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مقدمه
مک کومبز در کتاب کارکرد برجستهسازی درمطبوعات معتقد است ،امروزه به مددد رسدانههدای جععد  ،برجسدتهسدازیهدا و
بازنعای های شرق شناسانه ،بسط و گسترش و پیچیدگ های بیشتری یافته است و رسانهها سع م کنند «معان ترجیحد » شدا
را بر افکار و اندیشهها مسلط گردانند؛ معان که مبتن بر کلیشههای تاریخ و فرهنگد و در امتدداد ففدر روابدط تددرت چیدره
دستانه غرب است .جا واتسو ( )5002در پژوهش خویش در خصوص عوامل شکلدهنده واکدنش ممریکدا بده فعدات یدازده
سپتامبر ،پرسش کلیدی را مطرح م کند که «چرا و چگونه این هعه انسا » در غرب و به ویژه در امریکا ،به جنگ به ندا مبدارزه
با تروریسم تن م دهند و این ادعای دروغ را باور م کنند؟ وی پاسخ را در «شرق شناس امریکای » و درکارکردهای ایدئولوژیک
این گفتعا مسلط و برجستهسازی بازم جوید .به ویژه گفتعا شرقشناس چنا تدرت دارد که م تواند بخش عظیعد از افکدار
ععوم را هعراه و موافق سیاستهای جنگ طلبانه کند( شاو.)113 :7131 ،
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در مطالعات انتقادی و ارتباط « ،بازنعای » ،تولید معنا از طریق چارچوبهای مفهوم و گفتعان تعریف م شود .م چده مدا
واتعیت م نامیم ،خارج از فرایند بازنعای نیست .البته این بدا معنا نیست که هیچ جها مادی واتع وجود ندارد ،بلکه مهم ایدن
است که به م جها مادی واتع  ،باید معنای داده شود .استوارت هال م گوید هیچ چیز معناداری خارج از گفتعا وجود نددارد؛
لذا مطالعات رسانهای وظیفه اش سنجش شکاف میا واتعیت و بازنعای نیست ،بلکه تاش برای شناخت این نکته است که معان
چگونه از طریق رویهها و صورت بندیهای گفتعان تولید م شود(.)Calvert & Lowis, 2002: 200
با این اوصاف شناخت فقایق هر پدیده و رویدادی در دنیای امروز ،بهویژه م هنگا که با روزنامه نگاری و نگداه رسدانه هدای
ارتباطجعع ممیخته م شود ،امور را تدری دشوار م کند .بررس بازنعای و فقایق ایرا معاصر در ادبیات روزنامهنگداری جهدا
و باالخص ممریکا با تاکید بر ژورنالیسم تحلیل و انگارهسازیها از این جهت فایز اهعیت است که تاکنو در نگاه کل نسدبت
به ایرا  ،موضوعات ب شعاری مطرح شده ،اما از زاویه نگاه نخبگا و فرهیختگا امریکای و مثار این نگاه م توا به بازنعدای و
در عین فال برجستهسازی رسانهای اشاره کرد.
یک از نعودهای بازنعای را م توا در برجستهسازی رسانهها از موضوعات شرت دانست.شرت هدا و بدهویدژه مسدلعانا در غدرب
هعواره به عنوا «دیگری» یا غیرخودی به تصویر کشیده شده اند .در متو غرب ؛ شرت ها وفش  ،غیر متعد  ،ب بهره از خرد ،عقبافتداده
و موجودات شهوان هستند و سرزمینهای شرت  ،به عنوا نقاط تاریک و ناشناخته ،تعریف شدهاند.
بر این اساس برجستهسازی نیز مدع تاثیر رسانهها بر شناخت و نگرش مرد و تعیین اولویتهدای مندا از طریدق انتخداب و
برجستهسازی بعض از موضوعات و رویدادها در تالب خبر و گزارش خبری است .به این معنا که رسانههدا بدا برجسدته سداختن
بعض از موضوع ها و رویدادها بر مگاه و اطاعات مرد تاثیر م گذارند .گرچده نعد توانندد تعیدین کنندد کده مدرد «چگونده»
بیاندیشند ،اما م توانند تعیین کنند که «درباره چه» بیاندیشند.
فرایند برجستهسازی نیز از سه اولویت «رسانه»« ،اولویت ععو » و «اولویت سیاس » و رابطده بدین ایدن سده شدکل مد گیدرد.
سدددددددددددورین و تانکدددددددددددارد ،ابعددددددددددداد اولویددددددددددددتهدددددددددددای رسدددددددددددانه را چنددددددددددددین
برم شعارند :مشهود بود (میزا و جلوه پوشش یک موضوع) ،موضوع برجسته از نظر مخاطب (تناسب محتوای گدزارش و خبدر
با نیازهای مخاطب) و ارزش (پوشش مثبت یا منف یک موضوع) .ابعاد اولویت ععو عبدارتاندد از :مشدنا بدود (میدزا مگداه
ععوم از یک موضوع معین) ،موضوع برجسته از نظر شخص(عاته یا تناسب متصور با خود شخص) و مطلوب بدود (تضداوت
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مثبت یا منف درباره موضوع) .ابعاد اولویت سیاس عبارت اند از :فعایت (کنش کم و بیش مطلوب نسبت به یک موضوع معدین)،
افتعال کنش (افتعال اینکه یک دستگاه دولت درباره موضوع دست به واکدنش بزندد) و مزادی ععدل (گسدتره اتددامات افتعدال
دولت ).
فال اگر این فرض اساس را بپذیریم که اولویتهای ذهن مرد یا موضوعات و رویدادهای که عامه بدا توجه دارند و مد
اندیشند ،تابع از ععلیات بازنعای و برجستهسازی رسانههاست ،پرسش که مطرح م شود ایدن اسدت کده عوامدل تاثیرگدذار بدر
برجستهسازی رسانهها چیست؟ یا به عبارت  ،چه کس اولویت رسانهها را تعیین م کند؟(دهقا )571 :7137 ،
شومیکر و ریز ( )7997پنج دسته اصل از اثر بر محتوای رسانهها را به ترتیب مطرح کردهاند:
 -7اثرهددددای ناشدددد از فددددرد فددددرد کارکنددددا رسددددانه -5،اثرهددددای مربددددوط بدددده رویددددههددددای رسددددانه،
 -1نفوذهای سازمان بر محتوا -1 ،اثر و نفوذ سازما های برو رسانهای بدر محتدوا -2 ،اثدر ایددئولوژی ،دانیلیدا و ریدز ()7939
نیز،یک از اثرهای مهم بر اولویت رسانهها را محتوای سایر رسانهها به ویژه رسانه های نخبه م دانند که م را برجستهسدازی «بدین
رسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانهای»
م خوانند( .مهدیزاده .)61 :7389 ،برخاف این نگاه ،مقاله فاضر م کوشد تا ضعن بررس نحوه بازنعای تحوالت ایرا «فقوق
بشر» در مقایسه تطبیق مطبوعات نخبه ممریکا و انگلیس به این پرسش پاسخ دهد که میدا فاصدلهای میدا نگداه دانشدعندا علدو
ارتباطات و روابط بینالعلل در مطبوعات ممریکا و انگلیس نسبت به واتعیت ایرا معاصر وجود دارد؟
«روزنامهنگاری ،واتعیت است که سرانجا فقیقت را کتعا م کند ».دیدگاه بدبینانه جامعه شناسا به روزنامهنگاری است .بده
نظر م رسد در تر بیست و یکم باید به این جعله ،جعلههای دیگر افزود و م اینکه :روزنامه نگاری واتعیت اسدت کده سدرانجا
فقیقت را کتعا میکند ،گرچه هعه فقیقت کتعا شدن نیست .از سدوی دیگدر «بازنعدای » ،تولیدد معندای اسدت کده از طریدق
چارچوب های مفهوم و گفتعان شکل م گیرد .استوارت هال معتقد است که هیچ معنای خارج از گفتعا وجود ندارد و مهم تدر
م که وظیفه مطالعات رسانهای ،سنجش شکاف میا «فقیقت» و «بازنعای » نیست ،بلکه تاش برای «شناخت تولیدد رویده هدا» و
«صورتبندی های گفتعان » است .براین اساس م تدوا گفدت؛ بازنعدای سداخت رسدانه ای فقیقدت اسدت .بازنعدای  ،معندا را در
چارچوب های گفتعان تولید م کند .از دیدگاه این تئوری ،فقیقت ،انکار نع شود اما ،در نهایت فقیقت م زما وجود خدارج
م یابد که در «فرایند بازنعای » ترار گیرد .از دیدگاه بازنعای  ،معنا یافتن هر چیزی در چارچوب گفتعا م بالد و شکل م گیرد و
فعالیت پژوهشگرا رسانه ای ،اندازه گیری ععلکرد رسانه ها میا «نعایش فقیقت» با «روایت فقیقت» در چدارچوب معدان تولیدد
شده ،و چارچوبهای گفتعان است.
پنج روزنامه؛ «کریستین ساینس مانیتور ،لس منجلس تایعز ،نیویورک تایعز ،سانفرانسیسکو کرونیکدل و واشدنگتن پسدت» ,و دو
روزنامه «دیل تلگراف ،و گاردین» انگلیس و روزنامده «هرالددتریبو » خدارج ازفدوزه انگلدیس از پرتیراژتدرینهدا و جدزو گدروه
مطبوعات نخبه ممریکا و اروپا محسوب م شوند که دیدگاهها و گرایشهای منها -که تنها در تالب مقالهها و گزارش ها نعود مد -
یابد -بیشتر تابل درک است و اثرگذاری وسیعتری بر روی مخاطبا و محافل تصعیمگیر دارد .عداوه بدر م  ،هعدواره مطبوعدات
نخبه در ممریکا و اروپا ،توجه بیشتری به تحوالت ایرا از خود نشا دادهاند .در این تحقیق نیز تاش شد دیدگاه مطبوعات نخبده
ممریکا و انگلیس را درباره فقایق ایرا معاصر با موضوع «فقوق بشر» را بررس کند ،این پرسش به وجود م مید که منظور مدا از
فقیقت چیست؟میا منظور انعکاس فقایق است یا اینکه رسانه ها خدود دربازنعدای  ،برجسدته سدازی و شدکل داد فقدایق نقدش
دارند؟ البته نکته جالب م است که تاکنو تحقیق که این دوره زمان را درباره ایرا مورد بررس و تطبیق ترار دهدد و بازنعدای
ایرا در مطبوعات نخبه امریکا و انگلیس را با روش تحلیل محتوا ،دیالکتیک مقایسه کند ،وجود ندارد و هعین مساله بر اهعیت و

جذابیت بیشتر موضوع م افزاید.
اهداف تحقیق شامل:
 -7بررس و شناسای دیدگاهها ،گرایشها و برداشتها  ،درباره «فقوق بشر» به مثابه واتعیت ایرا معاصر و تصویر بازنعدای و
برجستهسازی شده از این واتعیت در مطبوعات نخبه ممریکا و انگلیس
 -5کعیّت وکیفیت بازنعای و برجسته سازی موضوع «فقوق بشر» در مطبوعات نخبه ممریکا و انگلیس
سواالت تحقیق
 -7واتعیت ایرا معاصر و نوع انعکاس تحوالت این کشور ،چه رابطهای با روزنامدهنگداری تحلیلد  -بده عندوا ژاندر مسدلط
روزنامهنگاری امریکا و اروپا  -دارد؟ و در گزارشها و مقالهها چه اندازه ،منعکس شده است؟
 -5میا مطبوعات نخبه امریکا و اروپا  -نسبت به موضوع فقوق بشر یکسا توجه کردهاندد؟ و یدا در خصدوص ایدن موضدوع
بعض از مطبوعات واکنش بیشتری از خود نشا داده است؟
 -1مطبوعات نخبه امریکا در چه مقاطع از زما  -از فادثه  77سپتامبر  5007تا  -5003دربدار تحدوالت ایدرا بدا موضدوع
فقوق بشر بیشتر مقاله و گزارش منتشر کردهاند؟
 -1دیدگاه مطبوعات نخبه امریکا و انگلیس با سه گزینه ب طرفانه یا میانه ،مثبت و منف چه اندازه تناسب داشته است؟
 -2وجوه اشتراک بین دیدگاههای مطبوعات نخبه امریکا و انگلیس ،درباره تحوالت ایرا با موضوع فقوق بشدر چده انددازه و
چگونه بوده است؟
-6وجوه اختاف بین دیدگاههای مطبوعات نخبه امریکاو انگلیس ،درباره تحوالت ایرا با موضوع فقدوق بشدر چده انددازه و
چگونه بوده است.
فرضیه تحقیق
فرضیه اول :مطبوعات ممریکا درباره واتعیت ایرا معاصر در موضوع فقوق بشر بیشتر گرایش و دیدگاه منف دارند تا مثبدت و یدا
بیطرف.
فرضیه دو  :مطبوعات انگلیس درباره واتعیت ایرا معاصدر در موضدوع فقدوق بشدر دیددگاه منفد داشدتهاندد ،امدا بدا نقدد
سیاستهای اروپای میل به ب طرف از خود نشا م دهند.

روش تحقيق
در تحقیق فاضر برای درک بهتر تاش شد مبنای روش تحقیق دیالکتیک (مقایسدهای) و عیند و ملعدوس باشدد و هعچندین
تحقیق باشد که امکا مزمو پذیری م وجود داشته باشد .جدای از روش اسنادی با رویکرد تحلیل  -انطبدات  ،از روش «تحلیدل
محتوا» استفاده شد تا با تطبیق جامعه نعونه مماری با نظریههای ارتباط مطرح امروز جها  -و مرتبط با چارچوب موضوع تحقیدق
انجا شود و با کعک نظریه استقراء ،مقایسه موردنظر به مزمو گذاشته شود تا تحقیق فاضر به نتایج و یافتههای تازه دست یابد.
وافد تحلیل  :در این تحقیق  ،مقاالت و گزارشهای مطبوعات نخبه ممریکا و انگلیس با تاکید بر موضوع فقوق بشر بده طدور
تصادف انتخاب شد و مورد مطالعه ترار گرفت.

جامعه نمونه آماري
از منجا که موضوع تحقیق «واتعیت ایرا معاصر در مطبوعات ممریکدا و انگلدیس اسدت ،جامعده نعونده م شدامل مقالدههدا و

گزارش های گروه مطبوعات ممریکا شامل؛ )7کریستین ساینس مانیتور)5،لسمنجلس تدایعز )1،نیویدورک تدایعز )1،سانفرانسیسدکو
کرونیکل و  )2واشنگتن پست و گروه مطبوعات اروپا شامل ؛ )7دیل تلگراف)5،گاردین ( از انگلیس ) و )1هرالد تریبو پداریس
از یک نعونه خارج از فوزه انگلیس در اروپا.
فجم نعونه  ،روش نعونهگیری و نحوه کدگذاری
فجم نعونه شامل پنج روزنامه پرتیراژ مطبوعات امریکا و سه روزنامه پر تیراژ از مطبوعدات انگلدیس از فادثده  77سدپتامبر از
 5007تا  5003میادی است با تاکید بر روزنامه نگاری تحلیل شامل مقالهها و گزارش های م ها با «روش تصدادف هدفعندد» بدا
موضوع فقوق بشر انتخاب شد.

مبانی نظري تحقيق
از منجا که موضوع این تحقیق به نوع بازنعای واتعیت ایرا معاصر در مطبوعات نخبه ممریکاست؛ باید چارچوب ارایه مد شدد کده
موضوع به نا واتعیت م چه در ایرا م گذرد و فاصله م با منچه که به عنوا واتعیت در مطبوعات ممریکدا بازنعدای و برجسدته
شده است ،مورد تحقیق و واکاوی ترار گیرد .در این رابطه از تئوریهای ارتباط موجود جها برای کعدک بده چدارچوب نظدری
تحقیق استفاده شد  .در مقاله فاضر نیز نگاه اجعال به دیدگاههای ادوارد سعید تا استوارت هال و از میشل فوکو تدا گیددنز و از
هابر ماس تا مکلوها در تالب تئوری بازنعای و نظریه برجستهسازی و دیپلعاس رسانهای م پردازیم.

نظریه بازنمایی
گفتعا شرق شناس از سوی ادوارد سعید ،به ما م مموزد که ،تحلیل غرب از شرت ها و به طور مشخص مسلعانا خاورمیانده،
هعواره به عنوا «دیگری» یا «غیرخودی غرب» و با واژه های معادل دیگری مانند «ما»«-منها» و نیدز«اینجدا»«-منجدا» تعریدف شدده
است .از نگاه غرب ها ،منچه در برابر «خودی»« ،ما» و یا «اینجا» ترار م گیرد؛ با گفتعان تحت عنوا «بیگاندهگراید » ()Exotism
تحلیل م شود و به هعین دلیل ادوارد سعید ،معتقد است ،بازنعای های شرقشناسانه از سوی غرب پیش و بیش از منکه واتعبینانده
باشد ،نوع ارایه نظا بازنعای شرت در غرب تلق م شود .از هعینروست که ،رسانههای ارتباط جعع و بده ویدژه «مطبوعدات
غرب» م کوشند تا واتعیت نهفته در کشورهای مشرق زمین ،خاورمیانه و به ویژه ایرا را با انگارهسازیهای منفد تغییدر دهندد .و
البته این فوزه فرهنگ و رسانه ها چونا زیرمجعوعه م است که بهترین ابزار را برای این «نامری کرد » به دسدت مد دهدد(پیدر
نجم .)31 :7139 ،پس بر اساس این رهیافت «شناخت غرب از شرق ،اکتشاف شرق نیست ،بلکه اختراع شرق است» .
1

1

بنابراین« ،واتعیت» با «فقیقت» هعواره فاصله داشته است ،اما این رسانهها و به ویژه مطبوعات نخبه هستند که تاش م کنند
واتعیت را م گونه که م خواهند ،بسازند .اما این سوال مطرح م شود که میا مخاطبا  ،هعیشه هعین واتعیتهدای سداخته شدده را
پذیرا هستند یا به بخش دیگری از فقیقت پ م برند؟
اما بازنعای

چیست؟ ساخت واتعیت است یا نشا داد واتعیت؟ نعایش واتعیت است ،که با تولید معندا ،بده مفهدوم دیگدر

م انجامد و یا روایت واتعیت است؟ میا رسانهها در چارچوب یک گفتعا  ،واتعیت را به طرزی مشکار و پنها تغییر م دهند ،کده
از م م توا به نعایش واتعیت یاد کرد؟
براساس این دیدگاه و طبق تئوری بازنعای استوارت هال ،این پرسش وجود دارد که :میدا روزنامده نگداری واتعیتد اسدت کده
3. Objectivity
4. Fact
5. Representation

سرانجا فقیقت را کتعا م کند؟ اصوالرسانه ها به دلیل تکثر و اختاف نگاه در چارچوب تئدوری بازنعدای  ،بده هدر میدزا کده
واتعیت را شکل دهند و در ساخت واتعیت و تولید معنا در چارچوب یک نظا زبان و گفتعان ععدل کنندد ،رسدانه ای دیگدر بدا
نگاه متفاوت از رسانه رتیب ،بخش دیگر از واتعیت را بازنعای خواهد کرد و سدرانجا ایدن مخاطبدا هسدتند ،کده در جهدا
«چندصدای » و «چندبازنعای » ،م توانند به بخشهای مختلف از فقیقت دستیابند .ایدن مناتشده میدا مطالعدات «ژورنالیسدم» و
مطالعات «ارتباط و انتقادی» ،در عین فال ،این فقیقت را انکار نع کند که ،دیدگاه اسدتوارت هدال ،دربداره بازنعدای مد تواندد
چارچوب تازهای در «مطالعات رسانهای» ارایه نعاید .از دیدگاه استوارت هال ،بازنعای یک از مفاهیم اساس در مطالعدات رسدانه
است« .بازنعای نه انعکاس و بازتاب معنای پدیده ها در جها خارج ،که تولید و ساخت معنا براساس چدارچوب هدای مفهدوم و
گفتعان است( .مهدیزاده.)70 :7131،
براین اساس م توا گفت؛ بازنعای ساخت رسانهای واتعیت است« .واتعیت براساس بازنعای های رسانهای شکل مد گیدرد و
ساخته م شود .هیچ امر فرازبان و فراگفتعان و فراتاریخ وجود ندارد که به نحو عین و شفاف انعکاس یابد؛بلکه هرگونده فهدم
و شناخت از واتعیت ،امری است که در زبا و گفتعا ساخته م شود» (.مهدیزاده.)77 :7131،
ریچارد دایر نیز ،از مفهو بازنعای در رسانه ها تحلیل گسترده تر ارایه م کند و م گوید« :مفهو بازنعای در رسانه ها عبارت
است از؛ ساخت که رسانه های جعع از جنبه های مختلف واتعیت مثل افراد ،مکا ها ،اشیا ،اشخاص ،هویتهای فرهنگ و دیگدر
مفاهیم مجرد ایجاد م کنند.تجل بازنعای ها معکن است به صورت گفتاری ،نوشتاری یا تصاویر متحرک باشد».
تئوری بازنعای  ،جدای از «زبا » ،نیم نگاه به «گفتار» و «روایت» دارد و این که گفتدار چگونده عنصدر «دیگدری» را بازنعدای
م کند؟ از دیدگاه هال ،هویت جدای از فرایند ،به منزله «روایت و گفتار» ،هعیشه از موضع «دیگری» سخن گفتده اسدت« .هویدت
هعیشه تا فدودی یک روایت است ،هعواره تا فدودی نوع از بازنعای است .هویدت هعیشده درو نظدا بازنعدای تدرار دارد.
هویت چیزی نیست که خارج از این نظا شکل گرفته باشد و بعد ما در موردش تصه پردازی کنیم .هویت م چیزی اسدت کده در
نفس خود فرد ،روایت [و گفته] م شود( ».هال.)153 :7131،
با تاکید بر نگاه هال ،رسانهها واتعیت را با تولید معان م سازند و نعایش م دهند .بر این اسداس ،بازنعدای رسدانهای دارای وجدوه و
تعابیر متفاوت است که م توا به شرح زیر برشعرد:
 -7بازنعای عین «واتعیت» نیست ،فت اگر «مخاطبا » گاه اوتات معکن است ،بدر اسداس بازنعدای رسدانه هدا از واتعیدت
بیرون  ،داوری نعایند .این امر اختصاص به مطبوعات ندارد ،فت رسانههای چو تلویزیو و سینعا هدم فرایندد گدزینش را طد
م کند و هعواره جنبه ای خاص از واتعیت را برجسته م کنند تا جای که برخ معتقدند ،فت فیلم های مستند از چدارچوب ایدن
تئوری ،یعن بازنعای خارج نیست.
 -5شکاف میا واتعیت و انگارهسازی رسانهای ،خود یک واتعیت است ،شاید این دیدگاه تئوری بازنعای را سسدت کندد کده
رسانه ها جها واتع را بازتاب م دهند و روایت م کنند .اما براساس تئوری بازنعای باید گفت :رسانه هدا مد کوشدند تدا جهدا
واتع را بازنعای کنند و نه م که بازتاب دهند.
 -1رابطه «بازنعای و رسانه ها» به ما م مموزد که «:در عصری که جامعه شناسا به «ساخت اجتعاع واتعیدت» بداور دارندد و
پُست مدرنیست ها با ادعای «معرفت عین و اصل واتعیت» ،چالش مد کنندد ،مفهدو «واتعد » زیدر سداال اسدت .سداختارگرایا
اجتعاع مدع اند که بازنعای واتعیت ،عین واتعیت و فقیقت نیست؛ زیرا بازنعای  ،یک موضوع و رویداد را چدارچوب گدذاری
م کند و از یک واتعیت چند بعدی و چند وجه  ،عناصری را بر م گزیند و عناصری را وام نهد(».مهدی زاده.)16 :7139،
6. Richard dayer

 -1برخ دیگر نیز در عرصه روزنامه نگاری بر این باورند که گرچه خبر مترادف با روایت از واتعیت است و اخبدار براسداس
ارزشها و هنجارهای نهفته در رویداد و محیط – ارزشهای هفتگانه خبری – مطرح م شود ،اما دیددگاه دیگدری معتقدد اسدت
مالفه های ایدئولوژیک یا هعا سیاست رسانه سبب م شود تا واتعیت از سوی خبدر دگرگدو شدود .براسداس تئدوری بازنعدای ،
واتعیت ،روایت نع شود ،بلکه ساخته و بازنعای م شود و سپس به مخاطب ارایه م گردد.
با این وجود استوارت هال ،در نگاه دیگر به رسانههای نوشتاری ،به دو واژه اشاره م کند و م گویدد« :رسدانههدا ،دو نقدش
«ساخته» و «رسانده» را هعزما ایفا م کنند .واژه های «رسانه – ساخته» و «رسانه – رسانده» بیانگر این دیدگاه است که ،رسدانه هدا
پیش و بیش از م که نقش «رسانده» را ایفا کنند ،نقش «ساخته» را بدر دوش مد کشدند .از م جدا کده رسدانه بدهطدور فرفدهای در
«مطبوعات» ،جلوه فرفهای بیشتری دارد ،در ارتباط با تئوری «بازنعای » نقش مناتشهانگیزتری بر جای م گذارد.
فرکاف نیز ،با تاکید بر مفهو طبیع سازی در مثار «روال بارت» معتقد اسدت کده« ،اسدطوره هدا» بده ععلکدرد طبیعد سدازی
بازنعای کعک م کنند ،تا سرانجا واکنش های فرهنگ ما به امور «عدادی»« ،طبیعد » و «خودمگداه» جلدوه کندد .او ایدن ععلکدرد
اسطوره ها و تاثیر م بر طبیع سازی را ،ایدئولوژیک تلق م کند .به باور فرکاف؛ «طبیع سازی ،بازنعودهای ایدئولوژیک خداص
را به صورت عقل سلیم در مد مورد و بددین وسدیله م هدا را غیرشدفاف مد کندد ،یعند بده عندوا ایددئولوژی بده م هدا نگداه
نع شود»(.فرکاف)20 :7119،
تاکید بر گفتعا به جای زبا در بازنعای  ،به میشل فوکو بازم گردد ،او به جای زبا از «گفتعدا » در نظدا بازنعدای اسدتفاده
م کند .از دیدگاه فوکو «معنا» و «اشکال معنای » درو گفتعا و در چارچوب گفتعا های مفهوم ساخته م شود .دیددگاه فوکدو،
با افرادی چو سوسور به کل متفاوت است .اگر زبا شناسا معتقدند ،که «معنا» به واسطه «زبا » ساخته م شود ،فوکو بدرخاف
«سوسور زبا شناس» معتقد است؛ تولید «معنا» و «دانش» از خال «گفتعا » شکل م گیرد و برم مید .استوارت هال ،دیدگاه فوکدو
درباره بازنعای را این گونه تعریف م کند« :گفتعا فوکوی  ،تاش است برای فائق ممد بده تعدایز سدنت زبدا و پراکسدیس» (
)Hall, 1997: 46
استوارت هال ،با تحلیل دیدگاه به این نتیجه م رسد که او با تکیه بر مفاهیم گفتعا  ،بازنعدای و نیدز داندش/فقیقدت از نگداه
غیرتاریخ فوزه «نشانه شناس » متعلق به افرادی چو سوسور و پیرس جدا م شدود و نشدا مد دهدد کده در هدر دوره زمدان ،
گفتعا  ،اشکالِ خاص از دانش را تولید م کند که متفاوت از دورههای دیگر است.
استوارت هال ،از دیدگاه دیگری نیز به این موضوع م پردازد .او معتقد است روایت غرب و یا ساختار معرفت غرب در تفدوق
یافتن غرب بر دیگر فرهنگ ها موثر است ،هال م گوید« :نسب شد ِ خودِ روایت غرب و ساختار معرفت

غدرب را نیدز بده میدا

مورد ،نسب شدن که با تفوق یافتن دیگر فرهنگها رخ داد (».هال.)151 :7131 ،
بودریار نیز معتقد است که در شبیهسازی و وانعای فرت بین واتعیت و وانعای نیسدت .درک مدا از دنیدای بیدرو بدر اسداس
تصاویر و شبیهسازی رسانهای است .کاستلز نیز م گوید بهتر است بهجای واتعیت مجازی بگوییم مجاز -واتعیت؛ چو خدود امدر
مجازی  ،تبدیل به واتعیت شده است.
گیدنز نیز بر اساس نظریه ساخت گرای وتعامل گرای خود معتقد است رسانهها از مخر به اول م رسند .یعن ابتددا بدر رفتدار
مخاطبا تاثیر م گذارند ،سپس بر تشخیص م ها و در نهایت بر درک و اندیشه م ها نقش ایفا م کند .بنابراین گیددنز پدیش از م
که یک «اندیشهمدار رسانهای» باشد ،یک «ععلگرای رسانهای» است ،اما نکته جالب دیدگاه پلکان گیدنز نسبت به رسانههاست .او
معتقد نیست که رسانه در نهایت به اندیشه و اصاح درک مخاطبا تاثیر نع گذارد .چو از دیدگاه او رسانهها م توانندد از تداثیر
7. episteme

بر رفتار مخاطبا  ،سرانجا به تاثیر در اندیشه و درک مخاطبا دست یابند.
از نظر گیدنز هرتدر رسانهها بر رفتار مخاطبا تاثیر بگذارند ،بر افزایش افساس تدرت م ها تاثیر گذاشتهاند و هعین افساس تددرت
و منزلت اجتعاع باالتر ،سبب م شود تا مخاطبا به وسیله رسانه ها بر فکومتکنندگا تاثیر بگذارند.
در مجعوع از استوارت هال تا ادوارد سعید و از میشل فوکو تا گیدنز و از هابرماس تا مکلوها به یک نتیجه روشن دست م
یابیم :رسانهها با ظهور اینترنت و ایجاد فضای وب نقش خود را تغییر دادهاند ،در مقابل مخاطبا هم عوض شدهاند ،اگر تا دیدروز
هعه اندیشعندا ارتباط و جامعهشناس و فت علو سیاسد و فقدوق بدینالعلدل در دو سدوی فکومدتکننددگا و فکومدت
شوندگا تاش م کردند نظریههای ارایه کنند تا این دو را به هم نزدیک سازند یا به نوع ارتبداط میدا ایدن دو را رافدتتدر و
مسا تر کنند ،امروزه دنیای وب و اینترنت عصر تازهای از ارتباطات و خبررسان را ایجاد کرده است که ،بسدیاری از اندیشدههدای
ارتباط پیشین موتعیت خود را از دست دادهاند( پارسا.)77 :7119 ،
برای پاستر و رین گولد ،ساختار فضای سایبر نشا م دهد که فوزه ععوم الکترونیک گسدترشیافتده ،اندواع کنتدرل متعرکدز
انحصاری را که به طور سنت ماز و هعراه رویههای بهنجارسازی و مقررات گذاری پخش و صنعت فرهنگ بود ،غیرمعکن مد
سازد.
در مقایسه با اشکال رسانههای پخش ،اینترنت امکانات رهای بخش بیشتری برای فقوق و بیا سیاس در اجتعاع الکترونیدک
فراهم م کند که کعتر با فشارها و الزا های تکنیک  ،سیاس یا اجتعاع مواجه است .ویژگ دموکراتیکسازی اینترندت ریشده در
ساختار فن غیرمتعرکز م دارد.
دیوید هلعز ویژگ های متعایز عصر اول و دو رسانهها را چنین ترسیم م کند :شاید ب جهت نیست که مارک پاستر در کتاب
تحت عنوا عصر دو رسانهها ،ارتباطات الکترونیک را نوع تجدید صورتبندی بنیادین زبا م دانند ،مارک پاسدتر در تشدری
شکلگیری عصر دو رسانهها و پستمدرنیسم معتقد است که شیوه ارتباطات الکترونیک سوژه مشنای مدر را از میدا خارج م
کند و سوژه سیار دیگری را جایگزین م کند.از دیدگاه پاستر ارتباطات الکترونیک تحت تاثیر تکنولوژی مدر  ،فرهنگ الکترونیک
را زاییده است و این زایش نگرش فرد را نه تنها تغییر داده بلکه سبب شدده افدراد در جامعده مددر یدک هویدت چندگانده پیددا
کنند(مهدیزاده.)103-109 :7133 ،

نظریه برجستهسازي و دیپلماسی رسانهاي
نظریه برجستهسازی این مموزه را نشا م دهد که«رسانهها واتعیت را منعکس نع کنند؛ بلکده وافعیدت را دسدتکاری مد کنندد(» .
شدداو )56 :7131 ،و نیددز «تعرکددز رسددانههددا بددر تعددداد خاص د از مسددایل و موضددوعات سددبب مهددم شددد م هددا نددزد مخاطبددا
م شود»(شاو )51 :7131،م گاه به وجه اشتراک روشن میا برجسته سازی و تئوری بازنعدای پد مد بدریم .دو پایدهای کده بنیداد اکثدر
پژوهشها درباره نظریه برجسته سازی را تشکیل م دهند؛ بدین ترارند:
 -7رسانهها واتعیت را منعکس نع کنند؛ بلکه واتعیت را دستکاری کرده و به م شکل تازهای م دهند.
 -5تعرکز رسانه ها بر تعداد خاص از مسایل و موضوعات باعث م شود تا م مسایل و موضوعات در نزد مخاطبا مهم جلوه
کنند و در اولویت ترار گیرند.
بعدها پژوهشگرا سه سط برای ععل برجسته سازی در رسانهها مطرح ساختند:
 -7سط اول برجسته سازی :در این سط رسانهها به مخاطبا م گویند به چه فکر کنند.
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 -5سط دو برجسته سازی :در این سط رسانهها به مرد م گویند در مورد موضوع خاص چگونه فکر کنند.
 -1برجسته سازی میا رسانهای :مثال بارز این نوع برجسته سازی تاثیر اینترنت بر رسانههای سنت است.
اما اینک در ایاالت متحده امریکا ،از برجسته سازی در چارچوب دیپلعاس رسانهای استفاده م شود .دیپلعاس ععوم که بده
دپیلعاس رسانهای ختم م شود ،م کوشد تا ابتدا با مخاطبا «ارتباط» برترار کند؛ سپس در فرایند برجسته سازی «انگداره سدازی»
کند و سرانجا « نگرش» منا را تغییر دهد و یا الگو ارایه دهد .این امر از سوی رسانهها و به ویژه مطبوعات نخبده ممریکدا کده در
این تحقیق مورد بررس ترار گرفتهاند ،در چارچوب دیپلعاس رسانهای تعریف شده است .بنابراین دیپلعاس رسانهای ممریکدا در
دو بخش کل تابل بررس است :بخش که نخبگا سیاست خارج ایاالت متحده ممریکا تحدت عندوا دیپلعاسد ععدوم ایدده
پردازی م کنند و بخش که رسانههای نخبه در چارچوب این نگاه ،فرایند تبدیل «ایده» به «پیا » را پیگیری م نعایندد( .رضداییا ،
)1 :5009
این نگاه نشا م دهد که دیپلعاس ععوم و روابط ععوم درصدد هستند تا به ععو مخاطبا هدف ففر و مدیریت انگاره
ها را بهطور برنامهریزیشده مموزش دهند وبر منا تاثیر بگذارند .تا جای که دیپلعاس ععوم با رویکرد رسانهای در تاش است
تا ادراک و افکار افراد دولت هدف را در جهت انگاره منبع یا ملت هدف ،تحت تاثیر ترار دهد (ایزدی.)716 :7133 ،
دستکاری در پیا نیز از وجوه است که با تاکید بر نظریه ارتباط السول در دیپلعاس رسانهای ممریکا با دتت دنبال م شود تدا بدرای
مخاطبا ایدهسازی کند و پیا های موثر را برای تغییر نگرش منا ارسال نعاید .مطبوعات نخبده در ممریکدا کده در ایدن تحقیدق از سدال
 5007تا  5003نعونهبرداری شدهاند  ،نشا م دهد که در چارچوب دیپلعاس رسانهای ممریکا و دستکاری پیا  ،فرفدهای ععدل کدرده
اند .تحلیل محتوی مطبوعات نخبه ممریکا در تحقیقهای مشابه توجه م ها به نظریه ارتباط السول را نشا م دهد.
اتدامات دیپلعاس ععوم و رسانهای ایاالت متحده با وجود منکه از واتعه  77سپتامبر در  5007اوج گرفت و شدت یافت ،اما
ریشه در دهه  7920دارد و به صورت اتدامات متداول و مسوولیت ثابت دولت ایاالت متحده برای تنظیمکدرد یدک مسداله پدیش
انگاشته و هعراهکرد م با راهفلهای که تبا وارد رویکرد ارتباط و رسانهای شده ،درممده است نظیر کاشتن تخم بد اعتعدادی-
در چهارچوب ارتباط فرایندی(دادگرا  - ).51 :7135،برای بلوک شوروی سابق و امروز در مقابله با ایرا و کشورهای مسلعا  ،مبدارزه بدا
تروریسم.
اندیشعندا مکتب فرانکفورت از جعله یورگن هابرماس نیز در کتاب مشهور خود به نا «فضای ععوم » بدا تجزیده و تحلیدل
مطبوعات و افکار ععوم چنین نتیجه م گیرد که :رسانههای ارتباط جعع (و از جعلده مطبوعدات نخبده) تحدت تداثیر اسدتیای
سرمایهداری منحرف شدهاند و زیر سلطه گروههای سرمایهداری و در جهت ففر منافع اتتصادی و سیاس خداص هیدات فاکعده
«فضای ععوم » را مسعو و افکار ععوم را منحرف کرده و به سوی مشروعیت داد به نظا فاکم کشیده شدهاندد( معتعددنژاد،
)50 :7117
در نبود ساختار معنای ارتباط بین رسانه و مخاطب و در پوشش دستورالععل مخف سیاست ایاالت متحده که از طریق برنامده
های ارتباط ارایه م شود ،تاشهای دیپلعاس ععوم  ،کنش استراتژیک پنها و ایجاد سناریوهای مشکوک را مشدکار مد کندد.
سناریوی که در نظر مخاطبا به عنوا مثال از ایرا یا کشورهای مسلعا «تعبیری نامتقار » و یا «تعبیری بد» را مشکار م کند .لذا
پارادوکس به وجود ممده در اینجا این است که به جای دستیاب به تفاهم بین فرهنگها  ،کارکرد دیپلعاس ععوم به طور تاریخ
باعث ایجاد سناریوی برای «بیشترشد سوءتفاهعات» و ارتکاب خشونت به وسیله تحعیل یک مجعوعه ویژهای از «معان و سیاست هدا»
بر کشورهای منطقه خاورمیانه بهویژه ایرا م شود.
هابرماس در تئوری کنش ارتباط « ،کنش ارتباط ارتباطات» را بیش از منکه رویکردی برای «کشف فقیقدت» بداندد از م بده چشدم

یک «فرصت» نگاه م کند .هابرماس معتقد است ،کنش ارتباط بین دو طرف به معنای توزیع برابر فرصتهدا بدین دو طدرف گفدتوگدو
است .اینکه هر پیشنهادی م تواند به یک «سوال» تبدیل شود و در مقابل هر پیشنهادی م تواند «پاسخ » دربدر داشدته باشدد و در رد و
بدل شد این سوالها و پاسخها ،مشارکتکنندگا به جای یک گفتوگوی ساده ععاً یک دیدگاه و یک گفتعا را دنبال م کنندد
که م تواند انتظارات طرفین را نسبت به فقیقت برمورده کند(.کانعن.)11 :7111،
اتفات که تاکنو افتاده است  ،برخاف این تئوری است.زیرا در ععل تئوری هابرماس ،فاصلهی میا اهدداف علند و اهدداف
واتع و پنها دیپلعاس ععوم رسانهای ایاالت متحده را به مزمو گذاشته و م گذارد.
اما نوع نگاه مکلوها در دیپلعاس رسانهای امروز در دنیا به ویژه ممریکا گرچه جایگاه دارد ،اما لزومدا رسدانههدا و بده ویدژه
مطبوعات نخبه ممریکا ،دیدگاه انتقادی مکلوها را پیگیری نع کنند .رسانهها و بهویژه مکلوها امروزه در ممریکا بده جایگداه
رسیدهاند که وتت خود نیز بهطور مستقل به پدیده و یا امری در سط جامعه برخورد م کنند ،م را به یک پیا تبدیل م سازند و
این مساله نشا م دهد که برابر نظریه مکلوها رسانهها به تدرت رسیدهاند که خود به یک پیا تبددیل شددهاندد و مد توانندد بدرای
تاثیرگذاری بر مخاطبانشا  -با ایجاد نظا ارتباط معنای  -در داخل ممریکا و در ایرا تاثیرگذار باشند .با توجه به نظریه هارولدد السدول،
کومبز ،هابرماس ،مکلوها و واینر به این نتیجه م رسیم دیپلعاس رسانه ای ممریکا به هدف های از پیش تعیین شده ،توجه بیشدتری
دارد تا به کارکرد اصل ارتباطات .کارکردی که بیشدتر فرهنگد اسدت تدا سیاسدت  .از هعدین رو پژوهشدگرا ممریکدا در فدوزه
ارتباطات و روابط بینالعلل ،کوشش م کنند تا مطبوعات نخبه ممریکا را در چارچوب یک دیپلعاس رسانهای موفق سدازما دهد
کنند (.شعخان ).27-29 :7139 ،

یافتههاي تحقيق
موضوع فقوق بشر ایرا :
چگونگ انعکاس واتعیت ایرا معاصر در مطبوعات نخبه ممریکا و انگلیس ،با تاکید بر موضوع فقوق بشر در پدنج طیف،کده
یک طیف ب طرف یا میانه ،دو طیف مثبت و دو طیف منف که در مجعوع نوزده زیر مجعوعه را شامل مد شدود کده در پدژوهش
فاضر اینگونه مقولهبندی شده که در ادامه ابتدا نگاه مطبوعات ممریکا و سپس انگلیس  -دو روزنامه از مطبوعات انگلیس و یدک
روزنامه خارج از فوزه انگلیس -م پردازیم.
طیف میانه یا ب طرف که ،تحت عنوا «عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به فقوق بشر» تعریف شده اسدت .زیرمجعوعده
های این طیف موضوع شامل موارد زیر است:
 انجا تعهدات ایرا درباره فقوق بشر. انجا فعالیتهای ایرا در چارچوب انسا دوست و مقابله با هژمون یا سلطه غرب خارج از محدوده این دو موضوع.دو طیف منف موضوع فقوق بشر شامل «عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا » و «ربط داد موضوع فقدوق بشدر بده
موضوعات فرع دیگر» م شود .طیف موضوع «عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا » موارد زیر را شامل م شود:
 مستند به منشور فقوق بشر مصوب سازما ملل غیرمستند (یعن مطالب که مطبوعات این سه گروه نوشتهاند ول مستند به منشور فقوق بشر مصوب سازما ملل نیست) خارج از محدوده این دو موضوع.طیف موضوع منف دیگر ،تحت عنوا «ربط داد رعایت فقوق بشر در ایرا به موضوعات فرع دیگر» تعریف شدده کده

موارد زیر را شامل م شود:
 تروریسم و مداخلهگرای خارج شد ایرا از اصول دموکراس پذیرفته شده غرب خارج از محدوده این دو موضوع.دو طیف موضوع مثبت فقوق بشر تحت عنوا «رعایت فقوق بشر از سوی ایرا » و «ارایده الگدوی فقدوق بشدر اسدام »
تعریف شده است .موضوع «رعایت فقوق بشر از سوی ایرا » موارد زیر را شامل م شود:
 ععل ایرا بر مبنای مقررات و معاهدات بینالعلل منتقد رفتارهای خارج از فقوق بشرکشورهای تدرتعند جهان  -خارج ازمحدوده این دو موضوع.طیف موضوع مثبت دیگر تحت عنوا «ارایه الگوی فقوق بشر اسام » موارد زیر را شامل م شود:
 تاکید بر دیدگاه اندیشعندا اسام تاکید بر دیدگاه فقوقدانا شرق تاکید بر تئوری سازگاری اسا با دموکراس خارج از محدوده این سه موضوع.-8نوع نگاه مطبوعات امریکا درباره ایران و قالب های بازتاب نگاه مطبوعات امریکا درباره ایران
جدول شماره  – 8قالب های بازتاب نگاه مطبوعات آمریکا درباره ایران با تاكيد بر مساله حقوق بشر

ربط داد به موضوعات دیگر
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700

700

700

700

-
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جعع

بر اساس جدول شعاره  7نوع نگاه مطبوعات نخبه ممریکا درباره ایرا با تاکید بر مساله فقوق بشر در تالب پنج نوع نگاه کل
(درسط اول) طبقهبندی شده که عبارتند از«:عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایدرا »« ،ربدط داد بده موضدوعات دیگدر»،
«عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به فقوق بشر»« ،رعایت فقوق بشر از سوی ایرا » و «الگوی فقوق بشر اسام ».
در مجعوع مطبوعات مورد بررس در امریکا در دوره بررس  -از سال  5007تا  -5003در فدد بسدیار نداچیز و محددودی بده
مساله فقوق بشردر ایرا پرداختهاند ،بهطوریکه تنها  2/5درصد از فجم مطالب م ها درباره ایرا به فقوق بشر اختصاص یافتده
است که از م میا  1/5درصد مقاالت و گزارش ها درباره «عد رعایت فقوق بشر در ایدرا » نوشدته شدده و یدک درصدد م بده
موضوعات دیگر-یا انحراف از موضوع فقوق بشر -ربط داده شده است .از میا روزنامههدای مدورد بررسد «کریسدتین سداینس
مانیتور ،سانفرانسیسکو کرونیکل» و «واشنگتن پست» هیچ مقالهای در ارتباط با فقوق بشر در ایرا نداشتهاندد .امدا روزنامده «لدس

منجلس تایعز»  77/1درصد مطالب خود در ارتباط با ایرا را به «عد رعایت فقوق بشر» اختصاص داده است .روزنامه «نیویورک
تایعز» نیز  1/5درصد از فجم مطالب خود در ارتباط با ایرا را با ربط داد فقوق بشر به مسایل دیگر چاپ کدرده و  7/7درصدد
را به «عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا » اختصاص داده است .درکل چنین استنباط مد شدود کده روزنامده هدای نخبده
امریکا چندا برروی موضوع فقوق بشر در ایرا تعرکز نع کنند.
با توجه به نتایج جدول شعاره  ،7نگاه مطبوعات نخبه امریکا به مساله فقوق بشر در ایرا تنها در تالب مقولده «عدد رعایدت
فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا » شکل گرفته است .این نوع نگاه نیز  1/5مطالب مطبوعات امریکا در این ارتبداط را پوشدش داده
است .این نوع نگاه به مساله فقوق بشر با دو زیرمقوله «مستند (منشور فقوق بشر)» و غیر مستند ( خارج از منشور فقدوق بشدر)
بازتاب یافته است .از میا روزنامههای مورد بررس در امریکا تنها روزنامههای نیویورک تایعز و لسمنجلس تدایعز در ارتبداط بدا
فقوق بشر مطالب را منتشر ساخته و بقیه روزنامهها از پرداختن به این مساله خودداری کردهاند.
جدول شماره  -6مقایسه تطبيقي نوع نگاه مطبوعات آمریکا با تاكيد بر مساله حقوق بشر(بر حسب مقوالت سطح اول و دوم)
مانیتور

ساینس
700

700

-

-

-

-

700

-

700

-

-

-

1

700

فراوان

-

1

-

-

1

-

درصد

-

700

-

-

-

700

درصد

خارج از محدوده

دیگر

تایعز
کریستین

7

75

-

-

-

71

-

فراوان

جعع

تایعز
لس منجلس

-

76/6

-

-

-

7

1/1

بشر)

ربط داد به موضوعات

کرونیل

-

12

-

-

-

9

69/5

خارج از محدوده
جعع

نیویورک

700

3/1

-

-

-

5

72/1

غیرمستند (خارج از منشور فقوق

توسط فاکعیت ایرا

پست

فراوان

درصد

مستند (منشور فقوق بشر)

عد رعایت فقوق بشر

سانفرانسیسکو

مطبوعات

واشنگتن

نوع نگاه سط یک

نوع سط دو

جعع

-

 )6نوع نگاه مطبوعات انگليس درباره ایران
جدول شماره – 3نوع نگاه مطبوعات انگليس درباره ایران با تاكيد بر مساله حقوق بشر
دیل تلگراف

هرالد تریبو

نوع نگاه سط اول

عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا

1/7

6/2

9/2

9

1/7

ربط داد به موضوعات دیگر

10/6

9/1

25/1

19

13/9

عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به فقوق بشر

-

-

1/5

5

7/6

رعایت فقوق بشر از سوی ایرا

-

-

7/6

7

0/3

الگوی فقوق بشر اسام

-

-

-

-

-

26/1

31/9

11/1

62

27/6

فراوان

15

17

61

756

-

درصد

700

700

700

-

700

خارج از کل محدوده فقوق بشر
جعع

گاردین

مطبوعات

جعع
فراوان

درصد

نتایج یافتههای جدول شعاره  1نشا م دهد که مطبوعات نخبه انگلیس برخاف نشریات امریکدای در دوره مدورد بررسد از سدال

 5007تا  5003نزدیک به نیع از مقاالت خود را به «بررس مسداله فقدوق بشدر در ایدرا » اختصداص دادهاندد ( 13/1درصدد از فجدم
مقاالت) .از میا مطالب منتشره در مطبوعات مورد بررس انگلیس ،در ارتباط با مساله فقوق بشر در ایرا  1/7درصد بدا مضدعو «عدد
رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا » 13/9 ،با موضوع «ارتباط با موضوعات دیگر» 7/6 ،درصد با موضوع «عدد اطعیندا از رویکدرد
ایرا نسبت به فقوق بشر» و  0/3درصد با موضوع «رعایت فقوق بشر از سوی ایرا » چاپ شده است.
در میا روزنامههای انگلیس «گاردین» بیش از بقیه از زوایای مختلف با موضوع فقوق بشر در ایدرا مقالده و گدزارش داشدته
است؛ بهطوریکه در مجعوع  66/1درصد از مطالب این روزنامه درباره ایرا موضوعات با مضامین فقوق بشر تشکیل داده اسدت
که نگاههای بیا شده در این ارتباط عبارتند از :ربط داد به موضدوعات دیگدر  25/1درصدد ،عدد رعایدت فقدوق بشدر توسدط
فاکعیت ایرا  9/2درصد عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به فقوق بشر  1/5درصد و رعایت فقوق بشر از سوی ایدرا 7/6
درصد.
روزنامه دیگری که فجم تابل توجه از مطالب خود درباره ایرا را به بررس مقولههای مختلف در ارتباط بدا فقدوق بشدر در ایدرا
اختصاص داده« ،روزنامه دیل تلگراف» است که  11/1درصد از مطالب م درباره ایرا به «بررس مسایل فقوق بشر» اختصداص
دارد که عبارتند از :عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا  1/7درصد و ربط داد به موضوعات دیگر  10/6درصد.
روزنامه هرالد تریبو پاریس نیز در مجعوع  76/5درصد از مطالب خود درباره ایرا را به بررس فقوق بشر در ایرا اختصداص داده کده
مضامین م عبارتند از :عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا  6/2درصد و ربط داد به موضدوعات دیگدر  9/1درصدد .از ایدن رو در
مجعوع به نظر م رسد مطبوعات انگلیس در ارتباط با موضوع فقوق بشر بیشتر گرایش و دیدگاه منف را اشاعه م دهند و تاش مد کنندد
این دیدگاه را به به مخاطبا خود نیز القاء کنند.
نگاه کل مطبوعات انگلیس به مساله فقوق بشر در تالب پنج مقوله اصل مورد ارزیاب واتع شده اسدت (نگداه سدط  )7کده
عبارتند از :عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا ( 1/7درصد) ،ربط داد به موضوعات دیگر ( 13/9درصد) ،عد اطعینا
از رویکرد ایرا نسبت به فقوق بشر(  7/6درصد )و رعایت فقوق بشر از سوی ایرا ( 0/3درصد) .گفتن است که هدیچکددا از
روزنامههای مورد بررس در ارتباط با موضوع فقوق بشر اسام مطلب نداشتهاند.
 -8-6قالبهای بازتاب نگاه مطبوعات انگليس درباره ایران با تاكيد بر مساله حقوق بشر
جدول شماره  -4مقایسه تطبيقي نوع نگاه مطبوعات انگليسي با تاكيد بر مساله حقوق بشر(بر حسب مقوالت سطح اول و دوم)

توسط فاکعیت

خارج از محدوده

ایرا

ربط داد
به موضوعات
دیگر

فراوان

جعع

درصد

تروریسم ،مداخلهگرای
خارج شد از اصول دموکراس
غرب
خارج از محدوده

تلگراف

فقوق بشر

فقوق بشر)

700

-

11/1

1

11/1

-

700

11/1

1

11/1

-

-

11/1

5

55/5

7

5

6

9

-

700

700

700

-

700

-

-

72/5

2

70/5

دیل

عد رعایت

غیرمستند (خارج از منشور

فراوان

درصد

تریبو

مستند (منشور فقوق بشر)

هرالد

مطبوعات

گاردین

نوع نگاه سط
7

نوع نگاه سط دو

جعع

69/5

11/1

16/1

55

11/9

10/3

66/6

13/3

17

11/9

جعع

عد اطعینا از

درصد

700

700

700

-

700

-

-

700

5

700

به رسعیت شناختن غن سازی و
مواضع ایرا

رویکرد ایرا
نسبت به

جعع

فقوق بشر

رعایت فقوق

فراوان

71

1

11

19

-

فراوان

-

-

5

5

-

درصد

-

-

700

-

700

-

-

700

7

700

-

-

700

7

-

700

700

700

-

700

منتقد رفتارهای خارج از فقوق

بشر از سوی
ایرا

بشر کشورهای غرب
جعع

فراوان
درصد

 -6-6عدم رعایت حقوق بشر توسط حاكميت ایران
مقوله «عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا » نوع نگاه است که در  70/1درصد مطالب روزنامههای انگلیس مدورد
بررس که در مورد ایرا نگاشته م شود بازتاب م یابد .این نگاه ععوما در تالب دو زیرمقوله مستند (منشور فقوق بشر) بدا 11/1
درصد و غیرمستند (خارج از منشور فقوق بشر) با  11/1درصد انعکاس یافته است.
 -3-6ربط دادن به موضوعات دیگر
بسیاری از مطالب روزنامههای مورد بررس مساله فقوق بشر در ایرا را به موضوعات دیگر ربط م دهند بهگونهای کده 13/9
درصد مطالب مطبوعات انگلیس در ارتباط با مساله فقوق بشر ،این موضدوع را از طریدق ربدط داد بده موضدوعات دیگدر مدورد
وارس ترار م دهند .این نوع نگاه در تالب دو زیرمقوله (نگداه سدط  )5تروریسدم و مداخلدهگراید ( 70/5درصدد ) از اصدول
دموکراس و خارج شد غرب ( 11/9درصد) بازتاب یافته است .بهطوریکه مشاهده م شود نزدیک به نیع از مطالب مندرج در
روزنامههای انگلیس در این ارتباط از اصول دموکراس غرب به عنوا مقیاس برای سنجش میزا رعایت فقدوق بشدر سدود مد
جویند .در فال که در این ارتباط هیچ اشاره ای به الگوی فقوق بشر اسام و مولفههای فرهنگ و سنت ایرا نع کنند.
 -4-3عدم اطمينان از رویکرد ایران نسبت به حقوق بشر
این نگاه به مساله فقوق بشر در ایرا فجم ناچیزی از مطالب ( 7/6درصد) روزنامههای انگلیس مورد بررس در ارتباط با فقدوق
بشر ایرا را به خود اختصاص داده است .این نوع نگاه تنها در تالب زیرمقوله «انجا تعهدات مبتن بر منشور» بازتاب یافته اسدت
و در این ارتباط فقط روزنامه گاردین مطالب نشر داده و دو روزنامه دیل تلگراف و هرالد تریبو هیچ مطلب با این نگاه به مسداله
انتشار ندادهاند.
 -5-3رعایت حقوق بشر از سوی ایران
از میا مطالب نشر یافته درباره «رعایت فقوق بشر ایرا » فجم بسیار ناچیزی ( 0/3درصد) از م به ترویج این نگاه پرداختده
اند .این نوع نگاه نیز در تالب زیرمقوله «منتقد رفتارهای خارج از فقوق بشر کشورهای غرب » انعکاس یافته است .در ایدن مدورد
نیز تنها روزنامه گاردین به م پرداخته و دو روزنامه دیگر از اشاعه این نگاه چشمپوش کردهاند.
 -2-3الگوی حقوق بشر اسالمي
این نوع نگاه به فقوق بشر در ایرا در هیچکدا از مطبوعات مورد بررس در انگلیس مورد بررس ترار نگرفتده اسدت .فتد

مقاله و گزارش ،در مطبوعات نخبه انگلیس ،دیدگاه ایرا درباره فقوق بشر -که از م به الگوی فقوق بشر اسام یاد م شدود-
برای رعایت فداتل ب طرف و میانهروی را مورد توجه ترار نداده است.
 )3نتایج مقایسه تطبيقي نوع نگاه مطبوعات امریکا ،انگليس درباره ایران با تاكيد بر مساله حقوق بشر
جدول شماره –5نوع نگاه مطبوعات آمریکا و انگليس درباره ایران با تاكيد بر مساله حقوق بشر

نوع نگاه سط اول

ممریکا

انگلیس

جعع

عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا

1/5

1/7

55

2/7

ربط داد به موضوعات دیگر

7

13/9

25

75

عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به فقوق بشر

-

7/6

5

0/2

رعایت فقوق بشر از سوی ایرا

-

0/3

7

0/5

الگوی فقوق بشر اسام

-

-

-

-

91/3

27/6

121

35/1

فراوان

103

756

111

-

درصد

700

700

-

700

مطبوعات

خارج از کل محدوده فقوق بشر
جعع

فراوان

درصد

بر اساس جدول نتایج تطبیق شعاره  ،1مطبوعات مورد بررس در امریکا ط سالهای  5007و  5003در فدی نداچیز و محددود بده
مساله فقوق بشر در ایرا پرداختهاند ،بهگونهای که در مجعوع  2/5درصد از مطالب مطبوعات امریکا که درباره ایدرا بیدا شدده بده
این مساله اختصاص دارد .در این میا  1/5درصد به «عد رعایت فقوق بشر توسط فاکعیدت ایدرا » و  7درصدد بده ربدط داد
فقوق بشر به موضوعات دیگر مربوط م شود .اما مطبوعات مورد بررس انگلیس در این فاصله زمان فدود نیع از مطالب خود
درباره ایرا را به بازتاب «مساله فقوق بشر» اختصاص دادهاند که شرح م از این ترار است« :عدد رعایدت فقدوق بشدر توسدط
فاکعیت ایرا  1/5درصد» ،ربط داد به موضوعات دیگر  13/9درصد« ،عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به فقدوق بشدر 7/6
درصد» و باالخره رعایت فقوق بشر از سوی ایرا  0/3درصد.
نتایج نشا م دهد که مطبوعات نخبه انگلیس با مطبوعات نخبه ممریکا ،در زمینه موضوع فقوق بشر یکسا ععل نکردهاندد و
هعسوی ندارند .اما هر کدا به نوع  ،یک موضوع یا سوژه را ،با نگاه و گرایش منف پوشش دادهاندد .بندابراین «تئدوری برجسدته
سازی» و تاش برای «سلب اعتعاد از ایرا » در مطبوعات ممریکا و انگلیس در این موضوع ،یکسا است و اثبات م شود.
جدول شعاره  -6مقایسه تطبیق نوع نگاه مطبوعات امریکا و انگلیس با تاکید بر مساله فقوق بشر(بر فسدب مقدوالت سدط
اول و دو )

به موضوعات دیگر

مستند (منشور فقوق بشر)

72/1

11/1

2

55/1

غیرمستند (خارج از منشور فقوق بشر)

69/5

11/1

71

29/7

خارج از محدوده

72/1

55/1

1

73/7

فراوان

71

9

55

-

درصد

700

700

-

700

تروریسم ،مداخلهگرای

-

70/5

2

9/6

خارج شد از اصول دموکراس غرب

-

11/9

55

15/1

700

11/9

52

13/7

1

19

25

-

700

700

-

700

-

700

5

700

فراوان

-

5

-

-

درصد

-

700

7

700

-

700

7

700

فراوان

-

7

-

-

درصد

-

700

خارج از محدوده
فراوان

جعع
عد اطعینا از رویکرد ایرا نسبت به
فقوق بشر

امریکا

فراوان

درصد

جعع

ربط داد

مطبوعات

فاکعیت ایرا

انگلیس

عد رعایت فقوق بشر توسط

مطبوعات

مطبوعات

نوع نگاه سط یک

نوع سط دو

جعع

درصد

انجا تعهدات مبتن بر منشور
جعع

منتقد رفتارهای خارج از فقوق بشر کشورهای
غرب

رعایت فقوق بشر توسط ایرا
جعع

700

نتيجهگيري
یکم :سه نظریه «بازنعای » استوارت هال و شرقشناس ادوارد سعید هعراه با نظریه «برجستهسازی» سورین و تانکدارد از یدک
سوی و تحلیل محتوای برنارد برلسو نشا م دهد؛ رسانههای امریکای و انگلیس در موضوع فقوق بشر دربداره ایدرا «معدان
ترجیح » شا را پ گیری کردند.
دو  :با این وجود ،نتایج تحقیق افزو بر م نشا م دهد که یک وجه اشتراک میا تئوریهای اصدل سدهگانده ایدن تحقیدق
وجود دارد .به دیگر سخن ،هدف رویکرد اصل «بازنعای » با گفتعا «شدرقشناسد » و «برجسدتهسدازی» تقسدیمبنددی «خدود» و
«دیگری» را به نعایش م گذارد و معان ترجیح دیدگاههای امریکای و انگلیس به میا کشیده م شود.
سو  :دتیقا ،هعین رویکرد را براساس تئوری «برجستهسازی» در ارایه معان ترجیح «مطبوعات امریکای » درباره ایرا شداهد
هستیم .نتایج تحلیل محتوای روزنامههای یاد شده امریکای نشدا مد دهدد کده در موضدوع «فقدوقبشدر» گفتعدا مسدلط نظدا
سرمایهداری به جای «ارایه دیدگاههای ایرا » هعراه با «دیدگاههای امریکا» ،جلوهگر شده است.
مطبوعات امریکا با اهتعام که در «دیپلعاس رسانهای» به خرج دادهاند ،فت براساس توصدیههدای رسدع و معتبدر موسسده
بروکینگز ،و در چارچوب نظریه «برجستهسازی» به تغییر نظا ایرا تاکید شده است .محورهای این توصدیه کده در ایدن پدژوهش
مطرح شده ،فت در باب «تغییدرات اجتعداع » ،رویکدردی مشدخص دارد .هعده توصدیههدای موسسده بروکینگدز ،ناشد از ایدن

برجستهسازی رسانهای است که ایرا در موضوع و «فقوقبشر» به عنوا عضوی خارج از نظم موجود جهان معرف م شود.
چهار  :با گذر از تطبیق چارچوب نظری با یافتههای تحقیق در نتیجهگیریهای باال ،به ایدن نتیجده مد رسدیم کده مطبوعدات
امریکا طبق «نظریهی برجستهسازی» از مواضع سرسختانهتری نسبت به ایرا برخوردار بودهاند و این مساله ثابت م کند که مطبوعدات نخبده
ی امریکا دیدگاههای فاکعیت ایاالت متحده را از دیدگاههای کشوری که تحوالت م را پوشش دادهاند ،بیشتر بازتاب دادهاند.
با توجه به فرضیهی اول تحقیق «مطبوعات ممریکا درباره واتعیت ایرا معاصر در موضوع فقوق بشر بیشتر گدرایش و دیددگاه
منف دارند تا مثبت و یا ب طرف ».در این پژوهش چگونگ انعکاس واتعیت ایرا معاصر در ارتباط با فقوق بشر در روزنامه های
نخبه مطبوعات امریکا ،و انگلیس مورد بررس ترار گرفت .بازتاب این مسایل در مطبوعات این کشورها با تفاوتها در مدواردی و
تشابه ها در مواردی بایکدیگر هعراه بوده است که در مقایسه تطبیق به م ها اشاره شد لذا در ادامه ععدهترین نتایج فاصل از ایدن
بررس را به تفکیک در مطبوعات مورد کنکاش ترار م دهیم و نتایج به دست ممده را در فوزههای زیر به تفکیک بیا م کنیم:
پنجم  :اما در ارتباط با موضوع فقوق بشر ،مطبوعات مورد بررس تنها سهم ناچیزی از مطالب مقاالت و گزارش های خدود را
به این موضوع اختصاص داده اند و در کل چنین استنباط م شود که روزنامه های نخبه امریکا چندا بر روی موضوع فقدوق بشدر
در ایرا تعرکز نکرده اند .اما در هعا سط محدودی که به موضوع فقوق بشر پرداخته اند با نگاه منف بده م پرداختده و عدد
رعایت فقوق بشر توسط فاکعیت ایرا را مطرح ساختهاند.
از این رو در مجعوع نتایج تحقیق موید این است که مطبوعات امریکا در مقاالت و گزارش های که منتشر کرده اند از میا پنج
سط نگاه به موضوع فقوق بشر ،ععده م ها را در طیف منف تهیه کرده و کعترین سهم مطالب خود در مورد ایرا را بدا نگدرش
مثبت منتشر کردهاند.
نتایج فوق فرضیه اول تحقیق را که مدع است « :مطبوعات امریکا درباره واتعیت ایرا معاصر بیشتر گرایش و دیددگاه منفد
دارند تا مثبت و یا ب طرف» ،تایید م کنند.
درفدال که اصدول فدرفهای روزنامهنگداری مصوب فدراسیو جهان روزنامهنگاری ((International Federation IFJ
 ،of Journalistsدفاع از مزادی مطبوعات ،وابسته به استقال فرفهای در روزنامهنگاری است (ماده یک اساسنامه فدراسیو ).
از این رو به نظر م رسد که نظریهی ارتباط دیپلعاس ععوم و خبرسازی متعلق به کومبز ،با ععلکرد مطبوعات نخبهی امریکدا
دربارهی تحوالت ایرا انطباق دارد .این نظریه ثابت م کند که مطبوعات نخبهی امریکا بیشتر در چارچوب این نظریهی ارتباط بدا هددف
های اتاق فکر دیپلعاس ایاالت متحده و توصیههای موسسهی مطالعات بروکینگز ،مقاله و گزارش منتشر کردهاند و این امر ،نظریه
ی مطرح شده در مقاله  -یعن فاصلهی واتعیت با فقیقت در روزنامهنگاری  -را ثابت م کند.
ششم  :با توجه به «نظریهی فیلترهای خبری مربوط به ندوا چامسدک و ادوارد هرمدا » (چامسدک  )51 :7119 ،از نتدایج ایدن
تحقیق چنین استنباط م شود که نقدهای چامسک بر رسانههای امریکا درسدت بدوده اسدت (رضداییا  .)1 :5070 ،زیدرا رویکدرد
مطبوعات نخبهی امریکا در دورهی زمان این تحقیق با نظریهی فیلترهای خبری انطباق دارد و ثابت م کند طبق این نظریه ،کنتدرل
در رسانههای امریکا بیش از مزادی بیا و استفاده از نظر مخالف ،جایگاه دارد .و این نکته را باید افزود که به تعبیر هربدرت شدیلر،
جامعهی سرمایهداری پیشرفته مثل امریکا با اطاعات هعچو کاال برخورد م کند(شیلر.)21 :7112 ،
هفتم :از دیگر نتایج این تحقیق اثبات «نظریهی شکاف اطاعات » است(شکرخواه )7131 ،مطبوعات نخبهی امریکا که مهعترین
و تاثیرگذارترین روزنامهها در این تحقیق از م ها استفاده شد ،کعتر فاضر شدهاند تا در موضوع فقوق بشر ،فت طیف سو از 2
طیف موضوع ؛ یعن فالت میانه را انتخاب کنند .فت اگر نتایج این تحقیق ثابت م کرد که مطبوعات امریکا تردید را به اندازهی
مواضع مثبت و مواضع منف (دیدگاه های متقابل فاکعیت در امریکا و فاکعیت در ایرا ) یکسا پوشش دادهاند؛ نظریدهی شدکاف

اطاعات در این مقاله به اثبات نع رسید .در فال که نتایج این تحقیق طیف سو  ،یعن میانه ،در فقوق بشر و دو طیف چهار و
پنجم ،یعن دیدگاههای فاکعیت ایرا را کعتر مورد توجه ترار داده است.
نظریهی شکاف اطاعات که از م به شکاف دیجیتال یاد م شود ،جلوهای از نابرابریها از مزادی ،ثروت و تددرت اسدت و نشدا
م دهد که جریا یکسویهی اطاعات در سط جهان با پشتیبان شرکتهای بزرگ رسانهای فرامل هعچنا به نفع ملدل دارا در
برابر ملل ندار وجود دارد و توسعه م یابد .اگر روزی مارکسیستها این نظریده را مطدرح مد کردندد و بدر طبدل سوسدیالیز مد
کوبیدند ،این انتقاد به م ها گفته م شد که مزادی را نباید به بهانهی برابری و سوسیالیز از بین برد؛ درفال کده نظریدهی شدکاف
اطاعات یا هعا تربان کرد برابری و مزادی با هم ،در گزارش ها و مقالههای منتشره امریکا از واتعیت ایرا معاصر ثابت م شود
و نشا م دهد که مطبوعات نخبهی امریکا از جریا یکسویهی اطاعات و ملل دارا در مقابل ملل نددار فعایدت کدردهاندد .ایدن
ععلکرد با اصل دو و هشتم اصول بینالعلل اخاق فرفهای در روزنامهنگاری که از سوی فدراسیو بینالعلل روزنامهنگارا در
 50نوامبر  7931در پاریس به تصویب رسیده ،مغایرت دارد( .شکرخواه)7131 ،
افزو بر م  ،نتایج این پژوهش هعچنین روشن م سازد که نظریه دستکاری در پیا از هارولدد السدول و نیدز نظریده «اعتعداد
سازی» یا «فرایندگرای » با مقالهها و گزارش های نشر شده از سوی مطبوعات نخبه ممریکا مطابقت دارد طبق ایدن نظریده روزنامده
های نعونه و انتخاب شده این مقاله تاش کردهاند تا «برای مخاطبا ایدهسازی کنند و با هدف تغییر نگرش مخاطبدا خدود ،پیدا
های موثر منتشر کنند » .هعچنین نظریه اندیشعندا مکتب فرانکفورت از جعله یورگن هابرماس یعن «تاثیر پدذیرفتن رسدانههدای
ارتباط جعع از منافع اتتصادی و سیاس خاص هیات فاکعه با هدف انحراف افکار ععوم و تغییدر وضدعیت فضدای ععدوم -
کتاب مشهور هابر ماس در هعین زمینه -مطابقت دارد(» .نوذری)701 :7131 ،
گرچه هابرماس معتقد است «کنش ارتباط » توزیع برابر فرصتها بین دوطرف گفتوگو است» اما مقالدههدا و گدزارش هدای منتشدره
مطبوعات نخبه امریکا در این رساله ،فرصت برابر بین دیدگاه فاکعا ایاالت متحده و دیدگاه فاکعیت در ایرا ایجاد نکردهاندد و
بیشتر کوشش کردهاند تا سوء تفاهمها افزایش یابد و این مساله باعث به وجود ممد جریا نابرابر ارتباط شدده اسدت( .ندوذری،
)701 :7131
هشتم :نتایج تحقیق این مموزه را به ما یادمور م شود که ،تاش رسانههای نخبه امریکا در چدارچوب نظریده «برجسدتهسدازی»
سبب شده است تا مقالهها و گزارشهای در این رسانهها منتشر شود که با نظریه ارتباط مهعترین دانشعند ارتبداط جهدا یعند
مارشال مک لوها فاصله داشته باشد ،مک لوها معتقد است که نباید رسانهها را ابزاری ب اراده مانندد دیددگاه «وایندر» بشناسدیم،
بلکه مطبوعات م توانند رویکردهای انتقادی جدی داشته باشند ،درفال که مقالهها و گزارش های مطبوعات نخبه امریکدا در ایدن
رساله بیشترین انتقادها را در چارچوب دیدگاه فاکعا ایاالت متحده ،یعن طیف اول دو و سو  ،بیا کردهاند در فدال کده مد
توانستند انتقادهای جدی در چارچوب دیدگاه فاکعیت در ایرا یعن طیف چهار و پدنجم در موضدوع هسدتهای و فقدوق بشدر
داشته باشند تا از هر دو طرف ،شاهد بیا انتقادها باشیم و نظریه ارتباط مک لوها تحت عنوا پیدا هعدا رسدانه اسدت ،ثابدت
شود؛ ول برخاف این نظریه ععل شده است (مک لوها  .)67 :7111 ،مانوئل کاستلز و مارک پاستر در نظریدههدای خدود عصدر
اطاعات را عصر توسعه مزادی بیا م دانند که با نظریه مک لوها در زمینه وظیفه و رسالت رسانهها ،شباهت دارد .اما مقالههدا و
گزارشهای منتشره امریکا خاف این ایده را به اثبات م رساند.
نهم  :فرضیه دو این تحقیق چنین بود« :مطبوعات انگلیس دربداره واتعیدت ایدرا معاصدر دیددگاه منفد دارندد ،امدا بدا نقدد
سیاستهای رسع  ،میل به ب طرف و میانه روی از خود نشا م دهند»
از واکاوی داده های فاصل از تحلیل محتوای روزنامههای نخبه انگلیس در ارتباط با رویکرد م ها به واتعیتهای ایرا معاصدر

چنین استنباط م شود که نگاه کل مطبوعات انگلیس به مسایل ایرا فول محور «موضوع فقوق بشر در ایرا » تعرکز یافته اسدت
و میزا پرداختن به این مساله در م ها نزدیک بوده و اختاف اندک دارند به گونهای که میدزا پدرداختن بده مطالدب مربدوط بده
موضوع فقوق بشر در ایرا  13/1درصد بوده است .لذا چنین به نظر م رسدد کده روزنامده هدای نخبده انگلدیس تقریبدا بیشدتر از
مطبوعات ممریکا به موضوع فقوق بشر پرداختند.
هعچنین در «موضوع فقوق بشر در ایرا » به میزا تابل مافظهای بده صدورت غیرمسدتقیم و از طریدق ربدط داد م هدا بده
موضوعات دیگر به طرح م ها پرداخته اند .بنابراین به نظر م رسد مطبوعات انگلیس ضعن اینکه درباره واتعیت ایدرا معاصدر در
محور فقوق بشر دیدگاه منف دارند اما در موارد تابل مافظهای با اجتناب از برخورد مستقیم و پرداختن به موضوع های فرع
تاش م کنند در مواردی که ضرورت ایجاب کند به موضوعات کم اهعیت تر پرداخته و از شدت برخورد بدا ایدرا بکاهندد .لدذا
مجعوعه نتایج تحقیق در ارتباط با انعکاس واتعیت های ایرا معاصر در مطبوعات نخبه انگلیس و نوع نگداه م هدا بده ایدن مسداله
تاییدی است بر فرضیه دو این پژوهش که مدع است« :مطبوعات انگلیس درباره واتعیت ایرا معاصر دیدگاه منف دارند امدا بدا
نقد سیاستهای رسع میل به ب طرف و میانه روی از خود نشا م دهند».
و باالخره نتایج تحقیق نشانگر م است که مطبوعات نخبه انگلیس با مطبوعات امریکدا هعسدوی داشدته اندد و در مدواردی از
مطبوعات امریکا مایمتر با واتعیت ایرا معاصر روبرو شدهاند؛ اما فرضیه دو این تحقیق در چارچوب ممارهای بده دسدت ممدده
اثبات شده است.
نتایج به دست ممده فکایت از م م کند که مطبوعات نخبه انگلدیس در چدارچوب نظریده ارتبداط برجسدته تدرین دانشدعند
ارتباط اروپا یعن میشل فوکو ععل نکردهاند .مقالهها و گزارش های مطبوعات انگلیس بر طیف سو ولد بدا نگداه منفد و القدای
تردید بیش از طیف اول یعن توصیه به فعله و تهدید نظام تاکید داشته اند که ایدن مسداله تفداوت انددک مطبوعدات انگلدیس و
امریکا با هم درباره واتعیت ایرا معاصر را نشا م دهد؛ اما تاش برای القای تردید انطباق ععلکرد مطبوعات انگلدیس بدا نظریده
برجسته سازی را ثابت م کند و مشخص م شود که دیدگاه میشل فوکو مبن بر رسالت مطبوعات در چدارچوب «ایجداد گفتعدا
تازه و رسید به دیدگاه نو به هعراه نظارت بر ععلکرد فکومتهای انگلدیس» جایگداه در مقداالت و گدزارش هدای منتشدره
نداشته است.
از نظر پژوهشگر ،میشل فوکو دیدگاه متعادل در زمینه رسالت رسانههدا و مطبوعدات دارد وایدن نگداه میانده و بد طرفانده در
مطبوعات انگلیس م تواند از جایگاه مناسب برخوردار باشد ،در فال که مطبوعات انگلیس نظارت نقادانه از سیاست های رسدع
نداشتهاند.
نتایج تحقیق نشا م دهد که انتقادهای سوسیالیستهای اروپا مبن بر سوگیری ایدئولوژیک در خبر یا هعا گدروه مطالعدات
گاسکو ،درست بوده است؛چو مطبوعات نخبه انگلیس ،طبق فرضیه این تحقیق ،بیشتر سوگیری ایدئولوژیک داشته اندد و خبرهدا
و گزارش های را منتشر کردهاند که مخاطبا «چارچوبهای نظم موجود» یا هعا «سیاست های رسع » کعپدان هدای اتتصدادی و
سرمایه داری را بپذیرند .این نتیجه با رعایت اصل دموکراس اطاعات و فق انتخاب شهروندا مطابقت ندارد.
یافته های این تحقیق هعچنین روشن م سازد که مطبوعات نخبه انگلیس به موضوع فقوق بشر بیش از مطبوعات امریکا توجه
کردهاند ،این مساله به نظریه ارتباط گیدنز مربوط م شود .گیدنز معتقد است برای رسید به یک جامعه تعاملگرا مد تدوا میدا
رویکردهای ساخت یک جامعه با فعالیت های روزمره اجتعاع پل زد و از شکاف میا این دو به یک ساخت جدید دست یافدت.
این نگاه ثابت م کند که مطبوعات نخبه انگلیس به دنبال ایده سازی جدید از طریق ایجاد شکافهای رسانهای بودهاند و واتعیدت
ایرا معاصر را در طیفهای موضوع چهار و پنجم در زمینه فقوق بشر  -یعن دیدگاه رسع در ایرا  -پوشش ندادهاند.

گرچه ایجاد ساخت جدید و یا دیدگاه تازه درباره واتعیت ایرا معاصر ،م تواند امر مثبت تلقد شدود ،ولد بده شدرط منکده
مطبوعات انگلیس هر دو دیدگاه رسع در انگلیس و ایرا را که به فاکعیدتهدا مربدوط مد شدد؛ پوشدش مد دادندد و مقالده و
گزارش های خود را منتشر م کردند ،در فال که نتایج این تحقیق برابر منچه در باب دو تشری شده است ،خاف این مسداله را
ثابت م کند.
براساس جععبندی نهگانه درباره تاثیر رسانههای اینترنت یا سایبر بر رسانههای چاپ یا مطبوعات ،برای ما مشخص م کند که
«ساخت و مدل جدیدی از کار رسانهای -طبق نظریه گیدنز -در فال شکل گیری و توسعه اسدت» ،امدا مطبوعدات نخبده انگلدیس
تاکنو کعتر با این نظریه هعراه کردهاند و هعچنا از سیاستهای رسع فاکعیتها در انگلیس پشتیبان و فعایت م کنند.
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