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Abstract: 
In the multi-ethnical society of Afghanistan, the mass media present various 

depictions of Afghan’s plurality, among which, the National Television of 

Afghanistan’s broadcasting has a special place. In this article, in order to understand 

the way of representation of national and ethnic identity, national television news has 

been analyzed with the method of discourse analysis. First, the news of this channel 

has been observed and then its most important news service (Hasht-e-Shab service), 

has been selected as a sample and analyzed. The results indicate that the National 

Television of Afghanistan represents the national and ethnic identity of the country 

based on the policy of "equalization" in accordance with the nation-building policy of 

the current government. In line with this policy, this network represents the identity 

of a particular ethnic group as the main component of the national identity which is 

acceptable to all; however, it represents a particular ethnic group a lot, but the other 

ethnic groups very little. 
 
Keywords: National Identity, Ethnic Identity, Representation, Television Media. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 Ph.D. Student of Social Communication Sciences. University of Tehran (Corresponding Author). 

 Associate Professor. Department of Social Communication Sciences. University of Tehran. 



 
 179-196صص ، بهار، 1402، 1 ی، شمارهچهارمو، سال بیست93؛ مطالعات مليی فصلنامه

 
  https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult?ItemID=530636/ 2.27%     :یابيلینک نتیجه مشابهت

 
Doi: 10.22034/RJNSQ.2023.360748.1439       Dor: 20.1001.1.1735059.1402.24.93.8.2  

 

 افغانستان یمل ونیزیدر تلو یو قوم یمل تیهو ییبازنما
 یمحمد اشرف غن یجمهور استیدر دوره ر

 
 پژوهشينوع مقاله: 

 
E-mail: alizadah2008@gmail.com       زادهیعل يعلنیحس * 

mbahar@ut.ac.irmail: -E           بهار  یمهر** 
 

 22/12/1401: پذیرشتاریخ   8/12/1401تاریخ بازنگری:   14/6/1401تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
 کشههیر ایهه  جمعهه  هایرسههان  افغانسههتا   قههیم  متکثهه  جامعهه  در

 شهکک  آنهها میا  در ک  دهند م  ارائ  تکث  ای  از گیناگین  هایبازنمای 
 ایه  در. دارد خاصه  جایگها  بید  مل  دلیل ب  افغانستا  مل  تلییزیین 

 مله  تلییزیهی  اخکار قیم   و مل  هییت بازنمای  ی نحی فهم ب ای مقال 
 مهیرد شهکک  ایه  اخکهار ابتهدا. اسهت شهد  تحلیهل گفتما  تحلیل روش با

 س ویس)انتخاب آ  خک ی س ویس ت ی مهم سپس و ق ارگ فت   مشاهد 
 که  دههدم  نشها  پهووه  ایه  نتیجه . اسهت شهد  تحلیل و( شب هشت

 به  را کشیر ای  در قیم  و مل  هییت بازنمای  افغانستا   مل  تلییزیی 
 فعله  دولهت سهازیملت سیاست با مطابق «سازی یکسا » سیاست مکنای
 یه  ههییت  هایمؤلف  سیاست  همی  راستای در شکک  ای . دهدم  انجام
 همه   به ای قکیل قابل مل  هییت هایمیلف  عنیا ب  را خاص قیم  گ و 

 ههایگ و  دیگه  و زیهاد بسیار را خاص قیم  گ و  ی  کند م  بازنمای 
 کند.م  بازنمای  کم بسیار را قیم 

 
 

 .ی یزیرسان  تلی  ی بازنما   قیم تیهی   مل تیهی :هاواژهكليد

                                                           
 .مسئول( سندهیدانشگاه تهران )نو یعلوم ارتباطات اجتماع یدکتر یدانشجو *
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 مقدمه و طرح مسئله
ی مل  تیهوشکل نگرفتن  هاآنهای متعددی مواجه است که یکی از افغانستان با بحران

گیری توان یکی از دالیل اصلی عدم شکلی مردم این کشور است. میهمه رشیموردپذ
ی طلب یبرترهویت ملی را تکثر فراوان قومی در این کشور دانست. در کنار تعدد قومی، 

ی قومی موجب ات طلبیبرتری هویت ملی نقش داشته است. ریگشکلقومی نیز در عدم 
ب یش از سیص د س ال از عم ر سیاس ی  و  باگذش تتنازع قومی را به وج ود آورده و 

های ق ومی در آن ب ه وج ود قبول همه گروهد تأسیس[ این کشور، یک هویت ملی مور
 کم اننیرنگ. تنوع ق ومی، جامع ه افغانس تان را ش بیه ی ک (73: 1370)روآ،نیامده است 
ه ای ه ویتی عمیق ی وج ود دارد، اس ت ک ه در آن ش کا  ساخته (2: 1387)ارزگانی، 

برقراری تناسب میان این اقوام گوناگون و پراکنده و ایجاد یک هویت واحد هم واره از 
ه ای نادرس ت ی از سیاس ترودنبال هام ا ب ه دلی ل سوی حاکمیت دنبال شده است؛ 

ی قومی، هویت ملی واحد در این کشور ب ه وج ود نیام ده طلبیبرترسیاست  ازجمله
ک ه از زم ان تأس یس افغانس تان ت ا ام روز  این باور استر ( ب1396زاده )است. وفایی

قومیت، نقش مهمی در تحوالت این کشور داشته و مسئله ایجاد هویت ملی نی ز تح ت 
 تأثیر همین مسئله قرار داشته است.

 -دوره حاکمیت نظام کمونیستی جزبه–در طول تاریخ افغانستان ( 2001تاپر ) ازنظر
حاکمان بوده و برای  مدنظری اقوام تحت حاکمیت یک قوم سازهمسانهمواره سیاست 

: ت ایب )ت اپر، ان د استفاده ک رده زهیسرنها در بسیاری از مقاطع از تطبیق این سیاست، آن
« سازیهمسان»ی مبتنی بر سیاست طورکلبهساخت هویت ملی در افغانستان . (162-161

ان د. تلویزی ون مل ی ی چاپی دولتی در راستای همین سیاست فعال بودههارسانهبوده و 
تنها رسانه دیداری کشور در راستای سیاست  عنوانبه( 1357) سیتأسافغانستان از زمان 

ها ب ه ی، همیشه نقش مهمی داشته است، زیرا این رسانه نسبت به سایر رسانهسازتیهو
دری   دولت ی را داش ته و هم واره در ه ای ب یبودن، توانایی جذب کم کدلیل دولتی 

 های دولت عمل کرده است.چارچوب سیاست
 ی س اخت هوی ت مل ی و ی ا نح وهها در افغانستان، مسئلهبا رشد رسانه حال حاضردر 

زی را ؛ اس ت ش ده لیتب ده ا های قومی به یکی از مسائل مهم در این رسانهتوجه به هویت
 س ازی و تقویت آن، یا زمینهابیتیهوی کنندهلیتسهتلویزیون یکی از عوامل  ژهیوبهها سانهر

ها و باورهای خ ود هس تند. رس انه در بحران هویت و بیگانگی افراد از فرهنگ، ارزش
. اس تدهی، انس جام و ی ا تی عیو هوی ت دهی، جهتشرایط کنونی عامل مهم شکل
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های گون اگون اجتم اعی را تواند الیههایش، میتلویزیون با توجه به ویژگی خصوصبه
مس اوی و ی ا ری ر مس اوی  ص ورتبهرا چ ه  هاآننمایندگی کرده و هویت و فرهنگ 

 .(270: 1379)منتظر قائم، انعکاس دهد 
ه ای آن در هم ه ح وزه کنندهنییتعها، هویت ملی به دلیل نقش از میان انواع هویت

شدن هوی ت شود. از سوی دیگر، به دلیل سیاسیترین نوع هویت دانسته میزندگی مهم
ساختار اجتماعی افغانس تان  درو  های قومی نیز اهمیت زیادی یافتهدر افغانستان، هویت

ای یافته اس ت. ای ن دو مس ئله باع ه ش ده هویت، اعم از ملی و یا قومی نقش برازنده
های افغانستان اهمیت پیدا کن د. بازنمایی هویت ملی و قومی در رسانه ینحوهاست که 

ب ودن و تلویزیون ملی این کشور به دلی ل مل ی خصوصبهدر این میان، نقش تلویزیون 
های همگانی افغانستان پوشش سراسری داشتن، مهم است. در ماده سیزدهم قانون رسانه

همگ انی  یلویزیون ملی افغانستان رس انهت رادیو و»که  ( آمده است1388مصوب سال )
متعلق به ملت افغانستان است که به حی ه ریاس ت مس تقل در چوک ات ق وه اجرائی ه 

«. ش ودیم  نیت أمفعالیت و بودجه آن از طریق حکومت، اعالن ات و عرض ه خ دمات 
همچنین ماده شانزدهم این قانون، ص راحت دارد ک ه رادی و و تلویزی ون مل ی بای د در 

 ص ورتبههای خود را های دینی و ملی برنامهوحدت ملی و تقویت ارزش نیمتأجهت 
فرهنگ، زب ان و عقای د دین ی و م ذهبی  دهندهانعکاس کهینحوبهطرفانه تولید کند، بی

 تمام اقوام ساکن افغانستان باشد.
گی ری آن ( در افغانس تان ک ه در ش کل1381با به وجود آمدن یک نظام جمهوری )

ی ک رس انه مل ی در  عنوانب ههای قومی نقش داشتند، جایگاه تلویزیون ملی گروههمه 
رود، یافته است؛ و انتظار میحکیم ت( 1382های همگانی افغانستان )مصوب قانون رسانه

طرفان ه و مبتن ی ب ر حف   ب ی کامالًهای قومی یک رویکرد رویکرد آن در قبال هویت
-2013انکشا  ملی افغانس تان ) سالهپنجاستراتژی  وحدت ملی باشد. عالوه بر این، در

تأکید شده است که ب ر « بادانشجوامع »ها به مفهوم ( در بخش اطالعات و رسانه2008
کلیدی یعنی آزادی بیان، دسترسی جهانی به اطالع ات و دان ش، احت رام ب ه  اصل چهار

ه ا، استوار است. در این بخ ش رس انه تیفیباکتنوع فرهنگی و زبانی، تعلیم و آموزش 
و بر ک اربردی ک ردن آن در « بادانشجوامع »ی ملی به رعایت مفهوم خصوص رسانهبه

همسویی با مذاهب، اعتقادات و رسوم فرهنگی و تقویت روحی ه جمع ی م ردم کش ور 
ش ود ک ه تلویزی ون مل ی مط ر  م ی سؤالبا توجه به این نکات، این است.  ملزم شده
های هوی ت مل ی و تان چه اندازه به این مسائل پایبند بوده است؟ و اینک ه مؤلف هافغانس
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، عملک رد هاس ؤالقومی در این رسانه چگونه بازنمایی شده است؟ برای پاسخ به ای ن 
( 1393-1400) یرنتلویزیون ملی افغانستان، در دوران ریاست جمهوری محمد اشر  

به دنبال این پرسش محوری اس ت ک ه ش بکه  مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق
ه ای گون اگون ق ومی در ای ن های هویت ملی و هویتتلویزیونی ملی افغانستان مؤلفه
 کند؟کشور را چگونه بازنمایی می

 
 مروری بر تحقيقات گذشته

اندیش مندان ب وده اس ت.  موردتوجهها از موضوعات موضوع بازنمایی هویت در رسانه
ه ای اول به موضوع دسترسی گروه با دو رویکرد انجام شده است. عمدتاًاین تحقیقات 

و رویکرد دوم تحقیقات به  ساخت تصویر از خود اشاره دارد منظوربهها به رسانه قومی
( در مقال ه 1993) ها اختصاص دارد. تولوچی قومی توسط رسانههاگروهشیوه بازنمایی 

در  پوس تاناهیسی نحوه بازنمایی مه اجران و به مسئله «های سیاهتلویزیون و بریتانیایی»
های اقلیت، سهم ها با گروهبریتانیا توجه کرده است، او ضمن شر  نحوه برخورد رسانه

های تلویزیونی مطالعه کرده است. این تحقیق نشان داده را در تولید و پخش برنامه هاآن
نگار و نیروه ای تولی د بس یار مح دود های بازیگر، خبراست که نقش سیاهان در نقش
هایی هم که ب ه های قومی در تلویزیون بسیار بوده و نقشاست و شمار بازیگران اقلیت

حیور آنان در جامعه بسیار کم  کهیطوربهای است، های حاشیهشود نقشداده می هاآن
 .(146: 1993)تولوچ، شود بازنمایی می

ه ای ق ومی در کان ادا ( نیز که در مورد بازنمایی اقلی ت2001)تحقیق مینل ماهتانی 
منف ی بازنم ایی  صورتبههای قومی را اقلیت رالباًها دهد که رسانهانجام داده، نشان می

و بسیار کمتر از حیور واقعی که دارن د بازنم ایی  شدهراندهها به حاشیه کنند. اقلیتمی
های متعدد در م ورد ای مملو از کلیشهدهد که متون رسانهشوند. این تحقیق نشان میمی
 ه اآنه ای اقلی ت، از ها با بازنمایی خ ود از ای ن گ روههای اقلیت است و رسانهگروه

ه ای ن ژاد و ق ومی در س ازی و ح ذ  اقلی تتصاویر منفی ساخته، از سیاست حاشیه
 کنند.استفاده می هاآنخصوص 
و بازنم ایی فرهن گ و  مایصداوس »( در مقال ه 1394نظ ری و دیگ ران ) اشر یعل

ی جمه وری مایصداوس از س وی  ش دهارائهگفتمان « هویت در جمهوری اسالمی ایران
دهد که این رسانه ب ه دنب ال اند، نتیجه این تحقیق نشان میاسالمی ایران را مطالعه کرده

ای متناسب با این نظام گردد. این رس انه هتحقق گفتمانی است که منجر به تولید هویت
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ایج ابی  نظرازنقط هکند، برای تحقق این هد  از دو سیاست سلبی و ایجابی استفاده می
 م وردنظرکند که با تصویب قانون، نهادها... مف اهیم گفتمان انقالب اسالمی را دنبال می

ی هااس تیسبازنم ایی ه ای س لبی جل وی خود را بازتولید کند و با استفاده از سیاست
 های دیگر را به حاشیه براند.رقیب و معارض را گرفته و سعی دارد گفتمان
ه ای ای ن کش ور چگون ه ب ه بازنم ایی در خصوص کشور افغانستان و اینکه رسانه

و  پردازند، تحقیقات چندانی ص ورت نگرفت ه اس تهای قومی میهویت ملی و هویت
قرار  موردتوجهمسئله نحوه بازنمایی هویت را  میرمستقیر صورتبه شدهانجامتحقیقات 

( در رساله دوره دکت رای خ ود در دانش گاه 1398مثال، یوسو احمدی ) طوربه. اندداده
های جمعی در افغانستان را با رویکرد انتقادی م ورد تحلی ل ق رار تهران، عملکرد رسانه

ه ای جمع ی توان از رس انهمی نکهیباوجودادهد، داده است. نتیجه این تحقیق نشان می
 ب اوجوددهی همبستگی و ساخت هویت ملی استفاده کرد، اما در افغانس تان برای شکل
های افغانستان در مس یر همبس تگی های آزاد چنین کاری صورت نگرفته و رسانهرسانه

 اند.های جدی برنداشتهاجتماعی و ساخت هویت ملی گام
دوره کارشناسی ارشد خود، در دانشگاه تهران  نامهانیپا( در 1393سید باقر حسینی )

ی در مل  تی هومطالعه تأثیر تلویزیون بر معنا بخشی و عام سازی مفاهیم »تحت عنوان 
 موردمطالع هسازی مفاهیم هویت مل ی در افغانس تان را تأثیر تلویزیون بر عام« افغانستان

ت وان از تلویزی ون ب رای م ی نک هیباوجودادهد که قیق نشان میقرار داده است. این تح
معناداری و عام سازی مفاهیم هویت ملی استفاده کرد، اما در افغانستان از تلویزی ون در 

 ای صورت نگرفته است.این راستا استفاده
های تلویزی ونی اس ت، شبکه خصوصبهها و این تحقیقات در خصوص همه رسانه

وص اینکه تلویزیون ملی این کشور چگونه هوی ت اع م از مل ی و ق ومی را اما در خص
کند تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. در این خصوص تنها یک گزارش بازنمایی می

است، در این  شدهانجام 1400در سال « مرکز تحقیقی خبرنگاری پیک»تحقیقی از سوی 
تان توسط یک گ روه ق ومی خ اص گزارش آمده است که رادیو و تلویزیون ملی افغانس

ی آن همگ ی از ی ک هیبلندپاهمه روسای این شبکه و مدیران  کهیطوربهشود، اداره می
ی ی ای ن رس انهریزی و ادارهو افرادی از دیگر اقوام نقشی در برنامه گروه قومی هستند

 .(1: 1400)مرکز خبرنگاری و تحقیقی پیک، ملی ندارند 
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 چارچوب نظری
چارچوب نظری این مقاله نظریه بازنمایی استوارت هال اس ت، ب ر مبن ای ای ن نظری ه، 

بین د در حقیق ت و آنچه مخاطب از رسانه م ی دهندها وقایع عینی را بازتاب نمیرسانه
. در چن ین ص ورتی (72: 1997)هال، حقیقت ندارند  الزاماًهای نمادینی است که واقعیت

شوند. هال قی نداشته، بلکه توسط درک مخاطب دارای معنا میچیزها و اشیا معنای حقی
 ازنظ ردان د. پنهان یا آشکارا می صورتبه( بازنمایی را یک روش تولید معنا چه 1997)

ی مختل و ه افرهنگدر  ه اآنو حاصل کارکرد  باهمدارای دو نظام مرتبط  او بازنمایی
 ه اتطابقی از امجموعهان با ساختن است؛ نظام اول زمینه را در جهت معنایی کردن جه

کند. نظام دوم نیز، از تط ابق میان مردم، اتفاقات و اشیا و نظامی از مفاهیم بشری مهیا می
آی د. ش وند، ب ه وج ود م یها( که در قالب زبان ظاهر م یهمین مفاهیم )افراد و نشانه

ه ا ب ه وج ود معنا از حاصل همکاری میان چیزها، با نقشه ذهنی و نشانه گریدعبارتبه
داند. او بازنمایی را به دلیل ایدئولوژیک آید، این فرایند را استوارت هال بازنمایی میمی

در گفتمان  مثالًداند. نمی طر یببودن و شکل گرفتن در قالب یک گفتمان، یک فرایند 
ی و فرادس تشوند که مناس بات نژادی و قومی طوری بازنمایی میهای ی، اقلیتنژادپرست
 .(10: 1386)مهدی زاده، ای وارد نگردد و به آن لطمه شدهحف فرودستی 
ها با معناسازی، نمادسازی و گسترش و تفسیر نمادها در بازنمایی هویت، اعم رسانه

این خصوص هال از سه از ملی و قومی نقش آشکارتری نسبت به سایر منابع دارند. در 
که چگونگی عمل بازنمایی معنا از طریق زب ان  گویدرویکرد مهم در بازنمایی سخن می

کند، رویکرد بازتابی، رویکرد ارادی و رویکرد برس اخت گرایان ه. رویک رد را تبیین می
ی از کاردستبازتابی به این معنا است که بازنمایی یعنی بازتاب صحیح و دقیق و بدون 

افتد. رویکرد ارادی چنین نیست، این رویک رد زب ان را حام ل یدادهایی که اتفاق میرو
من د ها و نی تداند که گوینده قصد گفتن آن را دارد، پس زبان بیانگر خواستهمعنایی می

است، به همین دلیل هیچ عمل بازتابی از جه ان بیرون ی وج ود ن دارد و آنچ ه رس انه 
ت پنهانی کسی است که پیام را تولید کرده است. رویکرد سوم دهد اراده و نینمایش می

شود، معنایی ف ی ذات ه ندارن د، بلک ه که آنچه بازنمایی می گرددبا این فرض شروع می
شود و این معنا سازی متکی ب ه گفتم ان و فرهن گ معنا توسط زبان )رسانه( ساخته می

توسط مناسبات و روابط ق درتی ب ه  عمدتاًیک جامعه است. در این صورت تولید معنا 
 .(24: 2003)هال، یک جامعه قرار دارد که در درون  آیدوجود می

ذیل مفهوم بازنمایی، استوارت هال مفهوم هویت را نیز مطر  کرده اس ت. ب ه نظ ر 
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باید آن را به ص ورتی ک ه  رونیازاشود و هال مفهوم هویت در درون گفتمان ساخته می
ادی و تاریخی خاص هس ت، مطالع ه ک رد. گفتم ان هوی ت در درون دارای جایگاه نه

 ه اآنامک ان بازنم ایی  رونی ازاشود، و رفتار گفتمانی خاصی تولید می هایبندصورت
ها وجود دارد، البته این به این معنی نیست که گفتمان توس ط رس انه فق ط توسط رسانه
ا توان ساخت گفتمان را نیز دارند. در این هشود، بلکه او معتقد است، رسانهبازنمایی می

صورت امکان ساخت مفهوم هویت در درون نظام بازنمایی وجود دارد، به همین دلی ل 
)ه ال های هویتی و مفهوم بازنمایی یک ارتباط مستقیم برقرار کرد توان میان سیاستمی

 .(7: 1397و گراسبرگ، 
 

 روش تحقيق
 ه ایروش ازجمل هاست. تحلیل گفتمان  شدهاستفادهدر این تحقیق از روش تحلیل گفتمان 

تحلیل کیفی است که به بافت یا زمینه متن که فراتر از ظاهر م تن اس ت توج ه دارد. ی ک 
 برهی تکی و از جان ب دیگ ر ب ا متن درونب ر اس اس رواب ط  سوکمتن در این روش از ی
ش ود. در اینج ا از تم اعی، سیاس ی و فرهنگ ی مطالع ه م یه ای اجموقعیت متن و بافت

ایم. از دیدگاه فرکال  گفتمان تنها از طریق تحلیل س اختارهای رویکرد فرکال  بهره برده
مستقل قابل تحقیق نیست، بلکه گفتمان در منظوم ه تع امالت گفت اری و  صورتبهمتن و 

: 1392)خ انیکی، و فه م اس ت  لی حلتقابلدر رابطه پیچیده با شرایط اجتماعی و سیاس ی 
. الگوی تحلیل گفتمان فرکال  از نحوه تبیین او از رابطه میان زبان و ق درت نش ئت (256
کن د، یک ی ق درت در گیرد، فرکال  به دو بعد از رابطه میان قدرت و زبان اشاره م یمی

است. رویکرد فرکال  که تحلی ل م تن  شدهپنهانزبان و دیگری قدرتی که در پشت زبان 
ه ای فراتر از سطح ظاهری صر  زبانی است، تحلیل را به بستر رابطه میان م تن و زمین ه

که این نوع نگاه ما را در شناخت نحوه بازنم ایی هوی ت  کشانداجتماعی و سیاسی آن می
تحلی ل گفتم ان گفت ب ازنمود  توانیمنماید. کمک می موردمطالعهملی و قومی در متون 

ایدئولوژیک بوده ک ه دارای اهمی ت سیاس ی و اجتم اعی ب االیی اس ت و  کامالًفرایندی 
، در ب اطن از رس ندیمی فنی، معنایی و دستوری به نظر هایژگیودر ظاهر  کهآنجزئیات 

 .(88: 1379)فرکال ،  روندیماجتماعی به شمار  کنندهنییتععوامل اصلی 
ه ای نحوه بازنمایی اقوام در تلویزیون مل ی، تم امی برنام هدر این تحقیق برای فهم 

 صورتبهو سپس، یک برنامه )برنامه خبری ساعت هشت شب(  شدهمشاهدهاین رسانه 
اس ت.  ش ده انتخ ابهدفمند با توجه به میزان مخاطبان بیشتری که دارد، برای مطالع ه 
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اعات پربینن ده از اهمی ت برنامه خبری هشت شب این رسانه به دلیل قرار گرفتن در س 
ترین س رویس خب ری ای ن ش بکه ب ه زب ان توان آن را مهمزیادی برخوردار بوده و می

فارسی دانست. به همین دلیل سیاست بازنمایی این شبکه در خصوص بازنمایی هوی ت 
توان در این برنام ه مش اهده ک رد. چرای ی انتخ اب ای ن های قومی را میملی و هویت

سرویس خبری برای تحقیق در همین مسئله نهفته است. این سرویس خبری ب ه م دت 
 10/4/1400ت ا  1/4/1400و سپس در بازه زم انی  شدهمشاهدهمنظم  صورتبهشش ماه 

 ص ورتبهده برنامه آن ضبط گردیده است، س پس از می ان ای ن ده برنام ه پ نج برنام ه 
است. از  قرارگرفتهبه متن تبدیل گردیده و مورد تحلیل  تیدرنهاو  شدهانتخابهدفمند 

ی استانی تلویزی ون مل ی پخ ش هاشبکهسوی دیگر این اخبار در سراسر کشور توسط 
ه ایی اس ت ک ه بیش ترین پوش ش پوشش جغرافیایی نی ز ج ز برنام ه ازنظرگردیده و 

ت زم انی ای ن تحقی ق ش امل دوران ریاس ت جمه وری وسع ازنظرجغرافیایی را دارد. 
. مح دود ک ردن زم ان ردیگیبرمکه حدود هشت سال را در  اشر  رنی احمدزی است

رسد که نوع گفتمان این شبکه های قبلی به نظر میتحقیق به این دلیل است که در دوره
مه وری های قومی با دوران ریاست جدر خصوص بازنمایی هویت ملی و دیگر هویت

اشر  رنی احمدزی تفاوت دارد. به همین دلیل زمان تحقیق محدود به دوران ریاس ت 
 جمهوری اشر  رنی احمدزی شده است.

 
 بحث و تحليل

ی اساسی در تشکیل و تثبی ت تم امی مؤلفهیک  عنوانبهدر طول تاریخ افغانستان، قومیت 
مهم ی داش ته اس ت. ی قدرت سیاس ی نق ش در عرصه خصوصبههای اجتماعی عرصه

هویت در افغانستان در مرحله اول هویت قومی، در مرحله دوم هویت خویش اوندی و در 
 اندگرفتهش کلهای اجتماعی بر همین اساس و اکثر سازمان مرحله سوم هویت دینی است

م ردم افغانس تان ب ه چن د  یطورکلب ه د به این عقیده است کهکانفیل. (24: 1986)ش هرانی، 
س رزمینی ک ه از آن ب ه ن ام وط ن ی اد  یبنددانند، گروهتماعی خود را مرتبط میگروه اج
ش ود و از طریق انتساب به یک جد مشترک که از آن به نام قوم یاد می یبندکنند، گروهمی
. ب یش (159: 2001)رس ولی، شود که دین نامیده میها و مذاهب اسالمی به فرقه یبندگروه
تا پنجاه زبان و لهجه که به چندین خانواده مشخص زب انی تعل ق چهلگروه قومی،  57از 
و ن ام  دو زبان دری و پش تو رس می هس تند هاآناز میان  ، در افغانستان وجود دارد.دارند

هس تند این اقوام هرکدام دارای فرهنگ خاص خود  آمده است.چهارده قوم در سرود ملی 
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چشم بخورد، ساختار قبایلی و سنتی هنوز در می ان  هایشان بیشتر بهشود تفاوتکه باعه می
ها هن وز ب ه پش تون .ش ده اس ت حف   هاها و ترکمندر میان پشتون خصوصبه این اقوام
ش ود پایبن د ب وده و در می ان اق وام یاد می« والیپشتون»خود که از آن به نام  یلهیساختار قب

: 1399)رحیم ی،  رن گ ش ده اس تکم یلهیقبها ساختار تاجیک و هزاره و تا حدودی ازبک
در افغانستان همیش ه از سیاس ت برت ر دانس تن ی ک ق وم، نس بت ب ه س ایر  هادولت. (85
این خود باع ه ش ده اس ت تبع ی  در بط ن جامع ه  ؛ کهاندی قومی استفاده کردههاگروه

یی ک ه ه ای متم ادی توس ط دول تهاس الافغانستان نهادینه گردد. این سیاس ت در ط ول 
 .(59: 1388)گریگوریان، قدرتشان بر بنیاد قومیت استوار بوده، استمرار داشته است 

 
 تحليل گفتمان پنج سرویس خبری تلویزیون ملی افغانستان

ه ای ه ای س رگرمی و تفریح ی ج ز برنام ههای خبری و سیاسی در کنار برنام هبرنامه
آن سرعت تح والت سیاس ی در کش ور که دلیل  شوددر افغانستان محسوب می نندهیپرب

برنام ه خب ری هش ت ش ب تلویزی ون مل ی  10است. به این دلیل م ا در ای ن تحقی ق 
 ایم.افغانستان را برای تحلیل گفتمان انتخاب کرده

 موردمطالعهالف: توصيف مضامين در اخبار 
 میتقس قابلبه دو بخش اخب ار داخل ی و خ ارجی  موردمطالعههای خبری متن سرویس

ه ا بر فعالیت عمدتاً اخبار داخلی ایم.است که ما تنها به تحلیل اخبار داخلی بسنده کرده
و کارکرد کاخ )ارگ( ریاست جمهوری تمرکز دارد و رویدادهای سایر نهادهای دولت ی 

ه ای مع اون اول و ی است که حتی فعالیتاگونهبهیابد. این وضع انعکاس چندانی نمی
 یابد.نیز مجال بازتاب نمی جمهورسیرئدوم 

ی س تیژورنالپیام، قواع د رس می و از زب ان  دکنندگانیتولقواعد حاکم بر زبان میان 
خبره ا ده د. ی وضعیت نابسامان کش ور را نش ان م یطورکلبهاستفاده شده است. متن 

ی دیگ ر خیل ی هااس تانمتمرکز بر روی دادهای پایتخ ت کش ور اس ت و روی دادهای 
تحت شعاع تشدید جنگ در سراسر کشور ق رار دارد.  شدتبهست. خبرها نی موردتوجه

نیز سعی در نشان دادن حمایت ش هروندان از دول ت  شدهمیترسالگوی روابط اجتماعی 
شود ک ه گوی ا هم ه دارد. در خبرها حمایت بزرگان قومی و سیاسی طوری برجسته می

 اند.یک ملت هستند و این ملت پشت نظام ایستاده
 موردمطالعهتفسير متن اخبار  ب:

 بینن د،دهد که مدیران این شبکه تحوالت کشور را از دیدگاه دولت میتفسیر خبرها نشان می
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های قومی تقسیم کرده اس ت، ام ا در حقیق ت دولت نیز در ظاهر قدرت را در میان گروه
قومی ب ه توان نگاه قدرت اصلی در دست یک گروه قومی خاص است. به همین دلیل می

همچنین، ساختارهای سیاسی و نهادی  تحوالت کشور را در اخبار این شبکه مشاهده کرد.
. ب ه ای ن باش ندیم  تربرجس تهقدرت، در مقایسه با نهادهای هویت فردی و هویت مل ی 

 شوند.بازنمایی می سازتیهوی هامؤلفهی جابهانش سخنصورت که سیاستمدار و 
سازد. این شبکه را نمایان می موردنظر، گفتمان موردمطالعههای خبری تیزر مجموعه

توان آن شود که میهای سنتی یک قوم خاص نشان داده میدر قالب لباس جمهورسیرئ
 در کناری هویت فرهنگی یک ملت تلقی کرد. جابهرا بازنمایی هویت فرهنگی یک قوم 

ق ومی  کامالًرسانه بر یک ورزش این  دیتأکسنتی یک قوم،  لباس با جمهورسیرئچهره 
 ک امالً)کریکت( نیز در این تیزر نمایان است. ورزش کریکت در افغانستان یک ورزش 

چی نش اخب ار از نسبت ب ه آن تعص ب خاص ی دارن د.  قومی است که یک گروه قومی
؛ ش ودیم شروع شده، سپس اخبار مربوط به امنیت مل ی پخ ش  جمهورسیرئخبرهای 

)تاجی ک تب ار( و مع اون دوم  جمه ورسیرئه ای مع اون اول الی تحتی توجهی به فع
ی اف رادی از دیگ ر شود. در تص اویر خب ری نی ز چه ره)هزاره تبار( نمی جمهورسیرئ

که به ی ک  دهدیممردمی را نشان  عمدتاًشود. تصاویر خبری ی قومی دیده نمیهاگروه
شود بیشتر به زب ان پش تو س خن مصاحبه می هاآنگروه قومی تعلق دارند، افرادی که با 

دولتی که از گروه ق ومی ح اکم  هیبلندپااینکه زمانی که یک شخص  ترجالبگویند. می
شود، اما وقتی یک مقام دولتی که به دیگ ر ، چهره او نشان داده میکندیماست صحبت 

ی جاهب و  ش دهپخشکن د، تنه ا ص دایش ه ای ق ومی تعل ق دارد، ص حبت م یگروه
 شود.های دیگری که به خبر مربوط است نشان داده میتصویرش، صحنه

سرپرست وزارت اطالعات و فرهن گ خواس تار همک اری م ردم ب رای حفاظ ت از »
میراث فرهنگی ملکی ت  دیگویممیراث فرهنگی در ساحات ناامن و جنگی شده است. او 

اس تفاده  آم دهشیپبران از فیای قی مافیایی و قاچاهاگروهعام مردم است و احتمال دارد 
 .(1400)سرویس خبری هشت شب، دوم تیر، « کنند و به آبدات تاریخی دستبرد بزنند

های قومی در این خبر چهره سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ که به یکی از گروه
که  هاییتیشخصشود. این سیاست عدم نمایش در خصوص تعلق دارد، نمایش داده نمی

 شود.های قومی تعلق دارد اجرا میبه دیگر گروه
 ساختار نحوی متن

شود، اما بیش تر مستقیم می قولنقلحکومتی زیاد  هیبلندپاساختار فاعلی متن: از مقامات 
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دهد که مقام ات این مقامات به یک گروه قومی تعلق دارند. باید گفت که آمار نشان می
دولتی بیشتر از یک قوم خاص هستند و به همین دلیل شاهد تفاوت فاحشی در  هیبلندپا
 ها هستیم.قولنقل

و جال ب اس ت ای ن  دولتی است هیبلندپاهای سازنده این متن همه از مقامات فاعل
 کن د،برای سوژه بودن، همگی را از میان یک قوم انتخاب می هاآنشبکه در هنگام انتخاب 

حمداهلل محب مشاور امنیت ملی، فیل محمود فیلی رئ یس اداره ام ور ، جمهورسیرئ
نیز ب ه ی ک گ روه ق ومی تعل ق  هاآناند که سوژه خبرها هستند و همه بیشترین کسانی
و در ح د ی ک خب ر  ش دهانتخابهای فاعلی از میان دیگر اقوام بسیار ک م دارند. سوژه
 شده است. بردهنام هاآنکوتاه از 

 مرتبط با هویت ملی و قومی در اخباری نظام واژگان
 نظم واژگانی
/ بی  رق 3/ ش  هروندان، 2/ س  رزمین، 6/ م  ردم افغانس  تان، 4 / بزرگ  ان ق  ومی،4جمهوری  ت، 
 /44/ افغانستان، 3/ نوامیس ملی، 3/ خاک، 3/ وطن، 3/ تمامیت ارضی، 2/ ملت، 1 افغانستان،

این شبکه مسئله هوی ت مل ی را دهد که نشان می موردمطالعهنظم واژگانی خبرهای 
کن د، ب ه ای ن ص ورت ک ه از سیاس ت مدارانه دولت بازنمایی میمبتنی بر سیاست قوم

گ ردد. در ای ن س ازوکار، ی قومی در راستای ساخت هویت ملی استفاده میسازهمسان
هوی ت مل ی و ی ا گفتم ان مل ی  عنوانبههویت خاص یک قوم و گفتمان خاص قومی 

 است. شده استفاده هاواژهود. برای این کار بارها از اسم سازی و بازی با شبازنمایی می
ی بازنمایی هویت نوعپنهان و آشکار  صورتبهتوسط این شبکه  شدهاستفادهواژگان 
ی هویت ملی اشاره دارند، مثل بیرق افغانستان، هامؤلفهیی که به هاواژهدهد. را نشان می

 مهوریت، شهروندان کمتر بازنمایی شده است.نوامیس ملی، تمامیت ارضی، ج
ه ای زب انی، ی هویت قومی از قبیل فرهن گ ق ومی، رهب ران ق ومی، گ روههامؤلفه

ه ای ه ای خ اص گ روههای قومی، احزاب قومی، مناسبترویدادهای منسوب به گروه
ی ق ومی کمت ر ه اگروهقومی در این اخبار به صورتی بازنمایی شده است ک ه حی ور 

رس د ی قومی نیست و به نظ ر م یهاتیهوان داده شود. خبری از مفاهیم مربوط به نش
، س خنگویان جمه ورسیرئهای هویتی اقوام در سخنرانی معاون ها و ارزشهمه تفاوت

ی ق ومی( ب ه انت زاع کش یده هاتیهونمایندگان  عنوانبهدولت و دیگر مقامات دولتی )
از  ه اآن ب ارکگفتمان جاری مطر  نشده است و تنها یاند. بحه منافع ملی نیز در شده

زبان اقوام دیگر بازنمایی شده است. مقامات بلند رتبه دولتی از دیگر اق وام تنه ا زم انی 
 اند.اند که از منافع ملی سخن گفتهبازنمایی شده
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دیگر در معرض خطر است ای ن حال ت  زیآزاد بیش از هر چ یآزادی بیان و رسانه»
جانب ه طور همهلبد که آزادی بیان و خبرنگاران خود را بیش از هر زم ان دیگ ر ب هطمی

ها و خبرنگاران ما مسئولیت دارن د ک ه جانب دیگر رسانهاز قرار بدهیم و  تیموردحما
در کنار جمهوریت و نظام سیاسی کشور باجرئت و قاطعیت بایستند و از من افع مل ی و 

 .(1400تیر،  10سرویس خبری هشت شب، )« های انسانی دفاع کنندارزش
دهد که منظ ور واژه بزرگان قومی چند بار مطر  شده است، اما محتوای خبر نشان می

ای ل هیقبهای قومی افغانستان نیس ت؛ بلک ه منظ ور بزرگ ان از بزرگان قومی بزرگان گروه
ن امی از رهب ران و بزرگ ان  عم داًقوم هستند. این شبکه  کمتعلق به ی هاآناست که همه 
ه ای ق ومی ب ه می ان نامی از رهبران گروه اصالًبرد. در اخبار موردمطالعه دیگر اقوام نمی

 در جهت منافع دولت و طبقه حاکم سخنی گفته باشند. هاآننیامده است، مگر زمانی که 
 مقامات جهادی نمایندگان اقوام س اکن در پ روان در نشس تی حمای ت خ ود را از»

 .(1400سرویس خبری هشت شب، اول تیر، )« اندنمودهنیروهای امنیتی اعالم 
و ب ه  کنن دیم اقوام تاجی ک زن دگی  عمدتاًدر این استان با توجه به بافت جمعیتی 

ت ا از بازنم ایی  اس ت ادش دهی از مقامات جهادی و اقوام س اکن یطورکلبههمین دلیل 
ی شود. ای ن رس انه خودداراز کدام قوم هستند  شودیممستقیم بزرگان قومی که معلوم 

کند که گویا یک گروه قومی اکثریت دارد و دیگر های قومی را طوری بازنمایی میگروه
 های قومی در اقلیت هستند.گروه
گوی د، فرس تادن فرهنگ رییس نشریات کمیسیون مستقل حقوق بش ر م ی اهللحیذب»
های هدفمن د، حمل ه ، قتلانیرنظامیرند جنایت علیه توای میالمللنیب ابیقتیحقهیئت 

گی رد را ه ای م ذهبی و ق ومی را ک ه ص ورت م یبه مراکز آموزشی، حمله بر اقلی ت
 .(1400)سرویس خبری هشت شب، هشتم تیر، « مستقالنه بررسی نماید
از واژه اقلی ت در خص وص ق وم ه زاره و گ روه م ذهبی ش یعیان  عمداًدر نشر این خبر 

ه ای افغانستان استفاده شده است و گویای این نکته است که از نگ اه ای ن ش بکه هم ه گ روه
نظ ر  ب رخال  این سیاست درستقومی در مقایسه با گروه قومی پشتون در اقلیت قرار دارند. 

های قومی نس بت ب ه از گروه کیچیهر افغانستان اکثر محققان این کشور است که باور دارند، د
(، 1992(، فرهن گ )1967رب ار )ه ای ق ومی دارای اکثری ت قاب ل اعتب ار نیس ت. دیگر گروه
 .(2000(، روا )1984(، خلیلزاد، )1995(، احدی، )2004(، بارفیلد، )1968شهرانی، )

وگان ه دارد. ب ه ای ن ی برخورد دسازملت -تلویزیون ملی افغانستان، با فرایند دولت
زند و از ی ک یی میگرایملصورت که در زمان انتخابات و یا نزدیک به انتخابات دم از 
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بر بازنم ایی فرهن گ ی ک گ روه  دشیتأکراند، اما در مواقع دیگر ملت واحد سخن می
یک فرهنگ ملی است. گرچه، مطابق ب ا ق انون اساس ی مص وب  عنوانبهقومی خاص، 

عنوان هویت ملی افغانستان است، اما اط الق ای ن واژه  دهندهنشان «افغان»( واژه 1382)
ای ن واژه را  ه اآنه ای ق ومی نیس ت و همه گروهموردقبول نماد هویت ملی،  عنوانبه

 دانند.متراد  قوم پشتون می
 برندارن دوی شورای امنیت: طالبان اگ ر دس ت از خش ونت اندر: سخنگ اهللرحمت»
مش ترک علی ه نیروه ای طالب ان مب ارزه  صورتبه هاافغانسرکوب خواهند شد و  هاآن

 .(1400)سرویس خبری هشت شب، دوم تیر، « خواهند نمود
ولسوالی بلخ در شمال و ولسوالی دوشی در بغ الن را دوب اره نیروه ای افغ ان ب ه »

 .(1400سرویس خبری هشت شب، دوم تیر، )« انددرآوردهتصر  
ه ای دهد که این شبکه بیشتر ب ه اس تفاده از واژهاستفاده از واژه افغانستان نشان می

، واژه کش ورمان نس بت ب ه واژه ورزدیم ی احساس ی مب ادرت ه اواژهخنثی در برابر 
کند، گویا که میی را در بین مردم القا دوستوطنافغانستان یک حس همگانی و تشریک 

مثل واژه افغانستان اس ت و اس تفاده  قاًیدقی مردم در آن سهم دارند. واژه خاک نیز همه
هایی ک ه ب ه مفه وم کش ور توان در همین راستا تفسیر کرد. واژهاز واژه خاک نیز را می

ه از اند. مثل واژه وطن ک زیادند، کمتر برجسته شده هاآناشاره دارند و بار احساسی در 
ای ن واژه در مح اوره روزم ره م ردم خیل ی  کهیدرحالآن استفاده چندانی نشده است، 

 کند.ی و همدلی القا میدوستوطنشود و بار استفاده می
ه ای ق ومی کارشناس مصاحبه شده است، از همه گ روه عنوانبه هاآنافرادی که با 
نشان  هاآنی تند، مطالعه پیشینهکنند. این کارشناسان چند فرد محدود هسنمایندگی نمی

مث ال در  طورب ههمه آنان به یک گ روه ق ومی تعل ق دارن د.  اتفاقبهدهد که قریب می
سرویس خبری پنجم تیر، برای تحلیل رویدادها، نظریات چهار کارشناس بازنمایی شده 

یگر دیگر از د تنکاست که از میان این چهار تن، سه نفر از یک گروه قومی خاص و ی
 های قومی است.گروه

 جمه ورسیرئاز یک قوم هستند.  اتفاقبهمقامات ارشد دولتی بازنمایی شده نیز قریب 
بیش ترین بازنم ایی از  جمه ورسیرئپشتون تبار، بیشترین بازنمایی را داشته است. بع د از 

حمداهلل محب )پشتون( مشاور امنیت ملی، شده است، حت ی بازنم ایی ص ورت گرفت ه از 
بیش تر  جمه ورسیرئ)پشتون( نسبت ب ه دو مع اون « اداره امور ریاست جمهوری»رئیس 

ب وده اس ت، زی را در ی ک  موردبح هاست. قومیت مدیران ارشد این رسانه نیز همیش ه 
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اس ت.  اثرگ ذارشخص اول یک س ازمان ب ر ک ل ک ارکرد س ازمان  جامعه قومی، قومیت
گرای ی در ای ن ش بکه همیش ه نیست و مسئله ق وم مستثناتلویزیون ملی هم از این قاعده 

محم د  در گزارش تحقیقی که نشر شده، عنوان شده است که راًیاخبوده است.  موردتوجه
بدالغنی مدقق معاون این ش بکه، اسماعیل میاخیل رئیس عمومی رادیو و تلویزیونی ملی، ع

محمد نسیم فیل رئیس شبکه تلویزیونی ملی و لیمه احمدزی رئیس رادیوی ملی هم ه از 
کارمن دان بخ ش  1394. همچن ان در س ال (1400)مرکز خبرنگ اری پی ک،یک قوم هستند 

ی این شبکه به دلیل اینکه کارمندان ارشد این رسانه از میان یک گروه قومی خاص هازبان
. قومی ت گوین ده ای ن بخ ش (1397)روزنامه ماندگار، شکایت کرده بودند  شودیمانتخاب 

خبری نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا به نوعی نشانگر سیاست رسانه در خصوص بازنم ایی 
 اصلی این مجموعه خبری وابسته به یک گروه قومی خاص اس ت ندگانیگوهویت است. 

 گوینده در این مجموعه حیور ندارد. عنوانبههای قومی و افرادی از دیگر گروه
 ج: تبيين متن اخبار موردمطالعه

دهد که دول ت در راس تای بازنم ایی هوی ت مل ی و تحلیل اخبار موردمطالعه نشان می
ه ا ادام ه های قومی به دنبال تحقق اه دا  سیاس ی خ ود اس ت، ای ن سیاس تهویت
در ط ول  ه ادولتهای قبلی در خصوص هویت ملی و قومی است. ی دولتهااستیس

سازی را مبتنی بر برتری دادن یک گ روه اند که سیاست ملتتاریخ افغانستان سعی کرده
ی ب رای ایج اد س ازهمسانهای قومی استوار سازند. ای ن سیاس ت قومی بر دیگر گروه

ی که در فصل اول طورهمانو  هویت ملی، در طول تاریخ این کشور وجود داشته است
ذکر شده است، دنبال کردن این سیاست یکی از عوامل اصلی عدم تحق ق ی ک هوی ت 

 قبول باشد.های قومی در افغانستان قابلملی شده است که برای همه گروه
ها نام برده ش ده اس ت، با آنکه در بعیی از خبرها از فرهنگ، رسوم تاریخی قومیت

های موردمطالعه به نمایش در نیام ده اس ت. آت ن مل ی در برنامه ها و رسوماین فرهنگ
ه ای ق ومی گ روه ک هیدرحالشود، یک فرهنگ ملی بازنمایی می عنوانبه)رقص ملی( 

دیگر آن را تحت عنوان بخشی از فرهنگ ملی قبول ندارند. از منظر پ رکتیس اجتم اعی 
دلی ل ش رایط خ اص زم انی  به مفهوم اجتماعی هویت ملی کمتر توجه شده است. ب ه

ها، به مفاهیم نظامی و سیاسی نسبت به مفاهیم فرهنگ ی و ه ویتی ار  پخش این برنامه
 بیشتری داده شده است.

ها دسترسی بیشتری دارن د های مسلط اجتماعی به رسانهفرکال  باور دارد که گروه
ش وند ها بازنم ایی م یهو صداهای در دسترس، در رسان اعتمادقابلمنابع  عنوانبه هاآن
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. تسلط یک گروه اجتماعی خاص بر یک رسانه، ک ارکرد رس انه را (85: 1379)فرکال ، 
کند، شبکه تلویزیونی ملی افغانس تان تح ت تس لط ی میدهجهت میرمستقیر صورتبه

، به هم ین دلی ل کندیمی این رسانه را تعیین ریگجهتکه  یک گروه قومی خاص است
ب رای هم ه  ک ه یآن ط ورهای قومی های دیگر گروهتولید و نشر برنامه این شبکه، در

کند. به هم ین دلی ل ای ن تص ور در می ان قبول باشد، بازنمایی نمیهای قومی قابلگروه
که گویا این شبکه، متعلق به یک گروه قومی اس ت. دول ت تح ت  جادشدهیاشهروندان 

ه ای گذش ته ق ومی را ای قومی دول تهحاکمیت محمد اشر  رنی نیز، همان سیاست
های قومی افغانستان، تعلق داشتن به یک قوم خاص را هم واره ب ر کند. دولتدنبال می

. ای ن (36: 1393خس رو، )اند عنصر شهروند بودن یکایک مردم این سرزمین ترجیح داده
مس تقیم توس ط  ص ورتبهتوان در تلویزیون ملی افغانستان که رئیس آن سیاست را می

شود مشاهده ک رد. ای ن تلویزی ون هوی ت مل ی را مط ابق ب ا انتخاب می جمهورسیرئ
ه ای ق ومی ای ن یک گروه قومی، دیگر گروه جزبههای دولتی بازنمایی کرده و سیاست

 گیرد.کشور را در مسئله بازنمایی نادیده می
 
 یريگجهينت

ده د ک ه تلویزی ون مل ی موردمطالعه نشان م یهای خبری تحلیل گفتمان متن سرویس
س ازی اس ت. در گفتمان دولت در خصوص مل ت افغانستان با ادعای ملی بودن، مرو 

های هویتی ی ک ق وم اس ت. در ای ن گفتمان دولت، ساخت هویت ملی مبتنی بر مؤلفه
ت ک ه س اخ یاب دشکل می« افغان»گفتمان هویت ملی مردم افغانستان تحت عنوان واژه 

به این باور  هاآنزیرا ؛ قبول نیستهای قومی قابلیک چنین هویت ملی برای همه گروه
شود و نباید مبنای ایج اد ی ک هوی ت هستند که این واژه به یک گروه قومی اطالق می

این سیاست بازنمایی فعلی، ریشه در گفتمانی دارد ک ه ملی قرار گیرد. به لحاظ تاریخی 
ش ود. یاد می« پشتونیزم»مین حاکم است که از آن به نام سیاست ست در این سرزهاسال

های هوی ت مل ی ی مؤلفهجابههای هویت قومی یک قوم را این شبکه سعی دارد مؤلفه
تا هویت ملی بر مبنای یک هویت و یک قوم شکل بگیرد. برجسته ک ردن  بازنمایی کند

ای از ای ن ن وع بازنم ایی ونهیک فرهنگ ملی نم عنوانبهیک فرهنگ قومی و القای آن 
های یک گروه قومی بازنمایی است. نحوه چینش رویدادها به نحوی است که شخصیت

شود نیز ارلب به یک گروه قومی تعلق دارند، مصاحبه می هاآنشوند، کارشناسانی که با 
ایی از یک گروه قومی هستند. با این ن وع بازنم  عمدتاًهمچنین کارمندان این شبکه نیز 
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و س هم دیگ ر اق وام در  ش دهساختهشود که هویت ملی بر مح ور ی ک ق وم تالش می
های قومی توسط این شبکه بسیار ک م ساخت هویت ملی نادیده گرفته شود. دیگر گروه

دولتی این اقوام در این شبکه بس یار ک م بازنم ایی  هیبلندپابازنمایی شده است، مقامات 
شده است، در میان کارمندان ارشد این رسانه هیچ کارمندی از سایر اقوام وجود ندارد و 

های قومی دیگر در اخبار موردمطالعه، بس یار متعلق به این گروه نظرانصاحباز دیدگاه 
ه ای ق ومی ای ن گ روهکم استفاده شده است. در خصوص ساخت هویت ملی، هویت 

های ق ومی ک م بازنم ایی شود که شعاع وجودی این گروهو تالش می شدهگرفتهنادیده 
شود. از می ان چه ار ق وم های قومی یاد میتحت عنوان اقلیت هاآناز  کهینحوبهشده، 

ش ود ک ه گوی ا ای ن ق وم بزرگ افغانستان، یک گروه ق ومی ب ه نح وی بازنم ایی م ی
های عمده ق ومی، در مقاب ل ای ن ق وم در و دیگر گروه قوم افغانستان است نیتربزرگ

 اقلیت هستند.
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