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در شبکه  یآن بر افکار عموم ریو تأث یجمع یها اخبار در رسانه ییبازنما

 در مشهد( ها یعراق یجنس یاخبار گردشگر ی)مطالعه مورد تریتوئ یاجتماع

 

 .رانیا ،دانشگاه عالمه طباطبائی، تهراندانشجوی دکتری علوم ارتباطات   فرد  یزهرا اردکان

 

   یهاشم یمیمژگان عظ
، یخراسان رضو یجهاد دانشگاه ،یپژوهشکده گردشگر یجامعه شناس اریدانش

 .رانیا، مشهد

  چکیده
 تابستان از مقطعی گسترده7931در موردتوجه مشهد در عراقی مسافران جنسی گردشگري موضوع

رسانه گرفت. قرار جمعی برجستههاي و توجه دنبال رسانهبه افکارسازي جمعی، درهاي نیز عمومی

هاياجتماعیدربارهاينموضوعبهگفتگوواظهارنظرپرداختند.لذااينتحقیقبهدنبالتوصیفوشبکه

سازيبازنمايیوبرجستههايرسمیوهمچنینبررسیتأثیراينتحلیلنحوهبازنمايیاينموضوعدررسانه

خبر02ازروشتحلیلمحتوايکیفیبرايتحلیلايبرافکارعمومیدرشبکهاجتماعیتوئیتراست.سانهر

اجتماعیتوئیتراستفادهشدهاست.توئیتکاربراندرشبکه45هايرسمیوهمچنینمنتشرشدهدررسانه

تعدادتوئیتدهدکهطبقنظريهبرجستههايتحقیقنشانمیيافته افکارعمومیدرهرروزباهايسازي،

گذاريوهايجمعیدراولويتهايجمعینسبتمستقیمداردورسانهتعداداخباراينموضوعدررسانه

منطبقبرديدگاهاند؛امامحتوايتوئیتتوجهمخاطبانبهاينموضوعموفقبودهجلب هايیکهدرهاکامالً

نمیرسانه دهايجمعیطرحشدهاست، سازيونژادپرستیاستردوموردکهشاملادعايشايعهباشد.

هايها،دربازنمايیرسانهانطباقوجودداردامادوادعايحکومتیبودنوسوءمديريتنظامدرتوئیت

جمعیمطرحنشدهاست.

 تر،یتوئ یشبکه اجتماع ،رسمیرسانه ،یافکار عموم ،یساز برجسته ،ییبازنما :ها واژهکلید

 .در مشهد ها یعراق یجنس یگردشگر

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولz.ardekani@gmail.com 
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 مقدمه 

 تابستان مقطعیاز مشهدتوسط7931در موضوعگردشگريجنسیمسافرانعراقیدر

خبرگزاريهايجمعیبهرسانه گرفت. قرار موردتوجه روزنامهصورتگسترده و هايها

برايبازهبارهموضعرسمیکشوردراخبارخوددراين يکمگیريکردند. اهه،ايتقريباً

هاوبهدنبالآنموردتوجهمردموافکارعمومیاينخبردرصدراخبارموردتوجهرسانه

هم هايرسمیهاوروزنامهزمانباطرحشدناينموضوعتوسطخبرگزاريقرارداشت.

شبکه و مجازي فضاي در واکنشکشور نیز اجتماعی توسطهاي اظهارنظرهايی، و ها

عنوانشهروندانعاديدرهاياجتماعیبهرحشد.کاربرانشبکههامطکاربراناينشبکه

گیريدورازسانسوردارندبهگفتگووموضعهاکهماهیتیدموکراتیک،آزادوبهاينشبکه

دربارهاينموضوعپرداختند.

درفرهنگايرانیواينموضوعازدوجهتموردتوجهويژهرسانه قرارگرفت. ها

طورکلیسوءاستفادهجنسیاززنانيکیازموضوعگردشگريجنسیوبهاسالمیکشور،

محسوبمیموضوعاتحساسیت ناموسوبرانگیز غیرتو همچون مفاهیمی با و شود

ايطوالنیدرفرهنگايرانیدارد.همچنینعربکندکهريشهاحکامشرعیپیوندپیدامی

عراقیبودنسوژه دلیلسابقهبودنو به نگاههايخبر سابقه وعراقو هايجنگايران

حساسیتاين پیچیدگیو بر کشور، ايندو تاريخگذشته عجمدر عربو نژادپرستانه

می رسانهموضوع توجه اينموضوع لذا توسطآنافزايد. و جلبکرده خود به را هاها

 برجسته و بازنمايی آنکامالً و میشد سعی بهها تحلیکنند بررسیانحاءمختلفبه و ل

هابرشناختونگرشمردموسازي،رسانهموضوعبپردازند.ازطرفیطبقنظريهبرجسته

سازيموضوعاتورويدادهادرهاازطريقانتخابوبرجستههايذهنیآنتعییناولويت

هااينقدرترادارندکهتوجهعمومراگذارند.رسانهقالبخبروگزارشخبريتأثیرمی

شودکهاينمسائلتوسطبسیاريايمسائلمعطوفسازند.حاصلکاراينمیوعهبهمجم

رسانه قلمرو خارجاز عمومیو سپهر در مردم میاز بحثگذاشته به شوندهايجمعی

(.7933)مهديزاده،
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می مقدمه اين با تابستان گفتدر مسافران7931توان گردشگريجنسی موضوع

رسان توسط مشهد در برجستههعراقی و بازنمايی جمعی اينهاي اثر در و شد سازي

حیثمطالعاترسانهبرجسته از آنچه گرفت. قرار نیز توجهاتعموم دايره ايسازيدر

هابرايبازنمايیوساختجريانخبرياينهايیاستکهرسانهاهمیتداردنحوهوشیوه

موضوعبهکارگرفتند.چگونهرسانه ازمیانموضوعاتمتعدددرذهنهااينموضوعرا

بهآنجلبنمودند؛و مخاطبانپررنگوحائزاهمیتکردندوتوجهوواکنشافرادرا

رسانه اندازه، چه تا برجستههمچنینبررسیاينموضوعکه در میانها سازيموضوعدر

تأثیر انديشهعموم بر قادرهستندکه اندازه چه تا بگذارند،افکارعمومیموفقهستندو

توجهوتأملاست.قابل

رسانه اثرگذاري سنجش وبراي نظرات که است نیاز عموم بر جمعی هاي

شبکهديدگاه بررسیشود. شده برجسته موضوع با رابطه در نیز هاياجتماعیهايمردم

دهند،ايکهامکاناظهارنظرعموممردمبدونکنترلوسانسوررامیعنوانبستريرسانهبه

هابرافکارگذاريرسانهدهیواولويتابزارمناسبیبرايسنجشنحوهتأثیرگذاري،شکل

ايکهبیشتربرايموضوعاتو،شبکه7عمومیهستند.دراينمیانشبکهاجتماعیتوئیتر

هاياجتماعیکهبیشترماهیتگفتگودرموردموضوعاتمهمواساسی)درمقابلشبکه

0گیرد.همچنینباامکانجستجوبراساسهشتگورداستفادهقرارمیکنندهدارند(مسرگرم

هادريکموضوعدسترسیداشت.لذااينتوانبهسیرگفتگوهاوتوئیتدراينشبکهمی

منديامکانبررسیوتحلیلنظراتحوليکموضوعمشخص)يکشبکهبهشکلنظام

کند.هشتگ(رافراهممی

تحقیقحاضازاين دنبالمیجهتدر دنبالتوصیفیازردوهدفرا به ابتدا کنیم.

هايجمعیهستیم.هادرمشهددررسانهنحوهبازنمايیموضوعگردشگريجنسیعراقی

توئیت در موضوع اين بازنمايی نحوه بررسی با وسپس رابطه به توئیتر در افراد هاي

دازيم.پرهايجمعیبرافکارعمومیمخاطبانمیاثرگذاريرسانه
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وبه بازنمايی نحوه اول هستیم؛ سؤال دو به پاسخگويی دنبال به مشخص طور

گردشگريجنسیعراقیبرجسته رسانهسازيموضوع در مشهد در چهها هايجمعیبه

سازيبرافکارعمومیدرشبکهاجتماعیصورتاست؟دومتأثیراينبازنمايیوبرجسته

توئیترچگونهاست؟

 ژوهشمرور پیشینه پ

هايآنالينهايجمعیوخبرگزاريدرزمینهبازنمايیموضوعاتمختلفدراخباررسانه

هاازطريقهايمتعدديبهزبانفارسیوالتینانجامشدهاست.اغلباينپژوهشپژوهش

گفتمان و بازنمايی نحوه بررسی به محتوا تحلیل و گفتمان تحلیل درروش که هايی

بازنمايیايراندر»(در7931مثالسپهري)عنواناند.بهاررفته،پرداختهبازنمايیاخباربهک

شناسیوارونهشرق»(در7931ونظريونعمتیانارکی)«هايتلويزيونیامريکااخبارشبکه

بازنمايی»ونعمتیونظريدر«دربازنمايیخبريسیمايجمهورياسالمیايرانازغرب

صداوسیم اخبار ساعتانگلیسدر بخشخبري گفتمان تحلیل 07ا؛ و« زاده مهدي و

( 7939علیزاده در و»( ج.ا.ا صداوسیماي تلويزيونی اخبار در مرسی برکناري بازنمايی

سیفارسیبیبی ديگران)« و در0225بروکز پوششبازنمايیرسانه»( عمومی: ايافکار

 سال انتخابات در بريتانیا تلويزيونی 0227اخبار با« دربه خاص موضوع يک زنمايی

اند.تصويريپرداخته«هايجمعیتلويزيونورسانه»

( بخشنده و 7931فرقانی در خبري؛»( پوشش بر خارجی سیاست گفتمان تأثیر

اصول دوره دو در ايران شاخص مطبوعات در انگلیس و آمريکا وبازنمايی گرايی

هاحتوايکیفیاخبارخبرگزاريتحلیلم»(در7937،مجیديونیکملکی)«طلبیاصالح

تحوالتمصر )«درباره ديگران کريو ،0271 عنوان پژوهشیبا در در»( اسالم تصوير

رسانه در بريتانیايی مسلمانان بازنمايی بريتانیا: ملی مطبوعاتی 0223-0222هاي در«

اند.راموردبررسیقرارداده«هايجمعیمکتوببازنمايیرسانه»

جعفري)همچنینپوري 7931و در فضاي»( مقاومتیدر اقتصاد بازنمايیگفتمان

مجازي رسانه« بازنمايیدر مطالعه همچنینپژوهشهاياجتماعیپرداختهبه هايینیزاند.
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اند،سلیمیووهابپورطورخاصبهمطالعهبازنمايیدررسانهاجتماعیتوئیترپرداختهبه

واشرفنظريوقلی«سیاستخارجیايراندرتوئیترتوئیپلماسی؛بازنمايی»(در7931)

( در7931پور نقشآنرسانه»( بازنمايیکنشهايجديداجتماعیو در هايجمعی:ها

«.بینانهانقالبمصرتحلیلواقع

آمدهپژوهش جلوتر بازنمايی بررسی از نیز برجستههايی نحوه و يکاند سازي

رسانه در موردمطالموضوع را دادهها قرار بهعه )عنواناند. زاده رضوي در7937مثال )

 عنوان روزنامهاولويت»پژوهشیبا برجستههايخبريدر نحوه و بررسیمیزان سازيها:

روزنامه هامسائلفرهنگیدر برجسته« نحوه و بررسیمیزان سازيمسائلفرهنگیدربه

همچنروزنامه است. پرداخته محتوا تحلیل روش با )ها ديگران و پوري در7931ین )

خبرگزاري» در مقاومتی اقتصاد گفتمان خبري وبپوشش و خبريسايتها «هاي

تأثیر»(در7933اند.شبابیوآقاسی)سازيگفتماناقتصادمقاومتیرابررسیکردهبرجسته

«اسلطانرسانهبرافکارعمومی،بااستفادهازروشتقويتافتراقینمونهموردي،قتلنداآق

دهیبهافکارسازيچگونهبرايشکلهايغربیباروشبرجستهدهندکهرسانهنشانمی

عمومیدررابطهباقتلنداآقاسلطاناستفادهکردند.

بازنمايیوبرجستههمگیاينتحقیق دريکرسانهواحدمثلسازيرسانهها ايرا

اند؛امابهبررسیبازنمايیيکموضوعروزنامه،تلويزيونويافضايمجازيبررسیکرده

هاياجتماعیباماهیتايورسانههايجمعیباماهیتحرفهدردورسانهکهشاملرسانه

هايجمعیاند.همچنینرابطهبینبازنمايیدررسانهغیرتخصصیومخاطبمحورنپرداخته

هايارد،درتحقیقهاياجتماعیدربارهيکموضوعکهدرتحقیقحاضروجوددورسانه

.پیشینموردتوجهنبودهاست

 رویکرد نظری

 نظریه بازنمایی

میرسانه تأثیر جهان از درکعموم شناختو بر وها آگاهی که معنا اين به گذارند،

کنند؛زيراهادريافتمیذهنیتمردمنسبتبهجهانبستگیبهمحتوايیداردکهازرسانه
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تراجتماعیوسازندههايفرديوساختارهايگستردهنآگاهیهاواسطهومیانجیبیرسانه

رسانه هستند. نمیمعنا انعکاسواقعیتعمل براي آينه همچون برساختها بلکه کنند،

ايواقعیتاست.گذارند.برايناساس،بازنمايی،ساخترسانهاجتماعیواقعیتتأثیرمی

رس زبانيا در واقعیتکه در امريآشکار منعکسمیمعنا بلکهحاصلانه نیست، شود،

هادرجهانخارجروابطساختمنددرزباناست.بازنمايینهانعکاسوبازتابمعنايپديده

اساسچارچوب بر ساختمعنا و تولید ازآنجايیکه گفتمانیاست. کههايمفهومیو

دررسانه آگاهی معرفتو توزيع و بازتولید تولید، نهاد فراگیرترين جديدند،ها جهان

هايهارامنبعمعنیقدرتمنديدربارهجهاناجتماعیدانست.بازنمايیتوانمحتوايآنمی

دهند.)مهديزاده،ايازاينلحاظمهمهستندکهشناختوباورعمومیراشکلمیرسانه

7931:72)

بنیاديندرايهالاستوبهايدهشدتوامدارآثاراستوارتامروزهمفهومبازنمايیبه

رسانهمطالعات ارائهايمبدلشدهفرهنگیو جديد نگاه سوياست. از مفهومشده به هال

ازديدگاه هايمتفکرانیمانندفوکووسوسوربرايبسطنظريهبازنمايیگرفتهبازنمايی،

شدهاست.

جايگاهی«چرخهفرهنگی»هالذيلنظريهبازنمايیخودکهدرطرحويازاستوارت

ازطريقفرهنگوتوسطزبانبرساختهمیم بهعقیدههمدارد،معتقداستکهمعنا شود.

وي،بازنمايیاستفادهاززبانبرايبیانچیزهايمعنادارايدربارهجهانپیرامونماستو

می آن از استفاده با ما ابزارياستکه استکهزبان طريقزبان از بسازيم. معنا توانیم

ممی اين آنتوان با و داد انتقال جامعه افراد ساير به را اينعانی کرد. مبادله کهها

گیردوازطريقآنبهفهممشترکیدربابتفسیرجهانخودوگويیبینافراددرمیگفت

کند.رسند،فقطبازبانممکناست؛چراکهزباندراينجامانندنظامبازنمايیعملمیمی

کنیم.ها،نمادهايتصويريومتنیوصوتیاستفادهمینشانهازطريقزباناستکهمااز

هايمادرفرهنگهايیاستکهازطريقآنافکار،احساساتوايدهزبانيکیازرسانه

(7931:30شود.)رضايیوکاظمی،منعکسمی
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 سازینظریه برجسته

برجسته رسانهنظريه تسازيمدعیتأثیر و نگرشمردم شناختو بر هايعییناولويتها

سازيبعضیازموضوعاتورويدادهادرقالبخبرذهنیآنانازطريقانتخابوبرجسته

رسانه که اينمعنا به گزارشخبرياست. موضوعو ساختنبعضیاز برجسته با وها ها

می تأثیر اطالعاتمردم و برآگاهی نمیرويدادها، گرچه کهگذارند. تعیینکنند توانند

 چگونه»مردم می« اما بیانديشند، که کنند تعیین چه»توانند درباره )مهديزاده،« بینديشند

7933:43.)

هايويژهدراخباروگزارشهابههايايناستکهرسانهسازيرسانهمنظورازبرجسته

ايازمسائلوموضوعاتخبريومستند،اينقدرترادارندکهتوجهعمومرابهمجموعه

پوشیکنند.حاصلکارحدودمعطوفسازندوازمسائلوموضوعاتديگرچشممعینوم

شودکهبعضیازمسائلخاصتوسطبسیاريازمردمدرسپهرعمومیوخارجازاينمی

رسانه میقلمرو بحثگذاشته به درحالیها توجهشود، موضوعاتديگر و مسائل به که

(.7933:43شود)مهديزاده،نمی

برجستهعالوهبه که داشت توجه نمیبايد صرفاً بهسازي صرفاًتواند کنشی مثابه

دارد،رسانه خود درون در را اهدافرسانه اقدام اين اگرچه گیرد. قرار موردتوجه اي

ها،نظامسیاسیوشرايطاجتماعیومردماست.اولويتسومکنشیرسانهبرآينديازهم

می تصور که است همگان آن تاز رسانهشود تأثیر زاده،حت )مهدي دارد. قرار ها

هابا(.آنچهبیشازهرچیزموردتوجهپژوهشگرانقرارگرفتهرابطهاولويترسانه7933:17

هاهرچهرسانه»اولويتهمگاناست.فرضیهپژوهشدرايننوعتحقیقاتايناستکه

)اولويترسانه بدهند يکمسئله ااهمیتبیشتريبه همگان همیتبیشتريبرايآناي(

«.شود)اولويتهمگان(قائلمی

 شناسیروش

اينتحقیق هدفاز است. شده روشتحلیلکیفیاستفاده از تحقیقحاضر برايانجام

هايدررسانه«هادرمشهدگردشگريجنسیعراقی»توصیفیکلیازنحوهبازنمايیخبر
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هايجمعیبررويافکارسازيرسانهرسمیاست.همچنینبررسیتأثیربازنمايیوبرجسته

باتوجهبهاينهدفوسؤال لذا عمومیدرشبکهاجتماعیتوئیترموردتوجهبودهاست.

است؛ شده استفاده بازنمايیاخبار تحقیقروشتحلیلمحتوايکیفیبرايبررسینحوه

 اينروش، تفسیرذهنیمحتوايداده»زيرا ازطريقطبقهامکان بنديمنظم،هايمتنیرا

.البتهدر(Hsieh & Shanon, 2005)«آوردکدگذاريومعرفینمودنالگوهابهوجودمی

هايکمینیزموردتوجهقرارگرفتهها،جنبهترشدنتحلیلبرخیمواردبرايکمکبهغنی

است.

هرخبربه عنوانواحدثبتوواحدتحلیلدرنظربرايپاسخبهسؤالاولتحقیق،

«تیترخبر»شدهاست.برايبررسیهرخبردوبخشراموردتوجهقرارداديم.تحلیلگرفته

کهحاويمحتواوادعاياصلیخبر«تحلیلمتنخبر»عنوانتأثیرگذارترينبخشخبروبه

است.

شدهبرايتحلیلتیترسهعنصرفاعلتیتر)تیتردرموردچهکسانیاست(،فعلانجام

 را فعلی چه می)تیتر نسبت فاعل انجامبه فعل به نسبت تیتر موضع و )نوعدهد( شده

 شدهبهچهصورتاست(رامعیارتحلیلقرارداديم.گیريتیترنسبتبهفعلانجامجهت

کسی چه ازنظر )خبر خبر متن گوينده مؤلفه دو خبر متن تحلیل براي همچنین

متنخبیان )ادعاياصلیکه ادعايمتنخبر و است( میشده عنوان رابر چیست( کند

هاپرداختیم.سپسبرتکاخباربهتوصیفکاملاينمؤلفهانتخابکرديمودرموردتک

هاوسیکلخبرياينسازيرسانههايیراازنحوهجريانبندياساساينتوصیفاتبهدسته

موضوعارائهکرديم.

هايسازياخباردررسانههدرسؤالدومتحقیقبرايبررسیتأثیربازنمايیوبرجست

هاياجتماعیرادنبالجمعیبهرويعموم،واکنشمردمعاديبهاينموضوعرادرشبکه

هاياجتماعیمختلفازجملهاينستاگرام،يوتیوبوتوئیترکرديم.براياينبررسی،شبکه

توئیت شبکه بیشترينمیزانبازنمايیاينموضوعدر روجودتحتبررسیقرارگرفتکه

اجتماعیيوتیوب شبکه در توئیترهم1داشت. اينزمینهوجودداشتکهدر ويدئودر
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شبکهآن نیز اينستاگرام بود. شده تکرار بهها که بود ايناي به عمده و صورتمنسجم

موضوعنپرداختهبود.لذاتوئیتربهدلیلجامعیتوبسترمناسبیکهبرايجستجووبررسی

نرسانهاجتماعیموردتحقیقانتخابشد.توئیتربرخالفاينستاگرامازنظامعنواداشتبه

ترجستجوبراساسهشتگبرخورداراست،چراکهافراددرتوئیتربرايهرتوئیتازدقیق

مرتبطاستفادهمیهشتگ اينمسئله،جستجوودسترسیبههايمناسبوکامالً لذا نماند.

سازد.صورتدقیقوکارايیفراهممیضوعاتمشترکرابههايمرتبطوباموتوئیت

تحلیلتوزيعنسبتزمانیتوئیت به ابتدا اينبخش، بازهدر در رسانهها هايايکه

توئیتبه سپسهر گرفتپرداختیم. قرار تحلیل واحدجمعیمورد ثبتو واحد عنوان

شدهدرتوئیتيمضامینمطرحبندهابهتوصیفودستهتحلیلانتخابشدودربارهتوئیت

توئیت محتواي کار اين براي شدند:پرداختیم. تحلیل و توصیف بخش سه در ها

ها،شدهدرتوئیت،بارمعنايی)فرهنگی،اجتماعیوسیاسی(کلیدواژههاياستفادهکلیدواژه

شدهدرتوئیت.استخراجمضمونادعايطرح

خبريموضوع مشهددرگردشگريعراقیبرايبررسیموضوعتحقیقسیر در ها

02تا7931مرداد03گیريجريانخبريآندرتاريخهايرسمیراازابتدايشکلرسانه

اخبارومقاالتیکهدراين«تمام»يافتهاست،کرديم.لذاکهسیرخبريپايان7931شهريور

رسانه در خبرگزاريبازه شامل کشور رسمی فاهاي مهر، )خبرگزاري ايرنا،ها رس،

روزنامه و ايلنا( و ايسنا بهخبرآنالين، شهروند( کیهان، )شرق، انتخابها نمونه عنوان

هادراينبازهزمانیدربارهموضوعموردنظرمنتشرکرديم.اخبارومقاالتیکهاينرسانه

موردبودکههمگیدرتحقیقحاضرموردبررسیقرارگرفت.02کردهبودندشامل

 بررسیواکنشبخشدوم بازنمايیموضوعدرشبکهبه و هاياجتماعیپرداختهها

برايدسترسیبهنمونه اجتماعیتوئیترازجستجوبراساسهشتگاستفادههايشبکهشد.

هشتگ شد. شامل شده جستجو #مشهد#هاي #مشهد#عراق، و#مشهد#جنسی، صیغه

توئیت#مشهد# کل بودند. زمانتايلند بازه در که اينهايی با شبکه در تحقیق اين ی
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منتشرشدهبود،شاملهشتگ بهتوئیتبودکههمهآن45ها عنواننمونهموردبررسیها

قرارگرفتند.

 هاتحلیل داده

 تحلیل محتوایی خبرها

موردبررسی خبر متن تحلیل و خبر تیتر تحلیل بخش دو در خبرها محتوايی تحلیل

قرارگرفتهاست.

 تحلیل تیتر خبرها

عنصراشاره بهسه معموالً تیترخبرها اينسهدر بازنمايیهريکاز نحوه استکه شده

 میفاعلخبرکهشاملعراقی-7موردبررسیشدهاست. ها فعلانجام-0باشد. -9شده.

بیانموضعتیترنسبتبهفعل.

 فاعل خبر

هاردندکههريکازآنتیترهابرايبیانفاعلخبرازچندينکلیدواژهمتفاوتاستفادهک

می منتقل را متفاوتی معنايی عراقی،بار زائران از؛ بودند عبارت کلمات اين کنند.

مردانعراقیوعراقی مردانمجردعراقی، مردانعرب، همانگردشگرانعرب، طورها.

طورعامداللتداردکهشودبرخیازاينکلیدواژهبرعرببودنفاعلبهکهمشاهدهمی

طورهابهکند.برخیازکلیدواژهبیشتررويکردهايعربستیزانهونژادپرستانهراتقويتمی

دهد.خاصبرعراقیبودنفاعلتأکیددارندوملیتاينافرادراموردتوجهقرارمی

اينکلیدواژه دو کلمههر همراه به معموالً عراقی( )عربو زائر،ها مانند ايديگر

آيند.هرکدامازاينکلماتنیزبارمعنايیخاصخودرابهمجردمیگردشگر،مرد،مرد

تحمیلمی تیتر کلمه از استفاده مردان»کنند. درواقع« عراقی، کلماتعربيا همراه به

شدهراتأکیدوتأکیديبرجنسیتفاعلاستکهبارمعنايجنسیوجنسیتیموضوعطرح
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همراهکلماتعربوعراقیبارجنسیوحساسیتبه«مردانمجرد»کند.کلمهتشديدمی

برد.جنسیراباالترمی

شدهاستجايکلماتمعرفجنسیتازکلمهگردشگراستفادهدرمواردديگريبه

کهبربعدمسافروگردشگربودناينافرادتأکیدشدهاستولذاعبارتگردشگرانعرب

اينهياگردشگرانعراقیازبارمعنايیجنسیتیوب طورکلیبارمعنايیمنفیخالیاست.

شودتأکیددارد.کلمهبروجههگردشگريموضوعکهوجهیمثبتوعاديمحسوبمی

خنثی کردند استفاده ترکیببرايتوصیففاعل اين از تیترهايیکه نگاهلذا نوع ترين

نمايند.نسبتبهفاعلراارائهمی

ديده فاعل تیترهاي در که مورد میآخرين کلمه همراهی زائر»شود، همراه« به

می ايجاد را مقدسی و مذهبی معنايی بار زائر کلمه است. عراقی کند.کلماتعربيا

برخالفترکیبمردانعراقیکهبارمعنايیتقريباًمنفیوگردشگرانعراقیکهبارمعنايی

ستفادهازاينعبارتتیترکند.بااخنثیداشت،زائرانعراقینوعینگاهمثبتراارائهمی

آسیب خبرقصد بیست در است. تقدس ايجاد نوعی با فاعل از اتهام رفع يا زدايی

صورتجدولزيربود:موردبررسیدراينتحقیقنسبتتوزيعکمیاينعباراتبه

 کلمات مورداستفاده برای فاعل در تیتر خبر .0جدول 

 تعداد تکرار در تیتر در تیترکاررفته  عبارت به

4زائر)زائران(عراقی

9مرد)مردان(عراقی

0مردمجردعراقی

7مردانعرب

0گردشگرانعراقی

هايیکهتأکیدبرجنسیتدارندبیشترينمیزانشودعبارتطورکهدرجدولديدهمیهمان

داشته را نشانتکرار رويکرداندکه ماهیتموضوعو میدهنده اينمسئله باشد.غالببه

بیشترينمیزانتکرارراداشتهاست.«زائرعراقی»بعدازآنعبارتمثبتِ
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ابتدايطرحاين در بررسیکنیم، را اينموضوع بخواهیم خبر لحاظسیر به اگر

مروروبعدازگذشتمسئلهبیشترازعباراتبابارمعنايیجنسیتیاستفادهشدهاستامابه

کاربردبیشتريداشتهاست.«زائرعراقی»هاياولیهاينموضوععبارتتابوتب

 شده فعل انجام

خدماتبرايتوصیففعلانجام ماجرايجنسی، عباراتبازارجنسی، از تیترها در شده

نوعیتأکیدبرموضوعاصلیوجنسی،فسادجنسیاستفادهشدهاست.همهاينعباراتبه

هابازنانايرانیسازيمسئلهارتباطجنسیعراقیاردکهبهبرجستهشدهدادعاياصلیطرح

پردازد.می

 موضع تیتر نسبت به فعل

که است شده استفاده ماجرا شايعه، حاشیه، توطئه، مانند کلماتی تیترها از بعضی در

درابتدايشروعنشان است. فعل)يعنیهمانخدماتجنسی( دهندهموضعتیترنسبتبه

ريبیشترازواژهحاشیهوماجرااستفادهشدهاستکهتوجهمخاطبرابهموضوعسیرخب

هايرسمیدرادامهسیرخبربیشترگیريموردنظرجلبکند؛امادرادامهوباتغییرموضع

ازکلماتیمانندشايعهوتوطئهاستفادهشدهاستکهتأکیديبرساختگیوغیرواقعیبودن

خبردارد.

 متن خبرهاتحلیل 

درتحلیلمتنخبرابتداگويندهمتنخبرموردبررسیقرارگرفت.معموالًدرمتناخباربه

می استناد مربوطه مسئوالن يا کارشناسان مانند افرادي میسخن که افرادي توانندشود،

اينافرادياخودشانمطالبیدراطالعاتتازه دربارهموضوعدراختیارقراردهند. ايرا

شودمانندهامصاحبهمینظرانياباآننويسندمانندکارشناسانوصاحبقالبيادداشتمی

توسط که است گزارشی يا يادداشت صرفاً هم اخبار از بعضی مربوطه. مسئوالن
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نگارشود.بلکهروزنامههايفردديگرياستنادنمیشودوبهصحبتنگارنگاشتهمیروزنامه

نمايد.خودشرادربارهموضوعارائهمیهاوديدگاهيافته

شدهنگارنوشتهخبرتوسطشخصروزنامه1دربیستخبرموردبررسیدراينتحقیق

بودوصرفاًحاوينظراتويدربارهموضوعوتحلیلوتفسیرآنبود.خبرهايیکهتوسط

خبر79یتتحلیلی.شدهبودياماهیتطرحابتدايیمسئلهداشتندياماهنگارنوشتهروزنامه

روزنامه از غیر ديگري گويندگان نقلديگر به خبر اصل و دارد آنانقولنگار هاي

اند؛رئیسهااستنادشدهاستبهاينقراربودهخبربهآن79پردازد.افراديکهدراينمی

سجمعهمشهد،رئیهتلدارانخراسانرضوي،کارشناسمسائلعراق،مديردارالقرآن،امام

مجلس در مشهد مردم نماينده و فرهنگی رئیسمیراث کشور، اجتماعی امور سازمان

روش از يکی مسئوالن و کارشناسان سخن به ارجاع و استناد اسالمی. هايشوراي

باشد.سازيوجريانسازيخبرمیاعتباربخشیبهخبروراهیمؤثردرراستايبرجسته

ترينیقرارگفتهادعايخبراستکهمهمدومینبخشیکهدرمتنخبرموردبررس

می محسوب نیز گزارهبخشمتن بخشحاوي اين طرحشود. اصلی خبرهاي در شده

بررسیمی طبق انجامباشد. گزارههاي کلیه استخراج و شده هر در موجود خبر02هاي

واناينهفتتهابههفتکالنادعارسیديم.میبارهاينگزارهنمونهتحقیقومرورچندين

هايرسمیبااينموضوعدانستوبیانداشتکهچطورموردراسیرکلیمواجههرسانه

هاوجامعهاينموضوعدرمقطعیاززمانبازنمايیوبرجستهشدوبهدايرهتوجهرسانه

ايمتفاوتاينموضوعهايخاصواتخاذرويکردهايرسانهگیريآمدوچطورباجهت

ريخارجشد.ازدايرهخب

نکتهحائزاهمیتیکهدراينزمینهوجودداردترتیبزمانیادعاهايمطروحهاست.

شوندبهلحاظزمانینیزپشتسرهماتفاقبهاينمعناکهادعاهايیکهدرزيرعنوانمی

اندوهرادعاپسازاتمام،ادعايديگرآغازشدهاست.افتاده
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 عراقی در مشهدطرح ادعای گردشگری جنسی مردان 

ادعايطرح عراقیاولین گردشگريجنسی که اصلی ادعاي همان وشده، مشهد در ها

مردانعراقیازخدماتجنسیدرمشهدمی نقطهآغازطرحايناستفاده اينادعا باشد.

کند.اينادعاابتداتوسطخبرآنالينخبرِابتدايیانعکاسپیدامی5باشدکهدرموضوعمی

می بازنشرمطرح شرق روزنامه و ايسنا توسط و تکمیل شهروند روزنامه توسط شود،

شود.می

اينچهارمقالهبااستنادبهچندگزارهسعیدرطرحبحثخوددارند.

 باشد.شود،ارجاعبهمقالهروزنامهگاردينمیاولینگزارهکهدرابتدامطرحمی

نت در و ارز افزايشنرخ به ارجاع گزاره بهدومین عراقی افزايشگردشگران یجه

 کشوراست.

وضعیت ارجاعبهسخنانرئیسهتلدارانخراسانرضويدرباره نیز سومینگزاره

 باشد.نابسامانخانهمسافرهامی

باالادعايگردشگريجنسیمردانعراقیدر مقدمه سه از استفاده اينمقاالتبا

مطرحمی اينموضوعرا تیترهايسؤالیوکنمشهدوهشداردرباره با اينچهارمقاله ند.

درآن وماجرا ازکلماتیمانندحاشیه استفادهتفسیريکه سعیمیها اينشده، کنندکه

نظريکیازمسئولین ارجاعبه همچنینبا توجهاتمخاطبانبیاورند. دايره به موضوعرا

بخشند.هآناعتبارمیمربوطه)رئیسهتلدارانخراسانرضوي(موضوعرامستندکردهوب

آوردهاست: تأيیدادعاياستفادهجنسیمردان»همچنینتوئیتروزنامهشرقکهمستقیماً

کند.اينزمینهکافیبرايبهصدراخبارآمدناينخبرراايجادمی«عراقیاززنانايران...

توجهقرارسرعتموردبرانگیزخوددرفرهنگايرانیبهموضوعبهدلیلماهیتحساسیت

پردازند.هاياينترنتیکوچکنیزبهبازنشرآنمیگیردوسايتمی

 ها ها درباره موضوع و بیان ردیه آغاز جستجو

صحتادعاي تفحصدرباره و جستجو به قبلی ادعاي واکنشبه در بعدي خبر چهار

نخراسانايکهبارئیساتحاديههتلداراپردازند.خبرگزاريمهربامصاحبهشدهمیطرح
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میرضويمی رد و تعديل را مسافرها خانه ادعايقبلیويدرباره ادامهگیرد در کند.

افکنیدرصددخبرگزاريايسناوفارسنیزبااستنادبهاينسخنانواستنادبهتوطئهتفرقه

آيند.ردموضوعبرمی

برمصاحبهجديدرئیساتحاديههتلدارانخراسانرضويکهسخنان گذشتهعالوه

هاشاملجوسازيبرايازبینبردنخوددربارهخانهمسافرهاراردکردهاست،بقیهرديه

ايبرايصدمهزدناتحادشیعیاندوکشورايرانوعراقدرزمانینزديکبهاربعین،توطئه

ايدانستنطرحاينموضوعوموضوعمشابهدربهرونقگردشگريکشور،توطئهرسانه

 نیاندرعراقاست.موردايرا

مثالايهستندکهبهاينسهادله،سهرديهعمده هايمتعدددرخبرهايتفصیلوبا

شوند.درتیترخبرهايايندستهکلماتیمانندشايعه،حاشیهوتوطئهبهايندستهديدهمی

بهقطعیتوجهتچشممی ابهام ازسؤالو تغییرجهتخبريرا گیريخوردکهکامالً

طورافتدبهشهريوراتفاقمی1و4دهد.اينجريانخبريکهدرروزهايمخالفنشانمی

اولطرحشدو خبرهايدسته در ادعاهايیکه ابهاماتو پاسخگويیبه کاملدرصدد

آيد.همچنینپاسخگويیبهافکارعمومیبرمی

 های داخلی به یکدیگر درباره طرح موضوع حمله رسانه

بهروزنامهدرخبرياز طورطلب)بههاياصالحروزنامهکیهانحملهاينرسانهاصولگرا

شود.خاصروزنامهشرق(کهدرروزهايابتدايیاينموضوعراطرحکردند،مشاهدهمی

رديه ارائه بر عالوه روزنامه گذشتهاين روزهاي در دوم دسته خبرهاي در که هايی

حم هم شرق روزنامه به بود، میمنتشرشده وله جنگروانی ايجاد عامل را آن و کند

اربعینمی آستانه در کشور اختالفتشويشاذهانعمومیدر درگیريو میانداند. نظر

باعثمطرحهايحزبرسانه برجستههايمختلفخود شوندوسازيموضوعمیشدنو

آورد.هاوجامعهمیازپیشبهدايرهتوجهاترسانهموضوعرابیش
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 ها نسبت به موضوعیر موضع آشکار رسانهتغی

هايیکهدرروزهايگذشتهتوسطدومیندستهدرخبريديگرروزنامهشرق،بعدازرديه

ازخبرهامنتشرشدهاست،عذرخواهیوتغییرموضعخودرانسبتبهاينموضوععلناًدر

رسالتآگاهیبخشیوکند.اينروزنامهاحترامبهمخاطبانخودوسرمقالهخوداعالممی

کند.اينعنوانداليلخودبراياينتغییرموضعبیانمیحفظمنافعگردشگريکشوررابه

دادهاست.داردکهسوءتفاهماتیدراينزمینهرخروزنامهبیانمی

موضع اين و مرحله حقیقتبعدازاين خبرهايبعديدر تمام شرق، گیريروزنامه

درراستايردموضوعگردشگريجنسیعراقیصورتيکدستموضعخوبه دردرا ها

بعضیازرسانهمشهدقرارمی کنندوبعضیبهتحلیلوارائهادلهدرهاسکوتمیدهند.

ازاينمرحلهديگرهیچخبريدرطورواضحپسدهند؛امابهراستايردموضوعادامهمی

شود!شدهمنتشرنمیراستايتأيیدموضوعمطرح

 های سیاسی و مسئوالن مرتبط به موضوعشخصیت ورود

جمعهمشهد،دادستانی،رئیسمیراثفرهنگیورئیسسازماناموردرچهارخبربعديامام

ومصاحبهاجتماعیکشوردرصحبت اينبارهمیهايخودبهاظهارنظردراينها پردازند.

به طرحافراد موضوع کامل طور عراقی گردشگران درباره نادرستشده را مشهد در

آنمی ساختگیمیدانند. و شايعه دلیلاينموضوعرا دو به استناد با ها توطئه7دانند: )

 (ازبینبردنرونقاقتصاديگردشگري.0دشمنانبرايازبینبردنرابطهحسنهدوکشور.

يواسازيشرايطرسانهدراينمرحلهکهجريانسازيخبريبهسمتردموضوعوآرام

پیشمی میاجتماعی استفاده مربوطه نظراتمسئوالن از بیشتر اخبار در تمامرود شود.

قولیوارجاعبهنظراتمسئوالنومديرانسعیاخبارايندستهبااستفادهازتیترهاينقل

درپاسخگويیبهافکارعمومیدارند.
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 مقاالت تحلیلی در رد نژادپرستی

ستیزانهاست.هاينژادپرستانهوعربمقالهتحلیلیدرردديدگاهخبرهايپايانیشاملسه

اين مسائل با ايرانی جامعه مواجهه نحوه مقايسه به مقاالت موردهاياين درباره چنینی

دهندکهجامعهنسبتبهوقوعچنیناتفاقیهانشانمیپردازد.آنهامیهاوعرباروپايی

دهدتاهمینروپايیياآمريکايی(واکنشکمترينشانمی)رابطهدخترانايرانیبامردانا

کنند.بارهاشارهمیرابطهبامردانعرب؛وبهنگاهديرينهنژادپرستانهدراين

شونددرشرايطیگیرياينخبرمنتشرمیاخبارايندستهتقريباًيکهفتهبعدازاوج

خارج اخبار صدر از خبر آرامکه فضاي و شده حاکم مانندتري خبرگزاري لذا است.

آسیب منظر خبرهايتحلیلیاز انتشار به فرهنگیکهخبرگزاريمهر شناسیاجتماعیو

می دارد ضدنژادپرستانه ديدگاهموضعی زايیده موضوعی را آن اساساً و هايپردازد

می واقعیت نه واقعیِنژادپرستانه يکموضوع از را موضوع مقطع اين در اخبار داند.

دهند.اعیبهيکسوءتفاهمفرهنگینژادپرستانهکاهشمیاجتم

 ردیه نهایی در مجلس

دوخبرآخرمربوطبهبررسیاينموضوعتوسطمجلسشوراياسالمیودرکمیسیون

می موضوع اين بر پايانی تقريباً خبرها اين است. نتايجفرهنگی خبر اين در باشند.

کند.ادعاياصلیدرمشهدرابیانمیراقیهايمجلس،ردموضوعگردشگرانعبررسی

هايدشمنشدهراجزءسلسلهتوطئهشودآناستکهموضوعمطرحکهدراينجامطرحم

داندکهابتدادرروزنامهگاردينوبعدهاروزنامهالشرقاالوسططرحشدهاست.می

مکهاينادعادرايندستهنیزارجاعموضوعبهنهادهايکالنسیاسیراشاهدهستی

می رد رسانهرا در لذا نمیهايرسمیپسکنند. پیدا ادامه خبر سیرازاينجريان و کند

هايشهريورباخبرنتیجهبررسی73روزهدرتاريخ09جرياناينخبربعدازيکدوره

رسد.اينموضوعدرمجلسبهپايانمی
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 تحلیل محتوایی واکنش کاربران در توئیتر

 ها در بازه زمانی موردبررسیتوزیع توئیتنحوه 

هايمنتشرشدهدرتوئیترنیزدربازهزمانیکهاخباررسمیموردبررسیقرارگرفت،توئیت

توئیت بوداستخراجشد. اينموضوعمنتشرشده بهکهدرباره اينبازه در هايمنتشرشده

شود:دهمیانددرنمودارزيرديلحاظفراوانیوروزهايیکهمنتشرشده

 
 ها در روزهای بازه تحقیق تعداد توئیت .0شکل 

واکنشطورکهدرنمودارمشاهدهمیهمان توئیتربازنمايیشود، هايمردمعاديکهدر

ديدهمی اگرشدهاستنیزدربازهزمانیکهاخباررسمیبهاينموضوعپرداخته، شود.

بهتعدادتوئیت عنواننماديازمیزانتوجهمخاطبعمومینسبتبهاينهادرهرروزرا

ايننوساناتبا شاهدهستیم. توجه اينمیزان در نوساناتیرا تغییراتو بدانیم، موضوع

دهدبازنمايیوهايیداردکهنشانمیهايرسمیافتادهاستارتباطاتفاقاتیکهدررسانه

گیريوتوجهعمومجامعهتوانددرشکلرسمیتاچهاندازهمیهايسازيرسانهبرجسته

بهيکموضوعمؤثرباشد.
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مرداد03هايرسمیدربارهاينموضوعدرتاريخاولینمطلبمنتشرشدهدررسانه

مردادتنها03باشد.مقالههاياينموضوعنیزمیمنتشرشدهاستکهشروعیبرايتوئیت

شهريور،5هاينموضوعاستامامقالهروزنامهشهرونددرتاريخسازيوطرحاولیزمینه

بهدلیلادعايمهمیکهمطرحمیجرقهاصلیاينجريانرسانه اينمقاله کنداياست.

عراقی جنسی گردشگري مصاحبه)ادعاي استناد به مشهد در هتلدارانها رئیس از اي

به رضوي( تخراسان دايره در را موضوع اين رسانهسرعت ديگر قراروجه مردم و ها

می توسط خبر اين بعد روز در می9-0دهد. بازنشر ديگر رسمی بنابراينرسانه شود؛

شهريورکهموضوع4شوددراينچندروزبخصوصگونهکهدرنمودارمشاهدهمیهمان

درهايافرادشود،بیشترينمیزانواکنشهايرسمیمطرحمیدرسطحگستردهدررسانه

 روز در دارد. وجود نیز واکنش3توئیتر که امامهايآيتشهريور الهدي علم جمعهاهلل

می منتشر توئیتمشهد تعداد نیز افزايشمیشود ها تاريخ در که77يابد. نیز شهريور

زبانشبکهاجتماعیمنوتوطیيکواکنشغیرعاديدربرنامهزندهاينکارشناسعرب

هاداندمیزانتوئیتيازطرفدشمنانايرانودشمناناتحادمسلمانانمیاموضوعراشايعه

هانیزيابد.درنهايتنیزباکمترشدنپوششخبرياينموضوع،تعدادتوئیتافزايشمی

يابد.کاهشمی

 هانحوه بازنمایی موضوع در توئیت

توزيعزمانیتوئیت جريانرسانهبرخالفنحوه با کامالً که جمعینسبتداشت،هايها

تغییراتدرمحتوايجريانرسانهمحتوايتوئیت درنسبتمستقیمبا هايرسمینبود.ها

صورتپراکندههاچندينمضموناصلیرادرطولبازهزمانیيکماههبهمحتوايتوئیت

می برخالفرسانهنشان کاربران نگاه زاويه و زمانیدادند يکخطسیر هايرسمیاز

کرد.نمیپیروي

توئیت کلیدواژهمحتواي بخش سه طريق از )فرهنگی،ها معنايی بار مورد، هاي

شده،استخراجکاررفتهدرتوئیت،مضموناصلیطرحهايبهاجتماعیوسیاسی(کلیدواژه

توئیت همه اصلیدر مضمون توئیتچهار بخشبرايهر توصیفاينسه با هايشد.
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بودن،سوءمديريتلمواردذيلبودند:مضمونحکومتیموردبررسیبهدستآمدکهشام

سازيونژادپرستی.نظام،شايعه

 حکومتی بودن

هادرمشهد(راحکومتیشده)گردشگريجنسیعراقیهاموضوعطرحايندستهازتوئیت

دهد.دانندومعتقدندخودِحکومتاينموضوعراتحتعنوانصیغهاسالمیرواجمیمی

معنوانبه کاربر لندن»ثال کیهان می« شرعی#»..نويسد: فحشاي به جامع در که صیغه

بینزائرانبسیاررايجاستومعروفاستدرشهرهايمذهبیمانندقمومشهدبه ويژه

«.کندحکومتبرايشتبلیغهممی

هامسئوالنکشوررامسببرواجاينموضوع)گردشگريبخشیديگرازاينتوئیت

بههادرمشهد(میجنسیعراقی «انتظار»مثالکاربرعنواندانند. علمالهدي#»نوشتهاست:

هايکهدرمشهدهانمیشن...دارالعفافبهخاطرفقردخترانايرانیدرمشهدهمبسترعراقی

«.ايداينهاهتکحرمتبهايرانوايرانیستساخته

 سوء مدیریت نظام

راهايمرتبطتوجهیازتوئیتبخشقابل افرادياستکهخود اينموضوعمتعلقبه با

طورهابهکردند.اغلبآنتحتعنوانبراندازومخالفاننظامجمهورياسالمیمعرفیمی

ازهشتگ توئیتخود در براندازم#»هايآشکار می« توئیتاستفاده هايايندستهکنند:

حکومتفعلینتوانستهاستپردازندکهآمیزيبهتمسخراينموضوعمیصورتکنايهبه

به کند محقق است داشته خود براي که را اسالمی اهداف و اآلنطوريشعارها که

وحاالبايد»نويسد:می«بارانا»مثالکاربرعنوانگردشگريجنسیدرمشهدوجوددارد.به

انقالبمی اول شده!؟ صادر مشهد به تايلند صنعتاز اون که میبپذيريم خوانگفتن

انقالباسالمیروبههمهدنیاصادرکنند!ولیاالنفقطوارداتداريمازهرنوع!!آفرين

«.بهجمهورياسالمی
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ناکارآمديدرحکمرانیجمهورياسالمیوسوءهمچنیناينتوئیت مديريتراها

د:نويسمی«کارتینا»مثالکاربرعنواندانند.بههادرمشهدمیدلیلگردشگريجنسیعراقی

هاازچنینخدماتیدرتايلندوجنسیدرهمهجايدنیاهست.مگرايرانی_گردشگري#»

جنسی_گردشگري#شدهنهکنند؟!آنچهدرمشهدبهخشمعمومیتبديلدبیاستفادهنمی

 ديگر جلوه _فاجعه_حکمرانی#که که است فروشی_زن#بار تن به مجبور را ايرانی

«ايرانیرادالل._مرد#کندومی

هايیمثلاتحاداند.هشتگهايضدنظاموبراندازيهمراهشدههاباهشتگاينتوئیت

پسمی را ايران تبهکار، جمهوريعملسرنگونیفرقه جمهورياسالمی، به نه گیريم،

کنندکهبايداقدامیازطرفمردمهااعالممیاسالمیانتخابمننیستوبراندازيم.آن

بهدراينرابطهانجام خواهدکهدررابطهباازمردممی«پرشین»عنواننمونهکاربرگیرد.

اسالمیدر#شدهبهفاحشهخونهمشهدتبديل»نويسد:اينموضوعاقدامیانجامدهند.اومی

جاياينکهخواهرتياديگرانهابیبخارشدن؟!بهصیغه!...؛يعنیاينقدمشهدي#پوشش

 «براندازيم.#ژيمروتنبیهکنبیچاره.ر#پولبفروشیبرو#روبراي

 سازی شایعه

میتوئیت مطرح را مضمون اين گردشگريجنسیهايیکه موضوع که معتقدند کنند،

کنندهايخودسعیمیهادرتوئیتهادرمشهدشايعهاستوواقعیتندارد.لذاآنعراقی

توسطچهکسانیاينشايعاتاينادعاراردکنندوتوضیحدهندکهچرا،بهچهعلتیو

اينتوئیت بخشیاز است. گردشگريمطرحشده مسئله مذهبیبرايرد دينیو ادله ها

کنند،مثالًهايجمعیاستنادمیکنند،بخشیديگربهاخباررسانههامطرحمیجنسیعراقی

منطقه-رئیساتحاديههتلدارانخراسانرضويدرگفتگوباايسنا»نويسد:می«آيآرش»

بخشی«.عراقیبهايرانبهشکلنادرستیمنعکسشد#خراسان:خبرمربوطبهسفرمردان

هاکنندکهشاهدانکمیبراياينادعاوجودداردکهآنديگرنیزاينمسئلهرامطرحمی

ندارد. وجود موضوع اين براي اتکايی قابل و دقیق سند لذا مشخصنیستند. دقیقاً نیز

بهعراقیمیگنچهنشستیکهايرانچنینو»نويسد:می«ايرانی7میثم»مثالکاربرعنوانبه
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هايمشهدفالنوبهمان.يکسندهتل#مشهدو#چنان.بهايرانیمیگنچهنشستیکهدر

و روزانه و میده رخ اتفاقت اين کنه ثابت که نیست هم يکمستند يکفیلم معتبر

«.هماهنگدارهانجاممیشه....

توئیت اين داليلسیاسیمیبخشديگرياز به را موضوع اين طرح کهها دانند

رسانه مطرحتوسط تو و من شبکه مانند دشمن آنهاي هدف است. اينشده از ها

سازينیزازبینبردناتحادوبرادريشیعیانايرانیوعراقیاست.همچنینبعضیازشايعه

رسانهتوئیت دشمنانمیطلبرهاياصالحها توطئه اينجريان با همراه نیز بها دانندکه

اند.گیريشايعهدامنزدهشکل

 نژادپرستی

بهايازتوئیتدسته هستندکه نژادييعنیها دارندووجه طورکلیمضموننژادپرستانه

می قرار مدنظر را گردشگران اين بودن نیزعرب آنان به پاسخ در و مقابل در دهند.

دهندوبهعبارتیضدهايیهستندکهاينديدگاهنژادپرستانهراموردانتقادقرارمیتوئیت

نژادپرستانههستند.

میتوئیت مسئله اين به اول دستهايدسته به ناموسايرانی بايد چرا که پردازند

بهعراقی ما بیافتدو آنها برخورديبا چه ايرانیبايد ايناعنوان در باشیم. داشته دعاها

عراقیحساسیت نسبتبه را کاربران عربهايويژه عبارتبهتر به و راستیزيآنها ها

شوندوهايغیرتمندانهوناموسپرستانهتلفیقمیهاباحساسیتشاهدهستیم.اينحساسیت

3شود.عمدهکینهوموضعاينافرادبهجنگرويکرديغیرتمندانهضدعراقیتبديلمی

ايرانو آنعراقبازمیساله اينگردد. استداللمیها کاربرطور «استیونددالوس»کنند؛

می بچه»نويسد: شهدا شیعه3هايخانواده حاال که برايچیجنگیدند هايعراقیسال

«.گروهیدرمشهدشهرعلمالهديوقصابرئیسیصیغهيکساعتهبکنندوحالشوببرند

شکلجنگنسبتبهعراقیدرواقعآنکینهقديمیکهدرزمان مطرحها گرفتهاسترا

کند.کنندوباارتباطدادناتفاقاتگذشتهباموضوعحاضرايناتفاقراتقبیحمیمی
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دستهمقابلکهديدگاهیضدنژادپرستانهدارندبیشتررويکرديدينیومذهبیدارند.

میآن تأکید بهها و برادرند هم با عراق و ايران که نگاهطکنند مقابل در هايورکلی

ايندستهازتوئیتنژادپرستانهوضدعربمی ايران#»هايهابااستفادهازهشتگايستند.

نجفحبالحسین#کربال#اربعین#محرم#حسین_امام#شیعه#اسالم#عراقی#عراق#

 #يجمعنا إخوة_وإيران_العراق#مشهد ايرانی« برادري امابر محوريت بر عراقی و مها

 حسینتأکیددارند.

 گیریبحث و نتیجه

 تابستان مقطعیاز مشهدتوسط7931در موضوعگردشگريجنسیمسافرانعراقیدر

خبرگزاريهايرسمیبهرسانه گرفت. قرار موردتوجه روزنامهصورتگسترده و هايها

موضع و پرداخته موضوع اين به خود اخبار در دراينگیريرسمیکشور رهباهايخود

هاوبهماهه،اينخبردرصدراخبارموردتوجهرسانهايتقريباًيکمنتشرکردند.برايبازه

زمانباطرحشدناينموضوعدنبالآنموردتوجهمردموافکارعمومیقرارداشت.هم

رسانه شبکهتوسط و مجازي فضاي در جمعی واکنشهاي نیز اجتماعی وهاي ها

کا توسط شبکهاظهارنظرهايی، اين برجستهربران و توجه دلیل به شد. مطرح سازيها

هاياجتماعینسبتبهاينموضوع،درهايرسمیوواکنشگستردهکاربرانشبکهرسانه

ايننوشتارقصدپاسخبهدوسؤالراداشتیم.اوالًنحوهبازنمايیموضوعگردشگريجنسی

رسانهعراقی در مشهد در صورها چه به بازنمايیوهايرسمی اين تأثیر دوم تاست؟

سازيبرافکارعمومیدرشبکهاجتماعیتوئیترچگونهبودهاست؟برجسته

روزنامه در را موردنظر خبر بازنمايی نحوه اول سؤال به پاسخ وبراي ها

دادخبرگزاري نشان محتوايی تحلیل اين کرديم. تحلیل و توصیف کشور اصلی هاي

طلبمانندروزنامههاياصالحتوسطرسانه«هادرمشهدعراقیگردشگريجنسی»موضوع

رسانه اين شد. آغاز ايسنا خبرگزاري و شرق خبريشهروند، رويکردي ابتدا در ها

رسانیسازيواطالعرسانیداشتندوسعیداشتنددربارهيکآسیباجتماعیجرياناطالع

آن برجستهکنند. براي کها جلب و موضوع اين ادعايیکردن آن به توجهات ردن
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برانگیزرابااستفادهازکلماتحساسیتبرانگیزيمانندخدماتجنسیبهمردانحساسیت

سازيمردانمجردعراقیطرحکردند.عراقیوحاشیه

هاياصولگرامانندفارسومهرخالقیتعملرابهدستگرفتندوبادرادامهرسانه

هابااستفادهاينسبتبهاينموضوعراتغییردادند.آنرسانههايی،فضايارائهادلهورديه

آنازنظرکارشناسانومسئوالنمربوطه،سعیدرمستندکردنرديه هاهايخودداشتند.

شکرا نوعیايجاد تیترهايخود در شايعه و توطئه کلماتیمانندحاشیه، از استفاده با

طلبايجادکردند.حهاياصالدربارهموضوعطرحشدهرسانه

طلبراهاياصالحهاياصولگراازردموضوعفراتررفتورسانهگیريرسانهموضع

آن و داد قرار وهجمه اينامرموردحمله کرد. دشمنانکشور همدستیبا متهمبه را ها

رسانه آشکار موضع وهاياصالحباعثتغییر شرقعذرخواهیکرد روزنامه طلبشد،

هاياصولگرابهطلبمانندايسنانیزهمسوباجريانغالبرسانههاياصالحانهازآنرسپس

انتشارنظراتمسئوالنومديرانکشوردررداينموضوعپرداختند.بعدازمدتکوتاهی

ايخارجشد.نیزاينموضوعدرسکوتفرورفتوازدايرهتوجهاترسانه

به بررسی يکمواين حضور دقیقیچرخه فضايرسانهطور در هايرسمیضوع

دهد.درادامهسؤالدومبههايمختلفرانشانمیکشورونوعبازنمايیآنتوسطرسانه

هايجمعیسازيوچرخهخبريکهرسانهپرداختکهبازنمايی،برجستهاينموضوعمی

شبکه در عمومی افکار بر تأثیري چه کردند نظريهطی طبق داشت. توئیتر اجتماعی

رسانهبرجسته موضوعسازي از بعضی ساختن برجسته با وها برآگاهی رويدادها، و ها

بیانديشند،«چگونه»توانندتعیینکنندکهمردمگذارند.گرچهنمیاطالعاتمردمتأثیرمی

(.دراينتحقیق7933:43بینديشند)مهديزاده،«دربارهچه»توانندتعیینکنندکهامامی

هايرسمیوهمچنینبهدستسیرزمانیوسیرخبرياينموضوعدررسانهبااستخراج

توئیت تعداد نمودار رسانهآوردن تأثیر توانستیم، زمانی سیر اين در منتشرشده هايهاي

درحقیقتبخشاولنظريهجمعیدرشکلدادنبهاولويت هايعمومرامشاهدهکنیم.
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هسازيبهبرجسته هايمچنیناينبخشازتحقیقمؤيدهمهتحقیقطورکاملاثباتشد.

هاوافکارعمومیقائلبودند.ايبینموضوعاتبرجستهشدهرسانهپیشیننیزبودکهرابطه

هاسازيخودتوانستندموضوعگردشگريجنسیعراقیهايجمعیبابرجستهرسانه

کهماشاهدهستیمدرطوريهايتوجهمردمبیاورند.بهدرمشهدرابهدايرهتوجهواولويت

روزنامه که خبرگزاريروزهايی و دراينها خبر زيادي تعداد مختلف، منتشرهاي باره

تعدادتوئیتمی نیز توئیتر در میکنند، افزايشپیدا طوردرکندوهمینهايعموممردم

هستیمهايرسمیباسکوتياپرداختکمتربهاينموضوعمواجهروزهايیکهدررسانه

توئیت میتعداد کمتر نیز بهها ايننوسان رسانهخوبینشانمیشود. میدهدکه توانندها

تعیینکنندکهمردمبهچهبینديشند.

تواننددقیقاًهانمیشودرسانهسازيعنوانمیطورکهدرادامهنظريهبرجستهاماهمان

نظ اينبخشاز بینديشند. اثباتتعیینکنندکهمردمچگونه نیزتوسطتحقیقحاضر ريه

رسانهمی تحلیلمحتوايیاخبار مقايسه با توئیتشود. مشاهدههايرسمیو را اينامر ها

هايکننددقیقاًباآنچهرسانههامنتشرمیکنیم.اظهارنظرهايیکهعمومجامعهدرتوئیتمی

اندسازگاريندارد.جمعیمطرحکرده

محتدررسانه تابعسیرزمانیاستوادعاهايطرحهايرسمی، شدهدروايخبرها

کندامادرتوئیترنظراتافرادتوالیزمانینداردوهمهادعاهايکتوالیزمانیتغییرمی

ادعايضدنژادپرستی، غیرتمنديضدعراقی، ادعاي توطئه، ادعاي ادعايشايعه، )شامل

درابتدايبازهزمانیوهمدرادعاينقشحکومت،ادعاينقشومواجههمردمی(هم

اند.انتهايبازهزمانیمطرحشده

هاادامههاورديهشود،باپاسخهايجمعیاينسیرازطرحموضوعآغازمیدررسانه

گونهپذيرد؛امادرتوئیتراينهايیدرردکاملموضوعپايانمیيابدودرانتهاباتحلیلمی

توئیت و ننیست انتهايی توئیتهاي در ندارند. موضوع رد از نیزشان بازه انتهاي هاي

هايرسمیهايیدرتأيیدموضوعوجوددارد.بهاينمعناکههرچندرسانههمچنانتوئیت

هااند،اعالمکننداينموضوع)گردشگريجنسیعراقیدرانتهايبازهخبريقصدداشته
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ن را آن عمومی افکار اما ندارد حقیقت مشهد( ودر بازنمايی لذا است. پذيرفته

رسانهسازيبرجسته نتوانستههاي بهاي پیدااند سیطره و نفوذ عمومی افکار بر کامل طور

کنند.

هايرسمیوجهازمحتواهايرسانههیچعمومیبهالبتهاينبدينمعنانیستکهافکار

نشده توئیمتأثر عمومیدر افکار در ادعايیکه میانچهار از استدواند. ترمطرحشده

هايرسمیطورکاملتوسطرسانهسازيونژادپرستیادعاهايیهستندکهبهادعايشايعه

دررسانهاند؛امادوادعايحکومتیبودنوسوءشدهمطرح هايجمعیمديريتنظاماصالً

هدهدکهافکارعمومیعالوهبراينکطرحنشدهاست.ايناشتراکاتوتمايزاتنشانمی

رسانه تأثیر نگرشتحت اما رسانههاست آنچه با متفاوت هم مطرحهايی رسمی هاي

عنوانبستريدموکراتیکوآزاداينامکانرافراهمهاياجتماعیبهکننددارد.شبکهمی

ايرابیانوهاياصلیرسانههايمتنوعوگاهامخالفباجريانکردهاستکهافرادنگرش

ابرازکنند.
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 .773-5:37فصلنامهتحقیقاتفرهنگی.سالاول،شماره

( نورالدين. زاده، 7937رضوي روزنامهاولويت»(. در خبري نهاي و میزان بررسی حوهها:
 .5،شماره1نامهپژوهشفرهنگی،سال«.هاسازيمسائلفرهنگیدرروزنامهبرجسته

هايتلويزيونیامريکا)تحلیلگفتمانبازنمايیايراندراخبارشبکه»(.7931سپهري،محمدباقر.)
(«.7+4ايايرانوکشورهايانتقادياخبارسیانانوانبیسیدرارتباطباتوافقهسته

 .9،شماره04هايارتباطی،سالنامهپژوهشفصل

( پیمان. پور، وهاب حسین؛ 7931سلیمی، در»(. ايران خارجی سیاست بازنمايی توئیپلماسی؛
 .75،شماره5هاينوين.سالمطالعاترسانه«.توئیتر

قويتتأثیررسانهبرافکارعمومی،بااستفادهازروشت»(.7932شبانی،مهرشاد؛آقاسی،محمد.)
،4دفاعیزنانوخانواده،سال-فصلنامهفرهنگی«.افتراقینمونهموردي،قتلنداآقاسلطان

 .71شماره

( 7931فرقانی،محمدمهدي؛بخشنده،احسان. تأثیرگفتمانسیاستخارجیبرپوششخبري؛»(.
اصول دوره دو در ايران شاخص مطبوعات در انگلیس و آمريکا وبازنمايی گرايی

 .00.راهبرداجتماعیفرهنگی،شماره«طلبیحاصال
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( سیدمحمدمهدي. ن7933مهديزاده، انديشهظريه(. هايانتقادي.هايرايجوديدگاههايرسانه:
 تهران:انتشاراتهمشهري.

 ها.هاوبازنمايی.تهران:دفترمطالعاتوتوسعهرسانهرسانه(.7931مهديزاده،سیدمحمدمهدي.)

سی )مهديزاده، عبدالرحمان. علیزاده، مهدي؛ 7939د اخبار»(. در مرسی برکناري بازنمايی
وبی وسیمايج.ا.ا سال-فرهنگ«.سیفارسیبیتلويزيونیصدا شماره74ارتباطات، ،

41. 

يهادربارهتحلیلمحتوايکیفیاخبارخبرگزاري»(.7937مجیدي،حسن؛نیکملکی،محمد.)
 .31رسانه،شماره«.7933بهمن09ديتا01تحوالتمصراز

( داود. انارکی، نعمتی هادي؛ 7931نظري، سیمايشرق»(. خبري بازنمايی در وارونه شناسی
 .0،شماره70پژوهشنامهعلومسیاسی،سال«.جمهورياسالمیايرانازغرب

گفتمانبخشبازنمايیانگلیسدراخبارصداوسیما؛تحلیل»(.7934نعمتی،داود؛نظري،هادي.)
 .07،شماره5مديريترسانه،سال«.07خبريساعت
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