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 سی فارسی بیبی یسازانیتا جر یسازاز گفتمان

 های حقوق بشریبر محور پرونده

 پور، محمدرضا تقوی*نیدکتر محمدمهدی فرقا

 چکیده
ای به جمهوری اسالمی ایران، موضوع حقوق بشر بوده است.   های همیشگی هجمه رسانهیکی از بهانه
ترین رسانه خبری رین و پرمخاطبتایسی فارسی حرفهبیباره، بیساز در اینهای جریاندر میان رسانه
ازنین زاغتری، امیتد   نت ی، های نرگس محمدروندهپ نیز یحقوق بشر یهاپرونده یاندر مخارجی اس.  

ایج جامعی هستند و بررسی تجمیعی این موارد، نت هاینپربسامدتر کوکبی و محمدعلی طاهری در زمره
 ییاستتقرا ت کند  برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکترد ییاستی  را ارائه می

ستی، مترتبب بتا    بیسای. بیگزارش وب 195سی به اطالعات کامل، منظور دستراستفاده شده اس.  به
کتد   303شماری شد و با طی ایتن رونتد، بتیش از    ساله تمام 8موضوع پژوهش، در بازه زمانی تقریبی 

ور اصتلی  یت.، ییتل دو محت   نها در، آمتده  دست. بهمقوله جای گرف.  مقوالت  53آمد که در  دس.به
ی شتدند  ییتل محتور نخست.     بنتد دستته « سازیهای جریانتکنیک»و « سازهای جریانانتخاب سوژه»

 و کنتد متی  شناستایی  را استالمی  انقتالب  گفتمان رییب هایدی.، گفتمانبه سیبیمشخص شد که بی
هتای  دهتد  همننتین ییتل محتور تکنیتک     هتا شتکل متی   سازی خود را حول محور این گفتمانجریان
نها در تمتامی متوارد ایتن پتژوهش مشتتر       مورد از آ 6ه سازی، تکنیک متفاوت شناسایی شد کجریان
هتای  متورد، شتامل تکنیتک    6تکنیک نیتز در ایتن پتژوهش کشتن و نامگتشاری شتد  ایتن         6هستند  

هتای  برچستب »، «راوی همجتنس »، «افزایش اعتبار منتاب  همستو  »، «سازی اظهارات نامتعارفبرجسته»
 اس. « وانهطرح ادعای بدون پشت»و « سازیاسطوره»، «ایتضایی
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 مقدمه

عنتوان  را بته  یمهمواره تحر یمان او،پو کشورهای هم امریکا ی،انقالب اسالم یروزیبا پ
طتور عمتده بتا    به هایمتحر ین  انداکار گرفتهبه یرانرفتار ا ییرتغ ی اصلیاز ابزارها یکی
حقتوق  »و  «یموشتک  یهتا سامانه» ،«یاهسته یانرژ» یو راهبرد یدیموضوع کل 3بهانه 
ی، در متورد دو موضتوع   داخلت  یعمتوم  فکارا ینکهصورت گرفته اس.  با توجه به ا« بشر

 یابتوده است.، هجمته رستانه     یتران ا یاستالم  یموضت  جمهتور   با موافق اغلب نخس.،
بتوده   یجهان یمعطوف به افکار عموم طور عمدهبه هایمتحر یهتوج یبرا یغرب یکشورها

 یحقتوق بشتر   یهتا ؛ امتا موضتوع پرونتده   اس.داشته ن یچندان یقتوف یرانیانو در ایناع ا
اطالعی عموم افراد از یب ینو همننمردم در  یهمدرد یجادا برخورداری از یابلی. دلیلبه

توجته   متورد  یشتتر بتا دو موضتوع گششتته، ب    یتاس ر ی، دمناف  اجرای مجتازات مجرمتان  
است.؛   یترار گرفتته   یداخل یتح. تأثیر یرار دادن افکار عموم یبرا یاماهواره یهارسانه
بحت  و   موضتوعات متورد   ینترین و پربسامدتراز مهم یکی عنوانهمواره به که طوریبه

انتد  همیشته تتالش کترده   ای های متاهواره اس.  شبکه مطرح بوده هارسانه ینادر  یبررس
ی. غترب، محکتوم کننتد     حما مورداجرای مجازات مجرمان  دلیلبهجمهوری اسالمی را 

شتود و بایتد بترای    موضوعی که باع  فاصله گرفتن مردم از حاکمیت. در بلندمتدت متی   
استتفاده   هتای متورد  تکنیتک  ییکشتن و شناستا   تردیتد، یبای اندیشید  مقابله با آن چاره

کمک بته   گام بلندی در راهتواند می های حقوق بشریپرونده در موضوع نهیگاب یهارسانه
تح. تتأثیر یترار دادن افکتار    مقابله با مطلوب  یانتخاب راهکارها یبراهای داخلی رسانه

اخبتار   یتل و تحل یبررست  زبتان، ی فارستی اماهواره یهاشبکه یانباشد  از معمومی داخلی 
 یتار اطالعتات را در اخت  یشتترین ب ی،فارست  ستی بتی یدر شبکه ب یحقوق بشر یهاپرونده

 یشتبکه خبتر   ینتتر پرمخاطتب  یی،شتبکه از ستو   یتن ؛ چراکه اگشاردمی ایفعاالن رسانه
از  یتتر گستترده  یتن بتر ط  ،هتا شتبکه  یگرسه با دیاس. و در مقا زبانیفارس یاماهواره

هشتگران،  و پژو یلگتران گتواه تحل  چتون بته   یگتر، د یاز سو گشارد ویمخاطبان تأثیر م
کتار گرفتته   بته های تکنیک ییشناسا ،اس. زبان خارجیفارسی یرسانه خبر ترینیاحرفه

یتز  نرا  هتا رسانه یگراستفاده د های موردجام  و کامل اس. که تکنیک یی، راهنماشده در آن
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ستی فارستی بته ایتن صتورت      بیای بیسازی در مجموعه رسانهروند جریان شود می شامل
ری این مجموعه، ابتدا محورهای مورد نظتر ختود را بته شتکل مکتتوب در      اس. که تیم فک

کننتد و چنتدی بعتد، ایتن محورهتا در یالتب مستتند و        ستی منتشتر متی   بتی سای. بتی وب
رو، بترای شناستایی   ایتن شتوند  از های خبری از طریق تلویزیون این شبکه پخش میگزارش
ستای. ایتن   رصتد و تحلیتل وب   ستی فارستی،  بیترین محورهای محتوایی مجموعه بیمهم

 تأکیتد  متورد  یحقتوق بشتر   یهاپرونده یاندر م رود شبکه منبعی غنی و جام  به شمار می
ی، نتازنین زاغتری، امیتد کتوکبی و محمتدعلی      های نرگس محمتد پرونده ی،فارس سیبییب

ر شتده د موارد مطرح ترینیشبکه با پوشش جزئ ین  اهستند هاینپربسامدتر طاهری در زمره
ل است.   یت آنهتا یا  یبترا  یتتی نشتان داده کته چته اهم    ،تتاکنون  یلتشک یها از ابتداپروندهاین 
 است.   تته ها پرداخپروندهاین سای. خود به بار در وب 200نزدیک به تاکنون  سی فارسیبیبی

اند  به اعتقاد آنتان بتا   های یکر شده با نظر کارشناسان حوزه رسانه انتخاب شدههریک از پرونده
تواند نتتایجی جتام    ها، بررسی تجمیعی آنها میتوجه به موضوع متفاوت هریک از این پرونده

هتای  بنتابراین پتژوهش حاضتر بته دنبتال شناستایی تکنیتک       ؛ و چندبعدی در پی داشته باشتد 
 های حقوق بشری اس. سی فارسی در موضوع پروندهبیسازی بیجریان

 پژوهش پیشینه

 بیشتترین  کته  است.  داده ( نشتان 1392شتی و همکتاران    های پژوهش بتایری هو یافته

 ایتران  داخلی مسائل نماییها( خارجی بزرگهای  شبکهماهواره مورد توجه موضوعات

 تروریستم،  و ایتصتاد  ای،های هستهفعالی. بشر، حقوق موضوعات مرتبب با  اس. بوده

  دهند می تشکیل را شبکه این مورد توجه موضوعات سایر

 ،2008 تا 2001 سال از که اس. رسیده نتیجه ( در مقاله خود به این1391  رضاییان

  س.ا یافته اختصاص بشر حقوق به ایران درباره امریکا مطبوعات مطالب از درصد 5.2

 از درصتد  ۴8.۴ زمتانی  دوره همتین  در امریکایی مطبوعات برخالف انگلیس مطبوعات

 اند داده اختصاص «رانای در بشر حقوق مسئله بررسی» به را خود مقاالت

 محورهتتای تتترینمهتتم از برختتی ختتود، مقالتته در (1390زاده  نتتوری و مجیتتدی
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 نقت   القتای : اندکرده فهرس. را 1388 سال در فارسی سیبیبی ایرسانه سازیجریان

 تقویت.  نظتام،  و دولت.  ناکارآمتدی  القتای  ایتران،  در متدنی  هتای آزادی و بشر حقوق

 ایران  در سیاسی شکاف قتعمی و مخالن هایجریان

 تقویت.  و تأییتد  با سیبیبی خبری شبکه که ( معتقدند139۴همکاران   و پورتقوی
 رد استراییل  حمتالت  بیشتتر  توجیته  به مقاوم.، با نفی و شرایب هر تح. مشاکره ایده
 میتان  افشتک  وجود القای به همننین سیبیبی  اس. پرداخته حماس حمالت با ییاس
 بته  استراییل  ارتتش  از مقتتدر  ایچهتره  حتال،  در عین و پردازدمی هغز مردم و حماس
 اصل به دیپایبن نبود یا سوگیری نوعی روایتگری، عرصه در ایدامی که کشد؛می تصویر
 دهد می نشان را عینی نگاریروزنامه

 چارچوب نظری پژوهش

 يسازبرجسته

 یتدادهای ها، هنجارهتا و رو بر ارزشخود  یانتخاب تأکیدو  یسازتوانند با برجستهها میرسانه

 ینته زم کته در  اییهاطراف کمک کنند  پژوهش یبادراکات ما از مح یریگگوناگون، به شکل

 تأکیتد ها بتا  که رسانهاند مطلب ینا یدمؤ یاند، همگشده انجام یخبر هاییامپ یسازبرجسته

 دهنتد یان را شکل ممخاطب ییهن هایی.خبرها و موضوعات مختلن، اولو یسازو برجسته

 یرا نظتارت و همتاهنگ   یجمعت  یهتا رستانه  یدو کارکرد اصتل  1(  السول23: 1377 بدیعی، 

همتتان  ی،و کتتارکرد همتتاهنگ یبتتاندانتتد  از نگتتاه او، کتتارکرد نظتتارت، همتتان دروازه متتی

 ( 11: 1988، 3و راجرز 2 دیرینگ اس. یسازبرجسته

در  یستاز برجستته  یهدر متورد فرضت  ا رمنتد  مطالعه نظتام  ین، نخست5و شاو ۴کامبزمک
                                                      

1. Laswel 

2. Dearing 

3. Ragers 

4  McCombs 

5  Shaw 
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ستال   یجمهتور  یاست. را در مبارزات ر یسازاند  آنها برجستهگزارش کرده 1972سال 

 یبترا  یجمع یهارا مطرح کردند که رسانه یهفرض ینمطالعه یرار دادند و ا ، مورد1968

راجت  بته    یهتا نگترش  یت. کنند و بتر اهم می یینرا تع هاییی.اولو یاسی،هر مبارزه س

  (27: 1386، ترجمه دهقان، تانکاردگشارند  سورین و یاثر م یاسیموضوعات س

 ینآغتاز  یهتا در زمتان  یتا باال  ی.اخبار، پخش آن در اولو یسازبرجسته یهااز راه یکی

 یهتا نهمثال، رسا یمهم اس.  برا یزنوع رسانه ن ی،خبر ینشاس.  در چ یزیونیتلو یخبرها

 خبرهتا را  ،دارنتد و برحستب منطقته    یشتتری طقته توجته ب  من یتک به اخبار مربوط به  یمحل

و  یت. جمع ی،ضتوع فراوانت  بته مو  یشتتری توجه ب یمحل هایسانهکنند  در رمی بندیی.اولو

 تتر، گستترده بتا پوشتش    یهتا و در رستانه  یشتود امتا در ستطل ملت    می یلیب یناز ا یمسائل

  (3: 1386و،  ندرل یرندیرار گ یخبر ی.ممکن اس. در اولو یحت یموضوعات جهان

 بندیچارچوب

موضوعات، افکتار   بعضیبر  تأکیدها با رسانه ی،سازبرجسته یهنظر براساسگفته شد که 

کته در   یاز موضتوعات  یتک کتامبز، هتر     به گفته مکدهندیرا تح. تأثیر یرار م یعموم

هتر   یرهایی کته تصتو  ویژگی یعنی« دارند یاریبس هاییصهخص» گیرند،ییرار م ی.اولو

 یتدا پ ییتر تغ یو برجستتگ  یت. نظتر اهم  موضتوعات از  یدهد  ویتمی یشوع را نماموض

استاس،   یتن بتر ا  ( 22: 2007، 1 شتیفر  یابتد متی  ییرتغ یزن نهااز آ یکصفات هر  ،ندنکمی

چگونته   ینکته درباره چه فکر کنند نه ا یدکه به مخاطبان بگو یابدیامکان را م ینرسانه ا

درباره چته فکتر    گویدیبه مخاطب م عالوه براینکه یدبنچارچوب یهاما نظر ؛فکر کنند

تحت. تتأثیر یترار     یتز فکر کتردن مخاطتب را ن   یچگونگ ی ،ویا یبندبا چارچوب، کند

را نستخه   یبنتد کتامبز، چتارچوب  (  متک 103: 200۴، 2رینولتدز کتامبز و   متک  دهتد می

برجستته   یبته معنتا   یبنتد چتارچوب  یدگاه،د ینداند  از امی یسازبرجسته شدهیشپاال

                                                      

1. Sheafer 

2. Reynolds 
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 مختلتن ارائته موضتوع و در    هتای یوهشت  یقموضوع از طر یک یهاجنبه یساختن برخ

 یسازرا سطل دوم برجسته یدهپد ینمردم در مقابل آن اس.  او ا یرفتارها ییرتغ یجه،نت

 ( 15: 2007، 2و تیوکسبری 1 شیوفل داندمی

عناصتر و توجته    یختوجه افراد، به بر جلب یها براکرد که چارچوب تأکید ،3انتمن

 یوهشت »بتاور است. کته     ینبر ا ین  او همننروندیکار مبه یگرعناصر د ینکردن به برخ

را در   یتوانند موضوعمشخص کند مردم چگونه می یدموضوع با یک یبندچارچوب

 ( 51-58: 1993  «کنند یابیو ارز

هتا  که رستانه  اس.بندی به این معنهای ارتباطی، چارچوبدر یلمرو مطالعات و پژوهش

بتر پایته     دهنده به آن هستتند ای برای انعکاس وایعی.، بلکه سازنده وایعی. و شکلنه آیینه

سازی، توجه مخاطتب را بتر بعضتی    ها در مرحله نخس.، از طریق برجستهاین نظریه، رسانه

ار چتارچوب معنتایی ختاص یتر     ا را درنهآو سپس،  کنندیمموضوعات و رویدادها متمرکز 

ی ها، تنها انتخاب رویدادها و حوادث خاص از میتان رویتدادها  بنابراین، کار رسانه؛ ددهنیم

 ( 81: 1383زاده،  مهدی معنی دادن به آنها نیز هس. بلکه بسیار نیس.،

 یمعرفت  یستاز ها را در سطل دوم برجستهاز صف. یدو گروه کل (2003  کامبز و یانممک

بته   یصتفات شتناخت    (67ت   82ی  ارزشت  یتا  یعاطف( و صفات ی یات یکنند: صفات شناختمی

بته لحتن    ،یصتفات عتاطف   کته ی حال شوند درموضوع در رسانه مربوط می ینو تعر ینتوص

فتاوت  ت( اختصتاص دارنتد    یخنثت  یا یآن  مثب.، منف ارزشگشاریارائه موضوع و  یرسانه برا

  (23: 2007یس.  شیفر، واضل و روشن ن یشههم ،نوع صفات ینا ینب یظاهر

 سازی خبریجریان

برنتد  بایتد توجته    کار میسازی تدبیری اس. که برای اداره مغزها بهای، جریاناز نگاه رسانه

ای، تحقتق آن را دنبتال   داش. با هر رسانه برای خود هدفی دارد که در طول فعالیت. رستانه  
                                                      

1  Scheufele 
2  Tewkesbury 
3  Entman 
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نیست.  رستانه    ستازی ها لزوماًًًً به معنای جریانرو، دنبال کردن هدف در رسانهکند  ازاینمی

های سیاسی، تجاری یا فرهنگی خود باید بر موضتوعی  سازی و رسیدن به هدفبرای جریان

 به تولید محتوا درباره آن بپردازد  دارزمانخاص تمرکز کند و در طول فرایندی 

ای شتکل  ای ممکن است. در انتواع مختلفتی از تولیتدات رستانه     سازی رسانهجریان

ستازی خبتری   ها، جریتان سازیترین جریانترین و زودبازدهموسترین، ملبگیرد  از مهم

گونه تعرین کرد  البتته توجته   سازی خبری را بتوان اینرسد که جریاناس.  به نظر می

 سازی اس.:به این نکته ضروری اس. که ریشه این تعرین در نظریه برجسته

که از سوی یتک یتا   موضوعی  مدار وایعه یاپوشش خبری گسترده، مستمر و فرایند»

ز های اجتمتاعی، بتا استتفاده آگاهانته یتا ناآگاهانته ا      چند رسانه جمعی یا کاربران رسانه

شود تا خبر مشکور بندی انجام میسازی و چارچوبهای مختلن، ازجمله برجستهروش

« ها، کاربران و مخاطبان تبدیل شودبرای مدت کوتاهی به اولوی. فکری و خبری رسانه

 ( 75: 139۴هری و همکاران،  ناصری طا

 تصویرسازی

یابنتد  دروایت ،   وانفعاالت امنیتی ابتدا در حوزه ادراکات موجودیت. متی  بسیاری از فعل

ای که در نسب. بین ت حدایل ت دو تصتویر موضتوعی.   تهدید چیزی نیس. جز مخاطره

در  گیترد  بتر ایتن استاس آننته     یابد و سپس مبنای عمل در مناسبات عینی یرار متی می

شود، فاید اصال. اس. و این تصویرها هستند کته اهمیت. دارنتد و    عینی. مشاهده می

ای در کننتده یر نقتش تعیتین  ترتیب، تصاو اینیابند  به طی فرایندی در عینیات تجلی می

هتا را  وع مثب. و چته منفتی، نگترش   ها چه از نکنند  دروای ، تصویرسازیرفتار ایفا می

گیرنتد  متی  و با تغییر نگرش، رفتارها نیز متناسب بتا آن شتکل  کنند دستخوش تحول می

 ( 1393 افتخاری و یوالفقاری، 

ضتمن  « هتای غترب  سازی رستانه انتفاضه فلسطین و انگاره»( در مقاله 1380موالنا  

شتمارد  انگتاره مجموعته    هتای مختلتن آن را برمتی   بیان خصوصیات انگتاره، یستم.  
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ن از حقایق و ابعاد مختلن آن داریم و همه آنها با تصاویری اس. که ما در مغز و یهنما

گشارند  تغییر یک انگاره در مغز ما گاه منجتر بته   اند و بر هم تأثیر مییکدیگر در ارتباط

شود و یک حال. تعادلی یتا غیتر   های دیگر میمان از اشیا، افراد و پدیدهتغییر تصورات

ستم. تشتکیل شتده است.  احساستات،      کند  انگاره یا تصویر از سه یتعادلی ایجاد می

ادرا  و آگاهی، عملکرد  در بعد احساسی یا ارزشی دوست. داشتتن یتا نداشتتن یتک      

موضوع یا شیء مورد نظر اس. که اغلب با موافق. داشتن یا نداشتن ادراکتی ستروکار   

دارد  در بُعد ادراکی و آگاهی یک انگاره، دانتش متا از طبیعت. همیشتگی یتا متوروثی       

امتا بُعتد   ؛ کنتد دیده مورد نظتر است. و خصتایص مستتقل آن را بیتان متی      موضوع یا پ

های رفتاری فرد، چگونگی برخورد با موضوع متورد نظتر   عملکردی یک انگاره، با جنبه

ستازی بته   و کلیه ترکیبات و مختصات آن سروکار دارد  در بح  تصویرسازی یا انگاره

 توان اشاره کرد:دو مفهوم اساسی می

ها در هتر حتال   نشگری: این مفهوم در رشته ارتباطات بسیار مهم اس.  رسانهمفهوم گزی  1

 زدایی از آن هستند بر یک مسئله و یا امید تأکیدو همیشه، خواسته یا ناخواسته، مشغول 

کنتترل رستانه را در    کنند کته کنندگان فکر میمفهوم تغییر شکل: برخی از مصرف  2

اما همتین   کنندکنند هر وی. بخواهند تر  میتصور میمانند معتادانی که  اختیار دارند؛

 شود  این عادت و انگاره، ابتدا مانند تارهای عنکبتوت توهم اس. که بالی جان آنها می

شود و این همان مفهوم تغییتر  های ضخیم یک یفس تبدیل میتدریج به میلهاس.؛ اما به

ه هتدف  بت د تا مبادا وستیله  دهنشکل اس. که کارشناسان رسانه نسب. به آن هشدار می

  (1382 شکرخواه، تبدیل شود 

 های آنتبلیغات سیاسی و تکنیک

تبلیغتات   یتن در تعر« 1ژا  التول »شده است.    ارائه تبلیغات سیاسیتعارین متعددی از 

دولت.،   یک از سویشود که هایی میشامل تکنیک« تبلیغات سیاسی»: یسدنومی سیاسی
                                                      

1. Jack Olwell 
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 کتار رفتار عامه و تأثیر بر آنهتا بته   ییرتغ یروه فشار براگ یک یاسازمان  یکحزب،  یک

مشتخص و   ،اهتداف  و یشده و جزئت ا، حسابهیوهش تبلیغات سیاسی،شود  در برده می

 یاسیس نیز در اغلب موارد یغموضوعات مورد تبل در نهای.،  محدود اس. حال ینع در

 موارد زیر اس.:یواعد اصلی تبلیغات سیاسی شامل   (80: 137۴ همایون، اس. 

 اجتماعی شناسیروان حوزه در روانی سرای. ی:روان ی.سرا یبشرا یجادا هیاعد( 1

 یتک  تتدا اب کته  صورت این به  اس. دورانی متقابل هایکنش محصول و شودمی مطرح

 ایتن  شتود و ستپس  می جمعیتی هایگروه در پاسخ موجب و پیونددمی ویوع به محر 

 در کنتد؛ می ایجاد دیگری پاسخ باشد، داشته محر  نقش تواندمی خود، نوبهکه به پاسخ

 و هتا پاسخ ت   محر تعداد و با افزوده شدن بر یابدمی ادامه روند این دورانی، کنش یک

 شود می اپیدمی به چرخش، منجر درصد

شتدن  ایت  ویبتول   مورد همنب  عبارت اس. از درج : اعتباریاعده مربوط به اعتبار منب  (2

و یتا  منتاب  معتبتر    یتا  هاکند سخن خود را از رسانهکوشش می گر سیاسیتبلیغاتگر  اطارتب

  به آن منب  شکل معتبر بدهد یا منب  معتبر مطرح کند یک به نقل از کم،دس.

 یسع گر سیاسیتبلیغات ،از موارد سیاری ینه: درزمیاعده یرار دادن هدف در پس (3

 . اس نف یی گر سیاسیتبلیغاتطب نفهمد که مخا تا هدفش را پنهان کند دارد

 و جهتان  همه در در اصل، :هانگرش بر یاثرگشار یها برااستفاده از ارزش هیاعد( ۴

 و هنجتار بته  امتری  را ختود  نظتر  مورد موضوع سیاسی گرتبلیغات تاریخ، طول تمام در

 استاس،  همتین  بتر   است.  داده جلوه شیطانی و زش. هنجار،بهنا را آن عکس و مقدس

 طول در کههمننان دهندمی دشنام هم به ها،جنگ طول در راحتیبه متخاصم کشورهای

 ار مردمش و آلمان مردمشان، نفرت برانگیختن برای غربی کشورهای دوم، جهانی جنگ

  خواندندمی درنده و وحشی

داف اهت  یاین تکنیک، ادبیات ساده به کمتک القتا   یام: دردر پ ییاعده اصل سادگ( 5

 دهد  یشپیام را افزا یرگشاریتا دامنه نفوی و تأث آیدمی ینیدهپ یاسیس

 یگزینهتا و نمادهتا جتا   واژه ،یاعتده  ینا یگزین: درجا ییاعده استفاده از نمادها (6
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« برختورد »تتوان از  هنگتام تصتادف دو ختودرو هتم متی      برای مثال،شوند؛ می یکدیگر

آنهتا کتامالًً متفتاوت     ییاما بار معنا ؛کرد استفاده آنها «یدتصادف شد»خودروها و هم از 

  (1382راد،  محسنیان خواهد بود

شتخص،  یتک  بته   یتک، تکن یتن استفاده از ا ی: بامنف یایاعده برچسب زدن مثب.  (7

و ناپستند   آمیزینتوه یااس.، برچسب خوب  گر سیاسیتبلیغاتگروه که هدف  یا یده،ا

 ( 190 :1380 مهرداد،  شودزده می

 یتز بتا چ  چیتز یتک  ینشود بمی یسع یک،تکن یناستفاده از ا ی.: درتعمیم جشاب یاعده (8

 ترتیتب،  تا به ایتن اس.، ارتباط داده شود  آنو امثال  یپاک ی،درست ی،که معرف خوب یگرید

بته   گیتر یتام پ یقتشتو  ینجتا در ا ی  هتدف اصتل  یابتد اول تعمیم  یزبه چ یز،آن چ یکصفات ن

  (191 :1380 مهرداد،  یمل آن را بدانیدل ینکهن ااول اس.، بدو یزچ تأییدو  یرشپش

ز ایکتی  ار و اعتب یانتقال ایتدار، ضمان. یانون یک،تکن یناز ا : هدفانتقال هیاعد (9

 یبترا  یشترمنظور کسب اعتبار و عزت ببه یگر،د یزیبه چ، احترام همگان مورد چیزهای

و عامتل عمتل   د ینارتبتاط بت   ینتد فرا براستاس انتقال  سازوکار یگر،د عبارتبه  آن اس.

  (190 :1380کند  مهرداد، می

های علمتی و  های مرسوم در گفتارها و مناظرهاز مغالطه : یکینایص یماستقرا و تعم (10

جودیت. و اوصتاف یتک کلیت.      مو ،کل اس.  در این مغالطهروزمره، مغالطه تسری جزء به

ن بیتان و  و تصویر یک یا چند جتزء آ فیزیکی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و    به مدد ترسیم 

  ار گیردیر یبررس کلی. آن به تمام و کمال مورد آنکهیشود؛ بتوضیل داده می

آمتوزش و هتم    یهم برا یمی،شده یداز یواعد شناخته یکی : تکراریاعده تکرار (11

ار تکتر  یتق از طر یتادگیری نشان داده است. کته    هاپژوهشاس.   تبلیغات سیاسی یبرا

شود، شروع می یغاتکه تبلندارد  هنگامی یروند ثابت یشافزا ینکند؛ اما امی یداپ یشافزا

 یمستتق م یرایناع در مست  یرس این جایی،در  ،سرانجاماما  دارد یصعود یرایناع مخاطب س

 ( 1382راد،  محسنیانکند می یداپ ینزول یرو سپس س گیردیرار می

در  تبلیغتات سیاستی  در  یقتصتد  یتا دادن شهادات  : تکنیکیاعده شهادت دادن (12
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درباره  یو منفور اعتمادیریابلشخص غ یااس. که شخص محترم و مورد اعتماد  یحالت

 یتن کند  امی یدهابراز عق یفرد یامحصول  یکبرنامه،  یکفکر،  یک ینادرست یا یدرست

 یبتات انتخا رزاتو مبتا  یتجتارت  هتای یدر عرصته آگهت   یتژه وهب ،متداول ایشیوه یکتکن

  (193 :1380شود  مهرداد، محسوب می

دروغ  کنتد ادعا متی اس. که  یهمان موضوع یدهپد ی: اینسازیاعده اغراق و بزرگ (13

شتود و  می آغاز یهاول ههست یکاز  طور معمول،بهاثر دارد  اغراق  یشترتر باشد، بچه بزرگهر

از اغتراق و   مهمتی  یارعتراق نمونته بست    یمتاجرا   کننتد تتر متی  سپس آن را بزرگ و بزرگ

 ( 1382راد،  محسنیانبود  یکشتارجمع یهاصدام و سالحدر مورد  یسازبزرگ

اختتالف   در این روش، مجری عملیات روانتی بتا شناستایی نقتاط     افکنی:( تفریه1۴

دهد  بته  های دشمن همواره تشدید اختالفات داخلی را سرلوحه کار خود یرار میجناح

پندارنتد و تمتام توجته ختود را معطتوف بته       یکدیگر را دشمن میها، این ترتیب، گروه

 ( ۴0: 1376کنند  براتی، برخورد با جناح مقابل می

شود که از نظتر منبت    گویی: گاه نیز حادثه، خبر یا سخنی مطرح می( پاره حقیق.15

است. کته اگتر بخشتی از آن، نقتل و       پیوسته و مرتتب همای بهو محتوای پیام، مجموعه

  (16: 1390شود  تشکری، نقل نشود، جه. و نتیجه پیام منحرف می بخشی،
نمایی: تکیه این روش بر چیدمان و مهندسی پیام است.   نمایی یا عینی.طرف( بی16

شتود؛ امتا   ظاهر تعاملی، نظرهای موافق و مخالن مطرح متی برای مثال، در یک برنامه به
یتک متدل    براستاس های مطرح شده، اهدهد که تمامی دیدگتحلیل دییق برنامه نشان می

ق و چیدمان نظر شکل گرفته اس. تا گزاره مطلوب رسانه در پوشش بیان نظرهای موافت 
 ( 115: 139۴مخالن به مخاطب منتقل شود  یارمحمدی و احمدی، 

معیت.  در این تکنیک، مبلتغ تتالش دارد تتا تنفتر و دشتمنی ج      سازی:( اهریمن17
اگتر   بتر ایتن استاس،    ؛وه و یا کشوری ختاص برانگیتزد  مخاطب را نسب. به عقیده، گر

نظتر از درست. یتا    گروهی منفور  از دیدگاه رسانه(، سیاستی را پشتتیبانی کنتد، صترف   
از ایتن   تتا کند نادرس. بودن آن، وجهه منفی گروه حامی این سیاس. را بزرگنمایی می

  (1390 رضایی، بگشارد طریق بر مواض  جمعی. مخاطب اثر 
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ه بت بترای یتو ت بخشتیدن     موایت   بیشتتر  در این شگرد به مناب  نامشخص: از( توسل 18

برختی منتاب    »ها و اصطالحاتی چتون  با بیان عبارت ها  رسانهشودتکنیک شایعه استفاده می

کننتد   شر مینظر خود را منت و    خبر مورد «هابه گزارش خبرگزاری»، «ناشناس گزارش دادند

ی نبتال پیگیتر  مخاطبان چندان به د که دانندای یا خبری میسانهدر این حال.، سیاستگشاران ر

راحتتی  ا بته تت است.  « برخی منتاب  »منب  خبری نیستند و هدفشان تنها انتشار خبر با استناد به 

 ( 210: 1392 آیربخش،  بتوانند مقاصدشان را از این طریق دنبال کنند

زش توجته  پیتام از نظتر ار  در ایتن تکنیتک، بته عنصتر      زدایی:( ارزشگشاری و ارزش19

ر دشود، به این معنا که ختوب یتا بتد و شایستته یتا ناشایست. بتودن بتار ارزشتی پیتام           می

عبتارت دیگتر، از ستویی، رستانه،     (  بته 195: 1392 آیربخش،  نظر اس. سازی موردجریان

ی عناصر مورد نظر خود را ارزشتمند، از ستوی دیگتر، عناصتر رییتب را فایتد ارزش معرفت       

 کند می

 پژوهش شناسیروش

 نایت  کریپنتدورف   است.  شتده  انجتام  کیفی محتوای تحلیل روش از استفاده با پژوهش این

 و معتبتر  ایگونته به آن، مضمون به هاداده دادن ربب برای پژوهشی فن یک عنوانبه را روش

 تحلیتل  مننتین ه(  138۴ امتامی، دومینیک، ترجمته ستید   و ویمر  کندمی تعرین تکرارپشیر

 طریتق  از متنی، هایداده محتوای یهنی تفسیر برای پژوهشی روش توانمی را کیفی یمحتوا

  دانست.  شتده  شناخته ایالگوه طراحی یا سازیتم و کدبندی مند،نظام بندیطبقه فرایندهای

 نظریته  آزمتون  جتای به پردازینظریه کیفی، هایپژوهش بنیادین هایویژگی از یکی همننین

 بته  را هتا داده حقیقت.  و اصتال.  دهتد می اجازه پژوهشگران به کیفی محتوای تحلیل  اس.

 دبنتدی ک فراینتد  یتک  از طریق نیز نتایج عینی.  کنند تفسیر علمی روش با ولی یهنی، گونه

 ( 21: 1390 نوشادی، و ایمان  شودمی تضمین مندنظام

 و استتقرایی  رویکردهتای  شتامل  کیفتی،  محتتوای  تحلیتل  روش عمده رویکردهای

 شتده  استتفاده  استتقرایی  ییاستی ت    ترکیبتی  شیوه از حاضر نیزپژوهش در اس.؛ سیییا
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 جدیتد  هتای شتیوه  پیشین، نظری هایچارچوب از استفاده ضمن رویکرد، این در  اس.

 بررستی،  بترای  شده انتخاب موارد پژوهش حاضر، در  شودمی افزوده یبلی موارد به نیز

 اطالعتات  بته  دسترستی  منظتور بته  همننین  شدند برگزیده رسانه حوزه خبرگان نظر با

  شتد  انتختاب  متورد بررستی   جامعه عنوانبه فارسی سیبیبی سای.وب جام ، و کامل

 بازه در پژوهش، موضوع با مرتبب سای.،وب این گزارش 195 نتایج، جامعی. منظوربه

 ایتن  طی  شد شماریتمام( 1395 مهر 21 تا 1387 دی 1 تاریخ از  ساله 8 حدوداًً زمانی

 آمتده دست. بته  مقوالت  گرف. جای مقوله 53 در که آمد دس.به کد 303 از بیش روند

 از پتژوهش،  اعتبتار  افتزایش  منظتور به  شدند بندیدسته اصلی محور دو ییل در نهای.

 باورپتشیری،  معیتار  ۴ پژوهشتگر  دو ایتن   است.  شتده  استفاده گوبا و لینکلن معیارهای

 اندکرده ارائه کیفی پژوهش نتایج ارزیابی برای را تمادپشیریاع و وابستگی پشیری،انتقال

  (۴20: 1388ترجمه جلیلی،  فلیک، 

 مستتقیم  و اصتیل  یولاز نقل که کندمی پیشنهاد باورپشیری افزایش برای سندلوسکی

 چته  از تتایج ن که کند جلب این موضوع به را خواننده توجه توانداستفاده شود چون می

 به ایتن (  216: 1392 همکاران، و رادمؤمنی  اس. آمده دس.به مقوالتی و کدها ها،داده

 پتژوهش  موضوع درباره سیبیبی هایگزارش از هاییبخش پژوهش حاضر، در منظور،

  اس. آمده عیناًً

 زمینته  ایتن  در  است.  پژوهش به کمی رویکرد در پشیریتعمیم مشابه پشیری،انتقال

  کنتد  اشتاره  دیگتر  بستترهای  در نظریه انتقالیابل هایجنبه به پژوهشگر که نیس. الزم

 در نتایج ثبات به وابستگی،  اس. کافی زمینه این در هاداده بررسی به بخشیدن جامعی.

 از واحتد  روشتی  از پیتروی »: نویسدمی باره( دراین200۴  1شنتون  پردازدمی زمان طول

 هتا داده تلختیص  و تلفیتق  کیتب، تر شتیوه  و مراحل دییق ثب. کدگشاری، انتهای تا ابتدا

 کمتک  پتژوهش  نتتایج  به رسیدن الزاماًً نه و پژوهش تکرار در دیگر محققان به تواندمی

 نکتته  ایتن  و داده انجام پژوهشگر یک را کدگشاری مراحل تمامی پژوهش این در«  کند

                                                      

1  Shenton 
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 بته  پتژوهش،  اولیته  کتدهای  ارائته  بتا  همننین  اس. شده واحد روشی از پیروی باع 

 ترکیب شیوه تا اس. شده تالش مقاله، در سیبیبی سای.وب متن از هاییبخش همراه

 متورد بررستی   هتای داده هتای ویژگتی  تأیید میزان به نیز پشیریتأیید  شود تبیین هاداده

 عینیت.  کمتی،  رویکترد  در مؤلفته  این معادل  کندمی اشاره خوانندگان سوی از پژوهشگر

 هتا داده خصوصتیات  کننتده متنعکس  پژوهش هاییافته آیا که کندمی بررسی عینی.  اس.

 کتتردن بتترآورده تکنیتک  تتترینمهتتم  پژوهشتگر  هتتایستتوگیری و ترجیحتات  یتتا هستتند 

 ( 217: 1392 همکتاران،  و رادمؤمنی  اس. پژوهش فرایندهای و نتایج بازبینی پشیریتأیید

 و ار گرفت. یتر  بتازبینی  مرحله متورد  چندین پژوهش این پشیری،تأیید افزایش هدف با

 ایتن  دوم پژوهشتگر  همننتین   شتد  حشف آن از پژوهشگر یهن احتمالی هایسوگیری

 تتا  کترد  بررستی  عینی. تحقق برای را ابتدایی کدگشاری روند از حاصل نتایج پژوهش،

  یابد افزایش پشیریتأیید

 هاتحلیل یافته

 «نرگس محمدي». پرونده 1

 هاي پروندهالف( ویژگي

نرگس محمدی « حقویی»و « خانوادگی»، «شخصیتی»های یژگیاین بخش سه دسته از و

 ایستوژه  محمتدی  از توانتد متی  کته  هتای شخصتیتی  ویژگتی  گیرد  ازجملهرا در برمی

 وی بلیتغ  گفتتار  و شتیوا  یلتم  ای،رستانه  چهتره  ،1جوانی بسازد سیبیبی برای ارزشمند

 غالتب  فرهنتگ  یلدلبه وی جنسی. به توجه با محمدی به ظلم بازنمایی همننین  اس.

 و عمتومی  افکتار  شتدن  دارجریحته  بته  توانتد می که اس. خصوصیتی کشورمان، مردم

 از دفتاع  لتزوم  و زنتان  مظلومی. چراکه اعتقاد به شود؛ منجر احساسات شدن برانگیخته

 وضتعی.  بایتد  متوارد  ایتن  وجتود دارد  بته   مردم ایتران  غالب یهن پس در ایشان حق
                                                      

 ر مرحله کدگشاری هستند عبارات توپر، همان کدهای اولیه پژوهش د  1
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 ریه آمبولی بیماری از سیبیبی مورد نظر سوژه  افزود نیز را محمدی جسمانی نامناسب

 چنتین  بودن دربند  هس. نیز عضالنی فلج دچار عصبی اختالالت دلیلبه و بردمی رنج

شود  نرگس محمدی از  منجر عمومی افکار احساسات کردن درگیر به تواندمی شخصی

ستی وی  بیشود بییی اس. که باع  مفردمنحصربههای بعد خانوادگی، دارای ویژگی

را در صدر توجه خود یرار دهد  تقی رحمانی، همسر محمدی دارای سابقه محکومیت.  

کنتد  از ستوی   فرار از محکومی. در فرانسته زنتدگی متی    دلیلبهسیاسی اس. و اکنون 

دیگر، محمدی دارای فرزندان خردسال دویلویی اس. که یکتی از آنهتا نیتز از بیمتاری     

تواند در تغییر نگاه مخاطبتان نستب.   ای میی روی چنین سوژهاسانهربرد  مانور رنج می

یدگی ختانواده  پاشت ازهتم باشد و ایدامات حاکمی. را دلیل اصلی  گشارتأثیربه حاکمی. 

ازپیش عواطن مخاطب محمدی معرفی کند  همننین دوری محمدی از فرزندانش بیش

کتانون متدافعان    یسب رئت یت نا های حقویی نیز محمدیکند  از بعد ویژگیرا درگیر می

عتالوه،  اس.  بته  صلل یمل یشورا ییهیئ. اجرا یسرئاس.  همننین وی  حقوق بشر

بنابراین، از وجهه حقتویی   ؛ اس. 1رالکساندر النگ یادبن یعلم یتهکم یزهبرنده جامحمدی 

در افکار عمومی برخوردار اس. و همین نکتته ارزش خبتری    شدن مطرحمناسبی برای 

 سی فارسی در پوشش مفصل اخبار مرتبب با اوس. بیبی مهمی برای

 ب( شيوه پرداخت
ستی در پوشتش پرونتده نترگس     بتی دهد که بتی های پژوهش نشان میبندی یافتهمقوله

کار بسته اس. کته هتر یتک از آنهتا، متوارد      ای را بهتکنیک رسانه 16محمدی، بیش از 

 گیرد  دیگری را در برمی
تالش کترده است. تتا    ، «پشتوانهادعای بی»ا استفاده از تکنیک سی طی فرایندی ببیبی
ترین نهاد حقویی جمهتوری استالمی را نتای  یتانون معرفتی کنتد  ایتن شتبکه بتا          مهم
از عوامل  یمنف یرسازیتصوو با استفاده از دو موضوع « سازیاهریمن»کارگیری تکنیک به

                                                      

1. Alexander Longer 
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ستعی کترده است. بته     یتوه   ی ایناز سو یزندان یمارانب یمنق  حرییه و یوه یضا یانسان
ستی  بتی سای. بیدس. یابد  بخشی از گزارش وب« ییهمردم و یوه یضا یانتقابل م یجادا»
بار نامه پزشک را به زنتدان  دو یخانم محمد همسر» باره به این شرح اس.:( دراین1389 
گرفتنتد   یتل برده که بار نخس. اعالم شده نامه گم شده اس. و بار دوم نامته را تحو  یناو
 همستر محمتدی   شده است.   یدتشد ینرگس محمد یماریاثر داده شد و ب یبترت یراما د
 « گرفته اس.از همسرم انجام می ییهمننان بازجو یبشرا ینگوید: با امی
کار گرفته شده اس. تا به این ترتیب، بتا  های بهیکی دیگر از تکنیک« تکنیک تکرار»

وضتتعی. »و « محکومیتت. و حقتتوییوضتتعی. »، «وضتتعی. جستتمانی»پوشتتش مکتترر 
محمتتدی، ایتتن پرونتتده در یهتتن مخاطبتتان تثبیتت. شتتود  تکنیتتک « نامناستتب فرزنتتدان

ر بت کته عتالوه   هتا روش دیگتری است.    ایش حتشف واستطه  به کمک نم« نماییعینی.»
 شود احساس نزدیکی مخاطب با سوژه، موجب جلب اعتماد وی می

کنتد  با استتفاده از آن تتالش متی    کهتکنیکی اس. که این شب« سازیاغراق و بزرگ»
ی جهانی جلتوه دهتد و   هادغدغهزبان، به شکل یفارسپرونده محمدی را برای مخاطب 

وستیله تکنیتک   ستی همننتین بته   بیضریب اهمی. آن را نزد افکار عمومی باال ببرد  بی
 ختارجی  معتبتر  نهادهتای  و اشتخاص  هتای حمایت.  مفصتل  پوشتش  با« شهادت دادن»

 کنتد می عیس محمدی، امریکا( از متحدهایاالت خارجه وزارت و اروپا اتحادیه  همنون
ن شتبکه بته   ایت   کند استفاده موضوع اهمی. دادن نشان برای نهادها و افراد این اعتبار از

گونته از محمتدی ترستیم کنتد      ای یهرمانسعی کرده اس. چهره« سازیاسطوره»کمک 
کی سی فارسی برای القای حس نزدیبینام تکنیک دیگری اس. که بی« راوی همجنس»

 ا نرگس محمدی از آن بهره برده اس. ویژه بانوان بمخاطبان به
ح حتاکم  ی زمان انتشار، موضتوع و رو مقتضابهاین رسانه همننین سعی کرده اس. 

کنتد  ستی تتالش متی   بتی استفاده کند  بی« های ایتضاییبرچسب»بر گزارش، از تکنیک 
ا محورهتای متورد نظتر شتبکه،     تر به مخاطب و آشنایی او بمنظور نزدیکی هرچه بیشبه
تر منتقل کند  این رسانه حتی در برخی موارد به انتشار مطتالبی  هایش را هرچه سادهپیام

طور عمده جنبه عاطفی بیشتتری  ها بهبا نگارش غیررسمی ایدام کرده اس.  این گزارش
 شوند تنظیم میدارند و برای ایجاد حس یراب. میان مخاطب و رویداد 
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هتا بترای   استتفاده از ارزش »ستی در ایتن پرونتده    بیهای پرکاربرد بیازجمله روش
اس.  این رسانه سعی کرده اس. در پوشش اخبتار محمتدی،   « هاتأثیرگشاری بر نگرش

سی با استتفاده از  بیبی« ایدامات وی را در پوششی خیرخواهانه به مخاطب عرضه کند »
، متداف   ختواه ق بشر، حامی حقوق زندانیان سیاستی، دموکراستی  القابی چون فعال حقو

ای خیرخواه ترسیم کرده اس.  از سوی دیگر آزادی بیان و فعال مدنی از محمدی چهره
بستیار زیتادی دارد  در برختی     تأکیتد سی بر روابب عتاطفی ختانوادگی محمتدی    بیبی

ودکتان خردستال وی   خانوادگی محمدی را از زاویته نگتاه ک   ها ماجرای زندگیگزارش
عنوان یک مادر، به ترستیم  کند و در برخی دیگر، از دیدگاه نرگس محمدی بهترسیم می

یده را حاصل ظلم پاشازهمنهای.، این خانواده  پردازد و دراین زندگی برای مخاطب می
بته نقتل از نترگس     30/۴/9۴ستی در تتاریخ   بیکند  برای نمونه، بیحکوم. معرفی می

 یران وزارت اطالعتات بترا  متأمو  یمونت  10ستاع.  »نویسد: سایتش میبمحمدی در و
 یتی الالگشاشتتمش    یمپاها ی  روکردیم یهجان گر یبازداش. من وارد خانه شدند  عل

شب بود  مأموران نته  نصفه یمو ن 1بود  ساع.  یراریو ب تابیب یانا  کیدخواندم تا خواب
 یتد حرکت. کتن، با   حال را  دستتور دادنتد   تهند و نه مادر آشفدیدیرا م یرارمیکود  ب
های کوچکش را با تمام تتوانش دور  را از خودم جدا کنم  دس. یاناکردم ک ی  سعیمبرو

 ی تقت  یزحم. دستانش را باز کتردم و بغتل تقت   به یمهاگردنم یالب کرده بود  با دس.
 یماهتا پ ید  چشمانم جلوکریم یهبلند گر ی( دادم  با صدایهمسر خانم محمد یرحمان
 «   رفتمیم یداما با شد،یپاره ماش یلبم پارهبا ناله دید،یرا نم
بهره برده اس.  « استقرا و تعمیم نایص»سی همننین در این پرونده از تکنیک بیبی

هتایی را متوجته یتوه    این رسانه در بررسی پرونده نرگس محمدی ستعی دارد تتا اتهتام   
شده را شامل همه زندانیان سیاستی معرفتی   یمترسسی وضعی. بییضاییه کشور کند  بی

دهد  کند و با استفاده از این تکنیک، اشکاالت ادعا شده را به کل حاکمی. تعمیم میمی
هتای مختلتن ختود    تکنیک دیگری اس. که این رسانه در گزارش« گویییق.حقپاره »
افتزایش  »یتک  کنتعتماد حتداکثری مخاطتب، از   عالوه، برای جلب اکار برده اس.  بهبه

 نیز استفاده شده اس. « اعتبار مناب  همسو
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ستازی  برجستته »سی با استتفاده از تکنیتک   بیدهد که بیهای پژوهش نشان مییافته

ه سعی دارد تصویری غیرعقالنی از مقامتات یضتایی حکومت. ارائت    « اظهارات نامتعارف

 ن یضایی کشتور و در ئوالکند تا مسبر چنین اظهاراتی، تالش می تأکیدکند  این شبکه با 

 مقام باالتر، کلی. حاکمی. را در تقابل با خردگرایی جلوه دهد 

« افکنتی تفریته »سی در ایتن پرونتده   بیهای مورد استفاده بییکی از پرکاربردترین تکنیک

هتای سیاستی، جنستیتی و متشهبی موجتود در      اس.  این رسانه کوشیده اس. تا از شتکاف 

تجتاوز یتوه   هایی چتون  سی با گزارهبیهای جنسیتی، بیینه شکافکشور استفاده کند  در زم

 یان زنتدان زنت  یته عل یافراط هاییریآشکار و سختگ ، تبعی بانوان مسلمان یمبه حر ییهیضا

ه اس.  بترای  آن به میدان آمد ییرلزوم تغو  زنان یبرا دشوار یبشرایدتی، ایجاد عق یاسی ت س

ستای.  ه دادستتان تهتران کته در وب   نرگس محمدی ب توان به بخشی از نامه همسرمثال، می

شکستته   یلتم خانه را بتا د  یدر ورود یتیمأموران امن»سی منتشر شده اس.، اشاره کرد: بیبی

 یلبتاس مناستب   وارد منزل او شدند که نته او  یدر حال ییصدا یاای بودند و بدون گفتن کلمه

 یتک ، متادر  یتک متن،   یدنون خانه ددر یبا وض  ظاهر یاآ بر سر  یبر تن داشته و نه حجاب

 یگنتاه  یچهنگام توسب مردان ناشناس و نتامحرم هت  و در شب یساله در منزل شخص 37زن 

 ( 1389«  یس.؟خداوند متعال ن یشگاهدر پ

کند تا حمای. نترگس محمتدی   های مشهبی نیز این شبکه تالش میدر زمینه شکاف

ع ختالفتی تبتدیل کنتد  در موضتو    از لغو اعدام چند تن از اهل سن. را بته موضتوعی ا  

سی به دنبال ایجاد تقابتل میتان جریانتات داخلتی کشتور و      بیهای سیاسی اما بیشکاف

 حامیان آنان با محوری. حقوق بشتر است.  ایتن رستانه بتا ایجتاد دویطبتی، برختی از        

 دهد جریانات سیاسی و سیاستمداران را در مقابل یکدیگر یرار می

 «نازنين زاغري». پرونده 2

 هاي پروندهالف( ویژگي

نتازنین  « حقتویی »و « ختانوادگی »، «شخصتیتی »هتای  این پرونده نیز سه دسته از ویژگی
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هتای شخصتیتی وی   شود  ازجمله خصوصیاتی که ییل مقوله ویژگیزاغری را شامل می

توان به زن بودن و جوانی زاغری اشاره کرد  داشتن همسر بریتانیایی و گیرد، مییرار می

شتود   های خانوادگی وی تعرین متی ن مادری فرزندی خردسال نیز ییل ویژگیهمننی

هتای  توان بته ویژگتی  یتی بودن و عضوی. در بنیاد خیریه رویترز میدو تابعهمننین از 

، زمینته الزم را بترای پوشتش    شده گفتهبنابراین تمامی موارد ؛ حقویی زاغری اشاره کرد

 کند فراهم میسی بیمفصل پرونده زاغری از سوی بی

 الف( شيوه پرداخت

تکنیتک   8ستی فارستی در پوشتش پرونتده نتازنین زاغتری از       بیرسد که بیبه نظر می

 سازی بهره برده اس. جریان
تالش کترده است. بتا مطترح کتردن      « سازیاهریمن»این رسانه با استفاده از تکنیک 

، ظالمانته بتودن   افی، نداشتن دسترستی بته وکیتل   های پزشکی ناکمواردی چون مرایب.
طور کلی، نق  حکم صادرشده، گرفتن اعترافات اجباری، جدا کردن مادر از فرزند و به

سی بی، بیحقوق زندانیان سیاسی زن، تصویری منفی از یوه یضاییه ارائه کند  برای مثال
در انفترادی  هتای اول  گفته همسرش در هفتته   همسر زاغری( آیای تکلین»نویسد: می

 ( 1395 « .فشار مجبور به امضای اعتراف شده اسبوده و تح.

بدون ارائه سند، مدعی اعالم آزادی « پشتوانهادعای بی»سی با روشی موسوم به بیبی

یافت. پتول از بریتانیتا    درمشروط زاغری از سوی مسئوالن جمهتوری استالمی در ازای   

حمای. اشتخاص   به« شهادت دادن»شده اس.  این رسانه همننین با استفاده از تکنیک 

و  1وزیتر انگلستتان، متدیر بنیتاد تامستون رویتترز      و نهادهای تأثیرگشاری چتون نخست.  

الملل از زاغری پرداخته اس. تا بته ایتن ترتیتب، پرونتده     سازمان حقوق بشری عفو بین

، 2تترزا متی  »نویستد:  ستی متی  بتی ای جهانی و مهتم معرفتی کنتد  بتی    یادشده را پرونده

جمهتور ایتران در متورد    گفتگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس وزیر بریتانیا درنخس.
                                                      

1. Thomson Reuters 

2. Theresa May 
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بریتانیتایی ازجملته نتازنین زاغتری     ت   پرونده چند شهروند دارنده تابعی. دوگانه ایرانی

 ( 1385«  ابراز نگرانی کرده اس.

سازی دیگری اس. که در این زمینه مطترح  نام تکنیک جریان« سازیاغراق و بزرگ»

هتای حقتوق   کند تا نشتان دهتد کته پرونتده    این رویکرد تالش میسی با بیشود  بیمی

ترتیب، فشار  المللی تبدیل شده اس. و به اینای بینبشری جمهوری اسالمی به دغدغه

 افکار عمومی را علیه حاکمی. افزایش دهد 

تکنیک دیگر به کار گرفتته شتده   « هاها برای تأثیرگشاری بر نگرشاستفاده از ارزش»

 از یتری گبهتره ونده است.  ایتن شتبکه کوشتیده است. بتا       سی در این پربیاز سوی بی

 مخاطب، ایدامات زاغری را در پوشش فعالی. خیریه معرفتی کنتد    عواطن و مقدسات

است.   همننین با پرداختن به جدایی متهم از فرزند، مادر، همسر و خواهر تالش کترده 

ری از زمان خانم زاغ»نویسد: ره میباسی دراینبیاز احساسات مخاطبان استفاده کند  بی

شته بتا  فروردین( به وکیل دسترسی نداشته، اجازه ندا 15دستگیری در روز سوم آوریل  

 ماهته ختود   22همسرش در خارج از کشور تماس بگیرد و حتی اجازه نداشته با دختتر  

 ( 1395«  مالیات کند

ش این پرونتده است.  از   ده در پوشهای مورد استفانیز ازجمله تکنیک« یاعده تکرار»

؛ «استتقرا و تعمتیم نتایص   »تتوان بته   سازی در این پرونتده متی  های جریاندیگر تکنیک

 اشاره کرد « افکنیتفریه»همننین 

 «اميد کوکبي». پرونده 3

 هاي پروندهالف( ویژگي

هتای  ویژگتی »و « های شخصیتیویژگی»های پژوهش حاکی از آن اس. که دو دسته از یافته

سی به این پرونتده شتده است.  محکومیت. در شترایب نامستاعد       بیاع  توجه بیب« علمی

توانتد ارزش  هایی اس. که متی جسمی و ابتال به سرطان کلیه در عین جوانی ازجمله ویژگی

هتای یتومی و   سی فارسی باشد  همننین امید کوکبی در زمره ایلی.بیخبری مهمی برای بی
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هتای علمتی کته    سنی مشهب اس.  ازجمله ویژگیمشهبی کشور اس.  وی فردی ترکمن و 

تتوان  سی تبدیل کرده اس.، میبیهای حقوق بشری بیوی را به یکی از پربسامدترین سوژه

 المپیتاد  ستوم  در رشته ریاضی و همننتین رتبته   79وی در کنکور سراسری سال  29به رتبه 

کتوکبی،   وکیتل  ادعتای  بته  ایتران  رهبتر  از تقدیر لوح ایران اشاره کرد  دریاف. شیمی علمی

تحصیل در دانشگاه صتنعتی شترین و بارستلون استپانیا و همننتین تحصتیل در دانشتگاه        

هتای علمتی کتوکبی    تگزاس امریکا در رشته فیزیک اتمی و در مقط  دکترا، از دیگر ویژگتی 

 تواند برای مخاطبان جشاب باشد اس. که می

 ب( شيوه پرداخت

ستازی  تکنیتک جریتان   9در پوشش این پرونتده از  سی فارسی بیرسد که بیبه نظر می

 بهره گرفته اس. 
هتای ایتن رستانه بتوده     یکی از پرکاربردترین تکنیتک « افکنیتفریه»یا « سازیتقابل»

سی با دامن زدن به اختالفات یومی و مشهبی، همننین ایجاد شتکاف میتان   بیاس.  بی
یاری کند  این رستانه در بست   گی ایجادهجامعه علمی و حاکمی. کوشیده اس. تا دودست

یتوم   آیای کوکبی سنی متشهب و از »کند که ه میهای خود به این مطلب اشاراز گزارش
 ( 1393«  ترکمن ایران اس.

مثابه کل مردم ایران( و برختی  های اجتماعی  بهعالوه بر این، برخی از فعاالن شبکه

. و در مخالفت. بتا   از عناصر مخالن نظتام و حامیتان کتوکبی را در یتک طترف ریابت      

 جمهوری اسالمی یرار داده اس. 

اغتراق و  »ستی همنتون دو پرونتده دیگتر، در ایتن پرونتده نیتز از تکنیتک         بتی بی

ستازی استتفاده کترده است.  پوشتش اخبتار نامته کتوکبی بته          برای جریان« بزرگسازی

 برنده جایزه نوبل به رهبر انقالب و تبتدیل شتدن موضتوع امیتد     18، نامه جمهوررئیس

سی بیهای بیکوکبی به ترند نخس. دنیا در توییتر ازجمله مواردی اس. که در گزارش

روز گششته گروه پرشماری از کاربران اینترن. »نویسد: خورد  این رسانه میبه چشم می

امید کوکبی خواستتار آزادی  #و  #FreeOmid های خود با هشتکدر توییتر با تویی.
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« ها باع  شد این هشتک بته ترنتد اول تتوییتر تبتدیل شتود     او شدند  تعداد زیاد تویی.

کند پرونده یتاد شتده را نتزد    سی با استفاده از تکنیک اغراق نیز سعی میبی(  بی1395 

 افکار عمومی، بزرگ جلوه دهد 

 بختش  امریکتا، متدیر   کتدانان فیزی تتوان از پوشتش خبتر حمایت. انجمتن     همننین می

عنوان بخشتی  هامریکا از امید کوکبی ب علوم گسترش نجمنبشر و ا حقوق باندیده خاورمیانه

هتا  کاشتاره کترد  یکتی دیگتر از ایتن تکنیت      « شتهادت دادن »یری تکنیتک  کتارگ بته از طرح 

 پزشتکی  هتای مرایبت.  به دسترسی از باری، ممانع.اس.  گرفتن اعتراف اج« سازیاهریمن»

انفترادی،   سلول و تهدید کراه،ا ترس و خانواده، ایجاد خوف، با زندانی ارتباط ضروری، یط 

 سی به یوه یضاییه نسب. داده اس. بیهایی اس. که بیازجمله گزاره

 دلیلبه شدن کوکبی مدعی زندانی« پشتوانهادعای بی»این رسانه با استفاده از تکنیک 

 هایس.ایران و مداخله د اسالمی جمهوری نظامی تحقیقات مراکز با همکاری از امتناع

هتایی  سی در کنار این موارد، از تکنیکبی(  بی1393در این زمینه شده اس.   فرایانونی

هتا  زشاستتفاده از ار »، «افزایش اعتبار منتاب  همستو  »، «توسل به مناب  نامشخص»چون 

سازی درباره ایتن  نیز برای جریان« یاعده تکرار»و همننین « هابرای اثرگشاری بر نگرش

 پرونده استفاده کرده اس. 

 «محمدعلي طاهري»پرونده . 4

 هاي پروندهالف( ویژگي

هتایی  های پژوهش حاکی از آن اس. که شخص محمدعلی طاهری، دارای ویژگتی یافته

کنتد  بنیانگتشاری عرفتان    ها تبدیل میتوجه برای رسانه ای یابلاس. که وی را به چهره

یت. مقطعتی   ماحهاست.  بیتان گیترا و    توجه ازجمله این ویژگتی حلقه و شهرت یابل 

حاکمی. از وی نیز دالیتل دیگتری است. کته ایتن پرونتده را در زمتره پربستامدترین         

 توجته یابتل   توان به تعداددهد  همننین میسی جای میبیهای حقوق بشری بیپرونده

 سازی اشاره کرد کمپین ظرفی. با خارج از کشور و داخل در جوان طاهری حامیان
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 ب( شيوه پرداخت

ستی در ایتن   بیکار گرفته شده اس.: بیسازی بهتکنیک جریان 9نیز  در این پرونده

استفاده کرده اس.  این رستانه در   «زدایی و ارزشگشاریارزش»، بارها از تکنیک پرونده

هتا  یتران، از ستال  حکومت. ا »نویستد:  سای. خود، میهای وببند پایانی اغلب گزارش

اده دی اسالم را در دستور کار یترار  اهیم سنتهای معنوی متفاوت با مفپیش مقابله با آیین

ستی  بتی (  بتی 139۴«  ست. ها را دستگیر کترده ا آیین و بسیاری از رهبران و پیروان این

بته استالم، از دیتن رستمی     « مفاهیم سنتی»کند با استفاده از نسب. دادن گزاره سعی می

آیتین  »عنوان انش بهزدایی کند و در مقابل، با توصین عقاید طاهری و پیروکشور ارزش

کوشتد تتا از ایتن طریتق،     به آن ارزش مثب. ببخشد  همننین ایتن رستانه متی   « معنوی

سی با استفاده از تکنیتک  بیای سنتی و متحجر از جمهوری اسالمی ترسیم کند  بیچهره

در  را« گرایی، نوگرایی دینی و آزادی عقیتده مردم، یانون»، «سازیتقابل»یا « افکنیتفریه»

گیتری از  دهد  عالوه بر این، با بهتره سوی میدان و حاکمی. را در مقابل آن یرار مییک

 مدعی برچسب زدن جمهتوری استالمی بته ریبتا و پیشتنهاد     « پشتوانهادعای بی»تکنیک 

 شود اعدام می از رهاییمنظور به امریکا با ارتباط به اعتراف طاهری

 بته  توستل »های دیگری چون از تکنیک سی در کنار استفاده از موارد یاد شده،بیبی

نیز استفاده کرده اس.  بترای نمونته   « سازیاهریمن»و « شهادت دادن»، «نامشخص مناب 

 ،ای خطاب به احمد شهیدهدر نام آیای طاهری»نویسد: سای. خود میسی در وببیبی

اعمتال   گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، گفته بود بازجویان ستپاه بتا  

ق و اغترا (  »1395«  فشار و شکنجه روانتی او را وادار بته اعترافتات ستاختگی کردنتد     

 رد اثرگتتشاری بتترای هتتاارزش از استتتفاده یاعتتده»و همننتتین « تکتترار»، «ستتازیبتتزرگ

 سی در این پرونده اس. بیهای مورد استفاده بیاز دیگر تکنیک« هانگرش
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 . کدهای اولیه پژوهش1جدول 

 کدها ام پروندهن ردیف

1 

ی
مد
مح
س 
رگ
ن

 

 نامناسب ضعیتو بلیغ، زن بودن، گفتار شیوا، قلم ای،رسانه چهره جوانی
عضوالنی،   فلو   و عصوبی  اخوتالت   ریوه،  آمبوویی  بیماری جسمانی و

محکومیت سیاسی همسر محمدی، زندگی همسر محمودی در فرانسوه   
یماری یکی بمحکومیت سیاسی، داشتن فرزندان خردسال دوقلو،  دییلبه

 عنوان عامل دوری محمدی از فرزنودان، از فرزندان، معرفی حاکمیت به
 یشوورا  یوی هیئوت اجرا  یسرئ، کانون مدافعان حقوق بشر یسیب رئینا
 یرسوازی وتصر، ایکساندر تنگ یادبن یعلم یتهکم یزهبرنده جا، صلح یمل
 ادیجو ای، زندان یمارانب یمنقض حرییه و قوه قضا یاز عوامل انسان یمنف

 و اشواا   هایحمایت مفصل پوششیه، مردم و قوه قضائ یانتقابل م
 خارجووه وزار  و اروپووا اتحادیووه )همچووون خووارجی معتبوور نهادهووای
کار بردن ایقوابی  ای قهرمان گونه، بهچهرهامریکا(، ترسیم  متحدهایات 
، اهخوو فعال حقوق بشر، حامی حقوق زندانیان سیاسی، دموکراسی  چون

ای خیرخوواه، روایوت از   بیان و فعال مدنی، ترسویم چهوره  مدافع آزادی 
ی زاویه نگاه کودکان خردسوال، روایوت از زاویوه نگواه نورگس محمود      

عنووان یوم موادر، ارائوه تصوویری الیرعقالنوی از مقاموا  قضوایی         به
های سیاسی، جنسیتی و مذهبی موجوود،  حکومت، دامن زدن به شکاف

آشووکار و  یضتبعوو، مانبووانوان مسوول یمبووه حوور ییهتجوواوز قوووه قضووا
، ایجواد  یودتی عق -یاسوی س یزنوان زنودان   یهعل یافراط هاییریساتگ
رگس نآنان، حمایت  یبرا یطشرا ییریزوم تغو  زنان یسات برا یطشرا

 محمدی از یغو اعدام چند تن از اهل سنت

2 

ی
الر
 زا
ین
ازن
ن

 

دو ل، زن بودن، جووانی، داشوتن همسور بریتانیوایی، موادری فرزنودی خردسوا       
افی، هوای پزشوکی ناکو   یتی بودن، عضویت در بنیاد خیریه رویترز، مراقبوت عتاب

 ترافوا  نداشتن دسترسی به وکیل، ظایمانه بودن حکوم صادرشوده، گورفتن اع   
م ن، اعوال اجباری، جدا کردن مادر از فرزند، نقوض حقووق زنودانیان سیاسوی ز    

ن سووئوتیافووت پووول از بریتانیووا از سوووی مدرآزادی مشووروز زاالووری در ازای 
رز و وزیر انگلستان، مدیر بنیاد تامسوون رویتو  جمهوری اسالمی، حمایت ناست
ایمللووی، ای بوین ایملول از زاالوری، دالدالوه   سوازمان حقووق بشوری عفوو بووین    

قایوب   مااطب، پوشوش اقوداما  زاالوری در    عواطف و مقدسا  از یریگبهره
ادر، د، مو از فرزنو  جدا کردن متهم دییلبهفعاییت خیریه، محکوم کردن حاکمیت 

 همسر و خواهر
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 1جدول ادامه 

 کدها نام پرونده ردیف

3 

ی
کب
کو
د 
امی

 

انی، شرایط نامساعد جسمی و مبتال بودن به سرطان کلیه در عوین جوو  
در کنکوور   29های قومی و مذهبی، ترکمن، سنی موذهب، رتبوه   اقلیت

 علموی  ایمپیواد  سووم  در رشته ریاضوی، کسوب رتبوه    79سراسری سال 
کووکبی،   وکیول  ادعای به ایران رهبر از تقدیر یوح دریافتایران،  شیمی

 تحصیل در دانشوگاه صونعتی شوریف و بارسولون اسوپانیا، تحصویل در      
 ، دامون دانشگاه تگزاس امریکا در رشته فیزیم اتمی و در مقطع دکتورا 
معوه  زدن به اختالفا  قومی، مذهبی و همچنین ایجاد شکاف میوان جا 

 18، ناموه  جمهوور رئیسامه کوکبی به علمی و حاکمیت، پوشش اخبار ن
ه وکبی بکبرنده جایزه نوبل به رهبر انقالب و تبدیل شدن موضوع امید 

 مودیر  امریکوا،  فیزیکودانان  ترند ناست دنیا در توییتر، حمایت انجمون 
ز اامریکوا   علووم  گسترش بشر و انجمن حقوق دیدبان خاورمیانه باش

 هوای مراقبوت  بوه  دسترسوی  از کوکبی، گرفتن اعتراف اجباری، ممانعت
 راه،اکو  تورس،  خانواده و خووف،  با زندانی ارتباز ضروری، قطع پزشکی
 همکواری  از امتناع دییلبه شدن کوکبی انفرادی، زندانی سلول و تهدید
 هوای ایران و مداخله دسوت  اسالمی جمهوری نظامی تحقیقا  مراکز با

 او کردن زندانی در فراقانونی

4 

ی
هر
طا
ی 
دعل
حم
م

 

 توجه، بیان گیرا، حمایوت مقطعوی  گذاری عرفان حلقه، شهر  قابلبنیان
خوار  از   و داخول  در جووان  حامیوان  توجهقابل  حاکمیت از وی و تعداد

 هوای آیوین  بوا  سازی، تقابل جمهوری اسوالمی  کمپین ظرفیت با کشور
ای سنتی و متحجر اسالم، ترسیم چهره سنتی مفاهیم با متفاو  معنوی

راف اعتو  زدن جمهوری اسالمی به رقبا و پیشونهاد از حاکمیت، برچسب 
 اعدام از رهاییمنظور به امریکا با ارتباز به طاهری

 گیریبحث و نتیجه

 ستی بیبی شبکه هایگزارش که دهدمی نشان پژوهش هاییافته بررسی از حاصل نتایج
هتای  انتختاب ستوژه  » بختش  دو در تتوان متی  را پتژوهش  موضتوع  بتا  مترتبب  فارسی،
هتای  انتختاب ستوژه   بخش در  کرد بندیدسته «سازیهای جریانتکنیک» و «سازنجریا
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 کتد  2۴1 از بتیش  ستازی، هتای جریتان  تکنیتک  بختش  در و کتد  62 تعتداد  ساز،جریان
  شودمی شامل را اولیه کد 303 حدود ،مجموع در که شدند شناسایی

نتختاب ایتن   ستاز، پژوهشتگر بته دنبتال دالیتل ا     های جریاندر بخش انتخاب سوژه
هتای  دیگتر، ایتن دالیتل، ارزش    عبارتبه؛ سی فارسی بوده اس.بیها از سوی بیسوژه

هتای  گیتری از یافتته  های حقوق بشتری هستتند  نتیجته   سی در پروندهبیخبری ویژه بی
هتا تمرکتز کترده    دهد که این رسانه به دالیل خاصی روی این پرونتده پژوهش نشان می
شده از وض  مطلتوب بازنمتایی   یطراحسی، دارای پازلی بیبیرسد که اس.  به نظر می

کنتد  هتایش ستعی متی   های حقوق بشر از منظر خود است. و در انتختاب ستوژه   پرونده
هتا، پتازل   اجزای این پتازل را تکمیتل کنتد  در ادامته، بتا بررستی متوردی ایتن ستوژه         

 شده این شبکه بازمهندسی شده اس. طراحی

عنوان پربستامدترین  سی در انتخاب نرگس محمدی بهبیکه بی دهدنتایج پژوهش نشان می

شترایب ویتژه    دلیتل بته دفمند عمل کرده اس.  وی ههای حقوق بشری، سوژه خود در پرونده

جسمی و خانوادگی، از یابلی. تحریک احساستات و عواطتن عمتومی برختوردار است.  از      

اند انگتاره تقابتل یتوه یضتاییه     توهای او میطرفی، او یک زن اس. و پوشش اخبار محکومی.

ق زنتان  مثابه نماینده جمهوری اسالمی( با حقوق زنان را ایجاد کند؛ انگاره پایمال شدن حقو به

 شود هاس. از سوی مخالفان حاکمی. تبلیغ و ترویج میدر اسالم که سال

عنتوان یتک وکیتل و همننتین نایتب رئتیس کتانون        از سوی دیگر، نرگس محمدی بته 

قتوق  قوق بشر، سوژه مناسبی برای نمایش تقابل جمهوری استالمی بتا یتوانین ح   مدافعان ح

توانتد عملکترد مجموعته نظتام     بشری اس.  روای. تقابل یک حقویدان با یوه یضتاییه متی  

رو کند چراکه در اینجا سوژه انتخابی دارای تخصص مرتبب بتا  بهیضایی کشور را با تردید رو

 شود سی میبیی. انگاره مورد نظر بیموضوع اس. و همین نکته باع  تقو

یتی بتودن،  دو تابع دلیلبهدر مورد دالیل انتخاب نازنین زاغری نیز باید گف. که وی 

ستی بتا انتختاب    بیها و ایرانیان خارج از کشور اس.  بییتیدو تابعنماینده خوبی برای 

است.  از ستوی    این سوژه به دنبال نمایش برخورد حاکمی. با ایرانیان خارج از کشتور 

یب ویتژه ختانوادگی است.     شترا دیگر، نازنین زاغری همنون نترگس محمتدی دارای   
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در عالوه، او نیز یتک زن است. و متواردی کته دربتاره نترگس محمتدی بیتان شتد،          به

 وی نیز صادق اس.  خصوص

هتای دیگتری از پتازل    توانتد بختش  امید کوکبی اما دارای خصوصیاتی اس. که متی 

های این شبکه سی از جمهوری اسالمی را تکمیل کند  وی در گزارشبیسازی بیانگاره

پیشترف. در   برخوردار بودن از شرایب برجسته علمی در جایگاه نماینده علتم و  دلیلبه

دیگر، انگاره تقابتل علتم و دیتن یتا تقابتل      بیانشود  بهمقابل تحجر حاکمان گشاشته می

ای کته از  شود  انگتاره کوکبی تقوی. میجمهوری اسالمی با پیشرف.، از طریق انتخاب 

شتود  از ستوی دیگتر، امیتد کتوکبی از      اد متی غرب طالیتی یت   -آن با عنوان ایران سیاه

عنتوان نماینتده ایتن    ستی بته  بتی هتای بتی  های یومی و مشهبی اس. و در گزارشایلی.

امعته  گیرد تا ظرفی. نهفته در این یشر از جها در مقابل جمهوری اسالمی یرار میایلی.

 را علیه حکوم. فعال کند 
های انتخاب سوژه در خصوص محمدعلی طتاهری  نتایج حاصل از پژوهش درباره تکنیک

ابتل  عنوان نماینده گفتمان نوگرایی و روشنفکری دینی در مقنیز حکای. از انتخاب دییق وی به
نتوان نمتاد   عسی بته بیهای بیگرایی منتسب به حاکمی. دارد  طاهری در گزارشگفتمان سن.

عنوان نماینتده حاکمیت.، در   شود و یوه یضاییه بهآزادی اندیشه و پویایی تفکر دینی معرفی می
ستازی روی ایتن ستوژه    گیترد  همننتین جریتان   جایگاه جمود فکری و تحجر دینی یرار متی 

 تواند به انگاره یدیمی مخالف. اسالم با آزادی بیان در جامعه دامن بزند می
هتایی از  هایی به دنبتال ایجتاد انگتاره   سی با انتخاب چنین سوژهبیبیبه این ترتیب، 

 ب اسالمی باتقابل انقال»، «تقابل اسالم و حقوق بشر»، «تقابل اسالم و حقوق زنان»یبیل 
مخالفت.  »و « تقابل علتم و دیتن  »، «ایران سیاه ت غرب طالیی »، «ایرانیان خارج از کشور

 . اس« اسالم با آزادی بیان و اندیشه

های رییب گفتمتان انقتالب   رسد که این رسانه در سطل سیاستگشاری، گفتمانبه نظر می

طور دییق، از پازل طراحی شتده  هایش، بهاسالمی را شناسایی کرده اس. و در انتخاب سوژه

 کند خویش پیروی می نظر موردخود برای تضعین گفتمان انقالب و تقوی. گفتمان 

سی بیهای جریان سازی، مشخص شد؛ بیبخش تکنیکبا بررسی نتایج پژوهش در 
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 ۴تکنیک در مورد هر  6تکنیک متفاوت استفاده کرده اس. که از این میان  18فارسی از 

هتای  شتود، تکنیتک  مشتاهده متی   2طتور کته در جتدول    سوژه مشتتر  است.  همتان   

 اغراق»، «هانگرش بر اثرگشاری برای هاارزش از استفاده»، «شهادت دادن»، «افکنیتفریه»

 از این یبیل هستند « پشتوانهادعای بی»و « سازیاهریمن»، «سازیو بزرگ

 سی فارسیبییب مورداستفادهسازی های جریانیکتکن. 2جدول 

 سازیتکنیک جریان
نرگس 

 محمدی

نازنین 

 زاغری

امید 

 کوکبی

محمدعلی 

 طاهری

 * * * * افکنیتفرقه .1

 * * * * شهاد  دادن .2

    * وییگپاره حقیقت .3

   * * ناقص تعمیم و استقرا .4

 بورای  هوا ارزش از اسوتفاده  قاعدۀ .5
 هانگرش بر اثرگذاری

* * * * 

    * سادگی در پیام .6

 * * * * سازیو بزرگ االراق .7

 *  * * تکرار .8

    * نماییعینیت .9

 * * * * سازیاهریمن .10

 *    زداییارزشگذاری و ارزش .11

 * *   نامشاص منابع به توسل .12

 * * * * ادعای بدون پشتوانه طرح .13

    * اظهارا  نامتعارف سازیبرجسته .14

    * جنسراوی هم .15

  *  * همسو منابع اعتبار افزایش .16

    * های اقتضاییبرچسب .17

    * سازیاسطوره .18
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مورد در مبتانی نظتری پیشتین ایتن      12شده در این پژوهش، ییشناساتکنیک  18از میان 
هایی بوده که در پتژوهش حاضتر کشتن و شناستایی     تکنیکمورد،  6حوزه موجود اس. و 

افتزایش  »، «ستازی اظهتارات نامتعتارف   برجستته »هتای  مورد شامل تکنیک 6شده اس.  این 
، «هتای ایتضتایی  استتفاده از برچستب  »، «استتفاده از راوی همجتنس  »، «اعتبار منتاب  همستو  

هتا در  تترین تکنیتک  بتدا مهماس.  در ادامه، ا« عای بدون پشتوانهطرح اد»و « سازیاسطوره»
 6شتود و ستپس نحتوه عملکترد     تکنیک از پیش موجود در مبانی نظری توضیل داده می 12

 گیرد در این پژوهش مورد بح  یرار می شده کشنتکنیک نوآورانه و 

های گوناگون، در تالش اس. تا به بهانه« افکنیتفریه»سی با استفاده از تکنیک بیبی
جامعته علمتی   »، «زنان»کوشد ن و حاکمی. جدایی بیندازد  این رسانه میمیان مردم ایرا

ایرانیتان  »و « روشتنفکران یتا دگراندیشتان دینتی    »، «های یومی ت متشهبی  ایلی.»، «کشور
 را در مقابل جمهوری اسالمی یرار دهد « خارج از کشور
ادت شته »های حقوق بشری سازی پروندهسی در جریانبیهای مشتر  بیاز تکنیک

های یاد شده تالش اس.  این رسانه با استفاده از تکنیک« یسازو بزرگ اغراق»و « دادن
المللی از زنتدانیان،  سازی حمای. افراد و نهادهای معتبر خارجی و بینکند با برجستهمی

ی کتته زمتان  ناز اعتبار این افراد و نهادها برای نفوی بیشتر استتفاده کنتد  توجته بته ایتن      
ستی از اعتبتار بتاالیی    بتی یابد که بدانیم این مناب  نتزد مخاطبتان بتی   تری میاهمی. بیش

کند و سپس به استفاده از ناسی میشسی ابتدا مخاطببیدیگر، بیعبارت برخوردارند؛ به
در « اغتراق »سی بتا استتفاده از تکنیتک    بیورزد  از سوی دیگر بیها مبادرت میتکنیک
المللتی و در  بتین  هتای ها بته دغدغته  یل شدن این پروندهیتگری به دنبال نمایش تبدروا

 نتیجه، افزایش فشار به حاکمی. اس. 
اس. « هاها برای تأثیرگشاری بر نگرشاستفاده از ارزش»ها یکی دیگر از این تکنیک

ستی فارستی تتالش    بیتحلیل کرد  بی« سازیاهریمن»توان آن را در کنار تکنیک که می
گ ها و عواطن مخاطبان، ابزار تفکر منطقی را در ایشان کمرنز ارزشکند با استفاده امی

کند که گفتمان رییب در مقابل عواطن کند  برای مثال، زمین بازی را طوری تعرین می
و  تته مادر و فرزندی یرار گیرد  بدیهی اس. که هر کنشگری در این بتازی از پتیش باخ  

 محکوم به شکس. اس. 
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 از استتفاده  ،بشتری  حقوق هایپرونده پوشش در سیبییب راهکارهای از دیگر یکی

 مطلتوب  هایبخش صرفاًً رسانه، این که به این ترتیب  اس. «گوییحقیق. پاره» تکنیک

رویتدادها از ستوی    یتن ا کامتل  پوشتش  کته کند؛ در حالی خود را از ماجرا منعکس می

 رو،ایتن ببترد  از  بتین  از را جامعته  در شتده مطترح  شبهات تواندمی های حکوم.رسانه

 یتان م در شتبهات  انتشار وضعی. از کافی اطالع با یضاییه یوه مقامات که اس. ضروری

 و کامتل  وشتنگری ر به کنند و انتخاب اند،شده شای  گسترده طوربه که شبهاتی را مردم،

 بپردازند  هاییپرونده چنین از دییق

 و نوآورانه شدهکشفشش تکنیک 

 کنتد  نگاری ایتضا میای روزنامهکه اصول حرفهی حال در :طرح ادعاي بدون پشتوانه

ستی در  بتی های خبری برای مطالب خود، سند و منبت  معتبتری ارائته کننتد، بتی     رسانه

ون گشارد و با استفاده از طرح ادعای بتد پرداختن به برخی موارد، این اصل را زیر پا می

ون ارائته  اییه، ایتن دستتگاه را بتد   رسانی یوه یضاطالع خألپشتوانه، ضمن بهره بردن از 

 کند هیچ سندی متهم می

 ستی بتا رصتد دییتق اظهتارات مقامتات       بیبی سازي اظهارات نامتعارف:برجسته

کنتد و بته آن   حاکمی.، مواردی را که با یهنیت. مخاطبتان فاصتله دارد، شناستایی متی     

د نمتایش  ختر دور از منطتق و  هجمهوری اسالمی را بت دهد؛ تا به این ترتیب، ضریب می

حلتی بترای ایتن موضتوع باشتد       توانتد راه ای خبره متی دهد  استفاده از مشاوران رسانه

ها و ملزومات رسانه، از نزدیک با جامعه شناخ. دییق چارچوب مشاورانی که عالوه بر

 شناسانی خبره در نظر گرفته شوند در ارتباط باشند و مخاطب

 :ق بشری مربوط بته بتانوان   ای. اخبار حقوسی در روبیبی استفاده از راوي همجنس

ش کند تا از راویان و همننین خبرنگاران زن استفاده کند  این تکنیک باعت  افتزای  تالش می

 افزاید شود و بر اثرگشاری روای. میپیوند عاطفی میان سوژه و مخاطبان زن می
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  :ستی فارستی ستعی دارد بترای جلتب اعتمتاد      بتی بیافزایش اعتبار منابع همسو 

حداکثری مخاطب، اعتبار مناب  همسو با ختود را افتزایش دهتد  یکتر تخصتص منتاب        

سی یکی از همین موارد اس.  برای مثال، ایتن شتبکه در تشتریل    بیهمسو با مقاصد بی

شتاره  بته شترایب بتد آنتان در زنتدان ا      صرفاًًچگونگی ظلم حاکمی. به زندانیان بیمار، 

دی را مبنی بر نق  حقتوق زنتدانیان بیمتار    موار کند؛ بلکه به نقل از پزشک معالج،نمی

 سازد مطرح می
 شود که رسانه اده میاز این تکنیک، زمانی استفهاي اقتضایي: استفاده از برچسب

 یاز دارد نهای متفاوتی از یک رویداد واحد های متفاوت به روای.ها و مویعی.در زمان

ی زمان انتشار، موضوع و روح حتاکم  امقتضبهعالوه بر این سعی دارد  سی فارسیبیبی

هتایی کته حتتی اگتر بتا هتم       های ایتضایی استفاده کند  برچسببر گزارش، از برچسب

سی در برخی بیکنند  برای مثال، بیمقایسه شوند، در برخی موارد، یکدیگر را نق  می

ها به نقل از نرگس محمتدی وی را فتردی غیرسیاستی و غیتر برانتداز معرفتی       گزارش

پیونتد ایجتاد کنتد، لقتب      88خواهد میان او و انتخابتات ستال   کند؛ اما زمانی که میمی

 دهد زندانی سیاسی را به وی نسب. می
 کنتد از  سی در پوشش اخبار مرتبب بتا پتژوهش، تتالش متی    بیبیسازي: اسطوره
ین شبکه ضتمن  گونه بسازد  اهایی تأثیرگشار و یهرمانهای مورد نظر خود اسطورهسوژه
کنتد   متی  تأکیتد قاط یوت آنها طور ویژه، بر نها، بهخفی نگاه داشتن نقاط ضعن سوژهم

 ستی در اغلتب متوارد،   بتی سازی از رییب است. بتی  این تکنیک، مکمل تکنیک اهریمن
ایتن    دهتد متی  نمایش هاسوژه از شده ممیزی دی.به حال،در عین  و محدود تصاویری

های حتامی جمهتوری   این افراد از سوی رسانه ایالم، در صورت همراه شدن با سانسور
 بتا  کمتر هریدر اسطوره چراکه  کند کمک افراد این شدن ایاسطوره به توانداسالمی می
 هتای یابلیت.  نمتایش   آن، بتا هتدف   از شدهپخش تصاویر هریدر و شود مواجه مخاطب
 ست. دبته  مخاطتب  یهتن  در بیشتتری  یتدرت  باشد، شده ممیزی بیشتر وی العادهخارق
 کندآنان می هایضعن متوجه را مخاطب رسانه، در افراد این واسطهبی نمایش  آوردمی
 برد را از بین می عمومی افکار نزد گرفتهشکل برساخ. و
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