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نحوة بازنمایی ایدئولوژی در روزنامههای داخلی و خارجی
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چکیده
ایدئولوژیهاساخت هاییمعناییهستندکهدرتولید،بازنماایی تیییارر ابااناابرابر
قدرتنقشدارند به اسطةمعناباگفتمان زباانکاهابا ارتولیادمعناسات ،یوناد
میخورند.ایدئولوژی هادرقالبرخدادهایگفتمانی،تولیدمیشوند انتقالمییابناد.
عنا ینخبریمطبوعاتنمونه هایاینرخدادهایگفتمانیهستند.دراین او هشدر
چارچوبتحلیلگفتمانانتقادی بابهرهگیریازمؤلفههاایاامعاهشاناختیامعناایی
الگویتحلیلای نلیاو ن()6991همچاون«حاف،،اههاار ،یونادزدن،ارز دهای 
تفکیککردن»،بهبررسیچگونگیبازنماییایدئولوژیهادربارةبرنامةهساتهایایاراندر
سال6991درر زنامههایداخلی خارایبهشکلتحلیلی توصایفی رداختاهشاده 
بسامداستفادهازاینمؤلفههاتوساهرد گر هازر زناماههااتعیاین مقایساهگردیاده
استتابهاینسؤال اسخدادهشودکهبازنماییایدئولوژیدربرنامةمفکوربااساتفادهاز
کداممؤلفههایاامعهشناختیامعناییصورتمیگیرد آیانحوةایانبازنماایی بساامد

استفادهازمؤلفههادرر زنامههایداخلی خاراییکساناست.بارایایانمنراور242
عنوانازد ر زنامةداخلیایران کیهان د ر زنامةخارایگاردین  اشنگتن سات
دربارةموضوعهستهایایرانموردبررسیتحلیلی توصیفیقارارگرتات.نتاایحتحلیال

حاکیازایناستکهنوعمؤلفههایبهکاررتتهیکساناست می اناستفادهازمؤلفههادر
ر زنامههایذکرشده،بیشتردرمؤلفةحف،،تفاا تمایکناد،اماانحاوةاساتفادهازایان
مؤلفههامتفا ت منطبقبرایدئولوژی دیدگاهیاستکهازآناانبداریمایکنناد.در
هایزبانیمنجرمیشود.

هرهگیریمتفا تازمؤلفه
اقعایدئولوژیهایمتفا تبهب 

کلیدواژه:تحلیلگفتمانانتقاادی،ایادئولوژی،مطبوعاات،انارژیهساتهای،مؤلفاههاای
شناختیامعنایی 
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مقدمه

بازنماییدردیدگاههال()64:2169بهرهگیریاززباانبارایتولیادیااابارازنکتاهای
معنامنددربارةاهانبهدیگراناست .یبازنماییرابخشیاساسیازترایندیمیداند
کهمعنارامیاناترادیکترهنگبازتولید مبادلهمیکند.بازنماییتحاتنرارقادرتی
خاص،تولید توزیعمی شاود درکنتارلقادرتیمسالاقارارداردکاهمقاررات 
کند.دراینمیانمیتوانگفتکهبازنماییبار اباقدرت


مقبولیتمفاهیمراتعیینمی
درآمیختهاستکهدرراستایتدا م تقویتناابرابریهاایااتمااعیباهتولیادمعناا
ردازد(مهدیزاده .)69:6931،


می
ازطرتیایدئولوژیهانی ساختارهاییمعنامندهستندکهدربازتولیدر ابااناابرابر
به اسطةمعناباگفتمان زباانکاهابا ارتولیاد
قدرتنقشدارند.در اقعایدئولوژی 
معناست ،یوندمیخورد(سلطانی دیگاران.)13،ایادئولوژیزماانیبیشاتریناراررا
خواهدداشتکهکارکردها تأریراتآنکمتارینمیا انر شانی  ضاو راداشاته
فصلنامه علمیـ پژوهشی

باشند(ترکال .)41:6991،،
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اطالعاتیکهازرسانهها خشمیشودتاحدزیادیبهبرداشتهایعماوماز اقعیات
شکلمیدهد(ربیعی احمدزادهنامور.)6931،بنابراینرسانههاصرتاًآینههاییبارای
انعکاس اقعیتنیستند.رسانههابرساختااتماعی اقعیتتأریرمیگفارند آنچهاز
ایندریچهبرمیخی دبازنمایی اقعیت(ساخترسانهای اقعیات)اسات(مهادیزاده،
یهاا 
.)29:6931رسانه هاباهبازنمااییاماور نهاان نهفتاهیاابا رهاا ایادئولوژ 
گفتمانهامی ردازند.در اقعرسانههاسازندةمحیانمادینیهستندکهتأریرعمدةآنها،

کلگیریتصویرذهنیمخاطبانازدنیایاطرا،است(همان .)16،
ش 
در وششاخبارمربوطبهبرنامةهستهایایراننی صاحبانقدرتساعیدرالقاای
دیدگاهتکریخودازطریقساختارهایخاصزبانیدارند ایدئولوژیآنهاازطریاق
استفادهازاب ارها مؤلفههایاامعهشناختیامعناییبارتکار اندیشاةاتاراد شایوة
برداشتآنهاازمسائلااتماعیمربوطباهایانبرناماه،تأریرگافاراسات.بااتوصای 
ایدئولوژی نهان آشکارسازیانبههای نهاناستفادهازعناصرگفتمانمدار،میتاوان
حقایقرانشانداد شگردهاییراکهبه یوهر زنامههایخارایبرایمخد

کردن

زداییازغیرخودیبهکارمیگیرند،باه

اقعیات،مشر عیتبخشیبهخود مشر عیت
تصویرکشید.انجاماین و هشمیتواندبهر شنسازیحقیقات ر شانگریاتکاار
عمومیدرخصوصنحوةانعکاساخبارمربوطبهبرنامههستهایایرانکمککند با
بیاننمونههایملموس مستندازساختارهایگفتمانمداردرعنا ینخبریمربوطبه
اینبرنامهدرر زنامههایداخلی خارای،ایدئولوژی نهانآنهااراباهطاورمساتدل
نشاندهد.نتایحاین و هشمیتوانددرتج یه تحلیلهاایسیاسای ااتمااعیدر
موضوعهستهایایراندرسطحاامعهیامحیاهایآموزشی نیا کارهاای و هشای
مورداستنادقرارگیرد.این او هشباهر

توصایفیاتحلیلای باراسااستحلیال

گفتمانانتقادیصورتگرتتهاست .
ضع هایصورتگراییدرحوزةتحلیالگفتماان نارکارآمادینقاشگرایایدر
تحلیلمسائلااتماعیباعثشدکهدردهة6931میالدیبرایبرطر،سااختنایان
ضع ها،مفاهیمیچونقدرت ایدئولوژیبهتحلیلگفتماناضاتهشاود درقالاب
تحلیلگفتمانانتقادی،میانباتتهایزبانی مسائلااتماعی ترهنگیارتباطایجااد
شود.زبانشناسیانتقادیبراینترضاستواراستکهکلیةمتوندرهرباتتیحتمااًاز
لحاظایدئولوژیکیساختمندشدهاند،لفاناگ یردارایساختیایادئولوژیکهساتند 
اینساختهایایدئولوژیکاعمازساختایدئولوژیکمتاون سااختایادئولوژیک
زبانمیتوانندبهساختهایااتماعی ترایندهاییکهسرچشمةاصلیمتاونخااص
هستند،مربوطشوند.بنابرایندردر نزبانشناسیانتقادی،هاد،ازتج یاه تحلیال
یکترایندحتمااًکشا معاانی یچیاده غیرعاادیموااوددرمتاوننیسات،بلکاه
ابهامزدایی شفا،کردنآندستهازترایندهایمربوطبهدرک تولیاداساتکاهباه
تحلیلگراناینقدرترامیدهدکهبتوانندعملکردایدئولوژیدرزباانراببینناد باه
دیگرانمعرتیکنند(آقاگلزاده .)629:6991،
نلیو ن)231-231:2119(6نی معتقداستکهبنیانایننوعتحلیلبرایناصل
استواراستکهنحوةبیانگفتار نوشتاربارتادا م موااهسااختنعاواملیچاون
تبعیض،نابرابری اعمالز ربراامعهازسویقدرتحاکممؤرراست؛ضمناینکاه
1. Van Leeuwen
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ایننوعتحلیلبهمیا اناهمیات ارز دهایباهموضاوعاتااتمااعیدرگفتماان
صاحبانقدرتمی ردازد .ی()6991بر ایةایننوعتحلیالچاارچوبیرابااعناوان
بازنمودکارگ ارانااتماعیارائهکردهاستکهبهاعتقادا بهشناختبهتر عمیاقتار
نلیو نبرخال،بیشتر و هشهااییکاه
منجرمیشود .

ازمتن الیههایزیرینآن
درحوزةتحلیلگفتمانانتقادیصورتگرتتهاست،بهمنراورتوساعةایان

یشازاین
نوعتحلیل،براینخستینبارازمؤلفههایاامعهشناختیامعناییاساتفادهکاردهاسات.
یعلتاینامرراعدمانطباقمیانکارگ ارانااتماعی زبانیمیداند .
9

دراینمقالهبابهرهگیریازمؤلفههایحف،6،اههاار،2تفکیاککاردن  ،یوناد
زدن 4طبقهبندی 1نی بررسیبسامدآنها،چگونگیبازنماییایدئولوژیهادرباارة
برنامةهسته ایایراندرر زنامه هایداخلی خاارایدرطاولساال6991ماورد
تحلیلقرارمایگ یارد.ایان او هشدر ای اساخدادنباهایانساؤالاساتکاه
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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ایدئولوژیدرر زنامه هایداخلای خاارایدرطاولساال 6991درباارةبرناماة
هسته ایایرانازطریقکداممؤلفههایاامعهشناختیا معناییبازنماییشدهاسات 
آیانحوةاینبازنمایی بسامداستفادهازمؤلفههادرر زنامه هایداخلی خاارای
یکساناستیاخیر .
یزباانکیهاان ایاران د ر زناماة
دادههای و هشعنا ینیازد ر زنامةتارس 

یزبانگاردین   1اشنگتن ست3درطولساال(6991معاادلآ ریال 2166تاا
انگلیس 
توریه)2162استکهاز بگاههایاینر زناماههاااماعآ ریشادهاسات.مجماوع
یشدهازچهارر زنامه242،عنواناستکهشامل626عناوانازهار
امعآ ر 
عنا ین 
صورتتحلیلی اتوصیفی(کمّی کیفی)براساس

گر ه(داخلی خارای)است به
الگوی و هشبررسیشدهاند .
1. exclusion
2. inclusion
3. differentiation
4. association
5. categorization
6. The Guardian
7. The Washington Post

پیشینه و ضرورت انجام پژوهش

درسالهایاخیربرنامةهستهایایرانازنقطاهنرارزباانشناسایموضاوعتعادادیاز
هابودهاستکهبهنمونههاییازآنهااشارهمیشود .

مقاالت  ایاننامه
شمس()6911بهتحلیلگفتمانانتقادیموضوعهساتهایایاراندرر زناماههاای
انگلیس تصویرارائهشادهازانارژیهساتهایایاراندرعناا ین متاونتعادادیاز
ر زنامههایاین کشوربااستفادهازالگاوی یشانهادی ندایاک )6911(6همچناین
نرریةگفراییهلیدی )6911(2رداختهاسات.نتاایححاصالهحااکیازآناساتکاه
ر زنامههایانگلیسیضمناستفادهازساختارهایزبانیخاص،ارائهگرتصویریمنفی
ازبرنامةهستهایایرانهستند .
مقالهاینی باعنوان«تحلیلگفتمانسرمقالههایر زنامههاایبراساتةآمریکاادرباارة
انرژیهستهایایران»بهقلمای دی سقایبایریاادرساال6913نگاار شادهاسات.
نویسندگانمقالهضمنبهرهگیریازمفاهیمشرقشناسیاد اردسعید )6931(9همچناین
استفادهازدیدگاهتحلیلی ندایک()6991باعنوانمربعایدئولوژیک،باهتحلیالگفتماان
انتقادیسارمقالههاایچنادر زناماةبراساتةآمریکااییدرباارةموضاعهساتهایایاران
رداختهاندکهدرآن،تمامیسرمقالههایسهر زنامةنیویورکتایم  ،4الاستریتژ رناال1
الهاای6914تاا2119ماورد
 اشنگتن ستدربارةانرژیهستهایایاراندرتاصالةسا 
تحلیلقرارگرتتهاند.نتایحتحلیلنشانمیدهدکههیچکدامازایانر زناماههااترضایات
طر شدهدربارةبرنامةهستهایایرانمبنیبرداشتنبرنامهایسرّیبرایدستیابیبهساال 
رابهچالشنمیکشند.

هستهای،ماهیتتهدیدکنندةد لتایران غیرقابلاطمینانبودنآن
سایرقدرتهابیاعتناهساتند 

در اقعاینر زنامههابهسیاستهایتناقضآمی آمریکا
هایرسمیاینکشورهاانتقادنمیکنند .


ازسیاست
درمقالهایدیگریبهقلمسلطانی شاهقاسمی()6919باعنوان«آیااایانماردباه
بمباتمدستمییابد»،نحوةانعکاسمناقشاتهستهایایراندرمطبوعاتآمریکاادر
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
مفکوربهبررسیاینسؤال رداختاهانادکاهچگوناهایانایادئولوژیهااباهنویساندگان
مطبوعاتمنتقلمیشوند.بدینمنرورچگونگیبازنماییمناقشاتاتمیایاراندریکایاز
سرمقالههایمجلةتایمراموردبررسیقراردادهاند.نتایحتحلیالمقالاةمافکوربارمبناای
الگوی ندایک()6993نشانمیدهدکهنرراتمواوددرمطالابنوشاتاریمطبوعاات،
ترضهایایدئولوژیکآنهابسیارمتفا تاست .
بستهبهنوع اایگاهر زنامه،در یش 
باتواهبهاینکهمتونرسانهای مطبوعاتیبیشازهمهانعکاسدهندةایدئولوژیها

دیاادگاههااادرقالااباسااتفادةخاااصازساااختارهایزبااانیهسااتند،بازنماااییایاان
ایدئولوژیهاکهعموماًبهصورتنهفتهدراینرساانههاا ااوددارد،اهمیات یاوهای
مییابد.در و هشهاییکهتااکنوندرماوردبرناماههساتهایایارانصاورتگرتتاه،

بهصورتهمزمانبهبررسیاینموضوعدررسانههایداخلی خارای رداختهنشده
است ازایناهت،این و هشمیتوانددرنوعخودکارادیدیتلقیشود .
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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چارچوب نظری

این و هشدرچاارچوبگفتماانانتقاادی باراسااسالگاوی نلیاو ن()6991
صورتگرتتهاست .یبرایا لینبارمؤلفاههاایاامعاهشاناختیامعنااییرابارای
بررسیمتونمعرتیکرد معتقداستکهتحلیالماتنباااساتفادهازایانمؤلفاههاا،
شناختیبهمراتبعمیقتر اامعترازمتنارائهمیدهد درنتیجهآنهابرمؤلفا ههاای
هامی ردازیم .

زبانشناختیراحاندارند.درادامهبهمعرتی بررسیاینمؤلفه

نلیو ن()649:2111هد،خودراازبیانچارچوبنرریایکهدرسال6991
باعنوانبازنماییکارگ ارانااتماعیارائهشد،تحلیلتدابیر امکاناتیمیداندکهزبان
انگلیسیبرایبازنمایینقش هویتکارگ ارانااتماعیازآنهااستفادهمایکناد .ی
()231:2119عنوانمیکندکهبرایتوسعةتحلیلگفتمانانتقادیبهااایاساتفادهاز
صورتهایدستوریمعمولمانندساختمجهول یااسمسازی،ازمفااهیمگفتماانی
معناییمانندحف،استفادهکردهاستتابه سیلةآنحف،کارگ ارانراازرخدادهایی
کهدرآنشرکتداشتهاند،بازنماییکند.آنچنانکهذکرشدچارچوبنرری نلیو ن
درزمینةبهرهگیریازمؤلفههایاامعهشناختیامعناییدرتحلیلگفتمانانتقادیا لاین

نمونهمحسوبمیشود؛زیراتا یشازارائاةایانالگاو،مطالعااتدرایانزمیناهبار

تراهراتزبانشناختیمتمرک بود .

حف ،اههارد مؤلفةاصلیالگویمفکورهساتندکاهخاودباهزیرمؤلفاههاای
متعددیتقسیممیشوند.تولیدکنندگانگفتمانباتواهبهمنرور هد،خاودممکان
استکارگ ارانااتماعیرادرتصویرسازیهایخودحف،کنند.حف،یابهصاورت
بهصورت«کمرنگسازی»2نمایانمیشود .
نهانسازی»6یا 
« 
نلیو ن()212:2119معتقداستکهایننوعحف،،عامدانه نراممنداسات 
متفا تازحفتیاتیاستکهعلتاستفادهازآنهامبتنیبراینترضاستکهخوانناده
آنراازقبلمیداند حفتیاتبیغرضمحسوبمیشوند.سایرزیرمؤلفههایالگوبه
مؤلفةاههارتعلقدارند.اههاربهاینمعنیاستکههاهرشدنکارگ اراندرگفتمانبه
شیوههایمختل صورتمیگیرد.بازنماییکاارگ اردرایانمؤلفاهباااساتفادهازد 
زیرمؤلفةتعالسازی 9منفعلسازی4است.درتعالسازیکارگ اربهعنواننیر ییتعال
 ویانمودمییابد،درحالیکهدرمنفعلسازیکارگ اربهعنوانعنصریتحتتاأریر،
تصویرسازیمیشود .

.6دراقدامتر ریستیعوامالاساتکباراهاانیصاورتگرتات؛شاهادتمعاا ن
هستهاینطن (ایران22،دی )6991،

. 2تر ردانشمندانهستهایدرتهران،ژنارالاسارائیلیخباردادهباود(.کیهاان ،
22دی )6991،
)3. Iranian scientist killed in Tehran bombing. (Washington post, Jun 11, 2012

ایایراندرعملیاتبمبگفاریدرتهرانکشتهشد .

دانشمندهسته
4. Iranian nuclear scientist killed in Tehran bomb explosion (Guardian,
)Jun 11, 2012

دانشمندهستهایایراندرانفجاربمبدرتهرانکشتهشد .
درامالت2 6بهترتیب«عواملاستکباراهانی» «ژنرالاسرائیلی»تعالساازی
1. suppression
2. backgrounding
3. activation
4. passivation
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شدهاند.درامالت1 4نی «دانشمندهستهایایران»تحاتتاأریرعمال درنتیجاه
منفعلسازیشدهاست .

در یوندزدن،کارگ ارانمشخصشدهممکناستباهشاکلگار ههاایینمایاناده
شوندکهدرموردتعّالیتیانرریخاص،دیدگاه احدی(مواتاقیاامخاال )دارناد.
امالتزیرنمونهایازاینمؤلفههستند :

.1ایرانخطاببهآمریکا اسرائیل:مسئولیتتر ردانشمندانایرانایمساتقیماًباا
شماست(.کیهان26،خرداد )6991،
.1اوادالریجانی:احمدشهیدبهایرانبیاید تر ردانشامندانایرانایراگا ار 
کند؛مناقشةلفرینمایندگانایران آمریکا(کیهان24،اسفند )6991،
7. Barak Obama warns Iran and North Korea over nuclear
)weapons. (Guardian, Mar 20, 2011

هشدارباراکا بامابهایران کرهشمالیدربارةدستیابیبهتسلیحاتهستهای 
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8. Iran accuses US and Britain of role in killing of nuclear scientist.
)(Guardian, Jun 14, 2012

ایران،آمریکا انگلیسرامتهمبهدستداشتندرقتلدانشمندهستهایاینکشورکرد .
درمؤلفةتفکیککردن،یکتردیایکگر هااتماعیازکارگ ارانصریحاًازدیگر
گر ههایمشابهتفکیکمیشود.ازاینطریقگر هی«خودی»طبقهبندیمایشاوند 
گر هی«غیرخودی» .
.9البرادعی:غربیهابهطورمرتبدرموضاوعهساتهایایاراندخالاتمایکنناد.
(ایران91،تر ردین )6991،
.61غریبآبادی:ایراندرکنفرانسمنعسال هایشیمیاییالهه،چهارةضادامنیتی
آمریکارابهاهاننشانداد(.کیهان61،آذر )6991،
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

مواتقتقدرتهایغربیبرایازسرگیریمفاکراتباایراندربارةبرنامةهستهایآن .
 باالخرهاینکهدرمؤلفةطبقهبندیکردن،کاارگ ارانااتمااعیممکاناساتبار
حسبنقشیکهبهآنهادادهمیشودیاابارحساب یوگایذاتای دائمایآنهاا یاا
برحسبارز ترهنگییاااتماعیطبقهبندیشوند.ازاینر ،اینمؤلفههااباهترتیاب

نقشدهی،6هویتدهی 2ارز دهی9نامگرتتهاند .

.69رهبرانقالبدردیدارباخانوادةشهیدانرضاییناواد احمادیر شان:تار ر
نخبگانعلمینشاندهندةعرمتکارآنهاست(.کیهان6،بهمن )6991،
.64باشهادتمجیدشهریاری،گرایشدانشجویاندرزمیناةهساتهایبیشاترشاده
است(.کیهان61،آذر )6991،
.61تر ردانشمندانایرانیرشوةمناتقینبهآمریکابرایخر جازتهرست(کیهاان،
61اسفند .)6991،
درامالتتوقبهترتیب«نخبگاانعلمای»نقاشدهای«،شاهادت»هویاتدهای 
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ترکال)6991(4،معتقداستکهرسانههابرخال،آنچهادعامیکنناد،درانعکااسخبرهاا
بیطر،نیستند نحوةانعکاسخبرهامنطباقبااایادئولوژی دیادگاهیاساتکاهازآن
طرتداریمیکنند حامیآنهستند.برمبنایاینگفته،میتوانانترارداشتکهرسانههابر
اساسایدئولوژیموردحمایتخود،خبری احدرابهصورتهایمتفا تانعکاسدهند .
تحلیلدادههامربوطبهد مؤلفةحف ،اههارمؤیددیدگاهتوقاستکهدرآنبرای
انعکاسخبری احد،ازد مؤلفةمتفا تاستفادهشدهاست.برایمثاالدرباارةموضاوع
کشتهشدندانشمندانهستهایایران،راهکارر زنامههایخارای،استفادهازمؤلفةحاف،
بهطورمشخص نهانسازیبودهاست،درحالیکهر زنامههایداخلیازمؤلفةاههار 
مشخصاًتعالسازیاستفادهکردهاند.امالت(4-6دربخشمباانینراری)مثاالیازایان
1. functionalization
2. identification
3. appraisement
4. Fairclough

نحوة بازنمایی
ایدئولوژی در...

موردهستند.درر زنامةکیهانبااستفادهازعنوان«عواملاساتکباراهاانی»،آمریکاا 
کشورهایغربیعمالًبهشکلیغیرمستقیم،بهعنوانمسببانقتلدانشمندایرانیمعرتای
شدهاند.درر زنامةایراننی باذکراینعنوانکه«ژنرالاسارائیلیخباردادهباود»،باا
تعالسازیاسرائیلبهعنوانکشوریکهمسائولآنازقبالدرباارةتار ردانمشامندان
ایرانیاطالعداشتهاست،معرتیمیشود.اماد ر زنامةخارایبرایانعکااسهماین
خبربااستفادهازساختمجهول،اقدامبهحف،کارگ ارکاردهاسات عماالًعوامال
تر ردانشمندایرانیناشناسباقیماندهاند.استفادهازاینشگردهادرانعکااسخباری
احد،نشانگرساختارایدئولوژیکخبرهاست بیانگراینمطلباساتکاهرساانههاا
دیدگاهموردحمایاتخاودرادرقالاباساتفادهازسااختارهایزباانیگونااگونباه
مخاطبانشانعرضهمیکنند .
نکتةقابل تواهدیگریکاهدرر زناماةگااردیندرانعکااسایانخبارب اهچشام
میخورد مؤیدمطالبطر شدهدربارةبازنمااییایادئولوژیاسات،ازعناا ینزیار
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استنباطمیشود :
16. Iran nuclear scientist attacks; a covert war that carries serious risks.
)(Guardian, Jan 11, 2012

حملهبهدانشمندهستهایایران؛مبارزة نهانیکهمخاطراتادیرابههمراهدارد .
17. A covert campaign is the only way to stop Iran’s nuclear ambitions.
)(Guardian, Jan 12, 2012

تنهاراهتوق ااهطلبیهایهستهایایران،مبارزة نهانیبااینکشوراست .
درامله61کهمربوطبهر زتر ردانشمندایرانیاست،ایانتار رناوعیمباارزة
نهانیعلیهایران مشخصاًبرنامةهستهایاینکشورتلقیشدهاست.املة63مرباوط
بهر زبعدازاینرخداداست.دراینامله،ضمنحف،نامعامل(یعنایکشاورهایی
کهدراینمبارزههستند)،راهبرخوردباایرانهمینمبارزة نهانی،یعنیتر ردانشمندان
هستهایمعرتیشدهاست.نگارندگانمعتقدندکهاینامررانی میتاوانباهناوعیبیاان
ایدئولوژی دیدگاهنهادهایقدرتیدانستکهر زنامةنامبردهحامیآنهاست .
یوگیمؤلفة یوندزدن،بازنمودکارگ ارانبهصورتگر ههایمشخصیاستکاه
درموردعملی احد،نرری احددارندکهایندیدگاهمیتواندمواتقیامخال باشد .

درامالت1-1کارگ ارانازحیثداشتننرری احدیاامخاال یااشارکتدر
عملییکسانباهم یونددادهشدهاند.بهاعتقاادنگارنادگان یوناددادنکاارگ اراناز
حیثداشتننرری احدیامخال درامری،میتوانددراهاتنشااندادنبا رهاای
مشترکیامتضادآنهاباشد.براینمونه ،یونددادند کشور«ایران کارهشامالی»در
املة3بهنوعیمعر،اشتراکاتایند یایکساندانستنآنهاازحیثداشتنخطاری
احدبرایآمریکااستیادراملة 1یونددادنآمریکا انگلیسبهاینمعناستکاه
آنهادرتر ردانشمندانایرانیسهمییکساندارند نقشهرد دراینمسئلهبهیاک
اندازهاست .
درتفکیککردن،کارگ اراندرقالبگر ههایخودییاغیرخودیازدیگرانمج ا
میشوند.استفادهازاینمؤلفاهبارخال ،یونادزدن،باهمنراوراداساازی تفکیاک
کارگ ارانازیکدیگراست.درامالت«61 9غربیها» «آمریکا»بهطاورمشاخص
ازسایرینمتمای شدهاند.دراملة66نی دانشمندانر سیمشخصااًدرمرکا توااه
قرارگرتتهاند دراملةبعدنیا «غربایهاا»،عماالًباهعناوانمهامتارینمخالفاان 
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ابهة احد ایراننی درابههایدیگراست بهنوعیگار ههاایدارایایادئولوژی
یکساندریکسو گر ههایدارایایدئولوژیمخال ،درسویدیگرقراردارند .
درطبقهبندی،تصویرسازیکارگ اربرحسب یوگیهایمتفا تیاستکهیکایاز
آنهاارز دهیاست .نلیو ن()11:6991معتقداساتکاهارز دهای،اساتفادهاز
اصطالحات عباراتیاستکهدرکنارنامکارگ ارمیآید ا رابهصورتخاوبیاا
بد،مثبتیامنفی موردعالقهیاموردتنفرارزشیابیمایکناد.بناابراینارزشایدهای
میتواندمثبتیامنفیباشد.املة64نمونهایازارز دهیمثبتاست.

اگرچه نلیو ن()6991صرتاًتحش ناسا اراارز دهایمنفایمایداناد،اماا
غیاریان()6911بابسااینمفهوممعتقداستکهاستفادهازعبااراتینریار«رژیام»باه
اایحکومتکهدررسانههایداخلی خارایاستفادهمیشودیا«تر ریساتهاای
شیعه»بهاایح باهللکهدررسانههایخاارایماورداساتفادهقارارمایگیاردنیا 
میتواندمصادیقیازارز دهیمنفیباشد .


«رژیمصهیونیستی» «مناتقین»درامالتزیرنمونههاییازارز دهایمنفایدر
اینمفهومهستند .
 .61زیرامورخاراه:رژیمصهیونیستیتنهامانعایجادخا رمیانةعااریازساال 
هستهایاست(ایران29،خرداد .)6991،
.69تر ردانشمندانایرانیرشوهمناتقینبهآمریکابرایخر جازتهرست(کیهاان،
61اسفند .)6991،
درر زنامههایخاراینمونههایییاتتشادکاهاگرچاهمتفاا تازنموناههاای
ذکرشدهتوساغیاری()6911است،امابهاعتقادنگارندگانمیتواندبهعنوانمصاادیق
ارز دهیمنفیدربارةبرنامةهستهایایرانقلمدادشود .
20. Defiant Iran loads own fuel rods into reactor. (Washington post,
)Feb 15, 2012

ماارااوییایرانبات ریقسوختهستهایساختخودبهرآکتورها 
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ایرانادعامیکندکهدرزمینةتولیدسوختهستهایگامهایمهمیبرداشتهاست .
22. Wishful thinking about a nuclear – armed Iran. (Washington
)post, Dec 15, 2011

خو بینیدربارةایرانمسلحبهسال هستهای 
23. Iran’s nuclear underground sites are vulnerable, experts say.
)(Washington post, Feb 29, 2012

هایزیرزمینیایرانآسیب فیرند .

کارشناسانمعتقدندکهسایت
24. Iran begins enriching uranium at underground bunker.
)(Guardian, Jun 9, 2012

ایرانغنیسازیا رانیومرادر ایگاههایزیرزمینیآغازکرد .

دراملة«21ت ریقسوختساختداخلبهرآکتورها»ازسویایرانمااارااویی
تلقیشدهاست.دراملة26نی استفادهازتعال«ادعااکاردن»،ارز دهایمنفایباه
یشرتتهایایراندربرنامةهستهایا است؛بدینمعناکهاین یشرتتممکناسات

صرتاًیکادعاباشدتا اقعیت.دراملة22باااساتفادهازعباارت«مسالحباهساال 
هستهای»،هد،برنامةهستهایایران،دسترسیبهتسلیحاتهستهایقلمدادشدهاست
نهداشتنمقاصدصلحآمی .دراملةبعدازآننی باااساتفادهازعباارت«آسایب افیر
بودن»عمالًتواناییها امکاناتایران،بهنوعیغیرقابلاعتمادمعرتیمیشوند؛کمااینکه
درموارددیگرنی بهموتقیتهایایراندراینزمینهاهمیتچندانیدادهنشدهاست 
دراملة24نی بابیان«آغازغنیسازیدر ایگاههاایزیرزمینای»بااردیگارباربعاد
خطرناکبرنامةهستهایایران تعالیتهایسرّیآنتأکیدمیشود.نمونههایذکرشده
میتوانندبازهممؤیداینامرباشندکاهایادئولوژی دیادگاهصااحبانرساانههاادر
ساختهایزبانیایکهمورداستفادهقرارمیدهند،بهنوعی نهاناست آنهابااستفاده
ازاینشیوه،عقیدةخوددربارةموضوعموردبحثرابهمخاطبانشانالقامیکنند .
درتحلیلکمّیدادهها،بااستفادهازنرمات اراکسلبسامدبهکارگیریمؤلفههاتعیاین
شدکهنتایحقابلتواهیرابههمراهداشت.تعیینبسامد می انبهرهگیریر زنامههاا
ازعناصراامعهشناختیامعناییمشخصمیکندکههریکازد گار هر زناماههاای
داخلی خارایبرایانعکاسخبر،بیشترازکداممؤلفههااستفادهکردهاند.تفاا تدر
می اناستفادهمیتواندتفا تدرهد ،مقصودرانشااندهاد.بارایمثاال،اساتفادة
بیشترازمؤلفةتعالسازی،بههد،مطر ساختنکاارگ اراسات چنانچاهازمؤلفاه

حف،بیشتراستفادهشدهباشد،بهاینمعنیاستکهاینر زناماههاابیشاترساعیدر
نهانسازی کمرنگسازی اقعیتداشتهاند .


جدول  .1درصد مؤلفههای جامعهشناختیـ معنایی در روزنامههای داخلی و خارجی
درصد مؤلفهها در

درصد مؤلفهها در

روزنامههای داخلی

روزنامههای خارجی
31/2
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 69/2
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نمودار  .2درصد مؤلفههای جامعهشناختیـ معنایی در روزنامههای داخلی


همانطورکهنمودارهاانشاانمایدهناد،درصادبهارهگیاریازمؤلفاةحاف،در
ر زنامههایخارایبیشترازر زنامههایداخلیاست؛هرچنادایاناخاتال،ا ئای
است،بهگونهایکهاینمی اندرر زنامههاایخاارای64درصاد درر زناماههاای
داخلی69درصداست.درر زنامههایداخلیازد زیرمؤلفةاههاریعنیتعالسازی 

منفعلسازیبهترتیب94 34درصداستفادهشدهاسات،درحاالیکاهر زناماههاای
خارایازایند مؤلفهبهترتیب21 31درصدبهرهگرتتهاند.ایناماردرخصاوص
دیگرمؤلفههانی صادقاست.نسبتاستفادهازاینمؤلفههادرر زنامههایداخلایباه
خارایبهترتیب یوندزدن9به 4تفکیککاردن21باه66درصاداسات.درصاد
استفادهازارز دهینی کهاززیرمؤلفههایطبقهبندیاسات دربررسایآمااریباه
همراهسایرزیرمؤلفههایآنیعنینقشدهی هویتدهیمحاسبهشد،درر زنامههاای
داخلی 41درر زنامههایخارای29است .
راهکارمورداستفادهدرهرد گر هازر زنامههاا،تعاالساازیمثباتکاارگ اران
نفییامنفعلسازیمخالفاندیدگاهموردحمایت

مواتقباایدئولوژیآنها تعالسازیم
آنهابودهاستکهاینامربانسبت هاایمتفاا تیصاورتگرتتاهاسات.حاف،تنهاا
مؤلفهایاستکهر زنامههایخارایازآنبیشتربهرهگرتتهاند.اینبهرهگیاریکاامالً

هدتمند عموماًبااستفادهازساختارمجهولبوده(مانندامالت)4 9کهدراهات
نهان سازیکاارگ ارباهکااررتتاهاسات.درصاداساتفادهازمؤلفا ههاای یونادزدن،
تفکیککردن طبقهبندینی درر زنامههایداخلیبیشتراست.درصادبهارهگیاریاز

اینمؤلفههانشانمیدهدکهاستفادهازاینمؤلفهنی دراهتحمایاتازایادئولوژی
موردعالقه تقابلبادیدگاهمخال صورتگرتتهاست.بدینمعناکه یونادزدنیاا
تفکیککردنکارگ ارانبرحسبداشتندیدگاهمواتقیامخال صورتگرتتهاسات.
دربهرهگیریازمؤلفةطبقهبندی مشخصاًارز دهینی تأریردیدگاهماوردحمایات
ر زنامههاکامالًمحسوساستکهاینامرباارز دهیمنفیدستا ردهایطر،مقابل
ارز دهیمثبتکارگ اران عملکردخودیهاحاصلشدهاست .

نتیجهگیری

همااانطااورکااهعنااوانشااد،اسااتدالل نلیااو نازراحاااندادنمؤلفااههااای

شناختیامعناییبرمؤلفههایزباان شاناختیایاناساتکاهمطالعاةایانناوعاز

اامعه
مؤلفهها،شناختیبهمراتبعمیقتر اامعترازمتنارائهمیدهناد.ضامناینکاهایان

مؤلفهها،ساختارهایگفتمانمداریهستندکهانعکاسدهندةایدئولوژیخاصیهساتند.
شناختیامعناییکهدربرناماة


هایاامعه

دهدکهمؤلفه
تحلیلدادههای و هشنشانمی
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هستهایایراندرخدمتبازنماییایدئولوژیقرارگرتتهاندعبارتاناداز:تعاالساازی،
منفعلسازی،حف ،،یوند،تفکیککردن طبقهبندیکردنکهمهمترینزیارمجموعاة
طبقهبندی،ارز دهیبهصورتمثبت منفیاست.تحلیلدادههاحاکیازایاناسات
کههرد گر هازر زنامههاازهرششنوعمؤلفةاامعهشناختیامعناییبرایبازنمایی
ایدئولوژیاستفادهکردهاند،امامی اناستفاده نحوةبهکارگیریاینمؤلفاههاامتفاا ت
است.ازنررمی اناستفادهازمؤلفهها،گرچههرد گر ه،درمؤلفةتعالسازیبیشترین
می اناستفاده در یونادزدنکمتارینمیا انراداشاتهاناد،اماادراساتفادهازمؤلفاة
«حف،»،ر زنامههایخارایبسامدبیشترینسبتبهر زنامههایداخلایداشاتهاناد.
همانطورکهقبالًذکرشد،حف،مؤلفهایاستکاهدرآنکاارگ ارااتمااعیحاف،
میشاود درگفتماانذکارنمایگاردد.ایانمؤلفاهکاهباهصاورت نهاانساازییاا
کمرنگسازیبر زمیکند،دردادههای و هشبیشتردراهت نهانکردنکاارگ ار 
شدهاست.تحلیلدادههااهمچنایننشاانمایدهادکاهنحاوة
عاملانجامکاراستفاده 
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دیدگاهموردنرراینر زنامهها منطبقبرایدئولوژیماوردحمایاتآنهاسات.بارای
مثال،دربارةموضوعکشتهشدندانشمندانهستهایایران،راهکارر زنامههایخارای،
استفادهازمؤلفةحف،برایعامالن مشخصاً نهاانساازیباودهاسات،درحاالیکاه
ر زنامههایداخلیازمؤلفةاههار مشخصاًتعالسازیاستفادهکردهاند.ر زناما ههاای
داخلیبااستفادهازعنوان«عواملاستکباراهانی»(مثالشمارة،)6آمریکا کشورهای
غربیرابهشکلیغیرمستقیم،مسببانقتلدانشمندایرانیمعرتیکردهاناد یاابااذکار
عنوان«ژنرالاسرائیلیخبردادهبود»(مثالشمارة،)2باتعالسازیاسرائیل،اینکشور
بهعنوانکشوریکهمسئولآنازقبلدربارةتار ردانمشامندانایرانایاطاالعداشاته
است،معرتیمیشود.اماد ر زنامةخارایبرایانعکاسهماینخبارباااساتفادهاز
ساختمجهول(مثالهایشمارة،)4 9اقدامبهحف،کارگ ارکردهاند عمالًعوامل

تر ردانشمندایرانیناشناسباقیماندهاند.استفادهازعنوان«مبارزة نهانی»(مثالهاای
شمارة،)63 61برایتر ردانشمندهستهایازسویر زنامةگاردین،اینایدئولوژی
راالقامیکندکهمسبباینتر ر،اصارارمسائوالنایاراندراساتفادهازنیر گااههاای

هستهایاستکهمبارزة نهانیرابههمراهخواهدداشت.همچنیندرمورداساتفادهاز
مؤلفةتفکیککردن،درر زنامههایداخلی،غرب آمریکاا(مثاالهاایشامارة)61 9
بهعنواننیر هایغیرخودی درر زنامههایخارای،ایران کرهشمالی(مثالشمارة)3
دراینمقابلاهباهعناواننیر هاایغیرخاودیتفکیاکشادهاناد.درخصاوصمؤلفاة
ارز دهی،ر زنامههایخارایبیشترازارز دهیمنفیبرایطار،مقابالاساتفاده
کردهاند(.مثالهایشمارة21تا.)24ر زنامههایخارایبیشتربهمنفیساازیطار،
مقابل اطالق یوگیهایمنفیبهآن رداختهاندتاازآنمشر عیتزداییکنناد؛ازآن
امله«:ایرانماارااو»(مثالشمارة«،)21مسلحبهسال هستهای»(مثالشامارة،)22
«داراینیر گاههایزیرزمینی»(مثالهایشمارة... )24 29هستند.اساتفادهازایان
شگردهادرانعکاسخبری احد،نشانگرساختارایادئولوژیکخبرهاسات بار ایان
نکتهصحهمیگفاردکهعلیرغمادعایرسانههامبنایباربازتااببایطرتاناةخبرهاا،
ر زنامههابااستفادهازمؤلفههاییخاصبرایانعکاسخبرها،باهناوعیدیادگاهماورد
حمایتخودرادرقالباستفادهازساختارهایزبانیگوناگونبهمخاطبانشاانعرضاه
میکنند .
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The Way of Representation of Ideology in Local and International
Newspapers about Iran’s Nuclear Program
GityTaki1
Maryam Nakhaei2

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 20112012. 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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