی نظیر   هیچمیرزا آقا

  .ابدی ینمرا گرفته است  شکل
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 در یک سیاست ها سوژهتوجه در میزان ماندگاري   قابلریتأثنهایتاً ساخت قدرت 
متحده که در   قدرت در نظام سیاسی ایاالتهیدوسوساخت . ي شده داراستا رسانه

 کش لولهجو  شده است شرایطی را فراهم آورده که سوژگی سپهر عمومی جامعه منعکس
وي که شهروندي کامالً عادي است و سوابق و .  تا به امروز تداوم یابد2008از 

ی بوده، این ظرفیت و امکان را کش لولهی و یتجربیاتش محدود به خدمت در نیروي هوا
مدیریت کرده و در کنار تنوعی را  با حزب متبوعش ثباتش یب که آزادانه روابط ابدی یم

ي مجلس ها رقابتعنوان نامزد انتخاباتی وارد  سی و اجتماعی بهي سیاها تیفعالاز 
 صوري مبتنی هیدوسو که بر ساختی ها یدموکراسدر مقابل در شبه . نمایندگان شود

یی بسیار محدود در کنش سیاسی یافته و تنها در مرحله ها تیظرفاست، افراد عادي 
 میرزا آقا. شوند یمدل ي سیاسی موقت بها سوژهي انتخاباتی است که به ها شینما

سرعت با   وي بهپروندهبالفاصله پس از انتخابات در یک فرایند مصادره درگیر شده و 
 روحانین ستاد انتخاباتی مراسمی که براي تقدیر از فعاال. شود یمپرونده انتخابات بسته 

  سیاسی در سپهر عمومی است و در آنکنشگرينوعی مراسم اختتامیه   بهشود یمبرگزار 
 که نماد مطالبات طبقات فرودست است در آخرین پرده از یک درام عاشقانه میرزا آقا

 با راهی شدن بار وانت و سوار بر یک ردیگ یم قرار حسن روحانیدر آغوش معشوقش 
  .زند یمبه سمت شهر خود پایان داستان را رقم 

ن رقابت در آستانه انتخابات بعدي ریاست جمهوري توسط طرفی میرزا آقابسا  چه
 به آن مطمئن بود توان یممجدداً احیاء و نمادپردازي شود اما آنچه در شرایط کنونی 

 نهیزم پس در پس این دوره زمانی و در میرزا آقااما تصویر .  آقاسترزایممرگ سوژگی 
شرایط امروزین جامعه ایرانی، دیگر معنایی که دو روز پیش از انتخابات ریاست 

ي تصویري از نگر یمکه به آن  اکنون. ت را با خود نداردجمهوري دوازدهم برساخ
ی که تنها در آستانه نیب یم مردمانی را انیپا یبی و رنج پناه یباستیصال، ناتوانی، 

 و دوباره به بندند یمشده و نمایشی خود امید  انتخابات به سوژگی محدود، کنترل
  .دهند یم و باز هم ادامه شوند یمفراموشی سپرده 
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