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 مقدمه

ست. جوامع  صر جوامع پیچیده ا ضر ع صر حا سوی پیچیدگی حرکت میع از عللی هم کنند، حوادث و رویدادها هرچه به 

شات میتر و فراوانمخفی شتن علل حوادث قویگیرند و انگیزهتر ن شیده نگهدا و  از این رو تحلیل ،شودتر میها برای پو

صحت و دقت پایین سیرها از  ست حوادث و پدیده بتوانند شوند و افرادی کهتری برخوردار میتف سیر در ا هبه تحلیل و تف

 شود. تعدادشان کمتر می ،دست یابند

یا اینکه  ،اندهایی هسووتیم که به هر دلیل به ن ر ما نرسوویدهدر پی کشووح حیایو و درو واقعیتهمة ما از سوووی دیگر، 

طریو تعمو و تالش فکری قابل کشوح و ها، تنها از پنهان این پدیده وجهاما  ،اند از دید ما پنهان بمانندکسوانی خواسوته

از یک  وقتی تحلیل دقیییبه همین دلیل هوش و توانایی کشووح وجوه پنهان حوادث ندارد، فردی  شووناخت اسووت و هر

  .شویمب آن میوجذمدهیم و تری به آن تحلیل گوش میشنویم با عالقه فراوانحادثه می

سائل پ شیبتحلیل به عنوان یک ژانر مهم خبری  سؤاالت و حل م سخ دادن به  صدد پا شد، به دنبال دهیچیاز آنکه در  با

شح حیا ستی به مخاطبان در زمینة حوادث و پدیدهتا اطالعات و آگاهی ستهاتیواقعآن و درو  ویک ضههای در  ها عر

ست تا  ؛کند ضروری ا ستفاده از بنابراین  سانه ملی با ا ای هحوادث و پدیدهی پنهان هاگران زبده، ابعاد و واقعیتتحلیلر

 در ود.ش برای مخاطبان تبیین کند و با پاسخگویی به این نیاز مخاطبان، موجب جلب توجه و اعتماد مخاطبانپیچیده را 

 

 دهیپد کی دهندهلیتشک یدرو اجزا ده،یچیپ میکردن مفاهساده یاست که برا لگریتحل یتالش ذهن لیتحل، 

 یبر نگاه یو متک شودیانجام م ندهیتحوالت آ ینیبشیو پ هادهیپد گریبا د شدهلیتحل دهیپد انیارتباط م یبررس

 .دهدیپاسخ م« چگونه»و « چرا» یبه عناصر خبرو  در طرح و نگارش مطالب است یاستدالل یانیو ب یمنطی

 شودیم هئارا کند،و یا نهادی که در آن کار می و ن ر مفسر دهیاست که همراه با عی عیگزارش اخبار و وقا ریتفس 

 .ردیگیشکل م "چرا" یو در پاسخ به عنصر خبر

 یرا که افراد عاد یمیو مفاه ابدیت سد یبه امور پنهان دهیکند از ظواهر پدیم یسع یذهن یگر با کاوشلیتحل 

 یل کند.تمن گرانیبه زبان ساده و قابل درو به د ستندیقادر به درو آنها ن

 یهادهیتحوالت و پد یبررس ایروز  یاسیس ائلمس جوابیب یهاپاسخ دادن به پرسش یاسیس لیهدف تحل 

 و آثار آن تاکنون باقی است. که در گذشته اتفاق افتادهاست  یاسیس

 هاست.رسانه یخبر یرهایمفسر در تفس "گیریموضع" در هر رسانه لیو تحل ریتفس انیم یمرز اساس 

  یریگاز غل ت موضع لگریتحل یریگتفاوت که غل ت موضع نیبا ااما وجود دارد،  یریگموضع مه لیحلتدر 

دهد و آن را  صینهفته را تشخ یریگموضع نیا تواندیم یکمتر کس رو،یمفسر کمتر است و جز مخاطبان ز

 درو کند.

 

 

 

 

 

 



2 

 

شکلمراحل دهبه  ،"تحلیل"واژهضمن تعریح ابتدا  زیرمطلب  شاره میآن گیری گانة  قواعد و الزامات ادامه  در شود و ا

 .شودو در پایان وجوه تمایز تحلیل و تفسیر بیان میرده شمبرمییک تحلیل خوب 

 تعریف واژة تحلیل

به  لیتحل "دیعم"نامه رود. در لغتیمختلح به کار م یبه معناها یاسووت که در زبان فارسوو یعرب "لیتحل"کلمه  شووهیر

کلمه  لیدر ذنیز  "نیمع"در فرهنگ  کردن آمده اسووت. هیو تجز ، روا شوومردن، گشووودن، حل کردنحالل کردن یمعنا

ست. لیتحل شتن  روا شمردن، حالل کردن، روا -2از هم گشادن )چیزی را(  -1آمده ا  یکردن لف چند بخش ایدو  -3دا

گذاشتن و کردن و از همهیتجز یبه معنا نیرا به حال خود گذاشتن، همچن یحده گرفتن و بعض یعل ینرا و هر بخش مع

 گفتن آمده است.ریتکب یبه معن

 یسینه آنچه که در زبان انگل است و ANALYSIS یسیمعادل کلمه انگل ،مورد ن ر است یاسیس لیآنچه که در روش تحل

(INTERPRETATION) به  یاسیس دهیچیپ میکردن مفاههیشود. در واقع تجزیبکار برده م نییو تب حیتشر یبه معنا

 نیتریاساس است، که لیاز مفهوم تحل یتنها بخش یاسیس دهیبه آن پد رتویدق یتر به من ور ارائه نگاهجداگانه ساده میمفاه

و  14، صص1394پور، )بهشتی .ردمحدود ک "کردنهیتجز"را به  "لیتحل"توان همه مفهومیرود. اما نمیشمار مه بخش ب

15) 

هاى بخش ل،یبا تحل. مطلوب است ةجینت ایبه پاسخ  دنیدر ابعاد متفاوت، براى رس دهیپد کیموشکافى و بررسى  لیتحل

 .ردیگمى ر، مورد بررسى قراگریکدیها با بخش نیو ارتباط ا دهیپد کیمتعدد 

 یهاوضوعم نییو تب حیبا استفاده از آن، به تشر گرلیتحل و است یاسیس یو رخدادها استی، علم ستحلیل سیاسیموضوع 

 ائلمس جوابیب یهاپاسخ دادن به پرسش یاسیس لی. هدف تحلپردازدیم یاسیمسائل س ةناشناخته درحوز ایو  دهیچیپ

وز وجود ها هنآن جی، اما آثار و نتااست که درگذشته اتفاق افتاده یاسیس یهادهیتحوالت و پد یبررس ایروز است و  یاسیس

 هستند. رگذاریدارند و بر تحوالت روز تأث

 یاسیموضوعات س ةکنکاش دربار تحوالت روز و یابیشهیو ر نییتبة به حوز یاسیس لیگفت تحل توانیاساس، م نیا بر

و درو  ویکشح حیا یاسیس لیتحل هر ةجی. نتپردازدیموجود م یهاتیو درو واقع ویمن ورکشح حیامهم درگذشته به

 ، بازیابی از سایت خبرگزاری دانشجو(10/4/1393پور، )بهشتی .دباش دیبا دهیچیو ساده شدن موضوعات پ هاتیواقع

ى آورمعموالً، اطالعات جمع سووندهی. نوسووندهیاظهارن ر نو انیبدون ب دادیرو کی یىیحی حیعبارت اسووت از توصوو تحلیل

قوع نحوه و نیو همچن زهیدر شناساندن علت و انگو  را به هم مرتبط ساخته دادیرو خىیشده از منابع مختلح و سابیه تار

 ، بازیابی از سایت پارسینه(1/8/1394)بهرامیان،  .دیگوتوأماً پاسخ مى "ونهچگچرا و "در واقع به عناصر کند.کوشش می دادیرو

شده و در آن از ن رات و منابع  ،تحلیل ساس اطالعات موثو تهیه  ست که برا ضوعی مهم و با اهمیت ا نگاهی عمیو به مو

ست که تحلیل شد. نیازی نی شده با ستفاده  شده ا شان آورده   یل کند که موافو نگاه عرفنگاهی را منت ،مختلفی که نام

 (1392، 14)جوانفکر و امیری، ص ند. انکشها همین نگاه را به چالش میجامعه باشد. گاه بهترین تحلیل
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 :یبرا است گرلیتحل یکردن در واقع تالش ذهن لیتحل
 

 
 

سیس یهادهیکردن پدلیتحل یبرا نیابنابر شر یا گر با لیلکه تحلشود بیاکتفا نم لیتحل مورد دهیپد نییو تب حیتنها به ت

قادر به درو آنها  یرا که افراد عاد یمیو مفاه ابدیت سوود یبه امور پنهان دهیکند از ظواهر پدیم یسووع یذهن یکاوشوو

 (15، ص 1394پور، )بهشتی یل کند.تمن گرانیبه زبان ساده و قابل درو به د ستندین

 لیشکل گرفتن تحل ةگانمراحل ده

 .یدنک لیآن را تحل یدکه بتوان کنید را انتخاب یطور قطع موضوعبه :شود لیکه قرار است تحل ایمسئلهانتخاب  (1

 تواندیموضوع نم کی ةاست که اطالعات خام دربار یعیطب :لیموضوع مورد تحل ةو پردازش اطالعات دربار یگردآور (2

 . پردازش ویدپردازش کن ل،یموضوووع تحل ةاطالعات موجود را دربار دیبا ل،یدل نیراهگشووا باشوود. به هم لیتحل یبرا

 ب،یترک ه،یمانند مرتب کردن، تجز یخاص یهایژگیکه شامل و تاس یپرورش اخبار، عبارت از به عمل آوردن اخبار

 .شودیو امثال آن م یبندمحاسبه، ادغام، طبیه و،یتطب

شکار ب یهاکردن ارتباط دایپ (3 ضوع  نیپنهان و آ سامو ضوع به یهادهیپد ریمورد ن ر با   من ور درومرتبط با آن مو

 قابل درو هستند. یافراد عاد یکه کمتر برا ییهاتیواقع ایو  ویحیا

و  یو فرع یاصوول گرانیشووناخت باز ویموضوووع از طر لیتحل یالزم برا اتیمن ور فهم جزئمورد ن ر به ةدیپد یةتجز (4

 صیمورد بحث و تشوووخ ةدیپد ایخبر مورد ن ر  ةوجودآورندعلل به ایعوامل و  صیتشوووخ زیها و ناهداف و منافع آن

 شود. لیتحل ستکه قرار ا یادهیپد ایخبر  ةدهندلیتشک یاجزا

گذشته و کشح  یروندها ةمطالع ویاز طر لیمورد تحل ةدیپد ایموضوع  ةمطرح دربار یدهایها و تهدشناخت فرصت (5

 ها.نیاط عطح آن

 هاهیها و فرضاحتمال هها در قالب ارائهمان پرسش یمناسب برا یهاکردن پاسخ دایو پ یاساس یهاپرسش یطراح (6

سش نیا .رندیمورد توجه قرار گ دیکه با سخ آنپر ضها در قالب احتمالها و پا  یکردن مبان دایمن ور پبه هاهیها و فر

س هایو چگونگ هاییچرا ةدربار یلیتحل سش خو پا مخاطبان ارائه  یو برا یطراح گر،لیمطرح در ذهن تحل یهابه پر

  .شودیم

سب برا نییتع (7 ستدالل  هارائ یروش منا ست که تحل یدگاهید یناف ایکننده که اثباتییهافکت ایا اثبات  یراب گرلیا

به  ایشوووده مطرح یهادگاهیرد د ایاثبات  یبرا گرلیممکن اسوووت تحل یلیهر تحل در: کندیم لیرد آن ن ر، تحل ای

ستدالل کردن توجه کند. لیبه دال دیها بارد آن ایاثبات  یها توجه کند که براعلت سب ا شن و روش منا  نیدر ا) رو

که آن ای (دارند تیاهم شووتریب لیتحل یمورد ن ر برا ةدیپد ایمرتبط با موضوووع  یهاها و معلولبخش، شووناخت علت

د مور ةدیپد ةدهندلیعناصوور تشووک ایو  جادکنندهیا یهامورد ن ر به عامل یهادگاهیکردن د دییتأ ایرد کردن  یبرا

ساده کردن مفاهیم پیچیده-1

درک اجزای تشکیل دهنده یک پدیده سیاسی-2

درک ارتباط بین پدیده مورد تحلیل با سایر پدیده ها -3

پیش بینی تحوالت آتی با اتکا به استدالل های منطقی و عقلی  است -4
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ستناد نما ای نمودارها و ایصورت آمارها و به ل،یتحل سناد معتبر، ا  هستند و گرانیها همان بازحالت، فاعل نیدر ا).دیا

 (.رندیگیقرار م توجهمورد  شتریها بشناخت منافع آن

ش یلیتحل یریگجهت نییتع (8 ست تحل یراه ةو نی سد گرلیکه قرار ا  یبرا یگرلیهر تحل :با مخاطب خود به آنجا بر

را به مخاطب خود منتیل کند و هم اطالع دارد که از کجا  یامیقرار اسوووت چه پ تیدر نها داندیخود م لیتحل هارائ

 کجا برسد. هو سرانجام ب دینما یرا ط یشروع کند، چه مراحل

 یهاینیبشیپ هارائ ،یاسیس یهالیتحل ةاگرچه در هم ی:تحوالت آت ینیبشیرو و پ شیپ یوهایدر ن ر گرفتن سنار (9

را  یتحوالت آت یاریدر موارد بسوو توانیم یوپردازیو سوونار یوخوانیاما با روش سوونار سووت،ین ریپذامکان یمنطی

 کرد. ینیبشیپ

سیس لیتحل کیدر ی: ریگجهینت ای یبندجمع هارائ (10 ست و  یبندجمع هارائ ،یا شده ا از  یریگجهینت ایاز آنچه مطرح 

 ، بازیابی از سایت خبرگزاری دانشجو(10/4/1393پور، )بهشتیضرورت دارد.  لیتحل انیشده در پامباحث ارائه

 خوب   لیتحلنگارش در اساسی قواعد اصول و 

را ثابت کرد. دادستان  یاهین ر توانینم و،یدست داشتن حیا ست. بدون درهاتیو واقع ویحیا ،لیدر تحل یاساس اصل

در اثبات جرم  زیآودارد که بتواند به عنوان دست ازین یرا ثابت کند به اطالعات و شواهد یجرم متهم خواهدیکه م یزمان

فرد متهم به قتل  کی تواندینم "هاتیو واقع ویحیا"بدون ارائه شواهد و اسناد معتبر  رایکند. زمتهم از آن استفاده  هیعل

 تانلیکه در تحل ییهالممکن است با استدال دینداشته باش هاتیو واقع ویشما اطالعات الزم از حیا یدار ببرد. وقت یرا پا

 .دیکن دارخدشهها را نسبت به خود مخاطبان را گمراه و اعتماد آن ،دیکنیمطرح م

دارد و نه در  یکه نه به اطالعات الزم دسترس کندیرا مطرح م چیپو یهاهیفرض ها واستدالل یزمان ،گرلیتحل معموالً

او  یشخص هایدیدگاهبه عنوان  تواندیم گرلیمطرح شده از جانب تحل یاستدالها یحالت نیصحنه حضور دارد. در چن

مخاطبان را  تواندیاست که م نیبه دنبال دارد ا یلیتحل نیکه چن یطر. خیاحرفه یگرلیتحل هایدیدگاهشود نه  قلمداد

 یاهیفرض یبر مبنا لیتحل یاست. وقت تیکردن از واقعبردن و دور راههیبه ب "گمراه کردن" یاز معان یکیگمراه کند. 

تماس با  ایدر صحنه و  ضورکشاندن مخاطبان است. ح راههیآن به ب امدیموجود مطابیت ندارد پ ویاستوار باشد که با حیا

های مرتبط با این موضوع عبارتند برخی از مولفهخوب است.  لیتحل کیدر ارائه  یاطالعات، اصل حتم افتیدر یمنابع برا

 از:

 اعتماد جلب 

مخاطبانش را به  بایز یآهنگ یبا اجرا خواهدیم یمثل آن اسوووت که هنرمند گرلیتحل کی یاعتماد مخاطبان برا جلب

ست. در حال گرلیتحل یبها براگران یوجد آورد. کسب اعتماد مخاطبان ثروت صل صحت تیبا رعا یک خبرگزاریکه  یا  ا

 کسووب شیهالیتحل تواند ازمیاعتماد را  نیاز ا یترشی، بخش بکندحفظ میاعتماد مخاطبانش را  شیخبرها و دقت در

 یمثل هنرمند زمان گرلیتحل رایاسووت. ز یطرفیبا دقت، صووداقت و ب ویژرف حیا انیب ل،یدر تحل ی. محک اسوواسووکند

 .کنندیاعتماد م دیگویماو چه که مطمئن شود مخاطبان به آن کندیم تیاحساس رضا

 و واکنش مخاطبان لیتحل زبان 

شته ،یزمان شته م لیتحل کی یبرا یمحک یطوالن یهانو و کش دادن  رویداد سابیهپرداختن به  ژهی. به وشدیخوب پندا

 امیپاسووت که  نیا انگرلیتحل یبرا یامروز یهااز چالش یکی. حفظ کرد یادیمدت ز توانیآن. اما حاال مخاطبان را نم

 د.نپرمعنا به مخاطبان برسان یخود را کوتاه ول
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و  رودیبه شمار م لیتحل یاز موضوع اصل یکه بخش یادهیمنفرد را مطرح کند، ا دهیا کیف، ادر هر پاراگر دیبا گرلیتحل

 "ییگوزافهگ"تر از کم یزیچ لیدر تحل اتیکل انی. بکندیرا کمک م گرلیتحل ،نشوواندن اسووتدالل یدر کل در به کرسوو

 .شودیمخاطبان م فرارو موجب  ستین

صل یکی صد ا ست. تحل ختنیبرانگ ،لینگارش و ارائه تحل یاز میا سد ک دیبا گرلیواکنش مخاطبان ا ه چه اول از خود بپر

 گرلیمثل خبر، تحل زین لیدارد؟ در تحل یبه مخاطبانش عرضه کند و در میابل از مخاطبان چه انت ار خواهدیرا م یزیچ

 شیهالو اسووتدال هاهیفرضوو هئقادر باشوود در ارا دیبا گرلیپاسووخ دهد. تحل دکه مخاطبان انت ار دارن ییهابه پرسووش دیبا

 کیمخاطبان اسوووت. هر گاه  یبازتاب آن بر رو دنید ل،یاز اهداف تحل یکی رایز زدیرا برانگ امشیواکنش مخاطبان پ

ه هدف که بکه بدون آن اسووت ییهوا کیشوول مثل زدیمخاطبان برانگ انیرا در م یشووترینتواند واکنش و مباحث ب لیتحل

 .گذاردجا نمیاز خود به  یگرید اثراصابت کند، جز صدا، 

 غیو تبل لیتحل 

 یراب یالهیعبارت است از وس لیتحلاین رهیافت  وجود دارد. در یاشت متفاوتبرد هارسانه لیاز تحل از کشورها یبرخ در

ضع امود نی ایو موافو از مواضع  دفاع گرتحلیل نهیتنها گزرهیافتی  نیچن . دراست نادرست ایدرست  یهااستیس غیتبل

ستمخالح  ضع نیدر چن ی. حتا شد تفاوت یبر مبنا دیبا لیکه تحل یدر قواعد زین یتیو ستوار با . دیآیبه وجود نم یآن ا

 یلاستفاده کند. اما مشکل اص ویحیا یها بر مبنااستدالل زیو ن ویاقناع مخاطبانش از حیا یبه هر حال برا دیبا گرلیحلت

ست. تجربه ثابت کرده که مخاطبان در ختنیبرانگ یموارد نیدر چن شت از چنین رهیافت واکنش مخاطبان ا ز ی اهایبردا

 اتیمختص نیدر چن گرانلیموارد تحل ترشیکه در ب ژهیوبه د،ها انت ار داراز آن یچه واکنش گرلیکه تحل دانندیآغاز م

ست به لفاظ و،یبر حیا یو احتماالت مبتن ویبر حیا هیتک یبه جا شوندیم ریناگز ژانر  کیبه عنوان  لیتحلبزنند. در  ید

به  گرلیرا تحل چهو آن کاهدیاز اعتماد مخاطبان م لیدر تحل یوجود ندارد. لفاظ یلفاظ یبرا یمحل چیه ،یمهم خبر

 .شودحاصل نمیدنبال آن است 

 گرلیتحل نگاه 

 ای گرلی. تحلدهندیم تیاهم سندهیمحل اقامت نو ایآن و  سندهیاسم و شهرت نو یاز رو لیتحل کیمخاطبان به  معموالً

. نگاه کندمیآن محل رفت و آمد  در کهنیا ایبه آن اختصاص دارد حضور دائم دارد  لیدر محل حوادث که تحل کهنیا

است و  رونیکه در ب یبا نگاه کس بردیو از آن لذت م نگردیم ارانقطرات ب زشیاش به رپنجره خانه شهیکه از ش یکس

 یاعضا گذاران،استیس ،یمنابع خبربا  یتماس حضور یدارد. برقرار یادیدارد از قطرات باران فرار کند تفاوت ز یسع

که  دهدیقرار م یتیقعرا در مو گرلیتحل ،جامعه یو اقشار عاد انین ام ،یاجتماع یهاپارلمان و حکومت، فعاالن سازمان

 استدالل درست داشته باشد. زیو احتماالت و ن هاهیمطرح کردن فرض یپر برا یهمواره دست

یکه در درون جامعه حضور دارد نم یگرلیتحل ندیتواند ببیم رونیناظر اوضاع از ب کیچه را که موارد آن یدر برخ یول

را  هالیتحل نیکه بهتر ستین جهتی. بگرلیتحل یاحرفه یهاییبه حس و توانا گرددیموضوع باز هم برم نی. اندیبب تواند

ن ر دارند و در  ریز نیبرهذار دور از محل حوادث قرار دارند اما تمام حوادث را با یکه بس میخوانیم یگرانلیاز تحل یگاه

در تماس  زین یگرانلیتحل نیچن .دیآیدرست از آب درم کنندیمطرح م شانیهالیرا که در تحل ییهاینیبشیاکثر موارد پ

 دیها استفاده کنند. اما نباآن اتیخود از ن ر لیدر تحل توانندیقرار دارند که م یو کسان ونیاسیس ،یبا منابع خبر یدائم

 مطرح لیمخالح و متضاد در تحل یهادگاهیحفظ توازن د یهمواره قابل اعتماد باشند و برا دیفراموش کرد که منابع با

 شود.
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 لیدر تحل جهینت گرفتن 

است  یمشخص یبندجمع معموالً جهیبه مخاطبانش بدهد. نت خواهدیاست که م یاجهینت گرلیتحل بخش تحلیل   نیترمهم

 ییجا گرید یریگجهیکلمه باشد. در نت کی یجمله کوتاه و حت کی تواندیم یریگجهینت نی. اابدییم انیبا آن پا لیکه تحل

 ندارد. وجودباشد،  حیکه مستلزم توض یگریطرح پرسش د یبرا

ارائه کند. بلکه با مطرح  یمشخص جهیکه مطرح کرده نت یاز بحث خواهدیخودش نم گرلیتحل ،هالیاز تحل یاریبس در

با باز  گرلیاست که تحل نیا یکار نیچن تیدر واقع مز. گذاردیمخاطبان م ةرا برعهد جهیپرسش باز، گرفتن نت کیکردن 

از  یکی نیکند. ا یریگجهیزعم خود نتث شوند و هر که بهوارد بح دهدیها فرصت ممخاطبان به آن یگذاشتن در بر رو

  .گذاردیبر مخاطب م یماندگار ریاست که تاث لیتحل یهاوهیش نیبهتر

 وجه تمایز تحلیل با تفسیر

 یبرخ کرد که هر ریتعب گونهنیرا ا یهمراه نیا دیها هستند. گرچه نباخبر در رسانه یشگیدو همراه هم ریو تفس لیتحل

مشابه،  یابرهخ گریکه از د ابندییضرورت م ییخبرها ةدربار شتریب ریو تفس لی؛ چرا که تحلاست ریو تفس لیتحل ازمندین

، توان جلب که به هر خبر ییهاالزم در نزد مخاطبان هستند؛ ارزش یخبر یهاارزش یو دارا رسندین ر م به تردهیچیپ

 .ندکنیآن فراهم م ریو تفس لیتحل یرا برا نهیو زم دهندیطرح تأمل م تیتوجه و ظرف

دو مفهوم را از  نیا یمرز ووجود دارد  زین حیظر ییهاتفاوت ،یظاهر یهابا وجود شباهت ،"ریتفس"و  "لیتحل" بین

یم یخبررسان ژهیوو به رسانیاطالع عرصه در فردخاص و گاه منحصربه یو نیش حیتعر کیو به هر  سازدیجدا م گریکدی

شاره ا "ریتفس"و "لیتحل" بینمرز مشخص  میترس درها درو تفاوتدر زمینه تأمل  قابلنکات در ادامه به برخی از  .دهد

 شود.می

مانند:  یواژگان ،یفارس -یسیدادن است که در فرهنگ انگلو شرح کردنانیب یو به معنا یسیمعادل واژه انگل "1ریتفس" واژه

 .ندیبیرا در برابر خود م حیو توض ریتعب ر،یتفس

و در پاسخ به عنصر  شودیم هئو ن ر مفسر ارا دهیاست که همراه با عی یعیگزارش اخبار و وقا ریتفسفر؛ به اعتیاد مانی

ح مختل ییها؛ طرح پرسشکندذهن مفسر را همواره به خود مشغول  دیآنچه با ،گرید انیبه ب .ردیگیشکل م "چرا" یخبر

مورد  یو در صدر خبرها وستیبه وقوع پ یزمان یطعم نیدر ا دادیرو نیا "چرا"مضمون مشترو است که  نیالبته با ا

 (فر، بازیابی از وبالگ محمدرضا مانی1391فر، )مانی گرفت؟ یعالقه مخاطبان جا

ضع خود یا نهادی که در  نیز جوانفکر و امیری سنده ن ر و مو سر یا نوی ضوع که مف معتیدند: بیان تحلیلی یک خبر یا مو

ست کنداعالم میآن کند را در آن کار می سیر ا سرمیاله روزنامه را دارد که در آن تف سیر در رادیو و تلویزیون حکم  . تف

ضوع یا خبر مورد بحث ضع و دیدگاه روزنامه دربارة مو سال بنابر عییدة جوانفکر و امیری؛شود. بیان می ،مو های اخیر در 

نکند.  گیریشود تا مخاطب در میابل آن موضعها از زبان کارشناسان و یا به صورت غیرمستییم بیان میتفاسیر و دیدگاه

 (1392شهریور  –جزوه تخصصی مشاغل خبری  14جوانفکر و امیری ص )

ست شده ا سیر چنین ارائه  ضا و ارزیابى ذهنى: تعریح دیگری از تف سیر و وق صى در مورد رویدادهاى خبری، تف شخ ت 

سنده درباراظهارن ر نام مى سر یا نوی ست اظهارن ر مى ةگیرد. مف شار یافته ا کند رویدادى که احتماالً خبر آن جداگانه انت

شته ستدالل خود را بیان مىو در نو صى و ا شخ ضاوت  شه، ق ستنباط، اندی هاى دیگران از ن ریه هم کند. اگرهاى خود، ا

، نویسوونده ممکن اسووت از کند. در تفسوویر و اظهارن رگیرى مىاسووتفاده کند از آنهائى که مورد قبول خود اوسووت، بهره

گیرد، ن ر نگارى قرار مىهاى روزنامهبندى میالهطورکلی، تفسووویر که در ردهبه .موضووووعى حمایت کند یا آن را رد کند

                                                           
1.  Comment 
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استنباط نویسنده  «چرا»شود و پاسخ به پاسخ داده مى «چرا»نویسنده در مورد یک رویداد است و در آن به عنصر خبرى 

 (1/8/1394، سایت ویستا ت پارسینه واز سای)بازیابی  است.

خبر  "متن" است که به صورت مبهم در یپنهان یهاهیساختن ال آشکار ر،یتفس خبر قابل هر ریاز تفس "هدف" بنابراین

 تر است.بیش یحیشرح و توض ازمندیوجود دارد و ن

 یهامخاطبان به پرسش یازهایو با درو ن زنندیآنچه پنهان مانده است، دست م میهر خبر به ترس یبا کالبدشکاف مفسران

آن  یامدهایپ ةدربار یزندارند به گمانه اریکه در اخت یراه، با استفاده از اطالعات نیو در ا دهندیآنها پاسخ م یذهن

تا به  دهندیخبرها انجام م یها دانست که مفسران بر رواز اقدام ایمجموعه توانیرا م "ریتفس" از همین رو .پردازندیم

 .ابندیآن دست  ةدربار یین ر نها ،تیهر خبر و در نها ةتازه دربار یییکشح حیا

تماد به خبر اع زانیخبر و م افتیدر خیتار داد،یوقوع رو خیبه تار دیباشند؛ با ریتفس ییتوانا یدارا دیضمن آنکه با مفسران

 فراهم شود. ریتفس "معتبر"و  "مستند"طرح  یمناسب برا ةنیتوجه کنند تا زم درستیبه زین یافتیدر

 "شهیاند" یبرا یو تا آنجا که توان زدیخیاست که آگاهانه از ذهن انسان مفسر برم "ساختن"از  یدر نگاه نخست شکل ریتفس

 .ابدییوجود دارد، امتداد م "پژوهش"و 

یم هئارا زیو مستند ن ویدق یاطالعات ر،ی. در هر تفسستیابعاد مختلح آن ن یجز بررس یزیچ یتیدرحی هر خبر ریتفس

 .ابندیخود دست  یاحتمال هایپرسش ةدربار کنندهاقناع یهابر آنها بتوانند به پاسخ هیتا مخاطبان با تک شود

ابراز  خاص یاو حادثه دادیدر برابر رو یانتیاد یریگبا هدف موضع ریباشد؛ چرا که تفس "یریگجهت" یدارا دیبا ریتفس

خصص تا بسته به ت دهدیرا دربرابر مخاطبان قرار م دادیرو یدایمختلح و به نسبت ناپ هایجنبه و،یعم یو با بررس شودیم

 ینیبشیآن پ یاحتمال یامدهایو پ ییشناسا ،دادیرو یهاشهی، رمخاطبان یازهاینبه  ییو توان مفسران در درو و پاسخگو

 یدادهایرو ةآنها دربار یذهن یداور سازنهیو زم دهندیمخاطبان شکل م یهابه نگرش رهایدانست که تفس دیبا شود.

 .شوندیمختلح م

ست در زبان مبدأ خود به معنا یعرب یاکه واژه "لیتحل" اما شمردن و نکردنحالل یا کردن به کار و هضم هیتجز زی، روا 

س - یسیو در هر فرهنگ انگل رودیم س لیو تحل هیتجز یکه معنا ردیگیقرار م Analysisدر برابر واژه  یفار و  یو برر

 .دهدیکردن م کندوکاو

 ،دهیدپ کی دهندهلیتشک یدرو اجزا ده،یچیپ میکردن مفاهساده یاست که برا گرلیتحل یتالش ذهن یتیدر حی لیتحل

 یمنطی یگاهبر ن یو متک شودیانجام م ندهیتحوالت آ ینیبشیو پ هادهیپد گریبا د شدهلیتحل دهیپد انیارتباط م یبررس

 در طرح و نگارش مطالب است. یاستدالل یانیو ب

دارند؛  ترشیب یهاهیطرح فرض یبرا ی، فرصت کافهر خبر لیدر تحل گرانلی. تحلدید ریاز تفس ترویعم دیرا با لیتحل

بحران  ای دادیرو کی مختلح دربار یهامتفاوت به ابهام یهاهیتا آنجا که ممکن است با استخراج فرض کنندیم یچنانکه سع

 خبرساز پاسخ دهند.

 "نهچگو"و  "چرا" ی، به عناصر خبراندکرده یکه گردآور یاطالعات و اخبار هیتنها بر پا هالیدر نگارش تحل گرانلیتحل

 گرانلتحلی استدالل قدرت باشند، ترکامل و ترجامع شدهیرو، هر اندازه که اطالعات و اخبار گردآور نی. از ادهندیپاسخ م

 شود.یم هئارا مخاطبان به ترجانبه و همه ویبه نسبت عم یلیو تحل ابدییم شیآنها افزا لیو توان تحل

در  لیو تحل ریتفس انیم یمرز اساس یتیدارد؛ در حی اریبس تیها اهمرسانه یخبر یرهایمفسر که در تفس "یریگموضع"

از  ریناگز سندینویم ریآن تفس یکه برا یاحاکم بر رسانه یهااستیس مفسران بنا بر رها،یدر تفس هر رسانه است.

 ل،یحل. اما در تشودیم هئبه مخاطبان ارا یاستدالل یانیو ب یمنطی ایهبا چهر هایریگموضع نیهستند. البته ا یریگموضع
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عمل  یبا مفسران، آزاد سهیو در میا شوندیوارد م تیفعال دانیبازتر به م یحاکم با دست یبا توجه به فضا گرانلیتحل

 دارند. یشتریب

 انیخود را دخالت دهند، ب یرا بدون آنکه ن ر شخص دادهایوقوع رو یو چگونگ هانهی، زمهاتا علت کوشندیم گرانلیتحل

  پاسخ دهند. "چگونه"و  "چرا" یکنند و به صورت توأمان به عناصر خبر

بحران  ای دادیرو کیبه  ترویعم یاستفاده کنند و نگاه گرانلیخود از اطالعات تحل ریاز تفس یدر بخش توانندیم مفسران

 مفسران را ندارند. یو اطالعات یزمان یهاتیمحدود دادها،یرو لیدر تحل گرانلیچرا که تحل ندازند؛یخبرساز ب

 انیم ارتباط مناسب یو برقرار "اطالعات"و  "اخبار" یبر گردآور هیدارند که همانا تک یحلیه وصل مشترک لیو تحل ریتفس

 : زنندیهر خبر دست م ریو تفس لیو مفسران در چهار گام به تحل گرانلیتحل آنهاست.

 
گفت  توانیم بنابراینبرتر و بهتر هستند.  یرهایو تفس هالیبه تحل یابیها در دستگام نیتردوم و سوم، مهم یهاالبته گام

، 1391فر، )مانی دشوار است. اریگاه بس گریکدیآنها از  یجداساز ووجود دارد  یفیظر یمرزبند "لیتحل"و  "ریتفس" انیم

 فر(بازیابی از وبالگ محمدرضا مانی

 نتیجه گیری

ال اشاره شده و در عین ح سبک نوشتاریبا تامل در مطالبی که در زمینه تعاریح تحلیل و تفسیر، و وجه تمایزات این دو 

 ژهویو به یرسووواناطالع ا رویکردکه ب ییهاو برنامه "مایوسوووصووودا" یمختلح خبر یهابخشنگاه اجمالی به محتوای 

سان ستنباط می نکتهاین  ،پردازندیم یخبرر  حس ترشیب "تحلیل" یخال یجاتحلیل و تفسیر  سبکبین دو از شود که ا

شد در تحلیلطور که همان بنابراین شود،می سانه موضع ،گفته  شخصی و یا ر شتر کمتر گیری  ست و بی ، هالتعدخیل ا

و در و ارتیای سرمایه اجتماعی همین امر موجب جلب اعتماد مخاطبان  و شودبیان می دادهایوقوع رو یو چگونگ هانهیزم

 شود.نهایت افزایش تعداد مخاطبان رسانه ملی می

یابندگام چهارم، با ترکیب این اخبار به تصویری کلی از پدیده ها دست می

باری های مناسب علمی، اخبار و اطالعات گردآوری شده را به یکدیگر مرتبط و آنها را به اخگام سوم، با استفاده از روش

جدیدتر تبدیل می کنند

کنندگام دوم، اخبار و اطالعات گردآوری شده را ارزیابی و صحت و سقم آنها را تعیین می

کنندگام اول، تحلیلگران و مفسران اطالعات و اخبار مناسب را گردآوری می


