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فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه:

گونــاگون اقتصــادي، هــاي تــاثیرات بســیار شــگرفی را در زمینــهامعــه وســایل ارتبــاط جمعــی بــا ظهــور خــود در ج 
گوناگون و با نتایج مهمی همراه بوده است .هاي در حوزهاجتماعی و فرهنگی بر جاي گذاشتند.این تاثیرات ،سیاسی

را بـه وجـود آوردنـد و تعـامالت     هـا  انسـان با حضور خود در عرصه اجتماع بستر جمعی کردن روابط میـان  هارسانه
و دهکـده  اسـت ی سـرایت کـرده  المللـ بینو به مرزهاي هانسانی از مرزهاي روستا و شهر و کشور ومنطقه عبور کرد

جهانی محصول این حضور گستردهاست.
شـدن  گ ي دیوان سـاالر و پـر رنـ   هاسازماني گیرشکلوسایل ارتباط جمعی همچنین از آغاز حضور خود موجب  

اي و منطقـه ملـی، یطو محـ هـا سـازمان وسایل ارتباط جمعی به عنوان پل ارتبـاطی میـان   شده و ها ملتبین ارتباطات 
ه گري وسایل ارتباط در این میان واسط. کرده استتبدیلها هدر این عرصآنان را به عنوان منبع پر قدرت یالمللبین

صحنه روابط قـدرت کشـانده اسـت و   به یک بازیگر جدید ا را به عنوان هآنهاحاکمیتجمعی میان افکار عمومی و 
ي اتئالفهـاي  گیـر شـکل و زمینـه  گوناگون قـدرت نزدیـک کـرده    جمعی را به منابع به همان اندازه نیز وسایل ارتباط 

و هـا گـروه حـزاب و  ا. گستره مخاطبان انبوهکه تمـامی افـراد و اقشـار مـردم، حاکمیـت،     ه استوردآقدرت را فراهم
عامل دیگري است که است ی المللبینملی و دولتی و غیردولتی،، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعیي سیاسیهاسازمان

.گذاردمیدر تعامالت قدرت در صحنه جهانی صحههارسانهبر اهمیت 
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به ثانیه و دقیقه تقلیل داده در واحد زمان را هارسانهعرصه رقابت میان هاي نوین ارتباطی که يرهمچنین حضور فناو
ماهوي آن بـراي تولیـد بـه اشـکال     و ظرفیت ي استراتژیک تبدیل شدن اطالعات به عنوان یک محصول و کاالو نیز 

براي بازیگري در صحنه قـدرت بـه شـدت افـزایش    را ..ظرفیت وسایل ارتباط جمعی .گوناگون متن، صوت، تصویر
دهد.می

، (خلق انگـاره افزایش تولیدات فرهنگی وخلق معنا در جامعـه ،فرهنگی و هنري،ایجاد اشتغال صنعتیقدرت رسانه در 
عامـل  ونیز به عنـوان  ها) ، بینش و رفتار در تمامی زمینه، دانشتوسعه فرهنگ(خلق آگاهیانتقال وو هنجار و ارزش)

و در پایان نقش دروازه بانی آن سبب شدهاسـت کـه   )در جامعهخلق و انتشار نوآوري(دهی به سیستم اجتماعیشکل
ی المللـ بـین نه ملـی و  در صـح هـا حاکمیـت افکـارعمومی و  تمامی تعامالت بشري در چارچوب تعامالت میان رسانه،

ممکن است ی غیرالمللبینوند تعامالت د.امروزه دیگر بدون حضور وسایل ارتباط جمعی تاثیر گذاري بر رگیرشکل
ی و المللبینیکی از مبانی قدرت در عرصه تعامالت به عنوان تواند میبدین منظور شناخت کارکرد رسانه در جوامع

ات محـوري  موضـوع یکـی از  رار گیردکه در این پایان نامه این امر به عنـوان  قمطالعه روابط خارجی کشورها محور 
. گیردمیمورد بحث و بررسی قرار

مساله اصلی تحقیق

آن اند کـه  در تحوالت عمومی جامعه، دو روند متقابل را پشت سر نهادهبا تمامی اهمیت خود وسایل ارتباط جمعی 
است و هم تاثیر گذاري بر روند تحوالت است.هم تاثیر پذیري از تحوالت عمومی جامعه 

را هـا رسـانه ات و عـ تـاثیر پـذیري مطبو  "فرناندو تـرو "و "پیرآلبر"روند اول: تاثیر پذیري رسانه از تحوالت جامعه، 
تحت تاثیر تحوالت عمومی جهان غرب دانسته و چهار گروه ازعوامل اجتماعی و تکنیکـی مـوثر در ایـن امـر را بـر     

شمارد.می
انتخابـاتی و توجـه وسـیع    هـاي  اجتماعی مانند پیشرفت پارلمانتاریسم، وسعت و افزایش زمینـه –الف: عوامل سیاسی 

.میم آموزش و رشد شهر نشینیعت–عمومی به امور سیاسی 
.هاي تولید و تهیه مطبوعاتشدن روشب: عوامل اقتصادي مانند صنعتی 

.و نقل، دریافت و انتقال اطالعاتصنعت چاپ، حمل هاي ج: عوامل تکنیکی از قبیل تحول در تکنیک
)53ص 1364پیر آلبرو، (هاي خبري ها و بنگاهد: تولد خبرگزاري
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خودکارکردهـاي متنـوع و   هاي مجموعه این عوامل سبب رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی شد و در حیطه فعالیت
پذیري از تحـوالت جامعـه بـه    را از حالت تاثیرهارسانه،به همراه آورد که این کارکردهاهارسانهگوناگونی را براي 

یکی از مهمترین ابزارهاي تحوالت در عرصـه حیـات   هارسانهي که اتاثیرگذاري بر روند تحوالت سوق داد به گونه
.دشدناجتماعی جوامع –سیاسی 

نزدیـک  هاي گوستاو لوبون مطبوعات را از محرك؛ ت سیاسیوسایل ارتباط جمعی بر تحوالو تاثیر نقش روند دوم:
ها را بـدون وقفـه بـه    داند که با گسترش فزاینده خود، عقاید متضاد با عقاید تودهمیهاو مستقیم در امر آموزش توده

رسانند. روند تحول مطبوعات از نظر لوبون به سوي تبعیـت محـض از افکـار عمومی،انتقـال صـرف      میرؤیت ایشان
تجارتی و اطالعات روز و نیز جلب آراي عمومی بوده است.گابریل تارد مطبوعات هاي ها،آگهیها، شایعهسرگرمی

) لوبون The crowd("انبوه خلق"کند که بر خالف می)معرفیThe public("همگان"رااز جملهعوامل پیدایش 
.ستافیزیکیهاي دارایهمبستگی معنویو فکري بهجاي کنش

ارتباطی در زمان واحدي، آگاهی اندیشهو اراده مشـترك  هاي توانند با ایجاد رشتهمیهارسانهبدین ترتیب از نظر او 
، پیدایش نهادهـاي جدیـد   ت و توازن سیاسیررا در قدهارسانهماکس وبر نقش )1371( لوبون، وجود آورند.ه را ب

و شـتابزده ژورنالیسـتی بررسـی    جمعی، محـو هویـت فـردي، سـاختن فرهنـگ متنـاقض       ي هاسازمانایجاد اقتصادي،
داند کـه از برخـی   میرا رکن واقعی افکار عمومیهارسانهاست.فردیناند تونیس جامعه شناس و متفکر آلمانی کرده

در اختیـار  مادي است که دولت به شکل ارتـش، بودجـه و موسسـات اداري   هاي جهات برابر یا حتی باالتر از قدرت
) 1371(معتمد نژاد دارد.

با جلب آراي عمومی موجب ایجاد اراده مشترك و پیـدایش نهادهـاي   هارسانهتوان گفت که میبنديدر یک جمع
توانـد رونـد   مـی گر واقعی افکار عمومی جامعه باشـد ایـن امـر   که این امر تجلیاي هشوند بهگونمیجدید در جامعه

و وسایل ارتبـاط جمعـی  "ارتباطات"توان گفت میدر حقیقت.را تحت تاثیر قرار دهدتعامالت در سیاست خارجی
کردهـاي  توانـد بـه ایفـاي نقـش بپـردازد و ازطـرق کار      مـی الملـل بـین به عنوان یک بازیگر جدید در عرصه روابـط  

گذارد.بتاثیروامع و روابط خارجی آنان گوناگون بر قدرت سیاسی ج
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تشریح و بیان موضوع2-1

"فردریک فـراي ".بر عهده دارندهارسانهی است که نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه ناشی از وظایف گوناگون

.پنجوظیفه اساسی در تبیین نقش ارتباطات (وسایل ارتباط جمعی) در توسعه سیاسی قایل است
ترگیري سیاسی درستالف: تدارك اطالعات بیشتر براي تصمیم

اخت قدرت و کنترل آن ب: تاثیر گذاشتن بر س
ج: کاستن پیامدهاي روانی 

د: تطبیق دادن مردم با آهنگ سریع تحوالت 
)1376هادي،  ،خانیکی(اند.: ایجاد پیوستگی میان سطوح و نهادهایی که در روند توسعه از هم گسستهـه

ترین آثار در حوزه تفکـر و اندیشـه   تنها در دوران معاصر بلکه از دیرینهپذیرش وجود رابطه میان سیاست و ارتباط نه
انسانی آشکار است. 

داند می"علم بیان"شناسدو محل پیوند این دو حوزه را میارسطوخویشاوندي طبیعی سیاست و ارتباط را به رسمیت
ورزد.میو با انتشار اثري به همین نام بر اهمیت این پیوند تاکید

. کنـد میاشکال مختلف ارتباط اقناعی را به شکل منظمی تجزیه و تحلیلهمیت گفت و گو و اوي در علم بیان خود
و این عبارت امروزه محور اصـلی ارتباطـات سیاسـی را    "جستجوي کلیه امکانات براي اقناع"ز نظر او ارتباط یعنی ا

دهد.میشکل
)1374،مددادگران. سید مح(در ارتباطات سیاسی، پیوندهاي گوناگونی وجود دارد که عبارتند از:

مبادله پیام میان نخبگان تصمیم گیرنده و بقیه مردم -
انتخاباتی هاي نطقهاي تلویزیونی تا مکاتبات با نمایندگان، سخنرانیطریقمبادله پیام میان نخبگان و عامه مردم از-

و آراي انتخابات عمومی 
تاعتراضاچنین هاي حکومت به پاسخو اعتراضات عمومی نسبت بهوضع قوانین، مالیاتها و ... -
ي دولتی به یکدیگر و شهادت کارگزاران رسمی دولتی در مجلس هاسازمانهاي یادداشت-
و ... کـه جنبـه سیاسـی    آنهـا  هـاي  ي دولتی و غیر دولتـی، خـانواده  هاسازمانبخشی از مبادالت اطالعاتی اعضاي -

دارند.
ولت ي سیاسی با دهاسازمانمبادله اطالعات میان اعضاي -
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)1376(میرعابدینی. احمد، ."ارتباط هدفدار در باره سیاست"به عبارت ساده تر ارتباط سیاسی یعنی 

عناصر ارتباط سیاسی

توان تقسیم کرد.میبا تعریفی که از ارتباط سیاسی و پیوندهاي آن ارائه شد عناصر ارتباط سیاسی را به سه دسته
یالمللبینو اي همنطقدر سه سطح ملی،سیاسی ي هاسازمان-1
مخاطبان سیاسی -2
(همان منبع ).اي هرساني هاسازمان-3

سیاسی:ي هاسازمان-1

ي کنشگران یا بازیگران، افرادي هستند که اشتیاق دارند از طریق ابزارهاي سـازمانی و نهـادي بـر فراینـد تصـمیمگیر     
نفـوذ را  ي هـا راهآنها ممکن است برایاین کار با کسب قدرت سیاسی نهادي، در مجامع دولتـی یـا قـانونی    نفوذ کنند.

ن قـدرت موجـود، در   رنـد، مگـر آنکـه دارنـدگا    بتواننـد بکـار ب  میجو کنند و سیاست هایی را برگزینند کهجست و
یگري را برگزیننـد در ایـن مسـیر احـزاب قلـب      ي دهاراهرا مسدود کنند و آنها را وادارند که هاراه، مخالفت با آنان

آیند.میشماره نهادین فرایند سیاسی دمکراتیک ب
ي صاحب نفوذ که اغلب پیوندهاي سازمانی آشکار هاگروهو هاصنفی، انجمنهاي اتحادیهي عمومی:هاسازمان-

ي هـا گـروه صنفی در واقع بیـان سیاسـی و سـازمانیافته منـافع     هاي اتحادیهاین و نهانی با یک یا چند حزب دارند،
ي هـا سـازمان خـود را فرامـرزي کـرده و بـه عنـوان      هـاي  توانند فعالیتمیدر سطح ملی اند کهمختلف اجتماعی 

گذارند.بی بر روند تحوالت تاثیر المللبینغیردولتی 
گیرند اما در روند میهاي آرمانی شکلارزشیی هستند که با تکیه بر یک سلسلههاگروهاغلب :ي فشارهاگروه-

ي عمـومی ... قـرار  هـا سـازمان اعمال قدرت و در صحنه سیاسی در اختیار سایر نهادهاي قدرتی اعم از احـزاب یا 
گیرند.می

داننـد یـا   مـی اغلب یا خود را حـافظ محـیط زیسـت   وي فشار در این صورت اهداف سیاسی آشکاري دارند هاگروه
.عمومیهاي عدالتیاند یا مخالف بیايهسالح هستطرفدار خلع 
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مخاطبان سیاسی-2

مخاطب ارتباط سیاسی ممکن است بسـیار گسـترده و یـا    .آیدمیومینعنصر اصلی در فرآیند ارتباط سیاسی به شمارد
ثیر با این حال میزان و طبیعت مخاطب هر چـه باشـد هـدف همـه انـواع ارتبـاط سیاسـی رسـیدن بـه تـا          ،محدود باشد

برگیرندگان پیام است.

ايهرساني هاسازمان-3

انـد  هم انتقال دهندگان ارتباط سیاسیهارسانهسیاسی دمکراتیک، هاي اند. در نظامارتباط سیاسیسومین عنصر فرآیند
سیاسـی انـد کـه روزنامـه     هـاي  گیرد و هم فرستندگان آن دسته از پیـام میسرچشمهاي هسازمان رساناز که از خارج 

سازند.مینگاران
نه تنها خـود بـه عنـوان بـازیگر در صـحنه قـدرت      اي هرساني هاسازماندهد میروند تحوالت در دو دهه اخیر نشان

ي سیاسـی ومخاطبـان سیاسـی نیـز بـه شـدت تـاثیر        هـا سـازمان د بلکه بـر دو عامـل دیگـر یعنـی     ند حضور یابنتوانمی
امري ناممکن است.هارسانهبدون توجه به حضور المللبیناین هر گونه تعامل در عرصه . بنابردنگذارباش

اهمیت و ضرورت پژوهش-1-3

با رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی در جهان بویژه پس از پایان جنگ سرد، ابعاد مختلف زنـدگی بشـر حتـی در    
حصارهاي سـنتی موجـود در   دورترین مناطق تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این پدیده قرار گرفته است. این پدیده 

اجتمـاعی کشـورها از جملـه    –حیـات سیاسـی   هـاي  جهان را با سرعتی حیرت آور در نوردیده و بسته تـرین بخـش  
هاي امنیتی و سیاست خارجی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.حوزه

گوید کـه در  میبا افتخار1960اگر رابرت مک نامارا وزیر دفاع جان اف کندي رییس جمهوري آمریکا در دهه 
جریان بحران موشکی کوبا حتی یک بار هم تلویزیون را روشـن نکـرده و بـه عبـارتی در محیطـی آرام و بـه دور از       

و هـا رسـانه هـاي  بدون توجه به اخبار و گزارشموضوع را با رهبران شوروي تعقیب کرده است، امروز قطعاهارسانه
ظرفیت باالي آنها براي تاثیر گذاري بر افکارعمومی خودي و غیرخـودي، هـیچ سیاسـتمداري نمـی توانـد بدرسـتی       

جلـوتر از سیاسـتمداران و فرمانـدهان نظـامی هسـتند و یـا       هارسانهتصمیم گیري کند. چرا که در بسیاري از مواقع یا 
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توانند افکار عمـومی یـک کشـور یـا جهـان را      مینبرد نظامی و دیپلماتیک حضور دارند وهاي جبهههمپاي آنان در
و ورود آمریکا به جنگ بالکان).1990تحت تاثیر قرادهند. (تاثیر سی ان ان در بحران کوزوو در اواخر دهه 

نی را قبل از دیگر سیاست ها تـدوین و اطالع رسااي هرسانهاي به همین دلیل سیاستمداران هوشمند، امروزه سیاست
گیرند.میکنند و ابزارهاي نوین اطالع رسانی را براي تامین بهتر منافع خود به خدمتمی

این ارتباط نزدیک میان رسانه و سیاست باعث شده در کشورهاي غربی بویژه آمریکا تحقیقـات علمـی بسـیاري در    
تخصصی در مراکز آموزش عالی براي نظریه پردازي هاي و حتی رشتهو مراکز معتبر پژوهشی انجام شود ها هدانشگا

در این حوزه تاسیس شود.
متاسفانه در کشور ما در این زمینه کارهاي علمی قابل توجهی صورت نگرفته و شاید بـه دلیـل اینکـه ایـن موضـوع      

دبیات موجود در عرصـه علـوم   است به نوعی مغفول مانده است. آنچه که با مروري گذرا بر ااي هموضوعی بین رشت
رسـانه و  "آید ایـن اسـت کـه مطالعـه بـین رشـته اي      میو علوم ارتباطات در کشور به دستالمللبینسیاسی، روابط 

کامال فقیر است، هرچند که کارهاي مستقل خوبی در حوزه علوم ارتباطـات بـویژه بـا تاکیـد بـر مطالعـات       "سیاست
در مـورد سیاسـت خـارجی و روابـط     مانگونه که تحقیقات ارزشمند نظـري  صورت گرفته، ههارسانهکمی در مورد 

علوم سیاسی انجام شده است.هاي الملل در دانشکدهبین
اهمیت یافتن سریع و روزافزون نقش و جایگاه وسایل ارتباط جمعی در عرصه سیاست و تاثیر گذاري غیرقابل انکار 

رسـانه و  "اي هبـود کـه موضـوع بـین رشـت     اي هافکار سازي، انگیـز مختلف تصمیم سازي و هاي این نهادها در حوزه
براي این پژوهش انتخاب شود. "سیاست خارجی

نخستین اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـالمی در ایـران کـه بـا        هاي نکته مهم دیگر اینکه پس از پشت سر گذاشتن دهه
اهد ایـن واقعیـت هسـتیم کـه دشـمنان      نظامی از جمله هشت سـال دفـاع مقـدس همـراه بـود، امـروز شـ       هاي درگیري

مختلـف انجـام  هـاي  جمهوري اسالمی بیشترین استفاده را از ابزار رسانه براي تضعیف موقعیت کشـور مـا در عرصـه   
دهند. این سیاست قطعا سیاستی منفرد، بدون برنامه، اتفاقی و ... نیست، بلکه در پشت این سیاست سرمایه گـذاري  می

ق مسئوالن و کارشناسان سطح باالي امور سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی، رسانه اي، تبلیغاتی، عظیم و برنامه ریزي دقی
جنگ روانی و متخصصان فنی و ... قرار دارد.
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بنابراین همانگونه که اغلب صاحب نظران معتقدند کشورهاي پیشرفته صنعتی امروز براي تامین منافع خود در سـطح  
سخت افزارهاي نظامی سرمایه گذاري کنند بر روي نرم افزارها و حوزه هـایی نظیـر   ی بیش از آنکه بر روي المللبین

کنند.میسرمایه گذاري،جنگ نرم و دیپلماسی نرم و فرهنگی

:سوابق و پیشینه پژوهش-2-3

نوین  در علم ارتباطات اجتماعی در قرن بیستم رشد و پرورش یافتند. اما تفکرات اجتماعی، فیلسـوفانه و  هاي اندیشه
هـاي  گذشته همگی در خدمت تدوین و ترکیـب نظریـه  هاي حتی تفکرات زیبایی شناسانه و هنري اندیشمندان هزاره

بسیاري علوم دیگر از اندیشه  ایرانیـان، رومیـان و   ارتباطات اجتماعی اخیر بوده اند. در واقع پویایی این علم نیز مانند
یونانیان پیش از میالد مسیح، آغاز شده است. 

بوده انـد. در  "سخنوري و بالغت"را به کار بردند و یونانی ها داراي ریشه Communicateرومی ها فعل ارتباط 
یافتنـد. افالطـون   مـی معنـا "تبیـین "و "اقناع"پرداختند که در مفاهیم می"علم معانی بیان"یونان به تحلیل و آموزش 

ویلبـر  "تـألیف نمـود. در ایـن رابطـه     "تمثیـل در غـار  "یکی از کتب کالسیک تاریخ مطالعه ارتباطات را به صورت 
فکري ارسطو، سقراط، افالطون، سفسـطه گرایـان، کنفسـیوس، سـزار بـه عنـوان یـک خبـر نگـار          هاي فعالیت"شرام

کند.میرا یادآوريعرجنگی، تاریخ دانان و شا
کـرد. جارچیـان نیـز در حکـم     مـی بشر در قرون متمادي از آثار دست نویس جهت انتقال دانش و اطالعات اسـتفاده 

صـنعت چـاپ بـه سـمت     وحـروف فلـزي کشـف شـدند    سـپس  پرداختند. میوسایل ارتباطی شفاهی به ایفاي نقش
تولیـد  هـاي  چاپ و نشر، بـه فـروش کتـاب   هاي فروشگاهوتوسعه یافتندها هخبري و سپس به سوي روزنامهاي کاغذ

شده پرداختند. پس از این حرکت اجتماعی، ارتباطات انسانی از برجستگی متفاوتی در جامعه برخـوردار شـد. دامنـه    
در و کـه در طـول زمـان    اي هبـه گونـ  ،رشد علم ارتباطات گسترش یافـت هاي وسایل ارتباطی مکتوب و به تبع زمینه

بـا برجسـتگی   اي همیلیون کتاب در اروپا مواجه هستیم. پس از این دوره بـه طـور فزاینـد   20با جریان 16رن اوایل ق
مسایل مرتبط با وسایل ارتباط جمعی خصوصا مکتوب  مواجه هستیم. 

کردند، چـرا  میآزادي نشر را خطري بالقوه براي امنیت کشور محسوب17و 16اروپایی در قرون هاي اکثر دولت
داد و از نظر دولت ها مخل امنیـت عمـومی در نظـر گرفتـه    میکه منبع خبري جز منبع حکومت در اختیار مردم قرار

فکـر  17پرداختنـد. در ابتـداي قـرن    میزیرا آنها با تکیه بر حکومت اقتدار گرا، به محدود کردن انتشارات.شد..می
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حال آنکه دولت ها مانع چاپ و ،در اروپا مطرح شدتأسیس نوعی روزنامه که در فواصل منظم و مرتب چاپ شود،
شدند. این ایده باعث شد دولت ها براي پیشگیري از تحرکـات بخواهنـد کـه ناشـران جهـت امـور چـاپی از        مینشر

استفاده نمایند. به این ترتیب مطالب نشریات تا حد زیادي تحت کنترل دولت ها قرار گرفت."مجوز نشر"
باعـث شـد   18و 17اسـتقالل طلبانـه قـرون    هـاي  انجام شـد و جنـگ  17ندیشمندان در قرن تحرکاتی که از سوي ا

ي چاپی به سرعت درگیر مسئله شوند و ترس حکومت ها از تالش آنها بـر ضـد امنیـت عمـومی(و در واقـع      هارسانه
و اخالقـی نشـر،   امنیت وجودي دولت ها) به شکل گیري اندیشه هایی در رابطه با ارتباطات انسـانی، آزادي سیاسـی  

آزادي بیان، آزادي مطبوعات و حق دانستن منجر شد. این مجادالت از سویی منجـر بـه چـاپ کتـاب مشـهور جـان       
به دقت به افکار "شهریار"از سوي دیگر ماکیاولی در کتاب خود به نام وشد"در باب آزادي"استوارت میل به نام 

داد. میلب افکار عمومی در قلمروهاي سرزمینی گوناگون توجهکرد و پادشاهان را به چگونگی جمیعمومی توجه
ولتـر،  هـاي  کـرد. دامنـه ایـن علـم بـا اندیشـه      میروسو نیز بر توجه دولت ها به افکار عمومی در قانون گذاري تاکید

گ کارالیل و مارکس در رابطه با سیاست و عقاید و افکار عمومی و ارتباطات اجتماعی گسترده تر شد. پـس از جنـ  
جهانی اول اندیشمندان در عرصه تبلیغات جهانی وارد شدند و نیز روزنامه نگاران ماهري کـه نقـش جهـت دهـی بـه      
افکار عمومی را به عهده داشتند (مانند والتر لیپمن) این علم را گسترش دادند. لیپمن از جملـه اندیشـمندانی بـود کـه     

ي هـا رسـانه ه مرور صنایع ظهور فیلم و رادیـو و تلویزیـون و   تالش بسیاري در رابطه با مباحث افکار عمومی داشت. ب
الکترونیک نیز پا به عرصه گذاشتند و راه توسعه ارتباطات را هموارتر و فراخ تر نمودند.

کند. کولی، دیـویی، پـارك، سـایپر، السـول، لیـپمن،      میدنیاي ارتباطات محققان بزرگی را تجربه1930تا پیش از 
تـدریجی خصوصـاً   هـاي  پیشـرفت 1930ودند که آثاري در حوزه ارتباطات داشتند. در دهه لوین محققین بزرگی ب

بسترسازي مطالعات ارتباط هاي سال1940قبل از دهه هاي توسط الزارسفلد، لوین، السول و هاولند انجام شد. سال
رشد متفکران این حوزه بود. هاي سال1950و 1940دهه هاي و سال

گنجنـد  مـی به علت مطالعات ارتباطی و هم به علت بحث تبلیغات سیاسی و تجاري که در این علمدامنه این علم هم 
پـی در پـی و مسـایل ناشـی از آن بـود کـه خبرنگـاري و نیـز         هاي به شدت وسعت یافت. دلیل دیگر نیز وقوع جنگ

انسـان  اي هستمداران باید به گونسیاسی سیاهاي تأثیرگذاري بر افکار عمومی و ... را به شدت با اهمیت نمود. فعالیت
علـل دیگـر منجـر بـه رشـد علـم ارتباطـات و        اي هنشست، این شرایط به عـالوه پـار  میدوستانه بر کام افکار عمومی

آن شد. هاي تئوري
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ارتباطی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از اندیشه مارکس نیز تاثیر هاي الزم به ذکر است که بخش وسیعی از اندیشه
گرفته است.

با سرمایه داري صنعتی، عوامل تولیـد و روابـط   هارسانهداند و معتقد است که این میرا ابزار تولیدهارسانهمارکس، 
بطـور انحصـاري در مالکیـت و خـدمت انحصـاري      هـا رسانهتولیدي منطبق با آن منطبق شده اند.از دیدگاه مارکس، 

ر بـه اسـتثمار   فـزوده کـا  ی و با اسـتفاده از ارزش ا المللبینی وسیع ملی و طبقه سرمایه دارهستند که با یک سازمان ده
با تکیه بر سود بیش از اندازه به استثمار مادي مصرف کنندههارسانهپردازد. در عین حال میمادي کارگران فرهنگی

طبقـه حـاکم  هـاي  و ارزشدر اندیشه مارکس در یک برنامه ریزي به انتشار ایدئولوژیک افکار هارسانهپردازند. می
شوند. به ایـن ترتیـب مـانع رشـد آگـاهی طبقـه       میمتفاوت و یا مخالفهاي پردازند و مانع از رشد و بروز اندیشهمی

شود وي روي میکنند. چنانکه دیدهمیسازمان دهی شده مخالف پیشگیريهاي کارگر شده و از شکل گیري گروه
اشاره نمی کند. اي هبه نکتهارسانهپیامدهاي مثبت نشان نمی دهد و از هارسانهخوشی به 

تحقیقهاي سواالت و فرضیه-3-3

سوال اصلی: -1

؟ي جمعی در سیاست خارجی کشورها چیستهارسانهنقش ارتباطات و -
سواالت فرعی: -2

ی حـادث شـده،   المللبیندر نظام 2001سپتامبر 11با توجه به تحوالتی که پس از جنگ سرد و پس از حوادث -
در این نظام چگونه است؟هارسانهجایگاه و نقش 

جمهوري اسالمی ایران داشته اند؟اي هی و داخلی چه تاثیراتی در روند تحوالت پرونده هستالمللبیني هارسانه-

ي تحقیقمتغیرها-4-3

اي و تبلیغی منسجم)وسایل ارتباط جمعی(سیاست رسانهمتغیر مستقل:-1
و تحقق اهداف سیاست خارجی ، راهبردهامیزان موفقیت در تصمیم سازيمتغیر وابسته:-2
افکار عمومیمتغیر واسط:-3
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هافرضیه

وسایل ارتباط جمعی با قدرت اثرگذاري باالي خـود بـر روي افکـار عمـومی داخلـی و خـارجی و       فرضیه اصلی:-1
بردهاي سیاست خارجی نقش دارند.دیدگاههاي مسئوالن، در روند تصمیم سازي ها و راه

اي دستگاه دیپلماسی و دستگاه رسـانه و تبلیغی منسجم و هماهنگی اصولیاي هداشتن سیاست رسانفرضیه فرعی: -2
کند.میدر هر نظامی به تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین بهتر منافع ملی کمک

سیاست خارجی همچنان در پشـت پـرده و دور از نظـارت    با توجه به اینکه تصمیم سازي در عرصه رضیه رقیب:ف-3
نمی توانند تاثیر مهمی در این عرصه داشته باشندهارسانهشود، میافکار عمومی انجام

اهداف انجام پژوهش

و وسایل ارتباط جمعی بر روند تصـمیم سـازي مسـئوالن    هارسانهبررسی نحوه و میزان تاثیرگذاري هدف اصلی:-1
کشور با تاکید بر سیاست خارجی و ارائه مدلی براي شناخت بهتر تعامالت موجود میان وسایل ارتباط جمعی، افکار 

عمومی و تصمیم سازان و مجریان دستگاه دیپلماسی.
، در عرصه دیپلماسـی و سیاسـت   هارسانهسعه بررسی تحوالتی که به واسطه انقالب ارتباطات و تواهداف فرعی:-2

خارجی روي داده و باعث مطرح شدن اصطالحاتی چون دیپلماسی رسـانه اي، دیپلماسـی آشـکار و بـاز، دیپلماسـی      
و... شده است.اي هفرهنگی، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی نرم، جنگ نرم، جنگ رسان

هارسانههاي در سیاستگذاري ها و جهت گیريسیاسی و اقتصادي هاي تبیین تاثیرات وابستگی-
ذهنی و ارزشیهاي در جهت دهی به افکار عمومی و انگاره سازيهارسانهنقش -

روش انجام تحقیق

هـاي  و تحلیـل محتـوا بـا اسـتفاده از اخبـار و گـزارش      اي هتحلیلی با استفاده از منابع کتابخان–روش تحقیق توصیفی 
نیز استفاده  و روش دلفیمصاحبه است و از ایراناي ه) پرونده هستCase Studyمطالعه موردي (بویژه در اي هرسان
.ه استشد
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روش گردآوري اطالعات

منتشـر  ي غربـی هـا رسـانه ایران و اي هي غربی که درکتاب پرونده هستهارسانهخبري هاي مجموعه اخبار و گزارش
شده است.

قلمرو  تحقیق

ي غربیهارسانهایران از نگاه اي هتحقیق : موضوع هستقلمرو موضوعی 
ایران روندها و نظرهااي هچاپ شده در کتاب پرونده هست2003سالاخبار منتشرهیقلمرو زمانی تحقیق : تمام

ماريجامعه و نمونه آ

ایران روندها و نظرها اي هکلیه اخبار موجود و دردسترس درکتاب پرونده هست

گیريروش نمونه 

گیرد جامعه آماري برابر نمونه آماري است وبه نمونه گیري میمورد بررسی قرار2003از آنجا که تمام اخبار سال 
نیاز نیست

مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطالعاتهاي روش

تحلیل محتواي کمی پیام درمطبوعات

و اصطالحات تخصصیها هتعریف واژ

معنی فن و یا هنر اداره روابط خارجی یک کشور است. (فرهنگ جـامع علـوم   دیپلماسی به Diplomacyدیپلماسی
)471محمود طلوعی، ص ،سیاسی

اسـت یدر س،یکیو تکنولـوژ یفرهنگ،یاسیس،يمختلف اقتصاديابزارهايِریبه کارگيهاراهعبارت از ،یپلماسید
است.یمنافع ملنِیدر جهت تأمیالمللبینروابط تیریاداره و مدایو یمنافعِ ملنِیتأميبرا،یخارج
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یا برنامه و نظـر و عمـل سیاسـی اسـت.(فرهنگ     ،طرح کلی و رئوس مطالب براي اقدامPolicyخط مشی، سیاست 
، )442ص ،علی آقا بخشی و مینو افشاري راد،علوم سیاسی

مجموعه اقـدامات و کنشـهاي متقابـل واحـدهاي حکـومتی و نیـز       «به International Relationالمللبینروابط 
)123ص ،عبدالعلی،قوام(شود. میاطالقها ملتنهادهاي غیردولتی و همچنین روندهاي سیاسی میان 
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بخش اول:
جامعه شناختی ارتباطات هاي اندیشه

گفتار اول

ارتباطات چیست؟ و اهداف آن کدام است ؟

گیردومعمـوال ایـن   مـی کـار ه رتباطات بر این نکته تکیه دارد که انسان چگونه یک پیام را براي خلق معنا بـ احوزه
برخی محققان این فرآیند را به عنوان مدیریت پیام بـه  . گیردمیفرآیند از طریق یک کنش در بستر فرهنگ شکل

خلـق  آني تسهیم معنا است وکارکرد بنیادکنند.به عبارت دیگر هدف از ارتباطاتمیمنظورخلق معنا نام گذاري
دانش براي نیل به اهداف مورد نظر است.در حیطه ارتباطات بر خالف سـایر زمینـه ها،اهـداف تنهـا آن چیزهـایی      

شود.بنابر این در حـوزه  مینیست که بدنبال آن هستیم بلکه اهداف در ارتباط با افکار واحساسات دیگران تعریف
سته هدف قابل شناسایی است:ارتباطات دست کم سه د

خواهیم از سوي طرف مقابل درك شویم.میالف :اهداف بروز و ظهورخود، یعنی اینکه ما کی هستیم و چگونه
وجود آوریم و آن را توسعه دهیم.ه توانیم یک ارتباط را بمیب: اهداف عقالیی یعنی اینکه چگونه
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فکري دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم، چگونه تعارضات میـان  ج: اهداف ابزاري،یعنی اینکه چگونه با دستکاري 
کـار ببـریم.   ه تاثیر را در ارتباطات میـان فـردي شناسـایی کردهـو بـ     هاي فردي را مدیریت کنیم وچگونهاستراتژي

Watzalwick,P;Beavin,&Jackson,1967

ت. ش متقابل نمادین میان افراد بشر اسـ بنابراین، ارتباط شامل تالشهایی براي مشارکت در معنا، از طریق فرآیند کن
Pearson& Nelson, understanding and sharing ,1983.p5

همچنین ارتباط یک فرآیند همگرایی است که در آن فرستنده و گیرنده از طریق وسـایل میـانجی یـا غیرمیـانجی،     
تنده و گیرنده تمایل دارند که بـه  کنند. در یک فرآیند همگرا، فرسآفرینند، یا در آن مشارکت میاطالعات را می

قانون وسـودمندي مشـترك   میزان به سوي یک نقطه حرکت کنند، یا یکی به سوي دیگري برود، یا هر دو به یک 
،  شوند، عبارتند از:  برقرارکنندة ارتباط یـا ارتبـاط گـر   دست یابند. عناصر ارتباط که موجب و موجد همگرایی می

دهند، به معناي مشخص و مسـتقیم و  اي که روي میهمۀ این عناصر باید در زمینهیرنده.گو تاثیرات پیام، مجرا، پیام
)Gareth.sDanial ,1373فرهنگی زمانه، مورد بررسی قرار گیرند. (–در چارچوب اجتماعی 

را کـه مـردم   ها نیست، بلکه مفهوم ارتباطات، تمامی فرآیندهاییالبته ارتباطات تنها بیان آشکار و انتقال ارادي پیام
گیرد.دربرمی،گذارنداز طریق آنها بر یکدیگر تاثیر می

ارتباطات:هاي شاخه

:توان شناسایی کردارتباطات را با موضوعات زیرمیهاي شاخه
ارتباطی هاي ارتباطات از حیث سیستم-
رتباطات از حیث رویکردهاي ارتباطی ا-
ارتباطیهاي رتباطات از حیث تئوريا-

ارتباطی  شامل :هاي ستمیث سیحارتباطات از 

ها انساناط بین بو گیرنده هر دو انسان هستند وفرایندارتهنسان کهدر آن فرستندا اارتباطی انسان بهاي ستمیس-
مطالعات ارتباطـات میـان فـردي، ارتباطـات گروهـی، ارتباطـات سـازمانی و        هاي جریان دارد و به زیر شاخه

شود.میرتباطات جمعی تقسیما
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انسان و گیرنده ماشین است،مانند سیستم برنامه نویسی ه ارتباطی انسان با ماشین که در آن فرستندهاي ستمیس-
شود.میصادربراي چگونه کار کردن آن که کامپیوتر و هر سیستم دستور دهی به ماشین 

اسـت، ماننـد سیسـتم    نسان گیرنـده پیـام  اپیام و هن با انسان که در آن ماشین فرستندیارتباطی ماشهاي ستمیس-
سیستم چراغ راهنمـا، سیسـتم زنـگ خطـر و سیسـتم پـرواز هواپیمـا  کـه در آن ماشـین پیـام           ر،ومتر شمالکی

نماید. میمشخصی را براي انسان ارسال
CAD,CAM,CIM1ن با ماشین مانند سیستم یارتباطی ماشهاي ستمیس-

آن مطالعات ارتباطی بسیاري صورت گرفته اسـت  ي هاارتباطی فوق و زیر شاخههاي ر زمینه هر یک از سیستمد
پردازیم.میکه در اینجا تنها به مطالعات  ارتباطی در سیستم ارتباطات انسان با انسان

ارتباطیهاي ارتباطات ازحیث رویکرد

از جنگ جهانی دوم آغاز شد اما پیش ازدوره رنسانساي همطالعات ارتباطی به عنوان یک علم و شاخه بین رشت
انسانی بـود جریـان داشـت مهمتـرین مطالعـات      هاي نیز مطالعه ارتباطی با رویکرد محتواي پیام که ناظر به اندیشه

ر یـ ن زیتوان در عناومیث رویکردیز حو اتوان شناسایی کرد میارتباطی از آغاز تاکنون را در مراحل مختلف
.خالصه کرد

کرد روانشناسییمطالعات ارتباطی با رو

. اساس نظریات لوبـون پزشـک و محقـق    31890و گابریل تارود1931-21841لعات گوستاولوبنمطاشامل 
یاساسی میان خصوصیات فرد در تنهایی و جمع بنا شده اسـت.لوبون کـه در پـ   هاي فرانسوي بر پیدایش تفاوت

کند.به نظر وي افـراد  میبیان"انبوه خلق"نتیجه مطالعات خود را با خلق مفهوم ، بودها هشناخت هنر نفوذ بر تود
یـد کـه ایـن روح آنـان را وادار    آمـی ار یکدیگر جمع شوند نوعی روحیه جمعی در آنـان پدپـد  نهمین که در ک

عمل کنند که با عمل و احساس آنها درتنهایی متفاوت است.اي هکند بگونمی
و طـرح  هـا  هقـدرت تـود  رشـد  کهـن، هاي ازدید لوبون رشدو توسعه مطبوعات موجب اضمحالل تسلط آموزش

عقاید متنوع و متفاوت از سوي نشـریات شـد کـه ایـن امـر موجـب شـد تـا مطبوعـات در سـاخت عقایـد تـوده             

1-computer aided manufacturing ,computer integrated manufacturing ,computer aided drafting
2- Gustave Le Bon
3- Gabriel Tarde
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تواننـد از ارکـان   مـی روانشناختی و انبوه خلق بصورت محرکهاي نزدیک و مستقیم تاثیرگذار باشند تا جایی که
باشند.ها هپیدایش عقاید متغیر در تود

م شناس وجامعـه شـناس فرانسـوي آغازمطالعـاتش را بـر علـل افـزایش تخلفـات و جنایتهـایی          گابریل تارود جر
خود تقلید را علـت واقعـی و   هاي وي با بررسی.گرفتمیتحریک شده انجامهاي که توسط تودهمتمرکز کرد

انـد  تومـی کنـد کـه  مـی وي تقلید را نوعی واکنش مشـروط توصـیف  .اساسی وقوع جرایم اجتماعی اعالم کرد
گوید میتارود. ، مد و امثال آن را دربر گیردیو قالباي هبسیاري از مسایل مورد قبول جامعه مثل تصورات کلیش

گذشت. گذرد که در گذشته صداي مشهورترن سخنوران از آن نمیمیاز مرزهاییها هکالم بالدار روزنام

مطالعات ارتباطی با رویکرد جامعه شناسی

ی کـه بـه   نبـه عنـوان نخسـتین کسـا    1920-21865و مـاکس وبـر  1935-11855سیتـون مطالعات فردینانـد  
شـود.مطالعات ارتبـاطی در حـوزه جامعـه شناسـی بـا       میارتباطات از دیدگاه جامعه شناسی پرداخته اند، شناخته

رویکرد بررسی نقش و دامنه ارتباط ووسایل ارتباط جمعی در تحوالت اجتماعی صـورت پذیرفتهاسـت.تونیس   
داندو تفکیک پذیري وظایف رانه در سازمان میجامعه شناس آلمانی ارتباط را محور شناخت و ارزیابی جوامع

.کندمیجوامع بلکه در روابط میان افراد جستجويو یا ساخت نهاد
ازدید تونیس مطبوعات رکناساسی تشکیل دهنده افکار عمومی است و مطبوعات بزرگ را برتر از قدرت نهفته 

وي بر نقش فراملی مطبوعات تاکید دارد و معتقد است مطبوعات قادرند .داندمیي اداريهاسازمانرتش و در ا
را بسازند و اشاعه دهند و با ساختن افکار عمومی جهان را بـه سـویی ببرنـد کـه در آن     ها هبه سرعت وقایع و اید

کنند.میی عملالمللبیناي هدولتها در حکومت جهانی تضعیف شده و تحت اراده جامع
تحوالت حوزه وسایل ارتباط جمعی را نتیجه رشد عقالنی داند و در جامعـه شناسـی   1920-1865ماکس وبر 

ل است.ئمطبوعات براي مطبوعات چند ویژگی قا
دانـد و معتقـد اسـتکه بـه همـین دلیـل مطبوعـات بـا         میوي ابتدا مطبوعات را عامل جدیدي در قدرت اجتماعی

اسی و اقتصادي ارتباط موثري پیدا کرده است.یسنهادهاي

1- Ferdinand Tonnies
2- Max Weber
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از طرفی به دلیل وابستگی مطبوعات بهدو نوع مشتري یعنی خوانندگان مطبوعات و صـاحبان آگهـی و افـزایش    
نقش صاحبان آگهی در مطبوعات واز طرف دیگر نیاز بخش خصوصی و نهادهاي اقتصادي به افکـار عمـومی،   

گذاري و گردش ثروت در جامعه پیدا کرده است که ایـن امـر موجـب شـده     در سرمایهاي همطبوعات نقش تاز
ا به موسسات اقتصادي تبـدیل شـوند.درچنین شـرایطی وي دو سـوال     هآن،است تا با نهادي شدن نقش مطبوعات

د انسان مدرن بسازند؟ و دوم ایـن کهارزشـهاي فرهنگـی فـرا     نوانتمیکند که چگونه مطبوعاتمیعمده مطرح
ر بر مطبوعات چیست؟ وي براي پاسخ دان به این سواالت معتقد است باید سه بخش اصلی مطبوعات فردي موث

سرگرمیها و اخبار آن مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان به پاسخ این پرسش ها دست یافت.، یعنی آگهی ها

اسییکرد سیمطالعات ارتباطی با رو

"گوبلز"و "سرژ چاکوتین"توسط تبلیغات و پروپاگاندا دارد که مطالعات رتباطی پیوند نزدیکی بااز این بخش 

.به عنوان سردمداران نظریات ارتباط جمعی با رویکرد سیاسی در فاصله دو جنگ جهـانی اول و دوم آغـاز شـد   
گوبلز سازمان بزرگی را براي تبلیغات سیاسی ایجاد نمـود و مطالعـات ارتبـاطی بـا     1939تا 1933در آلمان از 

بطـور جداگانـه بـه آن    ي نظریه هایی درباب تبلیغـات و جنـگ روانـی انحامیـد کـه      گیرشکلرویکرد سیاسی به 
پرداخته خواهد شد.

کرد تحول تاریخییمطالعات ارتباطی با رو

در ایـن  .باشدمیژان کلوتیه و مارشال مک لوهان،2سهارولد اینی،1شامل مطالعات دیوید رایزمنت این مطالعا
دسته از مطالعات ارتباطی محققان ابزارهاي ارتباطی بویژه انواع گوناگون وسایل ارتباط جمعـی و تکنولـوژیکی   

کنند.میدامرتبط با آن را منشا تغییرات در جوامع انسانی قلمد

ارتباطی با رویکرد تجربیمطالعات

بهعنـوان  1977-11901و پـل الزارسـفلد  ،31927هارولـد السـول  افرادي همچـون  شامل مطالعات این بخش 
د که تحقیقات خود را بر روي پیام و تـاثیر وسـایل ارتبـاطی جمعـی بـر جامعـه       شومین مکتب تجربیابنیانگذار

1- D.Riesman
2- Harold innis
3- H.D Lasswell
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اي هي تئوریهایی نظیر الگوي تزریقی، الگوي دو مرحلگیرشکلمتمرکز کردند. مطالعات این دومحقق اغلب به 
.انجامیددر عرصه ارتباط جمعی وي تاثیر محدودگانتشار و ال

کرد توسعه ايیمطالعات ارتباطی با رو

مطالعات ارتباطی بـا  هاي ر شاخهیبا زشود و خود می4اورت ام  راجرز،3ویلبر  شرام،2شامل مطالعات دانیل لرنر
ی است.یاسی، توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی قابل شناسایسکرد توسعهیرو

گیرد که میگسترده ترین تحقیقات پیرامون نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه را دربر،این بخش از مطالعات
پردازد.میدرتوسعه جوامعهارسانهبه نام ارتباطات و توسعه به کارکرد 

کرد فرهنگییمطالعات ارتباطی با رو

باشد که دراین مطالعات بیشتر میوروژه گارودي7ادگار مورن6، لویی التوسر5آنتونیو گرامشیهاي شامل نظریه
به رابطه قدرت، حاکمیت و فرهنگ و کنترل باورهاي مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی نظر دارد.

کنـد  مـی بـر تفـوق فرهنگـی تاکیـد    ،سـلطه دولـت  گرامشی ایتالیایی با انتقاد از جبرگرایی مارکسیسم  بـه جـاي   
نقـش  هـا رسـانه ولوژي ئي ایـن ایـد  گیـر شـکل ولوژي انقالبی احتیاج دارند ودر ئبه یک ایدها هومعتقداست تود

توانند زمینه تفوق فرهنگی را فراهم آورند.مینها با ساختن افکار عمومی.آاساسی دارند
وسایل ارتباط جمعی را دستگاه سرکوبگر،در کشورهاي غربیهارسانهالتوسر فرانسوي نیزبا انتقاد از نقش یلوی
خواند و معتقد است وسایل ارتبـاط  میخواند وآنها را دستگاههاي ایدئولوژیک دولت  براي حفظ حاکمیتمی

.جمعی هیچ  کارکردي جز حمایت از وضعیت موجود و دفاع از حاکمیت ندارند

خواند و با طرح ایده صنایع فرهنگـی  میپایان استعمار کهنه و آغاز استعمار جدیدادگار مورن نیز قرننوزدهم را 
گوید کاالهاي فرهنگی ارایه شده صنایع سطحی و مبتذلی هستند چرا که ابتکارات فرهنگـی  میو فرهنگ توده

1- P.Lazarsfeld
2- D. Lerner
3- Wilbur Schramm
4- Everett.M.Rodgers
5-Antonio Gramsci
6- Louis Althouser
7- Edgaqr Morin
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با آثار تخدیري و ایجاد فرهنگ تـوده از طریـق   هاحاکمیتمعتقد است يو.به سرمایه داران فروخته شده است
یابند.میدوامها ههمین صنایع و نیز با غیر سیاسی کردن تود

مطالعات ارتباطی با رویکرد انتقادي

و 3هربـرت مـارکوزه  ،2، هورکهـایمر 1شـود شـامل مطالعـات آدورنـو    میکه به عنوان مکتب فرانکفورت شناخته
تحـت عنـوان   اي هبـا انتشـار مقالـ   1941...می باشد. آدورنو و هورکهایمر در و5، میشل فوکو4یورگن هابرماس 

.سنت فرهنگی و نقش تخدیر کننده کاالها و صنایع  فرهنگی در مردم و ایجاد فرهنگ تـوده را مطـرح نمودنـد   
و ي رادیـویی  هـا سـازمان ،این دو صنایع فرهنگی را به عنوان صنایع جدید شامل موسسـات سـینمایی تولیـد فیلم   

موسسات مطبوعاتی را عامل ایجاد وضعیت نامطلوب درجوامع دانستند و با توجه به سـودمندي تجـارت در ایـن    
دست آوردن بازارهاي وسـیع و مشـتریان هرچـه فـراوان     ه صنایع و تالش صاحبان آن براي فروش بیشتر کاال و ب

ــود     ــگ ت ــوان فرهن ــه عن ــاد شــده را کــه ب ــده محصــوالت فرهنگــی ی ــرنقش تخــدیر کنن ــیت ــیه معرف شــوند م
مریکـایی مشـهورترین نئومارکسیسـت حـوزه مکتـب      آیادآورشدند.هربرت مارکوزه فیلسـوف آلمـانی االصـل    

انتقادي است که بر خالف سایر متفکران این مکتب معتقد است وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون به 
ط سودجویانه مکمل هسـتی افـراد انـد وجـزء     در شرایهارسانهخودي خود نقش سرکوب کننده ندارند چرا که 

د.نشومینیازهاي  زندگی روزانه آنان محسوب
در انسان "به اصطالح مصرف"است که اقتصاد اي هوي معتقد است این شرایط سودجویانه ناشی از طبیعت ثانوی

حتیاج بـه تملـک،   ان آکه انسان را بیش از پیش به شرایط حاکم بر جامعه که در اي هوجود آورده است بگونه ب
توانـد بـه خطـر از دسـت دادن خـود      مییابد کهمیکار انداختن و تعویض پیاپی تا آنجا ادامهه مصرف کردن، ب

.زندگی منجر شود

باطات از حیث تئوریهاي آنارت

:زیر تقسیم بندي کردهاي توان درشاخهمیهاارتباطات را از حیث  تئوري

1- Theodor W. Adorno
2- Max Horkheimer
3-Herbert Marcuse
4- Jurgen Habermas
5- Michel Foucault
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ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات جمعی که از این اقناعی، ارتباطات سازمانی،ارتباطاات میان فردي، ارتباطات
این هاي که به تئورياست اي هدیپلماسی رسانتباطات جمعی در تعامل تنگانگ با موضوع تئوریهاي ارمجموعه 

افکنیم.میشاخه نگاهی گذرا

ارتباطات جمعی

براي گروه زیادي از مـردم از طریـق رسـانه پیـام ارسـال      دهد که گروه کوچکیمیزمانی رخارتباطات جمعی 
کنند.واحد تحلیل در شناخت ارتباطات جمعی، پیام، رسانه و مخاطبان هستند.

همگـن بـراي مخاطبـان همگـن از طریـق رسـانه اقـدام       هـاي  وسایل ارتباط جمعی معموال به تولید و انتشـار پیـام  
رح زیر است:کنند. مهمترین تئوریها در این زمینه به شمی

نظریه برجسته سـازي مـک   Agenda-Setting, Maxwell Mccomds and Donald L. Shaw 1972نظریه  برجسته سازي
حتمـا بـه مـا   هارسانهي خبري ممکن است به ما نگویند چگونه بیاندیشیماما هارسانهگوید میشاودونالد کامبز و 

خبري خود هاي با پوششهارسانهتوضیح  این امر است که گویند در باره چه بیاندیشیم. این تئوري در صددمی
گیرند ودرنتیجه بعضـی مسـایل   میورزند و برخی دیگر را نادیدهمیبر برخی تاکیدپیرامون موضوعات مختلف 

.سازندمیرا برجسته تر

نوآورينظریه انتشار 

diffusion of innovation, P,Lazarsfeld,B.Berlson and H.Gaundet 1944

نوآوري بر این باور است که ارتباطگران در جامعه با تاثیر پیـام بواسـطه رسـانه مـردم را بـه سـمت       انتشار تئوري
نمایند تا توده مردم را تحت تاثیر قرار دهند. در این تئوري هـر چـه اطالعـات از    میعقاید محکم و قوي تشویق

شـود.این تئـوري همچنـین بـه نقـش      مـی یل بیشتر ارایـه ري برخودار شود پیام با فربهی و طول و تفصتاهمیت بیش
.خاص ارتباطگران اصلی در سطح جامعه نظر داردهاي رسانه درانتشار پیام
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نظریه امپریالیسم فرهنگی

Cultural imperialism. Herbert schiller, 1973

خصـوص اسـت و ایـن سـلطه ب   ي غربی در سرتاسر دنیا جاريهارسانهاین تئوري براین نظر تاکید دارد که سلطه 
و تخزیـب  ایـن کشـورها  براي تاثیر گذاري بر کشورهاي جهان سوم و بویژه به منظور تحمیل فرهنگ غرب بـر  

.ااستهفرهنگ بومی آن

ظریه رویکرد کارکردي به ارتباطات جمعین

functional approach to mass communication Harold Laswell and Charles Wrighrt 1948,1960,

پردازد. ایـن  میدهندمیبراي ایفاي نقش خود در جامعه ارایههارسانهاین نظریه به توضیح  پنج رویکردي  که 
سرگرمی وبسیج است.انتقال،رویکردها شامل نظارت، همبستگی،

پس هارسانهیعنی پذیرد و همبستگی میدهند انجاممیاز طریق اخبار و اطالعاتی که ارایههارسانهنقش نظارتی 
بازتابی هارسانهد انتقال یعنی ردهند و کارکمیاز آنکهاطالعات را نتخاب و تفسیر کردند به مخاطبان خود ارایه

کنند. نقش سرگرمی نیـز بـراي پـر کـردن اوقـات      میا را منتقلهاز باورها و عقاید و فرهنگ جامعه هستند که آن
ج نیز براي آماده سازي وبرانگیختن عالیقافراد جامعـه بـه انجـام    یبسد و نقشوشمیفراغت تهیه و تدارك دیده

شود.میکار گرفتهه کاري بویژه در هنگامه بحران ب

:نظریه وابستگی رسانه

media dependency  Sandra Ball ,Rokeach and Melvin Defleur .1976

،همیـت دارنـد  ابـراي افـراد  هـا رسـانه پردازدو معتقد است میاین نظریه به توضیح علت وابستگی افراد به رسانه
سازند.میزیراافراد نیازهاي خود رااز رسانه بر آوده

اسـت بنیـان نهـاده شـده     ي این تئوري بر دو تئوري دیگر که استفادهو رضـایت منـدي از رسـانه و برجسـته سـاز     
به اطالعات و ارتباطات اجتماعی و سرگرمی تنها کنند که نیازمیبه دالیل زیادي از رسانه استفادهها انساناست.

وردن نیازهاي خـود بـه رسـانه وابسـته باشـد رسـانه از       آگوید هرچه فرد براي برمیاین نظریه.نهاستآاز یبخش
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تواند نقش برجسته سازي مورد نظر خود را بهتـر  میدر این صورت رسانه.اهمیت بیشتري برخوددار خواهد بود
ایفا نماید.

ته مارپیچ سکونظری

Spiral of silence, Elizabeth Noelle- Neumenn, 1984

طرفدار دارند و در اکثریت هستند و یا ها هگویند کدام ایدمیبه ماهارسانهکه معتقد است نظریه مارپیچ سکوت 
هنگـامی کـه فکـر   هماهنگ و همسو نباشـند  ها هدر چنین حالتی افراداگر با این اید.در حال قوت گرفتن هستند

هـاي  ایـن امـر در الیـه   .هراسـند مـی کنند زیرا از انزواي اجتمـاعی میسکوتکنند موضع آنها ضعیف است،می
درنتیجه مـارپیچی از سـکوت در بـاره آن    . یابد تا دیگران را نیز وادار به سکوت کندمیمختلف همچنان جریان

شود.میایده یا موضع خاص ایجاد

کنظریه جبر تکنولوژی

Technological determinism, Marshall Mcluhan .1962

کنش افراد و جبر تکنولوژیک بر این ایده بنا شده است که تکنولوژیهاي رسانه نحوه فکر کردن،احساس کردن
کند که از یک دوره به دوره دیگـر حرکـت   میدهدواینکه چگونه یک جامعه ما را وادارمیدر جامعه را شکل

نماییم. سه کهکشان شفاهی، مارکونی و چاپ مک لوهان بر همین اساس بنیان نهاده شده است. 
داند که بویژه در عرصه وسایل ارتباط میمک لوهان تحول تاریخی زندگی بشر را در اثر تغییرات تکنولوژیکی

آیـد بـروز تغییـرات و    مـی وجـود ه ولوژیکی کـه در جوامـع بـ   وي معتقد است تحوالت تکن.دهدمیجمعی رخ
د.بـر اسـاس نظریـه جبـر     کرمیسـر خواهـد   ،دنـ همگان همه چیز رابداندر آن که را رسیدن به یک جامعه آرمانی 

تکنولوژیکی هر یک ازتکنولوژیهاي ارتباطی از چاپ گرفته تا رادیو و تلویزیون ویژگی هـا و تـاثیرات خـاص    
اه جبر تکنولوزیک مک لوهان یک دیدگاه خوشبینانه نسبت بـه تحـوالت تکنولـوژیکی در    خود را دارند.دیدگ

جوامع است.
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نظریه گلوله تزریقی

Hypodermic needle, Lazarsefeld, Katz 1940

تواند مستقیما وارد سیستم باور فرد شود.این نظریه بر اساس نظریه میدر این نظریه پیام داروي مخدري است که
گویـد وسـایل   مـی شده است و محور آن قدرت نامحدود پیام است.این نظریهبنامحرك و پاسخ در روانشناسی 

در این نظریهاگر پیام خوب و قوي ارایـه شـود  ،مستقیم و فوري  بر مخاطبان استي اثر قوي،اارتباط جمعی دار
تواند مغزهاي بی دفاع را تحت تاثیر قرار دهد. در این نظریه هدف ایجاد پیوستگی اجتماعی در کوتاه مـدت  می

دهد.میاطف اساس آن را تشکیلوبنابراین تحریک و تهییج احساسات و ع،است

انتشار پیاماي هنظریه دو مرحل

Tow step flow Paul Lazrsfeld – Bernard Berelson.1944

شود بصورت  یکنواخت و یکپارچـه عمـل   میل ارتباط جمعی منتشرینظریه پیام هایی که از طریق وساطبق این
عالوه بر آن پیام مستقیم ودر یـک  ،مخاطبان براسا س پیش ذهنیت هایی است که دارنددزیرا برخور،نمی کند

ي واسطه  کـه رهبـران افکـار نـام     هاگروهمرحله بر مخاطبان تاثیر نخواهد داشت بلکه این پیام ها پس از عبور از 
د.این گروه واسط مورد اعتماد مردم اند و صحت و سقم پیام ها براسـاس همسـویی   سرمیند به مخاطبانه اگرفت

موفق تر است که بتواند رهبران افکار را تحـت تـاثیر قـرار    اي هرساناینبنابرخورد.میآنها با این پیام ها محک
بتواند پیام خود را بر افکار عمومی القا نماید. ندهد تا از طریق آنا

نظریه شکاف  دانش

Knowledge gap Tichenor, Dohonue- Olien, 1960

ي همگانی به درون یک نظام اجتماعی افزایش یابد بخـش  هارسانهگوید هنگامیکه نفوذ اطالعات میاین نظریه
تـر  اطالعـات را سـریع  ري برخوردارند نسبت به سـایرین  اجتماعی باالت–هایی از جامعه که از موقعیت اقتصادي 

یابد تا جایی که  شکاف دانش بین این بخش هـا افـزایش یافتـه و در ایـن     میآوردند، این روند ادامهمیبدست
د که مطالب ند آنان را متقاعد کننخود باید بتوانبا صورت گزارشگران براي جلب مخاطبان و همراه سازي آنان 

گزارشـگران دیگـر نمـی تواننـد بـراي همـه و       ،با اهمیت است و طبیعی است با وجود شکاف دانشمعنی دار و 
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سـپس خواننـدگان خـاص راهـدف قـرار      کننـد و  عموم بنویسند بلکه ابتدا باید طیف مخاطبان خـود را انتخـاب   
نویسـد،  میدهند.این نظریه معتقد است در جایی که شکاف اطالعاتی وجود دارد اگر یک گزارشگر براي همه

.نویسددر حقیقت براي هیچ کس نمی
در کارکرد و فعالیتهاي رسانه در عرصه سیاست خارجی نقش دارند که در ها هبدیهی است که هر یکاز این نظری

گفتاري مستقل به آن پرداخته خواهد شد.
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گفتار دوم:
روابط ارتباطی سرشت ویژه قدرت–روابط قدرت 

هـاي  درعـین حـال تفـاوت   .قدرت، کهن ترین بخش فلسفه سیاسی سراسـر تمـدن انسـانی اسـت    تئوري یا افسانه
مفهومی که به طور معمول در علوم اجتماعی وجود دارد گریبانگیر مفهوم قدرت نیز شده است.برتراند راسل بـا  

،برترانـد ،راسـل ( کنـد. مـی تعریف"توانایی تولید اثر مطلوب"تلقی قدرت به مثابه کمیتی سنجش پذیر، آن را 
1361(

او قدرت را توانایی بـر سـر   .هانا آرنت قدرت را صرفا متعلق به گروه دانسته و آن را خاصیتی فردي نمی انگارد
داند که مشارکت کنندگان این فرآیند در جریان عمـل  میو شرطدراه مشترك رفتار تفاهم و ارتباطی بدون قی

رسیدن به توافق فـی  "میان ذهنی"ط غیر اجباري بجهت برقراري روا"گفتاريعبارات "ارتباطی با به کار بردن
شمارند.برلو هدف ارتباط راتالش براي کاهش احتمـال تـاثیر پـذیري صـرف و افـزایش      مینفسه را هدف خود

نویسد: مقصود اصلی ما در ارتباط آن است که بـه یـک عامـل تـاثیر گـذار      میدانسته و"اعمال قدرت"احتمال 
کنـیم تـا بـا    مـی یل شویم. بر دیگران، بر محیط فیزیکی خود و بر خودمان کوتاه سخن آنکـه ارتبـاط برقـرار   تبد

.آگاهی تاثیر بگذاریم
دهــد کــه در آن اعمــال قــدرت میــان افــراد یــا مــیرائــهامیشــل فوکــو اندیشــمند فرانســوي مفهــوم جدیــدي را 

دهند و مفهوم میرخی اعمال، اعمال دیگر را تغییراست که در آن باي هشیو"اعمال قدرت"نیست بلکه هاگروه
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میان افراد اي هگوید: اعمال قدرت صرفا رابطمیگیرد. ويمیبکار"اعمال قدرت"را به جاي "روابط قدرت"
در واقـع شاخصـه   .دهنـد مـی است که در آن برخی اعمال، اعمـال دیگـر را تغییـر   اي هنیست بلکه شیوهاگروهیا 
کند بالواسطه بر روي دیگران عمل نمین است که قدرت وجهی از عمل است  که مستقیما وای"رابطه قدرت"

)فوکو. میشل(یعنی عملی بر روي عمل است. ،کندمیبلکه قدرت بر روي اعمال آنها عمل

یکی .گیرد  که اجتناب ناپذیراند وگرنه آن رابطه قدرت نخواهد بودمیرابطه قدرتتنها بر مبناي دو عنصر شکل
شود) باید کامال مورد شناسایی قرار گرفته و تا پایـان بـه   می( یعنی آنکه بر وي اعمال قدرت"دیگري"این که 

کند، به شمار آید. دوم اینکه در مقابل رابطه قدرت حوزه کاملی از پاسخها، واکنشها، میعنوان شخصیکه عمل
ط قدرت به معنی حدف خشونت نیست، همچنان کـه بـه   بدیهی است اعمال رواب.نتایج و تدابیر ممکنه پیدا شود

شک اعمال قدرت هیچ گاه نمی تواند بدون یکی ازایـن دو عنصـر و   معناي حذف امکان رضایت هم نیست، بی
همچنین رضایتی هم نیست که ،یا هر دو عنصر با هم صورت گیرد. اعمال قدرت به خودي خود خشونت نیست

به طور ضمنی قابل تمدید باشد. 
مـی  بر،گـذارد مـی گوید: قدرت ساختار کلی اعمالی است که بر روي اعمال ممکن دیگر اثرمیوي در نهایت

کنـد و یـا   مـی نهایتا محدودیت ایجـاد .سازدمیشواريدا یکند میکند، تسهیلمیکند، اغوامیانگیزد، ترغیب
ر روي فاعل عمل است زیـرا فاعـل عمـل،    کند. با این حال قدرت همواره شیوه انجام عمل بمیمطلقا منع و نهی

کند و یا قادر بهانجام عمل است.میعمل

از اعمال بر روي اعمال دیگر است.اي هقدرت اعمال مجموع

گوید سرشـت دو پهلـوي واژه   میداند ومیوسیله فهم روابط قدرتن با این تعریف فوکو واژه راهبري را بهتری
است زیرا این واژه در عین حال هم بـه معنـی   "روابط قدرت"خصلت ویژه ي فهم هاراهراهبري یکی از بهترین 

اجباري است که به درجات مختلف دقیق هستند) و هم به معنی شـیوه  هاي دیگران (برحسب مکانیسم"هدایت"
از امکانات رفتاري است.اي هرفتاري در درون حوزه گسترد

:عبارتند ازپردازد که به ترتیبمیمیشل فوکو در تحلیل روابط قدرت به اثبات چند مطلب
دهد تا بر روي اعمال دیگري، عملی انجام دهد. این تمایزها توسط قـانون،  مینظام تمایز هایی که به فرد امکان

اقتصادي در کسب ثروت و کاال، جابه جایی در فرآیندهاي تولیـد، تمایزهـاي   هاي شئون، امتیازات سنتی، تمایز



37

آورد کـه در عـین   مـی هر رابطه قدرتی تمایزهایی را به اجـرا در .ز در مهارت و صالحیتزبانی و فرهنگی، تمای
کنند.از این میانواع اهداف و مقاصدي که کسانی بر روي اعمال دیگران عملو حال شرایط و نتایج آن هستند

خاص.ي اهجمله اند حفظ امتیازات، انباشت سود، اعمال اقتدار قانونی، اجراي کار ویژه یا حرف
به واسطه اثرات ،تهدید کاربرد وسایل قهریه(وسایل برقراري روابط قدرت: بر حسب اینکه آیا قدرت به واسطه 

اقتصـادي، بـا کـاربرد وسـایل کـم و بـیش پیچیـده کنتـرل، بـا کـاربرد           هـاي  ترغیبی کالم، با استفاده از نابرابري
که آشکار یا ضمنی و یا ثابت یا قابـل تغییـر هسـتند، بـا کـاربرد  وسـایل       يی، به موجب قواعدتمراقبهاي سیستم

شود یا نه.می، اجرا)تکنولوژیکی الزم براي اجراي همه اینها و یا بدون کاربرد این وسایل 
مربوط به رسوم و هاي سنتی، ساختارهاي حقوقی و پدیدههاي اشکال نهادمندي: این اشکال ممکن است گرایش

این اشکال ممکن است عبارت از نظامهاي بسیار پیچیـده واجـد دسـتگاههاي    .رایج را با هم در آمیزندهاي شیوه
مانند دولت باشند که کار ویژه آناعمال سیطره بر همه امور، ایجاد نظـام مراقبـت سراسـري، اعمـال     اي هچند گان

ام اجتماعی است. (خـواه در شـکل   هم توزیع همه روابط قدرت در درون نظاي هاصل تنظیم و نظارت و تا انداز
اطالعاتی که پیشتر کسب شده و یا در شکل کار مشترك) همچنین با روابـط قـدرت پیونـد (خـواه ایـن روابـط       
وظایف الزامی حاالت و حرکاتی که محصول سنت یا آموزش هستند، یا تقسیمات و توزیع کم و بیش اجبـاري  

حتی اگر منظـور از ایـن صـرفا اجـراي عناصـر      نهایی شده است (وانایی کامل و کار ) روابط ارتباطی حاکی از ت
ایجاد تغییراتی در حـوزه اطالعـات میـان افـراد دیگـر      ،تشکیل دهندهمعنا به شیوه صحیح باشد) و خود بهواسطه

شوند.میموجب بروز آثار قدرت
،ی خود رسیدهاند جدا ساختل بتوان از توانایی ها و فعالیت هایی که به شکل کامل و نهایکاینتوانایی ها را مش

مانند تکنیکهاي تربیتی، روندهاي سلطه، سازند (میخواه اینها فعالیت هایی باشند که اعمال این قدرت را ممکن
وسایل جلب اطاعت)و یا فعالیت هایی که به منظور تکمیـل تـوان بـالقوه خـود، روابـط قـدرت را بـه یـاري فـرا         

در هر جامعـه خـاص، هـیچ شـکل     .ه نوع رابطه نه همسان و نه مستمر استلبته هماهنگی میان این ساخوانند.می
کامل و نهایی شده، نظامهاي ارتباطی و روابط قدرت وجود ندارد بلکه اشـکال  هاي عمومی تعادلی میان توانایی

گوناگونی وجود دارند که در آنها این روابط خودشـان هاي گوناگون، مکانهاي گوناگون، شرایط و یا موقعیت
سازنند و مجموعه هایی وجود دارند که در آنها تنظـیم همـاهنگی توانـایی    میرا بر حسب الگوي خاصی برقرار

دهنـد.در چنـین حـالتی اسـت کـه      میط قدرت، نظامهاي قاعده مند و منظمی را تشکیلبها، منابع ارتباطی و روا
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نیاز است و واژه اقتصاد را در معنـی  "بط قدرتااقتصاد جدید رو"فوکو براي شناخت جوامع معتقد است که به 
"منـابع قـدرت  "با تاملی در "اقتصاد جدید روابط قدرت"برد.بدیهی است که این میکاره نظري و عملی آن ب

با یکدیگر و نتیجه و محصـول  "منابع قدرت"گوناگون زندگی بشر و انواع آن و چگونگی تعامل هاي در دوره
را "اقتصاد جدید روابط قدرت"به وجود آوردهاست ضرورت دریافت آن که خود شکل جدیدي از قدرت را

نمایاند.میعینی تر
از امکانات، ممکن اسـت بـه نسـبت تـاثیر     اي همراتب عقالنی شدن: اجراي روابط قدرت به عنوان عمل در حوز

روند) و میگذاري ابزارها وقطعیت نتایج (ابزارهاي تکنولوژیکی بزرگ و کوچک که در اعمال قدرت به کار
نیز به نسبت هزینه احتمالی ( خواه هزینه اقتصادي وسایل مورد استفاده و یا هزینه بهمفهوم مقاومتی که برانگیخته

خـاص و  يشود. اجراي قدرت، واقعیتی عریان نیست و یا حقی متعلق به نهادمیشود) پیچیده تر و مفصل ترمی
یابد و سازمان پیـدا میشود، تغییرمیسته شود، بلکه شکل دادهیا ساختاري نیست که مقاومت کند یا در هم شک

ستند.هوجودمد که کم و بیش متناسب با وضعیت کنمیکند و فرآیندهایی را براي خود ایجادمی
دهند در حوزه ارتباطات و در تعامل با آن گستره وسیع تريمیاین پنج عامل که اساس روابط قدرت راتشکیل

ب نوع تمایزهاي ارتباطی که در جوامع سیاسی گونـاگون میـان نظـام سیاسـی و نظـام اجتمـاعی       یابد و برحسمی
وجود دارد و نیز بر حسب نوعاهداف و مقاصد نظام اجتماعی و نظام ارتباطی جوامع و نیز چگونگی ابـزار و فـن   

فته از نظـام سیاسـی،   ارتباطی هم از حیث شکل و هم از حیث محتوا و نیز مجموعه امکاناتی که برگرهاي آوري
نماید.میي روابط قدرت را درجامعه بسیار پیچیده ترگیرشکلنظام اجتماعی و نظام ارتباطی آن است، 

از یکـدیگر  ،وشـی دارنـد  پبهعبارت دیگر روابط قدرت شامل سه حوزه و سه نوع رابطه است که بـا یکـدیگر هم  
برند.میبراي رسیدن بههدفی به کاراي هکنند و متقابال یکدیگر را به عنوان وسیلمیپشتیبانی

این سه حوزه شامل :
عینی)هاي تکنیک،عمل و تغییر در امور(توانایی،از اشیاءاي هحوز-1
ارتباطی) هاي از نشانه ها، ارتباط، روابط متقابل و تولید معنی (نظاماي هحوز-2
گر (روابط قدرت)سلطه وسایل اجبار و نابرابري اعمال قدرت افراد بر یکدی-3

است.براي بررسی این امر سه "روابط ارتباطی"عینیدر اولیه ترین اشکال خود مستلزم وجود هاي کاربرد توانایی
عنصر خشونت، ثروت و دانایی را که تافلر بهعنوان سهمنبعقدرت در سه دوره زندگی انسانی یعنی موج اول که 
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دانـایی را منبـع   کـه در موج سومو ، داندمیوت را منبع قدرتثرکه داند و موج دوم میخشونت را منبع قدرت
. کنیممیبررسی،آوردمیقدرت به شمار
امـا بهـدلیل شـمول    ،خشونت یا سرکوب نقش ابزاري داشته است و نـه فاعلیـت  ،این سه عنصراز بدیهیاست که

دانـش و  "استفاده و گستره بکارگیري آن به عنوان منبع قدرت تلقی شده اسـت امـا رابطـه اصـلی را بایـد میـان       
باید "قدرت"اما ماهیت "ثروت"جستجو کرد کهاینقدرت یا در جلوه سرکوب رخ نموده و یا درجلوه "قدرت

شناخته و بررسی شود. "دانش"

رابطه دانش و قدرت

یافتن چگونگی رابطه میان دانش وقدرت باید به بررسی سهگرایش عمده در روابط قدرت پرداخت.براي
 نخست : جابجایی در منابع قدرت و نقش دانش
دوم: تحول در ترکیب ساختاري قدرت و چگونگی توزیع آن
 مبتنی بر دانش"قدرت جدید"یا "روابط قدرت"سوم: ویژگیهاي جدید.

ه ابزارها، اهرم ها و منابع قدرت سـه عنصـر خشـونت، ثـروت و دانـایی را      نتنوع و گستردگی دامتافلر با توجه به 
در زمان و مکانی که ).1370تافلر. الوین،  ( گرددمیداند که منابع دیگر قدرت از آنها مشتقمیمنابع اصلی قدرت

و بـه  "ابـزار سـرکوب  "به عنوان مقاومتی منظم در مقابل واقعیت، به عنـوان  "قدرت"خشونت منبع قدرت باشد 
کنـد و یـا دسـت کـم آن را مخـدوش     مـی ي دانـش و معرفـت جلـوگیري   گیـر شـکل از "حقیقـت "عنوان مانع 

)1373،فوکو.میشل(سازدمی

کـابرد  و تـرویج ناآگـاهی و نـادانی    ،امیـال، ایجـاد آگـاهی کـاذب    قدرت در چنین شرایطی از طریق سـرکوب  
آن خشـونت اسـت هنگـامی کـه شـکل      ءاین قدرت که منشـا .دهدمیدیگر اینکار را انجامهاي بسیاري نیرنگ

(همان منبع).قانونی به خود بگیرد خواستار تسلیم بی چون وچراست
ت با سلطه قانونی کلسیا خشن تـرین چهـره خـود یعنـی     نمونه بارز چنین قدرتی را در دوره قرون وسطی که قدر

توان یافت.میرا بر جا نهاد،ها هدر همه زمین"سرکوب"
مهمترین نهادهاي قـدرت یعنـی   "توان یافت که میي اولین حکومت هاگیرشکلفراگیر تر آن را در هاي نمونه

پدیـد آمدنـد و کوشـیدند تـا بـا مهـار       عظیمی از نیروهاي معارض و محلیهاي پادشاه ودولت از درون مجموعه
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کردنـد  مـی پراکنده محلی نظم متمرکزي برقرار سازند و به عنوان اصل و اساس حقی عملهاي کردن تیولداري
اقـدام از طریـق مجـاري تحـریم و ایجـاد      "ده صـاحب قـدرت بـا قـانون    رایکسـان شـمردن ا  "که عبارت بود از 

ساخت و میعورا هم براي خودش و هم براي پیروانش موجه و مشر، پادشاه یممنوعیت، و اعمال مجازات قانون
داند و سرکوب را نهایتا تحمیل قانون و قانون هـم  میقدرت را نهایتا سرکوب"وبر"در چنین شرایطی است که 

در نهایت خواستار فرمانبرداري و تسلیماست.
عنـوان  به"روابط قدرت"و این دو در کند میدر چنین شرایطی خشونت سلطه خود را بر دانش، ثروت تحمیل

به عبارت دیگر دانش محدودارباب کلیسا و یا ثروت شهروندان .شوندمیکار گرفتهه ب"سرکوب"ابزاري براي 
نمـود. بـه عبـارت    مـی در خدمت سلطه کلیسا وقدرت کلیسا براي حفظ و بقاي خود به اعمال سرکوب مبادرت

باشد مرحلـه کسـب قـدرت، حفـظ قـدرت و بسـط       "خشونت"ع قدرت که منباي هتوان گفت در دورمیدیگر
کـه کسـب قـدرت بـا     اي هکننـد بـه گونـ   مـی دیگـر در پنهـان عمـل   هـاي  از قدرت بارز و چهرهاي هقدرت چهر

حفظ قدرت با ثروت و بسط قدرت با دانش دستکاري شده (تبلیغ) همراه بوده است."خشونت"
مختلـف بـوده اسـت. بـا     هـاي  در زمینـه "نـو هـاي  اندیشـه "ر بوده است اما آنچه همیشه بر روابط قدرت اثر گذا

( کـه ره  "ثـروت "منابع قدرت از خشونت به سوي ،نوآوري در دانش و بروز و ظهور نتایج آن تحول چشمگیر
آورد جدید دانش در دوره صنعتی است) تمایل پیدا کرد.

و جمعیـت هـر کشـوري از حـد کنجکـاوي صـرف       در چنین شرایطی مطالعه در تاریخ، جغرافیا، شرایط اقلیمی 
نظري فراتر رفت و به عنصري اساسی در ترکیب جدیدي از قدرت ودانش تبدیل شد.به عبـارت دیگـر در ایـن    

قرار گرفت و ثروتی کهناشی از علوم و "ثروت"بلکه در خدمت کسب "سرکوب"مرحله دانش نه در خدمت 
"روابـط قـدرت  "می بود به عنوان منبع اصلی قدرت در عرصـه  فنون جدید که مولود اختراعات و اکتشافات عل

نمایان شد.
حکومت و دستگاههاي اداري آن را بهاین سمت سوق داد که براي کارآیی بیشتر ،این دانش در عرصه سیاست

داد تا دقیقا مید و همین دانش به حکومت کنندگان امکاناشننیازمند دانش عینی، مشخص و قابل اندازه گیري ب
خود و چگونگی برطـرف کـردن آنهـا را دارنـد و عقالنیـت      هاي قطهضعفند، ننوضع نیروهاي خود را معین ک

سیاسی جدید قدرت با علوم اجتماعی تجربی و نوپا پیوند یافت. 
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مخالفان "ابزاري قانونی و موجه بر علیه مخالفان که به عنوان "سرکوب"در این دوره دانش در خدمت ثروت و 
گیرد.میشدند در خدمت صاحبان ثروت قرارمیقلمداد"دانشعلم و 

را "دانـایی "پیشـرفته در حـال وقـوع اسـت     هـاي  به عقیده تافلر امروزه انقالب اطالعات که به واسطه فن آوري
امکـان ایجـاد سـاختارهاي    ،ین دوره بر حسب تنوع و گسـتردگی ابزارهـا  ، اسازدمیجایگزین ثروت و خشونت

بسیار متفاوت و گـاه متنـاقض را موجـب گشـته     هاي رت و گسترده در نحوه توزع آن نظریهداز قبسیار متفاوت
از روابط قـدرت در نظـام   "ترسیمی جدید"که هر گوره با تکیه بر ویژگیهایفن آوریهاي نوین اي هاست به گون

نمایند.میسیاسی جامعه را پیش بینی
ه از دانش که منبع جدید قدرت است) به تمرکز قدرت در دسـت  معتقدند وسایل ارتباطی نوین (برخاستاي هعد

حکومت انجامیده و توانایی تنظیمی حکومت را در کنار توانـایی نمـادین (ناشـی از قـدرت سـرکوب و قـدرت       
شود که طرفداران این عقیده از آن میاقتصادي ) آنافزایش داده و در نهایت به کنترل تمام عیار حکومت منتهی

کنند.مییاد"انقالب کنترل"به عنوان 
ه و از نسـت ي نوین ارتباطی را به مثابه ابزاري براي شرکت گسـترده فـرد در فرآینـد سیاسـی دا    هارسانهگروه دوم 

پـور  (کننـد مـی براي بیان اندیشـه خـود اسـتفاده   "دموکراسی مستقیم"و "دموکراسی کامپیوتري"عناوینی چون 
).1376،حسن، ناصر

توان برشمرد.میروابط میان قدرت و دانش را چنیندر یک جمع بندي کلی
از علم و آگاهی مربوط بـه  اي هقدرت و دانش مستقیما متضمن یکدیگرند، هیچ رابطه قدرتی بدون تشکیل حوز

آن وجود ندارد و هیچ دانشی هم وجود ندارد که در عین حال متضمن و موجد روابط قدرت نباشد.
گویـد قـدرت و دانـش نسـبت بـه      مـی کنـد و میتعریف"تولید متقابل"اساس فوکو رابطه قدرت و دانش را بر

اما روابط درونی میان دانش ،یکدیگر خارجی نیستند بلکه در طی تاریخ متقابال مولد و سازنده یکدیگر بوده اند
وي در عین حال ).217ص 1373( فوکو، میشل  و قدرت از نوعی است که به سهولت درك و فهم نمی شود

وي معتقد است قدرت و .روبنایی نمی داند اما آن دو را هم یکی نمی دانداي هرابطه دانش و قدرت را رابطکه
دانش با هم یکسان نیستند، بلکه داراي رابطه همبستگی هستند نه رابطه علت و معلـولی و ایـن رابطـه همبسـتگی    

"شبکه قـدرتی ":اینک همه چیز در گویدمیباید در شکل خاص تاریخی خودش تعریف و تعیین گردد.ويمی

خالصهآنکه وي به وجود دانش مجـزا  .یابدمیبا پیشرفت علم و دانش ارتباطاي هگرفتار است که به نحو فزایند
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گوید: ما اینکه در شرف قربانی کـردن خودمـان در   میاز قدرت اعتقاد ندارد و در تبیین ویژگیهاي دانش امروز
فوکـو.  (هستیم یعنی این اعتقاد دروغین کـه دانـش مجـزا از قـدرت وجـود دارد     مقابل عمیق ترین دروغ خودمان

تن این امـر در بـازي قـدرت گرفتـار و     نسفوکو معتقد است روشنفکران امروز به دلیل ندا). 216، ص 1373میشل، 
ه شرح درگیرند.نتیجه آنکه رابطه میان قدرت و دانش را در سه دوره که منابع اصلی قدرت متفاوت بوده است ب

توان ترسیم کرد.میزیر
کسـویه  یدر دورهاول که خشونت منبع قدرت بودهرابطه میان قدرت و دانش کنش صرف بـوده اسـت و رابطـه    

عقالنیـت  اي همیان دانش و قدرت در جهت اعمال سلطه و سرکوب براي بقاء برقرار بوده است در چنـین مرحلـ  
بوده است. چرا که بشر در تعامل با طبیعت از طریق آزمـایش  "خرد آزمونی"بر بشر عقالنیت سرکوبگر با تکیه

ي سلطه را بر طبیعت بیابد و بـا دانـش تجربـی    هاراهو خطا دریافت که براي بقا باید به مقابله با طبیعت بپردازد و 
.سلطه بر طبیعت را دریافت سپس به حیطه سلطه بر نوع انسانی در میان همنوعان خود در قبایل و ... پرداخت

در دوره دوم که ثروت و اقتصاد منبع اصلی قدرت بوده رابطه میان دانـش و قـدرت بـر اسـاس کـنش متقابـل و       
،برقرار بـوده اسـت  "قدرت و دانش"میان قدرت و دانش درجهت رشد و توسعه همه جانبه "سودمندي"رابطه 

ر گیـرد، گسـترش یافـت و    بدین معنا که قدرت در جهت بسط و توسعه دانشی که در خدمت قدرت انسانی قـرا 
میـان  "رابطـه سـودمندي  "باشد. و ایـن  "قدرت انسانی "دانش نیز در مسیري رشد و تعمیق یافت که توجیه گر 

گوناگون و پر تحـول سـرمایه   هاي دانش و قدرت در جهت کسب ثروت صاحبان سرمایه با بسط و توسعه شکل
عقالنیـت  اي همنظوره قرار گرفـت. در چنـین مرحلـ   فراملیتی چندهاي ي بورژوازي تا شرکتگیرشکلداري از 

گوناگون را تفسـیر  هاي درنظام"روابط قدرت"بوده و با چنین عقالنیتی تمامی "عقالنیت ابزاري"بشر مبتنی بر 
دانـش و  "گیـرد رابطـه میـان   مـی و تبیین نموده است.و در مرحله سوم که دانش به عنوان منبع اصلی قدرت قرار

است در چنین شرایطی عقالنیت بشریت مبتنی بر "ش و قدرتنم دایمفاه"ست و مبانی رابطه گفتمانی ا"قدرت
شـود. قـدرتی کـه خـودش را بـا      میتعبیر"قدرت مدرن"رخ نمی نماید که از آن به که عقالنیت ارتباطی است 

قدرت مدرن به سازد ولیکن خود جزیی از کاربرد وسیع میکه ظاهرا ضد قدرت است، پنهان"گفتمانی"تولید 
).239، ص 1373فوکو. میشل، (آیدمیشمار

و "خردابـزاري "، "خردآزمـونی "ش و قدرت در دوران زنـدگی بشـر بـه سـه مرحلـه      ندر حقیقت رابطه میان دا
قابل تفکیک است."خرد ارتباطی"
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"عقالنیت ارتباطی"روابط متقابل اطالعات و قدرت در عصر 

دانش و قدرت به گفتمـانی بـودن آن کـه اسـاس آن مفاهمـه میـان دانـش و        در بخش گذشته در بررسی روابط 
قدرت است رسیدیم این قدرت مدرن که مبتنی بر عقالنیت ارتباطی است جزیی از کاربرد وسیع قـدرت مـدرن   

کارگیري و اعمال آن پیچیدگی ها و ظرافت هایی نهفته است.ه بهاي آید که در شیوهمیبه شمار
هـاي  است کـه در آن اعمـال توانـایی   اي هده که مجموعووان نظم نوین جهانی را انتخاب نماین قدرت مدرن عن

بـا یکـدیگر هماهنـگ و    اي هعملیاتی، بازي ارتباطات و روابط قدرت بر حسب اصول جمع بندي و مطالعـه شـد  
ایـن  .نامیـد "انضـباط "توان بـا قـدري بسـط معنـاي کلمـه      میدهند کهمیچیزي را تشکیلوشوندمیهمسازي

ارتباطی و قـدرت ممکـن اسـت بـا     هاي ین کامال تحقق یافته و نظامعدهد که چگونه نظامهاي متمیانضباط نشان
دهنـد، یعنـی گـاه بـه     مییکدیگر جوش بخورند. ثانیا الگوهاي مختلف ترکیب و تعیین این سه عنصر را نمایش

اه بـه روابـط ارتبـاطی    گـ متعین و متحقق و هاي یتدهند، گاه به مجموعه فعالمیروابط قدرت و اطاعت اولویت
بدیهی است که روابط قدرت و روابـط ارتبـاطی بایـد در    دهند.میوگاه به تحقق کامل هر سه نوع رابطه اهمیت

شود که بدون شناخت میمحیط صورت پذیرد که این محیط در عرصه ارتباطات به عنوان افکار عمومی شناخته
ماهیت آن هیچ روابط قدرت و روابط ارتباطی به نتیجه مطلوب واهـداف مـورد نظـر    ویژگیهاي افکار عمومی و

برنامه ریزان منتج تخواهد شد.

چیستی و ماهیت افکار عمومی

سیسرون یک قرن پیش از میالد مسیح (ع) خطاب به سناي رم چنـین گفـت: در برابرسـرزمین کاتیلینـا پشـتیبانی      
گویـد :  مـی ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه جمله معروفـی دارد کـه  ).297(استرتزل. ژان، ص ملت از آن شماست.

معتمد (توان با زور سرنیزه به دست آورد، اما براي حفظ آن ناچار باید به افکار عمومی تکیه کردمیحکومت را

فکـار عمـومی   کنـد: ا مـی د اندیشمند فرانسوي در اوایل قرن بیستم اعالموگابریل تار).157ص 1355نژاد، کـاظم،  
)67ص ،1374دادگران. محمد، (روح جامعه است

افکـار عمـومی ایـن    ،گوید: افکار عمومی ضمیر باطنی یک ملـت اسـت  میلفرد سووي نیز در بارهافکار عمومیآ
بـدیهی اسـت   .قدرت گمنام غالبا یک نیروي سیاسی است، نیرویی که در هیچ قانون اساسی پیش بینی نشده اسـت 
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اجتمـاعی و محصـول   –روانـی  اي هبا ویژگیها و ماهیتی متحول و پویا بیانگر آن است کـه پدیـد  که افکار عمومی 
ست. هاگروهتعامل میان افراد و و گفت و شنود 

هـاي  سیاسـی جلـوه  هـاي  مختلف تـاریخ و نظـام  هاي جلب و جذب افکار عمومی براي استمرار حاکمیت در دوره
گوناگونی داشته است.

تی مطلقه، پادشاه سایه خدا بر زمین بوده و با این تفکر، افکار عمومی خود را ملزم به اطاعت سلطنهاي در حکومت
در حکومـت هـایی کـه مبتنـی بـر انتخابـات و راي عمـومی اسـت سـلطه          .دانسـتهاند مـی از سلطه فرمانرواي مطلق

ل جلـب و جـذب افکـار    یابد عاممیکه در انتخابات برگزیدگان مردم تجلی"خرد جمعی"حاکمیت به نام سلطه 
عمومی براي ادامه حیات نظام سیاسی است.

رسانه و افکار عمومی

است "خرد جمعی"در جوامع امروزي وسایل ارتباط جمعی و نقش ها و کارکردهاي ویژه آن بازتاب دهنده این 
عمـومی و جلـب و   و اینکه مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده اند به دلیل نقش تاثیر گذارآن بـر افکـار   

جذب آن بوده است.
قـدرت  "نقطـه عزیمـت و حضـور خـود در عرصـه      هارسانهتوان گفت وسایل ارتباط جمعی و میبه عبارت دیگر

ار عمومی و تاثیر گذاري برآن) آغاز کرده اند. کوشش براي شناختن افکار عمومی به کرا از این نقطه (اف"سیاسی
شکل گرفت و نخسـتین بـار   1940است که در سالهاي اي هبزارهاي فنی پدیدمفهوم دقیق و علمی واژه به یاري ا

ژرژ گالوپ استاد روزنامه نگاري دانشگاه میسوري در آمریکا روش پژوهش در افکار عمـومی را  1935در سال 
زولت در انتخابات را با دقت تمام پیش بینی کرده بود.وپیروزي ر1936پی ریزي کرد، اینموسسه در سال 

نه تنها به عنوان بازتابش افکـار عمـومی بـه ایفـاي نقـش پرداختنـد بلکـه گـام بـه گـام           هارسانهآن تاریخ به بعد از
مختلف اطالع رسـانی و تبلیغـات   هاي واردعرصه تاثیر گذاري هدفدار و هدفمند بر افکارعمومی از طریق تکنیک

شدند.
و انتقال آن با هـدف  "پیام"صرف نبود بلکه هر گونه در این عرصه کارکرد وسایل ارتباط جمعی انتقال اطالعات 

که در حقیقت تمـامی پیامهـا بـه مفهـومی مسـتقیم یـا       اي هبه گون،و به منظور کسب قدرت در جامعه شکل گرفت
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دولـت  –آیند و این اصطالح عموما به پیامهـاي مربـوط بـه قـدرت در ملـت      میبه شمار"پیام سیاسی"غیرمستقیم 
گردید.قاطال
"متقاعدسازي"و یا "اقناع"باشد، میاز وجوه جالب تغییر نگرش که در حوزه روانشناسی اجتماعی مطرحیکی

. است
بیش از دو هزار سال دارد که البته اغلب بر ارتباطات کالمـی تاکیـد   اي هتاریخچاقناعیمطالعه پیرامون ارتباطات

بـه شـمار آورد؛ سوفسـطائیان در    اقنـاعی  توان نمونه بارزي از ارتباطات میدارد. مجادالت کالمی سوفسطائیان را
کوشیدند تا استداللها راچنان ترتیب دهند که میسخنوري و مجادله مهارت داشتندو با استفاده از مغالطات کالمی

ي ). ارسطو اولـین کسـی بـود کـه تئـوري جـامعی بـرا       78، ص 1379به اثبات مطلوب منتهی شود (حکیم آراء، 
حسـاس  و ا3،پیـام 2وضع کرد. در تئوري ارسطو سه جنبه براي اقناع در نظر گرفته شده بـود. منبـع  "اقناع"فرایند 

همچنین خطابـه نویسـان، بایـد در    ،.به اعتقاد ارسطو، خطیب باید خود را شخصی قابل اعتماد نشان دهد4مخاطبان
ز منطق و استدالل باشد و براي بیان نکات، از مثالهاي زنده کار ببرند که حاکی اه باي هتدوین پیام اقناع کننده، ادل

تاریخی و فرضی استفاده کنند (توجه به استناد)، همچنین خطیب باید به اعتقـادات گذشـته مخاطبـان و احساسـات     
ارسطو هاي حقوقدان رومی که با آموخته"سیسرو"). همچنین 29، ص1379آنها توجه داشته باشد (پراتکانیس، 

وي به سه ویژگی اعتبـار خطیـب، ارائـه    .شماردمیخاصی را براي خطیب برهاي نه اقناع موافق بود ویژگیدر زمی
).29، ص 1379پیام با استداللهاي مختلف و تأکید بر احساسات، تأکید دارد (پراتکانیس، 

فتار دینی، رن است بر در فرایند تبلیغات، هدف از متقاعد سازي، ایجاد یا تغییر عواطف و احساساتی است که ممک
سیاسی، اقتصادي و.... افراد تاثیرگذار باشد. این امر بصورت تالش هدفمند و آگاهانـه بـه منظـور تأثیرگـذاري بـر      

).189،ص 1380پذیرد(دادگران،مینگرش دیگران از طریق ارتباط انجام
جایگاه و وثوق منبع توجه مطالعات نوین در حوزهاقناع به بحث اعتبار خطیب در چارچوب سه ویژگی تخصص، 

دو جانبـه (مطـرح کـردن    هـاي  همچنین ویژگی ارائه پیام با استداللهاي مختلف در قالب اهمیـت ارائـه پیـام   .دارد
مثبت و منفی موضوع) مورد توجه قرار گرفته است.هاي جنبه

به اعتقاد السـول ایـن   .داندمی)، تبلیغات را فن اثر گذاري بر عمل انسانی از راه دستکاري نمودها1936السول (
ینـد.این تعریـف تمـام آنچـه را کـه      آتوانند به شکل گفتاري، نوشتاري، تصویري و حتی موسـیقیایی در مینمودها
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گیـرد و در واقـع در نظـر السـول، آگهـی و معرفـت سـازي در        میمورد اشاره است را در بر"اقناع"تحت عنوان 
).148، ص 1381نکارد،گیرند (سورین، تامیحوزه تبلیغات قرار

دهد که افراد معنی هایی که در فضاي خاص به پیـام هـا   می) اعتقاد دارد کهاقناع زمانی رخ1989مري اسمیت (
رویکردي که بر انتخاب ،شودمیدر حوزه اقناع گفته"داد و ستد"به این رویکرد، .دهند را درونی کنندمینسبت

کنیم هنگامی اسـت  میردي که در آن نقش فعال دریافت کننده را مشاهدهیکی از موا.دریافت کننده تاکید دارد
شود. میاین استدالل مخالف، از جانب دریافت کننده و در مخالفت با پیام، ارائه، دهدمیکه استدالل مخالف رخ

ع، بـر اقنـاع   کند با ارائه استداللهاي مخالف در کنـار اسـتداللهاي موافـق مربـوط بـه موضـو      میفرستنده پیام سعی 
). Smith,1989مناسب مخاطب اثر بگذارد (

"اقناع کنندگان پنهان") در کتاب 1957به اقناع از زاویه مکتب روانکاوي نیز نگریسته شده است. دنیس پاکارد (

شـیاء معلـوم شـد، مبلـغ    ابحث اقناع را مورد توجه قرار داده است. به اعتقاد پاکارد، زمانی کـه معنـاي ناخودآگـاه    
ــر پنهــان تــرین انگیــزه  مــی افــراد اثــر بگــذارد هــاي توانــد یــک طــرح تبلیغــاتی موفــق را پایــه ریــزي کنــد کــه ب

)Packard,1957.(
به مقوله اقناع از زاویه تئوري یادگیري نیز نگریسته شده است. این رویکرد حدود یک قرن است کـه موردتوجـه   

اسـت کـه   یت. بر اساس تئوري یادگیري، پیـام هنگـامی اقنـاع   اقناع کنندگان و بویژه مبلغان سیاسی قرار گرفته اس
توسط گیرنده آموخته و پذیرفته شود. تبلیغ باید در معرض دید قرار گیرد، درك شود، آموخته شودوبه یاد بمانـد  

). 33، ص 1379و در نهایت به عمل منتهی شود (پراتکانیس، 
ساس تئوري یادگیري تابع چهار مرحله مؤثر دانسته اند؛ بـر  ) فرایند اقناع را برا1949کارل هاولند و همکارانش (

اساس پژوهشهاي این محققان، پیام هنگامی اقناع کننده است که در هر یک از مراحل روانی زیر بـه گیرنـده پیـام    
پاداش دهد:

.پیام باید توجه گیرنده را جلب کند، پیامی که نادیده گرفته شود توان اقناع ندارد.1
و درك شود؛ ما جهت اقناع ساده ترین امور تا پیچیده ترین آنها، نیازمند ارائه دالیل موجـه  ادله پیام فهم.2

.و قابل درك هستیم
کنند با ارائه اسـتداللهاي مؤیدهـدف،   میگیرنده پیام باید استداللهاي پیام را بیاموزد. اقناع کنندگان سعی.3

د.زمینه تأثیرگذاري و اقناع مناسبتر مخاطب را فراهم آورن



47

بـراي عمـل داشـته باشـند     اي هکننـد کـه انگیـز   مـی شوند و با اعتقاد اقـدام بـه عمـل   میافراد هنگامی قانع.4
)Hovland, 1949.(

دیداري و شنیداري بر حسب سطوح مخاطبان متفاوت هاي مکتوب با پیامهاي اقناعی در پیامهاي طبیعی است شیوه
است. 

ارتباطات تصویري مورد توجـه قـرار  و دیداري د اقناع سازي در عرصه پال مساري، سه ویژگی را در بررسی فراین
و عدم تعیین ترکیبی اشاره دارد که در بردارندة ظرفیت ها و اي هشمایلی، نمایهاي دهد وي به سه ویژگی نشانهمی

(حکـیم  گیرنـد  مـی تصویري مورد توجه قـرار اقناع سازي باشند که به هنگام بحث در زمینه میخصوصیات معینی
شمایلی این بحث مطرح است که هر جلوه دیداري، از حاالت چهـره  هاي ). در زمینه نشانه91، ص 1379آراء، 

عـاطفی هسـتند کـه بـا مشـاهده آن، ایـن       هـاي  از همخـوانی اي هگرفته تا ظهور تمام عیار افـراد و امـاکن، مجموعـ   
جنبه هایی از آن را بازآفرینی کند بدین مفهوم که تواند واقعیت یا میشوند. به عبارتی تصویرمیهیجانات تداعی
.کندمیهیجانی قابل پیش بینی را فراخوانیهاي بخشی از پاسخ

نشان داده اسـت کـه   ها هپذیرد. یافتمیفرهنگی و عوامل زیست شناختی اثرهاي این فرایند از تجارب فردي، زمینه
ارتبـاط مـؤثري برقـرار اسـت؛ بـه عبـارتی تبلیـغ کننـدگان        میان حس بینایی و برانگیختگی هیجانی حاصـل شـده،   

شدیدي را در ما بر انگیزند، پاسخ هایی که دستیابی به آنها جز از طریق تصویر، میسر نمی باشد هاي توانندپاسخمی
در .تصویري تأکیـد دارد اقناع سازي ). این ویژگی بر نقش احساسات و هیجانات در فرایند 1379(حکیم آراء، 

آورندو از این طریق است که میشمایلی، امکان دستیابی به پاسخهاي هیجانی را براي مبلغین فراهمهاي ع نشانهواق
اقناع سـازي  یند آمورد انتظار خود را در مخاطبان ایجاد نماید. ویژگی دیگري که در فرهاي تواند واکنشمیمبلغ

باشد. می"اينمایه هاي نشانه"مورد توجه قرار گرفته است، دیداري
شـمایلی، داراي  هاي شوند، عالوه بر نشانهمیاز خطوط و طرح ها تشکیلاي هتمام تصاویري که در نتیجه مجموع

نیز هستند هر جا که فیلم یا عکس بتواند به عنوان شاهد و مدرك قابل استناد مطرح باشد و یا به اي هنمایهاي نشانه
یند متقاعدسازي آدر فراي هنمایهاي استفاده قرار گیرد نشان از نقش نشانهمنظور اثبات مدعاي مضمون تبلیغ،مورد

ه تبلیغی که به عنوان تأییـدي بـر مـدعا بـ    هاي دیداري دارد.استفاده از افراد معروف، معتبر و متخصص در ارائه پیام
هـاي  در واقـع نشـانه  ).94، ص 1379کند. (حکیم آراء، میایفاءاقناع سازي رود، نقش مهمی در فرایند میکار

دهند. ویژگی دیگري که از دیدگاه پال مساري، مینمایه اي، اهمیت بحث استناد را در ارائه پیام مورد تأکید قرار
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باشد. در مقایسه با زبـان کالمـی،   می"تعیین ناپذیري ترکیبی"در فرایند متقاعدسازي تصویري شایان توجه است، 
توان انواع روابط علّی، تمثیل و هر گونه رابطه میان میباشد که با توسل به آن،میتصویر داراي  ظرفیتهاي بارزي

دو یا چند موضوع را بیان کرد. همین امر موجب گردیده است براي هدفهایی مانند القاي مفاهیم، ترغیب و متقاعد 
).95، ص 1379غیر مستقیم و ناهشیارانه از تصویر بهره گرفته شود (حکیم آراء، اي هسازي، بگون

فرآیندهاي ارتباطی در دنیاي معاصر

ارتباطی در دنیاي معاصر بدون در نظر گرفتن فن آوریهاي نوین غیر ممکن است. تا جایی که تحلیل هاي فرآیند
تکنولـوژیکی اسـت کـه توسـط بـازیگران بـه کـار گرفتـه شـده اسـت.           هـاي  این فرآیند ها مستلزم شناخت بستر

نوین ارتباطی برخاسته از سه روند و ادغام آنها در یکدیگرند هاي تکنولوژي
.الف : توسعه ارتباطات راه دور که منجر به توسعه صنایع مخابرات شد
فیلم سازي و هنر شد.عب: تحول گسترده ارتباطات صوتی و تصویري که منجر به توسعه صنای
 :که منجر به توسعه صنایع کـامپیوتر  ها هادمحاسبه جدید براي تجزیه و تحلیل دهاي ي شیوهگیرشکلج

و تحوالت نرم افزاري و سخت افزاري شد.
ي ارتباطـات نـوین در سـایه    گیـر شـکل ترکیب ایـن سـه ویژگـی بـر رونـد ارتباطـات تـاثیر گذاشـت و موجـب          

شد.تغییرات تکنولوژیکی منجر به تغییر روند ارتباطات در جوامع،به عبارت دیگر.شدروزآمدهاي تکنولوژي

تکنولوژي و تغییر روند ارتباطات

، رقمـی شـدن  ی همچـون  موجب شد کـه ارتباطـات بـا تحـوالت    و تاثیر آن بر روند ارتباطات تغییرات تکنولوژي
، مواجه شود.جهانی شدن روند ارتباطاتو حذف موانع قانونی در جریان اطالعات، همگرایی و ادغام

ویژگی رقمی شدن است کـه ،تاثیرات مهم تکنولوژیها بر ارتباطاتیکی از: رقمی شدن و تاثیر آن بر ارتباطات
ارتباطات راه دور و الکترونیکی دانست که تاثیرات شگرفی را در وکامپیوترهاي توان آن را در ادغام قابلیتمی

باطـات  اطالعاتی در روند ارتهاي زمینه سرعت، انعطاف پذیري، کیفیت باال، قیمت پایین، افزایش حجم فعالیت
دانست.ویژگی دیگر آن خاصیت هم افزایی و نیز عواقب مختلف سیاسی اجتماعی که در اثر دسترسی ها بوجود

و دروازه بـانی و احتمـال سوءاسـتفادهاز    هـا  هکنـد؟ هـدایت شـبک   مـی که چه کسی شبکه را کنتـرل و اینآید می
آن است.هاي از پی آمدها هشبک
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برشمرده موجب همگرایـی شـد و همگرایـی و    هاي ادغام قابلیت:روند ارتباطاتهمگرایی و ادغام و تاثیر آن بر 
شود.این امر همچنین موجـب شـد تعـداد محـدودي از     میمنجر به همگرایی سازمانی،طور معموله ادغام فنی ب

ل عرضه کنندگان بسیار بزرگ کل نیازهاي اطالعاتی جهان را تامین  کنند. آخرین تـاثیر ایـن همگرایـی احتمـا    
انحصار و خطر از بین رفتن رقابت براي کیفیت و مشتري مداري  را بوجود آورد.

یکی دیگر از تاثیرات اساسی تکنولوژي بر ارتباطات حذف موانع قانونی :حذف موانع قانونی در روند ارتباطات
هب، قـانون و  نوین سیستم کنترل اطالعات توسط حکومـت، مـذ  هاي در روند ارتباطات بود.تا قبل از تکنولوژي

جدیدي را هاي ضرورتوعامل را کم رنگ کرده است 4تکنولوژیسلطه این جریان اما،تبلیغات جریان داشت
نها ضرورت تجدید نظر در سـاختارهاي ارتباطـات و اطالعـات بـین کشـورها،      آپیش رو نهاده است که یکی از 

خصوصی سازي، آزادسازي جریان اطالعات و عدم انحصار دولت است.
آغـاز  وجهانی شدن و روند ارتباطات نیز از دیگر اثرات فناوریهاي نوین در عرصه ارتباطات بود. جهـانی شـدن   

امـا مشـخص نیسـت کـه ایـن رونـد       ،آغـاز شـد  یاالت متحـده آن با در اختیارداشتن بازار جهانی اقتصاد توسط ا
اجتماع،سیاست و فرهنگ نیز نفوذ کند هايهمچنان ادامه یابد یا تغییر جهت دهد و آیا از بخش اقتصاد به بخش

ی در نهایـت بـه خلـق ابـر     المللـ بیننوین ارتباطی با تاثیرات برشمرده درتعامالت ارتباطی هاي ؟تکنولوژيخیریا 
بـه عبـارت دیگـر پیشـرفت     آن اسـت. هـاي  ي اینترنت یکی از پی آمدگیرشکلارتباطی انجامید که ي هاراهشاه

ي جدیـد در  هـا رسـانه ي جدیـد منجـر شـد و    هارسانهسخت افزاري به خلق هاي هارتباطی درجنبهاي تکنولوژي
خدمت ارتباطات گسترده تر و افزون تر و عمیق تر قرار گرفتند. این زایش و تولید تاثیر دو سویه میان دو بخـش  

اینترنت نگاهیسخت افزاري و نرم افزاري ارتباطات همچنان ادامه دارد. براي درك بهتر چرخه  تاثیر متقابل به 
مسـتلزم  "عقالنیـت ارتبـاطی  "روابط متقابـل اطالعـات و قـدرت در عصـر     بدیهی است انتخاب نوع افکنیم. می

بکارگیري استراتژیهاي خاص در عرصه فناوریهاي نوین است.
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گفتار سوم:
کارکرد رسانه در تولید اقتصاد سیاسی

مقدمه 
الملـل بـین تپد و نوسان بازار سیاسـت در عرصـه   میهارسانهدر دنیاي امروز نبض اقتصاد سیاسی جوامع در قلب 

بـراي  تولیـد پیـام و ارسـال آن و کسـب      هارسانهعالوه بر شدت میزان حضور بازیگران اصلی بر قدرت و توان 
حـامی آن متکـی اسـت.    هـاي  و قـدر ت هـا رسانهمورد نظر صاحبان هاي رضایت افکار عمومی مطابق استراتژي

قدرت تولید رسانه همچون عرصه تجارت مبتنی بر قواعد، اصول و ابزاري است. اگر اصول اقتصـاد تجـاري بـر    
ي هـا سـازمان اقتصاد سیاسی نیز بر تعـامالت میـان دولتهـا و نهادهـا و     مبناي  سود بیشتر در معامالت متکی است،

یان است و هدف آن کسب موقعیت برتر و ارتقـاء وضـعیت نسـبت بـه گذشـته      ی باافکار عمومی در جرالمللبین
است. اگر ابزار اقتصادي در تجارت پول و کاال است امروزه در اقتصاد سیاسی نقش اصلی را اطالعات بر عهده 

نمایـد  مـی دارد که این اطالعات در انواع خود هم نقش پول را براي کسب موقعیت بویژه در شرایط خاص ایفا
تواند به عنوان یک کاالي عمومی یا میآید و هممیچانه زنی، سازش و مصالحه به دستکه از طریق مذاکره، 

به مبانی شناخت کارکرد براي درك اقتصاد سیاسی رسانه، گفتار در این اختصاصی در بازار سیاسی مبادله شود.
شود. میرسانه در تولید اقتصاد سیاسی و... پرداخته
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شناخت کارکرد رسانه در تولید اقتصاد سیاسیمبانی 

اسـت (وردي  اي هرسانه ا ي و رویکردهاي رسـان هاي مبانی کارکرد رسانه مبتنی بر سه عنصر نظام رسانه اي، نقش
پردازیم میص ..)که به اختصار به شرح آن1388بهرامی –نژاد 

1يانظام رسانه

است که رسانه در محیط سیاسی، اجتماعی جوامع براي انجام وظایف در بر گیرنده اصول و قواعدي اي هنظام رسان
و الگوهـاي ارتبـاطی کـه در    هـا  هدرجوامع گونـاگون بـا نظریـ   اي هرسانهاي درك نظام. کندمیخود از آن تبعیت

را ارتباطی توتالیتر روسی واستبدادي مبانی نظري خودهاي بخش اول به آن پرداخته شد بستگی مستقیم دارد. نظام
انتشـار اي هبر الگوي تزریقی استوار ساخته اند و نظام مسئولیت اجتمـاعی بـر الگـوي چنـد مرحلـ     اي هدر نظام رسان
ازادي گرا است که میانی نظـر ي خـود   اي همتعلق به نظام رساناي هاما پیچیده ترین کارکرد نظام رساناستواراست.

جلب افکار عمـومی و کسـب   اي هرسانهاي .اما هدف همه نظامرا بر تئوریهاي ارتباطات اقناعی مبتنی ساخته است
اي هرسـان هـاي  حاکمیت در دو بعد داخلی و خارجی اسـت و همـه ایـن نظـام    هاي مشروعیت براي اجراي سیاست

نماینـد.  بـه طـور    مـی عملالمللبینمدعی اند در جهت حفظ منافع ملی و دفاع از حاکمیت ملی در عرصه روابط 
شود.میذیال به آنها اشارهاصلی در جوامع گوناگون تعریف شده است که اي هچهار نظام رسانکلی، تاکنون 

2ر(روسی):ي توتالیتانظام رسانه

این نظام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي دیگر کارکردي ندارد اما این نظریه ریشه در نظام اقتدار گـرا دارد کـه   
در این نظام، تبلیغ و آموزش هارسانهکند.کارکرد اصلی میطلبهارسانهارتباطات ووظایف خاصی را از سیستم

کامال تحت کنترل و نظارت دولت فعالیتهارسانهاست که باید درخدمت پیشبرد نظام حاکم باشد. در این حالت 
رسانه کمـک بـه تـداوم    ممنوع بوده ودر نهایت هدف و حاکمیتی حزبیهاي کنند. هر گونه انتقادي از سیاستمی

نظام حاکم است.

1.media system
2.Totaliter-communist systems
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:1ي گرا زادآاي هنظام رسان

این نظریه با اعتقاد به اینکه تنها شیوه دستیابی به حقیقـت در دراز مـدت،رقابت آزاد افکـار در بازاراندیشـه اسـت،      
داند.میو کنترل افکار را به زیان حقیقتو دروازه بانیسانسور

مطبوعـات رکـن چهـارم مردمسـاالري     .سـت هارسـانه در این نظام،بهترین خدمت دولت به مردم، عدم مداخله در 
غیررسـمی از  هـاي  شوند و مطبوعات مجراي گفتمان سیاسی  هستند. ابزار کنترل، نظام قضایی و کنترلمیخوانده

باشد.میخود اصالحیهاي طریق فرآیند

:2یت اجتماعی مبتنی بر مسوولاي هنظام رسان

سایبرت، پیترسون و شرام معتقدند که با رشد بیشتر و حجیم شدن واحدهاي ارتباطات جمعی، مالکیـت ومـدیریت   
کننـد کـدام   میآنها مستلزم مخارج سنگیناست ومالکان مطبوعات به دلیل تامین هزینه ها، کسانی هستند که تعیین

ابزار قدرت جدیـدي در دسـت   هارسانهمنتقل شود. بدین ترتیب واقعیت و کدام تفسیر از آن واقعیت باید به مردم
[Schramm,W.l ,1972]شوند. میمالکان ومدیران قلمداد

رویارویی با این وضعیت به تدریج نظریه مسوولیت اجتماعی را بوجود آورد. بـر اسـاس ایـن نظریـه شـش وظیفـه       
دارد.عمده بر دوش نظام ارتباطی مبتنی بر مسوولیت اجتماعی قرار

این وظایف شامل  تنویر افکار عمومی، تضمین حقوق فردي از طریق نظارت بر دولت، پر کـردن اوقـات فراغـت    
تجـاري و اطـالع   هـاي  مردم، تامین خودکفایی مالی براي خود و خدمت به نظام اقتصادي جامعه از طریـق آگهـی  

باشد.میام سیاسیرسانی و تامین اطالعات براي ایجاد گفتمان سیاسی براي کمک به نظ

3اقتدارگرااي هنظام رسان

خاص، هاي در این نظام، مالکیت مطبوعات بیشتر در دست دولت است و تنها در مواردي محدود و از طریق اجازه
مالکیت خصوصی مطبوعات مجاز است.در این نظام هرگونه انتقاد و اعتراض به مثابه تهدیدي براي امنیت و ثبات 

)Baran.J Stanley , 2003(گردد.میشود و با آن مقابلهمیتشخیص دادهدولت زیان آور 

1.libertarian systems
2.social responsiblity
3. authoritarian  system
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پذیرد و منبع قدرت از میصورت، شودمیبنابر این، انتشار اطالعات بر پایه توافقی که بین منبع قدرت وناشر بسته
ي امتیـاز ویـژه بـه    حقوق انحصاري مختلفی از اجازه نشردر قالب صدور امتیـاز یـا پروانـه انتشـار، سانسـور و اعطـا      

مطبوعات خاص تا تغییر سیاست ها برخوردار است.
اسـت و نیـز   اي هکه برخاسته از نوع نظام رسـان هارسانهدر هر جامعه نقشی که بر عهده اي هرسانهاي عالوه بر نظام

تصمیم سازي در سیاسـت خـارجی   هاي تواند در فرآیندمیرویکردي که برخاسته از نوع نقش خواسته شده است
شود تاثیر گذار باشد.میبه کار گرفتههارسانهکه از سوي 

1ايرسانهنقش 

است.اي هانی که براي شناخت کارکرد یک رسانه در جوامع مختلف وجود دارد نقش رسانندومین مب
سـانی، نظـارت و کنتـرل،    نقش اصلی است که نقش اطالع ر5رسانه از دیدگاه محققان علوم ارتباطات هاي نقش

انتقال میراث فرهنگی، سرگرمی و آموزش است.
پیش از این اشاره شد رسمی تعریف شده از سوي محققان که هاي امروزه بر اساس توسعه فناوریهاي ارتباطی نقش

ارتبـاط  هاي جدید پذیرفته شده در حیطه عمل را براي وسایل به تنهایی کارکرد ندارد. بلکه قدرت فناوریها، نقش
دو دسته نقش دارند: هارسانه، امروزه دیگرجمعی رقم زده است.به عبارت

تعریف شده هاي نقش-1
پذیرفته شده هاي نقش-2

در جوامع همان نقش هایی است که از سوي صاحبنظران علم ارتباطـات تعریـف و   هارسانهتعریف شده هاي نقش
مورد بحث قرار گرفت.بخشتبیین شده است که در ابتداي این 

مورد پذیرش قرار گرفته است به شرح زیر است:هارسانهاما نقش هایی که در صحنه عمل براي 
الف : نقش کنترل کننده 
ب: نقش محدود کننده 

ج: نقش مداخله گر 
د:نقش ابزاري

1. media role
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در عرصه مفهوم نظـري  که این نقش ها، هر یک در حیطه مفهوم نظري وبافت و کارکرداز یکدیگر متمایز هستند 
عملیـاتی همـراه تکنیـک هـا و     هـاي  با تئوریهاي خاص مرتبط هستند و در عرصه کارکردهـا بـه عنـوان اسـتراتژي    

آینده بطور مبسوط درباره آن توضیح داده خواهد شد.هاي تاکتیک ها کاربرد دارند. که در فصل

رسانههاي انواع رویکرد

اي ونقـش هـایی کـه بـراي     و قواعد مبتنی بر نظام رسانهاي هکلی رسانهاي با بهره گیري از راهبرديهارسانه
کنند. این حرکت با سه میحرکت عملیاتی خود را تنظیم،گرددمیآنها در عرصه اجتماعی تنظیم و تدوین

رویکرد متفاوت به موضوعات قابل شناسایی است:
رخدادها 1رویکرد بازنمایی-
رخدادها2رویکرد وانمایی -
از بازنمایی و وانمایی است اي هویکرد دوگانه که آمیزر-

باشـد و رویکـرد   مـی انـد، رویکرد بازنمایی به منزله ارایه واقعیت ها و فاکتورهاي اجتماعی همانگونه کـه رخ داده 
رویداداي خاص در القاي پیام هدفمند دربارهآن ویهاوانمایی به منزله ارایه برداشتی خاص از آن رویداد براساس ز

هـاي  کننـد، تلفیقـی از بازنمـایی و وانمـایی واقعیـت     مـی از آن استفادههارسانهباشد. رویکرد دوگانه که اغلب می
درباره رویکردهاي بازنمایی و وانمایی اي هاجتماعی است.فراموش نکنیم که مرزبندي کامال دقیق وغیر قابل خدش

تـوان گفـت رویکـرد    مـی وانمایی وبازنمایی وجـود نـدارد.فقط  و نیز مرزبندي دقیقی از رویکردهاي رسانه دراین 
گسـترده  هـاي  ، جریان و فرآیندي است که در ماهیت خود انعطاف پذیري زیادي  براي حرکت در طیفايرسانه

باشد.را  دارا می"بازنمایی ووانمایی"از
ند ونمـی تـوان مقیـاس و    هسـت راین رویکردها و تلفیق آنها هریک در حوزه خود از اعتبارواهمیت کـافی برخوردا 

معیاري براي برتري یک رویکرد نسبت به رویکرد دیگر ارایه داد. معیار سنجش و ارزش گذاري هر یـک از ایـن   
گردد.میرویکردها به  نقش پذیرفته شده و نه تعریف شده رسانه بر

خاصـی را از  هـاي  باشد و نقشمیداراهارسانهاگرچه اصول ثابت خود را براي فعالیت اي هدر هر حال  نظام رسان
کند و براساس آن رویکرد مشخصی را از وسایل ارتباط جمعی انتظـار دارد، امـا گـاه تعامـل میـان      میرسانه طلب

1. representation
2.exposition
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در اثـر  شود. بـه عنـوان مثـال،   میو رویکردهااي هخاص و افکار عمومی موجب تغییر در ایفاي نقش رساناي هسوژ
و فشار افکار که در شرایط معمول امکان پرداختن به آن وجود ندارد، مطالبات مردم اي هفشار افکار عمومی، سوژ

وجـود دارد کـه از دیـد نظـام     اي هنمایـد. برعکس،گـاهی سـوژ   مـی رسانه را مجبور به پوشش خبـري آن عمومی 
ات خـاص افکـار عمـومی و مـوج اعتراضـ     هـاي  منعی براي پرداختن بـه آن نیسـت، امـا بـدلیل حساسـیت     اي هرسان

ماند.میاحتمالی،از دایره پوشش جریان خبري دور
تواند سه گونه رفتار را در میبنابراین یک رسانه براساس مسوولیت خود با کارکردهاي آموزشی، تبلیغی وهدایتی

: عبارتند ازافراد جامعه ایجاد نماید.این سه رفتار 
1الف: رفتار روآوري

2گریز ستیزوب: رفتار

.3ازگاريج: رفتار س
در رفتار روآوري، رسانه با کارکرد آموزشی و تبلیغی خود با برجسته سازي موضوع و با اهمیت جلوه دادن آن به 

تواند افکار عمومی را به سوي آن موضوع جلب نماید. رسـانه درایجـاد   میایجاد شوق و تمایل در افراد پرداخته و
خواسـت و نیـاز اصـلی بـراي     "رد نظر را به عنوان یـک  تواند پیش رود که سوژه مومیآوري تا جاییيرفتار رو
مطرح نماید."مخاطبان
توانـد توجـه مخاطبـان را ازموضـوعی منصـرف و بـه       مـی گریز رسانه با کارکرد هدایتی ونظارتی خودستیز ودر رفتار

و یا با انجام عملیـات روانـی مخاطبـان را علیـه موضـوعی بـه واکـنش وادارد و        موضوعات دلخواه دیگر معطوف نماید
گونـاگون هـاي  از طریق سرگرمی. همچنین رسانه با کارکرد تبلیغی آنان را به مبارزه علیه سوژه مورد نظر ترغیب نماید

مصـون سـازي   یموضـوع خاصـ  آنـان را در برابـر  اي هوجود آورد و یا بگونه تواند رفتار سازگاري در مخاطبان را بمی
تقویت و هدایت نماید.،درمخاطبان ایجادرفتاري رانموده و با انطباق رفتاري براساس شرایط خواسته شده

توانند هریک از این سه رفتار را براي قشرهاي متفـاوت بصـورت همزمـان بـه     میدر موضوعات گوناگونهارسانه
قادرهستند برحسب روانشناسی و جامعه شناسی مخاطبان،رفتارهاي ستیز و گریز و یـا  هارسانهمرحله اجرا گذارند. 

اي خلق و ایجاد نمایند.را پیرامون هر سوژهو یا سازگاري روآوري 

1.approach behavier
2.fight&flight behavier
3.adaptive behavier
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پذیرد و با وضعیت رفتاري افکارعمومی ونه شرایط ذهنـی  میاین خالقیت در بستر زمان و شرایط محیطی صورت
شرایط افکار عمومی را در ها هتوانند با کارکردهاي متفاوت وبا تشدید سوژمیر این بستردهارسانهخورد. میگره

گانه سوق دهند.نقطه مورد نظر به سوي رفتارهاي سه
نه تنها در جهت منافع ملی بلکـه  وبا هر کارکرد و رویکرد انتخابیاي هدرهر نظام رسانهارسانهدر هرصورت تمام 

تواند سیال و انعطـاف پـذیر باشـد. ائتالفهـاي گونـاگون و      میت است  که این ائتالفهايقدرهاي در جهت ائتالف
آورد که رسانه در آن شرایط یا به تولید رضایت در جهت حفـظ  میشرایط داخلی شرایطی را در جوامع به وجود

دم پرداختـه امـا حیـات    منافع حاکمیت و یا به تولید انتظار در جهت توقعات و انتظارات  افکار عمومی و آحاد مـر 
رسانه در جامعه منوط به فرآیندي دوسویه و همزمان و ایجاد تعادل میان تولید رضـایت و تولیـد انتظـار اسـت کـه      

براي چنین فرایندي به مهندسی ویژه در عرصه ارتباطات نیاز است. 
قـدرت همسـو و همگـن    با بخشی از جریانهـاي قـدرت و بـازیگران صـحنه    اي هبه عبارت دیگر رسانه در هر دور

حرکت نماید و یا با انتقادهاي تند وشدید خالف جریانهاي قدرت به بازیگري بپردازد.
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گفتار چهارم
رسانه و مهندسی ساخت رضایت و تولید انتظار در جوامع

مقدمه:
ارزشـی  هـاي  با قضـاوت که معموال در ارتباط سیاسی براي شناخت رویدادهاي سیاسی به عنوان شکلی از واقعیت 

سه مفهوم و مقوله قابل پیش بینی است.همراه است نهفته، عینیت ها و جهت داري ها
که اي هممکناست ما از یک واقعیت سیاسی عینی صحبت کنیم که از رویدادهاي سیاسی، به گون،مقوله اول اینکه

شود.میدهند، تشکیلمیدر واقع روي
رویدادهاي سیاسی آنگونه که بازیگران و شـهروندان آن  "واقعیت"واقعیت ذهنی هم وجود دارد، یک دوم آنکه 
کنند.میرا ادراك

بـه معنـاي   "واقعیت سیاسـی سـاخته شـده   "، ي مقوله مفاهیم ذهنی تعیین کننده استگیرشکلمقوله سوم که براي 
"ايرسـانه واقعیت "آن را توان میدهند کهیمکنند یا پوششمیسازندو پخشمیهارسانهرویدادهایی است که 

نامید.

ايهواقعیت رسان

که در نظام سیاسی تعریف شده و نقش هایی که از وسایل ارتبـاط  اي هفرآیندي است که رسانه مبتنی بر نظام رسان
وانمـایی و بازنمـایی   جمعی در آن نظام مورد انتظار و توقع است به خلق پیام پرداخته و با اسـتفاده از رویکردهـاي   
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و بـا انـواع   اي هبه گوش افکار عمومی رساند. در هـر نظـام رسـان   اي هپیام خلق شده را به عنوان جریان جاري رسان
اي هبـراي خلـق واقعیـت رسـان    اي هپذیرفتـه شـده وسـایل ارتبـاط جمعـی در اتخـاذ رویکردهـاي رسـان        هـاي  نقش

مبانی و تئوریهاي ساخت خبر است که برخی از آنها به شرح زیر بسیار زیادي وجود دارد که مبتنی بر هاي ظرفیت
است:

تئوریهاي مبنایی درساخت خبر

ي خبر به عنوان گسترده تـرین ابـزار انتقـال اطالعـات مطـرح      گیرشکلتئوریهاي گوناگونی در ارتباط با ساخت و 
.شدهاست

بعـد کـه واقعیـت    هاي داشت تا دورهرعینی سروکاگوناگون از زمانی که خبر با واقعیت هاي این تئوریها در دوره
مـورد  هـا رسـانه بـه عنـوان تفسـیر واقعیـت از نگـاه      اي هساخت اجتماعی به خود گرفت و بدنیال آن واقعیت رسـان 

نچه در جامعه تحقق عینی آجدید فراتر از هاي پذیرش قرار گرفت تا عصر کنونی که با دستکاري به خلق واقعیت
ت.دارد متحول شدهاس

اما چند تئوري در تمام مراحل به عنوان تئوریهاي بنیادي که بر ساخت و تنظیم خبر به عنوان گسترده ترین و متنوع 
متکی بوده است که این تئوریها شامل نظریه ،رودمیکاره ترین ابزار انتقال اطالعات براي کسب ثروت و قدرت ب

واکنش متقابل است.نظریه نقش و نظریه کنش و ، نظریه سازمان،شخصیت

نظریه شخصیت

تخصصی و احیانا هاي معتقدان این نظریه، شخصیت خبرنگاران را از جنبه تحصیالت،محل تولد،خانواده و گرایش
دانند.میفردي در شکل دهی به خبرها موثر

نـی جمـع آوري   مهمترین عامل در تولید خبر است کهـاز مراحـل اولیـه یع   هارسانهبنابراین نیروي انسانی شاغل در 
فردي و ارتبـاطی وي  هاي اطالعات، نوع دسترسی به منابع، برقراري روابط با منابع براي کسب اطالعات و مهارت

خبـر ایـن نیـروي انسـانی بـه عنـوان یکـی از        یدر پردازش و تنظیم شکلی و محتوایاي هتا قدرت تخصصی و حرف
نماید.  میش ایفاي خبر و ارزش آفرینی نقگیرشکلعوامل مهم در مکانیسم 
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نظریه سازمان

.ندندامیخبري را در شکل دهی به اخبار موثري هاسازمانهاي معتقدان این نظریه نقش هنجارها، مقررات و میثاق
براي پوشش خبري بویژه در رویکرد خبري و تولید خبرهـاي  اي هحرفهاي بدیهی است این نظریه در تبیین ارزش

بـدین معنـا کهـاگر    ،دکننـ میمقررات و هنجارهاي سازمانی هستند که نقش جدي ایفااین ،نرم و خبرهاي سخت
کسب سود و درآمد بیشترهدف سازمانی محسوب شود بدیهی است که براي جلب و جذب مشتریان بیشتر تولیـد  

لیـد  دهد و اگر کسب قدرت منظـور نطـر باشـد بیشـتر بـه تو     میخبري خود قرارهاي خبرهاي نرم را محور فعالیت
فرهنکـی واجتماعیـدر جامعـه اسـت رو    ،سیاسـی، اقصـادي  هـاي  خبرهاي سخت که اخبار جدي در تمامی عرصـه 

ورد.آمی
است اما این بدان معنا نیست که انتخاب هر یک  اي هنچه تعیین کننده است همان معیارها و مقررات سازمان رسانآ

مـد بیشـتر همـواره دو عـاملی     آب قـدرت و سـودو در  از این رویکردها بی توجهی به رویکرد دیگر باشد بلکه کس
مـد  آکه داراي قدرت بیشتري باشد کسب سود و دراي هیعنی سازمان رسان،هستند که با یکدیگر همپوشانی دارند
که از درآمد و ثروت بیشتر برخودار باشد قدرت تاثیر گذاري بـاالتري  اي هبیشتر هم خواهد داشت و سازمان رسان

خواهد داشت.هاسازمانرگرا نسبت به دی

نظریه نقش

کنند بی طرف هستند یا جانبدار. بـدیهی اسـت   میگویند باید دید کسانی که خبرها را تهیهمیمعتقدان این نظریه
تاثیر دارد کـه افـرادي کـه جانبـدار     اي هنقش تهیه کنندگان اخبار در صورت بی طرف بودن در ساختار خبر بگون

هستند آن نقش را ندارد.
اوست که در نظریه شخصیت به آن اي هحرفياین نظریه بدنبال تبیین گرایش فکري نیروي انسانی فراتر از مهارتها

پرداخته شد.

نظریه کنش و واکنش متقابل

اما به منزله تاثیر معـانی و نمادهـا بـر کـنش و واکـنش      ،که یک نظریه جامعه شناختی استحال در عین این نظریه 
پیروان این نظریه میـان رفتارهـاي آشـکارو رفتارهـاي پنهـان بشـر       .گرددمیبه حوزه ارتباطات برمتقابل افراد بشر
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دهد و رفتار پنهان همـان فراگـرد تفکـر    میکنشگر عمال انجامکه شوند. رفتار آشکار، رفتاري است میلئتمایز قا
، انسان در فراگرد کنش متقابل، معانی خـود  از دیدگاه پیروان این نظریه.گیردمیاست که معانی و نمادها را در بر

کننـد و برپایـه تفسـیر    مـی کند و دیگران این نمادهاي معنی دار را تفسیرمیرا به صورتی نمادین به دیگران منتقل
بنابراین کنشگران درحین کنش متقابل اجتماعی در فراگردي ازنفوذ متقابل ، دهندمیخود از نمادها واکنش نشان

اسـت کـه در   هـا  انسانند. این نظریه در پی تبیین نفوذ رسانه به عنوان منشا قدرت در تعامالت ارتباطی گیرمیقرار
گیرد.میخبري شکلهاي جریان سازي

هـاي  تولید سمبل ها و نمادها در خلق ارزش ها و تغییـر یـا سـاخت ارزش   هاي به عنوان بنگاهاي هرساني هاسازمان
د.نمیان افراد و تعامالت آنان نقش تعیین کننده دارجدید در جامعه و در روابط 

پیچیـده در فراینـد تولیـد و پـردازش     هـاي  ي مکانیسـم گیرشکلبه عنوان مبانی ساخت خبر و ها هترکیب این نظری
داننـد.  مـی اطالعات تا جایی پیشرفتهاست که دیگر خبر را نه یک پدیده طبیعی بلکه محصول مصنوع ایـدئولوژي 

اجتمـاعی و حقـایق را بـی    هـاي  و بر این باور است که خبر یک گفتمان است که نـه تنهـا واقعیـت   دیدگاه گالسک
طرفانه منعکس نمی کند بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله دارد.براي اعمال این ساخت مکانیزم هـایی  

سانسـور را بـه نحـوه    کـارکرد  ن بـا سانسـور ضـدیت دارد ولـی در بـاطن      آشود که اگرچه ظـاهر  میکار گرفتهه ب
.از جمله این مکانیزم ها برجسته سازي خبر است،کندمیاعمالها انسانتري بر ذهن پیچیده

یکی از تئوریها را مبناي کار خود قرار دهد و یا ترکیبـی از آنهـا را مـورد اسـتفاده قـرار دهـد       اي هاینکه نظام رسان
در دسترس است که مهمترین آنهـا جریـان   اي هتولید واقعیت رسانفرآیندهاي گوناگونی براي تولید پیام به منظور 

جنگ ،سیاسـی از طریـق تبلیغـات   تبلیغات ،انگـاره سـازي  ، قاب بندي وبرجسته سازي خبريسازي خبري از طریق 
است کـه در زیـر بـه اختصـار بـه تشـریح هـر یـک         اي هدیپلماسی رسانو در نهایت اي هانحصار رسان، شایعه،روانی

.پرداختخواهیم 

جریان سازي خبري

اي اسـت  فرآیندي است که طی آن خبر به عنوان یـک گفتمـان کـه ارائـه یـک واقعیـت عینـی یـا واقعیـت رسـانه          
گیرد. القاي پیام بر مخاطب صورت میبه منظور (براساس دیدگاه سیاستگذار) 
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"نرم خبـر "و "سخت خبر"تولید مورد نظر سیاستگذاران با دو نوع فرآیند هاي جریان سازي خبري پیرامون سوژه

تواند به نگارش درآید.  خبر اگر چه اغلـب وجـه اطـالع    میهمراه است که هر یک از آنها در ژانرهاي گوناگون
توانـد بـه   مـی مختلف بـه راحتـی  هاي گیرد، اما در طول زمان و در ترکیب گسترده سوژهمیرسانی صرف به خود

ی به خود بگیرد. مهمترین تاکتیکی که براي جریـان سـازي از آن اسـتفاده   عنوان جریان سازي کارکرد تبلیغ سیاس
شود برجسته سازي خبري است .می

جسته سازي خبريبر

مسـتقیم دارد .برجسـته   اي ههنجاري است که در عرضه اخبار با رده بندي اهمیت رویـدادها .بـا دروازه بـانی رابطـ    
ــا  شــر،کنــدمــیســازي گســتره انتقــال اخبــار را تعیــین  ایط  ارجــاع را تعیــین ومقــوالت خبــري مــورد بحــث را ب

سازد.میمورد نظر مشخصهاي محدودیت
و گفـت وگوهـا   تنظـیم فهرسـتی از   و از طریق اي هیرسانهاسازماناز به نیابت نگاران و خبرنگارانروزنامهبنابراین  
بخشند؛ نقشـی فعـال   هایی که به رویدادها و شرایط اجتماعی معنا میآماده سازي روایتنیز عمومی وهاي گفتمان

)Woltmer,2014,52(کنند. ایفا میدر ساختاردهی به واقعیت اجتماعی 

قاب بندي خبري

تـاثیري مشـابهبا   کننـد کـه   مثابۀ یک بسته تفسیري معرفی مـی ) قاب بندي را به1989(1گامسون و مودیلیانی
. سـخنرانی و لفـاظی جـورج    ، داردگیـران) بر مخاطبان اعم از مردم عادي و خواص (تصـمیم "سازيبرجسته"

اي جالب از میزان تأثیرگذاري قاب بندي است که همه تفسیر دبلیو بوش پیرامون جنگ علیه ترور خود نمونه
فی جویانـه نظـامی سـوق داد.    سپتامبر را به سمت توجیهاقدامات تال11و تعبیرها پیرامون حمالت تروریستی 

بخشی از یک استراتژي متمرکز براي مشروعیت بخشیدن به حمله نظامی علیـه  "جنگ علیه ترور"چارچوب 
عراق بود که در همین راستا از سایر تجهیزات و تسلیحات کالمی نظیر قیاس صدام حسین با هیتلر نیز اسـتفاده  

.(همان منبع )شد

1. Gamson and Modigliani
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انگاره سازي خبري

از تصـویرهایی اسـت   اي هتوان به مثابه یک سازه تعریف کرد که مضمون آن به خودي خود مجموعمیاانگاره ر
از ویژگیهـایی اطـالق  اي هگوناگون واقعیت در ذهن فرد وجود دارد. درحقیقت انگاره به مجموعـ هاي که از جنبه

عملـی، شـناختی و   هـاي  مولفـه از هـا  هانگـار .کنـد میذهن خود مجسمردهد یا دمیشود که شخص تشخیصمی
شود.میتاثیرپذیري تشکیل

یا در ترکیب تاکتیک هـا بـا یکـدیگر    یالقاي پیام بصورت تکهاي براي این دو مکانیسم در تولید خبر از تاکتیک
گیرد.میمورد استفاده قرار

ايهدر تولید واقعیت رسانارزش آفرینیومکانیسم تبلیغات 

هـا،  تبلیغـات یعنـی تـالش بـراي ارائـه آمـوزه      «آمده، نوشته شده است: » وبستر«رهنگ در تعریف تبلیغات که در ف
». هاي ارتباطی براي تقویت هدفی یا مبارزه با هـدف مخـالف آن  اي از طریق رسانهها و دالیل و شواهد یا ادلهایده

تبلیغـات درمعنـی   «ویـد:  گ، در ارائـه تعریفـی از تبلیغـات مـی    1924السول از اندیشمندان علم ارتباطات در سـال  
». هاستاز طریق دستکاري تصورات یا باز نمودهها انسانگسترده آن، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل 

1تبلیغات سیاسی

در جامعـه و عملکـرد آن بـه مثابـه ابـزار سـلطه اسـت        2ظرفیت رسانه براي عملیات تولیـد رضـایت  از مهمیبخش 
)Chomsky,1988 .( صـورتی از  در گیـرد، ولـی همـواره    هـاي زیـادي بـه خـود مـی     با وجودي که تبلیغ شـکل

هـا بـراي هـدایت مخاطـب بـه سـوي اهـداف معـین انجـام          اي موارد که تالشایدئولوژي فعال شده است. در پاره
هـا بـراي منفعـل کـردن مخاطـب صـورت      زا یا آشوب آفرین است. گاه در جایی که تـالش گیرد، تبلیغ هیجانمی
گیرد، هدف آن است که از ورود به میدان نبرد و ستیز خودداري شـود، درایـن شـرایط، تبلیـغ وحـدت بخـش       می

شود. اصوالً است. تبلیغ، همچنین درارتباط با منبع و درستی اطالعات آن، سفید، خاکستري یا سیاه نیز توصیف می
هـاي پیـام   لیغات جدید منشاء پیـام و هـدف  یکی از ویژگیهاي تبلیغات جدید، خصلت پنهان کاري آن است. در تب

رساناز چشم پیام گیر پنهان است. 

1-propaganda
2- Manufacturing consent
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در تعـامالت سیاسـی را   هارسانهتبلیغی هاي شیوهاستاد دانشکده ارتباطات در دانشگاه واشنگتن 1دکترآرون دلویچ
:داندمیبه شرح زیر

بازي باکلمات 

.منفیاي هنهادها به گونو هاگروهاسم گذاري و مورد خطاب قرار دادن افراد و -
.مثبتهاي کلی گویی-
کند.میحسن تعبیر کلماتی که مخاطبان را با کلمات مالیم و معانی تلویحی آرام-

ارتباطات غیر واقعی

.جابه جایی استفاده از نمادها و تصویر پردازي از موسسات مثبت وغیره به منظور تقویت مقبولیت-
.صالحیت براي اثبات ادعاي خودگواهی و شهادت افراد فاقد ذکر -

ویژههاي درخواست

.هم رنگ جماعت شدن-
ــود.(   - ــد بـ ــان خواهـ ــتیبانی آسـ ــب حمایتوپشـ ــراي کسـ ــرداري بـ ــزایش آن بهرهبـ ــا افـ ــکه بـ ترسـ

(DeLwiche,1995

هرگونـه  ارائـه  این کار شامل تکـرار موضـع دولـت بـدون     .اغلب نوعی کار تبلیغاتی است،تمرکز بر عقاید رهبران
شود تا ادعا کنند که بـی طـرف بـوده و صـرفا بـه ارایـه       میست و در نتیجه به روزنامه نگاران اجازه دادهتفسیري ا
بی طرفی نیست.،اما تکرار موضع دولت ضمن نادیده گرفتن نقد ها در مورد این موضع،پردازندمیاطالعات

هاي تبلیغاتاهمیت و ویژگی

توان یـک نـوع   تبلیغات داراي نقش اجتماعی و روانشناختی است. تبلیغات نوعی گفتمان است و همانطور که نمی
امـا  جـدا کـرد،  هـا کـامالً   توان از سایر گفتمانها کامالً مجزا ساخت، تبلیغات را نیز نمیگفتمان را از سایر گفتمان

توان ویژگیهاي تبلیغات را بشرح زیر بر شمرد:می
هـا بـه کـار    شود، از جمله چیزهایی که در سایر گفتمـان تمان تبلیغات، از موارد مختلف استفاده میدر گف-1

روند. نمی

1-Adron DeLwiche
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گیرد. آید، جاي میتبلیغات، در درون گفتمانی که همراه آن می-2
تبلیغات حیات بسیارکوتاهی دارد. -3
اي به صورت مجزا و یا اگـر امکانـات رسـانه   …صاویر، موسیقی، زبان وتبلیغات چند وجهی است و از ت-4

کند. اجازه دهد، به صورت ترکیبی استفاده می
توانـد از نوشـتار، گفتـار و شـعر بـه صـورت مجـزا یـا         تبلیغ در کاربرد زبانی خود، چند وجهی است و می-5

ترکیبی (اگر به لحاظ رسانه مقدور باشد) استفاده کند. 
کند. است و از سوي دیگر از فرازبان استفاده گسترده و خالقانه میتبلیغات، در بردارنده و فرازبان -6
آمیزنـد، چـون معـانی اسـتعاري، ضـمنی و مـبهم، در       هاي بسیار متفاوت بـا هـم در مـی   در تبلیغات، حوزه-7

شوند. تبلیغات مفروض پنداشته می
شود. در تبلیغات از توازي درون وجهی و فراوجهی استفاده می-8
کند. نامتجانس روایت، استفاده میتبلیغات از زبان-9

یابد. تبلیغات وابسته و طفیلی است که به اعتبار انواع دیگر گفتمان، موجودیت می-10
هاي کامالً متضاد به طور همزمان استفاده کرد. توان از شیوهدر تبلیغات، می-11
قدرت هایی که نشانگر روابط در تبلیغات خصوصیات گفتمان عمومی و خصوصی و نیز صورت-12

شود. ها، نشان داده مییا صمیمیت و نزدیکی است ونیز خصوصیات مشترك این قطب
شود. در تبلیغات، از کنایه فراکالمی و درون کالمی استفاده می-13
تـرین تـا   شـود و از مثبـت  هاي اجتماعی، اخالقی و زیبـایی شـناختی مـی   تبلیغات موجب قضاوت-14

سودمند، خوب، بد، هنري، غیر هنري). گیرد (مضر،ترین حاالت را در بر میمنفی
شود. تبلیغات موجب اختالف نظر می-15
تبلیغات پرجنب و جوش و بی ثبات است. بی ثباتی، نه تنها خصوصیت ذاتی تبلیغ است، بلکه در -16

رابطه آن بـا اجتمـاع و دیگـر    ،شود که تبلیغات به طور عام، تأثیرش بر گیرندگانمواردي هم مشاهده می
ها و قراردادهاي حاکم بر تبلیغات به سرعت بر اثر پویایی ذاتی تغییر و تحول در جامعه و تغییر در گفتمان

شـود. بـی ثبـاتی    گیرد، متحول میشود، یا درون آن جاي میانواع گفتمانی که تبلیغات بر آنها استوار می
جدید است. هاي خصوصیت انواع گفتمان
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شـود.  اي پنداشـته مـی  اي حاشیهتبلیغات گفتمانی است که درکانون توجه قرار ندارد، بلکه مسأله-17
کننـد. همـین امـر دلیـل     اي کانونی نیست و مدت زیادي بدان توجه نمـی درنظر اکثر مردم، تبلیغات مسأله

و ممکـن اسـت   شود. تبلیغات، حیات بسیار کوتـاهی دارد دیگري براي بی ثباتی تبلیغات نیز محسوب می
یابـد. کوتـاه بـودن    اي سرگرم کننده و جالب باشد، اما اهمیت آن به هنگام بررسی، تغییـر مـی  براي لحظه

شود. تبلیغـات ناخواسـته اسـت و در درون گفتمـان دیگـري جـاي       تبلیغات، موجب جلب توجه مردم می
. …گیرد. مثل برنامه تلویزیونی، مقاالت، روزنامه و می

تـر مثـل محـیط    یابد. ایـن تغییـرات، بـه خصـوص در سـطوح پـایین      داوم تغییر میتبلیغات بطور م-18
شـود. امـا تغییـرات در سـطوح بـاالتر نیـز دیـده        پیرامون وجه فراز باال و همچنین در سطح متن دیـده مـی  

شود). با هدف کلی آنچه که تبلیغ کنندگان شود، مثل سطح محتوایی (جهانی که به تصویر کشیده میمی
دهـد، از در و  ارند انجام دهند، تبلیغات در طول حیات کوتاه مدت خود، مکرراً تغییر رسـانه مـی  درنظر د

کنـد  استفاده می…هاي کامپیوتري و ها، پوسترها، فیلم، رادیو، تلویزیون، تلفن، پست، شبکهدیوار، مجله
صـندوق پسـتی، صـفحه    شـود (خیابانهـا، سـینما، اتـاق نشـیمن،     اي دیـده مـی  و در نتیجه، در مکانهاي تازه

اي که یابد. رسانههاي همراه آن نیز تغییر می).از سوي دیگر رابطه بین تبلیغات و گفتمان…کامپیوتري و 
).…یابد (نوشتار، تصویر، موسیقی و شود نیز تغییر میتبلیغات از طریق آن ظاهر می

ک تبلیـغ ثبـات یافـت،    شود به محض اینکـه یـ  در تبلیغات اصل معکوس سازي به کار گرفته می-19
شـود. ایـن امـر در هـر سـطحی از      موجب تغییر بسیاري از خصوصیات عام تبلیغات در جهت عکـس مـی  

گفتمان ممکن است رخ دهد. انگیزه تغییر نیز تمایل همیشگی تبلیغ کنندگان به جلب توجه مـردم اسـت.   
اماً غیر واقعی نیسـت، بلکـه روبـه    توان گفت که تبلیغات نه تنها الزطبق سنت کنونی حاکم بر تبلیغات، می

یک عکس خوب از یک خـانواده خوشـبخت   1»فیلم عکاسی«رود. مثالً تبلیغ سوي واقعی شدن پیش می
چهاره نفره (والدین و دو فرزند) در کنار ساحل نیست، بلکه عکسی ارائه شده است که نشانگر امید است 

ج از یک مدرسـه و در درون شـهر بـه تصـویر     ش نژادي بین والدین در خارماي از کشو در وسط صحنه
هاي حاکم بر هایی است که تبلیغ، سنتکشیده شده است. شاهد دیگري براي اصل معکوس سازي، شیوه

هـا را بـه خـود جلـب     گیرد. اگر تبلیغی از آنچه انتظار داریـم متفـاوت باشـد، توجـه    تبلیغ را به مسخره می

هاي جمعی فیلم فوجی در رسانه-1
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تـوان گفـت   هـاي مطـرح اسـت. درواقـع مـی     یکـی از شـیوه  کند. جلب توجه از طریق تقابـل درونـی،   می
هاي تبلیغات به اندازه خصوصیت ناپایداري، ثابت نیست. اگر چه شیوه و محتواي هیچکدام از خصوصیت
مانـد. یعنـی تحـت تـأثیر قـراردادن رفتـار بـه        یابد، اما اصل تأثیر مطلوب ثابت میتبلیغات، مداوم تغییر می

خواهند، اما حتی همین خصوصیات هم ثابت نیست! میاي که تبلیغ کنندگانگونه
تبلیغات به دنبال تغییر دادن رفتار مخاطبان است، اما این اصلی است کـه بـه خـودي خـود عمـل      -20

کند و نیازي به زمان و فضا ندارد. می
شود و براي اثبات خود به عنوان تبلیغ، بـه زمـان و  ن شناخته میآتبلیغات از طریق گفتمان همراه -21

فضا احتیاجی ندارد. 
کند که موجب لذت شود. تبلیغات، هنگامی از فضا و زمان استفاده می-22
شود.در تبلیغات، از نمایش نیز استفاده می-23
سازد. تبلیغات، نیاز به نمایش و زبان تکرار را برطرف می-24
گیرند.میگیرندگان، خواهان تبلیغات نیستند ودرمعرض آن قرار-25
شود تا تبلیغـات بـه عنـوان یـک     موجب می،آرزوهاي مشتریان (مخاطبان)لزوم برآورده ساختن-26

شود. هنر کالمی، محدود 
درباره تبلیغات و مشخصات آن نظریات جدیدي ارائه نموده است، » الول«به نام اتیکی از دانشمندان علوم ارتباط

در تـالش خـود   » الول«رسد. هاي آن ضروري به نظر میکه در اینجا بیان آن براي تکمیل بحث تبلیغات و مشخصه
ن انواع متمـایز،  کند، هر یک از ایبراي تعریف انواع تبلیغات، چهار نوع آن را در بطن این پدیده عام مشخص می

ارتباط دارد. » کالسیک«شود. نوع اول آن، به عقاید مردم درمورد تبلیغات خود شامل دو نوع می
شود عبارتند از: چهار نوع تبلیغاتی که او میان آنها تمایز قائل می

تبلیغات سیاسی و جامعه شناختی -1
ایجاد اغتشاش و جذب کردن -2
تبلیغات عمودي و افقی -3
تبلیغات عقالنی وغیرعقالنی -4
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هـاي دولتـی، از   شود که گروهی که معموالً یک دولت هستند یـا یکـی از مؤسسـه   تبلیغات سیاسی زمانی عیان می
کنند تا به اهدافی قابل تشخیص و کامالً دقیق دست یابند. از سوي دیگر، تبلیغات هاي اعمال نفوذ استفاده میشیوه

مسـلط  هـاي  آیـد کـه یـک فـرد، ایـدئولوژي     ن از درون است و زمانی پدیـد مـی  جامعه شناختی نوعی مجاب کرد
اقتصادي و سیاسی جامعه خود را پذیرفته و در خود جذب کرده باشد. تبلیغ، ایـن ایـدئولوژیها را بـه منزلـه مبنـایی      

برد. مبتنی بر ضوابط اخالقی، به کار میهاي خودجوش و تفاوتهاي براي تحقق بخشیدن به انتخاب
تبلیغات آشوبگرانه معموالً مخرب و ستیره جویانه است، ممکن است هدف از ایـن نـوع تبلیغـات واژگـون کـردن      

تواند یک دولت یا برهم زدن یک نظم تثبیت شده باشد. هم تبلیغات اغتشاش گرانه و هم تبلیغات جذب کننده می
ها را داشته باشد، و ه قصد نفوذ بین تودهعمودي باشد، بدان مفهوم که ممکن است، از رهبري نشأت گرفته باشد ک

یا ممکن است افقی باشد، یعنی در درون گروه، آن هم نه گروهی که از باال به پایین به وجـود آمـده باشـد، بلکـه     
گروهی که در آن به طور اصولی افراد با هم برابرند و رهبري در بین آنان نیست. 

نیز فرق گذاشته شده است، تا بدین وسیله این عقیده عمومی کـه میـان   سرانجام میان تبلیغات عقالنی و غیرعقالنی 
اطالعات واقعی و تبلیغات تفاوت اساسی وجود دارد از میان برود، اطالعات واقعی روي سخنش بـا عقـل و منطـق    

هاي تجارتی عقالنی است، حال آنکه تبلیغات همواره با احساسات و عواطف سروکار دارد. همان گونه که آگهی
وجود دارد که مبتنی بر توضیحات فنی معلومات تجربی است، تبلیغات سیاسی عقالنی نیز منحصراً بر پایه واقعیات 

هاي اقتصادي قرار دارد. و آمار و ایده
ی و عـاطفی بـاقی بمانـد. زیـرا     نـ باشد، اما تـاثیر آن غیرعقال » صادقانه و اکید و دقیق«تواند بدین ترتیب تبلیغات می

توان بـه  اي منطقی را میگیرد، به عبارت دیگر پدیدهدجوش همه محتواي آن به دست فرد انجام میدگرگونی خو
غیرمنطقی عمل کردن وادار نمود. 

جنگ روانی

نظامی و کالسیک هاي با انجام عملیات گوناگون درجنگست که هاهاي رسانهیکی دیگر از ظرفیتجنگ روانی
که در میدان ،میدان نبرد و میدان اذهان.درگیري در دو زمینه جریان داشتکه در طول جنگ اي هبگون،آغاز شد

نبرد برتري ساز و کارهاي نظامی وتسلیحات تعیین کننده بود و در میدان اذهان قـدرت رسـانه بـراي تسـخیر ذهـن      
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دشـمن  مردم از طریق تحریف واقعیت ها، مبالغه گویی ها، ایجاد ذهنیت خطـا و هرآنچـه کـه بتوانـد بـه تضـعیف      
بیانجامد.

رهبـران  هـاي  ون به عنـوان بخشـی از اسـتراتژي   یي مکتوب ورادیو و تلویزهارسانهدر دو جنگ جهانی اول و دوم 
کشورها در جنگ روانی از طریق انجـام عملیـات اطالعـاتی بـه منظورتضـعیف کشـور هـدف و نیـز بهـره گیـري           

مورد استفاده قرار گرفت.ا  براي دفاع از اهداف وآرمانهاي خود هازظرفیت و توان آن
وارد عرصه جدیدي از جنگ روانی بـراي پیشـبرد اهـداف رهبـران در دو     هارسانه،دومجهانی پس از پایان جنگ 

جبهه داخلی و خارجی کارکرد یافتند.
و مـردم در عرصـه داخـل و بهـره گیـري از رسـانه       هاحاکمیتدر تعامالت سیاسی میان احزاب و هارسانهحضور 

بلکـه بـه عنـوان بخشـی از     ،لیغات علیه کشور غیر متحـد و نـاهم پیمـان نـه تنهـا میـان کشـورهاي متخاصـم        براي تب
کار گرفته شد و ظرفیت رسانه درتـاثیر گـذاري بـر مخاطبـان     ه در تمام کشورهاعمال بهارسانهمعمول هاي فعالیت

درخدمت سیاستمداران و استراتژیست ها و رهبران کشورها قرار گرفت.
به منظور تحمیـل ذهنیـت خـاص بـر     شد وجنگ روانی تبدیل به عملیات اطالعاتی پیچیده هاي ن دوره شیوهدر ای

مخاطبان صورت پذیرفت.
کند که از طریق میعملیات اطالعاتی را به عنوان راهی براي تاریک ساختن و سانسور کردن توصیف1ترچدنی ش

:پذیردمیچند استراتژي انجام
.اهاز طریق ارایه اطالعات بیش ازحد به آن؛هارسانهسنگین کردن بار 

یک راه مشترك براي انجام این امر درخواست مـیهن دوسـتی و حفـظ منـافع ملـی      ؛ایدئولوژیکهاي درخواست
.است

.ارایه اطالعات دستکاري شده به روزنامه نگاران و درخواست انتشار آن؛تحریف اطالعات
نمونه ،مریکا جریان داشتآدوم جهانی میان اتحاد جماهیر شوري سابق وآنچه به عنوان جنگ سرد پس از جنگ

جنگ بدون خونریزي،جنگ آرام و جنگ بهداشتی وتمیـز تلقـی  ،بارز جنگ روانی است که به عنوان جنگ نرم
.شدمی

1-Danny Schechter
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ررسـی جنـگ   ی کانـادا در ب المللبیناستاد علوم اجتماعی دانشگاه یورك تورنتو در کتاب رادیوي 1آرتور  شیگل
؛شودمیگوید تبلیغ به چهار شکل اساسی ظاهرمی،دوم جهانی و تبلیغات دوران جنگ سرد

.کردندمینخستین سطح دروغ بزرگ است که استالین و هیتلر از آن استفاده-
الزم نیست که واقعیت هم داشته باشد.وشودمیامري قابل قبول تلقیاست که تبلیغات مادامی،سطح دوم-
شود.میه پردازان نگاه داشتهصشوداما سوي دیگرآن نزد قمیحقیقت گفته،سومسطحدر-
شـود و هـم خـوبی هـا و هـم      مـی حقیقت گفته، هم سطح چهارم که خالق ترین و مفید ترین مرحله آن است-

شود.میباهم گفتهکه همگیها و هم منافع و مضاربدي

مکانیسم شایعه در ارزش آفرینی

رایج و یا پاسخ به شایعه هایی اسـت کـه   هاي بازتاب شایعه،ايرسانهخلق واقعیت براي هارسانهیکی از ترفندهاي
از طریق منابع غیررسمی و مردمی در طیف گسترده انتشار یافته اسـت.براي دریافـت کـارکرد شـایعه و اینکـه چـه       

نگـاهی بـه تاریخچـه شـایعه در     ،کنـد مـی گیرد و خـود رادر قالـب اطالعـات عرضـه    میزمانی شایعه جاي خبر را
.اندازیممیارتباطات انسانی

عریف شایعهت

-Kapferer, 1987 ]شایعه را قدیمی ترین رسانه دردنیا نامیدهاند داننـد  اي میهو آن را بازتاب فرضی[ 1990
که سازنده شایعه از دنیاي پیرامون خود دارد.

مطبوعاتی وسخن پراکنی که دیدگاه نه چندان هاي سوي بنگاهشایعه در عصر حاضر به عنوان یک استعاره رایج از 
گیرد.اهمیت شـایعه در ارتباطـات   میمثبتی نسبت به یک موضوع یا گروه اجتماعی داشته باشند،مورد استفاده قرار

و است که کتابهاي متعددي در باره شایعه و مکانیسم آن به عنوان شکلی از ارتباطات و نیز تولید ریسک اي هبگون
بحران در ارتباطات نوشته شده است.

انواع تعـاریف  که سادهاست براي شایعه تعاریف گوناگون و متفاوتی ارایه شده است، اما بهترین تعریف فرمولی 
گیرد.فرمول ساده شایعه عبارت است از: میو با مبناهاي متفاوت را در بر

1- Artour
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R~ I * A

Rumor ~ Important*Ambiguity

[Gordon Willard Allport&postman -1947]

در محـیط  پیرامـون آن موضـوع   شایعه با هر تعریف عبارت از میزان اهمیت یک موضوع ضـربدر میـزان ابهامـات   
البته شایعه خود به تنهایی کارایی الزم براي اعمال سلطه ندارد، زیرا دیر یا زود با گذر زمان صـحت وسـقم   است.

نمایـد اسـتفاده   مـی را به عنوان تاکتیکی مهم در عملیات روانی کارآمدشایعات روشن خواهد شد، اما آنچه شایعه
برشمرده است.هاي آن در کنار سایر تاکتیک

کارکرد شایعه

ي هـا گـروه شایعه به عنوان قدیمی ترین رسانه مردمی کارکردهاي فراوانی در شرایط جنـگ میـان کشـورها و یـا     
غیردوستانه استفاده از کارکردهاي شایعه است.مهمترین هاي حالتمتخاصم دارد.مبناي تبلیغات وجنگ روانی در 

کارکردهاي شایعه عبارتند از تحریف یا تاکید بریک سوژه و موضوع خاص،تشجیع مخاطب براي توجه بـه یـک   
موضوع،ارعاب مخاطب نسبت به  بروز یک وضعیت احتمالی، تضعیف یا تقویت روحیه جمعی در یک وضـعیت  

دیگر،بی اعتبار کردن وضعیتی خاص بـا هویـت   یوضوع به منظور فراموش سازي موضوعخاص، یادآوري یک م
آفرینی براي شرایط دیگر. 

1ايرسانهانحصار 

توسط صاحبان رسـانه اسـت،   اي هرسانهاي یکی از شاخص ترین وجوه رسانه براي خلق واقعیتاي هانحصار رسان
عناصر رقیب و یا مانع جدي به تمامی اهـداف مـورد نظـر نایـل آمـد.      توان بدون وجود اي میهزیرا با انحصار رسان

تنها محدود به انحصاري بودن خـود رسـانه نمـی شـود، بلکـه انحصـاري بـودن منـابع اطالعـات،          اي هانحصار رسان
تواند بـین رسـانه بـا دیگـر بـازیگران صـحنه       میاطالعاتی که در تعامالت سیاسیهاي انحصاري بودن برخی رانت

گیرد.میاعمال شود و نیز انحصار انتشار را دربرسیاست

1- media monopoly
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اسـتاد علـوم   1از دیـد مایکـل پـارنتی   شـود  مـی براي اعمال سلطه به کار گرفتـه اي هی که در انحصار رسانهایروش
:به شرح زیر استسیاسی

ن بـه صــورت ماهرانـه از موضـوعاتی کــه ممکـن اسـت واقعااحساســی      آکـه در  :پنهانکـاري از طریـق حــذف  -
.ه نمی شودو به آن پرداختهاجتناب کرد،باشند

در مواردي که حذف و سانسور کارآیی نـدارد وعمـوم مـردم در حـال اطـالع یـافتن از       : حمله و انهدام هدف-
آورند تا موضوع را بی اعتبار کنند.میبه روش تهاجم به انتشار زود هنگام رويهارسانه،موضوع هستند

کنند تا دیدگاهها و نظرات میمثبت یا منفی تالشهاي با استفاده از برچسبهارسانه:انگ زنی و برچسب زدن-
بـدون اینکـه   ،نـد نکمـی موضوع را تعریف و تشریحهابرچسب.در باره موضوعی معین را از پیش تعیین کنند

د که ممکن است به نتایج دیگري منجر شود. نند ویژگیهاي واقعی را بیان کنناگزیر باش
اغلب سیاست هایی کـه نیـاز اسـت مـورد بررسـی و مطالعـه  قـرار گیرنـد را        هارسانه:پیشگیرانهفرض و تصور-

د.ندهمیپذیرند و تنها در جزییات چارچوب بحث آنها را شکلمی
از اي هرا در هـر زمینـ  هـا رسـانه با ارزش اسـمی عملکـرد   ها هپخش برنام:پخش برنامه با ارزش اسمی (ظاهري)-

که مورد توجه و عالقه افکار عمومی است اي هدر این شیوه به سوژدهد.میداخلی تشکیلسیاست خارجی و 
شود، اما بدون آنکه تمامی ابعاد موضوع شکافته شود به صورت ظـاهري و شـعارگونه از آن عبـور   میپرداخته

ضایت حاکمیت کنند. بدین ترتیب رسانه هم ادعاي صداي افکار عمومی بودن خود را تثبیت کرده و هم رمی
را در مورد عدم پیگیري دقیق و موشکافانه موضوعات  کسب کرده است.

ن براي مخاطبـان دشـوار   آکه فهم پیامد ها و عواقب اي هفقدان محتوا یا جزییات بگونکوچک شمردن محتوا:-
خواهد بود.

،نیسـت 50-50شـود معنـی  تـوزان    مـی اغلب فقط دو طرف یک موضوع و ماجرا نشان دادهتوازن نادرست:-
ضمن ارایه ظـاهري واقـع گـرا و    ،د.بنابرایننزیرا ممکن است درهر ماجرا طرفهاي دیگري نیز وجود داشته باش

کند.میسازد و به میزان زیادي آن را ضایعمیموضوع ذهنی را بی اثرلعمدر بی طرف از دو طرف ماجرا 
در مواجهـه بـا موضـوع یـا پاسـخی مخـالف کهانتظـار آن را نداشـتند         هـا رسانهمجریان خودداري از پیگیري:-

شوند.مین منصرفآو از پیگیري داده بحث را تغییربسرعت 

1-Michael Parenti
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متکی اسـت. گزارشـگران بـا    و نه یک دروغ موثرترین تبلیغات برتعمیم یک چارچوب تعیین یک چارچوب:-
توانند بدون توسـل  میتکمیلیهاي و زیبا سازيخاص هاي پیچیده ساختن واقعیت با استفاده از تاکید بر بخش

مقـدار و  . در این مسیر به حمایت آشکار و دور شدن از مظاهر واقعیت، تاثیر مورد نظر خود را بر جاي گذارند
اینکه موضوع تیتر خبر قـرار گیـرد یـا نـه و اینکـه مطلـب       وسطح افشاگري و طبقه بندي اطالعات، لحن ارایه

صـوتی و تصـویري بسـیار مهـم     هـاي  ي صوتی و تصویري جلـوه هارسانهیا نه و در مورد همراه با تصویر باشد
است.
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گفتار پنجم
در عرصه سیاست خارجیهارسانهنقش آفرینی 

مقدمه 
هـاي  میالدي) جهان شاهد دو جنگ نظامی در منطقه خلیج فارس بـود. شـیوه  1991ـ 2003(دو دهه گذشتهدر 

هـاي دوران معاصـر از   هاي آشکاري با دیگـر جنـگ  پوشش خبري وسایل ارتباط جمعی در این دو جنگ تفاوت
میالدي داشت. 1970جمله جنگ ویتنام در دهه 

در قرن در عرصه سیاست خارجی هارسانهي تري از آیندهنها، تصویر روشحوزهاین ها در بررسی عملکرد رسانه
ي هاي پوشش خبري در جنگ دوم خلـیج فـارس تأکیـدي بـر ایـن گفتـه      گذارد. شیوهبیست و یکم به نمایش می

نگاري نخواهد مرد، اما به طور مسـلم تغییـر   روزنامه«محقق و پژوهشگر علوم ارتباطات بود که » کارل جاکوبویچ«
).90: 1379(جاکوبویچ، » خواهد کرد

هاي جدید در حرفه هاي خبري، در واقع شناخت مهارتنگاري به ویژه در عرصه پوشششناخت تغییرات روزنامه
ــاري ــط   خبرنگــ ــه روابــ ــی در عرصــ ــدادهاي سیاســ ــه رویــ ــیدن بــ ــت بخشــ ــیندر جهــ ــلبــ ــت.الملــ اســ

ها نیز در دهد، این شیوهرا نشان میهاي جدیدي از حرفه خبرنگارينگاري در غرب شیوهبا وجود آن که روزنامه
)، Image Makingسـازي( تـوان انگـاره  نگاري غربـی اسـت کـه از آن جملـه مـی     خدمت کارکردهاي روزنامه

توانایی در ) را برشمرد. چنین کارکردهایی مخاطبان را از Illusio)وجذب بازي شدن(Ltabitusوارگی(عادت
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با پـذیرش تحلیـل ارایـه شـده از سـوي      ادراك بصري تره محو شدن درتفسیرعبور داده و به گستحلیل و مرزهاي 
. کشاندمیرسانه

هایی توسط اسـتادان و محققـان علـوم    هاي جمعی در زمان آغاز، ادامه و خاتمه چنین جنگبررسی کارکرد رسانه
جنـگ سـرد، تصـاویر    فراتـر از «توان به اي را پدید آورده است که از آن جمله میارتباطات اجتماعی آثار ارزنده

اشاره کرد که برخی از » یاسن. ان.زاسورسکی«و » جورج گربنر«، »اورت.اي.دنیس«اثر » اي آفریقا و شورويرسانه
و تصـاویر خـود و   » حماسـه جدیـد  «هـاي آمریکـا   هاي جالب این آثار عبارتنداز: تصـویر روسـیه در رسـانه   بررسی

.)Denis, 1991: 31–55ن و گوربـــاچف (دیگـــري در پوشـــش تلویزیـــونی آمریکـــا از نشســـت ریگـــا
میالدي، حمید موالنا، جـرج گربنـر و هربـرت    1991یک سال پس از وقوع نخستین جنگ خلیج فارس در سال 

اي در خلـیج فـارس یـک    پیـروزي تصـویر، جنـگ رسـانه    «هـاي آمریکـا، کتـاب    شیلر استادان ارتباطات دانشـگاه 
را منتشر کردند. » انداز جهانیچشم

کنـد. تصـویري کـه    را استنتاج مـی » پیروزي تصویر بر واقعیت«حمید موالنا از جنگ خلیج فارس مفهوم پروفسور
جنگ خلیج فارس، «) به جهان خبر افزودند: Imageاي و مطبوعات غرب به عنوان انگاره (هاي ماهوارهتلویزیون

تباطی این امکـان را فـراهم آورد کـه    هاي نوین ارپیروزي تصویر بر واقعیت و منطق را به نمایش گذاشت. فناوري
ــود.      ــابره شــ ــان مخــ ــر جهــ ــر در سرتاســ ــون نفــ ــدها میلیــ ــراي صــ ــب بــ ــان مناســ ــویر در زمــ واژه و تصــ

پندارد خود نیز شاهد عینی نبرد است. با وجـود ایـن، آن طـور    کند که میتصویر آنچنان بیننده را مسحور خود می
ریـزي  هایی برنامـه ان شاهد آن بودند، جنگ نبود بلکه انگارهدهدآنچه بینندگکه مطالعات بیشتر کشورها نشان می

توانسـت بـه   اي دست یابد که واقعیت و منطق هیچ گاه نمیشده بود که قصد داشت با القاي حس پیروزي به نتیجه
). Mowlana and Gerbner, 1992, xi» (آن برسد

زیـاد اخبـار، تنهـا آن دسـته از مطالـب و      هاي غربی در نخستین جنگ خلـیج فـارس از میـان حجـم    در واقع رسانه
ي سـازي آنهـا کـاربرد داشـته باشـد. ایـن واقعـه       کردند که در جهـت انگـاره  تصاویري را براي مخاطبان ارسال می

ایم. سپتامبر نیز به خوبی شاهد بوده11ي اول و دوم فلسطین و رویداد مشهور اي را در جنگ بالکان،انتفاضهرسانه
نگـاري بعـد از   روزنامـه «زشمندي که در فاصله بین دو جنگ خلیج فارس منتشر شدهاست، کتاب از جمله آثار ار

اي بـر  نیـز مقدمـه  » ویکتـور ناواسـکی  «توان نـام بـرد کـه    را می» استوارت آلن«و » رباربی زلیز«تألیف » سپتامبر11
مقاالت آن نوشته است. 
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یازده سپتامبر «،»گذاردضربه و زخم اخبار را به نمایش میوقتی که«عناوین برخی از مقاالت این کتاب عبارتند از 
، »نگـاري آمریکـایی  هـاي روزنامـه  یـازده سـپتامبر و سـاختار محـدودیت    «، »نگـاران آمریکـایی  در اندیشه روزنامـه 

گفتار ضربه و زخم: آرایش «و » نگاري به عنوان اقدام فرهنگیبرانگیختن احساسات پیرامون خطر اسالم: روزنامه«
سـپتامبر بـه ایـن    11هاي غربـی بـه رویـداد    کتاب در واقع با نقد چگونگی پاسخ رسانه». وباره در داخل و خارجد

نگـاري  نگاري پس از یازده سپتامبر چگونه حمله کشنده آن روز را به ماهیت روزنامهپردازد که روزنامهمطلب می
نگـاري آمریکـا و انگلـیس کـامالً     وص در روزنامـه آمریکا منتقل کرده و ادامه داده است. این تأثیرگذاري به خص

) Zclizer and Allan, 2002, 1مشهود است. (
شود کـه مهمتـرین آن انگـاره سـازي     میدر عرصه سیاست خارجی از طرق گوناگون اعمالهارسانهنقش آفرینی 

است.
سـازي  نام دارد. در انگاره» سازي خبريانگاره«ها، اشیا و رویدادها به مخاطب ها، مکاناي از شخصیتارایه انگاره

سـازي  شـوند. انگـاره  ها دستکاري شده و توأم با تفسیر پنهـان ارایـه مـی   با بازتاب واقعیت سروکار نداریم. واقعیت
). 1374:21(شعار غفاري، » تسازي در جهان خبر استکنیک و کلید کارگشاي منفی«

هاي غربی به ویژه وسایل ارتباط جمعی آمریکا و انگلیس براي جذب مخاطبان جهانی خود در بازي جنـگ  رسانه
در ذهـن مخاطبـان اسـتفاده بردنـد کـه در      » سازيانگاره«تري براي هاي تصویري پیشرفتهدوم خلیج فارس از شیوه

یم: کناینجا به چند نمونه آن اشاره می

استفاده از رنگ

هاي آشنا در جنگ معموالً رنگ قرمز(رنگ خون و آتش)و رنگ سیاه یا دود است. اما با آغاز جنگ اول و رنگ
اي دهد. نانسی فرانکلین در مقالهدوم خلیج فارس ناگهان رنگ قرمز جاي خود را به رنگ زرد یا سبز کمرنگ می

یکـی از  «کنـد:  ها اشـاره مـی  یگزینی رنگدر نشریه نیویورکر آمریکا منتشر کرد به این جا2003مارس 31که 
هایی که در هفته اول در پوشش تلویزیونی جنگ گم شده بود، رنگ قرمز بود، رنـگ اصـلی جنـگ. آخـر     رنگ

هفته انواع و اقسام حوادث مرگبار آن هم از نوع وحشتناك آن اتفاق افتاد. مـرگ تصـادفی، مـرگ بـر اثـر آتـش       
تله، مرگ اسراي آمریکایی که شاید توسط نیروهاي عراقی تیرباران شـده  نیروهاي خودي، مرگ بر اثر افتادن در

بودند و مرگ غیرنظامیانی که توسط نیروهاي ائتالف به قتل رسیده بودند و این عالوه بر حادثـه عجیـب و غریـب    
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د، دیگري بود که در کویت روي داد. سربازي رو در روي رفقاي خود ایستاد، به سمت آنان نارنجک پرتـاب کـر  
به چادر فرماندهی شلیک کرد و دو نفر را کشت. اما در هیچ یک از ایـن مـوارد، خـونی در تلویزیـون نشـان داده      

». نشد

تصاویر زنده

) جنـگ اول خلـیج   Live) موفقیت خود را مرهون پخش تصـاویر زنـده(  C.N.Nشبکه تلویزیون کابلی آمریکا (
اي این جنگ براي نخستین بار این شبکه تلویزیـون مـاهواره  داند. درمیالدي به بعد می1990فارس از دوم اوت 

به طور مستقیم تصاویري از خطوط تهاجمی آمریکا علیه عراق در کویت نشان داد و چـون رقیبـی در ایـن عرصـه     
.سازي مخاطبان توفیقی عجیب یافتنداشت در کار انگاره

نوار متن همراه با تصاویر براي سرعت

جذب مخاطبان در بازي دوم خلیج فارس عالوه بـر پخـش مسـتقیم تصـاویر و درج واژه     هاي تصویري برايرسانه
) در باالي قاب تصویرهاي خود براي آن که در کمترین زمان اخبار جنگ را به مخاطبـان برسـانند بـه    Liveزنده(

کردنـد.  هـاي خبـري خـود رعایـت مـی     نحوي بسیار دقیق و حساب شـده، ضـرباهنگ سـرعت را در کلیـه بخـش     
شد، مجالی براي گسست منطقی بـین  سرعت عبور اخبار از نواري که در پایین تصویر شبکه به نمایش گذاشته می

ثانیـه  45گذاشت. چنین تمهیداتی سرعت پخش خبر را بـه کمتـر از یـک خبـر در     دو خبر قبلی و بعدي باقی نمی
بینـی  هاي خود از اخبار تلویزیـونی، پـیش  لرسانده بود و این همان امري بود که نیل پتسمن چند سال قبل در تحلی

کرده بود! 

سازيشعارها، آیینی سنتی براي انگاره

هاي دور، سپاهیان خصم پیش از آغاز نبرد تن به تن، شـاعران و سـخنورانی بـراي رجـز خوانـدن و      اگر در گذشته
گاه خـود، بـراي هـر جنگـی     هـاي تصـویري هـر یـک از دیـد     فرستادند، امروزه رسـانه شعار دادن به میدان نبرد می

گیري آنها را نسبت به رخداد جنگ از آغاز تا پایان بر روي قاب تصـویر  زیرنویس ثابتی دارند که در واقع موضع
.برندسازي خود سود میهاي سنتی براي انگارهکند و در واقع از این آیین جنگحک می
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هاي تانکنگاه دوربین از کابین خلبان تا شانه

جـایی دوربـین فیلمبـرداران از    هاي خبري پوشش اخبار جنگ بـه وقـوع پیوسـت، جابـه    ري که در شیوهاتفاق دیگ
جـایی اول در جنـگ اول خلـیج فـارس و     ها بود کـه جابـه  ي تانکي خبرنگاران به درون کابین خلبان و شانهشانه
جایی دوم در جنگ اخیر صورت گرفت. جابه

داند درباره نگـاه دوربـین از کـابین خلبـان و شـلیک      یلم سینمایی میجورج گربنر که جنگ خلیج فارس را یک ف
دهـاي اسـکا  دهد: موشـک جنگ خلیج فارس به تدریج تصاویر لرزانی را نشان می«نویسد: میدهاي اسکاموشک

کننـد یـا آنچنـان کـه مـا      هاي پاتریوت آنها را در بـین راه متوقـف مـی   جهند و موشکمانند برق از دل آسمان می
آیند، اما هیچ یک از اینها فیلم سینمایی نیسـت.  ها فرود میهاي کارخانهها به دقت بر سر دودکشاندیشیم بمبمی

اینها نتیجه باقی ماندن در جهان واقعی براي مدت زمانی است که در راه است. 

ايبازسازي رایانه

ه تصـاویر جنـگ دوم خلـیج فـارس از     اي آمریکا و انگلیس در کنـار پخـش مسـتقیم و زنـد    هاي ماهوارهتلویزیون
) و طراحی گرافیکی نقشه جنگ بـراي نشـان دادن تمـامی ابعـاد مـاجرا بـه       Long Shotبازآفرینی نماهاي دور (

صورت یک بازي جذاب و دیدنی سود بردند. 
اي ) جنگ را به یـک واقعیـت رسـانه   play stationاي (هاي رایانهها مانند حرکت آنها در بازيحرکت دوربین

اي جنـگ دوم  ) بـا بازسـازي رایانـه   Medal of Honor) مدال افتخـار ( CDتبدیل کرده بود. اگر لوح فشرده (
خوانـد، لـوح   جهانی و تهدیدهاي زمان جنگ سرد، کودکان آمریکا و دیگر کشورها را به بازي در جنگ فرا مـی 

ــی ( ــرده اتمـ ــی  nuclear strikeفشـ ــازي مـ ــه بـ ــارس را بـ ــیج فـ ــت ) جنـــگ اول خلـ ــدو 12و گرفـ کمانـ
)DeadlyDozenکننده البته به نفع هاربر آمریکا را تا حد یک بازي سرگرمها به بندر پرل) ماجراي حمله ژاپنی

داد.ها، کاهش میآمریکایی
هـاي  شبکه«گوید: نوشت، می» دیت الین آالباما«اي که براي نشریه کارشناس ارتباطات در مقاله» شین سندرسون«

توانند میدان جنگ را به وسیله رایانه بازسازي تلویزیونی مدرن مجبور به نشان دادن تصاویر واقعی نیستند، آنها می
). 12: 8/2/1382(کیهان، » ممکن نبود1991کنند، کاري که در سال 



78

شناسی در کلژدوفرانس و رئیس مؤسسه مطالعاتی عالی علوماجتمـاعی پـاریس بـا    یر بوردیو استاد کرسی جامعهپی
کنـد. وقتـی   تـر مـی  ) بحث تصویرسـازي را کامـل  Illusio) و جذب در بازي (Habitusواره(طرح بحث عادت

هـاي  مشـغول کـرده و آنـان را از دسـتکاري    هـاي غربـی ذهـن مخاطبـان را بـه خـود       ي دست رسانهتصاویر ساخته
یربوردیو هر گاه کسی ذهـن خـود را   شود. از دیدگاه پیفراموش می» هویت بازي«فرستندگان در پیام غافل کند، 

کند ساختاربندي کرده باشـد، همـه چیـز در نظـرش بـدیهی جلـوه       مطابق با ساختارهاي دنیایی که در آن بازي می
ج در یک حوزه معین اجتماعی چنان است که ذهن ما را متناسب با ساختارهاي خـود،  هاي رایوارهکند. عادتمی

اي سازي آنها اشارهها و انگارهگیري ساختارهااز سوي رسانههاي شکلبه شیوه» بوردیو«کند. البته ساختاربندي می
در ذهـن مخاطبـان   هـا در غـرب یـک بـازي مهمـل را خـود آغـاز کـرده،        دانیم که رسانهنکرده است اما نیک می

شود.کنند که هویت بازي بودن آن فراموش میاي عمل میکنند و سپس به گونهساختاربندي می
همـین  illusioشود و هایی هستند که هویت بازي بودن آنها فراموش میهاي اجتماعی بازيبازي«از نظر بوردیو

دشناسـی (انترلوژیـک) میـان سـاختارهاي     ي همدسـتی وجو رابطه سحرآمیز با یک بازي است که محصـول رابطـه  
شود. این همان چیزي است که من در بحـث از منفعـت   فکري و ساختارهاي عینی و فضاي اجتماعی محسوب می

دانید که براي شما مهم است چون به چشم و مغزتان تحمیل هایی را مهم و جالب میخواستم بگویم: شما بازيمی
». کنیـد هـا احسـاس برنـده شـدن مـی     اید که در آن بـازي اي تربیت یافتهگونهشده است، به این صورت که شما به 

در هــارسـانه بیــانگر اهمیـت و نقـش تعیــین کننـده    مجموعـه مباحــث یـاد شـده    )201ـ 202: 1380(بوردیـو،  
آتی به تفصیل در باره آن توضیح داده خواهد شد .هاي مختلف عرصه سیاست است  .که در فصلهاي فرآیند
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بخش دوم:
المللبینقدرت سیاسی، سیاست خارجی و روابط 

گفتار ششم
قدرت سیاسی، قدرت نرم و قدرت سخت در دیپلماسی

امـا در  )1362،علـی اصـغر  ،(کـاظمی .1واژه قدرت در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد: قدرت و تعاریف آن
از شـعاع آن  اي همورد نظـر اسـت کـه جنبـ    "آثار"علوم اجتماعی در حالت عام قدرت توانایی به وجود آوردن 

.باشدمی"نفوذ در دیگران"
به عبارت دیگر قدرت عبارت است از استعداد، توانایی و قابلیت ایجاد نتایج خواسته شده یا تحمیل اراده کسـی  

شناسد.سان حدود نمیبر دیگري و میل به قدرت در ان
بدین ترتیب واژه قدرت در حقیقت مبین یک نوع رابطه انسانی است و اغلب این مفهوم در رابطه با منافع مـورد  

کند و طبیعی است که در میشود. لذا انسان همواره قدرت را براي بقاء و استمرار حیات طلبمینظر او تعریف

یعنی ضرب عدد در خود است."توان"قدرت در ریاضیان همان -1
می باشد.قدرت در فیزیک به معنی انتقال نیرو است."اثر"قدرت در شیمی میزان 
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دارد که حصول هریک از مراحل زمینه ساز اعمال قدرت براي نیـل  گستره حیات انسان نیازهاي متفاوتی وجود
باشد.میبه مرحله باالتر

قدرت و حاکمیت سیاسی

است و حاکمیت را قطع نظر از نـوع  "حاکمیت"فالسفه سیاسی نقش کسب اقتدار و قدرت براي هاي در نظریه
الوانی. سید (نتیجه قدرت دانسته و حاکمیتی که ریشه در قدرت نداشته باشد نمی تواند پایدار بماند.–نظام سیاسی 

)1367مهدي 

وجود دولت براي بقاي جامعه امري الزم و به علت وجوب ضرورت دولت لـزوم حفـظ قـدرت    ها هدر این نظری
گردد.مینیز ثابت

مهم و جانبی است، نظامهاي سیاسی بر مبنـاي محتـواي   "یحیات"هدف اصلی هر قدرت سیاسی صیانت از منابع 
ا، براي تحقق حاکمیت به یکی از اشکال قدرت تشویقی، تنبیهی یا هوجودي و ارزشهاي پذیرفته شده در نظر آن

آورند.میقدرت اقناعی رو
شوند، هدف از میخشن و استبدادي به آن متوسلهاي کهنه است که رژیماي هتحکیم قدرت از طریق تنبیه شیو

اعمال اینقدرت واداشتنافراد به اطاعت و انقیاد اجباري اسـت، در حـالی کـه ایجـاد و پـرورش اعتقـاد بـا اعمـال         
رهبري متناسب، ضمانت کسب توفیق دراطاعت پذیري بوده و جوامع نوین بدین سمت گرایش دارند.به عبارت 

کـه شـکل جدیـدي از تسـخیر افکـار عمـومی و بـه        باشـد  می"قدرت تاثیر بر باورها"دیگر قدرت اقناعی همان 
تعبیري همان قدرت سیاسی است.نقش قدرت در حاکمیـت سیاسـی کـه در حقیقـت تبلـور مـدیریت و رهبـري        
جامعه است بر شش نوع قدرت استوار است که درنظامهـاي سیاسـی بـر حسـب محتـواي وجـودي و ارزشـهاي        

توان در میگرایش بیشتري دارند.این شش نوع قدرت راا به نوعی از این شش قدرت هپذیرفته شده از سوي آن
قـدرت اسـوه اي، قـدرت تخصصـی، قـدرت      ،رابطه ي بین رهبرانو حکومت شوندگان به عنوان قدرت شخصی

).1367،الوانی. سید مهدي(قدرت تنبیه تقسیم کرد،پست و مقام، قدرت پاداش
ویژه رهبران رسمی در حاکمیت است و قـدرت  قدرت پست و مقام، قدرت پاداش و قدرت تنبیه (عدم پاداش)

تواننـد از آن برخـوردار باشـند امـا ویژگـی      مـی قدرت تخصصی در عین حال که رهبران رسـمی هـم  واي هاسو
رود.میرهبران غیر رسمی در جامعه به شمار
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موارد زیر است.منابع قدرت سیاسی در درون یک  جامعه شامل 
:منابع قدرت درونی یک دولت-1

الف: توانایی ذاتی حکام و مسوولین 
ب: آداب و رسوم و سنت ها 

ج: قوانین و مقررات 
ی: المللبینمنابع قدرت در بعد -2

الف: موقعیت و مرتبت جهانی 
تخصصی هاي ب: توانایی

ج: آگاهی و وقوف به اطالعات 
ه: پشتیبانی سایر منابع قدرت 

قدرت ملی و سیاست خارجی

بر این عقیده اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیما با عناصر قدرت ملـی آن کشـور   المللنبیعلماي روابط 
توان براي تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیـک قائـل شـد: عوامـل     میدر ارتباط است.

ترین عـاملی اسـت کـه    نسبتا با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات 
).197، ص. 1374(مورگنتا، هانس، دهد میشالوده قدرت ملی راتشکیل

ترجمـه سیاسـت هـا و    هـاي  مهمتـرین صـحنه  هـا  هن رودهـا، دریاهـا، اقیانوسـها، دره هـا، دشـت هـا و کـو       یهمچن
در شـکل و  هـا ا ماننـد تفـاوت آن  هـ باشند. تفاوت کشورها در ارتباط بـا قـدرت آن  میطراحی شدههاي استراتژي

شاناست. منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یـک ملـت نسـبت بـه ملـل      سرزمین اندازه 
دنی خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشـور  عدیگر است. مواد غذایی، مواد خام و از جمله منابع م

یی ماننـد صـنعت، حمـل و نقـل، ارتباطـات و یـا       روند. قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینـه هـا  میشماره ب
تواند گویاي قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیما با قدرت یک کشور در رابطه میکشاورزي خود

توان به عواملی همچون تکنولوژي نظامی، رهبري، کمیت و کیفیت نیروهاي میاست و در ذیل آمادگی نظامی
تواند باشد و البته این موضوع الزامی مینمادي از قدرت ملی آن کشورمسلح پرداخت. جمعیت یک کشور نیز
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توزیع و روند رشد جمعیتباشد. در میـا ن عوامـل کیفـی مربـوط بـه      کیفیت، از خود جمعیت، مهمتر نیست. شاید 
، کیفیت حکومت و جامعـه و کیفیـت دیپلماسـی نـام بـرد. شـاید       2، روحیه ملی1توان از منش ملیمیقدرت ملی

همانگونه که روحیه ملی روح آن است. اگر قدرت دیـد  ،بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است
آن کاهش پیدا کند، قدرت داوري آن دچار اشکال شود، و اراده آن تضـعیف گـردد، همـه امتیـازات ناشـی از      

نظـامی، تعـداد و ویژگیهـاي    موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمـادگی 
جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد. ملتی که بتواند به داشتن همـه ایـن امتیـازات ببالـد، امـا      

هـاي  دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه خالص سـرمایه طبیعـی اش بـه موفقیـت    
کار اندختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه طبیعی در راه اهـداف  ه باما در دراز مدت با ،موقت نائل شود

).246)، ص. 1374(مورگنتا (ی ملت، آن را بر باد خواهد دادالمللبین

متغیرهاي موثر در سیاست خارجی

گروه تقسیم نمود:5توان به میمتغیرهاي موثر بر سیاست خارجی را

متغیرهاي فردي

شود. احتیاط در مقابل بـی مالحظگـی،   میتصمیمگیران مربوطهاي اشتها، تصورات و ویژگیاین متغیرها به برد
عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل گرایی در مقابل آرمانگرایی، احساس برتري در مقابل احساس حقـارت و  

انسان است کهاین گونه متغیرها بر سیاست خارجی و تصمیم گیري در آن تاثیر بسیاري دارد. زیرا این یک…
باید در یک لحظه بحرانی تصمیم بگیرد و مسائل کوچک مانند این که سیاستمدار امروز صبح قبل از آمـدن  می

به وزارت خارجه آیا با همسرش بگو مگو داشته یا خیر در تصمیمات آن روز سیاستمدار تاثیر بسزایی دارد.

متغیرهاي نقش گرایانه

شـود. منظـور از   مـی شرح مشاغل یا قواعد رفتاري مورد انتظـار از مقامـات تعریـف   این متغیرها معموال به عنوان 
مقامات افرادي مانند رئیس جمهور، وزراء، مقامات اداري عالی رتبه، نمایندگان مجلس و نخبگان دیگري است 

1- National Character
2- National Morale
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که در سیاست خارجی دخالت دارند. صرفنظر از شخصیت روانی یک فرد، وقتی وي نقش خاصی را بـه عهـده  
یابد.میگیرد، رفتار وي براساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهی تغییرمی

متغیرهاي دیوانساالرانه

شوند. بوروکراسـی  میاین متغیرها به ساختار و فرآیندهاي یک حکومت و تاثیر آنها بر سیاست خارجی مربوط
تصمیم گیري ها در سیاسـت خـارجی بـه نـوعی مـنعکس      باشد. اکثرمیدر هرکشوري داراي یک روند پیچیده

نظامی و دوایر وابسته بدانهاست. رفتار دولـت آمریکـا   هاي کننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتی، دستگاه
دهد که هرکدام از مراکز دولتـی ماننـد   میدر جریان خلیج خوکها و مذاکرات شوراي امنیت ملی آمریکا نشان

کردند که منافع مرکـز و  میآن طرحی را پیشنهاد…ان مرکزي اطالعات، وزارت دفاع ووزارت خارجه، سازم
).287-266، صص. 1364(آلیسن، گراهام، ساختمییا اداره خود را حد اکثر

متغیرهاي ملی

منظور از متغیرهاي ملی، متغیرهاي زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا و 
کـه از مرزهـاي آسـیب پـذیر و مـوقعیتی اسـتراتژیک       اي هع طبیعی کشورهاست. براي مثال، یک کشور قـار مناب

ه برخوردار است، احتماالیک استراتژي تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمندتر و متحرکتري را ب
عنـوان عوامـل بوجـود    ملی کال همان عواملی اسـت کـه قـبال تحـت    هاي خود جلب خواهد کرد. منظور ازمتغیر

آورنده قدرت ملی از آنها بحث کردیم. عامل اقتصاد در این میانه از اهمیت بیشـتري برخـوردار اسـت. مراحـل     
توانـد تبیـین کننـده درجـات متفـاوت و مختلـف اسـتقالل        میمختلف توسعه اقتصادي اعم از داخلی و خارجی

). 106، ص. 1378(ذوقی، ایرج، سیاست خارجی باشد

متغیرهاي نظام گرایانه

گردنـد. بـراي نمونـه،    مـی منظور آندسته از متغیرهایی است که نسبت به کشور مورد مطالعه، خـارجی محسـوب  
ی، تـوازن قـدرت،   المللـ بینتوان در این مقوله قرار داد. نظام نوین میراالمللبینکل نظام هاي ساختار و فرآیند

.صورتی بر سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشتنظام تک قطبی یا چند قطبی هرکدام به 

Rosenau, James, 1971, Pp. 95-150.
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مثال سیاست خارجی ایران در سیستم دو قطبـی بـدون تردیـد بـا سیاسـت خـارجی ایـن کشـور در دوره پـس از          
ثیر قرار فروپاشی شوروي متفاوت خواهد بود. این متغیرها تصمیم گیري در کشورهاي کوچک را بیشتر تحت تا

خواهد داد تا کشورهاي قوي و بزرگ.

قدرت ملی و ارتباطاتاي هعوامل پای

باشـد و بـدیهی اسـت کـه در هـر گونـه       میمحوري"ارتباط"مختلف آن بحث هاي و شکل"قدرت"در بحث 
مهفوم "اطالع و پیام"بدون "ارتباط"چرا که اصوال ،وجود دارد"اطالعات"ارتباط یک فراگرد انتقال پیام و 

بـدون انتقـال اطالعـات امکانپـذیر     که باشد میندارد و هدف از هر گونه ارتباط،انتقال معنا، نظر، پیام، تاثیر و ...
نیست.

).1368،حسام الدین،بیان(از یک دیدگاه دیگر قدرت ملی را به سه دسته تقسیم کرده اند

نظامی: قدرت دولت ها را در مرحله نهایی باید در قدرت نظامی هر کشور جسـتجو کـرد. جنـگ    الف ) قدرت 
کنند.میاست که دولت ها براي تامین اهداف خود و اعمال قدرت استفادهاي هآخرین وسیل

باشـد و داراي  مـی ب ) قدرت اقتصادي: در حد قدرت نظامی داراي نقش بـوده و از قـدرت نظـامی ناگسسـتنی    
گوناگون نظیر قدرت کنترل بازار، مواد خام، اعتبار و وسایل حمل و نقل و ...می باشد. هاي جنبه

ست از ایجاد روحیه ملی قوي در داخل، اج ) قدرت تبلیغاتی: یا توانایی کنترل افکار عمومی این قدرت عبارت
ن. در ایـن تعـاریف نیـز   جنگ تبلیغاتی در خارج و کوشش براي احراز مقام رهبري اخالقـی و معنـوي در جهـا   

کند و چهـار  میدر فراگرد ارتباط میان کنشی نقش اول را ایفا"وظیفه تصدیق"توان گفت در قدرت نظامی می
وظیفه دیگر به صورت غیر آشکار در خدمت این وظیفه اند.

خدمت به گردد و چهار وظیفه دیگر درمیمحوري"وظیفه تاثیرگذاري"در قدرت اقتصادي در فراگرد ارتباط 
نمایند.میوظیفه تاثیر گذاري قدرت اقتصادي نقش ایفا

کـه  اي هشود به گونمیو در قدرت تبلیغاتی هر پنج وظیفه در فراگردارتباط میان کنشی به صحنه قدرت کشانده
نظـامی یـا   هـاي  تواند جایگزین هـر یـک از قـدرت   میف پنج گانهیاظبکارگیري صحیح و به موقع هر یک ازو

ا باشـد. نمونـه بکـارگیري قـدرت تبلیغـاتی در جهـت دهـی و        هـ اقتصادي و یا تاثیر گذار و جهـت دهنـده بـه آن   
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همچنـین قـدرت تبلیغـاتی موجـب     ،جایگزینی به قدرت نظامی در جنگ خلیج فارس به وضوح آشکار گردیـد 
د.شدر آسیاي جنوب شرقی "بحران اقتصادي"بروز 

):1368( بهزادي، حمید، داندمیمریکایی قدرت یک کشور را داراي این مبانیاسپایکمان محقق اجتماعی آ
مساحت سرزمینی-1
ماهیت مرزها-2
تعداد نفوس-3
منابع طبیعی-4
کنولوژیکیتاقتصادي و هاي پیشرفت-5
اقتصادي–قدرت مالی -6
تجانس نژادي-7
ثبات سیاسی-8
میزان همگونی و همسانی-9

.روحیهملی-10
کند:میو عناصر اصلی قدرت ملی را به سه گروه عمده تقسیملعوامگیدو فیشر نظریه پرداز آلمانی، 

، سازمان صنعتی و سـطح تکنولوژیـک  ، کانی و زیر زمینیهاي الف)عوامل اقتصادي شامالستعداد زمین و ثروت
توسعه تجارت خارجی، بازرگانی و منابع مالی 

مهـارت  ،دگی جمعیت و انواع مرزهامیزان پراکن،ب)عوامل سیاسی شامل وضعیت جغرافیایی و وسعت خاك
سطح فرهنگ ی وسازمان

اسـتعداد و ظرفیـت تغییـر و    ،بردبـاري، پشتکار ،ج) عوامل روانی شامل انعطاف اقتصادي و مهارت در اختراعات
تبدیل

وضـع جغرافیـایی و سـوق    :مورگانتا عناصر اجتماعی و طبیعی قدرت را بدین صورت جمع بنـدي نمـوده اسـت   
روحیـه  ، خلق و خوي ملـی ، جمعیت، آمادگی نظامی،پیشرفت و تکنولوژي در اختراعات، ابع طبیعیمن، الجیشی

.کیفیت حکومت، مهارت دیپلماتیک، ملی
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در تعاریف و تقسیم بندیهایی که از منابع قدرت و عناصر آن در دیدگاههاي مختلف وجـود دارد. قطـع نظـر از    
ي تک تک ایـن مبـانی محـور اساسـی     گیرشکلنه تنها در "اتاطالع"وجود هانقاط اشتراك یا وجوه تمایز آن

براي اعمال هـر گونـه قـدرتی    "مواد خام"است بلکه در روابط بین این منابع و عناصر قدرت، اطالعات به منزله 
توان تقسیم کرد.میعناصر قدرت را به دو بخش مادي و غیرمادي،نظراتینبندي اکند.در جمعمینقش ایفا

عناصـر  شود و میمعیتو جآمادگی نظامی، دنیعمواد کانی و م، جغرافیایییتمادي قدرت شامل وضععناصر 
و تشـخص ملـی و جهـانی حکومـت    ، رابطه مردم و حکومت، روحیه ملی، خصوصایت ملینیز غیرمادي قدرت

گیرد.میرا در برایدئولوژي (رسم و راه زندگی)
ابداعات گسترده آن از آغاز تاکنون بر اهمیت و نقش اطالعات در ارتباطی و اختراعات وهاي وجود تکنولوژي

اختراع رادیو به .داخلی آمریکا نقش اساسی داشتهاستهاي کند.اختراع تلگراف در جنگمیمنابع قدرت تاکید
عمنظور تبلیغات سیاسی و هجوم تبلیغاتی و صفوف سپاهیان نظامی در جنگ جهانی دوم محور بوده اسـت.اخترا 

فاکسی مایل و ویدئو که کامال با اهداف نظامی و به منظور حمـل و نقـل تصـاویر جاسوسـی تولیـد شـد.اختراع       
که به منظور جمع آوري و حفظ آمار و اطالعات خارج از شـمار انسـانی جهـت بهـره     1969کامپیوتر در سال 

که نه تنها وضعیت جغرافیایی مواد کانی ). 4شماره ،7رسانه سال (تصویري هاي برداري آنی و تلفیق آن با ماهواره
کند بلکه تا اعماق آبهاي موجود در هـر کشـور و ذخـایر آن را تعیـین و بـا سـایر       میو معدنی کشورها را رصد

اطالعات بدست آمده به وسیله ابزارهاي اطالعاتی دیگر قدرت اطالعاتی عظیمی را براي اعمال سلطه در روابط 
کشورها به وجود آورده است.

کـه در سراسـر جهـان گسـترش یافتـه     هـا  هبرنامـ اي هتلویزیونی متعدد و پخش مـاهوار هاي همچنین وجود کانال
اطالعاتی دور مانده بود تحـت تـاثیر   هاي رود تا عناصر غیر مادي قدرت را نیز که تاکنون از دسترسی قدرتمی

.جدي قرار دهد

اساسی قدرتهاي ویژگی

بـــراي قـــدرت بـــه بـــه شـــرح زیـــر جدیـــد و اساســـی را هـــاي ویژگـــیچنـــین تـــاثیر گذاریهاییاســـت کـــه 
غیـر قابـل   -نسـبی بـودن قدرتـد   -ذهنی و روانی بودن قـدرت ج -جهانی بودن قدرتب-وجودآوردهاست:الف

بدي و نحوست قدرت-دو قطبی بودن قدرت و-اندازه گیري بودن قدرته
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باشد میدر سطح جهان"عام بودن قدرت"از جمله مختصاب بارز و آشکار قدرت خصلت :جهانی بودن قدرت
ارکـان چهارگانـه   "عام و جهانی"گیرد.قدرت با خصوصیت میکهاین خصوصیت از ماهیت ذاتی قدرت ریشه

(قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت فرهنگی و قدرت اقتصادي"دهد که عبارتند از میاستراتژي ملی را شکل
).1368بیان حسام الدین، 

رونـی در رابطـه بـا    یبودن قدرت: مساله قدرت صرف نظر از اینکـه داراي مختصـات و تجلیـات ب   روانی و ذهنی 
خصـلتی  "روانـی و تبلیغـاتی داراي   ،باشد، از بعد تبیین، توجیه، مـرز بنـدي، ایجـاد روابـط سیاسـی     میحاکمیت

باشد.می"ذهنی
ي جمعـی و  هـا رسـانه رم مطبوعـات و  تالش در جهت نفوذ بر افکار عمومی، ترغیب ها، تهدیدات، استفاده از اه

باشد.میاست که زمینه ساز بروز عینی آن"ذهنی قدرت"عنصر تبلیغاتی از جمله عوامل 
فرسایش و نسبیت قدرت: یکی از مختصات عمده و اساسی قدرت که در بررسی تبیین مواضع دیگـر نیروهـا بـا    

قدرت است.بودن فرسایشی بودن و"اصل نسبی"دولت ها از اهمیت برخوردار است توجه به 
قدرت یک گروه، نهاد، سازمان و دولت را نمی توان و نباید از زاویه اطـالق نگریسـت و بـه آن جنبـه دائمـی و      

با ادامه شرایط، تداومکهبه وجود آمدهاست "تحت یک سلسله شرایط خاص "ین قدرت اهمیشگی داد، زیرا
رود.مینیز دچار فرسایش شده و از بینقدرت ،یابد و در صورت از بین رفتن شرایطمی

بـروز و  "در بررسی مشخصات قدرت (هرچند از نظر کمی و کیفی بزرگ باشد) باید به شرایط و زیر ساختهاي 
توجه کرد و از این زاویهابعاد آن را ارزیابی کرد."صعود قدرت

نسـبت قـدرت بـه    ، زمـان بـه قـدرت  گوید: نسبی بودن و فرسایش قدرت عبارت اسـت از نسـبت   میارگانسکی
نسبت قدرت به کشوري ، دیگرهاي و دولتهاگروهنسبت قدرت به نهادها، ، که قدرت متوجه آن استاي همسال

که قدرت به وسیله آن اعمال شده است.
غیر قابل اندازه گیري بودن قدرت: با توجه به اینکه قدرت ذهنی و روانی بوده و داراي عوامل مادي و غیر مادي

وال و شرایط متغیر حاوزیرا اوضاع،باشدمیاشد امکان اندازه گیري دقیق (به روشهاي مقداري ) آن مشکلبمی
گـردد و عـواملی ماننـد    مـی مانع اندازه گیري دقیـق قـدرت  "عوامل مختلف محیطی"ناشی از هاي و دگرگونی

رابطـه مـردم یـک جامعـه بـا      فیت کیروحیات مردم، آداب و رسوم، نقش دین در جامعه، پایگاه رهبري و میزان 
رهبران جزء عوامل غیر مادي بوده و با معیارهاي معمول قابل سنجش نمی باشد.
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دو قطبی بودن قدرت: قدرت داراي دو قطب مثبت و منفی است. این خصیصه در نگرشهاي عمومی هر دولت و 
گذارد.میتاثیر"روابط با محیط پیرامون"نوع 

قـدرت منفـی   الملـل بـین درواقـع در روابـط   ،ریـزد مـی شد اما هر دو در یک کاسـه بامیقدرت داراي دو قطب
قـدرت چگـونگی تنظـیم    "قـدرت مثبـت  "از تجاوزات بالفعل و تهدیدات بالقوهاسـت و  "قدرت بازدارندگی"

).144و 143ارگانسگی ان اف، صفحات (باشدمیروابط افراد و دولت و اجراي قوانین

.تا کنون مذموم بودن قدرت در تئوریهاي مختلف غربی مطـرح بـوده اسـت   19قرن نحوست و بدي قدرت: از 
مسیحی بر شئون مختلف زندگیمردم و مخالفت آنها بـاعلم و  هاي ریشهاساسی این امر به حاکمیت یافتن کشیش

بر کل گردد. حاصل استیالي کلیسا بر امور مختلف، جو اختناق و استبداد شدیدمیدانش تجربی و نوگرایی باز
م و مداخلـه در امـور   سـ امپریالی،اروپا بود و پی آمدهاي فراوانی را به دنبال داشت. بسیاري جنگ، توسعه طلبـی 

کنند.میداخلی دیگران را از مصادیق نحوست و بدي قدرت دانستهو آن را تقبیح
موضـوعی هـاي و منظومـه "نظـام جهـانی قـدرت   "نظریه دیگري در خصوص قدرت وجود دارد که آن نظریـه  

گیرد.بر اسـاس ایـن برداشـت، بـروز و نمـایش      میرا نیز در بر"اطالعات"باشد که جهان ارتباطات و قدرت می
و هـا  هبا کنترل داده ها، سرعت در انتقال پیامها، ابـالغ خواسـت  "اطالعاتیاي همنظوم"تواند به صورت میقدرت

ایش قدرت مجموعه فنی و دستاوردهاي فـن آوري داراي  ی باشد که در این بخش از نمالمللبیناداره ارتباطات 
.نقش محوري و قطعی خواهد بود

فرهنگـی. علـی اکبـر،    کنش متقابل و میان کنشی (،دیدگاه کنشِه نظریه پیرامون ارتباط وجود داردجمع بندي: س

1373.(

انتقـال پیـام صـورت   دانـد کـه از فرسـتنده بـه گیرنـده      مـی ) صـرف Actionدیدگاه اول ارتباط را یک کنش (
گیرنـده  ،فرسـتد مـی است که فرستنده پیـام Interaction)(گیرد. دردیدگاه دوم ارتباط یک کنش متقابلمی

کند.میدهدو پیام دیگري ارسالمیپیام را دریافت کرده واو نیز به نوبه خود پاسخ
است که همزمان عمـل رمـز   )Transaction("میان کنشی"و "تعاملی"اي هدر دیدگاه سوم ارتباطات به گون

شود و این دو مستقل و جدا از هم نیستند.در این نظریه فراگرد ارتباط عملکردي میگذاري و رمز خوانی، انجام
که براي آن پنج وظیفه تدارك دیده اند. و مبتنی بر وظیفهاست
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اء و دگرگـونی روابـط   یکـی از وظـایف ارتباطـات اسـتقرار، ابقـ     ) Affinity function(وظیفه پیوسـتگی  -1
اجتماعی است.

اکثر دانشمندن یکـی از مهمتـرین   )Information and understanding(وظیفهاطالعاتی و استدراکی-2
دانند که موجب افزایش استدارك از طرف مقابل فراگرد میوظایف ارتباطات را وظیفه اطالعاتی و استدارکی

.شودمیارتباط یا افزایش ارتباط
ارتباطـات همـواره از سـوي فرسـتنده پیـام در پـی مقصـود و        )Influence function(تاثیر گذاريوظیفه -3

)،Attitudes(شــود و شــایع تــرین منظورهــا بــراي انجــام ارتبــاط تغییــر نگرشــها         مــیمنظــوري برقــرار 
است.)Behavior(و یا رفتار) values(ارزشها)،Believes(باورها

Decision(وظیفه تصمیم گیري-4 function( یکی از عمده ترین پیامدهاي فراگرد ارتباطی رسیدن به یک
تصمیم ویژه است.

وظیفـه نهـایی ارتباطـات در برگیرنـده پـذیرش مـداوم یـا        )Confiramtion function(وظیفـه تصـدیق  -5
).1373فرهنگی. علی اکبر، (محصول تصمیماست.ورفتار،غیرمداوم یک تفکر، باور

اي هکشد بـه گونـ  میارتباطی دیدگاه ارتباط میانکنشی کاملترین کارکرد ارتباطات را بهتصویردرمیان سه نظریه 
است کـه منـابع اصـلی اداره یـک نظـام سیاسـی،       "اعمال قدرت"که در این دیدگاه ارتباطات چهره دیگري از 

که پذیرفته شود نقش به سخن دیگر قدرت و منابع آن از هر دیدگاهی .آوردمیاجتماعی در جامعه را به وجود
غیر قابل نادیده انگاشتن است. بـه عنـوان مثـال    "اعمال قدرت"ارتباطات میان کنشی با وظایف پنج گانه آن در 

قدرت یا سلطه سه نوع است، سـلطه فرهـی، سـلطه    "گوید: میداند ومی"سلطه"وبر قدرت در سازمان راهمان 
موهبـت الهـی اسـت و    ناشـی از  ) قدرتی اسـت کـه   تیکریزمااگوید سلطه فرهی (کمی، او"سنتی، سلطه قانونی

در این حالت رهبر فرهمنداست.شکل دیگر قدرت، قدرت یـا سـلطه   .نهندمیپیروان وفادارانی هستند که گردن
سنتی است در این حالت سلطه سابقه تاریخی دارد و رهبري موروثی است و رابطه مردم و رهبري رابطه ارباب و 

باشـد  میدر این شکل که نوع پیچیده سلطه.سلطه قانونی است"وبر"سوم قدرت مورد توجه نوکري است.نوع 
،نیکـوس، ،(مـوزلیس روشهاي رهبري و تبعیت، شکل قـانونی، انتخابـات و دموکراسـی و حاکمیـت قـانون دارد     

1368.(



90

"ظیفـه پیوسـتگی  و"و "وظیفـه تصـدیق  "فراگرد ارتباط میان کنشی دو وظیفه اصـلی  ،در تعریف وبر از قدرت

دهد و بقیه وظایف ناپیدا و پنهـان در پشـتیبانی از دو وظیفـه فـوق عمـل     میاساس اعمال سلطه و قدرت را شکل
هر یک از دیدگاههاي مطرح شده در باره قدرت ملی را پذیرا باشیم آنچه دربـاره تمـام   ،بدیهی استنمایند.می

است که در نظریه ارتباطات میان کنشی کارکرد دارد.نماید وظایف پنج گانه ارتباطی میدیدگاهها صدق
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گفتار هفتم
المللبینسیاست خارجی و روابط 

مقدمه
توان  مورد بررسی قرار داد؛ منظر اولهستی شناسی سیاست خارجی اسـت کـه   میسیاست خارجی را از دو منظر

نماید.میخارجی داللتبر ماهیت آن نظر دارد و معرفت شناسی آن که بر کارکرد سیاست
در تعریف  واژه سیاست در مبانی علم سیاست، به دو معنا اشاره شده است: سیاست بـه مثابـه علـم و سیاسـت بـه      

عقالیی است. به عبارت دیگرسیاسـت مشـی اي   هاي مثابه هنر که در هر دو مورد هدف آن اداره جوامع بر شیوه
مـادي و معنـوي و همچنـین مهـارت اجـرا حاصـل      هـاي  با انگیزهاست که از تلفیق دانش علمی نسبت به محیط، 

).82شود( سیف زاده، صمی
شود. اما ترکیـب ایـن دو   میی شناختهالمللبینو اي همنطقملی، هاي واژه خارجی هم بیانگر مرز است که با واژه

توانـد  مـی کیب با یکدیگرواژه به خودي خود واژه سومی را در دل  دارد که آن رابطه و ارتباط است. که در تر
دو مقوله متمایز یعنی روابط خارجی و سیاست خارجی را به وجود آورد.

شـود، امـا سیاسـت خـارجی تـالش      مـی خـارجی بـین کشـورها محـدود    هـاي  روابط خارجی به توصیف  کنش
حفـظ و نمـایش قـدرت منزلـت خـود را در      گیرند تا با کسب، افـزایش،  میاست که کشورها به کاراي هعامدان
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ارتقا بخشند. به عبارت دیگر مفهوم قدرت و میـل بـه افـزایش آن خصیصـه جـوهري هـر اقـدام        المللبینصحنه 
سیاست خارجی است.

عالیـق  وهـاي  تـوان فهرسـتی از دل مشـغولی   مـی با نگاهی گذار به آثـار تـاثیر گـذار و نشـریات معتبـر موجـود      
تهیه کرد .المللبینپژوهشگران معاصر در حوزه سیاست 

به منزله توضیحی براي رفتار دولت و در بر دارنده ي این دیدگاه که سیاستگذاران و سیاسـتمداران  –منافع ملی 
تعریف و حفظ منافع ملی هستند . یا به منزله دستورالعمل هـایی کـه دولـت مـردان بـراي اتخـاذ       ،به دنبال کشف

دهنـد و یـا بـه منزلـه مرجعـی بـراي       مـی تصمیم یا مشروعیت بخشیدن به تصمیمات قبلی خود مورد استفاده قرار
.دهند میتعارضات ارزشی و رقابت میان مجموعه ارزشهایی که انتخابهاي سیاسی را جهت

قدرتهاي نظریه

معـادالت مربـوط   -2مختلف آن هاي توازن قدرت و گونه-1شوند : میبه سه شکل اساسی دیدهها هاین نظری
تحلیـل  -3باشـد . میظرفیت تولد و غیره،به قدرت ملی معیارهاي کمی که شامل مولفه هایی چون منابع طبیعی

اتخاذ تصمیمات صحیح و ،ئلت براي جابجایی موثر قدرتعوامل قدرت به اضافه تخمین ظرفیت د–توانمندیها 
اجراي درست تصمیمات در کنار تجزیه و  تحلیل ظرفیت دولتهاي دیگر بریا مقاومـت ئ تحقـق اهـداف مـورد     

نظر خود .

تجزیه و تحلیل مبتنی بر تعادل و ثبات

نیازهـاي بنیـادین   ،امل قـدرت ظریف میان عواي هیکی ز خویشاوندان دور نظریه توازن قدرت که به وجود رابط
ملی و تحمل منازعات بدون روي آوردن به گزینه جنگ اعتقاد دارد .

رویکرد مبتنی بر جغرافیاي سیاسی

)(مکتب هوسهافر-1
تاکید بر جفرافیا به منزله عانل حیاتی در محاسبه رفتار دولت-2
مالحظه غیر جبرگرایانه و غیر سیاسی عوامل جغرافیایی -3
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–(امپرالیسم ) مطالعات تاریخی و معاصر در مورد شکل گیري و پیامدهاي روابـط سـلطه گـري    -سلطه گرایی

.ها هساده و پیچیده اقتصادي و روانشناختی براي توضیح پدیدهاي سلطه پذیري ؛ فرضیه
ملت و زیربنایی براي نه تنها رفتار ستیزه جویانه بلکـه تـالش   -عامل اساسی در شکل گیري دولت–ملی گرایی 

ی .المللبینمشروع براس کسب استقالل و حق تعیین سرنوشت ؛ هم چنین به منزله ي علت و حالل منازعات 
ماهیت و پیامدهاي جنگ و مقتضیات صلح .،عالقه دیرینه به بررسی علل–جنک و صلح 

توصیف روابط تجـاري و نیـز تبـادل کـاال و     ،نظریه ي پولی،یالمللبیناز تجارت اي هبخش عمد–ویکرد بازارر
خدمات میان دولتها را با بهره گیري از اصطالحات بازار مورد بررسی قرا رمی دهد.

تمهیـدات  ؛ توصیف و تفسیر هنجارهاي حقوقی و 1930مسلط در این  حوزه تا سال درویکر–حقوق و نهادها
نهادي بـر اهمیـت   –نهادي براي تنظیم رفتار دولتها و همکاري رسمی میان دولتها ؛ تاکید اصلی رویکرد حقوقی 

توجه به قوانین رسمی در رفتار دولتها بود .
اخیرا بر خی از پژوهشگران تالش کرده اند تا از نظریه ارزشی براي توضیح رفتار دولتها اسـتفاده  –نظریه ارزشی

قدرت و تمرکز بر مفهوم منافع ملی اجتناب کنند این هاي بدین شکل از برخی مشکالت موجود درنظریهکنند و 
کند تا سطح تجزیخ و تحلیل را به سطحس فراتر از اهداف ملی ارتقاء دهد و منابع احتمالی موثر مینظریه تالش

بر رفتار دولت را کشف کند .
امکانـات و راهبردهـایی   ،تالش براي شناسایی و طبقه بندي اهداف–تجزیه و تحلیل مبتنی بر امکانات / اهداف 

شـوند و اخیـرا   مـی اهداف دولتها فرض انگاشـته ،شوند ؛ به طوري کلیمیکه در کنشهاي دولتها مشاهده شده 
).85-87-1389،جوادي ارجمند(توجه بیشتري به تکنیک ها معطوف شده است

مهم آنهاي و تئوريالمللبینروابط 

مجموعه اقدامات و کنشهاي متقابل واحدهاي حکومتی و نیز نهادهاي غیردولتـی و  «به المللبیناصطالح روابط 
)1380:12(قوام،شودمیاطالقها ملتهمچنین روندهاي سیاسی میان 

ز این رو، روابط سیاسی، کنسولی، اقتصادي، بازرگانی، فرهنگی، نظـامی، اسـتراتژیک، دوسـتی و همجـواري،     ا
عالوه، روندها ه باشند. بمیالمللبینی، موضوعات مهم روابط المللبیني هاسازماناطالعاتی و خبري و روابط با 
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دو قطبـی، نیـز در ایـن رشـته مـورد بررسـی قـرار       ی مانند موازنـه قـوا و نظـام   المللبینو نظامهاي حاکم بر جامعه 
.گیردمی

طرات سیاسی، تجارب دیپلماتها و نظریـات نظامیـان،   ای شامل خالمللبیندر قرن هیجدهم و نوزدهم، مسایل مهم 
را تشـکیل الملـل بـین ، بیشـترین محتـواي متـون روابـط     المللبیناستراتژي و همچنین حقوق هاي بویژه در نظریه

ی در اوایـل قـرن بیسـتم و    المللـ بینموضوعات عمده ي مورد توجه متفکران جامعه ي ). 20ص،(بهزاديداد.می
ی، جامعه ملل، خلع سالح، قـوانین جنـگ و   المللبیني هاسازمانپس از وقوع جنگ جهانی اول، عبارت بود از: 

).20ص،(بهزاديی.المللبینشهاي ی و اخالق و ارزالمللبیننفرانسهاي ک، المللبینبی طرفی، قراردادها، حقوق 
بود؛ از یکسو، مکانیسمهاي حفظ صلح در سـطح جهـانی،   المللبینجنگ جهانی دوم، نقطه ي عطفی در روابط 

بویژه از طریق جامعه ي ملل نتوانست آرمان بزرگ بشریت (حفـظ صـلح و امنیـت) را تحقـق بخشـد. از سـویی       
، جنـگ سـرد، سـالحهاي اتمـی و     یسـرمایه داري و کمونیسـت  نـوینی ماننـد رقابـت بلوکهـاي     هاي دیگر، پدیده

کـه نیـاز بـه مطالعـه ي علمـی و      اي هی شد، بگونالمللبینکشورهاي نواستقالل وجدید، موجب پیچیدگی روابط 
پایـه  الملـل بـین و کاربردي، بشدت احساس گردید. از این زمـان بـه بعـد، علـم روابـط      کمنظم در سطح تئوری

) 30ص،شنگ( عامري .هوگذاري شد.
ی، به مـوازات افـزایش پیچیـدگیها و همبسـتگیها در نظـام      المللبینهاي روشهاي مطالعه، شناخت و تحلیل پدیده

علـوم  هـاي  ، در معرض تحول و تغییر قرار دارد. حوزه ي ایـن علـم، هماننـد سـایر حـوزه     المللبیندولتها و نظام 
نوین تر هاي و تکنیکها هگسترده شده و نیاز به استفاده از شیوانسانی، همگام با پیشرفتهاي تکنولوژیک معاصر، 

)309-287، ص 1366خرداد ،سیاست خارجی(شود.میاحساسها هبراي نیل به شناخت واقعی از پدید
اجمـاع و اتفـاق نظـري دربـاره     آن است که المللی روابط بینگذشته در عرصه هاي اما فصل مشترك  همه دروه

خاص این رشـته هـم نیسـت. جـوزف فرانکـل هـم در کتـاب نظریـه معاصـر روابـط           البتهندارد کهنظریه وجود 
شـنوید مـدلهایی و   بینیـد و مـی  گوید مـا نظریـه بـه معنـاي حقیقـی آن نـداریم هـر آنچـه شـما مـی          المللی میبین

هـا  ي رفتـار دولـت  هایی و الگوهایی از رفتارها هستند که با هم متفاوت هستند. وقتی از یک نظریه براچارچوب
ها ثابت اسـت و جـاري ولـی وجـود تعـداد      ها و مکانکنید یعنی براي همه موارد مشابه در همه زمانصحبت می

در حقیقـت  دهد که هیچیک دیگري را جامع و مانع و کامـل ندانسـته اسـت.   زیادي از این دست نظریه نشان می
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آگـاهی.  ژاك، .هـونتزینگر (وجـود داشـته باشـد   ی وجود نـدارد و نمـی توانـد   المللبینیک تئوري کلی روابط 
).110ص ،عباس

صورت گرفته است که در این المللبیناما تقسیم بندیهاي متفاوت و از زوایایی گوناگون براي تئوریهاي روابط 
تـوان تحـت سـه    مـی از جهتیرا المللبینروابط هاي نظریهکنیم. میبخش تنها به فهرست گذاري از آنان اشاره
نام گرفتـه، شـامل تبیـین روابـط و رفتـار دولتهـا       » همکاريهاي نظریه«مقوله دسته بندي کرد: نخست از آنها که 

براساس فرضیه ي همکاري است.در این مقوله، تئوریهاي همگرایی، کارکردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات 
دربرگیرنـده ي  کـه »کشـمکش و منازعـه  هاي نظریه«گیرند. مقوله ي دوم با عنوان میصلح، ارتباطات و... قرار

نظـام  هـاي  نظریـه «تئوریهاي تحلیل منازعات، بازدارندگی، توازن قـوا و بازیهاسـت. در مقولـه ي سـوم زیـر نـام       
تئوریهاي سیستمها و وابستگی جاي دارند. » المللبین

آرمانگرایی است که:تقسیم بندي دیگر از حیث واقع گرایی و 
پذیرد و دنبال تحمیل اصول اخالقـی خـود بـر آن    گرا جهان را چنانکه هست میواقعrealistگرا واقع)1

نیست و میان خیر سیاسی و خیر اخالقی قائل به جدایی است و درس تاریخ و تلقی از سیاست را مبتنـی  
داند.بر مبارزه قدرت می

کل سیاست، هماهنگی طبیعـی  توجه به بنیان مادياند. آرمانگرا بیقرار دادهutopianistگرا و آرمان)2
شـود را قابـل تعمـیم بـر     داند و حقوق و اخالق را که در جوامع کوچک مشاهده میمنافع را ممکن می

داند.المللی میجامعه بین
گرایـی یـا سـنت ماکیـاولی.     ) واقع1ها را به سه دسته تقسیم کرده که عبارتند از مارتین وایت این نظریه

هـا منـافع خـود را بیشـتر از هـر چیـزي       ها نیسـت و دولـت  قراردادي میان دولتگرا معتقد است که واقع
ناامنی متقابل اسـت و کـارگزاران هـم    ه المللی مفهومی ندارد و صلح نتیجدهند و جامعه بینترجیح می

کند.تابع منافع خود هستند و دولت تنها جامعه ممکن است و از جنگ براي تأمین منافع آن حذر نمی
المللـی اسـت و   گرا دنبال غایت شـناخت یعنـی تشـکیل جامعـه بـین     گري یا سنت کانتی. انقالبانقالبی)3

داند. وي خواستار بـازبینی رادیکـالی در نظـام دولتـی اسـت و      هاي متعدد را مانع از آن میوجود دولت
معتقد است که انسان بر دولت مقدم است و تنها جامعه امن جامعه جهانی است.
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ت گروسیوسی. در مقابل آن دو خردگرا قرار دارد که راهی میانه است یعنی وضـعیت  خردگرایی یا سن)4
داند بلکه انسان را یک جـانور اجتمـاعی دانسـته کـه در تعامـل      ماقبل قرارداد را هرج و مرج مطلق نمی

هاي متعـدد  مستمر با دیگري است. حتی وضعیت طبیعی نیز وضعیت شبه اجتماعی است و وجود دولت
کند. المللی ایجاد نمیگی در روابط بینوضعیت جن

شود:ها به دو دسته تقسیم میبندي براون این نظریهدر طبقه
شود که این دسته اخیـر خـود بـه دو دسـته     یا تجویزي تقسیم میnormativeهنجاري و empiricalتجربی 

گرا اجتماعوجهان وطن گرا از بعد اخالقی به اجتماع کل بشریت توجه داردcosmopolitanجهان وطن گرا 
communitarianدهد.گرا از همین بعد به اجتماعات محدودتر اولویت می. اجتماع
کثرت گرا و ساختار گرا .،: واقع گراشودسه دسته تقسیم میبه المللبینتئوریهاي روابط از نظر مایکل بنکس 

کنـد کـه در فکـر بیـرون     این دسته جهان را همچون میز بیلیارد هر دولتی را به توپی تشبیه مـی گرا. واقع)1
.کردن دیگران از صحنه است

بیننـد کـه بـه نظـام جهـانی      اي از روابط متعدد و متداخل مـی گرایان شبکهثرتکpluralistگرا کثرت)2
.دهدشکل می

هاي قـوي اسـت   نظام جهانی اختاپوسی با شاخکاز نظر ساختارگرایان هم structuralistساختارگرا )3
کند و اقتصـاد را عامـل اصـلی دانسـته و     که ثروت را از جوامع فقیر پیرامون به مراکز ثروتمند منتقل می

دهند.تضاد میان فقیر و غنی را مورد توجه قرار می
ن محور .چند محور جها،، دولت محورکندها را به سه دسته معرفی میجیمز روزنا هم نظریه
گرایـان انسـان را   گرا و غیر آن طبقه بندي کرده که طبیعـت به دو دسته طبیعتنظریه هایرا هولیس و اسمیت هم 

رفتـار انسـان هسـتند. امـا     explanationبینند و فقط بدنبال تبیین هاي طبیعی میهمچون طبیعت با همان انگیزه
رفتار انسان هسـتند.با  understandingدر نتیجه دنبال فهم مخالفان اینها میان انسان و طبیعت فرق قائل شده و 

به این نتیجه رسید که یک نظریـه را  1999هاي مختلف نکته مهم این است که اسمیت در بنديوجود این طبقه
پـذیرد کـه رشـته روابـط     در یک دسته نمی توان قرار داد و از این نظر آنهـا را کـامال سـاختگی دانسـته امـا مـی      

)16، ی اساسا خود را به همین شکل و بر مبناي این تمایزات تعریف کرده است. (مشیرزادهالمللبین
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مورد توصیف و تفسیر قرار گرفته المللبینتجربی که در نشریات مرتبط با سیاست هاي تمامی پدیدهدر هر حال 
:شوندمیاند ذیل چهار عنوان طبقه بندي

فرآیندها ،نظامها،:الگوهاتعامل میان دولتها-1
جریانات تاریخی: توصیفات و توضیحات مبتنی بر گاه شماري-2
تنظیم و اجراي سیاستها-3
.)89ص،1389،رویدادهاي مجزا شامل موارد خاص.( جوادي ارجمند-4
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8گفتار 

المللبینمدلهاي تصمیم گیري در سیاست خارجی وروابط 

تصمیم در سیاست خارجی

توان با نگـاه رفتـاري معرفـت شـناختی بـا آن برخـورد       میاست کهاي هخارجی، پروستصمیم گیري در سیاست 
نمود و طبیعی است که در نگاه اول، این کشـورها هسـتند کـه سیاسـت خـارجی دارنـد. بنـابراین سـطح تحلیـل         

تواند سطح ملی باشد. نکته دوم آن است که علیرغم آن که در زبان مصطلح ما از سیاست خـارجی کشـورها  می
گیـرد و یـا   مـی کنیم، اما آیا واقعا این کشور به معناي واقعی کلمه اسـت کـه در ایـن مـورد تصـمیم     میصحبت

گیرند؟ به همین دلیل برخـی  میمسئولین کشور یعنی انسانهایی با مشخصات دیگر افراد بشري هستند که تصمیم
کنـیم در حقیقـت داریـم از تصـمیم     میاز صاحب نظران بر این عقیده اند که وقتی که ما از یک کشور صحبت

توانند عمل بـه اختیـار از جانـب مـردم و کشـور انجـام       میکنیم. آن کسانی کهمیگیرندگان رسمی آن صحبت
".شودمیکنش یک کشور همان عملی است که بوسیله افرادي به نام آن کشور انجام"دهند. 

Snyder, Richard C., H. W. Bruck & Burton Sapin; 1960, P. 153.

نمایند:میبرخی از صاحبنظران، تصمیمات ســیاست خارجی را به سه بخش عمده تقسیم
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1تصمیمات برنامه ریزي شده

که از عواقب بلند مدتی برخوردار بـوده و بـدنبال مطالعـه، تامـل و ارزشـیابی مفصـل کلیـه        اي هتصمیمات عمد
تعریف شده و براي حل مشکالت، روال هایی از قبـل  این تصمیمات تکرار شده، خوب شود.میاتخاذها هگزین

وجود دارد. اطالعات در مورد مسائلی که باید در مورد آنها تصمیم بگیریم تا حد قابل تـوجهی وجـود داشـته و    
همچنین احتمال آنکه راه حل ها به نتیجه برسد زیاداست. 

)Daft, 2002, P. 401(

تصمیمات بحرانی

شوند که تهدید شدیدي پیش آمده، زمان پاسخگویی محدود بوده و میزانـی  میتخاذتصمیماتی که در ادواري ا
از غافلگیري وجود دارد که به خاطر عدم وجود پاسخ هایی از پیش برنامه ریزي شده، ارائه پاسخی اختصاصـی  

طلبد.میرا

تصمیمات تاکتیکی

توانند مورد ارزشیابی مجدد، تجدید میتصمیمات مهمی که معموال از تصمیمات برنامه ریزي شده مشتق شده و
نظر، لغو و ابطال قرار گیرند.

نگاه افکنـد. از  2توان در شناسایی  بعد مرحله و یا ترتبمینوع دیگري از اشکال تصمیم در سیاست خارجی را
کـه بـه   شود میبه تصمیمی گفته3شوند. تصمیم اساسیمیاین بعد، تصمیمات به دو گروه اساسی و تبعی تقسیم

انتخاب اهداف جدید معطوف گردد. چنین تصمیماتی ممکن است سـبب ایجـاد خـط مشـی جدیـد و تغییـر یـا        
اصالح سیاست قبلی گردند و یا واکنشی به یک موقعیـت نـوین در محـیط باشـند. اتخـاذ ایـن گونـه تصـمیمات         

ساسـی، زمینـه را بـراي    اسـت. تصـمیمات ا  4انحصارا در اختیار رهبران جامعه است. نـوع دوم، تصـمیمات تبعـی   
اساسـی هسـتند. ایـن گونـه کارهـا      هاي کند. این گونه تصمیم ها خود ناشی از تصمیممیتصمیمات تبعی فراهم

عمدتا در اختیار تکنوکرات ها و یا مقامات وزارت امور خارجه است.

1- Programmed Decisions
2- Stage Dimension
3- Basic Decision
4- Sequential Decision
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خود سه نـوع تصـمیم   گردد. منشاء پویا و متحرك مینوع دیگري از تقسیم بندي تصمیمات به منشاء تصمیم باز
هستند. ایـن گونـه تصـمیم هـا سـبب ایجـاد       1نماید. اولین آنها، تصمیمات ابتکاري و یا ابداعیمیگیري را اقناع

گرچـه از  اآورنـد،  میوجوده جنبش و تحرك بالمللبینده و در سیستم شالمللبینواکنش و رفتارهایی در نظام 
تحلیلی در تصـمیمات ابـداعی بـیش از سـایر     -و انتخاب منطقیگیرند. عقالنیتمیفرآیندهاي داخلی سرچشمه

است. این نـــوع، به منظور واکـنش نســــبت بـه    2تصمیمات احتمال وقوع دارد. دومین نوع، تصمیمات واکنشی
گردد. نوع سوم تصمیمات تکراري است. منظور آن است که تصمیم گیرندگان، میوقایع خارج از کشور اتخاذ

)263-261، صص. 1375خوشوقت،(د آلترناتیوها، تصمیمات قبلی را تکرار نمایندبا مالحظه مجد

بدیهی است مجموعه عوامل برشمرده در مدلهاي تصـمیم گیـري رابطـه تنگـاتنگی بـا میـزان قـدرت و توانـایی         
بکارگیري انواع قدرت در جامعه جهانی دارد که براي شـناخت چگـونگی اسـتفاده از مـدلهاي تصـمیم گیـري       

نقش اساسی در آن هانهرساشناخت قدرت و منابع آن و بویژه قدرت نرم که مبتنی بر پردازش اطالعات است و 
نمایند ضروري است.میایفا

المللبینمدلهاي تصمیم گیري در روابط 

مـرتبط بـا آن اسـت و نشـان    هـاي  تصمیم گیري فرآیندي است که برخاسته از مدل خط مشی گـذاري و شـیوه  
.Y(نماید؟میتمرکزدهد چگونه یک تصمیم گیر بر روي یک راه حل از میان تعداد متعددي از آلترناتیوها می

Y. I. Vertzberger;, 1990 .(مـدل اول مـدل عقالیـی    ، در سیاست خارجی سه مدل بیشتر مورد بحث بوده اند
,;Von Neumann, & O. Morgensternاست  که در کارهاي گراهام آلیسون مورد بحث قرار گرفتـه اسـت(  

عبارتند از الگوي عقالیی، الگوي سـازمانی و الگـوي   برد کهمیالبته او از سه الگو در کارهاي خود نام. )1994
بوروکراتیک. الگوي بازیگر خردمند یا سیاست عقالیی، عمل یک ملت و یـا یـک حکومـت را در برابـر یـک      

Graham T. Allison; Vo. LXIII, No. 3کند.میعینی ارزیابیهاي وضعیت بر پایه محاسبات عقالیی و داده

(September 1969). Pp. 689-718. .ه در بحـران کوبـا، تحلیلگـران بـر پایـه الگـوي سیاسـت عقالیـی،         کچنان
کردند که از زاویه اهداف اسـتراتژیک ایـن کشـور    میسیاست و عمل اتحاد شوروي را عملی عقالیی توصیف

).66نقیب زاده، احمد، ص. درست بوده است.( 

1- Initiative Decisions
2- Response Decisions
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و هـا سازمانپردازد که هر تصمیمی که اتخاذ شود، بناچار از مجاري میدر الگوي سازمانی، آلیسون به این نکته
تواند ما را از میگیرد. شناخت سازمانی که تصمیمی بر عهده آن واگذار شده استمینهادهاي خاصی صورت

و هاسازماننماید که می، این بحث را مطرحکم و کیف آن تصمیم آگاه کند. آلیسون در الگوي بوروکراتیک
شوند که هر یک براي خود نقش و صالحیتی قائل بوده و ممکن است در رقابت میادارات بوسیله افرادي اداره

با یکدیگر قرار داشته باشند. در نتیجه تصمیم نه محصول فرآیند کار و وظیفه یک سازمان بلکـه محصـول چانـه    
پردازنـد. در نتیجـه ویژگیهـاي    مـی ود که از موقعیت شغلی خود استفاده و به ایفاي نقـش شمیزنی افرادي تلقی

اي همجموعنماید. میایفااي هو عقاید دیوانساالران در فرآیند تصمیم گیري نقش عمدها هشخصی، شغلی، انگیز
از مدلهاي نوع دوم تحت عنـوان سـایبرنتیک عقالیـی محـدود بوسـیله هربـرت سـایمون در ابتـدا بررسـی شـد.           

Simon, Herbert"; American Economic Review; 49 (1959), Pp. 253-283.  هـا سـازمان و در مـدیریت
ژه دارد. کارکرد وی

هـاي  چـارچوب "، از الملـل بـین ر روابـط  مدل نوع سوم که در مدیریت به عنـوان مـدل شـهودي نـام دارد کـه د     
هـاي  بعنوان سومین مدل یاد شده و در علوم سیاستگذاري و همچنین تصـمیم گیـري بـه عنـوان مـدل     "1مفهومی

را در اي هکـه روشـهاي مکاشـف   2مربوط به روانشناختی معرفتی معروف است، از جمله مدل شهودي چند وجهی
گیرد. مینماید نیز در همین مقوله جايمیروانشناسی شناختی بصورت تجربی بررسی

Mintz, Alex & Nehemia Geva; The Cognitive-Rational Debate; 1997; P. 81.

وابسته بـه  هاي مفهومی، روزنا منابع سیاست خارجی در یک کشور بزرگ و باز را متغیرهاي در مورد چارچوب
داند. مینقش، جامعه و حکومت

Rosenau, James N, Approaches to Comparative and International Politics; 1966, Pp. 27-92.

چر کارهاي روزنا را توسعه داده و دو محیط براي تصمیم گیري در سیاست خارجی برشمرد. محیط عملیاتی و بر
تغیرهـایی از  گردد. میدان بیرونی به نظر او شامل ممیمحیط روانشناختی. محیط عملیاتی خود به دو بخش تقسیم

ملـل متحـد از جملـه نهادهـاي سیسـتم جهـانی       سازمان و روابط دوجانبه است. اي هجمله متغیرهاي جهانی، منطق
ي هـا گـروه نظامی و اقتصادي، سـاختار سیاسـی،   هاي است. محیط درونی در توسعه نظریات روزنا شامل توانایی

1Conceptual Frameworks
2Poliheurism
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بع غنی براي تشریح نظریـات مربـوط بـه تصـمیم     داراي منافع و نخبگان رقیب هستند. محیط روانشناختی یک من
گیري است. ایدئولوژي، میراث تاریخی، شخصیت و آمادگی از متغیرهاي محیط روانشناختی هستند.

Brecher, Michael, Blema Steinberg, & Janice Stein; Journal of Conflict Behavior, XIIII, I, March

1969, Pp. 75-101.

تصـمیم  -1ارتباط با نگرش روانشناختی به تصمیم گیري در سیاست خارجی وجود دارد:شش گمان و فرض در
گیران تمایل دارند تا اطالعات واصله را با تصاویر ذهنی خودشان تطبیق دهند، به عبارت دیگر بازیگران مایل به 

ی را به عنوان نظام المللبینتصمیم گیران نظام -2درك آن چیزهایی هستند که انتظار دارند آنها را درك نمایند.
تصـمیم گیـران کشـورهاي    -3انگارند تا هر چه سریعتر مشکالت امنیتی خود را حل نمایند.میتحت تسلط خود

داراي منافع قائلند. ي هاگروهتوسعه یافته در ارتباط با محیط درونی، اهمیت فراوانی براي رقابت مابین نخبگان و 
دانند تا دیگر نخبگان رقیب. میداراي منافعي هاگروهشتر رقیب خود را نخبگان در کشورهاي توسعه یافتهبی-4
ــی   -5 ــا متغیرهــاي درون ــی در مقایســه ب ــه متغیرهــاي بیرون ــافتهوزن بیشــتري ب نخبگــان در کشــورهاي توســعه ی

).Brecher (1975), Pp. 480-541دهند(می

قـدرت دارد، محـرك اصـلی در رفتـار     اقتصادي و نظـامی کـه ریشـه در تبلیـغ و بیشـینه نمـودن       هاي ظرفیت-6
متوسط غیر قابل قبول است.هاي کشورهاست. این روش براي قدرت

مدل عقالیی تصمیم گیري در سیاست خارجی

نماید که اقتصاد بازار محرك اصلی میمدل بازیگر عقالیی بهینه سازي را در فضاي تعاملی جهانی چنین تصور
هاي پندارند که خروجی تصمیم از انتخابمیوري مطلوبیت، تصمیمگیرانجامعه و یا سازمان دولتی است. در تئ

گـردد و سـپس در مرحلـه    مـی در همان زمان که انتخـاب هـا از خروجـی هـا ناشـی     .گرددمیدر دسترس ناشی
م.یرسد که براي پیشنهاد دادن بهترین ظرفیت کار سختی در پیش داشته باشمیانتخاب راه حل به نظر

Beach, L. R. & T. R. Mitchell; Academy of Management Review, 3 (1978), P. 441.

در زمینه مدل عقالیی و نظم و ترتیب آن مباحث متعددي تاکنون بوده است. هردیدگاه علمی به یک نـوع نظـام   
عقالیی را تصویر نموده است:
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اي هنجارگرا توسـط افـراد   روانشناسان معرفت شناختی بر این بخش متمرکز شده اند که چگونه رفتاره-1
شود. میانتخاب

جامعه شناسان بر روي ساختارهاي اجتماعی، ارزش ها و نرم ها توجه نموده اند.-2
(عقالیی) ومباحثـات آنـان   1رسمی اقتصاديهاي مردم شناسان بحث خود را بر نظرات طرفداران نظریه-3

(که ارزشـهاي مـذهبی و نقطـه نظـرات اجتمـاعی بیشـتر از دسـتاوردهاي اقتصـادي و         2با اقتصاد اساسی
دارند. میسیاسی مد نظر است)، معطوف

صاحب نظران سیاسی بر تفوق عوامل سیاسی و نهادهاي سیاسی در مراحل تصمیم گیري تاکید دارند.-4
متعدد تکیه دارند.هاي اقتصاد دانان بر بیشینه نمودن ثروت و همزمان با توجه به محدودیت-5
بازار تمرکز نموده و هاي نظریه پردازان مالی بر رفتار غیرکامل بازار و ظرفیت سود در دوران دلنگرانی-6
رفتـاري عقالیـی سـوق   هـاي  مصرف کننده که ما را بسوي انتخـاب هاي بازار انتخابهاي استراتژیست-7

دهد.می
نمایـد: در سـطح اول،   مـی و نظرات خـود را در سـه سـطح مطـرح    گردیم. امیبه آلیسون و تصمیم گیري او باز

گیـرد کـه راه حلهـاي    مـی تصمیم گیرنده، انسان عقالیی کامل بـه شـمار آمـده اسـت کـه در شـرایطی تصـمیم       
گوناگون و طرق عمل مختلف به دقت و صحت سنجیده و ارزیابی شده انـد. در نتیجـه تصـمیم گیـري عقالیـی      

ود که حداکثر مطلوبیت را دارند و تصمیماتی هستند که ارزشهاي مورد نظر را بـه  شمیاست و تصمیماتی اتخاذ
,Dale(آیـد.  مـی مدل کالسـیک اقتصـادي نیـز بـه شـمار     یکنمایند.این مدل میبهترین وجه تامین و برآورده

Ernest; Management: Theory and Practice;, 1988, Pp. 417-8(دهـد کـه اگـر    میولی آلیسون هشدار
نماید، ولی بایـد توجـه داشـت    میچه چنین توصیفی ما را در درك و فهم بیشتر چگونگی تصمیم گیري کمک

که در اینجا از زاویه بسیار کوچک و محدودي به واقعیـات نگریسـته شـده و در نتیجـه در بعضـی از مـوارد نیـز        
کنـد کـه در تصـمیم    مـی ). آلیسون اضـافه 127-110، صص. 1368صحیح عمل نمی کند(سعادت،اسفندیار، 

گیري در سیاست خارجی، هرچه اطالعات ما در زمینه امور داخلی کشور و دولت مقابل کمتـر باشـد، گـرایش    
).57)، ص. 1364تکیه بر الگوي کالسیک بیشتر است.(آلیسون (هب

1-Formalist Economics
2-Substantive Economics



104

مدل روانشناختی تصمیم در سیاست خارجی

زمان و بر حسب ضوابط و معیارهاي سایمونسطح دوم تصمیم گیري را آلیسون از زاویه تصمیم گیري در سا
Simon, Herbert A.; The new Science of Management Decision; New York: Harper and Row, 1960.

نماید. مدل سازمانی تصـمیم گیـري یـک مـدل توصـیفی اسـت. ایـن مـدل نشـان         میبراي تصمیم گیري مطرح
افتد. در این مـدل فـرض بـر آن اسـت کـه تصـمیم گیرنـدگان کـامال         میدهد که چگونه واقعا تصمیم اتفاقمی

عقالیـی رفتـار  ،از زمینه ها، ادراك از بدیل هـا و توانـایی تصـمیم   اي هعقالیی عمل نمی کنند، بلکه در محدود
نمایند. اگر اهداف در مدل عقالیی کامال روشن است، در اینجا، اهداف با توجه به مسیر تصمیم ممکن است می

.Davis, Gordon B. & Margrethe Hشـود( مـی ر نماینـد. ایـن مـدل بـه نـام عقالیـی محـدود نیـز شـناخته         تغییـ 

Olson1984(.تواند درك و فهم ما را از مکانیسم تصمیم میدهد که چگونه مدل سایمونمیاگرچه آلیسون نشان
دهد که مدل میسازد و هشداریمگیري افزایش دهد، ولی در عین حال نواقص و نارسایی آن را نیز خاطر نشان

جـانیس و مـان در مـدل    ).114)، ص. 1368سـعادت ( غلط و نادرست نیز برسـد( هاي تواند به پیش بینیمیسایمون
روانشناختی خود بر این باورند کـه کلیـد فهـم تصـمیم گیـري آن اسـت کـه انسـان موجـودي احساسـی اسـت.            

-گیرنـد بـا میـزان بیشـتري از خـود     مـی رنوشـت کشـور را  مهم تاثیرگـذار بـر س  هاي مقامات دولتی که تصمیم"
پیشین را دیدیم که مداوما شایق بودند که تا بـه دسـتاورد مـورد    هاي محدودي تعهد آمیز مواجه هستند. موقعیت

"سنگین و احتمال خطر باخت بودند.هاي نظر خود برسند، درهمان زمان که شدیدا دل نگران هزینه

Janis, Irving& Leon Mann, 1977, Pp. 45-46.

با این تعبیر، محرکه اولیه تصمیم گیرندگان سیاسـی ایـن نیسـت کـه پایـداري روش معرفـت شـناختی و منطقـی         
تصمیم گیري را حفظ کنند، بلکه آنان مترصد آنند که بین تعارضات احساسی حاکم بـر تصـمیم گیـري نـوعی     

معتقدنـد کـه الگوهـاي مختلفـی از کنـار آمـدن بـا ایـن         سازگاري ایجاد کنند. به کالمی دیگر، جـانیس و مـان   
تعارضات وجود دارد. تصمیم گیرنده سیاسی مداوم در صدد آن است که تعارضـات حـاکم بـر فضـاي تصـمیم      

متعارض قبول و ردي کـه نسـبت   هاي گیري را حل کند و یا بهتر آن است که بگوئیم مایل است به حل گرایش
).176-175، صص. 1375. (سیف زاده، سید حسین، گرفته نائل آیدبه یک اقدام خاص، وجودش را فرا
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گیـرد. در اینجـا، تصـمیم گیـري دیگـر محـدود بـه        مـی در سطح سوم، تصمیم گیري ابعاد گسترده تري به خود
و دسـتور  ها هرر، بخشنامتصمیم گیري در چارچوب ضوابط و معیارهاي رسمی سازمان نیست. قواعد مدون و مق

فرموله شده حد و حدود تصمیم گیري را معین نمی نماید و تالش و جستجو براي یـافتن راه حلهـاي   هاي العمل
مناسب تنها در امتداد و در مسیر شناخته شده قبلی صورت نمی گیرد. در این سطح به اعضاي سـازمان بـه دیـده    

به معناي معاملـه و داد و سـتد، ولـی    "سیاست"و سیاستمدارند. شود که درگیر سیاست شده میکسانی نگریسته
معامله و داد و ستدي که با قواعد معین و خاصی بین افراد در سیستمی با آرایش سلسله مراتبـی و در چـارچوب   

گیرنـد، در تعبیـر و تفسـیر    مـی گیرد. عالوه بر این، میزان و ماهیت مسئولیتی که افراد به دوشمیکلی آن انجام
نماینـد، تـاثیر فـراوان دارد. امـا اعضـاي سـازمان       میشنوند و در نوع تصمیماتی که اتخاذمیبینند ومیآنچه که

هـا  انسـان عالوه بر سیاستمداري، انسان نیز هستند. بنابراین هسته مرکزي سیاستمداري بوروکراتیک را شخصیت 
مسائل و مشکالت را داشـته باشـد، اینکـه شـیوه     دهد که در نتیجه، این که چگونه انسانی توان تحمل میتشکیل

عمل هر فرد چه باشد، همه و همه اجزاي تشکیل دهنده و تغییر ناپذیر و تنزل ناپذیر آن ترکیـب خاصـی هسـتند    
خاص و تعهدات هاي شود. عالوه بر این، افراد کوله باري از حساسیتمیکه سیاستگذاري ها بر اساس آن انجام

کشند. بنابراین بروشـنی  میاز هر پست و مقامی و در ورود به هر سازمانی آن را به دوشخاص دارند که در احر
ن، رفتار دفاعی او و رفتار رقابت جویانه او نشان داده شده است.ااهمیت، ارتباط و تاثیر عواطف و احساسات انس

تصمیم گیري شهودي

مطـرح و سـپس توسـعه یافـت. اصـوال واژه کاوشـی،       اکتشافیو سپس تصمیم گیري اکتشافیابتدا برنامه ریزي
به عنوان )(heuristicsذهنی، آروین آموزانه و وابسته به یادگیري عملی از راه تجربه و خطا نقل شده است.اما 

).1057، ص. 1378و روشهاي آروینی آمده است. (آریان پور، منوچهر، اي همکاشفاسم به معناي فرآیندهاي 
نماید. اغلب این می، یک راه حل نسبتا مطلوب و با بازده و نزدیک به مسئله براي ما تمهیديمکاشفه االگوریتم 

گوید. از طرف دیگر نگاه به طبیعت همواره براي انسـان،  میمدل به ما مطلوبیت نزدیکی به راه حل قطعی را نیز
میم گیـري بصـورت غریـزي    را بـه همـراه داشـته اسـت. در میـان حیوانـات، تصـ       اي هروشها و الگوهاي آموزند
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پذیرد، اما برخی از زیست شناسان با آزمایشها و تجربیات متعدد دریافتـه انـد کـه نحـوه تصـمیم گیـري       میانجام
)..Wilson, Graham; 1993, Pp.58-61است(اکتشافیحیوانات نیز به نوعی 

هستند که از این اي ه) دو واژIntuitive Decision making) و تصمیم گیري شهودي (Intuitionواژه (
چهار روش زیـر  یقتبراي دست یازیدن به حقگیرند. ابتدا باید گفت که میپس در این بخش مورد استفاده قرا

. 4روش علمی-34منطق-23الهام، اشراق و کشف شهود-12وحی-1گیرد:  میمورد تجزیه و تحلیل قرار
یابی به حقایق که بی گمان نیـاز بـه کسـب تقـواي الهـی،      الهام، کشف شهود و اشراق، راهی است بسوي دست 

کوشش و مجاهدت در راه پروردگار، مطالعات بسیار و تفکر فـراوان دارد کـه بـی شـک نصـیب همگـان نمـی        
یابـد(خلیلی  مـی گردد. متفکر اندیشمند نه فقط داراي دانش است، بلکـه بـه اشـراق و کشـف شـهود نیـز دسـت       

.18)-16، صص1375شورینی، سیاوش، 
علمی تا مدت ها قبل نبود، اما اکنـون بـه صـراحت از آنـان بعنـوان      هاي الهام، اشراق و کشف شهود جزو روش

روش عقالیی محدود با روش شـهودي بـه یکـدیگر نزدیـک    گویند.میپذیرفته شده سخنهاي برخی از روش
)..Daft, Richard L.2001, P. 407باشند(می

مسـئله اساسـی در تصـمیم    ).19ص.،1375،خلیلـی شـورینی  کشف حقیقـت اسـت.(  تفکر شهودي بخشی از فرآیند 
گیري توسط انسان آن است که ممکن است براي یک مشکل راه حلـی ریاضـی وجـود داشـته باشـد، امـا مـدل        
ریاضی گرچه وجود دارد، اما آنچنان پیچیده است که با دانش ما دستیابی به راه حل حتی غیر ممکـن اسـت. در   

گردیـد، مـثال در   مـی آوریم. البته در گذشته نیز از این روش استفادهمیشهودي روهاي ه راه حلاین وضعیت ب
(حل مسائل بطریقه سیمپلکس Render, 1992, Pp.130-5(   )یـاالگوریتم حمـل و نقـلRender ,1992, Ch.

6..(

منظـور ایـن اسـت کـه در     توان بصورت اختیاري از یک نقطـه محاسـبات را شـروع نمـود.    میابتدا و در فاز اول
کنیم. مثال زمانی که شما قـرار اسـت کـه از برابـر     میجریان امور روزمره ما همواره از روشهاي شهودي استفاده

خالی است، اما شما بـه سـمت مـاموري از گمـرك    ها همامور گمرك در فرودگاه بگذرید، درحالیکه همه گیش
روید که تعداد کمتري در آنجا منتظر هسـتند. اي میهسوي باجروید که لبخندي به لب دارد و یا در بانک بهمی

1-Revelation
2-Intuition
3-Logic
4-Scientific Method
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گزینیـد کـه سـریعا    مـی توان نتیجه گرفت که روشهاي شهودي با بازدهی سروکار دارند. یعنی راه حلی را برمی
تصمیم گیري ابتدا بخشی از هاي رساند، اگرچه این راه حل بهترین نیست. تئوريمیشما را به یک نتیجه خوب

اد در اوائل قرن بیستم بودند. سپس بتدریج از سادگی و شکل ریاضی خود به واقع گرایی و تمرکز بر امـور  اقتص
سیاسی معطوف گشتند. مدلهاي ریاضی براي حل مسـائل تصـمیم گیـري در مـواقعی نمـی توانسـتند مشـکالت        

معـادالت بدسـت آمـده    نمـودیم، مـی مدیران را حل نمایند و از طرف دیگر اگر مسئله را کامال صحیح تعریـف 
خواستیم که معادلـه ریاضـی را   میگشتند. از طرف دیگر، اگرمیبسیار بلند، غیرخطی و پیچیده از لحاظ منطقی

آمـد کـه مـدلی کـه مـا از روي مشـکل در جهـان واقـع سـاخته ایـم،           مـی ساده تر بنویسیم، این نگرانـی بوجـود  
بازگو کننده واقعیـات مسـئله نباشـد. بنـابراین پـس از سـالها       اساسی با آن داشته باشد و به زبان دیگرهاي تفاوت

شـوند کـه قابـل حـل     مـی ما در حدي پیچیـده هاي تیجه رسیدیم که مدلنپیشرفت در علوم تصمیم گیري به این 
,.G Gould, F. Gنمـود. مینیز در حل مسئله اشکاالت اساسی واردکردن نیستند و از طرف دیگر ساده سازي 

G. D. Eppen, & C. P. Schmidt; 1987, Pp. 709-10..(

تصمیم گیري سیاسـت خـارجی تفـاوت قائـل     هاي صورت عمومی ممکن است ما بین دو رهیافت کلی در نظامب
. مـا بـدنبال مقایسـه بـین ایـن دو و سـپس       1شویم. اولین آنها، انتخاب عقالیی است و دومین روانشناسی معرفتـی 

نمایـد.  مـی چند وجهی هستیم که این دو را به یکدیگر نزدیکشهوديو آنگاه مدل رسیدن به رهیافت شهودي
مدل شهودي چند وجهی، پروسه، نتیجه تصمیمات و همچنین سطوح متفاوت تحلیل (فردي، زوجی و گروهـی)  

مسائلی که در مدل شهودي دخالت دارند، عبارتند از:)..Alex Mintz, , 2002نماید(میرا شناسایی
رضاي مطلوبیتبیشتر نمودن و یا ا-1
2درگیرشدن در تحقیق همبسته-2

انجام محاسبات مشروح و یا -3
شهودي بوسیله تاثیرات چارچوب. هاي ساده نمودن محدودیت-4

دو دسته از مدلهاي عقالیی و شناختی نمی توانند به تنهایی پدیده سیاست خارجی ایران و یا کشورهاي دیگر را 
متعـدد را بـراي   هـاي  شویم که تصمیم گیران تلفیقی از استراتژيمیتوضیح دهند. اگر با دقت نگاه کنیم متوجه

,Mintzنماینـد مینمایند. و در طول تصمیم گیري از یک روش به روش دیگر حرکتمیتصمیم گیري اتخاذ

1-Cognitive Psychology
2-Holistic Search
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A., N. Geva, S. B. Redd, and A. Carnes(September 1997).( این وضعیت قابل مقایسه با تئوري هرج و
در علوم تجربی و اجتماعی است. 1گیمرج و پیچید

در گذشته در مبحث تصمیم مشاهده شد که مدلهاي مختلفی براي تصمیم گیري وجود دارد که استفاده از آنهـا  
کند که به یک راه حل گرایش قلبی میبستگی به ماهیت مسئله دارد. مواقعی است که بصورت ساده، انسان فکر

حـواس دیگـر انسـان اضـافه    6دارند که این احساس، احساس هفتمی است که بر دارد. برخی از محققان عقیده 
شود. و برخی دیگر معتقدند که تنها افراد محدودي این توانایی را دارند. می

تصمیم گیري شهودي فرآیندي مربوط به ضمیر ناخود آگاه انسان است که بدون توجه به تجربیات گذشته فـرد  
;;Behling, O.& N. L. Eckelگیـرد.( مـی شـکل  Feb. 1991, Pp. 46-54.(     ایـن فرآینـد لزومـا مجـزا از

فرآیندهاي عقالیی نیست و گاه ممکن است که هرکدام دیگري را تکمیل نماید. یک آزمایش در این زمینه، به 
کنید که بازي شطرنج شروع شده و تنهاضگردد. فرمیمقایسه دو نفر، یکی استاد و دیگري نوآموز شطرنج باز

روي صفحه شطرنج را برداشـته و پـس   هاي ثانیه از شروع بازي گذشته است. پس از آن شما تمام مهره10تا 5
یعنی قبل از آنکـه  –را مانند قبل ها هخواهید که مهرمیاز جابجا نمودن آن ها، از فرد وارد به شطرنج و تازه کار

را در جـاي  ها هدرصد مهر95دهد که استاد بازي تقریبا میمجددا بچیند.  تجربه نشان،آنها را بهم ریخته باشید
نشـاند. در بـار   مـی را صـحیح ها هدرصد از مهر25نشاند. اما نوآموز تنها میخود همانطور که در قبل بوده است

را ما بصورت تصادفی در صفحه شطرنج بچینـیم و بـه یـک اسـتاد شـطرنج و      ها هدوم بدون اطالع قبلی، اگر مهر
تواننـد بصـورت صـحیح در    میراها هدرصد از مهر25نشان دهیم، هر دو نفر بصورت متوسط تنها یک نوآموز

دهد که استاد شطرنج، بیشتر از یـک نوآمـوز ظرفیـت حافظـه نـدارد،      میجاي خود بگذارند. این آزمایش نشان
به بیشتري از جمله در اینکه خود در بازي شطرنج را در طول سالیان دراز افزایش داده و تجرهاي بلکه او توانایی

اوائل بازي شطرنج صفحه به چه صورتی است دارد. بصورت کلی، فعالیت بیشتر، تکرار و تجربه اندوزي همگی 
در تصمیم گیري شهودي نقش دارند، اما این نقش یگانه و ویژه نیست.اساس تصمیم گیري شهودي بر تجربـه و  

رود.میو یا استنتاجات خاصی که در تصمیم گیري بکارقضاوت تاکید بیشتري داشته تا منطق ترتیبی 
Eisenberg, Daniel J "; Harvard Business Review; 1984, Pp. 80-90.

1-Chaos and Complexity Theory



109

تصمیم گیري شهودي، روشی بر اساس واسطه گري و یا غیـر عقالیـی نیسـت، زیـرا بـر اسـاس سـالها تجربـه و         
گیرد. وقتی مدیران از الهاماتی که به آنها شده اسـت  میفعالیت مدیر که غالبا در ضمیر ناخودآگاه اوست شکل

یابند.میکنند و به نوعی آلترناتیو حل مسئله را درمیکنند، خیلی زود مشکالت را شناساییمیاستفاده
)Wally, Sefan & J. Robert Baum, Academy of management Journal; 1994), Pp. 932-56.(

ی و ابهام زیاد است، تجربیات قبلی و قضاوت از اجزاي مورد نیاز براي شناسـایی  در شرایطی که شدت پیچیدگ
.مشکل و حل مسئله است

Issack, Thomas: Academy of Management Review1978. Pp. 917-22.

دانند که این پروسه یک مسیر سیاسـی اسـت کـه تـوازن مـابین عوامـل را بایـد در نظـر         میامروزه تصمیم گیران
همچنین نباید فراموش نمود که محدودیت اطالعات و زمان نیز وجود دارد. همچنین یـک تصـمیم گیـر   داشت.

داند که در رهیافت خود باید انتخابگر باشد، یعنی برخی از مسیرها را آگاهانه کنار بگذارد و برخی دیگـر را  می
انتخاب نماید. 

Kroenke, David; Management Information Systems; New York: McGraw-Hill, 1992, P. 160.

همانطور که در گذشته ذکر گردید، طرفداران مدل رفتاري معتقد بودنـد کـه انسـان در حالـت تصـمیم گیـري،       
داراي اطالعات کامل و وقوف همه جانبه به کل مسائل نیسـت و بنـابراین در یـک حالـت غیرشـفاف، از طریـق       

به نظر میرسـد کـه کـه تصـمیم     ).Kroenke 1992, P. 159( 1یرد.گمیتجربه و خطا و کورمال کورمال تصمیم
اقنـاع  هـاي  گیري شهودي نوعی تصمیم گیري رفتاري است. چراکه، سایمون معتقـد اسـت کـه اکثـر اسـتراتژي     

تصمیم گیر براي  حل مسئله بر مبناي شهودي و بر اساس مکاشفه بجاي قواعد مشـخص تصـمیم گیـري هسـتند.     
باید به تصمیم گیر تحمیل شود، بلکه مناسبتر است که به تصمیم گیر اجازه داده شـود کـه   بنابراین مدل تصمیم ن

راه حلهــا را حــدس اي هپــس از جمــع آوري اطالعــات مناســب، خــود بــه صــورت تجربــه و خطــا و یــا مکاشــف
,Davisبزند.( 1985, P. 170.(  رود آن اسـت کـه   مـی آن چه که از یک تصمیم گیر در سیاست خـارجی انتظـار

یک فرد تاریخ دان با تمرکز بر واقعیات و در عین حال استفاده کننده مدل شهودي باشد. گرچه جمع شدن ایـن  
صفات در یک فرد در نگاه اول ممکن است که مشکل باشد، اما بهررو دیپلمات بدون توجـه بـه ابعـاد مختلـف     

,Hertzberg(مسئله نمی تواند تصمیم گیرنده مناسبی براي حفظ منافع کشورش باشد 1990, P. 34.(.

.People make do (decisions) and muddle through.Kroenke (1992), P. 159این جمله ترجمه ایست از این فراز-1
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تئوري پندار

.Beach, L)گیرنـد مـی ، شرح کاملی است از اینکه چگونه مردم بوسـیله روش شـهودي تصـمیم   1تئوري پندار

R.;990.)  با توجه به این که این تئوري پیچیده استدر این جا عناصر اصلی آن و چگونگی استفاده از آن را تنهـا
ئـوري پنـدار وجـود دارد: تصـاویر، آزمـایش هـا و چـارچوب هـا. تصـمیم          شمریم.سـه عنصـر اصـلی در ت   میبر

شـود. یـک تصـویر، معـرف     مـی گفتـه تصـاویر گردند که بدانهامیگیرندگان بوسیله سه نظر متفاوت راهنمایی
اصول و یا ارزشهاي تصمیم گیرندگان است. تصویر دوم اهداف و یا مقاصدي که تصمیم گیر امید دارد به آنجا 

خواهـد بـه   مـی معرفی نموده و تصویر سوم، معرف برنامه و یا ابزاري است که تصمیم گیر بوسـیله آنهـا  برسد را
).Mitchell, T. R. & L. R. Beach; 1990, pp. 1-20(مقصود برسد

سـازد کـه   میکه مشخصتطبیق پذیريدر این تئوري دو آزمایش در خالل تصمیم گیري وجود دارد.آزمایش 
هـاي  نظر با اصول و اهداف شما تطابق دارد یا خیر. هدف از این آزمایش آن است که راه حلآیا راه حل مورد 

است که پیامدهاي بالقوه یک راه حل را با دیگـر  سودآوري غیرقابل قبول حذف شوند. آزمایش دوم، آزمایش 
.Richmond, S(ائیم.نماید. منظور ازاین ازمایش، آن است که بهترین گزینه را انتخـاب نمـ  میبدیل ها مقایسه

M., B. L. Bissel, & L. R. Beach. 1998, Pp. 39-53.(

گـردد. ضـرب المثـل معـروف     مـی به مفهوم ومفاد تصمیم و همچنین چگونگی عرضه اطالعات بـاز چارچوب، 
، یک موضوع در ارتباط بـا چـارچوب اسـت. چـارچوب در تئـوري      "بینی یا نیمه خالی را؟مینیمه پر لیوان را"
شود، بحث کرده و به تصمیم میکه در آن تصمیمات حادثاي هدار مهم است، زیرا این تئوري در مورد زمینپن

مشابه راهنمایی براي تصمیمات فعلـی مـا   هاي دهد. همچنین توفیق و یا شکست در همان زمینه و یا زمینهمیمعنا
دهد که از قوه الهام و شهود خود ایـن بـار   میفراهم خواهد آورد. بدین ترتیب، چارچوب به تصمیم گیر امکان

استفاده نماید.
آزمون اول مبنی بر تطبیق پذیري یک راه حل با اصول، اهداف و برنامه تصـمیم گیـر شـباهت زیـادي بـه همـان       

در روش عقالیی محدود دارد. اگر دو یا چند راه حل بتوانند از این آزمون گذر کنند، آنگـاه بـه   رضایتعنصر 
وري خواهیم پرداخت که شباهت به روش عقالیی دارد. اما همه اینها در چارچوب انتخابی ما قرار آزمون سودآ

تواند باعث استفاده از قوه تخیل و ادراك ما شود. میداشته و

1-Image Theory
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Seidl, C. &S. Traub, " 1998, pp. 93-116.

مدل سبک تصمیم گیري

نمایدمیتصمیم گیري معرفیمدل سبک تصمیم گیري چهار رهیافت متفاوت فردي را براي
Rowe, A. J.; J. D. Boulgarisdes, & M. R. McGrath; 1984, Pp. 18-22.

اساس این مدل بر مبناي شناخت این موضوع قرار گرفته است که افراد از لحاظ دو جنبه بـا یکـدیگر متفاوتنـد.    
کننـد و اطالعـات واصـله را    مـی رآنهاسـت. برخـی از افرادمنطقـی و عقالیـی فکـ     روش فکر کردن اولین جنبه، 

کننـد. آنهـا   میدهند. در برابر، برخی از افراد، بصورت شهودي و خالق فکرمیبصورت مرتب مورد مداقه قرار
شود که این تفاوت ها مـاوراي مشخصـات انسـانی    میدرکی کلی از موضوعات دارند. این نکته نیز خاطر نشان

تحمـل  باشـد. جنبـه دیگـر،    مـی ی محدود و تئوري پندار بدانان پرداختیمکه قبال در بحث عقالیها انسانعمومی 
نمایند تا اطالعات صحیح را بصورتی فراهم آورند تا ابهـام در  میاست. برخی از افراد، نیاز زیادي احساسابهام

آن کمترین باشد، در حالیکه برخی دیگر میتوانند در یک زمان چنیدن اندیشه را به نتیجه برسانند. 
گـردد، بـه چهـار سـبک در تصـمیم گیـري مواجـه       مـی وقتی که این دو جنبه با یکدیگر در یک جدول ترکیب

امري، تحلیلی، مفهومی و رفتاري.هاي شویم: سبکمی
نمایند.  میبرند که که تحمل ابهام کمتري داشته و روشهاي عقالیی را پی گیريمیرا بکار1سبک امريافرادي 

کارا هستند. اما کارآیی آنان همواره تحت تاثیر تصمیم گیري بـر اسـاس اطالعـات کـم و     همچنین آنان منطقی
ارزیابی تعداد محدودي از بدیل هاست. این سبک از تصمیم گیري، تصمیم گیري را سـریعتر نمـوده و تصـمیم    

گیران متوجه امور کوتاه مدت هستند.
این ویژگی بـه نیـاز بـه اطالعـات بیشـتر و همچنـین       تحمل ابهام بیشتري از سبک گذشته داشته و 2سبک تحلیلی
توان مدیران بادقت و توانا مینماید. مدیران عالقمند به این سبک رامیزیادتر ما را راهنماییهاي توجه به بدیل

در تطبیق با شرایط نو دانست.

1-Directive Style
2-Analytical Style
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مسائل را کلـی دیـده و   گیرند، کسانی هستند که به دورنما توجه داشته، میتصمیم1سبک مفهومیافرادي که به
گیرند. تمرکز آنان بر مسـائل دراز مـدت بـوده و بـراي اسـتفاده از خالقیـت       میآلترناتیوهاي متعددي را در نظر

جهت حل مشکالت، این مدیران مناسبترین افراد هستند. 
د. آنهـا  کننمینماید که با دیگران بصورت عالی کارمی، مدیرانی را توصیفسبک رفتاريآخرین سبک یعنی 

نگران دستاوردهاي همتایان و زیردستان خود هستند. آنها حاضر به قبول پیشنهادات دیگـران هسـتند و بصـورت    
به جلسات براي ایجاد ارتباط با دیگران توجه اتکا دارند. این قبیل مدیران، از مناقشـه اجتنـاب کـرده و    اي هعمد

مجزا و واضح هستند، اما اکثر مدیران مشخصـاتی دارنـد   سعی در رسیدن به توافق دارند.اگر چه این چهار مقوله
گیرند. بنابراین احتماال بهتـرین راه آن اسـت کـه مشخصـه مسـلط      میکه بلحاظ آن در بیشتر از یک مقوله جاي

مدیر را انتخاب و در یکی از این چهار مقوله آنرا جاي دهیم.
یران اجرایی عالی، بیشترین گرایش را بـه سـبک   دانشجویان رشته مدیریت، مدیران سطح عملیاتی و همچنین مد

تحلیلی دارند.  شاید دلیل آن این باشد که دروس رسمی مدیریت و بازرگانی در دانشگاه ها، تفکـر عقالیـی را   
دهند. میعقالیی ارائههاي دهند. بعنوان مثال، دروس حسابداري، آمار و امور مالی، همگی تحلیلمیتوسعه

فردي، تمرکز بر سبک تصمیم گیري بـراي کمـک بـه    هاي چارچوب براي توجه به تفاوتعالوه بر تمهید یک
فهم این واقعیت نیز مفید است. این واقعیت که چگونه دو نفر با هوش و استعداد معادل، بـا دسـتیابی مسـاوي بـه     

باشند. میتوانند در روش تصمیم گیري و انتخاب راه حل کامال متفاوتمیاطالعات،

گیري شهودي چندوجهیتصمیم 

معرفتی دراختیار تصمیم گیران براي ساده هاي به معناي چند راه میانبر است که مکانیزم)Poliheuristic(واژه
زمینه اصلی این تئوري دو ).Mintz, 1997, P. 554(دهدمیپیچیده در سیاست خارجی قرارهاي نمودن تصمیم

کـه تصـمیم گیـري در سیاسـت خـارجی را بـه عهـده دارنـد. از         رشته علوم سیاسی و روانشناختی معرفتی اسـت  
روانشناختی معرفتی، عناصر کلیدي مانند این سئوال که چگونه تصمیم گیران یک راه حل را با توجه بـه عنصـر   

مطمح نظـر ایـن   ،نمایندمیمتعدد، نامعلومی، ریسک و پیچیدگیهاي شغلی انتخاب و یا ردهاي زمان، محدودیت

1-Conceptual Style
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تئوري قرار گرفته است. از رشته علوم سیاسی عناصري سیاسی مانند چه کسی برنده و یا بازنده از لحاظ سیاسـی  
گیرد. میاست و پیامدهاي سیاسی تصمیم مدنظر قرار

به نزدیکتر معرفتی براي دسترسیي هاراهنظریات شهودي در گذشته بیان شد که عدم اکمال اطالعات را بوسیله 
نماید.میپیچیده جبرانهاي اطالعات و تسهیل تصمیم گیري در موقعیت

)Sniderman, Paul, Richard Brody, & Philip Tetlock; 1991, P. 19..(    منطق اصـلی در تئـوري شـهودي
متعـدد تصـمیم گیـري   هـاي  چندوجهی این است که سیاستگذاران و تصمیم گیران سیاست خارجی ازاستراتژي

)Payne, John; James Bettman & Eric Johnson. 1993.(

از اي هنماینـد. یـک اسـتراتژي تصـمیم، مجموعـ     مـی بهینه در زمان تصمیم گیري استفادههاي از جمله استراتژي
متعدد نموده و همچنین قاعـده تصـمیم   هاي و رویه هاست که تصمیم گیر را درگیر انتخاب میان راه حلها هشیو

,Beach, Lee Roy(چگونه نتایج انتخاب فوق الذکر را درایجاد تصمیم واقعی بکار بردنماید که میکه حکم

& Terrence Mitchell; 1978, Pp. 439-40.(

برنـد: بررسـی   مـی را بکـار اي هدو مرحلـ اي هنمایـد کـه سیاسـتگذاران پروسـ    میتئوري شهودي چندوجهی ادعا
بهترین راه حل از میان فهرست نتایج مرحله اول در جهـت کمینـه   دردسترسو انتخاب هاي مقدماتی میان راه حل

نمودن ریسک و بیشینه نمودن سود.در مرحله اول، بررسی نه چندان کامل از راه حل ها، ما را به فهرسـتی از راه  
بعـاد  رساند که لزوما به معناي بررسی و تحلیل تمامی راه حـل هـا و آلترناتیوهـا از همـه ا    می1باقی ماندههاي حل

نیست.
(Mintz, Alex; " 1993, Pp. 595-618.).

در اغلب موارد، تصمیمات سیاست خارجی بر مبنـاي توافـق و یـا رد راه حـل هـایی بـر اسـاس یـک یـا معـدود           
معیارهایی است. مرحله دوم شامل دخالت دادن قاعده تصمیم براي انتخـاب یـک راه حـل از میـان فهرسـت راه      

ابراین طبیعی است که در طول این فرآیند، تصمیم گیران اسـتراتژي خـود را مـداوما    باقی مانده است. بنهاي حل
تصمیم گیري استفاده نماینـد. نکتـه ایـن جاسـت کـه در طـول پروسـه        هاي تغییر داده و یا از تلفیقی از استراتژي

صـمیم گیـر و   تصمیم گیري روش ها و قواعد نیز ثابت نبوده و بسته به عوامل دخیـل، میـدان تصـمیم، اهـداف ت    
پیشین به روشها، الگوهـا و مـدلهاي   هاي در حالیکه در بخش.)Mintz ,1997, P. 555نماید(میدیگر قیود تغییر

1-Survival
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توان تمامی آنان را در دو مکتب میرسد کهمیمتعدد در تصمیم گیري در سیاست خارجی اشاره نمودیم، بنظر
ب عقالیـی و روشـهاي مبتنـی بـر رهیافـت روانشناسـی       فکري متمایز جاي داد: روشهاي مبتنی بر رهیافـت انتخـا  

معرفت شناختی. تئوري تصمیم گیري شهودي چند وجهی تلفیقی از عناصر دو مکتب فکري فـوق را در بخـش   
روانشناختی معرفتی خود در نظر دارد.

Mintz, Alex;, 2002, P. 3).(حـل هـا   تئوري شهودي چندوجهی مکانیزم شناختی را براي انتخاب یکی از راه
شرایط حاکم بر تصمیم و پروسه شـناختی مربـوط بـه آن (کـه     ودر تصمیم گیري سیاست خارجی در نظر دارد

سازد.این روش چند نکته اساسی را در بطن خـود  مینماید) را روشنمیچرایی و چگونگی تصمیم را مشخص
یا زیان، دستاوردها و ناکامی ها و رهبران سیاسی براي اندازه گیري موفقیت و یا شکست خود، سود و-1دارد: 

نماینـد. تئـوري شـهودي چنـدوجهی بـدنبال      مـی سیاسـی اسـتفاده  هـاي  ریسکها و مخاطرات از روش هـا و واژه 
مختلفی براي اسـتفاده  هاي در تصمیم گیري روش-Mintz,1997, P. 554.(2(فرآیندهاي کاوشی سیاسی است

شبیه و نزدیک نمی باشند. یکی از محسنات تئـوري شـهودي چنـد    از اطالعات وجود دارد که لزوما با یکدیگر 
اقتضایی را داراست و بنابراین انعطاف الزم براي استفاده هاي وجهی آن است که خاصیت میزبانی براي استرتژي

در -Abelson, Robert, & Ariel Levi; 1985. (3(متفــاوت اســتفاده از اطالعــات را داردهــاي از روش
کـه  هـا  انسـان عرفتی ثابت شده است که علیرغم تمامی مطالب گذشته در مورد ذهن، روح و روان روانشناختی م

شود، اما مطالعات بعدي نشان داد میهر کدام داراي مشخصات مخصوص به همان انسان را دارد و از بقیه متمایز
.Harvey, O. J., D. E(که نوعی تجانس و همگنی مایبین پیچیدگیهاي شناختی در برخی انسان ها وجـود دارد 

Hunt & H. M 1961, P. 56.(

از این پدیـده اسـتفاده شـده و    -4خورد.مینیز عدم تجانس شناختی به چشمها انسانگرچه در تعداد دیگري از 
متعـدد مـابین پیچیـدگیهاي شـناختی     هـاي  شود که ممکن است که مشـابهت میدر تصمیم گیري شهودي فرض

تـوان بصـورت نـه چنـدان کـامال روشـن،       مـی رجی وجـود داشـته باشـد. بنـابراین    تصمیم گیران در سیاست خـا 
پیشنهادات و پیشنهادات متقابل دو واحـد سیاسـی در برابـر یکـدیگر را حـدس زد و بـدین نتیجـه رسـید کـه در          

مذاکرات این دو کشور به نتیجه رضایت بخشی خواهند رسید. 
Santmire, Tara; Jonathan Wilkenfeld; Sarit Kraus; Kim Holley; & Kristian Gleditsch; " 1998, P. 2.
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در حالیکه بر عکس در زمانیکه دو گروه از تصمیم گیران در سیاسـت خـارجی دو کشـور در حالیکـه از لحـاظ      
گیرنـد، بـه سـختی   میروانی داراي ناهماهنگی و عدم تجانس در پیچیدگیهاي شناختی هستند، در برابر هم قرار

Santmireضع یکدیگر را درك نموده و احتمال رسـیدن بـه یـک نتیجـه رضـایتمند کمتـر اسـت.       توانند موامی

(1998), P. 3.

عدم قطعیت در سیاست خارجی

گیرد که ناپایدار و پیچیده بـوده و ابهـام در   میتصمیم گیري در سیاست خارجی عموما در محیط هایی صورت
داشتن مسـائل مربـوط بـه محـیط     ظهر کشور، عالوه بر ملحومورد محیط کامال نمایان است. رهبران سیاسی در 

نمایندمیداخلی را نیز در تصمیم گیري لحاظهاي ی، نگرانیالمللبین
Geva, Nehemia & J. Mark Skorick; 1999, Pp. 333-362.

توانـائی  سیاست خارجی هرکشور ترکیبی از اهداف که از منافع ملی ناشی شده اند و وسائل که از قـدرت ملـی   
باشد. و از آنجا که منافع ملی و قدرت ملی در عین تعاریف متعددي کـه از آنـان داه شـده اسـت،     میگرفته اند،

مفاهیم مبهمی هستند، سیاست خارجی که ترکیبی از این دواست، دستخوش ابهام و عدم قطعیت بیشتري خواهد 
.بود

Wolfe, James H. & Theodore Couloumis; 1990, P. 430.

سیاست خارجی هاي اساسی ترین مولفه"دهیم. میبحث خـــود را با تعریف مرسـومی از سیاست خارجی ادامه
عبارتند از : اهداف ملی مورد تعقیب و وسائل نیل به آنها. تعامل اهداف ملی و منابع نیل بدانها مضمون همیشگی 

یه کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، یکسان سیاست خارجی براي کلهاي دهد. مولفهمیکشورداري را تشکیل
این تعریف سیاست خارجی را بر اساس اهداف و وسائل موجود بـراي  ).Cecil, V. Crabb,  1972, P. 1(است

تحقق آنها تعریف کرده و آن دسته از اقدامات و عواقب نهایی آنهـا را کـه ممکـن اسـت بـا مقاصـد بیـان شـده         
گیرد. مضمون دقیق سیاست خارجی همچنان مورد بحث علماي علم مییدهکشورها مربوط یا نامربوط باشد، ناد

است.المللبینسیاست و روابط 
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ساده سازي در تصمیم گیري سیاست خارجی

یکی از مسائل مهم در تصمیم گیري در سیاست خارجی، مسئله اطالعات است. حجـم وسـیعی از اطالعـات در    

تواند مورد میین اطالعات کهادر اختیار تصمیم گیران است. فارغ از کیفیت مورد مجادله جهان کنونی همواره 

سوء فهم قرار گیرد،

)Jervis, Robert; 1976.(ذهن بشري نمی تواند مورد اسـتقاده تصـمیم   هاي تمام اطالعات به لحاظ محدودیت

ال مقامـات کشـورها همـه روزه در حـال تصـمیم      گیر قرار بگیرد. بنابراین با توجه به واقعیت دنیاي ما کـه بهرحـ  

آید که آنان چگونه با انبـوه اطالعـات ولـی دسـته بنـدي نشـده، ناکامـل و بـا         میگیري هستند، این سئوال پیش

Fiske,Susan(آورندمیگیرند. پاسخ این سئوال آن است که آنان به ساده سازي رومیکیفیت نامعلوم تصمیم

T. & Shelley E. Taylor; آنان بخش هایی از محیط را که براي آنان شناخته شـده اسـت را بـا بکـار     .)1991

بردن ساختار دانایی موجود خود (عقاید، چارچوب و تصویر ذهنی) براي تفسیر و تعبیر اطالعات ورودي، سـاده 

نمایند. می

سنگینی پروسه انتخـاب را  در تصمیم گیري نیز مجددا بازیگران سیاسی، با استفاده از مدلهاي شهودي، وسعت و 

نمایند. هر چقدر که محیط پیچیده تر و نامعلوم تـر باشـد، افـراد بیشـتر بـه مـدلهاي       میکاهش داده و آن را ساده

آورند تا بتوانند و یا تصور نماینـد کـه تمـام عوامـل شـناخته شـده و      میشهودي شناختی در تحلیل اطالعات رو

شـود کـه تصـمیم    مـی در بررسی مدلها روشـن ).Geva ,1999, P, 334(ندتوانند تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایمی

بسیار سخت و دشوار است و این امر ناشی از ویزگیهاي حاص پدیده سیاسـت  المللبینگیري در عرصه روابط 

شود .میاست که در زیر به برخی از آن اشارهالمللبین
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المللبینویژگیهاي خاص پدیده سیاست 

هـاي  موجب شده اند تا حوزه عمل سیاسی از تمامی حـوزه المللبینخاص پدیده سیاست اي هبرخی از ویژگی

کمک خواهـد کـرد تـا برخـی از دالیلـی کـه تـاکنون مـانع دسـتیابی بـه           هاي دیگر متمایز باشد بیان این ویژگی

نظامتر بوده اند را دریابیم .هاي تحلیل

کاري دشوار است زیرا دولتها تمایل دارند بسیاري از اطالعـات  در این حوزه هاي نخست آنکه دستیابی به  داده

مورد نیاز پزوهشگران را پنهان کننـد . خـاطرات و اسـناد سیاسـی معمـوال  سـالها پـس از وقـوع حـوادث منتشـر          

رفتـار  ،شود .دوم آنکه مجموعـه متعـددي از عوامـل   میبسته برگزارهاي شوند و مذاکرات معموال پشت درهمی

دربـر  الملـل بـین دهند .سومین و واضح ترین مشکل آن اسـت کـه حـوزه سیاسـت     میحت  تاثیر قراردولت را ت

رویدادها و کنش هاست .به دلیل تعدد نهادها سیاسی و تعامالت گسترده میـان  ،دارنده طیف وسیعی زا پدیده ها

باشند یا ممکن است بـا  میزهسلسله رویدادها و اتفاقاتی که به صورت کلی مانون اصلی مطالعه در این جو،آنها

رسند .مینامحدود به نظر،لگوهاي خاصی از تعامالت و موضوعات مرتبط باشند

را باید چالشـی حقیقـی در برابـر هـر نـوع      ها همشکل بعدي اساسا فرهنگی است تردید نیست که ناهمگونی پدید

اجتماعی ملتهـاي جهـان بـه    هاي نظامدر فرهنگ ها واي هتوصیف و تعمیم نظام مند به حساب آورد تنوع گستر

ود تفـاوت درون  ملیتـی از   مـی افزاید گفتهمیخورد تنوع عاملی است که بر پیچیدگی سیاست داخلیمیچشم

ی بیشتر هستند .ودر نهایت  مشکل همزمانی  است که ریشه در این واقعیت دارد که کنشهاي المللبینهاي تفاوت

خطی نیستند بدین معنا که یکی پس ازدیگري و به صورت مجـزا و منفـرد اتخـاذ    دولتها هرگز تابع توالی زمانی

).98-95، ص1389،محمد جواد،نمی شوند (جوادي ارجمند

توان گفت عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیري و شیوههاي اتخاذ تصمیم بسیار متفاوت و متنوع میجمع بنديدر 

تصمیم گیري متفاوت خواهد بـود و علـت   هاي موقعیت دیگر فرآیندکه در هر موقعیتی نسبت به اي هاست بگون

،کنشگران،متمایز و متضاد است که از ساختار هاهاي این امر تنوع عوامل و عناصر ورودي در فرآیند با ویژگی

شخصیت ها و بسیاري از عوامل غیر قابل پیش ،موضوعات و عوامل محیطی و عناصر داخلی،الگوها،موقعیت ها
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تصـمیمات گونگـونی   المللبیندر هر موقعیتی و در روابط اي هشود که براي هر پدیدمیی در فرآیند موجببین

بیشـتر شـود مـدل تصـمیم     الملـل بـین از سوي تصمیم گیرندگان اتخاذ شود  هر چه تعداد کنشگران در تعامالت 

گیري پیچیدگی عمیق تري خواهد یافت .

در شـرایط و فضـاي کـامال  سـیال و جریـانی      الملـل بـین یم گیري در روابـط  توان گفت  اساسا تصممیبنابر این

اي هخروشان اتخاذ شود.و اتخـاذ تصـمیم درسـت در چنـین شـرایط بـه سـختی مثابـه گـرفتن مـاهی در رودخانـ           

است .این امر را اسـنایدر  المللبینپرخروش و متالطم است . و این امر ناشی از ویژگیهاي خاص پدیده سیاست 

ها هیعنی عوامل مادي و انگاریجاد یک نقطه تالقی میان نظري میان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار دولت با ا

تبیین کرده است  نقطه تالقی  از دید  او  دولت نیست بلکه جاي دیگري است کـه در نظریـه کالسـیک روابـط     

انسان تصمیم ،آن را یافت . در واقع نقطه تالقیتوان میالمللبینمعاصر روابط هاي و نه حتی در نظریهالمللبین

جـایی  بـراي انسـان هـا     الملـل بین).اگر نظریات روابط 22، 1389،محمد جواد،گیرنده است .(جوادي ارجمند

متقاعد کردن و ،خالقیت،قایل نباشد به اشتباه جهانی را براي ما به تصویر خواهد کشید که در ان نشانی از تغییر

).23، ص1389،محمد جواد،نخواهد بود .(جوادي ارجمندمسئولیت پذیري
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9گفتار

ز دپیلماسی سیاسی تا دیپلماسی عمومیالملالبینرویکرد ارتباطات 

مقدمه 
خیلـی دور در تـاریخ  بـازمی    هـاي  مقوله دیپلماسی با مقوله ارتباط همواره عجین بوده که سـابقه آن بـه گذشـته   

شـود فرآینـد دیپلماسـی    باشد.هر گاه ارتباط قطع میگردد.ارتباط براي دیپلماسی مانند خون براي بدن انسان می
دهـد.ارتباط  ی)از بین رفته است و در نتیجه یک درگیري و یا نقصان جـدي رخ مـی  المللبین(در عرصه سیاست 

دیپلمات جمع آوري اطالعات بوده است.دیپلماسـی عبـارت اسـت از    باشد و مهمترین کارجوهره دیپلماسی می
ــی،      ــوي دیپلماس ــه س ــتنتینو،کتاب ب ــاط (کانس ــنظم ارتب ــد م ــک فراین ــه   1996ی ــاطی جامع ــتم ارتب ــا سیس )و ی

). چهره نمادین  دیپلماسی به خوبی وجوه ارتبـاطی  1980الملل،بینکتاب دیپلماسی و جامعه ،الملل.(آ.جیمزبین
هاي بناهاي بیـزانتین در روم شـرقی امـروزه بـر سـر در یـک       دهد. براي مثال تصاویر دست نوشتهآن را نشان می

بـه یـک مقـام بـاالي     اي هسفارت حک شده اند که در آن  یک نماینـده را کـه در حـال تعظـیم و تقـدیم هدیـ      
).هـرمس  کتـاب زبـان دیپلماسـی: دیپلماسـی بیزانتین    ،بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت .(ام.مولت     ،حکومتی است

هـاي دیپلماتیـک،   تـرین فرسـتاده  آوري مقـدس والهـه زبـان و دیپلماسـی در یونـان باسـتان بـوده  و برجسـته        پیام
شدند. مرتبه  باالي پیام رسانان  دیپلماتیـک در زمـان باسـتان    آورانی تحت عنوان فرزندان هرمس قلمداد میپیام
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زمینه ساز آن چیـزي دانسـت کـه امـروز از آن  بـه عنـوان       توان آنها را میبیانگر تقدس آنها  بود و بدین ترتیب
شود .هر گاه مرزهاي هویتی وجود دارند اما  از این مرزها عبور شده دیپلماسی میمصونیت دیپلماتیک نام برده
کتاب در مسیر دیپلماسی)،وجود داشته است.(کانستنتیو

ی در دیپلماسی عمومیالمللبینرویکرد ارتباطات 

ي اولین اجتماعات بشري دنبال کرد ولی مطالعات گیرشکلتوان تا میی راالمللبینریشه ارتباطات علیرغم آنکه
علمی مربوط به آن قـرن بیسـتمی،آمریکایی و بـه شـدت تحـت تـاثیر جنـگ جهـانی دوم وسـپس جنـگ سـرد            

به شرح زیر ي این رشته در بستر سیاست خارجی و جریانات عملیات روانی آمریکاگیرشکلاست.عوامل اصلی 
:است

ی در جریان جنگ سردالمللبینرشد تخاصمات سیاسی و رقابتهاي -1
یالمللبیني هاسازمانتوسعه دیپلماسی و -2
اي جهانی براي اشاعه آنههارسانهرشد تعارضات ایدئولوژیک و کاربرد -3
رشد کاربرد فناوریهاي جدید ارتباطی-4
یالمللبینبه عنوان بازیگران اصلی در صحنه ها ملت-گسترش روزافزون کشور-5
سیاسی،اقتصادي و ارتباطهاي ظهور آمریکا به عنوان قدرت مسلط جهانی در عرصه-6
در سطح جهان بر اثر رشد توریسم،برگزاري کنفرانسها،افزایش ها انسانگسترش جریان حرکت و جابجایی -7

ورهانهادهاي آموزشی جهانی و تبادل استاد و دانشجو میان کش
ی از منظر عملیات روانی به این نتیجه رسید کـه بـدون حمایـت    المللبینکریستوفر سیمپسون دربررسی ارتباطات 

مالی ارتش، و آژانسهاي اطالعاتی و تبلیغـاتی آمریکـا در طـول جنـگ سـرد، امکـان نداشـت مطالعـات مـدرن          
ایـن دیـدگاه، مـورد مرکـز مطالعـات      ارتباطی در وضع فعلی خود وجود داشته باشد. یکی از معتبرترین شـواهد 

ی در موسسـه فنـاوري   المللـ بـین درجریـان جنـگ سـرد مرکـز مطالعـات      .ی در دانشگاه ام آي تی اسـت المللبین
میالدي به سرعت به یکی از مهمتـرین نهادهـاي   60و50شکل گرفت.این مرکز در دهه (MIT)ماساچوست

.هدف اصـلی پژوهشـهاي ایـن مرکـز بکـارگیري تکنیکهـاي       ی در آمریکا تبدیل شدالمللبینمطالعات ارتباطات 
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اجتماعی براي کنترل نگرشها و رفتار انسانی در مقیاس توده با تاکیـد بـر تـاثیر وسـایل ارتبـاط جمعـی برتوسـعه        
اجتماعی جهان سوم بود.

ی للـ المبـین دالر بـراي اجـراي یـک برنامـه تحقیقـاتی در ارتباطـات       875000بنیاد فـورد مبلـغ   1952در سال 
تحقیقات وسیعی در باره اقناع،تبلیغات تجاري،افکار سنجی،بسـیج سیاسـی و   1956پرداخت واین مرکز تا سال 

هـاي  مربوط انجام داد.ام آي تی در آن سالها بااستفاده وسیع از بودجههاي گسترش عقاید و دیگر حوزه،نظامی
لعـه اطالعـات و تبلیغـات بـا هـدف افـزایش       ی را بـه سـمت مطا  المللبیندولتی و شبه خصوصی، رشته ارتباطات 

ی جهت داد.المللبینشناخت و توانایی دولت در بکار گیري وسایل ارتباط جمعی در مقیاس 
آموزشـهاي  ،توانـد در تلفیـق بـا توسـعه اقتصـادي،کمکهاي نظـامی      مـی این مطالعات برآن بود که اثرات تبلیغی

سیاسی و حمایت آمریکا از دولتهاي دوست تقویت شود . تمام این فرآیند تئوري توسعه  نام گرفت. این برنامـه  
کرد.بر این اسـاس مـواردي   میدانشی تولید کرد که هم براي دانشمندان مفید بود و هم سیاستگذاران را راهبري

اگرایی اروپا و رشد ناسیونالیسم در آسـیا و آفریقـا مـورد    همگرایی و و،نظیر تعارض میان کرملین و دنیاي آزاد
توجه قرار گرفت.

دهـد کـه در دیـدگاه گـروه طراحـی پـروژه یعنـی        میمطالعات انتقادي در مورد برنامه مطالعاتی ام آي تی نشان
کســانی چــون جــروم برونــر،واالس کــارول، هارولدالســول، پــل الزرســفلد، ادواردشــیلز، هــانس اســپیر، ایتــل  

ی چیـزي فراتـر از مطالعـه جریـان فرامـرزي اطالعـات از طریـق        المللبینسوالپول  وماکس میلیکان ارتباطات دو
ابزارهاي الکترونیک بود بلکه هدف مطالعه تبادل کلمات،احساسات و ایده هایی بـود کـه نگرشـها و رفتارهـاي     

هـدف گـذاري از یـک سـو بـر ابعـاد       داد. در ایـن میافراد ملتهاي مختلف نسبت به یکدیگر را تحت تاثیر قرار
تاکیـد و از سـوي دیگـر بـه بررسـی شـرایط       هـا  هی در قالـب نمادهـا و نشـان   المللبینانسانی و اجتماعی ارتباطات 

ام آي هاي نسبت به یکدیگر توجه شده است در نتیجه در پروژهها ملتاجتماعی تولید و دریافت تصاویر ذهنی 
ی الزم تلقی المللبینسیاسی و فرهنگی جوامع دیگر در فرایند ارتباطات ،صادياقت،اجتماعیهاي تی مطالعه زمینه

شد.
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جمع آوري اطالعات ویژگی منحصر بفرد دیپلماسی

هاي منحصر به فرد و تغییر ناپـذیر در ایـن دیپلماسـی    اگر قدمت دیپلماسی به اندازه تاریخ اجتماعی باشد ویژگی
مختلف است. به کـارگرفتن سـفیران مقـیم در یـک     هاي و در دورهگوناگونهاي جمع آوري اطالعات به شیوه

باشد از این نیاز رو به رشد  ریشه گرفت که نـه تنهـا   کشور که یکی از مهمترین، ابداعات دیپلماسی رنسانس می
بایسـت در امپراطـوري  روم آسـیب    هاي امپراطور را به روساي دیگر کشورها انتقال داد بلکه مـی بایست پیاممی

نمود.میذیر و البته جاه طلب  آن زمان راجع به کشورهاي همسایه نیز اطالعات کسبپ
(Hamilton – langhorn 1995)

آوري اطالعات به عنوان اولین نقش از دیپلماسی مدرن قلمداد شد. این نقـش جدیـد در   از آن موقع به بعد جمع
شـکل گرفتـه بـود بـه طـور کامـل و       1961سال دیپلماسی، در مجمع وین که با  موضوع روابط دیپلماتیک در 

–سیاست خارجی –: وضع اقتصاد هاي شفاف مطرح شد. از دیدگاه عموم، سفراي کشور اطالعاتی را در زمینه

تعـادل قـدرت   –سالمت رهبـر جامعـه   –تحقیقات علمی در زمینه نظامی –میزان اصول اخالقی نیروهاي مسلح 
پـیش بینـی نتـایج محتمـل هـر گونـه انتخابـات و  قـدرت گـروه          –زنه قوا)هاي مختلف در دولت (موابین جناح

آوري اطالعـات یکـی از وجـوه    . جمـع (Berridge 1995)کنندمخالف و بسیاري موارد دیگر رد و بدل می
هـاي ثابـت در ارتبـاط اسـت امـا ایـن یکـی از        گیري سفارتباشد اگرچه بیشتر با مساله شکلثابت دیپلماسی می

)معـروف  Amarnaهـاي آمارنـا(  ها که در زمینه ارتباطات دیپلماتیک وجود دارد که به نامهین نوشتهابتدایی تر
قبـل از مـیالد مسـیح    14هایی نوشـته شـده بـه  خـط میخـی اسـت  کـه بـه قـرن          اي از لوحاست.آمارنا مجموعه

از طریق آنها، مصر کنترل اطالعاتی که،گردند و  به نیاز مصر به اطالعات جاسوس در آن زمان اشاره داردبرمی
کـه فرعـون بـه دیگـر پادشـاهان زمـان       اي هنامـ 3تا از 2گیرد.میو سلطه خود بر آسیا را در آن زمان در دست 

خودش  فرستاده است در مورد مسائل جاسوسی بوده است.و به این خاطر است که این باور تا بـه امـروز وجـود    
دهند، اطالعـات رسـمی   میها انتقالیا مکتوب خودشان را  بین دولتدارد که پیام آورانی که اخبار گفتاري  و

. در هنـد باسـتان اقـدامات جاسوسـی     (Munn-Rankin)کننـد  خود را با منابع جاسوسی خودشان تکمیل مـی 
)بـا  kautilyaکرد.همـان گونـه کـه در هـر اثـر کالسـیک کاتیلیـا(       نقش مهمی را  در عرصه حکومت ایفـا مـی  

این مساله به وضوح نمایان است. زمانی که یک دیپلمات تمامی اطالعات مورد نیـاز خـود   ) Arthasastraنام(
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تواند با کسب اجـازه  کرد ماموریت اصلی خود را به خوبی انجام داده بود و در این زمان بود که میمیرا کسب
به کشور خویش باز گردد.

باشد. تجهیزات کشور بسیار ضعیف بود و بنابراین دیپلماسی بیزانتین نمونه تاریخی مهمی در مسائل جاسوسی می
آوري اطالعات را امري مهم قلمداد نمود و آن را به بیزانتین نمی خواست  که وارد جنگ شود. بنابراین او جمع

عنوان هدف اصلی تمامی روابط دیپلماتیک خود اتخاذ کرد.وي  با این دیدگاه دیرینه و عمیقش که نیت اصلی 
دهد  که چرا بـراي  کند مسائل جاسوسی است، دلیل این مساله را توضیح میکشور ما بازدید میهر فردي که از

مالقات با افراد بیگانه این قدر محتاط بود و خود را به قسطنطنیه (استانبول امروزي) محدود کرده بود. این عمـل  
ده بود که در آن زمان سـفرا بـه افـراد    آوري اطالعات بپردازند باعث شبیزانتین که دستور داده بود سفرا به جمع

گوید که آنها هیچ گـاه از ایـن اتهـام مبـرا نشـدند. شـواهد بسـیاري در زمینـه         جاسوس شهرت یابند. آبارابان می
کنـد  آوري اطالعات تاکید میخورد. این مساله بر اهمیت جمعدر ایتالیا به چشم می15جاسوسی سفرا در قرن 

یافت.هاي مقیم به تدریج تکامل میفارتو اینکه این نقش سفرا در س

انتقال اطالعات: سیگنال دهی دیپلماتیک

ها در مسیر یابی هواپیماها اهمیت دارد، این مساله درعرصه دیپلماسی نیز  همان قدر که سیگنال دادن در فرودگاه
تـر از  تیـک مـبهم  هـاي دیپلما باشد. تنها یک تفاوت عمده وجود دارد و آن ایـن اسـت کـه سـیگنال    ضروري می

توانـد مقدمـه سـاز    هاي مبهم بین خلبان و کنترل کنندگان ترافیک مـی باشند. سیگنالها میفرودگاههاي سیگنال
باشـد. دالیـل متعـددي    تواند بسیار خـالق و سـازنده   مییک فاجعه باشد اما در ارتباطات دیپلماتیک ایجاد ابهام

باشـد.  هاي دیپلماتیک، مـی منحصر به فرد سیگنالهاي زنده از ویژگیهاي ساوجود دارد مبنی بر اینکه چرا ابهام
خواهند با هم ارتباط برقرار کنند، بـه همـان انـدازه مترصـد بـه مخفـی نمـودن        سیاستمداران در عین حال که می

هـا قابـل   ممکن است باعث شود که سـیگنال ،بسیاري از اطالعات از همدیگر هستند. عالوه بر این، ویژگی ابهام
دهد که در صورتی که شرایط اقتضـا  هاي مبهم به فرد فرستنده آن سیگنال، این امکان را میانکار شوند. سیگنال

بوجودآوردن هرگونه راه گریز به تقویت ابهـام در  ». منظورم این نبود«یا » نه من این حرف را نزدم«کند.  بگوید 
از دیپلمات که از آن به عنوان 1604ون در سال نماید. این تعریف هندي وتهاي دیپلماتیک کمک میسیگنال
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شود تا براي کشور خود دروغ بگوید،امروز دیگر  چندان طرفدار فرد صادقی که به خارج از کشور فرستاده می
ندارد. 

باشند و کدام غلـط،  ها صحیح میاین واقعیت که هیچ راهی وجود ندارد تا ما به طور یقین دریابیم کدام سیگنال
ها و معناهاي ضمنی باشیم. ها اعتماد نکنیم و همیشه به دنبال کنایهکند تا به پیامینه دیپلماتیک را فراهم میاین زم

هاي آشکاري براي دروغ گفتن وجـود دارد کـه مهمتـرین آن ایـن از     در زمینه ارتباطات دیپلماتیک محدودیت
کنند نشانگر این ها توجه میها به سیگنالدولتباشد. این واقعیت که دست دادن شهرت و اعتبار دیپلمات ها می

باشند نه اطالعات غلط.است که دولتمردان بیشتر خواهان اطالعات صحیح می
اي از مخاطبان را در نظر داشته باشـیم، مسـاله ابهـام را بیشـتر     عالوه بر این معموال این نیاز که باید طیف گسترده

ام ممکن است تاثیرات بسیار بدي بـر روي ارتباطـات فرسـتندگان ایـن     ابههاي صریح و بیزند. سیگنالمیدامن
ها و دریافت کنندگان آنها داشته باشد. سیگنال

المللی یا در سطح داخلی باشند. عامل مهـم دیگـر   هاي دیپلماتیک مخاطبین ممکن است در سطح بیندر سیگنال
هـا  ایما و اشاره بین دولـت هاي غیر گفتاري و زبانکند ترویج پیامهاي دیپلماتیک کمک میکه به ابهام سیگنال

باشد که در ادامه  توضیح داده شده است. می
هـاي موجـود    هاي صریح و شـفاف از یـک سـو و محـرك    توان گفت کشمکش بین سیگنالبه طور خالصه می

سـازد تـا زمـان بیشـتري را پیرامـون تفسـیر       هـا را وادار مـی  براي مبهم کردن سیگنال ها از سوي دیگر  دیپلمـات 
هی شـوند و گـا  هـا ضـرورتا از روي غـرض ورزي بیـان نمـی     ها صرف کنند. باید توجه شود که سیگنالسیگنال

دهنـد.  هـاي دیپلماتیـک انتقـال مـی    هایی را در محیطاوقات رفتارهاي ناخودآگاهانه بدون هیچ قصد و نیت، پیام
دهد که قابل تفسیر است چه به صورت گفتاري و خودآگاه چه به بنابراین هر گاه کسی رفتاري از خود نشان می

و دولتمردان براي پی بردن بـه مفهـوم واقعـی    هاها شویم. گرایش دیپلماتصورت ضمنی ما باید متوجه سیگنال
باشد. )میIntentionalityها (در بیشتر رفتارها و غیر رفتارها) به خاطر مفهوم ضمنی غرض ورزي (پیام

دانند که تمام رفتارهاي رسمی دولتمردان به جز آنهایی که به طور واضح تصادفی از آن جایی که تمام افراد می
هـا همچـون رسـالتی اسـت کـه      باشد بسیار بااهمیت اسـت، مسـاله پـی بـردن بـه سـیگنال      میو بدون برنامه ریزي 

هـا رمـز پردازانی(نشـانه    بایست تمام دیپلمات ها  از عهده آن برآیند. ممکن است ما تصور کنیم که دیپلماتمی
نشـانه شناسـی بـه طـور     نماینـد. اگرچـه  ها را تولید و تفسیر میباشند  چرا که آگاهانه سیگنالشناسانی)ذاتی  می
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ها نیست  اما آنها با تمرین و ممارست در این زمینـه مهـارت بسـیار کسـب     مستقیم جز دروس آموزشی دیپلمات
دانند این عالیم تـاثیرات زیـادي روي مخـاطبین خواهـد داشـت. رمزنگاران(نشـانه شـناس        اند، چرا که میکرده

باشـد بلکـه ایـن معنـا از     به زعم آنها معنا در داخل پیام نمـی کنند.ها)آکادمیک بر تصادفی بودن عالیم تاکید می
شود. به گفته آنها  در یک ارتباط موفق یک کد مشـترك بـه عنـوان پـیش     طریق ارتباطات اجتماعی حاصل می

هـا ضـروري اسـت.    شود و البته به طور ناخودآگاه دانستن دانـش قبلـی بـراي درك پیـام    فرض در نظر گرفته می
هـاي  اي بر چنین کدهاي مشترکی استوار است. از سوي دیگر نمایندگان دیپلماتیک به فرهنـگ دیپلماسی حرفه

ملی مختلفی با رمزهاي مخصوص به خودشان تعلق دارند. رسوم و رمزهاي فرهنگ دیپلماتیک الزاما بر رسوم و 
تلـف کـه   هـاي ملـل مخ  هاي ملی منطبق نمی باشند و وقتی ایـن کـدها توسـط اعضـاي فرهنـگ     کدهاي فرهنگ

هاي گفتاري، معناهاي متفاوت داشته باشند.شود ممکن است نشانهرمزهاي مختلف دارند تفسیر می

ارتباط شفاهی و غیر شفاهی در دیپلماسی

ها به طوري که معناهاي گیرد عبارت است از انتقال پیاممیارتباطات اجتماعی که ارتباطات دیپلماتیک را در بر
تواند گفتاري یا غیر گفتاري باشند. ارتباطات غیر کالمی از ها میباشند این پیامنظر میهاي مورد خاصی در پیام

توانند توجـه مخـاطبین مختلـف را بـه خـود      امتیازات و ویژگیهاي خاصی برخوردار است. این ارتباطات بهتر می
وابط عمـومی اختـراع   جلب نمایند.اگر ارتباطات غیر کالمی  وجود نداشت باالخره روزي توسط کارگزاران  ر

ها این است که این قبیل سیگنال ها ذاتـا مـبهم و   هاي غیر کالمی از دیدگاه دیپلماتشد. دیگر امتیاز سیگنالمی
کنند. میباشند، بنابراین انعطاف پذیري باالیی براي دیپلمات ها فراهمقابل انکار می

ها به این خـاطر اسـت   تار. دغدغه معنایی دیپلماتدر ارتباطات دیپلماتیک گفتار عین عمل است و عمل عین گف
باشد و از سویی دیگـر هـر ایمـا و اشـاره و یـا عملـی از سـوي نماینـدگان         که گفتار یک فرم دقیقی از عمل می

دهند. ها را تشکیل میباشد. در واقع رفتار و غیررفتارها پیامهایی میدیپلمات حاوي پیام
گذارند و ایـن  نمایند. آنها بر دیگران اثر میهایی را منتقل میسکوت همگی پیامکالم یا ،فعالیت یا عدم فعالیت

،توانند به این سیگنال ها  پاسخ ندهند بنـابراین خـود آنهـا نیـز دارنـد     دریافتی نمیهاي دیگران در مقابل سیگنال
کنند. سیگنال فرستاده و ارتباط برقرارمی
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یک زبان با قاعده و اصولی به مـا امکـان ارتبـاط بـین     ،دهیمانی ربط میهاي زبامروزه ما دیپلماسی را به مهارت
رساند و البته این در راستاي قواعد زبان ایمـا  هاي پیش پا افتاده  را به حداقل میدهد و سوء تفاهمفرهنگی را می

باشد. و اشاره می
اع مختلـف دیپلماسـی در طـول تـاریخ     به طور مشابه، مدیریت بر وجوه کالمی و غیر کالمی ارتباطات بیانگر انو

بوده است. رد و بدل کردن هدایا نمونه برجسته زبان ایما و اشاره دیپلماتیـک در زمـان باسـتان در مشـرق زمـین      
کردند بلکه هدایایی را به بوده است. پیام آوران نه تنها درکالم و یا از طریق مکاتبات با شاهان ارتباط برقرار می

هـا و انتخـاب   هـاي کالمـی ایـن لـوح    ن هدایا نماد روابط بین شاهان بود. عـالوه بـر ایـن پیـام    دادند. ایشاهان می
هاي غیر کالمی مهمی را در بر داشت. به طوري که اهمیت انتخاب فرسـتادگان  فرستادگان به طور آشکاري پیام

تان بـه عنـوان پیشـگام    شـد. مقابـل، مـدرن یونـان باسـ     مـی یکی از ابعاد مهم ارتباطات دیپلماتیک در نظر گرفتـه 
شد. ارتباطـات دیپلماتیـک میـان یونانیـان مبتنـی بـر گفتارهـاي        میهاي گفتاري و فصاحت کالم قلمدادمهارت

مستقیم و شفاهی و ارتباطات رو در رو بین نمایندگان بود. عالوه بر این ارتباطات بیشتر در انظار عمومی بـوده و  
سخنرانی مبتنی است.بیشتر بر مهارت

توانـد فـردي یـا گروهـی باشـد. ایـن سـوال کـه آیـا          ها ست مـی پلماسی که ارتباط بین دولتمردان و حکومتدی
ارتباطات دیپلماتیک باید محدود به دولتمردان شود یا خیر ذهن بسیاري از متفکـران را در طـول تـاریخ درگیـر      

نـد .پیـام آوران در مشـرق زمـین     کرده است. ارتباطات شخصی و عمومی هر کدام به ترتیب مزایا و معـایبی دار 
خوردند که اطالعات سري را از کاخ بیرون نخواهند برد. میبایست قسممی

بایسـت در  اگرچه در یونان باستان ارتباطات دیپلماتیک وجهه عمومی بیشتري داشت. نمایندگان دیپلماتیک مـی 
. وظیفـه آنهـا ایـن بـود کـه در      کردنـد دادند و در جمع راجع بـه آن صـحبت مـی   هاي عمومی گزارش میمجمع

مدافعات سیاسی شرکت کنند نه در مذاکرات واقعی. آنها در منظر عموم بودند و مجبور بودند کـه در مباحثـات   
عمومی شرکت نمایند. 

در دیپلماسی بیزانتین و رنسانس دوباره ارتباطات سري و مخفی به یک قانون تبدیل شد. تقاضاي وودرو ویلسون 
گرایـی در  هاي آشکار (در چشم عموم) نماد واکنش صریح بـر ضـد خفـی   انی اول براي پیمانبعد از جنگ جه

تواند بشمار آید .میدیپلماسی قدیم بود. و آغازي براي وردو به عرصه دیپلماسی عمومی
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در دیپلماسی عمومیالمللبینارتباطات 

از طـرف وزارت خارجـه آمریکـا بـه نشـر      1985که در سـال  المللبیندر فرهنگ واژه گان اصطالحات رابط 
دیپلوماسی عمومی بـه  ") را چنین تعریف کرده اند: Public Diplomacyرسیده است، دیپلوماسی عمومی (

رسـانی و یـا تحـت تـأثیر قـرار دادن افکـار       هاي تحت حمایت دولت اشاره دارد که هـدف از آنهـا اطـالع   برنامه
است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرك، مبـادالت فرهنگـی، رادیـو و    عمومی در کشورهاي دیگر

http://hasanardestani.persiangig.com. تلویزیون است

ی دولـت بـراي   تالشهاي رسـم "کند: می) دیپلوماسی عمومی را چنین تعریفHans N. Tachهانس ان تاج (
شـود، تـا بـدین وسـیله از     ها اجرا مـی اي که در آنها سیاستشکل دادن به محیط ارتباطی در کشورهاي خارجی

ــاهم     ــوء تفـــ ــا و ســـ ــوء تعبیرهـــ ــی، ســـ ــأثیرات منفـــ ــزان تـــ ــته   میـــ ــط کاســـ ــه روابـــ ــا در زمینـــ هـــ
.  siangig.comhttp://hasanardestani.perشود
دیپلوماسـی  توان به وجوه اختالف آن بـا دیپلماسـی سیاسـی اشـاره کـرد .     میبراي شناخت دیپلماسی عمومیاما 

شود:میچنین فرق گذاريسیاسی عمومی با دیپلماسی 
غیر رسمی بودن دیپلماسی عمومی-1
مشخص نبودن دیپلماسی عمومی-2
فراگیرتر بودن مخاطبان دیپلماسی عمومی-3
چالش دیپلماسی عمومی تسخیر ذهن افراد اسـت نـه جمـع آوري و    -5تنوع ابزار و امکانات دیپلماسی -4

انتقال اطالعات .

تشریفات در دیپلماسی سیاسی و عمومی

رسمی کردن دیپلماسی، تشریفاتی کردن ارتباطات دیپلماتیک را در بر دارد. رابطه بین ارتباطات و تشریفات که 
باشد. برخی از مردم شناسـان تشـریفات   هاي مختلفی میباشد بیانگر شاخهن مورد تاکید میاز سوي نظریه پردازا

کنند. به گفته برخی صـاحب نظـران، تشـریفات و ارتباطـات بسـیار      را نوع خاصی از ارتباطات انسانی قلمداد می
اند. مرتبط
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هاي منحصر به فردي بـا هـم مشـترکند. ایـن افـراد طرفـدار       آنها از لحاظ منطقی با هم ارتباط دارند و در ویژگی
کنـد کـه تشـریفات در میـان     باشند..  جولیان ماکس لی از دیدگاه انسانی بیان مـی مفهوم تشریفاتی ارتباطات می

هـاي  سـازد وآسـیب  و این پیونـدها را تسـهیل مـی   ها و ارتباطات کارامد تر گردند شود سیگنالباعث میها انسان
اي که توسط اتحادیه صنعت کارگري صـورت گرفتـه کارشـناس    دهد. طبق مطالعهدرون گروهی را کاهش می

هـا و تعـدیل   گیـري کند که تشریفات فراینـدي اسـت کـه تصـمیم    امور سیاسی ماري اون مان  این گونه بیان می
بخشد. در دیپلماسی  ایـن مسـاله مطـرح اسـت کـه اشـکال تشـریفاتی        ل میها را در روابط ناسازگار تسهیچالش

تواند  عواقـب فاجعـه   میافتد اما هر گونه سوء تفاهم و یا سیگنال اشتباهتواند اتفاق میارتباطات در هر شرایطی
قـدمت  باري را بوجود آورد. توسعه قواعد دیپلماتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. قدمت ایـن قواعـد بـه   

گردد. ارتباط بین حکومتها باز می
هـاي  گردد و در نامـه براي نمونه درك قواعد تشریفاتی در دیپلماسی کالسیک به زمان رنسانس در ایتالیا باز می

هـا از جمـالت نمـادینی    آمارنا بسیار رایج است. نحوه مخاطب قرار دادن و احـوال پرسـی کـردن بـر روي لـوح     
گفت. که گوینده باالتر و یا از لحاظ شان مشابه مخاطب بود اول نام خود را میتشکیل شده بود .در صورتی
رسد که قواعد  تنها در میان اقوام مشـابه توسـعه یافتـه اسـت. در حـالی کـه قـوانین        در دیپلماسی روم، به نظر می

هـا و  شریفاتی دیپلماتپیشرفته بین روم و ایران در جریان بوده است. در قرون وسطی در اروپا نظارت در ورود ت
شد. اینکه دقیقا کجـا یکـدیگر را   مبتنی بر مجموعه قواعد خاصی  انجام می،مالقات آنان با ملکه در دروازه شهر

شـد. اگـر مـا بـر     مـی چه مسافتی را از دروازه شهر با هم طی کنند و میزان هـدایا دقیقـا محاسـبه   –مالقات کنند 
یابد.دیپلماسی بدون تشریفات غیر قابل تصور است معنا میتشریفات روابط تمرکز کنیم این بحث که

توسعه تکنولوژیک و تاثیر آن بر دیپلماسی

دیپلماسی به عنوان یک سیستم ارتباطی میان حکومتها تحت تاثیر توسعه ابزار ارتباطی و حمل و نقل قرار گرفت  
ور دور در دوران قـدیم سـالها طـول    سرعت رشد ارتباطات دیپلماتیک در طول زمـان بسـیار تغییـر کـرد در خـا     

سال طول کشید تا یـک دیپلمـات بـه    4حدود 16هاي دیپلماتیک به انجام رسند. در قرن کشید تا مأموریتمی
روز طول کشید تا یک پیک از پـاریس بـه مادریـد برسـد. ایـن جملـه       11حدود 17مسکو سفر کند و در قرن 

داد چـرا  کردتنهایک ضرب المثل نبود.بلکه این واقعیت را نشان مـی تر از قیصر سفر نمیمشهور که ناپلئون سریع
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ها تنها مسیر ارتباطی بودند و حمل و نقل به توانایی فیزیکی حیوانات و در روم باستان جاده18که هنوز در قرن 
توانند بار بکشند. بستگی داشت که چقدر میها انسان

اختـراع  19ارتباطات دیپلماتیـک را دگرگـون نمـود. در قـرن     بود که انقالب فناوري، اصول20و 19در قرن 
ها را به طور چشمگیري افزایش داد و در همـان زمـان بـا    هاي قطار، رفت و آمد دیپلماتهاي بخار و ریلکشتی

پذیر نمود. اختراع تلگراف، ارتباط سریع و مستقیم بین دولتها و وزراي خارجی و سفارتها را امکان
بر سرعت و راحتی ارتباطات و حمل و نقل افزود. امروزه 20هوایی و فناوري اطالعات در قرن توسعه سفرهاي 

بود که اولین بسته دیپلماتیک از طریق مسیر هوایی منتقل شد 1930ما باید به خاطر داشته باشیم که تازه در دهه 
گرفت.در حالی که ایـن  صورت میو هنوز در آن زمان تا پایان جنگ جهانی دوم بیشتر ارتباطات از طریق دریا

هـایی بـراي   نمود، ایـن اختراعـات بـه عنـوان چـالش     هاي مدرن تبادل ارتباطات دیپلماتیک را راحتر مینوآوري
هـاي  هاي مـدرن دغدغـه  هاي امروزي و تکنولوژيآمدند. توسعه سریع رسانهمیروندهاي دیپلماتیک به حساب

زترین تاثیرات فناوري اطالعات این است که دیپلماسی جایگاه خـود  مشابهی را بوجود آورده است. یکی از بار
را به عنوان عامل تسهیل کننده ارتباطـات بـین دولتهـا از دسـت داده اسـت.تاکید امـروزي بـر سـرعت، تصـمیم          

ه دیپلماتیک سنتی را نادیدهاي المللی واکنش نشان دهند و کانالگیرندگان را مجبور ساخته تا فورا به وقایع بین
هـاي  رسد که ارتباطات دیپلماتیک سنتی که مستلزم سیگنالنگونه به نظر میایرسانهبگیرند. در عصر اطالعات و 

هـاي  ها خـود را بـا رسـانه   اند. در همین زمان دیپلماتها بود، به طور قطعی از بین رفتهعمیق و تفسیر این سیگنال
باشند و از رسـانه  گیرند.آنها مشغول دیپلماسی رسانه مییاد میدهند و نحوه استفاده از آنها را ارتباطی تطبیق می

ها قرار داده تا مراسم کنند. براي مثال تلویزیون موقعیتهاي زیادي را در اختیار دیپلماتبراي اهدافشان استفاده می
رنت یک واسطه قوي اند که اینتالبداهه و خالقانه مدیریت کنند و وزیران امور خارجه پی بردهرا فورا به طور فی

باشد. براي توزیع اطالعات به مخاطبان تحصیلکرده در سطح جهانی می
آوري اطالعات کاهش یافته وبه جاي آن وسایل ارتباط جمعـی  ها در جمعدر دیپلماسی عمومی  نقش دیپلمات

ب تکنولـوژي ارتبـاطی،   هاي غیر کالمی و زبان ایما و اشاره افزوده و با انقـال و بویژه تلویزیون براهمیت سیگنال
دیپلماسی عمومی مفهوم استمرار را در ارتباطات تشریفاتی دیپلماتیک تحت الشعاع قرار داده است. 

امروزه ارتباطات دیپلماتیک نتیجه یک فرآیند خطی و مستقیم نیسـت و تغییـر در ابعـاد اساسـی از یـک الگـوي       
کـه بـه جـاي صـحبت در مـورد نـابودي و یـا دگرگـونی         رسدمیکند. بنابراین منطقی به نظرتکامل پیروي نمی
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تر شدن آن بحث کرد سرعت زیـاد و حجـم زیـاد اطالعـات     دیپلماسی،راجع به رسمی شدن دیپلماسی و پیچیده
تـر نمـوده اسـت. دیپلماسـی     آوري اطالعات دیپلماسی به طور سنتی را تسهیل و در عین حال پیچیـده نقش جمع

هاي دیپلماتیک سـنتی غالبـا   کالمی و غیر کالمی وابسته است. در حالی که سیگنالهنوز بر ترکیبی از ارتباطات 
براي یک سري مخاطبان خاص بود که این مخاطبان تحت کنترل بودند و با توجه به این مخـاطبین، در صـورت   

هـا  میـان رسـانه  هاي جدید تمایز قائـل شـدن  لزوم امکان ایجاد تغییر در پیام امکان پذیر بود، اما با پیدایش رسانه
اند. تشریفات ارتباطات دیپلماتیـک در عصـر   گسترش یافتهتر شده است. از سوي دیگر ابزارهاي سیگنالمشکل

باشـد بیشـتر شـده اسـت. دیپلماسـی      هاي دیـداري و تشـریفات مـی   تلویزیون با توجه به تاکیدي که بر روي نماد
هاي باشد با توجه به اینکه فناوريوه اصولی دیپلماسی میپذیر و قابل تغییر است و ارتباطات یکی از وجانعطاف

اند اما مساله ارتباطات دیپلماتیک هیچ مرز و زمانی نـدارد و  ارتباطاتی منجر به تغییرات زیادي در دیپلماسی شده
همیشه باقی خواهد ماند. 

دیپلماسی عمومی و پخش زنده اخبار تلویزیونی

هاي آگاه به رسانه، تشخیص ثریت مردم، منبع اخبار خارجی شده است، دولتاي که تلویزیون، براي اکدر دوره
Toffler andانـد کـه اخبـار تلویزیـون، یـک پیامـد عمـده بـراي دسـتورالعمل سیاسـت خـارجی دارد (           داده

Toffler 1993هاي خبري جهانی ماننـد  گونه استدالل شده است که شبکه). اینCNN    بـه وسـیله بـازکردن ،
کننـد کـه   اي جهـان بازسـازي مـی   تفسیر/ مناظره/ اصالح، فضایی ژئوپلیتیکی را در فضـاهاي رسـانه  جایی براي 

ساعته در روز کمک کند.24تواند به تولید می
)Luke and O’Tuathail 1997, 721.(

یک مشاور سابق کاخ سفید، لوید کاتلر، در دوره ریاست جمهوري رونالد ریگـان مشـاهده کـرد کـه آن دوره      
هاي مقابل دوربین و پشـت دوربـین را کـه نیـاز بـه      اي بود که ساکنان کاخ سفید، مهارتلین دوره تلویزیونیاو«

نویسد  او اولین رئیس جمهوري است که یـاد  میهاي تلویزیونی داشت، به دست آوردند.وياستفاده از سیاست
هـاي  می که به طور مستقیم بـه چشـم  گرفت از روي اظهارات نوشته شده آماده در یک دستگاه متن پنهان، هنگا

تـر از ایـن   کند، سخنرانی کند. او یاد گرفت که نگاه کردن یک رهبر در تلویزیون اغلـب مهـم  مخاطب نگاه می
توانـایی  –هاي بعدي آمریکـا، زیرکانـه از قـدرت نـرم     ). دولتCutler 1984, 123» (گویداست که چه می
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بـراي حمایـت از قـدرت    –ايهـاي فرهنگـی و رسـانه   طریق جاذبهدستیابی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی از
). در عصـر  Nye. 1990سخت و ظرفیت اقتصادي و نظامی هولناکش براي اسـتفاده از زور، اسـتفاده کردنـد (   

تر نیاز داشته باشد.رسد که قدرت نرم به یک جایگاه قويتلویزیون، به نظر می
درك شده براي امنیت کشور را در سه لیست تقسیم کردند. لیست یک مطالعه اخیر در ایاالت متحده، خطرهاي

Aدهد که بقاي آن [غرب] را هم تهدید ، انواع خطرهایی را که اتحاد شوروي براي غرب ایجاد کرده، نشان می
الوقوع براي منافع اقتصادي و ژئواستراتژیک غـرب (ولـی نـه بقـا) ارتبـاط      ، با تهدیدهاي قریبBکند. لیست می
، بـه رویـدادهاي   Cتوسط عراق شد. سـرانجام، لیسـت   1990د. مانند [تهدیدي] که باعث اشغال کویت در دار

گذارند، مانند بحران در سـومالی  کند که به طور غیرمستقیم، بر امنیت غرب تأثیر میاي اشاره میبینی نشدهپیش
). Perry and Carter 1999, 11-15یا یوگسالوي سابق (

، در دسـتور کـار سیاسـت خـارجی     Cته آموزنده است که در دوره پس از جنـگ سـرد، لیسـت    توجه به این نک
هـاي  هـایی از داده آمریکا قرار گرفت؛ تقریباً به این دلیل که بعضی از تهدیدها باعـث بـه وجـود آمـدن فرصـت     

–الً ذکر شـده که قبCNNتأثیر –کرد ها را جلب میشده بود که توجه رسانهها انساندراماتیک بصري از رنج 

اي که سیاست خارجی تلویزیون، یک جنبه مهم دیپلماسـی عمـومی شـده، آسـان     ها، در دورهو قالب کردن آن
است.

در عصر اخبار جهانی بیست و چهار ساعته، مداخله نظامی آمریکا در نواحی ناآرام جهان براي حفاظت از مفهوم 
). دیـدگاه  Seib 1997لط خـود درآورده اسـت (  جدید امنیت، دستورالعمل خبررسانی خـارجی را تحـت تسـ   

هاي مختلف جهان، به میزان قابل تـوجهی توسـط تصـاویر تلویزیـونی     جهانی مداخالت نظامی آمریکا در بخش
)، 1991)، عـراق ( 1989هـاي نظـامی آمریکـا در پانامـا (    تهیه شده توسط آمریکا شکل داده شـده بود.فعالیـت  

کـه  )، به طور یکنـواختی در محتـواي ایـن   1998) و عراق (1997دان ()، سو1994)، هاییتی (1992سومالی (
ها [مداخالت نظامی] در دیدگاه آمریکایی جهان گنجیدند، نشان داده شده است. دورنماهاي بحرانی چگونه آن

اي براي توجیه نوع جدیـدي از یـک مفهـوم    اي، در پوشش تلویزیونی که به پیدا کردن بهانهبه صورت گسترده
اش ، در مطالعهJonathan Merminاند. به عنوان مثال، تمایل داشت، نادیده گرفته شده–امپریالیسم–قدیمی

سلسـله  «کنـد کـه   ، بحث می1990اي، در دهه اي مداخالت نظامی، به طور متقاعدکنندهدر مورد پوشش رسانه
). Mermin, 1999, 143» (مشاجرات واشینگتن، طیف مباحثات را در اخبار تعیین کرده است
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هـاي غربـی و پیامـدهاي سیاسـت خـارجی و      در صورت فقدان پذیرش انتقاد محدود، توسط خط فکـري رسـانه  
المللـی، بـه سـمت روایتـی     هـاي بـین  کمبود هر سرویس فرعی قابل قبول جهـانی، ممکـن اسـت پوشـش بحـران     

مجسم شده است، کاهش یابد. لوحانه از غرب خیرخواه و دیگران شیطان که به صورت صدام یا اسلوبودان ساده
هـاي  تروریسـم مـواد مخـدر و گسـترش سـالح     –به همان اندازه که بنیادگرایی اسالمی و تهدیدهاي جهان سوم 

و جـایگزینی کمونیسـم بـه عنـوان     –گذارنـد المللـی را زیـر پـا مـی    هایی که قـوانین بـین  کشتار جمعی در دولت
هایی که در نیمکـره جنـوبی زمـین قـرار     ها، مخصوصاً آنهاي سیاست خارجی مهم هستند، دیگر دورنمانگرانی

گیرنـد. پـرداختن بـه گسـترش و تقویـت      المللـی قـرار مـی   دارند نیز بـا همـان اهمیـت در دسـتور کـار خبـر بـین       
هـاي قـومی و   هـاي نـاموفق، بـه عـالوه کشـمکش     جایگـاه بسـیاري از دولـت   –گذاري غربی در جنـوب  سرمایه

). Allen and Seaton 1999اي دارد (اهمیت ویژه–هاي مذهبیدرگیري
چـه شـد   ي خبري دنیا، کـه بخشـی از آن  هاسازمانهاي خبري، توسط برخی از بزرگترین رشد سودجویی رسانه

توانــد ماننــد مکانیســم )، مــیBagdikian 1997نامــد (هــاي ارتبــاطی مــی، آن را کارتــلBagdikianکــه 
از توانند حقه بزنند، باشد و به یک نمـایش تحریـف شـده   نمیاي، در مقابل رویدادهاي خبري که مسدودکننده

رویدادهاي مطلوب بازار شود. یک نتیجه چنین ژورنالیسم متمایل بـه بـازاري ایـن اسـت کـه بیشـتر موضـوعات        
به یک برداشت سـطحی از  –یافتهبا فضاي ناکافی براي پوشش خبري از کشورهاي توسعه–گزارشی در جنوب 

چیده خالصه شده است.هاي اغلب پیواقعیت
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بخش سوم:
نقش رسانه در سیاست خارجی

10گفتار 

کارکرد سیاسی رسانه

مختلف اداره کردن منابع متفاوت قدرت و بکارگیري آنها براي ایجاد مزیت نسبی به عنـوان شـالوده   هاي سبک
ویژگی اجتناب ناپـذیري اسـت کـه بـا     رسانه اي، سیاست هاي شود. در  سازمانمیاداره در هر سازمان توصیف

مدیریت عجین شده است و مدیر به مثابه بازیگر سیاسی همراه با مهارت و قدرت تجزیه و تحلیل باید بداند کـه  
بـه اهـداف خـود برسـد. چنـین      اي هچه اصولی، کجا، کی و چرا و چگونه باید بکار گرفته شود تا سازمان رسـان 

سازد که براي حیات خود نه تنها بـه منـابع گونـاگون نیـاز     مییستم سیاسییک ساي هرویکردي از سازمان رسان
دارد بلکه قدرت بازیگري رسانه در تعامالت میان اتئالفهاي گوناگون و تعارضات و تضادها در منافع سازمانی و 

کند. میمنافع ذینفعان در جامعه است که استمرار حیات رسانه را تضمین

م سیاسیرسانه به مثابه یک سیست

رسانه به مثابه سیستمی سیاسی با مفاهیمی نظیر منافع، ائتالف ها، تعارضات و قدرت سر و کـار دارد(وردي نـژاد   
) 1393بهرامی، جامعه شناسی خبر –
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شـود. عالیـق از   مـی ارزش ها و انتظارات و دیگر گرایشـات را شـامل  منافع: عالیق و تمایالتی است که اهداف،
شود.میتعریف3و زندگی فردي2، کار راهه1ل میان وظیفهطریق مبادله متقاب

ي ائـتالف مسـلط در   گیـر شکلي گوناگون هاسازمانگیرد و متفاوت است. در میائتالف ها: که از منافع شکل
ي ذینفـع شـکل  هـا گـروه داخلـی و خـارجی و   ي رسـمی و غیررسـیمی،   هـا گروهرابطه میان نفوذ و قدرت میان 

گیرد.می
تضـاد در  گیرد که منافع متضاد فـردي یـا گروهـی در اشـکالی نظیـر     میدر تضاد منافع متضاد شکلتعارض: که
نقشهاو نگرش ها و تضاد آشکار یا ضمنی قابل شناسایی است.ساختارها، 

قـدرت توانـایی وادار کـردن    شـود ( مـی قدرت: حد متوسطی است که تضاد منافع در نهایـت از طریـق آن حـل   
کاري که در غیرآن صورت آن را انجام نمی داد.)دیگري به انجام 
استفاده از ساختارها و قوانین و مقررات عبارتنداز : اقتدار رسمی، کنترل منابع کمیاب،هاسازمانمنابع قدرت در 

کنترل غیررسمی، کنترل مرزهاي سازمان، کنترل فرآیندهاي تصمیم گیري، کنترل دانش و اطالعات، سازمانی، 
مـدیریت روابـط جنسـیتی و عوامـل     نماد سازي و مدیریت معنـا،  ي مخالف، هاسازمانکنترل تکنولوژي، کنترل 

کنند و قدرتی که فرد از قبل آن را دارد و در نهایت قدرت ها و ضعف ها میساختاري که مرحله عمل را تعیین
تواند در بر بگیرد.میو محدودیت ها و فرصت ها را

، 4آنتونیـو گرامشـی  هـاي  نظریـه م سیاسی را در تفکرات بسیاري از اندیشمندان انتقادي ماننـد  رسانه به مثابه سیست
بـه رابطـه   توان دید. این نظریات که بیشتر نـاظر میدر جوامعهارسانهپیرامون نقش 6ادگار مورنو 5لتوسرآلویی 

است حکایت از چهره رسـانه  قدرت، حاکمیت و فرهنگ و کنترل باورهاي مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی 
(همان منبع)دارد.به مثابه سیستم سیاسی 

تواننـد  مـی با سـاختن افکـار عمـومی   هارسانهگرامشی ایتالیایی با انتقاد از جبرگرایی مارکسیسم  معتقد است که 
گیرد یمزمینه تفوق فرهنگی را فراهم آورند.اما مهم این است که این تفوق فرهنگی در خدمت ایدئولوژي قرار

1 - Task
2 -career
3 -personal life
4-Antonio Gramsci
5- Louis Althouser
6- Edgaqr Morin
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در ،اسـت در ارتباطـات سیاسـی  رسانه به مثابه نظام سیاسی مبتنی بر عملکرد رسانه که چهره دیگر قدرت است. 
پیوندهاي گوناگونی وجود دارد که عبارتنداز:ارتباطات سیاسی

.مبادله پیام میان نخبگان تصمیم گیرنده ومردم
هاي نطقهاي تلویزیونی تا مکاتبات با نمایندگان، سخنرانیمبادله پیام میان نخبگان تصمیم گیرنده و عامه مردم از

.انتخاباتی و آراي انتخابات عمومی
.اعتراضهااینگونه اعتراضات عمومی نسبت بهوضع قوانین، مالیاتها و ... پاسخهاي حکومت به 

.ي دولتی به یکدیگر و شهادت کارگزاران رسمی دولتی در مجلسهاسازمانهاي یادداشت
ي دولتی و غیر دولتی، خانواده و ... که جنبه سیاسی دارند.هاسازمانبخشی از مبادالت اطالعاتی اعضاي 

ي سیاسی با دولت هاسازمانمبادله اطالعات میان اعضاي 
) طبیعـی اسـت کـه    1374(دادگـران  ."ارتباط هدفدار در باره سیاسـت "ارتباط سیاسی یعنی ،به عبارت ساده تر

امع یکی از عمده ترین کارکردهاي خود را در فعالیـت میـان دو عرصـه تولیـد رضـایت و تولیـد       در جوهارسانه
نمایند که در تولید رضایت سعی در ربایش قدرت مردم در جهت و به سود حاکمیت  دارند میانتظار ساماندهی

چند صدایی در جامعه و در مهندسی انتظار سعی در همسویی و هم جهتی با افکار عمومی به منظور ایجاد فضاي 
)  1988،هستند.( چامسکی

بسـیار پیچیـده میـان درون    هـاي  براي ایفاي چنین نقشی رسانه ملزم است به مثابه سیستم سیاسی از طریق فرآینـد 
پردازش اطالعات نماید و جهت گیریهاي خود را سازماندهی نماید که برون دادهاي رسـانه هـم   اي هدادها بگون

ده حاکمیت باشد و هم افکار عمومی رسانه را صداي خود بداند. این فرآیند به صـورت  در جهت خواست و ارا
گـردد.  مینماید به چرخه سیستم بازمیمستمر از طریق چرخه بازخوردي که رسانه به عنوان سنجش افکار اجرا

اصـلی  در دو بخـش در چنین حالتی رسـانه حضـور خـود را بـه عنـوان تنظـیم کننـده روابـط قـدرت در جامعـه           
بخشد.میتحکیم"مهندسی انتظار"و "مهندسی رضایت"
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واستراتژیهاي کسب قدرت1پارادایم تکنولوژي اطالعات

بشـري  هـاي  دهد که اطالعات بخش الینفـک تمـام فعالیـت   میجدید نشانهاي فراگیر بودن تاثیرات تکنولوژي
کنـد.ریخت  مـی جدیـداطالعات اسـتفاده  هـاي  است. منطق شبکه سازي هر سیستمروابطی کـه از ایـن تکنولـوي   

یند تعامل وکنش والگوهاي غیر قابل پیش بینی توسعه ناشی از قـدرت خالقـه   آشناسی این شبکه با پیچیدگی فر
بدین معنا که چنین تعاملی، سازگاري تمام دارد.پس،پارادایم تکنولوژي اطالعات به انعطاف پذیري متکی است 

توان با آرایش مجدداجزاي آنهااصـالح و  میو نهادها را نیزهاسازمانتند،بلکه نه تنها فرآیندها برگشت پذیر هس
خـاص در درون یـک   هـاي  حتی در برخی موارد بطور اساسی تغییر داد.از این رو همگرایی فزاینـده تکنولـوژي  

. شدسیستم بسیار منسجم است و بر مبناي سیستم تکنولوژیک، نمی توان یک جزء را بدون اجراي دیگر متصور
هـاي  .یکی از مهمترین پیامده استکشاندنیز حوزه اجتماع و سیاست به تاثیر پارادایم تکنولوژیک دامنه خود را 

رونـد.  مـی کسـب قـدرت بکـار   هـاي  نوین آن است که در منازعات سیاسـی واسـتراتژي  هاي مستقیم تکنولوژي
دانـد کهـوي آن را   اي مـی هشـبک کاستلز تکنولوژي را موجب افزوده مهمـی بـر دگرگـونی سیاسـت در جامعـه     

ي الکترونیک تبدیل هارسانهنجا امتداد یافته است که آنوین تا هاي نامد. تاثیر تکنولوژيمی"سیاست اطالعاتی"
که بدون آنها هیچ بختی براي کسب یااعمال قدرت وجود ندارد. ایـن  اي هبگون،به حوزه ممتاز سیاست شدهاند

اجتماعی هاي آورد که درمتن دگرگونیمیرا پدیداي هژیک،قواعد بازي تازدرحالی است که اشتراك تکنولو
گذارد.میو فرهنگی و سیاسی تاثیر قاطعی بر محتواي سیاست

اي هي الکترونیک در سیاست معاصربیانگر آن است که به دلیل تاثیرات پایهارسانهبه عبارت دیگر، نقش حیاتی 
ي جدیـد، اطالعـات سیاسـی اساسـا در حـوزه      هارسانهبه شدت فزاینده بحران نظامهاي سیاسی سنتی و گسترش 

تـوان یافـت. منطـق و سـازمان     مـی سیاسـی را هـاي  فقط حاشیههارسانهآید. بیرون از دنیاي میفراچنگهارسانه
سیاسـت در  هـاي  کند که این چـارچوب میي الکترونیک، چارچوب ها و ساختارهاي سیاست را ایجادهارسانه

تصمیم گیري و بر –سیاسی هاسازمانکه ویژگی عصر اطالعات است نه تنها بر انتخابات بلکه بر هارسانهحوزه 
به منزله هارسانهدهند.بدین ترتیب میگذارند و در نهایت ماهیت رابطه دولت و جامعه را تغییرمیحکومت تاثیر

هـاي  توانند به مردم تصمیممیهارسانهنیست که ین بدین معنااباشند. البته، میفضاي سیاست در عصر اطالعات
را دیکته کنند یا اینکه توان هزینه کردن پول و تبلیغات و دستکاري تصـاویر بـه خـودي خـود عامـل      یبخصوص

1- information Technology paradigm
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ي دیگر هیچکدام به خودي خود نمی توانند نتایج سیاسی را هارسانهآید. نه تلویزیون و نه میمسلطی به حساب
تنـاقض آمیـز اسـت کـه در آن اسـتراتژیها و کنشـگران متفـاوتی بـا         اي هعرصـ اي هسیاست رسانتعیین کنند زیرا 

مهارتهاي متفاوت و پیامدهاي گوناگون مشغول فعالیت هستند.
،  نامزدهاي سیاسـی بختـی بـراي کسـب حمایـت وسـیع       هارسانهنکته اساسی این است که بدون حضور فعال در 

بـر فراینـد تصـمیم    ها هاما تمام سیاست ها باید از طریق رسات،اي سیاست نیستتمام دنیاي هسیاست رسان.ندارند
حلقهاتصال شهروندان است زیرا مواضع سیاسی کـه بـه شـکل احـزاب و     هارسانهگذارند.سیاست در بگیري اثر 

کنند که ابزار اساسـی  میاستفادههارسانهشود براي اثر گذاري بر ذهن و اراده مردم از میمتجلیهانامزدهاي آن
نها با سیاست آبه غایت گوناگون شده اند و روابط هارسانهاز طرفی ،نها در ایجاد ارتباط و تاثیر و ترغیب استآ

کننـد  مـی و ایدئولوژي بسیار پیچیده و غیر مستقیم است. آنان غالبا افکار عمومی را گیرنده منفعل پیام محسوب
ي نـوین تعامـل   هـا رسـانه شـود. زیـرا در   مـی ه این امر با شـواهد تجربـی رد  که به آسانی قابل دستکاري است ک

کند.میاین تعامل دوسویه تاثیر واقعی پیامها را ایجاد، و مخاطبان آنها برقرار استهارسانهدوسویه بین 
ی زیـادي بـه   ریشه در جامعه دارند و تعامل با آنها با فرایند سیاسی نـامعین اسـت و بسـتگ   هارسانهاز سوي دیگر؛ 

فرهنگی و اجتماعی دارد. آنچه ،کنشگران سیاسی و تعامل میان خصوصیات سیاسیهاي و استراتژيها هپس زمین
دهـد، توسـط خـود رسـانه تعیـین نمـی شـود،بلکه فراینـد سیاسـی و          مـی رخهارسانهدر این حوزه تحت سیطره 

اجتماعی باز و بدون قطعیتی در جریان است. 
اتصال شهروندان و احزاب در تولید و مصرف جریانهـاي اطالعـات و   هاي میانجی ها و حلقهاهرسانهبدین سان 

دهد.میي افکار عمومی و راي گیریها و تصمیم گیریهاي سیاسی را تشکیلگیرشکلتصاویرهستند که ریشه 
دوگانـه انـد. از   هـاي  براي نقش میانجی میان افکار عمومی و احزاب و حاکمیت نیازمند اتخاذ استراتژيهارسانه

باید آنقدر به سیاست و حکومت نزدیک باشند که به اطالعات دسترسی داشته باشند. از سـوي  هارسانهیک سو 
دیگر آنقدر باید بی طرف و دور باشند تا اعتبار خود را حفظ کنند. قابلیت اعتماد مستلزم وجود فاصـله نسـبی از   

و بـا  اي هکه در منافع کـاري آنهـا ریشـه دارد بـا ایـدئولوژي حرفـ      هارسانهمواضغ سیاسی خاص است. استقالل  
نسـبتا مسـتقل از   هـا رسـانه به خوبی سازگار است. مادامی کـه  ها همشروعیت ارج و منزلت گزارشگران و نویسند

دراي هکنار بیایند. هر خدشهارسانهقدرت سیاسی باشند،کنشگران سیاسی مجبورند با قواعد تکنولوژي و منافع 
شـود مخاطبـان آن در بـازار رقابـت بـین دیگـران       مـی قابلیت اعتماد یک شبکه تلویزیونی یا روزنامه معین باعث
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از اطالعـات  ه کنند؟در دنیایی که بطور فزاینـد میدوگانه را دنبالهاي ستراتژياچگونه هارسانهتقسیم شوند.اما 
ثرترند. زیرا بدین سان اجازه اظهـار وجـود بـه افکـار و     شود، پیامها هر چه ساده تر و دوپهلوتر باشند مومیاشباع

دهند. میاحساسات مردم
کننـد کهاوضـاع اجتمـاعی و تفکـرات     مـی بـا نظرسـنجی ازافکـار عمـومی هـم بـه دولتمـردان کمـک        هـا رسانه

معـه  توانند با برنامه ریزي مناسب براي تغییر یا اصالح فضـاي حـاکم بـر جا   میند و همبایواحساسات مردم را در
تبلیغات اسـت  هارسانهاقدام نمایند. از سوي دیگر، نظر سنجی ها بدین جهت حیاتی است که منبع اصلی درآمد 

توانند مسیر تبلیغات و درآمد زایی بیشتر را تشخیص دهند.اما موفق بـودن در  میو آنان با نظر سنجی از مخاطبان
نصراعتماداست.بدون اعتمـاد اخبـار   عاین عرصه مستلزم جذابیت رسانه و در مورد اخبار قابلیت آنها در آفرینش 

ارایه دهند تـا  بی ارزش است. در این زمینه نیز اطالعات هدف اصلی است و تحلیل و تفسیر اخبار را باید مستند 
بـراي  هـا هـاي رسـانه  تاثیر گذار باشد.عقاید باید طبق قواعد باشد و بی طرفی یـک قاعـده اسـت.از دیگـر روش    

جذاب نمایاندن رسانه، استفاده از اخبار تصویري است.تصاویر بهتر از بقیه انـواع پیامهـا بـا توصـیف سـازگارند.      
ذهن مردم هستند.هاي ندهي سمعی و بصري مهمترینتغذیه کنهارسانهبنابراین 

تکنولوژي نقش رسانه را دگرگون ساخته است و این امر نه تنها ناشی از تـاثیر آن بـر خـود رسـانه     بر این اساس،
با بازاریابی سیاسی است.هارسانهاست که بوسیله پیوند دادن نظا م 

هـاي  ژیک شـد کـه اسـتراتژي   راي عمـومی منجـر بـه راي گیـري اسـترات     آورود کامپیوتر به عرصه داده پردازي 
کرد تا تاثیر اسـتراتژي و شـکل وحتـی محتـواي پیـام را در خـالل       میي معینی آزمایشهاگروهمختلف را روي 

شـتاب بخشـید و   هـا رسـانه تبلیغات جرح و تعدیل کند.به موازات این امر که تکنولوژي به کار گزارشـگري در  
یش داد، اثرات بازخوردي و تالش براي شکل دادن به افکار سرعت و انعطاف پذیري نظامهاي اطالعاتی را افزا

روزانه تبدیل شدند.هاي عمومی به فعالیت
اخبار را تحت الشـعاع قـرار   ،خود قادرند هر وقت که بخواهند از طریق گزارشهاي وقفههارسانهاین واقعیت که 

ت آمـاده بـاش بسـر برنـدو همـه      دهند به این معنی است کـه جنگجویـان عرصـهارتباطات بایـد دائمـا در وضـعی      
برگردانندو تاثیرات آن را با نظرسنجیها اندازه گیري کنند.اي هتصمیمات سیاسی را به زبان سیاست رسان
ي خبـري توجـه   هـا رسـانه باید به بنیادي ترین اصول حاکم بـر  هارسانهبراي درك قالب گیري سیاست و منطق 

کنیم:
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ي سرگرم کننده. هارسانهر مخاطبان در رقابت با تالش براي دستیابی به باالترین شما-
.استقالل ضروري از سیاست براي ایجاداعتماد و اعتبار در میان مخاطبان-
وجود آورده اند که مدت زمانی که طی آن سیاستمداران ناچارنـد بـا مـردم سـخن     ه این امکان را بهارسانه-

بگویند کاهش بیابد.
در باره سیاست به هارسانهکه کارشناسان محبوب اي هکوتاه و سریع و فشردمعتقد است: قضاوتهاي 1جیمز فالوز

گذارد.میتاثیرها هآورند بطور مستقیم بر پوشش وقایع در اخبار تلویزیون و روزناممیعمل
خبري سیاسی، شخصی سازي رودیـدادها سـت. در ایـن نمـایش     هاي نیرومند در گزارشهاي یکی ازچارچوب

کنند.مینه سیاست، ایفاي نقشان و ارسیاستمد
کنند تا بر راي دهندگان اثـر گذارنـد،   میبا وسایل ارتباط جمعی بازيهارسانهوقتی طراحان استراتژیها در -

شود.میقالب ریزي اخبار سیاسی به قالب ریزي خود سیاست تبدیل
قیـده سیاسـی بیشـتر از پیامهـاي     دریافت و توجه به پیامهاي منفی و احتمال اثر گذاري این گونه پیامها بـر ع -

مثبت است.
سیاسی را با افشاي رفتارناپسند تضعیف و حتـی  هاي دولتی و کارنامههاي الیحه،سیاسیهاي توان برنامهمی-

شخصی از طریق تهمـت زنـی بـه بخـش بنیـادي زنـدگی سیاسـی تبـدیل        هاي نابود کرد.بدبن سان طراحی حمله
گیرنـد. در ایـن وضـعیت    میارتباطات وسخنگویان درکانون سیاست اطالعاتی قرارشود وطراحان استراتژي می

بـه سـاده سـازي افراطـی پیامهـاي سیاسـی      هـا رسانهسیاسی در هاي محدود شدن فزاینده انعکاس محتواي برنامه
انجامد. می

1- Fallows James
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11گفتار 

ايهاز دیپلماسی عمومی تا  دیپلماسی رسان

عرصه دیپلماسی نیز تاثیرات شگرفی بر جاي نهاده اسـت. دیپلماسـی نـوین امـروزي بسـیار      توسعه فناوري ها در
هـاي الکترونیـک   ساعته کـه در رسـانه  24هاي اخبار باشد. برنامهمتاثر از  توسعه ارتباطات پرسرعت و منظم می

سـند. چـرا کـه بیشـتر     هاي دیپلماتیک کاري بیهـوده بـه نظـر بر   اند که گزارشجهانی امروز شاهدیم   باعث شده
هـاي  رسـد و بخـش عظیمـی از گـزارش    هـاي آنهـا مـی   هـا بـه دولـت   اطالعات در زمینه کشورها از طریق رسانه

هاي روزنامه نگاران در برمی گیرند. دیپلماسی عمومی مبتنی بر مدلهاي ارتباطی اسـت کـه   دیپلماتیک را تحلیل
ا تبیین کرده اند.محققان براي تحلیل اثر بخشی وسایل ارتباط جمعی آن ر

مدلهاي ارتباطات و مسئله تاثیرگذاري در دیپلماسی عمومی

بسـتگی بـه مـدلهاي ارتباطـات دارد. بسـیاري از      اي هارزشیابی نقش، تاثیر شدید یـا اثـرات رسـانه، در هـر حـوز     
پیشـنهاداتی بـر   ي تندروي سیاسی یا غیراخالقـی، حـاوي   هارسانهمباحثات عمومی مثال در مورد اثرات محتواي 

کنند.میهستند که مفاهیم بدخواهانه را به مخاطبین منفعل تزریقاي هتزریقی رسانهاي مبناي استعاره گلوله
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استفاده دیپلماسی عمومی از رسانه، به مدلهاي ارتباطـات بسـتگی   هاي فراملی و استراتژياي هرسانهاي استراتژي
تواند تولیـد بـازار یـا    میمخاطبین دست یافت. هدف از این دستیابیشود بهمیدارد تا بتوان دریافت که چگونه

ترغیب جوامع هدف باشد.
). Carey,1989دانشمندان علم ارتباطات اغلب طرفدار یک مدل انتقالی ارتباطات یا یک مدل رسمی هستند(

توان مید دارد. مدل رامطالعه در مورد مدل انتقالی، سعی در شناختن اثرات دقیق برخی پیامهاي خاص روي افرا
شـود و آنهـا آن را دریافـت   مـی از طریق استعاره نقل و انتقال دریافت، یک پیـام منسـجم بـه مخـاطبین فرسـتاده     

شود درست مثل گسترش سیمهاي تلگراف در قرن نوزدهم یا دسترسی میکنند. قدرت در یک فاصله اعمالمی
دهند که احتماال کنتـرل را بـراي   میارتباطی را تشکیلهاي کهدر حال توسعه اینترنت در حال حاضر، و اینها شب

سازند. میحکومت مقدور
Robertتـا دال  Hobbesگیـرد کـه از هـابس    میمفهوم قدرت، در میان خط سیر طوالنی تفکر سیاسی قرار

Dahlتوانـایی نفـوذ بـر    پندارند که جامعه از نهادهاي مجزا و مقتدر تشـکیل شـده کـه    میکشیده شده و چنین
شود. میقدرت دارد نشان دادهBبر Aباشند و با مثال میرفتار همدیگر را دارا

انگـارد کـه ایـده    مـی در امتداد است و چنینFoucaultتا فاکالت Machivelliخط سیر دوم از ماکیاولی 
زمینه قدرت باید تحلیل نماید نهادهاي مقتدر، خود اثري از روابط خاص قدرت است و فرد مشتاق معلومات در

شـوند تـا از   میبخشد، چگونه تولید واستفادهمیکه چنین علوم هستی شناسی سیاسی که به موسسات مشروعیت
اعمال انضباطی گوناگون و در نتیجه نظامهاي سیاسی خاص حمایت کنند. (براي توضیحات کلی رجوع کنید به 

Clegg(1989) وLukes (2005)سانه و قدرت . در مورد رDavis (2007)(.را مالحظه کنید
تواند مسئله ساز باشد. با این وسعتی که کشـورها  میبنیان نهادن استراتژي دیپلماسی عمومی بر یک چنین مدلی،

جهـانی اسـتفاده  اي هي خبري براي رساندن صدا، سیاستها و تفاسیر خود از رویدادها بـه جوامـع رسـان   هارسانهاز 
بـه برقـراري ارتبـاط    اي هدولتها لزوما داراي پیامهاي منسجمی هسـتند کـه از طریـق سیاسـت واسـط     کنند، آیا می

بپردازند؟
تواند چنین اثراتی به دنبال داشـته باشـد؟ تصـاویر، خالصـه مطالـب یـا       میچه چیزي در محتواي رسانه است که

اجتماعی، بـویژه  هاي بر روي شبکهساختارهاي مربوط به گزارشهاي موثق؟ در هر حال اثرات متغیرند. مطالعات
آنهایی که تحت نفوذ نظریه پیچیدگی هستند بر تغییرپذیري روابط داللت دارند که به واسـطه ي آنهـا محتـواي    
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افتد. روشـهاي شـبکه عامـل، بـر شـرایط مـادي وقتـی تاکیـد        میشود یا همه گیري اثرات اتفاقمیرسانه پخش
ــد.( ]روشــها [بــراي اجــرا شــدن بــه آن اي هپخــش رســانورزنــد کــه مــراودات اجتمــاعی شــامل  مــی نیازمندن

latour,2005     و این شرایط مادي، سریعتر از توان سیاست گذاران دراجـراي وظایفشـان، در حـال گسـترش (
است. در ضمن، راهکارها مطالعات فرهنگی در مورد پذیرش یا مصرف محتواي رسانه توسـط مخاطـب، نشـان   

زیادي از مردم بخشی از یک محتواي واحد را دریافت کنند، به اشـکالی متفـاوت و   دهد که حتی اگر شمارمی
دهند.میگاه قابل پیش بینی آن را مورد  واکنش، ترجمه یا تفسیر قرار

ی اسـت، ایـن نظریـه    المللـ بینانجام شده تاکیدي بر نقش رسانه در روابط CNNمطالعاتی که بر روي تاثیرات 
Livenigston,2001اثباتی بر مخاطبین و سیاست گذاران است. بیانگر تاثیرات قابل 

دربـاره مسـئله و   اي هاگرچه تاثیرات بر اساس سیستم سیاسی، مسئله سیاست خارجی، خصوصیات پرسـش رسـان  
)و ممکـن اسـت یـک مـدل خـاص ارتبـاطی       (  Gilboa, 2005میزان آگاهی، عالقه و بسیج عموم، متغیرند

سی و توجیه کند چرا کـه مقـوالت آن سـیال تـر از آننـد کـه در یـک چـارچوب ثابـت          نتواند همه موارد را برر
بگنجند.

شوند. ارتباط به معناي کنترل میدر مدل رسمی ارتباطات، تولید و مصرف خبر به عنوان کارهاي ضروري تعبیر
آنهـا مفـاهیم و   طریـق  کردن از طریق انتقال پیام از تولید کننده به مصرف کننده نیست، بلکه اعمالی است که از

شوند و در خبر رسانی روزمره پیرامون حوادث مهم رسانه اي، اخبار اغلب  میباورهاي مشترك، حفظ یا مطالبه
رسـد کـه مخـاطبین اخبـار، بـا      مـی ) بـه نظـر  Carey 19 : 1989پردازند نه ارائه اطالعات.(میبه تایید کردن

خود و تفسیر اخبـار از طریـق گفتگـو بـا دوسـتان، خـانواده و همکـاران،        اي هدریافت از راه سواد سیاسی و رسان
). این بدان Morley, 1980یابند؛ این مخاطبان، گیرندگان منفعل این تاثیرات نیستند. (میمفاهیم خبرها را در

آورند که در آن میانتقال هرگز اتفاق نمی افتد بلکه اینگونه است که این رفتارها شرایطی فراهممعنا نیست که 
افتد.میفرایندهاي توجیه نمودن بالقوه و نیز ترغیب به آسانی اتفاق

ود سازي در هم آمیخته شاي هبنابراین اگر قرار است دیپلماسی عمومی تاثیر گذار باشد باید با خبر رسانی و رسان
نه اینکه باالتر از آنها قرار گیرد. قدرت باید از طریق چیزي اعمال شود نه اینکه بر چیزي اعمال گردد.

نوین شـده، را  اي هپژوهشگران نیازمندند تا این نظریه را که دیپلماسی  عمومی سنتی، تسلیم یک دیپلماسی رسان
دهنـد و آن پرسـش ایـن اسـت: آیـا دیپلماسـی       بیازمایند و شواهد تجربی مربوط به پرسش مطرح شـده را ارائـه  



143

تـوان  مـی شود؟ یامیعمومی از طریق شبکه هایی از قدرت که متفرق اند و بصورت افقی توزیع شده اند، اداره
مربـوط بـه محتـواي کانالهـاي     هـاي  آن را از این طریق اداره نمود؟ براي چنین منظوري، کافی نیست که تحلیل

مصاحبه با روزنامه نگاران و تهیه کنندگان اخبار را مـورد توجـه قـرارداد. بلکـه الزم     و یا گلچین هارسانهخاص 
و هـا رسـانه ي فراملی در زمینـه روابـط در حـال تغییـر بـین دولتهـا،       هارسانهاست تا اهمیت سیاسی و دیپلماتیک 

ان، تحقیقـات  جوامع، ترسیم و ارزیابی شـود و ایـن کـار بایـد از طریـق تحقیقـات یکپارچـه و در صـورت امکـ         
تهیه کنندگان خبر، محتواي خبر و مخاطبین خبر انجام گیرد. روشن ساختن این روابط در حال تغییـر،  اي همقایس

است اي هگیرند، مسئلمیرا اندازهاي هو اینکه چگونه متولیان امر رسانه و سیاست گذاران، تاثیر یک چنین رسان
دربـاره  اي هقـرار دارد. ایـن مبحـث، پرسشـهاي دیرینـ     اي هسـان که در مرکز توجه جوامع آکادمیک، سیاسی و ر

جوابگویی رسانه، تنظیم جریانات اطالعاتی جهانی و نشان دادن تاثیرات، توام با اعتبار علمی و اجتماعی را برمی 
کرد. در ی را شناساییالمللبیني هارسانهبالقوه اي هانگیزد. با این حال ممکن است بتوان بطور مثال تاثیرات شبک

که نفوذ توزیع شده آشکار از ویژگیهاي آن اسـت و مصـرف کننـدگان/ بیننـدگان     اي هیک سیستم حیات رسان
تواننـد  مـی تولید کننـد یـا بـه آن کمـک نماینـد، پژوهشـگران      اي هتوانند محتواي رسانمیطی این شکل از نفوذ

ي فراملی در درك مخاطبین از رویدادها هانهرساي فراملی یا خدمت رسانان به هارسانهشرایطی پدید آورند که 
و فرایندهاي خاص، مفید واقع شوند.

اي هپیرامون پایان دادن به حوادث برنامه ریزي نشده، حوادث رساناي هبنابراین الزم است تا نقش دیپلماسی رسان
هماهنگ شده ( مثال انتخابات یا گفتگوهاي صلح) و نهایتـا ارزش در حـال نوسـان خبرهـا مثـل عواقـب مسـتمر        

عراق، مورد رسیدگی قرار گیـرد. بـا ایـن وجـود ایـن سـوال هنـوز برجاسـت حتـی اگـر اسـتعاره            2003جنگ 
الی، چـت رومهـا و حتـی    فعل و انفعهاي اعمال شود، مثال از طریق ویژگیاي هاز طریق سیاست رسان"گفتمان"

هـاي  شود و عملکـرد اسـتراتژي  میسردبیر، تاثیر گفتمان چگونه اندازه گیريهاي توضیح شفاف درباره تصمیم
آید؟میچگونه به نمایش دراي هدیپلماسی رسان

ي فراملی در دیپلماسیهارسانهنقش 

یی چگونه درك و حتی اندازه هارسانهي فراملی این است که تاثیر چنینهارسانهمهمترین بخش ارزشیابی نقش 
شود. این پرسش براي دانشمندان، سیاست گذاران و خـود دسـت انـدرکاران رسـانه بسـیار بـا اهمیـت        میگیري
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اصلی هاي براي شناسایی و اندازه گیري عملکردش در حوزهاي هرود وسیلمیانتظاراي هاست. از هر کانال رسان
ر حوزه دست یافتن و راضی کردن تعداد و انواع خاصـی از مخـاطبین، بازارهـا از    استراتژیک داشته باشد. مثال د

ترس ظهور دیگر گونه پروژه هایی که صرفا مغرور هستند. 
توان مدعی شد که یـک  میاین پرسشها از لحاظ سیاسی حائز اهمیت هستند. از یک دیدگاه آزاد و کثرت گرا،

بـراي  اي هکنـد، انگیـز  مـی رش پخش و رسـانه اینترنتـی را نمایـان   که طیف همواره در حال گستاي هحیات رسان
کند.میپیشرفت در دموکراتیک کردن و حل و فصل اختالف ارائه

ی، صرفا ابزار جدیدي به دولتها و نظامیان دادند تـا بـا آن   المللبیني نوین هارسانهپژوهشگران منتقد معتقدند که 
). بـه عـالوه   Sreberny,1980تبلیغات سنتی را اداره نموده و حتی جوامع هدف را متمایل بـه جنـگ نماینـد(   

نقـش دقیقـا   هـا رسـانه آنهایی که در پی حمایت از آیین استقالل روزنامه نگاري هستند، در برابر این تصور کـه  
سیاسـی دارد؛  هـاي  کنند. ممکن است خیلی ها خصمانه معترض شـوند کـه رسـانه کـاربردي    میبازيسیاسی را 

اظهار نموده که اگر ارزشهاي طرح ریزي شـده توسـط وزارت امـور خارجـه و     BBCWSنیکل چپمن، رییس 
آید.میبوجود"تطابق "با هم منطبق شوند آنگاه BBCWSهاي مستعمرات، و محتواي برنامه

براي انجام این فرایندها، توسط عوامـل سـازمانی متوقـف    اي هدیپلماسی  رسانهاي این توسعه استراتژيبا وجود
تحت بررسی، در شرایط تاریخی خاصی پدیدار شدند که این شرایط اي هخواهد شد. هر یک از موسسات رسان
دهند. میممکن آنها را شکلهاي مسیر و پارامترهاي مربوط به استراتژي

مختلـف  هـاي  سـازمانی کـه از ریشـه   هـاي  م اکنون شاهد یک عامل محرك متناقض هستیم: انواع استراتژيما ه
آیند در کنار همگرایی معیارهاي مربوط بـه اعتبـار روزنامـه نگـاري و اشـکال ارائـه       میفرهنگی و سیاسی بیرون

تـداد یـک مسـیر نـاهموار اتفـاق     ) در امNye, 2004برنامه و علوم زیباشناختی. بنابراین اعمـال قـدرت نـرم (    
افتد.می

ايرسانهدیپلماسی 

بارزترین نماد حضور رسانه در سیستم سیاسـی  روند استفاده از رسانه براي اجراي استراتژیهاي مورد نظر رهبران
در کنار نقش ابزاري خود هارسانه،ي الکترونیکهارسانهبا حضور 1990طی دهه است که المللبیندر روابط 

نامـد در  مـی "سیاست اطالعاتی"آنچه کاستلز آن را . به عنوان بازیگر جدید وارد عرصه سیاست واجتماع شدند
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.حقیقت حضور رسانه به عنوان یـک کنشـگر فعـال در کنـار سـایر کنشـگران عرصـه سیاسـت و اجتمـاع اسـت          
تواننـد  مـی شده انـد کـه  اي هکنشگران سیاسی تعیین کنندگوید: تصویر سازان تبدیل به میهمانگونه که کاستلز

میخـتن تکنولـوژي اطالعـاتی،    آنماینـدگان کنگرهـو دولتمـردان را از طریـق در هـم      ،رئیس جمهور، سـناتورها 
.جسورانه خلق یا نابود کنندهاي فسونگريا، شم سیاسی قوي و هارسانه
زیرا اشتباهات آنان باعث تغییر ،با زهم موثرند-ر سنجی هامثال در نظ-کنند میاشتباهحتی هنگامی که هارسانه

)1999(کاستلز،شود.میجریانهاي سیاسی
بـر رفتارهـا و نگرشـها ي    را سـیطره آنهـا  1990مراه با تنوع و عدم تمرکـز در دهـه   ههاهاي رسانهحوزه فعالیت

.کرده استسیاسی تمام عیار تر 
صرف نظر از هدف واقعی یا اثربخشی ، با وارد کردن سیاست در فضاي الکترونیکهارسانهکاستلز معتقد است 

کنند.آنچه امـروزه بـه عنـوان    میفرآیند و پیام ها و نتایج سیاسی را قالبریزياي هبطور تعیین کنند،پیامهاي معین
ست.در عرصه سیاست و اجتماع اهارسانهشود نتیجه بازیگري مینامیدهاي هدیپلماسی رسان

در جامعه جهانی یکی از عوامل قدرت کشورها جایگاه آنان در سلسله مراتب جهانی است. اگرچه منابع مالی و 
اقتصادي کشورها به همراه منابع و ذخایر زیر زمینـی آنهـا و قـدرت تکنولـوژیکی و علمـی و نظـامی بـه همـراه         

به 1990روند، اما از دهه میجایگاه به شمارژئوپولیتکی به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده این هاي ویژگی
ی و المللبینهر کشور به همراه عوامل برشمرده در جایگاه آن کشور در تعامالت اي هبعد قابلیت دیپلماسی رسان

چند بعدي اسـت  اي هپدیداي هتوان گفت دیپلماسی رسانمیدر حقیقتنقش تعیین کننده داشته است. اي همنطق
پردازش اطالعات واز بعد سوم به قدرت نرم هاي مدیریت دانش و از سوي دیگر به تکنولوژيکه از یک سو به

وابسته است، به همین دلیل  بکار گیري این نوع دیپلماسی به عنوان فعالیتی کامال تخصصی و پیچیده است که با 
شود، متمایز است.میرایج شناختههاي آنچه به عنوان دیپلماسی

یک جزء پیوسته از ساختار قـدرت جهـانی در سیاسـت    اي همعتقد است امروزه دیپلماسی رسان1یوهان گالتونگ
است.اي هحاکی از وجود برتري رسانالمللبینخارجی معاصر است، زیرا وجود سلسله مراتب در روابط 

تفـوق و برتـري در   کند، اما به همان اندازه میبرتري نظامی نیز هنوز نقش مهمی را در ساختار قدرت جهان ایفا
گذارد. بنابراین توانایی یک میی یک کشور تاثیرالمللبینتکنولوژي ارتباطات نیز بر روي هویت ملی و تصویر 

1- Youhan Galtong
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"قـدرت "ی به منظور نشان دادن موقعیت و منزلت المللبیني هارسانهکشور براي در اختیار داشتن و بکار گیري 

اهمیت بسیاري دارد.ب سیاسی جهان،خود و یافتن جایگاهی مناسب در سلسله مرات
تـاثیر اي هدیپلماسی رسانهاي ، دولت و ویژگیهارسانهجهت گیري سیاسی مسلط در یک جامعه بر روابط میان 

این است که دکترینـی   اي هنوام چامسکی معتقد است یک اصل آشنا براي دست اندکاران امور رسانگذارد. می
را بـه تامـل،   نچرا که بیان مطلـب آنـا  .به صورت مفصل بیان نکنند،القا کنندخواهند به مخاطبان خودمیرا که

القـا  نروش صحیح این است که مطلب به طور مستمر به آنـا ، تحقیق و به احتمال قوي استهزاء سوق خواهد داد
(Chomsky, 1988).که در شرایط مساعدي براي گفتمان قرار گیرنداي هبه گون،شود

عمـدتا از  اي هشود. اما دیپلماسی رسانمیقابل فهماي هدیپلماسی عمومی، نقش دیپلماسی رساناکنون در حوزه 
دیپلماتیک رسـمی کشـور یـا هـم مـدیریت      هاي از طریق مدیریت سازمان-1تواند تحقق پیدا کند:میدو طریق

هـاي  ي سیاسـت به شکل خودجـوش در راسـتا  اي هتحقق دیپلماسی رسان-2ي مراجع رسمی دیپلماتیک.هارسانه
کالن یک کشور در حوزه عمومی و سطوح ملی و فراملی.

بـه منظـور تقویـت    اي هرسـان هـاي  س سـازمان یدر نوع اول معموال دولت ها و مراجـع دیپلماتیـک اقـدام بـه تاسـ     
از VOAو BBCی مثـل  یهارسانهکنند؛ به عنان مثال میدیپلماسی و قدرت بخشیدن به سیاست خارجی خود

ماسـی شـان   لمریکـا بـه منظـور تقویـت بنیـه دیپ     آند که از مراجع سیاست خارجی بریتانیا و هستی یهارسانهجمله 
تشکیل شده اند. این رسانه افکار عمومی جهان و دسترسی به اطالعات براي تقویت و زمینه بخشی دیپلماسی آن 

هـاي  نـدي شـان، اولـین روایـت    بـه خـاطر فراگیـري و قـدرت م    هارسانه، این یکشورها مهم و حیاتی است. حت
سیاسی مهم و تاریخی در سطح جهان به نفع کشورهاي متبوع شان، بـه  هاي میمدیپلماتیک را از رویدادها و تص

رسانند. چون نخستین روایت دیپلماتیک/ روایت نخستین از رویدادهاي متنوع، خود امتیـاز و قـدرت در   میثمر
رود. میسیاست خارجی و دیپلماسی فعال به شمار

دیپلماتیـک و سیاسـت   هـاي  را کنترل کنند تا بر خالف سـازه هارسانهکنند که میاما در نوع دوم کشورها تالش
-وري آزادي گرایی رسـانه ئخارجی یک کشور، عمل نکنند. اما این رویکرد در جهان کنونی به ویژه براساس ت

لماتیک براي حریف تبدیل شده است. این رویکرد، ی موجه قلمداد نمی شود و خود به عنوان ابزار دیپیاي، تاجا
یمریکا در برابر کشورهاي مثل چین و ایران تبدیل شده است.در کل رسانه نقش مهمآدیپلماتیک براي اي هبهان

شـود. چـون در حـوزه عمـومی زمینـه      مییاداي هنام دیپلماسی رسانه بدارد که در تقویت دیپلماسی یک کشور 
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را بازي کند. حربه تبلیغاتی ینقش بسیار مهمتواند میو فرهنگیاي هغات رسانیماتیک، تبلبخشی براي عمل دیپل
رفته رفته تغییراتی در شیوه تفکر مردم به رسانه دهد؛ بدین معنا که میبه تدریج رفتار ملت ها را تحت تاثیر قرار

دارد تـا اصـالحات و   مـی را واآورد و ایـن دگرکـونی در افکـار و رفتـار عمـومی، نخبگـان سیاسـی        مـی وجـود 
غاتی از طریق یی در ساختار سیاسی، اقتصادي و اجتماعی به وجود آورند.بسیاري وقت ها حربه تبلیدگرگونی ها

شـود کـه در هـردو صـورت بـراي      میحریف شده یا هم سبب اصالحات ساختاريشدنسبب مغلوبهارسانه
ارزنده است. از جانب دیگر رسانه بـه همـان انـدازه در زیـر     مهم والمللبینکارهاي دیپلماتیک در روابط وساز

که مـا  بوده هارسانههاي توتالیتر نیز نقش دارد که در تاریخ برجسته تر از دیگر نقشهاي فشار قرار دادن دولت
در این جا به آن نمی پردازیم.

تواند میطریق دیپلماسی فراهم کند. یعنیتواند زمینه عملیات روانی را از میاي هبه شکل فزاینداي هتبلغات رسان
آماده کند که در این زمینه استفاده از ابزارهاي المللبینافکار عمومی را براي جنگ، مداخله و اتهام در روابط 

تلویزیـون، مطبوعـات،   رادیـو و  تواند نقش مهم و با اهمیت داشته باشند.در این زمینه میلوژیک و ارتباطیوتکن
توانند شهروندان یک کشور را میبازي کنند. این هااي هدر دیپلماسی رسانیتوانند نقش بسیار مهممینترنتیوا

د، دولت ها و حاکمیت ها را مـتهم کننـد و زمینـه برانـدازي     نرا باال ببرند، توقع آناننسبت به حاکمیت بدبین کن
ــ   ــد، حت ــا کنن ــا را مهی ــر یآنه ــا چه ــط  اي هاز آنه ــور در رواب ــینمنف ــلب ــد. المل ــیم کنن ــانهترس ــارس همچنینه

تواننداصالحات مهم سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ساختاري را در یک کشور سبب شوند. به لحاظ فرهنگی می
کننـد از طریـق   مـی شـود کـه دولـت هـا سـعی     میبه مجموعه عواملی اطالق"اي هو نرم افزاري، دیپلماسی رسان

مـوردنظر خـود را   هـاي  ند مدت الگوهاي رفتاري و شیوه تفکر و زندگی ملتو ابزارهاي فرهنگی در بلهارسانه
".آنان باشد دگرگون سازندهاي در جهتی که تأمین کننده منافع و خواست
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12گفتار 

المللبینروابط هاي و نظریهاي هدیپلماسی رسان

گرایــی و ســازه انگــاري   واقــع اي در بســتر گفتمــانی نظریــات   دیپلماســی رســانه رســد  مــیبــه نظــر 
)Constructivism بـراي کنتـرل   هـا رسـانه بیشتر قابل درك و فهم اسـت. کـارکرد   المللبین)در روابط

توانـد  میرود. افکار عمومی زمانیمیافکار عمومی و جهت دادن آن براي تقویت سیاست خارجی به کار
جمعـی را هـم   هـاي  نـد انگـاره  نبتواهـا رسـانه در جهت موافق سیاست خارجی و منافع ملی شکل بگیرد که 

بان یي پشـت هـا رسـانه و بـه ویـژه   هـا رسـانه د. این مهـم زمـانی میسـر اسـت کـه      نند و هم شکل بدهنکنترل ک
د. بنا به رویکـرد آرمـان   نهاي ذهنی جمعی را کنترل کرده و به آن شکل جدید ببخشد سازهندیپلماسی بتوان

ی بـراي  المللبیننقش فراملی و گسترده در پهنا و گستره ي بزرگ جهانی و هارسانهم، سگرایانه یا آیده آلی
در جهـان  هـا رسـانه گفتگوي بیشتر بین دولت ها و ملت ها دارند. این نگاه، یک نگاه خوشـبینانه نسـبت بـه    

در جهت منتشر کردن اطالعات و نجات آن از زیر سلطه و انحصار دولت ها، بـر  هارسانهاست که بر نقش 
در هر حال آنچـه قطعـی و اجتنـاب ناپـذیر اسـت      اي شبکه سازي وسیع ارتباطات رسانه اي، تاکید دارد.مبن

در سیاست خارجی کشورهاست.هارسانهنقش بی بدیل 
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در تصمیم سازي سیاست خارجیهارسانهنقش مدلهاي 

سیاسـت  هـاي  رونـد تصـمیم سـازي   برهارسانهطراحی چارچوب نظري براي بررسی چگونگی ارتباط و تاثیرات 
تصمیم سازي در سیاست خارجی و از سوي هاي وريئاست که باید از یک سو به تاي هخارجی، کاري بین رشت

ي ارتباط جمعی توجه نماید. با در نظر گرفتن این دو منبع تئوریک اسـت کـه  هارسانهتاثیرات هاي دیگر تئوري
و سیاسـت  هـا رسـانه ارتباط و تـاثیرات متقابـل   هاي م، پیچیدگیتوان ضمن چارچوب بندي یک نظریه منسجمی

ي ارتباط جمعی در رونـد تصـمیم   هارسانهخارجی را در یک نظام سیاسی توضیح داد. با چنین ترکیبی است که 
کنند. به این معنا کـه هـم در محـیط ورودي هـا و هـم در      میسیاست خارجی کارکردي دوگانه پیداهاي سازي

شوند. به عبارت دیگر ابعـاد مختلـف   میسیستم تصمیم سازي سیاست خارجی صاحب اثردرامحیط خروجی ه
ورودي چـارچوب تصـمیم سـازي سیاسـت خـارجی      هـاي  در یک مرحلـه بـا داده  هارسانهکارکردها و تاثیرات 

هچارچوب تصـمیم سـازي همـرا   هاي با مرحله خروجیهارسانهشود، در مرحله بعد تئوري مدیریت میترکیب
گردد و در مرحله آخر نیز کل چارچوب تصمیم سـازي و تـاثیرات و تـداخالت سیاسـی و نظـري آن مـورد       می

گیرد.میتوجه قرار
که در این زمینه وجود دارد، سه مدل اصلی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه تـا یـک مـدل       اي هاز میان ادبیات گسترد

سیاست خارجی بیـان کنـد. تاکیـد    هاي را در روند تصمیم سازيهارسانهعمومی طراحی شود بلکه بتواند نقش 
از عناصر پویا خواهد بود که محیط را به عنوان یک عامل عمـده  اي هاصلی در این مدل عمومی بر روي مجموع

شناسـد. نخسـتین   مـی ورودي به سیستم و روند تصمیم سازي سیاست خارجی به رسـمیت هاي موثر بر روي داده
ارائه شده است.1969و همکارانش در سال "گلن اسنایدر"سه گانه، مدلی است که توسط ي هامدل از مدل

اسنایدر معتقد است که تصمیم سازان (سیاست خارجی) بر اساس و در پاسخ به شرایط و عواملی کـه خـارج از   
کنند.یمدولتی که ایشان عضوي از آنها هستند وجود دارد، عملهاي ذهن آنان و نهادها و سازمان

اسنایدر و همکارانش معتقدند که شرایط و عوامل دو جنبه دارند: داخلی و خـارجی، و بـه طـور واقعـی عوامـل      
بالقوه و بالفعل مرتبط شرایطی را که ممکن است عملکرد و اقـدام دولـت هـا را تحـت تـاثیر قـرار دهنـد در بـر        

گیرد.می
مرکب از فرهنگ، جمعیت و افکار عمومی جامعه قلمدادآنان شرایط و عوامل داخلی را به عنوان محیط انسانی

را به عنوان یکی از اجزاي عمده محـیط انسـانی بـه حسـاب     هارسانهتوانیم با توجه به این دیدگاه میکنند. مامی
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و نهادهـاي مختلـف غیردولتـی را نماینـدگی    هـا گروهو انتظارات ها هآوریم، همچنین به عنوان ابزاري که دیدگا
هـاي  ي دیگر سیاسـت هارسانهي تحت کنترل دولت هستیم که در کنار هارسانهد. از سوي دیگر ما شاهد کننمی

کنند.میدولت را بیان
چارچوب نظري جزئی تري را براي تحلیل تصمیم 1972دیگر نظریه پردازي است که در سال "مایکل برچر"

به عنوان شبکه ارتباطی درون سیستم سیاسی هارسانهسازي در سیاست خارجی طراحی کرد و در آن صریحا از 
تواند جریان اطالعات را درباره محیط عملیات به سوي نخبگـان مسـئول تسـهیل کنـد. چـارچوب      مینام برد که

طراحی شده توسط برچر یک چـارچوب محیطـی اسـت و خـود او اعتقـاد دارد کـه سیسـتم تصـمیم سـازي در          
باشد. همچنین این محیط شامل همه شرایط و عـواملی اسـت   میی نیزسیاست خارجی در برگیرنده محیط عملیات

از شرایط و اي هشود. زمینه مفهومی شرایط هم به مجموعمیکه بر اساس آنها تصمیمات سیاست خارجی اتخاذ
توان گفت میعوامل بالقوه اشاره دارد که ممکن است رفتار خارجی دولت ها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین

از پارامترها و مرزبندي هایی است که تصمیم سازان بایـد در چـارچوب آنهـا عمـل     اي همحیط عملیاتی مجموع
کنند.

را به وضوح به عنـوان یکـی از متغیرهـاي ورودي چرخـه     هارسانهاما برچر نیز مانند برخی دیگر از نویسندگان، 
رودي همانا یک عامـل خـارجی و بخشـی از    تصمیم سازي سیاست خارجی در نظر نمی گیرد. منظور از متغیر و

ی است. در واقع درك و فهم رسانه به عنوان یک متغیر ورودي به این معناسـت کـه مـا بـه نقـش      المللبینمحیط 
و بازسـازي و بازتولیـد واقعیـات    اي هرسانهاي رسانه در تحت نفوذ قراردادن جامعه و سیاست ها، برجسته سازي

توجه کنیم.
بینند میرابه عنوان یک کانال ارتباطی باریکیهارسانهدر واقع برچر و برخی دیگر از محققان سیاست خارجی، 

تواند بر روي روندهاي سیاست خارجی اثراتی داشته باشد. این اثر فقط از این میکه از طریق آن محیط عملیاتی
توانـد از طریـق   میبرچر عقیده دارد که اطالعاتشود، اهمیت دارد. میجهت که به نخبگان و مسئوالن مربوط

شود. برچـر و  میي مختلف نظیر مطبوعات، خبرگزاري ها، کتب و مجالت و رادیو و تلویزیون جابه جاهارسانه
رسانه را به عنوان یکی از اجزاي داخلی روندهاي تصمیم گیري و "استار"و "پاپاداکیس"اسنایدر و حتی بعدها 

گیرند. چنین میامنیتی به رهبران در نظر–سیاسی –دیپلماتیک هاي راي انتقال پیام ها از محیطهمچنین کانالی ب
یک نقش حـداقلی را در اثرگـذاري بـر رهبـران و تصـمیمات آنـان       -به عنوان کانال انتقال اطالعات–اي هرسان
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جانیفتـاده اسـت،   الملـل بـین ط معتقد است که یک نگاه گسترده که هنوز در ادبیات روابـ "ناوه چنان"دارد.اما  
یی قادرند سیاست ها را هارسانهگیرد. چنین میی در نظرالمللبین–را به عنوان بخشی از محیط خارجی هارسانه

نیز تحت تاثیر قرار دهند. در این دیدگاه مطبوعات و تلویزیون به عنوان منابع و اجزاي خارجی ولی در عین حال 
، روندهاي تصمیم سازي سیاست خارجی را همانند سایر متغیرهاي خـارجی ورودي  به عنوان یک متغیر ورودي

برد.میاقتصادي و ... به پیشهاي به سیستم نظیر ساختار قدرت منطقه اي، توانایی
ی و هـم بـه   المللـ بینممکن است (در روند تصمیم سازي) هم به عنوان بخشی از محیط هارسانهبه بیان دقیق تر، 

ی از محیط داخلی کشورها در نظر گرفته شوند.عنوان بخش
را تشـکیل "شـبکه ارتبـاطی  "فقط یک کانال انتقال اطالعات نیسـتند، بلکـه آنهـا یـک     هارسانهدر یک کشور 

ي منفعتـی و  هـا گـروه دهند و هم بـر نظـام حزبـی،    میدهند که هم سیاست ها را تحت تاثیر و نفوذ خود قرارمی
اقتصادي طبقات جامعه اثر گذار هستند.–ساختارهاي اجتماعی 

توسط پاپاداکیس و استار عرضه شد تـا رونـد تصـمیم    1987مدل سوم تصمیم سازي سیاست خارجی در سال 
باشـد  مـی سازي سیاست خارجی را در کشورهاي کوچک مورد مطالعه قرار دهد. البته این مدل که محیطی نیـز 

نیز قابلیت استفاده دارد.براي مطالعه این روندها در دیگر کشورها

: ساختار شماتیک مدل تصمیم سازي سیاست خارجی که رسانه را شامل نشده است1طرح شماره 
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- از فرصت ها، خطرپذیري ها  و هزینهاي همجموع"کند میرا به سیستم تصمیم سازي عرضهها همحیطی که داد
پاپـاداکیس و اسـتار البتـه رسـما     "دهـد. مـی را تحت تاثیر خود قراراست که تصمیم سازمان اي هبالقوهاي فایده
ها را وارد مدل خود نمی کنند: نه بعنوان شکل دهنده به سطوح اجتماعی محیط  و نه بعنوان فرصـت هـا و   رسانه

.دهدمیفشارهاي داخلی که روند تصمیم سازي سیاست خارجی دولت ها را تحت نفوذ قرار
را در نظـر نمـی گیـرد،    هـا رسـانه تصمیم سازي در سیاست خارجی را در حالتی که هاي این طرح ساختار مدل

دهد. به عالوه این نکته نیز باید مورد تاکید قرار گیرد که این گونه مدل ها نقش ذهن و تصورات ذهنی مینشان
صورات ذهنی قویا توسط گیرند. این تمیرا به عنوان یک مکانیسم بازدارنده مهم در روند تصمیم سازي در نظر

گیرند. این ذهنیت جنبه شناختی، احساسی و ارزشی رفتار است که نگـاه درونـی   مینیز تحت تاثیر قرارهارسانه
دهد. این ذهنیـت بخـش بنیـادي و زیربنـایی سـطح      میعامل و کارگزار را نسبت به خودش و جهان خارج نشان

.رودمیبه شمارالمللبینفردي روابط 
توانند نوعی تفاوت و افتراق در پروسه میگذارد که برخی افرادمیفرض را بر اینالمللبینردي روابط سطح ف

سیاست خارجی یک کشور معین ایجاد کنند. همچنین افراد تاثیرگذار قادرنـد سـاختار دولتـی و رونـد سیاسـت      
وزیــران، وزیــران گــذاري را از جملــه در بخــش سیاســت خــارجی تغییــر دهنــد. روســاي جمهــوري، نخســت   

تواننـد رونـد سیاسـت خـارجی     میامورخارجه، رهبران انقالبی و دیکتاتورها از جمله شخصیت هایی هستند که
کشور خود و دیگر دولت ها را عمیقا تحت تاثیر قرار دهند. اما این امر یک پروسه گسـترده تـري نظیـر تصـمیم     

بـه صـورت   هـا رسانه(تصورات ذهنی) در ها هن انگاردهد. تشریح ایمیسازي در سیاست خارجی را نیز بازتاب
نمایش داده شده است.2یک چارچوب ساختاري است که در طرح شماره 

ي جمعـی در رونـدهاي   هـا رسـانه در این چارچوب نظري تالش شده است تا موانع موجـود بـر سـر راه اشـتمال     
در روندهاي هارسانهسیاست خارجی کنار زده شود و به همین منظور یک چارچوب تحلیلی را با تاکید بر نقش 

ارتباط جمعی را به عنوان بخشی از محیط هـایی  هاي کند. این چارچوب تحلیلی شبکهمیسیاست خارجی ارائه
کننـد.  میملت ها) در آنها حضور دارند و نقش آفرینی–ولت ی (عمدتا دالمللبینگیرد که بازیگران میدر نظر
.کنندمیایفااي هدر چنین محیط هایی نقش دوگانهارسانه

ورودي را بـراي رونـدهاي تصـمیم سـازي سیاسـت      هـاي  نخست، آنها به عنوان متغیرهـاي مسـتقل محیطـی داده   
سنایدر، برچر و پاپاداکیس و استار وجـود دارد.  ارائه شده توسط اهاي کنند نظیر آنچه در مدلمیخارجی تامین
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بازسازي شده و چنین واقعیت هـایی را در  هارسانهدر این جا رهبران با واقعیت هایی سر و کار دارند که توسط 
).CNN Affect"تاثیرات سی ان ان"دهند.(نظیر میمالحظات خود مدنظر قرار

2طرح شماره 

کنند با تصمیمات خود آن را تحت میبخشی از محیطی هستند که طراحان سیاست خارجی تالشهارسانهدوم، 
را نیـز در بـر  هـا رسـانه نفوذ و تاثیر خود قرار دهند. به عبـارت دیگـر آن دسـته از رهبرانـی کـه در محیطـی کـه        

زند و از سوي دیگر پردامیخود به حل مشکالتیکنند از یک سو با اتخاذ تصمیمات سیاسمیگیرد، عملمی
بهبـود بخشـد و   هـا رسـانه کنند تصمیماتی اتخاذ کنند که تصویر آنان را در سطح جامعـه و در  میهمزمان تالش

ی تاثیرگذار باشد. این قسمت در واقع جز خروجـی محیطـی   المللبیني مرتبط با رویدادهاي هارسانههمچنین بر 
فضاي تصمیم سازي است.

را به عنوان یک عامل محیطی که روند تصمیم سـازي را احاطـه کـرده، در نظـر گرفتـه      هارسانه3طرح شماره 
بــه عنــوان یــک عنصــر ورودي بــراي تصــمیم ســازي هــا و همچنــین بــه عنــوان هــارســانهاســت. در ایــن طــرح 

"Sounding Board"کنند.می(وسیله ي ترویج و اشاعه) براي خروجی ها یا همان سیاست ها عمل
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3طرح شماره 

رسانه به عنوان محیط

شوند:میبه عنوان یک عامل محیطی در یک کشور با شش متغیر مرتبطهارسانه
در واقع تداوم چرخه مربوط به ارتباط میـان الگوهـاي   هارسانهنظام ارتباطات سیاسی: روابط میان دولت و اول)

تقسـیم شـود:   اي هاستبدادي و لیبرالی است. برخی نویسندگان معتقدند که این روابط باید به چهـار تئـوري رسـان   
استبدادي(تمامیت خواهانه)، کمونیستی(مربوط به اتحاد جماهیر شوروي)، مسئولیت اجتماعی و لیبرالی.

تـوان بـه   مـی است که دو تئوري دیگر موسوم به توسعه گرا و مشارکت دموکراتیـک را نیـز  مک کوئیل معتقد 
شـوند: چـه کسـی مالـک رسـانه اسـت؟       مـی چهار تئوري فوق افزود. این تئوري ها با چهار معیار زیـر مشـخص  

نهایتا اینکه آیـا  کند؟ و میرا تعیینهارسانهشوند؟ چه کسی مسئوالن و سردبیران میچگونه تامین مالیهارسانه
در اختیار هارسانهشود؟ به عنوان مثال در یک رژیم تمامیت خواه مالکیت میکنترل و سانسورهارسانهمحتواي 

را هـا رسـانه کند، مـدیران و سـردبیران را منصـوب و مطالـب     میرا تامینهارسانههاي دولت است، دولت هزینه
این تئوري ها در واقع به عنوان یک ابـزار، روابـط ویـژه موجـود     کند.میکنترل و حتی در صورت نیاز سانسور

نماینـد. ایـن   مـی کنند و نظام ارتباطات سیاسی کشـور مـورد مطالعـه را مشـخص    میمیان رسانه و دولت را تبیین
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روابط در واقع زمینه را براي ایجاد محیط ارتباطی کشـور و قواعـد و مقـررات مـورد نیـاز بـراي تنظـیم سیاسـت         
کند.میرا فراهمهارسانهارتباطی دولت در قبال 

را براسـاس الگـوي نظـام ارتباطـاتی     هـا رسـانه سیاست ارتباطی دولت: دولت ها قواعد و مقررات مربوط به دوم)
شـوند: تقویـت رقابـت و    مـی کنند. از طریـق سیاسـت ارتباطـات، اهـداف بـدین گونـه تعریـف       میتنظیمکشور 

، محدود کردن مقررات، پیشگیري ار ادغام مالکیت، اختصاص دادن فرکانس هایی براي هارسانهتکثرگرایی در 
پخش و حمایت از حقوق مالکیت معنوي و غیره.

اقتصـادي،  هـاي  ي جمعی مدرن از طریق معیارها و شـاخص هارسانه: بیشتر هارسانهموقعیت اقتصاد سیاسی سوم)
دیگري که در این مـورد در نظـر گرفتـه   هاي گیرند. گرایشمیسود اسمی و مالحظات تجاري تحت تاثیر قرار

شوند، عبارتند از: می
دباشلیغات اولین منبع درآمدي میبت•
با موسسات بزرگ استبه ادغام و تمرکزاي هرساني هاسازمانگرایش •
شوندخریداري میاي هاي توسط موسسات غیررسانبه نحو فزاینده اي هرساني هاسازمان•
شوندهاي جهانی چند ملیتی میبخشی از شرکتاي هرساني هاسازمان•
کنندمیمیلاي هها به سمت انحصار رساناین شرکت•
کنندمیتر استفادهاز فنون مدرنبراي جلب هر چه بیشتر مخاطبان اي هرساني هاسازمان•
هاي قويِ سیاسی با دولت ها دارندپیونداي هرساني هاسازمان•

کنند. باید توجه کرد که ایـن مـوارد بیشـتر    میي جمعی را مشخصهارسانهاین هفت گرایش موقعیت اقتصادي 
تحـت مالکیـت   هـا رسـانه در دولتهاي در حال توسعه یا دموکراتیک وجود دارنـد.  در دولتهـاي اقتـدارگرا کـه     

و همچنـین  اي هدر این دولتها محدود شده است. بنابراین، رژیم رسـان اي هدولتهاست، اقتصاد بازارهاي آزاد رسان
شدن در یـک  شود که دامنۀ فرایندهاي تجاري از قبیل تمرکز و جهانینحو تعریف میسیاست ارتباطات به این

.استاي هدولت مشخص، در چه محدود

اي: مجموع مطالبی که در بـاال بـه آن اشـاره شـد (نظـام ارتباطـات، پیشـینۀ        رسانه ي هاسازمانکانال ها و چهارم)
دهند ـ وجود کانالهاي مختلف ارتبـاطی،   میورد توجه قرارسیاسی و اقتصادي ارتباطات)، چهارجنبۀ اساسی را م

گیرد. بنابراین، تنوع کانالها مشـتمل  تعاملیِ نوین را در بر میاي هرساناز روزنامه و رادیو تا تلویزیون و فنون چند
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تکنولوژیهاي ی از خارج با بکارگیريالمللبینبر عملکرد محیط رسانۀ ملیِ درون دولتی و کانالهاي معتبر یا ناقد 
هاي دموکراتیک مدرن، بـا تجـاري   باشد. در حکومتی میالمللبیناي هنوین و ورود کشور به یک محیط رسان

اي هتوانند به عنوان بستۀ رسانتمایز قایل شد و آنها میاي هتوان بین این دو محیط رسانبه سختی میهارسانهشدن 
در هـا رسـانه هاي اقتدارگرا، ی ترکیب شوند. در حکومتالمللبینایۀي داخلی، مطبوعات و منابع رسانهارسانهبا 

حق تاثیرگذاري هارسانهجانبه، انحصاري و داخلی است، زیرا یکهارسانهگیرند، محتواي بازار آزاد جاي نمی
.ی و خارجی را ندارندالمللبینبر عوامل 

اي خـود اجـزاي تصـمیم گیـري     ارکردهاي حرفهي جمعی از طریق کهارسانهکارکردهاي نمادین رسانه: پنجم)
آورنـد. هارولـد السـول بـه عنـوان پیشـگام در طـرح کارکردهـاي         سیاست خارجی به دست آمده را، فراهم می

همبستگی بخشهاي اجتماعی در واکنش -نظارت بر محیط-کند:را از هم تفکیک میهارسانهسه نقش اي هرسان
دو کارکرد دیگر بعدا بر آن سه نقش دیگر اضافه شد .نسل به نسل بعديانتقال میراث فرهنگی از یک -به محیط

سه مـورد از ایـن نقشـها مربـوط بـه محـیط       . بسیج اجتماعی-و سرگرمی-:) که عبارتند از1994(مک کوئیل، 
باشد: کارکردهاي اطالع دهنده، همبسـتگی و بسـیج اجتمـاعی. در اعمـال ایـن کارکردهـا،       سیاست خارجی می

.کنندمیجمعی جامعۀ ملی را به عنوان بخشی از محیط داخلی ادغامي هارسانه

هـا  نگاران دادهکنند و روزنامهمیی را به عموم عرضهالمللبینخبرنگاران وقایع و رویدادهاي امنیتی، خارجی و 
قـش،  رسـانند. در مـورد سـومین ن   و اطالعات موجود، تفسیر و تحلیل و گزارشهاي خبري را به اطالع مـردم مـی  

باشند، بخصوص در مواقع بحرانی و در طی مراحل صلح. در اینجـا  پشتیبان قدرت رسمی و هنجارها میهارسانه
نقش عضوگیري و بسیج اجتماعی را ایفا کرده و به ایجاد ارتباط با عنصر محیطی دولت ـ رسانه مبادرتهارسانه

کنند).میبسیج اجتماعیبر ضد دولت اقدام بههارسانهورزند. (بعضی مواقع نیز می
خبري: معیارهایی که سردبیران را بـه سـوي رویـدادهاي مربـوط بـه مسـائل سیاسـت خـارجی،         هاي ارزشششم)

نگاران در اتخـاذ چنـین تصـمیماتی پیـرو قـوانین و      کشاند چیستند؟ آیا باید روزنامهجنگ، و صلح در اخبار می
اقدام به تصمیم گیري کنند؟ وضعیت مطلوب باید بینـابینِ ایـن   مقررات باشند یا بایستی به صورتی خود انگیخته 

کننـد. معیارهـاي   مـی هاي مربوط به ارزشهاي خبـري تاکیـد  دو مورد باشد، کارشناسان و متخصصان به شاخص
•:باشـد اصلی مربوط به ارزشهاي خبري در گزینش وقایع و رویدادها و خلق انـواع اخبـار بـه ترتیـب زیـر مـی      

اخبـار  •انگیـز باشـد  اخبار باید تازه و شـگفت •هارسانهعنوان گرایش مهم سردبیران و مسئوالن ایدئولوژي به 
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•ی داشته باشد، باید از نظر رهبران و جوامع به نخبگان قدرتمند جهانی اشاره کنـد المللبینباید مهم باشد، جنبۀ 

بـراي جوامـع و ملتهـایی کـه     •نـد داشـت  آمیز و به تعبیر دیگر، وقایع منفی پوشش بهتـري خواه وقایع خشونت
را منعکس کرد و این وقـایع از نظـر   ها ملتدهند، باید وقایعِ مربوط به این میآنها را تحت پوشش قرارهارسانه

نگاران دنبال وقایعی هسـتند کـه مطـابق بـا الگوهـاي خبـري پیشـین        نهایتا روزنامه•.پوشش قابل دسترسی باشد
.باشندو مانوس” شناخته شده“

کنند به عنوان اخبار مورد توجه قرار خواهند گرفت. در مورد میوقایع سیاست خارجی که به این معیارها توجه
یابد. این وقایع خبري معموال بـه مثابـۀ رویـدادهایی    توصیف جنگ، از تعارض به همکاري و مشارکت تغییر می

ی درگیر المللبینمطرح خواهند شد و آنها به عنوان مطالب ویژة مرتبط با وقایع، مباحث و فعاالن هارسانهمهم از 
دهنـد و در داخـل ایـن    مـی به محیط فرایند سیاست خارجی جهتهارسانهدر مسائل، بیان خواهند شد. بنابراین، 

ایشان باشند.گیران باید به دنبال کسب حمایت و مشروعیت براي سیاست هتصمیمهارسانه

محیط سیاست خارجیهکنندایجادهرسانه به مثاب

گاه متفاوت دارند. آنهـا یـک ورودي متغیـر دارنـد کـه فراینـد تصـمیم گیـري         هکانالهاي ارتباط جمعی دو جنب
رسـانی دهد و همزمان بـه محـیط رسـانه بـه مثابـۀ یـک خروجـی خـدمت        سیاست خارجی را تحت نفوذ قرار می

کنـد تـا   هاسـت) کـه رهبـران را وادار مـی    از آن طریـق سـخنگوي کـار دولـت    ” ۀ پخـش وسـیل “کننـد (یـک   می
"چـارچوب بنـدي  "و "سازيبرجسته"رسانه، عمدتا از هتصمیماتشان را در آن بازگو کنند. این تاثیرات دوگان

.شوددیدگاهها در رسانه ناشی می

رسانه به عنوان محیط خارجی

ه در جریان تصمیم گیري سیاسـت خـارجی نقشـی دوسـویه دارد. تـا کنـون،       طور که پیشتر گفته شد، رسانهمان
نقش رسانه به عنوان یک منبع ورودي جهت تصمیم گیري به بحث گذاشته شد. اکنون اجازه دهید که به نقـش  

ــر نتیجــه یــا تاثیرگــذاري بــه عنــوان قســمتی از محــیط کــه سیاســت هــارســانه اش در زمــان گــذاران خــارجی ب
کنند، بپردازیم. در این مفهوم، رهبران در یک محیط که شامل رسانه است بـراي حـل   میتالشها گیريتصمیم

کنند، ولی همزمان در تالشند تا تصمیماتی بگیرند که تصـویر یـا تصـورات    میمسائل، تصمیمهاي سیاسی اتخاذ
کـه بـا وقـایع و    اي هسـان ذهنی از آنها را بهبود بخشد یا طرح و برنامه را طوري توسـعه دهنـد کـه بـه دنبـال آن ر     
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گذاري اسـت کـه   ی مرتبط است، تاثیر مطلوبش را بگذارد. این ماحصلِ فرایند سیاستالمللبینهاي العملعکس
توان ادعا کـرد کـه بـا    گذارد. عالوه بر این میگیرد و بر محیط پیرامون تاثیر میاجزا روابط عمومی را در بر می

توانند بر محیط تـاثیر بگذارنـد کـه بـراي     هاي روابط عمومی، رهبران میکیا تکنی” حقیقی “هاي طرح و برنامه
.ي جمعی را داردهارسانهما مفهوم هاي هدف

الف) مدیریت رسانه:

هـایی کـه محـیط رسـانه     شـان) تصـمیمات سیاسـت خـارجی را بـه اندیشـه      ايچگونه مدیران (و مستشاران رسانه
کنند تا نظرات مناسب را انعکاس دهند یا طرحی را در منازعات میدهند؟ آنها چگونه تالشمیسازد، پیوندمی

شـود، کـه بـا    حاصل می” مدیریت رسانه“سیاسی که قسمتی از گزارشهایشان است، تدارك بینند؟ این به وسیلۀ 
شود. فرآینـدهاي اسـتفاده از رسـانه گونـاگون اسـت و هـم در زمینـه سیاسـت         معنا می) Spinرایجِ اسپین(هواژ

توان از پوشش اولیه تا سانسور اعمال ها را میآید. این سیاستی و همدر عرصه سیاست خارجی به کار میداخل
بندي کرد.نگاران درجهروزنامهیبندي شده تا فعالیت صنفهاي دستهدولتی و اطالعات و دادههشد

: وضعیت خروجی رسانه4طرح شماره 
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است در فعالیتهایشان دچار محدودیت شوند، گزینش شده و یا با نظر حمـایتی و  نگاران ممکن به عالوه روزنامه
ها که براي پوشش فعالیتهـاي سیاسـی و سیاسـت    بخش مدیرانشان مورد تایید قرار گیرند. نهادها و دولترضایت
.خود را با مطبوعات بهبود بخشند” بده و بِستان“شان نیاز دارند، باید روابط خارجی

سانه در سیاست خارجیب)مدیریت ر

:فنون مـدیریت رسـانه یـا اسـپین بـا اسـتفاده از دیپلماسـی در ارتقـا فراینـد صـلح بخصـوص در مواقـع جنـگ و              
هـا  شـود، دولـت  طلبانه اتخاذ میهاي صلحکه تصمیمات سیاست خارجی یا سیاستکشمکش، نقش دارد. زمانی

کنند. مقامات سیاسـت  میعمومی در برابر رسانه همراهیهاي روابط مشی را با سه برابر کردن استراتژياین خط
توانند مطبوعات را نادیـده بگیرنـد (مـثال هـیچ پیـامی را بـه رسـانه انتقـال         شان) میايخارجی (و مشاوران رسانه

گراسـت، تصـویب   را توسعه دهند و یا سیاستی را که فقط رسـانه هارسانهندهند)، تالش کنند مدیریت و کنترل 
.کنند

گذارد. این تالشـی اسـت   ا انتخاب هرکدام از این موارد، دولت بر رسانه با تعدیل در جریان اطالعات، تاثیر میب
براي تاثیرگذاري بر محیط سیاسی از طریق رسانه، درست در زمانی که با قدرتهاي سیاسی مخالف، که به همان 

شـوند و از درجـۀ   ترل وقایع دیپلماتیک موفـق مـی  ها در کناندازه بر رسانه تاثیرگذارند، رقابت کند. وقتی دولت
هاي خبري پشـتیبان آنهـا شـده و نقـش کارشناسـان روابـط       شوند، رسانه میمندباالیی از مشروعیت مردمی بهره

شود. اما هنگامی که یک دولت کنترل خـود را در  ریزي میعمومی در جهت حفظ و ارتقاي این پشتیبانی برنامه
، ”منفـی “شود. در این محیط سیاسـیِ  دهد، رسانه مستقل و منتقد ظاهر میاسی از دست میروند دیپلماتیک ـ سی 

گذارنـد کـه از نفـوذ رسـانه بـراي تغییـر       شده و تالششان را بر این مـی اي رسانه بسیار پیچیدهنقش مدیران حرفه
هـاي  در عرصه.ه گیرندگرایانه بهرنگرششان و کم شدن انتقاد، به سوي درك بیشتر و حتی تقویت جنبۀ حمایت

ها ونیز جلب رضایت عمومی، الملل، رهبران از رسانه براي بازنگه داشتن گزینهمشارکتی ـ دیپلماتیک روابط بین 
بـا تنظـیم تبلیغـات سیاسـی و بـرانگیختن پشـتیبانی عمـومی بـراي         هـا رسـانه کنند. اینجاست کـه  میتواما استفاده

تواند براي انتقـال  آورند. به عالوه یک عنصر مدیریتی مینترل در میها، اوضاع را براي رهبران تحت کسیاست
بـه عنـوان عامـل ارتقـا     هـا رسـانه پیامهاي خاص به مخاطبان خاص از رسـانه بهـره گیـرد. اضـافه بـر ایـن، نقـش        
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ابـزاري جهـت هـدایت و متمایـل کـردن افکـار       هتواند به مثابـ مباحث عمومی در مورد مسائل سیاسی میهدهند
.تبدیل شودعمومی 

اي مـدیریت رسـانه ممکـن اسـت از     براي حصول به بهترین نتـایج در ایـن فراینـدها، رهبـران و مشـاوران حرفـه      
توانند نسبت به مخفـی نگـه داشـتن    استفاده کنند. آنها میهارسانهکانالهاي مختلف دیپلماتیک با در نظر گرفتن 

سازي عمومی تصمیم گیري کنند و فعالیت ته یا صحنهداشتن آن پشت درهاي بستعامالت دیپلماتیک، پنهان نگه
و اي هاز این رو متخصصان مدیریت رسـانه، دربـارة محـیط رسـان    .ي مطرح شده را همچنان ادامه دهندهارسانهبا 

اش، تنظیم اقتصادي ـ سیاسی رسانه و کانال ها  مشی ارتباطاتیآن از قبیل: نظام سیاسی دولتشان، خطهاي ویژگی
از ایـن مسـائل   هـا رسـانه گیران با اسـتفاده از  کنند. ثانیاً، امروزه تصمیممی، مطالعهايرسانهخاصِ ي هاسازمانو 

دهی و انواع ارزشهاي خبري رسـانه، تـا   شوند: عملکردهاي مطلوب، نقش برجسته سازي، قابلیت شکلمطلع می
ي جهـانیِ  هـا رسـانه بـه کسـب اطالعـات از    پذیر شود. ثالثاً، رهبـران شـروع  امکاناي هوقتی که ارتقا وقایع رسان

ایـن عوامـل   هباشـد. همـ  شـان، مـی  کنند که شامل: کانال ها و عملکردهاي آنها و ارزشهاي خبـري مییالمللبین
در جهت حمایت امنیتی و مشروعیت بخشیدن به اقداماتشان، بهتـرین بهـره   هارسانهسازد تا از رهبران را قادر می

) 5را ببرند.(طرح شماره 

: فرآیند پیچیده5طرح شماره 
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جمع بندي

گفت روند تصمیم گیري سیاست خارجی در محیطی که نسبتاً بـه  دیبايچارچوب نظرنیکردن ابراي خالصه 
نظـام ارتبـاط سیاسـی    هافتـد. موفقیـت رسـانه در ایـن محـیط بـه وسـیل       شود، اتفـاق مـی  ها ساخته میرسانه هوسیل

ارتباطی خـاص کـه عملکردهـاي    يمشی ارتباطات دولتی، ساختار اقتصادي ـ سیاسی و با کانالها حکومتی، خط
توسـط رسـانه بـر وقـایع سیاسـت      شود. فضاي به وجود آمـده رسانند، تعیین میرا به انجام میهي مربوطهارسانه

گیران، و وادار کـردن آنهـا بـه واکـنش از طریـق رسـانه بـا        خارجی از طریق تصویر برجسته سازي، نفوذ تصمیم
ذکر است که مفهوم محیط رسـانه شـامل فراینـد بـازخورد نیـز      بهشود. الزم ویژگیهاي خاص خود، منعکس می

مطبوعات (مثل سانسور و غیره) هگرا، در حوزت خارجی رسانهشود، که در این جا به معناي تصمیمات سیاسمی
.مورد اشاره قرار گرفت

یـک منبـع ورودي بـراي    هفرآیند درگیر شدن رسانه پیچیده است ولی اساساً دو جنبـه دارد: اول، رسـانه بـه مثابـ    
تصمیم گیري، دوم، رسانه به عنوان محیطی که رهبران باید هنگام اتخاذ تصمیمات و اعالن و پخش آنها، دقـت  

تحت نفـوذ قـرار   هارسانههگیران سیاست خارجی به وسیلو توجه کافی را به آنها مبذول دارند. رهبران و تصمیم
رو در آموزند و تعداد زیـادي از پیامهـاي پـیش   ی را میالمللبینوقایع دارند. آنها از طریق مطبوعات، بسیاري از 

شـود. در  ی به وسیلۀ کانالهاي ارتباطات جمعی که فرایندهاي آن توضـیح داده شـد، دریافـت مـی    المللبینهحوز
ران، اینجا، رسانه به عنوان منبع، قسمتی از محیط ورودي، در فرایند تصمیم گیري انجام وظیفـه کـرده و بـه رهبـ    

شـود و در  خالصـه مـی  ” تـاثیر سـی ان ان  “کند. این قسمت از فرایند اغلب بـا مفهـوم   اطالعات و داده عرضه می
گذشته در اشکال مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این چارچوب نظري به ابعاد رسـانه ـ از آن جهـت کـه     

.افزایدکند ـ مییران را توصیف میگالملل به تصمیمرسان از محیط بینپیامهاي کانالهاي ویژگی

شود، به عبارت دیگر، چگـونگی اسـتفاده از رسـانه توسـط     به عالوه، اینجا وضعیت خروجی به فرایند افزوده می
گـذارد را  شـان مـی  گـذاري گیران، ویژگیهاي آنها، و تاثیراتی که در انتشار تصمیمات و احتماال سیاسـت تصمیم

دهد.مورد بحث قرار می
ز خروجی،  رهبران و مشاوران آنها باید به این نکته توجه کنند که آیا پیام تنها براي هدفهاي خارجی بایـد  در فا

استفاده شود ـ پیامی را به دیگر رهبران بفرستند، یا باید تنها در داخـل از آن بهـره گیرنـد ـ مـثال، بـه تصـمیمات         
شـوند را  محصـور مـی  اي هرسـان هاي ه در آن کانالمشروعیت بخشند. این عمل، فرآیندهاي انتشار و راه هایی ک
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را بـازگو  ” تمـام داسـتان  “اي باید بررسی کنند که حرفههاي دهد. افزون بر این، رهبران و تیمتحت تاثیر قرار می
تشریح شده است.5این فرایند پیچیده در طرح شماره .یی؟هاراهکنند یا فقط بخشی از آن را؟ و البته از چه 

شوند (فرایند ورودي نظیر تـاثیر  پیوندد، رهبران از طریق رسانه مطلع میی به وقوع میالمللبینک حادثه وقتی ی
مشـی یـا فراینـد    شـود، و خـط   سی ان ان و غیـره)، اطالعـات از طریـق تصـاویر ترکیبـی مختلـف پـردازش مـی        

ر این جریان شـرکت کـرده و   شود. مشاوران و کارشناسان روابط عمومی دسازي در همان حال دنبال میتصمیم
دهنـد. وقتـی تصـمیمی اتخـاذ یـا      مـی منصبان با آنها مشورت نموده ونظر آنهـا را مـورد رسـیدگی قـرار    صاحب

ی) المللـ بینشان را به محیط رسانه (ملی و اي تدوین شد (فاز خروجی)، رهبران در تصمیم گیري توجهمشیخط
ی المللـ بینملی و هدارند. عالوه بر این، باید اشاره کرد که زمینمیو اساسا فرایند انتشار مدیریت رسانه، معطوف

شود، ولی نقش هایشان در این مرحلـه تجزیـه و   افکار عمومی نیز بر جریانات تاثیرگذار بوده و با آنها درگیر می
.تحلیل نخواهد شد

افتد کـه مراحـل مختلـف    ق میتوان دست به توصیف آن زد و زمانی اتفاقدر پیچیده است که نمیاین روند آن
شوند، شناسایی هرکدام از مراحـل آسـان   دهند و هنگامی که رخدادهاي واقعی بررسی میمیهمزمان با هم رخ

هـاي هـر   در کنـار اکولـوژي  اي ههـاي رسـان  نماید، ولی واضح است که تصمیم در خال گرفته نشده و محیطنمی
.اندجریان به وقوع پیوسته

عاملی محیطی بر اهداف تحلیلی متمرکـز  هجمعی به مثابهره کرد که چارچوب اعمال شده بر رساننهایتاً باید اشا
هـاي نظـامی و   توجهی به ابعاد محیطی دیگر (که از اهمیت کمتري نیز برخوردار نیستند)، ماننـد جنبـه  است و بی

شود.اهمیتیِ آنها محسوب نمیاقتصادي و غیره، دلیلی بر بی
اسـت کـه اندیشـمندان    اي هتصمیم سازي در سیاست خارجی فرآیند پیچیدنتیجه گرفت کهتوانمیبطور کلی

چارچوب نظـري اصـلی   بسیاري در باره آن اظهار نظر کرده اند در این مجال با توجه به تمام مباجث انجام شده 
در تصـمیم  هـا انهرسنقش "، اشنایدر، برچر و ... در زمینه "چنان ناوه"بحث چارچوبی است برگرفته از نظریات 

"سازي سیاست خارجی.

و تصـمیم سـازان حـوزه سیاسـت خـارجی در فرآینـدي پیچیـده در داخـل یـک          هـا رسـانه بر اساس این نظریه 
در تمام مراحل فرآیند شکل گیري سیاست خارجی نقـش دارنـد و   هارسانهسیستم(نظام) با هم در تعامل هستند. 

دهنـد. زمـانی کـه رویـدادي در     مـی ی مورد توجه قـرار المللبینملی و هاي هرا از جنبهارسانهرهبران سیاسی نیز 
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کنند. این اطالعات از طریق میدنبالهارسانهافتد رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق میی اتفاقالمللبینصحنه 
شـوند.  میعقیبشوند و از طریق سیاست گذاران یا فرآیند تصمیم سازي تمیذهنی پردازشهاي ترکیب انگاره
کننـد. در نهایـت   مـی و کارشناسان روابط عمومی در این جریانات دخالت کرده و مشـارکت اي همشاوران رسان

دهنـد،  مـی مناسـب تطبیـق  اي هزمانی که آنان سیاست شان را تعریف کرده و آن سیاست ها را با ابزارهاي رسـان 
شود.میبیشتر آشکارهارسانهاهمیت 

در روند تصـمیم سـازي سیاسـت خـارجی قائـل نبودنـد و یـا        هارسانهمطالعات سنتی و کالسیک یا نقشی براي 
کردنـد. امـا   مـی را به عنوان کانالی براي انتقال برخـی پیـام هـا در هنگـام تصـمیم سـازي تلقـی       هارسانهحداکثر 

سیاست خارجی بسیار مهم و هاي سازيدر تصمیم هارسانهواقعیات و تحوالت چند دهه اخیر نشان داد که نقش 
را بـه  هارسانهدقیق علمی دارد، در حالی که دیدگاه سنتی نقش واقعی هاي پیچیده است و نیاز به تئوري پردازي

ي ارتباط جمعی اعم از رادیو و تلویزیون، خبرگزاري ها، مطبوعـات  هارسانهسطحی بسیار پایین تقلیل داده بود. 
گزینشی رهبران سیاسی نیسـتند، بلکـه آنهـا بخـش بسـیار مهمـی از محـیط        هاي ي انتقال پیامو ... فقط کانالی برا

سیاست خارجی هستند و در طول روند تصمیم سازي حضور فعال دارند.هاي تصمیم سازي
) حضور Input Stageتنها در مرحله ورودي داده ها(هارسانهدر یک سیستم تصمیم سازي سیاست خارجی، 

) محیط تصـمیم سـازي و   General Contextعالوه بر این باید در زمینه عمومی (هارسانهکه نقش ندارند، بل
) نیز مدنظر قرار گیرد، چـرا کـه   Output Environmentسیستم (هاي همچنین محیط برون دادها و خروجی

.کنندمیو خروجی هایی تصمیم گیريها هرهبران سیاسی تحت تاثیر چنین محیط و داد
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13گفتار 

در سیاست خارجی؛ از  سازه انگاري تا انگاره سازيهارسانهچگونگی نقش 

ارتباط  میان دیپلماسی و ارتباطات از آغاز تا کنون امري بدیهی و تثبیت شده است امـا بـا گـذر زمـان  هـر چـه از       
شـویم  مینزدیکاي هرساندیپلماسی سیاسی و کالسیک به دیپلماسی عمومی و از دیپلماسی عمومی به دیپلماسی

شود.میتنگاتنگالمللبینروابط هاي ارتباطی با نظریههاي پیوند نظریه
در جامعه شناسی مطـرح بـوده اسـت. از اواخـر     المللبینسازه انگاري رویکردي است که پیش از طرح در روابط 

تبدیل شده است.المللبینروابط اصلیهاي ئوريسازه انگاري از تو اوایل 1980
انسـانی در فضـایی اجتمـاعی    هـاي  که همه کـنش بدین معنا کند، این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید می

دهد. گیرد و این معنا سازي است که به واقعیات جهانی شکل میشکل می
کنند. هویت ها و میجهانی ایفا هاي در سیاستدر تئوري سازه انگاري، هویت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی

است که موضوع تعامل دولت "فرایند"شود و این منافع دولت ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها ایجاد می
نماید.ها را تعیین می

توانند با روابط نهادینه میان پردازد که چگونه هویت ها و هنجارهاي اجتماعی مردم میسازه انگاري به این امر می
) 915، ص 1382،ناصر،( هادیاندنیابآنها گسترش
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شود و روابط دولت ها بـا هـم بـر اسـاس معنـایی      در سازه انگاري از آن جا که منافع از روابط اجتماعی حاصل می
بر اساس معنـایی اسـت کـه نسـبت بـه آن کـارگزار       نیز عمل نسبت به دیگران و است که آنها براي یکدیگر قائلند

شود.حاصل میالمللبینکارگزاران بر اثر جامعه پذیري درون جامعه یالمللهاي بینتوجود دارد. همچنین اولوی
در زمینه تاکید بر هنجارهـا بـا نظریـات لیبـرال اشـتراك      و باشدنگاه سازه انگاران به هنجار ها و قواعد نیز مهم می

هنجارهـا تاکیـد دارنـد در    جنبـه تنظیمـی  ست که لیبرالهـا بـر   ااما تفاوت محسوسی که با لیبرال ها دارند این،دارند
کنند و بر این اعتقادند کـه هنجارهـا   بر جنبه تکوینی آنها نیز توجه میحالی که سازه انگارها عالوه بر جنبه تنظیمی

آیند. از میان اندیشمندان این تئوري کراتاکویـل، انـف و کاتزنسـتاین    ی مانند تعامالت بوجود مییدر پی فرایند ها
اهمیت هنجارها تاکید کرده اند.بیشتر بر 

باشد:شامل موارد زیر میکه اصلی سازه انگاري پذیرفته اندهاي سه مورد کلی را اندیشمندان به عنوان گزاره
باشند.مادي داراي اهمیت میهاي هنجاري و فکري به اندازه ساختارهاي ساختار-1
.تعیین کننده دارندهویت ها و هنجارها در شکل گیري منافع و کنش ها نقش-2
دهند.ساختار وکارگزار متقابال به هم شکل می-3

کند که تعامل میان بازیگران بستگی بـه سـاختار دانـش سیسـتم     بیان میالمللبینونت در تئوري اجتماعی سیاست 
کند. تـاثیر و هسـتی فرهنـگ جـدااز عقایـد      دارد. دانش را به عنوان فرهنگ و معانی مشترك تعریف میالمللبین

شود بلکه بستگی به چگونگی مفهوم سازي دیگران تواند باشد اما در عین حال به آنها نیز محدود نمیاشخاص نمی
کند. رفتار بزي، کانتی و الکی اشاره میهاهاي دانش یا فرهنگ به نامهاي ونت به سه سطح کالن از ساختار.دارد

که در خود درونی کرده اند. در فرهنگ هـابزي تـالش   دارددولت ها در سیاست خارجی بستگی به نوع فرهنگی 
دارد و اگـر جنگـی هـم رخ دهـد     براي پیروزي و تخریب دیگران وجود دارد، تاکید زیادي بر فاکتورهاي نظـامی 

ی که دارنـد بـه حاکمیـت    یند کرد. در فرهنگ الکی دولت ها علیرغم تضادهادولت ها زورشان را محدود نخواه
مهم است اما یک اولویت نیست. در فرهنگ کانتی دولت ها منازعات خود را قدرت نظامی،گذارندهم احترام می

کنند. دولت هـا بـر حسـب نـوع     عمل میکنند و دولت ها به صورت تیمیبدون جنگ و خونریزي حل و فصل می
, Zehfuss. Maja ).کننـد درونی کردن این فرهنگ ها در خود رفتار متفاوتی را درسیاست خارجی اتخاذ می

2002, p 157)           و به تبع وضعیت نقش آنها نیز متفـاوت خواهـد بـود. بـه نظـر ونـت سـازه انگـاري یـک تئـوري
، باشـند مـی المللبینسیاست اصلی تحلیل کردن تئوريهاي است که:دولت ها واحدالمللبینساختاري از سیستم 
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اجتمـاعی  هـاي  هویت ها و منافع دولت ها توسـط سـاختار  ، اساسی در سیستم دولت ها بین الذهنی اندهاي ساختار
مهمتـرین  و گذارنـد ساختار و کارگزار به صورت متقابـل بـر هـم اثـر مـی     ،شوندشان و در فرایند تعامل ساخته می

.شوددر فرایند تعامل بین دولت ها ایجاد میکهاست هویت موضوع تاکید ونت بر 
: در بر گیرنده اصول زیر استسازه انگاريهاي مهمترین گزارهنیز واینر از دید 

شود بلکه فاکتورهاي فکري و هنجاري نیز اهمیت دارند.محیط جهانی تنها به عوامل مادي محدود نمی-
اینکه دولت ها داراي صفات ذاتی و از پـیش تعیـین شـده    باشد و خصوصیات دولت ها نتیجه تعامالت آنها می-

باشند.نمی
باشـند کـه در فراینـدهاي    باشند بلکه نتیجه تعامـل اجتمـاعی مـی   منافع و هویت ها مفروض و از پیش داده نمی-

باشند. ی در معرض تغییر میالمللبین
بـا عالمـت هـا و    ارتبـاط همگـانی و عمـومی   بحـث و اسـتدالل و   -/ چانه زنی ه انواع تعامل عبارتند از: مذاکر-

سخنرانی ها.
هـاي  مثـل رژیـم  نهادهـاي رسـمی   کـه شـامل   گیـرد تصمیم گیري در امور جهانی در سه سـطح صـورت مـی   --

از جمله الگوهاي دوستی اي هفاکتورهاي انگار، فرهنگ سیاسی جهانی(حکومت قانون، قواعد و جارها)،امنیتی
شورها.و دشمنی، روابط سیاسی میان ک

داند که متکی بر بعد بین ذهنـی  میالمللبینسازه انگاري اجتماعی را آگاهی بشري و نقشش در امور جان راگی 
بـازیگران و منافعشـان از لحـاظ اجتمـاعی سـاخته شـده انـد و        هـاي  کند که هویـت کنش بشري است. وي بیان می

ل، ازدواج، حاکمیت و...) دارند. اجتماعی براي دوام شان نیاز به نهادهاي بشري(پوهاي حقیقت
گردد و داند که ریشه اش به جامعه شناسی بر میمیالمللبینتاهامو، سازه انگاري را چارچوبی براي تحلیل روابط 

)1386،210داراي فرضیات مشترکی با مکتب انگلیسی است. ( آندرو لینک لیتر،
که رفتارشان از قواعد، هنجارها، نهادها و هویت ها مشتق در این رهیافت دولت ها به مثابه موجودات اجتماعی اند

.داندمیالمللبینشده است. وي سازه انگاري را به عنوان یک آلترناتیو تئوریکی در مطالعه روابط 
در نـوع  )160ص1383،کرمـی، جهـانگیر  (کنـد.  دایز سازه انگاري را به دو دسته اجتماعی و تئوریکی تقسیم مـی 

شود (کاتزنستاین و گیـدنز) و نـوع تئـوریکی آن بـه     به صفت یا کیفیت واقعیت اجتماعی پرداخته میاجتماعی آن 
پردازد.شرایط و وضعیت دانشمان از واقعیت می
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دهد میها هو اندیشها هرویکرد صرفا بر شرایط و نیروهاي مادي تکیه نکرده، بلکه اولویت اصلی را به انگاردر این
روي اعتقادات بین االذهانی که در سطح گسترده میان مردمان جهـانی مشـترك انـد، قـرار     و تمرکز اصلی شان بر

شوند.در چـارچوب  از طریق همان اعتقادات مشترك شکل گرفته و تبیین میها هاي انساندهند. منافع و هویتمی
عقالیـی و در  ي هـا را در حـد یـک سلسـله تعـامالت و رفتـار     الملـل بـین تـوان سیاسـت   تحلیل سازه انگـاري نمـی  

زیرا تعامالت دولت ها بـر اسـاس یـک    ،تقلیل دادالمللبینصرف مادي و نهادي در سطوح ملی و هاي چارچوب
سلسله منافع ملی تثبیت شده، شکل نگرفته است. بلکه در طول زمـان بـه صـورت نـوعی الگـوي رفتـاري ازطریـق        

-Jeffrey T Checkel, 1998, pp. 324.یابندهویت ها شکل می .شوندو یا باعث تشکیل هویت می.348
دهد کـه طـی آن مسـاعی الزم را بـه عمـل      ی را ارائه میالمللبینسازه انگاري اجتماعی مدلی از تعامالت بطوکلی 

هنجاري، هویـت  هاي نهادي بنیادي را بررسی کرده و ارتباط میان دگرگونیهاي آورد تا تاثیر هنجاري ساختارمی
سیاسی، فرهنگـی و اجتمـاعی بسـتگی    هاي مشخص نماید. از آنجا که هویت دولت ها به زمینهو منافع دولت ها را 

شود. اجتماعی حاصل میهاي برند، منافع مانند هویت ها از طریق عملکرددارد بنابراین در وضعیت متغیر به سر می
جامعه داخلی، هویت یک امـر  و نیزالمللبینبراي حصول اطمینان از یک سطح قابل پیش بینی و نظم در سیاست 

تاکیـد دارنـد و کـانون توجـه آنـان      الملـل بـین آید. سازه گرایان بر نقش فرهنگ در روابط ضروري به حساب می
کند. در این رویکرد ساختار و کارگزار بـه  ایفا میالمللبینآگاهی بشري و نقشی است که این آگاهی در روابط 

کنشـگران وجـود نـدارد.در ایـن رویکـرد دولتهـا       هـاي  . ساختار جدا از رویـه گذارندشکلی متقابل بر هم تاثیر می
هستند که موجودیت و خصوصیتشان وابسته به باز تولید انواع خاصی از رویه هاست. دولت صرفا واحـد  ینهادهای

از رویه هاست که به شکل اي هبلکه مجموع,p80( V. Kubálková ,2001(نیستحقوقی و یا سازمان رسمی 
ند.ه اهنجاري قوام یافت

فکري این رویکـرد را در عرصـه عمـل بـه     هاي که سازهاي ه، نظریالمللبیندر کنار نظریه سازه انگاري در روابط 
آورد نظریه انگاره سازي در ارتباطات است.  میاجرا در

روي دیگر  سازه انگاريانگاره سازي

ي جمعی در جوامع از آغـاز  هارسانهخ درمی یابیم که خاستگاه در طول تاریهارسانهبا نظري به آغاز شکل گیري 
خاستگاهی سیاسی  بوده است. اختراع رادیو در جنگ جهانی بـا کـاربري تبلیـغ سیاسـی همـراه بـوده اسـت و راه        
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ي هـا  هدر دورهارسانهاندازي اینترنت توسط وزارت دفاع امریکا در بحث امنیت ملی تاکیدي بر کارکرد سیاسی 
توسط استادان و محققان علوم ارتباطات المللبیندر عرصه روابط هاي جمعی بررسی کارکرد رسانهگوناگون است.

اثـر  » اي آفریقـا و شـوروي  فراتـر از جنـگ سـرد، تصـاویر رسـانه     «اي را پدیـد آورده اسـت   اجتماعی آثار ارزنـده 
هـاي جالـب ایـن    که برخی از بررسیاند از آن جمله» یاسن. ان.زاسورسکی«و » جورج گربنر«، »اورت.اي.دنیس«

و تصاویر خود و دیگري در پوشش تلویزیونی » حماسه جدید«هاي آمریکا آثار عبارتند از: تصویر روسیه در رسانه
) Denis, 1991: 31–55(. آمریکا از نشست ریگان و گورباچف 

گرفت و دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی همچنین از زمانی که رسانه به عنوان ابزاري در اختیار دیپلماسی قرار 
با برجسته سازي موضوعات همـواره در خـدمت منـافع    هارسانه،شدالمللبینکالسیک و رسمی  وارد عرصه روابط 

اي هجهان وارد مرحل. این امر تاجایی پیش رفته است که برخی معتقدند ملی کشورهاي متبوع خود عمل نموده اند
زند. وسـایل ارتبـاط جمعـی جهـانی، امـروزه      میانگاره سازي و برجسته سازي حرف اول راشده است که در آن 

در واقع نقش نوین خبرگزاریها در چارچوپ انگاره سازیها و و کنند میجهانی ذهنی و غیرواقعی را به دنیا مخابره
جنـگ خلـیج فـارس   در مصـداق عینـی ایـن اقـدامات    ). 47، ص 1371،کند(موالنامیبرجسته سازیها معنا پیدا

هـاي  پیروزي تصویر بر واقعیت و منطق را به نمـایش گذاشـت؛ در ایـن جنـگ فنـاوري     آشکار شد که این جنگ 
و تصاویر خاص در زمـان مناسـب، بـراي صـدها میلیـون نفـر در       ها هنوین ارتباطی این امکان را فراهم آورد تا واژ

دگان را مسحور خود کرد کـه گویـا افـراد، خـود شـاهد نبـرد      این تصاویر آن چنان بینن. سراسر جهان مخابره شود
دهد این جنگ نبود که ما شاهد آن بودیم بلکه میباشند. با وجود این، آنطور که مطالعات بیشتر کشورها نشانمی

).13، ص 1375،انگاره هایی بود که به این منظور، برنامه ریزي شده بود تا حس پیروزي را القاء کنند (موالنا
در طول جنگ بـه نحـوي   هارسانهي غربی با کاربرد سانسور به انگاره سازي پرداختند. این هارسانهدر این جنگ 

شکست ناپذیر، بـی آنکـه حتـی    هاي باشند؛ آمریکاییمیعمل کردند که گویی مردم شاهد یک بازي کامپیوتري
که حتی یک غیرنظـامی عراقـی هـم آسـیب     کردند در حالیمییک سرباز تلفات دهند، مراکز مهم عراق را نابود

، 1377نمی دید و این همه صرفاً به سبب کارکردهاي ارتباطی و اطالعاتی محافل غربـی میسـر شـد (شـکرخواه،     
).57ص

ضـمن بیـان خصوصـیات انگـاره     » هاي غربانتفاضه فلسطین و انگاره سازي رسانه«پروفسور حمید موالنا در مقاله 
شمارد. انگاره مجموعه تصاویري است که ما در مغـز و ذهنمـان از حقـایق و ابعـاد     برمیهاي مختلف آن را قسمت



169

گذارند. تغییر یک انگـاره در مغـز مـا گـاه     مختلف آن داریم که همه آنها با یکدیگر در ارتباطند و بر هم تأثیر می
-ادلی یا غیر تعـادلی ایجـاد مـی   شود و یک حالت تعمیهاي دیگرمنجر به تغییر تصورات ما از اشیا، افراد و پدیده

کند.
انگاره یا تصویر از سه قسمت تشکیل شـده اسـت. احساسـات، ادراك و آگـاهی، عملکـرد. در بعـد احساسـی یـا         
ارزشی دوست داشتن یا نداشتن یک موضوع یا شیء مورد نظر است و اغلب با موافقت یا عـدم موافقـت ادراکـی    

سروکار دارد.
نگاره، دانش ما از طبیعت همیشگی یا موروثی موضوع یا پدیـده مـورد نظـر اسـت و     بعد ادراکی اي آگاهی یک ا

کند.خصایص مستقل آن را بیان می
هاي رفتاري فرد، چگونگی برخورد با موضوع مورد نظر و کلیـه ترکیبـات و   اما بعد عملکردي یک انگاره با جنبه
یک فرد یا یک گروه بیـانگر دوسـت داشـتن و یـا     ی بعد احساساتیالمللبینمختصات آن سروکار دارد. در سطح 

ي مختلف است. در حالیکه بعد ادراکی قدرت هاسازمانها و نفرت آن شخص و گروه نسبت به کشورها، فرهنگ
،  شماره 1380بیان میکند (موالنا، حمید، هاگروهرا از نظر افراد و هاسازمانها و یا ضعف این کشورها و فرهنگ

513 .(
یـادآور شـد   » جنـگ خلـیج فـارس اتفـاق نیفتـاده اسـت      «اي بـا عنـوان   ریار فیلسوف فرانسوي نیز در رسالهژان بود

اند واقعیت نبوده بلکه فقـط بـه آن شـباهت داشـته و     ها از جنگ اول خلیج فارس نشان دادهتصاویري که تلویزیون
انـد.(   بـه رخـدادهاي تلویزیـونی شـده    هـا تبـدیل   وانمودهایی از آن بوده است به گفته بودریار اردوگاهها و جنگ

)1380یر، بوردیو، پی
-هاي غربی ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده اسـت و آنـان را از دسـتکاري   وقتی تصاویر ساخته دست رسانه

یر بوردیو هرگاه کسـی ذهـن   شود. از دیدگاه پیمیفراموش"هویت بازي«کند میهاي فرستندگان در پیام غافل
کند ساختاربندي کرده باشـد همـه چیـز در نظـرش بـدیهی      طابق با ساختارهاي دنیایی که در آن بازي میخود را م
هـاي رایـج در یـک حـوزه معـین اجتمـاعی چنـان اسـت کـه ذهـن مـا را متناسـب بـا              کند. عادت به دادهجلوه می

-هـا و انگـاره  از سوي رسانههاي شکل گیري ساختارها کند. البته بوردیو به شیوهساختارهاي خود ساختاربندي می

ها در غرب یـک بـازي پیچیـده را آغـاز کـرده و در ذهـن مخاطبـان        دانیم رسانهاي نکرده اما میسازي آنها اشاره
شـود. از نظـر بوردیـو    میکنند که هویت بازي بودن آن فراموشاي عمل میکنند و سپس به گونهساختاربندي می
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شود و همین رابطه سحرآمیز با یک بازي میهویت بازي بودن آنها فراموشبازیهاي اجتماعی بازیهایی هستند که 
است که محصول رابطه همدستی و جودشناسی میان ساختارهاي فکـري و سـاختارهاي عینـی و فضـاي اجتمـاعی      

شود. به نظر بوردیو بازیهایی مهم و جذاب است که براي فرد مهم باشد چون به چشم و قعر او تحمیل محسوب می
کنید. (بوردیو. اید که در آن بازي احساس برنده شدن میاي تربیت شدهه است به این صورت که شما به گونهشد
)1380،پییر

ي تحـول وسـایل ارتبـاط جمعـی و     ها و باورهاي ما از حقایق و حتی ذکاوت، در نتیجـه از دیدگاه پستمن برداشت
گیـري  من به همـین نتیجـه  «ایجاد وسایل نوین به سرعت و به شکلی کلی تغییر یافته و دستخوش تحول شده است: 

ي تفکر، اندیشه و افکار و حوزهها انسانبط ي ارتباطی جدید و مهم، ساختار رواکنم که یک وسیلهعینی اکتفا می
کارگیري عقل و هوش تحمیل سازد، آن هم از این طریق که شکل معین و خاصی را در بهعمومی را دگرگون می

اي از مفهوم و محتوا را طلب پردازد، نوع ویژهکند، به تعریف و توصیف خاصی از هوشمندي و خردمندي میمی
کـنم کـه در   تکرار می.دهدي اظهار حقایق را ارایه میشکال جدیدي از حقیقت و شیوهکندو خالصه آن که امی

شناسی برخاسته از تلویزیون ي راسخ دارم که معرفتپردازیم، زیرا عقیدهگرایی نمیاین مسأله به هیچ وجه به نسبی
بلکه بسیار خطرناك و نابخردانه شناسی ساخته و پرداخته چاپ و کتاب است،تر از معرفتمایهنه فقط حقیرتر و بی

). 93،ص1373(پستمن، ». بوده و با عقل و اندیشه در ستیز است
سـازي  نام دارد. در انگاره» سازي خبريانگاره«ها، اشیا و رویدادها به مخاطب ها، مکاناي از شخصیتارایه انگاره

سـازي  شـوند. انگـاره  با تفسیر پنهـان ارایـه مـی   ها دستکاري شده و توأم با بازتاب واقعیت سروکار نداریم. واقعیت
ــی   « ــاي منفـ ــد کارگشـ ــک و کلیـ ــت   تکنیـ ــر اسـ ــان خبـ ــازي در جهـ ــاري،  » سـ ــعار غفـ ). 21،ص1374(شـ

هـا و رویـدادهاي محـیط پیرامـون خـود در ذهـن داریـم،        ها، اشـیا، شخصـیت  ها، موضوعتصاویري که ما از پدیده
در واقع هر گونه قضاوت «گذارد. تصاویر جدید در اختیارمان میي ها را براي قضات دربارهاي از انگارهمجموعه

(مسـعودي،  » دهـد هـاي قـدیم کـه در ذهـن داریـم ارجـاع مـی       هاي جدید ما را بـه انگـاره  درباره تصاویر یا انگاره
). 213،ص1381

چـه  هـا رسـانه شـود؟ میدر مباحث مربوط به انگاره سازي ها با این سئواالت مواجهیم که : چه چیزي باعث تغییر
همان چیزي است که ما را به درك کیفیـت تـاثیر گـذاري    اي هکنند؟ انگاره سازي رسانمینقشی در تغییرات ایفا

سازد.میبر مخاطبان و نگرش ها و ادراك آنها از رویدادها، رهنمونهارسانه
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بعضی محققان دو مفهوم اساسی را در انگاره سازي مورد توجه قرار داده اند.
باشـند.  مـی ،همواره مشغول تأکید گذاري بر یک پدیده و یا تأکید زدایـی از آن هارسانهمفهوم گزینش گري: ـ1

گوید میاز صفت جهت گیري استفاده کرده است و"هارولد دتیز"، کامالً واضح است هارسانهامروزه این نقش 
بیـان هـا رسـانه بـراي توصـیف ایـن وضـعیت     "نیل پستمن"به خودي خود جهت گیري دارد همچنین اي ههر رسان

مهـم تـر و   اي هکنند و با این کار پدیـد می، ساختارهاي واقعی را در زمان انتقال، ارزشگذاريهارسانهدارد که می
).183،ص 1383شود (شکرخواه، میپدیده دیگري، نازل تر نشان داده

مورد توجـه قـرار گرفتـه    اي هییر شکل : مفهوم دیگري که از جانب محققان در زمینه انگاره سازي رسانـ مفهوم تغ
کننـد کـه کنتـرل رسـانه را در     مـی باشد. بر اساس این مفهوم، برخی از مخاطبـان فکـر  میاست، مفهوم تغییر شکل

، ص 1382شود (شکر خواه، میهدفاختیار دارند در واقع در بحث تغییر شکل، وسیله براي مخاطبان، تبدیل به
184.(

تاکتیک هایی که ، مفاهیم دخیل در بحث انگاره سازي را از زاویه هارسانهاز کارشناسان برجسته "ل بارنتیکمای"
نماید.میگیرد بررسیمیدر امر انگاره سازي مورد استفاده قرار

شود:میاین تاکتیک ها شامل موارد زیر
کهـاز ایـن   استموضوعات و شخصیتهادربارههارسانهروانی تاکتیکهاي عملیات : یکی از ـ تکنیک برچسب زدن

ورزنـد و اغلـب بـار منفـی در     مـی به القاء پیام مورد نظـر خـود مبـادرت   مثبتیا وزه معنایی منفی با ایجاد حطریق
برچسب زنی بیشتر است.

پردازند در حالی که واقعیت امـر  میبه بازتاب رویدادهاهارسانهاغلب مخاطبان، از دیدـ انتقال و محاوره صوري: 
، افسانه عینی گرایی را نباید زیاد جدي گرفت."پارنتی"فروشند. به اعتقاد مینام خبر، نظره آن است که ب

ی دهند، حال آنکه تـوازن معنـای  مینشانکنند و متوازن میعملاصرار دارند که متوازن هارسانهـ توازن دروغین: 
وجود ندارد و اکثر توازن ها، صوري است.

، سرکوب افکار از طریـق  دهندمیي انجامنگاره سازدر اهارسانهحذف حقایق: یکی از رایج ترین کارهایی که -
کننـد و گـاه کـل آن را مـورد بـی      مـی حذف حقایق است؛ گاه در هنگام حکایت رویداد بخشی از آن را حـذف 

ن مثال : خبر سرنگونی سوکارنو توسط ارتش دست آمـوز امریکـا، سـه مـاه بعـد، در      واه عنب. دهندمیتوجهی قرار
).185، ص 1382،شود.( شکر خواهمینیویورك تایمز ذکر
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گردد تنها فریبی براي این است کـه نشـان   میکادر بندي: آنچه به عنوان پخش زنده رویدادها از تلویزیون ارایه-
اي خـاص اسـت کـه بـه     کنند در حالی که این تاریخ تنها حادثهمیعینی آن منتشردهند تاریخ معاصر را به روایت 

شود و آخرین حلقه تکمیل آن نیز عدم پاسخ بـه چرایـی حادثـه در پوشـش     میتشخیص و انتخاب رسانه بر تابیده
ا موجود هـم  یابند که چرا آن واقعه رخ داده است. اگر جواب این چراهاي است و مخاطبان هیچ گاه درنمیرسانه

راي درك روابط عمیق میان دو نظریه در عرصه ارتباطات و روابط باشد نوعی پاسخ پنهانی به نفع فرستنده است. ب
یعنی انگاره سازي و سازه انگاري توجه به نکات زیر تامل برانگیز است:المللبین

گزارش یک رویداد واقعی نیسـت  و در انگاره سازي خبرکندر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید میسازه انگاري ب
بلکه خیر واقعیتی برساخته توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران است.

گیرد و این معنا سازي است کـه بـه واقعیـات    انسانی در فضایی اجتماعی شکل میهاي همه کنشدر سازه انگاري 
گویـد بـه چـه چیـزي     مـی به مـا در انگاره سازي این رسانه است که از طریق برجسته سازيدهد.جهانی شکل می

بیاندیشیم.
و در انگاره کنند. جهانی ایفا میهاي در سیاستدر تئوري سازه انگاري، هویت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی

پردازد و بـا اسـتقرار آن   میو شماها به خلق هنجارها هطرح وارسازي این رسانه است که از طریق خلق انگاره ها، 
نماید.مینگ نوینی را ساخته و تعامالت میان ملل را بر اساس آن سامان دهیدر جوامع  فره

در انگاره سازي جریـان سـازي   نماید.است که موضوع تعامل دولت ها را تعیین می"فرایند"این در سازه انگاري 
ی اسـت.  اطالع رسانی بصورت مستمر در خدمت تعامالت مورد نظـر بـازیگران صـحنه سیاسـ    هاي خبري و فرآیند

توانند با روابط نهادینه میان پردازد که چگونه هویت ها و هنجارهاي اجتماعی مردم میسازه انگاري به این امر می
اطالعـاتی ماننـد   هـاي  اجتمـاعی از طریـق تاکتیـک   هـاي  و در انگاره سازي هویت ها و هنجـار دنآنها گسترش یاب

تواند تغییر و یا بسط و گسترش یابد. به عبارت میتوازن دروغینوانتقال و محاوره صوريتاکتیک برچسب زنی،
گیرد انگاره میبر مبناي آن شکلالمللبینتوان گفت اگر سازه انگاري مدل و بستري است که تعامالت میدیگر

یی تئوریک نماید، اگر سازه انگاري مبنامینرم افزاري این الگو و مدل را طراحی و اجراهاي سازي عناصر و سازه
است.اي هو دیپلماسی رسانالمللبیني این روابط گیرشکلاست انگاره سازي مبناي عملی المللبینبراي روابط 

کننـد در  مـی روابط را در سازه انگاري  کنشگرانی که در حوزه سیاست متخصـص هسـتند طراحـی   هاي اگر سازه
مشـاغلی ماننـد روزنامـه نگـار و سـردبیر و مـدیران       انگاره سازي  این متخصصان پردازش اطالعات هستند کـه در 
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نظرات خود را هم بر افکار عمومی و هم بـر کنشـگران سیاسـی تحمیـل نماینـد و بـا       ها هتوانند با خلق انگارمیخبر
جدید در روابط رهنمون سازنند... هاي جهت دهی خاص آنان را به سوي سازه

ي ایـران در عرصـه دیپلماسـی    هـا رسـانه پیش روي هاي مباحث تحقیقات کمی و چالش،با توجه به ادبیات تحقیق
باشد توجه جدي میمحوري و کلیديالمللبینو نیز با توجه به آنکه امروزه نقش رسانه در عرصه روابط اي هرسان

امـر سیاسـتمدران و   ضرورتی الزامی است که هرچه سـریعتر بایـد تحقـق یابـد و در ایـن      اي هو ویژه به توسعه رسان
سیاسی مسئولیت مضاعفی بر عهده دارند.هاي دستگاه
کالن دستگاه سیاست خـارجی خـود بـا تلفیـق مباحـث برنامـه       هاي ي جهان براي اجراي استراتژيهارسانهامروزه 

سازه انگاري و متناسب سـازي آن بـا  هاي ریزي استراتژیک در تصمیم سازي سیاست خارجی با استفاده از گزاره
انتقال پیام مبتنی بر انگـاره سـازي الگوهـاي متنـوع و گونـاگونی را      هاي رویکردهاي ارتباطی در تدوین استراتژي

کنند.میبراي رسیدن به اهداف خود دنبال
ارتبـاطی  هاي کنند و برنامهمیاز مفاهیم انعطاف پذیر استراتژي که مینتزبرگ ارایه داده است، استفادههارسانهاین 

کنند.میدر تحقق اهداف کالن در سیاست خارجی خود بهره بردارياي هبراي پیاده سازي دیپلماسی رسانخود 
بســیار منعطــف بــراي طراحــی ابعــاد گونــاگون اي هاســتراتژي در مفهــوم برنامــه، الگــو، موقعیــت و دیــدگاه زمینــ

سازد.میفراهمالمللبینارتباطی در روابط هاي استراتژي

(Plan)عنوان برنامه ستراتژي به ا-1

هایی که براي برخورد با یـک موقعیـت وجـود دارد. درایـن     عملیات آگاهانه یا راهنماییهعبارت است از مجموع
(Mintzberg,1997)تعریف، دو ویژگی مهم براي استراتژي وجود دارد

دشوقبل از عمل تهیه می–الف 
ت دار اسآگاهانه و هدف-ب 

(Pattern)و استراتژي به عنوان الگ-2

تعریف استراتژي به عنوان برنامه کافی نیست و رفتار منتج از آن را هم بایـد نشـان دهـد. الگـو عبـارت اسـت از       
الگـوي  «در ایـن تعریـف،  .جریان اعمال. با این تعریف، استراتژي عبارت است از ثبات و تداوم الگـوي رفتـاري  

کند.اما  تفاوتی که با تعریف قبلـی دارد ایـن اسـت کـه     یمدنظر است و جنبه رفتاري تعریف قبل را بیان م» عمل
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سـت از  ار این تعریفاسـتراتژي عبـارت  درفتار، ممکن است بدون برنامه باشد و برنامه نیز ممکن است تحقق نیابد
ریزي شود که این الگوي ظاهر شده ممکن است از قبل برنامهمیالگوي رفتاري که به عنوان الگوي مسلط ظاهر

(Mintzberg, 1997)ریزي نشده باشد.برنامهشده و یا

Position)وقعیت (استراتژي به عنوان م-3

و در این تعریف، استراتژي همان محیط پیرامون است. استراتژي، نیروي واسط یا ارتباط میان سـازمان و محـیط   
,Mintzbergکنـد. ( داخلی و خارجی را تعیین مـی هشود وارتباط بین زمینتعریف میموقعیت سازمان در آن 

1997.(

(Perspective)استراتژي به عنوان دیدگاه -4

{نظام نگاه کردن بـه جهـان مـدنظر اسـت و بـه دنبـال تعیـین جایگـاه سـازمان         هشیوجهان بینی و در این تعریف، 
هابه دیدگاه کلی استراتژیستکند. این تعریف،در محیط خارجی است و به موقعیت ملموس توجه میسیاسی}

با عنوان ارتبـاط اثـربخش    اتاستراتژي در ارتباطات: استراتژي در ارتباطMintzberg, 1997)(توجه دارد. 
1988کننـد( مـی یا ارتباط موثر قابل شناسایی است. ارتباط مـوثررا توانـایی تعامـل خـوب بـا دیگـران تعریـف       

Spitzberg ،ارتباط مطالـب، تخصصـی بـودن،    ) و واژه خوب را شامل ویژگیهاي دقت، صحت، قابلیت درك
دانند.بدین ترتیب ارتباط موثر با معیارهایی که بتواند تعیین کند که به چه میزان به اهداف میتناسب و اثر بخشی

.گرددمیتعیین شده دست یافته ایم تعریف
شود. میتشکیلدهد که از سه بعد اصلی هیجان، دانش و مهارتمیاسپیتزبرگ مدلی را براي ارتباط موثر ارایه

اجتماعی و دانش را با سـه عنصـر برنامـه عمـل، چگـونگی      هاي هیجان را روآوري یا روگردانی فرد در موقعیت
داند. بنـابراین ارتبـاط مـوثر از ترکیـب سـه      میکند و مهارت را رفتارهاي واقعیمیعمل و دانش عملی تعریف

زء دوم مـرتبط بـا  رفتاراسـت کـه در برگیرنـده      ج،تد که جزءاول مرتبط با دانش وفهم اسیآمیوجوده جزء ب
است وجزء سوم که مرتبط با احساس و بینش درباره آن دو جزء یعنـی دانـش و رفتـار اسـت.    يمهارتهاي رفتار

چهـار بعـد اصـلی ارتبـاط  مـوثر را      ،با تقسیم هیجان به دو بعـد کـه حساسـیت و تعهـد اسـت     1988در 1شاکلی

1-Shockly-Zalabak
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شمارد.در هر حال بکار گیري دانش و مهارت و حساسیت ها و تعهد همه میبرمهارت، حساسیت و تعهد،دانش
بنابراین باید دیـد کـه یـک ارتبـاط     . دگیرمیصورتاست تاثیر گذاريبراي یک غایت و مقصود نهایی که 

ویژگی ارتباط موثر را یادگیري اینکه 1982در) McCroskey؟ مک کروسکی (موثر چگونه ارتباطی است
قابـل دسترسـو اینکـه ایـن اسـتراتژي هـا       هـاي  یعنـی اسـتراتژي  ،ابـزاري را بـراي ارتبـاط در دسـترس داریـم     چه 

کند تا اینکه از طریق میتعریفگرفته اند،گوناگون چگونه مورد بهره برداري قرارهاي درگذشتهودر موقعیت
کنـد، دسـت یافـت.   مـی فعلی را فراهماحتمالی که موفقیت بیشتر براي موقعیت هاي آن بتوان به تعیین استراتژي

هـاي  بنابراین استراتژي ارتباطی به منزله ابزاري است که براي ارتباط در دست داریـم و اینکـه آنهـا در موقعیـت    
سـابقه دیرینـه   الملـل بـین گوناگون چگونه مورد بهره برداري قرار گرفته اند. بدیهی است این امـر در ارتباطـات   

و.... ها هي سفارتخانگیرشکللغان و مسینورهاي مذهبی تا دارد؛ از اعزام اولین مب
اسـت  اي هشود تا امروز کـه عصـر دیپلماسـی رسـان    میمجموعه عواملی که در دیپلماسی عمومی به آن پرداخته

وجوه متفاوتی را به خود دیده است. بدین ترتیب ارتباط میان نظریه و عمل را در تحلیل اسـتراتژیک در روابـط   
هـاي  و اجراي آن در عرصه تعامالت ارتباطی شاهد هستیم تا جـایی کـه امـروزه حضـور استراتژیسـت     المللبین

کنتـرل کننـده، محـددود    هـاي  است، چرا که نقـش المللبینارتباطی جزء الینفک دستگاه دیپلماسی در روابط 
عملیـاتی  هـاي  ت در حقیقت استراتژيپیشین به آن اشاره رفهاي کننده، مداخله گر و ابزاري رسانه که در گفتار

در عرصـه  الملـل بـین است که انعطاف پذیري الزم را براي بازیگري در عرصه روابط اي هعرصه دیپلماسی رسان
آورد که در زیر به اختصار در باره کیفیت و چگونگی هر یک از ازایـن  میعمل براي دستگاه دیپلماسی فراهم

شود.میاستراتژیها توضیح داده

کنترل کنندهسانه در نقش ر

بـه نـام  مداخلـه بشردوسـتانه بـه فعالیـت       اي هدربافت وزمین1ايرسانهبا مفهوم تئوریک تاثیر ،رسانه در این نقش
نماید.به عبارت دیگـر، رسـانه در ایـن نقـش، تحـت لـواي اقـدامات بشردوسـتانه دربطـن          میجایگزینی مبادرت

گیرند و اینکه چه موضوعی باید مورد توجه افکار عمومی قرار باشد از میموضوعات مورد توجه افکار عمومی 
در پوشـش اخبـار   CNNي غربـی و بـویژه   هارسانهشود.نمونه بارز این نقش، اغلب تعیین میهارسانهسوي این 

1.media effect
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ن یعنـی  نماید.این وانمایی وعناصر اصلی آمیی است.ایفاي این نقش رویکردي کامال وانمایانه را دنبالالمللبین
را پوشـش واقعـی و   "جـایگزینی "منطقی پذیرفتـه شـده تـا عملکـرد     هاي به عنوان واقعیتاي هتاثیر وبافت رسان

ص)1388بهرامی،–(وردي نژاد دهد.بمنطقی 

محدود کنندهرسانه در نقش

نـام تصـمیم   بـه اي هسـرو کـار دارد کـه در بافـت و زمینـ     "1سیاست زمان واقعی"رسانه در این نقش، با مفهوم تئوریک
ناصـر اصـلی،   عایفاي این نقش نیـز مبتنـی بـر    گمارد.همت می"محدود کردن عامالن"موثر در هاي گیري به فعالیت

منطقی پذیرفته شده اسـت،  هاي یعنی مفهوم تئوریک زمان واقعی و بافت تصمیم گیري که هردو به عنوان واقعیت
در حیطه تصمیم گیري در شرایط اقتضایی "ازنمایی واقعیب"محدود کننده به عنوان هاي گیرد. فعالیتمیصورت

کند.میجلوه
اگرچـه در حیطـه بازنمـایی    "بافت تصمیم گیري در شرایط اقتضـایی "متفاوت ناشی ازهاي باید توجه داشت که تحلیل

بیـر  متفاوت تصمیم گیـري و انتخـاب و تـرجیح یکـی نسـبت بـه دیگـري خـود تع        هاي شود، اما وجود بافتمیتعریف 
(همان منبع )است ."2وانمایی واقعیت"دیگري از 

نقش مداخله گررسانه در 

مبـادرت 3"فعالیـت میـانجیگري  "ی بـه   المللـ بیندراین نقش رسانه با مفهوم تئوریک کارگزاري در بافت و زمینه  
نماید. می

وانمایی سـرو کـار دارد. چـرا    نقش مداخله گري رسانه، هم در مفهوم  تئوریک و هم در حوزه فعالیت با رویکرد 
که اصوال مفهوم کارگزاري در ذات خود با رویکرد وانمایی  همراه است. زیرا رسانه، کـارگزاري هرسیسـتمی را   

کند.  میبپذیرد در چارچوب خط مشی ها وراهبردهاي مورد نظر کارگزار سیستم  عمل

1.real time politic
2. object Exposition
3.intermediation act
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نقش ابزاريرسانه در 

سرو کار دارند که در بافـت و زمینـه   1ايرسانهوریک جدیدي به نام دیپلماسی با مفهوم تئهارسانهجایگاه، در این
د. رسانه در ایفاي کننمیتعارضات به فعالیتهایی براي ارتقاء مذاکرات وآشکار شدنتوقعات طرفهاي متعارض اقدام

منبع ).(همان این نقش مجبور به پذیرش واقعیت ها به عنوان عناصر اصلی براي شناخت تعارضات است.
نمایـد. فرامـوش   مـی در این بخش، رسانه براي شناخت تعارضات میان طرفهاي درگیر اقدام بـه بازنمـایی واقعیـت   

شود تا رسانه در رونـد چانـه زنـی میـان     مینکنیم که این بازنمایی در حوزه تمام طرفهاي درگیر در موضوع انجام
دهـد کـه بـا اسـتفاده از وانماییواقعیـت هـا کـه        میه امکانطرفهاي درگیر بتواند ایفاي نقش کند. این نقش به رسان

بزرگ کردن برخی از ابعاد قدرت هر یک از طرفها و نشان دادن خطرهاي طرف مقابل است،  توانمندیهاي خـود  
کنـد کـه سـو وجهـت آن بـه سـمت       مـی مذاکرات تثبیت نمایند. این جریان درپایان رونـدي را طـی  يرا در ارتقا

(همان منبع ).که حامی رسانه استقدرتی است"تفوق"
توان ترسیم کرد.میدر جمع بندي نقش رسانه در تصمیم سازي سیاست خارجی مدل زیر را

1. media diplomacy
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المللبینمدل تعامل رسانه و دیپلماسی در روابط 

انگاره  ساز ي  عملیات اجراي  
سیاست  رسانھ اي

میانجیگري

ارتقاء 
مذاكرات  

سیاست 
زمان واقعي 

مداخلھ 
بشر

محدود مداخلھ گر
كننده

كنترل 
كننده

ابزاري

تصمیم گیری در عرصھ استراتژیھای 
ارتباطی چھارگانھ

سازه انگاري
تحلیل گزاره ھای سازه انگاری
مباني نظري سیاست  خارجی 

رسانھ بھ مثابھ کارگزار  

بازخورد گیری از سیاست ھای 
اجرایی
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آید فرآیندي بسیار پیچیده و مهم است. میاي  که از طریق آن دیپلماسی کشورها به اجرا درگذاري رسانهسیاست
در ی با نظام سیاسـی دارد کـه   ها همواره رابطه بسیار تنگاتنگرسانهکارکرد « گران بر این باورند که برخی پژوهش

هـاي نظـام سیاسـی و بیـانگر ایـدئولوژي      کننده ویژگـی دهنده و تقویتانعکاسها معموالًکنند. رسانهکار میآن 
توانند پایداري و انسـجام موجـود در نظـام    میرویدادهاي خاصها در برخی از . به هر حال رسانهاندمسلط جامعه 

شـود و گـاهی   انجام مـی صورت تعمديبه و این به چالش کشیدن گاهی اوقات سیاسی حاکم را به چالش بکشند
). با توجه به تعامل میان سـازه  Woltmer,2014,78(هم حاصل عواقب اقدامات ناخواسته و بدون منظور آنهاست. 

توانـد بخشـی از   مـی نظام سیاسـی هاي توان گفت به چالش کشیده شدن تعمدي ارزشمیانگاري و انگاره سازي
باشد که نتایج آن در دراز مدت قطعا به المللبیناستراتژیهاي ارتباطی دستگاه دیپلماسی براي بازیگري در عرصه 

شـود،اما در  مـی سود همان نظام سیاسی خواهد بود. این فرآیند گـاه در ظـاهر بصـورت فـردي و شخصـی اعمـال      
نگـاران و  وزنامـه ر"است. در هر حـال  اي هدیپلماسی رسانحقیقت بخشی از سناریوي عملیات ارتباطی براي تحقق

نیـز  عمـومی و هـاي  گفتمـان و گفـت وگوهـا   تنظیم فهرستی از از طریق اي هیرسانهاسازماناز به نیابت خبرنگاران
در سـاختاردهی بـه   نقشـی فعـال   ،"بخشـند هایی که به رویدادها و شـرایط اجتمـاعی معنـا مـی    آماده سازي روایت

)Woltmer,2014,52(کنند. ایفا میواقعیات اجتماعی 

شامل :اصلی سازه انگاري پذیرفته هاي گزارهتحلیل مدل: در نظریه سازه انگاري 
باشند.مادي داراي اهمیت میهاي ساختارهاي هنجاري و فکري به اندازه ساختار-1
.ها نقش تعیین کننده دارندهویت ها و هنجارها در شکل گیري منافع و کنش -2
دهند.ساختار وکارگزار متقابال به هم شکل می-3

فکري جوامع را تغییر دهد و اینکه اهمیت هاي تواند هنجاريمیدر این مدل اهمیت رسانه به عنوان کارگزاري که
وان اصـلی اساسـی در   و نقش رسانه به اندازه عوامل قدرت مادي و سیاسی اگر بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود به عن

دیپلماسی امروزه پذیرفته شده است.
در هویت و هنجارها و شکل گیري منافع هم رسانه با اتخاذ اسـتراتژیهاي چهارگانـه مداخلـه گـر، کنتـرل کننـده،       

تواند به عنوان یک کارگزار و بازیگر اصلی وادر صحنه دیپلماسی شود. چگونگی تاثیر میمحدود کننده و ابزاري
خبــر هــاي و کــارگزار بــا اتخــاذ انگــاره ســازي بــه عنــوان رویکــردي عملیــاتی و بــا اســتفاده از مکانیســمســاختار
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تواند ساختارها را نیز تحت تاثیر قرار دهـد و پـس از اجـراي    میتبلیغات و پروپاگاندا و جنگ روانی رسانه،رسانی
لیل سازه انگاري براي اصـالح اسـتراتژیهاي   استراتژیهاي ارتباطی نتایج حاصل به عنوان ورودي دوباره به مبانی تح

گردد.میارتباطی باز
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فصل سوم
تحقیق میدانی

ي غربیهارسانهایران از نگاه اي هبررسی مسایل هست

در تصمیم سازي هـا و راهبردهـاي سیاسـت خـارجی    هارسانهر این فصل براساس ادبیات تحقیق به بررسی نقش د
پردازیم.می

ایـران منتشـر   اي هپیرامون مسایل هست2003ي غربی که در سال هارسانهبدین منظور با بررسی مجموعه خبرهاي 
در جهت  تصمیم گیري ها درعرصه اي هکرده اند و همانگونه که در فصل اول مذکور شد به نقش دیپلماسی رسان

پردازیم.میسیاست خارجی
ي غـرب  هـا رسـانه شکار شده که هفت محور اصلی است که دیپلماسـی  اولیه آهاي در این تحقیق براساس بررسی

ایران سامان دهی  شده است. این محورها را براي تحقیق به صورت زیر تقسیم کرده ایم.اي هپیرامون بحث هست
محورهایی که تحلیل در مورد آن صورت پذیرفت عبارتند از:

تعلق رسانه اي-
ابزار رسانه اي-
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رویکرد رسانه-
منابع اطالعات مورد استفاده-
مورد استفادههاي شخصیت-
اتهامات-
خبريهاي انگاره سازي ها و تاکتیک-
لحن محتواي پیام-

خبـر از اخبـار در   10ایـران بـود کـه تعـداد     اي هخبر از اخبار مسائل هست56نمونه آماري مورد نظربررسی تعداد 
بررسی شد.2004الی 2002مختلف از سال هاي ماه

گردد. میانجام شد و جداول یک بعدي به شرح ذیل ارائهSPSSاین تحقیق با استفاده از نرم افزار
توزیع فراوانی کشور منتشر کننده خبر: 1جدول شماره

درصد فراوانی کشورها
0 0 اسرائیل

2/23 13 آمریکا
7/35 20 انگلیس
9/8 5 آژانسهاي بیانیه
2/7 4 آلمان
3/5 3 فرانسه
3/5 3 سایر کشورهاي اروپایی

0 0 کشورهاي همسایه
2/7 4 کشورهاي غیر غربیهستهاي
2/7 4 سایر کشورهاي جهان

100 56 جمع
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درصد اخبار منتشر شده مربـوط بـه کشـور آمریکـا     2/23دهد در بین کشورهاي منتشر کننده خبر  مینتایج نشان
باشـد. بـه ترتیـب    مـی آژانـس هـاي  درصـد مربـوط بـه بیانیـه    9/8انگلـیس و  درصد مربوط به کشور 7/35است.
بعدي قرار دارند. سایر هاي درصد در رتبه3/5ي کشور فرانسه با هارسانهدرصد و 2/7ي کشور آلمان با هارسانه

اي ههسـت ي کشورهاي غیرغربی هارسانهدرصد را به خود اختصاص داده اند. همچنین 3/5کشورهاي اروپایی نیز 
درصد از اخبار منتشره 2/7ایران را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده اند و اي هدرصد اخبار هست2/7

در این زمینه نیز مربوط به سایر کشورهاي جهان است.
ایران بـه ترتیـب مربـوط بـه کشـورهاي انگلـیس و آمریکـا        اي هطبق نتایج به دست آمده بیشترین اخبار مسائل هست

است.

1نمودار ستونی جدول شماره 
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: توزیع فراوانی و درصد منبع رسانه منتشر کننده خبر2جدول شماره 
درصد فراوانی منابع رسانه اي

8/26 15 سایتهاي اینترنتی
8/1 1 سیاسیهاي هفته نامه
2/7 4 رسمیهاي بیانیه
8/1 1 مجالت فنی تخصصی
7/37 21 صوتی تصویري غرب (آمریکا و انگلیس)به زبان فارسیهاي شبکه
5/3 2 صوتی تصویري غرب به زبان اصلیهاي شبکه
3/5 3 کثیراالنتشارهاي روزنامه

0 0 محلی اروپاهاي شبکه
9/8 5 وابسته و نزدیک به دول اروپاییغیر انگلیسهاي روزنامه
5/3 2 تاثیرگذاراروپابه ظاهر مستقل و هاي روزنامه
5/3 2 صوتی و تصویري ایرانهاي شبکه

100 56 جمع
صوتی و تصویري غـرب (آمریکـا و   هاي مربوط به شبکهاي هاخبار هستاي هدهد،بیشترین منابع رسانمینتایج نشان

اینترنتی است با هاي درصد. بعد از این منبع بیشترین درصد مربوط به سایت7/37انگلیس) به زبان فارسی است با 
درصـد،  2/7رسـمی بـا   هـاي  درصـد، بیانیـه  8/1سیاسـی بـا   هاي دیگر؛ هفته نامهاي هدرصد. از منابع رسان8/26

کثیر هاي درصد، روزنامه5/3صوتی تصویري غرب به زبان اصلی هاي درصد، شبکه8/1مجالت فنی تخصصی 
به ظاهر هاي روزنامهدرصد، 9/8انگلیساز اروپاییغیر وابسته و نزدیک به دولهاي روزنامهدرصد،3/5االنتشار 

درصـد از منـابع منتشـر کننـده     5/3نیـز  صوتی و تصویري ایـران هاي شبکهدرصد،5/3مستقل و تاثیرگذاراروپا
اخبار بودند.
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مشخص پیرامون اقدامات احتمالی علیه ایرانهاي گیريموضع : توزیع فراوانی و درصد 3جدول شماره 
درصد فراوانی موضع گیري ها

5/21 12 تحریم و حمله به مراکز هسته اي
4/12 7 ارجاع به شوراي امنیت
8/1 1 مالیم تر شدن پیش نویس قطعنامه
8/1 1 اجراي توافقنامه پادمانی
8/1 1 ايههستهاي ازدیاد آلودگی ها به خاطر برنامه
8/10 6 اعمال تدابیر حفاظتی در ایران
5/3 2 مخالفت مسکو و پکن با ارجاء پرونده به شوراي امنیت
3/5 3 به رسمیت شناختن حقوق ایران
5/3 2 تالش براي تغییر و برچیدن نظام در ایران
2/7 4 استفاده از تهدید و تحت فشار قرار دادن ایران از سوي اروپا و آمریکا براي منع 

سالحهاي هسته اي
8/1 1 گفت و گوهاي دیپلماتیک
4/28 16 عدم موضع گیري مشخص

100 56 جمع
دهد که بیشترین موضع میمشخص پیرامون اقدامات احتمالی علیه ایران نتایج نشانهاي در خصوص موضع گیري

درصد و دومین مورد که بیشـترین درصـد را بـه    5/21بود با اي هگیري در خصوص تحریم و حمله به مراکز هست
درصد بوده است. رتبـه سـوم بیشـترین    4/12خود اختصاص داده، موضوع ارجاع به شوراي امنیت سازمان ملل با 

درصد و موارد دیگر اقدامات علیه ایران مربوط 8/10اقدام علیه ایران مربوط به اعمال تدابیر حفاظتی در ایران با 
درصد، ازدیاد آلودگی ها به 8/1درصد، اجراي توافقنامه پادمانی با 8/1مالیم تر شدن پیش نویس قطعنامه با به 

درصد، تهدیـد و تحـت   5/3درصد، تالش براي تغییر و برچیدن نظام در ایران با 8/1با اي ههستهاي خاطر برنامه
درصـد و گفـت   2/7بـا  اي هفاده از سـالحهاي هسـت  فشار قرار دادن ایران از سوي اروپا و آمریکـا بـراي منـع اسـت    

درصـد اخبـار خواهـان بـه     3/5باشد.از این میان طبق نتایج به دست آمـده  میدرصد8/1دیپلماتیک با هاي وگو
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درصد مربوط به مخالفت مسکو و پکن با ارجـاع پرونـده بـه شـوراي امنیـت      5/3رسمیت شناختن حقوق ایران و 
صد از اخبار داراي موضع گیري مشخصی نبودند. در4/28بوده است. همچنین 

3نمودار ستونی جدول شماره 
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دربـاره مجموعـه اقـدامات    هـا رسـانه و لحن اي همحور رویکردهاي رسان: توزیع فراوانی و درصد4جدول شماره 
احتمالی

درصد فراوانی رویکرد رسانه اي
2/14 8 پیشنهادات پنهانیمذاکره و سازش همراه با
2/14 8 دو و چند جانبههاي رایزنی
5/12 7 مذاکره با طرفهاي احتمالی حامی ایران
8/10 6 مذاکره اتحادیه اروپا با محوریت منافع اروپا
5/12 7 اعمال فشاربر مذاکرات اتحادیه اروپا با محوریت منافع آمریکا
0 0 غیر آمریکاییآمریکایی وهاي مجازات شرکاء ایران شرکت
0 0 تحریم اقتصادي غرب علیه ایران
8/1 1 تحریم اقتصادي از سوي سازمان ملل
4/21 12 تنبیهی شوراي امنیتهاي قطعنامه
3/5 3 اقدام یک جانبه آمریکا علیه ایران
3/7 4 خنثی

100 56 جمع
رسانه درباره مجموعه اقـدامات احتمـالی؛   و لحن اي هدهد که در خصوص محور رویکردهاي رسانمینتایج نشان

دیگـر  اي هدرصـد اسـت. رویکردهـاي رسـان    4/21تنبیهی شوراي امنیت با هاي بیشترین درصد مربوط به قطعنامه
درصـد،  2/14دو و چند جانبـه هـر کـدام بـا     هاي مربوط به مذاکره و سازش همراه با پیشنهادات پنهانی و رایزنی

8/10درصد، مذاکره اتحادیه اروپا با محوریـت منـافع اروپـا بـا     5/12حامی ایران با مذاکره با طرفهاي احتمالی 

درصد، تحریم اقتصادي از سوي 5/12درصد، اعمال فشار بر مذاکرات اتحادیه اروپا با محوریت منافع آمریکا با 
درصـد از اخبـار   3/7باشـد و  مـی درصـد 3/5درصد، اقدام یک جانبه آمریکا علیه ایـران بـا   8/1سازمان ملل با 

مشخص کننده رویکرد خاصی نبودند.
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استنادات منابع خبري منتشر شده در اخبار : توزیع فراوانی و درصد5جدول شماره 
درصد فراوانی استنادات

5/3 2 منابع موثق
3/5 3 منابع رسمی
8/1 1 منابع غیر رسمی
5/12 7 کارشناسان سیاسی
6/3 2 متخصصان هسته اي
3/5 3 کارشناسان سازمان انرژي اتمی

0 0 منابع غیر موثق
6/3 2 منابع نا مشخص
1/41 23 مقامات رسمی آژانس
3/23 13 غربیهاي مقامات رسمی دولت

100 56 جمع
اخبار؛ بیشترین اسـتنادات مربـوط بـه مقامـات     دهد در خصوص استنادات منابع خبري منتشر شده در مینتایج نشان

درصد است.استنادات دیگر 3/23غربی با هاي درصد و پس از آن مقامات رسمی دولت1/41رسمی آژانس با 
درصـد، کارشناسـان   8/1درصـد، منـابع غیـر رسـمی بـا      3/5درصد، منابع رسمی با 5/3مربوط به منابع موثق با 

درصد است.6/3درصد و منابع نامشخص با 6/3با اي هستدرصد، متخصصان ه5/12سیاسی با 
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اتهامات وارده براي اعمال فشار بر ایران: توزیع فراوانی و درصد6جدول شماره 

درصد فراوانی  اتهامات وارده
25 14 غنی سازي اورانیم

6/37 21 تسلیحات هسته اي
8/10 6 پنهانی هسته ايهاي فعالیت
8/1 1 کمک به بنیادگرایان اسالمی (حزب اهللا)
9/8 5 تجهیزات پروژه آب سنگین و آزمایشات پلوتونیم و سانتریفوژ
5/3 2 قاچاق هسته اي
8/10 6 هسته ايهاي برنامه
8/1 1 خنثی

100 56 جمع
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فراوانی

درصد

اعمـال فشـار بـر ایـران؛ بیشـترین اتهـام وارده مربـوط بـه         طبق نتایج به دست آمده در مـورد اتهامـات وارده بـراي    
درصـد قـرار دارد. مـابقی    25درصد و بعد از آن اتهـام غنـی سـازي اورانـیم بـا      6/37است با اي هتسلیحات هست

8/1درصد، کمک به بنیادگرایان اسـالمی (حـزب اهللا) بـا    8/10با اي هپنهانی هستهاي اتهامات مربوط به فعالیت

5/3بـا  اي هدرصـد، قاچـاق هسـت   9/8یزات پروژه آب سنگین و آزمایشهاي پلوتونیم و سانتریفوژ بـا  درصد، تجه

درصد از اخبار اتهـام خاصـی را بـراي اعمـال     8/1درصد است. از این میان 8/10با اي ههستهاي درصدو برنامه
فشار بر ایران ارائه ندادند.

6نمودار ستونی جدول شماره 
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خبري مورد استفاده در اخبارهاي تاکتیک: توزیع فراوانی و درصد7جدول شماره 
درصد فراوانی تاکتیک ها
16 9 قطره چکانی

4/30 17 تکرار
8/1 1 موجی
2/48 27 برجسته سازي
8/1 1 تبخیر
8/1 1 زمان بندي

100 56 جمع
استفاده در اخبار؛ بیشترین تاکتیـک اسـتفاده شـده در اخبـار     خبري مورد هاي دهد در مورد تاکتیکمینتایج نشان

درصد و دومین تاکتیکی که بیشـتر اسـتفاده شـده بـود، تاکتیـک      2/48مربوط به تاکتیک برجسته سازي است با 
درصد، موجی، تبخیـر  16مورد استفاده بعدي، تاکتیک قطره چکانی با هاي درصد.تاکتیک4/30تکرار است با 
درصداست.از بقیه تاکتیک ها نیز استفاده نشده بود.8/1ر کدام با و زمان بندي ه

7نمودار ستونی جدول شماره 
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تھدید القا اقناع تشویق توصیھ

فراوانی

درصد

لحن محتواي پیام در اخبار منتشر شده : توزیع فراوانی و درصد8جدول شماره 
درصد فراوانی لحن ها
41 23 تهدید

8/10 6 القا
25 14 اقناع

2/7 4 تشویق
16 9 توصیه
100 56 جمع

طبق نتایج به دست آمده،در خصوص لحن محتواي پیام در اخبار منتشر شده،از لحن تهدید بیشتر استفاده شده بود 
درصـد بـود.   25درصد واقناع با 8/10درصد اخبار مربوط به این لحن بود. در مورد مابقی لحن ها، القا با 41و 
درصـد در  16نیـز  اي هتشویق در اخبار بود. همچنین از لحن توصیدرصد از اخبار مربوط به اسنفاده از لحن 2/7

اخبار استفاده شده بود.

8نمودار ستونی جدول شماره 
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ي غربی از مدلی خـاص  هارسانهتوان چنین نتیجه گرفت که میي غربیهارسانهاز مجموعه تحلیل کمی محتواي 
جویند.میایران بهرهاي هدر بحث هستاي هبراي دیپلماسی رسان

نسـبتا ثـابتی وجـود دارد کـه اسـتراتژیهاي گونـاگون ارتبـاطی        هاي سیاستاي هاز آنجا که در بحث یپلماسی رسان
شود و بر حسب شرایط به مرحله اجرا درآمده و با گـرفتن بـازخورد اسـتراتژیها اصـالح و     میبراساس آن  طراحی

شوند.میبازآفرینی
توان در هفت محور تقسیم بندي نمود که هـر تقسـیم بنـدي    میرااي هرصه دیپلماسی رسانثابت در عهاي سیا ست
شود.میطیف تشکیل10خود از 

ایران  اي هدر بحث هستاي ههفت محور اصلی دیپلماسی رسان
تفاده، ، منـابع اطالعـات مورداسـ   ايرسـانه )، رویکردهـاي  ايرسـانه (همـراره بـا لحـن    ايرسانه، ابزار ايرسانهتعلق 

خبري بودند.هاي مورد استناد، اتهامات، انگاره سازیها و تاکتیکهاي شخصیت 

ايرسانهمحور تعلق 

ي منعطـف هارسانهي یبسیار تند تا هارسانهاز اي هوسایل ارتباط جمعی را به ده گروه رساناي هدر محور تعلق رسان
-6آلمـان  -5آژانس هاي بیانیه-4انگلیس -3امریکا -2اسرائیل -1توان تقسیم کرد که این ده طیف شامل می

سایر کشـورهاي  -10اي هکشورهاي غیرغربی هست-9کشورهاي همسایه -8سایر کشورهاي اروپایی -7فرانسه 
جهان، هستند.

ايهدر محور ابزار رسان

رسمی هاي بیانیه-3سیاسی هاي هفته نامه-2اینترنتی هاي سایت-1نیز ده طیف قابل شناسایی است که به ترتیب 
صوتی تصویري زبان هاي شبکه-6صوتی تصویري غرب به زبان فارسی هاي شبکه-5مجالت فنی تخصصی -4

وابسته و نزدیـک بـه دول اروپـایی    هاي روزنامه-9محلی اروپا هاي شبکه-8کثیر االنتشار هاي روزنامه-7اصلی 
به ظاهر مستقل و تاثیر گذار اروپا که به ترتیب همـراه لحـن رسـانه از خشـن تـا      هاي روزنامه–10غیر از انگلیس 

صوتی تصویري غرب (آمریکا و انگلیس)بـه زبـان فارسـی   هاي شبکهمالیم قابل شناسایی هستند. در این مجموعه 
بیشترین حجم تبلیغات را داشته اند.
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ايهدر محور رویکردها ي رسان

شـوند  مـی شود که در ده طیف بازنمایی و وانماییمیپرداختهاي هیرامون بحث هستبه مجموعه اقدامات احتمالی پ
گیـرد و در ایـن میـان    مـی که با ایجاد فضاي گنگ و نامشخص از دیپلماسی آشکار تـا دیپلماسـی پنهـان را در بـر    

ن در کشـاند و نمـود بـارز آ   مـی حرکت خود را بصـورت مـوجی از فضـایی بـه فضـاي دیگـر      اي هدیپلماسی رسان
مذاکره و سـازش همـراه بـا    -1نماید. این رویکردها به شرح زیر است: میخبري مورد استفاده بروزهاي تاکتیک

مذاکره اتحادیـه  -4مذاکره با طرفهاي احتمالی حامی ایران -3دو و چند جانبه هاي رایزنی-2پیشنهادات پنهانی 
مجـازات  -6رات اتحادیـه اروپـا بـا محوریـت منـافع امریکـا       اعمال فشار بر مذاک-5اروپا با محوریت منافع اروپا 

تحـریم  -8تحـریم اقتصـادي غـرب علیـه ایـران      -7شرکاي ایران اعـم از شـرکتهاي آمریکـایی و غیرآمریکـایی     
اقدام یک جانبه امریکا علیه ایران -10تنبهی شوراي امنیت هاي قطعنامه-9اقتصادي از سوي سازمان ملل 

اطالعاتی مورد استفادهدر محور منابع 

این طیف شامل گزارش هـا، بازدیـدهاي رسـمی و غیررسـمی بازرسـان، مقامـات دیپلماتیـک، اخبـار واطالعـات          
نامشخص از منابع نامشخص، که در یک طیف از سایه به روشن قابل شناسایی است که به ترتیب عبارتند از منـابع  

نـام منبـع، منـابع غیررسـمی، منـابع رسـمی بـدون ذکـر نـام،          غیرموثق، منابع نامشـخص، منـابع خبـري بـدون ذکـر      
غیررسمی اتحادیه اروپا، گزارش بازدیدهاي غیررسمی، بازدیدهاي رسـمی و گـزارش آن، گـزارش    هاي گزارش

ایران هاي سازمان انرژي اتمی و گزارش

مورد استنادهاي در محور شخصیت

عنوان استنادات مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت بـر      سیاسی و تخصصی که اظهارات آنان به هاي طیف شخصیت
حسب نوع اطالعات بیانی و جایگاه این شخصیت ها در طیف ده گانـه کـه در یـک سـر طیـف نـرم و آرام و سـر        

ایران، کارشناسان فنی اروپایی، کارشناسان اي هدیگر تند و خشن است که به ترتیب شامل، کارشناسان انرژي هست
رئـیس شـازمان انـرژي هسـته اي، دیپلمـات هـا،       ،سته اي، مسووالن سازمان انـرژي هسـته اي  فنی سازمان انرژي ه

تند ترین و خشن ترین آنهـا مسـوووالن سیاسـی ارشـد در امریکـا، و      ،امریکاییهاي غربی، دیپلماتهاي دیپلمات
مسووالن رژیم صهیونیستی است.
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در محور اتهامات

تهامات نامشخص گرفته تا اتهامات مشخص دو سر این طیف را تشکیلاست که از ااي هنیز یک مجموعه ده گزین
براي تولید سالح کشـتار  اي هاعالم نشده، غنی سازي هستاي ههستهاي مخفی هسته اي، برنامههاي دهند. برنامهمی

قابل تبـدیل، ایـران عامـل آشـوب در عـراق، کمـک بـه حـزب اهللا و         هاي دوربرد و کالهکهاي جمعی، موشک
، همکاري با تروریست ها، کمک به بنیادگرایان در سراسر جهان، مساله حقوق بشر و مساله حقوق زنـان از  حماس

کند.میجمله محورهاي دیگر هستند که غرب پیرامون آنها به ایران اتهام وارد

انگاره سازیها و تاکتیک ها

تصویري مانند هاي دمکراسی، در انگارهکالمی مانند حقوق، آزادي،هاي در طیف انگاره سازیها، غرب از انگاره
شکلی مانند بحث حجاب، حقوق زنـان  هاي بازیهاي کامپیوتري که شخصیت منفی آنها یک مسلمان است، انگاره

حکومت بنیاد گرا، حکومت مالها، حکومت آخونـدي و..  هاي محتوایی مانند واژههاي و برابري جنسیتی و انگاره
گیرد.میعلیه ایران به کار

در رویکرد اقدامات علیه ایران

از بحث مذاکره و سازش و پیشنهادات پنهانی تا اقدام یک جانبه آمریکا براي رویارویی نظامی آمریکا علیه ایـران  
دو و چند جانبه، مذاکره با طرفهاي احتمالی حامی ایران، هاي بهره جسته اند و در میان دو سر این طیف نیز رایزنی

هـاي  وپا با محوریت منافع اروپا، اعمال فشار بر اتحادیه اروپا با محوریت منافع آمریکا، مجازاتمذاکره اتحادیه ار
تنبیهی شـوراي  هاي آشکار تجاري علیه ایران، تحریم اقتصادي غرب، تحریم اقتصادي سازمان ملل متحد، قطعنامه

امنیت را در بر گرفته است.
طیف با فـراز  10ایران در هفت محور و اي هالعات علیه برنامه هستدهد اطمیجمع بندي: همانگونه که آمار نشان

و نشیب هایی در وسایل ارتباط جمعی غربی انتشار یافته است که اگر این هفت محور با ده طیف را تقـاطع دهـیم  
بی ي غرهارسانهفاکتوریل خواهند داشت چرا که 70ي غربی ظرفیت بازیگري رسانه را در هارسانهتوان گفت می

با ترکیب  هر یک از محورهاي هفت گانه با هر یک از عناصر دهگانـه در طیـف قـدرت سـناریو سـازي و ایجـاد       
تنهـا از یـک   اي هجریان خبري براي را در اختیار خواهند داشت. در برابر این تنوع و وسعت در ایـران اخبـار هسـت   
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یابـد. یکسـان سـازي اطالعـات در مطبوعـات و      مـی انتشاراي هکانال و از طریق روابط عمومی سازمان انرژي هست
ي دیداري و شنیداري که اگر تفسیر و تحلیلی هم هست در چاچوب همان اطالعات منتشر شـده از سـوي   هارسانه

را از دیپلماسی عمـومی ایـران سـلب کـرده و    اي همقامات رسمی است قدرت مانور و سناریو سازي در بحث هست
تنها متکـی بـه دیپلماسـی سیاسـی بـوده      اي هیران بدون استفاده از دیپلماسی رسانااي هتوان گفت در عرصه هستمی

و سـخنان مقامـات   هـا  هیک بعدي و تک صدایی تنها به انتشار بیانیهارسانهاست و در حیطه دیپلماسی عمومی هم 
پیشـبرد دیپلماسـی   بـراي  اي هرسمی اکتفا کرده اند. البته تحلیلل علل فقدان دیپلماسـی عمـومی و دیپلماسـی رسـان    

ي ایـران بـراي تحقـق    هـا رسـانه نیازمند پژوهشی  مستقل است اما اینکـه آیـا اساسـا    اي هسیاسی ایران در بحث هست
با چه چالش هایی مواجه اند با چند تن از اساتید و کارشناسان رسانه گفت گوهایی انجام شده اي هدیپلماسی رسان

دي خواهد شد.بعدي جمع بنهاي است که نتایج آن در فصل
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فصل چهارم
نتایج تحقیق میدانی
جمع بندي و تحلیل موضوع

نتایج تحقیق میدانی و تحلیل موضوع

مقدمه 
در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در موضوع مورد نظر طـرح تحقیـق یعنـی بحـث     هارسانهبررسی نقش 

طرح ذکر شده است فقدان منابع متعدد و اخبار متفاوت براي بررسی این هاي همانگونه که در محدودیتاي ههست
از طریق روابط عمومی اي هموضوع است زیرا به دالیل خاص از جمله بحث امنیت ملی اخبار مربوط به بحث هست

گونـاگون  يهارسانهگیرد و تفاوت شکلی و محتوایی میان این اخبار در میقرارهارسانهسازمان مربوطه دراختیار 
وجود ندارد .

در عرصـه تحلیـل و تفسـیر نیـز  کمتـر بـه اصـل بحـث         هـا رسانههم چنین به دلیل اهمیت و حساسیت این موضوع 
ایـران  اي هي بیگانه در عرصـه موضـوع هسـت   هارسانهپرداخته اند و بیشتر تفاسیر در حقیقت بررسی نظرات اي ههست

ي داخلی و هارسانهگزارش دهی و اخبار این عرصه میان دو دسته از هاي بنابر این مقایسه تطبیقی میان شیوه.است
بر اساس مبانی برشمرده در ادبیات تحقیق کمتر میسر است .هارسانهخارجی براي ارزیابی عملکرداین 
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ازاسـاتید  ي غربـی بـا گروهـی    هـا رسانهي ایران در مقایسه با کارکرد دیپلماسی هارسانهاما به منظور تحلیل شرایط 
دهد که میانجام شد که جمع بندي اطالعات به دست آمده است در این عرصه نشانهاي رشته ارتباطات مصاحبه

با چالش ها و مشکالت جدي  روبرو هستند که مـوارد زیـر از جملـه آنهـا     اي هي ایران در دیپلماسی رسانهارسانه
است :

ايهاي نقش در دیپلماسی رسانبراي ایفهارسانهپیش روي هاي مشکالت و چالش

اطـالع  هـاي  عدم تبیین نظام اطالع رسانی متناسب با نظام سیاسی ایـران کـه در قالـب هـیچ  یـک از نظـام      -1
و اي هرسانی چهارگانه شناخته شده در دنیا نمی گنجد و از هر یک بخشی را بر اساس سلیقه مدیران رسان

متفاوت بر گزیده شده است.هاي در موسم
بر اساس آنچه که در ادبیات تحقیق آمده است اي هتبیین دقیق و منطقی نقش ها و رویکردهاي رسانعدم -2

ی در عرصه سیاست است.المللبیني هارسانهکه مبتنی بر کارکرد 
زیـرا نـه هـر    اي هدر تحقـق توسـعه رسـان   هـا رسـانه کلـی در واگرایـی و همگرایـی    هاي فقدان خط مشی-3

ضد توسـعه اسـت اساسـا قـوانین     هارسانهو نه هر واگرایی در کارکرد وعملکرد همگرایی به منزله توسعه 
گوناگون متفاوت است که گردانندگان این عرصه بایـد از  هاي در موقعیتاي ههمگرایی و واگرایی رسان

و آشنا بر امور سیاسی و مدیریت سیاسی جامعه باشند که در ایـن عرصـه بـا    اي هرساناي همتخصصان حرف
نیروي انسانی کارامد و کار آزموده روبرو هستیم .فقدان

ان غافلند و اصحاب  رسانه نیز کمتـر در مـدیریت   اي هحرفهاي مدیران سیاسی جامعه از رسانه و کارکرد-4
سیاسی خبره هستند.

ی و ي دولتی پیشینه تاریخهارسانهبویژه هارسانهدر ایران که عدم اعتماد به اي هفقدان اعتماد سازي رسان-5
فرهنگی طوالنی دارد و اصولی ترین اقدام براي جذب مخاطب قبل از هر اقدامی اعتماد سازي و بدسـت  

براي رسانه است که هم اکنون بـه صـورت عمـومی بـا مشـکل جـدي روبرواسـت.        "اعتبار منبع"آوردن 
ي هـا رسـانه ت کـه  طبیعی است که اعتبار منبع در سه سطح اعتبار اولیه، اعتبـار ثانویـه و اعتبـار نهـایی اسـ     

گوناگون درسطوح مختلف با مشکل اعتبار منبع روبرو هستند.  
بنیادي و سطحی نگري درعرصه فعالیت رسانه در ایرانهاي فقدان پژوهش-6
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ي هارسانهفقدان متدولوژي تبادل اطالعات در سطوح مختلف جامعه، افکار عمومی، نخبگان و...در انواع -7
دیداري شنیداري و مکتوب 

براي هوشمند سازي اطالعات و تبدیل آن بـه دانـش کـاربردي در عرصـه     اي هفقدان توان و ظرفیت رسان-8
به مخاطبان انبوه سـرازیر هارسانهسیاسی. حجم انبوهی از اطالعات همه روزه از سوي رسانه براي توسعه 

برخـی مـوارد دیـده   متناسب با آن طرح ریزي شـده باشـد و در  اي هشود بدون آنکه استراتژیهاي رسانمی
دهد. میبرخالف نظر سیاستمداران نتیجه معکوس اي هرسانهاي شود که فعالیتمی

بـه دلیـل   هـا رسانهعدم درك صحیح از افکار عمومی و مخاطبان در جامعه در شرایط گوناگون از سوي -9
بـه جـاي شـناخت تفکـر و احسـاس      هارسانهعلمی و صحیح مخاطب شناسی. بسیاري از هاي فقدان شیوه

کننـد بـه جـاي مخاطبـان بیاندیشـند و      مـی اقناعی سعیهاي مخاطب و تالش براي تغییر آن از طریق شیوه
تفکر و احساس خود را بر آنان تحمیل نمایند که در اینگونه موارد نتیجه معکوس خواهد داد.

ي غربـی بـا حجـم سـنگین     هـا انهرسـ الزم متناسب با شرایط روز دنیاي رسانه هاي فقدان آموزش-10
نماید .میبراي تسخیر افکار عمومی جهان عملاي هاقدامات رسان

بـراي ارتبـاط بـا مخاطبـان بـویژه در عرصـه       هـا رسـانه فقدان سازو کارهاي مشـخص در گسـتره   -11
ارتباطات سیاسی 

ي نوین و فضاي ارتباطـات جدیـد   هارسانهفقدان دیدگاه بلند مدت و استراتژیک نسبت به بحث -12
درآینده. 

فقدان زبان درك و فهم متناسب با سطوح گوناگون مخاطبان -13
فقدان دیدگاه استراتژیک براي حضور فعال رسانه در تعامالت سیاسی -14
ي ملـی نظـام بـویژه در کارکردهـاي     هارسانهایفاي نقش رسانه گروهی به جاي رسانه جمعی در -15

رود. میبه شمارسیاسی که بزرگترین آفت 
کمـی کـه بـه هـیچ     هـاي  کیفی در عرصه فعالیت رسانه و اتکا به شاخصهاي عدم تبیین شاخص-16

وجه بیانگر میزان تاثیرگذاري رسانه در جامعه نیست.
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باالخره فقدان تفکر استراتژیک و اتخاذ راهبردهاي مناسب براي مسـایل مـرتبط بـا رسـانه ماننـد      -17
سیاسی در عرصه رسانه و تقاضاهاي حاکمیت سیاسـی از رسـانه بـراي    عمومی و کلی نظامهاي خط مشی

. "قدرت حاکمیت"مشروعیت دهی به 

:5فصل 

پیشنهادات و راهکارها

در دنیاي امروز دستگاه دیپلماسی سیاسی بدون تکیه بـر رسـانه و کارکردهـاي متنـوع آن در تـدوین اسـتراتژیهاي       
رسد در ایران هم باید میاهداف، موفقیت کامل نخواهد داشت. از این رو به نظرارتباطی و اجراي آن براي نیل به 

فضاي جدیدي براي حضور رسانه در عرصه دیپلماسی به عنوان بازیگري فعال و نه منفعل فراهم آید. بدین منظور 
بـه شـرح زیـر    اي هنو گذار از دیپلماسی سیاسی به دیپلماسی عمـومی و رسـا  هارسانهپیشنهادت زیر را براي توسعه 

شود.میتقدیم
ي دیـداري و  هـا رسـانه مختلـف شـامل:اینترنت،   هـاي  راه اندازي مرکز ملی مطالعات راهبردي رسانه با گـرایش -

کمـی و کیفـی بـراي ارزیـابی     هـاي  شنیداري، مطبوعات و خبرگزاري ها که به صورت علمی به تـدوین شـاخص  
حزبی و جناحی اقدام نماید. هاي فراتر از سلیقههارسانهعملکرد 
بااهداف زیر تاسیس گردد.تواندمیاین مرکز
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در دو هارسانهي مختلف برایشناخت دقیق وضعیت موجود هارسانهو تخصصی در اي هحرفي هاگروهتشکیل کار-
بعد کمی و کیفی

کمی و کیفی براي وضعیت مطلوب هاي تدوین شاخص ها و مولفه-
در عرصه سیاست خارجی اي هروي توسعه رسانپیشهاي و شناخت چالش

در موضوعات مختلف سیاسی هارسانههر یک از هاي کیفی براي فعالیتهاي تحقیق و بررسی پیرامون شاخص-
مطلوب با توجه به مبانی اسالمی در عرصه سیاست خارجی اي هانجام تحقیقات به منظور تدوین نظام رسان-
اي هموجود در عرصه رسانه براي تحقق دیپلماسی رسانهاي بررسی پیرامون چالش-
دیـداري و شـنیداري   هـاي  از جمله:راه اندازي شبکهاي هتدوین راهکارهاي اجرایی براي تحقق دیپلماسی رسان-

نیمه دولتی که هم نظارت دولت بر آن عمل گردد وهم فضاي رقابت در عرصه تولیدات گوناگون فراهم شود 
در ابعــاد اي هحرفــهــاي در دو بعــد تخصصــی بــا رویکــرد   هــارســانهوي انســانی شــاغل در  آمــوزش نیــر -

ی المللهاي بینجنگ روانی و جریان سازي خبري  در عرصه فعالیت،تبلیغاترسانی،اطالع
اي هي نظـام رسـان  گیرشکلمختلف علوم انسانی براي استخراج مبانی هاي دانشگاهی در رشتههاي هدایت پژوهش

حقـوق و  ،علـوم سیاسـی  ،ارتباطـات ،مختلـف جامعـه شناسـی   هاي وب در ایران و کشورهاي مسلمان در رشتهمطل
المللبینروابط 

شنیداري ومکتوب بـرا ي اسـتفاده از ظرفیـت    -–ي دیداري هارسانهمشترك میان اصحاب ي هاگروهتشکیل کار-
هاي نوین ارتباطی وبهره گیري از فضاي اینترنت تکنولوژي

المللبیندر عرصه روابط اي هزبان درك مخاطبان در تهیه محتواي محصوالت رسانهاي تعیین شاخص-
اقنـاعی و نـه تبلیغـی ویـا ارشـادي      هـاي  جذب آنان با شـیوه ي هاراهشناسایی و تدوین نیازهاي بنیادي مخاطبان و -

صرف  
اتی میـان اصـحاب رسـانه در عرصـه     بـراي کـم کـردن شـکاف اطالعـ     اي هي محلـی و منطقـ  هـا رسـانه فعال کردن 

خا رجی اي هرسانهاي فعالیت
براي مشارکت جو کردن مخاطبان خارجی هارسانهتغییر محتواي برنامه -
فضا سازي از طریق نهادها و ارگانهاي عمومی و دو لتی مانند شهرداري ها براي یک عزم ملی و دینی به منظـور  -

فرهنگی یا اجتماعی داخلی و خارجی ،ر نوع توسعه اعم از سیاسیبه عنوان پیش شرط هاي هتوسعه رسان
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سیاست جهانیهاي راه اندازي پایگاههاي اطالع رسانی در حوزه-
کارکردي  در داخلهاي در عرصه تقابل با دشمنان و تمایز قایل شدن با شیوهاي هشناسایی اصول حرکت رسان-
گروهی وفردي در عرصه سیاست  هاي جلوگیري از اعمال سلیقه-

استاندارد سازي رسانه ا ي در خلق رفتارهاي سیاسی
در موضـوعات بـین   اي هدر اتخاذ همگرایی و واگرایـی رسـان  هارسانهالزم براي خود کار شدن هاي ایجاد زمینه-

ي غربی هارسانهالملی در عرصه رویارویی با 
و تحمیل آن به عنوان خطوط قرمز امنیت ملی شخصی وگروهیهاي جلوگیري از اعمال سلیقه-
درعرصه سیاست خارجیاي هي محلی و منطقهارسانهفعال کردن -
المللبیندر خلق رفتارهاي سیاسی صحیح در جامعه در عرصه روابط اي هالگوسازي رسان-

والسالم
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