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چکیده

ــس،  ــهر مینیاپولی ــس ش ــران پلی ــی از افس ــط یک ــی، توس ــت آمریکای ــهروند سیاه پوس ــد، ش ــورج فلوی ــل ج  قت

زمینه ســاز اعتراضــات گســتردۀ شــهروندان آمریکایــی بــه نژادپرســتی سیســتماتیک در ایــن کشــور و شــکل گیری 

جنبــش »جــان ســیاهان مهــم اســت« شــد. دامنــۀ ایــن اعتراضــات، محــدود بــه قتــل فلویــد نمانــد و مــردم در 

ــاهیر و  ــمه های مش ــم  ،  مجس ــه: پرچ ــی، از جمل ــای اساس ــه نماده ــا ب ــه، باره ــن بهان ــه ای ــابقه، ب ــی بی س اقدام

نشــان های تجــاری و رســانه ای کشورشــان هجــوم بردنــد. نــوع مواجهــۀ رســانه های جریــان اصلــی بــا جنبش هــای 

اجتماعــی، همــواره موردتوجــه محققــان بــوده اســت. در ایــن پژوهــش، بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان 

انتقــادی ون دایــک، در پــی بررســی بازنمایــی ایــن جنبــش در رســانه های اصلــی ایــاالت متحــده، نظیــر: ســی ان ان، 

ــر از  ــداد 20 خب ــت 2020، تع ــا 26 آگوس ــه ت ــور، از 25 م ــن منظ ــه ای ــتیم. ب ــز هس ــوز و نیویورک تایم فاکس نی

ــده  ــردآوری ش ــد، گ ــی هدفمن ــا روش غیراحتمال ــی ان ان، ب ــر از س ــوز و 10 خب ــر از فاکس نی ــز، 15 خب نیویورک تایم

ــناختی  ــر زبان ش ــانه ها و عناص ــری از نش ــا بهره گی ــش ب ــای پژوه ــپس داده ه ــد. س ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس و م

ــات  ــان اعتراض ــانه، در جری ــه رس ــر س ــد ه ــان می ده ــا نش ــدند. یافته ه ــن ش ــیر و تبیی ــک، تفس ــدل ون دای م

ــه  ــن کشــور را ب ــرم ای ــدرت ن ــی و مؤلفه هــای ق ــه ارزش هــای آمریکای ــه ب ــات معترضــان در حمل یادشــده، اقدام

ــد.  چالــش کشــیده و در جهــت منفــی نشــان دادن ایــن جنبــش و مشــروعیت زدایی از معترضــان تــاش کرده  ان

در ایــن میــان، فاکس نیــوز، به دلیــل نزدیکــی اش بــه دولــت وقــت، نســبت بــه دو رســانۀ دیگــر- کــه از منتقــدان 

دولــت دونالــد ترامــپ بودنــد- در به کاربســتن »پارادایــم اعتــراض«، برچســب زنی و بــه حاشــیه رانــدن معترضــان، 

ــرده اســت. ــل ک ــر عم صریح ت

واژه های کلیدی
جنبش اجتماعی، پارادایم اعتراض، جورج فلوید، سی ان ان، فاکس نیوز، نیویورک تایمز.

 * این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، پژوهشی است.
ــیما،  ــگاه صداوس ــانه، دانش ــات و رس ــکده ارتباط ــات، دانش ــروه ارتباط ــات، گ ــوم ارتباط ــد عل 1 . کارشناسی ارش
mh.azadi73@gmail.com                                                                                               تهــران، ایــران
ــران،  ــامی، ته ــگاه آزاد اس ــات ، دانش ــوم و تحقیق ــد عل ــات، واح ــکده ارتباط ــانه،   دانش ــت رس ــرای مدیری 2 . دکت
alborzhadi62@yahoo.com                                                                         .)ایــران )نویســنده مســئول

ــیما،  ــگاه صداوس ــانه، دانش ــات و رس ــکده ارتباط ــات، دانش ــروه ارتباط ــات، گ ــوم ارتباط ــد عل 3 . کارشناسی ارش
mohamadsadeghazadi@gmail.com                                                                                              .تهران، ایران
4 . کارشناســی ارشــد روابــط بیــن الملــل، گــروه روابــط بیــن الملــل، دانشــکده علــوم سیاســی، دانشــگاه آزاد واحــد 
Fhoseini.f.1362@gmail.com                                                                                                     .تهران مرکز



68

مدیریت بحران اپیدمی در رسانه های خبری...

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

مقدمه

اندیشــمندان رشــته های مختلــف، به طــور دقیــق، پوشــش رســانه ای جنبش هــای اجتماعــی 

ــن  ــت ای ــت و کمی ــر کیفی ــانه ها ب ــازمانی رس ــازمانی و برون س ــل درون س ــرات عوام و تأثی

پوشــش را موردبررســی قــرار داده انــد. بســیاری از ویژگی هــای نهــادی، ســاختاری و ســازمانی 

ــی  ــای اجتماع ــانه ای جنبش ه ــش رس ــر پوش ــی، ب ــاالت اجتماع ــن اخت ــانه ها، همچنی رس

اثــر می گذارنــد )Kilgo & Harlow, 2019: 509(. بــا ایــن حــال، بســیاری از محققــان نشــان 

داده انــد کــه منطــق نهــادی رســانه های جریــان اصلــی، طرفــداری از جنبش هــای اجتماعــی 

نیســت )Gans, 1979( و فقــط جذاب تریــن یــا خبرســازترین ویژگی هــای یــک جنبــش 

 .)1980 ,Gitlin ;2003 ,Almeida & Lichbach( ممکــن اســت منجر به پوشــش خبــری شــود

عوامــل دیگــری کــه بــر ایــن پوشــش رســانه ای، اثرگذارنــد، شــامل ایــن مــوارد هســتند: 

ــه و  ــری منازع ــانه ای )Oliver & Myers, 1999(، جهت گی ــع رس ــا مناب ــات ت ــۀ اعتراض فاصل

درخــور  بــودن جنبــش بــرای پوشــش خبری  )Amenta & et al., 2012(، ایدئولوژی هــای 

 ,.Rohlinger, et al ;1988 ,Herman & Chomsky( ــانه ــه ای رس ــای حرف ــازمانی و رونده س

 ,Oliver & Myers ;2008 ,.McCarthy & et al( و حامیــان و رهبــران یــک جنبــش )2012

 .)1999

ــات ســاختاری و ســازمانی نهادینه شــده  ــه تعصب ــد ک ــن دریافته ان دانشــمندان همچنی

در ضوابــط و روال معمــول روزنامه نــگاری ســنتی، منجــر بــه ایجــاد الگوهــای خبــری معینــی  

شــده کــه همــواره باعــث نادیده انــگاری و مشــروعیت زدایی از جنبش هــای اجتماعــی 

می شــود )McLeod & Hertog ;1984 ,Chan & Lee, 1999(. ایــن الگوهــا کــه به عنــوان 

ــن  ــادل بی ــت، توســط هم زیســتی نامتع ــراض«1 شــناخته می شــوند، در نهای ــم اعت »پارادای

ــد: 1(  ــروی می کن ــد پی ــن رون ــن رابطــه، از ای ــد. ای ــه وجــود می آین کنشــگران و رســانه ها ب

رســانه ها جنبش هایــی را کــه ارزش خبــری ندارنــد، پوشــش نمی دهنــد؛ 2( کنشــگران 

چــون بــرای گســترش پیــام اعتراضــی و همچنیــن نمایــش قــدرت خــود، نیــاز بــه رســانه ها 

ــای  ــن رویداده ــگاران، ای ــپس روزنامه ن ــد؛ 3( س ــازی می کنن ــه صحنه س ــدام ب ــد، اق دارن

صحنــه ای را بــدون اشــاره بــه اطاعــات اساســی، پیشــینۀ اعتراضــات و مطالبــات، پوشــش 

می دهنــد. بنابرایــن، شــاهد شــکل گیری یــک رونــد متناقــض هســتیم. بــه عبــارت دیگــر، 

1  Protests Paradigm
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جنبش هــای اعتراضــی بایــد بــرای جلب توجــه رســانه ها بــا آنهــا منطبــق شــوند، امــا وقتــی 

ایــن کار را انجــام می دهنــد، پوشــش رســانه ای، تمایــل بــه بــد جلــوه دادن اقدامــات آنهــا 

دارد. جنبــش را یــک تهدیــد بــرای جامعــه معرفــی می کنــد، صــدای معترضــان را بــه حاشــیه 

 Kilgo &( می رانــد و شــکایات و خواسته های شــان را به طــور دقیــق گــزارش نمی کنــد

.)510-509 :2019 ,Harlow

کشــته شــدن »جــورج فلویــد«1، شــهروند سیاه پوســت آفریقایی تبــار، بــه دســت یــک 

ــی از  ــار ویدئوی ــس«2 و انتش ــهر »مینیاپولی ــی در ش ــت آمریکای ــس سفیدپوس ــر پلی افس

ــرار  ــا تک ــد باره ــود و فلوی ــس ب ــر پلی ــوی افس ــار زان ــر فش ــد زی ــردن فلوی ــه گ ــی ک لحظات

می کــرد: »نمی توانــم نفــس بکشــم«3، اعتراضــات گســترده ای را در ایالت هــای آمریــکا 

 .)2020 ,Shammas, Bell ware & Dennis( و شــهرهای مختلــف جهــان در پــی داشــت

ــر را  ــم و تنف ــی از خش ــد و موج ــدود نمان ــد مح ــی فلوی ــه خون خواه ــات ب ــن اعتراض ای

ــرال ســرمایه  داری و نژادپرســتی  ــی نظــام لیب ــر ایاالت متحــده، یعن ــم ب ــه اندیشــۀ حاک علی

ــر  ــکا، س ــم آمری ــیدن پرچ ــرد. به آتش کش ــاد ک ــور، ایج ــن کش ــود در ای ــتماتیک موج سیس

دادن شــعار مــرگ بــر آمریــکا، بــه پاییــن کشــیدن مجســمۀ مشــاهیر و پیش قــراوالن نظــام 

ســرمایه داری و بــرده داری و حملــه بــه فروشــگاه های بــزرگ و نشــان های آمریکایــی در خــاک 

ایاالت متحــده و ســایر کشــورهای غربــی، هیــچ گاه بــه ایــن شــکل مشــهود نبــوده اســت. 

ــن،  ــش از ای ــه پی ــی ک ــا جنبش های ــه ب ــکا در مواجه ــی آمری ــان اصل ــانه های جری رس

در ایاالت متحــدۀ آمریــکا رخ داده، رویــۀ یکســان و مشــخصی را اتخــاذ کــرده بودنــد. 

به طــور مثــال، وقتــی »اعتراضــات حقــوق مدنــی«4 دهــۀ 1960میــادی، به عنــوان چالشــی 

بــرای ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ایاالت متحــده احســاس شــد، رســانه ها 

 Roberts &( اعتــراض سیاه پوســتان را بــا بی اخاقــی و بی تفاوتــی بــه حاشــیه بردنــد

ــدم  ــدن و ع ــث چندپاره ش ــانه ای، باع ــش رس ــوۀ پوش ــان، نح Klibanoff, 2006(. در آن زم

اتحــاد افــکار عمومــی درمــورد حــق اعتــراض سیاه پوســتان شــد، هــر چنــد امــروزه به خاطــر 

 ,Morgan( رفتارهــای آن زمــان، احساســات عمومــی درمــورد ایــن اعتراضــات مثبت تــر اســت

1  George Floyd

2  Minneapolis

3  I Can›t Breathe

4  Civil Rights Protests
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ــراض ســیاهان ادامــه دارد  ــا حــق اعت ــوز چندپارگــی جامعــه در مواجهــه ب ــی هن 2006( ول

)Updegrove & et al., 2018( و رســانه ها همچنــان در پــی به حاشــیه راندن ایــن اعتراضــات 

ــارزه  ــداوم، در حــال مب ــز به طــور م ــی نی ــان آمریکای هســتند )Kilgo & et al., 2018(. بومی

اعتراضــات نیــز به طورکلــی، توســط  ایــن  امــا  بــا بی عدالتی هــای تاریخــی بوده انــد، 

رســانه ها نادیــده گرفتــه شــده اســت )Baylor ;2004 ,Alia, 1996(. به طــور مثــال، بــا 

وجــود تاش هــای گســترده بــا عنــوان »جنبــش قــدرت ســرخ«1 کــه از ســال 1972میــادی 

ــش  ــب، پوش ــن ترتی ــه همی ــوده، ب ــگ ب ــدود و کم رن ــانه ای، مح ــش رس ــده، پوش ــاز ش آغ

رســانه ای »جنبــش هندی هــای آمریــکا«2 نیــز در بــازۀ ســال های 1968 تــا 1979، کلیشــه ای 

.)511-510 :2019 ,Kilgo & Harlow( ــت ــوده اس ــیه ای ب و حاش

ایــن پژوهــش، در پــی بررســی چگونگــی مواجهــۀ رســانه های جریــان اصلــی  در 

از  ایاالت متحــده بــا جنبــش اجتماعــی »جــان ســیاهان مهــم اســت«3 هســتیم تــا 

ــی در  ــش اجتماع ــن جنب ــال تازه تری ــانه ها در قب ــن رس ــا ای ــه آی ــم ک ــذر، دریابی ــن رهگ ای

ایاالت متحــده کــه دامنــۀ آن، به مراتــب وســیعتر از جنبش هــای گذشــته بــود، هنــوز هــم 

در پــی به حاشــیه راندن مطالبــات شــهروندان هســتند یــا رویکــردی متفــاوت را در مواجهــه 

بــا جنبش هــا اتخــاذ کرده انــد. بــر همیــن اســاس، پرســش اصلــی، ایــن اســت کــه: جنبــش 

ــۀ  ــکا )مطالع ــی آمری ــان اصل ــانه های جری ــت« در رس ــم اس ــیاهان مه ــان س ــی »ج اجتماع

ــی ان ان«5 و  ــی »س ــبکۀ تلویزیون ــز«4، ش ــۀ »نیویورک تایم ــایت های روزنام ــوردی: وب س م

ــت؟ ــده اس ــی ش ــه بازنمای ــوز«6( چگون ــی »فاکس نی ــبکۀ تلویزیون ش

پیشینۀ پژوهش

ــان  ــارۀ مواجهــۀ رســانه های جری ــون پژوهش هــای محــدودی درب ــق بررســی ها، تاکن طب

اصلــی آمریــکا بــا جنبش هــای اجتماعــی ایــن کشــور انجــام شــده، حتــی تاکنــون پژوهشــی 

بــه زبــان فارســی بــه ایــن موضــوع مهــم نپرداختــه اســت. بیدگلــی )1392( در پایان نامــۀ 

1  Red Power Movement

2  American Indian Movement

3  Black Lives Matter

4  The New York Times

5  CNN

6  Fox News
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کارشناسی ارشــد خــود بــا عنــوان »تحلیــل گفتمــان پوشــش خبــری وقایــع جنبــش اشــغال 

وال اســتریت1 توســط ســایت بی بی ســی فارســی و بخــش فارســی ســایت های خبــری 

پرس تــی وی2 و صــدای آمریــکا3« دریافتــه کــه متن هــای ســایت پرس تــی وی، به طــور 

ــه  ــت. ب ــدای آمریکاس ــی و ص ــی فارس ــایت بی بی س ــون دو س ــا مت ــل ب ــکاری در تقاب آش

عبــارت دیگــر، هیــچ محــور گفتمانــی مشــترکی بیــن پرس تــی وی بــا صــدای آمریــکا 

گفتمانــی بی بی ســی  بررســی محورهــای  امــا  و بی بی ســی فارســی دیــده نمی شــود، 

ــن دو  ــی ای ــای گفتمان ــه محوره ــت ک ــر اس ــن ام ــانگر ای ــکا، نش ــدای آمری ــی و ص فارس

ــن حاکــی  ــق، همچنی ــن تحقی ــج ای ــد. نتای ــر دارن ــه یکدیگ ــادی ب ســایت، شــباهت های زی

از آن اســت کــه بی بی ســی فارســی، دیپلماســی رســانه ای »ابهــام و تحریــف«، صــدای 

آمریــکا دیپلماســی رســانه ای »تقابــل و تهاجــم« و پرس تــی وی، دیپلماســی رســانه ای 

»بحران ســازی« را درخصــوص وقایــع موردبررســی، در پیــش گرفته انــد. 

طهرانچــی بلــدی )1393( در پایان نامــۀ کارشناسی ارشــد خــود بــا عنــوان »بررســی 

تطبیقــی جنبش هــای اجتماعــی اشــغال وال اســتریت و »تی پارتــی«4 در ایاالت متحــدۀ 

ــر از  ــده را متأث ــخ ایاالت متح ــی در تاری ــراوان اجتماع ــای ف ــکل گیری جنبش ه ــکا« ش آمری

ــن  ــرمایه داری ای ــرال س ــام لیب ــه از نظ ــه برگرفت ــد ک ــم می دان ــک حاک ــتگاه ایدئولوژی خاس

ــای  ــاس یافته ه ــت. براس ــور اس ــر کش ــم ب ــاختار حاک ــه س ــردم ب ــادی م ــور و بی اعتم کش

ــی،  ــت اقتصــادی، نظام ــکا، ماهی ــن پژوهــش، بیشــتر جنبش هــای شــکل گرفته در آمری ای

ــکا  ــم در آمری ــام حاک ــرد نظ ــته اند و رویک ــی را داش ــای مدن ــب آزادی ه ــتانه و کس نژادپرس

نســبت بــه ایــن جنبش هــا، همــواره ســرکوب، کنتــرل و تــاش بــرای تبدیــل آنهــا از تهدیــد 

بــه فرصــت و پوشــش برخــی از امــور فاســد و شــناخت مخالفــان اســت.

ــانه ای و  ــش رس ــات، پوش ــوان »اعتراض ــا عن ــه ای ب ــو«5 )2019( در مقال ــو و هارل »کلیگ

سلســله مراتب مبــارزۀ اجتماعــی«6، ضمــن بررســی عملکــرد 16روزنامــۀ آمریکایــی در جریــان 

اعتراضــات مختلــف ایــن کشــور، دریافته انــد کــه رســانه های ایــن کشــور در مســیر 

1  Occupy Wall Street (Movement)

2  Press TV

3  Voice of America (VOA)

4  Tea Party Movement

5  Kilgo & Harlow

6  Protests, Media Coverage, and a Hierarchy of Social Struggle
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ــت  ــرکوب گرایانه حرک ــی س ــام سیاس ــتای نظ ــی و درراس ــای اعتراض ــازی جنبش ه محدودس

می کننــد. همان گونــه کــه دیــده می شــود، تحقیق هــای پیشــین داخلــی، صرفــًا بــه 

بررســی جنبــش وال اســتریت- آن هــم در رســانه های فارســی زبان- و مقایســۀ ایــن جنبــش 

ــو و  ــش »کلیگ ــت و پژوه ــه اس ــکل گیری پرداخت ــل ش ــث دالی ــی از حی ــش تی پارت ــا جنب ب

هارلــو« نیــز جنبش هــای پیــش از »جــان ســیاهان مهــم اســت« را در روزنامه هــای آمریکایــی 

ــن  ــی تازه  تری ــی بازنمای ــه بررس ــاص، ب ــور خ ــر، به ط ــش حاض ــت. پژوه ــرده اس ــی ک بررس

ــه در  ــم اســت«- ک ــی »جــان ســیاهان مه ــی در خــاک ایاالت متحــده، یعن ــش اجتماع جنب

ــت.  ــه اس ــناختی پرداخت ــانه  های زبان ش ــت نش ــا کاربس ــم ب ــال 2020 رخ داده- آن ه س

مبانی نظری

سایت های خبری جریان اصلی1

گســترده ترین شــکل رســانه های خبــری آنایــن، ســایت های خبــری جریــان اصلــی هســتند 

ــارکتی را  ــاط مش ــی از ارتب ــده و حداقل ــوای ویراستاری ش ــه ای از محت ــًا مجموع ــه عموم ک

عرضــه می کننــد. محتــوای ایــن ســایت ها یــا به صــورت خــاص، بــرای وب تولیــد شــده اند 

یــا محتــوای جمع آوری شــده از رســانه های مرجــع هســتند کــه بــه آنهــا لینــک داده شــده 

ســایت های  از:  عبارت انــد  اصلــی  جریــان  ســایت های  برجســتۀ  نمونه هــای  اســت. 

ســی ان ان، بی بی ســی و ام اس ان بی ســی )کتابــدار ، 1393: 20(. به طــور کلــی، می تــوان 

از ایــن وب ســایت ها به عنــوان اتــاق خبــر آنایــن بــرای رســانه های خبــری و جریــان 

اصلــی نــام بــرد کــه بــا پیشــرفت های فنــاوری و توســعۀ دنیــای وب، حضــور خــود در بیــن 

مخاطبــان جهانــی را محــدود بــه پخــش رادیویــی و یــا تلویزیونــی و ســنتی محــدود نکــرده 

ــان، درراســتای اهــداف و سیاســت گذاری های  ــر مخاطب ــد تأثیرگــذاری ب ــرای ادامــۀ رون و ب

رســانه ای خــود، تــاش می کننــد و کامــاً بــه شــبکه های خبــری و جریان ســاز متبــوع خــود 

وابســته هســتند )ناصــری طاهــری و شــیرزادیان، 1398: 184-185(.

سی ان ان

ســی ان ان کــه در ســال 1980 میــادی، به عنــوان اولیــن شــبکۀ خبــری 24ســاعته شــروع بــه 

کار کــرد، در حــال حاضــر، بــه یــک شــبکۀ رســانه ای جهانــی تبدیــل شــده اســت. ســی ان ان 

متعلــق بــه شــرکت »ترنــر« اســت کــه خــود، بخشــی از شــرکت »تایم وارنر« اســت. ســی ان ان 

1  Mainstream News Sites



73

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

مدیریت بحران اپیدمی در رسانه های خبری...

ــور  ــون در 200 کش ــرد و اکن ــه کار ک ــاز ب ــادی، آغ ــپتامبر 1985 می ــم س ــل در یک ِ بین المل

جهــان قابل دسترســی اســت. ایــن شــبکه از مرکــز ســی ان ان در آتانتــا )ایالــت جورجیــا در 

ــا، 1398:  ــقای بی ری ــود )س ــش می ش ــی پخ ــگ و ابوظب ــی، هنگ کن ــدن، بمبئ ــکا(، لن آمری

19(. وب ســایت رســمی ایــن شــبکه در ســی ام آگوســت ســال 1995- یعنــی پانزده ســال پس 

از آغــاز بــه کار شــبکۀ تلویزیونــی آن- راه انــدازی شــد. »وب ســایت ســی ان ان«1، اکنــون جــزء 

ــار آن به صــورت  پیشــتازان خبررســانی و عرضــۀ اطاعــات در ســطح جهــان اســت کــه اخب

24ســاعته توســط تیمــی مجــرب در پایــگاه مرکــزی ســی ان ان، یعنــی »آتانتــای آمریــکا«2 

و دیگــر دفاتــر ایــن شــبکه، از سراســر جهــان، جمــع آوری و منتشــر می شــود. تعــداد ایــن 

ــد.  ــر می رس ــزار نف ــدود 4ه ــه ح ــد، ب ــت می کنن ــر فعالی ــۀ خب ــۀ تهی ــه در زمین ــا ک نیروه

وب ســایت ایــن شــبکۀ تلویزیونــی کــه موضوعــات متنوعــی همچــون: سیاســت، اقتصــاد، 

ورزش و.. را پوشــش می دهــد، از آخریــن فناوری هــای رســانه ای، نظیــر پخــش زنــدۀ 

ــار ارائــۀ خبــر، منابــع معتبــر کتابخانــه ای را  ویدئویــی بهــره می بــرد. ایــن وب ســایت در کن

نیــز در دســترس مخاطبــان قــرار می دهــد و بــا به کارگیــری عناصــر بصــری جــذاب، آخریــن 

اطاعــات و یافته هــا را عرضــه می کنــد. عاوه بــر ایــن، وب ســایت ســی ان ان، قابلیــت 

ــان را نیــز فعــال کــرده و از ایــن نظــرات، درراســتای بهبــود جریــان  بازخوردگیــری از مخاطب

ــی زاده و شــیرزادیان، 1398: 5-6(. ــرد )زابل ــره می ب خبررســانی خــود به

فاکس نیوز

ــا  ــران، ب ــه در اي ــی اســت ك ــن رســانه های آمريكاي ــری فاكــس، يكــی از مهمتري شــركت خب

ــای  ــا گروه ه ــگ ب ــۀ تنگاتن ــل رابط ــس به دلي ــود. فاك ــناخته می ش ــوز« ش ــام »فاكس ني ن

جمهوری خــواه، در بحث هــای رســانه ای، در شــمار رســانه های جهت گيــر قــرار می گيــرد 

ــن  ــال، پربیننده تری ــی ده س ــاعته، ط ــری، 24س ــبکۀ خب ــن ش ــی، 1389(. ای ــی چيران )كمال

ــی در  ــری تلویزیون ــع خب ــن منب ــوده و در حــال حاضــر، معتبرتری ــکا ب ــری آمری ــون خب تلویزی

ــای  ــه گرايش ه ــت ك ــری اس ــبكه های خب ــه ش ــوز از جمل ــت. فاکس نی ــده اس ایاالت متح

ــت های  ــد سياس ــرده و منتق ــال ك ــدی دنب ــو ج ــانه ای، به نح ــه كاری را در كار رس نومحافظ

ایــن  شــد؛  معرفــی   1995 دســامبر  در  فاکس نیــوز«3  »وب ســایت  دموكرات هاســت. 

1  Www.cnn.com

2  Atlanta

3  Www.foxnews.com
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ــون  ــدۀ تلویزی ــش زن ــی و پخ ــای ویدئوی ــن کلیپ ه ــۀ جدیدتری ــر ارائ ــایت، عاوه ب وب س

فاکــس، دارای بخش هایــی، از جملــه: سیاســت، اقتصــاد، آمریــکا، جهــان، ســامت، 

ســرگرمی، خانــواده، ورزش، فنــاوری، خبرهــای خــوب، غــذا و نوشــیدنی، زیبایــی و... اســت 

ــی و  )Foxnews.com, 2020(. شــناخت چگونگــی پوشــش اعتراضــات شــهروندان آمریکای

ــد به نحــوی مشــخص، رويكــرد  ــد در ايــن شــبكه، می توان ــی در پــی قتــل جــورج فلوی غرب

رســانه های همســو بــا دولــت دونالــد ترامــپ و وابســته بــه نومحافظــه كاران آمريــكا را در 

ــا جنبــش »جــان ســیاهان مهــم اســت« معرفــی كنــد.  رابطــه ب

 نیویورک تایمز

ــرار دارد  ــورک ق ــی اســت کــه در شــهر نیوی روزنامــۀ نیویورک تایمــز، یــک روزنامــۀ آمریکای

ــده و  ــادی تأسیس ش ــال 1851می ــه در س ــن روزنام ــی دارد. ای ــان جهان ــوذ و مخاطب و نف

ــت  ــده  اس ــده ش ــری برن ــۀ دیگ ــر روزنام ــش از ه ــزر، بی ــزه پولیت ــت جای ــار دریاف ــا 127 ب ب

)Rahmawati, 2019: 10(. نیویورک تایمــز یــک مؤسســۀ قــوی بــا قــدرت روزنامه نــگاری 

فوق العــاده اســت کــه حکــم چشــم و گــوش تصمیم گیــران، نخبــگان و عمــوم مــردم عــادی 

را دارد. ایــن روزنامــه حتــی بــرای منتقــدان همچنــان مهمتریــن روزنامــه در ایاالت متحــده 

اســت )Usher, 2014: 7-8(. ایــن روزنامــه در 22 ژوئیــۀ 1996، فعالیــت »وب ســایت«1 را بــا 

هــدف افزایــش دامنــۀ مخاطبــان خــود در ســطح جهــان و مشــارکت در صنعــت رســانه های 

 .)2016 ,Lichterman( الکترونیکــی آغــاز کــرد

پارادایم اعتراض

ــیه  ــه حاش ــه و ب ــده گرفت ــی را نادی ــای اجتماع ــد جنبش ه ــل دارن ــری، تمای ــانه های خب رس

ــرای جلب توجــه رســانه ها  ــی معترضــان ب ــد )Sobieraj ;1982,Shoemaker,2011(. وقت برانن

ــه  ــض مواج ــی متناق ــا پوشش ــد، ب ــال می کنن ــاد اخت ــا ایج ــدن و ی ــر ش ــه بزرگت ــروع ب ش

ــانه  ها در  ــد رس ــان می  ده ــات نش ــترده  ای از تحقیق ــف گس ــه طی ــور ک ــوند؛ همان ط می ش

 ,Glasgow Media Group( ــری ــات کارگ ــگ )Gitlin, 1980(، اعتراض ــات ضّدجن ــال اعتراض قب

اعتراضــات بــه قانــون ســقط جنین )Rohlinger, 2014(، تظاهــرات ضّدپلیــس   ،)1976

)McLeod & Hertog, 1992(، جنبش  هــای ضّدهســته  ای )Entman & Rojecki, 1993(، و 

اعتراضــات ضّدجهانی ســازی )Smith, 2001(، رفتــاری مشــابه را از خــود بــروز داده  انــد، آنهــا 

1  Www.nytimes.com
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ــد. ــه داده  ان ــا ارائ ــری خشــونت آمیز از آنه ــا تصوی ــرده و ی همــواره معترضــان را تمســخر ک

ــۀ  ــوۀ مواجه ــان دهندۀ نح ــه نش ــد ک ــف کرده  ان ــراری را کش ــی تک ــان، مؤلفه  های محقق

رســانه  ها بــا جنبش  هــای اعتراضــی اســت. ایــن مؤلفه  هــا »پارادایــم اعتــراض«1 را تشــکیل 

می  دهنــد )Chan & Lee, 1984(. پارادایــم اعتــراض به عنــوان »الگویــی روتیــن یــا نمونــه  ای 

 McLeod &( ضمنــی بــرای پوشــش رســانه ای اعتراضــات اجتماعــی« تعریــف می  شــود

 McFarlane( و )1999 ,McLeod & Hertog( ــات ــر مطالع ــه ب ــا تکی Hertog, 1999: 310(. ب

»ابــزار حاشــیه رانی«2 جنبش  هــای  )Dardis,2006( می تــوان چهــارده  Hay &, 2003( و 

ــه مــورد از ایــن مــوارد چهارده گانــه عبارت انــد  اجتماعــی توســط رســانه  ها را احصــا کــرد. نُ

ــر  ــری ب ــه رســانه  های خب ــی عمومــی3؛ زمانی ک از )Shahin & et al., 2016: 145(: 1( بی قانون

معترضانــی تمرکــز می  کننــد کــه درگیــر خشــونت، خرابــکاری، مســدود کــردن ترافیــک، ورود 

بــه حریــم خصوصــی و... هســتند؛ 2( تقابــل بــا پلیــس4؛ وقتــی بــر درگیــری بیــن معترضــان 

و پلیــس تأکیــد می  کننــد؛ 3( خــل و چــل نشــان دادن5؛ زمانی کــه بــر ویژگی  هــای ظاهــری 

کــردن بــدن، موهــای بلنــد و عجیب و غریــب، لباس  هــای  معترضــان، نظیــر: ســوراخ 

خنــده  دار، پاهــای برهنــه و... تأکیــد می  کننــد )Dardis, 2006: 120(؛ 4( احمــق جلــوه دادن 

به طــور گســترده6؛ زمانی کــه رفتــار کودکانــۀ معترضــان را ماننــد: رقصیــدن در خیابــان، بــازی 

ــاوال7؛ پوشــش اعتراضــات به عنــوان یــک نمایــش  کــردن و... برجســته می کننــد؛ 5( کارن

ــه  ــا اســتفاده از نظرســنجی  هایی ک ــن؛ 6( نظرســنجی از افکارعمومــی8 و ی و حرکــت نمادی

ــا نیســتند؛ 7( تعمیــم  نشــان می  دهــد معترضــان از حمایــت مردمــی برخــوردار هســتند ی

دادن9یــا ادعــا درمــورد برداشــت عمومــی از معترضــان بــدون توســل بــه آمــار واقعــی؛ 8( 

ــد  ــرای تأکی ــی ب ــوادث اعتراض ــران در ح ــول از حاض ــا نقل ق ــی10 ی ــاهدان عین ــارات ش اظه

1  Protest Paradigm

2  Marginalization Devices

3  General Lawlessness

4  Police Confrontation

5  Freak Show

6  Romper Room/idiots at large

7  Carnival

8  Public Opinion Polls

9  Generalizations

10  Eyewitness Accounts
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ــزاران  ــا کارگ ــمی1 ی ــع رس ــه مناب ــکا ب ــان؛ 9( ات ــای معترض ــا و روش  ه ــراف دیدگاه  ه ــر انح ب

ــرای  ــا )Dardis, 2006: 121( ب ــط عمومی  ه ــکار و رواب ــران اف ــس، رهب ــات پلی ــی، مقام دولت

کســب نظــر و اطاعــات، به جــای اســتفاده از نظــرات مســتقیم معترضــان. 

دســتور کار اعتراضاتــی کــه به طــور بنیــادی، وضعیــت موجــود سیاســی و اجتماعــی را 

بــه چالــش می  کشــند، بیشــتر بــا پارادایــم اعتــراض مطابقــت دارد، درحالی کــه اعتراضاتــی 

کــه از »وضــع موجــود«2 حمایــت می  کننــد، کمتــر تحت پوشــش پارادایــم اعتراضــی 

قــرار می  گیرنــد )McLeod & Hertog ;1980 ,Gitlin ;2004 ,.Boyle & et al, 1992( ماننــد 

ــگ  ــی«3 )1984( و »هرت ــان و ل ــتان. »چ ــرمایه  داری و سفیدپوس ــی از س ــات حمایت اعتراض

ــت، از  ــه راس ــل ب ــی متمای ــان اصل ــانه های جری ــه رس ــد ک ــود«4 )1995( معتقدن ــک لئ و م

وضــع موجــود طرفــداری می  کننــد، درحالی کــه رســانه های متمایــل بــه چــپ، از معترضــان 

حمایــت می  کننــد. ایــن دیــدگاه، فــرض می  کنــد کــه خــود معترضــان نوعــًا چــپ هســتند. 

ــان  ــکا نش ــی«5 در آمری ــش تی پارت ــانه  ای »جنب ــش رس ــورد پوش ــر درم ــات اخی ــا مطالع ام

می  دهــد کــه رســانه  های چپ گــرا از وضعیــت موجــود در ایــن زمینــه حمایــت می کننــد و 

 Boykoff( ســازمان  های خبــری بــا گرایــش راســت، بیشــتر از ایــن جنبــش حمایــت می  کننــد

Weaver & Scacco ;2011 ,& Laschever, 2013(. »بویــل«6 و همکارانــش )2004( بــا تجزیه 

ــال  ــی چهل س ــکا ط ــی آمری ــای محل ــده در روزنامه  ه ــی منتشرش ــب اعتراض ــل مطال و تحلی

گذشــته، پــی برده  انــد کــه رســانه  های خبــری در قبــال اعتراضــات رادیــکال و حتــی میانــه، 

نســبت بــه اعتراضــات در حمایــت از وضــع موجــود، بــا خصومــت بیشــتری رفتــار کرده  انــد. 

»بویــل« و همــکاران )2012( در مطالعــه ای دیگــر، اســتدالل می  کننــد کــه هرچــه اعتراضــات 

خشــن  تر باشــد، پوشــش رســانه  ای از انتقــاد تنــد و تیزتــری برخــوردار اســت.

1  Official Sources

2  Status Quo

3  Chan & Lee

4  Hertog & McLeod

5  Tea Party Movement

6  Boyle
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 جنبش »جان سیاهان مهم است«

»جــورج پــری فلویــد جونیــور«1 مــرد 46ســاله و آفریقایی تبــار آمریکایــی، در حین دســتگیری 

ــام »درک  ــت به ن ــس سفیدپوس ــر پلی ــک افس ــه ی ــس از آن ک ــس، پ ــس در مینیاپولی پلی

ــار داد، در  ــردن وی فش ــر روی گ ــه، ب ــه و 46 ثانی ــدت 8 دقیق ــش را به م ــووین«2 زانوی ش

25 مــه 2020 کشــته شــد )Mee, 2020(. اعتراضــات مربــوط بــه برخــورد پلیــس بــا فلویــد 

ــه  ــات ب ــن اعتراض ــت. ای ــترش یاف ــرعت گس ــار، به س ــای آفریقایی تب ــایر آمریکایی ه و س

مرزهــای شــهر مینیاپولیــس محــدود نمانــد و بــه تمــام پنجــاه ایالــت آمریــکا و بیــش از 60 

ــا شــعار  ــدن و آمســتردام ب ــال، شــهروندان در لن ــان گســترش یافــت. به طورمث کشــور جه

ــس  ــم نف ــت« و »نمی  توان ــم اس ــیاهان مه ــی س ــا »زندگ ــت« ی ــم اس ــیاهان مه ــان س »ج

ــار دیگــر، متوجــه تاریــخ اســتعماری غــرب شــدند. در  ــد و ب ــراز همــدردی کردن بکشــم« اب

ــام ایالت  هــای آن  ــکا و تم ــون آن، خــود آمری ــه کان ــی- ک ــن اعتراضــات گســترده و جهان ای

ــی، خشــونت پلیــس، خشــونت  ــه بی عدالت ــان دادن ب ــا خواســتار پای ــردم نه تنه اســت- م

نــژادی و نژادپرســتی سیســتماتیک شــدند، بلکــه خواهــان درک وســیعتر ایــن مشــکات در 

سیســتم های اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی هســتند کــه قــدرت و امتیــازات ســاختاری 

ــد.  ــود کرده  ان ــتم خ ــم و س ــی ظل ــایرین را قربان ــرده و س ــان ک ــر پنه ــد نف ــت چن را در دس

ــدیدًا  ــکا، ش ــژه آمری ــورها و به وی ــام کش ــه تم ــود ک ــی ب ــه در حال ــات صورت گرفت اعتراض

ــردم در  ــور م ــع حض ــاری، مان ــن بیم ــا ای ــد، ام ــد19«3 بودن ــری »کووی ــاری مس ــر بیم درگی

خیابان  هــا نشــد. جالــب آن کــه در ایــن ماجــرا نیــز درحالی کــه آمریکایی هــا طــی چنددهــه 

ــورد  ــی برخ ــامت عموم ــای س ــا بحران ه ــه ب ــه چگون ــد ک ــر می گفتن ــورهای دیگ ــه کش ب

ــی  ــع بوم ــرای جوام ــژه ب ــا«4، به وی ــدن »کرون ــر ش ــور در همه گی ــن کش ــرد ای ــد، عملک کنن

ــیار  ــد، بس ــج می  برن ــتی رن ــادی و بهداش ــری اقتص ــه از نابراب ــرادی ک ــت و اف و سیاه پوس

ــر از  ــبی باالت ــور نامتناس ــا به ط ــن گروه  ه ــر ای ــزان مرگ ومی ــه می ــود؛ به  طوری  ک ــف ب ضعی

.)p1 ,2020 ,.Weine & et al( سفیدپوســتان بــود

1  George Perry Floyd Jr

2  Derek Chauvin

3  Covid19

4  Corona Virus
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در ایــن بیــن، »نمادهــای آمریکایــی جهانــی«1 به عنــوان بخشــی از مظاهــر معــرف فرهنــگ 

و تمــدن ایــن دولــت تلقــی شــده کــه در عیــن حــال، »چهــره  ای اســطوره  ای«2 را از آن ارائــه 

و تبلیــغ می  کنــد )کیــوان حســینی، 1389: 130(. بی شــک در بیــن نمادهــای آمریــکا، پرچــم 

ــن نمادهــا  ــن کشــور و تندیس  هــا و مجســمه  های موجــود در ایاالت متحــده، از مهمتری ای

و ارزش  هــای آمریکاســت کــه هرگونــه تعرضــی بــه آنهــا، نشــانه  ای مهــم از تضعیــف رو بــه 

ــای  ــد، خیابان  ه ــونت آمیز فلوی ــل خش ــس از قت ــت. پ ــور اس ــن کش ــرم ای ــدرت ن ــد ق تزائ

ــت و  ــۀ حکوم ــکل  گیری دوگان ــی و ش ــتردۀ مردم ــات گس ــری و اعتراض ــۀ درگی ــکا صحن آمری

مــردم شــد. معترضیــن بــه کــّرات، نمادهــای آمریکایــی را هــدف قــرار دادنــد؛ تــا جایــی کــه 

ــوز- در  ــی فاکس نی ــبکۀ تلویزیون ــهور ش ــان مش ــگاران و مجری ــن«3- از روزنامه ن ــر کارلس »تاک

یــک بخــش خبــری بــا الفاظــی چــون »اراذل و اوبــاش«4 و »شورشــیان« بــه مــردم معتــرض 

بــه نژادپرســتی حملــه کــرد و گفــت: »طــی هفتــۀ گذشــته، همــۀ مــا شــاهد هرج و مــرج در 

ــدری طاقت فرســا، بســیارتکان دهنده و  ــب به ق ــم. خشــونت و تخری ــان بوده  ای کشــور عزیزم

وحشــتناک بــوده کــه فکــر کــردن دربــارۀ آنچــه دارد اتفــاق می  افتــد، بســیار دشــوار اســت. 

 .)2020 ,Carlson( »ــدرت هســتند ــت و کســب ق ــار زدن دول ــال کن ــا )معترضــان( به دنب آنه

در گیــرودار درگیری  هــای گســترده  ای کــه بیــن شــهروندان و نیروهــای پلیــس شــکل گرفــت، 

معترضــان بارهــا بــه نمادهــای مهمــی همچــون: مجســمه  ها و تندیس  هــای مهــم آمریکایــی، 

نظیــر: »کریســتوفر کلمــب«5- کاشــف آمریــکا )Burton, 2020(- »جــورج واشــینگتن«6- پــدر 

ایاالت متحــده و نخســتین رئیس جمهــور آمریــکا )Williams, 2020(- »آبــرام لینکلــن«7- 

ــن  ــا را پایی ــرده و آنه ــه ک ــکا )Elbaum, 2020(- و... حمل ــرده داری در آمری ــدۀ ب خاتمه دهن

کشــیدند )Walker, 2020(. معترضــان همچنیــن در چندین نوبــت اقــدام بــه آتــش زدن 

ــل«8 و...  ــگاه  های اپ ــر »فروش ــی نظی ــاری آمریکای ــای تج ــه نماده ــه ب ــکا و حمل ــم آمری پرچ

.)2020 ,Owen( ــد کردن

1  Global American›s Icons

2  Mythologised America

3  Tucker Carlson

4  Looters & Rioters

5  Christopher Columbus

6  George Washington

7  Abraham Lincoln

8  Apple Stores
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نــرم  قــدرت  اساســی  مؤلفه  هــای  از  خــود  آمریکایــی،  رســانه  های  کــه  آن جــا  از 

ــن  ــکل گرفته در ای ــی ش ــای اعتراض ــواره جنبش  ه ــد و هم ــمار می  رون ــه ش ــده ب ایاالت متح

 Roberts ;1996 Baylor ;2004 Alia( ــد ــیه رانده  ان ــه حاش ــا ب ــه ی ــده گرفت ــور را نادی کش

ــر پــس از قتــل  ــال مــوج اعتراضــی فراگی Klibanoff &, 2006( بررســی عملکــرد آنهــا در قب

جــورج فلویــد، می  توانــد در شــناخت ماهیــت، جایــگاه و میــزان اثرگــذاری ایــن رســانه  ها 

ــود. ــع ش ــر واق ــکا مؤث ــی آمری ــاختار سیاس ــردم و س ــان م ــات می در منازع

بازنمایی

ــوری  ــۀ مح ــانه  ای، جنب ــات رس ــت و در مطالع ــت اس ــانه  ای واقعی ــاخت رس ــی، س بازنمای

ــق چهارچوب  هــای مفهومــی و  ــا از طری ــد معن ــای »تولی ــن مفهــوم به معن دارد. درواقــع، ای

زبانــی« اســت. بازنمایــی، نــه انعــکاس و بازتــاب معنــای پدیده  هــا در جهــان خــارج، بلکــه 

تولیــد و ســاخت معنــا براســاس چهارچوب  هــای مفهومــی و گفتمانــی اســت. از آن جــا کــه 

رســانه  ها فراگیرتریــن نهــاد تولیــد بازتولیــد و توزیــع معرفــت و آگاهــی در جهــان جدیــد 

ــی  ــان اجتماع ــارۀ جه ــدی درب ــای قدرتمن ــع معن ــا را منب ــوای آنه ــوان محت ــتند، می  ت هس

ــی را  ــاور عموم ــناخت و ب ــه ش ــتند ک ــم هس ــن رو مه ــانه  ها از ای ــی رس ــت. بازنمای دانس

شــکل می  دهنــد. بــا توجــه بــه نســبت گفتمــان و بازنمایــی، محتــوای رســانه  ای بازنمایــی 

ــان،  ــق زب ــه از طری ــت ک ــی اس ــام معرفت ــوب و نظ ــان، چهارچ ــت. گفتم ــدرت اس ــط ق رواب

ــی را  ــه »اســتوارت هــال«1، سیاســت بازنمای ــل اســت ک ــن دلی ــه همی اعمــال می  شــود؛ ب

بــه کار می  گیــرد. سیاســت بازنمایــی، روابــط قــدرت در رونــد داللــت و بازنمایــی را توضیــح 

ــط  ــر آن رواب ــذار ب ــدرت و اثرگ ــط ق ــر از رواب ــازی، متأث ــت و معناس ــی دالل ــد؛ یعن می  ده

ــات  ــض واقعي ــکاس مح ــز از انع ــی، متماي ــف: 10-9(. بازنماي ــدی زاده، 1387 ال ــت )مه اس

ــارج  ــود خ ــی خ ــت اصل ــا از حال ــع و رخداده ــی، وقاي ــی در بازنماي ــت، يعن و رخدادهاس

ــی در انعــکاس  ــه عينيت  گراي ــگاران معتقــد ب می شــوند، حــال هــر چقــدر رســانه  ها و خبرن

ــدار  ــر مق ــتند و ه ــر هس ــت نزديک  ت ــه واقعي ــده ب ــای انجام ش ــند، بازنمايی  ه ــا باش خبره

ــد  ــع خواه ــز دور از واق ــا ني ــای آنه ــند، بازنمايی  ه ــی، دور باش ــانه  ها از عينيت گراي ــه رس ک

بــود )ســلطانی  فر و هاشــمی، 1382: 30(.

1  Stuart Hall
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نظریۀ برجسته  سازی

براســاس نظریــۀ برجسته  ســازی، رســانه  ها در شــکل  دهی بــه نــوع جهان بینــی در مــردم مؤثــر 

هســتند و می  تواننــد بــه مــردم بگوینــد کــه بــر روی چــه موضوعاتــی، تفکــر و تفحــص کــرده 

و چــه موضوعــی را کم اهمیــت تلقــی کننــد. در دنیایــی کــه مشــحون از اخبــار و اطاعــات 

ــات  ــار و اطاع ــذاری اخب ــه اولویت  گ ــه سیاســت    های خــاص، ب ــا توجــه ب اســت، رســانه ب

روی مــی  آورد و بــر مبنــای ایــن اولویت  گــذاری، اخبــار را براســاس اهمیــت، برجسته  ســازی 

ــاِط جمعــی، ســوق دادن توجــه مــا بــه مشــکات و مســائل  می  کنــد. یکــی از اثرهــای ارتب

معیــن اســت کــه ایــن کارکــرد، برجسته ســازی رســانه  ها خوانــده می  شــود )ســورین 

و تانــکارد، 1391: 243(. پــس از طــرح نظریــۀ برجسته  ســازی، به تدریــج، زنجیــره  ای از 

پژوهش  هــا انجــام شــد کــه مفهــوم برجسته  ســازی را از اولویت  گــذاری صــرف خــارج 

کــرده و آن را بــه مســائل دیگــر گســترش داد. »هارولــد زوكــر«1 )1978( ایــن نظــر را مطــرح 

ــوع  ــا عدم وق ــوع ی ــی در وق ــل مهم ــت عام ــن اس ــوع، ممک ــودن موض ــنا ب ــه »آش ــرد ک ک

ــدازۀ  ــر ان ــات، تأثی ــورد مطبوع ــا«2 )1988( درم ــد. »ونت ــات باش ــازی در مطبوع برجسته  س

عکس  هــای همــراه بــا یــک گــزارش را بــر رتبه  بنــدی مخاطبــان دربــارۀ موضوعــات شناســایی 

کــرد. »دانیلیــان« و »ریــز«3 )1989(، شــواهدی پیــدا کردنــد و در نتیجــۀ آن، تأثیــر محتــوای 

ــر »اولویــت« ســایر رســانه  ها »برجسته  ســازی  ــه )مثــل نیویورک تایمــز( را ب رســانه  های نخب

ــکارد، 1391: 343- 336(. ــورین و تان ــد )س ــانه  ای« نامیدن بین رس

نظریۀ دروازه  بانی

ــا اهــداف بســیار  ــن ابزارهــا ب ــه اســت؛ ای قــدرت عظیمــی در وســایل ارتباط جمعــی نهفت

متنــوع و امکاناتــی کــه روزبــه روز بــه آن افــزوده می  شــود، در حــال تولیــد پیــام هســتند. 

دروازه بانــان آشــکار و پنهانــی در انتخــاب پیــام، حــذف پیــام و تغییــر شــکل پیــام دســت 

ــی،  ــایل ارتباط جمع ــری وس ــای خب ــد پیام  ه ــت اندرکاران تولی ــدام از دس ــاً هرک ــد. مث دارن

می تواننــد نقــش یــک فیلتــر را در تبدیــل یــک واقعیــت بــه اطاعــات ایفــا کننــد و ایــن 

اطاعــات کــه محتــوای پیام هــای خبــری وســایل ارتباط جمعــی هســتند، اغلــب از فیلترهــای 

گوناگــون عبــور می  کننــد )محســنیان راد، 1396، 367(. ســینگر )2006( نیــاز بــه بازنگــری در 

1  Harold Zucker

2  Venta

3  Danielian & Riz 



81

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

مدیریت بحران اپیدمی در رسانه های خبری...

مفاهیــم اساســی دروازه بانــی را مطــرح کــرده و توجــه را بــه ســمت چالش  هــای مهــم پیــش 

روی فراینــد دروازه  بانــی بــا ظهــور عصــر دیجیتــال جلــب کــرده بــود. درواقــع، ظهــور اینترنت 

نیــاز بــه انجــام مطالعــات بــر روی رســانه  های فعــال و جدیــد را بیشــتر کــرده و بازنگــری در 

نظریــۀ دروازه  بانــی، بــرای تطبیــق بــا تغییــرات به وجودآمــده در نتیجــۀ توســعۀ فنــاوری را 

.)2013:9 ,Al maghlooth( می طلبــد

ــانه  ای  ــری و رس ــق هن ــای خل ــدن ظرفیت  ه ــه ش ــت و اضاف ــتر اینترن ــترش بس ــا گس ب

جدیــد بــرای نمــود بهتــر اخبــار، دروازه  بانــی می  توانــد نقشــی فعاالنه  تــر از قبــل ایفــا کنــد. 

زیــرا کنتــرل و هدایــت محتــوای اخبــار منتشرشــده به طــور مســتقیم می  توانــد از تــوان و 

ــان،  ــان آن ــاح، دروازه بان ــری و به اصط ــانه های خب ــت اندرکاران رس ــی دس ــت تاکتیک ظرفی

ناشــی شــده و هرکــدام از رســانه  ها می  تواننــد در بســترهای ازقبل آماده شــده، بــرای نحــوۀ 

ــد.  ــه کنن ــان خــود ارائ ــه مخاطب ــب موردپســندتری را ب ــار گزینش شــده، مطال پوشــش اخب

دروازه بانــان رســانه  های خبــری بــا اســتفاده از ســرعت روزافــزون فضــای وب، مطالــب خبــری 

را در کمتریــن زمــان، جمــع  آوری و بســته بندی کــرده و پــردازش آن را براســاس نظــر خــود 

ــی  ــنتی رهای ــگاری س ــای روزنامه ن ــه از محدودیت  ه ــن- ک ــگاری آنای ــب روزنامه ن و در قال

ــد  ــام می  دهن ــد- انج ــب باش ــش روی مخاط ــد پی ــا می  توان ــر ج ــه، در ه ــر لحظ ــه و ه یافت

ــکرخواه، 1380: 37(.                                                                                               )ش

روش  شناسی پژوهش

در ایــن پژوهــش، بــرای تحلیــل و تبییــن خبرهــای ســی  ان  ان، فاکس نیــوز و نیویورک تایمــز، 
به منظــور رســیدن بــه الیه  هــای نهانــی متن  هــای خبــری و کشــف نظــام ایدئولوژیــک 
حاکــم بــر آنهــا، از روش پژوهشــی »تحلیــل گفتمــان«1 اســتفاده شــده اســت؛ روش تحلیــل 
گفتمــان، به دلیــل عدم توافــق میــان صاحب  نظــران و اندیشــمندان ایــن حــوزۀ پژوهشــی، از 
قالــب و ســبک نظام  منــد و واحــدی در میــان پژوهشــگران برخــوردار نیســت و برداشــت  های 
مختلفــی نیــز در کاربــرد ایــن روش وجــود دارد. »روث وداک«2، »نورمــن فــرکاف«3، »تئــون 
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ــرای  ــی را ب ــای عمل ــا و رویکرده ــن رهیافت  ه ــوف«2 معروف  تری ــک«1 و »الکا و م ای ون دای
تحلیــل گفتمــان متــون ارائــه کرده  انــد. می تــوان رهیافت  هــای کاربــردی و عملــی فــرکاف 
و ون دایــک را به دلیــِل داشــتن یــک رویکــرد منظم  تــر و مدون  تــر و نگاهــی کارآتــر در 

تحلیــل و تفســیر متــن، نســبت بــه ســایرین، بهتــر دانســت. 

به زعــم ون دایــک، تحلیــل گفتمــان انتقــادی بــر روی هژمونــی و نابرابــری متمرکــز اســت 

و هــدف ایــن رشــته، ارائــۀ یــک روش، انــگاره، مکتــب یــا نظریــۀ گفتمانــی نیســت، بلکــه 

ایــن رشــته بــه مطالعــه، بررســی و تحلیــل روابــط پیچیــدۀ مســائل اجتماعــی، ایدئولــوژی، 

ــری در  ــی و نابراب ــه بی  عدالت ــا مشــخص شــود ک ــردازد ت ــی و گفتمــان می پ قــدرت، هژمون

قالــب گفتمان  هــا در بیــان و اعمــال آن چقــدر مؤثرنــد )رزمــگاه، 1398: 146(. ون دایــک در 

بحــث روش  شناســی تحلیــل گفتمــان، ایــن روش را در دو ســطح تحلیلــی موردتوجــه قــرار 

می  دهــد؛ از نظــر او، تحلیــل گفتمــان از یــک طــرف بــر متــن، گفتــار، کنش  هــای ارتباطــی 

موضعــی متمرکــز اســت کــه ایــن ســطح از دیــدگاه وی »ســطح خــرد«3 نــام دارد. ون دایــک 

در ســطح عمومی  تــری، نظام  هــای ســاختاری گفتمــان یــا همــان نظام هــای پیچیــدۀ 

ــن  ــد. ای ــرار می  ده ــی ق ــورد بازشناس ــن را م ــی مت ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــی، سیاس اجتماع

ســطح، »ســطح کان«4 نــام دارد. در ایــن ســطح، محقــِق گفتمــان  کاو، عاوه بــر توصیــف و 

تفســیر داده  هــا و متــن، بــا تبییــن و تحلیــل اجتماعــی ســروکار دارد. بــه عبــارت دیگــر، در 

ســطح خــرد، محقــق الزامــًا بــه تبییــن بررســی  های خــود نمی  پــردازد، امــا در ســطح کان، 

ــی،  ــناخت  های اجتماع ــی و ش ــای اجتماع ــط کان نظام  ه ــی رواب ــن و بررس ــوزۀ تبیی وارد ح

قــدرت و دسترســی بــه گفتمــان می  شــود. ون دایــک معتقــد اســت کــه هــم ســطح خــرد 

ــد. وی  ــارات را در نظــر می  گیرن ــر از کلمــات و عب ــل گفتمــان، فرات و هــم ســطح کان تحلی

ــِی مثبت نشــان دادن گــروه خــود و منفی نشــان دادن گــروه  ــرد کل در تحلیــل خــود، دو راهب

ــا  ــرد، ون دایــک »مــا« و »آنهــا« را ب رقیــب )دیگــری( را درنظرمی  گیــرد و طبــق ایــن دو راهب

ــای  ــت بازنمایی  ه ــد اس ــک )1382( معتق ــی، 1382(. ون دای ــد )فرقان ــه می  کن ــم مقایس ه

ــه  ــل ب ــی، متمای ــور کل ــه به ط ــی ک ــخن گویان گروه ــا«، در س ــر »آنه ــا« در براب ــی »م ذهن

ــب( در واژگان  ــر )رقی ــای دیگ ــت و گروه  ه ــان در واژگان مثب ــا گروه ش ــان ی ــور خودش حض
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ــی مطــرح می  شــود.  ــار و نوشــتار یــک متــن به خوب ــر منفــی هســتند، در طــرز گفت و تعابی

ون دایــک، حتــی روشــن  ترین مســائل را دارای یــک محتــوای معناشــناختی می  دانــد. ایــن 

ــبت داده  ــری« نس ــود« و »دیگ ــه »خ ــه ب ــی را ک ــناختی، واژگان و ویژگی  های ــوزۀ معناش ح

ــد  ــی، بای ــای متن ــن واژگان و ویژگی  ه ــن، چنی ــود ای ــا وج ــد. ب ــه می  کن ــوند، توجی می  ش

ــول  ــگردهای معم ــوند. وی ش ــی جلوه داده ش ــر، باورکردن ــدۀ دیگ ــات قانع کنن ــرای اقدام ب

ــد:                                                      ــان می کن ــب بی ــن ترتی ــه ای ــی را ب ــای متن ــر و ویژگی  ه ــودن تعابی ــرای قانع  کننده ب ب

استدالل: که باید ارزیابی منفی از واقعیت را به دنبال داشته باشد؛                                           . 1

و . 2 »دیگــران«  منفــی  کنش  هــای  اغراق  آمیــز  کــردن  برجســته  بیــان:  معانــی 

ــان  ــور در بی ــا، قص ــن تعبیرها، تکذیب  ه ــل حس ــا«، از قبی ــت »م ــای مثب کنش  ه

ــا«؛                                                         ــی »م ــش منف کن

ــت( . 3 ــا مثب ــی )ی ــای منف ــتلزم ارزیابی  ه ــه مس ــی ک ــاب کلمات ــبک واژگان: انتخ س

ــاص(.                                                                                                             ــی خ ــار معنای ــای دارای ب ــت )واژه  ه اس

ــود، آن را . 4 ــرد خ ــگار ف ــه ان ــه  ای ک ــی، به گون ــای منف ــن رویداده ــی: گفت قصه گوی

ــه  ــا، به گونه  ای ک ــی رویداده ــای منف ــن ویژگی  ه ــز گفت ــت، و نی ــرده اس ــه ک تجرب

ــی باشــد؛                                                          پذیرفتن

ــا، لیدهــا، خاصه  هــا . 5 ــران« در تیتره ــی »دیگ ــر کنش  هــای منف ــد ســاختاری ب تأکی

و دیگــر قلمروهــای طــرح متــن )گزارش  هــای خبــری( و ســاختارهای انتقالــی نحــو 

ــی(؛                                                                                                             ــی در شــاخص  ها و موقعیت  هــای موضع ــل منف ــه عوام ــه )اشــاره ب جمل

ــری . 6 ــای خب ــاً در گزارش  ه ــر، مث ــان معتب ــع و کارشناس ــواهد، مناب ــول از ش نقل ق

ــی، 1382(.      )فرقان

»جامعــۀ موردنظــر«1 در ایــن پژوهــش، کلیــۀ خبرهــای وب  ســایت  های ســی  ان  ان، 

فاکس نیــوز و نیویورک تایمــز اســت کــه در بــازۀ تاریخــی 99/3/5 تــا 99/6/5 )از 25 مــه 

تــا 26 آگوســت 2020( درمــورد جنبــش »جــان ســیاهان مهــم اســت« مــورد بررســی قــرار 

گرفــت. ســه رســانۀ یادشــده نیــز به دلیــل اثرگــذاری بــاال در جامعــۀ آمریــکا و پرچــم  داری 

رســانه  ای دو حــزب مهــم ایاالت متحــده، یعنــی دموکــرات و جمهوری  خــواه، انتخــاب 
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ــر اســت. واحــد تحلیــل  شــده  اند. در روش تحلیــل گفتمــان، واحــد تحلیــل از کلمــه فرات

می  توانــد براســاس موضــوع، شــاخص  ها، اهــداف، متغیرهــا و مؤلفه هــای تحقیــق، 

شــامل: یــک جملــه، عبــارت، بنــد، صفحــه یــا متــن کامــل باشــد )ون  دایــک، 1382(. واحــد 

ــر،  تحلیــل در ایــن تحقیــق، متــن خبرهــای انتخاب شــده اســت کــه دربرگیرنــدۀ اصــل خب

گــزارش و تفســیری از خبــر اســت. البتــه برخــی از ایــن خبرهــا به صــورت خبــر صــرف بــوده و 

ــد. ــزارش همــراه بوده  ان ــا گ ــب ب ــز اغل برخــی دیگــر نی

ــی هدفمنــد«1 یــا قضاوتــی انجــام  نمونه  گیــری در ایــن پژوهــش، به شــیوۀ »غیر  احتمال

ــم در  ــت مفاهی ــا غیب ــور ی ــت حض ــًا کیفی ــان، اساس ــل گفتم ــرا در تحلی ــت، زی ــده اس ش

ــد  ــر می  توان ــش بهت ــن پژوه ــد، در ای ــری هدفمن ــت و روش نمونه  گی ــر اس ــن، موردنظ مت

ــازۀ  ــانه  ها در ب ــن رس ــدام از اي ــور از هرک ــد.  بدين منظ ــش باش ــداف پژوه ــخ گوی اه پاس

ــن  ــق را تأمي ــر محق ــای موردنظ ــترين داده  ه ــت بيش ــه می  توانس ــاری ک ــی، اخب موردبررس

کنــد، انتخــاب و موردتحليــل قــرار گرفــت. بــر ایــن اســاس، از وب  ســایت نیویورک تایمــز، 

ــر، انتخــاب شــد.  ــر؛ وب ســایت ســی  ان  ان، 10 خب ــوز، 15 خب ــر؛ وب ســایت فاکس نی 20 خب

 بــرای ثبــت و اســتخراج اطاعــات از متــن خبرهــای انتخاب شــدۀ وب  ســایت  های 

ــژه  ای درنظرگرفته شــد. ایــن فــرم، حــاوی  ــوز و نیویورک تایمــز، فــرم وی ســی  ان  ان، فاکس نی

11 کارویــژه اســت. ســه کارویــژۀ اول، تاریــخ، عنــوان و نــوع متــن خبــری اســت کــه گویــای 

اطاعــات شناســه  ای متــن خبــر اســت. ســایر کارویژه  هــا کــه از طریــق آنهــا می  تــوان نظــام 

گفتمانــی روانــی حاکــم بــر خبرهــا و شناســایی نــوع انگاره  ســازی آنهــا درمــورد اعتراضــات 

بــه قتــل فلویــد و همچنیــن شناســایی مقــوالت متنــی و درون متنــی متــون خبــری را بــه 

دســت آورد، عبارت انــد از: ســبک واژگان )مثبــت و منفــی(، افــراد و نهادهــای مطرح شــده 

در متــن )مثبــت و منفــی(، قطب  بنــدی یــا غیرســازی، اســتنادها، پیش فرض هــا، تلقیــن و 

ــه  ــری. پــس از اســتخراج اطاعــات مربــوط ب تداعی  هــا و گزاره  هــای اساســی متن  هــای خب

هــر متــن، بــرای هــر ســایت خبــری، ایــن اطاعــات، پایــۀ اصلــی تحلیــل فرامتــن را تشــکیل 

می  دهنــد. مجموعه   خبرهــای هــر ســایت پــس از اســتخراج مقــوالت و کارویژه  هــای متنــی 

از هــر متــن خبــری، در نهایــت، تحلیــل و تفســیر فرامتنــی شــده کــه ایــن تحلیــل، بــه اخــذ 

ــه ســؤاالت پژوهــش می  انجامــد. ــی و پاســخ گویی ب نتایــج اصل

1 . Perposive
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پرسش  های پژوهش

ــانه  های . 1 ــت« در رس ــم اس ــیاهان مه ــان س ــش »ج ــورد جنب ــگاره  ای درم ــوع ان چه ن

جریــان اصلــی آمریــکا )مطالعــۀ مــوردی: وب  ســایت  های ســی  ان  ان، فاکس نیــوز و 

ــت؟  ــده اس ــاخته ش ــز( س نیویورک تایم

مفســران و تحلیل  گــران در نــگارش متــن، از چــه عملیــات و تمهیــدات گفتمانــی ای . 2

اســتفاده می  کننــد؟

مفاهیم استعاره  ای و کنایه آمیز در متن چیست؟. 3

چــه ُحســن تعبیرها، اغراق  هــا، تخفیف دادن  هــا و جابه جایی  هایــی در متــن بــه . 4

کار رفتــه اســت؟

پیش فرض  ها و معانی ضمنی متن چیست؟. 5

مفسران و تحلیل  گران از چه چشم  اندازی سخن می  گویند؟. 6

حقایق و واقعیت  های ناگفته در متن چیست؟. 7

توصیــف . 8 چگونــه  »دیگــری«  و  »خــود«  متــن،  ایدئولوژیکــی  قطب  بنــدی  در 

؟ د می  شــو

یافته  های پژوهش

سبک واژگان

ــا  ــی ی ــای منف ــن ارزیابی  ه ــه متضم ــت ک ــی اس ــاب کلمات ــبک واژگان، انتخ ــور از س منظ

مثبــت اســت )ون دایــک، 1382: 206(. واژگان، نقشــی بســیار مهــم را در تحلیــل گفتمــان 

دارنــد. واژگانــی کــه یــک گوینــده یــا نویســنده بــه کار می  بــرد، دقیقــًا بــا قــدرت، موقعیــت 

سیاســی، اجتماعــی و اخاقــی او و یــا بــه عبــارت دقیق  تــر بــا وزن اجتماعــی او ســنجیده 

می  شــوند. گونه  هــای مختلــف، بســته بــه موضــوع، هــدف و عوامــل دیگــر بــا انــواع واژگان 

خــاص، تجانــس دارنــد. تحلیــل واژگان در مطالعــات ایدئولــوژی و زبــان، دارای اهمیت  انــد. 

ــی،  ــاوت ارزش ــرای قض ــتند و ب ــا هس ــا و هنجاره ــدۀ ارزش  ه ــده، بیان کنن واژگان انتخاب ش

ــی  ــار معنای ــدۀ واژگاِن دارای ب ــک، 1382: 177(. عم ــد )ون دای ــرار می  گیرن ــتفاده ق مورداس

مثبــت و منفــی در ايــن ســه رســانه در جــداول زيــر آمــده اســت.
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جدول 1. واژگان مثبت و منفی

مصادیقواژگانرسانه

ان
ان

سی

مثبت
نشانههایتاریخیومیراثفرهنگی،رؤیاهایرنگینفرزندانسیاهپوست،نماد115ساله،

قانونبسیارپرقدرتضّدسوزاندنپرچم،حقآزادیبیان،پرچم:نمادآزادی،قویبودنقانون
اساسی

منفی

فشاردادنزانو،خشونتپلیس،بیعدالتینژادی،مجسمههایدرحالسقوط،
بیعدالتیهاینژادیعمیق،ناسیونالیستهایسفیدپوست،سوزاندنپرچم،تخریببناها،
چپاول،غارتگران،افتضاح،هتكحرمتپرچم،حکومتیخودکامه،حبسیاازدستدادن

تابعیت

مز
تای

ک
ور
وی

نی

مثبت
خودداریپلیسازبرخوردخشونتآمیزبامعترضان،همبستگیباسیاهپوستانآمریکایی،

انتقادبهرفتارپلیسبامعترضان،مخالفتباتبعیضنژادی

منفی

حملهبهایستگاهپلیسوآتشزدنآن،شکستنپنجرههاونردهها،تیراندازیبهمعترضان،
فشردنگلویجورجفلوید،گسترشاعتراضات،قطعخطوطگاز،فرارکارکنانادارۀپلیس،
گسترشآتشبهساختمانها،اعالموضعیتاضطراری،شورش،غارت،تخریباموال
عمومی،تهدیدتظاهراتقانونی،شلیکگلوله،گسترشناآرامیها،درگیریمعترضانبا

پلیس،نژادپرستی،تظاهرات،سرنگونکردنمجسمهها،صحبتهایجنگطلبانه،حملهبه
نمادهایبرتریسفیدپوستان،گازهایاشکآور،اقداماتتروریستیداخلی،منعرفتوآمد،

تهدیدبهدستگیریوبازداشتمعترضان،اعتصاب

وز
سنی

اک
ف

مثبت

روزجشناستقاللوآزادیآمریکا،مراقبتپزشکیازمعترضان،یکپارچگینژادیدرکشور،
بناهاییادبود،بناهایتاریخیخاص،پرچمکنفدراسیون،بناهاییادبودسربازانکنفدراسیون،
روزپایانبردهداریدرایاالتمتحده،حفظیادبودکهنهسرباز،چهرههایتاریخینسلگذشته،

کشورعزیزمان

منفی

سرنگونشدنمجسمۀجورجواشنگتن،خشونتپلیس،زانویافسررویگردنفلوید،
نژادپرستیدرجامعه،معترضینخشمگین،اعتراضشبانه،سوزاندهشدنپرچمآمریکا،

خشمعمومیدرآمریکا،پرچموارونهشدۀآمریکا،مسدودشدنبزرگراه،بهقتلرسیدنجورج
فلویدبهصورتخونسردانه،عدمدلسوزی،استفادهاززوربیشازحد،فراتررفتنازمحدودۀ
قانون،تجهیزاتضّدشورش)نظیر:اسپریفلفل(،خشونتوغارتگری،برچیدهشدنمجسمۀ
کریستوفرکلمب،تهدیدفوریوجدیمجسمهها،تخریببرخیازبناهایتاریخیخاص،
جراحتیامرگدرشرایطکرونا،شناساییتخریبکنندگانمجسمهها،سرنگونیمجسمۀ

رئیسجمهورهفتم،تسویهحسابنژادیدرایاالتمتحده،بیعدالتینژادی،10سالزندان،
هرجومرج،خشونتوتخریب،اراذلواوباش،آشوبگر،شورش
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قطب بندی

ــف و  ــز توصي ــه »خــود« و ني ــا ارزش هــای منتســب ب ــی »خــود« ي ــف و معرف نحــوۀ توصي

ــه در  ــت. اينك ــر اس ــن خب ــری« در مت ــه »ديگ ــب ب ــای منتس ــا ارزش ه ــری« ي ــی »ديگ معرف

ــا و  ــه نهاده ــود و چ ــف می ش ــه توصي ــری« چگون ــود و »ديگ ــانه ها خ ــن رس ــدام از اي هرک

ــدی  زاده،  ــد )مه ــرار می ده ــر« ی ق ــۀ »ديگ ــدام را در جبه ــود« ی و ك ــۀ »خ ــرادی را در جبه اف

ايــن رســانه  ها  ايــن امــر می توانــد در تحليــل بينش هــا و نگرش هــای   .)179 :1387

ــدان پرداختــه شــده اســت. ــر ب مفيــد باشــد کــه در جــدول زي

جدول 2. دوقطبی  سازی در رسانه  ها

رسانه

فاکسنیوزنیویورکتایمزسیانان

سیاهپوستان/پلیس

شهرهایمحافظتکنندهاز
نمادهایتاریخیومیراث

فرهنگی/شهرهایحذفکنندۀ
نمادها

ناسیونالیستهایسفیدپوست/
سیاهپوستان

فلویدآفریقاییتبار/افسرپلیس

قانون»ضّدپرچمسوزی«/دفاع
ازحقسوزاندنپرچم

وآزادیبیان/سیستمخودکامه

فعالیتهایغیرقانونی/
معترضانقانونی

نمادهایبرتری
سفیدپوستان/
سیاهپوستان

خودداریپلیسازبرخورد
خشونتآمیزبامعترضان/

تظاهراتغارتگرانهو
خشونتآمیز

سرنگونینمادهایتاریخی/
محافظتازنمادها

روزجشناستقاللوآزادیآمریکا/
سقوطمجسمۀجورجواشنگتن

آشوبگران/پلیس

ترامپ/دشمنانترامپ

تظاهراتکنندگان/پلیسباماشین
گشت

تجهیزاتضّدشورش/تظاهرکنندگان

تخریببناییادبودوتندیسها/
دهسالزندان

پیش فرض  ها و معانی ضمنی

بــه نظــر ون دایــک، تولیدکننــدگان گفتمــان، همیشــه آنچــه را کــه در ذهــن دارنــد به صــورت 

کامــل عیــان نمی  کننــد. از ایــن رو، گاهــی به صــورت ضمنــی، منظــور خــود را بیــان 

ــا،  ــی و پيش داوری ه ــكار قالب ــا، اف ــع، پيش  فرض ه ــگاه، 1398: 159(. درواق ــد )رزم می  کنن

زيرســاخت اســتدالل و اســتنتاج نويســنده يــا گوينــده را شــكل می دهــد. بنابراين، شــناخت 

پيش فرض هــا، تحليل گــر را قــادر می ســازد بــه اليه هــای زيريــن يــا اهــداف واقعــی 
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صاحب اثــر پــی ببــرد. به طــور كلــی، پيش فرض هــا مفروضــات ذهنــی مســلمی فــرض 

ــر  ــت تأثی ــازی او از واقعی ــف و مفهوم  س ــرد و تعری ــاوت و داوری ف ــر قض ــه ب ــوند ک می  ش

ــانه  های  ــون رس ــی در مت ــی ضمن ــرض و معان ــک، 1378: 179(. پیش ف ــد )ون دای می  گذارن

موردبررســی، ایــن مــوارد اســت.

جدول 3. پيش فرض  ها و معانی ضمنی در رسانه  ها

مصادیقرسانه

ان
ان

سی

تقویتبیعدالتیهابانمادهایکنفدراسیون؛

تصویبقوانینتوسطبرخیشهرهابرایمحافظتازنمادهایکنفدراسیون)نشانههایتاریخیومیراثفرهنگی(؛

سایهانداختنمجسمههاینمادینبررؤیایفرزندانسیاهپوست؛

پیشپرداختبودنحذفنمادهابرایحلبیعدالتیهاینژادیعمیق؛

اتمامفرایندبرداشتنمجسمههاتوسطشهرداربیرمنگام؛

باقیماندن1800بناییادبود،پارک،مدرسه،تعطیالتدولتیوسایرنمادهایکنفدراسیون؛

چپاولکسبوکارهادرپیتخریببناها؛

سوزاندنپرچمآمریکادرمقابلمقرسیاناندرلسآنجلسوواشنگتنازسویمعترضین؛

مطرحشدنحبسیاازدستدادنتابعیتبهازایآتشزدنپرچمآمریکا؛

لزومتصویبقانونبسیارپرقدرتضّدسوزاندنپرچم؛

محافظتازسوزاندنپرچمدرقانوناساسیوتالشهایبنیانگذارانبرایجلوگیریازایجاددولتیخودکامه؛

محدودیتنداشتنحقآزادیبیانبهویژهدرطرحسخنانانتقادیخطاببهدولتها؛

پرچم،نمادآزادی؛

دفاعازحقسوزاندنپرچم؛

مز
تای

ک
ور
وی

نی
خطرتهدیدحذفنمادهایبرتریسفیدپوستاندرسراسرآمریکا؛

ایجادموجگستردۀواکنشهاعلیهنابرابرینژادی؛

اعمالخشونتگستردهعلیهنیروهایپلیسومجریانقانون؛

سوءاستفادهازاعتراضاتوخطرتهدیدامنیتجانیمعترضانقانونی؛

بیتوجهیونافرمانیمعترضانازمحدودیتهایایجادشده؛

حذفنمادهایمشابهدربیشاز20شهرآمریکا

وز
سنی

اک
ف

پرتوسوزاندهشدنمجسمۀجورجواشنگتن؛

»مننمیتوانمنفسبکشم«و»مرانکش«؛

قتلخونسردانۀجورجفلوید؛

پارهشدناتحادنژادیدرآمریکا؛

تالشبرایحفاظتازیادبودهادرپیسرنگونیمجسمههاتوسطمعترضان؛

پایینکشیدهشدنمجسمۀژنرالکنفدراتیوآلبرتپایکدرنوزدهمژوئن)روزپایانبردهداریدرایاالتمتحده(
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اغراق و بزرگ  نمایی

ــه  ــت. ب ــی اس ــع بیان ــای صنای ــران« از ابزاره ــی »دیگ ــای منف ــز کنش  ه ــش اغراق آمی افزای

ــن  ــمنان، همچنی ــران و دش ــتباهات دیگ ــکات و اش ــا، مش ــه در ضعف  ه ــورت ک ــن ص ای

اغــراق  و  بزرگ  نمایــی  و دوســتان،  اعمــال مثبــت خــود  و  پیشــرفت  ها  موفقیت  هــا، 

ــت. ــن اس ــی چنی ــون موردبررس ــراق در مت ــای اغ ــگاه، 1398: 162(. نمونه  ه ــود )رزم می  ش

جدول 4. اغراق و بزرگ  نمایی

مصادیقرسانه

ان
ان

سی

بناهاییادبودصدساله،نشانههایتاریخیومیراثفرهنگی؛
باقیماندنتقریبًا1800بناییادبود؛

تخریببناهاوغارتوچپاولکسبوکارهادراعتراضات؛
تالشهایبنیانگذارانبرایجلوگیریازایجاددولتیخودکامه)مجوزسوزاندنپرچم(

مز
تای

ک
ور
وی

گسترشخشونتمعترضانعلیهپلیس؛نی
اعمالخشونت،شورشوغارتگستردهتوسطغارتگران؛

آغازناآرامیواعتراضاتدرآمریکاتوسطدههاهزارمعترض؛

وز
سنی

اک
ف

تجمع21روزهبهدلیلخشونتپلیسپسازمرگجورجفلوید؛
اخراجچهارافسرپلیسمینیاپولیسدرپیمرگفلوید؛

اعتراضات،عاملخشونتوغارتگری؛
برنداشتنمجسمههابهصورتمسالمتآمیز،یعنیتهدیدیجدی،فوریوروبهرشدبرایامنیت

عمومی؛
بازداشت10سالۀبسیاریازافرادیکهبهدنبالتخریبامالکفدرالدرپارکالفایتبودند

چشم انداز   

ــم اندازی  ــاص، چش ــی خ ــان سياس ــه جري ــی ب ــه نزديک ــه ب ــا توج ــانه  ها ب ــک از رس ــر ي ه

را بــرای خــود تصويــر کرده  انــد. درواقــع، هــر متنــی از چشــم انداز و منظــری خــاص 

ســخن می  گویــد؛ چشــم اندازهایی ماننــد: دموکــرات، آزادی  خــواه، اومانیســت و...؛ در 

ــا می  نگــرد )مهــدی زاده و  ــه قضای ــه نویســنده از چــه منظــری ب ــوان دریافــت ک ــن می  ت مت

تقــی  زاده، 1398: 150(.
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جدول 5. چشم انداز

مصادیقرسانه

ان
ان

سی

محافظتازنمادهایکنفدراسیون)نشانههایتاریخیومیراثفرهنگی(دربرخیشهرهااز●
طریقتصویبقوانین؛

»راهحلنبودِن«حذفبناهایتاریخیبرایحذفبیعدالتیهاینژادیعمیقدرشهروملتما؛●
باقیماندنتقریبًا1800بناییادبود،پارک،مدرسه،تعطیالتدولتیوسایرنمادهای●

کنفدراسیوندرفضاهایعمومیکشور؛
برداشتن40نمادومجسمهاززمانمرگجورجفلوید؛●
فرارسیدنزمانبازنگریدرحقسوزاندنپرچم●

مز
تای

ک
ور
وی

گسترشاعتراضاتدرسراسرکشور؛●نی
تظاهراتمشابهدرسراسرکشور؛●
گسترشناآرامیهاووضعیتاضطراری●

وز
سنی

اک
ف

پارهشدناتحادنژادیدرپیاعتراضات؛●
تظاهرات،عاملیبرایبهنمایشگذاردنتخریببرخیازبناهایتاریخیخاص●

منافع

توجــه بیــش از انــدازه بــه تهدیدهــای نسبت داده شــده بــه »دیگــری«، یکــی از شــیوه  های 

بی اعتبارکــردن اوســت تــا از ايــن طريــق، بتواننــد منافــع خــود را برجســته کننــد )مجیــدی 

و البــرزی، 1396: 67(.
جدول 6. منافع

مصادیقرسانه

ان
ان

سی

نشانههایتاریخیومیراثفرهنگیبودننمادها؛
حمایتازقانون»ضّدپرچمسوزی«بهعنواننشانیازاستبدادستیزی؛

پرچمسوزی،نمادآزادی

مز
تای

ک
ور
وی

نی

هدفقراردادننشانههایبرتریسفیدپوستان؛
معترضان،خواستارعدالتنژادیومسئولیتپذیری

وز
سنی

اک
خشمگینشدنمعترضینازتخصیص16میلیوندالربودجهادارۀپلیس؛ف
مراقبتپزشکیازمعترضپسازسقوطازوسیلۀنقلیۀپلیس؛

اقدامبهبرداشتنبناهاییادبودازشهرهابرایایمنیآنها؛
حفظبناهاییادبودسربازانکنفدراسیونودیگرچهرههایتاریخینسلگذشته
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 ُحسن تعبیر

ــا عباراتــی توصیــف و بازتوصیــف می  شــوند  ــط ب ــا رواب در ُحســن تعبیر، کنش  هــا، عقایــد ی

کــه ارزش گــذاری مثبتــی را طلــب می  کنــد )رزمــگاه، 1398: 162(. 

جدول 7. حسن تعبیر

مصادیقرسانه

سیانان
نمادهاونشانههایتاریخیومیراثفرهنگی؛

»راهحلنبودِن«حذفنمادهایتاریخی؛
پرچمسوزی،نمادآزادی

تظاهرات،نشاندهندۀتغییرقابلتوجهدرافکارعمومینیویورکتایمز

قانونحفظیادبودکهنهسربازفاکسنیوز

کنایه

کنایــه یکــی از راه  هــای انتقــال معناســت. در نشــانه  ای کــه کارکــرد کنایــه  ای دارد، دال بــه 

یــک چیــزی اشــاره می  کنــد، امــا از طریــق دالــی دیگــر، درمی  یابیــم کــه آن دال، بــه چیــزی 

ــی،  ــاع کوچک ــورد اجتم ــر درم ــال، اگ ــرای مث ــد. ب ــت می  کن ــاد دالل ــاوت و متض ــاً متف کام

کســی بگویــد »عجــب جمعیــت انبوهــی«، در حقیقــت، کنایــه بــه کار بــرده اســت )رزمــگاه، 

 .)162 :1398

جدول 8. کنایه

مصادیقرسانه

ان
ان

سی

»راهحلنبودِن«حذفبناهایتاریخیبرایمبارزهبابیعدالتیهاینژادیعمیق؛
تالشمعترضانبرایحذفیکیادبود115سالهوبرداشتنآنازسویشهردارشهربیرمنگامآالباما؛

احتمالتغییردرمتمماولقانوناساسیدرپیسوزاندنپرچمآمریکاتوسطمعترضان

مز
تای

ک
ور
وی

نی

اقداماتتروریستیداخلی

وز
سنی

اک
واژگونکردنمجسمۀجورجواشنگتندرآستانۀنوزدهم)روزجشناستقاللوآزادیآمریکا(؛ف

پارهشدناتحادویکدستینژادیدراینکشور؛
عدمبرداشتنمجسمهها،درحالحاضر:تهدیدیجدی،فوریوروبهرشدبرایامنیتعمومی؛

دلوجرئتپیداکردنتظاهرکنندگاندرهدفقراردادنمجسمههاییکهرنجآورتلقیمیشوند
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استعاره

اســتعاره یکــی از راه  هــای انتقــال معناســت. در اســتعاره، رابطــۀ میــان چیزهــا از راه قیــاس 

ــا  ــک واژه ی ــتعاره  اِی ی ــال اس ــی  زاده، 1398: 150(. انتق ــدی زاده و تق ــود )مه ــرح می  ش مط

ــی،  ــد. به عبارت ــا می  کن ــک ایف ــر، نقشــی ایدئولوژی ــه قلمــروی دیگ ــک قلمــرو ب ــارت از ی عب

ــگاه، 1398: 162(.  ــک هســتند )رزم ــی ایدئولوژی ــار معنای اســتعاره  ها دارای ب

جدول 9. استعاره

مصادیقرسانه

سیانان

طرحجدلدوبارهدربارۀنمادها؛
تقویتشدنبیعدالتیتوسطنمادها؛

حذفنمادهایتاریخیومیراثفرهنگی؛
سقوطپیدرپیمجسمهها؛

پرچم،نمادآزادی

نیویورکتایمز
تعرضبهنمادهایاستقاللآمریکاوبرتریسفیدپوستان؛

خویشتندارینیروهایپلیسعلیهمعترضان

محکومکردنخشونتپلیسازسویمعترضینفاکسنیوز

تخفیف دادن و جابه جا کردن

ــران و اســتفاده از  ــد و کنش  هــای دیگ ــی عقای ــی منف ــر و ارزیاب کم اهمیت شــمردن و تحقی

واژه  هــا و مفاهیــم دارای بــار معنایــی منفــی، به جــای واژه  هــا و مفاهیــم واجــد ارزش  گــذاری 

مثبــت )رزمــگاه، 1398: 163( کــه در ســه رســانۀ زيــر هــم مشــاهده می  شــود.

جدول 10. تخفیف دادن و جابه جا کردن

مصادیقرسانه

سیانان
درمجموع،45اثرازفضاهایعمومیبرداشتهیاجابهجاشدهو14موردتغییرنام)از

قبیلمدارسوجادهها(

سرنگونیحداقل10بناییادبودکنفدراسیونیاسایرشخصیتهایتاریخینیویورکتایمز

بیعدالتینژادیناشیازخشونتتعدادمحدودیازافسرانپلیسفاکسنیوز
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ناگفته  ها

ــا  ــود و ی ــکار ش ــا« ان ــوب »آنه ــای خ ــه چیزه ــت ک ــن اس ــی ای ــدات گفتمان ــی از تمهی یک

ناگفتــه باقــی بمانــد. تحلیــل و تفســیر داده  هــای موردبررســی، تأییــدی بــر همــان ســوگیری 

ــدی زاده و  ــرد )مه ــورت می  گی ــگان ص ــانه و نخب ــان رس ــوی صاحب ــه از س ــت ک ــار اس در اخب

ــی  زاده، 1398: 150(.  تق

جدول 11. ناگفته  ها

مصادیقرسانه

سیانان
تأکیدبربرداشتهشدننمادهانهسقوطآنها؛

اشارهنکردنبهتبعیضنژادیوبیعدالتیساختاریومحدودکردننارضایتیهابهمرگ
فلوید

نیویورکتایمز

همهگیریحذفنمادهاییادبوددرسراسرآمریکا؛
همراهیوهمبستگیسفیدپوستانبامعترضانسیاهپوستوعدمبرجستهسازیانتقاد

بسیاریازآنهاازرواجتبعیضونژادپرستیسیستماتیکدرآمریکا؛
رفتارهایخشونتآمیزپلیسبامعترضان،بهخصوصسیاهپوستان

فاکسنیوز
اشارهنکردنبهتبعیضنژادیوبیعدالتیساختاریومحدودکردننارضایتیهابهمرگ

فلوید؛
اشارهنکردنبهچراییپنهاناعتراضاتبهبیعدالتیونژادپرستیساختاریدرآمریکا

بحث و نتیجه  گیری

ــه دموکرات  هــا(،  ــک ب ــری نزدی ــر و تحليل  هــای ســه رســانۀ مهــم ســی  ان  ان )رســانۀ خب خب

فاکس نیــوز )رســانۀ خبــری نزدیــک بــه جمهوری خواهــان( و نیویورک تایمــز )جریان  ســازترین 

ــورد بررســی  ــک م ــرد ون  داي ــان رويک ــل گفتم ــا اســتفاده از روش تحلي ــکا( ب ــۀ آمری روزنام

ــان دموکــرات، گزاره  هايــی  ــوان رســانۀ جری قــرار گرفــت. در ايــن پژوهــش، ســی  ان  ان به عن

همچــون: حــّق آزادی بیــان، قــوی بــودن قانــون اساســی، استبدادســتیزی ماهیتــی آمریــکا 

و تاریخــی و فرهنگــی بــودن نمادهــا را برجســته کــرده و به دنبــال آن بــوده کــه اعتراضــات 

ــش  ــی جنب ــتماتیک ط ــژادی سیس ــی و تبعیض  ن ــرمایه  داری و بی  عدالت ــام س ــه نظ ــردم ب م

ــد، تقلیــل  ــه خون  خواهــی جــرج فلوی »جــان ســیاهان مهــم اســت« در ایاالت متحــده را ب

ــان و  ــه جمهوری خواه ــک ب ــی نزدی ــان افراط ــانه، ملی  گرای ــن رس ــد. ای ــی کن داده و بازنمای

دونالــد ترامــپ را در مقابــل معترضــان سیاه پوســت قــرار داده اســت. ســی  ان  ان همچنیــن 
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ــتیزی  ــان و استبدادس ــود آزادی بی ــانۀ وج ــور را نش ــن کش ــم ای ــدن پرچ به آتش کشیده ش

ســاختاری در آمریــکا بازنمایــی کــرده اســت. 

روزنامــۀ نیویورک تایمــز نیــز کــه گرایــش دموکــرات دارد، همبســتگی بــا سیاه پوســتان، 

قانونی بــودن اعتراضــات و حفــظ جایــگاه پلیــس را برجسته ســازی کــرده اســت. ایــن 

روزنامــه، ضمــن اعتــراض بــه رفتارهــای بعضــًا خشــونت آمیز پلیــس، بــر حفاظــت از بناهــا و 

یادبودهــای ایــن کشــور تأکیــد کــرده اســت. نیویورک تایمــز بــا برچســب  زنی بــه معترضــان، 

تعــرض بــه نمادهــای آمریکایــی را عملــی خشــونت آمیز و تروریســتی معرفــی کــرده و 

ــا اســتفاده  خواســتار حفــظ امنیــت جانــی معترضــان قانونــی شــده اســت. ایــن رســانه ب

ــف  ــته ص ــاش داش ــر، ت ــی خب ــت دروازه  بان ــه: کاربس ــود از جمل ــاص خ ــای خ از تکنیک  ه

معترضــان را از غارتگــران جــدا کــرده و در جهــت مســئولیت  پذیری دولــت و خویشــتن  داری 

پلیــس در برابــر معترضــان قانونــی و بازگشــت آرامــش بــه کشــور حرکــت کنــد.

فاکس نیــوز به عنــوان رســانۀ جمهوری خــواه و نزدیــک بــه دولــت مســتقر آمریــکا، 

ــادآوری  ــکا و ی ــخ آمری ــازی تاری ــی برجسته  س ــی، در پ ــک سابقه نویس ــتفاده از تکنی ــا اس ب

ــن  ــت. ای ــوده اس ــان ب ــط معترض ــده توس ــای سرنگون ش ــمه  ها و نماده ــز مجس احترام آمی

رســانه، تــاش کــرده بــا ســاختن دوگانــۀ ترامــپ و مخالفــان ترامــپ، اعتراضــات گســتردۀ 

آمریــکا را بــه اختافــات حزبــی تقلیــل دهــد. ایــن شــبکۀ تلویزیونــی، خشــونت ســاختاری 

ــد  ــا تأکی ــراج آنه ــر اخ ــی و ب ــس بازنمای ــر پلی ــد افس ــای چن ــور را در خط ــن کش ــس ای پلی

کــرده اســت. فاکس نیــوز سیســتم حاکــم آمریــکا را یــک سیســتم قــوی و بــا احتمــال بــروز 

ــرده معترضــان را گروهــی محــدود و آشــوبگر نشــان  ــردی دانســته و تــاش ک خطاهــای ف

ــر  ــراری نظــم ب ــرای برق ــگاه ناسیونالیســتی شــدیدی اســت و ب دهــد. ایــن شــبکه، دارای ن

شناســایی و حبــس طوالنی مــدت معترضــان و ســاقط کنندگان مجســمه  ها و آتش زننــدگان 

ــت. ــرده اس ــد ک ــا تأکی پرچم  ه

به طــور خاصــه، هــر ســه رســانه بــا وجــود اختاف ســلیقۀ سیاســی و وابســتگی 

ــعی در  ــراض«، س ــم اعت ــری »پارادای ــار و به کارگی ــی اخب ــا دروازه بان ــب، ب ــزب رقی ــه دو ح ب

ــر واقعیت  هــای روشــنی همچــون: تعــرض بی  ســابقۀ شــهروندان آمریکایــی  چشم پوشــی ب

بــه نمادهــای مســلم قــدرت نــرم ایــن کشــور و حفــظ ســاختار آمریــکا و حفاظــت از ارزش  هــا 

و نمادهــای آن داشــته  اند. ایــن رســانه  ها اعتراضــات گســترده در تمامــی ایالت  هــا و 
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تعــرض بــه نمادهــای لیبــرال ســرمایه  داری را بــه خون خواهــی جــرج فلویــد و اختــاف حزبــی 

ــته  اند؛  ــات داش ــش اعتراض ــردن آت ــعی در خاموش ک ــل داده و س ــی تقلی ــی داخل و سیاس

موضوعــی کــه مؤیــد نظــر »کلیگــو و هایرلــو« )2018(، همچنیــن طهرانچــی بلــدی )1393(، 

ــرل  ــرکوب و کنت ــکا در س ــی آمری ــان اصل ــانه  های جری ــم و رس ــام حاک ــاش نظ ــر ت ــی ب مبن

ــهروندان  ــر ش ــرمایه  داری ب ــوء س ــرات س ــه اث ــی ب ــت. بی  توجه ــی اس ــای اعتراض جنبش  ه

آمریــکا- به خصــوص رنگین پوســتان ایــن کشــور- تبعیــض و بی  عدالتــی سیســتماتیک 

ــوز در برچســب زنی و  ــوده، حال آن کــه فاکس نی ــژادی، مؤلفــۀ مشــترک هــر ســه رســانه ب ن

مشــروعیت زدایی از معترضــان، صریح  تــر عمــل کــرده و تــاش کــرده ضعف  هــای ســاختاری 

را بــه عملکردهــای شــخصی تقلیــل دهــد.
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