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چکيده

اين مقاله ضمن آنكه يك متن روششناختي در حوزۀ تحليل ايدئولوژي در
مطبوعات است ،به چگونگي بازنمايي ايدئولوژي در متون ارتباطي ميپردازد تا
ارتباط عناصر ساختاري ايدئولوژيك مطبوعاتي را به حوزۀ شناخت درآورد .پرسش
اول اينكه متون ارتباطي چگونه از ساختار ايدئولوژيك موجود در جامعه تأثير
ميپذيرند؟ و پرسش دوم اينكه آيا ارتباطي بين زبان در متون ارتباطي با ساختار
ايدئولوژيك و بافت جامعه وجود دارد؟ چنين به نظر ميرسد كه در جامعۀ معاصر
ايران براي مثال ،تحليل در اينجا ،ساختار مطبوعات تحت تأثير بافت سياسي ،فرهنگي
و اقتصادي جامعه قرار دارد؛ به نحوي كه تعامل ميان بافت و متون ارتباطي سبب
استمرار نظام مطبوعاتي ايدئولوژيمدار شده است .ادعاي نظري ما اين است كه
مطبوعات هر جامعه تحت تأثير نظامهاي ايدئولوژيك آن جامعه قرار گرفته و هويت
پيدا ميكنند .به همين دليل در اين مقاله ابتدا مدلي نظري براي مطالعۀ ساختار
ايدئولوژي ارائه ميشود؛ سپس نقش عناصر اين ساختار در تداوم و استمرار روابط
ايدئولوژيك در مطبوعات بهطور نظري بحث ميگردد .با توجه بهاينكه تا كنون
روشي براي تحليل ايدئولوژي در مطالعات ارتباطي بهصورت عملي ارائه نشده ،در
اين مقاله مدلي براي تحليل روابط ايدئولوژيك در مطبوعات ارائه ميشود .مقاله
پيشنهاد ميكند كه اين مدل به عنوان مبنايي براي مطالعات بعدي ارتباطي براي رابطۀ
ميان متون ارتباطي و بازتوليد روابط ايدئولوژيك استفاده گردد .در همين راستا ،ابتدا
مفهوم ايدئولوژي از طريق بازخواني مباحث تامپسون ،گولدمان و مانهايم بازسازي
ميشود و سپس ،مفاهيم و روشي نوين معرفي ميشود كه با استفاده از مدلهاي
تحليلي اين مطالعه ،قابليت آن را دارد كه به عنوان چارچوبي مناسب براي مطالعۀ
ساختار ايدئولوژي در متون ارتباطي بهويژه متون مطبوعاتي به كار رود.
ژگ
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ايدئولوژي ،صور نمادين ،تعامل بافت جامعه با صور نمادين ،فرايند ارزشگذاري،
راهبردهاي عملي ايدئولوژي ،ساختار كلي و جزئي
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در اين مقاله با معرفي رويكردي چندرشتهاي ،روششناسي مطالعۀ ايدئولوژي در متون
مطبوعاتي بررسي ميگردد .تالش ميشود با مطالعۀ مباني نظري ايدئولوژي در مطالعات
تامپسون ،مانهايم ،گولدمان ،روشي بومي معرفي گردد كه بر اساس آن بتوان متون
مطبوعاتي را براي تشخيص گرايشهاي ايدئولوژيك مطبوعات در جامعۀ ايران مطالعه
كرد .ميتوان ادعا كرد تامپسون ،مانهايم و گولدمان تنها به ايدئولوژي از بعد نظري
توجه كردهاند و هيچ متني را عمالً و بهطور روشمند تحليل نكردهاند .از طرف ديگر،
مسائل نظري كه آنها در حوزۀ ايدئولوژي مطرح كردهاند ،در فضاي گفتماني همۀ
جوامع بهطور يكسان مطرح نيست ،زيرا ساختار سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع با
هم متفاوت است .همچنين ،روش به كاررفته در تحليل ايدئولوژي در نظريههاي
تامپسون ،مانهايم ،گولدمان ،بدون توجه به ساختار مطبوعات و مجرد از آن ارائه شده
است .به همين دليل ،نه تنها تامپسون ،مانهايم و گولدمان روشي ويژه براي مطالعۀ
ساختار ايدئولوژي متون مطبوعاتي و تحليل اين ساختار ارائه نكردهاند بلكه طرفداران
نظري آنها نيز در اين زمينه اقدامي نكردهاند .بنابراين ،اين نقص از طريق روشي براي
مطالعۀ متون ارتباطي با تكيه بر گرايشات ايدئولوژيك آنها معرفي ميشود.
ابتدا ،ساختارهاي ايدئولوژي بر اساس روشهاي تحليل ايدئولوژي در قالب پنج
مدل نظري به شرح زير ارزيابي ميشود:
 .1مدل مفهومي ايدئولوژي؛
 .0مدل تعاملي صور نمادين؛
 .3مدل تعامل موقعيتي؛
 .4راهبردهاي عملي ايدئولوژي؛
 .5مدل ساختاري ايدئولوژي.
پس از تعيين قالب نظري ،مدلي نهايي براي فهم روابط ساختاري در مطبوعات
ايدئولوژيمدار ارائه ميشود.
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منظور از اين بحث نظري تدوين رويكردي نظري و ارائه چارچوبي منطقي از
متغيرهايي است كه رابطۀ بين متون مطبوعاتي از يكسو ،و ساختار ايدئولوژيك
جناحهاي سياسي و شكلگيري متون ايدئولوژيك مطبوعاتي را از سوي ديگر ،تبيين
كند .در اين نظام نظري بر سه مفهوم كليدي يعني يك .ايدئولوژي ،دو .جناحهاي
سياسي و سه .متون مطبوعاتي تكيه خواهد شد؛ زيرا ايدئولوژي در جريان تعامل با
متون ارتباطي و جناحها و احزاب سياسي اهميت منطقي -نظري پيدا ميكند.
اما براي تحليل ايدئولوژي و نحوۀ بازتاب آن در مطبوعات ايران ،عناصر ساختاري
ايدئولوژي در پنج مدل زير مطالعه ميگردد؛ اين مدلها بهگونهاي تنظيم شده كه هريك
بتواند بهنحوي ما را به ارائۀ شيوهاي جديد در شناخت ساختار ايدئولوژي مطبوعات
كمك كند.
 .1د

ف و ي يدئولوژي :لفيق ظري ف وم يدئولوژي ز

ي

پ و

در اينجا مدل هاي مفهومي ايدئولوژي از نظر ماركس ،مانهايم و تامپسون بررسي ميشود
تا از تقابل مفهومي خرد و كالن دربارۀ ايدئولوژي مدل مورد نظر ساخته شود .مانهايم
ايدئولوژي را در قالب يك مفهوم كلي و عام و در حيطۀ جامعهشناسي شناخت به كار
گرفت (مانهايم1302 ،؛

1971; 1985

 .)Mannheim,درعينحال ،يك مفهوم جزئي از

ايدئولوژي نيز قابل تصور است كه شامل شكگرايي معيني است كه شخص به كمك
آنها دربارۀ عقايد رقيب داوري ميكند .در اين مفهوم جزئي ،1آنچه از ايدئولوژي
مدنظر است ،عبارت از آن چيزي است كه فرد با نوعي شك و ترديد نسبت به عقايد
رقيب به داوري ميپردازد .چنين داورياي ميتواند عقايد رقيب را در حد يك دروغ و
يا خطا تنزل ببخشد .البته ،اين مفهوم در سطحي روانشناسي عمل ميكند.
برخالف چنين مفهومي جزئي دربارۀ ايدئولوژي ،ايدئولوژي در معناي كلي و عام
آن به پديدههايي اطالق ميشود كه با خصوصيات تركيبي ساختار انديشه يك عصر يا
يك گروه اجتماعي ارتباط دارد .در اين مفهوم ،خصوصيات كلي انديشه يك عصر و يا
گروه اجتماعي نقد ميگردد .مفهوم كلي ايدئولوژي در مقابل رويكرد روانشناختي به
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مفهوم جزئي ،در سطحي جامعهشناختي قرار دارد و به كل جهانبيني مربوط است و
تمام جهاننگري يك گروه اجتماعي و نه صرفاً عقايد جزئي افراد را به چالش ميكشد
(الرين1302 ،؛ .)Larrian, 1942, p.138
بر اين اساس ،مفهوم كلي ايدئولوژي در نظر مانهايم دادهاي كلي است كه متضمن
ارزش داوري است .بدينترتيب ،ايدئولوژيهاي بورژوايي و سرمايهداري ديدگاههايي
تلقي ميشوند كه اگرچه همزيستي دارند ،اما نه درست و نه نادرستاند؛ اين دو
ايدئولوژي بهمثابه بيان بخشي از واقعيت تاريخي ،جالب توجهاند .در اين مفهوم ،هر
جريان فكري به زمينههاي اجتماعي آن مرتبط ميشود و بنابراين ،هرگونه شناخت و
جريان فكري زاييدۀ ساختار اجتماعي است.
ماركس نخستين متفكري است كه مفهوم كلي ايدئولوژي را همراه با حفظ عناصر
مفهوم خاص و جزئي به كار برد و حتي فراتر از مفهوم خاص ايدئولوژي حركت كرد.
او حتي تمايل داشت ايدهها و آموزههاي فلسفي موقعيت طبقاتي افراد را در شرايط
تاريخي و طبقاتي -كه اين آموزهها و ايدهها بيانگر منافع آنها بودند -ريشهيابي كند
(تامپسون ،1320 ،ص .) 82در تفكر ماركس ،انديشه بورژوايي و موقعيت طبقاتي در
كنار هم مطرح ميشود و ايدئولوژي در ارتباط با مفاهيم سلطه و موقعيت طبقاتي
گروههاي اجتماعي مطالعه ميگردد .اما در تفكر مانهايم ايدئولوژي بهمثابه جهاننگري
يك گروه اجتماعي و سياسي مدنظر قرار ميگيرد.
از سوي ديگر ،رويكرد تامپسون (تامپسون ،1320 ،ص )82به ايدئولوژي بر اساس
استمرار روابط سلطه و بر اساس تعريف ماركس از ايدئولوژي تنظيم شده است .او
معتقد است كه ايدئولوژي به مفهوم روشهايي به كار برده ميشود كه از طريق آن
معاني ايدئولوژيك در خدمت استمرار و حفظ روابط سلطه به كار ميروند .اين معاني
از طريق پديدههاي نوشتاري و گفتاري -كه تامپسون از آنها به عنوان صور نمادين نام
ميبرد -منتقل مي شوند .در اين برداشت ،روابط سلطه در مفهوم اقتصادي و در تمامي
روابط اجتماعي آن مورد نظر تامپسون قرار ميگيرد.
تفاوت مفهوم سلطه در ديدگاه تامپسون و ماركس در اين است كه تامپسون روابط
سلطه را فقط در ميان دو جامعۀ پرولتاريا و دهقاني به كار نميبرد بلكه اين مفهوم
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فراگيرتر است و مي تواند در انواع روابط اجتماعي سلطه مثل روابط اجتماعي ساختمند
بين زن و مرد و بين يك گروه قومي و گروه ديگر نيز اعمال شود .اما ازآنجاكه براي ما
در اينجا ،مفهوم سلطه در يك قالب كامل نظري مد نظر نيست ،فقط به زمينههايي در
نظريۀ تامپسون توجه ميكنيم كه مبنايي را براي مطالعه ايدئولوژي در مطبوعات جناحي
فراهم مي كند .بنابراين ،روابط سلطه در مفهوم مورد نظر از ايدئولوژي حذف ميگردد و
فقط به بافت و زمينه هاي اجتماعي و عملكرد صور نمادين در تدوين رويكرد نظري
توجه ميشود.
رويكرد تامپسون از لحاظ توجه به روابط سلطه ،با دريافت ماركس شباهت دارد.
در تعريف ماركس ،ايدئولوژي بهمثابه نوعي آگاهي كاذب ،مفهوم منفي خاصي را از
ايدئولوژي انعكاس ميدهد كه دو كيفيت ويژه آن عبارتاند از :يك .اينكه تضادهاي
اجتماعي را پنهان ميكند و دو .اينكه در جهت منافع طبقات حاكم عمل ميكند و
بهاينترتيب ،به استمرار روابط سلطه كمك ميكند (.)Larrian, 1942, p.52
اما تعريف ايدئولوژي از منظر مانهايم نيز مورد توجه است .مانهايم ايدئولوژي را
چنين معنا ميكند كه شامل نظامهاي بههمبافته تفكر و شيوههاي تجربهاي است كه
شرايط اجتماعي آنها را مشخص كرده و گروههاي جامعه از جمله افراد درگير در
تحليل ايدئولوژي در آنها سهيم هستند (.)Mannheim, 1971, p.60; Mannheim, 1979
تأكيد بر زمينۀ اجتماعي انديشه و تأثيرپذيري آن از شرايط اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
جامعه نقش مه مي در تعريف ايدئولوژي از نظر مانهايم دارد .با توجه به اينكه تحليل
ايدئولوژي در اين مقاله بر اساس نحوۀ شكلگيري آن در بافت جامعۀ ايران مورد نظر
است ،بر همين اساس برداشت ما از ايدئولوژي نيز به مفهوم كلي ايدئولوژي مانهايم
بسيار نزديك است.
نكتۀ ديگر آنكه رويكرد تامپسون به ايدئولوژي نيز بر اساس صور نماديني استوار
است كه از طريق آنها ،معنا به خدمت استمرار و حفظ روابط سلطه درميآيد .اين
استمرار از طريق صور نمادين در قالب الفاظ نوشتاري -گفتاري و كنشها و اعمالي
انتقال مييابد كه داراي خصوصيتي ايدئولوژيك هستند .خصلت ايدئولوژيك بودن اين
صور تا زماني ادامه دارد كه در خدمت حفظ و استمرار روابط سلطه باشند .مطالعۀ اين
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صور در بافت اجتماعي -سياسي جامعه ضروري است؛ زيرا در اين بافت ميتوانند به
خدمت استمرار و حفظ روابط سلطه درآيند يا در نيايند (تامپسون ،1320 ،ص.)22
بر اين اساس و با توجه به مطالب پيشين ،مفهوم ايدئولوژي در اينجا با توجه به
رويكرد تامپسون و مانهايم از ايدئولوژي و در يك مدل مفهومي و نظري جديد به
شكل زير ارائه ميشود:
د ( ) 1د

و

ظر ز يدئولوژي

ايدئولوژی

همينطور كه مالحظه ميشود ،ايدئولوژي بر اساس مدل شمارۀ  1به معناي
جهاننگري ،عقايد ،انديشهها و شيوههاي عملي رفتار گروههايي است كه در طبقهبندي
گروهي جامعه به عنوان جناحها و احزاب سياسي تأثيرگذار در هر دورهاي تعريف
مي شوند .ايدئولوژي در اين مفهوم داراي ساختاري است كه از سه عنصر كليدي
«جهاننگري»« ،بافت جامعه» و «پديدههاي نمادين» تشكيل ميشود .عناصر اين ساختار
داراي ارتباط يا كنش متقابلا ند و از تعامل اين عناصر ساختار ايدئولوژي شكل ميگيرد.
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چنين ساختاري نيز بهنوبهخود ،در ارتباطي منطقي با جناحها و احزاب سياسي و
مطبوعات ،در رابطهاي ساختارمند قرار دارد .بر اساس اين مدل مفهومي ،ادعاي اين
مقاله اين است كه بين كلمات و لغات بهمثابه عناصر نوشتاري متون ارتباطي از جمله
مطبوعات در ايران و ساختارهاي ايدئولوژي حاكم بر اين مطبوعات ،پيوندي ساختارمند
وجود دارد .چنين ساختارهاي ايدئولوژيكي تعيين ميكنند چه چيزي ميتواند و بايد در
قالب نوشتار و گفتار در متون ارتباطي بيان و بازتوليد شده و بازتاب و بازنمايي شود.
در ارائه اين مدل ،مفهوم كلي ايدئولوژي كه مورد نظر مانهايم است ،مورد توجه
قرار ميگيرد ( .)Mannheim, 1971, p.60; Mannheim, 1979در اين مفهوم ،جريانهاي
كوچك انديشه حول يك محور گسترده متمركز ميشوند و درنهايت ،يك تركيب جامع
و كلي از انديشه را ميسازند كه معرف نوعي جهاننگري است .اين جهاننگري با
موقعيت سياسي و اجتماعي گروههاي خاص سياسي و يا مذهبي در هر جامعهاي از
جمله در ايران هماهنگي دارد .اين گروههاي خاص ميتوانند دربرگيرندۀ جناحهاي
سياسي و يا گروههاي مذهبي متعدد باشند.
بهاينترتيب ،مقاله ادعا ميكند كه ساختار ايدئولوژي مطبوعات در ايران همانند
بسياري از كشورها بهنحوي از ساختار اجتماعي ،سياسي و فرهنگي جامعه تأثير ميگيرد
(همچنين رك .برزين .)1322 ،اين زمينهها در رويكرد نظري مانهايم نيز مورد تأكيد
قرار گرفته است.
بدين معنا ،مفهوم ارائه شده از ايدئولوژي در اين مدل با مفهوم مورد نظر تامپسون
و توجه او به صور نمادين هم معناست .تامپسون در رويكرد خود به ايدئولوژي،
مفهوم صور نمادين را برجسته ميكند(تامپسون ،1320 ،ص .)22در اين مفهوم صور
نمادين بهگونهاي مطرح ميشوند كه گويا خصلت ايدئولوژيك دارند .اهميت نظري
صور نمادين در مدل ارائهشده از ايدئولوژي و همچنين ،در نقش عملي آنها در انتقال
مفاهيمي است كه بهنحوي ايدئولوژي حاكم را بازنمايي ميكنند .اين صور به شكل
الفاظ نوشتاري و يا گفتاري نمود مييابند .بنابراين ،از طريق شناخت اين صور ميتوان
به شناخت دربارۀ زمينههايي رسيد كه صور نمادين بر اساس و متأثر از آنها شكل
گرفتهاند (يعني همان ايدئولوژي) و دوباره به بازتوليد اين صور ميپردازند .به همين
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دليل الزم است تا در بحث زير دربارۀ مفهوم صور نمادين و كاركرد روششناختي آن
در پيشبرد مباحث اين مقاله شرح داده شود.
 .9و

ين

صور نمادين معموالً پديدههاي نوشتاري و يا گفتاري هستند كه توسط افراد و يا
عامالن در شرايط خاص سياسي ،فرهنگي و اجتماعي توليد ميشوند و ساير افراد با
موقعيتهاي مختلف اجتماعي آنها را دريافت ميكنند .در زمينه چگونگي توليد ،تعبير
و دريافت صور نمادين بايد گفت كه توليد ،دريافت و تعبير اين صور به نحوۀ قرار
گرفتن عامالن سازندۀ آن در جايگاههاي مختلف در جامعه و ميزان دريافت آنها از
سرمايههاي فرهنگي ،اقتصادي و سياسي بستگي دارد .با توجه به اين شرايط ،صور
نمادين دائم ًا توسط افراد در موقعيتهاي مختلف ،دچار ارزشگذاري ،ارزشيابي و
تعارض ميشوند .اين فرا يند در اين بخش با توجه به رويكرد تامپسون (تامپسون،
 ،1320ص )22مطالعه ميشود تا روشن شود كه چگونه فاعالن اجتماعي به
ارزشگذاري رفتارهاي سياسي ،اجتماعي و ديني و ...ميپردازند و از اين طريق به اين
رفتارها خصلت ايدئولوژيك ميدهند.
تامپسون ايدئولوژيك بودن را خصلت برجستۀ صور نمادين ميداند .طبق تعريف
وي صور نمادين ،گسترۀ پهناوري از كنشها ،گفتهها و متون است كه به وسيله
(فاعالن) توليد شده و توسط آنها و ديگران به عنوان ساختهاي مفهومي يا
استنباطهاي معنادار تشخيص داده ميشوند .گفتهها ،ابزارهاي زباني (زبانشناختي) اعم
از گفتاري و نوشتاري و حتي غيرزباني نظير صوت ،تصوير از اين لحاظ مهماند
(تامپسون ،1320 ،ص.)23
آنچه د ر اين مقاله مهم است آن است كه دريافت ايدئولوژي از طريق تحليل صور
نمادين در مطبوعات در انواع واژهها ،الفاظ ،عنوانها و نوع جملهبندي و نحوۀ بيان
مطالعه ميشوند؛ اين صور جهتدار است و عالوه بر معناي ظاهري خود دربرگيرندۀ
محتوايي پنهان نيز ميباشند كه همان ايدئولوژي مطبوعاتي را تشكيل ميدهند .در اينجا
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به صور نماديني توجه ميشود كه بهواسطۀ شرايط ديني ،اجتماعي ،تاريخي و فرهنگي
در ايران تبلور اجتماعي و ارتباطاتي يافتهاند.
بايد متذكر شد كه منظور از تحليل صور نمادين ،اثبات منفي يا مثبت بودن اين
صور نيست بلكه هدف از تحليل ،شناخت بخشي از عناصر ساختاري ايدئولوژي است
كه از اين طريق ،به مطبوعات منتقل ميشوند .مطالعۀ اين صور بدون مراجعه به بافت
سياسي و اجتماعي كه فرصت بروز آنها را داده و نحوۀ شكلگيري آنها را تعيين
ميكند ،امكانپذير نيست .در اين بافت است كه صور نمادين شكل ميگيرند ،توليد
ميشوند و به كار گرفته ميشوند .همچنين ،با قرار گرفتن در بافت سياسي ،اجتماعي و
تاريخي جامعه معاني خود را در شكلي منسجم در قالب الفاظ نوشتاري و گفتاري در
مطبوعات شكل ميدهند.
در همين راستا بايد متذكر شد كه شرايط تأثيرگذار سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي به عنوان بافت جامعه به نحوۀ بيان ،شكل قرار گرفتن ،نوع ارائه و چگونگي
القاي معاني توسط اين صور انسجام ميبخشند .ازاينرو ،مطالعه اين صور در بافت
جامعه ،عالوه بر اينكه ما را از چگونگي توليد ،ارائه و اشاعۀ صور نمادين آگاه ميكند،
كمك مي كند تا به شناخت عوامل ديگري چون چگونگي دريافت و تعبير آنها از
طرف عامالني كه در شرايط خاص سياسي و اجتماعي و فرهنگي قرار دارند ،دست
يابيم .اين افراد كساني هستند كه از انواع منابع و قابليتهاي فرهنگي ،سياسي و
اجتماعي جامعه برخوردارند و داراي قدرت تأثيرگذاري در جامعهاند .به همين جهت
در بحث زير ،رابطۀ ميان بافت جامعه و صور نمادين براي ساخت مدل شمارۀ 0
ارائه ميشود.
 .9ع ل فت ج عه

و

ين

صور نمادين همواره در بافتها و فرآيندهاي ساختمند از نظر اجتماعي جاي دارند.
ابتدا بايد اشاره كرد افراد در جامعه به واسطۀ موقعيت مكاني خود ،دسترسي نامساوي
به منابع موجود دارند .پايگاه اجتماعي افراد و القاب مالزم با موقعيتهاي آنان در يك
زمينه يا نهاد اجتماعي ،آنها را در درجات مختلفي از برخورداري قدرت قرار ميدهد.
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قدرت ،بهمثابه ظرفيت و قواي اعطاشده در سطح جامعه سبب تأثيرگذاري در ايجاد
صور نمادين ميشود .به همين سبب ،صور نمادين در صورتي ايدئولوژيك قلمداد
ميشوند كه به القاي مفاهيمي بپردازند كه در جهت جهاننگري ،عقايد و ديدگاههاي
جناحهاي سياسي موجود باشد.
بهمنظور تسهيل در مطالعۀ صور نمادين در بافت جامعۀ ايران مدل شمارۀ  0نيز
ترسيم شده است .بر طبق اين مدل ،صور نمادين از جهت نحوۀ توليد ،اشاعه و شكل
ارائۀ آنها ريشهيابي ميشوند .ريشهيابي صور در اين مدل در سه محور به شرح زير
انجام ميشود:
د

ه9

حو

در اين محور فرايند شكلگيري ،توليد و انتشار صور نماديني كه دربرگيرندۀ مفاهيم
ايدئولوژيكا ند ،در شرايط تاريخي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعۀ ايران مطالعه
ميشود؛ براي مثال ،ميتوان زمينۀ شكلگيري «جنبش اصالحات» را در فضاي سياسي
دوم خرداد  1328ريشهيابي كرد.
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م

در اين محور نيز نقش فاعالن جامعه بهويژه افرادي كه داراي قدرت و نفوذ باال در
موقعيت هاي مختلف ديني ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي هستند و قدرت ايجاد و
تأثيرگذاري بر صور نمادين را دارند ،مطالعه ميشود .مقامات ديني در حوزۀ مذهبي،
مقامات برجسته و قدرتمند در حوزۀ سياسي و ديني چون رئيس جمهور و رهبر در اين
عرصه قرار دارند.
حو

وم

در اينجا ،تحليل و تبيين صور نمادين در متون مطبوعاتي مورد نظر است .تحليل و
تبيين اين صور به روشن شدن ويژگيهاي ساختاري و آنچه آنها مدعي بازگويي و
بازنمايي آناند ،ميانجامد .از اين طريق و نيز با تفسير و توضيح آنچه در اين صور گفته
شده و يا بازنمايي شده است ،ميتوان ساختار ايدئولوژي تأثيرگذار بر مطبوعات و
جامعه را شناخت.

0

بنابراين ،در مدل شمارۀ  0تمام جوانب شكلگيري صور نمادين ،از جمله توليد،
نحوۀ اشاعه ،تعبير ،القاي معاني و چگونگي دريافت آنها توسط افراد در جامعه ،مورد
توجه قرار گرفته است .درعينحال ،براي مطالعۀ دقيق صور نمادين در بافت جامعه،
توجه به فرايند ارزش گذاري ،ارزشيابي و تعارض نيز ضروري به نظر ميآيد .در اين
فرايند ،صور نمادين توسط عامالن توليدكننده و افراد دريافتكننده اين صور ،تحت
تأثير درجات مختلفي از ارزشگذاري ،ارزشيابي و تعارض قرار ميگيرند .بار ارزشي
كه صور نمادين از اين طريق به خود ميگيرند ،داراي ماهيتي ايدئولوژيك است.
ايدئولوژيك بودن آنها ناشي از القاي معاني و مفاهيمي است كه بهنحوي در
جهاننگري و انديشۀ جناحهاي سياسي ملحوظ است.
بدين لحاظ ،در بحث بعد ،فرآيند ارزشگذاري ،ارزشيابي و تعارض صور در
بافت جامعه از طريق مدل شمارۀ  3مورد توجه قرار گرفته ،نشان داده ميشود كه صور
نمادين چگونه از طرف گروههاي مختلف جامعه ارزشگذاري ميشوند.
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 .9زشگذ ي /زشي ي /ع ض

ارزشگذاري صور نمادين ،فرايندي است كه از طريق آن ،اين صور توسط افرادي كه
آن را توليد كردهاند ،از طريق شيوههايي چون تحسين ،مردود شمردن ،يا اظهار تنفر
ارزشگذاري ميشوند .صور نمادين ميتوانند توسط افرادي كه آنها را توليد ميكنند،
منتسب به درجات مختلفي از ارزش نمادين شوند ،بهطوري كه عدهاي يك امر را
تحسين ميكنند ،درحاليكه همين امر توسط عدهاي ديگر مردود شمرده شده و يا
نسبت به آن اظهار تنفر ميشود .تامپسون اين وضع را تعارض ارزشگذاري نام مينهد
(تامپسون ،1320 ،ص .)194اين تعارضها همواره در درون يك ساخت اجتماعي شكل
مييابد و واقع ميگردد .هدف ،شناخت چگونگي ارزشگذاري صوري است كه مورد
ارزشگذاري مثبت و منفي واقع ميشوند و تأثيري متقابل در القاي ايدئولوژي
جناحهاي سياسي در جامعه ايران دارند.
در اينجا مطالعه فرآيند ارزشگذاري صور نمادين را با الهام از مدل تعامل موقعيتي
تامپسون انجام ميدهيم .در مدل ما ،نحوۀ تعريف و تقسيمبندي موقعيتهاي تعامل با
توجه به ميزان وابستگي و دستيابي افراد به جهاننگري و ايدئولوژي جناحهاي سياسي
صورت ميگيرد ،درحاليكه در مدل تامپسون زمينههاي تعامل بر اساس ميزان دستيابي
افراد به منابع اقتصادي و مادي تعريف شده است (تامپسون ،1320 ،ص .)198بر اين
اساس ،مدل تعامل موقعيتي (مدل شمارۀ  )3بهصورت زير تنظيم شده
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منشأ شكلگيري زمينههاي تعامل در مدل شمارۀ  3بر اساس نوع تفكر و انديشۀ
افراد جامعه تعيين مي شود .اين امر بر اساس اين پرسش انجام ميشود كه افراد در
موقعيت هاي تعامل تا چه اندازه از قدرت و نفوذ سياسي ،مذهبي و اجتماعي
برخوردارند؟ زيرا بر اساس همين قدرت و نفوذ ميتوانند به ارزشگذاري صور نمادين
در جامعه بپردازند .از اين جهت شرح اين موقعيتها در اينجا ضروري است:
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وقعيت أثيرگذ

در موقعيت تأثيرگذار كساني قرار ميگيرند كه در انديشۀ سياسي ،اجتماعي ،مذهبي و
فرهنگي داراي قدرت و نفوذ بااليي ميباشند و در ردههاي باالي سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و مذهبي جامعه قرار دارند و از جايگاه خود براي اثرگذاري در زمينههاي
متعدد جامعه بهره ميبرند؛ براي مثال ،بسياري از مقامات ديني و نيز مراجع و ساير
مقامات سياسي ،اقتصادي و فرهنگي در جامعۀ ايران قدرت تأثيرگذاري فراوان دارند.
وقعيت ين ين

در موقعيت بينابين ،ارزشگذاري صور نمادين توسط افرادي صورت ميگيرد كه در
موقعيتي بينابين از لحاظ ايدئولوژي و تفكر جناحهاي سياسي قرار دارند .در اين
موقعيت اين ارزشگذاري با ميانهروي مشخص ميشود .در موقعيت بينابين احتما ًال
افرادي چون ائمۀ جمعه ،اساتيد دانشگاه و ...قرار ميگيرند.
وقعيت

ه ي أثير ذير

در اين موقعيت افرادي به ارزشگذاري صور نمادين ميپردازند كه در موقعيتي
تأثيرپذير از لحاظ فكري قرا ر دارند و بيشتر در پي پذيرش و تأثيرپذيري از افكار
طبقۀ تأثيرگذار قرار دارند .در اين گروه شايد بتوان به روزنامهنگاران و يا دانشجويان
اشاره كرد.
در اينجا راهبردهايي كه افراد در اين سه موقعيت براي ارزشگذاري صور نمادين
به كار ميبرند ،بهصورت زير تشريح ميشود:
 .9بر ي زشگذ ي و
 .1-9ر ري طلبي

ين

وقعيت ي ع ل

فرآيند ارزشگذاري صور نمادين از طريق راهبرد برتريطلبي به اين صورت است كه
عامالن جامعه ،يعني افرادي كه در سه موقعيت تأثيرگذار ،بينابين و تأثيرپذير از نظر
فكري قرار دارند ،به دنبال تمايز خود از افراد و يا گروههايي ميباشند كه در موقعيت
پايينتري قرار دارند و قدرت پذيرش و القاي ارزشگذاري صور را دارند.
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 .9-9زخو يگ گي

ازخودبيگانگي به اين مفهوم است كه افراد در هر سه موقعيت تعامل تأثيرگذار ،بينابين
و تأثيرپذير ،مخاطبان خود را به بيگانه شدن و دوري از هويت ملي ،ارزشهاي ديني،
قومي ،اجتماعي و سياسي متهم ميكنند.
.9-9

4

لتجويي

در اينجا منظور آن است كه افراد و اقشار در موقعيتهاي متفاوت فكري با اصيل
دانستن تفكر و انديشۀ خود ،بر بهرهمندي ساختار فكري خود از منشائي اصيل تأكيد
دارند .اين افراد معتقدند شكل انديشه و نوع گفتار آنها از منبعي ناب و اصيل نشئت
گرفته است و عاري از هرگونه ناخالصي است.
 .9-9ج تگيري خنثي

در اين راهبرد ،عامالن اجتماعي يا توليدكنندگان صور نمادين ،در شرايط جهتگيري
خنثي سعي دارند بهنحوي عمل كنند كه هم حال و هم آينده آنها تأمين شود.
اين ارزشگذاري بهنحوي است كه نه به ارزشگذاري تام يك گروه تأثيرگذار
سياسي ميانجامد و نه بهكلي آن را رد ميكند بلكه رويكردي بينابين و محافظهكارانه را
پيشه ميكند.
 .9-9چ لش گي ي

در اين رويكرد نيز عامالن اجتماعي سعي دارند با انتقاد از تفكرات و عقايد ،صور
نمادين ارزشگذاريشده را به حيطۀ انتقاد بكشانند .در اين شرايط عقايد و اعمال
جناحهاي سياسي به چالش كشيده مي شود .افراد در اين موقعيت سعي دارند با اين
روش خود را به موقعيت باالي همطراز با آنها ارتقا دهند.
 .9-9حفظ وقعيت

در اين راهبرد ،افراد در موقعيتهاي مورد نظر ،تالش ميكنند تا روال عادي زندگي،
دوام و پايداري شرايط حاضر را حفظ كنند و همچنين ،عقايد سنتي و اغلب پايداري را
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به وجود آورند .ايدههاي الزم براي حفظ اين سنتها اغلب توسط برگزيدگان فكري و
ديني افراد تأمين ميشود .اين افراد اغلب از ميان عامۀ مردماند كه ممكن است در اين
ميان ،قشر تحصيلكرده و روشنفكر نيز قرار گيرند.
 .9-9لي

کن هگيري

عامالن اجتماعي در سه موقعيت ذكرشده ،راهبرد ديگري را نيز به كار ميبرند كه همان
تسليم و كنارهگيري محترمانه است .در اين موقعيت افراد ممكن است ارزشهاي
موجود در يك صورت از صور نمادين را بپذيرند؛ درعينحال ،ممكن است معتقد
باشند كه اين ارزشها با توجه به ماهيت آنها درست است اما با توجه به اقتضاي زمان
نادرست است.
.8-9

5

بر خريب

در اين راهبرد ،عامالن اجتماعي صور نمادين توليدشده توسط جناح مقابل خود را
مورد تمسخر قرار ميدهند و با نادرست دانستن صور ،آن را تخريب ميكنند.
الزم به ذكر است كه ما در روابط بين موقعيتهاي تعامل و راهبردهاي
ارزشگذاري ،بيشتر بر تعامل آنها توجه ميكنيم .اما بايد اين نكته را اضافه كرد كه
نهادها و سازمانهاي اجت ماعي مختلف در تأثيرپذيري اين راهبردها ،نيز نقش دارند.
البته منظور بيشتر نهادها و سازمانهايي ميباشند كه موقعيتي را به افراد واگذار ميكنند
و افراد با قرار گرفتن در اين موقعيت به ارزشگذاري صور نمادين ميپردازند .اين
نهادها ميتوانند در گسترۀ مطبوعات ،تلويزيون ،دانشگاه و نهادهايي قرار داشته باشند
كه بهنحوي در گسترش افكار و عقايد رايج نقش دارند.
در ادامۀ بحث ،راهبردهاي عملي ايدئولوژي بررسي ميشود كه يك عنصر
ساختاري و بخشي از فرايند شناخت ساختار ايدئولوژي مطبوعات جناحي است تا
نشان دهد كه عناصر ساختاري ايدئولوژي مطبوعات از طريق چه شيوههايي به مخاطبان
انتقال مييابند و اينكه اين راهبردها در جامعۀ معاصر ايران چگونه توليد و بازنمايي
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ميشوند .بر همين اساس ،مدل شمارۀ  4با عنوان مدل راهبردهاي عملي ايدئولوژي
تنظيم شده است.
.9

بر

ي ع لي يدئولوژي

همانطور كه پ يش از اين اشاره شد ،صور نمادين كه از عناصر اصلي ساختار ايدئولوژي
به شمار ميروند ،دربرگيرندۀ معانياي است كه بار ايدئولوژيك دارد .اين معاني با
انتقال جهاننگري ،عقايد و شيوههاي عمل جناحهاي سياسي به متون مطبوعاتي به
استمرار و بازتوليد مطبوعات جناحي ايدئولوژيمدار كمك ميكنند .اما سؤال اينجاست
كه صور نمادين از چه طريقي در جهت انتقال معاني ايدئولوژيك استفاده ميكنند؟ براي
پاسخ به اين سؤال ،شيوههايي كه از طريق آن صور نمادين به انتقال ايدئولوژي
ميپردازند ،در مدل شمارۀ  4مفهومسازي شده است .همچنين ،ذكر اين نكته ضروري
است كه اين راهبردها ،هميشه بار ايدئولوژيك ندارند و فقط زماني ميتوانند بهمثابه
راهبردهاي عملي ايدئولوژي مطرح شوند كه مسيري باشند تا پديدههاي نمادين از
طريق آنها به انتقال جهاننگري جناح هاي سياسي بپردازند و از اين طريق به استمرار
روابط ايدئولوژيك مطبوعات جناحي كمك كنند.
تامپسون ( )Thompson, 1991به پنج شيوۀ مشروعيت ،ريا ،وحدت ،چندپارگي و
چيزوارگي بهمثابه شيوههاي عمل ايدئولوژي اشاره ميكند و آنها را عوامل و بسترهايي
تلقي ميكند كه ايدئولوژي از طريق آنها عمل ميكند .اين شيوهها يكديگر را پوشش
ميدهند و تقويت ميكنند .خصلت ايدئولوژيك بودن اين راهبردها از ديد تامپسون
بستگي به اين دارد كه صور نماديني كه اين راهبردها آنها را ميسازند ،چگونه در
شرايط خاص به كار برده مي شوند و در خدمت استمرار و يا سست كردن روابط سلطه
ميباشند؟ (تامپسون ،1320 ،صص.)03-00
تفاوت مدل شمارۀ چهار با مدل تامپسون در اين است كه او در مدل خود
شيوههايي به كار گرفته است كه بهنحوي با روابط سلطه در ارتباط است و به استمرار و
يا تضعيف روابط سلطه كمك ميكنند .اما در مدل ارائهشده ،صرفاً راهبردهايي مطالعه
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ميشود كه بهمثابه مسيري براي انتقال جهاننگري ،عقايد و ديدگاههاي جناحهاي
سياسي مطرح ميشوند و به استمرار روابط تزاحمي مطبوعات جناحي كمك ميكنند.
د

 .9د

بر

ي ع لي يدئولوژي ر ي ک ر

ج عه ير

در اينجا الزم است توضيح بيشتري در ارتباط با مفهومسازي عناصر موجود در
مدل شمارۀ  4ارائه شود:
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لف .وجيه ذيري

در اينجا اشاره به متون مطبوعاتي است كه بعض ًا دربرگيرندۀ مضاميني است كه بهنحوي
عمل اجتماعي و سياسي انجامشده را توجيه ميكند؛ بهگونهاي كه مخاطب با دريافت
مضامين مورد نظر قانع ميشود كه آنچه ارائه ميشود ،توجيه منطقي دارد و قابل قبول
است .اين راهبرد از طريق سه عنصر سنتگرايي (توسل به سنتها و ارزشهاي ديني
و انقالبي) 8،ادعا به قانونگرايي 2و جامعهگرايي 0تبلور عيني مطبوعاتي پيدا ميكند.
ب.

مگر يي

در اين راهبرد ،جناحهاي سياسي با نامفهومسازي و پنهانكاري به انتقال ايدئولوژي
خود ميپردازند .اين راهبرد از طريق انتقال صفات ارزشي و ارزشگذاري منفي و مثبت
عملكردها عمل ميكند.
ج.

ج م خشي

در اين راهبرد ،انتقال ايدئولوژي از طريق انسجامبخشي به هويتهاي گروهي در جامعه
انجام ميشود .بهعبارت ديگر ،ابتدا يك عملكرد و يا انديشه بهصورت منسجم در قالبي
نمادين بهمثابه عملكرد و انديشۀ گروه وسيعي از جامعه فارغ از تفاوت ديدگاهها و
عملكردهاي آن گروه مطرح ميشود و سپس ايدئولوژي جناحهاي سياسي انتقال
مييابد .راهبردهاي انسجامبخشي ،شامل كنترل كردن انسجام از طريق اشاعۀ ايدئولوژي
در يك نشريه يا يك روزنامۀ اختصاصي ،انجمن و نهاد و راهبرد نمادين كردن ابزارهاي
انسجام ،از طريق بهرهگيري از ابزارها بهمثابه نماد هويت و ايدئولوژي عمل ميكنند.
 .ينگر يي

آخرين راهبرد عملي ايدئولوژي در اين مدل ،دينگرايي است .در اين راهبرد ،جناحها
و گروههاي سياسي سعي ميكنند با ارائه ديدگاههاي ديني خود به انتقال و اشاعۀ
ايدئولوژي بپردازند و از اين طريق انديشه و عمل خود را به منشأ ديني ارتباط دهند.
در اينجا مدل پنجم دربارۀ ساختار كلي و جزئي ايدئولوژي تشريح ميشود كه
خود يكي از عناصر پنجگانۀ ساختار ايدئولوژي است.
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کلي ج ئي يدئولوژي

مطالعۀ ساختار كلي و جزئي ايدئولوژي پس از مطالعه صور نمادين از اين جهت
ضروري است كه نشان ميدهد ايدئولوژي داراي نظمي ساختاري ،و پديدهاي اجتماعي
و سياسي است كه ماهيتي ساختاري دارد .بر اين اساس و بهعنوان يك امر ضروري،
چگونگي تكوين ساختار ايدئولوژي كه ناشي از فعاليت گروههاي سياسي ،شرايط
تاريخي ،اجتماعي و فرهنگي است ،در اينجا بررسي ميشود.
مطالعۀ ساختار كلي و جزئي ايدئولوژي با توجه به نظريۀ ساختارگرايي تكويني
گولدمان انجام ميشود .رويكرد ساختارگرايي تكويني مبتني بر اين حكم است كه
شكلگيري ساختار هر پديدۀ اجتماعي در جامعه ،نتيجۀ تعامل ميان عناصر ساختاري آن
است و به همين دليل ،نميتوان اين عناصر را خارج از آن ساختار و قواعد ساختاري
فهميد (.)Goldman, 1965a, p.104
بر اين اساس ،هر پديده اجتماعي جزئي از يك ساختار است و اين ساختار خود
نيز ميتواند در ساختاري وسيعتر قرار بگيرد .همچنين ،بايد اذعان داشت كه ساختارها
را بدون ارتباط با هم نميتوان شناخت؛ زيرا ساختارها در توالي و امتداد هم قرار دارند
و بنابراين ،در تبيين عناصر هر ساختار بايد به نحوۀ قرار گرفتن آنها در كل ساختار
توجه كرد (.)Goldman, 1965a, p.104
گولدمان اين روش را به انديشههاي هگل ،ماركس و فرويد منتسب ميكند؛ مثالً
نشان ميدهد كه فرويد هر پديدۀ انحرافي رواني را از طريق جايابي آن در ساختاري
وسيعتر و با رجوع به دوران كودكي افراد تجزيه و تحليل ميكند .هر سه نفر معتقدند
كه هر پديدۀ اجتماعي را بايد با ربط دادن به مجموعهاي از ساختارهاي وسيعتر تبيين
كرد .بر طبق اين رويكرد ،يك اثر ادبي و يا فلسفي را نميتوان با وسائل فلسفي محض
فهميد و يا براي فهم آثار ادبي نبايد صرفاً به نيات نويسنده اكتفا كرد بلكه به اعتقاد
گولدمان اين ساختارهاي متني را بايد با ارجاع به طبقات اجتماعي و جهانبيني آنها
تبيين كرد .بر اين اساس ،هر اثر ادبي و يا فلسفي ترجماني از يك جهانبيني است .به
همين دليل ،نويسندگان گوناگوني همچون پاسكال و كانت با وجود تفاوتشان ،ساختار
انديشه مشابهي داشتند (.)Goldman, 1965b
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با اين اوصاف ،جهانبيني هر طبقه ،از راه آثار افراد منتسب به آن طبقه انتشار
مييابد؛ بهعبارت ديگر ،اين آثار بيشتر محصول جهانبينيهاست و كمتر دستاوردهاي
فردي محسوب ميشوند .بر اساس نظريۀ ساختارگرايي گولدمان ،ساختار ايدئولوژي در
متون مطبوعاتي با اين فرض نظري مطالعه ميشوند كه متون مورد نظر بستري است كه
عناصر ساختاري ايدئولوژي در آنها تجلي مييابند .به همين دليل مطالعۀ ساختارهاي
جزئي ايدئولوژي از طريق شناخت زنجيرهاي از همبستگيها در ساختارهاي وسيعتر
ممكن ميشود.
در اينجا براي مطالعه ساختار كلي و جزئي ايدئولوژي دو جناح سياسي كشور مدل
شمارۀ  5به عنوان آخرين مدل شناخت عناصر ايدئولوژي ارائه ميگردد.
د  .9ين د

ه يوه زير

ئه ي و :
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به مسائل عمومي و پايهاي مربوط ميشود و هدف آن شناخت شيوههاي

حو

عام تفكر و برخورد مطبوعات جناحي با جهان است .در اين محور ضمن شناخت
ساختار كلي ،هستۀ دروني سبك انديشۀ جناحي تعيين ميشود.
در

حو

م ،ساختار جزئي يا انديشههاي جزئي و نكاتي مطالعه ميشوند كه در

كنار هم ساختار كلي انديشۀ مطبوعات جناحي را ميسازند.
در بحث زير به جناحهاي سياسي به عنوان عناصري كه در شكلگيري ساختار
ايدئولوژيك مطبوعات نقش دارند ،اشاره ميشود تا نشان داده شود كه ساختار
ايدئولوژي مطبوعات در تعامل با جناحهاي سياسي شكل ميگيرند .الزم به ذكر است
كه در اينجا به دليل كمبود فضا ،به جهتگيريهاي ايدئولوژيك اين جناحها در
مطبوعات ايران اشاره نميشود.
 .8جن ح ي ي ي

در ابتداي مقاله ،مدل نظري ايدئولوژي ارائه شد .در اين مدل ،ساختار ايدئولوژي بر
اساس سه بعد جهاننگري ،صور نمادين و بافت جامعه معرفي گرديد و نشان داده شد
كه ساختار ايدئولوژي از اين سه بعد تشكيل شده است كه تعامل اين سه بعد با
يكديگر به شكلگيري ساختار ايدئولوژي ميانجامد .اين ساختار نيز در كنش متقابل با
جناحهاي سياسي و مطبوعات قرار دارد .از اين جهت و با توجه به اينكه در اين مقاله
مفهوم جناحهاي سياسي بهعنوان عناصر كليدي كنش متقابل ميان بافت جامعه و متون
مطبوعاتي به شمار ميروند ،تعريف مفهومي جناحهاي سياسي ضروري به نظر ميآيد.
بر اين اساس ،جناحهاي سياسي از تفكر و انديشهاي سياسي برخوردارند و براي تحقق
آرمانهاي سياسي خود فعاليت ميكنند .در جامعۀ معاصر ايران دو نمونه از گروههاي
سياسي شامل گروههايي ميشوند كه در محافل سياسي آنها را بهعنوان محافظهكار و
اصالحطلب (راستگرا و چپگرا) طبقهبندي ميكنند .گرچه اين گروههاي سياسي،
شكل نهادينۀ حزبي به خود نگرفتهاند ،اما در شرايط و موقعيتهاي گوناگون به انتقاد از
دولت و نهاد سياست و در جهت تأييد و يا رد عملكردهاي آن ميپردازند .اين انتقادها
اغلب از طريق متون مطبوعاتي و به شكل مقاله ،گزارش ،يادداشت و خبر ارائه ميشود.
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هركدام از اين گروههاي سياسي معموالً داراي روزنامه و يا ابزار ارتباطي گروهي
ميباشند كه از آن طريق گرايشات ايدئولوژي خود را انتشار و انتقال ميدهند.
اما ،راست و چپ مفاهيمي است كه از ادبيات سياسي غرب وارد ادبيات سياسي
ايران شده است .بااينحال ،چنين برچسبهايي از لحاظ محتوا با مفاهيم رايج در غرب
متفاوتاند؛ زيرا قبل از انقالب اسالمي  ،1352جريانهاي سياسي را در ايران با عناويني
چون الئيك (حزب توده و روشنفكران غيرديني) ،اسالم نوگرا ،اسالم چپگرا ،اسالم
سنتي (روحانيت و بازار) ،ناسيوناليست اسالمي و ناسيوناليست غيرمذهبي تقسيمبندي
ميكردند .در اين دوران ،لفظ چپ به حزب توده ،كمونيستها و سوسياليستها و
وابستگان به ايدئولوژي سوسياليسم اطالق ميگرديد و مذهبيها را نيز راستگرا
ميناميدند .اين واژهها بعد از انقالب اسالمي دچار تحول شدند .در اينجا زمينههاي
شكلگيري برخي از اين جريانهاي سياسي ايدئولوژيك بررسي ميشود.
 .1-8کلگيري جن ح

ت چپ ( عد ز قالب ال ي)

قبل از انقالب اسالمي ،آن دست از جناحهاي سياسي كه قدرت را در دست داشتند،
اغلب توسط محافل سياسي با عنوان سلطنتطلب و يا مشروطهخواه در نظر گرفته
ميشدند .اما جريانهاي اجتماعي بدون قدرت دستهبندي متفاوتي داشتند؛ براي مثال،
جريانهاي مخالف سياسي در قالب روحانيها و جنبشهاي چريكي تقسيمبندي شده
بودند .بعد از انقالب اسالمي همۀ اين جريانهاي سياسي متحول شدند .بهطور كلي
ميتوان گفت :زمينههاي شكلگيري جناح چپ و راست به زمان عزل بنيصدر و
تشكيل دولت شهيد باهنر مربوط ميشود .در اين زمان امام خميني(ره) براي ايجاد
وحدت و همدلي ميان جريانهاي سياسي كشور دستور تشكيل حزب جمهوري
اسالمي را صادر كردند .اما بعدها ،اختالفنظر ميان اعضاي حزب سبب شد تا ايدۀ
گرايشهاي راست و چپ توسعه پيدا كند .اين اختالفات زمينههاي شكلگيري مفاهيم
راست و چپ را به شكل دو تشكل سياسي آن زمان ،يعني سازمان مجاهدين انقالب
اسالمي و حزب جمهوري اسالمي ايران محقق كرد.
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حميدرضا ظريفينيا در كتاب خود ،كالبدشكافي جناحهاي سياسي سه سطح
تحليل را در مطالعۀ جناحهاي سياسي به اين صورت ارائه ميدهد:
الف .سطح تحليل فردي كه در آن مواضع افراد و اعضاي هريك از گروههاي
سياسي نسبت به سياست ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع و نيز رفتار سياسي آنها مدنظر
قرار ميگيرد.
ب .سطح تحليل گروهي كه در آن ،به مواضع گروهها و نيروهاي اجتماعي بدون
در نظر گرفتن نظرهاي شخصي آنها توجه ميشود.
ج .سطح تحليل ساختها كه در آن ساختهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي مورد
توجه قرار ميگيرد.
در اينجا ما به سطح تحليل فردي و گروهي بيشتر توجه خواهيم كرد .اين بدان
معناست كه جناحهاي سياسي با توجه به نوع نگاه آنها به دين ،سياست ،اقتصاد و
فرهنگ دستهبندي و بررسي ميشوند.
 .9-8جن ح چپ ن ي

همانطور كه گفته شد ،ريشۀ شكلگيري جناح چپ سنتي به تاريخ تحوالت سياسي دو
جريان سياسي شامل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و حزب جمهوري اسالمي ايران
مربوط ميشود .اين جريانها در دورۀ بعد از انقالب پديد آمدند .طيف چپ سنتي
معتقد به فقه پويا و درعينحال ،داراي نگرشي راديكال است و فهم خود را از دين
مطلق و عين دين و نظام انقالب اسالمي ميداند .اين طيف با آن دسته از نوآوريهاي
عرصۀ فرهنگ كه سنتها و ارزشها را تعديل كند ،مخالف است .در سياست خارجي
نيز معتقد به رعايت اصول اسالمي در برقراري روابط است و موضعي راديكالي و ضد
استكباري دارد (ظريفينيا ،1320 ،ص .)01از اين طيف ميتوان به مجمع روحانيون
مبارز اشاره كرد.
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ت ني

جناح راست سنتي ريشه در انديشۀ سنتي شيعه دارد كه در بدو انقالب اسالمي
در مقابل طيف چپ موضعگيري ميكرد .اين جناح بر فعاليت علماي دين در
دستگاه حكومتي تأكيد ميورزد .اعضاي اين طيف ،دين را عين فقه و دولت ديني
را عين دولت فقهي ميدانند و معتقدند كه كليۀ قوانين بايد بر اساس فقه باشد
(ظريفينيا ،1320 ،ص.)95
 .9-8جن ح

ت د

جريان راست مدرن بعد از پايان جنگ با افول نفوذ چپ سنتي و با تشكيل دولت آقاي
هاشمي رفسنجاني در سال  1380وارد عرصۀ سياسي شد .اين طيف تلفيقي از افراد
ميانهرو و واقعبين در جريان راست سنتي و چپ سنتي بوده كه تحت تأثير تفكرات
آقاي هاشمي رفسنجاني قرار داشتهاند و از هرگونه تغيير و تحول در عرصههاي سياسي
اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي استقبال ميكنند .گرايشهاي اين طيف در عرصۀ
فرهنگي مبتني بر آن است كه ضمن احترام به سنتها به تحول فرهنگي نيز معتقدند و
تساهل و تسامح در امور فرهنگي را ميپذيرند .همچنين ،مظاهر فرهنگ غرب را
احتماالً نه به چشم تهاجم فرهنگي بلكه بيشتر به عنوان تبادل فرهنگي مينگرند .ضمناً
تنوع فرهنگي را در محدودۀ حفظ فرهنگ ايراني -اسالمي جايز ميدانند .طيف راست
مدرن از توسعۀ سياسي بهويژه توسعۀ اقتصادي حمايت ميكند و آن را زمينهساز
نوسازي ميداند .همچنين ،اعضاي اين طيف در شيوۀ ادارۀ جامعه به روشهاي
ديوانساالرانه و فنساالرانه بيش از روشهاي سياسي اعتقاد دارند و گرچه معتقد به
فضاي باز سياسي و اقتصادي ميباشند ،اما در عمل به فناوري و اقتصاد بيشتر اهميت
ميدهند و از سرمايهگذاري مالي حمايت ميكنند .در عرصۀ سياست خارجي،
رويكردي ماليم و معتدل دارند و معتقدند كه مصلحت و منافع ملي را بايد در نظر
گرفت و بر روابط مسالمتآميز در ارتباطات سياسي تأكيد دارند (ظريفينيا،1320 ،
صص .)111-120حزب اعتدال و توسعه از جمله گروههايياند كه ميتوان آنها را در
اين طيف قرار داد.
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 .9-8جن ح چپ د

طيف چپ مدرن از طيف چپ سنتي منشعب شده است و از سال  1380وارد عرصه
سياسي و اجتماعي كشور شده است .اين طيف با نوعي تعديل و دخل و تصرف در
ساير ديدگاهها بهويژه چپ سنتي تشكيل شده است .اين طيف در عرصۀ فرهنگي به
تبادل فرهنگي ،تقويت بسترها و زيرساختهاي فرهنگي و تقويت هويت ديني و منافع
ملي اهميت ميدهند و اعضاي آن به نقد و نقدپذيري در عرصۀ سنتها و ديدگاههاي
غربگرايانه معتقدند .اعضاي اين طيف در عرصههاي فرهنگي به اصالت دادن به
فرهنگ خودي ،تبادل و دادوستد فرهنگي ،بهرهجويي از ابزارهاي مدرن فرهنگي و
پرهيز از محدوديتگرايي و مبارزه با مظاهر آن اعتقاد دارند (ظريفينيا،1320 ،
ص .)103در بعد اقتصادي نيز به الگوي توسعه بر اساس محوري كردن توليد با استفاده
از منابع و نيروهاي داخلي معتقدند و سرمايهگذاريهاي خارجي را يك امر فرعي تلقي
ميكنند .در حوزۀ سياست نيز به مشاركت سياسي مردم در قالب نهادهاي مدني توجه
دارند و بر فراهم آوردن زمينههاي مشاركت و رقابت آگاهانه و داوطلبانه مردم در تعيين
نمايندگان سياسي تأكيد ميكنند .در زمينۀ سياست خارجي معتقد به اصل تنشزدايي
ميباشند و بهطور كلي رويكردي مسالمتجويانه در برقراري ارتباط با ساير كشورها
دارند (ظريفينيا ،1320 ،صص .)108گروههاي سياسي نظير سازمان مجاهدين
اسالمي ،دفتر تحكيم وحدت و جبهه مشاركت احتماال در اين دست قرار ميگيرند.
ذكر اين نكته ضروري است كه تالش در اين مقاله ،ارائۀ چارچوبي نظري براي
مطالعۀ ايدئولوژي در متون مطبوعاتي بود ،به همين دليل تحليل عملي و كاربردي آن در
متون منظور نبود.
يجهگيري

اين مقاله نشان ميدهد كه با مطالعۀ ساختار ايدئولوژي در متون مطبوعاتي ميتوان در
چهار حوزه به توليد مفاهيم و يا مدلهاي تحليلي جديد به شرح زير پرداخت:
اول آنكه مباحث نظري-پژوهشي مقاله نشان داد كه مفاهيم جديدي معرفي شده
است كه ضمن اينكه كمبودهاي نظري روش تامپسون ،گولدمان و مانهايم را پر ميكند،
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مباني نظري جديدي براي مطالعه متون ارتباطي و ايدئولوژي توليد شده است .در اين
محور مفهوم و روشهاي تحليل ايدئولوژي از بعد نظري مطالعه گرديد تا به اين وسيله
يك مبناي نظري براي مطالعه حاصل شود .برخالف شيوههاي معمول تحقيقات ،اين
نظريهها صرفاً به عنوان يك مبناي نظري در نظر نگرفته شد بلكه با نقد اين نظريهها و
بازسازي آنها ،برداشت جديدي از مفهوم ايدئولوژي ارائه گرديد .نتيجه چنين
رويكردي ،توليد پنج مدل تحليلي بود كه بايد آنها را براي شناخت عناصر ساختاري
ايدئولوژي بهطور همزمان استفاده كرد .اين مدلها با الهام از مفاهيم نظري كه تامپسون
و مانهايم و گولدمان معرفي كردهاند ،طراحي شدند .بهرهگيري از اين مدلها در
شناخت عناصر ساختاري ايدئولوژي بايد بهطور همزمان صورت بگيرد و حذف هريك
از آنها به ساختار اصلي مطالعه آسيب ميزند .همينطور ،ترتيب قرار گرفتن آنها نيز
در روند مطالعه تأثيرگذار است تاآنجاكه ترتيب به كارگيري مدلها ،عناصر ساختاري
ايدئولوژي را شناسايي ميكند .بهاينترتيب ،با به كارگيري همزمان اين پنج مدل،
ميتوان تحليل و شناسايي ساختار ايدئولوژي را در يك فرايند جامع انجام داد.
دوم آنكه بايد به كاربرد نتايج اين مطالعه بهعنوان الگويي براي شناخت متون
ارتباطي اشاره كرد .نتايج اين مطالعه ميتواند بهعنوان مبنايي نظري براي مطالعات
تحليلي متون ارتباطي استفاده شود .بهويژه آنكه اين مقاله نشان داده است كه در
مطالعات ارتباطاتي ،زبان و نوشتار در تعامل با ايدئولوژي قرار دارند و آن را شكل و
جهت ميبخشند .ما معتقديم كه ساختار زبان و نوشتار در متون ارتباطي متأثر از
ساختاري وسيعتر به نام ايدئولوژي است .ايدئولوژي يك قالب عام است كه شيوۀ
تدوين اين متون را مشخص ميكند و به آنها انسجام ميدهد .آنچه كه شخص در متن
ارتباطي نميتواند بگويد يا نميخواهد بهطور مستقيم بگويد را از طريق به كارگيري
پيشفرضها ،كنايهها ،تلقيها و تداعيهاي ايدئولوژيك كه در قالب متن ارتباطي
درميآيد ،بيان ميكند و چگونگي بيان آن را ساختارهاي ايدئولوژي تعيين ميكنند.
بدين ترتيب ،متون ارتباطي بهعنوان شكلي از تعامل ايدئولوژيك ،و ايدئولوژي به عنوان
عامل تعيينكنندۀ نوع اين تعامل تعريف ميشوند.
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سوم آنكه نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه متون ارتباطي از بافت جامعه و شرايط
سياسي ،اجتماعي و ايدئولوژيكي آن تأثير ميپذيرند .برايناساس ،ميتوان ادعا كرد كه
متون ارتباطي از جمله مطبوعات در يك ساختار نظاممند در ارتباط و در تعامل با
ساختار ايدئولوژيك قرار دارند .همچنين ،اين امر نشان ميدهد كه متون ارتباطي بدون
تعامل با بافت و عناصر ساختاري ايدئولوژيك نميتوانند دوام بياورند .اين تعامل
دوجانبه است كه حذف هريك ،نظم ساختاري متون ارتباطي را بر هم ميزند.
از سوي ديگر ،اين مطالعه نشان ميدهد كه با مطالعۀ عناصر ساختاري نهفته در
متون وابسته به جناحهاي سياسي كه در قالب متون ارتباطي بازنمايي ميشوند ،ميتوان
به تدوين ساختار ايدئولوژيك جناحهايي كه ساختار مدوني ارائه ندادهاند ،پرداخت.
چهارم آنكه اين مقاله كمك كرد تا به طراحي يك مدل براي فهم روابط ساختاري
در مطبوعات ايدئولوژيمدار به شكل زير دست يابيم .در توصيف مدل مطبوعات
ايدئولوژيمدار بايد گفته شود كه اين مدل ارتباطي از سه عنصر بافت جامعه ،ساختار
ايدئولوژي و متون مطبوعاتي تشكيل شده است و تعامل و كنش متقابل ميان عناصر اين
ساختار ،نقش كليدي براي فهم و كاربرد اين مدل دارد.

بر اساس اين مدل ميتوان ادعا كرد كه صرفنظر از تفاوتهاي جوامع ،در همۀ
آنها مطبوعات بر اساس اين مدل نظري ،فعاليتهاي ارتباطي خود را شكل ميدهند و
استمرار آنها بستگي به پيروي از اين نظم ساختاري دارد .بهعبارت ديگر ،فعاليتهاي
ارتباطي تحت تأثير يك فرايند منظم و ساختارمند كه عناصر آن عبارتاند از گرايشات
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ايدئولوژيك موجود ،بافت جامعه و متون ارتباطي (مطبوعات) ،انسجام يافته و دوام و
استمرار مييابند.
ي

ت

 .1مفهوم جزئي ايدئولوژي شامل شكگرايي معيني است كه شخخص بخه كمخك آنهخا دربخارۀ
عقايد رقيب داوري ميكند.
 .0براي مثال ،واژۀ «جانباز» را ميتوان بازگوكنندۀ فردي انقالبي و فداكار دانست.
 .3در قالب برتريطلبي ،فرد در هر موقعيت فكري (از نظر تفكر غالب سياسي -اجتماعي و يخا
مذهبي در جامعه) سعي دارد با عناويني چون انديشۀ رايج ،بهترين راه فكري و معقوالنهترين
عملكرد ،به برتر ساختن انديشه و تفكر خود بپردازد.
 .4در اين رويكرد ،فاعالن توليدكنندۀ صور ،در موقعيت متفاوت فكري (از نظر تفكر سياسي و
يخخا اجتمخخاعي غالخخب) بخخا دادن عنخخاويني چخخون وطخخنفخخروش ،خخخائن و - ...كخخه دربرگيرنخخدۀ
ازخودبيگانگي مخاطبان زيردست از لحاظ فكري و يا با همان موقعيت اسخت -سخعي دارنخد
نادرست بودن انديشه و تفكر آنها را بيان كنند و بخه برجسخته نشخان دادن و صخحيح بخودن
انديشۀ خود بپردازند.
 .5اين راهبرد از مدل تعامل موقعيتي تامپسون (تامپسون ،1320 ،ص )198گرفته شده است.
 .8در اين راهبرد ،جناحهاي سياسي بخا بهخرهگيخري از مطبوعخات و همچنخين از طريخق صخور
نمادين ،متوسل به سنتها و ارزشهاي ديني و انقالبي ميشوند و از ايخن طريخق بخا ارجخاع
انديشهها و يا عملكردها به سنتها و ارزشهاي انقالبي آن را توجيخه مخيكننخد (در جوامخع
سنتي و انقالبي).
 .2در اين راهبرد ،جناحهاي سياسي عمل و انديشۀ خود را منتسخب بخه منشخأ قخانون مخدني و
اساسي قرار ميدهند و از اين طريق مخاطب را به پذيرش آن دعوت ميكنند.
 .0راهبرد جامعهگرايي شرايطي را ايجاد ميكند تا مخاطبان به پذيرش انديشه و عملخي متقاعخد
شوند كه در ظاهر تأمينكنندۀ نيازهاي مادي و فكري تمخامي اعضخاي جامعخه اسخت؛ امخا در
معناي پنهاني كه از طريق متون مورد نظر القا ميشود ،ايخدئولوژي جناحهخاي سياسخي نهفتخه
است.

 ليال نفر/
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.0633  تا خرداد0631  جناحبنديهاي سياسي در ايران از دهۀ.)1322(  سعيد،برزين
. مركز:تهران
 مؤسسۀ فرهنگي: تهران. مسعود اوحدي. ايدئولوژي و فرهنگ مدرن.)1320(  جان،تامپسون
.آيندهپويان
: تهران.0633-0063 ، كالبدشكافي جناحهاي سياسي ايران.)1320(  حميدرضا،ظريفينيا
.آزادي انديشه
 كتابخانه تخصصي وزارت امور. فيروز مجيدي. مفهوم ايدئولوژي.)1302(  خورخه،الرين
.خارجه
 سازمان، تهران. فريبرز مجيدي. مقدمهاي بر جامعهشناسي شناخت.)1302(  كارل،مانهايم
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