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Abstract 
This study aims to analyze how celebrities are “represented” on the 20:30 news 

section, channel 2 of IRIB. IRIB is the main national state-controlled media 

corporation for promoting and consolidating the official discourse. Since the 

celebrities' activities such as political comments, charity, and lifestyle in many 

cases might contradict the official discourse, the way in which they are 

represented in official media like IRIB is important. 20:30 News section as one 

of the leading IRIB news programs, cover celebrities in their news and reports 

on various occasions. In the way of representing celebrities, these programs have 

repeatedly tried to define "celebrity" which is somehow contradictory 

scientifically. In this study, three 20:30 news reports were analyzed according to 

the Fairclough critical discourse analysis method in three dimensions including 

description, interpretation, and explanation. The results show that the 20:30 

reports’ definition of the celebrities is more ideological based, rather than being 

scientific in nature. While they have no fixed definition of celebrity, their 

approach seems to be a "constructivist" representation. The purpose of these 

programs are to strengthen current, dominant discourse and deepen the created 

dualization of “us” (proponents) vs. "others" (opponents). Considering the two 

types of "readings" of celebrities, the 20:30 reading should be considered a 

"functional" reading rather than a "critical" reading. One of the main 

consequences of such reading is the increase in attention and the fame of some 

celebrities who, according to scientific definitions, do not fall into the category 

of "celebrity" and therefore, negatively affect the cultural, social, and even 

political aspects of the society. 

 

Corresponding author: Ali Momeni 

Address: Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. 
 Tell: +98-912-0694584 

Email: Ali.momeni.@ut.ac.ir 
 

Sociology of Culture and Art 

           

Volume 4. Issue 3. Autumn 2022. Pages 119 to 141 



 
 

Momeni, A., & Ghanbari Baghestan, A. Critical Discourse Analysis of Representation of Celebrities on TV Programs: Case 

of "20:30 News Reports" of Channel 2, IRIB 

 

 
Sociology of Culture and Art Volume 4. Issue 3. Autumn 2022. Pages 119 to 141 

Extended Abstract 
1-Introduction: 
Celebrity is a social phenomenon in modern 

society. Celebrity is constructed by media and 

if Celebrities are not addressed, they will not be 

formed. Celebrity is a social issue and doesn't 

make sense on its own. Nowadays, programs 

related to celebrities is an important part of the 

media that might have different fumctions. 

Many reporters and photojournalists have 

obtained their careers by covering the various 

activities of celebrities. Paparazzi are news 

photographers who limit their news activities to 

taking controversial photos of celebrities, or 

different parts of the mass and social media 

news programs dedicate a part of their program 

to celebrities; Such activity is aimed at gaining 

more audiences for such television programs. 

Celebrity has high media power and his fame 

makes it possible to attract more attention for a 

news program. In other words, the celebrity 

becomes an object to make these programs 

more popular. Media brokers, beneficiaries, 

and celebrities themselves are also aware of this 

and take advantage of people's curiosity and 

attention to know the personal life and details 

of these figures. For example, yellow 

magazines or commercial TVs make money by 

feeding the audience with the sidelines and 

news of the personal lives of celebrities. The 

news programs of the Islamic Republic of Iran 

Television (IRIB) are no exception to this rule. 

The main idea of this research was formed from 

the contradictory approach of 20:30 news 

section (of IRIB’ Channel 2) toward Iranian 

celebrities. This news program on the state-

owned radio and television has dedicated a part 

of its news reports to the opinions and social, 

cultural, and political activities of celebrities. 

Preliminary observations show that different 

approaches are taken in multiple reports about 

specific celebrities. But the most important 

issue is they in which the celebrities are 

represented which is somehow contradictory 

scientifically. 

Since the concept of Celebrity has different 

definitions in different worldviews and creates 

multiple representations; it is necessary to 

examine the way Iranian celebrities are 

represented in the 20:30 news reports as one of 

the reactions to the statements and actions of 

celebrities. Based on this, the purpose of this 

research is to study and evaluate the 

representation of celebrities in the 20:30 news 

program of Channel 2 of IRIB using the 

Fairclough critical discourse analysis. 

2- Methods  
In this research, three news reports related to 

Iranian celebrities, purposefully selected from 

20:30 news sections of Channel 2 of IRIB, were 

analysed according to the Fairclough critical 

discourse analysis method in three dimentions: 

description, interpretation, and explanation. 

3- Results 
The findings of the research show that these 

news reports try to represent Iranian celebrities 

constructively and in line with the dominant 

discourse, create and deepen the dualization of 

“us” (proponents) vs. "Others" (opponents). If 

the celebrity accepts those ideologies of 

political power, the celebrity is endorsed, and if 

he/she opposes that ideology, he/she is rejected. 

These news reports have not provided any 

correct criteria to recognize and define 

celebrity. The celebrities who endorse these 

reports are visualized as pious, religious, and 

support the State. On other hand, celebrities are 

unverifiable, bad, dual citizens, and against the 

state. 20:30 news reports have been 

unintentionally increasing their attention 

capital by paying attention to the activities and 

actions of Iranian celebrities. According to the 

attention model, this news program has used the 

fame of celebrities to attract more attention 

from viewers, sports people, media people, 

celebrity fans, etc. Although these reports try to 

represent celebrities negatively, because in the 

culture of celebrity, paying attention to scandal, 

immorality, notoriety, marginalization, and 
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political controversies is preferable. Celebrities 

have used these news fringes and there is even 

a possibility of fueling these fringes on their 

behalf. Based on this, the construction of the 

concept of celebrity is neutral; In other words, 

the claim of these reports is that celebrity does 

not have a fixed identity and it is not possible to 

achieve a comprehensive definition of 

celebrity. Because the Iranian celebrity does not 

have certain opinions and behaviors concerning 

the ideology of the current political government 

of Iran and it is constantly changing.  Drawing 

such a ratio does not have much scientific 

support and has more of a functional aspect; On 

the other hand, it is not possible to know and 

understand the nature of celebrities for the 

producers of these news reports and viewers. 

4- Conclusion 

An in-depth analysis of the three selected 

programs yielded significant and rich insights 

into perceptions of the Celebrity and the way 

they are represented in TV program. Based on 

the results and discussions highlighted here, it 

can be concluded that two diferent approaches 

toward Iranian celebrities can be highlighted: 1. 

Functionalist approach: In this approach, 

Iranian celebrities are measured about a 

specific ideology or discourse.  Based on this, 

they present the term celebrity in the definition 

and interpretation according to their thoughts 

and desires, which is not based on the identity 

of the celebrity;  Rather, it is based on the 

discursive bias of celebrity against ideology 

and favorable discourse.  Therefore terms like 

"good/bad Celerity";  or "celebrity 

profiteer/reformist" are mentioned.  A good 

celebrity and a reformer is someone who is with 

the desired discourse and ideology, and a bad 

celebrity is someone who is not associated with 

these currents of thought.  The ratio of power 

and celebrity is important and valid in this 

reading. 2. Critical approach: This approach 

considers celebrity as a social phenomenon and 

seeks to identify it.  Accompanying or using 

celebrity has no place in this approach as it 

reads non-functional.  This reading, which uses 

literature and academic foundations, considers 

the way of encountering celebrity as dependent 

on its scientific definition and description.  In 

scientific and critical definitions, the activities 

that lead to a person becoming a celebrity are a 

problem, and the conditions that cause the birth 

of celebrity in society and the essence of 

celebrity activities are criticized. Considering 

the two types of "readings" of celebrities, the 

20:30 reading should be considered a 

"functional" reading rather than a "critical" 

reading. One of the main consequences of such 

reading is the increase in attention and the fame 

of some celebrities who, according to scientific 

definitions, do not fall into the category of 

"celebrity" and therefore, negatively affect the 

cultural, social, and even political aspects of the 

society. 
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 مقاله پژوهشی

های خبری ها در صداوسیما: مطالعه موردی گزارشسلبریتیتحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی 

02:02 اخبار  
 *0علی مؤمنی ،1عباس قنبری باغستان

 .گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار. 1

 .اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانآموختۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم دانش. 2
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تحلیل سلبریتی،  های کلیدی:واژه

گفتمان انتقادی، فرکالف، بازنمایی، خبر 

 ، صداوسیما.02:02
 

 

 چکیده
بری های خها در گزارشبازنمایی سلبریتی شیوۀهدف این پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی 

ۀ مرتبط با حاکمیت سیاسی ترین رسانشبکه دو صداوسیما است. صداوسیما، اصلی 02:02

هایی مانند ها با فعالیتاست. سلبریتی ایدئولوژیبرای ترویج و تثبیت  جمهوری اسالمی ایران

های خیرخواهانه و نمایش سبک زندگی در بسیاری از مواقع سی، فعالیتاظهار نظرات سیا

های به عنوان یکی از برنامه 02:02گیرند. خبر قرار میایدئولوژی حاکمیت  در تعارض با

ها پرداخته و اقدامات بسیاری از های مختلف به این تعارضخبری صداوسیما در گزارش

« لبریتیس»تعریف دنبال بهها، ن برنامه در نهان بازنماییاست. ایها را بازنمایی کردهسلبریتی

 له این تحقیق، دارای تناقض است. سئکه از برخی جهات علمی، به عنوان م بوده

گفتمان فرکالف در سه  لیبر اساس روش تحل 02:02ی پژوهش، سه گزارش خبر نیدر ا

 02:02 یهاکه گزارش دهدینشان م جیشدند. نتا لیتحل ن،ییو تب ریتفس ف،یسطح توص

ها در زمان ،کیدئولوژیبه صورت ا شتریو ب شتهندا یتیاز سلبر یثابت و مشخص فیتعر چیه

 ییبازنما اب اغلب هااست. این گزارشدادهها ارائه از آن یف متفاوتیگوناگون، تعار طیو شرا

 «یگرید»و موافق( های سلبریتی« )ما» خود از یبندقطب قیتعمدنبال به «گرابرساخت»

توان به دوخوانش کارکردگرایانه و انتقادی بر این اساس می( است. های مخالفسلبریتی)

دانست تا خوانش  «یکارکرد»را خوانش  02:02 هایاین گزارش خوانش دیبا اشاره کرد که

ه هاست کبرخی از سلبریتیتوجه و شهرت  شیافزا ،این خوانش ی. از تبعات اصل«یانتقاد»

 یامدهایپآثار و که دارای  کندود را با حمایت از نظام سیاسی حاکم کسب میمشروعیت خ

 است. ایو گسترده زیاد سیاسی و یاجتماع ،یفرهنگ یمنف
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 و بیان مسئله مهدمق -1

های است. سلبریتی در اخبار، برنامههای اصلی این جهان، تبدیل شدهشده، سلبریتی به یکی از شاکلهایدر جهان رسانه

، رسانه های گوناگونوگومحور، تبلیغات تجاری و بعضاً سیاسی حضور دارد، او بازیگری است که امکان فعالیت در عرصهگفت

ای باال در جهت جلب توجه مردم، است؛ چراکه دارای قدرت رسانهتجمیع کردهسیاست، فرهنگ، اقتصاد و... را در خود 

ها، منجر به تغییرات ارزشی و هنجاری در جوامع و بوم نمایشی سلبریتی. زیستبوده استسیاستمداران و اهالی رسانه 

خوب است و هرچیز خوبی  بومی هرچیزی که نمود بیابد، در چنین زیست1است؛ از منظر گی دبورهای مختلف شدهفرهنگ

های جمعی و اجتماعی نمود و بازنمود خود و بازنمایی در رسانه به دنبال(. سلبریتی اساساً 1011)دبور،  یافتخواهد نمود 

سلبریتی یعنی شخص مشهوری که توجه به زندگی شخصی وی بیشتر از کارهایی است که »گیل استیور  یربه تعباست. 

اند؛ در این فرهنگ ارزش ها خالق فرهنگ شهرت بودهسلبریتی (.12: 0211، یوراست) «استهها مشهور شدبه واسطۀ آن

ای در جهت کسب شهرت بیشتر های فردی و اجتماعی خود را تبدیل به ابژهاست؛ سلبریتی تمام ارزش« توجه»اصیل، 

ها رسوخ کرده، مستحیل به آن های اجتماعی و فرهنگی در جوامعی که فرهنگ شهرتکند؛ لذا قواعد و محدودیتمی

یافته محدود نبوده و به کشورهای درحال توسعه نیز رسوخ است. این فرهنگ برساختی صرفاً به چند کشور توسعهشده

بر این اساس  .ها و طبقات اجتماعی گوناگون، بعید استها برای گروهاست؛ لذا عدم آگاهی و شناخت از سلبریتیکرده

های اجتماعی کنشدر برهمحاصل ای اجتماعی برای جامعۀ مدرن دانست که ها را باید پدیدهیفرهنگ شهرت و سلبریت

وگو نشود، شهرت یا معروفیتی شکل نخواهد ها گفتکنند و اگر دربارۀ آنای زندگی میها در فضای رسانهاست. سلبریتی

با هر نوع رویکردی نسبت به   (.12: 0211، 0یورتاس)کرد تنهایی معنا پیدا نخواهدگرفت؛ شهرت امری اجتماعی است و به

کند. فرهنگ شهرت تفکرات، سبک برخورد فرهنگ شهرت با ماست، ما را احاطه کرده و حتی به ما حمله می»این فرهنگ، 

ا از هواسطۀ کل جمعیتی که زندگی آنوسیلۀ هواداران دوآتشه، بلکه بهتنها بهدهد؛ این فرهنگ نهو رفتارمان را شکل می

یر کنندۀ آرزومند تغییر یافته، تحت تأثکنندۀ صرف به مصرفکننده و متناظر آن مصرفکننده به جامعۀ مصرفجامعۀ تولید

هایی که کارکرد ها، بخش مهمی از محتوای رسانه(. امروزه، اخبار مرتبط به سلبریتی1: 1011)کشمور، « گیردقرار می

واسطۀ است؛ بسیاری از خبرنگاران و عکاسان خبری، ماهیت شغلی خود را بهداده رسانی دارند را به خود اختصاصاطالع

از عکاسان خبری هستند که فعالیت خبری خود  0هااند. پاپاراتزیدست آوردهها بههای گوناگون سلبریتیبازنمایی فعالیت

های جمعی های خبری رسانهاز برنامه های مختلفییا بخش ؛کنندها میهای جنجالی از سلبریتیرا محدود به تهیۀ عکس

دهند؛ چنین فعالیتی در جهت کسب مخاطب بیشتر برای ها اختصاص میو اجتماعی، بخشی از برنامۀ خود را به سلبریتی

ای باالیی دارد و شهرت او امکان جلب توجه بیشتری را برای یک سلبریتی، قدرت رسانه .های تلویزیونی استچنین برنامه

شود. ها میتر شدن این برنامهای در جهت پربینندهعبارتی دیگر سلبریتی تبدیل به ابژهآورد؛ بهوجود میبری بهبرنامۀ خ

ها هم متوجه این امر بوده و از کنجکاوی و توجه مردم به دانستن زندگی ای، ذینفعان و خود سلبریتیارگزاران رسانهک

ن ااطبمخ ۀهای تجاری با تغذیبرند. برای مثال نشریات زرد یا تلویزیونمی نفع خود بهرهها، بهاین چهرهو حواشی  شخصی 

های خبری سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز برنامه .کننداز حواشی و اخبار زندگی شخصی افراد مشهور کسب درآمد می

هوری اسالمی ایران، نهاد صداوسیمای جم(. 1022)قنبری باغستان و شمس اسمعیلی،  از این قاعده مستثنی نیستند

بر اساس  داردقرار  0«مالکیت دولتی»به دلیل اینکه تحت که  عنوان یکی از نهادهای فرهنگی پس از انقالب اسالمی به
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ا های اقتصادی خود ردولتی هستند، تمامی عایدی هایی که دارای مالکیتکند. رسانهموازین ایدئولوژیک رسمی، رفتار می

ها های فکری و راهبردی خود وابسته به دولت باشند. این نوع رسانهکنند؛ لذا باید از نظر سیاستیتأمین م 1از طرف دولت

های دولتی را نیز نخواهند داشت؛ چراکه بخشی از آن به هیچ وجه ماهیت مستقلی ندارند و قابلیت نظارت بر سیستم

همین ؛ به(1011)بختیاری، دولت هستند های تعیین شده از طرف شوند و درصدد اجرای سیاستسیستم محسوب می

ای های ایرانی، رابطهسلبریتی هجهت صداوسیما، دارای چارچوب گفتمانی نزدیک به حاکمیت است. صداوسیما نسبت ب

های گوناگون، مانند مسابقات ورزشی، فیلم و سریال، ها امکان حضور در برنامهاست؛ از طرفی به سلبریتیداشته دوگانه

های خبری خود را به اخبار وگو محور، مسابقات استعدادیابی و... را داده و از طرفی دیگر بخشی از برنامهبرنامۀ گفت

خبری صداوسیما که به تهیه  هایعنوان یکی از برنامهبه 02:02. اخبار استدادهها، اختصاص ای و جنجالی آنحاشیه

بازنمای بخشی از تعامل صداوسیما با  ،ها پرداختههای سلبریتیهای خبری در خصوص اظهارات و فعالیتگزارش

ظام بت حمایت از مسئولین یا نبا که از سلبریتی های خبری این برنامه مشاهده شدههاست. در بسیاری از گزارشسلبریتی

اما سلبریتی دیگری بابت رفتاری که مقبول ایدئولوژی مطلوب آن نبوده، مورد انتقاد  جمهوری اسالمی ایران، تمجید شده

است؛ آنچه که به عنوان مسئله مهم چنین بازنمایی وجود دارد، تعریف سلبریتی و اطالق درست آن است؛ چراکه قرار گرفته

متفاوت  هایهای گوناگون، تعاریف متفاوتی دارد و این گسترۀ متنوع معرفتی، باعث بازنماییبینیدر میان جهاناین مفهوم 

به عنوان یکی از  02:02های خبری های ایرانی در گزارششود. لذا ضروری است شیوۀ بازنمایی سلبریتیها میاز آن

اهمیت این پژوهش از دو جنبه قابل بیان است؛  ها، مطالعه شود.یی خبری به اظهارات و اقدامات سلبریتهادهندهواکنش

اول اینکه استفاده کامل از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف )از سطوح صوری تا سطوح نهان متون(، آن را نسبت به 

است؛ و دوم، مایز کردهاند، متدایک استفاده کردههای پژوهشی مانند الکالوموفه یا وناز مدل عمدتاً  ها کهدیگر پژوهش

. استدهش های ایرانی، مطالعهرابطۀ گفتمانی میان صداوسیما با سلبریتیکمتر نوآوری موضوعی پژوهش است که تاکنون 

 بر این اساس سؤاالت پژوهش به شرح ذیل است:

 چگونه است؟ 02:02بخش های خبری ها در گزارشبازنمایی سلبریتی ۀشیو .1

 صداوسیما چیست؟ 02:02بخش خبری حاکم بر  تعریف سلبریتی در گفتمان .0

 است؟صدا و سیما با تعریف علمی از سلبریتی چگونه 02:02بخش خبری نسبت میان تعریف گفتمان حاکم در  .0

 پیشینۀ پژوهش -0
 : پیشینۀ تجربی1-0   

های اندکی درخصوص ها محدود بوده و از این میان پژوهشهای مربوط به فرهنگ شهرت و سلبریتیطور کلی پژوهشبه

 است. نسبت تلویزیون و سلبریتی انجام شده

مدعی  «هاهرچه باملی  ۀو تعامل رسان ریگفرهنگ سلبریتی یبازکاو»ای با عنوان در مقاله (1011خیامی و همکاران)

ها نیز با هدف بیشتر دیده شدن و کسب و آن ها بودهجذب مخاطب و سودآوری برای رسانه منابع ازها سلبریتیبودند که 

که هرکدام از دو سوی این طیف درصدد دستیابی ترسیم کردند  دوسویه را  یارتباط لذا شوند. ها حاضر میدرآمد در رسانه

ی مل ۀها و رسانحکایت از آن دارد که با هدف بهبود و ارتقای تعامل سلبریتی این پژوهشتایج ن؛ اندبوده یخاص به اهداف

 های جوان، تعیین و تدوین نظام جدید حقوق متقابلبایستی به سیاستگذاری روشن برای تربیت، استعدادیابی و معرفی چهره

ای برای ای مجازی، طراحی زمینههای هنری مانند استیج، تبلیغات محیطی و فضها و رسانه ملی در عرصۀ فعالیتچهره

 .ها اقدام کردها برای هرگونه تعامل با چهرهبندی سلبریتیشناسی طبقهها و در نهایت گونهمعرفی، رشد و ماندگاری چهره

 
1- state 
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ملی بر  ۀمجازی و رسان ها در فضایسلبریتی ۀشناسی حضور دوگانآسیب»نامۀ خود با عنوان ( در پایان1011) زادهرحمان

ها در فضای رسیدن به راهکارهایی برای مدیریت حضور دوگانه سلبریتیدنبال به« های اسالمی و ارائه راهکارس آموزهاسا

ها باید مواردی همچون؛ برخورد با دهد که برای مدیریت سلبریتیهای پژوهش نشان مییافته. ملی است ۀمجازی و رسان

های های ارزشی، تعلیم و پرورش هنرمند تحت قوانین و سیاستعرفی چهرهوگو، شناسایی و مسلبریتی به سبک همدلی و گفت

های صوتی و تصویری، الگوبرداری از کشورهای ها در عرصه هنر، ایجاد متولی واحد برای رسانهفاده از تجربه اولیتمشخص، اس

ا در راستای هتن قرارداد با سلبریتیها و بسها و چهره واقعی سلبریتیصحنهها، افشای پشتدیگر در مدیریت موفق سلبریتی

ز توان به مواردی اشاره داشت که یکی اها میسلبریتی ۀبرای مدیریت حضور دوگان. در نهایت شان، به کار گرفته شودتفعالی

 است. های صوتی و تصویری )تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی(ها نیاز مبرم به ایجاد متولی واحد در رسانهآن

اعتماد  شیافزا یبرا هایتیسلبر تیخبر در استفاده از ظرف تیریمد»در پژوهشی درخصوص  (1011فهیمی سیوکی و پویا )

ت؛ اساستفاده کرده صورت مکمل یکدیگرنظران بهعمیق با صاحب ۀای و مصاحبدو روش کتابخانهاز « یمل ۀبه اخبار رسان

، مجازی تشکیل تحریریۀ فراخبر است از عبارتها در تولید محتوا گزارهترین پژوهش حاکی از آن است که مهماین نتایج 

 یعتوزطلوب منیز  در بخش سیاستگذاریها آنهای فعال داوطلبانه. گیری خبرنگاران بحران، دیپلماسی سلبریتی و کنششکل

 اند.دانستهای و مهندسی خبر شیوۀ توزیع شبکه را

 محوریاز منظر سلبریتی دورهمی ۀتحلیل انتقادی برنام»در پژوهشی با عنوان ( 1022)قنبری باغستان و شمس اسمعیلی

زشی و های ورکه حول محور سلبریتی اندوگو محور دورهمی بودهگفت تلویزیونی دنبال تحلیل برنامۀ، به«وگوهای زردو گفت

 های مهمان در قالب سه بخشلبریتیوگوی سلبریتیِ میزبان با سگفت ؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است کهاستهنری بوده

وم وگوهای زرد بیشتر در بخش دگفت و گیردسلبریتی، زندگی شخصی سلبریتی و جامعه صورت می ۀاصلی مربوط به حرف

ق شخصی، عادات رفتاری، خاطرات شخصی، الافتند. در این بخش مسائلی مربوط به داستان عشق و ازدواج، سن، اخاتفاق می

گیرد. عواملی چون ساعت پخش برنامه، جایگاه ها و شایعات مربوط به سلبریتی و... مورد پرسش قرار میهتیپ ظاهری، حاشی

های تماشاگران و ... همگی در ها و خندهمیزبان در نظر مردم، لحن بیان و بدن میزبان و مهمان، شوخی و سرگرمی، تشویق

شدن شود و در نتیجه برجستهها صحبت میزندگی شخصی سلبریتیترشدنِ آن در مواقعی که راجع به تغییر ریتم و هیجانی

 است.شتهها در نظر مردم نقش دازردی

  : مالحظات نظری0-0   
تولید معنا از طریق چهارچوب مفهومی ». بازنمایی شوداشاره می 1«ارتباطات توجه»و « بازنمایی»در این بخش به دو مفهوم 

(. زبان در هنگام ساخت، 11: 1011زاده، )مهدی« شودها، به ویژه زبان تولید میاز طریق نشانه« معنا»و گفتمانی است؛ یعنی 

ن است د یا بازنمایی از آتواند خود آن دنیا باشد، بلکه بازنموگیرد، دیگر نمیای که از دنیای مورد بحث خود میدلیل فاصلهبه

 (. لذا زبان بخشی از فرایند معناسازی بوده که دارای سوگیری است. 00:1011شده در بیچرانلو ، نقل1011)شعیری، 

ر دهند. دنحوه بازنمایی را از طریق زبان پوشش می« گرابرساخت»و « بازتابی»، «تعمدی»از منظر استورات هال سه رهیافت 

عبارتی زبان نهفته در متن مؤلف، همان معنای کند؛ بهف معنای مدنظر خود را از طریق زبان، منتقل میرهیافت تعمدی، مؤل

شود. در ای منعکس میواسطۀ زبان، همانند آیینهمورد نظر اوست. در رهیافت بازتابی، معناهای از پیش موجود در جهان به

 های مفهومی فرهنگازیگران اجتماعی برای ساخت معنا از سیستمگرا، جهان مادی، ناقل معنا نیست بلکه برهیافت برساخت

دهد، مثابه یکی از بازیگران اجتماعی،  واقعیت را بازتاب نمیکنند؛ لذا رسانه بههای بازنمایی زبانی استفاده میخود و سیستم

سازیم و فرایند ت، ما معانی را میبر مبنای این رهیاف(. 1111)هال، کند تبدیل می های مختلفبلکه واقعیت را به رمزگان

(. آنچه که در رویکرد 1011دهیم )گیویان و سروی زرگر، ها انجام میهای بازنمایی مفاهیم و نشانهساخت معنا را از طریق نظام
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ی نثگرایی برای هال مورد اهمیت بوده، عبور از دیدگاه ساختارگرایی است. نگاه غیررسمی به زبان، آن را نظامی خبرساخت

(. رهیافت 1010، و همکاران پندارد که قدرت در خالل آن، جریان دارد )فرجیکند، بلکه زبان را نظامی میتلقی نمی

بان دنبال این است که بازنمایی و زشناختی بهاست؛ رویکرد نشانه« گفتمانی»و « شناختینشانه»گرا دارای دو دستۀ برساخت

 (. 1011، زادههای آن توجه دارد )مهدیگفتمانی به تأثیرات، پیامدهای بازنمایی و سیاستکنند و رویکرد چگونه معنا تولید می

سازی با استفاده از راهبرد تقسیم، کند. کلیشهسازی برای بازنمایی واقعیت یاد میو طبیعی 1سازیهال از دو استراتژی کلیشه

کند )گیویان ر چیزی که در درون هنجارمند نگنجد را طرد میکند و در نهایت هنجار جدا میبههای هنجارمند را از ناویژگی

هد و دآمیز و قابل فهم تقلیل میشده، پایدار، اغراقسازی، یک پدیده را به چند ویژگی ساده(. کلیشه1010و مخزن موسوی، 

ای این است که یی رسانهسازی یا بازنماهای گفتمانترین ویژگیکند؛ لذا یکی از مهمطور نمادین، مرزها را مشخص میبه

(. 1010شود )سلیمانی و هراتی، بندی میدنبال تقلیل و تثبیت مرزهای میان ما و دیگری است و باعث تعمیق قطببه

شوند که انگار اموری واقعاً می نحوی عرضههای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بهسازی نیز فرایندی است که ساختطبیعی

گرا (. در این پژوهش از رهیافت برساخت1011ی کارکردی ایدئولوژیک است )گیویان و سروی زرگر، طبیعی هستند؛ لذا دارا

های کننده واقعیت نیستند، بلکه وقایع در چارچوبها منعکسشود. براساس این رهیافت، رسانهبا رویکرد گفتمانی استفاده می

. همچنین در رویکرد گفتمانی بر نوع زبان، خاص بودن آن و (1011شوند )راودراد و هومن، روایی رسانه خلق و برساخت می

 شود. کارگیری آن زبان تاکید مینحوه به

است. از منظر او عالوه بر ارتباطات آیینی و ارتباطات شده طرح 0مفهوم ارتباطات توجه نیز توسط دنیس مک کوایل

معی های جن مفهوم اشاره به آن دارد که فعالیت اساسی رسانهانتقالی، گونۀ سومی نیز در مطالعات ارتباط جمعی وجود دارد. ای

ها، جلب توجه های مشترک؛ لذا هدف تمام رسانهداری توجه است و نه انتقال معنا یا گسترش آیینو اجتماعی، جلب و نگه

ون بیتر فراهم آوردنداری توجه بوده و انتقال معنا یا میزان جلب و نگه بر اساسها نیز مخاطبان خود شده و مبنای قضاوت آن

های مشترک، محلی از اعراب ندارند. بر این اساس، چون کار اصلی و هدف و از طرفی افزودن قدرت بیان یا گسترش آیین

این مبنا باشند و بر همین مبنا شوند، باید بر کار گرفته میهایی که بهاولیۀ رسانه جلب توجه مخاطبان است، همۀ مهارت

ترین بخش ارتباط توجه محور، زمان پرداختی برای هر نوع محتوا یا مجرا و رسانه ارتباطی است. از طرفی قضاوت شوند. مهم

دادن گیری فرستنده با نمایش و نشاندیگر، کیفیت توجه، به خود رسانه، اهمیت ثانویه دارد. در این فرایند ارتباطی، جهت

مثابه بهایی است که تولیدکنندگان رسانه و گیری مخاطب با توجه و تماشاگری. توجه مخاطب، بهشود و جهتص میمشخ

پردازند و همین پایۀ سودآوری است. ها میها در مقابل کمک صاحبان آگهی به استمرار فعالیتشان به آنکنندگان رسانهتوزیع

د، برنهای اخالقی خواهان توجه هستند، هرچند که استفادۀ زیادی از آن نمیکنندگان و سازمانبسیاری از مبلغان و نصیحت

سادگی ضامن جلب توجه دانست، مگر توان بههای خاص؛ لذا توجه تنها کافی نیست و پیام تنها را نمیجز در برخی زمینه

 0«اقتصاد توجه»از مفهوم (. در مطالعات شهرت نیز، 10-11: 1010کوایل،)مک آنکه خطر شکست آن قابل پذیرش باشد

 0«ۀ توجهسرمای»عبارتی، برای سلبریتی، افزایش شود. بهها با توجه کاربران و مخاطبان بیان میدرخصوص نسبت سلبریتی

ه در است ک ها حامل نوعی سرمایۀ انتزاعیارزش است و شیوۀ کسب آن اهمیتی ندارد. فعالیت اجتماعی و سیاسی سلبریتی

انایی شود و ارزش سلبریتی در تویند سلبریتی شدن/ماندن اهمیت دارد. توجه به مثابه کاال در نظر گرفته میروند حضور در فرا

نند. کهای مختلف تصویری بروز و ظهور پیدا میاو برای جذب توجه است و این توجه انباشته است که معموالً از طریق رسانه

های جمعی ارتباط عمیقی دارد. افراد مشهور برای کسب سود، مایش در رسانهمفهوم اقتصاد توجه و سرمایۀ توجه با فعالیت و ن

سود، خود  عبارتی دیگر، اینکنند؛ بهگذارند و سود بیشتری کسب مینمایش میتوجه و بازدید بیشتر، هرگونه فعالیتی را به
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د. گذارنها میرایگان در اختیار سلبریتی طورکنند اما توجه خود را بهمخاطبانند که هیچ پول و هزینه مادی را پرداخت نمی

دنبال کسب توجه شود که کاری مهم را انجام دهد. اما کسانی که صرفاً بهبرای یک شخص معروف، توجه به او زمانی جلب می

ای هایی هستند که برای رسیدن به مطلوب خود از هر ابزار و شیوهبدون هیچ فعالیت خاص، مهم یا بدیعی هستند، سلبریتی

توزیع توجه به نوبۀ خود شکل جدیدی از نابرابری اجتماعی را بین کسانی که مازاد توجه   (.0211، یوراست) دکنناستفاده می

داری ذهنی است. کند که نوعی استثمار خاص سرمایۀها ایجاد میکنند )مشهورها از همه نوع( و غیرسلبریتیدریافت می

 های اجتماعی راشود. این مسئله قدرت فریبندۀ رسانهها مینند، اما توجه کمی به آنکبسیاری از کاربران همیشه توجه می

 (.12-10: 0211، 1)کریکندهد که با این مبارزه مداوم و همیشه تشدید کننده برای جلب توجه درگیر هستند نیز نشان می

  روش پژوهش -0
ای از قواعد تحلیل گفتمان مجموعه»است. استفاده شده 0«روش تحلیل گفتمان»با توجه به اهداف و سواالت تحقیق از 

 ه کاربافتند، ریزی شده اتفاق میها و گفتارهایی که به طور طبیعی یا طرحشناختی است که به منظور تحقیق در متنروش

و فرهنگ، اساساً  دایک مفهوم گفتمان را مانند مفاهیمی چون زبان، ارتباط، تعامل، جامعه ون(. 101:1010عاملی، «)روندمی

داند و معتقد است که در علوم مختلف طوری طراحی شده که بدون آن، امکان درک وجود ندارد؛ لذا گفتمان حاکم مبهم می

اشند، ای که باید بگونهتوان واقعیت مسائل را بهکننده بخشی از هویت آن است و بدون آن نمیبر هر بحث علمی، خود تعیین

تحلیل گفتمان انتقادی، »است؛ استفاده شده 0«تحلیل گفتمان انتقادی»(. در این پژوهش از سنت 1012ن دایک،وفهمید )

سوءاستفاده از  ۀشناختی را دارد. ]این روش[ در درجۀ اول به مسئلنوعی از پژوهش گفتمانی است که بیشترین وجه جامعه

(. همچنین از میان 11: 1011)فاضلی، « پردازدن میقدرت، سلطه، نابرابری و بازتولید و مقاومت در برابر قدرت در متو

است. از منظر فرکالف، گفتمان باعث های تحلیل گفتمان انتقادی، مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف انتخاب شدهمدل

ویتی، عبارتی سه کارکرد هشود؛ بههای دانش میهای هویت اجتماع، روابط اجتماعی و نظامبرساخت معانی خاصی از پدیده

ی و فمند اجتماعهای هدشود. لذا در تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، عالوه بر متن، به فعالیتای و فکری را شامل میرابطه

اند و همچنین به آن زمینه اجتماعی که رخداد ارتباطی به آن متعلق است توجه فرآیندهایی که به تولید و مصرف متن مرتبط

کند: توصیف، می اشارهتحلیل  بخشسه  به(. فرکالف در روش تحلیل گفتمان انتقادی 1010ن، شود)ایرانخواه و همکارامی

همچنین توجه و پرداخت به بافت و زمینۀ اجتماعی برای درک و تحلیل کاربرد زبان؛  (. 1111، 0فرکالف) تفسیر و تبیین

 کاربرد و نمت شناختی زبان انضمامی، تحلیل و تجزیه بهگیرد؛ لذا صرفاً در روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف شکل می

 کند؛ بافت موقعیتی، به مشارکینمتنی اشاره می پردازد. او به دو گونه، بافت موقعیتی و بینامی اجتماعی تعامالت در زبان

ونی نهای پیشینی را به گفتمان کدهد و بافت بینامتنی گفتمانکردن موقعیتی که درگیر آن هستند را میامکان مشخص

های صوری مجموعه ویژگیدر بخش توصیف، (. 1011)فرکالف،  شودمثابه حافظۀ تاریخی یاد میدهد که از آن بهپیوند می

هایی گفتمان های موجود در انواعهای مشخصی از میان گزینهمثابه انتخابتوانند بهشوند، میکه در یک متن خاص یافت می

واژگان، دستور زبان و  مانند مشخصات صوری(؛ 112-111: 1011کند )فرکالف، ستفاده میها اشوند که متن از آنتلقی می

 جمالت استعاره، کنایه، منفی، و مثبت نهادهای و افراد منفی، و مثبت متن، واژگان محوری معنای مانند( یتنهای مساخت

 در این بخش )مقصر شناسایی و حل راه تشخیص مفاهیم، متن، اصلی فرض پیش استناد، بندی، مجهول، قطب و معلوم

 (.1011، قنبری و مؤمنی)د نشوتحلیل می

 
1- Krieken 
2- discourse analysis 
3- critical discourse analysis 
4-  Fairclough 
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 ؛ تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متنشونددر بخش تفسیر، ظاهر و معنای کالم، انسجام موضعی و ساختار متن تحلیل می

برد. همچنین باید توجه داشت که ای است که مفسر در تفسیر به کار میدانش زمینه یریبه تعبو ذهنیت مفسر است؛ 

 سازند و تفسیر محصولای ذهن مفسر را فعال میهایی هستند که عناصر دانش زمینهمثابه سرنخهای صوری متن، بهویژگی

. ظاهر و معنای کالم برای تشریح و دادن معنا خواهد بودای ذهن مفسر ها و دانش زمینهاین سرنخ یکیالکتیدارتباط متقابل و 

 همچنین در بخش تعبیری دیگر عناصر واژگانی و صوری تفسیر خواهندشد.دهندۀ متن است؛ بهبه اجزا و عناصر تشکیل

ا آید؛ لذدستشود تا درصورت امکان تفسیری منسجم از رشتۀ کالم بهها )کالم( ارتباط برقرار میانسجام موضعی میان گفته

 (.011-011: 1011)فرکالف،  کنندمفسر از دانش زبانی خود در جهت چگونگی ایجاد انسجام استفاده می

حلیل تبخش اجتماعی، ارتباط میان بافت اجتماعی و روابط قدرت و تاثیر قدرت بر گفتمان  در بخش تبیین، عوامل تعین 

عنوان ؛ تبیین، گفتمان را بهتاز یک فرایند اجتماعی اسعنوان بخشی هدف از مرحلۀ تبیین، توصیف گفتمان به .شوندمی

بخشند؛ همچنین نشان دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی گفتمان را تعین میکند و نشان میکنش اجتماعی توصیف می

ییر آن ساختار ا تغتأثیراتی که منجر به حفظ ی ؛توانند بر آن ساختارها بگذراندها چه تأثیرات بازتولیدی میدهند که گفتمانمی

 (.001: 1011)فرکالف،  شوندمی

جهت کیفی بودن روش تحلیل گفتمان ها است. بهدر مورد سلبریتی 02:02های خبری آماری این پژوهش، گزارش ۀجامع

است؛ در این شیوه، براساس اهداف استفاده شده 1«غیرتصادفی هدفمند»گیری گیری در این پژوهش، از شیوه نمونهبرای نمونه

های موردنظر باید همگون، مطلوب و (. لذا نمونه1011اند )لیندلف و تیلور، ها طراحی شدهپژوهش، معیارهای گزینش نمونه

و ون (. همچنین براساس نظر فرکالف 1010، و همکاران )فرقانی دارای تشابه موضوعی و محتوایی با اهداف تحقیق باشند

باشند هایی باید انتخاب شوند که بازنمایی خوبی را از گفتمان موردنظر داشتهگیری تحلیل گفتمان دادهدایک برای نمونه

، سه گزارش که بیشترین میزان ارتباط را با اهداف 02:02های خبری از میان تمامی گزارش لذا(. 1011)مقیمی و همکاران، 

 شوند. ها در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین ارزیابی و تحلیل میبر این اساس نمونهاست. شده تحقیق داشته، انتخاب

 هاتحلیل یافته -1
؛ در سه سطح تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف )توصیف، تفسیر دست آمدههای این پژوهش که از سه گزارش خبری  بهیافته

 :است که به شرح ذیل استو تبیین( تحلیل شده

 گزارش اول

 

 

 

 

 

 

 

 
1 -purposeful sampling 

 

بازنمایی شادي گل مهدي ترابی  - 02:02متن گزارش خبري خارج از گود، اخبار  

 خبرنگار:  علی رضوانی پور

شادی گل متفاوت مهدی ترابی که این پیام روی پیراهنش)تنها راه نجات کشور= اطاعت از رهبری( بود، کلی واکنش دلگرم کننده برایش به 

روزرسانی چهل سال جمله امام خمینی که پشتیبان والیت فقیه باشید تا به کشورتون آسیبی نرسه رو بهداشت. برایش نوشتن مهدی بعد از همراه

 ها رو عجیب به درد آورد.کرد؛ یا نوشتن این شلیک کاری و اثرگذار بود؛ و واقعا هم همین شد؛ شلیک مهدی بعضی

آنجلس نشینی که برای مهدی ابراز تاسف کرده بود، با پیام هاشون کرده تا خواننده لسهاست در آغوش دشمن این کشور غشاز کسی که مدت

 های مثبتی که بود، جواب نداد ای رو در فضای مجازی به این بازیکن جوون وارد کنن. البته در برابر سیل واکنشتالش کردن هجمه

ر کنم چطوات کشورمون اطاعت رهبرمونه و اینکه تعجب میمصاحبه با مهدی ترابی: به عنوان یه آدم ورزشی متوجه این شدم که االن تنها راه نج

 اینو برخی مسئولین متوجه نشدن،  و دوست داشتم اینو به یه سری از مسئولین و یه سری از مردم گوشزد کنم.

 فرسته.خبرنگار: البته اینو برای مهدی ترابی همینو بس که مادر شهیدی گفت که مهدی رو با پول خودش به زیارت امام رضا می

شاءاهلل خدا کمک حال بقیه جوانان باشه ای در نظر گرفتم تا به پابوس امام رضا بره و ما و شهید را دعا کنه.  انمادر شهید: از مواجب شهید هدیه

 تا اونا هم راه آقای ترابی را بروند. 

 خبرنگار: خالصه آقا مهدی گل زدی چه گلی.
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 توصیف 
 02:02( توصیف اولین گزارش خبري 1جدول 

 باید از سلبریتی همراه با نظام سیاسی حاکم حمایت کرد. معنای محوری متن

 واژگان مثبت
های گرم کننده، پشتیبان والیت فقیه، این شلیک کاری و اثرگذار، این بازیکن جوون،  سیل واکنشواکنش دل

 رهبرمون، مادر شهیدی، پول خودش، زیارت امام رضا، پابوس امام رضا، دعامثبت، راه نجات کشورمون، اطاعت 

 واژگان منفی
آنجلس نشین، به درد کرده، خواننندۀ لس، آغوش دشمن، غشبرخی مسئولین متوجه نشدن، گوشزد، هجمه

 آمدن از شلیک مهدی، ابراز تأسف

های افراد، نهادها و فعالیت

 مثبت
 امام خمینی، رهبری، امام رضا، حرم امام رضا، شهیدمهدی ترابی، مادر شهید، 

های افراد، نهادها و فعالیت

 منفی

کرده در آغوش دشمن )مسیح علینژاد(، برخی مسئولین و آنجلس نشین )ابراهیم حامدی(، غشخواننده لس

 مردم

 ها رو عجیب به درد آورد.  خالصه آقا مهدی گل زدی چه گلی.شلیک مهدی بعضی کنایه

 کرده در آغوش دشمنشلیک کاری، غش استعاره

 گرم کننده براش به همراه داشت/ براش نوشتن.کلی واکنش دل جمالت مجهول

 جمالت معلوم

شادی گل متفاوت مهدی ترابی که این پیام روی پیراهنش)تنها راه نجات کشور= اطاعت از رهبری( بود. شلیک 

بعد از چهل سال جمله امام خمینی که پشتیبان والیت فقیه  ها رو عجیب به درد آورد./ مهدیمهدی بعضی

روزرسانی کرد یا نوشتن این شلیک کاری و اثر گذار بود/ از کسی که باشید تا به کشورتون آسیبی نرسه رو به

آنجلس نشینی که برای مهدی ابراز تاسف کرده تا خواننده لسهاست در آغوش دشمن این کشور غشمدت

هاشون تالش کردن./ به عنوان یه آدم ورزشی متوجه این شدم که االن تنها راه نجات کشورمون امبود با پیکرده

کنم چطور اینو برخی مسئولین متوجه نشدن،  و دوست داشتم اینو به یه اطاعت رهبرمونه و اینکه تعجب می

ه که مادر شهیدی گفت ک سری از مسئولین و یه سری از مردم گوشزد کنم./ البته برای مهدی ترابی همینو بس

ای در نظر گرفتم تا به پابوس امام مهدی رو با پول خودش به زیارت امام رضا میفرسته/  از مواجب شهید هدیه

شاءاهلل خدا کمک حال بقیه جوانان باشه تا اونا هم راه آقای ترابی را بروند./  رضا بره و ما و شهید را دعا کنه/ ان

 گلی. خالصه آقا مهدی گل زدی چه

 امام خمینی، توییت کاربران نامشخص، محمد انصاری، ابراهیم حامدی و مسیح علینژاد استناد

 بندیقطب
 02:02مهدی ترابی، امام خمینی، رهبری، مادر شهید، امام رضا، خبرنگار  ما

 زدگانها، غرببرخی مسئولین، برخی مردم، مسیح علینژاد، ابراهیم حامدی، غربی دیگری

 از سلبریتی طرفدار نظام باید حمایت کرد. فرضپیش

 مفاهیم:

 والیت فقیه

باشید تا به کشورتون آسیبی نرسه رو  والیت فقیهمهدی بعد از چهل سال جمله امام خمینی که پشتیبان 

 روزرسانی کردبه

راه حل: حمایت و تقدیر از 

های همراه نظام و سلبریتی

 رهبری

 اطاعت رهبرمونهتنها راه نجات کشورمون 

 برخی از مسئولین و مردم و غرب زدگانی که مطیع رهبری نیستند. مقصر کیست/ چیست؟
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 تفسیر 

 ظاهر و معنای کالم

های خبری تلویزیون به دنبال حمایت از به عنوان بخشی از برنامه 02:02دهد که اخبار ارزیابی این گزارش خبری نشان می

، «گرم کنندهواکنش دل»سیاسی ایران است. همچنان که در این گزارش خبری واژگانی مانند های حامی حاکمیت سلبریتی

راه نجات »، «های مثبتسیل واکنش»، «این بازیکن جوون»، «این شلیک کاری و اثر گذار»، «پشتیبان والیت فقیه»

صورت ، به«دعا»و « وس امام رضاپاب»، «زیارت امام رضا»، «پول خودش»، «مادر شهید»، «اطاعت رهبرمون»، «کشورمون

، «دنمتوجه نش»، «برخی مسئولین»است. اما واژگانی مانند و در حمایت از رفتار همراه با نظام مهدی ترابی استفاده شدهمثبت 

ابراز »و « به درد آمدن از شلیک مهدی»، «آنجلس نشینخواننده لس»، «کردهغش»، «آغوش دشمن»، «هجمه»، «گوشزد»

 است. در این گزارش خبریه صورت منفی و برای مقابله با دیگری و مخالفان این رفتار مهدی ترابی، استفاده شدهب« تأسف

مشارکین مثبت را تشکیل داده که  ،مهدی ترابی، مادر شهید، امام خمینی، رهبری، امام رضا )ع(، حرم امام رضا)ع( و شهید

نشین که داللت به فرستۀ آنجلساند. از طرفی خواننده لسموافق بودهبا رویکرد اصلی یعنی همراهی با نظام و رهبری، 

کرده در آغوش دشمن که به فرستۀ  و غش اینستاگرامی ابراهیم حامدی، خوانندۀ فارسی زبان خارج از کشور داشته

ه به نقد اند کبوده اینستاگرامی مسیح علینژاد داللت داشته و برخی مسئولین و مردم، از مشارکین منفی این گزارش خبری

 اند.یا مقابله با رفتار مهدی ترابی پرداخته

لیک ش»گوید: کند. او در ابتدای گزارش میای را با یک معنی یکسان استفاده میخبرنگار در دو بخش از گزارش خود کنایه

دارد که نسبت به آن، اعتراض ای به مخالفان این حرکت مهدی ترابی این جمله کنایه« ها رو عجیب به درد آوردمهدی بعضی

خالصه که آقا مهدی گل زدی، چه »گوید: کند و میکردند. خبرنگار در نهایت همین معنا را در جمله کنایی دیگر استفاده می

د است. خبرنگار از اصطالحاتی ماننبه عبارتی خبرنگار جمالت کنایی را برای تحقیر مخالفان و دیگری استفاده کرده«. گلی

که هم از رفتار ترابی حمایت و هم اعتراضات  در معنای استعاری استفاده کرده« کرده در آغوش دشمنغش»و « کاریشلیک »

و تنها از یک جمله  است. همچنین در گزارش خود، بیشتر از جمالت معلوم استفاده کردهبه این رفتار را محقر نشان داده

ت. اساستفاده کرده که در حمایت از این رفتار مهدی ترابی بوده« داشت گرم کننده براش به همراهکلی واکنش دل»مجهول 

، استوری «پشتیبان والیت فقیه باشید تا به شما آسیبی نرسد»در این گزارش خبری به جملۀ منتسب به امام خمینی )ره( که 

های اینستاگرامی ابراهیم حامدی هسورۀ اعراف بوده، فرست 111محمد انصاری )در حمایت از رفتار مهدی ترابی(که ترجمۀ آیۀ 

ت. اسها از مهدی ترابی مشخص شده، استناد شدهو مسیح علینژاد و توییت کاربران نامشخص که صرفاً محتوای حمایت آن

هایی که از مهدی ترابی شده و بخش به طور کلی استنادات این گزارش خبری دو بخش است؛ بخش اول استناد به حمایت

ای که ما و دهد دستهبندی موجود در این گزارش خبری نشان میهای مخالف رفتار اوست. قطباعتراضدوم استناد به 

اند؛ ترابی یادکرده، بودهترابی، همراهان فکری و افرادی که خبرنگار برای حمایت از مهدیاند مهدیها را تشکیل دادهخودی

و امام رضا)ع(. دیگری و طرف مقابل را مخالفان، معترضان و افرادی  مانند خود خبرنگار، امام خمینی)ره(، رهبری، مادر شهید

اند؛ افرادی مانند برخی مسئولین، برخی مردم، مسیح علینژاد، که در عمل با شعار مهدی ترابی همراه نیستند، تشکیل داده

عدم اطاعت از رهبری نشان  زدگان. این گزارش در پی آن است که مشکالت و معضالت را درها، غربابراهیم حامدی، غربی

حلی که در نهایت به کنند را مقصر این مشکالت اعالم کند. راهدهد و آن دسته از افرادی را که از سخنان رهبری اطاعت نمی

های همراه با نظام و اطاعت از رهبری است؛ چراکه با حمایت از شود، حمایت از سلبریتیطور ضمنی به مخاطب ارائه می

بافت موقعیتی این گزارش بدین نحو است که سوژۀ خبری  آید.وجود میهمراه با نظام، امکان حل مشکالت به هایسلبریتی

است و واسطۀ همراهی با نظام سیاسی ایران، در جایگاه فاعل و در کنار دیگر فاعالن مانند مادر شهید و خبرنگار قرار گرفتهبه

 است. تمان رسمی حاکمیت قرار دادهاز ماجرای حمایت خود از رهبری خود را ذیل گف
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 انسجام موضعی

های مثبت : نخستین پارۀ معنایی این گزارش خبری، با بیان واکنشسلبریتیِ مورد تائید، با ایدئولوژي حاکم، همراه است

و  های اجتماعیهای منتشرشده در شبکهبه شادی پس از گل مهدی ترابی آغاز شد. این گزارش با مرور بخشی از واکنش

ر پایان بندی کرد و داستناد به واکنش یک توییت که داللت به سخن منتسب به امام خمینی)ره( داشت، شروع به ایجاد قطب

ها رو عجیب به درد آورد( ایجاد ای کنایی )شلیک مهدی بعضیبندی را با جملهقطب« دیگری»این اپیزود معنایی نیز طرف 

یز مکمل فرض این اپیزود نکه سلبریتی باید از نظام سیاسی ایران حمایت کند. پیشکرد. معنای ضمنی این اپیزود این است 

صلی مایۀ ا؛ لذا جانمعنای ضمنی آن است؛ به طوری که اگر سلبریتی با نظام سیاسی حاکم همراه بود، باید از او حمایت کرد

هاست.سلبریتی این پارۀ معنایی، معیار قراردادن ایدئولوژی نظام سیاسی ایران برای شناخت

راضات اهمیت بودن اعتفرض این پاره معنایی بی: پیشسلبریتی مخالف نظام سیاسی ایران، مطلوب صداوسیما نیست

رای است. او بهای مخالف نظام است. خبرنگار، بیشترین میزان واژگان منفی را در این پاره معنایی استفاده کردهسلبریتی

کرده غش»تن از متعرضان )مسیح علینژاد و ابراهیم حامدی( به شادی پس از گل مهدی ترابی، از اصطالح  معرفی استعاری دو

های اینستاگرامی مسیح علینژاد که فرستهاست. در این خصوص، به استفاده کرده« آنجلس نشینلس»و « در آغوش کشور

هایی را در پی خواهد داشت. یکی چون وریا غفوری به وفقیتکشور رو که نجات نمیده اما برای جنابعالی حتماً م»بود: نوشته

ود: حامدی که نوشته بو ابراهیم« دنبال تسخیر قلب مردم هست و یکی مثل مهدی ترابی به دنبال دستبوسی از دیکتاتور

ن کشور بر آ خصوص که آن یک نفر در تمام راه سقوط یکهیچ کشوری را یک نفر به تنهایی نجات نداده و نخواهد داد، به»

است. داللت داشته«. است. امروز چقدر متأسف شدم، ورزشکار و هنرمند متعلق به مردمند، فقط و فقط مردمتسلط کامل داشته

های مخالف نظام را الگوی فکری خود قرار دهند. در بخش معنای ضمنی این پاره معنایی این است که مردم نباید سلبریتی

هایی ها دلاز سوره اعراف )آن 111 مهدی ترابی( که آیه وقتِ تیمی)هم یز، به استوری محمد انصاریپایانیِ این پاره معنایی ن

 ؛شنوند( را منتشر کرده بود، استناد شدهایی که با آن نمیبینند و گوشفهمند و چشمانی که با آن نمیدارند که با آن نمی

 دهد.های چهره نیز بوده که به ترابی مشروعیت میبالیستچنین استنادی در جهت تأیید رفتار ترابی در میان فوت

ای از مهدی ترابی بازنمایی شد. مصاحبۀ : در این پاره معنایی، مصاحبهسلبریتی امکان بیان و اشاعه هرگونه نظري را دارد

و  برخی از مردماست که شامل « دیگری»کند. همچنین او در حال ساخت برساختی خبرنگار را تقویت می بندیترابی قطب

شود. مفروض این پاره معنایی در داشتن حق اظهارنظر سلبریتی است. ترابی با کنند، میمسئولینی که از رهبری اطاعت نمی

ارۀ مایۀ این پ؛ جانبیان اینکه یک آدم ورزشی است، این حق را برای خود قائل شده که در مورد مسائل سیاسی اظهارنظر کند

دهی که باید  به سمت رویکردهای مقبول نظام سیاسی، جهت ها در ایران بودهی مرجعیت فکری سلبریتیمعنایی پذیرش ابتدای

 شود.

: در آخرین پارۀ معنایی، مفروض گرفته شده که اگر سلبریتی همراه با ایدئولوژي حاکم باید مورد تقدیر قرارگیرد

 ریتی مقبول ایدئولوژی حاکم است و از طرفی دیگر سلبریتیخانواده شهیدی از رفتار سلبریتی خاصی حمایت کرد، پس آن سلب

لوم اند. فاعالن تمامی جمالت معباید مورد تأیید و الگوی دیگر جوانان قرار گیرد. تمام واژگان این پاره معنایی بار مثبت داشته

 با استفاده از مشارکین مثبتی ماننداند. در این پاره بندی موجود در این پاره نیز مثبت و خودی بودهو مشارکین و قطب بوده

شود. در پایان این گزارش خبری با صحبت مادر شهید که مادر شهید و امام رضا )ع( موضع و رفتار مهدی ترابی تأیید می

د به یکند که جوانان و مردم باگیری مینتیجه« شاءاهلل خدا کمک حال بقیه جوانان باشه تا اونا هم راه آقای ترابی را بروندان»

شوند و راه حل مشکالت موجود، در تقلید و الگوبرداری از این الگوبرداری از یک سلبریتی همراه با نظام سوق داده

دنبال ترویج مرجعیت سلبریتی و نحوۀ انتخاب مرجع فکری  در میان جوانان طور نهان بهدر این پاره نیز به هاست.سلبریتی
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ها نسبت به دیگر مراجع فکری مانند اساتید شهرت و اهمیت اشاعۀ تفکرات سلبریتیاند؛ که حاکی از پذیرش فرهنگ بوده

 است.دانشگاه، معلمان، جامعۀ نخبگان و مراجع دینی بوده

 تبیین 

بوده، به حواشی مربوط به ورزش  02:02پور در خبر های محمدرضوانیاین گزارش خبری )خارج از گود( که یکی از گزارش

شد. اتفاق افتاد، به این موضوع پرداخته 1011مهر  01د. در اولین گزارش بعد از شادی گل مهدی ترابی، که در پردازدر ایران می

جانبه از مهدی ترابی بود؛ چراکه رفتار مهدی ترابی کامالً همخوان با ایدئولوژی مطلوب این گزارش به دنبال حمایت همه

ای ادهای فرهنگی کشور بوده برای تقویت ایدئولوژی مطلوب مالک رسانهصداوسیما است. از آنجایی که صداوسیما یکی از نه

هاست؛ چرا که قدرت نفوذ بسیار زیادی در میان مردم دهد. یکی از این طرق، استفاده از سلبریتیاقدامات گوناگونی انجام می

 مشهور برای سلبریتی شدن، اظهارنظرهای شخص یکی از فعالیت و از طرفی شونددارند و به عنوان مراجع فکری مردم تلقی می

ای معلوم با معرفی خود به عنوان یک ها ندارد. مهدی ترابی نیز در جملهموضوعات مختلفی است که هیچ تخصصی در آن

نیز به دنبال بازنمایی گفتمانی مثبت از این  02:02ای سیاسی و تخصصی است. خبر مسئله درصدد اشاره بهورزشی  سوژۀ

شود و با استفاده از جمالت کنایی و استعاری های مخالف مهدی ترابی هم یاد میز طرفی دیگر از نظرات سلبریتیواقعه است. ا

عبارتی دیگر عوامل اجرایی اند بهدادن آن، به دنبال تقویت حمایت از مهدی ترابی بودهارزش نشانو به طور ضمنی بی

ها را به و آن اند و تعریفی اعم و کلی به آن دادهین سازمان تعریف کردهصداوسیما، سلبریتی را بر اساس ایدئولوژی مطلوب ا

مخالف  است. بر این اساس اگر سلبریتی موافق با ایدئولوژی صداوسیما باشد، مورد تأیید و اگر سلبریتیخوب و بد، تقسیم کرده

به مثابه  ای به دنبال تعریف سلبریتینمایی رسانهباشد، غیرقابل تأیید و تقلید است. قدرت و ایدئولوژی حاکم با این گونه باز

 ؛ لذا سوژه در بافتاریهویت، است که در نسبت با ایدئولوژی صداوسیما در شرایط گوناگون قابل برساخت استفردی بی

رای یخی بو امکان برساخت هویت تار تاریخی قرار دارد که  تمام رفتارهای او باید با معیارهای گفتمان حاکم،  سنجیده شود.

  هایی در حال تغییر است.نین گزارشواسطۀ چخویش ندارد،  چراکه بنا به تغییرات فکری و رفتاری، هویت او نیز به

 گزارش دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها براي زلزله زدگان کرمانشاهجمع آوري کمك هاي مالی توسط سلبریتی - 02:02متن گزارش خبري   

 خبرنگار: زهرا چخماقی

جا آوری شد و بعداً مشخص نشد کی زلزله کرمانشاه و کمک به این استان جمعها از مردم به بهانهکه توسط بعضی سلبریتیهایی خبرنگار: از پول

های نیکی کریمی، سهراپ پورناظری، نوید نژاد، نمایش صحبتخانی و الهام پاوههای پیمان قاسمو چطور خرج شدند؟ )نمایش تصویر احضاریه

 م(محمدزاده، صادق زیباکال

 سازیم رو نشونتون بدم.هایی که مینرگس کلباسی )فعال اجتماعی حاضر در کرمانشاه(: با هم میریم که همه خونه

هاشون هستند، وساز خونهخبرنگار: تا حضور افرادی که بدون شعاردادن راهی این مناطق شدن و هنوز هم در کنار مردم کرمانشاه و پای ساخت

 تونه تهدید باشه هم فرصتهایی که هم میه. تفاوتهای زیادی وجود دارتفاوت

وگو محور اینترنتی: آقایون بازیگر و این دوستان که به قول شما میگین این سلبریتی و اینا، اینا مگه چقدر مهدی رسولی)مداح( در یک برنامه گفت

 ارتباط اجتماعی تو میدان دارن؟ هنوز بچه های هیئت من تو کرمانشاه هستن آقا.

 سازن.سازن؛ ساختمونا رو مییرحسین ثابتی )مجری برنامه اینترنتی(: چند نفر هستن؟  مهدی رسولی: بچه های ما االن دارن کار میام

 مهدی رسولی: کجان اون عزیزانی که اومدن روزای اول؟

که کار را ود کنن، قطعا نتایج مثبتی داریم تا اینها ورمیکائیل جبرائیلی)روزنامه نگار(: اگر نهادهای رسمی با کمک فعالین اجتماعی در این عرصه

 هایی بسپاریم که هیچ  تخصصی ندارند.دست سلبریتی
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 توصیف 

 02:02( توصیف دومین گزارش خبری 0جدول 

 گو و بی تخصص است.کار، دروغسلبریتی فریب معنای محوری متن

 مثبت واژگان
های ما، نهاد رسمی، کمک فعالین های هیئت من، بچهبدون شعاردادن، پای ساخت و ساز هستند، فرصت، بچه

 اجتماعی، نتایج مثبت

 واژگان منفی
بهانه زلزله کرمانشاه، کجا و چطور خرج شدند؟، تهدید، آقایون بازیگر، عزیزان حاضر در روزهای اول، بی 

 هاتخصص، سلبریتی

های نهادها و فعالیتافراد، 

 مثبت
 هانرگس کلباسی، مهدی رسولی، نهادهای رسمی، فعالین اجتماعی، هیئتی

های افراد، نهادها و فعالیت

 منفی

مهراب قاسم خانی، الهام پاوه نژاد، نیکی کریمی، حافظ ناظری، نوید محمدزاده، صادق زیباکالم، بازیگران، 

 هاسلبریتی

 ندارد کنایه

 ردندا استعاره

 تونه تهدید باشه هم فرصت.هایی که هم میبعداً مشخص نشد کجا و چطور خرج شدند؟/ تفاوت جمالت مجهول

 جمالت معلوم

وری شد/ آی زلزله کرمانشاه و کمک به این استان جمعها از مردم به بهانههایی که توسط بعضی سلبریتیاز پول

مناطق شدند و هنوز هم در کنار مردم کرمانشاه و پای ساخت و تا حضور افرادی که بدون شعاردادن راهی این 

ساز خونه هاشون هستند/ اگر نهاد های رسمی با کمک فعالین اجتماعی در این عرصه ها ورود کنند قطعاً نتایج 

ن اهایی بسپاریم که هیچ  تخصصی ندارند./ آقایون بازیگر و این دوستمثبتی داریم، تا اینکه کار را دست سلبریتی

ی هیئت هاکه به قول شما میگین این سلبریتی و اینا، اینا مگه چقدر ارتباط اجتماعی تو میدان دارن؟/ هنوز بچه

 سازنسازن ساختمونا رو میمن تو کرمانشاه هستن آقا/ بچه های ما االن دارن کار می

 مهدی رسولی استناد

 بندیقطب

 ها، مداح، نرگس کلباسیعالین اجتماعی، هیئتیهای رسمی، فشعار و عملگرا، نهادافراد بی ما

 دیگری
ها، بازیگران،  مهراب قاسم خانی، الهام پاوه نژاد،  نیکی کریمی، حافظ ناظری، نوید محمد زاده، صادق سلبریتی

 زیبا کالم

 ها، ادعای دروغین نسبت به کمک رسانی به مردم دارندسلبریتی فرضپیش

 مفاهیم:

 نهادهای رسمی

 فعالین اجتماعی

ها ورود کنند قطعاً نتایج مثبتی داریم  تا اینکه کار در این عرصه فعالین اجتماعیبا کمک  نهادهای رسمیاگر 

 هایی بسپاریم که هیچ  تخصصی ندارندرا دست سلبریتی

 ند.تخصص، در عرصه کمک به مردم شوهای بینهادهای رسمی و فعاالن اجتماعی جایگزین سلبریتی راه حل:

 های بدون تخصصسلبریتی مقصر کیست/ چیست؟

 تفسیر 

 ظاهر و معنای کالم

گو ها، دروغهای خیرخواهانه سلبریتیدرباره فعالیت 02:02دهد که از مفروضات اصلی خبر ارزیابی این گزارش خبری نشان می

دون ب»های خیرخواهانه است. در فعالیت هاتخصص بودن آنگو و بیهاست. محور اصلی این گزارش نیز بر اساس دروغبودن آن

کمک فعالین »، «نهاد رسمی»، «های مابچه»، «های هیئت منبچه»، «فرصت»، «پای ساخت و ساز هستند»، «شعار دادن

کجا » ،«بهانۀ زلزله کرمانشاه»است. از واژگان مثبت متن بوده که در جمالت معلوم استفاده شده« نتایج مثبت»و « اجتماعی

از واژگان « هاسلبریتی»و « تخصصبی»، «عزیزان حاضر در روزهای اول»، «آقایون بازیگر»، «تهدید»، «ر خرج شدند؟و چطو

کجا »و « تهدید»منفی متن گزارش بودند. این گزارش دارای دو جمله مجهول بود که در هر دو جمله از واژگان منفی مانند 

ثبت این گزارش خبری نرگس کلباسی، مهدی رسولی، نهادهای رسمی، است. مشارکین ماستفاده شده« و چطور خرج شدند
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اند. مشارکین منفی این ها بوده که فعالیت خیرخواهانه را به صورت عملیاتی و شفاف انجام دادهفعالین اجتماعی و هیئتی

، صادق زیباکالم، بازیگران و نژاد، نیکی کریمی، حافظ ناظری، نوید محمدزادهخانی، الهام پاوهگزارش خبری نیز  مهراب قاسم

های مورد تأیید خود، به مصاحبۀ اینترنتی  شدۀ سلبریتیها بودند. این گزارش خبری برای نمایش اقدامات انجامسلبریتی

 و نسبت به عدم تأثیر عینی سخن گفتهزده کند. این مداح از حضور افراد هیئت خود در مناطق زلزلهمهدی رسولی استناد می

بندی موجود در این گزارش خبری به نحوی است که افراد است. قطبها به واسطۀ حضور در کرمانشاه نقد داشتهسلبریتی

های خیرخواهانه در شهر ها، مداح و نرگس کلباسی که در فعالیتهای رسمی، فعالین اجتماعی، هیئتیگرا، نهادشعار و عملبی

ا زدگان راند که صرفاً ادعای کمک به زلزلهنیز آن دسته افرادی بوده« گریدی»بوده و « ما»کرمانشاه ورود کردند، در قطب 

آوری پول برای انجام ها، بازیگران و اشخاص مذکور. این گزارش خبری، مشکل را در جمعداشتند؛ افرادی مانند سلبریتی

است. مقصر این مشکل نیز نداشتهها داند که هیچ نتیجۀ عینی از طرف سلبریتیهای خیرخواهانه در کرمانشاه میفعالیت

ی زدگان کردند، اما هیچ اقدام مؤثراند که برای کسب توجه و پول بیشتر، مردم را دعوت به کمک به زلزلههایی بودهسلبریتی

ه های خیرخواهانها به فعالیتشده نیز عدم ورود سلبریتیهای مردمی نیز مشخص نشد. راه حل ارائهنکرده  و سرنوشت کمک

ها لبریتیهای خیرخواهانۀ سبافت موقعیتی این گزارش بدین نحو بوده که خبرنگار و منتقدان فعالیت است.غیرتخصصی  بودهو 

ها اند که با استفاده از واژگان منفی، سلبریتیها بوده( در جایگاه فاعالنی درجهت مذمت آن1011-)در واقعۀ زلزلۀ کرمانشاه

 د.انرا به دیگری خود تبدیل کرده

 انسجام موضعی
ها فرض را دارد که سلبریتی: اولین پاره معنایی، این پیشدهندهاي دروغین مردم را فریب میها با وعدهسلبریتی

غ های مختلف به دنبال دروها در موقعیتمفروض دارد که سلبریتی« بهانه»گو هستند. خبرنگار با استفاده از واژۀ منفی دروغ

موقعیت ذهنی مبهمی را برای مخاطب « چگونه و چطور خرج شد؟»استفاده از جملۀ سوالی مجهول و فریب مردم بوده و با

است. کند که حتماً این پول صرف امور شخصی سلبریتی و غیر از خیریه شدهاست و این معنای ذهنی را ایجاد میایجاد کرده

هراب قاسم خانی و الهام پاوه نژاد، نیکی کریمی، حافظ های خیرخواهانۀ افرادی مانند مهمچنین این جمله داللت به  فعالیت

اساساً  اند.های خیرخواهانه از طریق خود، کردهکالم داشته که مردم را تشویق به کمکناظری، نوید محمدزاده و صادق زیبا

 د.گویدروغ می جان مایۀ این پارۀ معنایی آن است که سلبریتی  مشروعیتی برای مرجعیت فکری عموم مردم ندارد؛ چراکه

دهندۀ : این پارۀ معنایی به نوعی نشانهاي مطلوب ایدئولوژي صداوسیما امکان فعالیت بشردوستانه دارندسلبریتی

افراد »اند. واژگانی مانند بندی ما است و تمامی واژگان استفاده شده در این پاره، مثبت بودهمشارکین مثبت و سازندۀ قطب

از واژگان مثبتی  بوده که فاعل جمالت آن نیز مشخص  و ذیل مشارکین مثبت « ساخت و سازماندن پای »و « بدون شعار

اند، کارهای درستی انجام داده است. معنای ضمنی این پاره معنایی این است که افرادی که توسط صداوسیما تأیید شدهبوده

اند. همچنین این پارۀ معنایی قابل اعتماد نبودهها، آن را تشکیل داده، و مورد اعتماد هستند و قطب دیگری که سلبریتی

واهانۀ های خیرخدلیل آنکه فعالیت؛ که بههای خیرخواهانه افرادی مانند نرگس کلباسی و مهدی رسولی داردداللت به فعالیت

 خود را به نتیجه رساندند، تبدیل به مراجع فکری مقبول و مورد اعتماد شدند.

طوری به دهد؛بندی برساختی را نشان می: این پارۀ معنایی اوج قطباجتماعی در میدان ندارندها با مردم ارتباط سلبریتی

وگومحور اینترنتی، او و همراهان هیئتش در قطب ما و بازیگران و که با استناد به سخنان مهدی رسولی در یک برنامه گفت

های عزیزان حاضر در روز»گری نیز از واژگان منفی مانند گیرند. برای نشان دادن قطب دیها در قطب دیگری قرار میسلبریتی

دهند و معنای ضمنی این پاره ها صرفاً شعار میفرض این پاره معنایی این است که سلبریتیاست. پیشاستفاده شده« اول

رۀ معنایی این است مایۀ این پاجان دانند.ای برای رسیدن به اهداف خود میها مردم را وسیلهمعنایی این است که سلبریتی

 شناسد؛ لذا شخص مناسبی برای مرجعیت و شهرت نیست.که سلبریتی ماحصل ارتباط اجتماعی با مردم نیست و مردم را نمی
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ین پارۀ معنایی به ارائۀ راهکار برای خروج از مشکالت ناشی ا: در تخصص است، بیهاي خیرخواهانهسلبریتی در فعالیت

ها، تخصص ورود به هرکاری را ندارند و معنای ضمنی نیز است. مفروض این است که سلبریتیاختهها پرداز فعالیت سلبریتی

اند؛ لذا راهکار پیشنهادی، های خیرخواهانه مردمی شده و مقصر بودهاین است که سلبریتی باعث ایجاد آثار مخرب در فعالیت

ۀ معنایی تمام جمالت معلوم  بوده و از واژگان مثبتی مانند استفاده از  نهادهای رسمی و فعاالن اجتماعی است. در این پار

فاده است« تخصص ندارند»و « هاسلبریتی»و از واژگان منفی مانند « نهادهای رسمی»و « فعالین اجتماعی»، «نتایج مثبت»

مایۀ انج است.قویت شدهبندی موجود نیز در این پاره معنایی تاست. لذا به واسطۀ استفاده از واژگان مثبت و منفی، قطبشده

ها خصوصاً در فعالیت خیریه است؛ لذا سلبریتی نباید ورود این پارۀ معنایی نیز در عدم سواد اجتماعی و تخصصی سلبریتی

عدم تعبیری دیگر این پارۀ معنایی در تناقص اپیزود پیشین است؛ چراکه در اپیزود پیشین، سلبریتی بهباشد؛ بهاجتماعی داشته

 است.فعالیت اجتماعی و در این پارۀ معنایی به عدم سواد حضور و فعالیت اجتماعی محکوم شدهحضور و 

 تبیین 

(، تهیه 1011زده )های متعدد در کرمانشاه زلزلهاین گزارش خبری پس از گذشت مدت تقریباً طوالنی از حضور سلبریتی

آوری کردند، اما هیچ نتیجه زدگان جمعبرای کمک به زلزلههای فراوانی را ها پولاست. پس از وقوع زلزله، سلبریتیشده

ها مانند نرگس کلباسی یا علی دایی وجوه دریافتی را تبدیل شماری از سلبریتینشد و صرفاً تعداد انگشتها دیدهای از آنعینی

 خانی ومانند مهراب قاسمها های اجتماعی و احضار تعدادی از سلبریتیگر شبکههای عینی کردند. فضای مطالبهبه کمک

زارش اند که باعث تهیه این گنیکی کریمی توسط قوه قضائیه مبنی بر مشخص شدن وضعیت وجوه دریافتی، از عواملی بوده

. نحوۀ استفاده از اصطالح سلبریتی در این گزارش خبری، برای بازنمایی بودشده 02:02خبری توسط زهرا چخماقی در خبر 

ین ا زدگان را داشتند؛ اما هیچ فعالیتی پس از آن انجام ندادند؛ لذا ه که صرفاً ادعای کمک رسانی به زلزلهمنفی از افرادی بود

فرض همچنان که پیش دانند.تخصصی میگویی و بیهایی مانند دروغای با ویژگیمثابه سوژهگزارش خبری سلبریتی را به

رسانی به مردم دارند. اما آن دسته از دعاهای دروغینی نسبت به کمکها ااصلی این گزارش خبری نیز این است که سلبریتی

این گزارش خبری درصدد هایی مانند تعهد، عدم شعاردهی صرف و عمل کردن را دارند، سلبریتی نیستند. افرادی که ویژگی

های م شفافیت فعالیتهای  اقتصادی غلط و عدنحو ماهوی بلکه با توجه به فعالیتبازنمایی و برساخت سلبریتی نه به

دنبال بازتولید یک گفتمان مشخص از سلبریتی نیستند و با توجه به ها بهعبارتی دیگر آناند. بهخیرخواهانه، تعریف کرده

 بینی برای شناخت سوژه در آینده وجود ندارد.کنند و امکان تعمیم و پیشموقعیت و لحظۀ کنش سوژه، آن را برساخت می

است؛ چراکه فعالیت اجتماعی سلبریتی را دچار کنش و عدم کنش سلبریتی توسط این رویکرد مذموم بودهاز طرفی دیگر هر 

 اند.ها در عرصۀ اجتماعی بودهافعال غلط مالی و دروغ دانسته و از طرفی دیگر مدعی عدم فعالیت و حضور سلبریتی

 گزارش سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی بودن سلبریتی هابازنمایی دو تابعیت - 02:02متن گزارش خبري  اخبار   

 خبرنگار: زهرا چخماقی

ه عقبۀ ها بشده خیلی ها چند روزه مورد توجه قرارگرفته و باعثهای دوتابعیتی کشورمون در یکی از روزنامهسالم! انتشار یه لیست از سلبریتی

بازیگرایی که اسمشون در اون هست، بارها در صفحشون کنند. این لیست البته چندان نکته پنهانی نداره و خیلی از ها بیشتر دقتبعضی شعار

ر ادرباره به دنیا اومدن بچشون و یا زندگی در کشورهای دیگه فیلم و عکس منتشر کردن و حتی به وضوح به این امکانی که براشون فراهمه افتخ

 کردن.

 زشمندی که تو روز اول به بچت بدی.سام درخشانی)بازیگر( در شبکه شما: مثل یک کادو دادن به بچمه؛ مثل یک کادوی ار

ای غیرتلویزیونی: متأسفانه ارزش بی اعتباریه که امروز پاسپورت کشور ما پیدا کرده و این برای یک ایرانی و نیوشا ضیغمی)بازیگر( در مصاحبه

 منی که عرق ملی دارم و کشورمو دوست دارم خیلی غمناکه.

ک تر از خابوجود آمده اینه که چطور میشه که خاک کشوردیگه برای به دنیا اومدن فرزند با ارزشخبرنگار: ازجمله سواالتی که برای مخاطبان 

ها ها روی عملکردمیون میاد، مخاطب پرستانه بهرسه وقتی پای بعضی حرفای میهنمیهن باشه. البته نقدی به تابعیت ثانویه نیست ولی به نظر می

 حساس میشن. 

 ران نباشد گرین کارت که هست.خبرنگار: یکی نوشت چو ای
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 توصیف 

 02:02( توصیف سومین گزارش خبري 0جدول 

 گویند.ها درباره موضوعاتی مانند وطن دروغ میسلبریتی معنای محوری متن

 میهن، وطن، مخاطبان واژگان مثبت

 واژگان منفی
دوتابعیتی، بعضی شعارها، بازیگرایی، خاک کشوردیگه، حرفای میهن پرستانه، عملکردها، گرین های سلبریتی

 کارت، کادوی ارزشمند، تابعیت ثانویه

های افراد، نهادها و فعالیت

 مثبت
 مخاطبان

های افراد، نهادها و فعالیت

 منفی
 ها، بازیگران، سام درخشانیسلبریتی

 کارت که هستچو ایران نباشد گیرین  کنایه

 ندارد استعاره

 جمالت مجهول

ها چند روزه مورد توجه قرارگرفته/ های دوتابعیتی کشورمون در یکی از روزنامهانتشار یه لیست از سلبریتی

ها به عقبه بعضی شعارها بیشتر دقت کنند/ البته نقدی به تابعیت ثانویه نیست/ چو ایران نباشد شده خیلیباعث

 ت/گرین کارت که هس

 جمالت معلوم

این لیست  البته چندان نکته پنهانی نداره/ خیلی از بازیگرایی که اسمشون در اون هست، بارها در صفحشون 

درباره به دنیا اومدن بچشون و یا زندگی در کشورهای دیگه فیلم و عکس منتشر کردن و حتی به وضوح به این 

م هست مثل یک کادوی ارزشمندی که تو ادو دادن به بچهامکانی که براشون فراهمه افتخار کردن/  مثل یک ک

ها روی رسه وقتی پای بعضی حرفای میهن پرستانه به میون میاد مخاطبنظر میت بدی./ بهروز اول به بچه

 ها حساس میشن.عملکرد

 لیست منتشر شده، سام درخشانی استناد

 بندیقطب

 مخاطبان، مردم ما

 دیگری
تی دوسآورند و  شعار میهندوتابعیتی، بازیگرانی که فرزندان خود را در کشورهای خارجی به دنیا میبازیگران 

 هایی که شعار و عملکردشان یکی نیست.دهند، سلبریتیمی

 کنند.ها به هیچ کدام از شعارهایشان عمل نمیسلبریتی فرضپیش

 مفاهیم:

 دوتابعیتی

 میهن

ها چند روزه مورد توجه قرار گرفته و کشورمون در یکی از روزنامه دوتابعیتیهای انتشار یه لیست از سلبریتی

 ها به عقبه بعضی شعارها بیشتر دقت کنند.باعث شده خیلی

ازجمله سواالتی که برای مخاطبان بوجود آمده اینه که چطور میشه که خاک کشوردیگه برای به دنیا اومدن 

 باشه. میهنا ارزش تر از خاک فرزند ب

 ها نباید اعتماد کرد.به شعارهای سلبریتی راه حل:

 کنند.هایی که به شعارهای وطن دوستانه خود عمل نمیسلبریتی مقصر کیست/ چیست؟

 

 تفسیر 

 ظاهر و معنای کالم

فرض هاست. پیشها و شعاردادن آنسلبریتیگو بودن دهد که محور اصلی آن دروغنشان می 02:02ارزیابی این گزارش خبری از 

ها به شعارهایشان است. تعداد واژگان مثبت بسیار محدود و مرتبط با مردم ایران است؛ اصلی این متن، عمل نکردن سلبریتی

 نندها شاهد هستیم؛ مااما واژگان منفی متعددی را نسبت به رفتار سلبریتی«. مخاطبان»و « وطن»، «میهن»واژگانی مانند 

کادوی »، «گرین کارت»، «عملکردها»، «پرستانهحرفای میهن« »خاک کشور دیگه»، «بعضی شعارها»، «های دوتابعیتیسلبریتی»

بندی موجود در متن شد. توان متوجه قطبلذا باتوجه به چیدمان واژگان مثبت و منفی می«. تابعیت ثانویه»و « ارزشمند
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، «هنددشعار میهن دوستی می»، «ه فرزندان خود را در کشورهای خارجی به دنیا می آورندبازیگرانی ک»، «بازیگران دوتابعیتی»

دهند که در مقابل مردم و مخاطبانی قرار قطب دیگری را تشکیل می« هایی که شعار و عملکردشان یکی نیستسلبریتی»

ها، بازیگران مخاطبان و مشارکین منفی سلبریتیبندی، مشارکین مثبت، گیرند که قطب ما را شکل دادند. با توجه به این قطبمی

ای بعضی رسه وقتی پالبته نقدی به تابعیت ثانویه نیست ولی به نظر می». همانطور که در جمله اندبودهو خصوصاً سام درخشانی 

« ولی»ربط  شود با استفاده از حرفمشاهده می« ها روی عملکردها حساس میشنحرفای میهن پرستانه به میون میاد مخاطب

شده و مشکل و مقصر  نیز در همین راستا قابل تشخیص است؛ مشکل و مقصر، اخذ تابعیت ثانویه دو قطب متن کامالً مشخص

هاست. استفاده از مفاهیم تابعیت ثانویه و دو تابعیتی ابتدا مورد نقد نبوده است؛ آن پرستانهها در کنار شعارهای میهنسلبریتی

بافت موقعیتی این گزارش شود. آید، باعث منفی شدن آن مفاهیم مینار مشارکین منفی و قطب دیگری میاما زمانی که در ک

دلیل هها بوده و ببودن سلبریتیمثابه فاعل و راوی ماجرا درصدد روایت افشای ماجرای دوتابعیتیبدین نحو است که خبرنگار به

 است.و استعاری، سوژه را در برابر مردم قرار داده ها، با استفاده از زبان کناییرفتارهای دوگانۀ آن

 انسجام موضعی

های اولین پارۀ معنایی، با بیان انتشار لیست سلبریتی :گوینددوستی دروغ میها درباره مسائلی مانند وطنسلبریتی

ی و اسامی اسامی بازیگران دوتابعیتمبنی بر  است؛ که داللت بر لیست منتشر شده توسط روزنامۀ فرهیختگان؛دوتابعیتی آغاز شده

فرض این پاره معنایی این بازیگرانی که فرزندان خود را برای اخذ تابعیت دوم در کشورهای خارجی به دنیا آوردند، دارد. پیش

مله ج پیوند و با استفاده از« شعار»و « سلبریتی»دهند. خبرنگار در این پاره معنایی میان ها فقط شعار میاست که سلبریتی

روغ ها داست. معنای ضمنی این پاره معنایی نیز این است که سلبریتیها ابهام ایجاد کردهمجهول، میان حرف و عمل سلبریتی

ها ریتیهای رفتاری منفی از سلبکنند؛ به عبارتی خبرنگار به دنبال نمایش صفتکدام از شعارهایشان، عمل نمیگویند و به هیچمی

  است.بوده

ها : در این پارۀ معنایی خبرنگار به دنبال بازنمایی توجیهات سلبریتیها به مثابه فرصت استدوم براي سلبریتیتابعیت 

است. درخصوص تابعیت دوم است و با استناد به مصاحبه سام درخشانی در شبکه شما، دوتابعیتی بودن را یک فرصت نشان داده

یتی توان بالقوه اخذ تابعیت دوم را دارد و هر زمانی که بخواهد این کار را انجام معنای ضمنی این پارۀ معنایی این بوده که سلبر

یا « امکان»ها در این پاره، مانند توان گفت که واژگان مرتبط با سلبریتیدهد. با توجه به جمالت پارۀ معنایی پیشین میمی

 است.نیز منفی بوده« افتخار کردند»

بندی متن را بازنمایی : در آخرین پاره معنایی، خبرنگار قطبد وطن حساس هستندمردم نسبت به موضوعات مهمی مانن

-هاسلبریتی-برای قطب دیگری « هاعملکرد»و « خاک کشور دیگه»، «پرستانهمیهن»، «کارتگرین»و از واژگانی مانند کرده 

فرض این پاره معنایی این است که است. پیشبرای قطب ما استفاده کرده« خاک میهن»و « مخاطبان»استفاده کرده و از واژگان 

لی به البته نقدی به تابعیت ثانویه نیست و»ها نسبت به وطن ارق ندارند. به طور ضمنی معنای جملۀ خبرنگار مبنی بر سلبریتی

دم مراین است که « ها روی عملکردها حساس میشنرسه وقتی پای بعضی حرفای میهن پرستانه به میون میاد مخاطبنظر می

و در صورتی که سلبریتی مرتکب به تعارض شعار و عمل در این خصوص شود،  شتهای مانند وطن، حساسیت دانسبت به مسئله

د، گرین چو ایران نباش»د. خبرنگار در پایان نیز به توییت یک کاربر ناشناس مبنی بر نکنهای منفی دریافت میاز مردم واکنش

های دوتابعیتی، هیچ حس نای ضمنی این جمله کنایی و مجهول این است که سلبریتیکند. معاستناد می« کارت که هست

ۀ ؛ لذا سلبریتی عرصکنندها را تهدید کند، از این قابلیت استفاده میتعهدی نسبت به ایران ندارند و در زمانی که خطری آن

فع شخصی او در راستای منافع نظام سیاسی اجتماعی را برای خود بنا بر منفعت شخصی خویش تعریف کرده و چون منا-سیاسی

 است.حاکم نیست؛ در قطب دیگری قرار گرفته

 تبیین 

، پس از انتشار لیست بازیگران دوتابعیتی و بازیگرانی که فرزندان خود 1011این گزارش خبری با اجرای زهرا چخماقی  آذرماه 

حال  با این ، این بوده که از کلمات و واژگان خنثی استفاده کند. امااست. تالش متنرا در خارج از ایران به دنیا آوردند، تهیه شده

ها، بار در کنار سلبریتی« شعار»و « خاک کشور دیگه»، «پرستانهمیهن»نشینی کلماتی مثل است. خبرنگار با همطرف نبودهبی
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اهر هایی بوده که ورای ظماهیت سلبریتیکند. همچنین این گزارش به دنبال افشای ها ایجاد میمنفی برای کلمات مرتبط به آن

پرستی و ارق به کشور، مردم را همراه خود کرده ولی در ها با شعارهای مختلفی مثل میهنهاست؛ سلبریتیشعاری و نمایشی آن

داری کند. های مطلوب صداوسیما جانبباید از ایدئولوژی 02:02عمل، تعهد کاملی به ایران ندارند. خبرنگار به عنوان مجری خبر 

بندی در این گزارش تعیین کند را معیاری برای قطبها حمایت میدوستانه که گفتمان غالب و قدرت از آناو شعارهای میهن

 عبارتی اگر کسی تابعیت دوم داشته باشد،است؛ بهو اصل مسئله تابعیت دوم را در مقابل ایدئولوژی مطلوب خود قرار نداده کرده

های بافتار بینامتنی در این گزارش خبری را باید در مجموعۀ کنشپرستانه نباشد. دیگر به دنبال شعارهای میهنمشکلی ندارد، اما 

تعبیری دیگر خبرنگار سوژه را متهم به اظهارات های جمعی و اجتماعی دانست؛ بهها در رسانهگرایانه سلبریتیگوناگون ملی

ضمنی  است. شعار معنایدنبال مطالبه از سوژه بودهدوستی کرده و اکنون بهۀ وطنهای هنری غیرمستقیم دربارمستقیم یا فعالیت

 است.ای برای تعریف و شناخت سلبریتی شدهها بوده که با توجه به تعارض در عمل، تبدیل به مؤلفهدوستی آنپذیرش میهن

ه از عبارتی خبرنگار سعی در استفادنیست؛ به های ایراد تعریف و بازنمایی سلبریتی در این متن در سطوح سطحی و میانیالیه

وناگونی ها اظهارات گکند؛ چراکه سلبریتیی تعریفی از سلبریتی را نیز به درستی بیان میواژگان خنثی داشته و حتی مؤلفه

 ند تا مخاطبپسند برای خود ایجاد ککنند و این بخشی از ماهیت هر سلبریتی است که با استفاده از شعارها، ظاهری عامهمی

آن را امری  و بیشتری را  با خود همراه کند. از طرفی خبرنگار، صفت دوتابعیتی بودن را برای تعریف سلبریتی استفاده نکرده

ه شود، نسبت آن با ایدئولوژی حاکم است. بها میاست. اما آنچه که باعث ایجاد مشکل در این بازنمایی از سلبریتینقد دانستهبی

ایدئولوژی  های عرفی خود ورنگار هیچ تعریف علمی از سلبریتی ارائه نداده و برای ارزیابی سلبریتی، متکی بر آموختهطور کلی خب

زیست، کمک به آبادانی کشور، صلح  ها مانند حفظ محیططوری که از میان بسیاری از شعارهای سلبریتیمطلوب خود است؛ به

است. انتخاب ا پرداخته و آن را معیاری برای اطالق سلبریتی به افراد مختلف بازنمایی کردههو... تنها به مسئله دوتابعیتی بودن آن

ها، با استفاده از یک رویکرد ایدئولوژیک ممکن بوده که به دنبال تعمیق شکاف بین ما و دیگری این تناقض شعار و عمل سلبریتی

نحو مبهم استفاده کرده، مشخص نیست به کدام رفتارهای هب« شعار»؛ از طرفی دیگر خبرنگار از کلمۀ موجود در متن است

بودن « دیگری»است؛ بر این اساس مخاطب را مجبور به پذیرش دوستانه اشاره کردهها درخصوص شعارهای میهنسلبریتی

 کند.سلبریتی می

 گیری بحث و نتیجه  -1
با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، مطالعه و  02:02های خبری ها در گزارشدر این مطالعه، شیوۀ بازنمایی سلبریتی 

ش افزای منجر بههای ایرانی به طور ناخواسته های سلبریتیها و کنشبا پرداخت به فعالیت 02:02های خبری تحلیل شد. گزارش

تر  ها برای جلب توجه بیشمحور، این برنامۀ خبری از شهرت سلبریتی-ه به مدل ارتباطی توجه. با توجاستشدهها سرمایۀ توجه آن

ها درصدد بازنمایی منفی از است. اگرچه این گزارشها و... استفاده کردهبینندگان، اهالی ورزشی، اهالی رسانه، هواداران سلبریتی

اخالقی، بدنامی، حاشیه و مجادالت سیاسی ارجح است؛ سلبریتی ایی، بیها بوده اما چون در فرهنگ شهرت، توجه بر رسوسلبریتی

ها نیز وجود دارد. همانطور که در مباحث زدن به این حواشی از طرف آنحتی امکان دامن از این حواشی خبری استقبال کرده و

ای های اجتماعی و رسانهتمام فعالیت ها توجه را برای خود ارزش دانسته و بر این اساسمقدماتی و نظری اشاره شد، سلبریتی

در معرض فراموشی باشد، با رسوایی و بدنام کردن  کنند. حتی اگر سلبریتیخود برای کسب توجه و شهرت بیشتر تنظیم می

باعث ها ؛ لذا پرداخت به هرگونه از ابعاد فردی و اجتماعی سلبریتی(1011گردد )آبیدین، خویش، دوباره به کانون توجهات بازمی

تر ها را گستردهنیز در این راستا، دامنۀ شهرت سلبریتی 02:02های خبری ها خواهد شد و گزارشافزایش سرمایۀ توجه آن

گرا و برمبنای ایدئولوژی مطلوب صداوسیما ها، برساختهای ایرانی در این گزارشاز طرف دیگر شیوۀ بازنمایی سلبریتی کند.می

تواند از اصطالح سلبریتی استفاده کند که در چهارچوب گفتمانی قدرت قرار گیرد. همچنانکه میاست؛ چراکه در صورتی بوده

های گزارش سازی درسازی است؛ استراتژی کلیشهسازی و طبیعیگرا دارای دو استراتژی کلیشهپیشتر اشاره شد؛ رهیافت برساخت

های محدود، ساده و مشخصی را برای تعریف و عه، کلیشههای موردمطالاست. نمونهخبری با پیچیدگی خاصی استفاده شده

ها را ارزیابی و بندی، سلبریتیمطلوب خود برای ساخت قطب رویکردهایکار نگرفتند؛ بلکه با استفاده از بهتشخیص سلبریتی 

ها بودند. از بازنمایی سلبریتیانگاری این شیوه دنبال بدیهیسازی، بهاند و در نهایت با استفاده از استراتژی طبیعیقضاوت کرده
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مفهوم  . بر این اساس برساختاستکردهها را بازنمایی ، سلبریتیخودصداوسیما بر اساس منافع ایدئولوژیک  این برنامۀ خبری  لذا

توان مینها این است که سلبریتی هویتی ثابتی ندارد و ادعای این گزارش دیگر، تعبیریسلبریتی، خنثی و ابزارگرایانه است؛ به

به تعریف جامعی از سلبریتی دست پیدا کرد؛ چراکه سلبریتی ایرانی، عقاید و رفتارهای معینی در نسبت با ایدئولوژی حاکمیت 

ارکردی پشتوانۀ علمی نداشته و بیشتر جنبۀ ک چندانسیاسی فعلی ایران نداشته و مدام در حال تغییر است. ترسیم چنین نسبتی، 

وجود های خبری و بینندگان آن بهمکان شناخت و درک ماهیت سلبریتی برای تولیدکنندگان این گزارشاست؛ از طرفی اداشته

شعور و دارای اراده بوده که در طول زمان امکان تغییر عقاید و رفتار دارد. ذی ،هاآید؛ چراکه سلبریتی نیز مانند دیگر انساننمی

 های ایرانی اشاره کرد:با سلبریتی توان به دو رویکرد نسبت به مواجههدر مجموع می

 رویکرد کارکردگرایانه -1

سلبریتی  اصطالح بر این اساسشوند؛ های ایرانی در نسبت با ایدئولوژی یا گفتمانی خاص سنجیده میدر این رویکرد، سلبریتی

دهند که بر اساس هویت سلبریتی نیست؛ بلکه براساس سوگیری ها و مطلوب خود ارائه میرا در تعریف و خوانشی مطابق با اندیشه

بریتی سوداگر/ سل»؛ یا «ریتی خوب/ بدبسل»گفتمانی سلبریتی در برابر ایدئولوژی و گفتمان مطلوب است. لذا اصطالحاتی مانند 

ریتی بد و سلب بودهگر کسی است که همراه با گفتمان و ایدئولوژی موردنظر شوند. سلبریتی خوب و اصالحمطرح  می« گرااصالح

. نسبت قدرت و سلبریتی در این خوانش مورد اهمیت استکردههای فکری خود را همراه نو سوداگر کسی است که با این جریان

کنند. تغیر، ری بر اساس مبانی خود، این پدیدۀ اجتماعی را تعریف و خوانش میهای هنجاها و نظامو دارای اعتبار است. قدرت

ها شدن از ویژگی بارز این خوانش است؛ چراکه نسبت خود را با سلبریتی و فرهنگ شهرت به رفتار سلبریتیسیالیت و مصداقی

ا چنین رفتار ایدئولوژیکی ب های خبریاین گزارش تقلیل داده و رفتار انسان امکان تغییر در طول زمان را دارد. با این حال صرفاً

که اخیراً « ردمیسلبریتی م»کنند؛ اصطالح ها تنظیم میها نداشته؛ بلکه مردم نیز رفتار خود را بر این اساس با سلبریتیسلبریتی

-ن پیشرانی منافع سیاسیو امکا های ایدئولوژیک مصادره شدهدر ایران برساخت شده؛ حاکی از آن است که سلبریتی در تقابل

 است.وجود آوردهها را بهاجتماعی را برای آن

 رویکرد انتقادی -0

. این رویکرد سلبریتی را پدیدۀ اجتماعی دانسته و قرار دارنددر این رویکرد؛ مردم، سلبریتی و قدرت در یک منظومۀ انتقادی 

رویکرد جایگاهی ندارد؛ چراکه سعی در خوانش  بخشی بدان است. همراهی یا استفاده از سلبریتی در ایندرصدد هویت

طلبانه دارد. این خوانش که از ادبیات و مبانی آکادمیک بهره گرفته، شیوۀ مواجهه با سلبریتی را وابسته غیرکارکردی و غیرمنفت

شود ین یک فرد مشدهایی که منتج به سلبریتیداند. در تعاریف علمی و انتقادی، فعالیتبه تعریف و توصیف علمی از آن می

 ) یردگهای سلبریتی، مورد انتقاد قرار میمحل ایراد است و اساساً شرایطی که باعث زایش سلبریتی در جامعه و جوهرۀ فعالیت

Rojek, 2012) .اییدۀ پرور که زمثابه مسئلۀ اجتماعی نداسته و ساختار شهرتها را بههای اشخاص سلبریتیاین رویکرد فعالیت

مثابه کنشگرانی که رفتارهای تکرارشونده در طول تاریخ بوده را محل ایراد دانسته و از سلبریتی به هلیبرال در جامعساختار نئو

 کنند.سازی میبسترهای تغییرات اجتماعی، فرهنگی و... را در جامعه زمینهکند که اند، یاد میفرهنگ شهرت انجام داده

 مالحظات اخالقی
 پژوهشپیروی از اصول اخالق 

 .اصول اخالقی پژوهش متناسب با روش های تحقیق کیفی رعایت شده است

 حامی مالی
 این تحقیق از هیچگونه حمایت مالی از هیچ سازمان و یا نهادی برخوردار نبوده است.

 تعارض منافع
  بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.
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 منابع
 تهران: انتشارات سوره مهر. ،قاسمیاحسان شاهترجمه  سلبریتی اینترنتی.(. 1011آبیدین، کریستال. )

اولین کنگره علمی (. تحلیل گفتمان انتقادی: رویکرد نورمن فرکالف. 1010پناه، کمال. )خالق قادرزاده، امید و ؛ایرانخواه، امجد

-1. )ص شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایراننشناسی،جامعهپژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روا

 (. تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.1

 تهران: نشر های خصوصی ایران با تاکید بر مطبوعات.اقتصاد رسانه در ایران: علل ناکارآمدی رسانه(. 1011بختیاری، علیرضا. )

 دنیای اقتصاد.

 .01-11 (:11)پیاپی  0 ،های ارتباطیپژوهش(. بازنمایی ایران و ایرانیان در هالیوود. فصلنامۀ 1011بیچرانلو، عبداهلل. )

ها. گری و تعامل رسانه ملی با چهره(. بازکاوی فرهنگ سلبریتی1011اسکندری، علی و خلقتی، مرضیه. ) ؛خیامی، عبدالکریم

 .1-00 (:02) 10 ،ریهای دیداری و شنیدافصلنامۀ رسانه

 تهران:  انتشارات علمی و فرهنگی. ،گودرز میرانیترجمه  جامعه نمایش.(. 1011دبور، گی. )

سپتامبر.  11شناختی بازنمایی تروریسم در سینمای هالیوود، قبل و بعد از (. تحلیل نشانه1011راودراد، اعظم و هومن, نیلوفر. )

 .10-121 (:1) 1 ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

های مجازی و رسانه ملی بر اساس آموزهها در فضایشناسی حضور دوگانه سلبریتی(. آسیب1011زاده، ابوالفضل. )رحمان

 .نامهپایاناسالمی و ارائه راهکار. 

ها یتیشناسی حضور دوگانه سلبر(. آسیب1011محمد و رحیمی سجاسی، داوود. )رضوی، سیدعلی ؛زاده، ابوالفضلرحمان

 0 ،فصلنامۀ مطالعات دینی رسانههای اسالمی و ارائه راهکار. ملی بر اساس آموزهمجازی و رسانه)بازیگران( در فضای

(1-1:) 11-01. 

ای آمریکا از اسالم و ایران. های معنایی گفتمان رسانه(. نظریه بازنمایی و انگاره1010سلیمانی، رضا و هراتی، محمدجواد. )

 .111-101 (:11)پیاپی  0 ،اسی معاصرجستارهای سی

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه.روش(. 1010عاملی، سعیدرضا. )

 11-121 (:10) 0 ،نامه علوم انسانی و اجتماعیپژوهش(. گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی. 1011فاضلی، محمد. )

پژوهی جامعهها. (. بازنمایی زندگی روزمره جوانان در سریال فاصله1010اهلل. )گیویان، عبداهلل و فاضلی، نعمت ؛فرجی، سجاد

 .121-101 (:12)پیاپی  0 ،فرهنگی

سی بیبندی اعضا در تلویزیون بیهای طبقه(. بررسی شیوه1010جهرمی، حسین و مهدوی، سارا. )بصیریان ؛فرقانی، مهدی

 ،باطاتارت –مطالعات فرهنگ «. پرگار»های دینی های متمرکز بر موضوعی تحلیل گفتمانی به برنامهفارسی: رویکرد

11 (01:)  11-10. 

گر. در محمد. نبوی، و مهران. مهاجر (. تحلیل انتقادی گفتمان در عمل: تفسیر، تبیین و جایگاه تحلیل1011فرکالف، نورمن. )

(. تهران: مرکز مطالعات و 010-010محمود نیستانی، ص. ، ترجمه انتحلیل انتقادی گفتم)تدوین کنندگان(، 

 ها.تحقیقات رسانه

یل تحل(. تحلیل انتقادی گفتمان در عمل: توصیف. در محمد. نبوی ، و مهران. مهاجر )تدوین کنندگان(، 1011فرکالف، نورمن. )

 ها.مطالعات و تحقیقات رسانه(. تهران: مرکز 010 -111پیروز ایزدی، ص. ، ترجمه انتقادی گفتمان

ها برای افزایش اعتماد به (. مدیریت خبر در استفاده از ظرفیت سلبریتی1011سیوکی، محمدرضا و پویا، علیرضا. )فهیمی

 01-12 (:1) 0 ،ای ارتباطات و رسانهفصلنامۀ میان رشتهاخبار رسانۀ ملی. 
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محوری و از منظر سلبریتی دورهمیی تحلیل انتقادی برنامه (.1022معصومه. ) ،اسمعیلیشمس و عباس ،باغستانقنبری

 .01-10  (:1) 0 ،شناسی فرهنگ و هنرامعهفصلنامۀ ج . وگوهای زردگفت

در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بر اساس مدل  11پویش اعتراضی صدای آبان (. مطالعۀ 1011قنبری، عباس و مؤمنی، علی. )

 .121-111 :01 ،جامعه، فرهنگ و رسانهفصلنامۀ تحلیلی جاوت و ادانل. 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ،قاسمیاحسان شاهترجمه  فرهنگ شهرت.(. 1011کشمور، الیس. )

-111 :0 ،تحقیقات فرهنگی ایران(. بازنمایی ایران در سینمای هالیوود. فصلنامۀ 1011زرگر، محمد. )گیویان، عبداهلل و سروی

101. 

فصلنامۀ «. مرگ تدریجی یک رویا»(. بازنمایی شخصیت مذهبی در سریال 1010هاجر. )موسوی، سیدهعبداهلل و مخزن گیویان،

 .101-111 (:1و  1) 0 ،مطالعات سبک زندگی

 تهران: نشر همشهری. ،عبداهلل گیویانترجمه  های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات.روش(. 1011لیندلف، تامس و تیلور، برایان. )

گانه نفرت پراکنی زنان علیه (. تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه1011اصغر. )خانیکی، هادی و سلطانی، سیدعلی ؛مقیمی، مریم

 .11-121 (:00) 1 ،های نوینمطالعات رسانهزنان در اینستاگرام. فصلنامۀ 

اجاللی، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد، مرکز پرویز ترجمه  درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی.(. 1010کوایل، دنیس. )مک

 ها.مطالعات و تحقیقات رسانه

 ها.تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها و بازنمایی.رسانه(. 1011زاده، سیدمحمد. )مهدی

 پیروز ایزدی،ترجمه  کاوی انتقادی.مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان(. 1012دایک، تون آدریانوس. )ون

  تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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