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 ال اصليسؤ اين تا بهاست كوشيده  ــ تحليلي توصيفي رويكرد نظري و با روش با مقاله اين
هاي بين المللي را چگونه گفتمان ،بين المللي هايبه خصوص رسانه ،هاپاسخ دهد كه رسانه تحقيق

 كي ازاالت، يق براي يافتن پاسخ سؤكنند؟ محقّبسط مي آورند و آنها را دچار قبض وبه وجود مي
را به عنوان واحد تحليل مورد مطالعه و بررسي قرار داده  »تفسير«يعني ؛نگاري روزنامه مهم هايژانر

ضمن اين كه گفتمان را از منظر روزنامه نگارانه بازتعريف و بازنگري نمايد، است تا و تالش نموده 
دست ه زايش و قبض و بسط آن بي براي فهم گفتمان و نحوه نيز چارچوبي متفاوت و جديد

هاي بين المللي در يت و جايگاه تفسير در رسانهشناخت اهمدهند كه نشان مي هاي تحقيقيافته.دهد
و موضوعات روز داخلي و بين المللي كمك  مسائلتواند نسبت به درك بهتر ميها، توليد گفتمان
 داخلي و خارجي هايسياستي عرصهگيران و تصميم سازان اين كه، تصميمتر از همه نمايد و مهم
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مهمقد 

هـاي بـين   امـروز، رسـانه  . مهم براي درك جهان اسـت ي نگاري بين المللي، يك حرفهروزنامه 
چون سرود ملي، پرچم، واحد پول و تصوير رئيس كشـور،  «يتي برخوردارند كه المللي از چنان اهم

پـراودا، لومونـد، تـايمز، نيويـورك تـايمز و سـاير       . شـوند سمبول و هويت يك كشور محسوب مي
 اسـميت، (» شـوند خود يك سازمان ملل محسوب مـي ها در نوع روزنامه فروشيها در دكه روزنامه

1369: 65(.  
ها، سياستمداران، بازرگانان، مالكان و افراد ثروتمند و با نفوذ در سراسر جهان به ديپلمات

زيرا آنها  كنند؛مي ت دنبالهي ويژه دارند و مطالب منتشره در آنها را با دقّهاي بين المللي توجرسانه
ها و ق و عقايد نظامعاليي بازتابنده ،هاي بين الملليدر رسانه شدهدانند مقاالت و اخبار منتشرمي

دانند كنند كه ميرصد مي ها را به اين سببهمچنين آنها اين رسانه. هاي مختلف هستندحكومت
تجربيات مشترك طبقات ها حاصل اين رسانه ،در نتيجه .ركسي نقشي در زندگي اجتماعي دارده

اعتبار و همين طور ميزان نفوذشان بستگي به تصاويري دارد كه  ،بنابراين. نداهاي خويشتحاكم ملّ
  . شودمي بين المللي ارائه يهااز طريق رسانه

دهد، هم رهبران سياسي و نظامي و مشاوران آنها تمايل دارند تا هنگاهي كه كشمكشي رخ مي
كنند يا به چابلوسي هاي شورشي تالش ميه قرار دهند و هم گروهدر كانون توجروزنامه نگاران را 

  .روزنامه نگاران بپردازند يا اين كه آنها را مورد ارعاب قرار دهند
 2،»ادوار سـابليه «هـاي خـود، بـه نقـل از     سياستمدار فرانسـوي در يكـي از كتـاب    1»لئو هامون«

سردبير لوموند، دفتر سردبيري را بـه   3»آندره تارديو«روزي  :نويسدلوموند، مي يروزنامهي نويسنده
ي بيني، محلي است كه سال هـا، سياسـت خـارج   اينجا را كه مي«: گويددهد و مينشان مي» سابليه«

هاي پر نفـوذي اسـت كـه    بحث بر سر رسانه .)90: 1389اسدي، (» فرانسه را تعيين كرده و مي كند
هاي مختلف بين ها، رهبران جامعه و ديگر بازيگران عرصهديپلمات روزانه دستور كار سياستمداران،

  .آورندمي به وجودهاي بين المللي را هاي خود گفتمانكنند و با تحليلص ميالمللي را مشخّ

                                                            
1. Léo Hamon 
2. Edouard Sablier 

وارد روزنامـه ي لومونـد شـد و     1949ي لوموند ياد مـي شـود، از   اصلي روزنامهاز او به عنوان يكي از ستون هاي كه » ادوار سابليه«
» سابليه«. پدرش كنسول فرانسه در عراق بود. در بغداد متولّد شد 1920ي او در فوريه. سالها همكاري خود را با اين روزنامه ادامه داد

ه وي را بـه     . بود» شرق«و » ژنرال دوگل«ي او شيفته. پاريس درگذشت سالگي در 86در سنّ  2006در مارس  همـين شـيفتگي توجـ
  .نوشت» ايران، مخزن اسرار انقالب اسالمي«سوي انقالب اسالمي ايران نيز جلب كرد و كتابي تحت عنوان 

3. André Tardieu  
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درك خـود از دنيـا را از صـافي داوري     ،هايشـان هـا و مقـام  هاي جهان، سفارتخانهبيشتر دولت
هاي راديـو و  بسياري از ايستگاهي حتّ. گيرندمي هاي بين الملليبه خصوص روزنامه هاي مهمسانهر

هاي اينترنتي نيـز بـه هنگـام بـروز يـك      هاي بزرگ و ديگر رسانهتلويزيوني بين المللي، خبرگزاري
در بيشـتر كشـورها، خبرهـاي    . ماننـد هاي بـزرگ مـي  بين المللي، منتظر داوري روزنامه رويداد مهم

ـ . كنندهاي بزرگ همان روز تعيين ميل روزنامههشت صبح راديو را صفحات اوساعت  ه يـك  توج
هاي بزرگ ايـن قـدرت را دارنـد كـه     روزنامه. بخشديت ميبه آن اهم ،مهم به يك حادثهي روزنامه
 هـا بيشـتر دنبالـه روي   راديـو و تلويزيـون  . دهند، بـه دنيـا بقبوالننـد   هايي را كه به اخبار مياولويت

تواننـد مطالـب را خيلـي    هاي بـين المللـي مـي   روزنامه ،بنابراين. آني اند تا هدايت كنندهمطبوعات
آن اسـت كـه نويسـندگان و     دليـل ايـن امـر    .)22: 1372واكـر،  ( تر بپرورانند و گزارش كنندعميق

توكيـو،  هـاي نخبـه پـرور مسـكو،     دانشگاهي دانش آموخته ،بين المللي هاي مهمتحليلگران روزنامه
حصـيل  روزنامه نگـاران فـارغ التّ  . و غيره هستندرد و ييل و اكول نورمال آكسفورد و كمبريج، هاروا

كري هستند كه كشـور را  اداري، اقتصادي، قدرت ساالري و روشنفي ها بخشي از حلقهاين دانشگاه
اليـت  فعي ط بر حوزه با تسلّ و اين افراد در مقام روزنامه نگار .)31 - 30: 1372واكر، ( گردانندمي

     تحليل و نظر آنها ي درباره وكنند خود را زير و رو ميي مربوط به حوزه و رويدادهاي مسائلخود، 
بسـياري از  به عبارتي، . نمايندگيري گفتمان هاي بين المللي كمك ميدهند و بدين سان به شكلمي

آينـد،  در مـي » گفتمـان «بـه صـورت    -بين المللي يبه خصوص جامعه -در يك جامعهي كه مسائل
در آن جامعـه يـا   ) جريان اصلي(عمده  هايبه خصوص رسانه ،ها رسانه از سويكه  هستند  يمسائل

  .ندگيرمير قرار مكرّ هايبرجسته شده و مورد تحليل و تفسير خارج از آن جامعه،
ال اصلي سؤ اين بهتا است كوشيده  ــ تحليلي، رويكرد نظري و با روش توصيفي با مقاله اين

هاي بين المللي را چگونه گفتمان ،هاي بين الملليخصوص رسانهبه  ،هاتحقيق پاسخ دهد كه رسانه
  كنند؟آورند و آنها را دچار قبض و بسط ميبه وجود مي

  
  تعريف و مفهوم گفتمان .1

يكي از مفاهيم پركاربرد و كليدي در نزد انديشمندان و صاحب نظران به  ، كه»گفتمان«امروز 
 قرن دومي نيمه در زمين سياسي مغرب و اجتماعي فلسفي، رتفكّ به دادن شكل درآيد، شمار مي

ها و در نوشته اتبه كرّ اين مفهوم هنوز. )13 : 380 عضدانلو،( است داشته سزايي به نقش بيستم،
ساني، مورد استفاده قرار هاي مختلف علمي به خصوص علوم انقان حوزهو محقّ سخنان انديشمندان

 رود؛ چنان كهمعاني متفاوت به كار مي هاي علمي درها و گرايشه برحسب رشتهكه البتّ گيردمي
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ي ميان خود انديشمندان علوم اجتماعي در ميان انديشمندان زبان شناس و علوم اجتماعي و حتّ
باعث پيچيدگي و ابهام  همين امر مان، اختالف نظرهاي فراواني وجود دارد وخصوص تعريف گفت
 گفتمان همانند بسـياري از مفـاهيممفهوم  بايد اذعان داشت كه به عبارتي. شودمعنايي آن شده و مي

   .ندارد افيمعناي خيلي روشن و شفّهنوز  ،اجتماعي ديگر
رات فلسفي و زبانشناسي گره به بعد با تفكّ 1960 ياز اواخر دهه ي گفتمانواژه يبه طور كلّ

چنان . م بودكه دليل آن نارضايتي از پوزيتيويس سر برآورد مختلفي هايقالب و اشكال در خورد و
 بحث از يكي صورت به هاي گوناگون علميمعاصر و رشته هاينظريه در كه اشاره شد، گفتمان

 .باشد داشته وجود آن از اجماعي مورد و واحد مفهوم و معنا آنكه بدون درآمده، مقوالت انگيزترين
متن، زبان، سخن و يك رويداد ارتباطي و صورت زباني است كه : اي از گفتمانهمراد عد معموالً

كه در حقيقت در دهد اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تشكيل ميي پيچيدهي بخشي از يك شبكه
ها در از نظر اين گروه، گفتمان. داراي كاركردهاي متفاوت در اين شبكه است هاي مختلفموقعيت

اي هستند كه هايي از اظهار نظرها و گفتارهاي سازمان يافتهواقع نوعي نظام معنايي و مجموعه
زبان شناسان معتقدند  مثالً .)2: 1391اخوان كاظمي، ( كنندهاي نهادها را تبيين ميرزشمعاني و ا

   به وجودگفتمان مجموعه عناصر لوازم و شرايطي است كه چنانچه گرد هم جمع شوند؛ متن را « :كه
ورده سخن ديگر گفتمان فرايند و متن فرآبه . بنابراين، متن حاصل و نتيجه گفتمان است. آورندمي
  .)6-5: 1377صلح جو، (» گفتمان پويا و متن ايستا است. ستآن ا

 به مرتبط اما متفاوت معناي دو در گفتمان امروزه«: گويددر تعريف گفتمان مي نيز» مكاريك«
 اجتماعي بندي سازمان به و ديگري دارد اشاره »زباني بزرگ قطعه يك« معناي به يكي. رودمي كار

  .)256: 1391مكاريك، (» كاربرد در محتواها
به  ؛كنند تري از گفتمان ارائه مي ختيشنا تعريف جامعههم  2»كاپالننيكالس «و  1»ياورسكيآدام «

هاي اجتماعي، سياسي و  بندي گفتمان عبارت است از كاربرد زبان در رابطه با صورت«اعتقاد اين دو 
حال به نظم اجتماعي و كنش متقابـل   نظم اجتماعي است و درعين  دهنده زباني كه بازتاب ـفرهنگي  

  .)Jaworski & Coupland, 1999:110(» دهد افراد با جامعه شكل مي
هاي ماركسيسـم كالسـيك،   به منظور نقد انديشه» پروبلماتيك«نيز با طرح مفهوم » لويي آلتوسر«

از ديد او پروبلماتيك يعني افق ديد و انديشه كـه در   نمايد؛ائه ميار مسائلتحليلي گفتماني در باب 
اي از واژگـان و  خودش مجموعههر پروبلماتيكي براي . شودهر عصري به صور گوناگون ظاهر مي

                                                            
1 . Adam Jaworski 
2. Nikolas Coupland 
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هـاي مختلـف موجـب نگـاه كـردن      بنابراين، قرار گـرفتن درون پروبلماتيـك  . مفاهيم به همراه دارد
داريـم و  سازيم و بر پا مـي اي ميبا هر پروبلماتيكي جهان را به نحو تازه«. شودمتفاوت به جهان مي

  .)92:  1386،يرهبر(» هايت واقعيت وابسته به نگاه ماستدر ن
 ايتافته هم به مجموعه را گفتمان من«: كنداين گونه تعريف مي را نيز گفتمان »نورمن فركالف«

   متن )خود( و )متن مصرف و توزيع توليد،(عمل گفتماني  اجتماعي، )كردار( عمل عنصر سه از
   .)97 - 98 : 1379فركالف، (» دانممي

يكسان انگاري گفتمان و ايدئولوژي، اعتقاد دارد كه گفتمان  هم ضمن رد» ديويد هوارث«
- ها و غيره ميسازمان ،ور حيات اجتماعي، سياسي، نهادهاصي تر از ايدئولوژي و شامل همهوسيع

  .)155: 1377هوارث، (شود 
 خاص ايشيوه را گفتمان ،ماتيمقد تعريف يك نيز در» ماريان يورگنسن« و »لوئيز فيليپس«
يورگنسن،  و فيليپس(كنند مي فيمعرّ آن وجوه از يكي يا آن فهم و جهان يدرباره گفتن سخن براي

1389 :18(.   
 آن گفتمان ينظريه در اصلي ينيز بر اين باورند كه دغدغه» توكرجري اس«و » ديويد مارش«
 در مردم تعريف ديگر، عبارت به؛ دارند خود يدرباره شناختي درك و چه جوامع در مردم كه است

 كدام آنها رفتاري الگوي شناخت، و تعريف اين تبع به و خودشان چيست؟ از گوناگون جوامع
  .)207: 1388مارش و استوكر، (است؟ 

 را گفتمان» سوسياليستي راهبرد و هژموني«كتاب  هم در »موفه شانتال« و» الكالئو ارنستو«
 نزد در. كنندمي تعريف شناختي زبان فرا و شناختي زبان هاينشانه و عالئم از معني دار ايمجموعه

 گفتمان يتكلّ دروني اجزاي خود دو اين بلكه نبوده نوشتار و از گفتار تركيبي صرفاً گفتمان آنان
 تاجيك،(است  نظري بعد به نمزي هم و يماد بعدي در برگيرنده هم گفتمان و شوندمي فرض
1383 : 21(.   
دارد  نيز در پاسخ به اين سؤال كه گفتمان دقيقاً به چه معنايي است؟ اظهار مي» تئو ون دايك«
» لي فشرده در تعريفي ساده بگنجانمدانم، به شك توانستم آنچه را كه درباره گفتمان مي كاش مي«: كه
زبان،  :مفاهيمي چونفانه مفهوم گفتمان نيز مانند دهد كه متأس او ادامه مي .)7: 1383ميرفخرايي، (

   .)7: 1383ميرفخرايي، ( ، اساساً مبهم استارتباط، تعامل، جامعه و فرهنگ مفهومي
 ارائـه  گوناگوني هايويلتأ گفتمان، تصوير مبهم و مفهوم از هاي خودنوشته در هم فوكوميشل 
 متضـاد  گـاهي  و گونـاگون  معاني او هايسخنراني و هانوشته در »ديسكورس«گفتمان يا . داده است

معنـاي   كـردن  شـفاف  جاي به پنداري... «: يز به اين امر اذعان داشته استچنان كه خود وي ن. دارد
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 گـاه  هـا، گـزاره  تمامي كلّي قلمرو معناي به را آن گاه ام؛ افزوده آن ابهام بر گفتمان كلمه مبهم بسيار
 بـه  كه امبرده كار به بندي نظام عمل معناي به نيز گاه و هاگزاره از پذيري فرديت عنوان مجموعه به

 از و اسـت  چهـارچوب  بـه  شـبيه  چيزي مورد، سه هر در گفتمان. است اي معطوفويژه هايگزاره
 .)Foucault, 1969:120( »است شده تشكيل هاگزاره

 او را از گفتمان چنين منظور هاي فوكو از گفتمان،اين نوع برداشت به هتوج نيز با 1»دانت تيم«
 قاعده و نظم شناس، ديرينه آن در كه است هاييگزاره و عبارات شكل بي توده«: است كرده خالصه

  .)Dant, 1991:129( »كندمي كشف را »پراكندگي«
 گفتمان در اين مقاله، هاتعريفديگر و  هاي مذكوربا در نظر گرفتن تعريفخالصه اين كه، 

  :شودميتعريف بدين گونه 
هاست، بلكه آن تشكلي از تفسيرهاست، كه در نظامي از نشانه زباني است و نهپديده  گفتمان نه

به عبارتي، گفتمان، . دهدگيرد و به آن بافت ادامه حيات مييك بافت روزنامه نگارانه شكل مي
هاي مربوط به يك رويداد، پديده يا عقيده است كه از طريق تفسيرها نوعي پويايي و كنش و واكنش

دوام و پايداري يك گفتمان، به ميزان و دامنه . شودآيد و به بحث روز تبديل ميمي به وجود
  .شوندتفسيرهايي است كه درباره آن رويداد، پديده و يا عقيده گفته و نوشته مي

  
  تحقيق چارچوب نظري .2

 هارولد«. اندگرفته نظر در هارسانه تفسيري كاركرد براي را ايويژه جايگاه انديشمندان از برخي
 كاربردهاي و وظايف به كه است قانيمحقّ جمله از آمريكا در سياسي علوم صمتخص »السول

 در ارتباطات وكاركرد ساختار« عنوان تحت ايمقاله 1948 در او. است پرداخته هارسانه اجتماعي
 »السول«. نمود عرضه هارسانه اجتماعي وظايفي زمينه در جامع بنديطبقه ليناو و نوشت »جامعه

         : از عبارتند كه است شده قائل هارسانه براي شده تفكيك و متمايز نقش سه مقاله، اين در
    راهنمايي و هدايت يا اجتماعي همبستگي نقش) ب خبري نقش يا محيط بر نظارت نقش) الف
 .فرهنگي ميراث انتقال يا آموزشي نقش) ج

 زندگي محيط بر نظارت يا خبري نقش ها،رسانه مهم هاينقش از يكي »السول«ي عقيده به
 آشنا خود زندگي محيط با را جامعه افراد العات،اطّ و اخبار پخش و هتهي با هارسانه. است انساني

 طريق از. آورند دستبه كافي العاطّ خود محيط از تا دسازنمي آماده را افراد كار اين با و كنندمي

                                                            
1. Tim Dant 
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 براي را الزم هايالعملعكس و بشناسند را محيط شرايط توانندمي مردم كه است العاتاطّ و اخبار
 جامعه، هايدگرگوني با افراد هماهنگي ضرورت و محيط بر نظارت نقش. كنند پيدا محيط با انطباق
 نقش« آمريكايي، قمحقّ اين نظر از .) 9: 1373 معتمدنژاد،( كندمي توجيه را اخبار انتشار لزوم

 رويدادها تفسير و تحليل و تجزيه نقش زمينه، اين در. است قبلي نقش لمكم ها،رسانه »تفسيري
نقش، اين اساس بر. شودمي مطرح اخبار تكميل لزوم دوم، نقش اساس بر. دارد خاص يتاهم 

 شهروندان و جامعه نخبگان بين ارتباط گسترش راه در دموكراسي، هاينظام در توانندمي هارسانه
 و مردم همكاري جلب در عمومي افكار نماي تمامي آيينه عنوان به و دهند انجام يمهم خدمات
  تفسيري، نقش براساس عبارتي، به. گذارند جا به فراوان تأثير اجتماعي امور در هاآن دادن شركت
 از. شوند دار عهده را سازي گفتماني وظيفه رويدادها تفسير و تحليل و تجزيه با توانندمي هارسانه
 هايروشي ارائه و عيني العاتاطّ و اخبار انتشار محصول ها،رسانه آموزشي نقش ،»السول« نظر

 فرهنگي و علمي گوناگون اخبار انتشار و هتهي با هارسانه سوم، نقش براساس. است زندگي صحيح
 از جامعه، فرهنگي ميراث انتقال با همچنين و دهند گسترش را جامعه شهروندان ديد افق توانندمي
 ادامه براي نسلي هر« كه آنجايي از. ببرند بين از را فرهنگي فقر آينده، هاينسل به گذشته هاينسل

 و هاارزش انتخاب با هارسانه] ليكن[ كند، استفاده قبل نسل تجربيات از كه است ناچار زندگي
 معيارهاي نقش، اين در. كنندمي راهنمايي را معاصر نسل گذشته، هاينسل فرهنگي معيارهاي
 به مربوط هايگفتمان .)همان( »گيرندمي قرار توجه طرف فرهنگي ميراث انتقال براي خاصي

 طريق از كه هستند مواردي جمله از غيره و اجتماعي رفاه بشر، حقوق فردي، آزادي دموكراسي،
 .آيندمي وجوده ب سوم نقش

 ها،رسانه گوناگون اجتماعي وظايف تشريح در نيز جمعي ارتباطات بلژيكي استاد »كلوس روژه«
 رساني العاطّ و خبري حوزه به كاركرد اين از بخشي كه كندمي كيدتأ آنها »فكري ارتباط« كاركرد بر
 تفسيرها، يطوركلّ به و خبر غيري حوزه ديگر بخشي و گرددمي باز گوناگون اخبار و روز وقايع از

 ممنظّ انتقال ها،رسانه مهم وظايف از يكي حوزه، اين در. شودمي شامل را هاايدئولوژي و عقايد
 »احساسات و ها انديشه پرورش« عبارتي به و افراد به جامعه فرهنگ و نتمد هاينقش و هاارزش
 به فرهنگي، مباني تحليل و تجزيه و جاري وقايع تفسير و تشريح با هارسانه راستا، همين در. است
 نتمد و فرهنگ فيمعرّ در و كنندمي كمك عمومي هايآرمان و اعتقادها ايجاد و افراد ايمان جلب

 توجيه و تشريح با هارسانه كه اين ديگر. دارندمي بر گام انساني رفتارهاي و عقايد و افكار و
 نظريات تا كوشندمي مختلف هايزمينه در انتقاد و بحث و آرا و عقايد بررسي با و مسائل و مطالب

 هارسانه. نمايند ايجاد تزلزل آنها آراي و افكار در كه اين يا دهند تغيير كامل طور به را مخاطبان
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 و عقايد مستقيم، طور به نيز مواقعي در و نامرئي و مستقيم غير طور به مقصود، اين به رسيدن براي
 انساني شخصيت به هتوج بدون را عمومي اعتقادات و روحيات و اجتماعي رفتارهاي و هاروش
 .(Clausse, 1967:18-24) جويندمي بهره نيز سياسي تبليغات از مورد اين در هارسانه. كنندمي تحميل

 مردم به نكته اين گفتن در مواقع بيشتر در است ممكن مطبوعات،«: است معتقد هم »كوهن برنارد«
 به راجع كه خوانندگان به نكته اين گفتن در آنها عمده طور به اما نباشند، موفق كنند، فكر چه كه
  .(Cohen, 1963:13) »هستن موفق كنند، فكر چه

 
  هاو زايش گفتمان ايرسانه هايتفسير .3

. گيردمي شكل واقعه يك خبر انتشار از بعد هارسانه در تفسير شد، بيان پيشتر كه چنان
 دهند،مي روي جوامع در كه غيره و اجتماعي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، علمي، ديني، رويدادهاي

 انتشار از پس همواره. يابندمي انتشار هارسانه در و كنندمي پيدا خبري ارزش آنها از برخي تنها
 تفسير گفت، توانمي لذا. رسدمي خبر همان »تفسير« به نوبت خبر، قالب در رويداد يك گزارش

 رويدادهايي تنها اوصاف، اين با. رودمي شمار به ها رسانه كاركردهاي ترينمهم از يكي رويدادها،
   .برسند تكامل به و كنند معنا تفسيرها طريق از را خود بتوانند كه باشند گفتمان آبستن توانندمي

 زيرا هستند جوامع در هاگفتمان توليد و زايش خاستگاه تفسيرها كه گفت بايد حقيقت در
 و دهندمي قرار نيمعي اكتشافات مسير در را آن وپيامدهاي رويداد يك وقوع عوامل و علل تفسيرها

 »گفتمان« كه افتدمي راه به پويشي طريق، بدين و شوندمي منجر ديگري كشفيات به كشفيات اين
 كاوند؛مي را اش هستي سنجند؛مي را آن زنند؛مي نقب رويداد درون به تفسيرها،. شودمي ناميده
 و بحث با ترتيب بدين و كنندمي تصوير رو پيشِ در را آينده كنند؛مي بررسي را شحال و گذشته
 تبديل روز »گفتمان« عبارتي به و روز يلهمسأ يك به را رويداد آن رويداد، يكي درباره بررسي

  .دنكنمي
 را »رويداد« يك ،»خبر«. است »رويداد امتداد« و »خبر« تكامل »تفسير« :گفت بايد ترديد بدون

 تفسير و »كننده توليد« خبر، واقع در. كندمي مطرح را »ايده« يك ،»تفسير« اام دهد،مي العاطّ
 آنها و رودمي هاواقعيت عالم سراغ مستقيما و است »عينيت« محصول لي،او. است »كننده مصرف«
 ميدان و) ذهني كار( »ذهنيت« محصول دومي، اام نمايدمي بيان افتاده، فاقاتّ كه طوري همان را

 ايده يك كسب« ،بنابراين. كندمي پيدا نظري و تئوريكي جنبه و است  انتقادي رتفكّ و انديشه تقابل
 .)Sitri,2003 :85( »ديگري بر يكي تحميل نه است، انديشه تقابل و گفتگو ماحصل جديد،
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 كه دهندمي رخ هنگامي تفسيرهاست، كار كه آنها پيامدهاي و رويدادها وقوع علل كشف
امر اين ،ليكن كنند بيان هاهپديد ساير با را آنها متقابل ارتباط و رويدادها زواياي و ابعاد ،رانمفس 

     كمك گفتمان ايجاد به همواره قضايايي چنين. گردند بيان قضايا صورت به بايستمي همواره
 .كنندمي

 و رويداد يك چرايي به پاسخ ترين صحيح يافتن پي در چيز هر از بيش رمفس يك ،تفسير در
 كه حوادثي وكيفيت موجبات ،تفسير در عبارتي به. است آن ناپيداي درون و پنهان زواياي نماياندن

 اين كه وقتي .شودمي روشن دهد، رخ آينده در است قرار يا است دادن رخ حال در يا داده رخ
 باطل و حق و كنندمي قضاوت و داوري آن مورد در نيز ديگران و شوندمي گفته هاگزاره و چرايي

. شودمي گفته »گفتمان« آن به كه افتدمي راه به شتاب پر و پويا كارواني كنند،مي جدا يكديگر از را
 هر كه است معني بدين سخن اين. هستند تفسيرها و رويدادهاي رابطه حاصل هاگفتمان واقع در

 بستر از همواره ها گفتمان تر،دقيق بيان به. كندمي كسب تفسيرها بستر در را خود هويت گفتماني
 كه زماني كه، صورت بدين. خيزندمي بر، »مطبوعات« تفسيرهاي خصوص به ،هارسانه تفسيرهاي
 و نمايدمي مطرح ايتازه هايپرسش خبر، آن شود،مي منتشر آن خبر و پيونددبه وقوع مي رويدادي

 گونه اين و نمايند كشف را رويدادها بين روابط آنها تا كندمي تحريك را رانمفس گونه بدين
در طمسلّ گفتمان به كه اين تا شودمي انباشته سپس و فراهم تدريجي صورت به گفتمان ماتمقد 

 به آن كه شودمي صمشخّ شود، هتوج گفتماني هر گيريشكل تاريخ به اگر. گرددمي تبديل جامعه
 بدون اند،داده رخ كه هاييگفتمان تمام. است آمده در كنوني شكل به و كرده رشد تدريجي طور
 خليج در 2010 در نفت نشت مثالً. است بوده آنها قبليي نقشه بدون اام رانمفس مشاركت با ترديد

 زيست محيط يتاهمي درباره رانمفس سپس و شد مطرح كوتاه اخبار صورت به ابتدا مكزيك،
 تبديل جهان سطح در محيطي زيست گفتمان يك به بعداً آن كه اين تا بردند فسيري تارائه به دست
 .شد

 .شوندنمي منجر رويدادها اتواقعي كشف به همواره تفسيرهاي همه كه افزود بايد هم را اين
 آنها در هاييتناقض كه همين اام نشوند يا شوند ييدتأ است ممكن آنها هاي فرض پيش از بخشي
 يطوركلّ به. بخشندمي سرعت گفتمان وتكامل خلق به) ها تناقض( امر اين خود شود،مي نمايان
 لمتأ و رتفكّ سوي و سمت به را مخاطبان رويداد، يك از) نقيض و ضد( متناقض تفسيرهاي تراكم
 :كه گفت توانمي دليل همين به. كندمي همراه رانمفس داوري و قضاوت در را آنها و بردمي پيش
 كدام هر تفسير و خبر تر،روشن بياني به. كندمي تبديل گفتمان به را خبر كه است مقامي تفسير
 گردآوري، مقام. است »داوري« مقام داراي تفسير و »گردآوري« مقام داراي خبر ؛است مقامي داراي
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     ،دهدنمي انجام خام مواد در فيتصرّ و دخل هيچ و است خام مواد آوردن دست به مقام چون
 مواد يدرباره قضاوت مقام كه هم داوري مقام و شود ناميده »طرفانه بي قطب« عنوان به تواندمي
 مربوط العاتاطّ گردآوري، مقام در. شود مطرح »گيرانه جهت قطب« عنوان به تواندمي است، خام
 طور به و شودمي منتشر خبر يك قالب در باالخره و پردازش آوري،جمع جستجو، ،رويداد يك به
 رويداد، آن »چرايي« داوري مقام در اام. گيرد مي صورت »رويداد« توليد طرفانه، بي قطب در يكلّ
. گيردمي صورت »ايده« توليد است، »گيرانه جهت بيان قطب« كه مقام اين در. نشيندمي بحث به

 جهت همين آيد،مي شمار به آن اصلي ركن و دارد يتاهم نگاري روزنامه در كه آنچه بنابراين،
 خلق گفتمان كه هاستگيري جهت و هاداوري اين از زيرا است رويداد داوريي شيوه و گيري
 گفتمان يك به شدن تبديل نتيجه در و داوري شانس خبري هر كه كرد فراموش نبايد هالبتّ. شودمي

 و بيافرينند را »جهاني« باشند قادر رانمفس كه آيدمي پديد وقتي گفتمان. كندنمي پيدا را گسترده
 به كه اين ضمن خود تفسير با رمفس. افتدنمي فاقاتّ تفسير طريق از جز آفرينش، اين و بپذيرانند

 و گسترش حدود. كندمي نظارت نيز گفتماني  اداره بر كند، مي كمك گفتمان گسترش و توليد
 گفتمان ،يكلّ طور به. كندمي تبعيت زمان، و رويداد ظرفيت جامعه، شرايط از ،ي گفتماناداره

 قدرت« تفسيرها ،بنابراين. است نگاري روزنامه محصوالت بارزترين از يكي و تفسير مخلوق
 پس و روشنگريي  وسيله عنوان به و بخشد مي فزوني را) مخاطباني جامعه( جامعه جمعي
  . (Halbwachs, 1997 :55) »آيدمي كار به خرافات و خطا ابرهايي زننده

  
 بين الملليي  هاگفتمان بسط و قبضهاي بين المللي و رسانه .4

 هاگفتمان قبض 4.1

 و ندارند خبري ارزش آنها از بسياري دهند،مي روي كه بين المللي فراوان رويدادهاي ميان از
 باشند نداشته) تفسيرپذيري( داوري شانس است ممكن باشند، داشته شدن خبر براي شانسي هم اگر
 زيرا ؛دگردمي باز خبر ذاتي هايويژگي به حدودي تا بودن عقيم اين. باشند عقيم اصطالح به و

) خبر( رويداد دور بر تاري همچون خبر، »طرفي بي« لزوم و »چه« و »كجا« ،»كي« ،»كه«: عناصر
 حال هر به. دهدنمي آن به بسطي اجازه گاه هيچ و كندمي قبض دچار را آن و دشومي تنيده

 گفتمان«) سطح در( نوع از كنند، توليد هم اگر و ندارند را گفتمان توليد توانايي عقيم، رويدادهاي
 نخبه غير افكار تقابل براي ميداني ،»كاذب هايگفتمان« عبارتي به يا خرد هايگفتمان. است »خرد

 و پرسشگري فرهنگي پديدآورنده و ساز جريان و »ساز فكر عنصر« خرد، هايگفتمان. هستند
 شفاهي ارتباطات طريق از. هستند هعام بيني جهان و فرهنگ عاليق، با متناسب هاآن. نيستند انتقادي
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 به آني درباره خود فهم و درك با متناسب نيز آنها و شوندمي پخش جامعه يك معمولي افراد بين
 .دننشينمي بحث

 مكتوب ارتباطات بر شفاهي ارتباطات كه نيافته توسعه و شفاهي، نخبه غير سواد، كم جوامع در
 گفتمان قبض همچنين. دهدمي روي گفتمان بسط از بيشتر) خرد گفتمان( گفتمان قبض دارد، غلبه
 در هارسانه آزادي چه هر ،كه صورت بدين. دارد عكسي رابطه هارسانه و نگاران روزنامه آزادي با

 .بالعكس و شودمي بيشتر گفتمان قبض جامعه همان در مقدار همان به باشد، كمتر جامعه يك

  عواملي تأثير تحت آنها ؛دارند رويدادها كردن عقيم در اساسي نقش نيز خبر بانان دروازه
 خبري هر عبور مانع طريق بدين و باشند آنها مطلوب كه زنندمي اخباري گزينش به دست مختلف

 نتيجه در و يابندنمي تفسير و انتشاري اجازه و شده عقيم آنها سوي از خبرها از بسياري و شوندمي
 .شوندمي قبض دچار

 هيجاني و تشريفاتي اخبار و هاعمومي روابط اخبار ها،سخنراني ها،العيهاطّ ها، اعالميه محتواي
 يخاص شرايط كه اين مگر هستند گفتمان قابض و بوده عقيم رويدادهاي نوع از ذاتاً همگي غيره، و

 .برسند تكامل به و كنند معنا تفسيرها طريق از را خود بتوانند آنها و بيايد پديد

 ويژگي علت به نيز تابلوئيد نشريات و مجازي هايشبكه ها،خبرگزاري و تلويزيون و راديو در
 و زمان محدوديت تعلّ به هارسانه اين در. است حاكم گفتمان قبض معموال ها،رسانه اين ذاتي

 براي جايي زماني، هم اگر و ماندنمي باقي رويدادها تفسير براي جايي شتابزدگي، و انتشار سرعت
 در و شوندمي ارائه شفاهي گفتار صورت به و بوده نامنسجم و پراكنده تفسيرها، اين بماند، تفسير
 تلويزيون، و راديو در كه هم زماني. آورندمي پديد رويداد از سطحي فهم يك مخاطبان در نتيجه

 شغلي، امنيت عدم تعلّ به آنها شوند،مي دعوت رويدادها تبيين و تحليل براي شوندگاني مصاحبه
 در«. كنندمي تحليل ناقص يا و كارانه محافظه را رويدادها غيره و دوربين و ميكروفن از ترس

 هايشان صحبت بنديجمع اجازه آنها وقت، كمبود و زمان عادالنه توزيع عدمبه علت  نيز، مواقعي
 در. شوندنمي نائل رويداد از عميق فهم به مخاطبان و (Munchow,2004 :156) »يابندنمي را

 تفسيرهاي جاي غيره و ورزشكاران و هنرپيشگان از پوسترگونه و بزرگ تصاوير تابلوئيد نشريات
 و مخاطبان احساسات و عواطف هيجانات، برانگيختن نشريات، نوع اين در. گيرندمي را كيفيت پر

 .شوندمي داده ترجيح استدالل و رتفكّ به آنها واداشتن بر آنها ذهني تخدير

 گفتمان بسط 4.2

 سازي گفتمان و پذيري تفسير قابليت هبالقو همگي كه خبري ارزش داراي رويدادهاي ميان از
 به نيز ريمفس هر و سازدمي گفتمان و پذيردمي تفسير خود ظرفيتي اندازه به رويدادي هر دارند،
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 خود پذيرفت، تفسير رويدادي كه همين اام. دهدمي ارائه تفسير رويداد، از خود فهم ميزاني اندازه
 و باشد كوتاه و بلند تواندمي شرايطي تحت گفتمان ايني دامنه ولي كندمي آغاز را گفتماني خود به
 طور به اام .)شد خواهد داده توضيح ترلمفص شرايط اين بعداً( شود بسط و قبض دچار اصطالح به
 به ؛انجامندمي هاگفتمان بسط به رويدادها بسط و رويدادها بسط به تفسيرها :گفت بايد يكلّ

 خصوص به االت،سؤ تابع رويداد فهم. است رويداد فهم و تبيين ،»گفتمان بسط« از مراد ،عبارتي
 براي رانمفس. شنوندمي آن از هاييپاسخ و نهندمي رويداد برابر در رانمفس كه ست، »چرا« السؤ

 نيز آنها مجهوالت كنند،مي كسب بيشتر العاتاطّ چه هر. كنندمي آغاز را جستجو پاسخ، يافتن
 كه است اليسؤ ،رويداد هر ،واقع در. آفرينندمي را تازه هايپرسش تازه مجهوالت. شودمي افزونتر

 وقتي. شناسدمي را آن شنود،مي آن از كه هاييپاسخ قدر به رمفس هر. نهدمي رانمفس روي پيش در
 العاتاطّ و دانش قدر به و خود دركي سائقه و) ايحرفه( تجربهي سابقه به فراوان، رانمفس كه

 از ايپاره به العات،اطّ همان قدر بهكدام  هر نهند، ميان در رويداد با گوناگوني هايپرسش خويش،
ي سايه در سرانجام و پذيرندنمي را ديگر ييرأ و پذيرندمي را يأر يك. يابندمي دست حقايق
 چنين اين و نمايندمي مطرح است، نشده ارائه تاكنون كه را نظري و كنندمي فهم خود هايدانسته

 در رانمفس فهم رويداد، يكي باره در كه مادامي عبارتي، به. كوشندمي گفتمان فربهي و بسط در
 بكشد، خود دنبال به را ديگر هايفهم كهشود حاصل تازه فهمي ها،فهم اين تابش از و بتابد يكديگر

 و رويداد از رانمفس فهم ميزان با چيز هر از بيش ،»گفتمان بسط« يعني ؛دهدمي رخ »گفتمان بسط«
 اندازه همان به باشد، ترعميق رويدادها از رانمفس فهم چه هر يعني ؛است ارتباط در هافهم تعامل
 شدن ترعميق به ديمتعد عوامل. است ترمرجع نيز گفتمان بسط در نتيجه در و ترغني آنها تفسير
. است رويدادي درباره بيشتر امور دانستن عوامل اين از يكي. كندمي كمك رويدادها از رمفس فهم
 بر آن از بيشتري جوانب و باشد داشته بيشتري العاتاطّ و نكات رويدادي،ي درباره ريمفس وقتي

 دانستن به بيشتر دانستن ديگر عبارت به ؛كندمي پيدا تريعميق درك نيز آن از گردد، مكشوف او
 اجازه رمفس به كه هستند يمتعدد هايروزنه حكم در بيشتر هايدانسته و هافهم. شودمي منتهي بهتر
 دانستن در. بشناسد بهتر را آن و ببيند مختلف جوانب از را) واحد رويداد( رويداد يك دهندمي

 مثالً. بماند باقي است ممكن حالت دو هر بهتر دانستن با بلكهشود نمي اثبات يا نفي چيزي بهتر،
 »يملّ منافع از دفاع« او جواب اگر شود، جويا را كشور دريك كودتا تعلّ بخواهد ريمفس اگر

ي رابطه كجا از رمفس كه كرد خواهد روبرو سئوال اين با را زيركي خواننده پاسخي، چنين باشد،
 اين چرا اصالً است؟ نكرده مربوط ديگر عوامل به را آن چرا است؟ ديده را يملّ منافع با كودتا
 كه ببيند را رويدادها ارتباط عينكي با بايد رمفس ،بنابراين اند؟نكرده مشاهده ديگران را ارتباط
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 دانستن« از غرض بنابراين،. اوست »دانش« سالح همان عينك آن. هستند عينك آن فاقد ديگران
. آيدمي پيش كه چه هر دانستن نه دارد ارتباط موضوع با كه است اموري آن بيشتر دانستن ،»بيشتر

 را بيگانه امور كه است اين معناي به بلكه نيست، چيزي هر از ذهن انباشتن معناي به بيشتر دانستن
 رفتن باال و زمان ديگر، عامل .)120:  1388سروش،(دهد قرار هتوج مورد را مربوط امور نهاده، كنار

   ترعميق و بهتر نيز او فهم و درك شود،مي بيشتر رمفسي تجربه چه هر ؛است ياحرفهي تجربه
 يعني ؛كندمي رويداد فهم به شايان كمكي رويداد، در لمتأ و تدقّ گفت بايد آن بر عالوه. دگردمي
 تدقّ سنجش براي. داشت خواهد تري عميق فهم كند، بيشتري تدقّ رويداد، يك در ريمفس هر
ي مطالعه با. كرد مراجعه است، رويداد يك از رمفس فهم محصول كه او تفسير به توانمي رمفس يك

 است؟ دقيق چه قدر رويداد از رمفس  فهم كه كرد قضاوت توانمي او تفسير

 رويدادهاي به هتوج و رويدادي پيشينه شناخت است، رثّمؤ ترعميق فهم ايجاد در كه سوم عامل
 و نظران صاحب آرايي مطالعه با. است سابق رويدادهاي با جديد رويداد تطبيق و پيشين مشابه

 بي ظاهر به يحتّ رويداد دو بين عامل، اين پرتو در. شودمي حاصل شناخت اين ي،احرفه تجارب
ي پيشينه به مستند بايد هميشه را ارتباط عدم يا ارتباط بنابراين. كرد قرار بر ارتباط توانمي ارتباط،

 موجود يك ،افتدمي فاقاتّ كه رويدادي هر يكلّ طور به. كرد ديگر) پيشين( رويدادهاي و رويدادها
 هم باز و است رسيده حاضر وضع به و شده شروع جايي از و داشته پيشينه يعني است؛ تاريخمند

 فالن در سياسي يا اقتصادي بحران فالن بداند درستي به بخواهد ريمفس اگر مثال ؛است حركت در
 بحران آن ظهور از پيش بداند كه اين مگر برسد آن از درستي فهم به تواندنمي داد، رخ چرا منطقه

 آيا. اندانديشدهمي چه آني درباره ديگر رانمفس و نظران صاحب و است بوده خبر چه منطقه آن در
 را المللي بين فضاي ،سياسي شخصيت فالن سخن فالن كه اين يا آمد؟ وجوده ب ناگهان بحران
   .بود نخواهد آسان رمفس براي لهمسأ فهم شخصيت، آن فكري سير به هتوج بدون كرد؟ تنش دچار

 آن رقيب يا آن و غير يا رويداد يك ضد شناخت رويدادها، ترعميق فهم ايجاد در چهارم عامل
 بهتر را رويدادي ،رمفس. شد خواهد افزونتر شناخت ،باشد ممكن مقايسه جا هر ،يكلّ طور به. است
 تا ،شودمي ارائه تروريسمي درباره) تفسيرها( گفتمان وقتي مثالً چيست؛ آن ضد بداند كه فهمدمي
اي هستهي لهمسأ( كرد نخواهد درك كامل طور به را مناقشه آن نداند، را مقابل طرف آراي ريمفس 
 از را رمفس رويداد، آني درباره ديگران نظريات از ماندن خبر بي .)اسرائيل يا امريكا و ايران نظر از

  .داد خواهد او به ايتيره درك و كرد خواهد محروم رويداد عميق فهم

 فرض چنين بايد رويداد فهم در هميشه رمفس. است الؤس دانستن عميق، فهم در پنجم عامل
 .)145:  1388سروش،( است رويداد االتسؤ يا السؤ فالن به پاسخ او تفسير كه كند
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 اطمينان توانمي گاه آن ،دبپردازن رويدادها تفسير و فهم به كرالذّ فوق هايويژگي با رانمفس اگر
 هايگفتمان« توليد براي مناسبي ي حوزه »گفتمان بسط«. گيرد صورت »گفتمان بسط« كه داشت
. كنندمي توليد »كالن گفتمان« اوقات اغلب) ساز گفتمان( پذير تفسير رويدادهاي. است »كالن

 افكار تضارب براي ميداني ،)نهاد آن بر نيز »واقعي هاي گفتمان« نام توان مي كه(كالن هاي گفتمان
 فرهنگي پديدآورنده و ساز جريان و »ساز فكر عنصر« كالن، هايگفتمان. هستند نخبگان

 دانايان و نخبگان بيني جهان و فرهنگ عاليق، با متناسب ها آن. هستند انتقادي و پرسشگري
 نخبه افراد بين) وزين اتمجلّ( كيفيت پر مطبوعات خصوص به مكتوب ارتباطات طريق از. هستند

       بحث به آني درباره ،خود فهم و درك با متناسب نيز آنها و شوندمي پخش جامعه يك در
 كه سياسي، و فرهنگي يافتگي توسعه از برخوردار و نظر اهل و مطالعه اهل جوامع در. دننشينمي

 ها،رسانه انواع ميان از. دهدمي روي گفتمان بسط دارد، غلبه شفاهي ارتباطات بر مكتوب ارتباطات
 داشتننيز  و خصوصياتشان و ماهيت تعلّ به - وزين اتمجلّ خصوص به -كيفيت پر مطبوعات

 يك آنها، در مندرج تفسيرهاي. هستند مستعد بسيار گفتمان بسط براي نظر، و بحث كافي فضاي
 استدالل و رتفكّ تقويت نشريات، نوع اين در. دآورمي پديد مخاطبان ميان در رويدادها از عميق فهم

  .دارد اولويت چيزي هر بر مخاطبان
 
  المللي بين رسانه هاي درهاي بين المللي  گفتمان بسط و قبض در رثّمؤ عوامل .5

 روزنامه در. پيوندندمي وقوع به گوناگون ياتمقتض و شرايط تحت ها، گفتمان بسط و قبض
 و قبض اين در عامل چندين اخص، طور به المللي بين نگاري روزنامه در و اعم طور به نگاري
 هستند سازماني برون عوامل ديگر بخشي و سازماني درون عوامل آنها از بخشي. گذارندتأثير بسط
  :شودمي اشاره آنها به جا اين در كه
 
 سازماني برون عوامل 5.1

 كشورها سياسي قدرت بافت. 1

 سياسي هاينظام ماهيت و ساختار و حاكمه تهيأ خارجي و داخلي هايسياست و ايدئولوژي
   تهيأ كه كشوري هر در كه، صورت بدين. دارند تأثير هاگفتمان بسط و قبض در ها كشور
 هايگفتمان باشد، يخاص بتعص و اسيتحس داراي موضوعاتي، يا موضوع درباره ي آن،ي حاكمه
 بافت در كه كشورها، از بسياري در مثالً ؛شوندمي قبض دچار همواره نيز موضوعات آن به مربوط
 گاه هيچ و بوده ممنوع يهوديان از انتقاد ترينكوچك دارند، نفوذ يهوديان آنها اقتصادي يا سياسي
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 كشورها، همين در كه حالي در. كنندنمي پيدا بسطي اجازه آنها به مربوط منفي مسائل و رويدادها
 به ؛شوندمي بسط دچار و رصد همواره ،مسلمانان به مربوط درشت و ريز مسائل و رويدادها
  .شودمي تحليل راستا همين در ستيزي اسالم. باشند منفي رويدادهاي نوع از اگر خصوص

 عقيده آزادي و العاتاطّ آزاد جريان به قدره چ هر حاكمه تهيأ كشوري، هر در كه اين ديگر
 هر بالعكس، و گيردمي صورت »گفتمان بسط« اندازه همان به باشد، معتقد سازي افشفّ و انديشه و
     قبض دچار نيز هاگفتمان باشد، نداشته اعتقادي عقايد و افكار آزادي به حاكمه تهيأ قدره چ
 روزنامه با هادولت برخوردي نحوه و نگرش نوع با ها گفتمان بسط و قبض همچنين. شوندمي

 نگارانروزنامه پذيرش در قدره چ هر سياسي قدرت بافت ؛دارد مستقيم ارتباط خارجي نگاران
    اندازه هر و رساندمي ياري گفتمان بسط به اندازه همان به دهد، نشان مسامحه خارجي

 شدن قبض سوي به را هاگفتمان اندازه همان به شود، قائل آنها براي هامحروميت و هامحدوديت
 فالن تا باشند نداشته تمايل كشور يك مسئوالن و مقامات اگر تر،روشن بيان به. دهندمي سوق

 پيدا انعكاس المللي بين هايرسانه در خارجي نگاران روزنامه طتوس كشورشان به مربوط موضوع
 چنان. شوند مي گفتمان بسط مانع سانسور، يا سانسوري خود به آنها واداشتن با يابد، بسط و كند
 به هتوج تعلّ به كشورها، برخي در خارجي نگاران روزنامه كه شود مي مشاهده گاهي از هر كه

 آن از بشر حقوق يكلّ طور به و هايتاقلّ حقوق زنان، حقوق مقامات، فساد چون موضوعاتي
ي اجازه گاه هيچ ديگر كه اين يا و گرديده باطل آنها ويزاي يا اند،شده زنداني يا اخراج كشورها
 به همواره يمحلّ هايحكومت سوي از اقداماتي چنين ،بنابراين. اندنكرده پيدا را كشور آن به ورود
 روزنامه براي هم و داخلي نگاران روزنامه براي هم چين درً مثال ؛شوندمي منجر گفتمان قبض
ي طهمحو به آنها ورود يحتّ تيانانمن، ميداني واقعهي درباره كردن صحبت تنها نه خارجي، نگاران

 نشده روشن واقعه اين ابعاد گاه هيچ گذردمي واقعه اين از سال چندين كه اين با. است ممنوع آن
 يا و هستند العاطّ بي مذكوري واقعهي درباره چين مردم از بسياري يحتّ ،كه طوري به است؛

 خارجي نگارانروزنامه پذيرش عدم يا پذيرشي نحوه و ميزان ترتيب، بدين. ندارند كافي العاتاطّ
 بسط و قبض در يكلّ طور به و نگاران روزنامه اين قضاوت و انعكاسي نحوه در كشورها، سوي از

  .دارد متقابل تأثير هاگفتمان
 
 مرزي برون اپوزيسيون. 2

 از برخي اام. دارند حضور پناهنده صورت به حكومتي هر مخالفان از تعدادي كشورها، اكثر در
      و برخوردارند بااليي نفوذ از يا و اندكرده پيدا ورود كشورها سياسي بافت در مخالفان اين
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 اغراق و نادرست هاي گفته و العاتاطّ با همواره ميزبان غير و) مقيم( ميزبان كشورهاي هايرسانه
 در و گيرند مي قرار آنها عقايد و افكار تأثير تحت ناخواسته و خواسته و شوندمي تغذيه آنها آميز
 و قبض به آگاهانه ،)مخالفان مادري كشور( مبدأ كشور به مربوط رويدادهاي پوشش هنگام به نتيجه
 نمايي كوچك يا نمايي بزرگ با مذكور هايرسانه واقع در. زنندمي دامن كشور آن هايگفتمان بسط

     تأثير هاگفتمان بسط و قبض در ها،آني درباره سكوت يا و مبدأ كشور به مربوط رويدادهاي
 كشور در مذهب آزادي يا بيان آزادي موضوع دادن قرار دستمايه با همواره مخالفان مثالً. گذارندمي
 بدون نيز ها رسانه اين و دهندمي مقيم غير يا مقيم كشور هايرسانه به كننده گمراه العاتاطّ ،مبدأ
به ها،واقعيت به هتوج در گفتمان بسط به منجر ترتيب بدين و كنندمي بزرگنمايي باره اين در تشد 
 نيز المللي بين هايسازمان برخي گفتمان، اين تأثير تحت ،كه طوري به شوند؛مي المللي بين سطح

 و فشار اعمالي زمينه و كنندمي منتشر مبدأ كشور عليه جانبدارانه هايگزارش و شده همراه آن با
  .آورندمي فراهم را كشور آن عليه دخالت

 
  كشورها سياسي روابط. 3

 نگارانّ روزنامه كه است صورت بدين هاگفتمان بسط و قبض در سياسي روابط تأثير
 تفسير و دهندمي پوشش كشورشان سياسي روابط با متناسب را كشورها ديگر به مربوط رويدادهاي

 روابط كه زماني مثالً ؛است روابط همين تأثير تحت رويدادها، تفسير ميزان و نحوه واقع در. كنندمي
 پوشش و بازتاب را همديگر منفي اخبار كوشندمي كه اين ضمنشان هايرسانه ،است تيره كشور دو

   دخالت را خود منفي هاي نگرش عمداً منصفانه، قضاوت جاي بهنيز  رويدادها تفسير در .دهند
 تفسيرها و اخبار باشد، دوستانه كشور دو روابط چه هر ؛است صادق نيز قضيه اين عكس. دهندمي
 دخالت هاگفتمان بسط و قبض در نيز ديگر نوعي به سياسي روابط همچنين. شوندمي ترمثبت نيز

 آگاهي و ارتباط ميزان و يگريكد كشورهاي در نگاران روزنامه حضور و دترد ميزان ،بنابراين .دارند
. دارد سزايي به تأثير همديگر از نگاران روزنامه داوري و قضاوتي  نحوه در كه است هم از آنها
 كنندمي دترد يگريكد كشور به بيشتر سهولت با نگاران روزنامه ،باشد دوستانه روابط اين اندازه هر
 و نخبگان االن،فع مسئوالن، مردم، با راحتي به و كنندمي مشاهده را وقايع و مسائل نزديك از و

 يك با دهند، انعكاس را هاواقعيت كوشندمي كه اين ضمن و كنندمي مصاحبه و صحبت ديگران
 نيز قضيه اين عكس. دهندمي قرار قضاوت و ارزيابي مورد را همديگر رويدادهاي مثبت نگرش
 خروج و ورود در اندازه همان به ،باشد خصمانه و تيره كشور دو روابط هرچه ؛كندمي صدق

 آنها به مواردي در يحتّ گردد،نمي تمديد آنها ويزاي راحتي به شود،مي سختگيري نگاران روزنامه
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 مزاحمت و ارعاب و تهديد مورد يا و كنندمي اخراج را آنها يا شودنمي داده اليتفع زمجو و ويزا
 به ،اين اقداماتاز كدام هر ترديد، بدون .كنند خودسانسوري يا سانسور به اقدام تا دهندمي قرار

  .گذاردمي منفي تأثير نگاران روزنامه قضاوت در هم، با يا تنهايي
 
 ).او.جي.ان( دولتي غير هاي سازمان. 4

 زنان، :چون ييهازمينه در جهان سراسر در غيردولتي هايسازمان از ايگسترده طيف امروز
 براي آنها. دارند اليتفع غيره و آموزش بهداشت، زيست، محيط بشر، حقوق كودكان، جوانان،
 قدره چ هر. دارند هارسانه با زيادي تعامالت و ارتباطات خود، هايطرح و اهداف ها،برنامه پيشبرد

 براي كافي فضاي و زمان و كنند استقبال تعامالت اين از هارسانه و باشد ترگسترده ارتباطات اين
 كمك هاگفتماني  توسعه و بسط در نيز اندازه همان به دهند، اختصاص آنها نظريات و آرا انعكاس

 و هاظرفيت از يافته، توسعه كشورهاي از بسياري هايرسانه كه آنجايي از است گفتني. كنندمي
 و آرا انعكاس براي را يا ويژه جايگاه دارند، آگاهيسازي  گفتمان در هاسازمان اين هايقابليت
 و امنيتي سياسي، گوناگون داليل به نيافته توسعه كشورهاي در اام .گيرندمي نظر در آنها نظريات

 هاحاكميت ترديد و شك معرض در همواره هاسازمان نوع اين وجوديي فلسفه و كاركرد غيره
 چنين در ستنفّ دليل به نيز كشورها اين هايرسانه. شوندمي رانده حاشيه به و گيرندمي قرار

        قائل يتياهم و نقش دولتي غير هاي سازمان براي خود، متبوع هايدولت با همگام فضايي،
 ها رسانه سوي از سازي گفتمان در ها سازمان ايني  هبالقو هايظرفيت گونه بدين و شوندنمي

 گفتمان قابض فضاي يك همواره مختلف هايزمينه در ناخواسته و خواسته و شودمي گرفته ناديده
 از يحتّ هايشانرسانه در كه رسدمي يحد به گفتمان قبض مواقعي در كشورها اين در. آيدمي پديد
 با كشورها اين در هارسانه ديگر، سوي از اام. شودمي پرهيز »دولتي غير هايسازمان«ي واژه ذكر

   .پردازندمي هاگفتمان بسط به ساخته، دولت دولتي غير هايسازمان همكاري
 
 مطبوعاتي قوانين و راتمقرّ. 5

 گفتمان بسط و قبض در ياجامعه هر در حاكم مطبوعاتي غير و مطبوعاتي راتمقرّ و قوانين
 جوامع چنين در هاگفتمان ندارد، وجود يارسانه گير پا و دست قوانين كه جوامعي در. دارند تأثير
 و رويدادها از برخي به پرداختن از ها رسانه آزاد، كمتر جوامع در اام .يابندمي بسط مناسبي شكل به
     اجازه يارسانه راتمقرّ و قوانين ،واقع در. شوندمي مشكل و محدوديت دچار آنها تفسير يا

 دستور با هاكشور برخي در مثالً ؛آيد وجوده ب سازي گفتمان براي مناسب بستري تا دهندنمي
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  كه زماني تا بنابراين. شوندمي منع خودكشيي لهمسأ به پرداختن از هارسانه خاص، نهادهاي برخي
واقع  اصالً يا افتدمي فاقاتّ كمتر موارد گونه اين در گفتمان بسط دارد، ادامه هاييممنوعيت چنين
  .شودنمي

 
 ياحرفه هايگروه و سنديكاها. 6

 همواره آنها. دارندبرخور ها گفتمان بسط براي واقعى ىنيروي از ياحرفه هايگروه و سنديكاها
 و دهندمي نشان جمعي هايالعمل عكس شايستگي به خودي حوزه به مربوط رويدادهاي برابر در
 اليتفع عدالت و دموكراسى برقراري راستاى در بلكه خود، منافع و حقوق از دفاع جهت در تنها نه
 آنها اقدامات و اليتفع. ندبهره مند سازي گفتمان براي بااليي بسيار قابليت و ظرفيت از و كنندمي

 است؛ اعتصابات زمان در سنديكاها گفتمان بسط اوج. گيردمي قرار هارسانه هتوج مورد همواره
 و بحث هاتلويزيون و راديو در و گيردمي قرار هارسانه اخبار صدر در آنها اعتصابات همواره
 آني درباره فراواني تفسيرهاي نيز ودرمطبوعاتپذيرد مي صورت باره اين در فراواني هايمناظره
 تا شودمي باعث كه است مواردي نادرترين از يكي سنديكاها اعتصابات و اقدامات. شودمي منتشر
 كشورهاي در سنديكاها امروز. شوند گفتمان بسط قلمرو وارد تلويزيوني و راديويي هايشبكه
     نيافته توسعه كشورهاي در اام دارند سازي گفتمان در مناسب و ويژه جايگاه يافته توسعه

كنند مي پيدا بازتاب جامعه و ها رسانه در ندرت به سنديكايي هاياليتفع.  
 
 المللي بين هايسازمان. 7

 خارجي هايسياست تعيين در صدا، و سر بي شركاي عنوان به المللي بين هايسازمان امروزه
- گيري موضع ها،اليتفع اقدامات، بازتاب ،بنابراين. كنندمي عمل المللي بين هايسياست و كشورها

 بسط و قبض به تواندمي هارسانه در رويدادها، مورد در المللي بين هاي سازمان سكوت يحتّ و ها
 ،المللي بين هايسازمان در قدره چ هر ها رسانه :گفت توانمي راستا اين در. شود منجر هاگفتمان
 ابعاد گوناگون هايتشريح و تحليل با توانندمي اندازه همان به باشند، داشته خبرنگار و دفاتر

  .دبپردازن سازي گفتمان به خود، كشور با مرتبط وقايع يا المللي بين وقايع مختلف
  
 كشورها ژئوپوليتيك. 8

 ژئوپوليتيك زيرا. آيدمي شمار به هاگفتمان بسط و قبض عوامل از نيز كشورها ژئوپوليتيك
 به ژئوپوليتيك زماني هيچ در. دارد سزا به نقشي ملل و اقوام سياسي رفتارهاي تحليل در كشورها
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 قحطي، پناهندگي، مسائل كشورها، دتولّ و فروپاشي. است نشده عنوان ها رسانه در امروزي اندازه
     پيدا بازتاب هارسانه در همواره كه هستند رويدادهايي غيره و انرژي كمبود مرزي، هايتنش
 يملّ منافع و خارجي سياست با كشوري هر هايرسانه در رويدادها اين بازتابي نحوه اام. كنندمي
 هاتنش از پرهيز خاطر به هارسانه مواقعي در (Clausse, 1967 :111) .دارد مستقيم ارتباط كشور آن
 كه اين يا كنند،مي داريدخو ژئوپوليتيكي رويدادهاي بازتاب يا انتشار از همجواري حسن رعايت و

     منجر گفتمان قبض به امر اين كه كنند، سكوت باره اين در تا خواهندمي هارسانه از ها دولت
 و تاريخي هايواقعيت بيان يا يملّ منافع از دفاع راستاي در هارسانه هم مواردي در اام. شودمي

 طوري به كنند؛مي هاتحليل و تفسيرها انتشار به اقدام ،ژئوپوليتيكي رويداد فالن مورد در جغرافيايي
 مي بسط  المللي بين يحتّ يا يامنطقه يا ملي گفتمان يك سطح تا رويداد آن مواقع برخي در ،كه
  .يابد

  
  سازماني درون عوامل  5.2
 )يملّ منافع( هارسانه مشي خطّ. 1

 با رويداد فالن اگر مواردي در. دارند تأثير بسيار هاگفتمان بسط و قبض در هارسانه مشي خطّ
 به و قبض دچار رسانه آن سوي از رويداد آن باشد، نداشته هماهنگي رسانه فالن مشي خطّ

 شود، رويداد آن بازتاب به مجبور شرايطي تحت رسانه هم اگر و شودمي خبري بايكوت اصطالح
 رسانه مشي خطّ با اگر اام. دهدمي بازتاب ناقص طور به و كرده نگاه منفيي جنبه از آن به

 رويداد آن به مشروح و مبسوط طور به و مثبت نگاه با رسانه آن سوي از باشد، داشته همخواني
  .شودمي پرداخته

 
 )هارسانه درآمد( هارسانه مالكيت. 2

 و مالكيت. است انكار قابل غير هاگفتمان بسط و قبض در آنها آمد در و هارسانه مالكيت تأثير
    . روندمي شمار به آنها يتحريريه استقالل سنجش براي اصليي فهلّمؤ دو هارسانه آمد در

 هاي رسانه با مقايسه در شوندمي تغذيه و اداره احزاب يا دولتي نهادهاي سوي از كه ييهارسانه
 از كه هاييآگهي ميزان همچنين. كنندمي عمل متفاوت رويدادها بازتاب در ،مستقل و دولتي غير

 گفتمان بسط و قبض در اندازه همان به شود،مي داده ها رسانه به قدرت و سرمايه صاحبان سوي
 تأثير تحت تواندمي بانكي بزرگ اختالس يك مانند رويدادي بازتابي  نحوه مثالً ؛گذاردمي تأثير
 از را آنها ها،رسانه به كالن هايآگهي دادن با كنندگان اختالس كه صورت بدين. گيرد قرار آگهي
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 يا كنند جلوگيري گفتمان يك گيري شكل از ترتيب بدين و بازدارند اختالس به پرداختن گونه هر
  .دهند شكل را ديگري گفتمان رويداد، تحريف با كه اين

 
  نگاران روزنامه بودن ايحرفه ميزان و فعاليتي سابقه. 3

 بسط و قبض در هارسانه اليتفعي سابقه و نگاران روزنامه بودن ايحرفه ميزان و تجربه
ي حوزه در و باشد باال قدر هر نگاران روزنامه اليتفعي سابقه و تجربه. دارد بااليي تأثير گفتمان
 مهم هايشخصيت خصوص به مخاطبان باشند؛ داشته گسترده و وسيع العاتاطّ خود، اليتفع مورد

 كشورها ديگر نتمد و ها داشته نيازها، رسوم، و آداب فرهنگ، طور همين و المللي بين گذار تأثير و
 بسط راستاي در و بخشندمي عمق رويدادها از خود فهم به اندازه همان به بشناسند، عميقاً را

 .دارندمي بر قدم هاگفتمان

 هايحوزه در بمجرّ و صمتخص نگاراني روزنامه فاقد نيافته، توسعه كشورهاي كه آنجايي از
توانندنمي كه اين ضمن آنها لذا هستند، المللي بين سطح در معتبر هايرسانه و المللي بين خاص 

 نيز المللي بين رويدادهاي از خوبي به توانندنمي يحتّ كنند، درك عميق را خود كشور رويدادهاي
 طور همين و كشورها اين رويدادهاي ،نتيجه در .باشند داشته عميقي و درست فهم و درك

 و قبض دچار المللي بين هايرسانه صاحب كشورهاي  منافع با متناسب المللي، بين رويدادهاي
 مهم رويداد يك از المللي بين بمجرّ و كاركشته رمفس يك فهم و درك عبارتي به. شوندمي بسط
 به. دارد تفاوت بسيار رويداد، همان از يمحلّي  تجربه كم رمفس يك فهم و درك با المللي بين

 تصميم و گيران تصميم سياستمداران، براي نويسدمي المللي بين رمفس آن كه تفسيري دليل، همين
  .است هتوج و لمتأ قابل بيشتر المللي بين سازان

 
  خارجي هايزبان با آشنايي ميزان. 4

 نگاران روزنامه بيشتر ؛رندثّمؤ نيز هاگفتمانبسط  و قبض در خارجي هاي زبان با آشنايي ميزان
 اصلي هايزبان به را العاتاطّ و اخبار و دارند كامل طتسلّ خارجي زبان چند يا يك به المللي بين

 غناي و عمق آنها تفسيرهاي و هاتحليل به امر اين و دهندمي قرار بررسي مورد وكنند مي دريافت
 خارجي هايزبان با نيافته توسعه كشورهاي نگاران روزنامه اكثر ،كه حالي در. بخشدمي فراواني
 رويدادها از تفسيرها و هاتحليلي ارائه در را آنها امر اين كه دارند اندكي آشنايي يا و ندارند آشنايي

 هايسرويس در كه كساني همچنين. كندمي مشكل دچار المللي بين رويدادهاي خصوص به
      از يكي با هستند، اليتفع مشغول نيافته توسعه كشورهاي هايروزنامه الملل بين و خارجي
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 مي اليتفع ها سرويس اين در كه هم كساني ديگر و ندارند كاملي آشنايي المللي بين هايزبان
 روابط سياست و تاريخ به كاملي اشراف كه هستند خارجي هايزبان هاي رشته حصيلالتّ فارغ كنند،
 نگرش با را رويدادها توانندنمي و كنندنمي پيدا رويدادها از كاملي فهم نتيجه در و ندارند الملل بين

 بازتاب از كه اين يا كنند اكتفا صرفي ترجمه به مجبورند يا آنها. بكشند تحليل و تفسير به بومي
    عبارتي، به. گيردمي صورت گفتمان قبض ،دوحالت هر در كه كنند نظر صرف رويداد فالن
 هايكتاب و خارجي هايهمجلّ و هاروزنامه مقاالتي  ترجمه با نيافته توسعه كشورهاي هايرسانه

 و هاديدگاه غانمبلّ و ناقالن عنوان به ،ناخواسته و خواسته ،ديگر كشورهاي دولتمردان خاطرات
 در شودمي باعث امر اين كه شوندمي تبديل كشورها اين نگاران روزنامه و رهبران هايسياست
 بومي هايگفتمان و شود غالب بومي هاينگرش بر بومي غير هاينگرش ،مختلف مسائلي زمينه
  .يابند بسط بومي غير هايگفتمان و شوند قبض دچار

 
  نگاران روزنامه و ها رسانه اعتبار و نفوذ. 5

 از به هر ميزان هارسانه ؛نيست تأثير بي ها گفتمان بسط و قبض در نيز هارسانه اعتبار و نفوذ
 گيرندمي يجد را آنها هايتحليل و تفسيرها ،مخاطبان اندازه همان به باشند برخوردار نفوذ و اعتبار

 نزد در هارسانه اگر اام .كنندمي مشاركت گفتمان بسط در گونه بدين و دهندمي قرار لمتأ مورد و
 مطالعات. كنند كمك گفتمان بسط به توانست نخواهند گاه هيچ باشند، نداشته اعتباري مخاطبان

 سطح در ذمتنفّ و معتبر ي هارسانه نداشتن تعلّ به توسعه حال در كشورهاي كه دهد مي نشان
 همچنين. بگذارند تأثير جهان عمومي افكار بر توانندمي ندرت به ،ي امنطقه يحتّ يا و المللي بين

 كشورهاي در آنها هايرسانه كه شده باعث كشورها اين در يا حرفه و معتبر نگاران روزنامه كمبود
 و منصبان صاحب. شود رو روبه چالش با المللي بين گذار تأثير مقامات نزد در خصوص به خارجي

 مرجع« و باشند داشته المللي بين نفوذ و اعتبار كه دارند هتوج هاييرسانه به بيشتر خارجي ذانمتنفّ
  .)111:  1396 اسدي،( شوند محسوب »خبري

 
 اخبار انتشار زمان. 6

 فروردين، لاو در اگر مثالً ؛دارد ييسزا به تأثير هاگفتمان بسط و قبض در نيز اخبار انتشار زمان
 به تعطيلي در هفته دو تمد به ايران مطبوعات كه آنجايي از دهد، روي جهان در يمهم خبر يك
 از بعد مطبوعات هم اگر و افتدمي فاقاتّ مطلق گفتمان قبض يك مورد اين در لذا برندمي سر

 سوخته خبر به آن كه اين ضمن بپردازند، مذكور موضوع تشريح و تفسير به بخواهند تعطيالت
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 را قبلي موضوع كه دهند روي ديگري ترمهم و جديدتر موضوعات است ممكن يحتّ شده، تبديل
 ديگر در كاري روزهاي با كشور يك در) رسمي غير و رسمي( تعطيل روزهاي تقارن. ببرند سايه به

  .شود هاگفتمان قبض نوع اين به منجر تواندمي نيز كشورها
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  المللي بين نگاري روزنامه چارچوب در سيال گفتمان بسط و قبض مدل

 
  گيرينتيجه

 هاييافته. شود تشريح هاي بين الملليگفتمان تكامل و زايش مراحل تا شده تالش مقاله اين در
بين  گفتمان« صورت به بين الملليي جامعه يك در كه يمسائل از بسياري تحقيق بيانگر آن است كه

) اصلي جريان( عمده هايرسانه خصوص به ها رسانه سوي از كه هستند  يمسائل آيند،مي در »المللي
. گيرندمي قرار رمكرّ هايتفسير و تحليل مورد و شده برجسته جامعه، آن از خارج يا جامعه آن در

 آن سخن اين معني. هستند تفسيرها و رويدادهاي رابطه حاصل ها،گفتمان كه، اين سخن كوتاه
 كه ايلحظه از يعني ؛كندمي كسب تفسيرها بستر در را خود هويت گفتماني، هر كه است
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 توليد براي واقع در. شودمي دمتولّ نيز گفتمان گردند،مي ارائه رويداد يك به مربوط هاي»تفسير«
 اين. است يكسان جوامع تمام در يندفرآ اين كه شود مي طي ينديفرآ اي،زمينه هر در گفتمان

 از ،»رويداد« يك كه هنگامي. است شده تشكيل »تفسير« و »خبر« ،»رويداد« :رمتغي سه از يندفرآ
 قرار »تفسير« مورد آنها طتوس رمكرّ طور به و شود واقع هتوج مورد) مطبوعات( هارسانه سوي
 يا روز گفتمان يك به نتيجه در و روز مهمي لهمسأ يك به رويداد آن ناخواسته و خواسته گيرد،
 قراري بر به منجر نگاري، روزنامه در تفسير :گفت بايد حقيقت در. شودمي تبديل ،غالب رتفكّ

 نگاري روزنامه ،كه طريق بدين. شود مي) مخاطبي جامعه( جامعه و نگاري روزنامه ميان ديالوگ
 يا دهند روي آينده در است قرار يا داده روي كه ييرويدادها( رويدادها مورد در خود، جاي در

 آنها مفاد و هندسه در و نهدمي آنها روي پيش را هاييپرسش و شودمي مباحثه وارد ،)ندهند روي
 و نقد با و شودمي آغاز ها رسانه در رويدادها بازتابي لحظه از ديالوگ اين. افكند مي دگرگوني

 مهمي خصيصه دو توانمي. شودمي منجر گفتمان به سرانجام و يابدمي گسترش رويدادها آن تفسير
 روزنامه كه اين نخست: كنندمي ايفا نقش گفتمان توليد در كه كرد صمشخّ نگاري روزنامه براي

 تبيين و هاگمانه تنظيم  به ها،فيتوص اين كنار در كه اين دوم. ردازد رويدادها توصيف به نگاري
 بازتاب با نگاري، روزنامه. پردازدمي آنهاي آينده حركات بيني پيش باالخره و رويدادها وقوع علل
 هايزمينه در عمومي افكار »سازي هشيار« و »بخشي آگاهي« به مختلف رويدادهاي تفسير و نقد و

 اصلي رسالت و كاركرد همان اين كهپردازد مي غيره و ادبي علمي، سياسي، اجتماعي، گوناگون
  .است نگاري روزنامه
ه هاي بين المللي بط رسانههاي بين المللي كه توسگفتمان ديگر يافته هاي تحقيق آن است كه از

از ميان . اندعوامل برون سازماني و عوامل درون سازماني :ير از دو عامل كلّثّآيند، متأميوجود 
 تهيأ خارجي و داخلي هايسياست و ايدئولوژي:توان به عواملي چون سازماني مي عوامل درون

اپوزيسيون برون مرزي كشورها، روابط  ها،كشور سياسي هاينظام ماهيت و ساختار و حاكمه
سياسي كشورها، ژئوپوليتيك كشورها، سازمان هاي غير دولتي، سازمان هاي بين المللي، نظام 

 خطّ :عوامل درون سازماني نيز مي توان عواملي چون اشاره كرد و از ميان... شورها و اي كرسانه
اي بودن اليت آنها، ميزان حرفهها، ميزان نفوذ و اعتبار آنها، زمان فعمشي رسانه ها، مالكيت رسانه

ال سؤدر پاسخ اين ،بنابراين . را ذكر كردنايي آنان با زبان خارجي و غيره روزنامه نگاران، ميزان آش
هاي بين المللي را به هاي بين المللي چگونه گفتمانخصوص رسانه ها بهرسانهاصلي تحقيق كه، 

 ي بين الملليرويدادها ورود با :كنند؟ بايد گفت كهقبض و بسط مي آورند و آنها را دچاروجود مي
 و شودميحادث  هاگفتمان توليد، هارسانهاين  سوي از هاآن تفسير و ي بين الملليهارسانه به
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       بسط و قبض دچار اصطالح به و لتحو دستخوش هاگفتمان ،هارسانه همين سوي از سپس
ي جامعه مختلف سطوح در رفتاري و ارزشي ساختاري، هايدگرگوني باعث يندفرآ اين. گردندمي

 بيني جهان و آگاهي ميزان و تفسيرهاي درجه به تغييرات تشد و درجه هالبتّ. شودمي بين المللي
تعداد به امكان، صورت در كه كرد فراموش نبايد هالبتّ. دارد بستگي رويدادها ازبين المللي  رانمفس 

 كه، آنجايي از پس. نباشند عقيم رويدادها كه آن شرط به كرد، توليد گفتمان توانمي رويدادها
 رو رابطه اين اگر لذا دارد، وجود آنها بين نزديكي بسيار ارتباط يك و هستند خبر به كيمتّ تفسيرها

و گفتماني توليد نخواهد شد و يا  گراييد خواهد ركود به نيز رويدادها تفسير گذارد، سستي به
 .آمده ضعيف خواهد بود وجوده گفتمان ب
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