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چكیده
در دنیای بهشدت جهانی شدۀ امروزی ،ملت ها و دولت ها نیازمند ارائۀ يک تصووير مشوص
به بقیه ملتها و فرهنگها هستند و رسانه نقش مهمی در اين فراينود دارد .نظريوۀ تصووير و
رسانه با تأکید بر روش های تحلیل تصوير کشور ،چارچوب تحلیلی و مفهومی مناسبی بورای
تحلیل تصوير ايران در متن مطبوعات برجستۀ ترکیه در يک دورۀ طووننی فوراه موی کنود.
تحلیل نشان داد که مردم و دولت ،چارچوب عمدۀ تصوير ايران هستند .بیشتر تصووير منفوی
ايران مربوط به توريس و دولت است .تصوير منفی دولوت مصتلو

بووده و نگورش منفوی

نسبت به توريس و ابعاد آن روند ثابتی داشته است .رقیب و همکار ،گفتمان غالب مطبوعات
ترکیه دربارۀ ايران بود .تصوير ايران با ابعاد مصتل  ،لحن و نگرش و گفتموان در مطبوعوات
برجستۀ ترکیه نسبت به ايران در طی زمان و طبق روابط دو جانبه و تحوونت منطقوه تغییور
يافته است .در نهايت ،توصیه هايی برای بهبود کیفیت تصوير و تصوير واقعی ايران در جامعۀ
ترکیه ارائه شد.
واژگان کلیدی :تصوير کشور ،تصوير ايران ،روزنامههای ترکیه ،تحلیل چارچوببندی

پست الکترونیکی نويسنده رابطhajemohammad@ut.ac.ir :

 873مطالعات جامعهشناختی دوره  ،42شماره دو ،پاییز و زمستان 6831

مقدمه و بیان مسئله
در دنیای بهشدت جهانی شدۀ امروزی ،ملت ها و دولت ها نیازمند ارائۀ يک تصووير مشوص

بوه

بقیه ملت ها و فرهنگ ها هستند .برای دولتها ،افکار عمومی يا نگرش ها در ساير کشورها نسبت
به آن کشور ،در فرايند کامل برنامهريویی و اجورای سیاسوتهوای خوارجی و فرهنگوی بررسوی
می شود و اين مسئله بوهويوهه بورای کشوورهايی مهو اسوت کوه برداشوت از آنهوا تحوت توأثیر
برداشتهای منفی و کلیشهها باشد.
تصوير از يک کشور يا فرهنگ ديگر ،نقش اجتماعی مهمی در جوامع و روابط کشورها دارد.
تصوير بهعنوان کنشگر نامرئی در محیط بینالمللی و بینفرهنگی عمل کرده ،بر انتظارات دربارۀ
رفتار ديگری تأثیر میگذارد و تفسیر کنشهای ديگری را هدايت میکند (گرابر .)4224 ،در
گذشته ،نگرش عمومی خارجی يا افکار يک کشور بهعنوان يک عامل زمینهای برای تفکر و انديشه
سیاستگذاران بوده است؛ اما با تحونت بینالمللی در همۀ زمینهها و گسترش ارتباطات و تسريع
فرايند جهانیشدن و رشد مردمسانری در همۀ عرصهها ،تفکرات و نگرشهای مردم ديگر
کشورها ،عامل مه و اصلی تفکر و انديشۀ سیاستگذاران در تعیین موفقیت يا شکست
سیاستهای خارجی در کوتاهمدت و بلندمدت شده است (میلر42 2 ،؛ پارک .)42 2 ،از اين رو،
تصوير عامل مهمی در آشنايی افراد با زمینههای فرهنگی مصتل  ،عامل صلح و فه بین فرهنگی،
ايجاد درآمد برای جامعۀ محلی و رشد اقتصادی و تغییر افکار عمومی نسبت به موقعیت يک
کشور در منطقۀ خاص يا ترکیب سیاسی دارد .به گونهای که اکنون ،ديگر امکان هدايت روابط
بینالملل بدون مالحظۀ تصوير کشور در داخل و خارج در رسانه و افکار عمومی عمالً وجود
ندارد و افکار عمومی داخلی و جهانی برای همه ملتها به عامل کلیدی در صورتبندی و اجرای
سیاست خارجی و مسئلهای مه در روابط آن کشور با کشورهای ديگر تبديلشده و اهمیت اين
موضوع ،امروز بیش از گذشته آشکار شده است (مکنیر.)444 -44 : 264 ،
در فضا و محیط ارتباطی جديد ،مشارکت مردم و گروهها فارغ از مکانها و در گفتمان
عمومیِ فراتر از محدوده و مرزهای ملی ،بهويهه در رسانههای مصتل

صورت میگیرد؛ انتظار

میرود شناخت مردم از ديگر کشورها و فرهنگها افیايش يابد و تصوير مردم کشورها از
همديگر به سوی تصوير واقعبینانه و منطقی حرکت کند ،بهويهه کشورهای همسايه که دارای
اشتراکات زيادی در زمینههای مصتل

هستند؛ اما چنین شرايطی را در جامعۀ ترکیه نسبت به
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مه ترين همسايۀ خود يعنی ايران شاهد نیستی در حالی که به لحاظ تاريصی ،ايران اهمیت
خاصی در بین روشنفکران و در سطح عمومی ترکیه دارد .طبق پیمايشهای جهانی که در مرکی
تحقیقات پیو  ،در سال  42 2 ، 42 2 ، ،42 4و  42 2درباره نگرشهای جهانی دربارۀ تصوير
بینالمللی کشورها انجام شده است به طور کلی جمعیت ترکیه نسبت به ايران نگاه منفی دارد.
ترکیه بعد از بهقدرترسیدن حیب عدالت و توسعه (سال  )4224با يک زمینۀمذهبی و با
سیاست «به صفر رساندن مشکالت با همسايگان( »4داوداوغلو ) 26 ،و با اتصاذ سیاستهای
قدرت نرم ،درصدد عادیسازی روابط خود با ايران و کشورهای خاورمیانه برآمد و فعالگرايی
نوينی در روابط ترکیه با ايران شکل گرفت (احتشامی و الیک،

 .)42ترکیه نسبت به خاورمیانه

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

مشاهده شده

است که در برخی از موارد با رويکرد جمهوری اسالمی ايران در تضاد بوده و چالش سیاسی را
در روابط دوجانبه و در منطقه به وجود آورده است .رسانههای دو کشور نیی در شکلگیری
چنین فضايی در روابط دوجانبه ،نقش مهمی داشتند (اوزجان و اوزدامار 42 2،؛ سینکايا42 4 ،؛
سی

الدينی.) 262 ،
با توجه به مسائل بان و با در نظر گرفتن رسانه بهعنوان يک کنشگر مه کنونی در برساخت

تصوير ملتهای خارجی و برداشت کشورها از همديگر (گريکس و نکروئیکس4229 ،؛
کونیيک 667، 4224 ،؛ گیفارد و ريونبورگ4222 ،؛ بريور و ديگران4222 ،؛ تیلور ،4224 ،سال ،
4227؛ چیی و مک کامبی4222 ،؛ دل اورتو و ديگران4222 ،؛ مانهاي و آلبريتون،) 662 ،
اهمیت روابط ايران و ترکیه و تعداد بسیار اندک پهوهشها پیرامون تصويرسازی ايران در
رسانههای ترکیه ،طبیعی است بپرسی چه تصويری از ايران در گفتمان رسانهای معاصر ترکیه
(سال  4224تا  2آگوست  )42 2وجود دارد؟ رسانههای ترکیه از چه چارچوبها و
سازوکارهای گفتمانی غالب برای تصويرسازی از ايران/ايرانی استفاده میکنند و ديدگاه و نگرش
آنها نسبت به ايران و موضوعات مصتل

ايران/ايرانی چگونه است؟

به هر حال ،تصويری از ايران در ترکیه معاصر وجود دارد و ممکن است عوامل مصتلفی بر
اطالعات راجع به اين تصوير تأثیر بگذارند ،اما دانشی صورتبندیشده از اين موضوع وجود
1 Pew Research Center
2 Zero Problems with Neighbors
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ندارد .اين مطالعه ،رسانههای ترکیه را بهعنوان منبع مهمی از شکلگیری تصوير ايران مورد
مطالعه قرار میدهد تا چارچوبهای غالب دربارۀ ايران را در دوازده سال گذشته در مطبوعات
ترکیه شناسايی کند.

چارچوب نظری :تصویر کشور و رسانه
در اين قسمت از تحقیق ،مفهوم تصوير کشور و مبانی نظری تصوير کشور در رسانه هوا توضویح
داده میشود .پیش از توضیح تصوير کشور ،تعريفوی کوتواه از تصووير مفیود و ضوروری اسوت.
تصوير ،تصوری مفهومی در ذهن يک شص

دربارۀ يک شص

 ،چیی يا يوک کشوور و نتیجوۀ

برخی بافت ها و شرايط خاص سیاسی ،اجتماعی يا مذهبی است (سالی  .) 29 :4227 ،موی تووان
آن را بهعنوان نظام معنايی در نظر گرفت که يک شص

به يک پديده نسبت می دهد (کیمینگ و

سانديکچی .)22 :4227 ،تصوير يک کشور نیی ،نگرش يا عقیدۀ مردم يک کشور نسبت به موردم
و دولت های ديگر است که از طريوق فراينود ارتبواطی پیچیوده شوکل موی گیورد و شوامل منوابع
اطالعاتی مصتل

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

ملت/کشور از طريق تعامالت رفتاری و نمادين (سمبولیک) مثل تجربیات شصصی و دسوت دوم
و اطالعات يادگرفته شده از رسانه ها شکل می گیرد و در اين فرايند ،اسطوره ها و پیشفرض ها و
تصاوير به طور روزافیون تأثیرگذاری خود را در سیاست های بین المللی و روابوط بوینفرهنگوی
اعمال می کنند و تصاوير ،پیش فرض ها و کلیشه ها با منشأ تاريصی يا برسواخته شودۀ اجتمواعی و
سیاسی دربارۀ «کشورهای ديگر» در گفتمان سیاسی و عمومی از طريق مکانیس ها و کانوال هوای
مصتلفی ،بازتولید شده و دوباره رواج پیدا میکنند (سالی 4227 ،؛ گرابور4224 ،؛ ويلیوامی4222 ،؛
گودی کونست ،؛ 4222؛ مارتین و اروغلو 662 ،؛ استوک4226 ،؛ آنهولت 4226،؛ .)4227
بنابراين ،يکی از عوامل مه تأثیرگذار بر تصوير يک کشور ،رسانهها هستند که بر خالف
ساير عوامل ،بهعنوان کنشگر مستقل با قدرت گسترش اطالعات و حامالن و تفسیرگرهای معنا،
نقش مهمی در شکلگیری برداشتها و اشاعۀ تصاوير ساير ملتها و کشورها دارند (گريکس و
نکروئیکس279 :4229 ،؛ کونیيک 667 ،؛ گیفارد و ريونبورگ4222 ،؛ کونیيک .)4222 ،فعانن
رسانهای با تغییر رويدادها به گیارشهای خبری ،نقش فعالی در برساخت واقعیت و فه مردم
از پديدههای اجتماعی دارند (تاچمن .) 671 ،بعالوه ،گیارشهای خبری نهتنها بازنمايی
رويدادهای قابلمشاهده يا موضوعات هستند بلکه بازتولید تصوير برساختی اجتماعی جهان
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خارجاند (چوی .)4229 ،به عبارت ديگر ،روزنامهنگاران ،روشهای فرهنگی نگرش به جهان از
جمله کلیشه را بازتولید کرده و از اين طريق ،فه پیچیدگیهای واقعیت را آسان میکنند.
کلیشههای رسانهای بر برداشت «ديگران» تأثیر میگذارند و آنها را در يک موقعیت نامساعد قرار
میدهند .طبق دوويديو و ديگران ( ،)4222وقتی کلیشهها در طی فرايندهای مصتل

شکل

میگیرند باعث میشوند فرد شواهد آينده را بر حسب مقولههای موجود ببیند و تفسیر نمايد.
اين امر منجر به معنابصشی بهعنوان «ما» در يک اسلوب و شیوۀ مثبت و «آنها» در يک سبک
منفی میشود .اين پديده را میتوان در سطح ملی دربارۀ يک ملت/فرهنگ/جامعۀ کشور ديگر نیی
در نظر گرفت که میتواند در ايجاد حسی از ملت و وحدت علیه آنچه «متفاوت و ديگری»
است عمل نمايد .در واقع ،کلیشهها ايدههايی را در اذهان مردم ثابت میکنند که تبديل به عامل
اصلی شکلگیری «ديگری» میشود.
هر چند توافق وجود دارد که در هويتهای ملی و تصوير ،مفهوم «ديگری» ،يک مفهوم
اساسی است اما پاسصی به اين که ديگری چه کسی و يا چه چییی است وجود ندارد .البته
وندت معتقد است که اين «ديگری» چندان گسترده نیست و میتواند در چارچوب سه مقولۀ
کلی «دشمن»« ،رقیب» و «دوست» قرار بگیرد .دولت در سیاستهايش نسبت به يک دشمن و
رقیب معمونً بیشتر به قدرت نظامی متکی است اما در ارتباط با يک دوست بیشتر قدرت
اقتصادی و فرهنگی مه است (وندت .) 666 ،گونهشناسی تصوير از «ديگری» وندت بیانگر
اين است که تصوير ديگری ،تأثیر مهمی بر سیاستهای خارجی و روابط کشورها دارد .البته
تحت شرايط خاصی اين تصاوير میتوانند ه پوشانی داشته باشند و يا تفاوت بین يک دشمن و
يک رقیب چندان آشکار نباشد و يا با توجه به ادبیات و تاريخ سیاسی خاص حاک

بر روابط

دو کشور مثل ايران و ترکیه ،عالوه بر تصوير سهگانۀ وندت ،تصوير ديگری شناسايی شود .در
اين مطالعه ،برای شناسايی چارچوب گفتمان اصلی مطبوعات برگیيدۀ ترکیه نسبت به ايران از
گونهشناسی وندت استفاده خواهد شد.
علیرغ گسترش سريع توريس بینالمللی ،ملتهای خارجی به لحاظ روانشناختی ،بیشتر
جهان خارج را با واسطه میشناسند و توريس بینالمللی برای همۀ مردم امکانپذير نیست .با در
نظرگرفتن اين که بیشتر مردم بهشدت به رسانهها برای اطالعات دربارۀ امور بینالمللی
وابستهاند ،رسانهها میتوانند نقش مهمی در شکلگیری عقايد خاص دربارۀ ساير ملتها ايفا
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کنند (بريور و ديگران .)4222 ،برای بیشتر مردم ،رسانهها منبع اصلی اطالعات دربارۀ کشورهای
ديگر و رويدادهای جهانی هستند .مردم عمدتاً به پوشش رسانهای وابستهاند تا تصوير خاصی از
ملتهای ديگر شکل دهند (کونیيک.) 667 ،
اطالعات رسانهها برای نصبگان تنها يکی از منبع دادهها در کنار ساير منابع است ،زيرا
نصبگان اطالعات جديد از رسانهها را مورد تحلیل قرار میدهند و آن را با دانش پیشینی و
زمینهای خود مقايسه میکنند (پرس) 91 : 262 ،؛ بنابراين ،در دسترسی مردم به دنیای فراتر از
محیط بیواسطۀ خود ،رسانه جايگاه بسیار مهمی برای اکثر مردم دارد .اطالعات درست و
اطالعات نادرست در رسانه میتواند منجر به تغییرات سیاسی ،نظامی و اقتصادی در سیست بین
المللی و روابط کشورها و در نتیجه تصوير يک کشور در کشور ديگر شود (تیلور .)2 :4224 ،از
اين منظر ،مردم کشورها را از طريق تصاوير رسانهای برداشت میکنند .اسمیت ( ) 672با
تحقیقاتی که انجام داد بدين نتیجه رسید که تصاوير ملی در مقابل رسانهها آسیبپذير است،
زيرا در تحقیق خويش متوجه شد که بسیاری از پاسخدهندگان ،برداشتهای اصلی خود نسبت
به کشور مدنظر را بعد از مواجهه با رسانه تغییر دادند .بر اساس اين نگرش ،طی

گستردهای از

تحقیقات نشان داده است که مواجهه با گیارشهای رسانهای میتواند توجه مصاطبان به
کشورهای خارجی را افیايش دهد (سال 4227 ،؛ چیی و مک کامبی4222 ،؛ دل اورتو و ديگران،
4222؛ بريور و ديگران4222 ،؛ مانهاي و آلبريتون.) 662 ،
تحقیقات ديگر نشان داده است که نحوۀ تصويرسازی رسانه در يک کشور از يک ملت و
کشور خاص میتواند بر تصوير ادراکی ملت از آن کشور تأثیر بگذارد (کائو4227 ،؛ کمالیپور،
4222؛ گیفارد و ريونبورگ .)4222 ،همچنین تحقیقات نشان داده است که گیارش و
تصويرسازی سوگیرانه يا نامتوازن از يک کشور نیی میتواند احساسات منفی را ترويج کند
(بريور و ديگران4222 ،؛ پیری ) 617 ،و پوشش رسانهای و تصويرسازی گمراهکننده نیی
میتواند منجر به تحري  ،سوءتفاه های جدی ،اختالف و مناقشه شود (تیلور4224 ،؛ وانتا و
ديگران.)4222 ،
بر اين اساس ،بسیاری از محققان بر اين باورند که رسانه میتواند قویترين شکلدهندۀ
تصوير بینالمللی از يک کشور باشد ،زيرا علیرغ اشباع محیط رسانهای ،در بسیاری از موارد
اين رسانهها هستند که نگرش عموم را نسبت به رويدهادهای کشورهای ديگر در عرصه جهانی
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شکل میدهند .به بیان ديگر ،سیاست و اطالعات درباره امور جهانی به شکل هدفمند از طريق
رسانهها انجام میشود (گالتونگ و روگ 692 ،؛ چیتی4227 ،؛ تیلور4224 ،؛ هانان4229 ،؛ لی،
4222؛ لی و چیتی4226 ،؛ آنهولت4226 ،؛ کونیيک .) 667 ،نوع پوشش و مییان پوشش و
نحوۀ چارچوببندی نیی در نحوۀ نگرش نسبت به آن کشور مه است .همچنان که وانتا و
همکارانش ( )4222بدين نتیجه رسیدند که اگر رسانههای امريکايی يک ملت را بیشتر پوشش
دهند ،مردم آمريکا بیشتر فکر میکنند که آن کشور برای منافع ملی امريکا مه است و هر چقدر
رسانههای امريکايی ،يک کشور و يا ملتی را منفی پوشش دهند ،به همان اندازه مردم امريکا
نسبت به آن کشور منفی فکر خواهند کرد.
در برخی مواقع يک کشور به دلیل برخی بحرانها در جامعۀ بینالمللی دچار انیوا میشود ،در
اين شرايط رسانهها میتوانند با پوشش بینالمللی ،نقش مهمی در بازتعري

تصوير بینالمللی آن

کشور و ايجاد تصوير خوب ايفا نمايند (گیفارد و ريونبورگ)4222 ،؛ بنابراين ،بهعنوان قسمتی از
نقش ديپلماسی رسانهای ،رسانهها با تالش خود در شکلگیری و حفظ هويت ملی و تصوير
بینالمللی ،نقش مهمی در بیان و پیشبرد سیاست خارجی ملتها يا منافع ملی دارند.
با توجه به مباحث اين قسمت میتوان گفت که تصوير بینالمللی يک کشور فقط نتیجۀ
تعامل بین ملتها نیست بلکه رسانه منبع مهمی از اطالعات و ابیار مهمی در روابط بینالملل
است که در شکلگیری تصوير ملتهای خارجی در پوشش بینالمللی نقش مهمی دارد .اين
تصاوير منجر به برداشتی میشوند که در تعامالت آينده در سطوح مصتل

تأثیر میگذارد.

همچنین پوشش خارجی رسانههای يک ملت از ملت ديگر ،انعکاسی از روش نگرش آن ملت
به آن کشور است (زاهاروپولیس4227 ،؛ فولچر4224 ،؛ پیجوآنگ ،و ديگران4226 ،؛ گیفارد و
ريونبورگ4222 ،؛ وو.)4222 ،
تریووندزا ( )4222چگونگی شکلدهی دانش ما از جهان توسط رسانه را مورد تحلیل قرار
داده است .به نظر وی رسانهها تأثیر بسیايی در معطوفکردن توجه مصاطبان به يک موضوع و
اهمیتدادن آنها به اين موضوع خاص دارند .روزنامهنگاران اغلب موضوعات را در قالب
چارچوب طبقهبندی میکنند تا بتوانند رويدادها را از طريق داستانها و تصاوير خبری خود ،در
بافت مورد نظرشان قرار داده و به شیوۀ دلصواه مطرح کنند .تریووندزا ( )4222در مطالعۀ خود
نشان داد که هنگام پوشش رسانهای يک مسئلۀ بینالمللی ،چارچوببندی در درجۀ اول به
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الگوهای فرهنگی بازنمايی خود و ديگران بستگی دارد .به اعتقاد وی ،رسانهها ملتها را بر پايه
الگوی ناسازگاری و خصومت (بد و خوب ،پست و برتر و  )...چارچوببندی میکنند.
البته ذکر اين نکته ضروری است که علیرغ اهمیت نقش رسانه در تصوير يک کشور/ملت،
تأثیر رسانهها بر تصوير کشوری در کشور ديگر در طی زمان شکل میگیرد و تأثیر آنها آنی نیست،
بنابراين با چنین نگرشی ،تحلیل تصوير ايران در طی دوازده سال در رسانههای برجستۀ ترکیه
انجام میشود .از سوی ديگر ،متون رسانهای از طريق چارچوبهايی برگرفته از ارزشهای حاک
بر آن جامعه ،تصويری از يک موضوع (کشور) ارائه میکند (انتمن .) 662 ،در اين نگرش،
تصوير يک کشور بهعنوان يک فرايند تلقی میشود و به گفتمان و بافتهای اجتماعی گسترده
پیوند میخورد .اين بافتها و فرايندها با توزيع قدرت سیاسی و اجتماعی شکل میگیرد.

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

تحلیل تصووير ايوران

در روزنامههای برجسته ترکیه ارائه میشود که راهنمای تحلیل خواهد بود.
مانهاي و آلبريتون ( ) 662دو بُعد از تصوير ملت را که در رسانهها به تصوير کشیده
میشود مشص

کردند :قابلیت رؤيت و توان ارزشی .4اين دو بعد در بررسی تصوير يک

کشور در کشور ديگر مه و مفید است .قابلیت رؤيت به «مییان پوشش رسانهای اشاره میکند
که کشور دريافت میکند (پوشش رسانهای) و توان ارزشی به مییان محتوای قابلدسترس اشاره
میکند که نگاه مطلوب (مثبت) و نامطلوب (منفی) دربارۀ آن کشور را منعکس میکند» (انعکاس
منفی و مثبت محتوای قابل دسترس و يا نگرش يک مقولۀ خبری يا اظهارنظر دربارۀ
چارچوبهای خاص) ( .)922 : 662توان ارزشی نقش مهمی در چارچوببندی تصوير يک
کشور دارد و در تحقیقات چارچوببندی ،يکی از عوامل مه محسوب میشود .مؤلفههای نگاه
نامطلوب شامل بیان عدماطمینان ،عدماعتماد ،ضع  ،ناپايداری ،خیانت و ناکارآمدی در مورد
يک کشور خاص است .مؤلفههای نگاه مطلوب شامل بیان پیشرفت ،موفقیت ،منابع ،قدرت،
پايداری ،اطمینان و اعتماد به يک کشور خاص است .مؤلفههای نگاه خنثی شامل بیان بیطرف
(بدون نگاه مثبت و منفی) دربارۀ يک کشور خاص است.
1 visibility
2 valence
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وندت ( ،) 666يک گونهشناسی تصوير از «ديگری» را مطرح کرده است که در بان توضیح
داده شد .به نظر وندت ،تصوير «ديگری» از يک کشور میتواند در چارچوب سه مقولۀ کلی
«دشمن»« ،رقیب» و «دوست» قرار بگیرد .تقسی بندی وندت و چارچوبهای اصلی ناشی از
مطالعۀ تاريخ روابط سیاسی ايران و ترکیه و اضافهکردن آنها ،میتواند در شناسايی چارچوب
گفتمانی اصلی مطبوعات برگیيدۀ ترکیه مفید باشد.
شاخ

هريس -فومبرون در مورد خوشنامی يک کشور و يانگ ،شین ،لی و رايگلی

( )4221در مورد تصوير يک کشور از جمله شاخ

های معروف برای مطالعۀ تصوير يک

کشور هستند .شش بعد تصوير کشور (خوشنامی کشور) عبارتند از :جاذبههای احساسی و
هیجانی ،جاذبههای فییيک ،جاذبههای مالی ،جاذبه و چش انداز رهبری ،جاذبههای فرهنگی،
جاذبههای اجتماعی .يانگ ،شین ،لی و رايگلی ( )4221در مطالعۀ خود« ،جاذبۀ جهانی» را معادل
«جاذبۀ اجتماعی» در نظر گرفتند و بعد جديدِ «جاذبۀ سیاسی» را به ابعاد تصوير کشور افیودند.
آنهولت (4222؛  )4227نیی با مطرحکردن بِرَندسازی ملت ،ابعاد مصتل

تصوير کشور را مطرح

کرد که الگوی تحلیلی مناسبی است .طبق نظر آنهولت ،برندسازی ملت مجموعه برداشتهای
مردم يک کشور از يک کشور از طريق شش حوزۀ قابلیت و توانايی ملی است .اين «شش
ضلعی برند ملت » از سال  4222برای اندازهگیری تصوير يک ملت استفاده شده است:
) محصونت صادراتی :سطح رضايت مردم از خدمات و محصونت کشور و برداشت آنها
از قدرت خاص و کمک کشور ،مشهوريت و خوشنامی کشور در صنايع خاص؛
 )4ديدگاهها نسبت به دولت :قابلیت و بیطرفی حکومت کشور؛ شايستگی و درستکاری
دولت ،احترام به حقوق شهروندان و رفتار و عمل منصفانه ،رفتار جهانی در حوزههای امنیت و
صلح بینالمللی ،حفاظت محیط زيست و کاهش فقر جهانی؛
 )2ديدگاهها نسبت به مییان سرمايهگذاری و مهاجرت :قدرت يک کشور برای جلب
استعداد و سرمايه ،تمايل مردم به زندگی ،کار و مطالعه در آن کشور و ديدگاه آنها از شرايط
اقتصادی و اجتماعی کنونی ،فرصتهای برابر و مکان با کیفیت بانی زندگی ،شرايط تجاری و
اقتصادی کشور؛

1 The Nation Brand Hexagon
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 )2فرهنگ/میراث فرهنگی کشور :برداشتهای مردم از فعالیتهای فرهنگی مصتل ،
محصونت فرهنگی و میراث فرهنگی کشور و تمايل آنها به فه و شرکت در فعالیتهای
فرهنگی ،ريشههای فرهنگی معاصر کشور در موسیقی ،فیل و ادبیات ،برتری يک کشور در
ورزشها؛
 )2ذهنیت و انديشۀ ساکنان کشور :چگونه کشور سرمايۀ انسانی خويش را میبیند؛ ارزيابی
کلی صمیمیت و رفاقت مردم يک کشور ،احساس خوش داشتن هنگام بازديد از کشور ،جاذبۀ
مردم در سطح شصصی (تمايل به داشتن دوستی نیديک) ،سطح حرفهای منابع انسانی ،استصدام
و بهکارگیری اشصاصِ با صالحیت بان از آن کشور.
 )9توريس

کشور :جاذبۀ فییيکی و ارزش توريستی کشور ،زيبايی طبیعی ،کوهها و

ساختمانهای تاريصی و زندگی شهری پرطراوت و جذابیتهای شهری.
توریسم

صادرات

برند ملت
مردم

دولت

سرمایهگذاری و مهاجرت

میراث فرهنگی

شكل  .2مدل ششضلعی برند ملت آنهولت

همانطور که مطرح شد تصوير کشور ،مفهومی چندبعدی و چندوجهی است و از سیالیت و
پیچیدگی مفهومی برخوردار است و نگاه دقیق به ادبیات اين حوزه نشان میدهد که هیچ اجماع
و توافقی برای مفهومسازی و عملیاتیکردن تصوير کشور وجود ندارد .در واقع ،محقق ،تحلیل
سیستماتیک جامع و مشصصی از مفهومسازی و عملیاتیکردن معیارهای مربوط به تصوير کشور
در اختیار ندارد که در تحلیلهای تجربی او را راهنمايی کند .رشتههای مصتل

بر حسب ديدگاه
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و نیاز خود ،شاخ

های مصتلفی را ارائه کردند .از سوی ديگر ،مطالعات تصوير کشور و

معیارهای ارزيابی آن جهانی هستند ،نه معیارها و شاخ

های خاص حاک بر روابط دو کشور،

زيرا عوامل تأثیرگذار بر تصوير کشور از کشوری به کشور ديگر ،متفاوت است.
بنابراين محقق در اين نوشتار با مرور مفهومسازی و عملیاتیکردن تصوير کشور از
ديدگاههای مصتل  ،چارچوببندی ابعاد شش ضلعی برند ملت آنهولت ( ،)4222مدل هريس-
فوم برون (پاسوو ،فهلمن و گراهلوو  ) 4222،و يانگ ،شین ،لی و رايگلی ( )4221و ابعاد
تصوير مانهاي و آلبريتون ( ) 662و وندت ( ) 666را با ه تلفیق و ابعاد مصتل

تصوير کشور

را استصراج نمود .سپس ،برخی جنبههای خاص تصوير ايران در ترکیه که برگرفته از مطالعۀ
تاريخ روابط ايران-ترکیه هستند شناسايی کرد و به شاخ
يک شاخ

های قبلی اضافه نمود .در نهايت،

چندبعدی و ه پوشان از تصوير ايران در ترکیه به دست آورد که میتواند نگاه

تحلیلی مناسبی برای ارزيابی تصوير ايران در رسانههای ترکیه ارائه کند .اين شیوۀ تحلیلی ،يکی
از ابعاد تازۀ تحقیق در اين زمینه است.

روششناسی :تحلیل چارچوببندی تصویر ایران در روزنامههای برگزیدۀ ترکیه
اين مطالعه تحلیل محتوای کمی را برای تحلیل چارچوب های تصوير ايران در رسانه های ترکیوه
به کار می گیرد .به دلیل اهمیت مطبوعات ترکیه در مقايسوه بوا سواير رسوانه هوا و نقوش موؤثر و
قابلتوجه آنها در شکلدهی افکار عمومی مردم ترکیه و ايجاد تحرکات سیاسی و اجتماعی (کايوا
و چاکمور42 2 ،؛ هورتاجسو و ارتوورک4222 ،؛ توونچ42 2 ،؛ داغ42 2 ،؛ سووذری و گوونَی،
 )42و نیی اهمیت مطبوعات بهعنوان يکی از رسانه های مه برای دريافت اخبار بینالمللوی بوا
اطالعات عمیق تری نسبت به ساير رسانه ها (چووی ،)4229 ،مطبوعوات ملوی مهو و تأثیرگوذار
ترکیه بهعنوان منبع اطالعات برای مطالعۀ تصوير ايران در رسانههوا انتصواب شودند (جودول ).
روزنامه های مذکور طوری انتصاب شده اند که بازنمايی نسبتاً کواملی از فضوای سیاسوی مصتلو
جامعه ترکیه است.
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روزنامه

وابستگی سیاسی

زمان

جنبش خدمت (هییمت؛ گولن)

ينی شفق

محافظهکار مذهبی و اسالمگرا

صباح

اسالم محافظهکار

استار

محافظهکار

حريت

لیبرالیستی ،ملیگرا و سکونريست

میلیت

ملیگرا و لیبرال

میانه (متمایل به دولت)

ملیگرا ،سوسیال دموکرات و سکونر (حیب

مخالف سرسخت حزب

جمهوریخواه خلق-ترکیه)

عدالت و توسعه

جمهوريت

نمایندۀ روزنامههای ترکیه
طرفدار جنبش گولن
(گولنیست)
طرفدار دولت (حزب عدالت
و توسعه)
طرفدار دولت (حزب عدالت
و توسعه)
طرفدار دولت (حزب عدالت
و توسعه)
میانه (گرایش به مخالفت با
دولت)

چارچوب زمانی مطالعۀ روزنامهها 2 ،نوامبر ( 4224بهقدرترسیدن حیب عدالت و توسعه)
تا  2آگوست ( 42 2پايان دورۀ رياستجمهوری و برگیاری اولین انتصابات رياستجمهوری
ترکیه با آراء مستقی مردمی) ،يعنی  4سال است .اين دورۀ زمانی ،نشاندهندۀ زمینه و بافت
معاصر ترکیه است .اين دوره ( 4سال) بدين خاطر انتصاب شد که در طی آن ،تغییرات مه
روابط ايران و ترکیه بر سیاست ،اقتصاد و فرهنگ تأثیر گذاشته است (آراس و ديگران4227 ،؛
مک کوردی.)4221 ،
واحد تحلیل در اين قسمت از تحلیل ،گیارشهای خبری  ،تحلیلهای خبری  ،سرمقاله يا
مقالههای تحلیلی ،4فیچر 2و نقطهنظرهاست .نمونه شامل  42درصد مقولههای خبری از هر
1. news reports
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روزنامه برای دورۀ مطالعه بر اساس نمونهگیری تصادفی سیستماتیک است که از آرشیو انتصاب
شدند .در مجموع 2222 ،مقولۀ خبری که مستقیماً مربوط به ايران بودند و موضوع و يا يکی از
موضوعات اصلی آن ،ايران و ايرانی بود ،برای مطالعه از هفت روزنامه انتصاب شد.

یافتههای تحقیق

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

همانطور که نمودار نشان میدهد روزنامۀ ينیشفق با  182درصد بیشترين اخبار دربارۀ
ايران را دارد و بقیه به ترتیب ،روزنامه صاباح ( ،)% 982زمان ( ،)% 287استار ( ،)% 289حريت
( ،)% 482میلیت ( )% 482و جمهوريت (  )%است .رویه رفته ،روزنامههای طرفدار حیب
عدالت و توسعه ،بیشترين درصد اخبار مربوط به ايران را داشتند.

موضوعات اصلی اخبار دربارۀ ایران/ایرانی
برای فه چارچوب هوای تصووير ايوران در متوون مطبوعوات برگیيوده ترکیوه از روش تحلیلوی
چارچوببندی با تلفیق ابعاد ششضلعی برند ملت آنهولوت ( ،)4222مودل هوريس -فوومبورون

1. news analyses
2. editorials
3. Features
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(پاسوو ،فهلمن و گراهلوو  ) 4222،و يانگ ،شین  ،لی و رايگلی ( )4221و ابعاد تصوير مانهواي
و آلبريتون ( ) 662استفاده شد که می تواند نگاه تحلیلی مناسبی برای ارزيوابی تصووير ايوران در
رسانه های ترکیه ارائه کند .در اين شرايط ،ششضلعی برند ملت آنهولت بهعنووان هسوتۀ اصولی
تحلیل در نظر گرفته شده است و ابعاد و شاخ
شده است .بنابراين ،بر اساس شاخ

های تصويری از مدلهای ديگور بودان افویوده

های ترکیبی مطالعۀ تصوير کشور و مورور روابوط ايوران و

ترکیه ،شش چارچوب کلوی «دولوت»« ،موردم»« ،فرهنوگ و میوراث»« ،صوادرات»« ،توريسو » و
«سرمايه گذاری و مهاجرت» در نظر گرفته شد و يک راهنمای کدگذاری تهیه گرديد و تحلیل بور
اساس آن انجام شد.
نمودار  .2موضوعات اصلی تصویر ایران در روزنامههای برگزیدۀ ترکیه ( 10 -2002آگوست
)2012

همانطور که نمودار ( )4نشان میدهد چارچوب دولت با  27درصد ومردم با  6درصد،
چارچوبهای عمده را تشکیل میدهند .بعد از آن ،چارچوب سرمايهگذاری ( 2درصد)،
فرهنگ و میراث ( 4درصد) ،صادرات ( درصد) است و کمترين چارچوب متعلق به توريس
است که  1درصد از کل چارچوبها را به خود اختصاص داده است.
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روند ابعاد مصتل

تصوير ايران در مطبوعات برگیيدۀ ترکیه نشان داد که در سرمايهگذاری و

مهاجرت ،کمترين درصد مربوط به  )%26( 42 2و کمترين آن در سال  )% 2( 42 2است.
روند اين بُعد از تصوير ايران نشان میدهد که بعد از بهقدرترسیدن حیب عدالت و توسعه،
اين روند رو به افیايش بوده است اما بعد از سال

 42روند آن کاهش میيابد و در سال 42 2

به کمترين حد خود میرسد و در سال  42 2با ظهور دولت روحانی تا حدودی روند بهبود
میيابد .در توريس که بُعد مهمی از تصوير يک کشور است ،بیشترين در صد آن (  )%در
 ،4222و کمترين آن ( )%9در سال  42 4است .روند چنین بعدی بیانگر اين است که شاخ
توريس تغییر چندان معناداری از سال  4222تا  42 2نداشته است .يکی از ابعاد ديگر تصوير
يک کشور ،مردم است .روند آن نشان میدهد که اين بعد از تصوير ،در طی دوازده سال در
مطبوعات ترکیه نوسان داشته است ،به طوری که بیشترين درصد ( )%42مربوط به سال  42 2و
کمترين آن ( )%2در سال  42 2بوده است .دولت که بیشترين درصد بعد تصوير ايران را در
مطبوعات ترکیه داشت در سال  ،42 2بیشترين درصد ( )%21را به خود اختصاص داد و
کمترين درصد نیی متعلق به سال  )% ( 42 2است .روند اين بعد از تصوير نیی نشانگر تغییرات
متوالی است .فرهنگ و میراث نیی در سال  ،42 2بیشترين درصد ( )%22و در سال 42 2
کمترين درصد ( )%6را دارد .صادارت در سال  42 ،4227درصد و کمترين آن در سال  4226با
 %2است .به غیر از سال  ،4227اين بعد از تصوير ،روند تغییرات کمتری را نشان میدهد.
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نمودار  .2موضوعات فرعی روزنامههای برگزیدۀ ترکیه

موضوعات اصلی تصوير ايران به موضوعات فرعی تقسی بندی شدند .همانطور که نمودار
 2نشان میدهد سیاست خارجی ايران ( )% 9و برنامۀ هستهای ايران ( )% 2بیشترين موضوعی
بوده است که مطبوعات ترکیه بدانها پرداختهاند .اين دو موضوع به چارچوب اصلی دولت
مربوط بودهاند که بیشترين درصد چارچوبهای اصلی را تشکیل داده بود .کمترين درصد
مربوط به موضوع توريس (ايران بهعنوان مقصد توريستی تعطیالت (  )%و جذابیتهای
توريس طبیعی ايران (  ))%بود.
همانطور که در بان اشاره شد ،يکی از ابعاد تصوير کشور در رسانهها که مانهاي و آلبريتون
( ) 662مشص

کردند ،توان ارزشی بود که مربوط به لحن و نگرش مقولههای خبری نسبت به

يک موضوع خاص است که يک ابیار راهبردی در چارچوببندی است .معمونً در تحلیل
چارچوببندی ،لحن و نگرش به سه دستۀ «منفی»« ،مثبت» و «خنثی» تقسی بندی میشود اما با توجه
به تجربۀ محقق در تحلیل چارچوببندی ،بعد ديگری بدان اضافه شد :لحن و نگرش دو جانبه .بر
اين اساس ،لحن و نگرش مقولههای خبری نسبت به ايران به چهار نگرش تقسی بندی شد:
) لحن و نگرش نامطلوب و منفی :در صورتی که اخبار مربوط به ايران ،ايران را بیشتر با
مضمونها و به شیوههای منفی تصويرسازی کند ،مصال

ايران و لحن و نگرش آن منفی

است .مؤلفههای نگرش منفی :بیان عدماطمینان ،عدماعتماد ،انتقاد ،مشکالت ،ضع ،
ناپايداری (بیثباتی) ،ناامنی ،خیانت و ناکاآمدی ،تروريس  ،کشتار؛
1. valence
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 )4لحن و نگرش مطلوب و مثبت :در صورتی که اخبار مربوط به ايران ،ايران را بیشتر به
شکل مثبت تصويرسازی کند ،طرفدار ايران و لحن و نگرش آن مثبت است .مؤلفههای لحن
مثبت :بیان پیشرفت ،رونق ،رشد ،منابع ،امنیت ،موفقیت ،قدرت ،تمجید ،پايداری و ثبات،
اطمینان و اعتماد و همکاری با جامعۀ بینالملل ،انجام تعهدات و وظاي

بر اساس

استانداردهای بین المللی؛
 )2لحن و نگرش خنثی :اگر در اخبار مورد بررسی ،استدنلهای مصال

و موافق و يا مثبت و

منفی ذکر نشود و خبر موردنظر بدون ارزشیابی باشد يا خبر تنها بر اساس حقايق عمومی
باشد ،در آن صورت لحن خبر ،خنثی و بیطرفانه خواهد بود .بیان بیطرفی (بدون نگاه
مثبت و منفی) و بدون ارزشیابی؛
 )2لحن و نگرش دوجانبه (دوگانه) :اگر در مقولۀ خبری استدنلهای مصال

و موافق در

حال رقابت باشند و ارزيابی ترکیبی شامل بیان مثبت و منفی به شیوۀ نسبتاً مساوی باشد،
لحن و نگرش خبر دوگانه خواهد بود.

همانطور که نمودار بان نشان میدهد لحن و نگرش مطبوعات برگیيدۀ ترکیه نسبت به
ايران در طی دورۀ مورد مطالعه ،بیشتر دوگانه ( )26%بوده و لحن و نگرش مثبت ( )22%بیشتر از
لحن و نگرش منفی ( ) 6%است.
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همانطور که در نمودار  9آمده است ،روند لحن و نگرش در مطبوعات ترکیه حاکی از آن
است که نگرش منفی در مطبوعات برگیيده در سال  42 4 ،42 2و

 42بیشترين درصد به

ترتیب  27 ،21و  29درصد را داشته است اما بعد از  42 2روند منفی کاهش پیدا کرده است،
اما به مییان آن در سال  )% ( 42 2يا اوايل دورۀ حاکمیت حیب عدالت و توسعه ( )%4
نرسیده است .روند نگرش مثبت نیی نشان داد که مطبوعات برگیيدۀ ترکیه در سال )%29( 42 2
و  )%22( 4227بیشترين نگرش مثبت را نسبت به ايران داشتهاند و کمترين آن در )%4 ( 42 2
 )%42( 42 4،و

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

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

 42داشت

اما پس از آن تا  2آگوست سال  42 2سیر نیولی پیدا کرد .بُعد خنثی در سال )% ( 4222
بیشترين درصد و کمترين آن ( )%2در سال  42 2است که روند آن تغییرات چندانی نداشته
است؛ در سال  )26%( 42 2 ،)21%( 4222و )21%( 4226؛ و کمترين مقدار آن  22%در

42

بوده است .روند آن نشان میدهد که اين بعد از نگرش نسبت به ايران تغییر چندانی در  4سال
نداشته است و تغییرات آن معنادار نیست.

نمودار .6روند نگرش روزنامههای مختلف ترکیه نسبت به ایران

به دلیل اهمیت اين بعد مطالعۀ تصوير ايران ،نگرش سه گروه از مطبوعات ترکیه (طرفدار
عدالت و توسعه ،مصال
بررسی میکنی .

عدالت و توسعه و مطبوعات میانه) را نسبت به ايران به تفکیک
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روزنامۀ ينیشافاق با  22درصد ،بیشترين نگرش مثبت و کمترين نگرش منفی ( )42%و
روزنامۀ زمان ( )22%بیشترين نگرش منفی و روزنامۀ استار و صباح نیی با  22درصد بیشترين
نگرش دوگانه را داشتند و نگرش خنثی نیی در روزنامۀ صباح ( ) 7%بیشتر از بقیه بود .به طور
کلی ،نگرش منفی مطبوعات طرفدار حیب عدالت و توسعۀ ترکیه 2 ،درصد بیشتر از نگرش
مثبت و  42درصد بیشتر از نگاه دوگانه بود.

همانطور که نمودار  1نشان میدهد روزنامۀ میلیت با  21درصد ،بیشترين نگرش منفی و
کمترين نگرش مثبت ( )22%را نسبت به ايران داشت و روزنامۀ حريت با  27درصد ،بیشترين
نگرش دوگانه و بیشترين نگرش خنثی ( )%7را داشت .روی ه رفته ،در اين دو روزنامه نگرش
دوگانه غالب بود و سپس نگرش مثبت ،منفی و نگرش خنثی بیشترين درصد را داشت.
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نمودار  6نشان میدهد که روزنامۀ جمهوريت بهعنوان روزنامۀ مصال

دولت عدالت و

توسعه ،بیشترين تصوير منفی از ايران در طی دورۀ مورد مطالعه را داشته است ( 22درصد) و در
رتبههای بعد نگرش دوگانه ( ،)47%نگرش مثبت ( )4 %و نگرش خنثی ( )4%است.

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

لحن و نگرش مطبوعات برگیيدۀ ترکیه نسبت به ابعاد مصتل

تصوير ايران نشان میدهد

بیشترين تصوير منفی مربوط به توريس ( )26%و دولت ( )21%و بیشترين نگرش مثبت نسبت
به فرهنگ و میراث ( )22%و مردم ( ،)21%بیشترين نگاه دوگانه به سرمايهگذاری و مهاجرت و
صادرات ( )27%است و درصد خنثی تفاوت معناداری را نشان نمیدهد.
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چارچوب گفتمان اصلی مطبوعات برگزیدۀ ترکیه نسبت به ایران
همانطور که در بان مطرح شد ،وندت ( ) 666يک گونه شناسی تصووير از «ديگوری» را مطورح
کرد که شامل سه مقولۀ کلی «دشمن»« ،رقیب» و «دوست» اسوت .اموا بوا مطالعوۀ تواريخ روابوط
سیاسی ايران و ترکیه ،دو چارچوب گفتمانی ديگر تحت عنوان «تهديد» و «رقیب و همکوار» بوه
چارچوب گفتمانی اصلی مطبوعات برگیيدۀ ترکیه اضافه گرديد:
 اگر اخبار مورد بررسی ،ايران را دوست و متحد ترکیه نشان دهد ،در آن صورت درچارچوب گفتمانی «دوست» قرار میگیرد.
 اگر ايران را دشمن مردم يا کشور ترکیه ببیند ،در چارجوب گفتمانی «دشمن» قرار میگیرد. اگر ايران را تهديدی برای مردم يا کشور ترکیه ببیند ،در چارجوب گفتمانی «تهديد» قرارمیگیرد.
 اگر اخبار به رقابت ايران با ترکیه اشاره کند ،در آن صورت در چارچوب گفتمانی «رقیب»طبقهبندی میشود.
 اگر اخبار موردبررسی ،رقابت ايران همراه با همکاری با ترکیه را نشان دهد ،در آن صورتدر چارچوب گفتمانی «رقیب و همکاری» طبقهبندی میشود.
 چارچوبهايی که در اين چهار چارچوب اصلی گفتمانی قرار نمیگیرند و بدون تفسیر وتحلیل هستند بهعنوان چارچوبهای «ضعی
نمودار

يا بدون چارچوب» در نظر گرفته میشوند.

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

و بعد از آن ،به ترتیب دوست ( ،)42%رقیب ( ،) 9%تهديد ( ) 2%و دشمن ( ) 4%نشان دادند.
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با توجه به نمودار  ، 4روند گفتمان اخبار مطبوعات برگیيده دربارۀ ايران نشان میدهد که
گفتمان دوست از سال  ،4222با کمی نوسان در سال  4221و  ،4226روند صعودی داشته است
و بیشترين آن در سال  )2 %( 42 2و سال  )22%( 4227است .چارچوب گفتمانی تهديد در
سال  )4 %( 42 2بیشترين درصد و در سال  42 2و  4227کمترين درصد را داشته است .روند
آن نشان میدهد که اين چارچوب گفتمانی بعد از سال  4222روند نیولی داشته است اما بعد از
سال  42 2روند آن صعودی بود.
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نمودار  2نشان میدهد که گفتمان رقیب و همکار ،گفتمان دوست ،گفتمان رقیب ،گفتمان
تهديد و در نهايت ،گفتمان دشمن به ترتیب ،گفتمان غالب اخبار مطبوعات طرفدار دولت
عدالت و توسعه نسبت به ايران بود.

با توجه به نمودار  ، 2در روزنامۀ حريت بیشترين درصد را گفتمان دوست و در روزنامۀ
میلیت بیشترين درصد را گفتمان دشمن تشکیل میدهد .روی ه رفته در اين دو روزنامه ،به
عنوان نمايندۀ مطبوعات میانه ترکیه ،گفتمان دوست گفتمان غالبی نسبت به ديگر گفتمانها بود.
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نمودار  2نیی نشان میدهد که در روزنامۀ جمهوريت ،گفتمان دشمن ( )41%و گفتمان
رقیب و همکار ( )44%نسبت به ديگر گفتمانها گفتمان غالبی بودند.

نتایج و بحثها
تحلیل ها نشان داد که چارچوب دولت با  27درصد و مردم با  6درصد ،چارچوب هوای عموده
هستند .بعد از آن ،چارچوب سرمايه گذاری ( 2درصد) ،فرهنگ و میراث ( 4درصد) ،صادرات
( درصد) است و کمترين چارچوب متعلق به توريس است که  1درصد از کل چارچوب ها را
به خود اختصاص داده است .همچنین روزنامه های طرفدار حویب عودالت و توسوعه ،بیشوترين
درصد اخبار مربوط به ايران را داشتند .چارچوب دولت بهعنووان چوارچوب عمودۀ موضووعات
اصلی تصوير ايران در روزنامه های برگیيدۀ ترکیه بوود بوه طووری کوه در سوال  42 2بیشوترين
درصد آن ( )%21و در سال  42 2کمترين درصد آن (  )%است .روند اين بعود از تصووير نیوی
نشانگر تغییرات متوالی است .در موضوعات فرعیِ تصوير ايران ،سیاست خارجی ايران ( )% 9و
برنامۀ هسته ای ايران ( )% 2بیشترين موضوع هايی بوده اند که مربوط به چارچوب اصولی دولوت
بوده و مطبوعات ترکیه بدان پرداختهاند؛ کمترين درصد ه مربوط به موضوعات فرعی توريسو
(ايران بهعنوان مقصد توريستی تعطیالت (  )%و جذابیتهای توريس طبیعی ايران (  ))%بود.
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در تحلیل لحن و نگرش مطبوعات برگیيدۀ ترکیه نسبت به ايران در طی دورۀ مورد مطالعه،
بیشترين نگرش ،نگرش دوگانه ( )26%است و لحن و نگرش مثبت ( )22%بیشتر از لحن و
نگرش منفی ( ) 6%است .به طور کلی نگرش منفی مطبوعات طرفدار حیب عدالت و توسعۀ
ترکیه  2درصد بیشتر از نگرش مثبت و  42درصد بیشتر از نگاه دوگانه بود .در روزنامه با
گرايش میانه ،نگرش دوگانه غالب بود و سپس نگرش مثبت ،منفی و نگرش خنثی بود .روزنامۀ
جمهوريت بهعنوان روزنامۀ مصال

دولت عدالت و توسعه ،بیشترين تصوير منفی از ايران را در

طی دورۀ مورد مطالعه داشته است ( 22درصد) و در رتبۀ بعد نگرش دوگانه ( ،)47%نگرش
مثبت ( )4 %و نگرش خنثی ( )4%قرار دارد .همچنین ،لحن و نگرش مطبوعات برگیيدۀ ترکیه
نسبت به موضوعات اصلی تصوير ايران نشان داد که بیشترين تصوير منفی مربوط به توريس
( )26%و دولت ( )21%و بیشترين نگرش مثبت نسبت به فرهنگ و میراث ( )22%و مردم (،)21%
بیشترين نگاه دوگانه به سرمايهگذاری و مهاجرت و صادرات ( )27%بود و درصد خنثی تفاوت
معناداری را نشان نداد.
چارچوب گفتمان اصلی مطبوعات برگیيده ترکیه نسبت به ايران نشان داد که مطبوعات
ترکیه ايران را بیشتر رقیب و همکار ( )22%در نظر گرفتند و بعد از آن به ترتیب ،گفتمان دوست
( ،)42%رقیب ( ،) 9%تهديد ( ) 2%و دشمن ( ) 4%بود .روند گفتمان نیی نشان داد که گفتمان
دوست از سال  ،4222با کمی نوسان در سال  4221و  ،4226روند صعودی داشته است و
بیشترين آن در سال  )2 %( 42 2و سال  )22%( 4227است .چارچوب گفتمانی تهديد در سال
 )4 %( 42 2بیشترين درصد و در سال  42 2و  4227کمترين درصد را داشته است .روند آن
نشان داد که اين چارچوب گفتمانی بعد از  4222روند نیولی داشته است اما بعد از سال 42 2
روند آن صعودی بود .بررسی چارچوب گفتمان اخبار مطبوعات طرفدار دولت عدالت و توسعه
نسبت به ايران به ترتیب بیانگر گفتمان رقیب و همکار ،گفتمان دوست ،گفتمان رقیب ،گفتمان
تهديد و در نهايت گفتمان دشمن بود .بیشترين درصد در روزنامۀ حريت را گفتمان دوست و در
روزنامۀ میلیت گفتمان دشمن تشکیل میدهد .روی ه رفته در اين دو روزنامه بهعنوان نمايندۀ
مطبوعات میانۀ ترکیه ،گفتمان دوست گفتمان غالبی نسبت به بقیۀ گفتمانها بود .گفتمان غالب
روزنامۀ جمهوريت بهعنوان روزنامۀ مصال

عدالت و توسعه ،گفتمان دشمن ( )41%و گفتمان

رقیب و همکار ( )44%نسبت به بقیه گفتمانها بود.
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نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه ،شناسايی ابعاد مصتل

تصوير ايران در گفتمان مطبوعات برگیيدۀ ترکیوه و

فه چارچوب ها و سازوکارهای گفتمانی غالب برای تصويرسوازی از ايوران/ايرانوی و ديودگاه و
نگرش آنها نسبت به ايران و موضوعات مصتل

ايران/ايرانی از سال  4222تا  2آگوست 42 2

بود .تحلیلها نشان داد که چارچوب دولت و مردم ،چارچوبهای عمودۀ تصووير ايوران بودنود.
دلیل عالقه به چارچوب دولت و برخی ابعاد فرعی آن (سیاست خارجی و برنامۀ هسته ای ايران)
مربوط به فرمت و شکل خود مطبوعات است .گرابر (  )422معتقد است در رسانه های خبوری،
تحلیل و اطالعات سیاسی که دولت درگیر آن است در مقايسه با ساير موضوعات بیشوتر اسوت.
در مطبوعات نیی بنا بوه طبیعوت خوود رسوانه و خبور ،بوه موضووعات سیاسوی بیشوتر از سواير
موضوعات توجه می شود .از سوی ديگر ،يکی از مه ترين دنيل برای اين موضوع ارتباط ايوران
و ترکیه در بستر تاريصی و به ويهه بعد از انقالب اسالمی است که شاهد روند پر فوراز و نشویب
روابووط ديپلماتیووک بووین ايوون دو کشووور هسووتی  .ماهیووت متفوواوت نظووام سیاسووی دو کشووور و
قطب بندی های ايدئولوژيک بین سکونريس و انقالب اسالمی نیی در مقواطع مصتلو

تواريصی،

رقابت و همکاری در مسائل منطقهای موجب زمینه های برخوورد و درگیوری سیاسوی دو کشوور
شده است.
کمترين مییان مربوط به موضوعات فرعی توريس (ايران بهعنوان مقصد توريستی تعطیالت
و جذابیتهای توريس طبیعی ايران) و بیشترين تصوير منفی مربوط به توريس و دولت بود ،با
اين تفاوت که نگرش منفی نسبت به دولت با توجه به شرايط حاک بر روابط ،متغیر بود اما
نگرش منفی به توريس و ابعاد آن تقريباً روند ثابتی داشته است .توجه ک به توريس و نگرش
منفی نسبت به آن بیانگر اين است که ايران علیرغ داشتن جاذبههای توريستی در همۀ ابعاد،
نتوانسته است ظرفیت خود را به درستی ارائه کند .در اين زمینه نزم است برنامهريیی طوننی
مدت فرهنگی و رسانهای انجام شود و از تجربۀ خود دولت ترکیه استفاده شود.
بیشترين نگرش مطبوعات برگیيده نگرش دوگانه بود و لحن و نگرش مثبت بیشتر از لحن
و نگرش منفی بود .بايد عوامل و منابع تشکیلدهندۀ نگرش منفی شناسايی شود و سعی گردد
نگرشهای دوگانه تبديل به نگرشهای مثبت شود .چارچوب گفتمانی رقیب و همکار ،گفتمان
غالب چارچوب گفتمان اصلی مطبوعات برگیيدۀ ترکیه نسبت به ايران بود .اين امر بیانگر نقش
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دو کشور و روابط خاص آن دو نسبت به يکديگر و مسائل منطقهای و برگرفته از سیاست
رقابت و همکاری در قبال مسائل مصتل

است.

بررسی روند کلی تصوير ايران در مطبوعات ترکیه در بازۀ زمانی تحقیق نشان داد که تصوير،
ابعاد مصتل

آن ،نگرش و گفتمان اصلی مطبوعات ترکیه در طول زمان و با توجه به روابط

حاک بر روابط دو کشور و تحونت منطقهای تغییر کرده است .در حقیقت ،بازنمايی رسانهای به
عنوان بصشی از روابط نمادين بین ايران و ترکیه است که در آن ،گفتمان رسانهای به مثابهۀ
بازتابی از ارزشهای طبقۀ حاک و گروههای نصبۀ ترکیه عمل کرده است.
اين مطالعه ،گفتمان متون مطبوعات ترکیه دربارۀ تصوير ايران را مورد مطالعه قرار داد اما
برای فه عمیق تصوير ايران در رسانههای ترکیه نزم است ديدگاه نويسندگان و روزنامهنگاران
و صاحبان رسانه را نسبت به ايران مطالعه کرد .راهبردهای رسانهای ايران در کشور ترکیه و
سیاستهای ارائۀ تصوير از ايران بايد آسیبشناسی و بررسی دوباره شود تا ضمن پوشش همۀ
ابعاد تصوير کشور ،نگرش و گفتمان آنها نسبت به ايران /ايرانی ،واقعبینانه و مبتنی بر
واقعیتهای ايران باشد.
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