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Abstract:

Media represent the corona pandemic based on their own perspectives 
and the demands of the governors positively or negatively, as such they 
often did not consider the corona as a disease, but an ideological matter. 
The purpose of this research is to study how corona news is framed. 

In this research the visual texts, which purposefully selected, of 
channels IRIB, VOA and Manoto on their Telegram platform were examined 
using semiotic methods. The publication of Corona images on the telegram 
platform of IRIB News Agency was framed with “authority of doctors and 
the cooperation of the people”. VOA telegram platform used the Corona 
as a tool to “generalize the disease” and framed it as a “demonstration of 
corona healing processes”. And finally, Manoto channel published video 
texts related to Corona on its Telegram platform as a “Transformation 
of Death Relationships”. It can be said that IRIB news agency seeks to 
conserve the value system and maintain the status quo. In contrast, VOA 
and Manoto channels seek to construct an ideological and magnify crisis, 
representing the corona disease with old unrelated myths and implying a 
distorted meaning.
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چکیده
بـر اسـاس  ایـن پدیـده همه گیـر را  پاندمـی کرونـا، رسـانه ها  بـا ظهـور  در عصـر کنونـی 
چشـم انداز های خـود و مبتنـی بـر خواسـته های حکمرانـان، به صـورت مثبـت یـا منفـی بازنمایـی 
می کننـد؛ به طوری کـه در غالـب مـوارد بـه کرونـا به مثابـه یـک بیمـاری محـض توجـه نداشـته اند 
و قبـای ایدئولوژیـک بـر تـن آن کرده انـد. پژوهـش حاضـر کـه هـدف از آن، مطالعـه چگونگـی 
چارچوب بنـدی کرونـا بـوده اسـت، روش نشانه شناسـی، متـون تصویـری کانال هـای خبرگـزاری 
صداوسـیما و شـبکه های ماهـواره ای صـدای امریـکا و مـن و تـو را در پلتفـرم تلگـرام مـورد خوانـش 
قـرار داده اسـت. در ایـن پژوهـش، تصاویر انتشـار یافته به صـورت هدفمنـد انتخـاب  شـده اند. رویکرد 
انتشـار تصاویـر کرونـا در تلگـرام خبرگـزاری صداوسـیما، چارچـوب »اقتدار پزشـکان و همراه سـازی 
مردم« بوده اسـت. کانـال تلگرام صـدای امریـکا از کرونا به مثابـه ابـزار »عمومیت  بخشـیدن بیماری« 
بهـره بـرد و بـه چارچـوب »نمایـش فرایندهـای درمانـی کرونـا« متوسـل شـده اسـت. در ایـن میان، 
شـبکه مـن و تـو بـا بهره گیـری از چارچـوب »دگردیسـی مناسـبات مـرگ« در کانـال تلگرامـی اش، 
متـون تصویـری مرتبـط بـا کرونـا را تهیـه و منتشـر می سـازد. می تـوان نتیجـه گرفـت که در سـپهر 
نشانه شـناختی، خبرگـزاری صداوسـیما به دنبـال تثبیت نظـام ارزش ها و حفـظ وضع موجود اسـت و 
در مقابل، شـبکه های صـدای امریکا و مـن و تو در پـی برسـاخت ایدئولوژیـک و بزرگنمایـی  بحران اند 
و بـا اسـطوره های کهنـه از حاشـیه به متـن رانـده  شـده   و متضمـن معنـاِی دگردیـس  شـده، کرونا را 
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مقدمه 
امـروزه امپریالیسـم رسـانه ای موجـب شـده اسـت کـه رسـانه ها کارکـرد بسـتر 
و مجـاری طبیعـی تهیـه و توزیـع اطالعـات در جامعـه را برای شـهروندان از دسـت 
بدهنـد و آنـان نتواننـد سـهم خـود را از قدرت هـا طلـب کننـد. بـا ظهور رسـانه های 
نویـن، مدل هـای ارتباطـی از مسـیر طبیعـی به مسـیر مجازی بـا محوریـت کاربران 
تغییـر جهـت داده انـد. این رسـانه ها، از یک سـو میـزان مشـارکت  کاربـران را افزایش 
و از سـوی دیگـر، مـرز و فاصلـه میـان رویـداد و مخاطب را کاهـش داده  انـد. این امر 
در پدیده هـای  بیمـاری زا به ویـژه در شـیوع کرونـا، نمـود برجسـته ای داشـت. در این 
 خصـوص جـان ام بـاری1 از واکسـن ها به عنـوان سـالح اول و از رسـانه ها، به مثابـه 
سـالح دوم بشـر یـاد می کنـد )گازی2 و همـکاران، 2020: 3(. او بـا بیـان این عبارت 
را در زمـان شـیوع بیمـاری آنفلوانـزای H1N1 در سـال 2009 بر اهمیـت ارتباطات 
و رسـانه ها در دوران همه گیـری تأکیـد کـرد. در آن زمـان کسـی فکـر نمی کـرد که 
جهـان را ده سـال بعـد پاندمـی کرونـا در اضطـراب و حیـرت بزرگـی فـرو خواهـد 
بـرد. دولت هـا و سیاسـت هایی کـه بـر جهانی سـازی تأکیـد می کردنـد، به ناچـار در 
قرنطینه هـای ناخواسـته فـرو رفتنـد و ناچـار از رعایـت فاصلـه فیزیکـی و اجتماعـی 
شـدند. در شـرایط کنتـرل شـیوع کووید193، از یک سـو رسـانه ها  بـا محدودیت هایی 
همـراه بودنـد و از سـوی دیگـر، رسـانه های اجتماعـی4 مرجـع مهـم اطالعاتـی برای 

شـهروندان محسـوب می شدند.
کوویـد19 کـه اولیـن  بـار اواخـر سـال 2019 میـالدی در ووهان5 چیـن گزارش 
شـد، به سـرعت مرزهـای جهـان را درنوردیـد و بـه بحرانـی عالم گیـر بـرای سـالمت 
بشـر تبدیل شـد. در شـرایطی که حتی واکسـن به عنـوان سـالح اول، تضمین کننده 
ایمنـی و سـالمت افـراد جامعـه نیسـت؛ ایـن رسـانه ها هسـتند که بـه قـول ام باری، 
به عنـوان سـالح دوم نقـش مهمـی در کنتـرل شـیوع این بیمـاری، کاهـش اضطراب 
ناشـی از آن و مدیریـت هرچـه بهتـر وضعیـت ایفـا می کننـد. در ارتباطات سـالمت، 
رسـانه های اجتماعـی ماننـد شمشـیر دو لبه ای هسـتند که هـم می تواند دسترسـی 
سـریع و گسـترده را بـه اطالعـات را فراهـم کنـد و هـم بـه بسـتری بـرای انتشـار 
اطالعـات بی اسـاس و غلـط تبدیـل شـود. از آنجـا کـه اجـرای به موقع اقدامـات مؤثر 
بهداشـت عمومـی امـری ضـروری اسـت، رسـانه ها می تواننـد نقـش مهـم انتقـال 
اطالعـات، سیاسـت ها و مقـررات را از سـوی مقامـات بـه شـهروندان عهده دار شـوند.
در حـال حاضـر پیشـگیری و کنتـرل بیماری هـای عفونـی و تبعـات آن، اهمیت 

1. John M. Barry
2. Gozzi

3. Covid19
4. social media

5. Wuhan
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بسـیار دارد. بنابرایـن در اختیـار داشـتن ابزارهـای گزارش دهـی در شـرایط بحـران 
به منظـور هشـدار دادن بـه مـردم و نهادهـای ناظـر بر بهداشـت عمومـی و دولت در 
مـورد اقدامـات صحیـح و الزم بـرای کنترل و به حداقل رسـاندن خطـرات احتمالی ، 
بسـیار مهـم اسـت. در این میان رسـانه های همسـو و زاویه دار هرکـدام، نقش خاصی 
را ایفـا می کننـد. اهمیـت پلتفرم هـای اجتماعـی1 در ارتباطـات سـالمت، به ویـژه در 
دوران همه گیـری کوویـد19، به انـدازه ای اسـت که سـازمان بهداشـت جهانـی اعالم 
کـرده بیمـاری کوویـد19، اولیـن بیمـاری همه گیـر جهانـی در طول تاریخ اسـت که 
فناوری هـا و رسـانه های اجتماعـی را در حجـم گسـترده ای بـه کار گرفتـه تـا مـردم 
نسـبت خطـرات آن آگاه و ایمـن شـوند و بـا ارتباطات گسـترده ای کـه از این طریق 

برقـرار می کننـد، شـیوع بیمـاری را کاهـش دهند )لـی2 و همـکاران، 2020: 2(.
در عصـر کنوني، رسـانه ها بـه دلیل تأثیرات فـراوان، عرصـه واکاوي هاي فرهنگي 
و اجتماعي بســیاري بوده اند. رسـانه هــا جایگــاه و فضــاي بسترســازي فرهنگـي، 
تأمــل و ژرف اندیشـي دربـاره اهمیـت معنـا و اندیشـه ورزي بـا توجـه بــه مــتن 
فرهنگــي و ســاخت اجتمــاعي قلمداد مي شـوند که بـه تقویت و بازسـازي الگویي 
منسـجم از معنـا و تأسـیس کانـون ارزشـي مبـادرت مي ورزنـد )هـوور و الندبـای، 
ترجمــه آریایي نیـا، 1382: 60(. بـا ظهـور جامعه شـبکه ای به واسـطه وقـوع انقالب 
در سـاحت ارتباطـات و افزایـش روزافزون اطالعات و اشـباع محتوایـی در این جامعه 
مصرفـی، شـهروندان برخـالف گذشـته بـا حقایـق رو بـه رو نمی شـوند بلکـه تصویری 
از آن دریافـت می کننـد. در ایـن جامعـه، مفاهیـم بازنمایـی می شـوند و سـبد تغذیه 
ارتباطـی مخاطبـان را بـا نشـانه ها فربه می کننـد. بازنمایـی، همان برسـاخت معنا از 

طریـق چارچوب هـای مفهومـی و گفتمانی اسـت.
ارائـه  و  برسـاخته شـده  از طریـق رسـانه ها  واقعیـات  در جهـان پسـت مدرن، 
می شـوند. در قیـاس با جهان پیشـامدرن کـه رویدادها نمایش عمومی نداشـتند و در 
معـرض دیـد عمـوم قـرار نمی گرفتند؛ رسـانه ها مختصات زیسـت جهـان ارتباطی را 
دسـتخوش دگردیسـی سـاخته  اند و از طریق شبیه سـازِی پدیده ها کانون معنایی را 
جابه جـا کرده انـد؛ بـه تعبیـری در حـال حاضر، بشـر با خـود روایت ها مواجه نیسـت 
بلکـه روایـت رسـانه ها به گسـتره همگانی رسـوخ پیدا کـرده و واقعیـت واقعی وجود 
نـدارد، بلکـه در الیه هایـي از معانـي رمزگـذاري شـده سـاختاریافته اسـت ؛  بـه طـور 
دقیـق نیـز همین معانـي سـازمان یافته )فرهنگ( در رمزگشـایي آنها نیز مؤثر اسـت 

)فیسـک3، 1987: 5(.

1. social platforms 2. Li 3. Fisk
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مقایسـه نحـوه بازنمایی و نشـان دادن برسـاختی بـودن معنا و مسـائل اجتماعی 
ـ فرهنگـی نوپدیـد منتـج از وضعیـت اسـتثنایی کرونا بر اسـاس رسـانه های همسـو 
)خبرگـزاری صداوسـیما( و رقیب )صـدای امریکا و من و تو( در فضـای تلگرام ، هدف 
و مسـئله اصلـی ایـن پژوهـش بوده اسـت. با مقایسـه آنها  از یک سـو می تـوان اهداف 
و سیاسـت های ایـن رسـانه  ها را مشـخص کـرد و ازسـوی دیگر، اطالعـات مفیـدی 
در مـورد موضوعـات برسـاخت  شـده، رویکـرد ارتباطـی و در نهایـت چارچوب بنـدی 
ایـن رسـانه ها در زمینـه بازنمایـی متـون تصویـری کووید19 بـه دسـت  داد. درواقع، 
هـر پدیـده اجتماعـي ازجمله محتوای رسـانه هاي جمعــي، عرصــه ای اسـت که در 
آن، گفتمان ها به تولید معنــا مـي پــردازند و بــراي دسـتیابي بــه هژمـوني سـعي 
مي کننـد تا سـاختار نظـام معنایي گفتمان رقیب خود را بشـکنند و آن را به حاشـیه 
براننـد. بـر ایـن اسـاس، متـن از هـر نوعـي کـه باشـد، در دایـره مغناطیسـي قدرت 
متولـد مـي شــود. هــیچ ســوژه، نهـاد و متنـي نمي توانـد از چنـگال قـدرت رهایي 
یابـد. همـه پدیده هــاي اجتمــاعي، گفتمــاني و نمـودي از منازعـات معنایي میان 

گفتمان هـا هسـتند )راودراد و تقـی زادگان، 1391: 72(.

پیشینه پژوهش
هـر پژوهـش در پیوسـتاری از طیـف پژوهش هـای گوناگون قـرار دارد که برخی، 
بـه لحـاظ محتوایـی قرابـت موضوعـی و روش شـناختی دارنـد و ازایـن رو، به مثابـه 
مطالعـات پیشـین مدنظـر قـرار می گیرنـد و برخـی بـه دلیـل تفاوت هـای عمـده در 
موضوع، روش و اهداف، از چرخه بررسـی پژوهشـگر کنار گذاشـته می شـوند. در این 
پژوهش، مسـئله پژوهشـگر، مطالعـه روایت های کرونا در بسـتر پیام رسـان اجتماعی 
تلگـرام اسـت کـه موضـوع روز گفتمان هـای رسـانه ای و محافـل علمی و دانشـگاهی 
بـه شـمار مـی رود. در ایـن زمینـه، پژوهش هـای بسـیاری مـورد رصـد و پایـش قرار 
گرفـت و بـه دلیـل محدودیت هـای انتشـار و ظرفیـت پژوهـش، در نهایت بـه پاره ای 
از آنهـا پرداختـه شـد. عمـده تحقیقـات ذکرشـده خارجی بود امـا چند نمونـه هم از 
پژوهش هـای داخلـی گنجانـده شـد. ایـن نکتـه قابـل ذکـر اسـت کـه پژوهش هـای 
خارجـی از لحـاظ محتوایـي و روشـي، قرابـت نزدیکـی بـا پژوهـش حاضـر دارند؛ به 
همیـن دلیـل نیز از نحـوه بهره گیری آنهـا از روش بازنمایي و اسـتخراج مفاهیم براي 
تحلیـل، الگوگیـري شـده اسـت. از پژوهش هـای داخلـي صرفـاً از منظر روشـی برای 
ایجـاد سـاختار و اسـتخراج مفاهیم بهره برده شـد. سـعی بـر آن بود تا بـه مطالعاتی 
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کـه در حـوزه ویـروس کرونـا )کوویـد19( بـا محوریت فضای رسـانه ای و شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی انجـام شـده اند بـه صورت خالصه اشـاره شـود.

گابـور1 )2020( در پژوهشـی بـا عنـوان »بازنمایـی پوشـش خبـرِی کوویـد19 
در افریقـا در رسـانه های غربـی و چینـی« اظهـار کـرده اسـت کـه رسـانه های غربی 
درخصـوص بیمـاری کرونـا از کانال هـای رسـمی آفریقایـی، غیررسـمی افریقایـی و 
غیررسـمی غربـی بـرای بازنمایـی اخبـار اسـتفاده کرده انـد؛ درحالی کـه رسـانه های 
چینـی به طـور عمـده از منابـع رسـمی آفریقایـی و چینـی در پوشـش اخبـار بهـره 
جسـته اند. همچنیـن پوشـش خبـری وقایـع آفریقـا در رسـانه های غربـی بر اسـاس 
چارچوب هـای تعـارض، منفـی، عالیـق انسـانی، تأثیـر، برجسته سـازی و بـا ترکیبی 
از لحـن مثبـت، منفـی و خنثـی انجـام می شـود؛ در حالی کـه ایـن چارچوب هـا در 
رسـانه های چینـی شـامل تأثیـر، برجسـتگی و نـوآوری بـا لحـن مثبـت هسـتند. 
براسـاس نتایـج، بازنمایـی کوویـد19 افریقا در رسـانه های غربی ، اغلب منفی نیسـت 

و در رسـانه های چینـی به طـور غیرمعمـول مثبـت اسـت.
سـوالترا2 و پراتیـوی3 )2020( در نتایج پژوهـش »ایدئولوژی در تبلیغات خدمات 
عمومـی کوویـد 19: رویکـردی نشانه شناسـانه«، اذعان می کنند کـه در مورد بیماری 
همه گیـر کوویـد19 در تبلیغـات عمومـی، چارچوب هایـی ماننـد پیشـگیری بهتـر از 
برابـر  در  مقابلـه خوش بینانـه  و  مسـئولیت پذیری  مشـارکتی،  ایدئولـوژی  درمـان، 
بیمـاری ارائـه شـده اسـت چنان کـه به طورکلـی گفته می شـود بـا مشـارکت عمومی 

می تـوان این بیمـاری را شکسـت داد.
سـاتون4 و همکاران )2020( در پژوهشـی بـا عنوان »60 روز ابتدایی: اسـتراتژی 
رسـانه ای اجتماعـی آژانس هـای بهداشـت عمومـی امریـکا در مقابلـه بـا پاندمـی 
کوویـد19« در بخـش نتایـج، هفـت دوره ارتباطـی را ذکـر کرده انـد کـه هـر یـک 
از آنهـا بـا تأکیـد بـر موضوعـات خاصـی ماننـد: انتقـال اطالعـات، اقدامات فـردی و 
جمعـی، حفـظ انگیـزه و تنظیـم هنجارهـای اجتماعـی مشـخص  شـده اند. مهم ترین 
یافتـه پژوهـش ایـن اسـت کـه به مـرور و با افزایـش آگاهی در مـورد این بیمـاری در 
پاسـخ بـه نیازهـای اطالعاتی مـردم، اولویت هـا و موضوعات مورد تأکید سـازمان های 

بهداشـتی در امریـکا تغییـر کرده اسـت.
ان گای5 و همـکاران )2020( پژوهشـی را بـا عنـوان »مقابلـه بـا بحـران سـالمت 
بـر  آنهـا  تأثیـر  و  ارتباطـی  اسـتراتژی های  تحلیـل  محتـوای  از کوویـد19:  ناشـی 
مشـارکت عمومـی در شـبکه های اجتماعـی« انجام داده انـد. که به اسـتناد یافته های 
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آن مشـخص شـده اسـت پیام هـای مربـوط بـه پیشـگیری از بیمـاری کـه به سـبک 
روایـی ارائـه شـده اند، اثرگـذاری بیشـتری بـر عمـوم مـردم داشـته اند.

لیـو1 و همـکاران )2020( در پژوهشـی بـا عنـوان »ارتباطـات سـالمت از طریق 
رویکـرد  بـا  چیـن:  در  کوویـد19  بیمـاری  شـیوع  ابتـدای  در  خبـری  رسـانه های 
مدل سـازی دیجیتالـی موضـوع « بـا اشـاره بـه نتایـج، اظهـار کرده اند که رسـانه های 
چیـن در مقابـل توسـعه و شـیوع بیمـاری عقب مانده انـد و تأکیـد پیام هایشـان بـر 

جامعـه بزرگ تـر متمرکـز بـوده اسـت، نـه افـراد.
هانـگ2 و همـکاران )2020( در پژوهـش »تحلیـل احساسـات مرتبط بـا بیماری 
کوویـد19 در شـبکه های اجتماعـی: با اسـتفاده از هـوش مصنوعی« به اسـتناد نتایج 
بیـان می کننـد کـه موضوعـات مطرح شـده در پنـج دسـته کلـی قـرار می گیرنـد: 
محیـط مراقبت هـای بهداشـتی، حمایـت عاطفـی، اقتصـادی و تجـاری، تغییـرات 
اجتماعـی و فشـار روانـی. کارکنـان بهداشـت و سـالمت بیشـتر در مـورد خطـرات 
ناشـی از ایـن بیمـاری بـر روح و جسـم خـود بحـث کرده انـد. به طورکلـی محتـوای 
پیام هـا نشـان داده اسـت کـه مـردم نسـبت به حل ایـن بحران بهداشـتی کم سـابقه 

امیدوارند. آینـده،  در 
دشـتگلی هاشـمی )1399( در پژوهشـی بـا عنـوان »پوشـش خبـری ویـروس 
کرونـا در فیس بـوک و توییتـر شـبکه های خبـری برتـر جهان« نشـان داده انـد که از 
لحاظ پوشـش خبری، مبتنی بر سـه شـاخص پسـند )الیک(، نظر )کامنت( و بازنشـر 
صفحـات فیس بوکـی، سـی ان ان، بی بی سـی و فاکس نیـوز موفق تریـن و صفحـات 
فیس بوکـی، سی سـی تی وی، ان دی تـی وی و ان اچ کـی کـم توفیق تریـن بوده انـد و 
در پایین تریـن جایـگاه قـرار گرفته انـد. همچنیـن صفحـات توییتـری بی بی سـی، 
سـی ان ان، فاکس نیـوز، الجزیـره و دویچه ولـه در مقایسـه بـا پنـج صفحـه توییتـری 

دیگـر در وضعیـت بهتـری قـرار داشـته اند. 
زارع )1399( پژوهشـی را بـا عنـوان »اطالع یابـی سـالمت در هنـگام همه گیری 
بیمـاری: مطالعـه مـوردی شـهروندان کرمانشـاهی در بحـران شـیوع کوویـد19« 
انجـام داده اسـت. بـر اسـاس یافته هـای این پژوهـش، شـهروندان کرمانشـاهی برای 
اطالع یابـی از مطالـب مرتبـط بـا کوویـد19 بیـش از هـر منبـع و مرجعـی، متکی به 
پیام رسـان های عمومـی نظیـر تلگـرام و واتسـاپ و صفحـات شـبکه های اجتماعـی 
ماننـد اینسـتاگرام و توییتـر بوده انـد و اخبار را بیشـتر از این منابع پیگیـری کرده اند. 
مقـاالت و پژوهش هـای ذکر شـده در پیشـینه، اغلب از روش تحلیـل محتوا بهره 
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جسـته اند؛ عـالوه بـر ایـن، مخاطب رسـانه های مورد بررسـی آنهـا عموم مـردم ایران 
نیسـتند. بـه  همیـن منظـور بـرای نشـان دادن نـگاه و گفتمـان کانال هـای تلگرامی 
شـبکه های فارسـی زبان داخلـی )صداوسـیما( و ماهـواره ای )صـدای امریـکا و مـن و 
تـو( بـه مطالعـه تطبیقی حـوزه بازنمایی پاندمی کرونـا پرداخته شـد. بااین حال آنچه 
انجـام ایـن پژوهـش را نسـبت بـه پژوهش هـای پیشـین ضـروری می سـازد عبـارت 
اسـت از: 1( کشـف تفـاوت بازنمایی هـای کرونایـی در بسـتر فضای مجـازی )به مثابه 
رسـانه جایگزیـن و ارائه دهنـده دیدگاه های رسـانه های جریان اصلـی(، 2( بهره گیری 
توأمـان از سـه رویکـرد نشانه شـناختی بـرای مطالعه عمیق تـر و جامع تـر روایت های 
کرونایـی و تفسـیر آنهـا، 3( شـناخت چارچوب بنـدی کلـی کانال هـای تلگرامـی از 
بازنمایـی متـون تصویـری  رسـانه ای مرتبـط بـا کرونـا و 4( خوانـش معناشـناختی 
رمزگان هـای اجتماعـی و تفسـیرِی ایماژهـای کرونایی در دو جریان رسـانه ای رقیب.

تعریف مفاهیم
تعریـف مفاهیـم، قضیه ای اسـت که بـرای درک مفاهیم به کار برده شـده در عنوان 
و بین االذهانـی کـردن آن مفاهیـم بیـن خواننـدگان پژوهـش بـه کار مـی رود )سـاده، 
1375: 61(. در ضمـن بنـا بـه نظـر برخـی اندیشـمندان، روش پژوهـش »امـر معلوم«، 
نیـازی بـه تعریـف نـدارد )سیاسـی، 1352: 289(. در عنـوان ایـن پژوهـش، مفاهیمی 
ماننـد »بازنمایـی«، »کرونـا«، »بسـتر تلگـرام« و »شـبکه های فارسـی زبان داخلـی و 
ماهـواره ای« بـه کار رفته انـد. از بیـن مفاهیـم ذکرشـده، چهـار مفهـوم اخیـر بـه دلیـل 
ضـرورت، در بخـش طرح مسـئله تبیین شـده اند و تنها بـه مفهوم بازنمایی اکتفا نشـده 
اسـت. در مقالـه حاضـر، منظـور از بازنمایـی، همـان تعریـف مدنظر هال و جالی اسـت. 
بازنمایـي، مجموعـه قواعـد و قوانینـی از زبـان اسـت که بـه فرآیند تولید معنـا و مبادله 
آن میـان اعضـاي یـک فرهنـگ در یـک جامعـه مي پـردازد و شـامل زبـان، نشـانه ها و 

ایماژهایـي اسـت کـه در بازنمایي اسـتفاده مي شـود )هـال1 و جالـي2، 2007: 15(.

چارچوب نظری پژوهش
چارچـوب نظـری بـرای تجزیه وتحلیـل نشانه شناسـی، امـری ضـروری اسـت. در 
ایـن مقالـه، از ترکیب سـه نظریـه »نشانه شناسـی«، »بازنمایـی« و »چارچوب بندی« 
بـه همـراه یک چارچـوب نظـری انتخابی، بـرای اسـتخراج مفاهیم و تفسـیر یافته ها 

بهره گرفته  شـده اسـت. 
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نظریه نشانه شناسي پیرس
سوسـور1 نشـانه2 را به مثابـه فرمـی تشـریح مي کنـد کـه بـر اسـاس آن، عناصـر 
فیزیکـی ماننـد صداهـا، حـروف، حـرکات و عناصـر سـاخت یافته، به عنـوان دال3 در 
نظـر می گیـرد و تصویـر یـا مفهومـی را کـه ایـن دال ها بـه آن اشـاره دارنـد؛ مدلول4 
می نامـد. سـپس او بـه رابطـه ای را کـه بیـن ایـن دو برقـرار اسـت را داللـت5 اطالق 
می کنـد. سوسـور روابط بیـن دال و مدلـول را قـراردادي6 می داند که جوامع انسـاني 
بـه میـل و اراده خـود از آنهـا اسـتفاده مي شـود. او بـرای بیـان نظـر خـود این گونـه 
اسـتدالل می کنـد کـه هیـچ دلیـل آشـکاری بـرای به کاربـردن، و گفتـن، درخت در 
مقـام تعییـن »یـک گیـاه درختـی« وجـود نـدارد. پیـرس7  امـا دال را بازنمایاننـده 

می دانـد.
بـرای پیـرس تمامی اندیشـه های انسـان به واسـطه نشـانه ها تبیین مي شـود. در 
طبقه بنـدی پیـرس از عالئـم، سـه نوع نشـانه به عنـوان شـمایل ها، نمایه هـا و نمادها 
در نظر گرفته  شـده اسـت. شـمایل8، نشـانه ای است که برای تشـبیه، همانندسازی یا 
بازتولیـد مرجـع آن بـه نحوی سـاخت  یافته اسـت. عکس ها ممکن اسـت نشـانه های 
شـمایل گونه باشـند، زیـرا می تـوان آنهـا را دید کـه مراجع خـود را به صـورت بصری 
بازتولیـد می کننـد. واژگان مربـوط بـه علـم )نام آوایـی(9 نیز نشـانه های شـمایل گونه 

هسـتند زیـرا مراجـع خود را به شـیوه ای آکوسـتیک شبیه سـازی می کنند.
نمایـه10، نشـانه ای اسـت کـه به چیزی یا شـخصی از نظـر وجود یا مـکان آن در 
زمـان یـا فضـا، یا نسـبت به چیزی یـا شـخص دیگـری اشـاره دارد. دود، نمایه آتش 
اسـت کـه نشـان می دهـد آتش کجاسـت؛ سـرفه نمایه سـرماخوردگی اسـت و غیره. 
نماد11، نشـانه ای اسـت که به شـیوه ای دلبخواهانـه و قـراردادی، در مقام معنایی 
بـه ارجاع داللت دارد. بیشـتر نشانه شناسـان اتفاق نظر دارند کـه نمادگرایی بازنمایی 
انسـان را از همـه قسـم های دیگـر متمایـز می کنـد و به گونه هـای انسـانی اجـازه 
می دهـد تـا جهـان را جـدا از موقعیت هـای محـرکـ  پاسـخ بازتـاب دهنـد. کلمـات 
بـه طورکلـی، نشـانه های نمادیـن هسـتند. امـا هـر دالـ  شـی، صـدا، شـکل و غیره 
ـ می توانـد نمادیـن باشـد. سـفید، رنگی اسـت کـه می توانـد نمـادی از »پاکیزگی«، 
»خلـوص« یـا »بی گناهـی« باشـد، امـا تیـره، نمـادی از »نجاسـات«، »ناخالصی« یا 
»فسـاد« اسـت. همـه این نمادها بر اسـاس قراردادهـای اجتماعی ایجاد شـده اند و از 

آن داللـت وضعـي نامبرده مي شـود )سـبوک12، 2001: 5-11(.
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نظریه روالن بارت
داللـت صریـح1 اولیـن سـطح داللـت اسـت. ایـن داللـت، معنـای تحت اللفظـی 
یـا آشـکار نشـانه را توصیـف می کنـد، بنابرایـن، داللـت صریـح تصویـر بصـری بـه 
آنچـه همـه مـردم بـدون وابسـتگی بـه فرهنـگ، ایدئولوژی یـا جامعه خود مشـاهده 
می کننـد، اشـاره دارد. در ایـن سـطح از داللـت، مـا با نشـانه به مثابه معنای اساسـی 
کـه مسـتقل از زمینـه و تفاسـیر ذهنـی چنانکـه در داللـت ضمنـی اسـت، سـروکار 
داریـم. بـرای مثـال، در داللـت صریـح، تصویـر طلـوع خورشـید به عنوان شـروع روز 
و پایـان شـب معنـا می شـود، درحالی کـه در داللـت ضمنـی، در جایگاه معنـا، طلوع 
خورشـید را می تـوان یـک روز جدیـد پـر از امیـد، پایـان تاریکی، شـاید نورانـی ... و 

غیـره توصیـف کرد یـا بسـیاری از تفاسـیر دیگـر )بوزیـدا، 2014: 1005(.
داللـت ضمنی3، در نشانه شناسـي اصطالحی اسـت که روالن بـارت برای توضیح 
نحـوه عملکـرد نشـانه ها به کار می بـرد: »تعاملی کـه رخ می دهـد را توصیف می کند؛ 
هنگامـی کـه نشـانه بـا احساسـات یـا عواطـف کاربـران و ارزش هـای فرهنگشـان 
مطابقـت داشـته باشـد« )فیسـک، 1990(. از ایـن نظـر، تحـت تأثیـر عوامـل ذهنی 
اسـت کـه تفاسـیر بیشـتری را بـه متـن می گشـاید. او اشـاره می کنـد کـه »داللـت 
ضمنـی، خـود یـک نظـام شـامل دال، مدلول و فرایندی اسـت کـه اولیه را بـه ثانویه 
پیونـد می دهـد« )بـارت4، 1968(. رویکـرد بارتـی، یگانگـی معانـی را بـه رسـمیت 
نمی شناسـد؛ ازآنجا کـه متـن بـرای فروریختـن معانی متعدد کـه به تعـداد بی نهایت 
داللـت ضمنـی تبدیـل می شـود، نیاز بـه خوانـش عمیـق دارد، از نظر بـارت »داللت 
ضمنـی بـر هسـتی پیشـین داللـت صریـح متکی اسـت و همـواره در قلمـرو عاریتی 

داللـت صراحـت دار کار می کنـد« )جامیسـون5 و جامیسـون، 2007(.
در چارچـوب مطالعات فرهنگی بارتی، اسـطوره6 را می تـوان مانند داللت ضمنی، 
به عنـوان مرتبـه باالتـری از داللـت در نظـر گرفـت. یِلْْمزلِف7 اسـتدالل کـرده بود که 
باالتـر از سـطح معنایـی ضمنـی »یـک فرانشانه شناسـی8« قـرار دارد کـه به مسـائل 
جغرافیایـی، تاریخـی، سیاسـی، جامعه شـناختی، روان شـناختی و مذهبـی مربوط به 
مفاهیمـی ماننـد »ملـت، منطقـه، اشـکال ارزشـی سـبک ها، شـخصیت، خلق وخوی 
و غیـره« متعلـق اسـت )1961: 125(. بـارت اسـطوره های فرهنـگ معاصـر را صرفـاً 
به مثابـه انباشـته ای الگـودار از داللت هـای ضمنـی تلقـی نمی کـرد بلکـه به عنـوان 
روایت هـای ایدئولوژیـک و بـه پیروی از یلمزلف، فرم اسـطوره ای فرازبان9 می دانسـت 
)بـارت، 1957: 126-124(. به عبارت دیگـر، »نظامـی کـه سـطح محتـوای آن خـود 
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توسـط یـک نظـام داللتی تشـکیل  شـده اسـت« )بـارت، 1967: 90(. به زعـم روالن 
بـارت، اسـطوره ها ایدئولوژی هـای غالـب زمـان مـا بودنـد. وی بـه انـواع مختلفـی از 
اسـطوره های فرهنگـی معاصـر پرداخت،کـه معروف تریـن آنهـا، تحلیـل عکـس روی 
جلـد مجلـه پاری مچ1 بود که یک سـرباز سیاه پوسـت جـوان را در حـال ادای احترام 

به پرچم فرانسـه نشـان مـی داد )چندلـر2، 2007: 144(.

نظریه چندلر
رمزهـا نشـانه ها را در نظام هـای معنـاداری سـازماندهی می کننـد کـه دال هـا و 
مدلول هـا را از طریـق اشـکال سـاختاری همنشـین ها3 و جانشـین ها4 بـه هـم پیوند 
می دهنـد )چندلـر، 2007: 147(. قراردادهـای رمزگان ها نمایانگر یـک بُعد اجتماعی 
در نشانه شناسـی اسـت: رمـز مجموعـه ای از شـیوه های آشـنا بـرای کاربـران رسـانه 
اسـت کـه در یـک چارچـوب فرهنگی گسـترده عمـل می کننـد. درواقـع، همان طور 
کـه اسـتوارت هـال می گویـد: »بـدون عملکـرد رمـزگان هیـچ گفتمـان قابل فهمـی 

وجود نـدارد« )هـال، 1972: 131(.

نظریه بازنمایی
بیـن انسـان ها و دنیایـی کـه تجربـه می کننـد، نظامـی از نشـانه ها وجـود دارد. 
نشـانه ها از طریق سـاختارمند شـدن در رمـزگان معنا پیدا می کنند. رمـز اصلی زبان 
اسـت )فاولـر5، 1991: 3(. زبـان به مثابـه یـک نظـام بازنمایی عمل می کنـد. به گفته 
اسـتوارت هـال، بازنمایـی6 فرایندی اسـت کـه طی آن اعضـای یک فرهنـگ، از زبان 

بـرای تولید معنـا اسـتفاده می کنند )هـال، 2003: 61(.
معنـا چیزی اسـت که گوینده، هنرمند، نویسـنده و روایتگر قصـد بیان آن را دارد 
و بـه همیـن ترتیـب، زبـان بیانگـر خواسـته ها، اهـداف و قصدمندی هاسـت. برخالف 
رویکـرد بازتابـی7 کـه مدعی اسـت: »معنـای ابژه ها، اشـخاص، ایده ها یـا رویدادها در 
جهـان واقـع نهفتـه و کارکرد زبـان بازتاب دادن معنای حقیقی اشـیایی اسـت که در 
ذات آنهـا قـرار دارنـد؛ بر اسـاس رهیافت التقاطی یـا نیت منـد8، واژگان آن معنایی را 
دارنـد کـه گوینده می خواهد داشـته باشـند«. به اسـتناد این رویکرد، هیچ انعکاسـی 
از جهـان خـارج وجـود نـدارد بلکه آنچـه در پرده تصویر رؤیت می شـود؛ همـان اراده 
و خواسـت پنهانـی اسـت کـه مـاورای آن قـرار دارد )هـال، 2003: 24(. »معنـا یک 
تولیـد و رویـه اجتماعـی اسـت. جهـان سـازنده معنـا و زبـان، مولد معناسـت«. هال 
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اسـتدالل می کنـد کـه »معنا« یـک فرایند گفتمانی اسـت، در درون نظـام زبان عمل 
می کنـد و مملـو از داللـت ایدئولوژیـک اسـت. او از روش نشانه شناسـی بـرای فهـم 
فراینـد معناسـازی رسـانه ها کـه با سـاخت معنا آن را بـه مخاطبان انتقـال می دهند، 

اسـتفاده می کند )مهـدی زاده، 1392: 226-228(.

نظریه چارچوب بندی
هنرمنـدان می داننـد کـه چارچـوب1 قـرار گرفتـه پیرامون یـک نقاشـی می تواند 
بـر نحـوه تفسـیر و واکنـش بیننـدگان بـه خـود نقاشـی تأثیـر بگـذارد. در نتیجـه، 
برخـی از آنـان بـه نحـوه ارائـه کار خـود بسـیار دقـت دارنـد و چارچوب هایـی را 
گزینـش می کننـد کـه مخاطبـان را یـاری می دهـد تـا تصویر را بـه درسـتی ببینند. 
روزنامه نـگاران نیـز زمانـی کـه تصمیـم می گیرند جهـان سیاسـی را توصیـف کنند، 
اساسـاً در فرایند مشـابهی شـرکت دارند؛ یعنی تصاویر و کلماتی را انتخاب می کنند 
کـه قـدرت تأثیرگذاری بر نحوه تفسـیر و ارزیابی مخاطبان از مسـائل و سیاسـت ها را 
دارنـد )شـیفل2 و توکسـبری3، 2007(. چارچوب بنـدی4 را می تـوان به مثابه فرایندی 
تعریـف کـرد کـه در آن برخـی از جنبه های واقعیت گزینش می شـود و مـورد تأکید 
یـا اهمیـت بیشـتری قـرار می گیـرد تـا مسـئله و دالیـل آن تشـخیص داده شـود، 
قضاوت هـای اخالقـی ارائه شـود و راه حل ها و اقدامات مناسـب مطرح شـود )انتمن5، 

.)1993

چارچوب نظری انتخابی
در ایـن بخـش به پیوند بین نظریات و مسـئله پژوهش و همچنین نحوه اسـتفاده 
از ایـن نظریـات در پژوهـش پیـش رو پرداختـه می شـود. از رویکـرد نشانه شـناختی 
پیـرس درخصـوص سـه گانه نمـاد، نمایـه و شـمایل، به این صـورت بهره گرفته شـد 
کـه تصاویـر نشـر یافتـه مرتبط بـا کرونا در سـه کانـال تلگرامـی صداوسـیما، صدای 
امریـکا و مـن و تـو، در صورتـی کـه نشـان دهنده داللت قـراردادی بـود، به مثابه نماد 
در نظـر گرفتـه شـد. نمادهـا قـراردادی هسـتند و به طور عمـده از طریـق فرایند یاد 
گرفتـن می تواننـد قابـل تحلیل باشـند. ایماژهایی کـه به روابط علی )علـتـ  معلول( 
اشـاره دارنـد، به مثابـه نمایـه در نظـر گرفتـه شـدند. نمایـه از طریق فراینـد فهمیده 
شـدن قابـل  تحلیـل اسـت. در ایـن پژوهش، بـرای هر نما یـک فکت گنجانده شـد و 
تصاویـری کـه بـه مفهوم شـباهت داللـت داشـتند به عنوان شـمایل مورد توجـه قرار 
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گرفتنـد. شـمایل از طریق فرایند دیده شـدن قابـل  تحلیل اسـت. در پژوهش حاضر، 
چهـره و سـیمای سـوژه ها در مقام شـمایل مـورد واکاوی قـرار گرفت.

رویکـرد نشانه شـناختی بـارت، درخصوص سـه گانه داللت صریـح، داللت ضمنی 
و اسـطوره در تحلیـل تصاویـر بهـره گرفتـه شـد. در ایـن زمینـه، تصاویر یـا نماهایی 
کـه به صـورت عینـی، معنایـی از آنهـا مسـتفاد می شـد، به عنـوان داللـت صریـح 
یـا آشـکار مدنظـر قـرار گرفـت و برداشـت و درک کلـی، تلویحـی و سـایه ای کـه از 
ایماژهـا قابـل دریافـت بـود در حکـم داللـت ضمنـی را یافت. شـایان ذکر اسـت که 
در پژوهـش، متـون تصویـری رسـانه ای از رهگـذر اسـطوره ها در جایـگاه گفتمان هـا 
یـا ایدئولوژی هایـی مـورد مداقـه قـرار گرفتنـد و بـا ارجاعـات تاریخی همراه شـدند. 
درخصـوص رویکـرد نشانه شـناختی چندلر نیز از بین سـه دسـته رمـزگان اجتماعی، 
متنـی و تفسـیری صرفـاً دو دسـته در تحلیل هـا مدنظـر قـرار گرفـت. بنابرایـن ایـن 
پژوهـش، بررسـی دو دسـته رمـزگان را در دسـتور کار خـود قـرار می دهـد: الـف( 
رمزگان هـای اجتماعـی کـه داللت هـای ضمنـی نیرومندی بـر  نظام روابـط اجتماعی 
جامعـه مـورد نظـر در این پژوهـش دارند و می توان در یک دسـته بندی کلـی آنها را 
مشـتمل بـر رمزگان های زبـان کالمی، رمزهـای اندامی، کاالمحور و رفتاری دانسـت. 
ب( رمزگان هـای تفسـیری یـا ایدئولوژیـک کـه به طـور مسـتقیم، به تأثیر قـدرت در 
تنظیـم روابـط رمزگان هـا مربـوط می شـود و شـامل رمزگان هـای ادراک بصـری و 

اسـت. ایدئولوژیک 

روش شناسی  پژوهش
بازنمایـی  نحـوه  خوانـش  مبني بـر  آن  هـدف  باتوجه بـه  حاضـر،  پژوهـش  در 
پدیـده کرونـا در کانال هـای تلگرامـی خبرگـزاری صداوسـیما، صـدای امریـکا و مـن 
و تـو، در تبییـن تصاویـر منتخـب، از روش نشانه شناسـي بهـره گرفتـه شـده اسـت. 
»نشانه شناسـی ضمـن بررسـی و تحلیل نشـانه ها در متـون رسـانه ای در قالب گفتار، 
نوشـتار و تصویـر و فهـم داللت های صریح و ضمنی نشـانه ها، سـعی در کشـِف روابط 
و سـاختارهای پنهـان و نهفتـه ای دارد کـه نشـانه ها ظواهـر و بازنمـود آن بـه شـمار 
می ر ونـد« )مهـدی زاده، 1392: 101-100(. بر اسـاس نظر کورتین، نشانه شناسـی با 
ایـن واقعیـت سـروکار دارد که ارجاع نـه اجتناب ناپذیر و نه ضروری اسـت )کورتین1، 
2009: 52(، یـا اینکـه از نشانه شناسـی بـرای تعییـن سـاخت و تفسـیر یـک نشـانه 
اسـتفاده می شـود )باسـمن2 و همـکاران، 1996(. در ایـن پژوهـش از نشانه شناسـی 

1. Curtin
2. Bussmann
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بـرای بیـان واقعیـت، تبییـن و تفسـیر سـاختار تصاویر بهره گرفته شـده اسـت.
جامعـه آمـاری پژوهـش از ابتـدای پدیـدار شـدن ویـروس کرونـا در ایـران )اول 
اسـفندماه 1398( تـا پایان شـهریورماه 1400 را شـامل می شـود. این بـازه زمانی در 
پژوهـش دیگـری کـه بـا روش تحلیل محتوای کمـی و رویکرد تطبیقیـ  مقایسـه ای 
)بـا جامعـه آمـاری: اول اسـفند 98 تـا آخـر بهمـن 99( بیـن کانال هـای تلگرامـی 
شـبکه های ماهـواره ای و خبرگـزاری صداوسـیما در خصـوص آرایش رسـانه ای اخبار 
تلگرامـی کوویـد19 انجـام  گرفتـه، انتخـاب شـده اسـت. ایـن پژوهـش در واکاوی 
نشانه شـناختی متـون تصویـری، 7 ماه بیشـتر از جامعه آماری یاد شـده را در مطالعه 
مدنظـر قـرار داد. بـر اسـاس جسـت وجوی واژه »کرونا/کوویـد19« در کانال هـای 
تلگرامـی سـه رسـانه، حـدود 5 هـزار متن تصویـری اسـتخراج و در نمونه آمـاری، با 
توجـه بـه روش نشانه شناسـي و محدودیت هـای آن، 200 تصویـر به صـورت هدفمند 
انتخـاب شـدند. همچنیـن بـا در نظـر گرفتـن محدودیت حجـم مقاله، بـا مراجعه به 
10 نفـر از کارشناسـان و پژوهشـگران علـوم ارتباطـات 6 تصویـر به صـورت هدفمند 
)2 تصویـر از هـر کانـال تلگرامی کـه با 80 درصـد تصاویر 200 نمونـه جامعه آماری 
شـباهت معنایـی و مکانـی داشـت( و منطبـق با اهـداف پژوهـش، مورد تحلیـل قرار 

گرفتند.
بـرای اعتبـار ابـزار ایـن پژوهـش، از اعتبـار صـوری اسـتفاده شـد. همان  گونه که 
در سـطور بـاال ذکـر آن رفـت، 200 متـن دارای تصاویـر کرونایـی در اختیـار 10 نفر 
از صاحبنظـران قـرار گرفـت و از هـر رسـانه دو تصویر بـا نظر 80 درصـد موافق گروه 
اعتبارسـنجی بـرای تحلیـل تصاویر بازنمایی شـده انتخاب شـد. برای افزایـش پایایی 
پژوهـش از روش مثلث سـازی1 بهـره گرفتـه شـد، به طوری کـه هـر تصویـر پـس از 
تحلیـل، به صـورت جداگانـه در اختیـار دو تن از پژوهشـگران ارتباطات کـه تصاویر را 
گزینـش کـرده بودنـد و نظـر موافق داشـتند، قرار داده  شـد و پـس از تأییـد آنان در 
اختیـار یـک متخصـص زبان شناسـی قـرار گرفـت و پس از تأییـد نهایی آن سـه نفر، 

تحلیل هـای صـورت گرفتـه در پژوهش منظور شـد.
روش تحلیـل پژوهـش حاضـر ناظـر بـه اجـرای تکنیـک تحلیـل تصویـر بـود تا 
داللت هـای معنایـی گوناگون از نماهای منتخب اسـتخراج شـود. در مرحله نخسـت، 
بـه مدد الگوی نشانه شـناختی پیـرس، متون تصویـری از رهگذر معناشـناختی نماد، 
نمایـه و شـمایل مـورد بررسـی قـرار گرفت و بـه تحلیل ایـن نماها به عنـوان یک کل 
قابـل تفسـیر مبـادرت شـد. در مرحلـه دوم، تصاویـر بـا الگـوی روالن بـارت )داللت 

1. triangulation
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صریـح، داللـت ضمنـی و اسـطوره( تحلیل شـدند و در مرحلـه سـوم ، از طبقه بندی 
دسـته  دو  تفسـیری(،  و  متنـی  اجتماعـی،  )رمزگان هـای  دانیـل چندلـر  سـه گانه 
رمزگان هـای اجتماعـی و تفسـیری مبنـای تحلیل قـرار گرفت. در مرحلـه چهارم نیز 
به واسـطه سـه مرحلـه تحلیـل، از چارچوب بنـدی تصاویـر بهره گرفته شـد تـا روایت 
کلـی و یگانـه هـر کانـال در تلگـرام بـه دسـت آیـد و امـکان تطبیـق چارچوب هـای 
نشانه شـناختی رسـانه های فـوق در خصـوص بازنمایـی کرونـا فراهم شـود. بـا توجه 
بـه ماهیـت ایـن پژوهـش کـه خـود از نـوع کیفـی و مفاهیـم آن، برآمـده از رویکرد 
تفسـیری اسـت؛ مقالـه، ادعـای تعمیم پذیری نتایـج ارائه شـده را نـدارد و یافته ها در 

محـدوده 6 متـن تصویـری منتخـب و مورد بررسـی، قابل اسـتناد اسـت.

یافته های پژوهش
کرونا در قاب پلتفرم تلگرام خبرگزاري صداوسیما

خواسـت  و  اراده  بیـان  بـرای  بسـتری  رسـمی،  رسـانه های  تلگـرام  کانـال 
چشـم انداز هاي صاحبـان آنها سـت. تلگـرام خبرگـزاري صداوسـیما بـه طـور معمول 
کرونـا را در دو محیـط »اقتـدار پزشـکان« و »همراه سـازی دیگری با خـود« به عنوان 

دغدغه هـای حکمرانـان و بسـتر امـن بـرای مقابلـه بـا کرونـا بازنمایـي مي کنـد.

اقتدار پزشکان
پزشـکان بـه دلیل منزلت اجتماعـی و جایگاهی که در نظـام اجتماعی و فرهنگ 
عمومـی جامعـه برایشـان تصـور می شـود، نقش برجسـته ای دارنـد. در بحـران کرونا 
ایـن نقـش پررنگ تر شـده بـود، چنان که به سـبب عملکردشـان »مدافعان سـالمت« 
لقـب گرفتـه بودنـد و هـر که در ایـن حرفه تخصصي جان خـود را از دسـت مي داد ، 
شـهید خوانـده می شـد. اصحاب رسـانه نیـز عملکرد پزشـکان را در قاب هـاي بصری 
بـه تصویرکشـیده اند کـه  ویـروس کرونـا  بـا  مقابله کننـده  و  آماده بـاش  به صـورت 
بازگوکننـده اقتـدار آنان باشـد )این اقتدار بازنمایی شـده با سـه رویکـرد صاحبنظران 

نشانه شناسـي مورد تفسـیر قـرار گرفت(.



105
بـازنـمـایـی کـرونـا در 
بستـر تلگـرام شبکه های 
فـارسی زبـان داخلـی و 
مــــــاهـــواره ای...

تصویر 1. کانال تلگرامی خبرگزاری صداوسیما، 19 مارس 2020 )پنج شنبه، 29 
اسفند 1398(

تحلیل رویکرد نشانه شناختي پیرس در تصویر اقتدار پزشکان
نمـاد: رنگ سـفید نمـاد کمال، خلـوص، بی گناهـی، پاکیزگـی، برابری، سـادگی 
و وحـدت اسـت. لبـاس سـفید نیـز نمـاد خاک سـپاری، آرامـش و یـادآور محیـط 
بیمارسـتانی یـا آرامسـتانی اسـت. در ایـن تصویـر، پوشـش سـفیدی کـه سـرتاپای 
بـدن جمعـی از افـراد را پوشـانده نمـاد خطـر تهدید جان کنشـگران از سـوی پدیده 

ناشـناخته ای اسـت کـه سـالمت اعضـای جامعـه را بـا بحـران مواجـه کرده اسـت.
نمایـه: حالـت و رفتـار همسـوی مدافعان سـالمت، نشـان از هماهنگـی آن دارد. 
حرکت سفیدپوشـان به سـمت سـوژه ای خـارج از کادر اسـت. به تعبیـری، موضوعی 
یـا پدیـده ای ناشـناخته خارج از قاب برسـاخت شـده اسـت. لباس های افـراد به رنگ 
سـفید و به صـورت محافظتـی اسـت ؛ گویـی قـرار اسـت در برابـر امـری دهشـتناک 
صف آرایـی کننـد. در پشـت زمینـه تصویـر بـه جـز افـراد سـفیدپوش، فضـای قـاب 
خلـوت اسـت و بـه نظـر می رسـد اجتمـاع انسـانی در یـک »وضعیـت اسـتثنایی« 
و حالـت »اضطـرار« قـرار دارد. جهـت حرکـت افـراد و »حالـت رونـده و دونـده« 
نشـان دهنده تعجیـل مسـتمر و مـداوم و »در جریـان بـودن« روزمـره یـک پدیـده 

خـاص و خطرنـاک سـرایت پذیر اسـت.
شـمایل: چهـره افـراد پشـت بـه بیننـده تصویر اسـت؛  امری کـه نشـان از عدم 

قطعیـت و نگرانـی در سـطح عمومـی دارد.
تفسـیر عکـس به مثابـه متـن: ایـن تصویـر بیانگـر بـه وجـود آمـدن یـک 
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بیمـاری همه گیـر اسـت. تصویـر به صـورت تصادفـی ثبـت شـده، هدفمنـد نیسـت 
)عکـس، لوگـو یـا برنـد رسـانه ای نـدارد( و در باورپذیـری پدیـده بیمـاری زا اثرگـذار 
اسـت. وجـود طبقـه ای از یک طیـف خاص )کادر درمـان( و فضـای آرام در خیابان ها 
نشـان می دهـد کـه یک بیمـاری اپیدمیک به وقوع پیوسـته اسـت. زاویـه دوربین در 
حالـت وایـد )بـاز و وسـیع( قـرار دارد، حس قـدرت و احاطه سـوژه بر موضـوع خبر، 
ایـن احسـاس را به بیننـده القا می کند که پرسـتاران/کارکنان بیمارسـتان، در موضع 

اسـتیال و چیرگـی قـرار دارنـد و از توان مهـار بحـران برخوردارند. 

تحلیل رویکرد نشانه شناختي بارت در تصویر اقتدار پزشکان
داللـت صریـح: حرکـت جمعـی از افـراد در کنـار هـم و بـا پوشـش خـاص و 
سـفیدرنگ، نشـان دهنده پدیـدار شـدن امـری نامتعـارف اسـت. بـا توجه بـه حضور 
ایـن افـراد در صحـن خیابان و نبـود جمعیت )مردم عـادی(، پدیـده ای مانند بیماری 

بـه ذهن متبـادر می شـود.
داللـت ضمنـی: وجـود بحـران فراگیـر در جامعـه )جوامـع(، برجسـتگِی نقـِش 
طبقـه ای از کنشـگران )کادر درمـان( و تـرس عمومـی؛ خلـوت بـودن فضـای قـاب 

نشـان دهنده ایـن امـر اسـت.
و  تشـویش  بـا  همـواره  )اپیدمی/پاندمـی(  سـرایت پذیر  بیماری هـای  اسـطوره: 
هـراس، ابهـام، ناشـناختگی و همچنیـن مفهـوم »مراقبـت از خود و دیگـری« همراه 

ست. ا

تحلیل رویکرد نشانه شناختي چندلر در تصویر اقتدار پزشکان
رمـزگان میزانسـن در حـال عینیـت دادن بـه امری اسـت کـه از حالـت عادی و 
طبیعـی خـارج شـده و به تعبیـری، جنبـه عمومـی و همگانـی یافتـه اسـت. در ایـن 
تصویـر، لبـاس کنشـگران )رمـز صحنـه(، ایـن نما )قـاب( را معنـادار کرده اسـت. در 
وضعیـت ثبـات و در سـطح جامعـه ما با پوشـش هایی کـه مختص یـک طبقه خاص 
)پزشـکاران و پرسـتاران( باشـد، مواجـه نیسـتیم؛ یعنـی ضرورتی به پوشـیدن لباس 
خاصـی وجـود نـدارد. ایـن خـود، پیـام تلویحـی و ضمنـی نزدیـک شـدن بـه کادر 
درمـان را در بطـن خـود مسـتتر دارد. حضـور این افـراد در حوزه عمومـی به معنای 
برداشـته شـدن مـرز میـان پزشـکان )بیمارسـتان( و مردم )جامعه( اسـت. بـه دلیل 
سـرتاپا پوشـیده بـودن چهـره و بدن کنشـگران در قاب، فضـای مرتبط با اسـتریل و 
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ضدعفونـی کـردن و اسـتریل نمودار می شـود که خـود معنای ضمنی حسـاس بودن  
فعالیـت علمـیـ  پزشـکی )پدیـده ای شـبیه بـه بیمـاری سـرایت پذیر و اپیدمیک( و 
بحرانـی بـودن مسـئله را بـه ذهن متبـادر می کنـد. در نمای فـوق، زاویـه دوربین در 
حالـت وایـد )بـاز و وسـیع( قـرار دارد. ایـن بـه معنـای در مرکـز توجـه قرار داشـتن 
پزشـکان و پرسـتاران و بازنمایـی کننـده اقتـدار آنـان اسـت. بـا توجـه بـه وضعیـت 
بحرانـی و حضـور پزشـکان، دیگـر مـرزی بیـن خیابـان و بیمارسـتان وجود نـدارد و 
همـه یکصـدا علیـه این پدیـده همه گیر در خیابـان و بیمارسـتان مبـارزه می کنند و 
بـرای نجـات اعضـای جامعه و هموطنـان خود گام های تیـز و تنـد برمی دارند. حالت 
»در حرکـت بودگـی و رونـده بـودن افـراد« به صـورت جمعی، نشـان از لـزوم وحدت 
دارد و هماهنگـی عمومـی را بـرای کنتـرل بحـران می طلبـد، ازسـوی دیگـر، کادر 
درمـان به عنـوان جهادگـران سـالمت بـا جـان و دل و از اعمـاق درون برای سـالمت 
جامعـه و نجـات بیمـاران و هموطنـان خـود بـا الهـام از آیـه »َو َسـاِرُعوا إِلَـی  َمْغِفَرٍة 
تْ  لِلُْمتَِّقیـنَ «1 شـتابان درحرکت  ـَماَواتُ  َو الْْرُض  أُِعـدَّ ُِّکـمْ  َو َجنَّـٍة َعْرُضَهـا السَّ ِمـنْ  َرب
هسـتند. حرکـت آنـان نشـان دهنـده سبقت شـان از همدیگـر بـرای کسـب مغفرت 
الهـی اسـت. در حالـت کلـی، تصویر برسـاخت کننـده چارچـوب »اقتدار پزشـکان« 

است.

همراه سازی دیگری با خود
یکـي از اصـول اساسـي گفتمـان انقالب اسـالمي در پدیده هـاي بحـران از، اقناع 
و همراه سـازی مـردم بـوده اسـت. حاکمـان بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارنـد کـه هیـچ 
اقـدام احتمالی و ارزشـمندی بـدون همراهی مردم امکان پذیر نیسـت. مسـئوالن امر 
ایـران، مدیریـت هـر نوع بحـران را درگرو »همراه سـازي مـردم« مي داننـد. در بحران 
کرونـا نیـز بـه ایـن امر تأکیـد داشـته اند، چنان کـه و تصاویر زیـر نیز همراهـي مردم 
بـا اصحـاب قـدرت را در سراسـر کشـور بازنمایـي مي کند )تصویـر 2(. ایـن بازنمایی 
همراهـي مـردم با سـه رویکـرد صاحبنظران نشانه شناسـي مورد تفسـیر قـرار گرفت.

1. سوره آل عمران، آیه 133
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تصویر 2. کانال تلگرامی خبرگزاری صداوسیما، 22 نوامبر 2020 )یکشنبه، 2 آذر 
)1399

تحلیـل رویکـرد نشانه شـناختی پیـرس در تصویـر همراه سـازي دیگری 
بـا خود

شـرح نمـا: ایـن چهـار نمـا بـه ترتیـب از سـمت راسـت بـه چـپ )نمـای اول، 
00:20/ نمـای دوم، 00:33/ نمـای سـوم، 00:49/ نمـای چهـارم، 00:53( از اثنـای 
گزارشـی بـا عنـوان »دومیـن روز از اجـرای محدودیت هـای کرونایـی« در کانـال 
تلگرامـی خبرگـزاری صداوسـیما انتخـاب شـده اسـت. ایـن نماهـا کـه به واسـطه 
نشـانه ها، امـکان تحلیل نشانه شـناختی دارنـد و دارای پیام معنادار تصویری هسـتند 

از بیـن مجموعـه نماهـا، بـرش داده و انتخـاب شـده اند.
نمـاد: در ایـن تصاویـر، کت وشـلوار نمـاد پوشـش رسـمی و احتـرام بـه دیگران 
)مخاطبـان( تلقـی می شـود؛ ایـن نـوع پوشـش در همـه کشـورها نشـانه تشـُخص و 
نمـاد تمـدن، پیشـرفت و برتری جویی اسـت. کت و شـلوار، تبدیل به پوشـاکي جهاني 
شـده و در بیشـتر همایش هاي سیاسـي، ورزشـي، علمي و فرهنگي، پوشـش رسـمي 

به شـمار مـي رود.
چـادر، پارچـه ای اسـت کـه زنان بـرای پوشـانیدن چهره، دسـت ها و سـایر اعضا 
بـر روی همـه لباس هـا به تـن می کننـد. جامه روییـن جامه بی آسـتین زبریـن زنان 
کـه تمـام سـر و تـن و پـای و دسـت را از نظرها مسـتور دارد. پارچه ای اسـت عریض 
و طویـل کـه زن هـا سـر می کننـد. چـادر نوعـی  پوشـش  زنانه  اسـت کـه  سـرتا پا را 
فرامی گیـرد1. چـادر مشـکی در نمـای چهـارم، نمـاد حجـاب و پوشـش دینـی ذیـل 

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1 :1. ویکی پدیا، 1400؛ قابل دسترسی در
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گفتمـان دینـي و انقـالب اسـالمی اسـت کـه بیشـترین بار فرهنگـی حیـا و عفاف را 
دارد.

انگشـت اشـاره در نمـای سـوم، نمـاد اشـاره بـه اشـیا، افـراد و ثبـت اثر انگشـت 
اسـت. ایـن انگشـت نمـاد قـدرت، اقتـدار و رهبـری اسـت. در ایـن تصویـر، انگشـت 
اشـاره نماد اطالع رسـانی، آگاهی بخشـی و نشـان دادن وضعیت کلی حاکم بر فضای 

شـهری )خلـوت بودن مـکان عمومی( اسـت.
نمایـه: شـرایط حاکـم بـر فضاهـا و مکان هـای عمومـی و تاریخی شـهرها، نماها 
را بـه لحـاظ معنایـی نشـان دار کـرده اسـت. آرام بـودن سـطح شـهر در پس زمینـه 
سـوژه های تصویـر نشـان دهنده وضعیـت بغرنـج اسـت. ماسـک هایی کـه سـوژه ها بر 
چهـره دارنـد دال بـر غیرعـادی بـودن اوضـاع جامعـه اسـت. در نماهـای اول و دوم، 
اشـاره سـوژه ها بـا دسـت بـه فاصله هـای دور و چرخـش سـر آنهـا در حکـم »نگـره 

هشـداردهی بـه عمـوم« قابل درک اسـت.
شـمایل: سـیمای هیچ کدام از سـوژه های موجـود در نماها به صـورت کامل قابل 
مشـاهده نیسـت. سـیمای هر چهار سـوژه شـمایل اسـت. وضعیـت درخواسـت گونه 
چهره هـا، مفهـوم »همراه سـازی شـهروندان با خـود/ الگوگرفتن دیگـران« را به ذهن 

می کند. متبـادر 
امـری  القاکننـده  لحـاظ معنایـی  بـه  نماهـا  ایـن  به مثابـه متـن:  نمـا  تفسـیر 
و زن( درصـدد  مـرد  از  )اعـم  تمامـی جنسـیت ها  جهان شـمول هسـتند؛ چراکـه 
پیام رسـانی به شـهروندان اند. در سـطح شـهر و ابنیه تاریخی، سـکوت حکمفرماسـت 
و بینندگان با گذر از واسـطه پیام رسـان )خبرنگار/گزارشـگر( قادر به تحلیل شـرایط 
موجـود هسـتند. به عبارت دیگـر، قضاوت گـری از سـوی مخاطب در خصـوص رعایت 
آداب قرنطینـه به واسـطه لنـز دوربیـن هم سـطح بـا چشـم میسـر می شـود. نماهـا 
در زاویـه دوربیـن همتـراز چشـم1 قـرار دارنـد. بـرای اینکـه اختاللی بیـن مخاطب و 
روایـت پدیـد نیایـد؛ عامدانـه و به صـورت هـدف دار از این نمـا در گـزارش تلویزیونی 
بهـره بـرده شـده تا بیننـدگان با اصل داسـتان )خلوت شـدن کالبد شـهری به خاطر 
پدیـدار شـدن بیمـاری( بدون واسـطه مواجه شـوند. نحوه ایسـتایی سـوژه ها و جهت 
چرخـش بدن هـا ، نشـان دهنده وحـدت رویـه داشـتن آنهـا در برابـر امـری نامتعارف 
و ناشـناخته اسـت. در دو نمـای بـاال، سـوژه ها پشـت بـه بیننده قـرار دارنـد و در پی 
دعـوت بـه امـر »خانه نشـینی« و تغییـر رفتـار افرادنـد؛ در دو نمـای پایین، سـوژه ها 
بـا نگاهـی مسـتقیم و پیگیرانـه، به دنبـال تغییر نگـرش شـهروندان در جهت رعایت 

1. Eye level, Level shot
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»کنـش جمعـی قرنطینـه« هسـتند. تمامـی نماهـا در یـک سـوم ابتدایی مسـتطیل 
طالیـی جـای گرفته انـد، این امر همسـو با فضای پشـِت سـِر سـوژه اسـت کـه مردم 

را بـا حکمرانـان همـراه نشـان می دهـد )تصویر 2(.

تحلیل رویکرد نشانه شناختی بارت در تصویر همراه سازی دیگری با خود
مسـتقیم،  به صـورت  اثرگـذار  »خـوِد«  به مثابـه  سـوژه  چهـار  صریـح:  داللـت 
»دیگـری« را مـورد خطـاب قـرار می دهنـد و در خصـوص شـرایط غیرقابـل کنترل، 

می کننـد. اطالع رسـانی  جامعـه،  غیرمعمـول  و  مشـاهده پذیر 
داللـت ضمنـی: رخت بربسـتن روح زندگی، برسـاخت شـدن انـزوای اجتماعی و 
اجتنـاب عمـوم از گردهمایـی و تجمـع در فضـای شـهری، نشـان دهنده پدید آمدن 
همه گیـری سـرایت پذیر بین شـهروندان اسـت. ترکیب بنـدی نماها و حـاالت صحنه 

بیانگـر این امر اسـت.
اسـطوره: در موقعیت هایـی کـه بالیای طبیعی و انسان سـاخت پدیدار می شـوند؛ 
همـواره کنشـگرانی در جایـگاه آگاهی بخش و هشـداردهنده به اجتمـاع، ایفای نقش 

می کننـد )تصویر 2(.

تحلیل رویکرد نشانه شناختی چندلر در تصویر همراه سازي دیگری با خود 
باتوجه بـه رمـزگان صحنـه همچون: نبود جمعیـت و فضای آرام شـهر، هماهنگی 
سـوژه ها بـرای تلنگـر زدن بـه عموم در خصوص بهداشـت و سـالمت نشـان می دهد 
لـزوم رعایـت اصـول  بیـن  به عبارت دیگـر،  کـه »موقعیـت« معنـادار شـده اسـت؛ 
قرنطینـه و بیمـاری، رابطـه ای علّـی ـ معلولـی برقـرار اسـت؛ یعنـی شـدت گرفتـن 
نـرخ بیمـاری، معلـوِل نقـِض آداب بهداشـتی در موقعیت هـای اجتماعـی ـ انسـانی 
اسـت. رمـزگان کاالمحـور )پوشـش ماسـک سـوژه ها( القائـات معنایـی ویـژه ای را بر 
ذهنیـت بیننـدگان سـوار می کنـد؛ فاصلـه گرفتن بدن هـا از هـم و دوری از تجمعات 
در کاسـتن از میـزان پدیـده بیمـاری زا مؤثـر اسـت. ترکیب بنـدی تصاویـر، حـاالت 
چهـره، نـگاه سـوژه ها و جهت قرار گرفتـن کالبد آنها )رمـزگان اندامـی( بیانگر نوعی 
دعـوت عمـوم بـه رعایـت کنـش بهداشـتی در روزهـای بحران اسـت. در ایـن نماها، 
خبرنـگاران/ گزارشـگران در جایـگاه یـک الگو یـا پیام رسـان، به دنبـال تغییر نگرش 
و رفتـار شـهروندان هسـتند )رمـزگان تفسـیری(. در مجمـوع می توان گفـت که این 
نماهـا بازنمایـی کننـده »چارچوب همراه سـازی دیگری با خود« هسـتند )تصویر 2(.
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کرونا در قاب پلتفرم تلگرام صدای امریکا
صـدای امریـکا در میـان رسـانه های موجود، تنها شـبکه ای اسـت کـه در چارچوب 
قانـون و تحـت نظـارت کنگـره ، ناچـار از ارائـه مشـخص دیدگاه هـای دولـت امریکا در 
قبـال کشـور ایـران بـوده اسـت. ایـن کارکـرد در بحـران شـیوع کرونـا بـه دو صـورت 
»عمومیـت دادن بیمـاری« و »نمایـش فرایندهای درمانی« در ایران قابل مشـاهده بود.

عمومیت دادن بیماری
پرداختـن بـه ویـروس کرونـا در رسـانه های جریـان اصلـی همچـون تلویزیون و 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی ماننـد تلگـرام، به خودی خـود سـبب ضریـب خـوردن 
بیمـاری در حـوزه عمومـی می شـود. در کانـال تلگرامـی صـدای امریکا، نشـان دادن 
تبلـور نوپدیـدی از بیمـاری کـه در گذشـته سـابقه نداشـته باعـث اثرگـذاری منفی 
بـر ذهنیـت سـوژه های تماشـاگری می شـود کـه در حـال نظـاره سـوژه درگیـر بـا 
بیمـاری هسـتند. عـالوه بـر ایـن، وجـود حایل یـا پـرده ای سـفیدرنگ این تصـور را 
در افـکار عمومـی شـکل می دهـد که پدیـده بیمـاری زا وارد سـاحت زیسـت روزمره 
شـده و جریـان عـادی زندگـی را بـا اختـالل مواجـه کـرده اسـت. به عبارت دیگـر، 
متـن تصویـری چونان ویـروس حالت سـرایت پذیر می یابد و رسـانه فـرم تعمیم یافته 

بیمـاری را برسـاخت می کنـد )تصویـر 3(.

تصویر 3. کانال تلگرامی صدای امریکا، 4 مارس 2020 )چهارشنبه، 14 اسفند 1398(
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تحلیل نشانه شناختی تصویر عمومیت دادن بیماری با رویکرد پیرس
شـرح نمـا: ایـن نمـا )00:40( از گزارشـی کـه بـا عنـوان »سـازمان بهداشـت 
جهانـی می گویـد خطـر مـرگ ویـروس جدیـد کرونا بیـش از میزان محاسـبه شـده 
قبلـی اسـت« در شـبکه صـدای امریـکا و کانـال تلگرامی این شـبکه نشـر یافته بود؛ 

انتخاب شـده اسـت.
نمـاد: رنگ سـفید نماد کمـال، خلـوص، بی گناهـی، پاکیزگی، برابری، سـادگی، 
خودکفایی و شـروع جدید اسـت. بیشـتر پزشـک ها، دندانپزشـک ها و پرستارها لباس 
سـفید می پوشـند کـه نشـان دهنده پاکیزگـی و اسـتریل بودن اسـت، بااین حـال این 
رنـگ می توانـد باعـث احسـاس ناراحتـی در بیمـار شـود. پارچه/پـرده سـفید در این 
ایمـاژ، به مثابـه حایـل یـا »عامـل جداسـاز« سـوژه )بیمـار( از حـوزه عمومـی اسـت. 
ماسـک های آویختـه بـه چهره افـراد حاضـر در قاب، نماد »شبیه سـازی سـوژه ها« یا 

نمایـش »همگن سـازی شـهروندان« در وضعیت موجود اسـت.
نمایـه: شـرایط حاکـم بر فضای شـهر، جهـِت حرکت ، حـاالت سـوژه ها و نحوه 
قرارگیـری بدن هـا از نمایه هـای ایـن تصویـر اسـت. تمرکـز و توجه همه افـراد حاضر 
در قـاب و اسـتفاده از یـک پـرده )پارچه( سـفید برای پوشـاندن گسـتره دیـِد عموم، 
داللـت بـر بـروز بحـران یـا فاجعـه ای همگانـی دارد کـه سـالمتی شـهروندان را بـه 
مخاطـره انداختـه اسـت. ترکیب بنـدی، بهره گیری از یـک حایل سـفیدرنگ و فضای 
کلـی تصویـر نشـان می دهـد کـه وضعیـت از کنتـرل خـارج شـده و مسـئله »بیمار/ 
بیمـاری« بـا گـذر از سـاحت خصوصـی در سـاحت عمومـی برسـاخت شـده اسـت. 
سـوژه ها درصـدد مسـتتر سـاختن امـری مبهـم و ناشـناخته هسـتند که خـود را به 

جامعـه تحمیـل کرده اسـت.
شـمایل: در ایـن تصویـر چهره هـای پوشـانده شـده افـراد بـا ماسـک پزشـکی، 
شـمایل اسـت. حـاالِت صـورت و لبخنـد عاطفـی سـوژه ها در پشـت ماسـک مخفی 
مانـده و ایـن، نشـان از بـاال رفتن میـزان خطر در جامعـه و کاهش ارتباطات انسـانی 

در میـان شـهروندان دارد.
تفسـیر نمـا به مثابه متن: سـوژه ها )کادر درمـان( در مسـتطیل طالیی تصویر 
و کانـون توجـه مخاطـب جـای گرفته اند تـا اهمیت پدیـده بیماری زایـی را که عموم 
مـردم درگیـر آن شـده اند، نشـان دهنـد. همنشـینِی خـودرو مخصوِص حمـِل بیمار 
در سـمت راسـت تصویـر بـا خودروهایـی کـه در سـمت چـپ قـرار دارنـد؛ توأمـان 
تضـاد معنایـی و ماهـوی بیـن »بی ثباتی«ـ  »ثبات«، و »شـرایط بحرانی«ـ  »شـرایط 
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عـادی« را نمـودار می سـازد. پزشـکان با پوشـش مخصـوص در مکانـی معین )جلوی 
بیمارسـتان( به واسـطه پارچـه ای سـفیدرنگ در جایـگاه »ناجیـان جامعـه« بازنمایی 
می شـوند که سـعی در حفظ سـالمت جسـمانی و روانی دارند. ماسـکی که سـوژه ها 
بـر چهـره دارنـد و بخـش مهمـی از سـیمای آنهـا را پوشـش می دهد، نشـانه مهمی 
اسـت. عـالوه بـر اینکه به واسـطه ماسـک، صورت ها اسـتتار می شـود، امتیـاز عاطفی 
و حالـت چهـره منحصـر بـه هر فـرد از دسـت مـی رود. همـه در وضعیـت آیکونیک، 
یکسـان و شـبیه بـه هـم قـرار می گیرنـد؛ در ایـن وضعیـت تفـاوت و تمایـز از بیـن 
مـی رود. یعنـی قـدرِت میمیـِک صـورت و تمایـز عاطفـی محو می شـود. بـه تعبیری 
بـازی بـا چهـره تقریبـاً متوقـف و گفتگوها بـه دلیل وجود ماسـک تضعیف می شـود 
و آهنـگ کالم ورای ماسـک جـا خـوش می کنـد. بـا دگردیسـی ایـن مناسـبات، 
شـهروندان چونـان ماشـین از حالـت ارگانیکـی بـه مکانیکی شـیفت می کنند. جهت 
دسـت های سـوژه ها در ایـن فریـم، بیانگـر ضـرورت تعجیـل و فوریـت داشـتن برای 

زدودن بیمـاری از سـیمای شـهر اسـت )تصویر 3(.

تحلیل نشانه شناختی تصویر عمومیت دادن بیماری با رویکرد بارت
داللت صریـح: همکاری، هماهنگـی و وحدت تمامی سـوژه های تصویـر در راه 

هدفی مشـترک )جلوگیری از شـیوع بیمـاری و رؤیت پذیری آن( اسـت.
داللـت ضمنـی: فوریـت، دلهـره و دسـتپاچگی در رفتار کنشـگران ایـن قاب و 
نحـوه مقابلـه و مدیریـت »امر بیماری زا« به عنوان امری مبهم، ناشـناخته و ترسـناک 

است.
اسـطوره: انسـجام و اتحـاد بیـن شـهروندان و کادر درمـان همـواره می تواند در 
مواقـع بحـران، از شـیوع بیماری و چرخه سـرایت آن به افراد و همچنین دیده شـدن 

»بیمـار/ بیمـاری« در گسـتره همگانی جلوگیری کنـد )تصویر 3(.

تحلیل نشانه شناختی تصویر عمومیت دادن بیماری با رویکرد چندلر
رمـزگان صحنـه ماننـد پارچـه سـفیدرنگ، سـوژه ای بـا لبـاس سـرتاپا پوشـیده 
مختـص کادر درمـان و خودرو حمل بیمار، تصویر را نشـان دار سـاخته اسـت. به نظر 
می رسـد افـراد و حـرکات بـدن آنـان )رمـزگان بدنی( بیان کننـده ویژه بودن شـرایط 
و وقـوع ناگهانـی بیمـاری بـدون آمادگـی قبلـِی جامعـه اسـت. ماشـین حمـل بیمار 
به مثابـه رمـزگان کاالمحـور در مقـام فوریـت و ضـرورت داشـتن دور کـردن پدیـده 
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»بیمـار/ بیمـاری« )قرنطینـه( از اجتمـاع انسـانی اسـت. نحـوه ایسـتادن سـوژه های 
تصویـر در مجـاورت هـم، باالبـردن دسـت ها و نگه داشـتن حایلـی بـه رنـگ سـفید 
)رمـزگان رفتـاری( در مجمـوع، ضمن تداعِی پیچیدگی و حساسـیت کنش پزشـکی 
ـ درمـان، نشـان می دهد کـه مرز و حریم میان بیمارسـتان و حوزه عمومی برداشـته 
شـده اسـت. به عبارت دیگـر، عمـل درمان از نهـاد بیمارسـتان به بطن جامعه تسـری 

یافتـه و ایـن امـر، لـزوم توجه بـه »مراقبـت از خـود و دیگـری« را می طلبد.
کلیـت تصویـر و ترکیب بنـدی آن نشـان می دهـد؛ بیمارسـتان، فضایـی اسـت 
کـه در نهـاد بشـر انقـالب ایجـاد می کنـد. مکانـی جمع زداسـت، »آگاهـی« فـرد را 
محـک می زنـد. »بیمـار شـدن« فرد را بـه »ابژگـی« تقلیـل می دهد؛ »درگیر شـدن 
بـا جسـم« خاصیـت اش چنیـن اسـت. درحالی که انسـان از ایـن »وضعیـت« گریزان 
اسـت و تمایـل دارد تا خود را در مقام »سـوژگی« بربکشـد )رمـزگان ادراکِی بصری(.

باتوجه بـه فضـای قـاب و رفتارهـای خـودآگاه و ناخـودآگاه ارتباطـی سـوژه ها 
می تـوان گفـت؛  بی دلیـل نیسـت کـه نهاد بیمارسـتان تأسـیس شـده اسـت؛ چراکه 
مـرگ، بیمـاری، امـر درمان، طرح تخصصی شـدن طب، ماسـک زدن، جزئی نگری به 
کالبد بیمار و ... سـبب می شـود هر مسـئله ای در چارچوب بیمارسـتان محصور شود. 
وجـود ایـن فضـا ضروری اسـت تـا بیمـاران و به طورکلـی »امـر بیمـاری« در جامعه 
مشـاهده و مالحظـه نشـود. بـه تعبیری، از حوزه عمومی به پسـتوی حـوزه خصوصی 

کشـیده شـود )رمزگان ایدئولوژیک(.
در تصویـر، پزشـکان مترصـد انتقـاِل بیمار هسـتند؛ در بیمـاری، نـزاع و تخاصم 
بنیادینـی بیـن »فـرد« و »خـود« ، »روح« و »جسـِم« بیمـار درمی گیـرد. طبیبـان 
پاسـبانان جسـم اند و ذات بشـر گریـزان از بـراِی روح اسـت. انسـان از ضعـف، رنـج 
و »بسـتری شـدن« در بیمارسـتان بـه »مـرگ« در خانـه رضایـت دوچندانـی دارد. 
فـرد در دو سـاحت بـا »انتخـاب« و »جبـر« مواجـه اسـت. آزاد اسـت بـه این سـبب 
کـه تحمـل بیمـاری و مـرگ خودخواسـته در خانه را ترجیـح می دهد )تمایل سـوژه 
بیمـار بـه رؤیت پذیـر نبـودن در فضای عمومـی( و از سـویی در انقیاد اسـت به دلیل 
عمـل بـه گفتـه طبیب، راهی جـز فرمان بـرداری پیش روِی او نیسـت )انفعال سـوژه 
در مواجهـه بـا بیمـاری نوپدیـد(. سـایه سـنگین طب در دنیـای مـدرن و فهم جهان 
از کانـال بیمارسـتان ـ اینکه گره گشـایی از مسـائل از نهـاد بیمارسـتان خواهد بود ـ 
حقیقـت انکارناپذیـر جامعـه امـروز اسـت. به خاطر اضطراب ناشـی از مواجهه جسـم 
بـا اضمحـالل اسـت که طبقـه طبیبان تقـدس ویـژه ای در اجتماع یافته انـد )رمزگان 
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تفسـیری(. تصویـر در حکـم یـک متن و در جایـگاه امر کلـِی قابل تفسـیر متناظر با 
چارچـوب هشـدارگونه »عمومیـت دادن بیمـاری« اسـت )تصویر 3(.

نمایش فرایندهای درمانی
عمـده متن هـای تصویـری کـه از شـبکه فارسـی زبان صـدای امریـکا در ارتبـاط 
بـا کرونـا چارچوب بنـدی می شـوند، جزئیـات موقعیت های بیمارسـتانی یا شـرایطی 
را نشـان می دهنـد کـه سـوژه های کنشـگر و درمانگـر بـا سـوژه های منفعـل و تحت 
درمـان درگیـر هسـتند. این تصاویـر اغلب فرآورده های عاریتی این شـبکه محسـوب 
می شـوند؛ چراکـه از تولیـدات رسـانه های ایـران بـرای انگاره سـازی و روایتگـری در 
طـول بحـران تغذیـه می کنند. به تعبیری، این رسـانه وضعیتی اسـتثنایی را بازنمایی 
می کنـد کـه در آن فضـای عمومـی بـا رمزگان هـای گوناگـون میزانسـن یـا صحنـه 
مانند پوشـش کادر پزشـکی، تخت های بسـتری بیماران و دسـتگاه های مختلفی که 
مختـص فضای درمانی اسـت، اشـباع می شـود. به طورکلـی، این رسـانه در پی تصرف 
مرزهـای اجتمـاع انسـانی، از طریق نمایش فرایندهـای درمان کرونا بـا هدف تعمیق 

بحـران یـا فراگیـری بیماری انگاری بـه جامعه اسـت )تصویر 4(.

تحلیل نشانه شناختی نمایش فرایندهای درمانی با رویکرد پیرس
شـرح نمـا: ایـن چهـار نمـا به ترتیـب از سـمت راسـت بـه چـپ )نمـای اول، 
00:36/ نمـای دوم، 01:02/ نمـای سـوم، 01:06/ نمـای چهارم، 01:44( از گزارشـی 
کـه بـا عنـوان »افزایـش دوباره شـمار مبتالیان و قربانیـان کرونا در ایران« در شـبکه 
صـدای امریـکا و کانـال تلگرامـی ایـن شـبکه نشـر یافتـه بـود؛ انتخاب شـده اسـت. 
ایـن نماهـا که به واسـطه نشـانه ها امـکان تحلیـل نشانه شـناختی دارنـد و دارای پیام 
معنـادار تصویـری هسـتند، از بیـن مجموعه نماها بـرش داده و انتخاب قرار شـده اند.
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تصویر 4. عکس کانال تلگرامی صدای امریکا، 20 سپتامبر 2021 )دوشنبه، 29 
شهریور 1400(

نمـاد: لباس سـفید، نماد پاکی و صداقت اسـت. پوشـش پزشـکان نیز به نشـانه 
پاکیزگـی، تمیزی و یکرنگی )نداشـتن دورویی( سـفید رنگ اسـت. بیمارسـتان نماد 

بیماری، تندرسـتی، غمگسـاری، جدایی و تنش اسـت.
نمایـه: سـوژه های حاضـر در نماهـای گوناگـون در حـال انجـام کنشـی مشـابه 
هسـتند کـه همـان امـر درمـان اسـت. اتحـاد کادر درمـان در ایـن تصاویر بـه خوبی 
نمایـان اسـت چراکـه همـه آنهـا بـر سـر بالیـن بیمـار حاضـر شـده اند و به صـورت 
ایسـتاده یـا نشسـته ، وی را تیمـار می کننـد. فضـای پشـت سـر سـوژه ها مملـو از 
تجهیـزات پزشـکی اسـت و به عبارت دیگـر فضـا بـا نشـانه های بیمـاری  کـه بیانگـر 

تعمیـم یافتـن آن در میـان افـراد اسـت ، اشـباع شـده اسـت.
شـمایل: چهره سـوژه ها شـمایل اسـت. در این نماهای منتخب، سـوژه ها چهره 
خـود را به اجبـار پوشـانده اند و ایـن، مسـائلی ماننـد بـه مخاطـره افتـادن سـالمتی 

افـراد، بحـران پزشـکی و سـرایت بیمـاری را به ذهـن متبـادر می کند.
تفسـیر عکـس به مثابه متـن: سمت وسـوی نـگاه »سـوژه های درمانگـر« در 
ایـن نماهـا اغلـب »سـوژه تحـت درمـان« اسـت کـه کنشـگری و انفعـال دو قطـب 
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مخالـف و درعین حـال بـه هـم پیوسـته را نشـان می دهـد. فضـای بیمارسـتان و 
نحـوه ایسـتادن »درمانگـران« در برابـر تخت های بیمارسـتانی در حکـم »دیالکتیک 
تندرسـتی و بیمـاری« اسـت. نحوه پوشـش پزشـکان )لباس هـای محافظتی( نشـان 
از وحـدت رویـه و یکرنگـی دارد. ترکیب بنـدی تصویـر و فضـای بیمارسـتانی کـه به 
حالـت آماده بـاش درآمـده در مجمـوع، برسـاخت کننده مفهـوم »مراقبـت« از خود و 

دیگری اسـت )تصویـر 4(.

تحلیل نشانه شناختی نمایش فرایندهای درمانی با رویکرد بارت
داللـت صریـح: جمعی از سـوژه ها به عنـوان کادر درمـان بر بالین بیمـار حاضر 
شـده اند و در حال پرسـتاری از وی و کاستن از شـدت درد حاصل از بیماری هستند.
داللت ضمنـی: پذیرش آموزه های پزشـکان از سـوی بیماران و انفعال، تسـلیم 
و ناتوانـی آنـان در محیـط بیمارسـتانی از داللت هـای تلویحـی ایـن نماها محسـوب 
می شـود. شـلوغی و اشـباع فضـای صحنـه نماهـای گزینشـی، دال بر این امر اسـت.

اسـطوره: درمـان و بیمـاری دوروی سـکه اند و همـواره در طـول ادوار تاریـخ 
بشـری، سـوژه های »درمانگر و تحت درمان« در عین افتراق، پیوسـتگی و اشـتراکی 
جـدا ناشـدنی با یکدیگـر داشـته اند. به عبارت دیگـر، پزشـکان همـواره مراقبت کننده 

و تیمارگـر بیمـاران بوده انـد )تصویر 4(.

تحلیل نشانه شناختی نمایش فرایندهای درمانی با رویکرد چندلر
در ایـن نماهـا، بـرای بازنمایـی مفهـوم امـر درمـان و نشـان دادن آمـار ابتـال و 
مرگ ومیـر منتـج از بیمـاری بـه مخاطـب )در حـوزه سـالمت(، به صـورت همزمان از 
رمزگان هایـی ماننـد وسـایل صحنـه، پوشـاک و رمـزگان گفتـاری بهره گرفته  شـده 
اسـت. در همیـن زمینـه، بـرای نیـل به این مقصـود، بهره گیـری ترکیبـی از رمزهای 
صحنـه و پوشـاک در اولویـت بـوده اسـت. وسـایل صحنه شـامل تجهیزات پزشـکی، 
دسـتگاه های تنفسـی و اکسیژن سـاز، تخت های بیمارسـتانی، ماسـک های مخصوص 
تنفسی و امثال آن و رمزگان پوشاک، اعم از گان )لباس سرتاپوشیده محافظتی کادر 
درمـان(، پوشـش های بـدن و صـورت ماننـد ماسـک و لباس های مختـص اتاق عمل 
اسـت. زبـان گفتـاری نیـز گاهی برای تشـریح فعالیـت درمـان و آمار بیمـاری به کار 
گرفته شـده اسـت: »مرگ 391 نفر در 24 سـاعت گذشـته بر اثر ابتال به کووید19، 
رونـد کاهـش تدریجـی آمـار کرونـا در کشـور« )پـاره ای از نریشـن گزارشـگر صدای 
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امریـکا منطبـق بـا نماهـای منتخـب(. در چارچـوب برسـاخت فرایندهـای درمانی و 
علمـی، وظیفـه بازنمایـی، بیشـتر بـر عهده سـطح دیـداری و بصری متن اسـت؛ این 
تصویـر اسـت کـه به بازنمایـی اقداماتی می پـردازد که پزشـکان برای درمـان بیماران 
و جزئیـات حاصـل از آن،  انجـام می دهنـد. در اخبـار سـالمت محور تلویزیونی، بخش 
زیـادی از تصاویـر ماننـد نماهـای بـاال مربـوط بـه محیط هـای بیمارسـتانی اسـت؛ 
پرسـتاران و کنشـگران حوزه سـالمت در حال فعالیت با ابزار تنفسـی مانند ونتیالتور 
بـه نمایـش درمی آیند. رمزگان میزانسـن در حـال عینیت دادن به فرایندهایی اسـت 
کـه پزشـکان در خـالل آنهـا بـه موفقیـت در حـوزه سـالمت دسـت می یابنـد؛ مانند 
شکسـتن چرخـه انتقـال ویـروس، درمـان بیمـاران مبتـال به کوویـد19 و کاسـتن از 
آمـار مرگ ومیـر جـزء توفیقاتی هسـتند که از طریـق کنش های درمانگرانه به دسـت 
آمده انـد. رمـزگان پوشـاک و وسـایل صحنـه در چهـار نمـای منتخـب نشـان دهنده 
تصویـری اسـت کـه از کنـش مراقبت محـور و درمانـی در گـزارش تلویزیونـی صدای 
امریـکا بازنمایـی می شـود. رمـزگان پوشـاک در هـر چهـار نمـا، فضای اسـتریل را به 
مخاطـب یـادآور می شـود کـه خـود معنـای ضمنـی »حساسـیت« فعالیت پزشـکی 
را بـه ذهـن متبـادر می سـازد. تصویـر آشـنای اسـتفاده از تجهیـزات پزشـکی ماننـد 
الکتروکاردیوگـراف )دسـتگاه نـوار قلب( نیز معنـای ضمنی »دقت« کارهـای درمانی 
و علمـی را در خـود دارد. رمـز صحنـه در نماهـای منتخـب که مجراهای پالسـتیکی 
متصل به چندین دسـتگاه مختلف برای انتقال اکسـیژن، سـرم، غذا و غیره را نشـان 
می دهـد و همچنیـن ابزارآالت درمانی همچون نبض سـنج، فشارسـنج، نقـاط اتصال، 
فلکه هـا و شـریان های انتقـال دارو، سـعی در بازنمایـی مفهـوم »پیچیدگـی« کنـش 
درمان محـور دارد. ایـن سـه عنصر )حساسـیت، دقت و پیچیدگی( مضامینی هسـتند 
کـه در بخـش اعظم اخبار سـالمت محور ایـن کانال تلگرامی تکرار می شـوند. بیشـتر 
ازآن رو که اسـتفاده از محیط بیمارسـتان، ونتیالتور )دسـتگاه تنفسـی( و پزشکان در 
حـال تـالش بـا پوشـش های ویژه، کلیشـه ای اسـت کـه در گزارش هـای تلویزیونی و 
خبـری صـدای امریکا برای نشـان دادن نحوه درمـان بیماران به کار گرفته می شـود. 
در مجمـوع، نماهـای منتخب در جایـگاه کل قابل تفسـیر و بازنمایی کننده چارچوب 

»نمایـش فرایندهـای درمانی« هسـتند )تصویر 4(.

کرونا در قاب پلتفرم تلگرام من و تو
مـن و تـو یـک شـبکه تلویزیونـی ماهـواره ای بین المللـی بـرای سـرگرمی و ارائه 
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خدمـات عمومـی رایـگان بـه زبان فارسـی اسـت. در دوران شـیوع کرونا، این شـبکه 
از کانـال پیام رسـان تلگـرام بـرای بازنمایـی ایماژهـای مرتبـط بـا فضای آرامسـتانی 
بهـره می بـرد و در ایـن زمینـه بـه چارچوب »دگردیسـی مناسـبات مرگ« متوسـل 

بوده اسـت.

دگردیسی مناسبات مرگ
شـبکه ماهـواره ای فارسـی زبان مـن و تـو بـا خط مشـی اثرگـذاری بر ناخـودآگاه 
مخاطبـان جامعـه ایرانـی و روایـت تهاجمی به دقت برنامه ریزی شـده، با نشـان دادن 
صحنه هایـی کـه سـوژه ها در آن مـرگ کرونایـی را تجربـه کرده اند، از ویـروس کرونا 
یـک چهـره جدیـد ویرانگـر بازتولید می کنـد. همچنین به دنبـال بازنمایـی مرگ در 
سـاحت نمادیـن اسـت تـا ذهنیت کاربـران کانـال تلگرامـی اش را بـا زوایـای تاریک 
همـراه کنـد و در سـپهر پسـامرگ بـرای دیگـر سـوژه هایی کـه مـرگ را بـر خـود 
مسـتولی نمی بینـد، ایـن امر برایشـان به طور مسـتمر تداعی شـود. در ایـن زمینه، با 
برقـرار سـاختن تضـاد تلویحی دیالکتیکی بین هسـتی و نیسـتی و با چنـگ انداختن 
بـه مناسـبات مـرگ که در دوران کرونا دگردیس شـده، به سـاقط کـردن اعتبار امید 

بـه حیات مبـادرت مـی ورزد )تصویر 5(.

تصویر 5. کانال تلگرامی شبکه من و تو، 12 مارس 2020 )پنجشنبه، 22 اسفند 1398( –
تصویر6. کانال تلگرامی شبکه من و تو، 2 مارس 2020 )دوشنبه، 12 اسفند 1398(
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تحلیل نشانه شناختی تصویر دگردیسی مناسبات مرگ با رویکرد پیرس
شـرح نما: نمـای اول، مربوط بـه ویدیویی با عنوان »خاک سـپاری بیمار مبتالبه 
ویـروس کرونـا در کـرج« و نمـای دوم، مربـوط به ویدیویی بـا عنوان »دفـن بیماران 
مبتالبـه کرونـا در آرامسـتان بهشـت معصومـه قم« اسـت. ایـن دو نما که به واسـطه 
نشـانه ها امـکان تحلیـل نشانه شـناختی دارنـد و دارای پیام معنادار تصویری هسـتند 

از بیـن مجموعـه نماها بـرش داده و انتخاب شـده اند.
نمـاد: رنگ سـفید نماد کمـال، خلـوص، بی گناهـی، پاکیزگی، برابری، سـادگی، 
خودکفایـی و شـروع جدیـد اسـت. آبـی به عنـوان رنگی آرامش بخش شـناخته شـده 
و اغلـب به عنـوان نمـاد تقـوا، صداقـت، اعتمـاد، وفـاداری، حکمـت، اعتمادبه نفـس، 
هـوش، ایمـان، حقیقـت و بهشـت در نظـر گرفتـه می شـود. رنـگ بـِی روشـن نمـاد 
سـالمتی، شـفا، آرامـش، درک و نرمـی و مالیمـت اسـت. در تصویـر، کادر تدفیـن، 
پوشـش ویـژه ای بـرای دفـن و محافظت از سـرایت بیماری بـر تن دارند. رنگ سـیاه 
یـا مشـکی نمـاد ثـروت، قدرت، هـوش و درایـت، جدیت، ناشـناخته بـودن و مرگ و 
عـزاداری اسـت. در تصویـر و در پـِس متِن سـوژه های سـفیدپوش، افـرادی که لباس 
مشـکی بـه تـن کرده انـد، نمـاد غمگسـاری هسـتند. گـور نمـاد تسـجید و تدفین و 
قبرسـتان )گورسـتان( نمـاد عبرت انـدوزی و پنـد گرفتن اسـت. تابوت نیـز صندوقی 
بـرای حمـل، نگهـداری و دفن مـردگان و در خوانش هـای فرهنِگ دینـی، نماد پیوند 

انسـان بـا عالَم برتر اسـت.
نمایـه: فضـای گورسـتان در هـر دو تصویر و شـرایط حاکـم بر آن، تصویـر را به 
لحـاظ معنایـی برجسـته سـاخته اسـت. فاصله گرفتـن سـوژه ها از یکدیگـر و نحـوه 
قـرار گرفتـن آنهـا از نمایه هـای تصویـر اسـت. ترکیب بنـدی تصویـر و خلـوت بـودن 
فضـای قـاب در وهلـه اول، بـر غربـت حاصـل از پدیـده مـرگ و در وهلـه دوم، بـر 
خـاص و عجیـب بـودن ماهیـت کالبد متوفی بسـته بـه وضعیـت بیماری زایی داللت 
دارد. افـرادی کـه از فاصلـه دور در حـال تماشـای دفـن جسـد هسـتند، به عنـوان 
 دیگـر نمایه هـای تصویـر، اسـت القاکننده دگردیسـی وضعیـت اجتماعـی ـ فرهنگی 
جامعه انـد کـه مسـائل اعتقـادی و چگونگـی کفن ودفن را دسـتخوش تغییر سـاخته 

است.
شـمایل: نگاه هـای خیـره و چهره هـای پوشـانده شـده شـمایل اند و مفاهیمـی 

چـون: تـرس، انـزوا و مـالل را بـه ذهـن متبـادر می کنند.
تفسـیر نمـا به مثابه متـن: گوری کـه بـه تدفیـن جسـد اختصاص یافتـه، در 
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مرکـز توجـه بیننـده قـراردارد چراکه به لحـاظ فنـی در حریم مسـتطیل طالیِی نما 
جـا خـوش کـرده اسـت. وجـود سـوژه هایی که پوشـش هایی به رنگ سـفید و سـیاه 
بـر تـن دارنـد، نوعـی تضـاد معنایـی خلـق کـرده اسـت، بـه ایـن معنـا کـه عامالن 
تدفیـن بـا لبـاس سـفید و روشـن به مثابه کنشـگر در امـر تدفیـِن کالبـد و اطرافیان 
فـرد متوفـی، بـا لباس سـیاه در حکـم نظاره گـر و بی کنـش در امر پذیـرش حقیقِت 
مـرگ هسـتند. در تصویر سـمت چـپ، تابوت که به صـورت افقی قـرار دارد و افرادی 
کـه به صـورت عمـودی باالی سـر متوفـی ایسـتاده اند، دیالکتیک بین حیـات و مرگ 
را بـه بیننـده یـادآور می شـود. زاویه دوربین در حالت واید )باز و وسـیع( قـرار دارد و 

بـه اسـتیالی عوامـل گورسـتان بر امـر تدفین داللـت می کنـد )تصویر 5(.

تحلیل نشانه شناختی تصویر دگردیسی مناسبات مرگ با رویکرد بارت
داللـت صریـح: دوری گزینـی از جسـد و اجتنـاب از نزدیـک شـدن بـه کالبـِد 
متوفـی؛ نحـوه ایسـتادن افـراد و بهره گیـری از پوشـش های مختص بـدن و چهره، به 

پدیدار شـدن یـک بیماری مسـری شـباهت دارد.
داللـت ضمنـی: انفعـال، تردیـد و تشـکیک در افـکار، عقایـد و به تناسـب آن 
رفتـار جمعـِی سـوژه های تصویـر که تضـاد تلویحی بین بیمـاری )مرگ( و سـالمتی 

)زندگـی( مؤید آن اسـت.
اسـطوره: بیمـاری و مـرگ همـواره بـا غربـت، تنهایـی، غـم و احسـاس فقدان 

همـراه اسـت )تصویـر 5(.

تحلیل نشانه شناختی تصویر دگردیسی مناسبات مرگ با رویکرد چندلر
رمـزگان میزانسـِن نمـا نشـان دهنده ویـژه بودن شـرایط حاکـم بر جامعه اسـت. 
رمـزگان گفتـاری )عنـوان تیتـر در عکـس( حامـل معنـاِی مرگـی نمادیـن و بیانگـر 
بیمـاری نوپدیـد اسـت. رمـزگان بدنـی همچـون ظاهـر تدفین کننـدگان و حـاالت 
مظلومانـه، چهره آنان ، نگاه مسـتقیم و خیره خانواده ها،نشـان از عجـز و ناتوانی افراد 
دارد. بی رمـق بـودن فضـای آرامسـتان، بـه محـاق رفتـن آداب ورسـوم یـا تشـریفات 
تدفیـن )رمـزگان رفتـاری( و پراکنـده بـودن اطرافیـان فـرد متوفـی درهم نشـینی با 
رمـزگان کاالمحـور )لبـاس کادر تدفین( در چارچوب »دگردیسـی مناسـبات مرگ« 
و تغییـر آییـن وداع در سـاحت مرگ )رمزگان تفسـیری( قابل فهم اسـت )تصویر 5(.
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بحث و نتیجه گیری
 بازنمایـی کرونا در سـه کانال تلگرامی نشـان می دهد، که در هـر کنش اجتماعی 
و سیاسـی، عواملـی مانند متـن، مخاطب، ابزار »رسـانه« و بافـت اجتماعی »جامعه« 
نقـش دارنـد. در بیـن این پنـج عامل، بافت اجتماعی رسـانه ها در کل فرایند سـاخت 
خبـر کرونـا و بازنمایـی رخدادهـای کرونامحور بسـیار  تأثیرگـذار بوده اسـت. معنا یا 
فهـم کنـش ارتباطـی ایـن رسـانه ها، حاصل برهم کنشـی پنج عامل یاد شـده اسـت. 
نـگاه رسـانه ها نسـبت به کرونـا خنثی و بی طرف نیسـت چراکـه این پدیـده نوظهور 
و ناشـناخته بـا سـویه های سیاسـی همراه شـده اسـت. بـه تعبیـر دیگر، رسـانه ها به 

دنبـال سـاخت، تحریـف و واژگون کردن واقعیت هسـتند.
طبـق نظریـه چارچوب سـازی، رسـانه ها کاری بیـش از خلـق برجسـتگی، انجـام 
می دهنـد. رسـانه های خبـری، بـا گزینش اینکـه چه چیـزی در روایت جـای گیرد و 
چـه چیزهایی از آن کنارگذاشـته شـود؛ روایـت را چارچوب بندی می کننـد. به عبارت 
دیگـر، رسـانه معنـای روایـت را محدود یا معیـن می کند و در نتیجه، تفسـیر مردم از 
آن روایـت را شـکل می دهـد )آن1 و گـوور2، 2009: 108(. در این میـان، خبرگزاری 
صداوسـیما به مثابـه رسـانه داعیـه دار حاکمیـت و تریبـون نظـام جمهـوری اسـالمی 
ایـران در پـی آرام کـردن فضـای جامعـه و فرونشـاندن التهـاب افـکار عمومـی منتج 
از بحـران کروناسـت. بـه همیـن منظـور، بـا بهره گیـری از سـوژه هایی چـون اصحاب 
درمـان و کادر پزشـکی، ضمـن برسـاخت کـردن بیمـاری در پـی به تصویر کشـیدن 
نقـش کنشـگران درمـان و چیرگـی آنـان بـر بحـران پدیـد آمـده اسـت. خبرگزاری 
صداوسـیما در ایـن زمینـه به چارچـوب »اقتـدار پزشـکان« روی آورده؛ همچنین به 
دلیل بحرانی شـدن حوزه عمومی، از نگره هشـدارگونه وضعیت اسـتثنایی به واسـطه 
نشـان دادن کالبـد خالـی از سـکنه شـهر بهـره می گیـرد. ایـن خبرگـزاری بـرای 
بازنمایـی موقعیـت بحرانـی بـه چارچـوب »همراه سـازی دیگـری بـا خـود« و داللت 
ضمنـی »برسـاخت شـدن انـزوای اجتماعی و اجتنـاب عموم از گردهمایی« متوسـل 

شـده است.
در موضـع مقابـل این رسـانه، شـبکه های فارسـی زبان ماهـواره ای صـدای امریکا 
و مـن و تـو، به مثابـه جریـان خبـری رقیـب در سـپهر ارتباطـی فعالیـت می کننـد. 
رسـانه ها عنصـر مهـم و شـاید مهم تریـن عنصـر در چارچـوب نظـام فرهنگـی و 
اجتماعـی نشـانه ها بـرای اسطوره سـازی هسـتند، بـه نظـر می رسـد کـه تلویزیـون، 
از  بعضـی  بـه شـکل گیری  آشـکار،  به طـور  می تواننـد  رسـانه ها  دیگـر  و  اینترنـت 

1. An
2. Gower
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اسـطوره ها کمـک کننـد )مهـدی زاده، 1392: 105(. صـدای امریـکا بـا بازنمایـی 
پـرده یـا حایلـی سـفیدرنگ در برابـر سـوژه منفعـل و بیمارگـون در پـی برسـاخت 
اسـطوره های سـنتی ماننـد جدا کردن بیمـار از فضای عمومی و جلوگیری از سـرایت 
بیمـاری بـه دیگران اسـت. در این زمینـه، با به کارگیـری چارچـوب »عمومیت دادن 
بیمـاری«، خواه ناخـواه بیماری را برجسـته می کند و در ضمیر پنهان سـایر سـوژه ها، 
تصـور بیماری انـگاری را برمی کشـد و به عبارت دیگـر، به واسـطه پدیـده بیمـاری زا 
سـوژه عـاری از بیمـاری را بـه اُبژگی تقلیـل می دهد. این شـبکه همچنیـن در کانال 
تلگرامـی خـود، بـا نشـان دادن جزئیـات فضـای بیمارسـتانی، کنش هـای گوناگـون 
پزشـکان و بهـره جسـتن از رمـزگان تفسـیری )بازنمایـی مضامین حساسـیت، دقت 
و پیچیدگـی( درصـدد بـوده اسـت کـه پیوسـتگی جدانشـدنی سـوژه های »درمانگر 
و تحـت درمـان« را نمـودار سـازد و بـرای نیـل بـه این هـدف، از چارچـوب »نمایش 

فرایندهـای درمانـی کرونـا« اسـتفاده کرده اسـت.
شـبکه مـن و تـو بـا بهـره جسـتن از نمادگرایـی مانند رنگ های سـفید و سـیاه، 
گورسـتان و هماننـد آن، به کارگیـری نمایه هایـی چـون فاصله گرفتـن سـوژه ها از 
یکدیگـر، تماشـای دفن جسـد از سـوی سـوژه ها از فاصلـه دور و اسـتفاده از رمزگان 
صحنـه ماننـد نـوع پوشـش سـوژه های حاضـر در تصویـر بـه دنبـال یـادآوری ایـن 
اسـطوره باسـتانی بـوده کـه بیمـاری و مـرگ همـواره بـا غربـت و احسـاس فقـدان، 
همنشـین و توأمـان اسـت. ایماژهـای بازنمایی شـده در ایـن شـبکه، در جایـگاه یک 
قابـل تفسـیر، چارچـوب »دگردیسـی مناسـبات مرگ« را بـه ذهن متبـادر می کنند. 
از نظـر بـارت، اسـطوره ها در خدمـت کارکـرد ایدئولوژیـک طبیعی سـازی هسـتند و 
می تواننـد کارکـرد ایدئولوژیـک نشـانه ها را محقـق کنند. قدرت چنین اسـطوره هایی 
در ایـن اسـت کـه »پنهـان و ناگفته انـد« و بنابرایـن، بـه نظـر می رسـد تـا نیـازی به 
رمزگشـایی، تفسـیر یـا ابهام زدایـی آنهـا  نباشـد، ظهـور و بـروز نمی یابنـد. بالغـت و 
داللـت نشـانه های پیچیـده ای را ایجـاد می کننـد و اسـطوره ها نظام هـای نشـانه اِی 
پیچیـده ای هسـتند کـه تولیـد نشـانه های ایدئولوژیک بیشـتری را موجب می شـوند 

)چندلـر، 2007: 145(.
واکاوی فریم هـای مختلـف از ایـن سـه شـبکه خبـری در عصـر پاندمـی کرونـا 
نشـان می دهـد کـه کانال پیام رسـان موبایلـِی تلگـرام ، ابزار مناسـبی بـرای بازنمایی 
کوویـد19 در خدمـت خلـق معنا یا قلب آن  اسـت. با اسـتفاده از نشـانه ها و پراکنش 
رمز هـای زبـان کالمـی، اندامـی، کاالمحور، رفتـاری، ادراکـی و ایدئولوژیـک می توان 
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مختصـات فهـم خـودآگاه یـا ناخـودآگاه مخاطبـان از متـون رسـانه ای را دگرگـون و 
خوانشـی متضـاد ارائـه کـرد. بـه اعتقاد بـارت، نشـانه ها معصـوم و بی طرف نیسـتند، 
بلکـه در شـبکه های پیچیده بازتولیـد ایدئولوژیکی گرفتارند )اسـمیت، ترجمه پویان، 
به طورکلـی می تـوان گفـت، در سـپهر نشانه شـناختی، خبرگـزاری   .)178 :1383
صداوسـیما بـه دنبـال تثبیـت نظـام ارزش هـا و حفظ وضع موجـود اسـت. در مقابل، 
صـدای امریـکا و مـن و تـو در پـی برسـاخت ایدئولوژیـک و بزرگنمایی شـده بحـران 
بـوده و بـا اسـطوره های کهنـه از حاشـیه بـه متـن رانده شـده ای که متضمـن معناِی 

دگردیـس  شـده هسـتند؛ کرونـا را بازنمایـی می کنند.

جدول 1. مقایسه رویکرد بازنمایی رسانه ها و چارچوب بندی نشانه شناختی کرونا در 
نماهای منتخب

Table 1. Comparison of media representation approach and corona 
semiotic framing in selected views

کانال 
تلگرام

شماره 
تصویر

چارچوب  
توصیف چارچوب نشانه شناختینشانه شناختی

1. خبرگزاری صداوسیما

اقتدار پزشکانتصویر1
خبرگزاری صداوسیما در پی آرام کردن فضای جامعه ایران 
و فرونشاندن التهاب افکار عمومی از طریق نمایش نقش 

کنشگران درمان و چیرگی آنان بر بحران پدیدار شده است.

تصویر 2

همراه سازی 
دیگری با خود

خبرگزاری صداوسیما از نگره هشدارگونه حاکم شدن 
وضعیت استثنایی بر اجتماع، تبعیت مردم از قرنطینه و 

شیوه نامه های بهداشتی، برساخت شدن انزوای اجتماعی و 
اجتناب عموم از گردهمایی به واسطه نشان دادن کالبد خالی 

از سکنه شهر بهره می گیرد.

2. صدای امریکا

تصویر 3

عمومیت دادن 
بیماری

شبکه صدای امریکا با نمودار ساختن پرده یا حایلی سفید 
رنگ در برابر سوژه منفعل و بیمارگون در پی برساخت 

اسطوره های سنتی مانند جداسازی بیمار از حوزه عمومی 
بوده و استیالی پدیده بیماری زا بر ساحت زیست روزمره و 

اختالل در جریان عادی زندگی مردم را نشان می دهد.

تصویر 4

نمایش 
فرایندهای 

درمانی

صدای امریکا با نمایش جزئیات فضای بیمارستانی، کنش های 
گوناگون پزشکان و بهره جستن از رمزگان تفسیری مانند 
پذیرش آموزه های پزشکان از سوی بیماران و به کارگیری 

داللت های تلویحی مانند انفعال، تسلیم و ناتوانی مبتالیان در 
محیط بیمارستانی، کرونا را بازنمایی می کند.

3. من و تو

تصاویر 5 و 6

دگردیسی 
مناسبات مرگ

شبکه من و تو با بهره جستن از نمادگرایی، یعنی رنگ های 
سفید و سیاه، گورستان و مانند آن و به کارگیری نمایه هایی 
چون فاصله گرفتن سوژه ها از یکدیگر، به دنبال یادآوری این 
اسطوره باستانی است که بیماری و مرگ همواره با غربت و 

احساس فقدان، همنشین و توأمان است.
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پیشنهادهای رسانه ای
1. گـردآوری، بررسـی و تحلیـل مجموعـه ای از اصـول فنـِی اولیـه و پیشـرفته 
تکنیک هـای تحلیـل تصویـر و رویکردهـای مختلـف نشانه شناسـی و آمـوزش آنها به 
اصحـاب رسـانه و کادر خبری سـازمان صداوسـیما )ماننـد تصویربرداران، سـردبیران 
و دبیـران خبـر، خبرنـگاران، ادمیـن کانال هـای تلگرامـی و...( موجـب می شـود تـا 
کارکنـان سـازمانی، ضمـن یادگیـری روش هـای تحلیـل نشانه شـناختی، به صـورت 
کنشـگرانه و بـا زیرسـاخت نظـری و علمـی، بـه تولیـد محتـوای هدفمنـد مبـادرت 
کننـد. در ایـن زمینـه، سـازمان صداوسـیما می توانـد کارگاه هـای آموزشـی ضمـن 

خدمـت بـرای کارکنـان برگـزار کند.
2. بـا اسـتناد بـه یافته ها مشـخص شـد، خبرگـزاری صداوسـیما در بسـتر کانال 
تلگرامـی صرفـاً بـا رویکرد امیدبخـش و مثبت نگـری کرونـا را چارچوب بندی می کند 
چنان کـه چارچوب هـای »اقتـدار پزشـکان« و »همراه سـازی دیگـری با خـود« مؤید 
آن اسـت. ایـن امـر در وهلـه اول، بـا توجـه بـه وضعیـت اسـتثنایی حاکم بـر جامعه 
و پدیـدار شـدن بحـران کرونـا ، عقالنـی بـه نظـر می رسـد ولـی ممکـن اسـت در 
بلندمـدت، بـا غفلـت از جنبه هـای منفـی مسـئله مثـل سـاده انگاری بیمـاری در 
جامعـه از سـوی شـهروندان مواجـه شـویم. بنابراین پیشـنهاد می شـود که سـازمان 
صداوسـیما در برنامه هـای تولیـدی، گفت وگومحـور و بخش هـای مسـتند به طور عام 
و در بخش هـای خبـری و حـوزه فضـای مجـازی/ آنالیـن به طـور خـاص، بازنمایـی 
هوشـمندانه ویـروس کرونـا را مـورد توجـه قـرار دهـد. چراکـه گاهـی اوقـات عجین 
کـردن دو بُعـد روشـن و تاریـک قضیـه، ضمن تعادل بخشـیدن بـه روایت، به واسـطه 

نگـره هشـداردهی سـبب آگاه سـازی افراد می شـود.

پیشنهادهای پژوهشی
1. به منظـور شـناخت فضـای گفتمانـی و کشـف دال هـای مرکـزی و پیرامونـی 
به کاررفتـه در متـون رسـانه ای، اسـتفاده از روش تحلیـل گفتمـان در مطالعـه عمیق 
روایت هـای دوران کرونـا مناسـب بـه نظر می رسـد. همچنیـن می توان بـا بهره گیری 
از روش نشانه شناسـِی گفتمانـی )ترکیبی از تحلیل گفتمـان انتقادی فرکالف و روش 
نشانه شناسـی( بـا هـدف تحلیـل متـن، روابـط بینامتنی و بافـت اجتماعـی، گفتمان 
حاکـم بـر سـپهر نشانه شـناختی جریان هـای رسـانه ای را به صـورت جامع ومانع مورد 

داد. قرار  واکاوی 
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2. یکی از رویکردهای پژوهشی، انجام پژوهش های تطبیقی ـ مقایسه ای در بُعد 
بین المللی است. برای شناسایی راهبردهای نشانه شناختی رسانه ها در سطح بین المللی 
و نحوه استفاده آنها از تکنیک های تحلیل تصویر در بازنمایی کرونا، پیشنهاد می شود 

که متون تصویری شبکه های خبری انگلیسی زبان مورد تحلیل قرار گیرد.
3. بـرای گـذر از تحلیـل ِصـرف تصاویـر بـه پژوهشـگران توصیـه می شـود کـه 
یـک گام فراتـر رونـد و عناصـر فرهنگـی و زبان شـناختی روایت هـای کرونامحـور در 
بسـتر فرهنـگ که توسـط رسـانه ها برسـاخت می شـوند، را مـورد مداقه قـرار دهند. 
بنابرایـن، پیشـنهاد می شـود کـه به منظـور تفسـیر نمـاد شناسـانه و مطالعـه نظـام 
نشـانه ای رمزگان هـای گوناگـون فرهنگـی کـه در رسـانه های فارسـی زبان داخلـی و 
ماهـواره ای در خصـوص ویـروس کرونـا بازنمایـی می شـود، از روش نشانه شناسـی 

فرهنگـی یـوری لوتمـان بهـره گرفته شـود.

نوآوری پژوهش
 کشـف تفـاوت بازنمایی هـای کرونایی در بسـتر فضـای مجازی )به مثابه رسـانه 

جایگزیـن و ارائه دهنـده دیدگاه های رسـانه های جریـان اصلی(
 بهره گیـری توأمـان از سـه رویکـرد نشانه شـناختی بـرای مطالعـه عمیق تـر و 

جامع تـر روایت هـای کرونایـی و تفسـیر آنهـا
 خوانـش معناشـناختی رمزگان هـای اجتماعـی و تفسـیرِی ایماژهـای کرونایی 

در دو جریـان رسـانه ای رقیب.

محدودیت های پژوهش
 محدودیت روش شناسی نشانه شناسی در تحلیل و انتخاب هدفمند موضوع های 

تصویری 
 محدودیـت تکنولوژیکـی بسـتر پلتفـرم تلگـرام ازجملـه فیلترینـگ کـه رصد، 

پایـش و جسـتجوی تصاویـر و کلیدواژه هـای جسـتجو را دشـوارمی کرد.
 چندوجهـی بـودن موضـوع مقالـه و توافـق نداشـتن بـر سـر آن، در محافـل 

آکادمیکـی. 
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