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 چکیده

 با نگاه به مقاالت شش نشریه آمریکایی :  این پژوهش تالش کرده است با روش تحلیل گفتمان انتقادی،

 New York Times, Washington Post, Foreign Policy, Atlantic, New Yorker, News Week  

در مورد سردار قاسم سلیمانی، به دیدگاهی در مورد نگاه مطبوعات آمریکا در خصوص قدرت نظامی سپاه   

قدس و شخص قاسم سلیمانی دست یابد. با تحلیل های انجام شده، این پژوهش به این نتیجه رسیده است که 

بی نتیجه بوده « داعش»  ند اگرچه آمریکا و متحدانش استراتژی نظامی شان در برابر گروه های تروریستی مان

  توانمند،  این تمایل در میان مطبوعات آمریکایی وجود دارد که ایران و سردار قاسم سلیمانی را برنده،  است،

هوشمند و موفق در مدیریت بحران منطقه ای داعش نشان دهند؛ با این حال مطبوعات آمریکایی مورد بررسی، 

اران انقالب اسالمی را در منطقه منفی ارزیابی می کنند. این نشریات در همگی نقش قاسم سلیمانی و سپاه پاسد

تالش می کنند این نقش   عین اینکه از بازنمایی پیروزی های منطقه ای سپاه پاسداران خودداری نمی کنند،

یمانی و همزمان، ادعا می کنند که قدرت قاسم سل  آفرینی را به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه نشان دهند،

در منطقه و در کنترل بحران داعش، یک برساخته و جنگ تبلیغاتی از سوی رسانه های ایران است. مطبوعات 

و نیرویی   مورد بررسی هنوز در چارچوب گفتمانی که جرج بوش خلق کرده است، ایران را محور شرارت،

پاسداران انقالب اسالمی در پیش  نیازمند کنترل می دانند و همان استراتژی خطرسازنمایی را در مورد سپاه

 گرفته اند که در مورد صدام حسین و نیروها و امکانات نظامی او با شدت بیشتر اجرایی کردند. 

تحلیل انتقادی گفتمان "روش مورد استفاده در این پژوهش برای تحلیل مطالب تحلیلی و تفسیری، روش  

تصادفی هدفمند است؛ و مقاالت شش نشریه آمریکایی و شیوه نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری غیر "فرکالف

 انتخاب گردیده. 0202تا  0202از بین دوازده نشریه غربی در بازه سال های 
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مقدمه

 اهمیت و ،رصاویت، «0حاد واقعیت»را بپذیریم که در عصر سیطره « ژان بودریار»اگر اجماالً این ارزیابی        

، «تر از واقعیت شده اند تصاویر، واقعی»اند، و به عبارت دیگر  پیدا کرده« واقعیت»جایگاهی به مراتب فراتر از 

اجتماعی در هنرها و رسانه های عمومی، اهمیتی   هر پدیده « 0بازنمایی»  می توان نتیجه گرفت که امروزه نحوه

، یارردبو) ار عمومی نسبت به آن پیدا کرده است.آن پدیده، در شکل دهی به قضاوت افک« واقعیت»فراتر از 

0831 ) 

انداخت، از ابعاد  به راه« سی ان ان»مثال بارز این امر جنگ اول خلیج فارس است که در آن، ابعاد جنگی که     

توان گفت که در دنیای امروز  مریکا واقعا درگیر آن بود، بزرگتر بود. با کمی اغماض میآجنگی که ارتش 

« بود و نبود»خارج شده است؛ دست کم اینکه « وجود«  کشیده نشود، گویی که از دایره «تصویر» به که ای  پدیده

ساخته نشود، ی از آن برلوبتصویر مطاست که این روزها هیچ کاالیی تا به همین دلیل  آن چندان تفاوتی ندارد.

برساخته نشود، به قدرت نخواهد رسید. ی از او صویر مطلوبتهیچ سیاستمداری تا  و ؛به فروش نخواهد رسید

بخش الینفکی از هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. اولین انتصاب هر « 8مدیریت تصویر»

ای و تبلیغاتی اوست. بدین  منصبی در دنیای امروز، مشاور رسانه ترین مشاور هر صاحب مدار، و نزدیک سیاست

با نگاه به سیره پیامبر گرامی اسالم )ص( و ائمه اطهار )ع( نیز «. دمان تنها تصویر است که می»جهت که 

اند، بلکه برای  داده اهمیت می« ظاهر»و « صورت»یابیم که آنها نه تنها به حفظ پاکیزگی و آراستگی  درمی

 ای قائل بودند.  شدند، جایگاه ویژه ، که تصویرسازان دنیای آن روز محسوب می«شاعران»

یک نهاد یا شخصیت مهم مذهبی، سیاسی و اجتماعی، از خود آن نهاد، « تصویر»مروز ما نیز، در جامعه ا     

که از « تصویری»اندرکاران نهاد های ذی ربط به نقش اساسی و اهمیت کلیدی  اهمیت فراتری دارد. اما آیا دست

« تصویرسازان رقیب»شود واقف هستند؟ مشکل این جا است که  سازمان و از شخص مورد نظرشان برساخته می

مشغول کارند. این گونه نیست که اگر متولیان یک نهاد خود،  ای  متفاوت و با عناصر حرفههای کامالً با انگیزه
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 از نهاد این و نباشد موجود نهاد این از تصویری هیچ نشوند، خودتصویر   2و بازسازی 4دست به کار برسازی

از این نهاد خواهند بود که « تصاویر دیگران»و « ر دیگرتصاوی» این بلکه. شود محو روزگار( ای رسانه) صحنه

د نخواه«  6واسازی»میدان دار خواهند شد و انگاره هایی در فضای اجتماعی تولید خواهند کرد که بعدا نیازمند 

سداران بود. مثال بارز این امر تصویری است که در قالب مستندها، مقاالت، کاریکاتورها و اخباری که از سپاه پا

 و شخص سردار سلیمانی در مطبوعات و شبکه های غربی منتشر می شود.

 

طرح مساله

های فرهنگی نظام  ها و دستگاه توسط رسانه« تصویر مطلوب»بدیهی است که حتی هنگام برساخته شدن        

ام خواهند کرد. در این تصاویر اقد« سازیوا»هم در جهت « دیگران»کرد. چون نیز، نباید کار را تمام شده فرض 

نبردی که نیازمند «. نبرد بازنمایی ها»و یا « نبرد تصاویر»نتیجه ما با یک میدان نبرد دائمی مواجه هستیم: 

ای، و گروه مشاورانی متخصّص و کارآزموده است. این پژوهش به بررسی نحوه  نیروهایی هوشمند و حرفه

سپاه پاسداران انقالب اسالمی یعنی  از نهاد های مهم کشور،بازنمایی رقیبان غربی، در مدیریت و بازسازی یکی 

 قاسم سلیمانی، می پردازد.  و شخصیت فرمانده سپاه قدس ایران،

یکی از مشکالت اساسی که می تواند مانع تحقق فرایند حرفه ای مدیریت و بازنمایی تصویر شود،        

ای و تصویری است. از همین روست که  رسانه  نفوذ لیکن فاقد تخصص و تجربه ذیمداخله افراد 

مداران بزرگ، معموال افراد مورد اعتماد و متخصص در این امر را انتخاب کرده، و سایر عناصر و عوامل  سیاست

ای  موظف به تبعیت از مشاور رسانه ،ای و بازنمایی تصویر های رسانه شپیرامونی خود را در امور مربوط به گزار

نخست وزیر سابق انگلستان، در طول ده سال زمامداری « 7تونی بلر»ند. به عنوان مثال کن و تبلیغاتی خود می

ای  کرد، که او بر تمام خروجی رسانه استفاده می« 3الستر کمبل»ای کارکشته به نام  خود، از یک مشاور رسانه

                                                 
8
 Construction 

5
 Reconstruction 

2
 Deconstruction 

6
  Tony beller  

 Alistair Campbell  
4

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



4 
 

کرد. او بود که  می ها امر و نهی گیری در برابر رسانه دولت مسلط بود و حتی به وزرا در خصوص نحوه موضع

کرد در هنگام عکس گرفتن چه کسی باید در کنار نخست وزیر حضور داشته باشد و چه کسی حضور  تعیین می

ای ویرایش  وزیر را به گونه های نخست نگاری داشت، حتی متن پیام نداشته باشد. با تسلطی که بر کار روزنامه

ها کار شود. در واقع کار اصلی چنین مشاوران  ید و در روزنامهکرد که تیترهای دلخواه و مورد نظر از آن درآ می

یا گروه مشاوران این است که پیام های مورد نظر شخصیت سیاسی، به سریعترین و ماندگارترین شکل به 

های مبهم، متناقض یا مضر به مخاطب منتقل  مخاطب منتقل شود و در خالل گفتارها و تصویرها، ناخواسته پیام

 نشود. 

شود، باید از پیش مخاطب خود را در نظر بگیرد و گرنه همچون  هر پیام و تصویری که در رسانه تولید می       

تیری است که در تاریکی انداخته می شود. از طرفی واضح است که مخاطبان ،گروهی یک دست و همگن با 

 مختلف مخاطبان های گروه ای  جامعه درهر عبارتی سطح معلومات و گرایش ها و نیازهای یکسان نیستند. به

 تالش عموماً نیز نهادها و سیاسی رهبران. کنند تولید «محتوا» آنها نیازهای با متناسب باید ها  رسانه که داریم

های اختصاصی  های گوناگون جامعه نیز پیام های عمومی، متناسب با اقشار و طیف ر خطابهب عالوه تا کنند می

 تولید کنند.

 ها و متناسب با گروه« تصویر هر شخصیت یا نهاد»های مختلفی از  بندی اساس الزم است که بسته بر این       

تواند  شود، نمی تولید می« عامه مردم ایران». پیام و تصویری که برای های مختلف جامعه، تولید شود طیف

م مدیریت و بازنمایی تصویر، شود. اگر هنگا تولید می« عموم مردم جهان»همانند پیام و تصویری باشد که برای 

 صرفاً مخاطبان ایرانی مدنظر باشند.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

صویر، با محوریت یک براساس اطالعات جمع آوری شده، پژوهشی حول موضوع بازنمایی و مدیریت ت       

و البته دارای مقام سیاسی استراتژیک برای یک منطقه(، تا به حال انجام نشده است؛ یا اگر شخصیت حقیقی)

صورت گرفته باشد، به منظور استفاده عموم عالقمندان و پژوهشگران و اهل علم، منتشر نشده است. این 

ونی استفاده درحالیست که چنین پژوهش هایی تنها یک ثمره نخواهند داشت؛ و قطعا در زمینه های گوناگ

 خواهند شد. 
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گفتمان "و نیز مباحث مربوط به  "سیاست بازنمایی"حاضر از بعد نظری مطالعه مبسوط  پژوهش اهمیت        

، به عنوان یکی از سیاست های خبری غرب در بازنمایی شرق است؛ "تحلیل گفتمان انتقادی"و  "شرقی شناسی

 که در نوع خود مطالعه ای ارزشمند می باشد.

این پژوهش با اهمیت و الزم است؛ زیرا سیاست های خبری عمده غرب که  نیز از بعد عملی و کاربردی       

اتفاقا رقبای بزرگی نیز هستند و روزانه ده ها خبر و گزارش خبری تولید و در سطح جهان منتشر می کنند، 

ل اعالم شده توسط این رسانه ها را عمال مورد واکاوی قرار می دهد و عالوه بر راستی آزمایی شعارها و اصو

مطالعه  نماید. همچنین استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی در تحلیل اخبار، به پژوهشگران، تصمیم گیران، 

و تولید کنندگان خبر، کمک می کند تا با ورود به الیه های پنهان خبر، نحوه گفتمان سازی رسانه ای در مورد 

 آسالم که توسط مطبوعات مطرح غربی،  انجام شده است را بررسی نمایند.منطقه غرب آسیا و جهان 

 برخی از اهداف و ثمرات این پژوهش عبارتند از:

در قبال فعالیت های نظامی بین المللی  مورد مطالعه خارجیمکتوب  رسانه های نحوه عملکرد بررسی .0

 جمهوری اسالمی

دشمن شناسی وآگاهی از دیدگاه دشمنان نسبت به شخصیت ها و سیاست های داخلی و خارجی  .0

 جمهوری اسالمی

فتح باب اینگونه پژوهش های خاص برای سیاستگذاری رسانه ای و توصیف و تحلیل علمی دیپلماسی  .8

 رسانه ای

رسانه های غرب در دهه محتوای مرتبط با شخصیت های سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی ایران، در       

اخیر، به ویژه در ابتدای سده جدید، از نظر کمی و کیفی، روند افزایشی و چشمگیری داشته است. در این میان 

بازنمایی شخصیت های نظامی مرتبط با مسائل کشورهای عراق و سوریه و مبارزه با دولت اسالمی عراق و 

نه بعد از خروج آمریکا از عراق و فرماندهان ارگان های ، و  تحوالت فرهنگی و سیاسی خاورمیا1شام)داعش(

فعال در سطح بین الملل، مانند نیروی قدس سپاه ایران، اهمیت مضاعفی برای رسانه های غربی داشته است. 

                                                 
4
 ISIS 
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این حد از پرداخت در این رسانه ها، باعث ایجاد جریان ها و تحوالتی در عرصه داخلی و خارجی، نسبت به 

 ر شده است.شخصیت های مذکو

بازنمایی و مدیریت تصویر، به صورت عمومی، موضوعی با سابقه علمی نسبتا مناسب در کشورها و       

دانشگاه های جهان غرب می باشد. اما مسائل و موضوعاتی که در این زمینه به آنها پرداخته شده است، اغلب با 

 ،شخص یا گروه در یک سازمان بخصوص( محوریت ارتباطات سازمانی) مثل چگونگی مدیریت تصویرپردازی

مسائل کلی رسانه ای) مانند چگونگی بازنمایی تصویر زن در سینمای آمریکا( و مسائل اجتماعی)بازنمایی نسل 

ها در جامعه خود(، هستند؛ و تقریبا پژوهش، مقاله، پایان نامه ای در مورد چگونگی بازنمایی یک شخصیت 

گذاری رسانه ای برای مدیریت تصویر با محوریت خاص، صورت نگرفته  حقیقی در رسانه ها، و یا سیاست

 است.

در ایران هم، به طور کلی این موضوع، نوپا و جدید محسوب می شود و به تازگی پژوهش هایی در مورد      

پژوهش هایی  چگونگی مدیریت تصویرپردازی در سازمان ها توسط دانشگاه شهید بهشتی، در حال انجام است.

در زمینه بازنمایی در ایران صورت گرفته است، بیشتر مربوط به سینما و تلوزیون است. و چند مورد موضوع  که

سیاسی مانند بازنمایی انتخابات های ایران در رسانه ها هم صورت گرفته است؛ اما بازهم پژوهشی در مورد 

      بدیع و کم نظیر ن پایان نامهت. پس موضوع ایبازنمایی یک شخصیت حقیقی در رسانه ها انجام نشده اس

 می باشد.

02استورات هال"متفکرانی چون      
را به کار می گیرند. سیاست بازنمایی روابط  "سیاست بازنمایی"مفهوم  "

قدرت در روند داللت و بازنمایی را توضیح می دهد. یعنی داللت و معناسازی متاثر از روابط قدرت و متقابال 

 (.02، ص0837ت)مهدی زاده، تاثیرگذار بر آن اس

به تعریف می کند و معتقد است که رسانه ها،  "سیاست معناسازی"استورات هال رسانه ها را بخشی از    

رویداد هایی که در جهان به وقوع می پیوندند، معنا می دهند. او می گوید رسانه ها واقعیت را تعریف می کنند 

                                                 

Stuart Hall 
17 
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کنند، از خالل گزینش و عرضه و سپس بازتولید و صورت بندی  و جای آنکه فقط معناهای موجود را منتقل

 (076، ص 0836، 00مجدد آن رویداد، برای آن ها معنا می آفرینند)ویلیامز

در سیاست بازنمایی، بازنمایی ها، اعمال سیاسی ای شمرده می شوند که قدرت و دیگر کاالها را به طور     

ایی یک پرسش راهبردی دو بخشی اهمیت دارد: بازنمایی های چه نامساوی تقسیم می کنند.  در سیاست بازنم

کسانی حاکم می شود؟ چه کسی امکان بازنمایی حقیقت را دارد؟ به زبان دیگر: چه کسانی باید به سکوت 

کشانده شوند تا این بازنمایی ها غالب شوند؟ صدای چه کسانی باید قطع شود تا آن ها غالب شوند؟ سیاست 

ثار مادی قدرت گفتمانی تاکید می ورزد و سیاست نهادی دانشگاه های غرب را در چارچوب بازنمایی بر آ

 پدرمداری غرب و منازعاتش می بیند. -جهانی سلطه سرمایه داری-پویش تاریخی

و  00ورد عالقه محققان بسیاری بوده است. هرمانموضوع م  خبری  های درک کارکردهای ایدئولوژیک رسانه     

  نافعم  راساسافراد را ب  و باورهای هنجارها  ،تجاری  ای دهند که نهادهای رسانه ( نشان می0220)08چامسکی

حمایت از منافع   برای  ها مردم را رسانه  بنابراین دهند. شکل می  حاکم  و اقتصادی دولت  سیاسی اجتماعی،

 است.  جوامع  ایدئولوژی مسلط عقالنی،همگانی و درک   افتعیار آنها برای دریم کنند. اجتماعی نخبگان آماده می

  بینی ه جهانهایی است ک بینی هانجو   معارض  های و ارزش  عقاید  آن  ه حذفایدئولوژی مسلط نیز متمایل ب

 کنند. عیف میضمشخص هر جامعه را ت

  هژمونی  هر بصی لیبرال اگرچه هیچ نهادی کارش فقط منحدار در جوامع سرمایه» نویسد می (0228)04گیتلین     

  ها کنند، که رسانه می  (مطرح0136مادرید)  او و «نیست  هژمونیک  کارکردهای  اما هیچ نهادی نیز مصون از نیست،

 اند. داری بدل شده پیشرفته سرمایه  منابع اصلی هژمونی در جوامع مدنی کشورهای  به

عنوان بخشی از نخبگان   هب  چاپی  های رسانه ها و ند شبکههای بانفوذ مان پندارد که رسانه می (0228گیتلین)    

کند که این فرایند هژمونیک ضمنی و  می  تأکید  او  هستند. اگرچه  موجود  سیستم  متعهد به حفظ شرکتی،

  به با استفاده از تصاویر یا کلمات، ذف،از طریق بیان یا ح قیم یا غیرمستقیم،مست هرروز، غیرمستقیم است.

                                                 
11

 Williams 

16
Herman  

11
 Chamsky  

18
 Gitlin 
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نماد و بیان را تولید  از معنی و ارتباط،  هایی های جمعی حوزه رسانه هی بازرگانی،آگ خبر و صورت سرگرمی،

 شود. کار و معین مید؛ که از طریق آنها ایدئولوژی آشکنن می

انتقال داده   های نمادینی صورت  آنها  هایی که از طریق در نتیجه با این تعریف که ایدئولوژی به منزله شیوه    

بلکه به انجام  ،خنثایی نیستند  ها نه تنها عامل رسانه ،دکنن شوند که به تحکیم و حفظ روابط قدرت خدمت می می

ها محدود به  که انتقادات رسانه  ایده  عالوه این  اسی. بهپردازند که هم ایدئولوژیک است و هم سی ای می وظیفه

       .گیرد بی مهمی مورد تأیید قرار میهای تجر با یافته  مرزهایی است که مورد قبول نخبگان حاکم است،

پوشش وقایع و های خبری  رسانه  کند. به این معنی که می  معرفی  را‘‘   06گذاری شاخص'' مفهوم (0112)02بنت

  ها از خود به نجاری ژورنالیستی که رسانهتصور ه  کنند.گرچه آن نخبگان می ه دیدگاهعات را محدود بموضو

اما روندهای ؛ خوان باشند ابهام فرهنگی بیشتر مخالفبه هنگام   کند که می  ها را تشویق رسانه ناظر دارند،  عنوان

 کند. یت کا  سفید را محدود مر استدالالهای مخالف با محو چارچوب گیری شکل نگاری، روزنامه

رب ناسی، ایدئولوژی مسلط در روابط غش دهند که شرق محققانی چون سعید، سردار، کریمو لیتل، نشان می     

گیرد که در آن واقعیت متفاوت اجتماعی و  کار می  را به  نما واقع  شناسی،  روایتی با جهان اسالم است. شرق

  این روایت با تالش همتای غربی آن است.  شود؛ واقعیتی که متفاوت از یفرهنگی از شرق بدیهی انگاشته م

 شود. می  انگاشته  بدیهی بودن آن  درست وشناسان کشف گردید  شرق

تا  0142  شناسانه از خاورمیانه از سال های گوناگون شرق (، با تشریح رواج بازنمایی0220)07مک الیستر    

)رئیس جمهور اسبق 03از تحقیر ناصر همیشگی بوده است:  ویژگی»نمایی هریمنا  کند که، نوعی  اظهار می 0222

  خطر''  ( درمقاله0222کریم)«. و نهایتا خود اسالم" ها تروریست''"، شیو  نفتی''مصر(تا انزجار عمومی از

روایتی جهانی های فراملّی کشورهای غربی به حمایت از  چگونه رسانه  کند، که موضوع توجه می  این  به"  اسالم

 کند. بازسازی می شرق اسالمی را به منزله رقیب اصلی غرب،  پردازند که می  از اسالم

                                                 

 Bennett 
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 Indexing 
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 McAlyster 
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 Abdel Nasser 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اهمیت موقعیت ژئوپلتیک و استراتژیک ایران در   بر  های ایاالت متحده پیوسته سیاستگذاران و استراتژیست      

در   کشوری  کمتر"(: 0220) 01، هنری کسینجراند. به بیان وزیر اسبق امور خارجه آمریکا خاورمیانه تأکید کرده

  و بیشترین سازگاری منافع با آن را داشته  منازعه  دنیا مانند ایران وجود دارد که ایاالت متحده کمترین دلیل برای

 ."باشد

 رواج  از  مثالی است  ای ایران بعد از انقالب دهد که پوشش رسانه سعید در کتاب پوشش خبری اسالم نشان می  

و  " اسالم''خطر  کند که (، تأکید می0220الیستر )  مک  شیوه  همین  شناسانه از اسالم و مسلمانان. به بازنمایی شرق

  تغذیه 0823خارجی ایاالت متحده را از زمان وقایع انقالب ایران در سال   منطق فرهنگی سیاست  "تروریسم''

  در ایاالت  ایرانی  ضد  احساسات»الیستر  مک  رطبق گفتهیک کشور عرب نیست اما ب  ایران  اگرچه است.  کرده

تروریسم »یژه تصویر های خاورمیانه و به و ای از عرب های کلیشه به شدت متأثر از بازنمایی «متحده

 ه پنجاه شمسی بسیار رواج داشت.است، که در ده«عـربی

های قدرت های حاکمه)هژمونی رسانه ای رسانه های  غربی تالش دارند، تصویر ذهنی مطابق با خواسته        

جهان(، را به عموم مخاطبان ارائه دهند. تصویر ذهنی؛ صورتِ حاصل از تجربه، آموزش، فکر، وَهم و خیال 

درباره ی خود، دیگران و  و پدیده ها در ذهن است. تصویر ذهنی می تواند به واقعیت نزدیک و با آن منطبق و 

نی، امری لزوماً انفرادی نیست و گروهها، سازمانها و جوامع )اشخاص حقوقی( که یا از آن دور باشد. تصویر ذه

  به دلیل وابستگی به انسان مجازاً از ارگانیزم برخوردارند، نیز میتوانند از تصویر ذهنی برخوردار باشند. 

 در این پژوهش، به دنبال یافتن پاسخ سواالت ذیل هستیم:

 

سواالت اصلی:

میالدی،  چگونه  0202تا  0202پاسداران انقالب اسالمی در شش نشریه مورد تحلیل از سال  . بازنمایی سپاه0

 بوده است؟

 میالدی،  چگونه بوده است؟ 0202تا  0202. بازنمایی سردار سلیمانی در  شش نشریه مورد تحلیل از سال 0

 

                                                 
14

 Henry Kissinger 
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سواالت فرعی:

  ؟حلیل در قبال سپاه پاسداران چیست. رویکرد نشریات مورد ت0

 گفتمان غالب در مورد سلیمانی در نشریات غربی چیست؟. 0

 

بررسی تحقیقات پیشین:

. این کتاب که توسط ادوارد سعید، 0873، نویسنده: ادوارد سعید؛ "پوشش خبری اسالم در غرب"( کتاب 0

حیم شرق شناس آمریکایی و فلسطینی تبار با رویکردی تحقیقی به رشته تحریر درآمده است، توسط عبدالر

گواهی ترجمه شده و در دفتر نشر فرهنگ اسالمی تهران منتشر شده است. از جمله خصوصیات آثار سعید، این 

است که مملو از نمونه های عینی و مثال های واقعی است، که آثار او را از یک سری کلی گویی های شعاری 

اسالم به "قدمه و سه فصل با عناوین به مستنداتی تاریخی و فرهنگی تبدیل می نماید. کتاب فوق شامل یک م

، نویسنده نگاهی "اسالم به عنوان خبر"می باشد. در فصل  "دانش و قدرت"و  "داستان ایران"، "عنوان خبر

گذرا به اسالم و اهمیت آن و همچنین رابطه آن با غرب می پردازد. در ادامه این کتاب و در فصل دوم، 

بر کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اسالمیکه با بروز نگارندده طی چهار بخش، تمرکزخود را 

انقالب تحول عمده ای را در جهان اسالم موجب گردید، معطوف می دارد. فصل سوم کتاب نیز،به تحلیل 

تئوریک سیاست های تفسیر اسالم که شامل سیاست های شناخت متعارف )ارتدوکس( و ضدمتعارف می باشد، 

 می پردازد.

 

. این کتاب را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از 0871؛ نویسنده: ادوارد سعید؛ "اسالم رسانه ها"( کتاب 0

تحقیقات مرتبط با این تحقیق به شمار آورد.در مقدمه این اثر مشروح ریشه ها و بازتاب های یک دست و 

اه ها اروپایی با آمریکایی مورد زیون( و گاه تفاوت دیدگی، تلودیوواحد همه رسانه های غرب)مطبوعات، را

بررسی قرار می گیرد. ادوارد سعید در این کتاب با ترکیبی جالب از سیاست معاصر و نقد ادبی، فرض ها و 

زیونی درباره یگمان ها و تحریفاتی که حتی در زیر ساخت عینی ترین پوشش های مطبوعاتی و رادیو، تلو

 اسالم موجود است را مطرح می سازد.
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. کتاب حاضر پس از طرح مباحث 0837؛ نویسنده: سید محمد مهدی زاده؛"رسانه ها و بازنمایی"تاب( ک8

نظری در خصوص بازنمایی و نسبت زبان، گفتمان و ایدئولوژی با بازنمایی و نهایتا بازنمایی رسانه ای در فصل 

در سه فصل بعدی  "نژاد"یی و بازنما "جنسیت"، بازنمایی"مذهب"اول به سه حیطه بازنمایی، یعنی بازنمایی

می پردازد.فرض بنیادین کتاب این است که بازنمایی ها و معناسازی هاس رسانه ای، امری ذاتی و طبیعی 

 نیست، بلکه برساخته ای اجتماعی، فرهنگی، زبانی و گفتمانی است.

 

وه بازنمایی بزه دیدگی بررسی نح"(پایان نامه کارشناسی ارشد بهاره همت پور؛ رشته مطالعات زنان با عنوان4

با پرداخت به نحوه بازنمایی در مطبوعات، نمونه ای از پژوهش های مرتبط با روش  "زنان در روزنامه ها

های  دیدگی زنان در روزنامه تحلیل گفتمان و بازنمایی است. پرسش اساسی در این تحقیق این است؛ چگونه بزه

ثیر نظریات استوارت هال و فورسیچ و کانل به بررسی نحوه شود. در این پژوهش تحت تأ مختلف بازنمایی می

ی کیفی پرداختیم. به  ساالری به شیوه ی ایران، همشهری، اعتماد، مردم دیدگی زنان در چهار روزنامه بازنمایی بزه

ج ها پرداخته شد. بر اساس نتای عالوه به بررسی جزییات خبر و تأکید بر توصیف به جای تحلیل در این روزنامه

دیدگی زنان، مردان همواره در نقش مهاجم و معترض و در مقابل  توان ارزیابی کرد که در اخبار بزه چنین می

اند، بنابراین میتوان گفت در این چهار روزنامه، مردان را در برابر زنان به  زنان به صورت قربانی بازنمایی شده

ی این چهار روزنامه  دهد و همواره در همه شان میصورت مسلّط در برابر تسلیم و مهاجم در برابر قربانی ن

های زنانه مانند  ،...بیش از بازنمایی ویژگی«تهدید کردن»، «خشونت اعمال»های مردانگی مانند  تأکید بر ویژگی

 سازی سنتی است.  ،...بود. بنا به نظر کانل ایجاد نوعی کلیشه«گریه کردن»، «جیغ زدن»

 سه مورد ذیل می داند:پژوهشگر، اهداف این پژوهش را 

 . شناخت نحوه بازنمایی جنسیت در اخبار حوادث روزنامه ها0

 . مقایسه روزنامه ها مختلف در زمینه توجه به جزئیات0

 مختلف در توجه به توصیف چگونگی وقوع جرم و یا تبیین علل و عوامل آن. ی. مقایسه روزنامه ها8

 

رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی  ( پایان نامه دکترای سید محمد مهدی زاده؛2

بازنمایی ایران در مطبوعات غرب؛ تحلیل انتقادی گفتمان نیویورک تایمز، "دانشگاه عالمه طباطبایی؛ باعنوان: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


