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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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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


ديگري و هراس اخالقي؛ بازتوليد بيگانهستيزي و بيگانه هراسي در
گفتمان خبري سيماي جمهوري اسالمي ايران
داود نعمتی انارکی

جمهوری اسالمی ،تهران ،ایران.
کارشناسیارشد ارتباطات دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران  ،تهران،
ایران.

هايسیاسیواجتماعیايفامیکنند.در


بیگانهنقشمهمیدربرساختنهويت
رسانههابابازنمايی«ديگريِ»
ايمتانمودبیگانههراسیوبیگانهستیزيرادرگفتمانخبريسیمايجمهورياسالمی


اينمقالهکوشیده
ايران مورد واکاوي قرار دهیم .به اين منظور آمريکا بهعنوان بیگانه يا «ديگري» مهم انتخاب و بازنمايی
سیاست هاي اين کشور را در گفتمان خبري سیماي جمهوري اسالمی ايران موردمطالعه قرارداديم.

تاریخ پذیرش11/10/10 :

چکیده

تاریخ ارسال11/19/91 :

هادی نظری



عضو هیئتعلمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیمای

کندسؤالاصلیتحقیقچنینطرحمیشود؛

معناپیدامی

ازآنجاکهبازنمايی«ديگري»درپیوندبا«خود»
شبکهيكسیمابهعنوانيکیاز

چگونهتعريفمیشود.دراينراستابخشخبريساعت 12

«خودي»
ترينبخشهايخبريسیماانتخابوموردمطالعهقرارگرفت.رويکردنظريتحقیقراپیرامونمبانی


مهم
نظري مفهوم «بازنمايی»« ،گفتمان»« ،هويت» و نظريه «هراس اخالقی» سامان داديم .براي پاسخ به مسئله

ISSN: 2538-2209

هايآمريکابهعنوان«بیگانه»يا«ديگري»چگونهبازنمايیشدهوازخاللبازنمايیديگري،هويت

سیاست

شناسیموردمطالعهقرارگرفتند.يافتههاي


براساسمدلیتلفیقیازتحلیلگفتمانونشانه
تحقیقنمونهها،

دهدکهگفتمانخبريشبکهيكدربازنمايیسیاستهايآمريکا«ديگرهراسی»و «ديگر


تحقیقنشانمی

کلیدواژهها :بازنمایی ،بیگانهستیزی ،بیگانههراسی ،هراس اخالقی ،آمریکا.

نويسندهمسئولmirhadinazari66@gmail.com:

eISSN: 2476-6550

و...تأکیدمیکند .

رابازتولیدودرمقابلبرهويتخوديبهعنوانهويتی«مبارز»«،انقالبی»«،آگاه»

ستیزي»
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مقدمه
دردورانمعاصربامواجههگستردهمدرنیتهباايران،غرببه«ديگري»مهمايرانیانتبديل
شد .اين رويارويیِ عمیق و ورود گسترده مدرنیته به تاروپود جامعه ايرانی واکنشهاي
متفاوتیدرپیداشتوبسیاريرابرآن واداشتتارابطه«خود»بااين«ديگري»مهمرا
تعريفکنند.منازعهمعنايیبرسرغربوتعیینمرزهايهويتی«خود»و«ديگري»ابعاد
طوريکه اين منازعه تاکنون ادامه دارد و گفتمانهاي مختلف،

متفاوتی داشته است به
درمنازعهکالنتريبهنامنزاع

معناهايمتفاوتیازآنبهدستدادهاند.اينمنازعهخود

سنتومدرنیته،ساختسیاسیواجتماعیايرانمعاصرراشکلدادهاست.دراينمنازعه
معنايیگفتمانهايهويتیدررويارويیباغربهرکدامبامرکزيتبخشیدنبهيكدسته
ازعناصرومؤلفههاوبهحاشیهراندنبرخیعناصرومؤلفههايديگر،بهبرساختوتعیین

مرزهاي هويتی «خود» و «ديگري» مبادرت ورزيدهاند .بنابراين میتوان چنین گفت که
رويارويیديگريِغربیوتالشبرايتعريف«خويشتن»و«ديگري»ويژگیمهمتاريخ
فکريوسیاسیايرانیاناست .
هايمتقدمقاجاربهمثابهشررمزپردازيشدهبود،ولیدردورههاي

«غربدردوره
میانیومتأخرقاجاربهاينرمزپردازيوزنکمتريدادهشد.براساساينتغییردروزن
دهی،دونوعروايتاصلیدرجامعهشکلگرفت:سنتگراوتجددگرا.برحسباينکه

کدام يكازايندوگروه،قدرتاجتماعیبیشتريداشتهوکنترلابزارنمادينرادراختیار

شته اند ،يکی از دو سازه فرهنگی در جامعه مسلط شده است» (آزاد ارمکی و نبوي،
دا 
 .) 19:2:61در ادامه حکومت پهلوي با توجه به کنترل ابزارهاي نمادين ،درصدد تثبیت
معنايی از غرب بهمثابه «ايدهآل» برآمد و سیاست تجددگرايی را در پیش گرفت.
بهاينترتیب «روايت اروپامحورانه از مدرنیته توسط بسیاري از نخبگان و روشنفکران و

حکومتاقتدارگرايپهلويپذيرفتهشد.درهمینراستاتالشحکومتپهلويچنینبود
باروبیاعتنابهسنتوبافتبومیوفرهنگیجامعه،مدرن


کهباسیاستیآمرانهوخشونت
شدنبهشیوهغربیرابهسرعتدرجامعهايرانمحققکند.اينخطمشیسیاسی،ضدخود
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هايیپديدمیآيدکهمیخواهندنظراًوعمالًجايگزينی

رادرونخودمیآفريندوجريان

براي سیاست مدرنیزاسیونِ حکومت بیابند» (میرسپاسی ،2:6: ،ص  .)7ازجمله اين
جريانهاگفتماناسالمانقالبیبودکهبهطورجديباقیام21خردادآغازودربهمن17به
پیروزيرسید.باپیروزيانقالبقدرتتفسیرومعنادهیاينگفتمانبهمحیطپیرامون
شدتبیشترييافتوبابهحاشیهراندنگفتمانهايرقیبدرصددتثبیتمعناهايموردنظر
خود برآمد .گفتمان انقالب اسالمی در يك فرايند غیريتساز مهمترين «غیر» خود را
غربتعريفکردوبهطرداين«ديگري»پرداخت .
درگفتمانانقالباسالمیوغیرسازيبرخاستهازآنآمريکابرجستگیخاصیدارد.
آمريکا بهعنوان يك ابرقدرت و نماد جهان سرمايهداري در کانون شناسايی جريانهاي
بهگونهاي که در منظومه گفتاري امام خمینی (ره) بهعنوان «شیطان
انقالبی قرار داشت  
بزرگ»بازنمايیشدهاست .
دراينجدالگفتمانیونزاعمعنايیبازنمايیرسانهايازاهمیتخاصیبرخوردار

استودررقابتبرسرداللتبخشیدنبهمفاهیموتقابلهايدوگانه«خود»و«ديگري»

نقشحیاتیدارند«.درواقعگفتمانهابرايتغییرروابطقدرت،هژمونیكشدنوساختن
هاهستند.بازنمايی جايگاهی

هاوبازنمايیهايآن


هايموردنظرخودمتکیبهرسانه
سوژه

استکهدرآنفرايندشکلدهیبهسوژههايگفتمانیبهطورالينقطعدرحالرخدادن

سويهنیست.رسانههاازيكسواز

است.بااينحالنقشرسانههادراينفرايند سادهويك
گفتمانهايمتفاوتمتأثر میشوند و متونتولیديآنهاتحتتأثیر گزارههاي گفتمانی
کنندنیزبهنوبهخود


هاومتونیکهتولیدمی
قرارمیگیردوازسويديگرعملکردرسانه

پیوستهنظمگفتمانیمستقرراتغییرمیدهد»(اکبرزادهجهرمی،2:62،ص .)7

اينكپژوهشحاضرباتوجهبهاهمیتتلويزيوندرجامعهايرانبهعنوانيك«ابر
تبخش به مطالعه بازنمايی خبري سیاستهاي آمريکا در سیماي
مرجع» معناساز و هوي 
جمهوري اسالمی میپردازد .اينکه گفتمان خبري سیماي جمهوري اسالمی ايران چه
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تصويرياز«ديگري» ارائهدادهاستوازخاللبازنمايیِديگري«،خويشتن»راچگونه
تعريفکردهاست؟ 

ادبیات نظری
بازنمایی
امروزه مفهوم «بازنمايی» 2در مطالعات فرهنگی از جايگاه برجستهاي برخوردار است.
بازنمايی بخش اساسی از فرايندي است که به تولید معنا و مبادله آن میان اعضاي يك
فرهنگ میپردازد و شامل استفاده از زبان ،نشانهها و ايماژهايی میشود که به بازنمايی
میپردازد )(Hall & Jhally, 2007:15؛ بنابراين تعريف ،بازنمايی عمل ساخت معنا از

طريقنشانههاوزباناست.استوارتهال 1برايبیانچگونگیارتباطمیانبازنمايی،معنا،

زبانوفرهنگ،سهرويکردمتفاوتراتشخیصدادهاست؛رويکردبازتابی،نیتگرايا
انگاريابرساختگرايی.هالبانقددورويکرداول ودوم،رويکردسومرا


اراديوسازه
موردتأکیدقرارمیدهد .

«براساسرويکردبازتابی،معنیدرشیء،شخص،ايدهيارويدادموجوددرجهان
خارجنهفتهاستوزبانمانندآينهايعملمیکندکهمعنیحقیقیرابههمانصورتکه

درجهانخارجوجوددارد،بازتابمیدهد.رهیافتدومدربارهبازنمايیاستداللمیکند

کهاينگويندهيامؤلفاستکهمعنايمنحصربهفردخودراازطريقزبانبرجهانتحمیل

کند.لغاتهمانمعنايیرامیدهندکهمؤلفمیخواهد.بهاينرويکرد،رويکردارادي


می
گويند.رهیافتسوماينويژگیعمومیاجتماعیزبانرامیپذيرد کهخود


گرا)می

(نیت
چیزها و کاربران فردي زبان هیچيك نمیتوانند معنا را در زبان تعیین و تعريف کنند.
چیزها معنا ندارند ،بلکه ما با استفاده از نظامهاي بازنمايی-يعنی مفاهیم و نشانهها-معنا
میشود.مطابق
میسازيم؛بنابرايناينرهیافت،رهیافتسازهانگار يا برساختگرا نامیده 

اين رهیافت ،ما نبايد جهان مادي را که چیزها و آدمیان در آن حضور دارند ،با اعمال
1. Representation
2. Stuart Hall
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نمادينوفرآيندهايیکهبازنمايی،معنیوزبانازطريقآنهاعملمیکند،اشتباهبگیريم.
سازهانگاران وجود جهان مادي را انکار نمیکنند .به نظر آنها ،جهان مادي حامل معنا

لکهنظامزبانیياهرنظامیکهبرايبیانيابازنمايیمفاهیمخودبهکارمیبريم

نیست،ب
هايمفهومیفرهنگخودونظامهاي


حاملمعناست.کنشگراناجتماعیهستندکهنظام
زبانی را به کار میبرند تا معنا بسازند ،جهان را معنادار کنند و دربارۀ آن جهان ارتباط
معناداريباديگرانبرقرارکنند(».هال .)15-39:2:6:،

گفتمان و بازنمایی؛ گفتمان بهمثابه «نظام بازنمایی»
وروابطبینآنهاست.بهعبارتیيك

گفتمانشیوهخاصبازنمايی«خود» 2و«ديگري» 1
گفتمانمجموعهايازعباراتاستکهزبانیبرايصحبتکردندربارهنوعخاصیاز

دانشدربارهيكموضوعارائهمی کند.وقتیبیاناتیدربارهيكموضوعدردرونيك

گفتمانخاصاختیارمیشود،اينگفتمانشیوههايديگريراکهموضوعموردبحثرا
توانمطرحساختمحدودمیسازدگفتمانيكنوعزبانويك«نظامبازنمايی»است


می
يابدتامجموعهايمنسجمازمعانیرادربارهيك


کهازلحاظسیاسیواجتماعیبسطمی
حیطهموضوعیمهمبهوجودآوردوتوزيعکند.اينمعانیدرخدمتمنافعآنبخشاز
جامعه است که گفتمان از درون آن سرچشمه گرفته است و از طريق عملکرد
ايدئولوژيکیاش تالش می کند آن معانی را به عقل سلیم مبدل سازد .در انديشه میشل

فوکو :دانشوحقیقتازطريقگفتمانتولیدمیشود.هیچنوعحقیقتیازپیشوجود
ندارد که از طريق بازنمايیها انعکاس يابد (مهدي زاده .):3-:1:2:9: ،از نگاه فوکو،
اجتماعیبامرزبنديهايمشخصاست؛مجموعهاياست«از

گفتمانساحتیاز«دانش»
نظامهاي شناختیِ بهشدت نظارتشده که هم شیوه و هم ابزار بازنمايی را در اجتماعی

بهطور خالصه نسبت بین
مفروض ،پايش و مرزبندي میکنند  « (Gandhi,1988:77).
تمان ايناستکهآنچهمعیارهاياصلیگزينشوتفسیررابرايبازنمايی
بازنمايیوگف 
1. Self
2. Other
3. Michel Foucault
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تعیینمیکند،هماناگفتمانیاستکهبرمتنرسانهايتولیدشدهحاکماست.بهعبارتی

هرگونهبازنمايیدردرونگفتمانصورتمیگیرد .


هویت و دیگری
تعريفهايمختلفوازمنظرهايمتفاوتیاز«هويت» 2وجوددارد،اماوجهمشترکهمه

آنها ايناستکهسبب تمايزخوديازديگران میشود وفرد،جمع،ملت و....رااز
ديگرانمتمايزمینمايد«.هويتوسیلهشناختوتشخیصهماننديباگروهیوتفاوتاز

ديگراناست،شباهتباکسانیکهمثلماهستندومتفاوتازکسانیکهمانندمانیستند
بنابراينمیتوانچنینگفتکههويتدرپرتوشناخت«خود»و

)(woodward,2007:7؛
وتمايزبینايندوحاصلمیشود.دراينرابطهکالهنبهنقلازکاستلزچنین

«ديگري»
نامینمیشناسیم،هیچزبانيافرهنگیسراغنداريمکهبینخود


ماهیچمردمبی
میگويد«:

و ديگري ،ما و آنها ،تمايز برقرار نساخته باشد...شناسايی خويشتن-که همواره نوعی
صرفنظر از اينکه تا چه حد همچون يك کشف احساس

برساختن محسوب میشود
وسیلۀديگرانجدايیپذير


هايشناختهشدنبهطرقخاصبه
شود-هرگزبهتمامهازداعیه
نیست»(کاستلز .)11:2:93،
بنابراين در رويکردهاي جديد به مقوله هويت ،برساختی بودن هويت و معنا حائز
اهمیت است .در حوزه زبانشناسی فردينان دو سوسور 1با طرح زبانشناسی ساختاري و
گذر از رويکردهاي سنتی به زبان و طرح مفاهیمی چون «ساختار» و «نشانه» موردتوجه
زهاي وسیعتر علوم اجتماعی را
ساختارگرايان و پساساختارگرايان قرار گرفت و در حو 
تحتتأثیرخودقرارداد.سوسورباتوجهبهبحثبررويمفاهیمیچون«تفاوت»«،زبان»
و«معنا»شايستهتوجهاست .
سوسور با به تصوير کشیدن زبان بهمنزلۀ نظامی از نشانهها ،اين تصور را که زبان
بهطورسادهوسرراست،بازتابدهندواقعیتاست،کنارگذاشتودرعوضاستدالل

1. Identity
2. Ferdinand de Saussure
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کردکهزباندردروننظاممربوطبهخودشعملمیکند.ايننظامسازندهمعناست.به

عبارتی،معناامريطبیعتیوذاتینیست.معناييكنشانۀزبانیبهرابطۀآنباسايرنشانهها

بستگیدارد(مهديزاده.)67:2:96،بهعبارتیزبانمنعکسکنندهواقعیتازپیشموجود
ايازتفاوتهايمفهومیو


هاستکهمعنارادرخودومجموعه
نیست،بلکهنظامیازنشانه
گويد،درزبانتفاوتهادارايواژگانمطلقنیستند،يعنیمعنی


سازد.سوسورمی
آوايی 
می
ايواقعیوذاتیبهوجودنمیآيد،بلکهدراثرتفاوتنشانههااز


بهدلیلوجودمرجعياابژه
يکديگرتولیدمیشود(بارکر.)291:2:62،بهعبارتیمعناحاصلتمايزوتفاوتاستو

در شبکهاي از تقابلهاي دوتايی 2عمل میکند .مثالً مفهوم «تاريك» در مقابل «روشن»
درک میشود .به همین ترتیب مفاهیمی چون «شب» و «روز»« ،شمال» و «جنوب» و يا
بهطورکلی آنچه ازمباحث زبانشناسی سوسوردرارتباط با«ديگري»
«شرق» و «غرب» .
توانگفتايناستکهزبانخنثینیستوواسطهاياستکهفهممااز«خود»وجهان


می
راشکلمیدهد.بهعبارتیدانشمااز«خود»و«ديگري»محصول

اجتماعیيا«ديگران»
زباناست .
برساختهاي

متأثر نظريات سوسور ،بسیاري از نظريهپردازان معتقدند که هويت «
اجتماعی» است و محصول منازعه معنايی و بازنمايیها است .غیريتسازي يکی از
کارکردهاياصلیبازنمايی(استفادهاززبان)استو«ديگري»هموارهمحصولبازنمايی
است.بهديگرسخنهويتدرعرصهعمومیوسیاسیاساساًمسئلهايانفرادي،شخصیو
ايجمعیاستکهبهبنیانهايفرهنگیوتاريخیواعتقادييك


روانینیستبلکهپديده
جامعهنیزمربوطمیشودوگفتمانوفرهنگیکهدريكجامعهريشهداردنیزازطريق

بهويژه زبان ،خود را منتشر میکند؛ يعنی زبان ابزاري براي تولید معنا و
همه عناصر  
برجستهسازييكهويتوطردهويتیديگرمیشود؛ازاينرو مفهوم«ديگري»بهمقوله
هايبازنمايیوبهرهگیرياززبانبراي

گرهخوردهواينهويتازخاللنظام
هويتسازي 

بهمثابه زباننیزيکیاز
انتقالوانتشارمضامینگفتمانخوديبرساختهمیشود.رسانهها 
1. Binary opposition
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هايبازنمايیهستندکهباتولیدمعنا،غیريتسازيوتمايزمیان«خود»و«ديگري»به

نظام
سازياقداممیکنند .


هويت

دیگری و هراس اخالقی
2
نظريهاياستکهمفهوم«خود»و«ديگري»دردلآنقراردارد.خوديا

هراساخالقی

هستنددرمقابلديگراناهريمنیاي

خوديهايیکهپاسدارارزشهاواخالقیاتدرجامعه
کنند؛بنابرايننگهباناناخالقوارزشهادرصدد


کهمرزهاياخالقیجامعهراتهديدمی
برمی آيند تا با ايجاد ترس و هراس با استفاده از ابزارهاي نمادين شرايط کنترل و طرد

ديگريِاهريمنرافراهمآورندوافکارعمومیراعلیهآنهاباخودهمراهکنند.بهعبارتی
گفتهمی شودکههراساخالقیبهحساسیتبااليمردمبهبرخیازمسائلاجتماعیکه

عنوانتهديدعلیهنظماجتماعیمطرحمیشودگفتهمیشود . (Cohen, 2002:16).


به
ازنظر استنلیکوهن ،1نقش رسانهها در ايجاد هراس اخالقی انکار ناشدنی است.
پراکنیبهآشوبهاياخالقیدامنمیزنندوخواستهيا


آفرينیوشايعه

باجنجال
رسانهها 
ناخواستههراساخالقیرابهوجودمیآورند.برايايجادهراساخالقینیازيبهوجود

هاباگزينشگريرسانهاياقدام

عمددراقداماترسانههانیست،بلکهکافیاستکهرسانه
هانمايندوهمینامرمیتواندنگرانی،اضطرابوهراسرادردل

بهانتشاراخبارو 
داده
مردمايجادنمايد  (Cohen,2002:16).کوهندرتوضیحاينکهچرامفهومهراساخالقی
رابهکاربردهتوضیحمی دهدکهتجلیاينگفتمانحوزهاخالقاستولیکارزاراصلی

درحوزهسیاستوپشتپردهاست.عدهايبهناماخالقولیبهکامسیاستواردگفتمان

هراساخالقیودگرسازيمیشوند(.شهابی.)2:63،نگهبانانمرزهاياخالقیبااستفاده
از ابزار رسانه افکار عمومی را در مسیر منافع خود جهتدهی میکنند .اين کارفرمايان
پشت سنگرهاي مفاهیم اخالقی و با استفاده از انواع و اقسام رسانهها به حساسیت باالي
عنوانتهديدعلیهنظماجتماعیمطرحمیشود،

مردمبهبرخیازمسائلاجتماعیکهنوعاًبه
1. Moral panics
2. Stanley Cohen
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میزنند .هدف هجمههاي سازماندهی شده از سوي سیاستمداران ،ديوانساالران،
دامن 
قانون گذارانوفعاالناجتماعی،اصحابمطبوعاتوصاحبنفوذانیکهدانستهيانادانسته

بهاينوضعیتدامنزدهوموجبتشديدوضعیتمیشوند،جماعتیهستندکهاستنلی

مینامد؛ که موجب نقض نظم
کوهن آنها را «جماعت اهريمنی» يا «شیاطین قوم»  2
بهاينترتیب نظريه هراس اخالقی بر پايه غیريتسازي گفتمانها در
اجتماعی میشوند  .
هاباغیريتسازي،


هايمدرنبناشدهاست،دنیايیکهدرآنگفتمان
دنیايمملوازرسانه
کشی،هژمونی،ضديت،مفصلبندي،منطقتمايزو...راهخودراازگفتمانرقیبجدا


خط
میکند .گفتمانهاي در حال نزاع بر اساس ذات مقولهي گفتمان و با استفاده از هراس

اوآنها،ايجادمیکنند .

اخالقیدودستهخوديوغیرخودي؛م
کوهن در تبیین پديده هراس اخالقی ،تبیینی مارکسیستی ارائه میدهد و از تضاد
منافع بین نخبگان حاکم و محکوم صحبت میکند .از نظر کوهن نظام سرمايهداري در
جاياينکهافکارعمومیرابهتناقضاتساختارينظام،مسابقاتهستهاي،فقر،

بريتانیابه
بیکاري و ...توجه دهد ،دعواي نهچندان مهم دو خردهفرهنگ را بزرگ میکند و با
ها،عدهايراقربانیاهدافخودمیکنند.بهعبارتیکوهنازمهندسی

ديگريسازيازآن

ريزيمیکنندکهچگونهافکارعمومیراعلیهشیاطین

گويد.عدهايبرنامه

توطئهسخنمی

قومتحريكبکنند.براياينکارنیازدارندکهيكجماعتاهريمنیبسازند.ايناهريمنان
ياشیاطینفقطخرده فرهنگجواناننیستند،ممکناستيكشیء،يايكپديدهباشد.ما

جماعتاهريمنی(شیاطینقوم)سیاسیهمداريمکهبستهبهاينکهجامعهچقدرسیاستزده

باشد غلبهپیدا میکنند(شهابی.)2:63،آنجالمكرابی نیزمعتقداست هراساخالقی
هاامروزههراسهاياخالقی

ابزارياستبرايکنترلاجتماعی،امامحافظهکارانوراست
می کنندکهگويااصالًامريمرتبط باکنترلاجتماعی نیست ( Mac
را بهشیوهايخلق 

 .)Robbie, 1994:199
راسهاياخالقی راصرفاًدرخدمتمنافع
برخالفرويکردهايمارکسیستیکه ه 
دانند،بنيهوداوگودازنسخهنومارکسیستیآن


حاکموراهیبرايکنترلاجتماعیمی
1. Folk Devils
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تجربهآمريکانظريههراساخالقیرابسطمیدهند.بنيهوداو

فاصلهمیگیرندوبراساس

گودهمدرسطحکنشگراناجتماعیوهمدرسطحانگیزۀتولیدهراستجديدنظرکردند.
هادرسطحکنشگرانفقطنخبگاننیستندکههراساخالقیتولیدمیکنند،بلکه

ازنظرآن
جامعهمدنی ومردمعاديهم میتوانند هراس اخالقیتولید کنندوازنظر انگیزهتولید
هراساخالقیفقطدسیسهچینینیست،بلکهشفقتودلسوزيوصداقتهمممکناست
هراساخالقیراايجادبکنند؛بنابراينهراساخالقیصرفاًمهندسیتوطئهنیستوگاهی
دترسیدهاندو

نخبگانحاکمازسردلسوزيوصداقتازچیزيکهجامعهراتهديدمیکن

دهندولزومآمادگیرايادآورمیشوند.بنيهوداوگود

هشدارهايالزمرابهجامعهمی
زنندومیگويندغربهراسیايرانیانتابهامروز

برايايننظريهازانقالبیونايرانیمثالمی
مصداقاينتئورياستکهعلیرغمخسارتهايماديکهازقطعارتباطبادنیامترتب

هراسیودگرهراسیخودشانپافشاريمیکنند(.شهابی،


هاهمچنانبرغرب
هست،ايرانی
يهوداوگودغربهراسیايرانیانصرفاًمکانیزمیبراي


)؛بنابراينبراساسنظريهبن
2:63
مهندسیوکنترلاجتماعینیستوازطرفیهراسايجادشده فقطتوسطنخبگانحاکم
هراسیوغربستیزيموجود،درقبلازانقالبدرسطحکنشگرانی

نبودهاستبلکهغرب
بیرونازگفتمانحاکمشکلگرفتهاست .

روش پژوهش
2
است.وندايك،تحلیل

دراينتحقیقتحلیلگفتمانانتقاديوندايك

روشمورداستفاده

گزارشهايخبريرسانههارادردوسطحموردتوجهقراردادهاست؛دريكسطح،وي

وارهها،
سعیکردهاستتابابررسیساختارهايمتنیچونواژگان،مفاهیمضمنی،طرح 

سبكبالغی،انسجامکلیوموضعی،مؤلفههايگفتمانیمتونرااستخراجکندودرسطح
ديگربابررسیزمینههاياجتماعی -فرهنگیتولیدمتن،بهتبیینارتباطبینمعانینهفته،با

دايكمیگويد،تحلیلگفتماناخبارصرفاًمحدودبهساختارهاي


پردازد.ازطرفیون
متنب
متنینیست.چراکهساختارهايمتنی،معانی،عقايدوايدئولوژيهاي«نهفته»مختلفیرابیان

1. van Dijk
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کنند.براينشاندادننحوۀارتباطاينمعانینهفتهباخودمتن،بايدتحلیلیاززمینههاي


می
ی،سیاسی،اجتماعیوشناختیبهدستدهیم(وندايك.)::9:2:96،دراينمقاله

فرهنگ
بنا بر الگوي وندايك ،تحلیل گفتمان در دو سطح عملیاتی میشود؛ در سطح نخست،
عناصر گفتمانی متن بر اساس مقوالتی چون واژگان ،قطببندي ،تداعی معانی ،منافع،
درونمايه متن) استخراج
شفرضها و انسجام کلی ( 
استعاره ،کنايه ،تأکید ساختاري ،پی 
هامیپردازيم .


شودودرسطحدوم،بهتبیینوتحلیليافته

می
اينپژوهش برايمطالعه بازنمايی«خود» و «ديگري» وپوششخبريسیاستهاي
آمريکا،بخشخبريساعت12شبکهيكسیمارادربازهزمانیخردادتاديماه2:63به
مدت هشت ماه انتخاب کرده است .ازآنجاکه اخبار  12شبکه يك سیما از رسمیترين
هايخبرياستمیتواندگفتمانخبريسیمايجمهورياسالمیرانمايندگیکند،

بخش
لذااينبخشخبريبرايمطالعهانتخابوتحلیلگفتمانانتقاديمیشود .

درنمونههايهدفمندياقضاوتی،

گیريتحقیقنمونهگیريهدفمنداست.


روشنمونه
پژوهشگرواحدهاينمونهگیري رابهصورتذهنیوباهدفقبلیانتخابمیکند.ذهنیت

وهدفداوراستکهاحتمالانتخابيكواحدنمونهگیريرابراينمونه،معینمیکند.

درنمونهگیريهدفمند،پژوهشگرانبراساساطالعاتقبلیازجامعهآماريوباعنايت

به هدفهاي معینی ،داوري شخصی خود را براي انتخاب نمونه به کار میگیرند .در
نمونهگیريهدفمند،نمونهبهخاطرسهولتانتخابنمیشود،بلکهقضاوتهايپژوهشگر

براساساطالعاتقبلیاو،مبنايانتخابنمونهاست(فرانکفوردونچمیاس.)193:2:92،
با توجه به شیوه نمونه گیري هدفمند ابتدا تمامی اخبار مربوط به آمريکا در بازه زمانی
مشخصشده در بخش خبري ساعت  12شبکه يك موردبررسی قرار گرفت و سپس
نمونههاي خاص» يا معرف که بازتابدهنده ايدئولوژي حاکم و در
باهدف انتخاب « 
چارچوبمعرفی«خود»و«ديگري»باشد،تعداد 6خبرياگزارشخبريبرايمطالعهو
تحلیل انتخاب شد .واحد تحلیل براي تحلیل گفتمان ،خبر يا گزارش خبري است.
نمونههايانتخابشدهدرجدولزيرآمدهاست .
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جدول  .0نمونههای خبری از بخش خبری ساعت 70
رديف

موضوع

تاريخ

2

حمايتآمريکاازافراطیگريدرجهاناسالم 


 63/:/13

1

تداومدشمنیآمريکاباايران 

 63/3/9

:

جفارس 
جنايتآمريکادرخلی 

 63/3/21

3

مبارزهبااستکبارادامهدارد 

 63/3/:2

1

نقشآمريکادرکودتاي19مرداد 

 63/1/17

9

آمريکاوتضعیفانقالباسالمی 

 63/9/1

7

اسالمستیزيدرآمريکا 


 63/6/12

9

تداومتحريمهايآمريکاپسازبرجام 


 63/25/22

6

دخالتآمريکادرعراق 

 63/3/7

یافتههای پژوهش
برايتحققهدفپژوهشدرگاماولبرايشناختعناصرگفتمانینمونههايخبريبر

اساسمقوالتتحلیلگفتمانانتقاديوندايكدرقالبجدولاستخراجشد؛ودرگام

دومبهتحلیلوتبیینيافتههابراساسبافت اجتماعیوفرهنگیوزمینهنهاديتولیدخبر

پرداختیم.

گام اول :شناخت عناصر گفتمانی
جدول  .7یافتههای تحلیل گفتمان بخش خبری ساعت  70شبکه یک
عناصر

کارويژهها و مقوالت تحليل گفتمان
واژگان منفي  :تروريست؛ فشارهاي آمريکا؛ مزدور آمريکا؛ نیت شوم آمريکائیان؛ فتنه؛
هايوهابی؛جنگفرقهاي؛گروههايتکفیري؛ساقطکردن

تفرقه؛سیاستتفرقهافکنانه؛شبکه

هواپیماي مسافربري؛ جنايات آمريکا؛ حقوق بشر آمريکايی؛ بمبگذاري منافقین؛ دشمن؛

واژگان 

بمبهاي شیمیايی؛ قتلعام؛ استکبار؛ تحکیم تحريمها؛ کودتاي انگلیسی-آمريکايی؛

سازمانهايج اسوسی؛دخالت؛سرنگونیدولتقانونیايران؛براندازيدولتمصدق؛مداخله

درامورداخلی؛نفوذ؛تضعیفآرمانهايانقالباسالمی؛توطئه؛تغییرماهیتانقالباسالمی؛

ستیزي؛نژادپرستی؛تحريمهايجديدموشکیضدايران؛مقابلهبابرنامهموشکی


تهديد؛اسالم
هايجديد؛نقضتوافقهستهاي؛عدم


خصمانهدولتآمريکا؛بستهتحريم
ايران؛سیاستهاي
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حسن نیت آمريکا؛ غیرقابلاعتماد بودن آمريکا؛ تحريمهاي خصمانه آمريکا؛ دستبرد به
تراشیآمريکا؛کلكزدنآمريکا .


هايايران؛دشمنیآمريکاباملتايران؛بهانه

دارايی
واژگان مثبت:وحدتجهاناسالم؛اي ستادگیدرمقابلفشارهايآمريکا؛نیروهايمردمی؛
استقالل؛آزادي؛جمهورياسالمی؛مقاومت؛پشتیبانیمردم؛پیشرفتايران؛شهادت؛مبارزهبا
استکبار؛ جشن مقاومت؛ جشن ادامه مبارزه با استکبار؛ ديانت؛ آرمانهاي انقالب اسالمی؛
ستیزانه؛مردمی؛همب ستگی؛ابرازانزجار؛اقتداردفاعی؛ايستادگیدر


اعتراضبهمواضعاسالم
مقابلمداخلهجويیآمريکا؛دفاعازتمامیتارضیواستقاللکشور؛توانمندشدنبیشترايران؛
اقتدارنظام .
بهشدت منفیگفتمانخبري
تعدادزيادواژگانمنفیدرخبرهايموردبررسی بیانگرارزيابی 
سیماي جمهوري اسالمی ايران از آمريکا بهعنوان يکی از تهديدکنندههاي اصلی انقالب
بهکاررفته  بیشازهرچیزوجهتهديدکنندگیآمريکارادرابعاد
اسالمیاست.واژگانمنفی 
مختلف برجسته کرده است .بسیاري از واژگان منفی متن حول واژه کانونی «توطئه» شکل
گرفتهاست.دخالتآمريکادرعراقبراياهدافتجزيهطلبانه،حمايتازگروههايافراطیدر
منطقه ،تالش براي تضعیف انقالب اسالمی ،سیاستهاي تفرقه افکنانه ،وضع تحريمها و...
حکايتازتوطئهگريآمريکاودرنتیجه  تهديدياستکهبرايانقالباسالمیدارد.ازديگر

واژگاناصلیمتن«جنايت»«،خشونت»و«سیاستهايخصمانهآمريکا»ستکهدرپیوندبا
مفهوم «توطئه» بیش هر چیز بر ديگري «تهديدکننده»  تأکید دارد .در مقابل واژگان مثبت
بازنمايِهويتانقالبیوستیزباديگريِتهديدکنندهيعنیآمريکاست .
اينمقولهبهنحوهتوصیفومعرفی«خود»ياارزشهايمنتسببه«ما»وتوصیف«ديگري»يا
سازي،مبنايقضاوتبرايدستهبندي


پردازد.ايدئولوژيقطبی
آنها» 
می
ارزشهايمنتسببه« 

گیرد.قطببنديياافعالمنتسببه«خود»و«ديگري»درمتنهاي خبري


عقايدوافرادقرارمی
موردبررسیچنینبودند :
گروه(ما):ايران/گروههايمقاومتدرمنطقه 

قطببندي(افعال


غربگرايانداخلی 
همپیمانانآمريکادرمنطقه/منافقین /
گروه(آنها):آمربکا /


منتسببهخودو

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

ديگري) 

تروريسم/ما(ايران)حامیوحدتويکپارچگیکشورهايمسلمانهستیم/ما(ايران)خواهان
ثباتوآرامشدرخاورمیانههستیم/ما(ايران)بهدنبالافزايشاقتداردفاعیهستیم /
آنها :سلطهگر /جنايتکار /استکباري /استعمارگر /حامی تروريسم /آنها
افعال منتسب به  
(آمريکا)درصددتجزيهکشورهايمسلمانهستند/آنها(آمريکا)ازگروهايتکفیريحمايت
یکنند /آن ها (آمريکا) درصدد فتنه و تفرقه در جهان اسالم هستند /آنها (آمريکا) مدعی
م 
هامداخلهگرند)/


ها(آمريکا)دولتقانونیمصدقراسرنگونکردند(آن
حقوقبشرهستند/آن
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آرمانهاي انقالب اسالمی هستند /آنها (آمريکا) در کنار

آنها (آمريکا) درصدد تضعیف 
برجامدرصددنفوذدرجمهورياسالمیهستند/آنها(آمريکا)درصددتغییرماهیتانقالب
اسالمیهستند/آن ها(آمريکا)درصددنفوذفرهنگیوترويجدموکراسیآمريکايیدرايران
خشونتآمیز

اسالمستیز هستند/آنها(آمريکا)علیهمسلماناناقدامات
هستند/آنها(آمريکا) 
رقابلاعتمادهستند .
یدهند/آنها(آمريکا)غی 
انجامم 
نشانمیدهدکهگفتمانخبريسیما

نگاهیبهافعالوارزشهايمنتسببه«خود»و«ديگري»
غربیبهايرانواسالمنسبتمیدهنددرجهتی

هايیکهرسانههاي 

بسیاريازکلیشههاوانگاره

معکوس به آمريکا نسبت میدهد .گفتمان حاکم بر رسانههاي غربی يا به عبارتی گفتمان
شناسیايرانراخطروتهديديبرايغربوجهانبازنمايیمیکنند.اينشیوهبازنمايیبر


شرق
حفظ مناسبات قدرت و بازتولید گفتمان غربی تأکید دارد .در مقابل گفتمان خبري سیما،
هاوناآرامیها


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

چالشکشیدنآنهارادارد.ازطرفی«خود» (ايران)درجايگاهدفاعازحقوقبشر،مبارزهبا
شرقشناسی
نترتیب اگرگفتمان 
بهاي 
تروريسموحفظثباتوآرامشدرخاورمیانهمینشیند .


بازتولید کننده رابطه سلطه – اسارت است ،گفتمان خبري سیما با برجسته ساختن تهديدات
آمريکادرصدد  برهمزدناينرابطهوفراهمآوردنشرايطیاستتاامکانکنترل،طردوبه
حاشیهراندن«ديگري»رافراهمآورد .
بهعنوان  يك تمهید رتوريکی و انتقال معنا به مخاطب استفاده میکنند.
رسانهها از استعاره  

استعارهعالوهبرخلقساختارجديدسازهزبانی،تولیديكالگويذهنیاستکهدرکمفهوم
پیاممتنبراساسآنساماندهیمیشود «.منظورازاستعارهفرآيندهايزبانیاستکهدرآن

يکه چونازشیءدومسخن
بهنحو 
تدادهمیشود 

ويژگیهاييكشیءبهشیءديگرنسب

متريناستعاراتیکه
میرود،گويیباشیءنخستبرابراست(هاوکس.)22:2:77،يکیازمه 

میشود«شیطانبزرگ»
مفهومسازي  

درادبیاتسیاسیورسانهايايرانازدريچهآنآمريکا

استعاره 

است.شیطانبزرگاستعارهاي استکهتمامپلیدي،زشتی،اهريمنیوتاريکیازطريقآنبه

آمريکانسبتدادهمیشود .

گفتمان خبري سیماي جمهوري اسالمی در پردازش و آمادهسازي بسته خبري خود درباره
آمريکاوپوششسیاست هاياينکشورازاستعارهبرايمعنابخشیوچهارچوببخشیدنبه

بهحمايتآمريکاوانگلیسازافراطیگري

خبرهايخوداستفادهکردهاست.درخبرمربوط 
درجهاناسالم(،)63/:/13گفتمانخبريسیما،رسانههايمذهبیشیعهواهلتسننراکهدر
غربمیداندوآنهارابهکوبیدنبرطبل

پروردههاي 

کشورهايغربیفعالیتمیکنند 
دست
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تفرقه در جهان اسالم متهم میکنند .استعاره طبل براي اشاره به وضعیت پر تشنج ،ترويج
هااشارهدارد.اينمفهومبراياشارهبهفضايیبهکارمیرود


اينرسانه
تفرقهافکنی 
خشونتو 
ايکهازاينطبلها


کند.همهمه

هاشنیدنصدايحقراسختمی
کهنزاعوهمهمهاينرسانه
مذهبی)شنیدهمیشودصداهايباطلیهستندکهدرمقابلامواجحقیقیاسالمقرار

(رسانههاي

میگیرند .

در خبر مربوط به اسالمستیزي در آمريکا ( )63/6/12به شکلگیري «موج اسالمستیزي» در
آمريکا در پی سخنرانی دونالد ترامپ نامزد رياست جمهوري آمريکا در سخنرانی انتخاباتی
یکند .در اين خبر شدت و گسترش اسالمستیزي و خشونت علیه مسلمانان به
خود اشاره م 
موجیتشبیهشدهکهاغلبمناطقآمريکارادربرگرفتهاست.گفتمانخبرياينموجرانتیجه
گیريهاي مقامات اين کشور میداند؛ بنابراين سیاستها و

سیاستهاي آمريکا و موضع

بهخصوص ترامپ نامزد رياست جمهوري باعث شکلگیري موجی از
اظهارات آمريکايیها  
تهديدوخشونتعلیهمسلمانانشدهاست .
در خبر ديگري مربوط به جنايت آمريکا در خلیجفارس ( )63/3/21به سلسله جنايتهايآمريکا در طول دوران جنگ تحمیلی تا سرنگونی هواپیماي مسافربري ايران در خلیجفارس
اشاره می شود .در اين خبر با اشاره به حمايت آمريکا از صدام در جنگ اين عبارت بیان
میشود«:همانکسانیکهبمب هايشیمیايیرابهصدامدادند،چراغسبزهمبهاونشاندادند».

استعارهچراغسبزاشارهبهحمايتومجوزغربیهابهصدامبراياستفادهازتسلیحاتشیمیايی

علیهايراناست؛بنابراينغربدرجناياتواقداماتصدامشريكاست.اقداماتینامشروعکه
میانجامد .
بهمشروعیتزدايیواعتبارزدايیاز«ديگري» 
در خبر مربوط به ادامه مبارزه با استکبار ( )63/3/:2گزارشگر با اشاره به پايان مذاکراتپايشکستهديپلماسیآمريکايیحريفِپايهمحکم
میبرد «:
هستهايدرويناينجملهرابهکار 

پايشکسته ديپلماسی در اين عبارت اشاره بهپاي شکسته جان کري
ايدئولوژي ايرانی نشد»  .
وزيرامورخارجهآمريکااستکهباعصادرمذاکراتهستهايحضورپیداکردهاستودر

ينمعنیکهکلديپلماسیآمريکابهپايشکسته

مرحلهبعدمعنیفراتريهمپیدامیکندبها

جانکري تشبیه میشود .اين گزارش خبري جمعبندي مذاکرات هستهاي و برجام را حاصل

داند،مبارزهايکهالبتهبعدازاينهمادامهدارد .


مبارزهمی
نحال
قابلتوجهی نداشتند بااي 
بهطورکلی خبرها و گزارشهاي موردبررسی غناي استعاري  

بهعنوان يك عملیات رتوريکی
فضاي استعاري حاکم بر برخی خبرهاي موردبررسی  
تکنندهفضايايدئولوژيكمتونخبريبودند .
تقوي 
کنايه 

کنايه نیز يك تمهید زبانی است و در اصطالح سخنی است که معناي دور و نزديك دارد.
میتواننامبردچنینبودند :
ازجملهکنايههايیکهدرنمونههايخبريموردبررسی 
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)براياشارهبهشبکههايماهوارهاي

درخبرحمايتازافراطیگريدرجهاناسالم(63/:/13

رود.اينعبارتکنايهاي


بهکارمی
هايبهاصطالحمذهبی»

شیعهواهلتسنن،عبارت«شبکه
بفعالیتمیکنندرازير

استکهدرواقعمذهبیبودنماهوارههايشیعیانوسنیانیکهدرغر
هااعتبارزدايیمیکند.درهمینخبراز«محمدهدايتی»روحانیشیعهکه

سؤالمیبردوازآن

بهعنوان
درغربفعالیتمی کندوقرائتیمغايرباقرائتگفتمانحاکمازمذهبشیعهدارد 

کهپايثابتشبکهصدايآمريکاستيادمیکند.عبارتپايثابتشبکهصداي

ی اي 
روحان 
یاعتبار کردن شخص موردنظر است .اين عبارت ضمن اينکه
آمريکا کنايهاي است براي ب 
آنهاست  ،حمايت آمريکا از افراطیگري را
درصدد اعتبارزدايی از شخص و شبکه مذهبی  
نشانمیدهد .

)گفتهمیشود:آمريکايكکشور

جفارس(63/3/21
درخبرمربوطبهجنايتآمريکادرخلی کنايهاي است که درواقع درصدد
مدعی حقوق بشر است« .ادعاي حقوق بشر آمريکا»  
مشروعیتزدايیوزيرسؤالبردنکشورياستکهازحقوقبشراستفادهابزاريمیکند.خبر

میکشاندبلکهآنراناقضوتهديدکننده اصلی
نهتنها ادعايحقوقبشرآمريکارابهچالش  

حقوقبشرمیداند .

 در خبري با موضوع آمريکا و تضعیف انقالب اسالمی ( )63/9/1از نسخه پیچیدنانديشکدههاي آمريکايی براي تغییر در ايران سخن میگويد .نسخه پیچیدن کنايه از طرح و
ريزيبرايتغییردرايراناست.میشودگفتايرانبیماريفرضشدهکهدوايدردآن


برنامه
قوامبخشمؤلفهاصلیاينخبريعنی«نفوذ»است.کنايه
راآمريکاتجويزکردهاست.اينکنايه 
بهکاررفتهاستايناست«:تئوريجوزفنايبراياجرادرايرانروي
ديگريکهدراينخبر 
میزباشد»بهمعنیآمادگیآمريکابراينفوذوتوطئهدرايراناست.درواقعاينجملهشاهدي
برايناستکهغرببهسردمداريآمريکادرصددتضعیفآرمانهاانقالباست .

آمريکامی خواهدازکناربرجام،ايراننقشپسرخوبرابرايش

درهمینخبرگفتهمیشود«

پسرخوبنیزکنايهازمطیعوگوشبهفرمانبودناست.آمريکاپسازبرجامايران

بازيکند».
آرام میخواهد نه ستیزهجو ،بنابراين با «نفوذ» چنین هدفی را دنبال میکند؛ بنابراين همه
میچرخد .
تمهیداتکنايیحولمؤلفههاي«نفوذ»«،دخالت»و«توطئه» 
مهاي آمريکا پس از برجام ( )63/25/22گفته میشود
در خبر مربوط به تداوم تحري کنايهاي است مبنی بر اينکه
تحريمهاي وزارت خزانهداري آمريکا روي میز باقی میماند»  

«
یباشد .اين کنايه
تحريم هاي آمريکا ضد ايران تمام نشده است و هرلحظه آماده اعمال م 

نمايانگر«بدعهديآمريکا»ست .
تداعیمعانی 

تداعیم عانینیزيكتمهیدزبانیورتوريکیاستکهباتوجهبهزمینهاجتماعی،فرهنگیو
یشود .ازجمله تداعی معانی در متون
یاي در ذهن م 
تاريخی باعث تداعی و يادآوري معان 
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خبريموردبررسیچنینبودند :
جمله«آمريکاوانگلیسدرصددتجزيهعراقهستند»درخبرمربوطبهدخالتآمريکادرعراق()63/3/7يادآورسیاستِقدرتهايبزرگاستکههموارهبهدنبالتجزيهوکوچك
متنبابیاناينکهدرگیريهادر

نترتیب 
بهاي 
کردنکشورهابرايرسیدنبهمنافعخودهستند .
عراقتوطئهبیگانگاناست،دفاع وآزادسازيشهرهارامشروعوتجزيهعراقرادرجهت
تأمین منافع غرب و لذا عملی نامشروع قلمداد میکند .از طرفی دخالت قدرتهاي بزرگ
يادآورسیاستقديمیتفرقهبیندازوحکومتکناست،مبنیبراينکهقدرتهايبزرگو
اعمالنفوذ،بهمداخلهدرامورداخلی

سرويسهايجاسوسیآنهابادامنزدنبهاختالفاتو

مداخلهگري و

نترتیب 
بهاي 
نترتیب منافع خود را تأمین میکنند  .
کشورها میپردازند و بهاي 
سیاستاستعماريوجهبارزتداعیاينخبراست .
درخبريباموضوعحمايتآمريکاازافراطیگريدرجهاناسالم()63/:/13کهبهفعالیت

آمريکامیپردازد،چندينباراز

بهخصوص 
هايماهوارهايمذهبیدرکشورهايغربی 


شبکه
واژه«فتنه» استفادهشد.اينمفهومتداعیحداقلدورويداددرادبیاتدينیوسیاسیماست.
شودبهآنچهدرجهاناسالموادبیاتدينیتشیعدرصدراسالمرخداده


اولینتداعیمربوطمی
وآندودستگیهايیبودکهبعدازپیامبروخصوصاٌدرزمانامامتاماعلی(ع)رخداد.از

طرفی در ادبیات سیاسی ايران نیز اين مفهوم آشنايی است که بعد از حوادث  99به واژهي
آشنايی در فضاي سیاسی و رسانهاي ايران تبديلشده است .در همین خبر از «سیاست
شود.سیاستتفرقهافکنانهضمناينکهدرپیوندبامفهومفتنهقرار


سخنگفتهمی
تفرقهافکنانه»

هاياستعماريغرببهخصوصانگلیسدرگذشتهوآمريکادرحالاست


دارد،يادآورسیاست
و عبارت «تفرقه بینداز و حکومت کن» را به ذهن متبادر میکند؛ بنابراين اين تداعیها در
راستايچارچوببنديخبرومؤلفههايیچون«تفرقه»و«توطئه»قراردارد .

اسالمستیزي در آمريکا ( :)63/6/12گفته میشود «در سیاتل آمريکا حمزه رسام
در خبر  کنندهسرکوبگريهاي


مفهومنژادپرستیتداعی
نوجوان 29سالهمسلمانقربانینژادپرستیشد»
رژيم هاي نژادپرستی چون آلمان نازي و آفريقاي جنوبی است که باسیاستهاي نژادپرستانه

ستیزيدرآمريکابهعنوان


ترتیباسالم
کردند.به 
اين


شدتسرکوبمی

هارابه

خودغیرخودي
شدتتقبیحمیشود .


يكعملنژادپرستانهبه
هر متنی از چشمانداز و منظري خاص سخن میگويد؛ چشماندازهايی مانند دموکرات،

چشمانداز 

(منظر) 

یشدهچنینبودند .
اومانیستوغیره.چشماندازهاياتخاذشدهدرمتونخبريبررس 

يخواه
آزاد 
محکومیت اسالم ستیزي در آمريکا و دفاع از حقوق مسلمان؛ گفتمان مقاومت و ضرورت
مبارزه با نظام سلطه؛ مخالفت با سیاست هاي تجزيه طلبانه آمريکا در منطقه؛ دفاع از وحدت
جهان اسالم و نفی سیاستهاي تفرقهافکنانه رسانههاي مذهبی که از جغرافیاي غرب اداره
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هايفتنهانگیز


ازوحدتوآرامشدرجهاناسالم؛تقبیحوافشاسازيسیاست
میشود؛.حمايت

غرب؛محکومیتدشمنی هاواقداماتتروريستیعلیهايرانولزوممقاومتوايستادگیدر
برابرآمريکا؛برمالکردنجناياتآمريکاونفیحقوقبشرآمريکايی؛ضرورتادامهمبارزهبا
آمريکا؛هشدارنسبتبهنفوذغرببعدازمذاکراتهستهاي 

تأکیدساختاريبهکنش هايمنفیديگرانوکنشمثبتخوددرتیتر،لیدومقدمهاشارهدارد
میتوانبهمواردزيراشارهکرد :
کهازجمله 
«-سخنگوي حزباهلل عراق اعالم کرد آمريکا و انگلیس مانع حضور نیروهاي مردمی براي
پاکسازياستاناالنبارشدند».اينجمله«لیدخبرشمارهنهماست.متندرابتداباگفتناين

جمله که حکم «لید» خبر را دارد اصل مطلب را برجسته میکند و با استفاده از اين تمهید
گفتمانیدرصدداقناعمخاطباستمبنیبراينکهغرببهسرکردگیآمريکاوانگلیسدر
روندتحوالتعراقکارشکنیمی کندودرواقعدرهمینابتدامرزبنديايدئولوژيكخودرا

نشانمیدهد .

تأکیدساختاري 

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

تأکیدساختارييکیديگرازمتنهايخبريمبارزهبااستکباراست.اينعبارتیاستکه

بهعنوان تیتر خبر شماره چهارم به کاررفته است و موضع ايدئولوژيك متن را کامالً مشخص

میکند .

سالدرصدداستتاآرمانهايانقالباسالمیراتضعیف

« -غرببهسردمداريآمريکا:7،
کند» .اينجملهبخشیاز«لید»خبرشمارهششماست.دراينخبرتقابلايدئولوژيكبینغرب
و ايران در ابتداي متن مشخص میشود .در ابتداي متن غرب در هیبت يك سلطهگر ظاهر
میشودکهقصدتضعیفانقالبرادارد.انقالبیکهضدهژمونیغربیاست .

شازاندازه به تهديدهاي نسبت
يکی از شیوههاي بیاعتبار کردن «ديگران» تأکید و توجه بی 
است.تهديدهايیکهادعامیشودمنافعجوامعوکشورهايديگرراهدف

آنها»
دادهشده به« 

قرارداده اند.باتوجهبهمنافعگفتمانیوتعیینمرزهايهويتی،گفتمانحاکمبابرجستهساختن

تيابی و
بهخصوص آمريکا عالوه بر اعتبارزدايی گفتمان غربی به مشروعی 
تهديدات غرب  

منافع 

هايخبريمیتوانازتهديداتزيرنامبرد :

میپردازد.بابررسینمونه
هويتبخشیبه«خود» 
غرب(آمريکا)تهديديجديبرايصلحوآرامشمنطقهاستکهبرايتأمینمنافعخود،
منافع ما را با خطر مواجه ساخته ،خطري همچون تجزيه و آشوبهاي داخلی؛ شبکههاي
هاتوسطغربمنافعجهاناسالمراتهديدمیکند 

ايباحمايتوياراهاندازيآن


ماهواره
آمريکا تهديدي براي وحدت و آرامش جهان اسالم است؛ آمريکا تهديدي براي امنیت،
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استقالل ،آزادي و پیشرفت ايران است؛ آمريکا تهديدي براي ارزشها و آرمانهاي انقالب
اسالمی است؛ سیاستهاي اسالمستیزانه آمريکا خطري اساسی براي جامعه مسلمانان
آمريکاست و به تشديد نژادپرستی می انجامد؛ بنابراين از تمهیدات گفتمانی که در هر متنی
میتواندبهکاررودايناستکه«ديگري»تهديدجديبراي«خود»تلقیشود .

درونمايههاي متن میانگاريم ،بیان میشود.
انسجام کلی ،از طريق آنچه ،سرفصلها و  
تريناطالعاتآنرامشخصمیکنند.


مفهومی،خالصهمتنهستندومهم
درونمايهها ازنظر 

یشدهعبارتبودنداز :
گزارههايکانونیخبرهايبررس 

آمريکا با اتخاذ سیاستهاي خصمانه ضدايرانی درصدد تضعیف جمهوري اسالمی است/

انسجامکلی

آمريکاهموارهدرصددنفوذدرايراناست/آمريکادائمدرحالفتنهوتوطئهعلیهايراناست/

درونمايههاي
( 

آمريکا با حمايت از گروههاي تکفیري درصدد تضعیف محور مقاومت است /آمريکا با

متن) 

زيهکشورهايمنطقهاست/تروريسمازطريقحمايتهايآمريکاتقويت

اعمالنفوذبهدنبالتج

می شود/آمريکابااقداماتجنايتکارانهخودازجملهسرنگونیهواپیمايمسافربريايراندر

نمیتواند ادعاهاي  حقوق بشري داشته باشد /حقوق بشر آمريکايی با اعمال
خلیجفارس  
اعتباراست/تداومتحريمهايآمريکابعدازتوافقهستهبا

تجاوزکارانهوجنايتهايآمريکاب 
ی

رقابلاعتمادبودنآمريکاست 
ايراننشانهايازغی 


گام دوم :تبیین یافتههای گفتمان خبری
چنانچه يافتهها نشان می دهد ،توسل به گفتمان هراس اخالقی منبع مهمی در بازنمايی
سیاستهاي آمريکا است .گفتمان خبري سیماي جمهوري اسالمی ايران با توسل به
گفتمانهراساخالقیبیشتربروجهتهديدکنندگی،دشمنیهاوتوطئههايآمريکاتمرکز
دارد .آمريکا تهديدکنندهاي است که درصدد است تا ماهیت انقالب اسالمی را تغییر
درصدداستتاازکنارتوافقهستهاي(برجام)بهنفوذفرهنگیوسیاسیدر

دهد.؛آمريکا
ايرانبپردازد؛آمريکادرمقاطعمختلفانقالباسالمیدشمنیخودرانشاندادهاستو
هاياستکباريوسلطهطلبانهبهدنبالتوطئهوتفرقهدرايرانوجهاناسالم

بااتخاذسیاست
یشماري انجام داده است؛ از گروههاي تروريستی حمايت
است؛ آمريکا جنايتهاي ب 
کندوباتروردانشمندانهستهايايراندرصدداستتاجلويپیشرفتايرانرابگیرد.


می
بهعنوان يك بیگانه برستیز و
گفتمان خبريسیمادرمقابلِوجهتهديدکنندگی آمريکا 
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مبارزهتأکیددارد.اگرديگريبیگانه(آمريکا)هويتیتهديدکننده،متخاصم،جنايتکار،
گانهستیزاست.
توطئهگروسلطهگردارد،هويتخودي،هويتیمقاوم،مبارز،ضدسلطهوبی 

اينهراسازبیگانهودرنتیجه بیگانهستیزيحاصلازآندرخأل صورتنگرفتهبلکهبايد
پسزمینهاجتماعی،سیاسیوفرهنگیتولیدمتننگريست .
به 
دايكبراينحوهارتباطمعانینهفتهدرمتنبايدتحلیلیاززمینههاي

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

سیاست
جستوجو کرد.نگريستنبهپیشینهروابطايرانو

یوفرهنگیوسیعتري

تاريخی،اجتماع
غرب نشان می دهد که بسیاري از تحوالت اجتماعی و سیاسی ايران معاصر تحت تأثیر
مواجههبامدرنیتهبودهاست.غرببرايايرانیانگاهیشروگاهیخیرقلمدادشده؛گاهی
ارزشهايغربیجامعهراهراسانوگاهیبا

تهديدوگاهیفرصتپنداشتهشده؛گاهی 
همزمانباهموجودداشتهوبسته
استقبالروبروشدهاست.اينتلقیهايمختلفازغرب 

اوضاعواحوال  اجتماعی و سیاسی يك روايت از غرب مسلط شده است.

به شرايط و 
بهاينترتیب غرب در گفتمانهاي هويتی معاصر يکی از محورهاي اساسی براي تعريف

خويشتنوهويتجامعهايرانیبودهاست.بهاينمعنا،هويتهاوخودآگاهیهادربرابر

هاوديگرانشکلگرفتهوبرساختهتالقیخودبودگیهاودگربودگیهاست .


غیريت
گفتمان پهلويسم که با آمدن رضاشاه شکل میگیرد ،اسالم را بهعنوان دگر
عنواندگردرونیواعرابرابهمثابهدگربیرونیخود


ايدئولوژيك،مسلمانايرانیرابه
تعريفکردندوسعینمودندجغرافیايانسانیخودرادردرونمداروحريمگفتمانی
وجووتثبیتکنند.گفتماناسالمگراياندرتقابل وتضادباپهلويسمشکل

غربجست

گرفت.اينگفتمانتالشداشتتاتاروپودبرنامهوطرحرهايیخودازسلطۀرژيمحاکم
جستوجوکند.دراين

ونیزهژمونیغربرادر«بازگشتبهاسالموگذشتۀاسالمی»
جايعرببهعنواندگر

شدوغرببه

جريانبهاسالمبهمثابهيكدالمتعالینگريستهمی

خارجیبیان گرديد (تاجیك.)255-9::2:77 ،در اين دگرسازي آمريکانسبت به ساير
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کشورهايغربیبرجستگیبیشتريدارد.اگرچه«تاسال2632بینايرانوآمريکابهلحاظ
تاريخیمشترکاتکمیوجودداشتکهبتوانددورکشوررابههمنزديكکند»( Lytle,

هرقابتهايجهانی،ايرانبهکانونتحوالتتبديل

پسازآنودرساي
سالها 
)1987:1؛ اما 
کمکم نقشپررنگیدرسیاستايرانبرعهدهگرفت.اولینمواجههجدي
شدوآمريکا 
یکه دولت آيزنهاور تصمیم
ايران و آمريکا به سال  2::1شمسی بازمیگردد ،هنگام 
گرفتازکودتاعلیهدولتايرانبهنفعشاهحمايتکند) .(Snyder, 1999:277
حمايتهايآمريکاازحکومتپهلويتاانقالباسالمی 2:17ادامهداشت.انقالب

اسالمیايراننهتنها رابطهنزديكايرانباآمريکاراپايانداد،بلکهايرانرابهرقیبیتبديل
کرد که قصد بر هم زدن معادالت سیاسی منطقه و ايجاد تغییرات بنیادين در سیاست
بهاينترتیب انقالباسالمیايراندرسال2:17
خاورمیانهراداشت  (Criss,2002:588).
باعثتکوينهويتجديديبرايکشوردرعرصهداخلیوبینالمللیگرديد.هويتیکه

نظامارزشیوهنجاريجديدپیريزي

نشأتگرفتهازفرهنگايرانی-اسالمیبودويك 
کرد .اين هويت جديد يعنی هويت انقالبی و اسالمی مرزبندي جديدي از «خود» و
«ديگري» ترسیمکردوبرايناساسبهمعنیدهیبهمحیطپیرامونمبادرتورزيد«.طبق
اينمرزبنديجهانبیرونکامالًدووجهی  ودوگانهاستوبهداراالسالمودارالکفرويا
قلمرو مستضعفان و مستکبران تقسیم میشود .در اين میان ايران بهعنوان امالقراي جهان
خصوصآمريکانماداستعمار،توسعهطلبی،

اسالموياالهامبخشجهاناسالموغرببه
طورکاملنمادباطلتعريفمیشود»(رسولیثانیآبادي،

بیعدالتی،جهانخواريوبه

 .):5:2:65
انقالباسالمیايرانبراساسهويتجديدتعريفشدهغربوبهخصوصآمريکا

رابهعنوان«دگر»اصلیايننظامشناختهاستکهرهبريانقالبامامخمینی(ره)براساس
واژههايی چون «شیطان بزرگ» و يا «جهانخوار بزرگ» آن را بازنمايی میکرد.

تمامیگرفتاريهايماازايناجانب

مثالايشاندرموضعیصريحاعالممیکند«:

به 
عنوان

غربیاست،ازاينآمريکاست،تمامیگرفتاريهايمسلمینازآمريکاست،آمريکايیکه
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صهیونیزمراتقويتکردهکهبرادرانمسلمانمارافوجفوجمیکشند»(امامخمینی،2:91

ج.)25:73بههمینترتیبشعارمحوريانقالباسالمی«نهشرقینهغربی»کهبعدهااز
شودنیزدرهمینراستاقابلفهماست.درواقع

میمی

اصولسیاستخارجیجمهورياسال
اينشعارنوعینفی«غیريت»استکهرويديگرسکهاثباتخوديتوهويتاست.اين
«غیريت»  در قرائت تاريخی خود بلوک شرق و کمونیسم و بلوک غرب ،لیبرالیسم و
داريبود.ازاينروازآغازانقالبتاتشکیلنظام،امامخمینی(ره)برنفیغیريت


سرمايه
عنوانشرطحفظهويتتأکیدمیورزد :


به
ايرانازهمانبدوانقالبوازقبلازبدوانقالبکهشالودهانقالبريختهمیشد،

مسیر،مسیرانبیابوده،مسیر،مسیرراهمستقیمنهشرقی،نهغربیوجمهورياسالمیبود.
تاکنون هم ملت ما ،به همان مسیر باقی است (امام خمینی  ،2:91ج  .)299 :21انقالب
يكازدوقطبشرقوغربنمیباشد


اسالمیيكانقالبعادينیستومتکیبههیچ
ازاينجهت...باپیمودنصراطمستقیمالشرقیهوالغربیهدرمقابلهردوقطبايستادهاست
(امامخمینی2:91،ج .)1:26
ستیزانهوآمريکاستیزانهبرخاسته


گیريانقالباسالمیورويکردغرب
بههرحال 
شکل

ازآنباعثشدتاانقالبايراندرجهانغرببهعنوانمظهربنیادگرايیشناختهشود.به
غربستیزي ايرانیان ،دنیاي غرب نیز انقالب

عبارتی همگام با رويکرد غربهراسی و
پديدهاي هراسناک و تهديدکننده براي خود قلمداد کردند .بر اين

اسالمی را بهعنوان
ايازهراسهاياخالقیبینايرانو

اساساستکهوربنرومودودازشکلگیريچرخه

غربسخنمیگويد .

وربنرومودودبااشارهبهامپريالیزمانگلیسوآمريکادرايرانازشکلگیرينخستین

هراساخالقیمیگويد؛درزمانسلطنتشاهايرانوهمراهبامدرنیزاسیوندرايرانکهاز

بهخصوصروحانیون،مداخله
سويآمريکا،توسطشاهايرانبهاجرادرآمد،مردمايرانو 
الخصوصمقابلهمؤلفههايمدرنیتهبا


رادرمسائلداخلیايرانوعلی
آمريکاوانگلیس 
مؤلفههايمذهبیرابرنتافتند.آنهااينمداخلههاراهتكحرمتیعلیهانسجامملیايرانیان
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.مدرنیزاسیونشاهدرايرانهمراهبودباکنارگذاشتنبرخیازمؤلفههاي

یکردند
قلمدادم 
مذهبیدرايران،همانندحجاب،تغییرتاريخايرانازهجريبهتاريخپهلويوقبلازاسالم
و...کهازنظرروحانیونوبهتبع آنهامردم،توهینیبهمقدساتاسالمیوتقدسبخشیدن
بهمدرنیتهغربیبود.دراينجابودکهنخستینهراساخالقیايجادشد؛روحانیوننسبتبه
پیامدهايمدرنیتهغربیوسرسپردگیشاهبهآمريکاوانگلیسوعواقبوخیمآنبراي
اخالقیاتاسالمیوفرهنگايرانی،هشداردادند.مردمنیزنسبتبهازدستدادنهويتو
دين خود بیمناک شدند و لذا براي مقابله با اين هراس و از بین بردن آن با کمك
روحانیون،انقالبکردند»(وربنرومودود2667،بهنقلازآقاجانی .)36:2:99،
انقالب ايرانمنجربهدومین هراساخالقیگشت؛هراسیکهاين بار در غربو
نسبتبهخشونتوبنیاد گرايیاسالمیوتعصبوراديکالیسمموجوددرايرانبهوجود
آمد «.اينانقالبيكترسسکوالرازبنیادگرايیدرمغربزمینايجادکرد.اينترسدر
سطح سیاستمداران ،روشنفکران و فرهنگعامه پسند آنها بود .اين ترس در سطح
سیاستمداران باعث شد که آنها چشم خود را به نقض حقوق بشر در ترکیه و بوسنی
هرزگوينو...کهسیاستهايسکوالريستیداشتند،ببندندودرسطحروشنفکرانمنجربه
انتشار کتاب آيات شیطانی شد و در سطح فرهنگعامه پسند مثل فیلمهايی چون بدون
دخترمهرگزو...مصداقفرهنگسینمايیايندگرهراسیاست.بعدازانتشارکتابآيات
شودکهمنجربهصدورفتوامیشود.بالفاصلهبا


یطانیدوبارهترسیازتجددايجادمی
ش
صدورفتوايكترسجديديدرغربايجادمیشودوسیاستمدارانوروشنفکرانغربی

به دفاع از سلمان رشدي میپردازند و همچنان اين چرخه ادامه پیدا میکند» (شهابی،
.)2:63ازطرفیرسانههاي ايرانوبهخصوص صداوسیماجمهورياسالمیايرانبهعنوان
يکیازدستگاههايبزرگفرهنگیوايدئولوژيكکشورودرچارچوبگفتمانیانقالب
گونهايکهاينرويکرد
به 
اسالمیومبانیهويتیآنبهبازنمايیغربوآمريکاپرداختهاند 

استگذاريتلويزيونجمهورياسالمینموديافتهاست .
درسی 
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مشیکلیواصولبرنامههايسازمانصداوسیماي


قانونخط
درسندمهمیچون«
جمهورياسالمیايران»مصوب2:92/3/27مجلسشوراياسالمیدرفصلششممربوط
برنامههاي سیاسی» و ذيل ماده  15يکی از وظايف صداوسیما «سعی در جهت ارائه
به « 
بینش سیاسی مکتبی به مردم ،شناساندن اوضاع سیاسی و بینالمللی و موقعیت استکبار
جهانی و ملل مستضعف» گفتهشده است .در همین فصل ماده  12از «تأکید بر هويت
اسالمی انقالب و خصیصه ضد استکباري آن و افشاي تالشهاي دشمن در تغییر اين
هويت» سخن میگويد و ماده  11وظیفه «آگاه ساختن مردم نسبت به نقشههاي
استعمارگرانجهانیوعواملداخلیآناندرجهتتضعیفيابهانحرافکشیدنانقالب»
نهد.دراينسندمهمتفاوتگرايیمبتنیبرتقابلهاي

رابردوشسازمانصداوسیما می
دوتايی و تمايز بین «خود» و «ديگري» ديده میشود .در جبهه خودي «هويت اسالمی»،
مؤلفههاي اساسی هويت «خودي» است و «فرهنگ غرب»،
«مردم» و «ملل مستضعف»  
«استکبارجهانی»«،دشمن»و...ازمصاديق«ديگري»است .
هايمهمسازمانیکهنقشمهمیدرتدوينوبرنامهسازي


يکیديگرازدستورالعمل
در صداوسیما دارد کتاب «سیاستها و ضوابط تولید ،تأمین و پخش» است که ساالنه
سازيسازمانصداوسیمامنتشرمیشود.دراينسندمهم


سطمعاونتتحقیقاتوبرنامه
تو
نیز بر ضرورت نمايش دشمنی و پلیدي «ديگري» غربی تأکید شده است .در فصل
سیاستها و ضوابط ناظر بر تمام برنامهها اين کتابچه چنین آمده :نمايش برنامههايی که
نشانگر پلیدي دشمن و موجب تنفر به وي میشود با رعايت سالمتی روانی مخاطبین
کودکونوجوان،بدوناشکالاست .
هايناظربربرنامههايفرهنگیچنینآمده :


دربخشضوابطوسیاست
گیريکلیتمامیبرنامههابايدبهتثبیتواستقاللفرهنگیايرانبپردازدو


سمت
•
غربزدگیراتقبیحکند .

• رسانهبايدفعاالنهدرصحنهمقابلهتئوريكبانظريههايالتقاطیمحافلداخلیکه
درنهايتمبانیفرهنگغربراتائیدمیکند،حضورداشتهباشد .
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هايناظربربرنامههايسیاسیچنینآمده :


دربخشضوابطوسیاست
•
پیامهاي رسانه نبايد در اذهان مخاطبان-به خصوص جوانان -موجب کماهمیت

•
جلوهدادهخطردشمنانانقالباسالمیوتوطئههايآنانگردد .
• ذيلبخشخبر :
• پخشاخبارنبايدموجبتقويتدشمنان،تضعیفانقالبسالمیونظاموروحیه
عمومیمردمگردد .
• پخش اخبار ،گزارشهاي خبري و تفاسیر بايد موضع تهاجمی نسبت به دشمن
داشته باشد و از انفعال برنامههاي خبري و سیاسی در مقابل دشمن بهطورجدي
اجتنابشود .
برايناساساستکهپوششخبريکشورهايغربیدرگفتمانخبريسیمايجمهوري
اسالمی ايران بهخصوص آمريکا از سیاست خاصی پیروي میکند که ريشه در گفتمان
هايحاصلازآندارد.بهطورخالصهنگرانیهايیکههمواره


انقالباسالمیومرزبندي
بهخصوص آمريکاوجوددارد،تأثیر
ازتهديدارزشهاوهنجارهايبومیتوسطغربو 
زيادي بر سیاستهاي فرهنگی و ارتباطی داشته است .مسائلی چون شبیخون فرهنگی،
ناتوي فرهنگی ،تهاجم فرهنگی و رويکردهاي خصمانه آمريکا ،هراسها و تهديداتی
هستندکههمچناندرسیاستبازنمايی«آمريکا»درصداوسیمايجمهورياسالمیايران
تداومدارد .

جمعبندی و نتیجهگیری
با بررسی ساختارهاي متنی و مقوالت تحلیل گفتمان خبري ،مؤلفههاي گفتمانی زير از
نحوهبازنمايیسیاستهايآمريکادربخشخبريساعت 12

قابلاستخراجاست :
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جدول  .3مؤلفههای گفتمانی بر اساس معرفی خود و دیگری
معرفي ديگري (غرب(

معرفي خود

●حامي تروريسم :آمريکا برخالف رسالتی که براي

●مبارزه با تروريسم:موضعايرانحمايتازجبهه

خوددرمبارزهباتروريسمتعريفکردهاست.ازگروهاي مقاومتدرخاورمیانهومبارزهباتروريسماست .
تروريستی در خاورمیانه نظیر داعش و القاعده حمايت

●قرباني تروريسم:جمهورياسالمیايرانبعداز

میکند .


انقالب همواره در معرض اقدامات تروريستی

توطئهايعلیهايرانوجبههمقاومتفروگذارنیست .


اوايل انقالب تا ترور دانشمندان هستهاي به کمك

●توطئهگر :آمريکا در راستاي منافع خود از هیچ قرارگرفته است .از ترور مقامات سیاسی کشور در
●تفرقه و اختالفافکني :آمريکا منافع خود را در غرب .
ايجاداختالفوتفرقهدردرونوبینکشورهاياسالمی
داند.نظیراختالفافکنیبینشیعهوسنی .


می
●ضديت با پيشرفت ايران (عقبمانده

●حمايت از وحدت جهان اسالم :ايران

خواهانوحدتوآرامشدرجهاناسالماستواز
نترتیب از گروههاي
بهاي 
اختالف دوري میکند  .

نگهداشتن) :جمهوري اسالمی به پیشرفتهاي مهمی افراطیشیعهوسنیبیزاراستودخالتغربیانبراي

نظیرهستهايدستپیداکردهکهازداليلدشمنیآمريکا ايجاد اختالف و تفرقه در جهان اسالم را محکوم
همینپیشرفتاستوخواهانعقبماندگیايراناست .

●نژادپرستي :در آمريکا ريشههاي نژادپرستی هنوز

میکند .

:ايراندرحوزههايمختلفبااتکابه

● پيشرفت


خشكنشدهاست.بهخصوصدرآمريکاتبعیضوتنفر توان داخلی خود و علیرغم محدوديتهاي غربیان
عمیقی نسبت به مسلمانان وجود دارد .اين نژادپرستی به پیشرفتهاي مهمی دستيافته است .صنعت
محصول سیاست مقامات و دولت آمريکا در قبال
هستهاي و صنعت موشکی ازجمله اين

مسلماناناست .
:آمريکادرجنايتهايمتعدديعلیهايران

●جنايتکار

پیشرفتهاست .

●قرباني جنايت :ايران يکی از قربانیان

و جهان اسالم دست داشته است .يکی از نمونههاي آن
جنايتهايیاستکهغربدرآننقشاساسیدارد.

حمايت از صدام در جنگ با ايران و استفاده از سالح حمايت از صدام در جنگ هشتساله با ايران و
شیمیايی .

همینطورهدفقراردادنهواپیمايمسافربريايران

غرب سلطهگر :آمريکا هموارهبهدنبالتداوممناسبات در خلیجفارس توسط آمريکا ازجمله جنايتهاي
آنهاست .

سلطهاست.دراينرابطهغربدرموضعفرادستهمواره
خواهانسیادتخودبرفرودستاناست .

●مبارزه با سلطه و حفظ استقالل کشور:ايران

●ناقض حقوق بشر:آمريکاکهمدعیدفاعازحقوق همیشه درصحنه است و از دستاوردهاي انقالب
اسالمیصیانتمیکند.بهمبارزهباسلطهغربادامه

بشراست،همدرکشورهايخودشانوهمجهاناسالم
يکیازناقضینحقوقبشراست .

میدهدوبرايحفظاستقاللکشورازهرکوششی


●اسالمستيزي :آمريکا با دامن زدن به اسالمهراسی فروگذارنیست .
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معرفي ديگري (غرب(

معرفي خود

توسطرسانه هازمینهخشونت،تبعیض،حمالتفیزيکیو


●حمايت از جبهه مقاومت:انقالباسالمیدر

شفاهیعلیهمسلمانانرابهوجودآوردهاست .

راستاي سیاست ضد استکباري خود از گروههاي

ايتمیکند .

●نفوذ :غرب بهخصوص آمريکا بعد از کودتاي  19مقاومتدرمنطقهحم
مرداد  2::1نفوذ خود را در ايران گسترش داد .بعد از

●نفي قرائت خشونتآميز از دين :ايران

انقالبنیزهموارهدرصدد نفوذبهايرانبودهاست.توافق
خشونتیکهبهناممذهبانجاممیگیردنظیرحوادث


هستهايوينمستمسکیبرايآمريکاشدهتابتواندپروژه تروريستی را محکوم میکند و اسالم واقعی را از
نفوذ را تشديد کند و هدف خود مبنی بر تغییر ماهیت
چنیناقداماتیمبرامیداند .

انقالباسالمیراعملیکند .

●اقتدار دفاعي:ايرانخواهاناقتداردفاعیخود

سیاستهاي استعماري داشته و در دوران جديد نیز


●آگاهي :مردم ايران از آگاهی الزم برخوردار

●استعمار :آمريکا در قبال خاورمیانه و ايران همواره استوطبقمنشورمللمتحدحقطبیعیايراناست .

سی
استنواستعماريرادنبالمیکند.کودتاي 19مرداد است .همین آگاهی از وضعیت استعماري خود
يکی از نمونههاي اهداف استعماري آمريکا علیه ايران درگذشته و تداوم سیاستهاي استکباري غرب بعد
است .

ازانقالبزمینهتالشبرايرهايیازاينوضعیتو
مبارزهباسلطهرافراهمکردهاست .

خبريشبکهيكدربازنمايیسیاستهاي

مؤلفههايگفتمانیباالنشانمیدهدکهگفتمان
رابازتولیدودرمقابلبرهويتخوديبهعنوان

آمريکا«ديگرهراسی»و«ديگرستیزي»
هويتی «مبارز»« ،انقالبی»« ،آگاه» و ...تأکید میکند .تبیین گفتمان خبري نشان داد که
دستورالعملهايسازمانیو

پوششخبريآمريکاوسیاستِبازنمايیشبکهيك ،متأثراز
زمینهفرهنگیواجتماعیمسلطاست .
هايتقابلیوخصومتآمیزيباايرانداشته،اينخصومتها


آمريکاهموارهسیاست
به عنوانيكتهديدگفتمانحاکمرابهسمتیسوقدادهکهمدامبهگفتمانهراساخالقی

متوسل شود .گفتمان خبري در نمونههايی چنین هراسی را بازتاب داده است .ماهواره
هراسی ،توطئه ،نفوذ و تغییر ماهیت انقالب اسالمی ازجمله نمونههايی است که خطر
آمريکاراگوشزدکردهاست.اينهانگرانیهايیاستکهمرزهاياخالقیجامعهراتهديد

شهاوهويتانقالب
میکنندوگفتمانحاکموبهتبعرسانههايوابستهبهعنواننگهبانارز 

اسالمیاينخطراترابرجستهمیکنندتاازطرفیتقويتکنندهگفتمانمبارزهوپايبندي
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بهحفظارزشهاباشدوازطرفیزمینهطرد«دگر»داخلیکهبا«دگر»خارجیهمنوايی
می کند فراهم کند؛ اما آيا با تبیینی مارکسیستی چنین بازنمايی را بايد در راستاي يك

مهندسیاجتماعیبرايتثبیتهژمونیوسرکوبگفتمانرقیبتلقیکرد؟بهنظرمیرسد

انگیزههايتوسلبهگفتمانهراساخالقیرابايدازتهديداتجديدانست؛چراکهتجربه
تاريخیچنینچیزيرانشانمیدهد.اگرگفتمانهراساخالقیراجعبهغربدرقبلاز

انقالبدرفضايفر هنگیواجتماعیجامعهشکلگرفت،باپیروزيانقالباسالمیاين
گفتمانبهحوزهسیاسترسمیراهيافتوتوسطگفتمانحاکمبازتولیدشد.پسچنانچه
بنيهوداوگوداشارهکردندغربهراسیمیتواندبهانگیزههايايدئولوژيكوپاسداري

ازارزشهامرتبطباشد.گفتمانیکهدرقب لازانقالبدرواکنشبهمدرنیزاسیونغربی
شکلگرفتطبیعیاستکهبعدازانقالبوتسلطگفتمانیخودعنصربیگانههراسیو
ستیزيرابسطدهد.بااين وجودهراساخالقیچونبرمبنايمکانیسممارپیچسکوت

بیگانه
هايرقیبرافراهممیکند .

عملمیکندزمینهبهحاشیهراندنگفتمان
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