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 یها در روزنامه هیدر بحران سور هیو روس رانیا یهمکار یا رسانه ییبازنما

 «شرق»روزنامه  یمطالعه مورد طلب: اصالح
 2، منیره نوریان1محمدحسین جمشیدی

 چکیده
ای به  شد. نحوه پرداخت رسانه درگیر جنگ با اعضا و حامیان تروریسم تکفیری 2011سوریه از ژانویه 

همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه، حائز اهمیت ویژه برای مخاطبان و کنشگران مدنی و غیرمدنی 
 روزنامه که ستا الؤس نیا به ییپاسخگو دنبال به مقاله نیادر ایران و خارج از ایران است. بر این اساس، 

به بازنمایی همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه چگونه طلب اصالح رسانه یك عنوان به شرق
شیوه  ها به کار گرفته شده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و انتخاب داده پردازد؟ روش به می

منتشر  گزارش 3 و لیتحل 9 متن مصاحبه، 10 شاملداده  22 هدفمند انجام گرفته است. بر این اساس
 2015-2019با همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه، در بازه زمانی  شده در روزنامه شرق در رابطه

مقوله  10بندی شدند که  مقوله نهایی دسته 15داده در قالب  22انتخاب شد. سپس جمالت کلیدی این 
مقوله نشانگر دید محتاطانه روزنامه شرق به همکاری ایران و روسیه در بحران  5نشانگر دید منفی و 

کند.  نتیجه مقاله حاکی از آن است که روزنامه شرق بر اعتماد نکردن به روسیه تأکید میسوریه است. 
طلبی، نگاهی مثبت  توان گفت که این رسانه نوشتاری تحت تأثیر گرایش اصالح در مجموع می نیبنابرا

از روسیه  در بحران سوریه ندارد و این موضوع را به حافظه تلخ تاریخی ایران هیو روس رانیا یهمکار به
 دهد.   ارتباط می
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 . مقدمه1

ای مانند ایران، ترکیه و کشورهای  آغاز شد. بازیگران منطقه 2011 ژانویهبحران سوریه در 
متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی  ای مانند ایاالت شورای همکاری خلیج فارس و فرامنطقه

عنوان بازیگران اصلی جنگ داخلی  از جمله روسیه درگیر این بحران شدند. ایران و روسیه به
سوریه و حمایت از بشار اسد و منافع مشترکِ ناشی از  سوریه در جهت حفظ نظام سیاسی

اهمیت ویژه سوریه برای دو کشور، با یکدیگر به همکاری پرداختند و در واقع ائتالف 
  های مخالف گیری اند. همکاری ایران و روسیه در سوریه باعث جهت ای را تشکیل داده نانوشته

ر مورد چرایی و چگونگی این همکاری در و موافق این همکاری در داخل ایران شده است و د
های سیاسی مختلف ایران اتفاق نظر وجود ندارد. با توجه به  سطوح مختلف نظامِ قدرت و جناح
لحاظ تاثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و خارجی و  ها به اهمیت و نقش روزافزون رسانه

ها با بحران سوریه حائز  ه رسانهها برای نهادهای تصمیم گیرنده، بررسی نحوه مواجه کارکرد آن
 اهمیت است.

به افکار  یده در شکل ینقش مهم ها ی از جمله رسانهارتباط جمع لیدر جهان امروز، وسا  
 یخبر یها تیها و سا از رسانه را رامونیاز اطالعاتمان درباره جهان پ یاریدارند؛ ما بس یعموم

 فایرا ا ینقش موثر یعموم به افکار یده ها در شکل گونه که رسانه . همانمیکن یکسب م
 سانههابرعهده دارند. ر یا کننده نیینقش تع زین ورهاکش یخارج استیس شبردیدر پ ،کنند یم

 ،1نجریکس ینقل از هنر به یاو  باشند جیرخا سیاست هشکنند همو  هکننددیجاا نندامیتو هم
 هاآن که پذیرفترا  قتیحق نیا یدببرند با شیپ را به استیس سانههار گرا ،مریکاییآ ارسیاستمد

(. 177: 1397 ،یمیحک و راد ینور)ند زسا جهامو دیاز مشکل باآن را  که نددار نیزرا  ناییاتو ینا
 رمکر رطو به هاآن دمیشو هپرسید سانههار تأثیر رهبادر جیرخا سیاست ارانگزرکااز  که مانیز

 ای هیندافز رطو به سانههار وزهمر. اکنند یم تأکید سانههار همتوقفکنند یا هپیشبرند ینقشها بر
 .کنند یم یریاز آن جلوگ ایو  آورند یم  در حرکت به حکومت یكرا در درون  جیرخا سیاست

 سیاست ینیاد متما ،ایسانهر »سیاست: دیگو یپرداز قدرت و ارتباطات م هینظر 2مانوئل کاستلز
اثر بگذارند؛  یریگ میتصم ندیها در فرآ رسانه قیاز طر دیبا ها استیاما امروزه تمام س ؛نیست

 ساسیا بچورچا ،ونیکیلکترا نوین یسانههار هیژو  بهها  نظام رسانه یمنطق درون بیترتنیبد
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(. 56:1380)کاستلز،  هد«دمی تشکیلرا  وزمرا سیاست ینیاد دیهبررا یندآفرو  نمازسا ،امحتو
 شکلرا  نجها دممر عمومی رفکاا ،جهانی یهاادیدو رو ادثحو دهگستر پوشش  با سانههار

 سانهر نصاحبا منافعو  هیدگاد سساا بر تطالعاا ئهارا نکهآ ضمن ،سانیرعطال. اهنددمی
 نهفته نیزرا سیاسی  یحکومتهاو  ایسانهر نمالکا صخا تنیاو  تتبلیغا د،خو متن در ،ستا

دنبال بررسی رویکرد  خارجی این مقاله به   ها در حوزه سیاست نقش رسانه با توجه به  دارد.
همکاری ایران و روسیه در بحران  1در بازنماییشرق  یعنیطلب  اصالح انیرسانه جر نیمهمتر

 بر ، این روزنامهاست آمدهشرق  روزنامه سیسأت علل و اهداف در که همانطورسوریه است. 
 است شده سیتاس رانیا در طلب اصالح انیجر یاسیس و یفکر یریگ جهت و یمش خط اساس

 متمرکزتر یخبر پوشش لیدل به رسانه نیا مقاله پژوهشی، نیا در .(1399وبگاه روزنامه شرق، )
 انتخاب یطلب اصالح انیجر ندهینما عنوان به ،هیسور بحران در هیروس و رانیا یهمکار موضوع

 .شده است
شرق،  روزنامهاست که  یسوال اصل نیبه ا ییدنبال پاسخگو مقدمه، مقاله حاضر به نیا با  

در بحران  هیو روس رانیا یهمکار ییطلب، چگونه به بازنما اصالح انیجر یرسانه اصل عنوان به
به  یفیک یمحتوا لیحاضر با روش تحل نوشتار ،یاصل سوال به  پاسخ برای پردازد؟ یم هیسور
 و پردازد یم( 2015-2019) یزمان بازه در شرقمنتخب از روزنامه  یهاگزارش واخبار  لیتحل

 یهمکار دربارهرا  رانیدر جامعه ا انیجر نیا یا رسانه یرسازیو تصو ییبازنما ی وریگ موضع
 . دکن یم بررسی هیدر بحران سور هیو روس رانیا

 

 . پیشینه پژوهش2

هایی به زبان انگلیسی و فارسی  سوریه پژوهشدر مورد همکاری ایران و روسیه در بحران 
 یتوسط همشهر هیبحران سور ییبازنما»شود.  نگاشته شده است که به برخی از آنها اشاره می

است که به قلم  یا نامه انیعنوان پا« 1390ماهه از آغاز بحران در سال  6دو دوره  یط نیآنال
ارائه و  یچگونگ تحلیل محتوای ژوهش بهپ نیدرآمده است. ا ریبه رشته تحر (1390) وند زهره

 یهمشهرسایت در  2011سال  ی دو نیمه اول و دومانعکاس اخبار مربوط به بحران سوریه ط
در  یآیا تفاوتپاسخ این سؤال بوده است که  دنبال دستیابی به  . این پژوهش بهردازدپ یم آنالین

 
1. Representation 
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را به  هیفرض نیا پژوهش در نهایت ؟بحران سوریه در این دو دوره وجود داشته است یبازنمای
بحران سوریه  دربارهآنالین در طول این دو دوره  یرسانده است که دیدگاه همشهرتأیید 

 فر وکرم ریبش. دارد یهمخوان رو پیشِ با نوشتار یلحاظ روش تنها به پژوهش نیا کرده است.رییتغ
 ی.سی.بیب یها تیر وب ساد هیبحران سور یا رسانه ییبازنما»تحت عنوان  یا مقاله (1393)

 یا رسانه ییبازنماشناخت مقاله با هدف  نیپژوهشگران در ااند.  نوشته« و العالم هیالعرب ،یعرب
 را و العالم یعرب یس یب یب ه،یلعربا تیاز سه وب سا یلیتحل ادداشتی 95تعداد  ،هیبحران سور
 لیبا استفاده از روش تحل(، 2012 لیورآتا اول  2011 شش ماه )اول اکتبر یدر بازه زمان

 بر از این سه رسانه، هر کدام دهد که نتایج این پژوهش نشان میاند.  ی کردهگفتمان بررس
اقدام  سوریهداده در حوادث رخ ییخود به بازنما كیو اهداف استراتژ یاسیس کردیرو یمبنا

 .اند کرده
در پرتو  هیو روس رانیائتالف ا لیتحل»تحت عنوان  یا در مقاله ،(1396ی )و مرادی صادق  

اند که  پرداخته و تأکید کرده هیدر بحران سور هیو روس رانیائتالف ا یبررس  به ،«هیبحران سور
 یا بحران وجود دارد، افتراقات عمده رفع اینمسکو و تهران در  انیکه م یرغم اشتراکاتیعل
 ندهیآ» ای با عنوان در مقاله(، 1397) یو نجف یزیاست. عز تیها قابل رؤ آن انیدر م زین

اهداف و منافع مسکو و تهران در  یضمن بررس «هیدر بحران سور هیو روس رانیشراکت ا
 اند. بررسی کرده وع راموض نیها در ا اختالفات و اشترکات منافع و اهداف آن ه،یبحران سور

دو کشور در مدت  نیا انیشراکت م یکننده بقا نیمدت تضم معتقدند اگرچه اهداف کوتاه ها آن
. ها را داشت آن انیم یتوان انتظار بروز اختالفات اساسیکوتاه است، اما در بلندمدت م یزمان

زوج »نام  اب یدر کتاب، اروپا هیاتحاد یروابط خارج یشورااعضای  (، از2016) 2كیل و 1هیگرانما
تهران و مسکو در  انیم یهمکار ،«)غرب آسیا( انهیدر خاورم رانیو ا هی: روسدیقدرت جد

اند قلمداد کرده غرب آسیاها در بلندمدت آن یهایهمکار یبرا یرا نقطه عطف هیبحران سور
 . همراه داشته باشداروپا به تیامن یبرا یمیمستق راتیتواند تأثیکه م

 یا منطقه یانداز همکارچشم ؛یازدواج مصلحت»تحت عنوان  یا در مقاله( 2016) 3کاژانف  
به  هیرا در سور ایران و روسیهکه  یکند، عامل مهم یاستدالل م «هیدر سور هیروسو  رانیا

 
1. Geranmayeh 

2. Liik  

3. Kozhanov 
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 ،دلیل نیهم به. العاده رهبران دو کشور است فوق ییگرا کرده است، عمل كینزد گریکدی
. و محدود دارد یو تعامل آنان حالت موقت ستیکار ن ها در آن انیم یگفت اتحاد توان یم

 یرو یچندان تمرکزتوجه کرده و  گریاز حد به افتراقات دو باز شیمقاله ب نیکاژانف در ا
 است. نکردهکنند،  یبردارروابط خود از آن بهره تیتقو یتوانند برا یها م که آن ییها حوزه

اندیشکده که در « فراتر از دمشق هیاهداف روس»به نام  یا در مقاله( 2018) 1یبرشچوسک
 استیدر س ییها یدگیچیمسکو پ -تهران انیم یهمکار که کند یم انیواشنگتن منتشر شده، ب

با غرب باعث شده تا  تیضد ،یو دهیعق وجود آورده است. بهبهدر غرب آسیا متحده  االتیا
از  یبرشچوسک بروند. شیپ ترشیب ییگرا همبا بگذارند و  ناراختالفات خود را ک ایران و روسیه

پرداخته  هیها در بحران سور  روابط آن به ه،یه در سورمتحد االتیبا ا هیو روس رانیمقابله ا هیزاو
در نقد این مقاله، باید گفت تقلیل دادن همکاری و شراکت ایران و روسیه در سوریه  .است

های همکاری و رقابت  کننده واقعیتتواند تبیین ها با غرب و مشخصاً آمریکا، نمی ضدیت آن به
 ها باشد.  میان آن

شویم که در این آثار، غالباً به بررسی همکاری فعلی،  از بررسی پیشینه پژوهش متوجه می  
گذشته و آینده این دو کشور پرداخته شده است. اما از جمله موضوعاتی که چه در حوزه داخلی 

ای همکاری ایران و روسیه در  و چه خارجی به آن پرداخته نشده است، بحث بازنمایی رسانه
طلب است. بر این اساس نوآوری مقاله حاضر در آن است  های اصالح ریه در رسانهبحران سو

طلب در خصوص  جریان اصالح  تحلیل و واکاوی چگونگی بازنمایی نگرش رسانه که به
 پردازد. ( می2015-2019همکاری ایران و روسیه در بحران سوریه در بازه زمانی )

 
 کلیدی میمفاه. 3
 یا رسانه ییبازنما. 3-1

و  یجامعه مدن یو گستره عموم ونیزیتلوی و گستره عموم ونیزیتلو»درکتاب  2دالگران تریپ
 ی ا رسانه داتیتوجه ما را به تول ،ییبازنما بعد» :دیگو یم «بازنمایی»درباره  «یگروه یها رسانه

نحوه  کنند، یها عرضه م که رسانه یمطالب» :دشو یم ها نهیزم این بعد شامل نی. اکند یجلب م
 ییبازنما «.مباحث و مناظرات ارائه شده تیمطرح و ماه یها انعکاس موضوعات، انواع گفتمان

 
1. Broshchevskaya 

2. Peter Dahlgren 
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 یی. بازنماکند یآن آثار اشاره م عیو بد نیابعاد نماد هاز جمل ،یا رسانه داتیتول یبه ابعاد اطالعات
انعکاس انتخاب  یبرا دیبا «یچه مطلب» نکهیا رینظ یاساس ییها به پرسش یدر گستره عموم

از  زیمتما ییبازنماکه  شود یاشاره دارد، لذا مشاهده م شودمخاطبان عرضه  هب «چگونه»شود و 
خود  یو رخدادها از حالت اصل عیوقا ییدر بازنما یعنیو رخدادهاست،  اتیانعکاس محض واقع

انعکاس خبرها  در ییگرا تینیها و خبرنگاران معتقد به ع حال هر چقدر که رسانه شوند، یخارج م
دور  ییگرا تینیها از ع است و هر مقدار که رسانه تر كینزد تیواقع انجام شده به ییباشند، بازنما
 (.30: 1382 ،یو هاشم فر ی)سلطان «دور از واقع خواهد بود زیها ن آن یها ییباشند، بازنما

 یبازساز ،ییبازنما قیاو، ما جهان را از طر دیاست. از د 1وامدار آثار استوارت هال ییبازنما
باور است که  نیکرده و بر ا فیتعر یمعناساز استیاز س یها را بخش رسانه یو .میکن یم

را  تیها واقع که رسانه دارد یم انی. هال بدهند یدر جهان، معنا م قعوا یدادهایها به رو رسانه
و  نشیموجود بپردازند، از خالل گز یبه انتقال معناها آن که صرفاً یو به جا کنند یم فیتعر

. از آنجا که نندیآفر یها معنا م آن یبرا داد،یمجدد آن رو یبند و صورت دیعرضه و سپس بازتول
 میکه دارند، تصم یبر قدرت هیها با تک برخوردار است، رسانه یمختلف یاز معان یتیهر واقع

 (.119-120: 1389 ،یببخشند )ساع ییچه معنا یدادیکه به هر رو رندیگ یم
 

 2یراهبرد مشارکت. 3-2

های حداقلی و حداکثری  رغم تکثر در تعاریف و کارکردها، اصول و مؤلفه مشارکت راهبردی به
عقیده  کند. به دارد که آن را از دیگر الگوهای همکاری بین دو موجودیت سیاسی متمایز می

برای ارتقای مناسبات پایدار  آید که دو دولت وجود می ، مشارکت راهبردی زمانی به3مانسینگ
های متنوعی از مسائل، که در  منظور مقابله با گونه خود به باالترین سطح ممکن، و به

نگرانه از نگرانی مشترک  جستجوی مفاهمه و همکاری موجب ظهور فضایی صمیمی و جامع
کنند، اما  یآنها شده است، تعهدات بلند مدتی برای منافع مشترک و پیشبرد اهداف خود ایجاد م

 .(Mansingh, 2005شوند ) وارد اتحاد با یکدیگر نمی

 
1. Stuart Hall 

2. Strategic Partnership 

3. Mansingh 
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و  یتحول اجتماع یواقع یالزم است محتوا كیاستراتژ یهمکار كیاز اعالم  قبل  
نقاط  ییشناسا . همچنینمیکن سهیو مقا لیو تحل هیرا تجز كیکشور شر یها ییتوانا نیهمچن

 انیکه در جر یها و تناقضات تفاوت نیو همچن یهمپوشان و احتماالً ییهمگرا یو خطوط برا
کشورها ممکن است  ،جنگ یحت ای استیدارند. در س توجهبه  ازین یو اقتصاد یاسیتعامالت س

که  ستیمعنا ن بدان نیحال ا نیعنوان همکار باشند، با ا دنبال اهداف خاص به اوقات به یبرخ
 (.Sazhin, 2018) هستند كیاستراتژ یها شرکا آن

 

 ای چارچوب نظری: بازنمایی رسانه .4

 نیبا ا تیواقع نیمخاطب است. بنابرا یها برا تیانعکاس واقع یچگونگ انگریب یی،بازنما
 ساسیکارکرد ا .ردیگ یخود م هب یخاص ریتصو و افتهی بیها ترک با مواضع رسانه ینوع  هانعکاس ب

اغلب دانش . مخاطبان یجهان خارج برا یها تیواقع ییعبارت است از بازنما سانههار یندبنیاو 
 او ب هواسط به تیو درک ما از واقع شود یم جادیها ا رسانه لهیوس و شناخت ما از جهان به

 سانهها. رردیگ یو ... شکل م یینمایس یها لمیو ف غاتیتبل ون،یزیها، تلو روزنامه یگریانجیم
 تکسودر  دخو تفسیرو  بنتخاا باا ر فهد ینا سانهها. رکشند تصویر می  بهما  ایبررا  نجها

 نچهآعنوان مثال  به. هستند عشباا ژییدئولواز ا که هنددمی منجاا ملیاعو سیلهو بهو  بانیدروازه
و  نمسلماناو  ابعرا ،هارتبا لبانیاییو آ هابصر ،فریقاییهاو آ فریقااز آ مخاطب یك مثابه به ما
 ما به ها سانهر سطهوا به که ستا ییروتصاو  هاارشگز با جههامو تجربهاز  ناشی ،نیمدامی رهیغ
 اننمیتو که نجاییاز آها بیانگر این است که  در نتیجه، این کارکرد رسانهست. ا هشد ئهارا

پروپاگاندا،  ،یخبر یها ارزشها،  رسانه د،یکش ریآن به تصو یها یدگیچیرا با تمام پ نجها
از  یا معنا در قالب مجموعه لیتحم ای( سازد یجدا م گرانیتقابل )که ما را از د ج،ییته
در  یمحور یعنصر ،ییاساس بازنما نی. بر ادهند یرا ارائه م ییو محتوا یفن یها یدگیچیپ

 (. Hill and Watson, 2006: 248ت )اس تیاز واقع فیارائه تعر
 یها که رسانه یساخت»ها عبارت است از:  در رسانه ییمفهوم بازنما 1ریدا چاردیاز نظر ر  

 گریو د یفرهنگ یها تیهو اء،یها، اش مثل افراد، مکان تیمختلف واقع یها از جنبه یجمع
 یا ینوشتار ،یصورت گفتار ممکن است به ها ییبازنما ی. تجلکنند یم جادیمجرد ا میمفاه

 
1. Richard dayer   
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حوادث  یبا صدا ریمتشکل از تصاو ،ییاقعگروا هنگادر  نماییزبا هرچند .«متحرک باشد ریتصاو
 .دهد ینم شیبه شکل کامل و مطلق، جهان را نما ،یا رسانه ییعمل بازنما یاست، ول

 وجود دارد: یا رسانه نماییزبا در یاصل و نظریه افتیاستوارت هال، سه ره کردیبر اساس رو
 بتازبا ،یینهآ یك مانند نباز دکررکا که ستا وربا ینا بر تابیزبا دیکر: رو1یبازتاب  هینظر .1

را آن گونه که  تیها، واقع رسانه ،دگاهید نیدر است. ا نجها با منطبق قیقاًو د صحیح یمعنا
 .کنند یعمل م نهییو همچون آ دهند یم شیهست، نما

 باآن را دارد،  لنتقاا قصد مؤلف قعاًوا کهرا  معنایی ،«کلمات» کرد،یرو نی: در ا2یتعمد  هینظر .2
است که آن را  یمقصود و هدف مشخص یرسانه خود دارا ،نگرش نی. در اکنند یم حمل دخو

با هدف و مقصود  مطابقبلکه آن را  ،دهد یرا بازتاب نم تیواقع نی. بنابراکند یبار م تیبر واقع
 .کند یم ریموردنظر خود تفس

واسطه  عمل را به نیو ا میساز یرا م یما معان کرد،یرو نیاساس ا : بر3یبرساخت  هینظر .3
در  دگاهید نی(. اHall, 1997: 24-25) میده یها انجام م و نشانه میمفاه ییبازنما یها نظام

و  ختهیرا در هم آم تیواقع ،ها با مقاصد خود رسانه یعنیاز دو نگرش باال است.  یبیواقع ترک
تنها  دهند یم شی. لذا آنچه را نماکنند یعرضه م نیخاص و نماد ییصورت معنا را به صلحا

 زیخودشان ن دگاهیهدف و د، کنند یاست و آنچه را که عرضه مو نه تمام آن  تیاز واقع یبخش
 کردیرو یعنیسوم،  کردیرو رشیهال با پذ بر آن است. یاست، اما مرتبط با واقع و نه مبتن

 دهند یرا بازتاب نم تیها واقع رسانه»که  کند یبحث را مطرح م نیا ،ییبازنما انهیگرا برساخت
 تیبر واقع یو نه مبتن نیصورت نماد و به آورند یدر مصورت رمز و نشانه   بلکه آن را به

  (.Hall, 1997: 72« )دهند یانعکاس م

 شنو رو فشفا های هپنجر هرگزو  هستند رساختادارای  ارههمو ایسانهر یهاامحتو  
 چگونه که میکشد پیشرا  السؤ ینو ا رودمی ترافر لغتواژه و  رساختااز  نماییزبا. نیستند

 ایسانهر تمحصوال سیلهو به( میکند اپید جیرخا دجوو سانهدر ر که ممکنی چیز هرو ) هاوهگر
و  دمیشو طمربو مختلف یها و نقش سانههار چگونگی به مسئله ینا ؟ندا هشد نماییزبا
 عمل نوعی ،نماییزبادارد.  اههمر به دخو بارا  سیعیو سیاسی ضمنی اتثرا یا معانی لعینحادر

 
1. The reflective Theories 

2. The Intentinal Theories 

3. The Constructive Theories 
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 ریستکاد تصویر نوعی نماییزبا ،قعوا در ؛ستا نیوبیر قعیتوا هکنندمنعکس که ستا اللتگرد
از  کپی ،هنر نمیا ینو در ا هستند قعیتوا کپی ن،جها رموا همه. ستا نیوبیر قعیتاز وا هشد

 یتجلیها ،ستا قعیتوا نماییزبا اربزا ن،با. زستا نماییزبااز  نماییزبا ،هنر ؛ستا قعیتوا کپی
 سانههار ن،میا ین. در امیکند منعکسرا  قعیتوا که ستا رهیو غ تصویر ا،صد رتصو به بانیز
 یی. بازنماهستند رداربرخو بانیز چند خصیصهو از  درا دار قعیتاز وا نماییزبا ئهارا نباز

 Stafford and) است ایو پو دهیچیپ یندیو متضمن فرآ شود ینم یمنته تیبه موفق یسادگ به

Branston, 2003 بر اساس رویکرد استوارت هال که سه رهیافت متفاوت . (1381 وارد،یو ه
از بازنمایی را ارائه کرده است در این پژوهش از رویکرد تعمدی بازنمایی استفاده شده است. در 

دهند بلکه واقعیت را با اهداف شخصی  نمی ها واقعیت را نشان  واقع بر طبق این رویکرد، رسانه
ی هدف و قصد و نیت شخصی است و بر اساس اهداف و آمیزند. هر رسانه دارا خود در هم می

عنوان ابزاری در جهت القا و  کند. در واقع از رسانه به اغراض خود موضوعات را بازنمایی می
کنند. طبق این دیدگاه هر جریان فکری دارای رسانه  برداری می بازنمایی اهداف خود بهره

 مختص به خود است. 

 
 روش پژوهش. 5

 ریتفس یبرا ی است. این روش،فیک یمحتوا لیتحلکار رفته،  با توجه به هدف مقاله، روش به
 ای یساز و تم یمند، کدبند نظام یبند طبقه یندهایفرآ قیاز طر یمتن یها داده ییِمحتوا یذهن

محتوا  لی. روش تحل(Hsieh and Shannon, 2005) شناخته شده است یالگوها یطراح
 ها، تیاولو ،یبه کشف معان توان یم یزبان یها امیپ لیده است که با تحلفرض بنا ش نیبر ا

 Wilkinson and) افتیجهان دست  یافتگی درک و سازمان یها وهیش ،ها نگرش

Brimingham ,2003: 68یو ذهن ینیدو قطب ع نیب ر،یتفس كیعنوان  روش که به نی(. ا 
 :Bardin, 1997) کند یم تیموضوع هدا یسمت عناصر پنهان پژوهشگر را به رد،یگ یقرار م

 ،یگونه ذهن ها را به داده قتیاصالت و حق دهد یبه پژوهشگر اجازه م یفیک یمحتوا لی(. تحل9
مند  نظام ی وکدبند ندیفرا كیوجود  لهیوس به جینتا تینیکند. ع ریتفس یبا روش علم یول

و  رود یمتون م ینیع یمحتوا ای ها از واژه ییبه فراسو یفیک یمحتوا لی. تحلشود یم نیتضم
 ,zhang) دیآزما یآشکار م یصورت محتوا پنهان هستند، به ایرا که آشکار  ییالگو ایها  تم

درباره  یریگ میتصم ،یفیک یمحتوا لیقابل توجه در تحل یها از موضوع یکی ن،ی(. بنابرا2006
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 kondracki and) ارآشک ای کند یپنهان تأکید م یبر محتوا لیتحل ایاست که آ نیا

Wellman , 2002: 224-230یمحتوا لیپنهان در تحل یآشکار و محتوا یمحتوا رای(، ز 
 ,Cavanagh) در عمق و سطح انتزاع متفاوتند رهایتفس یاند، ول مربوط ریبه تفس یفیک

را به  یفیک یمحتوا لیعامل باعث شده است که پژوهشگران، تحل نی(. هم5-16 :1997
 Graneheim and) رندیدرنظر بگ یمتن یها داده یبرا ژهیو به ر،یپذ انعطاف یمنزله روش

Lundman, 2004: 105-112.) 
 یبرا کند یکه فکر م کند یانتخاب م یبر آن کسان یگر نمونه را مبتن پژوهش وهیش نیدر ا  

عبارت است  یفیک یمحتوا لیتحل حل(. مرا180: 1394 ،ییرزایاند )م مطالعه مورد نظر مناسب
 لیواحد تحل دیبا یرذاکدگ یبراو سپس کدگذاری متون.  مورد مطالعه و نمونه جامعه نییاز تع

 امیتعامالت موجود در پ یو حت یواژه، حرف، تم، بازه زمان» تواند یم لیانتخاب شود. واحد تحل
 :Neuendorf, 2002) باشد« خبر لک ایآن مانند بند، جمله  یگفتار ای یهر بخش نوشتار ای

 نیها و جامعه مورد مطالعه ا . دادهجمله و واحد ثبت، کلمه است لی، واحد تحلاین مقاله(. در 71
تا  2015 از سال هیدر بحران سور هیو روس رانیا یاست که درباره همکار مطالبی ،پژوهش

صورت  به یریگ نمونه ،شده است. با توجه به اهداف پژوهش توسط روزنامه شرق منتشر 2019
ی ها رسانهاز میان انتخاب روزنامه شرق  لیدل تی( انجام گرفته است و در نهایهدفمند )قضاوت

در آن تر  وگسترده شتریب نسبتاَ یها و مصاحبه ها لیتحل ،طلب اصالح انیوابسته به جر نوشتاری
جهت خود را  یخبر نیعناو ینحو به کنند یم یها سع روزنامه. موضوع پژوهش است رامونیپ

 یمسائل به خود نیکند. ا تیهدا ید تا مخاطب را از نظر ذهننکننده ساز بیدهند و آن را ترغ
محتوا قابل استنباط  لیتحل کردیرو ازبا استفاده  یشوند، ولینم دهیها دروزنامه نیخود در عناو

 هستند.
در بحران  هیو روس رانیا یشده از روزنامه شرق درخصوص همکار انتخاب یها تعداد داده  

گزارش استخراج و  3 و لیتحل 9 متن مصاحبه، 10تعداد  نیاز ا .شود یداده م 22شامل  هیسور
شیوه کدگذاری به این صورت است که هر جمله کلیدی . شدندانتخاب  یدیجمله کل 46 تعداد

ظر در ن  عنوان کد یا کلیدواژه های پنهان و آشکار آن به شود، معناها و برداشت که انتخاب می
ار استفاده شده است. آزمون ذدوکدگ نیپژوهش از توافق ب نیا ییایپابرای  شوند. گرفته می

 کسانی جیبه نتا دنیتا از رس شود یهدف انجام م نیبا ا محتوا معموالً لیدر روش تحل ییایپا
(. در Neuendorf, 2002: 112) حاصل شود نانیاطم ندهیپژوهش در آ نیدر صورت تکرار ا
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. شود یاستفاده م ،دوکدگزار انیتوافق م زانیم یریگ دازهان یآزمون برا نیمحتوا از ا لیتحل
مقایسه نتایج این دو کدگذاری،  شد. اریکدگذ هشگروپژدو  توسط هاداده پایایی ،محاسبه ایبر

 نشانگر اتفاق نظر بین محققین است.
 

 ها . تجزیه و تحلیل یافته6

ایران  یشده روزنامه شرق در موضوع همکار یآور جمع یها داده یتمام ،مقالهبخش از  نیدر ا
 15و  رمقولهیز 23و تعداد  یفیک یکدها ای دواژهیکل 57در قالب و روسیه در بحران سوریه 

 و عبارات ها محتوا، شمارش واژه لیشکل تحل نیتر یا هیشد. پا بندی و دسته لیمقوله تحل
آید،  ی که در ادامه میشرح به یفیک یکدها کلیدی،ها و عبارات  واسطه این واژه است. به یدیکل

و سپس  رمقوالتیز لیذ ییمعنا یها بر اساس شباهت یفیک یاستخراج شد، و سپس کدها
 داده شدند.مقوله واحد قرار  كی

 ها ها و مقوله ها، زیرمقوله کلیدواژه .1 جدول

 اه مقوله ها رمقولهیز استخراج شده یفیک ی/ کدهاها دواژهیکل

 هیدر مورد اقدامات روس شتریب ملأت
 هیمواضع روس یدگیچیپ

 رانیا شتریب تیحساس

 
 شتریب تیحساس

 غفلت ایران رانیا یانگار غفلت و سهل اصل احتیاط

 هیدر روابط با روس اطیو احت تیحساس
 را داشتن اطیجانب احت

 
 احتیاط

 

 اصل تردید تردید در تداوم همکاری یعدم امکان استمرار همکار ایامکان 

 در گذشته هیتوسط روس رانیاشغال ا
 تقابل و جنگ

 رانیا یخیحافظه تلخ تار

 
 ترس روسیه از

 قدرتمند شدن ایران 
طلبی  اصل رقابت

 و توازن قدرت
 ها روس ینیخودبرترب

 هیروس ادیز یخواه سهم
 یها از همکار روس شترینفع ب

 منافع مسکو  تیاولو هیدر سا رانیرفتار با ا

 یالملل نیعرصه بدر 

 
 کسب منافع بیشتر
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 ها ها و مقوله ها، زیرمقوله کلیدواژه .1جدول ادامه 

 اه مقوله ها رمقولهیز استخراج شده یفیک ی/ کدهاها دواژهیکل

 هیتوسط روس هیبحران سور تیریمد
 هیدر سور رانیا نیگزیجا ،هیحضور روس
 هیروس هیتحت سا هیدر سور رانیحضور و نقش ا

 خودبرتربینی روسیه

 

طلبی و  اصل رقابت
 توازن قدرت

 رانیاز روابط با ا یریازگیامت
 رانیکردن با ا یباز

 رانیاستفاده از ا

 به هیروس ینگاه ابزار

 رانیروابط با ا 

منافع  تیاصل اولو
 هیروس

 منافع نیمأت یدر راستا رانیرابطه با ا
 یمختلف برا امتیازهایاستفاده از 

 حل مسئله با غرب 

 شتریمنافع ب

 ها روس یطلب منفعت
 هیمنافع روس تیاهم

 رفتاردر چارچوب منافع

 یطلب اصل منفعت
 هیروس

 دنبال کردن منافع خود
 خود یپلماسیدنبال کردن د

طرفه  كیو  شتریمنافع ب
 هیروس

 یراهبردریروابط غ
 راهبردی مانیبدون پ یهمکار

 راهبردیعدم قرارداد 

 كیاستراتژ قراردادعدم انعقاد 
 رانیا نیب

 هیو روس

بدون  یهمکار
 پشتوانه

 رانیا راهبردیمنافع 
 بودن راهبردیمتحد 

 یانحاد راهبرد
در  یاصل همکار

منافع  یراستا
 كیاستراتژ
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 ها ها و مقوله ها، زیرمقوله کلیدواژه .1جدول ادامه 

 اه مقوله ها رمقولهیز استخراج شده یفیک ی/ کدهاها دواژهیکل

 کایبا امر هیروس یهماهنگ
 لیاسرائرژیم به  هیروس لیتما

 رانیپشت کردن به ا و هیاغفال روس

 هیدر مواضع روس یثبات یب

اصل عدم اعتماد 
و  هیبه روس

 آن یها استیس

 الشعاع بودن روابط مسکو و تهران تحت
 کایبا امر هیروس یاز همکار رانیا ینگران

در روابط  رانیا یفرع گاهیجا
 با مسکو

 ها روس یمعرفت یب
 با مسکو یدر همکار دیترد

 در هیاعالم کردن روس روزیقهرمان و پ
 رانیبدون نام ا هیصحنه سور 

 رانیدر رابطه با ا هیروس تیعدم شفاف
 هیو روس رژیم صهیونیستیو اروپا و  کایمرآائتالف 

 هیاز سور رانیخروج ا یبرا

 و هیروس درباره ینیبدب

 اقدامات آن 

 انهیگرا نگاه منفعت و رانیا كیدئولوژینگاه ا
 هیروس 

 ایران و روسیه منافع و اهداف متفاوت
 هیاشتراک و اختالف نظر با روس

صل تعارض منافع ا تعارض در اهداف و منافع
 هیو روس رانیا نیب

 
 در چارچوب هیبا روس یهمکار

 یقانون اساس 

 یمحدود کردن همکار
در  یهمکار

چارچوب قانون 
 یاساس

 هیبا روس یبه همکار لیتما
 هیمشترک با روس یها استیاعتماد به س

 یروزیدر کسب پ هیثر بودن روسؤم
 هیو روس رانیروابط ا ندهیروشن بودن آ

 رانیابینی  ش خو یبه همکار لیتما
 هیروس درباره

 
  



178   الملل پژوهشنامه رسانه بین  

  
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ل، 

 او
ره

ما
ش

م، 
ج

 پن
ال

س
13

99

 ها ها و مقوله ها، زیرمقوله کلیدواژه .1جدول ادامه 

 اه مقوله ها رمقولهیز استخراج شده یفیک ی/ کدهاها دواژهیکل

 داشتن اشتراکات در منطقه
 دشمن مشترک و منفعت مشترک

 مقاصد مشترک

 اصل مقاصد مشترک اشتراکات دو طرف

 
 صلح و ثبات در منطقه تالش برای

 سمیشدن ترور کن شهیر

 
 یهمکار

در  یاصل همکار
 یا جهت ثبات منطقه

 سمیو مقابله با ترور

 ییگرا اصل واقع انهیگرا نگاه واقع هیبه روس رانیا انهیگرا نگاه واقع
 رانیا

 یبدون نظر تهران برا کایمرآمذاکره با 
 هیسور یاسیس صحنه نشیچ 

 هیدر سور رانیها درباره حضور ا روس یزن چانه

در  هیو روس رانیا ینابرابر
 هیسور

اصل عدم توازن 
 قدرت

 گونه این توان می محتوای کیفی، تحلیل روش از آمده دست به های یافته به توجه با  
 شرق، طلب اصالح روزنامه در سوریه بحران در روسیه و ایران همکاری که کرد استنباط

 در را منفی مقوله، نگاه 10مقوله تنظیم شده،  15از بین  صورت مثبت بازنمایی نشده است. به
 اهمیت جهت به را همکاری صرفاً نیز مقوالت سایر و کنند می بازنمایی همکاری این خصوص

 عنوان عامل تهدیدکننده دو کشور تجویز و مبارزه با تروریسم به ایران استراتژیك منافع
 در مثبت روزنامه شرق چندان نه دیدگاه القا کننده نوعی به مقوله دیگر نیز، 5نمایند. در واقع  می

عنوان رویکرد محتاطانه )خنثی و یا متمایل به  توان به که از آن می است همکاری این خصوص
  مثبت( یاد کرد.

 

 گیری . نتیجه7

مدنی،  جامعه سطح در نظرهای مختلفی سوریه بحران در روسیه و ایران همکاری در خصوص
 این درباره کشور اصلی سیاسی های جریان از یك هر و است بوده مطرح و سیاسی دانشگاهی

 را خویش موضع خود، های رسانه با که اند کرده سعی و اند پرداخته گیری موضع به موضوع
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طلبی است که روزنامه شرق از  ، جریان موسوم به اصالحیکی از این جریانات. کنند بازنمایی
شود. از این رو، این نوشتار به تبیین و تحلیل  های نوشتاری مهم آن محسوب می رسانه

 تحلیل روش سوریه، با بحران در روسیه و ایران از همکاری شرق امهروزن بازنمایی چگونگی
دست آمده از تحلیل مطالب منتخب روزنامه  پرداخت. با توجه به مقوالت به کیفی محتوای

طلبی را در مورد این  توان نگاه این رسانه و همچنین تا حدودی رویکرد جریان اصالح شرق، می
در خصوص بازنمایی همکاری ایران و روسیه در بحران همکاری ترسیم کرد. این روزنامه 

مقوله( است. به  15مقوله از  5مقوله( و محتاطانه ) 15مقوله از  10سوریه دارای نگاه منفی )
درصد( نشانگر  67لحاظ کمی، دوسوم مطالب روزنامه شرق و مقوالت مستخرج از آن )تقریباً 

 ،در سه مقوله ر نگاه محتاطانه است. البتهدرصد( نشانگ 33نگاه منفی و یك سوم )تقریباً 
هرچند  .شده است یابیارز مثبت ریثأت یکشور دارا منافع مشترک دو تیاهم برای یهمکار

 کماکان نگاه مراقبتی و محتاطانه در آنها نمود دارد.
 لفظ از هیروس و رانیا یهمکار ییبازنما در شرق رسانه ،گرفته انجام یها لیتحل با مطابق  

شرق  روزنامهتوان اینگونه بیان کرد که  در مقام تحلیل می. کند ینم استفاده «یراهبرد»
عقیده  به واقع در داند. یم یراهبرد ریرا غ ی ایران و روسیه در حل بحران سوریههمکار تیماه

 دو مشترک اهداف از یبخش نِیتام یراستا در موقت ائتالف كی ها روس نگاه از این رسانه،
 دو یراهبرد و قیعم روابط کنندهنیتضم ،ائتالف نیا و است گرفته شکل هیسور در کشور
گذارد که روزنامه  های پژوهش بر این گزاره صحه می یافته .بود نخواهد بلندمدت در کشور
و عدم اعتماد  حافظه تلخ تاریخی ملت ایران از روسیهتالش کرده است تا  یادیتا حد ز شرق

 از آنها و دینما یادآوری یرا به اذهان عموم المللی در برخی از شرایط دشوار بین هیبه روس
بیشترین واژه تکرار  استفاده کند. یهمکار نینبودن ا داریمثبت و پا یبرا یزیعنوان دستاو به

صورت آشکار و پنهان بر عدم اعتماد  شده در تمامی اخبار منتشر شده از سوی روزنامه شرق به
 کنند. تأکید میبه روسیه 

 در را ایران خارجی سیاست گیری جهت طلب اصالح ریانج که است این بیانگر موضع این  
ها علیرغم خلف وعده  آن که کرد استنباط توان می لذا و داند نمی موجه چندان شرق با رابطه

 قائلند که و دانسته مفیدتر خارجی سیاست در را غرب به بازگشت مکرر غرب در پرونده برجام،
های  طلب علیرغم تحریم اصالح جناح درواقع .است بیشتر عرصه این در متقابل همکاری امکان

 شان طبق برجام، های اروپایی در عمل به تعهداتظالمانه آمریکا علیه ایران و خلف وعده کشور
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 غرب با روابط سازی عادی خواهان و کنند نمی تعریف شرق با رابطه در را ایران خارجی سیاست
 به ایران با روابط برقراری و روسیه درباره را خود بدبینانه نگاه طلبان همواره اصالح. هستند
کنند و در این خصوص به حافظه تاریخی منفی ایرانیان  می القا ها رسانه طریق از عمومی افکار

 .کنند میکنند اما از عملکرد منفی معاصر غرب علیه ایران به راحتی عبور  از روسیه اشاره می
 قانون تأکید بر همکاری در چارچوب بیانگر تحلیل این اصلی های مقوله از چنانچه برخی

شاید اگر رویکرد روزنامه شرق را به رویکرد  مبتنی بر انعقاد قرارداد با روسیه است. و اساسی
 خارجی سیاست کلیدی های گزاره توان گفت طلبی تعمیم دهیم، می کلیت جریان اصالح

و  روسیه به اعتماد عدم»چون  مفاهیمی قالب در مشخص موضوع این درخصوص لبط اصالح
 روسیه، خود برتربینی روسیه و تالش برای طلبی عللی چون اصل منفعت و «آن های سیاست

 . کرد تعریف خود منافع تأمین راستای در ایران با روابط از امتیازگیری
 همواره و ندارد توجه هیسور در هیروس با یهمکار در مشترک نقاط بر روزنامه شرق،  

 کند. بیان می ه،یدر سور یستیونیصه میرا مانند نقش رژ هیدر سور هیروس و رانیا اختالفات
 برخالف هیسور در هیروس یخارج استیسنشانگر این موضوع است که  بازنمایی روزنامه شرق

 .است یبردار چند است، یبردار تك که رانیا
 منظراز  ،هیدر بحران سور هیو روس رانیا یبه همکار روزنامه شرق از نگاه فارغالبته   

که  شود یم یابیارز نگونهیا های کالن در کشور و مبتنی بر مصادیق موجود، راهبردی و سیاست
سمت راهبردی شدن  یافته و بهتوسعه  دیگذشته بدون ترد یها در سال هیو روس رانیروابط ا

و  شدنیهآن چندوج نیاز جمله مهمتر ،اند  افتهیبارز  یژگیروابط چند و نیا حرکت کرده است.
های نظامی، امنیتی و  . چنانچه عالوه بر همکاری در زمینهاست هیو روس رانیروابط ا تنوع

های اقتصادی و فرهنگی نیز هستیم.  سیاسی شاهد تمایل دو طرف برای همکاری در زمینه
از نظام  تیو حما هیبحران سور در کشور دو یهمکار ه،یروسو  رانیا ینمونه همکار نیبارزتر

و  رانیا ای منطقه در روابط یعنوان نقطه عطف که به تو مذاکرات آستانه اس سوریه یاسیس
و حفظ  نیمأت ،تیراستا با تقوهم هیدوکشور در سور یراهبرد ییهمگرا. رود یشمار م به هیروس

 مسائل خصوص در هیروس کشور با مناسبات و روابط در رانیادر منطقه است.  رانیمنافع ا
 دیدگاه مستقل خود را دارد. یالملل نیب مسائلهمچنین  و هیسور بحران جمله از یا منطقه
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 ای . پیشنهادهای رسانه8

همکاری ایران و انعکاس مرزی ایران، نقش مهمی در رابطه با  های برون از آنجایی که رسانه
های  ها و تلویزیون گیری در رادیو دارند، پیشنهادهای زیر برای بهرهروسیه در بحران سوریه 

 شود:  مرزی صداوسیما ارائه می برون
 پیوند همکاری ایران و روسیه در سوریه با منافع ملی سوریه؛ -

با تمرکز بر اهداف  هیدر بحران سور هیو روس رانیا  یدر عرصه همکار یخبررسانتقویت  -
  ؛رانیا یاسالم یجمهور یالملل نیو ب یمل

 تشریح روابط دیرینه ایران با سوریه و تقویت آن بعد از انقالب اسالمی ایران؛ -
  ؛هیدر سور رانیا تیفعالابعاد مختلف در خصوص  ی صحیحبخش یآگاه -
های مختلف  سازی تمایل دولت قانونی سوریه به همکاری با ایران در حوزه برجسته -

 اقتصادی و فرهنگی؛
 از کاربست کلمات با بار منفی در خصوص همکاری ایران و روسیه؛استمرار خودداری  -
ای در خصوص  های روسیه برای پرداخت رسانه ای با رسانه تقویت تعامل و تبادل رسانه -

 تحوالت سوریه؛

نمایش  بررسی و تبیین نیاز روسیه به ایران برای پیشبرد اهداف مسکو در سوریه؛ -
برای بازسازی سوریه بدون نیاز به آمریکا یا های ایران و همچنین روسیه  توانمندی

 عربستان سعودی.

 تیآ قاتیتحقبرای  شنهادیارائه پ. 9

 ی؛روس یها در رسانه هیو روس رانیا یهمکار ییبازنما 
 ؛هیترک و هیروس ران،یابا حضور تحوالت روند مذاکرات آستانه  یا رسانه ییبازنما
 های ترکیه و ایران. در رسانه هیدر بحران سور هیبا ترک رانیا اختالفات یا رسانه ییبازنما
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 منابع و مأخذ
و  هیالعرب ،یعرب ی.سی.بیب یها تیسا در وب هیبحران سور یا رسانه ییبازنما»، (1393) فر کرم اصغر یعلو  حسن ر،یبش

 .105-122صص ، 38 شماره ،یمطالعات انقالب اسالمفصلنامه ، «العالم

آغاز بحران در سال  ماهه از 6دوره  دو یط نیآنال یتوسط همشهر هیبحران سور ییبازنما»(، 1392) یوند، عل زهره

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران علوم اجتماع دانشکدهنامه کارشناسی ارشد، تهران:  ، پایان«1390

 .مرکز

 ی)مطالعه مورد رانیا یاسالم یجمهور ونیزیدر تلو یمل تیهو یاسیو س یخیابعاد تار ییبازنما»(، 1389منصور ) ،یساع

 استیفصلنامه پژوهش س، («رانیا یدرجه الف در سه دهه پس از انقالب اسالم یخیتار یونیزیتلو یها الیسر

 .113-142، صص شماره هفتم د،یدوره جد ،ینظر

 .شرق یمایانتشارات ستهران:  ،یپوشش خبر(، 1382) یو شهناز هاشم محمد فر، یسلطان

فصلنامه  ،«هیدر پرتو بحران سور هیو روس رانیاتحاد ا لیتحل»(، 1396) یمراد رایو سم نیالد شمس دیس ،یصادق

 .153-170، صص 1، شماره 10دوره  ،یمرکز یایمطالعات اوراس

 های افتیفصلنامه ره ،«هیدر بحران سور هیو روس رانیشراکت ا ندهیآ»(، 1397) ینجف یو مصطف درضایحم ،یزیعز

 .67-95، صص 2سال نهم، شماره  ،یالملل نیو ب یاسیس

خاکباز، تهران: طرح  نیو افش انیلی، ترجمه: احد عقعصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ(، 1380کاستلز، مانوئل )

 نو.  

جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات  ،یسیو پژوهشنامه نو یپژوهشگر ،پژوهش ،(1394) لیخل ،ییرزایم

 شناسان. جامعه
 یخبر یسایتها ایمحتو ها )تحلیل سانهدر ر اقعر نستادکر پرسی همه بتاز»با(، 1397فاطمه و زهرا حکیمی )راد،  نوری

-215، صص 14، سال چهارم، شماره های نوین فصلنامه مطالعات رسانه، («و روداوو یرناا ه،لجزیرا ،بیبیسی

176  . 

 تهران: هزاره سوم.  ،یترجمه: فتاح محمد ،یینمایدر مطالعات س یدیکل میمفاه ،(1381سوزان ) وارد،یه

 ، قابل دسترس در:روزنامه شرق(، 1399وبگاه روزنامه شرق )
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