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مقدمه
به  عنوان  ايران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
به  با غرب  ايران  انقالبی ضد غربی مناسبات 
ضد  رويکرد  و  اسالمی  انقالب  ماهیت  دلیل 
امپريالیستی آن دچار تغییر و تحول اساسی 
شد و سیاست نزديکی به غرب جای خود را 
به طرد و به حاشیه راندن مظاهر فرهنگ غربی 
داد. از طرفی کشورهای غربی نیز که با يک 
انقالب ضد هژمونی رو به رو بودند و با به چالش 
انقالب  به  وسیله  غربی  ارزش هــای  کشیدن 
اسالمی مواجهه شدند، سیاست های متفاوتی 
نسبت به گذشته در برابر ايران اتخاذ کردند. 
بدون ترديد اين تغییر و تحوالت در مناسبات 

سیاسی و اجتماعی ايران و غرب در نهادهای 
ارتباطی دو طرف نیز نمود پیدا کرد. رسانه های 
غربی به تبعیت از سیاست های حاکم بر آن ها، 
رويکرد متفاوتی نسبت به ايران اتخاذ کردند که 
در فیلم های سینمايی، مستندها و اخبار درباره 
ايران در  از  ايران مشهود است. تصاويری که 
اين رسانه ها منتشر می شود عمدتا بر مبنای 
که  گفتمانی  است.  شرق شناسانه  تصورات 
بیشتر بر جنبه های منفی جامعه ايرانی تکیه 
که  متعددی  پژوهش های  نیز  عمل  در  دارد. 
از اسالم  بازنمايی1 رسانه های غربی  در حوزه 
انجام شده است )معتمدنژاد، 1369؛  ايران  و 

1. Representation
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چکید�ه
هدف این مقاله مطالعه بازنمایی »انگلیس« در اخبار سیمای جمهوری اسالمی 
است. برای نیل به این هدف بخش خبری ساعت 21 شبکه یک، انتخاب و 
در بازه ای 6 ماهه نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش نظری تحقیق 
بر نظریه چارچوب سازی و چارچوب گفتمانی انقالب اسالمی تکیه کردیم و در 
بخش روش تحقیق از تحلیل گفتمان برای تحلیل متون خبری استفاده کردیم. 
نتایج حاصل از گفتمان خبری شبکه یک در مورد انگلیس نشان می دهد که 
اخبار این بخش خبري، این کشور را عمدتا بر مبنای مؤلفه های گفتمانی چون 
»اسالم ستیزی«، »استعمار«، »خشونت«، »جنایت«، »فتنه« و ... بازنمایی کرده 
است. تبیین گفتمان شبکه یک حاکی از این است که اخبار مربوط به انگلیس در 

چارچوب گفتمان انقالب اسالمی صورت بندی شده است.
واژگان�کلید�ی

انگلیس، خبر، گفتمان
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1387؛  زرگــر،  سروی  1383؛  مهدی زاده، 
منبع  که  است  اين  نمايانگر   )1387 ايزدی، 
ايران  و  اسالم  بازنمايی  برای  آن ها  اصلی 
گفتمان شرق شناسی1 است. توجه ما در اين 
پژوهش معطوف به روندی معکوس است. اين 
که رسانه های ايران چه تصويری از کشورهای 
غربی ارائه می دهند؛ در میان کشورهای غربی 
انگلیس به دلیل سابقه سیاست های استعماری 
و مناسبات تاريخی با ايران از اهمیت خاصی 
تاريخی  تحوالت  از  بسیاری  است.  برخوردار 
ايران در دوره معاصر تحت تأثیر سیاست های 
انگلستان بوده است و به همین دلیل اين کشور 
در حافظه تاريخی ايرانیان برجستگی خاصی 
دارد. در دوران حاضر نیز اين کشور در کنار 
آمريکا نقش مهمی در مناسبات بین الملل و 
مسائل منطقه ای مرتبط با ايران دارد. بر همین 
به  انگلستان  غربی  کشورهای  میان  از  مبنا 
 عنوان يک »غیر« يا »ديگر خارجی« انتخاب 
شد تا نحوه بازنمايی آن مورد واکاوی قرار گیرد.

به نظر می رسد رسانه های ايران نیز تحت تأثیر 
از  حاصل  گفتمانی  فضای  و  اسالمی  انقالب 
آن قرار دارد. در اين میان تلويزيون جمهوری 
اسالمی ايران به  عنوان يکی از قدرتمندترين 
خاصی  اهمیت  از  کشور  فرهنگی  بازوهای 
تلويزيون  اين که  به  توجه  با  است.  برخوردار 
اساسی در  قانون  در جمهوری اسالمی طبق 
اختیار حکومت قرار دارد انتظار بر اين است 
که در خدمت ارزش های انقالب اسالمی و در 
انقالب اسالمی به تفسیر  چارچوب گفتمانی 
و معنی دهی به جهان پیرامون خود بپردازد. 
در  مهمی  نقش  تلويزيون  خبری  گفتمان 
دايک2  ون  دارد.  عمومی  افکار  به  شکل دهی 
اغلب  که  است  معتقد  باره  اين   در   )1389(
اعتقادات و دانش سیاسی- اجتماعی ما درباره 
جهان ناشی از گزارش های خبری است که ما 
هر روزه می خوانیم يا می بینیم و در گفتگوهای 
ديگری  گفتمانی  عمل  هیچ  احتماال  روزمره 

1. Orientalism

2. Van Dijk

و  تلويزيون  اخبار  به  اندازه   که  ندارد،  وجود 
مطبوعات به  کرات مردم را به خود جلب کرده 
باشد. با پس زمینه ارائه  شده سؤال اصلی اين 
اين است که بخش خبری ساعت 21  مقاله 
شبکه يک، »انگلیس« را به  عنوان يک کشور 
اين  است؟  کشیده  تصوير  به  چگونه  غربی 
»ديگری« به چه نحوی و در کدام چارچوب 

گفتمانی بازنمايی می شود؟
سؤاالت فرعی

 نظام واژگانی به  کار رفته در متن خبری . 1
چگونه است؟

خبری . 2 متن  در  رفته  کار  به   قطب بندی   
انتخاب  شده چگونه است؟

 مفاهیم ضمنی به  کار رفته در متن خبری . 3
انتخاب  شده چگونه است؟

نقل و قول )ذکر شواهد و استناد در متن( . 4
در متن خبری انتخاب  شده چگونه است؟

ادبیات نظری چارچوب سازی در خبر
است  عبارت  چــارچــوب  گافمن  نظر  از 
با  که  تفسیری  طــرح هــای  مجموعه  از؛ 
اشیا،  رمزگذاری  و  گزينشی  عالمت گذاری 
وضعیت ها، رويداد ها، تجربیات و توالی کنش ها 
در محدوده محیط حال و گذشته افراد، محیط 
اطراف را ساده سازی و تلخیص می کند و در 
می نمايد.  ارائه  آن  از  فشرده  تصويری  نهايت 
يا  تا عناصر معنادار  قادر هستند  چارچوب ها 
درک  زمینه های  و  کنند  معرفی  را  بی معنی 
حوادث را فراهم نمايند. )کريمی، 1388( به 
معنی دهی  حال  در  نیز  چارچوب ها  عبارتی 

هستند.
چارچوب سازی مرتبط با برجسته سازی است 
در اين رابطه »مک کامبز« چارچوب سازی3 را 
نسخه پااليش  شده برجسته سازی می داند. از 
اين ديدگاه، چارچوب سازی به معنای برجسته 
ساختن برخی جنبه های يک موضوع از طريق 
نتیجه  در  و  موضوع  ارائه  مختلف  شیوه های 
تغییر رفتارهای مردم در قبال آن است. او اين 

3. Framing
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می نامد.  برجسته سازی  دوم  سطح  را   پديده 
)Scheufele & Tewksbury, 2007: 14(

برجسته کردن ويژگی ها ممکن است مخاطب را 
به نتايجی برساند. چشم اندازها، مانند موضوعات 
و شخصیت ها توجه را به برخی خصیصه ها جلب 
و از برخی از آن ها دور می کند. ويژگی هايی که 
در يک پوشش خبری به کار می روند معموال 
برای  هستند؛  اولويت  چارچوب های  دارای 
مثال بسیاری از پوشش های خبری انتخابات 
بازتاب  برای  آمريکا  در  جمهوری  رياست 
جمهوری خواهان يا دمکرات ها چارچوب بندی 
نشده است. با اين حال گزارش ها يا بیانیه ها 
انتخاب شده در اين خصوص از دو جناح به  
طور معمول برجستگی يکسان ندارد.)58 - 66 

 )McCombs & Shaw,1993:

از نظر غانم چارچوب سازی به عمل گزينش و 
رد يک موضوع برای نمايش خالصه می شود. 
تصمیم سازی  در  عاملی  می تواند  چارچوب ها 
همگان باشد؛ و دو فرضیه را درباره سطح دوم 
برجسته سازی که چارچوب سازی باشد مطرح 

می کند:
پوشش  بــرای  رسانه  يک  که  شیوه ای   .1
يا  )صفت ها  می برد  کار  به  موضوع  يک 
شیوه  خبر(،  در  تأکید  مورد  خصیصه های 
فکر کردن عموم را درباره آن موضوع تحت 

تأثیر قرار می دهد.
2. شیوه ای که رسانه برای پوشش يک موضوع 
در  تأکید  مورد  )صفت های  می برد  کار  به 
خبر(، اهمیت آن موضوع را در اولويت عموم 

تحت تأثیر قرار می دهد.
متغیرهای بین سطح اول و دوم برجسته سازی 
يکسان است اما اختالف در مفهوم سازی اين 
برجسته سازی  اول  سطح  است.  سطح  دو 
اولويت رسانه را به  عنوان يک متغیر مستقل 
با استفاده از موضوعات ارزش گذاری می کند؛ 
اما سطح دوم يا چارچوب سازی به ارزش گذاری 
اولويت رسانه از طريق ارزش گذاری صفت ها يا 
چارچوب های به کار رفته در پوشش موضوعات 
برجسته سازی  اول  سطح  می پردازد.  خاص 

اولويت عموم را بر اساس اهمیت موضوع مانند 
اما  می کند،  ارزش گــذاری  آن  پوشش  میزان 
سطح دوم به اهمیت صفت های يک موضوع 
پوشش  به  توجه  با  سیاسی  اقدام  يک  مانند 
 :1997 ,Ghanem( .رسانه ای آن نگاه می کند

)14 - 13

بنابراين با توجه به نسبت واقعیت و چارچوب 
می توان گفت: چارچوب ها ساختارهای اساسی 
ادراک  و  ارائه  نحوه  که  هستند  بنیادينی  و 
واقعیت را تعیین و به فرد کمک می کنند تا 
بتواند دنیای اطراف خود را تفسیر کند. بدين 
طرح واره های  می توان  را  چارچوب ها  لحاظ، 
شناختی دانست که بر نحوه ادراک و فهم ما 
از واقعیت تأثیر می گذارند. در قلمرو مطالعات 
و پژوهش های ارتباطی، چارچوب سازی به اين 
معنا است که رسانه ها نه؛ آينه ای برای انعکاس 
واقعیت، بلکه سازنده واقعیت و شکل دهنده به 
آن هستند؛ بنابراين کار رسانه ها تنها انتخاب 
رويدادهای  میان  از  خاص  حوادثی  و  رويداد 
زياد نیست، بلکه معنی دادن به آن نیز هست. 
رسانه ها ناگزير هستند حوادث و رويدادها را 
برای مخاطبان خويش مهم و بااهمیت نشان 
دهند و الزمه اين کار نیز جای دادن خبر در 
متن يک روايت يا داستان است. )مهدی زاده، 

)81 - 82 :1389
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 

گفتمان انقالب اسالمی
از  که  خبری  بخش های  مجموعه  مديريت 
جمهوری  سیمای  و  صدا  داخلی  شبکه های 
»معاون  با  می شود،  پخش  ايــران  اسالمی 
يکی  خبر  معاونت  است.  سازمان  اين  خبر« 
بر  افزون  که  است  اين سازمان  معاونت  از 7 
مسئولیت پخش اخبار، تولید اخبار به  صورت 
عهده دار  نیز  را  تصويری  و  مکتوب  صوتی، 
معاونت  مختلف  بخش های  به  نگاهی  است. 
سیاسی سابق و معاونت خبر فعلی، گستردگی 
و تنوع مسئولیت ها و همچنین نیروی انسانی 
می کند؛  نمايان  حوزه  اين  در  را  متخصص 
به گونه ای که »معاونت خبر« بزرگ ترين مرجع 
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در  مکتوب  و  تصويری  و  صوتی  اخبار  تولید 
کشور است و نیروهای آن در همه استان ها و 
شهرهای ايران و همچنین دفاتر خارج از کشور 
فعالیت می کنند. زيرمجموعه های اين معاونت 
عبارت  هستند از: خبرگزاری صدا و سیما، اداره 
کل اخبار سیما، اداره کل اخبار صدا، باشگاه 
برنامه های  تولید  کل  اداره  جوان،  خبرنگاران 
تحلیلی و مستند، شبکه خبر، مديريت نظارت 
و ارزيابی، مديريت پژوهش های خبری و غیره 
که هر يک تشکیالت بزرگی هستند و از طريق 
معاونت خبر بايد به شکلی هماهنگ و منسجم 

عمل کنند. )نصراللهی، 1393: 79 - 80(
زيادی هستند؛  فراسازمانی  و  سازمانی  اسناد 
که خط  مشی و سیاست های صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ايران به  طور کلی و حوزه 
خبر را به  صورت خاص مشخص می کنند. از 
چنین اسناد باال دستی و سازمانی می توان به 
اين موارد اشاره کرد: بیانات امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری، قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران، مصوبات مجلس شورای اسالمی، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی 
و  صدا  سازمان  اساس نامه  فرهنگی،  انقالب 
افق  سند  ايران،  اسالمی  جمهوری  سیمای 
رسانه، برنامه های توسعه پنج  ساله، قانون خط  
مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ايران مصوب مجلس 
شورای اسالمی، کتابچه سیاست ها و ضوابط 
مرکز  در  شده  تهیه   پخش  و  تأمین  تولید، 

تحقیقات صدا و سیما و ...
کالن  سیاست های  مشخصا  که  فوق  اسناد 
مدل  می کنند،  مشخص  را  سازمان  خرد  و 
در  سازمان  نبايدهای  و  بايدها  و  هنجاری 
نمايان  را  برنامه سازی  مختلف  بخش های 
می سازد. تحلیل همه اسناد و دستورالعمل های 
ذکر شده از حوصله اين رساله خارج است و 
فقط با ذکر چند نمونه تبلور ايدئولوژی مسلط 
داخلی سازمان  اسناد  و  باال دستی  اسناد  در 
صدا و سیما که جهت گیری نسبت به غرب را 

مشخص می کند، نشان می دهیم.

راديو و  با نقش  ارتباط  )ره( در  امام خمینی 
تلويزيون چنین می گويند:

در  که  تلويزيون  راديو-  دستگاه  اين   ...  
خانه های حتی روستاها، در همه  جا نفوذ 
دارد، اگر صد در صد اسالمی نشود، معنای 
آن اين است که اسالم در ايران پیاده نشده 
است. بايد کامال توجه داشت که به  هیچ  وجه 
ما نبايد مقلد شرق و غرب باشیم؛ زيرا تقلید 
از شرق و غرب با راديو- تلويزيون اسالمی 
نمی سازد. بايد کامال مراقبت کنید و خوف 
روشنفکران  اين  نوشته های  و  گفته ها  از 
غرب زده ابدا نداشته باشید. اين روشنفکران 
در فکر اين هستند که مملکت را به خواست 
خودشان يک مملکت لوکس درست بکنند 
و ديگر هر چه خرابی هم باشد مانعی ندارد. 
آن ها دلشان می خواهد يک مملکت غربی 
اين جا  مردم  که  اين  حال  و  بشود  درست 
همه جديت کردند برای اين که اسالم در 
ايران پیاده شود. نه  فقط يک صورت اسالم 
اداره اش می زنیم اسالم  و وقتی سر به هر 
روشنفکران  با  شديدا  بايد  نباشد.  کار  در 
)ره(،  خمینی  )امام  کرد.  مبارزه  غرب زده 

جلد 12: 290(
امام خمینی )ره( بر ضرورت توجه به  تأکید 
غرب زدگی  و  غرب  نفی  مقابل  در  و  اسالم 
خوبی  به   غرب گرا  روشنفکران  سرزنش  و 
و  می کند  مشخص  را  آن ها  ما-  قطب بندی 
عالوه بر دگر بیرونی، روشنفکران غرب زده را 
دگر درونی و امتداد دگر بیرونی می داند. هويت 
غربی را تهديدکننده هويت اسالمی می داند و 
بر استقالل از غرب و شرق-بلوک کمونیست- 
تأکید دارد. ضرورت مرزبندی هويتی انقالب 
معظم  مقام  بیانات  در  بیگانگان  با  اسالمی 
رهبری نیز متبلور است و در سخنان خود بر 

نقش مهم صدا و سیما تأکید می کند.
رهبر انقالب در ديدار مسئوالن صدا و سیما 
در 1383/11/9 نیز می گويند "يکی از کارهای 
بسیار مهمی که امروز در دستور کار دشمنان 
و  فرهنگی  تبلیغی،  خبری،  تهاجم  است، 
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اخالقی به کشور ماست. امروز اين تهاجم، اوج 
هدف های  از  بسیاری  است.  فرهنگی  تهاجم 
و  تبلیغی  زمینه های  در  جهانی  استکبار 
رسانه ای متوجه ماست؛ ما بايد در مقابل اين ها 
خود را مجهز کنیم. رسانه  ما، هم ناظر باشد 
به خنثی کردن کار دشمن در داخل، هم بايد 
ناظر باشد به ضربه زدن به دشمن در فضای 
عمومی. می بینید رسانه  ملی چه نقشی دارد." 

)خامنه ای، 1383(
در سخنان رهبر انقالب نیز »ديگری« غربی با 
مصاديقی چون »استکبار« و »دشمن« تعبیر 
برابر  در  مهمی  نقش  سیما  و  صدا  که  شده 
هجمه آن ها دارد؛ اما همین غیريت سازی در 
سند مهمی چون قانون خط  مشی کلی صدا 
و سیما منعکس شده است. در مقدمه قانون 
سازمان  برنامه های  اصول  و  کلی  مشی  خط  
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران مصوب 
ستیز  و  باطل  و  حق  اردوگــاه   1361/4/17

گفتمانی بین آن ها به تصوير کشیده می شود.
انقالب اسالمی ايران حلقه ای تعیین کننده از 
زنجیر قیام ها و نهضت های الهی است که در 
نبرد  را در صحنه  تداوم خويش  تاريخ،  طول 
قدرت های  است.  کرده  حفظ  باطل  و  حق 
امکانات،  کلیه  از  بهره گیری  با  خودکامه 
کابوس سیاه خود را بر پهنه جهان گسترده 
به  اهريمنی خويش  تداوم سلطه  به خاطر  و 
استعمار فرهنگی و استثمار فکری و اقتصادی 
مستضعفین پرداخته و در راه مسخ ارزش ها و 
خالی نمودن انسان از هويت خدايی و بیگانگی 
او از خويشتن، جديدترين وسايل تبلیغاتی را به 
خدمت خويش درآورده اند، جامعه ما سالیان 
دراز زير سلطه ابرقدرت ها و مزدوران وابسته 
آنان قرار داشت و در طی اين مدت، ارزش های 
ابعاد فرهنگی، سیاسی،  شرک آلود در تمامی 
ما  مردم  به  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  هنری، 
تحمیل گرديد. به  گونه ای که زدودن تمامی 
اين مظاهر شرک و آثار تبعی آن از بطن جامعه 
به تالش و کوشش  اذهان عمومی  و  افکار  و 

گسترده نیازمند است.

 اين مقدمه به  خوبی رويکرد گفتمان مسلط را 
نسبت به غرب نشان می دهد و ضرورت تالش 
برای نفی و طرد مظاهر شرک و نظام سلطه را 

گوشزد می کند.
عالوه بر اين در اين قانون در فصل ششم مربوط 
به »برنامه های سیاسی« و ذيل ماده 50 يکی 
ديگر از وظايف صدا و سیما را سعی در جهت 
ارائه بینش سیاسی مکتبی به مردم، شناساندن 
اوضاع سیاسی و بین المللی و موقعیت استکبار 
جهانی و ملل مستضعف؛ گفته شده است. در 
همین فصل ماده 51 تأکید بر هويت اسالمی 
انقالب و خصیصه ضد استکباری آن و افشای 
تالش های دشمن در تغییر اين هويت سخن 
می گويد و ماده 52 وظیفه آگاه ساختن مردم 
جهانی  استعمارگران  نقشه های  به  نسبت 
و عوامل داخلی آنان در جهت تضعیف يا به 
انحراف کشیدن انقالب را بر دوش سازمان صدا 

و سیما می نهد.
مهم  سند  اين  در  می شود  مالحظه  چنانچه 
نیز تفاوت گرايی مبتنی بر تقابل های دوتايی و 
تمايز بین »خود« و »ديگری« ديده می شود. 
مردم،  اسالمی،  هويت  خــودی  جبهه  در 
اساسی  مؤلفه های  حق  الهی،  نهضت های 
است و فرهنگ غرب و شرق، استکبار جهانی، 
دشمن، ارزش های شرک آلود و ... از مصاديق 

ديگری است.
يکی ديگر از دستورالعمل های مهم سازمانی 
برنامه سازی در  که نقش مهمی در تدوين و 
صدا و سیما دارد جزوه »سیاست ها و ضوابط 
تولید، تأمین و پخش« است؛ که ساالنه توسط 
معاونت تحقیقات و برنامه سازی سازمان صدا و 
سیما منتشر و مبنای عمل گروه های مختلف 
تولیدی قرار می گیرد. در زير به بندهای مهمی 
مشخص  را  غرب  به  نسبت  جهت گیری  که 

می کند اشاره می کنیم.
تمام  بر  ناظر  ضوابط  و  سیاست ها  فصل  در 

برنامه ها چنین آمده است:
y  در برنامه ها بايد از بزرگ نمايی توانايی های

فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی 
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و نظامی بیگانگان پرهیز شود.
y  به تصوير کشیدن الگوهای رفتاری برگرفته

به  منظور  )مگر  بیگانه  مخرب  فرهنگ  از 
تقبیح آن( ممنوع است.

y  نمايش برنامه هايی که نشانگر پلیدی دشمن
رعايت  با  می شود  وی  به  تنفر  موجب  و 
سالمتی روانی مخاطبین کودک و نوجوان، 

بدون اشکال است.
بر  ناظر  سیاست های  و  ضوابط  بخش  در 

برنامه های سیاسی چنین آمده است:
y  مخاطبان اذهان  در  نبايد  رسانه  پیام های 

کم  اهمیت  موجب  جوانان(  خصوص  )به 
جلوه دادن خطر دشمنان انقالب اسالمی و 

توطئه های آنان گردد.
و ذيل بخش تاريخی آمده است:

y  ،بايد با افشاگری نسبت به توطئه های خارجی
از وقوع، گسترش و تداوم بحران های کشور، 
آگاه شده و حساسیت جامعه نیز نسبت به 
دشمن، تقويت و تئوری توهم توطئه، خنثی 

گردد.
ذيل بخش خبر آمده است:

y  ،پخش اخبار نبايد موجب تقويت دشمنان
روحیه  و  نظام  و  اسالمی  انقالب  تضعیف 

عمومی مردم گردد.
y  پخش اخبار، گزارش های خبری و تفاسیر

بايد موضع تهاجمی نسبت به دشمن داشته 
باشد و از انفعال برنامه های خبری و سیاسی 
در مقابل دشمن به  طور جدی اجتناب شود.

y  از توجه بیش  از حد به اختراعات و اکتشافات
کشورهای غربی و بی توجهی به اختراعات و 

اکتشافات ديگر کشورها پرهیز شود.
فوق  سند  مختلف  بندهای  و  دستورالعمل 
به  را  تلويزيون  در  برنامه سازی  کلی  سیاست 
دستورالعمل  اين  در  می دهد.  نشان   خوبی 
انقالب  تقويت  استقالل،  تکیه  بر  به  موازات 
اسالمی، حفظ دستاوردها، ارزش های اسالمی 
با  مقابله  و  غرب  فرهنگ  نقادی  ضرورت  بر 
با  متن  عبارتی  به  است.  تأکید کرده  دشمن 
تمايز و تفاوت مبتنی بر انقالب اسالمی و غرب، 

سیاست بازنمايی خود را در قبال غرب مشخص 
برساخت  بر  عالوه  آيین نامه  اين  می کند. 
نیز  را  درونی«  »ديگری  بیرونی«،  »ديگری 
مشخص می کند. ديگری بیرونی فرهنگ غرب 
با مظاهری چون استکبار، سلطه، لیبرالیسم و 
که  درونی کسانی هستند  ديگری  و  است   ...

غرب گرا و مروج انديشه های غربی هستند.
بررسی خط  مشی و سیاست های برنامه سازی 
صدا و سیما نشان می دهد که اين سیاست ها 
اسالمی  انقالب  گفتمانی  فضای  تأثیر  تحت 
 1357 سال  در  ايران  اسالمی  انقالب  است. 
در  کشور  برای  جديدی  هويت  تکوين  باعث 
عرصه داخلی و بین المللی گرديد. هويتی که 
ايرانی- اسالمی بود.  از فرهنگ  نشأت گرفته 
هويتی که يک نظام ارزشی و هنجاری جديد 
پی ريزی کرد. اين هويت جديد يعنی هويت 
انقالبی و اسالمی مرزبندی جديدی از »خود« 
به  اساس  اين  بر  و  کرد  ترسیم  »ديگری«  و 
معنی دهی به محیط پیرامون مبادرت ورزيد. 
بر اين اساس به نظر می رسد سیمای جمهوری 
اسالمی ايران با توجه به زمینه های ايدئولوژيک 
خود و در چارچوب مؤلفه های انقالب اسالمی 

به بازنمايی رويدادها پرداخته باشد.
روش پژوهش

تحلیل  تحقیق  اين  در  مطالعه  مورد  روش 
به  گفتمان،  تحلیل  روش  اســت.  گفتمان 
اين  صاحب نظران  میان  توافق  عدم  دلیل 
و  نظام مند  و سبک  قالب  از  پژوهشی،  حوزه 
نیست  برخوردار  پژوهشگران  میان  واحدی 
اين  کاربرد  در  نیز  مختلفی  برداشت های  و 
روش وجود دارد. روث وداک، نورمن فرکالف، 
تئون ای، ون دايک، الکال و موفه معروف ترين 
رهیافت ها و رويکردهای علمی را برای تحلیل 
گفتمان متون ارائه کرده اند. در اين پژوهش، 
برای تحلیل و تبیین بخش خبری ساعت 21 
تحلیل  پژوهشی  روش  از  انگلیس  مورد  در 

گفتمان استفاده شده است.
اين پژوهش رويکرد کاربردی ون دايک را برای 
تحلیل گفتمان مالک قرار داده است، چرا که 
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ون دايک طرحی مشخص و مناسب در تحلیل 
در  کرده،  ارائه  رسانه ای  متون  ايدئولوژی های 
اين تحقیق ترجیح داده شد که الگوی تحلیلی 

وی استفاده شود.
ون دايک در گفتمان  کاوی اخبار مقوالت و کار 
ويژه هايی برای تحلیل متون پیشنهاد می دهد. 
از جمله مهم ترين مقوله ها و کار ويژه هايی که 
ون دايک برای بررسی و تحلیل متون مد نظر 

دارد چنین است:
y  ،ــی ــان واژگ عناصر  تحلیل  واژگـــان: 

ايدئولوژی ها  مطالعه  راه  شناخته شده ترين 
است که ممکن است برای بیان يک قضاوت 
انتخاب  کلی  به  طور  رود.  کار  به  ارزشی 
کلمات متضمن ارزيابی های منفی يا مثبت 

است. )ون دايک، 1389: 206(
y  انتقال راه های  از  يکی  استعاره  استعاره1: 

معنا است. در استعاره، رابطه میان چیزها از 
راه قیاس مطرح می شود. يکی از رايج ترين 
آن  در  که  است  تشبیه  استعاره،  صور 
مقايسه ای مطرح می شود و از شباهت سخن 
به میان می آيد. )مهدی زاده، 1383: 177(

y  کنایه2: کنايه نیز يکی از راه های انتقال معنا
است. در نشانه ای که کارکرد کنايه ای دارد 
اشاره  به يک چیز  استعاره، دال  مانند  نیز 
می کند، اما از طريق دالی ديگر می دانیم که 
آن دال به  واقع به چیزی کامال متفاوت و 
متضاد داللت می کند. برای مثال اگر برای 
کسی  و  باشد  نیامده  هیچ  کس  اجتماعی 
بگويد عجب جمعیت انبوهی، در حقیقت 

کنايه به کار برده است.
y  منافع: هسته بنیادين اين عنصر گفتمانی

تأکید بر منافع ما؛ به  عنوان میزان و ترازوی 
هر  و  است  گفتمانی  کنش های  سنجش 
امری که اين منافع را مورد تهديد قرار دهد 
ايده های  پیدا می کند.  نفی  برای  توجیهی 
يا  ما  اعمال  درباره  »ما«  مثبت  يا  منفی 

ديگران بر منافع و تعلقات ما مبتنی است.

1. Metaphore

2. Irony

y  تأکید ساختاری: بر کنش ها و عقايد منفی
ديگران و کنش ها و عقايد مثبت خود در 
تأکید  تیتر  میان  و  )مقدمه(  لید  تیتر، 

می شود.
y  از متنی  هــر  )منظر(:  چشم انداز 

چشم انداز و منظری خاص سخن می گويد؛ 
چشم اندازهايی مانند دموکرات، آزادی خواه، 
اومانیست و ... در متن می توان دريافت که 

نويسنده از چه منظری به قضايا می نگرد.
y  پیش فرض ها: مفروضات ذهنی که مسلم

فرد  داوری  و  قضاوت  بر  و  می شود  فرض 
و تعريف و مفهوم سازی او از واقعیت تأثیر 

می گذارد.
y  يا گفتار شخص نوشتار  نقل  نقل و قول: 

يا  مستقیم  به  صورت  حقوقی  و  حقیقی 
غیرمستقیم جهت مستند ساختن متن و 

مجاب ساختن مخاطب.
y  شکل به  می توانند  ايده ها  قطب بندی: 

الگوی ايدئولوژيکی که عقايد و کنش ها را 
در دو قطب متضاد قرار می دهند، ساماندهی 
گروه  بیرون  و  »ما«  گروه  درون  شوند. 
مبنای  قطبی سازی،  ايدئولوژی  »ديگران«، 
قضاوت برای دسته بندی افراد قرار می گیرد. 

)مهدی زاده، 1383: 179(
مقوله  چهار  در  باال  مقوالت  تحقیق  اين  در 
کلی شامل واژگان، قطب بندی، مفاهیم ضمنی 
مقوالتی چون  و  قرار می گیرد  قول  و  نقل   و 
استعاره، کنايه، پیش فرض، چشم انداز و ... ذيل 

مفاهیم ضمنی قرار می گیرد.
جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

در اين پژوهش برای مطالعه تصوير انگلیس به 
 عنوان يک کشور غربی در بخش خبری ساعت 
21 با توجه به اين که مقطع کنونی مد نظر بود 
بازه زمانی 6 ماهه از خرداد تا آبان ماه 1394 
انتخاب گرديد. شیوه نمونه گیری تحقیق نیز بر 
مبنای نمونه گیری هدفمند يا قضاوتی است. 
در نمونه گیری هدفمند، پژوهشگران بر اساس 
اطالعات قبلی از جامعه آماری و با عنايت به 
هدف های معینی، داوری شخصی خود را برای 
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انتخاب نمونه به کار می گیرند. در نمونه گیری 
انتخاب  سهولت  خاطر  به  نمونه  هدفمند، 
نمی شود، بلکه قضاوت های پژوهشگر بر اساس 
اطالعات قبلی او، مبنای انتخاب نمونه است. 

)فرانکفورد و نچمیاس، 1381: 264(
ابتدا  نمونه گیری هدفمند  به شیوه  توجه  با   
تمامی اخبار مربوط به انگلیس در بازه زمانی 
 21 ساعت  خبری  بخش  در  شده  مشخص 
شبکه يک مورد بررسی قرار گرفت و سپس با 
هدف انتخاب »نمونه های خاص« يا معرف که 
بازتاب دهنده ايدئولوژی حاکم و در چارچوب 
معرفی خود و ديگری باشد، تعداد 6 خبر يا 
گزارش خبری برای مطالعه و تحلیل انتخاب 

شد.
تحلیل گفتمان نمونه های خبری

در  مردمی  تظاهرات  سرکوب  اول:  خبر 
انگلیس 94/3/7

که  انگلیس  در  معترضان  خبر:  خالصه 
دولت  اقتصادی  رياضت  سیاست های  به 
محافظه کار انگلیس به خیابان ها آمده بودند، 
تظاهراتشان با حضور گسترده پلیس و نیروهای 

امنیتی به درگیری و سرکوب انجامید.
1. واژگان

واژگان مثبت: تظاهرات ضد دولتی، فريادهای 
اعتراض، معترضان.

رسانه های  سانسور  فضای  منفی:  واژگان 
انگلیسی، درگیری پلیس با معترضان، سرکوب، 

رياضت اقتصادی، دولت محافظه کاران.
متن  تکیه  می شود  مالحظه  که  همان  طور 
عمدتا بر واژگان منفی است که نشانگر ارزيابی 
منفی متن از اقدامات دولت انگلیس است که 
منجر به تظاهرات ضد دولتی شده است. موضع 
نويسنده که واژگان موجود در متن با ارجاع به 
آن ها معنای خود را کسب می کند، در نهايت 
موضعی موافق و همسو با تظاهرات کنندگان 
انگلیسی است و با به کار بردن واژگانی منفی 
تقبیح  به  سانسور  فضای  و  سرکوب  چون 
درگیری و خشونت با تظاهرکنندگان که عملی 

دموکراتیک انجام داده اند؛ می پردازد.

2. قطب بندی
گروه ما: معترضان انگلیسی؛ آنچه به ما يا گروه 
خودی منتسب است، تظاهرات و اعتراض به 
سیاست های رياضت اقتصادی دولت انگلیس 
اصالحات  ما خواستار  گروه  عبارتی  به  است. 

اقتصادی است.
گروه آن ها: شامل نیروهای امنیتی و پلیس 
و به  طور کلی دولت انگلیس است. گروه آن ها 
يا ديگری در مقابل يک عمل دموکراتیک يک 
انجام  دموکراتیک  ضد  و  سرکوب گرانه  عمل 
را  تظاهرات  »ديگری«  عبارتی  به  می دهد. 
سرکوب می کند، »ديگری« محافظه کار است 

و »ديگری« سانسور می کند.
در قطب بندی ثانويه شبکه يک، انگلیس را به 
 مثابه يک »غیری« به تصوير می کشد که آن جا 
نارضايتی و اعتراض به وضعیت معیشتی وجود 
دارد و از طرفی معترضان با بی توجهی دولت 

مواجه اند و سرکوب می شوند.
3. مفاهیم ضمنی

استعاره: عبارت ».... کام دولت محافظه کاران 
را در ماه  عسل سیاسی تلخ کرده است« حاوی 
سیاسی«  عسل  »ماه   استعاره  است.  استعاره 
و »کام« دو استعاره ای است که به  کار برده 
شده تا نشان دهد با اين که دولت انگلیس کار 
خود را تازه شروع کرده است يا در ماه  عسل 
سیاسی به سر می برد، ولی اعتراض به وضعیت 
اقتصادی کشور، روزهای تلخی برای آن ها رقم 
معنا  اين  ضمنی  به  طور  بنابراين  است.   زده 
بحران  با  نیز  دولت  اين  که  می شود  مستفاد 

مقبولیت و مشروعیت رو به رو است.
کنایه: »هنوز صدای حرکت کالسکه طاليی 
قرائت  و  عیان  مجلس  در  برای حضور  ملکه 
اولويت های دوره جديد فعالیت دولت انگلیس 
در  اعتراض  فريادهای  که  بود  نشده  محو 
خیابان های مرکزی لندن جای آن را گرفت«. از 
يک  طرف کنايه از اين است که ملکه و هیئت 
اشرافی گری  و  تجمالت  با  انگلیس  حاکمه 
حکومت می کنند، اين در حالی است که مردم 
بايد سیاست رياضت اقتصادی را تحمل کنند. 
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از طرف ديگر تقابل صدای حاکمیت و صدای 
همزمان معترضان را نشان می دهد.

»تظاهرات هم زمان با شروع به کار دولت جديد 
دويد کامرون« عبارت کنايه آمیزی است که در 
واقع از دولت جديد انگلیس مقبولیت زدايی 

می کند.
تداعی معانی: رواج عبارت »سیاست رياضت 
اقتصادی« در سطح رسانه ها باعث شده با بیان 
ذهن  در  مردم  معیشتی  سخت  وضعیت  آن 

تداعی شود.
حمايت  منظر  از  متن  )منظر(:  چشم انداز 
با  مخالفت  و  تظاهرکنندگان  از  دفــاع  و 
سیاست های سختگیرانه دولت انگلیس روايت 
حق  از  دفاع  منظر  از  عبارتی  به  می کند. 

تظاهرات و عمل دموکراتیک معترضان.
تأکید ساختاری: در اين خبر جمله »نیروهای 
امنیتی و پلیس انگلیس تظاهرات ضد دولتی را 
سرکوب کردند«؛ را می توان »تیتر« محسوب 
انتخاب  با  خبر  ابتدا  همان  در  بنابراين  کرد؛ 
نشان  را  ايدئولوژيک خود  موضع  عبارت  اين 
اين  نوعی  به   تعبیر »سرکوب«  با  و  می دهد؛ 

حرکت را محکوم می کند.
نقل و قول )ذکر شواهد و استناد در   .4
متن(: متن با حضور خبرنگار در محل رويداد 
معترض  شهروندان  با  مستقیم  مصاحبه  و 
انگلیسی و همچنین نقل  و قول غیر مستقیم 
از تحلیل گران به چرايی اعتراضات می پردازد. 
سیاست  از  معترض  شهروندان  زبان  از  متن 
رياضت اقتصادی و فضای سانسور رسانه های 
انگلیسی سخن می گويد تا با اين سبک بالغی 

اقناع مخاطب را افزايش دهد.
خبر دوم: نقش انگلیس در تفرقه افکنی 

در جهان اسالم 94/3/24
مذهبی  ماهواره ای  شبکه های  خبر:  خالصه 
اهل تشیع و اهل تسنن که در غرب فعالیت 
می کنند، ساخته و پرداخته غرب برای فتنه 
و تفرقه در جهان اسالم است. اين شبکه ها با 
حمايتی که از سوی آمريکا و انگلیس می شوند 
با تکفیر و توهین به همديگر زمینه تفرقه در 

و  و درگیری  فراهم می آورند  را  اسالم  جهان 
منافع  جهت  در  اسالمی  مذاهب  کشمکش 

غرب عمل می کند.
1. واژگان

واژگان مثبت: وحدت مسلمان.
سیاست  تفرقه،  فتنه،  منفی:  ــان  واژگ
طبل  غرب،  دست پرورده های  تفرقه افکنانه، 
تفرقه، تبلیغ علیه اهل تسنن، اولین تحرکات 
از بلندگوی انگلیسی، کلمات رکیکی بر ضد 
عايشه، توهین و الفاظ زشت، شبکه های وهابی، 
جنگ فرقه ای، کشمکش، گروه های تکفیری، 

تشیع  لندنی.
دارد.  کامل  غلبه  متن  اين  در  منفی  واژگان 
واژگان منفی را می توان حول مفهوم مرکزی 
»تفرقه يا فتنه« سامان داد؛ که در مقابل مفهوم 
مثبت »وحدت« قرار دارد. شبکه های ماهواره ای 
مذهبی در انگلیس و آمريکا راه اندازی شده اند 
تا به اختالفات بین شیعه و سنی دامن زنند و 
زمینه ها تفرقه و فتنه در جهان اسالم را فراهم 
آورند. همه اين ها در مقابل تنها مفهوم مثبت 

متن يعنی »وحدت جهان اسالم« قرار دارد.
2. قطب بندی

گروه ما: متن در اين جا همسو با مفهوم وحدت 
جهان اسالم را دربرمی گیرد. متن رفتاری به 
گروه ما نسبت نمی دهد، آنچه به  طور کلی متن 

بر آن تأکید دارد »ديگری« است.
شامل  ديگری  يا  آن ها  گروه  آن ها:  گروه 
ماهواره ای  شبکه های  آمريکا،  انگلیس، 
دست پرورده غرب يا به عبارتی تشیع لندنی 
و اسالم آمريکايی، توهین کنندگان و وهابیان 

است.
گروه آن ها يا ديگری در صدد فتنه و تفرقه در 
جهان اسالم است، ديگری وحدت مسلمانان 
تفرقه  بر طبل  را نشانه گرفته است، ديگری 
ماهواره ای  )تلويزيون های  ديگری  می کوبد، 
مذهبی( مورد حمايت غرب هستند و جبهه 
تا  بسیج شده  امکانات رسانه ای  با  »ديگری« 
با دامن زدن به اختالفات مذهبی بین شیعه 
را  اسالم  جهان  در  وحدت  گفتمان  سنی،  و 
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با  دارد  سعی  متن  بنابراين  کنند؛  خدشه دار 
از  شیطانی  و  شرارت آمیز  چهره ای  ترسیم 
و  اعتبارزدايی  آن ها  اقدامات  از  »ديگری« 

افشاسازی کند.
3. مفاهیم ضمنی

استعاره: »دست پرورده های غرب در آن بر طبل 
تفرقه می کوبند«. استعاره طبل برای اشاره به 
وضعیت پر تشنج امواج رسانه های مذهبی است 
که به گفته متن دست پرورده غرب هستند. در 
با مفهوم »فتنه«  پیوند  استعاره در  اين  واقع 
برای اشاره به فضايی به کار می رود که نزاع 
میان رسانه ها مرز حقیقت را خدشه دار می کند 
مشکل  بد  و  خوب  تشخیص  مردم  برای  و 
می شود. طبل هايی که همهمه ايجاد می کنند 
و شنیدن صدای حق سخت می شود؛ و به  طور 
کلی امواج تفرقه در مقابل امواج حقیقی اسالم 

قرار دارد.
»بلندگوی انگلیسی« استعاره ديگری است که 
اشاره ای به همکاری انگلیس در فراهم آوردن 
است.  مذهبی  افراطی  گروه های  به  امکانات 

)برای تفرقه در جهان اسالم(
»آتش توپ خانه تشیع لندنی«، استعاره آتش 
رسانه ای  جدال  تشبیه  واقع  در  توپ خانه 
شبکه های مذهبی به جنگ آتشین است؛ که 
معنای ضمنی آن چیزی جز تباهی و ويرانی 
»ويرانگری«  مفهوم  با  عبارتی  به  و  نیست 

هم نشین می شود.
کنایه: »اجتهادش را تحت لیسانس دانشگاه 
انگلستان دريافت می کند، با مهر و تأيید ملکه 
الیزابت«. به  طور ضمنی به اين معنی است که 
فعال سیاسی- مذهبی اهل تشیع مورد حمايت 
و دست پرورده انگلیس است. اجتهادی که در 
امور دينی دارد مورد تأيید بالد کفر است تا 
دارالسالم؛ و مفهوم »شیعه انگلیسی« همین  جا 

ترجمه و معنا پیدا می کند.
»شبکه های به  اصطالح مذهبی« کنايه ای است 
که در واقع مذهبی بودن اين ماهواره ها را زير 

سؤال می برد و از آن ها اعتبارزدايی می کند.
آمريکا«  صدای  شبکه  ثابت  »پای  عبارت 

کنايه ای برای بی اعتبار کردن شخص مورد نظر 
)محمد هدايتی( به کار می رود. در واقع متن 
ارتباط دائم چنین شخصی با شبکه را نشان از 

همسويی آن ها می داند.
»شبکه سلطنتی بی بی سی« عبارت کنايه آمیزی 
است که به  کاربرده می شود تا ادعای بی طرفی 
و عینی گرايی اين رسانه بی اعتبار و با گفتن اين 
عبارت به  طور ضمنی آن را در خدمت مقاصد 
گردانندگان آن  که وابسته به نهاد قدرت در 

انگلیس است، می داند.
تداعی معانی: متن با انتخاب واژه »فتنه« با 
زبانی ايدئولوژيک موضع خود را بیان می کند. 
اين مفهوم در واقع تداعی حداقل دو رويداد 
در ادبیات دينی و سیاسی ماست. اولین تداعی 
و  اسالم  جهان  در  آنچه  به  می شود  مربوط 
ادبیات دينی تشیع در صدر اسالم رخ  داده و آن 
دو دستگی هايی بود که بعد از پیامبر و خصوصا 
در زمان امامت امام علی )ع( رخ داد. از طرفی 
در ادبیات سیاسی ايران نیز اين مفهوم آشنايی 
است که بعد از حوادث 88 رخ  داده و به واژه  
رايجی تبديل  شده است. در آن جا هم نیروهای 
خارجی و شبکه های ماهواره ای در ذهن تداعی 
می شود؛ و به  طور ضمنی و تلويحی در پیوند با 

هم قرار می گیرند.
»سیاست تفرقه افکنانه« ضمن اين که در پیوند 
يادآور سیاست های  قرار دارد،  فتنه  با مفهوم 
غرب به  خصوص؛ انگلیس در گذشته و آمريکا 
در حال است و عبارت »تفرقه بینداز و حکومت 

کن« را به ذهن متبادر می کند.
پیش فرض: پیش فرض اساسی اين متن اين 
مذهبی  ماهواره ای  شبکه های  که  است  نکته 
که در غرب امواج رسانه ای آن پخش می شود، 

اهداف تفرقه افکنانه دارند.
وحدت  از  دفاع  منظر  از  متن  چشم انداز: 
جهان اسالم و نفی سیاست های تفرقه افکنانه 
رسانه های مذهبی که از جغرافیای غرب اداره 
و  وحدت  خواهان  می گويد؛  سخن  می شود 
آرامش در جهان اسالم است و سیاست های 
فتنه انگیز غرب را ضمن افشاسازی، تقبیح و 
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محکوم می کند.
منافع: در واقع فعالیت شبکه های ماهواره ای با 
حمايت و يا راه اندازی آن ها توسط غرب منافع 
همان  تفرقه  می کند.  تهديد  را  اسالم  جهان 
تهديدی است که وحدت و آرامش جهان اسالم 
را بر هم می زند و در خدمت منافع غرب است.

اسالم  و  انگلیسی  »شیعه  ساختاری:  تأکید 
آمريکايی«، »فتنه غرب برای تفرقه در جهان 
اسالم« دو عبارت آغازين خبر است که تأکید 
ساختاری و مرزبندی هويتی و ايدئولوژيک متن 

را در همان ابتدا مشخص می کند.
نقل و قول )ذکر شواهد و استناد در   .4
متن(: متن از گفتار اشخاص حقیقی و حقوقی 
به  صورت مستقیم و غیر مستقیم جهت مستند 
ساختن متن و اقناع مخاطب کم استفاده کرده 
است. آنچه نقل می شود از زبان خود شبکه های 
ماهواره ای است و در انتها است که نقل و قول 

رهبر انقالب تأکیدکننده همه متن است.
در  صدام  از  انگلیس  حمایت  سوم:  خبر 

جنگ تحمیلی 94/4/12
از آرشیو ملی کیو  خالصه خبر: سندی که 
در لندن منتشر شده است حکايت از آن دارد 
که انگلیس در هماهنگی با آمريکا در تجهیز 
داشته  نقش  شیمیايی  سالح های  به  صدام 
است. سالح هايی که در جنگ علیه ايران به 

کار گرفته رفته است.
1. واژگان

واژگان مثبت: -
واژگان منفی: نقش انگلیس در تجهیز صدام 
تاچر  دولت  اطالع  شیمیايی،  سالح های  به 
مبنی بر استفاده صدام از تجهیزات انگلیسی در 
تولید گاز خردل، جنگ با ايران، تولید گازهای 
اعمال  از  انگلیس  دولت  ــودداری  خ سمی، 
محدوديت بر شرکت های انگلیسی، هماهنگی 
آمريکا و انگلیس در تجهیز صدام به سالح های 

شیمیايی.
تمرکز متن بر واژگان منفی است که اين واژگان 
حول مفهوم يا گزاره؛ نقش غرب )انگلیس( در 

جنايت شیمیايی علیه ايران، است.

2. قطب بندی
گروه ما: گروه ما شامل ايران است که قربانی 

سالح های شیمايی شده است.
گروه آن ها: شامل صدام و حامیان آن، انگلیس 

و آمريکا است.
در جبهه ما قربانی سالح های شیمايی قرار دارد 
و در جبهه ديگری، غرب و کسانی است که 
غرب از آن ها حمايت می کند؛ اين جبهه، جبهه 
جنايت کار است. غربی که مسبب کشتارجمعی 
انسان ها است. غربی که برای حفظ سلطه و 
سود شرکت های تجاری غربی انسانیت برای 
منافع  قربانی  اخالق  و  ندارد  ارزشی  آن ها 

خواهد شد.
3. مفاهیم ضمنی

تداعی گر  متن  کلی  به  طور  معانی:  تداعی 
تراژدی های انسانی است که سالح های کشتار 
جمعی مسبب آن است و در مقابل چهره ای 

پلید از مسببان آن تداعی می شود.
منافع: غرب تهديدی برای امنیت ما است و 
در صدد است تا مستقیم و غیر مستقیم امنیت 

کشور را سلب کند.
چشم انداز: متن از منظر افشای مدعیان غربی 
شیمیايی  به سالح های  تسلیح صدام  در  که 
در  داشتن  نقش  نتیجه  در  و  داشتند  نقش 
کشتار جمعی انسان ها سخن می گويند. در واقع 
متن به دنبال نشان دادن مسببان جنايت هايی 
است که در دوران جنگ علیه ايران اعمال شد.

انگلیس در  تأکید ساختاری: متن بر نقش 
تأکید  شیمیايی  سال ح های  به  صدام  تجهیز 
دارد. در واقع مشارکت در جنايت تأکید اساسی 

متن است.
نقل و قول )ذکر شواهد و استناد در   .4
متن(: از تمهیدات گفتمانی که در متن به  کار 
رفته است، استفاده از نقل و قول است. متن با 
اشاره به اين که سندی از وزارت امور خارجه 
انگلیس که از آرشیو ملی کیو در لندن توسط 
نشريه اينديپندنت منتشر شده است، استفاده 
می کند. ايران بارها از همکاری کشورهای غربی 
با صدام سخن گفته  است، اما سند محرمانه ای 
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که افشا شده بیانگر حقانیت ايران و بر طرف 
کردن ترديدها است.

خبر چهارم: نقش انگلیس در کودتای 28 
مرداد 94/5/27

خالصه خبر: آمريکا و انگلیس با هدف تأمین 
منافع خود و کنترل بر نفت، کودتای 28 مرداد 
را طراحی و دولت قانونی مصدق را سرنگون 
به  کودتا  آن  از  بعد  همچنان  آمريکا  کردند. 
دنبال تغییر و نفوذ در داخل ايران است. توافق 
می خواهد  آمريکا  که  است  بهانه ای  هسته ای 

برای نفوذ از آن استفاده کند.
1. واژگان

واژگان مثبت: -
واژگان منفی: کودتای انگلیسی- آمريکايی، 
دخالت،  ــاش،  اوب جاسوسی،  سازمان های 
مردم  اموال  به  ايران،  قانونی  دولت  سرنگونی 
می شود،  تخريب  مغازه ها  می زنند،  ضرر 
در  مداخله  مصدق،  دولت  براندازی  دستگیر، 
امور داخلی، مداخله با هدف استیالی کامل بر 
منابع نفتی ايران، به راه انداختن راهپیمايی ها و 

اعتراضات خیابانی، نفوذ.
مفاهیم منفی به  کار رفته در متن حول مفهوم 
»مداخله گری« و »توطئه« سامان  يافته است. 
می شود.  ختم  مداخله گری  به  که  توطئه ای 
برخی  و  شاه  همدستی  با  انگلیس  و  آمريکا 
مقامات با طراحی سناريو از آشوب، خشونت، 
راهپیمايی و اعتراضات خیابانی دولت مصدق 

را براندازی کردند.
2. قطب بندی

گروه ما: ايران، دولت قانونی مصدق، مردم.
متن به شکلی صريح خودی ها و غیر خودی ها 
دولت  خودی ها  جبهه  در  می کند.  متمايز  را 
قانونی مصدق و به  طور کلی ايران قرار دارد 
به  متن  می شود.  کودتا  و  توطئه  قربانی  که 
اشاره ای  خودی  گروه  به  منتسب  ارزش های 
نمی کند و تنها از خودی صحبت می کند که 
از گذشته تا حال در معرض توطئه و نفوذ قرار 

دارد.
برخی  شاه،  انگلیس،  آمريکا،  آن ها:  گروه 

نسبت  آن ها  به  که  اعمالی  اوباش.  و  مقامات 
داده می شود بسیار منفی است. آن ها با نقشه ای 
طراحی  شده سازمان های جاسوسی آمريکا و 
جمله  از  داخلی  عوامل  همکاری  و  انگلیس 
اوباش و ارتش به خیابان ها می ريزند و با تخريب 
اموال و مغازه ها و يورش به خانه مصدق، اقدام 
به براندازی دولت قانونی مصدق می کنند و شاه 
فراری بازمی گردد. در اين متن بازيگران رويداد 
می شوند.  تقسیم  سیاه  و سفید  دسته  دو  به 
عمل يکي دموکراتیک بوده )دولت مصدق( و 
جبهه حق را تشکیل می دهد. جبهه باطل با 
عمل خشونت بار و ضد مردمی، دولت قانونی را 

سرنگون می کند )عملی ضد دموکراتیک(.
3. مفاهیم ضمنی

کنایه: عبارت »شاه فراری دوباره برمی گردد« 
جهت  در  که  اســت  کنايه آمیزی  عبارت 
اعتبارزدايی، مشروعیت زدايی و مقبولیت زدايی 
او به  کار رفته است و بازگشت او در پیوند با 

کودتا، بازگشت ديکتاتوری است.
عبارت »اعتراف بی بی سی« نیز کنايه ای که به  
بی بی سی  اعتبارزدايی  در جهت  طور ضمنی 
عمل می کند. اعتراف زمانی معنا پیدا می کند 
است  آگاه  ماجرا  پرده  از پشت  بی بی سی  که 
ولی کتمان می کند. حاال بعد از مهر و موم ها 
لب به اعتراف گشوده است. اين يعنی بی بی سی 
همدست طرف های کودتا، در پرده پوشی ماجرا 
سهیم بوده است و حاال که اسناد منتشر شده، 

بی بی سی هم اعتراف می کند.
بی بی سی  »اعتراف  جمله  در  متن  استعاره: 
پرده  پشت  استعاره  از  ماجرا«  پرده  پشت  از 
ماجرا برای به تصوير کشیدن و سناريو بودن 
و طراحی از قبل برنامه ريزی در مورد رويداد 
28 مرداد استفاده کرده است؛ و نشان دادن 

يک توطئه.
توافق  آمريکا   ...« عبارت  معانی:  تداعی 
مداخله  برای  می خواهد  بهانه ای  را  هسته ای 
اينکه  ضمن  عبارت  اين  با  متن  نفوذ«  و 
مداخله گری ها و نفوذ گذشته آمريکا در دوران 

پهلوی را يادآوری می کند.
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پیش فرض: پیش فرض اساسی متن اين است 
که غرب همواره در صدد »نفوذ« در ايران است.

ضمن  متن  چشم انداز  )منظر(:  چشم انداز 
با  ارتباط  در  گذشته  تلخ  تجربیات  يادآوری 
غرب، هشدار به »نفوذ« غرب در ايران بعد از 
توافق هسته ای وين است. اين هشدار بیشتر 

توجه »ديگران« درونی است.
نقل و قول )ذکر شواهد و استناد در   .4
مجله  آبراهامیان،  آلبرايت،  بی بی سی،  متن(: 
فالن پالسی، ريچارد فرای همه شواهدی است 
که متن به آن ها استناد می کند تا دست داشتن 
آمريکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد را نه  فقط 
بر اساس مستندات داخلی که با مستنداتی که 

خود غربیان ارائه داده اند، نشان دهد.
خبر پنجم: تاریخ ما و انگلیس 94/6/12

نقش  دلــواری  رئیس علی  خبر:  خالصه 
برجسته ای در قیام مردم جنوب علیه استعمار 
انگلیس دارد و به همین مناسبت روز شهادت 
اين سردار را روز مبارزه با استعمار نام گذاری 
کردند. انگلیس از دوره قاجار تاکنون همواره 
داشته  ايران  علیه  خصمانه ای  سیاست های 
است. اين کشور بارها به ايران حمله کرد، باعث 
تجزيه ايران شد و امتیازات اقتصادی و سیاسی 
از  بعد  اين سیاست ها  ايران گرفت.  از  زيادی 
آن  نمونه  پیدا کرد که  ادامه  اسالمی  انقالب 
حمايت از صدام در جنگ هشت  ساله و اتفاقات 
بعد از انتخابات رياست جمهوری در سال 88 
با  روابط  بهبود  دنبال  به  انگلیس  است. حال 
ايران است. با توجه به بی اعتمادی گذشته بايد 

منتظر ماند که رفتار انگلیس چگونه است.
1. واژگان

واژگان مثبت: مبارزه با استعمار، قیام مردم، 
از  چیزی  که  می جنگیم  ملی،  روز  شهادت، 
دست ندهیم، دلیران، ملی شدن صنعت نفت، 

میهن، انقالب اسالمی.
متجاوزان،  پیر،  استعمار  منفی:  واژگان 
شبیخون، حمله انگلیسی ها، حمله توپخانه ای، 
اجنبی، گلوله های انگلیسی، نقشه شوم، جدايی 
از ايران، نسل کشی، قحطی بزرگ، هولوکاست، 

جلوگیری از واردات غالت، کام مرگ، خباثت 
و  اقتصادی  امتیازات  خشونت،  انگلیس، 
سیاسی، زياده خواهی، عقب نگاه مانده شدن، 
بحرين،  جدايی  تجزيه،  مصدق،  عزل  کودتا، 
ايران را قطع  با  انگلیس روابطش  زور، تزوير، 
اشغال، جنگ هشت  ساله، تحمیل،  می کند، 
رنگی،  انقالب های   ،88 فتنه  تسلیحات، 
خصمانه،  سیاست های  اغتشاشات،  تجمعات، 
نگاه نو استعماری، دست برد در سیاست ايران، 

حمايت از صدام، دخالت لندن.
چنانچه مشاهده می شود متن عمدتا بر محور 
واژگان منفی می چرخد و صفت در اين متن 
به  وفور ديده می شود. همه مفاهیم را می توان 
حول مفهوم مرکزی »استعمار« سامان داد که 
به همراه واژه های هم نشین خود حمله، نقشه 
شوم، خشونت، امتیازات اقتصادی و سیاسی، 
زياده خواهی، عقب نگاه مانده شدن و ... سعی 
طول  در  انگلستان  سیاست های  توصیف  در 
تاريخ معاصر کشور است و در مقابل مفاهیم 

مثبت حول مفهوم »مبارزه« شکل گرفته اند.
2. قطب بندی

قطب بندی متن واضح و صريح بیان شده است. 
»ما« و »انگلیس«؛ گروه ما به  طور کلی ايران، 
و آن ها يا ديگری انگلیس است؛ بنابراين متن 
خیلی شفاف جبهه بندی خودی و غیرخودی را 
نشان داده  است. در جبهه »ما« و يا خودی ها 
به  طور کلی ايران و به  طور جزئی رئیس علی 
دلواری، دلیران تنگستان، دشتستان و بوشهر، 
محسن  مصدق،  امیرکبیر،  ايرانی،  کشاورزان 

پزشک پور، ديپلمات های ايرانی و ...
گروه ما: بیش از اين که فعلی انجام داده باشد 
مورد سیاست های خصمانه انگلیس قرار گرفته 
ابتدای متن به آن اشاره  است، ولی آنچه در 
با  دلواری  رئیس علی  »مبارزه«  شد  تأکید  و 

استعمار است.
مقاطعی  در  ولی  است  انگلیس  گروه آن ها: 
گسترش پیدا می کند و به  طور کلی غرب با 
را  بريتانیا  و  فرانسه  آمريکا،  کشورهايی چون 
دربرمی گیرد. صدام و ديگران درونی نیز نظیر 

12
ت 

اع
 س

ی
بر

 خ
ش

خ
ن ب

ما
فت

ل گ
لی

ح
؛ ت

ما
سی

 و 
دا

ص
ار 

خب
ر ا

س د
لی

نگ
ی ا

مای
زن

با



شماره 21
مرداد 95

20

میرزا آقاخان نوری در جبهه آن ها قرار می گیرد.
اعمالی که ديگری انجام می دهد بسیار منفی 
است. آن ها با خشونت و جنگ به ايران حمله 
 کردند، جنوب ايران را اشغال کردند، نسل کشی 
انجام دادند، باعث قحطی بزرگ شدند و در کل 
با سیاست های خصمانه در تاريخ معاصر ايران 

همواره در صدد دخالت در ايران بودند.
3. مفاهیم ضمنی

طعم  هم  ديگر  بار  دو  ــران  »اي استعاره: 
اين  در  بود«.  را چشیده  انگلیسی  گلوله های 
جا استعاره طعم برای نشان دادن سابقه حمله 
انگلیسی ها در حافظه تاريخی ايرانیان استفاده 
 شده است. طعم تلخی که ايرانیان چشیده اند و 

از مزه آن خبر دارند.
قدمت  از  حکايت  انگلستان«  پیر  »استعمار 

سیاست های استعماری انگلستان دارد.
نوين  روابط  عبارت »لندن که مدعی  کنایه: 
واژه  واقع  در  مدعی  واژه  اســت«.  تهران  با 
کنايه آمیزی است و بر شک و بدگمانی نسبت 
به اين گفته داللت دارد؛ و به نوعی حاکی از 
عدم مقبولیت و شک در صداقت انگلیسی ها 

است.
»بايد ديد رفتار انگلیس باز روی همان پاشنه 
گذشته  به  اشــاره  چرخید«  خواهد  سابق 
خصومت آمیز انگلیس است؛ و باز عدم اعتماد 
به انگلیس را نشان می دهد. معنی ضمنی متن 
داللت بر بی اعتمادی نسبت به انگلیس است؛ 
بنابراين متن بر درستی اين گزاره ترديد افکنده 

است.
نسل کشی  تشبیه  با  متن  معانی:  تداعی 
ايرانیان در اثر قحطی بزرگ جنگ جهانی اول 
در ايران به »هولوکاست« اين واقعه را همانند 
نسل کشی بزرگی که در آلمان نازی اتفاق افتاد 

می داند.
که  است  معتقد  متن  رنگی«  »انقالب های 
انگلیس در خصومت های خويش در فتنه 88، 
اجرا  به  را  رنگی  انقالب های  راه انــدازی  طرح 
انقالب هايی  يادآور  رنگی  انقالب های  در آورد. 
کشورهای  در  شوروی  فروپاشی  از  بعد  که 

وابسته به شوروی برای نزديک شدن به غرب 
با حمايت کشورهای غربی اتفاق افتاد. به اين 
معنی انگلیس در صدد است تا با دخالت های 
اين چنینی انقالب اسالمی را بار ديگر به دامن 

غرب بکشاند.
سیاست های  ــادآور  ي افغانستان«  »جدايی 
تجزيه طلبانه انگلیس در دروان قاجار است که 
طی چندين قرارداد نیمی از کشور را از ما جدا 
کرد. اين گزاره تداعی گر روابط سلطه مبتنی بر 

فرادستی و فرودستی است.
افشای  منظر  از  متن  )منظر(:  چشم انداز 
سیاست های  و  انگلیس  سلطه طلبانه  ماهیت 
استعماری آن سخن می گويد و در مقابل آن از 

ضرورت مبارزه و دفاع سخن می گويد.
و  خطر  عنوان  به   انگلیس  متن  در  منافع: 
تهديدی برای انقالب اسالمی است. اين کشور 
در طول تاريخ معاصر خباثت های زيادی انجام 
داده است و بعد از انقالب نیز حمايت از صدام 
و دست داشتن در اغتشاشات سال 88 را در 

پرونده دارد.
تأکید ساختاری: دوگانه استعمار- مبارزه در 
ايدئولوژيک  و  هويتی  مرزبندی  خبر  مقدمه 
متن را در ابتدای خبر مشخص و بر آن تأکید 

می کند.
نقل و قول )ذکر شواهد و استناد در   .4
از  رسام  حسین  پور،  پزشک  محسن  متن(: 
کارمندان سفارت انگلیس و جک  استرو وزير 
و  نقل  جمله  از  انگلیس  سابق  خارجه  امور 

قول های متن است.
خبر ششم: خشونت علیه مسلمانان در 

انگلیس 94/8/22
خالصه خبر: تحقیقاتی که کمسیون حقوق 
نشان  داده  انجام  انگلیس  در  اسالمی  بشر 
می دهد که در سال های اخیر اسالم  ستیزی و 
حمالت شفاهی و فیزيکی به مسلمانان افزايش 
يافته است. منافع گروه های حاکم و رسانه ها از 
جمله عامل تشديد اسالم  ستیزی در انگلیس 
که  است  حدی  به  اسالم  ستیزی  رشد  است. 
نفرت  فرهنگ  شاهد شکل گیری  به  روز  روز 
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و  افراطی  گروه های  هستیم.  مسلمانان  علیه 
تروريستی نیز گرچه در ظاهر در مقابل غرب 
ايستادند، اما در اصل در همکاری با آن ها در 

حال نابود کردن اسالم  محمدی هستند.
1. واژگان

واژگان مثبت: حجاب، اسالم  محمدی.
مسلمانان،  به  حمله  هشدار،  منفی:  واژگان 
نژادپرستی، تبعیض، حس  نفرت، اسالم  هراسی، 
حفظ  شفاهی،  حمالت  فیزيکی،  حمالت 
افراطی،  اختالف، خطرناک، گروه های  منافع، 
داعش، تبلیغات رسانه ها علیه مسلمانان، نتايج 
ترس،  تولید  دادن،  هل  تروريست،  فاجعه بار، 

استکبار.
واژگان منفی به  کار رفته در متن همان  طور 
که متن به  صراحت گفته است حول مفهوم 
»اسالم  ستیزی« در انگلیس است. همه مفاهیم 
فوق خیلی آشکار در صدد است تا اسالم  ستیزی 
و وضع کنونی مسلمانان در جامعه انگلیس را 

نشان دهد.
2. قطب بندی

گروه ما: مسلمانان، اسالم محمدی، قربانیان.
متن به شکل صريح خودی ها و غیرخودی ها را 
از يکديگر متمايز می کند. در جبهه خودی ها 
مسلمانان و اسالم محمدی قرار می گیرد. در 
متن خبر به افعال منتسب به گروه »ما« اشاره 
نشده است و فقط با توجه به متن به  طور سلبی 
گفته می شود گروه ما نبايد به استکبار سرويس 
دهد و به خاطر همین است که مورد حمله و 

تبعیض قرار می گیرد.
گروه های  انگلیس،  غرب،  مردم  آن ها:  گروه 
داعــش،  تروريستی،  گــروه هــای  افــراطــی، 

رسانه های غربی.
»ديگری« متن نه  تنها انگلیس، بلکه گسترش 
پیدا می کند و شامل گروه های افراطی مسلمان 
و استکبار پرست هم می شود که هر دو گروه 
اگر چه روبروی هم هستند ولی همانند دو لبه 
مسلمانان عمل می کنند.  منافع  علیه  قیچی 
ديگری  به  که  منفی  افعال  از  است  پر  متن 
منتسب شده است. ديگری مسلمانان را مورد 

تبعیض، حمله فیزيکی، نژادپرستی و نفرت قرار 
می دهد.

3. مفاهیم ضمنی
استعاره: »شماری از سیاستمداران و رسانه ها 
افراطی-  گروه های  و  سو  يک   از  انگلیس  در 
تروريستی از سوی ديگری مانند دو تیغه قیچی 
در ظاهر مقابل هم حرکت می کنند اما در اصل 
برای بريدن ريشه های گسترده اسالم در غرب 
به تصوير  برای  در تالش اند«. استعاره قیچی 
کشیدن حمالتی است که علیه مسلمانان در 
جامعه انگلیس اعمال می شود. در واقع به  طور 
انگلیس  در  سیاستمداران  و  رسانه ها  ضمنی 
گسترش  قطع  مأموريت  افراطی  گروه های  و 

اسالم را بر عهده دارند.
به  اروپايی  دولت های  برخی  »اخیرا  کنایه: 
قوانین  سری  يک  تروريست،  با  مبارزه  بهانه 
زير سؤال  برای  است  وضع کردند«. کنايه ای 
با  مبارزه  در  اروپايی  کشورهای  ادعای  بردن 
تروريسم. در واقع مبارزه با تروريسم را بهانه ای 
و دستاويزی برای غرب می داند تا به  وسیله آن 
بر اسالم گراها فشار آورند و منافع خود را دنبال 

کنند.
پیش فرض: پیش فرض اصلی متن همدستی 
سیاستمداران، رسانه ها و گروه های افراطی در 

مقابل اسالم ناب است.
تبعیض  و  نفرت  اسالم  ستیزی،  متن  منافع: 
علیه مسلمانان را يک تهديد و بهانه ای می داند 
که ريشه های اسالم را در غرب نشانه گرفته 

است )منافع مسلمین را تهديد می کند(.
از  دفاع  منظر  از  متن  )منظر(:  چشم انداز 
حقوق مسلمانان در انگلیس سخن می گويد. 
که  است  معنا  اين  به  موضعی  چنین  اتخاذ 
حقوق بشر راجع به مسلمانان در غرب )جامعه 
نمی شود و حق آن ها سلب  انگلیس( رعايت 

شده است.
استناد  و  شواهد  )ذکر  قول  و  نقل   .4
اسالمی،  بشر  حقوق  کمیسیون  متن(:  در 
معلم  اجتماعی،  و  کارشناس مسائل سیاسی 
انگلیسی، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی، 
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بشر  حقوق  کمیسیون  پژوهش  مدير  مرالی؛ 
اسالمی، استناد و شواهدی است که در متن 
به  کار رفته است. متن با استناد به گزارش های 
در  مسلمانان  حقوق  نقض  از  بشری  حقوق 
جامعه انگلیس سخن می گويد. اين تمهیدی 
است که قدرت اقناعی متن را افزايش می دهد.

تبیین یافته ها
اين  بر  مقاله  اين  در  انتخاب  شده  نمونه های 
مبنا انتخاب  شده بود که بیشتر بازتاب دهنده 
گفتمان حاکم؛ و در چارچوب معرفی »خود« 
و »ديگری« باشد. بر اين اساس نگاهی به اين 
از آن نشان  خبرها و مقوالت استخراج  شده 
در  يک  شبکه  خبری  گفتمان  که  می دهد 
چارچوب گفتمانی انقالب اسالمی رويدادهای 
مربوط به انگلیس را به تصوير کشیده است. 
بخش  در  چنانچه  چارچوب  اين  با  مطابق 
نظری آورده ايم به  نقد فرهنگ غربی می پردازد، 
پلیدی های آن را نشان می دهد و آن را تقبیح 
غربی  کشور  يک  به  عنوان  انگلیس  می کند. 
لیبرال  هنجارهای  و  ارزش ها  مدافع  را  خود 
دموکراسی می داند و از تساهل، مدارا و حقوق 
بشر انسان ها فارغ از رنگ پوست، قومیت، زبان 
و ملیت نام می برند. گفتمان خبری با بازنمايی 
انگلیس به  عنوان جايی که در آن معترضان با 
خشونت مواجهه  هستند، مسلمانان با تبعیض 
بسته  فضای  و  هستند  روبه رو  بی عدالتی  و 
رسانه ای حاکم است. به  طور ضمنی ارزش های 

دموکراتیک غربی را به چالش می کشد.
 انگلیس به  عنوان کشوری استعماری شناخته 
متمدن  و  غربی  ارزش های  نشر  که  می شود 
برای  توجیهی  را  کردن کشورهای مستعمره 
خبری  گفتمان  می دانستند.  سیاست ها  اين 
شبکه يک با به تصوير کشیدن آن در هیبت 
استعمار پلیدی های آن را گوشزد می کند و در 
تفرقه افکن و فتنه انگیز خطر  هیبت کشوری 
اين ها  مقابل همه  در  و  نشان می دهد  را  آن 
گفتمان خبری بر ضرورت مقاومت و هوشیاری 
و استعمارستیزی تأکید می کند. بر اين اساس 
چهره  ترسیم  با  خبری  گفتمان  که  است 

انگلیس بر مبنای مؤلفه هايی چون اسالم ستیز، 
به  و...  سرکوبگر  استعمارگر،  جنايت کار، 
سرزنش »ديگری« می پردازد و به مرزبندی و 

»غیريت سازی« از آن می پردازد.
نتیجه گیری

که  بوديم  اين  دنبال  به  تحقیق  اين  در 
»انگلیس« به  عنوان يکی از کشورهای غربی 
در بخش خبری ساعت 21 شبکه يک چگونه 
بازنمايی شده است. در اين مورد بر چارچوب 
گفتمانی انقالب اسالمی تکیه کرديم و سعی 
کرديم که نقش اين منبع را در چارچوب سازی 
دهیم.  نشان  را  انگلیس  به  مربوط  اخبار 
بود  از آن  مطالعه اخبار گزينش  شده حاکی 
که چارچوب گفتمانی انقالب اسالمی که در 
اسناد باال دستی سازمان صدا و سیما متبلور 
شده است؛ منبع اصلی اين بازنمايی بود. متون 
انتخاب  شده در قالب معرفی »خود«  خبری 
و »ديگری« به سامان دهی متن پرداخته بود. 
مؤلفه های  به  توجه  با  ديگری  اساس  اين  بر 
استخراج  شده به  صورت زير تصوير شده است:

نارضايتی  از  انگلیس  اعتراض:  و  نارضایتی 
می برد.  رنج  معیشتی  وضعیت  به  اعتراض  و 
به چالش کشیدن دولت در يکی  اين مؤلفه 
اقتصادهای بزرگ دنیا است و در همین راستا 

به  طور ضمنی نقد نظام سرمايه داری.
انگلیس  پلیس:  خشونت  و  سرکوب 
سرکوب  خشونت  با  را  دولتی  ضد  تظاهرات 
و  مــدارا  عدم  تا  دارد  سعی  شبکه  می کند. 
تساهل نیروهای امنیتی را برجسته کند تا به 
 طور ضمنی ارزش های دموکراتیک غربی را به 

چالش بکشد.
فضای  انگلیس  در  رسانه ای:  بسته  فضای 
و  معترضان  و  دارد  وجود  رسانه ای  بسته  
بیان  برای  داخلی  رسانه های  به  منتقدان 
نظراتشان دسترسی ندارند. اين مؤلفه نیز به 
آزادی  و  لیبرالی  ارزش های  کشیدن  چالش 

بیان در انگلستان است.
وضعیت سخت معیشتی: اگر چه اين مؤلفه 
نیست،  می کند  تأکید  آن  بر  خبر  که  اصلی 
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با اين  حال همان مفهوم رياضت اقتصادی و 
اعتراضات مردمی؛ پیوندی به اين مؤلفه است 
که مردم انگلیس در شرايط معیشتی سختی 
قرار دارند که دولت با سیاست رياضت اقتصادی 

مسبب آن است.
توطئه: متن به  صراحت از دست پرورده بودن 
شبکه های ماهواره ای مذهبی توسط آمريکا و 
انگلیس سخن می گويد و هدف آن ها اين است 
که با سیاست های تفرقه افکنانه وحدت مسلمان 
را از بین ببرند. جدايی افغانستان در گذشته از 
ايران با اقدامات انگلیس؛ و تالش 150 ساله 
آن برای جدايی بحرين با زور و تزوير و به  طور 
کلی پیگیری سیاست تجزيه ايران، و همین  
طور طرح انقالب های رنگی از ديگر توطئه های 

انگلستان در متون خبری است.
تفرقه: اين مؤلفه نیز هم راستا با مؤلفه قبلی 
شبکه های  که  دارد  اشاره  عملی  اقدامات  به 
ماهواره ای مذهبی با تخريب نمادهای مذهبی 

يکديگر، سیاست تفرقه را پیاده می کنند.
فراهم  با  انگلیس  صهیونیست:  از  حمایت 
آوردن امکانات رسانه ای برای افراطی های شیعه 
و سنی در کشور خود در راستای تأمین منافع 

رژيم صهیونیستی گام برمی دارد.
جنایت کار: انگلیس با حمايت خود از صدام 
در جنگ تحمیلی و کمک به او برای ساخت 
تسلیحات شیمیايی مرتکب جنايت شده است. 
نمونه ديگر رقم زدن بزرگ ترين نسل کشی قرن 

بیستم در ايران توسط انگلیس است.
دخالت و براندازی: انگلیس نقش مهمی در 
براندازی حکومت ملی دکتر مصدق در ايران 
را  پهلوی  ديکتاتوری  تداوم  زمینه  و  داشت 

فراهم آورد.
استعمار: در بخشی از متون خبری انتخاب شده 
سخن از سیاست های خصمانه انگلیس علیه 
روش های  به  انگلستان  منافع  تأمین  و  ايران 
مختلف است و حتی از زبان جک استرو وزير 
اسبق خارجه انگلیس به اين سیاست ها اشاره 
و از تداوم سیاست های نو استعماری انگلیس 
سخن گفته می شود؛ بنابراين متن سعی دارد 

هر چه بیشتر سلطه گری انگلیس را افشا کند.
اسالم  ستیزی: يکی از مؤلفه هايی که در متون 
انتخابی آمده اسالم  ستیزی در انگلیس است. 
متن با اشاره به تحقیقات انجام  شده از رشد 
نفرت، تبعیض و خشونت علیه مسلمانان ياد 
غربی  ارزش های  از  مؤلفه ای  چنین  می کند. 
نظیر تساهل گرايی و مدارا را در جامعه غربی 
اعتبارزدايی می کند و گرايش های نژادپرستانه 

در جامعه انگلیس را برجسته می کند.
تمرکز خبرها بیشتر بر تصوير »ديگری« است با 
اين  حال از خالل بازنمايی »ديگری« مؤلفه های 

معرفی »خود« را می توان چنین گفت:
متن  بیگانه ستیزی:  و  استعمارستیزی 
عالوه بر به تصوير کشیدن مؤلفه های کلیدی 
بر  مقابل  در  )انگلیس(  غرب  بازنمايی  در 
انگلیس  مقابل  در  ايرانیان  استعمارستیزی 
بیگانه ستیزی  تا  دلواری  رئیس علی  زمان  از 
انگلیس  سفارت  اشغال  حادثه  در  ايرانیان 
و  آگاهی  واقع  در  می گويد.  سخن  تهران  در 
افشاسازی مناسبات سلطه متضمن رهايی از 
خود  اين  بنابراين  است.  استعماری  وضعیت 

مقدمه ستیز با بیگانه است.
نفی قرائت خشونت آمیز از دین: در ارتباط 
با فعالیت تکفیری ها در لندن و ارائه تصويری 
خشن از اسالم گفتمان خبری چنین قرائتی از 
دين مثال قمه زنی در شیعه و تکفیر در میان 
شیعیان و اهل تسنن را تقبیح و سرزنش و در 
راستای منافع غرب می داند. طرد چنین قرائتی 
از دين به  طور ضمنی متضمن پذيرش قرائتی 
نسبتی  که  است  دين  از  رحمانی  و  انسانی 
شبکه  بنابراين  ندارد.  اسالم  در  خشونت  با 
خشونت دينی، را در اسالم نفی و ترسیم چنین 
چهره ای از اسالم را، توطئه غرب علیه اسالم 
يک  اسالم  در  خشونت  عبارتی  به  می داند. 
کلیشه شرق شناسانه است که شبکه يک اين 
کلیشه را رد و آن را در راستای مقاصد غربیان 

می داند.
گفتمان وحدت: در يکی از خبرها شبکه يک 
به  طور  را  خودی  گروه  هويتی  مرزبندی  در 
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ضمنی امت اسالمی می داند و از وحدتی در 
جهان اسالم سخن می گويد که دگر خارجی 
البته در کنار  يعنی غرب )در اينجا انگلیس، 
آمريکا( و دگر درونی يعنی شیعیان افراطی و 
سنی هايی تکفیری آن را نشانه گرفته اند. اين 
و  دگر خارجی همدست شده  با  درونی  دگر 
در سرزمین غرب امواج وحدت شکنانه خود را 

می فرستند.
مقابل  در  ديگر،  خبری  در  جنایت:  قربانی 
جنايتگری  از  حکايت  که  متن  اول  مؤلفه 
تأکید  ايران  بودن  قربانی  بر  دارد،  انگلیس 

می کند. تا مظلومیت ايران را نشان دهد.
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