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مقدمه

فوحبال يک صنعت سرفرمي جهانشمول اسـت .در دنیـايي کـه ففتمـان سـرفرمي،
سراسر جهان را درنوردييه و فرهنگ حوده متـأثر از آن ،کمیـت و مصـرف را جـايگزين
کیفیت کرده ،فوحبال فرافیرحرين سرفرمي جهـان اسـت (مـؤذني)41 :0930 ،؛ امـا ايـن
ورزش ديگر بنابر باورهاي ويکتوريايي ،حنها وسیله اي بـراي فـذران اوقـات فراغـت و
سرفرمي اشـرافي نیسـت و در کنـار آن ،کارکردهـاي ديگـري نیـز پیـياکرده کـه وراي
سرفرمي است .يکي از معايبي که فريبان ورزشهاي رقابتي ازجمله فوحبال را فرفتـه و
اس

حرواي آن قلمياد ميشود ،وجود خشونتهاي مختلف در حوزههاي خرد و کـالن

ورزش است که به دلیل اهمیت نتیجهفرايي و حفوق عيالنیت ابزاري ،نيـيهاي مختلفـي
را معطوف خود کرده است .درواقع در فوحبال ،خشونت نيش مهمي دارد ،بـهنقـويکـه
آسابرفر آن را خشونتي کنترل شيه مي داني که دو حمايل متناقض مـا را ارضـا مـيکنـي،
حمايل دست به خشونت زدن و در عین حال ،حفـظ کنتـرل و صـیانت ذات (آسـابرفر،
حرجمه اجاللي .)013 :0973 ،نوربرت الیاس 0نیـز بـه وجـود خشـونت در بـازيهـا و
رقابتهاي باستاني و کنوني باور دارد و بورديو )0311( 2اشکال مختلف خشونت را که
در رويــيادهاي ورزشــي رقــابتي (خشــونت فیزيکــي ،خشــونت کالمــي ،خشــونت
روانشناختي و حيل ) دييه ميشود ،نشان ميدهي (فورشـتاين .)010 :2101 ،9بـهزعـم
نرريهپردازان پرخاشگري ذاحي ،ورزش در خيمت اهياف وااليشگرانه است و بـه افـراد
اجازه ميدهي حا خشم فروخورده خود را در يک حرفه بيون خطـر دنبـال کننـي .بـراي
مثال ،بريل ورزش را «وااليش سودمني غرايز رقابتي ميداني که در صورت ارضا نشـين،
به طرزي فاجعهآمیز مجال بروز مييابني» (بريل.)37 :0319 ،4
روشن است که خشونت جزء جياييناپذير فوحبال است و درواقـع دغيغـه اصـلي،
يافتن راهي براي کاهش روييادهاي خشونتآمیز ،ايـن پييـيه اسـت .بـه ايـن حرحیـ ،
3. Guerstein

2. Bourdieu

1. Norbert Elias
4. Brill
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رسانهها مي حوانني با به حصوير کشیين ابعاد منفي خشونت و با حفسـیر و حقلیـل داليـل
بروز و رشي آن ،ضمن فوشزد پیاميهاي مخرر اين پيييه در جامعه و ورزش ،بـهنيـي
عملکرد صاحبان امر و فرهنگسازي در ورزشگاهها بپردازنـي .در ايـن میـان ،حلويزيـون
بهعنوان يک رسانه جريان اصلي ،از نيش بسزايي در فرهنگسازي برخوردار است و در
کنار بقث سرفرمي ،در بسیاري از جنبههاي فعالیتهاي فـردي و اجتمـاعي ،در قالـ
آموزش ،اطالعرساني و آفاهيبخشي از مسائل مهم ،دخالت و نيش مؤثر دارد .يکي از
شیوههاي اصلي پیشرفت و رشي مخاطبـان در حـوزه آمـوزش و اطـالعرسـاني کـه از
کارکردهاي مهم حلويزيون به شمار ميرود ،پـرداختن بـه حـوزه نيـي اسـت .از طريـق
حلويزيون و با حوجه به ماهیت مقتـوايي و ابـزاري آن مـيحـوان بـه ميولـه نيـي بیشـتر
پرداخت امـا در ايـن زمینـه ،حلويزيـون و متولیـان آن نیازمنـي دانـش ،برنامـهريـزي و
سیاستفذاري هستني .حضور بقث نيي در جهت آموزش و حوسـعه ،در انقصـار يـک
حوزه نیست بلکه حمام حوزهها از اين نرر ،نیاز بهنيي شين دارني و ورزش و فوحبال نیز
از اين قاعيه مستثنا نیستني .با اين اوصاف ،برنامـه نـود ،از اولـین برنامـههـاي ورزشـي
حخصصي است که به بررسي حاشیههاي خور و بي فوحبال در کشور ميپردازد.
در طول سالهاي فذشته ،اين برنامه به دلیل حضور فعال در عرصه فوحبـال کشـور،
قيرت و مقبوبیت زيادي کس
باعث اصلي کس

کرده اسـت .حضـور و فعالیـت مفیـي در يـک میـيان،

منزلت و قيرت نمادين ميشود .همانفونـه کـه بورديـو مـيفويـي

«میيان» مانني يک بازي است و عادل فردوسيپور نیـز بـهواسـطه بـازيهـاي رسـانهاي
مختلفي که در قال

برنامه خود اجرا کرده ،حوانسته است حضوري همهجانبه در فوحبـال

کشور داشته باشي .برنامه نود بهمثابه متني که متبلورکننيه موضوعات مطـر در فوحبـال
است ،بهواسطه ويژفيهاي ساختاري ،مقتوايي و زباني مجري خـود حوانسـته اسـت در
طول  21سالي که در میيان ورزش کشور جريان داشته ،اين جايگاه را به دست آورد که
بهعنوان برنامهاي ففتمانساز و منتيي حليي شود .درواقع متن ،هويت مقتوايي و معنايي
خود را که در جهت هيفي خاص و منسجم شکلفرفته ،مييون ففتمان است و به ايـن
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حرحی

متن ،فونهاي دالي و ففتمان ،فونهاي ميلولي است؛ بهعبارت بهتر ،ميحوان ففت

که متن زايیيه ففتمان است (شعیري .)43 :0913 ،به همین دلیل نیـز هـر متنـي کـه در
قال

برنامه نود حولیي ميشود بر مبناي ففتمان اصلي اين برنامه (نيي) است .به فراخـور

پژوهش پیش رو ،در اينجا برنامه «نود» به مثابه يک ففتمان و رويـياد ارحبـاطي 0در نرـر
فرفته شيه است که در آن ،هر برنامه جنبه هاي مختلف يـک رويـياد ارحبـاطي را اجـرا
ميکني .مصاحبهها ،کلیپهاي پخششيه در برنامه و ففـت وفـوهـا ،جـزء رويـيادهاي
ارحباطي ويژه در اين برنامه اني؛ اما دو نوع بسیار مهـم از رويـياد هـاي ارحبـاطي در ايـن
برنامه که بهصورت مکرر و بهويژه در برنامههاي جنجالي به چشـم مـيخـورد ،رويـياد
ففتاري 2و ففتمان مناظره اي است .رويياد ففتاري ،نـوعي حعامـل اجتمـاعي مقسـور
ميشود که در آن ،زبان داراي نيشي عميه اسـت .هرچنـي کـه در اغلـ

فعالیـتهـاي

انساني ،ففتار يا زبان بهکار ميرود ،فيط در حعيادي از آنهـا ففتـار و يـا قـوانین حعامـل
زباني حعیینکننيه حعامل بهحسار ميآيني .در يک مقاکمه ،سخنراني ،دفاع از پايـاننامـه
دانشگاهي ،مصاحبه و يا مکالمه حلفني ،نيش زبان و ففتار ضروري است و بيون وجود
آن ،رويياد يا حعامل موجوديت نيارد (فیگوئرا)17 :0334 ،9؛ اما مناظره بهمثابه روييادي
زباني و ففتماني ،هم ازنرـر مياصـي يـا اهـياف و هـم از نرـر مخاطـ  ،سـاختارها و
سازوکارهاي زباني ـ ففتماني ،روييادي پیچیيه است (انصاري .)0914 ،درواقـع برنامـه
نود بهعنوان برنامهاي دغيغهمني ،سعي در زدودن رويههاي حاريـک فوحبـال و بـهنـوعي،
نيي حمام مناسبات و احفاقات نافوار آن دارد .به همین دلیل ،در پژوهش حاضر برآنیم که
نقوه اين نيي کردن را در بار يکي از حوزههاي مسئلهآفرين ،يعني خشـونت کنـيوکاو
کنیم و دريابیم که برنامه نود ،چگونه فرايني نيي را عملي و ففتمان آن را صـورتبنـيي
ميکني  .به همین دلیل نیـز هـيف از پـژوهش ،شـناخت نرـام ففتمـاني برنامـه نـود و
شکل فیري ففتمان نيي در قبال موضوع خشونت در اين برنامه نـود اسـت .ضـرورت و
اهمیت پرداختن به چنین مطالعاحي ،کمـک بـه غنـاي کیفـي و کمـي ادبیـات مطالعـات
3. Figueroa

2. speech event

1. communicative event
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انتيادي در حوزه ارحباطات ،بـهويـژه در حـوزه ورزش و رسـانه اسـت؛ درواقـع چگـونگي
شکلفیري يک ففتمان در يک برنامه ورزشي ميحواني نمونهاي خور براي حقلیـل انتيـادي
ففتمان در حوزه ورزش رسانهاي باشي .ضرورت کاربردي پژوهش نیز کمک به سـازنيفان
برنامههاي با هيف شناخت يک برنامه منتيي و حوسعه بخش ورزش به همراه نياط ضـعف و
قوت آن و همچنین آشنايي با سازوکارهاي نيي بهويژه در بار خشونت است.
اما پرسشهايي که اين پژوهش سعي در پاسخ بـه آنهـا داشـته عبـارتانـي از اينکـه
برنامه نود چگونه بهنيي مباحث فوحبال کشور ميپردازد و چگونه بـه حولیـي و بازحولیـي
ففتمان نيي (خشونت) در سپهر فوحبالي کشور مبادرت ميورزد؟ مفصلبنـيي ففتمـاني
مينرر عادل فردوسيپور در اين برنامه در قبال خشونت چگونه است و دالهاي مطـر
شيه از جان

هريک از فاعالن شرکتکننيه در اين برنامه کياماني؟ نقوه فرمولـه شـين

ففتمانها (نرام ففتماني) در هر برنامه به چه صورت است و کـيام اپیزودهـاي معنـايي
برجسته ميشوني يا به بیان فرکالف ،ارزشهاي حجربي متن کياماني؟
پيشينه پژوهش

صفيپور ( )0939در بررسي خود با عنوان «اخالق رسانهاي در برنامه نود» نشان داد
که اين برنامه با وجود اهتمام به شاخ

هايي چون مسئولیت اجتماعي رسانهها ،احتـرام

به منافع عمومي ،مقو جنگ و ساير مصائ

فراروي بشـر و يـا احتـرام بـه ارزشهـاي

جهاني و متنوع فرهنگها ،در مباحث اخالقي مهم رسـانه؛ همچـون احتـرام بـه حـريم
خصوصي و حیثیت انساني ،رعايت آدار صقی ففتوفو در مصاحبهها و نیز شـرافت
حرفهاي خبرنگار ،عملکرد چنيان مناسبي نيارد.
ابراهیمپور ( )0911در مطالعه خود با عنوان «ميايسه میزان دسـتیابي برنامـه ورزشـي
نود به اهياف برنامه از دييفاه کارشناسان و داوران فوحبال» نشان داد که برنامه نـود ،بـه
حرحی  ،به هيفهاي سـرفرمي ،افـزايش آفـاهي مخاطبـان ،نرـارت بـر لیـگ فوحبـال،
حرفهاي کردن فوحبال و در آخر ارحياي فرهنگي ،باالحرين میزان دستیابي را داشته است.
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قاسمي و همکاران ( )0930در ميالـهاي بـا عنـوان «حقلیل مقتواي برنامه حلويزيوني
ورزشي نود» به اين نتیجه رسـیيهانـي کـه رويکـرد برنامـه بیشـتر پیرامـون موضـوعات
مييريتي بوده و نسبت به مييران و کادر فني حیمها ،منتييانه ،نسبت به بازيکنان منفعالنه
و نسبت به داوران ،مقتاطانه بوده است.
چگیني ( )0911نیز در رساله خود با عنوان «بررسي حأثیر برنامه حلويزيـوني نـود بـر
جامعه فوحبال کشور از دييفاه کارشناسان فوحبال و حماشـافران حرفـهاي» حـأثیرات ايـن
برنامه را بررسي کرده است .بررسي شاخ

هاي مختلفي چون ارحياي دانـش فوحبـال،

پايبنيي به قانون و ميـررات ،حـرويج ارزشهـاي فرهنگـي ،ايجـاد همـيلي و انسـجام
اجتماعي ،بهبود رفتار و کردار اعضاي جامعه فوحبال ،ايجاد فضاي مناس

براي حعامل و

مناظره ،رونق اقتصادي جامعه فوحبال ،بهبود امکانات ورزشي و ...نشان داده است که در
میان ابعاد چهارفانه مذکور ،حأثیر فرهنگي برنامه نود بـر جامعـه فوحبـال کشـور بسـیار
قابلحوجه بوده است.
بويوکانتارسياوغلو )0333( 0به بررسي فزارش انتياديِ روزنامه «ملیت» پـس از مسـابيه
فوحبال بین حرکیه و مولياوي در سال  0333پرداخت .وي رويکرد مطالعه انتيـادي ففتمـان و
دييفاه روانشناسي اجتماعي را براي ايجاد يک چارچور اييئولوژيک در متن و نشـان دادن
عملکردهاي اييئولوژي در ففتمان احخاذ کرد و انتخار عميي سازه هاي واژفاني ،نقـوي و
معنايي را در ففتمان فوحبال نشان داد .دلیما )2113( 2نیـز در پژوهشـي بـا حقلیـل جمـالت
استخراج شيه متن به بررسي ويژفـيهـاي منسـجم يـک فـزارش پـس از بـازي در يـورو
( )2114بین انگلستان و اسلواکي پرداخت.
مهلر 9نیز ( )2111با روش حقلیل ففتمان پوشش فوحبـال از مرحلـه ميـيماحي جـام
جهاني را در روزنامههاي منتخ

غنا و ساحلعاج بررسي کرد .پژوهش وي نشـان داد؛

ففتمــان در پوشــش فوحبــال کــه بــه مســائل سیاس ـي اشــاره دارد ،حيیيــت غالــ

و

منازعهانگیزي را بازحار ميدهي که به روابط قيرت و منازعات سیاسي در يـک جامعـه
معین مرحبط است.
3. Mehler

2. Dellema

1. Buyukkantarcioglu
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مطالعاحي که در قبال ورزش ،فوحبال و رسانهها صورت پذيرفتـه اسـت ،از دو جنبـه
ميحواني به حيويت مفاهیم مينرر ميالههايي از اين دست کمـک کنـي :نخسـت ،از بعـي
قلمرو پژوهش و سپس کنيوکاو در مسائل کمتر ديـيه شـيه در ايـن حـوزه (همچـون
مطالعه پیشرو که از بعي حقلیل ففتمان ،به ساخت زبان و رسانه وارد شـيه و سـعي در
کشف حمهیيات ففتماني اين برنامه دارد) و همچنین ،اسـتفاده از روش حقلیـل ففتمـان
در قبال فوحبال و رسانه که ميحواني دسـتمايهاي بـراي پـژوهشهـاي ففتمـاني باشـي و
ساختهاي زباني را در خلق معنا و ففتمان مشخ

سازد.

چارچوب نظري پژوهش

نظريهگفتمان :ففتمان عبارت از « ابزار سـاخت اجتمـاعي واقعیـت» اسـت .از

دييفاه الکال 0و موفه ،2ففتمان جهان اجتماعي را در قال

معنا مي سازد .اين ساختن

از طريق زبان که ماهیتي بي ثبات دارد انجام مي شود .زبان ،هم در ايجاد واقعیـت و
هم در بازنمايي آن نيش اساسي دارد؛ بنـابراين نسـبت دادن معنـا بـه پييـيه هـا در
چارچور ففتمان ها موج

برساختن و حغییر جهان مي شود .يورفنسن هيف نرريه

ففتمان را فهم امر اجتماعي به مثابه برساختي اجتماعي مـي دانـي (مهـييز اده:0934 ،
 .)001ففتمان ها يا نرام هاي معاني خاص ،اشکال خـاص از کردارهـا ،هويـت هـا و
فعالیت ها را ممکن مي سازني .ففتمان ها به واسطه برخورد نیروها ،عملکرد قـيرت و
سلطه حولیي مي شوني و حغییر مي يابني .از اين دييفاه ،معناي پيييه هاي اجتمـاعي و
سیاسي در چارچور ففتمان ها سـاخته مـي شـود (فرقـاني .)12 :0912 ،از ديـيفاه
الکالو و موفه ففتمان ها حصور ما را از حيیيت و جهان شکل مي دهنـي و حغییـر در
ففتمان ها ،حغییر در جهان اجتماعي را به همراه خواهـي داشـت .آنهـا معتيينـي هـر
ففتمان بخش هايي از حوزه اجتماع را در سیطره خود فرفته و با در اختیـار فـرفتن
سوژه ها ،به ففتارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي آنها شکل مـي دهـي (مـک دانـل،

2. Mouffe

1. Laclau
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حرجمه نوذري .)99 :0911 ،ون دايک 0معتيي است که مطالعه ففتمان به مثابـه کـنش
ممکن است رويکرد وسیع حري در پیش فیرد حـا کارکردهـاي سیاسـي ،اجتمـاعي و
فرهنگي ففتمان را در چارچور نهادها ،فروه ها يا به طورکلي جامعه و فرهنـگ بـه
نمايش بگذارد (حرجمه ايزدي و همکاران.)11 :0912 ،
مفهومنقد:نيي ،2به معناي سره کردن و نیز ظاهر ساختن عیور و يا مقاسـن کـالم
است .نيي يعني؛ ارزيابي ،بررسي ،شناسايي نمودن ،زيرورو کردن ،عیـ هـا را نمايانـين
است .نيي به معناي ارزيابي و وارسي انييشه است لذا جاي دارد که ناقـي ،نيـاط قـوت
انييشه را نیز بیان کني (اعرمي چهار برج .)0930 ،نيي زماني خردمنيانه حليي مـيشـود
که حمام جنبههاي موضوع مورد حقلیل را با دقـت بیازمايـي و در فراينـي نيـي مقاسـن،
معاي

و اهمیت آن مورد موشکافي و قضاوت قرار فیرد (همان.)9 :در فضـاي ورزش

و فوحبال ،نقوه نيي مسائل ورزشي از جان

رسانهها اينفونه اسـت کـه چـون ورزش

ميرن ،پیوني اييئولوژيک با ساختار سیاسي جمهوري اسالمي نيارد ،نيي مسائل ورزشي
کمتر متوجه ساختار سیاسي قيرت ميشـود و رسـانههـا مـيحواننـي مـييران ،مربیـان،
ورزشکاران و حمامي نهادها و کارفزاران نهاد ورزش را نيادانه مخاط

قـرار دهنـي .در

عین حال ،اين کار فرصت مناسبي است حا حکومت ،حصوير دموکراحیکحري از خود در
رسانهها ارائه کني .ازاينرو ،نيـيهاي رسـانهاي ،حنهـا در زمینـه کارشناسـي مسـابيات و
چگونگي عملکرد مربیان و ورزشکاران ميحوانني حياکثر کارايي و حوان خـود را ابـراز
کنني و در زمینه مسائل کـالن مـييريت ورزش ،هماننـي سـاير عرصـههـاي مـييريتي،
کموبیش با همان مقيوديتهاي سیاسي روبهرو هستني (فاضلي.)012 :0913 ،
خشونت:خشونت رفتاري صيمهزننيه است که هی ارحباط مسـتيیمي بـا اهـياف رقـابتي
ورزش نيارد و به اين حرحی  ،به مواردي از پرخاشگري غیر قابـل کنتـرل در خـارج از قـوانین
ورزش ،بهجاي رفتار بسیار رقابتي در مرزهاي قاعيه ،اشـاره دارد (حـري 9و جکسـون:0331 ،4
 .)27در عرصه فعالیتهاي ورزشي ،سه سط براي حقلیل خشونت و پرخاشگري وجود دارد:
3. Terry

2. Critic

1. van Dijk
4. Jackson
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 )3خشونت و پرخاشگري ورزشکاران در مسابيات و رقابتهاي ورزشي
 )0خشونت و پرخاشگري حماشاچیان و طرفياران فروههاي ورزشي علیه ورزشکاران
 )2خشونت و پرخاشگري حماشاچیان روييادهاي ورزشي که در قال

هـواداري از

حیم هاي ورزشي فاه علیه يکييگر و فاه در برخورد با اموال و داراييهاي عمومي اعمال
ميشود (عبيلي.)012 :0914 ،
پرخاشگري را ميحوان به نگرشهايي ناراحتکننيه حعبیر کرد کـه فـرد بـه خـود يـا
ديگران نشان ميدهي؛ همچنین مـيحـوان آن را يـک روش جـايگزين بـراي رفتارهـايي
دانست که بهمنرور مقافرت در برابر خود از خطرات بروز مييابي (نیر .)9 :2104 ،0در
حعريف خشونت و حمايز آن از پرخاشگري به اعتياد حننبام 2و سینگر )0337( 9خشـونت
نوعي حقمیل و حخري

فیزيکي و نوعي اعمال پرخاشگرانه سخت مقسور مـيشـود.

خشونت جزئي و سازه فیزيکي شيه پرخاشگري است (قاسمي و همکاران.)0911 ،
ونداليسمواوباشگري :اوباشـگري فوحبـال کـه در برخـي مـوارد بـهعنـوان «بیمـاري
بريتانیايي »4از آن ياد ميشود ،سالها از مهمحرين عوامل نگراني در جهـان (آلمـان ،هلنـي،
ايتالیا ،بلژيک و انگلستان) بوده است (زوربا 3و همکاران .)9 :2107 ،رفتـاري را ونيالیسـم
ميخوانني که ضمن دارا بودن جنبههاي خشونت و حخري  ،ويژفيهاي زير را نیز داشـته
باشي :الف) صيمه به آنچه متعلق به ديگران است ،نـه شـخ

حخريبگـر؛ ر) صـيمه بـه

اموال عمومي و مردم و ج) در کل هر خسارحي که فرد خسارتزننـيه بايـي آن را جبـران
کني و مسئولیت خسارت وارد شيه بر عهيه اوست (قاسمي و همکاران.)93-41 :0911 ،
پیرسون )2111( 1اوباشگري فوحبال را اغل  ،اغتشاشاحي ميداني که هواداران فوحبـال
ايجاد ميکنني .شواهي نشان مىدهي که اکثر قري

بهاحفاق برخوردهاى خشـونتآمیـز و

پرخاشجويانه حماشافران فوحبال ،متأثر از جريـانهـاي اجتمـاعى اسـت و بـا حوجـه بـه
متفاوت بودن خاستگاه جريانهاي اجتماعى خشـونتآمیـز و پرخاشـجويانه در جوامـع
3. Singer

2. Tenenbaum

1. Nair

6. person

5. Zorba

4. British Disease
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مختلف ،ريشه خشونتهاي طرفياران فوحبال هـم در کشـورهاى مختلـف بـا يکـييگر
متفاوت است (خادمي.)33 :0917 ،
خشونتنمادين:0خشونت نمادين بهزعم بورديو ،نوعي از خشـونت اسـت کـه بـا
هميستي ضمني کساني که اين خشونت بر آنها اعمال مي شود و نیـز کسـاني کـه آن را
اعمال ميکنني ،انجام مي شود؛ زيرا هـردو فـروه نسـبت بـه اعمـال آن ،آفـاهي نيارنـي
(حرجمــه فکــوهي .)23 :0917 ،خشــونت نمــادين نشــاندهنــيه مقرومیــت اجتمــاعي
فروههاي خاصي از جامعه (بهخصوص زنان و اقلیتهاي نژادي) از شـرکت در بعضـي
ورزشهاست .خشونت نمادين موج

ميشود که زنان يا نژادهاي آسیايي باور کنني بـه

ورزش حعلق نيارني و ورزشکاران طبیعي نیستني يا حقمل فشارهاي جمعي و روحـي را
نيارني (جیولیونوحي ،حرجمه حوسلي .)241 :0930 ،خشونت و قيرت نمادين فوحبال ،در
اين زمینه به شکلي است که بـهصـورت جـادويي اعمـال مـيشـود؛ يعنـي هـواداران و
حماشافران فوحبال ،بيون هرفونه اجبار فیزيکي ،حقت حأثیر پيييهاي قرار ميفیرنـي کـه
ميحواني آنان را جذر کني و خشونت درونيشان را به شکلي نمادين و کمخطر آشـکار
سازد (شجیع .)72 :0932 ،بنابر نرريه بورديو ،خشونت هاي دروني شيه افراد و نیاز بـه
حولیي نمادين آن در جامعهاي که خشونت به میزان قابل حوجهي منـع مـيشـود و مـورد
کنترل قرار مي فیرد ،يکي از داليل فرايش اختیاري و آزادانه افراد بـه فوحبـال مقسـور
ميشود؛ بهعبارت ديگر ،مردانه بودن فوحبـال و سـلطه ظريـف مـردان بـر آن ،بـهنـوعي
نشان دهنيه همین خشونت و سلطه نمادين است .بهطور کلي ،در جامعه داراي مشـکل،
فوحبال حنها راه فريز از مشکالت نیست ،بلکـه میـياني بـراي مبـارزه و کشـمکشهـاي
اجتماعي نیز بهحسار ميآيي (شجیع.)72 :0932 ،
روششناسی پژوهش

اين پژوهش با روش کیفي و رويکرد حقلیل انتيادي ففتمان صـورت فرفتـه اسـت.
1. symbolic violence
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حقلیل ففتمان ،هم صورت خاصي از کاربرد زبان است و هم صورت خاصي از حعامـل
اجتماعي؛ از همینرو ،حقلیـل ففتمـان ،پييـيههـاي فراحـر از جمـالت را مـينرر قـرار
ميدهي .حقلیل ففتمان ميکوشي ،ففتمانهاي متفـاوحي را از درونمـتن اسـتخراج کنـي؛
متن و حوزههاي معنايي آن را که در ارحباط با ساير زمینـههـاي اجتمـاعي هسـتني ،مـورد
مطالعه قرار ميدهي .در پژوهش حاضر سعي شيه است که از حقلیل انتيادي ففتمان براي
حبیین موضوع استفاده شود .نمونهفیري در پژوهشهاي کیفـي بـهطـور معمـول ،صـورت
هيفمني انتخار ميشود .در نمونهفیري هيفمنـي ،پژوهشـگر واحـيهـاي نمونـهفیـري را
بهصورت ذهني و با هيف قبلي انتخار ميکني و ايـن ذهنیـت و هـيف داور اسـت کـه
احتمال انتخار يک واحي نمونهفیري را براي نمونه معین ميکني .بر اين اسـاس ،حعـياد
سه برنامه با درونمايه خشونت ،بهعنوان حجم نمونه اين پژوهش انتخـار شـي .ايـن سـه
برنامه با مشاهيه برنامههايي انتخار شيني که موضوع اصلي آنها عبارتاني از:
جدول  .1موضوع برنامهها

موضوع برنامه
 .1مشکال فوترال بانوان
 .2ناهنجاریهای ف هنگی و خشونت در فوترال
 .2خشونت تماشاگ ان در ورزشگاه و تخ ی آن

زمان
 14 .1م داد 1232
 16 .2آبان 1231
 6 .2اردیرهشت 1235

اين پژوهش با استفاده از دييفاهها و شیوههاي حقلیلي معروفحرين حقلیلگـران انتيـادي
ففتمان يعني وندايک ،فرکالف ،الکال و موفه سامان يافته است .متغیرها و ميولههـاي مـورد
استفاده براي حقلیل انتيادي ففتمان برنامه حلويزيوني «نود» عبارتاني از:
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جدول  .2متغیرها و مقولههای مورداستفاده برای تحلیل انتقادی
گفتمان برنامه تلويزيونی «نود»

واژگان

گزارههای اصلی
استعاره
ون دای

کنایه
نقليول
چشمانداز (منظ )
پیشف ضها
اپیزود معنایی

ف کالف

نظم گفتمانی

واژگانی که ی گوینده یا نویسنده بهکار میب د ،بهطور ديیوق بوا
يدر  ،مويعیت سیاسی ،اجتمایی و اخاليی یا بهیرار بهتو  ،بوا
وزن اجتمایی او سنجیده میشود .اینکه ف د چه واژه یا کلمهای را
ب ای بیان مقصود خود ب میگزیند تا حدود بسویاری بوه مويعیوت
شخصی ،اجتمایی و سیاسی او بستگی دارد.
گزارههای اصلی یا جمال کلیدی ،جانمایههای موتن هسوتند و
مواض گوینده یا نویسنده را بوهطوور صو یح یوا ضومنی ،دربواره
موضو بیان میکنند.
استعاره یکی از راههای انتقال معناست .در اسوتعاره ،رابطوه میوان
چیزها از راه يیاس مط ح میشود.
در نشانهای که کارک د کنایهای دارد نیوز ماننود اسوتعاره ،دال بوه
ی چیز اشاره میکند اما از ط یق دالی دیگ میدانیم که آن دال
درواي  ،به چیزی کامالً متفاو و متضاد داللت دارد.
نقل نوشتار با گفتار شخص حقیقی یا حقويی بهصور مستقیم یا
غی مستقیم بهمنظور مستند ساختن متن و مجاب ک دن مخاط .
ه و متنووی از چشوومانووداز و منظ و ی خووا سووخن موویگویوود
چشماندازهایی مانند دموک ا  ،آزادیخواه ،اومانیست و  ...در متن
میتوان دریافت که نویسنده از چه منظ ی به يضایا مینگ د.
مف وضا ذهنی که مسلم ف ض میشود و ب يضاو یوا داوری فو د و
تع یف و مفهومسازی او از وايعیت تیثی میگذارد (مهدیزاده.)1282 ،
مقصود از اپیزود معنایی این است که متن چه درکی از جهان بوه
دست میدهد (یقاید و دانشهایی که در موتن نشوان داده شوده،
چه هستند).
گفتمان هایی که گفتمان خاصی را شکل میدهند و نظوامی کوه
گفتمان را در نقطه زموانی معینوی تع یوف و م زبنودی مویکنود
(ف کالف ،ت جمه شایسته پی ان و همکاران .)1223 ،نظم گفتمانی
مجمو تمام ژان هوا و گفتموانهوایی اسوت کوه در یو يلمو و
مشخص اجتمایی بهکار گ فته شده است.

تحليل انتقادي گفتمان برنامه تلویزیوني نود ( )31در باب خشونت فوتبال 010 
ادامه جدول 2

الکال و موفه

مفصلبندی

مفصلبندی یرار است از تلفیقی از یناص ی که با ي ار گو فتن
در مجمویه جدید ،هوویتی توازه پیودا مویکننود .بوهبیوان دیگو ،
مفصل بندیها یروار انود از موداخال تصوادفی در یو حووزه
تصمیمناپذی (مهدیزاده.)118 :1234 ،

دال م کزی

به شخص ،نماد ،یا مفهومی که سای دالها حول محور آن جمو
و مفصلبندی میشوند« ،دال م کزی» میگویند.

دال شناور

دالها و یناص ی که درون ی گفتمان مفصلبنودی شودهانود و
بهطور مويت به هویت و معنایی دسوت یافتوهانود .ایون معوانی و
هویتها کامالً تثریت شده نیستند و امکان تغییو آنهوا از ط یوق
مفصلبندیهای تازه وجود دارد (مهدیزاده.)118 :1234 ،

یناص و ديایق

یناص  ،دالهایی هستند که ه گفتمان میکوشد بوه آنهوا معنوا
دهد .بهیرار بهت  ،یناص  ،دالهوای شوناوری هسوتند کوه در
درون ی گفتمان جای نگ فتهاند .ديوایق دالهواییانود کوه در
درون ی گفتمان و حول دال م کزی بهطور مويوت و نسوری،
تثریت شدهاند (مقدمی.)111 :1231 ،

نشانه هایی که ب س معنای آنها کشومکش وجوود نودارد و یوا
نشانه تثریتشده کمت درمی گی د و معنای مورد تووافقی دارنود (مهودیزاده:1234 ،
(هژمونی ) /انسداد .)118
انسداد یا تويف نیز همان تثریت معنوای نشوانههاسوت (مقودمی،
یا تويف
.)111 :1231
هویت ی گفتمان از ط یق رابطه ای که میان یناصو گونواگون
به وجود میآید ،شکل میگیو د .در ایون ف اینود ،یناصو هویوت
هویت
ف دی خود را ف ومیگذارنود توا بوهمثابوه کلیتوی از یو سواختار
بهحساب آیند (تاجی .)46 :1282 ،
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يافتههاي پژوهش

مهمحرين يافتههاي پژوهش در ادامه ارائه شيه است.
جدول  .3برنامه نخست

1

2

زمان 14 :م داد 1232
موضو  :مشکال فوترال بانوان
نو خشونت :خشونت نمادین
نو رویداد ارتراطی :مصاحره تلفنی و منا ه
فایالن این رویداد و کنش و نسرت میان آنها یرار اند از:
 مج ی (ف دوسیپور)
 بازیکنان تیم ملی بانوان (اردالن ،ک یمی ،غالمی ،صديیانی)
 نای رئیس فدراسیون فوترال (ف یده شجایی)
 س پ ست تیم ملی بانوان ای ان (پورالهیجی)
 س م بی تیم ملی فوتسال بانوان (شه زاد مظف )

 واژگان:منفي :بيمهري /بياحترامي /نگـاه حبعـیض آمیـز /دختـر حنهـا /در شـأن
نبودن /دروغفو /کذر مقض /رفتار بي /سوءحفاهم /عصبانیت /آواره /مشکالت سخت/
بنيفان خيا
مثبت :نيارد
 گزارههاياصلي :ما در آنجا با مهري مواجه شييم /ما چیز زيادي از فيراسـیون
نميخواهیم و فيط حيمان را از آنها طل

ميکنیم /فيط به آنها ميفويیم که بـه مـا نیـز

مانني آقايان بايي حوجه شود /آنها هی حمايت نميشوني و پشتیبان نيارنـي /برنامـه نـود
افر ميخواهي کمکي کني ،بهتر است بیايي حبعیض را از بین ببرد /از شما انترار داريم حـا
از فوحبال بانوان حمايت کنیي /ما روي سخنمان بیشتر معطوف بـه نگـاه حبعـیضآمیـزي
است که به اين قشر از ورزشکاران ميشود.
 کنايه :دلشان پر است /يکطرفه به قاضي نرويي.

 استعاره :در اين برنامه از استعاره معناداري استفاده نشيه است.
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 منظر :در اين مصاحبهها ،بازيکنان از منرر مخالف سرسخت مناسبات موجود در
فوحبال ،به پیاميهاي نگران کننيه و دهشتناک آن براي فوحبال بانوان اشـاره مـيکننـي کـه
سلطه نمادين مردان باعث ايجاد مشکالحي براي آنها شيه است .مجري در اين برنامه بـه
میانجيفري ميپردازد و ضمن همسويي با بازيکنان و طر مشکالت آنها ،نايـ رئـیس
فيراسیون فوحبال را به چالش مي کشي .او نقوه رفتار با اين بازيکنان را جويا ميشـود و
از واکنش کالمي ناي رئیس که ففته بود «فردوسيپور ميخواهي فـردن مـا را بشـکني»
فله مي کني .پورالهیجي سرپرست حیم ملي بانوان ايـران در ايـن ففـتوفـو از منرـري
دوفانه به اين رويياد ميپردازد؛ از يک منرر ،به واسطه سمت خود در سـازمان فوحبـال،
به پاکسازي احهامات علیه فيراسیون فوحبال ميپردازد و از منرـر ديگـر ،بـهواسـطه زن
بودن خود ،با جمله «برنامه نود افر ميخواهي کمکي بکني بهتر است بیايي ايـن حبعـیض
را از بین ببرد» ،ضمن انتياد از حوجه صرف به فوحبال آقايان ،از برنامـه نـود درخواسـت
ميکني که به فوحبال بانوان حوجه بیشتري نشان دهي.
نقلقول :در اين برنامه هی فونه نيلقولي وجود نياشت.
 

 پيشفرض:در ففتمان اين برنامه پیشفـرضهـاي زيـر را مـيحـوان از البـهالي
ففتوفوها حفسیر کرد:
پيشفرض :3سلطه مردانه در فوحبال باعث حيسیم نابرابر منابع بین زنان و مردان ميشود.
 
پيشفرض :0خشونت نمادين از طريق دسترسي مقيود زنان به منابع جلوه ميکني.
 

 مفصلبندي :در اين برنامه ،مفصلبنيي بهصورحي که بتوان از کنار هـم قـرار دادن

عناصر ،هويتي جييي ايجاد کرد خلق نشيه است.
 گفتمان:خشونت نمادين /ففتمان غال

مردانه /ففتمان زنانه

 دالاصــلي:دال اصــلي ففتارهــاي مجــري (فردوســيپــور) و ســاير فــاعالن
شرکتکننيه ،به غیر از خانم شجاعي ،نيي ففتمان مسلط مردانه است که در هر قسـمت
از ففتههايشان به نقوي ضمني و حلويقي سعي در نشان دادن آن دارني.

 دالشناور:دال شناوري در ففتارهاي فاعالن اين ففتوفو پیيا نشي.
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 هژموني(انسداد):نشانه حثبیتشيهاي که دو طرف مناظره مـيحواننـي بـر سـر آن
احفاق نرر داشته باشني ،زير سلطه بودن بانوان در ورزش است.

وگو)اپيزودهايمعناييزيربرجستهشدهاند:

 دراينبرنامه( 
گفت

 )0سلطه جنسیتي
 )2نيي ففتمان مسلط
جدول  .4نظم گفتمانی

فاعالن

گفتمانهاي مطرح شده

ف دوسیپور

(گفتمان ضدسلطه م دانه)

بازیکنان

(گفتمان ضدسلطه م دانه)

شجایی

(گفتمان نفی وجود سلطه م دانه)

پورالهیجی

(گفتمان ضدسلطه م دانه)

گزارههاي بيان شده
 ما روی سوخنمان بیشوت معطووف بوه نگواهترعیضآمیز به این يش از ورزشکاران است.
 کاش این بازیکنان به این صوور مظلومانوهنمیآمدند و نمیرفتند.
 در شین فوترال بانوان نیست. ما چیز زیادی از فدراسیون نمیخواهیم ،فقوحقمان را از آنها طل میکنیم.
 فق به آنها می گوییم کوه بوه موا نیوز ماننودآيایان باید توجه شود.
 باید بگویم که فدراسیون تالشهوای زیوادیمیکند و این به دلیل نگاه مثرت آيای کفاشیان
است.
 سعی ک دید ی ط فه به ياضی ب وید و ایونموفقیت را که حاصل کار ی مجمویوه اسوت
زی سؤال بر ید.
 مووا نموویگوووییم ماننوود آيایوان باشوویم .فق وی سوم آيایان به ما ب سند.
 آنها هیچگونه حمایتی نمویشووند و پشوتیرانندارند.

تحليل انتقادي گفتمان برنامه تلویزیوني نود ( )31در باب خشونت فوتبال 011 
جدول  .5برنامه دوم

1

2

تاریخ 16 :آبان 1231
موضو  :ناهنجاریهای ف هنگی و خشونت
رویداد ارتراطی :گفتوگوی استودیویی ،مصاحره تصوی ی
فایالن این رویداد و کنش و نسرت میان آنها یرار اند از:
 یادل ف دوسیپور :مج ی
 حمیدرضا صدر :نویسنده و کارشناس فوترال
 امی حاجرضایی :م بی سابق و کارشناس
 محمد خاکپور :فوترالیست سابق و م بی تیم ملی فوترال امید ای ان

 واژگان:مثبت :حربیت و حعلـیم /مسـائل فرهنگـي /کرامـت انسـاني /دلسـوزي/
پیشرفت /وجيان /اخالق مياري /مهربـاني /کيخـيا منشـي /چـارچورهـاي فرهنگـي/
فوحبال پاک /عزم ملي
منفــي:فيــر فرهنگــي /عصــیان /نرــمفريـزي /غیراخالق ـي /کــژيهــا /پلشــتيهــا/
ناهنجاريهاي اخالقي  /قرباني /فناهکار /قرباني /خشـونت /حخلـف /درفیـري /مسـائل
ضي فرهنگي /نتیجهخـواهي /حقيیـر /حنبیـه /اوضـاع بـي /حخريـ

چهـره /سـودجويي/

البيفري /ناسزا /بياحترامي
 گزارههايکليدي:حماشـافر عضـوي از جامعـه ماسـت ،بـا ورد حماشـافران و
عصیان و نرمفريزي آنان نیز وارد ورزشگاه ميشود /حصمیمفیرنيفان فوحبـال ايـران بـا
وجود نیت پاک ،حيابیري انييشیيهاني که در انـيازه نیازهـاي فوحبـال نبـوده و بـازخورد
بيي داشته است /متأسفانه يکي از داليل بروز اين احفاقات ،افراطوحفريطي است کـه در
نگاهها وجود دارد /خیلي از باشگاهها مييريت نميشـوني و بازيکنـان بـا کوچـکحـرين
اشاره ،دست به خشونت ميزنني/مربیان بايي به مسائل فرهنگـي و اخالقـي نیـز حوجـه
کنني/حليه مفيوده فوحبال ما حربیت و حعلیم است /متأسفانه امروز واکنشهـا نسـبت بـه
مسائل ،بیشازحي افراطي شيه است.
 کنايه:شمشیر روي سر /فوحبال ما فيط نام حرفهاي را به دوش ميکشي.
 استعاره:حليه مفيوده /زنجیره بههمپیوسته  /جو خور /آپارحايي
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 منظر:حکحک شرکتکننيفان در اين ففتوفـو ،از منرـر منتيـياني بـه وضـعیت
فوحبال مينگرني که معتييني مسائل پیشآميه ممکن است آينيه فوحبال را به خطر بینـيازد.
نگاههاي آنها در اين برنامه ،رويکردهاي جامعهشناسانه ،مييريتي و روانشناسـانهاي اسـت
که پیشرفت فوحبال را در فرو حوجه به جنبههاي مثبت و مييريت صقی ميداني.آنـان در
اين برنامه ،به دلیل ورزشي بودن ،در کسوت آسی شناسان اجتماعي ظاهر مـيشـوني کـه
با ارائه پیشنهادها و راهبردهاي فونـافون ،سـعي در ايجـاد مسـیري بـراي بـرونرفـت از
وضعیت نامطلور فوحبال و حرکت به سمت حوسعه آن دارني.
نقلقول :در اين برنامه فاعالن از هی فونه نيلقولي استفاده نکردهاني.
 

 پيشفرض:در ففتمان اين برنامه پیشفـرضهـاي زيـر را مـيحـوان از البـهالي
ففتوفوها حفسیر کرد:
پيشفرض:3ناهنجاري هاي اصلي و خشونت هاي موجود در فوحبال ايـران بـه
 
دلیل فير فرهنگي است.
پيشفرض:0ورزشگاهها و ناهنجاريهاي (خشونت) موجود در آن ،بازحـابي از
 
شرايط موجود در جامعهاني.
پيشفرض :2مييريت نامطلور در نهاد هاي ورزشي ازجملـه سـازمان فوحبـال،
 
باشگاهها ،ورزشگاهها و ...عامل اصلي ايجاد اين ناهنجاريهاست.
پيشفرض :2بي حوجه بـه بعـي آموزشـي و فـراهم نکـردن بسـترهاي فرهنگـي
 
ميحواني به ايجاد ناهنجاري و خشونت بینجامي.
پيشفرض:2يکي از داليل نا بِـه سـامانيهـاي موجـود در فوحبـال ،نگـاههـاي
 
افراطوحفريطي حصمیمفیران ورزشي است.
پيشفرض :6رسانهها ميحوانني در بازحولیي خشونت در جامعه ،نيـش مهمـي را
 
ايفا کنني البته در صورحي که حنها به احفاقات منفي حکیه کنني.

 پــيشفــرض :0عيالنیــت ابــزاري و نتیجــهفــرا بــودن حــیمهــا ،باعــث ايجــاد

حکبعيي نگري و از بین رفتن اخالق در فوحبال شيه و همین امر نیز حمام شـين حقمـل
و خشونتزايي را در پي داشته است.
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 مفصلبندي :در اين برنامه افراد با اسـتفاده از دالهـاي مختلـف در يـک زنجیـره
همارزي ،ففتمان خشونت و داليل بروز آن را مفصلبنيي ميکنني.

 گفتمان:خشونت حنها ففتماني است که در میان فـاعالن شـرکتکننـيه ،برجسـته

شيه است و آنان ففتارهاي خود را بر مقور آن بنا ميکنني.

 دالاصلي:دال اصلي ففتارهاي آقاي حاجرضايي فير فرهنگي است.

 دال اصلي ففتمان خشونت مينرر آقاي صير ،ناهنجاري اخالقي است.

 دال اصلي ففتمان مينرر آقاي خاکپور ،خشونت و ناهنجاري اخالقي است.

 دال اصلي ففتارهاي مجري (فردوسيپور) نيي خشونت است ،بهويژه با نييي کـه
بر داليل ايجاد خشونت و عملکرد نهادهاي مييريتي دارد.

 دالشــناور(وقتــههــا):حــا رضــايي:نبــود آمــوزش ،زيرســاخت نــامطلور،

چنيفانگي حصمیمها ،قانونفريزي ،حبعیض ،عملکرد ضعیف رسانهها

 صدر:دخالت مردم ،فير فرهنگي ،نتیجهفرايي ،نبود مسئولیت رسـانهاي در افـراد،

بيقانوني ،افراط

 خاکپور:نبود آموزش ،مييريت ضعیف ،نتیجهفرايـي ،عملکـرد منفـي رسـانههـا،

عملفرا نبودن

فردوسيپور:افراط ،حکبعيينگري ،قانونفريزي،دال نبود مليفرايي



 هژموني(انسدادوتوقف):در اين برنامه ،حنها نشانه حثبیـت شـيه (انسـياديافتـه)
فرهنگ بود و دال هايي که افراد در ففتمان خود به آن ميپرداختني ،به نقوي اشـاره بـه
اين نشانه حثبیت شيه داشت اما در میان فاعالن شرکتکننيه نیز نشانههاي حثبیتشـيهاي
به چشم ميخورد که در ادامه بیان خواهي شي:
 قانون:فردوسيپور ،حاجرضايي ،صير

رسانهها:حاجرضايي ،خاکپور
 آموزشوعملکرد 
 افراط:فردوسيپور ،صير

اند،عبارتانداز:


اپيزودهايمعناييکهدراينبرنامهبرجستهشده
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 .0اهمیت به ففتمان مييريتي و حوجه به زيرساخت
 .2حثبیت ففتمان فرهنگ بهعنوان درمان اصلي خشونت و ناهنجاري
 .9نبود اعتيال عيیيحي و لزوم حصوي

سیاستهاي ايجابي

 .4عيالنیت ابزاري و ناپييي شين بعي اخالق در فوحبال
 .3لزوم حوجه به ففتمانهاي آموزشي با هيف حربیت و حعلیم
 .1قانونمياري و مبارزه با حبعیض
 .7حوجه به مقتوا ،ساختار و برنامههاي فرهنگي
 .1نيش مؤثر رسانهها در بازحولیي ففتمان خشونت يا جلوفیري از افزايش خشونت
جدول  .6نظم گفتمانی

فاعالن

حاجرضایی
(گفتمان خشونت و فق
ف هنگی)

دالهاي مطرح شده
نرووود آموووزش ،زی سوواخت
نوووووامطلوب ،چنووووودگانگی
تصوومیمهووا ،يووانونگ یووزی،
ترعوویض ،یملکوو د ضووعیف
رسانهها

گزارههاي بيان شده
 به ت بیت و تعلیم اهمیتی ندادیم. زی ساختهای ما در این زمینه مشوکلدارد.
 چنوودگانگی تصوومیمهووا و آرای کمیتووهانضراطی بارها دیده شده است.
 تفاوتی بین تیم های در حوال صوعود وتیم های مط ح فوتروال نیسوت و يوانون
ب ای همه یکسان است.
 ام وز در فوتروال ایو ان شواهد نووییآپارتاید هستیم .تصمیم های ترعیض آمیز،
خود مصدايی از بیف هنگی است.
 اکنون میگویم زردی ب خی از رسانههابه ی يانی نزدی شده است.

تحليل انتقادي گفتمان برنامه تلویزیوني نود ( )31در باب خشونت فوتبال 013 
ادامه جدول 6

فاعالن

دالهاي مطرح شده
دخالت م دم ،فقو ف هنگوی،
نتیجه گ ایی ،نرود مسوئولیت
رسانه ای در اف اد ،بیيانونی،
اف اط

صدر
(گفتمان خشونت)

خاکپور
(گفتمان خشونت)

نروووود آمووووزش ،مووودی یت
ضعیف ،نتیجهگ ایی ،یملک د
منفووی رسووانههووا ،یموولگ و ا
نرودن

افوو اط ،توو بعوودینگوو ی،
يووانونگ یووزی و دال نرووود
ملیگ ایی
ف دوسیپور
(گفتمان خشونت)

گزارههاي بيان شده
 ما باید بپذی یم که در این چ خه نقوشداریم و این ام  ،خشونت و بیرحمی موا
و شما را نشان میدهد.
 باشووگاههووا در تلووه ب دوباخووت گیووافتادهاند.
 کسانی که پیوسته در رسانهها حضور دارندو چه هشان بوه شویوههوای مختلوف دیوده
میشود ،دارای مسئولیت رسانهای هستند.
 ما در ای ان يوانین رانندگی و در صوفایستادن را ریایت نمیکنیم ولوی ويتوی
بووه خووارج از کشووور موویرویووم ،همووه را
ریایت میکنیم.
 امو وز واکوونشهووا نسوورت بووه مسووائلبیشازحد اف اطی است.
 حلقه مفقووده فوتروال موا ت بیوت و تعلویماست.
 موودی ان امو وز بووه دنرووال نتیجووه گو فتنهستند.
 رسانهها ام وز بیشوت بوه دنروال مسوائلمنفی هستند.
 ما ب ای ف هنگسازی فق ح ف زدهایم. متیسووفانه یکووی از دالیوول ب و وز ایووناتفايووا  ،افو اطوتف یطوی اسووت کووه در
نگاهها وجود دارد.
 انتخاب ک دن یو یامول بو ای ایونناهنجاریها ام ی اشتراه است.
 اگ در آن دورهای که بازیکنان بیخاليیمیک دند ،مسائل با البیگ ی حل نمیشد،
اآلن اینگونه رفتارها شکل نمیگ فت.
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جدول  .7برنامه سوم

1

2

تاریخ 6 :اردیرهشت 1235
موضو  :خشونت تماشاگ ان و تخ ی ورزشگاه
رویداد ارتراطی :منا ه و مصاحره تلفنی
فایالن این رویداد و کنش و نسرت میان آنها یرار اند از:
 یادل ف دوسیپور :مج ی
 غالمرضا به وان :رئیس سازمان مسابقا
 یردالکا م طالقانی :رئیس هیئت فوترال استان خوزستان
 اسماییل ارزانی :ف ماندار اهواز

 واژگان:منفي:خونريزي /سوء مييريت /بـي حـيبیري /اخـراج /اسـتعفا /فاجعـه/
درفیري /کشته /فشار /بازدارنيه /آسـی  /زخمـي /احفـاق نـافوار /دمـاغ و سرشکسـته/
مرلوم /اشتباه
مثبت:امنیت /شرايط ايمني /مسئولیت

 گزارههايکليدي:در همه جاي دنیا افر سـوءمـييريت و بـيحـيبیري صـورت

مي فرفت ،چني نفر اخراج ميشيني و چني نفر استعفا ميدادنـي/مگـر مـيشـود چنـین
فاجعهاي رخ دهي و هی احفاقي نیفتي /بايي از مردم عذرخواهي کرد/افر سنگ به سر يا
فیج فاه آنها اصابت ميکرد ،ميحوانست فاجعـهاي را رقـم بزنـي /سـنگ خـوردن ايـن
بازيکنان نبايي حوجیه شود /شما بايي مسئله سوءمييريت را بپذيريي /بايي فرهنگسـازي
شود حا شاهي چنین احفاقاحي نباشیم.

 کنايه:حتماً بايي کسي کشته شود حا به عمق فاجعه پي ببريم.
 استعاره:در اين ففتوفو از استعاره استفاده نشيه است.

 نقلقول:در اين برنامه عادل فردوسيپور به نيلقول غیرمستيیم از آقـاي حهـامي
پرداخت و بیان کرد« :ابراهیم حهامي در اينباره بسیار منطيي صقبت کـرد و ففـت :بـه
نقوه و وضعیت نشستن اين حماشافران نگاه کنیـي ،حـاال از بیـرون هـم سـنگ پرحـار
کنني» .در اين نيلقول ما بهوضو شاهي هستیم که فردوسيپـور ،ضـمن برحـر دانسـتن
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رفتار آقاي حهامي نسبت به آقاي طالياني ،به نقوي ضمني ،رفتار او را خارج از عرف و
غیرمنطيي ميداني و به اين صورت سعي در قبوالنين مشکل آقاي طالياني به وي دارد.
 پيشفرض:در ففتمان اين برنامه ،پیشفرضهـاي زيـر را مـيحـوان از البـهالي
ففتوفوها حفسیر کرد:
 پيشفرض:3سوءمـييريت در سـازمانهـاي مختلـف ورزشـي ايـران و جهـان
همیشه به بروز فاجعه و خشونت ميانجامي.
پيشفرض:0اثر منفي خشونت بیشتر بر روي مردم و حرس آنهاست.

پيشفرض :2اين قبیل احفاقات باعث دور شين مردم از فوحبال و ورزشگاهها ميشود.

پيشفرض :2بيحوجهي به حماشافران و بياعتنايي به نیازهايشان باعث بروز اعمـال
خشونتآمیز از جان

آنان ميشود.

 منظر:در اين ففت وفو فاعالن ،دلیل رخ دادن اين احفاق و خشـونت حماشـافران
را از خود سل

مي کنني و قصي دارني حيصیر را به فردن ديگري بینيازني .مجري نیز در

اين ففتوفو از چشم انـياز يـک انسـان همنـوع دوسـت و منتيـي وضـعیت ،بـه بیـان
فزارههاي خود ميپردازد و در هر قسمت از ففتههايش سعي دارد دلیل بروز اين احفـاق
را جويا شود و به کالبيشکافي آن بپردازد.

 مفصلبندي :در اين برنامه افراد با اسـتفاده از دالهـاي مختلـف در يـک زنجیـره

همارزي ،ففتمان خشونت و داليل بروز آن را مفصلبنيي ميکنني.

 گفتمان:خشونت حنها ففتماني است که در میان فاعالن شرکتکننيه برجسته شيه است.

 دالاصلي:دال اصلي ففتارهاي مجري (فردوسـيپـور) سـوءمـييريت اسـت .او

همچنین بهنيي خشونت و عملکرد مييريتي در ايجاد اين پيييه ميپردازد.
دال اصلي ففتمان خشونت مينرر آقاي ارزاني ،فرهنگ و فرهنگسازي است.
دال اصلي ففتمان خشونت مينرر آقاي بهروان ،بيحـوجهي مسـئوالن و لـزوم مـييريت
مردمي است که اهمیت کلیيي در انسجامدهي و معنابخشي به ساير دالهاي ففتماني دارد.
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 دالشناور(وقتهها):فردوسيپور :بوروکراسـي ضـعیف ،روشـن نبـودن داليـل،
بيحوجهي به مردم و جان آنها
سهلانگاشتن احفاق ،نبود برخورد جيي و نگاه حک عاملي به موضوع
بهروان:نبود امنیت ،اهمیت نيادن به مردم ،قانونفريزي

 هژموني:در اين برنامه بین فردوسيپور و آقاي بهروان دال مييريتي و بيحـوجهي

به مردم حنها نشانههاي حثبیت شيه است.
اند،عبارتانداز:


هايمعناييکهدراينبرنامهبرجستهشده

اپيزود
سوءمييريت و بيحيبیري ،بوروکراسي ضعیف و قانونفريزي ،بيحوجهي بـه امنیـت
و جان حماشافران ،نگاه حک بعيي بـه مسـئله ،عـيم وجـود فرهنـگ صـقی ورزشـي،
سهلانگاري و سهلانگاشتن مسائل.
جدول  .8نظم گفتمانی

عامالن

ف دوسیپور
(گفتمان خشونت و
نقد آن)

دالهاي مطرح شده
نرود مودی یت صوحیح ،بوروک اسوی
ضووعیف ،روشوون نرووودن دالیوول،
بیتووجهی بوه مو دم و جوان آنهوا،
سهل انگاشتن اتفواق ،نروود ب خوورد
جدی و نگاه ت یاملی به موضو

گزارههاي بيان شده
 شما باید بپذی ید که سووءمودی یتصور گ فته است.
 جان م دم ب ای هیچکس مهم نیست. در این میان همه مقص ند از آيوایطالقانی گ فته تا شورای تیمین
 مگ میشود اینچنین فاجعهای رخدهد و هیچ اتفايی نیفتد.
 نامههای زیادی زده شده اسوت توااین بازی در غدی ب گوزار شوود اموا
شما زی بار ن فتید.

نرود امنیت ،اهمیت ندادن به مو دم - ،بح ما امنیت مسوابقه ،تویمهوا و
يانونگ یزی
تماشاگ ان است.
به وان
(گفتمان خشونت و
 بح ما جان انسانهاست.نقد آن)
 با وجود همه ف یادهایموان ،کسویبه ح ف ما توجه نک د.
نرود ف هنگسازی
ارزانی
 باید ف هنگ سازی شوود توا شواهد(گفتمان خشونت و
چنین اتفاياتی نراشیم.
نقد آن)
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بحث و نتيجهگيري

پژوهش پیشرو ،با هيف حقلیل ففتمان برنامه نود و بهمنرور کشف نرـام ففتمـاني
اين برنامه در بار خشونت و نيي آن انجام فرفته است .به همین دلیل سعي شيه اسـت
حا سه برنامه با مقتواي مختلف خشونتي مورد بررسي قرار فیرد.
برنامهاول:خشونتنمادين
در متن اين برنامه ،اييئولوژي جنسیتي حامي برحري مردان در يک رويياد ففتمـاني،
ساختار جنسیت و نهاد هاي حامي (نهاد ورزش) نابرابري جنسیتي را بازحولیي ميکنـي و
به آن مشروعیت ميدهي .به همین دلیل ،نهاد ورزش و در اينجـا ،فيراسـیون فوحبـال و
سازمان حربیتبيني ،نيـش مهمـي در حولیـي روابـط نـابرابر جنسـیتي و شـکل دادن بـه
ساختارهاي حبعیض آمیز اجتماعي ايفا ميکنني و اين بارها در فـزارههـاي بیـان شـيه از
جان
قال

فاعالن شرکتکننيه مختلف مطر ميشود .در کل مـيحـوان ففـت کـه مـتن در
فزارههايي ارزيابانه با نس

دادن مشخصههايي منفي به يـک مفهـوم خـاص (در

اينجا فوحبال بانوان) احساس ناخوشاينيي در مخاط

برميانگیزد که به ايجاد احسـاس

منفي وي به فوينيه و همراه شين با ا و منجر ميشود.
اين برنامه به نفي و نيي ففتمان مسلط مردانـه حـاکم بـر فضـاي ورزش و فوحبـال
ميپردازد؛ اما با وجود آنکه بهطور مستيیم به اين امر مبادرت ميورزد ،فاه ففتوفوهـا
و فزارههاي بیان شيه از جان
و به بازحولیي ففتمان غال

مجري ،حبييل به موضعي براي خلق ضيففتمان ميشود

در ورزش ميپردازد .مجري بـا اسـتفاده از عبـارت «ورزش

بانوان» و بهکار بردن واژه بانوان به صورت غیرمستيیم ،حبييل به ابـزاري بـراي بازحولیـي
اين سلطه و خشونت نمادين علیه بانوان مـيشـود .در ايـن برنامـه ،ففتمـان خشـونت
نمادين در يک رابطه همارزي با دال اصلي سلطه مردانه در فوحبال مفصلبنيي ميشـود
حا مورد نيي قرار فیرد .نرم ففتماني برنامه نیز بر مقور حنازع ففتمـاني بنـا نشـيه بلکـه
اکثر فاعالن شرکت کننيه داراي احفاق نرر هستني و بهنـوعي ،بـهنيـي سـلطه مردانـه بـر
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فوحبال ميپردازني .با اين حال ،خـانم شـجاعي بـهواسـطه جايگـاه خـود در فيراسـیون
فوحبال ،اين احفاق را نفي و خشونت نمادين را غیرواقعي عنوان ميکني.
برنامهدوم:خشونتوناهنجاريفرهنگي
در اين برنامه فاعالن شرکتکننيه ،از منرـر هـاي مختلـف سـعي در خلـق ففتمـان
خشونت مينرر خود دارني .صورتبنيي ففتمان مينرر آنـان ،داراي دالهـاي شـناور و
وقتههايي است که در يک زنجیره همارزي ،ففتمـان خشـونت (ناهنجـاري اخالقـي) را
خلق ميکني .دالهاي شناور اين ففتمان در نزد فاعالن شرکتکننيه مختلف عبـارتانـي
از :نبود آموزش ،مييريت ضعیف ،نتیجهفرايي ،عملکرد منفي رسانهها ،عملفرا نبـودن،
دخالت مردم ،فير فرهنگي ،نتیجهفرايي ،نبود مسئولیت رسـانهاي در افـراد ،بـيقـانوني،
افراط ،زيرساخت نامطلور ،چنيفانگي حصمیمها ،قانونفريزي و حبعیض.
فردوسي پور معتيي است که نبود اعتيال در نگاه متولیان ،باعث به وجود آمـين ايـن
وضعیت شيه است .در حقلیل ففتمان اين برنامه ،اپیزودهاي مختلفي برجسـته شـيهانـي
که مهمحرين آنها عبارت اني از :اهمیت دادن به ففتمان مييريتي و حوجه بـه زيرسـاخت،
حثبیت ففتمان فرهنگ بهعنوان درمان اصلي خشونت و ناهنجاري ،نبود اعتـيال عيیـيحي
و لزوم حصوي

سیاست هاي ايجابي ،عيالنیت ابـزاري و ناپييـي شـين بعـي اخـالق در

فوحبال ،لزوم حوجه به ففتمانهاي آموزشي بـا هـيف حربیـت و حعلـیم ،قـانونمـياري و
مبارزه با حبعیض ،حوجه به مقتوا ،ساختار و برنامههاي فرهنگي و همچنـین نيـش مـؤثر
رسانهها در بازحولیي ففتمان خشونت و يا جلوفیري از افزايش خشونت آن.
خشونت(تماشاگرانوتخريبورزشگاه)
در اين ففتوفوها نیز نيش فاعالن شرکتکننيه در معنا بخشیين به ففتـار و رفتـار
آنان مؤثر است و منرور کالم بـيون در نرـر فـرفتن نيـش و موقعیـت سـوژفي آنـان
مشخ

نميشود.در اين بین ،دال اصلي ففتمان مـينرر فردوسـيپـور سـوءمـييريت

است که با دالهايي نریر بوروکراسي ضعیف ،روشن نبودن داليل ،بيحوجهي به مردم و
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جان آنان ،سهلانگاشتن احفاق ،نبود برخورد جيي و نگاه حـک عـاملي بـه موضـوع ،در
قال

ففتمان خشونت مفصلبنيي ميشود.
در حقلیل ففتمان اين برنامه از جانـ

فـاعالن شـرکتکننـيه ،اپیزودهـاي مختلفـي

برجسته شي که مهمحـرين آنهـا ،سـوءمـييريت و بـيحـيبیري ،بوروکراسـي ضـعیف و
قانونفريزي ،بيحوجهي به امنیت و جان حماشافران ،نگاه حکبعـيي بـه مسـئله ،فيـيان
فرهنگ صقی ورزشي و سهلانگاري و سهلانگاشتن مسائل بود .عـادل فردوسـيپـور
بهعنوان برجستهحرين مشـارکتکننـيه برنامـه ،دال هـاي زيـادي را در نيـي خشـونت و
زمینه هاي ايجاد آن مطر کرد که حمام آنها حول دال اصلي نيي مفصلبنيي مـيشـيني؛
همچنان که در شکل  0نشان داده شيه است:

درواقع ميحوان ففت که در کانون ففتماني فردوسيپور «نيي» نهفته است .فـويي در
سپهر حفکر او ،نيي بهسان يک «دال متعالي» و يا يک نيطـه ثيـل و فـرهاي ايفـاي نيـش
مي کني .درواقع در اين زنجیره همه مفاهیم ديگـر هويـت خـويش را در پرحـو ايـن دال
مييابني و همه دقايق ففتماني برفرد آن سامان داده ميشـوني زيـرا همـانفونـه کـه در
بخش روش آورده شي ،هويت ففتمـان يـک هويـت رابطـهاي اسـت .در ايـن نگـرش،
هويتهاي اجتماعي و سیاسي مقصول ففتمانها فرض شيهاني؛ با حوجه به اين واقعیت
که هر صورتبنيي اجتماعي ،داراي معني است و از اين بـار ،ففتمـان يـا ففتمـانهـاي
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صـورتبنــيي شــيه در خــالل برنامـه نــود ،حــائز معــاني مخـت

بــه رويکــرد فــاعالن

شرکتکننيه در بقث خشونت و داليل بروز آن هستني .درواقع ميحوان چنـین ففـت کـه
حثبیت اين مفاهیم در نود ،ففتمان يا نرام ففتماني را مفصلبنيي کرد که وجـود خشـونت
در فوحبــال را از رهگــذر «نيــي» بــه چــالش مــيکشــي و اظهــار مــيدارد کــه رويــيادهاي
خشونتآمیز در پرحو سوءمييريت ،نگاه حک عاملي و  ...براي فوحبال رخ ميدهي.
عالوه بر اين ،در هر يک از برنامههاي حقلیلشيه ،فاعالن شرکتکننـيه دالهـايي را
مبني بر ايجاد فضاي خشـونت آمیـز در فوحبـال مطـر کـردهانـي کـه نرـام ففتمـاني و
مفصلبنيي ففتماني اين برنامه را شکل ميدهي و به شر زير است:

با حوجه بهنرام ففتماني ياد شيه ،ففتمان مينرر هـر فاعـل شـرکتکننـيه ،دالهـاي
شناوري را حول فرهفاه خود مفصلبنيي کرد که بـهنـوعي بـا وارد شـين بـه زنجیـره
همارزي آن ففتمان ،بهعنوان دقايق ففتماني در نرر فرفته شي .حال ميحـوان ايـنفونـه
قلمياد کرد که ناهنجاري اخالقي ،نبود مييريت مردمي و فير فرهنگي ،دالهاي اصلي و
از مهم حرين عوامل بروز خشونت در فوحبال بـه شـمار مـيرونـي و خـود نیـز ،مسـب
مشکالحي مانني ،نتیجهفرايي ،بيقانوني و ...ميشوني .عالوه بر اين حنها نشانههاي حثبیت،
انسياد و حوقف ففتمانهاي مختلف اين برنامه فرهنگ است اما دالهـايي ماننـي قـانون،
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آموزش ،عملکرد رسانه ها ،افراط و مييريت را نیـز بعضـي از فـاعالن بـهعنـوان نشـانه
انسياد يافته حليي ميکنني .با شناخت دالهاي مسب

خشونت ميحوان بـه پیشـگیري از

بروز خشـونت در ورزش پرداخـت کـه درواقـع لـزوم برنامـهسـازي مـيون بـا هـيف
فرهنگسازي در ورزش را ميطلبي.
درواقع اين برنامه با ارائه مسائل غیراخالقي فوحبال در قال

عيـل سـلیم رويکـردي

انتيادي را در پیش ميفیرد و فاه دستبهنييهايي سازنيه ميزني؛ زيـرا همـانفونـه کـه
ذکر شي ،ففتمان ،خود را در قال

متن به خواننيه مينماياني و به همین دلیل نیـز حمـام

متون حولیيي در اين برنامه ،بر مقور ففتمان اصلي (نيي) است .خاصـیت ديالوژيـک و
ففتوفويي که شرط نخست حولیي ففتمان است ،در اين برنامه در قبال متـون فرهنگـي
و ورزشي کشور ،فزارههـا و احکـامي را حولیـي مـيکنـي ،فـزارههـايي کـه بـهصـورت
ســاختارهاي نــامرئي و ناخودآفــاه ،در پـسِ انييشــههــاي منفــرد ،نرريــههــا و ســخنان
مشارکتکننيفان نهفته است و بـازفو کـردن آنهـا بـه خلـق فضـاي ديـالکتیکي برنامـه
ميانجامي و نرم ففتماني آن را حولیي ميکني؛ به همین دلیل نیـز فضـاي ففتگـويي ايـن
برنامه ،فضايي براي حولیي يک ففتمان است.
در پايان ميحوان ففت که حقلیل ففتماني نشان ميدهي برنامه نود عالوه بـر حـالش
ففتمانياش براي جا انياختن فرهنگ نيي و شناخت داليل خشونت ،ميحواني بهنـوعي،
ارائه دهنيه ابعاد منفي حجربه خشونت و استیالي ففتمان مردانه در فوحبـال ايـران باشـي.
اين رويکرد غیريتميار نیز کـه مـردان را در موضـع قـيرت در ورزشهـايي همچـون
فوحبال قـرار مـيدهـي ،در حـاروپود حمـام ففتمـانهـاي جـاري و روزمـره ازجملـه در
آپاراحوسهاي نهادي مانني صياوسیماي ج.ا.ا رسوخ کرده است و جزء باورهـاي رايـج
(دکسا) مقسور ميشود؛ به همین دلیل ،برنامه نود بهمثابه متني فرهنگي کـه در چنـین
بافتي حولیي ميشود ،با وجود حالشهاي بسیار بـراي دوري فزيـين از ايـن ايـيئولوژي
حثبیت شيه ،نافزير به بازحولیي آن ميپردازد.
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پيشنهادها

 در برنامه هاي ورزشي به کارشناسان زن اجازه داده شود حا در مورد مسائل جزئـي
ورزش بانوان و مشکالت و خشونتهايي که با آن مواجهانـي ففـتوفوهـاي مفصـلي
انجام دهني و با طر مسئله ،ضمن شناخت مشکالت و ريشههاي شکلفیـري آنهـا بـه
پاسخ صقی و کاربردي هر يک بپردازني .اين امر شيني نیست مگر با حهیه برنامـههـاي
اختصاصي درباره ورزش بانوان بهويژه از جان

خود آنان

 الزم است رسانههاي ورزشي ازجمله شبکههاي سـه و ورزش پـیش از برفـزاري

مسابيات مهم ازجمله شهرآوردها و ...به احفاقـات ناپسـني و عواقـ

مخـرر آن بـراي

حماشافران ،حیم يا فرد خاطي بپردازني و با رعايت اعتيال در حقلیـل از ايجـاد حـنش در
میان هواداران دو حیم جلوفیري کني.

 پیشنهاد ميشود که در خالل برنامهسازيهاي حلويزيوني به آثار منفـي خشـونت و

بهويژه آثار مثبت پرهیز از آن پرداخته شود و حأثیر خشونت بر نگرش و عملکرد سـنین
حساس ازجمله نوجوانان به مخاطبان فوشزد شود.

 رسانهها مي حوانني به عملي ساختن رويارويي مثبت مردم بافرهنگ هواداري کمک

کنني ،يعني با ميد فرفتن از ظرفیتهـاي خـود در داسـتانسـازي ،داسـتانفـويي و ...از
احفاقات مثبت هواداري بهرهبرداري کنني و با نشر و بازنشـر آن در ژانرهـا و قالـ هـاي
مختلف؛ براي مثال ،در برنامه هاي فرهنگي ،کودک و نوجوان ،مسـتنيهاي ورزشـي و ...
به بازحعريف صقی از فرهنگ هواداري ياري برسانني.

 پیشنهاد ميشود که در بعي پژوهشي نیز مطالعاحي در زمینه فرهنگسازي رسانههـا

در برنامــهســازي حلويزيــوني صــورت فیــرد حــا از منرــر صــاح نر ـران ،مؤلفــههــا و
استانياردهاي مهم در کـاهش مسـائلي ماننـي خشـونت اسـتخراج شـود و بـر پايـه آن،
حمهیيات الزم براي برونرفت از اين پيييه احخاذ فردد.
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قاسمي ،حمیي؛ نوربخش ،مهوش؛ سعييپور ،اسماعیل و صيييي ،فاطمـه.)0930( .
وروانشناسي.)0(0 ،

حقلیل مقتواي برنامه حلويزيوني ورزشي نود .علومتربيتي
قاسمي ،وحیي؛ ذواالکتاف ،وحیي و نـور علـي ونـي ،علـي .)0911( .جامعـهشناسـي
ورزش(ونداليسمواوباشگريدرورزشفوتبال) .حهران :جامعهشناسان.
مييمي ،مقميحيي .)0931( .نرريه حقلیل ففتمان الکال و موفـه و نيـي آن .معرفـت
فرهنگياجتماعي.)1(2 ،
مقدمهايبرنظريـههـايگفتمـان (حرجمـه حسـینعلـي

مکدانل ،دايـان.)0911( .
نوذري) .حهران :فرهنگ ففتمان.
مؤذني ،حمیي .)0930( .فوتبالوسينما:پاشنهاسفندياروچشـمآشـيلمدرنيتـه.
حهران :قطره.
مهييزاده ،سیيمقمـي .)0919( .بازنماييايراندرمطبوعاتغرب:تحليلانتقادي
گفتمان«نيويورکتايمز»«،گاردين»«،لوموند»«،ديولت» .پايـان نامـه دکتـراي علـوم
ارحباطات اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي حهران.
مهييزاده ،سیي مقمي .)0934( .سکوالريزم و خشونت نمادين در ففتمان حلويزيوني:
حقلیل ففتماني برنامـه «پرفـار» حلويزيـون بـيبـيسـي فارسـي.مطالعـاتفرهنـگ ـ
ارتباطات.)90(01 ،

010  ) در باب خشونت فوتبال31( تحليل انتقادي گفتمان برنامه تلویزیوني نود

 مطالعـاتيدرتحليـلگفتمـان (حرجمـه پیـروز ايـزدي و.)0912( . حئـو،ون دايک
. مرکز مطالعات و حقيیيات رسانهها: حهران.)همکاران
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