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 چكیده 
های  هایی متنوع بوده است. وقوع انقالب هایی کثیر با ماهیت ی اخیر، جهان شاهد جنبش در دو دهه

آمیز بود. حدود یک دهه  ی مسالمت ، آغازگر سبک نوینی از اعتراضات به شیوه2000رنگی در سال 

ر کرد که فصل ای ظهو های شبکه ی دیگری از اعتراضات در قالب جنبش ، چهره2011بعد، در سال 

ی  ( با دامنه2018زردهای پاریس ) سال بعد، جنبش بزرگ جلیقه 7جدیدی را در این عرصه رقم زد. 

عصر خود بود و ماهیتی  های هم اثرگذاری گسترده در کشورهای اروپایی رخ داد، که وارث جنبش

نفورد و اسنو و با سازی ب ی حاضر درصدد است با اتکا به رویکرد نظری چارچوب تلفیقی داشت. مقاله

زردها را بررسی کند. نتایج حاصله ناشی از شناخت  استفاده از روش تحلیل رتوریک، جنبش جلیقه

های تشخیصی، تجویزی و انگیزشی معترضین در جریان جنبش بوده است و این شناخت  چارچوب

ت. همچنین به نقش ها( تحقق یافته اس در پرتوی بررسی نمادهای اعتراضی )شعرها، شعارها و گرافیتی

زدایی از جنبش اشاره شده است و در  بخشی به و ــ برعکس ــ مشروعیت ها در مشروعیت رسانه

 ها بیان شده است. زردها در جریان کنش جمعی آن های اعتراضی جلیقه نهایت تاکتیک
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 قدمهم
ها در اعماق وجود  ی نارضایتی جمعی است که سال یافته هر جنبش اجتماعی صورت فعلیت

ناگاه، این خودخاموشی جمعی، در اثر یک عامل  مردمان یک جامعه خاموش بوده است و به

عمل و کنش »کند. هر جنبش اجتماعی همانا  ، فرصت ابراز وجود پیدا می1کننده تسریع

ی مشخص، متحد و  اند حول محور یک پروژه ی افرادی است که توانسته جمعی و عامدانه دسته

جمعی، بر اساس طرح مطالباتی مشخص، دفاع از منافعی خاص یا  بسیج شوند. این اقدام دسته

ی خشم  های اجتماعی تبلور غلبه (. جنبشE. Neveu, 1996 : 11« )یابد دالیلی دیگر توسعه می

کوشند با ترسیم یک  آمدن می عرصه ای که با به فروخورده ؛ خشم(1391، کاستلزاند ) بر ترس

اتوپیا یا یک جهان آرمانی، امید را در دل مردم یک جامعه زنده نگه دارند. در این مسیر، سردادن 

شعارهای خشمگنانه، از بحران مشروعیت نظام سیاسی و کاهش ضریب ایمنی آن حکایت دارد. 

ی  ند که این بحران به حدی رسیده است که از آستانهده های غضبناک نشان می الفاظ و واژه

های آن  ی خروش جمعی و رخداد جنبش بر هزینه تحمل افراد جامعه گذشته است و فایده

صورت  های متنوعی از رفتار جمعی تجلی یافته است. این رفتارها گاه به مستولی شده و جلوه

شوند که  ظاهر می 4آمیز انی خصومتصورت طغی ، و گاه به3صورت هراس ، گاه به2هیجان جمعی

دهد  دهی، ظهور یک جنبش اجتماعی را نوید می ها همراه با سازمان پایداری و تداوم آن

 (.1380)اسملسر، 

دهد که جنبش اجتماعی  وار زمانی رخ می طرح مطالبات معترضین در قالب تظاهرات توده

ی  پارچگی رسیده است. در مرحلهی یک سر گذاشته و به مرحله ی شور اجتماعی را پشت مرحله

های اجتماعی بسیار ابتدایی هستند و به سازمان  ، جنبش«شور اجتماعی»زعم بلومر  ظهور یا به

( در 1950، 5گرفت.)هوپر صورت نارضایتی وسیع در نظر توان به شباهتی ندارند. این مرحله را می

کنندگان  کنند. تهییج کننده عمل می این مرحله، سازمان جنبش اجتماعی و اعضای آن در حکم تهییج

شوند و به ایجاد حس نارضایتی در میان عموم مردم کمک  ی مسائل می موجب هشیاری درباره

                                                           
1. Précipitation Factor / facteur d’accélérateur 

2. Crates  
3. Panic / Panique 
4. Hostile Output / Explosion d’hostilité 
5. Rex D. Hopper 
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زعم  تر است. به ی عمومی، احساس نارضایتی واضح ی یکپارچگی یا مرحله کنند. در مرحله می

ه و داخلی نیست، بلکه ناآرامی دیگر پنهان، مختص یک منطق»رکس دی. هوپر، در این مرحله، 

شود. نارضایتی دیگر ناهماهنگ و فردی نیست، بلکه به متمرکزشدن و  آشکار، فراگیر و بیرونی می

(. این بسیج جمعی با اتکا به عناصر نمادین  273: 1950)هوپر، « شدن گرایش دارد جمعی دسته

های  های محلی و موسیقی ها، آهنگ کند. شعرها، گرافیتی تری پیدا می یافته فرهنگی صورت قوام

هایی  عدالتی گر بی ها نمایان های اجتماعی هستند. آن محبوب، عناصر نمادین نیرومندی در جنبش

های کنش جمعی و  ی چارچوب کننده کنند. همچنین منعکس هستند که مخاطبانشان را تهییج می

(. نمادهای 114: 1398اند )جانستون،  ی عواطف نیرومندی در جریان اعتراضات تولیدکننده

شوند. در  شده نیستند، بلکه در خالل رفتار جمعی خلق می اعتراضی همیشه هم از قبل تعیین

دهد و  آیند و هیپنوتیزم جمعی رخ می می شرایطی که هنجارهای اجتماعی به حالت تعلیق در

آیند،  های بدیع پدید می ( و کنش1369کند )لوبون،  ناخودآگاه جمعی بر خودآگاه جمعی غلبه می

شوند و در تعیین سرنوشت رفتار  اند، نمادهایی خلق می در لحظه که محصول شرایط پیش آمده

ها هستند  گذارند. نمادهای اعتراضی، اعم از دیداری یا نوشتاری، مبین ماهیت جنبش جمعی اثر می

به  70 ی ها و رفتارهای جمعی است. از دهه گر چرخشی نوین در مسیر جنبش ها نمایان و تطور آن

های اجتماعی بوده است که محصول تحول در  بعد، جهان شاهد وقوع تحولی نو در بروز جنبش

زعم گارتن  ها بوده است. به ها و بسترهای وقوع جنبش های اجتماعی و زمینه داران جنبش طالیه

، یا همان «های رفلوشنی جنبش»ها با عنوان  ، صورت دیگری از جنبش1980ی  ، از دهه1اش

ی شوروی  یافته استقالل های مخملی، نخست در اروپای شرقی و سپس در کشورهای تازه بانقال

های دیجیتال عربی و  نیز، جهان شاهد انقالب 2011(. در سال 1394نژاد،  به عرصه آمدند )دیانی

(. در سال 1391ویژه در کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا بوده است )کاستلز،  ای به های شبکه جنبش

ی فرانسه را  زردهای پاریس در صدر اخبار جهان قرار گرفت و جامعه ، جنبش جلیقه2018

های ناآرامی را برای مردم فرانسه به امید اصالح به  های گسترده کرد و شنبه دستخوش ناآرامی

های پاریس، پاندمی کرونا به کمک نیروهای پلیس فرانسه  ارمغان آورد. چندین ماه پس از شورش

نشین کند. با شروع پاندمی کرونا، تعداد کاربران  های فرانسه را خانه وانست خشمگینشتافت و ت

                                                           
1. Timothy Garton Ash 
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های اجتماعی در زندگی روزمره فزونی یافت  فضای مجازی روند صعودی پیدا کرد و نقش شبکه

ی آرامشی قبل از  مثابه دهی و بسیج بیشتر را برای معترضین فراهم نمود و به و فرصت سازمان

ی دوران کرونا، این آرامش را به  های اقتصادی و اجتماعی گسترده د. بحرانطوفان عمل کر

شدن کرونا، جنبش در قالب  گر مبدل کرد و پس از طی چندین ماه از سپری گردبادی ویران

های ناآرامی را برای فرانسه  اعتراضات علیه قوانین امنیتی دولت مکرون سربرآورد و مجدداً شنبه

ی نمادهای  زردهای فرانسه از دریچه ی رتوریک جنبش جلیقه ، هدف مطالعهرقم زد. در این مجال

فرد( است  های بدیع و منحصربه ها و کنش اعتراضی دیداری و نوشتاری )شعارها، شعرها، گرافیتی

ی قدرت اقناع این جنبش در  که در جریان اعتراضات رخ داده است. به بیان دیگر، هدف مطالعه

ها و توان  ها از انتشار فرهنگ جنبش حامی است. تاریخ اجتماعی جنبشجذب و حفظ هوادارا و 

های مختلفی برای  ها و تاکتیک ها از استراتژی ها حکایت دارد و طی سالیان متمادی، جنبش اقناع آن

ها در نقاط  هایی که زمان وقوع آن اند. اما جنبش بیان مطالبات خود و جذب مخاطب استفاده کرده

ها، مشابه هم  ها و تاکتیک هم نزدیک بوده، از نظر نمادهای اعتراضی، استراتژیمختلف جهان به 

ای دارند. همین ویژگی  کردن از روی دست یکدیگر مهارت ویژه ها در تقلب اند؛ گویی جنبش بوده

شود که رخداد یک جنبش در بخشی از جهان هشداری برای سایر جوامع باشد که  سبب می

های  ها باال است. بنابراین، تالش برای مطالعه و شناخت جنبش آنپتانسیل خشونت جمعی در 

هایشان راهگشا باشد. بر این اساس،  ی جوامع در مدیریت بحران تواند برای همه عصر خود می

زردها، در صدد برآمدیم تا به سؤاالت ذیل پاسخ دهیم:  برای بررسی رتوریک جنبش جلیقه

اند، چگونه در کالبد  ای که راهبر معترضین بوده یهای تشخیصی، تجویزی و انگیزش چارچوب

ها چگونه به جنبش  اند؟ رسانه ها( تبلور یافته نمادهای اعتراضی )شعرها، شعارها و گرافیتی

ها یا  اند؟ معترضین از چه سبک زدایی کرده اند یا از آن مشروعیت زردها مشروعیت داده جلیقه

 اند؟  جمعی خود بهره برده بخشی به کنش هایی برای مشروعیت استراتژی

 ی تجربی پیشینه
( 2018) 1، مت دوپویس«رتوریک جنبش اجتماعی و انتقال دیجیتال»در پژوهشی با عنوان 

های اجتماعی بر  ها و شبکه سایت ،های ارتباطی و اطالعاتی مدرن تکنولوژی گذاریثیرأتی  نحوه

                                                           
1. Matt Dupuis 
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از مدل مراحل او  ،ب نظری. در بخش چارچوکند را بررسی می مدرن های اجتماعی جنبش

و است دنتون استفاده کرده  .آلن اسمیت و روبرت ای های اجتماعی چالرز استوارت، جنبش

و اعتراضات به احداث  1«جان سیاهپوستان مهم است»جنبش عبارت است از  ی او مورد مطالعه

اجتماعی های  است که جنبش موضوعپژوهش درصدد فهم این این . 2نفت در داکوتا ی خط لوله

تغییر را در سبک، توالی و  چندین ،در نهایت .کنند اخذ میو چگونه هایی را  تکنولوژی هنوین چ

 سازد. های اجتماعی مدرن آشکار می دهی رتوریک جنبش الگوهای سازمان

ای اکتشافی برای تشخیص  ساختن: مطالعه غیرممکن را ممکن هنرِ»در پژوهشی با عنوان 

های  )هنر رتوریکی( هیالری کلینتون در جریان مناظره کیرتوری دادن گوشسکوت و 

که  کند را بررسی میاین امر  (2019) 3دبورا آنه بائر، «2016 جمهوری انتخابات ریاست

سنت  عنوان ابزار جایگزین به ،های رتوریکی دادن ها و گوش چگونه از سکوتکلینتون هیالری 

برای در این پژوهش، . ه استاستفاده کرد 2016 پایانی در انتخابات ی طی مناظره ،رتوریکی

شناسی  از روش ،دادن رتوریکی توصیف، تفسیر و تحلیل مقوالت سکوت رتوریکی و گوش

نظریه ـ و  4چرلی گلن «سکوت رتوریکی» ی که برگرفته از نظریهاست نیستی استفاده شده یفم

که به  است نیستیفمو سایر محققان رتوریکی  5کرستا راتکلیف «دادن رتوریکی گوش» روش

اند. نویسنده هنر رتوریکی هیالری کلینتون را از این  دادن رتوریکی پرداخته سکوت و گوش

 دو طریق نشان داده است.

اریک ، «مؤثر : بررسی شعارهای انتخاباتیکنیم باور میشعارهایی که »در پژوهشی با عنوان 

صورت یک نماد اجتماعی یا  داند که به می ابزارهای رتوریکی ی مثابه ( شعارها را به2017) 6بروکس

های رتوریکی است که منجر به  مطالعه ارزیابی ویژگیاین  کنند. هدف ایدئوگرافیک عمل می

ارزیابی افکار،  منظور برای انجام این پژوهش و بهشود.  موفقیت یک شعار یا فراموشی آن می

سه گروه متمرکز که وابستگی از ، جمهوری احساسات و باورهای مربوط به شعارهای ریاست

های مطلوب و  های متمرکز نشان داد که ویژگی . نتایج گروهشده استحزبی عمده دارند استفاده 

                                                           
1. Black Lives Matter 
2. Dakota Access Pipeline 
3. Bauer 
4. Brooks 
5. Krista Ratcliffe 
6. Cheryl Glenn 
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ثر ؤدهد شعارهای م جمهوری وجود دارد که نشان می مطلوب معینی برای شعارهای ریاست نا

 دارند. های رتوریکی خاصی ویژگی

 meا جنبش اجتماعی: رتوریک و درک هشتک از انتشار هشتگ ت»در پژوهشی با عنوان 

too»1در اولین سال هشتگ ی اشتعال محوری  ( به بررسی سه نقطه2019) 2، آنجلیا ماری دونومه

me too  که باعث  را، ها جنبشی  شده  استفادهتا مانورهای رتوریکی گوناگون پرداخته است

های جنبش و  از نظریه ،پژوهشدر این  .ندکتبیین ، های آنالین شدند ظهور و تداوم جنبش

 meموردی هشتک  ی های آن در مطالعه ها و محدودیت کنشگری آنالین استفاده شده و ظرفیت

too بررسی شده است. 

 چارچوب مفهومی

های اجتماعی است.  ی مطالعات نظری جنبش پردازان برجسته در حوزه یک از نظریه 3چالرز تیلی

ها و  ( گروه1های اجتماعی سه وجه دارند:  ی جنبش در حوزهای تحلیل  زعم وی، ابعاد پایه به

( 3اند؛ و  های کنشی ( رویدادهایی که بخشی از حوزه2ی کنش جمعی؛  های ایجادکننده سازمان

(. 21: 1398دهند )جانستون،  کنند و به اعتراضات شکل می ها را یکپارچه می هایی که گروه ایده

های  ها و رسمیت هایی با اندازه گیریم، که سازمان ر نظر میای یک جنبش را د وقتی ساختار شبکه

بزرگ آن جنبش نیز  4ی ساختاری تر این است که به گستره زنند، دقیق متفاوت را به هم گره می

کنندگان فردی است که  ها و مشارکت ها، سازمان مانند ثابت میان گروه اشاره کنیم. روابط شبکه

مانند  دهند. این پیوندها ساختار اسکلت بودن می یا کوچک های اجتماعی لقب بزرگ به جنبش

 (.22شوند )همان:  یکپارچه و مستمر یک جنبش نیز محسوب می

کنند و به آن انسجام  هایی که خوراک یک جنبش را تأمین و آن را هدایت می دوم، ایده

اند. اما در  و منافع ها ها، اهداف، ارزش ای از ایدئولوژی شده بخشند، مفاهیم گسترده و آزمون می

ها را در یک  کنند که افراد و گروه یاد می 5«هویت جمعی»های اخیر، محققان از مفهوم  سال

                                                           
در ویژه  هب ،های جنسیتی بخشیدن به خشونت آغازگر جنبشی شد برای پایان me tooهشتک  ،2017اکتبر  15در . 1

 محیط کار.
2. Denomme 
3.Charles Tilly  
4. Structural Sphere / Sphère culturelle 
5. Collective Identity / Identité collective 
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شود،  دارد. مفهوم مهم دیگری که در کنار هویت جمعی مطرح می چارچوب نگه می

 ها، ی آن اند که این دو مفهوم مفاهیم ماندگاری هستند که بر پایه 1های کنش جمعی چارچوب

(، 2000) 2زعم بنفورد و اسنو (، به23شود )همان:  وضعیت تعاملی درون جنبش حفظ می

های عمل جمعی مجموعه باورها و معانی معطوف به عمل هستند که موجب الهام و  چارچوب»

نقل از:  شوند )به ها و کارزارهای سازمان جنبش اجتماعی می بخشی به فعالیت مشروعیت

ها،  ای است که تحقیقات را از تمرکز بر کتاب این همان یافته (.237: 1396سن،  کریستین

شود،  ها، یعنی جایی که اهداف و مطالبات جنبش بیان می های ایدئولوژیک و مانیفست رساله

ی  دهد. بنابراین، اصطالح گستره کنندگان سوق می سوی تعامالت گفتاری میان مشارکت به

ی  شود. جانستون تأکید تیلی را به همه بش مطرح میی یک جن3پردازانه تفسیرگرایانه ـ مفهوم

ی واکنش بسط داد و  ها و همچنین نحوه های کنش، چگونگی انجام آن عناصر حاضر در حوزه

های یک جنبش تمرکز کرد. بر اساس  جای تأکید بر رویدادهای اعتراضی، بر پرفورمنس به

شدت  ها به بات و راهپیماییی پرفورمنس، اعتراضات خیابانی، تظاهرات، اعتصا استعاره

ها را بیان  اند؛ بدین معنا که چیزی فراتر از محتوای آوازها، شعارها، پالکاردها و سخنرانی نمادین

اند، به این دلیل که همواره  ها به معنای واقعی کلمه پرفورمنس براین، آن کنند. عالوه می

کنند، بر اساس  ها را تفسیر می ند، آنکن ها را تماشا می تماشاگرانی دارند: کسانی که پرفورمنس

ها تأثیرگذار است.  دهند و حضورشان بر چگونگی نمود پرفورمنس تفسیرشان واکنش نشان می

ها،  های اجتماعی در تالقی سه فضای ساختاری، فضای مرتبط با پرفورمنس بنابراین، جنبش

های  ی جامع جنبش ی مطالعهیابند. هرچند برا پردازانه ـ تفسیرگرایانه تکوین می فضای مفهوم

ی حاضر سبب  ی مقاله طور توامان در نظر گرفت، اما دغدغه اجتماعی باید هر سه فضا را به

های اجتماعی  ی جنبش پردازانه و تفسیرگرایانه شود تا تمرکز مطالعات نظری بر فضای مفهوم می

جمعی، چهار رکن های  های کنش جمعی، منافع جمعی و هویت ها، چارچوب باشد. ایدئولوژی

آمده، از بین این چهار  (. در مجال پیش37: 1398ها هستند )جانستون،  فضای تفسیری جنبش

ها  عنوان بازتابی از ارزیابی فردی، چارچوب های کنش جمعی است. به رکن، تمرکز بر چارچوب

                                                           
1. Collective Action Frame / Cadre de l’action collective 
2. Benford and Snow  
3. Ideational-Interpretative Sphere / Sphère idéationnelle-interprétative 
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رشان بر کنند. با وجود این، تأثی خود عمل می اند و برخی اوقات خودبه اغلب نامشخص یا سیال

های کنش جمعی وضعیتی  (. چارچوب40یافتن کنش جمعی مشهود است )همان:  ی شکل نحوه

کند که با اقدامات هماهنگ،  ها تقویت می حال این حس را در آن نامند، اما درعین را بغرنج می

د: ان سازی بیان کرده ها فائق آمد. بنفورد و اسنوا سه کارکرد اصلی برای چارچوب توان بر آن می

سازی انگیزشی )بنفورد و  سازی تجویزی، و چارچوب سازی تشخیصی، چارچوب چارچوب

معنای شناسایی یک مشکل است، مثل  سازی تشخیصی به (. چارچوب615: 2000اسنوا، 

ها و  حل سازی تجویزی شامل تشریح راه عدالتی، که قربانیان آن نیز مشخص هستند. چارچوب بی

سازی انگیزشی شامل  (. چارچوب616رفع مشکل است )همان: های پیشنهادی برای  برنامه

کند.  ساخت واژگان انگیزشی مناسب است و برای بازیگران بالقوه، حس عاملیت را فراهم می

کند؛  شده از تهدید اشاره می که به خبر دریافت« شدت»اند از  برخی واژگان انگیزشی عبارت

که به حس قدرتی « کارایی»کند؛  اشاره می سرعت الزم برای توجه به مشکل که به «فوریت»

ی فرد برای عمل  که به وظیفه« تناسب»کند که فرد برای پرداختن به مشکل دارد؛ و  اشاره می

توان در نمادهای اعتراضی )شعر، شعار،  ها را می ( انعکاس این چارچوب617اشاره دارد )همان: 

از معترضین علل نارضایتی خود، برخی  گرافیتی و ...( مشاهده کرد. در قالب نمادها، بعضی

چه سبب  کنند. آن رفت از مصائب را بیان می دیگر منبع اصلی مشکالت، و گروهی دیگر راه برون

ها برای  شود برخی نمادهای اعتراضی بیشتر تکرار شوند و یا ماندگارتر باشند، جذابیت آن می

که نماد اعتراضی مورد نظر چقدر  تری از مردم است. عامل مهم جذابیت این است طیف گسترده

های فرهنگی مردم  مسئله و مشکل محوری زندگی معترضین را انعکاس دهد و چقدر با روایت

 خوانی داشته باشد. هم

 روش تحقیق
. این تعریف داند میها از نمادها برای برقراری ارتباط  انسان ی استفادهرا  ( رتوریک2009) 1فوس

و ارتباطات  ؛عنوان واسط رتوریک نمادها به ؛عنوان خالق رتوریک ها به عد است: انسانشامل سه بُ

های دیگر  ی عامدانه از زبان یا سمبل به بیان دیگر، رتوریک استفاده که هدف رتوریک است.

توسط شخصی است که خواستار برقراری ارتباط است تا بر مخاطبانی مشخص تأثیر بگذارد یا 

                                                           
1. Foss 



 
 
 
 
 
 

 9  زردهای پاریس  جنبش جلیقهرتوریک 

 

های دشوار  گر در پی آن است که مخاطبان در موقعیت یب، ارتباطها را اقناع کند. بدین ترت آن

(. از منظر کالسیک، 8: 2018خواهد )دوپویس،  ای عمل، باور یا احساس کنند که او می گونه به

ها اتوس، پاتوس و  کند که به آن ی متقاعدسازی را در رتوریک مطرح می ارسطو سه شیوه

نده است )اعتباربخشی(؛ پاتوس عواطف گویند. اتوس ویژگی شخصی گوی لوگوس می

های منطقی در گفتار است. مارتین جی  آورد؛ و لوگوس )استدالل شنوندگان را به هیجان می

کنند  ها به این موضع اشاره می ی ابعاد رتوریک رسانه در مقدمه 1مدهرست و توماس دبلیو بنسون

اثرگذاری بر دیگران در اختیار داریم: ترین ابزاری است که ما برای  که گفتار انسانی هنر بنیادی

گزینند که در یک موقعیت خاص چه بگویند، چگونه  که مردم چگونه برمی ی این مطالعه درباره»

بخشند، انتخاب واژگان ویژه برای کاربرد و تصمیم  دهند و نظم می های خود را سامان می اندیشه

ور اصلی مطالعات رتوریک است )آسابرگر، که چگونه پیامشان را برسانند، مح ی این دقیق درباره

( کارکرد ارجاعی، 1توانند چندین کارکرد داشته باشند:  ها می ، پیام2زعم یاکوبسن (. به160: 1399

( کارکرد عاطفی، شامل عواطفی 2یابند؛  ها می هایی که فرستندگان خودشان را در آن شامل محیط

ری، شامل کاربرد صنایع ادبی همچون استعاره و ( کارکرد شع3کنند؛ و  که فرستندگان ابراز می

 (.164ی فرستندگان )همان:  وسیله مجاز به

اند از: تجانس  برند، عبارت برخی از صنایع و ابزارهای رتوریک که نویسندگان به کار می

ی  ها که در مقاله ترین آن آوایی، قافیه، وزن، کنایه، مدح، استعاره، تشبیه و تمثیل. برخی از مهم

اند از: مدح، کنایه، استعاره و تشبیه. مدح ستایش یک چیز  اضر مورد توجه قرار گرفتند، عبارتح

بسیار خوشمزه و پر »های ذاتی آن است، مثل یک شعار تبلیغاتی مانند  یا شخص با شرح ویژگی

ها است.  کنایه کاربرد کلمات برای رساندن معنایی است که متضاد با معنای لفظی آن«. آب

عشق من »ارزی است، مثل  معنی هم کند. استعاره به ره از قیاس یرای تمثیل معنا استفاده میاستعا

« مثل»یا « مانند»تری از استعاره است که در آن از  تشبیه شکل ضعیف«. یک رز سرخ است

که تشبیه بر اساس شباهت بنا شده  ارزی است، درحالی شود. استعاره مبتنی بر هم استفاده می

(. درنهایت، هدف تحلیل رتوریک تالش برای پاسخ به سؤاالت ذیل 170-173ن: است ) هما

یابند؟  شوند؟ مردم چگونه اقناع و سازمان می ها چگونه خلق و به اشتراک گذاشته می است: پیام

                                                           
1. Thomas W. Benson 
2.Yakobson  
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دهند؟ و چگونه  شوند و قدرت اقناعشان را از دست می ها از منظر مردم محو می چگونه پیام

ها،  کنند؟ در تحلیل رتوریک جنبش دهند یا آن را غیرمشروع می روعیت میها به امری مش رسانه

؛ کلماتی که در قالب شعرها و شعارها مطرح باید شناسایی شوند و تصاویر ها اثرگذارترین کالم

های کالسیک  در رسانه تصاویری کهو  بندند هایی که روی دیوارها نقش می شوند و گرافیتی می

 (.8: 2018)دوپویس،  شوند یدست م به دست و مجازی

 زردها گاهشمار تاریخی جلیقه
 1رخ داد. 1968و در پنجاهمین سالگرد می  2018نوامبر  17زردها در  اولین حرکت جلیقه

داری است،  ی پاریس، که نماد سرمایه های زردرنگ در خیابان شانزلیزه حضور افرادی با جلیقه

های حاضر در اعتراضات، که  د. تکثر و تنوع گروهی فرانسه بو حکایت از رخدادی نو در جامعه

وابستگی  زیست بود، و عدم ها از افزایش مالیات سوخت تا حفاظت از محیط ی مطالبات آن دامنه

( هویتی 55: 2019، 2ها به احزاب و سندیکاها، فقدان رهبری و ایدئولوژی )چامورل آن

درونی فروانی تشکیل شده است که هرگز  های مالتیتود از تفاوت»ها بخشید.  به آن 3مالتیتودی

ها را به وحدت و هویت واحدی تقلیل داد. ... در مالتیتود، برخالف توده،  توان آن نمی

مانند. مالتیتود مانند کت جادویی ژوزف رنگارنگ است )نگری،  های اجتماعی باقی می تفاوت

سر گذاشت.  ودهایی را پشتزردها در سیر تطوری خود، فراز و فر (. جنبش جلیقه21-20: 1387

هزار کاربر، عضو  700میلیون و  1بود که  2018اوج جنبش از اواسط نوامبر تا اواسط دسامبر 

ها کم اعالم شده است.  زردها، در فیسبوک بودند که همیشه تعداد آن گروه مختلف جلیقه 1155

و  1936های  سال های بزرگ اجتماعی در فرانسه در بر این اساس، جنبش حاضر فقط با جنبش

ی  ی اوج قرار نداشت و در هفته شدنی است. اما این جنبش همواره در مرحله مقایسه 1968

به بیان  4پنجم دچار اُفت شدیدی شد. تعداد معترضین کمتر، اما شدت عملشان بیشتر شد.

هایی به  داد و تنها گروه 1دادن جایش را به منطق شهادت 5(، منطق تعداد1390دالپورتا و دیانی )

                                                           
 (.Boyer, 2020. رجوع شود به: )1

2. Chamorel 
3 .Multitude ی که در مقالهاستفاده شده است  «انبوهه»یا  «انبوه خلق»نظیر این اصطالح، از تعابیری  ی ترجمه: در 

 استفاده شود.انگلیسی  ی حاضر ترجیح داده شد از همان واژه

4. https://youtube/B8IHYfTf5kY 
5 Logic of Number / Logique du nombre 
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تری را بپردازند. به بیان کالندرمانز،  های سنگین جنبش وفادار ماندند که حاضر شدند هزینه

ی جدیدی را مبنی بر  دست، خواسته ( و پالکاردبه106: 1396جنبش ماندند ) 2پرسیسترهای

بگیران  برای مردم مطرح کردند. بخش مهمی از این معترضین را حقوق 3برگزاری رفراندوم

ی متوسط )نجار، الکتریکی، صاحبان مشاغل خُرد( بازنشستگان و زنان  ، قشر پایین طبقهمتوسط

(. ابیاتی از شعرهایی که 33: 2019، 4دادند )گروسمن سرپرست خانوار دارای فرزند تشکیل می

قصر به دنیا  توی» خواندند، مؤید این مطلب است: معترضین در جریان اعتراضات با هم می

 .کارت هویت بی، دهقان کارگر، بیکار، ،خانمان بیخوریم.  رت بانکی بابا نمینیومدیم، از کا

همچنین یکی از شعارهای  5«خواستن از هم جدامون کنن و باید گفت به مرادشون رسیدن.

6«.ی حق زن بیکار تشنه»اند:  دهد زنان نیز از کنشگران مهم در این جنبش معترضین که نشان می
 

بر حضور در  دادند و عالوه زردها را زنان تشکیل می از جلیقه درصد 48بر اساس آمار، 

طور مستقل برپا کردند. اولین راهپیمایی  تظاهرات در کنار مردان، سه تجمع اعتراضی دیگر را به

بود. از جمله شعارهایی که  20/1/2019، و سومین آن در تاریخ 6/1/2019مستقل زنان در تاریخ 

پلیس »؛ «مکرون استعفا بده»؛ «کار مکرون تمام است»اند از:  عبارت در تظاهرات اول سر داده شد

خواندند. در تظاهرات سوم، روی پالکاردها نوشته شده  سرود ملی فرانسه را نیز می«. با ما همراه

در این  7«درصد انتخاب شدید، مراقب لحن صدایتان باشید. 22آقای مکرون، شما با »بود: 

شدت نقد کردند. چون مکرون معترضین را  بینی مکرون را به بزرگتظاهرات، زنان تکبر و خود

درآمد و فقرا را تحقیر  زعم زنان معترض، او افراد کم سوادانی خوانده بود که هیچ نیستند. به بی

دارشدن احساسات مردم شده است. بنابراین باید عزل شود. بر  حرمتی و جریحه کرده و باعث بی

زرد یک وجه عام و یک وجه خاص داشت. وجه عام آن  لیقهاین اساس، مطالبات زنان ج

                                                                                                                                           
1 Logic of Bearing Witness / Logique du témoignage 

( Terminutors) ها ( و آخرخطیShifter) انشعابیون (,Persister) کنندگان جنبش در سه گروه باقیماندگان ترک. 2
مانند تا ساختار متروک جنبش را حفظ  من به آینده باقی میؤهای م عنوان اقلیت اند که به انیهستند. باقیماندگان کس
شود که فعالیت سیاسی  ها به افرادی گفته می آخرخطی .شوند اند که در جنبشی دیگر فعال می کنند. انشعابیون کسانی

 (.106 :1396، )کالندرمانز درنگذا را به هر شکل آن کنار می
3. RIC: Référendum d’Initiative Citoyenne (Citizen Initiative Referendum).  

4. Grossman 
5. https://youtube/e-i39AxTP 

6. Chômeuse en faim de droit (Montpellier, acte13) 

7. https://youtu.be/PEN0o_EKMJQ; https://m.youtube.com/watch?v=Y3sJ2nIWDEI 

https://youtu.be/PEN0o_EKMJQ
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های مشترک  استعفای مکرون و وجه خاص آن احترام به کرامت انسانی بود. یکی از زمینه

ها در اسپانیا و  )بهار عربی، خشمگین 2011ای سال های شبکه زردها با جنبش جنبش جلیقه

های سال  زعم کاستلز، در جنبش است. به استریت در آمریکا(، غفلت از کرامت انسانی بوده وال

دارشدن  ، در کنار عواملی نظیر بیکاری فزاینده، شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی، خدشه2011

کرامت و نان و در »ها رقم زده است:  کرامت انسانی بسترهای الزم را برای وقوع این جنبش

ها بودند. اما تقاضا برای نان  بشهای اصلی بیشتر این جن مورد الجزایر تقاضای مسکن محرک

دادن به فساد در  های اقتصادی و پایان کردن سیاست معنی تقاضا برای معکوس درواقع به

ی  حکمرانی بود. تصریح کرامت تأکید بر آن تبدیل به فریادی برای دمکراسی شد. بنابراین، همه

راتیک بودند )کاستلز، هایی سیاسی تبدیل شدند که خواهان اصالحات دمک ها به جنبش جنبش

1393 :86.) 

 زردها های بروز جنبش جلیقه زمینه

 1شدن نشین زردها را باید در نظام مالیاتی فرانسه و اعیان های بروز جنبش جلیقه ترین زمینه مهم

جمهور  قدر مهم است که دو رئیس ( دانست. نظام مالیاتی در فرانسه آن2ای )گتوها مناطق حاشیه

ی انتخابات به نظام مالیاتی توجه کردند.  ارکوزی و اوالند، نیز در آستانهقبل از مکرون، س

کند، نیازی  کاری می دارم. کسی که اضافه می کاری را بر من مالیات اضافه»سارکوزی گفته بود: 

. شعار اوالند 3«کار بیشتر برای کسب درآمد بیشتر»نیست مالیات پرداخت کند. شعار او این بود: 

ها بیش از یک میلیون  ی آن درصدی بر کسانی که درآمد سالیانه 75اِعمال مالیات » هم این بود:

، اما عمالً «دارم مالیات مسکن را برمی»مکرون نیز در جریان انتخابات گفته بود:  4«یورو است.

طور آشفته کرد،  ی فرانسه را این که مالیات سوخت جامعه این کار را نکرد و فقط وعده داد. این

شد. حتی کسانی که در  های دور در فرانسه اجرا می ین خاطر بود که مالیات بر مسکن از سالبه ا

پرداختند. این  کردند نیز باید این مالیات سنگین را می روستاها و شهرهای کوچک زندگی می

ونقل و ... .  شد؛ خرج امنیت، خرج رفاه اجتماعی، خرج سیستم حمل مالیات خرج خود مردم می

                                                           
1. Gentrification / Embourgeoisement 

2. Ghettos 

3. Travailler plus pour gagner plus 

4. Imposition à 75% pour la part des revenus dépassant 1million d’euros par un 
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ونقل وجود داشت، اما پس  ری از شهرهای کوچک و حتی در بین روستاها، سیستم حملدر بسیا

بودن مسافر و فزونی درآمد بر هزینه، برچیده شدند. تعداد  خاطر کم ها به از مدتی، این سیستم

دهند، اما خدمات  دهند بسیار کم است. مردم مالیات می هایی که در روستاها خدمات می بانک

ی  توان زندگی کرد. وقتی دولت هزینه ند. در این روستاها، بدون ماشین نمیکن دریافت نمی

شود. در فرانسه، مردم  کند، فشار مضاعفی بر این افراد تحمیل می مالیات بر سوخت را اضافه می

است « جنبش ضد نظام مالیاتی»دانند. بنابراین، این جنبش  نظام مالیاتی را کامالً ناعادالنه می

 .(2: 2020، 1کرنبلیت )شولتزینر و

اند که جنبش کارگری  شرقی پاریس های شمال های کارگری، محله یا محله 2های مردمی محله

به این معنی است  3اند. ژانتریفیکَسیون های کارگری معروف ها خیلی قوی است و به محله در آن

اقتصادی مناسب آیند و این مناطق را از نظر اجتماعی و  که افراد پولدار به این مناطق می

اند،  جا بزرگ شده طور تدریجی، کسانی که به این مناطق تعلق دارند و در آن کنند. به خودشان می

ها تعلق ندارد و احساس  شان به آن رسند که با حضور این افراد، دیگر محله به این نتیجه می

ها در جریان  ه آنتوان در شعرهایی ک این حس را می 4شود. ها تقویت می خشم و بیگانگی در آن

ی  های فرودست من تا روستاهای دورافتاده از اعماق محله»خواندند مشاهده کرد:  اعتراضات می

جا  خوریم؛ دنیا جایی برای ما نداشت؛ همه کنیم؛ به درد هیچ کاری نمی تو؛ هیچی رو رها نمی

 5«.خروش و طغیان

را نیز نباید از  6قرمزها ی کالههای جمع شده، کنش ی مهم و اساسی مطرح بر دو زمینه عالوه

قرمزها، که کارگران صنایع غذایی، کشاورزان،  ی کاله نظر دور داشت. اعتصابات گسترده

زردها مساعد کرد.  صاحبکاران خُرد و متوسط صنایع غذایی بودند، زمینه را برای جنبش جلیقه

محیطی( بود که قرار  زیست )مالیات 7نام اکوتکس ها وجود مالیاتی به دلیل اعتراض و اعتصاب آن

قرمزها زمینه را ایجاد  بود از صاحبان خُرد و متوسط صنایع غذایی گرفته شود. اعتراضات کاله

                                                           
1. Shultziner and Kornblit 
2. Les quartiers populaires 

3. Gentrification 
4. https://youtu.be/DJ_BZL5m99g 
5. https://youtube/e-i39AxTP 
6. Bonnets Rouges 

7. Ecotaxe.  
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زردها،  زردها شکل گرفت. به موازات حضور جلیقه سو با جلیقه کرد و اعتراضات دیگری هم هم

تیاز بورس دانشگاهی از ها گرفتن ام ها ریختند. دلیل اعتراض آن آموزان هم به خیابان دانش

ی  ها، هزینه ها خواسته بود تا مانند خارجی آموزان دبیرستانی فرانسوی بود. دولت از آن دانش

1دانشگاه را بپردازند.
 

 زردها مطالبات جلیقه
ها،  شده با آن های انجام توان از تحلیل مصاحبه زردها را می بخش اعظمی از مطالبات جلیقه

زردها  ها دریافت. چارچوب تشخیصی که در جریان اعتراضات جلیقه افیتیشعارها، شعرها و گر

تکوین یافت، در گام اول شخص مکرون را منشأ اصلی مشکالت تشخیص داد که عملکرد وی 

های مختلف باعث افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت بنزین، کاهش سطح زندگی  در حوزه

ر به انتهای ماه، افزایش نابرابری اجتماعی و ی خانوا ی متوسط، دشواری رساندن بودجه طبقه

 اند: دارشدن کرامت انسانی شده است. شعارهای ذیل مؤید این مطالب خدشه

 2، دریغ از یک شاهی برای بقیه. بهشت برای برخی

 3چیز رو فهمیدیم. آموزشگری بسه، همه

 4کند. کارد، خشم درو می کس که بذر بدبختی می آن

زردها در جریان اعتراضات خود سامان دادند، طیف  جلیقههای تجویزی که  چارچوب

زعم معترضین، راه  ها استعفای مکرون بود. به ترین آن گرفت که محوری وسیعی را دربرمی

های کالن،  جمهور مکرون، برقراری مجدد مالیات به ثروت رفت از معضالت برکناری رئیس برون

ی ضروری  شیدن نخبگان، توقف مالیات بر کاالهای اولیهفسادک مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با به

ها و ممنوعیت رباخواری )سود بانکی( چگونگی تکوین  ها، حذف وام سازی بانک زندگی، ملی

زردها  این صورت از چارچوب را در جریان اعتراضات و از خالل شعارهایی که جلیقه

 توان استنباط کرد: دادند، می سرمی

 5نیم، شما پلیس را دور کنید.ک مکرون را بیرون می

                                                           
1. https://youtu.be/DJ_BZL5m99g 
2. Paradis pour les uns, pas un radis pour les autres (Paris, acte 4) 

3. Arrête la pédagogie, on a tout compris (Paris, acte 12) 
4. Qui sème la misère récolte la colère (Paris, acte1) 
5. On boute Macron, boutez Flika (idem) 
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 1اول از سوخت هواپیما مالیات بگیریم.

 2از جیب بانکدارها پول بردارید نه کارگران.

 3مدارانه. های انسان داری، عمر طوالنی بر ارزش مرگ بر سرمایه

4های یخ بیشتر، بانکدارها کمتر. کوه
 

شد که این تجویزها گاه  زردها، مشخص در جریان مصاحبه با یکی از فعالین جنبش جلیقه 

 گیرد: تری به خود می صورت جزئی

برای هر فرد سیاسی: اگر به تکالیف و تعهداتش عمل نکند )با یک « ی معین دوره»ایجاد  -

گیری ساده از پست عزل شود. باید بشود به درخواست بخشی از مردم این جریان کلید  رأی

 بخورد( )مدل سوئیسی(.

ی مشخص باشد. سیاستمدار نباید  ای باید مبتنی بر یک برنامه ر دورهه«: ی الزامی دوره»ایجاد  -

 خارج از این برنامه عمل کند. 

 های متوالی به یک مسؤل که برای او حرفه درست نشود. ممنوعیت احکام مجدد برای دوره -

 بازگشت به دموکراسی مردمی توسط مردم و برای مردم، با سازمان مجمع شهروندی.  -

 ی کار داوطلبانه. لین )همه یا بخشی از مجامع( بر پایهکشی مسئو قرعه -

 ها، روندهای قضایی و مالی. شفافیت بحث -

زیست احترام  های کوچک و اقتصادهای محلی که به محیط بخشی به بخش ارجحیت -

 ی اموال و خدمات و ...(. بازیافت، مبادله گذارند )محصوالت بیولوژیک، قابل می

مجمع  5ساالری در مقیاس محلی و شهری: میدان عمومی شهر ی اَشکال جدید مردم تجربه -

 و ...(.  8، انتخابات شهروندی محلی7شدن شهروندی ، شنیده6شهروندی

                                                           
1. Taxons le kérosène d'abord 

2. Faites raquer les banquiers pas les ouvriers (Paris, acte12) 

3. Mort au capitalisme, longue vie aux valeurs humanistes (Lille, acte16) 

4. + De banquise, - de banquiers (Paris, acte18) : 

داری )کاپیتالیسم( است. او مسبب ]گرمایش زمین و درنتیجه[ زوال کوه یخ  گر سرمایه در این شعار، بانکدار نمایان

 است. 
5. Agora 

6. Assemblées Citoyennes 

7. Audits citoyens 

8. RIC Locaux 
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های آزاد،  های محلی، پول ی پول های نظام پولی فعلی، با توسعه بخشی به جایگزین ارجحیت -

 های دیجیتال. حتی پول

  گیرانه.های جایگزین و پیش های پزشکی ی نظام توسعه -

زردها برای جذب حامیان و کنشگران بالقوه، تدوین چارچوب  ی تالش جلیقه عمده

 ها در جریان اعتراضات نهفته است: ترین شعر آن انگیزشی بود که در معروف

و  «خونریزها»ر بوقت، در برا ها بیدار شدند. آن ها مثل آفتاب روی بام یک روز صبح، آن

ی راه یافتند. یها از تاریکی به روشنا ها. آن عدالتی ای مبارزه با بیبر ،پا خاستند ن بهامزدورانش

ها رساندند.  ها صدایشان را به گوش بیفتند. آن شاهانبه پای  ،دیگر نخواستند ساکت بمانند

ها که به لجنشان  ها به پا خاستند در برابر رسانه آن ،های پر از ناله گویم. با دل زردها را می جلیقه

اش حرف از برابری، از  کرده. همه های گره ها را پر از فریاد کردند، با مشت ها کوچه کشیدند. آن

زردها، با وجود  اند. جلیقه ست که همچنان ایستادها ها آور، هفته ها، زیر گاز اشک عدالت، از آزادی

 اگر .جامعه های طردشده ها، شده فراموش های نگاه در کنند، می زنده را متفاوتشان، امیدات نظر

یکدیگر  به عشقِ حرارت با دانند، نمی را عشق به غضب غضب، به عشق راه نیستند، بلد را راه

 زردها ابزار سخت کافی را برای شکستن دیوارها در اختیار ندارند: دیوار یقهجل. آشنایند

که  زردها روی این کرۀ خاکی گرها. جلیقه ای، دیوار مالدارها، دیوار معامله کارهای حرفه سیاسی

کشد، خواب یک زندگی زیبننده  گذارد، که پول هر روز بیشتر در آغوشش می رو به خاموشی می

1بینند، خواب یک برادری روز افزون را می
" 

 اند: گنجند به شرح ذیل همچنین برخی شعارها که در چارچوب انگیزشی می

 2فتح مجدد دموکراسی

                                                           
 ( در: Fabrice Devesaسا )شعر از فابریس دُوِ. 1

https://www.xn--saintdebout-fbb.fr/2019/04/06/les-gilets-jaunes-poème/ 
Ils se sont levés, un matin, comme des soleils sur ronds points, face aux « saigneurs », à leurs 
milices, pour combattre les injustices. Passant de l’ombre à la lumière, ils ont refusé de se taire, de se 
courber devant les rois, ils ont fait entendre leurs voix. Les gilets jaunes, les cœurs couverts de 
cicatrices, face aux médias qui les salissent, ils manifestent dans les rues, en dressant les deux poings 
aux nues. Et ils parlent d’égalité, de justice et de libertés, sous les bombes lacrymogènes, debout 
semaines après semaines, Les gilets jaunes, au-delà de leurs divergences, ils réinventent l’espérance 
dans les regards des oubliés, des exclus de la société. S’ils n’ont pas toujours la manière, entre 
l’amour et la colère, de coups de gueule en coups de cœur, ils partagent un peu de chaleur. Les gilets 
jaunes, ils n’ont pas de mots assez durs pour faire un jour tomber les murs des politiciens carriéristes, 
des financiers, des affairistes. Sur cette planète qui s’éteint, que l’argent chaque jour étreint, ils 
rêvent d’une vie décente, d’une fraternité grandissante, les gilets jaunes. 
2. La reconquête de démocratie (paris, acte 16) 

https://www.saintédebout.fr/2019/04/06/les-gilets-jaunes-poème/
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 1زردها در برابر چترهای نجات طالیی جلیقه

 2جمهوری( ها، عید پاک در الیزه )کاخ ریاست ئل در میدانعید نو

 3آید وجه از پا درنمی هیچ یک ملت ایستاده به

 4کنیم؛ ما خرابکاران سازنده هستیم داری[ را خُرد می ما ملتی هستیم که ]سرمایه

 5کنیم فرانسه را نجات دهیم پوزش برای مزاحمت! ما سعی می

6شود چشمانم جمع می از دنیای جدید تو، واقعاً اشک در
 

کنند، مانند شعار:  ای خود را باز نمایی می های انگیزشی در قالب استعاره گاهی چارچوب

ی  گفته ای معروف از زبان ژولیوس سزار رومی است. به جمله این شبه 7«من رمی فرس هستم.»

 47وست سال مورخ دوم آگ 8نگار یونان باستان، ژولیوس سزار پس از نبرد زال پلوتارک، تاریخ

ساعت لشکر فارناکس را شکست داده بودند، این  4قبل از میالد، که طی آن سربازانش پس از 

خواست با این کالم  نویسد. او می ای به دوستش گایوس ماتیوس می ی سرد را در نامه جمله شبه

 .درآمده است نشان دهد که چگونه آسان و سریع دشمن را نابود کرده و پیروز از میان به

 زردها دیوارنگاری جلیقه

طور توامان به  ی کالم و تصویر را به زردها برای رساندن پیام خود در تالش بودند عرصه جلیقه

زردها را بیان نموده  تسخیر درآوردند. دیوارنگاری ذیل به زبان تصویر تمام مطالبات جلیقه

 9است.

                                                           
1. Gilets jaune vs parachute doré (nc) 

 کند.  چتر نجات طالیی اشاره به رئیس شرکتی است که با تصاحب مقادیر هنگفت پول، شرکت را تعطیل اعالم می
2. Noël au rond-point, pacques a l’Elysée (acte 19) 
3. Un peuple debout ne rompt point 
4. Nous sommes un people de casseurs cueilleur (nc) 
5. Désolé pour le dérangement, nous essayons de sauver la France 
6. Ton nouveau monde, j’en ai vraiment les larmes aux yeux (paris, acte 17) 
7. Je suis Remi Fraisse (paris acte 14) 

ی سد سیونس در شهرستان تارن با یک  زیست، در جریان درگیری با پلیس در محل پروژه فرز، فعال محیطرمی 
رخ داد. برای اطالعات بیشتر  2014نارنجک که از سوی یک ژاندارم پرتاب شده بود کشته شد. این حادثه در سال 

 ر.ک: 
Alexandre Pouchard et Delphine Roucaute, “Mort de Rémi Fraisse: une communication officielle 
parcellaireˮ, Le Monde, 14 novembre 2014. 
8. Battle of Zela / La bataille de Zéla.  

9. Référendum d’Initiative Citoyenne (Citizen Initiative Referendum).  
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محیطی نظیر  ی، مطالبات زیستعدالت اجتماع ،مشاهده است طورکه در تصویر قابل همان

ای از زیند  کننده کامرون، نمایش تصویر ناراحت وتغییرات اقلیمی، حمایت از مردم الجزایر 

. یکی از است  های معترضین بوده ترین درخواست جزء مهم (RICرفراندوم )و برگزاری  1ردوئان

در  2سیاه وطنام خط هزردها توسط گروهی از هنرمندان مستقل ب ترین مطالبات جلیقه محوری

اند. این گروه با استعانت از قلم و  تصویر آمده که هم در فرانسه و هم در سایر کشورها فعال

شدن  جمهور فرانسه، اقدامات شدید پلیس، زخمی های دولت و رئیس به تقبیح سیاست ،تصویر

 ی ردها به مرحلهز که جنبش جلیقه پیش از آنچندین ماه  تظاهرکنندگان اشاره کردند. این گروه

هایی را به عالمت اعتراض به وضع موجود با رنگ سیاه و سفید روی  پرفورمنس برسد، گرافیتی

 .(.63: 2020، 3کردند )گرینی طراحی میدیوارها 

گر مردم یا آزادی  گرافیتی مهم و رایج دیگر نقاشی روی دیوار با الهام از تابلوی آزادی هدایت

را به تصویر کشیده و تأثیراتی  1830تابلو یکی از لحظات انقالب  سنگرها کشیده شده است. این

های  برهنه سمبل آزادی است. در کشاکش انقالب ی آزادی داشته است. زنی نیمه روی مجسمه

وار آزادی درآمد. در آغاز انقالب کبیر فرانسه،  فرانسه، تصویر زنان در خدمت بازنمایی تمثیل

ی تاریخی  دادند. در صحنه می 4بود که انقالبیون به او لقب ماریانآزادی زنی جسور در میان مردم 

                                                           
1 .Zined Redouane : خاطر استنشاق گاز  بهاش  ه خانهجزء تظاهرکنندگان نبود و در مسیر بازگشت بشخصی که

 .آور مظلومانه درگذشت اشک
2. Black Lines 

3. Gerini 

4. Marianne.  
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گر  کرد، زنی در مقابل سنگر پرچمدار انقالب و هدایت که زنان را محروم از حقوق شهروندی می

های گارد ملی و  جا در بدنی زنانه در آستانه ایستاده: میان کشته مردان انقالبی است. آزادی این

گر. این خط  شده از زنی رام و بدنی عصیان ته و آینده، میان بدنی آرمانیانقالبیون، میان گذش

ای در دست دیگر  ی سنگر مقاومت است. زنی همراه با پرچم فرانسه در یک دست و اسلحه آستانه

شده و نیز با نگاه به سمت  در صف اول انقالبیون قرار دارد. وی با پرکردن جای انقالبیون کشته

وشلوار و کروات و کاله  ی کت وسیله قشر جامعه، یعنی قشر بورژوا که بهچپ خود که به دو 

ای و کاله گرد پشمی نشان داده  ی شلوار تسمه وسیله ای نشان داده شده، و قشر کارگر که به استوانه

زردها است که  کند. البته، تصویر ذیل گرافیتی جلیقه سوی پیروزی راهنمایی می شده، جمعیت را به

 زرد را جایگزین تصویر مرد بورژوا کرده است.  لیقهمعترضین ج

 
 (59: 2020اقتباس تصویر از: گرینی، (

ها که در تحلیل رتوریک از اهمیت زایدالوصفی  بر تفسیر شعرها، شعارها و گرافیتی عالوه

زدایی از جنبش حائز اهمیت فراوان  بخشی و مشروعیت ها در مشروعیت برخوردارند، نقش رسانه

ای است که  عنوان مقاله 1«تا سخنان شهروندان  زردها: از قاب رسانه جلیقه»همین راستا،  دراست. 

زردها است.  ی جلیقه درباره 2«ی ملی فرانسه ده روزنامه»هدفش سنجش اجمالی عملکرد 

مقاله را از میان این  731، تعداد 2018نوامبر  26تا  5اند طی روزهای  نویسندگان مقاله توانسته

 .نامه استخراج نمایندده روز

                                                           
1. Brigitte Sebbah, Natacha Souillard, Laurent Thiong-Kay et Nikos Smyrnaios, “Les Gilets Jaunes, 
des cadrages médiatiques aux paroles citoyennesˮ, Rapport de recherche préliminaire, 26 novembre 
2018, Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales, Axe Médias et 
médiations socio-numériques, Université de Toulouse. 
2 Aujourd’hui en France-Le Parisien ; La Correspondance économique ; La Croix ; La Tribune ; 
L’Agefi ; Le Figaro ; Le Monde ; Les Echos ; L’Humanité et Libération. 
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 روزنامه تعداد مقاالت درصد
19.15% 140 Aujourd’hui en France 
2.6% 19 La Correspondance économique 
9.17% 67 La Croix 
5.06% 37 La Tribune 
0.14% 1 L’Agefi 

22.85% 167 Le Figaro 
14.23% 104 Le Monde 
10.67% 78 Les Echos 
8.76% 64 L’Humanité 
7.39% 54 Libération 
100% 731  

 1توان از الژفی اند، می زردها داشته هایی که کمترین پوشش را در خصوص جلیقه از روزنامه

هایی نظیر  مقاله( نام برد و بالعکس روزنامه 19) 2و الکورسپاندانس اکونومیک مقاله( 1)

های  مقاله( هر یک مقاله 140) 4یَن یلو پَریز ـ  مقاله( و اژوردویی آن فرانس 167) 3لوفیگارو

اند. در این میان، تعداد مقاالت منتشرشده در  زردها اختصاص داده فراوانی را به جلیقه

مقاله( هم در بین دو طیف جای  37) 6مقاله( و التریبون 104) 5هایی نظیر لوموند روزنامه

را از  7توانند این اختالف ی میهای متفاوت فرضیه»گیرند. نویسندگان مقاله اذعان دارند که  می

توضیح دهند. این چنین، قرارگیری در سمت « مخاطب مورد نظر»و « خطوط تحریریه»منظر 

تا حد « خوانندگان هدف»هایی همچون لوفیگارو و  ی شطرنج سیاسی در روزنامه راست صفحه

تواند این تولید  می    ی اژوردویی آن فرانس زردها در روزنامه های جلیقه زیادی منطبق با ویژگی

 )همان(.« ازحد را توضیح دهد بیش

زردها  از مخالفان جلیقه که 10و اِر تِ اِل 9و سی نیوز 8هایی نظیر ب اف ام از سوی دیگر، رسانه

زردها در حال اِعمال  ، دائماً در حال پخش تصاویر اقلیتی از جلیقه11«جا»بودند، با اتکا به استراتژی 

                                                           
1 L’Agefi  

2 La Correspondance économique 

3 Le Figaro 
4 Aujourd’hui en France-Le Parisien 

5 Le Monde 

6 La Tribune 
7 Disparité 

8 .BFMیک کانال تلویزونی خبری ملی فرانسه است : . 

9 .CNEWS (Canal News) :.نام کانال تلویزونی خبری ملی فرانسه است 

.10 RTL (Radio Télé Luxembourg)ی رادیویی ملی در فرانسه است.  : نام شبکه 

11. Agenda Setting 
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شد و بر  های مخالف پخش می تصویری که دائماً در رسانه ترین خشونت بودند. مهم

ی سرباز گمنام  و مقبره 1زردها به طاق نصرت ی جلیقه کرد، حمله ها تاکید می بودن آن طلب خشونت

زردها به طاق نصرت  ی هجدهم بعد از شرکت مکرون در اجالس آرژانتین، جلیقه بود. در هفته
ها را شکستند و روی دیوار  و در زیرزمین موزه مجسمه اصلی، میدان شارل دوگل، حمله بردند

ها را شکستند. این رخداد برای  هایی را نوشتند و حریم طاق نصرت و قبر سرباز گمنام نوشته

 (.5: 2020را زنده کرد )شولتزینر و کرنبلیت،  1968ی می  کسانی که پیرتر بودند، تجربه
هایی  کرد و مصاحبه ها چاپ می در ستون روزنامه از طریق مطالبی که 2یَن لو پَریزیروزنامه  

ای با  داد، همواره درصدد طرفداری از پلیس و دولت بود و برخورد خیلی محترمانه که انجام می
  هایی بود که همواره درصدد اعضای دولت داشت. ب اِف اِم تی وی نیز از جمله رسانه

تحریم کرده بودند. خشم آنان نسبت به  زردها آن را زدایی از معترضین بود و جلیقه مشروعیت

های پر از ناله.  گویم. با دل زردها را می جلیقه»ها در بخشی از شعر معروفشان نمایان است:  رسانه

 «د.ها که به لجنشان کشیدن ها به پا خاستند در برابر رسانه آن
نقش واسط را ها بین دولت و مردم  های کالسیک این بود که آن زردها به رسانه نقد جلیقه

ها سراغ  اند. به همین خاطر، آن ها باشند، پشتیبان دولت که حامی آن کنند و بیش از آن بازی می

تری داشت. تعداد فالوئرهای  نقش برجسته 3های آنالین رفتند که در این میان فیسبوک رسانه
درصدی  59(. درنهایت حمایت 65: 2020نفر بوده است )گرینی،  8684زردها  ی جلیقه صفحه

بخشی و اقناع  ها در مشروعیت های موافق آن زردها نشان داد که رسانه ها از جلیقه فرانسوی

آمیز  ها در این زمینه پررنگ است، بلکه مشی مسالمت تنها نقش رسانه تر بودند. نه مخاطبان موفق
روزهای  در»های آغازین اعتراض، گواهی بر این مدعا است.  ویژه در روزها و هفته ها، به آن

ای استقرار پیدا کردند، اما جاده را نبستند، چون جاده دولتی  جاده ها در عوارض بین آغازین، آن
ی  برخورد دوستانه« کردند. ها ابراز شادمانی می نبود، بلکه خصوصی بود، و مردم هم با دیدن آن

ای از  ، جلوه4درنگهای زر شهری با جلیقه ها در مسیرهای بین ها با مردم و حضور اعتراضی آن آن

 (.50-51: 2019کشید )چامرل،  نافرمانی مدنی را به تصویر می

                                                           
1. L’arc de triomphe de l’Etoile.  
2. Le Parisien.  
3. https://www. pagesgiletsjaunes.fr/gilets-jaunes/ 

ها که رانندگان در موارد خطر از آن  ها در ماشین این جلیقه اجباری قانونی در فرانسه وجود دارد مبنی بر حمل. 4
در صورت استنکاف از این قانون،  شدن در موارد خطر است. ها برای دیده استفاده از آن ،کنند. درواقع استفاده می

 برای اطالعات بیشتر، رجوع کنید به: یمه پرداخت کنند.عنوان جر یورو به 135رانندگان خاطی باید مبلغ 
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شدن است و هشداری است برای دولتمردان که اقشار ضعیف  معنای دیده استفاده از این نماد به

اختالل در زندگی  آمیز در روزهای آغازین و عدم ها از اَعمال خشونت جامعه را ببینند. اجتناب آن

زعم  ی حامیان شد. به آمیزی بود که باعث جذب گسترده های موفقیت از جمله استراتژیروزمره، 

آمیز معترضان ممکن است باعث افزایش سرکوب شود و حامیان  اقدام خشونت»دالپورتا و دیانی، 

ها را از یک  گران و دستگاه کند و روابط میان چالش را کاهش دهد. خشونت منازعه را قطبی می

 (.253، 1390)دالپورتا و دیانی ، « کند و چندطرفه به یک بازی دوقطبی تبدیل می بازی آشفته

ها عمدتاً در شمال  شهری ختم نشد، بلکه آن های بین ها به حضور در جاده ابراز نارضایتی آن

هایی را تشکیل دانند و با اتوبوس برای تظاهرات به پاریس آمدند. درواقع،  و غرب فرانسه کمپ

لحاظ اجتماعی نیز،  بر فراگیری جغرافیایی، به ها از پیرامون به مرکز بود. عالوه شروی آنی پی دامنه

دلیل بدبینی نسبت به احزاب و سندیکاها، از  ها به از موهبت نسبتاً فراگیری برخوردار بودند. آن

 زردها دخالت نکنند، اما با وجود این، دو آنان خواسته بودند تا در امور مربوط به جلیقه

دارها حمایت کردند و سژته در  از تظاهرات کامیون 2و اف ا 1سندیکای مهم با نام سژته

بر این دو سندیکا، سندیکای  چهاردهم نوامبر تظاهرات سراسری در فرانسه اعالم کرد. عالوه

جمهور  نفر بودند، چهار ساعت و نیم با رئیس 37ها  که نمایندگان آن 3داران بزرگ مودف کارخانه

ها که در انتخابات رقیب مکرون بود، اولین کسی  ، نامزد چپ4لوک مالنشون  ه کردند. ژانمذاکر

بود که در برابر سخنان مکرون موضع گرفت و آن را ناکافی خواند و در تمام طول اعتراضات، 

  5از معترضین حمایت کرد.

مختلف منجر به های  ها و تاکتیک زردها و استفاده از استراتژی های جلیقه درنهایت، تالش

 نشینی کرد و چهار تصمیم عمده گرفت: واکنش دولت شد. دولت فرانسه پس از چهار هفته عقب

وگو( افزایش نقش  ی اجتماعی ـ اقتصادی در فرانسه )افزایش گفت العاده . وضعیت فوق1

 عنوان واسط بین دولت و مردم. شهردارها به

                                                                                                                                           
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Triangles-de-pre-
signalisation-gilets-de-securite 

1 .CGT (Confédération générale du travailکنفدراسیون عمومی کار :) 
2 .FO (Force ouvrière)نیروی کارگران : 

3 .MODEF (Mouvement de défense des exploitants familiauxجنبش دفاع از کشاورزان :) 

4. Jean-Luc Mélenshon 
5. Kipfer, 2019: 209 (https://youtu.be/e-i39AxT) 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Triangles-de-pre-signalisation-gilets-de-securite
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Triangles-de-pre-signalisation-gilets-de-securite


 
 
 
 
 
 

 23  زردهای پاریس  جنبش جلیقهرتوریک 

 

ها  صد یورو به حقوق 2019. از اوایل . حداقل حقوق در فرانسه هزار و شصت یورو است2

 شود. اضافه می

 کاری. . حذف مالیات از اضافه3

. عوارضی را که به حقوق بازنشستگان تعلق گرفته بود لغو کرد. عوارض برای حقوق زیر 4

1دو هزار یورو بازنشتگان لغو شد.
 

 گیری نتیجه
های  ای، جنبش های شبکه ، جنبش1968زردها با اقتباس عناصری از جنبش می  جنبش جلیقه

نوامبر  17با هویتی ترکیبی در  2000های مخملی  ( و انقالب1989رفلوشنی اروپای شرقی )

های زرد، مبین نمادهای اعتراضات  در فرانسه ظهور یافت. حضور معترضین با جلیقه 2018

زه های رنگی در اروپای شرقی و کشورهای تا های رفلوشنی و انقالب آمیز جنبش مسالمت

بودن آن و انتشار تصاویر معترضین از طریق  ای ی شوروری سابق بود. شبکه استقالل یافته

کرد و سرایت آن به سایر کشورهای  را یادآوری می 2011ای سال  های شبکه فیسبوک، جنبش

های دیجیتال عربی و  ی انقالب ( خاطرهمجارستان، لهستان و صربستان اروپایی )هلند، بلژیک،

و  1968ها را در اذهان زنده کرد. رخداد آن در پنجاهمین سالگرد می  نووار آنحرکت دومی

تر  های مسن ی سرباز گمنام در پاریس، برای فرانسوی حمله به طاق نصرت و مقبره

های زرد، سردادن شعارها، خواندن اشعار  بود. معترضین با پوشیدن جلیقه 68ی می  تجدیدخاطره

ا و حمل پالکاردها، درصدد بودند تا پیام اعتراض خود را در آغاز ه جمعی، ترسیم گرافیتی دسته

آمیز به گوش دولتمردان برسانند و با تلفیقی از صدا و تصویر، حامیان بالقوه  ای مسالمت به شیوه

را جذب خود کنند و از طریق مکانیسم اقناع، افکار عمومی را متقاعد سازند. در سطح نظری، 

های انگیزشی و از منظر روشی پاتوس ارسطو )عواطف  چارچوبزعم بنفورد و اسنو،  به

آورد( و کارکرد عاطفی و ارجاعی یاکوبسن را در شعارهای  شنوندگان را به هیجان می

زردها در برابر چترهای نجات طالیی  توان تحلیل کرد. شعارهایی نظیر: جلیقه زردها می جلیقه

جمهوری، یک ملت ایستاده  یزه )کاخ ریاستها، عید پاک در ال )مدح(، عید نوئل در میدان

کنیم و متحد  داری را خُرد می آید )مدح(، ما ملتی هستیم که سرمایه وجه از پا درنمی هیچ به

                                                           
1. https://youtu.be/e-i39AxT 

https://youtu.be/e-i39AxT
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کنیم  شویم، ما ملت خرابکاران سازنده هستیم )مدح(، پوزش برای مزاحمت! ما سعی می می

زردها با تلفیق توأمان انگیزه  جلیقه فرانسه را نجات دهیم. شعار من رمی فرس هستم )استعاره(.

را که در بین معترضین  1و صنایع ادبی در قالب شعارها، درصدد برآمدند تا عواطف متقابل

ها است تقویت کنند و از سوی دیگر عواطف  گروهی آن خیابانی وجود دارد و مقوم پیوند درون

افراد خارج از جنبش است، قوام ها با  ی ارتباط آن کننده شده را که تحکیم به اشتراک گذاشته

شود،  رسانی فقط به شعارها محدود نمی بخشی و عاطفه (. این انگیزه32: 1396بخشند )جاسپر، 

زدن بین  های گذشته، درصددند با پل تصویرکشیدن عناصری از جنبش ها با به بلکه فعالین جنبش

ند و با تداعی خاطرات زمان گذشته و حال، عواطف مثبت را در دل معترضین زنده نگه دار

ی خشم از شرایط موجود را به امید تغییر در آینده روشن نگه  آمیز مبارزات پیشین، شعله موفقیت

گر مردم یا آزادی  زردها با الهام از تابلوی آزادی هدایت دارند. نقاشی روی دیوار که توسط جلیقه

ح شد، این تابلو یکی از لحظات طورکه پیشتر مطر سنگرها کشیده شده، مبین این امر است. همان

 دار پیروزی و امید است. را به تصویر کشیده است و زنی که سمبل آزادی و طالیه 1830انقالب 

های تجویزی و از منظر روشی لوگوس  زعم بنفورد و اسنو، چارچوب در سطح نظری، به

توان  زردها می لیقههای منطقی در گفتار( و کارکرد ارجاعی یاکوبسن را در شعارهای ج )استدالل

کنیم، شما هم پلیس را دور کنید، اول از سوخت هواپیما  ماکرون را بیرون می»تحلیل کرد: 

داری، زندگی  مالیات بگیریم، )کنایه( از جیب بانکدارها بردارید نه کارگرها، مرگ بر سرمایه

 نایه(.)ک« های یخ بیشتر بانکدارها کمتر مدارانه، کوه های انسان طوالنی با ارزش

طور  زردها از ابزارهای کالمی و تصویری و به شود که جلیقه بر این اساس، مشاهده می

ناخودآگاه با کاربرد صنایع ادبی در کالم خود درصدد برآمددند تا نظر همگان را به خود جلب 

 نمایند و پیام اعتراض خود را به گوش سیاستمداران داخلی و جهانیان برسانند.
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