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 چکیده
در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است. « 98صدای آبان »اعتراضی  هدف این پژوهش، مطالعه پویش

های  ها و مکانیسم سؤال اصلی پژوهش، ارزیابی ماهیت این پویش، شناسایی اهداف آن و اینکه از چه تکنیک

ل تبلیغاتی و ارتباطی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کرده است؟ بیانیه اصلی این پویش با روش تحلی

شده و نتایج آن در مدل تحلیل پویش جاوت و ادانل مورد تحلیل و ارزیابی  گفتمان انتقادی فرکالف، ارزیابی

و « مردم»ی میان  ا دهد که این پویش باهدف ایجاد و ساخت دوگانه قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می

آن بوده است. مخاطبان هدف این پویش ، به دنبال بازنمایی گسترده اعتراضات مردمی و پیامدهای «حاکمیت»

دهند که مطلوب سازمان دهنگان  های اجتماعی تشکیل می را سه دسته حاکمیت، معترضان و کاربران شبکه

های اجتماعی در امضای پویش در گستره مردم ایران و حتی فراتر از آن بود.  پویش، همراهی کاربران شبکه

دهد که آمار  شده نشان می ردانندگان پویش بوده و ارزیابی انجامواکنش مخاطبان هدف، برخالف انتظارات گ

در اجرای پویش مانند عدم   ها بسیار کم بوده است. درنهایت اهداف مذکور به دلیل وجود ضعف همراهی آن

ی اصلی مردم، ضعف ساختاری پویش  ی دغدغه گیری ارتباط دوسویه، عدم مطالبه شکل ارجاع به واقعیت، عدم 

 طور کامل محقق نشد. های اجتماعی، به پنداری کاربران شبکه و منفعل
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 مقدمه

ارتباطات به یک محصول بدل شود که بتوان »پیشرفت تکنولوژی و توسعه جوامع باسواد باعث شد 

دونزباخ، «)برای تحلیل، نقد و سازماندهی سیاسی استفاده کردمنزله منبعی  آن را ذخیره، منتشر و به

های جمعی و سنتی، ارتباطی دوسویه و چندسویه را  های اجتماعی برخالف رسانه (. شبکه27: 1398

ها، در لحظه، امکان برقراری ارتباط و تولید  ( که تعداد زیادی از انسان1396پدید آوردند )تامپسون، 

اند  ای تبدیل شده شدند؛ به کاربران رسانه ای شناخته می ادی که مخاطبان رسانهمحتوا دارند؛ لذا افر

ها ایجاد شده است. این تغییر جایگاه، فرهنگ جدیدی مبنی  که امکان تولید و دریافت پیام برای آن

طرفداران و سایر »زعم جنکینز در این فرهنگ  را پدید آورد. به 1«فرهنگ مشارکتی»بر 

های  کنند و مهارت طور فعاالنه مشارکت می کنندگان در ایجاد و گردش محتوای جدید به مصرف

مثابه منبع جایگزین از قدرت رسانه را ایجاد  ای به خود را ترکیب کرده و هوش جمعی تازه

 (.103:1399در فوکس )شده  ( نقل2008جنکینز، )«)کنند می

های اجتماعی ایجاد فرصتی برای همه کاربران، در جهت کسب شهرت  یکی از کارکردهای شبکه

های اجتماعی در همه ابعاد فردی؛ از ابراز عقاید، نحوه پوشش،  بیشتر است. خوداظهاری در شبکه

های مرجع همانند  روهاست. فراتر از آن بسیاری از گ زندگی روزمره، زندگی خصوصی و... رسوخ کرده

هنرمندان و سیاستمداران نیز شروع به فعالیت در این عرصه کردند. حضور این افراد مشهور در 

هایی فارغ  کند و با انجام فعالیت های اجتماعی، امکان سلبریتی شدن، یا تقویت آن را ایجاد می شبکه

 هستند.  نی خود به دنبال بازیگری و ایجاد توجه روزافزو از تخصص و حرفه

پس از تغییرات نرخ بنزین،  1398جامعه ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. در آبان سال 

اقدام به « 98صدای آبان »های کشور با به جریان انداختن پویش موسوم به  برخی از سلبریتی

وجود ای که در اینجا  های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه نمودند. مساله بازیگری در صحنه

ها در آن و شناسایی اهداف اصلی پویش، دارد، تحلیل علمی این پویش و مطالعه نقش سلبریتی

ها به مخاطبان است که در این  کار رفته و مسئله مخاطب و نوع نگاه آن های تبلیغاتی به تکنیک

 پژوهش مورد کنکاش قرارگرفته است.

 اهداف تحقیق

براساس الگوی تحلیلی « 98صدای آبان »یش اعتراضی هدف از این پژوهش، مطالعه و ارزیابی پو

شده است که ایدئولوژی، اهداف،  است. این مدل تحلیلی از ده مرحله تشکیل 3و ادانل 2جاوت

های ارتباطی و تبلیغاتی پویش موردنظر را  گفتمان، زمینه، ساختار، مبلغان، ضدتبلیغ، تکنیک

این پویش، براساس تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف کند. همچنین متن بیانیه  مطالعه و ارزیابی می

 است. مطالعه شده و در مدل تحلیلی جاوت و ادانل استفاده شده

 سؤاالت تحقیق

با توجه به اهداف فوق و براساس مدل تحلیلی جاوت و ادانل و اهداف تحقیق، سؤاالت اصلی 

 پژوهش، بدین شرح است:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Participatory Culture 

2 Garth S. Jowett 

3 Victoria O’Donnell 
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 چیست؟ 98هدف اصلی از اجرای پویش صدای آبان 

 این پویش در چه بافت اجتماعی اجراشده است؟

 نسبت گفتمان موجود در متن بیانیه، با قدرت چگونه است؟

 مخاطبان هدف این پویش چه کسانی بودند؟

 آیا کمپین در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است؟

 چهارچوب مفهومی

 2«اقتصاد توجه»و  1«ساالر پسامردمنظم »از میان مفاهیم مرتبط با پژوهش، دو مفهوم 

ساالر را  دار لیبرال مردم انداز فعلی سرمایه نوعی چشم ساالر به اند. مفهوم نظم پسامردم شده انتخاب

چیز در انظار عمومی  شوند و همه می  رسمیت شناخته ها به کند که همه جناح ترسیم می

شوند و  های سیاسی نادیده گرفته نمی یک از احزاب و نگرش هیچ»مشاهده و آشکار است و  قابل

شده در کاپور  ( نقل1998)رانیسه، )« واسطه تشخیص مشکالت، حل کرد توان به چیز را می همه

یابد و مردم از میان آنچه  ای تقلیل می های دوره ساالری به انتخابات عبارتی مردم (. به74:1398)

کنند. در این شرایط مخالفان و  می شود، حزب یا فرد خاصی را انتخاب می  که نمایش داده

که در ظاهر، همه  شوند؛ درصورتی اجبار ساکت می سازی دولت، به منتقدان به بهانه اجماع

ها نیز نظم موجود را  شود. سلبریتی می  حساب آورده های فکری توسط قدرت، به ها و جریان دیدگاه

ها در این  شوند. سلبریتی تبدیل میعنوان عامالن مهم در این چرخه  تقویت کرده و خود نیز به

وسیعی از   کنند و برگستره عنوان کارشناسانی هستند که در مسائل مختلفی اظهارنظر می فرایند به

تواند کمک را به سمت  قدرت سلبریتی می»گوید:  طور که لیتلر می گذارند؛ همان ها اثر می انسان

شده  ( نقل2008)لیتلر، )« جاهای دیگر بازدارد ها ببرد و از رفتن به یک آرمان خاص موردعالقه آن

ها تبدیل به  ها، مخاطبان آن (. به دلیل وجود قدرت تأثیر درمیان سلبریتی76:1398در کاپور )

عبارتی شهروندان به  ها را مشروع و مقبول نمایش دهند و به های آن شوند که کنشگری ابزاری می

شوند  گویند، تبدیل می ها می کننده به آنچه که سلبریتی افرادی که صرفاً ناظر، تأییدکننده و عمل

 (.1398)کاپور، 

شود.  ای استفاده می های رسانه مفهومی است که در بسیاری از فعالیت مفهوم اقتصاد توجه، کالن

شود که افراد مشهور برای کسب سود، توجه و بازدید بیشتر به انجام هرکاری  در این مفهوم بیان می

دیگر، این سود، خود مخاطبان هستند که هیچ پول و هزینه مادی را  عبارتی د؛ بهشون متوسل می

ها  گذارند. سلبریتی ها می طور رایگان در اختیار سلبریتی کنند اما توجه خود را به پرداخت نمی

دهند. این کار ممکن است  توجه اولیه، انجام می معموالً کارهایی، هرچند کوچک، برای جلب

یک مسابقه تلویزیونی، یک حادثه جنایی یا یک رخداد ورزشی مهم باشد )کشمور، شدن در  ظاهر

شود و هر  ها مبادله می شود که در میان سلبریتی (. توجه مخاطبان، تبدیل به کاالیی می1396

در این  .(Chatfield, 2015) که توجه بیشتری را کسب کند، قدرت و سرمایه بیشتری دارد  سلبریتی

سلبریتی و افزایش سرمایه توجه، هر دو حامل یک معنی هستند؛ مخاطب سلبریتی  فرایند، مصرف

با بیان  3کند. ویدکالرک حال، سلبریتی توجه مخاطب را جلب خود می کند و درعین را مصرف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Post-democratic system 

2 Economy of attention 

3 Wade Clark 
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گیرد که  کند که فرد در موقعیت کسی قرار می از فرایندی یاد می« یابنده خود گسترش»اصطالح 

شود و مخاطب به دنبال این است که با توجه، دنبال کردن و  ی توجه تبدیل میخود به نقطه مرکز

(. طی کردن این جریان، 1399کند )وارد،  نزدیک شدن به سلبریتی، به احساس رستگاری دست پیدا

 کند. را تضمین می -که انباشت سرمایه توجه بیشتر است-تنها منفعت سلبریتی

 روش تحقیق

تحلیل پویش براساس »و  1«تحلیل گفتمان انتقادی»و براساس دو روش این پژوهش در دو مرحله 

است. در مرحله اول، برای تحلیل متن پویش، از تحلیل گفتمان  انجام شده 2«مدل جاوت و ادانل

تحلیل گفتمان انتقادی بر این موضوع متمرکز است که چگونه زبان »انتقادی استفاده شده است. 

 3وابط قدرت و امتیازات را در تعامالت اجتماعی، نهادها و بدنه دانش، رسانشعنوان ابزاری فرهنگی، ر به

. در روش تحلیل (Rogers, Malancharuvil-Berkes, Mosley, Hui, & Joseph, 2005)« کند می

گفتمان آنچه که اهمیت دارد کشف و استخراج جزئیات موجود در نمونه مورد مطالعه است و کمیت 

(. جامعه هدف این تحقیق، متن تولید و منتشر شده 1397یت نیست )سپهری، ها دارای اهم نمونه

گرفته و  ای شکل است. بدین دلیل که این پویش صرفاً براساس تک بیانیه 98توسط پویش صدای آبان 

اجراشده، تنها متن بیانیه مورد تحلیل گفتمان قرارگرفته است. فرکالف در روش تحلیل گفتمان 

دهد: توصیف، تفسیر و تبیین. در  د مطالعه را در سه سطح، مورد تحلیل قرار میانتقادی نمونه مور

های معنایی )مانند معنای محوری متن،  سطح اول، مشخصات ظاهری کلمات، دستور زبان و ساخت

واژگان مثبت و منفی، افراد و نهادهای مثبت و منفی، کنایه، استعاره، جمالت معلوم و مجهول، 

شود؛  حل و شناسایی مقصر( تحلیل می فرض اصلی متن، مفاهیم، تشخیص راه ، پیشبندی، استناد قطب

های متن( و  فرض و داللت در سطح دوم، ظاهر و معنای کالم، انسجام موضعی )معنای ضمنی، پیش

بخش اجتماعی، ارتباط میان بافت اجتماعی  شوند و در سطح سوم، عوامل تعین ساختار متن تحلیل می

 .(GI Nnamdi, 2015)گیرند  و تأثیر قدرت بر گفتمان مورد تحلیل قرار میو روابط قدرت 

ای تحلیل پویش  های حاصل از تحلیل گفتمان، براساس مدل ده مرحله در مرحله دوم، یافته

اند. ازآنجاکه در ماهیت تبلیغ، تعمدی بودن هدف  تبلیغات جاوت و ادانل، مورد مطالعه قرارگرفته

ی کشف منظور آن، نیاز به تحلیلی دقیق است. ده مرحله موردنظر به شرح ذیل تبلیغ وجود دارد، برا

-3شود؛  ای که تبلیغات در آن انجام می زمینه-2ایدئولوژی و اهداف کارزار تبلیغات؛ -1است: 

برداری از  فنون بهره-6مخاطبان هدف؛ -5ساختار سازمان مجری تبلیغات؛ -4شناسایی مبلغ؛ 

ضدتبلیغ؛ -9واکنش مخاطبان به فنون گوناگون؛  -8برای تأثیر حداکثری؛   فنون ویژه-7ها؛  رسانه

 (. 1396تأثیرات و ارزیابی )جاوت و ادانل، -10

 

 های تحقیق یافته

های قبلی اشاره شد؛ در این پژوهش از دو روش تحلیل گفتمان انتقادی و  طور که در بخش همان

ترین نتایج این تحقیق در  است. برخی از مهمروش تحلیل پویش مدل جاوت و ادانل استفاده شده 

 ای جاوت و ادانل به شرح ذیل است: چارچوب مدل ده مرحله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Discourse analysis 

2 Campaign analysis 

3 Mediate 
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 ایدئولوژی و اهداف کارزار تبلیغات

ازآن اهداف اصلی  در این مرحله باید ایدئولوژی و دستگاه فکری مبلغان پیام مشخص شود و پس

. براساس تحلیل گفتمان بیانیه، پویش صدای (1396مبلغان نیز تشخیص داده شود )جاوت و ادانل، 

، ایدئولوژی مخالفت با نظام سیاسی حاکم را که شامل ایرادات در اتخاذ تدابیر مدیریتی 98آبان 

های توصیفی  دهد. یافته شود را نشان می ها با اعتراضات خیابانی مردم می کشور و نحوه مقابله آن

است.  1398ماه  ر اصلی آن اعتراض به وقایع آباندهد که محو تحلیل گفتمان بیانیه نشان می

فرض اصلی این متن، عدم وجود بستر برای اعتراضات مردمی در کشور است؛ که حاکمیت این  پیش

بندی موجود در این متن، بر این اساس است که مردم و معترضان به  است. قطب امکان را از بین برده

اند، در قطب  النی که باعث ساخت این شرایط شدهو حاکمیت و مسئو« ما»وضع موجود، در قطب 

کنند؛  گیرند. بر همین اساس واژگان مثبت و منفی نیز قابلیت شناسایی پیدا می قرار می« دیگری»

ها مربوط باشد، مثبت و واژگانی که مرتبط با رفتار  یعنی واژگانی که به مردم و حرکت اعتراضی آن

مادران »، «خورده مردمان زخم»، «باخته جوانانِ جان»تند. است، منفی هس مسئولین و حاکمیت بوده

، «تاب آوردن»، «ماندگار»، «تاریخ»، «صدای مردم»، «خونِ پاک جوانان»، «تاب پدران بی»، «داغدار

از واژگان مثبت بودند. اما « تجمع اعتراضی»و « روزن»، «حزب و تشکیالت»، «خواست مردم»

، «گرفتن نادیده»، «انتسابشان به بیگانگان»، «تدبیری بی»، «98ان آب»، «روزهای تلخ»واژگانی مانند 

و « خشونت»، «ها ناکارآمدی»، «گوش شنوا»، «اند کشته شده»، «ارتباطی خبری و بی غبارِ غلیظِ بی»

از واژگان منفی هستند که اشاره به حاکمیت یا پیامدهای رفتاری آن دارد. افراد و « محروم»

کنندگان اولیه این بیانیه هستند. به  نیز مردم، معترضان و همچنین امضاء نهادهای مثبت این متن

جهت که این متن خطاب به  است؛ اما از آن ای نشده صورت عینی اشاره افراد و نهادهای منفی نیز به

 توان حکومت و مسئولین را ذیل افراد و نهادهای منفی دانست. مسئولین است، می

فقط »شوند که  متن بیانیه، معترضان افرادی معرفی میهمچنین براساس ایدئولوژی  

ها را در کوی و برزن فریاد  آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی جان به

فرض اصلی این است که گستره  دهد که پیش های تفسیری تحلیل گفتمان نشان می یافته«. زدند

هد و معنای ضمنی آن، در این است که حاکمیت نباید د معترضان، تمام مردم ایران را پوشش می

گرفت، چرا که دلیل این اعتراضات، عدم توانمندی و کارآیی  جلوی اعتراضات خیابانی را می

 است. حاکمیت بوده

ساخت -1هدف اصلی دارد؛  2اندازی و اجرای این پویش،  ، راه های تحلیل گفتمان براساس یافته

ها از مردم، در  حاکمیت و حمایت سلبریتی-ی مردم کمیت: ساخت دوگانهی میان مردم و حا ا دوگانه

ها با اجرای این پویش همراهی  دیگر، آن عبارتی تشخیص است. به بندی گفتمانی بیانیه قابل قطب

بازنمایی گستردگی اعتراضات مردمی و -2خود با مردم و مقابله با رفتارهای حاکمیت را نشان دادند. 

ازنمایی، تولید معنا از طریق چهارچوب مفهومی و گفتمانی است. به این معنی که ب»پیامدهای آن. 

های توصیفی و  یافته (.15: 1387زاده،  مهدی«)شود ویژه زبان تولید می ها، به از طریق نشانه« معنا»

، «جوانان»، «مردم»دهد که استفاده از کلماتی مانند  تبیینی تحلیل گفتمان متن بیانیه نشان می

، حاکی از اطالق گستره مشترکین در اعتراضات به تمام مردم ایران است و «مادران»و « درانپ»

ای است که تمام مردم ایران معترض هستند و میزان  گونه ها به عبارتی شیوه بازنمایی آن به

 اند. واسطه رفتارهای قهری و سلبی حاکمیت، لطمه خورده ای از معترضان نیز به گسترده
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 شود ای که پویش تبلیغات در آن انجام می ینهشرایط و زم

در مرحله دوم، پویش براساس شرایط و موقعیت زمانی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مورد ارزیابی 

شود )جاوت و  گیری تبلیغ براساس بافت مولد آن سنجیده می عبارتی علت شکل گیرد. به قرار می

های نفتی ایران طی اطالعیه  پخش فرآورده شرکت ملی 1398خرداد  9(. در مورخ 1396ادانل، 

های عرضه سوخت  مرداد ماه سال جاری، عرضه بنزین در جایگاه 20خود اعالم کرد که از  4شماره 

(. اما درباره افزایش 1398سراسر کشور فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت، امکان پذیر خواهد بود )

ت هیچ سخنی توسط دولتمردان گفته نشد. قیمت بنزین پس از اجرای طرح بازگشت کارت سوخ

تصویب افزایش ناگهانی قیمت بنزین توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و اظهار 

ای را  ، موج اعتراضات گسترده1398آبان  24اطالعی مقام عالی قوه مجریه از گرانی بنزین، در  بی

های زیربنایی و  داری و افتتاح همزمان پروژهجمهور وقت ایران در جلسه شورای ا ایجاد کرد. رئیس

من هم مثل شما روز جمعه متوجه شدم که بنزین گران شده »اقتصادی در آذربایجان شرقی گفت: 

بود اما  شده (. اگرچه که گرانی بنزین در جلسات سران سه قوه با حضور ایشان انجام1398« )است

افکار عمومی و توضیح علت آن، قیمت بنزین را سازی  رسانی قبلی و آماده دولت بدون هیچ اطالع

آبان آغاز شد. مردم در نقاط مختلف کشور، به  25افزایش داد. اعتراضات خیابانی از روز شنبه، 

 3صورت تدریجی آغاز شد و تا  روز قطعی اینترنت به انحای گوناگونی اعتراض کردند. بعدازظهر همان

 26جمهور در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه  ت. رئیسآذر ماه نیز این قطعی گسترده ادامه یاف

عنوان اجازه اغتشاش و  هیچ دولت به»ها به افزایش قیمت بنزین گفت:  آبان در واکنش به اعتراض

توانند اعتراض، صحبت  ها[ می کس نخواهد داد؛ اما اعتراض حق همه مردم است، ]آن ناامنی به هیچ

بندان  بندان درست کنم. اگر راه ست که استفاده کنم نه اینکه راهو نقد کنند. خودرو در اختیار من ا

قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پالک آن و راننده  درست کردم خوشبختانه آن

 (.1398« )شود مشخص می

ای،  ای از بین رفت. خبرنگاری چندرسانه با قطعی اینترنت عمالً خبرنگاری آنالین و چندرسانه

1های آن خبر فوری ترین گونه کند که یکی از مهم ی مختلفی را تولید میخبرها
است. خبرنگار یا  

تواند  شهروند عادی که در محل رویداد حضور دارد با تلفن همراه خویش یا دوربین در دسترس، می

کویین، های اجتماعی آن را بارگذاری کند )بوروم و  تصویر یا فیلم از واقعه را ضبط کند و در شبکه

شد تا  برداری می (. حتی اگر از اعتراضات خیابانی و مقابله با اعتراضات، تصویربرداری یا فیلم1396

صورت تدریجی  زمان اتصال مجدد به اینترنت، بالاستفاده بود. بعد از گذشت یک هفته، اینترنت به

کارکرد خبررسانی داشتند ها مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه که  در کل کشور وصل شد. دیگر رسانه

های خیابانی را  نیز به دلیل مالکیت دولتی، امکان گزارش کامل اخبار مربوط به این درگیری

های اجتماعی منتشر  شده از وقایع، توسط کاربران در شبکه آوری های جمع نداشتند. بسیاری از داده

های اجتماعی و  ض در شبکهها، جو جدیدی از اعتراضات توسط کاربران معتر شد. با انتشار آن

 ها ایجاد شد. سلبریتی

 شناسایی مبلغ

سازمانی بودن تبلیغ، منبع و -شود. براساس ماهیت اجتماعی در این مرحله منبع تبلیغ مشخص می

کارگزار آن نیز ممکن است متفاوت باشد. ممکن است هویت منبع تبلیغ قابلیت تشخیص نداشته 
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شود. همچنین باید مشخص  ه تحریف، تعمدی و آگاهانه انجام میباشد؛ خصوصاً در تبلیغات سیاه ک 

 (.1396برد؟)جاوت و ادانل،  را می  شود که چه کسی از تبلیغات بیشترین بهره

کنندگان و کارگزاران آن، جدا دانست. این پویش  توان از اجرا منبع تبلیغ در این کمپین را نمی

عنوان نخستین امضاءکنندگان یاد شده  ها به انیه از آندارای منابع متعدد تبلیغی است که در متن بی

است. البته باید توجه داشت که آشکارسازی تبلیغات سیاه و شناسایی قطعی همه حقایق آن، امری 

های علمی  مشکل و شاید غیرممکن باشد؛ لذا شناخت منبع این پویش، صرفاً براساس یافته

ها  برند، خود سلبریتی ن پویش بیشترین بهره را مینگارندگان این پژوهش است. افرادی که از ای

هایی  عنوان نخستین امضاءکنندگان یاد شد و چه سلبریتی ها به هایی که از آن هستند؛ چه سلبریتی

ها را همراه  که بعد از شروع این پویش، به آن پیوستند؛ چراکه با انتشار گسترده این پویش، مردم آن

 اند. د رسیدهخود دانسته و به هدف اصلی خو

 ساختار سازمان مجری تبلیغات

رهبران واقعی یا ظاهری تبلیغ، رابطه ساختار با اهداف اصلی پویش، افراد تشکیل دهنده پویش، 

های آن، در این بخش شناسایی و مورد تحلیل قرار  راهبردهای حضور در آن، قواعد و محدودیت

 (.1396گیرند )جاوت و ادانل،  می

ش بودن این پویش و از طرفی اعتراضی بودن آن باعث شده است که قواعد ضد دولتی و خودجو

و ساختار مشخصی را برای خود ایجاد نکند. رهبران ظاهری این پویش نخستین امضاءکنندگانی 

های ابتدایی مانند  ها با هماهنگی رسد آن ها اشاره شد. به نظر می بودند که در متن بیانیه به آن

دهی بستری برای  نتخاب و ترسیم عکس برای پویش، ساخت هشتگ، شکلنگارش متن بیانیه، ا

ی اینستاگرام برای انتشار بیانیه، به دنبال احقاق اهداف  پیوستن مردم به این پویش و انتخاب رسانه

ها و از طرفی بازنمایی گستردگی اعتراضات و پیامدهای آن  خود یعنی نمایش مردمی بودن سلبریتی

له توصیفی تحلیل گفتمان مشخص شد که مشارکین مثبت این پویش، عموم مردم اند. در مرح  بوده

کننده بودند. لذا افراد درون پویش )سازمان( را معترضان،  های امضاء معترض و نخستین سلبریتی

ها، امضاءکنندگان بیانیه، منتشرکنندگان و بازنشرکنندگان پست و هشتگ این پویش،  سلبریتی

 تشکیل دادند.

موجود در این پویش، اعتراض به حاکمیت جمهوری اسالمی ایران بوده و این گفتمان،  گفتمان

کنندگان بالقوه باید  کند. شرکت ی این پویش را مشخص می کنندگان بالقوه ی شرکت محدوده

رسد اعضای اصلی پویش،  های رهبر در این پویش را نیز بپذیرند. به نظر می مرجعیت فکری سلبریتی

های دیگری که از رهبران  ار بیانیه در اینستاگرام به دنبال این نیز بودند که سلبریتیبا هدف انتش

اصلی نبودند را با خود همراه کنند؛ چراکه سکوت و یا مخالفت دیگر هنرمندان )فارغ از ضدتبلیغ 

بازنشر  ها نیز با ها نفر از سلبریتی شود. ده ها می بودن آن( باعث ایجاد هجمه اعضای این پویش به آن

 بیانیه به این پویش پیوستند.

 مخاطبان هدف

در این مرحله، باید مخاطب هدف مبلغان و علت انتخاب آن مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرفی شیوه 

(. در مرحله 1396استفاده از رسانه و ارتباط آن با مخاطب هدف نیز تحلیل شوند )جاوت و ادانل، 
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شوند.  دسته تقسیم می 3مخاطبان هدف این پویش در تفسیری تحلیل گفتمان مشخص شد که 

است.  دسته اول حاکمیت است؛ که در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده است و مورد تهدید قرارگرفته

عبارتی  ها ابراز همدردی و همراهی شده است؛ به دسته دوم معترضان هستند که در بیانیه با آن

کنند و  عنوان اسطوره خود معرفی می دیدگان را به رضان و آسیبها در بیانیه خود، تمام معت سلبریتی

ای علیه حاکمیت، به بازنمایی وقایع اخیر  به نمایندگی از تمام مردم ایران، با ساخت دوگانه

اجتماعی اینستاگرام هستند؛ چراکه بستر انتخابی   پردازند. دسته سوم نیز تمام کاربران شبکه می

 است. انیه، اینستاگرام بودهبرای انتشار و بازنشر بی

ها را به هدف اصلی یعنی تقویت  ها کامالً هدفمند بوده؛ چراکه آن انتخاب مخاطبان از منظر آن

باختگان و تهدید حاکمیت، دو  ها با یاد معترضان و جان کند. آن بندی گفتمانی خود نزدیک می قطب

ای دوسویه و  از طرفی انتخاب رسانه اند؛ صورت علنی خطاب قرار داده دسته مهم و گسترده را به

کند. لذا  ها را به مخاطبان بالقوه بسیاری )کاربران( متصل می بسیار در دسترس یعنی اینستاگرام، آن

توانند خطاب قرار دهند.  های اجتماعی ندارند را نمی ها، افرادی که دسترسی به اینترنت و شبکه آن

های اجتماعی دارند که با ایجاد  ها نیز هوادارانی در شبکه باید در نظر داشت که هرکدام از سلبریتی

 آورند. ها بگویند، روی می با سلبریتی موردنظر خود، به تبعیت از هرآنچه که آن 1رابطه فرااجتماعی

 ها برداری از رسانه فنون بهره

قرار ی تبلیغ، علت این انتخاب و شیوه استفاده از آن در این بخش مورد تحلیل  انتخاب رسانه

اند؟ از طرفی دیگر  های آن رسانه استفاده کرده گیرد. باید درنظر داشت که مبلغان از کدام مؤلفه می

شود که آیا از  باید انتظار مبلغان از مخاطبان مشخص شود. در این بخش این سؤال نیز مطرح می

کنند؟)جاوت و  میها هدف خود را پنهان  شده که بدون فکر، رفتار کند و آیا رسانه مخاطب خواسته

 (.1396ادانل، 

عنوان بستر اصلی خود انتخاب کردند؛ به عبارتی از  مبلغان این پویش، رسانه اینستاگرام را به

های اجتماعی و  های اجتماعی را انتخاب کردند. انتخاب شبکه های جمعی مدرن، شبکه میان رسانه

های جمعی  رسانه 2جه به مالکیت دولتیکه با تو خصوصاً اینستاگرام دو دلیل عمده دارد؛ اول این

ها  های مخالف، در این رسانه مانند تلویزیون و رادیو در ایران، امکان بیان اعتراضات و ارائه گفتمان

های اجتماعی هستند.  های اعتراضی، شبکه وجود ندارد؛ لذا تنها راه بیان اعتراضات و اجرای پویش

های اجتماعی است؛ و  ها و مردم، شبکه ، میان سلبریتیدوم اینکه، یکی از بسترهای ساخت ارتباط

در این پویش بستر  -ها تمام مردم زعم آن به -برای نمایش مردمی بودن و همراهی خود با معترضان

 بسیار مناسبی است.

هایی که در اجرای این پویش استفاده شده، تصویر، هشتگ و متن بیانیه بوده است. از  از مؤلفه

ی  خاب رسانه اینستاگرام، امکان استفاده از تصویر بود؛ چرا که استفاده از تصویر نقشهدیگر دالیل انت

کرد؛  رنگ ایران، امکان تأثیرگذاری حزن و تسلیت عمومی را در میان کاربران ایجاد می سیاه

ها را به هدف خود یعنی بازنمایی  همچنین به تصویر کشیدن تمامیت کشور ایران با رنگ مشکی؛ آن

کرد. استفاده  های حاکمیت در رفتار سلبی خود با معترضان؛ نزدیک می دگی اعتراضات و لطمهگستر

ای ارتباطی و اجتماعی در اینستاگرام را ایجاد کرد. لذا از  از هشتگی واحد، امکان ساخت شبکه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 های پویش بیانیه و استفاده از هشتگ مخاطب این انتظار را داشتند که با انتشار و بازنشر پست

 مخصوص، گستره مخاطبان و توجهات به پویش را افزایش دهند.

های آن )عکس، هشتگ و متن بیانیه( برای برانگیختن  مبلغان این کمپین، از اینستاگرام و مؤلفه

ها هیچ  اند. براساس تحلیل گفتمان، در مرحله تبیینی مشخص شد که آن احساسات استفاده کرده

خود نداشتند و صرفاً برای اظهارنظر و مخالفت با وضع موجود این  منطق و استداللی در نهان بیانیه

داشته و به دنبال آن بودند که  اند؛ لکن هدف اصلی خود را کامالً مخفی نگه اندازی کرده پویش را راه

ها و گستردگی اعتراض مردمی را  کاربران با امضای بیانیه، میزان تأثیرپذیری خود را از سلبریتی

 نشان دهند.

 نون ویژه برای تأثیر حداکثریف

ای که مبلغان در هر تبلیغی از فنون مختلفی برای افزایش تأثیر خود در  در این بخش به فنون ویژه

شود. فنونی مانند ایجاد طنین، اعتبار منبع، رهبران افکار،  مخاطبان هدف استفاده کردند، اشاره می

یه، انحصار منبع ارتباطی، نمادهای تجسمی چهره، هنجارهای گروهی، پاداش و تنب به تماس چهره

گویی و مفاهیم مثبت(، موسیقی و برانگیختن احساسات جاوت  قدرت، کاربردهای زبان )کنایه، گزافه

های مبلغ این پویش، برای رسیدن به اهداف اصلی خود از تمام ابزار  (. سلبریتی1396و ادانل، 

مورد در مطالعه پویش مورد نظر،  7أثیر بیشتر، موجود استفاده کردند. از میان فنون گوناگون ت

 تشخیص داده شد که به شرح ذیل است:

صورت است که  بندی موجود بدین حالت حمایتی پیام: براساس تحلیل گفتمان متن بیانیه، قطب

و حاکمیت را که به « قطب ما»ها را همراه با خود در  هنرمندان از معترضان حمایت کرده و آن

اند. لذا شاهد نوعی بیانیه حمایتی از سوی   قرار داده« قطب دیگری»پرداخته، در  ها مقابله آن

هایی هستند که مغایر با  هایی که حالت حمایتی دارند مؤثرتر از پیام پیام»ها هستیم.  سلبریتی

ها جهت  ها، به آن وجود مبلغ برای هدایت الگوهای رفتاری و نگرش اند. بااین های مردم دیدگاه

 (.328:1396جاوت و ادانل،«)دده می

واسطه شهرت و جلب توجهات زیاد، قدرت  ها به اعتبار منبع: باید درنظر داشت که سلبریتی

ها  مند به سلبریتی (. کاربران هوادار و عالقه1396آورند )کشمور،  دست می تأثیرگذاری بر مردم را به

کنند که دیگر کاربران  کان را ایجاد میها، این ام چون و چرا از هرگونه کنش سلبریتی با حمایت بی

افراد گرایش دارند دانش، »های اجتماعی نیز احتمال معتبر بودن آن سلبریتی را بدهند.  شبکه

(. در 329: 1396)جاوت و ادانل،« های قدرتمند دریافت کنند ها را از شخصیت آگاهی و راهنمایی

  واسطه شهرت ها به شده برای سلبریتی نبع کسبها، اعتبار م های سلبریتی فرهنگ برساخته از فعالیت

 هاست و نه تخصص. ای آن رسانه

نمادهای تجسمی قدرت: تنها مؤلفه تصویری و نمادین این کمپین، تصویری از نقشه کشور ایران 

است و این حاکی از آن  رنگ شده است و خطوط مرزی استانی نیز محو شده است که تماماً سیاه

و قدرتمندی از مردم ایران، بابت مقابله حاکمیت با اعتراضات خیابانی، است که جمعیت وسیع 

صورت  جانبه آن در جامعه به بازنمایی تصویری از قدرت و حضور وسیع و همه»اند.  عزادار شده

جاوت و «)کند مشاهده است و مبلغان را به اهداف اجرای این پویش نزدیک می نمادهای بصری قابل

 (.329:1396ادانل، 
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های توصیفی و  خورد. یافته نمادهای کالمی در متن بیانیه بسیار به چشم می اربرد زبان:ک

ها را  ناکارآمدی»دهد که استفاده از صناعات ادبی مثل کنایه مانند  می  تفسیری تحلیل گفتمان نشان

نند یا اضافه تشبیهی ما -ها است که حاکی اعالن عمومی ناکارآمدی-« در کوی و برزن فریاد زدند

مادران داغدار و پدران »، «ها خونِ پاک آن»و یا کلمات احساسی؛ مانند « خبری غبارِ غلیظِ بی»

دیدگان توسط مبلغان  نشان از نمایش همدردی با معترضان و آسیب« آمدگان جان به»، «تاب بی

ن در بدانید که فریاد فروخُفته در گلوی مردم این سرزمی»گویی نیز مانند  است. همچنین گزافه

ها با بزرگنمایی نتایج اعتراضات خیابانی و مقابله  در متن بیانیه وجود. آن« تاریخ ماندگار خواهد شد

بخشی این واقعه به کل مردم ایران، به دنبال گسترش رویکرد خود نسبت  حاکمیت با آن و تمامیت

 .هستند-نمایی است که قریب به سیاه-به این وقایع 

طورکلی تمامی کلمات این بیانیه، دارای فضای احساسی است؛ چرا که  به برانگیختن احساسات:

که اگر  است. درصورتی کننده و از طرق مختلف به دنبال تهییج مخاطبان خود بوده این پویش، تهییج

صورت مستدل مخالفت خود را با وضع موجود  کردند، باید به نحوه گزارشگری مالیم را انتخاب می

باره باید روی به استفاده از  ا به دلیل عدم آگاهی و اطالعات مستند و کافی دراینکردند؛ ام بیان می

آوردند. حتی استفاده از رنگ سیاه برای نمایش نقشه کشور ایران نیز فضای  متن احساسی می

ای از عزاداری و سوگواری  کند؛ چرا که در فرهنگ ایرانی، رنگ سیاه نشانه احساسی را ایجاد می

به دنبال افزایش انگیزه افراد برای شرکت یا حمایت از یک  1«کننده تبلیغات تهییج» است. اساساً

(. لذا 1396تفاوت خارج کند )جاوت و ادانل،  موضوع خاص است و افراد را از حالت خنثی و بی

ی برساختی مردم و حاکمیت که در نهان گفتمان بیانیه وجود دارد را  برانگیختن احساسات، دوگانه

 کرد. می تقویت

دهد که مبلغان با استفاده از  های توصیفی تحلیل گفتمان نشان می سازی جمالت: یافته مجهول

اهمیت نشان دادن آن داشتند، و  سازی جمالت، عمداً نام فاعل را حذف کرده و سعی در بی مجهول

که از پسِ آبان در این روزهای تلخ »شده بودند. جمالتی مانند  به دنبال تمرکز بر روی افعال انجام

خورده، مادران داغدار و پدران  باخته، مردمان زخم ی جوانانِ جان ای چهره لحظه»، «گذشته است 98

تدبیری بر خاک ریخته شد و  ها با بی جوانانی که خونِ پاک آن»، «شود. تاب از برابر چشم دور نمی بی

مردمانی که امروز از پسِ غبارِ غلیظِ »، «است با انتسابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده

، «اند؟ شود، به کدام گناه کشته شده شان آشکار می ارتباطی، نام و نشانِ یکان یکان خبری و بی بی

 «فریاد فروخفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد»

مبلغان از مفاهیم کلی استفاده از مفاهیم: براساس تحلیل گفتمان بیانیه، در سطح توصیفی، 

اند؛ اما علت  کرده استفاده«  نیازهای شهروندی»و « انسانی حقوق» ،«تشکیالت و حزب»مانند 

های مبلغ با استفاده از این مفاهیم  رسد سلبریتی نظر می است. به استفاده از این مفاهیم تبیین نشده

 خود در افکار عمومی بودند.به دنبال ساخت داللتی مبنی بر روشنفکری و علمی بودن بیانیه 

 واکنش مخاطبان به فنون گوناگون

شود؛ رفتار مخاطب  رفتار مخاطبان پس از تماشا و درگیری با تبلیغ ارزیابی می در این بخش

دهندگان، پیوستن به  عنوان نمادی ظاهری برای پیروزی یا شکست آن تبلیغ است. رفتار رأی به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه رفتارهای مخاطبان پس از مواجهه با تبلیغات است. همچنین باید ها، خرید کاال و... از نمون سازمان

 (.1396تشخیص مخاطبان از اهداف مبلغان را مورد ارزیابی قرارداد )جاوت و ادانل، 

توان توصیف کرد. در پایان متن بیانیه،  واکنش مخاطبان را در این پویش از چند طریق می

نفر تاکنون این بیانیه را امضاء  63583در کل  لینکی جهت امضای این بیانیه درج شده بود.

هزارنفر( نیز  75بودن دادخواست و پویش )یعنی  اند، رقمی که از معیار سایت برای مهم کرده 

کمتر است. یکی از نکات قابل توجه این است که تا زمان نگارش این پژوهش، هنوز امکان امضای 

ان اجرای این پویش و جلب توجهات گسترده به رود در زم این بیانیه وجود دارد و احتمال می

خود، تعداد کمتری این بیانیه را امضا کرده باشند. از طرفی در رسانه اصلی اجرای این پویش، 

های حاوی  اند. با مشاهده پست استفاده کرده 98آبان _صدای#نفر از 24400اینستاگرام، تاکنون 

برای دیگر اعتراضات به حاکمیت نیز  هشتگ مذکور این نتیجه حاصل شد که از این هشتگ

است اما در جهتی غیر  عبارتی این هشتگ ماهیت اعتراضی خود را حفظ کرده شود؛ به استفاده می

شود.  استفاده می -98یعنی پرداخت به جریان آبان -های مبلغ بوده از آنچه که از اهداف سلبریتی

و حتی   ین هشتگ در جهت وقایع آن زمان بودهی اجتماعی، توییتر، استفاده از ا اما در دیگر رسانه

« مردم»شود. باید درنظر داشت که استفاده از کلمه  اکنون نیز برای یادآوری آن وقایع استفاده می

میلیون نفر، همراهی  حال کمتر از یک در متن بیانیه، حاکی از همه جمعیت مردم ایران است؛ بااین

عینی نشان دادند. نیاز به توجه است که همچنان از هشتگ صورت رفتاری  خود را با این بیانیه به

شود؛ اما  آمیز با حاکمیت استفاده می این پویش برای یادآوری آن وقایع و رفتارهای مخالفت

ها اجرا شده، تبادر ذهنی  جهت که این هشتگ، منتسب به پویشی است که توسط سلبریتی ازاین

های اجتماعی ایجاد کرده و در نهایت  کاربران شبکهها را در ذهن مخاطبان و  سوی سلبریتی به

 شود. ها می باعث توجه افزون به آن

 ضدتبلیغ 

های متفاوتی  ها در گونه نسبت به هرگونه تبلیغ، احتمال بروز ضدتبلیغ نیز وجود دارد. ضدتبلیغ

ضدتبلیغ گیرند. میزان اثرگذاری  مانند شعارها، تئاتر، ادبیات، تلویزیون، فیلم و شعر شکل می

اندازه خود تبلیغ باشد و نسبت مخاطبان را با تبلیغ مورد سؤال قرار دهد. ایدئولوژی،  تواند به می

گیرد )جاوت و ادانل،  عامالن و مشخص بودن ضدتبلیغ در این بخش مورد ارزیابی و تحلیل قرار می

در ایران  سیاسی بودن و مخالفت با نظام سیاسی حاکم-(. ماهیت این پویش، اجتماعی1396

های همراه با حاکمیت و موافق با وضع  های این پویش نیز از ایدئولوژی است، لذا ضدتبلیغ بوده

های مخالف،  ی سلبریتی  دسته 3توان در  های این پویش، را می گیرد. ضدتبلیغ می  موجود شکل

 های اجتماعی مشاهده کرد. ها و کاربران شبکه خبرگزاری

ها با این بیانیه مخالفت علنی کردند؛ اما  های مخالف: اگرچه تعداد محدودی از سلبریتی سلبریتی

نفر از هنرمندان، امید زندگانی، کارن همایونفر، کامبیز دیرباز و  4باید موردتوجه قرارگیرند. نهایتاً 

های این  مخالفتیغما گلرویی، هرکدام صریحاً به مخالفت با این پویش پرداختند. مضمون اصلی 

است. به  های موافق با پویش و از طرفی عدم تهییج مردم بوده در عدم اظهارنظر سلبریتی  ها سلبریتی

ها مشخص بوده و ایدئولوژی نهان در این دسته از  علت مخالفت علنی خود، ضدتبلیغ بودن آن

(. الزم به ذکر است 1398است ) منطق بوده ها مخالفت با هرگونه رفتارهای احساسی و بی ضدتبلیغ
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های  که پس از مدتی، پست مخالفت کارن همایونفر از صفحه شخصی اینستاگرام او به علت ریپورت

کاربران اینستاگرام حذف شد. او پس از حذف ناگهانی پست خود در صفحه شخصی اینستاگرام خود 

 (.1398« )ندتاب خب پست قبلی انگار ریپورت و حذف شد. متأسفم حرف حق را برنمی»گفت: 

ها در حال کنشگری باشند، همیشه  یقین زمانی که سلبریتی های اجتماعی: به کاربران شبکه

همراه داد. اما با توجه به گذر زمان و عدم دسترسی  های مختلفی را توسط بسیاری از مردم به واکنش

توییتر و  وجو در گوگل، های اجتماعی، براساس جست های کاربران شبکه کامل به تمام واکنش

های موجود، در توییتر رخ  اینستاگرام صرفاً به چند مورد معدود دست یافتیم. عمدتاً، واکنش

نتیجه تأثیر  98اند که وقایع آبان  بود. کاربران توییتر، بیشتر بر این مضمون تأکید داشته داده

ها این  لبریتیاست. مضمون دیگر این است که س بوده 96ها در انتخابات  مرجعیت فکری سلبریتی

گذاری را  خاطر ترس از واکنش کاربران، امکان کامنت اند و به صورت سفارشی منتشر کرده بیانیه را به

های اجتماعی به دنبال مخالفت با حرکت نمایشی  اند. لذا باید گفت کاربران شبکه غیرفعال کرده

 اند. ن پویش نشان دادهصورت کامالً مشخص ضدیت خود را با ای و به  های مبلغ بوده سلبریتی

های خبری نیز که ایدئولوژی نزدیک به حاکمیت و وضع موجود را  ها: سایت خبرگزاری

ها،  سازی این پویش پرداختند. مضامین اصلی در این ضدتبلیغ داشتند، به مقابله با جریان

ها  بریتیطلبی سل ها، نمایشی بودن بیانیه و منفعت سواری سلبریتی بعدی بودن بیانیه، موج تک

محتوای ضدتبلیغ این  14و تیتر  3هنر ، ایران2گو ، پارسی1های تابناک است. مشخصاً خبرگزاری

 پویش را منتشر کردند.

صورت علنی  های این پویش با ایدئولوژی نزدیک با حاکمیت، به درمجموع باید گفت که ضدتبلیغ

ها در بیانیه، مبنی بر مردمی  ای آنهای مبلغ نشان دادند و برخالف مدع مخالفت خود را با سلبریتی

 بودن این پویش، آن را ضد مردمی دانستند.

 تأثیرات و ارزیابی

مرحله پیشین باید بدین نتیجه رسید که آیا اهداف اصلی تحقیق  9در این مرحله براساس 

عضا اند؟ از طرفی دیگر میزان رشد ا یافته اند و مبلغان به آنچه که مدنظرشان بوده دست شده حاصل

ناپذیر این  نیز باید موردسنجش قرار گیرد. همچنین فارغ از نتایج مورد نظر مبلغان، نتایج اجتناب

 (.1396تبلیغ در جامعه نیز باید تشخیص و تحلیل شود )جاوت و ادانل، 

حاکمیت و بازنمایی گستردگی اعتراضات و پیامدهای آن، دو هدف -ی مردم  ساخت دوگانه

ها توانستند  های پیشین، آن های بخش غ از این پویش بود. با توجه به تحلیلهای مبل اصلی سلبریتی

های خبری به  توجه کاربران و رسانه های اجتماعی و جلب با انتشار گسترده بیانیه در سطح شبکه

ها در هدف دوم که به دنبال بازنمایی  بندی نهان در گفتمان خود را تقویت کنند. اما آن خود، قطب

عتراضات بودند، ناموفق بودند. شواهد و مستنداتی همچون تعداد امضای بیانیه، استفاده گستردگی ا

های پویش و ...؛ در نسبت با جمعیت کشور ایران، رقمی  و استوری  از هشتگ پویش و بازنشر پست

های مبلغ نتوانستند تأییدی در گستره مردم ایران یا کاربران  آید. سلبریتی حساب می ناچیز به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 tabnak.ir/003wpL 

2 https://parsigoo.com/?p=10644 

3 http://www.iranart.news/ 

4 https://b2n.ir/k44794 
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عبارتی نسبت به جمعیت کاربران ایرانی و مردم ایران، اهداف  های اجتماعی را کسب کنند؛ به هشبک

هزار نفر برای  75است؛ البته اگر معیار کمی سایت نظرسنجی مذکور را )حداقل  ها محقق نشده آن

 نامه( معیاری ابتدایی برای سنجش این پویش بدانیم، باید گفت تا قدرتمند بودن یک درخواست

اند و رشد مثبتی را در اعضای پویش شاهد هستیم؛ اما رشد  حدودی به معیار این سایت نزدیک شده

 است. ، محقق نشده مطلوب مبلغان این پویش که فرایندی مردمی و احتماالً میلیونی بوده

گیری این پویش این است که همچنان از  ناپذیر شکل الزم به توجه است که از نتایج اجتناب

استفاده  98رتبط با آن برای رفتارهای اعتراضی نسبت به حاکمیت و یادآوری آبان هشتگ م

است. اگرچه استفاده از این  شود؛ به عبارتی بخشی نمادین و مجازی از این بیانیه، ماندگار شده می

 ها در اذهان و توجه به آن همراه دارد  های ایرانی در این پویش به هشتگ، احتمال یادآوری سلبریتی

 کند. های اجتماعی را بازتولید می کاربران شبکه

 گیری بندی و نتیجه جمع

ای جاوت و  جمله با روش تحلیل گفتمان و براساس مدل ده 98در این مطالعه، پویش صدای آبان 

های این پژوهش، پویش موردنظر در دستیابی به اهداف  ادانل مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافته

است. این پویش اگرچه دارای ماهیتی مردمی و اعتراضی بوده و متناسب با شرایط  نبودهخود موفق 

هایی متعدد در اجرای پویش،   است؛ اما به دلیل وجود ضعف اجتماعی آن زمان، اجرا شده-سیاسی

محور  5های این پویش در  منجر به عدم استقبال گسترده توسط مردم و کاربران شد. ضعف

 د:شو بندی می طبقه

مبلغان، به فعال بودن کاربران اینستاگرام توجه کمی  های اجتماعی: پنداری کاربران شبکه منفعل

فرض از  است؛ این پیش ها حمایت گسترده با جمعیتی زیاد از سوی کاربران بوده اند. مطلوب آن کرده

های مرجع  ابل گروهای، در شرایط خاص زمانی و در مق های رسانه پنداری کاربران در برابر پیام منفعل

 گیرد. ها نشأت می مانند سلبریتی

بدون استناد به واقعیت و آمار   عدم ارجاع به واقعیت: استفاده از واژگان کلی و ارائه گزارش

موجود و از طرفی ترسیم گستردگی ابعاد اعتراضات و پیامدهای آن با استفاده از واژگان احساسی، از 

 شود. اهمیتی آن برای مخاطبان می ب کممیزان اعتبار پویش کاسته و موج

های اجتماعی برای ارتباط  گیری ارتباط دوسویه با کاربران: مبلغان از بستر شبکه عدم شکل

ها و عدم ارائه توضیح و  ها با مسدود کردن کامنت دوسویه با کاربران استفاده مناسبی نکردند؛ آن

سویه بودند. این امر احتمال عدم  رتباطی یکگیری ا دنبال شکل پاسخگویی درباره پویش مذکور، به

 کند. اقناع کاربران برای همراهی با پویش را ایجاد می

، افزایش 98گیری اعتراضات آبان  گری درباره دغدغه اصلی مردم: زمینه اصلی شکل عدم مطالبه

در  است؛ اما محور اصلی این پویش، اعتراض نسبت به رفتارهای سلبی حاکمیت قیمت بنزین بوده

 اند. است و هیچ اشاره مستقیمی به مقوله گرانی بنزین نکرده برابر معترضان بوده

ضعف ساختاری پویش: از منظر ساختاری، پویش مورد نظر صرفاً یک وظیفه را برای مبلغان  

است.  است؛ انتشار و بازنشر بیانیه غایت فعالیت مبلغان در این پویش بوده خود ترسیم کرده

اند؛  آوری امضای بیشتر از مخاطبان نکرده غان هیچ تالشی، بیش از این، برای جمععبارتی مبل به
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که برای موفقیت پویش، باید ساختاری با کارکرد مشخص برای هریک از اجزای آن  درصورتی

 بینی و طراحی نمود. پیش

آورد. دست  های ساختاری و رفتاری، پویش مذکور توانسته است، نتایج مثبتی را به باوجود ضعف

توسط کاربران  98آبان _صدای#رنگ ایران یا هشتگ هایی مانند تصویر نقشه سیاه استفاده از نشانه

برای نمایش و اعالم دیگر اعتراضات خود نسبت به حاکمیت، نشان از موفقیت پویش در ساخت 

یجاد که در جهت ا 1ها در فعالیت هشتگ عبارتی سلبریتی حاکمیت دارد. به-دوگانه گفتمانی مردم

است  اجتماعی بوده-های اجتماعی برای ایجاد تغییرات سیاسیحمایتی عمومی از طریق رسانه

(Goswami, 2018)اند. بینی رسیده پیش ، به موفقیتی غیرقابل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hashtag Activisim 
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