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پادروایت

قر باشـدپادروایت می تواند روایت رقیب یا اقدام کننده علیه روایت موجود و مسـت

و مخرب و تشویش پادروایتها داسـتانهای رقیب هستند که میتواند مثبت و مفید یا منفی
آفرین باشند



اهمیت پادروایت ها

فعال حقوق زنان= مسیح علی نژاد 

اجتماعی: حوزه فعالیت

ابرانداز مزدور امریک= مسیح علی نژاد 

سیاسی: حوزه فعالیت





فراروایت

در طنین صـدای یک روایت پس از گذشـت سالها، به صورت فراتاریخی و عمیقوقتی
گویند« فرا روایت»فرهنگی خاص جا می گیرد، به آن 



شناخت کالن روایت ها

:کالن روایت جریان انقالب

اسالم باید مبنای تمام شوون باشد

دین با سیاست پیوند دارد

انقالب اسالمی با اتکا به مردم یک جریان اصیل اسالمی را

پایه گذاری کرد

ستوالیت مداری و استکبارستیزی جزو اصول بنیادین اندیشه انقالبی ا

آینده از آن ما است و انقالب اسالمی به انقالب جهانی حضرت ولی عصر 
پیوند می خورد

:کالن روایت جریان ضد انقالب

مدرنیته اتوپیای زندگی بشر در دنیا است

دین امر شخصی و فرعی است

امریکا ابرقدرت جهان و مظهر دنیای جدید است

ی استلذتجویی و منفعت طلبی برای دستیابی به رفاه دنیویی مبنای

رژیم های دیکتاتوری و ایدئولوژیک در جهان آزاد نابود خواهند شد



تقابل روایت ها

:روایت جریان انقالب

دلدادگی به امام عصر: کالن روایت

:خرده روایت ها

نسل جدید و دلدادگی به امام عصر

انقالب اسالمی در مسیر ظهور ولی عصر

:روایت جریان ضدانقالب

کومت پروپاگاندای تبلیغی ح: کالن روایت
با سوء استفاده از ادبیات دینی

:خرده روایت ها

بهره کشی و استثمار از کودکان

فراخوان نظامی برای سربازگیری و 
یارگیری جدید



شگردهای رسانه ای اصلی

شگردهای اصلی به ما کمک می کند در 
ش کارزار رسانه ای بتوانیم کالم حق را پی

ببریم و نسبت به اثرگذاری آن مطمئن
.باشیم



:1شگرد رسانه ای 
رویدادگزینی، مسئله پروری و
روایت سازی

و توجه به سه گانه رویداد، مسئله
روایت در تولید رسانه ای 

رویداد



:2شگرد رسانه ای 
توجه به ارزش های خبری اطالعاتی

یاماستفاده از محرک های شناختی و عاطفی جهت تسریع نفوذ پ

ن ارزش های خبری گام اول ارزش های اطالعاتی است باید بر روی آ
.بنای خود را استوار کنیم

شهرت

شگفتی

درگیری

دربرگیری

تازگی

تعداد

مجاورت



:3شگرد رسانه ای 
دادوستد میان واقعیت فیزیکی و
واقعیت رسانه ای .ه باشیمدوجهانی شدن محقق شده است باید برو بیا داشت

از مخاطب منبر به کاربر ممبر 

از کاربر ممبر به حل مسئله مومن



:4شگرد رسانه ای 
خط تخریب/ بی اعتبارسازی منبع 

یاماستفاده از محرک های شناختی و عاطفی جهت تسریع نفوذ پ

ن ارزش های خبری گام اول ارزش های اطالعاتی است باید بر روی آ
.بنای خود را استوار کنیم

به جای تقویت بهداری در تسریع
مداوای مجروحان باید عقبه 
.دشمن را مورد ضرب قرار داد



روایت سازی

دارای دستگیره و قالب باشد

ائتالف ساز و همگراکننده باشد

پرکننده خألشناختی و عاطفی مخاطب باشد

 (ندخط روایت را ترسیم و تقویت ک)در ارتباط با کالن روایت و پادروایت باشد

روایت سازی



شگردهای رسانه ای اصلی 
دشمن در جنگ رسانه ای

شگردهای اصلی دشمن در جنگ رسانه ای
، بر روی انحراف افکار عمومی ، سیاهنمایی
تخریب چهره ها و مبانی دینی و ساختاری
تمرکز دارد و در حوزه های مختلف قابل 

.تقسیم بندی است



عرصه بندی شگردهای دشمن

هاشگرد

ی فرهنگ
اجتماعی

سیاسی

یاقتصاد

دینی



شگردهای دینی

دین سازیوفرقه سازی

مذهبیمناسکودینیاحکامدینی،علمایهایگفتهگرفتنسخرهبه

آمریکاییاسالمترویج

شبهه  پراکنی



شگردهای فرهنگی اجتماعی

الگوسازی

زندگیسبکتغییر

اقلیت هاوزنانحقوق

اجتماعیهایآسیبازبهره برداری

قومیت گرایی

گراییاسالموملی گراییبینتقابل



شگردهای سیاسی

مدنینافرمانیایجاد

 معترضینازحمایت

تقویتوتأسیسNGO

اسالمیحکومتمشروعیتدرخدشه



شگردهای اقتصادی

مردمکردنناامید

اقتصادینابسامانی هایایجاد

اقتصادیرشدازجلوگیری




