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 های داخلی و خارجی نحوة بازنمایی ایدئولوژی در روزنامه

ای ایران دربارة برنامة هسته


 
 

 1گیتی تاکی
 2مریم نخعی

 39/30/39تاریخ دریافت: 
 10/2/31تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

هاییمعناییهستندکهدرتولید،بازنماایی تیییارر ابااناابرابرهاساختایدئولوژی
 اسطةمعناباگفتمان زباانکاهابا ارتولیادمعناسات، یونادهقدرتنقشدارند ب

یابناد.شوند انتقالمیهادرقالبرخدادهایگفتمانی،تولیدمیخورند.ایدئولوژیمی
هایاینرخدادهایگفتمانیهستند.دراین او هشدرعنا ینخبریمطبوعاتنمونه

معنااییاشاناختیهاایاامعاهیازمؤلفهگیرچارچوبتحلیلگفتمانانتقادی بابهره
دهای حاف،،اههاار، یونادزدن،ارز »(همچاون6991)الگویتحلیلای نلیاو ن

ایایاراندرهادربارةبرنامةهساته،بهبررسیچگونگیبازنماییایدئولوژی«تفکیککردن
تاهشاده شکلتحلیلی توصایفی رداخهایداخلی خارایبهدرر زنامه6991سال

هااتعیاین مقایساهگردیادههاتوساهرد گر هازر زناماهبسامداستفادهازاینمؤلفه
استتابهاینسؤال اسخدادهشودکهبازنماییایدئولوژیدربرنامةمفکوربااساتفادهاز

دگیرد آیانحوةایانبازنماایی بسااممعناییصورتمیاشناختیهایاامعهکداممؤلفه
242هایداخلی خاراییکساناست.بارایایانمنراورهادرر زنامهاستفادهازمؤلفه

 سات اشنگتن گاردین د ر زنامةخارایکیهان ایرانعنوانازد ر زنامةداخلی
ایایرانموردبررسیتحلیلی توصیفیقارارگرتات.نتاایحتحلیالدربارةموضوعهسته
هادرکاررتتهیکساناست می اناستفادهازمؤلفههایبهنوعمؤلفهحاکیازایناستکه

کناد،اماانحاوةاساتفادهازایانهایذکرشده،بیشتردرمؤلفةحف،،تفاا تمایر زنامه
کنناد.درهامتفا ت منطبقبرایدئولوژی دیدگاهیاستکهازآناانبداریمایمؤلفه

 شود.هایزبانیمنجرمیگیریمتفا تازمؤلفههرههایمتفا تبهب اقعایدئولوژی

هاایای،مؤلفاه:تحلیلگفتمانانتقاادی،ایادئولوژی،مطبوعاات،انارژیهساتهکلیدواژه
معناییشناختیااامعه
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 مقدمه

ایگیریاززباانبارایتولیادیااابارازنکتاه(بهره2169:64بازنماییدردیدگاههال)
داندهدیگراناست. یبازنماییرابخشیاساسیازترایندیمیمعنامنددربارةاهانب

کند.بازنماییتحاتنرارقادرتیکهمعنارامیاناترادیکترهنگبازتولید مبادلهمی
شاود درکنتارلقادرتیمسالاقارارداردکاهمقاررات خاص،تولید توزیعمی

توانگفتکهبازنماییبار اباقدرتکند.دراینمیانمیمقبولیتمفاهیمراتعیینمی
هاایااتمااعیباهتولیادمعناادرآمیختهاستکهدرراستایتدا م تقویتناابرابری

(.6931:69زاده، ردازد)مهدیمی
هانی ساختارهاییمعنامندهستندکهدربازتولیدر ابااناابرابرازطرتیایدئولوژی

 اسطةمعناباگفتمان زباانکاهابا ارتولیادبهقدرتنقشدارند.در اقعایدئولوژی
(.ایادئولوژیزماانیبیشاتریناراررا13خورد)سلطانی دیگاران،معناست، یوندمی

خواهدداشتکهکارکردها تأریراتآنکمتارینمیا انر شانی  ضاو راداشاته
(.6991:41باشند)ترکال،،

باهاتکاارعماومیماردمبسایارمؤررناد.دهایهاادرشاکلدردنیایکنونیرسانه
هایعماوماز اقعیاتشودتاحدزیادیبهبرداشتها خشمیاطالعاتیکهازرسانه

هاییبارایهاصرتاًآینه(.بنابراینرسانه6931)ربیعی احمدزادهنامور،دهدشکلمی
فارند آنچهازگهابرساختااتماعی اقعیتتأریرمیانعکاس اقعیتنیستند.رسانه

زاده،ای اقعیات(اسات)مهادیخی دبازنمایی اقعیت)ساخترسانهایندریچهبرمی
هاا هاباهبازنمااییاماور نهاان نهفتاهیاابا رهاا ایادئولوژی(.رسانه6931:29
هاسازندةمحیانمادینیهستندکهتأریرعمدةآنها، اقعرسانه ردازند.درهامیگفتمان

(.16)همان،گیریتصویرذهنیمخاطبانازدنیایاطرا،استکلش
ایایراننی صاحبانقدرتساعیدرالقاایدر وششاخبارمربوطبهبرنامةهسته

دیدگاهتکریخودازطریقساختارهایخاصزبانیدارند ایدئولوژیآنهاازطریاق
ییبارتکار اندیشاةاتاراد شایوةمعنااشناختیهایاامعهاستفادهازاب ارها مؤلفه

برداشتآنهاازمسائلااتماعیمربوطباهایانبرناماه،تأریرگافاراسات.بااتوصای 
تاوانمدار،میهای نهاناستفادهازعناصرگفتمانایدئولوژی نهان آشکارسازیانبه

  کردنهایخارایبرایمخد یوهر زنامهحقایقرانشانداد شگردهاییراکهبه
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گیرند،باهزداییازغیرخودیبهکارمیبخشیبهخود مشر عیت اقعیات،مشر عیت
سازیحقیقات ر شانگریاتکاارتواندبهر شنتصویرکشید.انجاماین و هشمی

ایایرانکمککند باعمومیدرخصوصنحوةانعکاساخبارمربوطبهبرنامههسته
مداردرعنا ینخبریمربوطبهستندازساختارهایگفتمانهایملموس مبیاننمونه

طاورمساتدلهایداخلی خارای،ایدئولوژی نهانآنهااراباهاینبرنامهدرر زنامه
هاایسیاسای ااتمااعیدرتوانددرتج یه تحلیلنشاندهد.نتایحاین و هشمی

شی نیا کارهاای و هشایهایآموزایایراندرسطحاامعهیامحیاموضوعهسته
تحلیلای باراسااستحلیالامورداستنادقرارگیرد.این او هشباهر  توصایفی

گفتمانانتقادیصورتگرتتهاست.
گرایایدرگراییدرحوزةتحلیالگفتماان نارکارآمادینقاشهایصورتضع 

اختنایانمیالدیبرایبرطر،سا6931تحلیلمسائلااتماعیباعثشدکهدردهة
ها،مفاهیمیچونقدرت ایدئولوژیبهتحلیلگفتماناضاتهشاود درقالابضع 

هایزبانی مسائلااتماعی ترهنگیارتباطایجاادتحلیلگفتمانانتقادی،میانباتت
شناسیانتقادیبراینترضاستواراستکهکلیةمتوندرهرباتتیحتمااًازشود.زبان

اند،لفاناگ یردارایساختیایادئولوژیکهساتند مندشدهکیساختلحاظایدئولوژی
تاون سااختایادئولوژیکمهایایدئولوژیکاعمازساختایدئولوژیکاینساخت

هایااتماعی ترایندهاییکهسرچشمةاصلیمتاونخااصتوانندبهساختزبانمی
قادی،هاد،ازتج یاه تحلیالشناسیانتهستند،مربوطشوند.بنابرایندردر نزبان

یکترایندحتماًاکشا معاانی یچیاده غیرعاادیموااوددرمتاوننیسات،بلکاه
کردنآندستهازترایندهایمربوطبهدرک تولیاداساتکاهباهزدایی شفا،ابهام

دهدکهبتوانندعملکردایدئولوژیدرزباانراببینناد باهتحلیلگراناینقدرترامی
(.6991:629زاده،نمعرتیکنند)آقاگلدیگرا
(نی معتقداستکهبنیانایننوعتحلیلبرایناصل231-2119:231)6لیو ن ن

استواراستکهنحوةبیانگفتار نوشتاربارتادا م موااهسااختنعاواملیچاون
ینکاهتبعیض،نابرابری اعمالز ربراامعهازسویقدرتحاکممؤرراست؛ضمنا

                                                                                                                                            
1. Van Leeuwen 
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دهایباهموضاوعاتااتمااعیدرگفتماانایننوعتحلیلبهمیا اناهمیات ارز 
(بر ایةایننوعتحلیالچاارچوبیرابااعناوان6991 ردازد. ی)صاحبانقدرتمی

تاربازنمودکارگ ارانااتماعیارائهکردهاستکهبهاعتقادا بهشناختبهتر عمیاق
هااییکاهلیو نبرخال،بیشتر و هش ن.شودمنجرمیهایزیرینآنازمتن الیه

منراورتوساعةایاندرحوزةتحلیلگفتمانانتقادیصورتگرتتهاست،بهاین یشاز
معناییاساتفادهکاردهاسات.اشناختیهایاامعهنوعتحلیل،براینخستینبارازمؤلفه

.داندعی زبانیمی یعلتاینامرراعدمانطباقمیانکارگ ارانااتما
، یوناد9،تفکیاککاردن2،اههاار6هایحف،گیریازمؤلفهدراینمقالهبابهره

هادرباارة نی بررسیبسامدآنها،چگونگیبازنماییایدئولوژی1بندی طبقه4زدن
ماورد6991هایداخلی خاارایدرطاولساالایایراندرر زنامهبرنامةهسته

یارد.ایان او هشدر ای اساخدادنباهایانساؤالاساتکاهگتحلیلقرارمای
درباارةبرناماة6991هایداخلای خاارایدرطاولساالایدئولوژیدرر زنامه

معناییبازنماییشدهاسات اشناختیهایاامعهایایرانازطریقکداممؤلفههسته
هایداخلی خاارایمههادرر زناآیانحوةاینبازنمایی بسامداستفادهازمؤلفه

یکساناستیاخیر.
ة د ر زنامارانیاا هاانیکزباانیتارسهای و هشعنا ینیازد ر زنامةداده

تاا2166لمعاادلآ ریا)6991طولساالدر3 ست اشنگتن 1نیگاردزبانیسیانگل
مجماوعآ ریشادهاسات.هاااماعر زناماهنیاهای بگاه(استکهاز2162هیتور
عناوانازهار626کهشاملاستعنوان242،شدهازچهارر زنامهیآ رامعنیعنا 

توصیفی)کمّی کیفی(براساساصورتتحلیلیاست به(ی خارایاخلگر ه)د
اند.الگوی و هشبررسیشده

                                                                                                                                            
1. exclusion 

2. inclusion 

3. differentiation 

4. association 

5. categorization 

6. The Guardian 

7. The Washington Post 
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 پیشینه و ضرورت انجام پژوهش

شناسایموضاوعتعادادیازاننرارزباایایرانازنقطاههایاخیربرنامةهستهدرسال
شود.هاییازآنهااشارهمیهابودهاستکهبهنمونهنامهمقاالت  ایان

هاایایایاراندرر زناماه(بهتحلیلگفتمانانتقادیموضوعهساته6911شمس)
ایایاراندرعناا ین متاونتعادادیازشادهازانارژیهساتهصویرارائهت سانگلی

 همچناین(6911)6دایاککشوربااستفادهازالگاوی یشانهادی نهایاینر زنامه
( رداختهاسات.نتاایححاصالهحااکیازآناساتکاه6911)2نرریةگفراییهلیدی

گرتصویریمنفیهایانگلیسیضمناستفادهازساختارهایزبانیخاص،ارائهر زنامه
ایایرانهستند.ازبرنامةهسته

درباارةآمریکااهاایبراساتةهایر زنامهتحلیلگفتمانسرمقاله»نواناینی باعمقاله
نگاار شادهاسات.6913ریاادرساالبهقلمای دی سقایبای«ایایرانانرژیهسته

( همچناین6931)9شناسیاد اردسعیدگیریازمفاهیمشرقمقالهضمنبهرهننویسندگا
(باعنوانمربعایدئولوژیک،باهتحلیالگفتماان6991دایک)استفادهازدیدگاهتحلیلی ن

ایایارانییدرباارةموضاعهساتهآمریکااهاایچنادر زناماةبراساتةانتقادیسارمقاله
1ژ رناالاستریت، ال4تایم هایسهر زنامةنیویورکاندکهدرآن،تمامیسرمقاله رداخته

ماورد2119تاا6914هاایالایایاراندرتاصالةسا ستدربارةانرژیهسته  اشنگتن
هااترضایاتکدامازایانر زناماهدهدکههیچاند.نتایحتحلیلنشانمیتحلیلقرارگرتته

ایسرّیبرایدستیابیبهساال ایایرانمبنیبرداشتنبرنامهشدهدربارةبرنامةهستهطر 
کشند.رابهچالشنمیاطمینانبودنآنای،ماهیتتهدیدکنندةد لتایران غیرقابلهسته

اعتناهساتند هابی سایرقدرتآمریکاآمی هایتناقضهابهسیاستدر اقعاینر زنامه
کنند.هایرسمیاینکشورهاانتقادنمیازسیاست

آیااایانماردباه»(باعنوان6919قاسمی)هایدیگریبهقلمسلطانی شادرمقاله
درآمریکااایایراندرمطبوعاتوةانعکاسمناقشاتهسته،نح«یابدبمباتمدستمی

                                                                                                                                            
1. Van Dijk 

2. transitivity 

3. Edward Said 

4. The New York Times 

5. The Wall street Journal 
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چارچوبتحلیلگفتمانانتقادیموردبررسیقارارگرتتاهاسات. و هشاگراندرمقالاة
هااباهنویساندگانانادکاهچگوناهایانایادئولوژیمفکوربهبررسیاینسؤال رداختاه

شاتاتمیایاراندریکایازشوند.بدینمنرورچگونگیبازنماییمناقمطبوعاتمنتقلمی
اند.نتایحتحلیالمقالاةمافکوربارمبناایهایمجلةتایمراموردبررسیقراردادهسرمقاله

دهدکهنرراتمواوددرمطالابنوشاتاریمطبوعاات،(نشانمی6993دایک)الگوی ن
است.هایایدئولوژیکآنهابسیارمتفا تترضبستهبهنوع اایگاهر زنامه،در یش

هادهندةایدئولوژیای مطبوعاتیبیشازهمهانعکاسباتواهبهاینکهمتونرسانه
هااادرقالااباسااتفادةخاااصازساااختارهایزبااانیهسااتند،بازنماااییایاان دیاادگاه
ایاهمیات یاوههاا ااوددارد،صورتنهفتهدراینرساانههاکهعموماًبهایدئولوژی

ایایارانصاورتگرتتاه،کهتااکنوندرماوردبرناماههساتههایییابد.در و هشمی
هایداخلی خارای رداختهنشدهزمانبهبررسیاینموضوعدررسانهصورتهمبه

توانددرنوعخودکارادیدیتلقیشود.است ازایناهت،این و هشمی


 چارچوب نظری

(6991وی نلیاو ن)این و هشدرچاارچوبگفتماانانتقاادی باراسااسالگا
معنااییرابارایاشاناختیهاایاامعاهصورتگرتتهاست. یبرایا لینبارمؤلفاه

هاا،بررسیمتونمعرتیکرد معتقداستکهتحلیالماتنباااساتفادهازایانمؤلفاه
هاایدهد درنتیجهآنهابرمؤلفاهترازمتنارائهمیتر اامعمراتبعمیقشناختیبه

 ردازیم.هامیناختیراحاندارند.درادامهبهمعرتی بررسیاینمؤلفهشزبان
6991ایکهدرسال(هد،خودراازبیانچارچوبنرری2111:649لیو ن) ن

داندکهزبانباعنوانبازنماییکارگ ارانااتماعیارائهشد،تحلیلتدابیر امکاناتیمی
کناد. یویتکارگ ارانااتماعیازآنهااستفادهمایانگلیسیبرایبازنمایینقش ه

کندکهبرایتوسعةتحلیلگفتمانانتقادیبهااایاساتفادهاز(عنوانمی2119:231)
سازی،ازمفااهیمگفتماانیهایدستوریمعمولمانندساختمجهول یااسمصورت

 ارانراازرخدادهایی سیلةآنحف،کارگمعناییمانندحف،استفادهکردهاستتابه
کهذکرشدچارچوبنرری نلیو نچناناند،بازنماییکند.آنکهدرآنشرکتداشته

معناییدرتحلیلگفتمانانتقادیا لایناشناختیهایاامعهگیریازمؤلفهدرزمینةبهره
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بارشود؛زیراتا یشازارائاةایانالگاو،مطالعااتدرایانزمیناهنمونهمحسوبمی
شناختیمتمرک بود.تراهراتزبان

هاایحف، اههارد مؤلفةاصلیالگویمفکورهساتندکاهخاودباهزیرمؤلفاه
شوند.تولیدکنندگانگفتمانباتواهبهمنرور هد،خاودممکانمتعددیتقسیممی

تصاورهایخودحف،کنند.حف،یابهاستکارگ ارانااتماعیرادرتصویرسازی
.دشونمایانمی2«سازیکمرنگ»صورتبهیا6«زیسانهان »

منداسات (معتقداستکهایننوعحف،،عامدانه نرام2119:212 نلیو ن)
متفا تازحفتیاتیاستکهعلتاستفادهازآنهامبتنیبراینترضاستکهخوانناده

هایالگوبهؤلفهشوند.سایرزیرمغرضمحسوبمیداند حفتیاتبیآنراازقبلمی
مؤلفةاههارتعلقدارند.اههاربهاینمعنیاستکههاهرشدنکارگ اراندرگفتمانبه

گیرد.بازنماییکاارگ اردرایانمؤلفاهباااساتفادهازد هایمختل صورتمیشیوه
عنواننیر ییتعالسازیکارگ اربهاست.درتعال4سازی منفعل9سازیزیرمؤلفةتعال

عنوانعنصریتحتتاأریر،سازیکارگ اربهیابد،درحالیکهدرمنفعل ویانمودمی 
.شودسازیمیتصویر
صاورتگرتات؛شاهادتمعاا نعوامالاساتکباراهاانی.دراقدامتر ریستی6
(6991ی،د22اینطن )ایران،هسته
باود.)کیهاان،خباردادهژنارالاسارائیلیایدرتهران،.تر ردانشمندانهسته2
(6991دی،22

3. Iranian scientist killed in Tehran bombing. (Washington post, Jun 11, 2012) 
گفاریدرتهرانکشتهشد.ایایراندرعملیاتبمبدانشمندهسته

4. Iranian nuclear scientist killed in Tehran bomb explosion (Guardian, 

Jun 11, 2012) 

ایایراندرانفجاربمبدرتهرانکشتهشد.مندهستهدانش
ساازیتعال«ژنرالاسرائیلی» «عواملاستکباراهانی»ترتیببه2 6درامالت

                                                                                                                                            
1. suppression 

2. backgrounding 

3. activation 

4. passivation 
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تحاتتاأریرعمال درنتیجاه«ایایراندانشمندهسته»نی 1 4اند.درامالتشده
سازیشدهاست.منفعل

هاایینمایانادهمکناستباهشاکلگار هشدهمدر یوندزدن،کارگ ارانمشخص
شوندکهدرموردتعّالیتیانرریخاص،دیدگاه احدی)مواتاقیاامخاال (دارناد.

ایازاینمؤلفههستند:امالتزیرنمونه
:مسئولیتتر ردانشمندانایرانایمساتقیماًباا اسرائیلآمریکا.ایرانخطاببه1

(6991خرداد،26شماست.)کیهان،
.اوادالریجانی:احمدشهیدبهایرانبیاید تر ردانشامندانایرانایراگا ار 1

(6991اسفند،24)کیهان،آمریکانمایندگانایران کند؛مناقشةلفری
7. Barak Obama warns Iran and North Korea over nuclear 

weapons. (Guardian, Mar 20, 2011) 

این کرهشمالیدربارةدستیابیبهتسلیحاتهستههشدارباراکا بامابهایرا
8. Iran accuses US and Britain of role in killing of nuclear scientist. 

(Guardian, Jun 14, 2012) 

ایاینکشورکرد. انگلیسرامتهمبهدستداشتندرقتلدانشمندهستهآمریکاایران،
یکگر هااتماعیازکارگ ارانصریحاًازدیگردرمؤلفةتفکیککردن،یکتردیا

شاوند بندیمایطبقه«خودی»شود.ازاینطریقگر هیهایمشابهتفکیکمیگر ه
«.غیرخودی»گر هی

کنناد.ایایاراندخالاتمایطورمرتبدرموضاوعهساتهبههاالبرادعی:غربی.9
(6991تر ردین،91)ایران،
هایشیمیاییالهه،چهارةضادامنیتیدرکنفرانسمنعسال آبادی:ایران.غریب61
(6991آذر،61رابهاهاننشانداد.)کیهان،آمریکا

11. Russian scientists at center of Iranian mystery. (Washington 

post, Nov 14, 2011) 

دانشمندانر سیدرمرک معمایایرانی
12. Western powers agree to resume Iran talks over nuclear 

program. (Guardian, Mar 6, 2011) 
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.ایآنهایغربیبرایازسرگیریمفاکراتباایراندربارةبرنامةهستهمواتقتقدرت
بندیکردن،کاارگ ارانااتمااعیممکاناساتبار باالخرهاینکهدرمؤلفةطبقه

گایذاتای دائمایآنهاا یااشودیاابارحساب یوحسبنقشیکهبهآنهادادهمی
ترتیابهااباهر ،اینمؤلفهاینبندیشوند.ازبرحسبارز ترهنگییاااتماعیطبقه

.داننامگرتته9دهی ارز 2دهیهویت،6دهینقش
ر شان:تار رناواد احمادیرهبرانقالبدردیدارباخانوادةشهیدانرضایی.69

(6991بهمن،6آنهاست.)کیهان،دهندةعرمتکارنشاننخبگانعلمی
ایبیشاترشادهمجیدشهریاری،گرایشدانشجویاندرزمیناةهساتهشهادتبا.64

(6991،آذر61است.)کیهان،
برایخر جازتهرست)کیهاان،آمریکابهمناتقینتر ردانشمندانایرانیرشوة.61

(.6991اسفند،61
دهای هویات«شاهادت»دهای،نقاش«نخبگاانعلمای»ترتیبدرامالتتوقبه

شوند.تلقیمیدهیارز «مناتقین»


 هاتوصیف و تحلیل داده

کنناد،درانعکااسخبرهااهابرخال،آنچهادعامی(معتقداستکهرسانه6991)4ترکال،
طر،نیستند نحوةانعکاسخبرهامنطباقبااایادئولوژی دیادگاهیاساتکاهازآنبی

هابرتوانانترارداشتکهرسانهحامیآنهستند.برمبنایاینگفته،میکنند طرتداریمی
هایمتفا تانعکاسدهند.صورتاساسایدئولوژیموردحمایتخود،خبری احدرابه

هامربوطبهد مؤلفةحف، اههارمؤیددیدگاهتوقاستکهدرآنبرایتحلیلداده
فا تاستفادهشدهاست.برایمثاالدرباارةموضاوعانعکاسخبری احد،ازد مؤلفةمت

هایخارای،استفادهازمؤلفةحاف،ایایران،راهکارر زنامهشدندانشمندانهستهکشته
هایداخلیازمؤلفةاههار سازیبودهاست،درحالیکهر زنامهطورمشخص نهان به

بخشمباانینراری(مثاالیازایان)در4-6اند.امالتسازیاستفادهکردهمشخصاًتعال
                                                                                                                                            
1. functionalization 

2. identification 

3. appraisement 

4. Fairclough 
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 آمریکاا،«واملاساتکباراهاانیع».درر زنامةکیهانبااستفادهازعنوانموردهستند
عنوانمسببانقتلدانشمندایرانیمعرتایشکلیغیرمستقیم،بهکشورهایغربیعمالًبه

،باا«خباردادهباودنرالاسارائیلیژ»اند.درر زنامةایراننی باذکراینعنوانکهشده
وانکشوریکهمسائولآنازقبالدرباارةتار ردانمشامندانعنسازیاسرائیلبهتعال

شود.اماد ر زنامةخارایبرایانعکااسهماینایرانیاطالعداشتهاست،معرتیمی
خبربااستفادهازساختمجهول،اقدامبهحف،کارگ ارکاردهاسات عماالًعوامال

اینشگردهادرانعکااسخباریاند.استفادهازتر ردانشمندایرانیناشناسباقیمانده
هاا احد،نشانگرساختارایدئولوژیکخبرهاست بیانگراینمطلباساتکاهرساانه

دیدگاهموردحمایاتخاودرادرقالاباساتفادهازسااختارهایزباانیگونااگونباه
کنند.مخاطبانشانعرضهمی

هچشامتواهدیگریکاهدرر زناماةگااردیندرانعکااسایانخباربانکتةقابل
شدهدربارةبازنمااییایادئولوژیاسات،ازعناا ینزیارخورد مؤیدمطالبطر می

شود:استنباطمی
16. Iran nuclear scientist attacks; a covert war that carries serious risks. 

(Guardian, Jan 11, 2012) 
یرابههمراهدارد.ایایران؛مبارزة نهانیکهمخاطراتادحملهبهدانشمندهسته

17.  A covert campaign is the only way to stop Iran’s nuclear ambitions. 

(Guardian, Jan 12, 2012) 
ایایران،مبارزة نهانیبااینکشوراست.هایهستهطلبیتنهاراهتوق ااه

یمباارزةکهمربوطبهر زتر ردانشمندایرانیاست،ایانتار رناوع61درامله
مرباوط63ایاینکشورتلقیشدهاست.املة نهانیعلیهایران مشخصاًبرنامةهسته

بهر زبعدازاینرخداداست.دراینامله،ضمنحف،نامعامل)یعنایکشاورهایی
کهدراینمبارزههستند(،راهبرخوردباایرانهمینمبارزة نهانی،یعنیتر ردانشمندان

ناوعیبیاانتاوانباهعرتیشدهاست.نگارندگانمعتقدندکهاینامررانی میایمهسته
کهر زنامةنامبردهحامیآنهاست.ایدئولوژی دیدگاهنهادهایقدرتیدانست

هایمشخصیاستکاهصورتگر ه یوگیمؤلفة یوندزدن،بازنمودکارگ ارانبه
تواندمواتقیامخال باشد.یدگاهمیدرموردعملی احد،نرری احددارندکهایند
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کارگ ارانازحیثداشتننرری احدیاامخاال یااشارکتدر1-1درامالت
اند.بهاعتقاادنگارنادگان یوناددادنکاارگ ارانازعملییکسانباهم یونددادهشده

توانددراهاتنشااندادنبا رهاایحیثداشتننرری احدیامخال درامری،می
در«ایران کارهشامالی»شترکیامتضادآنهاباشد.براینمونه، یونددادند کشورم

نوعیمعر،اشتراکاتایند یایکساندانستنآنهاازحیثداشتنخطاریبه3املة
 انگلیسبهاینمعناستکاهآمریکا یونددادن1استیادراملةآمریکا احدبرای

یرانیسهمییکساندارند نقشهرد دراینمسئلهبهیاکآنهادرتر ردانشمندانا
اندازهاست.

هایخودییاغیرخودیازدیگرانمج ادرتفکیککردن،کارگ اراندرقالبگر ه
منراوراداساازی تفکیاکشوند.استفادهازاینمؤلفاهبارخال، یونادزدن،باهمی

طاورمشاخصبه«آمریکا» «هابیغر»61 9کارگ ارانازیکدیگراست.درامالت
نی دانشمندانر سیمشخصااًدرمرکا توااه66اند.دراملةازسایرینمتمای شده

تارینمخالفاان عناوانمهام،عماالًباه«هااغربای»اند دراملةبعدنیا قرارگرتته
تواندراهتاند.اینامررامیایایرانمعرتیشدهاندازانبرسرراهبرنامةهستهسنگ
هاایغربایدریاکبندیخودی غیرخودیتلقیکرد؛بدینمعنیکهقادرتتقسیم

هاایدارایایادئولوژینوعیگار هایدیگراست بهابهة احد ایراننی درابهه
هایدارایایدئولوژیمخال ،درسویدیگرقراردارند.یکساندریکسو گر ه

هایمتفا تیاستکهیکایازارگ اربرحسب یوگیبندی،تصویرسازیکدرطبقه
زدهای،اساتفادهامعتقداساتکاهارز (6991:11لیو ن)دهیاست. نآنهاارز 

صورتخاوبیااآید ا رابهاصطالحات عباراتیاستکهدرکنارنامکارگ ارمی
دهایبناابراینارزشایکناد.بد،مثبتیامنفی موردعالقهیاموردتنفرارزشیابیمای

 دهیمثبتاست.ایازارز نمونه64تواندمثبتیامنفیباشد.املةمی

داناد،اماادهایمنفایمایناسا اراارز  (صرتاًتحش6991لیو ن)اگرچه ن
باه«مژیار»(بابسااینمفهوممعتقداستکهاستفادهازعبااراتینریار6911غیاریان)

هاایتر ریسات»شودیاهایداخلی خارایاستفادهمینهاایحکومتکهدررسا
گیاردنیا هایخاارایماورداساتفادهقارارمایاهللکهدررسانهبهاایح ب«شیعه
دهیمنفیباشد.تواندمصادیقیازارز می



 
 

 

 

211 
 پژوهشیـ  فصلنامه علمی 

 هشتم ةدور
 1 ةشمار

 1931بهار 

دهایمنفایدرهاییازارز درامالتزیرنمونه«مناتقین» «رژیمصهیونیستی»
اینمفهومهستند.

تنهامانعایجادخا رمیانةعااریازساال رژیمصهیونیستی زیرامورخاراه:.61
(.6991خرداد،29یران،)اایاستهسته
برایخر جازتهرست)کیهاان،آمریکابهمناتقینتر ردانشمندانایرانیرشوه.69

(.6991اسفند،61
هاایتفاا تازنموناههایییاتتشادکاهاگرچاهمهایخاراینمونهدرر زنامه

عنوانمصاادیقتواندبه(است،امابهاعتقادنگارندگانمی6911ذکرشدهتوساغیاری)
ایایرانقلمدادشود.دهیمنفیدربارةبرنامةهستهارز 

20. Defiant Iran loads own fuel rods into reactor. (Washington post, 

Feb 15, 2012) 

ایساختخودبهرآکتورها ریقسوختهستهماارااوییایرانبات
21. Iran claims major steps in nuclear fuel. (Washington post, Feb 

15, 2012) 

هایمهمیبرداشتهاست.ایگامکندکهدرزمینةتولیدسوختهستهایرانادعامی
22. Wishful thinking about a nuclear – armed Iran. (Washington 

post, Dec 15, 2011) 

ایبینیدربارةایرانمسلحبهسال هستهخو 
23. Iran’s nuclear underground sites are vulnerable, experts say. 

(Washington post, Feb 29, 2012) 

 فیرند.هایزیرزمینیایرانآسیبکارشناسانمعتقدندکهسایت
24. Iran begins enriching uranium at underground bunker. 

(Guardian, Jun 9, 2012)  

هایزیرزمینیآغازکرد.سازیا رانیومرادر ایگاهایرانغنی
ازسویایرانمااارااویی«ت ریقسوختساختداخلبهرآکتورها»21دراملة

دهایمنفایباه،ارز «ادعااکاردن»نی استفادهازتعال26تلقیشدهاست.دراملة
ا است؛بدینمعناکهاین یشرتتممکناساتایایراندربرنامةهستههای یشرتت
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مسالحباهساال »باااساتفادهازعباارت22صرتاًیکادعاباشدتا اقعیت.دراملة
ایقلمدادشدهاستایایران،دسترسیبهتسلیحاتهسته،هد،برنامةهسته«ایهسته

 افیرآسایب»زآننی باااساتفادهازعباارتآمی .دراملةبعدانهداشتنمقاصدصلح
شوند؛کمااینکهاعتمادمعرتیمینوعیغیرقابلها امکاناتایران،بهعمالًتوانایی«بودن

هایایراندراینزمینهاهمیتچندانیدادهنشدهاست درموارددیگرنی بهموتقیت
بااردیگاربارب عاد«ایزیرزمینایهاسازیدر ایگاهآغازغنی»نی بابیان24دراملة

هایذکرشدهشود.نمونهآنتأکیدمیهایسرّیایایران تعالیتخطرناکبرنامةهسته
هاادرتوانندبازهممؤیداینامرباشندکاهایادئولوژی دیادگاهصااحبانرساانهمی

آنهابااستفادهنوعی نهاناست دهند،بهایکهمورداستفادهقرارمیهایزبانیساخت
کنند.ازاینشیوه،عقیدةخوددربارةموضوعموردبحثرابهمخاطبانشانالقامی

هاتعیاینکارگیریمؤلفهات اراکسلبسامدبهها،بااستفادهازنرمدرتحلیلکمّیداده
اهاگیریر زنامهتواهیرابههمراهداشت.تعیینبسامد می انبهرهشدکهنتایحقابل
هاایکندکههریکازد گار هر زناماهمعناییمشخصمیاشناختیازعناصراامعه

اند.تفاا تدرهااستفادهکردهداخلی خارایبرایانعکاسخبر،بیشترازکداممؤلفه
دهاد.بارایمثاال،اساتفادةتواندتفا تدرهد، مقصودرانشاانمی اناستفادهمی

سازی،بههد،مطر ساختنکاارگ اراسات چنانچاهازمؤلفاهبیشترازمؤلفةتعال
هاابیشاترساعیدرحف،بیشتراستفادهشدهباشد،بهاینمعنیاستکهاینر زناماه

اند.سازی اقعیتداشتهسازی کمرنگ نهان


 های داخلی و خارجیمعنایی در روزنامه ـ  شناختی های جامعه. درصد مؤلفه1جدول 

 ها فهمؤل ردیف
ها در  درصد مؤلفه

 های داخلی روزنامه
ها در  درصد مؤلفه

 های خارجی روزنامه

 2/31 9/34سازیتعال 6

 3/941/21سازیمنفعل 2

2/691/64حف، 9

9/99/4 یوندزدن 4

 4/3 4/21 تفکیککردن 1

31/4131/29بندیکردنطبقه 1
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 های خارجی معنایی در عناوین روزنامه ـ شناختی های جامعه درصد مؤلفه .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های داخلی معنایی در روزنامه  ـ شناختی های جامعه درصد مؤلفه .2نمودار 


گیاریازمؤلفاةحاف،دردهناد،درصادبهارهطورکهنمودارهاانشاانمایهمان
،ا ئایهایداخلیاست؛هرچنادایاناخاتالهایخارایبیشترازر زنامهر زنامه
هاایدرصاد درر زناماه64هاایخاارایایکهاینمی اندرر زنامهگونهاست،به
سازی هایداخلیازد زیرمؤلفةاههاریعنیتعالدرصداست.درر زنامه69داخلی
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هاایدرصداستفادهشدهاسات،درحاالیکاهر زناماه94 34ترتیبسازیبهمنفعل
اند.ایناماردرخصاوصدرصدبهرهگرتته21 31ترتیبهبهخارایازایند مؤلف

هایداخلایباههادرر زنامههانی صادقاست.نسبتاستفادهازاینمؤلفهدیگرمؤلفه
درصاداسات.درصاد66باه21 تفکیککاردن4به9ترتیب یوندزدنخارایبه

دیاسات دربررسایآمااریباهبنهایطبقهدهینی کهاززیرمؤلفهاستفادهازارز 
هاایدهیمحاسبهشد،درر زنامهدهی هویتهایآنیعنینقشهمراهسایرزیرمؤلفه

است.29هایخارای درر زنامه41داخلی
ساازیمثباتکاارگ اران،تعاالهااراهکارمورداستفادهدرهرد گر هازر زنامه

سازیمخالفاندیدگاهموردحمایتنفییامنفعلسازیممواتقباایدئولوژیآنها تعال
هاایمتفاا تیصاورتگرتتاهاسات.حاف،تنهااآنهابودهاستکهاینامربانسبت

گیاریکاامالًاند.اینبهرههایخارایازآنبیشتربهرهگرتتهایاستکهر زنامهمؤلفه
(کهدراهات4 9تهدتمند عموماًبااستفادهازساختارمجهولبوده)مانندامال

هاای یونادزدن،سازیکاارگ ارباهکااررتتاهاسات.درصاداساتفادهازمؤلفاه نهان
گیاریازهایداخلیبیشتراست.درصادبهارهبندینی درر زنامهکردن طبقهتفکیک

دهدکهاستفادهازاینمؤلفهنی دراهتحمایاتازایادئولوژیهانشانمیاینمؤلفه
قه تقابلبادیدگاهمخال صورتگرتتهاست.بدینمعناکه یونادزدنیااموردعال

تفکیککردنکارگ ارانبرحسبداشتندیدگاهمواتقیامخال صورتگرتتهاسات.
دهینی تأریردیدگاهماوردحمایاتبندی مشخصاًارز گیریازمؤلفةطبقهدربهره
دهیمنفیدستا ردهایطر،مقابلمرباارز هاکامالًمحسوساستکهاینار زنامه
هاحاصلشدهاست.دهیمثبتکارگ اران عملکردخودی ارز 


 گیری نتیجه

هااایلیااو نازراحاااندادنمؤلفااهطااورکااهعنااوانشااد،اسااتدالل نهمااان
شاناختیایاناساتکاهمطالعاةایانناوعازهایزباانمعناییبرمؤلفهاشناختیاامعه
دهناد.ضامناینکاهایانترازمتنارائهمیتر اامعمراتبعمیقها،شناختیبهمؤلفه
دهندةایدئولوژیخاصیهساتند.مداریهستندکهانعکاسها،ساختارهایگفتمانمؤلفه

معناییکهدربرناماةاشناختیهایاامعهدهدکهمؤلفههای و هشنشانمیتحلیلداده
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ساازی،اناداز:تعاالاندعبارتازنماییایدئولوژیقرارگرتتهایایراندرخدمتبهسته
مجموعاةترینزیاربندیکردنکهمهمسازی،حف،، یوند،تفکیککردن طبقهمنفعل
هاحاکیازایاناساتصورتمثبت منفیاست.تحلیلدادهدهیبهبندی،ارز طبقه

معناییبرایبازنماییاشناختیمعههاازهرششنوعمؤلفةااکههرد گر هازر زنامه
هاامتفاا تکارگیریاینمؤلفاهاند،امامی اناستفاده نحوةبهایدئولوژیاستفادهکرده

سازیبیشترینها،گرچههرد گر ه،درمؤلفةتعالاست.ازنررمی اناستفادهازمؤلفه
اماادراساتفادهازمؤلفاةاناد،می اناستفاده در یونادزدنکمتارینمیا انراداشاته

اناد.هایداخلایداشاتههایخارایبسامدبیشترینسبتبهر زنامه،ر زنامه«حف،»
ایاستکاهدرآنکاارگ ارااتمااعیحاف،طورکهقبالًذکرشد،حف،مؤلفههمان

ساازییااصاورت نهاانگاردد.ایانمؤلفاهکاهباهشاود درگفتماانذکارنمایمی
های و هشبیشتردراهت نهانکردنکاارگ ار کند،دردادهزمیسازیبر رنگکم

دهادکاهنحاوةهااهمچنایننشاانمایاست.تحلیلدادهشدهعاملانجامکاراستفاده
هانی درهیچازد گر هیکساننبودهاست.استفادةمتفاا ت البتاهکارگیریمؤلفهبه

بارایانعکااسخبرهاای احاد،عماالًبیاانگرمدار،حتیهایگفتمانهدتمندازمؤلفه
ها منطبقبرایدئولوژیماوردحمایاتآنهاسات.بارایدیدگاهموردنرراینر زنامه
هایخارای،ایایران،راهکارر زنامهشدندانشمندانهستهمثال،دربارةموضوعکشته

کاه،درحاالیاساتساازیباودهاستفادهازمؤلفةحف،برایعامالن مشخصاً نهاان
هاایاند.ر زناماهسازیاستفادهکردههایداخلیازمؤلفةاههار مشخصاًتعالر زنامه

 کشورهایآمریکا(،6)مثالشمارة«واملاستکباراهانیع»داخلیبااستفادهازعنوان
اناد یاابااذکارشکلیغیرمستقیم،مسببانقتلدانشمندایرانیمعرتیکردهغربیرابه

سازیاسرائیل،اینکشور(،باتعال2)مثالشمارة«نرالاسرائیلیخبردادهبودژ»نوانع
عنوانکشوریکهمسئولآنازقبلدربارةتار ردانمشامندانایرانایاطاالعداشاتهبه

شود.اماد ر زنامةخارایبرایانعکاسهماینخبارباااساتفادهازاست،معرتیمی
اند عمالًعوامل(،اقدامبهحف،کارگ ارکرده4 9ارةهایشمساختمجهول)مثال

هاایمثال«)مبارزة نهانی»اند.استفادهازعنوانتر ردانشمندایرانیناشناسباقیمانده
ایازسویر زنامةگاردین،اینایدئولوژی(،برایتر ردانشمندهسته63 61شمارة

هاایصارارمسائوالنایاراندراساتفادهازنیر گااهکندکهمسبباینتر ر،اراالقامی
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ایاستکهمبارزة نهانیرابههمراهخواهدداشت.همچنیندرمورداساتفادهازهسته
(61 9هاایشامارة)مثاالآمریکااهایداخلی،غرب مؤلفةتفکیککردن،درر زنامه

(3 کرهشمالی)مثالشمارةهایخارای،ایرانعنواننیر هایغیرخودی درر زنامهبه
اناد.درخصاوصمؤلفاةعناواننیر هاایغیرخاودیتفکیاکشادهدراینمقابلاهباه

دهیمنفیبرایطار،مقابالاساتفادههایخارایبیشترازارز دهی،ر زنامهارز 
ساازیطار،هایخارایبیشتربهمنفی(.ر زنامه24تا21هایشمارةاند.)مثالکرده

زداییکنناد؛ازآناندتاازآنمشر عیتهایمنفیبهآن رداختهطالق یوگیمقابل ا
(،22)مثالشامارة«ایمسلحبهسال هسته»(،21)مثالشمارة«ایرانماارااو»امله:

( ...هستند.اساتفادهازایان24 29هایشمارة)مثال«هایزیرزمینیداراینیر گاه»
ایان  احد،نشانگرساختارایادئولوژیکخبرهاسات بارشگردهادرانعکاسخبری

طرتاناةخبرهاا،هامبنایباربازتااببایرغمادعایرسانهگفاردکهعلینکتهصحهمی
ناوعیدیادگاهماوردهاییخاصبرایانعکاسخبرها،باههابااستفادهازمؤلفهر زنامه

ونبهمخاطبانشاانعرضاهحمایتخودرادرقالباستفادهازساختارهایزبانیگوناگ
کنند.می
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 منابع
 تهران:شرکتانتشاراتعلمی ترهنگی..تحلیلگفتمانانتقادی (.6991زاده،ترد س)آقاگل

دربارةآمریکاهایبراستة.تحلیلگفتمانانتقادیر زنامه(6931ریا،حکیمه)ای دی،تؤاد، سقایبی

.621-61(،6)61شمارة،ناکبرزاده،نشریةرسانهالدیترامةسیدامال.ایایرانانرژیهسته

ها تحلیلاتکاارعماومیمتقابال(.نرریةبازنماییرسانه6913ربیعی،علی، احمدزادهنامور،ترناز)

.12-93(،2)4،مجلهدانشسیاسی.هاها ایرانیییآمریکا

ازیکارگ اراندرزباناخبار؛تحلیلهایتصویرس(.بررسیشیوه6931رزمجو،آیت...، رانوی،سحر)

.11-46(،69)4،تصلنامة ازند.معناییاشناختیهایاامعهگفتمانانتقادیباعنایتبهمؤلفه

قدرت،گفتمان زبان؛ساز کارهایاریانقدرتدرامهاوریاساالمی(.6914اصیر)سلطانی،علی

.تهران:نشرنی.ایران

تصالنامه.هاا(.تحلیلگفتماانرساانه6913،بیون، صدقیچوکانو،رضا)اصیر،تفضلیسلطانی،علی

.94-11(،42،شمارة)علومسیاسی

یابد؛نگاهیبهبازنماایی(.آیااینمردبهبمباتمدستمی6919قاسمی،احسان)اصیر، شاهسلطانی،علی

.64-6912،61،6  زمستان، اییمجلةاهانیرسانهمناقشاتاتمیایراندرمطبوعاتآمریکا.

رسالة.هایانگلیسایایراندرر زنامهبررسیگفتمانانتقادیمسئلةهسته(.6911شمس،محمدرضا)

.دکتریآموز زبانانگلیسی.دانشگاهاصفهان

(.بازتابنگر ترهنگیغربنسبتبهایراندرساختارهایزباانیدرنشاریات6911غیاریان،مریم)

.699-629(،6)2تصلنامةتحقیقاتترهنگیایران،.زبانانگلیسی

..تهران: زراتترهنگ ارشاداسالمیها بازنماییرسانه(.6931زاده،سیدمحمد)مهدی

تهران:انتشاراتهرمس..شناسیرایح انتقادیگفتمان(.6919)اهللیارمحمدی،لط 

 و هشیدرمی انصراحتیا وشیدگی یامدرگ یادة(.6912، رشیدی،ناصر)اهللیارمحمدی،لط 

امدار ساختارهایزیربنااییتکاریهایایران:رابطةبینساختارهایگفتمانهایر زنامهسرمقاله

 .19-29(،43)9نامةترهنگ،.ااتماعی

Coulthard, C.R. & Coulthard, M. (eds.). Text and Practices:.Readings in CDA, 

London: Rutledge. 
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Abstract 
Ideology is a meaningful structure that involves in production, reproduction 
and changing unequal power relations. By means of meaning, ideology 
connects to discourse and language which is the device of meaning 
production. Ideologies are generated and transformed in actual discursive 
events. Press headlines are also discursive events. Based on critical discourse 
analysis and by using Van Leeuwen's theoretical framework (1996) and 
socio-semantic features of the framework like exclusion, inclusion, 
appraisement, association and differentiation, this study will try to analyze 
the way of representation of ideologies about Iran's nuclear program in a 
selection of national and international newspapers’ headlines during 2011-
2012. By determining and comparing the frequency of the socio-semantic 
features during 2011- 2012, this question will be answered that how 
ideology is represented in national and international newspapers about Iran's 
nuclear program by using socio-semantic features during 2011- 2012, and 
whether the way of representation and the amount of these features are the 
same in both groups? To do this 242 headlines of two national newspapers, 
Keyhan and Iran, and two foreign newspapers, The Washington post and 
The Guardian were selected. Then the headlines were analyzed by using an 
analytical–descriptive method. The findings showed that both local and 
international newspapers use the same kind of features to reflect the news, 
but the amount of the features, especially in using of exclusion, and the way 
they are used, is different according to the newspaper's policy. In fact by 
utilizing specific features, the newspapers actually show the ideology they 
advocate. Actually having different ideologies have led to use the features in 
different ways. 

Keywords: Critical discourse analysis, Ideology, Press, Nuclear energy, 
Socio-semantic features 
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