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وسی سیمای جمهوی اسالمی بررسی گفتمان خبری بخش بیست

 تو وخبر شبکه من  و بخش خبری اتاق  ایران

 *نژاد اوجانیفریبا میرزایی

 چکیده
سي سيماي جمهوري اسـممي  وبخش خبري بيست بررسي و تحليل گفتمان دو ، بهحاضرمقاله  در

در جریان  ،سيوبيست که دهدها نشان ميیافتهخبر شبکه من و تو پرداخته شده است.  ایران و اتاق
مردم ایـران  ، به بيگانگان و دشمنان اعتراضات ، ضمن نسبت دادن اغتشاشات و96ماه حوادث دي

 به سرعت وایي شناسرا اندازي هرگونه تفرقه که معرفي کرده االشعور سياسي بفهيم و بارا مردمي 
جهـه بـا   آنـان در هنگـام موا  از خصوصيات  ،اتحاد، اعتماد و همدلي چرا که کنند.پاسخگویي مي

دي، حقوق با عناویني همچون آزا امامي،حادثه مرگ کاووس سيد اتاق خبر درمشکمت است. اما 
ف گفتمان سعي در تضعي ایران، حقوقي وجود فساد در دستگاه و سازيشفاف ودنب، ليبراليسم، ربش

 براسـاس  سازد کـه آزادي کشور را داشته است. همچنين این بخش خبري از ایرانيان تصویري مي
هاي به کمک و نياز بحران داخلي هستندرفت از حل براي برونحال یافتن راهآن، مردم پيوسته در 

 هاشـمي  اهللدال مرکـیي مشـکوب بـودن فـوت آیـت      در گفتمان اتاق خبر، .دارندحقوق بشري 
د بـين  رفسنجاني با سایر عناصر گفتماني مانند اختمفات داخلي براي رسيدن به قدرت، نبود اتحـا 

است. در گفتمان این  سازي شدهبندي و برجستهزدایي، مفصلهاشميهاشمي و  سردمداران، انیواي
اي المللـي و منققـه  در عرصـه بـين   کشور و مهوري اسممي سست استجهاي پایهبخش خبري، 
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 مقدمه

 خبتر رسانی و پخش اخبار استت   اطالع ،جمعیهای اصلی وسايل ارتباطيکی از کارکرد

ط در عرصت  روابت  تتا آناتا کت      روز، دارای قدرتی بسیار عظیم استدر جوامع مدنی ام

پديتد   «ایرستان  جنگ »ب  نام م جديدی هوتلفیق قدرت و رسان ، مف براساسالملل، بین

ها يعنی استفاده از رسان  ،ایرسان جنگ   رودمیآمده ک  از مصاديق جنگ نرم ب  شمار 

اده از بتا استتف   آنهتا از تتوان و ررفیتت    گیریکشور هدف و بهره گفتمان برای تضعیف

کوشتند بتا   یمت هتای خبتری   از جريتان  هرکتدام در ايتن جنتگ     های جنگ روانیشیوه

، ترديتد در افکتار عمتومی    ياتاد و اهای عملیات روانی مانند انتزوا  گیری از تکنیکبهره

هتای  رسان تضعیف هرچ  بیشتر گفتمان رقیب را موجب شوند  شاهد اين مدعا، تالش 

المللی و ضعف دموکراسی در ايران است کت   ربی در پیشبرد راهبرد تبلیغی انزوای بینغ

ها و راهکارهای متنوع، اين رويکترد تبلیغتی را بتا جتديت دنبتا       گیری از سوژهبا بهره

های معانتد  های رسان يکی از بهترين سوژه توانستیمامامی   مرگ کاووس سیدکنندیم

اهلل درگذشتت آيتت  حادثت   حقوق بشتر در ايتران باشتد      برای ب  تصوير کشیدن ضعف

ت و دارا بتودن ارزش خبتری شتهر    دلیتل بت  هاشمی رفسناانی، اخبار ديگری است ک  

ت گذشتت  از ايتن، سرنوشت    گیرد پژوهش مورد توج  قرار می های بسیار، در اينحاشی 

يکردهتای  هتا و رو ترين عامل تحلیلگفتمان سیاسی جنگ پس از درگذشت ايشان، مهم

بختش مهمتی از    ،اهلل هاشتمی در جنتگ  تصمیمات و اقدامات آيتت خبری بیگان  است؛ 

 اکنتون بتا   کترده استت امتا،   يا دستخوش تغییتر  و را شکل داده « گفتمان سیاسی جنگ»

 ت   یاسیگفتمان در حوزه مباحث ساين  شود ک ، اين پرسش مطرح میايشاندرگذشت 

 د؟تاريخی و راهبردی چ  تغییری خواهد کر

ايتران   96 متاه خبر ديگری ک  در اين پژوهش بررسی خواهتد شتد، اغتشاشتات دی   

هتای داختل و ختار     ها سوژه رستان  تا مدت دارا بودن ارزش درگیری دلیلب است ک  

اگر وحدت را هست  مرکزی يک نظام سیاسی در نظر بگیريم، س  اخبتار يتاد شتده    بود  

استی و حقتوقی، قلتب ايتن اتحتاد را نشتان        های اقتصادی، سینوعی، از جنب هر يک ب 
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تبتع آن،  بت   انتد تتا  نشتینان شتده  است ک  نقط  توجهات خبری ختار  اند و بديهی رفت 

آن استت،   ايتدوولوژی های خبری هر رستان  را کت  منبعتث از نظتام سیاستی و      گفتمان

فکتر   چگون گويند نمیب  مردم هرگاه اين فرض را قبو  داشت  باشیم ک  اخبار  بسازند 

شناسايی گفتمان اخبار رقیتب   کنند،در مورد چ  فکر  توانند ب  آنها بگويندکنند ولی می

تترين راه بترای شناستايی    تواند مناستب یمشمريم  روش تحلیل گفتمان را ضروری می

طتور  اشتراك معانی را ب  تا دهدگفتمان رسان  ب  ما اجازه می یلتحل گفتمان غالب باشد 

يتک از  کند کت  کداموتحلیل میتازي ؛ همچنین صیف و ارزيابی کنیمتو ،دقیق و مفصل

ای مختلتف  رسان چگون  معنی در متون يا غالب هستند؛  ،اجتماعی جهتان 1بازنمودهتای

توان های متفاوتی برای ديدن و انديشیدن میچ  شیوهو  ؟شودطور متفاوتی ساخت  میب 

کنند ک  در یمود، از فنون خبری متفاوتی استفاده ها برای بازنمايی بهتر خ؟ گفتمانيافت

 تر درك شود عمیق« ایرسان جنگ » پردازيم تا مفهوممقال  حاضر ب  مطالع  آنها می

 ریبت دگان بختش خ یننب ک  در میان ،دهد( نشان می1395) فاضلیهای نتايج پژوهش

 و انتد دهمرشت اين بخش خبری را در جذب مخاطبتان موفتق    ،درصد 4/77سی، وبیست

ا توجت  بت    بت در مقابل، اند؛ دانست های خبری درصد آن را متفاوت از ديگر بخش 6/79

ويژه ای ب های ماهوارههای اخیر برای استفاده از اخبار شبک اقبا  صورت گرفت  در سا 

وستی قلمتداد   بیستت  يکی از رقبای اصلی عنوانب رسد، اتاق خبر، اين شبک  ب  نظر می

پربیننده بودن، توانتايی رقابتت بتا     دلیلب سی، وبخش بیستک   رسدیمب  نظر شود  یم

 ای اتاق خبر را دارد و از اين حیث ضروری است ک  با شتناخت گفتمتان  بخش ماهواره

وسی، بت  در صتحن    های خبری بیستهای موجود در تکنیکاخبار رقیب و رفع ضعف

ده شت شود  در پژوهش حاضتر تتالش   ای کمک ماندن اين بخش خبری در جنگ رسان 

وسی و اتتاق خبتر، در ست  رويتداد داخلتی      های دو بخش خبری بیستگفتماناست تا 

شتده در هتر    هتای استتفاده  ايران، تحلیل و شناسايی شوند  همچنین با بررستی تکنیتک  

 شد:خواهد  داده ب  سؤاالت پاسخبخش، 

                                                      

1. representations 
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ای ارهشتبک  متاهو  « اتتاق خبتر  » در برنام  ،ای جنگ نرمرسان های تکنیک يافنون   1

 ؟اندرسان  ملی کدام «سیوبیست»تو و و من 

 شامل کدام دا  مرکزی و عناصر است؟ ،گفتمان خبری هر دو شبک   2

 پیشینه پژوهش

شناخت ساختار و محتتوای مطالتب   ( با استفاده از روش تحلیل محتوا، ب  1392) شهاب

تبلیغتاتی و   فنتون نیز شناخت و تعیین میتزان   شبک  من و تو و «اتاق خبر»خبری برنام  

( 1395)فتر  و بهاتتی  سترابی ؛ استت  پرداختت  ای متورد استتفاده در ايتن برنامت      رسان 

ای را در خصتو  اعتراضتات عمتومی در بحترين، در دو     های رستان  سازیچارچوب

من و ضت  ادهمورد مقايس  قترار د  1سیبیهای العربی  و بیشبک  زبانفارسیسايت خبری 

های انواع گفتمان در اين دو سايت، ب  تحلیل گفتمان خبری ها و تفاوتبررسی شباهت

 2هتای پروپاگانتدا  تکنیک ،خود پژوهشیگزارش  در( 1388)جعفری پرداخت  است  آنها 

است  در اين پتژوهش، از   مورد توج  قرار داده 3سی فارسیبیهای شبک  بیبرنام را در 

هتای خبتری دو بختش    و تکنیتک  کارشناسی استتفاده شتده   دو شیوه اسنادی و بررسی

( میتزان و کیفیتت   1392هاشتمیان ادريتانی )  خبری، مورد بررستی قترار گرفتت  استت      

سی متورد بررستی   وبرداری از عناصر سبک خبر سرگرمی را در اخبار بخش بیستبهره

بتری، در  شناسی، ب  تحلیل وضعیت ايتن بختش خ  قرار داده و با استفاده از روش نشان 

مطالعت  متوردی    ضتمن  (1390)آذری کننده پرداختت  استت    رسانی سرگرمزمین  اطالع

ای را هتای جنتگ رستان    تکنیک ،مريکااسی فارسی و صدای بیهای تلويزيونی بیشبک 

 اثتر، مورد استفاده در ايتن   پژوهشدر اين دو شبک  مورد بررسی قرار داده است  روش 

در اين دو شبک  بازنمتايی ستوا از    دهدمیاست  وی نشان  بوده تحلیل گفتمان انتقادی

                                                      

1. BBC news 

2. Propaganda تبلیغات سیاسی     

3. BBC Persian news 
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ای جنگ رسان  فن ترينمهم شود میصورت جدی دنبا  ب  ،رويدادهای مربوط ب  ايران

نمايی وضعیت ايتران از نظتر سیاستی، اقتصتادی و     مذکور، سیاه شبک در دو  کار رفت ب 

مقايست  کتاربرد   محتتوا، بت    با استتفاده از روش تحلیتل    (1385)لويمی   اجتماعی است

اين دو شبک  ای فنون جنگ رسان  و ای در شبک  العالم و الحرههای جنگ رسان تکنیک

شبک  العالم از تکنیک برچسب : اند ازنتايج اين پژوهش عبارت ترينپرداخت  است  مهم

تکنیک شبک  الحره بیش از شبک  العالم از  ،زدن بیشتر از شبک  الحره استفاده کرده است

 د انسازی استفاده کردههر دو شبک  از تکنیک اهريمن و است بهره بردهتوسل ب  ترس 
يتاد  هتای  پژوهش تین،الت فارسی و االهای صورت گرفت  در مقبا توج  ب  بررسی 
هتا  ژهستتیر منطقتتی در تحلیتل ستو     توانمیرا از لحاظ شباهت با پژوهش حاضر  شده

يز ، روش پژوهشی متماپژوهشهای اين از تفاوت  نستهای انتقادی داگفتمان براساس
 الف(فترک پدام )عملیاتیکت  بتا استتفاده از روش چنان ؛ب  بحث است ترعمیقو ورود 

هتای  طبتق بررستی    دها را مورد واکاوی قرار دهتهای گفتمانی شبک ي التوانست  است 
س  گفتمان خبری و ی در خصو  مقايشود ک  هنوز پژوهشصورت گرفت ، مشاهده می

وسی و اتاق خبر اناام نشده و با در نظتر گترفتن   تکنیک خبری دو بخش خبری بیست
سی، صدای امريکا، العتالم و  بیهای خبری برجست  مانند بیهای مرتبط با شبک پژوهش

عنتوان دو  وسی و اتاق خبر، ب العربی ، جای پژوهش درباره گفتمان خبر در بخش بیست
 رسد یننده خالی ب  نظر میبخش خبری پرب

 چارچوب نظری پژوهش

کنند و همواره ب  ها در تهی  و انتشار خبر از چارچوب و اصو  خاصی پیروی میرسان 

 ،هتای خبتری  گزارش ،الی اخبار، افکار و زوايای فکری خود در الب هادنبا  ترويج ايده

 ی فکتری متا را  هتا لويتت ی خبری اوهارسان  ،از سوی ديگر  مقاالت و تفسیرها هستند

 ای ک  مخاطبتان گون گیرد ب میسازی صورت اين امر از طريق برجست  وکنند تعیین می

اينااستتت کتت  نظريتت    نتتدتتترين رويتتداد تلقتتی کنرا مهتتم رويتتداد برجستتت  شتتدهنیتتز، 

  ج بحث پايانی بیايدتواند ب  کمک تحلیل نتايمیسازی برجست 



116  1398بهار ( / 97)پياپي  1شماره  /ششموهاي ارتباطي/ سال بيستپژوهش 

بتت  معنتتای برنامتت  کتتار، دستتتور جلستت  و  ،ر لغتتتد Agenda واژه :1ستتازیبرجستتت 

جهت، ماموع ، قترار   ،سمت همچونمتفاوتی  معانیدر  Setting ست و واژهابندی اولويت

سازی جزا نظرياتی است کت  بت    نظري  برجست  ؛توان گفتمی  است آمده دادن و آغاز کردن

بازگشتت بت     نتوعی ين ديتدگاه،  پردازد  اهای ارتباطی با توج  ب  محتوا میبررسی تأثیر پیام

بت  متردم    ،نمتايی رويتداد  ها بتا بتزرگ  ک  رسان  نظر استها و طرح اين تأثیرات قوی رسان 

توانند ب  آنها بگويند در مورد چت  فکتر کننتد )ديرينتگ و     می اماچگون  فکر کنند  گويندنمی

، قتدرت و  شتناخت نستبت زبتان، ايتدوولوژی      (19: 1385 ترجم  کیا و رشتکیانی،  راجرز،

  تواند ب  فهم چرايی استفاده از روش تحلیل گفتمان کمک کندمیای با متون رسان  ،گفتمان

عملی ک  میان عناصر پراکنده، در درون يک گفتمان، رابطت  برقترار    هر 2:بندیمفصل

بنتدی  ای ک  هويت و معنای عناصر يادشده، اصالح و تعديل شتود، مفصتل  گون کند، ب 

گوينتد،  متی  بنتدی را گفتمتان  کلیت و فترآورده عمتل مفصتل    ،نتیا  در ؛دشونامیده می

آزادی، دموکراستی، انتخابتات، فرديتت و     چتون  مفتاهیمی  ،ک  گفتمتان لیبرالیستم  چنان

  کندبندی میهم مفصل عقالنیت را با
هتتا در اطتتراف آن نظتتم ای استتت کتت  ستتاير نشتتان مرکتتزی نشتتان  دا  3دا  مرکتزی: 

دهتد و جاذبت  ايتن    متی کزی منظوم  گفتمانی را دا  مرکزی تشکیل گیرند  هست  مرمی
از  ،های مفصتل شتده در يتک گفتمتان    کند  هم  نشان میها را جذب هست ، ساير نشان 

تترين ايتن   شتوند  مهتم  متی و ب  انواع گونتاگونی تقستیم    ندارزش برابر برخوردار نیست
هتای ديگتر حتو     زی است ک  نشان است  دا  مرکزی نشان  ممتا« دا  مرکزی»ها نشان 

کند و آنها را در قلمترو جاذبت    میهای ديگر را حمايت اين دا ، دا   يابدمیآن انساام 
 ( 112: 1985 ،5موف  و 4الکالد )دارمیمعنايی خود نگ  

                                                      

1. agenda setting 

2. artculation 

3. nodal Point 

4. Laclau 
5  Mouffe 
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ستر    های سرگردان و شناوری هستند ک  در حوزه گفتمتانگی بت  عناصر دا  1عناصر:

 اند ا و هويت گفتمانی نیافت برند و هنوز معنمی

ها، عناصری هستند ک  از حوزه گفتمانگی بیترون  ها و وقتلحظ : 2هاها يا لحظ  وقت

 3انتد  اند و از حالت شناوری رهايی يافت  و در چارچوب يتک گفتمتان، پهلوگرفتت    آمده

ت، ثابت  و واحتد  معنتای  يتک  ب  آنها متکثر معانی کاستن فرو طريق از کوشدمیگفتمان 

 يعنتی  کنتد، متی  اياتاد  حتد و حتدود   نتوعی  گفتمتان   کند تبديل هاوقت  ب  را عنصرها

حتد و    ستازد متی  متوقف موقت طورب  دارد، وجود هانشان  معنای در ک  را ایثباتیبی

 گتاه هتیچ  هتا وقتت  بت   عنصترها  از گذار  نیست نهايی و قطعی گاههیچ شده، ياد حدود

  (110: 1985 موف ، و الکال ) شودنمی متحقق کامل طورب 

معانی متعددی داشت  باشد و هر گفتمان با تثبیتت  تواند میهر دا  : 4حوزه گفتمانگی

کند  اين معانی همچنتان موجودنتد و امکتان    میيک معنا، معناهای بالقوه زيادی را طرد 

ز ای ا  حتوزه گفتمتان گتويی، محفظت     را دارندرهور در گفتمانی ديگر و شرايطی ديگر 

 آن طترد  از ستوی کت    استت  معانی اضاف  و بالقوه در بیرون از منظوم  گفتمتان ختا   

بنابراين هر چیزی  ؛شوندمیهای جديد محسوب بندیبرای مفصل میاند و مواد خاشده

شود و يا خار  از آن است، در حوزه گفتمتان گتويی قترار    ک  از يک گفتمان حذف می

  (111: 1985 موف ، و الکالگیرد )می

قراری، حوادثی هستند ک  حاصتل رشتد خصتومت،    ز جاشدگی يا بی: ا5شدگیاز جا

گفتمتانی موجتود نمتادپردازی شتوند       بتانظم توانند اند و نمیضديت و تکثر در جامع 

کنند ک  آن را ويران کنند  از جاشدگی تمايل ب  فروپاشتی گفتمتان   کوشش می ،روازاين

 است:دوسوي   آن ثیرگذاریموجود دارد و در دنیای جديد تأ
                                                      

1  elemints 
2  moments 

ای موقتت و  دوستتان  شتده و بت  هويتت و معنت     مانند حقوق بشر در اسالم ک  ب  تازگی وارد گفتمان حقوق بشر 3.
  جديدی رسیده است

4. field of discursivity 
5. dislocation 



118  1398بهار ( / 97)پياپي  1شماره  /ششموهاي ارتباطي/ سال بيستپژوهش 

 کندهای موجود را تهديد میهويت  

 شود می جديد هایهويت گیریشکل برای زيرساخت 

شتود، تنهتا بتا    هويتی ک  در يک گفتمتان بت  کتارگزاران اجتمتاعی داده متی     : 1استیال

ای از آيد  رفتار هژمونیک نمون می دستب بندی هژمونیک بندی در درون صورتمفصل

 مشتترك ه ی گوناگون نیروهای سیاسی ب  يک پروژهاسیاسی و شامل پیوند هويت رفتار

هدف اعما  هژمونیک، ايااد يا   و ايااد نظم اجتماعی، از عناصر پراکنده و متنوع است

 هتا بنتدی بندی هژمونیک است  ايتن صتورت  شبک  معنايی و صورت ،تثبیت نظام دانايی

وجتود   د:  اعمتا  هژمونیتک دو شترط اساستی دار    انديافت پیرامون دا  مرکزی، سازمان

 ثباتی مرزهای تفاوتبی، نیروهای متخاصم

  نظرش است هژمونیک شدن يک گفتمان ب  معنای پیروزی آن در تثبیت معانی مورد *

 هتم  زنایتره های اصلی )ن  مرکزی( بندی، دا مفصل : در2زنایره هم ارزی ت تفاوت 

کت  در منظومت  گفتمتانی    میشده، هنگا های يادد  دا آورنمی وجودب ارزی ت تفاوت را  

پوشانند و ب  آنها همتاهنگی  میها و تکثرها را ارزی، تفاوت گیرند، از طريق همقرار می

 مانند گفتمان سیاه در واکنش ب  نژادپرستی سفیدپوستان  ؛بخشندمی

 ای ملتی و سترزمینی  هت گیرند و تفتاوت افراد غیرسفید، در زنایره هم ارزی سیاه قرار می

اناامتد و  هتا نمتی  ارزی هرگز ب  حذف کامل تفتاوت شود، اما هممیو    ب  فراموشی سپرده 

ختار ستا  ،ايتن ماموعت     ارزی وجود داردهمواره امکان رهور، بروز و خرو  از زنایره هم

 ( 1397 ترجم  اوحدی، دهند )ريد بلیک،میکلی تحلیل گفتمان را تشکیل 

ای است  بازنمايی راه و رسان زنمايی يکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات بازنمايی: با

بازنمتايی  »دهند  میها را نشان حوادث و واقعیت ،هاروشی است ک  از آن طريق، رسان 

 براستاس ها در جهان خار  ک  تولید و ستاخت معنتا   ن  انعکاس و بازتاب معنای پديده

بازنمتايی   ،( بنتابراين 10: 1387زاده، مهتدی ) «گفتمتانی استت   و مفهومیهای چارچوب

                                                      

1. hegemony 

2. equivalence - difference 
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گیرد بلک  ريشت  در گفتمتان و ايتدوولوژی دارد و    طرفان  صورت نمیبی ایاخبار رسان 

 ( 11 )  سازد ک  مدنظر آن گفتمان يا ايدوولوژی استمیمعنايی را بر

ر ش عامدانت  موفتق در مستی   الست از تت ا متقاعدسازی عبارتی: سازاقناع و متقاعد

يطی کت   بر نگرش و رفتار ديگران از طريق برقراری ارتباط اثربخش در شرا تأثیرگذاری

 دارد وجتود  اساسی قسمت 4 باال يفدر تعر  میزانی از آزادی را داراست ،شوندهمتقاعد

يابد می متقاعدسازی معنی و مفهوم زمانی يعنی است «موفق عامدان  تالش» آن اولین ک 

باشتد  دومتین نکتت      گرفتت   صتورت  متا  تتالش  نتیات   در مقابل رفک  همسو شدن ط

دا بايتد  ک  در ابت استاست و بیانگر اين مطلب  «بر نگرش و رفتار ديگران تأثیرگذاری»

  در   قستمت ستوم کت   شودراهر شان گذاشت تا نتیا  آن بر رفتار تأثیربر نگرش افراد 

ت ب  معنتی  ارتباطا راک چ است «ارتباط اثربخش» رسدب  نظر میقابل توج   باال يفتعر

  در شتود متی ت میستر  اال، پس از اين انتقکردنو متقاعد  استعات و مفاهیم الانتقا  اط

 امانات  کت   شتده  اشتاره  مقابتل  رفو عمل ط «اختیار آزادی» ب  يفبخش پايانی اين تعر

  یستن متقاعدسازی معنی ب  اجبار، اثر بر هرکاری

سازی يا تصويرستازی وستايل   تباطات، انگارهيکی از مفاهیم مهم در ار ی:سازانگاره

جمعی استت  برختی از صتاحبنظران کت  ايتن تصويرستازی را بیشتتر در بستتر         ارتباط

هتای غربتی بت  مخاطبتان     ک  تصاويری ک  رسان  عقیده دارند، دانندیهای غربی مرسان 

ن در پیام فرستندگا دستکاریمتوج   ک کند؛ چنانمیکنند، ذهن آنها را مشغو  منتقل می

  مثاب  يک سازه تعريف کترد کت  توان ب انگاره را می ،ناالطبق تعريف دکتر مو  شوندینم

هتای گونتاگون   ای از تصويرهايی است کت  از جنبت   ، ماموع خودخودیب مضمون آن 

تواننتد  راحتی متی ها ب رسان  (8: 1387)ثابت سعیدی،  داردواقعیت در ذهن فرد وجود 

ستازی  نتوعی انگتاره  مردم و فرهنگ آن را در دنیا بد جلوه دهند و ب تصوير يک کشور، 

طلبتد  بستیاری از   متی زمتان زيتادی را    ،کنند  اين در حالی است ک  تغییر ايتن تصتوير  

قدرت را در دستت دارنتد     ،ها در طو  مدت جنگنظران بر اين باورند ک  رسان بصاح

، افتتد متی ا آنچ  در واقعیتت اتفتاق   دهند ک  بتر جلوه میآنها تصويری از طرف ضعیف
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ستازی  های غربی با کاربرد سانسور، ب  انگارهرسان  عراق، کامالً متفاوت است  در جنگ

ب  نحوی عمل کردند ک  گويی مردم شتاهد يتک    ،ها در طو  جنگپرداختند  اين رسان 

ات دهنتد،  آنک  حتی يتک سترباز تلفت   ، بیيرناپذهای شکستمريکايیا  اندایرايان بازی 

هم بت  ستبب    یعراق یرنظامیک  حتی يک غ حالی کردند درمراکز مهم عراق را نابود می

 ( 185: 1382، شکرخواه)ديد ینمعاتی محافل غربی آسیب الهای ارتباطی و اطکارکرد

با مراجع  ب  آرای فرکالف، دو کتاربرد گفتمتان در   با توج  ب  مباحث مطرح شده و 

 یرنتده شناسايی است  نخست، گفتمان در معنای انتزاعی کت  دربرگ  های وی قابلانديش 

تترين شتکل آن( زنتدگی اجتمتاعی استت و دوم، گفتمتان       عناصر معناشناختی )در عام

شمارش ک  بت  مستیرهای خاصتی اشتاره دارد کت  زنتدگی اجتمتاعی        عنوان اسم قابلب 

عنتوان يکتی   ی خبری بت  اهرسان   (78: 2005، 1فرکالف) شودواسط  آنها بازنمايی میب 

آرا و ديگر ابعتاد زنتدگی بشتر دارنتد،      ،از نهادهای مهم جامع  با تأثیری ک  بر طرز فکر

کننتد  ايتن وستايل ارتبتاطی     واقعیت سیاسی و اجتماعی خاصی را برای مردم خلق متی 

ی خبتری،  هتا رسان  انعکاس رويدادها در ،ديگر عبارتانداز ما از جهان هستند  ب چشم

با بازنمايی جهان پیرامون، بتر شتناخت و درك    هاند بازسازی رويدادهاست و رسان يافر

دهنتد  در  های خود شکل میو وقايع بیرونی را متناسب با ديدگاه گذارندمیعموم تأثیر 

توانتد  متی ای شناخت نسبت زبان، ايدوولوژی، قدرت و گفتمان با متون رسان  ،اين میان

در ايتن پتژوهش نیتز بتا       کنتد روش تحلیتل گفتمتان کمتک     ب  فهم چرايی استفاده از

کتدام  شود ک  گفتمتان هتیچ  شناسايی گفتمان اخبار دو شبک  مورد مطالع  نشان داده می

 پردازند طرف نیست و بست  ب  شرايط سیاسی خود ب  تولید گفتمان مییب

 شناسی پژوهشروش 

نوشتتاری   يتا  گفتتار  ،هیچ متن ک  دهدتحلیل گفتمان همواره درصدد بوده است تا نشان 

 است کتامالً ناآگاهانت  و   ممکن امرنیست بلک  ب  موقعیتی خا  وابست  است  اين  طرفبی
                                                      

1. Fairclough 
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تحلیل گفتمان با روشن کردن ساختارهای سطحی برحستب گرامتر نتوين،      دان  باشدغیرعام

هتا و  تلت الهتا، د هتا، ارتبتاط  هم توجت  دارد و فترض   ایشالودهب  ساختارهای معناشناختی 

در گفتمتان در حالتت پوشتیده بتاقی      طتور معمتو ،  ب سازد، اينها میروشن  نیزراهبردها را 

ای است ک  در پتی  رشت گرايشِ مطالعاتی بین نوعی ،تحلیل گفتمان، ديگر عبارتب   مانندمی

منتد ستاختار،   منتد بت  مطالعتاتظ نظتام    عالقت   هایمعرفتی در رشت  و علمیتغییرات گسترده 

 ( 3: 2003، فالفرکت )اس و نوشتار رهور کرده يندهای تولید گفتاراکارکرد و فر

 1رویکرد تحلیل گفتمان عملیاتی پدام

« تفستیر »، «توصتیف »رحل  مک  مبتنی بر س   دارد هايی با روش فرکالفاين روش شباهت
 استتفاده  دمتور  ،تر بودن و سادگی اناام فرايندهای آناما ب  لحاظ عملیاتی است« تبیین»و 
ستطح،   ت   از: ستطح  انتد عبتارت  کت  سطح تحلیلی است  5  اين روش شامل گیردمی قرار
هتايی  تر  هر سطح دارای ويژگیعمق )عمیق( و عمیق ت  سطح، عمقت   عمق، عمق ت  سطح

عمق( ت   وم )سطحسطح( و د ت  دو سطح او  )سطح بر .شوندمیاست ک  در ادام  تشريح 
متا  افرکالف شتباهت دارد؛   در روش« توصیف»   با مرحل نوعی از توصیف حاکم است ک
بترای   ،تنو جمالت موجود در م هاواژهدر نوع انتخاب  ،تفاوت اساسی آن با روش مزبور

 ( 1379)فرکالف، ترجم  پیران و همکاران،  اناام تحلیل است
و  هتا واژهکشتف   درصتدد « از اصل متتن  برداشت» با نام سقح( -سقح اول )سقح

يتن  باشند  ا پژوهشاهداف  همسو بادارای بار معنايی خا   ،است ک  در متنجمالتی 
 ورا گتزينش   پتژوهش  با هتدف جمالت مرتبط  کلی آگاهان  است ک   یبرداشت، انتخاب

کت    طورهمانکند  میپدام در   درروشدر ستون او  تحلیل  ،برای اناام مراحل بعدی
توصتیف،   تون او  جتدو  در مرحلت   شتود، در ست  در جدو  يک اين مقال  مشاهده می

شتده در دو بختش    گیری از اصل متن اخبتار انتختاب  های اولی  و بدون جهتبرداشت
 شوند سی و اتاق خبر( در  میوخبری )بیست

                                                      

 استفاده شده( 1389« )گفتمانای و تحلیلخبر، تحلیل شبک »دکتر حسن بشیر در کتاب  از سویاين روش   1
 PDAM است  
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نامیتده  « گیری و گرايش متتن جهت»تحلیل در اين روش،  عمق ـ سقح( ) دومسقح 

معنتای  » يعنتی ر در نگتاه فترکالف،   دوم فرايند تفستی  شود و همسان با بخشی از سطحمی

صتريح و   معانی جمالت در قالب کلمات و معناهای ، عالوه بر اينک است  در ايناا« کالم

هتا و  گیتری بت  جهتت   ،گیرنتد متی ب  شکل انفرادی و ترکیبی موردتوج  قرار  ،ضمنی آنها

ا بت بت  مستاول مختلتف امت    نست  نیز خود متن ،نهايت های گوناگون جمالت و درگرايش

ستی  وبار بیستت   در اين سطح، بعد از توصیف اخشودمیتوج   پژوهشمرتبط با موضوع 

 رويم ها و دا  مرکزی و هژمونیک آنها میگیری اين شبک و اتاق خبر، ب  سراغ جهت

ی ، سطحی نیم  عمیق از تحلیل است ک  ذيل ستون«پدام»تحلیل با روش  سقح سوم

آمتده و همستان بتا بختش     « های متنب  ساير گرايشتحلیل توجیهی با توج  » با عنوان

کت    آناتا  است  از« انساام موضعی» يعنی ،ديگری از سطح سوم فرايند تفسیر فرکالف

، بلک  يک متن نیست یبرقراری انساام فراگیر و کلی بین تمامی اجزا»منظور فرکالف، 

یتل در ايتن   ، تحل«برقراری انساام در بخش معینتی از يتک متتن استت     بحث در زمین 

 هتای جتدو  در آن متورد   رسد و ارتباط با ديگر سلو مرحل ، ب  سطح نهايی خود نمی

 .گیردبررسی قرار نمی

 عمق(، همسان با سطح چهارم از مرحلت   ت  تحلیل در اين روش )عمق سقح چهارم

تبیین در نگاه فرکالف است  در ايتن   و نیز مرحل « متن ساختار و جانماي »تفسیر، يعنی 

 شتود  پلی ايااد ،نهای مرتبط با متامتن، زمین  و فرخبر شود میان متنمیتالش  ،مرحل 

و استتنتا  از   يکتديگر هتای جتدو  با  سلو  متن، آشکار شوند  مقايس  نهفت « معانی» تا

گفتمتان بت  روش    تحلیل« سطح عمیق»گیرد  اين سطح، میدر اين مرحل  صورت  ،آنها

 ،ايتن مرحلت    در  گیردق متن در زمین  موقعیتی تحلیل قرار میمرحل  عمی در  پدام است

شتده در   های تحلیلکند، بنابراين متنرابط  معنايی ايااد می ،تحلیلگر میان متن و زمین 

دو   کننتد ای پیونتدهای الزم را برقترار متی   زمینت   مراحل اولی  در اين مرحل  با معناهای

اند ک  کشف اصتلی  امروش پد لیل گفتمانی درتر مراحل اصلی تحمرحل  عمیق و عمیق

 گیرد در اين دو مرحل  صورت می هاها و ناگفت ها، گرايشگیریمعناها، جهت
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 سطوح مختلف تحلیل گفتمانی طبق روش پدام .1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گیتری اساستاً متفتاوت از    تحلیل گفتمان، منطق نمونت   ازجمل کیفی  هایپژوهشدر 

گیتری  گیری در مطالعات کیفی، مستلزم نمون ی آماری است  منطق نمون گیرمنطق نمون 

گیری نظری و مبتنی بر هتدف استت    از موارد برجست  و افراد شاخص يا مستلزم نمون 

هايی است کت  بتا نظريت  همختوانی     انتخاب نمون  ،گیرینمون از ب  اين معنی ک  هدف 

مختلتف  الت ند و برای مقتو ننظری را پر ک یهاد يا مقول نرا بسط ده آند و نداشت  باش

هتای ممکتن   داده ،در اصتل  کت  بتا فترض ايتن نکتت       ،بنتابراين  دهنتد؛ هايی اراو  نمون 

از گیترد   متی اصل هدفمنتدی صتورت    براساس پژوهشگیری در اين شمارند، نمون بی

ها بستیار زيتاد استت و بررستی و تحلیتل      اين شبک  اخبار پخش شده از سوی آناا ک 

گیتتری از نمونتت  پتتژوهش حاضتتر،ختتار  استتت، در  پتتژوهشاز تتتوان ايتتن  متتامی آنت

درك  از ايتن پتژوهش  شده است  با توج  ب  اينک  هدف  تصادفی و هدفمند استفادهغیر

« ستی وبیست»و  «خبراتاق »گیری فکری هر دو بخش خبری های خبری و جهتتکنیک

 شتود را شامل میسی وخبر و بیست، آن دست  از خبرهای اتاق پژوهشاست، متن  بوده

 از ديتد استتفاده در ايتن دو شتبک  هستتند       هتای متورد  ک  مرتبط با ماهیتت و تکنیتک  

گیتری تحلیتل گفتمتان    ف و    برای نمون الفرک همچون وندايک،گفتمان، پردازان نظري 
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 اری)قنظر هستند  خوبی بازنمايی کننده گفتمان موردب  ک هايی انتخاب شوند بايد داده

مورد اخبار داخلی ايران تشکیل شتده   3( جامع  آماری اين مقال  از 124: 1392،نظریو 

شتود و ستپس   سی پرداخت  میوبخش خبری اتاق خبر و بیست است  ابتدا ب  معرفی دو

بت    2شتوند  در جتدو    در اين دو بخش ذکتر متی   رفت  کارب های تکنیک 1 در جدو 

 اهیم پرداخت ها خوتحلیل گفتمان اين بخش

تترين  تترين و جتذاب  در ايتن بختش خبتری، متفتاوت     :سـي وخش خبري بيستب

ک بختش خبتری بتا    اين برنام  ي  گیردمیموضوعات خبری مورد تحلیل و بررسی قرار 

 یشتبک  دو ستیما   هتر شتب از   20: 30است ک  در ستاعت   دقیق  20تا  15مدت زمان 

ر ختود را  ابتتدا کتا   کت   ايتن بختش خبتری   ؛ رودمتی ايران روی آنتن  میالجمهوری اس

 عايتت اتهامتات و شتکاياتی دربتاره ر    با پس از مدتی ه بود،باخبرهای چالشی آغاز کرد

 رو شد روب  ای خبرنگاریق حرف الاخ نکردن

 متاهواره  از طريقفعالیت خود را  1389آبان  6در  «تو و من»تلويزيونی  شبک  اتاق خبر:

ايتن بختش    کنتد  عنوان بخش خبری اين شبک  فعالیت متی ر نیز ب ؛ اتاق خبهاتبرد آغاز کرد

ا از اتتاق خبتر   راخبتار ايتران و جهتان     ينتتر متا تتازه  کند: یمخبری، در معرفی خود اعالم 

 18: 30تتا   17: 30وقتت ايتران و    ب 22تا  21شنب  تا پناشنب  از ساعت  «تو و من»تلويزيون 

وقت ايران، اتتاق خبتر   ب  00: 00  همچنین بامداد جمع یمرسانیم تانیوقت لندن ب  آگاه  ب

 و متن »تلويزيون  گروه خبر  پردازدمیخرين اخبار ايران و جهان آصورت زنده ب  تو ب  و من

قتصتادی و  شما را در جريان آخرين خبرهای اجتماعی، فرهنگی، ا ،با روش و زبانی تازه «تو

روری بتر  ی مختلف ايرانی، مهاو رسان  هاروزنام سیاسی قرار خواهد داد  نگاهی ب  سرخط 

 یهتا ختش ب دهنتده یلتشک ،و همچنین مصاحب  زنده با کارشناسان خبری المللییننشريات ب

 ( 1389)محمدی،  هستنداتاق خبر 
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 های پژوهشیافته

 سی و اتاق خبروهای به کاربرده شده در بخش خبری بیستی تکنیکمعرف .1جدول 

 های آنو حاشیه رفسنجانی هاشمی اهللآیت فوت خبر

موا   دی 19اهلل هاشمی رفسنجانی، در مورر   در اولین واکنش به خبر درگذشت آیتسی وبیست
سوسس در  و  رسواند یمو  عمور  را به تماشوای  های ایشان عکس شد  از کلیپ تهیهابتدا ، 1395

ونود  ردربوار    ،کند که طوی آن برقرار میارتباط تلفنی با معاون وزیر بهداشت ، بخش گزید  خبر
هوایی از  و فویل   تصاویر ،این خبر از میان هر بخش در شرد.یداد  م پزشکی هاشمی ترضیحاتی

ط شورد کوه ناخردآگوا   هون بیننود  را مترتوه ارتبوا       ب پخش موی الاهلل هاشمی و رهبر انقآیت
 ا آقوای دوداد  بی در یک ارتباط تلفن سسس .کندمی یبالتنگاتنگ و نزدیک این دو شخصیت انق

ب بردن، قالبنیانگذار این ان، بیالابعاد انق رظا ، بعنران عضر مجمع تشخیص مصلحت نعادل به
 .شردمی تأکیدنقش ایشان در دوران سازندگی و...  ومرد روزهای تنگ بردن 

هوا  ز ارزشبرانگیختن ادساسات و عراطف، تکنیک یادآوری هدفمنود، اسوتفاد  ا  تکنیک خبری: 
 هانگرش برثرگذاری برای ا

تواق خبور   در این گوزارش ا  //هاشمی رفسنجانی درگذشت  // 1395 ید 19یکشنبه اتاق خبر: 
، به تحلیل به بهانه رخب پردازد اما در انتهارسانی خبر میکند تا نشان دهد تنها به اطالعسعی می
 .کندد بازنشر مییک یادآوری هدفمنعات قدیمی را با تکنالپردازد و بسیاری از اطخبر می

از اشوعه  برابور دود مجو    1۰محمد هاشمی: در بودن بورادر     // 1396 ید 18دوشنبه اتاق خبر: 
مفصول بوا    ایبهمصواد محمود هاشومی در   شورد کوه   میدر این گزارش گفته  برد //رادیراکتیر 

شومی  ر هااکبو  ،ردخبه بیان تزییاتی از مرگ و زندگی برادر  ا(ایسن) خبرگزاری دانشجریان ایران
 .رفسنجانی پرداخته است

نجانی: تور  بور   // یک سال پس از درگذشت هاشومی رفسو   1396 ید 19شنبه سهاتاق خبر: 
 ت.پیکر نظامی که میراث اوس

  تی از دولوت  دانشوگا  آزاد، کمسوین نارضوای    التدربوار  مشوک   هوایی پرسشدر این گزارش
 شورند کوه ارتبواطی بوا    داد  موی  پاسو  نارضایتی اقتصوادی(   و ما )دی اخیررودانی، اعتراضات 

 .دنمرضرع خبر ندار
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 1جدول ادامه 

هوای  بهانوه  بوه ، تحلیول  1طرفوی زمینه، تظاهر به بیقرار دادن هدف در پسهای خبری: تکنیک
، منحصور  5، واگذاری نتیجوه بوه مخاطو    4گرییپار  دقیقت ،، زهرافزایی3، یادآوری هدفمند2خبری

 .9دلقه مفقرد  و8سیا  نمایی ،7رری هدفمند منابع خبری دیگکارگی، به6مصداق بهکردن مفهر  

 در زندان اوین میامامرگ کاووس سیدخبر 
 از سوری زیسوت  ن محوی  الابازداشت تعودادی از فعو   تأیید//1396بهمن  22یکشنبه  :اتاق خبر

 رئیس کل دادگستری تهران
 .نهاد مستقل بررسی شردرس  یک//خانراد  سیدامامی: علت مرگ او باید ت 1396بهمن  23دوشنبه 

 است. آویز کرد تسنی  از قرل کامران سیدامامی: برادر  خردش را دلق//1396بهمن  24شنبه سه
 .ها به مرگ کاووس سیدامامی ادامه دارد؟ واکنشخردکشانخردکشی یا //1396بهمن  26پنجشنبه 
 .گذاردیست ادترا  بزن محی الا//سازمان ملل: ایران به فع 1396بهمن  26پنجشنبه 
 زیستیتاسرسان محی  //بخش ویژ : دستگیرشدگان پروند  1396بهمن  26پنجشنبه 

در برابر  سال سکرت 1۰عات باید برای طالیک نمایند  مجلس: وزارت ا//1396بهمن  28شنبه 
 .پاسخگر باشد امامیسید

                                                      

های مخالفان ب  اشکا  مختلف نظیر گزارش، مصاحب  و خبر سخنان و ديدگاه طرفی،در تکنیک تظاهر ب  بی  1
  شودمیشود و ب  طرق مختلف مطالب مورد نظر نويسنده و رسان  ب  مخاطب القا منعکس می

ای غیر از خبر بدانیم، بايد بپذيريم ک  نويستندگان خبرهتای تحلیلتی بتا استتفاده از نهادهتای       اگر تحلیل را مقول   2
هتا اغلتب   د، اراو  کنند  اين دادهنای با رويداد نداررا ک  ارتباطی آنی و لحظ  طالعاتکنند برخی اش میالبری تخ

کت  در  اند ک  مخاطب بتا گمتان ايتن   ای در امتداد خبر چیده شدهو ب  گون اند ب  نظرهای شخصی نويسنده نزديک
 شود از رويداد میحا  خواندن خبر است، ب  راحتی پذيرای تحلیل نويسنده 

  عات قديمی و مرتبط، مخاطب را در جهت هدف خود هدايت کندالکند با يادآوری اطدر اين شیوه، نويسنده خبر سعی می  3
بندی و قسمت مورد نظر پیام را انتخاب و ب  در اين شیوه يک پیام را ک  دارای چندين مضمون يا قسمت است تقسیم  4

های گوناگون د دانست ک  پیام در کل، ساخت، معنا و مفهوم مشخصی دارد و اگر ب  قسمتکنند  بايمخاطب اراو  می
 رساند تقسیم شود، معنای کل را از دست خواهد داد  در بعضی از مواقع عکس معنای کل را می

 در معرض سوگیری قرار گرفتن آن، ممکن است دلیلب يک رسان ،  از سویاز آناا ک  بیان صريح مواضع   5
، گاهی ترجیح يک رسان  بر بیان مقدمات مطلب و واگذاری کندمخاطب را نسبت ب  پذيرش مطلب دچار ترديد 

در اين  ک  گیری ب  مخاطب است تا با زمین  فراهم شده، او خود ب  مطلب برسد  طبیعی است از آناانتیا 
  ورزدتعصب بیشتری می «فت ياخود »رويکرد مخاطب گمان دارد نتیا ، حاصل تفکر خود اوست، بر نکت  

 « تقديس مفهوم و تخريب مصداق» عدالت يعنی سهام عدالت  6
و تلويزيون در  های راديوهای شناخت  شده و معتبر و شبک ويژه خبرگزاری قو  از منابع خبری باستفاده از نقل  7

 آيد شمار میای، امری بديهی و طبیعی ب رسانی رسان العجريان اط
شود  شبک  من و برانگیز فرد، انديش  يا کشوری تکی  میاين تکنیک، بر نقاط ضعف و وجوه منفی و چالش در  8

 است  ب  تکرار ب  اين موضوع پرداخت  درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران، تو در بخش خبری اتاق خبر
  مخاطب استای از ماجرا ک  مؤثر در قضاوت روايت از يک حادث  بدون ذکر حلق   9
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 1جدول ادامه 

، 2سوازی منوابع خبوری دیگور، برتسوته    کارگیری هدفمنود  ، به1کنیک گراهیهای خبری: تتکنیک
 تعمی  و3سازینمایی، بحرانهای خبری، سیا تحلیل با بهانه

به بررسی و تحلیل ایون مرضورع پرداختوه     4هنا  منطقه ممنرعخبری در مستندی بهوسی: بیست
ای هو برداری از نادید های نادر ایران یا نمرنههایی برای نجات گرنه//دوربین 1396بهمن  5ت.اس

 امنیتی ایران؟

نمایی، پراکنی، دروغ خبری، اغراق و بزرگهای خبری، شایعهتحلیل به بهانههای خبری: تکنیک
یی، یا  نموا سو اثبات مدعا با اثبات دلیل دروغ، تخصیص و تخری ، واگذاری نتیجه به مخاطو ،  

 .ت و عراطفبرانگیختن ادساسا و سازی، زهرافزایی، تعمی برتسته

 ایران 1396ماه های دییتیپوشش نارضا

های متفاوت مقامات ایرانی بوه تظواهرات سراسوری    واکنش // 1396 ید 1۰یکشنبه اتاق خبر: 
 رسه روز اخی

نفور   1۰کو   چهارمین روز تظاهرات سراسری در ایران: تاکنرن دسوت  // 1396 ید 11دوشنبه 
 .اندشد  کشته

 میات دکرمتی علیه اعتراضات مردداستان تکراری؛ تظاهر // 1396 ید 13چهارشنبه 
 هزار نفر در اعتراضات سراسری اخیربازداشت نزدیک به دو //1396 ید 16شنبه 

                                                      

يا  تأيیدصدد گیری از شخص يا نماد مورد اعتماد مخاطب، دربا استفاده از اين تکنیک نويسنده خبر با بهره. 1
کند با استفاده از ش میالآيد  در اين تکنیک، نويسنده خبر تانتقاد از يک عقیده يا پديده سیاسی يا اجتماعی برمی

  د مورد احترام مخاطب مطلب مورد نظر خود را منتقل کندتخصص، اقتدار، حرمت، منزلت فرد يا نها
حات در طو  يک خبر، انتخاب و الها، عبارات، اصطسازی و تکرار واژهخبر با درخشان هدر اين شیوه نويسند  2

زمانی خا  اقدام ب   هتمرکز بر موضوعی خا  يا تکرار خبرهای مربوط ب  يک موضوع در محدود
بیان خبر  هص  خبر، چینش در کنداکتور و نحوالهايی چون انتخاب خمچنین کاربرد شیوهکند  هسازی میبرجست 

  جمل  مواردی است ک  مورد توج  خبرنويسان استاز
هتا دارنتد  ايتن    های مختلف، توانايی زيتادی در آغتاز، متديريت و فرجتام بحتران     های مدرن با اراو  نقشرسان   3

، (نظريت  کاشتت  )انباشتتگی يعنتی تتأثیرات جزوتی     هتای روی هتم  کارگیری شیوهعمده از طريق ب  طورب توانايی 
هتای  ای بت  حالتت  هتای رستان   ، تبتديل گفتمتان  (سازیانگاره)های گوناگون واقعیت در اذهان تصويرسازی جنب 

شتکل  کنتد و بت    می عملای( )وقايع رسان  و سراناام خلق معنا در توالی حوادث (سازیاسطوره)مداران  قضاوت
  جدی و فراگیر در تولید، انتشار، کنتر  و پايان بحران تأثیرگذار است

 1396بهمن  26تهی  شده توسط آمن  سادات ذبیح پور در تاريخ   4
امامی مورد شکايت قرار گرفت  است  ب  نقل از سايت فرارو // تاريخ سیدين گزارش از سوی خانواده کاووس ا  5

  349670خبر:  کد  1396اسفند  02 - 09: 48انتشار: 
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 خیرااعتراضات سراسری  در شدگانآخرین وضعیت بازداشت //1396 ید 17یکشنبه 
 .رود: اعتراضات مرد  فرکانس خاصی ندارد و به سمت همه می1رودانی //1396اسفند  27یکشنبه 

ختلف ایران ممررد گزارش ارسالی از شهرهای  3۰بیش از  ،گزارشگر این بخش خبری برنامهدر 
 .شد  است پخش 1396ما  در اعتراضات سراسری دی

، 2سوازی، ترسول بوه تورس    نموایی، همسور نموایی، بحوران    اغوراق و بوزرگ  های خبری: تکنیک
و  هوای خبوری  تحلیول بوا بهانوه   ، ابهوا  عوددی،   3سوازی طرفی، عرفوی نمایی، تظاهر به بیسیا 

 کارگیری هدفمند منابع خبری دیگربه

 داخلیت المخالفت با کشیدن پای خارتی به مشک //96 ید 1۰ وسی:بیست
ت الدل مشوک ت // وددت، تنها را الل مشکاندیشی دولت و مجلس برای د// ه  96 ید 11

اسو  بوه   ان نظو  عمورمی // پ  زننودگ لزو  پیگیری مطالبات مورد  و برخوررد بوا بوره      //کشرر
 .هنجارشکنان: مرد  به میدان آمدند

 ات اخیرسه ساعت پشت درهای بسته// تلسه مشررتی بهارستان دربار  اغتشاش //96دی  17
تای ایوران اسوالمی// مورد  همننوان در شوهرهای      شعار وددت در تای // تداو  96دی  16

ها منتظر ضوربه  ها و ضدانقالبمختلف در محکرمیت اغتشاشات اخیر به پا خراستند //تروریست
 وزارت اطالعات باشند// تجلیل خبرگان رهبری از دضرر انقالبی مرد 

 های شهداراد دیدار رهبری با خان // عزت امنیت و پیشرفت ملت ایران مدیرن شهدا و 96دی  12
 های بیگانه و خامرشی آتش اغتشاشاتتمع شدن بساط رسانه //96دی  15

ر دقیقه از فرصت گزارش، صرف تظاهرات و تصاوی 2های این بخش، بیش از در تمامی گزارش
 گر شد  است.پرشرر اعتراضی با شعار مرگ بر منافق و فتنه

ها، تخصیص و تخری ، تکنیک نگرش برها برای اثرگذاری ارزش ستفاد  ازهای خبری: اتکنیک
 های خبریبا بهانه یلگریی، تحلپار  دقیقت

و واقعیتت را   دارنتد های غربی در بازنمايی حتوادث، ستوگیری ايتدوولوژيک    رسان 

آنها  ،باشد ويژه یتضعیف يا تثبیت قدرت و گفتمان همسو باک   دهندمینمايش  گون آن

ب  اهداف و مقاصد، تأثیرگذاری بیشتتر   دستیابیهای مختلفی برای رها و تکنیکراهکااز 

                                                      

1 .Hassan Rouhani جمهور ايرانهفتمین رویس 
منظور تضعیف روحی  و سست در اين تکنیک از حرب  تهديد و ايااد رعب و وحشت میان نیروهای دشمن ب   2

 شود کردن اراده آنها استفاده می
عبتارت ديگتر از ايتن    بت   ؛ام  مردم استت و قبو  ع تأيیدشود ک  پیام مورد نظر از طريق اين روش چنین القا می  3

  شود پیام مورد اتفاق نظر همگان معرفی گرددطريق سعی می
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ها برای بازنمايی بهتتر  ، تکنیککنندمیهای خود استفاده اخبار و يا جذاب کردن گزارش

هتايی  با استفاده از تکنیکشوند  برای مثا ، بخش خبری اتاق خبر انتخاب می هاگفتمان

ن نظتام، اياتاد رعتب و    الاياتاد بتدبینی نستبت بت  مست و     با هتدف   پراکنیشايع چون 

وحشت، ترور شخصیت، تلقین فضای ناسالم اجتماعی، اياتاد تفرقت  در میتان متردم و     

مشارکت  خودداری ازبا هدف از بین بردن وحدت و يگانگی، ترغیب مردم ب   نالمس و

  داردبرمتی م اجرای مقاصد مورد نظر ختود قتد   راهدر  آمیز،اعتراض هایکنشسیاسی و 

 گستتره مباحث  دامن ب  شکل ملودرام خبری تهی  شده، توانست  است  ک  اتاق خبراخبار 

توجت  مخاطبتان ستاده و     تتا ب  مخاطب ايرانی انتقا  دهد  ،عمومی را ب  شکلی داستانی

ق  ندارند، ب  خود جلتب کنتد و از   السطح متوسط را ک  ب  خبرهای رسمی و سیاسی ع

ب  مخاطب اراو  دهد ک  موجتب اقنتاع او    ایگون ب خود را  ورد نظرماين طريق مطالب 

ها و با عنايت ب  مبنتای  با کنار هم قرار دادن يافت  ،بنابراين گردد عات الاط اين نسبت ب 

ايتن   (متقاعدستازی  و ستازی سازی، انگارههای بازنمايی، برجست نظري )نظری پژوهش 

اتتاق خبتر شتبک      برنام اراو  شده در  هاییکتکنحام غالب  ک  شودمینتیا  حاصل 

استت  برنامت  اتتاق خبتر بتا استتفاده از        مبتنی بر تضتاد، درگیتری و چتالش    ،من و تو

، طرفتی بتی گتويی، انتقتا ، تظتاهر بت      هايی چون برچستب زدن، پتاره حقیقتت   تکنیک

ن را ذهنی مخاطبتا  هانگار ،چینش هدفمند اخبار و های خبریتحلیل با بهان  گزينشگری،

 دهنتد اراو  میو تصويری از حقیقت و واقعیت  سازدخود میاهداف و مقاصد  همسو با

های متورد استتفاده اتتاق    سازی از تکنیکاهريمن متفاوت است  ،ک  با آنچ  وجود دارد

اياتاد و تشتديد هتراس اخالقتی، حتل بحتران هژمتونی و         آن،نتیات    خبر استت کت   

بت  حاشتی  رانتدن     يتا ار  از آن و ضترب  زدن  مشروعیت گفتمان مستقر در دولت يا خ

کوچک محلتی   مس ل يک  ،های مورد اشارهرسان  ،گفتمان رقیب است  در اين وضعیت

متاه  دهند  از ايتن تکنیتک در اعتراضتات دی   میبزرگ ملی جلوه  مس ل و فردی را يک 

 شد طور مداوم استفاده میب 

، ايسنات در مصاحب  با محمتد هاشتمی(  ) یداخلاين برنام  با اراو  خبر از منابع معتبر 
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بر احساسات و عواطف متردم و استتفاده از افتراد معتروف، معتبتر و متخصتص،        تأکید

و بتا استتفاده از تمتام اشتکا       ستازد متی مخاطتب را فتراهم    های الزم برای اقناعزمین 

ختود را  مطالب  ،ضمنی اللتهای غیرمستقیم و دارای دسازی و با پیامترفندهای گفتمان

 ،انتختاب خبتر   هتای نوع گزينش اخبار، نوع بیان خبتر، اولويتت  کند  میب  مخاطب القا 

می ايران در اين الضد جمهوری اس و گفتمان هامنابع خبری و     همگی گويای گرايش

  است بخش خبری

تر اينک  ای است  واضحهای مقابل وسی، استفاده از تکنیکدر مقابل، رويکرد بیست 

و حتتی   گتويی پاره حقیقت، هانگرش برها برای اثرگذاری ستفاده از ارزشهای اتکنیک

های رقیب در اين اخبتار بت  کتار    ساختن اثر گفتمانی شبک یخنثگاه دروغ خبری، برای 

های خبری متعدد در اين بختش خبتری، باعتث از دستت رفتتن اعتمتاد       رود  دروغیم

ازحتد از تکنیتک   یشبت و استتفاده   عمومی و کاهش مقبولیت گذشتت  ايتن بختش شتده    

نام داخلی، از اعتبار اين بختش کاستت    های ب يژه در میان رجا  و شخصیتوب تخريب، 

امامی و شتکايت  توان در اخبار مربوط ب  مرگ کاووس سیدیماست  شاهد اين مثا  را 

و سی مشاهده کرد  میتزان استتفاده مکترر ايتن بختش از      خانواده ايشان از بخش بیست

طتب در  مخابا توج  ب  ايتن نکتت  کت     برانگیختن احساسات و عواطف نمای تکنیک نخ

 همتان زند و سراغ گاهان  دست ب  انتخاب میآ ،منفعل نیست خود واکنش جستاوگران 

باشتد    اثتربخش توانتد  ینمت  ،هايش هماهنگ استق و خواست يرود ک  با عالچیزی می

وسی، تحريف اخبار داخلی است کت  فرصتت   ستهای اخبار بیيکی از بارزترين تکنیک

رستد  یمت دهد  ب  نظر را برای ورود ب  فضای خبرسازی در اختیار رسان  رقیب قرار می

 باشد  مؤثررفع اين مشکل  سازی و کاهش حزبی نگری درک  شفاف

کوشد، یمسی در بازنمايی گفتمان جمهوری اسالمی وبا توج  ب  اينک  بخش بیست 

های ناموفق، بر غالب کردن گفتمان خود و يتا مبتارزه   ک  با اصالح تکنیک شايست  است

 آيد  قيفابرابر با گفتمان غالب 
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 الگوی پدام براساسسی و اتاق خبر وتحلیل گفتمان دو بخش خبری بیست. 2جدول 

خبر 

 موردنظر
 سومسطح  دوم سطح سطح اول

 و اتاق خبر 30:20بری در دو بخش خ 96ماه سال بازنمایی خبری اعتراضات دی

2۰
:3۰

 

ر 
خب

د 1۰
 ی

هووای اخیوور کووه بووا  نوواآرامی
 و عموورمیتخریوو  اموورال  

ات به مقدس ینتره المال،یتب
و  درمتوویبوویماننوود پوورچ ، 

اغتشاش همرا  برد ، از میوان  
مرد  ایران نبورد  زیورا مورد     
معتووووره را  خوووورد را از   

 را  .انود اغتشاشگران تدا کرد 
 اغوایر بو  آشوربگران م و هدف 

 .ستمرد  ا

هووا رد پووای  تمووا  سوورن  
هووای تاسرسووی  سوورویس

های تکفیری و بیگانه، گرو 
 .دهدمعاند نظا  را نشان می

ترطئه دشومن بورای ایجواد    
 ناآرامی داخلی

2۰
:3۰

 

ر 
خب

11 
ی

د
 

یشرفت و وددت ما همیشه پ
تیری بر چش  دشمن برد  و 

 زیورا  ؛آنها را عصبانی کورد  
. ما در منطقه مرفق هسوتی  

خرد با زبان بوه ایون    ندشم
کوه  »است  کرد  نکته اشار 

مووا مشووکل را بووه تهووران   
پس با تحریک  «کشانی یم

بعضی عناصر داخلی در دال 
لوس  مج د.گیری هستنانتقا 

و دولووت نیووز بوورای دوول   
اندیشوووی ت هووو المشوووک

یوک   ینکوه ا االکنند. دو می
ای مشوغرل تخریو  و   عد 

آسوووی  هسوووتند مرضووورع 
و بووا اتحوواد  نیسووت مهمووی

 .شردداخلی دل می

وددت بهتورین و تنهواترین   
ت الرفوت از مشوک  را  برون

مسیر  .داخلی و خارتی است
در  یسوورافرازی و عزتمنوود 

 .اتحاد است

لووزو  اتحوواد ملووی در برابوور 
 دشمن خارتی
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 2جدول ادامه 

خبر 

 موردنظر
 سومسطح  دوم سطح سطح اول

 و اتاق خبر 30:20ی در دو بخش خبر 96ماه سال بازنمایی خبری اعتراضات دی

20
:30

 
ر 
خب

12 
 دی

نشستتتتتت  دررهبتتتتتری 

اش بتتتا ختتتانواده هفتگتتتی

، در نخستین واکنش شهیدان

در » :ب  اين اعتراضات گفت

قضتتايای چنتتد روز اخیتتر،  

دشمنان ايتران بتا ابزارهتای    

گونتتتاگونِ در اختیارشتتتان  

ازجملتتت  پتتتو ، ستتتالح،  

سیاستتت و دستتتگاه امنیتتتی 

همپیمان شدند تا برای نظتام  

« المی مشکل ايااد کنند اس

من در خصتو   » :و افزود

هتايی دارم  اين قضايا حرف

و در وقتتت آن بتتتا متتتردم  

عزيزمتتان ستتخن ختتواهم   

 « گفت

دشمن تمام توان نظامی و 

مالی خود را برای نابودی 

کار گرفت  اما نظام ايران ب 

آنچ  باعث پیروزی ايران 

ين تتتتربتتتزرگدر برابتتتر 

شتود، روح  یمت  هتا توط  

داکاری و اقتتدار و  بلند ف

صالبت است ک  از شهدا 

 ب  ارث رسیده 

عزت و امنیت ملت ايران 

متتديون روح مقاومتتت و 

 شهادت

20
:30

 
ر 
خب

15 
 دی

پشتتتت تصتتتاوير پرشتتتور 

اعتراضی با شعار مترگ بتر   

گر خبر از جمع منافق و فتن 

های بیگان  شدن بساط رسان 

و خاموشی آتش اغتشاشات 

 شود داده می

وانستت بتار   ملت ايتران ت 

ديگتتر نیرنتتگ دشتتمن را 

 ؛ وشناسايی و خنثی کنتد 

از ايتتن امتحتتان ستتربلند  

 بیرون آيد 

 هوشیاری ملت ايران
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 2جدول ادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 و اتاق خبر 30:20در دو بخش خبری  96ماه سال بازنمایی خبری اعتراضات دی

20
:30

 
ر 
خب

 ید 16

بتتا  مالتتس خبرگتتان رهبتتری 
ای ضتتمن ابتتراز صتتدور بیانیتت 

هتتای همتتدردی بتتا ختتانواده  
باختگان اغتشاشات اخیر، از جان

حضور مردم در صحن  و خنثتی  
کردن توط   دشمن و همچنتین  
از تتتالش نیروهتتای امنیتتتی و   

 انتظامی تشکر کرد 
دبیتتتر مامتتتع تشتتتخیص  
مصلحت نظام يادآور شتد در  
کمستتیون سیاستتی، امنیتتتی،  

هتای  یبرای نارضايت اقتصادی
اقتصادی مردم از يک ستو و  
بتترای مقابلتت  بتتا تهديتتدات  
دشتتتمن از ستتتوی ديگتتتر، 
 راهکارهايی اراو  شده است 

متتردم ايتتران همیشتت  در 
 توط ت  صحن  هستتند و  

دشتتمن را بتت  ستترعت  
کننتد  نظتام   یميی شناسا

نیز در مقابل تمام تالش 
ختتتتود را در جهتتتتت  

مردم شتريف   رفتبرون
ابتتتتران از معضتتتتالت 

 بندد یمکار  اقتصادی، ب

 همدلی ملت و نظام

20
:30

 
ر 
خب

17 
 دی

غیررسمی  ایمالس در جلس 
میزبتتان روتتیس صداوستتیما،   
وزارت کشتتتتتتتتور، وزارت 
اطالعات، جانشین فرمانده کتل  

ناجا بود  يکی از  و فرماندهسپاه 
اعضا عنتوان کترد کت  در ايتن     
جلس ، زوايای حتوادث اخیتر   

جزا بررستی  صورت جزا ب ب 
د پای جاسوسان و شد  شاهد ر

ای پشت پرده بتوديم کت    دست 
خبر از اين شبک  جاسوستی در  
داد؛ داخل و خار  کشتور متی  

اهلل در اسرع وقت بت  ايتن   شاان
اقتتتدامات جاسوستتتان  بتتتا   

هتتای الزم پايتتان داده پیگیتتری
 خواهد شد 

مثل همیش  جاسوسان و 
بتا هتر    بدخواهان نظتام 

ی قصتتد نفتتوذ در ابهانتت 
متتیهن امنیتتت و اقتتتدار 

 مومومهر يرانااما ؛ دارند
شناستتايی و  استتت و از

خنثتتتتتايی اقتتتتتدامات 
 تتتتربتتتزرگجاسوستتتی 

ستتربلند بیتترون آمتتده   
 است 

وجتتتتود بتتتتدخواهان و 
جاسوسان نظام در داختل  

 و خار  ايران
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 2جدول ادامه 

خبر 
 موردنظر

 سومسطح  دوم سطح سطح اول

 و اتاق خبر 30:20ری در دو بخش خب 96ماه سال بازنمایی خبری اعتراضات دی

  
شنب
ر 
خب
ق 
اتا

9 
ی
د

 

ز شتتهرهای مختلتتف ايتتران ا
گتتوش صتتدای اعتتتراض بتت 

تظاهرات تهران نیتز    رسدمی
و تتا دانشتگاه    دهش یسراسر

نیروهتای    تهتران ادامت  دارد  
امنیتی مانع خرو  دانشاوها 

شتتوند و متتو  امنیتتتی  متتی
فرما است  بت   شديدی حکم
کننتدگان نیتز   سمت اعتراض

 .شودآور پرتاب میشکگاز ا

يران کشوری است ک  در ا
آن هرگونتتتت  حرکتتتتت 
اعتراضتتی بتتا ستترکوب   

شتود و اجتازه   رو میروب 
هتتتتتیچ تامعتتتتتی داده 

اعتراضات با  ب   شودینم
خشتتتتونت پاستتتتخ داده 

 .شودمی

يران ناقض حقوق بشر و ا
  دموکراسی است

  
شنب
يک
ر 
خب
ق 
اتا

10 
 دی

 ينکت  با بهان  ا يکی از روحانیان
ت معیشتتی  البايد مشکمردم 

خود را مطالب  کننتد، آغتازگر   
امتتا جنتتاح  ؛اعتراضتتات بتتوده

گتترا بتتا دامتتن گتترفتن اصتتو 
ها خواستار جداستازی  ناآرامی

گران شتده   اغتشاشگران و فتن 
با اشتاره   یدر اين میان ضرغام

 ،ب  اين نکت  ک  اعتراض ب  فقر
بتت  معنتتای ضتتديت بتتا نظتتام 
نیست در حا  دفاع از کلیتت  

 .م استنظا

در ايتتران اتحتتاد وجتتود  
نتتتدارد و هتتتر حزبتتتی  
مقصتتری متفتتاوت اراوتت   

دهد  اعتراضات بترای  می
کتتتل نظتتتام جمهتتتوری  
استتتالمی استتتت و بتتتا  

خواهنتتتد فرافکنتتتی متتتی
برانتتدازی نظتتام را پنهتتان 

 د کنن

عتراضتتات علیتت  نظتتام   ا
 یالمجمهوری اس

  
شنب
دو
ر 
خب
ق 
اتا

11 
 دی

عتراضتتات مردمتتی بستتیار  ا
 6 وستتیع شتتده و تتتاکنون  

نیروهای امنیتی   کشت  داشت 
و بستتیج بتت  ستتمت متتردم  

کننتتتد  در متتتی تیرانتتتدازی
کشتتتت   2شهرستتتتان درود 

اما معتاون   ؛شده است اعالم
سیاستتی امنیتتتی استتتانداری 

ضوع وشهرستان درود اين م
کنتتتد و را تکتتتذيب متتتی 

گويتتد هتتیچ تیتتری بتت  متتی
 .سمت مردم شلیک نشده

نفتترت و انزجتتار متتردم  
نیروهای  زيرا ؛بیشتر شده

امنیتتتی بتت  ستتمت متتردم 
کنند و با گلولت   حمل  می
 .کنندشلیک می

خشتتونت نظتتام در برابتتر 
 نامعترض



  135... ي اسالمي ایران وسي سيماي جمهوربررسي گفتمان خبري بخش بيست

 

 2جدول ادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 و اتاق خبر 30:20در دو بخش خبری  96ماه سال بازنمایی خبری اعتراضات دی

خبر
ق 
اتا

 
  
شنب
هار
چ

13 
 دی

، دريافتتت حقتتتوق معوقتتت  
هتا  ب  بانک هابازگشت سپرده

و نهادهای متالی، بیکتاری و   
ترين دلیل گرانی ازجمل  مهم

اعتراضات سراسری در ايتن  
 کارشناستان مدت بوده است  

توجهی ب  همتین  معتقدند بی
ی هتا و دادن وعده هاخواست 
و همچنتتین خبتتر   یتوختتال
م ضتروری و در  الافزايش اق

نقط  مقابتل افتزايش بودجت     
مؤسستات متذهبی   نهادها و 
يل اعتراضات چند الازجمل  د

اما مردم  ؛روز اخیر بوده است
شوند و گر نامیده میاغتشاش
 دشمن نشاندهدست

متتردم ديگتتر از دستتت   
مستتت والن بتتت  ستتتطوح 

انتتتتد و حتتتتتی  آمتتتتده
هتتتم بتتت   نااعتراضاتشتتت

بیگانت     رسدای نمینتیا 
شتتتوند و متتتیخوانتتتده 

 «دشتمن » بت  اصتطالح  ب 
 .برندپناه می

مس والن نظتام   توجهیبی
 بتت  استتالمیجمهتتوری 
 خواست مردم

  
شنب
ر 
خب
ق 
اتا

 ید 16
کنندگان اصلی جوانان، شرکت
متاه در ايتران   در تظاهرات دی
دانشتاو   90هستند  بتیش از  
اند  ب  گفت  شده تاکنون دستگیر

محمتتود صتتادقی، نماينتتده   
عتات موثتق   الاط بربنامالس 

 بعضی از دانشاويان بازداشت
  در تظتتاهراتشتتده اصتتالً 
  اندحضور نداشت 

عرصتت  بتتر جوانتتان در   
 جمهوری استالمی تنتگ  

ت کالشتتتتتده و مشتتتتت
 .اقتصادی متوج  آنهاست

 اسالمیجمهوری  ناتوانی
داشتتتتن گهراضتتتی ن در

 جوانان

  
شنب
يک
ر 
خب
ق 
اتا

17 
 دی

هتای اخیتر     دنبا  نتاآرامی ب
افتترادی دستتتگیر شتتدند کتت  

با تعهد و  آنهاتعداد زيادی از 
 تأمین وثیق  از زندان آزادقرار 
 اند و ب  آنهتا تتذکر داده  شده

شده ک  در صورت تحريتک  
متتردم در فضتتای ماتتازی و 
برگزاری تامعات غیرقانونی 
  با آنان مماشات نخواهد شد

 از ستتتتویامعتتتتات ت
رهبرانتتتی کتتت  عمومتتتاً  

طلب هستتند اداره  اصالح
 .شده است

تحديتتتتد و ستتتترکوب  
 وهتای اعتراضتی   حرکت
 در ايرانی طلباصالح



136  1398بهار ( / 97)پياپي  1شماره  /ششموهاي ارتباطي/ سال بيستپژوهش 

 2جدول ادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 و اتاق خبر 30:20در دو بخش خبری  96ماه سال بازنمایی خبری اعتراضات دی

  
شنب
يک
ر 
خب
ق 
اتا

27 
ند
سف
ا

 

در اعتراضتتتات اخیتتتر در  
هتتا را متتاه همتت  تقصتتیردی

گتتردن دولتتت انداختنتتد و 
ستتعی کردنتتد بتتا فرافکنتتی 
را عامتتل ايتتن تامعتتات   
امتتا  ؛دولتتت معرفتتی کننتتد

کنتد کت    م میالروحانی اع
فرکتتانس خاصتتی در ايتتن  
تامعتتات نبتتوده و متوجتت  

  هم  کشور است

مس والن ديگتر گوششتان   
را بتتت  روی اعتراضتتتات 

و  انتتتدبستتتت  مردمتتتی
خواهنتتد بتت  حتترف نمتتی

  متتتردم گتتتوش دهنتتتد 
اعتراضتتات اقتصتتادی و  

آنها ای برای معیشتی بهان 
شده تتا تقصتیر را گتردن    

 يکديگر بیندازند 

 پتتتتذيرنبودنمستتتت ولیت
 ناز س  قوه ايرا يکیچه

20
:30

 
ر 
خب

19 
 دی

 یهاشتتتم اکبتتتر هللاآيتتتت
پتس از عمتری    ی،رفسناان

 وقفت  یش بالمااهدت و ت
م و الدر راه تحقتتتتق استتتت

ب، عصر امروز ب  علت الانق
عارضتت  قلبتتی بتت  يکتتی از  

های تهران منتقل و بیمارستان
م مراحل احیا بترای او اناتا  
شد اما اين اقدامات پزشکی 

مانتد و بت  همتین     نتیات  یب
پیوست   اهللعلت وی ب  لقاح
تتداعی نتام    رحداد عاد  بت 

 تأکیتتدهاشتتمی  بتتاب الانقتت
هتتايی از و صتتحن  کنتتدیمتت

 از هاشتمی  اهللآيتت عیادت 
ب در بیمارستتان  الرهبر انقت 

 آنشود ک  در نشان داده می
بتتر ستتر  یابوستت  هاشتتمی،
گويتد:  متی زند و رهبری می

را خوب ديدم  ک  شما حا 
  خان  رومیبا خیا  راحت م

از  رفستتتناانی هاشتتتمی
 ؛ب بودندالانق بنیانگذاران

امیتتدواريم بعتتد از فتتوت 
هتای ايتن   م پايت  ه يشانا

تزلتتز  نکنتتد و  ب الانقتت
  باشد ترمحکمروز روزب 

دو يتار  ی هاشم رهبری و
ب و دو رفیق الديرين انق

 .شفیق هستند



  137... ي اسالمي ایران وسي سيماي جمهوربررسي گفتمان خبري بخش بيست

 

 2ول جدادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 برخو اتاق  30:20در دو بخش خبری  یرفسنجان یهاشم اهللیتبازنمایی خبری فوت آ

ر 
خب
ق 
اتا

19 
ی
د

 
95 

از پرنفتوذترين   يکی هاشمی
سیاستتتی  هتتتاییتشخصتت 

در  امتا جمهوری اسالمی بود 
حمايتت   ،88انتخابات ستا   

میرحسین  از هاشمی خانواده
ات میان الفتش اختموسوی، آ
ی نزديتک بت    هتا او و چهره

 را استالمی رهبر جمهتوری  
 .ور کردشعل 

جتتات و در ايتتران دستتت 
های سیاسی بعتد از  طیف
بتت  دو گتتروه   88ستتا  
و رهبری  هاشمی طرفدار

 .تبديل شدند

 بتین اتحتاد سیاستی    نبود
 رهبری و هاشمی

ا
ر 
خب
ق 
تا

19 
ی 
د

95 

هتا ازجملت    بسیاری از ارگان
و دانشگاه آزاد در  ماصداوسی
  هستتند  زدايتی هاشمی حا 
خواهند ب  شکل پادگتانی  می

عمل کنند و در اين جهت هر 
ک  وابستگی فکری  را نیرويی

داشت  و  رفسناانی هاشمی ب 
ش کتترده ا ايشتتان منصتتوب

   محمدکنندمیحذف  ،است
: متترگ گويتتدیمتت هاشتتمی

برادرم مشکوك استت زيترا   
 برابر حد مااز در بتدنش  10

 .هاکتیو بود مواد راديو

شتتخص  يتتک هاشتتمی
نیست بلک  يتک جريتان   
است و مخالفانی در ايران 
دارد ک  در حتا  نتابودی   

 .اين جريان هستند

 زدايیهاشمی پديده

ر 
خب
ق 
اتا

19 
ی
د

 
96 

 تترين نزديتک از  يکی هاشمی
اهلل خمینتتی، افتتراد بتت  روح 

 متی الحکومتت است   بنیانگذار
 بت   57ايران بود، او در بهمتن  
ب العضويت در شورای انقت 

درآمتتد و سرپرستتت وزارت  
کشور شد  در جنگ ايتران و  
عراق فرمانده ارتش بود  بعد از 

اهلل خمینتتتی متتترگ آيتتتت 
شتتد و لقتتب  جمهتتوریسروتت

ستتردار ستتازندگی گرفتتت    
از  ویحمايتتتت تلتتتويحی  
او  88معترضان انتخابات سا  

، ترين میزان محبوبیتباالرا ب  
شتتايد در کتتل دوران زنتتدگی 

رساند اما موجتب   اشسیاسی
رناش عمیق رهبر جمهوری 

 .اسالمی شد

 دلیتل بت  ب الرهبری انقت 
 بتا نظتر سیاستی    اختالف
، او را مابتور بت    هاشمی

انتتزوای سیاستتی کتترد  او 
حتی در انتخابات يازدهم 

 .شد صالحیتنیز رد 

 ب میتتتراثاليتتتن انقتتتا
استتتتت و او  اشتتتتمیه

هتتای فراوانتتی  زحمتتت
امتتا در  ؛بتترايش کشتتیده

 وای اجباری است انز



138  1398بهار ( / 97)پياپي  1شماره  /ششموهاي ارتباطي/ سال بيستپژوهش 

 2جدول ادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 و اتاق خبر وسیبیستدر دو بخش خبری  میامابازنمایی خبری مرگ کاووس سید

20
:30

 
26 

من
به

 

 يتتک یامتتامکتتاووس ستتید
بود ک   نشاندهدستجاسوس 

بتتتت  بهانتتتت  تحقیقتتتتات  
 با استتفاده از  محیطی،يستز

بودجتتتتت ، امکانتتتتتات و  
هتتتای ختتتارجی، دوربتتتین
را رصتد و   میهای نظاسايت
 ما میعات موشکی و نظاالاط

  او کردمیرا ب  دشمن مخابره 
زيتر نظتر    ،در تمام اين مدت

 پتس ات بود و العوزارت اط
سربازان  از سویاز دستگیری 

 ،خود گمنام و اعتراف ب  جرم
بعد از بازگشت از بتازجويی،  

ای در حرفت   کامالً اییوهب  ش
سلولش اقدام بت  خودکشتی   

  اين خودکشی نیز نوعی کرد
کت  بت     بودهپالس و فرکانس 

 .دوستان جاسوس خود داده

هیچ حرکت جاسوسی از 
چشتتمان ستتپاه و وزارت 

  مانتد نمیاطالعات پنهان 
هرگونتتتتتت  بحتتتتتتران 

در ايتران   محیطتی يستز
 .کار دشمن است

هوشتتتتیاری و آگتتتتاهی 
 تات ايران   العوزارت اط

برای ناتات  موقع ب  اقدام
 محیطیيستبحران ز

ر 
خب
ق 
اتا

28 
من
به

 

مقامات قضتايی و امنیتتی   
 ستید  انتد یدر ايران متدع 

ستا    10ب  متدت   میاما
هتتتای مشتتتغو  فعالیتتتت

جاسوستتی بتتوده و ايتتن  
 از ستتتوی هتتتایتتتتفعال

نهادهتتتتتای امنیتتتتتتی و 
شتده  عاتی رصد متی الاط

است  ايتن وزارتخانت  در   
 یهیچ اقدام ،سا  10اين 
اينده ستازمان  اين نم ی عل

 .سیا اناام نداده است

ايتن   ب  اسالمیجمهوری 
نکتتتت  کتتت  از عملیتتتات 
جاسوستتتتی کتتتتاووس  

باخبر بتوده بت     یامامسید
ک   حالی ، دربالدمیخود 

بايد در برابر اين ده ستا   
 .پاسخگو باشد

 کفايتییکتمان حقايق و ب
 .عاتالوزارت اط



  139... ي اسالمي ایران وسي سيماي جمهوربررسي گفتمان خبري بخش بيست

 

 2جدول ادامه 

خبر 
 سومح سط دوم سطح سطح اول موردنظر

 و اتاق خبر وسیبیستدر دو بخش خبری  میامابازنمایی خبری مرگ کاووس سید

خبر
ق 
اتا

 
26 

من
به

 

افتتراد ديگتتری نیتتز همتتراه  
 یردستتگ  یامامکاووس سید

شدند ک  اتهامتاتی ازجملت ،   
گانتتت  در ستتت  يتتتتمأمور

زيستتی،  موضوعات محتیط 
ايتران   علمی جامع نفوذ در 
عتتات از الآوری اطو جمتتع

کن حستتاس و حیتتاتی  امتتا
ی موشتکی  هتا مانند پايگتاه 

 .کشور متوج  آنهاست

آيا آنها هم مانند کتاووس  
اقتتدام بتت    یامتتامستتید

کنتد؟ چت    خودکشی متی 
سرنوشتتتتتی در انتظتتتتار 

 زندانیان است؟

برختتورد بتتا زنتتدانیان در 
  است کنندهنگرانايران 

ر 
خب
ق 
اتا

26 
من
به

 

ن البستتتتتتیاری از فعتتتتتتا
زيست در ايتران يتا در   محیط
برنتد يتا   ها ب  ستر متی  زندان

سرنوشتتتی مشتتاب  کتتاووس 
دارنتد  ستازمان    متی امتا سید

حقوق بشر خواست  تا ايتران  
زيستی و های محیطب  فعالیت

عرصتت  احتتترام ايتتن ن الفعتتا
ن االبگذارد  بسیاری از اين فع

قتانونی در   ک  با حکم مراجع
 اليلب  د ،نداهحا  فعالیت بود
 اکنون در زنداننامشخص هم
 .برندب  سر می

زيستتت حقتتوق محتتیط 
بخشتتی از حقتتوق بشتتر  
است و ما ملزم ب  رعايت 

اما ايتران ايتن    ؛آن هستیم
موضتتتتوع را رعايتتتتت  

 .کندنمی

نقض حقوق بشر توستط  
 ايران

ر 
خب
ق 
اتا

26 
من
به

 

ناقضتتات دربتتاره علتتت  ت
متترگ و يتتا نحتتوه متترگ 

 یاربست  یامامکاووس سید
زياد است و اين شبه  در 

اينترنتتتی میتتان کتتاربران  
منار ب  ستاخت هشتتک   
خودکشی يتا خودکشتون   

 است  شده

گاه دستب توانند مردم نمی
زيتترا  ؛قضتتا اعتمتتاد کننتتد

مکتتان و زمتتان متترگ در 
 .ها متناقض استگزارش

قتوه   در سازیشفاف نبود
 ايران ی قضاي
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 2جدول ادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 و اتاق خبر وسیبیستدر دو بخش خبری  میامابازنمایی خبری مرگ کاووس سید

ر 
خب
ق 
اتا

22 
من
به

 

 بت   یامتام رادر کاووس ستید ب
بخش خبری اتاق خبر گفتت :  

قضتتايی ايتتران بتت   النمستت و
انتتد جنتتازه ختتانواده او گفتتت 

در  متتاهبهمتتن 24شتتنب  ستت 
صورتی از زندان کهريزك بت   

تحويتتتل داده اش ختتتانواده
خواهد شد ک  بدون جناا  و 

سکوت کامل خبری دفتن   در
اند مقامات همچنین گفت   شود

ختود   ،دستگاه قضتايی ايتران  
علتت مترگ را بتا استتتفاده از    
کالبدشکافی بررستی خواهتد   

 ،کتمتان   ، بتا ستپس  امتا  ؛کرد
 .اندهکرد تأيیدرا  خودکشی او

شتود  ين شبه  ايااد متی ا
 تتا انتد  ک  آيا تهديد شتده 

گفت  خود را کتمان کنند؟ 
ز روشتتن قتتوه قضتتايی  ا 

شتتدن موضتتوع و افکتتار  
 .ترسدمی عمومی

دستگاه قضايی ايران خود 
 .متهم و فاسد است

ر 
خب
ق 
اتا

23 
من
به

 
 ینستوم  یامتام کاووس سید

 يتک ينفردی است ک  طی ا
اقدام بت  خودکشتی در    ،ماه

 ؛های ايران کرده استزندان
هفت  بت    2اين خبر بعد از  و

 .شده است خانواده او اعالم

هتتا بتتا  نتتدانرفتتتار در ز
زندانیان چگون  است کت   
آنها اقتدام بت  خودکشتی    

 کنند؟می

قتتوانین نشتتدن رعايتتت 
حقتتتتتوق بشتتتتتری در 

 های ايرانزندان
ر 
خب
ق 
اتا

24 
من
به

 

امتتامی، ستتیددکتتتر کتتاووس 
دارای تابعیتت   شتناس، جامع 
کانتتادايی بتتوده و از  -ايرانتتی
زيست در ايتران  محیط فعاالن
ین او همچنت  .دهآممیب  شمار 

متتتديريت عامتتتل ستتتازمان 
میتراث   وحتش یاتح«میمرد

فعتا    یک  سازمان را« پارسیان
های در زمین  حفارت از گون 

در معرض خطر  وحشیاتح
 ،ايرانی استويژه يوز ب ،ايرانی
 .است داشت  دارعهده بر

وشن نشدن علت دقیتق  ر
 االنبازداشتتتتتت فعتتتتت 

 زيست در ايرانمحیط

کتتردن وجهتت    ت تتوريزه
 امامیسید کاووس یمعل
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 2جدول ادامه 

خبر 
 سومسطح  دوم سطح سطح اول موردنظر

 مرحله چهارم و پنجم تحلیل گفتمان روش پدام

 سیوبیست اتاق خبر خبر مورد تحلیل

 هاشمی اهللفرت آیت
 رفسنجانی

مرگ ایشان مشکر  است و بعد 
از فرت او تر  بزرگوی بور پیکور    

در  زیوورا  ؛نظووا  خراهوود افتوواد   
ف با رهبری الاخت ،اخیر هایسال

 .شد هاشمی انزوایباعث 

ایست قلبوی   دلیلبهمرگ ایشان 
از  هاشوووومی رهبوووور و ،بوووورد 

ب و دو یوووار البنیانگووذاران انقووو 
 .هستند یمیقد

 مرگ کاووس
 امامیسید

یران ناقض دقرق بشور اسوت و   ا
دقرق زندانیان در ایوران رعایوت   

بسوویاری از آنهووا در  . شووردنمووی
 ،خشورنت فوراوان   دلیول بهزندان 

کنند. ایران اقدا  به خردکشی می
زیسوت  محی  الندتی دقرق فعا
 .شماردنمیرا ه  محتر  

ای تاسوورس کووه از سوومت عوود 
هووای بیگانووه هوودایت و سوورویس

 االننوا  فعو  بوه  ،شرندرهبری می
زیسوت در کشورر در دوال    محی 

 بردنود ها عات نظامیالمخابر  اط
ات العووکووه بووه همووت وزارت اط

ر شدند. ما هرشیار هسوتی   دستگی
و اتوواز  فعالیووت تاسرسووان را   

 .دهی نمی

 ایران 96ما  اعتراضات دی

 ،مرد  دیگر از مشکالت اقتصادی
ند ا سیاسی و مدنی به سطرح آمد

و تجمعوووات اعتراضوووی شوووکل 
دهنوود امووا برخووررد امنیتووی  مووی

ف الشرد که خشدیدی با آنها می
المللوی دقوورق بشوور  قورانین بووین 

طاقت این نظا  دیگر   است. مرد
را ندارنووود و در فکووور برانووودازی 

 .تمهرری اسالمی هستند

از بیرون  گرفتنهای آشربگر و عد 
در دووال تحریووک  شوود ،هوودایت

مرد  بورای اغتشواش و تخریو     
بردنود و متأسوفانه    میامرال عمر

خسووارات تووانی و مووالی بوورای   
ملوت   امابه بار آوردند  میهنانه 

 کردند تداآنها  فهی  را  خرد را از
و بووار دیگوور بووا اتحوواد ترانسووتند 

 .دشمن را شکست دهند

 تر دو بخش خبریتحلیل عمیق

سیاستی   هتای اتفاقات منفی داخلی در زمین  طور معمو ،ب  ،سی: در اين رويکردوبیست

مردم ايتران    شودو اقتصادی يا اعتراضات مردمی، ب  بیگانگان و دشمنان نسبت داده می

شناسايی  ب  سرعتاندازی دشمن را هرگون  تفرق  ال،سیاسی با با فهم و شعور نیز اغلب
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 یتفرقت ، دشتمن   و از خصوصیات داخلی ،کنند  اتحاد، اعتماد و همدلیو پاسخگويی می

  در اغلب رويکردهای اين بخش است ،هاخار  نشین از خصوصیات ،و جاسوسی

نی همچتون آزادی، حقتوق بشتر،    با عناوي اغلباتاق خبر: رويکرد اين بخش خبری 

های ايران، همتراه استت  همتواره    وجود فساد در دستگاه و سازیشفاف نبودلیبرالیسم، 

ت هستتند و بايتد بت     الحلی برای بیرون رفت از اين مشتک در حا  يافتن راه آن مردمان

هتای ايتن حکومتت سستت استت و در عرصت          پاي کردهای حقوق بشری آنها کمک

  است شده شدت منزویای ب منطق  المللی وبین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 ،طتور دقیتق و مفصتل   اشتراك معتانی را بت    تا دهدتحلیل گفتمان رسان  ب  ما اجازه می

يتک از  کند کتت  کتدام  وتحلیل میتحلیل گفتمان رستان  تازي   توصیف و ارزيابی کنیم

ی را بتین التای چ  نوع تعتامرسان ن بازنمودهتای جهتان اجتماعی غالب هستند؛ و متو

چگون  معنتی در متتون    ؟کنندبرقرار می افرادمردم و جهان و بین صاحبان قدرت و بقی  



  143... ي اسالمي ایران وسي سيماي جمهوربررسي گفتمان خبري بخش بيست

 

بترای ديتدن    را های متفاوتیچ  شیوه وشود طور متفاوتی ساخت  میای مختلف ب رسان 

ای کتت  در  عتتانی ، گرچ  در يک ستتطح، م رو  از اينيافت آنهاتوان در و انديشیدن می

تتوان  ند، قتدرت ستاخت ايتن معتانی را نمتی     هستت  مشتترك  ،شوندها يافتت میرستان 

 80  ال، در ختت (ستی بتی بی) پراکنی بريتانیابنگاه سخن بترای مثتا ،  متشترك دانتست

عنتوان  هتا را بت   اين نقش را برای خود تثبیت کترده استت کت  بريتانیايی ،ستا  فعالیت

 دلیتل بت  هتا  در کنار هم متورد خطتاب قترار دهتد؛ کتاری کتت  روزنامت   ملتی واحد و 

انتد  از طريتق   جمعیتی محدودترند، هرگز قادر بتت  اناتتامش نبتوده    انشان،مخاطباينک  

  سی بت  پايگتاه فرهنتگ ملتی بتد  شتده استتبیبی ،1یهمین قدرت گفتمان

ستی را  ورکتزی گفتمتان خبتر بیستت    توان گفت ک  اگر دا  مها میبا استناد ب  يافت 

د و ، اتحتا نفتوذ دشتمن  در نظر بگیريم، عناصتری ازجملت : مقابلت  بتا      «اسالمیب الانق»

 ؛گیرنتد یحو  اين مرکز قرار م امريکاستیزی و انساام ملی، هوشیاری در برابر تحديدها

  مرکتزی  عنتوان دا ب  «لیبرالیسم»شاهد قرار گرفتن  ،بندی گفتمان اتاق خبراما در مفصل

گرايی، دموکراسی و حقتوق بشتر گترد آن    هستیم ک  عناصر وفاداری ب  پهلويسم، غرب

عنتوان عتواملی کت     ها را بت  خود، برخی از مؤلف  وسی در گفتمان  بیستشوندجمع می

توان بت   است ک  از آن میان می کنند، بیان داشت میثبات معنايی گفتمان اصلی را تهديد 

دار شدن اتحاد ملی و نفتوذ دشتمن از طريتق امپريالیستم     برای خدش تهديدات خارجی 

های شتناوری هماننتد رد پتای عوامتل ختارجی،      اين گفتمان، دا  اشاره کرد  درخبری 

وسی، اند ک  در اخبار بیستجاسوسان، دشمنان و بدخواهان، نظم گفتمانی را شکل داده

بترانگیختن   ،هتا نگترش  بتر ی ثرگتذار ها بترای ا استفاده از ارزشهايی همچون با تکنیک

 اند شدهو يادآوری هدفمند خنثی  احساسات و عواطف

نشتینان  عناصری مانند استفاده از ويدووهای شهروند خبرنگاران و همصدايی ختار  

ستی ارزيتابی   ودر مشکالت داخلی، تهديدی برای ايااد ثبات معنايی در گفتمان بیستت 

اهلل نمود پیدا کردند  در اخبتار مربتوط بت  فتوت آيتت     ماه یدشوند ک  در اعتراضات می

                                                      

1. discursive power 
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بررسی در نظم گفتمانی، نزديکتی شخصتیت وی   رفسناانی، نخستین ايده قابل  هاشمی

هتای  ستی، بتا دا   وب  رهبری و بنیانگذار انقالب بودن ايشان است ک  در اخبتار بیستت  

ردار سازندگی، در نظتم  شناور مرد میدان، يار ديرين رهبری و امام، مهندس انقالب و س

اما در گفتمان برنام  خبری اتاق خبر کت  دا  مرکتزی،    بندی شده است؛گفتمانی مفصل

رفسناانی بتوده، ستاير عناصتر گفتمتانی همچتون       هاشمی اهللمشکوك بودن مرگ آيت

اختالفات داخلی برای رسیدن ب  قدرت، نبود اتحاد بتین ستردمداران انقتالب استالمی،     

بنتدی و  زدايتی، در نظتم گفتمتانی بت  حتد مطلتوب مفصتل        هاشمی هاشمی و انزوای

هتای  اند؛ با توج  ب  اينک  هر گفتمان خود را در مسیر طترد گفتمتان  سازی شدهبرجست 

امتامی، گفتمتان اتتاق خبتر،     کند، در حادث  فوت کاووس ستید ديگر تعريف و تثبیت می

هايی کت   رده است و در گزارشنظم گفتمانی لیبرالیسم و دموکراسی تعريف ک خود را با

پیرامون اين خبر تهی  شده، با اشاره ب  اينک  دموکراسی در ايران بعتد از انقتالب رو بت     

 افو  است، اين گفتمان تقويت شده است 

های آن، بتا استتفاده از   های غیر و دا اتاق خبر در وج  ديگر بودگی و طرد گفتمان

 و بتا  دموکراسی را همنشتین نشتان داده استت؛    و افو  قاعده همنشینی، انقالب اسالمی

هتای خبتری، گفتمتان اصتلی ختود را حتو  دا  مرکتزی لیبترا          کار بستتن تکنیتک  ب 

دموکراسی با نظم گفتمانی حقوق بشر، دموکراستی و آزادی معرفتی و بازنمتايی کترده     

  جانبت هم صورت مکرر و است  از برخی عناصر موجود در اتاق خبر، مانند پرداختن ب 

امتامی،  های مرتبط با مرگ کاووس سیدهای ايران، برای مثا ، تحلیلگزارش ب  بعضی از

صورت متوالی در هر روز و استفاده از ماه ب یدکنندگان های ارسالی اعتراضپخش فیلم

عنتوان عتواملی ساختارشتکن نتام بترد کت        توان بت  کارشناسان و تحلیلگران داخلی، می

شوند؛ در سی( محسوب میوت معنايی در گفتمان رقیب )بیستتحديدی برای اتحاد ثبا

ی وستو ستمت گرايان  نسبت ب  اعتراضات اقتصادی و دادن ماه، نگاه منفیاعتراضات دی

 متی، گرايان  يا، زدن انگ و رنتگ مخالفتت و معانتدت بتا نظتام استال      اغتشاش و اخال 

دا  هژمونتیتک   متی، تصتادی مترد  گرايان  ب  اعتراضتات اق تواند با نوعی نگاه مشروطمی
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 غالتب ستازد؛   و ايااد اخال  در امنیتت عمتومی را  نظم جامع   زنندگانهمبرخورد با بر

رفتت را  حتل بترون  زيرا تمام کارشناسان و ماريان بر اين موضتوع اجمتاع دارنتد و راه   

 کنند مقابل  با فتن  معرفی می

دو بختش خبتری    رستی بنتدی صتورت گرفتت  از بر   جمتع  براساسدر اين پژوهش 

تترين  عنتوان اصتلی  آمد ک : دا  گفتمانی بت   دستب سی و اتاق خبر، اين نتیا  وبیست

 دهنده بقی  معانی گفتمانی است ک  در آن حضور دارند گزاره و رنگ

ستی و اتتاق خبتر، فهتم راهبردهتايی کت        وبندی گفتمانی بیستت بعد از بیان مفصل 

ک کردن ختود و بت  حاشتی  رانتدن رقیتب بت  کتار        گفتمان اين دو بخش برای هژمونی

 شوند:یماهمیت است اين راهبردها در زير فهرست  زيحابرند، می

  یک همسو نمايیبا استفاده از تکن ی مردمیهاموافق خود در گزارش هایديدگاهبازتاب 

 هتا بترای   ها با تکنیتک استتفاده از ارزش  ر برنام گفتمان موافق خود د حضور

 هاگرشیر بر نتأث

 بتا کتاربرد تکنیتک     گفتمتان موافتق در جتدا  بتا گفتمتان متخاصتم       دهيا یروزیپ

 نمايیافزايی و سیاهزهر

 هاسان رساير  گرفتن از سویقرار  تأيیدمورد  قيدادن ب  گفتمان موافق از طر اعتبار 

 بودن( ریگ)هم  محبوب نشان دادن آن قيگفتمان موافق از طر دهيب  ا اعتبار 

 و گفتمان خود دهيا دانستن یهيو بد شمردن یعاد 

 دادن ب  گفتمان موافق یخود نسبت 

 رانگیختن بت ی، با تکنیتک  پرستهنیبها دادن ب  م قيگفتمان از طر یاعتبار برا کسب

 هاشیرگذاری بر نگرتأثها برای احساسات و عواطف و يا استفاده از ارزش

 صورت گرفت  است:ها همچنین واسازی ديگری، در اين گفتمان با اين شیوه

 مخالف یهادهيمذمت ا قيخود از طر یهادهيبازتاب ا 

 گفتمان متخاصم در جدا  با گفتمان مطلوب دهيا شکست 

 نشان دادن آن فرسودهکهن  و  قيگفتمان متخاصم از طر یهادهيکردن ا اعتباریب 
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 نشان دادن آن یمنزو قيگفتمان متخاصم از طر یهادهيکردن ا اعتباریب 

 یداخل رهنگف باآن  بر هم سنخ نبودن تأکیدبا گفتمان متخاصم  یهادهيکردن ا تباراعیب 

 بیدر گفتمان رق یدادن دا  خال نشان 

 بیدر گفتمان رق یانسداد گفتمان یفضا ااديا 

 بی( دادن ب  گفتمان رقی)خارجی رخودیغ نسبت 

اگونی هتای گونت  های خبری برای بازنمايی گفتمان خود، از الگوهتا و تکنیتک  بخش

بیشتتر از  وستی  بیستت اخبتار  دهتد کت    متی هتای پتژوهش نشتان    يافت کنند  استفاده می

ها، اثبات مدعا بتا اثبتات دلیتل    ها برای اثرگذاری در نگرشهای استفاده از ارزشتکنیک

هتای خبتری   بهانت   تحلیتل بتا   و گويیحقیقت سازی، پارهسازی، برجست دروغ، اهريمن

هتای خبتری،   های تحلیل بتا بهانت   خبری اتاق خبر نیز تکنیکبخش ؛ استفاده کرده است

ستازی، واگتذاری نتیات  بت      ، بحتران طرفتی یگويی، تظاهر ب  بحقیقت زهرافزايی، پاره

  برانگیختن احساسات و عواطف را سرمشق کار خود قرار داده است و مخاطب

 پیشنهادها

فارستی زبتان   ی هتا ا برنامت  کت  تتوان مقابلت  بت     یمتنتوع  ایماهوارهی هاايااد شبک  ●

بترای   را يیهتا برنامت   ای،حرفت  صورت جتامع و  د و ب نبیگان  را داشت  باش هایماهواره

  تهی  کنند و پیروزی گفتمان داخلی ی خارجیهااهداف شبک  سازیخنثی

ستی بتا   وای، بیستت توستع  داخلی و اخبتار   خبرهایب  پخش اهتمام رسان  ملی ● 

آن، از ايتن رستالت    های حزبتی گیریها و جهتای داخلی از دروغهتوج  ب  نارضايتی

 فاصل  گرفت  است 

وه قت فضای نقد و بررسی عملکرد دولت، مالس و  کردنباز  ی ب اهتمام رسان  مل ●

و  هتا  قضايی  در رسان  ملی و سعی برای تعامل بیشتر با مردم و پاسخگويی بت  خواستت  

يی چون برنام  هاا برنام مقابل  ب راهقدم در  ترينمهم ندتوا می مطالبات آنها  اين راهکار

 باشد تو  و شبک  من «اتاق خبر»
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رح شت ملودرام خبتری کت     ياخبری رسان  ملی ب  شکل خبر نرم  هایبخشبعضی از  ●

 خبرهتايی  بتوان اخبار گسترده عمومی را بت  همتراه   ،د تا از اين رهگذرنتهی  شو ،آن گذشت

داد و  قت  مخاطبتان ستاده و متوستط اراوت      الو ساير موضوعات نرم مورد عاز مساول انسانی 

  ردکمباحث سیاسی و اجتماعی روز جلب  ترينمهمکم ب  را دست آنانتوج  

اعتبتار   ،ی رستان  ملتی  هاح برنام الکاربردی و اص هایپژوهشش شود تا با اناام الت● 

رستد  یظتر مت  جلب شود  ب  ن ر چ  بیشتريابد تا اعتمادشان هاين رسان  نزد مخاطبان افزايش 

 باشد  ایماهوارهی هاراهکار کاهش آثار منفی شبک  تريناصلی ،اين موضوع ک 

خت  خبتتری    گونت  هتیچ تقويت بنی  اطالعاتی و خبری خود؛ ب  اين مفهتوم کت     ●
 نشود بترای سوااستفاده بیگانگان فراهم 

 منظتور ب کشور  از خل و خار ای در دامساول رسان  صاحبنظرانجذب همکاری  ●
 ه و تفسیر اخبار رخ دادبینی تحوالت آتی برای پیشهای آنان استفاده از ديدگاه

 کنندهسرگرمتوسع  شکلی و محتوايی اخبار سیاسی  ●

ازمان ويژه متصديان حتوزه خبتر ستت  سازان رسان  ملی بآموزش مديران و برنام  ●
، بتت   ای و تقويت بنیت  علمتتی ژورنالیستتتی  سان در زمین  ابعاد نظری و عملی جنگ ر

  شتکل مستمر در دستور کار واحدهای آموزشی سازمان قرار گیرد

 منابع

هـاي تلویییـوني   اي: مقالعه مـوردي شـبکه  جنگ رسانه  (1390) امیرحستین  آذری، 
 ا تهران: مرکز تحقیقات صداوسیم  مریکااسي فارسي و صداي بيبي

تهتران:   اي و تحليـل گفتمـان.  خبر، تحليـل شـبکه  (  1389ن  )بشیر، حسن و همکارا

 دانشگاه امام صادق )ع( 

  ليسـي المللي اخبار دستگيري ملوانان انگبازتاب بين  (1387)  ثابت سعیدی، شهرزاد

 ان تهر یوم  طباطباالع گاهنام  کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی دانشپايان

 BBC هاي شبکههاي پروپاگاندا در برنامهتکنيکبررسي  ( 1388هلل  )اجعفتری، روح 

  تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما  فارسي
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ترجمت   ) هـا سـازي رسـانه  مبـاني برجسـته  (  1385)  ديرينگ، جیمز و راجرز، اورت

  تهران: تعاونی سازمان معینی ادارات ( اصغر کیا و مهدی رشکیانیعلی

ـ  طبقـه (  1397بلیک، هارولدستن  ) ريد )ترجمت  مستعود   اهيم در ارتباطـات  بنـدي مف

 اوحدی(  تهران: سروش 

زبتان  های فارسیبری سايتمقايس  گفتمان خ ( 1395فر، هادی  )سرابی، سعید و بهاتی

  دی اعتراضتات عمتومی در بحترين   مطالعت  متور   ستی بیهای العربی  و بیشبک 

 ( 85) 23، پژوهش هاي ارتباطي

  چاپ دوم تهران: سروش،  رتباطاتنامه اواژه(  1382شکرخواه، يونس  )

  ای متن و تتو  شتبک  متاهواره   تحلیل محتوای برنام  اتتاق خبتر   ( 1392شهاب، فوزي   )

 ( 5 و 4)2،هاي جدیدمقالعات ماهواره و رسانه

ت از نظرسنجي از مردم در خصوص ميـیان رضـای  (. 1395  )الستادات اشرف، فاضلی
  سیماومرکز تحقیقات صدا :تهران .سيما شبکه دوم 30:20اخبار ساعت 

یتران و ترجمت  فاطمت  شايستت  پ) تحليل انتقـادي گفتمـان(  1379)  فرکالف، نورمن

  تا()نشر اثر اصلی بی هاتهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسان  ( رانهمکا

کـاربرد تحليـل گفتمـان در تحقيقـات      .(1392) .جتواد ، نظتری  و حستینعلی  قاری،
 شناسان جامع تهران:   اجتماعي

ـ  هاي جنگ رسانهکاربرد تکنيک(  1385)  لويمی، خالتد    رهاي در شبکه العـالم و الح
 ی تهران صداوسیما گاهنام  کارشناسی ارشد ارتباطات دانشپايان

اي غرب عليـه جمهـوري   ارزیابي و تحليل عمليات رسانه(  1389)  دی، مسعودمحم
 ها ريزی رسان تهران: دفتر مطالعات برنام   ي ایرانسمما

 ها سان رو توسع    تهران: دفتر مطالعات رسانه و بازنمایي(  1387  )محمدزاده، سیدمهدی

در « ســرگرمي ـخبرــ»کــاربرد ســبک  قالعــهم ( 1392هاشتتمیان ادريتتانی، ستتلمان  )
نامت   پايتان  .دوم سـيما  شـبکه  20:30ها و اخبار برگییده بخش خبري گیارش

 ی تهران کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/667892
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/667892
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