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رواقعيت:نقش ـاز واقعيت تا اب
ربي در بازنمايي ـهاي غ رسانه

  بيداري اسالمي در خاورميانه
 نوشتة

  مقدم مهدي جاوداني

 چكيده
ي مدت آميز و نتيجه سركوب طوالن هايي فراگير و مسالمت هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا، انقالب انقالب

هـا،   هاي اسالمي هستند. در اين انقـالب  ها و نهضت ويژه جنبش مردم كشورهاي اين منطقه و جريانات سياسي و به
هايشان، نشان  عنوان پيشگامان انقالب و تأكيد آنان بر هويت اصيل اسالمي انقالب  حضور گسترده مردم و جوانان به

هاي ناسيوناليسـتي عربـي،    ها يا مرام ي مردمي و آزاد از ايدئولوژيهاي ها براي برقراري دولت دهد كه اين انقالب مي
هاي خواست مردمي، نـوعي بيـداري    ترين اليه اند و در عميق گرايي سلفي شكل گرفته روشنفكري غربي و يا افراط

ان هاي غربي و عربي در انعكاس بيداري اسـالمي در منطقـه نشـ    اين وجود، عملكرد رسانه اسالمي وجود دارد. با
ها  دهد كه پوشش خبري آنان از واقعيات منطقه با آنچه در صحنه عمل به وقوع پيوسته متفاوت بوده و اين رسانه مي

اي، به بازنمايي واقعيـت، تحريـف    هاي رسانه با نگاهي متفاوت از واقعيات موجود و با استفاده از فنون و راهكنش
ي از تحوالت منطقه در چارچوب گفتمان غربي پرداخته و ماهيت آن و خلق واقعيت مجازي و فضاي تصوير مانند

تر از واقعيت موجود را شكل دهند. براين اساس، در مقاله حاضر، نگارنده  يبسيار واقع ياند تا ابرواقعيت تالش كرده
ربي هاي غ ها توسط رسانه هاي مردمي در منطقه، چگونگي بازنمايي اين انقالب هاي انقالب با بررسي ماهيت و ريشه

 ها و فنون آنان در اين زمينه را مورد بررسي قرار داده است. و راهكنش

  رسانه، انقالب، خاورميانه و شمال آفريقا، بيداري اسالمي، بهار عربي، بازنمايي.  واژه: كليد

  مقدمه
سال گذشته، بدون شك نقطـه عطـف    هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا در خالل يك انقالب

هـا كـه بـا     آينـد. ايـن انقـالب    اريخ تحوالت سياسي ـ اجتماعي اين منطقه به حساب مي مهمي در ت
سوزي جواني در تونس و آغاز اعتراضـات در ايـن كشـور شـروع شـده و سـپس در رونـدي         خود

____________________________ 
 استاديار روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم Javdani2020@gmail.com 
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اكنـون   انـد، هـم   دومينوگونه، با شتاب و سرعت باورنكردني به ساير كشورهاي منطقه سرايت كـرده 
انـداز   اند كه چشم ها را دستخوش تحوالت مهمي كرده قه را فراگرفته و آنسراسر كشورهاي اين منط

ترين عوامل  ميان، يكي از مهم  اين فراروي تحوالت سياسي و اجتماعي آنان را معين خواهند كرد. در
اند.  ها بوده ها و ماهيت آنان، و رسانه ها، زمينه ها و ريشه مؤثر در توصيف، تبيين و تعريف اين انقالب

عنوان ابزاري براي ايجاد   بديل آنان در سرعت و نفوذ ارتباطات، از يكسو به نقش بي دليل  ها به رسانه
ها به جهان و   اند و از سوي ديگر در انتقال پيام انقالبي ها مورد استفاده قرار گرفته ارتباط ميان انقالبي

دليل افـزايش روزافـزون نقـش و     اند. اين مسئله اگرچه به تحديد قدرت سركوب حاكمان مؤثر بوده
هـاي   همـه، بررسـي عملكـرد رسـانه      ايـن  الملل قابل تبيين است اما با ها در سياست بين تأثير رسانه

دهد كه نوع نگرش و رفتـار آنـان در انعكـاس ايـن      هاي منطقه نشان مي گوناگون در بازتاب انقالب
اي كـه حتـي    گونـه   اسـت؛ بـه   ها متفاوت و حتـي در برخـي مـوارد كـامال متعـارض بـوده       انقالب
هـاي   ها به بهار عربي، بيـداري اسـالمي، انقـالب    اي در نامگذاري اين انقالب نظرهاي جدي اختالف

  اي و... وجود داشته است.  رنگين خاورميانه
اند تا اين مسـئله را بـر اسـاس نظريـات علـم       در اين شرايط، برخي از پژوهشگران تالش كرده

ان، نظريه توليد موافقت، نظريه نخبگان  ان ها و سياست مانند نظريه سي رسانه ارتباطات در مورد رابطه
دليـل عـدم توجـه بـه تسـلط        ها توضيح دهند؛ اما بيشـتر آنـان بـه    و نظريه تعاملي نخبگان و رسانه

اند به تبيـين جـامع و قابـل     مدار غربي بر اين نظريات نتوانسته گراي خردگرا و قوم هاي تقليل نگرش
عنـوان   هاي اخير به الملل و يا در قبال انقالب هاي امروزي در سياست بين در مورد نقش رسانهقبولي 
ها  اي موردي دست يابند. در واقع، بيشتر نويسندگان و پژوهشگراني كه به بررسي نقش رسانه مطالعه
اطـالع   بـي ابرواقعيت “ فضاي گفتمان”خود در “ مندي موضوع” پردازند، به تعبير الكان نسبت به  مي

ماننـد از واقعيـت كـه بودريـار در تبيـين نقـش        هستند. بنابراين، اين فضاي تخيلي و تصـوير سـايه  
كند، نگرش آنان را تنها  ها به آن اشاره مي واقعيت ها و برساختگي ابر ها در بازنمايي واقعيت ابررسانه

هـا   بـه بازنمـايي واقعيـت   ها تنها  رو، رسانه  اين دهد. از در چارچوب گفتمان مسلط حاكم شكل مي
كنيم. به عبارت ديگـر،   اند، زندگي مي ها ايجاد كرده كنند و ما در فضاي نماديني كه رسانه مبادرت مي

اگرچه در عصر كنوني جهاني شدن ارتباطات و ايجاد دهكده جهاني، نـوعي جهـان وطنـي توسـط     
دهد اما واقعيت اين است كـه   مي ها را به يكديگر پيوند شود كه كليه مردم و ملت ها مطرح مي رسانه
اي  ها نقش مهمي در تسلط گفتمان خاصي در جهان دارند كه در چارچوب ديپلماسـي رسـانه   رسانه
 روز كمتر و كمتر و تسلط ابـر   به  اي آنان روز هاي بزرگ تعريف شده است؛ لذا ماهيت رسانه قدرت

 شود.  واقعيت هر روز بيشتر مي

هـاي اخيـر در    ضر، نگارنده در پي آن است كه انعكـاس انقـالب  اساس، در مقاله حا  اين بر
هـاي غربـي در بازنمـايي بيـداري اسـالمي در       خاورميانه از واقعيت تا ابرواقعيت و نقش رسانه

هاي منطقـه   منطقه را تبيين كند. براي اين منظور، نخست دو تصوير واقعي و ابرواقعي از انقالب
ها ارائه شده است. الزم به ذكر است كه  زنمايي اين انقالبشناسايي شده و در ادامه چگونگي با
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هـاي   هاي موجود، صرفا بررسـي فنـون و راهكـنش    هدف از اين نوشتار برخالف ساير پژوهش

هاي  اي در تبيين انقالب هاي رسانه اي نبوده بلكه چگونگي استفاده از اين فنون و راهكنش رسانه
هـاي غربـي و    اي حـاكم بـر رسـانه    رچوب پارادايم رسانهها در چا منطقه و بازنمايي اين انقالب

هـاي   بر اساس مستندات موجود از پوشش ــهاي منطقه  برساختگي ابرواقعيتي متمايز از انقالب
هـاي   عنوان يك پـژوهش كـاربردي از سـاير پـژوهش     مد نظر بوده كه آن را به ــ اي آنان رسانه

 اربزا با ديسناا صـورت   بـه  ر ايـن مقالـه نيـز   دنظر  ردمو تحقيق سازد. روش موجود متمايز مي
هـاي غربـي    پوشش رسانه لـتحليو  تجزيهو  لملليا بين اركمد و دسناا به جعهامر اي با كتابخانه

  .ده استبو تحليلي ـصيفيتو هاي منطقه با رويكردي در قبال انقالب

  الملل ها در سياست بين . مباني نظري: نقش رسانه1 
گـذاري بـر افكـار     هـا در اثـر   هاي مختلف و نقـش رسـانه   باطات در بخشسرعت گسترش نفوذ ارت
ترين ابزارهاي زندگي مدرن تبديل كرده است. اين مسـئله   ها را به يكي از مهم عمومي، امروزه رسانه

دليل فوران اطالعات و انقالب ارتباطات ناشي از فرايند جهاني شدن تشديد شـده و بـر نقـش و      به
هـا در نظـام    ميان، بـا گسـترش نقـش رسـانه      اين روز افزوده شده است. در  به زها رو جايگاه رسانه

هـا را بـه    ها نيز گسترش يافته و اين امر رسـانه  ها و ارتباطات ميان ملت الملل، نفوذپذيري دولت بين
هـا   رغم اجماع در اثرگذاري رسانه همه، به  اين الملل تبديل كرده است. با ابزار مهمي در سياست بين

هاي متفـاوت آنـان و نـوع رابطـه ميـان       ويژه هاي مختلفي نسبت به كار الملل، نگرش بر سياست بين
مـدرن   توان آنان را در قالب دو دسته نظريـات مـدرن و پسـت    ها و سياست وجود دارد كه مي رسانه

  مورد بررسي قرار داد.
گرايانـه   رويكرد عينيتاين نظريات مبتني بر  ها و سياست: الف. نظريات مدرن در رابطه رسانه

هاي  پديده فرض هستند كه در علوم اجتماعي نيز مانند علوم طبيعي، اثباتي متكي بر اين پيش
هـا تـالش دارنـد تـا بـه انعكـاس        ازاي عيني در عالم خارج داشته و رسـانه   به اجتماعي ما

ها در  قش رسانههمه، با توسعه روزافزون ن  اين تر از آنان ارئه دهند. با تصويري هرچه واقعي
عنـوان ابـزار مـؤثري در جـذب افكـار        ها و امكان استفاده از آنان به زندگي اجتماعي انسان

كارگيري آنان در راسـتاي اهـداف و منـافع خـود،       عمومي و تالش نخبگان سياسي براي به
تـرين ايـن    ها و سياست مطرح شده است كه مهـم  هاي متفاوتي در مورد رابطه رسانه ديدگاه
  توان به شرح ذيل برشمرد:  يات را مينظر

  

 ها بر سياست تأكيد دارد و آنـان را بـه   اين نظريه بر نقش و تأثير نفوذ رسانه ان: ان . نظريه سي1
گذاران خـارجي   هاي سياست گيري داند كه بر تصميم كننده مي عنوان متغيري مستقل و كنترل 

كنـد. بنـابراين    هاي خبري خود مي پوشش گذارد و آنان را وادار به واكنش نسبت به تأثير مي
ها يا عامل فشار براي اتخاذ تصميمات خاصـي در   كننده سياست دولت ها عامل كنترل رسانه
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هـا را تحـت تـأثير     ويژه در شرايط بحراني حكومت سياست خارجي كشورها هستند. آنان به
). در ايـن  Strobel, 1996: 32كننـد (  هـا وادار مـي   قرار داده و در راستاي مداخله در بحـران 

ان در  ان هـاي تلويزيـوني ماننـد سـي     ويژه شبكه هاي جهاني و به توان به نقش شبكه زمينه مي
پوشش خبري منازعات پس از جنگ سرد از جمله سركوب دانشجويان ميدان تـين آن مـن   

كودتـا   و يا 1990ـ91هاي  يا بحران در خليج فارس در خالل سال 1989توسط چين در سال 
هـاي داخلـي در عـراق، سـومالي، روانـدا، بوسـني،        و يا جنگ 1991روسيه در آگوست در 

المللي در قبال آنـان منجـر شـد؛ چنانچـه بـا فشـار        كوزوو و... اشاره كرد كه به واكنش بين
 1992ان در به تصوير كشيدن كشته شـدن سـربازان آمريكـايي در سـومالي در سـال       ان سي

هـاي داخلـي در    ي شد يا با فشار آن براي مداخله در جنـگ آمريكا وادار به خروج از سومال
به مداخله نظامي پرداخـت. همچنـين بـا فشـار      1995بوسني، آمريكا در قالب ناتو در سال 

تنها آمريكا بلكه ساير كشـورها نيـز بـه تحـوالت داخلـي در چـين، روسـيه يـا          ان نه ان سي
  ). 17ـ22: 1386طاني فر، هاي داخلي در ساير كشورها واكنش نشان دادند (سل جنگ

  

تنها شواهد متقنـي    كند كه نه ان تأكيد مي ان اين نظريه با نقد نظريه سي . نظريه توليد موافقت:2
گذاران تصميمات خود را  ها بر سياست خارجي اثرگذار بوده و سياست در مورد اينكه رسانه

هـا ماهيـت مسـتقلي نداشـته و      نهاند، وجود ندارد بلكه رسا اي تغيير داده دليل فشار رسانه  به
ها بيش از آنكـه   ها هستند. به عبارت ديگر، رسانه گذاران و دولت تحت تأثير و نفوذ سياست

 كنند. آنان بـه  اي را در سياست خارجي ايفا مي اثرگذار باشند، اثرپذير بوده و نقش ابزارگونه
اي سـامان   گونـه  ا بـه جاي آنكه به انتقاد از حوزه قـدرت بپردازنـد، پوشـش خبـري خـود ر      

دهند كه براي تصميمات سياسي، موافقت مخاطبان خود يعني تـوده مـردم و نخبگـان را     مي
هـاي   اند كه پوشش خبـري رسـانه   جذب كنند. در اين زمينه، چامسكي و هاموند تأكيد كرده

ها نبوده بلكـه بـه    هاي رسمي حكومت تنها در جهت نقد سياست  ها نه آمريكايي طي بحران
هـاي عـراق و    توان در جنـگ  اند. اين مسئله را مي ها پرداخته يد موافقت براي آن سياستتول

هاي آمريكايي مشاهده كرد؛ براي مثـال،   افغانستان يا نوع پوشش متفاوت اخبار توسط رسانه
در شرايطي كه سرنگوني هواپيماي ايرباس ايران توسـط آمريكـا توسـط ايـن     1980در دهه 
داده شده يا ناشي از خطاي فنـي عنـوان شـد، سـرنگوني هواپيمـاي      ها ناچيز پوشش  رسانه
  .(Herman, 1993)اي همراه شد  اي توسط شوروي با پوشش گسترده رسانه كره

 

توانند عالوه بـر سـه    ها مي بر اساس اين نظريه رسانه ها در سياست: . نقش ميانجيگرانه رسانه3
الملـل   يانجيگري و داللي در سياست بـين كننده، فشار و ابزاري، نقش مهمي در م نقش كنترل

ويژه در شرايطي كه دو كشور رابطه رسمي ندارند، حـائز اهميـت    داشته باشند. اين مسئله به
پردازند. چنانچه در  عنوان ميانجي از سوي رهبران سياسي به مذاكره مي  ها به است كه رسانه
اس در  بـي  نگـار از شـبكه سـي    عنوان يـك روزنامـه    توان به نقش كرونكيت به اين زمينه مي
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رژيـم  يا نقش پاتريك سيل در مذاكرات سوريه با  رژيم صهيونيستيماجراي سفر سادات به 

اي فريدمن در مورد طرح اتحاديـه عـرب    و يا ديپلماسي سرمقاله 2000در سال  صهيونيستي
 ).202ـ47: 1388در مورد مسئله فلسطين و... اشاره كرد (گيلبوا، 

هـا و سياسـت را    ايـن نظريـه، رابطـه ميـان رسـانه      ها و سياست: تعاملي رسانه . نظريه رابطه4
كند و معتقد است كه اگرچـه شـواهدي در مـورد تأثيرپـذيري      دوسويه و متقابل ارزيابي مي

عنـوان متغيرهـاي اثرپـذير و      ها از سياست وجود دارد اما نمي توان آنـان را تنهـا بـه    رسانه
هـاي   ا همواره نوعي جرياني دوسويه ميـان پوشـش رسـانه   وابسته از سياست فرض كرد، لذ

جانبه اسـت   اي يك خبري و قدرت سياسي وجود دارد. در واقع، نظريه توليد موافقت، نظريه
حال، ايـن    اين هاي خبري و سياست توجه ندارد. با و به تعامل و دوجانبه بودن رابطه رسانه

وار وقـايع نيسـت بلكـه     ها صرفاً انعكاس آيينه اثرپذيري كامالً انفعالي نيست؛ زيرا كار رسانه
دهـي،   ها با اثرپذيري از يكـي از طـرفين، از طريـق نـوعي قالـب      حقيقت آن است كه رسانه
  ).65ـ8: 1386پور،  كنند (قهرمان كنند و به مخاطبان خود ارائه مي واقعيت را بازسازي مي

 
مـدرن   سانه از نظر متفكران پستر ها و سياست: مدرن در مورد رابطه رسانه ب. نظريات پست

شـود.   داري با رويكردي انتقادي و شكاكانه نگريسته مي عنوان يكي از مظاهر نظام سرمايه  به
مدرن به رويكـرد خردگـراي    دليل نگاه انتقادي كه بسياري از انديشمندان پست اين مسئله به

 ايــن ازاســت. هــاي اجتمــاعي دارنــد، بــه وجــود آمــده  رئاليســتي مــدرن و ماهيــت پديــده
رو،دانشمنداني مانند فوكو، هابرماس، ليوتار، دريدا، بودريار، الكان، دلوز، گاتـاري و... بـا نفـي     

االذهـاني بـودن معـاني و     گرايانه مدرن و تأكيد بـر برسـاختگي و بـين    گشتگي اثبات ء شينگاه 
با نقـد نگـاه    ان آنان،ها و اختالفات مفهومي آشكار مي رغم تفاوت اند تا به ها تالش داشته پديده

تي را بـه زيـر سـؤال    هاي مشترك در نظريات اجتماعي سـنّ  فرض مسلط حاكم بسياري از پيش
ها پرداخته و برساختگي  مدرن به نقد نگاه مدرن به رسانه ميان، انديشمندان پست  اين ببرند. در

هـا   ميان رسـانه  معنا و شكاف ميان حقيقت و واقعيت تأكيد كرده و معتقدند كه رابطه مستقيمي
داري وجـود دارد. از نظـر آنـان، اخبـاري كـه توسـط        و گفتمان مسلط حاكم در نظام سـرمايه 

هنجارهـاي   شوند، روايتـي از واقعيـات هسـتند كـه بـر اسـاس ارزش و       ها منعكس مي رسانه
. چنانچه (Van Zoonen, 1998:172)شوند  ايدئولوژيك حاكم بر سازمان خبري بازتوليد مي

ها به تسخير  كند كه اذهان انسان رح رابطه قدرت و دانش در دوره كنوني تأكيد ميفوكو با ط
گونـه ببيننـد كـه     گونه بينديشند و آن شوند كه آن مي يها تبديل به موضوع آيند و انسان درمي

خواهد. در اين شرايط، آدرنو و هوركهايمر، رسانه را ابزار قدرتمنـد   چشم مسلط قدرت مي
داري و در خدمت اقناع و سركوب و تحريـف اذهـان عمـومي     سرمايهسازي  صنعت فرهنگ

ها امروزه به  مدرن، اهميت رسانه كنند. از سوي ديگر، از ديدگاه انديشمندان پست تعريف مي
حدي رسيده كه جاي واقعيت و تصوير از واقعيـت در مـواردي معكـوس شـده و اهميـت      
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اي كه در بسياري از موارد، اين  گونه ت بهها بيشتر اس تصوير واقعيت يا مجاز از خود واقعيت
اند و در برخي مواردي نيز اين بـازآفريني   تصاوير ساختگي و مجازي جاي واقعيت را گرفته

خلق چيزهايي است كه واقعيت بيروني يا نسخه اصلي ندارنـد يـا    اين تصاوير مجازي عمالً
انـد، در دوران   داشـته  هـا كـه در گذشـته مرجعـي     واقعيـت  انـد. از ايـن نظـر،    هرگز نداشـته 

اند كه اهميت معاني از ميان رفتـه و   مدرنيسم چنان كالف سردرگمي را به وجود آورده پست
  ). 93ـ100: 1386،  اند (تاجيك تصاوير مجازي و تخيلي خود به مرجع تبديل شده

ا به ينموده ا واي (Simulation) هاي ژان بودريار و در نظريه بازنمايي ويژه در انديشه اين مسئله به
ـ ـرار گـورد توجه قـازي وي مـس ر شبيهـت ري عامـتعبي ت ـراواقعيـ ـوم فطـ ا طـرح مفه ـرفته و وي ب

(Hyper-reality) تـالش كـرده اسـت تـا چگـونگي       تر ابرواقعيت يا حـاد واقعيـت   ا به تعبيري عامي
بودريار اساساً جهان ها را توضيح دهد. از ديدگاه ژان  ها در فضاي تخيلي ابرواقعيت بازنمايي واقعيت

كه در واقع  ــ سازي شده از جهان واقعي است و معاني در روند شبيه سازي مدرن، جهاني شبيه پست
  نامد.  شوند كه او آن را ابرواقعيت مي دچار وضعيت فراواقعي مي ــ يك نوع بازنمود است

شـود و   ائـه مـي  ابرواقعيت آن تصويري است كه از يك واقعيت اوليه ار است معتقد بودريار
شود كه خود واقعيت را  قدر قوي مي اي و نظام تبادل نمادين آن وسيله نظام رسانه  اين تصوير به

مدرن، چيزي به اسـم   كند. لذا از نظر وي، در دنياي پست متالشي كرده و آن را خالي از معنا مي
تقليـد و تصـوير   سـازي،   به صورت وهـم، خيـال، ظـاهر    واقعيت وجود نداشته و اين امر، كامالً

كننـد و اصـوال    تـر از امـر واقعـي جلـوه مـي      ها هميشه واقعي درآمده است. در اين ديدگاه، مدل
. بودريار ايـن  (Baudrillard, 1988: 166-84)فروپاشي واقعيت، در نتيجه بازتوليد تصاوير است 

اين توصـيف  با  1990دهة  دراوايل فارس خليج جنگ دوم به اي راجع مسئله را با نگارش مقاله
پرداختـة   و كامالً سـاخته  جنگ، كه اين كردكرد و تأكيد  نداد ارائه رخ “فارس خليج جنگ” كه

دانـد   راستي هيچ كس نمـي   كردند. به تصوير ما براي را جنگي چنين ها آن و ها بوده است رسانه
سـبب   اي، ان صحت دارد يا نه، زيرا وجـود انحصـار رسـانه    ان شده در سي كه آيا تصاوير پخش

شود اياالت متحده تصوير دلخواه خود را به جهانيان نمايش دهد كه اين تصوير، قطعـاً يـك    مي
اسـاس،    اين . بر(Baudrillard, 1991) تصوير ابرواقعيتي بود و با واقعيت فاصله بسياري داشت

عيت را اي از واق تمركز استدالل در نظريه بازنمايي اين است كه بر خالف ظواهر، تلويزيون پاره
سازد. واقعيت دراصالت عينيـت يـا تجربـه نيسـت      كند بلكه آن را خلق كرده و مي ي نمييبازنما

شود، واقعيت نيست، ايدئولوژي است و اثرگذاري  مي بلكه مخلوق گفتمان است. آنچه بازنمايي
شـود، خاصـيتي كـه ايـدئولوژي را      مـي  اين ايدئولوژي با خاصيت تصويرگري تلويزيون تقويت

ها را در يك نظام  شناسانه رسانه پوشاند. بنابراين، نظريه بازنمايي مسائل معرفت مي حقيقتلباس 
پـردازد و   گويد، مي كنند و به نقد اين مسئله كه دوربين دروغ نمي مي گفتماني ايدئولوژيك طرح

  . (Merrin, 2005: 146)گويد  كند دوربين جز دروغ نمي ادعا مي
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  و...
گرايانـه   شد، برخالف رويكردهاي مدرنيستي اين هماني اثبات با توجه به مجموع آنچه گفته

پردازد، يا اينكه رسانه تحت تأثير سياست بـه بيـان    وار واقعيات مي كه رسانه تنها به تصوير آيينه
مـدرن امـروزي    رسـد كـه در دنيـاي پسـت     پردازد، به نظر مي هايي از واقعيات موجود مي بخش

هـا و الگوهـاي    وسيله نشانه  تر آنكه به وده و از همه مهمحقيقت در مسير حضور واقعي خود نب
گـر   ابرواقعيت يعني واقعيتي كه خيلي بيشتر از خود واقعيت جلوه شكل  خود واقعيت اصلي، به

گر شده است. بنابراين، هـر آنچـه در اطـراف مـا      است، حضور عيني و حتي ذاتي يافته و جلوه
كنيم واقعي نيست، صرفاً يك شـباهت   ما تصور مي گذرد، شبحي از واقعيت است؛ جهاني كه مي

و خيال از واقعيت است و تظاهر و بازنمود جاي واقعيت و اصل را گرفته است و براي دستيابي 
هـا   به واقعيت بايد سطوح ابرواقعي را كـه مـا را از واقعيـت دور كـرده اسـت از روي واقعيـت      

اين مسئله  ها نگريست. وجود به واقعيتبرداشت و خارج از گفتمان مسلط ابرواقعي و مجازي م
طـرف در   گاه ابزار خنثي و ميانجي بـي  تنها هيچ تنها از طريق درك اين موضوع كه يك رسانه نه

آيد بلكه رسانه متكـي بـه زبـان و معناسـت و زبـان و معنـا نيـز در         ارائه تصوير به حساب نمي
در ايـن چـارچوب    (Hall &Jhali, 2007: 32).چارچوب گفتمان همواره متكي به قدرت است 

ها داراي سوگيري ايدئولوژيك است و در راسـتاي   تحليلي، مسلماً بازبيني حوادث توسط رسانه
دارد. بنابراين درك ما از وقايع داخل كشورهاي ديگر  اي گام برمي تضعيف يا تثبيت گفتمان ويژه

شـود، وابسـته بـه     لي ايجاد ميالمل هاي بين المللي نيز كه توسط رسانه اي و بين و تحوالت منطقه
اي كـه بـه بازنمـايي     هـاي رسـانه   گيرد و تنها با درك فنون و راهكـنش  گفتمان خاصي شكل مي

تـوان تصـوير    پردازنـد، مـي   ها و برساختگي آنان در چارچوب يك فضاي ابرواقعي مـي  واقعيت
  د.كرواقعي از تحوالت را مشاهده و ارزيابي 

  خاورميانه و شمال آفريقا هاي ها و ماهيت انقالب . ريشه2
موجـب شـگفتي همـه سياسـتمداران و      2011تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا در آغاز سـال  

ناظران سياسي در سطح جهان شد. اين تحوالت كه از تونس آغاز و به كشورهاي مصـر، ليبـي،   
ـ    س از يمن، بحرين و... گسترش يافت، زمينه سقوط خودكامگان تاريخي اين منطقـه را يكـي پ

اي كـه   گونـه   اي را دگرگـون سـاخت بـه    ديگري به وجود آورد و سامان سياسي و نظام منطقـه 
ها در سـاير كشـورها همچنـان     حاكمان تونس، مصر و يمن رسماً كنار گذاشته شدند و درگيري

د امـا ايـن   كـر زده  ها و اعتراضات همه را بهـت  يميان، اگرچه بروز اين ناآرام اين ادامه يافت. در
سازي و  ملت ـ الت چندان دور از انتظار نبودند؛ زيرا عدم گذار اين كشورها از فرايند دولتتحو

گرايانه و  هاي سركوب هاي سياسي حاكم و واكنش وجود بحران دائمي امنيت و مشروعيت نظام
همراه حضور نظامي كشورهاي غربي در منطقه و تداخل منـافع   گرا به هاي اقتدار مستمر حكومت

شدت متزلزل كـرده بـود. در چنـين شـرايط       ن داخلي و خارجي، اوضاع خاورميانه را بهبازيگرا
پذيرهاي داخلي در اين كشـورها همـراه شـده بودنـد،      اي كه تهديدات خارجي با آسيب پيچيده
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بيني بوده و تنهـا بـه گذشـت زمـان و يـك       سادگي قابل پيش  اي به ايجاد بحران و منازعه منطقه
  از داشت.كاتاليزور مؤثر ني

هاي اسالمي در  هاي حاكم بر كشورهاي عربي در مقابل احياي جنبش واقع، اگرچه دولت در
گـراي خـود را يـا از     ساالر توانسته بودند رقباي اسالم با تكيه بر توان نظامي و ديوان 1980دهه 

 سـمت   صحنه سياسي حذف و يا از رقابت سياسي بيرون و برخي ديگر را نيز با سوق دادن بـه 
دليل مشكالت سـاختاري    طلبانه سركوب كنند، اما اين اقدام آنان به رفتارهاي افراطي و خشونت

هاي جريانات اعتراضي را در ايـن جوامـع تضـعيف     موجود در اين كشورها نتوانسته بود، ريشه
كند؛ زيرا همزمان با مشكالت اقتصادي در اين كشورها از جمله نرخ باالي تورم و بيكاري، فقر 

كمبود ساختارهاي زيربنايي و نبود خدمات و...، فساد اقتصادي خاندان حـاكم در كشـورهاي   و 
العمر و خانوادگي رؤساي جمهور و فضاي بسته سياسـي   عربي و فساد سياسي و حاكميت مادام

در اين كشورها همچنان تداوم يافته بود. در اين شرايط بود كه كشورهاي اين منطقه همواره در 
). از سـوي ديگـر، كشـورهاي    18: 1380 هاي مردمي قرار داشتند (فيست، جار انقالبآستانه انف

عربي عمدتاً با نزديك شدن به آمريكا تـالش داشـتند بـا ايجـاد توسـعه اقتصـادي و فناورانـه،        
وضعيت رفاهي معيشتي جامعه خود را دستخوش تغيير كنند تا از اين طريق جلـوي اعتراضـات   

اقتصـادي ايـن    ـ اد سياسيـله فسـداليل مختلف از جم ته شود. اما بهمردمي در اين كشورها گرف
تغييرات به حاشيه شهرها و منـاطق دور از پايتخـت نرسـيد. بنـابراين، وابسـتگي سياسـي ايـن        

نيـز سـبب تشـديد     رژيـم صهيونيسـتي  جويانه آنـان در قبـال    كشورها به آمريكا و مسير سازش
اي كـه در كمتـر    گونـه   د، بـه شهاي حاكم  ها از دولتاين كشور آمريكاستيزي و نارضايتي مردم

خانواده عرب و مسلماني نفرت عمومي به همة نمادهاي آمريكايي اعـم از فرهنـگ و سياسـت    
اعتبـار   هاي وابسته بـه آمريكـا را بـي    نشئت گرفته از آن جامعه وجود نداشته و اين مسئله دولت

  ). 150: همانكرد (
هاي حاكم بـر كشـورهاي عربـي     لي استعمارگران و دولتهاي تقاب دراين وضعيت، سياست

بخـش مختلفـي كـه از سـوي      هـا و الگوهـاي رهـايي    بست نسخه هاي مردمي و بن ضد خواسته
هـاي   هاي موجود در قالب انديشه نخبگان و رهبران سياسي و اجتماعي براي رهايي از نابساماني

هـاي سـلفي مطـرح شـده بـود و       تناسيوناليستي عربي، امواج روشنفكري و غربگرايي و نهضـ 
همچنين شرايط نابسامان سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي منطقه همواره اين سؤال را 
در ذهن مردم خاورميانه باقي گذارده بود كه براي رهايي از وضعيت كنوني چـه بايـد كـرد؟ در    

زگشـت بـه   هاي مردمي و بازگشـت بـه هويـت اصـيل اسـالمي يـا با       اين شرايط ظهور خيزش
  هاي منطقه مورد تأييد قرار گرفت. بخش ملت عنوان تنها راه رهايي  خويشتن به

هاي غربـي بـدون كالبدشـكافي     وجود، با وقوع انقالب مردم تونس، بسياري از رسانه  اين با
هاي نارضايتي مردم، اين انقالب را صرفا يك انقـالب اقتصـادي يـا يـك انقـالب رنگـي        ريشه

هاي معيشتي مردم صورت گرفته است. آنان هنگامي كه با قيام مردمـي   خواستهدانستند كه براي 
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عنوان مبناي حركت مردمـي بـا ماهيـت      مصر مواجه شدند، تالش كردند تا اين انقالب را نيز به

هاي منطقه  طلب به سبك غربي ارزيابي كنند اما واقعيت ساالري خواهانه و مردم سكوالر و آزادي
هـاي كشـورهاي عربـي     توجه بـه شـرايط پيچيـده منطقـه و نـوع حكومـت       دهد كه با نشان مي

هاي  اي و ملي متفاوتي مانند چالش هاي منطقه خاورميانه، اگرچه اين تحوالت تحت تأثير بحران
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، بحران و خأل ايدئولوژي فراگيـر، ماهيـت اقتـدارگرا و اسـتبدادي و     

هـا و   ترين ويژگي مشترك در ريشـه  اند، اما مهم ... شكل گرفتههاي حاكم در آنان و وابسته رژيم
هاي آنان يعني ماهيت اسالمي، مردمي، ضداستكباري، ضداستبدادي و ضداستعماري آنـان   زمينه

سازي و چالش مشروعيت و بازسـازي نظـم سياسـي در كشـورهاي      ملت ـ به دليل بحران دولت
هاي ناسيوناليستي  ش مختلفي كه در قالب انديشهبخ ها و الگوهاي رهايي بست نسخه منطقه و بن

هاي سلفي مطرح شده بـود، نمـود يافتـه اسـت      عربي، امواج روشنفكري و غربگرايي و نهضت
  ).4ـ5: 1390بذرافكن، و (جاوداني مقدم

  هاي غربي به بيداري اسالمي: تصوير يا واقعيت . رويكرد رسانه3
سـپس گسـترش آن در سـاير كشـورهاي منطقـه       هاي مردمي در تونس و مصر و با آغاز انقالب

هاي متفاوتي نسبت به ايـن تحـوالت از    المللي، واكنش هاي بين خاورميانه و شمال آفريقا، رسانه
هاي دولتي در كشـورهاي عربـي،    هاي غربي و رسانه ميان، بيشتر رسانه  اين خود نشان دادند. در

رفته و كمتر به انعكاس آنان بپردازند؛ لذا از در گام اول تالش كردند تا اين تحوالت را ناديده گ
سازي اخبار ديگر در دستور كـار آنـان    ها و يا برجسته يكسو سياست سانسور خبري اين انقالب

هايي نظيـر   و واژه“ مردم معترض” ،“شورشيان” هايي مانند قرار داشت و از سوي ديگر، از عنوان
شد،اما با گسـترش دامنـه    ها استفاده مي ن انقالبيهاي نخست، براي ناميد ها، در روزها و هفته آن

تدريج مجبور شدند به بخشي از واقعيت اعتراف كنند تا بخش ديگـر   اعتراضات مردمي، آنان به
ها را بهار عربي نام نهادنـد و تـالش    راستا، آنان در گام دوم، اين انقالب  اين آن را بپوشانند. در
مانند آنچه در برخـي   ــ هاي رنگين يز در چارچوب انقالبهاي اين منطقه را ن كردند تا انقالب

ها به  گذاري اين انقالب تعريف كنند. نام ــ كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز رخ داده بود
هاي رنگين در آسياي مركزي  سازي آن به بهار پراگ در كشور چك و انقالب بهار عربي و شبيه

داري درصـدد سـرنگوني    مونيستي و مرتبط با جريان سـرمايه و قفقاز كه در آنان مخالفان نظام ك
هاي سياسي حاكم بر اين كشورها بودند، از اين جهت صورت گرفت كه تأكيـد شـود كـه     نظام

هاي غربـي   واقع، هدف رسانه داري است. در هاي عربي نيز خواستار نظام ليبرالي سرمايه انقالب
هاي خودكامه را ايجاد نظـام ليبـرال    سقوط نظامهاي بيداري در منطقه پس از  آن بود كه حركت

هاي دولتي عربي با نگاهي متفـاوت   ها به همراه بيشتر رسانه داري وانمود كنند. اين رسانه سرمايه
از واقعيات موجود به بازنمايي واقعيت و ساخت فضاي تصوير ماننـدي در چـارچوب گفتمـان    

ها  اساس، اين رسانه  اين واقعيت را شكل دهند. برتر از  يبسيار واقع يخود پرداختند تا ابرواقعيت
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در كشـورهاي   يهـاي مردمـ   تنها با عملكرد گزينشي خود در جريان انعكـاس انقـالب    عمال نه
 منطقه، بخشي از رويدادها را كه با تحليل مورد نظرشان هماهنگ نبود به نمايش نگذاشتند بلكه

هـا و خلـق    تحريف واقعيت ماهيت اين انقالببا نمايش ابرواقعيتي از حوادث اين كشورها، به 
واقعيت خيالي و تصوري خود از تحوالت منطقه پرداختند. در اين چارچوب، بـا آشـكار شـدن    

هـاي انقالبيـون در اعتراضـات مردمـي در      بيشتر ماهيت بيداري اسالمي در شـعارها و خواسـته  
ت تـأثير شـرايط نابسـامان    هـاي مردمـي را تحـ    هاي غربي تالش كردند تا انقالب منطقه، رسانه

ساالري و آزادي در اين كشورها منعكس كنند و  اقتصادي و فقر شديد مردم و براي نيل به مردم
ها عنوان كنند،  با نشان دادن تصاويري از زندگي مردم فقير، علل اقتصادي را محرك اين انقالب

دم در ايـن كشـورها از   كي از علل نارضايتي مـر يكه اگرچه وضعيت نامساعد اقتصادي،  درحالي
 ها دانست.  توان آن را انگيزه اصلي اين انقالب هاي حاكم بود، اما نمي دولت

هاي غربي پس از گذشت مدت اندكي، بـراي توجيـه ايـن اعتراضـات      از سوي ديگر، رسانه
هـا تـالش    تري بنامنـد. ايـن رسـانه   يبوكي و يا توئ هاي فيس ها را انقالب مردمي، كوشيدند كه آن

و فقـر   اي در مورد ضريب نفوذ اينترنـت  رغم واقعيات موجود در جوامع خاورميانه به ــ ندداشت
، تحـوالت  “تريتـوئ  و بوك فيس”هاي اجتماعي مانند  با برجسته كردن نقش شبكه ــ شديد مردم

هاي اجتماعي دانسته و از اين طريق، بـه مـديريت تحـوالت در ايـن      منطقه را تحت تأثير رسانه
هاي اجتماعي  هاي غربي مدعي شدند كه مردم از طريق شبكه رو، رسانه  اين دازند. ازكشورها بپر

زعـم    با هم ارتباط برقرار كردند و موجب بروز انقالب در كشورهاي خود شدند. ادعايي كه بـه 
اي در اين كشورها را بـه دنبـال    دليل كمك براي شكستن انحصار رسانه  آنان، تجليل از غرب به

هـا   ها را ناديده گرفته و فناوري را عامل اصلي بروز اين انقـالب  ه ديني اين انقالبداشت و جنب
هاي اجتماعي نقش مهمي  همه، در اين زمينه،بايد پذيرفت كه اگرچه شبكه  اين كرد. با معرفي مي

اي بـراي وقـوع يـك     در تحركات مردم در برخي از كشورهاي عربي داشتند، اما عامل و انگيـزه 
  .(Stepanov, 2011)مي در اين كشورها نبودند انقالب مرد
هاي منطقه، تالش كردند تا بـا   هايشان براي بازنمايي انقالب هاي غربي در ادامه تالش رسانه

انـداز   ها، نقش جريانات سياسي ليبرال و وابسته به خود را در چشـم  همراهي خود با اين انقالب
هـاي غربـي    ابتداي تحـوالت در مصـر، رسـانه    ها تقويت كنند. چنانچه در همان فراروي انقالب

ها البرادعـي بـود. همچنـين در     ترين آن هايي براي مبارك مطرح كنند كه مهم كوشيدند جايگزين
ويـژه   گرايـان در ايـن كشـور و بـه     شد تا اسالم هاي خبري انقالب مصر تالش زيادي مي پوشش
ها به ميان آمد كه اگـر قـرار    رسانهالمسلمين در حاشيه قرار گيرند. همچنين اين بحث در  اخوان

گرايي مانند مدل تركيه  باشد گرايش اسالمي در مصر روي كار بيايد، بهتر آن است كه اين اسالم
باشد كه خطر آن براي غرب، به مراتب كمتر از ايران خواهد بود. اين مسـئله در مـورد انقـالب    

و در انقـالب يمـن نيـز بـا      گـراي النهضـه پيگيـري شـد     مردمي در تونس نيز ضد حزب اسالم
  جاي علي عبداهللا صالح عملياتي گرديد.   جايگزيني عبد ربه منصورهادي به
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هـاي عربـي از    اي غـرب و برخـي شـبكه    كي ديگر از مسائلي كه در بررسي بازتاب رسانهي

هـاي   هاي خاورميانه كامالً مشهود بوده است، برخـورد گزينشـي آنـان در قبـال انقـالب      انقالب
تـوان در مـورد پوشـش تحـوالت انقالبـي در       ر اين منطقه بوده است. اين مسئله را ميمردمي د

هـا از يكسـو    كشورهايي مانند بحرين، يمن، سوريه و عربستان مشاهده كرد؛ چنانچه اين رسـانه 
هاي انقالبي در سطح  گيري خاص خود در قالب حمايت از گروه هاي سوريه را با جهت ناآرامي

پردازنـد،   هاي مردمي از نظام حاكم در سوريه مـي  د و به سانسور حمايتدهن وسيعي پوشش مي
هاي كشورهاي ديگر خودداري كـرده و ايـن    اما در مقابل از پوشش اعتراضات مردمي و ناآرامي

  نامند.  اعتراضات را آشوب مي
و هاي مردمي ناديده گرفته شده است، نگاه  اين، مسئله ديگري كه در خالل انقالب بر  عالوه

ويـژه جنـبش وال اسـتريت در     نوع پوشش خبري اعتراضات مردمي در كشورهاي غربـي و بـه  
هاي منطقه  ها با سانسور كامل بيانات رهبر انقالب در مورد تسري انقالب آمريكاست. اين رسانه

به اروپا و آمريكا، سعي داشـتند از هرگونـه بحثـي در مـورد نارضـايتي مردمـي در كشـورهاي        
كنند، اما با گسترش اعتراضات مردمي در اروپا و آمريكا آنان تـالش كردنـد    خودشان خودداري

اي ايران و تقليـل   هاي خاورميانه، مسئله هسته سازي موضوعات ديگري مانند انقالب به برجسته
هـاي حـاكم بـه نارضـايتي اقتصـادي و       هاي مردمي در غرب از نارضايتي از نظام سطح خواسته

عنوان شورش و جنبش اوبـاش واعتراضـات محـدود و      عتراضات بهبحران مالي و پوشش اين ا
بـه   اينديپنـدنت اي در روزنامـه   موقت بپردازند. چنانچه در اين زمينـه رابـرت فيسـك در مقالـه    

دهـد، دسـت زده و در    اكنون در غـرب رخ مـي   اي بين اين رويدادها و اعتراضاتي كه هم مقايسه
 كنـد كـه   در غرب توسط خبرنگاران غربي، تأكيد مي انتقاد به شيوه گزارش اعتراضات اجتماعي

شـدت در سـتايش     هـاي منطقـه نادرسـت اسـت. آنـان بـه       توصيف خبرنگاران غربي از انقالب
هـاي   كنند و اعتراضات ضـد حكومـت   هاي عربي ضد حاكمان ديكتاتور عرب، مبالغه مي انقالب
  . (Fisk, 2011)گيرند  ناديده مي ساالر غربي را به بهانه گزارش آخرين اتفاقات جهان عرب، مردم
  

هاي غربي و عربـي   عملكرد رسانههاي منطقه: اي در بازنمايي انقالب هاي رسانه فنون و راهكنش
دهد كه پوشش خبري آنـان از واقعيـات منطقـه بـا      در انعكاس بيداري اسالمي در منطقه نشان مي

آنچه در صحنه عمل به وقوع پيوسته متفـاوت بـوده و در چـارچوب فضـاي گفتمـان ابرواقعيـت       
گيـرد. ايـن    ـ شكل ميـاست كه بودريار آن را تبيين كرده  ـمانند از واقعيت ـ تخيلي و تصوير سايه

اند تا ايـن اعتراضـات    ها از ابتداي شروع اعتراضات مردمي در كشورهاي منطقه، تالش كرده رسانه
اي به مخاطبان منتقل كننـد تـا    هاي رسانه را بر اساس رويكرد خود و با استفاده از فنون و راهكنش

اين كشورها و در ساير كشـورها بـر   از اين طريق، زمينه الزم براي هدايت افكار عمومي در درون 
شده توسط آنان ممكن گردد. بنابراين، با توجه به اهميت شـناخت   اساس فضاي ابرواقعي بازنمايي

ادامـه بـه بررسـي برخـي از     غربـي، در   هـاي  چگونگي ساخت اين فضاي ابرواقعي توسط رسـانه 
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مي در راسـتاي خلـق   هـا در بازنمـايي بيـداري اسـال     هـاي ايـن رسـانه    ترين فنون و راهكـنش  مهم
  پردازيم. هاي منطقه مي ابرواقعيت جديد و متفاوت با واقعيت انقالب

هاي غربي در بازنمايي واقعيات، استفاده از  ترين فنون رسانه كي از رايجيگذاري معكوس: . نام1
شـود تـا در ناميـدن     است. در اين فن، تالش مـي  (Reverse Naming) نامگذاري معكوس 

كنـد،   ساس گفتمان مسلط حاكم و منافع و اهداف خاصي كه رسـانه دنبـال مـي   ها بر ا پديده
هاي آزاديبخش مخالف غرب از اصـطالح   نامگذاري صورت گيرد؛ چنانچه مثالً براي جنبش

هـا و كشـورهايي    كه در مورد گروه شود، درحالي هاي تروريستي يا بنيادگرا نام برده مي گروه
دهنـد، بـا عنـوان حـق تعيـين سرنوشـت و        ي صـورت مـي  كه در راستاي منافع آنان اقدامات

د. همچنين عدم تحقق شو ها اظهاراتي مطرح مي ويژه اقليت ضرورت دفاع از حقوق بشر و به
ا عدم رابطه نظامي با غرب را خـأل  يسياست مطلوب غرب در يك كشور را هرج و مرج و 

مورد استفاده قرار گرفته است، هاي اخير در منطقه نيز  نامند. اين مسئله در انقالب نظامي مي
ها بدون اشاره به ماهيت بيداري اسـالمي   ها براي ناميدن اين انقالب اي كه اين رسانه گونه  به

هاي رنگي از جمله انقالب ياسـمين در مصـر و...    هايي مانند بهار عربي، انقالب در آنان، نام
ز طريق نامگذاري معكوس، ماهيت ها تالش كردند تا ا را مطرح كردند. آنان با اين نامگذاري

هاي رنگي كه سابقا در ساير كشورها با رويكردي غربگرايانـه   ها را مانند انقالب اين انقالب
  . (Khouri, 2011)هاي منطقه سرايت دهند  محقق شده بودند، به انقالب

  (Agenda-setting & Highlighting) نمايي سازي و برجسته پيام: برجسته يينما و برجسته سازي برجسته .2
ها به حساب  ها در بازنمايي پديده هاي مورد استفاده رسانه ترين راهكنش ترين و شايع از مهم

هـا را   هـاي جمعـي برخـي رويـدادها يـا فعاليـت       سازي، رسانه آيد. در راهكنش برجسته مي
و دهنـد   كنند، توجه را به موضوعات خاص سوق مي ها را برجسته مي كنند، آن پراهميت مي

 هـا فكـر كند.بـه ايـن     كنند كه افكار عمومي ناگزير بايـد دربـاره آن   موضوعاتي را مطرح مي
اي كـه   گونـه  سازي اهميت بسياري دارد، به ند برجستهياگذاري در راستاي فر اولويت ترتيب، 

هـا چـه چيزهـايي اسـت و ايـن تعيـين        هاي فكري آن شود كه اولويت به شهروندان القا مي
نسبي موضوع، تا حدودي تعيين اولويـت افكـار عمـومي در جامعـه نيـز      اولويت و اهميت 

سـازي همزمـان    ). از سوي ديگر، در برجسته131 ـ58: 1388كامبز،  خواهد بود (شاو و مك
گـذارد و بـه آن شـكل     هاي ملموس مخاطبان در آن تأثير مـي  هاي خبري و سليقه كه ارزش

نمـايي سـاير    پوشاندن واقعيات و برجستهدهد، ايجاد موج خبري انحرافي وكاذب، براي  مي
  شود.  ها پيگيري مي تحوالت نيز توسط رسانه

هاي منطقه را  نمايي در انقالب سازي و برجسته مصداق بارز استفاده از راهكنش برجسته
اي  گونـه   سي در پوشش انقالب مردمي در تونس مشاهده كرد، بـه  بي توان در عملكرد بي مي

شبكه خبري رويترز سعي كردند با پوشش اخبار متداول و هميشگي و كه اين شبكه در كنار 
هاي كارشناسي ودعوت از مفسران، اين اتفاقـات را مهـم جلـوه دهنـد و      با استفاده از بحث
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ايـن،   بـر   عـالوه  .اهميـت سـازند   درمقابل، تحوالت تونس را از لحاظ اهميـت خبـري بـي   

شش تحوالت برخي كشـورها از جملـه   سازي براي پو هاي غربي از راهكنش برجسته رسانه
ليبي و سوريه و ناديده انگاشتن تحوالت ساير كشورها از جمله سـركوب شـديد مـردم در    

هـا در تـالش بـراي عـدم      بحرين، يمن و عربستان نيز استفاده كردند. همچنين ايـن رسـانه  
 اسـتريت بـه   هاي منطقه بـه اروپـا و اعتراضـات جنـبش اشـغال وال      انعكاس تسري انقالب

ويژه به تحوالت ليبي و سپس تحـوالت سـوريه و    هاي خاورميانه و به نمايي انقالب برجسته
  اي ايران پرداختند. مسئله هسته

  

بـراي هـدايت افكـار عمـومي از      akingMmage (I(سـازي   در روش انگـاره  سـازي:  . انگاره3
تبـاطي اسـت.در   شود كه تنها در راستاي اهداف كـارگزاران ار  هايي خلق مي واقعيات، انگاره

ريزي بـه تصويرسـازي خبـري يـا      سازي خبري، كارگزاران خبري، آگاهانه و با برنامه انگاره
سازي آنچـه مهـم نيسـت انعكـاس واقعيـت و       زنند؛ در انگاره سازي خبري دست مي انگاره

رويداد است. در اينجا هدف و ماهيت كار، استفاده از دستمايه واقعيت رويدادي براي ارايـه  
ها فضايي سـاختگي   سازي، رسانه اساس، از طريق انگاره ي پنهان در لفاف است. براينتفسير

ها  دهند، برداشتي ذهني از جهان كه ضرورتاً با جهان واقعي منطبق نيست. در رسانه ارائه مي
افتد بلكه انگاره يا تصويري است كه منبع خبـري   خبر الزاماً همان چيزي نيست كه اتفاق مي

هـا از يكسـو سـعي     ). در اين فـن رسـانه  91: 1388 دهد (خرازي و احساني، ميآن را ارايه 
 كنند تصويري مخدوش و ناموجه از نيروهاي مخالف خود در اذهان مخاطبان ايجاد كنند مي
هاي آمريكايي و غربي در ايجاد تصوير مخدوش و غيرواقعي از ايـران   مانند تالش رسانه ــ
از ايـن طريـق بـا     دهند تـا  لب و با عقايد افراطي جلوه ميط ا مسلمانان كه آنان را خشونتي

سـتيزانه خـود را    هراسـانه و ايـران   هـاي اسـالم   همسو كردن افكار عمومي بتواننـد سياسـت  
و از سوي ديگر، تصويري مطلوب از خود و جريانـات و اشخاصـي    ــ مشروعيت ببخشند

 كنند.  كه با رويكرد آنان همسو و يا نزديك است، ارائه مي

تـوان در   هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را مي شواهد استفاده از اين فن در انقالب
هاي غربي و عربي در ارائه تصاوير غيرواقعي، مخدوش و غيرواقعي نـامطلوب   تالش رسانه

النهضـه در   المسلمين در مصر و حـزب  گرا در اين كشورها از جمله اخوان از جريانات اسالم
سـازي در   ز آينده سياسي حاكميت اسالمي در ايـن كشـورها و يـا انگـاره    اندا تونس و چشم

هـا در مـورد    ها مشاهده كرد. همچنين اين رسـانه  مورد نقش انقالب اسالمي در اين انقالب
ها و  انقالب مردم بحرين در كنار سانسور خبري، تالش كردند تا تصوير متفاوتي از خواسته

گري و  ه داده و اين اعتراضات مردمي را با ماهيت شيعهماهيت انقالب مردمي در بحرين ارائ
گرايي، نوعي مناقشه قومي و مـذهبي توصـيف و تبيـين كننـد. از سـوي ديگـر، ايـن         فهيطا

ها با دعوت از كارشناسان و تحليلگران خاصي به دنبـال ايجـاد ايـن انگـاره ذهنـي و       رسانه
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بـرخالف ماهيـت اصـيل بيـداري      ــ اه هاي منطقه بودند كه اين انقالب غيرواقعي از انقالب
هـاي ليبـرال و    ماهيتي ليبرال و سـكوالر داشـته و مـردم بـه دنبـال ارزش      ـ  اسالمي در آنان
  هاي سكوالر هستند.  جريانات و گروه

  

هـاي   هميشـه در راهكـنش  :(MmessageRepetition & Emphesize). تكرار و تأكيد پيـام  4
ود يك موضوع براي بيننده قابل باور باشد، تكرار ش رساني يكي از مسائلي كه باعث مي خبر

گيرد كه در ذهـن بيننـده دائمـاً     ها بدين منظور صورت مي پشت سرهم آن است. تكرار واژه
تفاوت باشد و ذهـن او از پـيش توسـط     ها شكل بگيرند تا بيننده در مقابل اخبار بي اين واژه
توانـد در ضـمير    مـي  ار مـنظم پيـام  لـذا تكـر  .ها آماده پذيرش مسائل شـده باشـد   اين برنامه

ناخودآگاه فرد قرار بگيرد و به تغيير مطلوب منجر شود. تحريك افكار عمومي مردم آمريكا 
هـاي   ضد كمونيسم و سپس اسالم يـا نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران و بسـياري از گـروه       

اي مثـال،  هاي غربي از اين تكنيك است؛ بر گرا مثال بارزي در خصوص استفاده رسانه اسالم
سپتامبر توسط القاعده صورت  11ا حادثه يهاي كشتارجمعي است  اينكه صدام داراي سالح

اي  هـاي منطقـه   گرفته و مسلمانان در اقدامات تروريستي نقش دارند يا اينكه ايران در ناامني
  شوند. دخالت دارد و... بارها و بارها تكرار مي

هاي منطقه از ايـن راهكـنش نيـز در پوشـش      هاي غربي در بازنمايي اخبار انقالب رسانه
اي استفاده كردند. آنان با دامن زدن به اين ادعا كه ايران با مداخلـه در امـور    تحوالت منطقه

 ـويژه در بحرين، يمن و مصرـ  به ـها كند تا در اين انقالب داخلي كشورهاي منطقه تالش مي
اري اسالمي و رهايي از اسـتبداد و  مؤثر باشد، خواستند تا واقعيت خواست مردمي را كه بيد

هاي انقالب اسالمي است، كتمان كننـد. ايـن    هاي غربي و همسو با آرمان وابستگي به دولت
مسئله همچنين در مورد تحوالت سوريه نيز با ايـن ادعـا كـه ايـران بـه مداخلـه نظـامي در        

ازان ايرانـي، حضـور   تيراند پردازد يا ادعاهايي مانند دستگيري تك هاي اين كشور مي ناآرامي
هاي تسليحاتي ايراني و...همواره بدون ارائه  هاي سوريه و كمك نيروهاي ايراني در سركوب

هـاي مسـلح و    هيچ سند و مدرك مـوثقي از سـوي مخالفـان وابسـته سـوريه و تروريسـت      
سـي و... تكـرار    بي ، بي24عربي همچون الجزيره، العربيه و فرانس  ـ  هاي محور غربي رسانه
هاي غربي و عربـي بارهـا تـالش     هاي مسلح سوري و رسانه ميان، گروهك  اين  د. درشو مي
هـاي داخلـي در سـوريه و ارائـه      اعالم كشف و دستگيري ايرانيان در آشـوب  با اند كه كرده
دروغـين   ـ به القاي ادعاهايــ از جمله كارت پايان خدمت آنان ـهايي از اين اشخاص  كارت

  د.به مخاطبان خود بپردازن
  

كي ديگر از فنـون پركـاربرد   يفرافكني  :(Accusation & Projection) زني و فرافكني . اتهام5
كننـد تـا بـر     سازان رسانه تالش مـي  ها در بازنمايي واقعيات است. در اين فن، تصميم رسانه

با تبرئه كردن يك طرف و انداختن گنـاه بـه گـردن     اساس يك سناريوي خبري هوشمندانه،
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  هاي هيجـاني، افكـار عمـومي جامعـه هـدف را بـه       ناقشه و برانگيختن واكنشطرف ديگر م

هـاي آمريكـايي پـس از     ويـژه رسـانه   هاي غربي بـه  چنانچه رسانه .سمت دلخواه سوق دهد
زنـي و   ناكامي آمريكا در برقراري ثبات و امنيت در عراق و افغانستان، با استفاده از فن اتهام

اي را براي انحراف افكار عمومي از طريق مقصر جلوه دادن  فرافكني به ايران تالش گسترده
اند تا از اين طريق، افكار عمومي آمريكا و جهان را نسـبت بـه    ايران در اين زمينه انجام داده

  درپي خود در عراق و افغانستان منحرف كنند.  هاي پي ناكامي
از اين فنبراي حمايت هاي غربي در ترسيم غيرواقعي از شرايط انقالبي در بحرين  رسانه

هـاي   ويژه رسـانه  ها و به اند. اين رسانه از سركوب انقالب مردمي در اين كشور استفاده كرده
هاي ابتدايي در بحرين ايـن حركـت را بـا فرافكنـي خبـري نـوعي        آمريكايي از همان جرقه

هـا بـا    دهند. ايـن رسـانه   هاي ايران نشان مي اغتشاش ناميده و آن را نشئت گرفته از دخالت
آفريني و بمبـاران خبـري دروغـين     زني و فرافكني و باجنگ استفاده از سانسور خبري، اتهام
ويژه دنياي عرب نشان دهند كه ايران در مسائل بحرين دخيل  تالش كردند تا به جهانيان وبه

سي با تأكيد بـر بافـت جمعيتـي و هـويتي مـردم       بي هايي مانند بي است. در اين زمينه رسانه
ن و رهبري قيام توسط روحانيون و همسويي آنان با نظام جمهوري اسالمي ايران و يـا  بحري

مواضع مسئوالن نظام در اعتراض به سركوب انقالب مردمي در بحـرين تـالش كردنـد بـه     
  نوعي به بيننده ارتباط بين اين دو را القا كنند.

  

بـر   :(Selection favorite of pictural puzzle). گزينشگري (حذف و تحريـف آگاهانـه)  6
دهنـد و   هاي منتشرشـده را انعكـاس مـي    ها برخي از اخبار و يا پيام اساس اين روش، رسانه

شكلي كه موجب تغييـر در محتـوا و معـاني      كنند؛ به بخشي از آن را حذف و يا تحريف مي
 هاي غربي در ابتـدا سـعي در عـدم    خبر و تحول در ديدگاه مخاطبان شود. براي مثال، رسانه

هاي مصري يا اشغال سفارت ايـن رژيـم در مصـر     ستيزي انقالبي  رژيم صهيونيستيپوشش 
داشتند و حتي با دعوت از كارشناسان خاص خود، سعي در القاي عقالني بودن تداوم رابطه 

رژيـم  بـا   ــ المسلمين گرايان و اخوان ت اسالمـي تحت حاكميـحت ــ ر پس از انقالبـمص
و  رژيم صهيونيستيبا گسترش دامنه اعتراضات مردم مصر نسبت به داشتند، اما  صهيونيستي

هاي خبري نيز به پوشـش ايـن    ها، اين شبكه آمريكا و انعكاس اين مسئله توسط ساير رسانه
ثبـاتي منطقـه    گرايان و قطع رابطه با مصر به بي مسئله البته با اين رويكرد كه حاكميت اسالم

آنان تالش كردند تا با كنار هـم قـرار دادن چنـد تصـوير      رو، شود، پرداختند. ازاين منجر مي
ثبـاتي پـس از سـلطه     اي القـا كننـد كـه مصـر در آسـتانه بـي       گونـه  شده به بيننده بـه  گزينش
هـا بـر تأثيرپـذيري     كه اين رسانه ها خواهد بود. از سوي ديگر، درحالي گرايان و سلفي اسالم
باط نزديك آن با جمهوري اسـالمي ايـران در   المسلمين از انقالب اسالمي ايران و ارت اخوان

اي بـه رابطـه    گونـه اشـاره   طور آگاهانه هـيچ  كنند، به صورت حاكميت آنان بر مصر تأكيد مي
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 و آمريكا رژيم صهيونيستيويژه شخص مبارك با  عميق و ناگسستني نظام سياسي سابق و به
  كنند.  نمي ــ است هاي اصلي انقالب مصر كه يكي از داليل نارضايتي و از ريشه ــ

اي و  هاي غربي با استفاده از گزينشگري در انعكاس تحوالت منطقه اين، رسانه بر  عالوه
ها به اروپا و آمريكا به حذف وجه شباهت حقيقـي   المللي، با سانسور تسري اين انقالب بين

يسـي،  نگـار انگل  هاي عربي و غربي پرداختند. چنانچه رابـرت فيسـك، روزنامـه    ميان انقالب
 ,Fiskانـد (  هـاي اساسـي پرداختـه    تأكيد كرد كه خبرنگاران غربي به سانسور ايـن شـباهت  

هاي غربي در مورد تحوالت سوريه، بحرين، يمن و عربسـتان   ). از سوي ديگر، رسانه2011
 اي به گزينشگري و حذف و تحريف آگاهانـه واقعيـات پرداختنـد؛ بـه     نيز در سطح گسترده

هاي گسترده مردمي از نظام بشـار اسـد، كشـتار افسـران      مانند حمايتاي كه تحوالتي  گونه 
هـاي   ثباتي و نـاآرامي  هاي غربي و عربي در بي هاي مخالف، نقش دولت سوري توسط گروه

هـا   هاي خبري ايـن رسـانه   هاي اپوزيسيون سوريه و... در برنامه سوريه، اختالف جدي گروه
كـه   مخالف و غيرنظاميان اشاره گرديد، درحـالي هاي  پوشش داده نشد و تنها به تلفات گروه

  اين تحوالت در بحرين و يمن با رويكرد كامال متفاوتي منعكس گرديد.
  

: In Mind Turmoil)(اي و ايجاد آشـفتگي خبـري   افزايي رسانه پازل خبري نامنظم، موج.7
هـاي   شتـرين راهكـن   بازي با ذهن مخاطب و احاطه بر ذهن او با عالئم خبري ممتد از مهم

 ــ سي و رويترز بي هاي خبري بي ويژه شبكه و به ــ يهاي تصويري غرب ويژه رسانه ها، به رسانه
كنند تا در درجه اول با فرسـتادن   ها تالش مي براي انتقال پيام و القاي محتواست. اين رسانه

آمـاده  هاي خبري نامنظم در ذهن بيننده ايجاد آشفتگي كنند و در مراحل بعدي او را  عالمت
). اين رفتار را در مورد 165: 1388هاي القايي خود كنند (خرازي و احساني،  پذيرش تحليل
اي  گونـه   توان مشاهده كرد؛ بـه  هاي غربي در قبال انقالب مردمي در مصر مي عملكرد رسانه
اي آنان در قبال انقالب مـردم   ها تالش كردند تا پس از شكست سكوت رسانه كه اين رسانه

اي  رحجم تحوالت و پخـش تـوده  ، با بازي با ذهن مخاطبان خود از طريق پوشش پدر مصر
اخبار و آشفتگي خبري و بمباران اذهان آنان، از يكسو افكار عمومي را از بيـداري اسـالمي   

گـرا ايجـاد    هاي اسالم اي ضد گروه نمايي گسترده سياه منحرف كرده و موج تخريبي شديد و
اي موافق و همسو از غرب بـا   ارائه چهره مايت ظاهري ازمردم وكنند و از سوي ديگر، با ح

 هـاي خبـري   راسـتا، شـبكه    اين ها، عمالً هدايت انقالب آنان را در دست بگيرند. در انقالبي
هـا و   با تحليـل  نيز با استفاده از كارشناسان همسو، با بمباران ذهن بينندگان نيوز فاكس چون 

بـه جوسـازي ضـد     هـاي يكسـان دائمـاً    ا بـا مضـمون  هـاي مختلـف امـ    تفسيرهايي با لحن
  پرداختند. گرايان و خطرها و تهديدات ناشي از حاكميت اسالمي در مصر مي اسالم
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 :(Rumor, Exagerate&Cheat In Statistics). شــايعه، مبالغــه و دســتكاري آمــاري 8

هاي  ر از روشها و ارائة آمارهاي مخدوش يكي ديگ سازي، مبالغه در انعكاس واقعيت شايعه
ويژه در عمليات رواني  هاي غربي در ساخت فضاي تخيلي ابرواقعي و به مورد استفاده رسانه

جاي واقعيت و تأكيد و ه ها با طرح ادعاهايي ب هاي خاص آنان است. اين رسانه ضد موضوع
سازي در مورد ابعاد و پيامدهاي احتمـالي آنـان تـالش     تكرار مداوم آنان و سپس، با فرضيه

صـورت غيرمسـتقيم    هاي مطلوب خود به كنند تا با انحراف افكار عمومي به القاي تحليل مي
اساسي مانند دسـتيابي   ها بارها به شايعات بي چنانچه اين رسانه ــ به مخاطبان خود بپردازند

بـه   رژيم صهيونيسـتي هاي حمله آمريكا يا  اي نزديك و يا طرح ايران به بمب اتمي در آينده
ها از دو راهكنش ديگر يعني  راستا، اين رسانه . دراينــ اند اي ايران دامن زده هستهتأسيسات 

همچنين، اختفاي يك منبع غيرموثق در پشت يك منبع موثـق  از نقل خبر از منابع ناشناخته و 
ويژه در ارائه آمار و ارقام و ترسيم شـرايط سياسـي، اقتصـادي و     كنند. اين مسئله به استفاده مي

هـا در مـورد    گيـرد. چنانچـه ايـن رسـانه     كشورهاي مختلف بسيار مورد استفاده قرار مي امنيتي
تحوالت سوريه بدون ذكر هيچ منبع موثقي به شايعاتي ماننـد جـدايي گسـترده سـران نظـامي      

گويند و با ارائه آمارهاي مختلـف بـدون منبعـي از     سوريه و پيوستن آنان به مخالفان سخن مي
كنند تا ابعاد بحران در سوريه را تشـديد كننـد.    يان در اين كشور سعي ميتعداد تلفات غيرنظام

هـاي   هـاي نهادهـا و سـازمان    نكته مهم در اين ميان، استفاده از اين آمـار و ارقـام در گـزارش   
المللي از جمله در شوراي حقوق بشر سازمان ملل و ديگر اركان وابسته بـه آن   اي و بين منطقه

عنـوان منـابع     در سوريه و سپس پوشش گسترده اين گزارشـات بـه  در محكوميت نظام حاكم 
  هاي غربي در تشديد فشار ضد سوريه است.   مستقل و موثق توسط رسانه

  

 :(To Pretend Neutrality, Induction Analysis) دهي به ذهن مخاطب طرفي، القا و جهت تظاهر به بي .9
ش بـراي جلـب اعتمـاد مخاطبـان و ارائـه      هـا تـال   هاي كليه رسانه ترين اولويت كي از مهمي

همه،   اين طرفانه از خود در ذهن مخاطبان و منبعي موثق در ارائه اخبار است. با اي بي چهره
هاي خـود   طرفي، به القاي تحليل هاي غربي براي بازنمايي واقعيت، ضمن تظاهر به بي رسانه

گـام بـا     بـه   حركت گام راهكنش كنند با ها سعي مي پردازند. اين رسانه در ذهن مخاطبان مي
طرفانه، مخاطب خود را  ، ابتدا با ظاهري بي(Step By Step With The Audience)مخاطب 

هـاي   گيري هاي كارشناسان يا موضع جذب و پس از مدتي كه مخاطب آنانبه اخبار و تحليل
ن مخاطب جهت هاي خود به ذه عنوان منبع خبري موثق اطمينان كرد، با القاي تحليل آنان به

  ). 180: 1388بدهند (خرازي و احساني، 
هـا در   دهد كه ايـن رسـانه   هاي منطقه نشان مي هاي غربي در قبال انقالب عملكرد رسانه

به القاي ذهنيت خاصي به مخاطبان خود  طرفي موارد متعددي تالش كردند تا با تظاهر به بي
سياسـت سانسـور خبـري در ابتـداي     ها پس از شكسـت   بپردازند. از جمله اينكه اين رسانه
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هـا يـا    ها، به القاي همراهي غرب با اين انقـالب  ها و آشوبگر خواندن انقالبي شروع انقالب
هـا و يـا جريانـات     هاي اجتماعي در سازماندهي به اجتماعـات انقالبـي   نقش برجسته رسانه

اصـالحات  هـاي آنـان بـراي     ها و درخواست خاص ليبرال و سكوالر در رهبري اين انقالب
ها نشانه مشخصي مبني بـر اصـرار بـر اجـراي      كدام از آن بانه كه در هيچام دموكراتيك غرب

احكام مذهبي شريعت در نظام جديد وجود ندارد و... پرداختند. از سوي ديگر، آنـان مـدام در   
ثباتي ناشـي از   هاي كارشناسان و مفسران خبري خود با ترسيم فضاي ترس، ناامني و بي تحليل

زمـان   هـم  نيالمسلم المللي از اخوان ويژه ترساندن افكار عمومي بين گرايان و به كميت اسالمحا
بـا   هـا در ليبـي و...   مـن، اردن و نقـش آن  يبا قدرت گرفتن بيشتر اين جريان در مصر، تونس، 

گرايي و در برخي موارد متهم كردن آن به مزدوري  گرايي، واپس عناويني نظير تروريسم، افراط
طلبي، عدم قدرت براي ارائه برنامـه واقعـي مـديريت كشـور و      كشورهاي ديگر، فرصت براي

گـرا و... بـه    هـاي اسـالم   ترتيب دادن به مناسبات خارجي يـا غيردموكراتيـك دانسـتن دولـت    
منظور بـه انـزوا و حاشـيه كشـاندن ايـن        گرايان به ذهنيت منفي عليه اسالم ينمايي و القا سياه

هاي جايگزين  ر واقع، آنان تالش كردند تا از اين طريق به القاي نوع نظامجريانات پرداختند. د
  گرايانه تركيه بپردازند. هايي سكوالر و ليبرال و يا حداقل بر اساس مدل اسالم در قالب نظام

اي  گونه ها درمورد نقش ايران درتحوالت منطقه نيز به اين، نوع پوششي اين شبكه بر  عالوه
طرف با طرح ادعـاي مداخلـه ايـران در ايـن      د تا ضمن رعايت ظاهري بيش بود كه تالش مي

صـورت    بـار ايـن خبـر دقيقـا بـه      كشورها به مخاطب اين مسئله القا شود؛ لذا هرچند گاه يك
نقشي در تحوالت بحرين (يا يمـن يـا مصـر     گويد شود كه ايران مي تكراري ومداوم پخش مي

كند؛ اما مقامات آمريكايي بـراين باورنـد كـه ايـران      يندارد ودرامور اين كشور دخالت نم و...)
نوعي نقشي محـرك دارد. تكـرار     به اي در تحوالت داخلي اين كشورها و هاي گسترده دخالت

  كند.   مي ها القا ها را به مخاطب اين رسانه مدام اين اخبار دروغين آن هم با يك لحن ثابت آن
  

يكــي ديگــر از  :(Surfing Media On Feelings)گيرنــدگان  . اســتفاده از عاطفــه پيــام10
سـواري بـر احساسـات آنـان اسـت.       اي براي جذب ذهن مخاطبان، مـوج  هاي رسانه تاكتيك
كنند تا با گزينش و دستچين تصاويري خـاص در مـورد يـك     ها سعي مي راستا رسانه دراين

بپردازنـد.   كند، به القاي پيام مورد نظـر خـود   موضوع كه احساسات مخاطبان را تحريك مي
كند بـراي   دهد و تالش مي درواقع، اين راهكنش مستقيما احساسات بيننده را مدنظر قرار مي

بيننده فضاي كاذبي رادر ذهن مخاطب خود ايجاد كند كه مخاطب در آن به پذيرش تحليـل  
هـايي هـم اهـداف سياسـي و هـم اهـداف        پردازد. محتواي چنين برنامـه  ها مي القايي رسانه
هـا   كند. اين رسـانه  ا از طريق ايجاد فضاي كاذب در ذهن مخاطب خود دنبال مياجتماعي ر
ويژه  هاي اخير در خاورميانه و شمال آفريقا نيز تالش كردند تا از اين راهكنش به در انقالب

هاي مختلـف در   تركيب تحليل شده و در مورد تحوالت سوريه با نشان دادن مناطق تخريب
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هاي مخـالف و مبالغـه    هايي از درگيري و كشته شدن گروه ن صحنهمورد آنان و يا نشان داد
هـاي   دفاع، عالمت شدگان و تأكيد بر غيرنظاميان و كودكان و زنان بي در ارائة آمارهاي كشته

احساسي روي ذهن مخاطب ايجاد كنند تا از يكسو بدبيني بيشتري به نظـام سـوريه ايجـاد    
نوعي مخاطب داخلي به نافرماني دعوت شود و شود و با ايجاد حس دلسردي در جامعه به 

د و از سوي ديگر، با استفاده از شواز اين موضوع در راستاي ايجاد شكاف اجتماعي استفاده 
زمينه براي تهاجم بيشـتر   ها در ساير كشورها، اين راهكنش و جلب نظر مخاطبان اين رسانه

، شبكه چهار انگليس و بسـياري  ضد سوريه آماده شود. چنانچه براي مثال، روزنامه گاردين
ها براي جلـوگيري از فـرار    هاي ديگر در مورد تحوالت حمص از جمله نابودي پل از شبكه

آوارگان يا بازگشت بسياري از زنان و كودكان به بابا عمر پس از حملـه نظاميـان سـوري و    
داشـتند،  كشتار بسياري از مردم و تخريب منازل و... انواع گزارشات خبري را كـه صـحت ن  

  .(Kudashkina, 2012)ند بارها و بارها منتشر كرد
 

انـداز   ارائـه پيشـگويي و بررسـي چشـم     :(Tendentious Prediction). پيشگويي مغرضانه11
هاي مختلـف معمـوالً در    هاي سياسي، يكي از مسائلي است كه رسانه فراروي جوامع و نظام

 پردازنـد. بـا   كشورهاي ديگر به آن ميهاي تحليلي و تفصيلي خود از تحوالت درون  بررسي
ويـژه در مـورد    بـه  ـها براي بازنمايي تحـوالت در سـاير كشورهاـ    همه، برخي از رسانه  اين

هـاي مغرضـانه    كشورها و جريانات و احزاب سياسي مخـالف خودــ از راهكـنش پيشـگويي    
زنـي و   منطقه و اتهـام  هاي هاي غربي براي بازنمايي انقالب ميان، رسانه  اين كنند. در استفاده مي

هـا، بارهـا بـه     گرا پس از پيروزي ايـن انقـالب   هاي اسالم نمايي در مورد حاكميت جريان سياه
طرفـي بـراي القـاي     ها همچنين با تظاهر به بي هاي مغرضانه روي آوردند. اين رسانه پيشگويي

هـاي   اس خواستهانداز فراروي اين كشورها را بر اس ها، چشم تحليل خود و هدايت اين انقالب
المسلمين به مـدل   ها موضوعاتي مانند گرايش اخوان كنند. چنانچه اين رسانه خود پيشگويي مي

منظور تداوم ثبـات   المسلمين در حفظ كمپ ديويد به اي يا عقالنيت اخوان اسالم سكوالر تركيه
  و امنيت در اين كشور و... را در مورد تحوالت مصر مطرح كردند.

هاي غربي در مـورد تحـوالت سـوريه نيـز در مـوارد متعـددي از ايـن         رسانه اين، بر  عالوه
راهكنش استفاده كردند؛ چنانچه آنان در مورد تحوالتي مانند نتـايج اصـالحات اعمـالي توسـط     

پرسي در قانون اساسي اين كشور، پذيرش طرح عنان توسط دولـت سـوريه و...    بشار اسد، همه
هـايي ماننـد عـدم همراهـي مـردم، غيرعملـي شـدن         يشـگويي حتي قبل از آغاز اين مسائل به پ

 نتيجه بودن اصالحات و تداوم اعتراضات و... پرداختند. در هاي آنان يا ناكافي بودن يا بي خواسته
دهي به ذهن مخاطبان خود، براي ارائه اين اخبـار،   سي براي جهت بي اي مانند بي ميان، شبكه  اين
اما سؤالي كه وجود دارد اين است كه آيا اين اصالحات كـافي  ”د ها را در قالب سؤاالتي مانن آن

بحران در سوريه است، اما  طرح كوفي عنان فرصت جديدي فراروي”، يا اين سؤال كه “هستند
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كه در ادامه “ سؤال اين است كه آيا اميدواري نسبت به اجراي طرح صلح عنان وجود دارد؟
مسلماً شـك و  ”كنند كه اص اين شبكه تأكيد ميگران خ طرح اين سؤال، كارشناسان و تحليل

هـا بـه    و از اين طريق اين شبكه و سـاير رسـانه  “ ترديدهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد
  . (BBC News, 2012)پردازند  القاي پيشگويي مغرضانه خود به مخاطبان مي

  گيري نتيجه
هـاي مـردم    ها سركوب خواسـته  هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا، آتشفشان سال انقالب

كشورهاي اين منطقه در دستيابي به استقالل، آزادي و حق تعيين سرنوشت بر پاية هويت اصيل 
دار سـه نسـل خيـزش مردمـي در ايـن كشـورها و        ها كه ميـراث  اسالمي آنان است. اين انقالب

محوريـت   اكنـون بـا   عربيسـم و سـلفيت اسـت، هـم     انحراف آنان به غربزدگي و وابستگي، پـان 
ها بر دوش جواناني است كه فارغ  بازگشت به خويشتن در حال وقوع است. رهبري اين انقالب

از گرايشات حزبي بر مبارزه با استبداد، استعمار و ضرورت رهايي از شرايط نابسـامان سياسـي،   
هاي  بهمه، اين تصوير واقعي از انقال  اين اقتصادي و اجتماعي در كشورهايشان تأكيد دارند. با

هاي غربي كه انقالب مردم اين كشورها را در چارچوب گفتمان غربي  مردمي، با بازنمايي رسانه
  بينند، مواجه شده است.  نمي

هاي  ها و زمينه هاي منطقه و ريشه اين مقاله، ضمن تالش براي ارائة تصوير واقعي از انقالب
هاي منطقه با استفاده از آنان را  قالباي و چگونگي بازنمايي ان هاي رسانه آنان، فنون و راهكنش

انـد تـا بـا     هاي غربي تالش كـرده  دهد كه رسانه بررسي كرده است. نتيجه اين پژوهش نشان مي
هاي منطقه، آنان را بر اساس رويكرد خـود، توصـيف، تبيـين و     ايجاد فضاي ابرواقعي از انقالب

ويژه الجزيـره و   به ــ هاي دولتي عربي هاي غربي و بيشتر رسانه اساس، رسانه هدايت كنند. براين
با نگاهي متفاوت از واقعيات موجود به بازنمايي واقعيـت و سـاخت فضـاي تصـوير      ــ العربيه

تر از واقعيـت را شـكل    يبسيار واقع ياند تا ابرواقعيت مانندي در چارچوب گفتمان خود پرداخته
هـاي   ي خود در جريـان انعكـاس انقـالب   تنها با عملكرد گزينش  ها عمالً نه دهند. لذا اين رسانه

در كشورهاي منطقه، بخشي از رويدادها را كه با تحليل مورد نظرشان هماهنگ نبود، بـه   يمردم
با نمايش ابرواقعيتي از حوادث اين كشورها، به تحريف واقعيت ماهيت  اند بلكه نمايش نگذاشته

ها  اند. اين رسانه ت منطقه پرداختهها و خلق واقعيت خيالي و تصوري خود از تحوال اين انقالب
هـاي   ها را بـراي دولـت   اند تا زمينه سركوب اين انقالب اي تالش كرده در ابتدا با سكوت رسانه

وجود آورند اما با شكست اين   به ــ اند اي كشورهاي غربي بوده كه متحد منطقه ــ مستبد حاكم
انـد. در   هـا روي آورده  مايي ايـن انقـالب  اي در بازن هاي رسانه سياست، آنان به فنون و راهكنش

ها را آشوبگر و شورشي معرفي كـرده و بـا    گذاري معكوس، انقالبي ها با نام گام، اين رسانه اولين
دنبـال   اند كه بـه  هاي رنگي و بهار عربي ناميده ها را انقالب گسترش دامنه اعتراضات، اين انقالب

هاي ليبراليستي در جامعه هسـتند. در گـام دوم، ايـن     ها و آرمان هاي سكوالر و ارزش ايجاد نظام
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  و...
سـازي، گزينشـگري،    نمـايي، انگـاره   هايي ماننـد برجسـته   ها با استفاده از فنون و راهكنش رسانه
دنبـال القـا و     طرفـي بـه   زني و فرافكني، شايعه، مبالغه و دستكاري آماري با تظاهر بـه بـي   اتهام
منظـور اثرگـذاري    اند و بـه  گيرندگان برآمده طفه پيامدهي به ذهن مخاطب و استفاده از عا جهت

افزايـي   هايي مانند تكرار و تأكيد پيام، پـازل خبـري نـامنظم، مـوج     بيشتر نيز از فنون و راهكنش
اند. در ايـن شـرايط،    هاي مغرضانه نيز استفاده كرده اي و ايجاد آشفتگي خبري و پيشگويي رسانه

ها كـه در   ويژه در بحرين و يمن، انعكاس واقعيات اين انقالب ها به با توجه به تداوم اين انقالب
آينـد،   الملل به حسـاب مـي   هاي انقالب اسالمي در منطقه و در نظام بين ها و ارزش تداوم آرمان
  اي جمهوري اسالمي ايران است. هاي رسانه ملي و ديپلماسي رسانه ترين اولويت يكي از مهم
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