فصلنامه مطالعات میان رشتهای ارتباطات و رسانه /دوره چهارم /شماره  / 2پیاپی /12تابستان67_100 /1400
Quarterly Scientific Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, Summer 2021, 67_100

بازنمایی جنبش «جان سیاهان مهم است» در رسانههای جریان اصلی آمریکا
محمدحسین آزادی ،1هادی البرزی دعوتی ،2محمدصادق آزادی،3فاطمه حسینی

4

تاریخ دریافت1400/5/8:

تاریخ پذیرش1400/6/27:

چکیده
قتــل جــورج فلویــد ،شــهروند سیاهپوســت آمریکایــی ،توســط یکــی از افســران پلیــس شــهر مینیاپولیــس،
زمینهســاز اعتراضــات گســتردۀ شــهروندان آمریکایــی بــه نژادپرســتی سیســتماتیک در ایــن کشــور و شــکلگیری
جنبــش «جــان ســیاهان مهــم اســت» شــد .دامنــۀ ایــن اعتراضــات ،محــدود بــه قتــل فلویــد نمانــد و مــردم در
اقدامــی بیســابقه ،بــه ایــن بهانــه ،بارهــا بــه نمادهــای اساســی ،از جملــه :پرچــم ،مجســمههای مشــاهیر و
نشــانهای تجــاری و رســانهای کشورشــان هجــوم بردنــد .نــوع مواجهــۀ رســانههای جریــان اصلــی بــا جنبشهــای
اجتماعــی ،همــواره موردتوجــه محققــان بــوده اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان
انتقــادی وندایــک ،در پــی بررســی بازنمایــی ایــن جنبــش در رســانههای اصلــی ایــاالت متحــده ،نظیــر :سـیانان،
فاکسنیــوز و نیویورکتایمــز هســتیم .بــه ایــن منظــور ،از  25مــه تــا  26آگوســت  ،2020تعــداد  20خبــر از
نیویورکتایمــز 15 ،خبــر از فاکسنیــوز و  10خبــر از ســیانان ،بــا روش غیراحتمالــی هدفمنــد ،گــردآوری شــده
و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .ســپس دادههــای پژوهــش بــا بهرهگیــری از نشــانهها و عناصــر زبانشــناختی
مــدل وندایــک ،تفســیر و تبییــن شــدند .یافتههــا نشــان میدهــد هــر ســه رســانه ،در جریــان اعتراضــات
یادشــده ،اقدامــات معترضــان در حملــه بــه ارزشهــای آمریکایــی و مؤلفههــای قــدرت نــرم ایــن کشــور را بــه
چالــش کشــیده و در جهــت منفــی نشــان دادن ایــن جنبــش و مشــروعیتزدایی از معترضــان تــاش کردهانــد.
در ایــن میــان ،فاکسنیــوز ،بهدلیــل نزدیک ـیاش بــه دولــت وقــت ،نســبت بــه دو رســانۀ دیگــر -کــه از منتقــدان
دولــت دونالــد ترامــپ بودنــد -در بهکاربســتن «پارادایــم اعتــراض» ،برچسـبزنی و بــه حاشــیه رانــدن معترضــان،
صریحتــر عمــل کــرده اســت.
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مقدمه
اندیشــمندان رشــتههای مختلــف ،بهطــور دقیــق ،پوشــش رســانهای جنبشهــای اجتماعــی
و تأثیــرات عوامــل درونســازمانی و برونســازمانی رســانهها بــر کیفیــت و کمیــت ایــن
پوشــش را موردبررســی قــرار دادهانــد .بســیاری از ویژگیهــای نهــادی ،ســاختاری و ســازمانی
رســانهها ،همچنیــن اختــاالت اجتماعــی ،بــر پوشــش رســانهای جنبشهــای اجتماعــی
اثــر میگذارنــد ( .)509 :2019 ,Kilgo & Harlowبــا ایــن حــال ،بســیاری از محققــان نشــان
دادهانــد کــه منطــق نهــادی رســانههای جریــان اصلــی ،طرفــداری از جنبشهــای اجتماعــی
نیســت ( )1979 ,Gansو فقــط جذابتریــن یــا خبرســازترین ویژگیهــای یــک جنبــش
ممکــن اســت منجر به پوشــش خبــری شــود (.)1980 ,Gitlin ;2003 ,Almeida & Lichbach
عوامــل دیگــری کــه بــر ایــن پوشــش رســانهای ،اثرگذارنــد ،شــامل ایــن مــوارد هســتند:
فاصلــۀ اعتراضــات تــا منابــع رســانهای ( ،)1999 ,Oliver & Myersجهتگیــری منازعــه و
درخــو ر بــودن جنبــش بــرای پوشــشخبری ( ،)2012 ,.Amenta & et alایدئولوژیهــای
ســازمانی و روندهــای حرفــهای رســانه (,.Rohlinger, et al ;1988 ,Herman & Chomsky
 )2012و حامیــان و رهبــران یــک جنبــش (,Oliver & Myers ;2008 ,.McCarthy & et al
.)1999
دانشــمندان همچنیــن دریافتهانــد کــه تعصبــات ســاختاری و ســازمانی نهادینهشــده
در ضوابــط و روال معمــول روزنامهنــگاری ســنتی ،منجــر بــه ایجــاد الگوهــای خبــری معینـی
شــده کــه همــواره باعــث نادیدهانــگاری و مشــروعیتزدایی از جنبشهــای اجتماعــی
میشــود ( .)1999 ,McLeod & Hertog ;1984 ,Chan & Leeایــن الگوهــا کــه بهعنــوان
«پارادایــم اعتــراض» 1شــناخته میشــوند ،در نهایــت ،توســط همزیســتی نامتعــادل بیــن
کنشــگران و رســانهها بــه وجــود میآینــد .ایــن رابطــه ،از ایــن رونــد پیــروی میکنــد)1 :
رســانهها جنبشهایــی را کــه ارزش خبــری ندارنــد ،پوشــش نمیدهنــد؛  )2کنشــگران
چــون بــرای گســترش پیــام اعتراضــی و همچنیــن نمایــش قــدرت خــود ،نیــاز بــه رســانهها
دارنــد ،اقــدام بــه صحنهســازی میکننــد؛  )3ســپس روزنامهنــگاران ،ایــن رویدادهــای
صحنـهای را بــدون اشــاره بــه اطالعــات اساســی ،پیشــینۀ اعتراضــات و مطالبــات ،پوشــش
میدهنــد .بنابرایــن ،شــاهد شــکلگیری یــک رونــد متناقــض هســتیم .بــه عبــارت دیگــر،
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جنبشهــای اعتراضــی بایــد بــرای جلبتوجــه رســانهها بــا آنهــا منطبــق شــوند ،امــا وقتــی
ایــن کار را انجــام میدهنــد ،پوشــش رســانهای ،تمایــل بــه بــد جلــوه دادن اقدامــات آنهــا
دارد .جنبــش را یــک تهدیــد بــرای جامعــه معرفــی میکنــد ،صــدای معترضــان را بــه حاشــیه
میرانــد و شــکایات و خواستههایشــان را بهطــور دقیــق گــزارش نمیکنــد (& Kilgo
.)510-509 :2019 ,Harlow
کشــته شــدن «جــورج فلویــد» ،1شــهروند سیاهپوســت آفریقاییتبــار ،بــه دســت یــک
افســر پلیــس سفیدپوســت آمریکایــی در شــهر «مینیاپولیــس» 2و انتشــار ویدئویــی از
لحظاتــی کــه گــردن فلویــد زیــر فشــار زانــوی افســر پلیــس بــود و فلویــد بارهــا تکــرار
میکــرد« :نمیتوانــم نفــس بکشــم» ،3اعتراضــات گســتردهای را در ایالتهــای آمریــکا
و شــهرهای مختلــف جهــان در پــی داشــت (.)2020 ,Shammas, Bell ware & Dennis
ایــن اعتراضــات بــه خونخواهــی فلویــد محــدود نمانــد و موجــی از خشــم و تنفــر را
علیــه اندیشــۀ حاکــم بــر ایاالتمتحــده ،یعنــی نظــام لیبــرال ســرمایهداری و نژادپرســتی
سیســتماتیک موجــود در ایــن کشــور ،ایجــاد کــرد .بهآتشکشــیدن پرچــم آمریــکا ،ســر
دادن شــعار مــرگ بــر آمریــکا ،بــه پاییــن کشــیدن مجســمۀ مشــاهیر و پیشقــراوالن نظــام
ســرمایهداری و بــردهداری و حملــه بــه فروشــگاههای بــزرگ و نشــانهای آمریکایــی در خــاک
ایاالتمتحــده و ســایر کشــورهای غربــی ،هی ـچگاه بــه ایــن شــکل مشــهود نبــوده اســت.
رســانههای جریــان اصلــی آمریــکا در مواجهــه بــا جنبشهایــی کــه پیــش از ایــن،
در ایاالتمتحــدۀ آمریــکا رخ داده ،رویــۀ یکســان و مشــخصی را اتخــاذ کــرده بودنــد.
بهطــور مثــال ،وقتــی «اعتراضــات حقــوق مدنــی» 4دهــۀ 1960میــادی ،بهعنــوان چالشــی
بــرای ســاختارهای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی ایاالتمتحــده احســاس شــد ،رســانهها
اعتــراض سیاهپوســتان را بــا بیاخالقــی و بیتفاوتــی بــه حاشــیه بردنــد (& Roberts
 .)2006 ,Klibanoffدر آن زمــان ،نحــوۀ پوشــش رســانهای ،باعــث چندپارهشــدن و عــدم
اتحــاد افــکار عمومــی درمــورد حــق اعتــراض سیاهپوســتان شــد ،هــر چنــد امــروزه بهخاطــر
رفتارهــای آن زمــان ،احساســات عمومــی درمــورد ایــن اعتراضــات مثبتتــر اســت (,Morgan
1 George Floyd
2 Minneapolis
3 I Can›t Breathe
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 )2006ولــی هنــوز چندپارگــی جامعــه در مواجهــه بــا حــق اعتــراض ســیاهان ادامــه دارد
( )2018 ,.Updegrove & et alو رســانهها همچنــان در پــی بهحاشــیهراندن ایــن اعتراضــات
هســتند ( .)2018 ,.Kilgo & et alبومیــان آمریکایــی نیــز بهطــور مــداوم ،در حــال مبــارزه
بــا بیعدالتیهــای تاریخــی بودهانــد ،امــا ایــن اعتراضــات نیــز بهطورکلــی ،توســط
رســانهها نادیــده گرفتــه شــده اســت ( .)1996 ,Baylor ;2004 ,Aliaبهطــور مثــال ،بــا
وجــود تالشهــای گســترده بــا عنــوان «جنبــش قــدرت ســرخ» 1کــه از ســال 1972میــادی
آغــاز شــده ،پوشــش رســانهای ،محــدود و کمرنــگ بــوده ،بــه همیــن ترتیــب ،پوشــش
رســانهای «جنبــش هندیهــای آمریــکا» 2نیــز در بــازۀ ســا لهای  1968تــا  ،1979کلیش ـهای
و حاشــیهای بــوده اســت (.)511-510 :2019 ,Kilgo & Harlow
در ایــن پژوهــش ،در پــی بررســی چگونگــی مواجهــۀ رســانههای جریــان اصلــی
ایاالتمتحــده بــا جنبــش اجتماعــی «جــان ســیاهان مهــم اســت» 3هســتیم تــا از
ایــن رهگــذر ،دریابیــم کــه آیــا ایــن رســانهها در قبــال تازهتریــن جنبــش اجتماعــی در
ایاالتمتحــده کــه دامنــۀ آن ،بهمراتــب وســیعتر از جنبشهــای گذشــته بــود ،هنــوز هــم
در پــی بهحاشــیهراندن مطالبــات شــهروندان هســتند یــا رویکــردی متفــاوت را در مواجهــه
بــا جنبشهــا اتخــاذ کردهانــد .بــر همیــن اســاس ،پرســش اصلــی ،ایــن اســت کــه :جنبــش
اجتماعــی «جــان ســیاهان مهــم اســت» در رســانههای جریــان اصلــی آمریــکا (مطالعــۀ
مــوردی :وبســایتهای روزنامــۀ «نیویورکتایمــز» ،4شــبکۀ تلویزیونــی «ســیانان» 5و
شــبکۀ تلویزیونــی «فاکسنیــوز» )6چگونــه بازنمایــی شــده اســت؟
پیشینۀ پژوهش
طبــق بررس ـیها ،تاکنــون پژوهشهــای محــدودی دربــارۀ مواجهــۀ رســانههای جریــان
اصلــی آمریــکا بــا جنبشهــای اجتماعــی ایــن کشــور انجــام شــده ،حتــی تاکنــون پژوهشــی
بــه زبــان فارســی بــه ایــن موضــوع مهــم نپرداختــه اســت .بیدگلــی ( )1392در پایاننامــۀ
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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کارشناسیارشــد خــود بــا عنــوان «تحلیــل گفتمــان پوشــش خبــری وقایــع جنبــش اشــغال
وا لاســتریت 1توســط ســایت بیبیســی فارســی و بخــش فارســی ســایتهای خبــری
پرستــیوی 2و صــدای آمریــکا »3دریافتــه کــه متنهــای ســایت پرستــیوی ،بهطــور
آشــکاری در تقابــل بــا متــون دو ســایت بیبیســی فارســی و صــدای آمریکاســت .بــه
عبــارت دیگــر ،هیــچ محــور گفتمانــی مشــترکی بیــن پرستــیوی بــا صــدای آمریــکا
و بیبیســی فارســی دیــده نمیشــود ،امــا بررســی محورهــای گفتمانــی بیبیســی
فارســی و صــدای آمریــکا ،نشــانگر ایــن امــر اســت کــه محورهــای گفتمانــی ایــن دو
ســایت ،شــباهتهای زیــادی بــه یکدیگــر دارنــد .نتایــج ایــن تحقیــق ،همچنیــن حاکــی
از آن اســت کــه بیبیســی فارســی ،دیپلماســی رســانهای «ابهــام و تحریــف» ،صــدای
آمریــکا دیپلماســی رســانهای «تقابــل و تهاجــم» و پرستــیوی ،دیپلماســی رســانهای
«بحرانســازی» را درخصــوص وقایــع موردبررســی ،در پیــش گرفتهانــد.
طهرانچــی بلــدی ( )1393در پایاننامــۀ کارشناسیارشــد خــود بــا عنــوان «بررســی
تطبیقــی جنبشهــای اجتماعــی اشــغال وا لاســتریت و «تیپارتــی» 4در ایاالتمتحــدۀ
آمریــکا» شــکلگیری جنبشهــای فــراوان اجتماعــی در تاریــخ ایاالتمتحــده را متأثــر از
خاســتگاه ایدئولوژیــک حاکــم میدانــد کــه برگرفتــه از نظــام لیبــرال ســرمایهداری ایــن
کشــور و بیاعتمــادی مــردم بــه ســاختار حاکــم بــر کشــور اســت .براســاس یافتههــای
ایــن پژوهــش ،بیشــتر جنبشهــای شــکلگرفته در آمریــکا ،ماهیــت اقتصــادی ،نظامــی،
نژادپرســتانه و کســب آزادیهــای مدنــی را داشــتهاند و رویکــرد نظــام حاکــم در آمریــکا
نســبت بــه ایــن جنبشهــا ،همــواره ســرکوب ،کنتــرل و تــاش بــرای تبدیــل آنهــا از تهدیــد
بــه فرصــت و پوشــش برخــی از امــور فاســد و شــناخت مخالفــان اســت.
«کلیگــو و هارلــو» )2019( 5در مقالــهای بــا عنــوان «اعتراضــات ،پوشــش رســانهای و
سلســلهمراتب مبــارزۀ اجتماعــی» ،6ضمــن بررســی عملکــرد 16روزنامــۀ آمریکایــی در جریــان
اعتراضــات مختلــف ایــن کشــور ،دریافتهانــد کــه رســانههای 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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محدودســازی جنبشهــای اعتراضــی و درراســتای نظــام سیاســی ســرکوبگرایانه حرکــت
ً
صرفــا بــه
میکننــد .همانگونــه کــه دیــده میشــود ،تحقیقهــای پیشــین داخلــی،

بررســی جنبــش وا لاســتریت -آن هــم در رســانههای فارس ـیزبان -و مقایســۀ ایــن جنبــش
بــا جنبــش تیپارتــی از حیــث دالیــل شــکلگیری پرداختــه اســت و پژوهــش «کلیگــو و
هارلــو» نیــز جنبشهــای پیــش از «جــان ســیاهان مهــم اســت» را در روزنامههــای آمریکایــی
بررســی کــرده اســت .پژوهــش حاضــر ،بهطــور خــاص ،بــه بررســی بازنمایــی تازهتریــن
جنبــش اجتماعــی در خــاک ایاالتمتحــده ،یعنــی «جــان ســیاهان مهــم اســت» -کــه در
ســال  2020رخ داده -آن هــم بــا کاربســت نشــانههای زبانشــناختی پرداختــه اســت.
مبانی نظری
سایتهای خبری جریان اصلی

1

گســتردهترین شــکل رســانههای خبــری آنالیــن ،ســایتهای خبــری جریــان اصلــی هســتند
ً
عمومــا مجموعــهای از محتــوای ویراستاریشــده و حداقلــی از ارتبــاط مشــارکتی را
کــه

عرضــه میکننــد .محتــوای ایــن ســایتها یــا بهصــورت خــاص ،بــرای وب تولیــد شــدهاند
یــا محتــوای جمعآوریشــده از رســانههای مرجــع هســتند کــه بــه آنهــا لینــک داده شــده
اســت .نمونههــای برجســتۀ ســایتهای جریــان اصلــی عبارتانــد از :ســایتهای
ســیانان ،بیبیســی و اماسانبیســی (کتابــدار .)20 :1393 ،بهطــور کلــی ،میتــوان
از ایــن وبســایتها بهعنــوان اتــاق خبــر آنالیــن بــرای رســانههای خبــری و جریــان
اصلــی نــام بــرد کــه بــا پیشــرفتهای فنــاوری و توســعۀ دنیــای وب ،حضــور خــود در بیــن
مخاطبــان جهانــی را محــدود بــه پخــش رادیویــی و یــا تلویزیونــی و ســنتی محــدود نکــرده
و بــرای ادامــۀ رونــد تأثیرگــذاری بــر مخاطبــان ،درراســتای اهــداف و سیاس ـتگذاریهای
رســانهای خــود ،تــاش میکننــد و کامــاً بــه شــبکههای خبــری و جریانســاز متبــوع خــود

وابســته هســتند (ناصــری طاهــری و شــیرزادیان.)184-185 :1398 ،
سیانان
سـیانان کــه در ســال  1980میــادی ،بهعنــوان اولیــن شــبکۀ خبــری 24ســاعته شــروع بــه
کار کــرد ،در حــال حاضــر ،بــه یــک شــبکۀ رســانهای جهانــی تبدیــل شــده اســت .سـیانان
متعلــق بــه شــرکت «ترنــر» اســت کــه خــود ،بخشــی از شــرکت «تایم وارنر» اســت .سـیانان
1 Mainstream News Sites
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ِ بینالملــل در یکــم ســپتامبر  1985میــادی ،آغــاز بــه کار کــرد و اکنــون در  200کشــور
جهــان قابلدسترســی اســت .ایــن شــبکه از مرکــز س ـیانان در آتالنتــا (ایالــت جورجیــا در
آمریــکا) ،لنــدن ،بمبئــی ،هنگکنــگ و ابوظبــی پخــش میشــود (ســقای بیریــا:1398 ،
 .)19وبســایت رســمی ایــن شــبکه در سـیام آگوســت ســال  -1995یعنــی پانزدهســال پس
از آغــاز بــه کار شــبکۀ تلویزیونــی آن -راهانــدازی شــد« .وبســایت سـیانان» ،1اکنــون جــزء
پیشــتازان خبررســانی و عرضــۀ اطالعــات در ســطح جهــان اســت کــه اخبــار آن بهصــورت
24ســاعته توســط تیمــی مجــرب در پایــگاه مرکــزی س ـیانان ،یعنــی «آتالنتــای آمریــکا»

2

و دیگــر دفاتــر ایــن شــبکه ،از سراســر جهــان ،جم ـعآوری و منتشــر میشــود .تعــداد ایــن
نیروهــا کــه در زمینــۀ تهیــۀ خبــر فعالیــت میکننــد ،بــه حــدود 4هــزار نفــر میرســد.
وبســایت ایــن شــبکۀ تلویزیونــی کــه موضوعــات متنوعــی همچــون :سیاســت ،اقتصــاد،
ورزش و ..را پوشــش میدهــد ،از آخریــن فناوریهــای رســانهای ،نظیــر پخــش زنــدۀ
ویدئویــی بهــره میبــرد .ایــن وبســایت در کنــار ارائــۀ خبــر ،منابــع معتبــر کتابخان ـهای را
نیــز در دســترس مخاطبــان قــرار میدهــد و بــا بهکارگیــری عناصــر بصــری جــذاب ،آخریــن
اطالعــات و یافتههــا را عرضــه میکنــد .عالوهبــر ایــن ،وبســایت ســیانان ،قابلیــت
بازخوردگیــری از مخاطبــان را نیــز فعــال کــرده و از ایــن نظــرات ،درراســتای بهبــود جریــان
خبررســانی خــود بهــره میبــرد (زابلــیزاده و شــیرزادیان.)5-6 :1398 ،
فاکسنیوز
شــركت خبــری فاكــس ،يكــی از مهمتريــن رســانههای آمريكايــی اســت كــه در ايــران ،بــا
نــام «فاكسنيــوز» شــناخته میشــود .فاكــس بهدليــل رابطــۀ تنگاتنــگ بــا گروههــای
جمهوریخــواه ،در بحثهــای رســانهای ،در شــمار رســانههای جهتگيــر قــرار میگيــرد
(كمالــی چيرانــی .)1389 ،ایــن شــبکۀ خبــری24 ،ســاعته ،طــی ده ســال ،پربینندهتریــن
تلویزیــون خبــری آمریــکا بــوده و در حــال حاضــر ،معتبرتریــن منبــع خبــری تلویزیونــی در
ایاالتمتحــده اســت .فاکسنیــوز از جملــه شــبكههای خبــری اســت كــه گرايشهــای
نومحافظــهكاری را در كار رســانهای ،بهنحــو جــدی دنبــال كــرده و منتقــد سياســتهای
دموكراتهاســت« .وبســایت فاکسنیــوز» 3در دســامبر  1995معرفــی شــد؛ ایــن
1 Www.cnn.com
2 Atlanta
3 Www.foxnews.com
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وبســایت ،عالوهبــر ارائــۀ جدیدتریــن کلیپهــای ویدئویــی و پخــش زنــدۀ تلویزیــون
فاکــس ،دارای بخشهایــی ،از جملــه :سیاســت ،اقتصــاد ،آمریــکا ،جهــان ،ســامت،
ســرگرمی ،خانــواده ،ورزش ،فنــاوری ،خبرهــای خــوب ،غــذا و نوشــیدنی ،زیبایــی و ...اســت
( .)2020 ,Foxnews.comشــناخت چگونگــی پوشــش اعتراضــات شــهروندان آمریکایــی و
غربــی در پــی قتــل جــورج فلویــد در ايــن شــبكه ،میتوانــد بهنحــوی مشــخص ،رويكــرد
رســانههای همســو بــا دولــت دونالــد ترامــپ و وابســته بــه نومحافظ ـهكاران آمريــكا را در
رابطــه بــا جنبــش «جــان ســیاهان مهــم اســت» معرفــی كنــد.
نیویورکتایمز
روزنامــۀ نیویورکتایمــز ،یــک روزنامــۀ آمریکایــی اســت کــه در شــهر نیویــورک قــرار دارد
و نفــوذ و مخاطبــان جهانــی دارد .ایــن روزنامــه در ســال ۱۸۵۱میــادی تأسیسشــده و
بــا  ۱۲۷بــار دریافــت جایــزه پولیتــزر ،بیــش از هــر روزنامــۀ دیگــری برنــده شــده اســت
( .)10 :2019 ,Rahmawatiنیویورکتایمــز یــک مؤسســۀ قــوی بــا قــدرت روزنامهنــگاری
فوقالعــاده اســت کــه حکــم چشــم و گــوش تصمیمگیــران ،نخبــگان و عمــوم مــردم عــادی
را دارد .ایــن روزنامــه حتــی بــرای منتقــدان همچنــان مهمتریــن روزنامــه در ایاالتمتحــده
اســت ( .)8-7 :2014 ,Usherایــن روزنامــه در 22ژوئیــۀ  ،1996فعالیــت «وبســایت» 1را بــا
هــدف افزایــش دامنــۀ مخاطبــان خــود در ســطح جهــان و مشــارکت در صنعــت رســانههای
الکترونیکــی آغــاز کــرد (.)2016 ,Lichterman
پارادایم اعتراض
رســانههای خبــری ،تمایــل دارنــد جنبشهــای اجتماعــی را نادیــده گرفتــه و بــه حاشــیه
براننــد ( .)2011,Sobieraj ;1982,Shoemakerوقتــی معترضــان بــرای جلبتوجــه رســانهها
شــروع بــه بزرگتــر شــدن و یــا ایجــاد اختــال میکننــد ،بــا پوششــی متناقــض مواجــه
میشــوند؛ همانطــور کــه طیــف گســتردهای از تحقیقــات نشــان میدهــد رســانهها در
قبــال اعتراضــات ّ
ضدجنــگ ( ،)1980 ,Gitlinاعتراضــات کارگــری (,Glasgow Media Group
ّ
ضدپلیــس
 ،)1976اعتراضــات بــه قانــون ســقطجنین ( ،)2014 ,Rohlingerتظاهــرات
ّ
ضدهســتهای ( ،)1993 ,Entman & Rojeckiو
( ،)1992 ,McLeod & Hertogجنبشهــای
اعتراضــات ّ
ضدجهانیســازی ( ،)2001 ,Smithرفتــاری مشــابه را از خــود بــروز دادهانــد ،آنهــا
1 Www.nytimes.com
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همــواره معترضــان را تمســخر کــرده و یــا تصویــری خشــونتآمیز از آنهــا ارائــه دادهانــد.
محققــان ،مؤلفههایــی تکــراری را کشــف کردهانــد کــه نشــاندهندۀ نحــوۀ مواجهــۀ
رســانهها بــا جنبشهــای اعتراضــی اســت .ایــن مؤلفههــا «پارادایــم اعتــراض» 1را تشــکیل
میدهنــد ( .)1984 ,Chan & Leeپارادایــم اعتــراض بهعنــوان «الگویــی روتیــن یــا نمونــهای
ضمنــی بــرای پوشــش رســانهای اعتراضــات اجتماعــی» تعریــف میشــود (& McLeod
 .)310 :1999 ,Hertogبــا تکیــه بــر مطالعــات ( )1999 ,McLeod & Hertogو (McFarlane
 )2003 ,& Hayو ( )2006,Dardisمیتــوان چهــارده «ابــزار حاشــیهرانی» 2جنبشهــای
اجتماعــی توســط رســانهها را احصــا کــرد .نُــه مــورد از ایــن مــوارد چهاردهگانــه عبارتانــد
از ( )1 :)145 :2016 ,.Shahin & et alبیقانونــی عمومــی3؛ زمانیکــه رســانههای خبــری بــر
معترضانــی تمرکــز میکننــد کــه درگیــر خشــونت ،خرابــکاری ،مســدود کــردن ترافیــک ،ورود
بــه حریــم خصوصــی و ...هســتند؛  )2تقابــل بــا پلیــس4؛ وقتــی بــر درگیــری بیــن معترضــان
و پلیــس تأکیــد میکننــد؛  )3خــل و چــل نشــان دادن5؛ زمانیکــه بــر ویژگیهــای ظاهــری
معترضــان ،نظیــر :ســوراخ کــردن بــدن ،موهــای بلنــد و عجیبوغریــب ،لباسهــای
خنــدهدار ،پاهــای برهنــه و ...تأکیــد میکننــد ()120 :2006 ,Dardis؛  )4احمــق جلــوه دادن
بهطــور گســترده6؛ زمانیکــه رفتــار کودکانــۀ معترضــان را ماننــد :رقصیــدن در خیابــان ،بــازی
کــردن و ...برجســته میکننــد؛  )5کارنــاوال7؛ پوشــش اعتراضــات بهعنــوان یــک نمایــش
و حرکــت نمادیــن؛  )6نظرســنجی از افکارعمومــی 8و یــا اســتفاده از نظرســنجیهایی کــه
نشــان میدهــد معترضــان از حمایــت مردمــی برخــوردار هســتند یــا نیســتند؛  )7تعمیــم
دادن9یــا ادعــا درمــورد برداشــت عمومــی از معترضــان بــدون توســل بــه آمــار واقعــی؛ )8
اظهــارات شــاهدان عینــی 10یــا نقلقــول از حاضــران در حــوادث اعتراضــی بــرای تأکیــد
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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بــر انحــراف دیدگاههــا و روشهــای معترضــان؛  )9اتــکا بــه منابــع رســمی 1یــا کارگــزاران
دولتــی ،مقامــات پلیــس ،رهبــران افــکار و روابــط عمومیهــا ( )121 :2006 ,Dardisبــرای
کســب نظــر و اطالعــات ،بهجــای اســتفاده از نظــرات مســتقیم معترضــان.
دســتور کار اعتراضاتــی کــه بهطــور بنیــادی ،وضعیــت موجــود سیاســی و اجتماعــی را
بــه چالــش میکشــند ،بیشــتر بــا پارادایــم اعتــراض مطابقــت دارد ،درحالیکــه اعتراضاتــی
کــه از «وضــع موجــود» 2حمایــت میکننــد ،کمتــر تحتپوشــش پارادایــم اعتراضــی
قــرار میگیرنــد ( )1992 ,McLeod & Hertog ;1980 ,Gitlin ;2004 ,.Boyle & et alماننــد
اعتراضــات حمایتــی از ســرمایهداری و سفیدپوســتان« .چــان و لــی» )1984( 3و «هرتــگ
و مــک لئــود» )1995( 4معتقدنــد کــه رســانههای جریــان اصلــی متمایــل بــه راســت ،از
وضــع موجــود طرفــداری میکننــد ،درحالیکــه رســانههای متمایــل بــه چــپ ،از معترضــان

حمایــت میکننــد .ایــن دیــدگاه ،فــرض میکنــد کــه خــود معترضــان نوعـ ً
ـا چــپ هســتند.
امــا مطالعــات اخیــر درمــورد پوشــش رســانهای «جنبــش تیپارتــی» 5در آمریــکا نشــان
میدهــد کــه رســانههای چپگــرا از وضعیــت موجــود در ایــن زمینــه حمایــت میکننــد و
ســازمانهای خبــری بــا گرایــش راســت ،بیشــتر از ایــن جنبــش حمایــت میکننــد (Boykoff
« .)2013 ,Weaver & Scacco ;2011 ,& Lascheverبویــل» 6و همکارانــش ( )2004بــا تجزیه
و تحلیــل مطالــب اعتراضــی منتشرشــده در روزنامههــای محلــی آمریــکا طــی چهلســال
گذشــته ،پــی بردهانــد کــه رســانههای خبــری در قبــال اعتراضــات رادیــکال و حتــی میانــه،
نســبت بــه اعتراضــات در حمایــت از وضــع موجــود ،بــا خصومــت بیشــتری رفتــار کردهانــد.
«بویــل» و همــکاران ( )2012در مطالعـهای دیگــر ،اســتدالل میکننــد کــه هرچــه اعتراضــات
خشــنتر باشــد ،پوشــش رســانهای 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» 1مــرد 46ســاله و آفریقاییتبــار آمریکایــی ،در حین دســتگیری
پلیــس در مینیاپولیــس ،پــس از آن کــه یــک افســر پلیــس سفیدپوســت بهنــام «درک
شــووین» 2زانویــش را بهمــدت  ۸دقیقــه و  ۴۶ثانیــه ،بــر روی گــردن وی فشــار داد ،در
 25مــه  2020کشــته شــد ( .)2020 ,Meeاعتراضــات مربــوط بــه برخــورد پلیــس بــا فلویــد
و ســایر آمریکاییهــای آفریقاییتبــار ،بهســرعت گســترش یافــت .ایــن اعتراضــات بــه
مرزهــای شــهر مینیاپولیــس محــدود نمانــد و بــه تمــام پنجــاه ایالــت آمریــکا و بیــش از 60
کشــور جهــان گســترش یافــت .بهطورمثــال ،شــهروندان در لنــدن و آمســتردام بــا شــعار
«جــان ســیاهان مهــم اســت» یــا «زندگــی ســیاهان مهــم اســت» و «نمیتوانــم نفــس
بکشــم» ابــراز همــدردی کردنــد و بــار دیگــر ،متوجــه تاریــخ اســتعماری غــرب شــدند .در
ایــن اعتراضــات گســترده و جهانــی -کــه کانــون آن ،خــود آمریــکا و تمــام ایالتهــای آن
اســت -مــردم نهتنهــا خواســتار پایــان دادن بــه بیعدالتــی ،خشــونت پلیــس ،خشــونت
نــژادی و نژادپرســتی سیســتماتیک شــدند ،بلکــه خواهــان درک وســیعتر ایــن مشــکالت در
سیســتمهای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی هســتند کــه قــدرت و امتیــازات ســاختاری
را در دســت چنــد نفــر پنهــان کــرده و ســایرین را قربانــی ظلــم و ســتم خــود کردهانــد.
ً
شــدیدا
اعتراضــات صورتگرفتــه در حالــی بــود کــه تمــام کشــورها و بهویــژه آمریــکا،
درگیــر بیمــاری مســری «کوویــد 3»19بودنــد ،امــا ایــن بیمــاری ،مانــع حضــور مــردم در
خیابانهــا نشــد .جالــب آن کــه در ایــن ماجــرا نیــز درحالیکــه آمریکاییهــا طــی چنددهــه
بــه کشــورهای دیگــر میگفتنــد کــه چگونــه بــا بحرانهــای ســامت عمومــی برخــورد
کننــد ،عملکــرد ایــن کشــور در همهگیــر شــدن «کرونــا» ،4بهویــژه بــرای جوامــع بومــی
و سیاهپوســت و افــرادی کــه از نابرابــری اقتصــادی و بهداشــتی رنــج میبرنــد ،بســیار
ضعیــف بــود؛ بهطوریکــه میــزان مرگومیــر ایــن گروههــا بهطــور نامتناســبی باالتــر از
سفیدپوســتان بــود (.)p1 ,2020 ,.Weine & et al

1 George Perry Floyd Jr
2 Derek Chauvin
3 Covid19
4 Corona Virus
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در ایــن بیــن« ،نمادهــای آمریکایــی جهانــی» 1بهعنــوان بخشــی از مظاهــر معــرف فرهنــگ
و تمــدن ایــن دولــت تلقــی شــده کــه در عیــن حــال« ،چهــرهای اســطورهای» 2را از آن ارائــه
و تبلیــغ میکنــد (کیــوان حســینی .)130 :1389 ،بیشــک در بیــن نمادهــای آمریــکا ،پرچــم
ایــن کشــور و تندیسهــا و مجســمههای موجــود در ایاالتمتحــده ،از مهمتریــن نمادهــا
و ارزشهــای آمریکاســت کــه هرگونــه تعرضــی بــه آنهــا ،نشــانهای مهــم از تضعیــف رو بــه
تزائــد قــدرت نــرم ایــن کشــور اســت .پــس از قتــل خشــونتآمیز فلویــد ،خیابانهــای
آمریــکا صحنــۀ درگیــری و اعتراضــات گســتردۀ مردمــی و شــکلگیری دوگانــۀ حکومــت و
مــردم شــد .معترضیــن بــه کـ ّرات ،نمادهــای آمریکایــی را هــدف قــرار دادنــد؛ تــا جایــی کــه
«تاکــر کارلســن» -3از روزنامهنــگاران و مجریــان مشــهور شــبکۀ تلویزیونــی فاکسنیــوز -در
یــک بخــش خبــری بــا الفاظــی چــون «اراذل و اوبــاش» 4و «شورشــیان» بــه مــردم معتــرض
بــه نژادپرســتی حملــه کــرد و گفــت« :طــی هفتــۀ گذشــته ،همــۀ مــا شــاهد هرجومــرج در
کشــور عزیزمــان بودهایــم .خشــونت و تخریــب بهقــدری طاقتفرســا ،بســیارتکاندهنده و
وحشــتناک بــوده کــه فکــر کــردن دربــارۀ آنچــه دارد اتفــاق میافتــد ،بســیار دشــوار اســت.
آنهــا (معترضــان) بهدنبــال کنــار زدن دولــت و کســب قــدرت هســتند» (.)2020 ,Carlson
در گیــرودار درگیریهــای گســتردهای کــه بیــن شــهروندان و نیروهــای پلیــس شــکل گرفــت،
معترضــان بارهــا بــه نمادهــای مهمــی همچــون :مجســمهها و تندیسهــای مهــم آمریکایــی،
نظیــر« :کریســتوفر کلمــب» -5کاشــف آمریــکا (« -)2020 ,Burtonجــورج واشــینگتن» -6پــدر
ایاالتمتحــده و نخســتین رئیسجمهــور آمریــکا (« -)2020 ,Williamsآبــرام لینکلــن»-7
خاتمهدهنــدۀ بــردهداری در آمریــکا ( -)2020 ,Elbaumو ...حملــه کــرده و آنهــا را پاییــن
کشــیدند ( .)2020 ,Walkerمعترضــان همچنیــن در چندیننوبــت اقــدام بــه آتــشزدن
پرچــم آمریــکا و حملــه بــه نمادهــای تجــاری آمریکایــی نظیــر «فروشــگاههای اپــل» 8و...
کردنــد (.)2020 ,Owen
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از آنجــا کــه رســانههای آمریکایــی ،خــود از مؤلفههــای اساســی قــدرت نــرم
ایاالتمتحــده بــه شــمار میرونــد و همــواره جنبشهــای اعتراضــی شــکلگرفته در ایــن
کشــور را نادیــده گرفتــه یــا بــه حاشــیه راندهانــد (Roberts ;1996 Baylor ;2004 Alia
 )2006 ,& Klibanoffبررســی عملکــرد آنهــا در قبــال مــوج اعتراضــی فراگیــر پــس از قتــل
جــورج فلویــد ،میتوانــد در شــناخت ماهیــت ،جایــگاه و میــزان اثرگــذاری ایــن رســانهها
در منازعــات میــان مــردم و ســاختار سیاســی آمریــکا مؤثــر واقــع شــود.
بازنمایی
بازنمایــی ،ســاخت رســانهای واقعیــت اســت و در مطالعــات رســانهای ،جنبــۀ محــوری
دارد .درواقــع ،ایــن مفهــوم بهمعنــای «تولیــد معنــا از طریــق چهارچوبهــای مفهومــی و
زبانــی» اســت .بازنمایــی ،نــه انعــکاس و بازتــاب معنــای پدیدههــا در جهــان خــارج ،بلکــه
تولیــد و ســاخت معنــا براســاس چهارچوبهــای مفهومــی و گفتمانــی اســت .از آنجــا کــه
رســانهها فراگیرتریــن نهــاد تولیــد بازتولیــد و توزیــع معرفــت و آگاهــی در جهــان جدیــد
هســتند ،میتــوان محتــوای آنهــا را منبــع معنــای قدرتمنــدی دربــارۀ جهــان اجتماعــی
دانســت .بازنمایــی رســانهها از ایــن رو مهــم هســتند کــه شــناخت و بــاور عمومــی را
شــکل میدهنــد .بــا توجــه بــه نســبت گفتمــان و بازنمایــی ،محتــوای رســانهای بازنمایــی
روابــط قــدرت اســت .گفتمــان ،چهارچــوب و نظــام معرفتــی اســت کــه از طریــق زبــان،
اعمــال میشــود؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه «اســتوارت هــال» ،1سیاســت بازنمایــی را
بــه کار میگیــرد .سیاســت بازنمایــی ،روابــط قــدرت در رونــد داللــت و بازنمایــی را توضیــح
میدهــد؛ یعنــی داللــت و معناســازی ،متأثــر از روابــط قــدرت و اثرگــذار بــر آن روابــط
اســت (مهــدیزاده 1387 ،الــف .)9-10 :بازنمايــی ،متمايــز از انعــکاس محــض واقعيــات
و رخدادهاســت ،يعنــی در بازنمايــی ،وقايــع و رخدادهــا از حالــت اصلــی خــود خــارج
میشــوند ،حــال هــر چقــدر رســانهها و خبرنــگاران معتقــد بــه عينيتگرايــی در انعــکاس
خبرهــا باشــند ،بازنمايیهــای انجامشــده بــه واقعيــت نزديکتــر هســتند و هــر مقــدار
کــه رســانهها از عينيتگرايــی ،دور باشــند ،بازنمايیهــای آنهــا نيــز دور از واقــع خواهــد
بــود (ســلطانیفر و هاشــمی.)30 :1382 ،
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نظریۀ برجستهسازی
براســاس نظریــۀ برجستهســازی ،رســانهها در شــکلدهی بــه نــوع جهانبینــی در مــردم مؤثــر
هســتند و میتواننــد بــه مــردم بگوینــد کــه بــر روی چــه موضوعاتــی ،تفکــر و تفحــص کــرده
و چــه موضوعــی را کماهمیــت تلقــی کننــد .در دنیایــی کــه مشــحون از اخبــار و اطالعــات
اســت ،رســانه بــا توجــه بــه سیاســتهای خــاص ،بــه اولویتگــذاری اخبــار و اطالعــات
روی مــیآورد و بــر مبنــای ایــن اولویتگــذاری ،اخبــار را براســاس اهمیــت ،برجستهســازی
میکنــد .یکــی از اثرهــای ارتبـ ِ
ـاط جمعــی ،ســوق دادن توجــه مــا بــه مشــکالت و مســائل
معیــن اســت کــه ایــن کارکــرد ،برجستهســازی رســانهها خوانــده میشــود (ســورین
و تانــکارد .)۲۴۳ :۱۳۹۱ ،پــس از طــرح نظریــۀ برجستهســازی ،بهتدریــج ،زنجیــرهای از
پژوهشهــا انجــام شــد کــه مفهــوم برجستهســازی را از اولویتگــذاری صــرف خــارج
کــرده و آن را بــه مســائل دیگــر گســترش داد« .هارولــد زوكــر» )۱۹۷۸( 1ایــن نظــر را مطــرح
کــرد کــه «آشــنا بــودن موضــوع ،ممکــن اســت عامــل مهمــی در وقــوع یــا عدموقــوع
برجستهســازی در مطبوعــات باشــد« .ونتــا» )۱۹۸۸( 2درمــورد مطبوعــات ،تأثیــر انــدازۀ
عکسهــای همــراه بــا یــک گــزارش را بــر رتبهبنــدی مخاطبــان دربــارۀ موضوعــات شناســایی
کــرد« .دانیلیــان» و «ریــز» ،)۱۹۸۹( 3شــواهدی پیــدا کردنــد و در نتیجــۀ آن ،تأثیــر محتــوای
رســانههای نخبــه (مثــل نیویورکتایمــز) را بــر «اولویــت» ســایر رســانهها «برجستهســازی
بینرســانهای» نامیدنــد (ســورین و تانــکارد.)۳۳۶ -۳۴۳ :۱۳۹۱ ،
نظریۀ دروازهبانی
قــدرت عظیمــی در وســایل ارتباطجمعــی نهفتــه اســت؛ ایــن ابزارهــا بــا اهــداف بســیار
متنــوع و امکاناتــی کــه روزب ـهروز بــه آن افــزوده میشــود ،در حــال تولیــد پیــام هســتند.
دروازهبانــان آشــکار و پنهانــی در انتخــاب پیــام ،حــذف پیــام و تغییــر شــکل پیــام دســت

دارنــد .مثــاً هرکــدام از دســتاندرکاران تولیــد پیامهــای خبــری وســایل ارتباطجمعــی،
میتواننــد نقــش یــک فیلتــر را در تبدیــل یــک واقعیــت بــه اطالعــات ایفــا کننــد و ایــن
اطالعــات کــه محتــوای پیامهــای خبــری وســایل ارتباطجمعــی هســتند ،اغلــب از فیلترهــای
گوناگــون عبــور میکننــد (محســنیانراد .)۳۶۷ ،۱۳۹۶ ،ســینگر ( )۲۰۰۶نیــاز بــه بازنگــری در
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مفاهیــم اساســی دروازهبانــی را مطــرح کــرده و توجــه را بــه ســمت چالشهــای مهــم پیــش
روی فراینــد دروازهبانــی بــا ظهــور عصــر دیجیتــال جلــب کــرده بــود .درواقــع ،ظهــور اینترنت
نیــاز بــه انجــام مطالعــات بــر روی رســانههای فعــال و جدیــد را بیشــتر کــرده و بازنگــری در
نظریــۀ دروازهبانــی ،بــرای تطبیــق بــا تغییــرات بهوجودآمــده در نتیجــۀ توســعۀ فنــاوری را
میطلبــد (.)2013:9 ,Al maghlooth
بــا گســترش بســتر اینترنــت و اضافــه شــدن ظرفیتهــای خلــق هنــری و رســانهای
جدیــد بــرای نمــود بهتــر اخبــار ،دروازهبانــی میتوانــد نقشــی فعاالنهتــر از قبــل ایفــا کنــد.
زیــرا کنتــرل و هدایــت محتــوای اخبــار منتشرشــده بهطــور مســتقیم میتوانــد از تــوان و
ظرفیــت تاکتیکــی دســتاندرکاران رســانههای خبــری و بهاصطــاح ،دروازهبانــان آنــان،
ناشــی شــده و هرکــدام از رســانهها میتواننــد در بســترهای ازقبلآمادهشــده ،بــرای نحــوۀ
پوشــش اخبــار گزینششــده ،مطالــب موردپســندتری را بــه مخاطبــان خــود ارائــه کننــد.
دروازهبانــان رســانههای خبــری بــا اســتفاده از ســرعت روزافــزون فضــای وب ،مطالــب خبــری
را در کمتریــن زمــان ،جمــعآوری و بســتهبندی کــرده و پــردازش آن را براســاس نظــر خــود
و در قالــب روزنامهنــگاری آنالیــن -کــه از محدودیتهــای روزنامهنــگاری ســنتی رهایــی
یافتــه و هــر لحظــه ،در هــر جــا میتوانــد پیــش روی مخاطــب باشــد -انجــام میدهنــد
(شــکرخواه.)۳۷ :۱۳۸۰ ،
روششناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش ،بــرای تحلیــل و تبییــن خبرهــای ســیانان ،فاکسنیــوز و نیویورکتایمــز،
بهمنظــور رســیدن بــه الیههــای نهانــی متنهــای خبــری و کشــف نظــام ایدئولوژیــک
حاکــم بــر آنهــا ،از روش پژوهشــی «تحلیــل گفتمــان» 1اســتفاده شــده اســت؛ روش تحلیــل
گفتمــان ،بهدلیــل عدمتوافــق میــان صاحبنظــران و اندیشــمندان ایــن حــوزۀ پژوهشــی ،از
قالــب و ســبک نظاممنــد و واحــدی در میــان پژوهشــگران برخــوردار نیســت و برداشــتهای
مختلفــی نیــز در کاربــرد ایــن روش وجــود دارد« .روث وداک»« ،2نورمــن فــرکالف»« ،3تئــون
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ای وندایــک» 1و «الکال و مــوف» 2معروفتریــن رهیافتهــا و رویکردهــای عملــی را بــرای
تحلیــل گفتمــان متــون ارائــه کردهانــد .میتــوان رهیافتهــای کاربــردی و عملــی فــرکالف
دلیــل داشــتن یــک رویکــرد منظمتــر و مدونتــر و نگاهــی کارآتــر در
و وندایــک را به
ِ
تحلیــل و تفســیر متــن ،نســبت بــه ســایرین ،بهتــر دانســت.
بهزعــم وندایــک ،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،
قــدرت ،هژمونــی و گفتمــان میپــردازد تــا مشــخص شــود کــه بیعدالتــی و نابرابــری در
قالــب گفتمانهــا در بیــان و اعمــال آن چقــدر مؤثرنــد (رزمــگاه .)146 :1398 ،وندایــک در
بحــث روششناســی تحلیــل گفتمــان ،ایــن روش را در دو ســطح تحلیلــی موردتوجــه قــرار
میدهــد؛ از نظــر او ،تحلیــل گفتمــان از یــک طــرف بــر متــن ،گفتــار ،کنشهــای ارتباطــی
موضعــی متمرکــز اســت کــه ایــن ســطح از دیــدگاه وی «ســطح خــرد» 3نــام دارد .وندایــک
در ســطح عمومیتــری ،نظامهــای ســاختاری گفتمــان یــا همــان نظامهــای پیچیــدۀ
اجتماعــی ،سیاســی ،تاریخــی و فرهنگــی متــن را مــورد بازشناســی قــرار میدهــد .ایــن
ـق گفتمــانکاو ،عالوهبــر توصیــف و
ســطح« ،ســطح کالن» 4نــام دارد .در ایــن ســطح ،محقـ ِ
تفســیر دادههــا و متــن ،بــا تبییــن و تحلیــل اجتماعــی ســروکار دارد .بــه عبــارت دیگــر ،در
ســطح خــرد ،محقــق الزامـ ً
ـا بــه تبییــن بررســیهای خــود نمیپــردازد ،امــا در ســطح کالن،

وارد حــوزۀ تبییــن و بررســی روابــط کالن نظامهــای اجتماعــی و شــناختهای اجتماعــی،
قــدرت و دسترســی بــه گفتمــان میشــود .وندایــک معتقــد اســت کــه هــم ســطح خــرد
و هــم ســطح کالن تحلیــل گفتمــان ،فراتــر از کلمــات و عبــارات را در نظــر میگیرنــد .وی
ـی مثبتنشــاندادن گــروه خــود و منفینشــاندادن گــروه
در تحلیــل خــود ،دو راهبــرد کلـ ِ
رقیــب (دیگــری) را درنظرمیگیــرد و طبــق ایــن دو راهبــرد ،وندایــک «مــا» و «آنهــا» را بــا
هــم مقایســه میکنــد (فرقانــی .)1382 ،وندایــک ( )1382معتقــد اســت بازنماییهــای
ذهنــی «مــا» در برابــر «آنهــا» ،در ســخنگویان گروهــی کــه بهطــور کلــی ،متمایــل بــه
حضــور خودشــان یــا گروهشــان در واژگان مثبــت و گروههــای دیگــر (رقیــب) در واژگان
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و تعابیــر منفــی هســتند ،در طــرز گفتــار و نوشــتار یــک متــن بهخوبــی مطــرح میشــود.
وندایــک ،حتــی روشــنترین مســائل را دارای یــک محتــوای معناشــناختی میدانــد .ایــن
حــوزۀ معناشــناختی ،واژگان و ویژگیهایــی را کــه بــه «خــود» و «دیگــری» نســبت داده
میشــوند ،توجیــه میکنــد .بــا وجــود ایــن ،چنیــن واژگان و ویژگیهــای متنــی ،بایــد
بــرای اقدامــات قانعکننــدۀ دیگــر ،باورکردنــی جلوهدادهشــوند .وی شــگردهای معمــول
بــرای قانعکنندهبــودن تعابیــر و ویژگیهــای متنــی را بــه ایــن ترتیــب بیــان میکنــد:
1 .1استدالل :که باید ارزیابی منفی از واقعیت را به دنبال داشته باشد؛
2 .2معانــی بیــان :برجســته کــردن اغراقآمیــز کنشهــای منفــی «دیگــران» و
کنشهــای مثبــت «مــا» ،از قبیــل حســنتعبیرها ،تکذیبهــا ،قصــور در بیــان
کنــش منفــی «مــا»؛
3 .3ســبک واژگان :انتخــاب کلماتــی کــه مســتلزم ارزیابیهــای منفــی (یــا مثبــت)
اســت (واژههــای دارای بــار معنایــی خــاص).
4 .4قصهگویــی :گفتــن رویدادهــای منفــی ،بهگونــهای کــه انــگار فــرد خــود ،آن را
تجربــه کــرده اســت ،و نیــز گفتــن ویژگیهــای منفــی رویدادهــا ،بهگونهایکــه
پذیرفتنــی باشــد؛
5 .5تأکیــد ســاختاری بــر کنشهــای منفــی «دیگــران» در تیترهــا ،لیدهــا ،خالصههــا
و دیگــر قلمروهــای طــرح متــن (گزارشهــای خبــری) و ســاختارهای انتقالــی نحــو
جملــه (اشــاره بــه عوامــل منفــی در شــاخصها و موقعیتهــای موضعــی)؛
6 .6نقلقــول از شــواهد ،منابــع و کارشناســان معتبــر ،مثــاً در گزارشهــای خبــری
(فرقانــی.)1382 ،
«جامعــۀ موردنظــر» 1در ایــن پژوهــش ،کلیــۀ خبرهــای وبســایتهای ســیانان،
فاکسنیــوز و نیویورکتایمــز اســت کــه در بــازۀ تاریخــی  99/3/5تــا ( 99/6/5از  25مــه
تــا  26آگوســت  )2020درمــورد جنبــش «جــان ســیاهان مهــم اســت» مــورد بررســی قــرار
گرفــت .ســه رســانۀ یادشــده نیــز بهدلیــل اثرگــذاری بــاال در جامعــۀ آمریــکا و پرچــمداری
رســانهای دو حــزب مهــم ایاالتمتحــده ،یعنــی دموکــرات و جمهوریخــواه ،انتخــاب
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شــدهاند .در روش تحلیــل گفتمــان ،واحــد تحلیــل از کلمــه فراتــر اســت .واحــد تحلیــل
میتوانــد براســاس موضــوع ،شــاخصها ،اهــداف ،متغیرهــا و مؤلفههــای تحقیــق،
شــامل :یــک جملــه ،عبــارت ،بنــد ،صفحــه یــا متــن کامــل باشــد (وندایــک .)1382 ،واحــد
تحلیــل در ایــن تحقیــق ،متــن خبرهــای انتخابشــده اســت کــه دربرگیرنــدۀ اصــل خبــر،
گــزارش و تفســیری از خبــر اســت .البتــه برخــی از ایــن خبرهــا بهصــورت خبــر صــرف بــوده و
برخــی دیگــر نیــز اغلــب بــا گــزارش همــراه بودهانــد.
نمونهگیــری در ایــن پژوهــش ،بهشــیوۀ «غیراحتمالــی هدفمنــد» 1یــا قضاوتــی انجــام

ً
اساســا کیفیــت حضــور یــا غیبــت مفاهیــم در
شــده اســت ،زیــرا در تحلیــل گفتمــان،
متــن ،موردنظــر اســت و روش نمونهگیــری هدفمنــد ،در ایــن پژوهــش بهتــر میتوانــد
پاســخگوی اهــداف پژوهــش باشــد .بدينمنظــور از هرکــدام از ايــن رســانهها در بــازۀ
موردبررســی ،اخبــاری کــه میتوانســت بيشــترين دادههــای موردنظــر محقــق را تأميــن
کنــد ،انتخــاب و موردتحليــل قــرار گرفــت .بــر ایــن اســاس ،از وبســایت نیویورکتایمــز،
 20خبــر؛ وبســایت فاکسنیــوز 15 ،خبــر؛ وبســایت ســیانان 10 ،خبــر ،انتخــاب شــد.
بــرای ثبــت و اســتخراج اطالعــات از متــن خبرهــای انتخابشــدۀ وبســایتهای
ســیانان ،فاکسنیــوز و نیویورکتایمــز ،فــرم ویــژهای درنظرگرفتهشــد .ایــن فــرم ،حــاوی
 11کارویــژه اســت .ســه کارویــژۀ اول ،تاریــخ ،عنــوان و نــوع متــن خبــری اســت کــه گویــای
اطالعــات شناســهای متــن خبــر اســت .ســایر کارویژههــا کــه از طریــق آنهــا میتــوان نظــام
گفتمانــی روانــی حاکــم بــر خبرهــا و شناســایی نــوع انگارهســازی آنهــا درمــورد اعتراضــات
بــه قتــل فلویــد و همچنیــن شناســایی مقــوالت متنــی و درونمتنــی متــون خبــری را بــه
دســت آورد ،عبارتانــد از :ســبک واژگان (مثبــت و منفــی) ،افــراد و نهادهــای مطرحشــده
در متــن (مثبــت و منفــی) ،قطببنــدی یــا غیرســازی ،اســتنادها ،پیشفرضهــا ،تلقیــن و
تداعیهــا و گزارههــای اساســی متنهــای خبــری .پــس از اســتخراج اطالعــات مربــوط بــه
هــر متــن ،بــرای هــر ســایت خبــری ،ایــن اطالعــات ،پایــۀ اصلــی تحلیــل فرامتــن را تشــکیل
میدهنــد .مجموعهخبرهــای هــر ســایت پــس از اســتخراج مقــوالت و کارویژههــای متنــی
از هــر متــن خبــری ،در نهایــت ،تحلیــل و تفســیر فرامتنــی شــده کــه ایــن تحلیــل ،بــه اخــذ
نتایــج اصلــی و پاســخگویی بــه ســؤاالت پژوهــش میانجامــد.
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پرسشهای پژوهش
1 .1چهنــوع انــگارهای درمــورد جنبــش «جــان ســیاهان مهــم اســت» در رســانههای
جریــان اصلــی آمریــکا (مطالعــۀ مــوردی :وبســایتهای ســیانان ،فاکسنیــوز و
نیویورکتایمــز) ســاخته شــده اســت؟
2 .2مفســران و تحلیلگــران در نــگارش متــن ،از چــه عملیــات و تمهیــدات گفتمانـیای
اســتفاده میکننــد؟
3 .3مفاهیم استعارهای و کنایهآمیز در متن چیست؟
حســنتعبیرها ،اغراقهــا ،تخفیفدادنهــا و جابهجاییهایــی در متــن بــه
4 .4چــه ُ
کار رفتــه اســت؟
5 .5پیشفرضها و معانی ضمنی متن چیست؟
6 .6مفسران و تحلیلگران از چه چشماندازی سخن میگویند؟
7 .7حقایق و واقعیتهای ناگفته در متن چیست؟
8 .8در قطببنــدی ایدئولوژیکــی متــن« ،خــود» و «دیگــری» چگونــه توصیــف
میشــو د ؟
یافتههای پژوهش
سبک واژگان
منظــور از ســبک واژگان ،انتخــاب کلماتــی اســت کــه متضمــن ارزیابیهــای منفــی یــا
مثبــت اســت (وندایــک .)206 :1382 ،واژگان ،نقشــی بســیار مهــم را در تحلیــل گفتمــان

دارنــد .واژگانــی کــه یــک گوینــده یــا نویســنده بــه کار میبــرد ،دقیقـ ً
ـا بــا قــدرت ،موقعیــت
سیاســی ،اجتماعــی و اخالقــی او و یــا بــه عبــارت دقیقتــر بــا وزن اجتماعــی او ســنجیده
میشــوند .گونههــای مختلــف ،بســته بــه موضــوع ،هــدف و عوامــل دیگــر بــا انــواع واژگان
خــاص ،تجانــس دارنــد .تحلیــل واژگان در مطالعــات ایدئولــوژی و زبــان ،دارای اهمیتانــد.
واژگان انتخابشــده ،بیانکننــدۀ ارزشهــا و هنجارهــا هســتند و بــرای قضــاوت ارزشــی،
واژگان دارای بــار معنایــی
مورداســتفاده قــرار میگیرنــد (وندایــک .)177 :1382 ،عمــدۀ
ِ
مثبــت و منفــی در ايــن ســه رســانه در جــداول زيــر آمــده اســت.
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

85

مدیریت بحران اپیدمی در رسانههای خبری...
جدول  .1واژگان مثبت و منفی
رسانه

واژگان

مصادیق
نشانههای تاریخی و میراث فرهنگی ،رؤیاهای رنگین فرزندان سیاهپوست ،نماد 115ساله،

مثبت

قانون بسیار پرقدرت ضدّ سوزاندن پرچم ،حق آزادیبیان ،پرچم :نماد آزادی ،قویبودن قانون

سیانان

اساسی
فشار دادن زانو ،خشونت پلیس ،بیعدالتی نژادی ،مجسمههای در حال سقوط،
منفی

بیعدالتیهای نژادی عمیق ،ناسیونالیستهای سفیدپوست ،سوزاندن پرچم ،تخریب بناها،
چپاول ،غارتگران ،افتضاح ،هتكحرمت پرچم ،حکومتی خودکامه ،حبس یا از دست دادن
تابعیت

مثبت

خودداری پلیس از برخورد خشونتآمیز با معترضان ،همبستگی با سیاهپوستان آمریکایی،
انتقاد به رفتار پلیس با معترضان ،مخالفت با تبعیض نژادی

نیویورکتایمز

حمله به ایستگاه پلیس و آتش زدن آن ،شکستن پنجرهها و نردهها ،تیراندازی به معترضان،
فشردن گلوی جورج فلوید ،گسترش اعتراضات ،قطع خطوط گاز ،فرار کارکنان ادارۀ پلیس،
گسترش آتش به ساختمانها ،اعالم وضعیت اضطراری ،شورش ،غارت ،تخریب اموال
منفی

عمومی ،تهدید تظاهرات قانونی ،شلیک گلوله ،گسترش ناآرامیها ،درگیری معترضان با
پلیس ،نژادپرستی ،تظاهرات ،سرنگونکردن مجسمهها ،صحبتهای جنگطلبانه ،حمله به
نمادهای برتری سفیدپوستان ،گازهای اشکآور ،اقدامات تروریستی داخلی ،منع رفتوآمد،
تهدید به دستگیری و بازداشت معترضان ،اعتصاب
روز جشن استقالل و آزادی آمریکا ،مراقبت پزشکی از معترضان ،یکپارچگی نژادی در کشور،

مثبت

بناهای یادبود ،بناهای تاریخی خاص ،پرچم کنفدراسیون ،بناهای یادبود سربازان کنفدراسیون،
روز پایان بردهداری در ایاالتمتحده ،حفظ یادبود کهنهسرباز ،چهرههای تاریخی نسل گذشته،
کشور عزیزمان
سرنگونشدن مجسمۀ جورج واشنگتن ،خشونت پلیس ،زانوی افسر روی گردن فلوید،

فاکسنیوز

نژادپرستی در جامعه ،معترضین خشمگین ،اعتراض شبانه ،سوزانده شدن پرچم آمریکا،
خشم عمومی در آمریکا ،پرچم وارونهشدۀ آمریکا ،مسدودشدن بزرگراه ،بهقتلرسیدن جورج
فلوید بهصورت خونسردانه ،عدم دلسوزی ،استفاده از زور بیش از حد ،فراتر رفتن از محدودۀ
منفی

قانون ،تجهیزات ضدّ شورش (نظیر :اسپری فلفل) ،خشونت و غارتگری ،برچیدهشدن مجسمۀ
کریستوفر کلمب ،تهدید فوری و جدی مجسمهها ،تخریب برخی از بناهای تاریخی خاص،
جراحت یا مرگ در شرایط کرونا ،شناسایی تخریبکنندگان مجسمهها ،سرنگونی مجسمۀ
رئیسجمهور هفتم ،تسویهحساب نژادی در ایاالتمتحده ،بیعدالتی نژادی 10 ،سال زندان،
هرجومرج ،خشونت و تخریب ،اراذل و اوباش ،آشوبگر ،شورش
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قطببندی
نحــوۀ توصيــف و معرفــی «خــود» يــا ارزشهــای منتســب بــه «خــود» و نيــز توصيــف و
معرفــی «ديگــری» يــا ارزشهــای منتســب بــه «ديگــری» در متــن خبــر اســت .اينكــه در
هرکــدام از ايــن رســانهها خــود و «ديگــری» چگونــه توصيــف میشــود و چــه نهادهــا و
افــرادی را در جبهــۀ «خــود»ی و كــدام را در جبهــۀ «ديگــر»ی قــرار میدهــد (مهــدیزاده،
 .)179 :1387ايــن امــر میتوانــد در تحليــل بينشهــا و نگرشهــای ايــن رســانهها
مفيــد باشــد کــه در جــدول زيــر بــدان پرداختــه شــده اســت.
جدول  .2دوقطبیسازی در رسانهها
رسانه
سیانان
سیاهپوستان /پلیس
شهرهای محافظتکننده از
نمادهای تاریخی و میراث
فرهنگی /شهرهای حذفکنندۀ
نمادها
ناسیونالیستهای سفیدپوست/
سیاهپوستان
فلوید آفریقاییتبار /افسر پلیس
قانون «ضدّ پرچمسوزی» /دفاع
از حق سوزاندن پرچم
و آزادی بیان /سیستم خودکامه

نیویورکتایمز

فاکسنیوز

فعالیتهای غیرقانونی/

روز جشن استقالل و آزادی آمریکا/

معترضان قانونی

سقوط مجسمۀ جورج واشنگتن

نمادهای برتری

آشوبگران /پلیس

سفیدپوستان/
سیاهپوستان

ترامپ /دشمنان ترامپ

خودداری پلیس از برخورد

تظاهراتکنندگان /پلیس با ماشین

خشونتآمیز با معترضان/

گشت

تظاهرات غارتگرانه و
خشونتآمیز

تجهیزات ضدّ شورش /تظاهرکنندگان

سرنگونی نمادهای تاریخی/

تخریب بنای یادبود و تندیسها/

محافظت از نمادها

ده سال زندان

پیشفرضها و معانی ضمنی
بــه نظــر وندایــک ،تولیدکننــدگان گفتمــان ،همیشــه آنچــه را کــه در ذهــن دارنــد بهصــورت
کامــل عیــان نمیکننــد .از ایــن رو ،گاهــی بهصــورت ضمنــی ،منظــور خــود را بیــان
میکننــد (رزمــگاه .)159 :1398 ،درواقــع ،پيشفرضهــا ،افــكار قالبــی و پيشداوریهــا،
زيرســاخت اســتدالل و اســتنتاج نويســنده يــا گوينــده را شــكل میدهــد .بنابراين ،شــناخت
پيشفرضهــا ،تحليلگــر را قــادر میســازد بــه اليههــای زيريــن يــا اهــداف واقعــی
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صاحباثــر پــی ببــرد .بهطــور كلــی ،پيشفرضهــا مفروضــات ذهنــی مســلمی فــرض
میشــوند کــه بــر قضــاوت و داوری فــرد و تعریــف و مفهومســازی او از واقعیــت تأثیــر
میگذارنــد (وندایــک .)179 :1378 ،پیشفــرض و معانــی ضمنــی در متــون رســانههای
موردبررســی ،ایــن مــوارد اســت.
جدول  .3پيشفرضها و معانی ضمنی در رسانهها
رسانه

مصادیق
تقویت بیعدالتیها با نمادهای کنفدراسیون؛
تصویب قوانین توسط برخی شهرها برای محافظت از نمادهای کنفدراسیون (نشانههای تاریخی و میراث فرهنگی)؛
سایهانداختن مجسمههای نمادین بر رؤیای فرزندان سیاهپوست؛
پیشپرداختبودن حذف نمادها برای حل بیعدالتیهای نژادی عمیق؛
اتمام فرایند برداشتن مجسمهها توسط شهردار بیرمنگام؛
باقیماندن  1800بنای یادبود ،پارک ،مدرسه ،تعطیالت دولتی و سایر نمادهای کنفدراسیون؛

سیانان

چپاول کسبوکارها در پی تخریب بناها؛
سوزاندن پرچم آمریکا در مقابل مقر سیانان در لسآنجلس و واشنگتن از سوی معترضین؛
مطرحشدن حبس یا از دست دادن تابعیت بهازای آتشزدن پرچم آمریکا؛
لزوم تصویب قانون بسیار پرقدرت ضدّ سوزاندن پرچم؛
محافظت از سوزاندن پرچم در قانون اساسی و تالشهای بنیانگذاران برای جلوگیری از ایجاد دولتی خودکامه؛
محدودیت نداشتن حق آزادیبیان بهویژه در طرح سخنان انتقادی خطاب به دولتها؛
پرچم ،نماد آزادی؛
دفاع از حق سوزاندن پرچم؛
خطر تهدید حذف نمادهای برتری سفیدپوستان در سراسر آمریکا؛

نیویورکتایمز

ایجاد موج گستردۀ واکنشها علیه نابرابری نژادی؛
اعمال خشونت گسترده علیه نیروهای پلیس و مجریان قانون؛
سوءاستفاده از اعتراضات و خطر تهدید امنیت جانی معترضان قانونی؛
بیتوجهی و نافرمانی معترضان از محدودیتهای ایجادشده؛
حذف نمادهای مشابه در بیش از  20شهر آمریکا

پرت و سوزاندهشدن مجسمۀ جورج واشنگتن؛

فاکسنیوز

«من نمیتوانم نفس بکشم» و «مرا نکش»؛
قتل خونسردانۀ جورج فلوید؛
پارهشدن اتحاد نژادی در آمریکا؛
تالش برای حفاظت از یادبودها در پی سرنگونی مجسمهها توسط معترضان؛
پایینکشیدهشدن مجسمۀ ژنرال کنفدراتیو آلبرت پایک در نوزدهم ژوئن (روز پایان بردهداری در ایاالتمتحده)
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اغراق و بزرگنمایی
افزایــش اغراقآمیــز کنشهــای منفــی «دیگــران» از ابزارهــای صنایــع بیانــی اســت .بــه
ایــن صــورت کــه در ضعفهــا ،مشــکالت و اشــتباهات دیگــران و دشــمنان ،همچنیــن
موفقیتهــا ،پیشــرفتها و اعمــال مثبــت خــود و دوســتان ،بزرگنمایــی و اغــراق
میشــود (رزمــگاه .)162 :1398 ،نمونههــای اغــراق در متــون موردبررســی چنیــن اســت.
جدول  .4اغراق و بزرگنمایی
مصادیق

رسانه
سیانان

بناهای یادبود صدساله ،نشانههای تاریخی و میراث فرهنگی؛
ً
تقریبا  1800بنای یادبود؛
باقیماندن
تخریب بناها و غارت و چپاول کسبوکارها در اعتراضات؛
تالشهای بنیانگذاران برای جلوگیری از ایجاد دولتی خودکامه (مجوز سوزاندن پرچم)

نیویورکتایمز

گسترش خشونت معترضان علیه پلیس؛
اعمال خشونت ،شورش و غارت گسترده توسط غارتگران؛
آغاز ناآرامی و اعتراضات در آمریکا توسط دههاهزار معترض؛
تجمع 21روزه بهدلیل خشونت پلیس پس از مرگ جورج فلوید؛

فاکسنیوز

اخراج چهار افسر پلیس مینیاپولیس در پی مرگ فلوید؛
اعتراضات ،عامل خشونت و غارتگری؛
برنداشتن مجسمهها بهصورت مسالمتآمیز ،یعنی تهدیدی جدی ،فوری و روبهرشد برای امنیت
عمومی؛
بازداشت 10سالۀ بسیاری از افرادی که بهدنبال تخریب امالک فدرال در پارک الفایت بودند

چشمانداز
هــر يــک از رســانهها بــا توجــه بــه نزديکــی بــه جريــان سياســی خــاص ،چشــماندازی
را بــرای خــود تصويــر کردهانــد .درواقــع ،هــر متنــی از چشــمانداز و منظــری خــاص
ســخن میگویــد؛ چشــماندازهایی ماننــد :دموکــرات ،آزادیخــواه ،اومانیســت و...؛ در
متــن میتــوان دریافــت کــه نویســنده از چــه منظــری بــه قضایــا مینگــرد (مهــدیزاده و
تقــیزاده.)150 :1398 ،
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جدول  .5چشمانداز
مصادیق

رسانه
●

●محافظت از نمادهای کنفدراسیون (نشانههای تاریخی و میراث فرهنگی) در برخی شهرها از
طریق تصویب قوانین؛

سیانان

●
●

نبودن» حذف بناهای تاریخی برای حذف بیعدالتیهای نژادی عمیق در شهر و ملت ما؛
●«راهحل
ِ
ً
●باقیماندن تقریبا  1800بنای یادبود ،پارک ،مدرسه ،تعطیالت دولتی و سایر نمادهای
کنفدراسیون در فضاهای عمومی کشور؛

نیویورکتایمز
فاکسنیوز

●

●برداشتن  40نماد و مجسمه از زمان مرگ جورج فلوید؛

●

●فرا رسیدن زمان بازنگری در حق سوزاندن پرچم

●

●گسترش اعتراضات در سراسر کشور؛

●

●تظاهرات مشابه در سراسر کشور؛

●

●گسترش ناآرامیها و وضعیت اضطراری

●

●پارهشدن اتحاد نژادی در پی اعتراضات؛

●

●تظاهرات ،عاملی برای بهنمایشگذاردن تخریب برخی از بناهای تاریخی خاص

منافع
توجــه بیــش از انــدازه بــه تهدیدهــای نسبتدادهشــده بــه «دیگــری» ،یکــی از شــیوههای
بیاعتبارکــردن اوســت تــا از ايــن طريــق ،بتواننــد منافــع خــود را برجســته کننــد (مجیــدی
و البــرزی.)67 :1396 ،
جدول  .6منافع
رسانه
سیانان
نیویورکتایمز
فاکسنیوز
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نشانههای تاریخی و میراث فرهنگی بودن نمادها؛
حمایت از قانون «ضدّ پرچمسوزی» بهعنوان نشانی از استبدادستیزی؛
پرچمسوزی ،نماد آزادی
هدف قرار دادن نشانههای برتری سفیدپوستان؛
معترضان ،خواستار عدالت نژادی و مسئولیتپذیری

خشمگینشدن معترضین از تخصیص  16میلیون دالر بودجه ادارۀ پلیس؛
مراقبت پزشکی از معترض پس از سقوط از وسیلۀنقلیۀ پلیس؛
اقدام به برداشتن بناهای یادبود از شهرها برای ایمنی آنها؛
حفظ بناهای یادبود سربازان کنفدراسیون و دیگر چهرههای تاریخی نسل گذشته

مدیریت بحران اپیدمی در رسانههای خبری...

حُ سن تعبیر
حس ـنتعبیر ،کنشهــا ،عقایــد یــا روابــط بــا عباراتــی توصیــف و بازتوصیــف میشــوند
در ُ
کــه ارزشگــذاری مثبتــی را طلــب میکنــد (رزمــگاه.)162 :1398 ،
جدول  .7حسنتعبیر
مصادیق

رسانه

نمادها و نشانههای تاریخی و میراث فرهنگی؛
سیانان

نبودن» حذف نمادهای تاریخی؛
«راهحل
ِ

نیویورکتایمز

تظاهرات ،نشاندهندۀ تغییر قابلتوجه در افکار عمومی

فاکسنیوز

قانون حفظ یادبود کهنهسرباز

پرچمسوزی ،نماد آزادی

کنایه
کنایــه یکــی از راههــای انتقــال معناســت .در نشــانهای کــه کارکــرد کنایــهای دارد ،دال بــه
یــک چیــزی اشــاره میکنــد ،امــا از طریــق دالــی دیگــر ،درمییابیــم کــه آن دال ،بــه چیــزی
کامــاً متفــاوت و متضــاد داللــت میکنــد .بــرای مثــال ،اگــر درمــورد اجتمــاع کوچکــی،

کســی بگویــد «عجــب جمعیــت انبوهــی» ،در حقیقــت ،کنایــه بــه کار بــرده اســت (رزمــگاه،
.)162 :1398
جدول  .8کنایه
رسانه

مصادیق

سیانان

نبودن» حذف بناهای تاریخی برای مبارزه با بیعدالتیهای نژادی عمیق؛
«راهحل
ِ

تالش معترضان برای حذف یک یادبود 115ساله و برداشتن آن از سوی شهردار شهر بیرمنگام آالباما؛
احتمال تغییر در متمم اول قانون اساسی در پی سوزاندن پرچم آمریکا توسط معترضان

نیویورکتایمز

اقدامات تروریستی داخلی

فاکسنیوز

واژگونکردن مجسمۀ جورج واشنگتن در آستانۀ نوزدهم (روز جشن استقالل و آزادی آمریکا)؛
پارهشدن اتحاد و یکدستی نژادی در این کشور؛
عدمبرداشتن مجسمهها ،در حال حاضر :تهدیدی جدی ،فوری و روبهرشد برای امنیت عمومی؛
دل و جرئت پیدا کردن تظاهرکنندگان در هدف قرار دادن مجسمههایی که رنجآور تلقی میشوند
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استعاره
اســتعاره یکــی از راههــای انتقــال معناســت .در اســتعاره ،رابطــۀ میــان چیزهــا از راه قیــاس
ای یــک واژه یــا
مطــرح میشــود (مهــدیزاده و تقــیزاده .)150 :1398 ،انتقــال اســتعاره ِ
عبــارت از یــک قلمــرو بــه قلمــروی دیگــر ،نقشــی ایدئولوژیــک ایفــا میکنــد .بهعبارتــی،
اســتعارهها دارای بــار معنایــی ایدئولوژیــک هســتند (رزمــگاه.)162 :1398 ،
جدول  .9استعاره
مصادیق

رسانه

طرح جدل دوباره دربارۀ نمادها؛
تقویتشدن بیعدالتی توسط نمادها؛
حذف نمادهای تاریخی و میراث فرهنگی؛

سیانان

سقوط پیدرپی مجسمهها؛
پرچم ،نماد آزادی
نیویورکتایمز

تعرض به نمادهای استقالل آمریکا و برتری سفیدپوستان؛
خویشتنداری نیروهای پلیس علیه معترضان
محکوم کردن خشونت پلیس از سوی معترضین

فاکسنیوز

تخفیف دادن و جابهجا کردن
کماهمیتشــمردن و تحقیــر و ارزیابــی منفــی عقایــد و کنشهــای دیگــران و اســتفاده از
واژههــا و مفاهیــم دارای بــار معنایــی منفــی ،بهجــای واژههــا و مفاهیــم واجــد ارزشگــذاری
مثبــت (رزمــگاه )163 :1398 ،کــه در ســه رســانۀ زيــر هــم مشــاهده میشــود.
جدول  .10تخفیف دادن و جابهجا کردن
رسانه
سیانان
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درمجموع 45 ،اثر از فضاهای عمومی برداشته یا جابهجا شده و  14مورد تغییر نام (از
قبیل مدارس و جادهها)

نیویورکتایمز

سرنگونی حداقل  10بنای یادبود کنفدراسیون یا سایر شخصیتهای تاریخی

فاکسنیوز

بی عدالتی نژادی ناشی از خشونت تعداد محدودی از افسران پلیس

مدیریت بحران اپیدمی در رسانههای خبری...

ناگفتهها
یکــی از تمهیــدات گفتمانــی ایــن اســت کــه چیزهــای خــوب «آنهــا» انــکار شــود و یــا
ناگفتــه باقــی بمانــد .تحلیــل و تفســیر دادههــای موردبررســی ،تأییــدی بــر همــان ســوگیری
در اخبــار اســت کــه از ســوی صاحبــان رســانه و نخبــگان صــورت میگیــرد (مهــدیزاده و
تقــیزاده.)150 :1398 ،
جدول  .11ناگفتهها
مصادیق

رسانه

تأکید بر برداشته شدن نمادها نه سقوط آنها؛
سیانان

اشاره نکردن به تبعیض نژادی و بیعدالتی ساختاری و محدود کردن نارضایتیها به مرگ
فلوید
همهگیری حذف نمادهای یادبود در سراسر آمریکا؛

نیویورکتایمز

همراهی و همبستگی سفیدپوستان با معترضان سیاهپوست و عدم برجستهسازی انتقاد
بسیاری از آنها از رواج تبعیض و نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا؛
رفتارهای خشونتآمیز پلیس با معترضان ،بهخصوص سیاهپوستان
اشاره نکردن به تبعیض نژادی و بیعدالتی ساختاری و محدود کردن نارضایتیها به مرگ
فلوید؛

فاکسنیوز

اشاره نکردن به چرایی پنهان اعتراضات به بیعدالتی و نژادپرستی ساختاری در آمریکا

بحث و نتیجهگیری
خبــر و تحليلهــای ســه رســانۀ مهــم ســیانان (رســانۀ خبــری نزدیــک بــه دموکراتهــا)،
فاکسنیــوز (رســانۀ خبــری نزدیــک بــه جمهوریخواهــان) و نیویورکتایمــز (جریانســازترین
روزنامــۀ آمریــکا) بــا اســتفاده از روش تحليــل گفتمــان رويکــرد وندايــک مــورد بررســی
قــرار گرفــت .در ايــن پژوهــش ،ســیانان بهعنــوان رســانۀ جریــان دموکــرات ،گزارههايــی
همچــون :حـ ّ
ـق آزادیبیــان ،قــوی بــودن قانــون اساســی ،استبدادســتیزی ماهیتــی آمریــکا
و تاریخــی و فرهنگــی بــودن نمادهــا را برجســته کــرده و بهدنبــال آن بــوده کــه اعتراضــات
مــردم بــه نظــام ســرمایهداری و بیعدالتــی و تبعیضنــژادی سیســتماتیک طــی جنبــش
«جــان ســیاهان مهــم اســت» در ایاالتمتحــده را بــه خونخواهــی جــرج فلویــد ،تقلیــل
داده و بازنمایــی کنــد .ایــن رســانه ،ملیگرایــان افراطــی نزدیــک بــه جمهوریخواهــان و
دونالــد ترامــپ را در مقابــل معترضــان سیاهپوســت قــرار داده اســت .ســیانان همچنیــن
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

93

مدیریت بحران اپیدمی در رسانههای خبری...

بهآتشکشیدهشــدن پرچــم ایــن کشــور را نشــانۀ وجــود آزادیبیــان و استبدادســتیزی
ســاختاری در آمریــکا بازنمایــی کــرده اســت.
روزنامــۀ نیویورکتایمــز نیــز کــه گرایــش دموکــرات دارد ،همبســتگی بــا سیاهپوســتان،
قانونیبــودن اعتراضــات و حفــظ جایــگاه پلیــس را برجستهســازی کــرده اســت .ایــن

روزنامــه ،ضمــن اعتــراض بــه رفتارهــای بعضـ ً
ـا خشــونتآمیز پلیــس ،بــر حفاظــت از بناهــا و
یادبودهــای ایــن کشــور تأکیــد کــرده اســت .نیویورکتایمــز بــا برچســبزنی بــه معترضــان،
تعــرض بــه نمادهــای آمریکایــی را عملــی خشــونتآمیز و تروریســتی معرفــی کــرده و
خواســتار حفــظ امنیــت جانــی معترضــان قانونــی شــده اســت .ایــن رســانه بــا اســتفاده
از تکنیکهــای خــاص خــود از جملــه :کاربســت دروازهبانــی خبــر ،تــاش داشــته صــف
معترضــان را از غارتگــران جــدا کــرده و در جهــت مســئولیتپذیری دولــت و خویشــتنداری
پلیــس در برابــر معترضــان قانونــی و بازگشــت آرامــش بــه کشــور حرکــت کنــد.
فاکسنیــوز بهعنــوان رســانۀ جمهوریخــواه و نزدیــک بــه دولــت مســتقر آمریــکا،
بــا اســتفاده از تکنیــک سابقهنویســی ،در پــی برجستهســازی تاریــخ آمریــکا و یــادآوری
احترامآمیــز مجســمهها و نمادهــای سرنگونشــده توســط معترضــان بــوده اســت .ایــن
رســانه ،تــاش کــرده بــا ســاختن دوگانــۀ ترامــپ و مخالفــان ترامــپ ،اعتراضــات گســتردۀ
آمریــکا را بــه اختالفــات حزبــی تقلیــل دهــد .ایــن شــبکۀ تلویزیونــی ،خشــونت ســاختاری
پلیــس ایــن کشــور را در خطــای چنــد افســر پلیــس بازنمایــی و بــر اخــراج آنهــا تأکیــد
کــرده اســت .فاکسنیــوز سیســتم حاکــم آمریــکا را یــک سیســتم قــوی و بــا احتمــال بــروز
خطاهــای فــردی دانســته و تــاش کــرده معترضــان را گروهــی محــدود و آشــوبگر نشــان
دهــد .ایــن شــبکه ،دارای نــگاه ناسیونالیســتی شــدیدی اســت و بــرای برقــراری نظــم بــر
شناســایی و حبــس طوالنیمــدت معترضــان و ســاقطکنندگان مجســمهها و آتشزننــدگان
پرچمهــا تأکیــد کــرده اســت.
بهطــور خالصــه ،هــر ســه رســانه بــا وجــود اختالفســلیقۀ سیاســی و وابســتگی
بــه دو حــزب رقیــب ،بــا دروازهبانــی اخبــار و بهکارگیــری «پارادایــم اعتــراض» ،ســعی در
چشمپوشــی بــر واقعیتهــای روشــنی همچــون :تعــرض بیســابقۀ شــهروندان آمریکایــی
بــه نمادهــای مســلم قــدرت نــرم ایــن کشــور و حفــظ ســاختار آمریــکا و حفاظــت از ارزشهــا
و نمادهــای آن داشــتهاند .ایــن رســانهها اعتراضــات گســترده در تمامــی ایالتهــا و
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تعــرض بــه نمادهــای لیبــرال ســرمایهداری را بــه خونخواهــی جــرج فلویــد و اختــاف حزبــی
و سیاســی داخلــی تقلیــل داده و ســعی در خاموشکــردن آتــش اعتراضــات داشــتهاند؛
موضوعــی کــه مؤیــد نظــر «کلیگــو و هایرلــو» ( ،)2018همچنیــن طهرانچــی بلــدی (،)1393
مبنــی بــر تــاش نظــام حاکــم و رســانههای جریــان اصلــی آمریــکا در ســرکوب و کنتــرل
جنبشهــای اعتراضــی اســت .بیتوجهــی بــه اثــرات ســوء ســرمایهداری بــر شــهروندان
آمریــکا -بهخصــوص رنگینپوســتان ایــن کشــور -تبعیــض و بیعدالتــی سیســتماتیک
نــژادی ،مؤلفــۀ مشــترک هــر ســه رســانه بــوده ،حا لآنکــه فاکسنیــوز در برچســبزنی و
مشــروعیتزدایی از معترضــان ،صریحتــر عمــل کــرده و تــاش کــرده ضعفهــای ســاختاری
را بــه عملکردهــای شــخصی تقلیــل دهــد.
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