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 تأكيد ايران و مصر روابط مجدد برقرارى براي مصر مردم درخواست بر العالم
  .داشت
فتمان، مصر، شبكه الجزيره، شبكه العربيه، شبكه بى بى سـى،  تحليل گ :ها واژهكليد

  .شبكه العالم
  

  مقدمه. 1
فرهنگي، اجتماعي و هنري اسـت از  امروزه جهان اسالم شاهد تعدادي از تحوالت سياسي، 

انقالب مصر كه در سال . هاي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا است  جمله انقالب
رخ داد از مهمترين اين تحوالت به شمار مي رود؛ چرا كه مصر در مقايسه بـا سـاير    2011

بـر آن   عـالوه . كشورهاي اسالمي از لحاظ تاريخى، سياسـي و هنـري قـدمت زيـادي دارد    
اي و فرهنگي حائز اهميت است، بـا توجـه بـه      هاى اين انقالب از نگاه هنري، رسانه  جريان

ها در انعكاس مسائل مختلف جهاني اهميت بسياري دارنـد و در شـكل گيـري      اينكه رسانه
هـاى    هـاي گونـاگون پيرامـون جريـان      افكار عمومي مردم دخيل هستند، لذا بررسي رسـانه 

 هاي  زارشگ. آيد   مي ت به شمارربا توجه به اهميت انقالب مصر يك ضرو همختلف، به ويژ
تلويزيوني يكي از مهمترين عواملي است كه نقـش مهمـي در توصـيف، تحليـل و توجيـه      

هـاي خبـري     عـالوه بـر آن تحليـل گـزارش    . جريانات مختلف انقالب مصر داشـته اسـت  
هاي كار   چرا كه گزارش از بهترين روش باشد،   مي تلويزيوني به طور خاص نيز حائز اهميت

در حقيقت گزارش خبري داراي . خبري است كه به تخصص و مهارت كافي نيازمند است
 . عناصر زيادي است كه تحليل آن نياز به كار و تالش زيادي دارد

كنند و هر كـدام     مي در اين مقاله چهار شبكه خبري بين المللي كه به زبان عربي فعاليت
اند   هاي مزبور عبارت  شبكه. خاصي را منعكس مي كند مورد پژوهش قرار گرفته اند سياست

كه وابسته به كشور قطر و حامي تفكرات جريان اخـوان المسـلمين در    "الجزيره"شبكه : از
كه تابع عربستان سعودي است كـه بـه شـدت مخـالف و      "العربيه"دوم شبكه . مصر است

وابسته كشور انگليس  "بي بي سي عربي"سومين شبكه . منتقد تفكر اخوان المسلمين است
. انتخاب شده است كه بعنوان يك شبكه با قدمت كه نگاه غربي را منتقل مي كند، مي باشند

است كه وابسته به جمهوري اسـالمي ايـران و بـه عنـوان      "العالم"در پايان چهارمين شبكه 
هـاي كشـورهايي      ر استكبار و دخالتهاي آزادي و مقاومت در براب  حامي و پشتيبان جريان

  .مثل امريكا در مصر، انتخاب شده است
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هاي خبري تلويزيوني از چهار شبكه مزبور انتخاب شده و با استفاده از   بنابراين گزارش
  .بررسي و تحليل خواهد شد )دامپ(» فتمانگتحليل روش عملياتي «

  
  وهشپژمباني نظرى  .2

  )Agenda Setting(برجسته سازي    نظريه
اي است كه براساس آن موضوعي به عنوان مسئله اصلي در رسانه بـه    برجسته سازي نظريه

نمايي يك يا چند   برجسته سازي در واقع طبيعي جلوه ارزان، بزرگ. شود   مي مخاطب عرضه
فكـر كننـد   ونـه  ها به مردم نمي گوينـد چگ   طبق اين نظريه، رسانه. ها است  رويداد در رسانه

  ).8: 1381شكرخواه،(گويند راجع به چه فكر كنند    مي بلكه
هـاي    ها بر شناخت و نگرش مـردم و تعيـين اولويـت     برجسته سازي مدعي تأثير رسانه

ها و رويدادها در قالب خبـر    ذهني آنان از طريق انتخاب و برجسته سازي بعضي از موضوع
هـا و    ه ساختن بعضـي از موضـوع  ها با برجست  به اين معنا كه رسانه. و گزارش خبري است

گرچه نمي توانند تعيين كنند كه مردم . گذارند   مي رويدادها، بر آگاهي و اطالعات مردم تأثير
: 1391زاده،   مهـدي (بينديشند  "ي چه  در باره"توانند تعيين كنند    مي بينديشند، اما "چگونه "

58 -59.(  
هـايي را    ي خبرها، موضوع  خبري با ارائههاي   برجسته سازي يعني اين انديشه كه رسانه

 .D(دونلد شاو  و) Mc Comds(مك كامبز . كنند   مي انديشند تعيين   مي ي آنها  كه مردم درباره

Shaw(1972ي برجسـته سـازي در سـال      ي سيستماتيك را در مورد فرضـيه   ، اولين مطالعه 
آگـاهي و  : دو مولفه تمركز كردندخود بر روي  1968آنها در تحقيق سال . اند  گزارش كرده

ايـاالت  ( 1968ي رياست جمهوري سـال    آنها با مطالعه برجسته سازي در مبارزه. اطالعات
ي سياسي،   هاي جمعي براي هر مبارزه  ، اين فرضيه را مطرح كردند كه رسانه)متحده آمريكا

 هـاي سياسـي اثـر     عها نسـبت بـه موضـو     كنند و بر اهميت نگرش   مي هايي را تعيين  اولويت
انجام دادنـد؛   "رأي دهندگان تصميم نگرفته "ي خود را با تمركز بر   آنها مطالعه. گذارند   مي

اند، بايد مستعدترين افـراد بـراى آثـار برجسـته سـازي        زيرا كساني كه هنوز تصميم نگرفته
وجهي بر آنچه كه هاي جمعي تأثير قابل ت  كامبز و شاو به اين نتيجه رسيدند كه رسانه. باشند
 داننـد، برجـاي     مـي  هـاي مهـم و اساسـي رقابـت انتخابـاتي       دهندگان به عنوان موضوع  رأي
  ).328- 326: 1386سورين و تانكارد،(گذارند    مي
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شود كه تكرار يك مطلب منجـر بـه      مي به طور كلي در برجسته سازي اين طور عنوان
ها بيشتر تكـرار    ر چه يك موضوع در رسانهه. شود   مي مهم جلوه يافتن و برجسته شدن آن

كنـد و ايـن      مـي  شده و  پوشش بيشتري بگيـرد، اولويـت بـاالتري در ذهـن عمـوم پيـدا      
عبارت ديگر تأثير مفـروض بـراي    به. شود   مي گيري مردم  هاي ذهني، معيار تصميم  اولويت

 ,Edy & Meirick(برجسته سازي، ناشي از تكـرار و در دسـترس بـودن موضـوع اسـت      

2007: 120.(  
هـاي    برجسته سازي رويدادها و وقايع روزانه در عنـاوين اخبـار مشـروح خبـر شـبكه     

تلويزيوني يا تبديل شدن خبر به گزارش خبري و تفسير، تقدم يـا تـأخر خبـر در مشـروح     
دهـد و     مي خبر، انواع تصاوير استفاده شده، بخش مهمي از اولويت ذهني بينندگان را شكل

  .كند   مي آنها انگاره سازيبراي 
دهي نوعي جهان بيني در مـردم موفـق     ها در شكل  براساس نظريه برجسته سازي رسانه

توانند به مردم بگويند كه بر روي چه موضوعي تفكر و تفحص كنند و چـه     مي آنان. هستند
ها با توجه   هدر دنيايي كه انباشته از اخبار و اطالعات است، رسان. موضوعي را كم تلقي كنند

آورند و بر اساس ايـن     مي هاي خاص به اولويت گذاري اخبار و اطالعات روي  به سياست
  .كنند   مي اولويت گذاري، اخبار را بر اساس اهميت خودشان برجسته

هـا را در    دو فرض اصلي كه اساس و بنياد اكثـر پـژوهش  فت كه در مجموع مى توان گ
  :دهند عبارتند از   مي مورد نظريه برجسته سازي تشكيل

ها واقعيت را منعكس نمي كنند بلكه واقعيت را دستكاري كرده و به آن شكل   رسانه   - 1
 .دهند   مي اي  تازه

شود تا آن مسائل و    مي ها بر تعداد خاص از مسائل و موضوعات باعث  تمركز رسانه   - 2
 .قرار گيرندموضوعات در نزد مخاطبان مهم جلوه كنند و در اولويت 

ها به مشكالت يا مسائل معين اسـت    يكي از اثرات ارتباط جمعي، سوق دادن توجه   - 3
 ).324: 1386سورين و تانكارد،(شود    مي ها خوانده  كه اين كاركرد برجسته سازي رسانه

  
  )Framing theory(سازى چارچوب نظريه  .3

رويكـرد مكمـل مـورد اسـتفاده     برجسته سازى و چارچوب سازى در حقيقت به عنوان دو 
ها قرار مى گيرد؛ در حقيقت برجسته سازى تعيين مى كند كه مردم به چه فكر كنند و   رسانه

اند بر آنان تحميل   سپس چگونه فكر كردن را نيز در چارچوبي كه از پيش ساخته و پرداخته«
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نـوعى چـارچوب   هر گونه بازنمايى واقعيت، «در حقيقت ). 81: 1391مهديزاده،(» مى كنند
. سازى است، همانگونه كه عكس گرفتن از يك صحنه نيز نوعى چـارچوب سـازى اسـت   

هـاى    هـا و بافـت    هاى مرتبط و قـرار دادن آنهـا در زمينـه     روزنامه نگاران با انتخاب واقعيت
» هايى را جهت درك و فهـم وقـايع بـراى خواننـدگان خلـق مـى كننـد         مناسب، چارچوب

  .)82: 1391مهديزاده،(
چارچوب سازى انتخاب قرار دادن شمارى از وجوه واقعيت براى پرتو افكنى بر آنها و «

شمارى ديگر براى در سايه قرار دادن آنهاست، به نحوه كه در كل داستانى منسجم و موجه 
هـاى برطـرف كردنشـان بـه       درباره مشكالت، علل پيدايش آنها، مضامين اخالقى آنها و راه

  ).61- 60: 1384 استريت،(» وجود آيد
سازى مرتبط به هـم وجـود     چهار فرايند چارچوب، )D. scheufele(طبق الگوى شيفل 

ارى و اى به وسيله روزنامـه نگـ    هاى رسانه  نخست، برساخت و استفاده از چارچوب: دارد
هاى و زوايـاى خبـرى     هاى خبرى كه تحت فشار منظم منابع، ارزش  ر كاركنان سازمانگدي

هـاى    هاى خبرى متناسب با چـارچوب   دوم، انتقال گزارش. رويدادها هستندزارش گبراى 
ـ اي به مخاطب؛ سـوم،      رسانه هـارم  چهـا بـه وسـيله مخاطبـان و       وبچارچـ ذيرش ايـن  پ

هــا و رفتــار مخاطبــان   اهگهــا، ديــد  رشگــســازي بــراي ن   چــارچوبيامــد پعبارتســت از 
  ).82: 1391زاده،  ؛ به نقل از مهدي107- 106: 1999شيفل،(

ها براى جلب توجـه    تاكيد كرد كه چارچوب) Robert Entman) (1993( رابرت انتمن«
او همچنـين بـر   . روند   مي افراد به برخي عناصر و توجه نكردن به برخي عناصر ديگر به كار

اين باور است كه شيوه چارچوب گذاري يك موضوع بايد مشخص كند مردم چگونه مـي  
  ).70: 1390فرقاني و احمدي، (» ي را درك و ارزيابي كنندتوانند موضوع

پـردازد در     مـي  گفت كه برجسته سازي به موارد خبـري در قياس با برجسته سازي بايد 
تـوان در     مـي  يعني مـوارد متعـددي را  . پردازد   مي ها  حالي كه چارچوب سازي به چارچوب

هـاي    تواند در قالب چارچوب   مي رويدادقالب يك چارچوب ارائه كرد و در مقابل هم يك 
هـاي    در تحقيقات چارچوب سازي اين امكان وجود دارد كـه فرضـيه  . متعددي مطرح شود

توان يك خبر برجسته سازي شـده را     مي گيرند، مثالً اينكه رسانهمتفاوتي مورد بررسي قرار 
 چارچوب غالب تبديلچارچوب به گونه يك هاي متضاد ارائه كند يا اينكه چ  چارچوبدر 
گيـرد؛ امـا ايـن       مي شود و در نهايت براي پوشش رويدادهاي متفاوتي مورد استفاده قرار   مي

  .)Van Grop,2007: 69-70(جوانب در تحقيقات برجسته سازي در نظر گرفته نمى شود 
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ها، ساختارهاي شناختي اساسي و بنيادي بوده كه   گفت كه چارچوبتوان    مي در مجموع
 يفيت ارائه و ادراك واقعيت را تعيين و به فرد در جهت تفسـير دنيـاي پيرامـونش كمـك    ك

با توجـه  . دهند   مي از اين رو چارچوب فهم و ادراك ما از واقعيت تحت تأثير قرار. كنند   مي
توان بيان داشت كـه چـارچوب      مي هاي ارتباطي،  به اين مهم، در قلمرو مطالعات و پژوهش

اي براي انعكاس واقعيت، بلكه سازنده واقعيت   ها نه آينه  ي اين است كه رسانهسازي به معنا
  ).81: 1391زاده،  مهدي(و شكل دهنده به آن هستند 

  
  )Representation( بازنمايينظريه  .4

 بـراى  كـه  هايى  تالش با مفهوم اين .دارد محورى جنبه اى  رسانه مطالعات در بازنمايي مفهوم

   .دارد تنگاتنگ مي گيرد رابطه صورتواقعيت،  ترسيم
 )واقـع  امـر (كه از  آورد مي بوجود توهمات از جهاني بازنمايي، كه است افالطون معتقد

 كـه  مي نگـرد  كانالي يا واسطه عنوان به بازنمايي به افالطون ارسطو و برخالف .دارد فاصله

  .مي شود نزديك )واقع امر(به  آن طريق از انسان
اى   است و از خالل آنها به ايده) Stuart Hall(وامدار آثار استوارت هال مفهوم بازنمايي 

بازنمايي از نظر هال، به . هاى مبدل شده است  اساسي و بنيادي در مطالعات فرهنگي و رسانه
او مطـرح  . باشـد    مـي  همراه توليد، مصرف، هويت و مقررات، بخشـي از چرخـه فرهنگـي   

  ).35و  34: 1390سروي زرگر،(دهد    مي را به فرهنگ ربطساخت كه بازنمايي، معنا و زبان 
ادوارد سعيد بيان ميدارد كه بازنمايي تنها بر حسب موضوع مشـترك تعيـين و تعريـف    

. بلكه تاريخ، سنت و جهان گفتمان در زمينهاي خـاص نيـز در آن دخيـل اسـت    . نمى شود
گران، سياحان، سياسـتمداران و  ى نويسندگان، هنرمندان، تحليلگران، گزارش  بازنمايي آفريده

آن طـور كـه سـعيد    . هاى گفتمان مشابه كار مـى كننـد    ديگراني است كه كه در صورتبندي
ها معموالً با هدف، منطبق بـا گرايشـي خـاص، در يـك زمينـه        خاطرنشان ميكند، بازنمايي

افي هـا اهـد    به ديگر بيـان، بازنمـايي  . حتى اقتصادي خاص عمل مى كنند تاريخي، فكري و
هـاى، ملـي، سياسـي و      دارند، آنها اغلب كارسازند و با اقتضائات خـاص فرهنگـي، حـرف   

از ايـن رو بازنمـايي   ) 86: 1389الـدين و مرنـدي،    پيـرنجم (اقتصادي دوران خود متناظرنـد  
طرف نبوده و آميخته بـه روابـط و مناسـبات قـدرت،       اى امرى خنثى و بي  فرهنگي و رسانه

اين مهم پيوند گفتمان و بازنمايي را هـر  . عانى مرجح در جامعه استجهت توليد و اشاعه م
و » خـود «ى خـاص بازنمـايي     در واقـع گفتمـان شـيوه   . سـازد    مي چه بيشتر براى ما روشن
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هاى از عبارت است كه زبـاني بـراي     يك گفتمان مجموعه. و روابط بين آنهاست» ديگري«
ــ  صــحبت كــردن دربــاره كنــد    مــي اره يــك موضــوع ارائــهي نــوع خاصــي از دانــش درب

  ).29و  16: 1389مهديزاده،(
گيرى از روش تحليل گفتمان به دنبـال اقتبـاس كيفيـت بازنمـايى ابعـاد        در ادامه با بهره

  . هاى الجزيره، العربيه، بي بي سي عربي و العالم هستيم  انقالب مصر در گزارشهاى شبكه
  

  وهشپژروش شناسى  .5
بهـره گرفتـه شـده    ) Discourse Analysis(تحقيق تحليل گفتمـان  در اين پژوهش از روش 

تحليـل   "و  "تحليـل كـالم   "، "سخن كاوى"تحليل گفتمان كه در زبان فارسى به « است، 
تـا   1960اى است كـه از اواسـط دهـه      نيز ترجمه شده است، يك گرايش بين رشته "گفتار

شناسى،   هايي چون انسان  در رشته معرفتى ـدر پي تغييرات گسترده علمي  1970اواسط دهه 
شناسى ادراكي و اجتماعي، شـعر، معـانى بيـان، زبـان       نگارى، جامعه شناسى خرد، روان  قوم

مند سـاختار و    مند به مطالعات نظام  هاى علوم اجتماعى و انسانى عالقه  شناسى و ساير رشته
اى   ين گرايش، به دليل بين رشتهاز ا. كاركرد و فرآيند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است

هاى مختلف علوم سياسى، علوم   هاى كيفي در حوزه  بودن خيلى زود به عنوان يكي از روش
   .»)7: 1387فركالف،(اجتماعي، ارتباطات و زبان شناسى انتقادى استقبال شد 

» گفتمـان روش عمليـاتى تحليـل   «وهش، گفتمان مورد استفاده در اين پـژ روش تحليل 
)Practical Discourse Analysis Method ((PDAM) )نـدين تحقيـق   چاست كـه در  ) دامپ

  .گاهى و مقاله علمى روايى آن مورد آزمايش و تأييد قرار گرفته استدانش
  
  )PDAM(گفتمان روش عملياتي تحليل  1.5

همانگونه كه فركالف در . هايى با روش فركالف دارد  مراحل فرايندى روش پدام، شباهت
تاكيـد مـى كنـد، روش    » تبيـين «و » تفسير«، »توصيف«وش تحليل گفتمان بر سه مرحله ر

پدام نيز در تالش است كه اين مراحل را با توجه بـه پـنج سـطح تحليـل كـه عبارتنـد از       
مـورد توجـه قـرار    » عميقتـر «و » عميق«، » عمق - سطح«، » سطح - عمق «، » سطح- سطح«

  ).10: 1390بشير، (دهد 
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ترين اليه متن، ساختار بيروني و شكل بيان يا نمود گفتمـان    يا فوقاني »سطح - سطح«در 
ترين اليه سـطحي مـتن اسـت و سـاختار       عميق» سطح - عمق«. وجو كرد  توان جست   مي را

ترين سـطح از عمـق     يعني فوقاني» عمق - سطح«در . را در بر دارد» محتواي بيان«دروني يا 
انتخاب حوادث داستاني يا خبري يا موضوع مطـرح  . متن، محتواي مشخص متن قرار دارد

ترين   در آخرين يا عميق. شده در متن و دليل اين انتخاب در اين اليه از متن واقع شده است
محتواي گفتمان، نقش و كاركرد اجتماعي . اليه، يك متن ساختارهاي كالن واقع شده است

و سـرانجام سـاختارهاي    فرهنگـي مخاطـب   - متن و نقش آن در فرهنگ و دانش اجتماعي
فرهنگي، اجتماعي و حتى تاريخي، در برگيرنده متن از جمله ساختارهاي كالني هستند كـه  

شــوند    مــي محســوب» عمــق - عمــق«تــرين اليــه مــتن يعنــي   شــكل دهنــده ايــن عميــق
  ).25: 1383ميرفخرأيي،(

به شكل سه » عمق - سطح«و » سطح - عمق« ، » سطح- سطح «در اين روش سه مرحله 
جهت گيرى وگرايش مـتن،   - 2برداشت از اصل متن،  - 1: اند  محور اساسى زير مطرح شده

به عبارت ديگـر، مـتن   ). 1385بشير، (هاى متن   تحليل توجيهى با توجه به ساير گرايش - 3
در . هاي اصلي تحليل بايد مورد توجه و مطالعـه جـدي قـرار گيـرد      به عنوان يكي از بخش

هـاي    هاي متن به شكل جزئي و كلي و با توجه به اليه  ها و گيرايش  ي  گير مرحله بعد، جهت
  .گيرد   مي سطحي و عميق متن در سطوح مختلف مورد توجه، مطالعه و ارزيابي قرار

مرحله عميق و مرحله : در اين شيوه تحليل شامل دو مرحله است» عمق - عمق«مرحله 
مق و دومى براى مرحله كامال كالن متكى ع - تر كه اولى براى مرحله نسبتاً كالن عمق  عميق

بر ساختارها و اطالعات مرتبط فرهنگى، سياسى، اجتماعى، دينى و تاريخى طراحـى شـده   
  ).1390بشير،(است 
  

  جامعه آمارى و تعداد نمونه .6
هاى الجزيره، العربيه، بي بـي سـي     هاى شبكه  گزارشجامعه آمارى در اين تحقيق متن تمام 

است كه ) گزارش 40در مجموع ( 24/6/2012تا  25/1/2011عربى و العالم و اطالعات از 
شروع جريانات انقالب مصـر تـا زمـاني كـه آقـاي      س از موضوع آنها حوادث و اتفاقات پ

بر اين اساس، از هر چهـار شـبكه مـورد    . محمد مرسي به رياست جمهوري انتخاب گرديد
در ايـن بررسـى واحـد    . و بررسى شده اسـت به روش تصادفي انتخاب زارش تحقيق ده گ

س از ترجمه كردن متن اصلى پ. هار شبكه استچهاى اين   زارشگتحليل شامل هر يك از 
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س از جداول يك بعـدى  گرفت سپبه زبان فارسى اين اطالعات مورد تجزيه و تحليل قرار 
  . شدبراى تفسير و تحليل نتايج استفاده 

 

  هاى تحقيق  يافته .7
هاى اين مقاله بر اساس روش پدام در پنج مرحله صورت گرفته اسـت كـه مراحـل      بررسى

طور كامل انجـام شـده اسـت، امـا بـراى رعايـت         اول تا سوم تحليل گفتمان چهار شبكه به
) مرحلـه چهـارم  (اختصار در نگارش پژوهش، سه مرحله اول حذف شده و مرحله عميـق  

نشـان داده  ) مرحله پنجم(تر   بندى آنها براى مرحله عميق  چهار شبكه و نهايتاً جمع براى هر
  . شده است

  )هاى شبكه الجزيرهمرحله عميق گفتمانى متن گزارش( – 1جدول شماره 
هاى زارشگفتمانى مطرح شده درگمحورهاى مهم  عناوين

  شبكه
 مردم در مصرهايتاكيد بر خواسته    - 1
  

 هاي تظاهركنندگان  تاكيد بر خواسته-
  تاكيد بر محاكمه مقامات فاسد دولت   - 
  عالي نظامي تاكيد بر محاكمه مقامات فاسد شوراي   - 
  مردم خواستار محاكمه مبارك ويارانش شدند   - 
از محاكمه حسنى مبارك حمايت اكثريت مردم مصر    - 
  همدستانش و
تاكيد بر جناياتى كه توسط مبارك و يارانش انجام    - 

 اند  داده

  مشروع مردم هاي  تاكيد بر خواسته   - 
  يري اصالحات در مصر توسط مردمگيپتاكيد بر    - 
 تاكيد بر پيگيري اصالحات در مصر   - 

اكثريت مردم مصر خواهان حذف نظاميان از قدرت    - 
  هستند

  ژانويه 25تاكيد بر ادامه پشتيباني مردم به انقالب    - 
تاكيد بر حمايت مردم از انقالب و حفاظت اموال - 2

  كشورشان
  مردم با انقالب مصر حمايت و همبستگي-
  حمايت مردم از تاريخ انقالب و رويدادهايش   - 
  كشور اموال از تاكيد بر حفاظت مردم   - 
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 شانحقوق و حفاظت از كشور مصر برمردمتاكيد-

بدون مشكل آميز و  مسالمت گزاريتاكيد بر بر   - 
  تظاهرات در قاهره

خواسته مردم جهت قطع روابط مصر باتاكيد بر  - 3
  رژيم صهيونيستي

تاكيد بر محاكمه رژيم صهيونيستي به عنوان خواسته -
  مردم مصر

صهيونيستي يم رژمقامات مصري از تشنج روابط با    - 
  دوري مى كنند

  خواسته مردم جهت قطع روابط مصر با اسرائيل   - 
  همسويي ارتش مصر با امريكا و اسرائيل   - 

  وي تاكيد  بر قانون شكني مبارك و دستياران- تاكيد بر قانون شكنى مبارك و حاميانش - 4
  در جامعه مبارك اعمال طرفداران از ترس   - 
  ايجاد فضاي دوقطبي بين حاميان و مخالفان مبارك   - 

  اعتراض مردم از رفتارهاى قوه قضائيه- تاكيد بر عدم رضايت مردم از قوه قضائيه - 5
  اعتراض وكالى مصر  از رفتارهاى قوه قضائيه   - 
  اعتراض رسانه از رفتارهاى قوه قضائيه   - 

  تاكيد بر نقش كاريكاتور در انقالب مردم مصر- در مردمذارى هنر وهنرمندان انقالبگتاكيد بر اثر - 6
مقامات هنرمندان به وسيله ابراز انزجار از سركوب    - 

  دولتي
  اثر گذاري شعارهاى انقالب در مردم   - 

تاكيد بر حمايت اقشار مختلف مردم از آقاى مرسى - 7
  در انتخابات

  آقاى مرسىحمايت اكثريت مردم مصر از -
  از آقاى مرسي تاكيد بر حمايت نظاميان   - 
  هاى اسالمى از مرسي  پشتيباني حزب   - 

تاكيد بر نقش ارتش بعد از انقالب وبشتبانى مردم با - 8
  آن

  تاكيد بر وحدت و انسجام مردم با ارتش-
نقش ارتش در كنترل امنيت و جلوگيري از جنگ    - 

  اي  فرقه
 بعد از انقالبپليستاكيد بر نقش نا متعادل - 9

  
  ضعف نيروي پليس در تصميم گيريتاكيد بر-
  خشونت طلبى نيروهاى پليس با تظاهركنندگان   - 

 تاكيد بر كاهش امنيت بعد از انقالب - 10

  
  تضعيف امنيت در مصر بعد از انقالب-
  وجود ترس در داخل كشور از اعمال خشونت    - 

 هاى جامعه مصرتاكيد بر مسالمت آميز فعاليت - 11

 

  تظاهراتبودن مسالمت آميز تاكيد بر-
  بودن انقالبيونمسالمت آميز تاكيد بر    - 
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  )هاى شبكه العربيهمرحله عميق گفتمانى متن گزارش( – 2جدول شماره 
هاى محورهاى مهم  گفتمانى مطرح شده در گزارش عناوين

  شبكه
اسالمىهاىتاكيد بر عدم حمايت مردم از جنبش    - 1

  اختالفات بين آنها و بروز
  

  جريان اسالميعدم همسويي مردم مصر از -
هاي   در مصر  و بروز تنش جريان اسالميكاهش از    - 

  روهىگداخل 
اخوان جوانان تالش در ايجاد اختالف ميان    - 

  المسلمين با خود جماعت
 ايجاد فضاي هرج و مرج بين حاميان انقالب    - 

بعد از را گاسالم  هاي  عدم همسويي جنبشتاكيد بر    - 
  انقالب

 قدرت به دسترسي دنبال انقالبيون به   - 

 انقالب مصر از جنس هرج و مرج است- رايش به سوى بى ثباتى بعد از انقالبگتاكيد بر  - 2

وضعيت بي ثباتي حاكم بر مصر در دوره بعد از    - 
  انقالب

  ى مبارك  دوره در پايدار امنيتي تاكيد بر وضعيت   - 
  نداردهيچ سودي براي مردم مصر انقالب    - 
 نقش ارتش در حفظ ثبات در مصرتالش براى ابراز     - 

تاكيد بر خواسته مردم جهت قطع روابط مصر با - 3
  يم صهيونيستىژر

مردم مصر مخالف جنايات اسرائيل با سربازان -
  مصرى

  ناامن جلوه كردن مصر با حمله به سفارت اسرائيل   - 
  شدن روابط مصر واسرائيل ثبات بي   - 
در مصر مردم مصر مخالف تامين منافع اسرائيل    - 

  هستند
  نگراني اسرائيل از قطع روابط با مصر   - 

تاكيد بر حمايت بعضى از اقشار مردم از نظام - 4
  مبارك

  مبارك ى حكومت  مردم از دورهحمايت-
 ايجاد فضاي دوقطبي بين حاميان و مخالفان مبارك    - 

  محبوبيت مبارك بين بعضي از مردم   - 
 رفتار مخالفان مبارك از عقالنيت بدور است   - 

ها درتاكيد بر وضعيت بى ثباتى حاكم بر اقليت - 5
  مصر بعد از انقالب 

  خود مقدس از اماكن براى محافظت تالش مسيحيان-
اوضاع نا امن مسيحيان در مصر بعد از تاكيد بر    - 
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 انقالب
  مسيحيان عليه اي  رسانه تاكيد بر تحريك   - 
 مسيحيان با نيروها امنيتىعدم همسويي    - 

تاكيد بر حمايت اقشار مردم از آقاى مرسى در - 6
  انتخابات

  ى خانواده مرسىگى زندتاكيد بر سادگ-
هاى زيادى از   درخواستاكثريت مردم مصر خواهان    - 

  مرسى
 محبوبيت مرسى از طرف مردم   - 

انقالب به عنوان خواسته  ضرورت تحقق مطالبات- هاى مردم در مصرتاكيد بر خواسته - 7
  مردم مصر

اكثريت مردم مصر خواهان حذف نظاميان از قدرت      - 
  هستند

  هاى مردم از طرف نظاميان  تاكيد بر اجراي خواسته   - 
حمايت بعضى از اقشار مردم از آقاى شفيق در - 8

  انتخابات
  اعالم نامزدي شفيق تالش در ايجاد ترديد در -
 سابقشايستگي شفيق در موقعيت هاي تاكيد بر     - 

 جامعه طبقاتشفيق نامزد برخي از    - 

  هاى مردم  هنر عامل در دسترسى به خواسته- ذارى هنر و هنرمندان انقالب در مردمگتاكيد بر اثر - 9
  عدم همسويى هنرمندان با نظاميان   - 
  ذاري هنر انقالب در مردمگتاكيد بر اثر   - 

هاي قربانيان   خانوادهته خواسمحاكمه مبارك به عنوان - حمايت قربانيان انقالب از محاكمه نظام مبارك - 10
  انقالب

 محاكمه نسبت به ايجاد دوگانگي جامعه مصرى   - 
  مبارك

حمايت بعضى از اقشار مردم از جريان اسالمى - 11
  بعد از انقالب

  از جريان اسالميحمايت بعضى از مردم مصر -
  حمايت مردم مصر از جريان اسالمي   - 

  )هاى شبكه بى بى سىمرحله عميق گفتمانى متن گزارش( – 3جدول شماره 
هاى زارشگفتمانى مطرح شده درگمحورهاى مهم  عناوين

  شبكه
 تاكيد بر بى ثباتى در مصر بعد از انقالب   - 1
  
  

تاكيد بر آسيب ديدن منافع شماري از مردم از انقالب -
  مصر

  انقالب مصر از جنس هرج و مرج است   - 
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انقالب باعث وارد شدن زيان به اقتصاد مصر شده -  
  است

  مردم به دنبال بازگشت ثبات در مصر بعد از انقالب   - 
  ها بين طرفداران و مخالفان انقالب  دودستگي مصري   - 
اي   اي و به زيان عده  تاكيد بر اينكه انقالب به نفع عده   - 

  ها بوده است  ديگر از مصري
تاكيد بر خواسته مردم جهت قطع روابط مصر با - 2
  يم صهيونستىژر

  ناامن جلوه كردن مصر با حمله به سفارت اسرائيل-
امكان گسترش ناامني در مصر با حمله به سفارت    - 

  اسرائيل
تاكيد بر وحدت ارتش و مردم مصر در مقابل    - 

  اسرائيل
مصر بعد از انقالب بر خالف قبل از انقالب مخالف    -     

  اسرائيل است
در مصر  مردم مصر مخالف تأمين منافع اسرائيل   - 

  هستند
  مردم خواستار قطع روابط مصر با اسرائيل   - 

 هاي انقالبيون  تاكيد بر تحقق برخي از خواسته- هاى مردم در مصرتاكيد بر خواسته - 3

اكثريت مردم مصر خواهان حذف نظاميان از قدرت    - 
  هستند

هاى مردم مصر  از طرف   تاكيد بر اجراي خواسته   - 
  شوارى نظامى

  هايشان  تاكيد بر تحقق شدن دستيابي مردم به خواسته   - 
 مردم صاحبان اصلي قدرت و تصميم گيري هستند   - 

تاكيد بر حمايت مردم از جريان اسالمى بعد از - 4
  انقالب

  حمايت اكثريت مردم مصر از جريان اسالمي-
  حمايت اكثريت مردم از انقالبيون مسلمان   - 
  همراه بودن دستگاه قضايي مصر با معترضان   - 
  حمايت و همبستگي مردم با انقالب مصر   - 
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  نگراني نظاميان از حذف كامل از قدرت- تاكيد بر عدم حمايت مردم از نظاميان بعد از انقالب - 5
شوراي نظامي با نيروها و احزاب عدم همسويي    - 

  سياسى مصر
  سياسى مصرمردم با نظام عدم همسويي    - 
تالش در ايجاد اختالف ميان اخوان المسلمين و    - 

  شوراي نظامي
تاكيد بر حمايت بعضى از مردم از مقامات نظام- 6

  مبارك بعد از انقالب
 ايجاد فضاي دوقطبي بين حاميان و مخالفان مبارك -

  حمايت مردم از مقامات نظام مبارك در انتخابات   - 
انتخابات رياست ك در ورود سران نظام مبار   - 

  جمهورى
ها درتاكيد بر وضعيت بى ثباتى حاكم بر اقليت - 7

  مصر بعد از انقالب 
  تاكيد بر كاهش انسجام ملي پس از انقالب-
 تاكيد بر وجود درگيري مذهبي در قاهره   - 

تالش براي بزرگنمايي تضاد ميان مسلمانان و    - 
  مسيحيان در مصر

ها ميان مسلمانان و   بزرگ نمايي تشديد درگيري   - 
  مسيحيان در مصر

تاكيد بر خشونت آميز پليس و مسالمت آميز - 8
  تظاهركنندگان

 تظاهر كنندگانتاكيد بر رفتار خشونت آميز پليس با-

 مسالمت آميز بودن تظاهرات و پرهيز از خشونت   - 

  نقش موثر زنان در تظاهرات و انقالب- تاكيد بر نقش زنان مصر در انقالب - 9
 زنان مصر در استعفاي مباركموثر نقش    - 

  )هاى شبكه العالممرحله عميق گفتمانى متن گزارش( – 4جدول شماره 
هاى محورهاى مهم  گفتمانى مطرح شده در گزارش عناوين

  شبكه
تاكيد بر حمايت اقشار مختلف مردم از انقالب و   - 1

 جريان اسالمى در كشور

  

  انتخابات را درگ  حمايت مردم مصر از اسالم-
  راگاسالم همسويى مسيحيان مصر با    - 
  مردم مصر از جريان اسالمي حمايت   - 
مردم مصر خواهان حذف ياران مبارك از قدرت    - 

  هستند
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 همگرايي اسالمگرايان با مردم مصر-
  هاي اسالمى در مصر  جنبش همبستگي   - 
  رايانگحمايت اكثريت مردم از اسالم    - 
  راگ  حمايت زنان مصر از اسالم   - 
مردم از تقويت حاكميت و اقتدار مصر بعد پشتيباني    - 

  از انقالب
  حمايت اكثريت مردم مصر از جريان اسالمي   - 
 حمايت مردم از اهداف انقالب   - 

  مردمهاي   برخي از خواستهتاكيد بر تحقق    - 
خواسته مردم جهت قطع روابط مصر باتاكيد بر  - 2

  رژيم صهيونيستي
 اسرائيلمخالفت شديد مردم مصر روابط با -

مردم بعد از انقالب بر خالف قبل از انقالب مخالف    - 
  اسرائيل و آمريكا هستند

  اسرائيلزنان در تظاهرات عليه   نقش   - 
 اسرائيل در مصرتأكيد بر مخالفت با حضور    - 

  تأكيد بر حمايت مردم مصر از فلسطين   - 
  مردم مخالف تأمين منافع اسرائيل در مصر   - 

  همسويى مردم با نظاميانعدم- تاكيد بر عدم حمايت مردم از نظاميان بعد از انقالب - 3
اكثريت مردم مصر خواهان حذف نظاميان از قدرت    - 

  هستند
مردم مصر بعد از انقالب بر خالف قبل از انقالب    - 

  مخالف نظام مبارك هستند
  نظاميانها از   پشتيباني مصري عدم   - 

تاكيد بر برقرارى مجدد روابط مصر و ايران بعد از - 4
  انقالب 

  روابط مصر با ايران به نفع كشورهاى منطقه است-
  تقويت روابط مصر با ايران به نفع وحدت اسالمي   - 
روابط مصر با ايران به عنوان  تأكيد بر برقراري مجدد   - 

  خواسته مردم
 عدم همسويى نظام مبارك با ايران   - 

تاكيد بر حمايت كشورهاى سلطه غربى بر نظام - 5
  مبارك 

  كشورهاى غربى وعربى با  مباركهمسويي-
 همسويى امريكا با ياران مبارك در انتخابات   - 

  
  



  ... هاى تلويزيونى الجزيره، العربيه، شبكههاى  گزارشفتمان گتحليل    68

  هاى شبكه الجزيره  تر تحليل گفتمانى گزارش  مرحله عميق – 5جدول شماره 
 مردم در مصرهايتاكيد بر خواسته 1
  تاكيد بر حمايت مردم از انقالب و حفاظت اموال كشورشان 2
  رژيم صهيونيستيخواسته مردم جهت قطع روابط مصر باتاكيد بر 3
 تاكيد بر قانون شكنى مبارك و حاميانش 4
 تاكيد بر عدم رضايت مردم از قوه قضائيه 5
  ذارى هنر وهنرمندان انقالب در مردمگتاكيد بر اثر 6
  تاكيد بر حمايت اقشار مختلف مردم از آقاى مرسى در انتخابات 7
  ارتش بعد از انقالب وبشتبانى مردم با آنتاكيد بر نقش 8
 بعد از انقالبپليستاكيد بر نقش نا متعادل 9
 تاكيد بر كاهش امنيت بعد از انقالب 10
 هاى جامعه مصرتاكيد بر مسالمت آميز فعاليت 11

  هاى شبكه العربيه  فتمانى گزارشتر تحليل گ  مرحله عميق – 6جدول شماره 
  اختالفات بين آنها هاى اسالمى و بروزحمايت مردم از جنبشتاكيد بر عدم 1
 رايش به سوى بى ثباتى بعد از انقالبگتاكيد بر 2
  يم صهيونيستىژتاكيد بر خواسته مردم جهت قطع روابط مصر با ر 3
 تاكيد بر حمايت بعضى از اقشار مردم از نظام مبارك 4
  ها در مصر بعد از انقالبتاكيد بر وضعيت بى ثباتى حاكم بر اقليت 5
  تاكيد بر حمايت اقشار مردم از آقاى مرسى در انتخابات 6
 هاى مردم در مصرتاكيد بر خواسته 7
  حمايت بعضى از اقشار مردم از آقاى شفيق در انتخابات 8
 ذارى هنر و هنرمندان انقالب در مردمگتاكيد بر اثر 9
 نظام مباركحمايت قربانيان انقالب از محاكمه 10
  حمايت بعضى از اقشار مردم از جريان اسالمى بعد از انقالب 11

  هاى شبكه بي بي سي  تر تحليل گفتمانى گزارش  مرحله عميق – 7جدول شماره 
 تاكيد بر بى ثباتى در مصر بعد از انقالب 1
  يم صهيونستىژتاكيد بر خواسته مردم جهت قطع روابط مصر با ر 2
 هاى مردم در مصرخواستهتاكيد بر 3
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  تاكيد بر حمايت مردم از جريان اسالمى بعد از انقالب 4
  تاكيد بر عدم حمايت مردم از نظاميان بعد از انقالب 5
  تاكيد بر حمايت بعضى از مردم از مقامات نظام مبارك بعد از انقالب 6
  انقالبها در مصر بعد از تاكيد بر وضعيت بى ثباتى حاكم بر اقليت 7
  كنندگانپليس و مسالمت آميز تظاهرتاكيد بر خشونت آميز 8
 تاكيد بر نقش زنان مصر در انقالب 9

  هاى شبكه العالم  فتمانى گزارشتر تحليل گ  مرحله عميق – 8جدول شماره 
 تاكيد بر حمايت اقشار مختلف مردم از انقالب و جريان اسالمى در كشور 1
  رژيم صهيونيستيخواسته مردم جهت قطع روابط مصر باتاكيد بر 2
  تاكيد بر عدم حمايت مردم از نظاميان بعد از انقالب 3
  تاكيد بر برقرارى مجدد روابط مصر و ايران بعد از انقالب 4
  تاكيد بر حمايت كشورهاى سلطه غربى بر نظام مبارك 5

  
  هاى هر رسانه  تر گزارش  تحليل عميق .8

  .تر تحليل گفتمان هر يك از چهار شبكه به شكل جداگانه مطرح مى شود  بخش عميق
  

  شبكه الجزيره 1.8
گون بوده كه وناگ در اين رويكرد مردم داراي حقوق قانوني و: مردم در مصر هاي  خواسته   - 

، يـارانش  محاكمه حسـني مبـارك و  ، يگيري اصالحات سياسي و اقتصادي در مصرپشامل 
حذف نظاميان از قدرت در مصر است و مردم عالي نظامي و  فاسد شورايمحاكمه مقامات 

  .دهند   مي تا به دست آوردن حقوق خود به مبارزه ادامه
خواستار قطع روابط با در اين رويكرد مردم : روابط خارجى مصر با كشورهاى منطقه   - 
صهيونيسـتي  يم رژمقامات انقالبي مصري از تشنج روابط با قدس، و دوري  گر  يم اشغالرژ

همچنين رابطه سران ارتش در مصر با آمريكا و اسرائيل محكوم كرده و خواسـتار  و هستند 
  .باشند   مي عزل آنها

در اين رويكرد مردم عامل اصـلي حمايـت انقـالب و    : وضعيت حاكم بعد از انقالب   - 
تظـاهرات در  بدون مشـكل  آميز و  مسالمتگزاري كشورشان هستند، و با برحفاظت اموال 
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شهرهاى مصري خواستار به دست آوردن حقوق خود هستند اما رفتار خشونت آميز پليس 
  .در مقابل تظاهركنندگان نمايان بود

 

 شبكه العربيه 2.8

در دوره بعد از در اين رويكرد مصر شاهد اوضاع نابسامان : وضعيت حاكم بعد از انقالب - 
انقـالب مصـر از جـنس    نداشته اسـت،  هيچ سودي براي مردم مصر انقالب انقالب بود، و 

ارتـش و  ى مبـارك تاكيـد دارد كـه      امنيت در دوره پايدار بر وضعيت هرج و مرج است كه
باشند، مقايسه اوضاع    مي براى حفظ ثبات در مصر بعد از انقالب نظاميان ايفاگر نقش مهمي

. افتـد    مي م در دوره حسني مبارك اتفاقمتشنج در مصر بعد از انقالب و مقايسه با وضع آرا
بـروز اختالفـات   هاى اسالمى بعد از انقالب و   عدم حمايت مردم از جنبشر، از سوي ديگ

هاي اسالمي قادر به پذيرش حكومت در دوره آينده مصـر    بين آنها مبني بر آن كه اين گروه
اختالفات داخلي بين اعضاي خود  نمي باشند به خصوص گروه اخوان المسلمين كه داراي

گـران  ر خيـزش انقالب ديگـ . وجود فضاي هرج و مرج بين حاميان انقـالب عالوه بر  است،
اي بـراي حمايـت از تظـاهرات      اسالمي با هدف رسيدن به قدرت و حكومت بوده و برنامه

   .مردمي نداشتند
بـارك بـوده و   مردم مصر حامي حكومـت م در اين رويكرد : ى حكومت مبارك  دوره   - 

آقاى حسني مبارك در بين برخي از مردم داراي محبوبيت خوبي است، فضاي دوقطبي بين 
حاميان و مخالفان مبارك بعد از انقالب رواج پيدا كرد اما در طرف مخالف رفتـار مخالفـان   

  . مبارك از عقالنيت به دور است
ها مخصوصا مسيحيان بعد از   يتبراي اقل اوضاع نا امن: ها بعد از انقالب  اوضاع اقليت   - 

خود، و عالوه بر آن  مقدس از اماكن براى محافظت تالش مسيحيانانقالب واضح است، و 
  .يدا كردمسيحيان در مصر شدت پ از طرف مسلمان تندرو بر عليه اي  رسانه تحريك

خواسته مـردم قطـع روابـط    در اين رويكرد : روابط خارجى مصر با كشورهاى منطقه   - 
مردم مصر مخـالف جنايـات اسـرائيل بـر ضـد سـربازان       يم صهيونيستى است و با رژ مصر

شدن روابط مصـر   ثبات هستند، بيدر مصر باشند و مخالف تامين منافع اسرائيل    مي مصرى
  .نگراني اسرائيل از قطع روابط با مصر استو اسرائيل بعد از انقالب و نيز 
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 شبكه بي بي سي عربى 3.8

مردم صاحبان اصلي قدرت و تصـميم گيـري   در اين رويكرد : مردم در مصر هاي  خواسته - 
هايشان و حذف نظاميان از قدرت خواسته اكثريـت مـردم     هستند، دستيابي مردم به خواسته

  .مصر است
كاهش انسجام ملي و وجـود  بينيم    مي در اين رويكرد: ها بعد از انقالب  اوضاع اقليت  - 

شود و تالش براي بزرگنمايي اخـتالف     مي ا پس از انقالب نماياندرگيري مذهبي در شهره
هـاي ايـن اختالفـات بـه دوره       ، ريشـه گيرد   مي ميان مسلمانان و مسيحيان در مصر صورت

هـا ايـن     گردد ولي اين اختالفات به اين صورت واضح نبود و بـر اثـر آشـوب      مي مبارك بر
  .ها نمايان شد  اختالف

وحدت ارتش و مردم اين رويكرد، تاكيد بر : ر با كشورهاى منطقهروابط خارجى مص - 
هـاي قبـل از     مصر در مقابل اسرائيل دارد، و مردم مصر بعد از انقالب بـر خـالف سياسـت   

 .در مصر هستند يم صهيونستيانقالب مخالف اسرائيل بوده و مخالف تأمين منافع رژ

ها بـين طرفـداران و     دودستگي مصريدر اين رويكرد : وضعيت حاكم بعد از انقالب   - 
هـا    اي ديگـر از مصـري    اي و به زيان عـده   انقالب به نفع عده،  مخالفان انقالب حاكم بوده

و ايـن  گيـرد     مـي  آسيب ديدن منافع مردم از انقـالب مصـر نشـأت    ر، و از طرف ديگاست
مصـر شـده   انقالب از جنس هرج و مرج است، انقالب باعث وارد شدن زيان بـه اقتصـاد   

اما در راستاي فعاليـت  . است و مردم به دنبال بازگشت ثبات در مصر بعد از انقالب هستند
گيري بوده هاي اسالمي حمايت اكثريت مردم مصر از جريان اسالمي چشم  احزاب و جناح

حمايت مردم از انقالبيون مسلمان و همراه بودن دستگاه قضـايي مصـر بـا انقالبيـون بـه      و 
ها مخالف ماندن عناصر رژيم مبـارك در قـدرت     صرير، ماز سوى ديگ. بودوضوح نمايان 

باشند نيز حائز اهميت است، نگراني نظاميان از حذف كامل از    مي بوده و خواستار عزل آنها
  .قدرت، و عدم همسويي شوراي نظامي با نيروها و احزاب سياسى مصر بعد از انقالب

  
  شبكه العالم 4.8

بينيم حمايت اكثريـت مـردم از اسـالم       مي در اين رويكرد،: از انقالب وضعيت حاكم بعد - 
هاي اسالمى و همگرايي اسـالمگرايان بـا مـردم مصـر       جنبش همبستگيگرايان در مصر و 

مصر با اسالم گرا، و حمايت مردم از اهـداف  همسويى مسيحيان متقابل بوده و عالوه بر آن 
مردم مصر بعد از انقالب بر خالف قبل از انقالب ر، از سوى ديگ. گيري استشمانقالب چ
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نظاميان به منزله درخواست حذفشـان از  پشتيباني مردم از   عدممخالف نظام مبارك هستند، 
باشند، و در مقابل از به قدرت رسيدن نيروهاي انقالبي حمايت كرده و غلبـه بـر      مي قدرت

  . باقيمانده عوامل رژيم مبارك هستند
در اين رويكرد مردم در مصر خواهان قطـع  : مصر با كشورهاى منطقه روابط خارجى - 

زنـان   نقشروابط با رژيم صهيونيستي و مخالف تأمين منافع اسرائيل در كشورشان هستند،  
مردم مصر از فلسـطين  اسرائيل بسيار مهم بود، عالوه بر آن حمايت در تظاهرات عليه رژيم 

برقـرارى  بينـيم تاكيـد بـر       مـي  ، در اين رويكردراز سوى ديگ. و موضوع فلسطين علني بود
تقويـت روابـط ايـن دو     ونمجدد روابط مصر و ايران بعد از انقالب حائز اهميت است، چ

كشور به نفع وحدت اسالمي وبه نفع كشورهاى منطقه اسـت، و ايـن موضـوع بـه عنـوان      
عنـوان يكـي از   گشت روابط بين دو كشور به خواسته مردم مصر تلقي شده كه خواهان باز

دستوردهاي سقوط نظام مبارك هستند، نظامي كه روابطش با جمهوري اسالمي ايران تيره و 
  .گر قدس حسنه بوديم اشغالدر مقابل با رژ

  
الذكر در قبال تحوالت مصر در جدول   هاى فوق  هاى شبكه  اي گفتمان  جمع بندي مقايسه

  .نشان داده شده است) 9(شماره 
 هاگفتمان

  محورهاى گفتماني
شبكه بي بي سي  شبكه العربيه شبكه الجزيره

  عربي
  شبكه العالم

حمايت اقشار مختلف مردم از
  آقاى مرسى در انتخابات

� � -  -  

مردم درهايتاكيد بر خواسته
  مصر

� � � � 

 - - - � عدم رضايت مردم از قوه قضائيه

بعد ازپليسنقش نا متعادل
  انقالب

� - - -  

ذارى هنر وهنرمندانگتاكيد بر اثر 
  انقالب در مردم

� � -  -  

حمايت بعضى از اقشار مردم از
  آقاى شفيق در انتخابات

- � - - 

 - - - �حمايت مردم از انقالب و حفاظت
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 اموال كشورشان
حمايت بعضى از اقشار مردم از

  نظام مبارك
- � � -  

نقش ارتش بعد از انقالب
  آنوبشتبانى مردم با 

� - - - 

  -  � - - نقش زنان مصر در انقالب
خواسته مردم جهت قطع روابط

  رژيم صهيونيستيمصر با 
� � � � 

حمايت قربانيان انقالب از محاكمه
  نظام مبارك

 �     

حمايت بعضى از اقشار مردم از
  جريان اسالمى بعد از انقالب

� � � � 

برقرارى مجدد روابط مصر و ايران
  انقالببعد از 

- - - �  

عدم حمايت مردم از نظاميان بعد
  از انقالب

- - � � 

هاىعدم حمايت مردم از جنبش
  اختالفات بين آنها اسالمى و بروز

- � - - 

وضعيت بى ثباتى حاكم بر
  ها در مصر بعد از انقالب  اقليت

- � � -  

هاى جامعهمسالمت آميز فعاليت
  مصر

� - � -  

شكنى مبارك وتاكيد بر قانون
  حاميانش

� - - - 

  - � � � كاهش امنيت بعد از انقالب
حمايت كشورهاى سلطه غربى بر

  نظام مبارك
- - - �  
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 بـا  جـدول  هـاى   خانـه  از تعدادى كنيم مى مشاهده) 9( شماره جدول در كه طور همان
 مـورد  موضوع درباره وابسته هاى  شبكه سكوت بيانگر كه است شده مشخص)  - ( عالمت

 .است آن درباره موضوعگيري گونه هر ارائه عدم يا نظر

  
  يرىگ نتيجه .9

ى انقالب مصر،   چهار شبكه الجزيره، العربيه، بي بي سي عربي و العالم درباره  گفتمان  تحليل
، بيانگر تفاوت ديدگاه و رويكردهاى گفتمانى است 25/01/2011   تا 24/06/2011از تاريخ 

  .اند  مورد بررسى قرار گرفته) پدام(روش تحليل گفتمان كه در اين مقاله با 
هاى مردم جهت قطع   هر چهار شبكه در محور گفتمانى مشترك مدعي تأكيد بر خواسته

روابط مصر با رژيم صهيونيستي، حمايت بعضى از اقشار مردم از جريانات اسالمگرا بعد از 
  .هاى مردم در مصر هستند  انقالب و تأكيد بر خواسته

يكى ديگر از محورهاى مشترك گفتمان شبكه الجزيره، شبكه بي بي سي عربي و شبكه 
  .العالم، عدم حمايت مردم از نظاميان بعد از انقالب است

از ديگر محورهاى مشترك گفتمان شبكه العربيه و شبكه بي بي سـي عربـي تأكيـد بـر     
هـا    حاكم بر وضعيت اقليـت حمايت بعضى از اقشار مردم از نظام مبارك، اشاره به بى ثباتى 

  .در مصر بعد از انقالب و تأكيد بر گرايش به سوى عدم ثبات بعد از انقالب است
از سوى ديگر درباره محورهاى متفاوت گفتمان چهار شـبكه مـورد تحقيـق مـى تـوان      

  :گفت
گفتمان شبكه الجزيره بر نقش ارتش بعد از انقالب و پشتيبانى مردم از آن، حمايـت     - 1
بـا بررسـي مجمـوع    . هاى مسالمت آميز جامعه مصـر تأكيـد دارد    از انقالب و فعاليت مردم

هاي اين شبكه درمي يابيم كه الجزيره، از همان ابتدا بـه شـدت از انقـالب مصـر و       گفتمان
هاي خبري ايـن شـبكه كـه پيشـتر از       هاي آنها، با سياست  انقالبيون حمايت كرده و خواسته

  .يبي حمايت كرده بود تناسب و همخواني داردهاي تونس و ل  انقالب
گفتمان شبكه العربيه بر حمايت بعضى از اقشار مردم از آقاي احمد شـفيق آخـرين      - 2

هاى   نخست وزير دوره مبارك در انتخابات رياست جمهوري، عدم حمايت مردم از جنبش
از ايـن رو، بـا بررسـي    . تأكيد داشته است  سياسى اسالمگرا و تأكيد بر اختالفات ميان آنها،

. گفتمان اين شبكه درمي يابيم كه العربيه در ابتداي انقالب از نظام مبارك حمايت مـي كـرد  
اما چند ماه پس از ادامه رويدادها، با تغييـر سياسـتهايش، تمركـز بيشـتري بـر انقالبيـون و       
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از نظـام  با اين وجود، العربيه، همچنان بر موضع خـود در حمايـت   . هايشان داشت  خواسته
عالوه بر اين پشتيباني از شوراي عالي نظامي اين كشـور  . مبارك و طرفدارانش تأكيد داشت

  .اي در پيش گرفت  را نيز به عنوان سياست رسانه
در اين ميان، گفتمان شبكه بي بي سي عربى بر نقش زنان مصـر در انقـالب تأكيـد     - 3

يـابيم كـه بـي بـي سـي عربـي بـر        هاي اين شبكه درمـي    داشت و با بررسي بيشتر گفتمان
ها، وضـعيت زنـان،     حقوق اقليت: هاي مردم مصر در مرحله پس از انقالب از جمله  نگراني

هـا و آزادي هـاي عمـومي و همچنـين ناكـامي نيروهـاي         وضعيت معيشتي، تحقق خواسته
  .سياسي در زمينه اداره مرحله پس از انقالب تأكيد دارد

ان شبكه العالم بر برقرارى مجدد روابط مصر و ايران بعد اين در حالي است كه گفتم - 4
از انقالب، حمايت كشورهاى غربى از نظام مبارك، عدم حمايت از آقاى احمـد شـفيق در   

هاي اين شبكه در مي يابيم   با بررسي مجموع گفتمان. انتخابات رياست جمهوري تأكيد دارد
بيـون، نشـان دادن حمايـت مـردم از     سياست خبري العالم، بـر حمايـت از انقـالب و انقال   

هاي اسالمگرا، حمايت از برقراري مجدد روابط ميان ايران و مصـر و امكـان ايجـاد      جريان
  .مصر در منطقه مبتني بوده است محور ايران و

  
  نوشت پي
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