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چکيده

جنگ رسانهاي از مهمترين محورهاي جنگ هيبريدي است که در عصر اطالعات با آن مواجهيم.
عملکرد در اين جنگ ،نياز به آرايش خاص خود دارد .آرايش رسانهاي ،مفهوم پيچيدهاي در جنگ رسانهاي
است که منابع قدرت را براي تحميل اراده بر جامعة هد  ،توانمند ميکند و دربردارندة مفاهيم عمليات
شناختي ،عمليات اقناعي و عمليات رواني است .اين مقاله با استفاده از روش تحليلي و توصيفي ،سعي دارد
با مشخص کردن جايراه جنگ رسانهاي در شبکة جنگهاي هيبريدي ،مفهوم آرايش رسانهاي را
صورتبندي کرده و درنهايت ،الروي آرايش رسانهاي در جنگ رسانهاي را ارائه کند .در بخش اول
«چيستي آرايش رسانهاي» تبيين ميشود ،بدين صورت که بر مبناي دکترين مورد نظر ،راهبردهاي مربو
تدوين ميشود و بر اساس راهبردها ،مسئلهسازي صورت ميگيرد .به بيان ديرر ،مسائل اجتماعي ،صرفا بر
مبناي نيازهاي اجتماعي شکل نميگيرند ،بلکه صاحبان رسانه بر اساس دکترين مورد نظر و راهبردهاي
مربو به آن ،مسئلة خاصي را برجستهسازي ميکنند تا بر اساس آن ،افکار عمومي را به سمت هد
مبتنيبر دکترين هدايت کنند .بدين منظور با طر ريزي عمليات در حوزة مسئلة مورد نظر با سه نوع
عمليات شناختي ،اقناعي و رواني متناسب با سفيد ،سياه يا خاکستري بودن مخاطب ،توليد پيام صورت
ميگيرد .در بخش دوم مقاله که مربو به «چرونري» توليد و مبادلة معنا در الروي آرايش رسانهاي بر
مبناي فلسفة اسالمي است ،مفهوم «جذابيت معقول» تبيين ميشود.
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 .0مقدمه
در عصر اطالعات که مرجع فرهنگ ،خودِ فرهنگ است (کاسيتلز ،)001 :6392 ،فضياي
مجازي با اطالعات گوناگون و گسترده اش ،تبديل به بخشي از واقعیت اجتماعي عصر جدييد
شده و سپهر اصلي تعامل هاي معرفتي را تحيت کنتيرل گرفتيه اسيت (هميان .)61 :مسيئلة
اساسي اين است که اين کنترل ،خودبهخود در فضاي مجازي جريان مي يابيد؟ و ييا در ايين
فضا نیز همچون فضاي واقعي ،تصمیم گیرندگاني واقعيي وجيود دارنيد؟ برخيي معتقدنيد در
فضاي مجازي ،فرد يا نهاد مشخصي که با برنامه ريزي جرييان سيازي کنيد وجيود نيدارد ،در
مقابل برخي ديگر معتقدند بازيگران جريانساز در فضاي مجازي ،همان بازيگرانياند کيه در
دنیاي واقعي ،جريانسازي و تحمیل اراده ميکيردهانيد« :بيازيگران جنگ رسيانة اجتمياعي،
ساختة اينترنت يا رسانههاي اجتماعي نیستند ،ايشان قبل از اين هم بيودهانيد و از ابزارهياي
ديگري براي اخالل در نظم اجتمياعي اسيتفاده مييکردنيد ...رسيانة اجتمياعي فقيط سيالح
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جديدي در دستشان است تا خشم خود را بالفاصله بر سير رقیيب خيالي کننيد»

(اربشيلو6،

 .)17 :6167فضاي مجازي ،هرچند فضايي سیال ،متکثر و بيکران اسيت ،اميا درعيینحيال
پیچیدگي ،ظرافت و عمق دارد و منيابع قيدرت در ايين فضياي پیچیيده بيهواسيطة آراييش
رسانه اي خاصي که در مسئله موردنظر مي گیرند ،اين فضاي را ميديريت کيرده و اييده هياي
موردنظر را در ذهن کاربران ميکارند.
آرايش رسانه اي 1،مفهومي چندبُعدي و پیچیده در جنگ رسانه اي است که منابع قيدرت
را براي تحمیل اراده بر جامعة هدف ،توانمند مي کند و دربردارندة مفاهیم عملیات شناختي،
عملیات اقناعي و عملیات رواني است و صورت بندي معنايي اش مستلزم توجه به حيوزه هياي
مختلف رسانه ،ارتباطات ،روانشناسي اجتماعي ،جنگ نرم و جنگ نظامي است .هر جرييان
اجتماعي ،بر مبناي دکترين و راهبردهاي مورد نظر ،با طرح ريزي عملیات مناسب در مسائل
مربوط به جريان ،آرايش رسانه اي خاصي به خود مي گیرد و براي تحمیل معنا در سه محيور
شناختي ،اقناعي و رواني تولید پیام مي کنيد .بنيابراين ضيروري اسيت ابتيدا مفهيوم آراييش
رسانه اي از منظر ارتباطي و رسانه اي صورت بندي مفهومي شيود و سيپس بيا کاربسيت ايين
1. Erbschloe.
2. media arrangement.
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الگوي مفهومي در مصاديق گوناگون ،راهبردهاي الزم براي مقابله با آرايش رسانه هاي بیگانه
در مسائل ،تدوين شود .مقام معظم رهبري

دربارة ضرورت فهم اين آرايش و مقابله بيا آن

ميفرمايد« :الزام مأموريت محوري رسانة ملي ،داشيتن آراييش رسيانهاي کارآميد در عرصية
استاني ،ملي و بین المللي است ...در اينجا آرايش ما ضعیف است ...اين آراييش باييد کاراميد
باشد» (بیانات در ديدار مسئوالن صداوسیما .)6393 ،براي کارامدي آرايش رسانه اي نیاز بيه
نظريه اي بومي درخصوص اين مفهوم داريم .نگاه منحصربه فرد فلسفه و سنت بالغت اسالمي
به مفهوم «ارتباط»« ،معنيا»« ،صيناعت» و «جيذابیت» در صيورت بنيدي مفهيومي آراييش
رسانهاي از منظر فلسفة اسالمي و «چگونگي» تولید و مبادلة معنا در اين الگو راهگشاست.
تنها پیشینة مربوط به اين مقاله ،پاياننامه آقاي علي عسيکري کيه بيه شيکل کتيابي بيا
عنوان «آرايش رسانهاي» چاپ شده است .عليعسگري و ارجمندي در اين اثير کوشيیدهانيد
چگييونگي آرايييش رسييانهاي صداوسييیما را در شييرايط امپريالیسييم رسييانهاي تييدوين کننييد.
نويسندگان با روش کیفي مصاحبة عمیق با 60صاحبنظر ،نحوة آرايش رسانهاي صداوسيیما
را در گامهايي چهاردهگانه تألیف کردهاند .ازجمله اين گامها ميتوان به «تعیین رويکردهياي
طراحي»« ،شناخت وضع موجود»« ،تبیین اهداف و چشمانداز» و «نظارت و ارزيابي» اشياره
کرد .اما بايد گفت نگياهي کيه در ايين اثير بيه آراييش رسيانه اي شيده ،از سيويي نياظر بيه
صداوسیماست و از سويي بیشتر ناظر به مديريت رسانه و سيازمان اسيت ،يعنيي بيا نگياهي
کالن تألیف شده که بيشباهت با سیاستگذاري راهبردي صداوسیما نیست و بنيابراين وارد
مباح عملیاتي رسانه اي نشده است .تفاوت اين اثر بيا مقالية حاضير ايين اسيت کيه آقياي
علي عسکري در نگاهي کالن ،شیوة آرايش رسانهاي صداوسیما بهمثابة نهاد را تألیف کيرده و
اساساً آرايش رسانه اي در صداوسیما که سازماني مشخ

است با آرايش رسانه اي در فضياي

مجازي که عرصه اي متکثر و نامنسجم است ،به طور عمیق تفياوت دارد .درنتیجيه ميي تيوان
گفت آرايش رسانهاي مدنظر اين مقاله که رويکردي ارتباطي و رسيانهاي دارد نيه رويکيردي
مديريتي و سازماني ،با آرايش رسانهاي در کتاب فوق ،تفاوت بنیادين دارد.
پرسش اصلي مقاله ،اينکه آرايش رسانهاي در فضاي مجازي به چه معناست و بازيگران
چگونه با استفاده از آرايش رسانهاي ،اهداف خود را در جامعة هدف دنبال ميکنند؟ براي
پاسخ بدين پرسش بايد به چند پرسش ديگر پاسخ دهیم :رابطة آرايش رسانهاي و آرايش
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نظامي چیست؟ عملیات شناختي ،عملیات اقناعي و عملیات رواني چه نقشي در آرايش
رسانهاي ايفا ميکنند و بازيگران آرايش رسانهاي در فضاي مجازي به چند گونه قابل
تقسیماند؟ آرايش رسانهاي طبق فلسفه و سنت بالغت اسالمي چه ماهیتي دارد؟
اين مقاله با تکیه بر مطالعات کتابخانهاي و بهلحاظ ماهیت روش از نوع توصیفي ي
تحلیلي است .روش مطالعات تحلیلي 6بهمعناي «دستیابي به کارکرد واحدهاي کوچيکتير
درون واحد بزرگتر است ،يعني چیزي را که قبالً سرهم و به مجموعهاي تبديل شده بود،
دوباره خيرد کنيیم تا نقش اجزا و کل را شناسايي کنیم» (اسالمي .)1 :6311 ،بنیان همة
روشهاي تحلیلي اعم از معناشناسي ،کاربردشناسي ،روايتشناسي ،نشيانهشناسيي ،تحلیل
معنايي ،تحلیل منطقي و ...بير اسياس روابط سهگانة «معناشناختي»« ،جايشناختي» و
«تراکمي» میان اجزاست (پاکتچي .)601 :6316 ،در اين پووهش کوشیده شده با شناسايي
اجزا و مؤلفههاي تشکیلدهندة آرايش رسانهاي در فضاي مجازي و نحوة جايگیري اين
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عناصر در الگو ،مفهوم آرايش رسانهاي در فضاي مجازي صورتبندي معنايي و الگوي
عملیاتي آن ارائه شود.
 .2جنگ رسانهاي
«آرايش رسانه اي» مفهومي چندبُعيدي و پیچیيده اسيت کيه صيورت بنيدي معنيايي آن
مستلزم توجه به حوزههاي مختلف رسانه ،جنگ نرم و جنگ نظامي و عملیاتهياي مختليف
شناختي ،اقناعي و رواني است .آرايش رسانه اي به معناي «آرايش جنگ رسيانه اي» و جنيگ
رسانه اي ،شکل پیچیده اي از جنگ نرم است .بنابراين براي تبیین مختصات اين مفهوم باييد
از يکسو مفهوم «آرايش جنگي» در نبرد واقعي واکاوي شود و از سيوي ديگير ،گرييزي بير
جنگ نرم و مترادف هاي جنگ رسانه اي بزنیم و با کنار هم قرار دادن اين مفياهیم بيهظياهر
نامرتبط ،مفهوم آرايش رسانه اي را که حاصل بینارشته اي علوم مختلف ارتباطي ،شيناختي و
نظامي است ،تبیین کنیم.
گام اول در صورت بندي مفهيوم آراييش رسيانه اي ايين اسيت کيه بيدانیم کيه «آراييش
رسانهاي» در چه بستري صورت مي گیرد و وابسته به چه حيوزة معنيايي اسيت .بنيابراين بيا
1. Studies Analytical
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تبیین جنگ هیبريدي و تفکیک مفهومي انواع مختلف جنگ نرم در فضاي سايبر ،منظيور از
آرايش رسانهاي در «جنگ رسانهاي» را بیان ميکنیم.
1ـ .2جنگ هيبريدي

امروزه از بُعد پنجم جنگ سخن مي گويند ،جنگ هياي ترکیبيي کيه بيا جنيگ افزارهياي
گوناگون و عامل هاي متعدد صورت مي پذيرد .پس از ابعاد چهارگانة جنيگ تياکنون (سيطح،
زيرسطح ،هوا ،زمان) ،بُعد پنجم در دوران پسامدرن به عنوان بُعيد ذهنيي معرفيي شيده کيه
مبتني بر عنصر شناخت بوده و سرآغاز تکوين جنگ هاي شناختي است .هيدف در ايين نيوع
جنگ نه افزايش کارايي 6در صحنه ،بلکه نفيوذ بيه «ذهين» و «قليب» دشيمن بيراي ايجياد
«تأثیر» 1است (ر.ک :محمدينجم39 :6313 ،ي 19و .)01
اين مقدمه ما را به مفهوم جنگهاي هیبريدي3يا ترکیبي رهنمون ميکند« .جنگ
ترکیبي ،نوعي از جنگ است که در آن يکي از طرفها ساختار نیروهاي خود را بهنوعي
بهینه کرده که از ترکیب همة منابع موجود ي متعارف و نامتعارف ي در يک زمینة فرهنگي
منحصربهفرد استفاده کند و درنهايت اثرات خاص و همافزايي دربرابر يک رقیب متعارف
ايجاد کند» (مککالو.)16 :6310 ،
در اين جنگ که همة جبههها و همه نوع سالح را شامل ميشود و تلفیقي از جنگ
اقتصادي ،رواني و نظامي است (نصر« ،)11 :6392 ،يک بازيگر دولتي يا غیردولتي از همة
ابزارهاي در دسيترس ديپلماتیک ،اطالعاتي ،نظامي و اقتصادي با هدف ايجاد بيثبياتي در
کشيور هيدف استفاده ميکند( .هوبر 10 :1261 1،به نقل از کالنتري.)611 :6310 ،
بخش حیاتي از جنگ هیبريدي ،جنگ نرم 0است که همراه با مفاهیمي همچيون «قيدرت
نرم» و «تهديد نرم» از سوي نظريه پردازاني مانند فولدر ،کوهین و ناي وارد فرهنگ لغات شيد.
منظور از «نرم» در ساختار زباني «جنگ نيرم» ،جينس «قيدرت» اسيت (رزاقيي)16 :6391 ،
1. Efficiency.
2. Effectiveness.
3. Hybrid war.
4 .Huber.
5. Soft War.
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ناي معتقد است که انقالب اطالعاتي و ارتباطي ،تيأثیر چشيمگیري بير منيابع قيدرت گذاشيته
(هیلبزگري )91 :6396 ،و شکل گیري مفهوم قدرت نرم ،منجربه رويداد جنگ هاي نوين شيده
است (باقري و رضايیان.)316 :6311 ،
از مصاديق برجستة جنگ نرم مي توان به «جنگ اطالعاتي»« 6،جنگ سايبر»« 1،جنيگ
شبکه اي» 3و «جنگ رسانه اي» 1اشاره کرد که هم پوشاني بسیاري با هيم دارنيد و گياهي در
ارتباط با يکديگر به کار ميروند .جنگ رسانهاي بهعنوان يکي از بارزترين انيواع جنيگ نيرم،
بهمعناي «استفاده از رسانهها براي تضيعیف کشيور هيدف و بهيرهگیيري از تيوان و ظرفیيت
رسانهها بهمنظور دفاع از منافع ملي» است (رنجبران.)613 :6399 ،
هدف از جنگ اطالعاتي ،اثرگذاري بر سیستم اطالعاتي حريف اسيت (عبيداهللخياني:6391 ،
 .)10بیشتر تعريفهياي جنيگ اطالعياتي ،ضمن تأکید بر نقش فناوري پیشيرفتة اطالعات ،ايين
جنگ را مربوط به نظامیان ميدانند .بر اساس تعرييف دانشگاه دفاع ملي آمريکا« :جنگ اطالعاتي
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يعني کاربرد اطالعات و سیستمهاي اطالعاتي بهعنوان يک سالح در درگیريهايي که اطالعات
و سیستمهاي اطالعاتي ،يک هدف نظامي مهم بهشمار ميروند» (امیدوارنیا.)671 :6396 ،
در اين جنگ ،فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطي بهمثابية ابيزار قيدرت نيرم ،اصيول
پیشین قدرت را به چالش کشیده و مناسبات جديدي از قدرت را در جهان هزارة سوم پديد
آوردهاند (هیلبزگري .)19 :6396 ،اين قدرت که ناشي از نفوذ فکري در ادراک جامعة هيدف
است ،بدون خونريزي ،کنترل جامعه را به دست ميگیرد و ارادة خود را تحمیل ميکند.
مسئلة مهم در جنگ رسانه اي ،اينکه هرچند اين نبرد بین رسانه ها در جريان اسيت ،اميا
درواقع ،در پس اين جدالهاي رسانهاي« ،سیاسيت رسيانهاي» نهفتيه کيه خطيوط اصيلي را
هدايت ميکند و از بودجه هاي رسمي دولت ،يا بودجه هاي پنهانيِ سيرويس هياي اطالعياتي
پشتیباني ميشود (جعفرپور ،6397 ،به نقل از صلواتیان و سیدي.)091 :6311 ،
جنگ سايبر که بیشتر با فضاي مجازي و تکنولوژي ميرتبط اسيت تيا سیاسيت عميومي
( Krebs, 2009به نقل از ماهپیشاني ،)17 :6312 ،نيوعي عملیيات نظيامي اسيت کيه باييد
1. Information Warfare.
2. Cyber Warfare.
3. Netwar.
4. Media War.
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مطابق با اصول مربوط به اطالعات باشد (صدوقي .)633 :6391 ،جنگ سايبر حوزة وسيیعي
دارد و در ابعاد مختلفي همچون جنگ شبیهسازيشيده ،تروريسيم اطالعياتي و حمليههياي
معنايي ،بروز و ظهور دارد (آلبرتس و پاپ.)661 :6390 ،
اين جنگ فراتر از فنياوري اطالعيات صِيرف ،اوالً مسيتلزم توجيه بيه روابيط فراينيدهاي
سازماني است .يک سازمان شبکهشده ،ميتواند در زمان جنگ ،بهسرعت اطالعات مشيترک
را هماهنگ کند .ثانیاً متغیر رفتار انسان ،جنبة مهم ديگري از جنيگ شيبکهاي اسيت؛ زييرا
جنگ شبکهاي مربوط به پیوند دادن نیروهاي انساني در صحنة نبرد با هدف بهرهبيرداري از
فناوري است (اِلگرا660 :6391 ،ي.)661
ساختار شبکهها ممکن است تنوع زيادي داشته باشند ي از شبکههاي زنجیرهاي ساده يا
خطي گرفته تا طرحهاي پیچیده ي که همة اين موارد ممکن است در چند شبکة گسترده و
عنکبوتي مخلوط شوند (.)Arquilla & Ronfeldt, 2001: 3
1ـ .1جايگاه جنگ رسانهاي در ميان جنگهاي هيبريدي

براي صورت بندي مفهوم آرايش رسانه اي باييد جايگياه جنيگ رسيانه اي و بيهتبيع آراييش
رسانه اي در میان جنگهاي هیبريدي مشخ

شود .همانطور که بیان شد مفياهیم ذکرشيده

هم پوشاني بااليي با هم دارند و گاهي در متون علمي ،بهجاي يکديگر بهکار مي روند .جايگياهي
که اين مقاله براي آرايش رسانهاي در نظر گرفته ،ذيل جنگ رسانهاي است و جنيگ رسيانهاي
به موازات جنگ اطالعاتي ،سايبري و شبکه اي زيرمجموعة جنگ نرم به شمار مي رود و به تبيعِ
جنگ نرم ،يکي از بازوهاي اصلي در جنگ چندبُعديِ هیبريدي محسوب ميشود:

شکل :2جايگاه جنگ رسانهاي در ميان جنگهاي هيبريدي
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 .3چيستي آرايش رسانهاي :صورتبندي مفهومي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي

همانطور که بیان شد ،براي تبیین مفهوم آرايش رسانهاي بايد نقبي بير مفهيوم آراييش
جنگي زد .پیش از ورود بدين حوزه بايد دانست که آيا مي توان از نقطه نظر نظامي به جنيگ
رسانه اي در فضاي مجازي نگريست؟ جیسن در کتاب جنگ سايبري پاسخ مي دهد که نبايد
تجربة ارزشمند هزاران سالة دکترين و تاکتیک هاي جنگ فیزيکي را دور بیندازيم ،بلکه بايد
بفهمیم چگونه مي توانیم آنهيا را بير اسياس الگيوي جدييدي کيه در جنيگ سيايبري بيا آن
روبهرويیم ،اصالح کنیم (جیسن.)13 :6311 ،
يکي از مهمترين آثار کالسیک در علم جنگ ،کتاب هنر جنگ اثير سيونتيزو اسيت .وي
براي پیروزي در جنگ ،اهمیت بسیاري به ارزيابي وضعیت دشمن ،شناسيايي اسيتراتوي او و
چگونگي فرماندهي نیروها مي دهيد (سيون تيزو 607 ،11 :6311 ،و  )691و دربيارة آراييش
جنگي مي نويسد« :خبرگان جنگ بايستي بدانند کجا و کِي به جنگ دست مي يازند تا مسیر
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را ارزيابي و اندازه گیري کنند و تاريخ را تعیین کرده و لشکر را تقسيیم کننيد و دسيته هياي
جدا از يکديگر را راهي سازند ...ظريف ترين کار اين اسيت کيه [فرمانيده] آرايشيي را عرضيه
نکند که به وضوح قابل شناسايي باشد» (همان .)91 :در ادامه سطوح مختلف آرايش جنگيي
اشاره ميشود.
2ـ .3سطوح مختلف آرايش رسانهاي

براي تبیین آرايش جنگ نظامي مي توان از سيطوح سيه گانية دکتيرين نظيامي ،راهبيرد
نظامي و طرحريزي عملیات استفاده کرد .اين مفاهیم بيهمثابية سيطوح مختليف در آراييش
رسانهاي نیز محسوب ميشوند:
1ـ1ـ .3دکترين

1

اجماع نظر رسيمي دربيارة مفهيوم دکتيرين وجيود نيدارد (دانيش آشيتیاني،)17 :6391 ،
بنابراين با بیان برخي تعاريف ،سعي ميشود تعريفي جامع از اين مفهوم ارائه شيود .جیسين در
کتابش مينويسد« :دکترين نظامي يک اصل پايهاي اسيت کيه توسيط آن ،عناصير و نیروهياي
نظامي اعمال خود را در جهت حمايت از اهداف ملي تنظیم مي کننيد .نظيامي هيا ،نقشيه هياي
1. Doctrine.
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خود را بر پاية دکترين خود تنظیم ميکنند» (جیسن .)600 :6311 ،ميتيوان گفيت دکتيرين
نظامي ،ماهیتي انديشيه اي و ذهنيي دارد و محصيول جهيانبینيي و شيناخت محیطيي اسيت:
«دکترين درواقع حاصل يک فرايند پويياي اثرگيذاري و اثرپيذيري تفکيرات ،قيدرت انديشيه و
تعامالت ذهني افراد با عوامل مؤثر محیطي است» (دانش آشتیاني.)17 :6391 ،
دکترين با راهبرد و عملیات متفياوت اسيت ،اميا در سيطوح مختليف جنيگ (راهبيردي،
عملیاتي ،تاکتیکي) جريان دارد (ر.ک .جیسن .)6311 ،دکترين در عرصية راهبيرد« ،اصيول
بنیادين ،باور ها ،چارچوب هاي نظري و خطوط کلي راهنماسيت و متضيمن اجيراي نبيرد در
صحنة جنگ است» و در عرصة عملیات« ،مباني و قوانین حياکم بير سيازماندهي ،هيدايت و
بهکارگیري نیروهاي چندگانه است و شامل تدابیر و اصول منت ،از دکترين راهبردي است».
دکترين در عرصة تاکتیک« ،تکنیک و مقررات جيزء بيه جزئيي را کيه راهنمياي اسيتفاده از
سالح هاي خاص براي اهداف خاص محسوب مي شوند ،تعرييف ميي کنيد و راهنميايي بيراي
چگونگي عملکرد يگانها در درگیري هاست» (پاتاجو 7 :6371 ،به نقيل از قنبيري جهرميي،
 99 :6397ـ.)12
2ـ1ـ .3راهبرد

1

کالوزويتس راهبرد را «فن هدايت نیرو و تطبیق و هماهنگ ساختن نیروهيا جهيت نیيل
به هدف هاي بزرگ» تعريف کرد (جمشیدي .)33 :6393 ،ارتباط دکترين و راهبرد ،ارتباطي
باال به پايین است ،بدين معني که دکترين ،پاية تصمیم هاي راهبردي محسوب مي شود (درو
و اسنو611 :6391 ،ـ .)610
راهبرد يا استراتوي ،چگونگي بهکارگیري امکانات و منيابع اسيت ،نيوع حرکيت از وضيع
موجود به وضع مطلوب را مشخ

مي سازد و پاسخي براي پرسش «چيه باييد کيرد» اسيت

(لوني.)71 :6391 ،
3ـ1ـ .3طرحريزي 2عمليات

طرح ريزي اصولي ،عوامل مؤثر در يک عملیات را پیش بیني و به گونه اي مشروح ،ارزييابي
1. Strategy.
2. Planning Phase.
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مي کند (نیازي و حسن زاده .)661 :6312 ،در مرحلة طرح رييزي ،عملیيات بيهصيورت کليي
تحلیل مي شيود و محورهياي اقيدامات بيا يکيديگر مقايسيه ميي شيوند .فرمانيده در مرحلية
طرح ريزي ،بر اساس دستورالعمل هاي رسیده از ستاد ،محورهاي اقدام را انتخاب کيرده و بير
مبنيياي اييين محييورهييا ،امکانييات و نیروهييا را سييازماندهي ميييکنييد (دانکيين.)116 :6391 ،
طرحريزي عملیات ،بهطور کلي بر اساس اهداف راهبردي و دکترين نظامي ،طراحي ميشود.
3ـ .1عمليات سهگانه در آرايش رسانهاي

در بخش قبل ،جايگاه آرايش رسانه اي در پازل جنگ هاي اميروزي مشيخ

شيد .حيال

براي صورت بندي اين مفهوم نیاز است که ابتدا ابعاد مختلف آن روشن شود و سپس الگيوي
آرايش رسانه اي در جنگ رسانه اي ارائه شود .آرايش رسانه اي در سه بُعيد شيکل ميي گیيرد:
عملیات شناختي ،عملیات اقناعي و عملیات رواني .نمي توان همپوشاني عملي ايين مفياهیم را
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انکار کرد ،هر يک از سه عملیات نامبرده با تکمیل يکديگر و ورود به حوزه هاي هم است کيه
مي تواند اراده مطلوب را در جامعه هدف تحمیل کنند ،اما سعي مي شود بيا تفکیيک نظيري
بین مفاهیم ،در مسیر روشن شدن مفهوم آرايش رسانهاي گام برداريم.
1ـ3ـ .2عمليات شناختي( 1ادراکي)

براي تبیین مفهوم عملیات شناختي ،ابتدا نگاه مختصري بيه عليوم شيناختي 1و تعرييف
ذهن و شناخت در اين علوم مي اندازيم .سپس با روشن شدن مفاهیم ،عملیات شيناختي در
جنگ رسانهاي را توضیح ميدهیم:
الف) ذهن

علوم شناختي حوزه اي از علوم بینارشته اي است که با استفاده از فناوري هاي جدييد بيه
مطالعة کارکردهاي ذهن  /مغز مي پردازد و مشتمل بر رشته هاي فلسفه ،روان شناسي ،عليوم
اعصاب ،هوش مصنوعييي ،زبانشناسي و انسانشناسي است (تلخابي.)66 :6317 ،
علم شناختي با پووهش دربارة کارکرد ذهن  /مغز درصدد فهم چگونگي فرايندهاي
ذهني همچون يادگیري ،حافظه ،هیجان و ...است (تلخابي و نوري.)390 :1261 ،
1. Cognitive operations.
2. Cognitive Science.
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ذهن نزد انديشمندان شناختي ،فرايندي اسيت کيه روي بازنميايي هياي ذهنيي ،پروسية
محاسباتي انجام مي دهد (تاگارد ،1266 6،به نقلاز تلخيابي .)66 :6317 ،فيرض محيوري در
علوم شناختي اين است که فهم فرايند تفکر ،مستلزم بررسي يک دوگانه است« :ساختارهاي
بازنماييشده در ذهن» و «فرايندهاي محاسباتي ذهن روي اين ساختارها» .بنابراين ،در ايدة
بازنمايي 1و محاسبه 3،که از موضوعات محوري عليوم شيناختي اسيت ،ذهين بيه مثابية ييک
پردازشگر اطالعات ،چندين صورت از بازنمايي هاي ذهني را ترکیب کرده و اطالعيات آنهيا را
دستکاري ميکند (فردنبرگ و سیلورمن.)19 :6399 ،
ب) شناخت

ذهن ،فعالیت هاي ذکرشده را در راستاي «شناخت» انجام مي دهيد .از دييدگاه اسينومن
( )6113شناخت ،فرآيندهاي دروني ذهني و راه هايي است که ما از طريق آنها بيه اطالعيات
توجه مي کنیم ،آنها را درک ،رمزگذاري ،حافظيه سيپاري و در زميان الزم از حافظيه بازييابي
ميکنیم (سیف.)191 :6397 ،
شناخت در غالب نظريههاي شناختي به سطوح گوناگون ي افکار خودآيند ،باورهاي
میانجي و افکار بنیادين مرکزي ي تقسیمبندي ميشود .هرچند در سیستم پردازش اطالعات،
نميتوان بهطور دقیق اين سطوح را مرزبندي کرد ،اما درعینحال هريک از اين سطوح،
عملکرد خاص خود را دارند .افکار خودآيند ،سطحيترين الية شناختاند .اين افکار که به
شکل افکار هوشیار در دسترساند ،شناختهايي لحظهاي که بهصورت خودانگیخته و در پاسخ
به شرايط حاصل ميشوند .باورهاي میانجي در الية بعدي ،بیشتر به شکل پیشفرضها و
قاعدههايي همچون «اگر ،...پس »...بروز دارند و حدوسط بین افکار خودآيند و باورهاي
بنیاديناند .در عمیقترين الية شناخت ،باورهاي بنیادين ـ طرحوارههاي شناختي ـ قرار دارند
که کليترين سطح شناختاند .افکار خودآيند و باورهاي میانجي متأثر از طرحوارههاي
شناختياند .افکار بنیادين فلسفههاي زندگي هستند که رفتار ،درک و احساس انسان را تحت
تأثیر قرار ميدهند (يانگ ،17 :6316 ،بهنقلاز اصغرزاده و حاجیاني.)10 :6310 ،
1. Thagard.
2. Representation.
3. Computation.

299

دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي  /شمارة هفدهم  /پاييز و زمستان 0011

ج) جنگ شناختي

امروزه وارد فضايي شدهايم که بُعد پنجم جنگ گفته ميشود« .بُعد پنجم جنگ ،فضيايي
است مجازي ،سیال ،نرم افزاري و خارج از حواس انسان که به استعاره ميي تيوان آن را ذهين
نامید» (محمدي نجم .)11 :6313 ،در تعريف هيا معميوالً دو واژة جنيگ شيناختي و جنيگ
ادراکي در يک معنا بهکار مي روند .به گفتة کرکي ،ادراک مربوط به عقاييد اسيت کيه بنیيان
ارزشدهي انسان به پديدهها و موقعیت است (کرکي.)671 :6393 ،
منظور از جنگ ادراکي« ،عملیات هايي است به قصد اثرگذاري بر عقاييد و رفتيار ميردم،
بهواسطة سوءاستفاده از رسانه هاي جمعي در دسترس آنيان .حيوزة عميل جنيگ ادراکيي از
عملیات رواني گستردهتر است .عملیات رواني بیشتر متمرکز بر اثرگذاري روي انگیزة حريف
در پیگیري مقاصد نظامي است ،اما تمرکز جنگ ادراکي بر ارزش ها ،ادراکات و اهيداف مليي
است (عبداهلل خاني .)633 :6391 ،البته بايد گفت که عملیات رواني منحصر در امور نظيامي
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نیست و امروزه عملیات رواني در امور فرهنگي و سیاسي نیز کاربرد دارد.
«باورسازي افکار با افکار ديگر» (هور19 :6396 ،ـ )11قالبي مهم در جنگ شناختي
است که در پي آن ،ارزشها و باروهاي غیرخودي بهحدي دروني ميشوند که پذيرش افکار
دشمن در فرد تثبیت شده و ملتزم به انجام رفتارهاي مبتنيبر اين افکار ميشود ،از منبع
خود مستقل شده و دربرابر تغییرهاي آتي که در تعارض با اين افکار باشند ،مقاومت ميکند
(اورنسون ،31 :6396 ،به نقل از علیدوستي.)601 :6312 ،
2ـ3ـ .2عملياتاقناعي
الف) نگرش

1

2

براي تبیین مفهوم اقناع ،بايد ابتدا مفهوم نگرش را بررسي کنیم .نگرش ،معاني گوناگوني
دارد ،اما بیشتر روانشناسان اجتماعي بر روي تعريفِ سهعنصري نگرش ،اجماعنظر دارند
(کريمي11 :6379 ،ـ .)113در اين تعريف ،نگرش شامل سه جزء شناختي 3،عاطفي 1و
1. Persuasive operations.
2. Attitude.
3. Cognitive.
4. Affective.
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رفتاري 6است« .بُعد شناختي شامل اطالعات يا آگاهي اي که فرد به مورد نگرش دارد؛
بُعد احساسي شامل احساس فرد به مورد نگرش که معموالً بهصورت دوست داشتن يا
نداشتن ظاهر مي شود و بُعد رفتاري شامل اقدام آشکار فرد دربارة مورد نگرش است»
(تن.)621 :6399 ،
بنوا در کتاب ارتباطات اقناعي با تعريفي مشابه ،نگرش را حاصل دو عنصر باور و ارزش
[شناختي و عاطفي] ميداند .باورها ،امور توصیفي از پديدههايند که در جهان واقع ،قابل صدق
و کذباند .ارزشها داوري پديدههايياند که براي فرد ارزنده است ،بنابراين ذهنياند و نه
درست تلقي ميشوند و نه نادرست .در اين ترکیب ،باورها و ارزشها در کنار هم نگرشها را
شکل ميدهند.
نکتة قابل توجه اينکه براي تغییر نگرش بايد تالش کرد يا باور مخاطب را تغییر داد و ييا
ارزش او را .اگر همزمان باور و ارزش مخاطب نسيبت بيه مسيئله اي زيرسيؤال رود ،مخاطيب
مقاومت کرده و اقناع حاصل نميشود (بنوا و جي30 :6312 ،ـ.)31
ب) اقناع

2

اقناع ،فرايندي طبیعي ،مستدل و عقالني از ييکسيو و از سيوي ديگير عياطفي و قلبيي
است» (ساروخاني )61 :6393 ،و تفاوت آن با حالت هاي ديگر تأثیر اجتماعي ،اين است کيه
در اقناع ،عامل کلیدي براي تغییر ،ارائة داليلي در پیام است که مي گويد چيرا گیرنيده باييد
براي رسیدن به نتاي ،معین خود را انطباق دهد (تن .)620 :6399 ،با اين توضیح ،مي تيوان
اقناع را اينگونه تعريف کرد« :فرايندي است که در آن يک منبع از پیام استفاده ميکنيد تيا
با خلق ،تغییر يا تقويت نگرش هاي ديگران به هدفي دست يابيد» (بنيوا و جيي.)32 :6312،
عملیات اقناعي ميکوشد با نفوذ در مرحلة ادراکي و احساسي با ارائة دلیل ،فيرد را در ميورد
پذيرش پیام متقاعد کند .اين ارتباط متقاعدگرانه ،آمادگي براي کنشگري مطابق هدف را در
فرد ايجاد ميکند.
1. Behavior.
2. Persuasion.
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3ـ3ـ .2عملياترواني

1

صالح نصر در کتاب جنگ رواني مينويسد« :عملیات رواني يا همان جنگ کلمه و
عقیده ،بهصورت مخفي يا آشييکار و شييفاهي يا کتبي ،سالحي است که از طريق ارتباط
عاطفي با مخاطب ،در او نفوذ ميکند» (نصر93 :6392 ،ـ .)90ويلیام دواتي عملیات رواني
را مجموعه فعالیتهايي ميداند که کشوري با هدف تأثیر و نفوذ بر باورها و رفتار دولتها و
مردم خارجي با ابزارهايي غیر از ابزار نظامي ،سیاسي و اقتصادي انجام ميدهد .از اين منظر،
تبلیغات بخش اصلي عملیات رواني است و نه همة آن (حسیني.)1 :6373 ،
عملیات رواني با توجه به دو نکته از عملیات شيناختي و اقنياعي متميايز ميي شيود .اول
اينکه نوع عملکرد عملیات رواني با دو نوع ديگر متفياوت اسيت .کيار وييوة عملیيات روانيي،
استفاده از ارتباطات براي نفوذ در «رفتار» است ،بنابراين فهم مبنيايي از حقیقيت ارتباطيات
در محیط اجتماعي و فرايند ارتباطات با هدف گسترش يک برنامية عملیيات روانيي معنيادار
293

ضرورت دارد (مرادي .)13 :6317 ،نکتة ديگر اينکه عملیات رواني« ،هیجانات» جامعة هدف
را دستکاري مي کند .يک پیام عملیات روانيي زمياني توانيايي اثرگيذاري گسيترده و پاييا بير
مخاطبان را دارد که بار هیجاني 1شديدي داشته باشد .پیام داراي بار هیجاني ،پیيامي اسيت
که بتواند هیجاناتي مانند ترس ،نفرت و يا شادي را برانگیزاند (حبي.)606 :6317 ،
4ـ3ـ .2رابطة عمليات شناختي ،اقناعي و رواني

همانطور که بیان شد تعاريف ارائهشده از عملیات شناختي ،اقناعي و رواني ،با يکديگر
شباهت دارند و هريک در عین همپوشاني ،ساحتي از فرهنگ و بهتبع ي با تعريفي که از
فرهنگ ميشودي ساحتي از انسان را تحت تأثیر قرار ميدهد ،بنابراين براي مرزبندي سه
مفهوم بايد از يکسو ،نگاهي به اليههاي فرهنگ و ابعاد انساني داشته باشیم و از سوي
ديگر ،مفاهیم باور ،عقیده ،احساس و رفتار را در نگرش انساني بررسي کنیم .در بخش
جمعبندي با توجه به اين تعاريف ،سه نوع عملیات را در سه حوزة «قلمرو»« ،هدف» و
«زمانمندي» ،مفهومشناسي معنايي و مرزبندي ميکنیم.
1. Psychological operations.
2. Emotional.
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الف) اليههاي بنيادين و غيربنيادين فرهنگ

از منظر رئالیسم انتقادي صدرايي ،فرهنيگ «صيورت تنيزل يافتية معنيا بيه عرصية فهيم
عمومي و رفتارهاي مشترک و کنش هاي اجتماعي است» (پارسانیا610 :6316 ،ـ .)611اين
صور معنايي که اجزاي جهان اجتماعي بهشمار ميروند ،جايگاه يکساني در جامعه ندارند:
برخي نقش حیاتي دارند که حذف و يا تغییرشان منجربه تغییر جهان اجتماعي مي شود.
اين پديده ها در اليه هاي بنیادين اجتماعي قرار دارند ،تأثیرهاي همه جانبه بر ديگر پديده هيا
دارند و کمتر در معرض تحول اند .اين اليه ،پاية هوييت جهيان اجتمياعي و شيامل عقاييد و
باورهاي کالني (جهان بیني) است که آرمان ها ،ارزش هياي اجتمياعي ،نمادهيا و کينشهياي
انساني را تحت تأثیر قرار ميدهد (همان.)631 :
برخي پديدههاي اجتماعي از اهمیيت کمتيري برخوردارنيد و جايگاهشيان در الييههياي
غیربنیادين است و بیشتر در معرض تغییرند و بهعنوان نمونه ميتوان به نمادها اشياره کيرد.
با آنکه جهان اجتمياعي بيدون حضيور نمياد ،دچيار اخيتالل ميي شيود ،اميا نمادهيا اميوري
غیربنیادين و متغیرند ،و تغییيرات مربيوط بيه سيطوح غیربنیيادين ،منجربيه تغییير جهيان
اجتماعي نميشود (همان).
اليه هاي بنیادين و غیربنیادين فرهنگ ،در يکايک انسان هاي جامعيه نیيز وجيود دارنيد،
بدين صورت که اعتقادها و باورهاي انسيان ،اليية بنیيادين وجيود او و بيه ترتیيب ،ارزش هيا،
هنجارها ،نمادها و رفتارها ،اليههاي بعدي وجود انسان را تشکیل ميدهند (همان).
ب) ساحتهاي وجودي انسان

ازآنجاکه رويکرد اين مقاله ،رويکري ارتباطي و رسانه اي است ،بيا نگياهي فرهنگيي و نيه
فلسفي و البته با زاوية ديني ،به ابعاد وجودي انسان نظير مييافکنيیم .مبتنيي بير الييه هياي
فرهنگ مي توان به پن ،اليه از اليه هاي وجيودي انسيان اشياره کيرد :باورهيا و جهيانبینيي
(ادراک قلبي)؛ عقايد (ادراک ذهني)؛ ارزش هيا و هنجارهيا؛ احساسيات و هیجانيات؛ عيادات،
رسوم و کنشها .اين پن ،اليه را به زبان ديگر ميتوان اينگونه مطيرح کيرد :افکيار بنیيادين
(طرحواره ها) ،افکار میانجي (ارزش هيا ،هنجارهيا ،عيادات و رسيوم) ،احساسيات و هیجانيات،
نمادها و کنشها.
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افکار بنیادين را بهمنزلة عقايد و باورها مي گیريم .عقیده ،چیزي است کيه شيخ

بيدان

اعتقاد و يقین دارد (ناظم االطباء) و با ذهن انسان پیوند خورده است ،خواه مطابق واقع باشيد
يا نباشد .عقايد مبناي همة جهتگیري هاي انسان است (جوادي .)10 :6311 ،باورها نسيبت
به عقايد ،ابعاد کلي تري دارند ،جهان فرد را مي سازند و عقايد را تثبیت مي کننيد (روشيبالو،
 .)613 :6371باور ،صفتي وجودي و مربوط به قلب (طباطبايي ،6391 ،ج367 :60ـ )312و
به معناي قرار گرفتن عقیده در قلب است (همان ،ج[ )10 :6باور ،يا همان] ايميان ،حقیقتيي
است که انسان به آن يقین دارد و با دانستن و شناختن متفاوت است (مصيباح ،6371 ،ج:6
 .)370درواقع مرتبة عقیده ،مرتبة علم به پديده است و اگر اين عليم منجربيه عميل شيود و
تصديق قلبي را به دنبال بیاورد ،تبديل به باور (ايمان) مي شود (امام خمیني ،91 :6377 ،به
نقل از جوادي.)10 :6311 ،
افکار ميانجي و رويين ،هميانطيور کيه در بخيش قبيل بیيان شيد ،افکيار خودآينيد و
241

سطحي ترين الية شناخت هستند .اين افکار کيه بيهسيهولت و بيه شيکل افکيار هوشيیار در
دسترس اند ،شناختهايي در لحظه اند کيه بيهصيورت خودانگیختيه و در پاسيخ بيه شيرايط
مشخ

حاصل مي شوند .باورهاي میانجي در اليية بعيدي قيرار دارنيد کيه غالبياً بيه شيکل

پیشفرضها ،نگرشها و قاعدههايي همچون «اگر ،...پس »...بيروز و ظهيور دارنيد ،حدوسيط
بین افکار خودآيند و باورهاي بنیادين مرکزي اند و متأثر از طرحوارههاي شناختياند (يانيگ،
.)17 :6316
ارزش ها ،آن دسته از پديدههاي مطلوب و خواستنياند که فرد نسبت به آنهيا گيرايش و
تمايل دارد (پارسانیا .)01 :6316 ،هنجار اجتماعي الگو  /قاعدة انجام کنش اجتمياعي اسيت
که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است (همان).
بييین ارزش و هنجييار ،ارتبيياط تنگيياتنگي وجييود دارد؛ زيييرا ارزش ،رفتييار فييرد را جهييت
ميبخشد و نزديکي يا دوري رفتار فرد نسبت به ارزشها ،رفتار هنجار ييا ناهنجيار را در پيي
دارد (کريمي و ديگران.)70 :6391 :
احساس 6و هيجان 1:هیجان ،واکنش نسبتاً سادة بدن به محرک هاي بیرونيي ييا درونيي
1. Feeling.
2. Emotion.
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است که به شکل ناخودآگاه رخ ميدهد .مغز با مشاهدة اين واکنش نتیجه ميگیرد که ميثالً
فرد ترسیده است و اين حس را ايجاد مي کند .بنابراين احساس پس از شکل گیيري هیجيان
بهوجود ميآيد و ناشي از آن است .نکتة ديگر اينکه هیجانها ،مقطعي و کوتاهميدتانيد ،اميا
احساسها که اثر بعدي رويداد هیجاني بهشمار ميروند و ميتوان از آنها بيه «خليق» تعبیير
کرد ،بهطور دائمي در زندگي جريان دارند (مارشالريو.)71 :6319 ،
يکي از معروف ترين دسته بندي ها دربارة هیجانات انسان مربوط به پل اکمن ،روانشيناس
دهة  6172است که هیجانات اصلي انسان را به شش دسته تقسيیم مييکنيد :شيادي ،غيم،
ترس ،تعجب ،خشم و تنفر .رابرت پلوتچیک ،بعد ها «چرخ هیجانات» را مطرح ميي کنيد کيه
مربوط به ترکیب شدن هیجانات انساني با هم و شکل گیيري هیجيان جدييدي مثيل شيرم،
ناامیدي ،عشق و ...است.
رفتارها :کنشهاي اجتماعي مبتنيبر ارزشها و هنجارهاي اجتماعياند.
ج) جمعبندي :تفکيک سه عمليات در سه حوزة قلمرو ،هدف و زمانمندي

با توجه به مقدمات و نیز تعاريف عملیات سه گانه که از پیش بیان شد ،مي توان اين سيه
عملیات را در سه حوزة قلمرو ،هدف و زمانمندي از هم تفکیک نظري کرد ،هرچند در عمل
با همپوشاني و تکمیل فرايندهاي يکديگر ،عملیات ميکنند.
بنوا معتقد است که اقناع بهطيور مستقیم معلول پیامها نیست ،بلکه اقناع زماني حاصل
ميشود که ديدگاه فرد با پیام ،يکي باشد .بنابراين ،ديدگاههاي فرد است که بهطور مستقیم
موجب اقنياع او ميشوند .درنتیجيه ،پیامهاي اقناعي بهطور غیرمستقیم و با ترغیب مخاطب
به داشتن ديدگاههاي مطلوب ،موجب اقناع ميشوند (بنوا و جي.)00 :6312 ،
با توجه به تعريف ساحتهاي وجودي انسان از منظر اسالم که عمیقتر از تعريف انسان
در نگاههاي غربي است ميتوان نتیجه گرفت که قلمروي عملیات اقناعي ،عقايد ،ارزشها و
احساسات هستند .هدف عملیات اقناعي ،اينکه با تغییر در يکي از دوگانة شناخت ي عاطفه،
تحلیلِ مخاطب عوض شود؛ زيرا وقتي يکي از پايههاي نگرشي فرد به موضوعي تغییر کند،
براي تغییر نگرش متقاعد ميشود .اما همانطور که گفته شد ،اگر ديدگاه فرد با پیام يکي
نباشد ،اقناع صورت نميگیرد .شايد بتوان اين تعبیر را بهکار برد :اگر جهانبینيها و
ديدگاههاي عمیق فرد با پیام همسو نباشد ،عملیات اقناعي نميتواند شناخت و احساس فرد
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را تغییر داده و او را براي تغییر نگرش متقاعد کند .مرز بین عملیات شناختي و اقناعي
اينجاست؛ يعني مهمترين قلمرو در عملیات شناختي ،جهانبینيها و باورهاي عمیق فرد
است که مبناي منطق تحلیل فرد بهشمار ميرود .هدف عملیات شناختي ،اينکه با نفوذ به
حوزة باورهاي عمیق فرد ،منطق تحلیل او تحول يابد .وقتي منطق تحلیل عوض شود،
عملیاتهاي اقناعي بهراحتي ميتواند تحلیل فرد را به پديدهها تغییر داده و نگرش او را
تحت تأثیر قرار دهند .البته بايد گفت که عملیات شناختي ،غیر از قلمرو اصلي خود بهطور
مستقیم به حوزههاي عقايد و ارزشها نیز دسترسي دارد و غیرمستقیم ميتواند احساس،
هیجان و کنش فرد را متأثر کند.
نکتة ديگر اينکه چون هدف عملیات شناختي تغییر منطيق تحلیيل بيهواسيطة نفيوذ در
باورهاي عمیق فرد است ،مي توان گفت در بنیادي ترين الية فرد و فرهنگ ،عملیات مي کنيد
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و همانطور که پیشتر گفته شد تغییرها در اين اليه ،به کُنيدي صيورت گرفتيه و عملیياتي
بلندمدت است و عملیات اقناعي بهخاطر اينکه در الية بعدي به عملیات ميپيردازد از حیي
زمانمندي ،عملیاتي میانمدت محسوب ميشود.
قلمرو در عملیات رواني احساسات و هیجانات و با هدف تغییر رفتار است .عملیات رواني
سعي دارد با تحريک هیجانات ،نتیجه اي آني متناسب با موقعیت خاص کسب کنيد ،بيه ايين
دلیل عملیاتي کوتاه مدت است .هرچند عملیات رواني مي تواند با تکيرار تزرييق احساسيات و
هیجانات به طور غیرمستقیم و در بلندمدت ،اليه هاي باور و ارزش مخاطب را متأثر کنيد .در
جدول ذيل ،سه عملیات از حی هدف ،زمانمندي و قلمرو ،مرزبندي شدهاند:
جدول  :2تفکيک سه عمليات در سه حوزة قلمرو ،هدف و زمانمندي
عمليات

هدف

زمانمندي

قلمرو مستقيم

قلمرو غيرمستقيم

شناختي

تغییر منطق
تحلیل

بلندمدت

باور ،عقیده ،ارزش

احساس و هیجان،
رفتار

اقناعي

تغییر تحلیل

میانمدت

ارزش ،احساس و
هیجان

باور ،عقیده ،رفتار

رواني

تغییر رفتار

کوتاهمدت

احساس و هیجان ،رفتار

باور ،عقیده ،ارزش

صورتبندي مفهومي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي

در شکل ذيل ،به طور واضح تر نحوة عملکرد مرتبط باهمِ هريک از سه عملیات شيناختي،
اقناعي و رواني را ميبینیم.
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شکل :9عملکرد مرتبط با هم سه عمليات شناختي ،اقناعي و رواني

 .0الگوي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي
پس از مفهومشناسي نظري ،بايد دانست که آرايش رسانهاي در بُعد عملي با استفاده از
يک الگو ،در فضاي مجازي جامعة هدف عملیات ميکند .اين الگو که برگرفته از مفاهیم
طرحشده در جنگ هیبريدي (جنگ نظامي ،سايبري ،رسانهاي و )...است در شکل شمارة 3
مشاهده ميشود:
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شکل :3الگوي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي

با مقدمات ذکرشده مي توان بیان کرد الگوي آرايش رسانه اي دربرگیرنيدة هشيت محيور
ذيل است:
 .2رصد و پايش محيط :اولین مرحله در آرايش رسانه اي ،رصد و پايش محیط است .ابتدا
بايد در هر مسيئلة فرهنگيي و اجتمياعي ،وضيعیتشناسيي مناسيب صيورت گیيرد و ابعياد،

صورتبندي مفهومي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي

ويوگي ها ،نتاي ،و پیامدهاي مسئله مورد نظر در جامعة هدف ارزيابي شود و سپس بر اساس
میدان عمل و استخراج خلل و فرج پديده ،به اقدامات متناسب روي آورد.
 .9اتخاذ دکترين موردنظر و راهبردهاي مبتني بار دکتارين ،و طارح ريازي عملياات

رسانه اي متناسب بر اساس مسائل انتخابي :در اين مرحله ،با توجه به میدان عمل و کشيف
راهبردهاي رقیب در مسئلة موردنظر ،راهبردهاي مواجهه مبتني بر دکترين انتخابي ،تيدوين
مي شود .به طورکلي اين دکترين و راهبردها صرفاً تدافعي و در تقابل با راهبردهاي نیروهياي
رقیب نخواهد بود .به عنوان مثال در موضوع هويت جنسيیتي زنيان باييد بير مبنياي الگيوي
مطلوب اسالمي ـ ايراني از زن ،راهبردهاي تثبیت اين معنا در اذهيان جامعيه تيدوين شيود.
اين راهبردها از يکسو ،نظر به الگوي مطلوب زن ايراني دارنيد و در راسيتاي گسيترش ايين
معنا در جامعه اند و از سوي ديگر ،بايد ناظر بر راهبردهاي جريان فمینیستي باشند و تهاجم
رسانهاي اين جريان را خنثا کنند.
 .3تصميم گيري دربارة ميزان و چگونگي تمرکز بر راهبردهاي باال مبتناي بار مسائله

(نظام اولويت بندي راهبردها و مضامين) :اولین مرحله در طرح ريزي عملیات رسانه اي است
که با توجه به شرايط جامعه ،راهبردهاي انتخابي اولوييتبنيدي شيده و روي برخيي بیشيتر
تمرکز مي شود؛ زيرا در يک آرايش رسانهاي قوي ،راهبردها ،تمامیتيافتيه و ايسيتا نیسيتند،
بلکه آنها بر اساس وضعیت پديده در شبکه هاي اجتماعي ،بهصورت پويا تغییير شيکل داده و
در نظام اولويت بندي راهبردي ،جابجا مي شوند .بهعنيوان مثيال جرييان فمینیسيتي در هير
برهه اي روي يک پديدة زنانه تمرکز مي کند :تضعیف نقيش ميادري ،کيودکهمسيري ،قتيل
ناموسي ،نافرماني مدني ،حجاب اجباري و . ...بدين ترتیيب راهبردهياي جرييان خيودي نیيز
نمي تواند راهبردهاي ثابت بر مبناي الگوي مطلوب زن باشد و بايد افزونبير تمرکيز بير ايين
الگو ،متناسب با میدان عمل و راهبردهاي جريان فمینیستي به مقابله بپردازد.
 .8تعيين ميزان فراگيري مسئله در شبکههاي اجتماعي :مرحلة بعيدي در طيرحرييزي
عملیات ،تعیین میزان فراگیري مسئله در شبکه هاي اجتماعي است .همان طور کيه در الگيو
مشاهده مي شود برخي پديده ها بر مبناي دکترين و راهبردهاي انتخابي ،تبيديل بيه مسيئله
شده و در فضاي مجازي برجسته مي شوند .آرايش رسانه اي مناسب تعیین مي کنيد کيه هير
مسئله چه میزان از فراگیري را در شيبکههياي اجتمياعي بيه خيود اختصياص دهيد .گياهي
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پرداخت بیشازحد باع بي اثر شدن مسئله در ذهن مخاطيب ميي شيود و گياهي پرداخيت
کمتر از نیاز ،باع گم شدن مسئله در بین موارد بيشمار مسائل فضاي مجازي خواهد شيد.
بنابراين يکي از بخش هاي مهيم طيرح رييزي عملیيات ،تعیيین میيزان فراگیيري مسيئله در
شبکههاي اجتماعي است.
 .0برنامه ريزي زماني توليد پيام (روناد انتشاار) :ايين محيور ،بيه ميوازات محيور قبيل
برنامه ريزي مي شود .گاهي شرايط جامعه براي پذيرش يک مسيئله فيراهم اسيت و بنيابراين
مي توان روند انتشار پیام را طوالني کرد و گاهي به علل مختلف ،نیياز اسيت کيه بيا فيرود و
کاهش يک مسئله ،مسئلة ديگري در شبکه هاي اجتماعي اوج بگیرد .يکي از مراحلي کيه در
الگوي آرايش رسانه اي مدنظر است اينکه يک مسئله در چه شيرايطي از جامعيه اوج و فيرود
داشته باشد.
 .9چگونگي تقسيم ومايف بين سکوها :در ميورد ييک مسيئله ،کنشيگران مختليف در
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شبکههاي اجتماعي تولید پیام ميکنند .در يک آرايش رسانهاي مناسيب ،وظیفية هير سيکو
مشخ

است .اين وظیفه بيا توجيه بيه نيوع عملیيات شيناختي ،اقنياعي و روانيي مشيخ

مي شود .برخي سکوها خبري اند و وظیفة زنده نگهداشيتن مسيئله در فضياي مجيازي را بيه
عهده دارند .برخي سکوها ،سکوهاي مادر محسوب شيده و سيرخط هياي اصيلي را مشيخ
مي کنند و ديگر کنشگران بر مبناي جهتگیري اين سکوها به کنشگري مي پردازنيد .برخيي
سکوها نیز سکوهاي فضاساز هیجانياند و با انواع تکنیيکهياي عملیيات روانيي بيه تحرييک
هیجانات مخاطب ميپردازند .در يک آرايش رسانهاي سينجیده ،بيا توجيه بيه نيوع و میيزان
عملیات شناختي ،اقناعي و رواني ،وظايف سکوها مشخ

ميشود.

 .3تعيين چگونگي و ميزان عمليات شناختي ،اقناعي و رواني متناسب با راهبردهااي

اتخاذي :نتیجه و برايند مرحلة طرح ريزي عملیيات ،چگيونگي و میيزان عملیيات شيناختي،
اقناعي و رواني را مشخ

مي سازد .نوع عملیات بستگي زيادي به راهبردهاي انتخيابي دارد.

اگر راهبرد انتخابي ناظر بر عمیيق تيرين عقاييد و باورهياي جامعيه باشيد ،عملیيات مربوطيه
عملیات شناختي خواهد بود و اگر صرفاً هیجانيات جامعيه تحرييک شيود از عملیيات روانيي
استفاده ميشود.
 .3توليد پيام متناسب با انواع مخاطب (سفيد ،خاکستري مايل به سفيد ،خاکساتري،

خاکستري مايل به سياه ،سياه) :يکي از محورهاي مهم در الگوي آرايش رسانهاي توجيه بيه

صورتبندي مفهومي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي

مخاطب و تولید پیام متناسب با اقتضائات اوست .تولید پیام در شبکه هاي اجتماعي ناظر بير
انواع مخاطب (سفید ،خاکستري مايل به سفید ،خاکستري ،خاکستري مايل به سیاه ،سيیاه)
صورت ميگیيرد .البتيه ايين طیيفبنيدي مخاطيب ،مطليق نیسيت و مخاطبيان نسيبت بيه
موضوعهاي گوناگون در طیفهاي مختلف قرار ميگیرند.
 .5چگونگي آرايش رسانهاي از منظر فلسفة اسالمي
با صورت بندي مفهومي ،چیستي آرايش رسانه اي و ماهیت آن مشخ

شد .گيام بعيدي

در تبیین مفهوم آرايش رسانه اي ،پاسخ به «چگونگي» است .در ايين بخيش کوشيیده شيده
مبتنيبر فلسفة اسالمي ،چگونگي انتقال معنا در الگوي آرايش رسانهاي واکاوي شود.
2ـ .9ارتباط برهاني ـ جذابيت معقول

فارابي فیلسوف فرهنگ« ،ارتباطات را هنرِ ساختن [صناعت] و بهکارگیري نشانهها براي
تفهیم و مبادله معنا ميداند» (اسالمي .)61 :6311 ،دو مفهوم معنا و صناعت در اين تعريف
قابل توجهاند .فارابي معتقد اسيت :صيناعت بيا مهيارت و تحصیل زيبايي پیوند دارد
(آلياسین6120 ،ق ،316 :به نقل از همان) .بنابراين زيبايي از ملزومات يک ارتباط اثرگذار
در آرايش رسانهاي است.
زيبايي بهمعناي شيء محسوس يا نامحسوس است که با دستگاه ادراکي انسان هماهنگ
باشد و قواي ادراکي از آن لذت ببرد ...چیزي که به کمال هستي برميگردد جمالِ حقیقي
است (جوادي آملي6167 ،ق.)17 :
مفهوم زيبايي با جذابیت ترادف معنايي دارد ،بدين معنا که زيبايي فينفسه جاذبه
داشته و «جذابیت بهمعناي وصول به زيبايي و ادراک آن است» (بزرگ و هاشمیان:6310 ،
 .)127در اين نگاه زيبايي و جذابیت يکي از عناصر اصلي در مفاهمه و مبادله معنا در
آرايش رسانهاي مطلوب است.
در مرحلة بعد بايد روشن شود که در آرايش رسانهاي مبتنيبر فلسفة اسالمي از چه نوع
زيبايي و جذابیتي براي اثرگذاري بر مخاطب ميتوان استفاده کرد؟ در پاسخ بايد گفت
همانگونه که صور علمي [معنا] در فلسفة اسالمي در سه مرتبة حسي ،خیالي و عقلي قرار
دارند (جوادي آملي6167 ،ق ،ج ،)600 :1زيبايي نیز سه مرتبة حسي ،خیالي و عقلي به
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خود ميگیرد .وجود مشکک انسان در قالب حرکت جوهري ،توانايي تبديل شدن از نفس
نباتي به حیواني و انساني را دارد که جذابیت در هر مرتبه ،خاصِ همان مرتبه است .بدين
معنا که بر اساس کدام مرتبة نفس انساني فعال باشد ،زيباييهاي خاص همان مرتبه براي
فرد داراي جاذبه خواهد بود .نفس نباتي ،زيبايي محسوس؛ نفس حیواني ،زيبايي محسوس،
وهمي و خیالي؛ نفس انساني ،زيبايي معقول (بزرگ و هاشمیان161 :6310 ،ـ.)127
چگونگي بهکارگیري جذابیت در آرايش رسانهاي ميتواند افکار عمومي جامعه را به آن
مسئله با معاني معقول ،محسوس يا خیالي پیوند دهد و جامعه را به سمت مدينة فاضله و يا
در نقطة مقابل بهسوي مدينة ضاله رهنمون کند ،چنانچه فارابي ،مراتب تکاملي جامعه را
مبتنيبر رشد صناعت ارتباطي آن جامعه ميداند (اسالمي.)16 :6311 ،
از منظر فارابي ،الگوي ارتباطي در مدينة فاضله ،برهاني است که در پي يقین به حقیقت
است و يقین مساوق با وحدت؛ زيرا برهان برخالف جدل ،تکثربردار نیست (همان11 :ـ.)17
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اگر نظام ارتباطي جامعه ،نظامي برهاني مبتنيبر جذابیت معقول باشد ،ذائقة مخاطب
نیز به اين سمت حرکت خواهد کرد و برعکس اگر نظام ارتباطي جامعه مبتنيبر جدل براي
انتشار وهمیات و محسوسات باشد ،افکار عمومي جامعه نیز با اين معاني متحد شده و
چیزي جز ظن و خیال براي مخاطب حاصل نميشود .چنانچه امروزه تحت تأثیر نظامهاي
ارتباطي و رسانهاي غیرعقالني ،جهانِ آکنده از نماد و تصويري ساختهشده ي که در حال
تغییر دادن شیوههاي تفهم ي است .در اين عصر که بودريار آن را عصر وانمايي 6مينامد،
بین واقعیت و بازنمايي ارتباطي وجود ندارد و مرجع نشانه ،خود نشانه است که اين امر
باع

ميشود «تفسیر انسان از واقعیت تنظیم و محدود شود و البته [رسانه] اين امر را

پنهان ميسازد .رسانه ،واقعیت را تحريف نميکند ،بلکه آن را نابود ميسازد»

(بودريار1،

611 :6190ـ ،631به نقل از الفي1227 3،م .)602 :به بیان ديگر ،وانمايي يا شبیهسازي،
واقعیت را انکار نميکند ،بلکه مرز بین واقعیت و تصوير را مخدوش ميکند .درست در
همان مرحلهاي که جهان ،آکنده از اطالعات ميشود ،خالي و عاري از معنا نیز ميشود.
1. Simulation.
2. Baudrillard.
3. Laughey.
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درنتیجه مخاطب ،انبوهي بيشمار از تصاوير ذهني را ميسازد که درون آن چیزي براي
فهمیدن نیست (مهديزاده192 :6391 ،ـ .)196در نقطة مقابل ،نظام ارتباطي مبتنيبر
معقوالت ،جامعه را به سمت مدينة فاضله سوق ميدهد و مدينة فاضله جامعهاي است که
«به سبب اجتماع و اقبال افراد به معاني و زيباييهاي عقالني ،از نظام معنايي عقالني
برخوردار است» (پارسانیا677 :6312 ،ـ.)671
1ـ .9بالغت اسالمي

در سنت رتوريک( 6بالغت) اسالمي ،اقناع ،اثرگذاري و به بیان ديگر «جذابیت و زيبايي»
ذيل مفهوم بالغت تفسیر ميشود .پیامي جذاب و مؤثر است که بلیغ باشد و پیام بلیغ آن
است که «لفظش بر گوش از معنايش بر دل پیشي نگیرد و پیش از اينکه معنا به دل راه
يابد بر گوش ننشیند» (الهاشمي ،6393 ،ج .)11 :1پیام بلیغ پیامي است که بتواند با
بهرهمندي از زيبايي معقول ،قلب مخاطب را تصرف کرده و فطرت او را بیدار کند .درنتیجه
بايد توجه داشت که «بالغت اسالمي منحصر در علم بديع ي که بیشتر ناظر بر آرايههاي
واژگان يا جمالت است ي نميشود ،بلکه دامنة بالغت به چگونگي پیوند جملهها ،بندها و
متن با يکديگر بهعنوان يک کل بههمپیوسته و درهمتنیده ادامه پیدا ميکند» (البستاني،
.)7 :6311
بالغت نیازمند هماهنگي پیام با مقتضاي حال است .مقتضاي حال دربرگیرندة دو مفهوم
حاالت مخاطب و مقتضي يا اعتبار مناسب است (الهاشمي ،6393 ،ج .)12 :1اعتبار مناسب
بهمعناي سبک يا ژانر است که مطابق آن ،سخن به شکل منحصربهفرد و متناسب با هدف و
مخاطب ايراد ميگردد .همان موقعیت رتوريکي در سنت رتوريک است .موقعیتي که سخنور
در آن قرار ميگیرد و به اقتضاي آن موقعیت ،کالمي را ايراد ميکند .شرايطي که فرستندة
پیام ،سخن ميگويد که دربرگیرندة وضعیت و حالت مخاطبان ،ضرورتهاي برقراري ارتباط
توسط گوينده ،هدف گوينده ،بح هايي که از قبل دربارة بح

وجود داشته است و وضعیت

عمومي جهان خارج از موضوع است (بیتزر6192 1،م ،11 :به نقل از احمدي19 :6317 ،ـ.)11
1. Rhetoric.
2. Bitzer.
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پیام بلیغ در آرايش رسانهاي برهاني ي معقول ،پیامي است که هنگام بروز يک مسئله در
فضاي مجازي ،از يکسو ،متناظر با افکار عمومي جامعه تولید شده باشد و از سوي ديگر
متناسب با مسئلة موردنظر ،اعتبار و سبک منحصربهفردي داشته باشد .بهصورتيکه بهمحض
مواجهه با مخاطب بتواند قلب او را تحت تأثیر قرار داده و تحلیل درستي از مسئله براي وي
ايجاد کند.
3ـ .9هِرم بازيگران

گام بعد در تبیین چگونگي انتقال معنا در آرايش رسانهاي ،چیدمان بازيگران در اين
نظام ارتباطي است .فارابي بهواسطة الگوي ارتباط برهاني ،ساختار هرميِ مدينة فاضله را
صورتبندي کرده است .در اين الگو هر کس توان ارشاد ديگري را داشته باشد رئیس است.
رئیس اول در مقام عقل مستفاد و کاملترين فرد جامعه است که يا نبي است يا امام
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(فارابي6126 ،ق ،91 :بهنقلاز اسالمي )11 :6311 ،که بهمنزلة قلب مدينة فاضله است.
پس از رئیس اول ،ديگر شهروندان در مدينة فاضله به پن ،دستة افاضل ،ذواالسنه ،مقدرون،
مالیون و مجاهدون تقسیم ميشوند .افاضل همان حکیماناند که بر اساس حکمت نظري و
عملي ،اصول و قوانین را ترسیم کرده تا جامعه بهسوي سعادت رهنمون شوند .ذواالسنه،
خطیبان ،شاعران ،هنرمندان و نويسندگان وظیفة تروي ،اصول در میان مردم دارند
(اسالمي11 :6311 ،ـ .)10بر اساس ديدگاه فارابي ،ميتوان بازيگران در آرايش رسانهاي را
براي ساخت مدينة فاضله جايگذاري کرد .در اين نگاه ،دکترين و راهبرد در هر مسئله بايد
توسط حکیمان جامعه تدوين شود و سپس توسط صاحبان رسانه با استفاده از طرحريزي
عملیات مناسب در جامعه منتشر شود.
 .6جمعبندي و نتيجهگيري
آرايش رسانهاي ،مفهوم پیچیدهاي در جنگ رسانهاي است که سه سطح دکترين ،راهبرد
و طرحريزي عملیات دارد و شامل عملیات سهگانة شناختي ،اقناعي و رواني است .بر مبناي
اين مفهوم ،الگوي عملیاتي آرايش رسانهاي در هشت محور ذيل صورتبندي ميشود:
 .6رصد و پايش محیط؛
 .1تعیین میزان فراگیري مسئله در فضاي مجازي؛

صورتبندي مفهومي آرايش رسانهاي در فضاي مجازي

 .3هماهنگي دکترين ،راهبرد و عملیات؛
 .1اولويتبندي راهبردي؛
 .0تعیین چگونگي و میزان عملیات شناختي ،اقناعي و رواني متناسب با راهبردهاي اتخاذي؛
 .1برنامهريزي زماني تولید پیام (روند انتشار)؛
 .7چگونگي تقسیم وظايف بین سکوهاي فضاي مجازي؛
 .9تولید پیام متناسب با انواع مخاطب (سفید ،خاکستري ماييل بيه سيفید ،خاکسيتري،
خاکستري مايل به سیاه ،سیاه).
براي چگونگي تولید و مبادلة معنا در الگوي آرايش رسانه اي با توجه به مبياني اسيالمي،
بايد به الگوي ارتباطي برهاني و مفهوم جذابیت معقول روي آورده شود .در ايين الگيو ،نظيام
ارتباطي جامعه ميکوشد با استفاده از جذابیت معقول ،افکيار عميومي را بيهسيوي يقینیيات
هدايت کند .بالغت اسالمي راهکار رسیدن به جذابیت معقيول اسيت کيه بيا قليب و فطيرت
مخاطب مواجهيه دارد .در ايين الگيوي ارتبياطي ،حکیميان جامعيه ،دکتيرين و راهبردهياي
متناسب با سعادت جامعه را تدوين کرده و صاحبان رسانه بر ايين مبنيا ،بيه تولیيد پیيام در
مسئلة موردنظر همت ميگمارند.
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