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 مقدمه
 - 1392های  فاصله سالدر که  است نگاری روزنامهمقاله در حوزه  13از ای  کتاب حاضر مجموعه

 علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ تخصصـی   های  توسط نگارنده به تحریر در آمده و در فصلنامه 1389
 چیزی کـه ایـن مقـارت را انسـجام و وحـدت     . منتشر گردیده است مختلفهای  و یا به مناسبت

رویکـرد   کـه یـك   رویکرد حاکم بر آنهاسـت  ،نگاری روزنامهیعنی  بخشد، عالوه بر موضوع آنها، می
بـه   ،توجه به تعـدد و تنـوع آنهـا   به عبارتی، نوشتارهای منتشره در این کتاب، با . است المللی بین
 د.نباش می در جهان معاصر نگاری روزنامهمعرف ای  گونه

تحصـیالت  هـای   اخیر مورد مراجعه دانشجویان دورههای  مذکور در سالهای  از آنجا که مقاله
بود، لـذا بـه    می و گاه نیز غیر ممکن هسر نبودیآسانی م تکمیلی بوده و امکان دسترسی به آنها به

 و علـوم ارتباطـات در یـك    نگـاری  روزنامـه درخواست بسیاری از دانشجویان و پژوهندگان رشـته  
 . مجموعه مستقل انتشار یافته است

که هـر مقالـه خـود     تنظیم شده اند بخش ششانتخاب شده برای این مجموعه در های  مقاله
براساس ربط موضوعی آنها صـورت   بخشهر های  مقالهبا این که چینش . باشد می مستقل یفصل

 .مورد مطالعه قرار داد نیز توان به طور مستقل می را ها بخشهر یك از گرفته، اما 
به ارایـه یـك دیـدگاه جدیـد در زمینـه       که بنیادی و نظری است فصل یكاول حاوی  بخش
هـای   قالـ  کرسـی  در این مقاله . پردازد می المللی بین نگاری روزنامهبه خصوص در  نگاری روزنامه
هـدف از برگـزاری   . سـت ه اشددانشگاه عالمه طباطبایی ارایه دانشکده ارتباطات در پردازی  نظریه

در  مـذکور  کرسـی . بوده استنو های  رزم برای ارایه اندیشههای  فراهم کردن زمینهها  این کرسی
و گرامـی  دانشـگاه و دو ناقـد   پردازی  های نظریه دانشکده در شورای کرسی محترم حضور نماینده

ـ  . شـد برگـزار   منـد  عالقـه  همین طور در جمع حاضران انجـام  ، پـس از  ه نگارنـده در نهایـت مقال
بـه  دانشـگاه عالمـه طباطبـایی    « نظریه پـردازی های  کرسی» در مجموعه مقارت ،رزم اصالحات
 .  چاپ رسید

                          همین طور نحوه قبض و بسـط    و    ها                                        تالش شده تا فرایند زایش و تکامل گفتمان   ،         این مقاله    در
     بدین   .                                                                 این مقاله مدعی است که هر گفتمانی حاصل رابطه رویدادها و تفسیرهاست  .               آنها ارایه شود

                              از آنجایی کـه تفسـیرها بـر      .    کند    می                                                    معنی که هر گفتمانی هویت خود را در بستر تفسیرها کس 
      هـای                        اشکال انعکاس آگـاهی                      استوار بوده و یکی از   «               مباحثه انتقادی »  و   «             استدرل عقالیی »     محور 

         آورنـد       مـی                        افکار و عقاید بوجـود       منجر                                   آیند، در نتیجه میدانی برای برخورد    می                 اجتماعی به شمار
          از طریـ            نگـاری          روزنامه         در واقع،   .    شود    می     منجر          و جامعه       نگاری         روزنامه                        که به ایجاد دیالوگ میان 

                     نهـد و در هندسـه و         مـی           روی آنها        را پیش     هایی             شود و پرسش    می                                تفسیر، با رویدادها وارد مباحثه
                در واقع، بسیاری   .    شود    می                                             افکند و این امر سرانجام منجر به زایش گفتمان    می                   مفاد آنها دگرگونی



                      هسـتند کـه از سـوی                        آینـد، مسـایلی        مـی     در  «         گفتمـان  »                                 از مسایلی که در یك جامعه به صورت 
           توصـیفی،   -                      ه، با رویکرد تحلیلـی          این مقال  .      گیرند    می                                    ها مورد تحلیل و تفسیرهای مکرر قرار       رسانه
           چگونـه در           نگـاری          روزنامه                     به عنوان یك ژانر مهم   «      تفسیر »               ال پاسخ دهد که  ً وً              خواهد به این س    می

                        شوند و ایـن وضـعیت در       می                دچار قبض و بسط   ها                     کند و چگونه گفتمان    می     عمل   ها               تولید گفتمان
  ؟    افتد    می       اتفاق      چگونه         المللی     بین       نگاری         روزنامه    سطح 

          نگـاری و           روزنامـه             خویشـاوندی   »        عنـوان        بـا             کوتاه نیـز      ای     مقاله                        گفتنی است که در این بخش 
       نامـه     ً                                             قبالً در قال  سخن سردبیر توسط نگارنده، برای ویـژه           این مقاله   .    است           آورده شده  «      سیاست

                                                                           المللی فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه عالمـه طباطبـایی                  ارتباطات بین
                                        شده که سردبیری آن را بر عهده داشته است.      نوشته 

جایگـاه  »بـه   بخـش مقالـه نخسـت ایـن    . مقاله گنجانـده شـده اسـت    سهنیز  دوم بخشدر  
 نگـاران  روزنامـه دانـیم   می چنان که. پرداخته است« المللی بیندر روابط  المللی بین نگاران روزنامه
. شـوند  مـی  المللـی شـناخته   بـین هـای   عرصهبسیار موثر در « بازیگران»و« ناظران»، از المللی بین

 المللـی  بـین هر روز دو یا چنـد صـفحه، را وقـف مسـایل      المللی بینبزرگ های  مطبوعات و رسانه
کنند و از آن مبنـایی بـرای داوری بـه     می کنند و اخبار و عقاید روزانه مربوط به آن را تحلیل می

ایـن در  . گذارنـد  مـی  مـذاکرات مقامـات تـاثیر   و ها  دهند و بدین ترتی ، بر روابط دولت می دست
هـای   نگـارانی متخصـو و مجـرب در حـوزه     کشور ما در حال حاضر فاقد روزنامه  حالی است که،

خواهـد ضـمن بررسـی نقـش      مـی  این مقاله، با رویکرد تاریخی و تحلیلی،. است المللی بینخاص 
 نگـاران  روزنامـه ال پاسخ دهد که چـرا  ؤ، به این سالمللی بیندر معادرت  المللی بین نگاری روزنامه

 اند؟   ایران در این معادرت هنوز جایگاهی کس  نکرده
و  پـردازد       مـی    «       ایـران          فرانسه و         آزاد در         نگاران         روزنامه             جایگاه حقوقی »به دوم  بخش مقاله دوم
در فرانسه و درمقایسه بـا وضـعیت    آزاد نگاران روزنامهآنها را با تاکید بر وضعیت ای  وضعیت حرفه

 :کنـد  مـی  لـه دو هـدف عمـده را دنبـال    به طور کلی این مقا. کنند می ثابت بررسی نگاران روزنامه
نگاری آزاد در ایـران و تبیـین جایگـاه اجتمـاعی و      شناساندن حرفه روزنامه بهتر و بیشترنخست، 

آگـاه  و دوم  آزاد نگـاران  روزنامـه و متحد کردن  نگاری روزنامهبخش از  اینای  تعریف حقوق حرفه
رو به رشد نسـبت بـه روز نامـه نگـاران آزاد و     های  از تبعیض نگاری روزنامهای  جامعه حرفه کردن
 . ها مقابله با این تبعیضهای  راه

با مطالعـه ایـن   . کند میبه طور تحلیلی بررسی  فرانسه راهای  سانهر نیز بخشمقاله سوم این 
 آید. می این کشور و کارکرد آنها بدستهای  نسبتا جامع از رسانه شناختیمقاله 

بررسـی پوشـش خبـری جنـبش وال     » نخست به مقاله. مقاله است دوحاوی هم  سوم بخش
       جنـبش  شـویم کـه    مـی  با مطالعه این مقاله متوجه. پرداخته است «خبریهای  استریت در رسانه

                                                       کوچك یك درصـدی، در تمـام مصـادر قـانونی، اجرایـی،                                          وال استریت نشان داد که امروز اقلیتی 



                                                                                               قضایی و مالی آمریکا رسوب کرده و توان دخالت مـردم آمریکـا در سـایر امـور را نیـز مسـدود و       
        و عصـر     ای          رسـانه       هـای                                                                            غیرقابل عبور ساخته است؛ این اقلیت کـم شـمار بـا اسـتفاده از فعالیـت     

          کند، بلکه     می                              اجتماعی مردم آمریکا را تعیین                                                ارتباطات نه تنها هر روز اولویت سیاسی، فرهنگی و
                همچنـین جنـبش     .                    درصد تحمیل کرده است  99                                        سبك و روش زندگی دلخواه خود را بر اکثریت 

                                                    آمریکایی از همان ابتدای شکل گیری این جنبش، همزمـان      های                               وال استریت نشان داد که رسانه
                                 گیری از انتشـار ایـن وقـایع و                                   نخسـت، سانسـور خبـری و جلـو           انـد؛                               دو استراتژی را دنبال کـرده 

   ای          رسـانه     های                    توان گفت که، نهاد    می                                                       رویدادها، دوم، سرایت اعتراض به مسایل دیگر؛ بدین ترتی 
                     این جنبش، مسـایل را        روند                                                               این کشور، رابطه نزدیك با نظام سیاسی، امنیتی و نظامی دارند و در 

   در      هـا                          در واقع، ایـن رسـانه    .     کنند    می                                                      از زوایای نگاه مقامات و مسئورن آمریکایی منعکس کرده و
       در این   .     کنند    می                         ی و تك آوایی عمل کرده و ی                                          روایت ابعاد مختلف این جنبش، به صورت تك صدا

                              آمریکـایی اخبـار جنـبش وال          هـای                               ال پاسخ داده شود که رسـانه  ؤ                          مقاله کوشش شده تا به این س
      دهند؟    می                             استریت را چگونه پوشش داده و

   در . اسـت « آمریکا در انتخابات ریاست جمهوریهای  نقش رسانه»درباره  بخشمقاله دوم این 
                  در جهت گیری سیاسی    ها                          بحث در باره تاثیر رسانه   ،                                       هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

                                   گذشته، در این است کـه ایـن بـار        های          با دوره           دوره اخیر          اما تفاوت   .     یابد    می                 رای دهندگان شدت
                                                                        امریکا به منابع خبری متعدد در اینترنت، باعـث شـده کـه ایـن رسـانه،                          دسترسی وسیع تر مردم 

       بـدین    .                                                                سنتی )رادیو، تلویزیون و مطبوعات( را تحـت الشـعاع قـرار دهـد        های           ثیر شبکه أ       نقش و ت
                        سـنتی در مقایسـه بـا        های        رسانه      2012                         در انتخابات ریاست جمهوری رسد که  می به نظر       ترتی ، 
     بـر       هـا                                             در واقع، اگر در انتخابات گذشـته، رسـانه    .    اند ه            دهندگان داشت  ی  أ               تاثیرکمتری بر ر        گذشته،

   ها              که بر رسانه     بود          ی دهندگان  أ                                گذاشت، اما این بار، این نظریات ر    می                          نظریات رای دهندگان تاثیر
      هـای                                                                             از جمله مباحث دیگـری کـه در ایـن دوره از انتخابـات، در مـورد رسـانه        .   شت   گذا    می     ثیر أ ت

   در            بهتـرین و            نگـاران            روزنامـه        بـرای        2012                      که مبارزات انتخابـاتی      بود       شد، آن     می               آمریکایی مطرح
   ای                                   تکراری بدون اینکه اخبـار تـازه      های                              زیرا از نامزدها، جز سخنرانی   ؛   بود             بدترین دوران         عین حال 

                             ایـن کشـور بـه جـای بـه          های                  همین طور، رسانه  .       شنیدند                 د، چیزی دیگری نمی ن               در بر داشته باش
         به ایفای                       که در نتیجه، این امر   ،   خته    پردا    می          ً                      ها، صرفاً به انعکاس نظریات آنها                 چالش کشاندن نامزد

              تا بـه ایـن        شده                            بنابراین در این مقاله کوشش  .   شد                        و رضایت مخاطبان منجر نمی   ای             وظایف حرفه
                                                       آمریکا چقدر و چگونه در تعیین سرنوشت انتخابـات ریاسـت       های                            ال پاسخ داده شود که رسانه ؤ س

          گذارند؟      می       تاثیر                 جمهوری این کشور
 نگـاری  روزنامـه هـای   چـالش »مقالـه نخسـت بـه    . دو مقالـه اسـت   در برگیرنـده نیز  چهارم بخش

صـدد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل      در در این مقاله، نویسـنده . پردازد می «درکشورهای در حال توسعه
آن چه که در ایـن  به عبارتی، . ، در کشورهای در حال توسعه استنگاری روزنامههای  وضعیت و دغدغه



کشـورهای   نگـاران  روزنامهاست که هایی  مقاله مورد توجه قرار گرفته، تشریح برخی مشکالت و دغدغه
کشـورهای در حـال    نگـاران  روزنامـه این مشکالت، برای همـه  . در حال توسعه با آن دست به گریبانند

ی کـه  نگـاران  روزنامـه ی این مشکالت به خصوص بـرا . توسعه، چه مرد و چه زن، مشابه و یکسان است
اسـتعماری  هـای   اخیر به استقالل رسیده و یا به تازگی از نفوذ سـیطره قـدرت  های  کشورشان در سال

در کشورهای در حـال توسـعه و بـه ویـژه درکشـورهای مسـتعمره،       . آزاد شده، بیشتر محسوس است
بنـابراین در  . ده اسـت مسـقل و خـاص بـو    نگاری روزنامهاستعمار سال ها، مانع و مزاحم رشد و توسعه 

 در کشـورهای در حـال توسـعه را مـورد تهدیـد قـرار داده و       نگـاری  روزنامهشرایط کنونی، چند عامل 
 اند. آنها در این مقاله تشریح شده ترین مهمدهد، که برخی از  می

چهارم، نگارنده درصدد یافتن پاسـخ ایـن پرسـش اسـت کـه خبرگـزاری        بخشدر مقاله دوم 
به عنوان یك خبرگزاری برای کشورهای جهان سوم، چگونـه توانسـته سـلطه    اینترپرس سرویس 
بزرگ کشورهای غربی را تعدیل کند و به صورت یك رقی  جدی در برابر های  خبری خبرگزاری

دهد که خبرگزاری اینترپرس سرویس به عنوان یك  می آنها ظاهر شود؟ نتایج این پژوهش نشان
اخبـار و گفتمـان    المللـی  بـین نقش عمده ای، در جریـان   خبرگزاری مهم جهان سومی، توانسته

به عبـارتی، ایـن خبرگـزاری بـا اسـتفاده از امکانـات موجـود و بـا         . غال  بر این جریان، ایفا کند
ــ انتقادی و همـین طـور بـا اتخـاذ     ای  توسعه نگاری روزنامهمفاهیم بنیادی و شیوه  گیری از بهره
را بـه طـور جـد، بـه چـالش       المللی بینمشی مستقل خبری، نابرابری و عدم تعادل اطالعات  خط

، به زبـان و  المللی بیندر واقع، امروز، اینترپرس سرویس در دنیای اخبار و اطالعات . کشانده است
هـای   هـا، مطالبـات و تـالش    هـا، خواسـت   هـا، ایـده   ی تبدیل شده که بیانگر آرزوهـا، آرمـان  یصدا

 ی جهان سوم است.کشورها
نظـام حقـوقی   »مقاله در نظر گرفته شده است که نخستین مقاله آن به  دوپنجم  بخشبرای 
تـرین منـابع    یکـی از مهـم  هـا   خبرگـزاری . پردازد می «در ایرانها  و شبه خبرگزاریها  خبرگزاری

در ابعـاد  ارتباطی از جمله اینترنت، تحـولی عمیـ    های  پیشرفت فناوری. آیند می خبری به شمار
بوجود آورده، به طوری که در چند سال اخیـر، در ایـران، بـه کمـك     ها  فنی و حقوقی خبرگزاری

نهاده اند، بـدون آن  « خبرگزاری»خبری نوینی پدید آمده اند که نام خود را های  اینترنت، سایت
ظـر  اکثـر آنهـا از ن  . را داشـته باشـند  « خبرگـزاری »و حقـوقی  ای  که شرایط و ساختارهای حرفه

وضعیت چندان روشنی ندارند و شـاید بتـوان   « نظام حقوقی»و « مالکیت»، «ماهیت»، «کارکرد»
در واقع، استقالل تحریریه و مسـایل حقـوقی و   . برای آنها در نظر گرفت« شبه خبرگزاری»عنوان 

 این مقاله، به ارزیابی جایگـاه . در ایران هستندها  پیش روی خبرگزاریهای  مالی، از جمله چالش
هدف آن، کوشش برای دستیابی به یك تعریف علمـی   پرداخته کهدر ایران ها  حقوقی خبرگزاری

و حقـوقی آنهـا و بررسـی میـزان     ای  و تبیین جایگـاه و کـارکرد حرفـه   ها  و حقوقی از خبرگزاری
 ست.بوده اها  خبرگزاریای  حرفههای  استقالل و آزادی فعالیت



یـك مقایسـه    «دانشجویی در ایران و جهـان  نگاری روزنامهوضعیت »با عنوان  بخشمقاله دوم این در 
دانشـجویی در ایـران، راهکارهـای     نگاری روزنامهتحلیلی صورت گرفته و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت 

 است. شدهارایه  نگاری روزنامهمناس  برای ارتقاء این نوع 
نقـش  »مقالـه نخسـت   در . اند دو مقاله با رویکرد نظری وتجربی ارایه شده نیز ششم بخشدر 
                  فسـاد در جوامـع   . مورد توجه قرار گرفته است« تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی نگاری روزنامه

                                                                                        بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و همچنان یکی از مسایل گریبـانگیر بسـیاری از کشـورهای    
                کنـد، اعتمـاد         مـی       وارد                                  ناپذیری به توسعه و رفاه اجتمـاعی         جبران    های            فساد لطمه  .     باشد    می      جهان

                                                            نماید و سب  از میان رفتن بخش هنگفتی از سـرمایه اجتمـاعی و       می                         عموم به یکدیگر را تضعیف
         به شمار        نگاران         روزنامه      جهانی     های                                       مبارزه با فساد، یکی از وظایف و رسالت  .    شود    می             منابع عمومی

                          بنـدها، ضـمن کمـك بـه                                                          مستقل بـا افشـاگری مفاسـد و زوایـای پنهـان زد و          های        رسانه  .    آید    می
                                                         و رفـاه اجتمـاعی را بـرای تمـامی شـهروندان فـراهم           هـا                                  سازی در جامعه، برابـری فرصـت        شفاف
                                         و مقامات مسـئول در مبـارزه بـا فسـاد        ها                     مستقل، تعهدات دولت    های                 تحت فشار رسانه  .     کنند    می

            در جسـتجوی               ً است که منحصراً        نگاری         روزنامه                    تحقیقی یکی از انواع        نگاری         روزنامه  .    شود    می      عملی
این مقاله که رویکرد نظری ـ عملی دارد، به دنبال یافتن پاسـخ     .                    و برمالء کردن آن است  «     فساد »

تواند با فساد به عنـوان یکـی از موانـع رفـاه      می تحقیقی چگونه نگاری روزنامه ال است کهؤاین س
 اجتماعی مبارزه کند؟
عرفی یك ژانـر  کوشد به م می «نگاری روزنامهپرتره؛ ژانر جدید »با عنوان  بخشمقاله دوم این 

پرتـره، ژانـر جدیـد    . نگـارش آن بپـردازد  هـای   و شـیوه هـا   و تشریح ویژگـی  نگاری روزنامهجدید 
است که به تجزیه و تحلیل همه جانبه یك شخصیت معروف یا گمنام تاثیرگذار در  نگاری روزنامه

. و شناساندن او به دیگـران یـاری دهـد   پردازد، تا او را در جهت شناخت خود  می یك زمان خاص
، «تحقیـ  »شـود:   مـی  حاصـل ای  تهیه یك پرتره جذاب و اثرگذار طی یـك فراینـد سـه مرحلـه    

توانـد   مـی  در واقع در سایه همزمان این سه عنصر است که پرتره نویس. «مصاحبه»و « مشاهده»
نـد و بـا واژه هـا، دل    انـدرون هـرکس و نـاکس را ببی   های  با چشمان شکافنده و تیزبین، تاریکی

پرمحنت و بی سحر آنها را در کنار آرزوها و های  مجروح و خاطر شوریده، فریادهای ناامید و ش 
ضـرورت انجـام ایـن تحقیـ ، ایـن بـود کـه ایـن ژانـر جدیـد           . موفقیت هایشان به تصویر بکشد

کشورمان ناشناخته مانده و جای آن در مطبوعـات ایـران    نگاران روزنامههنوز برای  نگاری روزنامه
پرتـره و  هـای   کوشد تا با معرفی و تشـریح ویژگـی   می بنابراین، مقاله حاضر. همچنان خالی است

ای  بیفزاید و آغازگر راهی باشد، تا به دانش حرفـه  نگاری روزنامهآموزش آن، به تقسیمات ژانرهای 
 .  آنها را ارتقا دهدای  کیفیت فعالیت حرفه کشورمان بیفزاید و نگاران روزنامه

و پدید آورد  نگاری روزنامهبیشتر و جدی تری را در حوزه های  امید است انتشار این اثر، بحث
 کند. در جهان معاصر ارایه نگاری روزنامهنگاه متفاوتی به برخی ابعاد  بتواند



دانم تا از الطاف و مساعی جنـاب آقـای مصـطفی میرحسـینی      می فرصت را مغتنم در پایان، 
گرامـی  همکاران  همچنین از. سپاسگزاری نمایم «آثار فکر»مدیر محترم و فرهنگ مدار انتشارات 

حسینی به خـاطر طراحـی و صـفحه آرایـی کتـاب      منیر السادات به خصوص سرکار خانم  ایشان
 .  کنم می تشکر
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