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چکید ه

د رباره ی  بیشتر  آگاهی هرچه  افراد ، کسب  زند گی  تعیین سبک  د ر  تبلیغات  نقش  به   توجه  با  عصر حاضر  د ر 

اساسی  کارکرد های  از  یکی  می شود .  بهتر جامعه  شناخت  به  منجر  و  بود ه  امری ضروری  آنها  عملکرد   چگونگی 

تبلیغات شهری، نقشی است که د ر شکل گیری گفتمان عمومی د ر جامعه ایفا می کنند ؛ که د ر این پژوهش به این مهم 

پرد اخته شد . د ر پژوهش کیفی حاضر که رویکرد ی توصیفی تحلیلی د ارد ، تبلیغات شهری سازمان هنری رسانه ای اوج 

که به صورت هد فمند  انتخاب شد ه  بود ند ، از منظر میشل فوکو و به روش تحلیل گفتمان مورد  مطالعه قرار گرفتند . 

د ر این پژوهش روش گرد آوری د اد ه ها اسناد ی- مشاهد ه ای است. هد ف از پژوهش حاضر کسب نحوه ی صورت بند ی 

مفهومی- تصویری گفتمان سازمان هنری رسانه ای اوج د ر پرتو شبکه د انشی موجود  بود . بر اساس یافته های پژوهش، 

هد ف از طرح مفاهیمی همچون شهاد ت، همبستگی، بخشند گی، مذهب و عرق ملی د ر  تبلیغات این سازمان، می تواند  

ایجاد  باور و بازگشت به آن ارزش ها، بازتولید  گفتمان های مورد  نظر و جلوگیری از حذف آنها باشد ؛ که این امر 

استفاد ه  د ر گفتمان مورد نظر،  انسان  بود ِن  به تصویرکشید ن شیوه های  د ر جهت  عناصر بصری  از  استفاد ه  از طریق 

از نماد هایی که د ر بستر تاریخی آن گفتمان معناد ار شد ه اند ، امحاء مرز میان گفتمان ها به لحاظ زمانی/ مکانی و 

به کارگیری گزاره های معناد ار و صاد ق د ر گفتمان مورد نظر، صورت می پذیرد . 

واژگان کلید ی
تبلیغات شهری، رسانه، سازمان هنری رسانه ای اوج، گفتمان، میشل فوکو
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مقد مه
و  تبلیغات  انواع  فزایند ه ی  رشد   به  توجه  با  حاضر  عصر  د ر 
از  افراد  جامعه  تأثیرپذیری  افزایش  تبلیغاتی و همچنین  رسانه های 
آنها  کارکرد   از چگونگی  شهروند ان  آگاه کرد ن  موجود ،  تبلیغات 
امری ضروری است و منجر به تسلط هرچه  بیشتر بر محیط پیرامون 
خود  و شناخت بهتر اجتماع می شود . آگهی نماهای تبلیغاتی که یکی 
از شاخه های مهم تبلیغات شهری محسوب می شوند ، فضای شهری را 
تحت تأثیر خود  قرار د اد ه و عالوه بر  تشویق افراد  به خرید  کاال، د ر 
انتخاب سبک زند گی و طرز تفکر آنها نیز تأثیر چشمگیری د ارند . 
این تبلیغات می توانند  جنبه ی اقتصاد ی، فرهنگی، هنری، مصرفی و 
یا جنبه ی پیشگیرانه به لحاظ بهد اشتی د اشته باشند ، اما یکی د یگر 
از کارکرد های مهم و اساسی آن ها ، نقشی  است که د ر شکل گیری 
تابلوهای  بررسی  ایفا می کنند . تحلیل و  گفتمان عمومی د ر جامعه 
تبلیغاتی موجود  د ر سطح شهر نیز تالشی است د ر جهت پی برد ن 
آن ها.  زند گی  نحوه ی  و  انسان ها  هویت  شکل گیری  چگونگی  به 
رویکرد ی که د ر پژوهش حاضر مورد  استفاد ه قرارگرفته است و 
با بهره گیری از آن به تحلیل و بررسی چگونگی عملکرد   می توان 

تبلیغات شهری د ر جامعه پی برد ، تحلیل گفتمان است.
میشل فوکو1 د ر پید ایش مفهوم تحلیل گفتمان نقشی اساسی د اشته 
است. از پیچید گی های کار فوکو این است که د ر آغاز کار نباید  فهم 
هنجاری از روش او پید ا کرد ، بلکه براساس خود  فوکو هنجارها 
د رواقع  می شوند .  آفرید ه  قد رت/د انش  گفتمانی  سازمان  د رون 
ابژه ی  فوکو  نیست.  جد ا  او  روش شناسی  از  فوکو  شناخت شناسی 
این  می کند ،  آغاز  پد ید ه ها  د قیق  توصیف  از خالل  را  د انشی خود  
این رو  از  می شود .  حاصل  زمان  د ر  ابژه  آن  از  شکل گیری  توصیف 
به طور خالصه می توان گفت که فوکو الزامًا د ستگاه شناخت شناسی 
ارائه نمی د هد ، بلکه فهم گفتمان ابزاری است برای فهم جریان های 
جابجایی  یا  انحالل  تغییر،  آمد ن،  پد ید   به  ختم  که  د انش  مختلف 
یک ابژه د ر بافتار قد رت/د انش می شود . د ر واقع آنچه روش فوکو 
از  وی  فهم  می کند   نزد یک  این د ست  از  هنری  پژوهش های  به  را 
تولید  ابژه است که موازی با تولید  فرم د ر آثار بصری است: تبلیغات 

شهری به مثابه فرم های گفتمانی.
د ر این پژوهش د یوارنگاره های سازمان هنری رسانه ای اوج2    واقع 
نمونه مورد بررسی قرار خواهند   به عنوان  د ر مید ان ولیعصر )عج(، 
واقع  مید انی  د ر  بزرگ  بسیار  ابعاد ی  با  د یوارنگاره ها  این  گرفت. 
ایستگاه های  حمل ونقل  و  د انشگا ه ها  وجود   به واسطه ی  که   شد ه اند  
شهری د ر نزد یکی آن، به مکانی پررفت وآمد  تبد یل شد ه و همواره 
نحوه ی  با  آشنایی  بنابراین  د ارند .  قرار  مرد م  عموم  د ید   د ر معرض 
عملکرد  آنها و نقشی که د ر شکل گیری و بازتولید  گفتمان عمومی 

حاضر  پژوهش  از  هد ف  است.  اهمیت  حائز  د ارند ،  جامعه  د ر 
سازمان  گفتمان  تصویری  مفهومی-  صورت بند ی  نحوه ی  کسب 
هنری رسانه ای اوج د ر پرتو شبکه د انشی موجود  بود ه و د رصد د  
پاسخگویی به این پرسش ها است: جهان، واقعیت اجتماعی، سوژه ها 
اوج  رسانه ای  هنری  سازمان  تبلیغات  گفتمان  د ر  ابژه ها چگونه  و 
تبلیغات سازمان هنری  د ر  بصری موجود   عناصر  ساخته می شوند ؟ 
رسانه ای اوج چگونه مخاطب را د رون ساختارهای گفتمانی تعریف 

می کنند ؟

پیشینه ی تحقیق
موضوع پژوهش حاضر خاصیت میان رشته ای د ارد  و پیشینه ی آن 
می تواند  شامل کلیه تحقیقاتی باشد  که د ر حوزه ی هنر، جامعه شناسی 
تنها بر  انجام شد ه است؛ به همین علت تمرکز پژوهشگر  و فلسفه 
مطالعاتی بود ه که د ر حوزه ی تبلیغات و   با رویکرد  تحلیل گفتمان 
د ر  بینگ4)2016(  اکسیااو  کیان3     و  وانگ  است:  گرفته  صورت 
تحلیل  و  بصری  ارتباطات  قد رت  »ساختار  عنوان  تحت  مقاله ای 
متفاوت،  منظر  سه  از  تنباکو«  کنترل  تبلیغات  چند وجهی  گفتمان 
یعنی بعد  بازتولید ی، بعد  برهم کنشی و بعد  تنظیم، وضعیت د شوار 
کنترل تنباکو را تحلیل کرد ه و به این نتیجه رسید ه اند  که استفاد ه ی 
معقول از گرامر بصری می تواند  قد رت ارتباطی تبلیغات تنباکو را 
سبحانی)1395(  مرجان  و  مقد اری  ساد ات  صد یقه  د هد .  افزایش 
مقاله ای تحت عنوان»تحلیل گفتمان بیلبورد های تجاری-تبلیغاتی از 
منظر تحلیل چند رسانه ای« را براساس الگوي تحلیل گفتمان انتقاد ي 
گفتمان  تحلیل  الگوي  و  زباني  عوامل  بخش  د ر  فرکالف  سه ُبعد ی 
گفتمان  چند رسانه اي  تحلیل  هد ف  با  و  ونلیوون  و  کرس  ترکیبي 
سالومو5)2015(  فیکامنی  د اد ه اند .  انجام  بیلبورد ها  تجاري  تبلیغات 
»تحلیل  عنوان  تحت  خود   ارشد   کارشناسی  پایان نامه ی  د ر 
متروپولیتن6       و  شرکت های   بیمه ی  انگلیسی  چاپی  تبلیغات  گفتمان 
سنلم7   کشور نامیبیا8 د ر روزنامه ی نامیبین9: مطالعه ی تطبیقی« که با 
استفاد ه از نظریه تحلیل گفتمان انتقاد ی انجام شد ه است، تکنیک های 
تبلیغاتی گوناگونی که زبان انگلیسی ترغیب کنند ه مورد  استفاد ه د ر 
تبلیغات مورد  نظر را پشتیبانی می کنند ، مورد  بررسی قرار د اد ه است. 
به  طور کلی بررسی پیشینه نشان می د هد  که پژوهش های نزد یک به 
موضوع مقاله ی پیش رو، از منظر متفکران د یگری بود ه و تبلیغات 
مورد نظر آنها نیز، تبلیغات کاال و یا ارائه ی خد ماتی همچون بیمه 
بود ه است )تبلیغات شهری مورد استفاد ه د ر پژوهش حاضر بیانگر 

باورها و ارزش های شکل گرفته د ر گفتمان ها است(.
مبانی نظری

چیستی مفهوم گفتمان از منظر میشل فوکو
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مفهوم گفتمان ازجمله مفاهیم مهم و کلید ی د ر اند یشه ی فوکو 
فلسفی،  اد بی،  نظریه های  عرصه   د ر  اخیر،  د هه های  د ر  که  است 
سایر  و  اجتماعی  روانشناسی  روانکاوی،  سیاست،  جامعه شناسی 
و  اند یشمند ان  مورد توجه  اجتماعی  علوم  رشته های  و  حوزه ها 
نظریه پرد ازان قرارگرفته است)سلیمی نوه، 1383: 50(. میشل فوکو 
گفتمان را د ر د و سطح د یرینه شناسی و تبارشناسی مورد  تحلیل و 
تبارشناسی،  با گذار از د یرینه شناسی به  بررسی قرار می د هد . وی 
بعد  جد ید ی به تحلیل اش می افزاید  و د یگر تنها با گفتمان سروکار 
ند ارد ، بلکه بر روابط د انش و قد رت و پیوند  میان صورت بند ی های 
می کند )د ریفوس10 تأکید   نیز  گفتمانی  غیر  حوزه های  با   گفتمانی 

گفتمان  از  خود   تعریف  د ر  وی    .)22  :1397 رابینو11:  و   
گفته شد ه  چیزهای  مجموعه ی  نباید   را  گفتمان  چنین  می گوید : 
با  که  است  چیزی  آن  بلکه  گرفت،  نظر  د ر  گفتنشان  شیوه ی  یا 
ژست ها، منش ها، شیوه های بود ن، شاکله های رفتار و آمایش های 
است  مجموعه ای  گفتمان  حقیقت  د ر  می شود .  مشخص  مکانی 
اجتماعی  مناسبات  از  که  مقید کنند ه  و  مقید   د اللت های  از 

می گذرند )فوکو، 1396: 203(. 
مفاهیم  به  پی برد ن  با اصطالح گفتمان،  آشنایی  راه های  از  یکی 
قد رت، د انش و حقیقت از منظر فوکو است، چراکه این ترکیب 
قد رت،  این سه گانه ی  را می سازد .  است که گفتمان  همان چیزی 
د انش و حقیقت نقشی اساسی د ر پید ایش گفتمانی جد ید  و حذف 
گفتمان های پیش از خود  د ارد . »فوکو قد رت و د انش را جد ایی ناپذیر 
می د اند . هرکجا که قد رت حضور د ارد ، د انش نیز هست؛ و هرکجا 
 Wagler, 2009:(»که د انش وجود  د ارد ، قد رت نیز حاضر است
را  آن   و  شود   حفظ  به خوبی  قد رت  می شود   باعث  آنچه   .)331

به عنوان  صرفًا  قد رت  که  است  واقعیت  این  می کند ،  قابل پذیرش 
این  از  بلکه  نمی گذارد ،  تحت فشار  را  ما  نه  می گوید   که  نیرویی 
حد  عبور می کند  و پد ید ه ها را تولید  می کند ، لذت را به وجود  
می آورد ، د انش را شکل می د هد  و گفتمان را تولید  می کند . قد رت 
د ر سرتاسر  نظر گرفته شود   که  د ر  مولد ی  به عنوان شبکه ی  باید  
بد نه ی اجتماع جریان د ارد ، چیزی بسیار بیشتر   از یک رانه ی منفی 

.)Foucault, 1980: 119(که عملکرد ش سرکوب است
مسأله ی د یگری که پرد اختن به آن حائز اهمیت است، رابطه ی 
میان قد رت/ د انش با حقیقت است. فوکو بر این باور بود ه است که 
نمی توان خارج از گفتمان چیزی گفت و به همین علت د سترسی 
به حقیقت مطلق ممکن نیست. د ر واقع این گفتمان  است که ایجاد  
امری  حقیقت  به  د سترسی  ازآنجاکه  می کند .  حقیقت  احساس 
است.  بی حاصل  چیزی  کذب  و  صد ق  از  پرسش  است،  ناممکن 
مورد بررسی  حاضر  پژوهش  د ر  و  گفتمان  تحلیل  د ر  باید   آنچه 
به گونه ای  را  گفتمان ها  که  گفتمانی اند   فرایند های  گیرد   قرار 

می آورند )یورگنسن12 وجود   به  را  احساس  این  که   برمی سازند  
ساخته  بلکه  نمی شود   کشف  حقیقت   .)38  :1397 فیلیپس13،  و   
خود   به  مختص  حقیقت  رژیم  جامعه ای  هر  می شود .  تولید   یا  و 
محلی  بلکه  نیست،  اعتبار حقیقت جهان گستر  د رنتیجه  د ارد ،  را 
رابطه  ی  بیانگر  جامعه ای  هر  د ر  حقیقت  رژیم  است.  موضعی  و 
 .)189  :1393 است)حقیقی،  جامعه  آن  د ر  د انش  و  قد رت  میان 
د رواقع این »مجموعه  کرد ارهای گفتمانی یا غیر گفتمانی است که 
چیزی را وارد  بازِی د رست و ناد رست می کند  و آن را به ابژه ای 
علمی،  شناخت  خواه  اخالقی،  تأمل  شکل  د ر  اند یشه)خواه  برای 
خواه تحلیل سیاسی و غیره( بد ل می کند «)فوکو، 1397پ: 200(. 
میشل فوکو د ر مصاحبه ای با د وتچو ترومباد وری14 پیرامون مفهوم 
د اد ه شد ه و مفروض  حقیقت چنین می گوید : »اصاًل یک حقیقِت 
تاریخی غیرعقالنی و حتی کم تر  تأیید ِ  این نکته  ند ارد ؛ و  وجود  
از کذِب یک علم را به همراه ند ارد ؛ برخالف آن، حضوِر یک 
تاریخ واقعی و قابل فهم و حضور مجموعه ای از تجربه های جمعِی 
عقالنی را )که به مجموعه ای از قواعد  کاماًل د قیق و شناسایی پذیر 
پاسخ می د هد ( د ر جریان امری تصد یق می کند  که سوژه ی شناساند ه 
ساخته  می گیرد ،  قرار  شناخت  مورد   ابژه  که  اند ازه  همان  به 

می شود «)فوکو، 1397آ: 56-55(.

گفتمان و گزاره
همه ی  به  که  آورد   شمار  به  کلی  اصطالحی  باید   را  گفتمان 
به  و  می گیرند   آن شکل  از طریق  قوانینی که گزاره ها  گزاره ها، 
د یگر  برخی  و  یافته  رواج  گزاره ها  برخی  آن  طی  که  فرآیند ی 
د ر  فوکو  میشل   .)104  :1397 د ارد )میلز15،  اشاره  می شوند ،  طرد  
با  آن  ارتباط  و  گفتمان  اصطالح  د رباره ی  د انش  د یرینه شناسی 
گزاره چنین می گوید : »من معتقد م که د ر حقیقت به معانِی گفتمان 
افزود ه ام: تلقِی آن گاهی به عنوان د امنه ی عمومی همه ی گزاره ها، 
از احکام و گاهی هم  پذیری  فرد یت  به مثابه گروه  بعضی مواقع 
به عنوان روالی تنظیم شد ه که تبیین کنند ه ی تعد اد  معینی از گزاره ها 
د ر  را  بیان  فوکو شکل  د رواقع   .)Foucault, 1972: 80(»است
با  که  کرد   کشف  تابعی  به منزله ی  گزاره،  از  بد یعی  بسیار  تلقی 
واحد های گوناگون تالقی می کند  و باید  کلمه ها، جمله ها یا قضایا 
را شکافت و باز کرد  تا گزاره ها را از آن استخراج کرد . گزاره ها 
هرگز پنهان نیستند ، اما مستقیمًا قابل خواند ن یا حتی قابل بیان  هم 
نیستند ، د رواقع گزاره ها اغلب پنهان اند  زیرا تغییر ظاهر می د هند ، 
اما  پنهان می ماند ،  یا حتی واپس زد ه می شوند . گزاره  سرکوب و 
صرفًا د رصورتی که ما خود مان را تا حد  شرایط استخراجش باال 
نکشیم؛ برعکس، به محض این که به این شرایط د ست یابیم، گزاره 

همه چیز را می گوید )د لوز16 ، 1396: 87-85(.
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سوژه و ابژه د ر بستر گفتمان
»گفتمان نقشی اساسی د ر سوژه ساختن ما و نیز ساختن ابژه هایی 
متن  خود   )ازجمله  آنها  د رباره ی  چیزهایی  می توانیم  که  د ارد  
 .)37  :1397 فیلیپس:  و  بد انیم«)یورگنسن  سوژه(  به منزله ی 
گفتمان،  بستر  د ر  ابژه ها  شکل گیری  نحوه ی  فهم  به منظور  فوکو 
به عنوان  نه  »گفتمان  می گوید :  چنین  د انش  د یرینه شناسی  د ر 
گروه هایی  از نشانه ها)عناصر د اللت کنند ه بر محتوا یا بازنمایی ها( 
شکلی  به  که  می شود   گرفته  نظر  د ر  رویه هایی  به مثابه  بلکه 
شکل  می کنند ،  صحبت  آنها  د رباره ی  که  را  ابژه هایی  نظام مند  
است  آن  بر  پژوهشگر  می د هد «)Foucault, 1972: 49(. سعی 
که د ر طول تحلیل مشخص شود  گفتمان ها با بازنمایی واقعیت به 
این شکل خاص به جای شکل های ممکن د یگر، سوژه ها و ابژه ها 
را به نحو خاصی می سازند ، مرزهایی مابین حقیقت و خطا ترسیم 
و  معناد ار  و  مربوط  را  کنش ها  از  خاصی  گونه های  و   می کنند  
می د هند )یورگنسن  قرار  موضوع  از  خارج  و  نامربوط  را  سایرین 
و فیلیپس، 1397: 235(. الزم به ذکر است که محقق د ر پژوهش 
حاضر، عالوه بر اجتناب از قضاوت های شخصی، به عنوان تحلیلگر 
و گزاره ها سکوت  د رباره ی صد ق و کذب حقیقت  نیز  گفتمانی 
می کند ، از هرگونه ارزش گذاری خود د اری کرد ه و همچون فوکو 

گفتمان را فراسوی نیک و بد  مورد  تحلیل قرار می د هد . 

تحلیل نشانه- معناشناختی17  گفتمان
با توجه به اینکه میشل فوکو همچون برخی زبان شناسان د رگیر 
مکتوب  متون  معناشناسی،  نشانه-  با کمک  نمی شود ،  متن  تحلیل 
»هد ف  گرفت.  خواهند   قرار  تحلیل  مورد   تصاویر  د ر  موجود  
تحلیل گفتمان متن مکتوب، عبارت است از آشکارکرد ن هنجارها 
عالقه مند   به ویژه  تحلیل  نوع  این  زبان،  تولید   د ر  پنهان  قواعد   و 
است بد اند  که چگونه گفتمان متشکل از مجموعه ای از واحد های 
را    می سازند «)میلز،  گفتمانی  ساختارهای  که  است  سلسله  مراتبی 
1396: 178(. نشانه- معناشناسان بر این نکته اصرار د ارند  که معنا 
قبل از هر چیز زایید ه ی د نیای گفتمان است و فقط تحقق آن است 
که د ر متن رخ می د هد . د ر هر گفته  و یا متنی، مرکزی که ازآنجا 
گفته فرماند هی می شود ، تعیین کنند ه ی مبد أ و مقصد  گفتمان است. 
مرکز فرماند هی تابع شرایط حسی- اد راکی عمل نمود ه و آنچه را 
که از اهمیت اساسی برخورد ار است، برجسته می نماید  و د ر مبد أ 
سخن قرار می د هد  و آنچه د ر مقصد  سخن قرار بگیرد  منفعل و 

د ریافت کنند ه به نظر می آید 18)شعیری، 1396(.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیق های کیفی است و رویکرد ی  توصیفی 
اسناد ی-  پژوهش  این  د ر  د اد ه ها  گرد آوری  روش  د ارد .  تحلیلی 

مشاهد ه ای است و نمونه ها انتخابِی هد فمند  هستند   جامعه  آماری 
اوج  رسانه ای  هنری  سازمان  د یوارنگاره های  و  آگهی نماها  تمام 
نمونه ی  سه  نیز  نمونه  و حجم  بود ه  ولیعصر)عج(  مید ان  د ر  واقع 
بصری،  المان های  به  توجه  با  تعد اد   این  است.  آنها  از  شاخص 
نحوه ی به تصویر کشید ه  شد ن سوژه ها، نماد های موجود  د ر تصویر 
که  انتخاب شد ه اند   نحوی  به  آن ها،  د ر  مورد استفاد ه  شعارهای  و 
را  خانواد گی  و  مذهبی  اجتماعی،  مضامین  انواع  تحلیل  قابلیت 
د اشته باشند . تجزیه وتحلیل د اد ه ها د ر این تحقیق، بر پایه ی تحلیل 
فوکو  میشل  می گیرد .  صورت  فوکو  میشل  منظر  از  و  گفتمان 
فهم  بلکه  نمی د هد ،  ارائه  تحلیل گفتمان  به منظور  نظریه ای  الزامًا 
گفتمان خود  ابزاری برای تحلیل جامعه و شناخت جایگاه انسان ها 
است. »چنانچه از منظر د ریفوس و رابینو نیز که از برجسته ترین 
متخصصان کار فوکو هستند ، تالش وی د ر جهت بسط و توسعه ی 
نظریه ای جامع و کلی نبود ه، بلکه رویکرد ی تحلیلی تفسیری  برای 
 .)Davila, 1993: 388(» می د هد ارائه  ما  فعلی  جایگاه  د رک 
روش  به منزله ی  گفتمان  تحلیل  از  بتواند   این که  برای  »محقق 
فلسفی  اساسی  پیش فرض های  باید   کند   استفاد ه  تجربی  مطالعه ی 
به  توجه  با   .)21  :1397 فیلیپس،  و  بپذیرد «)یورگنسن  را  آن 
برخورد ار  اجماع  مورد   و  مستقل  روش  از  گفتمان  تحلیل  اینکه 
نیست، محقق د ر به کارگیری این روش از اختیار شخصی بیشتری 
 .)626  :1396 پارتازیان،  و  احمد رش  )ازکیا،  است  برخورد ار 
انبوهه های  یافتن  د نبال  به  اساسًا  روشی  منظر  از  گفتمان  تحلیل 
اجتماعی19 روال های  با  آنها  بین  ارتباط  برقراری   معنایی  و 

 است که می توان آن را با توجه به پژوهش حاضر د ر د و مرحله 
انجام د اد : 

همواره  گفتمان   تحلیل  د ر  پژوهشگر  گزاره ها:  استخراج  الف( 
تحلیل  واحد   چراکه  د هد .  قرار  مورد بررسی  را  گزاره ها  باید  
برای فوکو گزاره است، یعنی مجموعه ای از عالئم که د رون یک 
اجزاء  ابتد ا  بنابراین  67(؛   :1387 هستند )فتاحی،  معناد ار  گفتمان 
مشخص  یکد یگر  با  آنها  ارتباط  و  توصیف شد ه  تصویر  د رون 
به  ما  تا  می شوند   تولید   گزاره هایی  توصیف،  از  پس  می شود . 
توجه  با  همچنین  شود .  مشخص  اجتماعی  جهان  د ر  تصویر  ازای 
شهری  تبلیغات  حاضر،  پژوهش  د ر  مورد بررسی  ابژه ی  اینکه  به 
به مثابه فرم های گفتمانی است؛ و ازآنجاکه هر شخصی تالش کند  
از سازمان د هی صوری آن توصیف  قواعد  یک گفتمان را مستقل 
کند ، با احتمال خطر از د ست د اد ن ابژه  د ر تحلیل گفتمان مواجه 
به  مرحله  این  از  بخشی  می شود )Anegrmuller, 2014: 59(؛ 
بصری  عناصر  تحلیل  این  د ر  است.  اختصاص یافته  فرمی  تحلیل 
حرکت  و  اند ازه  شعار،  فونت  بافت،  رنگ،  فرم،  مانند   تصویر 

مورد مطالعه قرار می گیرند .
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ب( تحلیل گفتمان: د ر این مرحله با توجه به گزاره های مستخرج 
از مرحله ی قبل و شعارهای موجود  د ر تصویر، نحوه ی ساخته شد ن 
ابژه ها، سو ژه ها و مفاهیم20 از منظر فوکو و با بهره گیری از مفاهیم 
فلسفی او مورد  تحلیل قرار می گیرد . »روش تحلیل گفتمان فوکویی 
از طریق بررسی مؤلفه های نظری فوکو و د رک شخصی پژوهشگر 
به د ست می آید «)حاجلی، 1395: 81(. همچنین الزم به توضیح است 
 که به منظور تحلیل شعارها، از تحلیل نشانه- معناشناسی گفتمان21

 استفاد ه  شد ه است.

استخراج گزاره ها
د ر  کود ک  د و  همه«)تصویر  1(  برای  »عید ی  د یوارنگاره ی  د ر 
مرکز تصویر حضور د ارند . د ختری غمگین که سن بیشتری د ارد  
نوعی  با  ناظر  همراه  به  کرد ن  نگاه  حال  د ر  می رسد   نظر  به  و 
چشم انتظاری باشد  و پسری خرد سال که به تماشای ماهی های قرمز 
مشغول است. صورت د ختر و پسر کک و مکی و آفتاب سوخته 
است. یک د ست د ختر روی شانه ی پسر است و د ست د یگر را به 
سطحی شیشه  مانند  تکیه د اد ه است. د و د ست پسر نیز به آن شیشه 
تکیه د اد ه شد ه است. این را می توان از طریق پوست رنگ پرید ه ی 
کف د ست وی که به سمت شیشه فشار می آورد  و همچنین بینی 
پخش شد ه ی او متوجه شد . او با کنجکاوی به چیزی آن سوی شیشه 
برای  »عید ی  عبارت  همچنین  و  ماهی ها  نارنجی  رنگ  می نگرد . 
همه« که از ترکیب د و رنگ قرمز و زرد  به وجود  می آید  د ارای 
است.  نور و گرما  مانند  عشق، زند گی، تحرک،  معانی سمبلیکی 
که  است  استفاد ه شد ه  تحرک  فن  از  ماهی ها  ترسیم  د ر  همچنین 
و  ماهی ها  گرم  رنگ  میان  است.  زند ه  و  پرانرژی  حالتی  د ارای 
به  گرم  و  سرد   کنتراست  سبز(  و  کود کان)آبی  لباس  سرد   رنگ 

چشم می خورد )د اند یس22، 1398(. 
با  مشخص شد ه  آبی)بعضًا  بستری  د ر  الیه  سه  د ارای  تصویر 
حباب هایی که یاد آور آب هستند ( است: ماهی ها، د ختر و پسر که 
نزد یک ترین عنصر انسانی به بینند ه هستند  و افراد ی که با هد ایایی 
د ر د ست، اطراف کود کان ایستاد ه اند . علی رغم اینکه به نظر می رسد  

 تمامی عناصر تصویر د ر یک فضا قرار د ارند ، اما خطوط ترازنمای23
تار  تصویر  و  کود کان  سر  اطراف  ماهی ها،  بد ن  اطراف  تصویر   
لذا  است.  مبّین جد ایی  به نوعی  د ارند   د ر د ست  افراد  ی که هد ایا 
بیش از آنکه تصویر یاد آور وحد ت د ر فضایی واحد  باشد ، شکلی 
از جد ایی را بین ایشان نشان می د هد . اگرچه د ر این تصویر چند  
الیه ی متمایز وجود  د ارد ، اما همگی به واسطه ی آب د ر یک بستر 
واحد  قرارگرفته اند . آب را می توان نماد ی از بستر اجتماعی د ر نظر 
گرفت که د ر طبقات و اقشار مختلف اجتماعی علی رغم جد ایی باز 

هم نوعی کشش و هم چسبی وجود  د ارد .
د و کود ک د ر پیش زمینه به صورت واضح و د قیق ترسیم شد ه اند  و 
تأثیر بیشتری بر بینند ه می گذارند ، اما پس زمینه ی تصویر که افراد  
د یگر د ر آنجا حضور د ارند  محو است و محیطی احساسی تر به 
وجود  آورد ه است.42 استفاد ه از این فن، می تواند  به منظور تأکید  بر 
افراد  نیازمند  و برجسته نشان د اد ن آنها و همچنین ازخود گذشتگی 
د ر  افراد   اینکه  باوجود   باشد .  د یگران  به  کمک  برای  انسان ها 
اما  آمد ه اند   کود ک  د و  این  به سوی  د ست  د ر  هد ایایی  با  تصویر 
هنوز هم آنها رو به مخاطب ایستاد ه اند ؛ که می تواند  نشان د هند ه ی 
این باشد  که تعد اد  کود کان نیازمند  بیشتر از این د و کود ک است؛ 

و می توان آنها را نماد ی برای تمام کود کان فقیر د ر نظر گرفت.
تصویر  از  را  گزاره ها  این  می توان  ذکرشد ه،  موارد   به  توجه  با 
د ر  آد م ها  د ارایی که  فقر و  میان  استخراج کرد : جهانی جد اشد ه 
آن قرارگرفته اند  و انسان هایی که توانایی مالی د ارند  با بخشند گی، 
ازخود گذشتگی و کمک به افراد  نیازمند ، می توانند  این فاصله را 
از میان برد اشته و اد امه ی زند گی را برای آنها رقم بزنند . د رواقع 
اجتماعی  مختلف  اقشار  و  طبقات  د ر  که  گفت  چنین  می توان 

علی رغم جد ایی باز هم نوعی کشش و هم چسبی وجود  د ارد .

تحلیل گفتمان
فرماند هی  گفته  ازآنجا  که  مرکزی  متنی،  یا  و  گفته   هر  د ر 
می شود ، تعیین کنند ه ی مبد أ و مقصد  گفتمان است)شعیری، 1396: 
32(. د ر عبارت »عید ی برای همه« عمل عید ی د اد ن مورد نظر است 
و مقصد  آن همه هستند ، همه ی افراد  نیازمند ، نه یک فرد  خاص، 
د یگری. د ر حقیقت  برای خود  و  بلکه  انسان،  برای خود ِ  نه فقط 
به حاشیه راند ه می شود  گفتمانی است که  اینجا  گفتمانی که د ر 
مبد أ  می گوید .  سخن  خود   مشکالت  از  تنها  فرد ی  هر  آن  د ر 
گفتمان د ر جمله ای که د ر زیر این عبارت آمد ه معلوم می گرد د : 
مبد أ  گفتمان  این   د ر  باشیم.«  د ست ود لباز  بسته،  گره های  »برای 
نیازمند ؛  افراد   بهتر  زند گی  به منظور  که  هستند   انسان هایی  تمام 
د لباز  و  د ست  می بایست  د ارد ؛  ارجاع  آنها  به  بسته  گره های  که 
بود ه و به فکر د یگران باشند . سوژه های بخشند ه د ر چنین گفتمانی 

 )www.khabaronline.ir :تصویر 1. عید ی برای همه)مأخذ
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به چشم می خورد   باز تضاد ی  و  بسته  بین کلمه ی  ساخته می شوند . 
که د ر صورت ایجاد  برابری میان انسا ن ها این تضاد  از بین رفته و 
این  د ر  د ست ود لبازبود ن  و  می گرد د .بخشند گی  ایجاد   تعاد ل  نوعی 
سوژه ها  به  آن  با  مطابق  انسان ها  که  است  بود نی  شیوه ی  گفتمان، 
بد ل می شوند . سوژه هایی که د ر این گفتمان ساخته می شوند  به افراد  
نیازمند  کمک کرد ه و د ارای صفاتی مانند  گشاد ه د ستی و بخشند گی 
هستند . د رواقع از طریق ابژه کرد ن سوژه ی بخشند ه، انسان ها د ر این 

گفتمان به سوژه ها تبد یل می شوند .
یاد آور  می شود   مشاهد ه  تصویر  از  مستخرج  گزاره های  د ر  آنچه 
رفاهی  و  مالی  شرایط  لحاظ  به  انسان ها  آن  د ر  که  است  گفتمانی 
به چند  د سته تقسیم شد ند  و مفاهیمی مانند  فقیر و ثروتمند  د ر آن 
تولید  شد . از طرفی با توجه به کشش و هم چسبی میان اقشار مختلف 
و عمل عید ی د اد ن به همه ی مرد م، می توان د ریافت که تالش د ر 
جهت شکل گیری گفتمانی است که د ر آن بتوان از برابری میان افراد  
سخن گفت. د رواقع هد ف، ارائه ی شاکله ی رفتاری  و شیوه ی بود نی 
است که برای انسان ها تبد یل به ابژه شد ه و د ر جهت رسید ن به آن، 
انسان  که  امروز  جامعه ی  د ر  می شوند .  ساخته  بخشند ه  سوژه های 
روزانه د ر برابر انبوهی از تبلیغات کاالهای متنوع قرار می گیرد  و 
احساس نیاز به خرید  را بیشتر از هرزمانی د رگذشته حس می کند ، 
به منظور بازگشت به مفاهیمی مانند  قناعت، بخشند گی، گشاد ه د ستی 

و کمک به هم نوع، چنین گفتمانی بازتولید  می شود 

استخراج گزاره ها
سه  به  افقی  به صورت  من«)تصویر2(  افتخار  »ایران  د یوارنگاره ی 
بخش رنگی تقسیم شد ه است که نمایانگر پرچم ایران است. رنگ 
از  اعم  مرد م  که  می خورد   به چشم  تصویر  پایین  قسمت  د ر  قرمز 
این  د اد ه اند .  سر  خوشحالی  فریاد   مرد   و  زن  کود ک،  جوان،  پیر، 
انقالب، مبارزه، عشق و زند گی )د اند یس،  رنگ نماد ی است برای 
1398: 82(. تعد اد ی از افراد  د رون جمعیت با شاد ی و رضایت به 
ناظر می نگرند  و بد ین ترتیب ارتباطی نزد یک و صمیمی میان ناظر 
و ابژه برقرار می شود . د ر بخش میانی تصویر مسجد  جامع خرمشهر 
مشاهد ه می شود  که د ر زمان مقاومت و قبل از اشغال شهر، جایی 
برای فرماند هی،  تد ارکات و گرد همایی مد افعان شهر بود  و به همین 
علت لقب نماد  مقاومت را به خود  گرفت. این بنای تاریخی یاد آور 
شهد ایی مانند  »محمد  جهان آرا«، »بهروز مراد ی«، »بهنام محمد ی« 
و »محمد  د شتی« است)همشهری آنالین، 1398(. تصویر امام خمینی 
نیز بیانگر نقش وی د ر انقالب ایران است. فوکو د ر رابطه با انقالب 
ایران و وحد ت مرد م بر این باور بود ه است که با توجه به اینکه 
میان آد م ها سطح فکرهای متفاوتی وجود  د ارد ، بااین حال، همه د ر 
بر خمینی« و  فریاد  می زنند  »د رود   با شور و حرارت  و  یک زمان 

 .)56-55 1397ب:  )فوکو،  می رود   میان  از  متفاوت  سطح های  آن 
همچنین بخشی از بنای تاریخی تخت جمشید  د ر این تصویر مشاهد ه 
می شود  که می تواند  بیانگر فرهنگ و تاریخ کهن ایران باشد . وجود  
موشک، ناو جماران و برج مخابراتی میالد  د ر تصویر اشاره به تولید  
ملی، افتخار، استقالل و عد م وابستگی به کشورهای د یگر د ارد . حرم 
امام رضا)ع( نیز اشاره به نقش مذهب د ر این انقالب د ارد . راکتور 
نیروگاه اتمی بوشهر یاد آور حمالت هوایی نیروهای ارتش عراق به 
این نیروگاه برای از بین برد ن زیرساخت های اقتصاد ی و پروژه های 
اتمی د ر طی جنگ تحمیلی و شهاد ت 20 نفر از کارکنان این نیروگاه 
د ر روز 27 آبان سال 1366 است)تاریخ ایران، 1398(. وجود  مید ان 
کشور  آزاد ی  برای  نماد ی  می تواند   که خود   تصویر  این  د ر  آزاد ی 
باشد ، به انقالب ایران اشاره د ارد . برج وسط این مید ان که به نام 
برج شهیاد  معروف بود ه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران د ر سال 
1357 به د لیل اجتماعات عظیمی که مرد م د ر استقبال از امام خمینی 
به هنگام بازگشت از پاریس به تهران د ر این مید ان انجام د اد ه بود ند  
و سرانجام 10 روز پس ازآن به سرنگونی حکومت پیشین انجامید ، 

به »مید ان آزاد ی« تغییر نام د اد )جام جم آنالین، 1393(. 
تصویر  از  را  گزاره ها  این  می توان  ذکرشد ه،  موارد   به  توجه  با 
استقالل  ملی،  تولید   هد ف  با  ایران  اسالمی  انقالب  کرد :  استخراج 
توجه  باید   و  د یگر صورت گرفت  به کشورهای  وابستگی  عد م  و 
د اشت که مذهب نقش مهمی د ر این انقالب د اشته است. مرد م ایران 
با اتحاد ، عشق به سرزمین خویش و برای آزاد ی وطن انقالب کرد ه 
به  افراد   از  تعد اد ی  مسیر  این  د ر  همچنین  رسید ند ،  پیروزی  به  و 

شهاد ت رسید ند .

تحلیل گفتمان
تعد اد   به  می تواند   »من«  کلمه ی  من«،  افتخار  »ایران  عبارت   د ر 
تمام ایرانی ها سوژه طلب کند ، بنابراین ایران نه فقط برای یک نفر 
این  باشد . آنچه د ر  افتخار  باعث  ایرانی ها  تمام  برای  بلکه می تواند  
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عبارت به وضوح مشخص است گفتمان ملی گرایی است. د ر عبارت 
بعد : »د ست  د ر د ست هم برای وطن« کلمه ی وطن د ر انتهای عبارت 
قرارگرفته و مقصد  گفتمان است؛ و د ست د ر د ست هم که به اتحاد  
ایرانی ها و یکی شد ن آنها اشاره د ارد  د ر ابتد ای عبارت آمد ه است. 
لذا مبد أ گفتمان، ملت ایران است که از اهمیت بیشتری برخورد ار 
آزاد ِی کشور سخن  از  نمی توان  نباشد   اتحاد  مرد م  تا  بود ه، چراکه 

گفت. 
مرد ان  از  یکی  د ست  د ر  بر روی روزنامه ای  د یگری که  عبارت 
د ید ه می شود ، عبارت »شاه رفت« است. پس از انقالب سال 1357 و 
رفتن شاه از ایران، گفتمانی د ر این کشور شکل گرفت که د ر بستر 
می شد .  معناد ار محسوب  »شاه رفت« گزاره ای  عبارت  گفتمان،  آن 
بالنشه26 پی یر  و  با کلربری یر25  د ر مصاحبه ای  راستا  این  د ر   فوکو 

 می گوید : »فقط به د لیل تظاهرات نبود  که شاه سرانجام رفت. د ر 
بیان  آیین مذهبی و  این تظاهرات، رابطه ای میان کنش های جمعی، 
حقوق عمومی وجود  د اشت. د ر ایران عِرق ملی بی نهایت قوی بود ه 
است: سرباززد ن از اطاعت از بیگانگان، بیزاری از چپاول منابع ملی، 
آشکار  د خالت همه جا  و  به خارج  وابستگی  سیاست  پذیرش  عد م 
یک  شاه  تا  بود ند   تعیین کنند ه ای  عوامل  همه  و  همه  آمریکایی ها، 

د ست نشاند ه ی غرب به شمار آید «)فوکو، 1397ب: 59-57(. 
با توجه به گزاره های مستخرج از تصویر و شعار»اهلل اکبر27« که 
د ر میان جمعیت مرد می به چشم می خورد ، می توان به رابطه ی بین 
کنش جمعی و آیین مذهبی  که فوکو از آن سخن می گوید  پی برد . 
به عبارتی د یگر اشاره به این موضوع د ارد  که د ر موفقیت این گفتمان 
و طرد  گفتمان حاکم، عالوه بر اینکه عواملی مانند  اتحاد  مرد م و 
همچنین اعتبار اصول گفتمان انقالبی د ر بین مرد م د خیل بود ه ، اما 

نباید  از نقش اسالم و مذهب د ر این انقالب چشم پوشی کرد .
سخن  تأثیر،  ایجاد   و  گویشی  اعمال  با  گفتمان  یک  هنگامی که 
گفتمان  یک  نطفه ی  کند ،  طرح  حاکم  گفتمان  برابر  د ر  جد ید ی 
اسالمی  انقالب  به  منجر  گفتمانی که  مانند   می شود ،  کاشته  جد ید  
د ر ایران شد . چنین گفتمانی، گفتمان حاکم را تهد ید  می کند  و آن را 
به خطر می اند ازد )صالحی زاد ه، 1390(. مید ان آزاد ی د ر این گفتمان 
تبد یل به نماد ی برای آزاد ی شد . د رواقع این گفتمان است که نحوه ی 
اند یشید ن به جهان را تعیین می کند  و هر معنا و مفهومی که نماد  به 
آن اشاره می کند  بیانگر اند یشه ی موجود  د ر گفتمان مربوطه است. 
»نشانه ها و تکنیک های گفتمان ماد ی هستند  تا حد ی که د ارای هیچ 
معنای ذاتی ای نیستند . معنا د ر اثر کنش متقابل عناصر ماد ی-نماد ین 
 Anegrmuller, 2014:(» با زمینه ی روند  تفسیر به وجود  می آید
ایران، چنین گفتمانی و چنین  انقالب  از  پیش  تا  بنابراین   .)55-56

نماد ی وجود  ند اشت. 
د ر این گفتمان از طریق ابژه کرد ن آرمان شهری که د ر آن می شود  از 

آزاد ی و استقالل سخن گفت، مفاهیمی همچون مقاومت، ایستاد گی و 
اّتحاد  بازتولید  شد ه و سوژه هایی شجاع و آزاد ی خواه ساخته   شد ند . 
هد ف از طرح مجد د  این گفتمان و ابژه کرد ن انقالب اسالمی ایران، 
می تواند  بازتولید  مفاهیمی همچون اتحاد  و مقاومت د ر برابر د شمن 
انقالب  همچون  شهد ای  سوژه هایی  مجد د   ساخته شد ن  همچنین  و 
ابزار  می تواند  هم  گفتمان  است که  بود ه  معتقد   فوکو  میشل  باشد . 
و ثمره ی قد رت و همچنین یک مانع، عامل لغزش، نقطه ی مقاومت 
و نقطه ی شروع برای یک استراتژی مخالف باشد )سلیمی نوه، 1383: 
54(. همان طور که د ر ایران گفتمانی به وجود  آمد  که شروعی برای 
ایجاد  یک استراتژی مخالف بود  و شکل گیری این گفتمان منجر به 
مقاومت مرد م د ر برابر روابط قد رت و پیروزی انقالب مرد می د ر 

سال 1357 شد .

استخراج گزاره ها
وجود   به  انسان ها  از  تعد اد ی  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  خانواد ه 
می آید  که نحوه ی تفکر، نوع زند گی، زبان، پوشش و نحوه ی ارتباط 
هرکد ام از آنها به نوعی بر تصویر کل خانواد ه تأثیر می گذارد . افراد  
د رون د یوارنگاره ی ز اد ب مهر برآید )تصویر 3(. اعم از کود ک و 
جوان به خوبی با افراد  مسن خانواد ه ارتباط برقرار کرد ه و از بود ن 
د ر این جمع خانواد گی که د ر محیط خانه گرد  هم آمد ه اند ، راضی 
و خشنود  به نظر می رسند . همچنین با توجه به بوسید ن د ست مرد  
باشد ( توسط پسر  به نظر می رسد  پد ربزرگ خانواد ه  کهن سال)که 
جوان، می توان از احترام به بزرگ تر سخن گفت. این د ر حالی است 
با  را  فراغت خود   اوقات  د ارد   تمایل  بیشتر  امروزه نسل جوان  که 
خرید   مراکز  و  رستوران ها  کافی شاپ ها،  د ر  و  خود   هم سن  افراد  
رخ  د اد ه  جوانان  زند گی  سبک  د ر  که  تغییراتی  د رواقع  بگذراند . 
است سبب ایجاد  فاصله ای میان آنها و نسل های پیش از خود  شد ه که 

این فاصله به نوعی عد م تفاهم تبد یل شد ه است. 
د ر این تصویر برای نشان د اد ن اعضای خانواد ه از تکنیک وحد ت 
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استفاد ه شد ه است. وحد ت به معنای آن است که عناصر مختلف به 
نحوی با یکد یگر اد غام شد ه باشند  که همه ی آنها روی هم تبد یل به 
به کاررفته  یک کل واحد  و یکپارچه شوند . همچنین رنگ قرمز 
د ر قسمت پایین تصویر، سمبل گرما، عشق، زند گی و تحرک است 
و حالت عاطفی بیشتری از رنگ های د یگر د ارد )د اند یس، 1398(. 
پشتی هایی که د رگذشته د ر خانه  ی ایرانی ها استفاد ه می شد  و همچنین 
فرش ایرانی با این رنگ مشخص  شد ه اند  که می تواند  یاد آور عشق و 
صمیمیتی باشد  که د ر میان خانواد ه های ایرانی و د ر خانه های سنتی 
وجود  د اشت و با د ید ن این تصویر و چهره های شاد  اعضای خانواد ه، 

برای بینند ه تد اعی می شود . 
تصویر  از  را  گزاره ها  این  می توان  ذکرشد ه،  موارد   به  توجه  با 
استخراج کرد : نسل قد یم و جد ید  می توانند  د ر بستری واحد  قرار 
گیرند  و به وحد ت برسند . همچنین نسل جد ید  به افراد  بزرگ تر از 
خود  د ر خانواد ه احترام می گذارند . عشق، صمیمیت، اد ب و احترام 

د ر میان افراد  خانواد ه  های ایرانی وجود  د ارد .

تحلیل گفتمان
جمله ی »ِز َاد ب مهر برآید « که د ر قسمت باالی تصویر مشاهد ه 
محبت  و  مهر  ایجاد   د ر  اد ب  نقش  اهمیت  نشان د هند ه ی  می شود ، 
د ر خانواد ه و د ر این گفتمان است. همچنین د ر جمله ی »»اد ب« به 
زند گی محبت می بخشد « کلمه ی »اد ب« د ر ابتد ای عبارت آمد ه و 
با قرارد اد ن آن د ر گیومه بر اهمیتش  مبد أ گفتمان است، همچنین 
افزود ه  شد ه است و زند گی نیز مقصد  گفتمان است. د ر واقع اد ب به 
 این  علت د ر ابتد ای جمله قرارگرفته تا نشان د هند ه ی اهمیت آن د ر 

ایجاد  مهر و محبت د ر زند گی و د ر این گفتمان باشد .
از تصویر د ریافت  به گزاره های مستخرج  با توجه  آنچه می توان 
این است که تالش این گفتمان د ر جهت بازتولید  گفتمان خانواد ه ی 
سنتی است. د ر اینجا مراد  از خانواد ه ی سنتی، آن خانواد ه هایی است 
هنجارها،  ارزش ها،  تأثیر  تحت  امروزی  از خانواد ه های  بیشتر  که 
رفتارها و الگوهای خانواد ه ی ایرانی هستند . به نوعی بیانگر این است 
امروزی را  بازتولید  د ر جامعه ی  قابلیت  که گفتمان خانواد ه  سنتی 
د ارد . د ر این گفتمان از طریق ابژه کرد ن خانواد ه ای که د ر آن اد ب، 
می شوند .  ساخته  سوژه ها  د ارد ،  وجود   احترام  و  صمیمت  عشق، 
این سوژه ها اعم از کود ک و جوان به خوبی با افراد  مسن خانواد ه 
ارتباط برقرار کرد ه و از بود ن د ر این جمع خانواد گی که د ر محیط 
د ر  اد ب  اهمیت  هستند .  و خشنود   راضی  آمد ه اند ،  هم  گرد   خانه 
گفتمان  د ر  عمل  این  که  است؛  قابل مشاهد ه  وضوح  به   گفتمان  این 
خانواد ه ی سنتی کاماًل آشناست و برای آشنایی و ایجاد  باور به آن 
د ر میان نسل جوان و جامعه ی امروزی نیاز به بازتولید  آن است. د ر 
اینجا مرز میان د و گفتمان سنتی و امروزی کم رنگ شد ه و مفاهیمی 

خانواد ه  گفتمان  بستر  د ر  احترام  و  اد ب  صمیمیت،  عشق،  همچون 
بازتولید  می شوند .

نتیجه گیری
د ر این پژوهش سه نمونه از تبلیغات شهری سازمان هنری رسانه ای 
بر  و  فوکو  منظر  از  بود ند   انتخاب شد ه   هد فمند   به صورت  که  اوج 
هد ف  گرفتند .  قرار  مطالعه  و  مورد بررسی  گفتمان  تحلیل  پایه ی 
اجتماعی،  واقعیت  جهان،  ساخته شد ن  نحوه ی  شناخت  پژوهشگر 
اوج  رسانه ای  هنری  سازمان  تبلیغات  گفتمان  د ر  ابژه ها  و  سوژه ها 
و کسب نحوه ی صورت بند ی مفهومی- تصویری گفتمان این سازمان 
د ر پرتو شبکه د انشی موجود  بود ؛ و پژوهش د ر راستای پاسخگویی 
به این سؤاالت صورت گرفت: جهان، واقعیت اجتماعی، سوژه ها و 
ابژه ها چگونه د ر گفتمان تبلیغات سازمان هنری رسانه ای اوج ساخته 
می شوند ؟ عناصر بصری موجود  د ر تبلیغات سازمان هنری رسانه ای 
اوج چگونه مخاطب را د رون ساختارهای گفتمانی تعریف می کنند ؟ 
نحوه ی  با  آشنایی  به منظور  گفتمان،  تحلیل  د ر  اینکه  به  توجه  با 
خود ِ  این  گفتمانی،  ساختارهای  د ر  ابژه ها  و  سوژه ها  ساخته شد ن 
قرار می گیرد ، تحلیلگر د ر پژوهش  گفتمان است که مورد  تحلیل 
حاضر د ر پی یافتن جواب هایی د قیق برای پرسش های پژوهش و یا 
نبود ه و صرفًا نحوه ی عملکرد  ساختارهای گفتمانی  کشف حقیقت 
مورد  تحلیل قرار گرفت تا مشخص گرد د  گفتمان ها چگونه به فهم 
انسان ها از واقعیت شکل می د هند  و مرزهای میان حقیقت و خطا 
به طورکلی مشخص  این پژوهش  به چه صورت ترسیم می شود . د ر 
شد  باوجود  اینکه موضوع د ر تبلیغات این سازمان پیوسته د ر حال 
تغییر است و مخاطب با انواع مضامین اجتماعی، مذهبی و خانواد گی 
مواجه می شود ، اما آنچه همواره حفظ شد ه  است استفاد ه از تصاویر 
و مضامینی است که برای بینند ه آشنا بود ه و می تواند  با آنها ارتباط 
شهاد ت،  مانند   مفاهیمی  د رباره ی  ایرانی  جامعه ی  کند .  برقرار 
و  د ارد ؛  کافی  شناخت  ملی  عرق  و  مذهب  بخشند گی،  همبستگی، 
هد ف از طرح آنها د ر تبلیغات شهری می تواند  ایجاد  باور و بازگشت 
به آن ارزش ها، بازتولید  گفتمان های مورد نظر و جلوگیری از حذف 
آنها باشد ؛ که د ر پژوهش حاضر بامطالعه ی شیوه های مختلف تعین 
یافتن و ابژه ای شد ن جهان د رون تصاویر، مشخص شد  که این امر از 
طریق استفاد ه از عناصر بصری د ر جهت به تصویر کشید ن شیوه های 
بود ِن انسان د ر گفتمان مورد نظر، استفاد ه از نماد هایی که د ر بستر 
به  امحاء مرز میان گفتمان ها  تاریخی آن گفتمان معناد ار شد ه اند ، 
لحاظ زمانی/ مکانی و به کارگیری گزاره های معناد ار و صاد ق د ر 
گفتمان مورد نظر، صورت می پذیرد . همچنین از طریق تحلیل فرمی، 
افراد   که  شد   مشخص  مکتوب  متون  تحلیل  و  گزاره ها  استخراج 
نقش های  د ر  گفتمانی،  ساختارهای  به واسطه ی  و  گفتمان  بستر  د ر 
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خود  قرارگرفته و با توجه به ابژه ی هر گفتمان، تبد یل به سوژه ها 
می شوند . د رباره ی رابطه ی میان گزاره و گفتمان الزم به توضیح است 
که گزاره های مستخرج از تصاویر مشروعیت خود  را از گفتمان ها 
تبلیغات  این پژوهش مشخص شد  گفتمان هایی که د ر  گرفته و د ر 
سازمان هنری رسانه ای اوج بازتولید  می شوند  عبارت اند  از: گفتمان 
برابری، گفتمان انقالبی، گفتمان ملی گرایی، گفتمان اسالمی، گفتمان 
د رنتیجه  سنتی.  خانواد ه ی  گفتمان  و  شهاد ت  گفتمان  ملی،  وحد ت 
شد ه،  نام برد ه  گفتمان های  بستر  د ر  تصاویر  از  مستخرج  گزاره های 

معناد ار هستند .
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Rahpooye Honar/ Visual Arts
Abstract

Nowadays, each person is exposed to a large amount of 

advertising every day. Given the role these ads play in de-

termining people’s lifestyle, it is essential to gain greater 

awareness of how urban advertising works. It causes a 

greater control over environment and a better understand-

ing of the society. One of the essential functions of urban 

advertising is the role it plays in shaping public discourse 

in society and this study investigates this important is-

sue. In present study, enjoying a descriptive-analytical 

approach, Owj Arts and Media Organization’s urban ads, 

selected purposefully, were studied and analyzed from 

Foucault’s perspective, using discourse analysis. Dis-

course understanding is a tool for understanding different 

streams of knowledge leading to the emergence, change, 

dissolution, or displacement of an object in the context of 

power or knowledge. In fact, what makes Foucault’s ap-

proach comparable to artistic research is his understanding 

of object production, which is parallel to form production 

in visual art in which urban advertising is like the forms 

of discourse. Therefore, the method of data collection is 

documentary-observational. This study aims to under-

stand the conceptual-visual formulation of Owj Organi-

zation’s discourse in the light of the existing knowledge 

network and it seeks to answer these questions. How are 

the world, social reality, subjects and objects constructed 

in Owj Organization’s advertising discourse? How do the 

visual elements contained in Owj Organization’s advertis-

ing define the audience within discourse structures? Since 

in discourse analysis, in order to understand how subjects 

and objects are constructed in discourse structures, it is 

the discourse itself which is analyzed, the analyst in the 

study did not seek to find precise answers to research ques-

tions or discover the truth. Therefore, the performance of 

the discourse structures is analyzed only to illustrate how 

discourses shape human understanding of reality and how 

the boundaries between truth and error are drawn. The re-

search generally shows that although the subject is con-

stantly changing in the organization’s advertising and the 

audience is exposed to a variety of social, religious and 

family themes, what is always preserved is the use of im-

ages and themes which the viewer is familiar with and can 

communicate with. According to the research findings, 

concepts such as martyrdom, solidarity, generosity, reli-

gion, and patriotism are reproduced in the organization’s 

common discourse. The aim of this reproduction is to 

create belief and return to those values as well as to re-

produce the desired discourses and prevent their removal. 

This is achieved through the use of visual elements to de-

pict the human beings’ presence in the desired discourse, 

the use of symbols which have become meaningful in the 

historical context of that discourse, the elimination of the 

boundary between discourses in terms of time and place 

and the meaningful and truthful statements in common dis-

course. Examining the visual elements and form analysis, 

extracting the statements and analyzing the written texts 

indicate that the individuals, within the discourse context 

and through discourse structures, become involved in their 

roles and become subjects according to the object of each 

discourse
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