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Main Article 
 

 

کوايل مک دنيس هنجاری نظريه بر تاکيد با مطبوعاتی طنز بر سياسی گفتمانهای تاثير   
           

(The Impact of Political Discourses on Press Satire with 

Emphasis on Dennis McQuill’s Normative Theory) 
 

 

  & 1 (Gholamreza Khajeh-Sarvari) غالمرضا خواجه سروی

 2 (Mahboubeh-Sadat Ghaemi-Talab) محبوبه سادات قائمی طلب.
 
Abstract in English   Just as the media, willingly or unwillingly, influences 

the political, cultural, social and other arenas and introduces new patterns in 

societies, they themselves are influenced by society and its various discourses. 

One of these areas is the political and governmental system of countries. In 

any country, with the change of political discourses, tangible changes also 

occur in the media system of that country.  In this study, the effect of two 

different periods, namely the early years of the Islamic Revolution (1979-1981) 

and the construction period (1993-1997) on Iran’s press satire was discussed. 

For this purpose, 94 fixed political columns from Haji Baba and Bohlool 

magazines and Gol Agha monthly were studied using content analysis 

method. Based on the research findings, among the six normative theories of 

the media, no sample was found for the three theories of authoritarianism, the 

Soviet media, and the democratic participation of the media. The results 

showed that most of the content in each period was related to theories of free 

press and social responsibility of the media. Accordingly, the normative 

patterns dominating these publications in how to deal with the environment 

and political conditions of the period were discussed. 
 

Keywords: Press Satire, Islamic Revolution of Iran, Construction Period, 

Content Analysis, Normative Theory 
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 چکیده
 

عرصهبه  هارسانه که    گونههمان  بر  ناخواسته  یا  خواسته  های صورت 

می تأثیر  و...  اجتماعی  فرهنگی،  را  سیاسی،  نوینی  الگوهای  و  گذارند 

های گوناگون آن کنند، خود تحت تأثیر جامعه و گفتمانوارد جوامع می

ها نظام سیاسی  پذیرند. یکی از این عرصهها تأثیر میقرار دارند و از آن

د کشورهاست.  گفتمانو حکومتی  تغییر  با  کشوری  هر  سیاسی،  ر  های 

دهد. چنانچه  کشور رخ می   آنای  تغییرات محسوسی نیز در نظام رسانه

سال یعنی  متفاوت  دوره  دو  تأثیر  به  پژوهش  این  انقالب  در  اولیه  های 

بر طنز مطبوعاتی    (1376-1372) یسازندگو دوره  (1360-1357) یاسالم

 94ا استفاده از شیوه تحلیل محتوا،  به این منظور بکشور پرداخته شد.  

آقا مطالعه بابا و بهلول و ماهنامه گلسیاسی ثابت از مجالت حاجی  ستون

ها،  از میان شش تئوری هنجاری رسانههای پژوهش  شد. بر اساس یافته

های شوروی و مشارکت دموکراتیک  برای سه نظریه اقتدارگرا، رسانه

ج پژوهش نشان داد که بخش اعظم مطالب  ای پیدا نشد. نتایها، نمونهرسانه

ها و در هر دوره، به نظریات مطبوعات آزاد و مسئولیت اجتماعی رسانه

بخش مرتبط بوده است. بر این اساس الگوهای هنجاری های توسعهرسانه

مسلط بر این نشریات در نحوه مواجهه با محیط و شرایط سیاسی آن دوره،  

 مورد بحث قرار گرفت. 
 

  - تحلیل محتوا -دوران سازندگی  -انقالب اسالمی  -طنز سیاسی  کلیدواژگان:
 نظریه هنجاری 
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 مسئله مقدمه و بیان - ۱
جامعه اطالعاتى، دوران    گیریشکل ها و  جهان با ورود به عصر رسانه
 هارسانه، ما در عصر  نوین جهانى  در نظام جدیدى را آغاز کرده است.  

  ناپذیر جداییي گروهي جزء  هارسانه؛ عصری که در آن  کنیم میزندگي  
هستند ما  نوین    .زندگي  مطلوب    جمعیارتباطوسایل  توزیع  و  تولید  با 

گوناگون و ضروري به   هایآگاهیاطالعات، نقش زیادي در باال بردن  
ترقي    گیرندمیعهده   و  تعالي  به  نیل  در  را  جامعه  یاري    جانبههمه و 
با    هایسیاستاتخاذ  با    هارسانه.  کنندمی  آن  ترکیب  و  اجتماعی  پویای 

عامل آمیختگي، توازن و پیوند دادن به    توانندمیفرهنگ گرا    هایسیاست
و   اعتقادي  اصیل  گسترش    هایسنتباورهاي  با  و  باشند  جامعه  بارور 

کشورمان  جانبههمه تصریح آفرینندگی و افزایش رشد فرهنگی به توسعه 
 (.185  -183:  1389  ی،و کوه  زادهشوند )کاظمافکار  کمک کرده و باعث پویایي  

معایب    غیرمستقیم فرهنگی در جهت بیان  -در این میان طنز ابزاری سیاسی
اندیشیدن  هاست یینارساو   به  را  ذهن  آگاهی  دارد یوام؛  و    بخشد یم؛ 

  عنوان به. طنز  سازدیممسائلی را که از دید جامعه مغفول مانده عیان  
و   مهم  قالب  داشته    یازمانهاز    شده شناختهیک  رواج  ایران  در  گذشته 
آن داستان درخت آسوریگ است    یهانمونه  نیتریمیقداست؛ و یکی از  

  ویژهبهاما طنز مطبوعاتی و  ؛  رسد میکه قدمتش به سه هزار سال قبل  
اکثر  س امروزه  گرفت.  پا  ایران  در  مشروطه  نهضت  شروع  با  یاسی 

ستونی را به طنز اعم از طنز نوشتاری یا تصویری اختصاص    هاروزنامه 
طنز  اندداده  متون  خالل  از  و   توانمی.  جامعه  بر  حاکم  فضای  به 

فرضیه تحقیق چنین است  موجود پی برد.    هایدیدگاه فکری و    هایجریان
  ای دوره سیاسی قرار داشته و از    هایگفتمانمستقیم    تأثیرتحت    هارسانهکه  

تحول  و  تغییر  دچار  و  است  متفاوت  کشور،  یک  در  دیگر  دوره  به 
 زیر دارد:  سؤاالت. این پژوهش سعی در پاسخگویی به گرددمی 
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سازندگی چه میزان  « در دوره انقالب و  اقتدارگرا * فراوانی »نظریۀ  
 است؟

« در دوره انقالب و سازندگی چه ی شورویها*فراوانی »نظریۀ رسانه
 میزان است؟

انقالب و  رسانهمشارکت دموکراتیک  *فراوانی »نظریۀ   در دوره  ها« 
 سازندگی چه میزان است؟

»نظریۀ   آزاد*فراوانی  چه  مطبوعات  سازندگی  و  انقالب  دوره  در   »
 میزان است؟

»ن و  رسانه  یاجتماع  ت یمسئول ظریۀ  *فراوانی  انقالب  دوره  در   »
 سازندگی چه میزان است؟

« در دوره انقالب و سازندگی بخشتوسعه  یهارسانه*فراوانی »نظریۀ  
 چه میزان است؟

*از میان نظریات هنجاری، کدام نظریه در دوره انقالب، درصد فراوانی  
 بیشتری را به خود اختصاص داده است؟

نظریات هنجاری، کدام نظریه در دوره انقالب، فراوانی کمتری  *از میان  
 دارد؟

درصد   سازندگی  دوره  در  نظریه  کدام  هنجاری،  نظریات  میان  *از 
 فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است؟

فراوانی   سازندگی،  دوره  در  نظریه  کدام  هنجاری،  نظریات  میان  *از 
 کمتری دارد؟

 

 ضرورت موضوع -2

قوانین رفتاری    عنوانبهو هنجارها هستند که    هاارزش  ایجامعهدر هر   
نیست، اما طنز به دلیل    پذیر امکان  آسانیبه. نقد این هنجارها  کنندمی عمل  

د این هنجارها را به چالش  توان میجدی نبودن و تهدید به شمار نیامدنش،  
   مسائله دربار وگوگفتحال هرچه در یک جامعه امکان نقد و   بکشد.
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امکان  شود،  شنیده  کمتر  جدی  نقدهای  و  باشد  کمتر  اجتماعی  مختلف 
طنز   بامطالعهبنابراین   شود؛ میو تولید جوک و طنز بیشتر    گیریشکل
درونی یک جامعه آگاه    واحوالاوضاعاز    توانمیطنز سیاسی،    ویژه بهو  

شد. طنز و نقد سیاسی و اجتماعی، تیغ پنهان عامه مردم است که به زبان 
بدل   ملت  نسلشودمیمشترک  حفظ  .  را  پنهان  این سالح  متمادی  های 

و   نیز    .اندکرده منتقل    سینهبهسینهنموده  مدرسه  این  و شاگرد  آموزگار 
هستند.  مردم  عاملی    خود  به  را  طنز  موضوع  مسائل    ثرگذارا این  در 

با توسعه وسایل    ویژه بهوسعت گستره مخاطبان طنز    .کندمیسیاسی تبدیل  
اجتماعی، حاکی از نیاز و توجه فعلی جامعه به   هایشبکهارتباطی و  

تعداد عناوین و شمار آثاری که روزانه   کهطوریبه؛  استادبی    گونهاین
 ، شاهد مثال این ادعا است. شود میمنتشر 

 

 اهمیت موضوع -3

مربوط به خود است که مطبوعات   ایرسانههر کشوری دارای سیستم  
مطبوعاتی از کشوری به کشور  هایسیستم .  کنندمیآن کشور بدان عمل 

در  توانمیدیگر   بسیاری  عوامل  باشند.  مشابه  یا  متفاوت    های سیستم ند 
جمعیت   کشور،  یک  تاریخ  جمله  آن  از  که  دارند  نفوذ  مطبوعاتی 

و سیستم قانونی است. به    هاسیاستدولت، توسعه اقتصادی،    هایتسیاس 
  ها آند سیر تفکر  توان میهنجاری رسانه    هاینظریهکاربرد  همین خاطر  

 گوناگون آشکار سازد.  هایدوره را در  

 اصلی  مسئله-4

پژوهش چگونگی    مسئله این  در  گفتمان  )  یاسیس   هایگفتمان  تأثیرمهم 
 .است هارسانه مشیخطانقالب اسالمی و گفتمان سازندگی( بر 
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 مقاله  دهیسازماننحوه -5

طنز،   اصطالحی  و  لغوی  تعریف  به  ابتدا  پژوهش  این    هایگونهدر 
، پیشینه طنز در ایران و مفهوم رسانه و نظریه هنجاری دنیس  طبعیشوخ
پژوهش و آمارهای    هاییافتهروش و  است. سپس    شده پرداختهیل  اکومک
 . شودمی بیان  باباحاجی، بهلول و آقاگلدر سه نشریه طنز  آمده دستبه

 ادبیات موضوع  -6

 طنز و تعاریف آن  -1-6

و ریشه   «Satxyos» از ریشه یونانی «Satire» واژه معنی لغوی طنز:  
های  است. این کلمه در اکثر زبان  شدهگرفته «Satira» و «Satura» التین

آور و مضحک بیان شود،  صورت خنده انتقادی که به  به معنایاروپایی  
سابقه    .است  کاررفتهبه عربی  و  معاصر  فارسی  در  معنا  این  به  طنز 

؛ که بیشتر  شد میبرده    کاررفتهبهزیادی نداشته و سابقاً در فارسی هجو  
 نبه غیرمستقیم و طنزآمیز بودنجنبه انتقاد مستقیم و شخصی داشته و ج

«Satire» .طنز در    را نداشته و اغلب هم آموزنده و اجتماعی نبوده است
ای عربی است و در معنی واژگانی به معنی مسخره کردن،  اصل کلمه

طعنه زدن، عیب کردن، سخن به رموز گفتن و به استهزا از کسی سخن  
می  اصطالح  فارسي كهن ادبیات در  .(197:1394)اصالنی،  دهد گفتن 

 آثار شاعران در  و  است داشته  مسخره كردن و زدن طعنه معناي  طنز،

 -Parody-  جوابیه یا لطیفه و هزل  هجو، هايشكل با  نویسندگان و

 (. 11:1384است )جوادی، کاررفتهبه غیرصریح و غیرمستقیم  یاگونهبه
 

   ارتباطبیاصطالحی آن  بامعنایمعنی لغوی طنز معنی اصطالحی طنز: 
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و در    شودمی نامیده    «satire»غربی  زبان  نیست. آن نوع ادبی که در  
در نویسندگی   ایویژه زبان فارسی طنز اصطالح شده، عبارت از روش  

از جهات زشت و منفی و ناجور    هجوآمیزیاست که ضمن دادن تصویر  
را    ب یمعا  زندگی، اجتماعی  تلخ  حقایق  و  جامعه  مفاسد    ی به صورتو 
تا    دهدمی هست نمایش    ازآنچه  تربدترکیبو    ترزشت  یعنی  ،ز یآماغراق

و نمایان تر جلوه کند و تضاد عمیق    ترروشن  هاآنصفات و مشخصات  
یک زندگی عالی آشکار گردد. بدین ترتیب قلم   یاندیشهوضع موجود با  

است و با هرچه که    مانده واپسرده و کهنه و  با هر چه که م  طنزنویس 
و اغماض مبارزه   گذشتبی  ،داردبازمیزندگی را از ترقی و پیشرفت  

شوخی    یخنده   مبنای طنز بر شوخی و خنده است اما این خنده، .کندمی 
است تلخ و جدی و دردناک و همراه با سرزنش    ایخنده و شادمانی نیست.  

یشدار که با ایجاد ترس و بیم، خطاکاران  و سرکوفت و کمابیش زننده و ن
و معایب و نواقصی را که در حیات    سازدمیرا به خطای خود متوجه  

 (.36:1372آرین پور،) کندمیاجتماعی پدید آمده است، برطرف 
 

 روند طنز بعد از انقالب اسالمی -6-2

شمار    ازنظرفضای طنز مطبوعاتی ابتدای پیروزی انقالب  :  اوایل انقالب
کارکرد   و  طنز   1332  تا  1320بحرانی    هایسال  یادآور  هاآن نشریات 

مرداد    28آشنایند که پس از کودتای    ییهاام ناست. برخی از نشریات طنز  
است و پیروزی انقالب زمینه انتشار دوباره    شده متوقف  هاآنانتشار    1332
، بهلول  باباحاجیاز:    اندعبارترا فراهم ساخته است. این نشریات    هاآن

 و چلنگر. 
 

 بیش از سی نشریه انتشار   1358تا شهریور    1357در فاصله زمانی بهمن  
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 هایسالو در    اندشده نمیپیش از آن تاریخ منتشر    یکهیچکه    یابندمی 
انتشار  1357تا    1350 طنز  نشریه  دو  یکی  تنها    ازنظر .  یافتمی، 
سیاسی و   شدتبه  تنهانه ،  1357، طنز مطبوعاتی پس از بهمن  مایهدرون

سیاست زده است، بلکه نمود روشن فضای بحرانی آن روزهاست: طنزی  
 صریح، گزنده، تند و متمایل به هجو.

تحمیلی  شهریور  :  جنگ  در  جنگ  شروع  و    1359با  طنز  فضای 
. در این زمان جنگ در  شود میدر مطبوعات دچار تحول    طنزپردازی

مخالف از    هایگروه مقابله با    صورتبهکه    دو جبهه داخلی و خارجی
سویی و جنگ با عراق از سوی دیگر متجلی است، بر نوع نگاه و نگرش  

انتقادی مطبو برخورد  به  و جامعه  قالب طنز،    هم آنعات  مسئوالن  در 
از  گذارد می  تأثیر ناشی  بدبینی  فضای  مجال ضدانقالب   هایحرکت.   ،

. جنگ به تشدید افول طنز  دهدمین  طنزپردازانبرخورد با مسائل را به  
 (. 33 :1384صدر، )  کندمی سیاسی در عرصه مسائل داخلی کمک 

جنگ  از  بعد  مطبوعاتی  مجله    :طنز  سال    آقاگلچاپ  نقطه   1369در 
  ازنظرکه    شودمیعطفی در حیات نشریات طنز پس از انقالب شمرده  

در   جدید  حرکتی  سیاسی،  کاریکاتور  و  طنز  از  نوین  الگویی  ارائه 
. نشریات طنز و کاریکاتور، آیدمینشریات طنز پس از انقالب به شمار  

ت طنزی  مجال  آقاگل و ماهنامه    آقاگل   هابچهطنز فارسی، دنیای طنز،  
دهۀ   در  که  انتشار    70هستند  سیاسییابندمیاجازۀ  هفتگی  مجله   . -

کیومرث    مدیرمسئولیو    امتیازی صاحب، به  آقا گلانتقادی طنز  -جتماعیا
صفحه در تهران انتشار یافت.    16در    1369آبان    21صابری فومنی از  

ایران اعالم    عنوانبه« را  آقاگل »موسسه    درنهایتاو   کرد  خانه طنز 
 (. 19: 1385 ابری فومنی، ص)
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ابتدای انقالب، اولین   سالهسهدر پی موج تعطیلی نشریات طنز در  آقاگل
به بعد است و پیشینه آن به ستون »دو کلمه   1360هفتگی از    طنز نامه

  گردد بازمیحرف حساب« روزنامه اطالعات نوشتۀ کیومرث صابری  
با آغاز سیزدهمین    زمانهم و    1381در سال    آقاگل   (.112:  1384صدر،  )

را    نامههفتهدلیلی، انتشار   گونههیچبدون ذکر    آقاگل  نامههفتهسال انتشار  
  فروبرد متوقف ساخت و جامعه مطبوعاتی و مردم ایران را به حیرت  

 (. 21 :1385صابری فومنی، )
 

 (: Media) رسانه -7

اصطالح   در  و  است  رساندن  معني  به  لغت  در  براي    ایوسیلهرسانه 
و افكار افراد یا جامعه؛ و واسطه عیني و    هاایده اطالعات،    وانتقالنقل

مصداق این تعریف    آنچهعملي در فرآیند برقراري ارتباط است و اكنون  
ماهواره،  هاروزنامهاست وسایلي همانند:   تلویزیون،  ، مجالت، رادیو، 

 (.1397آذرکمند،باشند ) می ...اینترنت و

واژه    طورهمان  از  میان    هارسانه  آیدمیبر  Mediaکه  میانجی  نقش 
ی جمعی هارسانه. کنندمیواقعیت عینی اجتماعی و تجربه فردی را ایفا 
اینکه   یکی  هستند:  میانجی  لحاظ  چند  ً از  ما    غالبا   عنوان بهمیان 

که خارج از ادراک یا تماس    ایبالقوه و آن بخش از تجربه    کننده دریافت
و سایر نهادهایی  ؛ دوم ممکن است میان ما  گیرندمیمستقیم ماست قرار  

داریم )قانون، صنعت، دولت و غیره( قرار گیرند؛    سروکار  هاآنکه با  
سوم امکان دارد پیوندی میان این نهادهای گوناگون ایجاد کنند؛ چهارم  

دیگران با ما و ما با دیگران    هاآنمجراهایی هستند که توسط    هارسانه
ً و پنجم اینکه    گیریم میتماس    هستند که با فراهم آوردن    هارسانهاین    غالبا
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و رویدادها شکل    هاسازمان،  هاگروه اسباب و لوازم به ادراک ما از سایر  
خودمان،دهندمی  جامعه  درباره  حتی  مستقیم    توانمی  آنچه  .  تجربه  از 

ً آموخت بسیار ناچیز است. تماس ما با دولت و رهبران سیاسی   بر    غالبا
 (. 83:1382کوایل،مک)  ایم گرفته هانهرساشناختی است که از  اساس

 

اساس  رسانه بر  از    هایارزشها  بخشی  گزینش  به  خبری خود صرفاً 
اخبار مربوط به واقعیات پرداخته و سپس این اخبار را پردازش کرده و  

دانند،  خواهند و با تغییراتی که صالح میاز دیدگاهی که خود می  آن را
دهند؛ که بعد از دریافت این گزارش واقعیت  در اختیار مخاطب قرار می

می مخاطب،  و توسط  واقعیت  از  بخش  این  میان  رسانه  که  گفت  توان 
گری فرایند میانجی(.  239:1385اوسولیوان،است )  مخاطب میانجی شده 

آمده است، بدین نحو    «جورج گربنر»گونه که در الگوی  توان آنرا می
کند؛ سردبیر گزارش  تجسم نمود: »خبرنگار رخداد را دیده و گزارش می

می اصالح  رخداد  را  گزارش  روزنامه کند؛  یا  تلویزیون  روی صفحه 
مخاطب  رودمی  می  شده گزارشرخداد  ؛  درک  و )  «کندرا  گیل 
 (.252:1384دمز،ا  

به طریقی با ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی    هارسانه  ایجامعه در هر  
هزینه و ارزشی سیاسی و اقتصادی    ایرسانهمربوط هستند، زیرا هر  

سیاسی، اقتصادی و حقوقی   هاینظام تحت نظارت    هارسانهدارد. همچنین  
اقناعی است و توانایی  . قدرت رسانه عموماً نمادین و  کنندمی جامعه عمل  

اساس این قابلیت    هارسانهیعنی  ؛  اعمال زور فیزیکی یا تطمیع را ندارد
خوانندگان و بینندگان و کاربران   بینیجهانرا دارند که ذهن و افکار و  

تحت   خود    تأثیررا  مخاطبان  اعمال  بر  اما  کنند،  هدایت  یا  دهند  قرار 
 را ندارند.  توانایی اعمال زور و اجبار عینی و مستقیم 
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  ازپیش بیشرا در جوامع کنونی    هارسانهیکی از دالیلی که نقش و جایگاه  
ساخته،   »  تأثیریبرجسته  بر  که  عموماست  از  یافکار  پس  دارند.   »

ظهور    یهاقدرتتضعیف   و  جهان،    هاینظام خودکامه  در  دموکرات 
»افکار عمومی« و ضرورت توجه به آن به یکی از متغیرهای اصلی 

ارتباطات سیاسی   در بررسی وسایل    درواقعاست.    شده تبدیلدر حوزه 
  ، رادیو و تلویزیون،ها خبرگزاریمطبوعات،    معاصر چون  جمعیارتباط
اینترنتی    ایماهواره ی  هارسانه   ترین هم م  عنوانبهرا    هاآن  توانمیو 

 به شمار آورد.   20تا اواسط قرن  19  از قرنوسیله ارتباط سیاسی 

 

هاي سیاسي  ارتباطات سیاسي به معناي انتقال اطالعات سیاسي از بخش
بخش و  به  اجتماعي  و    برعکسهاي  رسانه  پرتعاملاست  و  متقابل  ها 

دارد. »كارل دویچ« در مطالعه كالسیك   تأکیدسیاستمداران و مخاطبان  
نام »اعصاب حكومت«  خود   اعصاب یک حکومت    هارسانهبه  و را 
داشته    تری سالم این اعصاب آرام تر و کارکرد    هرچقدرکه    داند ی م  جامعه

و    هاآناجتماع و دریافت    هایاندام به تمام نقاط و    هاپیام باشند، ارسال  
نظارت   و  اجتماع  کنترل  کنترلهمچنین  آن   و  برون  و  درونی  محیط 

، نقش مؤثری در روابط  هارسانهاست. در ارتباطات سیاسی    ترراحت
دارند.    هاینظام بین مردم و قدرت   ارتباط    هارسانهسیاسی  هم موجب 
ند  توان میو هم    آورندمیو با مردم را فراهم    با یکدیگرنهادهای سیاسی  

عمل کنند و هم   مومیافکار عکانال کنترل اطالعات دولتی به    عنوانبه
عملکردهای    عنوانبه و  تصمیمات  کنش    هادولتناظران  و  ساختار  و 

سنتی قدرت سیاسی سعی در کنترل،    طوربهکنند.    قد علم سیاسی    هاینظام 
دارند  برای رسیدن به اهداف خود  هارسانهابزاری از    و استفاده مالکیت 

 (.1390ساعی،)
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 ها رسانههای هنجاری در  هینظر 7-1 

مربوط به خود است که مطبوعات   ایرسانههر کشوری دارای سیستم  
مطبوعاتی از کشوری به کشور  هایسیستم .  کنندمیآن کشور بدان عمل 

در  توانمیدیگر   بسیاری  عوامل  باشند.  مشابه  یا  متفاوت    های سیستم ند 
جمعیت   کشور،  یک  تاریخ  جمله  آن  از  که  دارند  نفوذ  مطبوعاتی 

اقتصادی،    یهاسیاست توسعه  قانونی    هاسیاستدولت،  سیستم  است  و 
 چهار»  کتاب  در  اندیشمند ارتباطات  سه  1959  سال  (. در27:1376هاشم،)

  قائل  بندی دسته  جهان  مطبوعاتی  یهاستم یس  برای   «مطبوعات  در   نظریه

  نام  عمده  دسته  از چهار5 پترسون  و  4شرام   3رت،سیب  کتاب،  این  در.  شدند
 نظریه  چهار  این .  شدند  مشهور  هارسانه  در  هنجاری   نظریات  به  که  بردند؛
،  گرا آزادی  یا  لیبرالی  خودکامه، نظریه  و  اقتدارگرا  نظریه  :از  اندعبارت
نظریهرسانه  اجتماعی  مسئولیت  نظریه   یشورو  کمونیست  ها، 

 (.1389کمالی،)

  در   ،« اقتدارگرا  نظریه»  که  دهدمی  نشان  ،چهارگانه  هاینظریه  بررسی
  از   اقتدارگرا،  سیاسی  هایاندیشه  مـوازات  بـه  طـوالنی،  هایقرن  طول
  در  «گراآزادی  نظریه» .  است  آمده   وجود  به  ماکیاول،  تا  افالطون  زمان
  و   «میـل  اسـتوارت  جان»   و  «الك  جان»  ،« میلتون  جـان»  زنـدگی  دوره 
  مسـئولیت  نظریـه»   اسـت،  گرفتهشکل  روشـنگري،  عصـر  در

  و   شک  برخی  با   همراه   و  ارتباطی  انقالب   یک   با   زمانهم   ، «اجتماعی
  و  است   شده  ریزیپایه  روشـنگري،   فلسفه  درباره   رفتارشناختی  تردیدهاي

  و   اسـتالین  و  لنـین  مارکس،  افکار  مبناي   بر  «شوروي  کمونیست  نظریه»
است    یافتهتحقق  شوروي  اتحاد  کمونیست  حزب   دیکتـاتوري  طریـق  از
 (.120 :1386 ،معتمد نژاد)
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در مورد آن توضیح    وضوحبهقدرت است ولی هرگز    هاتئوریپایه این  

پنج فرضیه مطبوعاتی را با استفاده    6هاچن 1981داده نشده است. در سال  
تئوری  ان چهاز هم پیشنهاد کرد؛    عنوانبهار  پایه  و    هایتئوریاساس 

فرضیه  ی خودمختارفرضیه   از  )  یغرب،  و    هایتئوریمتشکل  آزادی 
نام  به  جدید  فرضیه  دو  و  کمونیست  فرضیه  اجتماعی(،  های  مسئولیت 

 (. 27:1376هاشم،توسعه )فرضیه انقالبی و فرضیه 

چهارگانه سیبرت، دو طبقه   بندیطبقهاعتبار    تائیدکوایل ضمن  دنیس مک

و نظریه    7ی توسعه بخشهارسانهدیگر نیز به آن اضافه کرد: نظریه  

. او همچنین تئوری آزادی را با تئوری  8هارسانهمشارکت دموکراتیک  

عوض کرد و تئوری شوروی کمونیست را به تئوری    9مطبوعات آزاد 

 هانظریهوایل این  کد مکیبنابراین از د ؛  تبدیل کرد  10شوروی  ایرسانه
 : شوندمیبه شش گروه تقسیم 

اقتدارگرا: نظریه    نظریه  این  اِعمال    یاآمرانهنقش    هارسانهدر  برای 
به نظام   هاآنو وابستگی  هارسانهقدرت در جامعه دارند. فقدان استقالل 

 ست. هارسانه گونهاین هایویژگی ازجملهدولتی  

در انقالب کبیر فرانسه دارد.  این نظریه ریشه    نظریه مطبوعات آزاد: 
و...    تأکید  اشتباهات  اصالح  استبداد،  با  مبارزه  برای  آزادی  بر  عمده 

 این نظریه است.  هایویژگی ازجمله

در این نظریه اصل بر ایجاد پیوند    :هارسانهنظریه مسئولیت اجتماعی  
.  هاستآنو وظایف و مسئولیت اجتماعی    هارسانهمیان آزادی و استقالل  

یک   یدورومضمون اصلی این نظریه این است که آزادی و مسئولیت  
 . اندسکه
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ً  هارسانهطبق این نظریه  ی شوروی:هارسانهنظریه    کدست یباید   عمدتا
سیاسی در جامعه را منعکس نکنند. عالوه بر این    هایتعارضباشند و  

خبری    یهافرضشیپ از   رویدادهای  انعکاس  در  مارکسیستی  ذهنی 
 استفاده کنند. 

اساس این نظریه که بیشتر در کشورهای   ی توسعه بخش:هارسانهنظریه  
در جهت توسعه،    هارسانهاز    یریگبهره است، بر    گرفتهشکلجهان سوم  

کردن روند تجاری شدن ارتباطات    کم   ویت فرهنگی،تحکیم استقالل و ه
 و ... است. 

دموکراتیک   مشارکت  با    : هارسانهنظریه  مشابهت  پایه  بر  نظریه  این 
بخش  هارسانهنظریه   توسعه  در   گرفتهشکلی  که  تفاوت  این  با  است، 

  ،ای رسانهجوامع لیبرال موضوعیت بیشتری دارد. این نظریه از تنوع  
بودن مقیاس آن، سهولت تبادل آرا بین منبع پیام و گیرنده پیام،    کوچک

محلی بودن انتشار و پیوندهای افقی ارتباطات در سطوح مختلف جامعه 
 (. 14:1382وایل،کمک) کندمیپشتیبانی 
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 پیشینه پژوهش  -8
 

ترین یافتهمهم اصلی  سؤاالتاهداف و یا   ها  روش    -  نویسندگان 
 مورداستفاده 

  یهامیزان تحقق مؤلفه 
مرتبط با »قانون  

مطبوعات«، استراتژي  
ها و  مطبوعاتي دولت 

رشد جامعه مدني در  
»توسعه آزادي  
از   ترنیی مطبوعات« پا

همچنین حد متوسط است. 
بین   یداریارتباط معن 

»قانون مطبوعات«،  
»قانون اساسي«،  

»استراتژي مطبوعاتي«  
و »رشد جامعه مدني« با  

»آزادي مطبوعات«  
شودمشاهده می  . 

شناسایي یزان تحقق  
  رگذاری تأث  عوامل سیاسي

در توسعه آزادي  
 مطبوعات درایران

سارا و ندا محمد پور  

، روش  1391  خبازی

 پیمایشی و پرسشنامه 

آقا در هژمونیک  گل
کردن جمهوری اسالمی  
و همراه کردن نظام و  
مردم، ترویج پایبندی به  

نظام، تحکیم قدرت  
جمهوری اسالمی و نقد  
جمهوری اسالمی جهت  

نقش داشته  اصالح آن 
هژمونیک  است. همچنین 
سبب  آقا، شدن گفتمان گل 

عنوان شد تا این نشریه به 
سوپاپ طنز و در جهت  
نمایندگی از مردم و ایجاد  

عمل نماید. لذت   
 

عنوان به چگونه   آقا«»گل
یک ابزار هژمونیک  

ه و چطور  کننده عمل کرد
عنوان نامه به این هفته

یک گفتمان در دل  
اجتماع گفتمانی ایران 

 .هژمونیک شد

  دار  ک ی ن فتحی فتح و 
 اصل 

تحلیل گفتمان، 1396  
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مطلوب   ی نظام هنجار
، باوجود  رهبران انقالب

شش   هها ب شباهت  یبرخ
  ی دارا گر،ی د هی نظر
است که   ییهایژگی و
عنوان بتوان به  دی شا

هفتم از آن سخن   یالگو
 گفت. 

  یهاه ی نظربراین اساس 
ها بر هنجاري رسانه 
 ین یب اساس جهان 

شده  ارتبـاطي مطرح 
با ارائه  . همچنین است

معیارهاي رسانه آرمان  
دیـدگاه رهبـري    زمدار ا

و بـا تكنیـك و تدوین  
اصلي آن،   یهامؤلفه 

گامي در جهت تبیین  
الگوي هنجاري مطلوب  
رسانه ملي از دیدگاه  

رهبران انقالب اسالمي  
 .شده استبرداشته

 

 یهابر اساس مؤلفه 
  یهاه ی نظر یاصل

سعی ها، رسانه  یهنجار
های  دیدگاهشده است تا 

  یرهبران انقالب اسالم
  هللات ی و آ ین ی )امام خم
 انی از م ی(،اخامنه 

استخراج   شانی سخنان ا
 شود. 

 باهنر و ترکاشوند 
، تحلیل محتوا 1388  

در طنزهاي مكتوب  
ای  اصـول اخالق رسانه 

ای، اصل رعایت  و حرفه 
طرفی، صـداقت  بی

ای و احترام به  حرفه 
خصوصي بسیار  حریم 

شودرعایت می  همچنین  .
اکثریت طنزپردازان،  

ورود به حریم شخصي و  

طنـز    یهادر نوشته یا 
نشـریات اخـالق  

رعایـت   یارسانه 
  ۀن سابق؟ آیا بی شودمی

  یاكار حرفه 
نگاران طنز و  روزنامه 

  یارعایت اخالق رسانه 
رابطة معناداري وجود  

ن قرارگرفتن  ؟ آیا بی دارد
مسئوالن دولتي در قالب  

 ببران و ناظمی 
، پیمایش1398  
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خصوصي افراد را قابل  
دانند.دفاع نمی   

واكنش   طنـز و  یهاسوژه 
ها در قبال این نوع  آن

برخورد )ظرفیـت  
مسـئوالن( رابطـة  

د؟  معنـاداري وجود دار
بین میزان ممیزي بر  آیا 

مطالب طنز نشریات و  
ای  رسانه   القرعایت اخ

از سوي طنزپردازان  
رابطة معناداري وجود  

؟ دارد  
  بر اساس مراجع پراکنده،
اسناد و خاطرات رجال  

به همراه مرور   ایران،
  های مجله توفیق،دوره 

روایتی مفید و موثق از  
سیر پیدایش و رشد  
نشریه  تحوالت و فرجام 

ارائه دهد. توفیق   

کوشش در جهت شناخت  
تاریخ مطبوعات و تاریخ  

بررسی  و  طنز در ایران
سرگذشت و سرنوشت  

. »توفیق« یمجله فکاه  

 1395رضوی، 
 اسنادی 

 

 

 وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین: -9

متنوعی صورت گرفته ولی اکثرا    هایپژوهشدر رابطه با موضوع طنز  
  مدنظرو کمتر جنبه سیاسی طنز    شده پرداخته  مسئلهاز بعد ادبی به این  

بر دوره پهلوی تمرکز داشته    هاپژوهشاست. همچنین بیشتر    قرارگرفته
. نکته دیگر  اندنپرداختهسیاسی پس از انقالب اسالمی    هایگفتمان  و به
کوایل در این نوشتار است که آن را از سایر  ربرد نظریات رسانه مککا

 . سازدمی تحقیقات در این زمینه متمایز  
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 روش تحقیق  -10

 است.  ایتوسعهنوع تحقیق از نوع   نوع تحقیق:

ها از اسناد و آرشیو مجالت  آوری داده برای جمع:  هاداده  گردآوریروش  
 شده است. استفاده ها موجود در کتابخانه

در جهان امروز که ارتباطات اجتماعی در ابعاد  :  هادادههای تحلیل  روش
،  دهد میانسان را تشکیل    هایفعالیتکمی و کیفی، مرکز ثقل زندگی و  

و یا    فرستدمی است که    هاییپیام نیازمند درک و فهم    ایگونه بههرکس  
  های پیام فرهنگی    تأثیرتا    کندمیتالش    شناسجامعه. یک  کندمیدریافت  
را در جامعه به دست آورد. یک مورخ با بررسی    جمعیارتباطوسایل  
خود در جستجوی آن است که   هایخانواده ارسالی سربازان به    هاینامه

را بررسی    مسائلعلت یک واقعه جنگی یا کیفیت برخورد سربازان با  
ادیب   دیگر یک  از سوی  ر  هم کند.  از جهت ساختار  اشعار شاعری  ا 

یک   سرانجام  نماید.  مطالعه  و  بررسی  عقیدتی  و  تخیلی  و  مفهومی 
در   تا  بشناسد  را  رقیب  تبلیغاتی  نظام  بخواهد  نیز  سیاستمدار 

  ذکرشدهآینده از آن استفاده کند. برای هرکدام از موارد  هایگیریتصمیم 
ابزار و فنی  و یا هر موردی از موارد علوم انسانی در زمان حاضر 

 (. 25: 1374ُدرانی،  )  نامندمیمحتوا«    وتحلیلتجزیهوجود دارد که آن را »
 

محتوا   و    منزلهبهتحلیل  شد  رایج  بیستم  قرن  در  بیشتر  تکنیکی علمی، 
ی،  شناسجامعه ،  شناسیروان گوناگون علوم اجتماعی همچون    هایرشته

 اندگرفتهخود به کار    هایپژوهشعلوم سیاسی و ارتباطات آن را در  

Poole & Folger, 1981, pp.477-493)).  فرض این بر محتوا  تحلیل روش 
  معانی، کشف به توانمی زبانی يهاپیام  تحلیل با که است بناشده 
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 یافتدست جهان یافتگیسازمان و  درك هایشیوه  ،هانگرش ، هااولویت

(Wilkinson & Birmingham, 2003, p.98).   پژوهشگران تحلیل محتوا را
   اندداده قرار    موردتوجه  هاداده برای تحلیل    پذیرانعطافروشی    عنوانبه

(Cavanagh, 1997, pp.5-16) .»روشی را محتوا تحلیل، »کریپندورف 
 از معتبر  و تکرارپذیر  استنباط منظوربه که کندمی  معرفی پژوهشی

 (. 25: 1383کریپندورف،  ) رودمی  بکار هاآن متن مورد در هاداده 
 

و اهداف پژوهش از روش   مسئلهجهت دستیابی به پاسخ  :  جامعه و نمونه
ستون سیاسی ثابت مجالت    94تحلیل محتوا استفاده شد. به این صورت که  

که در دسترس پژوهشگر قرار داشت    باباحاجی، بهلول و  آقاگل ماهنامه  
که  )  ریبخشامل ستون سالم شب    هاستونقرار گرفت. این    موردمطالعه

(  شدمیبا تیتر »حرف اول« و »کالم اول« چاپ    1375از مهرماه سال  
ماهنامه   »تماشاخانه    هایستون؛  آقاگلدر  بهلول«،  درس  »کالس 

و ستون »معرکه   بهلول  نامههفتهپارلمان« و »پای معرکه مرشد« در  
 . است بابا حاجی« در مجله باباحاجی

 

و    شتر ی ب  یی آشنا  ی برا مطالب  سبک  با  این  مخاطب  کاریکاتورهای 
 : شودیگذاشته م شیمقاله به نما ن یدر ا ر یچهار تصو مجالت،
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 1358اردیبهشت  16. نمونه طنز مجله بهلول، 1تصویر
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 1358خرداد   9بابا،  . نمونه طنز مجله حاجی2تصویر
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 1372آقا، مهر  . نمونه طنز مجله گل4و3تصویر
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پژوهش پا  یبرا:  پایایی  ع  ییایمحاسبه  پ  تینیو  آزمون  از    ی پژوهش 
  پایایی  تعیین  آزمون   پرکاربردترین   اسكات   پی   آزمون  شد.اسکات استفاده  

محتواست  روش  در   عینیت  و   هم آنکدگذار    توافق   محاسبه  در.  تحلیل 
را   ارزشهم   و   توافقی  هایمقوله  فراوانی   و  گیردمی نظر    در  طبقات 
  انتظار  توافق مورد اسكات ضریب.  کندمی   محاسبه را شانسي هایتوافق
طبقه    یك  در  خاص  هایارزش  از   مورداستفاده  دفعات  نسبت   پایه   بر   را

آید.    به دست  احتمال   نظریه  پایه  بر  انتظار  مورد   توافق  تا  کندمی  محاسبه
در    پذیرشقابل  زان یبود که از حداقل م  %82  آمده دستبه  ییایپا   ب یضر
 رجوع شود به ضمیمه()  .است شتری ب  -درصد  70 یعنی–  قاتیتحق 

 

با توجه به بایدها و نبایدهای روش:  کارگیریبهمراحل انجام و  
 هایتئوریبه نام »  ایمقالهتوسط دکتر محسنیان راد در   شده مطرح

کوایل، بررسی و  هنجاری مک گانهششهنجاری در رسانه«، نظریات 
 : شوندمیشامل موارد زیر   هاگزاره کد گزاری شد. این 

 تئوری اقتدارگرا و خودکامه  (1
قدرت    مطیع  اغلب    /گرفتهشکلبایدها:  قدرت    فشارتحتوابستگی  به 

در راستای کنترل مستقیم    گذاریقانون اعمال سانسور و تنبیه/  /حکومت

کنترل ورود   اعمال انواع فشارهای غیرمستقیم/  حکومت بر تولید پیام/ 

مجاز   آفرینان/ها به داخل کشور/ دخالت و کنترل در شوراهای پیام رسانه

 دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت. 
قدرت    ها:نباید در  اختالل  عملکر /گرفتهشکلایجاد  در  د  استقالل 

سیاسی و اخالقی    هایارزشحمله به   /به هم زدن نظم موجود  /آفرینانپیام 

 حاکم. 
 

 ای تئوری آزادی رسانه (2
 انتشار   بایدها: حمله به هر نوع حزب و دسته سیاسی یا رسمی حکومتی/
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استقالل حرفه نادرست/  و  درست  برچسب  با  باورهای  و  در  عقاید  ای 
متخصص[/رسانه  هایسازمان نیروهای  ]با  با  ای  مواجهه  برای  آماده 

دیگران/   حقوق  به  تجاوز  قانونی  برابر   عواقب  در  مسئول 

افراد/  قانون/ خصوصی  حریم  و  مالکیت  اعتبار،  از  توان    حراست 

 خودگردانی. 
و    سانسور/  نبایدها: آفرینی  پیام  برای  امتیاز  کسب  قید  ایجاد 

خصوصی /انتشار افراد  به  امنیت    /حمله  به  مربوط  اطالعات  افشای 

انتشار /ملی در  اجبار  جمع  /ایجاد  در  محدودیت  آوری  ایجاد 

ایجاد محدودیت در واردات و صادرات پیام.  /اطالعات  

 

 هاتئوری مسئولیت اجتماعی رسانه (3
از سوی رسانه  هایمسئولیتپذیرش   بایدها:  به  /   هااجتماعی  وابستگی 

در حد استانداردهای    طرفیبیچون صداقت، دقت، عینیت و    هاییارزش
متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل   ای/ باالی حرفه

رسانه پیام/   مالکان  گیرندگان  خواست  و  کثرت یا    کننده منعکسگرا 

نظرات    یهاشیگرا نقطه  طرح  برای  جایگاهی  و  اجتماعی  مختلف 
اهداف   گوناگون/ از  پاسداری  برای  دولت  دخالت  شمردن  مشروع 

برای    هایسیستم ایجاد    عمومی/ تشکیل رسانه  هایفعالیتقانونی  و  ای 

حرفه رسانهسندیکاهای  انحصارطلبی  از  جلوگیری  و  تشکیل   ای/ای 

گزارش  هایگروه  ارائه  برای  درباره  تحقیقاتی  مستمر  های 
 ها.برقراری سوبسیدهای حمایتی برای رسانه ها/رسانه

 نظمی، خشونت و ... تشویق جامعه به بی /هاحمله به اقلیت نبایدها:
 

 های شوروی ]مسلکی[تئوری رسانه (4
 وظیفه   دارعهده  ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم/در خدمت خواسته بایدها: 
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رسانی  ، آموزش و اطالعهنجار سازیموظف به   مسلکی کردن جامعه/

ها و نیازهای مخاطبان  خواسته  کننده برآورده گری/  و انگیزاندن و بسیج
مجازات پس از  -اعمال سانسور دار بودن در برابر جامعه/ضمن وظیفه

 انتشار. 
 کی حاکم. ها از سوی افراد غیرمسلمالکیت رسانه نبایدها:

 

 های توسعه بخشتئوری رسانه (5
توسعه/   بایدها:  اهداف  به  رسانه کمک  از  هویت  استفاده  برای حفظ  ها 

استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام )ارتباط افقی(/ درهم    فرهنگی/

بر اهداف عمومی   تأکید /آفرینانآمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام 

های اقتصادی و نیازهای  اولویت  بر اساسآزادی   اهداف فردی/  جایبه

اولویت برای انتشار اطالعات   /توسعه/ اولویت برای زبان و فرهنگ ملی

رسانه  توسعهدرحالکشورهای   کردن  محدود  یا  و  مداخله  از  دیگر/  ها 
سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا  

 سانسور 
 پذیرش سلطه خارجی   /نبایدها: پذیرش استبداد داخلی 

 

 ها:تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه (6
و   هاسازمان،  ها گروه ی جماعتی و کوچک اقوام،  هاتوسعه رسانه بایدها: 

ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام از سوی    /اجتماعات محلی

 طرفی بی  /خواست مخاطبان بر اساسگیری محتوا شکل /گیرندگان

پیام/ نبایدها: رسانه وحدت  تخصص /هاتمرکز  به  در  تمایل  گرایی 

رسانه  /هارسانه بر  سیاسی  متمرکز  یا  دولتی  بوروکراتیک   /هاکنترل 
 ای. و حرفه هیسوکیهای بزرگ، گیری رسانهشکل
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 های پژوهش یافته -11
  اول)جد   پردازیم می  آمده دستبهها و اطالعات  کاوش داده در این قسمت به  

 :و نمودارهای یک و دو(چهارده یک تا 
 در مجالت طنز   موردبررسی های نمونه. توزیع فراوانی 1جدول 

 درصد  فراوانی  نام مجله 

 0/34 32 بهلول

 0/16 15 باباحاجی

 0/50 47 آقا گل

 100 94 جمع

 
 

 ( 1360 خرداد تا 1357 اسفند)انقالب تحلیل محتوای طنز مطبوعاتی دوره 

 :هنجاری در مجله بهلول های نظریه*فراوانی و درصد  

که در ایران پس از انقالب منتشر شد »بهلول« است.    اینشریهاولین  

که   مدیرمسئولو    امتیازصاحب نشریه  این  بود.  احمد سکاکی  آن سید 

انتقادی اعالم کرد از نشریات موفق پیش  -رویّه خود را فکاهی، سیاسی 

انقالب اسالمی در    1332از کودتای   از  آن پس  اولین شماره    29بود. 

به چاپ رسید و    1360خرداد    31و آخرین شماره آن در    1357اسفند  

ناح خاصی وابسته نبود و  سیاسی به ج  ازنظرسپس توقیف شد. بهلول  

ارشادی  - در جهت انقالب حرکت کند و موضعی انتقادی  کردمیسعی  

 در برخورد با مسائل روز داشته باشد. 
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 . نظریه مطبوعات آزاد 2جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

حزب و دسته سیاسی  هر نوعحمله به 

 یا رسمی حکومتی

7 26 

باورهای با برچسب انتشار عقاید و 

 درست و نادرست

10 37 

 های سازمان در  ایحرفه استقالل 

 با نیروهای متخصص() ایرسانه

3 1/11 

 7/3 1 مسئول در برابر قانون

حراست از اعتبار، مالکیت و حریم 

 خصوصی افراد 

4 8/14 

 4/7 2 نقد سانسور و تنبیه 

 100 27 جمع
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 ها رسانهمسئولیت اجتماعی . نظریه 3جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

اجتماعی از سوی  هایمسئولیتپذیرش 

 هارسانه

2 3/5 

چون صداقت،   هاییارزشوابستگی به 

  در حد طرفیبیدقت، عینیت و 

 ای حرفه استانداردهای باالی 

25 8/65 

متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل  

مالکان رسانه یا از تعهد در مقابل 

 خواست گیرندگان پیام

8 1/21 

 یهاشیگرا کنندهمنعکسو  گراکثرت

مختلف اجتماعی و جایگاهی برای 

 طرح نقطه نظرات گوناگون 

1 6/2 

مشروع شمردن دخالت دولت برای  

 پاسداری از اهداف عمومی

1 6/2 

، نظمیبیعدم تشویق جامعه به 

 خشونت و ...

1 6/2 

 100 38 جمع
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 ی توسعه بخشها رسانه. نظریه 4جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

 3/5 1 کمک به اهداف توسعه

برای حفظ هویت   هارسانه استفاده از 

 فرهنگی

1 5/3 

اهداف   جایبهبر اهداف عمومی  تأکید

 فردی 

2 10/5 

 5/3 1 اولویت برای زبان و فرهنگ ملی

 31/5 6 عدم پذیرش استبداد داخلی 

 42/1 8 عدم پذیرش سلطه خارجی 

 100 19 جمع

 

 

 :باباحاجی*فراوانی و درصد نظریات هنجاری در مجله 

از    اینشریه  باباحاجی خطیبی  پرویز  سرپرستی  به  که    تا   1328است 

دوره هاروزنامه.  شدمیمنتشر    1332مرداد    28کودتای   آن  فکاهی  ی 

انتشار    توفیق  ازجمله از  قبل  مسائل باباحاجیتا  از  انتقاد  به  بیشتر   ،

   بابا حاجیولی  پرداختندمی اجتماعی و شوخی با مشاغل و...  پاافتاده پیش
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با پیدایش دکتر    زمانهم به انتقاد از دولت و مجلس و سیاست پرداخت.  

ی سیاسی دیگر  هاروزنامهسیاست ایران، دوشادوش    در صحنهمصدق  

از   امروز  باختر  بود.    ترینپرفروشو    ترینمطرحچون  نشریات 

با    باباحاجی« زمام امور کشور را به دست گرفت،  آرارزم »  کههنگامی 

حربه طنز و کاریکاتور با وی درافتاد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی،  

 شماره چاپ شد.  15در  نامههفته صورتبهاین نشریه 

 
 . نظریه مطبوعات آزاد 5جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

حزب و دسته سیاسی  هر نوعحمله به 

 یا رسمی حکومتی

8 7/30 

انتشار عقاید و باورهای با برچسب 

 درست و نادرست

6 1/23 

 های سازمان در  ایحرفه استقالل 

 با نیروهای متخصص() ایرسانه

6 1/23 

 1/23 6 سانسور و تنبیه نقد 

 100 26 جمع
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 ها رسانه. نظریه مسئولیت اجتماعی 6جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

چون صداقت،   هاییارزشوابستگی به 

  در حد طرفیبیدقت، عینیت و 

 ای حرفه استانداردهای باالی 

13 9/92 

متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل  

مقابل مالکان رسانه یا از تعهد در 

 خواست گیرندگان پیام

1 1/7 

 100 14 جمع

 

 
 ی توسعه بخشها رسانه. نظریه 7جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

 0/60 3 عدم پذیرش استبداد داخلی 

 0/40 2 عدم پذیرش سلطه خارجی 

 100 5 جمع
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 بابا حاجی*فراوانی و درصد نظریات هنجاری در دو مجله بهلول و  

 . نظریه مطبوعات آزاد 8جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

حزب و دسته سیاسی  هر نوعحمله به 

 یا رسمی حکومتی

15 28/3 

انتشار عقاید و باورهای با برچسب 

 درست و نادرست

16 30/1 

 های سازمان در  ایحرفه استقالل 

 با نیروهای متخصص() ایرسانه

9 17/0 

 2 1 مسئول در برابر قانون

حراست از اعتبار، مالکیت و حریم 

 خصوصی افراد 

4 7/5 

 15/1 8 نقد سانسور و تنبیه 

 100 53 جمع
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 ها رسانه. نظریه مسئولیت اجتماعی 9جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

اجتماعی از  هایمسئولیتپذیرش 

 هارسانهسوی 

2 3/9 

چون  هاییارزشوابستگی به 

در   طرفیبیصداقت، دقت، عینیت و 

 ایحرفه استانداردهای باالی  حد

38 73/1 

متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل  

از تعهد در مقابل مالکان رسانه یا 

 خواست گیرندگان پیام

9 17/3 

 هایگرایش کنندهمنعکسو  گراکثرت

مختلف اجتماعی و جایگاهی برای 

 طرح نقطه نظرات گوناگون 

1 1/9 

مشروع شمردن دخالت دولت برای  

 پاسداری از اهداف عمومی

1 1/9 

، نظمیبیعدم تشویق جامعه به 

 خشونت و ...

1 1/9 

 100 52 جمع
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 ی توسعه بخش ها رسانه. نظریه 10جدول 

 درصد  فراوانی  نبایدها بایدها و 

 4/2 1 کمک به اهداف توسعه

برای حفظ هویت   هارسانه استفاده از 

 فرهنگی

1 4/2 

اهداف   جایبهبر اهداف عمومی  تأکید

 فردی 

2 8/3 

 4/2 1 اولویت برای زبان و فرهنگ ملی

 37/5 9 عدم پذیرش استبداد داخلی 

 41/6 10 عدم پذیرش سلطه خارجی 

 100 24 جمع

 
 ها رسانه. توزیع فراوانی نظریه هنجاری 11جدول 

 درصد  فراوانی  هنجاری هاینظریه 

 41/1 53 مطبوعات آزاد

 40/3 52 مسئولیت اجتماعی رسانه

 18/6 24 ی توسعه بخشهارسانه

 100 129 جمع
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 بابا حاجیدر دو مجله بهلول و    هانظریه مجموع  .1نمودار 

 
 
 

 (1376خرداد   تا 1372مطبوعاتی دوره سازندگی )تیر *تحلیل محتوای طنز 

ماهنامه  آقاگل اولین شماره  مرداد    آقاگل:  از    1370در  منتشر شد. پس 

عرضه تحقیقات، نقد    باهدف،  1375تغییراتی در شکل و محتوا از سال  

 نامههفتهطنز نوشتاری و ترسیمی و پس از تعطیلی    نظرانآثار صاحبو  

 با اضافه کردن بخش سیاسی »گلنا« به کار خود ادامه داد. 

 . نظریه مطبوعات آزاد 12جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

حزب و دسته   هر نوعحمله به 

 سیاسی یا رسمی حکومتی 

8 20/5 

انتشار عقاید و باورهای با برچسب 

 نادرستدرست و 

24 61/5 
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 های سازمان در  ایحرفه استقالل 

 با نیروهای متخصص() ایرسانه

3 7/7 

 

 10/3 4 نقد سانسور و تنبیه 

 100 39 جمع

 

 

 ها رسانه. نظریه مسئولیت اجتماعی  13جدول 

 درصد  فراوانی  بایدها و نبایدها 

اجتماعی از  هایمسئولیتپذیرش 

 هارسانهسوی 

3 8/9 

چون  هاییارزشوابستگی به 

 طرفیبیصداقت، دقت، عینیت و 

 ای حرفهاستانداردهای باالی  در حد

28 82/3 

متعهد در برابر وظایف اجتماعی، 

قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه 

 یا خواست گیرندگان پیام

2 5/9 

  کنندهمنعکسو  گراکثرت

مختلف اجتماعی و  هایگرایش

جایگاهی برای طرح نقطه نظرات 

 گوناگون

1 2/9 

 100 34 جمع

های توسعه بخش تنها یک مورد »اولویت برای زبان  *درزمینۀ نظریه رسانه

 و فرهنگ ملی« یافت شد. 
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 آقا گلدر مجله   هارسانه. توزیع فراوانی نظریه هنجاری 14جدول 

 درصد  فراوانی  هارسانه نظریه هنجاری 

 52/7 39 مطبوعات آزاد

 45/9 34 مسئولیت اجتماعی رسانه

 1/4 1 ی توسعه بخشهارسانه

 100 74 جمع

 

 
 آقا گلدر مجله   ها نظریه. فراوانی 2نمودار 
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 گیري نتیجه

دوره انقالب و    در دو   آقاگلو    باباحاجیدر تحلیل متون مجالت بهلول،  

هنجاری   تئوری  میان شش  از  که  گردید  ،  هارسانهسازندگی، مشخص 

ی شوروی و مشارکت دموکراتیک  هارسانهبرای سه نظریه اقتدارگرا،  

مطبوعات آزاد،  )پیدا نشد. از میان سه نظریه دیگر    اینمونه،  هارسانه

اجتماعی   اعظم  هارسانهو    هارسانهمسئولیت  بخش  بخش(،  توسعه  ی 

مطالب در هردو دوره، به دو نظریه مطبوعات آزاد و مسئولیت اجتماعی  

به دلیل وجود    باباحاجیمرتبط بوده است. در مجالت بهلول و    هارسانه

استبداد و سلطه داخلی و خارجی که   انقالبی و حس رهایی از  فضای 

بخش هستند با نوزده  ی توسعه  هارسانهتئوری    بایدونبایدهای  زیرمجموعه

مجله   برابر  در  این    آقاگلدرصد  دارد.  قرار  درصد  یک    ی تئوربا 

از اوضاع خاص کشورهای هارسانه) الهام گرفته  که  ی توسعه بخش( 

اقتصادی و چه سیاسی( و   ازنظرجهان سوم از دهه هفتاد میالدی )چه  

آگاهی   با    هاملتافزایش  مبارزه  به  تمایل    یطهسل  یتازه   هایشیوه و 

استعماری و نیل به استقالل فرهنگی و ارتباطی است؛ مقابله با وابستگی،  

و در تالش برای    شودمیسلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال  

توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت   منظوربه  هارسانهاستفاده مثبت از  

نیز    آقاگلفرهنگی و طرفدار مشارکت عمومی است. بر این اساس مجله  

بیشتر    تأثیرتحت   سازندگی،  دوره  و   تأکیدشرایط  آزادی  بر  را  خود 

سعی در    هرچند و    قرار داده در قبال جامعه    پذیریمسئولیتعقالنیت و  

میان   در سیاسی موجود    هایگروه   هاجناححفظ استقالل و توازن خود 

 مشی خط،  76دارد اما با نزدیک شدن به فضای انتخاباتی خرداد    کشور

را   خود  که  ؛  سازدمی  آشکارتر انتقادی  است  امید  طریق  بنابراین  از 

ناخواسته    هاتأثیرگذاریشناخت   یا  و  ی هارسانهو کارکردهای خواسته 

 برای استفاده مطلوب و عقالنی   مؤثر هاینامه، به طرح برجمعیارتباط
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از اشتباهات و انحرافات که در   حالدرعیناز این تکنولوژی پرداخت و 

،  شود میبه خورد شهروندان و جامعه داده    هارسانهجریان ارائه کارکرد  

 پرهیز کرد. 
 

 

Gholamreza Khajeh-Saravy is Professor of Political Science at Allameh 

Tabataba’i University, Iran; Mahboubeh-Sadat Ghaemi-Talab is PhD 

student in Political Sociology at Allameh Tabataba’i University, Iran 

ghaemi_mahboobe@yahoo.com.  

 

 

(Endnotes) پايانی  های يادداشت  
 

سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییاستاد علوم  .1  

سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی  یشناسدانشجوی دکتری جامعه  .2  

3. Sibert 

4. Schramm 

5. Peterson 

6. Hachten 

7. Development Media Theory 

8. Democratic-Participant Theory 

9. Free Press Theory 

10. Soviet Media Theory 
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 منابع 
 ها مقاله

و    وتحلیلتجزیهبر    درآمدی  (1374)کمال  ُدرانی،    - تعبیر  فن  محتوا؛ 

 32و  31. دانش مدیریت. شماره تفسیر نظارتی

کوهی،  زاده کاظم   - و  موسی  نوین    (1389) کمال  ،  وسایل  نقش 

راهکارها  جمعیارتباط و  موانع  فرهنگی،  توسعه  پژوهش  در  نامه   .

 فرهنگی. سال دوازدهم. 

مینو    ترجمه  . مطبوعات  هایتئوریقدرت و    (1376)صفر  هاشم، محمد    -

 29رسانه. شماره  فصلنامه بهتاش.

 ها کتاب

 ؛ جلد دوم، چاپ چهارم. تهران:  از صبا تا نیما  ( 1372)  ییحی آرین پور،  -

 انتشارات زوار 

. تهران:  فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز  (1394)  محمدرضااصالنی،  -

 مروارید نشر 

 . تهران: کاروانطنز در ادبیات فارسی خیتار (1384)حسن جوادی، -

 و خدمات علمی و فرهنگی   نامهزندگی  (1385)  ومرثیک  صابری فومنی، -

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگیاستاد کیومرث صابری فومنی 

تهران:  .  برداشت آخر، نگاهی به طنز امروز ایران  (1384)  ایرؤصدر،  -

 سخن 
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. مترجم  شناسيتحلیل محتوا: مباني روش (1383)کالوس  کریپندورف،    -

 هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی

  ترجمه  اول.  چاپ  ،الفبای ارتباطات   (1384)  جتی برگیل، دیوید و ادمز،    -

 ها: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهتهران رامین کریمیان و دیگران.

. تهران:  حقوق ارتباطات  (1386)رؤیا  ،  معتمد نژادو    کاظم   ، معتمد نژاد  -

 ها رسانهدفتر مطالعات و توسعه 

. ترجمه  بر نظریه ارتباطات جمعی  درآمدی  (1382)  سیدن ل،  ایکومک  -

 هارسانهپرویز اجاللی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات 

 منابع اینترنتی 
 . بازیابی از: رسانه (1397)احسان آذرکمند،   -

www.irc.ir/article/index/show/+1215/type/article#_Toc360900432 
 

در ساختار    هارسانهچیستی قدرت و جایگاه    (1390)منصور  ساعی،    -

 . بازیابی از: قدرت

 http://msaei.blogfa.com/post/132/  

 
 . بازیابی از: نظریات هنجاری (1389)محمد کمالی، -

www.hamshahritraining.ir/news-3112.aspx 
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http://www.irc.ir/article/index/show/+1215/type/article#_Toc360900432
http://msaei.blogfa.com/post/132/
http://www.hamshahritraining.ir/news-3112.aspx


Forum of EthnoGeoPolitics 
 

 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.9 Nos.1-2 Winter 2021 
 

77 

 

 

 (Latin sources)  منابع التین 
 

Cavanagh, S. (1997) ‘Content Analysis: concepts, Methods and 

applications’  Nurse Researcher Vol.4 (3), pp.5-16. 
 

Poole, M.S. & Folger,  J.P. (1981)  ‘Modes of Observation and the 

validation of interaction analysis Schemes’  Small Group Behavior 

Vol.12, pp.477-493. 
 

Wilkinson, David & Birmingham, Peter (2003) Using Research 

Instruments: A Guide for Researchers  London: Routledge. 

 

 

 م یضما
فرمولي كه ویلیام اسكات ارائه  برای محاسبه پایایی و عینیت پژوهش از  *

آزمون،   این  استفاده شد.  است،  نظر  هاارزشداده  در  هم  را  ي طبقات 

  . کندمیشانسي را در محاسبه ضریب پایایي اصالح    های توافقو    گیردمی 

 :استزیر   صورت بهاسکات  Pi فرمول

 

 مورد  توافق  معني  به EA و  شده مشاهده   توافق  معني  به OA فرمول  این  در 

  استفاده   هولستی  فرمول  از  شده مشاهده   توافق  محاسبه  برای ت.اس  انتظار

  تعداد  به  هاتوافق  نسبت  انتظار«  مورد  »توافق محاسبه  برای  و  شود می 

محاسبه  به  مربوط  هایتصمیم   کل  جمع  با  بعد  مرحله  در  و  کدگذاری 

 .آیدمی به دست «انتظار مورد »توافق هاآن مجذور
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توسط دو کدگذار انتخاب    متون،  از کلدر این رابطه ابتدا بیست درصد  

نظرات   آزادی    هاآنو  تئوری  و خودکامه،  اقتدارگرا  تئوری  مورد  در 

های های شوروی، رسانهها، رسانهای، مسئولیت اجتماعی رسانهرسانه

رسانه دموکراتیک  مشارکت  و  بخش  شد.  توسعه  مقایسه  سپس طبق  ها 

 هولستی یعنی:  فرمول

 

  بین   توافق  تعداد M فرمول  این  درصد توافق دو کدگذار محاسبه شد. در

.  شودمی  ضرب  دو کدگذار   معنی  به  2  عدد   در   که  است  دوم   و  اول  ذارکدگ

معنای N1 نماد تعداد  N2 و  اول  کدگذار  کدگذاری  تعداد  به  معنای    به 

 بنابراین:  ؛است   دوم   کدگذار کدگذاریِ 

2 × (51 + 53) ÷ (114 + 114) = 0.91 

  برای  «تصادفی هایتوافقسپس » ،(0.91) شدهمشاهده  توافق  محاسبه با

  تعداد به هاتوافق نسبت براساس کار نیاکردیم.   مشخصمقوله را  هر

  در.  شودمی انجام  مقوله هر در  کدگذاری مربوط به هایتصمیم  کل

 مجذور باید   «مورد انتظار محاسبه »توافق منظوربه و ادامه

 کرد.  جمع  باهم  و محاسبه را «تصادفی هایتوافق»

104 ÷ 228 = 0.45 

124 ÷ 228 = 0.54 

(0.45)2 + (0.54)2 = 0.49 
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 :سپس طبق فرمول اسکات

0.91 − 0.49

1 − 0.49
= 0.82 

در   رشیپذ قابلکه از حداقل میزان  است %82 آمده دستبهضریب پایایی  

 بیشتر است.   -درصد 70یعنی  –تحقیقات  

 

 
 

 

NB:  do you have any comments on Khajeh-Sarvari & Ghaemi-Talab’s article? 

Please send these (maximum 3,000 words) to info@ethnogeopolitics.org, or 

through the contact form at www.ethnogeopolitics.org. These may appear as 

Critical Responses in the next issue(s) of the journal—anonymous like all five 

current Critical Responses here (see next section), or with the names of the 

reviewers identified if the latter wish so. Extensive critical responses with 

source references may be published as full-fledged articles. Please supply your 

name, contact details, titles and affiliations, including your specialisms and any 

major publications.  
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