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 مقدمه . 1
یتیکی، اقتصادي و سیاسی همواره کانون توجه ژئوپلیت اهممنطقۀ خاورمیانه و غرب آسیا به دلیل 

 مشخصاًشش اخبار این منطقه براي ایران و بوده است و پو هارسانه، سیاستمداران و هاابرقدرت
پیدایش گروه تروریستی داعش که قصد تشکیل  یماي جمهوري اسالمی ایران مهم است.صداوس

همسایگی ایران را دارد براي کشور ما داراي اهمیت  و درخاورمیانه  در منطقهیک دولت جدید 
چهرة متفاوتی از اسالم را به  که این گروه ادعاي تشکیل دولت اسالمی دارد و خصوصبهاست. 

 گذارد.یمنمایش 
خاورمیانه هستند کـه   ۀنظام سلطه و برخی کشورهاي عربی به دنبال انجام تغییراتی در منطق

هـاي اسـتعمار و   کنـد و رسـانه  مـی  عنوان بازوي اجرایی عملبراي انجام این تغییرات، داعش به
کنند افکار عمومی را براي ایـن  تالش می و برخی کشورهاي عربی نیز نقش حمایتی را ایفا کرده

اي ایـن گـروه در شـناخت عمـوم از     هاي حاشـیه یتواقعهرگونه بازنمایی از  تغییرات آماده کنند.
ي هـا رسانهها ریشه در گفتمان و ایدئولوژي ییبازنمااست و چون این  مؤثرداعش و اسالم بسیار 

در خصـوص   شود که گفتمان هر رسـانه، ح میة اخبار داعش دارد، لذا این سؤال مطردهندپوشش
 موضوع داعش چگونه است؟

هاي رقیب، حائز اهمیت خواهـد بـود چراکـه    از طرفی، براي هر رسانه؛ شناخت گفتمان رسانه
تـر  هـاي بعـدي خـود را مسـتحکم    ها، گامکمک خواهد کرد با شناخت بیشتر و بهتر از این رسانه

ي داخلـی  هـا رسانهپژوهش حاضر به  بنابراینرا اتخاذ کند؛ اي بهتري هاي رسانهبردارد و سیاست
ي رقیـب کمـک   هـا رسـانه یماي جمهوري اسالمی ایران براي شـناخت  صداوس خصوصبهایران 

 خواهد کرد.
ـ هاي خبـري  یتساهدف اصلی این پژوهش، شناخت گفتمان  سـی فارسـی و العربیـه    بـی یب

هایی که اخبار داعش را پوشش یتساي از اهنمون عنوانبهیما، صداوسفارسی و واحد مرکزي خبر 
پاسـخ   سـؤال شود به ایـن  یمین تالش ؛ بنابرابا یکدیگر خواهد بود آنهادهند؛ و البته مقایسه یم

سی فارسـی و  بیهاي خبري واحد مرکزي خبر صداوسیما و بیگفتمان خبري سایتداده شود که 
هـایی تشـابه   ینهزمچه  و در تفاوت باهمایی هینهزمالعربیه فارسی در پوشش اخبار داعش، در چه 

 دارند؟
سـی فارسـی و العربیـه فارسـی و واحـد مرکـزي خبـر        بـی یب هاي خبريعلت انتخاب سایت

هاي هاي خبري معرف مواضع قدرترسد هر یک از این سایتیمصداوسیما این است که به نظر 



64       

 

  
 

ره 
دو

11
رة 

شما
 ،

3 ،
یز
پای

 
13

94
 

یـک   عنـوان بـه ف مواضع ایران یعنی واحد مرکزي خبر معر هستند؛ مختلف درگیر با این موضوع
هاي اي از رسانهعنوان نمونهیه فارسی بهو العربکشور با نظام جمهوري اسالمی و مؤثر در منطقه 

اي از عنوان نمونهسی فارسی بهبیو بی کشورهاي عربی منطقه و معرف مواضع عربستان سعودي
ن توضیح که در هـر سـه ایـن    با ای. و معرف مواضع انگلیس، هستند هاي کشورهاي غربیرسانه

هـا در بخـش   یگـاه پااین  و گفتمان اندشدهگرفتهمخاطب در نظر  عنوانبهزبانان یفارسها، یگاهپا
 هاي غیرفارسی متفاوت باشد.هاي مذکور در بخشسایت فارسی ممکن است با گفتمان

توسـط  از زمان تصرف شهر موصـل عـراق    اي که این پژوهش بررسی کرده استبازة زمانی
دلیل انتخـاب ایـن   است.  1393یور شهر 20تا  1393خرداد  20داعش و سه ماه بعدازآن یعنی از 

ها به موضوع داعش بیشتر شـده و مواضـع ایـن    بازة زمانی این است که در این بازه، توجه رسانه
ها در قبال داعش به یک ثبات نسبی رسیده است. دلیل این اتفاق ضـمن ورود داعـش بـه    سایت
و همچنـین   ي جدید، اعالم خالفت ابوبکر البغدادي بعد از تصرف موصـل اجبههق و گشودن عرا

 .اهمیت شهر موصل و منطقۀ کردستان عراق است
 

 پیشیۀ پژوهش.2
ها در زمینۀ نحوة پوشش اخبار منطقه هاي دیگري در زمینۀ مقایسه رسانهدر گذشته پژوهش     

کنـد. در  ها به ما در دستیابی به هدف مقالـه کمـک مـی   خاورمیانه، انجام شده است. این پژوهش
 کنیم:اشاره می هاپژوهشادامه به چند نمونه از این 

 سـه یمقا«بـا عنـوان    صداوسـیما دانشـگاه   ارشد خود در یکارشناس نامهانیدر پا )1392ی (لیخل
ها و شباهت ۀسیمقا به »هیسور هايدرگیري يدرپوشش خبر يویتو پرس رهیالجز هايسایتگفتمان 
ـ الجز تیشـده در دو سـا  ساخته يهاگفتمان و انگاره هايتفاوت ـ و پـرس  یسـ یانگل رهی در  يویت

ـ شده در اگرفته کار بهروش  است.پرداخته  هیسور هايدرگیريپوشش اخبار   لیـ تحل ،قیـ تحق نی
ـ زالج تیسا ق،یتحق نیا يهاافتهیبر اساس  . است کیداون يگفتمان کاو کردیگفتمان با رو  رهی

ـ  انیـ و در دفـاع از مخالفـان دولـت اسـد و حام     خـاص  چـارچوب  کیدر تالش بوده در  و  یغرب
 انشیـ ) از دولـت بشـار اسـد و حام   رانیا ژهیواو (به انیو مقابله با دولت اسد و حام آنها يامنطقه
 مثبت ارائه دهد. يریتصو يو از مخالفان و یمنف يریتصو

مقایسـه  «سی ارشد خود در دانشگاه صداوسیما با عنـوان  نامه کارشنادر پایان )1392( ییشمسـا 
اي آمریکــا و عربســتان دربــاره نقــش ایــران در تحــوالت خاورمیانــه؛ تحلیــل گفتمــان  گفتمــان رســانه



 65      ...یماداوسصهاي واحد مرکزي خبر یتسامقایسۀ گفتمان 

 

 
ره 

دو
11

رة 
شما

 ،
3  ،

یز
پای

 
13

94
 

دربـاره تحـوالت خاورمیانـه و     ، گفتمان سایت العربیه»هاي فارسی صداي آمریکا و العربیهسایتوب
در ایـن تحقیـق تحلیـل     شـده گرفته به کارروش  ه است.نقش ایران در این زمینه را بررسی کرد

دهد، هاي این پژوهش نشان مییافته. است 1نگفتمان با استفاده از الگوي عملیاتی تحلیل گفتما
هـاي بیـداري   اند از: نفـی تأثیرپـذیري قیـام   هاي مرکزي گفتمان سایت فارسی العربیه عبارتدال

 راهبـرد  مذهبی فتنه ایران است، ایجاد توهم اسالمی اسالمی از انقالب اسالمی ایران، بیداري
 هـاي نظـام  بـه  جمهـوري اسـالمی ایـران    سـازي عربی، شـبیه  هايدولت تضعیف براي ایران

 بـا  جمهوري اسالمی ایـران  علیه انقالب براي مخالفان شدة منطقه، تحریکساقط دیکتاتوري
 برابـر  در عربـی  هـاي دولت اتحادسازي شرایط ی، تلقین ضرورت فراهمبهار عرب از گیري الگو
داري ترکیـه و منفورسـازي الگـوي    سـازي الگـوي حکومـت   ایران، شیعه هراسی، برجسـته  خطر

جـویی، حمایـت از تروریسـم، مـانع     هاي شـناور: سـلطه  با دال( هراسیداري ایران، ایرانحکومت
یـدایش داعـش را در   ي پاعـده با توجه به اینکـه   ها).تبعیض علیه اقلیت برقراري صلح و امنیت،

دانند و این پژوهش به مطالعـۀ دیـدگاه العربیـه در ایـن     ي عربی میکشورهاهاي مردم ادامۀ قیام
 ایم.هاي پژوهش مذکور بهره بردهاست؛ لذا از یافته پرداختهزمینه 

تحلیل گفتمان پوشش خبري وقایع «کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامهیاندر پا )1391هوشیار (
صداوسـیما، بـا    دانشگاهدر  »فارسی و خبرگزاري ایرنـا  سیبیییانه و شمال آفریقا توسط سایت بخاورم

ي هـا دربـاره انقـالب   مذکور رسانه دو به مقایسه گفتمان خبري ،استفاده از روش تحلیل گفتمان
تـرین چـارچوب در   هاي این تحقیـق، اصـلی  پرداخته است، بر اساس یافته مردم کشورهاي عربی

کار قرارگرفته بی.بی.سی فارسی در خصوص تحوالت هر چهار کشور عربی تونس، مصـر،  دستور 
بـوده اسـت.   » و تقابل با بیـداري اسـالمی   یهراسدر عین اسالم چارچوب صلح«لیبی و بحرین، 

ها و پوشش خبري خود از تحـوالت ایـن چهـار کشـور     خبرگزاري ایرنا نیز کوشیده است انعکاس
قـرار داده و  » سـتیزي و بیـداري اسـالمی   قـدمی، غـرب  خـورد و ثابـت  بر«عربی را در چـارچوب  

گرفتـه در  هـاي شـکل  تـرین گفتمـان  عمده هاي خود را در دل آن شکل دهد.ها و انگارهگفتمان
خصوص این چهار کشور عربی توسط سایت بی.بی.سی فارسی معطوف به حفظ منافع کشورهاي 

خواهی، ایران ، گرایش به دموکراسی غربی، آزاديیهراسغربی، متناقض (حمایت و تقابل)، اسالم
هـاي مردمـی،   گرفته در خبرگزاري ایرنا حمایت از خواستههاي شکلترین گفتمانهراسی و عمده

گردانی از غرب و نزدیکی به ایران و انقـالب  خواهی و بازگشت به اصل دینی خویش، روياسالم
                                                           
.١ Practical Discourse Analysis Method 
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هـاي  هاي خـود را نیـز بـر اسـاس گفتمـان     گارهها اناسالمی آن بوده است. هر یک از این سایت
سـی  بـی این پژوهش به ما در آشنایی بیشتر بـه گفتمـان و مواضـع بـی     اند.شده ارائه کردهساخته

 فارسی درباره تحوالت منطقه خاورمیانه کمک کرده است.
 
 مبانی نظري. 3
 نظریه بازنمایی. 3-1
از » معنا«ترتیب که ینابهی و گفتمانی است. ي مفهومهاچارچوببازنمایی تولید معنا از طریق    

هاي اجتماعی یهروشود. زبان، سازندة معنا براي اشیا مادي و یمیژه زبان تولید وبه هانشانهطریق 
دربارة جهان محسـوب   و معرفتي معانی بندصورتطرف براي یبي خنثی و اواسطهاست و تنها 

رو آنچـه واقعیـت   یـن ازانامند. یم» هاي داللتیهرو«را  شود. فرآیند تولید معنا از طریق زبانینم
 ).1387 زاده،شود (مهديیمشود، خارج از معنایی است که به جهان مادي داده یمنامیده 

 
 1يسازبرجستهنظریه . 3-2

یلۀ آن وسـ بـه ي کـه  فـرا گـرد  «کننـد:  سازي را چنـین تعریـف مـی   راجرز و دیرینگ برجسته    
» کننـد ت نسبی موضوعات و تأثیرات گوناگون را به مخاطـب منتقـل مـی   هاي جمعی اهمیرسانه

 ).353 :1376(ویندال و همکاران، 
هاي گروهی یک مفهوم وابسته است. نظریۀ تأثیر رسانه«نویسد: کامبز میدر تعریف دیگري مک

اطات ارتب تأکیدو  موردتوجهمفهومی که یک رابطه مثبت و در حقیقت علی و معلولی را بین آنچه 
دیگـر  یـان ببـه کنـد.  کنند، مشـخص مـی  یک مخاطبان مهم قلمداد میبهجمعی است و آنچه یک

هی بر میزان اهمیـت و اولویـت   هاي گروبرجستگی و اولویت یک مسئله یا یک موضوع در رسانه
 ).30: 1981، 2کابز(مک »گذاردبین مخاطبان تأثیر می آن

                                                           
١. Agenda-Setting Theory  
٢. E. McCombs 
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 1سازينظریه انگاره. 3-3

 هـا رسـانه شود کـه  یمسازي به تالشی گفته به معناي وهم، گمان و پندار است. انگارهانگاره     
هـا،  دهند. ارائـۀ انگـاره از شخصـیت   یمبراي ساختن واقعیت دلخواه خود در ذهن مخاطب انجام 

 ).19: 1389 زاده،مهدي( نام دارد» ي خبريانگاره ساز«ها، اشیا و رویدادها به مخاطب، مکان
کاري شده و توأم بـا تفسـیر   ها دستي با بازتاب واقعیت سروکار نداریم. واقعیتاره سازانگدر «   

 » شاي معنی سـازي در جهـان خبـر اسـت    ي تکنیک و کلید کارگانگاره سازشود. پنهان ارائه می
 ).20: 1389 زاده،مهدي(

مخاطبـان  یزان اعتماد محیطـی  و مهاي ذهنی زمینهپیش روحیات، هاانگارهدر جریان ساخت 
، هـا یتشخصـ از  )تصـویري (ي اانگـاره ارائـه   درواقـع سـازي   انگـاره . استداراي اهمیت فراوانی 

 در انگاره سازي، با بازتـاب واقعیـت سـروکار نـداریم،    . ، اشیاء و رویدادها به مخاطب استهامکان
 ).1380زاده، مهدي( شوندیمارائه  پنهان یرتفسبا  و همراهي شده کاردستها یتواقعبلکه 

 
 2يبندچارچوبنظریه . 3-4

نگاران و اي که روزنامهارائه يهاروش در سـاختار کالن اشاره دارد به يبندچارچوباصطالح     
مــوجود نــزد    ۀهـاي نهفتـ  اطالعات را به همـراه نگـاره   تـا گیرنددیگر ارتباط گران به کار مـی

تـا   کنندمی نگاران تالشکه اغلب روزنامه بدین مـعنی نیست ینمخاطبان خـود بـازتاب دهـند. ا
 آنهـا بــراي   يبنـد کنند که مـخاطبان خـود را فریب دهد. درواقع قاب تنظیم مطلب را به نحوي

 مثل ايهاي رسانهابـزاري ضـروري بـراي کاهش پیچیدگی یـک مـوضوع با توجه به محدودیت
 .)1388 ،(علمداري آیدمیحساب براي پخش به یازموردن فضاي خبري یا زمان

و نـه   گیرنـد یشکل مـ  آنهاها اساساً نه با آگاهی از سوي سازندگان اي چارچوبدر محتوي رسانه
ها توجه دارند به این چارچوب کنندیاي را از طریق آن پردازش محتی افرادي که اطالعات رسانه

ها جز ذاتی ات حذف شوند. چارچوبنند از جریان ارسال و انتقال اطالعاتوها نمیاما این چارچوب
  ).15-12: 1980، 3د (گیتلینبیان و درك یک گزارش هستن

                                                           
١. image making 
٢. framing theory 
٣. Gitlin 
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 خبر در ایدئولوژي نظریه. 3-5
 ساختارهاي به فرانسوي، معاصر فیلسوف »1آلتوسر لویی« همچون غربی انتقادگران از برخی     

 قـدرت  سیاسـی  ابزارهاي جز را جدید جمعیارتباط وسایل و دارند توجه داريسرمایه جوامع اصلی
 سـرکوبگر  دسـتگاه « سیاسـی  قـدرت  سـاختارهاي  درباره مطالعه ضمن آلتوسر،. شناسندمی حاکم
 از را آنهـا  نظـایر  و هـا زندان و دادگستري و انتظامی نیروهاي سایر و پلیس و ارتش مانند »دولت

 و جمعـی ارتبـاط  وسـایل  و کلیسا ها،دانشگاه ،مدارس خانواده، نظیر» دولت ایدئولوژیک دستگاه«
 جملـه  آن از و ایـدئولوژیک  هـاي دسـتگاه  و کندمی تفکیک فشار هايگروه و سندیکاها و احزاب
 نظـام  موردنیـاز  انسـانی  نیـروي  نیـز  و حـاکم  ایدئولوژي بازآفرینی عوامل را، جمعیارتباط وسایل
 .نمایدمی معرفی قدرت، رهبري استمرار براي حاکم،
 ساختارها،( جمعیارتباط وسایل حاکم، نظام متقابل تأثیرات بر تأکید با و گاهدید این مبناي بر 

 مخاطبـان  فکري هايپذیرش و ذهنی هايدریافت و) آنها تولید هايپیام و ايحرفهعملکردهاي 
 هـاي دسـتگاه «حـاکم   نظـام  گرداننـدگان  کـه  شودمی گرفته نتیجه اجتماعی، هايواقعیت درباره

 موجود قدرت که کنندمی اداره نحوي به را، جمعیارتباط وسایل مخصوص و »دولتی ایدئولوژیک
 .سازند فراهم را آن تداوم زمینه عمومی اعتقادهاي جلب با و دهند جلوه موجه و مشروع را

 عنوان تحت رویدادها، از هارسانه گزارش درواقع«: گویدمی خصوص این در زادهمهدي دکتر 
ــر« ــدئولوژیک مفروضــات چــارچوب در »خب ــهســاخته حــاکم گفتمــانی و ای . شــودمــی وپرداخت
 و زمینـه  یک در عموماً هارسانه اخبار. است اصل یک وجود مستلزم بازتولید مفهوم دیگرعبارتبه

 تعبیـر،  مشـاهده، « فراگـرد  در. کندمی بازتولید را ایدئولوژي همان و خیزدبرمی ایدئولوژیک بستر
 و طبیعـی  حکـم  برخاسته، آنها از که هنجارهایی و هاایدئولوژي ،هاارزش به خبر »اشاعه و روایت
 هـا رسانه بنابراین. کندمی بازآفرینی عبارتی به یا بازتولید را آنها خود، گستره در و بخشدمی عینی
مهـدي ( »هسـتند  معـانی  و کلمـات  منازعه میدان و بینش مناظره صحنه خود، روزانه عملکرد در

 .)18: 1380زاده،
 

 نظریه گفتمان .3-6
گـرا و انتقـادي را تجربـه    شناسی تولد یافت و سه گونه ساختگرا، نقشنظریه گفتمان در زبان

شود. دیسکورس با اتخـاذ  هاي تحلیل گفتمانی، زبان بزرگتر از گفتمان تلقی میگونه کرد. در این
                                                           
١. Louis Althusser 
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تنهـا  تمان نـه یک نگرش جدید به گفتمان آن را وارد حوزة فلسفه سیاسی کرد. در این نگرش گف
هاي حقیقـت را بـر فـاعالن    گیرد و نظامیدر برمتر از زبان است، بلکه کل حوزه اجتماع را بزرگ

کند. بر این اساس گفتمان، پدیده، مقوله یا جریانی اجتماعی است، بـه تعبیـر   اجتماعی تحمیل می
 اي اجتماعی است.بهتر گفتمان جریان و بستري است که داراي زمینه

زبان در کاربرد است، در این صـورت   لیوتحلهیتحلیل گفتمان تجز« 2و براون 1یوله از دیدگا
هاي زبانی مستقل از اهداف و کارکردهـایی باشـد کـه ایـن     ند منحصر به توصیف صورتاتونمی

 ).9: 1379رکالف،(ف» انددر امور انسانی به وجود آمده آنهاها براي پرداختن به صورت
ظهـارات و مطالـب   ت. ااي اجتماعی اسبستري است که داراي زمینه تحلیل گفتمان، جریان و

جملگـی   آنهـا و معـانی   مورداسـتفاده ، کلمات و عبارات شدهمطرح 4قضایاي و 3هاشده، گزارهیانب
، قضایاي مفروض و... کـی؟  شدهمطرحهاي شده، گزارهیانببستگی به این نکته دارند که مطالب 

دیگر  یانب بهاند. ي؟ یا چه کسی صورت گرفتهزیچه چیا علیه  ی؟ لهچه کسکجا؟ چگونه؟ توسط 
کنندة یینتعکنندة هر مطلب، گزاره و قضیۀ هاي استفادهبستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه

 .)56: 1380دانل، مک( روندیم به شمارشکل، نوع و محتواي هر گفتمان 
 5هاي میشل فوکـو توان در آرا و اندیشهانی را میهاي حوزة مطالعات گفتماساساً ریشۀ اندیشه

جو کرد. فوکو دربارة گفتمان معتقد است که ما گفتمان را صرفاً به معناي گروهی از نشانهوجست
سخن گفـتن   براثرعنوان اعمالی بنگاریم که هاي زبانی یا یک متن طوالنی ندانیم، بلکه آن را به

آمدن و شکل بخشیدن آن موضوعات شود. با این تعریف، منظم دربارة موضوعات، باعث به وجود 
توانـد  یمـ کنـد نـه آن چیـزي کـه     گفتمان در منظر فوکو چیزي است که چیز دیگر را تولید مـی 

 ).71: 1385زاده، آقاگلد (وتحلیل شویهتجزصورت مجزا به
تئـون  توان به هستند می نظرصاحبازجمله پژوهشگران دیگري که در زمینۀ تحلیل گفتمان 

اي از کلمات توصیف دستور زبان، جمالت را زنجیره«گوید: یک میداوناشاره کرد.  6یکداوناي.
هـا، جملـه  گیرند. بعضی از این زنجیـره و ترتیب خاصی در کنار یکدیگر قرار می بانظمکند که می

ي کالمـی را  هایک در ادامه زنجیرهداون». و برخی دیگر خیر سازندهاي دستوري و معنادار را می
                                                           
١. G.Yule 
٢. G. Brown 
٣. statements 
٤. premises 
٥. M. Foccault 
٦. Teun A. Van Dijk 
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او یـک   ازنظرگیرند. داند که به شکلی منظم به دنبال هم قرار میاي از گفتمان منسجم میگونه
هـاي جمـالت را موجـب    ساختار کالمی باید بتواند شرایط گوناگونی را که گفتمانی بودن زنجیره

 ).1382دایک، (ون ی توضیح دهدخوببهشوند می
 کـامالً و رابطۀ نوشتاري و گفتـاري در گسـترة گفتمـان    آنچه در تحلیل گفتمان اهمیت متن 

گیرد، بازسازي متن بر اساس عناصري همچـون  در تحلیل گفتمان صورت می ت. آنچهروشن اس
هـاي فـردي و اجتمـاعی اسـت کـه در حقیقـت       زمان، مکان، اندیشه، سیاست، فرهنگ، گـرایش 

 آنچـه با وجود همۀ د. بازسازي دار ة متن بیش از نویسنده و گوینده آن نقش اساسی در اینخوانند
در هر گفتمان چیزهـایی وجـود   «د اید اذعان کر، بي گفتمان مطرح شدهايتوانمندتاکنون درباره 

با یقین گفت این است  توانیم آنچه، ولی »را بیان کرد، یا به تصور درآورد آنها توانینمدارد که 
هـاي  درك حقیقت و آشـنا کـردن مـا بـا راه     تواند ما را در راههاي مختلف میکه تحلیل گفتمان

 .)233: 1385زاده، آقاگل( تگوناگون وصول به آن یاري سازد که خود بسیار حائز اهمیت اس
 

 روش پژوهش. 4
ترتیـب کـه ابتـدا    یـن ابهدر این پژوهش از روش تحلیل گفتمان با رویکرد ون دایک، استفاده شد 

سـی فارسـی و   بـی یبهاي یتسابوط به داعش در ي خبري و تحلیلی مرهاو گزارشهمۀ خبرها 
در بازة زمانی سه ماه بعـد از   )یماصداوسي (خبرگزارالعربیه فارسی و واحد مرکزي خبر صداوسیما 

ی موردبررسـ جامعـۀ   عنوانبه، 1393یور شهر 20تا  1393خرداد  20اشغال موصل عراق یعنی از 
 استخراج شد.

ی بیانگر موضع رسانه خوببهتیم اخباري را انتخاب کنیم که سخوایمآنکه  لیبه دلدر این پژوهش 
ي هدفمنـد اسـتفاده شـد.    ریـ گنمونـه ی باشـد از روش  موردبررسـ ، نسبت بـه مسـئله   موردمطالعه

دایک بـود کـه در ادامـه    ون موردنظر مؤلفههشت  خبرهایري گنمونهمعیارهاي ما براي انتخاب و 
 بیان خواهند شد.

 8سـی فارسـی،   بـی یبخبر  341بنابراین از بین ؛ به حد اشباع ادامه دادیم یري را تا رسیدنگنمونه
خبـر انتخـاب    6خبر واحد مرکـزي خبـر،    120خبر و از  6خبر العربیه فارسی،  403خبر و از بین 

با توجه به رهیافت تحلیـل   موردمطالعههاي یتسااز  شدهانتخابي خبري هامتن آن از بعد شدند.
 ایک، در یک فرم ویژه براي ثبت و استخراج اطالعات، درج شد.دگفتمان تئون ون 
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ي اشناسهکه گویاي اطالعات  عنوان خبرو  دو کارویژة تاریخ خبر :یژه بودکارو 10این فرم حاوي 
 هـا مؤلفـه ون دایـک کـه ایـن     مـوردنظر ي هـا مؤلفهیژه یا کارومتن خبر هستند به همراه هشت 

در متن، استناد یا ذکر شواهد متن،  شدهمطرحي و نهادها، افراد یو منفواژگان مثبت  از: اندعبارت
هـاي ضـمنی   ها، داللتفرضیگري، پیشو دهاي نسبت به خود  )ارزش(ي سازیرغي یا بندقطب

هـا،  یژهوهاي اساسی. از طریق این کار ي اجماع و توافق در متن، گزارههامؤلفه(تلقین و تداعی)، 
ی متـون خبـري   متنـ درون، همچنـین شناسـایی مقـوالت متنـی و     نظام گفتمانی حاکم بر خبرها

 استخراج شد.
) هاي منتسـب بـه خـود و دیگـري،     ي و غیرسازي (ارزشبندقطبۀ مؤلفاینکه در  ذکرقابلنکته 

یگري، پـنج طـرف درگیـر در موضـوع بحـران      و دي خود جابهها يبندقطبتر شدن براي روشن
مریکـا و  ارف، شامل گـروه داعـش، عربسـتان سـعودي،     داعش در نظر گرفته شد که این پنج ط

نیـز تـالش شـد کـه ایـن       هامؤلفهشود و در سایر متحدانش همچون انگلیس، ایران و عراق می
ي مثبـت و منفـی مربـوط بـه     هاواژهي در نظر گرفته شود. براي مثال در نظام واژگانی، بنددسته

 ها جداگانه استخراج شد.هرکدام از طرف
 
 هاي پژوهشیافته. 5
 واژگان . 5-1
دهـد  سی فارسی در معرفی داعش و استفاده از واژگان دقت و حساسیت خاصی به خرج میبییب

مشـخص و   طـور بـه جامگان، جنگجویان، افراطـی، تنـدرو و   و از واژگانی چون پیکارجویان، سیاه
 کند.ستفاده مییاط ابااحتکند و واژة تروریست را بارزتر از واژة دولت اسالمی استفاده می

یی چون بیم، هراس، سرخوردگی، درماندگی، تندرو، وحشیگري، شورشـی، خشـن   هاواژهالعربیه از 
کنـد  یی چون جهادگر و دولت اسالمی به فراخور شرایط و اهداف خود استفاده مـی هاواژهدر کنار 

بـر در انتخـاب   امـا واحـد مرکـزي خ    سی فارسی نیست.بییبة دقت اندازبهکه البته دقت العربیه 
یی که هاواژهخود براي معرفی داعش ضعف دارد و از همان  موردنظرواژگان در محدوده گفتمان 

یی چون دولت اسالمی، شورشیان، تنـدرو،  هاواژهبرد کنند بهره میسی و العربیه استفاده میبییب
افـراد مسـلح.    بعثـی و  - یـري تکف یستیگروه تروریی چون هاواژهجنگجویان، مجاهدان در کنار 

 آنهـا خـوانی دارد امـا بسـیاري از    ي با گفتمان واحد مرکزي خبر همهاواژهبسیاري از این  هرچند
 گنجد بلکه در تعارض با آن نیز هست.در گفتمان واحد مرکزي خبر درباره داعش نمی تنهانه
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وضـوع  هـاي درگیـر در م  ، بـراي طـرف  موردمطالعـه هاي جدول زیر واژگانی که هر یک از سایت
 دهد:نشان می اندکردهداعش، استفاده 

 

 نظام واژگانی مثبت و منفی. 1جدول 

 

 العربیه فارسی سی فارسیبیبی واحد مرکزي خبر نظام واژگان

 

 

 

 

 

 داعش

 

 مثبت

سیطره، مجهز،  تسلط، تحت
 جهاد، ایمان، بیعت، صـاحب 

تر، دولت اسالمی حق، قوي
 مجاهدان،

چشـمگیر،   جهادي، پیروزي
 هايسالمی، پیروزيا دولت

ــامی ــرق نظ ــاد،  ب ــا، اتح آس
 نظــامی پیشــروي، موفقیــت

ــت  ــمگیر، تاخـ ــاز، چشـ وتـ
 کفار، پایدار با مصمم، جهاد

 ظهــور، جبــران، ســامان
اسـالمی،   بخشد، دولـت 
اسـالمی،   رهبر، خالفت

فتوحــــات، افتخــــار،  
 هـاي پیروزي، پیشـروي 

 جنگجویان سریع، جهاد،
ــدرت،  جهـــــادي، قـــ

 

 منفی
 
 
 
 
 
 

ــت ــرف، تروریسـ ــا، تصـ هـ
 تکفیري، شورشیان، عناصـر 

ــلح، ــري،   مس ــدرو، درگی تن
ــرف،   ــان، منحــ جنگجویــ

غیرقـانونی، تنـدرو،    توحش،
رحمانـه،  بـی  مزدور، کشـتار 
 هیوال، تهدید

پیکارجویان، تصرف، اشغال، 
شورشیان، وحشیانه، تهدیـد،  

 هـاي تسخیر، افراطی، گروه
ــلح ــن  مس ــنی، ب ــت،س  بس
 ، مسلحخطرناك، یتروریست

 تندرو تروریستی،

هــا، هــراس هــا،بــیم
 پاشــیده، مخالفــانازهــم

ــدنی، ــدگی،  مــ درمانــ
تروریست، جنگ، پرهیز، 

ســتیز،  گــریختن، شــیعه
تعـــرض، ســـرخوردگی، 
ــاند،   ــدروي، ترســ تنــ
زدوخــــورد، خشــــن،  

ــروه ــايگ ــی،  ه شورش
تنـــدرو،  گــراي اســالم 

 دشنام، نگرانی، جوانـان 
 تندرو
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 واژگانی مثبت و منفی نظام. 1ادامۀ جدول 

 

 عربستان

کـرد،   حمایت، دوست، تائید مثبت
 فتوا،

وحـــدت و مـــدارا، کشـــور 
 اسالمی، حفاظت،

آمـوزش،   مقابله، توسـعه 
 متمدنانه، مشارکت،

 پرده، نگرانـی،  پشت حمایت غرق، سرنگون منفی
 ،کوچ دادن، ارسال سالح

 عمیق اختالفات

 

 

 

 

 ایران

 

 

 

 

 مثبت
 مستقل

ــک ــراز آ، کمـ ــادگیابـ ، مـ
، دفاع، خواست ملت و دولت

 بـا  ، همکاري، مبـارزه حامی
تروریسم، دوست، محافظت، 

 انقالبـــی، ادعـــاي اعتبـــار
 گرایی فراگیر،اسالم

ــط  ــامی، رواب ــوب، ح  خ
ــتیبان، اصــلی ــرینپش  ت

حـــامی، حمایـــت، آرام، 
نگــر،  پشــتیبانی، واقعــی

صبور، تبریک، موافقـت،  
 بیگانــه، نفــوذ، فشــار، 

 ناامید مشکل،

 

 یمنف
تضعیف، غرق، نابودي، 

 مخالف

ــارزه تأســف، ــتمب  از ، حمای
ــریم،   ــان، تحــ پیکارجویــ

بشـر،   حقوق سرکوب، نقض
 ثبـات تروریستی، بی سازمان

ــدن   ــده شـ ــردن، درمانـ کـ
 گراییروحانیون ارشد، فرقه

 اشـغال، طمـع، اخـتالف   
خصـمانه،   مستمر، روابط
ــط  ــزاع، رواب ــرتنش،  ن پ

ــارت، ــون  تصــرف، غ خ
ریخــتن، آشــوب، نفــوذ، 

 غالگر، دشـــــمناشـــــ
 پیمـــانظــاهري، هــم  

 پنهانی

 

 

 مریکاا

کامـــل، حمایـــت،  تســـلط مثبت
هنجارهــا،   توافــق، حفــظ  
 ترغیب، دوست

ــا، حمایـــت،  کمـــک، اعطـ
 - همکاريپیروزي، 

 

 منفی

ــه  ــف، مداخل ــیمان، تأس  پش
صـادق،   نظامی، ریاکار، غیر

 گوتجاوز، دروغ

 نگرانــی، هشــدار، اشــغال  
حملـه   نظامی، عراق، دخالت

ارسـال   ،حمله، جنگ ،هوایی
 ، مواضـع هاي مرگبـار سالح
 تند،

 بزرگ حمله، شیطان
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 نظام واژگانی مثبت و منفی. 1ادامۀ جدول 

 
 هاي درگیرهاي منتسب به طرفدي و ارزشبنقطب .5-2

یـا  » خـود « یشخص است؛ نحوة توصیف و معرفم مقولهاین مقوله یا کار ویژه داراي دو زیر 
ـ   یـا ارزش » دیگـري « یو نیـز توصـیف و معرفـ   » خود« ههاي منتسب بارزش  ههـاي منتسـب ب

بنـدي  یـا قطـب   سازينی و تبلیغات سیاسی، غیرادر متن خبر است. در حوزة جنگ رو» دیگري«
را » دیگـر «هـاي امپریالیسـتی آن،   هاي حامی غـرب و سیاسـت  اهمیت اساسی دارد. اینکه رسانه

» يیگـر د«و کدام را در جبهۀ » دخو« ۀکنند و چه نهادها و افرادي را در جبهچگونه توصیف می
گران هـا و بررسـی کنشـ   رسـانه  يهـا ها و نگـرش در تحلیل بینش تواندمیامر  این .ددهقرار می

در متن نیـز در شـناخت    کاررفتهبهباشد. تعیین جایگاه و کارکرد ضمایر  رسانیاري آنهاالمللی بین
این است که ضمایر، بیانگر نگرش کنشگر  رساند، علتسازي محقق را یاري میبندي یا غیرقطب

 

 

 

 

 

 عراق

 

 مثبت

       

----- 

 توانایی مبارزه داشتن، پایگاه
ــت ــاي ،مقاوم ــده نیروه  زب

مـدرن، قـوي،    بعثی، دولـت 
 زبــده و مجهــز نیروهــاي

 مــرگ، فرمانــدهان  پــیش
 الیق، قدرت،

هـا،  سـالح  ترینشرفتهپی
 حیاتی کشوري

 

 

 منفی

 

 

امنیتــی،  نیروهــاي کوتــاهی
آواره، مناقشـه،   فرار، بحران،

 مرتد،

ــونت  ــقوط، خشـ ــايسـ  هـ
اي، فروپاشی، سرکوب، فرقه
سیاسی،  بستخانمان، بنبی

 ناراضـــی، انحصـــار، عـــدم
حـاد،   گرایـی مقاومت، فرقـه 

ــورد ــاجز،  برخـ ــن، عـ خشـ
سـنگین،   ، شکسـت درگیري

ــگ، ســر نگون، بحــران، جن
 سرکوب، مشکل، آشفته،

ــعف ــدهی ضــ  ،فرمانــ
 آب نمـــک  همچـــون

ــادان،   ــقوط، ن شــدن، س
 زورگو، محروم، حماقت،

ــک، حملــــه ور، تحریــ
فروپاشــی، خشــمگین،  

ــامتوازن ــل و نـ  غیرقابـ
ادامه، انسـجام نداشـتن،   

ضعیف، توهین،  عملکرد
خطر، فروپاشید،  محروم،

ــاتوانی،   ــگ، نـــ جنـــ
 گرایانهفرقه
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ود را یـا  این است کـه رسـانه خـ    یانگرب »ما« راز ضمی استفاده مثالًمتن نسبت به دیگران است. 
شـود. از طـرف دیگـر،    اي جـدا متصـور مـی   داند و یا اینکه براي خود جبههنمایندة یک جمع می

 :1382انی، (فرقـ  تبین خط فاصلی با دیگران اسـ م »آنها« یا »ایشان« ناستفاده از ضمایري چو
51-50.( 

ي هـا طرفطور که گفته شد، در طول انجام تحقیق دیگري همان بندي خود ودر بحث قطب
هـا  کـه ایـن گـروه    گـروه مشـخص شـد    پنجدرگیر در موضوع داعش در بحران عراق، در قالب 

از: داعش، ایران و موافقانش، عربستان، آمریکا و متحدانش و عراق. سـپس در تحلیـل    اندعبارت
قرار گرفتند و نتیجـه   موردنظري منتسب، این پنج گروه هاارزشواژگان، افراد و نهادها، استنادها، 

بـه   را واضح نشان ندهـد امـا   »یگريد«و » خود«کند مرز بین سی هرچند تالش میبییبکه این
ی و سناختالفات بین شیعه  و تفکرات اسالمی، اسالم یندوجود آمدن مشکلی مانند داعش را به 

کنـد و در ایـن   کنار آن مداخالت ایران در امور منطقه و اختالفاتش با عربستان مـرتبط مـی   و در
 کند.این بحران مطرح می حلراهمریکا و متحدانش را بخشی از میان، آ
کنـد. او عامـل   یمـ خـود تعریـف   » دیگـري «یراز داعش، ایران و دولت شیعه عراق را غبهالعربیه 

 داند.یمیی ایران و دولت شیعه عراق گرافرقهتشدید بحران عراق را 
و  گرفتـه اسـت   خـود در نظـر   »گريید«واحد مرکزي خبر، عربستان و آمریکا را در کنار داعش، 

 داند.یمي آمریکا را عامل این بحران هادخالتتفکرات وهابیت و 
 کند.شده کمک میهاي بررسیبندي، در هریک از سایتبه درك بهتر قطب 2شماره جدول 
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 هابنديقطب .2جدول 
 العربیه سیبیبی واحد مرکزي خبر بنديقطب

هاي منتسب به ارزش
 داعش

 

 

 هايسازمان مولود عش،دا
 و انگلیس آمریکا، اطالعاتی
 صهیونیستی رژیم

 از حمایت براي داعش گروه
 است شدهتشکیل اسرائیل

 -هاي تکفیرياقدام گروه
بعثی به خریدوفروش زنان 

 هاوابسته به اقلیت

 جهادي پیکارجویان
 موصل، شورشیان، گروه

 داعش تندروي سنی

 القاعده از پیکارجویان این
 اندشده بمنشع

 ترسیم قراولپیش داعش،
 جدید خاورمیانه نقشه

 شعار بر بطالنی خط داعش،
 سنی و شیعه وحدت

 خلیفه را خود رهبر داعش
 مسلمانان دنیا همه
 را تروریست دسته دانستیک
 منافع دنبال به که

 هستند، شانشخصی

 اساس بر که گروهی
 دین و تاریخ نمادگرایی،
 است گرفتهشکل

 اما شد هکشت الدنبن
 تا! است زنده البغدادي
 عمل خود سلف همچون

 .و کرده

 را خود اکنون که داعش
 خواند،می اسالمی دولت
 سرکردگی تا دارد سعی

 به را جهان هايتروریست
 گیرد دست

 دولت که نیست تردیدي
 قدرت اسالمی

 داردداعش توجهیقابل
 است اسالم یکدرجه دشمن

هاي منتسب به ارزش
 عربستان

تی وهابی خریدوفروش مف
 زنان عراقی را حالل دانست

منابع حمایتی داعش عمدتاً از 
 هاستعربستان و صهیونیست

حمایت پشت پرده 
کشورهاي سنی منطقه از 

 هاي مسلحگروه

نگرانی عربستان از 
 همگرایی ایران و آمریکا

 سربازان و رهبران از شماري
 و القاعده تبار سعودي

 ایران در همچنان عرب
 دارند امتاق

 چنین با مقابله براي
 کنار در منحرفی هايگروه

 سعودي پادشاهی حکومت
 مقابله با داعش).(بایستند 
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 هابنديقطب .2جدول ادامۀ 

هاي منتسب ارزش
 به ایران

 

 توسعه مخالف هايدولت
 اسرائیل

 

وابستگی بعضی از احزاب 
 کرد به ایران

مسئوالن ایرانی ایده 
ریکا در همکاري ایران و آم

مورد بحران عراق را به 
 اندبحث گذاشته

 مرکزي دولت حامی ایران
 است عراق در شیعه

 ایران قدس سپاه اعضاي
 هايهمکاري منظوربه

 این وارد مشورتی و آموزشی
 اندشده استان

 پاسداران سپاه فرماندهان
 براي زیادي اشتهاي
 دارند نفوذ گسترش

ایران به ذخایر نفتی عراق 
 دوخته استچشم طمع 

 رسیدن قدرت به عامل
 .بود تهران فشارهاي مالکی،

 هايگروه از بسیاري
 آن به منطقه، در نظامیشبه
) سپاه پاسداران(

 هستند وابسته

هاي منتسب ارزش
 به آمریکا

 گیريشکل از واشنگتن حمایت
 اسالمی دولت به موسوم گروه

حمله آمریکا به عراق در سال 
 شدباعث پیدایش داعش  2003

آمریکا تحت کنترل 
 هاستصهیونیست

 نیروهاي ناگهانی فروپاشی
 موجب موصل در امنیتی

 شده آمریکا نگرانی

 مجدد نظامی دخالت احتمال
 است کم بسیار آمریکا

 عدم بر مبنی آمریکا تصمیم
 سوریه است در دخالت

 حاضر آمریکا حاضر حال در
 نیست عراق در جنگ به

 پول و سربازان آمریکا
 شکست براي بسیاري
 کرد میدان وارد زرقاوي
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 هابنديقطب .2جدول ادامۀ 

 

 

هاي منتسب ارزش
 به عراق

 

 

 

 االنبار هايعرب میان عراق در
 وجود اختالفاتی مالکی نوري با

 دارد

 

 را قدرت مالکی آقاي دولت
درآورده و  خود انحصار به

 گرایی حاد داردفرقه

 موصل-نینوا استاندار دستور
 مقاومت عدم بر مبنی

 مقابل در امنیتی نیروهاي
 داعش

 دولت رسمی ایدئولوژي
 ايفزاینده شکل به عراق
 شده تبیین »مذهب« حول

 است

 مشکل که داد نشان حوادث
 او. است مالکی نوري در

 زورگو و نادان وزیرينخست
 است

 به شدتبه که مالکی نوري
 است نزدیک ایران رژیم

 انسجام هم بغداد دولت
 ندارد چندانی

 وزیرنخست المالکی، نوري
 ندارد محبوبیتی عراق

 
 

 هافرضپیش .5-3
، زیرساخت استدالل و استنتاج نویسنده یا گوینـده  هاداوريپیشها، افکار قالبی و فرضپیش«

هاي زیرین یـا  سازد به الیهگر را قادر میها، تحلیلفرضدهد. بنابراین، شناخت پیشرا شکل می
ها شامل مفروضاتی است که فهم ارتبـاط  فرضپیش طورکلیبهاحب اثر پی ببرد. اهداف واقعی ص

ها و خصوصیات یک متن ها از ویژگیفرضپیش .»تسآنهامیان قضایا و موضوع متن مشروط به 
 هـاي ویژگیلکه بخشی از تفسیر تولیدکنندگان متن از بافت بینامتنی هستند. بسیاري از ب ،نیستند

 ).52: 1382ها اشاره دارد (فرقانی، فرضیشصوري متن به این پ
 

 سی فارسیبیهاي بیفرضپیش .5-3-1

شود، گوناگون است اما محوریـت  سی مشاهده میبییبهایی که در متون خبري فرضیشپ
 از: اندعبارتها فرضاین پیش

 تسنن و کردها وجود دارد. اهل یعیان،ش ینب یو مذهب یقوم یداختالفات شد -
 گراست، به ایران وابسته است و قصد سرکوب اهل تسنن را داردقهنوري المالکی فر -
 در منطقه دارد. ايیژهنفوذ و قدرت و یکاآمر -
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 فـارس خلـیج حـوزه   يکشـورها  خصوصبهمنطقه  يکشورهاآمریکا و بعضی از با  یرانا -
حال دولت جدید ایران تمایل به همکاري با آمریکا در حل ، درعیندارد یاختالفات اساس

 .عراق دارد بحران
تقویـت شـیعه در منطقـه از    و  هاي شـیعی در منطقـه و جهـان اسـت    ایران حامی گروه -

 هاي اصلی ایران در منطقه استبرنامه
 
 هاي العربیه فارسیفرضپیش .5-3-2

ــازة    ــه داعــش در ســایت العربیــه فارســی و در ب ــار مربــوط ب ، موردمطالعــهدر پوشــش اخب
 است: تربرجستههاي زیر فرضیشپ
اي کند و مقابله ایران با داعش بهانـه یخصوص عراق دخالت مامور منطقه و به در یرانا -

 براي نفوذ در عراق است.
نوري المالکی وابستگی شدید به ایران دارد و در بین رهبران شیعه و سنی و کرد عراق  -

 محبوبیت و مقبولیت ندارد.
 پیمانانش قصد مبارزه و نابودي داعش را دارند.آمریکا و هم -

 
 هاي واحد مرکزي خبرفرضیشپ .5-3-3

تـر  هاي زیر برجستهفرضیشپدر پوشش اخبار مربوط به داعش در سایت واحد مرکزي خبر، 
 است:
 یکاست.آمر هاياولویتاز  یلاسرائ یتحفظ امن -
 کند.یمداخله م یانهدر امور منطقه خاورم یکاآمر -
عتقـادات و  ابعضی کشورهاي عربی مثل قطـر و عربسـتان حامیـان القاعـده هسـتند.       -

 اقدامات داعش، برگرفته از افکار و عقاید وهابیت و علماي سعودي است.
 کردند.داعش موردحمایت آمریکا و اسرائیل است؛ اما تاکنون این حمایت را مخفی می -
 .منطقه است يبرا یدنقشه جد یمبه دنبال ترس یکاآمر -

 
 هاي اساسیگزاره. 5-4

رود، گزاره است. گزاره را تقریبـاً  معنایی به کار میمهمی که در توصیف  معناشناختیمفهوم «
ها کـانون مـتن   ). گزاره17 ، ص1387بخشی،(گل »دتعریف نمو بندیکساختار مفهومی  ناتومی
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تکیـه دارد   آنهامتن بر  هایی هستند که معناي اساسیها عبارات یا جملهبه عبارتی، گزاره هستند.
باقی بمانـد. درواقـع یـک     مخاطب یا خوانندهن در خاطر ها پس از مطالعۀ متو ممکن است مدت

ها، پیام اصلی متن را در خـود  آید. گزارهمی دست بههاي اصلی آن متن از گسترش و بسط گزاره
 ).54: 1382فرقانی، ( ددارن
 
 سی فارسیبیهاي اساسی بیگزاره .5-4-1

ي هـا گزارهر داعش، سی فارسی، در پوشش اخبابییبي گوناگون در سایت هاگزارهاز میان  
 کند:زیر بیشتر ذهن مخاطب را به خود مشغول می

 افـزایش  شهر در ايفرقه هايخشونت ،2011 سال در آمریکایی نیروهاي خروج از پس -
 .یافت

 یسـن  یروهـاي در عراق است که در حال جنـگ بـا ن   یعهش يدولت مرکز یحام یرانا  -
 .داعش است

گـرفتن خـاك از مـردم     يبحـران بـرا   یناز ا توانندیکه نم یممشخص کن یرانا يبرا  -
 عراق استفاده کنند.

و متحدانش، بشار اسد  یاسالم يجمهور یانهگرافرقه هايیاستهم س یراخ يهادر دهه
بـر   یشـتر و فشـار ب  یسن-یعهشکاف ش یدباعث تشد یهدر عراق و سور یالمالک يو نور
 .شده است یهدر عراق و سور هایسن

 هـاي یاسـت در بحـران عـراق، س   یرد کـردن دخالـت خـارج   عربستان و قطر هم بـا    -
 یکارجویـان پ یـت فعال سـاز ینـه را زم یمـالک  يدولت آقا» و انحصارطلبانه یانهگرافرقه«

 .گرا در عراق دانستندافراط
 یعیانشـ  یطرهو سـ  یعیحفظ هـالل شـ   يبوده و برا یراس ییگراتهران در چنگال فرقه  -

را  »یاسـالم  يبرادر«اصل خود خوانده  یراحتبزند و به يحاضر است دست به هر کار
 پا بگذارد. یرز

 
 العربیه فارسی هاي اساسیگزاره .5-4-2

 هـاي گـزاره  داعش، اخبار پوشش مورد در فارسی، العربیه سایت در مختلف هايگزاره میان از
 :گیردمی قرار مخاطب موردتوجه بیشتر زیر
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 یحکم رابطه مذهببه یدولت مالکاز  یرانا گویدیکه م یمذهب هايپردازيیهنظر یدنبا -
 یم.خواهد کرد را باور کن یتحما یع،در تش

که تا  گرددیمرزها بازم يسونگاهشان به آشوب آن یهزاو یهبر پا یراناهداف رهبران ا  -
 .و نفوذ استفاده کنند یطرهس يبرا یعنوان فرصتآشوب به یناز ا خواهندیم یزانچه م

 .اسالم است یکش دشمن درجه: داعيسعود یاعظم پادشاه یمفت  -
موسـوم بـه داعـش،     یگـروه دولـت اسـالم    یهعل المللیبیندر ائتالف  یرانمشارکت ا  -

 .»یستمناسب ن«
 
 هاي اساسی واحد مرکزي خبرگزاره .5-4-3

 از: اندعبارتي سایت واحد مرکزي خبر در پوشش اخبار داعش هاگزارهترین یاساس 
را به قتـل   یعیانش اآلنرا کشت و  یار سنهز یککه به سامرا حمله کرد  یداعش زمان -

 .یکاستآمر یاستس ین. ارساندیم
 یـان و مفت ینفتـ  يدالرهـا  يصدا یراسال است که االزهر ساکت است ز 40در حدود   -

 بلندتر از االزهر بوده است. يسعود
گـروه   یريگواشنگتن از شکل یتحما یکا،سابق امور خارجه آمر یروز ینتونکل یالريه  -

 را فاش کرد.» داعش«عراق و شام  یدولت اسالم موسوم به
 یونیستیصه یمو رژ یسانگل یکا،آمر یاطالعات يهااسنودن: داعش، مولود سازمان  -

 
 گیريبحث و نتیجه. 6

 سی فارسیبیگفتمان بی الف.
سی فارسـی در مـورد اخبـار داعـش،     بییبي گفتمانی متون خبري سایت هامقولهبا توجه به 
ي هـا انگـاره سی فارسـی  بیدر این سایت خبري، مشهود است. بی هراسیاسالمترویج گفتمان 
 ،تنـدرو  ،تمـام منطقـه   يبـرا  یديتهدجهادگران، ، پیکارجویان جهادي ،دولت اسالمی

زمـان از  اسـتفاده هـم   بـا کنـد و  را براي داعش اسـتفاده مـی   شورشیانو  تروریست، افراطی
براي داعش ضمن ایجاد پیوند بین اسالم  المیدولت اسو  گروه مسلح تروریستیي هاانگاره

 کند.را تقویت می هراسیاسالمو تروریست، گفتمان 
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از  کنـد و بـراي داعـش   یمي عثمانی معرفی امپراتورسی، هدف داعش را احیاي دوباره بیبی
ابتدا شاید چنین به نظـر برسـد کـه چـون لبـاس       در کند.یماستفاده  جامگانیاهسجالب  انگاره
شده است اما با مرور تاریخ و دقت بیشتر رنگ است، از چنین عبارتی استفادههاي داعش سیاهنیرو

 کند.در متن اخبار سایت مذکور، واقعیت به گونه دیگري جلوه می
امیه جامگان، نام گروهی است که به رهبري ابومسلم خراسانی علیه خالفت بنیدر تاریخ سیاه

هایی است که تاریخ رحمی از ویژگیخشونت و بی ا بنا گذاشتند.عباس رقیام کردند و خالفت بنی
جامگان برشمرده است. جالب اینکه منطقه عملیاتی این گروه در نزدیکی موصل بـوده  براي سیاه

هم برقراري خالفت جدیـد بـوده اسـت     آنهااست، جایی که امروز جوالنگاه داعش است و هدف 
 است.یعنی همان چیزي که داعش به دنبال آن 

سی ضمن آنکه تشکیل خالفـت اسـالمی را آرزوي همـه مسـلمانان معرفـی      بیبنابراین بی 
ي عثمانی را خطري براي منطقـه برشـمرده و بـا برجسـته کـردن      امپراتورکند، احیاي دوباره یم

کند تا هم هدف داعـش را  جامگان، تالش میهاي داعش در کنار یادآوري خشونت سیاهخشونت
ي اسالمی تسـري دهـد و   هاحکومتد و هم این خطر و نگرانی را به اسالم و خطرناك جلوه ده

 کند.مشی اساسی، دنبال میعنوان یک خطهراسی را بهبه این طریق، اسالم
است که در این راستا  ی بین شیعه و سنیافکناختالفسی فارسی گفتمان بیگفتمان دیگر بی

ته و معتقد است، این اختالف درگذشته نیـز وجـود   به برجسته کردن اختالفات شیعه و سنی پرداخ
 داشته و امروز هم ادامه دارد.

و تلقـین وابسـتگی دولـت نـوري      بابیان تلویحی دخالت ایران در امور عـراق و منطقـه   همچنین
کند تا ضـمن  گرایانه حاد شیعی معرفی میالمالکی به ایران، اقدامات دولت مالکی را اقدامات فرقه

دولـت  ي هاانگارهختالفات شیعه و سنی، گفتمان ایران هراسی را نیز ترویج دهد. دامن زدن به ا
 کـاربرده به، بر همین اساس، براي دولت عراق به رهبري نوري المالکی گراقهرفو  انحصارطلب

 شده است.
 یحاً آمادگی خود را براي همکاري با آمریکا در بحران عراق اعـالم تلویان اینکه ایران باباز طرفی 

کرده است، دلیل این اعالم آمادگی را اشتیاق ایران براي نفوذ در منطقه و تقویت قـدرت خـود و   
قـدرت جهـانی،    عنـوان بـه سو و تمایل ایران براي برقراري رابطه بـا آمریکـا   مذهب تشیع از یک

و  ایران منـزوي و گفتمـان   سواز یکمریکا ابودن  ابرقدرتگفتمان با استفاده از  لذا داند.یم
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را براي داعش و انگاره  نیروهاي سنیو  پیکارجویاني هاانگارهاز سوي دیگر،  ایران هراسی
 گیرد.یمرا براي ایران در نظر  در عراق یعهش يدولت مرکز حامی

کند و این حضور یمه حضور نظامی سپاه قدس ایران و سردار سلیمانی در عراق اشاره بهمچنین 
 داند.یمعراق و کشورهایی مانند لبنان و ... را نشانه دخالت نظامی ایران در 

کنـد و  یمـ داعش را دشمن مشترك ایران و آمریکا در شـرایط فعلـی، معرفـی     سی فارسی،بیبی
انکارهاي ظاهري، آمریکا و ایران براي همکاري در مبارزه بـا   برخالفکند که یمطور وانمود ینا

 اند.یدهرسداعش به توافق 
کنـد هرچنـد در گذشـته    یمـ ، استفاده کرده و یـادآوري  بارزه با تروریستمبنابراین از گفتمان 

ابزار سرکوب مـردم در دسـتان حکومـت    و  یستیسازمان تروریی مثل هاانگارهآمریکا از 
ي جـز  اچـاره کرده، اما امروز براي مبارزه بـا داعـش،   براي سپاه پاسداران ایران استفاده می ینید

 همکاري با ایران ندارد.
حامی داعش نیست بلکه از این  تنهانهعربستان  سی فارسی معتقد است کهبیه عربستان، بیدربار

اختالفـات را   یـن اکند و با مطرح کردن اختالفات میان ایران و عربستان، یمگروه احساس خطر 
ـ    یرانا کند.می یدر اسالم معرف یادامه اختالفات مذهب در امـور عـراق و    مـورد یرا بـه دخالـت ب

 دهد.میها را همان اختالف با عربستان جلوه دخالت ینا یلمتهم کرده و دل منطقه
 

 ب. گفتمان العربیه فارسی
العربیـه  در مـورد اخبـار داعـش،     العربیه فارسی یتسا يمتون خبر یگفتمان يهابا توجه به مقوله

نطقـه اسـت و   معتقد به دخالت ایران در امـور م  ایران هراسی،فارسی نیز، با استفاده از گفتمان 
کند که هدف ایران مبارزه با داعش نیست بلکه هـدفش نفـوذ در   یمگونه واقعیت را بازنمایی ینا

 ياشـتها ي و دارا اشـغالگر  يهـا انگارهاین راستا از  در عراق و تسلط بر منابع نفتی عراق است.
 کند.یم، براي ایران استفاده گسترش نفوذ يبرا یاديز

کنـد و از  یمـ داند بلکه حامی پنهانی داعش معرفی ینمدشمن داعش  هاتننهالعربیه، ایران را 
 و انگـاره بـراي ایـران   ها یستترورپناهگاه ، پیمان پنهانیدشمن ظاهري و همي هـا انگاره
 کند.یمرا براي داعش و القاعده استفاده  یز ظاهريست یعهش

کنـد خطـر   یمـ ش یـه تـال  العرب یري است،گشکلدر شرایطی که ائتالف ضد داعش در حال 
دانـد و در  یمـ  تـر واجـب ی مبارزه با القاعده را نوعبهالقاعده را بیشتر از خطر داعش مطرح کند و 
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گوید اگرچه داعش قدرت ظاهري دارد اما آنچـه آینـده   یم مبارزه با تروریستراستاي گفتمان 
ي جهـاد  یانگجونجیی چون هاانگارهاز  استفاده کند القاعده است نه داعش.یمجهان را تهدید 

شـبکه   و، سازمان تروریستی تندرو يگرااسالم يهاو انگاره براي داعش دولت اسالمی و
از داعش بـه سـمت    هاتوجهاین تالش العربیه براي دور کردن . براي القاعده جالب است یجهان

عضـی از  کنـد هرچنـد در ب  یمالقاعده نگرانی نظام قدرت حامی العربیه از برخورد با داعش را افشا 
 انکار شود. کامالًشود این حمایت یمي سایت مذکور، تالش خبرها

دانـد و بـا اسـتناد بـه     یمـ این سایت خبري، نظام پادشاهی سعودي را از حمایت داعش مبرا 
کنـد. ایـن در   یمـ یک اسالم معرفـی  درجهفتواي مفتی اعظم پادشاهی سعودي، داعش را دشمن 

 شود.تر میيجد روزروزبه حالی است که تشکیل ائتالف ضد داعش
همچنین العربیه فارسی، معتقد است ایران که درگذشته از نوري المالکی حمایت کرده و آن را 

کند دست از حمایت مـالکی برداشـته و   یمبه قدرت رسانده است، اما امروز چون منافعش ایجاب 
ر راسـتاي منـافع خـود،    کند و ایـن بـاور اسـت کـه ایـران، د     سازي میینهزمیري او گکنارهبراي 
یزي را فراموش کرده و به دنبال نزدیک شدن بـه آمریکـا بـراي مبـارزه بـا      استکبارستي شعارها

 .داعش است؛ هرچند درگذشته حامی پنهان داعش هم بوده است
داند نه حامیان او؛ لذا از گفتمان یمسایت خبري مذکور، عربستان و آمریکا را مخالفان داعش 

ـ ا  و خالفـت خـود خوانـده   ي هـا انگـاره او از  کنـد. ، اسـتفاده مـی  ر جهـان مریکا قدرت برت
 کند.یممعرفی  و صبور نگرواقعها را یرانیا ؛ وکندبراي داعش استفاده می یاننظامشبه

گویـد اگرچـه ایـران تغییـر سیاسـت داده و      می ایران منزويهمچنین، با استفاده از گفتمان 
با داعش است، اما ائتالف ضد داعش حاضر به همکاري بـا   خواهان همکاري با آمریکا در مبارزه

ها بر العربیه و آمریکایی هاي گذشته خود به انزوا رفته است.یاستسایران نیست و ایران به دلیل 
 مناسب نیست.این باور هستند که ایران براي این مبارزه و ائتالف 

 
 گفتمان واحد مرکزي خبر صداوسیما ج.

در مـورد اخبـار داعـش،     واحد مرکزي خبر یتسا يمتون خبر یگفتمان ياهبا توجه به مقوله
است  یستیداعش گروه ترور واحد مرکزي خبر صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، معتقد است:

 ینسبتاً خوب یزاتبه تجه ینکهگروه ضمن ا ینعراق شورش کرده است و ا يدولت مرکز یهکه عل
سـایت مـذکور، در قالـب     انـد. یافتـه کرده و بر آن تسلط مجهز هستند، چند شهر عراق را تصرف 
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عناصـر   ،یانشورشـ ، هـا یستترور يهاانگارهبراي داعش از مبارزه با تروریست، گفتمان 
در ادامه توضـیح خـواهیم    هرچند کرده است. استفاده یانجنگجو و افراد مسلح تندرو ،مسلح

 ه است.کافی دقت نشد اندازهبهداد که در استفاده از واژگان 
و  دارد یمانآن ا یريکه به القاعده و تفکرات تکف داندیم یداعش را گروهاین سایت خبري، 

 یعنـی و رهبر داعش  شدهیطراحین امنیت اسرائیل، تأمیکا. براي گروه توسط آمر ینامعتقد است 
مریکـا شـیطان بـزرگ و گفتمـان ضـد      اایـن خبـر از گفتمـان     .یکاسـت مزدور آمر يالبغداد

 تندرو يهاگروه یکا ومزدور آمریري، تکفهـاي  داعش را گروهو بهره برده است  صهیونیسم
 داند.که عربستان و قطر را حامی القاعده و داعش میکند درحالیمعرفی می

 یکـایی؛ که بنـا بـه اعتـراف مقامـات آمر     کندیم یمعرف یداعش را گروهواحد مرکزي خبر، 
اسـت.   شدهیلکشورها تشک یناهداف ا یشبردپ يبرااست و  یلو اسرائ یسو انگل یکامحصول آمر
بـا   یانـه خاورم یـد نقشـه جد  یمترس يگروه تالش برا ینا يبرا شدهیزيربرنامه يهاازجمله هدف

 و یکـا آمر یاطالعـات  يهامولود سازمانرا  داعشی است و اصطالح اسالمدولت به یلتشک
 نامد.می یونیسمتفکر صه یروپ

سالمی براي داعش، توسط رسانه رسـمی نظـام جمهـوري اسـالمی     استفاده از عبارت دولت ا
چراکه آنچه داعش از اسالم و دولت اسالمی به نمایش گذاشته اسـت   یز است.برانگتعجبایران، 

بنـابراین اسـتفاده از    جمهوري اسالمی ایران از دولت اسالمی دارد همخوانی ندارد؛ با تعریفی که
 ینظـام گروه شبههایی چون ش در کنار استفاده از انگارهعبارت دولت اسالمی براي معرفی داع

انگیـز  یري براي این گروه، شـگفت تکف هايیستترورو یستی ترور يهاگروهیري، تکف
 است.

و  یالديمـ  2003و متحدانش بـه عـراق در سـال     یکاحمله آمرواحد مرکزي خبر صداوسیما، 
در چـارچوب گفتمـان ضـد اسـتکباري      کند ویم یداعش معرف یدایشاتفاقات بعدازآن را عامل پ

ي آمریکا و متحـدانش، در امـور   هادخالت، دلیل اتفاقات و بحران عراق را مریکا شیطان بزرگا
 داند.منطقه خاورمیانه می

 یـت اسـت کـه بـر اسـاس تفکـرات وهاب      یداعـش گروهـ   سایت خبري مذکور معتقد اسـت، 
ی کـه حتـی   تفکرات .قرار دارد يعودعربستان س یوهاب هايیمفت یتگرفته است و موردحماشکل
یـک گفتمـان غالـب در     مبارزه با تفکرات وهابیتگفتمان  داند.یدوفروش زنان را حالل میخر
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ـ  - یـري تکف یسـتی گـروه ترور چـون   ییهـا انگارهواحد مرکزي خبر است بنابراین از   وی بعث
 نامد.می مجاهدها را مفتی سعودي، داعشی هرچندکند، براي داعش استفاده میها یستترور
دهنـده داعـش چـه کسـانی     یلتشـک ها که عوامل و عناصـر  ینهزمهاي موردمطالعه در این یتسا

کسـانی هسـتند، نیـت     آنچـه هستند، اهداف تشکیل این گروه چیست، حامیان و دشمنان واقعـی  
 با یکدیگر تعارض دارند. ...کشورهایی که مدعی مبارزه با داعش هستند چیست و

 دهد:ها را بهتر نشان میتفاوتجدول زیر این 
 

 یما،خبر صداوسهاي واحد مرکزي هاي گفتمان سایتتفاوت .3جدول 
 فارسیسی فارسی و العربیه بیبی 

 العربیه فارسی سی فارسیبیبی واحد مرکزي خبر هاتفاوت
 

عناصر 
دهنده تشکیل

 داعش

 هاي تکفیريگروه
هاي باقیمانده از زمان صدامبعثی

 قاعدهاعضاي ال

هاي ناراضی از سنی
 دولت مالکی

 بعضی نیروهاي القاعده

عوامل جداشده از القاعده
 نظامیان تندروشبه

اهداف تشکیل 
 داعش

 تأمین امنیت اسرائیل
 پیگیري اهداف آمریکا در منطقه
 تشدید اختالفات شیعه و سنی

ترسیم نقشه جدید خاورمیانه بر 
 اساس نظر آمریکا

 نیاحیاي امپراتوري عثما
 تشکیل خالفت اسالمی

لغو قرارداد سایکس پیکو 
و ترسیم نقشه جدید 

 خاورمیانه

تهدید و تضعیف 
 عربستان
اي براي ایجاد بهانه

نفوذ و دخالت اعمال
 ایران در منطقه

 

 حامیان داعش

 مخالفان نوري المالکی
 ماندههاي باقیبعثی

 اسرائیل
 آمریکا و متحدانش
 عربستان و وهابیان

 القاعده
وامل ناراضی مثل ع

 طارق هاشمی
 بعضی اهل تسنن عراق

 دولت ایران
 القاعده

 
 دشمنان داعش

 دولت مرکزي عراق
شیعه و سنی و  مردم عراق.

 گردها
دولت ایران و متحدانش مثل 

 سوریه، روسیه و...

آمریکا و متحدانش در 
 ائتالف ضد داعش

 عربستان
کشورهاي عربی 

 فارسخلیج

آمریکا و متحدانش در 
 تالف ضد داعشائ

هاي عربستان و مفتی
 وهابی

کشورهاي عربی 
 فارسخلیج
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 فارسیسی فارسی و العربیه بیبی ،خبرهاي واحد مرکزي هاي گفتمان سایتتفاوت .3جدول ادامۀ 

 
و  یو سـن سی فارسی، با برجسته کردن اختالفات گذشته شـیعه  بییبدرنهایت اینکه، سایت      

هاي ابومسلم خراسانی و تالش مسلمانان براي تشکیل حکومت و خالفت اسالمی یادآوري جنگ
فروپاشـی امپراتـوري    و همچنـین بـا یـادآوري    یت خالفت عثمـانی درنهاي مختلف و هادورهدر 

ي عثمانی امپراتورپیکو، معتقد است که داعش به دنبال احیاي _ی و انعقاد قرارداد سایکس عثمان
المـالکی مـانع داعـش    کند با حمایت از دولت نورياست و ایران که دولت شیعی است تالش می

نمونه دولت اسالمی، نمـاد   عنوانبهسی با برجسته کردن این موضوع که داعش بییبشود؛ البته 
 کند که اسالم دین خشونت است.یمگونه به مخاطبانش تلقین یناترس و تهدید است؛ خشونت، 

گونه بازنمایی کند که ایران دشمن یناهاي بحران عراق را کوشد واقعیتسایت العربیه فارسی می
پیمان پنهانی داعش است و از طرف دیگر تا آنجا که منافعش حکـم کنـد از نـوري    ظاهري و هم
هاي پنهان و آشکار بـه دنبـال نفـوذ در عـراق و     یتحماکند و در پی این مایت میالمالکی هم ح

که عربستان و آمریکا مخالفان واقعی داعش و در فکر مبارزه بـا  یدرحالتسلط بر این کشور است. 
 آن هستند.

کوشـد  یمـ سـی فارسـی   بییبي العربیه و هاتالشسایت واحد مرکزي خبر در جهت مخالف     
یت عربستان و آمریکا و البته متحدانشان موردحمامخاطبان خود تلقین کند که داعش  به گونهاین

 عنـوان بـه ین منـافع و امنیـت اسـرائیل    تـأم قرار دارد و این گروه محصول آمریکاست که بـراي  
 دارد.یبرمي آمریکا گام امنطقهین متحد ترمهم

دالیل قدرت گرفتن 
 داعش

هاي آمریکا در دخالت
 منطقه

حمله آمریکا به عراق و 
 صدام

هاي عربستان و حمایت
بی کشورهاي عر

 فارس و ترکیهخلیج
 هاي اسرائیلحمایت

 
گرایانه اقدامات فرقه

 نوري المالکی
 نارضایتی اهل تسنن

 هاي ایراندخالت
 ضعف ارتش عراق

اختالفات عمیق شیعه و 
 سنی

شیعیان ارتش انگیزه 
دفاع از مناطق سنی 

 نشین ندارند

 
گرایانه اقدامات فرقه

 نوري المالکی
هاي ایران در امور دخالت

 نطقهم
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 شود:هاي پژوهش پیشنهاد میبر مبناي یافته
ي مربوط به غرب از حضور غرب شناسان و در خبرهاي مربوط به شرق و خاورمیانه از در خبرهاـ 

مند به خبـر را آمـوزش   اطالعات و حضور شرق شناسان استفاده شود و حتی غرب شناسان عالقه
 بسپاریم. آنهاداده و خبرهاي مربوط به غرب را به 

شـده و  می ایـران، تشـکیل  وزارت خارجـه جمهـوري اسـال    هاي مشترك بین صداوسیما وگروهـ 
 هاي مشترك و ملی آماده شود.خبرهاي هر حوزه با هماهنگی سیاستمداران و در راستاي سیاست

دارنـد؛ یـک گـروه     زمان طوالنی ادامـه که در مدت هایی مانند بحران عراق و سوریه؛براي خبرـ 
د تا درگذر زمـان،  شود و تمام خبرهاي آن بحران توسط این گروه تهیه شو خبري ثابت، مشخص

 رسانی آن خبر یکدست بوده و سیر هدفمند و مشخصی را طی کند.روند اطالع
خـوبی اسـتفاده   هاي تلقین و تداعی بـه سی فارسی از مؤلفهبیدر این پژوهش مشاهده شد که بی

. گونـه نیسـت  کند و در انتخاب کلمات دقت قابل قبولی دارد اما در واحـد مرکـزي خبـر ایـن    می
هـا بـراي   شود در انتخاب واژگـان و چگـونگی اسـتفاده از تـداعی و تلقـین     پیشنهاد می ین،بنابرا

 سازي شود.موضوعات مهم، از متخصصان استفاده شود و حتی در موارد الزم واژه
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