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چکيده
متون تلویزیونی با به کارگیری واژگان، تصاویر و صدا معناهایی را می سازند که به رویدادها و پدیده ها از زوایه ای 
خاص نگاه می کند. در واقع این متون، حوادث و وقایع اجتماعی و سیاسی را بر مبنای اهدافی خاص تفسیر و بازآفرینی 
می کنند. مطالعة نحوة بازنمایی این حوادث در متون تلویزیونی که مجموعه های نمایشی را نیز در بر می گیرد، چگونگی 
برجسته سازی یک گفتمان و طرد گفتمان یا گفتمان های دیگر را نشان می دهد. با این نگاه مقالة حاضر بر آن است،  با 
مطالعة سریال  انقالب زیبا  که در سال 1393 از سیمای ج.ا.ا پخش شد، شیوة روایت انقالب اسالمی را در آن مشخص 
کند. برای این منظور،  مجموعة نام برده با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک مطالعه شد. یافته های این مطالعه نشان 
داد که رمزگان های فنی و اجتماعی، در آن به شیوه ای قطب بندی شده، به دنبال تبیین گفتمان انقالب بوده اند. گفتمان 
انقالب اسالمی بر مبنای این بازنمایی، در تقابل و تعارض با گفتمان استبدادی است. دال های برسازندة گفتمان انقالب 
اسالمی با ارجاع به هویت خویشتن، پیوند با گذشته و رایزنی با پیشگامان معرفی می شود و با دانش، ارزش های انسانی، 
آگاهی و حضور اجتماعی می آمیزد. در مقابل گفتمان ضد انقالب، گفتمانی شرور، بی ریشه، مستبدانه و مردساالر در 

پی نفوذ و ایجاد ناامنی است. 
کلیدواژه: انقالباسالمی،گفتمان،سریالتلویزیونی،بازنمایی،نشانهشناسی.

بازنمايی گفتمان انقالب اسالمی 
در سريال های تلويزيونی؛ 

)مطالعة موردی: انقالب زيبا (

تاريخ دريافت: 97/11/01
تاريخ پذيرش: 99/01/31

نوع مقاله: پژوهشی 

mahboobeh.alimohammadi@gmail.comدکتریعلومارتباطاتدانشگاهعالمهطباطبایی*

نوشتة
محبوبهعلیمحمدی*
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بيان و ضرورت مسئله
هرپدیدةاجتماعیازجملهفیلم،رسانههایجمعیومتوندرسی،عرصهایاستکهمیتواناز
طریقآنبهتولیدمعناپرداخت.همةپدیدههایاجتماعی،گفتمانیهستندونمودیازمنازعههای
اجتماعیرادرسطحوسیعتری معناییرانشانمیدهند.بهاینترتیب،میتوانیکفیلمسیاسیـ
تولیدشدهاند معنایی، ساختنچه برجسته و تولید برای فیلمها که داد نشان و کرده بررسی
)سلیمانی،2:1390(.باایننگاهمیتوانمجموعههایاسریالهایتلویزیونیرامتونیبهحساب
آوردکهدرپِسپیامهاییکهانتقالمیدهندمعناییخاصرامیآفرینند.اینمتونبهدلیلجذابیت
قادرندعالوهبرسرگرمی،هنگامروایترویدادهایتاریخیوسیاسی،راویگفتمانیباشندکه
تاریخیککشوررامتأثرکردهواینگونهزمینةهمبستگیجمعیرانیزتقویتمیکنند.اینمهمبه

شرطیممکناستکهچگونگیخلقمعنادرآنهابهدقتموردتوجهقرارگیرد.
چراکهرسانههایگروهیمیتواننددراينزمينههمچونتيغیدودمعملکننديعنیهمقادرنددرراه
تثبيتآرمانهایيکملتگامبردارندوهممیتوانندبهآنضربهبزنند؛يعنیهمازطريقمعناهايیکه
خلقمیکنندمیتوانندپيوستگیوهمگنیپديدآورند،هممیتوانندبهشکافهایاجتماعیوسعتبخشيده،

آنراژرفترکنند.)عطارزاده،60:1379(

باتوجهبهاینکهیکیازرویدادهایقابلاعتنادرتاریخکشورمانانقالباسالمیاست،اینرخداد،
نهفقطبهدلیلتغییردرساختارحکومتی،بلکهبهخاطردگرگونکردنمبانیفکریوآرمانیملت
ایرانیکنقطهعطفبهحسابمیآید.بههمیندلیلچگونگیبازنماییآنومعناسازیپیرامون

آنواقعه،همچنینتقویتگفتمانمروجآن،مهماست.
اینرخداد،پسازپیروزیانقالب،ازسال1359درژانرهایگوناگوندستمایةسریالهای
ایستگاه آخرین ،)1361( تمساح اشک از عبارتاند آنها از برخی که قرارگرفت، تلویزیونی
)1371(،روزهایاعتراض)1381(،پروانه)1391(.درادامةاینروند،درسال1393سریالیبهنام
انقالبزیباازشبکةیکسیماپخششد.داستاناینمجموعهبامحوریتزندگیدختریجوانبه
نام“زیبا”آغازمیشودوسعیداردبابهکارگیریفنونگوناگونیهمچونفلشبک1،معماسازی،

ابهامافکنیوحلتدریجیآنها،رخدادانقالباسالمیراروایتکند.
آنچهکهبهتحلیلومطالعةاینسریالبهویژهازمنظربازنماییاعتبارمیبخشد،چندالیهای
بودنداستانومواجهةنسلیشخصیتهاست.بنابراینمطالعةاینداستان،باتوجهبهورودانقالب
بهچهارمیندهةعمرخودوضرورتتقویتگفتمانناظربرآنازرهگذرتصویرسازیدرخور
اهمیتاست.بههمیندلیل،مطالعةگفتمانیکهاینداستانسعیدرانتقالآنداردونحوةبازنمایی
تصویریکهاینمجموعهازوقایعقبلوبعدازانقالباسالمیارائهدادهاست،عالوهبرنشاندادن
معانیضمنیورمزگشاییازپیامهایچندالیهایآن،میتواندبهآسیبشناسیاینحوزهبینجامد
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وبهتولیدبهترمجموعههاییازایندستکمککند.
برایناساس،هدفاصلیاینپژوهش“شناختگفتمانانقالباسالمیدرسریالانقالبزیبا”
است.برپایةچنینهدفی،پرسشاصلیاینپژوهشایناستکهگفتمانانقالباسالمیدر
سریالانقالبزیباچگونهبازنماییمیشود؟برایاینمنظورازنشانهشناسیچندمرحلهایجان
فیسکاستفادهمیشود؛کهدرآنسهدستهازرمزگانهایفنی،اجتماعیوایدئولوژیکمورد

بررسیقرارمیگیرند.

مرور ادبی
یا بودهاند اعتنا مورد اسالمی انقالب گفتمان منظر از کمتر تلویزیونی سریالهای که آنجا از
دستاوردهایآنهاازایننگاهفاقدوجاهتعلمیبودهاست،بنابرایندرزیربهمنابعیاشاره

میشودکهفیلمهایسینماییراازمنظرگفتمانیبررسیکردهاند.
ّسیدمجیدحسینیدرکتابتندال،تحولفرهنگسیاسیدرسینمایپرمخاطبایران،طی
سالهای1357تا1390وهمچنینگفتمانحاکمبرجامعهایرانیرا،پسازوقوعانقالباسالمی
درپنجفصلموردمطالعهقرارمیدهد.ایناثربرمبنایچارچوبنظری“فیلمبهمثابةکاالیی
فرهنگی”نظامیافتهونتایجآنحکایتازاینداردکه“گفتمانتنزدودگی:دهة1360”،“گفتمان
امیالشهری:دهة1370”،“گفتمانبگذارزندگیکنم:دهة1380”ازطریقمطالعةفیلمهای
سینماییهرسهدهه،قابلحصولاست.منظورنویسندهازاینپژوهش،دستیابیبهفرهنگسیاسی
وگفتماناجتماعیتولیدیاستکهبهواسطةهنرهفتمپسازانقالبدرایرانبوجودآمدهاست.
ویبرایاینمنظورمطالعةتطبیقیودیالکتیکیمیانگفتمانهایمختلفراانتخابکردهاست.
اجتماعیبانگاهیبهفیلم»پارتی«عنوانمقالهایاستکه “تحلیلگفتمانفیلمهایسیاسیـ
سامانمقدموعلیاصغرسلطانینگاشتهاند.نگارندگاندراینمقالهتالشمیکنندبااستفادهاز
نظریةگفتمان“الکالوموفه”نشاندهند،چگونهنظامگفتمانیحاکمبریکجامعه،محصولهای
فرهنگیمانندفیلمهایسینماییراتولیدمیکندوباآنبهبازتولیدخوددرجامعهمیپردازد.بااین
نگاه،سلطانیبخشیازفیلمپارتیساختةسامانمقدمرابررسیمیکند.یافتههانشانمیدهد،فیلم
پارتیدرفضاییدوقطبیساختهشدهکهیکقطباینفضایسیاسیمبتنیبرنگرشاصالحطلب
وقطبدیگرمبتنیبرنگرشاصولگراست.بهنظرپژوهشگرقطبیتساختهشدهناشیازقدرت

نهفتهدرگفتماناجتماعیبینخودودیگریاست.
تحلیلنشانهشناختینحوةبازنمایینمادهایمذهبیدرسینمایایران)مطالعةموردیفیلمهای
پرفروشدهة90(عنوانپایاننامةمحمدعلیبهشتیاستکهدرسال1392نوشتهشده.یافتههای
حاصلازاینپژوهشنشانمیدهدکهدرسینمایایران،فیلمهاییکهحرفهایومبتنیبرشگردهای
دقیقسینماییهستند،تصویرنامطلوبیازنمادهایمذهبیوشخصیتهایداراینمادهایمذهبی



8

1
ارة

شم
/
کم

یوي
س
ال
س
/

ارائهمیدهندوکارگردانانمتعهدنیزیافیلمهاییتولیدکردهاندکهازلحاظساختارسینماییضعیف
هستندیابهنحوةبازنماییفیلمهابیتوجهبودهونتوانستهاندهدفشانرا،بهخوبیبرایمخاطب

بهتصویربکشند.

گفتمان؛ تعاريف و كاركرد پژوهشی 
گرچهقصدمادراینمقاله،آشکارکردنبارمعناییتنهایکمجموعةنمایشیپیرامونانقالب
اسالمی،باروشنشانهشناسیاست،اماپژوهشگر،معنایبرآمدهازآنراباتوجهبهمضمونداستان
)قطعهایازگفتمانکالنانقالباسالمیکهرسانةملیقصدبازنشرآنرادارد(درنظرگرفتهاست.

بههمیندلیل“گفتمان”دراینپژوهشدرصدرمفاهیمتحقیققراردارد.
واژةگفتمانرابرخیهمخانوادةگفتوگووگفتارمیدانند.درفرهنگانگلیسیآکسفورداز
گفتمانبهعنوانواژهایفرانسوی2نامبردهمیشودکهدروجهاسمیبهمعنایمسیرروبهرشد،
روندیاتوالیزمان،حادثهوعملاستودروجهفعلیبهمعنیدویدن،رفتن،حرکتکردن،
پیمودن،طیکردن،گذشتنوازسرگذراندنمعنیمیشود)بشیر،10:1384(.اصطالحگفتمان،با
رویکردیساختاریبهمطالعةمتنمیپردازد،چراکهامکاناتصالمتنبهجنبههایجامعهشناختی
رافراهممیکند)فرقانی،62:1382(.اینواژهکهدرسیرتکاملیخودبهپیکرهایمنسجمومعقول
ازگفتارونوشتارنیزاطالقشده،درزبانفارسیازترکیبمصدرمرخمگفتن)گفت(وپسوند
“مان”ساختهشدهکهدرواقعبااضافهشدنپسوندمانبهگفت،ازیکسو“گفتن”ازمعنایعامو
معمولیخودخارجوآمادةپذیرشمعنایخاصمیشودوازسویدیگراینترکیب،خودبهاسم
ذاتتبدیلمیشودوباتبدیلشدنبهاسمذاتبهچیزیاطالقمیشودکهتحّققخارجیدارد
)همان:60(.شایانذکراستکهایناصطالح،درفارسیدرمعادلهایدیگرینیزهمچونمقال،

سخنوگفتاربهکاررفتهاست.)آقاگلزاده،8:1385(
بهلحاظپیشینه،بایدگفتکهدهة1950عصرظهوراصطالحگفتماندرگسترةعلوممختلف
اجتماعیوانسانیبود.اینمفهومدرکمترازدودهه،حضوریمداوموعمیقدراکثررشتههایعلوم
اجتماعیوارتباطییافت)بشیر،12:1384(.گفتمانکهحاصلمطالعةزبانبهعنوانیکپدیدة
اجتماعییارویکردجامعهشناختیبهمقولةزباناست،داللتبرآنداردکهمتنامریاجتماعیاست
کهدرخاللروابطاجتماعی،نهبیرونومستقلازآن،تکوینپیدامیکند)فرقانی،63:1382(؛همچنین
گفتماندرتولید،تغییروبازتولیدابژههایزندگیاجتماعیسهیماست.بااینبیان،یکگفتمانچیزی
استکهچیزدیگرراتولیدمیکندونهچیزیکهدرخود،ازخودوبرایخودوجودیافتهومیتواند
بهگونهایمنفکوبریدهازهمهچیزموردتحلیلقرارگیرد.این،رویکردتأسیسیازگفتماناستکه
میتوانآنرادیدگاه“میشلفوکو”دانست)تاجیک،14:1383(.بااینتعریفگفتماندرساختیاتغییر

ساختاجتماعیمیتواندبهروشهایزیرنقشایفاکند:
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y.نقشتحریریگفتمان؛بهایجادحرکتوتغییروآثارتبلیغاتیگفتمان،اشارهدارد
y.نقشاقناعیگفتمان؛بهانسجاممنطقیوایدئولوژیکگفتمانگفتهمیشود
yنقشاحساسیگفتمان؛یعنیبهبرانگیختناحساسهابرایپذیرشساختارهایجدیدتوجه

دارد.)خجسته،30:1381(
داستان، چون آثاری بهویژه هنری محصولهای گفت میتوان نقش سه این به توجه با
اقناعیواحساسی تلویزیونیدرهرسهوجهتحریری، نمایشی فیلمسینماییومجموعههای

میتوانندبهرشدوارتقاییکگفتمانکمککردهودرمقابلگفتمانیدیگرراتضعیفکند.


نشانه شناسی و گفتمان؛ تعريف و كاركرد پژوهشی 
نشانـهشناسیعلمیاستکهدرقلمرونشانه)Sign(  ومعنا)Meaning( بهپژوهشمیپردازد
)دینهسن،11:1380(وغالبترینالگویروششناسیمطالعاتتصویردرنظرگرفتهشدهاست
)بصیریانجهرمیونحوینظامآبادی،14:1395بهنقلازراودراد،1388(.اینعلمباهرچیزی
کهبتواندیکنشانهقلمدادشود،ازقبیلکلمهها،شکلها،عکسها،صداها،اشیاءو....سرو
کاردارد.نشانهشناسانمعاصر،نشانههارابهطورجداگانهودرخألمطالعهنمیکنند؛بلکهآنها
بهدنبال آنها یاژانر،بررسیمیکنند. ازنظامهاینشانهای،مثلیکرسانه بهعنوانبخشی را
بازنماییمیشود؟)چندلر، بهاینپرسشاندکهمعناهاچگونهساختهوواقعیتچطور پاسخ
25:1386(.امروزهروشهایپژوهشیکهبهارتباطبصریغیرزبانینیزمیپردازنددرذیل
“روشنشانهشناسی”قرارمیگیرند)شایانمهر،528:1377(.بهطورکلیعناصرمهمدرانواع

نشانهشناسیعبارتانداز:
1.  زبان و گفتار: زبان،یکنماداجتماعیونظامارزشیاستکهفردنمیتواندخودشآنراخلق
کندیاتغییردهد.زبانازاساسیکقرارداداجتماعیاستکهفردبرایارتباطبادیگران،باید
آنرادرتمامیتشبپذیرد.ولیگفتاردرمقابلزبان،اساسًایکفعلفردیمربوطبهانتخاب
وفعلیتبخشیدناستکهبافعلوعملارتباطپیدامیکندوتنهابهآفرینشهایزبانیآنان

محدودنمیشود.
2.  دال و مدلول: ایندوازاجزایمهم،درانواعسبکهاینشانهشناسیهستند.دالیکواسطه
استوحتمًابهمادهوموضوعینیازدارد،مانندصداها،اشیاء،تصاویروتخیالت.مدلولنیز

درپسدالقرارداردوفقطازطریقدالمیتوانبهآندستیافت.)بارت،15:1392(
3.  معنا: آنچهدرنشانهشناسیبهخصوصدررویکردهایمتأخرآناهمیتدارد“معنی”استوآن
عبارتازبرداشتوتلقیاستکهازرابطةداللتیخاصیبهذهنافرادمتبادرمیشود.ممکن
استیکرابطةداللتیواحدبرایدوفرد،معانیمتفاوتیرابهوجودآوردکهمیبایستدلیل

آنرادرتجارب،فرهنگوفضاهاییجستکهذهنیتافرادرامیسازند.
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4. ساخت اجتماعی: گفتهشدکهنشانهشناسان،مطالعاترادرخألدنبالنمیکنندبلکهآنرادر
متنفرهنگاجتماعیپیمیگیرند.چراکهازنظرآنانمعانیبهوجودآمدهدرذهنافرادبر
اساسواقعیتهایاجتماعیشکلمیگیرندوفردهرچقدرهمکهمستقلباشدنمیتواند
ازبافتیکهدرآنزندگیمیکنددورباشدودرارتباطبااینبافتاستکهبهمعناییازیک

رابطـةداللتیدستمییابـد.)خالقپناه،72:1390(


مدل نشانه شناسی فيسک 
جانفیسکرامیتواندرکناراندیشمندانیهمچونویلیامز،استوارتهالوتامپسونازپیروان
مکتبمطالعاتفرهنگیبرشمرد.اینمکتبکهمحوراصلیآنبرپژوهشدرموردمخاطبیا
مخاطبپژوهیاستواراست،بهنحوةدریافتمخاطباناهمیتمیدهد.جانفیسکباایننگاه
بهتولیداترسانهایتوجهکردهوبابهکارگیرینوعیازنشانهشناسیدستبهتحلیلمیزند.

نشانهشناسیویبرسهحوزهتأکیددارد:
y نشانه: انواعگوناگوننشانهها،شیوههایگوناگونیاستکهمعناراانتقالمیدهندوباافراد

استفادهکنندهارتباطبرقرارمیکنند.
y رمزها یا نظام هایی که نشانه ها در آن سامان داده می شود؛ بهشیوههاییاشارهداردکهاز

طریقآنهاانواعرمزهایگفتمانیبسطدادهمیشودوبهنیازهایجامعهیافرهنگ،برمبنای
گفتمانیخاصپاسخمیدهد.

y فرهنگی که این رمزها و نشانه ها در درون آن عمل می کنند؛ بهظرافتهاییتوجهداردکهبر
اساسفرهنگیخاص،بهگونهایرمزهاونشانههارادرکنارهمقرارمیدهدکهبهترینتأثیر

راداشتهباشد.)فیسک،64:1388(
ویباتأکیدبراصولباالودرنظرداشتنمفاهیممکتبمطالعاتفرهنگی،براینباوراستکه
دراندیشهنشانهشناختی،یکنشانههمیشهبیشازیکمعناداردوهیچپدیدهایواجدمعنایذاتی
نیست،اینویژگیبهتعبیرفیسک“چندمعنایی”خواندهمیشود.بههمیندلیلمخاطبانمیتوانند
معنایموردنظرخودراازیکمتناستخراجکنند.استخراجمعنییا“رمزگشایی”ازیکمتن،با
توجهبهوضعیتاجتماعیـفرهنگی،تجربةفردی،وضعیتاقتصادی،چارچوبهایشناختی
ومعرفتیافرادصورتمیگیرد.دراینمدلنشانهشناسی،ارزشهاونگرشهایپنهاندرپس
صورتبهظاهربیتفاوترفتارهایگفتمانی،واکاویمیشوندتابدینطریقواقعیتاجتماعی
موجودونحوةساختواقعیتاجتماعیدراذهانعمومیمعینشود.ازاینگونةنشانهشناسی،
برایتحلیلنقشرسانههادرساخت“فراواقعیت”استفادهمیشود.جانفیسکدرنشانهشناسی
هرمتنتلویزیونیـسینمایی،بهسهسطحازرمزهاییاشارهمیکندکهبرایتحلیلیکمتنبهآن

نیازمندهستیم:
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y ،سطح نخست؛ رمزهای فنی:اینرمزهابهمهارتهایساختفیلم،مانندشیوةفیلمبرداری
زاویةدوربین،نورپردازيوغیرهاشارهداردکهرمزهايمتعارفبازنمایيراانتقالميدهند.
بهغیرازاین،عناصرداستانیونحوةبیانروایتوخلقاثرهمچونکشمکش،شخصیت،
گفتوگووغیرهنیزدرایندستهجایمیگیرندوحاملرمزهاومفاهیمیهستندکهمیتوانند

دربازگشاییمتنمفیدواقعشوند.
y و داستان شخصیتهای بر تأکید با رمزها از دسته این اجتماعی: رمزهای  دوم؛  سطح 

شاخصهاییهمچونواقعیتظاهر،لباس،چهرهپردازي،محیط،رفتار،گفتار،حرکتهای
سرودست،صداوغیرهبهتحلیلمتنکمکمیکنند.بایددقتداشتکهرمزهایاجتماعی
رابایدباتوجهبهفضاوساختاریکهفیلمارائهمیکندومتناسبباموضوعهاییکهدرآنبه

نمایشدرمیآیدموردبررسیقرارداد.
y سطح سوم؛ رمزهای ایدئولوژیک:اینرمزهابهبررسیمعانیپنهاندرونمتنمیپردازد.به

نظرفیسکهرمتنتصویری،سرشارازمعانیپنهانیستکهخودرابهعنوانواقعیتنشان
  )Fiske, 2003: 127(.میدهند

پيوند رمزهای گوناگون متون رسانه ای در نظام نشانه شناسی فيسک
چنانچهگفتهشد،رمزنظاميازنشانههايقانونمنداستکههمةآحادیکفرهنگباآنآشناهستند.
ایننظام،مفاهیميرادرفرهنگبهوجودميآوردواشاعهميدهدکهموجبحفظآنفرهنگ
میشود.رمز،حلقةواسطبینپدیدآورندةمتنومخاطباستونیزحکمعاملپیونددرونيمتن
رادارد.همینپیونددرونياستکهمتونمختلفرا،بهوسیلةشبکهايازمعانيموجودومعتبردر
دنیايفرهنگِيماقابلفهممیکند.اینرمزهادریکساختارسلسلهمراتبيوپیچیدهعملميکنند.
روانشناساِناجتماعيمدعیهستندکهعرفهايتعاملِيفرهنگ،تعاملرادر“زندگيواقعي”براي

ماممکنميسازند.
و مدلول و دال قراردادهـای باید رمـزها شناسایی برای است. متن یک پیام همان رمز،
همچنینزمینةفرهنگیآنمتنیاجامعهراخوببدانیم)خالقی،73:1372(.ازآنجاکهمعنای
یکنشانه،بهرمزنهفتهدرآنمتکیاست،لذارمزچارچوبیرابهوجودمیآوردکهدرآن
بامجموعهای نشانههاواجدمعنامیشوند.تفسیرمعنایقراردادییکنشانه،مستلزمآشنایی
ازقراردادهایخاصاست)ضیمران134:1382(.بهنظرفیسکدریکمتنرسانهایرمزهابه
نحویچیدهمیشوندکهضمنهماهنگیبارمزگانهایفرهنگی،معناییراتأمینکنندکهمورد
نظرپدیدآورندگانوتولیدکنندگانآناست.بهاینترتیب،بهباوروی،تمامرمزهایبرسازندة
متناعمازواژگان،تصویر،رنگ،رفتاربازیگرانوغیره،آشکاروپنهاندرخدمتخلقمعنای
موردنظرپدیدآورندةاثرهستند.ازنظرفیسکتعییننقشبازیگرانفیلم“رمزمتعارفبازنمایي”
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)representation(وظاهرآنان“رمزاجتماعي”رانشانمیدهد،لیکنتفاوتایندورمزدر

ایناستکهاوليبهقصدونیتودوميبهوضوحوصراحتداللتميکند.اوباتوجهبهاین
اصلکهحضورانسانهادرزندگيواقعي،هموارهحضوريرمزگذاريشدهاستبهتصریحاین
موضوعمیپردازدکهادراكماازاشخاصمختلفبراساسظاهرشان،طبقرمزهايمتعارف
درفرهنگمانشکلميگیرد.بههمیندلیلکسیکهمسئولانتخاببازیگرانیکفیلماست
بااستفادهازاینرمزها،کارشراآگاهانهتربهانجامميرساند.بهاینترتیبرمزگانداستانی
است. رمزگذاريشده اجتماعي رمزهاي با پیشاپیش پخششود، تلویزیون از است قرار که

)فیسک،54:1388(

چارچوب پژوهش
باتوجهبهموضوعتحقیق،ایننوشتاربهدنبالپیبردنبهگفتمانبازنماییشدهازانقالباسالمی،
دریکیازمجموعههاینمایشدادهشدهتلویزیوناست.بدینمنظور،تبیینشاخصهایاین
گفتمانوپیبردنبهالیههایعمیقترآنمدنظراست.ازاینرومیبایستروشیبهکارگرفته
شودکهوجوهاینگفتمانراآشکارسازد.بههمیندلیلاستفادهازنشانهشناسیبراینمایاندناین

گفتمانروشمطلوبیاست.
ازطرفیروشنشانهشناسیجانفیسک،بهدلیلبرخورداریازالیههایعمقیوهمچنین
هماهنگبودنآندرتحلیلمتونتلویزیونی،انتخابمناسبیبهنظرمیرسد،بنابراینچارچوب
نظریاینتحقیقبراساستحلیلنشانهشناسیفیسکبناشدهاست.برایناساسروشمورد
استفادهنیزمطابقهمینچارچوبخودرامتعهدبهتبیینالیههایگوناگونمیداند.برایدستیابی
بهاینهدف،رمزگانهایموردنظرفیسکدرمجموعةنمایشیانقالبزیبابهشرحزیرتحدید

وتحلیلمیشود:
y رمزهای فنی: توجهبهنقاطعطف،بررسینحوةروایت،زاویهدیدونوعداستانپردازی؛
y رمزهای اجتماعی: توجهبهشخصیتهاوویژگیهایآنها؛
y .رمزهای ایدئولوژیک: توجهبهمعانیحاصلازرمزهایفنیواجتماعیوتولیدمعنایژرفتر

بهرمزگانهایمطرحشده،دوگروههمراه توجه با پژوهش این در توضیحاستکه به الزم
بررسی مورد “دیگری” عنوان با انقالب مخالف یا معاند گروه و “خودی” عنوان با انقالب
قرارمیگیرند.برایدستیابیبهگفتمانکالنیکههریکازایندوگروهراتوصیفمیکندبه
شاخصهاییچونویژگیهایشخصیتی،ویژگیهایطبقاتیونحوةساختاربندیگروهیتوجه
شدهاست.اینسهشاخصعمده،خودبهسنجههایخردتریتقسیممیشوندکهدرجدول1

بدانمیپردازیم:
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جدول 1.ساختارتحليلیپژوهش
رمزگان هاسنجه های مرتبطشاخص هادسته بندی

خودی

ديگری

شخصيتی
ظاهری:نام،سنوپوشش

رفتاریونظامارزشی. ويژگیهایاخالقیـ

ايدئولوژيکاجتماعیفنی

نقاطعطف
داستان،
زاويهديد
داستان
پردازی.

رمزگان
کالمی،
رمزگان
اندامی،
رمزگان
کاالمحور،
رمزگان
رفتاری.

پيامنهايیو
پنهانمتن.

تحصيالت،شغل،درآمد.طبقاتی

چينشاعضا،تکنيکگروهی.ساختارگروهی

يافته های پژوهش
بهطورخالصهبهیافتههایحاصلازمطالعهرمزگانهاییکهتشریحشدمیپردازیموازطریق

آنهاگفتمانحاکمبراینمجموعهراتحلیلمیکنیم.

مطالعة رمزگان های فنی سريال
نقاطعطفداستان:یکیازوجوهیکهبایستیهنگامتحلیلرمزگانهایفنیمتنموردتوجهقرار
داد،“گرهگاهها”یا“نقاطعطف”یکمتننمایشیاست،حالباتوجهبهزوایایآشکاروپنهان
داستانکهدرباالشرحآنرفت،بایدگفتداستانانقالبزیباازچندینداستانفرعیمایهگرفته

ونقاطعطفمتعددیداردکهباگرهافکنیوایجادفرازوفرودبهپیشبردداستانکمکمیکند.

جدول 2.  بررسینقاطعطفداستانمجموعةنمايشیانقالبزيبا
توضيحاتنقاط عطف

اوازبدوانقالبازايرانفرارکردهوبهيکبارهدرشبیبارانیباکليدیکهخودداردورودجابربهايران
واردحياطمنزلشمیشود،منزلیکهحاالزيبا)دخترش(درآنساکناست.

درمجلسیکهبرایتولدزيباگرفتهشده،برقمیرودوجابردرحالیکهردیازخوندراتاقشصحنهسازیمرگجابر
ديدهمیشودناپديدشدهوبعدازمدتیجنازهایبدونصورتبامدارکجابرپيدامیشود.

موضوعدفترچهخاطراتجابر
مرگجابردررسانههایخارجیبرجستهمیشودوگفتهمیشودویخاطراتیاززمان

حضورشدرساواکووابستگیاشبهدربارشاهداردکهمهمبودهاست،پیگيریدفترچة
خاطراتازسویپليسوهمدستانجابر،سيرداستانراتامرحلهایپيشمیبرد.

درگيرشدنزيبادرمشکالت
شغلی

پروژهبزرگیازطريقشرکتیکهزيبامديرآناستبهپيمانکاریبهناممهردادطاهرخانیواگذار
میشودودرزمانیکهزيبادرگيرمسائلمرگپدرش)جابر(است.پيمانکارباطرحاينموضوع
کهپروژهبهتعويقافتادهبازيبادچارتنشمیشود.کاربهدادگاهمیکشدوطاهرخانیکهازقبل
همهچيزراپيشبينیکردهاست،موفقمیشودازطريقوکيلخودزيبارابهپرداختخسارت
سنگينیمجبورکند.برایپرداختاينخسارت،زيبامیبايستخانه،ماشينودفترکارشرا
بفروشد.دراينميانمعلوممیشودکهطاهرخانیمزدور“صفرومنوچهرومحمود”،نوچهگان
پيشينجابر،هستندکههمگیبرآنندتاپسازمرگجابر،طلبشانراازدختراويعنیزيبابگيرند.
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پيداشدنمجددجابر
جابرکهتابهحالمخفیبودهاست،باهمدستی“حامدومانيا”خودراگروگان“صفر”
جامیزندوبهاينترتيبمیتواندپليسواطرافيانرامتقاعدکردهوخودرادوبارهدر

معرضتوجهرسانههایداخلیوخارجیقراردهد.

آشکارشدنهويتپدرزيبا

داستانازآغازبهگونهایپيشمیرودکهزيبادخترجابربهنظرمیرسد،امابعداز
شکمادرحامدوادعايیکهحامدمبنیبرشکنجهگربودنجابرمیکند،فکرزيبا

مشغولمیشود.ویسعیداردواقعيتاينموضوعرادريابد،اماباوراينمسئلهبرايش
سختاست.بهتدريجبارهايیحامداززندانوصحبتهایرضايی،انقالبیسابق،زيبا
درمیيابدکهدختريکزوجانقالبیبودهکهتوسطجابرکشتهوسربهنيستشدهاندو

بعدازآنجابرویراربودهاست.

روشدنهويتجابربرایزيبا
وحامد

جابرکهازابتدایداستان،باطرحهاونقشههایپيچيدهاش،هموارهسعیداردخود
راآدمیپشيمانازگذشتهنشاندهد.درپايانداستان،باکشاندنزيباوحامدبه

دامگاهیپرتوشکنجهکردنآنان،هويتخودرارومیکند.

روشدنهويتسروانحسينی
بامسمومشدنجابربهسمسيانورومرگمشکوکش،ترديدسروانبهرامیکهپيشاز

ايناحتمالوجوديکعاملنفوذیرامیداده،بهسروانحسينیبيشترمیشود.عالوهبراين
حامدنيزدچارهمينشکشدهوبهاينترتيبجاسوسبودنحسينیهممحرزمیشود.

توضیح: آغازنمایشدرشبیبارانی،تاریکوساکت،معانیچون“ترسوابهام”رابرداستانتحمیل
میکند.اینمعانیباورودنابهنگاممردیناآشنا)جابر(بهخانةزنیجوان)زیبا(تقویتمیشودو“ورود
مخفیانهبهحریمامن”رابهذهنمتبادرمیکند.بااینتمهید،دالهاییچوننفوذوتجاوزدرنخستین
سکانسنمایشساختهمیشود.ایندالهاباتقابلدوجنسمرد)جابر/میانسال(وزن)زیبا/جوان(با
تشدید کمکگرفتنازعاملجنسیتوسنـکهدرتحلیلرمزگانهایبعدیبهآنهاپرداختهمیشودـ

شدهوتقابلهاینسلیوجنسیتیرانیزبرجستهمیکند.
توضیحاتجابردرموردمعرفیکردنخودبهعنوان“پدر”وپذیرشاینموضوعازسویزن)زیبا(
گرچهبهشکلیباورناپذیرودمدستیتالشمیکندازتنشنخستینداستانبکاهد،اماگرهافکنیهایپیاپی
کهدرادامةداستانشکلمیگیردوپررنگشدنداستانهایفرعیهمچنان“ابهام،ترسوجاسوسی”
رادرمتنروایتبرجستهمیسازد.گمشدنیکبارةجابردرشبتولدزیبا،ردخونبهجاماندهدراتاق
جابر،پیداشدنجنازهایبدونصورت،نشانگانرواییهستندکهخانةامنزیبارا،باحضورآدمهای
فرصتطلبوباورودپلیسبهمحیطیشلوغوپرتنشتبدیلمیکنندوآرامشیکهزیبابیشازسهدهه
ازعمرخودرادرآنجاتجربهکردهبودبهیکبارهازبینمیبرند.اینتنشنهتنهاذهنبلکهجسمزیبارا،
نیزکهشخصیتمحوریداستاناست،درگیرکردهوبهحوزههایدیگرزندگیاونیزسرایتمیکند،

آنچنانکهروابطشخصیوفعالیتهایشغلیویرانیزتحتالشعاعقرارمیدهد.
باتعمیمدالناامنیدرزندگیزیباازطریقشبکهایازافرادکهدرمسیرروایتداستانیکییکی
رومینمایندوبرلهیاعلیهجابرفعالیتمیکنند،زیبا،دختری36سالهاستودرمسیرناخواستهای
قرارمیگیردکهراهخالصیازآنتنهادربازشناسیهویتشخالصهشدهاست.اودراینمسیرخودرا
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بهعنوان“مولودانقالب”بازمیشناسدوهویتواقعیجابربهعنوان“ساواکیسفاك”برایاوآشکار
میشود.دراینمسیرکهنوعی“ارجاعبهخویشتن”است،زیبادرمییابدکهپدرومادرانقالبیاشراجابر
کشتهوتالشمیکندتااوراازخاستگاههویتیخوددورکند؛موانعزیادیبرسرراهاوایجادمیکندو

باطرحنقشههایگوناگوننهتنهامالواموال،بلکهآبرووجانزیبارانشانهمیگیرد.
بااینتوضیح،کلیتداستانبابرجستهکردنیکزن)زیبا(،بهعنوانشخصیتمحوریداستانو
همزادیآنبا“انقالباسالمی”بهانقالباسالمیمانندمیراثیمقبولاشارهمیکندکهعمرزیادیاز
حیاتشنگذشتهومستعدآسیباست؛میراثیکهدشمنانبسیاریداردوباخطرنفوذوگمکردنمبانی

هویتیروبهرواست.
بهاینترتیبدالهاییکهازبطنداستانوبزنگاههایآناحصامیشودعبارتاز:انقالب،دشمنان
وتوطئهبرایتصاحبوطن،دوستانولزومبازشناسیآنانازدشمن،بازنگریدرستگذشتهوعدم
غفلتازبازسازیتاریختوجهدشمناست.بهواسطةایندالها،دوگانهانقالبیها)خود(وضدانقالبیها

)دیگری(درداستانقابلتفکیکاست.
نحوة روایت داستان:عناصربهکارگرفتهشدهدرنحوةروایتداستانحاملنشانههاییاستکه

سازندةبسترداستانهستند،بستریکهداستاندرآنبنامیشودوبهپیشمیرود.

جدول 3.  شاخصهایمربوطبهروايتداستاندرمجموعةنمايشیانقالبزيبا
شيوه های روايت 

توضيحاتداستان

استفادهاززاويهديد
دانایکل

اگرچهداستاندرآغاز،بهگونهایروايتمیشودکهگوياواقعيتهماناستکهرویصحنهبه
نمايشدرمیآيد،اماکمکمباپيشرفتداستانوورودبهخلوتشخصيتها،حقايقزندگیآنهاو
هويتشانآشکارمیشود.البتهبهمنظورايجادکششدرداستان،برخیازاينواقعيتهاديرآشکار
میشود،يادرمسيریخالفانتظاربهپيشمیرود.باتوجهبهسيرداستانواحاطةبرزوايایپنهانی

زندگیشخصيتها،زاويهديدکلیحاکمبرداستان“دانایکل”است.

فلشبکوحرکتتندو
سريعدوربين

داستانبهگونهایآراموغيرمستقيمگذشتهوامروزراباهمپيوندمیزند،يعنیدرواقع،برایبيان
پيشينةافراد،نقبیبهگذشتةآنانزده،بااستفادهازشيوةفلشبک،درلحظاتی،خاطراتگذشته
رادرزمانحالزندهمیکند،درچنينمواقعیگاهیحرکتسريعدوربينوعقبگردتصاويرنيز
بهاينرفتنبهگذشتهوگذشتهنگریکمکمیکند.اگرچهاينروش،باتوجهبهمضمونداستان

روشمناسبیاست.امادربرخیازلحظههاتفکيکحالوگذشتهممکننيست.

روايتسياهوخشن

ايننمايش،روايتیمخوفوسياهاززمانطاغوتوشکنجهگرانآناست،سوتزدنهيستريک
جابر،رنگهایسرخوسياهبههنگامنمايشزندانوزندانيان،ابزارشکنجهمانندچاقو،قيچی،

سيخ،...،نمايشبدنهایمجروحوخونآلودمبارزانشکنجهشده،صحنههایقتلباخونسردیو
بیرحمی،ضربوشتم،درگيریوتيراندازیدرکنارهمسازندةخشونت،هراسووحشتاست.

زاويهدوربين

تمرکزدوربينرویچهرههایمنفیبهطورمعمولاززاويهاینزديکترباپسزمينهسياهصورت
میگيرد،همچنيندرمواردبسياری،بازومکردنرنگقرمزبرچهرههایمنفیداستان،سکانسهای
مربوطبهآنهاخاتمهمیيابد،درواقعرنگقرمزبهنحویمعنای“خونريزی”و“جنايتکاری”
آنانرابيشتربهذهنمتبادرمیکند.امادرموردچهرههایمثبت،اينرنگقرمزبيشترروی
صورتآنهاديدهمیشودکهحکايتاززخمهاورنجهایآنانداردوبرمظلوميتآنهامیافزايد.
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توضیح: بهدلیلاشراف“دانایکل”برهمةابعادوجوانبرویداد،بهکارگیریاینزاویه،دست
سازندگانداستانرادربیانموضوعهایگوناگونبازنگهمیداردوبهآنانکمکمیکندکه
برپیچیدگیداستانبهدلخواهخودبیفزایندوالیههایپنهانیآنرابیشترکنند.اینزاویه،با
توجهبهروایتکلیداستانکهتوضیحدادهشدوبسترزمانیآنکهانقالبووقایعانقالبو
دهههایپسازآنرانشانهگرفتهاست،بهسازندگانسریالدرخلقداستانیگرهخوردهباانقالب

کمکمیکند.
نگاه تاریخیسریالو بارویکرد متناسب نیز ازتکنیکفلشبک، پیاپی استفادة ازسویی
ارجاعی/هویتنگرآن،بهکارگرفتهشدهاست.بدینمعناکهباتوجهبهبازةزمانیاینروایتکه
ازسوییجریانهاونیروهایامنیتیپهلویراموردتوجهقرارمیدهدوازسوییدیگربرنقشو
هویتنیروهایمبارزانقالبیدرحینانقالبوسهدهةپسازپیروزیانقالبتأکیددارد،استفاده
ازفلشبک،راهیمیانبربرایعبورازحالبهگذشتهاست.بااینحالاستفادةمکررازاینتکنیک

وخلطزمانیدرمواردیباعثسردرگمیمخاطبمیشود.
روایتسیاهوخشنداستان،بهویژههنگامبهتصویرکشیدنگروههایمعاند،همانطورکهدر
توضیحکلیتداستانونقاطعطفآنگفتهشد،مفاهیمیچونترسوابهامراتقویتمیکندو
نفوذوجاسوسیرابانگرانیودلهرهمیآمیزدوباسیاهنشاندادنزندگیدشمنانانقالب،بهعنوان
“دیگری”ضمنآنکهفعالیتهایآنهاراازروشنیتهیمیسازد،باافزودنرنگقرمزبهتصویرهای

آنها،معناهاییچونبیرحمیوخونخواریرانشانمیدهد.
بهاینترتیبباسلبروشنیومنطقازاعمالورفتاردشمنانانقالببهطردآنهاازسوی
مخاطبکمکمیکند.درمقابلارائةتصویریمظلومانهازانقالبیوندرقابتصاویریکهدرزیر
شالقدژخیم،خونآلودندبهحقبودنآنهاراتقویتمیکند.تمرکزدوربین،هنگامبهتصویر
کشیدنهردوچهرة“خودی”و“دیگری”تالشیدرامتدادتفکیکآنهابهدوگروه“حقمدار”و
“باطلگرا”است.درواقعوضوحتصاویرجنایتکارانةدشمنان،بههنگامشکنجه،قتلونقشههای
خرابکارانه،گستاخیآنانرادرانجاماعمالغیرانسانیباشدتبیشتریبهنمایشمیگذارد،
همانطورکهوضوحتصویرخودیها،هنگامدردکشیدنزیرشکنجهیاهنگامانجاماعمالعبادی

یادرمتنزندگیروزمره،مقاصدوروابطانسانیآنهارابرجستهمیکند.

مطالعة رمزگان های اجتماعی سريال 
دراینقسمتبهدودستهازشاخصهاتحتعنوانشاخصهایظاهریوشاخصهایرفتاری
و میشود بررسی پوشش، سن، نام، چون سنجههایی با ظاهری شاخصهای میشود. توجه
شاخصهایرفتاریـاعتقادیباسنجههاییهمچونویژگیهایبارزاخالقیونظامارزشی
موردمطالعهقرارمیگیرد.براساستقسیمبندیشخصیتهابهگروههایخودی)قهرمان(و
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دیگری)ضدقهرمان(کهدربخشروشپژوهشبداناشارهشد،اینویژگیهابرایایندوگروه
بهصورتجداگانهآوردهمیشود.

الف. ويژگی های شخصيتی؛ شاخص های ظاهری قهرمانان 
درجدول4شاخصهایظاهریقهرمانانداستانورمزگانهایآنآوردهشدهاست:

جدول4.  شاخصهایظاهریقهرمانانمجموعهنمايشیانقالبزيبا
رمزگان رمزگان اجتماعیگروه

ايدئولوژيک توضيحاتسنجه

قهرمانان
)خودی(

زيبا،حامد،فاطمهمعصومینام

ارزشمندیو
مقبوليت،

ايدئولوژیمذهبی
وديندارانه،

سّنتونوخواهی.

زيباوحامد36و30سالسندارند.سن
فاطمهمعصومیجواندورهانقالبوميانسالاست

پوشش

زيبابيشتربامانتووشلواريادامنهایبلندوپوشيدهديدهمیشودوموی
سرشهموارهپوشيدهاست.اولباسهایپوشيده،امامتنوعوگرانقيمت

میپوشدواززيورآالتدرحدکماستفادهمیکند.حامدباپيراهنوشلوارهای
اسپرتديدهمیشودومحاسنکوتاهیدارد.فاطمهمعصومیبامانتويا
پيراهنهایبلندداخلخانهديدهمیشودودرخارجخانههميشهچادری

است.

توضیح: نامهایبهکارگرفتهشدهبرایقهرمانانسریال،نشانمیدهدکهناماینافرادتااندازةزیادیبا
نقشهایدرنظرگرفتهشدهبرایآنهاهمخوانیدارد.معنایایننامهاداللتبرارزشمندیدارند.درکنار
نامفارسی“زیبا”دونام“حامد”و“فاطمهمعصومی”ریشةعربیدارندونشانههایدینداریومذهبی
بودنراباخودحملمیکنند.رمزگانسنقهرمانان،همانطورکهدرجدولمشاهدهمیکنیم،دوصفت

“جوانی”و“پختگی”رادرکنارهمقرارمیدهند.
عالوهبرآن،مادرحامدیعنیفاطمهمعصومی،درکنارجوانانیهمچونزیباوحامد،گروه
قهرمان)خودیها/انقالبیها(،بهقصدنشاندادنتعاملیاتقابلدونسلنیزآوردهشدهاست.مهمتر
آنکهایننوعچینش،انرژی،شورونشاطراباعقالنیتوتجربهدرمیآمیزدواینویژگیهارابر
اساسنگاهپیوندنسلی)نسلاولوسومانقالب(بهخاستگاهفکریاینگروهنیزتسریمیدهد.
براساسمطالعةرمزگانهایپوشش،میبینیمکهقهرمانانداستانهموارپوشیدهاند،ایننوع
پوششبرآناستتامعانیچونپوشیدگی،رعایتحریموحیارابهآنهانسبتدهد.امادر
پوششجوانانقهرمانازنشانگرهایتجددونوخواهینیزاستفادهشدهاست.درکنارآنها،فاطمه
معصومی،قهرمانپختةداستان،معتقدومتعهدبهپوشیدنچادراست.بهاینترتیب،شاخص
پوششدوعنصرنوخواهیوسنّترادرکنارهمقرارمیدهد،اماازآنجاکهشخصیتمقبول
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ومعقول،دردستةخودیها،فاطمةمعصومی،مادرحامداست،انتخابچادرازسویاوبهاین
پوششوزنبیشتریمیدهدوچادررابهعنوانپوششیمعقولومقبولتربرجستهمیکند.درعین
حاللباسهایفاخرزیبا،بهویژهدربخشهاینخستینداستان،بردارندگیوتمولویتأکیددارد.
هرچندایننوعپوششدرطیزمانوباتالشزیبابرایبازشناسیهویتشرفتهرفتهبرایزیبا
رنگمیبازدواوکمتردرقیدوبندظاهرخودباقیمیماند.اینروال،تأثیرهویتبرانتخابهای
شخصیزیباراپررنگکردهاستوتالشدارداهمیتخاستگاهفکریویرابرگزینشهای

ظاهریاشنشاندهد.

ب.  ويژگی های شخصيتی؛ شاخص های ظاهری ضد قهرمانان 
درجدول5شاخصهایظاهریقهرمانانداستانورمزگانهایآنآوردهشدهاست:

جدول 5.  شاخصهایظاهریضدقهرمانانمجموعهنمايشیانقالبزيبا
رمزگان رمزگان اجتماعیگروه

ايدئولوژيک توضيحاتسنجه

ضد
قهرمانان
)ديگری(

جابر،صفرقصابپور،مانياتهرانی.نام

ايدئولوژیاستبداد،
ايدئولوژی
مردساالرانه.

جابرمردیاستکهدورهميانسالیراپشتسرگذاشتهوپابهدورةپيریسن
میگذارد.صفرهمتقريبًاهمسناوست.مانيادختری8-37سالهاست.

پوشش

جابرهماکنونپيراهناتوکشيدهوکتوشلواربرتنمیکند،گاهیهم
اورکت،لباسهایاومرتباست.اودرزمانقبلازانقالبهميشهبا

کراواتديدهمیشود.صفرباپيراهنوشلوارمعمولیوگاهیباکتوشلوار
ديدهمیشود.اومقيدبههماهنگیومرتببودنلباسنيست.مانياشالبر
سردارد،ازانگشتروزيورآالتبدلیزياداستفادهمیکند،بيشتروقتهازير
مانتو،دامنپوشيدهاست،لباسهایاوگراننيستاماعناصرتزيينیمثل

نواروگلدرآنبهکاررفتهاست.

توضیح: همانطورکهدرجدول5مشاهدهمیشود،نحوةنامگذاریضدقهرمانهایسریال،
بهویژهمرداناینگروهمعناییچونسبعیت،ستمگریوخشونترابهذهنمتبادرمیکند.جابر
وصفر،بهویژهجابر،دراینسریالنقشاصلیرادرمیانضدقهرمانانبرعهدهداردوصفرنیز
مجریکارهایاوست،امامانیاتهرانیکهنامشبیشتربرتجددگراییومیلبهامروزیبودنتأکید
دارد،گرچهدراینگروهقرارداردامابیشترتحتاوامراینمرداناست؛بهاینترتیباطاعتکردن

ازمردان،ایدئولوژیمردساالرانهراتقویتمیکند.
تحلیلگروهضدانقالبیها)دیگری(براساسشاخص“سن”بیانگرتمهیدیازسویسازندگان
سریالاستتاباقراردادندومردکهدورانمیانسالیخودراطیکردهودرآستانهورودبهپیری
هستند،بهآخررسیدندورانآنهارابهرخبکشد،امابهرهگیریاز“مانیا”کهبهنسبتآنهاجوانتر
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است،براینمعناداللتداردکهکسانیچونجابروصفرمیخواهندباکمکاینزنجوانازنو
بهپاخیزند.

پوششمردانباعنصر“رسمیت”)استفادهازکتوشلواروکراوات(پیوندخوردهونشان
میدهدکهآنانتابعقواعدپوششدرمحلکارشانبودهاند.امادرکناراینمعنا،کهبیشتراز
رمزگانهایپوششجابرمیتوانبهآنپیبرد،بیاعتناییصفربههمرنگیوهماهنگیلباس،
عالوهبراینکهموقعیتاورانسبتبهجابرتنزلمیدهد،دوعنصر“رسمیتوبیقیدی”رادر
کنارهمقرارمیدهدوبیانگرنوعیتناقضوتضاددرگروهبدخواهانانقالباست.پوشش
مانیانیزگرچهبهحکمقواعدتولیدسازمانصداوسیمانشانههایبیحجابیراارائهنمیدهد،اما
استفادةبیشازاندازةویاززیورآالتونشانگرهایتزیینیدرصورتولباس،برتجملگرایی،
خودنماییوتظاهرتأکیددارد.تعلقبهتجملوخودآراییازسویزن،همانطورکهگفتهشدزنان
رابراساسگفتمانمردساالرانهبیشترمستعدسطحینگریدانستهوجایگاهزنرادراینگروه

تقلیلمیدهد.

ويژگی های شخصيتی؛ شاخص های رفتاری ـ  اعتقادی 
بنابرتقسیمبندیدوگروه“خودی”و“دیگری”نخستویژگیهایشخصیتی دراینبخش

قهرمانانوسپسویژگیشخصیتیضدقهرمانانتبیینمیشود.

اعتقادیقهرمانان جدول 6.  شاخصهایرفتاریـ
رمزگان رمزگان اجتماعیگروه

ايدئولوژيک توضيحاتسنجه

قهرمانان
)خودی(

رفتارها

ياریکردنديگران،پرتالش،پيگير،مهربان،رفتارهایمشترک
ارتقاینگرشبیتفاوتبهماديات.

مذهبیو
همسويیآن
بامنافعملیو
لزومتقويتآن.

جدی،باثبات،هوشمند،عاقل.رفتارنسلاول

هيجانی،احساسی،زودباور.رفتارنسلسوم

ايمانبهخدا،اعتقادبهنيرویالهی،احترامبهشهداوکشور.باورها

بررسی ویژگی های اخالقی شخصیت ها:قهرماناناینداستاندرکلآدمهایمذهبی،اخالقگرا،
دارایوجهةاجتماعیومتعهدبهآرمانهاییچونوطنپرستی،حرمتشهداوحفظمیهنهستند.
بااینحال،آنها،براساسالگوهایرفتاریخودازیکدیگرمتمایزمیشوند.دراینتقسیمبندی
نسلسومانقالب،کهزیباوحامدآنهارانمایندگیمیکنند،افرادیناپخته،مردد،خودمختار،
هیجانی،احساسیوفاقدتصمیمگیریهایمدبرانههستند،کهگرچهراهبهنجاتمیبرند،اماخود
ودیگرانرادچارمشکالتعدیدهمیسازند.امانسلاولانقالبکه“مادرحامد”معرفآناست،
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شخصیتیقاطع،باثباتوهوشمنددارد.برپایةاینتقسیمبندیرفتاری،کمالگروهخودیدرگرو
پیوندوانسجامبیشترممکنمیشود؛یعنیهرجاکهنسلسومازنسلاولبیشترحرفشنوی
دارند،باسهولتبیشتریبهموفقیتدستمییابند.بااینحالالتزاماینافرادبهباورهایدینیو

اخالقیوپایبندیآنهابهوطن،تالشیاستتابراعتباروارزشآنهابیفزاید.

اعتقادیضدقهرمانان جدول 7 .  شاخصهایرفتاریـ
رمزگان اجتماعیگروه

رمزگان ايدئولوژيک
توضيحاتسنجه

ضد
قهرمانان
)ديگری(

طماع،مالدوست،پشتکردنبهدوستان،تالشبرایدستيابیبهرفتارها
منافعفردیبههرقيمتی،چندچهره،خشونت.

برجستهکردنچهرهبیتعهد
وضدمردمیپهلویبانشان
دادنشخصيتهایبرآمدهاز

آننظام. گرايشبهمادياتوبیاعتقادیبهنيروهایماورايی،عدمتعلقبهباورها
مفاهيممعنویهمچونوطن.

دراینسریال،ضدقهرمانانافرادیطماع،هستندکهبهشدتدنبالجلبمنافعفردیوکسب
سرمایههستند.آنهادراینراهحتیبهدوستانخودپشتمیکنندوبهسادگیآنهاراازمیان
برمیدارند.چندچهرگیآنهاکهدرشخصیتجابرباشدتبیشتریعیانوبرجستههست،با
اعتمادزداییازاینگروه،امکانپیوندوانسجامراازاینگروهمیزداید.آنهاچهدرجمعدوستان
وچهدرتقابلبامردموکسانیکهاندیشةآنهارابرنمیتابندبهشدتخشنهستند،شکنجه،آزار
روحی،قتلواستفادهازکلمههایرکیکوزشت،ابعادیازرفتارخشنآنهارابهنمایشمیگذارد.
آنهاباتوجهبهنگاهوتعلقاتمادیخود،اعتقادیبهنیروهایماوراییوخداندارندومفاهیمی

چونوطن،مردمیامحبت،زمانیکهبامنافعآنهاهمسوباشدبرایشانمعناپیدامیکند.
نظام ارزشی “خودی” و “دیگری” در داستان انقالب زیبا :براساسجدولهاوتوضیحهای
ارائهشدهپیرامونآنها،باورهاواعتقاداتدودستةخودیودیگریدراینسریال،بهگونهای
بازنماییمیشودکهیکی“خیر”ودیگری“شر”رابازنماییمیکند.درایندستهبندی،ارزشمداری،
دینداری،اخالقگرایی،رعایتانصافوانسانیتبهدستة“انقالبیها”یاگروهخودینسبتداده
شدهاست،درمقابلهنجارگریزی،بیقیدی،ستمگری،خشونت،مادیگراییوخیانتبهدیگری
یاگروه“معاندانقالب”نسبتدادهشدهاست.درواقعنمایشسعیداردبااستفادهازشخصیتها
ونمادسازیبهوسیلةآنانرژیمشاهراحکومتیمستبدوخشنمعرفیکندکهخالیازاحساس
وعاطفهبودهوهماکنوننیزکسانیکهبهآنرژیمدلبستهاندواجدهمانویژگیهاهستند؛اما
انقالبیهاکسانیهستندکهرفتاروشخصیتوجودیشانازتعلقبهمادیاترهایییافتهومعتقدبه
باورهایالهی،انسانیواخالقیهستند.بهاینترتیبنظامباوریدوگروهانقالبیوضدانقالبی

برپایةدواصلمعنویتومادیتدراینداستانقوامیافتهاست.
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ويژگی های طبقاتی “خود”  و “ديگری” در نظام گفتمانی داستان

جدول 8 .  شاخصهایطبقاتیقهرمانان
رمزگان اجتماعیگروه

رمزگان ايدئولوژيک
توضيحاتسنجه

قهرمانان
)خودی(

شغل
خانهدار،بدونکارمشخصرفتارنسلاول

خانوادهمداری،
رشدزنان،

حضوراجتماعی.
مديرشرکتعمرانی،عکاسرفتارنسلسوم

روزنامهنگار.

نسلسومدانشگاهرفتهامانسلاولديپلمهستند.تحصيالت

ضدقهرمانان
)ديگری(

نبودخانواده،واسطهگری،کارچاقکنی،جاسوسی.شغل
مادیگرايی،

تسلطمردانهوپدرساالری. نامشخصتحصيالت

به تنهاشخصیتیکه اینسریال بررسی جایگاه شغلی ـ تحصیلی شخصیت های داستان:در
صراحتبهتحصیالتشاشارهمیشود،قهرمانزنداستان،زیبا،است.البتهبرجستهشدنشغل
وی،بهعنوانمهندسساختماندرطولداستان،غیرمستقیمتحصیالتویرانیزبرجستهمیکند.
اماچنانچهدیدهمیشود،درموردسایرشخصیتهااعمازمثبتومنفی،تحصیالتچندانمورد
اعتناقرارنمیگیرد.درموردوضعیتشغلینیز،چنانچهدرباالدیدهمیشود،شخصیتهایمنفی
بهدلیلاینکه،زندگیآنهادردودورهبهنمایشدرمیآیدیامجبوربهحفظظاهرندویامشاغل
آنهابهگذشتهوحالتقسیمشدهاست،یااینکهبرایشانشغلظاهری)آشکار(وواقعی)پنهان(در

نظرگرفتهشدهاست؛اینموضوعیکیازدالیلپیچیدگیاینگونهشخصیتهاست.
مشخصبودنتحصیالتشخصیتنخستداستان،کهدرگروهخودیقراردارد،دالهایی
چونخردودانشرابهاینشخصیتوگروهیکهبهآنمنتسباستنسبتمیدهد.درمقابل
خالیبودنمیزانتحصیالتگروهدیگریباپنهانکردنعنصر“آگاهیودانش”خاستگاهفکری

اینگروهراتنزلمیدهد.
براساسجدولدستهبندیموقعیتتحصیلیـشغلیدوگروهقهرمانوضدقهرمان،بیشتر
کارهاییکهبهگروهاولنسبتدادهشدهاست،ازحیثاجتماعیآنهاراممتازمیکند،یااینکه
موقعیتآنهاراارزشمندجلوهمیدهد.بنابراین،اگرزیباوحامدرانمادنسلسومانقالبومادر
حامدرانمادنسلاولانقالببدانیم،نسلسومیهانسبتبهنسلاولیهادرموقعیترشدیافتهترو
نوتریقراردارند،زیبازنیاستکهتوانستههمپایمرداندرشغلیکهکمترزنانهمحسوبمیشود
فعالیتکند.حامدنیز،بهطورآشکارتریدرخطانقالبقراردارد،کارشباابزاریپیوندمیخورد

کهنگاهیعمیق،تیزواجتماعیبهاومیبخشد.
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امامادرحامدگرچهدرجوانیمبارزیسیاسیبودهواکنوننیزدرحفظارزشهایخوداستوار
است،بااینحال،درحالحاضرخانهداراست،البتهنهخانهداریکهدرآشپزخانهوچارچوبخانه
متوقفشدهباشد،کمترصحنهایازاودرحالپختغذایاخانهداریدیدهمیشود،اودرخانهبیشتر
مأمنامنیبرایفرزندشویکغمخواربرایعروسشبهنمایشدرمیآید.دراینمعناشغلمادر
حامدنشاندهندةاهمیتخانهوخانوادهوآسایشایندودرگفتمانمنتسببهانقالباسالمیاست.
امامشاغلیکهبهضدقهرمانانداستاننسبتدادهمیشوداعمازواسطهگری،کارچاقکنیو
جاسوسیبادالهاییچون“طمعکاری،خالفکاری،دونپایگیوکسبدرآمدبههرشیوهای”
عجینشدهاست.شغلجابر،بهعنوانکسیکهدررأساینگروهقرارمیگیرد،بیشتربازتاب
عقایدهولناكوغیرانسانیاووبرخاستهازنظامفکریاستکهبدانتعلقدارد.اودرانتهایداستان
بهصراحتمیگویدکهاززندانیانبهدلیلمسئولیتیاوظیفةشغلیخودبازجویینمیکرده،بلکه
ازدیدنوضعیتهالکتبارآنهادرحینبازجوییلذتمیبردهاست.صفرنیزبرایکسبدرآمد

هیچقاعدهایرابرنمیتابد،مشاغلیکهاودرآنهافعالاستازبیهویتیاوحکایتدارد.

بحث و نتيجه گيری 
براساسیافتههایبهدستآمدهازمطالعةسریالانقالبزیبامیتوانگفتاینمجموعهدرپیآن

بودکهدوگفتمانرادرقالببازنماییدوگروهتوصیفکند:
y)گروهانقالبیهای)خودی
y)گروهضدانقالبیها)دیگری

درتوصیفیکهازایندوگروهآمد،بهطورعمدهصفتهایممتازوویژگیهایانسانیبه
گروهنخستودرمقابلصفتهاییکهحاکیازدونپایگیوفرومایگیاستبهگروهدوماعطا
شد.برایناساسمیتوانگفتایندوگروهدرنگاهکالنبه“خیر”و“شر”تقسیممیشوند.نظام

گفتمانیکهبهتوصیفهردوگروهمیپردازددرجدول9آمدهاست:

جدول 9.  مبانیايدئولوژيکترسيمشدهدرسريالانقالبزيبابرحسبمقولههایهستهای

نوع گروه
مقوله های هسته ای

مبنای ايدئولوژيک
طبقاتیشخصيتی

همراه
انقالب

جذاب،مذهبی،
مردمی،اخالقمدار.

متعلقبهطبقةمتوسط،خانوادهدارودارایاصالت،بیتوجه
بهماديات،برخوردارازتحصيالت،دارایشأناجتماعی.

برآمدهازگفتمان
ارزشمداریوالهی
بودنانقالباسالمی.

مخالف
انقالب

بیدين،خائن،ضد
مردم،فاقداصول
اخالقیوبیرحم.

بیريشه،فاقداصالتخانوادگی،مادیوتازهبهدوران
رسيده،تحصيالتوشأناجتماعیپايين.

برآمدهازگفتمانپليدی
وشيطانصفتیمخالفان

انقالباسالمی.
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براساسآنچهدرجدول9آمدهاستازرمزگانهایفنیواجتماعیبهشیوةزیربرایتقسیمبندی
دوگروهانقالبیوضدانقالبیاستفادهشدهاست:

yروایتاصلیداستانازابتدادرپیخلقمعناییازترسوابهاماست.ضدانقالبیهااینترس
وناامنیراباورودخودبهمتنداستانمیآورند.زندگیانقالبیهابارمزگانهاییچون“خانة

امن”و“آرامشخانوادگی”رقمخوردهاست.
y،”پیرنگهایداستانیوفرازوفرودروایت،هموارهباتقابل“امنیتوناامنی”،“آرامشوتنش

“سفیدیوسیاهی”بهتقویتدوگانههاییکمکمیکندکهدریکسرآنانقالبیهاقراردارند
ودرسردیگرآنضدانقالبهاهستند

yرمزگانهایفنیبااستفادهازسنوجنس،انقالبیهارادرعینپختگیواجدضربهپذیرینشان
میدهدوگروهضدانقالبهاراگروهیکهرمقهایآخرشانرامیکشندنشانمیدهد،کسانی

کهباوجودطیشدندورهاشانقصددارندازنوحرکتجدیدیراآغازکنند.
yمشاغلگروهانقالبیهاازحیثاجتماعیبرجستهتراستوزناندراینگروهحضورپررنگی

دارندبهاینترتیباعتباربخشیبهزندرگفتمانانقالبیتقویتمیشود.
yزندرگروهضدانقالبنیزمشاهدهمیشود،اماتحتسیطرةمرداناستوبهاینترتیببا

تبعیتازامرمردانه،گفتمانمردساالرانهراتقویتمیکند.
yزندرگروهضدانقالبباتجملگرایی،سطحینگربودنزنرادراندیشةمردساالرانهقوام

میبخشدوهمچنانبانگاهابزاریقابلارزیابیاست.
yزندرگفتمانانقالبیبهعنصریخردورزومقبولتبدیلمیشودکهمیتوانددردوحوزة

خانوادهواجتماعنقشایفاکند.
y”مشاغلدوگروهخیروشر،بهصراحتوبهشیوهایمستقیمدرخدمتالقایمعنای“تالش

درمقابل“طمعورزی”هستندوبهاینترتیبدوگانهایراخلقمیکنندکهدریکسویآن
حرکتیمبتنیبردانش،آگاهیورفعنیازمندیهادرحدکفایتودرطرفدیگرتکثرقدرت
وسرمایهاست.ایندوگانه،تالشمیکندکهگفتمانانقالبیرادرمقابلگفتماناستبدادیو

ضدانقالبیبرپایةدورکن“معنویت”و“مادیت”بهتصویربکشد.
y،هیچکدامازنیروهایشرومعاند،بهغیرازجابردرمحیطخانهوخانوادهنشاندادهنمیشوند

خانوادهایهمکهازمنوچهربهنمایشدرمیآید)آنهمدرمراسمعزایجابر(خانوادةناهمگونی
استکهدرآنمردبهزنفخرمیفروشد،مردرفتارهایزنراموردتمسخرقرارمیدهدوفرزندشان
قصدداردکهآنهاراتركومهاجرتکند.صفردرحاشیةشهردرویرانهایکههمدرآنجاکارو
کاسبیهمزندگیمیکند،نشاندادهمیشود؛نهخانهایونهخانوادهای،نهزیباییونههماهنگی
درزندگیاودیدهنمیشود.حتیزیباهمکهیکیدوباردرداستانبیماریمادرشمطرحمیشود،
هیچگاهدرصحنهایدرخانهدرکنارخانوادهبهتصویردرنمیآید.باتوجهبهمعنایضمنیخانهو
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خانوادهکهوابستگی،ریشهداریوتعلقرانشانمیدهد،میتوانگفتکهبهروایتانقالبزیبااین
گروهفاقدتعلقخانوادهایواصالتهستند.

برپایهنحوةبهکارگیریرمزگانهاییکهانقالبیهاوضدانقالبیهارادراینسریالبازنمایی
کردندایننکتههادرسریالقابلتوجهاست:

1.شیوهایکهدراینمجموعةتلویزیونیبهکارگرفتهشدهاست،همچونروالمرسومدرتمامنظامهای
رسانهای،مبتنیبرتنزیهوتطهیرباورمندانبه“خود”ودرمقابلتحقیروتقلیلمخالفان)دیگری(
است.درواقعدراینشیوه،رسانههاتالشمیکنند،باانتقالویژگیهایمثبتوسازندهبهکسانی
کهبااعتقاداتآنهاهمسوهستند،گفتمانمقبولخودرابرجستهسازندودرسویدیگربانسبت
دادنویژگیهایمنفیومخرببهافرادیکهروبهرویآنانقراردارند،گفتمانمخالفانخودرا
پستوحقیرنشاندهند.استفادهازاینشیوهگرچهمعمولوطبیعیبهنظرمیرسد،اماترسیمیک
فضایقطبیبرپایة“خیر”و“شر”میسازدکهبرایمخاطبهوشمندامروز،چندانباورپذیرنیست.
2.نکتةدیگرآنکه،گرچهاصولومبانی“انقالباسالمی”برارزشهایانسانیواسالمیاستوار
است،اماسفیدنشاندادنآدمهایمعتقدبهاینارزشها،درمقابلسیاهنماییکاملگروهیکه
برضدآنهستند،آنهمبهصورتمستقیموعیان،شیوهایحرفهاینیست.داستانانقالبزیبا
هرچنددربرخیازمواقعتالشمیکنداینمرزبندیسلبیوسخترادرهمبشکندو
گوشهچشمیهمبهصفاتخوبمخالفانداشتهباشد،امادرمسیرداستانبهگونهایاین
صفاترانشانمیدهدکهگویاخوبیهایاندكوظاهریاینآدمهاهمتنهامتاثرازمنافعآنان

ودرنهایتنشانگرذاتبدوچهرةمزورانهاشاناست.
3.ازطرفیاینداستانباتمامتالشخودبراینشاندادنچهرةمثبتیازهمراهانانقالب،گاهبا
اختصاصسهویصفاتیبهآنان،جایگاهاشانرامتزلزلمیکند.اشتباهاتحامدبهعنوانفرزندشهید
درهمراهیبافردیکهدرگذشتةاوتردیدجدیوجودداردودارایسوابقجناییاست)جابر(تنها

باتوجیهپیبردنبهحقایق،نهدارایتوجیهمنطقیاستنهباکلیتداستانهمخوانیدارد.
4.مجموعةانقالبزیبابامقایسةدوزمانقبلوبعدازانقالبوتقابلآدمهایمرتبطووابستهبهایندو
دوره،سعیدارددرلفافهوبهطورمکتومبهتعریفیازایننقطةعطفتاریخایرانبپردازد.چنانچه
دربخشیافتههایتحقیقآمدهاست،“زیبا”همزادانقالب،استعارهایازآنومولوددومبارزشهید
است.اوکسیرابههمسریوهمراهیبرمیگزیندکهباوجودتفاوتطبقاتیباوی،هممذهبیو
همپسریکخانوادةمبارزاست،عالوهبراین،تمامکسانیکهدراینفیلمبهعنوانچهرههایانقالبی

مطرحمیشوند،اینویژگیهایمشتركرادارند:مذهبی،مبارزودارایخانواده.
ازطرفیاینسریالباقراردادنچهرههایانقالبیدرمقابلکسانیچونجابر،صفرو...برآناست
تاباترسیمچهرههاییخشن،بیرحموفاقدعواطفانسانیازآنان،بهتقابلدوگانهایدستیابد
کهدریکسویآنشکنجهگروظالمقرارداردودرسویدیگرآنشکنجهدیدهومظلوم،رابطة
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نابرابرونامتعادلیکهایستادگیوبرخاستنمظلومدربرابرظالمراتوجیهمیکندومنطقزندانیان
راکهسرشارازعاطفه،دلسوزیومحبتاست،برمنطقظلم،تعدیوویرانگریتفوقوبرتری
میدهد.درواقعاینمجموعةنمایشیبابهرهگیریازروشدیگریسازیوتفکیک“خودی”از
“دیگری”تالشمیکند،چهرهایمثبتوموجهاز“خودیها”دربرابرچهرههایمنفی“دیگران”

ترسیمکندوبدینگونهبابسطچهرههایخودی،صفتهایآنانرابهانقالبپیونددهد.
درپایانبایدگفتانقالباسالمیایرانیکرویدادمهمدرتاریخایرانوجهاناستکهبارها
وبارهاموردبررسیوتحلیلقرارگرفتهاست.بااینحالتأثیراینواقعهوتحلیلآنبااستفاده
ازژانردرام،کهانتظارمیرودفضاییاحساسیوعاطفیرابهنمایشگذاردبهمراتببیشتراست.
چراکهاصوالًبرایمخاطبتلویزیون،کارکردسرگرمیوتفریح،برسایرکارکردهاارجحیتدارد،

اینموضوعرادرسریالانقالبزیبامیتوانیکنقطةقوتبهحسابآورد.
داستاناینمجموعهبهگونهایپیشمیرودکهسیرحوادث،بهراحتیقابلپیشبینینیست،
وقوعرخدادهایغیرمنتظرهوبهرهبرداریازداستانهایفرعی،سببشدهکهفرایندگرهافکنیو
گرهگشاییداستان،زمانبرشود،کهازنکتههایمثبتداستانتلقیمیشود.بااینحالانقالبزیبا
سعیداردبااستفادةعاریتیازبرخینمادهاوجایگزینیاستعارههابهجایکالمصریح،ازفضای
زندگیعادیمردمبرایطرحمعناییعمیقتراستفادهکند.اهتمامبهخانهبهعنواننمادیازمیهن،
همزدایانقالبوزیبا،همخانگیزیباوبهارونمادهایبسیاردیگرازایندست،گرچهمیتواند
درعینحفظکارکردسرگرمیبرایمخاطبسطحیایننمایش،واجدمعنایژرفتریبرای
مخاطبعمیقآننیزباشد؛امابایدبهخاطرداشتکهنبایدبرایخلقاینمعنا،بهگونهایداستان

راطرحکردکهمنطقرواییآندچارتزلزلشود.
نکتةدیگرآنکهگرچهگفتهشدکهاستفادهازژانردراممیتواندبهتفهیمبهترموضوعهای
تاریخیـسیاسیکمککندوبههمیندلیلژانرمنتخباینمجموعةنمایشیرامیبایستقابل
تحسیندانست،امابااینحالنشاندادنصحنههایفجیعشکنجهکهآمیزهایازدرد،خونوفریاد
رابهتصویرمیکشد،مجالبروزاحساسوعاطفهراکهالزمةاینژانراست،بهشدتمیکاهدو

مخاطبراچناندچارتاثرمینمایدکهنمیتواندبهسادگی،داستانرادنبالکند.

پی نوشت ها
1.شیوهایبرایروایتداستانکهازامروزبهدیروزازحالبهگذشتهمیرودتادالیلیاریشههایرفتاروافعال

امروزرادرگذشتهبیابد.
2.گفتمانمعادلواژةفرانسوی“Discourse“والتین”Discursus“بهمعنیگفتوگو،محاوره،درنظرگرفتهشدهاست.

منابع
آقاگلزادةسیالخوری،فردوس)1385(،تحلیلگفتمانانتقادي،نشرعلمیوفرهنگی،تهران.
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بارت،روالن)1392(،لذتمتن،ترجمهپیامیزدانجو،نشرمرکز،تهران.
بشیر،حسن)1384(،“تحلیلگفتمان:دریچهايبرايکشفناگفتهها:تحلیلمقالةمورخ27فوریه2001روزنامه

گاردینانگلیسدربارهایران”،مرکزتحقیقاتدانشگاهامامصادق)ع(.
بصیریانجهرمی،حسینومرضیةنحوینظامآبادی)1395(،“نشانهشناسیعناصربازنماییهویتآنالین)مطالعة

کاربرانپرطرفدارایرانیدراینستاگرام(”،فصلنامةرسانه،دورة27،شمارة5.
بهشتی،محمدعلی)1392(،تحلیلنشانهشناختینحوةبازنمایینمادهایمذهبیدرسینمایایران)مطالعةموردی

فیلمهایپرفروشدهة90(،پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهباقرالعلوم.
تاجیک،محمدرضا)1383(،گفتمان،پادگفتمانوسیاست،مؤسسهتحقیقاتوتوسعهعلومانسانی،چاپاول،تهران.
چندلر،دانیل)1386(،مبانینشانهشناسی،ترجمةمهدیپارسا،پژوهشگاهفرهنگوهنراسالمی،انتشاراتسورة

مهر،تهران.
حسینی،سیّدمجید)1392(،»تندال«؛تحولفرهنگسیاسیدرسینمایپرمخاطبایراندرسالهای1357تا1390،

انتشاراترخدادنو،تهران.
خالقپناه،کمال)1390(،تحلیلنشانهشناختینقشهایخانوادگیدرسریالهایپربینندهتلویزیون،مرکزتحقیقات

صداوسیما.
خجسته،حسن)1381(،“نظریهگفتمانورادیو”،فصلنامةپژوهشوسنجش،شمارة32.

دینهسن،آنهماری)1380(،درآمدیبرنشانهشناسی،ترجمهمظفرقهرمان،نشرپرسش،آبادان.
سلطانی،سیّدعلیاصغر)1386(،“تحلیلگفتمانیفیلمهایسیاسیـاجتماعی:نگاهیبهپارتیسامانمقدم”،نشریة

مطالعاتفرهنگیوارتباطات،شمارة9.
سلیمانی،مجید)1390(،تحلیلبازنماییگفتمانهایدینیدرسینمایایران)مطالعهموردیفیلمکتابقانون(،پایاننامه

کارشناسیارشد،دانشگاهتهران.
شایانمهر،علیرضا)1377(،دائرةالمعارفتطبیقیعلوماجتماعی،انتشارتکرمان،تهران.

ضمیران،محمد)1382(،درآمدیبرنشانهشناسیهنر،نشرقصه،تهران.
عطارزاده،مجتبی)1379(،“انقالبوامنیتبینالمللی”،فصلنامةمطالعاتراهبردی،شمارة9.

فرقانی،محمدمهدی)1382(،راهدرازگذر،نشرفرهنگواندیشه،تهران.
فیسک،جان)1388(،درآمدیبرمطالعاتارتباطی،ترجمةمهدیغبرایی،دفترمطالعاتوتوسعهرسانهها،چاپ

دوم،تهران.
 John Fiske, )2003(,  Television Culture, Games People Play: The Psychology of Human Relationships, 

Harmondsworth: Penguin. 
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چکيده
در عصر کنونی موضوع حمایت از داده و مباحث حقوقی مربوط به آن، اهمیت بسیاری یافته است. موضوعی که در 
نظام های حقوقی مختلف و در زمینة مسائل حقوقی داده با چالش های بیشتری روبه رو شده، مبحث انتقال فرامرزی داده 
 )Privacy Shield( است. در این نوشتار تالش شده تا به این مسئله از مسیر بررسی توافقنامة  حامی حریم خصوصی
که میان اتحادیة اروپا و ایاالت متحدة آمریکا منعقد شده، پرداخته شود. در همین راستا، ابتدا رویکرد آن ها نسبت به 
مبحث حمایت از داده، بررسی شده و سپس تحوالت موجود در زمینة انتقال فرامرزی داده در اتحادیة اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا از توافقنامه بندرگاه امن )Safe Harbor( تا توافقنامه حامی حریم خصوصی و اصول حمایت از داده 
موجود در این دو سند موشکافی شده است؛ تا از این طریق بتوان به یک دیدگاه جامع و مانع در زمینة انتقال فرامرزی داده 
در این دو نظام حقوقی مهم در سطح جهان و خألهای مربوط به آن در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران دست یافت.
کلیدواژه: داده،حمایتازداده،انتقالفرامرزیداده،توافقنامهبندرگاهامن،توافقنامهحامیحریم

خصوصی.

بررسی موافقتنامة انتقال فرامرزی 
داده های شخصی بين اياالت متحدة 
آمريکا و اتحادية اروپا با نگاهی به 

قوانين جمهوری اسالمی ايران

تاريخ دريافت: 98/04/26
تاريخ پذيرش: 99/01/18

نوع مقاله: فنی و ترويجی 

Sarami63@ gmail.comکارشناسارشدحقوقارتباطاتدانشگاهعالمهطباطبایی*

نوشتة
آمنهصرامی*
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مقدمه
امروزهدرهرکشور،همگامباپیشرفتفناوریوباتوجهبهاوضاعواحوالنظامحقوقیآنکشور،
قوانینومقرراتیدرحوزةحمایتازدادهبهتصویبرسیدهاست.دربرخیازکشورهاحمایت
ازدادهوحریمخصوصیافراد،مهمترینچالشپیشرواست،درحالیکهدرکشورهایدیگر،
موضوعتجارتواستفادةتجاریازدادههاکلیدیترینموضوعاست.درنظامحقوقیکشورهای
دستةنخست،قوانینومقرراتبهنسبتسختگیرانهای،برایحمایتازدادههایشخصیافراد
وجودداردودرنظامحقوقیدستةدوم،شرکتهاومؤسسههایتجاریازطریقخودنظامدهی
ادارهمیشوندوبرمبحثحمایتازدادهتأکیدکمتریشدهاست.نمونةبارزکشورهایدستة
نخست،کشورهایعضواتحادیةاروپاهستند،کهباتصویبمقرراتعمومیحمایتازداده
))General Data Protection Regulation )GDPR(درسالهای1998و2016دراینزمینه

اهتمامورزیدهاند.ایاالتمتحدهآمریکانیزجزءدستهدومکشورهاستکهدرآنخودنظامدهیو
آزادیکسبوکاراهمیتبیشتریدارد.

درسطحبینالملل،هموارهنیازشدیدیبهاتفاقنظردررابطهبااصولیجهانشمولکهبر
مبنایآنبتوانبهحمایتازحریمخصوصیافرادودادههایشخصیآنهاپرداخت،احساسشده
است.یکیازراهکارهاییکهکشورهایمختلفبرایبرطرفساختنایننیازبهآنرویآوردهاند،
تصویبتوافقنامههاوپیمانهایبینالمللیپایداراست)نوراییبیدخت،1378(.توافقنامههای
بابررسیآنها بینالمللیاستو توافقنامههای انتقالفرامرزیداده،مهمترین امنو بندرگاه

میتوانبهیکچارچوبکلیدراینزمینهرسید.
درسال2016،درنظامحقوقیاتحادیةاروپا،باتصویبمقرراتعمومیحمایتازداده
انتقال و )The Safe Harbor Agreement( امن بندرگاه توافقنامه زمینة در جدی چالشهای
فرامرزیدادهمیانایاالتمتحدةآمریکاواتحادیةاروپامطرحشد.درنتیجه،باتصویبتوافقنامة
حامیحریمخصوصی،ایندونظامحقوقیتالشکردندچالشهاراحلکنند.درایننوشتار،با
بررسیدوتوافقنامةمذکورونیمنگاهیبرمقرراتعمومیحمایتازدادةاتحادیةاروپا،موضوع
انتقالفرامرزیدادهمیانایندونظامحقوقیموشکافیشدهاست.درنهایت،قوانینومقررات
موجوددرجمهوریاسالمیایراننیزبررسیخواهدشدتاازاینطریق،خألهایموجودنظام

حقوقیکشورماندراینزمینهمشخصشوند.

كليات
درحالحاضردرایاالتمتحدهآمریکا،یکقانونجامعبرایحمایتازدادهدرسطحفدرالوجودندارد
)calder,  2016(ازنقطهنظرنظامحقوقیاتحادیةاروپا،وجودچنینقانونیموجبایجادسطححمایتیکافی

برایدادههایشخصیشهرونداناروپاییمیشود.برایمثال،قانونحمایتازاطالعاتشخصیواسناد
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)The Personal Information Protection and Electronic Documents Act )PIPEDA((الکترونیکی
کشورکانادا،سطححمایتکافیراازدیدگاهاروپاییانجهتنقلوانتقالفرامرزیدادهبااین

کشورفراهمآوردهاست.
ازنظر بهکشورهاییکه اروپایی، انتقالدادههایشخصیتوسطسازمانهاوشرکتهای
اینموضوع نیست. تلقیشدهومجاز ندارند،غیرقانونی اروپاسطححمایتیکافی کمیسیون
مهمترینچالشدرزمینةارتباطاتتجاریمیاناتحادیةاروپاوایاالتمتحدةآمریکابود،کهبا
تصویبتوافقنامهبندرگاهامندراواخردهة1990،دوطرفسعیکردنداینچالشراحلکنند.
بهموجباینسند،سازمانهاوشرکتهایآمریکاییمیتوانستندفعالیتخودرانزدوزارت
بازرگانیایاالتمتحدةآمریکاثبتکردهواظهارنامهایدررابطهباسیاستامنیتاطالعاتو

حمایتازدادههایشخصیخودمنتشرکنندوازتعقیبقضاییدرامانباشند.
)Infoplease, 2020(درسال2013،افشایغیرمجازبرنامههاینظارتیآژانسامنیتملیآمریکا
وادعاهایمتعاقبمربوطبهسایرفعالیتهایاطالعاتیایاالتمتحدةآمریکادراروپا،بهنگرانیهای
اروپاییاندربارةمقرراتحریمخصوصیوچالشحمایتازدادهدراینکشوردامنزد.درگیرشدن
برخیشرکتهایاینترنتیوارتباطیدربرنامههایآژانسامنیتملیآمریکا،نگرانیهایاروپاییانرا
نسبتبهچگونگیاستفادهازدادههایشخصیدرشرکتهایآمریکاییوهمچنینمیزاندسترسی

دولتایاالتمتحدهآمریکابهچنیندادههاییراتشدیدکرد.
درماهاکتبرسال2015،دیواندادگستریاروپا))The European Court of Justice (ECJ( اعالم
کردکهتوافقنامهبندرگاهامننامعتبراستواینتوافقنامهسازوکارمعتبریبرایانطباقباقوانینفعلی
حمایتازدادهدراتحادیةاروپانیست.درنتیجه،تالشهابهمنظورایجادجایگزینیبرایاینتوافقنامه

آغازشد.
درماهجوالیسال2015،اتحادیةاروپاسندیراتحتعنوانتوافقنامهحامیحریمخصوصی
ــال2016آنرامنتشرکرد.طبقنظرکمیسیوناتحادیة ــاندودراولماهآگوستس بهتصویبرس
ــدهکـهانطباق ــیونتأمینش ــطححمایتکافـیموردنظرایـنکمیس ــنتوافقنامهس ــا،درای اروپ
ــت ــا،برایانتقالفرامرزیدادهاس ــیحمایتازدادةاروپ ــدرجدرمقرراتعموم ــایمن الزامهـ
ــخصی ــاتش ــهاطالع ــاب ــنالزامه )Official Journal of the European Union, 2016(.ای

ــیلةاین ــهبهوس ــودک ــوطمیش ــفمرب ــرکتهایمختل ــازمانهاوش ــانس ــتریانوکارکن مش
ــرکتهاییکه ــت.بهعبارتدیگر،سازمانهاوش ــدهاس ــرکتهاجمعآوریش ــازمانهاوش س
ــد،بایدمقررات ــیخودرادارن ــانیکارکناناروپای ــرةدادههایمنابعانس ــردازشیاذخی ــدپ قص
ــیحریمخصوصی ــهتوافقنامهحام ــارارعایتکردهوب ــتازدادةاتحادیهاروپ ــیحمای عموم

)Calder, 2016(.ملحقشوند
امروزهابزارهایمختلفیبرایانتقالدادههایشخصیازاتحادیةاروپابهایاالتمتحدةآمریکا
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وجوددارد؛ازجملهاینابزارهامیتوانبهشروطقراردادی،قوانینالزامآورمشتركوتوافقنامه
)European Commission, 2016(.حامیحریمخصوصیاشارهکرد

رويکرد اتحادية اروپا
درمواد7و8منشورحقوقاساسیاتحادیةاروپا،حریمخصوصیارتباطاتوحمایتازدادههایشخصی،

حقوقاساسیبشریمعرفیشدهاندوتمامکشورهایعضواتحادیةاروپاملزمبهاجرایآنهستند.
)Data Protection Directive )DPD((دردستورالعملاتحادیةاروپا،درزمینةحمایتازدادهها
مصوبسال1995،مقررشدهکهانتقالدادههایشخصیبهکشوریخارجازاتحادیةاروپاتنهادر
صورتیامکانپذیراستکهدرکشورمقصدسطحمناسبیازحمایتازدادههایشخصیتأمینشود.
مناسببودنسطححمایت،باتوجهبهاوضاعواحوالمربوطبهانتقالدادهازجملهماهیتداده،هدفو
مدتعملیاتپردازشموردنظر،کشورمبدأومقصدنهاییداده،قوانین،مقرراتواقدامهایآنکشور

)European Data protection supervisor, 2020(.درزمینةامنیتدادهارزیابیمیشود
درسال2016،باتصویبمقرراتعمومیحمایتازدادههادراتحادیةاروپا،بهموضوعانتقال
دادههایشخصیبهکشورهایثالثیاسازمانهایبینالمللینیزایناتحادیهتوجهویژهاینشاندادو

)Official Journal of the European Union, 2016(.درمواد44تا50اینمقرراتبهآنپرداختهشد
دربند2مادة45اینمقرراتشرایطمربوطبهسطححمایتیکافیکشورثالثیاسازمانهای

بینالمللیذکرشدهکهعبارتانداز:
1.وجودقانونیامقرراتعمومییابخشیدررابطهباحقوقبشروآزادیهایاساسی،شاملامنیت
عمومی،دفاع،امنیتملیوقوانینکیفریودسترسیمقامهایعمومیبهدادههایشخصی،تدابیر
واقدامهایمربوطبهاجرایآن،همچنینتدابیرواقدامهایدررابطهباانتقالدادههابهکشورهای
ثالثیاسازمانهایبینالمللیمانندقوانینمؤثروقابلاجرایمربوطبهحقوقشخصموضوعداده

وجبرانخسارتهایشخصموضوعدادهکهدادههایاوانتقالیافتهاست.
2.وجودیکیاچندمقامنظارتیمستقل،درکشورثالثیاسازمانبینالمللی،بامسئولیتتضمین
واجرایقوانینحمایتازدادهشاملاختیاراتاجراییکافیبهمنظورکمکوراهنمایی
اشخاصموضوعدادهدرزمینةاجرایحقوقشانوهمچنینهماهنگیبامقامهاینظارتی

کشورهایعضواتحادیه.
3.عضویتکشورثالثیاسازمانبینالمللیدرتعهداتبینالمللی،منطقهایویاچندجانبهدر

زمینةحمایتازدادههایشخصی.
همچنین،دربند8اینمادهمقررشدهکهکمیسیوناتحادیةاروپابایدپسازارزیابی،فهرستی
ازکشورهایاسازمانهایبینالمللیکهسطححمایتیکافیراتأمینمیکننددرروزنامةرسمی

اتحادیةاروپاووبگاهایناتحادیهمنتشرکند.
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رويکرد اياالت متحدة آمريکا
درقانوناساسیایاالتمتحدةآمریکا،احترامبهحریمخصوصی،بهطورگستردهای،موردتوجه
قرارگرفتهاست.باوجوداین،برخالفاتحادیةاروپا،دراینکشوریکچارچوبواحدفراگیر
 .)Ieuan Jolly, Loeb & Loeb, 2020(درزمینةحریمخصوصیوحمایتازدادهوجودندارد
بسیاریازپژوهشگرانقوانینحریمخصوصیدادةازایاالتمتحدةآمریکاراقوانین“تکهتکه”

)LCLG. Com, 2020(.فدرالوایالتیتوصیفمیکنند
نگرانیهایموجود،درزمینةچگونگیادارةاطالعاتشخصیتحتتصرفدولتفدرال،
منجربهتصویبقانونحریمخصوصیایاالتمتحدهآمریکا،درسال1974شد.درسال1986،
قانونحریمخصوصیارتباطاتآنالین،محدودیتهایدولترادرزمینةارتباطاتتلفنیباسیم
افزایشدادکهشاملانتقالدادههایالکترونیکیاست.درعینحال،قوانینفدرالحریمخصوصی
مصرفکنندهدرایاالتمتحدةآمریکاعمدتًامختصصنایعبودهودرهربخش،قوانینمختلفی
برجمعآوریوافشایدادههایمالی،سالمت،دانشآموزی،سوابقوسایلحملونقلموتوری
و...حاکماست.عالوهبراین،هریکازایاالتمختلفکشورآمریکا،طیسالیان،قوانینحریم

خصوصیدیجیتالوحمایتازدادةمتفاوتیراتصویبکردهاند.
بهعقیدةبسیاریازمقامهاووکالیتجاریایاالتمتحدةآمریکا،رویکرداینکشوردرزمینة
حریمخصوصیداده،زیرکانهترازدیدگاهاروپایی،تحتعنوانرویکرد“یکاندازهبرایهمه”
)One-size-fits-all(است.درایاالتمتحدةآمریکا،ترویجوتقویتفناوریاینکشوراهمیت

بیشتریدارد.باوجوداینبرخیوکالیفعالحریمخصوصیدرایاالتمتحدةآمریکامعتقدند
خألهایمهمیدررویکرد“تکهتکة”آمریکایی،بهویژهدرجمعآوریآنالیندادهها،وجودداردو
برهمیناساس،ازمدتهاپیشدرکنگرةاینکشورموضوعتصویبقانونجامعدرزمینةحمایت

ازدادهمطرحاست.

توافقنامه بندرگاه امن
اتحادیةاروپاوایاالتمتحدةآمریکا،درارتباطباحمایتازدادههایشخصیرویکردهایمتفاوتی
دارند.پسازتصویبدستورالعملحمایتازداده،درسال1995،مقامهایاتحادیةاروپاوایاالت
متحدةآمریکامتوجهشدندتفاوتهایقابلتوجهیمیاننظامهایحمایتازدادههایآنهاوجود
دارد.همچنینتهدیدیکهدررابطةباانتقالدادههایشخصیمیانآنهادرزمینةازبینبردنیا
جلوگیریازآنوجودداشت،باعثایجادنگرانیوتأثیرمنفیبربسیاریازکسبوکارهاوصنایع
اروپاشد. درهردوطرفونیزتأثیربالقوهبررابطةتجاریوسرمایهگذاریایاالتمتحدةآمریکاـ
درپیمذاکراتمیانایاالتمتحدةآمریکاواتحادیةاروپا،طرفینبرسازوکاریکه“سطح
حمایتیکافی”مقررشدهدردستورالعملحمایتازدادهراتأمینمیکرد،توافقکردنددرسال
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2000،وزارتبازرگانیایاالتمتحدةآمریکا،اصولحریمخصوصیتوافقنامهبندرگاهامنراکه
متعاقبًاتوسطکمیسیوناروپابهرسمیتشناختهشد،موردبررسیقرارداد.باوجوداین،مطابق
تصمیمکمیسیوناروپایی،اصولتوافقنامهبندرگاهامن،بهموضوعهایامنیتملی،نفععمومییا

الزامهایاجراییقانونمحدودبود.
بهموجبتوافقنامهبندرگاهامن،یکشرکتآمریکاییموظفبودساالنهبهوزارتبازرگانی
درموردوضعیتمالیخود،رعایتاصولهفتگانهتوافقنامهبندرگاهامنوالزامهایمرتبطبا

استانداردسطححمایتیاتحادیهاروپاگزارشدهد.
اصولهفتگانهاینتوافقنامهبهطورمختصرعبارتانداز:

y اطالع: سازمانهایمربوطه،بایداشخاصموضوعدادهرادرجریاناهدافیقراردهندکه
اطالعاترابرایآنجمعآوریواستفادهمیکنند.همچنینچگونگیتماسباسازمانبرای
طرحسؤالهایاشکایتهاونیزناماشخاصثالثیکهاطالعاتبرایآنهافاشمیشود،بایستی

دراختیاراشخاصموضوعدادهقرارگیرد.
y انتخاب: سازمانهایمربوطه،بایدبهافرادفرصتانتخابدهندتااطالعاتشخصیآنها

)الف(،برایشخصثالثیافشاشود؛یا)ب(.برایهدفیمتناقضباهدفی)اهدافی(کهاو
مجازدانسته،جمعآوریوبعداستفادهشود.درواقع،درموردانتخابمواردمذکور،باید

رضایتپسینیاشخاصموضوعدادهوجودداشتهباشد.
yدر زمینة اطالعات و داده های حساس،هنگامیکهدادههایشخصیبهشخصثالثمنتقل

میشوند،یابرایهدفیغیرازآنچهدادههادراصلجمعآورییامتعاقبًامجازدانستهشده،
استفادهمیشود،اشخاصموضوعداده،بایدبهصراحترضایتدهند.بهعبارتدیگر،باید
اشخاصموضوعداده،رضایتپیشینیازفرایندمربوطهداشتهباشند.رضایتاشخاصموضوع
داده،درارتباطباایننوعازدادههااهمیتبیشتریمییابد.دادههایحساسشاملدادههای
مربوطبهشرایطپزشکییاسالمتافراد،ریشهنژادییاقومی،عقایدسیاسی،باورهایمذهبی
یافلسفیآنها،عضویتدراتحادیههایتجاریواطالعاتمربوطبهزندگیجنسیآنهاست.

y سازمانهابایددرفرایندانتقالاطالعات)Onward transfer( :انتقال داده ها به شخص ثالث
بهطرفثالث،اصولاعالنوانتخابرارعایتکنند.اشخاصثالثیکهبهعنواننماینده
فعالیتمیکنند،بایدهمانسطححمایتازحریمخصوصیراتأمینکنندکهشرکتکنندگان
درتوافقنامهبندرگاهامن،هماهنگبادستورالعملیایافتةمناسبدیگریامطابققراردادحریم

خصوصیخوددارند.
y امنیت: سازمانهایایجادکننده،نگهداریکننده،استفادهکنندهیامنتشرکنندةاطالعاتشخصی

بایداقدامهایاحتیاطیمناسبراجهتحمایتدربرابرخسارت،سوءاستفادهودسترسی
غیرمجاز،افشا،اصالحوامحایاطالعاتاتخاذکنند.



33

)2
7-
46

(.
ی..

رز
رام

لف
تقا
ةان

نام
فقت
موا
ی
رس
بر

y .صحت داده ها: اطالعاتشخصیبایدبااهدافیکهمورداستفادهقرارمیگیرند،مرتبطباشند
سازمانهایمربوطهبایدگامهایمتناسبیرابردارندتاتضمینکنندکهدادهبرایاستفادةمورد

نظر،دقیق،کاملوجاریاست.
y دسترسی: افرادبایدبهاطالعاتخودکهیکسازماندراختیاردارد،دسترسیداشتهوقادربه

تصحیح،اصالحیاحذفاطالعاتنادرستباشند،مگراینکههزینةآنمتناسبباتهدیدهایمربوط
بهحریمخصوصیافرادیانقضحقوقسایرینباشد.عالوهبراین،اصولتوافقنامهبندرگاهامن،

ممکناستمحدودبهحدالزمبرایامنیتملی،نفععمومییاالزامهایاجرایقانونباشد.
y ،اجرا: حمایتمؤثرازحریمخصوصی،بایدشاملسازوکارهاییباشدجهتتأییدانطباق

ارائةسازوکارهایمستقلبرایدسترسیآسانومقرونبهصرفهدرمواردعدمانطباقوتدابیر
جبرانخسارتبرایسازمانمربوطهدرزمانیکهازاصولپیروینشدهاست.محرومیتهاو
جریمههایمربوطهبایدبهاندازهکافیسختگیرانهباشدتاازاینطریقانطباققوانینورعایت

)Export.gov, 2016(.حداکثریآنهاتضمینشود
شرکتدرتوافقنامةبندرگاهامن،مربوطبههرسازمانآمریکاییموضوعقوانینکمیسیون
تجارتفدرالبودکهقوانینمختلفحمایتازمصرفکنندهرا،شاملقوانینمرتبطباروشهای
فریبکارانهوغیرمنصفانه،اجرامیکندونیزبرایشرکتهایحملونقلهواییونمایندگانصدور
بلیطکهموضوعقوانینوزارتحملونقلبودند،آزادبود.حدود4500شرکتدرفهرست
توافقنامهبندرگاهامنبودند.سازمانهابرایاینکهواجدشرایطشوند،ملزمبودندکهساالنهبه
وزارتبازرگانیدرموردرعایتاصولتوافقنامةبندرگاهامنگزارشدهند.طبقادعایکمیسیون
تجارتفدرال،اینکمیسیونمتعهدشدهبودکهکلیهمواردمربوطبهنقضاحتمالیمقرراتتوسط

)Federal Trade Commission, 2016( .مقامهایکشورهایعضواتحادیةاروپارابررسیکند
ایالتیاجراکنندةقوانینمربوطبهروشهای نهادهایبخشخصوصیوفدرال،مقامهای
فریبکارانهوغیرمنصفانه،درایاالتمتحدةآمریکاملزمشدند،توافقنامهبندرگاهامنرااجراکنند.
اجرایقوانینتوسطبخشخصوصیشاملسازوکارهایمربوطبهتأیید،حلوفصلاختالف
وجبرانخسارتبود.بدیهیاستکهرعایتنکردنمستمراینتوافقنامه،منجربهخروجسازمان
یانهادمربوطهازاینتوافقنامهمیشد.البتهذکرایننکتهضروریاستکهاینموضوعمربوطبه
شرکتهایمالیوحاملهایمخابراتیآمریکاییبودوشاملتمامشرکتهایآمریکایینمیشد.
پسازحکمدیواندادگستریاتحادیةاروپا،درسال2015،کمیسیونتجارتفدرالاعالمکردکه

)Calder, 2016(.ازنظراینکمیسیونتوافقنامهبندرگاهامندیگرقابلاجرانخواهدبود

حکم ديوان دادگستری اتحادية اروپا
درماهاکتبرسال2015،دیواندادگستریاتحادیةاروپاطیحکمیاعالمکردکهازنظرایندیوان
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توافقنامةبندرگاهامننامعتبراستوطبققوانینموجوددراتحادیةاروپااینتوافقنامهسازوکار
)Ibid( .معتبرینیست

حکمدیواندادگستریاتحادیةاروپا،ناشیازشکایتیککاربراتریشیدرفیسبوكبهنام
Maximillian Schremsنزدمقامحمایتازدادةایرلندبود.موضوعشکایتازاینقراربودکه

دادههایشخصیشاکیبهصورتکلیوجزئیدرسرورهایاتحادیهاروپاییفیسبوكمستقر
درایرلندموجودبودودرژوئنسال2013،باتوجهافشایغیرمجازفعالیتهاینظارتیایاالت
متحدهآمریکا،بهسرورهایفیسبوكدرایاالتمتحدةآمریکاانتقالیافتهبود.مقامحمایتازدادة
ایرلندی،اینشکایتراردواعالمکردکههیچمبناییبرایارزیابیشکایتوجودندارد؛زیرا
فیسبوكتوافقنامهبندرگاهامنرارعایتکردهومقامحمایتازدادةایرلندیبهحکمکمیسیون
اروپا،درسال2000،پایبندبودهاست.درحکممذکورتصریحشدهبود،براساستوافقنامه
بندرگاهامن،اینمقامحمایتازدادهباید“سطححمایتیکافی”راتأمینکند.پسازاینکهمقام
حمایتازدادهایرلند،شکوائیةاینفردراردکرد،شکایتبهدیوانعالیکشورایرلندبردهشد.این
دیواننیزبررسیکردکهآیامقامحمایتازدادةایرلندیمیتواندتحقیقهاییدرزمینةروشهای
حمایتازدادةفیسبوكجهتارزیابیسطححمایتازدادهانجامدهد،یااینکهمقامحمایتاز
دادةایرلندیبایدتحقیقهارابهتأییدپیشینیمندرجدرچارچوبتوافقنامهبندرگاهامنازسوی

)Weiss, Archic, 2016(کمیسیوناروپاموکولکند؟
در6اکتبرسال2015،درمحاکمحقوقیمختلف،نظرهایتفسیریمتعددیدرمورداینحکم
صادرشد.طبقنظردیواندادگستریاتحادیةاروپا،مقامهایحمایتازدادهدرسطحملیباید
بتوانندبااستقاللکاملهرنوعادعایمربوطبهحمایتازحقوقوآزادیهایشخصدرفرایند
پردازشدادههایشخصیمربوطبهویرابررسیکردهوانطباقآنبادستورالعملحمایتازداده
ومنشورحقوقاساسیاروپاراارزیابیکنند.دیواندادگستریاتحادیةاروپا،توافقنامهبندرگاهامن
راغیرمعتبردانست.طبقنظردیواندادگستریاتحادیةاروپا،مطابقمادة25دستورالعملحمایت
ازداده،کمیسیوناروپاملزمبهبررسیقوانینداخلییاتعهداتبینالمللیکشورثالثپیشاز
تصمیمگیریدرموردسطحمتناسبحمایتازحریمخصوصیدادهآنهاست.ازآنجاییکه،به
موجبحکمسال2000،کمیسیونچنیننتیجهایرانپذیرفتهبود،نمیتواناینحکمرامعتبر
دانست.توافقنامهبندرگاهامن،دیگرهمانندگذشته،یکمبنایقانونیبرایانتقالدادهبینآمریکا
واروپاارائهنمیداد.اگرچهسایرروشهاازقبیلشرایطاستانداردقراردادییاقوانینمشترك

)Ibid( .الزامآورمیتوانستبهعنوانراهکارمورداستفادهقراربگیرد
عالوهبراین،درحکمدیواندادگستریاتحادیةاروپامقررشدکهامنیتملیایاالتمتحدة
آمریکا،نفععمومیوالزامهایاجرایی،نسبتبهاصولتوافقنامهبندرگاهامن،اولویتدارندو
هنگامتعارضباچنینالزامهایی،شرکتهایآمریکاییبدونهیچمحدودیتیملزمبهنادیدهگرفتن
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قوانینحمایتیاینطرحهستند.درنهایت،دیواندادگستریاتحادیةاروپابهایننتیجهرسیدکه
توافقنامهبندرگاهامن،امکاندخالتمقامهایآمریکاییدرحقوقاساسیافرادیراایجادمیکند
کهدادةشخصیآنهاازاتحادیةاروپابهایاالتمتحدةآمریکاانتقالیافتهیاانتقالمییابد.بهعالوه،
دیواندادگستریاروپااشارهکردکهحکمسال2000کمیسیوندرزمینةتوافقنامهبندرگاهامن،
بههیچوجهبهوجودقوانینآمریکایییاحمایتهایمؤثرقانونیجهتمحدودکردنچنین

)Ibid( .مداخالتی،مانندامکانجبرانخسارتقانونی،اشارهنمیکند
پسازحکمدیواندادگستریاتحادیةاروپا،کارگروهیمتشکلازمقامهایحمایتازدادة
اتحادیهاروپا)کارگروهمادة29دستورالعملحمایتازداده(دوبارهتأییدکردند،انتقالدادهای
کهبهموجبتوافقنامهبندرگاهامنصورتگرفته،درحالحاضرغیرقانونیاست.اینکارگروه،
مواضعونگرانیهایخودرادرموردتأثیراحکامدیواندادگستریاتحادیةاروپابرسایرسازو
کارهایانتقالوبهاشتراكگذاریداده،مانندشرایطقراردادیاستانداردیاقوانینمشتركالزامآور،
اعالمکردند.کارگروهمادة29دستورالعملحمایتازداده،بهمنظوریافتنراهحلهایسیاسی،
قانونیوفنی،ازمقامهایآمریکاییدرخواستمذاکرهکردتاازاینطریق،درفرایندانتقالداده
بهایاالتمتحدةآمریکا،حقوقاساسیافرادمحترمشمردهشود.اینکارگروهتصریحکردکه
ممکناستراهحلبرونرفتازاینمسئله،مذاکرةمجدددربارةتوافقنامهبندرگاهامنوبازنگری
آنباشد.درنتیجه،کارگروهمادة29،تا31ژانویةسال2016،برایمذاکرهکنندگانآمریکاییو
اروپاییمهلتتعیینکردکهدرزمینةبازنگریتوافقنامهبندرگاهامنبحثوبررسیکردهوبه

)Article Data Protection Working Party, 2000(.توافقبرسند

توافقنامة جديد حامی حريم خصوصی اتحادية اروپا ـ آمريکا
کمیسیوناروپاییووزارتبازرگانیایاالتمتحدةآمریکا،درسال2016،متنکاملتوافقنامةجدید
خودراتحتعنوانحامیحریمخصوصیمنتشرواعالمکردنداینتوافقنامه،جایگزینرسمی
توافقنامهبندرگاهامنخواهدبود.همچنیناتحادیةاروپاسندیرامنتشروبهموجبآناعالمکرد
توافقنامةجدید،سطححمایتیکافیواستانداردهایموجوددرمقرراتعمومیحمایتازدادهرا،در
زمینةانتقالفرامرزیداده،تأمینکردهاست.دراینسندتأکیدشدهکهتوافقنامةجدیداصولیدقیقبرای
افزایشالزامهادررابطهباشفافیت،سازوکارهایجدیدوتعهداتدولتایاالتمتحدةآمریکادرمورد

)The European Commission, 2016(.محدودشدناقدامهاینظارتیوامنیتیاینکشوردارد
درعینحال،نگرانیهایینیزازجانباینکمیسیونمطرحشدکهعبارتانداز:

1 هیچالزاممشخصیبرایسازمانهاوجودنداردتاآنهادادههایشخصیجمعآوریشدهرا،.
پسازرسیدنبههدف،حذفکنند.

2 حمایتهایمربوطبهانتقالدادههابهشخصثالثکافینیست..
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3 سازوکارهابرایجبرانخسارتبیشازحدپیچیدهاست..
4 ضمانتاجراییارائهشدهازجانبمقامهایایاالتمتحدةآمریکا،دررابطهبادسترسیبه.

دادههایانبوه،بامحدودیتهاییروبهروستکهطبقنظرکارگروهنظارتبررعایتاستاندارد
حمایتازحریمخصوصیاتحادیةاروپا،درزمینةنظارتمقامهایعمومی،ضمانتاجرایی

مذکورکافینیست.
5 .)General Data Protection Regulation )GDPR((باتوجهبهتصویبمقرراتعمومیجدیدحمایتازداده

درسال2016،بایدتوافقنامةحامیحریمخصوصیدربردارندةمقرراتیباشدکهبتوانآنرامطابقاستانداردهای
 )Weiss, Archic, 2016( .اصلیمقرراتعمومحمایتازدادهتنظیمواجراکرد

اصول و مقررات توافقنامة حامی حريم خصوصی اتحادية اروپا ـ آمريکا 
پسازتشریحوقایعومسائلمربوطبهتوافقنامهحامیحریمخصوصی،الزماستکهمفاداین
توافقنامهواصولومقرراتمندرجدرآننیزموردبررسیقرارگیرد.درادامهبهاینموضوع

پرداختهخواهدشد.
دربخشتعاریفتوافقنامةحامیحریمخصوصی،مفاهیمدادههاواطالعاتشخصی،پردازش
وکنترلکنندهتعریفشدهاست.مطابقاینتوافقنامه،“دادههاواطالعاتشخصی”عبارتانداز:
»دادههاییدربارةافرادشناساییشدهیاقابلشناساییکهدرمحدودةایندستورالعملقراردارندو
سازمانیدرایاالتمتحدهآمریکاازاتحادیةاروپادریافتودرهرگونهفرمیثبتکردهاست«.
همچنین“پردازش”دادههایشخصیبهمعنای»هرفعالیتیامجموعهفعالیتهاییاستکهروی
دادههایشخصیانجامشده؛ازقبیلجمعآوری،ضبط،سازماندهی،ذخیرهسازی،اصالحیاتغییر،
بازیابی،مشاوره،استفاده،افشا،انتشاروپاكکردنیاامحاء،خواهازطریقابزارهایخودکارباشدیا
نباشد«.“کنترلکننده”نیزبهمعنای»یکفردیاسازماناستکهبهتنهایییاهمراهبادیگران،اهداف

وابزارپردازشدادههایشخصیراتعیینمیکند.«
اصولکلیمندرجدرتوافقنامهحامیحریمخصوصیعبارتانداز:
1. اطالع: سازمانهایمربوطهبایدافرادراازاینمواردمطلعکنند:

الف. مشارکتخودفرددرتوافقنامهحامیحریمخصوصیوارائةیکلینکاینترنتی،یا
آدرسوبگاهبهاوبرایفهرستتوافقنامهحامیحریمخصوصی؛

ب. انواعدادههایشخصیجمعآوریشدهودرصورتلزوم،نهادهایاشرکتهایتابعه
سازمانکهازایناصولپیرویمیکنند؛

ج. تعهدسازماننسبتبهاصولتمامدادههایشخصیدریافتشدهازاتحادیة،باتوجهبه
توافقنامةحامیحریمخصوصی؛

د. اهدافیکهاطالعاتشخصیبرایآنجمعآوریواستفادهمیشود؛
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ه . چگونگیارتباطباسازمانوهرسازمانمربوطهدراتحادیةاروپاکهپاسخگویسؤالهاو
یاشکایتهایافراددرزمینةاینتوافقنامهاست،

و. موقعیتاجتماعییاهویتاشخاصثالثیکهاطالعاتشخصیفردبرایآنهاافشامیشود
وهمچنیندلیلافشایایناطالعاتبرایآنها؛
ز. حقافرادبرایدسترسیبهدادههایشخصیخود؛

ح. گزینههاوسازوکارهاییکهسازمانبرایمحدودکردناستفادهوافشایدادههایشخصی
بهافرادپیشنهادمیدهد؛

ط. نهادحلاختالفمستقلبرایرسیدگیبهشکایتهاوارائةراهحلهایمناسببهصورت
رایگانبرایفرد،کهممکناست)1(هیئتایجادشدهتوسطمقاماتحمایتازدادهباشد
یا)2(نهادارائهکنندهراهحلیبرایاختالفدراتحادیةاروپا،ویا)3(نهادارائهکنندهیک

راهحلاختالفدیگردرایاالتمتحدهآمریکاباشد؛
ی. تحتنظارتواعمالاختیاراتکمیسیونتجارتفدرال،وزارتحملونقلیاهرگونه

نهادذیصالحدیگربودن؛
ک. امکاندرخواستداوریالزامآوربرایفردتحتشرایطخاص؛

ل. الزامبهافشایاطالعاتشخصیدرپاسخبهدرخواستهایقانونیمقامهایعمومیمانند
رعایتالزامهایقانونییاامنیتملی؛

م . مسئولیتسازماندرمواردانتقالدادههابهاشخاصثالث.
2. انتخاب:  یکسازمانبایدبهافرادفرصتیبرایانتخاب)رضایتپسینی(اینکهآیااطالعات
شخصیآنها)الف(بهطرفشخصثالثافشاشدهیا)ب(برایهدفیکاماًلمتفاوتازاهدافی
کهدادههایشازابتدابرایآنجمعآوریشده،یامتعاقبًاتوسطآنهامجازدانستهشده،ارائه

دهد.بایدسازوکارهایشفاف،آشکاروقابلدسترسبرایانتخابافرادفراهمشود.
3. پاسخگویی در زمینة انتقال داده ها به اشخاص ثالث: سازمانهابرایانتقالاطالعاتشخصی
بهشخصثالثبایداصولاطالعوانتخابرارعایتکردهومانندیککنترلکنندهعملکنند.
همچنین،سازمانهابایدبااشخاصثالثکنترلکننده،قراردادیمنعقدکنندکهبهموجبآن
چنیندادههاییتنهابرایاهدافمشخصومحدودوسازگاربارضایتارائهشدهتوسطفرد
پردازششودواینکهدریافتکننده،همانسطححمایتمندرجدراصولراارائهخواهدکرد،
درصورتیکهتصمیمیگرفتهشودکهمطابقآن،اینالزامرعایتنشود،سازمانرامطلعسازد.
درقراردادبایددرجشود،هنگامیکهچنینتصمیمیاتخاذمیشود،شخصثالثکنترلکننده،

پردازشرامتوقفکندیاسایراقدامهایقانونیومتناسببرایمقابلهباآنراانجامدهد.
4. امنیت: باتوجهبهمخاطراتمربوطبهپردازشوماهیتدادههایشخصی،سازمانهایایجاد
کننده،نگهداریکننده،استفادهکنندهیامنتشرکنندةآنبرایمحافظتازدادههایشخصیدر
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برابرازدسترفتن،سوءاستفادهودسترسیغیرمجاز،افشا،تغییروتخریب،بایداقدامهای
منطقیومناسبراانجامدهند.

5. صحت داده ها و محدودیت هدف: مطابقبااصول،اطالعاتشخصیبایدبهاطالعاتمربوط
بهاهدافپردازش،محدودشود.یکسازماننمیتوانداطالعاتشخصیرابهطریقیکهبا
اهدافجمعآورییامجوزبعدیفردسازگارنیست،پردازشکند.یکسازمانبایدتاحد
لزومبرایرسیدنبهایناهداف،گامهایمعقولبرداردتامطمئنشوددادههایشخصیبرای
استفادةموردنظرقابلاعتماد،دقیق،کاملوجاریمناسباست.یکسازمانبایدتازمانیکه

چنیناطالعاتیرانگهداریمیکند،بهاصولپایبندباشد.
6. دسترسی: افرادبایدبهاطالعاتشخصیخود،کهیکسازماننگهداریمیکند،دسترسیداشته
باشندوزمانیکهایناطالعاتنادرستیابرخالفاصولپردازششدهباشد،بتوانندآنرااصالح،
ویرایشیاحذفکند.البتهاینموضوعبهاستثناءمواردیاستکهمسئولیتیاهزینةارائةدسترسی

نامتناسبوتهدیدحریمخصوصیسایرافرادباشدیاحقوقاشخاصدیگرنقضشود.
7. بازبینی، اجرا و مسئولیت: حمایتمؤثرازحریمخصوصیبایدشاملسازوکارهایمؤثریجهت
ضمانترعایتاصولباشدتاچنانچهفردیازرعایتنکردناصولحریمخصوصیشکایتکرد،

پیامدهایآنمتوجهسازمانشود.اینسازوکارهاحداقلبایدشاملمواردذیلباشند:
الف. سازوکارهایمستقلودردسترسبرایرسیدگیبهشکایتهاواختالفها،بهطوریکه
هرفردبتواندبهسرعتوبدونهیچهزینهایبامراجعهبهاصولآنراحلکندوخسارتهادر
مواردیکهقانونقابلاجراوجودداشتهباشدیانهادهایبخشخصوصیاقدامکنند،جبرانشود.
ب. سازوکارروشهایپیگیریبرایتأییدگواهیهاواظهاراتسازمانهادربارةرویکردهای
حریمخصوصیخودورویکردهایحریمخصوصیاجراشده،بهویژهدرارتباطباموارد

عدمانطباقصحیحاست.
ج. تعهداتبرایرفعمشکالتناشیازپیروینکردنازاصولتوسطسازمانهاییکهاعالم
کردهاندازآنپیرویمیکنندوپیامدهابرایچنینسازمانهاییبایدبهاندازةکافیسخت

باشدتاپیرویسازمانهاتضمینشود.
همچنیناصولتکمیلیاینتوافقنامهعبارتانداز:دادههایحساس،استثناهایروزنامهنگاری،
داده، از حمایت مقامهای نقش حسابرسی، و معقوالنه بازرسیهای انجام و فرعی مسئولیت
اظهارنامه،تأیید،دادههایمنابعانسانی،قراردادهایالزامآوربرایانتقالدادههابهاشخاصثالث،
حلوفصلاختالفهاواجرا،انتخابزمانبندیرضایتپسینی،اطالعاتسفر،محصوالت
داروییوپزشکی،اطالعاتسابقةعمومیوموجوددردسترسعموم،درخواستهایدسترسی

توسطمقامهایعمومی.درادامهبهمهمتریناینمواردپرداختهخواهدشد:
ــدگانخدماتاینترنتی ــی )Secondary Responsibility(: هنگامیکهارائهدهن  مســئولیت فرع
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)Telecommunications carriers(ــایمخابراتی ))Internet Service Providers )ISPs(،حامله

ــازمانیدیگرفقطاطالعاتراانتقالمیدهند،ذخیرهمیکنندیا ــایرسازمانهاازجانبس وس
ــئولنیستند. ــیراطالعاترامییابند،بهموجباصولتوافقنامةحامیحریمخصوصیمس مس
همانگونهکهدرایندستورالعملمقررشده،توافقنامةحامیحریمخصوصیمسئولیتفرعی
ــازمانمذکور،تنهایکمجرابرایانتقالدادههاتوسطاشخاصثالثاستو ایجادنمیکند.س

اهدافوابزارپردازشدادههایشخصیمربوطهراتعییننمیکند.
اظهارنامه: دراظهارنامةمربوطبهتوافقنامةحامیحریمخصوصی،سازمانمربوطهبایدازطریق

مأمورخودبهوزارتخانةمربوطهیکاظهارنامةامضاشدهحاویاطالعاتذیلارائهکند:
الف. نامسازمان،آدرسپستی،آدرسپستالکترونیکی،شمارهتلفنوفکس؛

ب. شرحفعالیتهایسازماندرارتباطبااطالعاتشخصیدریافتشدهازاتحادیهاروپا؛
ج. شرحسیاستحریمخصوصیسازماندرزمینةاطالعاتشخصیشامل:

1.دسترسیعمومیبهسیاستحریمخصوصیسازمان،دروبگاهآنیاهرشکلدیگریکهاین
امکانرافراهمکند؛

2.تاریخاجرا؛
3.یکدفترتماسبرایرسیدگیبهشکایتها،درخواستهایدسترسیوسایرمسائلناشیاز

توافقنامهحامیحریمخصوصی؛
روشهای زمینة در سازمان علیه ادعاها به رسیدگی کهصالحیت خاص قانونی ساختار .4
غیرمنصفانهیافریبکارانهونقضقوانینیامقرراتحاکمبرحریمخصوصیراداشتهباشد)در

فهرستاصولیاضمیمهاصولبعدیذکرشدهاست(؛
5.نامهرطرحمربوطبهحریمخصوصیکهسازمانعضوآناست؛

6.روشتأیید)مثاًلدرخانه،شخصثالث(؛
7.سازوکارمستقلبرایمراجعهجهتبررسیشکایتهایحلنشده؛

همچنین،درپیوستاینسندیکمدلداوریبرایحلوفصلاختالفاتوجودداردکهدرآن
بهالزامهایپیشازداوری،ماهیتتصمیمهایداوریوالزامآوربودنآنبرایطرفین،هزینههای
)The U.S. Department of  Commerce, 2016(.داوریومسائلیازاینقبیلپرداختهشدهاست
الزمبهذکراستکهدروبگاهرسمیتوافقنامهحامیحریمخصوصیفهرستیازسازمانهای

)Privacy Shield Frame work, 2020(.مشارکتکنندهدراینتوافقنامهدرجشدهاست

مقايسة توافقنامة امن و توافقنامة  حامی حريم خصوصی
علیرغماینکهتوافقنامةحامیحریمخصوصی،دربسیاریازمواردباتوافقنامةبندرگاهامنشباهت
دارد،دربرخیموضوعهانیزازتوافقنامهپیشینمتفاوتاست.برایدركبهترنقاطمشتركو
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افتراقایندوتوافقنامهمیتوانبهمقایسهایرجوعکردکهیکمؤسسهحقوقیآمریکاییارائهکرده
 )Bryan Cave, 2020( .است


توافقنامه حامی حريم خصوصیتوافقنامه بندرگاه امنالزام های قانونی

سياست نامه حريم خصوصی. هر سازمان بايد يک سياست نامه حريم خصوصی شامل موارد ذيل منتشر كند:

✓✓انواعدادههایشخصیجمعآوریشده

✓✓هدفجمعآوریدادهها

✓✓اطالعاتتماسبرایطرحسؤالها/شکايتها

✓✓فهرستاشخاصثالثدريافتکنندةدادهها

اختياراتشخصموضوعدادهبرایمحدودکردناستفاده
✓✓ازدادهها

✓✓اعالمانطباقسازمانبااصولتوافقنامه

دسترسیبهفهرستمنتشرشدهازجانبوزارتبازرگانی
✓×اياالتمتحدةآمريکا

✓×حقاشخاصموضوعدادهبرایدسترسیبهدادهها

تأييدصالحيتقانونیکميسيونتجارتفدرال،وزارتحمل
ونقلاياالتمتحدةآمريکاياسايرسازمانهایاجرايی

اياالتمتحدةآمريکا
×✓

الزامبهدادندادههایشخصیدرقبالارائهدرخواست
✓×قانونیسازمانهایمربوطه

✓×تأييدمسئوليتدرقبالانتقالدادههابهاشخاصثالث

✓✓ارائةسازوکارهایمستقل

قابليتارائةرضايتپسينیدربارةافشایدادههابرای
اشخاصثالث)بهجزارائهدهندگانخدمات(وهمچنين

استفادهازدادههابااهدافمتفاوتورضايتپيشينیدرمورد
دادههایحساسواستفادهازآنها

✓✓

انتقال داده ها به كنترل كننده ها: زمانی كه داده ها به يک كنترل كننده انتقال می يابد، هر سازمان بايد: 

قراردادیمنعقدکندکهبهموجبآندادهراتنهابرای
اهدافمشخصومحدودبارضايتشخصموضوعداده

بتواندپردازشکند.
×✓

شخصثالثراملزمکندکهدرصورتیکهنتوانداصول
✓×حريمخصوصیرارعايتکند،سازمانرامطلعسازد.

انتقال onward داده ها به ارائه دهندگان خدمات: زمانی كه داده ها به يک سازمان ثالث يا ارائه دهنده خدمات انتقال 
می يابد، هر سازمان بايد:

تأييدکندکهارائهکنندهخدماتعضودستورالعملحمايتاز
✓✓دادهاستياتوافقکندکهسطححمايتیکافیرافراهمآورد.
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✓×اقدامهايیجهتارزيابیارائهدهندهخدماتانجامدهد.

✓×اقدامهايیجهتمتوقفکردنپردازشغيرمجازانجامدهد.

بنابردرخواستوزارتبازرگانیخالصهایازقرارداددر
✓×اختياراينوزارتخانهبگذارد.

مسئوليتارائهدهندةخدماترادرصورتپردازشاشتباه
✓×مفروضبداند.

شخصثالثراملزمکندکهدرصورتیکهنتوانداصول
✓×حريمخصوصیرارعايتکند،سازمانرامطلعسازد.

امنيت: هر سازمان بايد موارد ذيل را اجرا كند: 

تعقيبهایقضايیمنصفانهبرایحفاظتازدادههادربرابر
ازدسترفتن،سوءاستفاده،دسترسیغيرمجاز،افشا،اصالح

ياامحاانجامدهد.
✓✓

صحت داده ها: هر سازمان بايد:

اقدامهایمقتضیراجهتتضميناينکهدادههایشخصی
دقيق،کامل،بهروزوبرایاستفادهموردنظرقابلاطمينان

هستندانجامدهد.
✓✓

اقدامهایمربوطبهکاهشميزاندادههاانجامدهدکه
اطالعاتتازمانیکهبرایهدفپردازشموردنيازاست

باقیبماند
×✓

دسترسی: هر سازمان بايد موارد ذيل را فراهم آورد: 

حقشخصموضوعدادهبرایتأييداينکهسازماندادههای
✓×ویراداشتهباشديانداشتهباشد.

حقشخصموضوعدادهبرایاصالحاطالعاتخود،بهغير
ازمواقعیکهبراثرشرايطحقوقی،انجامچنينممکننباشد

ياحقوقشخصثالثیاينگونهاقتضاکند.
✓✓

حقشخصموضوعدادهبرایحذفاطالعاتنادرستخود،
بهغيرازمواقعیکهبراثرشرايطحقوقیانجامچنينامری

ممکننباشدياحقوقشخصثالثیاينگونهاقتضاکند.
✓✓

توانايی اجرای حقوق شخص موضوع داده: هر سازمان بايد:

✓✓سازوکارمستقلیبرایجبرانخساراتارائهکند.

✓×سازوکارمستقلرارايگانارائهکند.

✓×داوریالزامآورراقبولکند.

✓×احکامصادرهازدادگاههایکشورهایعضوراقبولکند.

مسئوليتاحتمالیشخصموضوعدادهرادرموردنقض
✓نامشخصدادهبپذيرد.
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نظارت: هر سازمان ملزم است تا:

✓×بهتحقيقهاودرخواستهایوزارتبازرگانیپاسخدهد.

درصورتانتقالدادههایمنابعانسانیمستقيمبهمقامهای
✓✓حمايتازدادهاتحاديةاروپاپاسخدهد.

مسئوليت نظارتی: هر سازمان را می توان در مورد ذيل مسئول دانست:

✓ )کميسيونتجارتصدورحکم
✓)کميسيونتجارتفدرال(فدرال(

اجرا: هر سازمان بايد موارد ذيل را به منظور ارائه گزارش خوداظهاری به وزارت بازرگانی ارائه كند:

✓✓اطالعاتتماسسازمان

✓✓شرحفعاليتهایپردازش

✓✓شرحسياستنامهحريمخصوصی

✓✓آدرساينترنتی

✓✓تاريخاجرایسياستنامهحريمخصوصی

✓✓دفتررسيدگیبهشکايات

✓✓نهادحکومتیباصالحيتنظارتی

✓✓اسامیطرفثالثطرحهایحريمخصوصی

✓✓روشتأييد

✓✓سازوکارمستقل

هزينه ها

نامشخص200دالرهزينههایثبت

بررسی الزام های حقوقی انتقال فرامرزی داده در ايران
حالکهموضوعانتقالفرامرزیدادهدردونظامحقوقیمطرحدرسطحجهانبررسیشد،بهتر

استقوانینومقرراتاینحوزهدرکشورایراننیزموردمداقهقرارگیرد.
yدرنظامحقوقیایران،جزتعدادانگشتشمار،قوانینومقرراتخاصیدرزمینةحمایت

ازدادهوموضوعهایمرتبطباآنوجودندارد.یکیازمهمترینقوانیندراینحوزهقانون
تجارتالکترونیکیمصوبسال1382استکهدرآناشارهایبهانتقالفرامرزیدادهنشده

است.
y1393درمادة1آییننامةاجراییمادة8قانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعات،مصوبسال

درهیئتوزیراننیزحقدسترسیبهدادههاواطالعاتتنهابهاشخاصحقیقییاحقوقی
ایرانیدادهشدهاست)آییننامهاجراییقانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعات،1393(.البته
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درمادة14تا17قانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعاتمصوبسال1388،دسترسیبه
اطالعاتبهحمایتازحریمخصوصیافراد،حمایتازسالمتیواطالعاتتجاریمحدود
شده،همچنینبهموضوعهاییمانندامنیتوآسایشعمومی،پیشگیریازجرائمیاکشف
آنها،بازداشتیاتعقیبمجرمان،ممیزیمالیاتیاعوارضقانونییاوصولآنهاواعمال
نظارتبرمهاجرتبهکشورپرداختهشدهاست.)قانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعات،

)1393
yیکیدیگرازقوانینیکهدرحوزةانتقالفرامرزیدادهمیتوانازآننامبرد،قانونبرنامة

پنجسالهپنجمتوسعهجمهورياسالمیایرانمصوبسال1389است.درتبصرة2مادة
46اینقانونوهمچنیندرمصوبةجلسةسيوپنجممورخ1395/20/9شورايعاليفضاي
)IP(مجازيتحتعنوان“تبیینالزاماتشبکةملياطالعات”مقررشده:شبکةملیاطالعات
کشور،شبکهايمبتنیبرقرارداداینترنتبههمراهسوئیچهاومسیریابهاومراکزدادهاي
استبهصورتیکهدرخواستهايدسترسیداخلیواخذاطالعاتیکهدرمراکزدادهداخلی
نگهداريمیشوند،بههیچوجهازطریقخارجکشورمسیریابینشودوامکانایجادشبکههاي
اینترانتوخصوصیوامنداخلیدرآنفراهمشود«.ازمفاداینمادهچنینبهنظرمیرسد،با
راهاندازیشبکةملیاطالعات،مسیریابیدادههاازطریقخارجازکشورغیرممکنخواهدبود.
حالسؤالیکهمطرحمیشودایناستکهآیامسیریابیدادهها)Routing(رامیتوانباانتقال
دادههایکیدرنظرگرفت؟بهنظرمیرسدکهایندو،دومفهومکاماًلمتفاوتبودهونمیتوان

مقرراتمربوطبهمسیریابیدادهرابهانتقالدادهنیزتعمیمداد.
yعالوهبراین،درپیشنویسلوایحپنجگانةوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتکهدرسال

مورد داده فرامرزی انتقال تدوینشده،موضوع قضاییه قوه پژوهشگاه باهمکاری 1396
توجهقرارگرفتهاست.الیحةحکمرانیالکترونیکییکیازاینلوایحاستکهدرمادة76آن
مقررشده:»میزبانیدادههایموضوعاینقانوندرخارجازکشورممنوعاست«.همانگونه
کهازمفهوماینمادهبرمیآید،بهطریقاولیانتقالدادهبهخارجازکشورومیزبانیآندر
آنجاممنوعاست.یکیدیگرازلوایحمذکورکهدرآنبهموضوعانتقالفرامرزیدادهتوجه
شده،الیحةحمایتازدادهوحریمخصوصیدرفضایمجازیاستکهسال1396وزارت
ارتباطاتوفناوریاطالعاتتهیهکردهاست.مطابقمادة18پیشنویساینالیحه:»ایجادیا
پردازشدادههایشخصیحساسبرایانجامپژوهشهایپزشکی،پیراپزشکیوروانشناسی
توسطدانشگاههاومراکزتحقیقاتیومؤسساتپژوهشیوپژوهشکدههاوپژوهشگاههای
کشورمجازاست.ارائةایندادههابهنهادهایعلمیبینالمللیتنهاباتصویبهیئتوزیران
مجازاست«.همانطورکهمالحظهمیشود،دراینمادهتنهاتکلیفدادههایحساسمشخص

شدهودربارةسایرانواعدادههاسکوتشدهاست.



44

1
ارة

شم
/
کم

یوي
س
ال
س
/

بنابراین،طبقآنچهگفتهشد،میتواناینگونهنتیجهگرفتکهدرنظامحقوقیکشورایران،در
حوزةانتقالفرامرزیدادهسکوتقانونیوجودداشتهوموارداندکیدراینرابطه،مانندالزامهای
شبکةملیاطالعات،وجودداردکهشایدباتفسیرموسعبتوانآنرابااینموضوعمرتبطدانست.

بقیهمواردیکهذکرشدهنوزدرمرحلهقانونگذاریبودهوقابلاستنادنیست.

نتيجه گيری
موضوعانتقالفرامرزیدادهیکیازکلیدیترینمسائلدرحوزةحمایتازدادههایشخصی
افراداست.توافقنامةحامیحریمخصوصی،بهعنوانیکیازتوافقنامههایمهمدراینزمینهو
جایگزینیبرایتوافقنامهبندرگاهامن،نقشمهموتعیینکنندهایدربررسیمباحثموجوددراین
رابطهدارد؛زیرااینتوافقنامههمانندتوافقنامةپیشینمیاندونظامحقوقیمهمدرجهانمنعقدشده

وچارچوبمناسبیدراینحوزهترسیمکردهاست.
همانگونهکهدراینپژوهشتشریحشد،رویکردهایمتفاوتیدرزمینةحمایتازدادهدر
اتحادیةاروپاوایاالتمتحدةآمریکاوجوددارد.درتوافقنامةحامیحریمخصوصیدولتهابه
یکدیدگاهمشترك،علیرغمتفاوتها،دستیافتهاند.اینتوافقنامه،نسبتبهتوافقنامةبندرگاه
امنازضمانتاجرایبیشتریبرخورداراست.اصولموجوددرتوافقنامهحامیحریمخصوصی
عبارتاز:اطالع،انتخاب،پاسخگوییدرزمینةانتقالبهشخصثالث،امنیت،یکپارچگیدادهها
ومحدودیتهدف،دسترسیوبازنگری،اجراومسئولیتاست.دراینپژوهشتالششدتابا
بررسیموشکافانةتوافقنامةحامیحریمخصوصیووقایعومسائلمربوطبهآن،ازاینمنظربه
موضوعانتقالفرامرزیدادهنگاهشود،تابتوانبرهمیناساسبهارائةراهکاربرایرفعچالشهای
احتمالیموجودبرسرراهانتقالفرامرزیدادهدرکشورپرداخت.زیرابهنظرمیرسد،نظامحقوقی

ایراندراینزمینةخألقانونیداردوبهتازگیحقوقدانانمتوجهاهمیتاینموضوعشدهاند.
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چکيده
با پیشرفت های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص دربارة حقوق اولیة خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده های 
شخصی افزایش  یافته است. اما در عین  حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می زند، بسترهای 
تحول یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده های 
شخصی و حفظ حریم خصوصی تالش می کنند تا دایرة شمول قواعد مذکور را با تحوالت بشری منطبق سازند، اما 
اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می شود که عالوه بر 
ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایرة نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی 
را آشکار می سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و 
حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوة اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ 
موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در 
این پژوهش نمونه های مشابه مورد مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن ها بررسی و راهکار مناسب برای 

برطرف کردن این خأل ارائه شده است.
کلیدواژه: رگوالتوری1،داده،حمایتازداده،حریمخصوصی،اتحادیةاروپا،حقوقبشر،نظام

حقوقی.

بررسی حقوقی رگوالتوری های 
حمايت از داده
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مقدمه 
اقتصاد،فرهنگوسیاستجهانرا قانونی، ارتباطاتواطالعات،بهسرعتنظامهای انقالب
دستخوشدگرگونیکردهاست.درعصرحاضر،دسترسیبهدادههانوعیقدرتمحسوبمیشود
ولذاتواناییتنظیمونظارتبرایندادههانیزرمزقدرتبهشمارمیآید.بررسیتحولهای
صورتگرفتهدرنظامحقوقیکشورهایپیشرودرزمینةصنعتفناوریاطالعاتوارتباطات،
نشانمیدهداینکشورهابهدنبالتوسعةفناوریهایاطالعاتیوشکلگیریکسبوکارهای
مبتنیبرداده،بهسببپیدایشچالشهاومخاطراتگستردهایدراینزمینه،یکنهادرسمیبه
عنوان“متولیداده”تشکیلدادهاند.چراکه،کالندادههایبهدستآمدهازمحتوایتولیدکاربر
درشبکههایاجتماعی،حاویاطالعاتارزشمندیاستکهتحلیلکمیوکیفیآنهامیتواند
منجربهاستخراجرفتارمصرفکنندهوتأثیرآنبرفعالیتهایتجاریشود)میربها،142:1398(.
مسئولیتنهادهایمتولیداده،تنظیمونظارتبرحوزةداده،براساسقوانینومقرراتحمایت

ازدادهاست.
نتایجبررسیاسنادباالدستیورویههایاجراییکشورایران،مؤیداینمطلباستکهدر
نظامحقوقیایران،قانونجامعیدرخصوصحمایتازدادههاوجودنداردوبالطبع،نهادیهم
متولیرسمیدادهدرکشورنیست.اینامر،باعثشدهتاعلیرغمرشدفناوریهاینوین،بسترهای
قانونیمرتبطباحقوقدادهدرنظامحقوقیکشورتشکیلنشود؛درنتیجه،رشدکسبوکارهای
مبتنیبردادهنیزدرایران،بهکندیصورتخواهدگرفت.برهمیناساس،بهرهبرداریمبتکرانه
ازارزشسرمایهایدادهها،مستلزمتصویبیکقانونجامعومتناسببافناوریهاینوینو
همچنینوجودیکنهادرسمیبانامرگوالتوری،بهعنوانمجریاینقانون،تنظیمکنندهوناظر
برحوزةحمایتازدادهاست.لذامیبایستدریکپژوهشکاربردینخستضرورتوجود
چنینقانونونهادیموردواکاویقرارگیردوسپسپیشنهادهایالزمبرایارائةیکقانونجامع

ومانعارائهشود.
بهعبارتدیگر،مسئلةاصلیکهضرورتاینپژوهشرابیشازپیشآشکارمیسازد،وضعیت
موجودکشورایران،درمقایسهباسایرکشورهایجهاندرزمینةسازوکارهایقانونیوحقوقی
پدیدهایتحتعنواندادهواهمیتآندرگسترشکسبوکارهایجدیداست.ازآنجاییکه
بسیار اینزمینه ایران،در فناوریووضعیتحقوقیومقرراتگذاریکشور پیشرفت میزان
عقبترازسایرکشورهااست،بایددراینخصوصپژوهشهایبیشتری،براینیلبهسازوکار
حقوقیمناسبانجامگیرد.موضوعیکهازنظرپژوهشگرانحقوقیمغفولماندهوتاکنونپژوهش
کاربردیمؤثریدراینزمینهصورتنگرفتهاست.چراکهاکثرحقوقداناندرشاخههایکالسیک
حقوقفعالیتمیکنندوپژوهشگرانحوزةفناورینیزفاقددانشحقوقیمناسببرایپرداختن
بهچنینموضوعهاییهستند.ازاینرو،اینپژوهشبهعنوانیکپژوهشمیانرشتهای)حقوق،
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فناوری،ارتباطاتواطالعات(میتواندبرایفعاالنحوزةفناوریوحقوقدانانقابلاستفادهباشد.
دراینپژوهش،ابتدانتایجمطالعاتتطبیقیصورتگرفتهدرخصوصنهادمتولیدادهدر
چندکشورارائهشده،سپسباتوجهبهدستاوردهایمطالعاتتطبیقیوهمچنینوضعیتموجود
کشور،پیشنهادهاییدرخصوصایجادیاتعییننهادمتولیدادهدرنظامحقوقیایرانارائهمیشود.
درنهایتموضوعرگوالتوریحمایتازداده،درپیشنویسحمایتازدادةوزارتارتباطاتمورد

بررسیقرارخواهدگرفت.
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مقابلپردازشدادههایشخصیوگردشآزاددادهها”،تمامکشورهایعضوراملزمبهتصویب
قانونیدرحمایتازدادههایشخصیکردهاست.یکیازمواردمهمیکهدرقوانینحمایتاز
دادهبایدموردتوجهقرارگیرد،درنظرگرفتننهادی،جهتنظارتبراجرایصحیحقانونمذکور
است.ازطرفدیگر،ایننهادکهمعموالًنهادعمومیودارایاستقاللکاملاست،ایناطمینان
رابهاشخاصمیدهدکهسطحباالییازحمایتدرخصوصدادههایشخصیدرکشورآنهادر

جریاناست.
براساسهمینضرورت،طبقمادة329دستورالعمل“حمایتازاشخاصحقیقیدرمقابل
از برایحمایت کارگروهی4 دادهها”مصوب1995، آزاد دادههایشخصیوگردش پردازش
اشخاصدرزمینةپردازشاطالعاتشخصیتشکیلشد.براساسقسمتالفازبند1اینماده5،
اینکارگروهملزمبودبههرگونهسؤالیدرزمینةچگونگیاجرایایندستورالعملپاسخدهدو
تمامتالشخودرا،جهتهماهنگیکشورهایعضوباایندستورالعملبهکارگیرد.همچنیناین
کارگروهبایستیگزارشهایدورهایخودرا،راجعبهوضعیتسایرکشورهادرزمینةحمایتاز
دادههایشخصیتهیهکردهودرصورتضرورتاصالحمصوبههایموجودرابهکمیسیوناتحادیة
اروپاارائهمیکرد)Article 29 working party archives 1997-2016(.کمیسیوناروپاییاتحادیة
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اروپادرسال2012،دستورالعملحمایتازدادههایشخصیمصوب1995خودرابازنگریو
اصالحیهایرادراینخصوصتصویبکرد.ایناصالحیهکهدرسال2016اجراییوازسال2018
الزماالجراشده،دربرگیرندةمقرراتکلیحمایتازدادههاومسائلمربوطبهسیاستگذاریوبخش
مربوطبهموضوعهایکیفریاست.ایناصالحیهشاملمهمترینوبنیادیترینحقوقشهروندان
حوزةاتحادیةاروپادرعصردیجیتالبودهوشاملکلیهفعاالناینحوزهمیشود.براساساین
اصالحیهکهبهطورخالصه“مقرراتعمومیحمایتازداده6”نامیدهمیشود،هیئتنظارتبر
دادرسیاروپا ))The European Data Protection Board )EDPB(جایگزینکارگروهماده29
خواهدشد.اینهیئت،یکنهادمستقلاروپاییاستکهدرجهتتطابققوانینحمایتازدادهدر
سراسراتحادیةاروپاوارتقاءهمکاریبینمقاماتحمایتازدادهدرایناتحادیهفعالیتمیکند.

)Carticle 29  working party(

میشود. اشاره اروپا اتحادیة در داده از نهادهایحمایت مهمترین از برخی به ادامه، در
از باالیحمایت دادهوسطح تبادل در اروپا اتحادیة باالی اهمیت دلیل به است شایانذکر
به نیزبهصورتداوطلبانهخودراملزم اتحادیه این از اینمنطقه،کشورهایخارج دادهدر
رعایتمقرراتاینحوزهکردهوقوانینحمایتازدادةخودرابا“مقرراتعمومیحمایتاز
داده”هماهنگساختهاند.ازاینرو،ابتدابهدوکشورفرانسه)داخلدراتحادیه(وکرهجنوبی
قرار اشاره مورد دیگر کشور چند سپس و شده پرداخته مفصل طور به اتحادیه( از )خارج

خواهندگرفت.

فرانسه
درکشورفرانسه،کمیسیونملیانفورماتیکوآزادی7متولیدادهمسئولتضمینواجرایقانون
حمایتازدادهاینکشوراست.اینکمیسیونیکمقاماداریمستقلبودهواستقاللآنازطریق

)CNLI( .ترکیبآنتضمینشدهاست
اینکمیسیون17عضوداردکهتوسطمجامعوحوزههایتخصصیکهبهآنتعلقدارند،انتخاب

میشوند.رییسکمیسیوننیزازبیناعضایآنانتخابمیشود.
ترکیباعضابهاینشرحاست:

yچهارنمایندةمجلس)دوعضومجلسشورایملیودوعضومجلسسنا(؛
yدونمایندهازاعضایشورایاقتصادیاجتماعیمحیطزیستفرانسه؛
yششنمایندهازحوزههایقضایی)دوعضوشورایدولتی،دوعضودیوانعالیکشور،دو

عضودیوانمحاسبات(؛
yپنجشخصیتعمومی)یکنفربهانتخابرییسمجلسشورایملیویکنفربهانتخاب

مجلسسنا،سهنفربهانتخابهیئتدولتفرانسه(.
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ــکیلمیدهندو ــیتش ــهعموم ــهاییکبارجلس ــده،هفت ــالانتخابش ــجس ــرایپن ــاب اعض
ــتاده،ارزیابیمیکنند.همچنینتجزیهو ــههاوپیشنویسمقرراتیراکهدولتفرس صورتجلس
تحلیلعواقبورودفناوریهاینوینوتأثیرآنبرزندگیشخصیازدیگروظایفاینکمیسیون
ــیدقیقتر،وظایفواختیاراتاینکمیسیون ــههایهفتگیاست.)Ibid(بهمنظوربررس درجلس

تشریحمیشود:

1. اطالع رسانی و آموزش
یکیازوظایفاولیهکمیسیونکهدربندیکمادة11قانونحمایتازدادة8اینکشورآمدهاست،
آگاهکردناشخاصازحقوقذکرشدةآنهادرقانونحمایتازدادههایشخصیفرانسهاست؛
اینوظیفهبااطالعرسانیبهشهروندانوکنترلکنندههایدادهانجاممیپذیرد.برهمیناساسدر
سال2013،کمیسیونحدود125هزارتماستلفنیبرایدریافتمشاورهیااطالعاتبیشترداشته
است.گفتنیاست،کمیسیوناینوظیفهخودراباشرکتدرکنفرانسها،سمینارهاوکارگاههای

آموزشیباموضوعهایینظیراطالعرسانیبهشهرونداناجراییمیکند.

2. رگوالتوری و ارائة توصيه
ازآنجاییکهیکیازمهمترینمراحلدرچرخةحیاتداده،مرحلةپردازشدادهاست،قانون
حمایتازدادههایشخصی،ابزارهایمختلفیرابراینظارتبراینمرحلهدراختیارکمیسیون
قراردادهکهرگوالتوریبهمعنایصدورمجوزویاارائةنظروتوصیهازجملهآنهاست.براین
اساسبایدگفتبهطورکلی،قانونحمایتازدادههایشخصیدرخصوصپردازشدادههای

شخصیتوسطکنترلکنندهداده،چهاروضعیتراپیشبینیکردهاستکهعبارتانداز:

2-1. داده هايی كه ممنوعيت دارند 

مطابقبخشنخستمادة8قانونحمایتازدادههایشخصی»جمعآوریوپردازشدادههاییکه
بهطورمستقیمیاغیرمستقیم،ریشههاینژادیوقومی،نظرهایسیاسی،فلسفی،مذهبییاوابستگی
اشخاصبهاتحادیهتجاریرانشانمیدهد،یااینکهمربوطبهسالمتوزندگیجنسیافرادباشد9«
ممنوعاست؛امابراساسبخشدوماینماده،درمواردیپردازشچنیندادههاییمجازشمرده

شدهاست.اینمواردرامیتوانبهشرحزیربیانکرد:
الف.پردازشیکهصاحبدادهرضایتصریحخودرااعالمکند،بهاستثنایمواردیکهقانون

تصریحکندکهرضایتصاحبدادهدرپردازشتأثیریندارد.
ب.درجاییکهصاحبداده،بهدلیلعدماهلیتقانونییانبودامکانفیزیکیقادربهرضایتدادن

نیستوپردازشدادهبرایحمایتازحیاتبشرضروریوالزماست.
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ج.پردازشرا،یکانجمنیاهرنهادغیرانتفاعیمذهبی،فلسفی،سیاسییاتجاریانجامدهدکه
اینشرایطراداشتهباشد:

y.تنهابرایدادههاییکهباهدفآنانجمنیانهادمرتبطباشد
yپردازشتنهامربوطبهاعضایاینانجمنیانهادباشدودرصورتلزوممربوطبهافرادیباشد

کهارتباطمنظمیباآننهاددرزمینةفعالیتهایشاندارند.
yپردازشتنهادررابطهبادادهایصورتگیردکهبهاشخاصثالثمنتقلنمیشود،بهاستثنایمواردی

کهصاحباندادهبهصراحترضایتخودرادرموردچنینانتقالیاعالمکنند.
پردازشمربوطبهدادهایباشدکهصاحبدادهآنراعلنیساختهودردسترسعمومقراردادهباشد. د.

ه.پردازشیکهبرایطرح،اعمالیادفاعازیکدعوایقانونی)Legal Claim(ضروریباشد.
پردازشیکهبااهدافپیشگیری،تشخیصپزشکی،ارائةمراقبتهایبهداشتییادرمانی، و.
یابرایمدیریتخدماتدرمانیباشدویکعضوحرفهپزشکییاشخصیکهبهموجب

وظایفشملزمومتعهدبهرازداریاست،آنراانجامدهد.
بارعایتسایرمقرراتاینقانونصورتگیرد. پردازشیکهبرایتحقیقهایپزشکیو ز.

)French Data protection AC(

2-2.  داده هايی كه پردازش آن ها نيازمند اطالع به كميسيون است

بهموجبمادة22اینقانون،انجامپردازشخودکاردادهبایدبهاطالعکمیسیونبرسد.10همچنین
بهموجبمادة23،اطالعرسانی)Notification(ازمهمترینتعهدهایقانونیپردازشکنندگانداده
است.اینتعهدازطریقاطالعیةالکترونیکیکهبهکمیسیونارسالمیشود،انجاممیپذیرد.در
مقابلکمیسیونموظفاستبدونتأخیر،تأییدیةدریافتاطالعیهرابرایمتقاضیپردازشارسال
کند.بدیهیاست،اینتأییدیهنیزبهصورتالکترونیکیارسالمیشود.بااینحال،بهموجببند
2مادة22دردوموردپردازشدادهنیازمندرعایتتشریفاتیماننداطالعرسانییاکسبمجوز

نیستکهعبارتانداز:
yاطالعاتعمومیاستوعالوهبراینکهنفعمشروعیبرای)Register(پردازشیکهباهدفثبت

تمامیشهرونداندارد،برایتمامیآنهاقابلدسترسیباشد.
yپردازشیکهتوسطیکانجمنیاهرنهادغیرانتفاعیمذهبی،فلسفی،سیاسییاتجاریانجامشود

)Ibid(.کهدارایشرایطمذکورباشند

2-3.  داده هايی كه پردازش آن ها نيازمند كسب مجوز از كميسيون است

مادة25قانونمذکور،پردازشدراینمواردرامنوطبهکسبمجوزازکمیسیونکردهاست:
yــاریواقتصادی ــاتآم ــیمطالع ــةمل ــهمؤسس ــودکاریک ــرخ ــاغی ــودکاری ــردازشخ پ
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ــاری ــرویسهایآم ــیازس ــایک ))National Institute of Economic studies (INSE(  ی

ــورای وزارتخانهها11انجامدهدومربوطبهرعایتتعهدها،هماهنگیورازداریومتعاقبنظرش
ملیبرایاطالعاتآماری))National Council for Statistical in for mation (CNIS(باشد.

yپردازشخودکاردادههایمربوطبهژنتیک،مگراینکهبهوسیلةپزشکانیازیستشناسانصورت
گرفتهوبرایپیشگیری،تشخیصیادرمانپزشکیضروریباشد.

yپردازشخودکاریاغیرخودکاردادههایمربوطبهجرائم،مجازاتهایااقدامهایامنیتیبهاستثنای
مواردیکهتوسطنمایندگاندادگستری )Representatives  justice(صورتمیگیرد.

yپردازشخودکاریکهباتوجهبهماهیت،میزاناهمیتوهدفپردازش،صاحبدادهراازحق
دسترسیبهدادههایخودمحرومسازد.

yپردازشخودکاریکههدفآنازترکیبدادههاواطالعاتیکیاچندمؤسسةعمومیارائه
خدماتعمومیباشدکهدرراستایمنافععمومیفعالیتمیکنند.

yپردازشدادههاییکهدربرگیرندةشمارهملیاشخاصحقیقی12بودهوامکانکسبرضایتازآنها
وجودنداشتهباشد.

y.پردازشخودکاردادههاییکهدربرگیرندهارزیابیمشکلهایاجتماعیاشخاصباشد
yاحرازهویتیکشخص برای بیومتریک)زیستسنجشی(که دادههای پردازشخودکار

ضروریاست.
شایانذکراستکهکمیسیونموظفاستنظرخودرادرخصوصامکانصدورمجوزبرای
با اینمدت کند. اعالم تقاضا دریافت تاریخ از ماه دادههایمذکورظرفمدتدو پردازش
تصمیمرییسکمیسیونقابلتمدیدبودهودرصورتانقضایمدتوعدماعالمنظرکمیسیون،

)French Data protection Act(.درخواستردشدهتلقیخواهدشد

2-4.  داده هايی كه پردازش آن ها نيازمند كسب نظر از كميسيون است

براساسمواد26و27قانونحمایتازدادههایشخصی،چنیندادههاییقابلتقسیمبهدودستههستند:
نظر اعالم از وزرایذیصالحپس یا وزیر باصدورحکم آنها پردازش که دادههایی الف.

کمیسیون14امکانپذیراست.کهایندادههاعبارتانداز:
y.دادههایمربوطبهامنیتدولتی،امنیتعمومیودفاع
yدادههاییکههدفازپردازشآنهاپیشگیری،تحقیق،اثباتجرم،محاکمهمجرمان،اجرای

احکامکیفرییااقدامهایامنیتیباشد.
y،دادههاییکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیم،ریشههاینژادیوقومی،نظرهایسیاسی،فلسفی

مذهبییاوابستگیاشخاصبهاتحادیةتجاریرانشانمیدهدیااینکهمربوطبهسالمتو
زندگیجنسیاشخاصباشد.
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)Council of State/ conseil d’Etat(دادههاییکهپردازشآنهاباحکمشورایدولتیفرانسه ب.
پسازاعالمنظرکمیسیونامکانپذیراستکهایندادههاعبارتانداز:

yدادههایمربوطبهشناساییهویتاشخاصکهازسویمؤسسههایدولتییاخصوصیارائه
دهندةخدماتعمومیپردازشمیشوند.

yدادههایبیومتریک)زیستسنجشی(کهدولتبرایشناسایییااحرازهویتاشخاص
پردازشمیکند.

درنهایتدرخصوصوظیفةرگوالتوریوارائةتوصیهکمیسیونبایدبهایننکتهاشارهکردکه
مطابققسمتbبند2مادة11،کمیسیوناختیاروضعاستانداردهایمربوطبهپردازشدادهرا
نیزدراختیاردارد،همچنینمیتواندنظرهایرسمیخودرادرموردپیشنویسقوانینمربوطبه

)French Data protection Act(.حمایتازدادهبهدولتارائهکند

3. حمايت از حقوق شهروندان
هرفردیکهدراعمالحقوقحمایتازدادهخودبامشکالتیمواجهشدهباشد،میتواندبه
کمیسیونمراجعهکردهوشکایتکند.کمیسیون،بهموجبقسمتcبند2مادة11قانونحمایت
ازدادههایشخصی،ملزمشدهاستکهکلیهادعاها،درخواستهاوشکایتهایمربوطبهپردازش
دادةشخصیرادریافتومتقاضیآنهاراازاقدامهایصورتگرفتهدراینموردمطلعکند.15در

سال2013،کمیسیونتعداد5640شکایتراکهشاملمواردزیربوددریافتکرد:
y(  الکترونیکی)درخواستبرایپاكکردندادهدراینترنت(؛Reputation(اعتبار
yتجارت)درخواستهاییبرایمتوقفکردنتبلیغاتازطریقایمیل(؛
yمنابعانسانی)سازوکارهاینظارتیمانندنظارتویدئویییاتعیینمحلجغرافیاییوسایلنقلیه(؛

y.)بانکهاووامها)اعتراضبهثبتنامهایشاندرفایلهایبانکفرانسه
برهمیناساسکمیسیوندروبگاهخودیکسرویسشکایتبرخطرا،برایرسیدگیبه
شکایاتیمانندپاكکردندادةشخصیدراینترنت،مخالفتبادریافتتبلیغاتازطریقایمیل،

)Ibid(.بهروزرسانیصحتدادةشخصیومواردیازاینقبیلایجادکردهاست

4. بازرسی
بهموجبمادة44قانونحمایتازدادههایشخصی،بازرسی،یکیازمهمترینابزارهایکمیسیون
براینظارتبرحسناجرایاینقانوناست.16برهمیناساساعضایکمیسیونومأمورانآن
بامجوزکمیسیون،اختیاردارندتامکانها،تجهیزاتوساختمانهایپردازشکنندگاندادهرااز
ساعتششصبحتانهشببازرسیکنند.بدیهیاستایننظارت،تنهاشاملمکانهایعمومی
شدهومکانهایخصوصیرادربرنمیگیرد.شایانذکراستکهدرهرموردبازرسیمیدانی،
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دادستانعمومیبخشموردبازرسی،بایددرجریانقرارگیرد.همچنینضروریاستمأموران
کمیسیوندرصورتکشفجرم،دادستانیراهمراهبادالیلومداركمطلعسازند.درصورت
ممانعتپردازشکنندگاندادهازورودوبازرسیمأمورانکمیسیون،عدمارائةاطالعاتموردنیاز
مأموران،تخریبیانابودیاطالعاتویافریبمأموران،بهمجازاتحبسوجزاینقدیتا15

هزاریورومحکومخواهندشد.
درنهایت،بایدبهایننکتهاشارهشودکهمطابققانونحمایتازدادههایشخصیفرانسه،کمیسیون
میتواندبهشرکتهاییکهسطحباالییازحمایترارعایتمیکنند،گواهینامه)Certification(اعطاء
کندکهازیکطرفنشاندهندةشاخصاعتماددرمحصولها،سرویسهاوکیفیتمطلوبآنهادر
حمایتازدادههااستوازطرفدیگر،دارندهراازمزیترقابتیبهنسبتسایررقبابرخوردارمیکند.
گفتنیاستکمیسیوندرسال2012،بهمنظورتقویتمأموریتخوددرخصوصفناوریها
وسرویسهایجدید،کمیتهایتحتعنوانکمیتةآیندهنگر)Prospective Committee(راایجاد

)Ibid(.کردهکهبهمطالعهوبررسیفناوریهاوسرویسهایجدیدمیپردازد

5. تعيين ضمانت اجراهای اداری
کمیسیون،یککمیتةویژه)The Restricted Committee(مرکبازیکرییسوپنجعضودارد
کهبهوسیلةکمیسیونوازبیناعضایآنانتخابمیشوند.کمیتةویژه،بهموجبمادة17قانون
حمایتازدادههایشخصی،صالحیتوضعمجازاتهایاداریراعلیههرکنترلکنندهدادهای

داردکهمقرراتقانونمذکوررارعایتنکند.
آیینرسیدگیاینکمیته،مطابققانونمزبوربدینصورتاستکهکمیتهبعدازدریافت
شکایت،جلسهایباطرفیندعواتشکیلمیدهدکهبعدازجلسهممکناستبهکنترلکنندةداده،
بهدلیلرعایتنکردنتعهدهایمقرردراینقانوناخطاربدهد،چنیناخطارینوعیمجازات
اداریمحسوبمیشود.همچنینرییسکمیسیونایناختیارراداردکهیکدستوررسمیبه
کنترلکنندةدادهجهترعایتمقرراتاینقانونوتوقفرعایتنکردنآنباتعیینیکمهلت
زمانیمشخصبدهد.درصورتضرورت،اینمهلتممکناستتاپنجروزهمتعیینشود.اگر
کنترلکنندةدادهمطابقبااخطاردادهشدهعملکند،رییسکمیسیونختمرسیدگیرااعالممیکند؛
درغیراینصورت،کمیتهممکناستمجازاتهایزیرراپسازجلسهباطرفینبرکنترلکننده

دادهوضعکند:
1.وضعجریمهمالی،بهجزدرمواردیکهدولتپردازشراانجاممیدهد؛

2.دستورتوقفپردازش؛
3.لغومجوزپردازش.

درمواردیکهپردازشویااستفادهازدادههایپردازششدهمنجربهنقضحقوقوآزادیهای
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کاربرانشود،کمیتهمیتواندبعدازشنیدناظهاراتطرفینودرصورتحکمشورایدولتییکی
ازایناقدامهاراانجامدهد:

1.صدوراخطار؛
2.دستورتوقفموقتپردازشدادههاحداکثربرایسهماه،بهشرطیکهپردازشباهدفامنیت

عمومی،مسائلسیاسییاکیفرینبودهباشد.
3.دستوربهغیرقابلاستفادهشدنبرخیدادههایپردازششدهحداکثربرایسهماهبهشرطیکه

پردازشباهدفامنیتعمومی،مسائلسیاسییاکیفرینبودهباشد.
4.درصورتیکهپردازشباهدفامنیتعمومی،مسائلسیاسییاکیفریبوده،بهنخستوزیری

اطالعدادهمیشودتااقدامهایضروریرابرایجلوگیریازادامهنقضانجامدهد.
گفتنیاستکمیتهایناختیارراداردکهدستورانتشارضمانتاجراهایوضعشدهرادرمجلهها،

)Ibid(.روزنامههایاسایررسانههابرایشناساندنمتخلفانوباهزینةآنهاصادرکند

كرة جنوبی
کرةجنوبیدر30سپتامبر2011،براساسدستورالعمل1995اتحادیةاروپا،“قانونحمایتاز
دادههایشخصی)Personal Information Protection ACT(”خودراتصویبکرد.براساس
اینقانون،دفترریاستجمهوری،موظفبهایجادکمیسیونیتحتعنوانکمیسیونحمایتاز
داده))Personal Information Protection Commission )PIPC(استکهملزماستمستقلاز

)Status of PIPC(.دولت،مسئولیتحمایتازاطالعاترابرعهدهبگیرد
درخصوصساختاروترکیباینکمیسیون،بایدگفتکهمطابقمادة7قانونحمایتاز
دادههایشخصی،اعضایآننبایدازپانزدهعضوبیشترشود.اینکمیسیونشاملیکرییسو
یکعضوموظف)Standing Commissioner(استکهرییسکمیسیونرابایدرییسجمهورو
ازمیانافرادغیردولتیانتخابکند.شایانذکراستاعضایاینکمیسیونرارییسجمهورازمیان

اشخاصمطرحشدهدرقسمتذیلانتخابمیکند:
yپنجعضوازبیننامزدهایمطرحشدهتوسطمجلسشورایملی؛
yپنجعضوازبیننامزدهایمطرحشدهتوسطرییسدیوانعالیکشور؛

مابقیاشخاصنیزتاسقفپانزدهنفر،ازگروههایذیلتوسطمجلسیارییسدیوانعالیکشور
نامزدمیشوند:

yافرادتوصیهشدهتوسطسازمانهایمدنیمرتبطباحریمخصوصییاحمایتازمصرفکننده؛
yافرادتوصیهشدهتوسطانجمنهایصنفیپردازشگردادههایشخصی؛
y.دیگرافرادیکهدارایدانشوتجربهآکادمیکودانشگاهیمرتبطبادادههایشخصیهستند

)Personal Information Protection Act(
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مدتعضویتدراینکمیسیونسهسالبودهوتنهابراییکدورةدیگرقابلتمدیداست.جلسههانیزبا
حضوراکثریتاعضاءرسمیتیافتهوتصمیمگیریبانظرموافقاکثریتاعضایحاضرصورتمیگیرد.

درخصوصوظایفواختیاراتاینکمیسیونبایدذکرشودکهبهموجبمادة8قانون
حمایتازدادههایشخصیوظایفوعملکردهایکمیسیونعبارتانداز:

1. برنامه ريزی و مديريت
دربخشبرنامهریزیومدیریت،اینکمیسیونهرسهسالیکبار،برنامهایرابهعنوانچارچوب
ملیحمایتازدادههاوبهمنظوراطمینانازحمایتمؤثرازدادههاوارتقایسطححمایتاز
دادههادراینکشورتدوینمیکند.همچنینسیاستهایدولتراازطریقمشارکتدربرنامههای
اجراییبخشهایدولتیازمنظرهماهنگبودناینسیاستهابااصولحمایتازداده،بررسی

ومدیریتمیکند.

2. ارزيابی لوايح قانونی
دربخشارزیابیلوایحقانونی،اینکمیسیونارزیابیمیکندکهآیالوایحقانونیتدوینشده،مطابق
بااصولحمایتازدادههایاینکشورهستیاخیر.همچنیناینکمیسیوندرصورتلزومبه
نهادهایتدوینکنندةلوایحقانونی،توصیههایالزمراارائهمیکندتااینلوایحباتوجهبهقوانین

ومقرراتحمایتازدادهتغییریافتهومنطبقشوند.

3. نظارت
اینکمسیوننظارتمیکندکهآیااقدامهایکنترلکنندههایداده،دربخشهایعمومییاخصوصی
مطابقباقانونحمایتازدادههایاینکشوراستیاخیر.عالوهبراین،کمیسیونمیتوانددر
صورتنقضقانونحمایتازداده،حسبمورد،پیشنهادتعلیقیااقداماصالحیراازطریق

سازمانهایقانوناساسی،سازمانهایدولتیمرکزیودولتهایمحلیتوصیهکند.

4. حل اختالف
کمیسیون،بهعنوانیکنهادمیانجی،درصورتبروزاختالفمیانشهروندانوارجاعآنبهاین
کمیسیون،بهاختالفهارسیدگیمیکندودرخصوصجبرانخسارتهایناشیازنقضقانون

حمایتازدادهتصمیممیگیرد.

5. بازبينی
دربخشبازبینی،کمیسیونبهاعالمنظردرخصوصمواردیمیپردازدکهدرآنهاقانونحمایتازداده
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تفسیرواجراشدهاست؛تامطمئنشوداینمواردباقانونحمایتازدادهمطابقتدارند.همچنیناین
)Ibid(.کمیسیون،نظرهاینهادهایدولتیرا،درموردپردازشاطالعاتهماهنگمیکند

وظايفواختياراتاینکمیسیونرابهطورخالصهمیتوانذیلدهدستهبدینشرحبیانکرد:
1.اجرایطرحاساسیحمایتازداده)Data Protection Basic Draft(: وزارتامنیتواجرای
سیاستهایدولتکرهجنوبی)Minister of  Public  Administration and Security(هرسهسال
یکبارپسازمشورتبارئیسطرحاساسیحمایتازدادهراتهیهوآنرابرایاجرابهکمیسیون

ارائهمیکند.طرحاساسیمزبوردربرگیرندهمواردزیراست:
yاهدافاساسیودستورالعملهایدرنظرگرفتهشدهبرایحمایتازداده؛
yبهبودوارتقاءسیستمهاوقوانینمربوطبهحمایتازداده؛
yاقدامهایالزمبرایجلوگیریازنقضحریمخصوصی؛
yبرایحمایتازداده؛)Self- regulation(نحوهتسهیلخودتنظیمی
yچگونگیفعالکردنآموزشوروابطعمومیبرایحمایتازداده؛
yآموزشوتعلیممتخصصاندرحمایتازداده؛
y.مسائلضروریدیگردرراستایحمایتازداده

2.امورومسائلمربوطبهسیاستها،سیستمهاومقرراتگذاریمربوطبهحمایتازداده؛
3.امورومسائلمربوطبههماهنگیمواضعاتخاذشدهتوسطمؤسسههایعمومیدررابطهبا

حمایتازاطالعات؛
4.مسائلمربوطبهتفسیروبهرهبرداریازقوانینومقرراتمربوطبهحمایتازداده؛

5.وظیفةمربوطبهاستفادهوارائةدادهمقرردرماده18)اینمادهارائهواستفادهازدادهرادر
مواردیمنوطبهنظرکمیسیونکردهاستکهاینمادهدربندهایبعدیبهطورمفصلتوضیح

دادهخواهدشد(؛
6.ارائهنظرهایخوددرخصوصگزارشارزیابیاثراتحریمخصوصیبهوزیرامنیتواجرای

سیاستهایدولت؛
7.ارائةنظرهاوپیشنهادهایخودبهوزیرامنیتواجرایسیاستهایدولتیبهدرخواستوزارت

مربوطه؛
8.پیشنهادانجاماقدامهایاصالحیدرخصوصنقضقانونحمایتازدادههابهدپارتمانمرکزی
اداری،دولتهایمحلی،مجمعملی،دادگاهقانوناساسیوکمیسیونانتخاباتملیطبقماده64؛

9.تهیهوارائةگزارشساالنهبهمجمعملی)National Assembly)؛
10.مسائلارجاعشدهبهکمیسیونازسویرئیسجمهور،شخصرئیسکمیسیونیابیشترازدو
کمیسیونر،دررابطهباحمایتازدادهووظایفدیگریکهدراینقانونیاقوانیندیگرذکر

شدهاست.
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همانطورکهازوظایفکمیسیونحمایتازدادههایشخصیاستنباطمیشود،ایننهادبیشتر
داراینقشنظارتیوتشریفاتیاستوقدرتمقرراتگذاریواجراییچندانیندارد.دراین
قانونحتیاختیاروضعدستورالعملهایمربوطبهحمایتازدادهها،باوزیرامنیتواجرای
سیاستهایدولتاست.همچنیندراینقانونبرترویجوحمایتازخودتنظیمیتأکیدفراوانی
شدهومادة13قانونمزبوروزیرامنیتواجرایسیاستهایدولترابهانجاماقدامهاییبهشرح

زیردرجهتترویجخودتنظیمیملزمکردهاست:
yآموزشوتعلیمکاربران؛
yتشویقوپشتیبانیحمایتازدادهدرنهادهاومؤسساتمربوطه؛
yمعرفیواستفادهازسیستمنشانحریمخصوصی17؛
y.حمایتازتشکیلواجرایقواعدخودتنظیمیتوسطپردازشگراناطالعاتخصوصی

قانونمزبوربرخیمحدودیتهارابرپردازشدادةشخصیبهشرحزیرمقررکردهاست:
y،ایدئولوژی،عقیده،طرزفکرسیاسی،سالمت مانند محدودیتپردازشدادههایحساس

اطالعاتجنسیو...؛
yمحدودیتنصبوراهاندازیدستگاههایپردازشدادةتصویری؛
yمحدودیتانتقالدادهمتعاقبانتقالدادههایمرتبطباکسبوکار
y)Ibid(.محدودیتپردازشبهصورتیکههویتیکفردمطابقباقوانینومقرراتمعلومباشد

درمادة18اینقانونمحدودیتهاییبرایاستفادهوارائةاطالعاتشخصی18آمدهاست.این
محدودیتهاعبارتانداز:

الف.پردازشگراطالعاتشخصینبایدازاطالعاتشخصیفراترازمحدودةتصریحشدهاش
)هدفاصلیپردازش(استفادهکند،همچنیننبایدآناطالعاترابهشخصثالثغیرمجاز

ارائهکند،مگردرمواردذیل:
1.چنانچه“رضایتتکمیلی”)Additional consent(راازموضوعدادهکسبکردهباشد.الزم
بهتوضیحاستکهدراینمورد،پردازشگراطالعاتعالوهبراخذرضایتتکمیلیاز

موضوعداده،ملزماستمواردزیررابهویاطالعدهد:
y؛ (The recipient of personal information(هویتدریافتکنندهاطالعاتشخصی
y؛(The purpose of use of personal information(هدفاستفادهدریافتکنندهازاطالعاتشخصی
yاطالعات دریافتکننده به ارائهشده یا استفاده مورد شخصی اطالعات مشخصات

)Particulars of personal information to be used or provided)؛

y)The period when personal شخصی  اطالعات از استفاده و حفظ مدتزمان
information is retained and used(

y.19اطالعرسانیبهموضوعدادهمبنیبرامکانردرضایتوضررهایناشیازاینرد
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2.چنانچهدرآنموردمقررةقانونیخاصیدراسنادباالدستیوجودداشتهباشد.
خطر از حمایت برای بهصراحت شخصی، اطالعات جمعآوری یا استفاده چنانچه .3
قریبالوقوع،حیات،جسمیامنافعاقتصادیموضوعدادهیاشخصثالثیضروریباشد
وموضوعدادهیانمایندةقانونیاشدروضعیتمناسبیبرایبیانقصدیارضایتخود

نباشند،یارضایتقبلیباتوجهبهناشناختهبودنآدرس،قابلاتخاذنباشد.
4.چنانچهاطالعاتشخصیبهشیوهایکههویتافرادناشناختهباشد،حفظیانگهداریشدهو
پردازشآنهالزوماًبرایتحققاهدافتحقیقهایآماریوآموزشیومواردیازاینقبیلباشد.
5.چنانچهفعالیتپردازشگر،بهمنظوراعمالصالحیتمجازخودبدوناستفادهازاطالعات
شخصیغیرممکنباشد.دراینموردامکاناستفادهپردازشگرازاطالعاتشخصیبه

منظورانجاموظایفقانونیآن،منوطبهمشورتوتصمیمکمیسیوناست.
6.چنانچهاستفادهازاطالعاتشخصی،بهمنظوراجراییکمعاهدهیاکنوانسیونبینالمللی

بهیککشورخارجییاسازمانهایبینالمللیضروریباشد.
7.چنانچهاینامربرایتحقیقجرائم،صدورکیفرخواستومحاکمهضروریباشد.

8.چنانچهاینامربرایدادگاهدررسیدگیبهپروندهضروریباشد.
9.چنانچهبرایمجازات،اجرایمراقبتوبازداشتالزمباشد.

ب.چنانچهیکنهادعمومیازاطالعاتشخصیبرایهدفیبهغیرازآنچهدرنظرگرفتهشدهاستفادهیا
آنرابهشخصثالثارائهمیکند،نهادعمومیبایدزمینههایقانونیبرایچنینامری،هدف،دامنه

ودیگرموضوعهایالزمرادرروزنامهرسمییاوبگاهرسمیخوداعالمکند.
ج.زمانیکهپردازشگر،اطالعاتشخصیرابهیکشخصثالثمجاز،برایهدفقانونیدیگری
بهموجبقوانینومقرراتارائهمیکند،پردازشگربایدازگیرندةاطالعاتدرخواستکند
کههدفوروشاستفادهخودراازدادههامحدودکندوهمچنینتدابیرحفاظتیالزمبرای
تضمینامنیتاطالعاترابهکارگیرد.دراینمورد،شخصثالثموظفاستکهکلیهتدابیر

واقدامهایالزمرابرایتضمینامنیتاطالعاتبهکارگیرد.
الزمبهتوضیحاستکهدراینقانون،آیینمیانجیگریبهعنوانسازوکاریبرایحلوفصل
اختالفهایمربوطبهاطالعاتدرنظرگرفتهشدهاست.درمادة40قانونمزبور،ایجادکمیتةحل
،)Personal Information Dispute Mediation Committee(اختالفهایمربوطبهدادههایشخصی
برایمیانجیگریدراختالفهایمربوطبهدادهپیشبینیشدهاست.بهموجباینماده،وزیرامنیتو
اجرایسیاستهایدولت)The Minister Of Public Administration And Security(،اعضای

کمیتهراکهبیشترازبیستعضونخواهدداشتازمیاناشخاصزیرانتخابمیکند:
yمأموراندولتیمتعلقبهکالجمأمورانعالیرتبهدولتیازدپارتمانهایاداریمرکزییا

مؤسسههایمسئولحمایتازداده،یااشخاصیکهدرموقعیتهایمربوطهدربخش
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دولتیسازمانهایمربوطهکارکردهیادرحالحاضرفعالیتمیکنندوازتجربههایکاری
درزمینةحمایتازدادهبرخوردارند.

yاشخاصیکهبهعنواناستادانمربوطهیاموقعیتهایباالتردردانشگاههایادرمؤسسههای
تحقیقاتیشناختهشدهدرحالحاضرفعالیتمیکنندیافعالیتکردهاند.

yاشخاصیکهبهعنوانقاضی،دادستانعمومی،یاوکیلمدافعدرحالحاضرفعالیت
میکنندیافعالیتکردهاند.

y.اشخاصتوصیهشدهبهوسیلةسازمانهایمدنیمرتبطباحمایتازدادهیاگروههایمصرفکننده
yاشخاصیکهبهعنوانمأمورانارشدبرایانجمنهایصنفیمتشکلازپردازشگرهای

دادههایشخصیدرحالحاضرفعالیتمیکنندیافعالیتکردهاند.
ــتثنای ــتهایدولت،ازبیناعضایکمیتهبهاس ــسکمیتهمزبورراوزیرامنیتواجرایسیاس رئی
ــتکهبراییکدورةدیگر ــالاس مأموراندولتیتعیینمیکند.مدتعضویتدراینکمیتهدوس
نیزقابلتمدیداست.کمیتهدرصورتضرورت،میتواندیکپنلکوچکترمرکبازپنجعضویا

کمترتشکیلدهدکهاعتبارتصمیمهایاینپنلمانندتصمیمخودکمیتهاست.
شایانذکراستکهجلسههایکمیتهیااینپنلباحضوراکثریتاعضایآنهارسمیتمییابد

وتصمیمگیریبانظرموافقاکثریتآرایحاضراتخاذمیشود.
شخصی دادههای از حمایت قانون 43 مادة بهموجب مزبور، کمیته در رسیدگی آیین
بدینصورتاستکههرشخصیمیتوانددرخواستمیانجیگریاختالفرابهکمیتهتحویل
دهد.کمیتهموظفاستدرخواسترادریافتکندوآنرابهطرفمقابلدعوااطالعدهد.پس
ازدریافتدرخواست،کمیتهازطرفینتقاضامیکندتادالیلخودراارائهکنندوطرفینملزمبه
تبعیتازایندرخواستهستند.کمیتهموضوعرابررسیونسخةاولیهمیانجیگریراظرف60
روزازتاریخدریافتدرخواستمیانجیگریتهیهمیکند،کمیتهمیتوانددرمواردضروریمهلت
مزبورراتمدیدکند.همچنینکمیتهقبلازمیانجیگریمیتواندمبادرتبهبرقراریسازشبین

)Personal Information Protection Act(.طرفینکند
کمیتهمیتواندتصمیمهایزیررادرنسخهاولیهمیانجیگریارائهکند:

yتعلیقفعالیتهایاحتمالیمربوطبهنقضدادههایخصوصیجهتبررسیوتحقیقبیشتر؛
yجبرانخسارتهاوضرروزیانهایوارده؛
y.هراقدامضروریبرایجلوگیریازتکرارمجددچنیننقضهاییکسانیامشابه

پسازتهیهپیشنویسمیانجیگری،کمیتهبدونتأخیرپیشنویسمیانجیگریرابهطرفیندعواارائه
میکند.هرطرفیکهپیشنویسمربوطهبهاوارائهیاتسلیمشدهاست،پذیرشیاردپیشنویس
میانجیگریرا،بهکمیتهدرطول15روزازتاریخدریافتاطالعخواهدداد،بدونچنیناطالعی

میانجیگریردشدهتلقیمیشود.
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اگرطرفیننسخةاولیهمیانجیگریراکهکمیتهتهیهکردهبپذیرند،کمیتهبیدرنگمیانجیگری
رامکتوبوبهامضاوتأییدرئیسکمیتهوطرفیناختالفمیرساند.الزمبهتوضیحاستکه

میانجیگریتوافقشده،تأثیرمشابهیمانندسازشقبلازدادگاهراخواهدداشت.
چنانچهکمیتهتشخیصدهدکهطرحدعواازنظرماهیتنادرستویااینکهدرخواستمزبور
ناعادالنهاست،میتواندمیانجیگریراردکند؛دراینصورتدالیلردمیانجیگریرابهاطالعمتقاضی
میرساند.طرحدعوادردادگاه،هنگامیکهدعوادرکمیتهدرحالبررسیاست،موجبتعلیقرسیدگی
بهوسیلةکمیتهخواهدشد.همچنیندولتیادولتهایمحلی،سازمانهاومؤسسههایحمایتازداده
ونیزپردازشگراندادههایشخصی،ممکناستدرخواستمیانجیگریرادرکمیتهمطرحکنندکهدر

)Ibid(.اینحالت،ایننوعمیانجیگری،میانجیگریجمعینامیدهمیشود

نهادهای حمايت از داده  در كشورهای مختلف
همانطورکهگفتهشد،درادامهبهنمونههاییازنهادهایحمایتازدادهدرکشورهایاروپاییوسپس
بهیکنمونهازکشورهایغیراروپاییاشارهمیشود.لزومبررسیکشورهایغیراروپاییازآنجاییاست
کهدرحوزةاتحادیةاروپاسطحباالییازحمایتازدادهدرجریاناستوهمانطورکهاشارهشد،امکان
تبادلدادهباکشورهایاروپاییدرصورتیمجازاستکهکشورخارجازحوزةاتحادیةاروپانیزهمان
میزانحمایتازدادهراداشتهباشد،بههمینجهتکشورهایدیگرنیزبهصورتداوطلبانهقانونحمایت
ازدادهخودرامنطبقباGDPR  تصویبکردهاندتاامکانتبادلدادهراباکشورهایاروپاییداشتهباشند.

كرواسی
قانون اتحادیه، 1995 دستورالعمل از تبعیت به و است اروپا اتحادیة عضو کرواسی کشور
حمایتازدادههایشخصی)The Act on personal data protection(رادرسال2003تصویب
کردهاست.اینکشور،همگامبابهروزرسانیدستورالعمل1995وتصویبمقرراتعمومی
حمایتازداده)GDPR(،خودراارتقادادهاست.دراینکشورآژانسکرواتحمایتازداده
و نظارت قانون، این درست اجرای مسئول )Croatia personal Data protection Agency(

)About the agency(.رسیدگیبهشکایتهارابرعهدهدارد
اینآژانس،یکشخصیتحقوقیمستقلداشتهودربرابرمجلسکرواتپاسخگواست.
ساختاراجراییوشیوةعملاینآژانسبراساساساسنامهایاستکهبهتصویبمجلسرسیده
است.مدیرآژانس،باپیشنهاددولتوتأییدمجلسانتخابمیشود.عالوهبرمدیر،آژانسیک
معاونمدیرهمداردکهشیوةانتخاباوهمانندمدیراست.مدیرومعاونبایدشهروندکرواسی
بودهوعالوهبرتحصیالتدانشگاهی،حداقلدهسالسابقةکارمرتبطداشتهباشند.مدتعضویت
مدیرومعاونچهارسالبودهوامکانتصویبمجددبالمانعاست.اینآژانسمشمولقانونحقوق
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وتعهداتکارمنداندولتبودهوحقوقودستمزدمدیرومعاونهمانندحقوقودستمزدیک
)Promulgating The Act On Personal Data Protection(.مدیرومعاوندستگاهاجراییاست

دانمارک
کشوردانماركعضواتحادیةاروپااستوبهتبعیتازدستورالعمل1995اتحادیه،قانونپردازش
دادههایشخصی)The Act on Processing of Personal Data(رادرسال2000تصویبکرده
است.بدیهیاستباتوجهبهعضویتدانماركدراتحادیةاروپا،قانونپردازشدادههایشخصی
مصوبسال2000،همگامباتصویبمقرراتعمومیحمایتازداده)GDPR( اتحادیه،مورد
بازنگریقرارگرفتهوسال2018مقرراتتکمیلیحمایتازدادههایشخصیبهتصویبرسیده
است.مسئولیتحفاظتونظارتبرتمامیمواداینقانونبرعهدهآژانسدانمارکیحمایتازداده
)Danish data protection Agency(است.اینآژانسمتشکلازیکشوراویکدبیرخانهاست.

مسئولیتتهیةگزارشروزانهواطالعبهرییسازوظایفدبیرخانهاست.اعضایشوراراوزیر
دادگستریانتخابمیکند،رییسآنبایدقاضیباشد،ششعضواصلیوششعضوعلیالبدلنیز
دارد.اعضابرایچهارسالانتخابمیشوند.اینآژانساستقاللکاملداردوبایدمقرراتوشیوة

)The Data Protection Act(.اجراییخودرابرمبنایتقسیمکاربینشوراودبیرخانهتقسیمکند

فنالند
کشورفنالندعضواتحادیةاروپابودهوبهتبعیتازدستورالعمل1995اتحادیه،قانونفنالندی
دادههایشخصی )The Finnish Personal Data Act(رادرسال1999،تصویبکردهاست.
پارلماناینکشوردرنوامبرسال2018،قانونجدیدحمایتازدادهرا،بهتبعیتمقرراتعمومی
حمایتازدادهاتحادیةاروپا)GDPR(بهتصویبرساندوقانونسال1999رامنسوخکرد
)Parliament of Finland approves new Data Protection Act(.دراینکشور،نهادآمبودزمان

حمایتازدادهها)The Data Protection Ombudsman(مسئولحمایتونظارتبراجرای
صحیحقانوناست.ایننهادیکدفترمستقلداردکهدرارتباطباوزارتدادگستریاست.اعضای
ایننهاد20نفرندورییسآنهاراشورایدولتیبرایپنجسالانتخابمیکند.ازآنجاییکه
انتخابمجددرییسبالاشکالاست،رییسایننهادازسال1997تاکنونتغییرنکردهاست.

 )Data protection is a success factor, available(

ايتاليا
ایتالیاعضواتحادیةاروپااستوبهتبعیتازدستورالعمل1995اتحادیه،قانونحریم کشور
خصوصی)The Privacy Code(رادرسال2003،تصویبکردهاست.مقامحمایتازدادهها
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)The data protection authority(حافظاینقانوناست.اینمقامدارایاستقاللبودهوچهار

عضوداردکهبرایهفتسالتوسطرییسمجلسانتخابمیشوند.ایناعضابهترتیبدارای
عناوینرییس،معاونوعضو)دونفر(هستند.اینمقامدرحالحاضر125کارمنددارد.

هلند
ــتورالعمل1995اتحادیه،قانونحمایتاز ــتوبهتبعیتازدس ــورهلندعضواتحادیةاروپااس کش
ــال2000تصویبکرده ــخصی)The Act on the Protection of   Personal Data(رادرس دادههایش
ــت.اینقانونمطابقبامقرراتعمومیحمایتازداده)GDPR(درسال2018اصالحشدهاست. اس
ــاساینقانون،مقامهلندی ــراس )Data Protection Code - Legislative Decree no. 196/2003(. ب

ــت.اینمقام ــئولنظارتبراینقانوناس حمایتازدادهها)Dutch Data protection Authority( مس
متشکلازکمیسیونیاستکهیکرییسودوعضودارد.هرسهایناعضاپسازنامزدی،توسطفرمان
سلطنتیوتصویبوزیردادگستریوعدلیهمنصوبمیشوند.مدتریاستششسالومدتحضور

دوعضودیگرچهارسالبودهوانتخابدوبارةآنهاتنهابراییکدورهبالمانعاست.

آرژانتين
)Personal Data Protection Law Number 25,326 (The  PDPL(( 25.326قانونحمایتازدادههایشخصیبهشماره
مصوباکتبر2000،سطحبسیارگستردهایازحمایتازدادههایاشخاصرادرآرژانتینفراهمآورده
است.ازآنجاییکهاینقانونبسیاریازاصولدستورالعمل1995اتحادیةاروپارابهرسمیت
شناختهاست،ایناتحادیهدر30ژوئن2003اعالمکردسطحقابلقبولیازحمایتازدادهطبق
دستورالعملمذکوردرکشورآرژانتینموردحمایتاست.بنابراینمحدودیتخاصیدرانتقال
دادههایشخصیشهرونداناروپاییبهاینکشوروجودنداردوجریانآزاداطالعاتازآرژانتین

)Data protection in Argentina(.بهاتحادیةاروپانیزمجازاست
آژانسحمایتازدادههایشخصی)Argentine Personal Data Protection Agency(مسئول
حفاظتازاینقانوناست.اینآژانسباحفظاستقالل،بهعنوانسازمانغیرمتمرکزدرچارچوب
وزارتعدلیهوحقوقبشرفعالیتمیکند.مدیراینآژانسباپیشنهاددولتوتصویبمجلسسنا،

)http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx(.براییکدورةچهارسالهانتخابمیشود

تحليل نهاد متولی داده در نظام حقوقی ايران
همانطورکهدرابتدامطرحشد،نظامحقوقیایرانفاقدقانونیجامعدرخصوصحریمخصوصیوحمایتاز
دادهاستوبهطریقاولیمتولیرسمیدادهنیزدرکشوروجودندارد.لذاباتوجهبهتوسعةفناوریهایمبتنیبر
دادهواهمیتروزافزوندادههابهعنوانسرمایههرکشور،ضروریاستدرنظامحقوقیایراننیزقانونیجامع
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درزمینةحمایتازدادههاتصویبومتولیاجراونظارتبرآننیزبهموجبقانونمجلسایجادیاتعیینشود.

وضعيت موجود ايران از منظر قوانين و مقررات در خصوص متولی داده
الزمبهتوضیحاستباتوجهبهنبودمتنقانونیمنسجمویکپارچهدراینموضوع،کشورباخألجدیدراین
زمینهمواجهاست.لذاضروریاست،هریکازنهادهایمسئولدراینحوزهکهدرادامهمورداشارهقرارخواهند

گرفت،باتوجهمحدودهوظایفوصالحیتهایخود،جهترفعاینخألاساسیدرکشورگامبردارند.

ماده قانونی مرتبطنام نهاد يا سازمانمراجع

مراجعسياستگذاریو
تقنينی

مجمعتشخيصمصلحت
نظام

بند1اصل110قانوناساسی:
»تعيينسياستهایکلینظامجمهوریاسالمیايران«)منبع1(

مجلسشورایاسالمی
*

اصل71قانوناساسی:»مجلسشورایاسالمیدرعموممسائلدرحدودمقرردر
قانوناساسیمیتواندقانونوضعکند.«)منبع2(

شورایعالیفضای
مجازی

»تدوينسياستهاوتصويبمقرراتکالنموردنيازفضایمجازیکشورازجمله
توافقنامههایدرجهوسطحخدمات،حمايتازحقوقکاربرانفضایمجازیوتنظيم

روابطفعاالنفضایمجازیدرچارچوبمصوباتشورایعالی.«)منبع3(
کميسيونتنظيممقررات

سياستگذاری،تدوينوتصويبمقرراتدرحوزةارتباطاتوفناوریاطالعات)منبع4(ارتباطات**

مراجعنظارتیواجرا
***

وزارتارتباطاتو
فناوریاطالعات

قانوناهدافووظايفوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات:
بندک.»تدوينوپيشنهاداستانداردهايملیمربوطبهارتباطاتوفناوریاطالعات

درکشوربهمراجعذيربط.«
بندف.»حفاظتوحراستوعدمضبطوافشايانواعمراسالتواماناتپستیو
همچنينمکالماتتلفنیومبادالتشبکهاطالعرسانیواطالعاتمربوطبهاشخاص

حقيقیوحقوقیطبققانون.«)منبع5(

سازمانتنظيممقرراتو
ارتباطاتراديويی

بند9،مادة6اساسنامهباموضوعوظايفواختياراتسازمان:»حمايتازحقوق
استفادهکنندگانخدماتپستی،مخابراتیوفناوریاطالعاتونظارتمستمربر
اعمالصحيحآنها،تدوينوپيشنهاددستورالعملهایالزمبهمنظورتنظيمروابط
ارائهکنندگانخدماتپستی،مخابراتیوفناوریاطالعاتوپيشنهاداصالحقوانين

پستی،مخابراتیوارتباطیبهمراجعذیصالحقانونی.«)منبع6(
کارگروهتعيينمصاديق

محتوایمجرمانه
ماده22قانونجرايمرايانهای:

»مسئوليتنظارتبرفضایمجازیوپااليشتارنماهایحاویمحتوایمجرمانه.«

سازمانفناوریاطالعات

ماده2اساسنامه:
»مديريت،حمايتوساماندهیامورمربوطبهامنيتفضایتبادلاطالعات،نرمافزار
وسختافزار،باالبردنآمادگیالکترونيکی،توسعهاينترنت،توسعةفناوریاطالعاتو

کاربردهایآندرکشور.«
بند11مادة7اساسنامه:

»ايجاد،توسعه،نگهداریوبهرهبرداریازمراکزدادهملیاينترنتیبهمنظورميزبانیو
حفظدادههایحساسدولتی.«)منبع7(

مراجعقضايی
قوهقضاييه

اصل156قانوناساسی:
»رسيدگیوصدورحکمدرموردتظلمات،تعديات،شکايات،حلوفصلدعاویو

رفعخصوماتواخذتصميمواقدامالزم.«
کارگروهتعيينمصاديق

محتوایمجرمانه
ماده22قانونجرايمرايانهای:
»رسيدگیبهشکاياتمردمی.«

منبع1:قانوناساسیجمهوریاسالمیایران.منبع2:همان.منبع3:وظایفواختیاراتشورایعالیفضالی
مجازی.منبع4:کمیسیونتنظیممقرراتارتباطات.منبع5:قانونتجارتالکترونیک.منبع6:اساسنامهسازمانتنظیم

مقرراتوارتباطاترادیویی.منبع7:اساسنامهسازمانفناوریاطالعات.
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*گفتنیاستدرسال1384ودراواخردولتهشتم“الیحهمربوطبهحفظحریمخصوصی”
تقدیممجلسشد،کهحرکتیروبهجلووبسیارمثبتبود.مجلسشورایاسالمیومرکز
و رسیدگی از قبل متأسفانه اما داشتند؛ خوبی استقبال الیحه این از نیز مجلس پژوهشهای
تصویبآن،درفروردینسال1385دولتجدید)دولتنهم(،آنراپسگرفت.ازآنزمان،نه
مجلسونهدولتهایبعدیاینموضوعراپیگیرینکردند.اینالیحهدر7سرفصل،به“حریم
خصوصیجسمانی”،“حریمخصوصیاماکنومنازل”،“حریمخصوصیدرمحلکار”،“حریم
خصوصیاطالعات”،“اطالعاتشخصیدرفعالیتهایرسانهای”،“حریمخصوصیارتباطات”
و“مسئولیتهایناشیازنقضحریمخصوصی”پرداختهبود.بدیهیاستبهعلتعدمتصویب
اینالیحه،مواردذکرشدهدرآنموردحمایتقانونگذارنخواهدبودوازمناطاعتبارساقطاست،
پسنمیتوانگفتایننهادنقشخودرادراینموضوعبهسرانجامرساندهاست.درنتیجه،کشور

همچنانباخألبزرِگنداشتنقانونحمایتازحریمخصوصیمواجهاست.
ارتباطاتدروضعمقرراتالزمدر تنظیممقررات **درخصوصصالحیتکمیسیون
موضوعحریمخصوصیوامنیتدادهبایدگفت،قانونگذاریوظیفةاولیهواصلیمجلسشورای
اسالمیاست،ایننهادبهطورعامنمیتوانددرزمینةحریمخصوصیواردشود.اماازآنجاییکه،
حفظحقوقکاربراندرحوزةفناوریاطالعاتوارتباطاتیکیازشاخههاییاستکهکمیسیون
صالحیتمداخلهدارد،درصورتضرورتمیتواندالزامهایفنیحفظحریمخصوصیکاربران

را،باوضعمصوبهایبهبازیگراناینحوزهبارکند.
***باتوجهبهتوضیحهایارائهشدهوانطباقآنبامراجعنظارتیواجراییحریمخصوصی،
بایدگفتبدیهیاستنبودمتنقانونیمنسجمدراینموضوعبهمعناینبودنهادنظارتیواجرایی
نیزهست.توضیحبیشترآنکهیکیازمواردمهمیکهدرقوانینحریمخصوصیبایدموردتوجه
قرارگیرد،درنظرگرفتننهادیبهجهتنظارتبراجرایصحیحقانونمذکوراست.ازطرف
دیگر،مراجعنظارتیواجرا،کهمعموالًنهادیعمومیودارایاستقاللکاملاست،بهاشخاص
ایناطمینانرامیدهدکهسطحباالییازحمایتازحریمخصوصیدرکشورجریاندارد.بر
اساسهمینضرورتومطابقآنچهگفتهشد،درتمامکشورهاییکهقانونحریمخصوصیدارند،
نهادحمایتازآننیزایجادشدهاست.ایندرحالیاستکهباوجوداهمیتباالییکهاینموضوع
دارد،درایراننادیدهگرفتهشدهوقانونونهادیبرایحمایتازحریمخصوصیدرنظرگرفته
نشدهاست.اماسؤالاصلیاینجاستکهدرصورتتصویبچنینقانونی،کدامیکازنهادهای
موجوددرکشور،صالحیتبرعهدهگرفتنچنینمسئولیتیرادارد؟ویااینکهضروریاستیک
نهادجدید،باساختاروتشکیالتیمنحصربهخودایجادشود؟هرچندپاسخبهدوسؤالمذکور
بسیارمهماستامابههماناندازهنیزسختیوپیچیدگیدارد.چراکهمیتوانبههردوسؤالپاسخ
مثبتداد،یعنیمیتوانیمبگوییمکهسازمانهایموجودصالحیتدارندوهممیتوانیمسازمان
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جدیدیبرایحمایتازدادهایجادکنیم.درنتیجهدرحالحاضرنمیتوانپاسخقطعیبهآنها
دادوتنهامیتوانبهطورکلی،نقشنهادهاینظارتیواجراییرادرحوزةحریمخصوصیکالن

دادهها،منطبقبامقرراتپراکندهدرصورتوجودسازمانشناساییقرارکرد.

نقدی بر اليحة حمايت از داده و حريم خصوصی در فضای مجازی
براساساهمیتویژةدادهدردنیایامروز،بههمتسازمانفناوریاطالعاتایرانوپژوهشگاه
قوهقضاییهودانشگاهعلموفرهنگ“الیحهحمایتازدادهوحریمخصوصیدرفضایمجازی”
تدوینشدهاست.اینالیحه،یکیازمهمترینلوایحدرخصوصحفظحریمخصوصیوصیانت

ازدادههاواطالعاتکاربراندرحوزةفضایسایبراست.
دربابچهارماینپیشنویس،باعنوان“تنظیمونظارتبرپردازشدادههایشخص”،چهار
رکن)کمیسیونصیانتوحفاظتازدادههایشخصی،هیئتنظارت،کارگروههایتخصصیو
دبیرخانهاجراییکمیسیون(،مسئولیتنظارتبرپردازشدادههایشخصیرابرعهدهگرفتهاند
کهمعادلنهادهایحمایتازدادهدرسایرکشورهاست.اعضایکمیسیونصیانتوحفاظتاز

دادههایشخصیدرمادة40بهایننحوتعریفشدهاست:
»کمیسیونازاعضایذیلتشکیلمیشود:

1(وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبهعنوانرئیسکمیسیون؛
2(وزیراطالعات؛

3(وزیرکشور؛
4(وزیردادگستری؛

5(وزیرفرهنگوارشاداسالمی؛
6(وزیراقتصادواموردارایی؛

7(دبیرشورایعالیورئیسمرکزملیفضایمجازی؛
8(معاونپیشگیریازوقوعجرمقوهقضائیه؛

9(رییسکمیسیوناصلنودممجلسشورایاسالمی؛
10(دادستانکلکشور؛و

11(دبیرشورایاجراییفناوریاطالعاتبهعنواندبیرکمیسیون.«
مطابقتبصرةاینماده،بهتشخیصرییسکمیسیون،جلسههادرسطحاعضایامعاونانذیربطآنهابا

دعوتنامهرسمیتشکیلواحکامعضویتنمایندگاناعضاءازسویرییسکمیسیونصادرمیشود.
امور متولی نهادهای نمایندگان از متشکل تخصصی، کارگروههای ،48 و 47 مادة مطابق
حاکمیتیمرتبطباصیانتوحفاظتازدادههایشخصیهستندکهبهوظایفمقرردراینقانون
میپردازندودرنخستینجلسةکمیسیون،آییننامهتشکیلکارگروههابهتصویبمیرسدکهشامل
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بخشهاوحیطةکارآنها،ریاست،دبیرومحلدبیرخانه،اعضاء،تکالیفومأموریتها،چگونگی
ادارهورسمیتیافتنجلسههاومصوبهها،تعاملکارگروهها،گزارشبهکمیسیونوسایرمراجع

صالحیتداراست.
درباباینبخشازاینالیحهذکرنکاتزیرضروریاست:

دادههای پردازش فقط نه گیرد، پردازشگرصورت و کنترلکننده بر باید نظارت و تنظیم .1
شخصی؛

درنظرگرفتنچهاررکنیعنیکمیسیون،هیأتنظارت،کارگروهتخصصیودبیرخانهاجرایی، .2
سببپیچیدهشدنفرایندتنظیمونظارتوافزایشسازوکاراداریخواهدشد.

سازوکاراجراییهریکازمراجعبهمصوباتبعدیارجاعدادهشدهاست،کهسببافزایش .3
مقرراتالزماالجراشدهودوبارهسازوکاراجراییقانونرابااختاللروبهروخواهدکرد.

اعطایصالحیت،برایحلوفصلاختالفات،بینکارگروههایتخصصیوهیئتنظارتو .4
سایرنهادهایحاکمیتی،درتناقضباصالحیتهایدیوانعدالتاداریاست.

امورحاکمیتیمعرفیشدهاند،واضح نهادهایمتولی نمایندگان 5.کارگروههایتخصصیکه
نیست؛متولیامورحاکمیتیچهنهادهاییهستند؟

ازاینرو،پیشنهادمیشودیککمیسیونبراینظارتبراجرایصحیحاینالیحهوبهتبعآن
کنترلکنندگانوپردازشگرانتشکیلشودووظایف،صالحیتهاواختیاراتنهادمذکوربدون
ارجاعبهمصوبههایبعدیدرمتنخودالیحهپیشبینیشودتاسازوکارهایاداریپیچیدهدر

مسیرحمایتوصیانتازدادههایشخصیوجودنداشتهباشد.

نتيجه گيری
فناوری زمینةصنعت در پیشرو، کشورهای حقوقی نظام در تحولهایصورتگرفته بررسی
اطالعاتوارتباطات،حاکیازآناستکهاینکشورها،بهدنبالتوسعةفناوریهایاطالعاتیو
شکلگیریکسبوکارهایمبتنیبرداده،بهسببپیدایشچالشهاومخاطراتگستردهایدراین
زمینه،یکنهادرسمیبهعنوان”متولیداده”تشکیلدادهاند.مسئولیتایننهادها،تنظیمونظارت

براینحوزه،براساسقوانینومقرراتحمایتازدادهاست.
حالآنکهنتایجبررسیاسنادباالدستیورویههایاجراییکشور،مؤیداینمطلباستکهدر
نظامحقوقیایران،قانونجامعیدرخصوصحفاظتازدادههاوجودنداردوبالطبع،نهادیهم
متولیرسمیدادهدرکشورنیست.اینامرباعثشدهتاعلیرغمرشدفناوریهاینوین،بسترهای
قانونیمرتبطباحقوقدادهدرنظامحقوقیکشورتشکیلنشود.درنتیجه،رشدکسبوکارهای
مبتنیبردادهنیزدرایرانبهکندیصورتخواهدگرفت؛لذاباتوجهبهاینکهبهرهبرداریمبتکرانه
ازارزشسرمایهایدادههامستلزمتصویبیکقانونجامعومتناسببافناوریهاینوینو
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همچنینوجودیکنهادرسمی،بهعنوانمجریاینقانون،تنظیمکنندهوناظربراینحوزهاست،
پیشنهادمیشودکهدرنظامحقوقیایراننیزقانونجامعیدرخصوصحمایتازدادهتصویب
شود؛همچنینیکنهاد،بهعنوانمتولیرسمیدادهدرکشورایجادیاازمیاننهادهایموجود
ضمناعطایایناختیارازطریقاصالحوبهروزرسانیقوانینومقرراتمربوطنهادمتولیداده

تعیینشود.
درمقامجمعبندی،باتوجهساختارنهادمتولیحمایتازدادهوهمچنینوظایفواختیارات
آندرکشورهایموردبررسی،میتواندوویژگیزیرراازمهمترینویژگیهاینهادهایمتولی

دادهدرنظرگرفت:
1.نهادمتولیدادهبایدیکنهادمستقلفراقوهاییافراسازمانیباشد؛چراکهموضوعدادهمنحصربه
حوزهفناوریارتباطاتواطالعات)فاوا(نبودهودرسایرحوزههانظیرسالمت،آموزش،امور
قضاییوغیرهنیزموضوعیتدارد.لذابهمنظورالزماالجراشدناستانداردهاومصوبههایاین
نهادتوسطسایرنهادهایحاکمیتی،الزماستکهایننهادبهصورتفراقوهایتشکیلشودو

ترکیبآنمتشکلازنمایندگانقواوسازمانهایذیصالحباشد.
نکتةدرخورتوجه،درترکیبنهادمتولیداده،حضورشخصیتهایعمومیبادانشوتخصص
آکادمیکیااشخاصمعرفیشدهازطرفسازمانهایمدنییاانجمنهایصنفیدرآناست،که
حضورایندستهازاشخاصضمنتضمیناستقاللایننهاد،موجبپرکردنخألهایموجودمیان
دولتومردم،جبراننقایصبازارودولتودرنهایتبهعنوانضربهگیریدرمقابلایندواست.
2.نهادمتولیداده،اختیارقانونگذاریدرحوزةدادهرانداردوتنهامتولیاجراونظارتبرقانون

حمایتازدادةمصوبپارلماناست.
درنهایت،بایدگفتامیداستساختارقانونیکشورایران،بهویژهالیحة“حمایتازدادهوحریم
خصوصیدرفضایمجازی”باتوجهبهتجاربجهانیموردبررسیوبازنگریعمیقتریقرارگیرد.

پی نوشت ها
1.دکترکاظممعتمدنژاددرکتابجامعهاطالعاتیخودازمعادل“سازماننظمدهیارتباطات”ووزارتارتباطاتو
اطالعاتکشورازمعادل“سازمانتنظیممقرراتواطالعات”برایواژةرگوالتوریاستفادهکردهاند.امادراین
مقالههمانطورکهدرمقدمهمورداشارهقرارخواهدگرفت،منظورازرگوالتوری،نهادمتولیدادهجهتتنظیمگری
ونظارتبرحوزةدادهبراساسقوانینومقرراتحمایتازدادهاستکهبهعلتعدمتعیینمعادلفارسی

مناسب،ازهمانواژةرگوالتوریاستفادهشدهاست.
2. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection 

of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

3. Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data.

4. Working party )WP29(
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5. examine any question covering the application of the national measures adopted under this Directive in 

order to contribute to the uniform application of such measures.

6. REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 

April 2016ذon the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

7. The Commission Nationale De l’Informatique Et Des Libertés

8.  ”It shall inform all data subjects and data controllers of their rights and duties“….

9. ”The collection and processing of personal data that reveals, directly or indirectly, the racial and ethnic 

origins, the political, philosophical, religious opinions or trade union affiliation of persons, or which 

concern their health or sexual life, is prohibited“.

10. ”Automatic processing of personal data must be notified to the CNIL“…

11.مطابقباقانونشماره51-7،711ژوئن1951.
12. NIR (Registration Number of Natural Persons In The National Register Fir the Identification of Indi

viduals, I.E. Social Security Number.

13. Opinion of the CNIL.

14. by a decree subject to a prior opinion of the ”Conseil d’Etat“(”décret en Conseil d’Etat“).

15. ”(c) it shall receive claims, petitions and complaints relating to the carrying out of the processing of 

personal data and inform the initiators of these actions of the decisions taken regarding them“.

16.  ”Supervision of the implementation of data processing“.

17. The privacy mark system is a system that permits companies that properly handle personal information 

to use the privacy mark logo as proof that the company has been evaluated and authorized by third-

party organizations such as the Japan Information Processing Development Corporation )JIPDEC( or 

its designated institutions.

18. Limitation to Use and Provision of Personal Information.

19. The fact, which data subjects are entitled to deny consent, and disadvantage affected resultantly from 

the denial of consent.

منابع
https://www.cra.ir/statute:اساسنامهسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی،قابلدسترسیدر

https://www.ito.gov.ir/statute:اساسنامهسازمانفناوریاطالعات،قابلدسترسیدر
https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution:قانوناساسیجمهوریاسالمیایران،قابلدسترسیدر

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997:قانونتجارتالکترونیک،قابلدسترسیدر
https://www.cra.ir/commission:کمیسیونتنظیممقرراتارتباطات،قابلدسترسیدر

میربها،فاطمه)1398(،“کاربردمحتوایتولیدکاربردربازاریابی”،فصلنامةرسانه،سالسیام،شمارة4.
وظایفواختیاراتشورایعالیفضایمجازی،قابلدسترسیدر:-tp://www.majazi.ir/general_content/76437ـ

عمومی مجازی.html?t=محتوایـ فضایـ ملیـ مرکزـ اختیاراتـ وظایفـ
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About the Agency, available at: https://azop.hr/about-agency/

About the Danish Data Protection Agency, available at: https://www.datatilsynet.dk/english/about-us/

Article 29 working party archives 1997 – 2016, available at: https://ec.europa.eu/justice/article-29/ 

documentation/index_en.htm

CNIL, available at: https://www.cnil.fr/en/node/287

Data Protection Code - Legislative Decree no. 196/2003, available at: https://www.garanteprivacy.it/web/

guest/home_en/italian-legislation”1

Data protection in Argentina: overview, available at: http://www.ebv.com.ar/images/publicaciones/trdatap.pdf

Data protection is a success factor, available at: https://tietosuoja.fi/en/office-of-the-data-protection-ombudsman

French Data Protection Act, available at: https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Act78-17VA.pdf

http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx

Parliament of Finland approves new Data Protection Act, available at: https://www.roschier.com/news-and-

media/parliament-finland-approves-new-data-protection-act

Personal Information Protection Act, available at: http://koreanlii.or.kr/w/images/0/0e/KoreanDPAct2011.pdf

Promulgating The Act on Personal Data Protection, available at: http://www.ceecprivacy.org/doc/law_croatia.pdf

Status of PIPC, available at: http://www.pipc.go.kr/cmt/english/introduction/status.do

The Data Protection Act, available at: https://www.datatilsynet.dk/media/6894/danish-data-protection-act.pdf
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چکيده
نشانه شناسی دانشی است که به مطالعة نظام های نشانه ای و کشف رمزگان اثر می پردازد. اگرچه بنا به تعاریف ارائه شده، 
هر عکس، خود صحنه، یا همان واقعیت برابر با اصل را انتقال می دهد؛ اما بی شک در گذر از شیء به تصویر آن، تقلیلی 
صورت می گیرد؛ تقلیلی در ابعاد، اندازه ها و زاویه دید. پس تصویر، به یقین خود واقعیت نیست و عکاس یا گزینشگر 
عکس )در رسانه(، در مراحل مختلف  انتشار عکس، با گزینشی که خودآگاه یا ناخودآگاه اتفاق می افتد، در چگونگی 
ارائة معنا تاثیر خواهد داشت. زمانی که صحبت از رمزگشایی و ساز و کار تولید معنا در عکس به میان می آید، موضوع 
ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد؛ چراکه »عکاسی، رسانه ای رمزگذاری شده است و به شکل همان گویانه واقعیتی را 
که به آن ارجاع می یابد، بازتولید نمی کند« )سونسون، 1391: 50(. در همین نقطه است که اهمیت نشانه شناسی عکس 
نمایان می شود. عکس عالوه بر خصلت ارجاع دهنده و بازنمایی، از قابلیت بیان گرایانه نیز برخوردار است. از آنجا که 
هرچیزی، غیر از آنچه هست عمل کند، می تواند نشانه باشد، پس می توان عکس را هم به مثابة متنی نشانه ای دانست که 
داللت های متعددی را در معرض تفسیر و تأویل و فهم مخاطب قرار می دهد. از  این  رو، هدف این مقاله، ارائة روشی 

برای نشانه شناسی عکس های خبری است. 
کلیدواژه: نشانهشناسی،عکسخبری،نشانهشناسیعکس،فتوژورنالیسم،عکاسیخبری.

نشانه شناسی عکس خبری

تاريخ دريافت: 98/02/06
تاريخ پذيرش: 99/02/20

نوع مقاله: پژوهشی

alirezaemad@yahoo.com دانشجویدکتریرشتهفرهنگوارتباطاتدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی*

نوشتة
عليرضاعمادالدين*
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مقدمه
»عکسها،بهدلیلآنکههموارهبخشیازواقعیتهایپیرامونمارابازنمودهاند،بهعنوانسندومدرکی
برحضوراشیاء،اشخاصوگذرزماندرزندگیفرهنگی،اجتماعیوحتیشخصیمانقشدارند«
)عمادالدین،3:1396(.وقتیازاینزاویهبهعکسنگاهکنیم،جنبهارتباطاتیوخبریعکسپررنگتر
جلوهمیکند.درعرصةخبر،عکساهمیتبسیارباالییدارد؛تاجاییکهخیرآبادیدرمقالةخود،تصویر
مرتبطباخبرراهمردیفباسایرارزشهایخبریطبقهبندیمیکند:»رسانههادرعصرحاضربیشاز
پیشبهتصویروسایرعناصربصریمتکیشدهوازآنهااستفادهمیکنند،بهگونهایکهوجودتصویر

مرتبط،بهعنوانیکیازارزشهایخبرینیزمطرحگردیدهاست«.)خیرآبادی،65:1391(
قراردادنعکس،بهعنوانیکیازارزشهایخبری،نشانمیدهدکهعکسخبرنیزدرکنار
متن،ظرفیتباالییدرارائةمعنابهمخاطبدارد.دردورانیکهتنوعرسانههاوشبکههایاجتماعی،
دسترسیبهاخباررادرزندگیمخاطبانجدیترکردهوبهآنمفهومیتازهبخشیده،تأثیرماندگار
عکسخبری،دراینفضاحائزاهمیتاست.همدرفضایرسانهایرسمیهمچونروزنامهها،
مجلهها،تلویزیون،خبرگزاریهاو...وهمدرفضایرسانهایغیررسمی،همچونشبکههای

اجتماعی،عکسنقشانکارناپذیریدارد.
جانبرگر،دربارةتأثیرعمیقعکسدردركمحیطاطرافمیگوید:»اینموضوعبهاینعلت
استکهدیدنقبلازکالممیآید.کودكپیشازآنکهقادربهصحبتباشد،نگاهمیکندوتشخیص
میدهد«)رز،26:1394(.لذاذهنیتمخاطبدراولینقدم،براساسبرداشتیکهازعکسخبر
خواهدداشتشکلمیگیرد.بارت)1389(بهایننکتهاشارهمیکندکهعکسهادارایمعانی
ضمنیایهستندکهنیازبهرمزگشاییدارند.اینرمزگشاییتوسطمخاطبانجاممیپذیرد.»هر
عکسرامیتوانبهمثابةمتنینشانهایدانستکهداللتهایمتعددیرادرمعرضتفسیروتأویل

مخاطبقرارمیدهد«.)مهدیزاده،75:1395(
اهمیتاینپژوهشبهایندلیلاستکهاینتحقیقرادانشآموختگانرشتةعلومارتباطات
درزمینةتحلیلعکسخبریانجامدادهاند؛درحالیکه،دانشآموختگانرشتههایهنریازجمله
عکاسی،پژوهشهنر،ارتباطتصویری،ادبیاتنمایشیوسایررشتههایمشابه،بیشترپژوهشها

ومقالههایحوزةنشانهشناسیعکسرابهرشتةتحریردرآوردهاند.
منابع از استفاده با اطالعات وجمعآوری است تحلیلی توصیفیـ پژوهشحاضر، روش

کتابخانهایانجامشدهاست.

پيشينة پژوهش
همانطورکهبیانشد،درکشورمابسیاریازپژوهشهاورسالههاییکهبهنوعیمرتبطباعکاسی
هستند،دردانشکدههایهنرودررشتههایعکاسیوتصویرسازیبهرشتهتحریردرآمدهاند.
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اینبدانمعناستکهدرهیچکدامازآنها،بهعکسخبریتوجهچندانینشدهاست.ازاینرو،
پژوهشهایمعدودیدرزمینةنشانهشناسیعکسخبریبهرشتهتحریردرآمدهاست.ازجمله

پژوهشهامیتوانبهمواردایناشارهکرد:
yعلیرضاعمادالدین)1396(درپایاننامهکارشناسیارشدخودباعنوانبررسیتطابقمحتوایی

عکسومتنخبردرسایتهایشبکههایخبر،العالموپرستیوی،بااستفادهازروشهای
نشانهشناسیچارلزساندرسپیرسوتحلیلگفتمانانتقادیکرسوونلیوونبهتحلیلعکس
اخبارپرداختهاست.اوبااستفادهازروشنشانهشناسیمتنروالنبارت،متناخباررامورد
ارزیابیقراردادهوتطابقمحتواییعکسومتن30خبرراکهرویخروجیسایتهای
درانتها است. داده قرار بررسی مورد گرفتهاند قرار پرستیوی و العالم خبر، شبکههای
نتیجهگیریمیشودکهاز30خبرموردبررسی،در16خبرعکسومتنتطابقدارند،در8
خبربهطورکاملعدمتطابقعکسومتناخبارمشاهدهشدهودر6خبرنیزعکسومتنخبر
تاحدودیدارایتطابقمحتواییبودندوبهتربودازعکسدیگریبرایخبراستفادهمیشد.

yفرشتهدیانت)1396(درمقالةخودباعنوان“بررسیاهمیتنشانهشناسی)داللتمعنایی(در
عکسهایمفهومی”برآناستتاطبقنظریةپیرس،بهاهمیتداللتهایمعناییدرآثارهنر
مفهومیبپردازد.نتایجاینپژوهشمشخصمیکندکهعکسسندتلقیمیشودورویکردی
بهواقعیتداردوبهگونهای،پایثابتهنرمفهومیمحسوبمیشود.همچنینازآنجاکه
عکسهابیشترینشباهترابهموضوعدارند،نشانههایشمایلیبهحسابمیآیندکهگاهی
تحلیلیودربرخیموارد نقشنمادوگاهینقشنمایهپیدامیکنند.روشاینمقالهتوصیفیـ

میدانیوشیوةگردآوریمنابعنیزمیدانیوکتابخانهایاست.
yعلیرضامهدیزاده)1395(درمقالهایباعنوان“تحلیلوخوانشعکسبرمبنایابزارهای

تحلیلیرویکردنشانهشناسی”بااستفادهازروشتوصیفیـتحلیلی،سازوکارونقشابزارهای
تحلیلیرویکردنشانهشناسیرادرتحلیلوخوانشعکس،موردبررسیقرارمیدهدوبه
ایننتیجهمیرسدکهبهواسطةکاربستابزارهایتحلیلیموجوددررویکردنشانهشناسی،
افزونبرتجزیهوتحلیلوخوانشروشمندعکسها،جلوههایمتعددمفهومی،بصریو

زیباییشناسیآنهاآشکاروچارچوبیبرایتقسیمبندیعکسهانیزفراهممیشود.
yعلیرضامهدیزاده)1392(درمقالهدیگریباعنوان“تحلیلُکنشعکاسیوخوانشعکس

ازدیدگاهنشانهشناسی”ُکنشعکاسیوخوانشعکسهاراازطریقرویکردنشانهشناسی،
توصیفوتحلیلمیکند.اوبیانمیکنداگرچهعکاسیپیوندونسبتناگسستنیباواقعیت
دارد،اماعکسمتنینشانهایاستودرحالیکه،وجودشدرمناسبتباواقعیتوابژههای
عالمبیرونشکلمیگیرد،جهانویژهخودومعناومفهوموداللتهایمستقلیرابهمعرض
تأویلوتفسیرمیگذارد.مهدیزاده،دراینمقالهبابهکارگیریرویکردنشانهشناسیدرتحلیل
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ُکنشعکاسیوتفسیروخوانشعکسها،بهتشریحفرایندتولیدوخوانشعکسهاپرداخته
است.
yالمیراموسویتبار)1390(درپایاننامهکارشناسیارشدخودباعنوانبازنماییتصویردوستان

ودشمناندرمطبوعات)تحلیلنشانهشناختیعکسهایمرگصدام،بوتو،وبنالدندر15
روزنامهسراسری(بهاینسوالپاسخدادهکهآیاتصویردوستانودشمناندرعکسهای
اخبارسیاسیروزنامههابهطوریکسانبازنماییمیشود؟روزنامههاچگونهموفقبهنمایش
موضعگیریخود،نسبتبهافرادمختلفازخاللتصویرمیشوند؟وآیامواضعسیاسی
روزنامهها،درچگونگیموضعگیریآنهانسبتبهشخصیتهایگوناگونتأثیریدارد؟
برایپاسخبهاینسؤالها،اینتحقیقبهبررسیعکسهای15روزنامهسراسریکیهان،
اطالعات،همشهری،جامجم،ایران،جمهوریاسالمی،رسالت،ابرار،سیاستروز،فرهنگ
آشتی،اعتماد،شرق،آفتابیزد،همبستگیومردمساالریازمرگصدامحسین،بینظیربوتو
واسامهبنالدنمیپردازد.اینکاربااستفادهازروشنشانهشناسیمنتجازآرایسوسورو
پیرس،نظریههایبارتدربارةنشانهشناسیعکسونظریةبازنماییرسانهایاستوارتهالو
باتحلیلوتفسیرنشانهشناسانهعکسهایمزبورانجامشدهاست.نتایجاینتحقیقنشانداد
کهروزنامههابامواضعسیاسیمتفاوت،تصویرافرادرابهشیوهایمتفاوتبازنماییمیکنند.
ضمناینکهروزنامههایسراسریکشور،موضعیدوستانهنسبتبهبوتووموضعیدشمنانه
نسبتبهصدامداشتهاند،امابهطورکلیدربارةبنالدنموضعیمبهمودوپهلواتخاذکردهاند.

ادبيات نظری
نشانه و نشانه شناسی

اینگونهتعریفمیکند:»نشانه نشانهشناسیرسانهها،نشانهرا ژیلیانرز،درکتابخود،
بنیادینترینواحدنشانهشناسیاست.نشانهواحدمعناستونشانهشناساناستداللمیکنندهر
چیزیکهدارایمعناست)یکآگهی،یکنقاشی،یکگفتوگو،یکشعر(ازطریقنشانههایش
ونحوهکارآنهاقابلدركاست«)رز،152:1394(.اومعتقداستکهنشانههابهشیوههای
پیچیدهایتولیدمعنامیکنند.اینشیوههایپیچیدهنیازبهتحلیلوتشریحدارند.همانطورکه
بیشترصاحبنظرانواستادانعلمنشانهشناسیاذعاندارند،دركنشانهشناختینشانه،تااندازهای
متکیبهکارهایفردیناندوسوسوروچارلزساندرسپیرساست.»گونهشناسیغنیترپیرس،
ماراقادربهبررسینحوهکارشیوههایمتفاوتداللتمیکند؛درحالیکهمدلسوسورفقط
میتوانددربارةنحوةکارنظامهاینشانهایدلبخواهیباماسخنبگوید«)همان:159(.درادامهبه
بررسیآراونظریههایفردیناندوسوسور،چالزساندرزپیرسوروالنبارتوهمچنینتعریف

نشانهشناسیازمنظرهریکازایننظریهپردازانمیپردازیم.
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بهطورکلی،نشانهشناسی،علمیاستکهبهمطالعهوتحلیلنظامهاینشانهایازجملهزبان،
رمزگانوعالئممیپردازد.زندگیانسانهاهموارهمبتنیبرتولید،استفادهومبادلةنشانههاست.
مادرهرشکلیازارتباطبااستفادهازانواعنشانهها،بایکدیگرارتباطبرقرارمیکنیم.زمانیکه
ژستمیگیریم،صحبتمیکنیم،بهموسیقیگوشمیدهیم،بهنقاشینگاهمیکنیم،بازیمیکنیم،
آوازمیخوانیمو...رفتاریمبتنیبرنشانههاداریم.برایمطالعةاینرفتارازعلمنشانهشناسیبهره
گرفتهمیشود.فردیناندوسوسور)Ferdinand de Saussure (1857-1913(،زبانشناسسوییسی
وچالزساندرزپیرس)Charles Peirce )1839-1914(فیلسوفآمریکایی،کهتقریبًادریکزمان
میزیستهاندبنیانگذاراناصلیآنچهامروزبانامنشانهشناسینامیدهمیشود،هستند.اگرچه،پساز
سوسوروپیرس،تحولهایگستردهایدرمباحثنشانهشناسیصورتگرفتهومبانیفکریاین
مبحثدرحوزههایمتفاوتیگسترشیافتهاست،هنوزالگوهاییکهسوسوروپیرسازمفهوم
نشانهبهدستدادهاند،اعتباربنیادیخودراحفظکردهومبنایتحولهایبعدیبودهاست.

)سجودی،12:1395(
درزبانفارسی،نشانهشناسیازمنظرسوسورــکهاوآنراSemiology خواندهوروشیبرای
ـکهاوآنراSemiotics خواندهوبهفهمنشانههااز ـونشانهشناسیازمنظرپیرسـ مطالعهزباناستـ

ـهردوباعنواننشانهشناسیشناختهمیشوند.)پاینده،24:1385( منظرمنطقمربوطاستـ
امبرتواکو،نشانهشناسمعاصر،تعریفیجامعوگویاازنشانهشناسیارائهمیدهد:»رشتهایعلمی
برایمطالعةهرچیزیکهبتوانآنرابرایدروغگفتنبهکاربرد.زیرااگرنتوانازچیزیبرایگفتن
دروغاستفادهکرد،برایگفتنحقیقتهمکاربردینداردودرواقع،اصاًلنمیتوانازآنبرایگفتن
هیچچیزاستفادهکرد«)دانسی،57:1388(.دلیلاهمیتاینتعریفازآنجهتاستکهاکو،نشانههارا
دارایقدرتبازنماییپیرامونمامیداند.بااستفادهازنشانهها،میتوانحقیقترانشانداد،یاازآنبرای
فریبافکارعمومیاستفادهکرد.اینتعریف،ذاتنشانهرابیشترازهرتعریفدیگریبرایمخاطب
شرحمیدهد.نشانهها،داللتهایمعناییمختلفیرادرمعرضتفسیروتأویلمخاطبقرارمیدهندو
هرمخاطبباتوجهبهمیزانتحصیالت،سن،جنس،طبقةاجتماعی،اعتقاداتمذهبیوبافتوفرهنگ
جامعهایکهدرآنرشدیافته،میتواندتفسیریخاصازیکنشانهداشتهباشد.همانطورکه،پیشتر

ذکرشد،ماهیتنشانههاچندمعناییبودنآنهاست.

نشانه شناسی از ديدگاه سوسور
سوسور،الگوییدووجهییادوقسمتیازنشانهارائهمیکند.ازدیداونشانهتشکیلشدهاستاز:

الف.دال،تصورصوتی؛
ب.مدلول،مفهومیکهدالبهآنداللتمیکند،یاتصورمفهومی.

بهتعبیرسوسور»زباننظامیازنشانههاستکهبیانگراندیشههاست...میتوانعلمیراتصور
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کردکهزندگینشانههارادرونجامعهمطالعهمیکند.مناینعلمرانشانهشناسیمیخوانم.
نشانهشناسیبهمامیگویدکهنشانههاازچهتشکیلشدهاندوچهقوانینیبرآنهاحاکماست«
)آسابرگر،20:1390(.ازدیدسوسورنشانةزبانی،نهیکشیءرابهیکنام،بلکهیکمفهومرابه
یکتصورصوتیپیوندمیدهد.تصورصوتیآواییمادینیستکهجنبةفیزیکیداشتهباشد،بلکه
اثرذهنیاینآواستوحواسمانمایشیازآنراارائهمیدهد.نشانةزبانیمحسوساستواگربر
آنمیشویمکهآنرامادیبنامیم،تنهابههمینمعنیوبرایتقابلباوجهدیگرتداعی،یعنیمفهوم
استکهمعموالًمجردترمینماید)سجودی،12:1395-13(.سوسورهمچنیناشارهمیکندکه:
»نشانهکلیتیاستناشیازپیوندبیندالومدلول«)سوسور،67:1378(.نشانهحاصلانطباقاین
دوعنصر،یعنیدالومدلولاست.نشانههمیشهدورودارد.دالبدونمدلول،یابهعبارتیدالیکه
بههیچمفهومیداللتنکند،صداییگنگبیشنیستومدلولیکههیچصورتی)دالی(برایداللت
برآنوجودنداشتهباشد،امکانندارد،یعنیقابلدریافتوشناختنیست.)سجودی،13:1395(

نشانه شناسی از ديدگاه پيرس
جامعترینطبقهبندیایکهازنشانههاصورتگرفته،متعلقبهچارلزساندرزپیرساست.از
66گونهایکهاوشناساییکرد،سهگونهنگارهها)شمایل(،نمایههاونمادها،برایتحقیقدر

پدیدههایفرهنگی،مانندمحصوالترسانهای،بسیارمفیدند.
yنگاره،نشانهایاستکهبهمرجعخودبهنحویشباهتدارد.عکسچهرةافراد،نگارههای

دیداریایهستندکهچهرةواقعیافرادراازمنظرهنرمندنشانمیدهند.
y.نمایه،نشانهایاستکهداللتبهچیزیمرتبطباچیزدیگریداردیاآنراخاطرنشانمیسازد

نمایهها،مانندنگارههابهمرجعشانشباهتندارند؛بلکهازطریقآنهامیتوانمرجعهارا
شناختیادریافتکهکجاهستند.بارزتریننمونةنمایهایبودنانسانی،انگشتاشارهاست
کهمردمسراسردنیابهشکلیمشخصوبهطورگستردهازآنبرایخاطرنشانساختنیانشان

دادنمحلچیزها،افرادیارویدادهااستفادهمیکنند.
yنماد،نشانهایاستکهبرچیزیومبتنیبرقراردادیدلبخواهیداللتدارد.کلمههابهطور

کلینشانةنمادینهستند،همینطورانواعژستهایدست.)دانسی،75:1388(
نشانههابرمبناینحوةنمادینبودنشاننیزبهصریحیاضمنیتفکیکمیشوند.نشانههایصریحچیزی
راتوصیفمیکنند:یکنوزاد،یکپستانک.روالنبارتمیگویدنشانههاییکهدرسطحصریحکار
میکنند،بهنسبت،راحترمزگشاییمیشوند.برایمثالمامیتوانیمبهتصویریکنوزادنگاهکنیمو
ببینیمکهاینیکنوزاداست،نهیککودكنوپایایـکبزرگسال.یکاصطـالحمرتبط،توضیـحاست.
“توضیح”مجموعمعناهایصریحیکتصویراست.بااینحال،گرچهممکناستنشانههایصریحدر
یکسطحآسانبهنظربرسند،درسطحیدیگرمیتوانندمعناهایبالقوةبسیاریداشتهباشندکهبینندهرا
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سردرگمکند.دراینجا،بارتمفهوملنگرگاهرامطرحمیکند.لنگرگاهبهخوانندهاجازهمیدهدازمیان
تعدادمعانیمحتملصریحیکتصویر،دستبهانتخاببزند.دررسانههایمختلفمثلتلویزیون،متن
مربوطبهتصویربسیارمهمتراست؛آنهامکملاندودراینمورد،بارتمتنگفتارییانوشتاریرامتنی
باکارکردبازگوییتوصیفمیکند.باوجوداین،نشانههامیتوانندضمنیهمباشند.نشانههایضمنی،
حاملطیفیازمعناهایسطِحباالترهستند.نشانههایضمنی،خودبهدودستهتقسیممیشوند:1.مجاز
مرسلو2.همدریافت.مجازمرسلنوعیازنشانهاستکهچیزیرابهچیزدیگرمرتبطمیکندوبدین
گونهنشانگرآنچیزدیگراست.همدریافتبخشیازیککلاستکههمةآنرانمایندگیمیکند
یاکلیاستکهجزءرابازنماییمیکند.برایمثالشهرپاریس،اغلبباتصویریازیکجزءآن
)برجایفل(،بازنماییمیشود؛تصویربرجایفلنشانهایازپاریسبهمنزلةیککلاست.اینجا
تأکیدبراینموضوعمهماست،کههرنشانهممکناستازطریقیکیازاینشیوههاویابیشاز

آنعملکند.)رز،162:1394(
تقریباًدرهمانزمانيکهسوسورالگويخودراازنشانهو“نشانهشناسی”،وبنیانهايروششناسي
ساختگراتدوینميکرد،درآنسوياقیانوساطلسپیرس،فیلسوفپراگماتیستومنطقدان،الگوي
خودراازنشانه،“نشانهشناسي”وطبقهبندينشانههاتدوینميکرد.ویبرخالفالگوينشانهسوسور
کهدرقالب“دووجهيخودبسنده”)Self-Contained(ارائهشدهبود،الگویيسهوجهيراارائهکرد:
نخست،بازنمون)Representamen(صورتيکهنشانهبهخودميگیردوالزاماًمادينیست.دوم،تفسیر
)Interpretant()معنایتفسیری(نهتفسیرگر،بلکهمعنیايکهازنشانهحاصلميشود.وسوم،موضوع

)Object( کهنشانهبهآنارجاعميدهد)چندلر،32:1387(.»پیرستعاملبیننمود،موضوعوتفسیررا

“نشانگي”)Semiosis(نامیدهاست.«)چندلر،33:1387(
بنابراین،پیرسمیگوید:

»نشانه...درشکلنمودچیزياستکهازدیدکسی،ازجهتيیاظرفیتیبهجایچیزدیگری
مینشیند.نشانهکسيراخطابمیکند،یعنيدرذهنآنشخصنشانهايبرابریاشایدنشانهای
بسطیافتهترخلقمیکند.نشانهایراکهبهاینترتیبآفریدهمیشود،منتفسیرنشانهنخست
مینامم.نشانهبهجایچیزیمینشیندکهاصطالحًاموضوعآننشانهنامیدهمیشود.نشانهنه
ازهمهجهت،بلکهدرارجاعبهنوعیایدهکهگاهیآنرازمینهنشانهنامیدهام،بهجایموضوع
مینشیند«)پیرس،228:1958ـ2بهنقلازسجودی،27:1395(.درچارچوبالگويپیرساز
نشانه،چراغقرمزنموداست،توقفخودروهاموضوعوایناندیشهکهچراغقرمزبهاینمعنی
استکهخودروهابایدمتوقفشوند،تفسیرآناست)چندلر،33:1387(.الگويپیرسازنشانه،
موضوعیامصداقراکهدرالگويسوسوربهصراحتبیاننشدهاست،شاملميشود.اگربخواهیم
ایندوالگوراباهممقایسهکنیم،ميتوانیمبگوییمکه“نمود”مشابه“دال”سوسورو“تفسیر”چیزي
شبیه“مدلول”است.هرچندتفسیرکیفیتيمتفاوتازمدلولدارد؛در»واقعتفسیرخودنشانهاي
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استدرذهنتفسیرگر.)چندلر،33:1387(
»طبقهبنديپیرسازکارکردهاينشانه،یکيازمهمترینوگستردهتریندستاوردهايمطرح
شدهدرحوزةنشانهشناسياست.اینطبقهبنديمبتنيبرمطالعاتپیرساستکهبراساسآن
نظامهاينشانهای،دنیارادركوباآنارتباطبرقرارميکنیم.دومینتقسیمبندياوازنشانههااین

چنیناست:
الف. شمایلي: نشانهايکهمیانصورتومفهومآنمشابهتعینيوجوددارد،مثلعکس.

ب. نمایه اي: نشانهایکهدرآن،“صورت”،]براساسرابطةعلتومعلولی[،بهمفهومخوداشاره
داردویاباآنمرتبطاست،مثلدودبهنشانةآتش.

ج. نمادین: نشانهايکهدرآنارتباطمیانصورتومفهوم،توافقيوقراردادياستوهیچشباهتي
بینصورتومفهوموجودندارد،مثلکبوتربهعنواننمادصلح«.)آالم،27-22:1394(

بهاعتقادپیرس»هرچیزيکهمناسبتجانشینیچیزيمشابهیرادارااست،شمایلشدهاست«
)پیرس،56:1381(.پیرسمينویسد:»شمایلهاراميتواندریکتقسیمبنديکليبراساس
چگونگينخستینبودگيآنهابهسهگروهتقسیمکرد.آنهاکهازکیفیتهايسادهبهرهميبرند،
نمایانگرروابطاجزايچیزي بااجزايخودشان، قیاسي تصویرند؛آنهاکهبهموجبروابط
هستند،نمودارندوآنهاکهازطریقنمایاندننوعيتوازيدرچیزيدیگرمعرفویژگيبازنمودي
یکبازنمونهستند،استعارهاند«.)همان:57(.»پیرواننشانهشناسيپیرسبراینباورندکهنشانه
شمایلينابوجودنداردوهمیشهعنصرقرارداداجتماعيتاحديدخیلاست«)سجودی،1395:
35(.البتهخودپیرسنیزمعترفاستکه»هرانگارهايماديممکناستمانندآنچهنمينماید
باشد،امادرمنشبازنموديخودبسیارمبتنيبرقرارداداست«)پیرس،57:1381(.پیرسنمایه
راچنینتعریفمیکند:»نمایه،نشانهیابازنمونیاستکهداللتشبهموضوعش،نهبهدلیل
مشابهتوازطریققیاساستونهبهدلیلپیوندآنباویژگيهايعاميکهموضوعآنممکن
استداشتهباشد،بلکهبهدلیلارتباطپویایياستکهازیکسوباموضوعداردوازسويدیگر
باحواسوخاطراتشخصيکهآنپدیدهبراياوحکمنشانهرادارد.نمایهراميتوانبهموجب
سهویژگيمشخصازسایرنشانههایابازنمودهامتمایزکرد:نخستاینکهنمایههاهیچشباهت
قابلتوجهيبهموضوعهایشانندارند؛دوماینکهافراد،واحدهایمنفرد،مجموعههايمنفرداز
واحدها،باپیوستارهایمنفردداللتميکنند؛سومآنکهنمایههاتوجهراازطریقنوعياجبارکور
بهموضوعهایشانجلبميکنند.ازنظرروانشناختي،عملنمایههابهتداعيناشيازمجاورت

وابستهاستونهتداعيناشيازمشابهتیاعملیاتفکري.)همان:59(
براساستعاریفيکهارائهشد،بهنظرميرسدتقسیمبنديسهگانهپیرسازنشانههاقطعينیست،
بلکهنوعيرابطهپیوستاريبینآنهامطرحاست.چندلرنیزدراینموردمینویسد:»اینکهنشانهای
نمادیناست،شمایلياستیانمایهاي،دراصلبهشیوهکاربردآننشانهوابستهاست«)چندلر،1387:
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43(.بدینترتیبیکنشانهميتواندباتوجهبهویژگيهايرسانهايکهدرآنتجليیافتهاستشمایلي،
نمایهايویاقرارداديباشد.

نشانه  شناسی از ديدگاه بارت
روالنبارتازجملهمهمتریننشانهشناسانیبودهکهبهطورخاصبهمقولةعکسپرداخته
است.ویمعتقدبودکهعکاسیتنهارسانهایاستکهپیامشپیوستهاست،یعنیبدونواسطه
وبـینیازازرمزگانخاصیپیامخـودرامنتقلمیکن»د)بصیریانجهرمیونحوینظامآبادی،
12:1395(.ازدیدگاهبارت،کارنشانهشناسیافتنداللتمعناییدرگسترةبیپایانزندگیبشر
امروزیاست)بارت،12:1389(.ازاینرو،اوبهمطالعةانواعنشانههادرزندگیروزمرهمیپردازد
وبهپوشاك،غذا،گونههایموسیقی،اتومبیلفرد،مبلمانو...بهمنزلةنشانههایینگاهمیکندکه
همچوننوشتار،پیامثانویهدرالبالیسطورخوددارند.بارتبرایننکتهتأکیدداردکه»بسیاری
ازنظامهاینشانهشناسیدارایجوهرتوصیفیهستندامادلیلوجودیشانتنهاداللتشاننیست.
اینهااغلباشیایمورداستفادهایهستندکهاجتماع،بااهدافیداللتی،آنهاراازمسیر)کارکردی(
خودمنحرفکردهاست.برایمثال،پوشاكبرایپوشاندنبدناستوغذابرایتغذیه؛درحالیکه

همینهابهکارداللتنیزمیآیند«.)بارت،11:1392(
درنشانهشناسیبارت،بهسهمفهومداللتیاشارهشدهاست:داللتصریح)یامعنایمستقیم(،

داللتضمنی)یامعنایتلویحی(واسطوره.
چندلرمینویسد:»درداللتمستقیمیاصریح،تمایلبهارائةمعنایمعین،ملفوظ،آشکاریامطابق
عقلسلیمبراینشانهوجوددارد.درموردنشانههایزبانی،معنایمستقیمهماناستکهمعموالًدر
لغتنامههامیتوانیافتودرموردتصویربصری،هماناستکههمةبینندگان،ازهرفرهنگودرهر
زمانیکهباشند،درتصویرتشخیصمیدهند«)چندلر،210:1387(.بهعبارتدیگر،معنایصریح،
معناییاستکهتعدادبیشتریازاعضاییکجامعهبافرهنگمشترك،درموردآنتوافقدارند.»اصطالح
داللتضمنیبرایارجاعبهمعناهایاجتماعی،فرهنگیوشخصینشانهبهکارمیرودوبهطبقه،سن،
جنسیتونژادتفسیرگربستگیدارد.ماهیتنشانهها“چندمعنایی”است.آنهادربرابرتفسیرگشوده
هستندوداللتهایآنهارابایدبیشترضمنیدانستتامستقیم«)همان(.البتهبیشترنشانهشناسانمعتقدند
درعمل،نمیتوانخطقاطعیبینمعنایصریحومعنایضمنیکشید؛زیراهیچنشانهایبهطورناب،
عاریازمعانیضمنینیست،اماتفکیکایندو)سطوحمعنایییاسطوحبازنمایییاداللتهایصریح
وضمنی(برایتحلیلمتن،مفیداست.داللتمستقیموداللتضمنیاغلببهمثابةسطوحبازنمایییا
سطوحمعناتوصیفمیشوندوهردوشاملبهکارگیریرمزگانهستند.بهتعبیرفیسک،»داللتمستقیم،
چیزیاستکهبهتصویردرآمده؛وداللتضمنی،چگونگیاینبهتصویردرآمدناست«.)همان:212(
عالوهبرداللتصریحوضمنی،بارتبهمفهوم“اسطوره”اشارهمیکند.بارت،خوداسطورهرا
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بهمثابهسطحسومداللتطبقهبندینکردهاست.تحلیلگران،گاهاسطورهرا،درسطحسومداللت
)بعدازداللتصریحوضمنی(طبقهبندیکردهاند؛گاهآنرادرقالبداللتضمنی،یعنیهمان
سطحدومداللت،قراردادهاند)فیسک،131:1386(وگاهآنراحاصلتلفیقداللتهایصریحو
ضمنیدانستهاند)سجودی،86:1395(.چندلردراینزمینهتوضیحمیدهد.»تفاوتبیناینسه
مرتبهداللت،تمایزیشفافنیستبلکهبرخینظریهپردازانبرایاهدافتوصیفیوتحلیلی،این
سهمرتبهداللترابدینشکلازهممتمایزکردهاند.مرتبةنخست)داللتصریح(،اساسًابازنمودی
تلقیمیشود.مرتبهدوم)داللتضمنی(،بازتابارزشهایاشارهگراستکهبههنرنشانهپیوند
یافتهاست.درمرتبهسوم)اسطورهاییاایدئولوژیکی(،نشانهبازتابمفاهیممتغیرفرهنگیاستکه
زیربنایجهانبینیهایخاصیچونمردانگی،زنانگی،آزادی،فردگرایی،عینیتگرایی،انگلیسی

بودگیو...است.)همان:91(

عکاسی
درسادهترینتعریف،عکساینموضوعرامخابرهمیکندکهسوژهدرآنشرایط،بهخصوص
ارتباطاتو اندیشمندانحوزة و ازصاحبنظران بسیاری است. بوده هنگامعکاسی،چگونه
عکاسی،معتقدندکهاختراععکاسیدرکنارپیدایشخط،ازمهمتریناتفاقهایتاریخبشریت
هستند.بهزعمفلوسر،»اززمانپیدایشتاریخفرهنگانسانتاکنوندونقطةعطفمهمرامیتوان
درآنبازشناخت.نخستپیدایشنوشتارخطی،دراواسطهزارهدومقبلازمیالد؛ودوم،اختراع
تصویرفنیکهماشاهدشهستیم«)فلوسر،17:1394(.ازدیدگاهوی»عکاسینخستینگامگذار

ازدورهصنعتیوتاریخیبهدورهفراصنعتیوفراتاریخیبود«.)همان:13(

فتوژورناليسم )عکاسی خبری(
بارتمعتقداستکهعکسخبرییکپیاماست.اینپیام،درکل،ازیکمنبعارسال،یکمجرای
انتقالویکمرکزدریافتتشکیلشدهاست.منبعارسالهمانهیئتتحریریةرسانهاست،گروهی
ازمتخصصانکهبرخیازآنهاعکسهارامیگیرند،برخیدیگرعکسهاراگزینش،آرایشو
پردازشمیکنندوسرانجامعدهایدیگربرایعکسهاعنوانیانتخابمیکنندوشرحعکسو
تفسیریبهآنمیافزایند.مرکزدریافت،همانمردمیهستندکهمطالبرسانهرادنبالمیکنند.

مجرایانتقال،نیزخودرسانه)روزنامه،خبرگزاری،تلویزیونو...(است.)بارت،9:1389(
بهطورکلیدرهررسانهای،نوشتههابرایجذبخوانندگان،بهعکسنیازمندند.منابعقدیمی
خبر،مانندبیبیسی،سیانان،نیویوركتایمزو...درکنارانتشارروزنامهومجله،همگیپایگاه
اینترنتیدارندوبهصورتلحظهایعکسوخبردراختیارکاربرانخودمیگذارند.پیوندعکس
ونوشته،همچنانمؤثرترینشیوةگزارشاست.رشدسریعصفحههایشخصیوب،نرمافزارهای
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اشتراكگذاریتصویرونوشتار،کهقابلیتهایمتعددیازقبیلاستفادهازهشتگ،امکاندنبال
کردنصفحههایدلخواه،امکانجستوجوو...دارند،باعثشدهکهامروزهعکاسانبرایانتشار
آثارشانفقطوابستهبهرسانةرسمیخودنباشند.بااستفادهازامکاناتیکهفناوریامروزبهماداده
است،عکاسانمحدودبهانتشاریکیادوعکسنیستندومیتواننددههاعکسخودراازیکاتفاق
منتشرکنند.توسعهفناوریهایدیجیتالدرسالهایاخیر،منجربهانقالبیدرتولیدوانتشاراخبار
وعکسشدهاست.درتولید،شاهدتغییریاساسیبهسمتداستانسراییبصریهستیم.تصاویر
برفضایداستانکالمیمسلطهستندواینپتانسیلرادارندکهخودشانتبدیلبهداستانوروایت
اصلیشوند)Caple & S.Knox, 2015: 1(.اززمانیکهبراینخستینبارعکسبهمطبوعاتراه
یافتتابهامروز،عکسبهصورتبخشیضروریوجدانشدنیبرایمطبوعاتدرآمدهاست؛
امروزدیگرنمیتوانتصورکردرسانهایکهدرمیانمردمخوانندگانییافتهاست،بهمطالبش
جنبهتصویریندهد.»عکساینکبهعنوانمکملومتممروزنامهنگاریدرآمدهاست«)بدیعیو
قندی،348:1384(.عکاسیمطبوعاتی)فتوژورنالیسم(نوعخاصیازروزنامهنگاریاستکهدر
آنارائةمطالبوشرحرویدادها،عمدتًابااستفادهازعکسصورتمیگیرد.»عکسدرواقعثبت
لحظاتجالبیازفعالیتهایبشراستوعکسمطبوعاتیعالوهبراین،بایدبهنحویارائهدهندة
ارزشهایخبرینیزباشد«)همان:349(.عکاسیمطبوعاتیموضوعهایگوناگونیرادربر
میگیردکهازآنجملهمیتوانبهخبر،مستنداجتماعی،علوم،محیطزیست،پرترهو...اشارهکرد.
هدفاصلیعکاسیخبریثبتاتفاقهایخبریاست.دریکتقسیمبندیمیتوانعکسهای
مطبوعاتیرابهپنجگروهتقسیمکرد1.عکسباسوژههایمتحرك،2.عکسهایناگهانی،3.

عکسهایغیرفوریوآرشیوی،4.عکسهایتزیینی،5.عکسهایفجیع.)همان:348(
1. عکس با سوژه های متحرک: هرعکسمطبوعاتیبایدسوژةمتحركداشتهباشد،ازجهشو
پرشیکدوندهگرفتهتاسراندوکشورکههنگامدیداردستیکدیگررامیفشارند.تحركرا
درعکسهایمطبوعاتینیزمیتوانبهدوگونهتشریحکرد:الف.عکسباسوژههایمتحرك
فیزیکی:ایننوععکسهاازنوعدیگرمتداولترهستند.عالوهبرعکسهایورزشیمثللحظه
بهثمررساندنگلدرفوتبال،درعکسبرداریازلحظههایهررویداددیگرینیزبایدتحرك
که رانشاندادتاهمبتواندعینیتخبررامنعکسکندوهمبهجذبخوانندهوفروشبیشترـ
منجرشود.ب.عکسباسوژههایمتحركغیرفیزیکی: درایرانچندانمعناومفهومینداردـ
اینجادوربینثبتکنندهاحساسهاوحاالتدرونیسوژهاست؛بهنحویکهدرچهرةاشخاص

یاحتیطرزقرارگرفتناشیاخودرانشاندادهوبهعکستحركمیدهد.
2. عکس های ناگهانی:ثبتلحظةسقوطفردیازساختمان،لحظهتروریکمقامسیاسی،به
خوابرفتنیکنمایندهمجلسو...ازجملهسوژههایاینعکسهاهستند.رویدادهاییکه

خبرنمیدهد،اماعکاسمترصدلحظهها،درمحلحادثهحضوردارد.
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3. عکس های غیرفوری و آرشیوی:عکسهاییکهبهچاپمیرسند،یاآنهاکهبهدلیلیفرصت
چاپپیدانمیکنند،درآرشیونگهداریمیشوندتادوبارهروزیبرحسبنیازچاپشوند.

4. عکس های تزیینی:جنبةزیباییعکسوجاذبةآن،سرعتدرانتقالمفهوموعینیساختن
مطالبنوشتنیهمگیسببمیشودکهازعکسحتیبرایزینتبخشیدنبهزیباییصفحه،
خواهروزنامهباشد،خواهسایتخبری،بهرهگیریشود.برایمثالنماییزیباازشهرپاریس،
برایخبریمبنیبرافزایشیاکاهشسفرهایتوریستیبهآنشهردرسالگذشته،میتوانددر

جهتعینیترساختنخبروافزایشجاذبهتصویریآنمورداستفادهقرارگیرد.
5. عکس های فجیع:عکسهایفجیع،درواقعثبتلحظاتغیرمتعارفاززندگیبشراست.به
عبارتبهترعکسیکهروحخوانندهراجریحهدارمیکند،اوراتاسرحدخشم،نفرتوجنون

میکشاند،عکسفجیعنامیدهمیشود.)همان:350-349(

معنای صريح و ضمنی در عکاسی
هموارهدرموردهرعکسیاینپرسشمطرحاستکهپیامعکسچیست؟وعکسچهچیزی
راانتقالمیدهد؟مهدیزادهبیانمیکندکه»هرمتِننشانهایازدوگونهمعناخبرمیدهد.در
برخیمتونوآثارهنری،آنچهدرابتدابهذهنمینشیندباکمیگذشتزمانواندکیتأمل،در
معرضمعنایامعناهایضمنیوناآشکاررنگمیبازد.برخیازعکسهادارایمعنایصریحو
آشکاریهستندوبرخیعکسهاعالوهبرمعنایصریحواضافهبرآنومهمترازهمه،معنایا
معناهاییرادردرونخودپنهاندارندکهخودنشانیازخالقیت،تیزبینیودركبصریباالی
عکاسدرلحظةگرفتنعکسویاانتخابهوشیارانهقابیمناسباست«)مهدیزاده،71:1392(.
مهدیزادهدرادامهبهایننکتهاشارهمیکندکه»هنرعکاسدرایناستکهباخالقیتوابتکار
خویشجلوههاییراباعکسبهتصویربکشدکهظاهراًمشهودنیستودامنةداللتهایضمنی
راگسترشمیدهد«)همان(.بنابهتعاریفارائهشده،هرعکس،خودصحنه،یاهمانواقعیتبرابر

بااصلراانتقالمیدهد.
بیشکدرگذرازشیءبهتصویرآن،تقلیلیصورتمیگیرد:تقلیلیدرابعادواندازهها،
درزاویةدیدودررنگها.پس،تصویربهیقین،خودواقعیتنیست،امادستکم“آنالوگون”
یا“هماننده”کاملآناستوهمینهمانندیاستکهنزدعموممردممشخصةعکسبهشمار
میرود.بهاینترتیبجایگاهویژهتصویرعکاسانهنمایانمیشود:عکسیکپیامبدونرمزگان
است.ازاینگزارهبیدرنـگبایدنتیجهایبااهمیتگـرفت:پیامعکسیکپیامپیوستهاست
)بارت،14:1389(.حالباوجوداینآیا“پیامهایبدونرمزگان”دیگریهموجوددارند؟درنگاه
نخست،آری،اینپیامها،دقیقًاتمامآنبازآفرینیهایمبتنیبرواقعیتاند،یعنیطراحی،نقاشی،
سینماوتئاتر.امادرواقعهریکازاینپیامها،عالوهبرمحتوایمبتنیبرهمانندیشان)صحنه،
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شیء،منظره(،بهشیوهایآشکاروبیواسطه،پیاممکملیرامطرحمیکنند،کهعمومًاهمانچیزی
استکهسبکآنبازآفرینیخواندهمیشود.

دراینجا،بحثبرسرمعنایدومیاستکهدالآننوعی“پردازش”خاصتصویراستو
مدلولش،چههنرشناسانهوچهایدئولوژیک،به“فرهنگ”خاصاجتماعیاشارهداردکهپیامرا
دریافتمیکند.رویهمرفته،تماماینهنرهای“بازنمایهای”حاملدوپیاماند:یکپیام“صریح”،
کههمانند“هماننده”استویکپیام“ضمنی”کهشیوهایراشاملمیشودکهاجتماعبهوسیلةآن
تلقینسبیخودراازآنهمانندهبیانمیکند)همان(.بهعقیدةبارت،درعکس،پیامصریحکامال
هماننده،یعنیپیوستهوفارغازهرگونهوابستگیبهرمزگاناست.لزومیندارد،دنبالمؤلفههای
وجودداللتدرپیاماولیهباشیم.اماازآنجاکهپیامضمنیشاملیکسطحبیانیویکسطح

محتواییاست)دالهاومدلولها(،یکرمزگشایِیراستینضرورتمییابد.)همان:77(
بهعقیدةمهدیزاده،عکستنهاوبهاجبار،تولیدشوابستهبهواقعیتاست،ولیخودآن
نیست.ازمنظرنشانهشناسی،متنینشانهایاستکهاگرچهممکناستازواقعیتیحکایتکند،اما
عناصرآن،درتعاملوتقابلبایکدیگرمعناومفهومیرادرمعرضتفسیروتأویلقرارمیدهند.
نسبتورابطةدرونیعناصرعکسبایکدیگر،مهمترازنسبتهرعنصرباابژههایعالمواقعی

است.)مهدیزاده،69:1392(
گراندبرگنیزویژگیمهمعکاسیپسامدرنراآگاهساختنازیکتجربةتجسمیرمزگذاری
شدهمیداند:آنچهامروزهبرایهنرمندانومنتقدانجذاباست،تواناییپیچیدةعکاسی،برای
عرضهونمایشکلیشههایجهانتجسمیوآگاهساختنماازیکتجربةتجسمیرمزگذاریشده

است،کهمعموالًنادیدهگرفتهمیشد.)گراندبرگ،136:1392(
فلوسرنیزمعتقداستکهمفهومتصویر،درسطحآناستوبایکنگاهمیتوانآنرادریافت،
اماایندركبهصورتسطحیباقیخواهدماند.چنانچهبخواهیمبهعمقاینمفهومدستیابیم،
یعنیابعادحذفشدهرابازسازیکنیم،بایدبگذاریمنگاهمانآزادانهرویسطحتصویرحرکت
کند.اینحرکترویسطحتصویر،جاروکردنتصویرتوسطنگاهیااسکنکردننامدارد.بدین
ترتیب،نگاهمامسیریرادنبالمیکندکهمتشکلازساختارتصویرازیکسووقصدبینندهاز
سویدیگراست.مفهومیکهطیاینفرایندازتصویربهدستمیآید،بیانگرتلفیقدوهدفاست:
هدفظاهریتصویروهدفبینندةآن.ازاینرو،تصویررانمیتوانمجموعهایروشنازنمایهها
درنظرگرفتکهدرذاتمفهومخاصیدارد،بلکهتصویرمجموعهایمبهمازنمایههاستکهبه
مفهومخاصیاشارهدارند:آنهاامکانتفسیرتوسطبینندهرافراهممیکنند.)فلوسر،18:1394(

حالاگریکتصویرــکهبهقولفلوسرمجموعهایمبهمازنمایههاستوقصدبینندهو
بایکتیتر،شرحعکسومتننیزهمراهشود، ساختارتصویرهردودردركمعنایآنتاثیرگذارندـ
دارایداللتهایضمنیمتعددیخواهدبود.متننوشتاريـتصویري،نظامينشانهاياستکه
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دارايیکسطحبیانویکسطحمحتواخواهدبود.طبعًاایندوسطحرانميتوانازیکدیگرجدا
وچگونگيتناظرمیانآنهارا،بایدبنابهفضايگفتمانيتوجیهکرد.ازاینرو،دربررسيرابطه،
میانعناصرنوشتاريوتصویريدرمتن،ناگزیرازبررسينظامهايگفتمانيونحوةتجلياین
نظامهادرسطحهايبیانومحتوايمتنخواهیمبود؛بهعبارتي،هرگونهتغییردرفضايگفتماني،
باتغییردرترکیبعناصر،تغییردربرونهودرونهجسمانه)مرکزاصليشکلگیرينظامحسيو
عاطفي(وتغییردررابطهمیانعناصرنوشتاريوتصویريهمراهخواهدبود.هدفاینبررسي
عالوهبرمطالعةدقیقاینارتباط،نشاندادناینموضوعمهماستکهچگونهعناصرنوشتاريو
تصویريمتندرارتباطبایکدیگرقادربهتغییرکارکردهاينشانهـمعنایي،خلقمعناهايجدید
وایجادنظامهايگفتمانيمتفاوتوخاصهستند.بارتمعتقداستکه»داللتضمنی،هنگام
تحمیلیکپیامدومبهپیاماصلیعکس،درسطوحمختلفتولیدعکس)مثلانتخاب،پرداخت
فنی،کادربندی،صفحهبندیو...(پدیدمیآید.اوهمچنینمعتقداستکهداللتضمنی،نوعی
رمزگذاریهمانندهعکاسانهاست.ویبرهمیناساسفرایندهایمختلفداللتضمنیراازهم
مجزامیکند:سهفرایندنخستین)جلوههایویژه،ژستها،اشیا(رابایدازسهفرایند)زیبانمایی،
هنرینمایی،همسازی(تفکیککرد.درسهفرایندنخست،معنایضمنیبااعمالتغییریااصالحی
درخودواقعیت،یعنیدرپیامصریح،ایجادمیشود.بااینحالاگرآنهارادرزمرةفرایندهای
داللتضمنیعکسبرمیشماریم،ازاینرواستکهآنهانیزازاعتبارداللتصریحبرخوردار
میشوند:عکسبهعکاساینمجالرامیدهدتازمینهچینیهاوآمادهسازیهاییراکهبایددرهر

صحنهعکاسیایجادکند،زیرکانهپنهاننگهدارد.«)بارت،18:1389(
روالنبارتپسازذکراینفرایندهایششگانه،چنینبهتوضیحآنهامیپردازد:

1. جلوه های ویژه: اهمیتروششناسانةجلوههایویژه،درایناستکهبدونهشداروپیشبینی،در
سطحمعنایصریحمداخلهمیکنند.آنهاازباورپذیریخاصعکسبهرهمیگیرندتاپیامی،صرفًا
صریحرا،بهجایپیامیکهدرواقعکاماًلضمنیبوده،قالبکنند؛درهیچگونهپرداختدیگری

معنایضمنی،نقاب“بیطرفی”و“عینی”بودنمعنایصریحرابرچهرهنمیزند.
2. ژست ها: ژستسوژةعکساستکهخوانشمدلولهایضمنیرامیسرمیسازد:جوانی،
معنویتوپاکی.ژست،فرایندیمختصعکسنیست،اماازآنجاکهتأثیرگذاریخودرااز

اصل“همانندی”دارد،دشواربتوانسخنیازآنبهمیاننیاورد.
3. اشیا: بایداهمیتیویژهبرایآنچهکهمیتوانژستاشیانامیدقائلشد.زیرامعنایضمنیهمواره
ازدلاشیایعکسبرداریشدهپدیدمیآید؛خواهعکاساینمجالراداشتهکهاشیارابهشکل
مصنوعیمقابللنزدوربینخودچیدمانکند،یاازاینروکهصفحهآرا،ازمیانانبوهیعکس،تصویر
فالنشیءراانتخابکردهاست.اهمیتاشیادرایناستکهآنهاالقاکنندگانمتداولمفاهیمو
تداعیکنندگانمقبولمعناهستند.اشیاشایدکهدیگر“قدرت”نداشتهباشند،امابهیقین،معنادارند.
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4. زیبانمایی: درزیبانمایی،پیامضمنیدرخودتصویراست،تصویریکهبهیاریتکنیکهای
نورپردازی،ظهور،درعکاسیآنالوگوادیتدرعکاسیدیجیتالچاپآنرازیباکردهاند،این

زیباییعمومًابهمعنایواالییاست.
5. هنری نمایی: چنینبهنظرمیرسد،کهاگربتوانازهنرینماییدرعکسسخنگفت،اینسخنی
گنگومبهمخواهدبود.اگرعکسیبخواهدبهنقاشیبدلشود،یعنیاگرعامدانهبخواهدخود
رابهترکیببندییامحتوایبصریبومورنگروغننزدیککند،ازآنرواستکهمیخواهد
خودراهمچونهنرقلمدادکند،یادرصددتحمیلمدلولیاستکهبهطورمعمولظریفتر

وپیچیدهترازآناستکهبهفرایندهایمعنایضمنیمجالبروزدهد.
6. همسازی: چندینعکسمیتواننددرکنارهم،یکمجموعةعکسبسازند.پسدراینصورت،
دالمعنایضمنی،دیگردرسطحهیچیکازاجزایمجموعه)یعنیهریکازتکعکسها(
یافتنمیشود،بلکهآنرابایددرتوالیوپیوستگیکلمجموعه،یاچنانکهزبانشناسان

میگویند،درسطح“فرازنجیرهای”،جستوجوکرد.)همان:18ـ23(
فلوسر،درکتابخود،دربابفلسفهعکاسی،بهایننکتهاشارهمیکندکهامروزهکمابیش،همهیک
دوربیندارندوعکسهایفوریمیگیرند؛همانگونهکهکمابیشهمهآموختهاندبنویسندومتنیرابه
وجودآورند.هرکسکهنوشتنبلدباشد،خواندنهمبلداست.اماکسیکهمیتواندعکسفوریبگیرد،
لزوماًقادربهرمزگشاییعکسنخواهدبود)فلوسر،67:1394(.ویدربخشدیگریازاینکتاب،
خاطرنشانمیکندکهعکاسغیرحرفهاینمیتواندعکسرارمزگشاییکند،زیراعکسبهگماناو
بازتابیخودکارازجهاناست.نتیجهاینمسئلهاینپارادوکساستکههرچهبیشترعکسفوریگرفته
شود،رمزگشاییعکسدشوارترخواهدشد:احتیاجیبهرمزگشاییعکسحسنمیشودزیراهمهبه

زعمخودچگونگیبهوجودآمدنومفهومعکسرامیدانند.)همان:70(

انعطاف پذيری معنا در عکاسی
استیونشور،استادهنروعکاسنامدارمعاصر،درکتابمعروفخود،ماهیتعکسکهمشتمل
برآرایشوروهمراهیهوشمندانةتصاویرعکاسانخبرهاست،نظرهایجالبیرا،درخصوص

نقشعکاسوذهنیتویدرشکلگیریاثرهنریبیانمیکند:
عکاسدرفضایباز،خارجازمحيطمحدودوقابلکنترلاستوديو،باحجمپيچيدهایاززوايایديدمتفاوتمواجه
میشودوباهرقدمیکهبرمیدارد،عواملبصریزاويهديداوازشکلیبهشکلديگرتغييرمیيابند.يکقدمکه
برمیداری،منظریپنهان،آشکارمیشود؛درقدمبعدی،زاويهديدفعلیجایخودرابهمناظردورترمیدهد.قدمی

ديگربرمیداریوفضايیعميق،هويدامیشود؛باحرکتجزئی،زاويهقبلیمحوشدهاست.)شور،49:1391(

باتوجهبهنکاتیکهشورمطرحمیکند،استفادةدرستوبهجاازعکسدریکخبر،همچنیناهمیت
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ایننکتهکهعکاس،حینثبتعکسنیزبایدتاحدامکانبداندبرایچهنوعمطلبوباچهمحوریتی
عکاسیمیکند،بیشازپیشموردتوجهقرارمیگیرد؛زیراتقریباًغیرممکناستکههموارهازبین
عکسهایموجوددرآرشیوویاعکسهاییکهازطریقجستوجودرموتورهایجستوجوگر
استخراجمیشوند،عکسیرامنطبقباپیامموردنظرمنتشرکنندهعکسیافت.عکسها،فقطبافرایند
انتخابشدنبرایروزنامهازمیانطیفوسیعیازعکسهاییکهبالقوهوجوددارند،بهعکسخبری
تبدیلمیشوند)Engel, 2008: 4(.ایننشانازحساسیتباالیانتخابوگزینشعکس،برایخبرو

تصویردارد. همچنیننقشتأثیرگذارعکسدرخوانشمخاطبدربافتنوشتارـ
مادرجامعهایزندگیمیکنیمکهباتصویرهایعکاسانهرمزگذاریشدهاست.اینتصاویرمحصول
طبیعیوخاصلنزهاییمنفعلنیستند،بلکهنشانههایخودآگاهیانساناند)گراندبرگ،267:1392(.
انجل،درمقالةخود،راجعبهاهمیتعکسدرمقابلمتنوزبان،بهایننکتهاشارهمیکندکهعکس
نشاندهندةیکجهانروایتشدهاست،جهانیازدالیلوتأثیرات،ازفعالیتهاوعواقبآن.این
جهانوسیعیکهدرعکسقابلدركاست،بهشیوهایخطیبهعنوانزبانقابلدستیابینخواهدبود
هرعکس معنای شد، اشاره پیشتر که همانطور و موضوع این بر )Engel, 2008: 4(.عالوه

انعطافپذیراستوبستهبهبافتیکهدرآنمورداستفادهقرارمیگیرد،میتواندمعنایمتفاوتیرا
منتقلکند.»تاثیرمعنایضمنیبرحسبشیوهارائهکالممتفاوتخواهدبود«)بارت،25:1389(.
استیونشوردرخصوصبافتیکهیکعکسدرآنمعناپیدامیکندیادآورمیشودکهزمینةمشاهده
عکس،درمعنایآنتأثیرگذاراست)شور،29:1391(.درهمینرابطه،بارتبهاهمیتعکسدر
انتقالپیامیکخبربهمخاطب،اشارهکردهوایننکتهرایادآوریمیکندکهماهیتوبافترسانه
درچگونگیانتقالمعنابهمخاطبسهمبسزاییدارد:رسانه،مجموعهایازپیامهایهمآورداست
کهعکسدرمرکزآنهاجایدارد،اماپیراموناشرامتن،عنوان،شرحعکس،صفحهبندیونیز،
بهشکلیانتزاعیترامابههماناندازه“اطالعرساننده”،نامرسانهتشکیلمیدهد.)چراکهایننام
برایمخاطبآگاهیوشناختیدربرداردکهمیتواندخوانشپیام،بهمعنیواقعیکلمهرابهشدت
جهتدارکند:برایمثال،معناییکعکسدرروزنامهبهشدتمحافظهکاراوروربامعنایهمان

عکسدرروزنامهکمونیستیاومانیتهتفاوتبسیاردارد(.)بارت،9:1389(
مهدیزادهنیزدرمقالةخودبهایننکتهاشارهمیکندکهدرعکس،هرواحدوعنصردرکلیت
مجموعهدگرگونمیشودومعنامییابد،همچونکلمههاکهدرهربیتشعرمعنایمتفاوتیبه
خودمیگیرند.اوهمچنینتأکیدمیکندکههرمتننشانهای،معنایشبراساسزمینةارائهآنساخته
شدهودرمعرضتغییرهایگوناگونقرارمیگیردونشانههاپیوسته،براساسبافتیکهدرآنقرار
میگیرند،مدلولهایتازهومتفاوتیپیدامیکنند.عکس،بستهبهاینکهدرچهزمینهوبافتیمورد
تماشاوارزیابیقرارگیرد،معنایشدچارتغییرهایمتفاوتگشتهوگاهمعناهایمتضادیبهخود

میگیرد.)مهدیزاده،71:1392(
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بينامتنيت
بینامتنیت،چگونگیارتباطیکمتنبامتوندیگررانشانمیدهدوبهاینمسئلهاشارهداردکهمتون
ازیکدیگرتأثیرمیگیرندوهیچمتنیمعنایمستقلندارد.استفادةآگاهانهیاناآگاهانهازمطالب
متونپیشترخلقشدهرا،درمتنجدیدبینامتنیتمیخوانیم؛ماننداشارهبهصحنهایازیکفیلم

درفیلمدیگر.)سالمی،61:1394(
باپیشرفتهایروزافزونفناوری،امروزهدسترسیبهعکسوانتشاربهنسبتوسیعآن،برای
هرفردیبهراحتیامکانپذیراست.اقبالفراترازحدتصورمخاطبان،بهشبکههایاجتماعیکه
قابلیتانتشارتوأمانعکسومتنرادارند)ماننداینستاگرام(،نشاندهندةهمینامراستکهکاربرد
توأمانمتنوعکس،امکانجدیدیرا،برایانتقالمفاهیممختلفبهوجودآوردهاست.شکل
جدیدکاربردعکسومتندرشبکههایاشتراكگذاریعکسومتن،مفهومبینامتنیتراواردفاز
جدیدیکردهوتأثیربسزاییدرایجادبینامتنیتدارد.دركهرفردیازیکمتنیاتصویرمشخص،
وابستهبهمتونوتصاویردیگریاستکهاو،آنهارادركکردهاست.هرتصویرومتنیکهازمقابل
دیدگانمامیگذردتاثیریمستقیمدردركماازمتونوتصاویریکهبعدهامیبینیمخواهدداشت.
هرگفتمانی،درارتباطباسایرگفتمانهامعناومفهومپیدامیکند.گفتمانهاازطریقتمامانواع
تصاویرومتونبصریوشفاهی،تخصصیوغیرتخصصیوهمچنینازطریقتمامرویههاییکه
زبانهادرآناجازهمیدهند،مفصلبندیمیشوند.تکثرشکلهاییکهازطریقآنهایکگفتمان
میتواندمفصلبندیشود،بدینمعنیاستکهبینامتنیتبرایدركگفتمانحائزاهمیتاست.
بینامتنیتاشارهبهشیوهایداردکهمعناهایهرتصویریامتنگفتمانی،نهتنهابهآنمتنیاتصویر،

بلکهبهمعناهایتصاویرومتوندیگرنیزبستگیدارد.)رز،258:1394(
نظریهپردازانادعادارندکهکارخوانش،مارابهشبکهایازروابطمتنیواردمیکند.تأویل
کردنیکمتنوکشفکردنمعنایامعانیآن،درواقعردیابیهمینروابطاست.بنابراین،خوانش
بهصورتروندیازحرکتدرمیانمتوندرمیآید.معنانیزچیزیمیشودکهبینیکمتنوهمه
متوندیگرمورداشارهومرتبطباآنموجودیتمییابدواینبرونرویازمتنمستقلوورودبه

شبکهایازمناسباتمتنیاست:متنبینامتنیتمیشود.)آلن،12:1392(
بهباورگیرو،قرارگیریتصویردرکنارمتن،بهتألیفاثرسومیمنجرمیشودکهماهیتی
متفاوتباتصویرتنهایامتننوشتاریداردوتأویلمتنوتصویرهردودستخوشتغییرمیشود
)گیرو،24:1387(.تقسیمبندینشانهشناختی،بینایندوساحتازنظربافتیوتاریخیواضح
است.دربرخیبافتها،ازجملهبیشترحوزههایعلوموفناوری،تصویرکاملترینوصریحترین
راهتوضیحمسائلمحسوبمیشودوواژگاندرنقشمکملها،نظرها،پانویسهاوبرچسبهای

تصویرهاعملمیکنند.
عکسها،درحوزةتبلیغاتتجارینیزعملکردیمتفاوتازواژههادارند.درمطبوعاتوروزنامهها
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نیز،کارکردعکسونوشتهمتفاوتاست.واژگانبهمامیگویندکهسیاستمدارانچهانجامدادهاند؛حال
آنکه،تصاویرلحظههایاساسیراثبتمیکنند.برایمثالتسلطسیاستمدارانبراوضاعوقدرتشانو
یاحالتخمیدهودرهمشکستهشانرادرمعرضدیدقرارمیدهد)خیرآبادیوخیرآبادی،65:1391(.
بارتنیزتأکیدمیکندکهمتنوعکسدریکخبر،همکاریکدیگرندوساختارعکس،یکساختار
منفردومجزانیستودرکنارمتنمعناپیدامیکند.»ساختارعکسیکساختارمنفردومجزانیست،و
دستکمبایکساختاردیگر،کههمانمتنهمراهتمامعکسهایخبری)تیتر،شرحعکس،متن(است
درارتباطخواهدبود«)بارت،12:1389(.نکتةمهمدیگریکهبارتدربارةارتباطمتنوتصویربهآن
میپردازد،ایناستکهتأثیرمعنایضمنیبرحسبشیوةارائةکالممتفاوتخواهدبود.چنینبهنظر
میرسدکههرچهکالمبهتصویرنزدیکترباشد،معنایضمنیکمتریبهآنمیبخشد)همان:25(.نکتة
سومیکهبارتدرخصوصمتنهمراهباعکسبیانمیکندایناستکه:»متناغلبتنهامجموعهایاز
معانیضمنیرامطرحمیکندکهپیشاپیشدرعکسگنجاندهشدهاند.البتهگاهینیزکالم،باایجادیک
معنایضمنیتعدیلکننده،میتواندتامرزنفیتصویرپیشبرود«)همان:26(.بارت،برایرابطةتصویرو
نوشتاردوگونهرابطهبرمیشمرد:لنگر،وبازپخش.لنگر،نوعیرابطةبینامتنیاستکهدرآن،نوشتارمعنا
رابهسمتخاصیهدایتودرواقعمعناینوشتاریدرتصویرلنگرمیاندازدوچندمعناییممکندر
تصویرمحدودمیشود.بهباوربارت،نوشتار،معنایضمنیرابهصورتانگلیبهمتنمیافزایدوهرچه
متننوشتاریبهتصویرینزدیکترباشد،ازتولیدمعنایضمنیکاستهمیشود)صادقی،78:1392(.اوبه
نوعدیگریازرابطهمیانتصویرونوشتاراشارهمیکندوآنرابازپخشمینامد.اوایناصطالحرابهمثابة
نقاشیهای نقشمکملینوشتارنسبتبهتصویربهکارمیبرد؛برایمثالداستانهایمصور،داستانـ
دنبالهداروفیلمهایرواییازاینجملهاند.درایننوعارتباط،نوشتهوتصویر،هردوسازههاییبرمحور
همنشینیهستندکهیکدیگرراکاملمیکنندویکدستیپیامایجادمیشود.بارتبرایبررسیرابطة
تصویرونوشتار،برتبلیغاتتمرکزمیکند؛زیرادرتبلیغاتخوانندهاطمینانداردکهداللتیهدفمند
وجودداردوهیچچیزبیداللترهانمیشود.دررویکردیدیگرچندرابطهمیانتصویرونوشتاردرنظر
گرفتهمیشود:رابطهایکهنوشتارمحوریتدارد،رابطهایکهنوشتارحضورنداردوتصویر،بهتنهایی
معناراالقامیکندونوشتارمعنایخودرابرتصویرتحمیلنمیکند.دراینرویکرد،کرسوونلیونبا
نگاهیانتقادیبهاینباوربارت،مبنیبراینکهدرهمآیینوشتاروتصویرهمیشهنوشتارمسلطاست
وتصویرهمیشهنوشتارراشرحمیدهد،میگویندکهدربرخیازکتابهایکودکانکهروایتفقطبه
واسطهتصویرایجادمیشود،نوشتارهیچنقشینداردوتصویرنوشتارهایمختلفیرادرذهنمخاطب
شکلمیدهد.بهعقیدةآنها،رویکردبارتقادربهتبیینعناصرارتباطنیستوهمتصویروهمنوشتار،
میتواننددرایجادارتباطبرفرایندمعناسازیمسلطباشند.آنهاازبارتانتقادمیکنندکهسازههای
تصویریمتن،بهشکلیمستقلوساختمندبهپیامصورتمیبخشندولزوماًبهنوشتاروابستهنیستند؛

 )Kress & Van Leeuwen, 2006, :18-20(.پیونددادهمیشوند)بلکهفقطبانوشتار)متنکالمی



91

)7
3-
98

ی)
بر
خ
س

عک
ی
اس
شن
انه
نش

عکس به مثابة متن
نجومیانتأکیدمیکندکهحتیعکسهاییکهبدونهیچطرحقبلیوفقطدریکآنشکارشدهاند،وقتی
ثبتشدند،بهیکمتنتبدیلمیشوند.نشانهشناس،بههرحال،نتیجهاینثبترابهعنوانیکمتنمیبیند
)نجومیان،102:1386(.هرتصویر،ازنگاهنشانهشناسی،ازقطعههایاتکههاییتشکیلشدهکهاینتکههاو
قطعههادریکسطحمنتشروپخششدهاند.اینسطحرا،درنشانهشناسی“متن”مینامندوکارنشانهشناسی
ایجادارتباطبیناینقطعههایوتشکیلیکساختاراست.بنابهتعریفیکهذکرآنرفت،دراینپژوهش،

متن،عکسخبریاستومادرتالشهستیمکهعناصرواجزایاینعکسراموردتحلیلقراردهیم.

نمونه تحليل عکس از منظر نشانه شناسی
ازمیانگونههایمختلفنشانهشناسی،کهپیشازاینتشریحشد،نشانهشناسیپیرس،برایتحقیقدر
محصولهایرسانهایبسیارمفیداست.دراینپژوهش،براینشانهشناسیعکسخبریازروشپیرس،
درتحلیلعکسهایخبریمنتخباستفادهمیکنیم،سپسعکسرابهمثابةیکمتنیاکلیت،مورد

بررسیقراردادهودرانتهابرایتحلیلمتنمذکورازروشبارتاستفادهمیکنیم.
دراینپژوهش،ذکرایننکتههاحائزاهمیتاستکهباتوجهبهروشتحلیلتصاویرکهنشانهشناسی
استوهمچنیننکتههاییکهدربارةچندمعناییبودنتصاویر،تأثیربافتجامعه،پیشداورینسبتبه
موضوعمیزانتحصیالت،سنو...دربرداشتمخاطبازیکتصویربیانشدهتحلیلهایپیشرو،
برداشتودركنگارندهازتصویرهااستوشایداینبرداشتازفردیبهفرددیگرمتغیرباشد.درهمین
راستاچندلرتاکیدمیکندکه:»ماهیتنشانهها“چندمعنایی”است.آنهادربرابرتفسیرگشودههستندو

داللتهایآنهارابایدبیشترضمنیدانستتامستقیم«.)چندلر،210:1387(
بنابراینهدفاصلیاینپژوهش،ارائهروشیعلمیوچارچوببندیشده،برایتحلیلعکسهای
خبریاستونهبیانمفهومیکهیکعکسخاصبهبینندهمنتقلمیکند.دراینراستاعکساصلیسه

روزنامهشرق،اعتمادوایراندریکروزموردتحلیلقرارگرفتهاست:

عکس 1. روزنامةشرق،سهشنبه6شهريور1397
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تحليل عکس از ديدگاه چارلز ساندرس پيرس )نماد، نمايه و شمايل(

y نماد: پرچمکشورهایایران،ترکیهوروسیه،کنارهمقرارگرفتناینسهپرچمنشانازرابطه
خوباینکشورهاحداقلدراینمقطعزمانیاست.

کراوات،دربیشترمناطقدنیا،نمادپوششرسمیواحترامبهمالقاتشوندهتلقیمیشود؛البته
اینپوششدرایرانچنینمعناییراالقانمیکندوحتیدرمالقاتهایرسمیداخلیشاید

جنبهمنفیداشتهباشد.
لباسروحانیت،نیزبرایماایرانیهانمادپاکیولباسپیامبرانواشخاصمقدسدردینما
است؛هرچندممکناستاینمعنادرسالهایاخیردرجامعهکمرنگترشدهباشد،ولیبه

طورکلینمادیازپوششاشخاصمقدسدردیناسالماست.
y نمایه: حالتقرارگیریسهرییسجمهوردرکادروجهتحرکتآنهانشاندهندةسردرگمی

آنهاست.تصویرنشانمیدهداینسهرییسجمهور،دربرابرفشارهایآمریکادچارسردرگمی
شدهومسیردرستراگمکردهاند.هرچندبرگزاریایننشست،باهدفنشاندادنقدرت
اینسهکشوروارتباطخوبرؤسایجمهورآنهاست،ولیتصویرگویایاینمطلباستکه
اینفشارها،سهکشورپیشگفتهرادچارچالشکردهوآنهادرپییافتنراهحلیبرایمقابله

بااینفشارهاهستند.
القاکنندةاینمفهوماستکهاومیزباناین همچنینحالتقرارگیریدستهایاردوغان،
نشستاستومدیریتایننشسترابرعهدهدارد؛حالآنکهایننشستدرایرانبرگزارمیشود.

y شمایل: چهرةرؤسایجمهورسهکشورایران،ترکیهوروسیهشمایلاست.درچهرةرؤسای
جمهورترکیهوروسیهنگرانیمشهوداست؛ولیدرچهرةرییسجمهورکشورمان،ایننگرانی

کمتربهنظرمیرسد.

تفسير عکس به مثابة متن
پیامعکسدرجایگاهیکمتنوکلقابلتفسیر،گویایرابطهوهمکاریسهکشورایران،ترکیه
وروسیهاست؛هرچنداینعکسنشانمیدهدکهاینارتباطچندانعمیقوصمیمینیست؛
چراکهحالتایستادنرؤسایجمهورسهکشوردرکنارهمونوعنگاهشان،کهبهیکدیگرنگاه
نمیکنند،احساسدوریوتضادراالقامیکند.برایمثالمسیرحرکتروحانیوپوتین،دومسیر
جداازیکدیگراستومیتواندتشتتآرارانشاندهد.همچنینهمانطورکهپیشترذکرشد،
نگرانیهاییدرحالتچهرهوزبانبدنهریکازسوژههایدرونقابدیدهمیشود.نکتةقابل
ذکردیگردربارةاینعکس،آرشیویبودنعکساست.مدیرانروزنامةشرقازبینعکسهای
مختلفیکهمیتوانستندبهعنوانعکسآرشیویانتخابکنند،دستبهانتخابتصویریزدهاند،
کهاتحادسهکشوررانمایشمیدهد،درعینحال،اشارهایکناییمیکندبهنگرانیهایرؤسای
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جمهورسهکشورهمسایهوهمچنینتضادهاواختالفنظرهایاحتمالیایکهآنهادررویارویی
باقدرتیمثلآمریکادارند.

تحليل عکس از ديدگاه بارت

y داللت صریح عکس: ارتباطنزدیکسهکشورواتحادآنهابرایهدفیمشترك)مقابلهبا
زورگوییهایآمریکا(است.

y داللت ضمنی عکس: سردرگمیونگرانیرؤسایجمهورازآیندهومقابلهباآمریکابهعنوان
ابرقدرتاست.

y دشمن هر برابر در میتواند که همسایه، کشور سه سابقهدار و صمیمی رابطة اسطوره: 
قدرتمندی،بهویژهآمریکا،قدعلمکند.

عکس 2. روزنامهايران،سهشنبه6شهريور1397

تحليل عکس از ديدگاه چارلز ساندرس پيرس )كاربرد نماد، نمايه و شمايل در عکس(

y دادگاه در ایران اشارهوکیل انگشت است. اتهامزدن نماد عنوان به اشاره، انگشت نماد: 
بینالمللیالههنماداتهامبهطرفدیگردعوا،یعنیآمریکاست.

y نمایه: حالتقرارگیریدوسوژةاصلیدرعکسوهمچنینفضایعکس،کهمحیطدادگاه
بینالمللیالههرانشانمیدهد،بیانگرایناستکهمتهماصلیایندادگاهخارجازکادراست.
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باتوجهبهمحتوایایندادگاهواخباریکهازپیشدرجامعهمطرحبودهاست،اینمفهومالقا
میشودکهمتهمردیفاولآمریکاستوحقباایراناست.همانطورکهاشارةوکیلایرانبه

خارجازکادربهوضوحگویایاینمطلباست.
y .شمایل: چهرةقاطعومصمموکیلایرانوهمچنینچهرةشخصیکهکناراوایستادهشمایلاست

اینچهرةمصمموکیلایراندردادگاهالهه،نشانةقدرتودستباالیایراندرایندادگاهاست.

تفسير عکس به مثابة متن
اینتصویر،بیانگرقدرتوتسلطایران)وکیلایران(برموضوعاست.زاویهدوربینکهکمی
پایینبهباالاستوفضایکلیدادگاهراپشتسرسوژهنشانمیدهد،همچنیندرحالتواید
)زاویهبازووسیع(قراردارد،حسقدرتواحاطهسوژهبرموضوعخبررا،بهبینندهالقامیکندو

اینحسبهبینندهالقامیشودکهایراندرموضعقدرتقراردارد.

تحليل عکس از ديدگاه بارت

y داللت صریح: انگشتاتهاموکیلایران،بهسمتخارجازکادرکههمانآمریکاست،اشاره
دارد،همچنینبرتریایرانبرآمریکادرایندادگاه.

y داللت ضمنی: چالشونزاع،درجریانبرگزاریدادگاهالههکهبینظمیموجوددرقاب
عکسنشاندهندهآناست.

y اسطوره: برتریهمیشگیایرانبرآمریکا،درمجامعبینالمللیومحکومیتآمریکاتوسط
وکالیایرانورسواشدنآمریکا.

عکس 3. روزنامهاعتماد،سهشنبه6شهريور1397
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تحليل عکس از ديدگاه چارلز ساندرس پيرس )كاربرد نماد، نمايه و شمايل در عکس(:

yنماد:چمدان،نمادسفرومهاجرتاست.درمرکزتصویر،فردیرامیبینیمکهچمدانبردوش
باچهرهایدرهم،درحالحرکتبهسمتخارجکادراستوگروهیازافراددیگرنیزدر
همانمسیریامسیرمخالفدرحالحرکتاند،کهنشانازوضعیتسردرگموپیچیدةمردم

ونزوئالدرمهاجرتیاعدممهاجرتازکشورخوددارد.
پرچمونزوئال،کهبهعنواننمادوطندرامتدادچمدانبرفرازتصویرمشاهدهمیشود،زاویهای
تقریبًاکجداردوگوییدرحالبرزمینافتادناستواینمعنارابهمخاطبالقامیکندکه

کشورونزوئالدرحالسقوطاستوشرایطنابسامانیدارد.
y نمایه: تعدادزیادافرادیکهچمدانبهدست،بهسمتخارجازکادردررفتوآمدند،نشان

ازشرایطبدونزوئالوتمایلاکثریتمردمبهمهاجرتاست.بدبینینسبتبهآیندهوفرار
ازوضعیتنامعلومومبهمبهآیندهایروشنتر،میتواندازدیگرنمایههایاینتصویرباشد.

y شمایل: چهرةمغموموخستةسوژههایموجوددرتصویرشمایلاستوالقاکنندةگذشتهای
سختوطاقتفرساوآیندهایمبهماست.

تفسير عکس به مثابة متن
اینعکسبازاویةکجوکادربندیخاصومتفاوتیکهدارد،القاکنندهسردرگمیمهاجرانیاست
کهکولهبارسفربردوشدرحالمهاجرتهستندوتشویشواضطرابآنهارا،بهخوبیبهمخاطب
القامیکند.برخیازافرادحاضردرتصویرنیز،باحالتیکاماًلمعمولیکهگوییدرحالرفتوآمد
روزانهاند،درحالعبورازخیابانهستندوتضادجالبیباافرادچمدانبهدستونگرانایجادکرده
وبالتکلیفیمردمونزوئالبهبهترینشکلممکنبهمنصةظهورمیگذارد.اینتصویر،بهخوبی
برایمفهومیچونمهاجرتبرگزیدهشدهوماهیتعکس،سردرگمیمهاجرانرابهشکلجالبی
بیانمیکند.اینترکیببندیوزاویةخاصعکسدرمجاورتباچهرههایمضطربوخستة
برخیسوژههایموجوددرعکس،درمقابلسوژههایدیگرباچهرههاییمعمولی،تشویشدرونی

مهاجرانرابهتصویرمیکشد.

تحليل عکس از ديدگاه بارت

y داللت صریح: گروهیازمردمیکمنطقه،درحالنقلمکانازمحلیبهمحلدیگرهستند
وباتوجهبهکولهباریکهرویدوشبرخیازآنهادیدهمیشود،ایننقلمکانبهسفرو

مهاجرتشباهتدارد.
y .داللت ضمنی: آیندةتاریکونزوئالوفرارمردمازکشور،بهدلیلابهامدرآیندهخودوفرزندان
y .اسطوره: مهاجرتهموارهباسردرگمی،درگیریوتشویشذهنیواضطرابهمراهاست
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نتيجه گيری
درپایاناینمقاله،بایدبهایننکتهاشارهکردکهبرایانتشاریکخبردررسانه،بایدبهپیامهای
صریحوپنهانیعکسودرادامهبهتطابقعکسباتیتر،شرحعکسومتنخبرتوجهشود.امروزه،
موضوعاستفادهازظرفیتهاینامحدودتصویر،درهررسانهایموردتوجهدستاندرکارانآن
رسانهقرارگرفتهاست.درسالهاینهچنداندور،ارزشواعتبارچندانیبرایعکسونقشآندر
انتقالمعنابهمخاطب،بهخصوصدرهمنشینیبامتنوتیترخبر،قائلنبودند؛عکسدرمطبوعات،
فقطباهدفایجادجذابیتهایبصریوعدمیکنواختیدرصفحهبندیوجلوگیریازخستگی
چشمخوانندگانچاپمیشد.عکس،بهخودیخودبهعنوانیکمتنکهدارایمعناییمستقل
است،درنظرگرفتهنمیشدوهموارهدرسایةمتنخبرقرارداشت.اماامروزباتوجهبهحضور
پررنگشبکههایاجتماعیدرزندگیروزمرةبشر،دگرگونیماهیتعکسدراینفضاوارتقای
سوادبصریمخاطب،بهواسطةقرارگرفتنشدیددرمعرضتصاویرمختلف،کاربردعکسخبری
دررسانههایرسمی،شرایطمتفاوتینسبتبهگذشتهپیداکردهاست.هرعکسعالوهبرمعنای
ظاهریوسطحیایکهدرنگاهاولبهذهنبینندهمتبادرمیکند،معنایپنهانیاضمنیایدارد،
کهحتیدرمواردیمیتواندمغایربامعنایاولیهآنباشدونیازمندتعمقوتأملبیشتریاست.

همنشینیعکسومتن،پیچیدگیایجادمعنارادوچندانمیکند.
اهمیتچنینپژوهشی،یادآوریایننکتهاستکهذهنیتمخاطبنسبتبهیکخبر،در
ابتدابراساسمشاهدةتصویرآنشکلمیگیرد؛سپسمخاطببهخوانشتیتر،شرحعکسو
متنخبرمیپردازد.بنابرایناگرپیامعکسباپیاممتنخبرمغایرتداشتهباشد،فرایندایجادمعنا،
دچاراختاللمیشود.ایناختاللدرایجادمعنا،منجربهاختاللدرفرایندارتباطخواهدشدو
بهطورکلی،رسانهرادرانتقالمعنایموردنظرخودناکاممیگذارد.برایناساسشناختابعاد
مختلفعکسمورداستفادهبراییکخبرتأثیرفراوانیدرانتقالدرستمعنابهمخاطبداردو
لزومپژوهشدراینزمینهرا،بیشازپیشنمایانمیکند.براساسنتایجاینمقاله،مدیرانرسانه
بایدخودراملزمبهخوانشچندینوچندبارهتصاویرکنند،تابتوانندازپِسدركمعناهایپنهانی
عکسبرآیند.مخاطبنیزمیتواندباارتقایسوادرسانهایوهمچنینافزایشسوادبصریخود،

بهدركبهتروجامعتریازتصاویرخبریبرسد.

منابع
آسابرگر،آرتور)1390(،روشهایتحلیلرسانهها،ترجمةپرویزاجاللی،دفترمطالعاتوتوسعهرسانهها،تهران.
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97

)7
3-
98

ی)
بر
خ
س

عک
ی
اس
شن
انه
نش

بارت،روالن)1392(،اسطورهامروز،ترجمةشیریندختدقیقیان،نشرمرکز،تهران.
بدیعی،نعیموحسینقندی)1384(،روزنامهنگارینوین،دانشگاهعالمهطباطبایی،تهران.

بصیریانجهرمی،حسینومرضیهنحوینظامآبادی)1395(،“نشانهشناسیعناصربازنماییهویتآنالین”،فصلنامة
رسانه،شمارةپیاپی105.

پاینده،حسین)1385(،نقدادبیومطالعاتفرهنگی:قرائتینقادانهازآگهیهایتجاریدرتلویزیونایران،روزنگار،تهران.
پیرس،چارلز)1381(،“منطقبهمثابهنشانهشناسی:نظریهنشانهها”،نیمساالنهزیباشناخت،6.

چندلر،دنیل)1387(،مبانینشانهشناسی،ترجمةمهدیپارسا.سورهمهر،تهران.
خیرآبادی،رضاومعصومهخیرآبادی)1391(،“شیوههایبررسیتحلیلعناصربصریوتصاویردرچارچوبتحلیل

گفتمانانتقادی”،مجموعةمقاالتدومینهماندیشیتحلیلگفتمانوکاربردشناسی.
دانسی،مارسل)1389(،نشانهشناسیرسانهها،ترجمةگودرزمیرانیوبهزاددوران،نشرچاپاروآنیسهنما،تهران.

دیانت،فرشته)1396(،“بررسیاهمیتنشانهشناسی)داللتمعنایی(درعکسهایمفهومی”،دوفصلنامةمبانینظری
هنرهایتجسمی،شمارة4.

رز،ژیلیان)1394(،روشوروششناسیتحلیلتصاویر،ترجمةسیدجمالالدیناکبرزادهجهرمی،پژوهشگاهفرهنگ،
هنروارتباطاتومرکزپژوهشوسنجشافکارصداوسیما،تهران.

سالمی،آزاده)1394(،تحلیلنشانهشناختیآموزشزیستمحیطیوترافیکدربرنامههایکودك،مرکزپژوهشو
سنجشافکارصداوسیما،تهران.

سجودی،فرزان)1395(،نشانهشناسیکاربردی،نشرعلم،تهران.
سوسور،فردیناند)1378(،دورهزبانشناسیعمومی،ترجمةکوروشصفوی،هرمس،تهران.

سونسون،گ)1391(،نشانهشناسیعکاسی،درجستوجوینمایه،ترجمةمهدیمقیمنژاد،چاپدوم،علم،تهران.
شور،استیون)1391(،ماهیتعکسها،ترجمةمهدیبایرامنژاد،چاپسوم،مرکبسپید،تهران.

صادقی،لیال)1392(،“ادغامنوشتاروتصویردرمتونادبیبراساسنظریهادغاممفهومی”،فصلنامةجستارهایزبانی.
عمادالدین،علیرضا)1396(،بررسیتطابقمحتواییعکسومتنخبردرسایتهایشبکههایخبر،العالموپرستیوی،

پایاننامهکارشناسیارشد،دانشکدهارتباطاتدانشگاهصداوسیمایجمهوریاسالمیایران،تهران.
فلوسر،ویلم)1394(،دربابفلسفهعکاسی،ترجمةپوپکبایرامی،چاپسوم،حرفهنویسنده،تهران.

فیسک،جان)1386(،درآمدیبرمطالعاتارتباطی،ترجمةمهدیغبرایی،وزارتفرهنگوارشاداسالمیومرکز
مطالعاتوتحقیقاترسانهها،تهران.

گراندبرگ،اندی)1392(،بحرانواقعیتدربابعکاسیمعاصر،ترجمةمسعودابراهیمیمقدمومریملدنی،چاپ
دوم،فرهنگستانهنر،تهران.

گیرو،پییر)1387(،نشانهشناسی،ترجمةمحمدنبوی،چاپسوم،انتشاراتآگاه،تهران.
موسویتبار،المیرا)1391(،“بازنماییتصویردوستانودشمناندرمطبوعات)تحلیلنشانهشناختیعکسهایمرك

صدام،بوتو،وبنالدندر15روزنامهسراسری”،مجلةجهانیرسانه،دورة7،شمارة1012.



98

1
ارة

شم
/
کم

یوي
س
ال
س
/

مهدیزاده،علیرضا)1392(،“تحلیلکنشعکاسیوخوانشعکسازدیدگاهنشانهشناسی”،جلوههنر.
مهدیزاده،علیرضا)1395(،“تحلیلوخوانشعکسبرمبنایابزارهایتحلیلیرویکردنشانهشناسی”،دوفصلنامه

پژوهشهنر.
 Caple, H  & S.Knox, J(2015), “a framework for the multimodal analysis of online news galleries: what 

makes a good picture gallery?” Social Semiotics. 

Engel, D, (2008), “every picture tells a story: the language and function of french newspaper captions” 

Global Media Seminar. 

Kress & Van Leeuwen, (2006) Reading Images: the Grammer of Visual Design,. London: Routledge.



99

)9
9-
12

2(
...
ی
یها

زار
رگ
خب

ری
بص
ی
ند
بب

چو
چار

چکيده
بحران های طبیعی، رویداد هایی هستند که رسانه ها به طور خاص، آن ها را پوشش خبری می دهند. یکی از تکنیک هایی که در 
این نوع پوشش  های خبری استفاده می شود، چارچوب  بندی است که در واژه  ها، جمله ها و تصاویر به  طور گسترده به  کار 
گرفته می  شود؛ بدین ترتیب برخی از جنبه های پدیده برجسته شده و تالش می شود تا افکار عمومی حول آن جنبه شکل 
بگیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی چارچوب بندی بصری خبرگزاری  های کشور از زلزله 7/1 ریشتری 21 آبان سال 1396 
کرمانشاه است. در همین راستا، ابتدا پنج خبرگزاری “مهر”، “فارس”، “تسنیم”، “ایرنا” و “ایسنا” بر اساس رتبة خبرگزاری ها در 
الکسا انتخاب شدند و سپس تمام تصویرهای آن ها در ده روز نخست بحران زلزلة کرمانشاه، استخراج و 370 قطعه عکس، 
بر اساس قاعدة اشباع نظری، تحلیل و کدگذاری کیفی شد. یافته ها نشان داد که چارچوب بندی بصری خبرگزاری های مورد 
مطالعه، به سه مرحلة “شروع بحران”، “اوج بحران” و “سکون و آرامش پس از بحران” قابل  تقسیم بندی است. در قالب این سه 
مرحله، چارچوب های جزئی تری مانند ُکنش های عاطفی، کنش های ارتباطی، مصائب و مشکل ها، ُکنش های آیینی، ُکنش های 
بین  فردی، امداد رسانی و تالش برای بازگشت به زندگی عادی نیز شناسایی شد. پژوهش حاضر نشان داد که خبرگزاری های 
کشور سعی کرده اند در چارچوب بندی خود، جنبة انسانی پدیده را پررنگ کنند و به چارچوب بندی فرهنگی نیز  به  عنوان 

چارچوبی نوین توجه داشته باشند که در گونه شناسی چارچوب های پیشین مورد توجه نبوده است.
کلیدواژه: خبرگزاری،چارچوببندیبصری،زلزله،کرمانشاه،عکس،بحران.
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مقدمه
ــورعمدهدر ــضافکارعمومی،بهط ــتندونب ــرانمهمیدرعرصةبحرانهاهس ــانهها،بازیگ رس
279(.قنبری ــندیدهوقنبری،299:1397ـ ــتآنهاست)خواجهئیان،پس ــرایطبحرانیدردس ش
ــژهایدرجامعهمیدانند ــانههاراداراینقشوی ــی)1391(رس ــت)1395(ونصراله وآزاددوس
ــطهگریبینافکارعمومیوحاکمیتو ــانهدرواس ومعتقدندایننقشویژه،متأثرازقدرترس
ــانهها،بااستفادهازقدرتدروازهبانیقادرندتامعنای ــت.رس همچنینقدرتدروازهبانیآنهااس
ــانهایجنبةخاصیازیک ــییکپدیدهراتغییردهند؛درواقعآنهامیتواننددرمتونرس اجتماع
ــریازآنراپنهانویاکمرنگکنند.آنها ــرضدیدمخاطبقراردادهوجنبةدیگ ــدهرادرمع پدی
ــازیحرفهایرابااستفادهازسازوکارچارچوببندیانجام ــتهوپنهانس اینفرایندنمایشبرجس

میدهند.)زابلیزاده،1393(
آنهامیتوانند،براساسچارچوبهاییکهمبتنیبرسهمنبععالیقروزنامهنگاران،روالهایسازمانی
ومنابعبیرونیتأثیرگذاربررسانهساختهمیشود )Scheufele, 1999: 103-122 (،معنایاجتماعیجدیدی
ازیکرویدادبسازند.درواقع،بهدلیلاینکهیکیازابعادقابلتوجهقدرترسانهها،ایجادبرساختهای
ــود )Watney, 1997 (،میتوانادعا ــویمخاطباندركمیش ــتکهبهمثابه“واقعیت”ازس اجتماعیاس
ــت،به ــتفادهازفرایندیچارچوببندی“واقعیتی”راکهمطابقبا“عینیت”نیس ــانههابااس کردکهرس
ــا،بهعنوانپدیدههایویژه ــانههادربحرانه ــبالقامیکنند )Giles, 2003: 208 (.ایناقدامرس مخاط
ــودوهمانگونهکهکاستلزمیگویدمیتواندبررفتاروآگاهیافرادتأثیر ــدتبیشتریدنبالمیش باش
ــتلز،392:1380(.بااینوصف،بررسیچارچوببندیرسانههاازپدیدههایبحرانیدر بگذارد)کاس
راستایشناختآنچهکهرسانههابهمثابةواقعیتساختهاند،تاکنونموردغفلتمحققانداخلیبوده،
ــناختچارچوببندیرسانههاازبحرانهایداخلیدرفرایندآسیبشناسی ــتکهش ایندرحالیاس
ــترتحقیقهاییکهخارجاز ــویدیگر،بیش ــد.ازس ــانهایبحرانمیتواندتأثیرگذارباش مدیریترس
ــده،مربوطبهچارچوببندیمتنهایخبریبوده ــوردرزمینةچارچوببندیبحرانهاانجامش کش
ــیارکمیرابهخوداختصاصدادهاست ــیآنالیزچارچوببندیهایبصری،پژوهشهایبس وبررس
ــنزمینه،بااینکهمخاطبان )Greenwood & Thomson, 2019; Messaris & Abraham, 2001(.درای

ــل،1388(،خألتحقیقاتی ــانهایتلقیمیکنند)مککوای ــروزیدیدنراجزءضروریمصرفرس ام
مشاهدهمیشود.

ــانههابااستفادهاز ــیآن،ازآنجهتاهمیتپیدامیکندکهرس چارچوببندیبصریوبررس
ــرقرارمیدهند)گیدنز،88:1377(؛چراکهتصویر ــردیداری،نگرشوعقایدافرادراتحتتأثی ام
همچوننقلقول،پندیاضربالمثل )Sontag, 1997: 232-240 (روشیسریعبرایدركیکواقعه
وبهخاطرسپردنآنمحسوبمیشود.چارچوببندیبصریازیکپدیدهمانندبحران،همانطور
ــیمخاطباننیزنقشمهمیدارد ــهمیتوانداطالعاتراتغییردهد،درتغییرواکنشهایاحساس ک
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ــهمثابةواقعیتدرفرایندچارچوببندی ــنرو،دركآنچهکهب )Mason, 2019: 414-431 (.ازای

بصریساختهمیشود،بهویژهدرحوزةچارچوببندیمرتبطبابحرانهایطبیعیضروریاست،
کهعناصرالزمرابرایتأثیرگذاریاحساسیورفتاریرویعمومدارند.

ــدیبصری ــناختچارچوببن ــده،بهش ــهموضوعهایمطرحش ــر،عطفب ــشحاض پژوه
ــت.خبرگزاریها، ــاهپرداختهاس ــانههایمادراززلزلةکرمانش خبرگزاریهایداخلیبهمثابهرس
ــایامروزی،در ــن،1393(کهقادرنددردنی ــتند)بویدبارتورانتان ــدیهس ــانههایقدرتمن رس
ــد.خبرگزاریها،به ــشخبریدهن ــتهوآنراپوش ــهتماسبایکرویدادخبریحضورداش نقط
ــدیرویدادها،بهمااطالعمیدهندکهچهاتفاقیدرکجا ــانههاباچارچوببن عنوانگونهایازرس
ــژاد،1389(وتجربههای ــت)Paterson, 2005: 145-163 ؛معتمدن ــتهاس وچگونهبهوقوعپیوس
ــتری21آبان ــد.درزلزله7/1ریش ــکلمیدهن ــانش ــا،افرادجامعهوروابطش ــاراازرویداده م
ــوبمیشود ــیامحس ــاه،کهازبزرگترینزلزلههایمنطقهجنوبغربآس ــال1396کرمانش س
 )USGS, 2017 (  وطبقآمار،منجربهکشتهشدن600تا700نفروزخمیشدنبیشازدههزارتنشد

ــتردهایرا ــی،عملیاتخبریگس ــایداخل  )Ahmadi & Bazargan-Hejazi, 2018 (خبرگزاریه

ــزارقطعهعکسازاینبحران ــور،1حدودچهاره ــامدادندوتنهادرپنجخبرگزاریمطرحکش انج
ــیمردمبهمحلوقوعحادثه ــد.درشرایطیکهدسترس ــرش ــتزلزلهمنتش طبیعیدردهروزنخس
ــاسوتجربةمردمازرویدادزلزلهنقشمهمی ــکلگیریاحس غیرممکنبود،اینتصویرها،درش
ــاه،درقالبچارچوببندی ــت.فریموافقدیدپنجخبرگزاریموردمطالعهاززلزلهکرمانش داش
ــدنمعنایخاص ــبببرجستهش ــیوةتفکرمردمرادربارةرویدادزلزلههدایتکردوس بصری،ش
ــانمیدادکهچگونهعملیات ــو،اینچارچوببندیهانش ــد.ازدیگرس ازروایتهایزلزلهمیش
مدیریترسانهایبحراندرحالانجاماست.طبقآنچهگفتهشد،پژوهشحاضرهدفخودرافهم
چارچوببندیبصریپنجخبرگزاریمطرحایراناززلزلةسال1396کرمانشاهتعیینکردهاست.
دراینپژوهش،پسازبررسیادبیاتنظریوپیشینةپژوهشیبهاینسؤالپاسخدادهمیشودکه

چارچوببندیبصریخبرگزاریهایایراناززلزلهکرمانشاهچگونهبودهاست؟

پيشينة پژوهش
ــتهپژوهشهایشناختی،انتقادی ــهدس پژوهشهایمرتبطباتعیینچارچوب،بهطورکلیدرس
ــاختارگرایانهانجامشدهاند )D’angelo, 2002:  871 (.تمرکزپژوهشهایشناختیبیشتر،تعیین وس
تأثیرهایچارچوباست.پژوهشهایانتقادی،بهنقشعواملدردستکاریخبرپرداختهاندونویسندگان
ــایمخاطبانراتغییرمیدهندو ــاختاربندیخبر،نظره ــااعتقاددارندکهچارچوبهاازطریقس آنه
پژوهشهایساختارگرایانهچارچوبهارابهمثابةبستههایتفسیریمیبینندکهروزنامهنگارانآنهارا

 )Baresch, Hsu, & Reese, 2010:637-647(.برایدركجهاناجتماعیاستفادهمیکنند
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ــینگارش ــایمختلف ــردرموضوعه ــدیخب ــونچارچوببن ــشپیرام ــوعپژوه ــهن ــنس ای
و )Hellmueller & Zhang, 2019( آوارگان و ــرت مهاج ــون چ ــی موضوعهای ــت. اس ــده ش
ــالمت س ،) Tirosh & Klein-Avraham, 2019( و  )Ramasubramanian & Miles, 2018( 

 )Frederick & et.al  .,2015(و )sun et.al., 2016(  بیماریهاییمانندایدزواماس)D’Angelo & et. al., 2013(و

)JingJing, 2006(و)Wu, 2006(و)خواجهئیانوهمکاران،1398(،بالیایانسانساختمانندسقوط

ــا)Park & et. al. 2016 (،جنگ)Fahmy, 2010 (،بیوتکنولوژی)خانیکیوهمکاران1393(از هواپیم
جملهزمینههایموردمطالعهبودهاند.بااینحالاغلبپژوهشهایچارچوببندیخبری،متمرکزبر
چارچوببندی“متن”بودهاندوچارچوببندیازطریق“عکس”بهعنوانیکابزارمؤثرخبری،نادیده

 )Greenwood & Thomson, 2019; Messaris & Abraham, 2001(.گرفتهشدهاست
ــندگان ــتوجوینویس درزمینةچارچوببندیبالیایطبیعی،باتمرکزبر“متنخبری”جس
ــورانجامشدهاست.درهمین ــتردهایدرخارجازکش ــاندادکهپژوهشهایگس مقالةحاضرنش
راستاهوستونوهمکاران)Houston & et. al., 2012(چارچوببندیپوششمتونخبریبالیای
ــیکردهودریافتندرسانهها،فقطدریکبازة ــال2000تا2010بررس طبیعیایالتمتحدهراازس
ــتکهپوششوچارچوببندیخبری زمانیکوتاهبهحوادثطبیعیمیپردازند؛ایندرحالیاس
ــد.همچنین،درنتایجاینمقالهتأکیدشده ــایررویدادهامدتزمانبیشتریطولمیکش آنهاازس
ــتکهدرزمانواقعهاتفاقافتادهوسایر ــترچارچوببندیرسانههامربوطبهآنچیزیاس کهبیش

مسائلنادیدهگرفتهمیشود.
پژوهشسویتاك)Svitak, 2010(نیزباپرداختنبهاینسؤالکهرسانههاچگونهزلزلةهائیتی
ــیچارچوببندیخبریاززلزلهبهعنوانگونهایاز ــیلیراچارچوببندیکردند؟بهبررس وش
ــانهها،عمدتًاچارچوببندی ــودکهرس ــت.دراینپژوهشتأکیدمیش بالیایطبیعیپرداختهاس
ــانه، ــانمیدهدکهاینرس ــتیازفاجعهدارند.اوباتجزیهوتحلیلاخبارنیویوركتایمزنش نادرس
ــیلی،اختالفمعناداریداشتهاند.امادرزمینةچارچوببندی درچارچوببندیزلزلههائیتیوش
ــبتبهچارچوببندیمتنیرانشان ــیارکمتری،نس ــندگاننتایجبس ــتوجوینویس بصری،جس
ــهچارچوببندیاز ــرینیزمربوطب ــایچارچوببندیبص ــه،عمدهتحقیقه ــژهآنک داد؛بهوی
ــتای ــههلمولروژانگ)Hellmueller & Zhang, 2019(درراس ــایطبیعینبود.براینمون بالی
ــوریهاز ــربازنماییفاجعةس ــیرا،باتمرکزب ــانههاپژوهش ــدیبصریرس ــیچارچوببن بررس
ــیانانومجلة ــبکةخبریس ــیدوش طریقچارچوببندیبصری،طراحیکردهوضمنبررس
ــتتأثیرقرار ــرقمتفاوتیمخاطبخودراتح ــههردو،بهط ــیدهاندک ــپیگلبهایننتیجهرس اش
ــد ــینیزدیدهش ــائلسیاس ــریدرزمینةبیماریهاومس ــدیبص ــیچارچوببن ــد.بررس دادهان
))Greenwood & Jenkins, 2015; Arceneaux, 2015(بااینحالدرزمینةچارچوببندیبصری

ــت.این ــیازمقالههایقابلتوجهمربوطبهبانرجی)Banerjee, 2018(اس ــایطبیعی،یک ازبالی
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ــگرچارچوببندیبصرینیویوركتایمزویواسایتودیرااززلزلةسال2010هائیتی، پژوهش
زلزلةسال2011ژاپنوزلزلةسال2015نپالموردبررسیقراردادهودریافتکهچارچوببندی
بصریاینرسانههاازحوادثگفتهشدهشاملالف.تصویربرداریبازماندگان؛ب.عملیاتنجات/

تسهیلامداددرحالپیشرفت؛ج.تخریبیاآسیببهزیرساخت؛د.تصویرقربانی،بودهاست.
ــیبهچارچوببندی ــنداونیوهمکاران )Doweny & et. al., 2011(نیزدرپژوهش همچنی
بصریرسانههایآنالینآمریکایی،ژاپنیوچینیازسونامیژاپنپرداختهوبهایننتیجهرسیدهاند
ــهروز، ــانههایچینیدراینس ــتهورس ــشخبریراداش ــترینپوش ــهروزاولفاجعهبیش کهس
ــرکردهاند.آنهادریافتندکهنزدیکیجغرافیاییدرپوششخبریونحوه ــترینعکسرامنتش بیش

چارچوببندیرسانههاتأثیرگذاراست.
ــیل2010 ــانههاراازس ــود)Ali & Mahmood, 2013(نیزچارچوببندیرس ــیومحم عل
ــتان،موردبررسیقراردادهواذعانمیکنندکهرسانهها،چارچوببندیبصریازاینپدیدة پاکس

بحرانیرا،براساسچارچوبهایعامعالیقانسانی،اقتصادیوسیاسیاستوارساختهاند.
ــده،ازآنجاکهتحقیقحاضردرپیشناختچارچوب ــینةمرورش بهطورکلیوعطفبهپیش
ــتههایتفسیریاست،یکپژوهشساختارگرایانهقلمدادمیشودوازآنجاکهدرزمینه بهمثابهبس
ــینةپژوهشمحدودیرا ــانههاازبحرانهایطبیعی،بهویژهزلزله،پیش چارچوببندیبصریرس
ــذانوآوریاینپژوهش،چارچوببندیبصرییکفاجعةطبیعیداخلایران،به میتوانیافت،ل
ــتوعطفبهاینکهبراساس ــاختارگرایانهاس ــوربحرانخیزولرزهخیزازمنظرس عنوانیککش
ــندگانتحقیقحاضر،تاکنونپیشینةپژوهشیبهزبانفارسیدراینزمینهنیز ــتوجوینویس جس
ــاختارگرایانهدرزمینةچارچوببندیبصریبالیای ــتینتحقیقس ــده،اینتحقیقنخس یافتنش

طبیعیدرایرانمحسوبمیشود.

ادبيات نظری
ــهمجموعهایاز ــتک ــتانیاس ــازماندهیکنندهمحورییایکخطداس ــوبیکایدةس چارچ
ــد )Gamson & Modigliani, 1994: 373-394 (. به ــادارمیکن ــالوقوعرامعن ــایدرح رخداده
ــیریاست ــناسمعروف،اروینگافمن)Goffman, 1974(چارچوب،طرحیتفس عقیدةجامعهش
ــم.چارچوبدر ــتفادهمیکنی ــتهبندیتجربةزندگیخودازآناس ــازماندهیودس ــهمابرایس ک
سازمانهایرسانهای،بهمنظورتأثیربرمخاطباندرمحصولهایخبریودرقالبفرایندیبهنام

 )Cacciatore, Scheufele & Iyengar, 2016(.چارچوببندیمورداستفادهقرارمیگیرد
ــن ــن)Gitlin, 1977(وتاچم ــات،گیتلی ــوزةارتباط ــاردرح ــتینب ــدیرانخس چارچوببن
)Entman, 1993( برایچگونگیبستهبندیوارائهکارآمداخباربهکارگرفتند.اتمن)Tuchman, 1978(

چارچوببندیدرارتباطاترابهمعنایانتخاببرخیجنبههایواقعیتدركشدهوبرجستهکردنآنها
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ــتهاست.تعیینچارچوب،تعریفکنندهفرایندیاستپویاومحدودبهیک دریکمتنارتباطیدانس
.)Iyengar, 1994; Scheufele, 1999; Scheufele & Iyengar, 2012(شرایط،کهشکلدهیافکارعمومیرادنبالمیکند
ــت. ــتهاس ــانهبرایتأثیربردركمخاطبدانس ــک)Pavlik, 2001(چارچوببندیراابزاررس پاولی
خواجهئیانوهمکارانمعتقدندکهرسانههامیتوانندبااستفادهازفرایندچارچوببندیاجزایاصلی
مربوطبهپدیدههاراسازماندهیوساختاردهیکنند.)خواجهئیانوهمکاران،68:1398(کوچریترزو
همکاران)Kuttschreuter & et. al., 2011(نیز،معتقدندرسانههایجمعیچارچوبهایاصلیرابرای

خوانندگانیابینندگان،جهتتفسیروقایعتعیینمیکنند.
اینکهرسانهبااستفادهازچارچوببندی،الگوهایتفسیریرابرایفهمپدیدههافراهممیآورد،
.) Lück, Wessler, Wozniak, & Lycarião, 2018(درتحقیقهایجدیدنیزموردتأکیدبودهاست
ــیروبرداشت ــتوتفس یکچارچوب،عناصریازیکجهتگیریمعینرادرخودجایدادهاس
ــامخاطبتقویت ــتهایدیگردرنظرفردی ــیرهاوبرداش ــکرویدادراازمیانتفس ــیازی معین
ــتگی ــیانارکی،1394(.چارچوببندینوعیتأکیدبربرجس ــتهمیکند)فرهنگی،نعمت وبرجس
جنبههایمتفاوتیکموضوعاست)De Vreese, 2005(وهمگراییزیادیبابرجستهسازیدارد.
ــازی،ابتداموضوعهاییرابرایتوجهافکارعمومیانتخابو بهعقیدةلی)Lee, 2010(برجستهس
سپسچارچوبیرابرایاندیشهدربارةاینموضوعفراهممیکند؛بهاینترتیبتوجهمخاطبرابه
سمتویژگیهایخاصیمعطوفکردهوازویژگیهایدیگرمنحرفمیسازد.بهطورکلیتعیین
چارچوب،بهمثابةساختواقعیتاجتماعی)Scheufele, )1999: 103- 122  وبهمثابةساختمعنا

  )Snow & Benford, 1992: 133-155(  دیدهشدهاست.

براساسنظریةچارچوب،رسانههادرنقشخبریخود،آیینةانعکاسرویدادهاوواقعیتهای
ــتند،بلکهبرعکس،آفرینندةواقعیتهایاجتماعیوسیاسیهستند ــینیس دنیایاجتماعیوسیاس
ــانهستیمیبخشند)فرهنگیونعمتیانارکی،1394(.فرایند ــتافرادازدنیایاطرافش وبهبرداش
تعیینچارچوب،یکفرایندکاماًلپویاست،چراکهدرقلبنظامارتباطیجایمیگیرد)زابلیزاده،
ــازی، ــاملچارچوبس ــوبرابهمثابةیکفرایند،ش ــنچارچ ــس)2005 (تعییی 32:1393(.وری
ــکل ــت)ش ــطحفردیواجتماعیدیدهاس ــذاریوپیامدهایتعیینچارچوبدرس چارچوبگ
ــاختاریچارچوبهاتأثیرمیگذارد ــتکهبرکیفیتس 1(.منظورازچارچوبگذاری،عواملیاس
ــشوزمینههایقبلیافراد ــانهای،دان ــازیتعاملمیانچارچوبهایرس ومنظورازچارچوبس
ــت.درقالبچارچوبگذاری،شومیکروریس)Shoemaker & Reese, 1996( عواملدرونی اس
ــردبیر،ارزشهایخبریوغیرهراموردتوجهقراردادهاندودرمقابلگانس ــتهایس نظیرسیاس
ــنو)1992(عواملخارجی ــن)1978(،کوپر)Cooper, 2002(،بنفوردواس )Gans, 2004(،تاچم

تأثیرگذاررا،شاملتعاملروزنامهنگارانبانخبگان،جنشهایاجتماعیوغیرهدانستهاند.
ــت. ــدهاس ــازینیز،بهگونههای)انواع(چارچوبوتأثیرآنتوجهش ــبچارچوبس درقال
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ــادرفرایند ــنگونهه ــس)2005(ای ــهبهعقیدةوری ــیدارندک ــایمتفاوت ــاگونهه چارچوبه
ــتفادهقرارمیگیرند.تأثیرچارچوبهانیز،متأثرازنظریةتأثیرپیاممورد ــازیمورداس چارچوبس
ــئلهرابررسیمیکندکهچگونهصورتظاهری، ــت.نظریةتأثیرپیام،اینمس تأکیدوریسبودهاس
ــانهایبرنتایجشناختی،نگرشیورفتاریتأثیرگذاراست)خانیکیو قالبومحتواییکپیامرس
ــناختیونگرشی،جایگاهاطالعاتیکهرسانهها رائیتهرانی،158:1390(.درقالبتأثیرگذاریش
ارائهمیدهند،بسیارقابلتوجهاستورسانهازطریقکنترلاطالعات،انتقالوارائةآن،میتواند
نقشمهمیرادرمحدودساختنطیفتفسیرهاییکهمخاطبانمیتوانندبهوجودآورند،ایفاکند؛
ــازوممانعتکنندهایبرُکنشهایافرادبگذارند؛ ــانههاقادرندتأثیرهایفعالس ــو،رس ازدیگرس
ــاز،ناظربهنمونههاییاستکهدرقالبآنها،مخاطباموریراانجاممیدهدکه تأثیرهایفعالس
27(.بهطورکلیآنچهکهدر ــماعیلیوفیاض،52:1392ـ ــانهایاست)اس پیامددریافتپیامرس
اینتحقیقبهعنوانفرایندچارچوببندیشناختهمیشود،متأثرازدیدگاهوریس)2005(است.

12 
 

 

 

 

 

 

 (De Vreese, 2005) مدل فرایند یکپارچه تعیین چارچوب .1شکل 

 های چارچوبگونه

  (۱۳5 :۱۳۹۲زاده و افخمی، )زابلیو از تنوع زیادی برخوردارند  های متفاوتی دارندها گونهچارچوب

وب محور( اشاره شده است. کاماج چارچخاص )موضوعبه چارچوب عام و  هاهاز جمله در مقال

ز طریق یک رویکرد کیفی اهمراه با آزمون تمام جزئیات  ،محور را متمرکز بر رویدادهای خاصموضوع

اما  ،های خاص بسیار گسترده استچارچوب ةدامن )Camaj, 2010: 637( توصیف کرده است.

زاده و افخمی، )زابلی .فرد استهمکانی یک رویداد منحصربـ  ها محدود به موقعیت زمانیکاربرد آن

۱۳۹۲ : ۱۳8) 

ها را نتوان آترند و میمفهومی گستردهاز نظر که  هستندهایی های خبری عام چارچوبچارچوب

 .(Camaj, 2010: 635-653) کار بردای بهدر هر زمینه ،برای رویدادهای خبری مختلف

 یانسان چوبچار  میو ک یفهم اند.دهبندی شهای مختلف تقسیمهای خبری عام در پژوهشچارچوب

 ،یچارچوب منافع انسان زیکنبرگ نلکو و وتسم )Fahmy & kim, 2008: 455( و چارچوب فناورانه

 چارچوب گذاری چارچوب سازی

تعیین چارچوب در اتاق 
 خبر: ـ عوامل درونی 

 ـ عوامل بیرونی 

 ها در خبر:چارچوب
 های خاص موضوعی ـ چارچوب
 های کلیـ چارچوب

 تأثیرات تعیین چارچوب:
 ـ تأثیرات پرداز اطالعات

 ـ تأثیراتی نگرشی
 ـ تأثیرات رفتاری

) De Vreese, 2005(شکل 1. مدلفراينديکپارچهتعيينچارچوب

گونه های چارچوب 
چارچوبهاگونههایمتفاوتیدارندوازتنوعزیادیبرخوردارند)زابلیزادهوافخمی،135:1392(ازجمله
ــدهاست.کاماجچارچوبموضوعمحوررا ــارهش درمقالههابهچارچوبعاموخاص)موضوعمحور(اش
متمرکزبررویدادهایخاص،همراهباآزمونتمامجزئیاتازطریقیکرویکردکیفیتوصیفکردهاست. 
ــتردهاست،اماکاربردآنهامحدودبهموقعیت ــیارگس )Camaj, 2010: 637(دامنةچارچوبهایخاصبس

مکانییکرویدادمنحصربهفرداست.)زابلیزادهوافخمی،138:1392( زمانیـ
ــتردهترندومیتوان ــتندکهازنظرمفهومیگس ــایخبریعامچارچوبهاییهس چارچوبه
 .) Camaj, 2010: 635-653(  ــرد ــایخبریمختلف،درهرزمینهایبهکارب ــارابرایرویداده آنه
ــدهاند.فهمیوکیمچارچوب ــیمبندیش چارچوبهایخبریعامدرپژوهشهایمختلفتقس
ــمتکووولکنبرگنیزچارچوب ــه )Fahmy & kim, 2008: 455(س ــوبفناوران ــانیوچارچ انس
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ــانی،چارچوباقتصادیوچارچوباخالقیرابهعنوانچارچوبهایخبریعامارائه منافعانس
ــانتواینگارچارچوباپیزودیکوتماتیک کردند.)Semetko & Valkenburg, 2000: 93-109(ش
ــایاپیزودیکتنهانمایشگذرای ــانهایمعرفیمیکند؛»چارچوبه ــایعمدةرس را،چارچوبه
ــک،زمینهومتنیاجتماعی ــتند« )Iyengar, 2005: 6 (.اماچارچوبتماتی ــایخاصهس رویداده
ــیرابرمخاطبانمیگذارند. ــاورویدادهافراهممیآوردندکهتأثیرهایمختلف ــرایموضوعه راب

) Dimitrova, & et al., 2005( 

ــتندو ــانهایقابلبازنماییهس ــند،درقالبهایمختلفرس چارچوبهاازهرنوعیکهباش
ــاس ــوردتوجهمخاطبقراربگیرند؛برایناس ــنوعکسقرارگرفتهتام ــددرقالبمت میتوانن
چارچوببندینیزهمانندچارچوب،گونههایمتعددیداردکهازآنجملهمیتوانچارچوببندی
ــدیمتنـیوبصـری ــی)Scheufele & Iyengar, 2012: 1-26 (،چارچوببن ــیوغیرکالم کالم
)Banerjee, 2018: 15-58(رانامبرد.دراینمقاله،باتوجهبهحوزةموضوعیآن،چارچوببندی

بصریموردتوجهمحققانقرارگرفتهاست.

چارچوب بندی بصری 
ــاص،عبارتهای ــودکلیدواژهایخ ــهبهوجودیاعدموج ــاررامیتوانباتوج ــوباخب چارچ
ــتةخاصیاز ــاظدرونمایه،باعثتقویتدس ــیوتصویرهاییکهبهلح ــدی،انگارههایقالب کلی
ــرد)Entman, 1993: 51-58 (.تانکارد ــاییک ــراردادوشناس ــیق ــوند،موردبررس حقایقمیش
ــرح ــری،بهتیترها،زیرتیترها،عکسها،ش ــناختچارچوبهایخب ــرایش )Tankard, 2001(ب

ــا،آمارهاوجدولها ــده،لوگوه ــابمنبع،انتخابنقلقول،بخشهایبرجستهش ــا،انتخ عکسه
ــنازآنجاکهخبرهاباتوجهبهعناصر ــت.بنابرای ــاوپاراگرافهایپایانیتوجهکردهاس وگزارهه
ــدیبصری،گونهای ــتند )De Vreese, 2005( چارچوببن ــیمبندیهس ــیوبصریقابلتقس متن
ــلچارچوببندیغیرکالمی ــوانآنهاراذی ــودکهمیت ــناختهمیش ازچارچوببندیخبریش
ــکال ــایراش ــطدوربین،بیشازس ــایداد.تصاویر،بهدلیلقابلیتثبتمکانیکیواقعیتتوس ج
ــتند.عکسها،نسبتبهمتنکمتردچارتحریفواقعیتمیشوند ارتباطاتنزدیکبهواقعیتهس
ــد )Greenwood & Thomson, 2019 (.بدینمعنیکه،تصویر، ــتریراحملمیکنن ــیبیش ومعان
ــربازخوانیمیکند ــود،بهت ــتفادهمیش ــبتبهزمانیکهتنهاازمتناس تجربههاوخاطرههارا،نس
ــتاریو ــنچارچوبدرمتوننوش ــهتعیی  )Rodriguez & Dimitrova, 2011: 48-65 (.درمقایس

ــیار ــوند،چارچوببندیبصریازابزارهایبس گفتاری،بایدگفتانگارههایبصریباعثمیش
ــاس، ــند.برهمیناس موثریبرایتعیینچارچوبوتأکیدبرپیامهایایدئولوژیکبرخوردارباش
ــرایتأثیربرنگرشو ــیراابزاریبالقوهقدرتمند،ب ــگار )2012(چارچوبغیرکالم ــیوفلوان ش
ــی ــین،چارچوببندیبصریموجبواکنشاحساس ــاسپژوهشهایپیش ُکنشمیدانند.براس
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ــدتمیتواندبر ــئله،بهش ــنمس ــود )Brantner, et. al., 2011: 523-540 (وهمی ــدیدترمیش ش
ــرایجلبتوجهبینندهدربارة ــد.درچاچوببندیبصری،عکاسب ــارمخاطبتأثیرگذارباش رفت
ــاتصمیمگیریمیکند ــتفادهازابزارهاوتکنیکه ــرارداردونحوةاس ــهدرقابتصویرق ــهک آنچ
ــازند،عکاسدربارة )Newton, 2013 (وفارغازمحدودیتهاییکهعواملخارجیبرایاومیس

محتواوقاببندیپیاممنتقلشدةخودنیزتصمیمگیریمیکند  )Fahmy, 2007; Kim, 2012 (.براساس
ــت،چراکه ــیمحققان،چارچوببندیبصری،ابزاریویژهترازچارچوببندیمتنیاس دیدگاهبرخ
ــتند  )Messaris & Abraham, 2001: 231-242 (وبه ــژههس ــرخوددارایخصوصیتهایوی تصاوی
دلیلاینکهبهندرتموردتردیدقرارمیگیرند،خاصیتمتقاعدکنندگیبیشتریدرتصویروجوددارد
 )Brantner et. al., 2011: 523-540(.بااینحالموضوعمهمآناستکهتشخیصچارچوبهای

ــبتبهچارچوبهایمتنی،مشکلتراست )Rodriguez & Dimitrova, 2011: 51(  و بصری،نس
بههمیندلیل،هریکازمحققانبنابهروشهایگوناگوناقدامبهتشخیصچارچوبهامیکنند.
)Cappella & Jamieson, 1997( ــون دراینپژوهشماباتوجهبهویژگیهاییکهکاپالوجیمس
ــناختچارچوبهایبصریاقدامکردهایم.ازنظراین برایهرچارچوبخبریمعرفیمیکنند،بهش
ــورداریازویژگیهاییمفهومی،تکرارمتناوبدرعمل ــاییکچارچوبعبارتازبرخ دو،مالكه
ــناخت ــت.اینچهارمالك،درش روزنامهنگارانه،وجودتمایزمیانچارچوبهاواعتباربازنماییاس
ــخیص ــت.برخورداریازویژگیهایمفهومی،عبارتازتش ــایبصریومتنیمؤثراس چارچوبه
ــرارمتناوبدرعمل ــت،یعنیبتوانآنرافهمکرد.تک ــناختیومفهومیاس ــوبازبعدزبانش چارچ
روزنامهنگارانه،بدینمعناستکهچارچوبفقطنشاندادنیااشارهکردنیکبارهبهموضوعیخاصدر
یکمتننیست؛بایدحتماًآنموضوعخاصبهتناوبتکرارشدهباشد؛مثاًلتصویرهایقربانیاندریک

بحرانطبیعی،بایدبهوفورمنتشرشدهباشدتابتوانگفتچنینچارچوبیشکلگرفتهاست.
ــارهدارد؛اعتباربازنمایی وجودتمایزمیانچارچوبهاهمبهمانعوجامعبودنچارچوباش
ــیازتخیلهایپژوهشگرنیستوبرایدیگراننیزمعتبر ــانمیدهدکهیکچارچوبناش همنش
ــانیراازیکمجموعهتصویربرداشتکنند، ــگر،چارچوبیکس ــت،بنابرایناگرچندپژوهش اس

میتوانگفتاعتباربازنماییوجوددارد.

روش پژوهش
ــتند ــت.همةروشهایکیفیبهدنبالدركاینمطلبهس اینمطالعه،یکپژوهشکیفیاس
ــتراوسوکوربین،88:1395(.تحقیقحاضر،درپی ــت)اس ــدهاس ــاختهش کهجهانچگونهس
ــاه،بهواسطةچارچوببندیهایتصویریاست.بدین ــاختهایمعناییاززلزلةکرمانش فهمبرس
ــشخبری منظورازروشتحلیلمحتوایکیفی،برایتحلیلتصاویرپنجخبرگزاریبرتردرپوش
ــتفادهازتحلیلمحتوایکیفی،درشناخت ــد.اس ــاهاستفادهش ــال1396کرمانش زلزلة21آبانس



108

1
ارة

شم
/
کم

یوي
س
ال
س
/

ــت)Bulla & Borah, 2006( (.مفروضتحلیل ــدهاس ــیشناختهش چارچوببندیبصری،روش
محتوايکیفیایناستکهواحدتحلیل،حاويمعانیوحاملارزشهايمتفاوتیاستکهبرخی
ــتقیموباظرافت،ذهنمخاطبرا ــکاراانتقالمییابدوبرخیدیگربهصورتغیرمس ازآنهاآش

هدفمیگیرد.
ــاملهمةتصویرهای ــینیزش واحدتحلیلدراینپژوهش،تصویروجامعةآماریموردبررس
ــیدهروزاولبعداززلزله)21 ــشخبریپنجخبرگزاریبرترایران،دربازةزمان ــوددرپوش موج
ــاوضریب ــابخبرگزاریبرتر،رتبهالکس ــاهبود.معیارانتخ ــال1396کرمانش ــانتا1آذر(س آب
ــنا” ــنیم”،“ایرنا”و“ایس نفوذخبریهریکبود.برهمینمبنا،خبرگزاریهای“مهر”،“فارس”،“تس

انتخابشدند.
درادامهبرمبنایقاعدةاشباعنظری،370قطعهعکساستفادهشدهتوسطخبرگزاریها،جهت
ــال1396کرمانشاهتحلیلشد.برای ــناختمعانیومفاهیمچارچوببندیتصویرهایزلزلهس ش
تحلیلمحتوایکیفیعکسهاازنرمافزار“مکسکیو.دی.اِیMAXQDA(”2018(استفادهکردیم.
ــیوهایقاعدهمندوگامبهگامبهواحدهایتحلیلیکوچکتر ــنصورتکه،ابتداتصویرهابهش بدی
تقسیمشدوبادنبالکردنپرسشتحقیق،مقولههابراساسجنبههاینظریتکوینشدند.سپساز
طریقحلقههایبازخوردوبازنگریهایالزم،تطابقمقولههادررابطهبانظریهوشیوههایتحلیل،

مورداعتبارسازیوتضمینقرارگرفتند.
ــطحتوافقبینکدگذارانمستقل ــتیابیبهباالترینس ازآنجاییکههدفتحلیلگرانکیفی،دس
ــذاران”)Intercoders' Agreement(درنرمافزارمکسکیو.دی.اِی ــت،ازابزار“توافقبینکدگ اس
ــندواحدوجوددارد. ــتقلازیکس ــهکدگذاریدوفردمس ــدکهدرآنامکانمقایس ــتفادهش اس
ــدهودو ــردوکدگذاری،محلانطباقوعدمانطباقبخشهایکدگذاریش ــةه نرمافزاربامقایس
ــتهمیسازد.بدینمنظوریکیازپژوهشگرانهمکار،تعدادیازتصویرهاراجهت محققرابرجس
مقایسهدوبارهکدگذاریکرد؛نرمافزارباالی70درصدتوافقمحاسبهشدهرانشاندادکهبراساس
ــین)صلواتیان،مالزاهدیوقنبری،1397(اینمیزانتوافق،نشانپایاییپژوهش پژوهشهایپیش

یااعتباربازنماییچارچوباست.

يافته های پژوهش
ــرپنجخبرگزاری ــیتصاوی ــؤالتحقیق،یافتههایحاصلازبررس ــشحاضرباتوجهبهس دربخ
ــانمیدهدچارچوببندیبصری ــت؛یافتههانش ــدهاس ــاهارائهش ــوراززلزلةکرمانش برترکش
ــکون ــران”،“اوجبحران”و“س ــروعبح ــه“ش ــهمرحل ــبس ــور،درقال ــزاریکش ــجخبرگ پن
ــنمراحلپرداخته ــههریکازای ــهدرادامهبهتفصیلب ــدهک ــسازبحران”انجامش ــشپ وآرام

شدهاست.
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مرحلة آغاز بحران
ــنمرحله ــه،درای ــلصورتگرفت ــاستحلی ــت.براس ــازبحراناس ــةآغ ــت،مرحل ــةنخس مرحل
ــایارتباطی”و ــی”،“ُکنشه ــد“ُکنشعاطف ــهبُع ــرس ــتملب ــهمش ــریحادث ــدیبص چارچوببن

“مصائبومشکالت”است.
دربُعدُکنشعاطفی،چارچوببندیخبرگزاریهامتمرکزبرابرازاحساسها،همدلی،همدردی،غم
ورنجو...است.دراینبُعدتصاویرینمایشدادهمیشودکهزلزلهزدگان،بایکدیگرابرازهمدردیکرده
ونیروهاینظامیامدادگرحاضردرمنطقهنیزباآنهاارتباطعاطفیبرقرارمیکنند.زلزلهزدگاندربرخی
تصویرهابادرآغوشکشیدنیکدیگر،قصدتسکینآالمهمراداشتهوسعیمیکنندروحیهیکدیگررا
تقویتکنند.همچنیندرقالبکنشهایعاطفیتصویرهاینمایشدادهمیشودکهمردمایرانازسراسر

کشور،برایکمکبهمردمزلزلهزدهبسیجشدهاند.
ــانمیدهد. ــیازحادثهرانیزبهخوبینش ــایعاطفی،غمواندوهناش ــویدیگرُکنشه ازس
ــیونوزاریآنهارابهتصویر ــتزلزلهزدگان،دردورنج،ناامیدیوش خبرگزاریها،ترسووحش
ــتندواز ــودکهتحتتأثیررویدادهس ــند.درقالبهمینچارچوب،برافرادیتأکیدمیش میکش
طریقچارچوببندیبصریباتمرکزبرچهرةزلزلهزدگان،سعیمیشودعمقدردهاوتجربههای
ــکهای ــود.گریههایکودکانواش ــردمخارجازصحنهحادثهمنتقلش ــاازحادثه،بهم ــخآنه تل
ـتکنیکهاییکهعکاسانبرای حلقهزدهدرچشمبزرگساالنبهوسیلةتکنیکهایعکاسیپرترهـ

ـنشاندادهمیشود. نشاندادنغمواندوه،دردورنجوآالمزلزلهزدگاناستفادهکردهاندـ
ــت.دراینبُعد،ارتباطاتمیانفردیو چارچوببندیدیگردرقالباینمرحله،ُکنشارتباطیاس
ــت؛نمونهتصویرهاییدراینبُعدوجودداردکهنشان ــدهاس فرایندهایارتباطگیریچارچوببندیش
میدهدافراددرحالبررسیگوشیهایتلفنهمراهخود،بهمنظوراطالعگیریدربارةحادثهوجزئیات

آنهستند.
ــتفاده ــدیخودازآناس ــتچارچوببن ــادرمرحلةنخس ــهخبرگزاریه ــریک ــددیگ بُع
ــایاقتصادی ــًاتخریبها،ضرره ــنبُعدعموم ــت.درای ــکالتاس ــد،بعدمصائبومش کردهان
ــود. ــیازفاجعهنیزچارچوببندیمیش ــتومرگومیرناش ــدهاس ــانمایشدادهش وکمبوده
ــرونشانداده ــارتهایواردشدهمنتش ــیبهاوخس ــتا،تصویرهایمتعددیازآس درهمینراس
ــدهاند.البتهعلیرغماینکهدرقالب ــتهومجروحش ــودکهویرانیزلزلهزیادبودهومردمکش میش
ــیار ــند،اماتصویرهایبس ــانیرابهتصویربکش ــعیدارندتافاجعةانس اینبُعد،خبرگزاریهاس
ــان ــهجنازهرانش ــترتصویرهایکجنازهیاحداکثرس ــرمیکنندوبیش ــامنتش ــیازجنازهه کم
ــزاریوجودنداردو ــنچارچوببندیهرپنجخبرگ ــباینمرحله،اختالفیبی ــد.درقال میدهن
ــانداده ــودکهاینچارچوببندیدرجدول1نش ــانیدیدهمیش بینآنهاچارچوببندییکس

شدهاست.
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جدول 1.  مفاهيممرتبطباچارچوببندیبصریپنجخبرگزاریبرترايراناززلزلةکرمانشاهدر
مرحلهشروعبحران

مراحل
ابعاد و مفاهيم چارچوب بندی بصری توسط رسانه

مفاهيم استخراج شده از عکس هاابعاد

مرحلةنخست:آغازبحران

ُکنشهایعاطفی

درماندگیوحيرانی

نااميدی

غمورنج

همدردیمردمبايکديگر/همدردینيروهاینظامیبامردم

ترسووحشت

صبروتوکل

شيونوزاری

ُکنشهایارتباطی
دسترسیبهامکاناتاطالعگيری

ارتباطمردمبايکديگر

مصائبومشکلها

کمبودامکاناتدفنوکفن

کمبودامکاناتامدادرسانیوپزشکی

کمبودنيازهایاوليهزندگی

آوارگی

مرگاشخاص

حجمباالیمجروحين

حجمباالیتخريبمنازلوساختمانها

تلفشدندامها
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مرحلة اوج بحران
ــةآغازبحران،خبرگزاریهاچارچوبهایبصریرابهگونهایارائهمیکنند،کهاوج پسازمرحل
بحرانرامیتوانازآنتفسیرکرد.اینمرحلهبهمقطعیازبحراناشارهمیکندکهنیروهایامدادی
ــانیهاشدهواقدامهاییبرایانجامهرگونه ــیده،حاکمیتواردعرصةکمکرس بهمحلحادثهرس

عملیاتبحرانزداآغازشدهاست.
ــادوبُعد ــدیخبرگزاریه ــهچارچوببن ــده،دراینمرحل ــدول2آم ــهدرج ــورک همانط
ــانی،دوچارچوب ــد.دربُعدامدادرس ــانمیده ــایبینفردی”رانش ــانی”و“کنشه “امدادرس
ــانیرا ــت.چارچوبیکهتصویرمثبتازامدادرس ــدهاس ــاختهش ــانیس منفیومثبتازامدادرس
ــد.چارچوبمثبت ــهمخاطبالقامیکن ــرمنفیازآنراب ــدوچارچوبیکهتصوی ــانمیده نش
ــدهاندو ــهزندگیبرخوردارش ــهزدگانازامکاناتاولی ــهزلزل ــدک ــانمیده ــانینش ازامدادرس
ــاینظامی ــتندوکمکهاینیروه ــالآواربرداریهس ــرعتدرح ــدادینیزباس ــایام نیرویه
ــدهکه ــالچارچوبهاییایجادش ــود.بااینح ــورنمایشدادهمیش ــردمبهوف ــهم ــدادیب وام
ــکلهایبهداشتی،نبودشرایطمناسب ــاندهندةکمبودامکاناتاولیهدراینمرحله،وجودمش نش

اسکانو...است.
ــدیبصریمیکنند.این ــنفردیرانیزچارچوببن ــددیگرخبرگزاریهاُکنشهایبی دربُع
ــیممیشوندکهعبارتاز“ُکنشهای ُکنشهایبینفردیخودبهچارچوبهایکوچکتریتقس
بینفردیافرادآسیبدیده”،“ُکنشبینفردیافرادآسیبدیدهباسایرین”و“ُکنشهایبینفردی

مردمومسئوالن”است.
ــیبدیدهدراوج ــلبینافرادآس ــیبدیده،تعام ــایبینفردیافرادآس ــوبُکنشه درچارچ
ــعآوریکمکهایمردمیجهتتوزیع ــت.برایمثال،درمفهومجم ــدهاس بحراننمایشدادهش
ــانمیدادندکهکمکهایمردمیجهت ــانههانش ــیبدیدگان،چارچوببندیبصریرس بینآس
ــد.درقالبچارچوب ــعآوریمیکنن ــیبدیدگانجم ــیبدیدگانراخودآس ــعدربینآس توزی
ــلبریتیها، ــردمازحضورس ــتقبالم ــایریننیزاس ــیبدیدهباس ــشبینفردیافرادآس ــیُکن کل
ــاندنمردم ــتقبالمردمازحضورروحانیون”،“یاریرس ــیبدیدگانازخیرینو“اس ــتقبالآس اس
ــانهایاز ــشآالم”،“تالشبرایجلبتوجهرس ــرایکمکبهکاه ــایامدادیمحلیب ــهنیروه ب
ــئوالن، ــایبینفردیمردمومس ــوبکلیُکنشه ــود.درچارچ ــگاران”دیدهمیش ــقخبرن طری
ــیبدیدگانومسئوالن”و ــانههامفاهیم“برقراریگفتوگویهمدالنهبینآس چارچوببندیرس
“استقبالمردمازمسئوالن”رانشانمیدهد.همچنین،مفاهیم“انتقادمردمیبهمسئوالن”و“بازدید
ــئوالنازمصدومانجهتدلجویی”چارچوببندیبصریخبرگزاریها،ازبازدیدمسئوالناز مس
ــانههارادراینبخش ــانمیدهد.جدول2تحلیلکاملچارچوببندیرس ــیبدیدگانرانش آس

نشانمیدهد.
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جدول 2.  مفاهيممرتبطباچارچوببندیبصریپنجخبرگزاریبرترايراناززلزلةکرمانشاهدر
مرحلةاوجبحران

مراحل
ابعاد و مفاهيم چارچوب بندی رسانه از عکس ها 

مفاهيم استخراج شده از عکس هامقوله كلیابعاد

اوجبحران

امدادرسانی

تصويرمثبتاز
امدادرسانی

برخورداریزلزلهزدگانازامکاناتاوليه

امدادرسانینيروهایدولتیبهمصدومين
آواربرداری

کمکنيروهاینظامیبهتشييعوتدفينکشتهشدگان

تصويرمنفیاز
امدادرسانی

رهاشدگیآسيبديدگان
آشفتگیدرامدادرسانی

نبودمکانمناسبامدادرسانی
کمبودامکاناتاوليهامدادرسانی

وجودمشکالتبهداشتی
نبودشرايطمناسباسکان

کنشهایبين
فردی

ُکنشهایبينفردی
افرادآسيبديده

ياریرساندنمردمبهيکديگر

حمايتخانوادهازاعضابرایبازگشتبهزندگیعادی

تدفينکشتهشدگانبهمثابهامرعادی
همدوشیزنانبامرداندرحلمسائل

جمعآوریکمکهایمردمیجهتتوزيعبينآسيبديدگان

ُکنشبينفردیافراد
آسيبديدهباسايرين

استقبالمردمازحضورسلبريتیها
استقبالآسيبديدگانازخيرين
استقبالمردمازحضورروحانيون

تالشبرایجلبتوجهرسانهایازطريقخبرنگاران

ياریرساندنمردمبهنيروهایامدادیمحلیبرایکمکبهکاهش
آالم

تشکروقدردانیازحمايتهایمردمايران

ُکنشهایبينفردی
مردمومسئوالن

انتقادمردمیبهمسئوالن
بازديدمسئوالنازمصدومانجهتدلجويی

برقراریگفتوگویهمدالنهبينآسيبديدگانومسئوالن
استقبالمردمازمسئوالن

مرحلة آرامش و سکون پس از بحران
ــوم،بیشترتمرکزخبرگزاریهادرچارچوببندیبصری،برنشاندادنشرایطسکون درمرحلةس
ــت.همانطورکهدرجدول3دیدهمیشود،دراینمرحلهسهبُعد“ُکنشهایآیینی”، وآرامشاس
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ــتبهزندگیعادی”دیدهمیشود.دراینمرحلهخبرگزاریها، ــانیپیشرفته”و“بازگش “امدادرس
ــکالتبابازنماییچهرةخندانکودکان،اسکانموقت، بهطورعمدهدرکنارنمایشمصائبومش
بازگشتبهزندگیعادینشانمیدادندکهکمکرسانیانجامورضایتعمومیحاصلشدهاست.
درقالبُکنشهایآیینی،چارچوببندیبصریخبرگزاریها،امکانسوگواریبرایکشتهشدگان
ــکلعادیوسنّتینشانمیدهدوخبرگزاریهاعبادتوُکنشهایمذهبیمردمرانیزنمایش رابهش

میدهندوچنینالقامیشودکهشرایطروحیوروانیآنها،تقریباًبازیابیشدهاست.
همچنینچارچوبامدادرسانیپیشرفتهدراینمرحلهدیدهمیشود.خبرگزاریهاسعیدارند
ــرفتهمانندبیمارستانصحرایی، ــکانموقت،ارائةامکاناتپزشکیپیش تامفاهیمیمانندامکاناس

رسیدگیبهآموزشوتفریحکودکانو...رانشاندهند.
ــتآسیبدیدگانبهزندگیعادی،خبرگزاریهاسعیدارندتانشان درقالبچارچوببازگش
ــاازوضعفعلیگذرکنند.برایمثال ــرایطبودهوتالشمیکنندت ــدمردمدرحالانطباقباش دهن
ساختمجددساختمانهادرقالبهمکاریزنانومردانچنینچارچوبیرابهذهنمتبادرمیکند.

جدول 3.  مفاهيممرتبطباچارچوببندیبصریپنجخبرگزاریبرترايراناززلزلةکرمانشاهدر
مرحلهآرامشوسکون

مراحل
ابعاد و مفاهيم چارچوب بندی رسانه از عکس ها

مفاهيم استخراج شده از عکس هاابعاد

مرحلةسکونو
آرامش

ُکنشهایآيينی
عبادتوشکرگزاری

سوگواریبرایکشتهشدگانمطابقسّنتمنطقه

امدادرسانیپيشرفته

اسکانموقتتوسطمسئوالنونيروهایدولتی
فراهمشدندسترسیبهامکاناتپزشکیمناسب
حضورتيمهایامدادیمجهزدرمنطقةزلزلهزده

برپايیبيمارستانهایصحرايی
رساندنکمکبهمردمآسيبديده

حضورامدادهوايیدرمنطقةزلزلهزده

رسيدگیبهآموزشوتفريحکودکان)ارتقاتابآوریکودکان(

بازگشتآسيبديدگان
بهزندگیعادی

انطباقباشرايطموجود

تالشبرایجمعآوریکمکهایبيشترتوسطمردم
آسيبديده

جمعآوریوسائلاززيرآوار
شادیهاوبازیهایکودکانه

تالشبرایگذاراز
وضعموجود

تالشبرایساختدوبارهسرپناه
آواربرداریمردمازمنازلخود
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بحث و نتيجه گيری
ــتردهتوسطرسانهها ــتندکهدرحجمگس بهطورمعمول،بحرانهاوبالیایطبیعیرویدادهاییهس
ــعیمیکنند،تابهعنوانبازیگرمیدانیدرچنینپدیدههایی ــانههاس ــودورس ــشدادهمیش پوش
ــاسچارچوبو ــانهایمخاطبانزیادیرابراس ــمس،میناوندوصبوری،1398(خوراكرس )ش
ــاس،زلزلة ــد)Kuttschreuter et. al., 2011: 201-220 (.برهمیناس ــخصیبرآوردهکنن افقمش
ــاهبهدلیلحجمفاجعهوپیامدهایناخوشایندآن،پوششرسانهایگستردهایرادرداخل کرمانش
وخارجکشوربهخودمعطوفکرد.دراینپژوهشچارچوببندیپنجخبرگزاریمطرحداخلی
ــد.باتوجهبهاینکه،هدفپژوهشحاضربررسیچارچوببندیبصری ــیش ازاینپدیدهبررس
ــاسسطحنخستازسطوحچهارگانهدیمیترواوُردریگز)2011( خبرگزاریهایایرانبود،براس
ــییاچهچیزیدرتصاویرنمایشداده ــؤال»چهکس ــیس درموردچارچوبهایبصریبهبررس
ــاندادکهخبرگزاریهایداخلیکشور،مبتنی ــود؟«پرداختهشد.تجزیهوتحلیلدادههانش میش
ــببافرایند ــهمرحلهمتناس ــریخودراانجامدادهاند.اینس ــهمرحله،چارچوببندیبص ــرس ب
پوششرسانهدربحرانها،یعنیافزایشتوجهبهمردموتعامالتشاندرمنطقةزلزلهزدهکرمانشاه
 .) Kuttschreuter et. al., 2011( ــشآندرادامهبود ــدنپوش هنگاموقوعیکرخدادوکمرنگش
ــکالتشروع ــهمرحله،باُکنشهایعاطفی،ُکنشهایارتباطی،مصائبومش موضوعهایاینس
ــانیپیشرفتهو ــانیوُکنشهایبینفردیادامهیافت؛باُکنشهایآیینی،امدادرس ــد؛باامدادرس ش
ــتردهای،مفاهیمهریکازاین ــیبدیدگانبهزندگیعادیخاتمهیافت.بهطرزگس ــتآس بازگش
ــت؛آنهادرتحقیقخودبهپنج چارچوببندیهابانتیجهپژوهشبوراوبوال )2006(نزدیکیداش
ــادمردگان(،جریان ــامل،چارچوبهایزندگیازدسترفته)اجس ــانههاش چارچوبعمدةرس
زندگی)تمرکزبربازماندگان(،فیزیکی)خسارتهایمادی(،عاطفی)انسانیسازیبالیا(وسیاسی
ــیدهبودند.یافتههایبانرجی )2018(نیزدرموردچارچوببندی ــئوالنازفاجعه(رس )بازدیدمس
بصریازسهزلزلهدرروزنامههاینیویوركتایمزویواسایتودینیزیافتههایمشابهیراباتحقیق
ــاه،کمترازچارچوبزندگیاز ــانمیداد؛البتهخبرگزاریهایداخلیدرزلزلةکرمانش حاضرنش
دسترفتهکهمرتبطبانمایشاجسادکشتهشدگانمیشودواستفادهکردندکهدرتضادبایافتههای
بانرجی )2018(بوراوبوال )2006(قراردارد.دلیلاصلیاینموضوعبهعقیدةنگارندگانبهزمینة
تحقیقبازمیگردد؛معموالًدرکشورایرانبهدلیلرعایتمسئلةمذهبیواخالقیرسانههاازنشان
ــادهمچنینبرتابآوریافراد ــادجلوگیریمیکنند.عدمنمایشتصاویراجس دادنتصاویراجس
آسیبدیدهوجامعهمتأثرازبحراننیزتأثیرگذاراست.بنابرایندرچارچوببندیرسانههایداخلی
ازاینزلزله،عدمنمایشتصاویراجسادرامیتواناقدامیصحیح،اخالقیودرراستایتابآوری
ــررویبازماندگانزلزلهیا ــدادکرد.بااینحالچارچوببندیتصاوی ــهمتأثرازبحرانقلم جامع
ــمکتووواکنبرگ)2000(، ــودواینیافتههاباآنچهدرپژوهشس ــانقربانیانحادثهمتمرکزب هم
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فهیموکیم)2008(ونئومانوهمکاران)1992(تحتعنوانچارچوبعالیقانسانیبرآنتأکید
ــت.نمایشتصاویرقربانیانکهبهدلیلزلزلهدچارنوعیشوك،درماندگی ــدهاست،همراستاس ش
ــتند،عالوهبراینکهچارچوبعامعالیقانسانیراشکلدادهاستدرپژوهشعلی وحیرانیهس
ــکلگیریچارچوبموضوعانسانیسازیبالیا ــود،همراستاباش ومحمود)2013(نیزدیدهمیش
ــود.چنین ــشتصاویرقربانیان)Banerjee, 2018(ارزیابیمیش )Bulla & Borah, 2006(ونمای

ــانیدربالیایطبیعیرارسانههاانجام ــتداللکردکهعمدتًاشکلگیریچارچوبانس میتواناس
ــجاموبسیجمنابعرا،بهعنوانیکیازکارکردهایخود میدهندتاازاینطریقبتوانندکارکردانس
ــاهدهمیشودکهدرزلزلة ــت،1396(.ازاینرو،مش درزمانبحرانانجامدهند)قنبریوآزاددوس
کرمانشاهکمکهایمردمیفراوانیبهمناطقزلزلهزدهارسالشد.تصورنویسندگانپژوهشحاضر
ــتکهخبرگزاریهادرمرحلةاولبحران،سعیداشتندازطریقچارچوببندیعاطفی)در آناس
ــانیرابردوشمردم ــئولیتهایامدادرس ــیبدیده(،بخشعمدةمس قالبدردورنجمردمانآس
ــتداللمیکنند بیندازند.ایندیدگاه،باآنچهکهآنوگوور)Kyoungan An & Gower, 2009( اس
ــاسهاوجنبههای ــانههادرمواقعبحرانازالگویاحس ــهآنهامعتقدندرس ــیدارد،چراک همخوان
ــرایطزلزلهزدگانوکمکبهآنهااستفادهمیکنند. ــترمردمباش ــازیبیش ــئولیتیبرایدرگیرس مس
ــوبعاطفی،دردورنجبازماندگاناززلزلهرا ــتفادهازچارچ درواقعخبرگزاریهایداخلیبااس
ــایلموردنیاز ــالوس ــیدندوباآن،عموممردمبیرونازمنطقةزلزلهزدهرابرایارس بهنمایشکش

ترغیبکردند.
همزمانباچارچوببندیعاطفی،خبرگزاریهابانمایشتخریبهایگستردةزلزله،چارچوبیرا
بهنمایشگذاشتندکهفهمیوکیم)2008(آنراچارچوبفیزیکی/فنیوسمکتووولکنبرگ)2000(
آنراچارچوباقتصادینامگذاریمیکنند.بهوسیلةاینچارچوب،نمایشیازتخریبوآسیبهای
ــادتخریبها،هزینههای ــد.حجمزی ــاختیوهمچنینپیامدهایاقتصادیبحرانزلزلهارائهش زیرس
صرفشدهبرایبازسازیوکمک،گوشهایازتصاویریاستکهمیتوانگفتخبرگزاریهاازطریق
ــایعلیومحمود)2013(نیز ــتهاند.اینچارچوب،درپژوهشه آنهاچارچوببندیاقتصادیداش
ــیببهزیرساخت”آنراشناختهاست. ــدوبانرجی)2018(باعنوانچارچوب“تخریبیاآس دیدهش
تحقیقهایدیگرنیزدربالیایطبیعیاینچارچوبراشناساییکردهاند.بهواقعهمانطورکهنئومانو
همکاران)1992(میگویندچارچوباقتصادی،یکچارچوبمشتركدراخبارشناساییشدهاستو
جستوجویمانیزنشانمیدهدکهاینچارچوببندی،نهتنهادربحرانهایطبیعی،بلکهدربحرانهای
مرتبطباجنگهانیزدیدهمیشود.بنابراینکاماًلمنطقیاستکهخبرگزاریهابانمایشتخریبهاوآثار

بحرانبهچنینچارچوببندیایدستزدهاند.
ــیراازبحرانزلزلة ــایپژوهشخبرگزاریها،چارچوببندیسیاس ــاسیافتهه همچنین،براس
ــود.آنهااینچارچوب ــارهمیش ــاهارائهمیکنند،کهدرپژوهشبوراوبوال )2006(بهآناش کرمانش
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ــالبازدیدازمناطقزلزلهزدهو ــئوالنرادرح ــةاوجبحراندرتصویرهامیگنجانندکهمس رادرمرحل
ــکراستداللمیکندکهچارچوببندی ــیبدیدگاننمایشمیدهد.مککاس گفتوگویآنهاراباآس
ــت. ــتایمنافعدولتاس ــواهودرراس ــهدلخ ــتک ــویاس ــهنح ــاب ــانههادربحرانه ــیرس سیاس
ــتکهچارچوببندیسیاسیخبرگزاریهانیز،بهطور )Mc Cosker, 2013: 382-396(واقعیتآناس

عمدهبههمینسمتمیلداشتهاست.عالوهبراینخبرگزاریهادرمرحلةسوم،چارچوببازگشت
بهزندگیعادیرادرکنارچارچوبامدادرسانیپیشرفتهخلقکردند.اینچارچوب،باچارچوببندی
جریانزندگیکهدرپژوهشبوراوبوالمورداشارهقرارگرفتوبربازگشتقربانیانبهزندگیعادی
ــت.درقالبچنینچارچوبی،خبرگزاریهادرکنارنمایشکمکرسانیها، ــت،همراستاس تأکیدداش

کودکاندرحالبازیوخندان،اسکانموقتآسیبدیدگانرابهتصویرکشیدند.
ــده ــبتبهپژوهشهایذکرش ــنیافتههایاینپژوهش،چارچوببندیمتفاوتیرانس همچنی
ــانداد.مفاهیمیمانندصبر،توکل،عبادتو...راکهدریافتههامیبینیم،شایدبتوان ــینه،نش درپیش
ــدیفرهنگی”معرفیکرد.گرچهپررنگترین ــبیکچارچوبعام،بهعنوان“چارچوببن درقال
ــد،اماآنچهکهدراین ــشاینچارچوب،درقالبچارچوبموضوعیُکنشآیینیدیدهمیش بخ
زمینهقابلمشاهدهاست،معلوممیکندچارچوبعامفرهنگیدرسهمرحلةبحراندیدهمیشود؛
ــانمیدهدبا ــاهنش ــومچارچوببندیبصریزلزلهکرمانش بهگونهایکهمفاهیممرحلةاولتاس
ــتیمکهدربحران،مردمیصبوروشکیبادارد.اینمردمبایکدیگرهمیاریو جامعهایروبهروهس
همدلیدارندوازنیروهایدولتیوخیرینراضیومتشکرهستند.آنان،هرچندآسیبدیدهانداما
ــمآیینیشانرابهجامیآورندودرمیانفاجعهوغمواندوه ــکرگزاربوده،اعمالمذهبیومراس ش

نیز،بهزندگیشوقداشتهودرتالشبرایبازگشتنبهزندگیعادیهستند.
ــانمیدهدبیشترمفاهیماینتحقیقتأکیدبرجنبةانسانیپدیدهدارد. بهطورکلی،یافتههایمانش
مفاهیمعمدةپژوهش،دراینرابطه،باآنچهکهفهمیوکیم )2008(درموردجنبههایبصرییکفاجعه
میگویندهمخوانیدارد.آنهامعتقدندیکیازجنبههایعمدةپوششبصریفجایع،تأکیدرسانههابر
جنبةانسانیفاجعهاست.خبرگزاریهایموردمطالعه،باچارچوبگذاریموضوعیخاص،سعیدر
نمایشجمعیبودنحادثهداشتندتابدینگونهانسجامرادربینآسیبدیدگانومردمحفظکنند.حتی
دراینبین،بقیةآحادجامعهمانندمسئوالنوهموطنانرادرکنارمردمآسیبدیدةکرمانشاهنمایشدادند.
بااینحال،رسانهبابهکارگیریچارچوببندیوساختواقعیت،برخیزوایایپنهانزلزلهرانمایش
ــتهایموردتأکیدعواملدرونسازمانیوبرونسازمانی،برساختمعناازاین ندادهاندوفقطباسیاس

پدیدهرادنبالکردهاندودرعملبرخیواقعیتهایمیدانیدراینبینمغفولماند.

محدوديت ها و پيشنهادهای پژوهش
ــیاینموضوع، ــدیم.دلیلاصل ــیمتونخبریواردنش ــشعامدانهبهحیطةبررس ــنپژوه ــادرای م



117

)9
9-
12

2(
...
ی
یها

زار
رگ
خب

ری
بص
ی
ند
بب

چو
چار

ــود.بااین ــاالیآنبرمخاطبب ــذاریب ــریومیزانتأثیرگ ــدیخب ــسدرچارچوببن ــدرتعک ق
ــدودرایجاد ــانهویتیندارن ــهمیگویدتصاویرازخودش ــور)2000(راک ــراینگفتهتیل ــال،اگ ح
ــدودیدارند ــریتواناییمح ــدهتصاویرخب ــکپدی ــکرویدادیای ــتعمومیی ــاواقعی ــی،ی معان
ــنهادمیشودتادرپژوهشیچارچوببندیمتون )Taylor.2000: 129-143(مدنظرقراردهیم،پیش

خبریرااززلزلهکرمانشاهبررسیکردهومحققبهمقایسةتطبیقیآنباپژوهشحاضربپردازد.
همچنینپیشنهادمیشودتاپژوهشیبامحوریتبررسیتأثیرچارچوببندیزلزلهبرمردمزلزلهزده
درقالبپژوهشیشناختیانجامشود.تحقیقحاضر،چارچوببندیخبرگزاریهارابهطورجداگانهو
منفک،بررسینکردهاست،بهایندلیلکهبهدنبالتصویرکلیازچارچوببندیخبرگزاریهابهمثابة
رسانههایمادراززلزلهکرمانشاهبودهاست؛بنابراینپیشنهادمیشودتادرپژوهشهایآتیبررسیو
ــةچارچوببندیاینرسانههاازپدیدههایبحرانینیزموردتوجهقرارگیرد.همچنینازحیث مقایس
ــانهها ــودتاخبرگزاریها،بهطورخاصورس ــنهادمیش کاربردیوباتوجهبهیافتههایپژوهشپیش
بهطورعام،چارچوببندیازبحرانهایطبیعیراهمراستاباانجامکارکردهایرسانههنگامبحرانبه
عنوانبخشیازسیاستدرونسازمانیخوددرنظربگیرندوباتربیتخبرنگارانوعکاسانمتخصص،
ــعیکنندچارچوببندیمنطبقباسیاستمدیریترسانهایبحرانداشته ــانهس درزمینةبحرانورس
ــیتهایمردممتأثرازبحرانطبیعی،خبرگزاریها ــند.درضمنپیشنهادمیشودتابهدلیلحساس باش
ــتهای ــتزدهعملنکنندوحینتالشبرایعملبهسیاس ــی،سیاس درچارچوببندیهایسیاس
درونسازمانیخودوحفظروابطنهادیشان،واقعیتهایمیدانیرامنعکسکنندتامردمبهتبعاقدامهای

رسانهای،نسبتبهمجموعةتصمیمگیرینظام،بدبیننشوند.
ــانمیدهدکهمدیرانرسانهها،تأثیر ــنمازیونصرالهی)1396(نش ــیزاده،پیش پژوهشپارس
عملکردرسانةمتبوعشانرابرمدیریتبحرانچندانجدینمیگیرند؛بنابراینپیشنهادمیشودتا
ــانهایبحران،تدوینشود،رصداجرایاینسیاستها،هنگام زمانیکهسیاستهایمدیریترس
بحرانوبررسیتأثیرهایآنازسویخودسازمانخبریدنبالشود،تادرموردتأثیرگذاریآنها

بهیقینبرسد.

پی نوشت
1.براساسرتبهالکساخبرگزاریهایفارس،تسنیم،مهر،ایرناوایسناجزءخبرگزاریهایمطرحکشورمحسوب

میشوند.

منابع
استراوس،آنسلموکوربینجولیت)1395(،اصولوروشتحقیقکیفی:نظریهمبناییـرویههاوشیوهها،ترجمة

بیوكمحمدی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،تهران.
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اسماعیلی،محمدصادقوابراهیمفیاض)1392(،“معرفیوتحلیلنظریهوابستگیبهنظامرسانهای”،دوفصلنامة
مطالعاتتحولدرعلومانسانی،1)1(.

بویدبارت،الیوروتریرانتانن)1393(،جهانیشدناخبار،ترجمةسیدمحمددادگرانوناهیدروشننهاد،دانشگاه
صداوسیما،تهران.

پارسیزاده،فرخ؛پروانهپیشنمازیواکبرنصراللهی)1396(،“ارزیابیمیزانوچگونگیآگاهیمدیرانرسانههااز
زلزلهومدیریتآن”،فصلنامةمدیریتمخاطراتمحیطی،4)2(.

خانیکی،هادی؛محمدحسینپناهی،محمدامینقانعیرادوزرینزردار)1393(،“چارچوببندیبیوتکنولوژیدر
محتواینمایشیسیمایج.ا.ا..”،فصلنامةمطالعاتمیانرشتهایدرعلومانسانی،6)3(.

خانیکی،هادی؛حبیبورائی)1390(،“بررسینگرشمخاطباندربارهپیامهایسالمتتلویزیون”،فصلنامةمطالعات
ارتباطات،12)15(. فرهنگـ

حادثه رسانهای بازنمایی بحران: و “رسانه ،)1397( قنبری سعید و پسندیده اشرفالسادات داتیس؛ خواجهئیان،
خاموشیهایگستردهبرقاستانخوزستان”،فصلنامةدانشپیشگیریومدیریتبحران،8)3(.

خواجهئیان،داتیس؛سمیهلبافیوافشینامیدی)1398(،“رسانهوسالمت:شناساییوتحلیلچارچوبهایخبریدر
ارتباطات،20)46(. بازنماییرسانهایبیماریاماس”،فصلنامةمطالعاتفرهنگـ

زابلیزاده،اردشیر)1393(،چارچوببندی،خبرورسانه،دفترمطالعاتوبرنامهریزیرسانه،تهران.
زابلیزاده،اردشیروحسینعلیافخمی)1392(،“استفادهازنظریهچارچوببندیدرتبییناثراتاخبار)مفاهیمو

پژوهشها(”،فصلنامةپژوهشهایارتباطی،20)73(.
صلواتیان،سیاوش؛فاطمهساداتمالزاهدیوسعیدقنبری)1397(،“شناساییالزاماتآموزشچگونگیمواجههبا

زلزلهتوسطشبکههایتلویزیونیصداوسیما”،فصلنامةمدیریتمخاطراتمحیطی،5)3(.
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چکيده
بازی های دیجیتال نقطة تالقی شمار بسیاری از هنر ها همچون ادبیات، نقاشی، معماری، سینما، پویانمایی، موسیقی و ... 
در یک رسانة هنری هستند. این مقاله با رویکرد توصیفیـ  تحلیلی و تطبیقی و با هدف توسعه ای نگاشته شده و یافته های 
کیفی آن به شیوة اسنادی داده اندوزی شده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ویژگی هایی از بازی های دیجیتال 
است که از طریق دیدن و شنیدن بر مخاطب تأثیر می گذارند. این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که به  طور عام 
چه گونه هایی از بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهشگران حوزة 
مطالعات بازی به وجود سه سبک دیداری سبک وار، انتزاعی و واقع گرا در بازی های دیجیتال اشاره می کنند. مهم ترین 
دسته های طراحی بن مایه های دیداری در بازی های دیجیتال را می توان طراحی شخصیت، طراحی لوازم، طراحی محیط 
بازی و طراحی جلوه های دیداری دانست. همچنین، صداهای موجود در بازی های دیجیتال را می توان به دو دستة 
صداهای پویا و غیرپویا تقسیم بندی کرد. صدا در بازی دیجیتال ذات تعاملی دارد و عاملیت بازیکن در همة مراحل 
بازی مهم است. عناصر پنج گانة شنیداری در بازی های دیجیتال شامل دیالوگ، عناصر شنیداری غیرکالمی، جلوه های 
شنیداری، صداهای محیطی و موسیقی هستند. راز آفرینش یک بازی دیجیتال نیرومند و موفق در جذب مخاطب را 
می توان در شناخت دقیق این بن مایه ها دانست. در باب آیندة بن مایه های دیداری رسانة بازی دیجیتال معموالً از واقعیت 
افزوده و واقعیت مجازی سخن می رود. یکی از مواردی که در آینده در زمینة بن مایه های شنیداری بازی رخ خواهد داد، 

به احتمال گسترش استفاده از موسیقی روندی یا موسیقی زایا در بازی های دیجیتال است. 
کلیدواژه: بازیدیجیتال،گونهشناسی،بنمایههایدیداری،بنمایههایشنیداری.
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سه دو، این از یک هر است. )Representational level( بازنمایانه وسطح )Formal level(

زیرگونهدارندکهکیفیتهاوعملکردهایمتفاوتسبکهایبصریراتوصیفمیکنند.
کتاببازیباصدا،نوشتةکارنکالینز)Karen Collins, 2013(پژوهشیدربارةنحوةتعاملبازیکنان
وبازیازطریقصدااست.اینکتابازمنظربازیکنان،بهنحوةساختمعناباصدادربازیمیپردازد.
همچنیننویسندهبهموسیقیدربازیهابهمنزلةتجربهنگاهمیکند،نهمتنوبینشنیدنصداوتعامل
باآنتمایزقائلاست.اینکتاببهمسائلیهمچونارتباطبینصداوتصویردربازی،تعیینکنندهبودن

رخدادهادرموسیقیبازیورابطةبینصداونقشآفرینیدربازیهایدیجیتالمیپردازد.
پیترمورمن)Peter Moormann, 2013(درکتابموسیقیوبازی،بهبررسیجنبههایمختلف
حضورموسیقیدربازیهایدیجیتالپرداخته،برایمثالدربخشابتدایی،توسعةتاریخیموسیقی
دربازیهاراتبیینکردهاست.ویدرفصلهایبعدیبهمسائلیهمچونتعاملیبودنموسیقیدر
بازیها،رابطةژانروموسیقیبازی،مالحظاتزیباییشناختیموسیقیدربازیها،وجوهتکنیکی

موسیقیبازیوامثالآنپرداختهاست.
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ماریکیو)Mary Keo, 2017(سبکهایگرافیکیعامدربازیهایدیجیتالرا،باهدف
تبییننحوةاستفادهازاینسبکهابرایتولیدمحتوایبازیبررسیمیکند.ویتوضیحمیدهد،
چگونهسبکهایگرافیکیدرگذرسالهاارتقایافتهاندوپیشرفتهایفناورانهچگونهبراینارتقا
تاثیرگذاربودهاست.طبقهبندیاوازسبکهایگرافیکیبازیهاشاملسهدستةانتزاعی،سبکوار

وواقعگرااستکهذیلهردستهبازیهاییرامعرفیمیکند.
پژوهشکیلپالتوفیلیپپاسکوییر)Cale Plut & Philippe Pasquier, 2020(تحتعنوان
موسیقیزایادربازیهایدیجیتال:وضعیتهنر،چالشهاوچشماندازها،ضمنتأکیدبرگسترش
در دارد. اختصاص پدیده این بیشتر واکاوی به دیجیتال، بازیهای تولید در موسیقیروندی
پژوهشایشانیکگونهشناسیمشتملبر34نوعسیستمازموسیقیروندیدربازیهایدیجیتال

ارائهشدهکهمبنایآنخصلتتعاملیاینرسانهاست.
مونوزـساودراوهمکارانش)L. Muñoz-Saavedra, & et. al., 2020(دریکپژوهشگروهی
باعنوانتکاملورویةآیندةواقعیتافزودهومجازی،وضعیتفعلیایندوفناوریرامورد

بررسیقراردادهوبااستفادهازدادههایآماریوضعیتآیندةآنهاراپیشبینیکردهاند.

مفاهيم نظري پژوهش 
بهاقتضایحفظمحوریتموضوعمقاله،تعاریفیکهدرادامهبهآنهااشارهخواهدشد،درحوزة

مطالعاتبازیوبهطورخاصدررویکردصورتگرابهمطالعاتبازیمطرحشدهاند.
y بازی ویدئویی:دررویکردصورتگرابهمطالعاتبازی،سهنوعنگاهاصلیبهماهیتاین

  ) Ludology( بازیشناختی نگاه ،)Narratology( روایتشناختی »نگاه دارد. وجود پدیده
رویکرد .)Interactive fiction) (Tavinor, 2008( تعاملی داستان مثابة به بازی به نگاه و
روایتشناختی،بازیهارامانندیکفرمجدیدداستانگویینگاهمیکند.جنتموررای،یکی
ازمهمتریننظریهپردازانیاستکهچنینرویکردیبهبازیهایویدئوییدارد.روایتشناسان،
بهطورخالصهبهواسطةگرایشزیادشانبهمتن،استداللمیکنندکهمیتوانوهمبهتراست

)Murray, 1997(.بابازیهایویدئوییمانندروایتوداستانبرخوردکرد
yرویکرد بازی شناختی،بروجهبازیبودنبازیهایویدئوییتأکیدداردوآنهارابهمثابة

نوعیبازیبررسیمیکند.ماركجی،پیوولفرامیتوانجزءاینگروهمحسوبکرد.او
تعریفخودراباتشخیصوجهبازیبودنوویدئوییبودنآغازمیکندماركجی،پیوولف
)Wolf, 2008: 3(.رویکردسومراجسپرجول)2005(درکتابنیمهـجان)Half-life(ارائه

کرده،کهبهبازیهابهمثابة“داستانهایتعاملی”نگاهمیکند،ضمنًااینرویکرد،بیشتروقتها،
)Tavinor, 2008(.بارویکردروایتشناختیاشتباهگرفتهمیشود

بهطورکلیبایدگفت،دررویکردروایتشناختیعنصرداستان،دررویکردبازیشناختی
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عناصردیجیتالودررویکردسومعنصرتعاملمحوریتدارند.باتوجهبهمسئلةپژوهش،رویکرد
موردنظرمابازیشناسانهخواهدبود.ازمیانتعاریفبازیشناسانه،تعریفنیکوالساسپوزیتو
بیشترینتناسبراباموضوعمدنظرمادارد،زیرابرویژگیهایدیداریـشنیداریبازیتأکید
 میکند.بازیدیجیتالازدیدوی:»یکبازیاستکهبازیکردنآنبهلطفیکدستگاهدیداریـ
)Nicolas Esposito, 2005: 1(».شنیداریصورتمیپذیردومیتواندبرمبناییکداستانباشد

y بن مایه های دیداری: بنمایههایدیداریبازیهایدیجیتالدراینپژوهش،ازدیدمباحثمربوط
بهگرافیکوتصویردربازیهادستهبندیشدهاند.بنابرگفتةکارلثریان،درمدخلگرافیکدر
دانشنامةبازیهایویدئویی:»اصطالحگرافیکبربرونداددیداریتولیدشدهدرصفحه،توسط

)Therrien, 2012: 269(».عملکردبنیادیفرایندهایفیزیکیوالگوریتمیداللتدارد
y بن مایه های شنیداری: بنمایههایشنیداریبازیهایدیجیتال،درپژوهشحاضر،باتکیهبرمباحث

مربوطبهصداوموسیقیدربازیهادستهبندیشدهاند.بنابرگفتةکارنکالینز،درمدخلصدادر
دانشنامهیبازیهایویدئویی:»صدادربازیهایویدئوییرامیتوانبهطورعام،بهدودستة
صداهایپویا)Dynamic(وصداهایغیرپویا)Nondynamic(  تقسیمبندیکرد.منظورازصداهای
غیرپویا،صداهایثابتوخطیبازیهاست،مثلصدادرسکانسهایسینماییبازیکهبازیکن
باآنهاهیچتعاملیندارد.منظورازصداهایپویاصداهاییاستکهمثلخودبازی،برمبنای

)Collins, 2012: 56(».پارامترهایبازیوتعاملبازیکنمدامدرحالتغییرند
“صدا”و“تصویر”دوعنصراصلیتشکیلدهندةبستریهستندکهارتباطحسیوانتقالمعنادر
رسانةبازیبهوسیلةآنهاصورتمیپذیردوبررسیصورمختلفآنها،بهعبارتیگونهشناسی
بنمایههایدیداریوشنیداری،دردستورکاراینمقالهاست.بازیهایدیجیتالدرایندومؤلفة
فرمبارسانهایمثلسینمامشتركهستند،امابایدتوجهداشتمؤلفههایمذکوردرعیناشتراكبا
سایررسانهها،بهسببویژگیهایمنحصربهفردرسانةبازی،کارکردهاوگونههایمتفاوتیدارند

کهبهتفصیلموردبررسیقرارخواهندگرفت.
ازجملهپژوهشهایمنتشرشدهبهزبانفارسیدرباببازیهایرایانهایمیتوانبهمقالة
“بازیوارسازی،فناورینوینواقناعمخاطب”)کریمیوغفاری،1397(وهمچنین“رابطة
بازیهایرایانهایومؤلفههایهوشهیجانیدرمیاندانشآموزانپسرتهرانی”)نوریوبنیادی،

1394(اشارهکرد.

مبانی نظری پژوهش
بنابراصولوقواعدمقالههایعلمی،الزماستقبلازورودبهبدنةاصلیتحقیق،چارچوبنظری
مورداستفاده،بهطورمختصرتشریحشود؛اماباتوجهبهنوظهوربودندانشمطالعاتبازیهای
ویدئویی،پرداختنبیشتربهاینگونهمباحثبنیادینمدخلیتیتامدارد.بدینمنظوردرادامةاین
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قسمت،تالشخواهیمکردبدونگرفتاریدردامکلیگوییوخارجشدنازمحوراصلی،طرحی
جامعازمختصاتموضوعتحقیقدرجغرافیایدانشنوینمطالعاتبازیبهدستدهیم.دراین
راستاپسازمعرفیحوزةمطالعاتبازیکهپژوهشحاضرذیلآنبهرشتةتحریردرآمده،به

تعریفمفاهیممحوریموردبحثخواهیمپرداخت.
درفضایعلمیامروزدنیا،دومجموعةمتمایزباچشماندازهایمشخصدربارةبازیهای
اینگروه نامید. رامیتوان“مجموعةشبیهسازی” ویدئوییتحقیقمیکنند.نخستینمجموعه
پیرامونهمةانواعشبیهسازی،اعمازشبیهسازیهایغیرالکترونیکیتحقیقمیکنند.اینگروه،
بهخوبیدرفضایآکادمیکریشهگرفتهوهمایشهاوژورنالهایعلمیمختصبهخودرا
دارد.گروهدوم،“مجموعةمطالعاتبازیهایویدئویی”نامدارد،کهازآندراینمقالهباعنوان

“مطالعاتبازی”یادمیکنیم.
تحقیقحاضربهلحاظموضوع،هدفوروشذیلگروهدوم)مطالعاتبازی(،قرارمیگیرد؛
کهیکحوزةبینارشتهایبرایبررسیبازیهایویدئوییوسرگرمیتعاملیومسائلمربوطبه
آنهامحسوبمیشود،همچنیندربرگیرندةمطالعاتنوینرسانه،روانشناسی،علوماجتماعی

)Tavinor, 2009, 201(.وعلومرایانهوامثالآناست
بهنظراسپنآرسث)Arseth, 2001(،محققبرجستةمطالعاتبازی:»سال2001میتواندسال
ابتداییمطالعاتبازیویدئویی،بهمثابةیکرشتةدانشگاهیدرحالظهور،باثباتوبینالمللی
دیدهشود«.البتهقبلازآنهممطالعاتیدربارةبازیهایویدئوییانجامشدهبود.برایمثالرسالة
دکتری“مریآنباکلز”)Marry Ann Buckles(درسال1985،قدیمیتریناثردربارةبازیهای
ویدئوییشناختهمیشود.اماباتوجهبهپراکندگیونادربودنآثاراینچنینی،سال2001م.گزینة

بهتریبرایانتخابزمانآغازمطالعاتبازیهایویدئوییاست.
مسائلموجودپیرامونبازیهایویدئویی،بنابرحصرعقلیدودستهاند:دستةنخستشامل
مسائلمربوطبهخودبازیهاودستةدومشاملمسائلمربوطبهحاشیةبازیهااعمازبازیکنانو
فرهنگودادههایآماریاست.براساسهمینچارچوب،درمجموعةمطالعاتبازیدورویکرد
کلیوجوددارد.گروهنخست،بهمطالعةبازیهابهخودیخود،عالقهدارند؛درحالیکهمحققان
بهتحلیلبازیکنانیافرهنگبازیعالقهدارند.ازایندوگروه،درحوزة گروهدوم،معموالً
مطالعاتبازیباعناوین“صورتگرایان”)Formalist(و“موقعیتگرایان”)Situationists(یاد
میشود.البتهالزمبهذکراستبیشترمحققانخودرافقطبهیکیازایندوگروهوابستهنمیدانند.

)اینجنفلتوهمکاران،1396(
با و میکنند استفاده انسانی علوم در متداول روششناسیهای از بیشتر صورتگرایان،
پسزمینههاییهمچوننقدادبی،مطالعاتفیلم،ادبیاتتطبیقیوسایررشتههایزیباییشناختی
دستبهمطالعةبازیهایویدئوییمیزنند.موضوعهایفراوانیاعمازقواعدبازی،سبکوسیاق
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دیداریـشنیداریبازیــکهمدنظرماخواهدبودــمطالعةوجوهرواییبازی،ژانربازی،ویا
سؤالهایفلسفیمرتبطباذاتبازیها،میتواننددررویکردصورتگرابررسیشوند.درنتیجه

مشخصاستکهپژوهشحاضررامیتوانذیلاینگروهبهشمارآورد.
ــدن ــنش ــشحاضربهآنتعلقداردوروش ــیکهپژوه ــدنماهیتدانش ــنش ــدازروش بع
ــةتعاریفمفاهیماصلیپژوهشدرهمین ــاتموضوعمقالهدردانشمذکور،نوبتبهارائ مختص

زمینهاست.

روش شناسی
باتوجهبهاینکههدفتحقیقحاضر،بهطورکلی،کسبشناختبیشتروافزایشآگاهیدربارة
ماهیتموضوعموردبررسی)بازیهایویدئویی(است؛اینتحقیقازجملهتحقیقاتتوسعهای
محسوبمیشود.تحقیقاتتوسعهای،مرزهایدانشعمومیبشرراتوسعهمیدهندوبهتبیین
ویژگیهاوصفاتیکواقعیتمیپردازند.البتهالزمبهذکراستکهیافتههایمامیتواندبرای
سازندگانوطراحانبازیهایدیجیتالکاربردداشتهباشد.کمااینکهتالشماارائةیکتصویر
جامعازسیاقدیداریـشنیداریبازیهایدیجیتالوگسترشدانشموجوددراینحوزهبوده
شنیداریبازیها،نیزموردبحثقرار استکهدرمراحلپایانیوضعیتآیندةگونههایدیداریـ

گرفتهاست.
تحلیلیبودهاستکهدرآنعالوهبرتصویرسازیآنچههست، رویکرداینتحقیق،توصیفیـ
بهتشریحوتبییندالیلچگونگیوچراییوضعیتمسئلهوابعادآنمیپردازد.پژوهشگربرای
توجیهدالیل،بهتکیهگاهاستداللیمحکمینیازدارد.اینتکیهگاهازطریقجستوجودرادبیاتو
مباحثنظریتحقیقوتدوینگزارههاوقضایایکلیموجودنظیرقوانینونظریههافراهممیشود
)حافظنیا،71:1392(.کمااینکهتالشماضمنارائةیکتصویرتوصیفیجامعازگونههایمورد

بررسی،تحلیلوبررسیچراییوجودآنهانیزبودهاست.
درضمندادهاندوزیدراینمقالهبهصورتکتابخانهای،اسنادیوبهوسیلةفیشبرداری
پژوهشی، و علمی مقالههای و کتابها مآخذیچون و منابع از آن کهطی پذیرفته صورت

پایاننامههاوپروژههایتحقیقاتیووبگاههایاینترنتیبهرهبرداریشدهاست.

بن مايه های ديداری بازی های ديجيتال
ــهویژگیهاو ــثمربوطب ــنپژوهش،مباح ــالدرای ــداریبازیهایدیجیت ــرمدی ــورازف منظ
ــکبربرونداد ــةکارلثریاناصطالحگرافی ــابرگفت ــت.بن ــتهبندیهایگرافیکیبازیهااس دس
ــطعملکردبنیادیفرایندهایفیزیکیوالگوریتمیداللتدارد. ــدهدرصفحه،توس بصریتولیدش

)Therrien, 2012: 269(
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1. تقسيم بندی رايج از سبک های ديداری در بازی های ديجيتال 
دربحثازهنرهایدیداریــکهبراساستعریفاسپوزیتومیتوانبازیهایدیجیتالرایکی
ازانواعآندانستــسبکبهمعنی»یکمشخصةمنفصلکنندهاستکهاجازهمیدهدآثاررادر

)Fernie, 1995: 361(».طبقاتمربوطبههمدستهبندیکنیم
بسیاریازپژوهشگرانحوزةمطالعاتبازی،همچونجاروینن)Jarvinen, 2002(،مکاللین
وهمکاران)Tim McLaughlin, Dennie Smith, Irving A. Brown, 2010(،اینجنفلتنیلسنو
 )Stylized(معتقدبهوجودسهسبکدیداریسبکوار)همکاران)2016(وهمچنینکیو)2017
انتزاعی)Abstract(وواقعگرا)Realistic(دربازیهایدیجیتالهستند.درادامهبهبررسیاین

سبکهامیپردازیم.
1ـ1. سبک وار: درشیوةسبکوار،تمرکزبربازنمایییکشخصیاشیءازطریقبزرگنمایی
مهمترینویژگیهایآناست.ازآنجاکهاینسبکازابتدایتاریخبازیهاوجودداشتهوبه
روشهایگوناگونقابلیتاجرادارد،درآنتنوعگستردهتریازبازنماییهنرینسبتبهسایر

)Keo, 2017(.سبکهاامکانپذیراست
جاروینن)2002(ازاینسبکدرمقالةخودباعنوانکاریکاتوریسم)Caricaturism( یاد
میکند،کمااینکهکاریکاتورنوعیتصویریابازنماییازیکابژهاستکهبهسمتمهمترین

ویژگیهایتعریفکنندهاشسادهسازیشدهودرآنهااغراقمیشود.
1ـ2. انتزاعی: شایدبازیهایدیجیتال،بیشازهررسانهایدرآغازکاربامحدودیتهاییدرزمینة
بازنماییگرافیکیروبهروبودهاند.قابلیتهایگرافیکی،دربازیهایابتداییبهقدریمحدود
بودندکهاینرسانه،نزدیکبهیکدهةتقریبًاانتزاعیباقیماند)Wolf, 2003: 47(.هنرانتزاعی
اززبانبصریشکل،فرم،رنگوخطاستفادهمیکندتاترکیبیایجادکندکهتاحدودیاز
مراجعبصریدرجهانمستقلباشد)Arnheim, 1969: 8(.هنرانتزاعینهبازنماییهیچچیزی
درجهانواقعاستونهحتینشئتگرفتهاززندگی،ازاینروهیچبازیدیجیتالی،انتزاعی

محضنیست،بلکهبازیهادرهرحالمحیطرابهگونهای،شبیهسازیمیکنند.
سبکدیداریانتزاعیتالشیبرایبازنماییافرادیااشیایزندگیواقعیندارد.اگرچهاین
سبککمتردرعناوینتجاریدیدهمیشود،امادرآزمایشهاودستکاریهایمداومصنعتبا

صورتبازیهااهمیتبسیاردارد.
اساسًامیتوانگفتانتزاعگراییدربارةصورتاست)Jarvinen, 2002: 123(.اصلیترین
مثالدراینزمینه،بازیبسیارموفقتتریس)Tetris(است.دراینبازی،بازیکناناشکالدوبعدی
هندسیراکنارهممیچینند.هرشکلازباالیصفحهواردبازیمیشودوبازیکنبایدقبلاز
سقوطکاملآنهارابچرخاندوجابهجاکند.چنانچهبازیکنبتواندایناشکالهندسیراطوری
کنارهمتنظیمکندکهیکخطکاملراتشکیلدهند،آنخطازصفحهیبازیحذفمیشود،
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چنانچهخطکاملنشود،درصفحهباقیمیماندوسایراشکالرویآنقرارمیگیرندوباپرشدن
)Kent, 2001: 377(.صفحه،بازیبهپایانمیرسد

“وو”ترکیبیازایندوسبکرابانامسطحصوریمعرفیمیکندوآنرادربرگیرندةسهشیوة
)Wu, 2012: 78-80(:متفاوتمیداند

الف. انتزاع سبک وار: )Stylized Abstraction( ایننوعازبیاندیداری،میتواندظاهرینقاشانهبهگرافیک
بازیهایدیجیتالبدهد.اینسبکدارایسهویژگیاصلیاست:1.عدمتأکیدبرفوتورآلیسمو
پرسپکتیودقیقسهبعدی؛2.استفادةتبیینکنندهازکیفیتهایصوریمثلبافتها،خطوطولبهها؛

3.حضورروحتفاسیرشخصیهنرمند،بهیاریکیفیتهایتبیینکنندةتصویری.
ب. انتزاع تزئینی: )Decorative Abstraction(  اینسبکازبیاندیداریبرعناصرگرافیکیمثلالگوهاو
بافتهاییداللتداردکهدرذاتآرایشیوتزئینمحسوبمیشوند.دربازیهایدیجیتال،میتوان

اینسبکرادرطراحیلباسشخصیتهاوتزئیناتمعماریبناهابهکاربرد.
ج. انتزاع حسی: )Sensory Abstraction( ایننوعازبیاندیداری،فقطعناصرانتزاعیخالصیرا
دربرمیگیردکههدفشانتشدیدواکنشهایحسیبازیکناناست.جلوههایویژههمچون
آتشبازی،انفجارونورپردازیهایخاص،نمونههاییازسبکدیداریانتزاعحسیدربازیها
هستند.تواناییجلبتوجه،بهیاریحرکتهاوتغییرها،یکیازویژگیهایتعریفکنندةاین

سبکدیداریاست.
1ـ3. واقع گرا: واقعگراییدرهنر،بهمعنایبازنماییدقیق،باجزئیاتوتزئیننشدةطبیعتیا
زندگیروزمرهاست.اینمعناتاحدودی،دربارةسبکدیداریموردنظردربازیهایدیجیتال

همصدقمیکند.
سبکدیداریواقعگراکهجاروینن)2002(آنرافوتورآلیسم)Photorealism(مینامد،دارای
دوزیرگونةتلویزیونگرایی)Televisualist(ووهمگرایی)Illusionism( است.سبکنخست،
برایکپیبرداریوفادارانهاززیباییشناسیتلویزیونتالشمیکند.بازیهاییکهمسیروهمگرایی
رادرپیشگرفتهاند،ازگرافیکواقعگرادرخدمتتولیدمحتوایتخیلیاستفادهمیکنند.پسبرای
مثالیکبازیدیجیتالمیتوانددرعیناینکهدرجهانیخیالیرخمیدهد،اینسبکدیداریرا

داشتهباشد.
)Ibid: 88-94(.وو”اینشیوهراسطحبازنمایانهمینامدوبهسهگونهتقسیممیکند“

الف. واقع گرایی سنّتی  )Conventionalized Realism(: دراینسبکدیداری،تالشمیشوداشیاء
همانطورکهدردنیایواقعیهستندبازنماییشوند.اینسبکبرایایجادباورپذیریبازی،

برتأثیرواقعیتتکیهدارد.
سوژههای به بازیها، در دیداری سبک این :)Simlified Realism(ساده شده واقع گرایی  ب. 
بازنماییشده،اجازهمیدهدنمادینوشمایلیشوند.درواقع،اینسبکبرقدرتنمادین
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تصویرتکیهداردوطیفبیانگریگرافیکبازنمایانهرا،بهوسیلةسادهسازیجزئیاتگرافیکی،
وسعتمیبخشد.

دیداری، اینسبک تعریفکنندة تکنیکهای :)Distorted Realism(تحریف شده واقع گرایی  ج. 
شاملازریختانداختن،اغراقکردن،کوتهنماییوادغاممؤلفههایگوناگونصوریاست.

دراینسبکبصریعنصرشخصیتبیشترازهمةعناصرازریختمیافتد.

2. گرافيک در بازی های ديجيتال 
گرافیکعبارتاستازروشبازنماییدیدارییکابژهوموضوعگرافیکرایانهای،تصویرهایی
استکهبرصفحةرایانهنمایشدادهمیشوند.گرافیکرایانهایممکناستدویاسهبُعدیباشد.
رایانههایاولیه،فقطازگرافیکتکرنگدوبعدیاستفادهمیکردند،بهاینمعناکهتصاویرآنها،فقط
سیاهیاسفیدبود.درگذرزمانرایانههاتوانستندازتصاویررنگیپشتیبانیکنند،هرچند،درابتداآنهااز
16یا256رنگاستفادهمیکردند،رایانههایامروزی،قابلیتنمایشگرافیکیمیلیونهارنگرادارند
)Christensson, 2009: 1-2(.بنابرتعریفباال،گرافیکدربازیهایدیجیتالعبارتاستازمحتوای

دیداریبازیکهرویصفحهنمایشپلتفرمبازینشاندادهمیشود.نحوةارائةاینمحتوایدیداری،
وابستهبهسختافزارهایگرافیکیمورداستفادهاست.باکارتهایگرافیکیبهتر،پردازندههای
قدرتمندتروتکنیکهایبهتریکهدراختیارسازندگانبازیقرارمیگیرد،قابلیتساختبازیهایی

)Keo,  2017(.فراهممیشودکهبهلحاظدیداریشگفتآورهستند
گرافیکبازیهایدیجیتال،وابستهبهطیفگستردهایازفناوریهاوفرایندهااست،کهدر
مدتزمانکوتاهتوسعةاینرسانه،بهشکلچشمگیری،پیشرفتکردهاست.همانطورکهوولف
میگوید:»محققانبازیکهدرحوزةوجوهدیداریاینپدیدهفعالاند،بامجموعهایوسیعاز
موردهایمطالعاتیسروکاردارند،ازبازیهایتختهایویدئوییگرفتهتادستگاههایدستیبازی
کهصفحةنمایشدارندوهمگیبهوسیلةتصویرهایمجزاوعناصردیداریبازنماییمیشوند.«

)Volf, 2002: 4-23(

دربدوظهوربازیهایدیجیتال،تلویزیونهامیتوانستندتصاویربهنسبتپیچیدهایرامنتشر
کنند.امابرایتولیدمحتوایدیداریتعاملیبرایبازیهایدیجیتالاولیه،طراحانناچاربودنداز
تصویرهایغنیمتحرکی،کهمردمدرتلویزیونتجربهکردهبودند،چشمپوشیوبهتصویرهای

بسیارسادةپیکسلیبسندهکنند.
درگذرتاریختکاملگرافیکبازیهایدیجیتال،توسعهدهندگانوطراحاندوهدفداشتهاند:
باالبردنقابلیتوهمگونةتصویرسازیتعاملی؛درحالیکهاطمینانحاصلمیکردنداینتصویرها،
بهشکلمعنیداری،بهدادههایکاربرواکنشنشانمیدهند.تاکنون،پیشرفتهایفراوانیدر
زمینةفناوریهایدیداریتوسعهیافته،درهنرهاینمایشیوسینمااتفاقافتادهاست.همچنین
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تکنیکهاییبهوجودآمدهکهبهسازندگانبازیاجازهمیدهندبنمایههایدیداریرا،بااستفاده
)Therrien, 2012: 269(.ازالگوریتمهایرایانهای،دستکاریکنند

بازیهایدیجیتال بررسیمهمتریندستههایطراحیبنمایههایدیداریدر به ادامه، در
خواهیمپرداخت.

3. طراحی شخصيت
شخصیت،یکیازاساسیترینمؤلفههایبازی،چهدرزمینةطراحیگرافیکوچهدرزمینةروایت
است.شخصیتبازی،بستهبهداستان،میتواندانسان،حیوان،یاحتییکشیءباشد.داستان،
باکردارهایشخصیتاصلیپیشرفتمیکند.دربازیهایدیجیتال،عاملیتبازیکنازطریق
شخصیتاصلیامکانپذیراست.بازیکنمیتواند،باشخصیتاصلی،خودرادرجهانبازی
تصورکند.درنتیجهازمیانهمةعناصربصری،طراحیقویشخصیت،نقشیاساسیدرآفرینش
یکبازیموفقدارد.طراحیشخصیترامیتوانبهچهارزیرگونهتقسیمکرد:1.طراحیچهره؛

2.طراحیاندام؛3.طراحیژست؛4.طراحیپوشاك.
)Art-sourced design(شمامیتوانید،شخصیترابهدوطریقاصلیطراحیکنید:طراحیهنرمبنا
ظاهرشخصیت دربارة ابتدا هنرمبنا، طراحی در .)Story-sourced design( داستانمبنا طراحی و
تصمیمگیریمیشود،سپسدرصورتنیاز،بایکداستانپسزمینهایآنراتکمیلمیکنند؛اینمدل
طراحی،دربازیهایسادهاستفادهمیشود.بهترینرویکردبهتوسعةشخصیت،ایناستکهبایک
داستاندربارةاوشروعکنیموحتیقبلازدرنظرگرفتنظاهراو،ویژگیهایشخصیتیاورامطرحکنیم
)Rollings & Adams, 2003(.برایطراحیدیداریشخصیت،سهعاملمهمرابایددرنظرگرفت:

1.زندگیدرونی؛2.تمایزهایدیداری؛3.ویژگیهایبیانی)McCloud, 2006: 63(.زبردستیهنری،
بهتنهاییبرایطراحییکشخصیتخوبکافینیست؛بایدهمةعناصردیداری،آگاهانهکنارهمقرار

بگیرندتایکشخصیتباورپذیرودارایهویتآفریدهشود.
3ـ1. چهره: طراحیچهره،یکیازوجوهمهمطراحیشخصیتاست،چراکهمابهوسیلةآن
میتوانیمشخصیتهایگوناگونراازهمتشخیصدهیم.افزونبرآن،چهرهمهمترینبستری
استکهشخصیتمامیتوانداحساسهایخودرادرآنبیانکند.تفاوتهایعمیق،درانواع
چهرهوبدنبهمخاطبکمکمیکند،مجموعةاشخاصرادنبالکندوازتمایزهایهویتی
شخصیتهاآگاهشود)McCloud, 2006: 80(.اگریکچهرهباجزئیاتدقیقطراحیشود؛
قابلیتبازنماییجزئیاترواییمربوطبهخودراخواهدداشت.برایمثالچهرهایخشنوپر
اززخم،میتواندگذشتةخشونتبارشخصیترابازنماییکند.هرقدراینجزئیاتدرستتر

)Wu, 2012: 56(.طراحیشدهباشند،میتوانندبیشتربهباورپذیریشخصیتکمککنند
3ـ2. اندام: طراحیاندامیکشخصیت،چهانسانیوچهغیرانسانی،برطراحیعمومیفرم،سایز
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وتناسبهایبدنیآنشخصیتداللتدارد.وجودتنوعدرطراحیبدنشخصیتها،موضوع
مهمیاست.اگربدنهمةشخصیتهایکسانطراحیشدهباشد،نهتنهاآنهاراتکراریمیکند،
بلکهشناختوتشخیصآنهاراازیکدیگر،نیزدشوارمیسازد.طراحیاندامشخصیتهای
بازی،براساسسبکگرافیکیکلیآنبازی،میتواندواقعگرایاکارتونیباشد.هرچقدر
سبکگرافیکیبازیکمترواقعگراباشد،طراح،آزادیبیشتریبرایطراحیخواهدداشت.

ازویژگیهامیتواننداغراقشده بادستکاری،درفیزیکاعضایبدنیکشخصیت،برخی
.)Wu, 2012: 58(بازنماییشوند،تاتأثیرهایحسیواحساسیمربوطبهآناندامهاتقویتشوند
برایمثالرولینگزوآدامزبهایننکتهاشارهمیکنندکهویژگیهایبدنیشخصیتالراکرافت
)Lara Croft(دربازیمهاجممقبره)Tomb Raider(ازرویعمددستکاریشدهاندتامخاطبان

)Roliings & Adoams, 2003(.مرد،بیشترجذببازیشوند
3ـ3. ژست: طراحیژست،یکیدیگرازابعادمهمطراحیشخصیتاست.ژستیکشخصیت،
قابلیتانتقالاطالعاتانتزاعیرا،مثلاحساسات،دارد.درحالیکه،طراحیچهرهبابازنمایی
حاالتبیانی،قابلیتبیشتریدرانتقالوجوهپیچیدةاحساسیدارد،ژستبرایتأکیدوتقویت
بیاناحساسهامناسبتراست.طراحیچهرهوژستمعموالًباهمدرارتباطاند،برایمثال
وقتیشخصیتترسیدهباشد،نهتنهاچهرةاودرهممیرود،بلکهبدناونیزشروعبهلرزیدن
میکند.بنابهگفتةویلایسنر)Will Eisner, 2008(تماماعمالفیزیکیهمراهبااحساساند.
اندوه،سرافرازی،شادی،حسادت،شرم،رهایی،خشموشادیاحساسهایانسانیهستندکه

قابلیتبازنماییباحالتهاوژستهایجهانیرادارند.
3ـ4. پوشاک: دربازیهایدیجیتال،طراحیپوشاكبهمعنایطراحیلباسها،تزئینهاووسایلی
استکهشخصیتهاصاحبآنهاهستند.ازمنظرداستانگویی،طراحیلباسشخصیتهای
بازیهایدیجیتالمیتواندبازنماییکارکردعملیآنهادردنیایبازیباشد.همچنینجزئیات
دیدارییکقطعهپوشاكیاوسیلةمورداستفادةیکشخصیت،میتواندکانالمهمیبرای
انتقالآندستهازاطالعاترواییایباشد،کهمستقیمبیاننمیشوند.پوشاكمیتواندبازنمایی

گذشته،نحوةپرورشومحیطفرهنگییکشخصیتباشد.
طراحیپوشاك،میتواندبهگیمپلیبازیهمکمککند.شخصیتهایاصلیدربازی،
نسبتبهشخصیتهایفرعی،معموالًازلحاظدیداری،لباسهایجذابتریبرتندارند.
هرچقدرطراحییکلباسبهلحاظدیداری،فاخرترباشدتوجهبازیکنرابیشترجلب
میکند.عالقةبازیکناندرزمانبازی،ممکناستبهسببیکسلسلهمراتبدیداریطراحی
پوشاك،بهسویشخصیتهایمهمترجلبشود.افزونبراینازسبکهایمتفاوتطراحی
پوشاكدرطولبازیمیتوانبهمنظورایجادتفاوتبصریبیندشمنانوبازیکناناستفاده

)Wu: 2012: 62(.کرد
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4. طراحی لوازم

درطولبازی،شخصیتهابااشیایبیجانیسروکارخواهندداشتکهبهعنوانلوازمازآنهایادمیکنیم.
لوازمگوناگونرامیتوانبراساسکارکرددرسهدستةرزمافزار،وسیلةنقلیهوآیتمدستهبندیکرد.

4ـ1. رزم افزار: رزمافزارها،ابزارهاییهستندکهبرایاستفادهدرنبردطراحیمیشوند.رزمافزارها،
رامعموالًیکشخصیتیامجموعهایازشخصیتهابهصورتجمعی،استفادهمیکنند.
بهرهگیریازهررزمافزار،میتواندتعیینکنندةنوعحرکتهایبازیکندربازیباشد.برای
مثالحرکتفردیکهازشمشیراستفادهمیکند،باحرکتفردیکهازتفنگیانیزهاستفاده

میکند،فرقدارد.
متغیرهایبسیاری،میتواننددرزمینةطراحیدیداریرزمافزارمحدودیتایجادکنند.زمینة
فناورانةدنیایبازی،مهمترینتأثیررادرطراحیرزمافزاردارد.مثاًلدریکبازیباپسزمینة
ایندست از ازنوعسردهمچونشمشیر،خنجر،کمانو قرونوسطی،اسلحههاعمومًا
نیز طراحیمیشوند؛طراحیتفنگدرجهاناینبازیبیمعناخواهدبود.مکانیکبازی
میتواندتعیینکنندةانواعرزمافزارهایطراحیشدهباشد.برایمثالدریکبازیتیراندازیاز
رزمافزارهاییاستفادهمیشودکهمثلکمانیاتفنگقابلیتشلیکگلولهیاتیردارند.همچنین

گرههایداستانیبازینیزمیتوانندتعیینکنندةطراحینوعرزمافزارباشند.
4ـ2. وسیلة نقلیه: وسایلنقلیه،ابزارهایجابهجاییبازیکندرجهانبازیهستند.دربافتمدرن
ازوسیلةنقلیهانتظارمیرودمثلخودروها،تانکها،هواپیماهاوامثالآن،ابزاریمهندسیشده
ودرکارخانهتولیدشدهباشد.دربازیهاییکهدنیایآنهافاقدفناوریتولیدوسایلنقلیة
مهندسیشدهاست،میتوانازجانورانبرایوسایلنقلیهاستفادهکرد.دالیلاصلیاستفادهاز
وسیلةنقلیهدربازی،حرکتسریعبازیکندرجهانبازی،محافظتبهترازاووافزودنبر

)Wu: 2012: 70(.پیچیدگینبردهااست
4ـ3. آیتم: منظورازآیتم،هرگونهلوازمیاستکهافزونبراسلحهووسیلةنقلیه،شخصیتبازی
استفادهمیکند.مثاًل،اشیاییکهبهسالمتیشخصیتکمکمیکنندیاطلسمها،کلیدها،کتابها
و...ازآیتمهایبازیهستند.گاهییکآیتم،قابلیتتغییرتواناییهاومنابعمورداستفادة
شخصیترادارد.اینتغییرهامیتوانندبهنفعویابهضررشخصیتبازیباشند.مؤلفههای
اصلیدرطراحیزیباییشناختییکآیتمکارکرد،کمیابیوارزشآناست.بهلحاظدیداری،
آیتمهاییکهبهشخصیتبازیکمکمیکنند،معموالًدوستانهومطلوبوآیتمهاییکهبهضرر

بازیکنعملمیکنند،خبیثانهطراحیمیشوند.

5. طراحی ديداری محيط بازی
روایتداستانیوگیمپلیبازی،درمجموعهایازدورنماهایمجازیدربازیرخمیدهندکهمحیط
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بازینامیدهمیشود.محیط،دریکبازیدیجیتالبهروایتداستانآنوهمچنینایجادحسحضور
دربازیکنکمکمیکند.جیمبیزوچی)Jim Bizzocchi, 2007(محیطبازیرابخشیازجهانداستان

میداند.بهباوراو،محیطبازیمیتواندباایجادتنش،لحناحساسیروایترادربازیمعینکند.
،)Visual hierarchy(ازمنظرفنیطراحیمحیط،اصولطراحیگرافیکیمثلسلسلهمراتببصری
ارتباطپیشزمینهوپسزمینه،مرکزتوجهووضوحدیداریازاهمیتباالییبرخوردارند،چراکهبازیکنان

تمایلدارندمحیطبازیرابهمثابةیکتجربةکلنگردریافتکنند.
ــی ــطمصنوع ــتةمحی ــهدودس ــرب ــاسظاه ــراس ــوانب ــازیرا،میت ــطدرب ــواعمحی ان
)Artificial environment( ومنظرةطبیعی)Natural scenery(بخشکرد.محیطمصنوعی،آندسته

ازمناظراستکهدرآنهاساختمانهایانسانیمثلخانهها،ساختمانهایمذهبیوکارخانههابیشتر
ــتانها، ــد.امادرمنظرطبیعی،محیطبازیپرازعوارضطبیعیهمچونکوهس ــغالکردهان فضارااش

)Wu: 2012: 67( .ــت ــتهااس چمنزارهاودش

6. جلوه های ديداری
جلوههایدیداریدربازیهایدیجیتال،برآندستهازعناصربصریداللتدارندکهبازنمایانه
نیستندوفقطبهعنوانمحركهایحسیدرفضایصفحةبازیعملمیکنند.امروزه،اینجلوهها
بیشتربهصورتدیجیتالوبهوسیلةنرمافزارهایگرافیکیرایانهایایجادمیشوند.بادرنظر
گرفتنتعریفهربرتزتی)Herbert Zetti, 2011(ازابعادجلوههایدیداریدربازی،عمدةآنها
رامیتواندرسهدستهتقسیمبندیکرد:1.جلوههایلنز)Lens effect( ؛2.جلوههایخطزمانی

)Screen effect(.؛3.جلوههایصفحه)Timeline effect(

6ـ1. جلوه های لنز: آندستهازجلوههایدیداریکهتعاملمیانتنظیمهایمتفاوتلنزرادر
دوربینهایمختلف،بانورتطبیقمیدهند،جلوههایلنزاست،مثلتنظیماختاللدرپرسپکتیو

ودرستکردنپسزمینةماتیکهبهخاطرمشکلفوکوسبهوجودآمدهاست.
6ـ2. جلوه های خط زمانی: دستهایازجلوهها،کهباتأثیراتدستکاریزمانسروکاردارند؛

جلوههایخطزمانیاست،مثلصحنهآهسته،جلوبردنوپخشمعکوس.
6ـ3. جلوه های صفحه: جلوههاییکهبرافزودنعناصردیداریرویفضایصفحةکنونیداللت

دارند؛جلوههایصفحهاند،مثل:فیلترهایرنگیوبافتصفحه.
باهمجفتوجورمیشوندوطیفگستردهو اینسهنوعجلوةبررسیشده،درعمل

پیچیدهایازافکتهایدیداریراخلقمیکنند.

7. بن مايه های شنيداری بازی های ديجيتال
منظورازفرمشنیداریبازیهایدیجیتال،مباحثمربوطبهصدادربازیها،اعمازویژگیهاو
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دستهبندیهایآناست.بنابرگفتةکارنکالینزدرمدخلصدادردانشنامةبازیهایدیجیتال:
صدارادربازیهایديجيتال،میتوانبهطورعامبهدودستةصداهایپوياوصداهایغيرپوياتقسيمبندی
کرد.منظورازصداهایغيرپويا،صداهایثابتوخطیبازیهااست،مثلصدادرسکانسهایسينمايی
بازیکهبازيکنباآنهاهيچتعاملیندارد.منظورازصداهایپوياصداهايیاستکهمثلخودبازیبرمبنای

)Collins, 2012: 56(.پارامترهایبازیوتعاملبازيکنمدامدرحالتغييرند

7ـ1. صدا در بازی های دیجیتال: مهمترینکیفیتهایحسیوادراکیکهبازیهایدیجیتالبه
واسطةآنهاعملمیکنند،دیدنوشنیدنهستند.صداقابلیتتوصیفوقایعوفضاهاییرا
داردکهخارجازصفحةبازیوقلمروتصویروجوددارند.ازاینرو،جایگاهصدارادرشکل

قرارگیریبازیکندرجهانبازی،نبایددستکمگرفت.
صدارادربازیهایدیجیتالدرکلیترینمقیاسمیتوانبهدودستهتقسیمکرد:1.صدای
درونداستانی)Diegetic sound(  و2.صدایبرونداستانی)Non-diegetic sound(.منظوراز
صداهایدرونداستانی،صداهاییاستکهبرخاستهازدنیایدرونبازیوشخصیتهایبازی
قادربهشنیدنآنهاهستند.برایمثالدیالوگهاوصداهایمحیطی.صداهایبرونداستانی
بههمةصداهایدیگریگفتهمیشودکهفقطتوسطبازیکنقابلشنیدنهستند.برایمثال
موسیقیمتنبازی)درصورتیکهشخصیتدرونبازیقادربهشنیدنآننباشد(وافکتهای

شنیداری.
7ـ2. خصلت تعاملی صدا در بازی های دیجیتال: عاملیتبازیکندرهمةمراحلبازینقش
کلیدیدارد؛برایمثالدربازیهاینقشآفرینی،اینبازیکناستکهدیالوگهایخودرا
ازمیانگزینههایمختلفانتخابمیکندواینانتخابهادرروندبازیتأثیرگذارخواهند
بود،چنانکهمیتوانباانتخابیکدیالوگیککاراکتررامتحدیادشمنخودکرد.جلوههای
شنیداری،صداهایمحیطیوحتیموسیقیبازینیزبراساسعملوانتخاببازیکنپخش

میشوند.
ــیلهای،همچونکلیکرویموسیافشار ــتکهکاربرباهروس ــیقیتعاملیصداییاس موس
ــدایبازی،صدای ــد)Brandon, 2004: 203(.بایدتأکیدکنیمکهص ــهایجادمیکن ــکدکم ی
ــدهبرمبنایتصمیمهای ــاس،تعاملی،بالدرنگوتولیدش ــت.نوعصدایبازیازاس فیلمنیس
ــت. ــرتعاملی،ثابتوغیرقابلتغییراس ــدایفیلم،معموالًغی ــت،درحالیکهص ــناس بازیک

)Grimshaw, 2014: 118(

آروناسموتز)Aaron Smuts, 2009( چیزیراتعاملیمیداندکه1.دارایواکنشباشد،2.
کاماًلکنترلکنندهنباشد؛3.کاماًلتحتکنترلنباشدو4.واکنشآنفقطبهصورتتصادفی
نباشد.براساساینتعریفمیتوانگفتصدادربازیهایدیجیتالتعاملیاست،چراکه1.به
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اعمالبازیکنواکنشنشانمیدهد.2.اعمالبازیکنراکنترلنمیکند.3.کنترلبازیکنبرآن
مطلقنیستو4.واکنشآنبهاعمالبازیکنبراساسیکالگویازقبلطراحیشدهصورت

)Smuts, 2009: 65(.میپذیرد
ماریلوررایان)Marie-Laure Ryan, 2001(درفراترازاسطورهواستعارهبهاینپرسش
میپردازدکهآیاهنرتعاملیمیتواندغوطهورکننده)Immersive(باشد؟برایپاسخبهاینسوال،
رایانبهتحلیلماهیتتعاملیبودنمیپردازد.تحلیلاوشاملسهمرحلهاست:1.ابتدااودربارة
)Continuum(رسانههایتعاملیصحبتمیکند؛2.سپستعاملیبودنرابهمثابةیکپیوستار
مطرحمیکندو3.درنهایتتعاملیبودنراروییکنمودارِونبهتصویرمیکشد.بااینکهوی
یـکتعریـفساختاریازایـنمفهومارائهنمـیدهد؛معتقـداستتعاملـیبودنبهراحتـیقابـل
تعریفاست.تعریفسادةاوازتعاملـیبودنیکچیـزاست،اینکه»بایدازدادههایکاربـر
استفادهکنـد«)Ryan.2001: 17(.اگرچهبهتعریفسادهوغیرصوریرایاناشکاالتزیادی
وارداست؛اگربامسامحهآنرادرنظربگیریم،میتوانگفتصدادربازیهایدیجیتالتعاملی
است.چراکهبرایتولیدآنبهدادههایکاربر)اعمالبازیکن(نیازاست.درواقع،نهتنهاصدا،بلکه
هیچچیزدیگریدربازیدیجیتالبدوندادههایکاربرامکانپذیرنیستوبدونآنبازیفقط

مجموعهایازکدهااست.
دیویدسالتز)David Saltz, 1997(درمقالة“هنرتعامل:تعاملیبودن،اجراییبودنورایانهها”به
پژوهشدربارةرابطةبینتعاملواجرادرهنرمیپردازد.بهنظراوبرایاینکهاثریراتعاملیمحسوب
کنیم،بیدرنگسهرویدادبایدرخدهند1.یکدستگاهحسگروجوهیازرفتارفردرا،بهصورت
دیجیتالیکهبرایرایانهقابلادراكباشد،ترجمهکند.2.رایانهدادههاییرابیروندهد،کهبهصورت
نظاممندبهدادههایقبلیمربوطباشند.3.دادههاییکهتوسطرایانهدرمرحلةقبلیتولیدشدهاند،به
صورتیکهافراددرجهانواقعیبتوانندادراكکنند،دوبارهترجمهشود)Saltz, 1997: 118(.بااین
تعریفهممیتوانگفتصدایبازیهایدیجیتالخصلتتعاملیدارد؛چراکهرایانهیاکنسولبازی

برخیوجوهاعمالبازیکنراادراك،پردازشوسپسدرقالبصداترجمهمیکند.
دومینیکمکآیورلوپز)Dominic McIver Lopes, 2001(بهدونوعتعاملضعیفوقوی
قائلاست.درتعاملضعیفمخاطبمیتواندترتیبمحتواراتغییردهد.درحالیکهدرتعامل
قویمخاطبمیتواندساختارراتغییردهد.بهنظراوساختارعبارتاستازتمامیویژگیهای
درونیوبازنمودیکهبرایادراكزیباییشناسانهضروریهستند.براساستعریفلوپز،صدادر
بازیهایدیجیتال،ذیلتعاملضعیفقرارمیگیرد،چراکهبازیکنقادراستترتیبصداهایقابل

ارائهراعوضکند،امانمیتواندساختارآنهاراتغییردهد.
 )Procedural(اگرچیزیبخواهدتعاملیباشدبایدرویهای)بهنظرجنتموررای)1997
)دارایفراینددرونداد،پردازشوبرونداد(ومشارکتی)Participatory(باشد.بااینتعریف
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هممیتوانصداهایبازیهایدیجیتالراتعاملیمحسوبکرد،چراکههمدارایرویه)فرایند
درونداد،پردازشوبرونداد(هستندوهمنیازبهمشارکتمخاطبدارند.

البتهتعاملیبودندارایدرجهبندیاستوبازیکن،برایتعاملباصدایبازی،محدودیتهایی
نیزدارد.مثاًلبازیکننمیتواندبدونشلیکگلولهدربازی،صدایآنرابشنودیااینکهممکن

نیستساختارکلیموسیقیمتنبازیدریکمرحلةخاصباانتخاباوتغییرکند.
7ـ3. عناصر شنیداری در بازی های دیجیتال: دراینبخشبهبررسیعناصرپنجگانةشنیداریدر
بازیهایدیجیتال،یعنیدیالوگ،عناصرشنیداریغیرکالمی،جلوههایشنیداری،صداهای
محیطیوموسیقیخواهیمپرداخت.بدینمنظورابتداتوضیحاتیکلیدربارةهریکازاین
عناصرذکرخواهدشد.درمرحلةبعدیویژگیهاوکارکردهایخاصهریکازآنهارادر

فرمبازیموردبررسیقرارخواهیمداد.
7ـ3ـ1. دیالوگ: دیالوگعبارتازگفتوگوییکیاچندشخصیت،دریکروایتداستانیاست.
دیالوگمیتواندبهبازیکنانکمککندمتوجهروندداستانبازیشوندیاشخصیتهای
دیگررابشناسندوحتیباآنهاهمذاتپنداریکنند.نحوةاستفادهازصدایشخصیتها
دربازی،بهلحاظرویکرد،بسیارمتنوعاست.بعضیازبازیهاصدایشخصیتندارندو
دردیالوگکاماًلمتنمحورهستند.بعضیبازیهاهمازمتنوهمازصدااستفادهمیکنند

وبعضیازآنهاصرفًاصدامحورهستند.
واضحاستکهفرایندتولیددیالوگتازمانیکهداستان،شخصیتهاوجزئیاتمراحلمشخص
 Richard Stevens, Dave Raybould,(نشدهباشد،نمیتواندآغازشود.ازدیداستیونوریبالد

2011(نوعدیالوگمیتواندیکیازاینگونههاباشد:

الف. دیالوگ اطالعاتی: ایننوعازدیالوگ،اطالعاتموردنیازرابرایبازیکردنفراهم
میکند.ایننوعدیالوگممکناستشاملدستوراتیبراینحوةاستفادهازیکوسیلة
خاصیابرگزیدنیکمکانبرایگردهمآییباشد.نکتةکلیدیچنیندیالوگی،ایناست
کهواضحوقابلشنیدنباشند؛ازاینرو،ایننوعدیالوگازنظروضوحوشفافیتو

استفادهازجملههایکاملممکناستبادیالوگهایعادیمتفاوتباشد.
ب. دیالوگ شخصیت: ایننوعدیالوگ،منتقلکنندةافکارواحساسهایگویندهاستوبه
دلیلاینکهبرانتقالاحساستوسطکلمههاتأکیدمیکندنسبتبهدیالوگاطالعاتیلحنی

طبیعیتردارد.
ج. پچ پچ های محیطی ضمنی: ایننوعدیالوگ،بهتنظیمصحنهیالوکیشنیکمکمیکند.که
شخصیتدرآنقراردارداگرچهایننوعدیالوگ،برایبرپاکردنمحیطاهمیتدارد،اما

اطالعاتیکهباکلمههادرآنمنتقلمیشوندلزومًادارایاهمیتنیستند.
7ـ3ـ2. عناصر شنیداری غیرکالمی: اینعناصربیانهایدرد،مرگ،جیغوامثالآنهستندکهبعد
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دربازیجایگذاریمیشوند.دربازی،ممکناستشرایطیپیشبیایدکهیکدیالوگ،
ناچاردرشرایطمختلفتکرارشود.برایاینکهاینتکرار،برایبازیکنزنندهنباشد،گاهی
بایدازیکدیالوگواحدچندیننمونهضبطکرد.افزونبرآن،ممکناستالزمباشدیک
دیالوگواحدباصدایچندشخصیتضبطشود،چراکههرکدامآنهاممکناستدر
شرایطیقرارگیرندکهگفتنآنالزمباشد.درضمن،درابتدایبرخیازبازیها،بازیکن
میتواندشخصیتمردیازنراانتخابکند،درچنینشرایطیالزماستهردیالوگدوبار
ضبطشود.بازیممکناستدارایسیستمدیالوگشاخهایباشدکهدرآندیالوگبعدی
یکشخصیت،براساسپاسخبازیکنمیتواندمتفاوتباشد.دریکنمونةسادهازسیستم
دیالوگشاخهای،باردوبدلشدنچهارجمله،بیستوپنجگزینهبایدضبطشدهباشد.
7ـ3ـ3. جلوه های شنیداری:ازدیدماركگریمشاو)Mark Grimshaw, 2014(جلوههایشنیداری
برونداستانی،بهطورمعمولشاملصداهایمنویمحیطکاربریخارجازگیمپلیهستند.
صورتوطنیناینجلوههایشنیداری،معموالًمطابقبامجموعةشنیداریمورداستفاده
دربازیاستوبرایناساس،بهتنظیمچیدمانصوتیکلیبازیکمکمیکنند.اماکارکرد

اصلیآنهافقطتأییداعمالکاربردرمنویبازیاست.
با و هستند درونداستانی معموالً دیجیتال، بازیهای در شنیداری جلوههای حال این با
رخدادهایطیبازیپخشمیشوند.اینرخدادهاممکناستاعمالشخصیتهایبازیباشند،
یااتفاقهایمهمیکهمستلزمتوجهبازیکندرطولبازیهستند.آنهابستهبهژانربازی،میتوانند
شاملصدایقدمها،پیامهایرادیویی،شلیکگلوله،موتورماشین،کشیدهشدنتایربرسطوح

مختلف،توپهایشوتشده،ضربههایمشتبهجسم،سوتداورو...باشند.
آنچهاینجلوههایشنیداریراتعریفمیکند،قابلیتآنهادرتطبیقاعمالباواقعیتاست.
بسیاریازاینصداهاواقعیوصداهایضبطشدهازخودآنرخدادهاهستند،یاحداقلتالش
شدهکهواقعیبهنظربرسند.البتهبسیاریازاینصداهاهمتخیلیوشبیهسازیشدههستند؛مثل

صداهاییکهدرجهانهایخیالی،توسطرویدادهایخیالیایجادمیشوند.
ازدیداسکاتراجرز)Scott Rogers, 2014(افکتهایشنیداریرایجبهشرحزیرهستند:
الف. حرکت: صدایقدمزدنیادویدنرویسطوحمختلفسنگی،شنوماسهای،آهنییا...؛

ب. حمله: صدایمنحصربهفردبرایهرنوعضربةخاص؛مثلصدایپکمندرحالخوردن
یکروح؛

ج. برخورد: مثلصدایشترقکهباعثمیشودیکضربةمشتیالگدقدرتمندتربهنظربرسد؛
لیزری.هرچه تفنگها،چکاچکشمشیرهاوترقترقاسلحههای بنگبنگ د. رزم افزار ها: 
همانقدر باید رزمافزار صدای پرصداتر. هم آن شنیداری افکت بزرگتر رزمافزار

منحصربهفردباشدکهظاهرآن؛
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ه. واکنش های ضربه خوردن: صداهایاوف!آخ!وای!اینجلوههاممکناستخارجازبافت
بازیخندهداربهنظربرسند،ولیازمهمترینجلوههایشنیداریبازیهابهشمارمیروند.
و. اشارات صوتی: صداهایشخصیتدرحالتهایمختلف،مثل:“اینچیه؟”وقتیچیزی
پیداشودیا“حاالبهترشد!”باپرشدننوارسالمتیاش.اینجلوهها،نهتنهابهفهمشرایط

کمکمیکند،بلکهبهشخصیتهویتمیبخشد؛
ز. مرگ: مثلیکجیغوحشتناك،یایکنالةغمانگیزموقعکشتهشدن،یاقرقرکردنهنگام

غرقشدن،یافریادطوالنیموقعپرتشدنازلبهییکپرتگاه؛
ح. موفقیت: مثلیکصدایهورا،یایوووهوووپسازپیروزیدرانجامیکماموریت.

زیاد باجزئیات که آنهایی بهویژه دیجیتال، بازیهای از بسیاری 7ـ3ـ4. صداهای محیطی: 
ودنیاهایگستردهطراحیشدهاندــمثلبعضیبازیهاینقشآفرینیــازصداهای
محیطی،درگوشهوکناردنیایخود،استفادهمیکنند.اینصداهابارخدادهاورفتارهای
ـ)مگراینکهورودبازیکنبهیکمنطقةخاصدردنیایبازی بازیکنانپخشنمیشوندـ
ـومعموالًازمنابعیبهگوشمیرسندکهرویصفحه راجزءرفتارهایاوحسابکنیم(ـ
بهتصویرکشیدهنشدهاند.اینصداها،ممکناستشاملآواهایپیرامونییکمیداننبرد،
وزیدنباددرمیانشاخوبرگدرختانیکبیشه،زوزهکشیدنگرگهاوآوازپرندگان

)Grimshaw, 2014(.باشند
بهنظراسکاتراجرز)2014(صداهایمحیطیرامیتوانبهسهدستهتقسیمکرد:

الف. صداهای محلی: زمانیاجرامیشوندکهبازیکنبهمنبعصدانزدیکباشد؛مثاًلصدای
شرشریکجویباریاصدایتیکتاكساعتیازنگتلفنوامثالآنکهبادورشدن

بازیکنازمنبع،صدامحومیشود؛
ب. صداهای دور: صداهاییکهبازیکنازفواصلدورقابلیتشنیدنشانرادارد؛مثلزوزهی

گرگیاصدایانفجار؛
ج. صداهای اولویت دار: صداهاییکهصرفنظرازمکانبازیکن،همیشهشنیدهمیشوند.این
صداهابهبازیکنبازخوردگیمپلیرانشانمیدهند؛مثلکمبودنوارسالمتییاشمارش

معکوسیکتایمروامثالآن.
برونداستانی صداهای از بخشی معموالً دیجیتال، بازیهای در موسیقی موسیقی:  7ـ3ـ5. 
برجستة آنگوشمیدهند.هدف به بازی انجام بازیکناندرطول که محسوبمیشود
است. داستانی روایت و احساس بازنمایی به خدمت دیجیتال، بازی یک در موسیقی
انجام بزرگی ارکستر گروههای گاه  را امروزی، دیجیتال بازیهای در موسیقی ساخت
واقع، در کنند. رقابت بزرگی فیلم هر در موسیقی سازندگان با میتوانند که میدهند
تولیدمیکنند آثارموسیقای بازیهاهم برای فیلم ازسازندگانمشهورموسیقی بسیاری
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)Grimshaw,  2014(.بهباورراجرز)2014(دوگونهموسیقیبازیوجوددارد:1.موسیقی

تحتلیسانس)Licensed music( کهپیشازاینساختهشدهومیتواندرقبالپرداختمبلغی
ازآندربازیاستفادهکرد؛2.موسیقیاصیل)Original music(کهخاصیکبازیساخته

میشود.

8 . آيندة بن مايه های ديداری و شنيداری در بازی های ديجيتال
8ـ1. آیندة بن مایه های دیداری: دربابآیندةبنمایههایدیداریرسانةبازیدیجیتال،معموالًاز
واقعیتافزوده)Augmented Reality(وواقعیتمجازی)Virtual Reality(سخنمیرود.
منظورازواقعیتافزودهیکنمایفیزیکیزنده،مستقیمیاغیرمستقیمــبهطورمعمولدر
ـاست،کهعناصریراپیراموندنیایواقعیافراداضافهمیکند.واقعیتمجازی تعاملباکاربرـ
نیزتجربةقرارگیریکاملدریکمحیطمجازیودیجیتالاستودنیایفیزیکیراکاماًل

نادیدهمیگیردیابهاصطالح،جهانیمجازیبهموازاتجهانواقعیاست.
)Muñoz-Saavedra & et. al, 2020(پژوهشیدربابتکاملورویةآیندةواقعیتافزودهومجازی
نشاندادهکهمحبوبیتایندوفناوریدرحالکاهشاستودرسالهایآتی،بهاحتمالشاهدکم
شدنتولیدآنهاخواهیمبودتااینکهدراینزمینهثباتینسبیایجادشود.ازمیانبازیهایدیجیتال،
محبوبترینبازیواقعیتافزودهپوکمونگو)Pokemon Go(بودهاست،ولیواقعیتمجازی،هرچند

دارایبازاریکوچکوبهنسبتباثباتاست؛امابازیمحبوبینداشتهاست.
8ـ2. آیندة بن مایه های شنیداری: یکیازمواردیکهدرآیندهدرزمینةبنمایههایشنیداریبازی
شاهدآنخواهیمبود،بهاحتمالگسترشاستفادهازموسیقیروندی)Procedural music( یا
موسیقیزایا)Generative music( دربازیهایدیجیتالاست.ایناصطالحداللتبرآننوع
موسیقیداردکهبهواسطهینوعیسیستمخودکارخلقشدهاست)Galanter, 2003(.بهگفتة
کالینز)Collins, 2009(بازیهایدیجیتالبنابرخصلتغیرخطیوتعاملیشان،رسانةایدئال
استفادهازموسیقیروندیهستند.ویمعتقدبودبنابردالیلیهمچونپرهزینهبودناستفاده
ازاینموسیقیوعدمآشناییموسیقیدانانفعالدرصنعتتولیدبازیواینکهآموزشآنها
بیشتردرحوزةرسانههایغیرتعاملیهمچونسینمابوده،موسیقیروندیهنوزچنانکهشایسته

استفراگیرنشده،امابهرهازایننوعموسیقیگسترشخواهدیافت.
پالتوپاسکوییر)Plut & Pasquier, 2020( ضمنتأییدپیشبینیکالینزمبنیبرگسترش
پرداختهاند.در پدیده این بیشتر واکاوی به دیجیتال، بازیهای تولید موسیقیروندیدر
پژوهشایشانیکگونهشناسیمشتملبر34نوعسیستمازموسیقیروندی،دربازیهای
دیجیتالارائهشدهکهمبنایآنخصلتتعاملیاینرسانهاست.از34نوعسیستمموردبررسی
دراینپژوهش،19موردبانگاهبهدهةگذشتهو15موردبانگاهبهدهههایآیندهتعریف
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شدهاند.بهگفتةپالتوپاسکوییر،استفادهازسیستمهایموسیقیروندی،نهتنهابهلحاظ
کّمیموجبتنوعبیحدموسیقاییبازیهااست،بلکهایننوعموسیقیبهلحاظکیفیتهم

جذابتروقدرتمندتراست.

نتيجه گيری
بازیهایدیجیتال،نقطةتالقیشماربسیاریازهنرهاوحاصلهمافزاییابزارهایمتفاوتجهان
هنر،همچونادبیات،نقاشی،معماری،سینما،پویانمایی،موسیقیو...دریکرسانةهنریهستند.
ازاینرو،عناصرمشتركفراوانیمیانرسانههاییمثلسینماوپویانماییبابازیهایدیجیتالوجود
دارد.اصاًلخصلتمیانرشتهایدانشمطالعاتبازی،کهدرمبانینظریمقالهکمیدربارهاش
صحبتشد،بهخاطروجودهمیناشتراكهااست.بهعبارتی،اینوجوهمشتركموجبشدهاند
بسیاریازدادههایموجود،درمطالعةبسیاریازرسانههایهنریدربارةبازیدیجیتالکارآیی
داشتهباشند.برایمثالبسیاریازمباحثمربوطبهروایتسینمایی،موسیقییاحتیطراحیهای

معماری،دربارةبازیدیجیتالکاربرددارند.
اماازیکنکتهنبایدغافلشدوآنهماستقاللرسانةبازیدرعینوجوداشتراكهاذکرشده
است.دربحثازمبانینظریگفتیمکهرویکرداینمقالهبهماهیتبازی،بازیشناسانهاستو
مسئلةقابلتوجهدراینرویکردوجه“بازیبودن”دررسانةبازیدیجیتالاست.یعنیتأکیدما
شنیداریرسانةبازیباسایررسانههاوگونههایمورد بیشتربروجوهافتراقبنمایههایدیداریـ

بررسیمامختصبازیبودهاند.
همانطورکهدیدیم،مهمتریندستههایطراحیبنمایههایدیداریرادربازیهایدیجیتال،
میتوانطراحیشخصیت)شاملطراحیچهره،اندام،ژستوپوشاك(؛طراحیلوازم)شامل
نقلیهوآیتم(؛طراحیمحیطبازی)شاملمحیطمصنوعی،منظرةطبیعی(؛و رزمافزار،وسیله
طراحیجلوههایدیداری)شاملجلوههایلنز،جلوههایخطزمانیوجلوههایصفحه(دانست.
وازطرفدیگرصدارادربازیهایدیجیتال،میتوانبهطورعامبهدودستةصداهایپویاو
غیرپویاتقسیمبندیکرد.همچنینصداهایموجوددربازی،بهدوگونهیصدایدرونداستانیو

صدایبرونداستانیبخشمیشوند.
دامنةبررسیما،شاملآیندةوجوهدیداریـشنیداریرسانةبازینیزبود.دربابآیندة
در میرود، واقعیتمجازیسخن و افزوده واقعیت از معموالً که دیدیم دیداری بنمایههای
حالیکه،محبوبیتایندوفناوریدرحالکاهشاستودرسالهایآتی،بهاحتمالشاهدکم
شدنتولیدآنهاخواهیمبود.دربابگونههایشنیداری،مشخصشدکهیکیازمواردیکهدر
زمینةاینوجهازبازیرخخواهدداد،بهاحتمالگسترشاستفادهازموسیقیروندییاموسیقی

زایااستکهبهواسطةنوعیسیستمخودکارخلقمیشوند.
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درنهایتبایدگفترازآفرینشیکبازیدیجیتالنیرومندوموفقدرجذبمخاطب،در
شناختدقیقهمینبنمایههاست.همةعناصردیداریوشنیداریبایدآگاهانهکنارهمقراربگیرند

تاشخصیتهاباورپذیرودارایهویتوفضایبازیدلپذیروجذابشوند.
یافتههایاینمقالهمیتواندبرایسازندةبازیدرحکمنقشةکلیجغرافیایاینرسانهباشدوبهاو
کمککندبراساسمقصودخودوآنچهقصدداردبهمخاطبمنتقلکند،بهترینمسیرراانتخابکند.
درضمن،گوناگونیگستردةبازیهامیتواندبرایمخاطبانوپژوهشگرانگیجکنندهباشد؛ازاینرو
دستهبندیوگونهشناسیبنمایههایساختاریبازیهامیتواندبهگذرازاینسردرگمییاریبرساند.
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چکيده
این پژوهش به شناسایي و بررسي آسیب هاي اجتماعي نوجوانان از دیدگاه کارشناسان و نقش رسانه در پیشگیري 
و کنترل این آسیب ها می پردازد. هدف مطالعة حاضر، آگاه سازی، پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، با اتخاذ 
روش شناسی کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق است. جامعة آماري، شامل کارشناسان حوزه های جامعه شناسی، روانشناسی 
و رسانه است که به صورت نمونه گیري غیراحتمالي هدفمند انتخاب شده اند. چارچوب نظری بر اساس نظریه های 
آسیب شناسی اجتماعی یا نظریه های مرتبط با جامعه شناسی و روان شناسی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهند که 
مهم ترین آسیب های اجتماعی نوجوانان شامل آسیب های فردی، آسیب های محیطی، آسیب های نوپدید در حوزة فضای 
مجازی و آسیب های مدیریتی و حاکمیتی است. عوامل فردی و روانی مؤثر در بروز آسیب های اجتماعی نوجوانان به دو 
دسته عوامل درونی )خود( و بیرونی )محیط( تقسیم بندی می  شوند. از مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی می توان به 
عوامل ساختاری و حاکمیتی، ارتباط با گروه همساالن، انتقال ارزش های جوامع غربی به کشور، در نتیجه پیشرفت های 
رسانه ای و کم رنگ شدن اخالق ها و ارزش های جهانشمول اشاره کرد. آسیب های نوپدید از پیامدهای ظهور و توسعه 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند و عناصر آموزشی، خانوادگی، فردی، اجتماعی و سیاسی در بروز این گونه 

پدیده ها نقش دارند.
کلیدواژه: آسیباجتماعی،نوجوان،رسانه،پیشگیری،کنترلومقابلهباآسیب.

بررسی آسيب های اجتماعی 
 نوجوانان و نقش رسانه
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مقدمه و طرح مسئله
تربیتيدرجوامع تأثیرگذارترینواحد بزرگترینو اما اجتماعي، خانوادهکوچکترینواحد
بهشمارميآید،بهگونهايکهایننهادميتواندمنشأتحولهایعظیمفردي،اجتماعيورشد
ارزشهايانسانيدرمیاناعضايآنباشد.امامتأسفانهامروزه،نسبتبهگذشته،بهایننهاد
کوچکاجتماعيبهایيکمتردادهشدهودرنتیجهجایگاهارزشمندوحیاتيایننهادمقدس،در
میاننسلنوجوانوجواننیزرنگباختهاست.شایدازهمینروستکههمهروزه،بهویژهدرکالن
شهرها،بیشازپیششاهدافزایشمشکالتونابسامانيهايخانوادگيوسیرصعوديآمارهاي
تکاندهندهوروبهرشدطالق،کودكآزاري،همسرآزاري،فقر،بزهکاری،اعتیاد،خودکشي،فرار
ازخانهو...هستیمکههمگيحکایتازرعایتنکردنحقوقوحریمخانوادهتوسطاعضايآن،

دارند.)رفاهی،131:1387(
دشوارتریندورةزندگي،بلوغیاهمانجوانياستکهسختيآنبرشانههایفرزندانووالدین
سنگینيميکند؛بهطوریکهارسطوميگوید:»نوجوانانآتشيپرشورندوبامزاجيآتشینآماده
ميشوندکهخودرابهدستغرایزبسپارند«.نوجوانيدورةپرکشمکشودشوارزندگياست؛
زیرانوجوانانباتغییرهایجسمي،روانيوشناختيدررفتاروکرداروبیاندچارتغییرهایکلي
میشوند.فشارونگرانيدرنوجوانيفراواناست،چراکهفرددرایندورةهیجانانگیز،نوعي
اموررواني،رفتاری، بهتغییروتحولهایطبیعيازخودنشانميدهدکهدر واکنشنسبت
تحصیلي،شغليوخانوادگي،بانوعيمشکلوتعارضهمراهميشودواینعوامل،هریکروح
اوراآزردهساختهومنجربهفشاربراعصابوروانویميشود.بسیاریازانحرافهایرفتاریو
عقیدتيافرادازهمیندورهآغازوباافزایشسنافراد،استوارترشده،اصالحآندشوارترميشود.
بسیاریازوالدین،دررویارویيبااینتغییرهادچارتعجبونگرانيميشوندوبرخياوقات،
بهدرستينمیدانندچهواکنشيازخودنشاندهند.داشتناطالعاتيدربارةویژگيهایرواني،
اجتماعي،بلوغونوجوانيميتواندزمینهسازرابطةمناسببیننوجوانانووالدینآنهاشود.

)درستیودیگران،74:1390(
جوانیدورانیبرايتکاملیکسبکزندگیسالم،عملکردهاورفتارهايبهداشتیاستو
همچنیندورهاياستکهجوانانبامشکالتینظیراستفادهازسیگار،الکلوموادمخدرومسائل
جنسیونظایرآنروبهرومیشوند.افزایشنگرانیهايعمومی،دربارةمسائلمختلفاجتماعی،
همازاینجهتکهخسارتهاوصدمههایواردهبرپیکرجامعهازناحیهاینگونهمسائلروبه
فزونیداردوهمازآنجهتکهگاهیمقابلهباآننیزروزبهروزدشوارترمیشود،شناختعلمی

ودقیقمسائلاجتماعیراضروريمیسازد.)فدویوفتحی،124:1391(
مسئلةمربوطبهآسیبهاياجتماعیازدیربازدرجامعهبشريموردتوجهاندیشمندانبوده
است.همزمانباگسترشانقالبصنعتیودامنةنیازمنديها،محرومیتهايناشیازعدمامکان
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فساد،عصیان، دامنهدار و زندگی،موجبگسترششدید نیازهاي و برآوردهشدنخواستهها
تبهکاري،سرگردانی،دزديوانحرافهایجنسیودیگرآسیبهاشدهاست.آسیبهایاجتماعی
درهرجامعهاییکیازعمدهترینعواملتهدیدکنندةنظاماجتماعیتلقیمیشود.بنیانهرجامعه
بههمنواییاعضایشباارزشهاوهنجارهایآنمتکیاست.اگراعضایجامعهازهنجارهای
اجتماعیتخطیکنند،جامعهنمیتواند،بهآسانیکارکردهایخودراانجامدهد،بنابرایندچار
بیسازمانیوبینظمیمیشود.دراینحالت،مکانیسمهایکنترلاجتماعی)رسمیوغیررسمی(
واردعملمیشوندتاافرادناهمنوارابههمنواییباهنجارهاوارزشهایجامعهوادارکنند.اگراین
مکانیسمها،مؤثرنیفتدوافرادهمچنانبهتخطیازهنجارهاادامهدهند،ممکناستشیرازةنظام
اجتماعی،فرهنگی،سیاسیواقتصادیجامعهباخطرجدیروبهروشود.)مکوندحسینی،1391(
مطالعةانحرافهایوکجرویهایاجتماعی،همان“آسیبشناسیاجتماعی”استکهبه
مطالعهوشناختریشههایاجتماعیبینظمیها،ناهنجاریهاوآسیبهاییمثلبیکاری،اعتیاد،
فقر،طالقو...،همراهباعللوشیوههایپیشگیریوبهبودآنهاونیز،مطالعةشرایطبیمارگونه
ونابسامانیاجتماعیمیپردازد.آسیبشناسیاجتماعی،بهارزیابیانواعمسائلیمیپردازدکهدر
سطحاجتماعیمطرحاستوکوششمیکندعللمتفاوتآنهاراازجنبههایفردیواجتماعیو
غیرهموردارزیابیقراردهد.پیشگیريازآسیبهاياجتماعي،درهرجامعهايموکولبهشناخت
علميویژگيهاوقانونمنديهايحاکمبرتحولآسیبهادرآنجامعهوبهکارگیريیافتههاي

علميدرفرایندبرنامهریزيهاياجتماعياست.)عبداللهي،1383(
کشورایراندرحالگذارازجامعةسنّتیبهمدرنیسماست.لذاتغییرهاودگرگونیهایسریعو
وسیعیدرساختارهایبنیادی،بهخصوصساختارهایفرهنگیواجتماعیخودداردکهشناخت
تهدیدهاوآسیبهایاجتماعی،ارزیابیروندوابعادمتفاوتآن،چگونگیتحولواولویتبندی
زمانحالوآینده،نهتنهاراهرابرایبرنامهریزیهایبهترهموارمیکند،بلکهسببمیشودتا
اقدامهابهموقعوتصمیمگیریهایصحیحی،قبلازوقوعهرگونهبحران،اتخاذوامنیتاجتماعی

تاحدامکانحفظشود.
خوب ظرفیتهای از استفاده اجتماعی آسیبهای کنترل و پیشگیری راههای از یکی
رسانههاست.نقشرسانههادراطالعرسانی،آگاهسازیوآموزشدربابآسیبهایاجتماعی
بیبدیلاست.رسانهبهدلیلشناختشرایطسیاسی،فرهنگی،اجتماعیواقتصادی،مناطقتحت
پوششخودوبرنامهسازیبااستفادهازعناصروظرفیتهایخاصمنطقه،میتوانددرزمینةکمک

بهشناسایی،پیشگیری،کنترلومقابلهباآسیبهایاجتماعیدرجامعهتأثیرگذارباشد.
بررسیانتقادی،درموردکارکردهاونقشهایوسایلارتباطجمعی،درجوامعمعاصراهمیت
زیادیدارد؛چراکهبررسیدقیقدرموردوظایفوکارکردهاییکههریکازاینوسایلبرعهده
دارند،سببمیشودتاهریکازافرادیکهبهنحویدراینرسانهفعالیتمیکنند،نسبتبهوظیفة
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خطیرخودآگاهیبیشترییابندودرانجاممسئولیتخوددقتبیشتریبهخرجدهند.ازسوی
دیگر،اینامرسببمیشودتامسئوالنومدیرانجامعهنیز،نسبتبهکاربردمناسبوسایلارتباط
جمعیدربرنامههایخوداهمیتبیشتریقائلشوند.لذاباایناوصاف،پرسشاساسیمطالعة
حاضر،بررسیوشناساییآسیبهایاجتماعیویژةنوجوانانونحوةپرداختنرسانهبهآناست.

آسيب های اجتماعی
انحرافوبزهکاري،نوعيعارضهوبیمارياستکـهازآنتحتعنوانآسیباجتماعيیاد
ميشود،زیراوقتيآثاروعوارضآسیبهادرجامعهعیانمیشود،مختصیکفردنبودهوحتی
عوارضآن،بهیکجامعهنیزمحدودنميشود،بلکهبراساسفرهنگهايمختلفواستحکام
ریشههايفرهنگي،اینعوارضمتفاوتبودهوبهسرعتباالگوسازيکهازآنهاميشود،به
صورتیکعارضةفراگیردرخواهدآمد.آسیبهاوناهنجاريهاياجتماعي،محیطزیست
واجتماعبشريرادستخوشپیامدهایيکردهاستکـهامکانزندگيسالموکمدغدغهرا،

بهخصوصدریکجامعهازبینخواهدبرد.)گلپور،5:1386(
کارشناساندردهههاياخیر،بابررسياختاللهایرفتاريوانحرافهایاجتماعي،بهایـن
نتیجـهرسیدهاندکهبسیاريازاختاللهاوآسیبهادرناتوانيافرادبرایتحلیلصحیحمسائل
شخصي،عدماحساسکنترلوکفایتهنگامرویارویيباموقعیتهايدشواروعدمآمادگيبراي

حلمشکالتومسائلزندگي،بهشیوةمناسب،ریشهدارد.)سرخوش،25:1384(
لذاعواملاجتماعیمؤثربررفتارانحرافیوبزهکاري،گوناگونومتعددندازجملهوضعیتاقتصادي
خانواده)فقریارفاهبیشازحد(معاشرتبادوستاننابابوناصالح،بدونهدفگذراندناوقاتفراغت،
بیکاري،نوعشغلومیزاندرآمد،رضایتوعدمرضایتشغلی،تجردوتأهل،تراکمجمعیت،مهاجرت،
بیعدالتی،موادمخدرواعتیاد،وسایلارتباطجمعیازقبیلروزنامهها،رادیووتلویزیون...همگیدر
ارتکابجرموپیدایشوتوسعهمفاسدوکجرويهااثرقطعیدارند.پیچیدگیرفتارآدمیبهگونهاياست
کهنمیتوانیکعاملرا،عاملمسلطرفتاربهنجارتلقیکرد،بلکهعواملمتعددومنظومهاییازعللو
عواملمشکلوارتباطمتقابلبایکدیگرمنجربهپیدایشرفتارمیشود.ارتباطمتقابلفردوجامعهومحیط

پیرامونشوتعادلبینآنهادرتکوینرفتارمؤثراست.)فدویوفتحی،123:1391(
درگونهشناسیآسیبهایاجتماعیازمالكهایمتفاوتیمیتواناستفادهکرد.اینمالكها،درهر
جامعهایحداقلبهچهارخردهنظامفرهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیاختصاصدارند.درهریک
ازاینحوزهها،ُکنشگرانفردیوجمعیمیتوانندبارعایتاصولوقواعدعملجمعیموردقبولدر
آنحوزهها،بهچهارنوعسرمایهیامنبعارزشمندــسرمایةفرهنگییادانش،سرمایهاجتماعییاتعهدو
ـموردنیازهرجامعهدستیابند.بنابراین، منزلت،سرمایهسیاسییاقدرتوسرمایهاقتصادییاثروتـ

درمجموعباچهارگونهکجرویروبهروهستیم.)فردوسیوآقاپور،30:1391(
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 نیرنگ و تزویر    جنگ      رایی گ رابطه     سرقت

 دو رویی      قتل       پارتی بازی   گری تکدی

 فرار از منزل پرخاشگری              دروغگویی       خویشاوندگرایی   خواری رانت

 اعتمادی بی            خشونت  حذف رقیب  اختالس و کالهبرداری

 گسست فرهنگی  خودکشی  ترور شخصیت   تخریب منابع و 

 سازطی محیط زیست آلوده

    

 

 شناسی آسیب اجتماعی  گونه

 خرده نظام

 اجتماعی: ةسرمای
 تعهد و منزلت

فرهنگی:  ةسرمای
 دانش 

سیاسی:  ةسرمای
 قدرت 

اقتصادی:  ةسرمای
 ثروت

 اجتماعی های آسیب اجتماعی های آسیب اجتماعی های آسیب اجتماعی های آسیب

آسيب شناسی اجتماعی و اهداف و مقاصد آن
آسیبشناسیاجتماعی،مفهومجدیدیاستکهازعلومزیستیگرفتهشدهومبتنیبرتشابهی
استکهدانشمندانبینبیماریهایعضویوآسیبهایاجتماعی)کجرویها(قائلمیشوند.
واژةآسیبشناسیازدیدگاهپزشکی،بهفرایندریشهیابیبیماریهاگفتهمیشود.آسیبشناسیاز
 logyبهمعنایرنج،محنت،احساسهاوغضب،و  pahtoیا  pathترکیبکلمههاییباریشةیونانی
بهمعنایدانشوشناختبهوجودآمدهاست.علوماجتماعیدرقرننوزده،بهدلیلمشابهتسازی
میانکالبدانسانیوکالبدجامعهوبیماریهایعضویوبحرانهایاجتماعی،دانشنوییبهنام
آسیبشناسیاجتماعیراجهتمطالعهعواملوریشههایبینظمیوبیماریهایاجتماعیپدید

آورد.)خسروپناه،264:1388(
آسیبشناسیاجتماعی،مطالعةخاستگاه،اختاللها،بینظمیهاونابسامانیهایاجتماعیاستکه
اگردرجامعههنجارهامراعاتنشوندکجرویپدیدمیآیدورفتارآسیبمیبیند)مدنیوهمکاران،
91:1397(.بنابرایندرآسیبشناسیاجتماعی،قوانینوعللناهنجاریها،آسیبهاوبیماریهای
اجتماعیازقبیلاعتیاد،فقر،جرم،روسپیگری،طالق،خودکشی،خشونت،بیکاری،کودکانخیابانیو

غیرهموردمطالعهقرارمیگیرد.دراینزمینهاهدافآسیبشناسیاجتماعیعبارتانداز:
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الف.مطالعهوشناختآسیبهایاجتماعی،عللوانگیزههایپیداییآنها،بررسیشخصیت
آنان؛شناختدرستدردها کژرفتاران،ویژگیهایجسمانی،روانی،فرهنگیواجتماعی
وآسیبها،نخستینشرطچارهجوییوبیشازنیمیازدرماناست.دردتشخیصداده
رها تاریکی در تیر شناختن، بدون ساختن هرگونه زیرا کرد؛ درمان نمیتوان را نشده

کردناست.
ب.پیشگیریازآسیبهایاجتماعی،بهمنظوربهسازیمحیطزندگیجمعیوخانوادگی؛از
آنجاکهپیشگیریهموارهسادهتر،عملیتروکمهزینهترازدرماناست،اهمیتبسیاریدارد.
ج.درمانآسیبدیدگاناجتماعیبابهکارگیریروشهایعلمیواستفادهازشیوههایمناسب

برایقطعریشههاوانگیزههایآنان.
ازبازگشتمجددکژرفتاریوبررسیشیوههای د.تداومدرمانبرایپیشگیریوجلوگیری

بازپذیریاجتماعی.)ستوده،1380(

جامعه شناسی رفتار انحرافي
انحراف،درلغتبهمعنایعملیاستکهبهدورازهنجارهاباشد.انحرافاجتماعی،ازجمله
مسائلیاستکهدرحوزةآسیبشناسیاجتماعیبدانپرداختهمیشود.انحراف،صفتمنسوب
بهبرخیرفتارهایااشخاص،نظیربزهکارانیابیمارانروانیمیشود.اینموضوعازآراءمتقدم

آسیبشناسیاجتماعیاخذشدهاست.)محمدیاصل،13:1385(
جامعهشناسان،انحرافرانهمانندصفتیرفتارییانوعیشخصیت،بلکهبهمنزلةویژگیبرخی
وضعیتهایاجتماعییاکارکردهایساختینظاماجتماعیدرنظرمیگیرند.برایمثال،تامسون

)Thomson, 2004: 2( .انحرافراتخطیازهنجارهاییکجامعهیاگروهتعریفمیکند
رفتارانحرافي،عبارتازرفتارارادياستکههنجارهايجامعهرانقضکردهوسالمتي
جامعه،یامردمشویاهردوراتهدیدميکند)Colbert, 2004: 599(.رفتارهايانحرافي،ميتوانند
همسازندهوهممخربباشند.بیشترپژوهشها،درزمینةانحرافهامخرببودهوباوجود
اهمیتانحرافهایسازنده)رفتاراراديدرجهتنقضهنجارهاکهمنابعمهميبراينوآوري
وکارآفرینياستوبهایجادمزیترقابتيکمکمیکند(،تحقیقاتکميدراینزمینهانجامشده

)Galperin & Burke, 2006:  331( .است
مطالعةانحرافهایاجتماعيازدیرباز،موردتوجهمتفکراناجتماعيبودهاست.دستهاياز
آنها،رفتارنابهنجاررابهسرشتآدمينسبتميدهند؛آنراامريذاتيميدانندکههنگامتولد
شکلميگیردومعتقدندکهآموزشوپرورشوتربیتاجتماعيدرآنبيتأثیراست.اماگروهي
ازمتفکراناجتماعي،مانندژانژاكروسو،سرشتآدميراهمچونآینهاينقشپذیرميدانندو
بهنقشتربیتاجتماعي،بسیاراهمیتميدهند.دورکیمبهدوگانگيسرشتانساناعتقاددارد.به
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نظراینمتفکران،سرشتآدميترکیبيازسرشتاصليیامتغیرسرشتاجتماعياست.)سلیمی
وداوری،18:1385(

مطالعةجامعهشناختيرفتارهايانحرافی،مستلزمتمایزمیانچنددستهازپدیدههاياجتماعي
ودرعینحال،مرتبطبایکدیگراست.نخستپدیدههایيکهناهنجاري)انحراف،کجروي،
کژروي(اجتماعينامیدهميشوندوموضوعاصليجامعهشناسيناهنجاريهاياجتماعيهستند.
دوم،پدیدههايناهنجاريکهکیفیتيبیمارگونهیافتهاندوبهعنوانپدیدههايآسیبشناسانهمورد
مطالعهقرارميگیرند.سوم،پدیدههایيکهفاقدهرگونهنظموقاعده)آنومیک(هستندوآنهارا
مسائلاجتماعيمیدانیم.چهارم،پدیدههایيکهبهافعالمجرمانهمشهورشدهاندوموضوعمورد
مطالعةجامعهشناسيجنایياست.پنجم،پدیدههایيکهازآنهابهعنوانافعالگناهکارانهنامبرده
ميشودوبهحوزةدینمربوطاستوششم،افعاليکهپدیدههايناهنجارنامیدهميشوند،لیکن
بدانهانوآوريوخالقیتنیزميگویند.بنابراین،جامعهشناسيانحرافهایاجتماعيبهطورکلي،
مطالعةششدستهازافعالبهظاهریکسانبامعنايمتفاوتاست.ازاینرو،جامعهشناسيانحرافات
اجتماعيدرکل،مطالعةرفتارهايمخالفبااخالقاجتماعي)ناهنجاريها(،قانون)جرم(،و
شرع)گناه(استکهامروزهنامطلوباند،وهمچنینانواعنوآوريهایيکهممکناستدرحال
حاضرنامطلوبباشند،امابعدهامطلوببهحساببیایند.چنینبهنظرمیرسدکهناهنجاریهای
اجتماعی،همانگونهکهرابرتسونیادآورشده،هیچگاهازمعنایثابتوپایداریبهرهمندنبودهو

نخواهدبود.)زکریایی،1382(
بهمنظورتبیینانحرافهایاجتماعی،دردورههایمختلفنظریههایمتعددودستهبندیهای
گوناگونیازآنهابهوجودآمدهاست.برایمثالبرخینظریهپردازان،باتأکیدبرروندهایتاریخی،
بهدستهبندیآنهاپرداختهونظریههارابهسهدسته“پیشامدرن”،“مدرن”و“پسامدرن”تقسیم
کردهاند.گروهیدیگربراساسعللناهنجاريهاوجرائم،آنهارابههفتگونهیعني“کارکردگرا”،
“تضادفرهنگي”،“انتقالفرهنگي”،“نظریههايفرصت”،“نظریههايافراطيـتضادي”،“کنترل

اجتماعی”و“نظریهکُنشمتقابل”تقسیمکردهاند.)صدیقسروستانی،64:1383(
بایدتأکیدکردکههیچنظریهای،بهتنهاییبرایتبیینوتوضیحکجرفتاریهایاجتماعیکافی
نیستوبرایچنینکاریبهنوعیمتاتئورینیازاست،تابتوانتمامزوایایاینفرایندپیچیدهو

مهماجتماعیراشناختومعنیکرد.

جامعه شناسی جرم
ازنظرجامعهشناسانوجرمشناسان،جرمعبارتازهرفعلیاتركفعلیاستکهمخالفافکارو
وجدانعمومیباشد،اعمازاینکهموردحمایتقانونگذارقرارگرفتهباشدیانه.درواقع،جرمدر
اینمفهومبهمعنایمطلقانحرافاست.جرمعبارتازهرجملهایاستکهبهوسیلةفردعضو
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یکدستةاجتماعی،برضدیکارزشمشتركایندستهبهعملدرمیآید.دورکیم،جامعهشناس
مشهورفرانسوی،میگویدمامیتوانیموجودیکسلسلهازعملیاتیرااثباتکنیمکهاجتماعبر
ضدآنهاواکنشیبهصورتمجازاتنشانمیدهد.ازاینسلسلهعملیات،گروهیمیتواندرست
کردوبهآنعنوانمشترکیبهنام“جرم”داد.کانت،جرمرادرمفهومیگستردهبهکاربردهو
میگویدهرعملیکهمخالفاخالقوعدالتباشد،جرماست.باتوجهبهتعریفهاییادشده،
مفهوماجتماعیجرمبسیارگستردهترازمفهومحقوقیآناستوبههرگونهانحرافازارزشهاو
هنجارهایاجتماعیاطالقمیشود)فیض،66:1369(.عواملمؤثردربروزجرمعبارتاستاز:

1. عوامل زيستي
تأثیرزیستشناختيوراثتوانتقالویژگیهایجسماني،عقالنيوهوشوالدینواجدادانساناز
دیرزمان،موضوعمطالعهروانشناسانوعلماياخالقبودهوتحتعنوان“وراثتعقليواخالقي”
موردبررسيواقعشدهاست.بیندانشمندانعلومزیستيووراثت،لمبرزویکيازپیشگامانایننظریه
است.ایندانشمندباآزمایشهايمتعددومطالعههایطوالني،روي383جمجمهجنایتکارانایتالیایي
و5907بزهکارزندهنتیجهگیريکردکهبرخياختاللهایبیولوژیکيعلتبزهاینافراداست.ويبر
اساساینآزمایشهافرضیة“جاني”راارائهداد.بررسيهایيکهبهمنظورتأییدنظریةلمبرزوارائهشد،
مربوطبهدوقلوهايیکتخمکيبود.طبقبررسيهايمتعددمشخصشدکهدوقلوهايیکتخمکي
شباهتهايرفتاريبسیاريدارند)67/3 درصد(،درحاليکهدردوقلوهايدوتخمکياینمیزانبسیار

کمتربودهاست.)32/17درصد()عبقری،27:1380(

2. عوامل دروني

رافائلگاروفالوازمعتقدانتأثیرعواملروانيدرارتکاببزهاست.بررسيوشناختعواملرواني
جرم،بهدانشروانشناسيجنایيمربوطاست.ازجملهرسالتهايایندانش،بررسيمنشو
شخصیتبزهکاروارزیابيگرایشهايضداجتماعيومطالعةروانخودآگاهوناخودآگاهآنان،
بهمنظورتعیینمسئولیتاخالقيواجتماعيشاناست.درمطالعهايکهجرمشناساندانمارکي
انجامدادندمشخصشدکه75درصدمجرمان18تا25سال،بیماريروانيداشتند.آنانهمچنین
دریافتندکه79درصدمجرمانبهبیماريهاواختالالتروانيازقبیلنوروز،سایکوزوروانپریشي
مبتالهستند.براساسدیدگاهروانکاويفروید،خانوادهووالدینکودك،نقشبسیاربزرگيدر
ساختنشخصیتمعتدلواستوارانساندارند؛زیراچنانچهسیرطبیعيرشدکودكتاپنجسالگي
تکمیلنشودوطيیکيازمراحل،متوقفشود،سبببروزاختاللهاوواکنشهايضداجتماعي
دررفتارآدميخواهدشد.طبقدیدگاهروانشناسان،درتحلیلشخصیتبزهکار،تمایالتو
انگیزههايناخودآگاهجایگاهمهميدارند.ازنظرایناندیشمندان،مجازاتافراديکهبهعلل
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اختاللهایروانيمرتکببزهميشوندنهتنهامثمرثمرنیست،بلکهآنانرابهسويجرائميتازه
نیزسوقميدهد.)شامبیاتی،75:1378(

3. عوامل اجتماعي
برخيازدانشمندانعواملمحیطيواجتماعيرامنشأپدیدةجرمتلقيکردند.بهنظرایندانشمندان،
جرمپدیدهاينیستکهعواملوشرایطجسمانيوروحانيافراددرآنتأثیرداشتهباشد،بلکه
عاملجامعهومحیطسبببروزجنایتميشود)همان:76(.الکاساني)1843ـ1924م(رئیس
مکتبمحیطاجتماعي،تنهاعاملمحیطيوفرهنگيراموجبجرممعرفيکردهاست.بهنظراین
دانشمند،همانگونهکههرمیکروبدرشرایطومحیطخاصياجازةرشدونمووتکثیرميیابد،
پدیدهجرمنیزدرمحیطوفرهنگمربوطبهخودزاییدهميشود.ازنظرالکاساني،منشأپدیدة
جرمتنهاعواملزیستيـروانياست.مارکينیزپدیدةجرمراناشيازوضعیتنابهنجاراقتصادي
ميدانست.مکتبسوسیالیستاوجامعةاشتراکيراجامعةایدئالمعرفيميکرد؛طبقنظرآنان
جرمزاییدهنظامسرمایهدارياست.بنابرنظرمحققانجرمشناسي،دربروزپدیدةجرمعوامل

پیچیدةزیستيـروانيـاجتماعيدخالتدارند.)عبقری،31:1380(

يادگيری اجتماعی و جامعه پذيری
تأثیررسانههایجمعیدرزندگیروزانةشهروندان،محدودبهتقویتیاتغییرنگرشهاورفتارها
نیست،بلکهمیتواندمنجربهکسبارزشهاونگرشهاوالگوهایرفتاریشودکهازآنبه
آثاراجتماعیرسانههاتعبیرمیکنند.یکیازنظریههایمربوطبهآثاراجتماعیرسانهها،“نظریة
یادگیریاجتماعی”بندورا)Bandura(استکهبهطورویژه،باارتباطجمعیدررابطهاست.بر
اساسایننظریه،انسانهابیشترآنچهراکهبرایراهنماییوعملدرزندگینیازدارند،فقطبا
تجربهومشاهدهمستقیمیادنمیگیرند،بلکهعمدهآنهابهطورغیرمستقیموبهویژهازطریق
رسانههایجمعیآموختهمیشود.ادعایاصلیباندوراایناستکهبیشتررفتارهایآدمی،به
صورتمشاهدةرفتاردیگرانوازطریقالگوبردارییادگرفتهمیشود.نظریةیادگیریاجتماعی،
بهطورگستردهایبرایمطالعةتأثیررسانههابرخشونتمورداستفادهقرارمیگیرد.درمقایسهبا
نظریةکاشت،کهمدعیتأثیرگذاریخشونتتلویزیونیبرنگرشهاستتارفتارها؛نظریةیادگیری
اجتماعی،پرخاشگریرانتیجةتماشایبرنامههایخشونتآمیزمیداندکهبهعنوانیکرفتار،

آموختهوعملمیشود.)مهدیزاده،59:1392(
بندورامیگویدرسانهها،اگرچهتنهامنبعیادگیریاجتماعینیستندونفوذوتأثیرشانبه
دیگرمنابعیادگیرییعنیوالدین،دوستانومعلمانوابستهاست،ولیرویمردمتأثیرمستقیم
دارندواینتأثیرگذاریبهمیانجینفوذشخصییاشبکههایاجتماعیصورتنمیگیرد.نقش
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جامعهپذیریرسانههابهاینمعناستکهرسانههاارزشهاوهنجارهایمقبولوجاافتادةاجتماعی
راازرهگذرپاداشوتنبیهنمادین،برایانواعمتفاوترفتاربهمردمیادمیدهند.جامعهپذیری
فرایندیاستکهطیآن،فردمیآموزدتاعضویکجامعهوفرهنگخاصشدهوبهاینترتیب،
بهموجودیواقعًااجتماعیوفرهنگیبدلشود.بهعبارتی،جامعهپذیریفرایندتوسعةاحساس
پیوستگیفردباجهانبزرگتراجتماعیازطریقیادگیریودرونیسازیارزشها،باورهاو

هنجارهایفرهنگیواجتماعیاست.)همان:60(
ملویندفلورواورتدنیس)M. Defleur & E. Denis(بهدوجنبةمتفاوتجامعهپذیری
رسانههااشارهمیکنند:نخستنظریةالگوبرداریاستکهطیآنمخاطبان،الگوهایرفتاریبه
نمایشدرآمدهدررسانههاراجالبوقابلتقلیدتشخیصمیدهند.دومینجنبهجامعهپذیری
وسیعتراستوبرخالفالگوبرداریقبلی،کهمتوجهرفتارفردیاست،نوعیرفتاراجتماعیاست
والگوهاییرابرایرفتارفرددریکگروهاجتماعیارائهمیدهد.)دفلورواورت،638:1383(

روش تحقيق
اینپژوهش،باروشکیفی،استفادهازمطالعةاسنادیوتکنیکمصاحبةنیمهساختاریافتهانجام
شدهاست.مصاحبهشوندگاندرحوزههایمختلفیهمچونعلوماجتماعی،روانشناسی،علوم
تربیتیورسانهمتخصصهستند.کارشناسانمورداستفادهبایددرحوزههایینظیررسانه،علوم
اجتماعیوروانشناسیاطالعاتکافیداشتهوخودنیزدررشتههایمربوطهفعالیتعملیاتیکرده
باشند.بههمینمنظور،ازمتخصصانیکهدرحوزةمعاونتاجتماعینیرویانتظامی،آموزشو
پرورش،صداوسیما،استانداری،بهزیستیو...فعالیتکردهوآگاهیهایالزمرادرموردموضوع

موردبررسینیزداشتند،درپژوهشحاضربهرهگرفتیم.

روش تجزيه و تحليل اطالعات
پسازجمعآوریدیدگاهمتخصصانوکارشناسان،نظرهرکدامازآنهادرموردهرسوالبررسی
وسعیشدایننظرها،بادقتفراواناستخراجوموردتحلیلقرارگیرد.دراینتحقیق،پژوهشگر
درمرحلةتحلیلدادههادرسهزمینهکارانجامداد:1.مدیریتدادهها:دراینمرحلهپژوهشگربا
ابزارهاییهمچونمقولهبندی،بهمرتبکردنوبازیابیدادههامیپردازد؛2.کاستنازحجمدادهها:
اولویتقائلشدنبرایبرخیازدادههاوکنارگذاشتنبقیه؛3.پروراندننظریههاومفاهیم:کاهش

حجممفاهیموعمیقترکردنآنها.)لیندلف،1392(

يافته های تحقيق
مهمترینیافتههادرزمینةآسیبهایاجتماعینوجواناندرحوزههایفردی،خانوادگی،اجتماعی،
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فرهنگی،قانونیـحاکمیتی،ونقشنهادهایمختلفدراینزمینهرامیتوانبهاینصورت
دستهبندیکرد.

1. مهم ترين آسيب های اجتماعی نوجوانان
الف. آسیب های فیزیکی و رفتاری: نزاعهایخیابانی؛اعتیادبهسیگار؛موادمخدر؛مصرفقرصهای
روانگردانومشروبهایالکلی؛تركتحصیل؛بدحجابی؛کودکانکاروخیابانی؛اختاللهای

سایکوتیکورفتاری.
ب. آسیب های نوپدید: بروزوظهوررفتارهاینوپدیداقتباسشدهازفرهنگهایغربی؛وابستگیبیش
ازحدبهفضایمجازیوبازیهایاینترنتی؛فقدانسوادرسانهایدرمدیریتبرخوردبارسانههای

نوینمثلاینستاگراموتلگرامکهباعثبروزمشکلهایجدیازجملهبلوغزودرسمیشود.
ج. آسیب های شناختی: عدمتعریفمناسبازهویتخود؛مسئولیتپذیرنبودن؛بیتفاوتیبهآینده؛

بیمهارتی؛سستعقیدهبودن.
د. آسیب های محیطی: بیسوادیوفقرفرهنگیوالدین؛اعتیادوالدین؛فقراقتصادیخانواده؛عدم
آگاهیوالدینازشیوههایصحیحتربیتی؛نبودآیندةمشخصشغلیوتسلطجوناامیدی؛

دوستانناباب؛گسستنسلی.
هـ . آسیب های مدیریتی و حاکمیتی: نبودامکاناتآموزشی،تفریحی،سرگرمیوورزشیکافی
درسطحشهروروستاها؛نبودچشماندازشغلیمناسب؛کارکردضعیفآموزشوپرورش
بهخصوصدرمدارسدولتی؛بالتکلیفینوجواناندربرخوردباجنسمخالفکههیچسیاست

مدونوآموزشیدرقبالآنوجودندارد.

2. عوامل فردی بروز آسيب های اجتماعی نوجوانان

الف. عوامل درونی: جنس؛سن؛وضعیتظاهريوقیافه؛ضعفقدرت؛بیماري؛عواملوراثتیو
ژنتیکی؛میلبهاظهارواثباتخود؛احساسناامنی،نازپروردگی،خودنمایی،حسادت،حادثهجویی،
زیادهخواهی،بیبندوباری،بیهویتیوبیهدفیدرزندگی؛فقدانمهارتهایزندگیدرمواجههبا
مشکالتاجتماعی؛آرزوهایبلندپروازانهودستنیافتنی؛فردگراییوانزواطلبیوگریزازکارهای
مشارکتی؛خوشگذرانیوعافیتطلبی؛اظهارقدرت؛ازبعدفردیوابستگیسالمتاجتماعیبه

نگرششخصبهخودودیگرانوجامعهایکهدرآنزندگیمیکند.
ب. عوامل بیرونی و محیطی: بیتوجهیبهنوجوانازسویوالدین؛فقدانآرامشدرخانوادههابه
دالیلاقتصادیوفشارهایمالی؛موردتوجهقرارنگرفتنازسویهمساالن؛فشارهایروانی
روینوجوانبهدلیلوجودسدکنکورواجبارخانوادههابرایقبولیدرکنکورومحلتحصیل
بهتر؛محیطآموزشیوتربیتیناسالم؛روشنادرستپاسخگوییبهمسائلجنسینوجوانان.
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3. عوامل خانوادگی مؤثر در بروز آسيب های اجتماعی نوجوانان
الف. عوامل اقتصادی خانواده: نبودرفاهدرقشرکمدرآمدوچندشغلهبودنپدریاشاغلبودنمادر

بهدلیلتأمینمخارجزندگیوصرفنکردنوقتبراینوجوان.
در دائمی تنش اخالقی؛ نبایدهای و بایدها عدمرعایت تربیتی خانواده:  و  فرهنگی  ب. عوامل 
روابطزنوشوهر؛کتکزدنفرزندان؛وجودنامادرییاناپدریدرخانواده؛طالقرسمی
یاعاطفیوالدینازهمدیگر؛برخوردارنبودنوالدینازبلوغفکریوشخصیتی،تحصیالت
عالی،مناسباتغلطدرتعاملهایاجتماعیوناآگاهیازشیوههایتربیتیونظارتیبرفرزند؛
نبوداستقاللفردیوتصمیمگیریهایاصولیدرزندگیازسوینوجوانبهدلیلمشکالت
مختلفتحمیلشدهازسویخانواده؛تقلیدپذیری؛بیاطالعیخانوادههادرخصوصجریانها
وروندهایاجتماعیروز؛دورشدنافرادخانوادهازهمدیگرواختصاصندادنفرصتیبرای

گفتوگویسازنده.

4. عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز آسيب های اجتماعی نوجوانان
الف. عوامل ساختاری و حاکمیتی: جامعهفاقدشرایطسالمتاجتماعییعنیجامعهداراینابرابری
وتبعیض،تجاوزبهحقوقانسانی؛ضعفاخالقمداریدربینمسئوالنوسرایتآنبهآحاد
جامعه؛حساسنبودناعضایجامعهدررابطهباناهنجاریهایاجتماعینوجوانانوجوانان؛
اعتمادنکردنمردمبهمسئوالنوانتقالآندرگفتوگوهایخانوادگی؛نبوددرخواستاز
سویجامعهبرایارائةیکشخصیتمستقلودارایبرنامهبراینوجوان؛بیارزشقلمداد
کردننوجوانازسویاجتماعونهادهایسیاسیباعثبروزآسیبهاینهفتهیاآشکاردروی
میشود؛بیعدالتیهایموجوددرجامعهدرزمینههایتحصیلیوسهمیههایکنکور؛تبعیض
شغلیونگاهتبعیضآمیزبهافراددربازار؛ضعفنهادهایفرهنگیدرمدیریتامور؛نظارت

نکردنبرمحیطهایآموزشی.
ب. گروه همساالن: تربیتسالمیکنوجواندراثرارتباطباتربیتناسالمخانوادهدیگرازبینمیرود؛اگر
دوستانیکنوجواندچارمشکالتتربیتیوآسیبهایمتنوعاجتماعیباشند،خودفردنیزبیشتر

احتمالداردکهدرشیوههایرفتاریوگفتاریباآنهاهمسازوهماهنگباشد.
ج. عوامل خارجی: واردشدنفرهنگبیگانهدرفرهنگبومیومحلیوحضورماهوارهدرخانواده
وازبینرفتنقبحبسیاریازمسائلاخالقی؛مقایسةسطحرفاهوبسیاریازمسائلدیگراز

جملهمقایسهکشورمانباکشورهایدیگروغیره.
د. عوامل دینی و اقتصادی: کمرنگشدندینومذهبدرجامعهوعدمپایبندیبهارزشهای
اخالقیجهانشمول؛ورودزودهنگامنوجوانانبهبازارکار؛عدمدستیابیفردبهشرایطتأمین

رفاهجسمانیوروانشناختی.
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5. عوامل قانونی، نهادی و حاكميتی در بروز آسيب های اجتماعی نوجوانان
الف. عوامل مدیریتی: وجودتبصرههایمختلفوتوجهنکردنمسئوالنبهقانونوقانونمداری؛
نظارتنکردننهادهایقانونی؛دسترسیآسانبهروانگردانها،موادمخدرومشروبهای
الکلیبهدالیلضعفعملکردیدستگاهها؛شفافنبودنعملکردمسئوالن؛نظارتنکردنبر

عملکردمسئوالن.
ب. عوامل اقتصادی: عدمتخصیصبودجةکافیبهنهادهایدرگیردربحثپیشگیریازآسیبهای

اجتماعی.
ج. عوامل ساختاری: نهادهایحاکمیتیبیشتربهدنبالمقابلههستندتاپیشگیریاولیه؛کمرنگشدننقش
حاکمیتدربرخیزمینههاباعثبیاعتمادیدربنیانخانوادههاوانتقالآنبهنوجوانانمیشود؛
نداشتنهیچرویکردیدرقبالفرصتها،تهدیدهاونقاطضعفوقوتبراینوجوانازسوی
عواملحاکمیتی؛نظامآموزشیبهخصوصدرسالهایاخیر،درجةبهرهمندینوجوانانازآموزش
مناسبرامتناسببارتبةاقتصادیخانوادههاقراردادهاستوخوداینموضوعمنجربهحسرت،
تنفروکینهطبقهپایینبهباالونگاهتوأمبابرتربینینوجوانانطبقةباالبهپایینمیشود؛اجرانکردن
قانونبرایتمامیآحادجامعهصرفنظرازطبقةسیاسییااجتماعیافراد؛وجودحاشیةامنبرای
ژنهایخوب؛تحمیلواجباربرپذیرشعقایدحاکمیتیبرنسلجوان؛گوشندادنبهخواستههاو
مطالبههاینسلجوانودرنتیجه،درانزواقرارگرفتننوجوانان؛بیتوجهیبهتولیدمحتوایسازگار
ومتناسبباالزامهایجامعهدرزمینةنیازهاینوجوانانوبهاصطالحنبودجایگزینمناسببرای

انواعمحصوالتفرهنگیمخربغرب.

6. تأثير فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی بر آسيب های اجتماعی نوجوانان

الف. عوامل آموزشی: عدمآموزشسوادرسانهایومهارتهایبهرهگیریازرسانههابهنوجوانان.
ب. عوامل خانوادگی: آگاهینداشتنخانوادههاازعوارضوپیامدهایناخواستةفضایمجازی؛
فرزندساالریدربینبرخیازخانوادهها؛سهولتدسترسیبهتلفنهمراهواینترنتبرای

نوجواناندرخانوادهوپایینآمدنسندسترسیبهتلفنهمراه.
ج. عوارض فردی و اجتماعی: آثارجسمانیناشیازاعتیاداینترنتیشاملکمتحرکی،اضافهوزنوچاقی،
دیابت،بیماریهایقلبیوعروقیودرنهایتمرگزودرس؛ازآثاراجتماعیسوءاستفادهازفضای
مجازیمیتوانبهخشونتوپرخاشگریاشارهکرد؛ازبینرفتناعتباروآبرویخانوادگی،ایجاد

مشکالتدرتحصیلوحتیدرمواردی،کالهبرداریهاوسوءاستفادههایجنسی.
د. عوامل سیاسی و مدیریتی: ضعفنهادهایفرهنگیودرنتیجهکشیدهشدنجوانانبهسمت
فضایمبهممجازی؛عدمتدوینواجرایسیاستهاوبرنامههایصحیحدرزمینةپیشگیری

ازآسیبهاینوپدیدازسویتصمیمگیرانوسیاستگذاران.



160

1
ارة

شم
/
کم

یوي
س
ال
س
/

7. نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی همچون آموزش و پرورش و ادارة فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در پيشگيری و كنترل آسيب های اجتماعی

الف. نقش سیاستگذاری و مدیریتی: کوتاهیادارهآموزشوپرورشدرامرپرورشوواگذار
کردناینوظیفهبهخودخانوادهها؛مشهودنبودنتاثیرگذاریادارةفرهنگوارشاداسالمی
دراینزمینه؛تضعیفنقشتربیتیمربیان؛تعریف،ترویجوتقویتارزشهایسالمدربین

دانشآموزانبااستفادهاززبانجوانپسند.
بسیاری آموزش فرهنگی؛ نهادهای ازسوی آموزشی دورههای برگزاری آموزشی:  نقش  ب. 
ازمهارتهانظیرالگوشدنبرایفرزندازسوینهادهایفرهنگی؛بهکارگیریزبانهنرو
تأثیرگذاری؛آموزشمهارتهایزندگیوآموزشهای افزایش برای پیشرفته فناوريهای
عملیدرسطوحمختلفارتباطاتفردی،میانفردیوجمعی؛باالبردنسطحدانشوآگاهی

دانشآموزانوخانوادههادربرابررفتارهایپرخطروناسالماجتماعی.
ــویآموزش ــقاولویتبندیمعضلهایپیشروینوجوانانازس ــای عملی: تحقی ج. راهکاره
ــالشبرایهمراه ــهخودنوجوان؛ت ــاینظریوعملیب ــپسارائةراهکاره ــرورشوس وپ
ــنچارچوبیبرای ــنومذهب؛تدوی ــویوپاکيدرچارچوبدی ــمودانشباتق ــردنعل ک
ــرکتدرکالسهایکنکوروآزمونهایآزمایشی؛تدوینسیاستها ــارروانیش ــتنفش کاس
ــیبهایاجتماعی؛استفادهازتجاربکارشناسان؛تخصیصبودجه وبرنامههاییدرحوزةآس
ــازمانهایمردمنهاد؛ارائة ــگیریوکنترلآسیبها؛تعاملباخانوادههاوس ــببرایپیش مناس
ــدن ــورهایموفقدراینحوزه؛بهروزش گزارشبهصورتمنظم؛الگوگیریازتجاربکش
ــاد ــی؛تعاملآموزشوپرورشوادارةارش ــاننهادهایفرهنگیوآموزش ــایکارکن آگاهیه
ــاجدوایجادفضای ــگکتابخوانیباتجهیزکتابخانههایمدارسومس ــقتقویتفرهن ازطری
ــتهایتوجیهیبراینوجوانانو ــابقههاوهمچنینبرگزارینشس ــیمثلبرگزاریمس ترغیب
ــکیلشورایاانجمن ــتقلوتخصصی؛تش ــتركوهمبهصورتمس والدینهمبهصورتمش
ــریدانشآموزان ــائلتربیتیوفک ــیوبرنامهریزیمس ــرایبررس ــیب ــرواحدآموزش دره

آنمدرسه.

8. نقش بهزيستی و نهادهای حمايتی در پيشگيری از آسيب های اجتماعی
الف. وظایف ذاتی: وظیفةبهزیستی،بیشترانجامامورکودکانبیسرپرستوبدسرپرستتاسن
18سالگیبودهوفاقدعملکردمشخصدراینزمینهاست؛بهزیستیونهادهایحمایتیبیشتر
نقشپساآسیباجتماعیرابراینوجوانزندانیویامعتادبرعهدهدارندودرزمینةپیشگیری

ازآسیبهایاجتماعینقشخیلیکمیدارند.
ب. نقش آموزشی: برگزاریکارگاههایآموزشیدرحوزةپیشگیریازسویبهزیستی.
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ج. نقش پیشگیری: دووظیفةبهزیستیدراینحوزه،پیشگیریوپژوهشاستکهمحورپیشگیری
موادمخدر، ازحوادثیچونطالق، ازجملهجلوگیری دارد ویژهای اهمیت بهزیستی در

تکدیگریو....
د. نقش پژوهشی: روشمعلممحوریباعـثایجادارتباط،انگیزهوهمدلیدرمردممیشود.

9. نقش نيروی انتظامی در مقابله با آسيب های اجتماعی نوجوانان
الف. نقش جامعه پذیری: جامعهپذیریافراددرجامعهپسازخانواده.

ب.  وظایف ذاتی: اتخاذسیاستهايمدوندرزمینةپیشگیری؛تاثیرگذارینیرویانتظامیبر
قدرتبازدارندگیآناستواراست؛انجاممـشاورهوتقویـتمـددکاراناجتماعيدرنهادهاي
انتظامي؛بیشتریننقشنیرویانتظامی،جلوگیریازمافیاهاییاستکهمیتوانندنوجوانرا

دچارآسیباجتماعیکنند.
ج. نقش ارتباطی: برقراریرابطةقوينیرویانتظامیباخانوادههاوبرگزاريکالسهايآموزشي

برايآنان؛رابطبودنپلیسبینسازمانهايمردمنهادفعالوخانوادهها.

10. اولويت های موضوعی برای برنامه ريزی و برنامه سازی به منظور ارتقای سالمت 
اجتماعی از سوی رسانه

ــانوجوانان ــتبرخوردب ــوزشمدیری ــواده و اجتماع: آم ــازی در حــوزة خان ــف. برنامه س ال
ــیبهای ــیعواملآس ــتقیم؛بررس ــژهغیرمس ــتقیموبهوی ــیوههایمس ــهش ــاب درخانوادهه
ــازی ــوزشمهارتهایمقابلهباآن؛برنامهس ــیموجودوتالشجهتآم ــیوفرهنگ اجتماع
ــهروندیو ــی،حقوقش ــائلمذهب ــان،دینومس ــنونوجوان ــنوالدی ــطبی ــوردرواب درم
ــوزشدر ــایگوناگون؛آم ــالشدرزمینهه ــرفتوت ــکانپیش ــاسام ــکالتآن؛احس مش
ــارزهباتبعیضو ــارکتیوجمعی،قانونپذیریومب ــدن،کارهایمش ــایاجتماعیش زمینهه

بیعدالتیهایاجتماعی.
ب. برنامه سازی در حوزه فضای مجازی: آموزشسوادرسانهای؛آموزشسوادفضایمجازی؛

بهنمایشگذاشتنموارداستفادةنادرستازفضایمجازی.
ج. آگاه سازی فردی: آموزشمهارتهایفردی؛روابطباجنسمخالف؛برنامهسازیدرزمینة
اخالقمداری،اعتماداجتماعی؛برجستهسازیتالشهایموفقوالگوسازیازافرادوگروهها
وباورپذیرکردندستیابیبهاهداففردیبارعایتمصالحجمعی؛برنامهسازیاقناعیبرای

جلوگیریازرویآوردننوجوانانبهمصرفموادومشروب.
د. برنامه های جانبی: برگزاریکمپینهایرسانهایبرایمقابلهبامصرفموادمخدرومشروبهای

الکلی،نزاعهایخیابانی،قتلوسایرآسیبها.
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پيشنهادها برای ارتقای عملکرد رسانه در حوزة سالمت اجتماعی و پيشگيری 
از آسيب های اجتماعی نوجوانان

yجلباعتمادعمومیتوسطرسانهدرسطحکالن؛
yنظرخواهیازخودنوجوانانودخیلکردنآناندرامربرنامهسازی؛
yحضورمداومرسانهدربینافرادوخانوادههایقربانیآسیبهایاجتماعی؛
yگوشکردنمسئوالنبهمشکالتنوجواناناززبانخودآنان؛
yشناساییآسیبهایموجودبراساسپژوهشهاوآمار؛
yآموزشمهارتهایمرتبطباخانوادههاونوجوانان؛
yبهرهگیریازتواناییسازمانهایمردمنهاد؛
yپیگیریمباحثیکهدرجامعهمیتواندبهمناسبسازیمحیطخانوادگی،اجتماعیو...بینجامد؛
yبهرهگیریازافرادکارشناسدرتولیدبرنامهها؛
yپخشبرنامههایشادومفرح؛
yنهادینهکردنساختارهاوالگوهایصحیحفرهنگیواجتماعیبهواسطةبهرهگیریازنیروهای

حرفهایرسانهوکارشناساناینحوزه؛
yآموزشوتقویتمهارتهایاجتماعیباتهیةبرنامههایمستندمحورنظیربرنامةشوكشبکه

سراسری؛
yتنظیمسندیبهعنوانراهبردیجهتارتقایسالمتاجتماعیوتدوینواجراییکردنراهبردهای

عملیاتیدرسهحوزةسیاستگذاری،برنامهریزیوبرنامهسازیبراساساینبرنامةراهبردی؛
yاولویتبندیآسیبهایاجتماعینوجوانان؛
yاستفادهازتیمکارشناسیبرایارائةراهکارها؛

yنظرسنجیونیازسنجیبهمنظورارتقایکیفیبرنامههاوتهیةبرنامههایجدیدمرتبطباآسیبهای
اجتماعینوجوانان؛

yطراحیمحلیجهتآموزشهایشهروندیبراینوجوانانباهدفاصالحناسازگاریهای
اجتماعی.

بحث و نتيجه گيری
نوجوانیمرحلهایاستکهشخصنقطهنظراتودیدگاههایدیگرانرادركمیکندواینمسئله
دنیاینوجوانراپیچیدهترمیکند.نوجوانازطریقکسبهویت،تصویرذهنیمناسبازخود،
مشخصشدننقشهایجنسیویادگیریدرموردارتباطباافرادومحیطهایمختلف،جهت
آمادهشدنبرایزندگیخانوادگیواجتماعیآیندهوایفاینقشهایشهروندیوافزایشقدرت

حلمسئلهبهدنبالاستقاللاست.)مسعودیفریدودیگران،64:1391(
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دریکنظاماجتماعی،هنگامیکهیکرفتاربهگونهایچشمگیرباهنجارهایاجتماعیاختالف
پیدامیکندومجازاتمیشود،به“آسیباجتماعی”ملقبمیشود.آسیبشناسياجتماعي،مطالعة
ناهنجاريهایاجتماعينظیربیکاري،اعتیاد،فقر،خودکشي،طالق،ولگردي،گدایيو...همراهبا
عللوشیوههايپیشگیريودرمانآنهابهانضماممطالعةشرایطبیمارگونهونابساماناجتماعي

است.)کاوه،1391(
اهدافیکهمیتوانبرایآسیبشناسیاجتماعیدرنظرگرفت،عبارتاز:مطالعهوشناخت
آسیبهاياجتماعيوعللوانگیزههايپیدایيآنها؛پیشگیريازوقوعانحرافهایاجتماعيو
جرمدرجامعهبهمنظوربهسازيمحیطزندگيجمعيوخانوادگي؛درمانکجرواناجتماعيبا
بهکارگیريروشهايعلميواستفادهازشیوههايمناسببرايقطعریشههاوانگیزههاياین
کجرویها؛تداومدرمانبرايپیشگیريوجلوگیريازبازگشتمجددانحرافهایاجتماعيو

بررسيشیوههايبازپذیرياجتماعياست.)ستودهوبهاری،1386(
ارتباطاتورسانههایارتباطیعالوهبراین،ازآنجهتدراینگونهبرنامههااهمیتمییابند
کهمیتوانندبابرجستهسازیموضوعهاسببآگاهیبرنامهریزانوسیاستگذارانجامعهنسبتبه
اینمشکلشوندتاتحتفشارافکارعمومیبهاینمسئلهاهمیتبیشتریبدهند.اما،دراینزمینه
استفادهازارتباطاتورسانههایارتباطیبایدبادقتصورتگیرد،چراکهاینرسانههامانندتیغ
دولبهایهستندکهدرصورتاستفادةنامناسبازآنهامیتوانندآثاربسیاروخیمیرابرجای
گذارند.ارائةاطالعاتنادرستدرموردآسیباجتماعی،ارائةچهرهاینامناسبوغیرواقعی
ازافرادمنحرفوکجروودرنتیجهطردآنهاازجامعه،تکیةصرفبرحوادثورخدادهای
اشتباههایی ازجمله پیشگیری ارائهنکردنروشهاوآموزشهای خشونتباروجنایاتهاو
استکهرسانههایارتباطیممکناستمرتکبشوند.درمقابل،استفادةصحیحومناسبازاین
رسانههامیتواندکمکبسیارزیادیبهبرنامههایپیشگیریکند.اینرسانههامیتوانندباارائة
آموزشهایپیشگیرانهبهخانوادههاوجوانان،آنهارابااینمعضلهاآشناکنندوبهآنهادراین
مبارزهیاریرسانند.باایناوصاف،هراندازهجامعهبرایتغییرهایبهوجودآمدهازآمادگیوتوان
پاسخگوییبیشتریبرخوردارباشد،امکانتولیدیافراگیریآسیبهایاجتماعیکاهشمییابد
ویکیازکارآمدترینومهمترینابزارهایپیشگیریومقابلهباآسیبهایاجتماعی،بهکارگیری

ابزارهایفرهنگیورسانهایاست.)مدنیوهمکاران،101:1397(
هدفپژوهشحاضر،بررسیآسیبهایاجتماعینوجوانانونحوةپرداختنرسانهبهآنبوده
است.دراینمطالعهچندینمؤلفهوشاخصموردبررسیقرارگرفتندکهبهمهمتریننتایجحاصل

ازاینتحقیقبهصورتخالصهاشارهمیشود:
“آسیبهای رفتاری”، و فیزیکی “آسیبهای به نوجوانان اجتماعی آسیبهای مهمترین
نوپدید”،“آسیبهایشناختی”،“آسیبهایمحیطی”و“آسیبهایمدیریتیوحاکمیتی”تقسیم



164

1
ارة

شم
/
کم

یوي
س
ال
س
/

میشود.عواملفردیبروزآسیبهایاجتماعینوجوانانشامل“عواملدرونی”و“عواملبیرونیو
محیطی”هستند.عواملخانوادگیمؤثردربروزآسیبهایاجتماعینوجواناندربرگیرنده“عوامل
اقتصادیخانواده”و“عواملفرهنگیوتربیتیخانواده”بودهوعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثرنیز
شامل“عواملساختاریوحاکمیتی”،“گروههمساالن”و“عواملخارجی”هستند.عواملقانونی،
نهادیوحاکمیتیدربروزآسیبهایاجتماعینوجوانانبه“عواملمدیریتی”،“عواملاقتصادی”و
“عواملساختاری”تفکیکشدهاست.تأثیرفضایمجازیواستفادهازشبکههایاجتماعیمشتمل
بر“عواملآموزشی”،“عواملخانوادگی”،“عواملفردیواجتماعی”و“عواملسیاسیومدیریتی”
است.نقشنهادهایفرهنگیوآموزشیهمچونآموزشوپرورشوادارهفرهنگوارشاداسالمی
درپیشگیریوکنترلآسیبهایاجتماعینیز“نقشسیاستگذاریومدیریتی”و“نقشآموزشی”
راشاملمیشود.نقشبهزیستیونهادهایحمایتینیز،“وظایفذاتی”،“نقشآموزشی”،“نقش
پیشگیری”و“نقشپژوهشی”رادربرمیگیرد.“نقشجامعهپذیری”،و“نقشارتباطی”ازوظایف

نیرویانتظامیدرمقابلهباآسیبهایاجتماعینوجواناناست.
به نوجوانان اجتماعی آسیبهای حوزة در رسانه برنامهسازی اولویتهای درنهایت،
برنامهسازیبرایخانوادههادرمواردیازقبیلآموزشمدیریتبرخوردبانوجواناندرخانوادهها
بهشیوههایغیرمستقیم؛بررسیعواملآسیبهایاجتماعیوفرهنگیموجودوتالشجهت
بینوالدینونوجوانان،حقوق برنامهسازیدرموردروابط باآن؛ آموزشمهارتهایمقابله
شهروندی؛آموزشدرزمینههایاجتماعیشدن،کارهایمشارکتیوجمعی،قانونپذیریومبارزه
باتبعیضوبیعدالتیهایاجتماعیونهادیاست.آموزشمهارتهایزندگی؛روابطباجنس
مخالف؛برنامهسازیدرزمینهاخالقمداری،اعتماداجتماعی؛برجستهسازیتالشهایموفقو
الگوسازیازافرادوگروههاوباورپذیرکردندستیابیبهاهداففردیبارعایتمصالحجمعی؛
برنامهسازیاقناعیبرایجلوگیریازرویآوردننوجوانانبهمصرفسیگار،موادمخدرواعتیاد

نیزدرزمرةبرنامهسازیهادرحوزةفردیاست.

منابع
خسروپناه،عبدالحسین)1388(،آسیبشناسیدینپژوهیمعاصر)تحلیلدینشناسیشریعتی،بازرگانوسروش(،

سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی،چاپاول.
درستی،امیرعلی؛نبیاهللایدرونرگسبهداروند)1390(،“بررسیآسیبهاینوپدیددرجوانانشهرستانشوشتر”،

فصلنامةتخصصیعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسالمیواحدشوشتر،سالپنجم،شمارة14.
دفلور،ملوینودنیساورت)1383(،شناختارتباطاتجمعی،ترجمةسیروسمرادی،انتشاراتدانشکدهصداوسیما،

تهران.
رفاهی،ژاله)1387(،“آموزشمهارتهايزندگيراهکارپیشگیريازآسیبهاياجتماعينوجوانان”،فصلنامةرهیافتی
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چکيده
اعتماد، که یکی از مؤلفه های مرجعیت رسانه ای است، می تواند فراگیرتر باشد، اگر رسانه ها، مؤلفه های رسانه ای مثل 
صحت، دقت، امانت داری، عینی گرایی و دیگر مؤلفه ها را رعایت کنند. از طرف دیگر، توزیع اطالعات در عصر ما متکثر 
شده و انواع رسانه ها دست اندرکار توزیع آن هستند، لذا مرجعیت رسانه ای هم توزیع شده و به همین دلیل به شدت نسبی 
است. واقعیت این است که مرجعیت رسانه ای در ایران آسیب دیده، ولی از بین نرفته است و صدای رسانه های مرجع 

به مردم نمی رسد یا نمی گذارند که برسد.
نشست تخصصی “مرجعیت رسانه ای با نگاهی به چالش ها و فرصت های روزنامه ها” صبح  روز چهارشنبه، دوم بهمن 
ماه 1398 در سالن نشست دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار شد. هدف از این نشست بررسی چالش ها و 

فرصت های مرجعیت رسانه ای، با تأکید بر نقش روزنامه ها بود.
محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دکتر عبداهلل گنجی، مدیرمسئول 
روزنامة جوان، محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی و خانم دکتر گیتا علی آبادی، مدیر کل دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی رسانه ها از سخنرانان این نشست بودند. در این نشست از ابعاد و زوایای مختلف به مرجعیت رسانه ای در 

روزنامه ها پرداخته شد. در ادامه گزارشی از این نشست به تفکیک سخنرانان حاضر در پنل ارائه می شود.

نشست تخصصی مرجعيت رسانه ای 
 با نگاهی به چالش ها

و فرصت های روزنامه ها
نوشتة

زهرهجواديه
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اعتماد يکی از مهم ترين مؤلفه های مرجعيت رسانه ای است
دکتر گیتا علی آبادی.عرضسالمووقتبخیر.درنشستمرجعیترسانهایدرحوزةروزنامهها
هستیم.ابتدابهایننکتهاشارهکنمکهقراراستسلسلهنشستهاییباموضوعمرجعیترسانه،
درحوزةخبرگزاریهاوهمچنینپایگاههایخبریهمدراینمرکزداشتهباشیمتابارسانههابه
طورمجزابهبحثوتبادلنظردرموردابعادومؤلفههایبحثمهممرجعیترسانهایبپردازیم.
بهطورکلی،ماواژةرسانهرابهصورتعاماستفادهمیکنیم.رسانه“همةوسایلارتباطیاز
روزنامهتارادیووتلویزیونوامروزههمشبکههاورسانههایفضایمجازی”رادربرمیگیرد.
چوناینواژهبسامدباالییدارد،سعیمیشودکهازتداخلآنهاجلوگیریشود،لذاایننشست

رابهطورخاصبهمطبوعاتاختصاصدادهایم.
مرجعیترسانههامدتیاستازطریقمردمدرجامعهوحتیصاحبنظرانواندیشمنداناین

حوزهموردتوجهقرارگرفته،دراینراستا،پژوهشهایگوناگونینیزانجامشدهاست.
بهطورکلیمرجعیترسانهای،مؤلفههایمتعددیداردکهدرایننشستبهآنهااشارهخواهد
شد.اعتمادیکیازمهمترینمؤلفههایمرجعیترسانهایاست.دقت،صحت،امانتداریوارائة
مطالبدقیقودرست،باعثجلباعتمادمخاطبانمیشود.موضوعاستقاللروزنامههاورسانهها
راهمبایددرنظرداشتهباشیم.استقاللدرواقع،برمیگرددبهساختارحرفهایروزنامههاواینکهتا
چهاندازهاخالقحرفهایرارعایتمیکنند.نکتةبعدیتولیدمحتوااست.تولیدمحتوایکیدیگر
ازمؤلفههایمرجعیترسانهایاست.امروزهباپیشرفتفناوری،مردمخودشانسوژهیابیکردهو

محتواراباگوشیهایهوشمندیکهدردسترسدارند،تهیهمیکنند.
موضوعبعدیمقرراتموجوددرروزنامهنگاریاستکهغیرازقانوناساسی،قانونمطبوعات
ومقرراتاجتماعیکهبرایروزنامهنگارانتعیینشدهاست،میتوانددرحوزةمرجعیتنیزمورد
توجهقرارگیرد.سیاستهایرسانهایمورددیگربحثمرجعیترسانهایاست.شایدبایدبیان
کنیمکهسیاستهایرسانهایدرسهسطحمردم،روزنامهها)رسانه(ونحوةبرخورددولتو
حاکمیتبامردموروزنامههابهچهشکلاست؟آیابایدسیاستگذاریجدیدیبراساسنیازهای

جدیدصورتپذیردیاخیر؟
ازدیگرمؤلفههایمرجعیترقابتاست.درواقعنمیدانیمکهآیاواقعًابینروزنامههارقابت
وجودداردیااینکهآنهاهمهیکدستمطلبیرامنتشرمیکنند.رقابتبرسرتولیدمحتوابسیار
مهماست.باتوجهبهپیشرفتفناوریهاودسترسیبهمنابعمختلف،امروزهرقابتیمیانرسانههای
داخلیورسانههایفارسیزبانخارجازکشورپدیدآمدهاستکهخودبحثمرجعیتخبریرا
پررنگترمیکند.بنابراینتهدیدهارابایددرنظرگرفتوشایدباتقویتصنفهایروزنامهنگاری

بتوانمرجعیترابهدستآورد.
ازطرفیتوزیعروزنامهدرکشوربهسرعتانجامنمیشود.دراینمیان،برخیشهرستانها
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دکةروزنامهفروشیندارندوخوانندگانروزنامه،برایخریدآن،بایدبهدفترروزنامهیانشریه
مراجعهکنند.حالمشکلازتوزیعاستیاتیراژ؟اگرتیراژروزنامهبیشترباشدودردسترسهمة
مردمقرارگیردواعتمادبهمطالبآنوجودداشتهباشد،افرادکمتربهسایرمنابعخبریکهحتی

دردسترسترهمهستند،مراجعهمیکنند.
امروزهگوشیهایهوشمند،کهالبتهازمدلگوشیتلفنخارجوتبدیلبهیکخبررسانشده،
همراهاپهایمختلفیکهدراینگوشیهامشاهدهمیکنیم،همهمیتوانندبهنوعیمؤلفههاییبرای

مرجعیترسانهایمحسوبشوند.

روزنامه نگار بايد در صحنه باشد نه پشت ميز
محمد خدادی.نخستیننکتهایکهبایدبهآنتوجهداشتهباشیم،ایناستکهامروزشبیههیچ
روزدیگرینیست.همةمؤلفههاییکهدرکارکردروزنامههانقشدارند،بایدمختصاتمختلف
خودشانراداشتهباشند.درگذشتهیکیاچندبُعدمحدوددرروزنامهداشتیموحتمًابایداطالعات
راازطریقمطالعةروزنامههادریافتمیکردیم،امادرحالحاضرچنیننیست.مابایدمختصات

امروزرابامدلجریانرسانهبازنگریکنیم.
هرسهاتفاقماجرایبنزین،شهادتسردارسلیمانیوسقوطهواپیماسهمواجهةرسانهای
داشت.عالوهبراینمادررسانهدوبُعدیایکبُعدداشتیم،امااکنونبایدهمهابعادآنرادرنظر
بگیریم.درگذشته،همةواکنشهایماازطریقتماسهایتلفنیمردمیبودکهروزنامههارامطالعه
میکردند،امادرحالحاضرراههایانتشاررسانهدیگرخودرسانهنیستوهمةافرادحاضردر

یکجامعهمیتوانندهرخبریرامنتشرکنند.
بهطورکلیکلمهمرجعیترابایددرهمهابعادآنمشاهدهکنیم.نکتةبسیارمهمیکهوجود
دارد،ایناستکهدرگذشتهنظامعرضهوتقاضادررسانهموضوعیتینداشته،اماامروزهبهشدت
موضوعاولرسانههااست،چراکهاینانحصاربرداشتهشده،درنتیجهمحتوا،تولیدوورودمطلب
دراینبخشبسیارارزشمندشدهاست.اینروزهاامنیتموضوعاولجامعهاستکهدرگذشته
کمرنگتربود.درمرحلةبعدیبایدببینیمکهماهیترسانهچیست؟واگرقرارنباشدازرسانه
عدالتبهوجودآید،پسبهچهکارمیآید؟وظیفةاصلیرسانه،حمایتازانساناست.امازمانی

کههمةاینهارادورهمگردآوریمیکنیمبهتعدادیآسیبمیرسد.
امروزهدریافتگواهینامهرانندگیسختترازگرفتنمجوزبراییکرسانهاست.چندوقت
پیش،اتفاقیدرتوئیترافتادکهخانمیتوئیتکردهبودکهمعاونتمطبوعاتیگفتهدربارةبنزین،
موشکوجشنوارههیچمطلبیننویسید.بااینکهکسیاینخانمرانمیشناسد،اینموضوعدرهمه

رسانههامنتشرشد،امادرواقعیتچنینچیزیصحتنداشت.
امروزمیخواهیمدربارةمرجعیترسانهصحبتکنیموبهایندلیلکهدرفضایحساسیهستیم،
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بایدبهطورشفاف،همةمناسبتهاییراکهدرگذشتهاتفاقافتادهبازخوانیکنیم.دراینبازخوانیباید
ابعادمختلفموردتوجهقراربگیرد.بخشبعدیکهامروزهگرفتارشهستیمایناستکهبخشیاز
مرجعیترسانهازدستماخارجشدهاست،بهایندلیلمهمترینکارروزنامههاتهیهNEWS  است
نهVIEWS.درواقعاطالعاتخبرنگارانازیکاتفاق،بیشترپوششیاستتاتحلیلی.درمواجههبایک
موضوع،بایدنگاهمانحداکثریباشد،چونقراراستعدالتوانصافخروجیآنباشد.درنهایت
اینکههرجاکهتوانستیممهارتمانراافزایشدهیم،مرجعیترسانهاینیزپیشرفتخوبیداشتهواگر

نتوانستیممهارتمانراافزایشدهیم،مرجعیترسانهایافولکردهاست.
یادماست،زمانیکهداعشبهمجلسحملهکرد،رسانهتعدادکشتهشدههارابهجای3نفر،
30نفراعالمکردند؛دراینجابایدبهرسانههاگوشزدکردتاازصحتوسقمخبریاطمینانپیدا
نکردید،آنرابهسرعتنشرندهید،چراکهدرهمچینشرایطیاستکهمرجعیتشمازیرسؤال

میرود.
ادبیاترسانه،میتواندنقشمهمیدرمرجعیترسانهایداشتهباشد.امروزهرقابتمرجعیت
رسانهایامربسیارمهمیتلقیمیشود.رسانههانبایددنبالبهانهباشند.بهطورکلیمعاونت
مطبوعاتیهیچقانونی،قبلازانتشارخبرها،ندارد.تنهاچیزیکهبایدبهآنپایبندباشیم،ایناست

کهتوصیههایالزمرامثلوزارتبهداشتیاپلیسراهوربهمردمارائهدهیم.
ماهیچوقتدرهیچتوصیهایاصرارنکردهایم.مرجعیترسانهایماتحتالشعاعحاکمیت
امروزنیست،اماسایهاشحسمیشود.اینفضاموجبشدهتامارسانهنماوداللیرسانهداشته
باشیموافرادیکهدرکاررسانهفعالیتمیکنند،بیشتربهجایاینکهدنبالمقبولیتباشند،دنبال

معروفشدنهستند.

با افزايش پايگاه اجتماعی دولت، نقد انجام می شود نه تخريب
دکتر عبداهلل گنجی.بامسائلیکهامروزهدرجامعهوجوددارند،رسانههایماآسیبجدیدیدهاند.
فقدانحضوررسانههادرتوجیهماجرایبنزین،سقوطهواپیما،آمارکشتهشدگانآبانماه،بهشدت
دیدهشد.دراینمواردرسانههااجازهورودیااشرافکاملبهماجرارانداشتند.روزنامههایما
اصالتدارند،امامرجعیتشانخاصنیست؛اصالتآنهاخاصاست.یکنظرسنجیدربارة
تبعیتمردمازصداوسیما،نشاندادکه50درصدازمردمدرتبعیتازصداوسیماهستند.یکیاز

چالشهایاصلیرسانهبهزعممن،تقسیمبندیوجناحبندیآناست.
ماازرسانههایماندوذهنیتکارکردیورسانهایداریم.همچنینفلسفةرسانه،بهاینمعنی
کهامروزهداریم،محصولمدرنیاست،امادرغربرسانهمبتنیبرذاتشاناست.زیراآنهابعد
ازاینکهنظامهایاربابورعیتیداشتند،بهجمعبندیرسیدندوگفتندکهچرابایدهمدیگررا
ازبینببریم؟آنهادرواقع،صندوقیبرایرأیگیریقراردادندوابزاررارسانهنامیدند؛بهاین
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ترتیبرسانهمکملدموکراسیشد.امااینکارکرددرکشورماکارکردیمجهولاست.خاصیت
رسانهبرایدموکراسیومردمساالریاستواینباوردررسانههایجبهةاصالحاتبهاینویژگی
نزدیکتراست.درکنارآن،قطببندیدیگریهمداریموآنرسانةمجیزگویحاکمیتورسانة
همسوبادشمناست.ایندوگانگیهاباعثمیشودبههمافزاییرسانهاینرسیم.چراکهبخشیاز

فشلبودنجریانرسانهایکشور،معطوفبهدشمنیاستکهدراینسالهاداشتیم.
درجریانشهادتحاجقاسمسلیمانی،دیدیمکههمةمردمدرکنارهمهستند،امامادرشرایط
عادیهمافزایینداریم.بهطورکلی،دولتهاهرچقدرپایگاهاجتماعیشانقویترباشد،نقد
رانقدمیبینند؛امااگرپایگاهاجتماعیشانقوینباشد،نقدراتخریبمیبینند.بهطورکلی،دو
مدلنقددرجامعهوجوددارد.یکینقدبهعملکردودیگرینقدبهچیستینظام.بنابراین،این
موضوعبخشیازچالشماخواهدبود.درچنینشرایطیرسانههایماآسیبجدیمیبینند.در
اینبیستسال،هیچزمانفکرنمیکردماوضاعمطبوعاتبهاینجابرسدکهمااز24صفحهبه

روزی12صفحهبرسیم.
مردمایراندرجریانوحدتملیاختالفیندارند.وجهمشترکیکهبایددربارهآنگفتوگو
کرد،اصولانقالبیاستکهبایدمدیراندربارةآنحرفبزنندورسانههابازتابدهند،کهدرنهایت

دراینوانفسایرسانهایامروزبههمافزاییبرسیم.

ضعيف شدن مطبوعات محصول نظام رسانه ای است
محمد قوچانی.دراینبیستسالکهکارخبریمیکنم،هیچوقتدرطولیکسالاینهمه
اتفاقپشتسرهمندیدهبودم.ازهمهدردناكتراینکهمایکبازیبردهراباختیم.شهادتسردار
حاجقاسمسلیمانیاتفاقیبودکهمردمایرانرابههمنزدیکترکرد.اماهمینداستاندرماجرای
سقوطهواپیمابهعکسخودتبدیلوطوریشدکهاالنبابحرانوضعیترسانهایروبهروهستیم.
مطبوعاتکاغذیماازسالهاپیشنابودشدهاستومادچاریکنوععقبماندگیرسانهای
هستیم،اینرافقطازمنظرمطبوعاتنمیگویم.درهمةفیلمها،سریالهاوکارتونها،همیشهیک
شخصیتخبرنگارحضوردارد،امادرایرانبهاینشکلنیست.دشمناصلیما،رسانههایآن
سویآبهستند.دراینماجراتحریریهرسانههایدشمنازخبرنگارانماهستندکهخودمانآنها

راآموزشدادهایم.
آقایرئیسینامهای)دربارهمحدودیتصوتوتصویر(بهصداوسیماارسالکردندکهانتظار
آنرانداشتیم.همیناالندربرههایاززمان،اینترنتقطعشد،درحالیکهبرایمردمسرگرمیو
اطالعرسانیدرستیوجودندارد.بهطورمثالصداوسیمااعالممیکندکهشیرنخورید،درحالیکه
اگرروزنامهایمثلسازندگیوجوانهمینخبرشیرنخوریدرامنتشرمیکردند،ماجراهاییغیر

قابلحلدرجامعهایجادمیشد.
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واقعیتایناستکهمنهنوزبهمطبوعاتکاغذیعالقهدارم.امازمانیکهمیبینممطبوعات
کاغذیکمتربهچشممیخورندوکمتردیدهمیشوندوماقصدداریمازجناحیخاصصحبت
کنیم،بهایننتیجهمیرسمکهصداوسیمامیتوانددراینبخشگشایشیداشتهباشد.کمکمیکند
درجریانشهادتحاجقاسمسلیمانی،ماازنظرجنگنرمپیروزشدیم،اماباسوءتدبیریکهشد،

اینموضوعبرگشت.
درماجرایبنزینوآگاهیندادنبهمردمازقبل،بهرسانههاگفتهشدهبودکهتبدیلبهبحران
نشود.امادرماجرایآبانماهوسقوطهواپیماآنقدررسانههانگفتندکهرسانههایخارجیشروعبه
حرفزدنکردند.بهطوریکهعدد1500رادرحاشیهباالییکیازشبکههایمنتسببهمنافقین

دیدمکههیچگونهصحتینداشت.
دولتدرشرایطفعلیمتوجهنیستکهمخالفتهایشممکناستبهضررشتبدیلشود.در
چنینشرایطی،بایدتلویزیونخصوصیوجودداشتهباشد،تاجامعیتیرادربرگیرد.ضعیفشدن
مطبوعاتمحصولنظامرسانهایاست.بارهاشنیدهام)بهمنوامثالمنخبرنگاربیستساله(
مجوزنشریهنمیدهند.آنوقتبهیکنمایندةمجلسهمینمجوزرا،بهراحتی،میدهندکهاوهم

بهسهولتآنرامیفروشد.
بایدگفتکهمادرواقعنظاممطبوعاتیوناشرحرفهاینداریم.لذابایدبحرانکاغذریشهیابیشود
کهچهمافیاییدرپشتداستانوجوددارد.درمطبوعاتامروزما،هیچنوعآموزشیصورتنمیگیرد.
همةنهادهاتصورشانازرسانه،رسانااستواالنصداوسیمانمیتواندازهیچارگانیبدون

اجازهخبریمنتشرکند.برایمثالخبرهایقوهقضاییهرابایدازخبرگزاریمیزانبردارند.
رشدبیشازاندازهشبکههایاجتماعی،آزادیرابهدشمنخودتبدیلمیکند.فضایمجازی
نبایدجایصداوسیمارابگیرد.شبکههایاجتماعیبرایسرگرمیبسیارخوب،اماآسیبزننده
هستند.مادرگذرزمان،ازرسانههایکاغذیبهشخصیرسیدهایم.اماراهحلآنفیلترکردن
نیست،بلکهمرجعیترسانهایوایجادرسانةجایگزینومناسباست.دراینفضاآنچهازبین
رفته،هنرنویسندگیاست.چونکوتاهومختصرنویسیارزشبیشتریدارد.بهطورمثالرفتاری
کهاینستاگرامپسازشهادتحاجقاسمسلیمانیازخودنشانداد،اینرفتارنشانازاستیصال

اینستاگرامداشتوماهنوزبرایروشنشدناینحقیقتکارمیکنیم.

دکتر گیتا علی آبادی.اگربخواهیمبهیکجمعبندیبرسیمفکرکنممسئلهسرمایهاجتماعیکه
همةاستادانبهنوعیبهآناشارهکردند،بسیاراهمیتدارد.استفادةمناسبوبهنوعیایجاد
انسجام،برایاینسرمایههایاجتماعیکهمردمهستند،ضروریاست.بهنوعیهمدلیوانسجام
شایدموجبشودکهدقت،اعتمادوآنچیزیراکهموجبشدهتامطبوعاتضعیفشود،
بتوانیمجبرانکنیم.همچنیندرایننشستبهنظامعرضهوتقاضا،نگاهبهآینده،مرجعیتبه
محتواودرستپوششدادن،داشتنمهارتالزم،افزایشاینمهارتها،توجهبهمسائلهویتی،
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انگارهسازیازدشمن،مرزبندیهایسیاسی،بحرانفقردرصحنةاجتماعیکشورونگاهاداریو
کارمندنداشتنبهدفترروزنامهوروزنامهنگاراشاراتیشد.بهاینمفهوم،کهدرهمانقالبیکهما
بهعنوانروزنامهنگار،یانویسندهبهعنوانکسیکهکارحرفهایانجاممیدهد،ازاوانتظارداشته
باشیم،نهبهاینشکلکهازصبحپشتمیزبنشیندوهمانندیککارمندکارتبزندوعصربهمنزل
برگردد.بهخبرنگاراجازهبدهیمفعالیتداشتهباشدوبیشتردرعرصةروزنامهنگاریکارکند.البته

منشخصًاطرفدارروزنامههایکاغذیهستم.

اظهارات حضار در جلسه
با اماجایگاهرا اعتمادمیکنیم، 1.بهنظرمن،بحثمرجعیتمهمترینمسئلهاست.یعنی
مرجعیتاشتباهمیگیریم.روزنامهبایدجایگاهخودشراداشتهباشدونبایدبهعنوانمرجع
مطرحشود.مرجعرسانههاامروزدرعصرفناوریوپیشرفتهاییکهدرجامعهایجاد
میشود،انتخابمیشود.بهطورمثال،مادرتاریخرسانه،دورانشفاهی،کتبیوفناورانه
راداریم.ایراندرمرحلةشفاهیبودکهبالفاصلهجهشکردوبهمرحلةفناورانهرسید.
بنابراینبهدوراننوشتاریوکتبی،زیاداهمیتدادهنشد.اماایندوراندرغربوجود
داشتهکهزودترپیشرفتدرآنهاحاصلشدهاست.غربیهاکهبهروزنامههاومطبوعات
اهمیتمیدهند،بهاندازةایرانیهادراینمسئلهپیشرفتنکردهاند.برایهمینبایدبپذیریم

کهجایگاهروزنامه،همانروزنامهاست.نهجایگاهسایررسانههامثلصداوسیما.
2.نشستبسیارخوببودواحساسمیکنمجایچنیننشستهاییدرجامعهخالیاست.
بزنگاههایحرکتیهستند. بکاهیم.رسانهها ازبرچسبزدنها باید درحوزةمطبوعات،
اتفاقهایبیستروزگذشتهرسانهمیتوانستتحولزاباشد.رسانههادرایران،اعماز
مطبوعاتوصداوسیماازدرجهاعتبارافولکردهاند.اعضاییککانالخبریفارسیزبان
خارجازکشور،درنخستینروزازبحرانشهادتحاجقاسمسلیمانی935هزارنفربودو
دوروزبعدبهیکمیلیونو100هزارنفررسید.مردمنیازهایاطالعاتیخودراازطریق
رسانهدنبالمیکنند.اگرما،بهعنوانمنبعداخلیخبریتوانستیمایننیازراپاسخدهیم،عالی

استوبهدردمانمیخورد.ماداریمباایرانیهامیجنگیمنهباغربیها.
3.موضوعبنزین،موجبشدهکهنزدیکانتخاباتحدود300حزبمردمرادعوتکنند.اما
واقعًاحزبنیستند،بلکهدولتساختههستند.ازخودشانچیزیندارندوموجبگمراهی
دارد، کانال سازندگی روزنامة باشد. جمع حواسشان باید مطبوعاتیها میشوند. مردم
میتواندواردشبکههایاجتماعیشود.نخبگانچرازاویهدارند؟چوندرسمیخوانند.

گفتوگویسیاسیراهبیندازید،نهگفتوگویملی،چراکهدغدغةمناست.
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Meeting of the media authority with a look at the challenges and 

opportunities of newspapers

Zohre Javadie

Trust as one of the components of media authority can play a more 
pervasive role, provided that newspapers comply with media components such as 
authenticity, accuracy, honesty, objectivism and other relevant component. On 
the other hand, distribution of information in our time has become diverse and 
various media are engaged in dissemination of information and consequently 
media authority has become divided and due to this reason is such authority is 
highly relative. The fact is that media authority in Iran has been damaged but not 
destroyed and voice of authoritative media could not be heard by people or it is 
not being allowed to be heard. 
The specialized meeting of media authority with a look at the challenges and 
opportunities of newspapers was held on Wednesday January 22, 2020 at the 
gathering hall of the Media Studies Planning Bureau. The aim of the gathering 
was to review the challenges and opportunities of media authority by emphasis 
on the role of newspapers.
The meeting was attended by the Deputy Minister of Culture and Islamic 
Guidance for the Press and Information, Mohammad Khoddadi, Manager in 
Charge of Javan Newspaper, Dr. Abdullah Ganji, Editor in Chief of Sazandeghi, 
Mohammad Ghochani and Managing Director of the Media Studies Planning 
Bureau, Dr. Gita Aliabadi, who were the key speakers.
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Investigation of social injuries the young adults are faced with and the 

role of media in prevention and controlling of them

Behnam RezagholiZadeh

This research work is an effort to identify and examine the social injury from the 
perspective of experts and the role played by the media in their prevention and 
controlling.
The objective behind this study is awareness, prevention and combating of so-
cial injuries by adopting a qualitative approach and in-depth interview technic. 
The statistical population of the study includes experts of sociology, psychology 
and media who have been selected on based objective non-random sampling. 
The theoretical framework of this research work is based on social pathology or 
other socio- psychological theories. Findings show that the most important social 
injury among the adolescences, includes individual, social, newly emerged cy-
berspace and, managerial and administrative harms and injuries. 
The individual and psychological factors causing social harms and injuries 
among the teenagers are divided into two groups of internal (oneself) and exter-
nal (environment). Among the most important socio-cultural factors responsible 
for social injuries are structural and administrative, relations with peers of people 
of the same age group, imported western values, advance of media technology, 
loosening of ethics and universal values.
The newly emerged social injuries are outcome of expansion and development 
of cyberspace and social media as well as educational, family, individual, social 
and political factors.

Keywords: social injuries, young adults, media, prevent, control and fighting 
harms.
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Typology of audio-visual themes on digital game media 

Sadreddin Taheri & Ahmad Mostafavi

Digital games are the converging point of numerous arts like literature, paint-
ing, architecture, cinema, animation, Music… in a single art media. This paper 
has been written using descriptive, analytical and comparative approach and 
developmental objective and its qualitative findings are based on data gather in 
referral way. 
The main objective behind this research work is to find out the characteristics of 
the digital games which influence the user, audio- visually. The paper tries to find 
answer to this question that in general what kinds of themes are used in audio-
visual digital games. The researchers of the game studies talk about three light 
visual, abstract and realistic themes in digital games.
The most important categories of the themes used in digital games are personal-
ity designs, object designs, playing environment designs, visual effects designs. 
Meanwhile, the sounds used in digital games are also divided into two catego-
ries of dynamic and non-dynamic sounds. Sound in the digital games have inter-
active nature and active role of the player is important in all stages of the game. 
There are 5 audio elements in digital games namely dialog, nonverbal visual 
element, audio effects, environmental sounds and music. The secret of a highly 
appealing and successful digital game in attracting audience, could found in 
proper understanding of these themes.
When talking about the future of visual themes of the digital games, usually top-
ics such as augmented reality and cyber reality are brought up. One of future 
developments in the field of themes of visual games, is probably using Randi or 
Zaya music in such games.

Keywords: Digital game, typology. Visual themes, audio themes.
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Visual framing used by Iranian news agencies in covering the Kerman-

shah earthquake

Saeed Ghanbari, Atefe Aghaee, Siavash Salavatian & Tohid Soltani

Natural disasters and crisis, are among the events that media outlets provide es-
pecial coverage about them. One of the technics used in covering such events 
is framing which are used quite frequently and extensively in such reporting. In 
doing so, some features of the tragic event are given prominence and try to mo-
bilize the public opinion around those features.  
The goal of this research work is to review the framing of the 7.1 Richter earth-
quake that hit the Iranian province of Kermanshah on Nov.12, 2017. For this pur-
pose, 5 Iranian news agencies of Mehr, Fars, Tasnim, IRNA and ISNAو based on 
the ranking of news agencies by Alexa, and all their footages during the first 10 
day of the earthquake were selected in addition to 370 photographs based on 
visual saturation rule, were analyzed and coded qualitatively. Findings showed 
that visual framings by the said news agencies are divided into 3 stages of ”be-
ginning of the crisis“”peak of the crisis“and the ”silence and calm of after crisis“. 
In the framework of these three stages, smaller frameworks like emotional and 
commucational actions, miseries and problems, ritual ceremonies, inter- person-
al actions, relief works and efforts to return to normal life were employed. 
The present research showed that the news agencies of the country had tried to 
highlight the humanitarian aspects of the event and also to pay attention to the 
cultural framing as a new framework that in the previous typology of frameworks, 
has not been taken into consideration.

Keywords: News Agency, Visual Framing, Earthquake, Kermanshah, Picture, 
Crisis.



Semiotics of News Photography

Alireza Emaddedin

Semiotics is a branch of science which studies the systems of sign process 
and coding discovery of works. Although based on the given definition every 
photograph itself represent a scene or is a copy resembling the original, but 
undoubtedly during the process of transforming from an object into an image  a 
reduction takes place , reduction in size and viewing angle. In this sense, picture 
is not the same as the reality and the picture or the one who selects the picture 
in the media during the various stages of the publication of the picture, through a 
deliberate or undeliberate selection, it modifies the presentation of the meaning. 
When we talk about decoding and mechanism of generation of the meaning in 
the picture, the case become more complicated, because photography is an en-
crypted media and does not reproduce the realty it refers to (Sunson, 2012:50). 
At this same point, the importance of the semiotics of a photograph becomes 
evident. In addition to reference and representation, photograph is also capable 
of expressing itself. Since everything acts differently from what it is, therefore it 
can be a sign. Therefore, a photograph can be also considered as semiotic text 
that puts forward various attributions for interpretation and understanding by the 
audience. Therefore, this paper provide a clear outlook for semiotics of news 
photos.

Keywords: semiotics, News Photos, Semiotics of News Photos, Photojounalism, 
News Photography.  

iv

R
as

an
eh

/ Y
ea

r, 
31

, N
o.

 1



Legal Review of Data Regulatory Protection

Davoud Zareian & Faezeh Vahed

Along with progress made by mankind and increased awareness of people 
about their basic legal rights, protecting and preserving personal data has 
drawn more attention. But at the same time, living in a world that has brought 
about new forms of communications, various newly developed contexts have 
emerged that endanger those basic rights. While laws and regulations adopted 
to protect the personal data and the personal privacy try to make such laws and 
regulations compatible with human developments, but new forms of violation of 
rights require further and more effective considerations.
The fundamental problem arise when that in addition to appearance of new 
cases of violation of personal privacy , widespread and transnational commu-
nications has paved the way for more frequent violation of privacy and  provid-
ing more comprehensive definition of personal privacy, has become inevitable. 
Therefore, it is necessary an independent and legal entity to be formed so that by 
proper monitoring of implementation of the data protection regulations to prevent 
such violations, an issue that has been taken into consideration in many coun-
tries but  has been disregarded in Iranian legal system.
This is why in this research work the similar cases have been studied and com-
parison has been made between situation in Iran and other countries as well as 
appropriate solution that has been provided to fill up the gap.

Keywords: Regulatory, Data, Data Protection, Personal Privacy, European 
Union, Human Rights, Legal System.
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A review of the transnational personal data exchange agreement 

between the US and EU from the perspective of laws of the Islamic 

Republic of Iran

Amene Sarami

In toddy world, the question of protection of data and relevant legal matters have 
become of great importance. The question of transnational transfer of data is the 
most ever increasing challenge of legal issue in various legal systems. 
This paper is an effort to review this topic in reference to an agreement titled Pri-
vacy Shield signed between the United States of America and the European Un-
ion. At first, their approach towards the question of protection of data has been 
investigated and then developments taken place in exchange of data between 
the US and EU, covering the Safe Harbor agreement to the above mentioned 
document signed by them, has been thoroughly scrutinized so that by such in-
vestigation to arrive at a comprehensive and exclusive approach on the question 
of transnational data transfer between these two important global legal systems 
and the relevant gaps in the legal system of the Islamic Republic of Iran.

Keywords: Data, Data Protection, Transnational Data Transfer, Safe Harbor 
Agreement and Privacy Shield Agreement.
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Representation of the discourse of Islamic Revolution in TV series (case 

study: Beautiful Revolution)

Mahbubeh AliMohammadi

The TV texts by employing words. Images and sounds, create meanings which 
look at events and phenomenon from an especial angle. In fact. Such texts inter-
prets and recreate incidence and social events on basis of particular objectives. 
Studying the way such events are represented or reflected in TV texts which 
include performances which demonstrate how a discourse is given prominence 
or discarded or shows other discourses.
From this perspective, this study is aimed at by studying the TV series of the 
”Beautiful Revolution ”that was aired in 2014 from Iranian State TV, provided the 
narration of the Islamic Revolution. For this reason, the said TV series was stud-
ied by using John Fiske Semiotics Method.
The findings of this study show that technical and social codes in a polarized 
manner have been used to define the discourse of the revolution. The discourse 
of the Islamic Revolution based on this representation, is in contrast to dictatorial 
discourse. The forming elements of the discourse of the Islamic Revolution is in-
troduced by referring to personal identity, connection to the past and deliberation 
with pioneers and is combined with knowledge, human values, awareness and 
social presence. While, the anti- revolution discourse is villain, rootless, dictato-
rial and democratic which is after gaining influence and creating insecurity.

Keywords: Islamic Revolution, discourse, TV series, Representation, semiotics.
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