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چکیده
این پژوهش در پی مقایسة گفتمان سایتهای واحد مرکزی خبر صداوسیما ،بیبیسی فارسی و العربیه فارسی
در شیوة پوششدهی اخبار داعش است .در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان با رویکرد گفتمانکاوی وندایک
استفاده شده است .متون مطالعهشده در این پژوهش 6 ،خبر از سایت واحد مرکزی خبر صداوسیما 8 ،خبر از سایت
بیبیسی فارسی و  6خبر از سایت العربیه فارسی در بازة زمانی سه ماه بعد از تصرف موصکل عکراق ،یعنکی از 20
خرداد  1393تا  20شهریور  1393است که به روش نمونهگیری هدفمنکد انتخابشکده و گفتمکانککاوی شکدهاند.
یافتههای تحقیق نشان داد ،سایتهای مذکور در زمینههایی چون عوامل و عناصر تشکیلدهندة داعش چه کسانی
هستند؟ اهداف تشکیل این گروه چیست؟ حامیان و دشمنان واقعی آن ،چه کسانی هستند؟ نیکت کشکورهایی ککه
مدعی مبارزه با داعش هستند ،چیست؟ با یکدیگر تعارض دارند و در اینکه گروه داعش ی گروه خشکن ،تنکدرو و
افراطی است؛ که برای رسیدن به هدف خود از هیچ عمل وحشیانهای ترس ندارند؛ توافق دارند.
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 .1مقدمه

منطقة خاورمیانه و غرب آسیا به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی ،اقتصادی و سیاسی همواره کانون توجه
ابرقدرتها ،سیاستمداران و رسانهها بوده است و پوشش اخبار این منطقه برای ایران و مشخصا
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران مهم است .پیدایش گروه تروریستی داعش که قصد تشکیل
ی دولت جدید در منطقه خاورمیانه و در همسایگی ایران را دارد برای کشور ما دارای اهمیت
است .بهخصوص که این گروه ادعای تشکیل دولت اسالمی دارد و چهرة متفاوتی از اسالم را به
نمایش میگذارد.
نظام سلطه و برخی کشورهای عربی به دنبال انجام تغییراتی در منطقة خاورمیانه هستند ککه
برای انجام این تغییرات ،داعش بهعنوان بازوی اجرایی عمکل مکیکنکد و رسکانههای اسکتعمار و
برخی کشورهای عربی نیز نقش حمایتی را ایفا کرده و تالش میکنند افکار عمومی را برای ایکن
تغییرات آماده کنند .هرگونه بازنمایی از واقعیتهای حاشکیهای ایکن گکروه در شکناخت عمکوم از
داعش و اسالم بسیار مؤثر است و چون این بازنماییها ریشه در گفتمان و ایدئولوژی رسکانههای
پوششدهندة اخبار داعش دارد ،لذا این سؤال مطرح میشود که گفتمان هر رسکانه ،در خصکوص
موضوع داعش چگونه است؟
از طرفی ،برای هر رسانه؛ شناخت گفتمان رسانههای رقیب ،حائز اهمیت خواهکد بکود چراککه
کم خواهد کرد با شناخت بیشتر و بهتر از این رسکانهها ،گامهکای بعکدی خکود را مسکتحکمتر
بردارد و سیاستهای رسانهای بهتری را اتخاذ کند؛ بنابراین پژوهش حاضر به رسکانههای داخلکی
ایران بهخصوص صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بکرای شکناخت رسکانههای رقیکب کمک
خواهد کرد.
هدف اصلی این پژوهش ،شناخت گفتمان سکایتهای خبکری بیبکیسکی فارسکی و العربیکه
فارسی و واحد مرکزی خبر صداوسیما ،بهعنوان نمونهای از سایتهایی که اخبار داعش را پوشش
میدهند؛ و البته مقایسه آنها با یکدیگر خواهد بود؛ بنابراین تالش میشود به ایکن سکؤال پاسکخ
داده شود که گفتمان خبری سایتهای خبری واحد مرکزی خبر صداوسیما و بیبیسی فارسکی و
العربیه فارسی در پوشش اخبار داعش ،در چه زمینههایی باهم تفاوت و در چه زمینکههایی تشکابه
دارند؟
علت انتخاب سایتهای خبری بیبکیسکی فارسکی و العربیکه فارسکی و واحکد مرککزی خبکر
صداوسیما این است که به نظر میرسد هر ی از این سایتهای خبری معرف مواضع قدرتهای
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.2پیشیة پژوهش
در گذشته پژوهشهای دیگری در زمینة مقایسه رسانهها در زمینة نحوة پوشش اخبار منطقه
خاورمیانه ،انجام شده است .این پژوهشها به ما در دستیابی به هدف مقالکه کمک مکیکنکد .در
ادامه به چند نمونه از این پژوهشها اشاره میکنیم:
خلیلی ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشکگاه صداوسکیما بکا عنکوان «مقایسکه
گفتمان سایتهای الجزیره و پرستیوی درپوشش خبری درگیریهای سوریه» به مقایسة شباهتها و
تفاوتهای گفتمان و انگارههای ساختهشکده در دو سکایت الجزیکره انگلیسکی و پکرستکیوی در
پوشش اخبار درگیریهای سوریه پرداخته است .روش به کار گرفتهشده در ایکن تحقیکق ،تحلیکل
گفتمان با رویکرد گفتمان کاوی وندای است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،سایت الجزیکره
در تالش بوده در ی چکارچوب خکاص و در دفکاع از مخالفکان دولکت اسکد و حامیکان غربکی و
منطقهای آنها و مقابله با دولت اسد و حامیان او (بهویژه ایران) از دولکت بشکار اسکد و حامیکانش
تصویری منفی و از مخالفان وی تصویری مثبت ارائه دهد.
شمسکایی ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه صداوسیما با عنکوان «مقایسکه
گفتمککان رسککانهای آمریکککا و عربسککتان دربککاره نقککش ایککران در تحککو؛ت خاورمیانککه؛ تحلیککل گفتمککان
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مختلف درگیر با این موضوع هستند؛ یعنی واحد مرکزی خبر معرف مواضع ایکران بکهعنوان یک
کشور با نظام جمهوری اسالمی و مؤثر در منطقه و العربیه فارسی بهعنوان نمونهای از رسانههای
کشورهای عربی منطقه و معرف مواضع عربستان سعودی و بیبیسی فارسی بهعنوان نمونهای از
رسانههای کشورهای غربی و معرف مواضع انگلیس ،هستند .با این توضیح که در هکر سکه ایکن
پایگاهها ،فارسیزبانان بهعنوان مخاطب در نظر گرفتهشدهاند و گفتمان ایکن پایگاههکا در بخکش
فارسی ممکن است با گفتمان سایتهای مذکور در بخشهای غیرفارسی متفاوت باشد.
بازة زمانیای که این پژوهش بررسی کرده است از زمان تصرف شهر موصکل عکراق توسک
داعش و سه ماه بعدازآن یعنی از  20خرداد  1393تا  20شهریور  1393است .دلیل انتخکاب ایکن
بازة زمانی این است که در این بازه ،توجه رسانهها به موضوع داعش بیشتر شکده و مواضکع ایکن
سایتها در قبال داعش به ی ثبات نسبی رسیده است .دلیل این اتفاق ضکمن ورود داعکش بکه
عراق و گشودن جبههای جدید ،اعالم خالفت ابوبکر البغدادی بعد از تصرف موصکل و همچنکین
اهمیت شهر موصل و منطقة کردستان عراق است.
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وبسایتهای فارسی صدای آمریکا و العربیه» ،گفتمان سایت العربیه دربکاره تحکو؛ت خاورمیانکه و
نقش ایران در این زمینه را بررسی کرده است .روش به کار گرفتهشکده در ایکن تحقیکق تحلیکل
گفتمان با استفاده از الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان 1است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد،
دالهای مرکزی گفتمان سایت فارسی العربیه عبارتانکد از :نفکی تیثیرپکذیری قیامهکای بیکداری
اسالمی از انقالب اسالمی ایران ،بیداری اسالمی توهم ایران است ،ایجاد فتنه مذهبی راهبکرد
ایران برای تضعیف دولتهای عربکی ،شبیهسکازی جمهکوری اسکالمی ایکران بکه نظکامهکای
دیکتاتوری ساق شدة منطقه ،تحری مخالفان برای انقالب علیه جمهوری اسالمی ایکران بکا
الگو گیری از بهار عربی ،تلقین ضرورت فراهمسازی شرای اتحاد دولتهکای عربکی در برابکر
خطر ایران ،شیعه هراسکی ،برجستهسکازی الگکوی حکومکتداری ترکیکه و منفورسکازی الگکوی
حکومتداری ایران ،ایرانهراسی (با دالهکای شکناور :سکلطهجویی ،حمایکت از تروریسکم ،مکانع
برقراری صلح و امنیت ،تبعیض علیه اقلیتها) .با توجه به اینککه عکدهای پیکدایش داعکش را در
ادامة قیامهای مردم کشورهای عربی میدانند و این پژوهش به مطالعکة دیکدگاه العربیکه در ایکن
زمینه پرداخته است؛ لذا از یافتههای پژوهش مذکور بهره بردهایم.
هوشیار ( )1391در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع
خاورمیانه و شمال آفریقا توس سایت بیبیسی فارسی و خبرگزاری ایرنکا» در دانشگاه صداوسکیما ،بکا
استفاده از روش تحلیل گفتمان ،به مقایسه گفتمان خبری دو رسانه مکذکور دربکاره انقالبهکای
مردم کشورهای عربی پرداخته است ،بر اساس یافتههای ایکن تحقیکق ،اصکلیترین چکارچوب در
دستور کار قرارگرفته بی.بی.سی فارسی در خصوص تحو؛ت هر چهار کشور عربی تونس ،مصکر،
لیبی و بحرین« ،چارچوب صلح در عین اسالمهراسی و تقابل با بیکداری اسکالمی» بکوده اسکت.
خبرگزاری ایرنا نیز کوشیده است انعکاسها و پوشش خبری خود از تحکو؛ت ایکن چهکار کشکور
عربککی را در چککارچوب «برخککورد و ثابتقککدمی ،غربسککتیزی و بیککداری اسککالمی» قککرار داده و
گفتمانها و انگارههای خود را در دل آن شککل دهکد .عمکدهترین گفتمانهکای شککلگرفته در
خصوص این چهار کشور عربی توس سایت بی.بی.سی فارسی معطوف به حفظ منافع کشورهای
غربی ،متناقض (حمایت و تقابل) ،اسالمهراسی ،گرایش به دموکراسی غربی ،آزادیخواهی ،ایران
هراسی و عمدهترین گفتمانهای شکلگرفته در خبرگزاری ایرنا حمایت از خواسکتههای مردمکی،
اسالمخواهی و بازگشت به اصل دینی خویش ،رویگردانی از غرب و نزدیکی به ایران و انقکالب
Discourse Analysis Method

1.Practical

مقایسة گفتمان سایتهای واحد مرکزی خبر صداوسیما65  ...

 .3مبانی نظری
 .3-1نظریه بازنمایی

بازنمایی تولید معنا از طریق چارچوبهای مفهومی و گفتمانی است .بهاینترتیب که «معنا» از
طریق نشانهها بهویژه زبان تولید میشود .زبان ،سازندة معنا برای اشیا مادی و رویههای اجتماعی
است و تنها واسطهای خنثی و بیطرف برای صورتبندی معانی و معرفت دربارة جهان محسکوب
نمیشود .فرآیند تولید معنا از طریق زبان را «رویههای د؛لت» مینامند .ازایکنرو آنچکه واقعیکت
نامیده میشود ،خارج از معنایی است که به جهان مادی داده میشود (مهدیزاده.)1387 ،
 .3-2نظریه

برجستهسازی1

راجرز و دیرینک برجستهسکازی را چنکین تعریکف میکننکد« :فکرا گکردی ککه بهوسکیلة آن
رسانههای جمعی اهمیت نسبی موضوعات و تیثیرات گوناگون را بکه مخاطکب منتقکل میکننکد»
(ویندال و همکاران.)353 :1376 ،
در تعریف دیگری م کامبز مینویسد« :نظریة تیثیر رسانههای گروهی ی مفهوم وابسته است.
مفهومی که ی رابطه مثبت و در حقیقت علی و معلولی را بین آنچه موردتوجه و تیکید ارتباطات
جمعی است و آنچه ی بهی مخاطبان مهکم قلمکداد میکننکد ،مشکخم میکنکد .بکهبیاندیگر
برجستگی و اولویت ی مسئله یا ی موضوع در رسانههای گروهی بر میزان اهمیکت و اولویکت
آن بین مخاطبان تیثیر میگذارد» (م کابز.)30 :1981 ،2

Agenda-Setting Theory
E. McCombs

1.
2.
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اسالمی آن بوده است .هر ی از این سایتها انگارههکای خکود را نیکز بکر اسکاس گفتمانهکای
ساختهشده ارائه کردهاند .این پژوهش به ما در آشنایی بیشتر بکه گفتمکان و مواضکع بکیبکیسکی
فارسی درباره تحو؛ت منطقه خاورمیانه کم کرده است.
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 .3-3نظریه انگارهسازی

1

انگاره به معنای وهم ،گمان و پندار است .انگارهسازی به تالشی گفته میشکود ککه رسکانهها
برای ساختن واقعیت دلخواه خود در ذهن مخاطب انجام میدهنکد .ارائکة انگکاره از شخصکیتها،
مکانها ،اشیا و رویدادها به مخاطب« ،انگاره سازی خبری» نام دارد (مهدیزاده.)19: 1389 ،
«در انگاره سازی با بازتاب واقعیت سروکار نداریم .واقعیتها دستکاری شده و توأم بکا تفسکیر
پنهان ارائه میشود .انگاره سازی تکنی و کلید کارگشای معنی سکازی در جهکان خبکر اسکت»
(مهدیزاده.)20 :1389 ،
در جریان ساخت انگارهها روحیات ،پیشزمینههای ذهنی و میزان اعتماد محیطکی مخاطبکان
دارای اهمیت فراوانی اسکت .انگکاره سکازی درواقکع ارائکه انگکارهای (تصکویری) از شخصکیتها،
مکانها ،اشیاء و رویدادها به مخاطب است .در انگاره سازی ،با بازتکاب واقعیکت سکروکار نکداریم،
بلکه واقعیتها دستکاری شده و همراه با تفسیر پنهان ارائه میشوند (مهدیزاده.)1380 ،
 .3-4نظریه

چارچوببندی2

اصطالح چارچوببندی در سکاختار کالن اشاره دارد به روشهای ارائهای که روزنامهنگاران و
دیگر ارتباط گران به کار مکیگیرند تکا اطالعات را بکه همکراه نگارههکای نهفتکة مککوجود نککزد
مخاطبان خکود بکازتاب دهکند .این بدین مکعنی نیست که اغلب روزنامهنگاران تالش میکنند تکا
مطلب را به نحوی تنظیم کنند که مکخاطبان خکود را فریب دهد .درواقع قاببنکدی بککرای آنهکا
ابکزاری ضکروری بکرای کاهش پیچیدگی یک مکوضوع با توجه به محدودیتهای رسانهای مثل
فضای خبری یا زمان موردنیاز برای پخش بهحساب میآید (علمداری.)1388 ،
در محتوی رسانهای چارچوبها اساسا نه با آگاهی از سوی سازندگان آنها شککل میگیرنکد و نکه
حتی افرادی که اطالعات رسانهای را از طریق آن پردازش میکنند به این چارچوبها توجه دارند
اما این چارچوبها نمیتوانند از جریان ارسال و انتقال اطالعات حذف شوند .چارچوبها جز ذاتی
بیان و درک ی گزارش هستند (گیتلین.)15-12 :1980 ،3

1.

image making
framing theory
3. Gitlin
2.
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فیلسوف معاصر فرانسوی ،به ساختارهای
برخی از انتقادگران غربی همچون «لویی
اصلی جوامع سرمایهداری توجه دارند و وسایل ارتباطجمعی جدید را جز ابزارهای سیاسکی قکدرت
حاکم میشناسند .آلتوسر ،ضمن مطالعه درباره سکاختارهای قکدرت سیاسکی «دسکتگاه سکرکوبگر
دولت» مانند ارتش و پلیس و سایر نیروهای انتظامی و دادگستری و زنکدانها و نظکایر آنهکا را از
«دستگاه ایدئولوژی دولت» نظیر خانواده ،مدارس ،دانشگاهها ،کلیسکا و وسکایل ارتبکاطجمعی و
احزاب و سندیکاها و گروههای فشار تفکی میکنکد و دسکتگاههای ایکدئولوژی و از آن جملکه
وسایل ارتباطجمعی را ،عوامل بازآفرینی ایدئولوژی حکاکم و نیکز نیکروی انسکانی موردنیکاز نظکام
حاکم ،برای استمرار رهبری قدرت ،معرفی مینماید.
بر مبنای این دیدگاه و با تیکید بر تیثیرات متقابل نظام حاکم ،وسایل ارتباطجمعی (ساختارها،
عملکردهای حرفهای و پیامهای تولید آنها) و دریافتهای ذهنی و پذیرشهای فکری مخاطبکان
درباره واقعیتهای اجتماعی ،نتیجه گرفته میشکود ککه گرداننکدگان نظکام حکاکم «دسکتگاههای
ایدئولوژی دولتی» و مخصوص وسایل ارتباطجمعی را ،به نحوی اداره میکنند که قدرت موجود
را مشروع و موجه جلوه دهند و با جلب اعتقادهای عمومی زمینه تداوم آن را فراهم سازند.
دکتر مهدیزاده در این خصوص میگوید« :درواقع گزارش رسانهها از رویدادها ،تحت عنوان
«خبککر» در چککارچوب مفروضککات ایککدئولوژی و گفتمککانی حککاکم سککاختهوپرداخته میشککود.
بهعبارتدیگر مفهوم بازتولید مستلزم وجود ی اصل است .اخبار رسانهها عموما در ی زمینکه و
بستر ایدئولوژی برمیخیزد و همان ایدئولوژی را بازتولید میکند .در فراگکرد «مشکاهده ،تعبیکر،
روایت و اشاعه» خبر به ارزشها ،ایدئولوژیها و هنجارهایی که از آنها برخاسته ،حککم طبیعکی و
عینی میبخشد و در گستره خود ،آنها را بازتولید یا به عبارتی بازآفرینی میکند .بنابراین رسکانهها
در عملککرد روزانککه خککود ،صککحنه منککاهره بیککنش و میککدان منازعککه کلمککات و معککانی هسککتند»
(مهدیزاده.)18 :1380،
 .3-6نظریه گفتمان

نظریه گفتمان در زبانشناسی تولد یافت و سه گونه ساختگرا ،نقشگکرا و انتقکادی را تجربکه
کرد .در این گونههای تحلیل گفتمانی ،زبان بزرگتر از گفتمان تلقی میشود .دیسکورس با اتخکاذ
Louis Althusser

1.
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 .3-5نظریه ایدئولوژی در خبر

آلتوسر»1
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ی نگرش جدید به گفتمان آن را وارد حوزة فلسفه سیاسی کرد .در این نگرش گفتمکان نکهتنها
بزرگتر از زبان است ،بلکه کل حوزه اجتماع را در برمیگیرد و نظامهای حقیقکت را بکر فکاعالن
اجتماعی تحمیل میکند .بر این اساس گفتمان ،پدیده ،مقوله یا جریانی اجتماعی است ،بکه تعبیکر
بهتر گفتمان جریان و بستری است که دارای زمینهای اجتماعی است.
از دیدگاه یول 1و براون« 2تحلیل گفتمان تجزیهوتحلیل زبان در کاربرد است ،در این صکورت
نمیتواند منحصر به توصیف صورتهای زبانی مستقل از اهداف و کارکردهکایی باشکد ککه ایکن
صورتها برای پرداختن به آنها در امور انسانی به وجود آمدهاند» (فرکالف.)9 :1379،
تحلیل گفتمان ،جریان و بستری است که دارای زمینهای اجتماعی است .اههکارات و مطالکب
بیانشده ،گزارهها 3و قضایای 4مطرحشده ،کلمات و عبارات مورداسکتفاده و معکانی آنهکا جملگکی
بستگی به این نکته دارند که مطالب بیانشده ،گزارههای مطرحشده ،قضایای مفروض و ...ککی؟
کجا؟ چگونه؟ توس چه کسی؟ له یا علیه چه چیزی؟ یا چه کسی صورت گرفتهاند .به بیان دیگر
بستر زمانی ،مکانی ،موارد استفاده و سوژههای استفادهکنندة هر مطلب ،گزاره و قضیة تعیینکنندة
شکل ،نوع و محتوای هر گفتمان به شمار میروند (م دانل.)56 :1380 ،
اساسا ریشة اندیشههای حوزة مطالعات گفتمانی را میتوان در آرا و اندیشههای میشل فوککو5
جستو جو کرد .فوکو دربارة گفتمان معتقد است که مکا گفتمکان را صکرفا بکه معنکای گروهکی از
نشانههای زبانی یا ی متن طو؛نی ندانیم ،بلکه آن را بهعنوان اعمالی بنگاریم که براثکر سکخن
گفتن منظم دربارة موضوعات ،باعث به وجود آمدن و شکل بخشیدن آن موضوعات شود .با ایکن
تعریف ،گفتمان در منظر فوکو چیزی است که چیز دیگر را تولید میکند نه آن چیزی که میتواند
بهصورت مجزا تجزیهوتحلیل شود (آقاگلزاده.)71 :1385 ،
ازجمله پژوهشگران دیگری که در زمینة تحلیل گفتمان صاحبنظر هستند میتوان به تئکون
ای.وندای  6اشاره کرد .وندای میگوید« :دستور زبان ،جمالت را زنجیرهای از کلمات توصیف
میکند که بانظم و ترتیب خاصی در کنار یککدیگر قکرار مکیگیرنکد .بعضکی از ایکن زنجیکرههکا،
جملههای دستوری و معنادار را میسازند و برخی دیگر خیکر» .وندایک در ادامکه زنجیکرههکای
1.

G.Yule
G. Brown
3. statements
4. premises
5. M. Foccault
6. Teun A. Van Dijk
2.
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 .4روش پژوهش

در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان با رویکرد ون دای  ،استفاده شکد بکهاینترتیب ککه ابتکدا
همة خبرها و گزارشهای خبری و تحلیلی مربوط به داعش در سکایتهای بیبیسکی فارسکی و
العربیه فارسی و واحد مرکزی خبر صداوسیما (خبرگزاری صداوسیما) در بازة زمانی سه ماه بعکد از
اشغال موصل عراق یعنی از  20خرداد  1393تا  20شهریور  ،1393بهعنوان جامعکة موردبررسکی
استخراج شد.
در این پژوهش به دلیل آنکه میخواستیم اخباری را انتخاب کنیم که بهخوبی بیانگر موضع رسانه
موردمطالعه ،نسکبت بکه مسکئله موردبررسکی باشکد از روش نمونکهگیری هدفمنکد اسکتفاده شکد.
معیارهای ما برای انتخاب و نمونهگیری خبرها هشت مؤلفه موردنظر وندای بکود ککه در ادامکه
بیان خواهند شد.
نمونهگیری را تا رسیدن به حد اشباع ادامه دادیم؛ بنابراین از بین  341خبکر بیبیسکی فارسکی8 ،
خبر و از بین  403خبر العربیه فارسی 6 ،خبر و از  120خبر واحد مرککزی خبکر 6 ،خبکر انتخکاب
شدند .بعد از آن متنهای خبری انتخابشده از سایتهای موردمطالعه با توجه به رهیافت تحلیکل
گفتمان تئون ون دای  ،در ی فرم ویژه برای ثبت و استخراج اطالعات ،درج شد.
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کالمی را گونهای از گفتمان منسجم میداند که به شکلی منظم به دنبکال هکم قکرار مکیگیرنکد.
ازنظر او ی ساختار کالمی باید بتواند شرای گوناگونی را که گفتمانی بودن زنجیرههای جمالت
را موجب میشوند بهخوبی توضیح دهد (وندای .)1382 ،
آنچه در تحلیل گفتمان اهمیت متن و رابطة نوشتاری و گفتکاری در گسکترة گفتمکان ککامال
روشن است .آنچه در تحلیل گفتمان صورت میگیرد ،بازسازی متن بر اساس عناصری همچکون
زمان ،مکان ،اندیشه ،سیاست ،فرهنک  ،گرایشهکای فکردی و اجتمکاعی اسکت ککه در حقیقکت
خوانند ة متن بیش از نویسنده و گوینده آن نقش اساسی در این بازسازی دارد .با وجود همة آنچکه
تاکنون درباره توانمندیهای گفتمان مطرح شد ،باید اذعان کرد «در هر گفتمان چیزهکایی وجکود
دارد که نمیتوان آنها را بیان کرد ،یا به تصور درآورد» ،ولی آنچه میتوان با یقین گفت این است
که تحلیل گفتمانهای مختلف میتواند ما را در راه درک حقیقت و آشکنا ککردن مکا بکا راههکای
گوناگون وصول به آن یاری سازد که خود بسیار حائز اهمیت است (آقاگلزاده.)233 :1385 ،
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این فرم حاوی  10کارویژه بود :دو کارویژة تاریخ خبر و عنوان خبر که گویای اطالعات شناسهای
متن خبر هستند به همراه هشت کارویژه یکا مؤلفکههای مکوردنظر ون دایک ککه ایکن مؤلفکهها
عبارتاند از :واژگان مثبت و منفی ،افراد و نهادهای مطرحشده در متن ،استناد یا ذکر شواهد متن،
قطببندی یا غیرسازی (ارزش) های نسبت به خود و دیگری ،پیشفرضها ،د؛لتهکای ضکمنی
(تلقین و تداعی) ،مؤلفههای اجماع و توافق در متن ،گزارههای اساسی .از طریق این کار ویژههکا،
نظام گفتمانی حاکم بر خبرها ،همچنکین شناسکایی مقکو؛ت متنکی و درونمتنکی متکون خبکری
استخراج شد.
نکته قابلذکر اینکه در مؤلفة قطببندی و غیرسازی (ارزش) های منتسکب بکه خکود و دیگکری،
برای روشنتر شدن قطببندیها بهجای خود و دیگری ،پکن طکرف درگیکر در موضکوع بحکران
داعش در نظر گرفته شد که این پن طرف ،شامل گکروه داعکش ،عربسکتان سکعودی ،امریککا و
متحدانش همچون انگلیس ،ایران و عراق میشود و در سایر مؤلفهها نیکز تکالش شکد ککه ایکن
دستهبندی در نظر گرفته شود .برای مثال در نظام واژگانی ،واژههای مثبکت و منفکی مربکوط بکه
هرکدام از طرفها جداگانه استخراج شد.
 .5یافتههای پژوهش
 .5-1واژگان

بیبیسی فارسی در معرفی داعش و استفاده از واژگان دقت و حساسیت خاصی به خرج میدهکد
و از واژگانی چون پیکارجویان ،سیاهجامگان ،جنگجویکان ،افراطکی ،تنکدرو و بکهطور مشکخم و
بارزتر از واژة دولت اسالمی استفاده میکند و واژة تروریست را بااحتیاط استفاده میکند.
العربیه از واژههایی چون بیم ،هراس ،سرخوردگی ،درماندگی ،تندرو ،وحشیگری ،شورشکی ،خشکن
در کنار واژههایی چون جهادگر و دولت اسالمی به فراخور شرای و اهداف خود استفاده مکیکنکد
که البته دقت العربیه بهاندازة دقت بیبیسی فارسی نیست .امکا واحکد مرککزی خبکر در انتخکاب
واژگان در محدوده گفتمان موردنظر خود برای معرفی داعش ضعف دارد و از همان واژههایی که
بیبیسی و العربیه استفاده میکنند بهره میبرد واژههایی چون دولت اسالمی ،شورشیان ،تنکدرو،
جنگجویان ،مجاهدان در کنار واژههایی چون گروه تروریستی تکفیکری  -بعثکی و افکراد مسکلح.
هرچند بسیاری از این واژههای با گفتمان واحد مرکزی خبر همخکوانی دارد امکا بسکیاری از آنهکا
نهتنها در گفتمان واحد مرکزی خبر درباره داعش نمیگنجد بلکه در تعارض با آن نیز هست.
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جدول  .1نظام واژگانی مثبت و منفی
نظام واژگان

مثبت

داعش

منفی

واحد مرکزی خبر

بیبیسی فارسی

العربیه فارسی

تسل  ،تحت سیطره ،مجهز،
جهاد ،ایمان ،بیعت ،صکاحب
حق ،قویتر ،دولت اسالمی
مجاهدان،

جهادی ،پیروزی چشکمگیر،
دولت اسالمی ،پیروزیهای
نظککامی برقآسکککا ،اتحکککاد،
پیشککروی ،موفقیککت نظککامی
چشککککمگیر ،تاختوتککککاز،
مصمم ،جهاد با کفار ،پایدار

تصککککرف ،تروریسککککتها،
تکفیری ،شورشیان ،عناصکر
مسککلح ،تنککدرو ،درگیککری،
جنگجویککککان ،منحککککرف،
توحش ،غیرقکانونی ،تنکدرو،
مککزدور ،کشککتار بیرحمانککه،
هیو؛ ،تهدید

پیکارجویان ،تصرف ،اشغال،
شورشیان ،وحشیانه ،تهدیکد،
تسخیر ،افراطی ،گروههکای
مسکککلح سکککنی ،بنبسکککت،
تروریستی ،خطرناک ،مسلح
تروریستی ،تندرو

ههککور ،جبککران ،سککامان
بخشد ،دولکت اسکالمی،
رهبر ،خالفت اسکالمی،
فتوحککککات ،افتخککککار،
پیککروزی ،پیشککرویهای
سریع ،جهاد ،جنگجویان
جهکککککادی ،قکککککدرت،
مشککروعیت ،جسککورانه،
هککککا ،هراسهککککا،
بیم
اقتدار
ازهمپاشککیده ،مخالفککان
مککککدنی ،درمانککککدگی،
تروریست ،جن  ،پرهیز،
گککریختن ،شککیعه سککتیز،
تعکککرض ،سکککرخوردگی،
تنککککدروی ،ترسککککاند،
زدوخککککورد ،خشککککن،
گروههکککای شورشکککی،
اسکککالمگرای تنککککدرو،
دشنام ،نگرانی ،جوانکان
تندرو
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جدول زیر واژگانی که هر ی از سایتهای موردمطالعکه ،بکرای طکرفهکای درگیکر در موضکوع
داعش ،استفاده کردهاند نشان میدهد:
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مثبت

حمایت ،دوست ،تائید ککرد،
فتوا،

وحکککدت و مکککدارا ،کشکککور
اسالمی ،حفاهت،

مقابله ،توسکعه آمکوزش،
متمدنانه ،مشارکت،

منفی

غرق ،سرنگون

حمایت پشت پرده ،نگرانکی،
ارسال سالح ،کوچ دادن،

اختالفات عمیق

کمککک  ،ابکککراز آمکککادگی،
خواست ملت و دولت ،دفاع،
حامی ،همکاری ،مبکارزه بکا
تروریسم ،دوست ،محافظت،
اعتبکککار انقالبکککی ،ادعکککای
اسالمگرایی فراگیر،

حککامی ،روابکک خککوب،
پشکککتیبان ،اصکککلیترین
حکککامی ،حمایکککت ،آرام،
پشککتیبانی ،واقعککی نگککر،
صبور ،تبری  ،موافقکت،
نفککوذ ،فشککار ،بیگانککه،
مشکل ،ناامید

تیسککف ،مبککارزه ،حمایککت از
پیکارجویککککان ،تحککککریم،
سرکوب ،نقض حقوق بشکر،
سازمان تروریستی ،بیثبکات
ککککردن ،درمانکککده شکککدن
روحانیون ارشد ،فرقهگرایی

اشکغال ،طمکع ،اخکتالف
مستمر ،رواب خصکمانه،
نککزاع ،روابکک پککرتنش،
تصککرف ،غککارت ،خککون
ریخککتن ،آشککوب ،نفککوذ،
اشکککککغالگر ،دشکککککمن
هکککاهری ،همپیمککککان
پنهانی

عربستان

مثبت
مستقل

ایران
منفی
تضعیف ،غرق ،نابودی،
مخالف

مثبت

امریکا
منفی

تسکککل کامکککل ،حمایکککت،
توافککق ،حفککظ هنجارهککا،
ترغیب ،دوست

کمککک  ،اعطکککا ،حمایکککت،
پیروزی ،همکاری

پشککیمان ،تیسککف ،مداخلککه
نظامی ،ریاکار ،غیر صکادق،
تجاوز ،دروغگو

نگرانککی ،هشککدار ،اشککغال
عراق ،دخالت نظامی ،حملکه
هوایی ،جن  ،حمله ،ارسکال
سالحهای مرگبکار ،مواضکع
تند،

-

حمله ،شیطان بزرگ
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توانایی مبارزه داشتن ،پایگاه
مثبت

-----

عراق
منفی

کوتککاهی نیروهککای امنیتککی،
فرار ،بحران ،آواره ،مناقشکه،
مرتد،

مقاومککت ،نیروهککای زبککده

پیشککرفتهترین سککالحها،
کشوری حیاتی

بعثی ،دولکت مکدرن ،قکوی،
نیروهککای مجهککز و زبککده
پیشمکککرگ ،فرمانکککدهان
؛یق ،قدرت،
سککککقوط ،خشککککونتهای
فرقهای ،فروپاشی ،سرکوب،
بیخانمان ،بنبست سیاسی،
ناراضکککی ،انحصکککار ،عکککدم
مقاومککت ،فرقککهگرایی حککاد،
برخکککورد خشکککن ،عکککاجز،
درگیری ،شکسکت سکنگین،
جن ک  ،سککرنگون ،بحککران،
سرکوب ،مشکل ،آشفته،

ضککککعف فرمانککککدهی،
همچکککون نمککک آب
شککدن ،سککقوط ،نککادان،
زورگو ،محروم ،حماقت،
حملککککهور ،تحریکککک ،
فروپاشککی ،خشککمگین،
نکککامتوازن و غیرقابکککل
ادامه ،انسکجام نداشکتن،
عملکرد ضعیف ،توهین،
محروم ،خطر ،فروپاشید،
جنککککک  ،نکککککاتوانی،
فرقهگرایانه

 .5-2قطببندی و ارزشهای منتسب به طرفهای درگیر

این مقوله یا کار ویژه دارای دو زیر مقوله مشخم است؛ نحوة توصیف و معرفی «خکود» یکا
ارزشهای منتسب به «خود» و نیکز توصکیف و معرفکی «دیگکری» یکا ارزشهکای منتسکب بکه
«دیگری» در متن خبر است .در حوزة جن روانی و تبلیغات سیاسی ،غیرسکازی یکا قطببنکدی
اهمیت اساسی دارد .اینکه رسانههای حکامی غکرب و سیاسکتهای امپریالیسکتی آن« ،دیگکر» را
چگونه توصیف میکنند و چه نهادها و افرادی را در جبهة «خود» و کدام را در جبهة «دیگکری»
قرار میدهد .این امر میتواند در تحلیکل بینشهکا و نگرشهکای رسکانهها و بررسکی کنشکگران
بینالمللی آنها یاریرسان باشد .تعیین جایگاه و کارکرد ضمایر بهکاررفته در متن نیکز در شکناخت
قطببندی یا غیرسازی محقق را یاری میرساند ،علت این است که ضمایر ،بیانگر نگرش کنشگر
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متن نسبت به دیگران است .مثال استفاده از ضمیر «ما» بیانگر این است ککه رسکانه خکود را یکا
نمایندة ی جمع میداند و یا اینکه برای خود جبهکهای جکدا متصکور میشکود .از طکرف دیگکر،
استفاده از ضمایری چون «ایشان» یا «آنها» مبین خ فاصلی با دیگران اسکت (فرقکانی:1382 ،
.)51-50
در بحث قطببندی خود و دیگری همانطور که گفته شد ،در طول انجام تحقیق طرفهکای
درگیر در موضوع داعش در بحران عراق ،در قالب پن گکروه مشکخم شکد ککه ایکن گکروههکا
عبارتاند از :داعش ،ایران و موافقانش ،عربستان ،آمریکا و متحدانش و عراق .سکپس در تحلیکل
واژگان ،افراد و نهادها ،استنادها ،ارزشهای منتسب ،این پن گروه موردنظر قرار گرفتند و نتیجکه
اینکه بیبیسی هرچند تالش میکند مرز بین «خود» و «دیگری» را واضح نشان ندهکد امکا بکه
وجود آمدن مشکلی مانند داعش را به دین اسالم و تفکرات اسالمی ،اختالفات بین شیعه و سنی
و در کنار آن مداخالت ایران در امور منطقه و اختالفاتش با عربستان مکرتب مکیکنکد و در ایکن
میان ،آمریکا و متحدانش را بخشی از راهحل این بحران مطرح میکند.
العربیه بهغیراز داعش ،ایران و دولت شیعه عکراق را «دیگکری» خکود تعریکف میکنکد .او عامکل
تشدید بحران عراق را فرقهگرایی ایران و دولت شیعه عراق میداند.
واحد مرکزی خبر ،عربستان و آمریکا را در کنار داعش« ،دیگری» خکود در نظکر گرفتکه اسکت و
تفکرات وهابیت و دخالتهای آمریکا را عامل این بحران میداند.
جدول شماره  2به درک بهتر قطببندی ،در هری از سایتهای بررسیشده کم میکند.
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قطببندی

واحد مرکزی خبر

ارزشهای منتسب به

داعش ،مولود سازمانهای
اطالعاتی آمریکا ،انگلیس و
رژیم صهیونیستی

بیبیسی

العربیه

پیکارجویان جهادی

گروهی که بر اساس
نمادگرایی ،تاریخ و دین
شکلگرفته است

موصل ،شورشیان ،گروه
سنی تندروی داعش

داعش
گروه داعش برای حمایت از
اسرائیل تشکیلشده است
اقدام گروههای تکفیری-
بعثی به خریدوفروش زنان
وابسته به اقلیتها

این پیکارجویان از القاعده
منشعب شدهاند
داعش ،پیشقراول ترسیم
نقشه خاورمیانه جدید
داعش ،خ بطالنی بر شعار
وحدت شیعه و سنی
داعش رهبر خود را خلیفه
همه مسلمانان دنیا
دانستی دسته تروریست را
که به دنبال منافع
شخصیشان هستند،

بن؛دن کشته شد اما
البغدادی زنده است! تا
همچون سلف خود عمل
کرده و.
داعش که اکنون خود را
دولت اسالمی میخواند،
سعی دارد تا سرکردگی
تروریستهای جهان را به
دست گیرد
تردیدی نیست که دولت
اسالمی قدرت
قابلتوجهی داردداعش
دشمن درجهی اسالم است
شماری از رهبران و سربازان

ارزشهای منتسب به
عربستان

مفتی وهابی خریدوفروش
زنان عراقی را حالل دانست
منابع حمایتی داعش عمدتا از
عربستان و صهیونیستهاست

حمایت پشت پرده
کشورهای سنی منطقه از
گروههای مسلح
نگرانی عربستان از
همگرایی ایران و آمریکا

سعودی تبار القاعده و
عرب همچنان در ایران
اقامت دارند
برای مقابله با چنین
گروههای منحرفی در کنار
حکومت پادشاهی سعودی
بایستند (مقابله با داعش).
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وابستگی بعضی از احزاب
کرد به ایران

ارزشهای منتسب

دولتهای مخالف توسعه

به ایران

اسرائیل

مسئو؛ن ایرانی ایده
همکاری ایران و آمریکا در
مورد بحران عراق را به
بحث گذاشتهاند
ایران حامی دولت مرکزی
شیعه در عراق است
اعضای سپاه قدس ایران
بهمنظور همکاریهای
آموزشی و مشورتی وارد این
استان شدهاند

حمایت واشنگتن از شکلگیری
گروه موسوم به دولت اسالمی
ارزشهای منتسب
به آمریکا

حمله آمریکا به عراق در سال
 2003باعث پیدایش داعش شد
آمریکا تحت کنترل
صهیونیستهاست

فروپاشی ناگهانی نیروهای
امنیتی در موصل موجب
نگرانی آمریکا شده
احتمال دخالت نظامی مجدد
آمریکا بسیار کم است
تصمیم آمریکا مبنی بر عدم
دخالت در سوریه است

فرماندهان سپاه پاسداران
اشتهای زیادی برای
گسترش نفوذ دارند
ایران به ذخایر نفتی عراق
چشم طمع دوخته است
عامل به قدرت رسیدن
مالکی ،فشارهای تهران بود.
بسیاری از گروههای
شبهنظامی در منطقه ،به آن
(سپاه پاسداران)
وابسته هستند

در حال حاضر آمریکا حاضر
به جن در عراق نیست
آمریکا سربازان و پول
بسیاری برای شکست
زرقاوی وارد میدان کرد
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دولت آقای مالکی قدرت را
به انحصار خود درآورده و
فرقهگرایی حاد دارد
ارزشهای منتسب
به عراق

در عراق میان عربهای ا؛نبار
با نوری مالکی اختالفاتی وجود
دارد

دستور استاندار نینوا-موصل
مبنی بر عدم مقاومت
نیروهای امنیتی در مقابل
داعش
ایدئولوژی رسمی دولت
عراق به شکل فزایندهای
حول «مذهب» تبیین شده
است

حوادث نشان داد که مشکل
در نوری مالکی است .او
نخستوزیری نادان و زورگو
است
نوری مالکی که بهشدت به
رژیم ایران نزدی است
دولت بغداد هم انسجام
چندانی ندارد
نوری المالکی ،نخستوزیر
عراق محبوبیتی ندارد

 .5-3پیشفرضها

«پیشفرضها ،افکار قالبی و پیشداوریها ،زیرساخت استد؛ل و استنتاج نویسنده یا گوینکده
را شکل میدهد .بنابراین ،شناخت پیشفرضها ،تحلیلگر را قادر میسازد به ؛یههای زیرین یکا
اهداف واقعی صاحب اثر پی ببرد .بهطورکلی پیشفرضها شامل مفروضاتی است که فهم ارتبکاط
میان قضایا و موضوع متن مشروط به آنهاست» .پیشفرضها از ویژگیها و خصوصیات ی متن
نیستند ،بلکه بخشی از تفسیر تولیدکنندگان متن از بافت بینامتنی هستند .بسیاری از ویژگیهکای
صوری متن به این پیشفرضها اشاره دارد (فرقانی.)52: 1382 ،
 .5-3-1پیشفرضهای بیبیسی فارسی

پیشفرضهایی که در متون خبری بیبیسی مشاهده میشود ،گوناگون است اما محوریکت
این پیشفرضها عبارتاند از:
 اختالفات شدید قومی و مذهبی بین شیعیان ،اهل تسنن و کردها وجود دارد. نوری المالکی فرقهگراست ،به ایران وابسته است و قصد سرکوب اهل تسنن را دارد -آمریکا نفوذ و قدرت ویژهای در منطقه دارد.
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 ایران با آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه بهخصکوص کشکورهای حکوزه خلی فکارساختالفات اساسی دارد ،درعینحال دولت جدید ایران تمایل به همکاری با آمریکا در حل
بحران عراق دارد.
 ایران حامی گروههای شکیعی در منطقکه و جهکان اسکت و تقویکت شکیعه در منطقکه ازبرنامههای اصلی ایران در منطقه است
 .5-3-2پیشفرضهای العربیه فارسی

در پوشککش اخبککار مربککوط بککه داعککش در سککایت العربیککه فارسککی و در بککازة موردمطالعککه،
پیشفرضهای زیر برجستهتر است:
 ایران در امور منطقه و بهخصوص عراق دخالت میکند و مقابله ایران با داعش بهانکهایبرای نفوذ در عراق است.
 نوری المالکی وابستگی شدید به ایران دارد و در بین رهبران شیعه و سنی و کرد عراقمحبوبیت و مقبولیت ندارد.
 آمریکا و همپیمانانش قصد مبارزه و نابودی داعش را دارند. .5-3-3پیشفرضهای واحد مرکزی خبر

در پوشش اخبار مربوط به داعش در سایت واحد مرکزی خبر ،پیشفرضهای زیر برجسکتهتر
است:
 حفظ امنیت اسرائیل از اولویتهای آمریکاست. آمریکا در امور منطقه خاورمیانه مداخله میکند. بعضی کشورهای عربی مثل قطکر و عربسکتان حامیکان القاعکده هسکتند .اعتقکادات واقدامات داعش ،برگرفته از افکار و عقاید وهابیت و علمای سعودی است.
 داعش موردحمایت آمریکا و اسرائیل است؛ اما تاکنون این حمایت را مخفی میکردند. آمریکا به دنبال ترسیم نقشه جدید برای منطقه است. .5-4گزارههای اساسی

«مفهوم معناشناختی مهمی که در توصیف معنایی به کار میرود ،گزاره است .گزاره را تقریبکا
میتوان ساختار مفهومی ی بند تعریف نمود» (گلبخشی ،1387،ص  .)17گزارهها ککانون مکتن
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 .5-4-1گزارههای اساسی بیبیسی فارسی

از میان گزارههای گوناگون در سایت بیبیسی فارسی ،در پوشش اخبار داعش ،گزارههکای
زیر بیشتر ذهن مخاطب را به خود مشغول میکند:
 پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال  ،2011خشونتهای فرقهای در شهر افکزایشیافت.
 ایران حامی دولت مرکزی شیعه در عراق است که در حال جنک بکا نیروهکای سکنیداعش است.
 برای ایران مشخم کنیم که نمیتوانند از این بحکران بکرای گکرفتن خکاک از مکردمعراق استفاده کنند.
در دهههای اخیر هم سیاستهای فرقهگرایانه جمهوری اسالمی و متحدانش ،بشار اسد
و نوری المالکی در عراق و سوریه باعث تشدید شکاف شیعه-سنی و فشکار بیشکتر بکر
سنیها در عراق و سوریه شده است.
 عربستان و قطر هکم بکا رد ککردن دخالکت خکارجی در بحکران عکراق ،سیاسکتهای«فرقهگرایانه و انحصارطلبانه» دولت آقکای مکالکی را زمینهسکاز فعالیکت پیکارجویکان
افراطگرا در عراق دانستند.
 تهران در چنگال فرقهگرایی اسیر بوده و برای حفظ هکالل شکیعی و سکیطره شکیعیانحاضر است دست به هر کاری بزند و بهراحتی اصل خود خوانده «برادری اسکالمی» را
زیر پا بگذارد.
 .5-4-2گزارههای اساسی العربیه فارسی

از میان گزارههای مختلف در سایت العربیه فارسی ،در مورد پوشش اخبار داعکش ،گزارههکای
زیر بیشتر موردتوجه مخاطب قرار میگیرد:
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هستند .به عبارتی ،گزارهها عبارات یا جملههایی هستند که معنای اساسی متن بر آنها تکیکه دارد
و ممکن است مدتها پس از مطالعة متن در خاطر خواننده یا مخاطب باقی بمانکد .درواقکع یک
متن از گسترش و بس گزارههای اصلی آن به دست میآید .گزارهها ،پیام اصلی متن را در خکود
دارند (فرقانی.)54: 1382 ،
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نباید نظریهپردازیهای مذهبی که میگوید ایران از دولت مالکی بهحکم رابطه مذهبی
در تشیع ،حمایت خواهد کرد را باور کنیم.
اهداف رهبران ایران بر پایه زاویه نگاهشان به آشوب آنسوی مرزها بازمیگردد که تا
چه میزان میخواهند از این آشوب بهعنوان فرصتی برای سیطره و نفوذ استفاده کنند.
مفتی اعظم پادشاهی سعودی :داعش دشمن درجهی اسالم است.
مشارکت ایران در ائتالف بینالمللی علیه گکروه دولکت اسکالمی موسکوم بکه داعکش،
«مناسب نیست».

 .5-4-3گزارههای اساسی واحد مرکزی خبر

اساسیترین گزارههای سایت واحد مرکزی خبر در پوشش اخبار داعش عبارتاند از:
 داعش زمانی که به سامرا حمله کرد ی هزار سنی را کشت و اآلن شیعیان را به قتکلمیرساند .این سیاست آمریکاست.
 در حدود  40سال است که ا؛زهر ساکت است زیرا صدای د؛رهکای نفتکی و مفتیکانسعودی بلندتر از ا؛زهر بوده است.
 هیالری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا ،حمایت واشنگتن از شکلگیری گکروهموسوم به دولت اسالمی عراق و شام «داعش» را فاش کرد.
 اسنودن :داعش ،مولود سازمانهای اطالعاتی آمریکا ،انگلیس و رژیم صهیونیستی .6بحث و نتیجهگیری
الف .گفتمان بیبیسی فارسی

با توجه به مقولههای گفتمانی متون خبری سایت بیبیسی فارسکی در مکورد اخبکار داعکش،
تروی گفتمان اسالمهراسی در این سایت خبری ،مشهود است .بیبیسی فارسکی انگکارههکای
دولت اسالمی ،پیکارجویان جهادی ،جهادگران ،تهدیدی بررای تمرام منطقره ،تنردرو،

افراطی ،تروریست و شورشیان را برای داعکش اسکتفاده مکیکنکد و بکا اسکتفاده همزمکان از
انگارههای گروه مسلح تروریستی و دولت اسالمی برای داعش ضمن ایجاد پیوند بین اسالم
و تروریست ،گفتمان اسالمهراسی را تقویت میکند.
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بیبیسی ،هدف داعش را احیای دوباره امپراتوری عثمانی معرفی میکنکد و بکرای داعکش از
انگاره جالب سیاهجامگان استفاده میکند .در ابتدا شاید چنین به نظکر برسکد ککه چکون لبکاس
نیروهای داعش سیاهرن است ،از چنین عبارتی استفادهشده است اما با مرور تاریخ و دقت بیشتر
در متن اخبار سایت مذکور ،واقعیت به گونه دیگری جلوه میکند.
در تاریخ سیاهجامگان ،نام گروهی است که به رهبری ابومسلم خراسانی علیه خالفت بنیامیه
قیام کردند و خالفت بنیعباس را بنا گذاشتند .خشونت و بیرحمی از ویژگیهایی است که تاریخ
برای سیاهجامگان برشمرده است .جالب اینکه منطقه عملیاتی این گروه در نزدیکی موصل بکوده
است ،جایی که امروز جو؛نگاه داعش است و هدف آنها هم برقراری خالفت جدیکد بکوده اسکت
یعنی همان چیزی که داعش به دنبال آن است.
بنابراین بیبیسی ضمن آنکه تشکیل خالفکت اسکالمی را آرزوی همکه مسکلمانان معرفکی
میکند ،احیای دوباره امپراتوری عثمانی را خطری برای منطقکه برشکمرده و بکا برجسکته ککردن
خشونتهای داعش در کنار یادآوری خشونت سیاهجامگان ،تالش میکند تا هم هدف داعکش را
خطرناک جلوه دهد و هم این خطر و نگرانی را به اسالم و حکومتهای اسالمی تسری دهد و به
این طریق ،اسالمهراسی را بهعنوان ی خ مشی اساسی ،دنبال میکند.
گفتمان دیگر بیبیسی فارسی گفتمان اختالفافکنی بین شیعه و سنی است که در این راستا
به برجسته کردن اختالفات شیعه و سنی پرداخته و معتقد است ،این اختالف درگذشته نیکز وجکود
داشته و امروز هم ادامه دارد.
همچنین بابیان تلویحی دخالت ایران در امور عکراق و منطقکه و تلقکین وابسکتگی دولکت نکوری
المالکی به ایران ،اقدامات دولت مالکی را اقدامات فرقهگرایانه حاد شیعی معرفی میکند تا ضکمن
دامن زدن به اختالفات شیعه و سنی ،گفتمان ایران هراسی را نیز تروی دهد .انگارههای دولرت
انحصارطلب و فرقهگرا ،بر همین اساس ،برای دولت عراق به رهبری نوری المالکی بکهکاربرده
شده است.
از طرفی بابیان اینکه ایران تلویحا آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا در بحران عراق اعکالم
کرده است ،دلیل این اعالم آمادگی را اشتیاق ایران برای نفوذ در منطقه و تقویت قکدرت خکود و
مذهب تشیع از ی سو و تمایل ایران برای برقراری رابطکه بکا آمریککا بکهعنوان قکدرت جهکانی،
میداند .لذا با استفاده از گفتمان ابرقدرت بودن امریکا از ی سو و گفتمکان ایران منرزوی و
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ایران هراسی از سوی دیگر ،انگارههای پیکارجویان و نیروهای سنی را برای داعش و انگاره
حامی دولت مرکزی شیعه در عراق را برای ایران در نظر میگیرد.
همچنین به حضور نظامی سپاه قدس ایران و سردار سلیمانی در عراق اشاره میکند و این حضور
را نشانه دخالت نظامی ایران در عراق و کشورهایی مانند لبنان و  ...میداند.
بیبیسی فارسی ،داعش را دشمن مشترک ایران و آمریکا در شکرای فعلکی ،معرفکی مکیکنکد و
اینطور وانمود میکند که برخالف انکارهای هاهری ،آمریکا و ایران برای همکاری در مبارزه بکا
داعش به توافق رسیدهاند.
بنابراین از گفتمان مبارزه با تروریست ،استفاده ککرده و یکادآوری میکنکد هرچنکد در گذشکته
آمریکا از انگارههایی مثل سازمان تروریستی و ابزار سرکوب مرردم در دسرتان حکومرت
دینی برای سپاه پاسداران ایران استفاده میکرده ،اما امروز برای مبارزه بکا داعکش ،چکارهای جکز
همکاری با ایران ندارد.
درباره عربستان ،بیبیسی فارسی معتقد است که عربستان نهتنها حامی داعش نیست بلکه از این
گروه احساس خطر میکند و با مطرح کردن اختالفات میان ایران و عربستان ،ایکن اختالفکات را
ادامه اختالفات مذهبی در اسالم معرفی میکند .ایکران را بکه دخالکت بیمکورد در امکور عکراق و
منطقه متهم کرده و دلیل این دخالتها را همان اختالف با عربستان جلوه میدهد.
ب .گفتمان العربیه فارسی

با توجه به مقولههای گفتمانی متون خبری سایت العربیه فارسی در مکورد اخبکار داعکش ،العربیکه
فارسی نیز ،با استفاده از گفتمان ایران هراسی ،معتقد به دخالت ایران در امکور منطقکه اسکت و
اینگونه واقعیت را بازنمایی میکند که هدف ایران مبارزه با داعش نیست بلکه هکدفش نفکوذ در
عراق و تسل بر منابع نفتی عراق است .در این راستا از انگارههکای اشراالگر و دارای اشکتهای
زیادی برای گسترش نفوذ ،برای ایران استفاده میکند.
العربیه ،ایران را نهتنها دشمن داعش نمیداند بلکه حامی پنهانی داعش معرفکی میکنکد و از
انگارههکای دشمن ظاهری و همپیمان پنهانی ،پناهگاه تروریستها بکرای ایکران و انگکاره
شیعه ستیز ظاهری را برای داعش و القاعده استفاده میکند.
در شرایطی که ائتالف ضد داعش در حال شکلگیری اسکت ،العربیکه تکالش میکنکد خطکر
القاعده را بیشتر از خطر داعش مطرح کند و بهنوعی مبارزه بکا القاعکده را واجکبتر میدانکد و در
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ج .گفتمان واحد مرکزی خبر صداوسیما

با توجه به مقولههای گفتمانی متون خبری سایت واحد مرکزی خبر در مکورد اخبکار داعکش،
واحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،معتقد است :داعش گروه تروریستی است
که علیه دولت مرکزی عراق شورش کرده است و این گروه ضمن اینکه به تجهیزات نسبتا خوبی
مجهز هستند ،چند شهر عراق را تصرف کرده و بر آن تسل یافتکهانکد .سکایت مکذکور ،در قالکب
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راستای گفتمان مبارزه با تروریست میگوید اگرچه داعش قدرت هاهری دارد اما آنچکه آینکده
جهان را تهدید میکند القاعده است نه داعش .استفاده از انگارههایی چون جنگجویان جهرادی
و دولت اسالمی برای داعش و انگارههای اسالمگرای تندرو ،سازمان تروریستی و شربکه
جهانی برای القاعده جالب است .این تالش العربیه برای دور کردن توجهها از داعش بکه سکمت
القاعده نگرانی نظام قدرت حامی العربیه از برخورد با داعش را افشا میکنکد هرچنکد در بعضکی از
خبرهای سایت مذکور ،تالش میشود این حمایت کامال انکار شود.
این سایت خبری ،نظام پادشاهی سعودی را از حمایت داعش مبکرا میدانکد و بکا اسکتناد بکه
فتوای مفتی اعظم پادشاهی سعودی ،داعش را دشمن درجهی اسکالم معرفکی میکنکد .ایکن در
حالی است که تشکیل ائتالف ضد داعش روزبهروز جدیتر میشود.
همچنین العربیه فارسی ،معتقد است ایران که درگذشته از نوری المالکی حمایت کرده و آن را
به قدرت رسانده است ،اما امروز چون منافعش ایجاب میکند دست از حمایت مکالکی برداشکته و
برای کنارهگیری او زمینهسازی میکند و ایکن بکاور اسکت ککه ایکران ،در راسکتای منکافع خکود،
شعارهای استکبارست یزی را فراموش کرده و به دنبال نزدی شدن بکه آمریککا بکرای مبکارزه بکا
داعش است؛ هرچند درگذشته حامی پنهان داعش هم بوده است.
سایت خبری مذکور ،عربستان و آمریکا را مخالفان داعش میداند نه حامیان او؛ لذا از گفتمان
امریکا قردرت برترر جهران ،اسکتفاده مکیکنکد .او از انگارههکای خالفرت خرود خوانرده و
شبهنظامیان برای داعش استفاده میکند؛ و ایرانیها را واقعنگر و صبور معرفی میکند.
همچنین ،با استفاده از گفتمان ایران منزوی میگویکد اگرچکه ایکران تغییکر سیاسکت داده و
خواهان همکاری با آمریکا در مبارزه با داعش است ،اما ائتالف ضد داعش حاضر به همکاری بکا
ایران نیست و ایران به دلیل سیاستهای گذشته خود به انزوا رفته است .العربیه و آمریکاییها بر
این باور هستند که ایران برای این مبارزه و ائتالف مناسب نیست.
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گفتمان مبارزه با تروریست ،برای داعش از انگارههای تروریسرتها ،شورشریان ،عناصرر

مسلح ،افراد مسلح تندرو و جنگجویان استفاده کرده است .هرچند در ادامه توضکیح خکواهیم
داد که در استفاده از واژگان بهاندازه کافی دقت نشده است.
این سایت خبری ،داعش را گروهی میداند که به القاعده و تفکرات تکفیری آن ایمان دارد و
معتقد است این گروه توس آمریکا .برای تیمین امنیت اسرائیل ،طراحیشده و رهبر داعش یعنکی
البغدادی مزدور آمریکاسکت .ایکن خبکر از گفتمکان امریکرا شریطان برزر و گفتمران رد
صهیونیسم بهره برده است و داعش را گروههکای تکفیری ،مزدور آمریکا و گروههای تندرو
معرفی میکند درحالیکه عربستان و قطر را حامی القاعده و داعش میداند.
واحد مرکزی خبر ،داعش را گروهی معرفی میکند که بنکا بکه اعتکراف مقامکات آمریککایی؛
محصول آمریکا و انگلیس و اسرائیل است و برای پیشبرد اهداف این کشورها تشکیلشده اسکت.
ازجمله هدفهای برنامهریزیشده برای این گروه تالش برای ترسیم نقشکه جدیکد خاورمیانکه بکا
تشکیل دولت بهاصطالح اسالمی است و داعش را مولود سازمانهای اطالعراتی آمریکرا و
پیرو تفکر صهیونیسم مینامد.
استفاده از عبارت دولت اسالمی برای داعش ،توس رسانه رسکمی نظکام جمهکوری اسکالمی
ایران ،تعجببرانگیز است .چراکه آنچه داعش از اسالم و دولت اسالمی به نمایش گذاشته اسکت
با تعریفی که جمهوری اسالمی ایران از دولت اسالمی دارد همخوانی ندارد؛ بنکابراین اسکتفاده از
عبارت دولت اسالمی برای معرفی داعش در کنار استفاده از انگارههایی چون گروه شربهنظامی
تکفیری ،گروههای تروریستی و تروریستهای تکفیری برای این گرروه ،شرگفتانگیز
است.

واحد مرکزی خبر صداوسیما ،حمله آمریکا و متحدانش بکه عکراق در سکال  2003مکیالدی و
اتفاقات بعدازآن را عامل پیدایش داعش معرفی میکند و در چکارچوب گفتمکان ضکد اسکتکباری
امریکا شیطان بزر  ،دلیل اتفاقات و بحران عراق را دخالتهای آمریکا و متحکدانش ،در امکور
منطقه خاورمیانه میداند.
سایت خبری مذکور معتقد اسکت ،داعکش گروهکی اسکت ککه بکر اسکاس تفککرات وهابیکت
شکلگرفته است و موردحمایت مفتیهای وهابی عربستان سعودی قرار دارد .تفکراتی ککه حتکی
خریدوفروش زنان را حالل میداند .گفتمان مبارزه با تفکرات وهابیت یک گفتمکان غالکب در
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تروریستها برای داعش استفاده میکند ،هرچند مفتی سعودی ،داعشیها را مجاهد مینامد.
سایتهای موردمطالعه در این زمینهها که عوامکل و عناصکر تشککیلدهنده داعکش چکه کسکانی
هستند ،اهداف تشکیل این گروه چیست ،حامیان و دشمنان واقعکی آنچکه کسکانی هسکتند ،نیکت
کشورهایی که مدعی مبارزه با داعش هستند چیست و ...با یکدیگر تعارض دارند.
جدول زیر این تفاوتها را بهتر نشان میدهد:
جدول  .3تفاوتهای گفتمان سایتهای واحد مرکزی خبر صداوسیما،

بیبیسی فارسی و العربیه فارسی
تفاوتها
عناصر
تشکیلدهنده
داعش

اهداف تشکیل
داعش

حامیان داعش

دشمنان داعش

واحد مرکزی خبر

بیبیسی فارسی

العربیه فارسی

گروههای تکفیری
بعثیهای باقیمانده از زمان صدام
اعضای القاعده

سنیهای ناراضی از
دولت مالکی
بعضی نیروهای القاعده

تیمین امنیت اسرائیل
پیگیری اهداف آمریکا در منطقه
تشدید اختالفات شیعه و سنی
ترسیم نقشه جدید خاورمیانه بر
اساس نظر آمریکا

احیای امپراتوری عثمانی
تشکیل خالفت اسالمی
لغو قرارداد سایکس پیکو
و ترسیم نقشه جدید
خاورمیانه

مخالفان نوری المالکی
بعثیهای باقیمانده
اسرائیل
آمریکا و متحدانش
عربستان و وهابیان

القاعده
عوامل ناراضی مثل
طارق هاشمی
بعضی اهل تسنن عراق

دولت ایران
القاعده

دولت مرکزی عراق
مردم عراق .شیعه و سنی و
گردها
دولت ایران و متحدانش مثل
سوریه ،روسیه و...

آمریکا و متحدانش در
ائتالف ضد داعش
عربستان
کشورهای عربی
خلی فارس

آمریکا و متحدانش در
ائتالف ضد داعش
عربستان و مفتیهای
وهابی
کشورهای عربی
خلی فارس

عوامل جداشده از القاعده
شبهنظامیان تندرو
تهدید و تضعیف
عربستان
ایجاد بهانهای برای
اعمالنفوذ و دخالت
ایران در منطقه
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واحد مرکزی خبر است بنابراین از انگارههکایی چکون گرروه تروریسرتی تکفیرری  -بعثری و
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ادامة جدول  .3تفاوتهای گفتمان سایتهای واحد مرکزی خبر ،بیبیسی فارسی و العربیه فارسی

دالیل قدرت گرفتن
داعش

دخالتهای آمریکا در
منطقه
حمله آمریکا به عراق و
صدام
حمایتهای عربستان و
کشورهای عربی
خلی فارس و ترکیه
حمایتهای اسرائیل

اقدامات فرقهگرایانه
نوری المالکی
نارضایتی اهل تسنن
دخالتهای ایران
ضعف ارتش عراق
اختالفات عمیق شیعه و
سنی
شیعیان ارتش انگیزه
دفاع از مناطق سنی
نشین ندارند

اقدامات فرقهگرایانه
نوری المالکی
دخالتهای ایران در امور
منطقه

درنهایت اینکه ،سایت بیبیسی فارسی ،با برجسته کردن اختالفات گذشته شکیعه و سکنی و
یادآوری جن های ابومسلم خراسانی و تالش مسلمانان برای تشکیل حکومت و خالفت اسالمی
در دورههای مختلف و درنهایت خالفت عثمکانی و همچنکین بکا یکادآوری فروپاشکی امپراتکوری
عثمانی و انعقاد قرارداد سایکس _پیکو ،معتقد است که داعش به دنبال احیای امپراتوری عثمانی
است و ایران که دولت شیعی است تالش میکند با حمایت از دولت نوریالمکالکی مکانع داعکش
شود؛ البته بیبیسی با برجسته کردن این موضوع که داعش بهعنوان نمونه دولت اسالمی ،نمکاد
خشونت ،ترس و تهدید است؛ اینگونه به مخاطبانش تلقین میکند که اسالم دین خشونت است.
سایت العربیه فارسی میکوشد واقعیتهای بحران عراق را اینگونه بازنمایی کند که ایران دشمن
هاهری و همپیمان پنهانی داعش است و از طرف دیگر تا آنجا که منافعش حککم کنکد از نکوری
المالکی هم حمایت میکند و در پی این حمایتهای پنهان و آشکار بکه دنبکال نفکوذ در عکراق و
تسل بر این کشور است .درحالیکه عربستان و آمریکا مخالفان واقعی داعش و در فکر مبارزه بکا
آن هستند.
سایت واحد مرکزی خبر در جهت مخالف تالشهای العربیکه و بیبیسکی فارسکی میکوشکد
اینگونه به مخاطبان خود تلقین کند که داعش موردحمایت عربستان و آمریکا و البته متحدانشان
قرار دارد و این گروه محصول آمریکاست ککه بکرای تکیمین منکافع و امنیکت اسکرائیل بکهعنوان
مهمترین متحد منطقهای آمریکا گام برمیدارد.

مقایسة گفتمان سایتهای واحد مرکزی خبر صداوسیما87  ...

ک در خبرهای مربوط به غرب از حضور غرب شناسان و در خبرهای مربوط به شرق و خاورمیانه از
اطالعات و حضور شرق شناسان استفاده شود و حتی غرب شناسان عالقهمند به خبکر را آمکوزش
داده و خبرهای مربوط به غرب را به آنها بسپاریم.
ک گروههای مشترک بین صداوسکیما و وزارت خارجکه جمهکوری اسکالمی ایکران ،تشکیلشکده و
خبرهای هر حوزه با هماهنگی سیاستمداران و در راستای سیاستهای مشترک و ملی آماده شود.
ک برای خبرهایی مانند بحران عراق و سوریه؛ که در مدتزمان طو؛نی ادامکه دارنکد؛ یک گکروه
خبری ثابت ،مشخم شود و تمام خبرهای آن بحران توس این گروه تهیه شود تا درگذر زمکان،
روند اطالعرسانی آن خبر یکدست بوده و سیر هدفمند و مشخصی را طی کند.
در این پژوهش مشاهده شد که بیبیسی فارسی از مؤلفههای تلقین و تکداعی بکهخوبی اسکتفاده
میکند و در انتخاب کلمات دقت قابل قبولی دارد امکا در واحکد مرککزی خبکر اینگونکه نیسکت.
بنابراین ،پیشنهاد میشود در انتخاب واژگکان و چگکونگی اسکتفاده از تکداعی و تلقکینهکا بکرای
موضوعات مهم ،از متخصصان استفاده شود و حتی در موارد ؛زم واژهسازی شود.
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بر مبنای یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود:
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