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  :چکیده

، تفاسیر اخیرترین وقایع سیاسی یکی از مهمعنوان بهاي (برجام)، فق هستهبرنامه جامع توا
 اتپژوهش حاضر قصد دارد از جانب منتقدین دریافت کرده است. از این رو،  ویژه بهمتعددي را 

توسط بازنمایی برجام  ،انتقادي- شناختیتحلیل نشانه و تحلیلی-توصیفیشیوه  ا استفاده ازب
 کاریکاتور در 10به همین منظور،  .را مطالعه نماید روابط قدرت ها درفتمانو تاثیر گ مخالفین

 نیز انتقادي و شناسیگفتمان ) به1989رویکرد فرکالف ( رابطه گردآوري و با استفاده از این
. نتایج به دست آمده پرداخته شدها راهبرد تحلیل نشانه شناختی روالن بارت به تحلیل آن

اند تا تالش کرده عناصر موجود در تصاویر عموماً هاي ایدئولوژیکیِدهند چینشنشان می
و آن را در تضاد و تخاصم بنیادین با  کنند اي را در جایگاه ضعف بازنماییمذاکرات هسته
کننده چنین تیم مذاکرههم .هاي انقالب و نظام جمهوري اسالمی قرار دهنداهداف و برنامه

آمریکا به  خاصههاي غرب و که تحت تاثیر فشار است یی شدهایرانی به عنوان گروهی بازنما
ها بیان چنین در راستاي بررسی تاثیرات انتشار این دیدگاههم .اندتن دادهتوافقی به نام برجام 

شود مشروعیت می موجب جامعه و سطوح باالي قدرت ی از امر مقبولِیزداشد که مشروعیت
هاي سیاسی  با ساختار قدرت نهاد مرسوم نظم همراهبه هاي حکومتی هاي سیاسی نهادکنش

  . روبرو شودبحران مشروعیت 
14/9/1400تاریخ پذیرش مقاله:                                     2/9/1400تاریخ دریافت مقاله:    

  

  واژگان کلیدي
  برجام  *

  گفتمان شناسی انتقادي  *

  شناسینشانه  *

  فرکالف  *

 بارت  *
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  مقدمه و بیان مسئله
 برانگیزترینالشو چ ترینیکی از مهم توانرا می ايبرنامه جامع توافق هستهیا » برجام«

موجب شد صداهاي موافق و مخالف بسیاري که  کردتلقی  دو دهۀ اخیر هاي سیاسی دررخداد
ن این امنتقد. شودبرانگیخته در داخل کشور اي درخصوص مذاکره براي احقاق حقوق هسته

 ویژهبا غرب، به مسامحهو خطوط قرمز نظام  عدول ازبا رخداد سیاسی معتقد بودند که برجام 
طرح مشکالت  بااین گروه سیاسی  .کندمیتضعیف ، موقعیت نظام جمهوري اسالمی را آمریکا

و مذاکرات طوالنی  کردندتاثیر تلقی میاز برجام را بی لنتایج حاص ،رکود اقتصادي معیشتی و
اي را یک آمده در انرژي هستههاي بدستنشینی از پیشرفتمدت با کشورهاي غربی و عقب

بخشی از رویکرد و تفسیر گروه منتقدین از  ).1395صادقی جقه، ر.ك. ( داشتندپنشکست می
که بدون شک با نظام  داشتل از آن ریشه در موازین و اصول گفتمانی صبرجام و نتایح حا

-ها و توجیهاستداللک این نظام ایدئولوژی در حقیقت، خاصی پیوند خورده است. ایدئولوژیک
کند. با این حال، آنچه در این میان می مشیدن برجام فراهکچالش  براي نقد و به را هاي الزم

چگونه و با چه محتوایی برجام  گفتمان منتقدینکه از اهمیت بسزایی برخوردار است این است 
گفتمان منتقدین چه این پرسش که . افزون بر این، کندمیبازنمایی  و نتایح حاصل از آن را 

خصوصی برخوردار نیز از اهمیت به آورندتار قدرت بوجود میدر ساخ اجتماعی –یر سیاسی تاث
   .است

 ۀمطالعبه  ،اتخاذ گفتمان شناسی انتقادي اپژوهش حاضر قصد دارد ببراساس آنچه گفته شد، 
از دیدگاه ع برجام وبا موضهاي مرتبط کاریکاتوربازنمایی برجام در  انتقادي -شناختینشانه
 اتخاذ اجتماعی -نقش و تاثیر سیاسی بررسی  پژوهش به بپردازد. همچنین، این ینمنتقد

  . خواهد پرداختقدرت و نظم گفتمانی در ساختار رویکرد انتقادي به برجام 
در  ار برجام مخالف و منتقد شناختینشانه کردارهاي ست کها اهمیت این پژوهش از آن رو

هاي دیدگاه بازتولیدثیرات تا کند ودر آن مطالعه می هاي دخیلها و گفتمانایدئولوژيکنار 
. فراهم کردن سازدشفاف می را قدرت اجتماعی -سیاسی و گفتمانی مخالف برجام در ساختار

موضوعات  برابر قدرت درسازد تا چگونگی تولید روابط نارا قادر می گرتحلیل چنین بینشی
ام را به عنوان یک استدالل ما این است که گفتمان منتقدین، برج بینی کند.را پیش مشابه

     کند. بازنمایی شکست سیاسی هم در عرصۀ داخلی و هم در عرصۀ خارجی بازنمایی می
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ممکن  ،چنینی از یک پدیدة سیاسی که با کلیت نظام سیاسی کشور پیوند خورده استاین
بندي قدرت سیاسی نظام در سطوح نهادي، موقعیتی و است باعث آشفته ساختن مفصل

  .اجتماعی شود
  نشانه و ایدئولوژي

تالش دارد شناسی نشانهدر حقیقت، عنایی است. هاي داللت مشناسی علم پژوهش نظامنشانه
ها کدامند و قوانین حاکم بر آن ها از چه چیزي ساخته شدهکه نشانه تا نشان دهد

   اد از آن یکه مره در مکالمات روز ها»نشانه«ي مطالعه اسی صرفاًنش). نشانه1390(احمدي،
 گیردمیبر چیزي دیگر دارند را نیز در برهایی که داللت چیزتمام آن نیست، بلکهشود می

ها در قالب کلمات، تصاویر، اصوات، حرکات و اشیا تر، نشانه. به بیان دقیق)2007، 1چندلر(
  گیرند. قرار می

ها گیرد. نشانهرت نمیها صورگذار در رخداد آنیها مستقل از عوامل تاثمطالعه و بررسی نشانه
در چگونگی تولید معنا و بازنمایی حقیقت گردند که به اي تلقی میهمواره بخشی از نظام نشانه

به  تنهاشناختی منابع نشانهدلیل این امر آنست که . )2007چندلر، ( پردازندها مینشانه قالب
 اي دیگر نیزبه شیوه ندتوانهاي ما میتمامی کردار ؛دنشونمیمحدود گفتار، نوشتار و تصویر 

شناختی منابع نشانهرو، . از ایندنبه بروز معانی متنوع دیگر منجر شود و بنابراین نصورت پذیر
دخیل ارتباطات اجتماعی  در برقراريت و موضوعاتی هستند که یهاي قابل روئها، کنشدال

هاي را به مثابه فرایند هاي فرهنگیشناسی تمامی فرایندنشانه). 2005، 2ون لیون( هستند
 نظامها از مجراي یک رسد هر کدام از این فرایندکند؛ بنابراین، به نظر میارتباطی مطالعه می

تولید نشانه  ۀ، نظری)1976( ). از دیدگاه اکو1976، 3اکودهد (بنایی و اصولی رخ میداللت زیر
  ا را در برگیرد. هگشایی و بازگردانی نشانههاي مرتبط با رمزبایست کنشمی

منجر گفتمان ایدئولوژیک  پدیداري به هاانحرافی در تولید نشانه و کردارهاي هابرخی عملکرد
تنها  قضایاي احتمالی را اموري حقیقی و واقعی بازنمایی کرده وشود. گفتمان ایدئولوژیک می

                                                             
1. D. Chandler  

2. T. Van Leeuwen  

3 . U. Eco 
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رسد که به نظر میکند د و آن را چنان بازنمایی مینگیربخشی از زمینه معنایی را در بر می
    هايلتمامی استدال)، 1976( اکواز دیدگاه ). 1976اکو، ( برهان و استدالل متقن است

استوار منطقِ مطلق ها بر مبناي قدرت ها و ارزشحقایق، تصمیمات، عقاید، باور ةها دربارانسان
(اکو، است  نیز یانهگراهاي عملانگیزههاي تاریخی و اصر عاطفی، ارزشنبلکه متاثر از ع نیست،
هایی دهند به ایدئولوژيارائه می خاص هايموضوعها از از این رو معنایی که نشانه ).1976

، 1هاج و کرس( کنندمیفراهم  افراداي از جهان را براي هستند که درك ویژهوابسته گفتمانی 
 هايموضوع نپیوند دادبا  کردارهاي گفتمانی، بر این اساس). 1978، 2ویلیامسون ؛1988

 در نتیجه، افکار عمومی را مدیریت و دارند سعی مبانی ایدئولوژیک خاص به جامعه مطرح در
ها، اهداف و منافع خود حفظ و تقویت را در راستاي ارزشقدرت  اجتماعی -سیاسی ساختار 

    کنند.
  شناسی انتقادي گفتمان
 کنش اجتماعیشناختی را به مثابه کاربرد زبان و عموماً نظام نشانه  شناسی انتقاديگفتمان

شناسی  گفتمان). 1977، 4فرکالف و ووداك؛ 2010؛ 1992؛ 1988، 3فرکالف( کندتفسیر می
هاي قومی و جنسیتی تصادي و تبعیضاق -  هاي اجتماعیسلطه، نابرابريانتقادي معتقد است 

این مسائل را در  رو، شناختد؛ ازایننشوبخشی میوسیلۀ زبان اعمال، تثبیت و مشروعیتبه
کند با آشکار گر تالش میداند. در این رویکرد، تحلیلگرو شناخت گفتمان نهادهاي قدرت می

، آگاهی انتقادي در کنندمیبروز مسائل فوق را مهیا  شرایطساختن روابط پنهانی قدرت که 
؛ 2010؛ 1992؛ 1989هاي آن برهانند (فرکالف، افراد بوجود آورد تا خود را از سلطه و آسیب

خصوص بهو ) علوم اجتماعی 1986دایک (از دیدگاه ون). 1986، 6دایک؛ ون2002، 5مایر
                                                             
1. R. Hodge & G. Kress  

2 . J. E. Williamson 

3 . N. Fairclough 

4. N. Fairclough & R. Wodak  

5 . M. Mayer 

6 . T. A. van Dijk 
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    قرار  مطالعات خود مسائل و مشکالت ضروري جامعه را در راس شناسی انتقادي گفتمان
هاي کسانی را که مسئولیت، قدرت و امکانات الزم براي حل دهد و به این وسیله دیدگاهمی

) معتقد است 2001در همین ارتباط، فرکالف (. کشدتحلیل و به چالش میدارند را مسائل 
چگونگی عملکرد زبان در ابقا و تغییر روابط  آشکار کردنون بر زاف شناسی انتقادي گفتمان

اخت و آگاهی مردم را از زبان در شکل دهی، حفظ یا تغییر نکوشد شمی ،قدرت در جامعه
دایک به بیان دیگر، ونگردد، فزونی بخشد. یجاد سلطه و استعمار میروابط قدرت که منجر به ا

شناسی انتقادي عموماً به تحقیق  وهشگران گفتماننظران و پژکند که صاحب) بیان می2009(
ي اجتماعی تولید سلطهمند هستند که به موجب آن گفتمان به تولید یا بازهایی عالقهدر شیوه
این  رز سواستفاده از قدرت توسط یک گروه بر علیه گروه دیگر است.کند که نمونه بااقدام می

). 2003دایک، شود (ونمهم با پرده برداشتن از روابط پنهان بین گفتمان و دانش حاصل می
- دانش عالوه بر آنکه موضوعی ذهنی است بلکه از خصلت اجتماعی نیز برخوردار است (ون

با تولید  گفتمانی کردار) مدعی است که یک 1992(فرکالف در همین ارتباط، ). 2003دایک، 
کند و قدرت را حفظ و بازتولید می موجودپیشروابط از یا دانش درخصوص یک موضوع خاص

 کند.روابط قدرت و ساختار هژمون را تغییر داده و دگرگون می ،گفتمانیاز مجراي منازعات  یا
هاي مرتبط اجتماعی و درگیري منازعاتوي ردر حالت کلی، وقایع گفتمانی تاثیرات عمیقی بر

   .گذارندمیها با آن
  پیشینه پژوهش

  مطالعات نشانه شناسی
این مطالعات طیف  تصاویر صورت گرفته است. یسشنا درخصوص نشانههاي متعددي پژوهش

ها بسنده شوند که در این قسمت تنها به مرور تعدادي از آنوسیعی از موضوعات را شامل می
  م. کنیمی

رمزگان پنهان در  لوژيوایدئ ،اسطوره شناختی- تحلیل نشانه با استفاده از) 1393خسروي (
 .کندتحلیل میدربارة انتخابات ریاست جمهوري هاي سراسر ایران را تصویري و متنی روزنامه

دهد ساختار نشانه شناختی بازنمایی انتخابات ریاست جمهوري ) نشان می1393خسروي (
هاي طلبان  با داللتگرایان و اصالحهاي وابسته به اصولدر روزنامه 93 ایران در سال

با  ،)1393شناسی تبلیغات، رسولی و همکاران (در ارتباط با نشانهایدئولوژیک همراه بوده است 
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سبک  مجالتشناختی از تبلیغات تحلیل نشانه به ،گراییي مصرفتمرکز بر روند فزاینده
توانند مصرف سومی تنها میجهان هاي که مخاطب کشور کنندان میپردازند و بیزندگی می

ایدئولوژي باشند. به اعتقاد این نویسندگان، غربی هاي تولیدي ها و ارزشکننده منفعل کاال
هاي بندي شده با توجه به الیهگروه ايگیري جامعهشکلحاکم در گفتمان این مجالت 

با تحلیل ) 1394در همین ارتباط، آقایی و همکاران (کنند. را تقویت میاقتصادي و منزلتی 
مجله با توسل به این معتقد هستند که  »چلچراخ«تصاویر روي جلد مجله شناختی نشانه

هاي خود مبادرت عالیق و دیدگاهها، ارزشسازي متنوع به بدیهی هايموضوعسازي از اسطوره
ي ایران و عراق ران جنگ هشت سالهدو تصاویر) نیز با تحلیل 1395خوانساري ( ورزد.می

معتقد است که  )1395خوانساري (. کندرا مطالعه میدر بازنمایی اسطوره شهادت  يتصویر
 ویژههاي ایجاد ارتباط بین مردم و غالب ساختن ارزشابزار بسیار کارآمدي در  شهداتمثال 

  . است
روه مطالعات انتقادي و غیر دو گ ها پرداختیم دری که در این قسمت به مرور آنهایپژوهش

تمرکز ) 1394آقایی و همکاران ( )،1393خسروي ( مطالعاتی ازجمله :گیرندجاي میانتقادي 
معطوف  شناختی و کشف ماهیت ایدئولوژیک آنانتحلیل عناصر نشانه خود را صرفاً بر روي

عادالت نظام گفتمان تولید شده چه نقشی را در م هایی از این دست کهبه بحثو  اندساخته
رو، این دو نمونه و اند. از این، نپرداختهکننداجتماعی ایفا می- قدرت در یک ساختار سیاسی

نظیر رسولی  مطالعاتیگیرند. اما، می قراردر گروه مطالعات غیرانتقادي  مطالعاتی از این دست
انتقادي  يهاپژوهشروشنی در گروه توان به) را می1395) و خوانساري (1394و همکاران (

شده در روابط اند که گفتمان تولیدها و تاثیراتی پرداختهقرار داد؛ چراکه این مطالعات به پیامد
) 1394( رسولی و همکاران تر،به بیان دقیق. آورداجتماعی و سیاسی جامعه بوجود می

کنند که توسط گرایی را محصول گفتمانی معرفی میشدگی جامعۀ مصرفگسترش و طبیعی
نیز ) 1395خوانساري (در همین راستا،  شوند.شناختی بازتولید و منتشر میاصر شنانهعن

   هاي موجود تولید گفتمان شهادت و اسطوره سازي از آن ساختار کند کهتصریح می
  . بخشدمیي تقویت هژمونی گفتمانِ غالب حفظ و تحکیم سیاسی را به وسیله - اجتماعی

  مطالعات برجام
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هاي آن را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد. وع چندوجهی است که آثار و پیامدبرجام یک موض
در گنجینۀ مطالعات علمی، این آثار در سطوح اقتصادي، راهبردي، اجتماعی و دفاعی بررسی 

  پردازیم. ها میاند که به مرور برخی از آنشده
ت که در سایۀ ایجاد فضاي معتقد اس) 1395اردکانی (کمالی ، با آثار اقتصادي در ارتباط

هاي اقتصادي مثبت براي کشور به بار آورد. المللی، برجام قادر است پیامدمساعد و مثبت بین
با گذشت زمان و مرتفع شدن برخی  که کند) همچنین بیان می1395اردکانی (کمالی 

ضعیت هاي اقتصادي، صنعت و وآثار مثبت برجام در زمینههاي رسمی و غیررسمی محدودیت
خلیلی برجام،  از دیدگاه تاثیرات راهبرديِپدیدار خواهد شد. تري ملموسصورت معیشتی به

که مذاکرات  کندپردازد و بیان میبرجام میالمللی اي و بینهاي منطقهپیامدبه ) 1395(
میان  نسبت به ایران ازهاي منفی گیريها و جهتبسیاري از روند باعث شد منتهی به برجام

) از آن با عنوان یک 1395صادقی جقه (ه شود. در ارتباط با ابعاد اجتماعی برجام نیز اشتبرد
د مسیر را براي تواننماید که میکند و آن را دستاوردي تلقی مییاد می» سرمایه اجتماعی«

 صادقی جقه با این وجود، ارتقا سرمایه اجتماعی کشور برداشت. با هدفهاي بلند گام برداشتن
 کاستودلیل عدم تحقق کامل و بی کماعتماد عمومی جامعه بهمدعی است که  ) 1395(

 و دار شدهخدشهها و گشایش اقتصادي بعد از برجام رفع تمامی تحریم دربارةادعاهاي دولت 
ایجاد شده است. از سوي دیگر، نادیده انگاشتن اثرات نوعی بدبینی نسبت به دولت و برجام 

هاي امیدي و فرسایش سرمایهناتواند میتقدین برجام نفین و ممخالبت برجام توسط مث
). به دنبال مطالعۀ پیامدهاي منفی، 1395داشته باشد (صادقی جقه، اجتماعی را به دنبال 

پیامدهاي منفی  پردازد و می ايبررسی اهداف آمریکا از توافق هسته ) به1394جمشیدي (
 معتقد است که) 1394شود. جمشیدي (تمرکز میبرجام بر روي قدرت دفاعی ایران متوافق 

اي غیر از قدرتی را در اختیار آمریکا قرار داده است تا به شیوه ها، برجام به بهانۀ رفع تحریم
 محدود و اي ایران رامذاکرات دیپلماتیک توانمندي موشکی و هسته کمکتهدید نظامی و به 

  .نمایدکنترل 
) 1395مطالعات کمالی اردکانی ( ها پرداختیم،نآمرور  ه بهببین مطالعاتی که در این بخشدر 

هاي اقتصادي، تجاري و سیاسی در عرصهرا هاي مثبت برجام و پیامد آثار) 1395و خلیلی (
) با نگاهی انتقادي به هر دو گروه موافق و 1395صادقی جقه ( با این وجود،. اندبررسی کرده
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را برخی اقدامات دولت و منتقدین برجام  پیامدهايو  قدرت، آثار ساختارمخالف برجام در 
، پژوهش صادقی جقه با این وجود .کندهاي اجتماعی آن را بحث میو آسیبکند موشکافی می

ي بر شاکلهین و منتقدین برجام قهاي موافبرجام و بازنماییهاي احتمالی آسیب )1395(
) با دیدي انتقادي اثرات برجام را 1394. در طرفی دیگر، جمشیدي (گیردرا در بر نمیقدرت 

  کند. ایران در منطقه را واکاوي می جایگاهخارجی و  در سیاست
هاي بسیاري و، از این رو، به شیوه استدر داخل کشور آمیز موضوعی مناقشه کماکانبرجام 

 ساختار و نظم قدرت در سطوح تاثیرات مختلفی را در ،هااین بازنمایی بازنمایی شده است.
مطالعه حاضر قصد دارد  با در نظر گرفتن مسئله، .آورندبوجود مینهادي، موقعیتی و اجتماعی 

شده در رابطه با برجام از سوي انتقادي متون تصویري منتشر-شناختی نشانه ۀبا مطالع
که ممکن است در ساختار  احتمالی را بررسی کند هايآسیب و مخالفین و منتقدین داخلی

  سیاسی کشور بوجود آید.  نظامشروعیت سیاسی قدرت و م
  شناسی پژوهشروش

  هاآوري دادهپیکره و شیوه جمع
که در مخالفت با موضوع برجام منتشر  استکاریکاتور  10متشکل از حاضر پیکره پژوهش 

از » هاي سیاسیتلخندك«قسمت  www.aviny.com تازنمايهاي مورد نیاز از دادهاند. شده
اند. در گزینش شدهمختلف در موضوعات سیاسی متنوع گردآوري هاي بین کاریکاتور

 ۀاز ارائ خودداريبه دلیل  قرار گرفت.اي مد نظر تهسها موضوع برجام و توافق هکاریکاتور
کاریکاتور  10 تنها و ، از انتخاب کاریکاتورهایی با مضامین مشابه اجتناب شدهاي مشابهتحلیل

  .دادندمیع را پوشش واز موضبخش بزرگی  که با مضامین متفاوت انتخاب گردید
  روش تحلیل
که بر این اساس  شودانجام میدر قالب پارادایم انتقادي  تحلیلی-صورت توصیفیاین مطالعه به

دار و ایدئولوژیک حقایق را شناسایی و حقایق و واقعیات هاي جهتکوشد بازنماییمحقق می
در این پژوهش، براي مطالعۀ معناي صریح و  ).2007، 1گریچ( را آشکار سازدتحریف شده 

 هدف. همچنین، با استفاده خواهد شد )1389( شناختی بارت ضمنی تصاویر از چارچوب نشانه

                                                             
1 . C. Grbich 



                                 52                         1400(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره هیجدهم  پاییز رخسار زبان  /  ...انتقادي-مطالعه نشانه شناختی

 

 ،انتقادي شناسی ) به گفتمان1989رویکرد سه بعدي فرکالف (از تحلیل انتقادي تصاویر، 
هاي سی عناصر متنی و راهبردفرکالف پس از تحلیل و برر . در این رویکرد،استفاده خواهد شد

پردازد که گفتمان تولید شده چه تاثیراتی را در سطوح گفتمانی به واکاوي این مسئله می
آن در سطوح مذکور  تقویت و بازتولیدآیا به  ؟آوردنهادي، موقعیتی و اجتماعی بوجود می

رد و یا تغییراتی را به آوکند؟ گفتمانی نوظهور را بوجود میبوسیله بازتولید ایدئولوژي کمک می
). در این پژوهش به جهت ارائه تحلیلی انتقادي از 1989قرکالف، ( کند؟آن تحمیل می

شده پس از تحلیل نشانه شناختی تصاویر از سطح سوم تحلیل رویکرد تاثیرات گفتمان تولید
  خت. در ادامه به معرفی رویکرد بارت و فرکالف خواهیم پردا فرکالف استفاده خواهد شد.

  ی بارتتشناخرویکرد نشانه
کند: زبانی، گونه پیام را مطرح میسهبازرگانی  هايتحلیل و بررسی آگهی در) 1389بارت (

هاي رمزگانی را در دو الیه تحلیل و تفسیر ) پیام1389گانی. بارت (نمادینِ رمزگانی و غیر رمز
) به فرایند داللت توجه 1389ت (نامد. بارها را داللت صریح و داللت ضمنی میکند و آنمی

شود. وي معناي صریح و ضمنی را جایگزین داللت اولیه و آن تولید می ۀواسطدارد که معنا به
) معتقد است که داللت ضمنی به معناي تحمیل یک پیام 1389دهد. بارت (ثانویه قرار می

سطوح مختلف  کمکد به ثانویه به پیام مرکزي متن است. این تبدیل معنا و تولید معناي جدی
شود. از دید بارت بندي حاصل میتولید عکس یعنی انتخاب، پرداخت فنی، کادربندي و صفحه

دخیل  هاآنشش فرایند مشارکت دارند که در تحلیل تنها چند مورد از در این امر ) 1389(
  :هستند

  ؛هاي ویژه: در کنار هم قرار دادن چند عکسجلوه
  ؛هاي فرهنگیبه مدلول ارجاعو ها: حاالت افراد ژست

   ؛ي معناي مقبول جامعهاشیا: تداعی کننده
  ؛عکسهاي نورپردازي و تولید مدد شیوه پیام ضمنی تصویر بهزیبا جلوه دادن نمایی: زیبا

  ؛عنوان هنرتصویر به بازنماییهنرنمایی: 
در هیچ یک از دال ضمنی  عدم حضورو  اي از تصاویرمجموعهسازي: کنار هم قرار گرفتن هم

 اجزاي مجموعه.
  شناسی انتقاديبعدي فرکالف به گفتمانرویکرد سه
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  شناسی انتقادي شامل سه بعد تحلیلی است: ) به گفتمان1989رویکرد فرکالف (
مطالعه  مورددر ارتباط با موضوع  هاي صوري متنکه ویژگیاي است سطح توصیف: مرحله

 ؛شوندبررسی می
شده در متن نظیر بینامتنیت و ه راهبردهاي گفتمانی تولیدسطح تفسیر: در این مرحل

گفتمان را تامین  ايهنمایوشوند. این راهبردها به انسجام متنی و درمی آشکاربیناگفتمانیت 
 نمایند؛می

گردد. در این سطح ارتباط گفتمان با روابط قدرت تعیین میدر این مرحلۀ نهایی، سطح تبیین: 
شود که چه نوع روابط قدرتی در سطوح نهادي، موقعیتی و می به این موضوع پرداخته

شده چه تاثیراتی را در اند و گفتمان تولیداجتماعی در شکل دادن به گفتمان نقش داشته
 .کرده استسطوح مذکور در گفتمان حاکم ایجاد 

  هاتحلیل داده

  
  مذاکرات زیر شبح تهدید -1شکل شماره 

تصویر  دهندةعناصر شکلبه توصیف  ابتدا این تصویر الزم استدر  داللت مستقیمبراي توصیف 
داللت دارد. در  5+1هاي مذاکره بین ایران و کشور بهاین تصویر سطح کلی، پرداخته شود. در 

 5+1تیم  ةیک میز گرد، دو عدد صندلی و یک عدد گرز در طرف مذاکره کنند این تصویر،
صندلی راك و براي  1+5تصویر، براي کشورهاي در این  .دهندعناصر فضاساز را تشکیل می

هاي گچ بر روي ها، تکهافزون بر اینکنندگان ایرانی صندلی معمولی طراحی شده است. مذاکره
انتخاب بنفش  زمینۀ تصویرپسرنگ شود. طی روي پارچۀ رومیزي مشاهده میزمین و خطو

  . استکه منتسب به دولت یازدهم  شده
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   توان گفت این است که در انجام مذاکرات می منی این تصویرداللت ضسطح  چه درآن
اند و توافق بدست تحت فشار بوده 5+1هاي نمایندگان کشور ایران از سوي کشوراي هسته
    5+1هاي غربی و آمریکا است. گرز موجود در کنار دست طرف فشار کشور نتیجۀآمده 
است.عناصر و آمریکا  اروپاییهاي از سوي کشورشده هاي اعمالتحریمگر این فشارها و تداعی
شناختی در این تصویر کشورهاي غربی و آمریکا را در موضع قدرت و انعطاف باال در نشانه

وجود صندلی راك و گرز براي  دهند. این برداشت رااعمال فشارهاي خود بر ایران نشان می
راحتی هب 5+1طرف  که کندبیان میطور تلویحی و به آورددر ذهن بیننده پدید می 5+1طرف 

 و ایران را در موضع ضعف قرار داده است. کردهو سهولت منافع خود را بر منافع ایران غالب 
چ و خطوط بر روي پارچۀ میز مذاکره به تعداد باالي جلسات مذاکره تعدادي گ همچنین، وجود

ها، رنگ عالوه بر این کشد.و آن را امري فرسایشی به تصویر می کندصورت ضمنی داللت میبه
ده شده است خبر از یآلود به تصویر کشبنفش موجود در پس زمینه عکس که به صورت مه

و به نوعی فضاي کلی گفتمان دولت یازدهم را  هدابهام و نامعلوم مذاکرات میازفرجام پر
   .کندتوصیف می
  

  
  ي برجامنتیجه – 2شکل شماره 

، »برجام«تشکیل شده است که عبارت هدیه از یک بسته تصویر  این، داللت مستقیم سطح در
با رنگ  »هیچ«. در درون این جعبه عبارت است قابل مشاهده پرچم آمریکاتصویر و » 1+5«
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   ، این تصویر به ضمنی در سطح داللت به صورت برجسته قرار داده شده است. بنفش و 
هاي فراوان کند که علیرغم تالشاشاره می 5+1هاي اي ایران و کشوري مذاکرات هستهنتیجه

طور هاي روي جعبه بهربانرنگ بنفش  به تصویر کشیده شده است.» هیچ«تنها پیامد آن 
تصویر  .استاي دولت یازدهم هاي هستهماحصل برنامه »هیچ«کند که نتیجۀ بیان میتلویحی 

هایی که دولت از آن با آوردتصورت کنایی حکایت از آن دارد که امتیازات و دسبه هدیه ۀجعب
کند در مقابل امتیازات اعطا شده به طرف مقابل فاقد ارزش و وجاهت است. افتخار یاد می

نقش شدن تصویر پرچم آمریکا به دور جعبه حاکی از سلطه و هژمونی آمریکا بر روي همچنین 
  . استاي تههاي مرتبط با توافق هسو داشتن دست باال در تصمیم گیري 5+1هاي کشور

  
  

  
  پشت پرده مذاکرات -3شکل شماره 

روند انجام مذاکرات نمایندگان ایران کیفیت  توان از تصویر حاضر می داللت مستقیمدر سطح 
کرد؛ بعالوه دستی داراي نشان پرچم اسرائیل در قسمت پشت سر  برداشترا  5+1هاي و کشور

نیز از اهمیت باالیی  آنانهاي صندلینوع قرار دارد. عالوه بر نمایندگان،  5+1نمایندگان 
اما در مقابل صندلی نماینده  است. صندلی نماینده ایران یک صندلی معمولی استبرخوردار 

  آلود است.فضاي عکس نیز سیاه و مهزمینۀ پسرنگ  .است گردانیک صندلی  5+1گروه 
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- . ابتدا نمایندههستندمعانی گفتمانی  منتج از هر کدام از اجزاي تصویر ضمنی در سطح داللت
اسرائیل  منابع مالیسازي شده است که با همچون یک عروسک کوکی تصویر 5+1ي گروه 

کامال  5+1وضوح نشان داده شده است که گروه کند. در این تصویر، بهو فعالیت میشده کوك 
ز داشتن نفوذ، قدرت ها نشان اآن کند و صندلی گردانتحت نفوذ و کنترل اسرائیل عمل می

به  5+1کند که گروه صندلی گردان این معنا را تداعی میبر تمام امور دارد. کامل باال و اشراف 
و به مسائل بسیاري  استجانبه اسرائیل داراي قدرت مانور بسیاري هاي همهدلیل حمایت

مستقیم و چهره  و از نگاه 5+1. این موضوع از نوع نشستن نماینده گروه احاطه و اشراف دارد
جدي او به نماینده ایران قابل دریافت است. اما برخالف نماینده گروه شش قدرت جهان، طرف 

ي ایران نماینده زدگیذوقایرانی به صورت گروهی مرعوب و تحت نفوذ بازنمایی شده است. 
 5+1گروه و  دادهدر موضع ضعف قرار را اي است که ایران حاکی از رضایت وافر از روند مذاکره

ها و منافع خود را به که از حمایت اسرائیل برخوردار است در موضع قدرت قرار دارد و خواسته
کند. در این تصویر، ضعف ایران و نداشتن سرسختی و قدرت مانور در روند می تحمیلایران 

 توان برداشتهاي روي پا) میمذاکرات را از نوع نشستن طرف ایرانی (چشمانی بسته و دست
نداشتن قدرت باال در  وتیصال گروه ایرانی سافزون بر این، نوع صندلی ایران نیز ضعف و اکرد. 

داللت بر آثار و پیامدهاي آلود فضاي تصویر نیز رنگ سیاه و مه .نمایدمیتداعی را  مذاکره
  کند.بینی نمیمندي را براي ایران پیشکه فرجام مثبت و فایده داردمذاکرات 
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  دیوار مهربانی برجام -4ه شکل شمار
است که برجام را  با رنگ بنفش این تصویر شامل نقشه جغرافیایی ایران داللت مستقیمسطح 

دیوار مهربانی تشبیه نموده است و اقالم و موضوعاتی را در دو گروه با عناوین  به عنوان یک
» نیاز نداري بزار«ه در گروبندي کرده است. تقسیم» نیاز نداري بزار«و » نیاز داري بردار«

اند که از اهمیت بسیار پایینی براي گفتمان رقیب برخوردار هستند. اقالمی قرار داده شده
منابع و شود که اي و نفت میشامل نخبگان، انرژي هسته» نیاز داري بردار«برعکس، گروه 

  دهند. امکانات راهبردي کشور را تشکیل می
با دولت یازدهم اي نتیجه مذاکرات هسته گ بنفش آنو رن این تصویر ضمنی در سطح داللت

برجام یک شکست  ،چه که از تصویر هویداستآن .کندرا بازنمایی می 1+5هاي کشور
غرب و  بهامتیازات بسیار راهبردي و حیاتی  آن ۀبواسط است که شده مفتضحانه نشان داده

که  گردیدهمتیازاتی دریافت و در عوض ا »)نیاز داري بردار«(گروه  استشده  واگذار دشمن
. این تصویر از برجام با »)شوند (گروه نیاز نداري بزارتلقی نمیهاي اصلی کشور کدام از نیازهیچ

، »ايانرژي هسته«و اقالم و موضوعاتی را چون  عنوان دیوار مهربانی یاد کرده است
اقالمی غیر ضروري » ملی عزت و اقتدار«ها تر از همه اینو مهم» نفت«، »دانشمندان ایرانی«

، »سیگار مارلبرو«، »برنج تایلندي«است. اما برخالف این موارد، اقالمی چون  شدهمعرفی 
از دید دولت  را در ردیف مواردي قرار داده است که» مک دونالد«و » هواپیماهاي فرسوده«

  نیاز مبرم دارد. هابه آنکشور  یازدهم
که نه تنها گرهی  بازنمایی شده استآن اشتباهی بزرگ  حاصل ازاین تصویر برجام و نتایج  در

، بلکه عزت و اقتدار ملی را نیز آماج حمالت دشمن قرار کندنمیکشور را باز  فعلیاز مشکالت 
اي استفاده شده است تا به این ها به عنوان طعمهرفع تحریم دهد. در این دیدگاه، همچنین،می

زش و و در عوض کاالهاي کم ار کنند ي کشور را تصاحبطریق بتوانند منابع حیاتی و راهبرد
نفوذ خود را به اقتصاد و سیاست ایران باز  از این طریقکنند تا  کشور واردضروري را به غیر

       کرده و رد پاي خود را در داخل کشور باقی بگذارند.
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  ايتله مذاکرات هسته -5شکل شماره 
، »ايانرژي هسته«کند که در آن اي داللت میهسته تصویر حاضر به روند پیشرفت مذاکرات

، »شکاف موجود در مسیر«، »ي ایرانیحرکت با شتاب طرف مذاکره کننده«، »مسیر توافقات«
نماید. هرکدام از این بسیار برجسته و حائز اهمیت می» شکالت در دست او«و » طرف اروپایی«

در  ها معنایی گفتمانی و ایدئولوژیک راآنهمبود  .کننداي از مذاکرات را بازنمایی میاجزا جنبه
  کنند. به مخاطب القا می راستاي نقد برجام

اشاره دارد  5+1ي گروه روي آن نوشته شده است و به سمت نماینده» برجام«تابلویی که 
امري از پیش  مذاکراتشده در طول هاي انجامحاکی از آن است که مسیر برجام و داد و ستد

بدون اگاهی یا عدم توجه  طرف ایرانی . در این تصویر،شده بوده استریزيده و برنامهشتعیین
اي ایران وارد مسیر مذاکرات برجام ها با هدف تضعیف برنامل هستههاي غربیيریزبه برنامه
ي شکالت بازنمایی به وسیله ارزش کهامتیازات بسیار کم هب هاریزيغافل از این برنامه شده و 

اي و انرژي هستهنشان ارتباط بسیار مهمی بین  در این تصویر، دست یافته است. ،است شده
حرکت پرشتاب طرف ایرانی وجود دارد. در واقع، تله یا همان شکاف و موجود در سر راه  ۀتل

واگذاشتن مشتاقانه و رها کردن  بهي ایرانی، از دید تصویر، مذاکره کننده موجود در راه
. این داللت داردچیز و کم اهمیت اي در ازاي دریافت امتیازات ناآمیز هستهحهاي صلفعالیت
ي کلید آویزان شده از جیب طرف که دولت (که به وسیلهکند میبیان طور ضمنی بهتصویر 

ي ي ایرانی بوسیلهایرانی بازنمایی شده است) بصورت کامال مشتاقانه ( اشتیاق مذاکره کننده
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ترین شود) به طمع دریافت امتیازاتی بسیار ناچیز، مهموي تداعی میهاي آب دهان قطره
  غربی قرار داده است.  هايدولتي کشور را در اختیار سرمایه

  

 
  هاي دنیاي مذاکراتجذابیت – 6شکل شماره 

. اندتصویر کشده شدهبه ايویژه ظاهريهاي گیدر سطح داللت مستقیم، طرفین مذاکره با ویژ
وسط میز مذاکره قرار دارد که  ولی با رنگ بنفش تیره وشکی با آرم پرچم اسرائیلچنین مهم

میز را به دو نیم تقسیم کرده است. حضور موشک اسرائیلی تعجب طرف ایرانی را برانگیخته و 
را بیان » چه جالب! دنیاي مذاکره هم جذابیت خودش رو داره« عبارت  کاز بابت حضور موش

و  شدهاي حاکی از تعجب، چشمانی گردي ایرانی در مذاکرات با وجههنماینده نموده است.
مجذوب قدرت اسرائیل شده است.  ويدهد نشان می دهانی باز بازنمایی شده است که تلویحاً

با لبخندي حاکی از رضایت و اطمینان از  5+1هاي اما برخالف نماینده ایران، نماینده کشور
  شده است.فرایند کلی کار به تصویر کشده 

نفوذ فعال و تاثیرگذار اسرائیل در  نکته، بیان ضمنیترین در سطح داللت ضمنی، اولین و مهم
برانگیز که اقدامات تساهل حاکی از آن است در این تصویررنگ بنفش  .استروند مذاکرات 

ه . آنچداشته باشد مستقیمغیر دولت تدبیر و امید باعث شده است اسرائیل در مذاکرات دخالت
را به سوي عدم توافق با ایران  5+1هاي آید این است که اسرائیل سران کشوراز تصویر برمی

و پافشاري  هاي بیشتر و کسب امتیازات بسیار مهم از ایران اصرارو از اعمال فشار دهدسوق می
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ع باعث شده است که ایران در موضنیز موضوع تامین امنیت اسرائیل در مقابل ایران  نماید.می
ي ایران بخاطر رعب از اسرائیل و آمریکا و اشتیاق براي کسب ضعف قرار گیرد و نماینده

  کند.   فرض می» جذابیت«ي اسرائیل در مذاکرات را جانبهارزش نفوذ همهامتیازات ناچیز و کم
  

 
  از برجام صنعت کشور پسعاقبت نامعلوم  – 7شکل شماره 

طراحی که قسمت فوقانی آن به رنگ بنفش  وجود دارد» برجام«نام به در این تصویر یک ماژ
ن سوار با ظاهري ناالکه  دهدرا نشان میبخشی شده جان ةدندتصویر یک چرخاین  .شده است

   صنعت کشور این تصویرحاکی از این ایده است که  شود.برجام می بر روي برانکارد وارد ماژ
به  ،گسستنی داردنا ياقتدار و عزت نظام پیوند موضوع بسیار مهم و حیاتی که با عنوان یکبه

. به است شدهالمللی هاي سیاسی در سطح بیندرگیر پیچیدگی دلیل اقدامات دولت یازدهم
برجام قرار گرفته و وضعیت صنعت کشور تحت تاثیر  کند کهعبارت دیگر، این تصویر بیان می

بخشی جان ةدندحمل چرخون بر این، افز نامعلوم و مملو از پیچیدگی بازنمایی شده است. آن
 توان برداشت کرد کهمی هاي پرپیچ و خم موضوع برجامبه درون داالن با وضعیت آشفتهشده 

کل مسکوت باقی مانده و با امتیازاتی که هاي مرتبط با آن بهاي و فعالیتبحث انرژي هسته
برجام اعطا کرده است،  غربی در چارچوب هايدولتدولت یازدهم و تیم مذاکره کننده به 

چنین این برداشت ناالن هم ةدنداند. از چرخاي کشور بدون استفاده باقی ماندههاي هستهسایت
ها و ورود توان اراده کرد که صنعت تولیدات داخلی در اثر رفع نسبی برخی تحریمرا نیز می
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داده و تولید ملی با هاي غربی به داخل کشور دیگر توان تولید را از دست هاي کشورشرکت
   نقصان و ضعف بسیار شدیدي روبرو خواهد شد.

  
  بندگی غرب -8شماره  شکل

شده به دهان یک آمده از پرچم آمریکا و افسار بستهست بیرونددر سطح داللت مستقیم، دو 
واي چه «ها، عبارت کنند. عالوه بر اینانسان حضور دارند که بندگی و اسارت را تداعی می

بندگی آمریکا و غرب نیز در وصف زیست با افسار عنوان شده است که به لذت » میدهحالی 
  اشاره دارد. 

     هاي غربی اشاره هاي مذاکره با آمریکا و کشوراین تصویر به روند اجراي مذاکرات و پیامد
در کند. این تصویر با گفتمانی بسیار تند هرگونه سازش و توافق با آمریکا و غرب را چه می

گونه المللی به اسارت حیواندیگر مسائل داخلی و بین ةاي و چه درباررابطه با مسائل هسته
صورتی چون حیوان تشبیه کرده است. افسار بستن بر دهان انسان استعاره از برده شدن به

است. در این تصویر براي  مشاهدهي او قابل براي اربابی است که تنها دستان مدیریت کننده
استفاده شده است. در گران از پرچم آمریکا کنندگان و سازشساختن هویت اربابِ توافقروشن 

واقع این تصویر حامل این پیام است که گروهی که منافع ملی و استراتژیک کشور را به بهایی 
حیواناتی برده در کالبد انسان  ،دهندو آمریکا قرار می اروپاییهاي چیز در اختیار دولتنا

. الزم به ذکر است که از آورندبدست میاندك آسایشی  رشماکه در عوض امتیازات بیهستند 
زیست کنندگان با رضایت بردگی و آید که توافقگونه برمیاین» واي چه حالی میده«عبارت 
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ایدئولوژي غرب و آمریکا باقی  بندگیتا براي همیشه در استعمار و  اندحیوانی را برگزیده
  بمانند. 

  

  
  ايخطوط قرمز مذاکرات هسته – 9شماره  شکل

با کلیدي را اي در این تصویر در سطح داللت مستقیم، آقاي عراقچی مسئول مذاکرات هسته
را رد کرده و خوشحال از برنده شدن  دهد که خط پایانماراتون نشان میدر دست در یک 

ایان نیست که، خط کنی خط پعموجون! اینایی که داري رد می« . در این تصویر متن است
دو  صورت واضح تضاد ایدئولوژیکی و گفتمانیاي برخوردار است و بهاز اهمیت ویژه» قرمزه

زمینه تصویر با رنگ همچنین پسدهد. قطب سیاسی در داخل بافتار سیاسی کشور را نشان می
که در حقیقت دولت یازدهم را به شکستن خطوط قرمز نظام  بنفش طراحی گردیده است

  .کندوري اسالمی متهم میجمه
نشان از تضاد ایدئولوژیکی بین  عناصر زبانی وجودحاضر و همچنین چینش اجزاي تصویر 

. در این تصویر شعف و استاي و برجام موضوع هسته دربارةآن تقدین ندولت یازدهم و م
 ي متن موجود درشادي آقاي عراقچی که ناشی از به ثمر رسیدن مذاکرات است، به وسیله

ت. در واقع امتیازاتی که در قالب برجام ستصویر به عنوان یک اشتباه استراتژیک قلمداد شده ا
قلمداد داده شده است نه یک پیروزي ملی، بلکه عدول از خطوط قرمز نظام  5+1هاي به کشور

عاملیت  ةزمینه نیز بر ایدرنگ بنفش پس اند.که مسئولین در حفظ آن غافل مانده اندشده
   کند.تاکید می» رد کردن خطوط قرمز«یازدهم در دولت 
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  گیري فردوآبمیوه -10شکل شماره 

گیري فردو حاج حسن و آبمیوه«تصویر آخر حکایت از سایت اتمی فردو دارد که با تابلوي 
بنفش رنگ با شعار  شود. بر روي پیشخوانیریت میدآقاي دکتر صالحی م مسئولیتبه » شرکا

    ها که بر روي آن گیري وجود داردمیوهوسائل آب و صویر کلیدت ،»روحانی مچکریم«
. تمامی این عناصر در مجموع بر این امر داللت دارند الصاق شده است IR 1و  IR 8هاب برچسب

      این تصویر  میوه فروشی ندارد.سایت اتمی فردو در حال حاضر تفاوتی با فروشگاه آب که
در باره سایت اتمی فردو  5+1هاي ایران با کشور ةفقات انجام شدتوانتیجۀ صورت ویژه به به

گرفته در خصوص فردو، این سایت اتمی توافقات صورت ۀکه به واسطاشاره دارد و معتقد است 
  اهمیت تبدیل شده است. تمام کارایی خود را از دست داده و به یک مکان بی

عث ارتقاء و تعالی تفکر انتقادي در جامعه با حالت کلی درانتقادي  - شناختیهاي نشانهکنش
 هايو کنش ها، معیارهاارزش در رابطه با و انفعال انسداداز  را اذهان عمومیو  شوندمی

اجتماعی را با دید -هاي سیاسیابعاد گوناگون آثار و پدیده رهانند. این شیوة تفکرمیاجتماعی 
موجود، با مطالعۀ رفت از مسائل و مشکالت رونب کند و برايبررسی مینقادانه و البته منصفانه 

هاي سیاسی را در سایه اصالحات این امر نظام کند.ها، راه حل ارائه میهاي تاریخی آنریشه
با این . کندتقویت و تحکیم می ،شودهاي متنوع ارائه میمداوم مناسب و دقیق که از سوي نقد

هایی نقادانه را نه بر معیار اصالح تی، دیدگاهشناخ محور نشانه-هاي نقدکنشوجود، برخی از 
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هاي فکري درون بافتار گفتمانی و سیاسی بین جریان منازعاتتعمیق  با هدفامور بلکه 
   .دندهسیاسی یک سیستم سیاسی انتشار می

زدایی از قدرتی است که اقدام به کنشی مشروعیت عمدتاً این دست اقدامات گفتمانیهدف 
انتقادي در میان دیگر انواع  -شناختی  هاي نشانهکرده است. کنش »جامبر«چون سیاسی هم

هاي مقرر ساختار تا نظم شودسبب ممکن است  ،دولت  گفتمان مخالف هاي انتقاديِکنش
چنین بافتار اجتماعی تحت تاثیر قرار داده و مشروعیت و در درون بافتار سیاسی و هم را قدرت

درصد  63 «) معتقد است 1395صادقی جقه ( بحران بنماید.سیاسی را دچار  نظاممقبولیت 
درصد از ایرانیان فارغ از هرگونه گرایش  80مردم هنوز طرفدار موضوع برجام بوده و باالتر از 

 نهاگفتمانی و نش يهااین کنش، »کننداي حمایت میآمیز هستهسیاسی از توسعه برنامه صلح
به سود آمریکا و  در نهایت یک شکست سیاسی که نوانعبهبرجام  منتقدین در معرفی شناختیِ

، پذیرفتاري کردارهاي سیاسی دولت مستقر را در غرب بخصوص اسرائیل تمام شده است
از یک حداکثري جامعه  برابر دانستن حمایتدر حقیقت،  نماید.برو میوجامعه با بحران ر

برجام آن هم از سوي  به» توافق آمریکایی« نسبت دادن صفت و »شکست«با رویداد سیاسی 
- قدرت را با خطري جدي مواجه می ۀطبق پذیرفتاريقدرت، اعتبار و  طبقۀافرادي متصل به 

شود از سوي خوانده می» خیانت«کند؛ چرا که همین موضوع برجام که از سوي منتقدین 
. لذا گیري و صاحب قدرت سیاسی کشور مورد تائید قرار گرفته استهاي تصمیمباالترین نهاد

 ۀگفتمانی است به منازعات گفتمانی و هژمونی طلبانکشاندن پاي برجام که موضوعی ملی و فرا
 ياهجامعه را با یاس و فرسایش سرمایه«هاي سیاسی در درون کشور عالوه بر اینکه جناح

اي جز آسیب زدن به اقتدار نظام و نتیجه )48 :1395، (صادقی جقه، »کنداجتماعی مواجه می
در چنین  اي نخواهد داشت.المللی و منطقهوعیت آن در درون جامعه و در عرصه بینمشر

بر خواهد بود و اعتماد ملی هاي وارد شده در آینده بسیار سخت و زمانشرایطی، ترمیم آسیب
افت و نزول هژمونی و  ،که کاهش اعتماد ملی . ناگفته پیداسترا خدشه دار خواهد کرد

  ام را در برخواهد داشت.نظ ۀجانبمشروعیت همه
هاي ژهمقبولیت آن در بین سو تواند ناشی از کاهش هژمونی ومی بحران مشروعیت در سیستم 

اجتماعی باشد که در این صورت سیستم قابلیت خود را براي حل و فصل مسائل موجود در 
ت از بحران را رفهاي برونتا راهکار یستدهد و قادر ناجتماع و بافتار سیاسی عمال از دست می
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بر همین اساس، ارائه ). 1984، 1هابرماسبه دلیل نقصان هژمونیکی ارائه دهد یا عملی سازد (
    سطوح باالي قدرت موجب  و جامعهنقادانه از یک پدیده سیاسی مورد تائید تصویري غیر

ذاري پایین تاثیرگ اي داراي قدرتعنوان ابژهنظم ساختار قدرت به عمومی شود تا در اذهان می
هاي میانی از این فضا براي کاهش هژمونی باالترین نهاد قدرت سود بجویند. تلقی شده و قدرت

هاي هاي سیاسی نهادد تا مقبولیت و مشروعیت کنشنشوها باعث میاین کنش و واکنش
- ي نشر واقعیات متناقض با تصمیمات باالترین نهاد، نظم ساختار قدرت نهادحکومتی به وسیله

  گیرنده را با بحران مشروعیت و مقبولیت دچار بنماید. هاي سیاسی تصمیم
  گیرينتیجه

ب بازتا نهاي تصویري که موضوع برجام را از نگاه منتقدان آاز متن تعداديپژوهش حاضر 
استفاده از  از یک سو پژوهش هدف این. با خوانش انتقادي مورد بررسی قرار داد ندداده بود

هاي کاریکاتور براي مطالعه و بررسی یسنشانه شنافتمان شناسی انتقادي و مفاهیم و اصول گ
هاي مطرح شده به موضوع ها و مخالفتتاثیرات نقدو از سوي دیگر بررسی  بودمرتبط با برجام 

ها حاکی هاي گفتمانی بافت سیاسی کشور. نتایج تحلیلبرجام در ساختار سیاسی قدرت و نظم
    کنند داراي شناختی که موضوع برجام را بازنمایی میو نشانه از آنست که عناصر متنی

هاي خاص و ایدئولوژیکی بوده و بر معیار گفتمانی خاص اقدام به نشر و بازتاب برجام گرایش
شناختی در هاي ایدئولوژیکیِ عناصر نشانهچینش اند.به عنوان یک شکست سیاسی کرده

اي در جایگاه اند تا ایران را در فرایند مذاکرات هستهتالش کرده تصاویر مورد تحلیل عموماً
قرار گرفته و ابتکار عمل را در  5+1هاي ضعف بازنمایی کنند که تحت تاثیر و نفوذ کشور

چنین، به حضور اسرائیل در پشت پرده مهدر این تصاویر،  .اختیار طرف مقابل قرار داده است
شود تا این تفکر به مخاطب القا شود ه باعث میاي اشاره شده است. این مسئلمذاکرات هسته

که نمایندگان جمهوري اسالمی ایران در صحنه مذاکرات با علم به این موضوع، تسلیم 
تري داشته است. با این نوع نگاه ها نقش پررنگاند که اسرائیل در تدوین آنتصمیماتی شده

هاي ن برجام در تمامی کنشایدئولوژیک، که غالبا از سوي دولت رد شده است، منتقدی
اند با برساخت نگاهی منفی نسبت به برجام و روند مذاکرات، تفکري گفتمانی تالش کرده

                                                             
1 . J. Habermas 
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اي و کم وردهایی حاشیهو نتایج آن را دستا برساخته کنندمخالف برجام را در اذهان عمومی 
مز نظام حاصل اهمیت جلوه دهند که به بهاي اعطاي امتیازات استراتژیک و عدول از خطوط قر

  اند.  شده
نقد و انتقاد باشد،  ب که بیانگربیش از آن خوردهشکست پروژة بازنمایی برجام به عنوان یک

 هاي حاضر در بافتار قدرت است.هاي گفتمانی و بینشی بین گفتمانتخاصمات و نزاع حاکی از
بهبود شرایط و  هاي سیاسی قدرت موجب ارتقا وهاي انتقادي نسبت به فعالیتاگر چه کنش

زدایی از و مشروعیت ها به مثابه شکستبازنمایی آن ،شودعملکرد سیاسی طبقه قدرت می
سطوح باالي قدرت موجب متزلزل ساختن هژمونی و اي سیاسی مورد قبول جامعه و یدهپد

با بوجود آمدن آشفتگی . دلیل این امر آنست که شودمشروعیت کلی ساختار سیاسی کشور می
هاي میزان اعتماد مردم نسبت به کنش شدهمطرحر مورد صحت و سقم مدعیات فکري د

کند که نقد میبا این اوصاف، پژوهش حاضر این آگاهی را ایجاد  یابد.حاکمیت کاهش می
عملکرد یک گروه و جریان بر معیار تنازعات و تخاصمات گفتمانی بدون داشتن نگاه عقالنی به 

. گرداندزدگی فکري مواجهه میجامعه را با آشوب ،اعیاجتم-وضع موجود جامعه سیاسی
و منطقی به عقالنی هاي شوند که کنشباعث می هااین نوع کنش همچنین در این وضعیت

   .گسترة زیادي داشته باشدتفوق و حاشیه رانده شده و کنش تهمت و تخریب 
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