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 چكیده 

 مشوص   تصووير  يک ارائۀ نیازمند ها دولت و ها ملت امروزی، شدۀ جهانی شدتبه دنیای در

 و تصووير  نظريوۀ . دارد فراينود  اين در مهمی نقش رسانه و هستند ها فرهنگ و ها ملت بقیه به

 بورای  سبیمنا مفهومی و تحلیلی چارچوب کشور، تصوير تحلیل های روش بر تأکید با رسانه

. کنود  موی  فوراه   طووننی  دورۀ يک در ترکیه برجستۀ مطبوعات متن در ايران تصوير تحلیل

 منفوی  تصووير  بیشتر. هستند ايران تصوير عمدۀ چارچوب دولت، و مردم که داد نشان تحلیل

 منفوی  نگورش  و بووده  مصتلو   دولوت  منفی تصوير. است دولت و توريس  به مربوط ايران

 مطبوعات غالب گفتمان همکار، و رقیب. است داشته ثابتی روند آن ابعاد و توريس  به نسبت

 مطبوعوات  در گفتموان  و نگرش و لحن مصتل ، ابعاد با ايران تصوير. بود ايران دربارۀ ترکیه

 تغییور  منطقوه  تحوونت  و جانبه دو روابط طبق و زمان طی در ايران به نسبت ترکیه برجستۀ

 جامعۀ در ايران واقعی تصوير و تصوير کیفیت بهبود برای ايیه توصیه نهايت، در. است يافته

 .شد ارائه ترکیه
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 مسئله بیانو  مقدمه

 بوه  مشوص   تصووير  يک ۀارائ نیازمند ها دولت و ها ملت امروزی، ۀشد جهانی شدتبه دنیای در

 نسبت کشورها ساير در ها نگرش يا عمومی افکار ها، دولت برای. هستند ها فرهنگ و ها لتم بقیه

 بررسوی  فرهنگوی  و خوارجی  هوای  سیاسوت  اجورای  و ريویی  برنامه کامل فرايند در کشور، آن به

 توأثیر  تحوت  آنهوا  از برداشوت  کوه  اسوت  مهو   کشوورهايی  بورای  ويوهه بوه  مسئله اين و شود می

 .باشد ها یشهکل و منفی های برداشت

. دارد کشورها روابط و جوامع در مهمی اجتماعی نقش ديگر، فرهنگ يا کشور يک از تصوير

 دربارۀ انتظارات بر کرده، عمل فرهنگی بین و المللی بین محیط در نامرئی کنشگر عنوانبه تصوير

 در (.4224 گرابر،) کند می هدايت را ديگری های کنش تفسیر و گذارد می تأثیر ديگری رفتار

 انديشه و تفکر برای ای زمینه عامل يک عنوانبه کشور يک افکار يا خارجی عمومی نگرش گذشته،

 تسريع و ارتباطات گسترش و ها زمینه همۀ در المللی بین تحونت با اما است؛ بوده گذاران سیاست

 ديگر مردم های نگرش و تفکرات ها، عرصه همۀ در سانریمردم رشد و شدن جهانی فرايند

 شکست يا موفقیت تعیین در گذاران سیاست انديشۀ و تفکر اصلی و مه  عامل کشورها،

 رو، اين از(. 2 42 پارک، ؛2 42 میلر،) است شده بلندمدت و مدتکوتاه در خارجی های سیاست

 فرهنگی، بین فه  و صلح عامل مصتل ، فرهنگی های زمینه با افراد آشنايی در مهمی عامل تصوير

 يک موقعیت به نسبت عمومی افکار تغییر و اقتصادی رشد و محلی جامعۀ برای درآمد ايجاد

 روابط هدايت امکان ديگر اکنون، که ایگونه به. دارد سیاسی ترکیب يا خاص منطقۀ در کشور

 وجود عمالً عمومی افکار و رسانه در خارج و داخل در کشور تصوير مالحظۀ بدون الملل بین

 اجرای و بندی صورت در کلیدی عامل به ها ملت همه برای جهانی و داخلی ومیعم افکار و ندارد

 اين اهمیت و شده تبديل ديگر کشورهای با کشور آن روابط در مه  ای مسئله و خارجی سیاست

 (.444 - 44: 264  نیر، مک) است شده آشکار گذشته از بیش امروز موضوع،

 گفتمان در و ها مکان از فارغ ها گروه و مردم مشارکت جديد، ارتباطی محیط و فضا در

 انتظار گیرد؛ می صورت مصتل  های رسانه در ويههبه ملی، مرزهای و محدوده از فراتر عمومیِ

 از کشورها مردم تصوير و يابد افیايش ها فرهنگ و کشورها ديگر از مردم شناخت رود می

 دارای که همسايه کشورهای ويههبه کند، حرکت منطقی و بینانه واقع تصوير سوی به همديگر

 به نسبت ترکیه ۀجامع در را شرايطی چنین اما هستند؛ مصتل  های زمینه در زيادی اشتراکات
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 اهمیت ايران تاريصی، لحاظ به که حالی در نیستی  شاهد ايران يعنی خود ۀهمساي ترين مه 

 مرکی در که جهانی یها پیمايش طبق. دارد ترکیه عمومی سطح در و روشنفکران بین در خاصی

 تصوير ۀدربار جهانی های نگرش درباره 2 42 و 2 42 ، 2 42 ، ،4 42 سال در ، پیو تحقیقات

 .دارد منفی نگاه ايران به نسبت ترکیه جمعیت کلی طور به است شده انجام کشورها المللی بین

 با و هبیزمینۀمذ يک با( 4224 سال) توسعه و عدالت حیب رسیدنقدرتبه از بعد ترکیه

 های سیاست اتصاذ  با  و(  26  داوداوغلو،) «4همسايگان با مشکالت رساندن صفر به» سیاست

 گرايی فعال و برآمد خاورمیانه کشورهای و ايران با خود روابط سازی عادی درصدد نرم، قدرت

 رمیانهخاو به نسبت ترکیه(.   42 الیک، و احتشامی) گرفت شکل ايران با ترکیه روابط در نوينی

 در رويکرد اين و کرد اتصاذ جديدی رويکرد خاص، طور به اسالم جهان و کلی طور به
 شده مشاهده مصتل  های شکل به دهه يک طی در ترکیه اخیر فرهنگی و سیاسی های تصمی 

 را سیاسی چالش و بوده تضاد در ايران اسالمی جمهوری رويکرد با موارد از برخی در که است
 گیری شکل در نیی کشور دو های رسانه. است آورده وجود به منطقه در و بهدوجان روابط در

 ؛4 42 سینکايا، ؛2 42، اوزدامار و اوزجان) داشتند مهمی نقش دوجانبه، روابط در فضايی چنین
 (.262  الدينی، سی 

 برساخت در کنونی مه  کنشگر يک عنوانبه رسانه گرفتن نظر در با و بان مسائل به توجه با

 ؛4229 نکروئیکس، و گريکس) همديگر از کشورها برداشت و خارجی های ملت تصوير

 سال ، ،4224 تیلور، ؛4222 ديگران، و بريور ؛4222 ريونبورگ، و گیفارد ؛667 ، 4224 کونیيک،
 ،(662  آلبريتون، و مانهاي   ؛4222 ديگران، و اورتو دل ؛4222 کامبی، مک و چیی ؛4227

 در ايران تصويرسازی پیرامون ها پهوهش اندک بسیار تعداد و ترکیه و ايران روابط اهمیت
 ترکیه معاصر ای رسانه گفتمان در ايران از تصويری چه بپرسی  است طبیعی ترکیه، های رسانه

 و ها چارچوب چه از ترکیه هایرسانه دارد؟ وجود( 2 42 آگوست 2  تا 4224 سال)

 نگرش و ديدگاه و کنند می استفاده ايرانی/ايران از ازیتصويرس برای غالب گفتمانی سازوکارهای
  است؟ چگونه ايرانی/ايران مصتل  موضوعات و ايران به نسبت آنها

 بر مصتلفی عوامل است ممکن و دارد وجود معاصر ترکیه در ايران از تصويری حال، هر به

 وجود موضوع اين از شده بندی دانشی صورت اما بگذارند، تأثیر تصوير اين به راجع اطالعات
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 مورد ايران تصوير گیری شکل از مهمی منبع عنوانبه را ترکیه های رسانه مطالعه، اين. ندارد

 مطبوعات در گذشته سال دوازده در را ايران ۀدربار غالب های چارچوب تا دهد می قرار مطالعه

 . کند شناسايی ترکیه

 کشور و رسانه  یرتصو: نظری چارچوب
 توضویح  هوا  رسانه در کشور تصوير نظری مبانی و کشور تصوير مفهوم تحقیق، از قسمت اين در

. اسوت  ضوروری  و مفیود  تصووير  از کوتواه  تعريفوی  کشور، تصوير توضیح از پیش. شودمی داده

 ۀنتیجو  و کشوور  يوک  يا چیی شص ، يک ۀدربار شص  يک ذهن در مفهومی تصوری تصوير،

 تووان  موی (. 29 : 4227 سالی ،) است مذهبی يا اجتماعی سیاسی، خاص شرايط و ها بافت برخی

 و کیمینگ) دهد می نسبت پديده يک به شص  يک که گرفت نظر در معنايی نظام عنوانبه را آن

 موردم  به نسبت کشور يک مردم ۀعقید يا نگرش نیی، کشور يک تصوير(. 22: 4227 سانديکچی،

 منوابع  شوامل  و گیورد  موی  شوکل  هپیچیود  ارتبواطی  فراينود  طريوق  از که است ديگر های دولت و

 يوک  تصووير  کوه  اسوت  ايون  بیوانگر   حووزه  ايون  محققوان  تفکر برآيند. است مصتل  اطالعاتی

 دوم دسوت  و شصصی تجربیات مثل( سمبولیک) نمادين و رفتاری تعامالت طريق از کشور/ملت

 و ها فرض پیش ها و اسطوره فرايند، اين در و گیرد می شکل ها رسانه از شده يادگرفته اطالعات و

 فرهنگوی بوین  روابوط  و المللی بین های سیاست در را خود تأثیرگذاری روزافیون طور به تصاوير

 و اجتمواعی  ۀشود  برسواخته  يا تاريصی منشأ با ها کلیشه و ها فرض پیش تصاوير، و کنند می اعمال

 هوای  کانوال  و ها مکانیس  طريق از عمومی و سیاسی گفتمان در «ديگر کشورهای» ۀدربار سیاسی

 ؛4222 ويلیوامی،  ؛4224 گرابور،  ؛4227 سالی ،) کنند می پیدا رواج دوباره و شده بازتولید مصتلفی،

 (.4227 ؛4226، آنهولت ؛4226 استوک، ؛662  اروغلو، و مارتین ؛4222 ؛ کونست، گودی

 فخال بر که هستند ها رسانه کشور، يک تصوير بر تأثیرگذار مه  عوامل از يکی بنابراين،

 معنا، تفسیرگرهای و حامالن و اطالعات گسترش قدرت با مستقل کنشگر عنوانبه عوامل، ساير

 و گريکس) دارند کشورها و هاملت ساير تصاوير ۀاشاع و ها برداشت گیری شکل در مهمی نقش

 فعانن(. 4222 کونیيک، ؛4222 ريونبورگ، و گیفارد ؛667  کونیيک، ؛279: 4229 نکروئیکس،

 مردم فه  و واقعیت برساخت در فعالی نقش خبری، های گیارش به رويدادها تغییر با ای رسانه

 بازنمايی تنهانه خبری های گیارش بعالوه،(. 671  تاچمن،) دارند اجتماعی های پديده از

 جهان اجتماعی برساختی تصوير بازتولید بلکه هستند موضوعات يا مشاهدهقابل رويدادهای
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 از جهان به نگرش فرهنگی های روش نگاران، روزنامه ديگر، عبارت به(. 4229 چوی،) اند خارج

. کنند می آسان را واقعیت های پیچیدگی فه  طريق، اين از و کرده بازتولید را کلیشه جمله

 قرار نامساعد موقعیت يک در را آنها و گذارندمی تأثیر «ديگران» برداشت بر ای رسانه های کلیشه

 شکل مصتل  فرايندهای طی در ها کلیشه وقتی ،(4222) ديگران و وويديود طبق. دهند می

. نمايد تفسیر و ببیند موجود های مقوله حسب بر را آينده شواهد فرد شوند می باعث گیرند می

 سبک يک در «آنها» و مثبت ۀشیو و اسلوب يک در «ما» عنوانبه معنابصشی به منجر امر اين

 نیی ديگر کشور ۀجامع/فرهنگ/ملت يک ۀدربار ملی سطح در توان می را پديده اين. شود می منفی

 «ديگری و متفاوت» آنچه علیه وحدت و ملت از حسی ايجاد در تواند می که گرفت نظر در

 عامل به تبديل که کنند می ثابت مردم اذهان در را هايی ايده ها کلیشه واقع، در. نمايد عمل است

 . شود می «ديگری» گیری شکل اصلی

 مفهوم يک ،«ديگری» مفهوم تصوير، و ملی های هويت در که دارد وجود توافق چند هر

 البته. ندارد وجود است چییی چه يا و کسی چه ديگری که اين به پاسصی اما است اساسی

 ۀمقول سه چارچوب در تواند می و نیست گسترده چندان «ديگری» اين که است معتقد وندت

 و دشمن يک به نسبت هايش سیاست در دولت. بگیرد قرار «دوست» و «رقیب» ،«دشمن» کلی

 قدرت بیشتر دوست يک با ارتباط در اما است متکی نظامی قدرت به بیشتر معمونً رقیب

 بیانگر وندت «ديگری» از تصوير شناسی گونه(. 666  وندت،) است مه  فرهنگی و اقتصادی

 البته. دارد کشورها روابط و خارجی های سیاست بر مهمی تأثیر ديگری، تصوير که است اين

 و دشمن يک بین تفاوت يا و باشند داشته پوشانیه  توانند می تصاوير اين خاصی شرايط تحت

 روابط بر  حاک  خاص سیاسی تاريخ و ادبیات به توجه با يا و نباشد آشکار چندان رقیب يک

 در. شود شناسايی ديگری تصوير ت،وند ۀگان سه تصوير  بر عالوه ترکیه، و ايران مثل کشور دو

 از ايران به نسبت ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات اصلی گفتمان چارچوب شناسايی برای مطالعه، اين

 .شد خواهد استفاده وندت شناسیگونه

 بیشتر شناختی، روان لحاظ به خارجی های ملت  المللی، بین توريس  سريع گسترش رغ علی

 در با. نیست پذيرامکان مردم ۀهم برای المللی بین توريس  و سندشنا می واسطه با را خارج جهان

 المللیبین امور ۀدربار اطالعات برای ها رسانه به شدتبه مردم بیشتر که اين نظرگرفتن

 ايفا هاملت ساير ۀدربار خاص عقايد گیری شکل در مهمی نقش توانند می ها رسانه اند، وابسته
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 کشورهای ۀدربار اطالعات اصلی منبع ها رسانه مردم، بیشتر برای. (4222 ديگران، و بريور) کنند

 از خاصی تصوير تا اند وابسته ای رسانه پوشش به عمدتاً مردم. هستند جهانی رويدادهای و ديگر

 (.667  کونیيک،) دهند شکل ديگر های ملت

 زيرا است، بعمنا ساير کنار در ها داده منبع از يکی تنها نصبگان برای ها رسانه اطالعات

 و پیشینی دانش با را آن و دهند می قرار تحلیل مورد را ها رسانه از جديد اطالعات نصبگان

 از فراتر دنیای به مردم دسترسی در بنابراين، ؛(91 : 262  پرس،) کنند می مقايسه خود ای زمینه

 و درست تاطالعا. دارد مردم اکثر برای مهمی بسیار جايگاه رسانه خود، ۀواسط بی محیط

بین سیست  در اقتصادی و نظامی سیاسی، تغییرات به منجر تواند می رسانه در نادرست اطالعات

 از(. 2: 4224 تیلور،) شود ديگر کشور در کشور يک تصوير نتیجه در و کشورها روابط و المللی

 با( 672 ) اسمیت. کنند می برداشت ای رسانه تصاوير طريق از را کشورها  مردم منظر، اين

 است، پذير آسیب ها رسانه مقابل در ملی تصاوير که رسید نتیجه بدين داد انجام که تحقیقاتی

 نسبت خود اصلی های برداشت دهندگان، پاسخ از بسیاری که شد متوجه خويش تحقیق در زيرا

 زا ای گسترده طی  نگرش، اين اساس بر. دادند تغییر رسانه با مواجهه از بعد را مدنظر کشور به

 به مصاطبان توجه تواند می ای رسانه های گیارش با مواجهه که است داده نشان تحقیقات

 ديگران، و اورتو دل ؛4222 کامبی، مک و چیی ؛4227 سال ،) دهد افیايش را خارجی کشورهای

 (. 662  آلبريتون، و مانهاي  ؛4222 ديگران، و بريور ؛4222

 و ملت يک از کشور يک در رسانه ويرسازیتص ۀنحو که است داده نشان ديگر تحقیقات

 پور، کمالی ؛4227 کائو،) بگذارد تأثیر کشور آن از ملت ادراکی تصوير بر تواندمی خاص کشور

 و گیارش که است داده نشان تحقیقات همچنین(. 4222 ريونبورگ، و گیفارد ؛4222

 کند ترويج را منفی تاحساسا تواند می نیی کشور يک از نامتوازن يا سوگیرانه تصويرسازی

 نیی کنندهگمراه تصويرسازی و ای رسانه پوشش و( 617  پیری، ؛4222 ديگران، و بريور)

 و وانتا ؛4224 تیلور،) شود مناقشه و اختالف جدی، های سوءتفاه  تحري ، به منجر تواند می

 (. 4222 ديگران،

 ۀدهند شکل ترينقوی واندت می رسانه که باورند اين بر محققان از بسیاری اساس، اين بر

 موارد از بسیاری در ای، رسانه محیط اشباع رغ علی زيرا باشد، کشور يک از المللی بین تصوير

 جهانی عرصه در ديگر کشورهای رويدهادهای به نسبت را عموم نگرش که هستند ها رسانه اين
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 طريق از هدفمند شکل به جهانی امور درباره اطالعات و سیاست ديگر، بیان به. دهند می شکل

 لی، ؛4229 هانان، ؛4224 تیلور، ؛4227 چیتی، ؛692  روگ، و گالتونگ) شود می انجام ها رسانه

 و پوشش مییان و پوشش نوع(. 667  کونیيک، ؛4226 آنهولت، ؛4226 چیتی، و لی ؛4222

 و وانتا که همچنان. است مه  کشور آن به نسبت نگرش ۀنحو در نیی بندی چارچوب ۀنحو

 پوشش بیشتر را ملت يک امريکايی های رسانه اگر که رسیدند نتیجه بدين( 4222) همکارانش

 چقدر هر و است مه  امريکا ملی منافع برای کشور آن که کنند می فکر بیشتر آمريکا مردم دهند،

 امريکا مردم اندازه همان به دهند، پوشش منفی را ملتی يا و کشور يک امريکايی، های رسانه

 .کرد خواهند فکر منفی کشور آن به بتنس

 در شود، می انیوا دچار المللی بین جامعۀ در ها بحران برخی دلیل به کشور يک مواقع برخی در

 آن المللی بین تصوير بازتعري  در مهمی نقش المللی، بین پوشش با توانند می ها رسانه شرايط اين

 از قسمتی عنوانبه بنابراين، ؛(4222 ريونبورگ، و گیفارد) نمايند ايفا خوب تصوير ايجاد و کشور

 تصوير و ملی هويت حفظ و گیری شکل در خود تالش با ها رسانه ای، رسانه ديپلماسی نقش

 . دارند ملی منافع يا هاملت خارجی سیاست پیشبرد و بیان در مهمی نقش المللی، بین

 ۀنتیج فقط کشور يک للیالم بین تصوير که گفت توان می قسمت اين مباحث به توجه با

 الملل بین روابط در مهمی ابیار و اطالعات از مهمی منبع رسانه بلکه نیست هاملت بین تعامل

 اين. دارد مهمی نقش المللی بین پوشش در خارجی های ملت تصوير گیری شکل در که است

. گذارد می تأثیر مصتل  سطوح در آينده تعامالت در که شوند می برداشتی به منجر تصاوير

 ملت آن نگرش روش از انعکاسی ديگر، ملت از ملت يک های رسانه خارجی پوشش همچنین

 و گیفارد ؛4226 ديگران، و پیجوآنگ، ؛4224 فولچر، ؛4227 زاهاروپولیس،) است کشور آن به

 (. 4222 وو، ؛4222 ريونبورگ،

 قرار تحلیل مورد ار رسانه توسط جهان از ما دانش دهی شکل چگونگی( 4222) ووندزا تری

 و موضوع يک به مصاطبان توجه کردن معطوف در بسیايی تأثیر ها رسانه وی نظر به. است داده

 قالب در را موضوعات اغلب نگاران روزنامه. دارند خاص موضوع اين به آنها دادن اهمیت

 در خود، بریخ تصاوير و ها داستان طريق از را رويدادها بتوانند تا کنند می بندی طبقه چارچوب

 خود ۀمطالع در( 4222) ووندزا تری. کنند مطرح دلصواه ۀشیو به و داده قرار نظرشان مورد بافت

 به اول ۀدرج در بندی چارچوب المللی، بین ۀمسئل يک ای رسانه پوشش هنگام که داد نشان
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 پايه بر را اه ملت ها رسانه وی، اعتقاد به. دارد بستگی ديگران و خود بازنمايی فرهنگی الگوهای

 . کنند می بندی چارچوب...(  و برتر و پست خوب، و بد) خصومت و ناسازگاری الگوی

 ملت،/کشور يک تصوير در رسانه نقش اهمیت رغ علی که است ضروری نکته اين ذکر البته

 نیست، آنی آنها تأثیر و گیرد می شکل زمان طی در ديگر کشور در کشوری تصوير بر ها رسانه تأثیر

 ترکیه برجستۀ های رسانه در سال دوازده طی در ايران تصوير تحلیل نگرشی، چنین با نابراينب

 حاک  هایارزش از برگرفته هايی چارچوب طريق از ای رسانه متون ديگر، سوی از. شودمی انجام

 نگرش، اين در(. 662  انتمن،) کندمی ارائه(  کشور) موضوع يک از تصويری جامعه، آن بر

 گسترده اجتماعی های بافت و گفتمان به و شود می تلقی فرايند يک عنوانبه کشور يک تصوير

 . گیرد می شکل اجتماعی و سیاسی قدرت توزيع با فرايندها و هابافت اين. خورد می پیوند

 کشور تصویر تحلیل
 ايون  ۀبرگیرنود  در کوه  انود  کورده  شناسايی را مصتلفی عوامل کشور، تصوير ارزيابی برای محققان
 ايوران  تصووير  تحلیل شاخ  نهايت، در و شود می اشاره آنها ترين مه  به ذيل در و است مفهوم

 .بود خواهد تحلیل راهنمای که شودمی ارائه ترکیه برجسته هایروزنامه در

 کشیده تصوير به ها رسانه در که را ملت تصوير از بُعد دو( 662 ) آلبريتون و مانهاي 

 يک تصوير بررسی در بعد دو اين. 4ارزشی توان و  رؤيت قابلیت  :کردند مشص  شود می
 کند می اشاره ای رسانه پوشش مییان» به رؤيت قابلیت. است مفید و مه  ديگر کشور در کشور

 اشاره دسترسقابل محتوای مییان به ارزشی توان و( ای رسانه پوشش) کند می دريافت کشور که
 انعکاس) «کند می منعکس را کشور آن ۀدربار( منفی) نامطلوب و( مثبت) مطلوب نگاه که کند می

 ۀدربار اظهارنظر يا خبری ۀمقول يک نگرش يا و دسترس قابل محتوای مثبت و منفی

 يک تصوير بندیچارچوب در مهمی نقش ارزشی توان(. 922: 662 ( )خاص های چارچوب

 نگاه های مؤلفه. شودمی حسوبم مه  عوامل از يکی بندی،چارچوب تحقیقات در و دارد کشور

 مورد در ناکارآمدی و خیانت ناپايداری، ضع ، اعتماد،عدم اطمینان،عدم بیان شامل نامطلوب
 قدرت، منابع، موفقیت، پیشرفت، بیان شامل مطلوب نگاه های مؤلفه. است خاص کشور يک

 طرفبی بیان شامل خنثی نگاه های مؤلفه. است خاص کشور يک به اعتماد و اطمینان پايداری،

 .است خاص کشور يک ۀدربار( منفی و مثبت نگاه بدون)

                                                           
1 visibility 
2 valence 
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 توضیح بان در که است کرده مطرح را «ديگری» از تصوير شناسی گونه يک ،(666 ) وندت

 کلی ۀمقول سه چارچوب در تواند می کشور يک از «ديگری» تصوير وندت، نظر به. شد داده

 از ناشی اصلی هایچارچوب و وندت بندی تقسی . بگیرد قرار «دوست» و «رقیب» ،«دشمن»

 چارچوب شناسايی  در تواند می آنها، کردناضافه و ترکیه و ايران سیاسی روابط تاريخ ۀمطالع

 .باشد مفید ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات اصلی گفتمانی

 رايگلی و لی شین، يانگ، و کشور يک نامیخوش مورد در برون فوم -هريس شاخ 

 يک تصوير ۀمطالع برای معروف های شاخ  جمله از کشور يک تصوير مورد در( 4221)

 و احساسی های جاذبه :از عبارتند( کشور نامیخوش) کشور تصوير بعد شش. هستند کشور

 فرهنگی، های جاذبه رهبری، اندازچش  و جاذبه مالی، های جاذبه فییيک، های جاذبه هیجانی،

 معادل را «جهانی ۀجاذب» خود، ۀمطالع در( 4221) رايگلی و لی شین، يانگ، .اجتماعی های جاذبه

. افیودند کشور تصوير ابعاد به را «سیاسی ۀجاذب» جديدِ بعد و گرفتند نظر در «اجتماعی ۀجاذب»

 مطرح را کشور تصوير مصتل  ابعاد ملت، بِرَندسازی کردنمطرح با نیی( 4227 ؛4222) آنهولت

 های برداشت مجموعه ملت برندسازی آنهولت، نظر طبق. تاس مناسبی تحلیلی الگوی که کرد

 شش» اين. است ملی توانايی و قابلیت ۀحوز شش طريق از کشور يک از کشور يک مردم

 :است شده استفاده ملت يک تصوير گیری اندازه برای 4222 سال از « ملت برند ضلعی

 آنها برداشت و کشور محصونت و خدمات از مردم رضايت سطح: صادراتی محصونت ( 

 خاص؛ صنايع در کشور نامیخوش و مشهوريت کشور، کمک و خاص قدرت از

 درستکاری و شايستگی کشور؛ حکومت طرفیبی و قابلیت: دولت به نسبت ها ديدگاه (4

 و امنیت های حوزه در جهانی رفتار منصفانه، عمل و رفتار و شهروندان حقوق به احترام دولت،

 جهانی؛ فقر کاهش و زيست یطمح حفاظت المللی، بین صلح

 جلب برای کشور يک قدرت: مهاجرت و گذاری سرمايه مییان به نسبت ها ديدگاه (2

 شرايط از آنها ديدگاه و کشور آن در مطالعه و کار زندگی، به مردم تمايل سرمايه، و استعداد

 و تجاری شرايط زندگی، بانی کیفیت با مکان و برابر هایفرصت کنونی، اجتماعی و اقتصادی

 کشور؛ اقتصادی

                                                           
1 The Nation Brand Hexagon 
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 مصتل ، فرهنگی های فعالیت از مردم های برداشت: کشور فرهنگی میراث/فرهنگ (2

 های فعالیت در شرکت و فه  به آنها تمايل و کشور فرهنگی میراث و فرهنگی محصونت

 در کشور يک برتری ادبیات، و فیل  موسیقی، در کشور  معاصر فرهنگی های ريشه فرهنگی،

 ها؛ ورزش

 ارزيابی بیند؛ می را خويش انسانی ۀسرماي کشور چگونه: کشور ساکنان ۀانديش و هنیتذ (2

 ۀجاذب کشور، از بازديد هنگام داشتن خوش احساس کشور، يک مردم رفاقت و صمیمیت کلی

 استصدام انسانی، منابع ای حرفه سطح ،(نیديک دوستی داشتن به تمايل) شصصی سطح در مردم

 .کشور آن از بان صالحیت اب اشصاصِ کارگیریبه و

 و ها کوه طبیعی، زيبايی کشور، توريستی ارزش و فییيکی ۀجاذب: کشور توريس  (9

 .شهری هایجذابیت و پرطراوت شهری زندگی و تاريصی های ساختمان

  

 
 آنهولت ملت برند ضلعیشش مدل. 2 شكل

 

 و سیالیت از و است چندوجهی و چندبعدی هومیمف کشور، تصوير شد مطرح که طورهمان

 اجماع هیچ که دهد می نشان حوزه اين ادبیات به دقیق نگاه و است برخوردار مفهومی پیچیدگی

 تحلیل محقق، واقع، در. ندارد وجود کشور تصوير کردنعملیاتی و سازیمفهوم برای توافقی و

 کشور تصوير به مربوط معیارهای کردنعملیاتی و سازیمفهوم از مشصصی و جامع سیستماتیک

 ديدگاه حسب بر مصتل  هایرشته .کند راهنمايی را او تجربی هایتحلیل در که ندارد اختیار در

 مردم دولت

 صادرات توریسم

 فرهنگی میراث

 ملت برند

 مهاجرت و گذاری سرمایه
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 و کشور تصوير مطالعات ديگر، سوی از. کردند ارائه را مصتلفی هایشاخ  خود، نیاز و

 کشور، دو روابط بر حاک  صخا های شاخ  و معیارها نه هستند، جهانی آن ارزيابی معیارهای

 .است متفاوت ديگر، کشور به کشوری از کشور تصوير بر تأثیرگذار عوامل زيرا

 از کشور تصوير کردنعملیاتی و سازی مفهوم مرور با نوشتار اين در محقق بنابراين

-هريس مدل ،(4222) آنهولت ملت برند ضلعی شش ابعاد بندی چارچوب مصتل ، های ديدگاه

 ابعاد و( 4221) رايگلی و لی شین، يانگ، و(  4222، گراهلوو و فهلمن پاسوو،) برون فوم

 کشور تصوير مصتل  ابعاد و تلفیق ه  با را( 666 ) وندت و( 662 ) آلبريتون و مانهاي  تصوير

 ۀمطالع از برگرفته که ترکیه در ايران تصوير خاص های جنبه برخی سپس،. نمود استصراج را

 نهايت، در. نمود اضافه قبلی های شاخ  به و کرد شناسايی هستند ترکیه-اناير روابط تاريخ

 نگاه تواند می که آورد دست به ترکیه در ايران تصوير از پوشانه  و چندبعدی شاخ  يک

 يکی تحلیلی، ۀشیو اين. کند ارائه ترکیه های رسانه در ايران تصوير ارزيابی برای مناسبی تحلیلی

 .است زمینه اين در قتحقی ۀتاز ابعاد از

 هیترک دۀیبرگز یها روزنامهدر  رانیا ریتصو یبندچارچوب لیتحل: یشناس روش

 ترکیوه  های رسانه در ايران تصوير های چارچوب تحلیل برای را کمی محتوای تحلیل مطالعه اين

 و موؤثر  نقوش  و هوا  رسوانه  سواير  بوا  مقايسوه  در ترکیه مطبوعات اهمیت دلیل به. گیرد می کار به

 کايوا ) اجتماعی و سیاسی تحرکات ايجاد و ترکیه مردم عمومی افکار دهی شکل در آنها توجه قابل

 گوونَی،  و سووذری  ؛2 42 داغ، ؛2 42 توونچ،  ؛4222 ارتوورک،  و هورتاجسو ؛2 42 چاکمور، و

 بوا  المللوی  بین اخبار دريافت برای مه  های رسانه از يکی عنوانبه مطبوعات اهمیت نیی و(   42

 تأثیرگوذار  و مهو   ملوی  مطبوعوات  ،(4229 چووی، ) ها رسانه ساير به نسبت تری عمیق طالعاتا

(.    جودول ) شودند  انتصواب  هوا  رسانه در ايران تصوير ۀمطالع برای اطالعات منبع عنوانبه ترکیه

 مصتلو   سیاسوی  فضوای  از کواملی  نسبتاً بازنمايی که اند شده انتصاب طوری مذکور های روزنامه

 .است رکیهت جامعه
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 روزنامه سیاسی وابستگی ترکیه های روزنامه نمایندۀ

 گولن جنبش طرفدار

 (گولنیست)
 زمان (گولن هییمت؛) خدمت جنبش

 عدالت حزب) دولت طرفدار

 (توسعه و
 شفق ينی گرا اسالم و مذهبی کار محافظه

 عدالت حزب) دولت طرفدار

 (توسعه و
 صباح کار محافظه اسالم

 عدالت حزب) دولت طرفدار

 (توسعه و
 استار کار محافظه

 با مخالفت به گرایش) میانه

 (دولت
 حريت سکونريست و گرا ملی لیبرالیستی، 

 میلیت لیبرال و گرا ملی (دولت به متمایل) میانه

 حزب سرسخت مخالف

 توسعه و عدالت

 حیب) سکونر و دموکرات سوسیال گرا، ملی

 (ترکیه-خلق خواه جمهوری
 جمهوريت

 

( توسعه و عدالت حیب رسیدنقدرتبه) 4224 نوامبر 2 ها، روزنامه ۀمطالع زمانی چارچوب

 جمهوریرياست انتصابات اولین برگیاری و جمهوریرياست ۀدور پايان) 2 42 آگوست 2  تا

 بافت و زمینه ۀدهند نشان زمانی، ۀدور اين. است سال 4  يعنی ،(مردمی مستقی  آراء با ترکیه

 مه  تغییرات آن، طی در که شد انتصاب خاطر بدين( سال 4 ) دوره اين. است یهترک معاصر

 ؛4227 ديگران، و آراس) است گذاشته تأثیر فرهنگ و اقتصاد سیاست، بر ترکیه و ايران روابط

 (. 4221 کوردی، مک

 يا سرمقاله ، خبری های تحلیل ، خبری های گیارش تحلیل، از قسمت اين در تحلیل واحد

 هر از خبری های مقوله درصد 42 شامل نمونه. نظرهاستنقطه و 2فیچر ،4تحلیلی های مقاله

                                                           
1. news reports 



  
 
 
 
 
 

 833  بندی تصویر ایران در مطبوعات برجستۀ ترکیه  تحلیل چارچوب
 

 

 انتصاب آرشیو از که است سیستماتیک تصادفی گیری نمونه اساس بر مطالعه ۀدور برای روزنامه

 از يکی يا و موضوع و بودند ايران به مربوط مستقیماً که خبری ۀمقول 2222 مجموع، در. شدند

 . شد انتصاب روزنامه هفت از مطالعه برای بود، ايرانی و ايران آن، یاصل موضوعات

 تحقیق های یافته
 

 
 (2012 آگوست 10 -2002) ترکیه برگزیدۀ های روزنامه در اخبار توزیع: 1 نمودار

 ۀدربار اخبار بیشترين درصد 182  با  شفق ينی ۀروزنام دهد می نشان نمودار که طورهمان

 حريت ،%(289 ) استار ،%(287 ) زمان ،%(982 ) صاباح روزنامه ترتیب، به قیهب و دارد را ايران

 حیب طرفدار های روزنامه رفته، ه  روی. است%(   ) جمهوريت و%( 482 ) میلیت ،%(482 )

 .داشتند را ايران به مربوط اخبار درصد بیشترين توسعه، و عدالت

 ایرانی/ایران دربارۀ اخبار اصلی موضوعات

 تحلیلوی  روش از ترکیوه  برگیيوده  مطبوعوات  متوون  در ايوران  تصووير  هوای  چارچوب ه ف برای

 بورون  فووم  -هوريس  مودل  ،(4222) آنهولوت  ملت برند ضلعیشش ابعاد تلفیق با بندی چارچوب

                                                                                                                                           
1. news analyses 
2. editorials 
3. Features 
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 مانهواي   تصوير ابعاد و( 4221) رايگلی و لی ، شین يانگ، و(  4222، گراهلوو و فهلمن پاسوو،)

 در ايوران  تصووير  ارزيوابی  برای مناسبی تحلیلی نگاه تواند می که شد فادهاست( 662 ) آلبريتون و

 اصولی  ۀهسوت  عنووان به آنهولت ملت برند ضلعیشش شرايط، اين در. کند ارائه ترکیه های رسانه

 افویوده  بودان  ديگور  هایمدل از تصويری هایشاخ  و ابعاد و است شده گرفته نظر در تحلیل

 و ايوران  روابوط  مورور  و کشور تصوير ۀمطالع ترکیبی های شاخ  اساس بر بنابراين،. است شده

 و «توريسو  » ،«صوادرات » ،«میوراث  و فرهنوگ » ،«موردم » ،«دولوت » کلوی  چارچوب شش ترکیه،

 بور  تحلیل و گرديد تهیه کدگذاری راهنمای يک و شد گرفته نظر در «مهاجرت و گذاری سرمايه»

 .شد انجام آن اساس

 آگوست 10 -2002) ترکیه برگزیدۀ های روزنامه در ایران تصویر اصلی موضوعات. 2 نمودار

2012) 

 

 درصد، 6  با ومردم  درصد 27 با دولت چارچوب دهد می نشان( 4) نمودار که طور همان

 ،(درصد 2 ) گذاری سرمايه چارچوب آن، از بعد. دهند می تشکیل را عمده های چارچوب

 توريس  به متعلق چارچوب کمترين و است( صددر  ) صادرات ،(درصد 4 ) میراث و فرهنگ

 .است داده اختصاص خود به را ها چارچوب کل از درصد 1 که است
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 و گذاری سرمايه در که داد نشان ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات در ايران تصوير مصتل  ابعاد روند

. تاس%( 2 )  2 42 سال در آن کمترين و%( 26) 2 42 به مربوط درصد کمترين مهاجرت،

 توسعه، و عدالت حیب رسیدنقدرتبه از بعد که دهد می نشان ايران تصوير از بُعد اين روند

 2 42 سال در و يابد می کاهش آن روند   42 سال از بعد اما است بوده افیايش به رو روند اين

 بهبود روند حدودی تا روحانی دولت ظهور با 2 42 سال در و رسد می خود حد کمترين به

 در%(    ) آن صد در بیشترين است، کشور يک تصوير از مهمی بُعد که توريس  در. بديا می

 شاخ  که است اين بیانگر بعدی چنین روند. است 4 42 سال در%( 9) آن کمترين و ،4222

 تصوير ديگر ابعاد از يکی. است نداشته 2 42 تا 4222 سال از معناداری چندان تغییر توريس 

 در سال دوازده طی در تصوير، از بعد اين که دهدمی نشان آن روند .است مردم کشور، يک

 و 2 42 سال به مربوط%( 42) درصد بیشترين که طوری به است، داشته نوسان ترکیه مطبوعات

 در را ايران تصوير بعد درصد بیشترين که دولت. است بوده 2 42 سال در%( 2) آن کمترين

 و داد اختصاص خود به را%( 21) درصد یشترينب ،2 42 سال در داشت ترکیه مطبوعات

 تغییرات نشانگر نیی تصوير از بعد اين روند. است%(   ) 2 42 سال به متعلق نیی درصد کمترين

  2 42 سال در و%( 22) درصد بیشترين ،2 42 سال در نیی میراث و فرهنگ. است متوالی

 با 4226 سال در آن کمترين و ددرص 42 ،4227 سال در صادارت. دارد را%( 6) درصد کمترين

 .دهد می نشان را کمتری تغییرات روند تصوير، از بعد اين ،4227 سال از غیر به. است% 2
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 ترکیه برگزیدۀ های روزنامه فرعی موضوعات. 2 نمودار

 نمودار که طورهمان. شدند بندیتقسی  فرعی موضوعات به ايران تصوير اصلی موضوعات

 موضوعی بیشترين%( 2 ) ايران ای هسته ۀبرنام و%( 9 ) ايران خارجی تسیاس دهد می نشان 2

 دولت اصلی چارچوب به موضوع دو اين. اند پرداخته ها بدان ترکیه مطبوعات که است بوده

 درصد کمترين. بود داده تشکیل را اصلی های چارچوب درصد بیشترين که اند بوده مربوط

 های جذابیت و%(  ) تعطیالت توريستی مقصد وانعنبه ايران) توريس  موضوع به مربوط

 .بود%((  ) ايران طبیعی توريس 

 آلبريتون و مانهاي  که ها رسانه در کشور تصوير ابعاد از يکی شد، اشاره بان در که طورهمان

 به نسبت خبری های مقوله نگرش و لحن به مربوط که بود  ارزشی توان کردند، مشص ( 662 )

 تحلیل در معمونً. است بندیچارچوب در راهبردی ابیار يک که ستا خاص موضوع يک

 توجه با اما شود می بندی تقسی  «خنثی» و «مثبت» ،«منفی» دستۀ سه به نگرش و لحن بندی، چارچوب

 بر. جانبه دو نگرش و لحن: شد اضافه بدان ديگری بعد بندی،چارچوب تحلیل در محقق تجربۀ به

 :شد بندی تقسی  نگرش چهار به ايران به نسبت خبری های قولهم نگرش و لحن اساس، اين

 با بیشتر را ايران ايران، به مربوط اخبار که صورتی در :منفی و نامطلوب نگرش و لحن ( 

 منفی آن نگرش و لحن و ايران مصال  کند، تصويرسازی منفی های شیوه به و ها مضمون

 ضع ، مشکالت، انتقاد، اعتماد،دمع اطمینان،عدم بیان: منفی نگرش های مؤلفه. است

 کشتار؛ تروريس ، ناکاآمدی، و خیانت ناامنی، ،(ثباتیبی) ناپايداری

                                                           
1. valence 
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 به بیشتر را ايران ايران، به مربوط اخبار که صورتی در :مثبت و مطلوب نگرش و لحن (4

 لحن هایمؤلفه. است مثبت آن نگرش و لحن و ايران طرفدار کند، تصويرسازی مثبت شکل

 ثبات، و پايداری تمجید، قدرت، موفقیت، امنیت، منابع، رشد، رونق، پیشرفت، بیان: مثبت

 اساس بر وظاي  و تعهدات انجام الملل،بین ۀجامع با همکاری و اعتماد و اطمینان

  المللی؛ بین استانداردهای

 و مثبت يا و موافق و مصال  های استدنل بررسی، مورد اخبار در اگر :خنثی نگرش و لحن (2

 عمومی حقايق اساس بر تنها خبر يا باشد ارزشیابی بدون موردنظر خبر و نشود ذکر منفی

 نگاه بدون) طرفی بی بیان. بود خواهد طرفانهبی و خنثی خبر، لحن صورت آن در باشد،

 ارزشیابی؛ بدون و( منفی و مثبت

 در افقمو و مصال  های استدنل خبری ۀمقول در اگر (:دوگانه) دوجانبه نگرش و لحن (2

 باشد، مساوی نسبتاً ۀشیو به منفی و مثبت بیان شامل ترکیبی ارزيابی و باشند رقابت حال

 .بود خواهد دوگانه خبر نگرش و لحن

 

 به نسبت ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات نگرش و لحن دهد می نشان بان نمودار که طورهمان

 از بیشتر( 22)% مثبت نگرش و لحن و بوده( 26)% دوگانه بیشتر مطالعه، مورد ۀدور طی در ايران

 .است( 6 )% منفی نگرش و لحن
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 آن از حاکی ترکیه مطبوعات در نگرش و لحن روند است، آمده 9 نمودار در که طور همان

 به درصد بیشترين    42 و 4 42 ،2 42 سال در برگیيده مطبوعات در منفی نگرش که است

 است، کرده پیدا کاهش منفی روند 2 42 از عدب اما است داشته را درصد 29 و 27 ،21 ترتیب

%(   4) توسعه و عدالت حیب حاکمیت ۀدور اوايل يا%(   ) 2 42 سال در آن مییان به اما

%( 29) 2 42 سال در ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات که داد نشان نیی مثبت نگرش روند. است نرسیده

%(  4) 2 42 در آن کمترين و اند هداشت ايران به نسبت را مثبت نگرش بیشترين%( 22) 4227 و

 4222 سال از ايران تصوير به مثبت نگرش روند. است بوده%( 42)   42 و%( 42) 4 42،

 داشت   42 تا صعودی روند دوباره ،4221 و 4226 سال در کاهش کمی با و بود شده شروع

%(   ) 4222 لسا در خنثی بُعد. کرد پیدا نیولی سیر 2 42 سال آگوست 2  تا آن از پس اما

 نداشته چندانی تغییرات آن روند که است 2 42 سال در%( 2) آن کمترين و درصد بیشترين

   42 در  22% آن مقدار کمترين و ؛(21)% 4226 و( 26)% 2 42 ،(21)% 4222 سال در است؛

 لسا 4  در چندانی تغییر ايران به نسبت نگرش از بعد اين که دهد می نشان آن روند. است بوده

 .نیست معنادار آن تغییرات و است نداشته

 
  ایران به نسبت ترکیه مختلف های روزنامه نگرش روند. 6نمودار

 طرفدار) ترکیه مطبوعات از گروه سه نگرش ايران، تصوير ۀمطالع بعد اين اهمیت دلیل به

 کتفکی به ايران به نسبت را( میانه مطبوعات و توسعه و عدالت مصال  توسعه، و عدالت

 .کنی  می بررسی
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 و( 42)% منفی نگرش کمترين و مثبت نگرش بیشترين درصد، 22 با شافاق ينی ۀروزنام

 بیشترين درصد 22 با نیی صباح و استار ۀروزنام و منفی نگرش بیشترين( 22)% زمان ۀروزنام

 طور به .بود بقیه از بیشتر( 7 )% صباح ۀروزنام در نیی خنثی نگرش و داشتند را دوگانه نگرش

 نگرش از بیشتر درصد 2  ترکیه، ۀتوسع و عدالت حیب طرفدار مطبوعات منفی نگرش کلی،

 .بود دوگانه نگاه از بیشتر درصد 42 و مثبت

 

 و منفی نگرش بیشترين درصد، 21 با میلیت ۀروزنام دهد می نشان 1 نمودار که طورهمان

 بیشترين درصد، 27 با حريت ۀزنامرو و داشت ايران به نسبت را( 22)% مثبت نگرش کمترين

 نگرش روزنامه دو اين در رفته، ه  روی. داشت را%( 7) خنثی نگرش بیشترين و دوگانه نگرش

 .داشت را درصد بیشترين خنثی نگرش و منفی مثبت، نگرش سپس و بود غالب دوگانه
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 و عدالت دولت مصال  ۀروزنام عنوانبه جمهوريت ۀروزنام که دهد می نشان 6 نمودار 

 در و( درصد 22) است داشته را مطالعه مورد ۀدور طی در ايران از منفی تصوير بیشترين توسعه،

  .    است( 4)% خنثی نگرش و(  4)% مثبت نگرش ،(47)% دوگانه نگرش بعد های رتبه

 

 
 ایران تصویر اصلی موضوعات به نسبت ترکیه برگزیدۀ مطبوعات نگرش و لحن. 10 نمودار

 دهد می نشان ايران تصوير مصتل  ابعاد به نسبت ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات گرشن و لحن

 نسبت مثبت نگرش بیشترين و( 21)% دولت و( 26)% توريس  به مربوط منفی تصوير بیشترين

 و مهاجرت و گذاری سرمايه به دوگانه نگاه بیشترين ،(21)% مردم و(  22)% میراث و فرهنگ به

 .دهد نمی نشان را معناداری تفاوت خنثی صددر و است(  27)% صادرات
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 ایران به نسبت ترکیه برگزیدۀ مطبوعات اصلی گفتمان چارچوب
 مطورح  را «ديگوری » از تصووير  شناسی گونه يک( 666 ) وندت شد، مطرح بان در که طورهمان

 روابوط  تواريخ  ۀمطالعو  بوا  اموا . اسوت  «دوست» و «رقیب» ،«دشمن» کلی ۀمقول سه شامل که کرد

 بوه  «همکوار  و رقیب» و «تهديد» عنوان تحت ديگر گفتمانی چارچوب دو ترکیه، و ايران سیاسی

 :گرديد اضافه ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات اصلی گفتمانی چارچوب

 در صورت آن در دهد، نشان ترکیه متحد و دوست را ايران بررسی، مورد اخبار اگر -

 .گیرد می قرار «دوست» گفتمانی چارچوب

 . گیرد می قرار «دشمن» گفتمانی چارجوب در ببیند، ترکیه کشور يا مردم دشمن را ايران اگر  -

 قرار «تهديد» گفتمانی چارجوب در ببیند، ترکیه کشور يا مردم برای تهديدی را ايران اگر -

 .گیرد می

 «رقیب» گفتمانی چارچوب در صورت آن در کند، اشاره ترکیه با ايران رقابت به اخبار اگر  -

 .شود می یبندطبقه

 صورت آن در دهد، نشان را ترکیه با همکاری با همراه ايران رقابت موردبررسی، اخبار اگر -

 .شود می بندی طبقه «همکاری و رقیب» گفتمانی چارچوب در

 و تفسیر بدون و گیرند نمی قرار گفتمانی اصلی چارچوب چهار اين در که هايی چارچوب -

 .شوند می گرفته نظر در «چارچوب بدون يا ی ضع» های چارچوب عنوانبه هستند تحلیل

 گرفتند نظر در( 22)% همکار و رقیب بیشتر را ايران ترکیه، مطبوعات که دهد می نشان    نمودار

 . دادند نشان( 4 )% دشمن و( 2 )% تهديد ،(9 )% رقیب ،(42)% دوست ترتیب به آن، از بعد و
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 که دهد می نشان ايران ۀدربار برگیيده طبوعاتم اخبار گفتمان روند ،4  نمودار به توجه با

 است داشته صعودی روند ،4226 و 4221 سال در نوسان کمی با ،4222 سال از دوست گفتمان

 در تهديد گفتمانی چارچوب. است( 22)% 4227 سال و(  2)% 2 42 سال در آن بیشترين و

 روند. است داشته را رصدد کمترين 4227 و 2 42 سال در و درصد بیشترين(  4)% 2 42 سال

 از بعد اما است داشته نیولی روند 4222 سال از بعد گفتمانی چارچوب اين که دهد می نشان آن

 .بود صعودی آن روند 2 42 سال
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 گفتمان رقیب، گفتمان دوست، گفتمان همکار، و رقیب گفتمان که دهد می نشان 2  نمودار

 دولت طرفدار مطبوعات اخبار غالب گفتمان ترتیب، به دشمن گفتمان نهايت، در و تهديد

 .بود ايران به نسبت توسعه و عدالت

 

 ۀروزنام در و دوست گفتمان را درصد بیشترين حريت ۀروزنام در ،2  نمودار به توجه با

به روزنامه، دو اين در رفته ه  روی. دهد می  تشکیل دشمن گفتمان را درصد بیشترين میلیت

 .بود هاگفتمان ديگر به نسبت غالبی گفتمان دوست گفتمان ترکیه، میانه تمطبوعا ۀنمايند عنوان
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 گفتمان و( 41)% دشمن گفتمان جمهوريت، ۀروزنام در که دهد می نشان نیی 2  نمودار

 .بودند غالبی گفتمان هاگفتمان ديگر به نسبت( 44)% همکار و رقیب

 
 

 ها بحث و نتایج

 عموده  هوای  چارچوب درصد، 6  با مردم و درصد 27 با لتدو چارچوب که داد نشان ها تحلیل

 صادرات ،(درصد 4 ) میراث و فرهنگ ،(درصد 2 ) گذاری سرمايه چارچوب آن، از بعد. هستند

 را ها چارچوب کل از درصد 1 که است توريس  به متعلق چارچوب کمترين و است( درصد  )

 بیشوترين  توسوعه،  و عودالت  حویب  رطرفدا های روزنامه همچنین. است داده اختصاص خود به

 موضووعات  ۀعمود  چوارچوب  عنووان به دولت چارچوب. داشتند را ايران به مربوط اخبار درصد

 بیشوترين  2 42 سوال  در کوه  طووری  بوه  بوود  ترکیه ۀبرگیيد های روزنامه در ايران تصوير اصلی

 نیوی  تصووير  زا بعود  اين روند. است%(   ) آن درصد کمترين 2 42 سال در و%( 21) آن درصد

 و%( 9 ) ايران خارجی سیاست ايران، تصوير فرعیِ موضوعات در. است متوالی تغییرات نشانگر

 دولوت  اصولی  چارچوب به مربوط که اند بوده هايی موضوع بیشترين%( 2 ) ايران ای هسته ۀبرنام

 وريسو  ت فرعی موضوعات به مربوط ه  درصد کمترين اند؛پرداخته بدان ترکیه مطبوعات و بوده

 .بود%((  ) ايران طبیعی توريس  های جذابیت و%(  ) تعطیالت توريستی مقصد عنوانبه ايران)
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 مطالعه، مورد ۀدور طی در ايران به نسبت ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات نگرش و لحن تحلیل در

 و لحن از بیشتر( 22)% مثبت نگرش و لحن و است( 26)% دوگانه نگرش نگرش، بیشترين

 ۀتوسع و عدالت حیب طرفدار مطبوعات منفی نگرش کلی طور به. است( 6 )% منفی نگرش

 با روزنامه در. بود دوگانه نگاه از بیشتر درصد 42 و مثبت نگرش از بیشتر درصد 2  ترکیه

 ۀروزنام. بود خنثی نگرش و منفی مثبت، نگرش سپس و بود غالب دوگانه نگرش میانه، گرايش

 در را ايران از منفی تصوير بیشترين توسعه، و عدالت دولت ال مص ۀروزنام عنوانبه جمهوريت

 نگرش ،(47)% دوگانه نگرش بعد ۀرتب در و( درصد 22) است داشته مطالعه مورد ۀدور طی

 ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات نگرش و لحن همچنین،. دارد قرار( 4)% خنثی نگرش و(  4)% مثبت

 توريس  به مربوط منفی تصوير بیشترين که ددا نشان ايران تصوير اصلی موضوعات به نسبت

 ،(21)% مردم و( 22)% میراث و فرهنگ به نسبت مثبت نگرش بیشترين و( 21)% دولت و( 26)%

 تفاوت خنثی درصد و بود(  27)% صادرات و مهاجرت و گذاریسرمايه به دوگانه نگاه بیشترين

 .نداد نشان را معناداری

 مطبوعات که داد نشان ايران به نسبت ترکیه گیيدهبر مطبوعات اصلی گفتمان چارچوب

 دوست گفتمان ترتیب، به آن از بعد و گرفتند نظر در( 22)% همکار و رقیب بیشتر را ايران ترکیه

 گفتمان که داد نشان نیی گفتمان روند. بود( 4 )% دشمن و( 2 )% تهديد ،(9 )% رقیب ،(42)%

 و است داشته صعودی روند ،4226 و 4221 سال در نوسان کمی با ،4222 سال از دوست

 سال در تهديد گفتمانی چارچوب. است( 22)% 4227 سال و(  2)% 2 42 سال در آن بیشترين

 آن روند. است داشته را درصد کمترين 4227 و 2 42 سال در و درصد بیشترين(  4)% 2 42

 2 42 سال از بعد اما تاس داشته نیولی روند 4222 از بعد گفتمانی چارچوب اين که داد نشان

 توسعه و عدالت دولت طرفدار مطبوعات اخبار گفتمان چارچوب بررسی. بود صعودی آن روند

 گفتمان رقیب، گفتمان دوست، گفتمان همکار، و رقیب گفتمان بیانگر ترتیب به ايران به نسبت

 در و دوست نگفتما را حريت ۀروزنام در درصد بیشترين. بود دشمن گفتمان نهايت در و تهديد

 ۀنمايند عنوانبه روزنامه دو اين در رفته ه  روی. دهد می تشکیل دشمن گفتمان میلیت ۀروزنام

 غالب گفتمان. بود هاگفتمان ۀبقی به نسبت غالبی گفتمان دوست گفتمان ترکیه، ۀمیان مطبوعات

 گفتمان و (41)% دشمن گفتمان توسعه، و عدالت مصال  ۀروزنام عنوانبه جمهوريت ۀروزنام

 .بود هاگفتمان بقیه به نسبت( 44)%  همکار و رقیب
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 گیرینتیجه
 و ترکیوه  ۀبرگیيد مطبوعات گفتمان در ايران  تصوير مصتل  ابعاد شناسايی مطالعه، اين از هدف

 و ديودگاه  و ايرانوی /ايوران  از تصويرسوازی  برای غالب گفتمانی سازوکارهای و ها چارچوب فه 

 2 42 آگوست 2  تا 4222 سال از ايرانی/ايران مصتل  موضوعات و يرانا به نسبت آنها نگرش

. بودنود  ايوران  تصووير  ۀعمود  های چارچوب مردم، و دولت چارچوب که داد نشان ها تحلیل. بود

( ايران ای هسته ۀبرنام و خارجی سیاست) آن فرعی ابعاد برخی و دولت چارچوب به عالقه دلیل

 خبوری،  های رسانه در است معتقد(  422) گرابر. است عاتمطبو خود شکل و فرمت به مربوط

. اسوت  بیشوتر  موضوعات ساير با مقايسه در است آن درگیر دولت که سیاسی اطالعات و تحلیل

 سواير  از بیشوتر  سیاسوی  موضووعات  بوه  خبور،  و رسوانه  خوود  طبیعوت  بوه  بنا نیی مطبوعات در

 ايوران  ارتباط موضوع اين برای دنيل ترين مه  از يکی ديگر، سوی از. شود می توجه موضوعات

 نشویب  و فوراز  پر روند شاهد که است اسالمی انقالب از بعد ويهه به و تاريصی بستر در ترکیه و

 و کشووور دو سیاسووی نظووام متفوواوت ماهیووت. هسووتی  کشووور دو ايوون بووین ديپلماتیووک روابووط

 تواريصی،  مصتلو   قواطع م در نیی اسالمی انقالب و سکونريس  بین ايدئولوژيک های بندی قطب

 کشوور  دو سیاسوی  درگیوری  و برخوورد  های زمینه موجب ایمنطقه مسائل در همکاری و رقابت

 .است شده

 تعطیالت توريستی مقصد عنوانبه ايران) توريس  فرعی موضوعات به مربوط مییان کمترين

 با بود، دولت و توريس  به مربوط منفی تصوير بیشترين و( ايران طبیعی توريس  های جذابیت و

 اما بود متغیر روابط، بر حاک  شرايط به توجه با دولت به نسبت منفی نگرش که تفاوت اين

 نگرش و توريس  به ک  توجه. است داشته ثابتی روند تقريباً آن ابعاد و توريس  به منفی نگرش

 ابعاد، ۀهم در توريستی هایجاذبه داشتن رغ علی ايران که است اين بیانگر آن به نسبت منفی

 طوننی ريییبرنامه است نزم زمینه اين در. کند ارائه درستی به را خود ظرفیت است نتوانسته

 .شود استفاده ترکیه دولت خود ۀتجرب از و شود انجام ایرسانه و فرهنگی  مدت

 لحن از بیشتر مثبت نگرش و لحن و بود دوگانه نگرش برگیيده مطبوعات نگرش بیشترين

 گردد سعی و شود شناسايی منفی نگرش ۀدهند تشکیل منابع و عوامل بايد. بود فیمن نگرش و

 گفتمان همکار، و رقیب گفتمانی چارچوب. شود مثبت هاینگرش به تبديل دوگانه های نگرش

 نقش بیانگر امر اين. بود ايران به نسبت ترکیه ۀبرگیيد مطبوعات اصلی گفتمان چارچوب غالب
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 سیاست از برگرفته و ای منطقه مسائل و يکديگر به نسبت دو آن خاص روابط و کشور دو

 .است مصتل  مسائل قبال در همکاری و رقابت

 تصوير، که داد نشان تحقیق زمانی ۀباز در ترکیه مطبوعات در ايران تصوير کلی روند بررسی

 ابطرو به توجه با و زمان طول در ترکیه مطبوعات اصلی گفتمان و نگرش آن، مصتل  ابعاد

به ای رسانه بازنمايی حقیقت، در. است کرده تغییر ایمنطقه تحونت و کشور دو روابط بر حاک 

 ۀمثابه به ای رسانه گفتمان آن، در که است ترکیه و ايران بین نمادين روابط از بصشی عنوان

 . است کرده عمل ترکیه ۀنصب های گروه و حاک  ۀطبق های ارزش از بازتابی

 اما داد قرار مطالعه مورد را ايران تصوير ۀدربار ترکیه مطبوعات متون فتمانگ مطالعه، اين

  نگارانروزنامه و نويسندگان ديدگاه است نزم ترکیه هایرسانه در ايران تصوير عمیق فه  برای

 و ترکیه کشور در ايران ایرسانه راهبردهای. کرد مطالعه ايران به نسبت را رسانه صاحبان و

 ۀهم پوشش ضمن تا شود دوباره بررسی و شناسیآسیب بايد ايران از تصوير ۀارائ هایسیاست

 بر مبتنی و بینانه واقع ايرانی،/ ايران به نسبت آنها گفتمان و نگرش کشور، تصوير ابعاد

 .باشد ايران های واقعیت
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