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  چکیده

اي   جریان خبري  هاي جمعی در    رسانه هدف این مقاله مطالعه تطبیقی عملکرد     
. ردند ایجاد ک  هاي اجتماعی پیرامون خبر فوت مرتضی پاشایی        است که رسانه  

ها در سه بـازه زمـانی     و مطالب آن انتخاب برتر    سایت خبري یا خبرگزاري    9
.  پـس از تـشییع تحلیـل شـد      هفتـه پیش از فوت، از زمان فوت تـا تـشییع و            

ـ همچنین   از بـین   .  پرتیـراژ کـشور بررسـی شـد        روزنامـه  24صـفحه اول      یمن
 اي هـاي مـاهواره    نیز پنج بخش خبـري و شـبکه        خبري صداوسیما    هاي  بخش

گیـري   بـه روش نمونـه   آمریکـا وتـو و صـداي       ، مـن  سی فارسی   بی   بی خبري،
سازي خبري اسـتخراج و اقـدامات       روند جریان  سپس. هدفمند انتخاب شدند  

براي . ها در مقاطع مختلف این جریان خبري مشخص گردید هر یک از رسانه 
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ها از دو روش تحلیل مضمون براي شناسایی مـضامین و از روش               تحلیل داده 
هـا اسـتفاده    حلیل محتواي کمی براي شمارش واحدهاي موجود در متن پیام        ت

هاي  هاي اجتماعی بر رسانه     هاي این پژوهش سبقت رسانه      بر اساس یافته  . شد
هـاي   در مـوج اول، رسـانه  . سازي خبري مـشهود اسـت   جمعی در این جریان  

هــاي جمعــی ســعی کردنــد،  در مــوج دوم، رســانه. اجتمـاعی پیــشتاز بودنــد 
 وارد  سـرعت   بهی خود را از این حجم عظیم خبري جبران کنند و            افتادگ  عقب

امـا سـرعت حـوادث باعـث     . شده و تالش نمودند با موج اول همراهی کنند      
اي   شـده و هـیچ رسـانه        هاي جمعی خارج    شود ابتکار عمل از دست رسانه       می

 موج تولید. نتواند در موج سوم به مدیریت مطلوب جریان خبري خود بپردازد
کنـد و    هـاي جمعـی را غـافلگیر مـی          هـاي اجتمـاعی، رسـانه       محتوا در شبکه  

 کـه   این خبري موضوع پاشایی، بیش از       جانبه  همههاي خبري با پوشش       سایت
داشتن مخاطبان  دهی به افکار عمومی باشند، به فکر جذب یا نگه به فکر جهت

  .خود هستند
برگزاري، روزنامه،  سازي خبري، مرتضی پاشایی، خ       جریان :هاي کلیدي   واژه

 خبر تلویزیونی، رسانه اجتماعی

 
  مقدمه
اي خود، روزانه رویـدادهایی   هاي رسانه ها و اولویت   گذاري  ها با توجه به سیاست      رسانه

همچنین رویدادهایی . کنند نظر می   دهند و از انتشار خبرهایی صرف       را پوشش خبري می   
 هـستند تـا ضـمن پوشـش رویـداد، بـه          مند  هایی عالقه    یا رسانه  رسانهافتد که     اتفاق می 

، بـه مخاطبـان خـود    ...ها و     ها، تحلیل   ، مصاحبه ها  گزارشجوانب خبر نیز بپردازند و با       
هـا، بـراي      در این میـان، برخـی رسـانه       . اطالعات بیشتري پیرامون رخداد خبري بدهند     

زننـد و سـعی       سازي خبري می     دست به جریان   ،رسیدن به اهداف خود، حول رویدادي     
کنند یک رویداد خبري را تبدیل به فرآیند خبري کنند و با برجسته کردن موضـوعی          می
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رویـداد و      ایـن  هاي خود را بـه موضـوع داده و روایـت خـود از               در جامعه، چارچوب  
  .براي مخاطب بیان کنندرا موضوع 

هـاي    هـا، رسـانه     اي چون رادیـو، تلویزیـون و روزنامـه          هاي جمعی   در کنار رسانه  
هـاي نوظهـوري هـستند کـه در            همراه نیـز پدیـده     تلفنرسان    ابزارهاي پیام اجتماعی و   

اجتماعی هاي  رسانهبا فراگیر شدن . کنند هاي خبري نقشی پررنگ بازي می      سازي  جریان
شـود   سرعت تولید می تر به اینترنت، خبرها به   موبایلی و دسترسی راحت   افزارهاي    نرمو  

هاي    کمی از یک واقعه، کاربران رسانه      هفاصلبه  . رسد  سرعت به دست مخاطبان می      و به 
بسیاري از کاربران نظر و تحلیل خودشـان را از  . دهند اجتماعی به خبر واکنش نشان می 

هـاي خبـري،    سـازي   در جریـان .گذارند کنند و با سایرین به اشتراك می    رخداد، بیان می  
کنند و گـاه   ک می هاي اجتماعی گاه با پیگیري موضوع به ایجاد جریان خبري کم            رسانه

گـاهی نیـز    . کنند  سازي خبري جلوگیري می     ها، از جریان    با برجسته کردن سایر موضوع    
هاي جریـان   شوند و رسانه ساز خبري می هاي اجتماعی هستند که خود جریان    این شبکه 

  .کشانند اصلی را به دنبال خود می
 تا برجسته   دنرخدادهاي خبري نیز ممکن است این ظرفیت را در خود داشته باش           

هـا یـک     خواست رسانهباوجودد و گاه ممکن است نشده و به جریان خبري تبدیل شو    
بهره  سازي خبري، از این ظرفیت بی     رخداد خبري براي برجسته شدن و درنتیجه جریان       

  .باشد
طـرف و   یان اصـلی بـاهم ازیـک   جرهاي  هاي رسانه بستان ها و بده  در میان رقابت  

هـاي   هاي اجتماعی از طرف دیگـر، شـناخت ظرفیـت           رسانه هاي جریان اصلی با     رسانه
یقه صحیح برخورد بـا  طرسازي خبري و     جریان نحوهسازي،    رویداد خبري براي جریان   

هایی که حول موضوعی، جریانی خبـري      در زمان . آن، از اهمیت زیادي برخوردار است     
ت از رویداد هاي درس گیرد و افکار عمومی مترصد دریافت اطالعات و تحلیل          شکل می 

 نحـوه پردازنـد و   هـا مـی     هاي حساسی است که مخاطبان به ارزیابی رسانه         است، بزنگاه 
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ها در این مواقـع را، مالکـی بـراي میـزان اعتمـاد بـه رسـانه قـرار          اي آن  عملکرد رسانه 
شـود و   اگر رسانه در این مواقع خوب عمل کند، با اقبال مخاطب مواجـه مـی         . دهند  می

 نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که بخشی از مخاطبان خود را  اگر عملکرد مناسبی  
  .از دست بدهد

 در  جــوان پــاپ ایــران،خواننــده، ، مرتــضی پاشــایی93 آبــان 23در روز جمعــه 
با انتشار خبر فوت پاشایی، تعدادي از طرفداران او در . بیمارستان بهمن تهران فوت کرد

، اوخـوانی سـرودهاي     بـا هـم  ،قدامی ابتکاريمقابل بیمارستان بهمن جمع شدند و در ا     
هـاي اجتمـاعی       خیلـی زود در شـبکه      ،تـصاویر ایـن تجمـع     .  سوگواري کردنـد   شبرای

هـاي اجتمـاعی و    هایی که از طریق شـبکه  دست شد و طرفداران او با هماهنگی   به  دست
ر هـاي متعـددي را د       تجمـع  ،رسان موبایلی انجام دادند، در همان شب        افزارهاي پیام   نرم

بـا فـوت     .هاي پاشایی پرداختنـد     خوانی ترانه   ها ترتیب دادند و به هم       تهران و شهرستان  
در یـن روز،  اهاي مردمی در شهرهاي مختلف ایران در   آبان و تجمع23پاشایی در روز    

 در تـاالر   هنرمندان ایرانـی   هاي  جنازه  ییعترین تش    یکی از شلوغ   ،93 آبان 25روز یکشنبه   
 شدت ازدحام جمعیت در      سپس  برگزار شد و   هاي منتهی به آن     نوحدت تهران و خیابا   

 بـه یکـی از      )س (زهرا  بهشت از   موجب شد تا مراسم اقامه نماز میت      ) س(زهرا    بهشت
منتقل شود و مراسم تدفین پاشایی نیز تـا غـروب آن            ) ره(هاي حرم امام خمینی       صحن

  .روز به تعویق افتد
ها را متعجـب کـرد و تحلیلگـران           و رسانه ها، بسیاري از مردم       مجموعه این اتفاق  

نقـش  اي ایـن رویـداد،    تـرین اتفـاق رسـانه    مهم. هاي مختلف را به تفکر واداشت   حوزه
 به ،هاي جمعی را از حالت معمول فعال و پویا  بود که رسانه اجتماعیهاي  رسانهپررنگ

هـدف   . گرفـت  مدیریت افکار را به دست   سازي خبري و     جریان حالت انفعال کشاند و   
سازي خبـري حـول موضـوع فـوت مرتـضی پاشـایی در        این مقاله بررسی روند جریان 

 است که در ایجاد و    شده  داده  پاسخي جمعی و اجتماعی است و به این پرسش          ها  رسانه
هایی و چگونه مؤثر بودند، چه عواملی موجب شد تا    این جریان خبري، چه رسانه     ادامه
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هـاي    یداد خبري پاشایی و فوت او چـه ظرفیـت         اي شکل بگیرد و رو      این جریان رسانه  
  کرد؟ سازي خبري مطلوب می اي داشت که آن را براي جریان یزکنندهمتما

  
  پیشینه پژوهش

 است شده انجامسازي خبري تاکنون کارهاي پژوهشی محدودي در کشور         جریان هدربار
ریان و مدیریت خبر عوامل مؤثر بر ج«اي با عنوان    توان به مقاله    ها می   ترین آن   که از مهم  

با تحلیل محتـواي  ) 1389(اشاره کرد که در آن ابوالفضل فاتح و مهدي ادیبان  » در ایران 
سایت خبري الف در موضوع مدرك کردان، عواملی مثل نوع رسانه، منبع خبر، استقالل      

. نـد ا سـازي سـایت خبـري الـف مـؤثر یافتـه         را در موفقیت جریان   ... تحریري رسانه و    
هاي    رسانه با تحلیل محتواي چهارصد خبر از     ) 1390(السادات     رضا نقیب  یدسهمچنین  

 که نابرابري در پوشش خبري به   داد غزه نشان    ه روز 22اي در جنگ      المللی و منطقه    بین
گیري به نفع اسرائیل از سوي دیگـري، حقـوق     و همچنین جهت  سو  یکلحاظ حجم از    

 نیز )1391(ضا عبداللهی و همکاران ر .مردم فلسطین را در این عرصه ضایع کرده است        
استریت، به این نتیجـه   هاي منتشرشده از جنبش وال    اسنادي خبرها و گزارش    هدر مطالع 

هـاي جریـان    هاي اجتماعی توانستند با غلبه بـر رسـانه         رسیدند که در این جنبش شبکه     
  .استریت را در افکار عمومی برجسته کنند اصلی، جنبش وال

هـایی کـه در    هاي اخیر، بیشتر ارتباط میان موضوع لی در سال المل  هاي بین   پژوهش
وجوي کـاربران اینترنـت و بـا     شوند با رفتار جست یان اصلی برجسته می جرهاي    رسانه

 و همکاران 1ماتیو راگاس. اند هاي اجتماعی را بررسی کرده موضوعات برجسته در شبکه
، 2010سـال  یـک در    با تحلیل محتـواي خبرهـاي نـشت نفـت در خلـیج مکز             ) 2014(

وجوهـاي کـاربران    هـا و جـست   میان رسـانه » سازي دوطرفه   برجسته«اي با عنوان      پدیده

                                                   
1. Matthew W. Ragas 
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وجـوي    نیز با بررسی رفتـار جـست  )) 2014برندان واتسون. اینترنت را مشاهده کردند   
، آمریکـا هاي گـالوپ از مـردم     و نظرسنجی2013 تا 2004هاي  کاربران گوگل بین سال   

 مـردم  روزانـه هـاي   هاي اینترنتی با دغدغـه  وجوي  ع بیشترین جست  میزان انطباق موضو  
وجـو برابـر اسـت بـا        یه جست فرض را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که           آمریکا

هاي مختلف، از استحکام زیادي برخـوردار     ها و زمان    موضوع اصلی جامعه، در موضوع    
: سـازي در چـین   رنـت و برجـسته  اینت«اي با عنوان  در مقاله )  )2014یونجان لئو . نیست

، بـه ایـن مـسئله    »هـاي دولتـی   اي و سیاست تأثیر افکار عمومی آنالین بر پوشش رسانه     
هاي سـنتی و رفتـار    توانند بر دستور کار رسانه  پردازد که آیا افکار عمومی آنالین می        می

ر چـین  دارد که افکار عمومی آنالیـن د  دولت در چین تأثیر بگذارند و در پایان بیان می         
 .شده است یلتبدسازي موضوعات   رقیب در برجستهرسانهبه یک 

  
  سازي و چارچوب سازي هاي برجسته نظریه

سـازي خبـري    سازي، بیشترین قرابت را با بحـث جریـان     رسد نظریه برجسته    به نظر می  
کـارکرد  « بـا عنـوان      يا  در مقالـه  » دونالـد شـاو   «و  » ماکسول مـک کـومبز    «. داشته باشد 

سـازي    دیدگاهی را بـا نـام برجـسته    1972در سال   » جمعی   ارتباط یل وسا سازي  برجسته
 .)328-327 :1388سورین و تانکارد، (ها مطرح کردند  رسانه

 کـه  ایـن مطرح کرد که مطبوعات ممکن است در بیشتر مـوارد در گفـتن              » کوهن«
یـشند،   چه چیزي بیند   هدربار «که  اینموفق نباشند؛ اما در گفتن      » چگونه فکر کنند  «مردم  

 :1391مهدي زاده و اکبري، ( به نقل از   1993کوهن،  (از تأثیرگذاري باالیی برخوردارند     
ها انجام شد کـه   اي از پژوهش     زنجیره یجتدر  سازي به    برجسته هیپس از طرح نظر    ).195

مهـدي زاده و اکبـري،   (گذاري صرف گسترش دادند     سازي را از اولویت     مفهوم برجسته 
ـ «. )195 :1391  آن تــأثیر هیجـ شــواهدي پیـدا کردنــد و درنت ) 1989(» ریـز «و » اندانیالی

                                                   
1. Brendan R. Watson 
2. Yunjuan Luo 
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هــا  را بــر اولویــت ســایر رســانه) تــایمز مثــل نیویــورك(هــاي نخبــه  محتــواي رســانه
  .)343 :1388سورین و تانکارد، (نامیدند » اي سازي بین رسانه برجسته«

 هاي ارتباطی، چارچوب سازي به این معناست کـه         در قلمرو مطالعات و پژوهش    
دهنـده بـه آن     واقعیـت و شـکل  ه بلکه سـازند ؛اي براي انعکاس واقعیت  ها نه آینه   رسانه
 که معناي خاصی را به يا گونه  میان متن و اطالعات بههچارچوب سازي به رابط. هستند

 موضـوعی در  کـه   ایـن  از   پسسازي خبري،      در جریان  .سازد، اشاره دارد   ذهن متبادر می  
 نگاه خود بـه موضـوع نگـاه         هیزاوکوشند تا از      ها می   سانهذهن مخاطبان برجسته شد، ر    

شاید بتـوان گفـت کـه بـراي         . کنند و در این زمینه مخاطب را نیز با خود همراه سازند           
 هادامـ سازي کنـد؛ امـا        اي موفق است که بهتر بتواند برجسته        سازي، رسانه   شروع جریان 
که بتواننـد بهتـر   برند  مییش هایی پ  سازي و مدیریت جریان خبر را رسانه        رقابت جریان 

هـا   ، رسانه  چارچوب سازي  هی نظر هی بر پا  . بدهند اخبار ههاي خود را ب     چارچوببتوانند  
و سپس ) يساز برجسته(کنند  یتوجه خود را بر بعضی موضوعات و رویدادها متمرکز م    

بـه عبـارت   . )81 :1391مهدي زاده، ( دهند ها را در چارچوب معنایی خاص قرار می       آن
گوینـد کـه چـه     ها به مـا مـی   سازي معتقد است که رسانه   برجسته هینظرکه    یدرحالبهتر  

دهند، بـر   مسائلی موضوعات روز هستند و برخی رویدادها را در اولویت مردم قرار می            
هـا از طریـق     برخی جنبهمهم جلوه دادنتوانند با  ها می  آن،بندي   چارچوب هینظراساس  

 روي این عناصر، به ما بگویند که به هر  خاص خبري یا چرخش خبريهیزاوقرار دادن 
  .)24-23 :1393زابلی زاده، (اي نگاه کنیم  رویداد از چه زاویه

  
  سازي خبري جریان

یش رو صـورت گرفتـه اسـت،    پهاي خارجی نزدیک به موضوع مقاله         آنچه در پژوهش  
شده اسـت کـه معـادل ایـن عبـارت در       استفاده» Agenda Setting«معموالً از اصطالح 

هاي داخلی مرتبط با موضوع مقالـه نیـز،           پژوهش. است» سازي  برجسته«ارسی عبارت   ف
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ی از منبعـ انـد و کمتـر    هاي خود بهره گرفته    سازي در توضیح    عمدتاً از اصطالح برجسته   
اي ایـران،   آنچه مسلم اسـت، در ادبیـات رسـانه   . استفاده کرده است » سازي  جریان «هواژ

تـوان   تفاوت مفهومی وجود دارد و نمـی    » سازي  جریان«و  » سازي  برجسته «هواژمیان دو   
بـا  » سـازي خبـري   جریـان «بـراي درك مفهـوم   . این دو واژه را معادل یکدیگر قرار داد       

  .باره بهره گرفتیم یندرانظر از منابع خارجی، از اندك منابع داخلی موجود  صرف
بتدا تعریفـی  سازي خبري را بهتر درك کنیم، بهتر است ا  مفهوم جریان که  اینبراي  
درآمـدي بـر   «در کتـاب  ) 1392(آذربخـش  . سـازي در دسـت داشـته باشـیم     از جریـان 

 هوسـیل  سازي به مفهوم عام، بر تعقیب هدف بـه     جریان«: گوید  می» ها  سازي رسانه   جریان
حـال  . شخص یا اشخاصی با ابزارهاي مختلفی، در طول فرآیندهاي خاص داللـت دارد    

 یـا بـراي   ،ی باشـد نـ اي مبت   صالح شخص، گروه یا جامعه     تواند بر خیر و     این فرآیند می  
ها، ابزارهاي مختلفی را به کار   بنابراین وقتی رسانه.ها به کار رود تحقیر و نابود کردن آن

برند تا در مخاطب خود تأثیر بگذارند و بـه هـدفی خـاص دسـت یابنـد، اقـدام بـه           می
اي بـراي خـود هـدفی     ه هر رسـانه باید به این نکته توجه شود ک. »اند  سازي کرده   جریان

رو، دنبال کردن هـدف   ینازا. اي، به دنبال تحقق آن است دارد که در طول فعالیت رسانه  
بایـست بـراي    تواند باشد؛ بلکه رسانه مـی   سازي نمی   ها، الزاماً به معناي جریان      در رسانه 

ی هاي سیاسی، تجاري یا فرهنگی خـود، روي موضـوع       سازي و رسیدن به هدف      جریان
. ، به تولید محتواي مطلوب خود بپـردازد »دار فرآیندي زمان«خاص تمرکز کند و در طی  

  :شمارد گونه برمی سازي را این هاي جریان آذربخش ویژگی
  ؛)دهند شخص یا اشخاصی انجام می(داراي منبع خاصی است 

 هدفمند است؛ 

 آغاز و پایان دارد؛هپذیرد؛ یعنی نقط در طول فرآیندي انجام می  

 انجامد؛ اي خاص می ن فرآیند به شخص، گروه، یا جامعهای 

 شود؛ از ابزارهاي مختلفی براي رسیدن به هدف استفاده می 

 گیرد؛  خیر یا شر انجام میهباانگیز 
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  آذربخـش،  ( در نگرش یا القاي عقیده یا موضوعی همـراه اسـت         يکار  با دست
1392: 18(.  

اي مثل فیلم، تبلیغات  ات رسانهسازي ممکن است در انواع مختلفی از تولید جریان
هــا،  ســازي تــرین جریـان  تـرین و زودبــازده  تــرین، ملمــوس از مهـم . شـکل بگیــرد ... و 

منظور تأثیر در افکار عمـومی صـورت     سازي خبري به    جریان. سازي خبري است    جریان
 )1390(قربـانی  . هـاي خبـري مخاطبـان را تغییـر دهـد            خواهـد اولویـت     گیرد و می    می
 خبري، سلب توجه   ]سازي  یا جریان [ترین هدف از ایجاد موج        مهم«: گوید  میباره    یندرا

 ه در محـدود   ،توجه به موضـوعی خـاص       مخاطب از دیگر موضوعات پیرامونی و جلب      
  ».زمانی و مکانی خاص است

زننـد؛ امـا    سـازي مـی   ها معموالً با اهداف مشخص دست بـه جریـان      گرچه رسانه 
 گـاهی عامـل   .گیـرد   صورت نمـی  شده  یینتع ازپیشف  جریان سازي خبري الزاماً با اهدا     

ها و سپس مخاطب، موضوعی خاص  شود که رسانه باعث می» ویژگی و عالیق مشترك«
هاي اجتماعی و قدرت یافتن   با ظهور رسانه .را در صدر توجه و فعالیت خود قرار دهد        

کنند، با ایـن  توانند جریان سازي خبري  هاي اجتماعی نیز می هاي اجتماعی، رسانه  شبکه
 جریـان سـازي   يهـا   که از تکنیکحالی ینسازي درع تفاوت که ممکن است این جریان    

 بـسیار مـشاهده     .شده باشد   یینعت  پیش  از ریزي  برنامهکند، ناآگاهانه و بدون       استفاده می 
ریزي قبلی، به خبري واکنش نشان        هاي اجتماعی، بدون برنامه     شود که کاربران شبکه     می
 هشـبک ها، گاه کل فـضاي        گیري  این موضع . گیرند  ر له یا علیه آن موضع می      دهند و د    می

هایی، خـود را بـه یکـدیگر پیونـد            گیرد و کاربران، با طراحی هشتگ       یفراماجتماعی را   
کنـد تـا بـه ایـن      هاي خبري را نیز مجبـور مـی   سازي، رسانه دهند و حتی این جریان    می

ی، در فرآینـد    جمعـ   ارتبـاط ت وسـایل    ممکن اسـ  در مقابل   . موضوع واکنش نشان دهند   
همـراه  » بلـع «سازي، مخاطبان را چنان نشانه بگیرند که پس از طی فرآیند، با اثر                جریان
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گونه مخالفـت یـا مقـاومتی     ها را بعد از پایان فرآیند، بدون هیچ     شوند و هرگونه پیام آن    
  .)18: 1392آذربخش، (بپذیرند 

گونـه تعریـف    را ایـن سازي خبري   جریانرسد بتوان     به نظر می   ،با این توضیحات  
  :کرد

 هواقعه یا موضوعی که از سوي یک یا چند رسانگسترده و مستمر پوشش خبري «
هـاي     آگاهانه یـا ناآگاهانـه از تکنیـک        ه با استفاد  ،هاي اجتماعی   جمعی یا کاربران رسانه   

ـ یادشـده شود تا خبر      ، انجام می  سازي  سازي و چارجوب     برجسته ازجمله،  مختلف راي  ب
  .»ها، کاربران و مخاطبان تبدیل شود مدت کوتاهی به اولویت فکري و خبري رسانه

  
  روش پژوهش

 پـژوهش  ایـن  مطالعـه  مـورد . اسـت  تطبیقـی  مطالعه یک و کاربردي نوع از حاضر پژوهش
عملکـرد   هیس مقابه آن در  بوده و1393سازي خبري از فوت مرتضی پاشایی در سال       جریان
 بـراي .  اسـت شـده   پرداختـه هـاي اجتمـاعی       سازي رسانه   مقابل جریان هاي جمعی در      رسانه
 و اسـناد  کلیـه  بررسی و جستجو به اقدام اي  کتابخانه و اسنادي رویکرد با ها  داده آوري  جمع

جریان خبـري فـوت      در هاي جمعی و اجتماعی     رسانه عملکرد با مرتبط اطالعات و مدارك
  .ردیدگ ها آن از برداري فیش سپس و مرتضی پاشایی

هـاي اوج     ، زمان »1ترندزگوگل  «براي تعیین بازه زمانی پژوهش با استفاده از ابزار          
بر ایـن  . ي و توجه افکار عمومی به موضوع مرتضی پاشایی تخمین زده شد       خبرجریان  

 براي جریان خبري فوت مرتضی پاشایی، روزهـاي اوج  1393 آبان   30 تا   17اساس، از   
گیـري هدفمنـد اسـتفاده     از روش نمونهبراي انتخاب سپس  . جریان خبري تعیین گردید   

ر سایت  اینترنتی در ایران دهاي  سایتههاي خبري، بر اساس رتب      سایتدر انتخاب   . شد
 برتر ایران با عناوین فارس، تابناك، مشرق، تسنیم،          سایت خبري یا خبرگزاري    9الکسا،  

                                                   
1. Google Trends 
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با . شدندانتخاب  نیوز    رهنگعصر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبر آنالین، ایسنا و ف         
یت در روزهاي اوج خبري، با سا 9بررسی تمام خبرهاي مرتبط مرتضی پاشایی در این        

هاي خبري، تمام خبرهـا، بـا حـذف مطالـب          یدي سایت تولتوجه به تشابه زیاد مطالب      
براي انتخاب . آوري و بررسی شد تکراري و مشابه، در روزهاي اوج جریان خبري جمع

 عمـومی و    هروزنام 24 اول   هصفح  یمنبه همین دلیل،    . ، معیاري در دست نبود    ها  روزنامه
در تعیین . پرتیراژ کشور به انتخاب محقق، در روزهاي اوج جریان خبري بررسی گردید  

 بـا مـشورت افـراد مطلـع و          ،اي  هـاي مـاهواره      خبـري صداوسـیما و شـبکه       هاي  بخش
 20 سـاعت  شبکه خبر،    19 ساعت شبکه یک،    14  ساعت پنج بخش خبري  کارشناسان،  
 شـبکه یـک صداوسـیماي جمهـوري         21 ساعت شبکه دو و     20:30 ساعتشبکه خبر،   

، سـی فارسـی   بـی  بیتلویزیونی  هاي ه شبکاي، هاي ماهواره اسالمی ایران و از میان شبکه     
  .برگزیده شدند 1آمریکا و صداي 1وتو  من

 نیز فاصله زمانی هاي دسترسی و    یتدوحمهاي اجتماعی با توجه به        بررسی شبکه 
. منـد وجـود نداشـت    پژوهش از وقوع رویداد، قدري مشکل بود و امکان بررسی قاعده      

بوك، گوگل پـالس و اینـستاگرام         هاي اجتماعی فیس    بنابراین از اسناد دردسترس شبکه    
هاي   هاي کاربران شبکه    همچنین موارد متعددي از بازتاب و شواهد فعالیت       . استفاده شد 

پـس از انتخـاب    .ها پـرداختیم  هاي خبري یافت شد که به تحلیل آن تاجتماعی در سای  
هـاي خبـري در    هـا و سـایت    تمام مطالب تولیدي خبرگـزاري     هاي مورد بررسی،    رسانه
محتـواي  بـه  بـا توجـه   .  استخراج و بررسی شـد 1393 آبان 30 آبان تا 17 زمانی  هفاصل

 از زمان فوت تا روز تشییع  پیش از فوت،هبازهاي مختلف، خبرها در سه  تولیدي سایت
 پیش از فوت ههفتها در   روزنامهکه اینبا توجه به . و روزهاي پس از تشییع بررسی شد    

 24صـفحه    اول خود توجه چنـدانی بـه ایـن موضـوع نداشـتند، نـیم              هصفحپاشایی در   
  .  پس از فوت پاشایی تحلیل شدههفت صبح کشور تنها در هروزنام

                                                   
1. VOA 
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سی فارسی، به همـراه مطالـب سـایت      بی  هاي تولیدي بی   ترین خبرها و برنامه     مهم
 1وتو   منهشبکهاي دو   اوج جریان خبري و نیز برنامهههفتاین شبکه در طول مدت دو    

 و تمامی خبرهاي مرتبط با فوت مرتضی پاشایی در پنج بخش خبـري              آمریکاو صداي   
 20:30 سـاعت  شـبکه خبـر،   20 سـاعت  شبکه خبـر،  19 ساعت شبکه یک،    14 ساعت

 شبکه یک صداوسیماي جمهوري اسالمی ایـران نیـز مـشاهده و    21 ساعتشبکه دو و    
  .تحلیل شد

 زمان بر اساسهاي جمعی  شده از رسانه آوري سازي مطالب جمع در پایان با مرتب
هـاي مـورد    سازي خبري استخراج و اقدامات رسـانه    ها، روند جریان    انتشار و تحلیل آن   

هاي جمعـی   صورت جداگانه براي رسانه ریان خبري به بررسی در مقاطع مختلف این ج     
هـاي اجتمـاعی مـشخص      و شـبکه   هـا   رسانهوتصویري و نیز      یصوتاینترنتی، مکتوب و    

ها در برخی از موارد از روش تحلیـل مـضمون بـراي        همچنین براي تحلیل داده   . گردید
وارد نیـز از    ها و در برخی از مـ        شناسایی مفاهیم و مضامین اصلی موجود در پیام رسانه        

ی براي شمارش واحدهاي موجود در متن استفاده شدروش تحلیل محتواي کم.  
  

  سازي خبري  زمانی بررسی جریانمحدودهشناسایی 
یازهـاي خـود را از طریـق اینترنـت برطـرف      نبا توجه به گسترش اینترنت، مردم بسیاري از   

اري از سـؤاالت خـود    وب، به پاسـخ بـسی  هگسترد هشبکوجو در  کنند و از طریق جست     می
ینترنـت، راهنمـاي خـوبی بـراي مـا      اوجوي کاربران    بنابراین، بررسی رفتار جست   . رسند  می

گوگل، برترین  . هاي مختلف را تخمین بزنیم      است تا بتوانیم میزان توجه مخاطبان به موضوع       
وجـو در ایـران اسـت و رفتـار            ین موتـور جـست    تر  پراستفادهوجوي جهان و      موتور جست 

وجــو، تخمــین خــوبی از رفتــار  وي کــاربران اینترنــت در ایــن موتــور جــستوجــ جــست
گوگـل  «به این منظور، با استفاده از ابـزار  . دهد وجوي کاربران اینترنت ایرانی به ما می     جست
وجوي پیرامون چنـد کلیـدواژه را در ایـن موتـور              ، رفتار جست  »روندهاي گوگل «یا  » ترندز
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هـاي   زبـان گوگـل در مـاه       وجوي کـاربران فارسـی      رفتار جست . وجو، بررسی کردیم    جست
هـاي    واژههدربـار ، 1393هاي شهریور، مهر و آبان        ، مقارن با ماه   2014سپتامبر، نوامبر و اکتبر     

  . بود1مطابق نمودار » پاشایی«و » مرتضی پاشایی«

 
  2014 نوامبر تا سپتامبر از ییپاشا يوجو جست رفتار - 1نمودار 

  
هـا مربـوط    ایـن بیـشینه  . قت کنـیم، داراي سـه بیـشینه اسـت      اگر به این نمودار د    

 آبان شایعه فوت پاشایی منتـشرشده  19 در روز . است93 آبان   25 و   23،  19روزهاي    به
به خـاك سـپرده   آبان  25 و در روز کند ی آبان مرتضی پاشایی فوت م    23 در روز    است،

ن به مدت دو هفته تا جمعه  آبا17 بررسی خبرها را از شنبه محدودهرو ما  ازاین. شود می
  . آبان قرار دادیم30
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  مرتضی پاشاییمیزان توجه افکار عمومی به 
 مرتـضی پاشـایی،   توجه افکار عمـومی بـه  میزان تخمینی از براي به دست آوردن   

براي این منظور نیـز     . اي میان او و سایر خوانندگان ایرانی داشته باشیم          مقایسهتوانیم    می
گرچـه گوگـل آمـاري از تعـداد دقیـق            .گیـریم   کمک می » گل ترندز گو«از ابزار   مجدداً  
هـر واژه بایـد بـه مقـدار     » گوگل ترنـدز «دهد؛ اما در ابزار       کاربران نمی  يوجوها  جست

  . این ابزار نشان داده شوديوجو شود تا در نمودارها حداقلی جست
شایی  یعنی یک ماه پیش از فوت پا       ،1393 تا مهر    1392بهمن   مربوط به    2نمودار  

بـاره   یک بهطور که در نمودار پیداست میزان توجه کاربران گوگل به پاشایی        همان .است
در ایـن  . افتـد  یابد و با اختالف زیادي از سایر خوانندگان پیش مـی         افزایش شدیدي می  

ها پاشایی با اختالف زیاد از سایر همکاران خود در کانون توجه طرفداران موسـیقی             ماه
  .رار داردپاپ در اینترنت ق

 
 1393 تا مهر 1392 بهمن از گوگل در پاپ خوانندگان يوجو جست رفتاریسه مقا - 2 نمودار
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شود که بفهمیم محل تالقی نمودار پاشایی و یگانـه و             تر می   ماجرا از جایی جالب   
پاشایی تا این روز بیمـاري سـرطان   . است 92 اسفند 29سبقت پاشایی از یگانه در روز  

اي کـه آثـار     او بـا چهـره  93ده بـود؛ امـا در لحظـات تحویـل سـال         خود را کتمان کـر    
 فرزاد حسنی حاضر شد و مجـري پـرده از           برنامهدرمانی در آن مشخص بود، در         شیمی

 نقشی بـسیار    1393در واقع تلویزیون و برنامه تحویل سال        . بیماري سرطان او برداشت   
پاشـایی را ایفـا کـرده    مهم و کلیدي در افزایش جدي توجه افکار عمومی بـه مرتـضی           

  .است

 
 1393 نیفرورد  تا1392اسفندش  در گانهی و ییپاشا يوجو جست  رفتارسهیمقا – 3نمودار 

  
   پاشایی مرتضیفوتعمومی به میزان توجه افکار 

بررسـی   بهتـرین ابـزار بـراي    ،2014وجوي کاربران گوگل در سال    نمودار رفتار جست   
 ،4 شـماره  در نمـودار  .وت مرتضی پاشایی است میزان توجه افکار عمومی به موضوع ف      

 امـا میـزان    دهـد؛   نشان مـی یخوب هاي پایانی عمرش به گرچه پیشتازي پاشایی را در ماه    
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هـا بـه    توجه مخاطبان گوگل به پاشایی در روز فوتش نزدیک بـه صـد برابـر توجـه آن      
  .ازاین است پاشایی و سایر ستارگان پاپ تا پیش

  
 تا یک هفته پس از 1392وجوي خوانندگان پاپ از بهمن  تار جست مقایسه رف– 5نمودار 

  فوت پاشایی
  

  هاي پژوهش یافته
  هاي خبري ها و سایت ي خبرگزار-1

فـارس، تابنـاك، مـشرق،    هاي خبري منتخبِ این پژوهش شـامل؛   ها و سایت   يخبرگزار
ـ   تسنیم، عصر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبر آنالین، ایسنا و فرهنـگ            در سـه   وز  نی

  :دوره زمانی بررسی شدند
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 )یک روز پیش از فوت پاشایی (93 آبان 22 تا 17از . الف

هاي رسمی در روزهاي پایانی عمر پاشایی تـا پـیش از بـستري شـدن او و       رسانه
 سایت خبري   9یی که   خبرهااولین  . کنند  وخامت حالش، هیچ خبري از پاشایی کار نمی       

ها، خبرهـایی از   خبرهاي این رسانه. شود آبان شروع می 17کنند از    مورد بررسی کار می   
هاي هنري و ورزشی است و هیچ هـدف خاصـی، مگـر      جنس خبرهاي مرتبط با ستاره    

. جذب و برطرف کردن نیاز مخاطب به این خبرها، در پس انتـشار ایـن خبرهـا نیـست     
ی و  خبـر از سـرویس ورزشـ   5 پاشـایی،  درباره خبر خبرگزاري فارس     9براي مثال، از    

  .عیادت ورزشکاران از پاشایی است
  

 جنازه پاشایی تا پیش از تشییع)  آبان23( انتشار خبر فوت پاشایی لحظهاز . ب

 خبر 80 آبان، حدود 25 صبح روز 9از زمان اعالم فوت مرتضی پاشایی تا ساعت 
.  سایت خبري و خبرگزاري برتر ایران روي خروجی رفته اسـت        9و مطلب متفاوت از     

 عمـده .  پاشایی تولیدشده است که آمار باالیی استدربارهی روزي چهل مطلب     این یعن 
ها و مقابل بیمارستانی که پاشـایی در آن   این خبرها به تجمع طرفداران پاشایی در پارك     

هـاي ورزشـی و       هـاي مـشهور، سـتاره       کند، واکنش و ابراز احـساسات چهـره         فوت می 
هـاي    منابع بسیاري از این خبرها، شـبکه شود که هاي مسئول محدود می سینمایی و مقام  
یدشده، خبرهایی از جنس خبرهاي مربـوط  تول مطالب همهتقریباً جنس . اجتماعی است 

، نـد ا  هجاماندهاي رسمی که از موج اول خبررسانی          رسانه. هاي شهره است    به شخصیت 
ـ  رسـانی مـی   جنازه فرصت دارند نیز فقط بـه اطـالع        در دو روزي که تا تشییع      د و پردازن

  .یابند دهی افکار به سمت دلخواه خود را نمی فرصتی براي جهت
خبرهاي مرتبط با مراسم تشییع بیشتر جنبه پوششی دارد و به هدف این مقاله کـه        

بنابراین از پرداختن . شود پردازد، مربوط نمی بندي خبرها می سازي و چارچوب به جریان
  .نظر شد ها صرف به آن
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 93 آبان 30ا تجنازه  بعد از تشییع. ج

هاي جمعی در فضاي مجازي تقریباً از صـبح روز یکـشنبه،             مطالب تحلیلی رسانه  
این در حالی اسـت  . شود جنازه، شروع می  ساعت پس از تشییع 40 آبان یعنی حدود     27

ها و نیز خبرهـاي زرد کـه    ها و شخصیت    که هنوز انتشار مطالبی از جنس واکنش چهره       
هـاي   هـا و سـایت   خبرگزاري. اي غالب بود، ادامه دارد      نهدر روزهاي قبل بر فضاي رسا     

اي را از مطالـب   کنند اندکی فضاي رسـانه   هاي مختلف، سعی می     خبري با انتشار تحلیل   
رو،  ازایـن . هاي زرد، به سمت اهداف و رویکردهاي خـود هـدایت کننـد           مناسب رسانه 

هـاي دیگـر را بازنـشر     هاي رسانه زنند یا تحلیل هاي خبري یا دست به تحلیل می        سایت
  .دهند می

هاي مورد بررسی در  اي که از تحلیل مضمون مطالب تحلیلی رسانه    مضامین اصلی 
  :آمده، شامل محورهاي زیر است دست این بازه زمانی به

سـونامی ســرطان و خطرهـاي احتمــالی فراگیــر شـدن آن و نیــز راهکارهــاي     . 1
 جلوگیري از بروز سرطان؛

 هاي اجتماعی؛ یجاد جنبشهاي اجتماعی در ا نقش شبکه . 2

 اي؛ یدها و نبایدهاي بخشنامهبالزوم توجه و درك سالیق جوانان به دور از  . 3

ها و لزوم برخورد درسـت بـا         فراگیري و جذابیت موسیقی پاپ در میان جوان        . 4
 این پدیده؛

رو هستند و اعتراض   شصتی که با مشکالت اجتماعی بسیاري روبه  دههجوانان   . 5
 ه این تجمع؛وسیل به این وضعیت به

 دالیل محبوبیت پاشایی و تأکید بر خلقیات پسندیده وي؛ . 6

هاي خارجی که سـعی در        تبعیت پاشایی از هنجارهاي کشور و انتقاد از رسانه         . 7
 .دارند» یده فوت پاشاییپد«مصادره به مطلوب کردن 
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  ها  روزنامه-2
اي کـه   در هفتـه . ها در ابتدا بـا موضـوع پاشـایی برخـوردي سـرد دارنـد            روزنامه

توانـد از   ینه پیشنهادي دولت یازدهم براي تصدي پست وزارت علوم نمـی     گزچهارمین  
ینه پنجم را بـه مجلـس معرفـی        گزجمهور بالفاصله،     یسرئمجلس رأي اعتماد بگیرد و      

  . ها خوشایند نیست یده پاشایی زیاد براي روزنامهپدکند، رخدادي مثل  می
 اول خود از ایـن  صفحه روزنامه در    22،  گرچه در اولین روز بعد از فوت پاشایی       

 اتفاق گواه بر این است که این    منتشرشدههاي     تیتر و عکس   اندازهکنند؛ اما     اتفاق یاد می  
 اول خود بـراي فـوت    صفحهاي که در       روزنامه 22از  . ها اهمیت چندانی ندارد     براي آن 

واقعـه اختـصاص   زنند، تنها سه روزنامه تیتر و عکـس بزرگـی بـه ایـن         پاشایی تیتر می  
 آبان که روز تشییع پاشایی است و حواشی این اتفاق در بسیاري از 25در روز . دهند می

. پردازنـد  صـفحه اول خـود بـه آن مـی      روزنامـه در نـیم   7ها بازتاب یافته اسـت،        رسانه
دهنـد   صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص می یمنها  ترین روزي که روزنامه   مهم

 20وز بعد از مراسم تـشییع پرجمعیـت پاشـایی اسـت کـه در ایـن روز       روز دوشنبه، ر  
 روزنامـه تیترهـا،   11زننـد و   روزنامه در صفحه اول خود درباره ایـن رخـداد تیتـر مـی         

پرداختن به این . دهند هاي اصلی خود را به این اتفاق اختصاص می ها و یادداشت عکس
 9ود و تا پایـان هفتـه مجموعـاً     ش  ها جمع می    موضوع خیلی زود از صفحه اول روزنامه      

  .یابد تیتر از هفت روزنامه به این موضوع اختصاص می
ـ 1در جدول شماره    روزنامـه پرتیـراژ   24ی صـفحه اول   نتیجه تحلیل محتواي کم 

  .کنید  آبان را مشاهده می29 آبان تا 24کشور در شش روز 
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 اول صفحه مین در ییپاشا موضوع با ها روزنامه يترهایت تعداد - 1 جدول

  جمع  29/8  28/8  27/8  26/8  25/8  24/8  روزنامه  ردیف
              3  ابتکار  1
              2  اعتماد  2
         1    اطالعات  3
              2  افکار  4
              3  امتیاز  5
              2  ایران  6
              4  جوان  7
              1  خراسان  8
              4  روزان  9
             2  فرهیختگان  10
              3  نسل فردا  11
              3  وطن امروز  12
              4  هفت صبح  13
              2  همبستگی  14
              2  آرمان  15
              3  آفتاب یزد  16
              1  اسرار  17
              1  زمان  18
              2  جام جم  19
              2  شرق  20
              2  شهروند  21
              5  يرساال مردم  22
              2  همشهري  23
           2   راه مردم  24

    2  2  5 20 7 22  جمع
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  اي هاي ماهواره  شبکه-3
، اتـاق  آمریکـا سی فارسـی و صـداي    بی ، بی1وتو   تلویزیونی منشبکهاز میان سه   

دهـی   پردازد و تالش زیادي در جهـت        گزارش از مراسم می    ارائه فقط به    1وتو   خبر من 
دهد و در  سی فارسی انجام می  بی   بی شبکهترین اقدام را      سریع. کند  ار عمومی نمی  به افک 

بعدازظهر جمعه و در اولین بخش خبري خود، ضمن اعالم خبر فوت پاشایی، با بهـزاد     
هـاي پاشـایی از او     ویژگـی  دربـاره کند و      ایرانی ارتباط تلفنی برقرار می     خوانندهپکس،  

 تالش براي پررنگ جلوه دادن برخی برخوردهاي امنیتی بـا   ها،   برنامه ادامهدر  . پرسد  می
  .ها، وجه مشترك هر سه شبکه است تجمع

، دو آمریکـا سی فارسـی و صـداي     بی  از بی » روي خط «و  » نوبت شما «هاي    برنامه
هـاي    علت محبوبیـت و تجمـع     دربارهاي هستند که براي شنیدن نظرات بینندگان          برنامه

هاي بیننـدگانی     وجه مشترك هر دو برنامه، صحبت     . دنشو   می ها تدارك دیده    زیاد ایرانی 
هـا را ضـد    کنند ایـن تجمـع     گیرند و نظراتی را که سعی می        است که از ایران تماس می     
سی فارسـی هـم دچـار         بی  سایت شبکه تلویزیونی بی    .کنند  حکومتی جلوه دهند، رد می    

قـدر   بانی بـراي آن آن هاي خیا  تجمعاگرچهشود،  هاي داخلی می  همان سردرگمی رسانه  
دهی  تواند جهت  کافی به آن بپردازد، اما از این رهگذر نیز نمی       اندازه  بهجذابیت دارد که    

این سردرگمی در چند یادداشت تحلیلی     . هاي خود پیش ببرد     افکار را مطابق با خواسته    
  .شود  دیده میوضوح بهکند،  که این سایت منتشر می

 یفارس یس یب یب تیسا یلیحلت يها ادداشتی فهرست - 2جدول 

  تاریخ  عنوان  ردیف
  25/8/1393  مرتضی پاشایی؛ آیین و سیاست  1
  25/8/1393  ساله  سیهخوانندشوك مرگ یک   2
  25/8/1393  مرتضی پاشایی؛ راهی که یک خواننده پیمود  3
  26/8/1393  درگذشت مرتضی پاشایی؛ مصادره به مطلوب حاکمیت؟  4
  29/8/1393   ایرانیانهیرمنتظرغنش توهم سود بردن از واک  5
  29/8/1393  پدیده سازي از مرگ مرتضی پاشایی؛ یک ضد تحلیل  6
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هـاي   کنـد تجمـع   سی فارسی سعی مـی    بی   آبان، سایت تلویزیون بی    25در روز      
ی اعتـراض بـه   نـوع  بـه هاي مذهبی قرار داده و ایـن را        خیابانی مردم را در مقابل تجمع     

در روز بعـد موضـع تحلیـل منتـشرشده در سـایت             .  دهـد  حکومت مذهبی ایران جلوه   
شود و از تالش حکومت براي مصادره بـه مطلـوب کـردن     سی فارسی انفعالی می     بی  بی

سی هم که بافاصله چهـار روز از تـشییع     بی  دو تحلیل بعدي بی   . کند  پاشایی شکایت می  
  .طرفانه است شود، تحلیلی کامالً خنثی و بی پاشایی منتشر می

  
  بار صداوسیما اخ-3

گرچه تا پیش از فوت پاشـایی صداوسـیما خبـر خاصـی از ایـن هنرمنـد پخـش          
در روز اول فـوت  . مانـد  کند، واحد مرکزي خبر، در روز فوت او از خبرها جا نمی          نمی

ینامه پاشایی و تجمع مـردم مقابـل بیمارسـتان بهمـن         زندگپاشایی، دو دقیقه گزارش از      
اند و   در جمع مردمی که جلو بیمارستان تجمع کردهحضور خبرنگار صداوسیما. دهد می

در روز بعـد ابتکـار هاشـمی، وزیـر          .  اسـت  توجه  جالبتهیه مصاحبه با مردم از نکات       
بهداشت، براي برگزار نشست تخصصی سرطان و اشاره بـه فـوت مرتـضی پاشـایی و                 

  .دهد  سرطان پاسخ میدربارهها  ها و نگرانی ، به برخی شایعه21پوشش آن در خبر 
 پاشایی در دو مقطع زمانی، به صداوسیما براي پوشـش   خانوادهاي    مدیریت رسانه 

 ساعت پس از اعالم 12در اولین اقدام، خانواده پاشایی تنها . کند مطلوب خود کمک می
دهند و پاشایی را معتقد به مذهب و نظـام اسـالمی    خبر فوت مرتضی پاشایی، بیانیه می     

اي  دومین مـدیریت رسـانه    . دارند  نگهخواهند حرمت او را       یکنند و از مردم م      معرفی می 
مراسمی کـه بـا     . جنازه است   خوانی پدر پاشایی در مراسم تشییع        پاشایی، روضه  خانواده

هاي مختلف حاضر در مراسم ممکـن اسـت حواشـی ناخـشنودي بـراي         توجه به طیف  
شـود کـه    ی مـی مراسمصداوسیما و نظام داشته باشد، با این اقدام پدر پاشایی تبدیل به          

 آبـان، بـه فاصـله    23 خبر در ظهـر روز       شبکه .پخش آن براي صداوسیما جذابیت دارد     
کنـد، امـا در آن روز     ساعت از اعالم خبر فوت پاشایی، این خبر را اعالم می         2کمتر از   



  

  
  

  
 197  ...   هاي جمعی در   مطالعه تطبیقی عملکرد رسانه

گرچه شبکه خبر، برخالف واحد مرکزي خبر، در ابتـداي          . پوشش خبري وسیعی ندارد   
م تشییع حضور پررنگی در خبررسانی ندارد و بـه چنـد خبـر کوتـاه        اعالم خبر تا مراس   

  .دهد جنازه را به شکل مفصل پوشش می کند؛ اما مراسم تشییع بسنده می
  

 ییپاشا موضوع با صداوسیما بخش خبري 5 از شده  پخشيخبر مطالب -3جدول 

   20:30   شبکه یک14  تاریخ
  شبکه دو

   شبکه 21
   شبکه 19   شبکه خبر20  یک

  خبر

825  
خبري کار نشده 

  .است
  

  )تعطیل(جمعه 

 گزارش تصویري
حسینی باي براي فوت 

اشاره به تجمع + پاشایی 
بیمارستان  مقابل طرفداران

   دقیقه2 بهمن

خبر فوت مرتضی   )تعطیل(جمعه 
  پاشایی

826  

خبر کوتاه اعالم 
زمان 

  جنازه تشییع
 

 گزارش تصویري
حضور خبرنگار در 
منزل پاشایی و سعی 

بیان اعتقادات در 
مذهبی مرتضی از 
سوي پدر و عموي 

   دقیقه3/پاشایی 

 گزارش تصویري
نشست تخصصی وزیر 
بهداشت با کارشناسان 

ویژه   سرطان بههدربار
 هاشار+ سرطان معده 

وزیر به مرتضی 
   دقیقه5/پاشایی

خبري کار نشده 
  .است
  

خبري کار نشده 
  .است
  

827  

گزارش 
 تصویري
گزارش 

  جنازه تشییع
  دقیقه 3

  

گزارش از مراسم 
پوشانی با  تشییع و هم

  گزارش شبکه خبر
   ثانیه30 دقیقه و 1

  

 از گزارش تصویري
/ جنازه پاشایی  تشییع

تر از گزارش  خالصه
  14تصویري ساعت 

   دقیقه2

گزارش تصویري 
ید تأکاز تشییع و 

  به ارادت اهل
بیت از سوي پدر 

  ثانیه40 و دقیقه33

گزارش تصویري 
شییع از مراسم ت

کمی متفاوت در 
ها از  ترتیب پالن
  20گزارش 

 ثانیه30 دقیقه و 3

                                                   
1. VC (Video Clip) 
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  هاي جمعی و اجتماعی مقایسه عملکرد رسانه
هـاي اجتمـاعی بـر     هـا و شـبکه     در جریان خبري فوت مرتضی پاشایی، سـبقت رسـانه         

رسانی و تولیـد محتـوا در    جا که سرعت در اطالع از آن. هاي جمعی مشهود است     رسانه
هـاي چـاپی و صـوتی و      هـا، ازجملـه رسـانه        اینترنتی بیشتر از سـایر رسـانه       هاي  رسانه

هـاي   هاي اجتماعی با رسـانه  یسه رسانهمقاتصویري است، نمود این سبقت را بیشتر در       
  .توان مشاهده کرد جمعی اینترنتی می

در مـوج   . توان جریان خبري فوت مرتضی پاشایی را به سه مرحله تقسیم کرد             می
رسانی، ابـراز     هاي موبایلی پیشتاز بودند و براي اطالع        اي اجتماعی و شبکه   ه  اول، رسانه 

تـر از همـه، برگـزاري تجمـع، از           ي فـیلم و عکـس و مهـم        گذار  اشتراكاحساسات، به   
هـاي جمعـی سـعی کردنـد،      در مـوج دوم، رسـانه   . هـاي جمعـی پیـشی گرفتنـد         رسانه
 وارد جریـان  سـرعت  بـه و ی خود را از این حجم عظیم خبري جبران کننـد     افتادگ  عقب

 آن مـوج دوم  تبـع  بـه موج اول و  .خبري شده و تالش کردند با موج اول همراهی کنند         
گیرد و براي همین ابتکار عمل        اي در موضوع پاشایی با سرعتی شگرف شکل می          رسانه

تواند به مدیریت فضا به نحو  اي نمی شده و هیچ رسانه هاي جمعی خارج از دست رسانه  
هـایی کـه در مـوج سـوم           شود کـه موضـوع      رو، مشاهده می    ازاین. بپردازدمطلوب خود   

ها سعی دارند دنبال کنند و با این موضوعات خبـر پاشـایی را چـارچوب سـازي       رسانه
  .گیرد اي شکل نمی اي بین هیچ طیف رسانه کنند، بسیار متعدد است و اجماع بین رسانه

 خبـري موضـوع پاشـایی،    بـه جان همههاي خبري با پوشش  رسد، سایت به نظر می 
دهـی بـه     به فکر جهتکه اینسعی در کسب اعتبار در میان مخاطبان را دارند و بیش از   

ایـن  . داشـتن مخاطبـان خـود هـستند         افکار مخاطبان خود باشند، به فکر جذب یا نگـه         
 لحظهاین خبرگزاري، باوجودي که از      . رویکرد در خبرگزاري فارس نمود بیشتري دارد      

کنـد،    مطلب درباره او منتشر می33 فوت مرتضی پاشایی تا پس از تشییعش       انتشار خبر 
هـاي    تبع سایر رسـانه     اي نیز به    هاي ماهواره   شبکه .تنها یکی از این مطالب تحلیلی است      
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هـاي اجتمـاعی    اي شـهروندان در شـبکه   یـت رسـانه  فعالجمعی، مغلوب حجـم وسـیع       
ها  این اقدام آن. زنند یت خبر میشوند و خیلی دیر دست به چارچوب سازي و مدیر       می

بـرد   جایی نمی دهد، راه به که بافاصله بیش از دو روز از اعالم خبر فوت پاشایی رخ می          
در عوض صداوسـیما  . شود ها مواجه می  آنشان نسبت به این اقدامو با برخورد بینندگان 

پوشـش وسـیع مراسـم تـشییع پاشـایی در      . رسانی بپـردازد    کند صرفاً به اطالع     سعی می 
شود تا صداوسـیما در ایـن موضـوع مرجعیـت            خبري هم باعث می   هاي مختلف     بخش

نسبی خبري پیدا کند و هم رضایت نسبی خانواده و طرفداران پرشمار پاشایی را جلب              
  .کند

هـاي زمـانی بـراي     محدودیت. ها هستند ترین رسانه ها در این اتفاق منفعل  روزنامه
شـود کـه    یگـر باعـث مـی   هـا از سـوي د    نگاه سیاسی روزنامه   غلبهطرف و     چاپ ازیک 

هـاي عمـومی،    بـرخالف روزنامـه   . ها تنها بتوانند از موج ایجادشده پیروي کنند         روزنامه
دهنـد و ایـن نـشان       هاي ورزشی توجه بیشتري به فوت یک خواننده نشان مـی            روزنامه

هـاي   هاي ایرانی، نوعی همبستگی میان چهـره    ي شهره ا  رسانهدهد که در میان فضاي        می
توان نتیجه گرفت کـه در جریـان         مجموع می  در .ري و ورزشی وجود دارد    سینمایی، هن 

هـاي اجتمـاعی و سـایر     خبري فوت مرتضی پاشایی، طرفداران او با اسـتفاده از شـبکه           
هاي جمعی غالب کننـد و   ابزارهاي اینترنت محور توانستند قدرت خودشان را بر رسانه      

سـازي خبـري، ایجـاد      جریـان  .جریان خبري را برحسب عالیق خودشان مدیریت کنند       
هاي جمعی براي مدیریت و چارچوب سازي جریان خبـري            تجمع و ممانعت از رسانه    

  .هاي جریان اصلی بود آوردهاي طرفداران پاشایی در رقابت با رسانه ترین دست از مهم
  

  گیري بحث و نتیجه
چــه تأمـل در ایـن نکتـه کـه مرتـضی پاشـایی، طرفـداران او و واقعـه مـرگ او داراي          

ها فراهم کرد تا بتوانند این  اي بودند که این امکان را براي رسانه  هاي متمایزکننده   ویژگی
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 علت درباره. کنند اي یاري می موضوع را برجسته کنند، ما را در فهم بهتر عملکرد رسانه    
شناسان و کارشناسان علوم ارتباطات دالیل متعددي را ذکر          جامعه» یده پاشایی پد«وقوع  
نظر از دالیلی که ارتباط کمتـري   د که با نگاهی گذرا به نظریات ایشان و با صرف     ان  کرده

گـستردگی  «،  »نوع مـرگ  «،  »اي شده   جامعه رسانه «هاي    د، به مقوله  نبا موضوع رسانه دار   
اختصار  رسیم که در ادامه به می» هاي نسلی ویژگی«و » دوري از سیاست«، »موسیقی پاپ

  .دهیم توضیح می
 اي شده  رسانههجامع .1

بعضی از کارشناسان معتقد بودند که نفوذ رسانه در جامعه ما بسیار زیاد اسـت و                
  .اي شدن جامعه به برجسته شدن موضوع پاشایی کمک کرده است این رسانه
 هـاي عـاطفی،      تمـام احـساسات، انـرژي     . ي شده است  ا  رسانه هجامع ما   هجامع

همه دارد در این فـضا  ...  ورخدادها، حوادث اجتماعی، موضوعات سیاسی و اجتماعی   
 پالکارد و عکـس دیـده       که  اینهاي حادثه نگاه کنید به جاي         اگر به فیلم   .شود  مطرح می 

 دقیقـاً شوند چون افرادي که بـه آنجـا آمدنـد     هاست که دیده می  ها و موبایل    شود، تبلت 
ـ هاي مجـازي آمدنـد و خـوراك بـراي ارا            کسانی هستند که از شبکه     هـاي    ه در شـبکه   ئ

 .)، سایت1393فاضلی،  (کنند اعی را فراهم میاجتم

و » اي جامعـه مخاطـب شـبکه   «، »نقش صداوسیما در محبوبیت پاشـایی   «همچنین  
  .ها مطرح شد ازجمله موضوعاتی بود که در ذیل مبحث رسانه» رسانی ترکیبی اطالع«

  
  نقش صداوسیما در محبوبیت پاشایی

حـضور مـستمر پاشـایی در    کارشناسان پخـش صـداي او از رادیـو و          از  بسیاري  
 و نیز خواننـدگی تیتـراژ       1393هاي لحظه تحویل سال       ویژه در برنامه    هاي سیما به    شبکه

  .دانستند عسل را از دالیل برجسته شدن و درنتیجه محبوبیت پاشایی می ماه
 ی همگانيها رسانه .هاست رسانه نقش پررنگ یی پاشا تی عامل محبوب  ترین  مهم 

 خواننده در برنامـه  نی اي پس از پخش صداژهیو  داشتند، به يز نقش مرک  دادی رو نیدر ا 
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قاضـیان،   (شـد   ی پخـش مـ    ونیزی از تلو  شب هر ماه   کیکه به مدت    » عسل  ماه «نندهیپرب
1393(. 

  اي جامعه مخاطب شبکه
سـو و حـضور و    هاي اجتمـاعی از یـک   حضور پاشایی در فضاي مجازي و شبکه 

هاي اجتمـاعی از سـوي دیگـر یکـی دیگـر از       پیوستگی مخاطبان پاشایی در شبکه   هم  به
  .دالیلی بود که کارشناسان در علت برجسته شدن موضوع پاشایی به آن اشاره کردند

 خـاص را از  طـور  بهي شدن ا  عام و شبکهطور بهي شدن ا توان عامل رسانه    نمی 
هـا   پاشـایی در جریـان شـبکه   . پدیده پاشایی، مرگ او و سوگواري براي او منفک کـرد         

 مـؤثر ها با او همسو شدند و این همسویی در طرح ایـن مـسئله                 داشت و شبکه   حضور
کنند این  ي به مسئله پاشایی نگاه میا شاید براي کسانی که از بیرون از فضاي شبکه      . بود

هـا و در جریـان خوانـدن          به وجود آمده باشد اما براي کسانی که در شبکه          دفعتاًمسئله  
دیگر بخـشی از ایـن        عبارت  به. گونه نبود    داشتند این  پاشایی و مراحل بیماري او حضور     

 .)، سایت1393خانیکی،  (ي شدن بودا ي شدن و شبکها جریان محصول رسانه

 
  رسانی ترکیبی اطالع

رسانی فوت پاشایی و مراسم تشییع آن، هم از           به نظر بعضی از کارشناسان، اطالع     
بی از فضاي موافقت رسـمی      هاي اجتماعی، ترکی    طریق صداوسیما و هم از طریق شبکه      

حال حرکت خودجوش مردمی را به اذهـان متبـادر کـرد و               با برگزاري مراسم و درعین    
  .توجه بیشتر شد باعث جلب

 هـم  .  شـد یتی جمعزشی خنی کار کردند که موجب ایبیصورت ترک  بهها  رسانه
  و موجـه اسـت و  ی مراسم قانونداد  می اعالم کرد که نشان      یصورت رسم   صداوسیما به 

...  و بــری مثــل وای اجتمــاعهــاي رســانه قیــ در آن برقــرار اســت و هــم از طرتیــامن
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هـا باعـث جمـع      ایـن بیترک.  استیدم مراسم مرکی داد می شد که نشان  رسانی  اطالع
  . از مردم شدیمی عظلیشدن خ
  نوع مرگ .2

 یک جوان در عین محبوبیت و شهرت و پس از تحمـل مـدتی بیمـاري از                 که  این
ي که آثار بیماري در چهره او مشخص باشـد، باعـث برانگیختگـی    ا گونه بهنوع سرطان،  

سازي و برجسته شدن موضوع پاشـایی   شود و این موضوع نیز به برجسته    احساسات می 
  .کمک کرد
   که هنرمنـدان  می بود دهیحال شن    است چون تابه   يگری بحث د  یینوع مرگ پاشا 

ـ  از سـرطان از دن ینـوع  رفتند اما او بـا  نی از ب يا   سانحه ایبر اثر تصادف      رفـت و در  ای
.  اجرا کندیقی بخواند و موسکرد ی تالش مياری قرار داشت که با درد و رنج بسیطیشرا

 )، سایت1393سعید معیدفر،  ( را ترك کردای دنیضمن آنکه در جوان

  گستردگی موسیقی پاپ .3
 هکـ  ایـن کنندگان زیاد موسیقی پاپ در جامعـه ایرانـی و           فراگیري و تعداد مصرف   

 مـشهور موسـیقی پـاپ بـود، یکـی دیگـر از دالیلـی بـود کـه             خوانندهمرتضی پاشایی   
  .بیان کردند هاي برجسته شدن فوت مرتضی پاشایی کارشناسان در بیان علت

              کننده  این را هم باید مورد توجه قرار داد که این موسیقی پاپ در ایران مصرف
ها آدم صـادق و   کننده   انبوه مصرف  پاشایی هنرمند جوان پاپ بود و در چشم       . انبوه دارد 

 .)، سایت1393پور،  جاللی (رسید دلنشینی به نظر می

  دوري از سیاست .4
هاي مختلف به رابطه سیاست با موضوع پاشـایی           نظران با نگاه    تعدادي از صاحب  

زدایـی از   سیاسـت «و » زیست دوگانه پاشـایی « و» سیاسی نبودن پاشایی «. متمرکز شدند 
ردي بود که به عقیده کارشناسان به برجسته شدن موضـوع پاشـایی             ازجمله موا » جامعه

  .کمک کرد
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   پاشایی نبودنیاسیس
طورکلی از سیاست به دور بود، یکـی از           یه سیاسی نداشت و به    سو پاشایی   که  این

دالیلی است که به عقیده کارشناسان باعث شد تا مخاطبان او بـه دالیـل سیاسـی از او                   
  . به محبوبیت و برجستگی پاشایی کمک کردفاصله نگیرند و این خود

 ي محافل هنری برخنی بود که برخالف مد روز ببی عجیی پاشازیجهت ن ازاین 
 یاسـ ی سهی سـو گونـه  چی هـ یی خوانندگان، از انواع آن، مرحوم پاشـا     ی و حت  يروشنفکر

ـ ور نی ا،ینی و روزمینیرزمی زيها  از خوانندهياری شما برخالف بس  یعنی. نداشت  و ی آب
 نسبت به   ییها   دارند و مثالً موضع    ی پررنگ یاسی س يها يریگ   که بعضاً موضع   ،آبی ور نآ

 از يا  طعنـه ی که حتي شعرچی هیی پاشارند،یگ ی منی به ا هی و مسائل شب   88مسائل سال   
 فراتر از آن، شما نگاه    یحت . عاشقانه بود  شی در آن باشد نداشت و تمام شعرها       استیس
 کودکان غزه داشت که اتفاقاً ي کنسرت بزرگ براکی، 1393ن  تابستالی در اواي ود،یکن

 یی پاشـا  می بگـو  خـواهم  یمـ .  هـوادارانش روبـرو شـد      ي هـم از سـو     یبا استقبال خوب  
 .)، سایت1394ساعی، (بود  پسند  خواننده کامالً پاپ و مردمکی ها جهت ازاین

  زیست دوگانه پاشایی
یز بود و با سـاختار حکومـت        ستساختاربه اعتقاد بعضی از کارشناسان پاشایی نه        

 هـم در صداوسـیما   کـه  ایـن . مانـد  کرد و نه در چارچوب ساختار باقی مـی         مخالفت می 
صـورت غیررسـمی در    گرفت آن را به حضور فعال داشت و هم اگر آهنگش مجوز نمی 

اي از این زیست دوگانه است که باعـث محبوبیـت       کرد، نمونه   فضاي مجازي پخش می   
  .استبیشتر پاشایی شده 

 یک آلبوم از کارهایش مجوز . پاشایی با صداوسیما و حوزه رسمی زاویه داشت
یعنی هم سوار بر محمـل  . گرفت و فروش خوب کرد ولی آلبوم دیگرش مجوز نگرفت      

ایـشان   .شـد  اگر یکی از این دو نبود مثل دیگران می     . صداوسیما بود و هم زاویه داشت     
بـود و یـک پـایش در    ) در صداوسـیما (زیست دوگانه داشت؛ یک پایش در حاکمیـت     
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شود بگوییم  نه می. شدند  دیده نمیاصالًهاي جامعه یعنی در میان همان جوانانی که          الیه
 ساختار ستیز کامالًهاي خارج از کشور است که  غیررسمی و برانداز مثل برخی خواننده 

 .)، سایت1393پور،  جاللی (بوده و نه رسمی رسمی

  ت یازدهمفضاي باز سیاسی در دول
گرچه کارشناسان دوري از سیاست را یکی از دالیل برجسته شدن موضوع فـوت      

ها فضاي باز سیاسی در دولت یازدهم و     حال بعضی از آن     دانستند؛ اما درعین    پاشایی می 
  .تسامح دولت براي تجمعات را دلیل دیگري بر برجسته شدن فوت پاشایی عنوان کردند

  باز سیاسی که پذیراي نسبتاًحانی و فضاي دولت رو. یک تقارن صورت گرفت 
تالقی این دو زمینه، بروزهـاي عینـی ایـن پدیـده را     . هاي اجتماعی و مجازي بود   شبکه

هاي اجتماعی حضور داشـت     نژاد بود، این پدیده در شبکه       اگر زمان احمدي  . فراهم کرد 
 .)، سایت1393فاضلی،  (کرد اما امکان حضور در جامعه را پیدا نمی

  زدایی از جامعه تسیاس
ــشه    ــت، ری ــسئله دوري از سیاس ــه م ــان ب ــدادي از کارشناس ــد و   اي تع ــر پرداختن ت

هـاي هنـري و ورزشـی         زدایی جامعه از سوي حکومت را دلیلی بر محبوبیت چهره           سیاست
  .دانستند
 دانیـ زدایی است کـه نمـود آن م          سیاست یی پاشا دهیگیري پد    شکل ی اصل لیدل 

.  است یاسی و خوانندگان در امور س     گرانی ورزشکاران، باز  دادن به افراد غیر نخبه چون     
. انـد  شـده  گریکـد ی متقابـل از  ی و هم مردم دچـار ترسـ  تی هم حاکمری اخ هاي  سالدر  

کنند و در این فضا  یزدایی حرکت م     به سمت سیاست   تیرو هم مردم و هم حاکم       ازاین
. شـود  می لی تبدیاسیرسی اسطوره در نماد تمرکز بر امور غ کی به   یی چون پاشا  یشخص

 )، سایت1393اباذري، (
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  هاي نسلی ویژگی .5
هاي نسلی که باعث برجستگی پاشایی شد هم گسترده اسـت      ویژگی دربارهبحث  

رو، تنها به چنـد نکتـه      ازاین. کند  اي دور می    و هم پرداختن به آن ما را از مباحث رسانه         
  .کنیم هاي کارشناسان بسنده می مرتبط با بحث در صحبت

از را  طرفداران پاشایی و کسانی که در مراسم تشییع او شرکت کردند، ،اسانکارشن
دانند که با نسل مدیران و کارگزاران حکومتی متفاوت هـستند و ایـن تفـاوت              نسلی می 

  .ها نادیده گرفته شوند باعث شده که آن
  اری بـس ي نـسل همچنـان صـدا   نی که برآمده از انقالب است و ا می دار یما نسل 

ـ  داریاما اآلن نسل.  شوددهی صداها شن ری سا گذارد ید و نم   دار يبلند  خواهـد  ی کـه مـ  می
 که گری خود را در برابر نسل د     يها  شی داشته باشد و آداب و گرا      ی متفاوت یسبک زندگ 

، 1393معیـدفر،   (.کـشاند  ی بـه رخ مـ  هـا  ابانی کار را در خنیمسلط است نشان دهد و ا     
 )سایت

تناسب خـصوصیات فـردي پاشـایی بـا         «،  »نهاي مرجع نسل جوا     تغییر در گروه  «
ازجمله مباحثی بود که در ذیل این عنوان » فرصتی براي اظهار وجود«و » طرفداران خود

  .مطرح شد
  

  هاي مرجع تغییر در گروه
هاي مرجع در میان نـسل جدیـد در مقایـسه بـا          کارشناسان عنوان کردند که گروه    

 مراجع جایگزین بـراي نـسل       ،ورزشکارانتر از خود تغییر کرده و هنرمندان و           نسل قبل 
توانـد بـه    هاي مرجع این نسل مـی  رو، فوت یک شخصیت از گروه ازاین. اند  کنونی شده 

  .ها تبدیل شود موضوع اصلی آن
   ـ  مرجع د يها  عمده در گروه   ی گفت چرخش  توان  می ی گفتمان هاي  حوزهدر  دهی

 در جامعه مواجه کیمی پاراداریی تغکیبه اعتقاد من ما با . انکار است  که غیرقابل  شود  می
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 بـه سـمت   ي راهبـرد اسـت ی سکیعنوان   بهدیما با.  که جوانان آن را نشان دادند    میهست
ـ  از ادیـ گذاران با  و سیاست می کن دایپ شی جوان گرا  تیمحوري و محور    جامعه  تـوان  نی

  .)، سایت1393اکبري،  (بهره ببرند
  تناسب خصوصیات فردي

دي که به طرفداري به خیابان آمدنـد و احـساس     خصوصیات فردي پاشایی با افرا    
نزدیکی با او در میان این نسل، یکی دیگر از دالیلی بود که به اعتقاد کارشناسان باعـث         

  .برجستگی موضوع پاشایی در میان نسل جوان شد
           خصوصیات فردي وي بود که با جمعیتی که من در خیابان دیدم خیلی تناسب

شـده، او حتـی وقتـی در     موهاي بلند، آشفته اما آرایشداشت، جوان، با صداي غمناك،      
کـرد تـا ظـاهر متناسـب و      ها استفاده مـی   و شالها کاله بود، از انواع     درمانی  شیمیحال  

 که در سطح شهر حـضور دارنـد امـا         هایی  جوانشبیه بسیاري از    .  داشته باشد  اي  آراسته
 با این شخـصی کـه فـوت        اه  جوانهمین  . گیرند  نمی و مورد توجه قرار      شوند  نمیدیده  

  بـود هـا  جـوان کرد حس همراهی و همدردي زیادي داشـتند، زیـرا او یکـی از همـین               
  ).، سایت1393پور،  جاللی(

  فرصتی براي اظهار وجود
فوت پاشایی براي جوانان طرفدار او و نسلی که دیده نشده است فرصتی بـود تـا     

قـاد تعـدادي از کارشناسـان    بـه اعت . بتواند اظهار وجود کند و خـودش را نـشان بدهـد        
 از سوي حکومت دیده نـشده  کنونسازي پاشایی از سوي نسلی انجام شد که تا    برجسته

  .بود و به بهانه پاشایی خواستند خودشان را نشان دهند
 ها مـشخص نـشده     آنی و اجتماعی فرهنگ گاهیعلت که جا    این   جوانان به  یبرخ

 اظهارِ خـودِ  ي برا ی تجمع فرصت  نیا. د شون رفتهی تا پذ  افتندی تجمع حضور    نیاست در ا  
ـ  هم بتـوان ا    دیشا. دینی ما را بب   کردند ی اعالم م  ها  آن. جوانان بود   حـضور گـسترده را     نی

 مشترك ي آنان دانست که دردتی اعتراض به نسل قبل و قشر نخبگان و رد مرجعینوع
 .)ایتاکبري، بهمن، س (نشده است بینی  آن پیشي برای اما درمان، جوانان استنیب
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دهد که موضـوع پاشـایی بـه دالیـل      آید نشان می    آنچه از نظرات کارشناسان برمی    
توجـه افکـار    متعدد و عوامل گوناگونی که ذکر شـد، ظرفیـت برجـسته شـدن و جلـب        

اما همه رویدادهاي خبري که ظرفیـت برجـسته شـدن را در       . عمومی را دارا بوده است    
هـا صـورت گرفتـه و     سازي در آن   ایند برجسته یابند که فر    خود دارند، این توفیق را نمی     

د و از رویداد خبري به جریان و فرایند خبري تبـدیل  نافکار عمومی را با خود همراه کن    
هاي پژوهش پیرامـون   در ادامه بر اساس یافتهها،  رو، براي درك رفتار رسانه  ازاین. دنشو

 تأمالتی در خصوص  سازي از فوت مرتضی پاشایی،      ها در جریان    بررسی عملکرد رسانه  
  :شود هاي جمعی و اجتماعی بیان می چگونگی ایجاد جریان خبري توسط رسانه

 اي  اشباع رسانهزمان مدت -1

ترین قسمت جریان خبري، رساندن  رسد براي ایجاد جریان خبري، مهم    به نظر می  
هـاي     رسـانه یـا رسـانه      عهدهاي است که این کار بر          اشباع رسانه  مرحلهموج خبري به    

تا پیش از رسیدن موج خبري به حد اشباع، بیشترین تولید محتوا باید             . ساز است   جریان
هـا چـه بـه موضـوع      ، سـایر رسـانه  ازآن پسساز صورت بگیرد و    جریان رسانهاز سوي   

با اعـالم   .اي بپردازند مند باشند و چه نباشند، مجبور هستند به موضوع روز رسانه          عالقه
 مردم مقابـل بیمارسـتان و نیـز واکـنش هـواداران او در            هاي  خبر فوت پاشایی و تجمع    

شوند و به تولید خبـر و سـایر     وارد میسرعت بههاي رسمی  هاي اجتماعی، رسانه  شبکه
ها به حدي است که در همان         ها و اتفاق    سرعت واکنش . پردازند  اي می   محتواهاي رسانه 

شـوند بـه ایـن     ها مجبور می دهد و سایر رسانه   اي رخ می    هاي اولیه، اشباع رسانه     ساعت
  .موضوع بپردازند

  تجمع مردمی و نمود بیرونی جریان خبري-2

اتفاق و رخـداد بیرونـی دارد تـا آن را بـه خبـر و سـایر محتواهـاي              رسانه نیاز به  
اي، نیاز به این رخداد بیرونی در موضـوع        سازي رسانه   براي جریان . اي تبدیل کند    رسانه
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 رسـانه اگر این رخداد بیرونی اتفـاق نیفتـد،         . شود  حساس می شده، بیشتر ا    در نظر گرفته  
  .اندازد سختی می ساز به ساز را براي تولید محتواي جریان جریان

ایـن  . 1: دنـ کن ساز کمـک مـی      هاي جریان   هاي خیابانی از سه جنبه به رسانه        تجمع
نـد  نک اي مثل فیلم، عکس، خبر و گزارش تولید می        ها تعداد زیادي محتواي رسانه      تجمع

هـاي مردمـی،    تجمع. 2د؛ نشو ساز می  جریانرسانهکه باعث برطرف شدن نیاز محتوایی   
اي  ها نیز مجبور به پوشش رسانه    کند و آن    هاي دیگر را نیز به موضوع حساس می         رسانه
کننـد یـا    هـایی مـی   شود و صحبت   هاي مسئول مهم می     ماجرا براي مقام  . 3شوند؛    آن می 

  .پردازند ها خوشایند است و به پوشش آن می اي رسانهدهند که بر دستورهایی می
رسـان تلفـن همـراه در     افزارهـاي پیـام   هـاي اجتمـاعی و نـرم     نقش شبکه  -3
 هاي مردمی تجمع

رسان تلفن  افزارهاي پیام  هاي اجتماعی و نرم     در اتفاق فوت مرتضی پاشایی، شبکه     
ین وظیفـه را ایـن   تـر    ایـن اسـت کـه مهـم        توجـه   جالب نکته. همراه نقش کلیدي دارند   

هـاي اجتمـاعی گـاهی     رسـانه . دهند هاي اصلی انجام می افزارها پیش از ورود رسانه    نرم
سازي کمـک     هاي جمعی براي جریان     ساز شوند و گاهی به رسانه       توانند خود جریان    می
سازي   یفه جریان وظهاي اجتماعی بودند که       در فوت مرتضی پاشایی این رسانه     . کنند می

  .هاي اینترنتی و موبایلی این وظیفه را انجام دادند اشتند و با انواع رسانهرا بر عهده د
 در ایجاد موج اجتماعی) ها شهره(هاي مشهور   نقش چهره-4

هـا از   هایی که رسـانه  ، افراد مشهوري هستند که با توجه به برساخت        »شهره«افراد  
هـا   ي خودشـان را در آن اي آمـال و آرزوهـا   اند، عده   ها در ذهن مخاطبان ایجاد کرده       آن
اي از مردم جامعه، حکم رهبـران فکـري را        ها براي عده    بینند و به این واسطه، شهره       می

هـا،    آنتبـع  بـه هاي شهره را با خـود همـراه کننـد،          ها اگر بتوانند شخصیت     رسانه. دارند
  همـراه خواهنـد  رسـانه ها دارند، با اهداف       بخشی از جامعه هم که تابعیتی از این شهره        

سو خـود پاشـایی یـک شخـصیت       از یککه ایندر فوت مرتضی پاشایی، به لحاظ       .شد
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 موردقبـول شهره بود و از سویی دیگر، ابراز ناراحتی از فوت یک هنرمنـد کـم حاشـیه             
 وارد میدان شدند و     خودجوش صورت  بهاکثریت جامعه است، هنرمندان و ورزشکاران       

 یافتن این موج خبري کمـک  شدت بهختند و ترین زمان به ابراز احساسات پردا در کوتاه 
  .کردند

 اي افزایی رسانه  هم-5

 یک رسانه چه به لحاظ ظرفیت و امکانات و چه به لحاظ مخاطب، در میان که این
یانه مـردم  مسازي خبري انجام دهد و موضوع را به    یی جریان تنها  بهها بتواند     انبوه رسانه 

 جریان خبري به حد  کهازاین یشپتا . رسد ظر میکوچه و بازار بکشاند، دور از ذهن به ن
هاي همسو با خود را به      ساز نیاز دارد تا سایر رسانه        جریان رسانهاي برسد،     اشباع رسانه 

هـا صـورت     رسانه کردنیالباین همراهی ممکن است با هماهنگی و        . همراهی بکشاند 
موضـوع خـاص،    ها تشخیص دهند کـه بایـد در ایـن             بگیرد یا ممکن است خود رسانه     

  .اي را حمایت کنند رسانه
هاي جمعی که از موج اول  اي در موضوع پاشایی، رسانه  افزایی رسانه   در بحث هم  

، در اولین مطالب خود، به بازنشر مطالب تولیدي         اند  جاماندههاي اجتماعی     خبري شبکه 
ـ          در واقع این رسانه   . پردازند  هاي اجتماعی می    شبکه واي هاي جمعی هـستند کـه از محت

حـال بـا     .گیرنـد   اي کمـک مـی      افزایی رسانه   هاي اجتماعی براي هم     تولیدشده در رسانه  
در برجـسته   » هـا   عملکرد رسانه «موضوع پاشایی و    » سازي  هاي برجسته   ظرفیت«مقایسه  

کردن و ایجاد جریان خبري حول موضوع فـوت مرتـضی پاشـایی بـه مـوارد مـشابهی                
  :گفتتوان  صورت خالصه می خوریم که به یبرم

 اول در این موضـوع و       هعنوان رسان   هاي اجتماعی بر بستر تلفن همراه به        شبکه . 1
 هعنوان کنشگران اصلی ایـن رخـداد، نقـش بـسزایی در خلـق پدیـد                 اي به   جامعه شبکه 
 .اند پاشایی داشته
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هـاي اجتمـاعی، عـالوه بـر      ها با رسـانه  هاي رسمی و همراهی آن     انفعال رسانه  . 2
هـاي اجتمـاعی، بـه ایـن جریـان خبـري              تـه در شـبکه    گرف  تشدید جریان خبري شـکل    

 .مشروعیت و مقبولیت داد و عده بیشتري را با این حرکت همراه کرد

هاي هنري و  نسل جوان طرفدار و دوستدار پاشایی، اعم از مردم عادي و چهره  . 3
هاي اجتمـاعی   عنوان کنشگران اصلی این رخداد، با استفاده از ظرفیت شبکه           ورزشی، به 

اي   هاي رسمی عبور کنند و جریان رسانه        اي رسانه   هاي رسانه   د از ساختار کلیشه   توانستن
 .را بیان کنند/اي ؟؟ نشده جدیدي را رقم بزنند و حرف شنیده

هـاي آرام و غیرسیاسـی و    هاي خاص پاشـایی بـراي برگـزاري تجمـع       ظرفیت . 4
در مقابـل   هم به ایجاد جریان خبري کمک کرد و هم  ها،ها در رسانه پوشش این تجمع 

 .باعث افزایش تعداد و جمعیت تجمعات شد

  
  منابع

، خبرگـزاري ایـسنا  ، »دیـ  کـه جنجـال آفر  »ییپاشـا « درباره  یظهاراتا«). 1393(اباذري، یوسفعلی    -
  : به نشانی16:14، ساعت 1393، آذر، 23: بازنشانی شده در

https://www.isna.ir/news/93092313717 

مرکـز  :  قـم .سـازي هـا در جریـان  درآمدي بر نقـش رسـانه  ). 1392(محمد  یعلآذربخش، سید   -
  .هاي اسالمی صداوسیماپژوهش

، جمـاران ، » مرگکی ی فرهنگیدارشناسی از پدي اباذرلینزاع بر سر تحل «،  )1393(اکبري، بهمن    -
  : نشانی به15:01، ساعت 1393، دي، 23: بازنشانی شده در

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-71069 

بازنشر شده . خبرگزاري فارس، »لی مرگ و هزار تحلکی ،یی پاشایمرتض«، )1393(اکبري، بهمن  -
  : به نشانی00:08، ساعت 1393، دي، 8: در

 https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13931007001179 

 ،1393،آذر ،17: بازنشانی شده در. تابناك ،»چرا پاشایی پدیده شد«). 1393(پور، حمیدرضا  جاللی -
  : به نشانی09:27 ساعت

 http://www.tabnak.ir/fa/print/456209 
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سـایت  ، » را انکار نکنند»یی پاشا دهیپد« خود از    يریگ  روشنفکران غافل «). 1393(خانیکی، هادي    -
  : به نشانی1393، دي، 23، بازنشر شده در شخصی هادي خانیکی

 http://www.khaniki.com/?p=238 
مرکز تحقیقات صداوسیماي جمهوري اسالمی :  تهران.هاجنگ روایت). 1393(زابلی زاده، اردشیر  -

  .ایران
علیرضـا دهقـان،     (.هـاي ارتباطـات   نظریه). 1388 (تانکارد ویلی دب زی جم  و ورنر جوزف  سورین، -

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران) مترجم
 نماد گسست جامعه شناسان از جامعه      ،یی پاشا دهی از پد  يریغافلگ«). 1394(ساعی، محمدحسین    -

  : به نشانی9:00 ساعت 1394، مرداد، 18، بازنشر شده در خبرگزاري مهر، »بود
 mehrnews.com/news/2870913 

ها هاي نوین در جنبشنقش رسانه). 1391(پور ی، رضا و محسن شورگشتی و بابک اخوتعبدالله -
  ).50 (ارتباطات-مطالعات فرهنگ ،)تیاستر  والری جنبش تسخيلعۀ موردمطا(اجتماعی 

بررسـی  «عوامل مؤثر بر جریان و مدیریت خبر در ایـران  ). 1389(فاتح، ابوالفضل و مهدي ادیبان   -
  ).19 (فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. در موضوع مدرك کردان» سایت الف«اخبار 

 ،1393،آذر ،17: بازنـشانی شـده در    . تابنـاك  ،» پاشایی پدیده شد   چرا«). 1393(اهللا    نعمت ،فاضلی -
  : به نشانی09:27 ساعت

 http://www.tabnak.ir/fa/print/456209 

بازنـشر  . خبرگزاري فارس، »لیـ  مرگ و هزار تحلکی ،یی پاشایمرتض«). 1393(قاضیان، حسین   -
  : به نشانی00:08، ساعت 1393، دي، 8: شده در

 https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13931007001179 

، 1393، آذر، 12: بازنـشانی شـده در  . جام جـم . »قدردانی خانواده مرحوم پاشایی از رسانه ملـی    « -
  : به نشانی7:00ساعت 

http://jamejamonline.ir/sima/1742189351777831364 
  .سروش:  تهران.یسیخبرنوشگردهاي ). 1390(قربانی، حسن  -
ازنشر شده در ، بشفقنا، » شکل دادندی اجتماعيها  را شبکهیی پاشاتیروا«). 1393(معیدفر، سعید  -

  : به نشانی21:25 ساعت 1393، آذر، 17
 https://goo.gl/WxQyd8 

 .هـاي انتقـادي   یـدگاه دهاي رایج و هاي رسانه؛ اندیشهنظریه). 1391(مهدي زاده، سید محمـد       -
  . همشهري:تهران
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سازي اخبار افغانـستان در مطبوعـات   برجسته). 1391(مهدي زاده، سید محمد و علی یاور اکبري   -
فـصلنامه علـوم   . هـاي اطالعـات، کیهـان و جمهـوري اسـالمی       تحلیل محتواي روزنامه  : ایران

  ).57 (یاجتماع
  .مشرق موعود. هاي فراگیر خبر و ایجاد جریان بیداري اسالمیرسانه). 1390. (س, الساداتنقیب -

  
- Luo, Y. (2014, 8 24). The Internet and Agenda Setting in China: The Influence 

of Online Public Opinion on Media Coverage and Government Policy. 

International Journal Of Communication. 

- Ragas, M., Tran, H., & Martin, J. (2014). Media-induced or search-driven? A 

study of online agenda-setting effects during the BP oil disaster. Journalism 
Studies. 

- Watson, B. (2014). A Test of Web Searches as a Measure of Issue Salience. 

Retrieved from:  http://brendanwatson.net 

  


