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چکیده
اند و  های اجتماعی به محل اصلی تبادل اخبار و اطالعات تبدیل شده های اخیر شبکه در سال

های  اند با تغییر سیاست های سنتی کوشیده نهاند. رسا های خبری سنتی را به حاشیه رانده رسانه

خبری خود در مقابل این تحوالت تاب بیاورند و مرجعیت و اهمیت خود را حفظ کنند. در 

ها  های اجتماعی و در رأس آن برانگیز فضای شبکه این مسیر برخی از خصوصیات مناقشه

آید. در این  چشم می های خبری نیز بیش از گذشته به شدگی، در عرصۀ رسانه مسئلۀ قطبی

شدگی در  تحقیق تالش شده است تا با تمهید مقدماتی نظری برای سنجش مسئلۀ قطبی

های فعال در عرصۀ  ترین رسانه های خبری، نحوۀ پوشش خبری یکی از مهم عرصۀ رسانه

سی فارسی را مورد بررسی قرار  بی زبان، یعنی صفحۀ اینستاگرام بی فضای مجازی فارسی

عکس و تیتر خبری که طی مدت بیست روز در این رسانه منتشر  1200منظور  دهیم. بدین

دهد بیش از  ایم. نتایج به دست آمده نشان می شناختی کرده شده شده است را تحلیل نشانه

سی فارسی در این مدت دربارۀ ایران منتشر کرده است،  بی درصد از کل اخباری که بی41

 کننده است.  حاوی عناصری قطبی

 سی فارسی بی شدگی، بی های خبری، قطبی های اجتماعی، رسانه شبکهاژگانکلیدی:و
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 مقدمه

های اجتماعی در دنیای امروز تأثیری عظیم بر نحوۀ دسترسی ما به اطالعات و اخبار و  شبکه

شکلی  ها به تفسیر و فهم وقایع اجتماعی و سیاسی دارند. در بسیاری از کشورها، این پلتفرم

های  های خبری پیش از خود، اعم از روزنامه، تلویزیون، رادیو و خبرگزاری تمام رسانه سابقه بی

های اجتماعی با  اند. شبکه های اصلی خبر تبدیل شده کننده آنالین را از میدان به در کرده و به توزیع

امکانات  اند و ها را بلعیده ترین منبع تأمین مالی رسانه اصلی« تبلیغات»تصاحب بخش عمدۀ درآمد 

 (Atton & Hamilton, 2008) 1«خبرنگار-شهروند»ها برای تبدیل همۀ اعضای جامعه به  این شبکه

تواند تولیدکنندۀ خبر باشد.  از اساس دوران جدیدی را رقم زده است که در آن هرکسی می

منابعِ رفتنِ کاملِ قدرت  معنی ازمیان اند که این شرایط به اگرچه منتقدان پرشماری گوشزد کرده

طرفۀ انتقال  ای و پرسابقه نیست، اما دیگر جای تردیدی وجود ندارد که ساختارِ یک خبری حرفه

بانی اخبار و اطالعات شدیداً زوال یافته است. بسیاری از  ها برای دروازه خبر و توانایی رسانه

دایی برای ز ( و از تأثیر مخرب این مرجعRusbridger, 2018اند ) سخن گفته« مرگ ژورنالیسم»

 اند.  دموکراسی و حکمرانی سخن گفته

تر از  کنند و واضح ها بیش از پیش فشارِ مخاطب را بر گُردۀ خود احساس می خبرگزاری

ها با اقبال مخاطبان مواجه نشود، میدان تأثیرگذاری خود را از  دانند که اگر اخبار آن همیشه می

رو خواهند شد. این موقعیت  با دشواری روبهدست داده و حتی در تأمین نیازهای اقتصادی خود 

ها به وجود آورده است: از سویی،  ای برای رسانه های تازه ها و چالش جدید، فرصت

نگاران و خبرنگاران فراوانی خبررسانی مطابق با سالیقِ عامۀ مخاطبان را مخالف رسالت  روزنامه

به موضوعاتی بپردازند که  کنند مجبورند فقط دانند و احساس می و ماهیت حرفۀ خود می

اند تا اصطالحاً  ای یافته های تازه ای راه شان دوست دارند؛ و از سوی دیگر، مدیران رسانه مخاطبان

 های مخاطبان خود، اشکال جدیدی از تأثیرگذاری را ایجاد کنند. بر واکنش« سواری موج»با 

های سابق  ها و رویه استراتژیاند تا با تغییر  های خبری نیز کوشیده در این وضعیت، بنگاه

خود، در این بازار پرآشوب همچنان تأثیرگذاری خود را حفظ کنند یا به بخشی از این دنیای 

های خبرپراکنی  ترین و تأثیرگذارترین بنگاه عنوان یکی از قدیمی سی به بی جدید بپیوندند. بی
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های اجتماعی،  در شبکههایی جدی برداشته است و صفحات متعددی  جهان، در این مسیر گام

ترین این صفحات،  محورِ اینستاگرام تأسیس کرده است. فعال الخصوص در پلتفرم عکس علی

دهد  سی فارسی است که عمدتاً مسائل مربوط به ایران و افغانستان را پوشش می بی صفحۀ بی

ین صفحه کننده دارد. از این جهت، ا میلیون دنبال14( بیش از 1101و در حال حاضر )خرداد 

رود و  شمار می های اجتماعی به زبان در سطح شبکه ترین صفحۀ خبری فارسی پرمخاطب

تواند مورد  های اجتماعی می های خبری در شبکه مطالعۀ آن برای سنجش نحوۀ عملکرد رسانه

 توجه باشد. 

های اجتماعی در  ها و شبکه ترین موضوعات در رابطه با نسبت رسانه وقتی به چالشی

بینیم؛ مسائلی مانند  پیوسته را می هم کنیم، معموالً ردپایی از دو وضعیتِ به ای اخیر نگاه میه سال

، همگی، از سویی «اخبار جعلی»یا « پراکنی نفرت»، «ترولینگ»، «شدن قطبی»، «های پژواک اتاق»

کنندگان خبر هستند و از سوی دیگر، نسبت به سوءاستفادۀ  حاکی از قدرتِ روزافزون مصرف

دهند.  کنندگان هشدار می های خبری از عواطف و سالیق همین مصرف دیران و استراتژیستم

کنندگان خبر در  یابی روزافزون مصرف کم تضعیف ژورنالیسم کالسیک و قدرت زوال یا دست

شدن  طور غیرمستقیم به مشروعیتِ میل ناخودآگاه به محبوس های اجتماعی که به ساختار شبکه

ها در آیینۀ آن نیز منتهی  حاضر و تحلیل و تفسیر واقعیت ها و سالیقِ از پیش تخواس در جهانِ دل

های خبری و  ها از جانب بنگاه سو، و شناسایی منطق شناختی این مشروعیت شود از یک می

ها از سویی دیگر، وضعیتی را رقم زده های سیاسی و حتی اقتصادی از آن وساطت و سوءاستفاده

ستورکارهای اخالقی سنتی ژورنالیسم، مانند آزادی بیان و شفافیت و ها و د است که آرمان

دهی و فروبستگیِ گفتگو،  است. انسداد و جهت سنجی بیش از پیش به تردید کشیده شده  صحت

شدگی یاد  های اخیر انتقادی در حوزۀ رسانه و ارتباطات، از آن به قطبی وضعی که در بحث

شرایط است. شرایطی که با توجه به ساختار انتقال اطالعات  کنند، نیز از پیامدهای مهم این می

خورد که کاربران خود را کامالً و صرفاً در یک اجتماعِ  های اجتماعی به نحوی رقم می در شبکه

آنالینِ همگن قرار دهند، نظرات موافق با خود را بخوانند، تأیید کنند و به اشتراک بگذارند، و در 

 ,Jewitt & Gorenهای مخالف با خودشان را ببندند ) اط و تعامل با گروهارتب  شدت راه مقابل به

هایی در نظر بگیریم که  عنوان یکی از امکان شدن را به (. البته باید توجه داشت که اگر قطبی2016

کنند، وضعیت بالفعل و محقَّق پیش رو  های اجتماعی فراهم می ساختار توزیع اطالعات در شبکه
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اپذیر چنین ساختاری نبوده است و تولیدکنندگان محتوا و تاکید آنها بر ن نتیجۀ اجتناب

های  های خاصی از محتوا که قابلیت بیشتری برای ایجاد دوقطبی های خبری یا فرم تکنیک

خوردن وضعیت فعلی دارند. تولیدکنندگانی که به میدان  سیاسی دارند، نقش انکارناپذیری در رقم

نگرند یا آن را در راستای  وردگاهی برای پیگیری اهداف سیاسی میهای اجتماعی چونان آ شبکه

های سیاسی و  دهند. بنابراین توفیق در پیشبرد برنامه سازند و شکل می های خود برمی کشی صف

 های آن است. اقتصادی در گرو شناسایی منطق این میدان و کنشگری بر اساس مشروعیت

فرینی است. مسایل متعارف سیاسی و اجتماعی آ شدت مستعد بحران شدگی به وضعیت قطبی

شوند. انسداد مجاری گفتگو و  و اقتصادی به سادگی تا سرحد یک بحران بزرگ برکشیده می

تواند به خشونت نمادین و حتی عینی منتهی شود. انزوای نامرئی ناشی از فروبستگی  اقناع می

تی و محاسباتی متنوع در ارزیابی ها و اجتماعات قطبی، منشا خطاهای شناخ اطالعاتی در حلقه

کنندۀ  های عینی ایشان را منقاد روندهای قطبی های مجازی و کنش شود و سوژه واقعیت می

ها و مسایلی از این دست، قرین با وضعیتی روانشناختی اتفاق  سازد. این های اجتماعی می شبکه

ند که عاری از هر نوع فشاری ک افتد که به فرد درگیر در وضعیت قطبی این توهم را القا می می

های  در حال قضاوت و ارزیابی واقعیت و احیاناً کنشی در قبال آن است؛ وضعیتی که سوژه

 های اجتماعی مجازی نیز مصون از آن نیستند. ایرانی درگیر در شبکه

های اجتماعی نشان  در شبکه« شدگی قطبی»شود تا با تمرکز بر مسئلۀ  در این مقاله، تالش می

زبان، یعنی  های اجتماعی فارسی ه شود یکی از بازیگران مهمِ عرصۀ خبری در سطح شبکهداد

سی فارسی چطور این فرهنگ و ساختار فضای قطبی را به استخدام خود   بی صفحۀ اینستاگرام بی

شود با  کند. در این مقاله، سعی می درآورده و از آن برای بازنمایی خاصی از جامعۀ ایران استفاده می

ترین صفحۀ خبریِ فعال در  عنوان پُرمخاطب سی فارسی، به بی بررسی فعالیت صفحۀ اینستاگرام بی

سازی و ارائۀ خبر، و  های آماده زبان، به این پرسش پراخته شود که شیوه های اجتماعی فارسی شبکه

کنند، چه نسبتی با  طور موضوعات و مسائلی که این صفحه برای بازتاب انتخاب می همین

ترین  های اجتماعی دارد. به این منظور، ابتدا مهم کردن در فضای شبکه شدۀ قطبی اهبردهای شناختهر

شوند و سپس با  سازی فضای عمومی را دارند معرفی می های محتواهایی که قابلیت قطبی نشانه

تا شود که  سی فارسی نشان داده می بی پست اینستاگرامی از صفحۀ بی 2000شناختی  تحلیل نشانه

 ساز به شمار آورد. های قطبی ها را حاوی نشانه توان این پست چه میزان می
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مرورادبیات

شدگی در فضای مجازی را بررسی کرد، تحقیق مشهور  یکی از اولین تحقیقاتی که مسئلۀ قطبی

های سیاسی را در آستانۀ  الدا آدامیک و ناتالی گلنس بود که الگوی ارتباط و تعامل مابینِ وبالگ

دلیل  (. بدینAdamic & Glance, 2005ایاالت متحده آمریکا بررسی کرد ) 2001انتخابات سال 

، هنوز هیچکدام 2001دهیم. در سال  اهمیت فراوان این مطالعه، با اندکی تفصیل آن را شرح می

 -بوک و اینستاگرام از جمله توییتر، فیس–شناسیم  های اجتماعی غالبی که امروز می از شبکه

داد.  س نشده بودند و عمدۀ اظهارنظرهای سیاسی در اینترنت در فضای وبالگستان رخ میتأسی

فهرستِ »های سیاسی آمریکا تهیه کردند که آن را  ترین وبالگ آدامیک و گلنس فهرستی از مهم

نویسان مورد استناد  ها به شکلِ بسیار انبوهی از سوی دیگر وبالگ نامیدند. این وبالگ می 1«الف

سی را وادار کردند تا از  بی ان های خبری سنتی مانند سی بار، شبکه گرفتند و برای اولین میقرار 

ها را  دادند گزارش تهیه کنند یا حتی نویسندگان این وبالگ موضوعاتی که مورد بررسی قرار می

(. در این مطالعه برای تشخیص 36هایشان دعوت نمایند )همان،  عنوان مهمان به برنامه به

وبالگ از فهرست الف انتخاب  10پرداختند،  نویسان به آن می وعات و مسائلی که وبالگموض

ها در دو ماهِ منتهی به انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. در آن برهه،  های آن شد و تمام نوشته

تر را ایفا  های رایج های سیاسی در رسانه بحث 2«کنندگان تخصصی تکمیل»ها عمدتاً نقشِ  وبالگ

ای از موضوعات مورد مناقشه را با تفصیلِ بیشتر مورد بررسی قرار  معنی که پاره این کردند. به می

گذاشتند. از جملۀ این  دادند و به این شیوه، بر میدان اصلی مباحثات سیاسی اثر می می

بود. « مجازات اعدام»و « قانون مالکیت اسلحه»، «سقط جنین»هایی مانند  موضوعات بحث

ها با نوشتنِ مداوم دربارۀ این موضوعات و ارائۀ  گلنس نشان دادند که این وبالگآدامیک و 

دهند تا دربارۀ  فشار قرار می شواهد و تفاسیر گوناگون، بازیگران میدان اصلی سیاست را تحت

شدگی موضوعی  ترتیب، شکلی از قطبی این اتخاذ کنند. به  و روشن  ها مواضعی صریح این آن

خواه )جورج بوش(، هر چه به انتخابات  های طرفدار نامزد جمهوری گشکل گرفت. وبال

مانند سقط –های خاصِ خودشان  شان را به دغدغه شد، حجم بیشتری از مطالب تر می نزدیک

های طرفدار نامزد دموکرات )ال  دادند و در مقابل، وبالگ اختصاص می -گرایان جنین و همجنس
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کردند و روی موضوعاتی مانند کنترل  ود را ترویج میمخصوص خ« ساختار مفهومی»گور( نیز 

ساختار »شدگی فضای وبالگستان در  توجه دیگر در قطبی دادند. نکتۀ شایان سالح مانور می

های سیاسی پرمخاطب معموالً پیوندهای  معنی که هر کدام از وبالگ آشکار شد. بدین 1«پیوندها

دادند. اما نکته در این بود که این  ندگانشان قرار میها را در اختیار خوان فراوانی به دیگر وبالگ

(. برای 10شد )همان،  نظر و نزدیک به خودشان محدود می های هم ها شدیداً به وبالگ لینک

های  مطالعۀ این مسئله نویسندگان هزار وبالگ را از دو طیف سیاسی آمریکا برگزیدند و لینک

شدگی در تعامالتی که این  ند: سطح دیگری از قطبیبندی کرد ها را دسته ها به دیگر وبالگ آن

طور خالصه، آدامیک و گلنس نشان  کردند قابل مشاهده بود. به ها با سایرین برقرار می وبالگ

دادند که در آستانۀ انتخابات دو اجتماع مجازی کامالً مجزا از هم شکل گرفته است که هر کدام 

ها نام این پدیده را  ان را داشتند. آنموضوعات خاص خودشان و پیوندهای خاص خودش

در فضای مجازی نامیدند. مفهومی که بعدها از سوی محققان بسیاری مورد  2«های پژواک اتاق»

 مطالعه قرار گرفت. 

شدگی در  ، یکی دیگر از تحقیقات کلیدی در زمینۀ قطبی2011کانووِر و همکارانش در سال 

هزار 15هزار توییت که توسط 250« سیاسی در توییترشدن  قطبی»فضای مجازی را منتشر کردند. 

منتشر شده بود را  2010دورۀ کنگرۀ آمریکا در سال  کاربر در دوهفتۀ منتهی به انتخابات میان

مورد تحلیل قرار داد. این تحقیق مشخصاً بر سه ویژگی در شبکۀ اجتماعی توییتر تمرکز داشت: 

ها با  ها و ریتوییت یل آماری این تیم، در سطح هشتگها. طبق تحل ها و منشن ییت ها، ریتو هشتگ

(. Conover et al, 2011: 90رو بودیم ) شدگی شدیدی در صحنۀ سیاست روبه سطح قطبی

شریک « بحث»توانند در یک  قابلیتی در توییتر است که با استفاده از آن، کاربران می  هشتگ

ها عملکردی  کنند. از این جهت، هشتگ به آن بحث را جستجو های دیگران راجع شوند یا توییت

نیز قابلیت دیگری   در مطالعۀ آدامیک و گلنس دارند. ریتوییت« برانگیز موضوعات مناقشه»شبیهِ 

کنندگان  دهد تا محتوای تولیدشده توسط دیگر کاربران را با دنبال است که به کاربر اجازه می

فزایش دهد. مطالعۀ کانوور و همکارانش نشان خود به اشتراک بگذارد و دایرۀ خوانندگانِ آن را ا

های جناح مقابل خود استفاده کنند یا  درصد از کاربران، بسیار بعید است که از هشتگ74داد که 
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2 echo chamber  
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ها متفاوت بود. منشن قابلیتی در  (، اما ماجرا در منشن73ها را ریتوییت کنند )همان،  توییتی از آن

وانید تفسیر خود روی توییت دیگری را با الصاق اصلِ آن ت توییتر است که با استفاده از آن می

توجهی از کاربران سیاسی، برای نقد جناح  توییت در زیرِ نوشتۀ خود منتشر کنید. گروه قابل

نوشتند.  مقابل، توییتی از کاربران مخالف خود را منشن کرده و نقد خود بر آن حرف را می

گیرد و اثر  عی تعامل میان دو اجتماع مجازی شکل مینو« گفتگوها خرده»ترتیب، در این  این به

 (.71شد )همان،  تا حدودی کاسته می« های پژواک اتاق»

« سازوکار توزیع اطالعات»های اجتماعی بر  شدگی در شبکه بیشتر تحقیقات دربارۀ مسئلۀ قطبی

اً مشابهی دست ها متمرکز بوده است. مقاالت متعدد در این زمینه به نتایج تقریب در این پلتفرم

های اجتماعی این فرصت و امکان را به  در شبکه« ساختار انتقال اطالعات»اند، مبنی بر اینکه  یافته

دهد تا خودشان را کامالً و صرفاً در یک اجتماعِ آنالینِ همگن قرار دهند، نظرات موافق  کاربران می

ارتباط و تعامل با   شدت راه قابل بهبا خود را بخوانند، تأیید کنند و به اشتراک بگذارند، و در م

 (.  Marozzo & Bessi, 2016; Howard et al, 2011های مخالف با خودشان را ببندند. ) گروه

توجه است.  شدگی نیز به همان درجه شایان محتوا در قطبی« تولیدکنندگان»حال، نقش  بااین

هایی از  ی سیاسی دارند و گروهها های خاصی از محتوا قابلیت بیشتری برای ایجاد دوقطبی فرم

تولیدکنندگان محتوا انگیزه و قابلیت بیشتری برای تولید چنین اطالعاتی دارند. ویتنی فیلپیس در 

( یکی 2016) توانیم چیزهای زیبا داشته باشیم به این دلیل است که نمیکتاب مهم خود به عنوان 

ساز در فضای مجازی ارائه کرد.  دوقطبیها را از شیوۀ تولید محتواهای  ترین ارزیابی از جامع

ها  های گفتگویی نوشت که در آن  فیلیپش در این کتاب تاریخی از کاربران ناشناس و اتاق

پراکن، ناسزا، پورنوگرافی و تمسخر و  ها دست به تولید خبرهای جعلی، محتواهای نفرت ترول

کنند تا  ای تالش می هوشمندانهشکل  ها به زدند. فیلیپس نشان داد که ترول تحقیر و دروغ می

های معتبرِ جریان اصلی را تحت تأثیر قرار دهند، زیرا یکی از  های خبری و خبرگزاری سایت

های رسمی مورد توجه قرار بگیرد.  های یک ترول این است که از سوی رسانه بزرگترین موفقیت

های  فضایِ حاکم بر رسانه کند این است که نکتۀ مهمی که فیلپیس در این کتاب بر آن تأکید می

ها  ها، به سمتی رفته است که فرصتِ رشد و فراگیریِ بیشتری به ترول جریان اصلی، در این سال

های  های اخیر، زیر فشار تغییراتِ برآمده از رسانه ها در سال ها و خبرگزاری دهد. رسانه می

باشند و هر چه « ترین سریع»بار اند تا در انتشار اخ ای نافرجام را آغاز کرده اجتماعی، مسابقه
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 ,Phillipsبگردند )« برانگیزترین اخبار ممکن ترین و احساسات غریب و عجیب»دنبال  بیشتر به

طرفی  ای، مانند بی های حاکم بر خبرنویسی و کار رسانه ترتیب، بسیاری از ارزش این (. به6 :2015

های  های معتبر و دستِ اول با رسانه ، که پیش از این نقطۀ تمایزِ رسانه1ها و بررسی واقعیت

داد، هر چه بیشتر و بیشتر در حاشیه قرار گرفت. فیلیپس در فصل چهار  اعتبار را تشکیل می بی

نیوز باارائۀ  دهد چطور فاکس نشان می 2«بنایی که فاکس برپا کرد»کتاب خود با عنوان 

سائل و موضوعاتی که در گونه دارند، و با پوشش م ای که ماهیتِ ترول های خبری گزارش

های تولید محتوای جعلی در اینترنت در جریان بودند، گونۀ جدیدی از  ترین کانون تاریک

-آورِ طوالنی و موضوعات سیاسی های کسالت جای آنکه بر گزارش خبرگزاری ساخت که به

که آور تکیه داشت  های جالب، عجیب و خنده اقتصادی مرسوم تکیه کند، بر داستان-اجتماعی

نیوز  کردن او. فاکس مخاطب بود، نه آگاه« به تعجب واداشتن»و « کردن سرگرم»ها  مسئلۀ اصلی آن

های اجتماعی به اشتراک  ای به پوشش محتواهایی که کاربران معمولی در شبکه سابقه به شکل بی

در ابتدای خبرهایش به نوعی « گویند بعضی می»گذاشتند روی آورد، طوری که عبارت  می

شدنِ  (. لذا طبق استدالل فیلیپس، قطبی51صۀ هویتی برای این خبرگزاری مبدل شد )همان، شاخ

پراکنی  که در اتاق گفتگوهای اینترنتی نفرت« هایی ترول»فضای سیاسی در اینترنت، فقط کار 

های جریان اصلی نیز در این ماجرا  ها و رسانه ها، خبرگزاری کردند نبود، بلکه دوشادوش آن می

در »های اجتماعی نیستند، بلکه  ای عصر شبکه ها منحرفان فرهنگ رسانه داشتند. ترولسهم 

 (. 115)همان، « اند شرایط فرهنگی این جامعه و به واسطۀ آن رشد کرده

ها موضوع چند  سی فارسی نیز در این سال بی ، عملکرد بی«شدگی قطبی»در کنار موضوع 

مقایسۀ تطبیقی پوشش »حمدی و همکارانش در مقالۀ عنوان نمونه، علی ا تحقیق بوده است. به

گیری کرونا را در  اخبار مربوط با همه« سی فارسی بی خبری بحران کرونا در شبکه خبر و بی

ها راهبردهای بسیار متفاوت این دو  اند. بررسی آن ماه مطالعه کرده این دو رسانه به مدت هفت

دهد. شبکۀ خبر، از چهار راهبرد  نشان میرسانه در پوشش خبری مربوط به این بحران را 

توجه به ارتباطات »و « رسانی اطالع»، «گری مطالبه»، «سازی جامعه آرام»استفاده کرده است: 

اعتمادزدایی »، «افکنی ابهام»سی فارسی چنین بوده است:  بی در مقابل راهبردهای بی«. سالمت
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مار روزانه اعالمی وزارت بهداشت تردیدافکنی در صحت آ»و « ناتوانی مدیریتی»، «عمومی

(. سیدحسن آذری، پژوهشگر دیگری است که نحوۀ 135، 1100)احمدی و دیگران، « ایران

سی فارسی دربارۀ ایران را با شبکۀ تلویزیونی صدای آمریکا مقایسه کرده  بی پوشش خبری بی

و صدای آمریکا  سی فارسی بی تحلیل گفتمان انتقادی پروپاگاندای بی»است. آذری در مقالۀ 

سی فارسی و صدای آمریکا، به این  بی با مطالعۀ عناصر گفتمانی چند برنامۀ بی« علیه ایران

ای را علیه نظام  سی فارسی گفتمانی پیچیده، پوشیده و حرفه بی نتیجه رسیده است که بی

آشکار، برد، در مقابل، این راهبرد در صدای آمریکا بسیار  جمهوری اسالمی ایران به کار می

شود. قدیر غفاری و بهروز یاوری نمونۀ دیگری از تحقیقات دربارۀ  ابتدایی و ساده دنبال می

بازنمایی دوران دفاع »اند. این محققان در مقالۀ  سی فارسی را ارائه کرده بی محتوای تولیدی بی

ط تکیۀ ترین نقا  اند که عمده به این نتیجه رسیده« سی فارسی بی مقدس در سایت و شبکه بی

دادن  های اقتصادی جنگ بر ایران، مقصرنشان این رسانه در روایت دفاع مقدس، تکیه بر آسیب

در آغاز جنگ تحمیلی بوده « صدور انقالب»عنوان آغازکنندۀ جنگ و تأکید بر نقش   ایران به

ای  رغم اینکه این تحقیقات وجوهی از عملیات رسانه (. علی1376است )غفاری و یاوری، 

ای جزئی تکیه دارند و دیدی کلی و  دهند، عمدتاً بر مسئله سی فارسی را نشان می بی بی

کدام به اهمیتِ  دهند. در عین حال، هیچ ساختاری به تصویر ایران را مورد توجه قرار نمی

کند تا با  های اجتماعی توجهی ندارند. این تحقیق تالش می سی در شبکه بی ای جدیدِ بی رسانه

سی فارسی در اینستاگرام متمرکز شود و عملکرد  بی تر، بر مسئلۀ حضور بی دیدی ساختاری

 این رسانه را در مقضیات جدید خبررسانی مطالعه کند.   

 مبانینظری

چنانکه در بخش پیشین این مقاله و در فرایند مرور ادبیات توضیح داده شد، تغییر استانداردها و 

شدنِ  ای در کشیده کننده ان اصلی نقش مهم و تعیینهای جری های خبررسانی در خبرگزاری رویه

ترین  کند. ذیال یکی از مهم شدن ایفا می های اجتماعی به سمتِ قطبی فضای عمومی شبکه

بندی زوایای مکتوم و مشهود  کنیم که درصدد صورت های نظری موجود را معرفی می دیدگاه

است. سپس برای بررسی فضای   ی بودههای اجتماع گیری شبکه شده البته پیش از شکل فضای قطبی



 

 

 

 

 

 1241، شماره یک، بهار و تابستان 42شناختی دوره مطالعات جامعه   44 
 

 

های متاخرتری که متناسب با  شده، چارچوب مفهومی این پژوهش را با استفاده از نظرگاه قطبی

 بندی خواهیم نمود. اند، تکمیل و مفصل شرایط جدید به بسط و تکمیل این دیدگاه پرداخته

شدنوراهبردهایآنقطبی

یکی از خصوصیات همیشگی هر جامعه « مکش و ستیزعدم توافق، کش»گوید  چنانکه زیمل می

(. اما معموالً بدنۀ جامعه توافقی عمومی دربارۀ مسائل دارند. همیشه در 254: 1343است )کوزر، 

حال، اکثر مردم در میانۀ طیف قرار  این ای وجود دارد، با دو سر طیف عقایدِ افراطیِ حاشیه

های اجتماعی در تحقیقات آماری در توزیعی  رشگیرند. به همین دلیل است که معموالً نگ می

افتد که  شدن هنگامی اتفاقی می آیند. در مقابل، قطبی ای درمی نرمال به شکل یک نمودار زنگوله

شکل نزدیک شود. یعنی از وسطِ طیف کاسته  Uای تغییر کند و به نموداری  این نمودار زنگوله

، 1776کارانش در مقالۀ کالسیک خود در سال ماجیو و هم شود و به سرِ طیف افزوده شود. دی

« شدن سنجشِ میزان عدمِ توافق است، نه مطالعۀ شیوۀ بروز عدم توافق قطبی»معتقدند 

(Dimaggio, 1996: 692قطبی .) شدت از هم فاصله  ها به دهد که پاسخ شدن هنگامی رخ می

توان هم یک  شدن را می ها چیست. بنابراین قطبی توجه به اینکه محتوای پاسخ گیرد، بی می

ای چهاراصلی دربارۀ  ماجیو و همکارانش نظریه دی«. فرایند»در نظر گرفت و هم یک « وضعیت»

بندی کردند که مبنای بسیاری از تحقیقاتی است که دربارۀ این مفهوم  شدن را صورت فرایند قطبی

 شود: انجام می

وجود آمدنِ یک  ود، امکان بههرچه پراکندگی آرا دربارۀ یک موضوع بیشتر ش اصلاول:

 شود )اصل پراکندگی(. مرکزِ مورد توافق کمتر می

بندیِ بیشتری  ها خوشه تری به میان آید و مردم حول آن هر چه عقاید افراطی اصلدوم:

 شود )اصل افراط(. نظرِ پایدار بیشتر می شکل دهند، احتمال ایجاد یک اختالف

رصۀ اجتماعی شامل دو اصلِ پیشین شوند و هر چه موضوعات بیشتری در ع اصلسوم:

بیشتری در هر دسته شکل بگیرد، احتمال ایجاد اختالفات الینحل بیشتر « انسجام ایدئولوژیک»

 شود )اصل انسجام(. می

های مهم یک جامعه  ها و شخصیت هر چه اختالفات اجتماعی بیشتر با چهره اصلچهارم:

 شود )اصل ادغام(.  یشدگی بیشتر م پیوند بخورد، احتمال قطبی
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شکل بهتری درک کرد: موضوعی مورد اختالف  توان این چهار اصل را به با یک مثال می

را در یک جامعۀ فرضی در نظر بگیرید، طبق نظریۀ چهاراصلیِ « مالیات از ثروتمندان»مانند 

آرا رود که اوالً پراکندگی  شدن می ماجیو و همکارانش، این موضوع وقتی به سمت قطبی دی

های  ها افزایش یابد(؛ ثانیاً حول این پاسخ دربارۀ این مسئله بیشتر و بیشتر شود )واریانس پاسخ

های دیگر، روی  هایی از مردم، در مقابل گروه هایی شکل بگیرد، یعنی گروه بندی پراکنده دسته

ستاندن از  اتیک پاسخ به توافق برسند و خودشان را در تقابل با دیگران ببینند؛ در ادامه، مالی

ثروتمندان را در ارتباط قرار دهند با طیفی از مسائل دیگر، مانند برابری، عدالت، کیفیت آموزش، 

، «های منسجم و متعارض ایدئولوژی»توسعۀ زیرساختارهای اجتماعی و غیره، طوری که در این 

های اجتماعی  ارزشستاندن از ثروتمندان به معنی موافقت یا مجموعۀ کاملی از  موافقت با مالیات

ها با سیاستمداران شاخص یا دیگر  دیگر باشد و برعکس. در نهایت، اگر این ایدئولوژی

شدگی  توان گفت که نوعی قطبی شده نیز پیوند بخورند، آنگاه می های اجتماعی شناخته شخصیت

 دربارۀ این موضوع خاص ایجاد شده است.

چارچوبمفهومی

پردازد. در این  شدگی می ارانش به وجوه مختلفی از پدیدۀ قطبیماجیو و همک نظریۀ بنیادین دی

هایی که دربارۀ  ها با دیگر رهیافت شود تا با بسط این وجوه و ترکیب آن بخش از مقاله سعی می

کردن فضای عمومی وجود دارد، چارچوبی برای سنجش  های خبری در قطبی نقش رسانه

 م و معرفی شود.سی فارسی در این زمینه تنظی بی عملکرد بی

اصلپراکندگی

ای از  کند. سنت علوم سیاسی، درجه ماجیو بر پراکندگی آرا تمرکز می اصل اول نظریۀ دی

 ,Baldassarri & Bearmanداند ) اختالف نظر و پراکندگی آرا را برای دموکراسی مفید می

بر برای همۀ کاربران، شدن امکانِ تولید خ های اجتماعی و فراهم (، اما مسئله با رواج شبکه2007

ها  زنی ها و گمانه ای پیدا کرده است. طوری که بعد از هر واقعه، تعداد روایت مختصات تازه

توانست چنان باال برود که تشخیص راست از دروغ ناممکن شده و مالک و  دربارۀ آن می

نامۀ  وی لغتکه از س« پساحقیقت»ها باقی نماند. واژۀ  معیاری برای قضاوت دربارۀ صحت روایت
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انتخاب شد، دقیقاً ناظر به چنین موقعیتی بود.  2016عنوان واژۀ سال  دانشگاه آکسفورد به

های عینی کمتر از عواطف و باورهای  موقعیتی که فکت»نامۀ آکسفورد پساحقیقت را به  لغت

ت (. وضعیOxford Dictionaries, 2016تعریف کرد )« گذارند شخصی بر افکار عمومی تأثیر می

های اجتماعی گسترش پیدا کرده و  های اخیر به دالیل مختلفی در شبکه پساحقیقت در سال

شدگی  های اجتماعی، قطبی شبکهعمیق شده است. فراتحلیلِ جاشوا تاکر و همکارانش با عنوان 
ترین تحقیقات در این زمینه است،  که یکی از جامع کنندۀ سیاسی گمراه  سیاسی و اطالعات

در ایاالت متحده را که به  2016جمهوری سال  یاسی مربوط به انتخابات ریاستهای س کمپین

گوید  داند. تاکر همکارانش می انتخاب دونالد ترامپ منتهی شد یکی از نقاط عطف این مسئله می

شده،  ها و افرادی، برای رسیدن به اهداف سیاسی از پیش تعیین بار، گروه در این سال، برای اولین

های اجتماعی  های بدیل از وقایع در سطح شبکه رده دست به تحریف و ارائۀ روایتطور گست به

 -1دهد، از جمله:  ها ارائه می بندی خود، فهرستی از این گروه ها در جمع زدند. فراتحلیل آن

آیند تا با  های سیاسی درمی ها و جناح شده به استخدام گروه صورت سازماندهی هایی که به ترول

دم و ناقص اطالعات دربارۀ هر واقعه، امکان ایجاد وفاق دربارۀ موضوعات را از بین  هب ارائۀ دم

ها را نزد افکار عمومی رسوا و سرافکنده نمایند.  های سیاسی را تخریب کنند، یا آن ببرند، چهره

های  عنوان بخشی از عملیات اطالعاتی و پروپاگاندای رایانشی خود روایت هایی که به دولت -2

، بیشترین اتهامات در این زمینه 2016کنند )در مورد انتخابات سال  لِ ضد و نقیض ایجاد میبدی

ها را به دخالت در فرایند  متوجه روسیه و چین بود و مقامات ایاالت متحده بارها این دولت

های افراطی که با ارائۀ سبک  رسانه -3متهم کردند(، و « اشاعۀ اخبار جعلی»انتخابات از طریق 

و « غریب و های عجیب داستان»و « نشده های شنیده روایت»ای که متمرکز بر  بررسانیخ

(.  Tucker et al, 2018: 22-29دنبال جذب مخاطبان بیشتر هستند ) است به« های توطئه تئوری»

برد که هر کدام  های بدیل از هر واقعه معموالً از دو تکنیک همزمان بهره می عملیات ارائۀ روایت

ای که  های رسمی تشکیک در آمار و ارقام و روایت -1آورند:  خاص خود را به همراه می نتایج

شود و در  های جریان اصلی ارائه می از سوی سیاستمداران، مسئوالن اداری، محققان و رسانه

ها را  های این روایت ها یا پرسیدنِ سواالتی که نواقص و گسست برداری از فکت مقابل، پرده

اعتمادی به نهادها و مسئوالن رسمی همراه است  فرایندی که معموالً با افزایش بی نشان بدهد،

(Silverman, 2015 ؛)های بدیلی که معموالً بیش از آنکه بر آمار و ارقام،  کشیدنِ روایت پیش -2
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های  کردن اتفاقات تکیه داشته باشد، بر داستان مند های تاریخی و جغرافیایی و زمینه مقایسه

 Shinدارند )« شدن نمادین»غریبی مبتنی است که قابلیت  و و احساسی یا اتفاقات عجیبشخصی 

& Thorson, 2017 .) 

گیرند، معموالً یک  ها را در بازنمایی وقایع به کار می ای که این تکنیک های خبری رسانه

یجۀ است که در آن، در نت« ای گوتیک صحنه»سازند که یک طرفِ آن  می« ای نمایش دوپرده»

ها و  ها، آسیب ها، فریب پایانی از ویرانی های گروهِ مخالف مجموعۀ بی اقدامات و فعالیت

شود که در آن  ترسیم می« ای اتوپیک صحنه»آید و در طرفِ مقابل،  ها به وجود می نگرانی

(. ویتنی Lorentzen, 2021دهد ) برانگیز رخ می کننده و احساسات های فانتزی، سرگرم داستان

ها چنین  توجه به ترول مدت و شایان نیوز چطور در ارتباطی طوالنی دهد فاکس پس نشان میفیلی

آورد. در این نمایشِ  خواه به وجود می جمهوری-فضایی را در دوگانۀ سیاسیِ دموکرات

شوند و در  های فاسد، دروغگو و ناکارامد جلوه داده می ها معموالً انسان ای، دموکرات دوپرده

هایی جالب و  های انسانی و خانوادگی و چهره مثابۀ مدافعان ارزش خواهان به  ریمقابل، جمهو

ماجیو و تکملۀ تاکر و  (. با توجه نظریۀ دیPhillips, 2015: 53-55شوند ) کننده تصویر می سرگرم

اعتمادی  بی»(، سه نوع روایت 2017( و شین و ثورسون )2015( و سیلورمن )2018همکاران )

را ذیل اصل پراکندگی از « های فانتزی و غریب داستان»و « اعتمادی به مقامات بی»و « به نهادها

 ماجیو بیشتر موردتوجه قرار خواهیم داد. نظریۀ دی

اصلافراط

آمیز در  جو و خشونت گیری و گسترش عقایدِ افراطی، ستیزه ماجیو، به شکل اصل دوم نظریۀ دی

های فراوانی حولِ این سوال شکل گرفته است  ثپردازد. بح های اجتماعی می برخی از موقعیت

گری بیشتری نسبت به سایر  های اجتماعی خشم و افراطی ها در شبکه که آیا گفتگوها و منازعه

های  (. شبکهBright, 2018; Aldera et al., 2021; Schackmuth, 2018فضاها دارد یا نه )

های  اند؛ از راست رای بسیاری بودهگ های افراط های اخیر بستر رشد گروه اجتماعی در سال

های سیاسی و  های سلفی و تکفیری مانند داعش، انواع و اقسام فرقه ها، گروه افراطی تا نئونازی

ها  ای در اختیار این گروه سابقه ها موقعیت بی های توطئه. این شبکه غیرسیاسی و طرفداران تئوری

ای با مخاطبانشان  های ارتباطی تازه ند و به راهقرار داد تا افکارشان را در فضای عمومی مطرح کن
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ها خود بخشی از ماجرای  ترتیب حضور این گروه این در جای جای دنیا دسترسی پیدا کنند. به

ساختار »اند که  های اجتماعی است. فراتر از این، محققان متعددی نشان داده شدن شبکه افراطی

دهد. مالی کراکت،  ه عقاید افراطی پاداش میطوری طراحی شده است که ب« های اجتماعی شبکه

عبارت بود از »طور سنتی در جوامع انسانی  گوید هدفِ شایعه به شناس دانشگاه ییل، می روان

های شبکۀ اجتماعی هدفِ  ، اما پلتفرم«توان اعتماد کرد انتشار اخبار دربارۀ اینکه به چه کسی می

اده و برای کسب سودِ بیشتر، فرایند طبیعیِ چرخش گذاری اطالعات را عمیقاً تغییر د اشتراک به

(. کراکت با آوردن شواهد مختلف نشان Crockett, 2017: 769کنند ) اطالعات را دستکاری می

ها سود بیشتری دارد، بنابراین  دست شود، برای پلتفرم به دهد که هر چه محتوایی بیشتر دست می

دهند. به این ترتیب،  شدن دارند بیشتر نشان می وسیها تعمدانه محتواهایی را که قابلیتِ ویر آن

هایی که باعث احساس شدید خشم و نفرت  برانگیز و حرف عقاید افراطی، مواضع واکنش

شوند و در واکنش به  روانه و محتاطانه ویروسی می های میانه تر از استدالل شوند، بسیار سریع می

یابد  شود و این چرخه ادامه می گین تولید می خشمپراکن و  ها دوباره انبوهی از محتوای نفرت آن

های اجتماعی، معتقد است  شناس و متخصص شبکه (. آماندا مونتل، زبان440)همان، 

« گرایانه فرقه»شناختی، ساختاری  های اجتماعی، از نظر زبان اظهارنظرهای پرطرفدار در شبکه

سازند که مخاطب را  ۀ سیاه و سفیدی میجویان های عداوت این معنی که معموالً دوگانه دارند. به

ها به سمتِ  (. مسئلۀ دیگر، میلِ این گزارهMontell, 2021: 203خوانند ) به واکنش عاطفی فرامی

شود، امکان و فشار نقد و  تر می گرایانه است، به این معنی که هر چه زبان فرقه« ناپذیری قضاوت»

دادن وفاداری، طرفداریِ پرشورتر و باور  نشان شود و در مقابل، ها کمتر می سنجشِ صحت گزاره

 کند. وچرا اهمیت بیشتری پیدا می چون داشتنِ بی

به رویۀ پیشین، آنچه در این مقاله برای ما اهمیت بیشتری دارد، تأثیری است که فضای 

گذارد. منطقی است که  های خبریِ فعال در این محیط می های اجتماعی بر رسانه شدۀ شبکه قطبی

دلیلِ تأثیری که بر  های اجتماعی، به تر شدنِ زبانِ مجادالت در شبکه بگیریم افراطی فرض

شود. اما مشخصا هنگام  تر شدنِ زبان خبررسانی نیز می گذارد، باعثِ افراطی های خبری می رسانه

بحث از خبررسانی، توجه به نکتۀ دیگری نیز ضروری است. اندرو کالکات و فیلیپ هاموند، در 

عینیت و »کنند که  انتقادی خود بر تاریخ ژورنالیسم، از نقطۀ عطف مهمی بحث می درآمد

گویند تالش در جهت  ها می رو کرد. آن را در حرفۀ خبرنگاری با چالشی دشوار روبه« طرفی بی
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قدیمی در این حرفه بود، اما از دهۀ هفتاد میالدی به بعد، به طور « منسک»طرفی نوعی  بی

طرفی در بازنمایی وقایع  ی مورد نقد قرار گرفت. منتقدان معتقد بودند بیطرف روزافزونی بی

توان از آن دفاع کرد. خبرنگار  ناممکن است، و حتی اگر ممکن باشد، از نظر اخالقی نمی

شود  طرفانه حرف بزند. نمی هنگام روایت جنایت، جنگ یا ظلم و ستم، بی« تواند و نباید نمی»

کنیم، دربارۀ  زنان و کودکان قربانی جنگ جهانی دوم گزارش تهیه می با همان زبانی که دربارۀ

طرفی به ارزشی  این ترتیب، رفته رفته بی هیتلر و سران حزب نازی هم گزارش تهیه کنیم. به

گذشته از ژورنالیسم تبدیل شد و گزارشگرانی به محبوبیت رسیدند که  مصرف منسوخ و تاریخ

های اخالقی  گیری های عاطفی و موضع اسات شخصی، داستانخود از وقایع را با احس  روایت

نگاری  روزنامه»(. این سبک جدیدِ Calcutt & Hammond, 2011: 101-110کردند ) همراه می

زدۀ ژورنالیسم را تا حدی نجات  توانست بازارِ بحران پسند بود و می تأثیرگذار و همه« شخصی

رسیم این گرایش در ترکیب با روندهای  یهای اجتماعی م بدهد، اما وقتی به عصر شبکه

سازد که در  ای می ای را برای کار رسانه ها، موقعیتِ ویژه گری در این پلتفرم کنندۀ افراط تسریع

طرفانه، انتقادی و مبتنی بر مقایسه و سنجش و درک آماری، روز به روز  آن، گزارشگریِ بی

طور  ها به گفته شد، سه دسته از روایت شود. با توجه به همۀ آنچه در این بخش دشوارتر می

طرفی در گزارشگری،  شوند: عدم بی ماجیو، گنجانده می در نظریۀ دی« افراط»خاص ذیل اصلِ 

 پراکنی. های توطئه و نفرت ترویج تئوری

اصلانسجام

نظر  پردازد. به شدن فضاهای عمومی می در قطبی« ها چهره»ماجیو به نقش  اصل سوم نظریۀ دی

ها در عرصۀ خبررسانی نیز تغییراتی  های اخیر، سیاستِ پرداخت به چهره در سال رسد می

های اجتماعی  اساسی کرده است. همانطور که پیش از این توضیح داده شد، در فضای شبکه

اند، از  سیاه متمرکز-های داستانیِ ساده و سفید هایی احساسی و روایت خبرهایی که بر چهره

های  شدن و اقبال مخاطبان برخوردارند. بر این قاعده، رسانه سیشانس بیشتری برای ویرو

برند.  کار می سازی را به های جدید چهره سنتی نیز برای ادامۀ بقا در این دنیای جدید، روش

شود، طوری که از  ها نیز به کار گرفته می ها در سیاست چهره ایِ دیو و فرشته نمایش دوپرده

کند و در طرفِ مقابل، تصویری  مخالف را تشدید می های سویی خشم و نفرت از گروه
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ها، چیزی است  ترینِ این تکنیک دهد. یکی از مهم فانتزی و خوشایند از گروهِ خودی نشان می

نامید. در این سیاست، رسانه تمرکز خود « های دردسرساز اهمیت بی»توان آن را سیاستِ  که می

های  دهد، صحبت راطی در طرفِ مقابل قرار میاهمیت، اما جنجالی و اف های کم را بر چهره

حال، در قبال  کند و در عین ها را با آب و تاب به تیتر خبری تبدیل می وار آن شاذ و دیوانه

کند. مایکل  روانه و معقولِ گروه مقابل سکوت اختیار می های معتدل و اظهارات میانه چهره

دهد که هر  های سیاسی نشان می بی گروهیا هاگ، در مطالعۀ خود پیرامونِ سازوکارهای هویت

پارچه و ساده از  کند تا تصویری یک های رقیب سعی می گروه سیاسی، در مواجهه با گروه

ها روشن و صریح  ها و غیرخودی ها ارائه کند که در آن، خطوط تمایز و تفارق میان خودی آن

کنند، چرا که با  ت زیادی پیدا میاهمی« ای، تندرو و افراطی افراد حاشیه»باشد. در این فرایند، 

ها  تر است. آن آسان« ها خط تمایز کشیدن با آن»آورند که  احتمال بیشتری سخنانی به زبان می

تر و  ای بزنند که اعضای محتاط لوحانه یا نسنجیده های احمقانه، ساده ممکن است حرف

ایِ  (. بازنمایی رسانهHogg, 2015: 308-311خردمندترِ گروه بعید است به زبان بیاورند )

 تواند بر این منطق استوار شود.  خوبی می های رقیب، به گروه

های  از گروه« دیوسازی»کننده، در مقابلِ تکنیکِ  های دوقطبی ها در رسانه سیاستِ چهره

ها نشان  های خودی گرایشِ آشکاری به چند دسته از شخصیت رقیب، برای بازنماییِ گروه

های اخیر به افزایش  مطالعات زیادی در سال«. شخصیت فانتری»و « ربانیق  شخصیت»دهند:  می

(. بردلی کمپل و جیسون منینگ، An, 2009اند ) ها به سیاست قربانی پرداخته گرایش رسانه

، مفصالً از این ظهور فرهنگ قربانیشدۀ خود،  شناسان آمریکایی، در پژوهش تحسین جامعه

جتماعی و فراهم شدنِ امکان درمیان گذاشتن تجربیات های ا کنند که ظهور شبکه بحث می

توجهی در ظهور  ها نقش بسیار قابل زندگی برای عموم و دریافت حمایت و اقبال از سمتِ آن

ها فرهنگ قربانی را  (. آنCampbell & Manning, 2018نوعی فرهنگ قربانی داشته است )

که در مقابل دو فرهنگ دیگر، یعنی دانند  می« های فرهنگی تنش»سازوکار جدیدی برای حل 

 گیرد. قرار می« فرهنگ متانت»و « فرهنگ شرافت»

آوری و آزادگی  شود که قدرت بدنی، شجاعت، جنگ فرهنگ شرافت در جوامعی دیده می

 رسمیت روند. از آنجا که شرافت همواره محتاجِ به های فرهنگی مسلط به شمار می ارزش

کوشند تا  ها مجدانه می ها افراد یا گروه در این فرهنگ شدن از سوی دیگران است، شناخته 
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یا « توهین»گیرانه علیه هر رفتاری که  های شدید و سخت دادنِ واکنش توانایی خود را با نشان

ترین وظیفۀ هر کس است و برای  مهم« وجهه»دهند. حفظ  شود، نشان می قلمداد می« احترامی بی»

رود که فرد یا گروه با هر چالش، ادعا یا افترایی علیه خود،  وارد نشدن بر آن، انتظار می خدشه

شود، یا شرافت و وجهۀ خود را از دست خواهد داد  مبارزه کند. حال یا در این مبارزه پیروز می

ها ممکن  (. در برابر فرهنگ شرافت که در آن وجهۀ انسان11-13و مطرود خواهد شد )همان، 

داند که  می« گوهری وجودی»ها را دارای  متانت انسان است به آسانی از دست برود، فرهنگ

همین  به«. حرف باد هواست»تواند آسیبی به آن برساند و  زنی دیگران نمی توهین، افترا یا اتهام

ها اهمیت ندهند  جویی ها و مبارزه شود تا به تنش دلیل، در چنین فرهنگی به افراد توصیه می

زا به وجود آمد،  ناپذیر و آسیب صورتی که تنشی تحملوخودشان را درگیر آن نکنند. و در 

بار، به دنبال حل اختالف با گفتگو و مذاکره باشند و اگر  جای رفتن به سمتِ مواجهۀ خشونت به

جای آنکه شخصاً وارد درگیری شوند، مسئله را از طریق مرجعِ  حل نیز ممکن نبود، به این راه

روند که این مرجع ممکن است پلیس، دستگاه  ه شمار میثالثی دنبال کنند که مسئول حفظ نظم ب

(. فرهنگ قربانی وجوهی از این دو نوع 16قضایی یا دیگر نهادهای رسمی موجود باشند )همان، 

آورد مابینِ حساسیتِ بسیار باال به  کند، یعنی ترکیبی به وجود می فرهنگ را در هم ادغام می

گرفتن از درگیریِ مستقیم و توسل به مرجع  ، و کنارهتوهین، افترا یا هر نوعِ دیگری از آسیب

ثالث برای حل اختالف. با این تفاوت که این مرجع ثالث، دیگر نه پلیس یا دستگاه قضایی، که 

آور و  های رنج ترتیب، تجربه این هاست. به های اجتماعی یا رسانه در شبکه« عموم مخاطبان»

دهد و در مقابل، تواناییِ فرد برای  را شکل می تری از هویت فردی زننده بخشِ پررنگ آسیب

« بودن قربانی»گیرد؛ طوری که اساساً خودِ  ها چندان مورد توجه قرار نمی مقابله و کنارآمدن با رنج

شود. ظهور فرهنگی قربانی تأثیرِ انکارناپذیری  بودن یا الگوبودن تبدیل می به مالکی برای برحق

شکل  به« قربانیان»انه دارد. چرا که بازتابِ سرگذشت ها در رس در تغییرِ سیاست چهره

هایی را که در  کند. شخصیتِ قربانی بسیاری از مالک روزافزونی، ارزشِ خبری بیشتری پیدا می

توضیح دادیم در خود دارد. قربانی همیشه داستانی « خبر جنجالی»های قبلی برای ساختن  بخش

خواند  های عاطفی فرامی کند و او را به واکنش شخصی دارد که احساسات مخاطب را درگیر می

خواهد تا رنجِ قربانی را به رسمیت بشناسد و آن را با محک مقایسۀ آماری  و در مقابل، از او می

 ها نسنجد. مندکردن و ارزیابیِ واقعیت و زمینه
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های داستانی،  ماجیو، اشاره کردیم که تمرکز بر روایت در توضیح اصل اول نظریۀ دی

شده در رسانه است. این مسئله در  غریب و احساسی، بخش مهمی از ایجاد فضای قطبی و بعجی

کننده تمرکزِ  های قطبی کند. بدین معنی که رسانه خوبی عینیت پیدا می ها نیز به سیاست چهره

ها، بازیگران سینما و تلویزیون و  های مهم دنیای سرگرمی، مانند سلبریتی زایدالوصفی بر چهره

ای نیز  های فانتزیِ تازه شده، فعاالنه چهره های شناخته اران دارند و در کنار این چهرهورزشک

هایی  شوند، آدم مدت خوانده می های کوتاه های تازه که معموالً سلبریتی کنند. این چهره معرفی می

 گیرد که از نظر های رمانتیک یا تراژیک خاصی قرار می هستند که بر حسبِ تصادف در موقعیت

دهند که احساسات  ای انجام می ها کارهای بامزه برانگیزشدن دارد. گاهی آن عاطفی قابلیت واکنش

زنند که باعث خشم  کند و گاهی دست به اقدامات وحشتناکی می مثبت را در مخاطب ایجاد می

د را برای چن« ها دیو و پری»ها با بازتابِ گستردۀ این موقعیت، این  شود. رسانه و عصبانیت می

سپارند. با توجه به همۀ  کنند و بعد از آن به فراموشی می هایی مشهور تبدیل می ساعت به آدم

سی فارسی، در  بی آنچه در این بخش گفته شد، ما در بررسی خود دربارۀ صفحۀ اینستاگرام بی

یک مورد مطالعه  به ها را از هم تفکیک کرده و یک ها، چند دسته از شخصیت بخش سیاست چهره

 سازها. ها و سرگرمی ها و پری گناه، دیو های دردساز، قربانیان بی اهمیت ار خواهیم داد: بیقر

اصلادغام

کند.  ماجیو، به ایجاد انسجام ایدئولوژیک در عرصۀ خبررسانی اشاره می اصل چهارم نظریۀ دی

و « کهای پژوا اتاق»هایی مثل  های اجتماعی با چالش بحثی که در تحقیقات مربوط به شبکه

کننده  های قطبی خانواده است. در این اصل، فرض بر این است که سیاست هم« ها حباب-فیلتر»

دست نمایند،  های بیشتری از زندگی روزمره را در خود جذب کرده و یک هر چه بتوانند زمینه

برانگیز اما معدودی شکل  شدن به طور سنتی، حول موضوعاتِ مناقشه تر خواهند بود. قطبی موفق

گرایان،  گرفته است. این موضوعات مثالً در سیاست آمریکا، شامل سقط جنین، ازدواج همجنس

توان  شود. اما هر چه طیفِ مسائلی که در آن می مالکیت و حمل سالح و چند موضوع دیگر می

ماجیو و  یابد. دی شدگی افزایش می دوقطبی ساخت بیشتر شود، عمق و استحکام قطبی

های سیاسی با  م ایدئولوژیک را عمدتاً در پیوندزدن طیف ارزشهمکارانش این انسجا

ها را  (. ما ایدۀ آنDeMaggio, 1996, 698اند ) اجتماعی جستجو کرده-های اقتصادی گرایش
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ایم. چرا که به نظر  بسط داده و آن را با نتایجِ حاصل از سیاست و فرهنگِ قربانی جمع کرده

ای امروز، قابلیتی استثنایی در ایجاد این انسجام  نهدر فضای رسا« سیاست قربانی»رسد  می

خود، سازوکار این انسجام 2006ایدئولوژیک دارد. لورا جافری و ماتئی کاندآ در مقالۀ سال 

ها، هستۀ  بودن از نظر آن (. قربانیJeffery & Candea, 2006دهند ) بخشی را مفصالً شرح می

ناروا وارد شده است. از آنجا که نیروهای فراوانی  ای دارد: رنجی که به مقاوم و بسیار ساده

بسازد « مجمع متجاوزان»توانایی واردآوردن این رنج را دارند، سیاست قربانی قادر است نوعی 

اند که در ذات خود با هم شباهت و پیوند دارند.  که همۀ اعضای آن مرتکب اعمالی شده

نی که علیه زنان یا کودکان دست به خشونت و گیرند، مردا سیاستمدارانی که تصمیمات اشتباه می

ها و نیروهای  کنند، پلیس ساالران و سربازانی که جنگی به پا می زنند، جنگ سوءاستفاده می

کنند، استادان و  داران یا کارفرمایانی که به کارگران ظلم می کنند، سرمایه انتظامی که سرکوب می

ند، مردمی که به حیوانات یا محیط زیست آسیب کن معلمانی که با شاگردان خود بدرفتاری می

شوند. به این ترتیب، سیاست قربانی،  های دیگر، در این مجمع دور هم جمع می زنند و خیلی می

کنند در جهانی  سازد که در آن مردم احساس می شدگی می نوعی ذهنیتِ عمومی قربانی

ئب و مشکالت آن نیز پیش رویشان اند و راه خروجی از مصا آور گرفتار شده آخرالزمانی و رعب

ماشین »چیز، به یک  کردن همه کنند که سیاست قربانی با سیاسی نیست. جافری و کاندئا تأکید می

این معنی که تمام وجوه زندگی، چنان با دوگانۀ  (. به287)همان، « شود تبدیل می« ضدسیاست

وج از موقعیت قربانی از میان شود که امکانِ کنشگری فعاالنه و خر فرش می« قربانی/متجاوز»

کننده است و از این  های پوشش خبریِ قطبی ای از دنیا یکی از نشانه رود. چنین تصویرگری می

شدگی در مطالعۀ صفحۀ  عنوان آخرین خصلت از وجوه چهارگانۀ قطبی جهت، ما آن را به

 سی فارسی به کار خواهیم گرفت. بی اینستاگرام بی

توان مدل مفهومی این پژوهش را  شده در چهار بخش اخیر می حبا توجه به مباحث مطر

صورت زیر ترسیم و تصویر کرد: به
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تحقیقروش

طور که اشاره شد هدف این تحقیق بررسی این پرسش است که صفحۀ اینستاگرام  همان

زبان، در شیوۀ ارائۀ  ی خبری فارسیها عنوان یکی از تأثیرگذارترین رسانه سی فارسی، به بی بی

منظور با مرور برخی از  کند. بدین کننده استفاده می های قطبی اخبار خود، چقدر از تکنیک

شدن، مدلی ساخته شد که امکان ارزیابی این موضوع  های نظری دربارۀ قطبی ترین رهیافت مهم

ت یا خیر. در این پژوهش کننده اس دهد که آیا یک محتوای خبری دارای عناصر قطبی را می

سی فارسی منتشر شده  بی ماه در اینستاگرام بی جامعۀ آماری، محتوایی است که طی مدت یک

هایی بوده است  شماری تمام پست طور تمام شده در این تحقیق، به است. نمونۀ آماریِ انتخاب

تم خردادماه تا بیس 1101سی فارسی در حدفاصل اول خردادماه  بی که صفحۀ اینستاگرام بی

سازیدرقطبی

 خبررسانی

 

 پراکندگی

 

 افراط

 

 سیاست

هاچهره
 

 ادغام

 

 اعتمادی به نهادها بی

 اعتمادی به مقامات بی

 سازها سرگرمی

 

 فانتزی و غریب

 طرفی عدم بی

 تئوری توطئه

 دردسرساز های اهمیت بی ذهنیت قربانی

 گناه قربانیان بی

 پراکنی نفرت ها و پریدیوها 
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شود. واحد تحلیل در این تحقیق،  پست می 1200منتشر کرده است و شامل بیش از  1101

یک پست در اینستاگرام است. هر پست شامل یک تصویرِ جلد و متنی است که اصطالحاً به 

سی فارسی، معموالً در تصویرِ جلد، یک  بی های صفحۀ بی شود. در پست گفته می« کپشن»آن 

شود و در کپشن توضیحات  همراه تیترِ خبر )و در مواردی زیر تیتر( ارائه میتصویر به 

شود. ما در این تحقیق، متن  تری دربارۀ آن خبر )اصطالحاً متن خبر( بارگزاری می مفصل

دهیم و بر تصویر روی جلد و تیتر خبر تمرکز خواهیم کرد.  خبرها را مورد تحلیل قرار نمی

ها اهمیتی به مراتب کمتر  های اینستاگرامی کپشن هد که در پستد مطالعات متعددی نشان می

سی  بی (. در موردی مثل صفحۀ بیBrown & Tiggemann, 2020از عکسِ جلد دارند )

ها و تیترهایی که انتخاب  توان با اطمینان گفت که پیام اصلی این رسانه در عکس فارسی، می

گردد.   نیز در همین نقطه طراحی می شود و اثرگذاری آن بر مخاطب کند منتقل می می

اند نیز ابتکار  سی در اینستاگرام را مطالعه کرده بی گرانی که فعالیت صفحات مختلف بی تحلیل

ای روی یک تصویر برای انتشار در این پلتفرم را  دادن تیتری چند کلمه این رسانه برای جای

اند  های اجتماعی دانسته کهسی در جلب مخاطب در شب بی یکی از دالیل مهم موفقیت بی

(Eyears, 2019بر این اساس، در این تحقیق نیز تمرکز ما بر تحلیل عکس .)  ها و تیترهای

 ها قرار گرفته است.  روی آن

به « های چندنظامه متن»برای تحلیل این محتواها نیازمند روشی بودیم که بتواند در تحلیل 

های معانی مختلفی سر و  رو بودیم، با نظام به کس و تیتر روکار بیاید. از آنجا که ما با ترکیبی از ع

کار داشتیم و برای قضاوت دربارۀ اینکه آیا این عکس و تیترها حاوی عناصری از وجوه مختلف 

این   ها و روابط را در کنار هم بررسی کنیم. به بایست بتوانیم نشانه شدگی هستند یا نه، می قطبی

ایم معانی صریح یا  کمک گرفته و تالش کرده« شناختی تحلیل نشانه»منظور، از لحاظ روشی، از 

 پنهان نهفته در این عکس و تیترها را شناسایی کنیم. 

شدگی هست یا نه، از  در این مسیر، برای تعیین اینکه هر پست شامل عنصری از قطبی

زد، استفاده سا شابلون مفهومی زیر که مدل مفهومی این پژوهش را به سطح انضمامی معطوف می

 شده است: 
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 ماجیووهمکارانیافتهبراساسنظریۀدیگیریعملیاتیمدلمفهومیبسطجهت.1جدول

 پرسشاصلی شاخه اصل
در چه حالتی یک پست در این مصادیقعملیاتی)

 (دسته جاگذاری شده است

 

 پراکندگی

اعتمادی به  بی

 نهادهای حکومتی

آیا تصویر یا تیتر خبری 

ایجاد روایتِ بدیلی  دنبال به

است که در خدمت 

اعتمادکردن مخاطب به  بی

 نهادها و مقامات باشد؟

طور ضمنی به ناکارامدی، ناتوانی یا  تیتر آشکار یا به

اشتباهات یک نهاد رسمی اشاره کرده باشد یا از قولِ 

ای را نقل کرده باشد که در آن  یک مقام رسمی جمله

 نه یا متعصبانه جلوه کند.لوحا ربط، ساده زمینۀ خبری، بی

اعتمادی به  بی

 مقامات

 فانتزی و غریب

آیا آن پست، داستانی 

غریب  و فانتزی یا عجیب

کند که  تعریف می

احساسات مخاطب را 

 انگیزد؟ برمی

وقتی تیتر و نشانگان در یکی از دو قطب احساسات 

غلیظ )مانند خشم و عصبانیت و نفرت و تاسف( که 

ه رخدادی از جامعۀ ایران دارد یا نوعاً اشاره ب

احساسات رقیق و مبهم و خنثی و حتی دلپذیر )عموماً 

احساسی توام با بالتکلیفی و تبادر ناخودآگاه این 

پرسش که اساسا چرا چنین ترکیبی از تیتر و تصویر 

مثابۀ خبر ارائه شود( تنظیم و تدوین و تولید  باید به

دار  قتی معنیها و غرایبی که فقط و شود؛ فانتزی

شده درک و  ای قطبی شوند که آنها را در منظومه می

دریافت کرد. کُنتراستی از دهشت و خشونت و 

انگیزبودن و  بودن و خیال مسئله سو و بی فالکت از یک

ای در سطل زباله  کمال از سویی دیگر. این طرف بچه

شود و آن سو ملکه الیزابت با خرس  یافت می

 زند. ای گپ میپدینگتون در ضیافت چ

 

 افراط

 تئوری توطئه
های توطئۀ  آیا از تئوری

 گوید؟ رایج سخن می

های ضدواکسن اعم از اینکه صبغۀ دینی یا  جنبش

های  کاری افراطی داشته باشند و عقاید راست محافظه

 افراطی و ... .

 طرفی عدم بی

تصویر و تیتر خبری 

طرفانه تدوین شده  بی

 است یا نه؟

 

پیشوند یا پسوندهای مغرضانه و توام با استفاده از 

گیری  درنگ موضع دار که بی های جهت برچسب

کند؛ مواردی که ارتجاال  تولیدکنندۀ خبر را افشا می

کنندۀ خبر در کدام جناح  سازد که تنظیم معلوم می

 بازی سیاسی ایستاده است.

کردن واسطۀ مسخره ل به مواردی که مشخصا بهتوسآیا حاوی عناصر یا معانیِ  پراکنی نفرت
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 پرسشاصلی شاخه اصل
در چه حالتی یک پست در این مصادیقعملیاتی)

 (دسته جاگذاری شده است

نژاد یا لهجه یا زبان یا دین و ... سوژۀ خبری،  پراکنانه است؟ نفرت

 سازد. تصویری علیه او برمی

 

سیاست 

 ها چهره

های  اهمیت بی

 دردسرساز

شخصیتی که تصویر و 

تیتر خبری به آن 

 پردازد کیست؟ می

توان آن را جزء  آیا می

های  اهمیت بی»

دیوها و »، «دردسرساز

« گناه قربانیان بی»، «ها پری

« سازها سرگرمی»یا 

 شمار آورد؟ به

توانیم  گیری دربارۀ اینکه چه کسانی را می برای تصمیم

های دردسرساز در نظر بگیریم،  اهمیت عنوان بی به

ایم که جزء  هایی محدود کرده خودمان را به شخصیت

جمهور، معاونان  مقامات درجۀ اول یعنی رهبر، رئیس

ای هیئت دولت، رئیس و معاونان قوۀ قضائیه و یا اعض

 قوۀ مقننه یا سایر نهادهای حاکمیتی باالدست نباشند.

 گناه قربانیان بی

هایی که داستانی شخصی دربارۀ یک فرد را  پست

کنند که دچار مصائب و مشکالتی ظالمانه  دنبال می

 شده است.

های  داستان

 شخصی عاطفی

تی معمولی که شخصیتی هایی دربارۀ شخصی پُست

سیاسی نیست و به حسب اتفاق و در دل رخدادی 

رسد و به همان  عجیب از اوج گمنامی به شهرت می

کند. این  سان به یکباره صحن شهرت را ترک می

انگیزانند  رخداد عجیب غالباً احساسات غلیظ را برمی

و همین شدت و غلظت احساسات است که فرد 

 کشد. خبری جذاب برمی معمولی را تا حد یک سوژۀ

« ها دیوها و پری»

          و

 «سازها سرگرمی»

ها،  سازها به خبرهایی دربارۀ سلبریتی در سرگرمی

 شود. ها، بازیگران و ورزشکاران پرداخته می خواننده

 ذهنیت قربانی انسجام

آیا تیتر و عکس فضایی 

زده و آخرالزمانی را  بحران

کنند که القاکنندۀ  تصویر می

شدگی جمعی  انینوعی قرب

 است؟

های  هایی که به وقایع غیرمترقبه، سرکوب پست

های جمعی، فجایع طبیعی و  جمعی، شکست

 پردازد. محیطی و از این دست مسائل می زیست
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ذیال به چند مورد از کاربست عملیاتی مدل مفهومی این پژوهش برای شناسایی معانی و 

 کنیم: ساز اشاره می نشانگان قطبی

 
اعتمادیبهنهادهاومسئوالنراهاییبرایاصلپراکندگیکهبیایازیکپستباداللتنمونه-1شکل

 کند.القامی

بندی شده است. انتخاب تیتری از یک  دسته« پراکندگی»ای از محتوایی که ذیل اصل  نمونه

بودن  سیاری از مخاطبان نشانۀ نامربوطبرانگیز و مبهم است و در ذهن ب سازمان دولتی که مناقشه

رود. فضای آخرالزمانی عکس و مادر و دختر  و ناکارامدبودن حکومت و حکمرانان به شمار می

 کند.  اند، این محتوا را تکمیل می آموزش که در حال عبور از خیابان دانش

 
آلودمنفضاییغریبویاسهاییبرایاصلپراکندگیکهدرضایازیکپستباداللتنمونه-2شکل

 کند.عملیوتعللوبالتکلیفیراتصریحمیبی
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آلودهاییبرایاصلپراکندگیکهدرضمنفضاییغریبویاسایازیکپستباداللتنمونه-3شکل

 کند.اندرکارانراالقامیناکارآمدیذیربطانودست

بندی شده است. پس از پیداشدن  دسته« غریب فانتزی و»ای از محتوایی که ذیل شاخۀ  نمونه

سی فارسی چندین پست دربارۀ آن منتشر کرد.  بی نوزادی در یک سطل زباله در تهران، بی

داد ایران سرزمینی جهنمی  های مختلف نشان می برانگیز که به شیوه شدت احساسات موضوعی به

 ها در کشور توجه کنید.  بودن روال تاست. به روتیتر عکس دوم و اشارۀ آن به ناکارامدی و نادرس

   
 هاسازسیاستچهرهدراصلقطبی«هایدردسرسازاهمیتبی»مواردیازکاربستراهبردتاکیدبر-4شکل
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هاسازسیاستچهرهدراصلقطبی«هایدردسرسازاهمیتبی»مواردیازکاربستراهبردتاکیدبر-5شکل

بندی شده است. مدیر  دسته« های دردسرساز اهمیت بی»که ذیل هایی از محتوایی  نمونه

شود  مثابۀ از طرفداران تیپیک نظام معرفی می سی به بی مسئول یک روزنامه که در بازنمایی بی

سی  بی داند. خبرهایی که بی بودن طرفداران نظام می محبوبیت یک سرود را نشانۀ در اکثریت

روز منتشر کرده است، نمونۀ  در ورزشگاه آزادی طی این بیست« سالم فرمانده»آیی  دربارۀ گردهم

هایی است که از نظر مخاطبان  ای از شخصیت هایی حاشیه دادن به جمله روشنی از ضریب

رود. حرفی که از فرزند وزیر آموزش  منطق یا تمسخرآلود به شمار می هایشان افراطی، بی حرف

سی  بی ن را در بستر پوشش خبری قبلی بیشود، نمونۀ دیگری است باید آ پرورش نقل می

 فارسی دربارۀ فرزندان مسئولین و آقازادگی فهمید. 

 
هاسازسیاستچهرهدراصلقطبی«هادیوهاوپری»مواردیازکاربستراهبرد-6شکل
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بندی شده است. تیتر به ما از سگِ  دسته« ها دیوها و پری»ای از محتوایی که در شاخۀ  نمونه

شناسی  گوید حین یک عملیات پلیسی جان داده است. داستانی زیبا و عاطفی از وظیفه ری میوفادا

انگیزد. الزم است توجه کنیم که چنین محتوایی در بستر  یک حیوان که احساسات مخاطب را برمی

 شود.  ها در ایران ارائه می ستیزی یا کشتار سگ سی فارسی از سگ بی پوشش مفصل بی

 
هاسازسیاستچهرهدراصلقطبی«گناهقربانیانبی»یازکاربستراهبردموارد-7شکل

سی فارسی  بی بندی شده است. بی دسته« گناه قربانیان بی»نمونۀ محتوایی که ذیل شاخۀ 

ای دربارۀ زندانیان، دستگیرشدگان و فعاالن اجتماعی در ایران دارد. در  پوشش خبری پیگیرانه

شود  همواره ناعادالنه، غیرمعقول و فریبکارانۀ حکومت با افراد تأکید میاین محتواها، بر برخورد 

 شود.  گناه، پاک و معصوم از فرد موردنظر ارائه می و در مقابل، تصویری بی

 
سازدراصلقطبی«هایشخصیوعاطفیداستان»مواردیازکاربستراهبردتاکیدبر-8شکل

هاسیاستچهره
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دسته بندی شده است و « های شخصی و عاطفی داستان»ل شاخۀ نمونۀ محتوایی که ذی

 انگیزد. محتوای آن احساسات مخاطب را به شدت برمی

 
هاسازسیاستچهرهدراصلقطبی«سازهاسرگرمی»مواردیازکاربستراهبردتاکیدبر-9شکل

جه به این بندی شده است. تو دسته« سازها سرگرمی»ای از محتوایی که ذیل شاخۀ  نمونه

سی فارسی همزمان از  بی مسئله ضروری است که بسیاری از محتواهای صفحۀ اینستاگرام بی

کنند. در این محتوا، عالوه بر تمرکز بر داستان موفقیت یک  کننده استفاده می چند عنصر قطبی

 کنیم. را نیز مشاهده می« ذهنیت قربانی»بازیگر، بازتاب آشکاری از 


سازانسجامدراصلقطبی«ذهنیتقربانی»ازکاربستراهبردتاکیدبرمواردی-11شکل
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سازانسجامدراصلقطبی«ذهنیتقربانی»مواردیازکاربستراهبردتاکیدبر-11شکل

اند. این محتواها ناظرند بر اینکه  بندی شده دسته« انسجام»هایی از محتوایی که ذیل اصل  نمونه

زیستی، و سرکوب و خفقان، بدون  فساد و ناکارامدی، مشکالت محیط ایران کشوری است غرق در

 های دیگری نیز در میان باشد. اندازی برای تغییر وجود داشته باشد، یا رویه آنکه چشم

هایپژوهشیافته

های  های خبری از فضای شبکه در این تحقیق تالش شد با کنکاش دربارۀ تأثیرپذیری رسانه

زبان  های فارسی ترین رسانه شناختیِ یکی از مهم نظری برای تحلیل نشانه اجتماعی، به تمهیداتی

سی فارسی برسیم. با استفاده از  بی های اجتماعی، یعنی صفحۀ اینستاگرام بی فعال در شبکه

های خبریِ آنالین انجام شده است، به یک  شدگیِ رسانه تحقیقات مختلفی که در زمینۀ قطبی

ها و روابط در  سیدیم و این مدل را به مبنایی برای تحلیل نشانهای ر مدل نظریِ ده مؤلفه

 سی فارسی در اینستاگرام قرار دهیم.  بی های بی پست

پست، شامل  1208، مجموعاً 1101سی فارسی طی بیست روز، از اول تا بیستم خرداد  بی بی

درصد 53پست ) 636های ویدئویی، منتشر کرده است. از این تعداد،  های تصویری و پست پست

ای پرداخته است که مستقیماً به ایران  المللی ها( به مسائل داخلی ایران یا اخبارِ بین از کل پست

گیرد و اخبار مربوط به جنگ  شود. اخبار مربوط به افغانستان در مرتبۀ دوم قرار می مربوط می

 ار دارد. المللی مربوط به آن، در جایگاه سوم قر روسیه و اوکراین و مناقشات بین
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سی فارسی دربارۀ ایران منتشر کرده  بی پستی که بی 636محتوا از  113طی این بیست روز، 

های اجتماعی  درصد از کل(، بازتاب محتواهایی بوده است که کاربران در شبکه18است )

های مختلفی که کاربران  شود مانند: فیلم اند. این محتواها شامل مواردی می مختلف منتشر کرده

خبرنگارانه -های شهروند اند، گزارش هایی مثلِ اعتراضات و تجمعات گرفته عمولی در موقعیتم

اند و در صفحات خود در  دربارۀ مسائل مختلف اجتماعی، ویدئوهایی که افراد از خودشان گرفته

 هایی که اند یا کامنت هایی که کاربران مختلف زده اند، توییت های اجتماعی بارگذاری کرده شبکه

سی خبرنگار رسمی در ایران ندارد،  بی اند. با توجه به اینکه بی های اینستاگرامی گذاشته زیر پست

های  های دیگر یا از سطح شبکه در مجموع اکثر اخبار خود دربارۀ ایران را یا به نقل از رسانه

تقیماً از سی فارسی مس بی حال، درصد باالی محتواهایی که بی کند، بااین آوری می اجتماعی جمع

های  توجه این رسانه از شبکه دهندۀ تأثیرپذیری قابل کند نشان های اجتماعی بازنشر می شبکه

خواهد تا دربارۀ موضوعات مختلف  اجتماعی است. خودِ صفحه نیز مرتباً از مخاطبان خود می

قرار  سی فارسی بی هایشان را در اختیار بی نظراتشان را اعالم کنند یا فیلم و عکس و گزارش

صورت تاریخی و طبق استاندارهای  زند که به دهند و به این ترتیب، به تولید محتواهایی دامن می

 ای به شمار آورد.  ها را در دایرۀ خبرنگاری حرفه توان آن سی نیز، نمی بی خبرنگاری در خود بی

 دهد: ن میسی فارسی از خبرهای ایران نشا بی جدول زیر تصویری از بازنمایی اینستاگرام بی

 شدگیهایقطبیسیفارسیدرآیینۀچارچوبمفهومیشاخصبیتولیدمحتوایبی-2جدول
 درصددرخبرهایایران تعدادخبرها شاخه اصل

 
 پراکندگی

 13 81 اعتمادی به نهادهای حکومتی بی

 4 11 اعتمادی به مقامات بی

 0 1 فانتزی و غریب

 
 افراط

 0 1 تئوری توطئه

 0 3 طرفی بیعدم 

 0 0 پراکنی نفرت

 
 ها سیاست چهره

 3 18 های دردسرساز اهمیت بی

 11 64 گناه قربانیان بی

 1 7 های شخصی عاطفی داستان

 5 31 سازها سرگرمی

 33 213 ذهنیت قربانی انسجام

 41 141 جمع کل
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روز دربارۀ  20ی این سی فارسی ط بی درصد از کلِ محتوایی که بی 41از  بینید بیش چنانکه می

دهد. طی این بیست روز،  سازی را در خود نشان می ایران منتشر کرده است، عناصری از قطبی

ها را به خود اختصاص داده است. حادثۀ ریزش  چند رویداد خبری بیشترین تعداد از پست

د از ساختمان متروپل در آبادان و اعتراضات خیابانی پس از آن طی این مدت بیشترین تعدا

خوبی  ها را به خود اختصاص داده است. نحوۀ پوشش خبری دربارۀ حادثۀ متروپل به پست

سی  بی سی فارسی دربارۀ وقایع ایران است. بی بی دهندۀ سازوکار خبررسانی در صفحۀ بی نشان

لحظۀ  به برد: گزارش لحظه کننده را همزمان جلو می در نحوۀ پوشش این حادثه، چند عنصرِ قطبی

د قربانیان، تأکید بر فساد، ناتوانی و ناکارامدی نهادهای مختلف اجتماعی در آواربرداری، تعدا

رسیدگی به وضعیت قربانیان و شناسایی عوامل حادثه، تأکید بر پیوندِ سازندۀ بنا با مقامات و 

 اعتماد یا واکنش ناکافی مسئوالن به حادثه، تکیه بر مسئوالن حکومتی، بازتاب سخنان غیرقابل

گذارند،  های اجتماعی به اشتراک می ای که کاربران در شبکه های احساسی و شخصی روایت

 شدن فضا.  ای و تأکید بر سرکوبِ اعتراضات و امنیتی پوشش متوالی اعتراضات محلی و منطقه

اعتماد بودن اظهارات یا  سی فارسی دربارۀ ناکارامدی یا غیرقابل بی طی این بیست روز، بی

ها عبارتند از: پلیس،  ادهای مختلفی در ایران خبر منتشر کرده است، که از جملۀ آناقدامات نه

های ورزشی،  های مرتبط با مدیریت بحران، سپاه، فدراسیون قوۀ قضائیه، شهرداری، سازمان

طور بسیاری از مقامات و  سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواپیمایی کشوری و ... . همین

اند که این مسئله در  اعتماد بودن پوشش داده شده ا القای حسی از غیرقابلمسئوالن کشوری ب

دار یا بدلباس  شیوۀ انتخاب عکس )تصاویری که آن مسئول را در وضعیتی نامرتب، نگران، خنده

 شود.  دهد( یا انتخاب تیتر منتقل می نشان می

ر کرده است که بر سیِ فارسی کمتر خبری را منتش بی روز بی حال، طی این بیست بااین

توان گفت هیچ پستی که  طرفی را نشان دهد. می های توطئه متکی باشد یا نقضِ آشکار بی تئوری

پراکنی )ناسزاگویی و تحقیر و تمسخر نژادپرستانه، قومی یا جنسیتی( در آن  ای از نفرت نشانه

 هویدا باشد کار نشده است.

سی  بی توجهی از اخبار بی خش قابلهای دردساز ب اهمیت ها، بی در بخش سیاست چهره

برانگیز  هایی بسیار واکنش قول اند. در این بخش شاهد نقل دربارۀ ایران را به خود اختصاص داده

عنوان نسخۀ  ها به گیر هستیم که اظهارات آن هایی غیرتصمیم هایی محلی یا شخصیت از چهره
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توانیم در اظهارنظری از یکی  را می ها ای از آن شود. نمونه بدون روتوش حاکمیت پوشش داده می

شرط تشکیل زندگی بلوغ جنسی است، نه »از امامان جمعه ببینیم که از او نقل شده است: 

ای  تیتری که واکنش بسیاری برانگیخته است. یا اظهارنظری از یک کارشناس رسانه«. اقتصادی

دی، در یک برنامۀ تلویزیونی در ورزشگاه آزا« سالم فرمانده»آیی اجرای سرود  که دربارۀ گردهم

 «. گوییم بله لشکرکشی کردیم، با افتخار و بلند می»گفته است: 

سی  بی های خبری بی یکی از پرتکرارترین تم« گناه قربانیان بی»به موازات آن، پوشش خبری 

اند؛ فعاالن  روز بوده است. افراد مختلفی در این دسته بازنمایی شده فارسی طی این بیست

زیستی، پناهجویان، کولبران و قربانیان  اجتماعیِ زندانی یا دستگیرشده، فعاالن محیط-سیاسی

 ها هستند.  هایی از این شخصیت تجاوزهای جنسی نمونه

« ای نمایش دوپرده»شدت پیرو منطق  توجه و به سازها نیز قابل توضیح پوشش خبری سرگرمی

خبر مربوط به  47سی فارسی  بی ز، بیرو است که پیش از این توضیح داده شد. طی این بیست

شود.  درصد از کل( مربوط به ایران می14ها ) مورد از آن 34سازها منتشر کرده است که  سرگرمی

ای جشنوارۀ کن و حواشی  سازانِ ایرانی را پوشش رسانه بیشترین خبرهای مربوط به سرگرمی

شدن  یلم عنکبوت مقدس و برندهمربوط به آن )حضور فیلم برادران لیال در جشنواره، نمایش ف

دهد و در خبرهای مربوط به  عنوان بهترین بازیگر زن( تشکیل می زر امیرابراهیمی به

سازهای غیرایرانی، اخبار مربوط به دادگاه جانی دپ و امبر هرد، بازیگران آمریکایی،  سرگرمی

ر انواع و اقسام سازهای ایرانی، تأکید ب بیشترین بسامد را دارد. در پوشش خبری سرگرمی

اند،  ها از سیاست یا فرهنگ مردم ایران خورده هایی است که آن  ها، مشکالت و آسیب محرومیت

 شود.  سازهای غیرایرانی مطلقاً دیده نمی اما چنین تأکیدی در سرگرمی

سی طی این مدت  بی ای که بی های فانتزی های عاطفیِ شخصی یا روایت نگاهی به داستان

داستان  113سی فارسی  بی ست نیز خالی از لطف نیست. طی این بیست روز، بیمنتشر کرده ا

مورد، بقیه در بستری غیرایرانی رخ  12شخصیِ عاطفی یا فانتزی تعریف کرده است که جز 

ها را در این زمینه وجوهی از زندگی الیزابت دوم، ملکه بریتانیا به خود  دهد. بیشترین پست می

پوشیدنش، دیدارش  هایش، لباس گوشی مدت دربارۀ کودکی او، بازی دهد. طی این اختصاص می

با یک خرس کارتونی، جشن هفتادسالگی سلطنتش و دیگر موضوعات خبر کار شده است. 
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های فانتزی هیچ شخصیت ایرانیِ خوشایند یا  آنچه مهم است این است که در بستر داستان

 بینیم. ای را نمی بامزه

دهد،  را در مورد ایران بازتاب می« ذهنیت قربانی»هِ خبرهایی که توجه به حجمِ شایان توج

سی فارسی دربارۀ ایران کار  بی درصد از کل خبرهایی که بی33مهم است. طی این بیست روز، 

های ریزگرد و  کرده است، محتوای عناصری از ذهنیت قربانی هستند. حادثۀ متروپل، طوفان

گرانی و مشکالت اقتصادی، اعتراضات مردمی، سرکوب  ای، آلودگی هوا، سوانح ریلی و جاده

اعتراضات و ایجاد جو امنیتی، ناامنی، سرقت و تیراندازی در شهرهای ایران، کودکانی که در 

هایی از این ذهنیت را در  اند و مسائل و مشکالت زنان در جامعۀ ایرانی بخش خیابان رها شده

 سازند. خبرهای این مدت می

را بررسی « حیوانات»سی فارسی دربارۀ  بی آخر، سیاست خبررسانی بیعنوان نمونۀ  به

خبر دربارۀ حیوانات منتشر کرده است. از  18سی فارسی  سی کنیم: طی این بیست روز، بی می

ها آشکارا  خبر مربوط به وضعیت حیوانات در ایران است که پنج مورد از آن 6خبر،  18بین این 

هایش در اثر  یوزپلنگ مادۀ ایرانی و توله« ایران»وضعیتِ  -1کند:  معانی منفی را القا می

ای در گلستان در اثر  یک خرس قهوه -2تجربگی دامپزشکان ایرانی رو به وخامت است،  بی

شیری که در  -1پلنگ زخمی در یاسوج تلف شده است  -3تصادف با ماشین کشته شده است، 

گونۀ جانوری در ایران در  128 -5وحش خصوصی کشف شده است، بدحال است و  یک باغ

حال انقراض هستند. خبری از برگزاری یک مراسم برای اسب ایرانی در گلستان را هم داریم که 

افتد،  هایی که برای حیوانات بیرون از ایران می کند. در مقابل، داستان معنایی مثبت را منتقل می

در شیوۀ خبررسانی این رسانه، ذهنیت کننده و عاطفی است. بنابراین  معموالً خوشایند، دلگرم

شدن، انقراض یا  قربانی آشکارا دربارۀ حیوانات نیز مصداق دارد. حیوانات در ایران در حال تلف

 کشیدن هستند، اما در بیرون از ایران چنین نیست. رنج

پست، صفحۀ  1200شناختی این  توان گفت با توجه به تحلیل نشانه بندی می در جمع

کند.  توجهی را در خبررسانی دربارۀ ایران پیگیری می سازی قابل ارسی رویکرد قطبیسی ف بی بی

دهد و از استانداردهای معمول کار  شده از وقایع ایران ارائه می رویکردی که تصویری گزینش

 کند. خبررسانی پیروی نمی
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گیرینتیجه

شدن آن  شدگی برای متناسب یماجیو دربارۀ قطب در این تحقیق، تالش کردیم تا با بسط نظریۀ دی

ترین صفحات  شده توسط یکی از مهم های اجتماعی، محتوای تولید جهت استفاده در بستر شبکه

را طی بیست روز، از اول تا « سی فارسی بی بی»زبان در پلتفرم اینستاگرام، یعنی  خبری فارسی

مدل مفهومی ما حدود ها آمد، با  ، مطالعه کنیم. چنانکه در بخش یافته1101بیستم خرداد 

سی فارسی در این روزها دربارۀ ایران تولید کرده است، دارای  بی چهارم از کل محتوایی که بی سه

های  حال، وزن این عناصر با یکدیگر برابر نیست. باتوجه به یافته کننده است. بااین عناصر قطبی

ساطی، تشدید ذهنیت قربانی  ترین راهبرد این رسانه برای قطبی توانیم بگوییم مهم تحقیق، می

شکلی  شوند که به است. یعنی وضعیتی که در آن، عمومِ مردم ایران، قربانیِ حاکمیتی قملداد می

سی  بی انحطاط و سرکوبگر است. در مقابل، شایان توجه است که بی ناپذیر فاسد، روبه عالج

دارد. برخالف خیلی از  نظررسیدن دور نگه می به« افراطی»فارسی با دقت بسیار، خود را از 

های سیاسی فارسی، چه در داخل و چه در خارج، که پرداختن به موضوعات یا  خبرگزاری

به شمار « آمیز توهین»کنند که  بازی از تعابیری استفاده می دل و های سیاسی با دست شخصیت

طور کمتر تعبیری  کند. همین سی فارسی تقریباً هرگز از چنین تعابیری استفاده نمی بی روند، بی می

های توطئه در آن هویدا  طرفی یا ترویج تئوری توان دید که نشانۀ آشکاری از عدم رعایت بی می

سی فارسی در ظاهر، کامالً منطقی و بدون سوگیری  بی ای بی باشد. از این رو، عملیات رسانه

 دهد. را نشان میرود، اما اگر از زاویۀ دید باالتری به آن نگاه شود، تصویر دیگری  پیش می

سی فارسی در  بی بنابر آنچه گفته شد، نحوۀ پوشش خبری مسائل ایران در صفحۀ بی

ها و امکاناتی است  های خبری از محتوا، قابلیت توجهی از استفادۀ رسانه اینتساگرام، نمونۀ جالب

ز اینکه ای از صفحه بیش ا آورند. از این جهت، عملیات رسانه های اجتماعی فراهم می که شبکه

سی در حال حاضر قابل مقایسه باشد،  بی های خود بی های کالسیک، یا حتی دیگر بخش با رسانه

های مجازی دونالد  نیوز پس از یازدۀ سپتامبر، یا کمپین هایی از قبیل فاکس مشابه عملکرد رسانه

براین شاید است. بنا 2016اش با هیالری کلینتون، در سال  ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی

، بلکه با نوعی «ای پوشش رسانه»این تعبیر چندان دور از واقعیت نباشد که ما در این صفحه نه با 

 روئیم.  روبه« جنگ شناختی»
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