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»غیرسازی« در خبرگزاری های داخلی
تحلیل گفتمان خبرگزاری های دولتی و غیردولتی پیرامون 

سریال گاندو
محمدرضا�مانی�فر��

دکتری تخصصی ژورنالیسم و پژوهشگر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
   mrmanifar@yahoo.com 

چکید�ه
تحلیل  و  تجزیه  و  مطالب  انعکاس  نحوه  مطالعه  تحقیق،  این  اصلی  هدف 
گفتمان هر یک از خبرگزاری  های داخلی و به  طور مشخص، خبرگزاری های 
دولتی و غیردولتی پیرامون سریال بحث برانگیز »گاندو« است، که در ژانر 
ایران )تلویزیون  جاسوسی و محصول شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی 
داخلی( بوده و بر مبنای پرونده واقعی جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی 
روزنامه واشنگتن ُپست، نحوه دستگیری باندهای جاسوسی داخلی و خارجی 

را به نمایش می گذارد.
بوده و پرسش اصلی  از نوع کیفی و به روش تحلیل گفتمان  این تحقیق، 
آن، این است که نحوه انعکاس مطالب مربوط از نظر سبک، واژگان کانونی، 
مقابل،  در  و  گروه خودی  و  ما  ویژگی های  توصیف  تحقیرآمیز،  عبارت های 
آن ها و گروه غیر خودی و بینش ها و دیدگاه های مسلط چگونه است؟ جمعیت 
نمونه و فاصله زمانی نمونه های تحقیق، تمامی مطالب مربوط به سریال گاندو 
بر وبگاه خبرگزاری های دولتی جمهوری اسالمی )ایرنا( و دانشجویان ایران 
)ایسنا( و نیز بر وبگاه خبرگزاری های غیر دولتی فارس و تسنیم است که در 
فاصله زمانی 17 خرداد ماه )یک روز پیش از آغاز سریال( تا 17 مرداد ماه 
1398 )یک ماه پس از پایان سریال( بر وبگاه خبرگزاری های مورد مطالعه قرار 
گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند: تمامی این خبرگزاری ها در انعکاس 
مطالب مربوط از »زبان ایدئولوژیک« استفاده و مخالفان نظر خود را بر مبنای 
به  یازدهم )1392 - 139۶(،  با سیاست خارجی دولت  تعارض  یا  همسویی 
ویژه در مذاکره محدود با دولت ایاالت متحده آمریکا در فرایند تدوین برجام، 
دیگری و غیر دانسته اند. آن ها در جای جای مطالب خود از ضمیر نامتعین 
»ما« استفاده کرده؛ خود را نماینده و صدای واقعی مردم دانسته؛ و بر حفظ و 
تقویت امنیت ملی و تأمین منافع ملی تأکید کرده اند؛ اما جالب این است که 
در هیچ کدام از مطالب خبرگزاری های مورد مطالعه نمی توان ردی از تعریف 
واژه »مردم« یا عبارت های »امنیت ملی« و »منافع ملی« یافت و بر مبنای 
آن، مصداق های این واژه یا عبارت ها را در موافقت یا مخالفت با مضمون و 

محتوای پیامهای ارتباطی سریال گاندو، معین کرد. 
واژگان�کلیدی

سریال گاندو، خبرگزاری، تحلیل گفتمان، دولت، غیرسازی.
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مقدمه
این تحقیق، حاصل کوشش محقق در شناسایی، 
توصیف و تبیین گفتمان مطالب خبرگزاری های 
داخلی و به طور مشخص، خبرگزاری های دولتی 

و غیر دولتی پیرامون سریال گاندو است.
و  جاسوسی  ژانر  در  سریال  یک  نام  »گاندو« 
محصول شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی 
ایران )تلویزیون داخلی( است؛ در وبگاه شبکه سه 
سیما درباره این سریال می خوانیم: »ساخت گاندو 
بر اساس یک پرونده واقعی است و این سریال 
در 30 قسمت 45 دقیقه ای، نحوه دستگیری 
باندهای داخلی و خارجی را به نمایش می گذارد. 
مجتبی امینی، تهیه کننده، جواد افشار، کارگردان 
و آرش قادری، نویسنده گاندو هستند« )شبکه 
سه سیما، 1398(؛ به روایت باشگاه خبرنگاران 
جوان، وابسته به معاونت سیاسی سازمان صدا 
و سیما، داستان واقعی سریال به پرونده جیسون 
رضاییان، خبرنگار آمریکایی روزنامه واشنگتن 
پست برمی گردد، که مأموران سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وی را در 2 مرداد 
ماه )1393( به جرم جاسوسی بازداشت کردند.

این مهره آن قدر برای آمریکایی ها اهمیت داشت 
که دولت ایاالت متحده برای آزادی وی، یک 
میلیارد و هفتصد میلیون دالر از پول های بلوکه 
شده ایران را آزاد و عالوه بر آن، تحریم های بانک 

سپه را نیز لغو کرد.
جیسون رضاییان یکی از سرجاسوسانی است که 
تا بیخ گوش برخی از باالترین مقام های اجرایی 
کشور، نفوذ کرده بود؛ به طوری که ادعا می کرد 
می داند.  را  آن ها  از  یکی  آدامس  طعم  حتی 
گاندو، بسیاری از ناگفته های پرونده جیسون را 
برای اولین بار افشا کرد؛ از حکم صریح باراک 
اوباما، رئیس جمهوری وقت ایاالت متحده، برای 
انتصاب وی به سفارت آمریکا در ایران پس از 
سقوط جمهوری اسالمی! تا ارتباطات گسترده 
نحوه  تا  آمریکا  و  اروپا  تا  از چین  بین المللی، 
ارتباط با جاسوسان داخلی با پوشش فعال محیط 
...، اشراف مأموران سازمان اطالعات  و  زیست 
سپاه بر فعالیت های جاسوسان بین المللی که تا 

نزدیک رئیس سازمان اطالعات و عملیات ویژه 
رژیم صهیونیستی )موساد( نفوذ کرده و تصاویر 
آن ها را به دست آورده بودند )شیری، 1398(؛ 
اما چرا این سریال، با نام »گاندو« به روی آنتن 

شبکه سه سیما رفت؟
کارگردان سریال در مصاحبه با خبرگزاری فارس، 
ایده انتخاب این »نام« را از آن نویسنده می داند 
و درباره دلیل این نام گذاری می گوید: »گاندو، 
نام تمساح پوزه کوتاه ایرانی است که بیشتر در 
و  پاکستان  و جنوب  ایران  بلوچستان  منطقه 
هند، زندگی می کند. ویژگی منحصر به فرد این 
جانور آن است که مانند یک شکارچی کمین گر، 
مدت های زیاد برای شکار طعمه، کمین می کند 
و در بهترین زمان ممکن، حمله کرده؛ ضربه 
می زند. این ویژگی، بهترین خصیصه منطبق با 
شخصیت های داستانی سریال ما، چه جاسوس 
و ضد جاسوس است؛ چرا که دو طرف برای به 
دست آوردن برتری با همین شگرد، عمل می 
کنند و به طور حتم، آرش قادری )نویسنده( بر 
همین اساس، نام گاندو را برای سریال انتخاب 

کرد.« )افشار، 1398(.
شنبه 18  شامگاه  گاندو،  سریال  اول  قسمت 
آنتن شبکه سه  روی  به   ،)1398( ماه  خرداد 
سیما رفت و نزدیک به چهل روز بعد، مرکز 
تحقیقات صدا و سیما با انتشار یک گزارش، از 
گاندو به عنوان »پربیننده ترین سریال تلویزیون« 

در آن مقطع زمانی، یاد کرد.
این  مهم  بر مطالب  است  مروری  زیر،  جدول 
گزارش که درصد تماشا، رضایت و باورپذیری، 
نوع برداشت از پیام های مورد تأکید و عمده ترین 
به  مردم  دیدگاه  از  را  سریال  تماشای  دالیل 
عنوان »بینندگان پیام گیر« نشان می دهد: )مرکز 

تحقیقات صدا و سیما، 1398(.
علی طلوعی، رئیس وقت مرکز تحقیقات صدا 
و سیما، در همان زمان، از زاویه دیگر به این 
گزارش، نگاه و یافته های آن را مطالعه کرد و با 
اشاره به اهمیت مسئله »خوانش های ناهمسوی 
بینندگان«، در یادداشت خود با عنوان »بازنمایی 

اجتماعی گاندو« نوشت:
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و  ابعاد  رسانه ای،  تولیدات  دیگر  مانند  »گاندو 
پیامدهای اجتماعی دارد که برخی از آن ها ممکن 
است آگاهانه به عنوان اهداف یا دستاوردهای اثر، 
مورد توجه سازندگان باشند؛ اما برخی دیگر نیز 
به عنوان پیامدهای اجتماعی پیش بینی نشده، 
پس از پخش، خود را نشان می دهند که توجه 
به آن ها در جای خود، اهمیت بسیار دارد«؛ به 
عنوان نمونه، »در این سریال، تصور و کلیشه 
وجود حاشیه امن برای افراد خاطی که یکی از 
مناقشه های سیاسی دامنه دار در دهه های اخیر 
بوده، به هم خورده است که جای تقدیر دارد؛ 
اما اگر منطقی، معقول و بااحتیاط صورت نگیرد، 
آفت بزرگ تعمیم بی اعتمادی به همه مسئوالن 
را به همراه  و آسیب دیدن سرمایه اجتماعی 
اعتماد  می آورد. حال آن که خدشه دار کردن 
ملی به عنوان یک سرمایه عظیم، در مشروعیت 
نظام، تردید ایجاد می کند«. یا این که »یکی از 
خوانش های ناهمسو، تصویری است که ممکن 
است با تماشای این سریال از نظام جمهوری 
اسالمی در ذهن برخی بینندگان پدید آید که 

نظام، متشکل از مجموعه ناهمگن از نهادهای 
ناسازگار و رقیب است که هر کدام، اولویت ها، 
برای  و  دارند  متضاد  منافع  و حتی  رویکردها 
درگیر  باهم  نیازها،  تأمین  و  اولویت ها  تحقق 

رقابت شدید هستند.
بیننده می تواند پس از تماشای سریال با خود 
فکر کند که در مجموعه نظام جمهوری اسالمی 
با رقیبانی رو به رو هستیم که هر کدام مشغول 
کار خود و در پی اهداف خود هستند؛ همکاری، 
هماهنگی و یکپارچگی در میان نیست و هر 
کدام از رقیبان، موفقیت دیگری را شکست خود 
می دانند و حتی فراتر از این، نظم و تقسیم کار 
روشن هم میان نهادهای رقیب وجود ندارد و 
هر کدام بر اساس برداشت خود از رسالت ها، 
اصوال  و  و وظایف، عمل می کنند  مأموریت ها 
به حقانیت و صداقت دیگر رقیبان، مشکوک 

هستند« )طلوعی، 1398(.
شاید با خوش بینی بتوان ادعا کرد: حاشیه به 
وجود آمده برای سریال گاندو، ناشی از همین 
»خوانش های ناهمسو« بود؛ اما این »حاشیه« 

44 درصد            تماشا

73 درصدباورپذیری 89 درصدرضایت

پیام

91 درصدهوش و تیزبینی نیروهای اطالعاتی و امنیتی

90 درصداحساس مسئولیت و تعهد نیروهای اطالعاتی و امنیتی
89 درصدبه کارگیری افراد جوان در شبکه اطالعاتی و امنیتی کشور

86 درصدمهارت و توانمندی نیروهای اطالعاتی و امنیتی

83 درصدتجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیروهای اطالعاتی و امنیتی
82 درصداعتماد مردم به قدرت و توان نیروهای اطالعاتی و امنیتی

80 درصدهوشیاری نسبت به پدیده نفوذ در نیروهای اطالعاتی و امنیتی

79 درصدآشنا کردن مردم با فعالیت نیروهای اطالعاتی و امنیتی 

61 درصدقدرت نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشور

دالیل تماشا

54 درصدجذابیت موضوع و داستان

14 درصدواقعی بودن داستان

12 درصدسرگرمی و پرکردن وقت

جدول 1. گاندو از دیدگاه مردم به روایت مرکز تحقیقات صدا و سیما
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چگونه به وجود آمد؟ پاسخ را می توان در وبگاه 
باشگاه خبرنگاران جوان یافت که با انتشار یک 
گزارش به قلم معصومه شیری، از دیدگاه خود، 
افشا  را  گاندو  سریال  به  فشارها  پرده  »پشت 

می کند«؛ در این گزارش می خوانیم:
»از همان روزهای نخست پخش سریال، اخبار 
سنگین  فشارهای  از  مختلف  گزارش های  و 
نهادهای خاص بر عوامل سریال و حتی بر خود 
سازمان صدا و سیما به گوش می رسید که اصرار 
داشتند سازمان، بخش های بسیار زیاد از این 
سریال را حذف کند؛ آن هم در حالی که گاندو 
تنها گوشه کوچک از حقیقت پرونده جیسون 
رضاییان و شبکه جاسوسی مرتبط با وی را به 
تصویر می کشید؛ اما شروع ماجرا از زمان پخش 
قسمت دوازدهم سریال بود که به روال همیشگی 
در انتهای آن، بخش آنچه خواهید دید به نمایش 
جیسون  همکاری  پالن  بینندگان،  و  درآمد 
و  دولتی  سازمان های  و  وزارتخانه ها  برخی  با 
نزدیکی وی با برخی مسئوالن را مشاهده کردند. 
شب بعد، ناگهان در حالی که بینندگان، منتظر 
پخش قسمت سیزدهم بودند؛ بازپخش گزیده 
قسمت های قبلی را در گیرنده های خود، تماشا 
شبکه های  در  کاربران  بعد،  اندکی  و  کردند 
اجتماعی، با انتشار پیام های مختلف، از دلیل این 

اتفاق گفتند:
آن ها معتقد بودند پخش نشدن قسمت جدید 
سریال به خاطر پخش سکانس های مربوط به 
دولتی  مسئوالن  با  رضاییان  جیسون  روابط 
و حتی  نبود  ماجرا  پایان  این،  اما  است؛  بوده 
در چند قسمت که سریال، به طور محدود، به 
سراغ نمایش روابط نزدیک جیسون با برخی 
برخی  تخریب های  و  انتقادها  رفت؛  مسئوالن 
آشنا  حسام الدین  جمله  از  دولتی،  مقام های 
)مشاور فرهنگی رئیس جمهور و نماینده دولت 
در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما(، شدت 
بیشتر یافت و فشارها بر پخش شبکه سه سیما 
و عوامل سریال، افزایش پیدا کرد؛ به ویژه در 
آن قسمت ها که جیسون رضاییان در نشست 
مقام های دولتی، از رئیس جمهور گرفته تا سایر 

به واسطه همین رفت و  و  مسئوالن، شرکت 
آمدها با بسیاری ارتباط برقرار می کرد« )شیری، 

.)1398
با  و  نگذاشت  را بی پاسخ  این »ادعا«  اما  آشنا 
انتشار دو توئیت در صفحه مجازی خود به آن 
پاسخ داد و نوشت: »جالبه که هم می گویند 
سانسور شده؛ هم پخش می کنند. هم می گویند 
صداگذاری شده؛ هم اصلش را در فضای مجازی 
منتشر می کنند. هم می گویند فشار روی ماست؛ 
هم خیلی راحت این جمله را می گویند و ادامه 
هم می دهند. هم فیلم به طور کامل فیلمبرداری 
شده؛ هم می گویند بگذارین کار کنیم. هم از 
توبره، هم از آخور... راستی نگفتند باالخره کی 
میاره؟  و  آورده  فشار  کی  است؟  کرده  تلفن 
کی اصال خبر داره چی ساختند و چی پخش 
می کنند؟ و آخر این که فرض کنیم تماس و 
فشار هم درست باشد؛ از کی تا حاال، فشار و 

تماس دولت، مؤثر بوده است؟« )آشنا، 1398(.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز 
در حاشیه جلسه هیئت دولت به پخش سریال 
گاندو واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران 
و مسئوالن  مردم  اما  ندیدم؛  را  »گاندو  گفت: 
تماس گرفتند و گالیه کردند که سناریوسازی 
کرده اند. ما عادت داریم در برنامه های مختلف 
صدا و سیما، برخورد جناحی و حزبی نسبت 
سریال  که  این  باشد.  داشته  وجود  دولت  به 
می سازند، مشکل نیست؛ اما وقتی نویسنده )در 
مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(( 
می گوید: 80 درصد سریال، تخیل است؛ این 
چه معنی می دهد؟ سؤال ما این است که چرا 
حقیقت را به مردم نمی گویند و چرا ذهن مردم 
به موضوع های مختلف، مشغول می کنند؟  را 
گروهی که برای ما گزارش نوشتند؛ اعالم کردند: 
قضائیه،  قوه  جایگاه  این سریال،  در  متأسفانه 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور 
خارجه را که امروز خط مقدم جبهه در جنگ با 
دشمن است؛ تنزل داده و برخورد بدی کرده اند« 

)واعظی، 1398(.
مجتبی امینی، تهیه کننده گاندو، چند روز بعد 
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درباره  را  واعظی  ادعای  نامه،  یک  نگارش  با 
»تخیلی بودن سریال« رد کرد و آن را »شیطنت 
رسانه ای« نامید و خطاب به رئیس دفتر رئیس 
جمهور نوشت: »سریال گاندو، پرمخاطب ترین 
سریال در حال پخش سیما است و این یعنی این 
که همه مردم با هر تفکر سیاسی و سلیقه، گاندو 
زنجیره ای  با حمالت  شما  اما  پسندیده اند؛  را 
این شیرینی را که محور اصلی  رسانه هایتان، 
آن، غرور ملی، اقتدار ایران و وفاداری جوانان به 
آرمان های وطن بود، به توهم و خیال بافی متهم 
کردید؛ در صورتی که نویسنده سریال، بارها و 
بارها در نشست خبری و غیر از آن، این موضوع 
را شیطنت رسانه ای، عنوان و آن را تکذیب کرد. 
مراجع ذی صالح کشور، سریال گاندو و تمامی 
و  تأیید کرده اند  را  آن  ارائه شده در  اطالعات 
داستان سریال مطابق با مستندات واقعی است« 

)امینی، 1398(.
جلسه  در  ــت،  دول سخنگوی  ربیعی،  علی 
هفتگی با خبرنگاران، در پاسخ این پرسش که 
»آیا دولت، مانع پخش قسمت هایی از سریال 
گاندو شده است؟« به کنایه گفت: »از صدا و 
سیما خواهش می کنم هر آنچه را که سفارش 
کرده اند؛ پخش کند. قسمت هایی از سریال را 
دیدم و هنرپیشه های خوبی هم کار می کنند. 
دولت اصوال چیزی را عنوان نکرده که پخش 
کنند؛ البته به مقدار کافی علیه دولت، مواردی 
پخش کرده اند که این در برابر آن چیزی نیست« 

)ربیعی، 1398(.
محمد حسین رنجبران، مدیر کل روابط عمومی 
سازمان صدا و سیما، همان روز به اظهار نظر 
ربیعی، واکنش نشان داد و با انتشار سه توئیت 
در صفحه مجازی خود، صحبت های سخنگوی 
»خط  نوشت:  و  نگذاشت  بی پاسخ  را  دولت 
قرمز رسانه ملی همواره منافع ملی بوده است 
و نه مصلحت اندیشی های گروهی. این ادبیات 
عادت  ما  البته  و  است  جالب  هم  طلبکارانه 
کرده ایم به این تدبیرشان! که گویا صدا و سیما 
همواره باید بدهکارشان باشد؛ در حالی که به 
اذعان بسیاری از کارشناسان بی طرف و حتی 

برخی همفکران دولت، همراهی سازمان صدا و 
سیما با دولت های یازدهم و دوازدهم، اگر نگوییم 
همین  با  فقط  است.  کم نظیر  بوده؛  بی نظیر 
سازمان(،  عمومی  روابط  تلفنی  )سامانه   162
روزانه تماس های متعدد از مردم داریم که چرا 
صدا و سیما این همه ناکارآمدی دولت را بیان 
نمی کند؟ پیشنهاد می کنم در ارتباط بی واسطه 
از چندگاهی خدمت گزاران عزیز  با مردم، هر 
دولت، میهمان ما در 162 باشند و مشکالت و 
درد دل های مردم را از زبان خود آن ها بشنوند؛ 
به نظرم وقت گذاشتن برای شنیدن حرف های 
افراد درون  از آشتی دادن  مردم، کم اهمیت تر 

دولت نیست!« )رنجبران، 1398(. 
مانند  خارجه،  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
دیگر همکاران خود در دولت، از »حجم توهین، 
تهمت و تخریب ها« در این سریال، گالیه کرد 
و در واکنش، به مقام رهبری نامه نوشت. سید 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، 
با تأیید نامه نگاری ظریف، درباره دلیل آن در 

نشست هفتگی با خبرنگاران گفت:
»صدا و سیما از جمله نهادهای زیرنظر رهبری 
است و اگر قرار بود گالیه ای باشد؛ باید خدمت 
امور  وزارت  در  ما  برداشت  می گفتیم.  ایشان 
خارجه این است که نمایش وزیر و وزارتخانه در 
این سریال، نمایش یک چهره منفعل، بی عمل و 
واداده است. فکر کردیم اگر چنین چیزی وجود 
دارد؛ ماندن این وزیر در وزارتخانه جایز نباشد تا 
عزت، حکمت و مصلحت را سرلوحه کار خود 
قرار دهد و چنان اقتداری داشته باشد که زبان 

گویای ملت باشد« )موسوی، 1398(.
وزیر امور خارجه نیز در حاشیه جلسه هیئت 
دولت، بر این نکته در جمع خبرنگاران تأکید 
کرد که »من اصال دل نازک نیستم و اتفاقا در 
برابر انتقادها بسیار شکیبا هستم و هیچ مشکلی 
با انتقاد ندارم؛ البته انتقاد با تخریب، توهین و افترا 
تفاوت بسیار دارد و امیدوارم شاهد برداشتن این 
بلیه از جامعه باشیم و به دنبال توهین و تخریب 

شخصیت افراد نباشیم« )ظریف، 1398(.
پاسخ مقام رهبری به این نامه نگاری چه بود؟ به 
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روایت سخنگوی وزارت امور خارجه، »رهبری 
انقالب لطف داشتند و بیان کردند: مطلقا راضی 
اهانتی  خارجه،  امور  وزیر  به  نسبت  نیستند 
صورت بگیرد« )موسوی، 1398(. و به روایت 
ظریف، »رهبری همیشه به من محبت دارند 
و من وام دار محبت ایشان هستم. این محبت 
همچنان ادامه دارد و اگر محبت های ایشان نبود؛ 
برخی اتفاقات که در برخی جاها می افتد، امکان 

تحمل را از بین می برد« )ظریف، 1398(.
تهیه کننده گاندو در واکنش به نامه نگاری وزیر 
امور خارجه با مقام رهبری و پاسخ ایشان، با 
انتشار یک توئیت در صفحه مجازی خود نوشت: 
»جناب آقای ظریف! در سریال گاندو نه کسی به 
شما توهین کرده است؛ نه جسارت. شما از ارادت 
ما به حضرتعالی و همکارانتان آگاه هستند. حیف 
نیست که برای مسائل حاشیه ای و کم اهمیت، 
این قدر وقت مقام معظم رهبری را بگیرید؟« 

)امینی، 1398(.
تمرکز این تحقیق، بر مطالب خبرگزاری های 
داخلی پیرامون سریال گاندو است؛ اما به این 

خاطر که:
دولت از دیدگاه برخی مسئوالن، »نشانگاه . 1

این  در  تخریب  و  توهین  تهمت،  اصلی« 
سریال است؛

مطبوعات و خبرگزاری ها در ایران از دیدگاه . 2
برخی صاحب نظران، به طور عمده »مطبوعات 
و خبرگزاری های دولتی، حزبی )یا شبه حزبی 
وابسته به نهادهای حکومت( هستند که تنها 
لباس مستقل بر تن دارند« )محسنیان راد، 

1392(؛
خبرگزاری های  بر  مشخص  طور  به  محقق 
همسو و حامی سیاست های دولت و به اختصار، 
دولتی و در مقابل، خبرگزاری های غیر همسو 
و منتقد سیاست های دولت و به اختصار، غیر 
دولتی که به طور نسبی، بیش از دیگر همتایان 
گاندو  سریال  پیرامون  مختلف  مطالب  خود، 
منتشرکرده اند؛ تمرکز می کند تا با مطالعه نحوه 
انعکاس مطالب و تجزیه و تحلیل گفتمان هر 
یک از خبرگزاری ها درباره این سریال، به عنوان 

پاسخ  پرسش،  این  به  تحقیق،  اصلی  هدف 
مناسب دهد که نحوه انعکاس مطالب مربوط به 
سریال گاندو در خبرگزاری های مورد مطالعه، از 
نظر »سبک«، »واژگان کانونی«، »به کارگرفتن 
»توصیف  تحقیرآمیز«،  عبارت های  احتمالی 
ویژگی های ما و گروه خودی و در مقابل، آن ها 
و گروه غیر خودی« و »بینش ها و دیدگاه های 

مسلط« چگونه است؟
چارچوب نظری

مرور تجربه های تاریخِی تحقیق و نظریه پردازی 
که  دارد  این  از  ارتباطات جمعی، حکایت  در 
محققان در شناخت وسایل ارتباط جمعی و به 
و  )روزنامه  ویژه رسانه های خبری- مطبوعات 
مجله(، خبرگزاری، رادیو و تلویزیون- بر »مطالعه 
علمِی«: 1. پیام های ارتباطی؛ 2. پیام گیران و 3. 
نحوه اثرگذاری پیام های ارتباطی بر پیام گیران، 
از  گرچه  23(؛   :1388 )تن،  کرده اند  تمرکز 
دیدگاه صاحب نظران، »بیشترین حجم تحقیقات 
و نظریه پردازی ها در ارتباطات جمعی، بر مسئله 
نحوه اثرگذاری پیام های ارتباطی بر پیام گیران، 
تمرکز دارد و این مسئله، مورد عالقه بسیاری از 
گروه ها، از دولتمردان و نخبگان تا سایر گروه های 
سیاسی و اجتماعی است که می خواهند پیام 
خود را به دیگران برسانند و از این رو به دنبال 
آن هستند تا وسایل ارتباط جمعی و به ویژه 
فراگیر  مجرای  عنوان  به  را  رسانه های خبری 
و مؤثر در اختیار بگیرند و با برداشت خود، از 
اثرگذاری منفی این وسایل ارتباطی جلوگیری 
کنند یا آن را به حداقل ممکن برسانند« )مک 

کوایل و ویندال، 1388: 71(.
نحوه  ــاره  درب نظریه پردازی  و  تحقیق  البته 
ارتباط  وسایل  ارتباطی  پیام های  اثرگذاری 
جمعی بر پیام گیران و به طور مشخص، قدرتمند 
یا محدود دانستن دامنه این اثرگذاری در هر 
جامعه، بدون شناخت »حال و هوای اجتماعی و 
سیاسی حاکم« بر آن جامعه، امکان پذیر نیست:

ارتباط  وسایل  قدرتمند  تأثیر  ابتدایی  »مدل 
و  اقتصادی  رکود  دوران  در  بیشتر  جمعی، 
وقوع جنگ های جهانی اول و دوم در آمریکا و 
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اروپای دهه 50 )1930 میالدی( - 29 )1309 
شمسی(، مورد توجه و پذیرش صاحب نظران 
و محققان بود؛ در این دوران، مردم به خاطر 
شرایط نامساعد اجتماعی و سیاسی، به ناامنی 
در  و  بودند  دچار  روزمــره  زندگی  در  ذهنی 
اصطالح روان شناسان معتقد به نظریه هماهنگی 
شناختی، از نبود توازن، رنج می بردند که این 
خود زمینه را پذیرش بیشتر ارتباطات اقناعی، 
فراهم می کرد و به وسایل ارتباط جمعی، به ویژه 
دوران، دست  آن  در  تلویزیون  و سپس  رادیو 
برتر می داد؛ گرچه مطبوعات )روزنامه و مجله( 
نیز در تأثیرگذاری بر دولتمردان و نخبگان، اگر 
نگوییم نقش بی رقیب که نقش کم رقیب داشتند 
و همگان )از دولتمردان و نخبگان تا عموم مردم( 
قدرتمند  »حضور  ضرورت  از  شرایط،  این  در 
رسانه ها« و به طور خاص، وسایل ارتباط جمعی 
می گفتند؛ »به خصوص در مواردی که تصور 
می کردند انجام توصیه های این وسایل ارتباطی 
به آن ها کمک می کند تا امنیت و آرامش ذهنی 
را  خود  توازن  روان شناسان،  اصطالح  در  یا 

بازیابند«.
در  اقتصادی  شکوفایی  آرام  نسبت  به  دوراِن 
آمریکا و اروپای دهه 70 )1950 میالدی( - 49 
این حاکم  از  تا پیش  )1329 شمسی(، مدل 
تأثیر قدرتمند را تغییر داد و مدل تأثیر محدود 
وسایل ارتباط جمعی را جایگزین آن ساخت؛ در 
این شرایط، »مردم تا حدودی از زندگی خود، 
حفظ،  مقابله،  برای  بی تمایل  و  بودند  راضی 
تحکیم و تقویت وضع موجود را دنبال می کردند 
و با استفاده از توجه، ادراک و پذیرش انتخابی 
خود، کمتر به آن دسته از پیام ها و اطالعات 
وسایل ارتباط جمعی، به ویژه رادیو و تلویزیون 
اقبال نشان می دادند که یا وضع موجود را نفی 
می کردند یا آن را به چالش می کشیدند«؛ از 
دیدگاه روان شناسان معتقد به نظریه هماهنگی 
در  هماهنگی  که  شرایط  این  »در  شناختی، 
پیام گیران وجود داشت؛ مدل تأثیر محدود، مدل 
حاکم بر نحوه اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی به 

شمار می آمد«. 

تأثیر قدرتمند، گرچه در  مدل گسترش یافته 
پایانی دهه )1960  اروپای سال های  و  آمریکا 
سال های  نیز  و  )1340 شمسی(   – میالدی( 
 1350(  – میالدی(   1970( دهه  ابتدایی 
گذشته«  به  »بازگشت  از  ظاهر  به  شمسی(، 
حکایت می کرد؛ اما در حقیقت، »تمایل جدید 
نحوه  به  تنها محدود  مانند گذشته،  محققان 
اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی بر تغییر نگرش ها 
از  بسیاری  بار،  این  و  نبود  پیام گیران  رفتار  و 
محققان به دنبال آن بودند تا بدانند این وسایل 
ارتباطی فراگیر، مانند: رادیو و به ویژه تلویزیون، 
چگونه پیام گیران خود را به اصطالح، اجتماعی 
می سازند و چگونه به ارزش ها، مدل های رفتاری 
و ادراک آن ها از واقعیت های اجتماعی، با استفاده 
از پیام ها و به طور خاص، اطالعات و تصاویر ارائه 

شده، شکل می دهند؟«
طور  به  و  اجتماعی  و  سیاسی  بحران های 
مشخص، حضور نظامیان آمریکایی در ویتنام 
با  متحده  ایــاالت  ارتش  فرسایشی  جنگ  و 
مبارزان ویتنامی و در اصطالح، ویت کنگ ها و 
پس لرزه های ناشی از آن و نیز مسائل به وجود 
آمده از آنچه در این دوران، »جنبش های حقوق 
مدنی« می خواندند و »سرچشمه ناامنی ذهنی 
و ناهماهنگی شناختی برای بسیاری از مردم به 
شمار می آمد؛ حاصلی جز این نداشت که آن ها، 
ارتباط  وسایل  نفوذ  پذیرای  گذشته،  از  بیش 
جمعی و به طور خاص، رادیو و تلویزیون باشند. 
این وسایل ارتباطی در آن دوران، منبع دلگرمی 
برای برخی و منبع گریز از مسائل برای برخی 
نفوذ  امکان  و  بیشتر  فراگیری  با  بودند؛  دیگر 
مدل  جمعی،  ارتباط  وسایل  مالحظه تر  قابل 
گسترش یافته تأثیر قدرتمند، همچنان در کانون 
توجه صاحب نظران و محققان علوم ارتباطات 

قرار دارد« )تن، 1388: 23(.
گرفته  صورت  نظریه پردازی های  و  تحقیقات 
در چارچوب این مدل، همگی در تبیین نحوه 
اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی بر این نکته اتفاق 
نظر دارند که »تصور و ادراک ما به عنوان پیام گیر 
از مردم و رویدادهای دنیا به مقدار بسیار، بستگی 
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به تصویری دارد که وسایل ارتباط جمعی به 
ما منتقل می کنند. ما با دنیایی از جنبه های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... رو 
به رو هستیم که غیر قابل دسترسی، غیر قابل 
ذهن  از  دور  موارد،  از  بسیاری  در  و  مشاهده 
به  را  دنیا  این  جمعی،  ارتباط  وسایل  ماست. 
ما می شناسانند و برای ما تبیین می کنند. این 
وسایل ارتباطی و به ویژه رسانه های خبری، هر 
روز ما را از رویدادها و مسائل فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و... که تنها تعدادی اندک از 
آن ها برای ما قابل مشاهده و تجربه مستقیم 
هستند؛ آگاه می سازند و بنابراین ما متکی به 
پیام ها و به طور خاص، اطالعات و تصاویر ارائه 
شده از سوی وسایل ارتباط جمعی هستیم که به 
ما می رسد و به وسیله همین پیام های ارتباطی 
شکل  اطراف  محیط  از  ما  ذهنیت  که  است 

می گیرد« )بدیعی، 1372: 29(.
دنیای رسانه ای شده، غیر از دنیای واقع است و 
پیام های ارتباطی درباره رویدادها و موضوع های 
مختلف، در حقیقت »نوعی انعکاس یا بازنمایی 
دوم  دست  جهان  آن،  به  که  است  رسانه ای 
دیدگاه،  این  از  نمونه،  عنوان  به  می گویند«؛ 
دنیای  عینیت  خود  و  واقعیت  خود  »خبر، 
اطراف ما نیست؛ بلکه یک حکایت و روایت از 
واقعیت ها است. خبر از دنیای واقع برمی خیزد؛ 
در  فرهنگی  هنجارهای  و  ارزش ها  مبنای  بر 
دگرگون  را  واقعیت  سازمان خبری،  و  جامعه 
می کند؛ و در نهایت، به صورت روایت به دنیای 
)مشاهده  فراگرد  این  در  و  بازمی گردد  واقع 
تعبیر روایت اشاعه(، به ارزش ها و هنجارهای 
برخاسته از آن، حکم طبیعی و عینی می بخشد 
و در گستره خود، آ ن ها را بازتولید می کند؛ بر 
این مبنا، وسایل ارتباط جمعی در ایفای نقش 
خود، به ویژه در عرصه خبر و اطالع رسانی، آیینه 
نیستند؛  اطراف  محیط  واقعیت های  انعکاس 
بلکه برعکس، آفریننده واقعیت ها هستند و به 
برداشت ما از محیط اطراف شکل می دهند و در 
اصطالح، به آن هستی می بخشند« )مهدی زاده، 

.)127 - 128 :1384

صاحب نظران و محققان ایرانی نیز کم و بیش بر 
این »نکته« اتفاق نظر دارند و به عبارت دیگر، 
تأثیر قدرتمند،  بر مبنای مدل گسترش یافته 
به  و  جمعی  ارتباط  وسایل  اثرگذاری  نحوه 
و  )روزنامه  ویژه رسانه های خبری -مطبوعات 
و  )رادیــو  سیما  و  صدا  و  خبرگزاری  مجله(، 
تلویزیون داخلی(- را مطالعه و تبیین می کنند؛ 
شواهد مختلف درباره »حال و هوای اجتماعی 
 – شمسی(   1398( امروز  ایران  سیاسی(  و 
این دیدگاه در  بر  – 2019 میالدی(   2020(
صحنه عمل، مهر تأیید می زند: در حال حاضر، 
افکارسنجی  مرکز  نظرسنجی های  مبنای  بر 
دانشجویان ایران )ایسپا( و مرکز تحقیقات صدا 
و سیما، »بهبود اوضاع مملکت و رفِع مشکالت 
اقتصادی و نیز داشتن سالمتی، دو آرزوی مهم 
مردم ایران است« )روابط عمومی ایسپا، 1398 
الف( و »نزدیک به 58 درصد مردم، بخش های 
مختلف خبری صدا )رادیوی داخلی( و سیما 
)تلویزیون داخلی( را منبع اصلی کسب اخبار 
ایسپا،  عمومی  )روابط  می دانند  جامعه«  روز 
1398 ب( و »بیش از 48 درصد مردم، خبر و 
برنامه های سیاسی را فقط از سیمای جمهوری 
اسالمی پیگیری می کنند« )روابط عمومی صدا 
به 47  »نزدیک  گرچه  الف(؛  سیما، 1398  و 
و سیما  معتقد هستند صدا  نیز  مردم  درصد 
واقعیت های جامعه را منعکس نمی کند« )روابط 

عمومی ایرنا، 1397(.
همچنین، »بیش از نیمی از مردم، فقط بیننده 
)روابط  هستند«  سیما  سریال های  و  فیلم ها 
نشان  که  ب(   1398 سیما،  و  صدا  عمومی 
»تولیدات  بیش  و  کم  نیز  ایران  در  می دهد: 
عامه پسند وسایل ارتباط جمعی، مانند: فیلم ها 
و سریال های تلویزیونی، از وجوه اصلی زندگی 
روزمره به شمار می آیند و نه تنها منبع اصلی 
اطالعات هستند که نقش خطیر در شکل دادن 
و  اطراف  محیط  درباره  مردم  برداشت های  به 

دنیای پیرامون دارند« )بنت، 1386: 119(.
انعکاس یا بازنمایی بحث برانگیز »گاندو« از حال 
و هوای اجتماعی و سیاسی ایران امروز و به طور 
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خاص، از جایگاه دولت و نقش دولتمردان در 
حفظ و تقویت امنیت ملی و تأمین منافع ملی، از 
این دیدگاه، برای دولتمردان و گروه های همسو 
از تخریب و حتی خوش بینانه،  بیم  به خاطر 

تضعیف دولت، اهمیت بسیار دارد.
خبرگزاری ها در دهکده جهانی

خبرگزاری ها به طور عمده تا سال های پایانی 
دهه )1980 میالدی( – )1360 شمسی(، »یک 
سازمان خبری- مطبوعاتی بودند که وظیفه و 
مأموریت: 1. جست و جو، تحقیق، جمع آوری 
و تنظیم اخبار و اطالعات؛ 2. انباشت اخبار و 
اطالعات به صورت متمرکز و 3. ارسال اخبار 
مطبوعات،  به  اختصاصی  بیشتر  اطالعات  و 
رادیو- تلویزیون ها، مراکز اقتصادی و سیاسی، 
سفارتخانه ها و ... را به عهده داشتند« )قندی، 
1372: 60(؛ اما »توسعه بیش از پیش کاربرد 
رایانه و افزایش و گسترش دستگاه های کوچک 
تکنولوژی های  پیشرفت  نیز  و  رایانه شخصی 
ماهواره های  ویژه  به  و  دور  ارتباطات  جدید 
امکانات  که  نوری  فیبر  کابل های  و  ارتباطی 
ارتباطی  فعالیت های  توسعه  برای  گسترده 
جهانی، فراهم ساخت و از یک طرف، ارتباطات 
و  سریع تر  انتقال  و  بین المللی  و  ملی  تلفنی 
تصویرهای  و  عکس ها  متن ها،  پرکیفیت تر 
دیگر،  طرف  از  و  داد  گسترش  را  تلویزیونی 
تکنیک های  کاربرد  برای  تازه تر  پیشرفت های 
رایانه ای، رقم زد و در نهایت، شرایطی را به وجود 
آورد تا با استفاده از شیوه ترکیبی ارتباطات دور 
و انفورماتیک، موسوم به تلماتیک، شاهد فعالیت 
در  جمعی  ارتباط  وسایل  گسترده  خدمات  و 
حوزه های مختلف باشیم؛ در همین مورد، شیوه 
جدید انتقال متن از راه دور، معروف به تله تکست 
و همچنین، روش تازه انتقال اطالعات ویدیوئی، 
ابداعات  از  دو  هر  که  ویدئوتکس،  به  موسوم 
گسترش  به  نیز  می آمدند؛  شمار  به  ارتباطی 
کمک  ارتباطی،  جدید  تکنولوژی های  کاربرد 

کردند« )معتمدنژاد، 1394: 15(.
ماهواره های  با  پوشش  تجربه های  »نخستین 
از  تلویزیونی  برنامه های  مستقیم  پخش 

 - –میالدی(   1990( دهه  ابتدایی  سال های 
اولین  ایجاد  به دنبال آن،  و  )1370 شمسی( 
وب سرویس )1990 میالدی(، تأسیس شبکه 
تلویزیونی جهانی سی ان ان1 )1991 میالدی( و 
ایجاد وب سایت یاهو2 )1993 میالدی( که به 
تدریج شکل گیری دهکده جهانی مک لوهان 
را مجسم« )محسنیان راد، 1384: 1709(. و 
بر درستی این »آینده نگری«، تأکید می کردند 
این شرایط  زاده  که »پدیده جهش اطالعات، 
است«؛ چرا که »اطالعات مورد نیاز، با سرعت 
فراوان، از چهار گوشه جهان در اختیار ما قرار 
می گیرد و به این ترتیب، جهان تا دیروز بزرگ، 
روز به روز ابعاد کوچک تر می یابد و چه بخواهیم 
و نخواهیم، گویی در یک قبیله یا دهکده جهانی، 
زندگی می کنیم« )رشیدپور، 1354: 43 و 41( 
ارتباط  سنتی،  دهکده  در  که  گونه  »همان  و 
انسان ها بیشتر حالت بین فردی دارد؛ در دهکده 
جهانی نیز ارتباط بین انسان ها در همه جا حالت 
ارتباط بین فردی می یابد و در حد روابط افراد 
یک دهکده کوچک خواهد بود« )مک لوهان، 
1377: 298(؛ در این شرایط، ساختار و عملکرد 
حرفه ای خبرگزاری ها، به ویژه با تأثیر پذیرفتن 
از دو عامل مهم »پیدایش تلویزیون های خبری 
24 ساعته و نیز ظهور اینترنت و خلق فضای 
مجازی« چالش های فراوان به خود دید؛ چرا که 
»گسترش کاربرد تکنولوژی های جدید ارتباطی، 
نقش آفرینی ها  برابر  در  را  قدرتمند  رقیبان 
انحصاری  ایــن،  از  پیش  تا  فعالیت های  و 
خبرگزاری ها قرار دارد و همین مسئله آن ها را 
ناگزیر ساخت تا در یک بستر هم پوشاننده، به 
طور خاص، از دو تحول تکنولوژیک پیش گفته 
استفاده کنند و متناسب با آن، ساختار و عملکرد 

خود را ارتقا دهند.
تغییر بستر فعالیت و گذار از شکل سنتی )رول ها 
و تلکس های خبری( به فضای وب و به دنبال 
امکانات کم نظیر چندرسانه ای  از  استفاده  آن، 
و قابلیت تعاملی وب و همچنین، روی آوردن 

1  CNN

2  Yahoo
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به تأسیس خبرگزاری تلویزیونی برای رقابت با 
از مهم ترین  تلویزیون های خبری 24 ساعته، 
راهکارها برای ایجاد سازگاری با تکنولوژی های 
جدید بود که همچنان جایگاه و موقعیت رقابتی 
خبرگزاری ها را حفظ می کرد و امکان بقای آن ها 
را فراهم می ساخت« )عبداللهی نژاد و افخمی، 

 .)108 :1392
البته باید به این نکته هم توجه کرد که »فضای 
مجازی -که اینترنت، یکی از اصلی ترین خالقان 
آن است- به خودی خود رسانه نیست؛ بلکه 
ابزار خاص -چه سخت افزار و نرم افزار-  هرگاه 
را در هر یک از دو فضای واقعی یا مجازی، به 
نحوی به کار بگیریم که پیام گیرانی را نشانگاه 
قرار دهند که خصلت توده داشته باشند؛ آن 
ارتباط از نوع ارتباط رسانه ای و آن ابزار، وسیله 
مبادله  که  است  اینجا  است.  جمعی  ارتباط 
پست الکترونیکی )ایمیل( بین دو همکالسی، 
از نوع ارتباطات میان فردی؛ حضور در چت روم، 
برای  کنش ها  از  یکی  و  گروهی  ارتباط  یک 
شکل گیری شبکه اجتماعی؛ و سرانجام، مراجعه 
به وبگاه و وبالگی که همیشه یا فقط امروز، به 
ارتباط  یک  می کنیم؛  مالحظه  تصادفی،  طور 
رسانه ای است که هر سه در فضای مجازی یا 
راد،  )محسنیان  می دهند«  روی  دوم،  فضای 

 .)541 - 542 :1396
ارتباط جمعی،  به عنوان وسیله  خبرگزاری ها 
در این شرایط به نسبت متفاوت، به دو صورت 
پیرامون  آگاهی بخشی  و  اطالعات  »ارائه  در 
رخدادهای جامعه« ایفای نقش می کنند و بر 

افکار عمومی تأثیر می گذارند:
و . 1 اخبار  مانند گذشته،  باواسطه،  به صورت 

اطالعات به طور عمده انحصاری و طبقه بندی 
برای  و  تنظیم  و  تهیه  جمع آوری،  را  شده 
مشتریان سنتی خود، ارسال می کنند و به 
عنوان »منبع تغذیه خبری« با برجسته سازی 
بین رسانه ای بر افکار عمومی تأثیر می گذارند؛

به صورت بی واسطه، به عنوان »میانجی نقل . 2
رویدادها« ایفای نقش می کنند و با برقراری 
فضای  در  پیام گیر  توده  با  رسانه ای  ارتباط 

مجازی، »به آن ها اطالع می دهند چه اتفاق، 
چرا و چگونه به وقوع پیوسته است« )مهدی 

زاده، 1384: 123(.
حاکم  سیاسی  و  اجتماعی  هــوای  و  حال 
 1370( دهه  پایانی  سال های  در  ایــران  بر 
شمسی( – )1990 میالدی(، تمایل به تأسیس 
خبرگزاری های جدید را افزایش داد؛ به نحوی 
که اکنون با گذشت بیش از دو دهه، شاهد آن 
هستیم که به روایت مدیرکل وقت مطبوعات 
و  فرهنگ  وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و 
ارشاد اسالمی، »از مجموع 1600 خبرگزاری 
و وبگاه خبری، 30 خبرگزاری فعال در کشور 
وجود دارد؛ حال آن که مجموع خبرگزاری های 
فعال کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عدد 30 

نمی رسد« )دربندی، 1398(.
جدای از موافقت، نقد یا حتی مخالفت با این 
مقایسه مقام مسئول، که خود نیاز به طرح بحث 
دو  یافته های  مقایسه  دارد؛  دیگر  تحقیق  در 
نظرسنجی از فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی 
پیرامون عملکرد حرفه ای خبرگزاری های داخلی 
در سال های )1394 شمسی( – )2015 میالدی( 
و )1396 شمسی( – )2017 میالدی(، نیم رخ 
مناسب از وضعیت حرفه ای بودن خبرگزاری ها، 
ترسیم و »پیشرو« بودن برخی خبرگزاری ها را 
در رعایت معیارهای حرفه ای، مشخص می کند: 

)روابط عمومی ایسپا، 1396(
جدول شماره 2 نشان می دهد: از دیدگاه فعاالن 

عرصه خبر و اطالع   رسانی:
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، برترین . 1

معیارهای  رعایت  در  کشور  خبرگزاری 
در  بی طرفی  و دقت خبر،  حرفه ای صحت 
ارائه اخبار، پرداختن به موضوع های مهم روز، 
ویراستاری خبر، انعکاس دیدگاه های مختلف 
و استقالل خبری و جزء خبرگزاری های برتر 
اخبار،  ارسال  سرعت  معیارهای  رعایت  در 
تحلیل های دقیق و علمی، دسترسی به منابع 

دست اول و کیفیت گرافیکی است.
بدون . 2 )ایرنا(،  اسالمی  خبرگزاری جمهوری 

این که برترین خبرگزاری کشور در رعایت 
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جزء  تنها  باشد؛  خاص  حرفه ای  معیارهای 
معیارهای  رعایت  در  برتر  خبرگزاری های 
خبر،  ویراستاری  اخبار،  ارائه  در  بی طرفی 
انعکاس دیدگاه های مختلف، استقالل خبری 

و دسترسی به منابع دست اول است.
خبرگزاری فارس، برترین خبرگزاری کشور . 3

در رعایت معیارهای حرفه ای سرعت ارسال 
اخبار و دسترسی به منابع دست اول و جزء 
معیارهای  رعایت  در  برتر  خبرگزاری های 
صحت و دقت خبر و پرداختن به موضوع های 

مهم روز است.
خبرگزاری تسنیم، برترین خبرگزاری کشور . 4

در رعایت معیار حرفه ای کیفیت گرافیکی 
و جز خبرگزاری های برتر در رعایت معیار 

سرعت ارسال اخبار است.
همچنین، بر مبنای یافته های این نظرسنجی، 
فعاالن یا به اصطالح، حرفه ای های عرصه خبر 
و  اخبار  آخرین  دریافت  برای  اطالع رسانی  و 
خبرگزاری های  وبگاه  از  ترتیب  به  اطالعات، 
دانشجویان ایران )ایسنا( )67 درصد(، جمهوری 
اسالمی )ایرنا( )64 درصد(، فارس )53 درصد(، 
و  درصد(   48( مهر  درصد(،   49( آنالین  خبر 

تسنیم )46 درصد( بازدید می کنند؛ گرچه به 
باشگاه خبرنگاران  ادعای گروه فضای مجازی 
جوان، عموم مردم برای دریافت آخرین اخبار 
و اطالعات، در این مقطع زمانی، به ترتیب از 
وبگاه خبرگزاری های باشگاه خبرنگاران جوان، 
فارس، تسنیم، دانشجویان ایران )ایسنا( و مهر 
بازدید کرده اند و این خبرگزاری ها به اصطالح، 
مجازی،  فضای  )گــروه  هستند  »پربازدید« 

.)1396
خبرگزاری های مورد مطالعه در این تحقیق، کم 
و بیش، با درک این شرایط کاری و نیز با توجه به 
حال و هوای اجتماعی و سیاسی حاکم، جایگاه، 
رسالت و مسئولیت اجتماعی خود را تبیین و بر 

مبنای آن، ایفای نقش می کنند.
نظریه ساخت اجتماعی واقعیت

»حاصل  اطراف،  دنیای  از  ما  ادراک  و  تصور 
ترکیب ساخت اجتماعِی معنا و معنای حاصل 
از تجربه یا به عبارتی، مذاکره و توافق علت و 
عاملیت با عنوان برساخت گرایی اجتماعی است« 
)بهرامی  کمیل، 1388: 55(؛ به بیان ساده تر، 
»ما واقعیت را بر مبنای آگاهی فردی خویش 
و نیز آگاهی به دست آمده از تعامل اجتماعی 

معیار

خبرگزاری

13949613

123123
فارسخبر آنالینایسنافارسایرناایسناصحت و دقت خبر

تسنیمایسنافارسخبر آنالینفارسایسناسرعت ارسال اخبار
ایرناخبر آنالینایسناخبر آنالینمهرایسنابی طرفی در ارائه اخبار

فارسخبر آنالینایسنامهرتسنیمایسناپرداختن به موضوع های مهم روز
خبر آنالینایرناایسنافارسایسناایرناویراستاری خبر

ایرناخبر آنالینایسناایرناتابناکایسناانعکاس دیدگاه های مختلف
خبر آنالینایرناایسناخبر آنالینایرناایسنااستقالل خبری

خبر آنالینایسنامهرمهرتابناکایسناتحلیل های دقیق و علمی
ایرناایسنافارسایرناایسنافارسدسترسی به منابع دست اول

ایسناخبر آنالینتسنیمفارسایسناتسنیمکیفیت گرافیکی

جدول ۲. نظرسنجی از فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی درباره عملکرد حرفه ای خبرگزاری های داخلی
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این رویکرد، دانش و  با دیگران می سازیم؛ در 
می سازند«  بلکه  نمی کنند،  کشف  را  آگاهی 

)مهدی زاده، 1395: 18(.
کار  به  اثبات گرایی  برابر  در  »برساخت گرایی 
واقعیت  تنها  »این  آن،  مبنای  بر  و  می رود« 
عینی و بیرونی نیست که شناخت ما را می سازد؛ 
بلکه ذهن ما نیز در ساخت جهان خارج، نقش 
سازنده دارد. مفاهیم، جنبه های خاص تاریخی 
و فرهنگی خود را دارند و نتیجه شرایط خاص 
زمانی و مکانی هستند؛ به طور خالصه، آنچه 
آن را واقعیت می خوانند، حاصل مشاهده عینی 
جهان نیست؛ بلکه زاییده فراگردهای اجتماعی 
مستمر بین افراد است« )بهرامی کمیل، 1388: 
57( و از این رو، افراد برای این که به »واقعیت 
اجتماعی« خود شکل دهند؛ به سراغ چهار منبع 

عمده می روند:
و  سن  )هم  هم آالن   .2 شخصی؛  تجربه   .1«
و  گروه ها  ...(؛ 3.  و  دوستان  بستگان،  سال ها، 
نهادهای اجتماعی و 4. وسایل ارتباط جمعی« 
که البته در بین منابع معرفت، »وسایل ارتباط 
جمعی و به ویژه رسانه های خبری، نقش کلیدی 
دارند«؛ چرا که »ما به عنوان پیام گیر این وسایل 
ارتباطی، تنها بخش بسیار کوچک از رویدادهای 
جهان را به طور شخصی تجربه می کنیم و به 
شدت به واقعیت اجتماعی ساخته شده از سوی 
آن ها وابسته هستیم« )مهدی زاده، 1395: 19(.

اجتماعی  ساخت  یا  برساخت گرایی  نظریه 
واقعیت، بر این »گزاره کلیدی« تأکید می کند 
صورت بندی های  جمعی،  ارتباط  »وسایل  که 
رهگذر  از  را  تاریخ  خود  حتی  و  اجتماعی 
چارچوب سازی تصاویر ذهنی از واقعیت و نیز در 
شیوه های قابل پیش بینی )به ویژه در قالب خبر 
و گزارش های خبری( می سازند و مردم به عنوان 
اجتماعی  واقعیت  درباره  نظر  اظهار  پیام گیر، 
با  تعامل  در  را  واقعیت  آن  در  جایگاه خود  و 
ساخت های نمادین رسانه ای، شکل می دهند« 

)مک کوایل، 1382: 61(.
مدل فرایند ساخت اجتماعی واقعیت را می توان 

به صورت شکل 1 ترسیم کرد.

شکل 1. فرایند ساخت اجتماعی واقعیت

وسایل ارتباط جمعی بر این مبنا، »به عنوان 
سیاست های  و  مسائل  معرفت،  توزیع کننده 
مشروعیت  مــردم،  تــوده  بــرای  را  اجتماعی 
فرایند  کامل،  طور  به  گرچه  و  می بخشند 
اما  ندارند؛  خود  درکنترل  را  فرهنگی  تحول 
تحول فرهنگی نیز بدون مداخله آن ها صورت 
نمی گیرد.« این وسایل ارتباطی همه جایی، هم 
زمینه را برای تغییرات فرهنگ عمومی جامعه، 
و  هدفمند  انعکاس  با  هم  و  می کنند  فراهم 
پیوسته این تغییرات، تصاویر ذهنی از واقعیت 
سیاست ها،  و  مسائل  تحلیل  و  درک  برای  را 
چارچوب بندی می کنند. »ایفای نقش وسایل 
سرانجام،  معرفت،  توزیع  در  جمعی  ارتباط 
ساخت برتر واقعیت را به دنبال می آورد و به آن، 
شکل می دهد« )مهدی زاده، 1395: 20 - 19(.

محتوا و مضامین پیام های ارتباطی در اخبار و 
گزارش های خبری مطبوعات و خبرگزاری ها، 
از نمونه های آشکار تأثیرگذاری وسایل ارتباط 
جمعی بر ساخت اجتماعی واقعیت و به دنبال 
آن، توزیع معرفت با هدف ساخت برتر واقعیت 
در فضای عمومی جامعه است؛ به باور برخی 
صاحب نظران، »خبر، ساخت اجتماعی واقعیت 
تصویر،  ساخت  نه  خبر،  ساخت  کار  و  است 
که ساخت خود واقعیت است. ساخت خبر به 
عنوان یک منبع اجتماعی، به نحوی است که 
محدود  را  اجتماعی  زندگی  از  تحلیلی  درک 
می کند و به واسطه رویه های جاری و نیز بر 
مبنای ادعای حرفه ای ها درباره ارائه گزارش های 
واقعی، وضعیت موجود را مشروعیت می بخشد« 

)سورین و تانکارد، 1381: 473(.

جهان مادی

برساخت غالب درباره جهان

برساخت های متعارض درباره جهان

وسایل ارتباط جمعی به عنوان توزیع کننده معرفت
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غیرسازی: ما و آن ها، خودی و غیرخودی
گفتمان »ابزار ساخت اجتماعی واقعیت« است؛ 
به عبارت دیگر، گفتمان »جهان اجتماعی را در 
قالب معنا برمی سازد؛ به رویدادها و موضوع ها در 
چارچوب خود، معنا می دهد؛ و زمینه را برای 
برساختن و تغییر جهان، فراهم می کند«؛ به 
طور خالصه، »هدف، فهم رویدادها و موضوع ها 
به مثابه برساخت اجتماعی است« )مهدی زاده، 

.)22 :1395
ساختار  و  ماهیت  »سرشت،  که  گفتمان ها 
شکل  اجتماعی  جریان  در  و  دارند  اجتماعی 
می گیرند«؛ در حقیقت، »بستر و جریانی هستند 
که زمینه های اجتماعی دارند« )فرقانی، 1382: 
62 - 61( و »در سایه شناخت عناصر بیرونی 
و بستر و شرایط تاریخی خود، قابل شناسایی 
هستند«؛ در نتیجه، »گفتمان ها به طور مستقل 
و تنها از طریق ساختارهای یک متن، مانند: 
خبر و سایر مطالب خبرگزاری ها، قابل تحقیق 

نیستند« )تاجیک، 1383: 17(.
البته »در هر دوره از حیات جامعه و در هر مقطع 
خاص  گفتمان  یک  آن،  سیاسی  و  اجتماعی 
وجود دارد که ویژگی های فکری حاکم بر فرد 
و جامعه را منعکس می کند و معنای رویدادها و 
موضوع های اجتماعی و سیاسی را در چارچوب 
آن می سازد«؛ به عبارت دیگر، »هر دوره، گفتمان 
خاص خود را دارد و هر حادثه در درون گفتمان 
خود، قابل تحلیل است« )بشیر، 1384: 14(؛ 
به همین خاطر است که »امروزه گفتمان سازی 
رسانه ای به منظور کنترل اذهان و تولید و توزیع 
ساخت برتر واقعیت، یکی از مهم ترین روش های 
طرف  از  تنها  نه  سیاست ها،  کردن  عملیاتی 
دولت ها، که حتی از طرف مخالفان آن ها است« 

)تاجیک و رمضان نژاد جلودار، 1393: 5(.
»دو انگاری« و به عبارت ساده تر، »قطب بندی 
از مهم ترین ویژگی های گفتمان سازی است؛ به 
این صورت که گفتمان ها با تفکیک و تمایز خود 
و دیگری، و غیرسازی و نسبت دادن ویژگی های 
منفی به دیگری، خود را به صورت مثبت تعریف 
می کنند و هویت و معنای خود را نه یک امر 

با دیگری  تقابل  از  ناشی  ذاتی و طبیعی، که 
می دانند« )مهدی زاده، 1387: 11(.

»این جمله بسیار شایع در زبان اهل علم را کم 
االشیا  تعرف  و بیش، شنیده و خوانده ایم که 
مخالف  نقطه  راه  از  اشیا  شناخت  باضدادها؛ 
و مقابل آن ها است و اگر چیزی نقطه مقابل 
نداشته باشد، بشر قادر نیست به وجود آن پی 
ببرد؛ هر چند آن چیز، مخفی و پنهان نباشد 
و در کمال ظهور باشد«؛ در حقیقت، »مقصود، 
بیان یک نوع ضعف و نقصان در دستگاه فهم یا 
ادراک بشری است که تنها در صورتی می تواند 
مقابل هم وجود  نقطه  را درک کند که  اشیا 
داشته باشد«؛ چرا که »ما این طور هستیم تا 
نقطه مقابل چیزی را به طور معمول نبینیم؛ از 
وجود آن چیز، باخبر نخواهیم بود. این نه مربوط 
به شی مورد شناسایی ما، که مربوط به ساختمان 
فهم یا ادارک ما است« )مطهری، 1358: 305 

و 301(.
»ما  تقسیم بندی  ریشه  گفتمان،  تحلیلگران 
و آن ها« یا »خودی و غیر خودی« را، به ویژه 
موضوع های  و  رویدادها  برای  معنا  در ساخت 
اجتماعی و سیاسی، »در نابرابری و سلطه فردی 
از  یا گروه دیگر« می دانند؛  فرد  بر  یا گروهی 
دیدگاه این تحلیلگران، »صرف تن دادن به این 
تقسیم بندی، سلطه به ویژه در حوزه اجتماعی 
و سیاسی، مشروعیت پیدا می کند و منطق ما 
و آن ها یا خودی و غیر خودی نیز بر این مبنا 
چیزی جز این نیست که ما و خودی به خاطر 
حق مطلق بودن، حق داریم آنچه را می پسندیم 
نیز  دیگران  به  است؛  درست  می کنیم  فکر  و 
دشمن زا،  همیشه  منطق  این  کنیم.  دیکته 
دارد؛  نیاز  دیگری  و  آن ها  به  بقای خود  برای 
چرا که در این منطق، آن ها و دیگران، عامل 
تمامی  خالصه  و  شکست  ناکامی،  بدبختی، 
مشکالت هستند و برای رسیدن به سعادت و 
خوشبختی، یا باید آن ها را از میان برداشت یا 
به خودی تبدیل کرد. بحث شهروند درجه یک 
و دو درست زاییده همین دیدگاه است«؛ در این 
دیدگاه، جایگاه »ما و خودی« بسیار ویژه است 
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و همه چیز را بر مبنای آن می سنجند؛ حال اگر 
فرد، گروه یا سازمان خاص، مانند »ما« نباشد؛ 
پس بی تردید »آن ها و غیر خودی« است و وقتی 
این گونه باشد؛ »بسیاری از مزایای مربوط به 
ما را از دست می دهد و در حاشیه ما زندگی 

می کند«.
و  نابرابری  تبعیض،  احساس  ترویج  و  ایجاد 
این  پیامد  جامعه،  پنهان  و  پیدا  در  خشونت 
دیدگاه افراطی است و از این رو، »تحلیلگران 
خودی ها،  چون  که  می کنند  تأکید  گفتمان 
خود  خواسته های  ــرآوردن  ب مانع  را  دیگران 
می دانند؛ کم کم آن ها را به عنوان دشمن تصور 
می کنند و در نتیجه، اعمال هر نوع خشونت 
علیه آن ها و دیگری را مجاز می دانند« )بهرام 

پور، 1379: 24(.
بی تردید »الزمه تحقیق علمی، داشتن رویکرد 
و  نظری  چارچوب  و  مبانی  همان  یا  نظری 
»همین  که  چرا  است«؛  تحقیق  در  مفهومی 
چارچوب نظری و مفهومی است که فرضیه ها 
و پرسش ها و مفاهیم و متغیرهای تحقیق را 
تعریف می کند« و در نهایت، »با ایجاد پیوند 
منظم بین دو جهان مشاهده و جهان افکار و 
نظریه ها، پیشرفت اهداف علم ارتباطات را به 
از  5(؛   :1384 )بدیعی،  می آورد«  خود  دنبال 
این رو، با توجه به این نکته و نیز مرور مطالب 
قبلی این بخش، چارچوب نظری تحقیق، عبارت 
است از این که گفتمان وسایل ارتباط جمعی و 
به ویژه رسانه های خبری -مطبوعات )روزنامه و 
مجله(، خبرگزاری، رادیو و تلویزیون- در انعکاس 
این  آنچه  واسطه  به  نه  و موضوع ها،  رویدادها 
وسایل ارتباطی بر آن، تصریح می کنند؛ که به 
قواعد و ضوابط خاص شکل می گیرد  واسطه 
و  رویدادها  انعکاس  در  به صراحت  که گرچه 
موضوع ها به آن اشاره نمی کنند؛ اما در حقیقت، 
این قواعد و ضوابط را بدیهی می انگارند و تمامی 
مطالب خود را پیرامون آن، سامان می دهند؛ به 
عبارت دقیق تر، این قواعد و ضوابط مانند یک 
قالب به رویدادها و موضوع ها در محدوده خود 

سامان می دهند و آن ها را معنادار می سازند. 

روش تحقیق
تحلیل  روش  به  و  کیفی  نوع  از  تحقیق  این 
گفتمان است. فرض اصلی هر تحقیق کیفی، به 
ویژه با روش تحلیل گفتمان، این است که »یک 
معنای مستتر کانونی وجود دارد که ما به عنوان 
محقق، با عوارض و جلوه های گوناگون آن، رو به 
رو هستیم؛ در فرایند انجام یک تحقیق کیفی، 
ما قرار است از این صورت های گوناگون متکثر 
ناسازگار، به یک معنای کانونی دست یابیم و 
تمامی این عوارض را به آن، ارجاع دهیم؛ درست 
مانند یک کارآگاه که نشانه های کثیر عجیب و 
غریب به ظاهر بی ربط را یکباره حول و حوش 
یک رخداد گرد هم می آورد« )غالمرضا کاشی، 

.)188 :1387
آوردن  »فراهم  گفتمان،  تحلیل  اصلی  هدف 
گفتمان:  اصلی  بعد  سه  از  یکپارچه  توصیف 
1. کاربرد زبان؛ 2. برقراری ارتباط بین باورها 
)شناخت( و 3. تعامل در موقعیت های اجتماعی 
کاربرد  چگونه  که  است  پرسش  این  طرح  با 
زبان بر باورها و نحوه تعامل تأثیر می گذارد؛ یا 
به عکس، چگونه نحوه تعامل بر شیوه صحبت 
یا  می گذارد؛  تأثیر  مردم  گوهای  و  گفت  و 
را  تعامل  نحوه  و  زبان  کاربرد  باورها،  چگونه 
کنترل می کنند؟ همچنین، می توان از تحلیل 
گفتمان انتظار داشت که جدا از به دست دادن 
توصیف های نظام مند، نظریه برای تبیین نوع 
روابط بین کاربرد زبان، باورها و تعامل ارائه دهد« 

)ون دایک، 1382: 18 - 17(.
»تحلیل گفتمان را در یک مطالعه کلی می توان 
رویکرد ساختاری به متن های رسانه ای، مانند: اخبار 
و گزارش های خبری در مطبوعات و خبرگزاری ها 
دانست که امکان اتصال متن های مورد مطالعه را 
به جنبه های جامعه شناختی، فراهم می کند«؛ در 
حقیقت، »گفتمان حاصل مطالعه زبان به عنوان 
یک پدیده اجتماعی با رویکرد جامعه شناختی به 
مقوله زبان است و داللت بر این دارد که متن، یک 
امر اجتماعی است که در خالل روابط اجتماعی و 
نه بیرون و مستقل از آن، تکوین می یابد« )فرقانی، 

.)60 :1382



شماره 48
تیر 99

61

احاله جوانب، ظواهر و نشانگان متنوع به این 
روابط و استخراج معنای کانونی از آن، از جمله 
کارکردهای تحلیل گفتمان است. تحقیق کیفی، 
به ویژه با روش تحلیل گفتمان، نوعی روان کاوی 
است که البته موضوع مطالعه آن به جای روان 
)غالمرضاکاشی،  است  جمعی  روان  فردی، 

.)188 :1387
البته »اصطالح گفتمان، کاربرد دیگر نیز دارد که 
ریشه آن در برداشت غیر علمی و غیر فنی از 
معنای این اصطالح و حاصل آن در ارائه تعریف 
از تحلیل گفتمان به عنوان یک روش است؛ بر 
این مبنا، تحلیل گفتمان، تحلیل اندیشه و فلسفه 
رفتار فرد یا افراد خاص، مانند سیاستمداران یک 

کشور است« )میرفخرایی، 1383: 8(.
جمعیت نمونه و فاصله زمانی نمونه ها در این 
تحقیق عبارت است از تمامی مطالب مربوط به 
سریال گاندو که بر وبگاه خبرگزاری های دولتی 
جمهوری اسالمی )ایرنا( و دانشجویان ایران )ایسنا( 
و در مقابل، وبگاه خبرگزاری های غیر دولتی فارس 
و تسنیم، در فاصله زمانی 17 خرداد )یک روز 
پیش از آغاز نمایش سریال( تا 17 مرداد )یک ماه 

پس از پایان نمایش سریال( قرار گرفته اند.
می دانیم »نمونه گیری برای یک تحقیق کیفی، به 
فرمول معتبر آماری نیاز ندارد؛ حتی نمونه گیری 
تصادفی نیز نمی تواند اطالعات مفید در اختیار 
محقق قرار دهد؛ چرا که هدف تحقیق کیفی، 
مطالعه و تحلیل موضوع یا موارد جزئی است و از 
این رو، نمونه گیری برای آن باید بر مبنای پرسش 
انتخابی بودن نمونه ها  مفهومی و نه توجه به 
عبارت  به  72(؛   :1395 زاده،  )مهدی  باشد« 
دیگر، »در تحقیق کمی، افق کار روشن است و 
شما به عنوان محقق می دانید در جست و جوی 
چه هستید و پیشاپیش هدف خود را از تحقیق، 
روشن می کنید؛ اما ابهام در تحقیق کیفی، نقطه 
آغاز همه چیز است و سرانجام کار می توان از آن 
پرده برداشت و به درستی اظهارنظر کرد که من 
در این تحقیق در جست و جوی چه چیز بودم و 
چه چیز یافتم« )غالمرضا کاشی، 1387: 189(.

شیوه نمونه گیری این تحقیق، با توجه به فراوانی 

مطالب خبری و غیر خبری قرار گرفته بر وبگاه 
گاندو،  پیرامون سریال  خبرگزاری های داخلی 
شیوه نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند است؛ 
»در این شیوه نمونه گیری، که به آن نمونه گیری 
قضاوتی نیز می گویند؛ محقق، واحدهای نمونه را 
به صورت ذهنی و با هدف قبلی انتخاب می کند. 
این انتخاب، به خاطر سهولت نمونه گیری نیست؛ 
بلکه قضاوت محقق بر مبنای مطالعه مقدماتی 
شمار  به  نمونه  انتخاب  مبنای  که  است  وی 

می آید« )مهدی زاده، 1395: 73(
»روایی، مربوط به درون و پایایی، مربوط به بیرون 
تحقیق است«؛ محقق در سنجش روایی تحقیق، 
عناصر  بین  »آیا  بداند  است که  این  دنبال  به 
تحقیق، رابطه درست برقرار است یا نه؟« حال اگر 
محقق بیاید و یافته های تحقیق را با روش های 
دیگر هم مطالعه کند و به همان یافته ها دست 
و  است  برقرار  »پایایی  بگوییم  می توانیم  یابد؛ 
دارد« )شکرخواه،  تعمیم  قابلیت  تحقیق حاال 
1397(؛ به عبارت دیگر، »روایی تحقیق بر این 
نکته تأکید دارد که ابزار به کار رفته برای مشاهده 
باید تا حد بسیار نسبت به زمان، مکان و شرایط، 
ثابت باشد. معیار اصلی سنجش پایایی تحقیق نیز 
نوع نمونه گیری و تعمیم یافته های تحقیق است. 
دو مفهوم روایی و پایایی، البته بدون حرج، تعدیل 
و اصالح، قابلیت کاربرد در تحقیقات کیفی، به 
ویژه با روش تحلیل گفتمان را ندارند« )مهدی 

زاده، 1395: 71(.
جدول زیر، فهرست راهبردهای ارتقای روایی 
را در تحقیقات کیفی نشان می دهد: )فقیهی و 

علیزاده، 1384: 11(
تحقیقات کیفی، به ویژه با روش تحلیل گفتمان، 
»بر قرائت و تفسیر محقق از متن های رسانه ای، 
متمرکز هستند و این تمرکز عمیق و زمان بر، 
یکی از دالیل عمده انتخاب نمونه های محدود 
کیفی،  تحقیقات  بیشتر  در  است؛  کوچک  و 
محقق به دنبال تجزیه وتحلیل متن های خاص 
است تا شواهد مناسب برای تئوری )نظریه( یا 
چارچوب تئوریک )نظری( به دست آورد؛ چرا 
که در تحلیل گفتمان، مهم ترین اصل آن است 
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توصیفراهبردها

جمع آوری اطالعات از زمینه از سوی محققان، تا حد امکان در یک دوره مطالعه میدانی گسترده
زمانی گسترده

استفاده از عبارت های توصیفی، مانند نقل قول یا گزارش پدیده بر مبنای حداقل مداخله در توصیف
روایت اطالع رسان

استفاده از منابع مختلف داده برای درک بهتر پدیده تکثرگرایی داده
استفاده از چندین روش تحقیق برای مطالعه بهتر یک پدیدهتکثرگرایی روش
استفاده از چندین مشاهده گر یا محقق در جمع آوری و تفسیر داده هاتکثر مشاهده گر

استفاده از چندین تئوری )نظریه( و نگرش برای تفسیر و تبیین داده هاتکثرگرایی تئوری

ارائه تفسیرها و یافته ها به مشارکت کنندگان و تعیین و اصالح موارد بد بازخورد مشارکت کننده
درک شده

مطالعه یافته ها و تبیین های محقق از سوی دیگر محققان و همکاراندریافت نظرهای همکاران
جست و جو و مطالعه موارد ناسازگار با تبیین های محققموارد خالف انتظار

خودآگاهی و خودانتقادی محققان به سوگیری ها و نحوه تأثیر آن ها بر فرایند بازتاب پذیری
و یافته های تحقیق

پیش بینی یک سری از یافته ها بر مبنای مدل تبیین شده و سپس تعیین سازگاری با مدل تئوریک
درجه انطباق یافته های واقعی با مدل پیش بینی شده

جدول 3. راهبردهای ارتقای روایی تحقیقات کیفی

که نمونه ها باید بر مبنای یک رویکرد یا نقطه 
این  از  باشند«؛  آمده  هم  گرد  مشخص،  نظر 
رو، »محاسبه پایایی که مبتنی بر عدد و رقم 
است و اختصاص به تحقیقات کمی، به ویژه با 
روش تحلیل محتوا، دارد؛ غیر ممکن و بلکه غیر 
ضروری است« )مهدی زاده، 1395: 72 - 71(.

یافته های تحقیق
»یافته های  عنوان  با  بخش،  این  در  آنچه 
تحقیق« می آید؛ در حقیقت، مواردی هستند 
که انعکاس مطالب مربوط به سریال گاندو را 
در خبرگزاری های داخلی از نظر سبک، واژگان 
کانونی، عبارت های تحقیرآمیز، ما و گروه خودی، 
آن ها و گروه غیر خودی و بینش ها و دیدگاه های 

مسلط، تجزیه و تحلیل می کنند.
سبک مطالب

جدول شماره 4، سبک مطالب مربوط به سریال 
گاندو را در خبرگزاری های داخلی نشان می دهد؛ 

بر مبنای داده های این جدول:
مورد  زمانی  فاصله  در  داخلی  خبرگزاری های 

مطالعه، 249 مطلب کامل را در وبگاه خود قرار 
داده اند که سهم این مطالب در خبرگزاری های 
و  )فارس  دولتی  غیر  و  ایسنا(  و  )ایرنا  دولتی 

تسنیم( تقریبا یکسان است.
درباره  را  داخلی، مطالب خود  خبرگزاری های 
یادداشت  خبر،  سبک های  در  گاندو  سریال 
که  کرده اند  ارائه  مصاحبه  و  گزارش  بیانیه،  و 
وبگاه  در  گرفته  قرار  مطلب  مجموع 249  از 
خبرگزاری ها، 29 درصد به سبک خبر و گزارش، 
27 درصد به سبک مصاحبه و 15 درصد به 

سبک یادداشت و بیانیه هستند.
خبرگزاری های دولتی جمهوری اسالمی )ایرنا( 
و غیر دولتی فارس، به ترتیب با 86 مطلب و 35 
درصد فراوانی و 76 مطلب و 30 درصد فراوانی، 
در فاصله زمانی مورد مطالعه، نزدیک به دو سوم 
داده اند.  انتشار  گاندو  سریال  درباره  را  مطالب 
دولتی  و  تسنیم  دولتی  غیر  خبرگزاری های 
دانشجویان ایران )ایسنا(، به ترتیب در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
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واژگان کانونی 
جدول شماره 5، واژگان کانونی مطالب مربوط به 
سریال گاندو را در خبرگزاری های داخلی نشان 

می دهد؛ بر مبنای داده های این جدول:
خبرگزاری دولتی جمهوری اسالمی )ایرنا( که . 1

86 مطلب کامل خود را درباره سریال گاندو، 
در فاصله زمانی مورد مطالعه، به ترتیب در 
سبک های گزارش، خبر، یادداشت و بیانیه، و 
مصاحبه ارائه کرده است )جدول شماره 4(؛ با 
مضمون و محتوای پیام های ارتباطی سریال، 
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جدول 4. سبک مطالب مربوط به سریال گاندو در خبرگزاری های داخلی

جمعتسنیمفارسایسناایرناسبک مطالعه

تعدادخبر1
درصد

26
30 درصد

22
56 درصد

17
22 درصد

8
17 درصد

73
29 درصد

یادداشت، ۲
بیانیه

تعداد
درصد

16
19 درصد

5
13 درصد

11
15 درصد

4
8 درصد

36
15 درصد

تعدادگزارش3
درصد

34
39 درصد

8
21 درصد

14
18 درصد

17
35 درصد

73
29 درصد

تعدادمصاحبه4
درصد

10
12 درصد

4
10 درصد

34
45 درصد

19
40 درصد

67
27 درصد

تعدادجمع
درصد

86
35 درصد

39
16 درصد

76
30 درصد

48
19 درصد

249
100

تسنیمفارسایسناایرناردیف

تضاد با دیدگاه مقام منافع ملی1
سوژه ملیمطالبه گررهبری

نگاه جسورانهشفاف سازبرخورد گزینشیایجاد جنجال۲
صدای مردمغیرت ملیمنافع ملیامنیت ملی3
نمایش صادقانهبصیرت اجتماعیایجاد جنجالبحران سازی4
نقدناپذیری دولتمردانمستند بودنسیاست تحریمانسجام ملی5
نقطه عطفحمایت از حکومت مردانهیاهوافکار عمومی6
منافع ملیغرور ملیتوهم واقعیتنخبه ستیزی7
رانت خواریانقالبی گریافکار عمومیجریان خاص8
سریال فاخراقتدار ملیترویج ناامیدیتخریب دولتمردان9
امنیت ملیحریم ممنوعهتضعیف دولتمردانترویج بدبینی10
---سوژه ملی---توهم واقعیت11

تضاد با دیدگاه مقام 1۲
---نمایش صادقانه---رهبری

---پروژه نفوذ---سیاست تحریم13
---نگاه جسورانه---ایجاد تردید14

---تفکر استراتژیک---برخورد گزینشی15

جدول 5. واژگان کانونی مطالب مربوط به سریال گاندو در خبرگزاری های داخلی
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مخالفت و به این منظور، از واژگان کانونی با بار 
منفی زیاد، مانند: ایجاد جنجال، بحران سازی، 
ترویج  دولتمردان،  تخریب  ستیزی،  نخبه 
بدبینی، ایجاد تردید و برخورد گزینشی در 

مطالب مربوط استفاده کرده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، به عنوان . 2

دیگر خبرگزاری دولتی که 39 مطلب کامل 
خود را درباره سریال گاندو، در فاصله زمانی 
مورد مطالعه، به ترتیب در سبک های خبر، 
گزارش، یادداشت و بیانیه، و مصاحبه ارائه 
کرده است )جدول شماره 4(؛ گرچه به ظاهر 
با مضمون و  ایرنا، همسو بوده و  با دیدگاه 
محتوای پیام های ارتباطی سریال، مخالفت 
کرده است؛ اما به نسبت معتدل و با بار منفی 
مربوط،  مطالب  در  کانونی  واژگان  از  کمتر 
استفاده و مخالفت خود را ابراز کرده است؛ به 
عنوان نمونه، استفاده از واژه کانونی تضعیف 
یا  دولتمردان  تخریب  جای  به  دولتمردان 
جای  به  هیاهو  کانونی  واژگان  از  استفاده 
نسبت  به  دیدگاه  این  گواه  سازی،  بحران 

معتدل و کمتر منفی گر است.
خبرگزاری غیر دولتی فارس که 76 مطلب . 3

کامل خود را درباره سریال گاندو، در فاصله 
زمانی مورد مطالعه، به ترتیب در سبک های 
مصاحبه، خبر، گزارش و یادداشت و بیانیه 

ارائه کرده است )جدول شماره 4(؛ با مضمون 
و محتوای پیام های ارتباطی سریال، موافقت 
و به این منظور، از واژگان کانونی با بار مثبت 
زیاد، مانند: غیرت ملی، بصیرت اجتماعی، غرور 
ملی، انقالبی گری، اقتدار ملی، سوژه ملی و نگاه 
جسورانه در مطالب مربوط استفاده کرده است.

خبرگزاری تسنیم، به عنوان دیگر خبرگزاری . 4
غیر دولتی که 48 مطلب کامل خود را درباره 
سریال گاندو، در فاصله زمانی مورد مطالعه، 
ترتیب در سبک های مصاحبه، گزارش،  به 
است  کرده  ارائه  بیانیه  و  یادداشت  و  خبر، 
)جدول شماره 4(؛ گرچه به ظاهر با دیدگاه 
فارس، همسو و با مضمون و محتوای پیام های 
ارتباطی سریال، موافق بوده است؛ اما به نسبت 
تندتر و با بار مثبت بیشتر از واژگان کانونی در 
را  خود  موافقت  و  استفاده  مربوط،  مطالب 
ابراز کرده است؛ استفاده از واژه های کانونی، 
مانند: صدای مردم، نقطه عطف، رانت خواری 
و سریال فاخر، گواه این دیدگاه به نسبت تند 

و بیشتر مثبت گرا است.
عبارت های تحقیرآمیز

تحقیرآمیز  عبارت های   ،6 شماره  جــدول 
خبرگزاری های داخلی را در مطالب مربوط به 
سریال گاندو نشان می دهد؛ بر مبنای داده های 

این جدول:

تسنیمفارسایسناایرناردیف
دولتمردان بیگانه با مردممحافظه کاران آشناغافلگاندوهای داخلی1
رفتار احساسی دولتدولتمردان حاشیه سازمنحرفتندرو۲
دولتمردان دروغگوکدخداپرستاناقلیت خارج از کنترلکج فهم3
---برجام پوشالی و توخالیتخریب گرلجباز4
---بی تحملی دولتمردانمخالفان مردممتوهم5
------بی تدبیرتخریب گر6
---------پوپولیست7
---------فاقد فهم سیاسی8

---------بی تدبیر9

جدول 6. عبارت های تحقیرآمیز درباره سریال گاندو در خبرگزاری های داخلی



شماره 48
تیر 99

65

لی
اخ

ی د
ها

ی 
زار

رگ
خب

در 
ی« 

ساز
یر

»غ
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( در بحث . 1

پیرامون مضمون و محتوای پیام های ارتباطی 
سریال، سازندگان، حامیان ساخت و موافقان 
سریال گاندو را به گاندوهای داخلی، تشبیه و 
آن ها را در ال به الی مطالب مربوط، به نحو 
توهین آمیز، تندرو، کج فهم، لجباز، متوهم، 
تخریب گر و پوپولیست1، خطاب می کند که 
بی تدبیر و فاقد فهم سیاسی از شرایط درونی 

و بیرونی ایران امروز هستند.
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، همسو . 2

با ایرانا، در بحث پیرامون مضمون و محتوای 
به  و  سازندگان  سریال،  ارتباطی  پیام های 
ویژه حامیان ساخت و موافقان سریال گاندو 
را یک اقلیت خارج از کنترل و به اصطالح، 
قواعد مردم  به اصول و  خودسر و بی توجه 
می کند  معرفی  قانون،  حکومت  و  ساالری 
به  به الی مطالب مربوط،  را در ال  و آن ها 
نحو توهین آمیز، غافل، منحرف و تخریب گر 
می نامد، که بی تدبیر و مخالف رأی اکثریت 
مردم هستند و خود را باالتر و به اصطالح، 

قیم مردم می دانند.
خبرگزاری فارس، اما در تعارض با ایرنا و ایسنا، . 3

مخالفان ساخت سریال گاندو را با کنایه به 
روحیه ساز شکاری آن ها در برابر ایاالت متحده 
آمریکا به عنوان کدخدا، به کدخداپرستان، 
تشبیه و آن ها را در ال به الی مطالب مربوط، 
به نحو توهین آمیز، عده ای محافظه کار آشنا -با 

باور  مردم  یا  توده وار  حکومت   ،)Populism( »پوپولیسم   -1 
است که ریشه این نوع تفکر در میان روشنفکران تندرو روسیه، در 
دهه )1860 میالدی( – )1240 شمسی(، با ظهور ناردونیک ها )مردم 
باوران( پدید آمد. البته اندیشه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که 
با نام پوپولیسم می شناسند؛ بسیار متفاوت هستند و در هر جامعه و 
کشور، شکل خاص خود را دارند« )آشوری، 1397: 300(؛ اما به طور 
کلی می توان مؤلفه های زیر را به عنوان ارکان اساسی »پوپولیسم« نام 
برد: 1. جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های کلی و مبهم، نظیر: 
برابری، برادری، مساوات و ... )قوام، 1397: 144(؛ 2. پیشبرد اهداف 
سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوان و بسیج توده 
مردم )آقابخشی و افشاری راد، 1389: 264(؛ 3. مخالفت اساسی با 
جامعه مدنی )بشیریه، 1396: 341(. بنابراین پوپولیست ها به جای 
این که به دنبال مشارکت سیاسی آگاهانه شهروندان، به شکل نظام مند 
و نهادینه باشند؛ مشارکت توده ای را دنبال و بر رفتارهای احساسی و 
هیجانی، تأکید می کنند و از وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رسانه های 
خبری- مطبوعات، خبرگزاری، رادیو و تلویزیون- به عنوان ابزار تبلیغات 
سیاسی )پروپاگاندا(؛ استفاده و حکومت را در نهایت، به یک حکومت 

اقتدارطلب با ساخت قدرت یک جانبه تبدیل می کنند.

کنایه به نام مشاور فرهنگی رئیس جمهور و 
نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان 
صدا و سیما- و دولتمردان حاشیه ساز، خطاب 
برابر کوچک ترین  می کند که بی تحمل در 
انتقاد، برجام پوشالی و توخالی را به ملت، 
تحمیل کرده اند و همچنان به جای این که 
بدهکار باشند؛ به نحوی اظهار نظر می کنند که 

گویی طلبکار هستند!
در . 4 ــارس،  ف با  همسو  تسنیم،  خبرگزاری 

بحث پیرامون مضمون و محتوای پیام های 
سریال  ساخت  مخالفان  سریال،  ارتباطی 
گاندو را دولتمردان بیگانه با مردم که بی خبر 
از خواست ها و نیازهای آن ها هستند؛ معرفی 
می کند و این دولتمردان را در ال به الی مطالب 
مربوط، به نحو توهین آمیز، دروغگو می نامد که 
کشور و انقالب را زمین گیر پیامدهای عملکرد 
خود کرده اند و تنها با رفتار احساسی و دامن 
فضای  در  ساختگی  دوقطبی های  به  زدن 
عمومی جامعه، به دنبال جلب توجه و رأی 
گرفتن از مردم در بزنگاه های حساس، مانند 

انتخابات ریاست جمهوری هستند.
ما و گروه خودی

جدول شماره 7، ما و گروه خودی را در بحث 
پیرامون مضمون و محتوای پیام های ارتباطی 
سریال گاندو نشان می دهد؛ بر مبنای داده های 

این جدول:
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، دولت و . 1

به ویژه وزارتخانه های امور خارجه و اطالعات را 
به عنوان ما و گروه خودی، توصیف و از آن ها و 
به طور مشخص، محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه با عنوان های فرزند انقالب، امین نظام، 
وطن دوست، عقالنیت گرا، دلسوز کشور و یک 
صاحب نظر واقعی، یاد می کند که مورد اقبال 
نخبگان جامعه و صدای واقعی مردم هستند 
و نقدهای جدی کارشناسانه به رفتار ارتباطی 

صدا و سیما در ساخت سریال دارند.
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، همسو با . 2

ایرانا، دولت و به ویژه وزارتخانه های امور خارجه 
و اطالعات و همچنین، سردار قاسم سلیمانی، 
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گروه  و  ما  عنوان  به  را  قدس  فرمانده سپاه 
خودی، توصیف و با برجسته ساختن حمایت 
فرمانده سپاه قدس از عملکرد وزیر امور خارجه، 
از آن ها و به طور مشخص، محمد جواد ظریف، 
و  با عنوان های کارشناس  امور خارجه  وزیر 
مردم  واقعی  که صدای  می کند  یاد  دلسوز، 
هستند و نقدهای جدی به رفتار ارتباطی صدا 

و سیما در ساخت سریال دارند.
خبرگزاری فارس، در تعارض با ایرنا و ایسنا، . 3

ویژه  به  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
والیی  فراکسیون  سپاه،  اطالعات  سازمان 
مجلس شورای اسالمی به عنوان فراکسیون 
منتقد دولت، سازمان صدا و سیما و به ویژه 
مدیر شبکه سه سیما و سازندگان سریال، 
دولت،  با  مخالفت  به  شهره  جمعه  امامان 
مجلس  و  اساسی  قانون  نگهبان  شــورای 
احمد  اهلل  آیت  ویژه  به  و  رهبری  خبرگان 
و  نگهبان  شــورای  دبیر  عنوان  به  جنتی 
و  ما  عنوان  به  را  خبرگان  مجلس  رئیس 
گروه خودی، توصیف و از آن ها با عنوان های 
صدای واقعی مردم و پشتیبان حضور و نقش 
آفرینی جوانان انقالبی در نهادهای اطالعاتی 
و امنیتی کشور، یاد می کند و رفتار ارتباطی 

صدا و سیما در ساخت سریال را حاصل وجود 
تفکر استراتژیک در مقابله مؤثر با پروژه نفوذ 

دشمن، می داند.
سپاه . 4 فارس،  با  همسو  تسنیم،  خبرگزاری 

پاسداران انقالب اسالمی و به ویژه سازمان 
مجلس  والیی  فراکسیون  سپاه،  اطالعات 
به  شهره  جمعه  امامان  اسالمی،  شــورای 
و  سیما  و  صدا  سازمان  دولت،  با  مخالفت 
به ویژه مدیر شبکه سه سیما و سازندگان 
سریال و به طور کلی، مدافعان امنیت ملی 
را به عنوان ما و گروه خودی، توصیف و از 
و  مردم  واقعی  صدای  عنوان های  با  آن ها 
حامی نقش آفرینی جوانان انقالبی در حراست 
از مرزهای کشور و فراتر از آن، هویت انقالبی 

نظام، یاد می کند.
آن ها و گروه غیر خودی

را  و گروه غیر خودی  جدول شماره 8، آن ها 
در بحث پیرامون مضمون و محتوای پیام های 
ارتباطی سریال گاندو نشان می دهد؛ بر مبنای 

داده های این جدول:
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، مخالفان . 1

دولت را به نفوذی های انقالبی نما، تشبیه و از 
آن ها به عنوان گروه مقابل خود، یاد می کند 

تسنیمفارسایسناایرناردیف
مدافعان امنیت ملیسپاه پاسدارانفرمانده سپاه قدسدولت1
سپاه پاسدارانفراکسیون والیی مجلسدولتوزیر امور خارجه۲
فراکسیون والیی مجلسامامان جمعهوزیر امور خارجهفرزند انقالب3
امامان جمعهصدا و سیمادلسوزان کشورامین نظام4
صدا و سیماشورای نگهبانکارشناسانوطن دوستان5
مردممجلس خبرگانمنتقدان صدا و سیماطرفداران عقالنیت6
جوانان انقالبیجوانان انقالبیمردمدلسوزان کشور7
---مردموزارت اطالعاتنخبگان جامعه8
---------صاحب نظران9
---------مردم10
---------منتقدان صدا و سیما11
وزارت اطالعات1۲

جدول 7. ما و گروه خودی در مطالب مربوط به سریال گاندو
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که به ظاهر دلواپس، اما در باطن بی توجه به 
منافع ملی، به دنبال سیاه نمایی و بحران سازی 
علیه دولت، با بیشترین حجم بی تقوایی، به 
منظور تخریب و زمین گیر ساختن و انتقام 
از رأی ملت به دولت های یازدهم و دوازدهم 
هستند. این گروه غیر خودی، با بدبینی و 
شاید نفرت به عملکرد دولت، نگاه و آن را 
قضاوت می کند و حامی سانسور دیدگاه های 
دیگر با هدف تمامیت خواهی در صدا و سیما 
ساخت  که  است  ملی«  »رسانه  عنوان  به 
سریال، تنها یک نمونه آشکار از رفتار ارتباطی 

شکل گرفته بر این مبنا است.
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(؛ همسو . 2

با صفات ویژه،  را  ایرنا، گروه مقابل خود  با 
مانند: بی خبر از واقعیت ها، پیگیر خواسته های 
جناحی و نه ملی، تخریب گر شخصیت های 
سیاست  در  تنش زا  صفت1،  ماکیاول  ملی، 

و  فیلسوف  1469م(،   -1527( ماکیاولی  برناردو  نیکولودی   -1 
تازه  ویژه  »امکانات  دیدگاه صاحبنظران،  از  ایتالیایی،  سیاستمدار 
از وی،  پیش  تا  که  است؛ چرا  آورده  به وجود  فلسفه سیاسی  در 
برای  سیاسی،  قدرت  عنوان  به  دولت ها  که  بود  این  غالب  تصور 
دست یافتن به اهداف بسیار متعالی، مانند: عدالت، قانون، زندگی 
خوب، آزادی و ... کار می کنند. ماکیاولی، همه این اهداف اخالقی، 
دینی و فرهنگی دولت ها را به باد سپرد و قدرت سیاسی را هدفی 

خارجی، نظارت گریز و مخالف شفاف سازی 
درباره عملکرد خود، خطاب می کند و آن ها را 
مسئول ساخت این نوع سریال ها در سازمان 
صدا و سیما و به ویژه در شبکه سه سیما 

می داند.
خبرگزاری فارس، در تعارض با ایرنا و ایسنا، . 3

دولتمردان و به ویژه مشاور فرهنگی رئیس 
جمهور و نماینده دولت در شورای نظارت 
آشناهای  به  را  سیما  و  صدا  سازمان  بر 
تشبیه  خارجی،  براندازان  با  همسو  داخلی 
با  خود،  مقابل  گروه  عنوان  به  آن ها  از  و 
عنوان های ضدانقالب، نفوذی دشمن، برجام 
پرستان، اشرافیت چپ و راست، بی بصیرت، 
مخالف  و  سازش کار  سیاسی،  قبیله گرایان 

رفتار انقالبی، یاد می کند.
گروه . 4 فارس،  با  همسو  تسنیم،  خبرگزاری 

ابزارهای مناسب  را به جست وجوی  در خود دید و تحقیق خود 
برای دست یافتن، حفظ کردن و گستراندن قدرت، محدود و قدرت 
اصول  و  سیاست  بین  کرد؛  جدا  فراطبیعت،  و  دین  اخالق،  از  را 
دینی، به کل تفاوت گذاشت و درباره نهادهای دینی به عنوان ابزار 
سیاستمدار برای پشتوانه دارکردن ثبات و امنیت دولت، بحث کرد. 
از آن دسته سکیوالریست ها که  اما  بود؛  ماکیاولی، سکیوالریست 
باورهای دینی مردم را ابزار مهم برای دستیابی به اهداف سیاسی 

می دانند.« )عالم، 1377: 196(

لی
اخ

ی د
ها

ی 
زار

رگ
خب

در 
ی« 

ساز
یر

»غ

تسنیمفارسایسناایرناردیف
یک جریان خاصضد انقالببی خبر از واقعیت هادلواپسان1
اتاق فکر استکبارنفوذی دشمنپیگیر خواسته های جناحیبی توجه به منافع ملی۲

تخریب گران شخصیت های سیاه نما3
نفوذی دشمنبرجام پرستانملی

مشتاقان مذاکره با کدخدااشرافیت چپ و راستماکیاول صفتتمامیت خواه4

تنش زا در سیاست کینه توز به رأی ملت5
بیگانه با منطق انقالب بی بصیرتخارجی

اسالمی
سیاسی کارآشناهای داخلینظارت گریزبی تقوا6

استفاده ابزاری از براندازان خارجیمخالف شفاف سازیبحران سازان7
هنرمندان

---قبیله گرایان سیاسی---نفوذی های انقالبی نما8
---سازش کار---مخالفان دولت9

---مخالف رفتار انقالبی---حامی سانسور10

جدول 8. آن ها و گروه غیر خودی در مطالب مربوط به سریال گاندو
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مقابل خود را با صفات ویژه، مانند: یک جریان 
دشمن،  نفوذی  استکبار،  فکر  اتاق  خاص، 
مشتاقان مذاکره با کدخدا، بیگانه با منطق 
انقالب اسالمی، سیاسی کار و دارای سابقه در 
استفاده ابزاری از هنرمندان برای مطامع خود، 
خطاب می کند که کم و بیش در وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی، حضور دارند و در مقابل 
جبهه فرهنگی انقالب، با شیوه های مختلف، 

صف آرایی می کنند.
بینش و دیدگاه های مسلط

گاندو  ســریــال  بــه  مــربــوط  مطالب  ــرور  م
در  ــژه  وی به  و  داخلی  خبرگزاری های  در 
خبرگزاری های دولتی جمهوری اسالمی )ایرنا( 
و دانشجویان ایران )ایسنا( از یک طرف و در 
خبرگزاری های غیر دولتی فارس و تسنیم از 
طرف دیگر، دیدگاه ها و تمایالت دولتمردان و 
نیز افراد، گروه ها و احزاب موافق، منتقد یا مخالف 
با سیاست های دولت را در ال به الی مطالب 
مربوط، نشان می دهد. این مطالب، چه به صورت 
آشکار و با صراحت و چه به صورت ضمنی و در 
لفافه کنایه از دو بینش و دیدگاه متضاد که خود 
را در ذهن کاربران، القا می کنند؛ پرده برمی دارند 

که می توان در دو یادداشت:
تهران . 1 نماینده مردم  قلم علی مطهری،  به 

عنوان  به  امید مجلس  فراکسیون  و عضور 
فراکسیون حامی دولت؛

عضو . 2 و  سیاسی  فعال  رضایی،  رضا  قلم  به 
انقالب  نیروهای  جمعیت  مرکزی  شورای 
اسالمی به عنوان گروه سیاسی مخالف دولت، 
که به ترتیب در وبگاه خبرگزاری های جمهوری 

اسالمی )ایرنا( و تسنیم قرار گرفته اند.
را مطالعه و تحلیل کرد: علی  این دو دیدگاه 
یادداشت خود  به عنوان مخالف، در  مطهری، 
با عنوان »گاندو، تخیل یا واقعیت« می نویسد: 
»سریال گاندو بیشتر تخیلی بود تا واقعی، این 
سریال بر اساس پروژه نفوذ ساخته شده بود؛ در 
حالی که احتمال نفوذ در دولت پنهان به دلیل 
انگلیس  آمریکا،  است.  بیشتر  آن،  برتر  قدرت 
یا  نفوذی  ارسال  مبدأ  معموال  که  اسرائیل  و 

جاسوس هستند؛ می دانند که معموال دولت ها 
در ایران، قدرت تعیین کننده نیستند و قدرت 
تأثیرگذار در جای دیگر است. لذا احتمال نفوذ 
در نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح، بیشتر از 
احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است. سریال 
گاندو در واقع رهبری را هم زیر سؤال برده است؛ 
چون این گونه تصمیمات و آزادی این گونه افراد، 
بدون اطالع ایشان انجام نمی شود. اگر آزاد شدن 
جیسون رضاییان، آن گونه که سریال بر آن تأکید 
دارد؛ صرفا برای دریافت پول های بلوکه شده بوده 
است؛ پس تکلیف مجازات جاسوس چه می شود؟ 
و اگر از اول برای معامله بازداشت شده بود؛ قبح 
سازگار  اسالم،  اخالقی  اصول  با  و  دارد  بیشتر 
نیست. این سریال، غیر از این که عملکرد نظام 
را زیر سؤال برد؛ با توجه به این که اختالف میان 
بخش های نظام ایجاد کرده، پخش آن در شرایط 
امروز، صالح نبود؛ چرا که امروز باید صدای واحد 
از کشور شنیده شود. من این اقدامات را افراطی 
و دنباله اقدامات کسانی می دانم که مصمم بودند 
برجام اجرا نشود و آن قدر کارشکنی کردند تا به 
هدف شان رسیدند و زمینه خروج ترامپ از برجام 
فراهم شد. اگر آن بخش از نظام، مصمم به اجرای 
برجام بود؛ امروز سرنوشت کشور چیز دیگر بود. 
امروز هم این افراد به جای این که رفتارشان 
و  ادامه می دهند  را  راه  دهند؛ همان  تغییر  را 
توجهی به منافع ملی و آرمان های انقالب ندارند« 

)مطهری، 1398(.
به  سیاسی،  موافق  عنوان  به  اما  رضایی،  رضا 
یادداشت مطهری واکنش نشان می دهد و در 
یادداشت خود با عنوان »واکاوی واکنش متفاوت 
مطهری به پخش گاندو« می نویسد: »یکی از 
برکت های سریال های ارزشی این است که برخی 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  ریزشی  نیروهای 
ایران، با دست خود، نقاب از چهره می گشایند 
که این امر جای بسی شکر دارد. اخیرا پخش 
سریال گاندو از شبکه سه که طبق آمار صدا 
بیشترین  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیمای  و 
مخاطب را به خود اختصاص داد و با استقبال کم 
نظیر بینندگان رو به رو شد؛ توانست با نمایش 
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گوشه ای از اقتدار نظام در حوزه امنیت ملی، 

واکنش هایی را با خود همراه کند.
این  نقد و مذمت!  یادداشت علی مطهری در 
سریال، قابل توجه است که به آن می پردازیم: 
ایشان در ابتدا با تخیلی خواندن سریال گاندو، 
گویا سعی در پنهان سازی واقعیت آشکار دارد! 
چرا که این مجموعه واقعی و مستند بر مبنای 
پروژه نفوذی شکل گرفته بود که حتی غربی ها 
و به خصوص آمریکایی ها با کمال جسارت از 
مطرح کردن این موارد ابایی ندارند و برای کسب 
اطالعات یا جاسوسی از هر نقطه عالم، آشکارا 
جاسوسان چندجانبه خود را تربیت کرده و برای 
ایفای نقش برای آن ها، بودجه تعریف می کنند. 
اما ظاهرا نیت آقای مطهری فراتر از این بحث ها 
است! مطهری با مطرح کردن موضوع »دولت 
پنهان« در ایران، گویا سعی دارد با فرافکنی و 
فرار رو به جلو، به تبرئه، دولت در پروژه نفوذ 
بپردازد!... در واقع این گونه به نظر می رسد آن 
سیاست که متهم اصلی پروژه نفوذ را از دولت به 
رهبری شیفت )منتقل( می کند؛ همان سیاست 
است که حامیان و امضاکنندگان برجام سعی 
داشتند تا بن بست مذاکرات را به پای رهبر 
انقالب بنویسند که با تدبیر معظم له بر حمایت 
همه جانبه از تیم مذاکره کننده با 1+5، این 

پروژه به شکست انجامید.
مطهری از طرف دیگر به معامله )بخوانید مبادله( 
جیسون رضاییان، صرفا در قبال دریافت پول 
بلوکه شده می پردازد و حتی برای این عمل، از 
از جانب جمهوری  نقض اصول اخالقی اسالم 
اسالمی ایران، سخن به میان می آورد! در حالی 
که با بی انصافی تمام، به هیچ وجه از مواردی 
چون استیصال و سردرگمی سی آی ای1 )سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا(، کوتاه آمدن )بخوانید 
تسلیم شدن( مقامات آمریکایی، آزادی تعدادی 
از ایرانیان دربند آمریکا از جمله 21 تاجر ایرانی، 
خروج تعدادی از افراد نظام و نیز بانک سپه از 
لیست تحریمی آمریکا، آزادسازی 400 میلیون 
دالر بدهی به عالوه 3/1 میلیارد دالر سود این پول 

1  CIA

که 35 سال پیش، باید طبق بیانیه الجزایر به ایران 
بازگردانده می شد؛ همه و همه در قبال آزادی یک 
جاسوس پس از بازداشت 18 ماهه وی، آن هم 
با پیگیری و تمنای چندباره دموکرات ها، از جمله 
وندی شرمن، معاون وقت وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده، در خالل مذاکرات هسته ای، درخواست 
پنهانی برت مک گورک، دستیار ویژه وقت رئیس 
جمهور ایاالت متحده، ورود شخص جولیوهاس، 
سفیر سوئیس و حافظ منافع آمریکا در ایران به 
ماجرا و خالصه، تحقیر ایاالت متحده در عرصه 

بین الملل، سخنی به میان نمی آورد!
اما آن قسمت از اظهارات علی مطهری مبنی بر 
این که سریال گاندو، عملکرد نظام را زیر سؤال 
برده و موجب اختالف بین بخش هایی از نظام 
شده و پخش آن در شرایط امروز به صالح نبوده 
و در آخر، آن را ساخته افراط گرایان و مخالفان 
ترامپ  تحریک  باعث  که  است  دانسته  برجام 
شده اند! جای تأمل بیشتر دارد و از آن جایی 
قابل نقد است که اوال، موضوع گاندو برگرفته از 
یک واقعیت مبرهن بوده که تمامی دستگاه های 
امنیتی داخلی و حتی خارجی به شکست غرب 
و پیروزی ایران در آن، اذعان داشته و در پی 
آن، هیچ گاه عملکرد نظام زیر سؤال نرفته است؛ 
دوما، به نظر می رسد این اثر، خود عامل اثبات 
اقتدار نظام و به رخ کشیدن امنیت کشورمان 
مردم  مباهات  و  وحدت  مایه  خود  که  است 
سوماً،  آن ها؛  بین  اختالف  نه  است،  عزیزمان 
پرداختن به موضوعی که چهار، پنج سال از زمان 
آن می گذرد و دیگر هیچ مالحظه امنیتی بر آن 
مترتب نیست و اتفاقا یادآوری آن در شرایطی که 
برجام به کاغذ پاره تبدیل شده است، یک نیاز 
فراگیر بوده؛ نه یک اقدام افراطی! اتفاقا نمایش 
آن در این برهه از زمان، یک حرکت عقالنی 
و منطقی است که می تواند خروج یک طرفه 
آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را 
محکوم و حرکت خودخواهانه ترامپ در دنیا را 
نشانه ضعف ایاالت متحده معرفی کند؛ حرکتی 
که آقای مطهری به جای آن که آن را از موضع 
قدرت، بر سر ترامپ بکوبد؛ از موضع ضعف بر سر 
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نیروهای خودی می کوبد که جای تأسف دارد« 
)رضایی، 1398(.

خبرگزاری  از  چه  طوالنی،  قول های  نقل  این 
خبرگزاری  از  چه  و  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری 
موافقت  ذهنی  مبنای  کلی،  طور  به  تسنیم، 
طور  به  و  داخلی  خبرگزاری های  مخالفت  یا 
مشخص، خبرگزاری های دولتی و غیر دولتی را 
با مضمون و محتوای پیام های ارتباطی سریال 

گاندو نشان می دهد.
نتیجه گیری

آشکارا می توان مشاهده کرد که خبرگزاری های 
کارگیری  به  با  تسنیم،  و  فارس  دولتی  غیر 
واژگان، عبارت ها و گزاره های روشن، از مضمون 
و  گاندو  سریال  ارتباطی  پیام های  محتوای  و 
پشتیبانی کرده اند و در مقابل، خبرگزاری های 
)ایرنا( و دانشجویان  دولتی جمهوری اسالمی 
واژگــان،  کارگیری  به  با  نیز  )ایسنا(  ایــران 
و  مضمون  با  روشن،  گزاره های  و  عبارت ها 
محتوای پیام های ارتباطی سریال گاندو مخالفت 
ورزیده اند؛ اما هدف این تحقیق، فراتر از تبیین 
اصلی  هدف  است.  آشکار  رویکردهای  این 
تحقیق، بیان این نکته است که خبرگزاری های 
سریال  به  مربوط  مطالب  بازنمایی  در  داخلی 
گاندو، در عمل، حکومت یا به اصطالح، نظام و 
جامعه را به دو قطب مخالف یا مقابل هم تقسیم 
کرده اند و خود جانب یکی را گرفته و به مخالفت 
با دیگری برخاسته اند؛ جدول های شماره 5 و 6، 

آشکارا این مسئله را نشان می دهند.
خبرگزاری های غیر دولتی در قطب بندی خود، 
آن بخش از حکومت و جامعه را خوب، ارزشی و 
با عملکرد قابل تأیید می دانند که چه به صورت 
و  دولت  خارجی  سیاست  با  ضمنی  و  آشکار 
به ویژه برجام، مخالف و از این رو با مضمون 
موافق  سریال،  ارتباطی  پیام های  محتوای  و 
هستند؛ اما خبرگزاری های دولتی در قطب بندی 
از حکومت و جامعه را وطن  خود، آن بخش 
پیرو عقالنیت می دانند که  و  انقالبی  دوست، 
چه به صورت آشکار و ضمنی با سیاست های 
با  ویژه در عرصه سیاست خارجی،  به  دولت، 

تمرکز بر برجام، همراهی دارند و اگر نه مخالف، 
که منتقد مضمون و محتوای پیام های ارتباطی 
و  مخالفت  خالصه،  طور  به  هستند؛  سریال 
موافقت با سیاست های دولت و به عبارت دیگر، 
دولت ستیزی و دولت دوستی، مبنای قطب بندی 
خبرگزاری های داخلی در موضوع سریال گاندو 
این  یادآوری  ادعای مهم دیگر تحقیق،  است. 
جامعه  و  قطب بندی حکومت  که  است  نکته 
پیامدی  مطالعه،  مورد  خبرگزاری های  در 
دنبال  به  را  »غیرسازی«  و  »دگرسازی«  جز 
نمی آورد؛ جدول های شماره 7 و 8، به روشنی 

این مسئله را نشان می دهند.
خبرگزاری های داخلی، پس از این که حکومت 
و جامعه را به دو قطب مخالف تقسیم می کنند؛ 
ناخودآگاه بر این باور پای می فشارند که هر نوع 
مخالفت با طرح و نظر ما و گروه خودی، مخالفت 
مشخص،  طور  به  و  نظام  و  انقالب  اسالم،  با 
دیدگاه مقام رهبری است و آن ها در عمل، غیر 
خودی به اسالم، انقالب و نظام هستند؛ به عبارت 
ساده تر، خبرگزاری های مورد مطالعه در بازنمایی 
مطالب مربوط به سریال گاندو، همگی از یک 
زبان ایدئولوژیک، استفاده و مخالفان نظر خود 
را دیگری و غیر، دانسته اند. قابل پیش بینی است 
که به کارگیری این زبان، زمینه را برای حذف و 
طرد دیگری آماده می کند. نکته قابل توجه دیگر 
که در بحث از گفتمان خبرگزاری های داخلی 
پیرامون سریال گاندو باید به آن اشاره کرد؛ این 
است که خبرگزاری های مورد مطالعه در جای 
جای مطالب خود از ضمیر نامتعین »ما« استفاده 
کرده، خود را نماینده و »صدای واقعی مردم« 
می دانند و بر حفظ و تقویت »امنیت ملی« و 
تأمین »منافع ملی« تأکید می کنند؛ اما جالب 
این است که در هیچ کدام از خبرگزاری های 
دولتی و غیر دولتی، نمی توان ردی از تعریف 
امنیت ملی و منافع  یا عبارت های  واژه مردم 
این  مصداق های  آن،  مبنای  بر  و  یافت  ملی 
واژه یا عبارت ها را معین کرد. این مطالعه نشان 
می دهد: تمامی خبرگزاری های داخلی غالبا خود 
را نماینده همه مردم، حافظ امنیت و پشتیبان 
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منافع ملی می دانند و از این جایگاه، اظهارنظر 
کنند و البته نظر خود را عین حقیقت و مخالف 
را غیر قابل تحمل می دانند؛ بازنمایی مطالب 
مربوط به سریال گاندو، تنها یک نمونه گویا در 

پشتیبانی این ادعا است.
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