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Abstract 
Mass media are also contributing to the production and reproduction of this 
procedure. The media play an important role in conveying political and 
social identities by representing other. In this article, we have attempted to 
study the phenomenon of alienation and xenophobia in the news discourse of 
the Islamic Republic of Iran. To this end, we chose America as an 
"alienation" or an important "other" and studied the representation of the 
country's policies in the news discourse of the Islamic Republic of Iran. 
Since the representation of the "other" in relation to "self" makes sense, the 
main question of the research is that the American policy is described as 
"alien" or "other", and how is it defined as "identity" through the 
representation of other? In this regard, channel one News at 9 o’clock of 
Sima was selected as one of the most important news sections of Sima. We 
have organized a theoretical approach to theoretical foundations of the 
concept of "representation", "discourse", "identity", and the theory of "moral 
panic". The answer to the research model was studied at two levels. In this 
way, based on a compilation model of discourse analysis and semiotics, the 
analysis of news texts at the visual and auditory levels was discussed. The 
research findings show that the channel News one is reproduced in the 
representation of American politics, "other hierarchy" and "other", and in 
contrast to identity as "militant", "revolutionary", "aware", and so on. 

Keywords: Representation, Alienation, Xenophobia, Moral, panic, 

American. 
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در  يهراس گانهيو ب يزيست گانهيديگري و هراس اخالقي؛ بازتوليد ب

 رانيا ياسالم يگفتمان خبري سيماي جمهور
 

 

   یانارک یداود نعمت
 یمایگروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوس یعلم ئتیهعضو 

 .رانیتهران، ا ،یاسالم یجمهور
 

   ینظر یهاد
تهران،  ، رانیا یاسالم یجمهور یمایارتباطات دانشگاه صداوس ارشد یکارشناس

 .رانیا
 

  چکیده
کنند.درهايسیاسیواجتماعیايفامیبیگانهنقشمهمیدربرساختنهويت«ديگريِ»هابابازنمايیرسانه

نمودبیگانههراسیوبیگانهاينمقالهکوشیده درگفتمانخبريسیمايجمهورياسالمیايمتا ستیزيرا

به آمريکا اينمنظور به دهیم. واکاويقرار بیگاايرانمورد عنوان يا ديگري»نه بازنمايی« انتخابو مهم

قرارداديم.سیاست موردمطالعه ايران اسالمی جمهوري سیماي خبري گفتمان در را کشور اين هاي

بازنمايی ديگري»ازآنجاکه » خود»درپیوندبا می« پیدا شود؛کندسؤالاصلیتحقیقچنینطرحمیمعنا

هويت،چگونهبازنمايیشدهوازخاللبازنمايیديگري«گريدي»يا«بیگانه»عنوانهايآمريکابهسیاست

خودي» تعريفمی« بخشخبريساعتچگونه دراينراستا به12شود. عنوانيکیازشبکهيكسیما

هايخبريسیماانتخابوموردمطالعهقرارگرفت.رويکردنظريتحقیقراپیرامونمبانیترينبخشمهم

 «گفتمان»،«بازنمايی»نظريمفهوم هويت»، » نظريه هراساخالقی»و مسئله« برايپاسخبه داديم. سامان

يافتهبراساسمدلیتلفیقیازتحلیلگفتمانونشانه،هاتحقیقنمونه هايشناسیموردمطالعهقرارگرفتند.

ديگر»و«ديگرهراسی»هايآمريکادهدکهگفتمانخبريشبکهيكدربازنمايیسیاستتحقیقنشانمی

.کندو...تأکیدمی«آگاه»،«انقالبی»،«مبارز»عنوانهويتیرابازتولیدودرمقابلبرهويتخوديبه«ستیزي

 .کایآمر ،یهراس اخالق ،یهراس گانهیب ،یزیست گانهیب ،ییبازنما :ها واژهکلید
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 مقدمه 

مهمايرانیانتبديل«ديگري»دردورانمعاصربامواجههگستردهمدرنیتهباايران،غرببه

 به مدرنیته گسترده ورود و عمیق رويارويیِ اين واکنشتاروپودشد. ايرانی هايجامعه

مهمرا«ديگري»بااين«خود»واداشتتارابطهبرآنمتفاوتیدرپیداشتوبسیاريرا

منازعهمعنايیبرسرغربوتعیینمرزهايهويتی ابعاد«ديگري»و«خود»تعريفکنند.

به است داشته گفتمانطوريمتفاوتی و دارد ادامه تاکنون منازعه اين مختلف،که هاي

اينمنازعهخودمعناهايمتفاوتیازآنبهدستداده تريبهنامنزاعدرمنازعهکالناند.

سنتومدرنیته،ساختسیاسیواجتماعیايرانمعاصرراشکلدادهاست.دراينمنازعه

هايهويتیدررويارويیباغربهرکدامبامرکزيتبخشیدنبهيكدستهمعنايیگفتمان

برساختوتعیینهايديگر،بههاوبهحاشیهراندنبرخیعناصرومؤلفهازعناصرومؤلفه

 هويتی خود»مرزهاي » ديگري»و میمبادرتورزيده« بنابراين چنینگفتکهاند. توان

غربیوتالشبرايتعريف ديگري»و«خويشتن»رويارويیديگريِ ويژگیمهمتاريخ«

.فکريوسیاسیايرانیاناست

هايلیدردورهمثابهشررمزپردازيشدهبود،وهايمتقدمقاجاربهغربدردوره»

میانیومتأخرقاجاربهاينرمزپردازيوزنکمتريدادهشد.براساساينتغییردروزن

برحسباينکهدهی،دونوعروايتاصلیدرجامعهشکلگرفت:سنت وتجددگرا. گرا

يكازايندوگروه،قدرتاجتماعیبیشتريداشتهوکنترلابزارنمادينرادراختیارکدام

استشتهدا مسلطشده جامعه فرهنگیدر سازه دو از يکی اند، نبوي،« و ارمکی )آزاد

تثبیت19:2:61 درصدد ابزارهاينمادين، کنترل به توجه حکومتپهلويبا ادامه در .)

به غرب از معنايی آلايده»مثابه گرفت.« پیش در را تجددگرايی سیاست و برآمد

وروايتاروپامحو»بیترتنيابه روشنفکران و نخبگان از بسیاري توسط مدرنیته از رانه

حکومتاقتدارگرايپهلويپذيرفتهشد.درهمینراستاتالشحکومتپهلويچنینبود

اعتنابهسنتوبافتبومیوفرهنگیجامعه،مدرنباروبیکهباسیاستیآمرانهوخشونت

مشیسیاسی،ضدخودکند.اينخطسرعتدرجامعهايرانمحققشدنبهشیوهغربیرابه
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جايگزينیآيدکهمیهايیپديدمیآفريندوجريانرادرونخودمی وعمالً خواهندنظراً

بیابند حکومت مدرنیزاسیونِ سیاست براي » :2:6)میرسپاسی، ص اين7، ازجمله .)

به17دربهمنخردادآغازو21طورجديباقیامهاگفتماناسالمانقالبیبودکهبهجريان

دهیاينگفتمانبهمحیطپیرامون پیروزيانقالبقدرتتفسیرومعنا با پیروزيرسید.

هايرقیبدرصددتثبیتمعناهايموردنظرشدتبیشترييافتوبابهحاشیهراندنگفتمان

غیريت يكفرايند در انقالباسالمی گفتمان برآمد. مهمخود ساز غیر»ترين را« خود

.پرداخت«ديگري»عريفکردوبهطرداينغربت

درگفتمانانقالباسالمیوغیرسازيبرخاستهازآنآمريکابرجستگیخاصیدارد.

به يكآمريکا سرمايهابرقدرتعنوان جهان نماد شناسايیجريانو کانون هايداريدر

داشت قرار بهياگونهبهانقالبی )ره( خمینی امام گفتاري منظومه در که شیطان»عنوان

.بازنمايیشدهاست«بزرگ

ايازاهمیتخاصیبرخورداردراينجدالگفتمانیونزاعمعنايیبازنمايیرسانه

«ديگري»و«خود»هايدوگانهاستودررقابتبرسرداللتبخشیدنبهمفاهیموتقابل

هابرايتغییرروابطقدرت،هژمونیكشدنوساختنگفتماندرواقع»نقشحیاتیدارند.

جايگاهیهاهستند.بازنمايیهايآنهاوبازنمايیهايموردنظرخودمتکیبهرسانهسوژه

طورالينقطعدرحالرخدادنهايگفتمانیبهدهیبهسوژهاستکهدرآنفرايندشکل

سوازهاازيكسويهنیست.رسانهسادهويكهادراينفرايندحالنقشرسانهاست.بااين

متونتولیديآنهايمتفاوتمتأثرمیگفتمان تحتتأثیرگزارهشوندو هايگفتمانیها

نوبهخودکنندنیزبههاومتونیکهتولیدمیگیردوازسويديگرعملکردرسانهقرارمی

.(7،ص2:62دهجهرمی،)اکبرزا«دهدپیوستهنظمگفتمانیمستقرراتغییرمی

ايرانبه توجهبهاهمیتتلويزيوندرجامعه ابر»عنوانيكاينكپژوهشحاضربا

مرجع » و سیاستبخشتيهومعناساز خبري بازنمايی مطالعه سیمايبه در آمريکا هاي

می اسالمی چهجمهوري ايران اسالمی جمهوري سیماي خبري گفتمان اينکه پردازد.
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 گريدي»تصويرياز » ديگري، استوازخاللبازنمايیِ خويشتن»ارائهداده چگونه« را

تعريفکردهاست؟

 ادبیات نظری

 بازنمایی

 مفهوم برجسته2«بازنمايی»امروزه جايگاه از فرهنگی مطالعات است.در برخوردار اي

میاناعضاييك آن مبادله و معنا تولید به فرايندياستکه بازنمايیبخشاساسیاز

نشانهفرهنگمی زبان، از شاملاستفاده و ايماژهايیمیپردازد و بازنمايیها به که شود

ازبنابراي ؛(Hall & Jhally, 2007:15)پردازدمی ساختمعنا بازنمايیعمل تعريف، ن

1هاوزباناست.استوارتهالطريقنشانه
برايبیانچگونگیارتباطمیانبازنمايی،معنا، 

يا نیتگرا تشخیصدادهاست؛رويکردبازتابی، زبانوفرهنگ،سهرويکردمتفاوترا

ودوم،رويکردسومراگرايی.هالبانقددورويکرداولانگاريابرساختاراديوسازه

.دهدموردتأکیدقرارمی

ايدهيارويدادموجوددرجهان» براساسرويکردبازتابی،معنیدرشیء،شخص،

کندکهمعنیحقیقیرابههمانصورتکهايعملمیخارجنهفتهاستوزبانمانندآينه

کندازنمايیاستداللمیدهد.رهیافتدومدربارهبدرجهانخارجوجوددارد،بازتابمی

فردخودراازطريقزبانبرجهانتحمیلکهاينگويندهيامؤلفاستکهمعنايمنحصربه

خواهد.بهاينرويکرد،رويکرداراديدهندکهمؤلفمیکند.لغاتهمانمعنايیرامیمی

کهخودپذيردگويند.رهیافتسوماينويژگیعمومیاجتماعیزبانرامیگرا(می)نیت

هیچ زبان فردي کاربران و تعريفکنند.يكنمیچیزها و تعیین زبان در را معنا توانند

نظام از استفاده با ما بلکه ندارند، معنا بازنمايیچیزها نشانه-هاي و مفاهیم معنا-هايعنی

رهیافتسازهمی بنابرايناينرهیافت، برساختسازيم؛ يا میانگار نامیده مطاگرا بقشود.

اعمال با دارند، آنحضور آدمیاندر و چیزها که ماديرا نبايدجهان ما اينرهیافت،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Representation 
2. Stuart Hall 
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کند،اشتباهبگیريم.هاعملمینمادينوفرآيندهايیکهبازنمايی،معنیوزبانازطريقآن

نمیسازه انکار ماديرا جهان وجود آنانگاران نظر به ماديحاملمعناکنند. جهان ها،

ب بازنمايیمفاهیمخودبهکارمینیست، بريملکهنظامزبانیياهرنظامیکهبرايبیانيا

کنشگراناجتماعیهستندکهنظام هايهايمفهومیفرهنگخودونظامحاملمعناست.

می کار به ارتباطزبانیرا آنجهان دربارۀ و کنند معنادار جهانرا بسازند، معنا تا برند

.(15-:39:2:6)هال،«برقرارکنند.معناداريباديگران

 «نظام بازنمایی»مثابه  گفتمان و بازنمایی؛ گفتمان به

بهعبارتیيكوروابطبینآن1«ديگري»و2«خود»گفتمانشیوهخاصبازنمايی هاست.

نوعخاصیازگفتمانمجموعه زبانیبرايصحبتکردندرباره ايازعباراتاستکه

وقتیبیاناتیدربارهيكموضوعدردرونيكدانشدربارهيكموضوعارائهمی کند.

اينگفتمانشیوهگفتمانخاصاختیارمی کهموضوعموردبحثشود، راهايديگريرا

است«نظامبازنمايی»سازدگفتمانيكنوعزبانويكتوانمطرحساختمحدودمیمی

ايمنسجمازمعانیرادربارهيكيابدتامجموعهکهازلحاظسیاسیواجتماعیبسطمی

حیطهموضوعیمهمبهوجودآوردوتوزيعکند.اينمعانیدرخدمتمنافعآنبخشاز

از گفتمان که است عملکردجامعه طريق از و است گرفته سرچشمه آن درون

میشلاشتالشمیايدئولوژيکی انديشه در سازد. مبدل عقلسلیم به معانیرا آن کند

:فوکو
هیچنوعحقیقتیازپیشوجوددانشوحقیقتازطريقگفتمانتولیدمی  شود.

بازنمايی طريق از که ندارد )مهديزاده، انعکاسيابد فوکو،3:-:1:2:9:ها نگاه از .)

 دانش»گفتمانساحتیاز مرزبندي« مجموعهاجتماعیبا از»اياستهايمشخصاست؛

بهنظام اجتماعیشدتنظارتهايشناختیِ در بازنمايیرا ابزار هم و شیوه هم که شده

می مرزبندي و پايش بینبه» .(Gandhi,1988:77) کنندمفروض، نسبت خالصه طور

برايبازنمايیتمانبازنمايیوگف ايناستکهآنچهمعیارهاياصلیگزينشوتفسیررا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Self 
2. Other 

3. Michel Foucault 
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گفتمانیاستکهبرمتنرسانهتعیینمی همانا بهعبارتیکند، ايتولیدشدهحاکماست.

.گیردهرگونهبازنمايیدردرونگفتمانصورتمی

 هویت و دیگری

ددارد،اماوجهمشترکهمهوجو2«هويت»هايمختلفوازمنظرهايمتفاوتیازتعريف

ديگرانمیآن ايناستکهسببتمايزخودياز ازها را . ملتو... جمع، فرد، و شود

هويتوسیلهشناختوتشخیصهماننديباگروهیوتفاوتاز»نمايد.ديگرانمتمايزمی

 یستندديگراناست،شباهتباکسانیکهمثلماهستندومتفاوتازکسانیکهمانندمان

(woodward,2007:7)و«خود»توانچنینگفتکههويتدرپرتوشناختبنابراينمی ؛

شود.دراينرابطهکالهنبهنقلازکاستلزچنینوتمايزبینايندوحاصلمی«ديگري»

شناسیم،هیچزبانيافرهنگیسراغنداريمکهبینخودنامینمیماهیچمردمبی»گويد:می

م ديگري، آنو و خويشتنا باشد...شناسايی نساخته برقرار تمايز نوعی-ها، همواره که

محسوبمی صرفبرساختن يكکشفاحساسشود همچون حد چه تا اينکه از نظر

پذيروسیلۀديگرانجدايیهايشناختهشدنبهطرقخاصبههرگزبهتمامهازداعیه-شود

.(11:2:93)کاستلز،«نیست

رويک حائزبنابرايندر معنا هويتو برساختیبودن هويت، مقوله به ردهايجديد

زبان حوزه در سوسوراهمیتاست. 1شناسیفرديناندو
طرحزبان  شناسیساختاريوبا

 طرحمفاهیمیچون و زبان رويکردهايسنتیبه از ساختار»گذر » نشانه»و موردتوجه«

حو در گرفتو قرار پساساختارگرايان و وسیعزهساختارگرايان رااي اجتماعی علوم تر

«زبان»،«تفاوت»تحتتأثیرخودقرارداد.سوسورباتوجهبهبحثبررويمفاهیمیچون

.شايستهتوجهاست«معنا»و

به زبان کشیدن تصوير به با نشانهسوسور از نظامی زبانمنزلۀ که را اينتصور ها،

بازتابدهندواقعیتاسبه وسرراست، کنارگذاشتودرعوضاستداللطورساده ت،
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بهکردکهزباندردروننظاممربوطبهخودشعملمی ايننظامسازندهمعناست. کند.

هاعبارتی،معناامريطبیعتیوذاتینیست.معناييكنشانۀزبانیبهرابطۀآنباسايرنشانه

واقعیتازپیشموجودکننده(.بهعبارتیزبانمنعکس67:2:96بستگیدارد)مهديزاده،

هايمفهومیوايازتفاوتهاستکهمعنارادرخودومجموعهنیست،بلکهنظامیازنشانه

هادارايواژگانمطلقنیستند،يعنیمعنیگويد،درزبانتفاوتسازد.سوسورمیمیآوايی

هاازاثرتفاوتنشانهآيد،بلکهدرايواقعیوذاتیبهوجودنمیبهدلیلوجودمرجعياابژه

يکديگرتولیدمی بهعبارتیمعناحاصلتمايزوتفاوتاستو291:2:62شود)بارکر، .)

شبکه تقابلدر عملمی 2هايدوتايیاياز مفهوم مثالً تاريك»کند. » مقابل «روشن»در

درکمی ترتیبمفاهیمیچون همین به شب»شود. » «روز»و شمال»، » جنوب»و يا« و

رقش» » غرب»و مباحثزبانبه«. از طورکلیآنچه ارتباطبا در «ديگري»شناسیسوسور

وجهان«خود»اياستکهفهمماازتوانگفتايناستکهزبانخنثینیستوواسطهمی

بهعبارتیدانشماازراشکلمی«ديگران»اجتماعیيا محصول«ديگري»و«خود»دهد.

.زباناست

س نظريات نظريهمتأثر از بسیاري وسور، هويت که معتقدند ايبرساخته»پردازان

اجتماعی بازنمايی« و معنايی منازعه محصول و غیريتاست است. ازها يکی سازي

هموارهمحصولبازنمايی«ديگري»کارکردهاياصلیبازنمايی)استفادهاززبان(استو

ايانفرادي،شخصیواًمسئلهاست.بهديگرسخنهويتدرعرصهعمومیوسیاسیاساس

هايفرهنگیوتاريخیواعتقادييكايجمعیاستکهبهبنیانروانینیستبلکهپديده

شودوگفتمانوفرهنگیکهدريكجامعهريشهداردنیزازطريقجامعهنیزمربوطمی

 عناصر میژهيوبههمه منتشر را خود زبان، زبان يعنی تولیيابزارکند؛ وبراي معنا د

بهمقوله«ديگري»مفهومرونيازاشود؛سازييكهويتوطردهويتیديگرمیبرجسته

گیرياززبانبرايهايبازنمايیوبهرهواينهويتازخاللنظامخوردهگرهسازيهويت

انتشارمضامینگفتمانخوديبرساختهمی رسانهانتقالو شود. زباننیزيکیازمثابهبهها
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به«ديگري»و«خود»سازيوتمايزمیانهايبازنمايیهستندکهباتولیدمعنا،غیريتمنظا

.کنندسازياقداممیهويت

 دیگری و هراس اخالقی

2هراساخالقی
دردلآنقراردارد.خوديا«ديگري»و«خود»اياستکهمفهومنظريه 

ايهستنددرمقابلديگراناهريمنیهاواخالقیاتدرجامعههايیکهپاسدارارزشخودي

تهديدمی هادرصددکنند؛بنابرايننگهباناناخالقوارزشکهمرزهاياخالقیجامعهرا

طردبرمی و ابزارهاينمادينشرايطکنترل از استفاده هراسبا ترسو ايجاد با تا آيند

ودهمراهکنند.بهعبارتیهاباخديگريِاهريمنرافراهمآورندوافکارعمومیراعلیهآن

شودکههراساخالقیبهحساسیتبااليمردمبهبرخیازمسائلاجتماعیکهگفتهمی

.(Cohen, 2002:16) .شودشودگفتهمیعنوانتهديدعلیهنظماجتماعیمطرحمیبه

استنلی رسانه1کوهنازنظر نقش است.، ناشدنی انکار اخالقی هراس ايجاد در ها

زنندوخواستهياهاياخالقیدامنمیپراکنیبهآشوبآفرينیوشايعهباجنجالهارسانه

بهوجودمی برايايجادهراساخالقینیازيبهوجودناخواستههراساخالقیرا آورند.

اياقدامهاباگزينشگريرسانههانیست،بلکهکافیاستکهرسانهعمددراقداماترسانه

انتشاراخبارو نمايندوهمینامرمیدادهبه دردلها اضطرابوهراسرا تواندنگرانی،

کوهندرتوضیحاينکهچرامفهومهراساخالقی .(Cohen,2002:16) مردمايجادنمايد

دهدکهتجلیاينگفتمانحوزهاخالقاستولیکارزاراصلیرابهکاربردهتوضیحمی

بهناماخالقولیبهکامسیاستواردگفتمانايدرحوزهسیاستوپشتپردهاست.عده

(.نگهبانانمرزهاياخالقیبااستفاده2:63شوند.)شهابی،هراساخالقیودگرسازيمی

جهت خود منافع مسیر در عمومیرا افکار رسانه ابزار اينکارفرماياندهیمیاز کنند.

اقس و انواع از استفاده با رسانهپشتسنگرهايمفاهیماخالقیو حساسیتبااليام به ها

شود،عنوانتهديدعلیهنظماجتماعیمطرحمیمردمبهبرخیازمسائلاجتماعیکهنوعاًبه
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می هدفهجمهدامن سازمانزنند. ديوانهاي سیاستمداران، سوي از شده ساالران،دهی

تهيانادانستهگذارانوفعاالناجتماعی،اصحابمطبوعاتوصاحبنفوذانیکهدانسقانون

وموجبتشديدوضعیتمی اينوضعیتدامنزده استنلیبه جماعتیهستندکه شوند،

آن کوهن را اهريمنی»ها جماعت » قوم»يا نظممی2«شیاطین نقض موجب که نامد؛

می اجتماعی غیريتبیترتنيابهشوند. پايه بر هراساخالقی گفتماننظريه درسازي ها

سازي،هاباغیريتهايمدرنبناشدهاست،دنیايیکهدرآنگفتمانانهدنیايمملوازرس

بندي،منطقتمايزو...راهخودراازگفتمانرقیبجداکشی،هژمونی،ضديت،مفصلخط

گفتمانمی اساسذاتمقولهکند. بر نزاع حال هراسهايدر از استفاده با و يگفتمان

.کنندها،ايجادمیاوآناخالقیدودستهخوديوغیرخودي؛م

می ارائه تبیینیمارکسیستی هراساخالقی، پديده تبیین در تضادکوهن از و دهد

صحبتمی محکوم و حاکم بیننخبگان سرمايهمنافع نظام کوهن نظر از داريدرکند.

به مسابقاتهستهبريتانیا تناقضاتساختارينظام، به افکارعمومیرا فقرجاياينکه ،اي،

نه دعواي دهد، توجه و... خردهبیکاري دو مهم بزرگمیچندان بافرهنگرا و کند

کنند.بهعبارتیکوهنازمهندسیايراقربانیاهدافخودمیها،عدهسازيازآنديگري

کنندکهچگونهافکارعمومیراعلیهشیاطینريزيمیايبرنامهگويد.عدهتوطئهسخنمی

.براياينکارنیازدارندکهيكجماعتاهريمنیبسازند.ايناهريمنانقومتحريكبکنند

فرهنگجواناننیستند،ممکناستيكشیء،يايكپديدهباشد.ماياشیاطینفقطخرده

زدهجماعتاهريمنی)شیاطینقوم(سیاسیهمداريمکهبستهبهاينکهجامعهچقدرسیاست

می پیدا باشدغلبه معتقداستهراساخالقی2:63کنند)شهابی، آنجالمكرابینیز .)

هاياخالقیهاامروزههراسکارانوراستابزارياستبرايکنترلاجتماعی،امامحافظه

شیوه به کنترلاجتماعینیستايخلقمیرا امريمرتبطبا اصالً گويا  Mac)کنندکه

Robbie, 1994:199.)

ه درخدمتمنافعراسبرخالفرويکردهايمارکسیستیکه صرفاً هاياخالقیرا

بنحاکموراهیبرايکنترلاجتماعیمی وگودازنسخهنومارکسیستیآندانند، يهودا
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دهند.بنيهوداوتجربهآمريکانظريههراساخالقیرابسطمیبراساسگیرندوفاصلهمی

گودهمدرسطحکنشگراناجتماعیوهمدرسطحانگیزۀتولیدهراستجديدنظرکردند.

کنند،بلکههادرسطحکنشگرانفقطنخبگاننیستندکههراساخالقیتولیدمیازنظرآن

عاديهممی مردم مدنیو تولیدتوانندهراسجامعه انگیزه ازنظر اخالقیتولیدکنندو

چینینیست،بلکهشفقتودلسوزيوصداقتهمممکناستهراساخالقیفقطدسیسه

مهندسیتوطئهنیستوگاهی هراساخالقیراايجادبکنند؛بنابراينهراساخالقیصرفاً

اندودترسیدهکننخبگانحاکمازسردلسوزيوصداقتازچیزيکهجامعهراتهديدمی

شوند.بنيهوداوگوددهندولزومآمادگیرايادآورمیهشدارهايالزمرابهجامعهمی

هراسیايرانیانتابهامروزگويندغربزنندومیبرايايننظريهازانقالبیونايرانیمثالمی

امترتبهايماديکهازقطعارتباطبادنیرغمخسارتمصداقاينتئورياستکهعلی

کنند.)شهابی،هراسیودگرهراسیخودشانپافشاريمیهاهمچنانبرغربهست،ايرانی

مکانیزمیبراييهوداوگودغرب(؛بنابراينبراساسنظريهبن2:63 هراسیايرانیانصرفاً

فقطتوسطنخبگانحاکمجادشدهيامهندسیوکنترلاجتماعینیستوازطرفیهراس

ستیزيموجود،درقبلازانقالبدرسطحکنشگرانیهراسیوغربهغربنبودهاستبلک

.بیرونازگفتمانحاکمشکلگرفتهاست

 روش پژوهش

2دايكدراينتحقیقتحلیلگفتمانانتقاديونمورداستفادهروش
دايك،تحلیلاست.ون 

سطح،ويهارادردوسطحموردتوجهقراردادهاست؛دريكهايخبريرسانهگزارش

ها،وارهسعیکردهاستتابابررسیساختارهايمتنیچونواژگان،مفاهیمضمنی،طرح

هايگفتمانیمتونرااستخراجکندودرسطحسبكبالغی،انسجامکلیوموضعی،مؤلفه

فرهنگیتولیدمتن،بهتبیینارتباطبینمعانینهفته،با-هاياجتماعیديگربابررسیزمینه

گويد،تحلیلگفتماناخبارصرفاًمحدودبهساختارهايدايكمیپردازد.ازطرفیونمتنب

مختلفیرابیان«نهفته»هايمتنینیست.چراکهساختارهايمتنی،معانی،عقايدوايدئولوژي
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هايکنند.براينشاندادننحوۀارتباطاينمعانینهفتهباخودمتن،بايدتحلیلیاززمینهمی

(.دراينمقاله9:2:96::دايك،ی،سیاسی،اجتماعیوشناختیبهدستدهیم)ونفرهنگ

الگويون بر سطحعملیاتیمیبنا دو در تحلیلگفتمان سطحنخست،دايك، در شود؛

قطب واژگان، چون اساسمقوالتی بر متن گفتمانی منافع،عناصر معانی، تداعی بندي،

پی ساختاري، تأکید کنايه، )فرضشاستعاره، کلی انسجام و استخراجهيمادرونها متن(

.پردازيمهامیشودودرسطحدوم،بهتبیینوتحلیليافتهمی

بازنمايی خود»اينپژوهشبرايمطالعه » ديگري»و پوششخبريسیاست« هايو

به2:63شبکهيكسیمارادربازهزمانیخردادتاديماه12آمريکا،بخشخبريساعت

مدت اخبار ازآنجاکه است. انتخابکرده رسمی12هشتماه از يكسیما ترينشبکه

تواندگفتمانخبريسیمايجمهورياسالمیرانمايندگیکند،هايخبرياستمیبخش

.شودلذااينبخشخبريبرايمطالعهانتخابوتحلیلگفتمانانتقاديمی

هايهدفمندياقضاوتی،درنمونهگیريهدفمنداست.گیريتحقیقنمونهروشنمونه

کند.ذهنیتصورتذهنیوباهدفقبلیانتخابمیرابهگیريپژوهشگرواحدهاينمونه

کند.گیريرابراينمونه،معینمیوهدفداوراستکهاحتمالانتخابيكواحدنمونه

وباعنايتگیريهدفمند،پژوهشگرانبراساساطالعاتقبلیازجامعهآماريدرنمونه

هدف میبه کار به نمونه انتخاب براي را خود شخصی داوري معینی، درهاي گیرند.

هايپژوهشگرشود،بلکهقضاوتگیريهدفمند،نمونهبهخاطرسهولتانتخابنمینمونه

(.193:2:92براساساطالعاتقبلیاو،مبنايانتخابنمونهاست)فرانکفوردونچمیاس،

شی به توجه نمونهبا زمانیوه بازه در آمريکا به مربوط اخبار تمامی ابتدا گیريهدفمند

مشخص ساعت بخشخبري در سپس12شده و گرفت قرار يكموردبررسی شبکه

 انتخاب خاصنمونه»باهدف هاي بازتاب« که معرف دريا و حاکم ايدئولوژي دهنده

ديگري»و«خود»چارچوبمعرفی تعداد« گ6باشد، زارشخبريبرايمطالعهوخبريا

شد. انتخاب است. تحلیل خبري گزارش يا خبر گفتمان، تحلیل براي تحلیل واحد

.درجدولزيرآمدهاستشدهانتخابهاينمونه
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 70خبری از بخش خبری ساعت  یها نمونه. 0جدول 

 تاريخ موضوع رديف

63/:/13گريدرجهاناسالمحمايتآمريکاازافراطی2

9/3/63تداومدشمنیآمريکاباايران1

21/3/63فارسجیخلجنايتآمريکادر:

2/3/63:ادامهدارداستکبارمبارزهبا3

17/1/63مرداد19نقشآمريکادرکودتاي1

1/9/63آمريکاوتضعیفانقالباسالمی9

12/6/63ستیزيدرآمريکااسالم7

22/25/63برجامهايآمريکاپسازتداومتحريم9

7/3/63دخالتآمريکادرعراق6

 های پژوهش یافته

هايخبريبربرايتحققهدفپژوهشدرگاماولبرايشناختعناصرگفتمانینمونه

دايكدرقالبجدولاستخراجشد؛ودرگاماساسمقوالتتحلیلگفتمانانتقاديون

اجتماعیوفرهنگیوزمینهنهاديتولیدخبرهابراساسبافتدومبهتحلیلوتبیینيافته

 .پرداختیم

 گام اول: شناخت عناصر گفتمانی

 شبکه یک 70های تحلیل گفتمان بخش خبری ساعت  یافته .7جدول 

 ها و مقوالت تحليل گفتمان کارويژه عناصر

واژگان

واژگان منفي آمريکائیان؛ شوم نیت آمريکا؛ مزدور آمريکا؛ فشارهاي تروريست؛ فتنه؛:

هايتکفیري؛ساقطکردناي؛گروههايوهابی؛جنگفرقهافکنانه؛شبکهتفرقه؛سیاستتفرقه

بمب آمريکايی؛ بشر حقوق آمريکا؛ جنايات مسافربري؛ دشمن؛هواپیماي منافقین؛ گذاري

قتلبمب شیمیايی؛ تحريمهاي تحکیم استکبار؛ انگلیسیعام؛ کودتاي آمريکايی؛-ها؛

اسوسی؛دخالت؛سرنگونیدولتقانونیايران؛براندازيدولتمصدق؛مداخلههايجسازمان

هايانقالباسالمی؛توطئه؛تغییرماهیتانقالباسالمی؛درامورداخلی؛نفوذ؛تضعیفآرمان

هايجديدموشکیضدايران؛مقابلهبابرنامهموشکیستیزي؛نژادپرستی؛تحريمتهديد؛اسالم

اي؛عدمهايجديد؛نقضتوافقهستهخصمانهدولتآمريکا؛بستهتحريمهايايران؛سیاست
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غیرقابل آمريکا؛ نیت تحريمحسن آمريکا؛ بودن بهاعتماد دستبرد آمريکا؛ خصمانه هاي

.زدنآمريکاتراشیآمريکا؛کلكهايايران؛دشمنیآمريکاباملتايران؛بهانهدارايی

ستادگیدرمقابلفشارهايآمريکا؛نیروهايمردمی؛:وحدتجهاناسالم؛ايواژگان مثبت

استقالل؛آزادي؛جمهورياسالمی؛مقاومت؛پشتیبانیمردم؛پیشرفتايران؛شهادت؛مبارزهبا

آرمان ديانت؛ استکبار؛ با مبارزه ادامه جشن مقاومت؛ جشن اسالمی؛استکبار؛ انقالب هاي

اعتراضبهمواضعاسالم همبستیزانه؛ ايستادگیدرمردمی؛ اقتداردفاعی؛ ابرازانزجار؛ ستگی؛

شدنبیشترايران؛مقابلمداخلهجويیآمريکا؛دفاعازتمامیتارضیواستقاللکشور؛توانمند

.اقتدارنظام

منفیگفتمانخبريشدتبهبیانگرارزيابییموردبررستعدادزيادواژگانمنفیدرخبرهاي

به آمريکا از ايران اسالمی جمهوري سیماي از يکی انقالبيهادکنندهيتهدعنوان اصلی

واژگانمنفی درابعادکاررفتهبهاسالمیاست. بیشازهرچیزوجهتهديدکنندگیآمريکارا

 کانونی واژه حول متن منفی واژگان از بسیاري است. کرده توطئه»مختلفبرجسته لشک«

هايافراطیدرطلبانه،حمايتازگروهگرفتهاست.دخالتآمريکادرعراقبراياهدافتجزيه

سیاست اسالمی، تضعیفانقالب براي تالش تحريممنطقه، وضع افکنانه، تفرقه و...هاي ها

تهديدياستکهبرايانقالباسالمیدارد.ازديگرجهیدرنتگريآمريکاوحکايتازتوطئه

«جنايت»ناصلیمتنواژگا هايخصمانهآمريکاسیاست»و«خشونت»، ستکهدرپیوندبا«

 توطئه»مفهوم » ديگري بر چیز دکنندهيتهد»بیشهر مثبت« واژگان مقابل در دارد. تأکید

.بازنمايِهويتانقالبیوستیزباديگريِتهديدکنندهيعنیآمريکاست

)افعاليبندقطب

منتسببهخودو

(ديگري

يا«ديگري»وتوصیف«ما»هايمنتسببهياارزش«خود»اينمقولهبهنحوهتوصیفومعرفی

بنديسازي،مبنايقضاوتبرايدستهپردازد.ايدئولوژيقطبیمی«هاآن»هايمنتسببهارزش

خبرييهادرمتن«ديگري»و«خود»بنديياافعالمنتسببهگیرد.قطبعقايدوافرادقرارمی

:چنینبودندیموردبررس

هايمقاومتدرمنطقهگروه)ما(:ايران/گروه

داخلیانيگراغربآمريکادرمنطقه/منافقین/مانانیپهمها(:آمربکا/گروه)آن

قربانی استعمارستیز/ استکبارستیز/ جنايت/ قربانی مقاومت/ ضدسلطه/ ما: به منتسب افعال

يکپارچگیکشورهايمسلمانهستیم/ما)ايران(خواهانتروريسم/ما)ايران(حامیوحدتو

/ثباتوآرامشدرخاورمیانههستیم/ما)ايران(بهدنبالافزايشاقتداردفاعیهستیم

 به منتسب سلطههاآنافعال آن: تروريسم/ حامی استعمارگر/ استکباري/ جنايتکار/ هاگر/

ها)آمريکا(ازگروهايتکفیريحمايت)آمريکا(درصددتجزيهکشورهايمسلمانهستند/آن

آنکنندیم آن/ هستند/ جهاناسالم در تفرقه و فتنه درصدد )آمريکا( مدعیها )آمريکا( ها

گرند(/هامداخلهها)آمريکا(دولتقانونیمصدقراسرنگونکردند)آنحقوقبشرهستند/آن
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تضعیفآن درصدد )آمريکا( يهاآرمانها آنانقالباسالمی کنارهستند/ در )آمريکا( ها

ها)آمريکا(درصددتغییرماهیتانقالببرجامدرصددنفوذدرجمهورياسالمیهستند/آن

ها)آمريکا(درصددنفوذفرهنگیوترويجدموکراسیآمريکايیدرايراناسالمیهستند/آن

)آمريکا(هستند/آن علیهمسلهستند/آنزیستاسالمها )آمريکا( زیآمخشونتماناناقداماتها

.هستنداعتمادرقابلیغها)آمريکا(/آندهندیانجامم

دهدکهگفتمانخبريسیمانشانمی«ديگري»و«خود»هايمنتسببهنگاهیبهافعالوارزش

دهنددرجهتیغربیبهايرانواسالمنسبتمیيهاهايیکهرسانههاوانگارهبسیاريازکلیشه

می نسبت آمريکا به رسانهمعکوس بر حاکم گفتمان گفتماندهد. عبارتی به يا غربی هاي

کنند.اينشیوهبازنمايیبرشناسیايرانراخطروتهديديبرايغربوجهانبازنمايیمیشرق

 تأکید غربی گفتمان بازتولید و مناسباتقدرت سیما،حفظ خبري گفتمان مقابل در دارد.

هاهاوناآرامیصلحوثباتدرمنطقهوعاملبسیاريازجنايتدکنندهيتهدآمريکاراخطرو

می منطقه و ايران لیبرال،در دموکراسی از حمايت تروريسم، با مبارزه بشر، حقوق داند.

ماسعیدراعتبارزدايیوبههايغربیهستندکهگفتمانخبريسیارزشازجملهگرايیتساهل

)ايران(درجايگاهدفاعازحقوقبشر،مبارزهبا«خود»هارادارد.ازطرفیچالشکشیدنآن

تروريسموحفظثباتوآرامشدرخاورمیانهمی یشناسشرقاگرگفتمانبیترتنيابهنشیند.

 سلطه رابطه –بازتولیدکننده با گفتمانخبريسیما ساختنتهديداتاسارتاست، برجسته

برهمزدناينرابطهوفراهمآوردنشرايطیاستتاامکانکنترل،طردوبهدرصددآمريکا

.همآوردارافر«ديگري»حاشیهراندن

استعاره

رسانه استعاره از میعنوانبهها مخاطباستفاده به معنا انتقال و رتوريکی کنند.يكتمهید

استعارهعالوهبرخلقساختارجديدسازهزبانی،تولیديكالگويذهنیاستکهدرکمفهوم

پیاممتنبراساسآنساماندهیمی فرآيندهايزبانیاستکهدرآن»شود. منظورازاستعاره

چونازشیءدومسخنکهينحوبهشودتدادهمیهاييكشیءبهشیءديگرنسبويژگی

تريناستعاراتیکهم(.يکیازمه22:2:77رود،گويیباشیءنخستبرابراست)هاوکس،می

«شیطانبزرگ»شودمیيسازمفهومايايرانازدريچهآنآمريکادرادبیاتسیاسیورسانه

شتی،اهريمنیوتاريکیازطريقآنبهاستکهتمامپلیدي،زيااست.شیطانبزرگاستعاره

.شودآمريکانسبتدادهمی

آماده پردازشو خبريسیمايجمهورياسالمیدر دربارهگفتمان خبريخود سازيبسته

وپوششسیاست برايمعنابخشیوچهارچوببخشیدنبهآمريکا ازاستعاره هاياينکشور

گريبهحمايتآمريکاوانگلیسازافراطیخبرهايخوداستفادهکردهاست.درخبرمربوط

هايمذهبیشیعهواهلتسننراکهدر(،گفتمانخبريسیما،رسانه63/:/13درجهاناسالم)

هارابهکوبیدنبرطبلداندوآنغربمیيهاپروردهدستکنندکشورهايغربیفعالیتمی
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می متهم اسالم جهان در براتفرقه طبل استعاره ترويجکنند. تشنج، پر وضعیت به اشاره ي

رودهااشارهدارد.اينمفهومبراياشارهبهفضايیبهکارمیاينرسانهیافکنتفرقهخشونتو

هاايکهازاينطبلکند.همهمههاشنیدنصدايحقراسختمیکهنزاعوهمهمهاينرسانه

هدرمقابلامواجحقیقیاسالمقرارشودصداهايباطلیهستندکمذهبی(شنیدهمیيها)رسانه

.گیرندمی

اسالم به مربوط خبر )در آمريکا شکل12/6/63ستیزيدر به ) اسالم»گیري ستیزيموج در«

سخنرانیانتخاباتی در رياستجمهوريآمريکا پیسخنرانیدونالدترامپنامزد در آمريکا

م اشاره گسترشاسالمکندیخود شدتو اينخبر در بهستی. مسلمانان خشونتعلیه زيو

موجیتشبیهشدهکهاغلبمناطقآمريکارادربرگرفتهاست.گفتمانخبرياينموجرانتیجه

موضعسیاست و آمريکا میگیريهاي کشور اين مقامات سیاستهاي بنابراين وداند؛ ها

اظهاراتآمريکايی رياستجمهوريباعثشکلخصوصبهها موجیازگیريترامپنامزد

.تهديدوخشونتعلیهمسلمانانشدهاست

-  در جنايتآمريکا ديگريمربوطبه خبر جنايت21/3/63)فارسجیخلدر سلسله به هاي(

 سرنگونیهواپیمايمسافربريايراندر طولدورانجنگتحمیلیتا در فارسجیخلآمريکا

می عبارتبیاناشاره جنگاين در صدام از حمايتآمريکا به اشاره با خبر اين در شود.

«.هايشیمیايیرابهصدامدادند،چراغسبزهمبهاونشاندادندهمانکسانیکهبمب»شود:می

هابهصدامبراياستفادهازتسلیحاتشیمیايیاستعارهچراغسبزاشارهبهحمايتومجوزغربی

علیهايراناست؛بنابراينغربدرجناياتواقداماتصدامشريكاست.اقداماتینامشروعکه

.انجامدمی«ديگري»بهمشروعیتزدايیواعتبارزدايیاز

- ( استکبار با مبارزه ادامه مربوطبه خبر مذاکرات2/3/63:در پايان به اشاره با گزارشگر )

شکستهديپلماسیآمريکايیحريفِپايهمحکمپاي»برد:میايدرويناينجملهرابهکارهسته

ايدئولوژيايرانینشد بهپاي«. اينعبارتاشاره ديپلماسیدر جانکريشکسته پايشکسته

ايحضورپیداکردهاستودروزيرامورخارجهآمريکااستکهباعصادرمذاکراتهسته

می بهکندبهامرحلهبعدمعنیفراتريهمپیدا پايشکستهينمعنیکهکلديپلماسیآمريکا

میجان اينگزارشخبريجمعکريتشبیه حاصلبنديمذاکراتهستهشود. را برجام ايو

.همادامهداردنيبعدازاايکهالبتهداند،مبارزهمبارزهمی

گزارشیطورکلبه و خبرها یموردبررسهاي استعاري یتوجهقابلغناي حالنيباانداشتند

 خبرهاي برخی بر حاکم استعاري رتوريکیعنوانبهیموردبررسفضاي عملیات يك

.فضايايدئولوژيكمتونخبريبودندکنندهتيتقو

کنايه
نزديكدارد. و معنايدور اصطالحسخنیاستکه در نیزيكتمهیدزبانیاستو کنايه

:واننامبردچنینبودندتمییموردبررسهايخبريهايیکهدرنمونهکنايهازجمله



 717 |   ینظر یهادو  یانارک یداود نعمت

 

 ها و مقوالت تحليل گفتمان کارويژه عناصر

ايهرماهوايها(براياشارهبهشبکه63/:/13گريدرجهاناسالم)درخبرحمايتازافراطی -

عبارت اصطالحمذهبیهايبهشبکه»شیعهواهلتسنن، اينعبارتکنايهبهکارمی« ايرود.

کنندرازيربفعالیتمیعیانوسنیانیکهدرغریهايشاستکهدرواقعمذهبیبودنماهواره

روحانیشیعهکه«محمدهدايتی»کند.درهمینخبرازهااعتبارزدايیمیبردوازآنسؤالمی

قرائتگفتمانحاکمازمذهبشیعهدارددرغربفعالیتمی عنوانبهکندوقرائتیمغايربا

کند.عبارتپايثابتشبکهصدايکهپايثابتشبکهصدايآمريکاستيادمیيایروحان

کنايه آمريکا استبراي شخصاعتباریباي اينکهموردنظرکردن عبارتضمن اين است.

مذهبی شبکه اعتبارزدايیازشخصو افراطیهاستآندرصدد از حمايتآمريکا گريرا،

.دهدنشانمی

شود:آمريکايكکشور(گفتهمی21/3/63)فارسجیخلايتآمريکادردرخبرمربوطبهجن -

 است. بشر حقوق آمريکا»مدعی بشر حقوق ادعاي درصددکنايه« درواقع که است اي

کند.خبرمشروعیتزدايیوزيرسؤالبردنکشورياستکهازحقوقبشراستفادهابزاريمی

اصلیدکنندهيتهدکشاندبلکهآنراناقضومیادعايحقوقبشرآمريکارابهچالشتنهانه

.داندحقوقبشرمی

- ( اسالمی انقالب تضعیف و آمريکا موضوع با خبري پیچیدن1/9/63در نسخه از )

ايرانسخنمیانديشکده در طرحوهايآمريکايیبرايتغییر از پیچیدنکنايه نسخه گويد.

شودگفتايرانبیماريفرضشدهکهدوايدردآنريزيبرايتغییردرايراناست.میبرنامه

است.کنايه«نفوذ»مؤلفهاصلیاينخبريعنیبخشقوامراآمريکاتجويزکردهاست.اينکنايه

تئوريجوزفنايبراياجرادرايرانروي»استايناست:کاررفتهبهديگريکهدراينخبر

وتوطئهدرايراناست.درواقعاينجملهشاهديبهمعنیآمادگیآمريکابراينفوذ«میزباشد

.هاانقالباستبرايناستکهغرببهسردمداريآمريکادرصددتضعیفآرمان

خواهدازکناربرجام،ايراننقشپسرخوبرابرايشآمريکامی»شوددرهمینخبرگفتهمی

است.آمريکاپسازبرجامايرانفرمانبودنبهپسرخوبنیزکنايهازمطیعوگوش«.بازيکند

می ستیزهآرام نه خواهد با بنابراين نفوذ»جو، می« دنبال را هدفی همهچنین بنابراين کند؛

.چرخدمی«توطئه»و«دخالت»،«نفوذ»هايتمهیداتکنايیحولمؤلفه

تحر - تداوم به مربوط خبر )يهاميدر برجام از پس می22/25/63آمريکا گفته شود(

وزارتخزانهتحريم» میهاي باقی میز روي آمريکا ماندداري اينکهکنايه« بر استمبنی اي

متحريم اعمال آماده هرلحظه و است نشده تمام ايران ضد آمريکا کنايهباشدیهاي اين .

.ست«بدعهديآمريکا»نمايانگر

تداعیمعانی
عانینیزيكتمهیدزبانیورتوريکیاستکهباتوجهبهزمینهاجتماعی،فرهنگیوتداعیم

معان يادآوري و باعثتداعی ميایتاريخی ذهن شودیدر متونازجمله. در معانی تداعی
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:چنینبودندیموردبررسخبري

وانگلیسدرصددتجزيهعراقهستند»جمله - آمريکا کادردرخبرمربوطبهدخالتآمري«

قدرت7/3/63عراق) هايبزرگاستکههموارهبهدنبالتجزيهوکوچك(يادآورسیاستِ

بیاناينکهدرگیريبیترتنيابهکردنکشورهابرايرسیدنبهمنافعخودهستند. هادرمتنبا

درجهت مشروعوتجزيهعراقرا را دفاعوآزادسازيشهرها بیگانگاناست، عراقتوطئه

 میتأمین قلمداد نامشروع عملی لذا غربو دخالتقدرتمنافع طرفی از بزرگکند. هاي

مبنیبراينکهقدرت بیندازوحکومتکناست، هايبزرگويادآورسیاستقديمیتفرقه

،بهمداخلهدرامورداخلینفوذاعمالهابادامنزدنبهاختالفاتوهايجاسوسیآنسرويس

می کشورها و میبیترتنياهبپردازند تأمین را خود منافع ومداخلهبیترتنيابهکنند. گري

.سیاستاستعماريوجهبارزتداعیاينخبراست

تیفعال(کهبه63/:/13گريدرجهاناسالم)درخبريباموضوعحمايتآمريکاازافراطی -

میخصوصبهايمذهبیدرکشورهايغربیهايماهوارهشبکه پردازد،چندينبارازآمريکا

استفادهشد.اينمفهومتداعیحداقلدورويداددرادبیاتدينیوسیاسیماست.«فتنه»واژه

دادهشودبهآنچهدرجهاناسالموادبیاتدينیتشیعدرصدراسالمرخاولینتداعیمربوطمی

درزوآندودستگی ازهايیبودکهبعدازپیامبروخصوصاٌ مانامامتاماعلی)ع(رخداد.

حوادث از بعد آشنايیاستکه اينمفهوم نیز ادبیاتسیاسیايران واژه99طرفیدر يبه

رسانه و سیاسی فضاي در تبديلآشنايی ايران اي از خبر همین در است. سیاست»شده

وندبامفهومفتنهقرارافکنانهضمناينکهدرپیشود.سیاستتفرقهسخنگفتهمی«افکنانهتفرقه

وآمريکادرحالاستدرگذشتهخصوصانگلیسهاياستعماريغرببهدارد،يادآورسیاست

عبارت حکومتکن»و و بینداز تفرقه می« متبادر ذهن به تداعیرا اين بنابراين درکند؛ ها

.قراردارد«توطئه»و«تفرقه»هايیچونبنديخبرومؤلفهراستايچارچوب

- خبر )يزیستاسالمدر آمريکا می12/6/63در گفته :) رسام»شود حمزه آمريکا سیاتل در

هايکنندهسرکوبگريمفهومنژادپرستیتداعی«سالهمسلمانقربانینژادپرستیشد29نوجوان

باسیاسترژيم آفريقايجنوبیاستکه نازيو آلمان نژادپرستانههاينژادپرستیچون هاي

بهخودغیرخودي بهشدتسرکوبمیهارا بهترتیباسالماينکردند. عنوانستیزيدرآمريکا

.شودشدتتقبیحمیيكعملنژادپرستانهبه

اندازچشم

(منظر)

چشم از متنی میهر سخن خاص منظري و چشمانداز دموکرات،گويد؛ مانند اندازهايی

.چنینبودندشدهیبررسدرمتونخبرياتخاذشدهاندازهاياومانیستوغیره.چشمخواهيآزاد

اسالم ضرورتمحکومیت مقاومتو گفتمان مسلمان؛ حقوق از دفاع و آمريکا در ستیزي

سیاست مخالفتبا سلطه؛ نظام با وحدتمبارزه دفاعاز منطقه؛ در آمريکا طلبانه هايتجزيه

سیاست نفی و اسالم تفرقهجهان رسانههاي اافکنانه که مذهبی ادارههاي غرب جغرافیاي ز
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انگیزهايفتنهازوحدتوآرامشدرجهاناسالم؛تقبیحوافشاسازيسیاستتيشود؛.حمامی

محکومیتدشمنی ايستادگیدرغرب؛ مقاومتو لزوم ايرانو اقداماتتروريستیعلیه و ها

دامهمبارزهبابرابرآمريکا؛برمالکردنجناياتآمريکاونفیحقوقبشرآمريکايی؛ضرورتا

ايآمريکا؛هشدارنسبتبهنفوذغرببعدازمذاکراتهسته

يساختارتأکید

هايمنفیديگرانوکنشمثبتخوددرتیتر،لیدومقدمهاشارهداردتأکیدساختاريبهکنش

:توانبهمواردزيراشارهکردمیازجملهکه

انگلسخنگويحزب»- و آمريکا کرد نیروهايمردمیبراياهللعراقاعالم یسمانعحضور

باگفتناين»اينجمله«.سازياستاناالنبارشدندپاک لیدخبرشمارهنهماست.متندرابتدا

 حکم که لید»جمله می« برجسته مطلبرا اصل دارد را اينتمهیدخبر از استفاده با و کند

وانگلیسدرگفتمانیدرصدداقناعمخاطباستمبنیبراينکهغرببهسرک ردگیآمريکا

کندودرواقعدرهمینابتدامرزبنديايدئولوژيكخودراروندتحوالتعراقکارشکنیمی

.دهدنشانمی

آمريکايی» - اسالم و انگلیسی «شیعه اسالم»، جهان در تفرقه براي غرب فتنه عبارت« دو

يهويتیوايدئولوژيكخبريشمارهيکماستکهتأکیدساختاريومرزبندآغازيننمونه

.کندمتنرادرهمانابتدامشخصمی

اينعبارتیاستکهتأکیدساختارييکیديگرازمتن - استکباراست. با هايخبريمبارزه

بهبه چهارم شماره خبر تیتر مشخصعنوان کامالً ايدئولوژيكمتنرا موضع استو کاررفته

.کندمی

هايانقالباسالمیراتضعیفسالدرصدداستتاآرمان7:غرببهسردمداريآمريکا،» -

خبرشمارهششماست.دراينخبرتقابلايدئولوژيكبینغرب«لید»اينجملهبخشیاز. «کند

ابتدايمتنمشخصمی در ايران هیبتيكسلطهو ابتدايمتنغربدر در ظاهرشود. گر

.کهضدهژمونیغربیاستشودکهقصدتضعیفانقالبرادارد.انقالبیمی

منافع

شیوه از بیيکی هاي کردن ديگران»اعتبار » توجه و نسبتازاندازهشیبتأکید تهديدهاي به

شودمنافعجوامعوکشورهايديگرراهدفاست.تهديدهايیکهادعامی«هاآن»بهشدهداده

اند.باتوجهبهمنافعگفتمانیوتعیینمرزهايهويتی،گفتمانحاکمبابرجستهساختنقرارداده

 خصوصبهتهديداتغرب به غربی گفتمان اعتبارزدايی بر عالوه ویابيتیمشروعآمريکا

:توانازتهديداتزيرنامبردهايخبريمیپردازد.بابررسینمونهمی«خود»هويتبخشیبه

غرب)آمريکا(تهديديجديبرايصلحوآرامشمنطقهاستکهبرايتأمینمنافعخود، 

آشوب و تجزيه همچون خطري ساخته، مواجه خطر با را ما شبکهمنافع داخلی؛ هايهاي

کندهاتوسطغربمنافعجهاناسالمراتهديدمیاندازيآنايباحمايتوياراهماهواره

امنیت،  براي تهديدي آمريکا است؛ اسالم آرامشجهان وحدتو براي تهديدي آمريکا



 7011 پايیز|  21شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 710

 ها و مقوالت تحليل گفتمان کارويژه عناصر

تهديديبرايارزش آمريکا است؛ پیشرفتايران آزاديو آرماناستقالل، و هايانقالبها

سیاست است؛ اسالماسالمی خطهاي آمريکا مسلمانانستیزانه جامعه براي اساسی ري

نژادپرستیمی تشديد به متنیآمريکاستو هر در تمهیداتگفتمانیکه بنابرايناز انجامد؛

.تلقیشود«خود»تهديدجديبراي«ديگري»تواندبهکاررودايناستکهمی

انسجامکلی

يهاهيمادرون)

(متن

 طريق از کلی، سرفصلآنچهانسجام ، و میيهاهيمادرونها میمتن بیان شود.انگاريم،

مشخصمیمفهومی،خالصهمتنهستندومهمازنظرهاهيمادرون کنند.تريناطالعاتآنرا

:عبارتبودندازشدهیبررسهايکانونیخبرهايگزاره

سیاست اتخاذ با است/آمريکا اسالمی جمهوري تضعیف درصدد ضدايرانی خصمانه هاي

آمريکاهموارهدرصددنفوذدرايراناست/آمريکادائمدرحالفتنهوتوطئهعلیهايراناست/

گروه از حمايت با باآمريکا آمريکا است/ مقاومت محور تضعیف درصدد تکفیري هاي

هايآمريکاتقويتزيهکشورهايمنطقهاست/تروريسمازطريقحمايتبهدنبالتجنفوذاعمال

اقداماتجنايتکارانهخودازجملهسرنگونیهواپیمايمسافربريايراندرمی با آمريکا شود/

نمیفارسخلیج اعماليادعاهاتواند با آمريکايی بشر حقوق باشد/ داشته بشري حقوق

هايآمريکابعدازتوافقهستهبااعتباراست/تداومتحريمیهايآمريکابتجاوزکارانهوجنايت

بودنآمريکاستاعتمادرقابلیغايازايراننشانه

 های گفتمان خبری گام دوم: تبیین یافته

يافته میچنانچه نشان بازنمايیها در مهمی منبع هراساخالقی گفتمان به توسل دهد،

سیاست خبري گفتمان است. آمريکا بههاي توسل با ايران اسالمی جمهوري سیماي

هايآمريکاتمرکزهاوتوطئهگفتمانهراساخالقیبیشتربروجهتهديدکنندگی،دشمنی

تهد آمريکا تغییريادکنندهيدارد. را اسالمی انقالب ماهیت تا است درصدد استکه

اي)برجام(بهنفوذفرهنگیوسیاسیدردرصدداستتاازکنارتوافقهستهکايدهد.؛آمر

ايرانبپردازد؛آمريکادرمقاطعمختلفانقالباسالمیدشمنیخودرانشاندادهاستو

طلبانهبهدنبالتوطئهوتفرقهدرايرانوجهاناسالمهاياستکباريوسلطهبااتخاذسیاست

جنايت آمريکا هاست؛ گروهيشماریباي از است؛ داده حمايتانجام تروريستی هاي

ايايراندرصدداستتاجلويپیشرفتايرانرابگیرد.کندوباتروردانشمندانهستهمی

تهديد وجه مقابلِ در گفتمانخبريسیما وعنوانبهکنندگیآمريکا ستیز بر يكبیگانه
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کار،،متخاصم،جنايتدکنندهيتهدريکا(هويتیمبارزهتأکیددارد.اگرديگريبیگانه)آم

است.زیستگانهیبگردارد،هويتخودي،هويتیمقاوم،مبارز،ضدسلطهوگروسلطهتوطئه

صورتنگرفتهبلکهبايدخألستیزيحاصلازآندربیگانهجهیدرنتاينهراسازبیگانهو

.يستاجتماعی،سیاسیوفرهنگیتولیدمتننگرنهیزمپسبه

بهمدلون هايدايكبراينحوهارتباطمعانینهفتهدرمتنبايدتحلیلیاززمینهبنا

بازنمايی شد گفته چنانچه دهیم. دست به متن تولید سیاسی و اجتماعی فرهنگی،

نهیزمپسستیزينهفتهدرآنرابايددرهراسیوبیگانههايآمريکاورويکردبیگانهسیاست

کرد.نگريستنبهپیشینهروابطايرانووجوجستتريیوفرهنگیوسیعتاريخی،اجتماع

می تحتتأثیرغربنشان معاصر ايران سیاسی تحوالتاجتماعیو بسیارياز که دهد

مواجههبامدرنیتهبودهاست.غرببرايايرانیانگاهیشروگاهیخیرقلمدادشده؛گاهی

هراسانوگاهیباارزشتهديدوگاهیفرصتپنداشتهشده؛گاهی هايغربیجامعهرا

باهموجودداشتهوبستهزمانهمهايمختلفازغرباستقبالروبروشدهاست.اينتلقی

 و شرايط است.واحوالاوضاعبه شده غربمسلط از يكروايت سیاسی و اجتماعی

گفتمانبیترتنيابه محورهاياساسیبرايتعريفغربدر يکیاز هايهويتیمعاصر

بهاينمعنا،هويت هادربرابرهاوخودآگاهیخويشتنوهويتجامعهايرانیبودهاست.

.هاستهاودگربودگیگرفتهوبرساختهتالقیخودبودگیهاوديگرانشکلغیريت

می شکل رضاشاه آمدن با که پهلويسم بهگفتمان را اسالم دگرگیرد، عنوان

به مسلمانايرانیرا بهايدئولوژيك، مثابهدگربیرونیخودعنواندگردرونیواعرابرا

دردرونمداروحريمگفتمانی را تعريفکردندوسعینمودندجغرافیايانسانیخود

گفتماناسالمغربجست تثبیتکنند. پهلوجوو با تقابلوتضاد ويسمشکلگراياندر

گرفت.اينگفتمانتالشداشتتاتاروپودبرنامهوطرحرهايیخودازسلطۀرژيمحاکم

در بازگشتبهاسالموگذشتۀاسالمی»ونیزهژمونیغربرا دراينجست« وجوکند.

عنواندگرجايعرببهشدوغرببهمثابهيكدالمتعالینگريستهمیجريانبهاسالمبه

خارجیبیان ساير255-2:77::9گرديد)تاجیك، نسبتبه ايندگرسازيآمريکا در .)
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بینايرانوآمريکابهلحاظ2632تاسال»کشورهايغربیبرجستگیبیشتريدارد.اگرچه

 ,Lytle«)تاريخیمشترکاتکمیوجودداشتکهبتوانددورکشوررابههمنزديكکند

هايجهانی،ايرانبهکانونتحوالتتبديلهرقابتودرسايازآنپسهاسالاما ؛(1987:1

نقشپررنگیدرسیاستايرانبرعهدهگرفت.اولینمواجههجديکمکمشدوآمريکا

 سال به آمريکا و بازمی1::2ايران شمسی تصمیمکهیهنگامگردد، آيزنهاور دولت

.(Snyder, 1999:277)گرفتازکودتاعلیهدولتايرانبهنفعشاهحمايتکند

ادامهداشت.انقالب2:17هايآمريکاازحکومتپهلويتاانقالباسالمیحمايت

رابطهنزديكايرانباآمريکاراپايانداد،بلکهايرانرابهرقیبیتبديلتنهانهاسالمیايران

سیاست در بنیادين تغییرات ايجاد و منطقه معادالتسیاسی زدن هم بر قصد که کرد

داشتخاورمی 2:17انقالباسالمیايراندرسالبیترتنيابه .(Criss,2002:588) انهرا

المللیگرديد.هويتیکهباعثتکوينهويتجديديبرايکشوردرعرصهداخلیوبین

ريزينظامارزشیوهنجاريجديدپیكيواسالمیبود-نشأتگرفتهازفرهنگايرانی

ا هويت يعنی جديد هويت اين کرد. از جديدي مرزبندي اسالمی و خود»نقالبی و«

طبق»ترسیمکردوبرايناساسبهمعنیدهیبهمحیطپیرامونمبادرتورزيد.«ديگري»

 ودوگانهاستوبهداراالسالمودارالکفرويایدووجهاينمرزبنديجهانبیرونکامالً

می تقسیم مستکبران و مستضعفان ايقلمرو اينمیان در بهشود. امران القرايجهانعنوان

الهام يا و توسعهبخشجهاناسالموغرببهاسالم استعمار، نماد طلبی،خصوصآمريکا

جهانبی بهعدالتی، باطلتعريفمیخواريو شودطورکاملنماد )رسولیثانیآبادي،«

:5:2:65.)

صآمريکاخصوشدهغربوبهانقالباسالمیايرانبراساسهويتجديدتعريف

اصلیايننظامشناختهاستکهرهبريانقالبامامخمینی)ره(براساس«دگر»عنوانرابه

واژه چون بزرگ»هايی شیطان » يا بزرگجهان»و خوار می« بازنمايی را کرد.آن

هايماازايناجانبتمامیگرفتاري»کند:مثالايشاندرموضعیصريحاعالممیعنوانبه

هايمسلمینازآمريکاست،آمريکايیکهازاينآمريکاست،تمامیگرفتاريغربیاست،
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،2:91)امامخمینی«کشندصهیونیزمراتقويتکردهکهبرادرانمسلمانمارافوجفوجمی

بههمینترتیبشعارمحوريانقالباسالمی25:73ج نهشرقینهغربی»(. کهبعدهااز«

فهماست.درواقعشودنیزدرهمینراستاقابلمیمیاصولسیاستخارجیجمهورياسال

استکهرويديگرسکهاثباتخوديتوهويتاست.اين«غیريت»اينشعارنوعینفی

غیريت» و« لیبرالیسم بلوکغرب، و کمونیسم و بلوکشرق خود تاريخی قرائت در

خمینی)ره(برنفیغیريتروازآغازانقالبتاتشکیلنظام،امامداريبود.ازاينسرمايه

:ورزدعنوانشرطحفظهويتتأکیدمیبه

شد،ايرانازهمانبدوانقالبوازقبلازبدوانقالبکهشالودهانقالبريختهمی

نهغربیوجمهورياسالمیبود. بوده،مسیر،مسیرراهمستقیمنهشرقی، مسیر،مسیرانبیا

باق همانمسیر به همملتما، خمینیتاکنون ج2:91یاست)امام ،21 انقالب299: .)

باشديكازدوقطبشرقوغربنمیاسالمیيكانقالبعادينیستومتکیبههیچ

جهت...باپیمودنصراطمستقیمالشرقیهوالغربیهدرمقابلهردوقطبايستادهاستازاين

.(26:1ج2:91)امامخمینی،

ستیزانهبرخاستهستیزانهوآمريکاگیريانقالباسالمیورويکردغربشکلهرحالبه

بهازآنباعثشدتاانقالبايراندرجهانغرببه عنوانمظهربنیادگرايیشناختهشود.

غرب رويکرد با همگام غربعبارتی و انقالبهراسی نیز غرب دنیاي ايرانیان، ستیزي

به را پديدهاسالمی عنوان اي ايندکنندهيتهدهراسناکو بر کردند. قلمداد خود براي

هاياخالقیبینايرانوايازهراسگیريچرخهاساساستکهوربنرومودودازشکل

.گويدغربسخنمی

گیرينخستینوربنرومودودبااشارهبهامپريالیزمانگلیسوآمريکادرايرانازشکل

لطنتشاهايرانوهمراهبامدرنیزاسیوندرايرانکهازگويد؛درزمانسهراساخالقیمی

روحانیون،مداخلهخصوصبهسويآمريکا،توسطشاهايرانبهاجرادرآمد،مردمايرانو

 انگلآمريکا درمسائلداخلیايرانوعلیسیو مؤلفهرا باالخصوصمقابله هايمدرنیته

هاراهتكحرمتیعلیهانسجامملیايرانیاناخلههااينمدهايمذهبیرابرنتافتند.آنمؤلفه



 7011 پايیز|  21شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 711

يها.مدرنیزاسیونشاهدرايرانهمراهبودباکنارگذاشتنبرخیازمؤلفهکردندیقلمدادم

مذهبیدرايران،همانندحجاب،تغییرتاريخايرانازهجريبهتاريخپهلويوقبلازاسالم

بهمقدساتاسالمیوتقدسبخشیدنینیتوهردم،هامآنتبعبهو...کهازنظرروحانیونو

بهمدرنیتهغربیبود.دراينجابودکهنخستینهراساخالقیايجادشد؛روحانیوننسبتبه

پیامدهايمدرنیتهغربیوسرسپردگیشاهبهآمريکاوانگلیسوعواقبوخیمآنبراي

دستدادنهويتواخالقیاتاسالمیوفرهنگايرانی،هشداردادند.مردمنیزنسبتبهاز

کمك با آن بردن بین از و هراس اين با مقابله براي لذا و بیمناکشدند خود دين

.(36:2:99بهنقلازآقاجانی،2667)وربنرومودود،«روحانیون،انقالبکردند

غربو در اينبار هراسیکه دومینهراساخالقیگشت؛ به انقالبايرانمنجر

گرايیاسالمیوتعصبوراديکالیسمموجوددرايرانبهوجودنسبتبهخشونتوبنیاد

اينانقالبيكترسسکوالرازبنیادگرايیدرمغربزمینايجادکرد.اينترسدر»آمد.

فرهنگ و روشنفکران سیاستمداران، آنسطح پسند سطحعامه در ترس اين بود. ها

آن که باعثشد نقضحقسیاستمداران به را خود چشم بوسنیها و ترکیه در بشر وق

هايسکوالريستیداشتند،ببندندودرسطحروشنفکرانمنجربههرزگوينو...کهسیاست

سطحفرهنگ در و کتابآياتشیطانیشد مثلفیلمانتشار پسند بدونعامه هايیچون

دخترمهرگزو...مصداقفرهنگسینمايیايندگرهراسیاست.بعدازانتشارکتابآيات

ترسیازتجددايجادمیش مییطانیدوباره بالفاصلهباشودکهمنجربهصدورفتوا شود.

شودوسیاستمدارانوروشنفکرانغربیصدورفتوايكترسجديديدرغربايجادمی

می رشدي سلمان از دفاع میبه پیدا ادامه چرخه اين همچنان و کندپردازند )شهابی،«

عنوانصداوسیماجمهورياسالمیايرانبهخصوصبهايرانوهاي(.ازطرفیرسانه2:63

هايبزرگفرهنگیوايدئولوژيكکشورودرچارچوبگفتمانیانقالبيکیازدستگاه

کهاينرويکردياگونهبهانداسالمیومبانیهويتیآنبهبازنمايیغربوآمريکاپرداخته

.وديافتهاستتلويزيونجمهورياسالمینميگذاراستیسدر
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هايسازمانصداوسیمايمشیکلیواصولبرنامهقانونخط»درسندمهمیچون 

مجلسشوراياسالمیدرفصلششممربوط27/3/2:92مصوب«جمهورياسالمیايران

 هايسیاسیبرنامه»به » ذيلماده 15و وظايفصداوسیما جهتارائه»يکیاز سعیدر

مردم، به مکتبی بینبینشسیاسی و سیاسی اوضاع موقعیتاستکبارشناساندن و المللی

مستضعف ملل و جهانی گفته« ماده فصل همین در است. 12شده هويت»از بر تأکید

تالش افشاي و آن استکباري ضد خصیصه و انقالب ايناسالمی تغییر در دشمن هاي

هويت می« سخن ماده و 11گويد ن»وظیفه به نسبت مردم ساختن هايقشهآگاه

«استعمارگرانجهانیوعواملداخلیآناندرجهتتضعیفيابهانحرافکشیدنانقالب

می بردوشسازمانصداوسیما اينسندمهمتفاوترا در هايگرايیمبتنیبرتقابلنهد.

بین تمايز خود»دوتايیو » ديگري»و می« خوديديده جبهه در ،«هويتاسالمی»شود.

مردم» » م»و ستضعفملل مؤلفه« هويت اساسی خودي»هاي » و ،«فرهنگغرب»است

.است«ديگري»و...ازمصاديق«دشمن»،«استکبارجهانی»

سازيهايمهمسازمانیکهنقشمهمیدرتدوينوبرنامهيکیديگرازدستورالعمل

کتاب دارد صداوسیما پخشسیاست»در و تأمین تولید، ضوابط و ها ساالنه« استکه

شود.دراينسندمهمسازيسازمانصداوسیمامنتشرمیسطمعاونتتحقیقاتوبرنامهتو

 پلیدي و دشمنی نمايش ضرورت بر ديگري»نیز فصل« در است. شده تأکید غربی

برنامهسیاست تمام بر ضوابطناظر و نمايشبرنامهها چنینآمده: اينکتابچه هايیکهها

تنف موجب و دشمن پلیدي مینشانگر وي به مخاطبینر روانی رعايتسالمتی با شود

.کودکونوجوان،بدوناشکالاست

:هايفرهنگیچنینآمدههايناظربربرنامهدربخشضوابطوسیاست

 بايدبهتثبیتواستقاللفرهنگیايرانبپردازدوگیريکلیتمامیبرنامهسمت ها

.زدگیراتقبیحکندغرب

 هايالتقاطیمحافلداخلیکهدرصحنهمقابلهتئوريكبانظريهرسانهبايدفعاالنه

.کند،حضورداشتهباشددرنهايتمبانیفرهنگغربراتائیدمی
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 هايسیاسیچنینآمدههايناظربربرنامهدربخشضوابطوسیاست:

 مخاطبانپیام اذهان در نبايد رسانه خصوصجوانان-هاي اهمیتموجبکم-به

.هايآنانگرددردشمنانانقالباسالمیوتوطئهجلوهدادهخط

 ذيلبخشخبر:

 پخشاخبارنبايدموجبتقويتدشمنان،تضعیفانقالبسالمیونظاموروحیه

.عمومیمردمگردد

 گزارش دشمنپخشاخبار، به نسبت تهاجمی موضع بايد تفاسیر و خبري هاي

برنامه انفعال از و باشد سیاسیداشته و بههايخبري دشمن مقابل طورجديدر

.اجتنابشود

برايناساساستکهپوششخبريکشورهايغربیدرگفتمانخبريسیمايجمهوري

 سیاستخاصیپیرويمیخصوصبهاسالمیايران از گفتمانآمريکا در ريشه که کند

ارههموهايیکهطورخالصهنگرانیهايحاصلازآندارد.بهانقالباسالمیومرزبندي

آمريکاوجوددارد،تأثیرخصوصبههاوهنجارهايبومیتوسطغربوازتهديدارزش

سیاست بر فرهنگی،زيادي شبیخون چون مسائلی است. داشته ارتباطی و فرهنگی هاي

هراس آمريکا، خصمانه رويکردهاي و فرهنگی تهاجم فرهنگی، تهديداتیناتوي و ها

درصداوسیمايجمهورياسالمیايران«آمريکا»ايیهستندکههمچناندرسیاستبازنم

.تداومدارد

 گیری بندی و نتیجه جمع

مؤلفه خبري، مقوالتتحلیلگفتمان بررسیساختارهايمتنیو ازبا هايگفتمانیزير

:استاستخراجقابل12هايآمريکادربخشخبريساعتنحوهبازنمايیسیاست
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 گفتمانی بر اساس معرفی خود و دیگری یها مؤلفه .3جدول 

 معرفي خود )معرفي ديگري )غرب

برايحامي تروريسم ● برخالفرسالتیکه آمريکا :

خوددرمبارزهباتروريسمتعريفکردهاست.ازگروهاي

حمايت القاعده و داعش نظیر خاورمیانه در تروريستی

.کندمی

گر:  توطئه ● خود منافع راستاي در هیچآمريکا از

.ايعلیهايرانوجبههمقاومتفروگذارنیستتوطئه

درافکني: تفرقه و اختالف ● را خود منافع آمريکا

ايجاداختالفوتفرقهدردرونوبینکشورهاياسالمی

.افکنیبینشیعهوسنیداند.نظیراختالفمی

مانده  ضديت با پيشرفت ايران )عقب ●

بداشتن(: نگه اسالمی پیشرفتجمهوري مهمیه هاي

ايدستپیداکردهکهازداليلدشمنیآمريکانظیرهسته

.ماندگیايراناستهمینپیشرفتاستوخواهانعقب

ريشهنژادپرستي: ● آمريکا هنوزدر نژادپرستی هاي

به است. تنفرخشكنشده تبعیضو خصوصدرآمريکا

نژادپرستی اين دارد. وجود مسلمانان به نسبت عمیقی

قبال در آمريکا دولت و مقامات سیاست محصول

.مسلماناناست

هايمتعدديعلیهايران:آمريکادرجنايتکار جنايت ●

نمونه از يکی است. دستداشته اسالم جهان هايآنو

سالح از استفاده و ايران جنگبا در صدام حمايتاز

.شیمیايی

سباتهموارهبهدنبالتداوممناگر: آمريکا غرب سلطه

سلطهاست.دراينرابطهغربدرموضعفرادستهمواره

.خواهانسیادتخودبرفرودستاناست

:آمريکاکهمدعیدفاعازحقوقناقض حقوق بشر ●

همدرکشورهايخودشانوهمجهاناسالم بشراست،

.يکیازناقضینحقوقبشراست

اسالمستيزي اسالم ● به زدن دامن با آمريکا هراسی:

:موضعايرانحمايتازجبههمبارزه با تروريسم ●

.مقاومتدرخاورمیانهومبارزهباتروريسماست

:جمهورياسالمیايرانبعدازقرباني تروريسم ●

در همواره تروريستیانقالب اقدامات معرض

درقرارگرفته کشور مقاماتسیاسی ترور از است.

هسته دانشمندان ترور تا انقالب کمكاوايل به اي

.غرب

ايرانحمايت از وحدت جهان اسالم:  ●

خواهانوحدتوآرامشدرجهاناسالماستواز

می دوري اختالف گروهبیترتنيابهکند. هاياز

یبیزاراستودخالتغربیانبرايافراطیشیعهوسن

محکوم را اسالم جهان در تفرقه و اختالف ايجاد

.کندمی

ايراندرحوزهپيشرفت ●  به: اتکا هايمختلفبا

علی و هايغربیانرغممحدوديتتوانداخلیخود

پیشرفت دستبه مهمی صنعتهاي است. يافته

اينهسته ازجمله موشکی صنعت و اي

.هاستپیشرفت

قربانیانقرباني جنايت: ● از يکی ايران

هايیاستکهغربدرآننقشاساسیدارد.جنايت

هشت جنگ در صدام از وحمايت ايران با ساله

طورهدفقراردادنهواپیمايمسافربريايرانهمین

خلیج جنايتدر ازجمله آمريکا توسط هايفارس

.هاستآن

:ايرانورمبارزه با سلطه و حفظ استقالل کش ●

 انقالبدرصحنههمیشه دستاوردهاي از و است

کند.بهمبارزهباسلطهغربادامهاسالمیصیانتمی

برايحفظاستقاللکشورازهرکوششیمی دهدو

.فروگذارنیست
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 معرفي خود )معرفي ديگري )غرب

هازمینهخشونت،تبعیض،حمالتفیزيکیوتوسطرسانه

.شفاهیعلیهمسلمانانرابهوجودآوردهاست

بهنفوذ ● غرب : کودتاي از بعد آمريکا 19خصوص

 از1::2مرداد بعد گسترشداد. ايران در را خود نفوذ

نفوذبهايرانبودهاست.توافقدرصددانقالبنیزهمواره

ايوينمستمسکیبرايآمريکاشدهتابتواندپروژههسته

ماهیت تغییر بر مبنی هدفخود و کند تشديد را نفوذ

.انقالباسالمیراعملیکند

هموارهاستعمار: ● ايران و خاورمیانه قبال در آمريکا

نیزسیاست جديد دوران در و داشته استعماري هاي

دنبالمیسی کودتاياستنواستعماريرا مرداد19کند.

نمونه از ايرانيکی علیه آمريکا استعماري اهداف هاي

.است

انقالباسالمیدرحمايت از جبهه مقاومت ● :

گروه از خود استکباري ضد سیاست هايراستاي

.کندايتمیمقاومتدرمنطقهحم

ايرانآميز از دين: نفي قرائت خشونت ●

گیردنظیرحوادثخشونتیکهبهناممذهبانجاممی

می محکوم را ازتروريستی را واقعی اسالم و کند

.داندچنیناقداماتیمبرامی

:ايرانخواهاناقتداردفاعیخوداقتدار دفاعي ●

.استاستوطبقمنشورمللمتحدحقطبیعیايران

برخوردارآگاهي ● الزم آگاهی از ايران مردم :

خود استعماري وضعیت از آگاهی همین است.

سیاستدرگذشته تداوم هاياستکباريغرببعدو

ازانقالبزمینهتالشبرايرهايیازاينوضعیتو

.مبارزهباسلطهرافراهمکردهاست

هايخبريشبکهيكدربازنمايیسیاستدهدکهگفتمانهايگفتمانیباالنشانمیمؤلفه

 ديگرهراسی»آمريکا ديگرستیزي»و« بازتولیدودرمقابلبرهويتخوديبه« عنوانرا

 «مبارز»هويتی «انقالبی»، آگاه»، می« تأکید و... کهتبیینکند. داد نشان خبري گفتمان

بازنمايیشبکهيكپوششخبريآمر هايسازمانیودستورالعملثرازتأم،يکاوسیاستِ

.زمینهفرهنگیواجتماعیمسلطاست

هاآمیزيباايرانداشته،اينخصومتهايتقابلیوخصومتآمريکاهموارهسیاست

عنوانيكتهديدگفتمانحاکمرابهسمتیسوقدادهکهمدامبهگفتمانهراساخالقیبه

نمونه در خبري گفتمان شود. هرمتوسل چنین ماهوارههايی است. داده بازتاب را اسی

نمونه ازجمله اسالمی انقالب ماهیت تغییر و نفوذ توطئه، خطرهراسی، که است هايی

هايیاستکهمرزهاياخالقیجامعهراتهديدهانگرانیآمريکاراگوشزدکردهاست.اين

هاوهويتانقالبشعنواننگهبانارزهايوابستهبهتبعرسانهکنندوگفتمانحاکموبهمی

کنندهگفتمانمبارزهوپايبنديکنندتاازطرفیتقويتاسالمیاينخطراترابرجستهمی



 211 |   ینظر یهادو  یانارک یداود نعمت

 

باشدوازطرفیزمینهطردبهحفظارزش «دگر»ها خارجیهمنوايی«دگر»داخلیکهبا

راستايمی در بايد بازنمايیرا چنین تبیینیمارکسیستی با آيا اما کند؛ فراهم يكکند

رسدمهندسیاجتماعیبرايتثبیتهژمونیوسرکوبگفتمانرقیبتلقیکرد؟بهنظرمی

تجربهچراکههايتوسلبهگفتمانهراساخالقیرابايدازتهديداتجديدانست؛انگیزه

دهد.اگرگفتمانهراساخالقیراجعبهغربدرقبلازتاريخیچنینچیزيرانشانمی

هنگیواجتماعیجامعهشکلگرفت،باپیروزيانقالباسالمیاينانقالبدرفضايفر

گفتمانبهحوزهسیاسترسمیراهيافتوتوسطگفتمانحاکمبازتولیدشد.پسچنانچه

هايايدئولوژيكوپاسداريتواندبهانگیزههراسیمیبنيهوداوگوداشارهکردندغرب

گفتمانیکهدرقبازارزش لازانقالبدرواکنشبهمدرنیزاسیونغربیهامرتبطباشد.

هراسیوشکلگرفتطبیعیاستکهبعدازانقالبوتسلطگفتمانیخودعنصربیگانه

وجودهراساخالقیچونبرمبنايمکانیسممارپیچسکوتستیزيرابسطدهد.بااينبیگانه

.کندهايرقیبرافراهممیکندزمینهبهحاشیهراندنگفتمانعملمی
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