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چکیده :هدف تحلیل گفتمان انتقادی ایجاد ارتباط میان زبانشناسی ،مسـالل اجتمـا ی و سیاسـی اسـت تـا
موارد تبعیض و نابرابری در اجتمـا را در گفتمـان اصـحاد تـدرت رشـاار سـازد و اهمیـت زبـان را در روابـ
اجتما ی تدرت نشان دهد .این تحقیق با به کارگیری روشـی توصـیفی -تحلیلـی ،بـر اسـاس تحلیـل گفتمـان
انتقادی و با بهرهگیری از مؤلفههای جامعهشناختیـ معنایی الگوی تحلیلـی ونلیـوون( ،)0336در پـی ارزیـابی
نحوه و میزان باارگیری مؤلفههای فعال سازی و منفعل سازی الگوی فوق در گزیدهای از نـاوین روزنامـههـای
داخلی و خارجی پیرامون برنامۀ هستهای ایران در سال  0931اسـت .بـدین منوـور  212نـوان از دو روزنامـۀ
داخلی کیهان و ایران و دو روزنامۀ خارجی واشنگتنپست و گاردین در رابطه با این موضو مـورد مطالعـه تـرار
گرفت .یافتهها نشان داد که این دو مؤلفه و به ویژه فعال سازی به میزان باالیی در هـر دو گـروه روزنامـه مـورد
استفاده ترار گرفتهاند اما نحوة استفاده از رنها متفاوت و منطبق بـر دیـدگاهی اسـت کـه رن روزنامـههـا از رن
حمایت میکردهاند .همچنین تحلیل دادهها دو ناتۀ جدید را نشان داد که در الگوی ون لیوون اشـارهای بـه رن
نشده بود ،یای فعال سازی در تالب جمالت پرسشی و دیگری فعال سازی کارگزاران به صورت مثبت یـا منفـی
که به خصوص روزنامههای خارجی اغلب با فعال سازی منفی ،فعالیتهای هستهای ایران را به نـوان تهدیـدی
برای صلح منطقه و جهان تلمداد کردهاند.
واژگان کلیدی :تحلیلگفتمان انتقادی ،انرژی هستهای ،فعال سازی ،منفعل سازی ،روزنامههای داخل و خارج
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مقدمه و طرح مسئله
این مقاله سعی دارد در چارچود تحلیل گفتمان انتقادی و با بهرهگیری از الگوی تحلیلی ون
لیوون( )0336به ارزیابی دو مؤلفۀ پرکاربرد این الگو یعنی فعال سازی و منفعل سازی در برنامۀ هستهای
ایران بپردازد تا به این سوال پاسخ دهد که میزان و نحوة بهرهگیری از مؤلفههای گفتمانمدار جامعه-
شناختی -معنایی فعال سازی و منفعل سازی در ناوین روزنامههای داخلی و خارجی دربارة برنامۀ هستهای
ایران و مسالل مربوط به رن در سال  0931چگونه است؟
تا پیش از دهه هفتاد میالدی ،بیشتر تحقیقات زبانشناسی برروی جنبههای صوری و ساختاری زبان
متمرکز بود ،اما با اضافه شدن مفاهیم تدرت و ایدلولوژی به حوزه گفتمان و شالگیری گفتمان انتقادی ،این
مطالعات از صورت صرفاً زبانی دررمد و بر روی تحلیل ارتباط میان بافتهای زبانی و ساختارهای اجتما ی و
فرهنگی متمرکز شد.
فرکالف،0335( 0ص )0.نیاز به تغییر در نو نگرش و روششناختی زبان را در تالب دو هدف مدهای
میداند که رویارد زبانشناسی انتقادی دنبال میکند :نخست کمک به جبران بیا تنایی گسترده نسبت به
اهمیت زبان در تولید ،حفظ و نگهداری و تغییر رواب اجتما ی تدرت ،دوم رگاهکردن مردم نسبت به این که
چگونه زبان در حاکمشدن بعضی بر بعضی دیگر نقش دارد زیرا رگاهی و شناخت اولین تدم به سوی رهایی
است (رتاگلزاده،0931،ص.)029.
در دنیای کنونی رسانهها در شالدهی به افاار مومی مردم بسیار مؤثرند .اطال اتی که از رسانهها
پخش میشود تا حد زیادی به برداشتهای موم از واتعیت شال میدهد (ربیعی و احمدزاده نامور.)0911،
بنابراین رسانهها صرفاً رینههایی برای انعااس واتعیت نیستند .رسانهها بر ساخت اجتما ی واتعیت
مؤثرند.رنچه از این دریچه برمیخیزد بازنمایی واتعیت است (مهدیزاده،0911،ص .)23.رسانهها به بازنمایی
امور پنهان و نهفته یا باورها و ایدلولوژیها و گفتمانها میپردازند .در واتع رسانهها سازندة محی نمادینی
هستند که تأثیر مدة رنها ،شالگیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف است (همان،ص.)50.
در پوشش اخبار مربوط به برنامۀ هستهای ایران نیز صاحبان تدرت سعی در القای دیدگاه فاری خود از
طریق ساختارهای زبانی خاصی چون مؤلفههای جامعهشناختیـمعنایی دارند تا از این طریق بر فار و اندیشۀ
افراد و شیوة برداشت رنها از مسالل اجتما ی مربوط به این برنامه ،تاثیر بگذارند.
اولین تالشهای ایران برای دستیابی به فناوری هستهای به دهۀ  0351میالدی بازمیگردد .نخستین
کشوری که ایران را برای دستیابی به فناوری هستهای ترغیب و این فناوری را به ایران منتقل کرد (ایاالت
متحده رمریاا) ،نخستین مخالف جدی امروز ایران در تحقق فعالیتهای هستهای رن میباشد .اولین تدم
جدی در زمینۀ استفاده از لوم و فناوری هستهای در ایران در سال  )0356( 0995برداشته شد .در 01
اسفند  5( 0995مارس  )0351موافقت نامۀ همااری بین دولت ایاالت متحده رمریاا و دولت ایران دربارة
استفادة غیرنوامی از انرژی اتمی امضاء گردید .این موافقتنامه که از طرف دولت ایاالت متحده رمریاا،
رلیس کمیسیون انرژی اتمی این کشور رن را امضاء نمود ،مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده است .این
موافقت نامه در تاریخ دوازده بهمن  0991به تصویب مجلس شورای ملی رسید(غریبربادی،0911،ص.)09.
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پس از پیروزی انقالد اسالمی و سرنگونی رژیم شاه ،جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفت همچنان
به ضویت و پایبندی خود به ان .پی تی ،موافقت نامۀ پادمان و اساسنامۀ رژانس ادامه دهد .با وجود این
حسن نیت ،سرنوشت خوبی در انتوار تراردادهای هستهای ایران نبود .با پیروزی انقالد اسالمی در ایران،
کشورهای غربی اجرای موافقتنامهها و تراردادهای خود از جمله ساخت نیروگاه بوشهر را به حالت تعلیق
درروردند .شرکت زیمنس ،حاضر به تامیل نیروگاه هستهای بوشهر نشد و سایر کشورهای غربی و رمریاا نیز
از انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری هستهای به جمهوری اسالمی ایران خودداری کردند .کشورهای طرف
ترارداد فناوری صلح رمیز هسته ای ایران در تبل از انقالد اسالمی مثل رلمان ،فرانسه ،انگلیس و … نسبت
به اجرای تراردادهای منعقده که تانونی و تحت نوارت رژانس بوده و حتی مبالغ رن را نیز دریافت کرده
بودند ،استنااف نمودند .این کشورها حتی از فشار به کشورهای دیگر مثل چین و روسیه که پس از انقالد
اسالمی همااریهای مؤثری را در حوزة هسته ای با ایران رغاز نموده بودند ،فروگذار ناردند .این موضو ،
حاکی از ا مال یک سیاست و استاندارد دوگانه و تبعیض رمیز در رصۀ جهانی است .این کشورها حتی فراتر
از این رفته و در اجرای سیاست استقالل و خودکفایی ملی نیز ایجاد مانع می کنند (همان ،ص.)60.
با انتشار اخبار پیاپی از فعالیتهای هستهای در ایران و پس از دامنهدار شدن اختالفات میان ایران و
نهادهای بینالمللی نویر شورای امنیت سازمان ملل متحد که منجر به صدور چندین تطعنامه بر لیه برنامۀ
هستهای ایران و غنی سازی گردید ،تحریمهای وسیعی از طرف سازمان ملل ،رمریاا ،اتحادیه اروپا و سایر
کشورهای جهان لیه ایران اجرا گردید .جدای از ا مال تحریمهای شدید ،ترور دانشمندان هستهای در
سالهای  0913و  0931نیز از دیگر اتدامات ضد برنامۀ هسته ای ایران بود .ایران مد ی است رویارد تقابل
با برنامه اتمی این کشور به نتیجه نمیرسد و کشورهای غربی باید توانایی اتمی ایران را بپذیرند .رایزنیها و
تالشهای دیپلماتیک سلسلهوار دولت جهوری اسالمی ایران و گروه  0+5برای بدست روردن یک توافق جامع
در خصوص چگونگی ادامۀ برنامه هستهای ایران بعد از روی کار رمدن حسن روحانی ادامه یافت .در پی تفاهم
هستهای لوزان ،در روز سهشنبه  29تیر  0931توافق برنامه جامع اتدام مشترک در وین اتریش بین ایران،
اتحادیه اروپا و گروه ( 0+5پنج ضو ثابت شورای امنیت ملل متحد شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس و
ایاالت متحده به اضافۀ رلمان) منعقد شد ( همان ،ص.)211.
مباحث نظری
از رنجا که این تحقیق در چارچود تحلیل گفتمان انتقادی صورت گرفته است ،ابتدا به این بحث و
سپس به شرح الگوی ون لیوون میپردازیم.
تحلیل گفتمان انتقادی
رنچنان که ذکر شد تاریخچۀ پیدایش تحلیل گفتمان انتقادی به دهه  0311میالی برمـیگـردد .بـه
منوور رفع کاستیهایی که در تحلیل گفتمان رایـج در زبـانشناسـی وجـود داشـت ،تحلیـلگـران انتقـادی
گفتمان ،مفاهیمی چون تدرت و ایدلولوژی را نیز وارد تحلیل گفتمان کردنـد و بافـت و کـاربرد زبـان را بـه
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بافتهای وسیعتر اجتما ی و فرهنگی رب دادند ولی در ین حال از روشهای دتیق تحلیل متن بـه شـیوة
مرسوم در تحلیل سنتی گفتمان نیز سود میجویند (سلطانی ،11،ص.)1.
در مورد مولفۀ ایدلولوژی در تحلیل گفتمان انتقادی ،فرکالف (،2111ص )3.معتقد است که دیدگاه
انتقادی به ایدلولوژی ،یعنی اطالق رن به نوان خصوصیت تدرت ،کامالً در تضاد با دیدگاههای توصیفی
دربارة این مفهوم است که رن را به نوان نور ،ا تقاد و باور گروههای اجتما ی میدانند بدون رناه توجهی
به رواب تدرت و سلطۀ میان رن گروهها داشته باشند.
مؤلفۀ دیگر این نو تحلیل ،تدرت است که برای پوشش ضعفهای رویاردهای مسل در حوزة
تحلیل ،به تحلیل گفتمان اضافه شد .راجرز،2100( 2صص )1-5 .تدرت را در مطالعات مربوط به تحلیل
گفتمان مفهومی کلیدی و اساسی میداند که به معنای سوء استفاده از تدرت در تالب استفاده از گفتمانی
خاص است و منجر به تسل و ا مال زور میشود .وی معتقد است ا مال تدرت در هر جایی سبب ایجاد
نابرابری میگردد زیرا تدرت سبب ایجاد تمایز و تفاوت میشود ،افراد را در تالب خودی و غیرخودی انتخاد
کرده و در نتیجه سبب حذف دهای و جذد دهای دیگر میشود .وی تدرت را بد نمیداند و معتقد است که
مفهوم بدی نیز ندارد و صاحبان تدرت باید به این امر واتف باشند .او معتقد است که مطالعات در زمینۀ
تحلیل انتقادی گفتمان باید اراله دهندة تحلیلهایی باشند که دربارة تاثیرات تدرت  ،پیامدهای رن و رن
چیزی باشد که تدرت بر مردم و جوامع ا مال میکند.
ونلیوون (،2113صص )211 -216 .دربارة تحلیل گفتمان انتقادی معتقد است بنیان این نو تحلیل
بر این اصل استوار است که نحوة بیان گفتار و نوشتار بر تداوم و موجه ساختن واملی چون تبعیض ،نابرابری
و ا مال زور بر جامعه از سوی تدرت حاکم مؤثر است .ضمن ایناه این نو تحلیل به میزان اهمیت وارزش-
دهی به موضو ات اجتما ی در گفتمان صاحبان تدرت میپردازد .از دید ونلیوون ،تحلیلگران گفتمان
انتقادی به نحوة ساخت و بازنمود مسالل و موضو ات اجتما ی در گفتمان نهادهای صاحب تدرت میپردازند.
چالش اصلی رنها برای انجام این امر این است که باید این کار را بر پایهی مباحثات زبانی و با استفاده از رنها
انجام دهند .ونلیوون به این امر اشاره میکند که تحقیق در زمینهی تحلیل گفتمان انتقادی دیگر صرفاً
منحصر به زبانشناسان و تحلیلگران گفتمان نیست و جامعهشناسان نیز التۀ زیادی به رن نشان میدهند.
در ادامه به توضیح الگوی جامعهشناختی -معنایی ون لیوون( )0336میپردازیم.
الگوی جامعهشناختی -معنایی ون لیوون()0331
9

اغلب مطالعات زبانشناسی تا پیش از ارالۀ الگوی ون لیوون متمرکز بر مطالعۀ تواهرات زبانشناختی
بوده است .ونلیوون (،2111ص )013.هدف خود را از بیان چارچود نوریای که در سال  0336با نوان
بازنمایی کارگزاران اجتما ی اراله کرد ،تحلیل تدابیر و امااناتی میداند که زبان انگلیسی برای بازنمود نقش و
هویت کارگزاران اجتما ی از رنها استفاده میکند .وی (،2113ص )216.نوان میکند که برای توسعۀ
تحلیل گفتمان انتقادی به جای استفاده از صورتهای دستوری معمول مانند ساخت مجهول و یا اسم سازی،
از مفاهیم جامعه شناختی -معنایی ابتااری خوداستفاده کرده است .بنابراین الگوی ونلیوون ( )0336را
میتوان اولین نمونه در زمینۀ مطالعۀ مؤلفههای جامعه شناختیـ معنایی دانست .ونلیوون ( )0336لت
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برتریدادن مؤلفههای جامعه شناختی  -معنایی بر تواهرات زبانشناختی را دم وجود تطابق میان کارگزاران
زبانی و اجتما ی میداند و معتقد است برای نمونه در جملهی «مهاجران رسیایی با برخورد سرد همااران و
5
همسایگان روبرو شدند» ،به لحاظ زبانی «مهاجران» امل 1است اما از حیث جامعه شناختی پذیرنده
محسود میشود مضافا ایناه این مؤلفهها شناخت بهتری از متن اراله میدهند .دلیل دیگر ونلیوون در
استفاده از مؤلفههای ذکر شده این است که معنی از دل فرهنگ گویندگان زبان سرچشمه میگیرد و وابسته
به نشانۀ زبانی نیست .وی همچنین برای تمایز مؤلفههای جامعه شناختیـمعنایی و زبانشناختی از یادیگر،
از اصطالحات ابدا ی خود استفاده کرده است.
حذف 6و اظهار 1دو مؤلفۀ اصلی الگوی تحلیلی ون لیوون هستند که خود زیرمؤلفههای متعددی
دارند .اظهار به معنای ظاهر شدن کارگزاران در گفتمان است و به شیوههای مختلف صورت میگیرد که به
واگذاری نقش 1معروفند.
نقشهایی که برای بازنمایی کارگزاران به رنها تعلق میگیرد ،همانند امل یا پذیرنده ،از اهمیت ویژه-
ای در تحلیل گفتمان انتقادی برخوردار هستند .این نقش دهی میتواند در تالب مؤلفههای مختلف از جمله
فعال سازی 3یا منفعل سازی 01باشد که ونلیوون رنها را با نوان واگذاری نقش رورده است .طبق تحقیق
نخعی ( )0932مؤلفههای مختلف الگوی ونلیون که در بازنمایی کارگزاران دربارة موضو هستهای ایران در
روزنامههای داخلی و خارجی مورد استفاده ترار گرفتهاند بارتند از :فعال سازی ،منفعل سازی ،تشخص-
بخشی ،پیوند زدن ،تفایک کردن ،طبقهبندی کردن ،نام دهی ،ارزش دهی ،جنس ارجا ی و نو ارجا ی .از
رنجاییکه ارزیابی همۀ مؤلفههای ذکر شده در یک مقاله نمیگنجد ،در این مقاله دو مولفۀ مهم و پرکاربرد
این الگو یعنی فعال سازی و منفعل سازی مورد مطالعه ترار گرفتهاند .اهمیت و کاربرد بیشتر این دو مؤلفه
نسبت به سایر مؤلفههای این الگو ،به سبب بهرهگیری بیشتر اصحاد رسانه از رنها جهت بازنمایی کارگزاران
اجتما ی است که در ادامه به رن میپردازیم.
فعال سازی
در مؤلفۀ فعالسازی کارگزاران اجتما ی ،نیروهایی فعال ،پویا و امل فعل هستند .به بیان ونلیوون
(،0336ص )11.ناصر فعال بارتند از :گوینده 00در بارتهای گفتاری مانند :رضا دوست من است،
کنشگر 02در فرریندهای فیزیای مانند :لی الوارها را جا به جا کرد ،رفتارگر 09در فرریندهای رفتاری مانند:
حسن شجا ت دارد ،احساسکننده 01در فرریندهای ذهنی مانند :رضا رن اس را دوست دارد و نسبت
دهنده 05در فرریندهای رابطهای همانند :لی پزشک است که البته این دسته بندی برگرفته از دستور
نقشگرای هلیدی ( )0315میباشد .نمونههایی از این ناصر در ناوین روزنامههای داخلی و خارجی در زیر
رمده است:
 )0وزیر امور خارجه :ایران مبتار خاور میانهای اری از سالح هستهای است ( .ایران 21 ،دی )0931
 11 )2درصد مردم ایران حامی سرسخت فناوری هستهای هستند( .کیهان 05 ،اردیبهشت )0931
 )9اظهارات دیپلماتهای غربی دربارة احتمال انتشار اسناد جعلی لیه ایران در ماه نوامبر (کیهان21 ،
مهر)0931
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 )1حضور رهبر انقالد در منزل شهدای هستهای (ایران 0 ،بهمن )0931
 )5رلیس جمهور در پنجمین جشن سالروز ملی فنآوری هستهای :هیچ ظرفیت هستهای نباید از دسترس
ملت دور بماند( .ایران 22،بهمن)0931
در جمالت  9 ،0و  5کنشگران گوینده هستند و فعال سازی به این شال صورت گرفته است .در جمله 2
کنشگر نسبتدهنده و نصری پویا است .در جمله  1نیز فعالسازی کنشگر در تالب انجام فعالیتی فیزیای
است.
)6) EU widens sanctions to stop Iran’s nuclear program (Washington post, Dec 2, 2011

اتحادیۀ اروپا برای توتف برنامۀ هستهای ایران ،تحریمها لیه این کشور را افزایش میدهد.
)7) Iran warns against attacks on its nuclear bases. (Guardian, Feb 5, 2011

ایران دربارة حمله به پایگاههای هستهایش هشدار داد.
)8) Russian scientists at center of Iranian mystery. (Washington post, Nov 14, 2011

دانشمندان روسی در مرکز معمای ایرانی
9) Iran to move its most sensitive nuclear equipment to bunker. (Washington post, Jun 8,
)2011

ایران در صدد انتقال تجهیزات هستهای حساس به پناهگاههای زیر زمینی است.
)10) Iran warns US to avoid clash over nuclear program. (Guardian, Nov 3, 2011

ایران به رمریاا دربارة ناسازگاری کردن بر سر برنامه هستهای هشدار داد.
در جمالت  1 ،6و  01فعالسازی کارگزاران مشخص شده ،به صورت رفتارگر است .در جمله  1کارگزار
به صورت نسبتدهنده و در جمله  3نیز فعال سازی به صورت انجام فرایندی فیزیای صورت گرفته است.
منفعلسازی
کارگزاران اجتما ی در منفعلسازی به صورت وامل تحت تاثیر تواهر میکنند .منفعلسازی خود بر
دو نو بهرهوری مستقیم 06و بهرهوری غیرمستقیم 01است .در بهرهوری مستقیم کارگزار هدف و موضو مل
است در حالیاه در بهرهوری غیرمستقیم ،کارگزار معموال گروه ثالثی است که از نفع یا ضرر رن مل بهره
میبرد و معموال در جمالت با حرف اضافه همراه است.
در منفعلسازی از نو بهرهوری مستقیم ،کنشپذیرها در فرریند فیزیای ،پدیده در فرریند ذهنی و
ارزش در فرریند رابطهای ،منفعل هستند .به نمونههای رنها در ناوین روزنامهها توجه کنید:
 )00رژانس ،تبدیل به سازمانی سیاسی برای اجرای منویات رمریاا شده است( .ایران 01 ،خرداد)0931 ،
 )02ریت ا ...خاتمی در خطبههای نماز یدتربان :دروغ رمانو لیه ایران باتی ماندة ربروی رژانس را هم
میبرد( .کیهان 01 ،ربان)0931 ،
 )09ایران در ا تراض به رمانو در کنفرانس خاورمیانۀ اری از سالح شرکت نمیکند( .کیهان 91 ،ربان،
)0931
 )01رلیس سازمان انرژی هستهای :اطال ات دانشمندان هستهای ایران را انگلیس به تروریستها داد( .ایران،
 9اردیبهشت)0931 ،
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 )05رفع ممنو یت تحصیلی دانشجویان ایرانی در رشتههای مرتب با فنآوری هستهای در هلند (کیهان21 ،
شهریور)0931 ،
در جمالت  01 ،09 ،02 ،00و  05به ترتیب «رژانس»« ،ایران»« ،رمانو»« ،تروریستها» و «دانشجویان
ایرانی» کارگزاران منفعل هستند که در جمالت  00و  05منفعل سازی به صورت بهرهوری مستقیم و در
جمالت  ،09 ،02و  01منفعلسازی در تالب بهرهوری غیرمستقیم صورت گرفته است.
16) European states calls for stiffer sanctions against Iran following IAEA report
()Guardian, Nov 4, 2011

در پی گزارش رژانس ،کشورهای اروپایی خواهان ا مال تحریمهای بیشتر لیه ایران هستند.
)17( UN nuclear talks with Iran reach a dead end. (Washington post, Feb 22, 2012

مذاکرات هستهای اتحادیه اروپا با ایران به بن بست رسید.
)18) Obama urged to accept Iranian nuclear offer. (Guardian, Oct 10, 2011

درخواست از اوباما برای پذیرش پیشنهاد هستهای ایران
)19 Western powers agree to resume Iran talks over nuclear program. (Guardian, Mar 6, 2011

موافقت تدرتهای غربی دربارة از سر گرفتن مذاکرات با ایران دربارة برنامۀ هستهای این کشور
)20) A covert campaign is the only way to stop Iran’s ambitions. (Guardian, Jan 12, 2012

تنها راه توتف جاه طلبیهای هستهای ایران ،مبارزة پنهانی با این کشور است.
در جمالت  06-21منفعلسازی همۀ کارگزاران مشخص شده به صورت بهرهوری غیرمستقیم است.
روش شناسی
تحقیقاتی که تاکنون در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی رسانهها صورت گرفته است حاکی از این است
که خبرها دارای ساختاری گفتمان مدار هستند و موما در پس استفاده از مؤلفههای مختلف نیت و تصدی
پنهان است .بر این اساس ،هدف تحقیق حاضر ارزیابی نحوه و میزان به کارگیری مؤلفههای جامعه شناختی
معنایی فعال سازی و منفعل سازی در روزنامههای داخلی و خارجی دربارهی برنامۀ هستهای ایران در سال
 0931است.
گردروری دادههای مورد نیاز این تحقیق به صورت کتابخانهای و با استفاده از ررشیو اینترنتی روزنامه-
ها و انتخاد ناوینی از رنها بوده است .دادهها از دو روزنامۀ فارسی زبان کیهان و ایران و دو روزنامۀ انگلیسی
زبان گاردین و واشنگتنپست در طول سال( 0931معادل روریل  2100تا فوریه  )2102جمع روری
شدهاست .مجمو ناوین جمع روری شده از این چهار روزنامه  212نوان است که شامل 020نوان از
هرگروه (داخلی و خارجی) است.
روش انجام این تحقیق به شال توصیفی ـ تحلیلی است .بدین صورت که ساختارهای گفتمان مدار
ناوین روزنامههای ذکر شده با توجه به الگوی «ونلیوون» ( )0336توصیف و بر اساس دو مولفۀ فعال سازی
و منفعل سازی طبقه بندی شده و مورد تحلیل کیفی و کمّی ترار گرفتهاند.
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تحلیل دادهها
دادههای تحقیق به دو صورت کمّی و کیفی ارزیابی شدند .در بخش تحلیل کمّی ،بسامد به کارگیری
دو مؤلفۀ گفتمانمدار جامعهشناختی ـ معنایی الگوی تحقیق یعنی فعالسازی و منفعلسازی در ناوین
روزنامههای داخلی و خارجی دربارة برنامۀ هستهای ایران و مسالل مربوط به رن با استفاده از نرمافزار اکسل
ارزیابی شد.
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فعال سازی
درصد مولفه ها در روزنامه های خارجی

منفعل سازی
درصد مولفه ها در روزنامه های داخلی

نمودار  .0درصد مؤلفههای فعالسازی و منفعلسازی در روزنامههای داخلی و خارجی

نتایج نشان میدهند که هر دو گروه از روزنامهها از مؤلفههای مذکور استفاده کردهاند .در روزنامههای
داخلی درصد استفاده از مؤلفۀ اظهار که شامل فعالسازی و منفعلسازی است ،به ترتیب  %11و  % 91است
درحالیاه این امر در روزنامههای خارجی به ترتیب  %11و  %25است (نمودار  .)0البته درصد بهرهمندی از
این مؤلفههای گفتمان مدار جامعه شناختی ـ معنایی در روزنامههای داخلی بیشتر از روزنامههای خارجی
است ،با این حال نگارندگان معتقدند نحوهی استفاده از این مؤلفهها به مراتب مهمتر از میزان بهرهگیری از
رنهاست.
رنچه ارزیابی دادههای تحقیق نشان داد این بود که در اکثر ناوین دو روزنامۀ گاردین و واشنگتن-
پست ،ایران یا مسئوالن ایران در کنشهایی منفی همچون دستیابی به سالح هستهای و تبدیلشدن به
تهدیدی منطقهای و جهانی ،فعالسازی شدهاند .در نقطۀ مقابل هرگاه صحبت از تهدید ایران یا ا مال فشار
بر این کشور شده ،کشورهای غربی  /مسئوالن کشورهای غربی و اسرالیل را به صورت مثبت فعالسازی و
ایران را منفعلسازی کردهاند .بنابراین نحوة فعال سازی به صورت منفی یا مثبت مهمتر از میزان فعال سازی
است.
با توجه به دادههای تحقیق در تحلیل ناوین روزنامههای داخلی و خارجی که در رنها کارگزاران در
ا مالی مثبت یا منفی فعالسازی شدهاند ،میتوان زیرمؤلفههای جدیدی را به الگوی فوق افزود .از رنجاییکه
ونلیوون در الگوی خود تقسیم بندیهایی را به صورت مثبت و منفی برای مولفۀ ارزش دهی به صورت
ارزش دهی منفی و مثبت لحاظ کرده است ،میتوان این ویژگی را در مورد مؤلفههایی چون فعال سازی نیز
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به کار برد و دو زیرمؤلفۀ فعال سازی مثبت و منفی را برای رن متصور شد .در ادامه نمونههایی از این دست را
ذکر میکنیم:
)21) Iran won't give up the bomb. (Washington post, Dec 10, 2011

ایران دست از (ساخت) بمب اتمی بر نخواهد داشت.
)22) Nuclear program in Iran shows military dimensions. (Guardian, Nov 8, 2011

برنامۀ هستهای ایران دارای اهدافی نوامی است.
)23) IAEA claims Tehran working on advanced warhead. (Guardian, Nov 7, 2011

اد ای رژانس بینالمللی انرژی اتمی :تهران در حال کار کردن بر روی کالهکهای پیشرفته است.
در جمالت  29-20ایران به نوان کشوری معرفی گردیده که در پی ساخت بمب هستهای و
دستیابی به این نو تسلیحات است و این به معنای فعالسازی ایران در انجام افعالی منفی است .استفاده از
زمان حال استمراری در جملۀ رخر نیز اشاره به تریبالوتو بودن این امر و در نتیجه تاکید بیشتر بر
خطرناک بودن فعالیتهای هستهای ایران دارد.
در برخی موارد نیز القای این ترس و فعالسازی منفی ایران در تالب طرح سواالتی رمده است .بنابراین
می توان به این ناته نیز اشاره کرد که جدای از استفاده از اصطالحات و صفات خاص که بار منفی دارند و
فعال سازی منفی محسود میگردند ،این امر میتواند در تالب استفاده از انوا مختلف جمله مانند استفاده از
جمالت پرسشی نیز صورت گیرد .این موردی است که لیرغم استفاده از سوی رسانهها ،در الگوی ونلیوون
( )0336ذکری از رن به میان نیامده است .جمالت زیر از این گروهند:
)24) Is Iran operating secret nuke sites? (Washington post, Apr 8, 2011

ریا ایران در حال انجام ملیات در سایتهای هستهای سری است؟
25) Will Iran’s nuclear capability is an excuse for unjust war? (Washington post, Nov 7,
)2011

ریا توانمندی هستهای ایران دلیلی برای به راه افتادن جنگی نابرابر خواهد بود؟
در این جمالت ،همانطور که گفته شد ،فعالسازی منفی ایران در تالب جمالت پرسشی مطرح شده
است.
نحوة فعالسازی مخالفان برنامۀ هستهای ایران ،یعنی مسئولین کشورهای غربی و اسرالیل ،در تالب
جمالتی است که در رن ایران را به حملۀ نوامی لیه تاسیسات هستهایاش یا ا مال تحریمهای بیشتر،
تهدید کردهاند که این امر با منفعلسازی ایران همراه است .جمالت زیر نمونههایی از این دست هستند:
26) Barak says: time is running out for action against Iran nuclear program. (Washington
)post, Feb 3, 2012

باراک :زمان برای ا مال فشار لیه ایران در حال از دست رفتن است.
27) Ehud Barak restates case for military strike on Iran’s nuclear program. (Guardian, Apr 30,
)2011

ایهود باراک مجددا گزینۀ حمله نوامی لیه برنامۀ هستهای ایران را مطرح کرد.
)28) Israel calls for tighter nuclear sanction on Iran. (Guardian, Feb 20, 2012

اسرالیل خواهان تحریمهای هسته ای بیشتر بر لیه ایران شد.
29) European states calla for stiffer sanctions against Iran following IAEA report. (Guardian,
)Nov 9, 2011

همسو با گزارش رژانس دربارة ایران ،کشورهای اروپایی خواهان ا مال تحریمهای بیشتر بر لیه ایران شدند.
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)30) Iran faces new wave of sanctions over nuclear program. (Guardian, Nov 21, 2011

رویارویی ایران با موج جدیدی از تحریمها به واسطۀ فعالیتهای هستهایاش
در روزنامههای داخلی نیز میتوان نمونههایی از فعال سازی منفی و مثبت ،البته با شدت کمتر ،را یافت:
 )90وزیر امور خارجه :رژیم صهیونیستی تنها مانع ایجاد خاورمیانۀ اری از سالح هستهای است( .ایران29 ،
خرداد)0931 ،
 )92تحلیلگر بیبیسی :اد ای ساخت سالح هستهای یک دروغ اسرالیلی است( .کیهان 3 ،اردیبهشت،
)0931
 )99ایران خطاد به رمریاا و انگلیس :مسئولیت ترور دانشمندان ایرانی مستقیما با شماست( .کیهان25 ،
دی)0931 ،
 )91وزیر امور خارجه :ایران مبتار خاورمیانهای اری از سالح هستهای است( .ایران 21 ،دی)0931 ،
در نمونههای باال ،جمالت  99-90را میتوان فعالسازی از نو منفی دانست که در رن اسرالیل /
مسئوالن اسرالیل ،رمریاا و انگلیس در کنشی منفی فعالسازی گردیدند .جمله  91را نیز میتوان فعالسازی
از نو مثبت ،تلمداد کرد چون در رن فعالسازی ایران یا مسئوالن رن در انجام ملی مثبت است.
همانطور که تبال ذکر شد در خصوص فعال سازی و منفعل سازی فعالیتهای هستهای ایران ،در
میزان باالیی از ناوین روزنامههای خارجی ،فعالسازی ایران /مسئوالن ایران در کنشهای منفی همچون
دستیابی به تسلیحات هستهای و مبدل شدن به تهدیدی بالقوه برای سایر کشورها ،بوده است .بر اس هر
جا صحبت از تهدید ایران از سوی کشورهای غربی برای توتف برنامه هستهای این کشور و حمله به تاسیسات
هستهای و ا مال تحریمهای بیشتر بر ضد ایران است ،مسئولین ایرانی منفعل سازی و مقامات غربی و
اسرالیلی به صورت نیروهای فعال بازنمایی شدهاند .از طرفی روزنامههای داخلی ،هم مسئوالن ایرانی و هم
مقامات خارجی را که به نو ی از برنامه هستهای ایران حمایت کردهاند ،در تالب نیروهایی فعال بازنمایی
کردهاند .ضمن ایناه در روزنامههای داخلی ،فعالسازی کشورهای غربی به خصوص در انعااس اخبار مربوط
به ترور دانشمندان هستهای ایران بوده است .به واتع استفادة رگاهانه و امدانه از این مؤلفه در جهت
سیاستها و خ مشی این روزنامههاست و نحوة بهرهمندی از این دو مؤلفه در موارد خاصی صورت گرفته
است.
نتیجه گیری
رنچنان که ذکر شد استدالل ونلیوون از رجحان دادن مؤلفههای جامعهشناختی ـ معنایی بر
مؤلفههای زبانشناختی این است که مطالعۀ این نو از مؤلفهها ،شناختی به مراتب میقتر و جامعتر از متن
اراله میدهد .به قیدة وی کارریی این مؤلفهها در نشاندادن الیههای متفاوت گفتمان به ویژه الیههای
زیرین ،بیشتر است .در واتع الیههای زیرین زبان پوشیدهتر هستند و الیههای زبرین از صراحت بیشتری
برخوردارند .ضمن ایناه این مؤلفهها ساختارهای گفتمان مداری هستند که انعااس دهندة ایدلولوژی خاصی
میباشند .تحلیل دادههای تحقیق حاضر نیز مؤید همین موضو است .روزنامههای ذکر شده با استفاده از
این مؤلفهها برای انعااس خبرها به نو ی دیدگاه و ایدلولوژی صاحبان تدرتی را که حامی رن هستند ،نشان
میدهند .این امر بر دیدگاه فرکالف نیز صحه میگذارد .وی معتقد است که بر خالف اد ای صاحبان رسانه
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در انعااس بی طرفانهی اخبار و فراهم روردن فضایی که دیدگاه طرفین مناتشه در رن مطرح شود ،رنها
خبرها را با استفاده از ساختارهای زبانی خاص منعاس میکنند به گونهای که مقبول صاحبان تدرت و یا
نهادهایی باشند که این رسانهها حامی دیدگاه رنها هستند و مالً به رن دیدگاه مشرو یت بخشیده و از
دیدگاه مخالف مشرو یت زدایی میکنند .این مهم در روزنامه های داخلی و خارجی به خوبی نمود داشته
که با بهرهگیری هدفمند از دو مؤلفهی ذکر شده حاصل شده است .نتایج تحلیل حاکی از این است که نحوه
و میزان استفادة روزنامههای خارجی و داخلی از مؤلفههای فعالسازی و منفعلسازی دربارة موضو هستهای
ایران یاسان نیست .اگر چه روزنامههای داخلی از این دو مؤلفه بیش از روزنامههای خارجی بهره بردهاند ،اما
نحوة بهرهگیری از این مؤلفهها که منطبق بر دیدگاه سیاسی رنهاست مهمتر است .بهواتع وجه تشابه این
روزنامهها بهرهگیری از این مؤلفههاست اما نحوهی کاربرد و بافت مورد استفاده از این مؤلفهها بر حسب
دیدگاهشان متفاوت است.
فعالسازی مثبت و منفی و منفعلسازی کارگزاران در این روزنامهها مالً بیانگر ایدلولوژیایست که
این روزنامهها از رن حمایت میکنند .این روزنامهها به فراخور ایدلولوژی که حامی رن هستند ،با بهرهگیری
امدانه و هوشمندانه از مولفهها ،سعی در القای دیدگاه خود به طرف مقابل دارند .این امر با فعالسازی
کارگزاران دیدگاه مورد حمایت رنها در اموری مثبت همراه بوده است که طرف مقابل را به موضع انفعال
کشانده و منفعلسازی کرده است .این خود راهی برای نشان دادن طرفی است که تدرت بیشتر دارد و طرف
مقابل متاثر از تدرت باالتر اوست .در روزنامههای داخلی ،کارگزاران ایران در افعال مثبتی چون بیان
دستاوردهای هستهای ایران و حمایت از این برنامه فعالسازی شدهاند و از طرف دیگر کارگزاران سیاسیای
که مخالف برنامۀ هستهای ایران هستند در اموری منفی همچون دست داشتن در ترور دانشمندان هستهای
ایران و مانع اصلی در ایجاد خاورمیانهای اری از سالح هستهای ،فعالسازی منفی شدهاند .این امر در
روزنامههای خارجی وضوح بیشتری دارد .کارگزاران همسو با ایدلولوژی حاکم بر این روزنامهها در اموری
چون توتف برنامۀ مخرد هستهای ایران و تحریم رن و مقابله با ناسازگاری این کشور در مورد برنامۀ هستهای
خود فعالسازی مثبت شدهاند .فعالسازی منفی کارگزاران ایرانی در مساللی چون دستیابی به تسلیحات
هستهای و مبدلشدن به تهدیدی بالقوه برای سایر کشورها بوده است .در تحلیل کمّی دادهها همانگونه که
ذکر کردیم لیرغم ایناه درصد بهرهگیری مولفۀ فعالسازی در روزنامههای داخلی بیش از روزنامههای
خارجی است اما چگونگی بهرهگیری مثبت و منفی از این مؤلفه تابع دیدگاه صاحبان رسانه بوده است .بدین
گونه که در روزنامههای خارجی و مطابق با دیدگاهی که رنها از رن حمایت میکنند در درصد باالیی از
ناوین ،ایران /مسئوالن ایران در کنشهای منفی فعالسازی شدهاند و در موتیتهایی که پای مذاکره با
تدرتهای بزرگ در میان است ایران در موضع انفعال نشان داده شده است .این امر در روزنامههای داخلی
با شدت کمتری تابل مشاهده است بدین گونه که روزنامه های داخلی بیشتر از فعال سازی مثبت برای
بازنمود فعالیتهای هستهای خود و صلح رمیز بودن رن استفاده کردهاند و میزان فعال سازی منفی برای
طرف مقابل به نسبت کمتر است .
بنابراین الوه بر نتایج باال مبنی بر تفاوت میزان و نحوة بهرهگیری روزنامههای مذکور از مولفههای
فعال سازی و منفعل سازی ،میتوان به دو مورد دیگر از یافتههای تحقیق که در الگوی ونلیوون ()0336
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ذکر نشده نیز اشاره کرد :یای ایناه بهرهگیری از این مؤلفهها از سوی روزنامهها در تالب استفاده از گونه-
های مختلف جمله صورت گرفته است به ویژه گاهی در تالب پرسش بوده که از نور روانی بر میزان
تاثیرگذاری بر مخاطب چه در پذیرش مسئله و چه ایجاد شک و تردید نسبت به رن ،میافزاید .یافتۀ دیگر
ایناه این روزنامهها از دو شیوة فعال سازی به صورت مثبت و منفی استفاده کردهاند .بهرهگیری هدفمند
روزنامههای پیش گفته از فعال سازی با ث شد نگارندگان پیشنهاد افزودن دو زیر مؤلفۀ جدید به الگوی فوق
در تالب فعال سازی مثبت و منفی را اراله دهند .نگارندگان معتقدند که چنانچه فعالسازی مثبت و منفی نیز
به نوان دو زیرمولفه برای مولفۀ فعالسازی در الگوی فوق در نور گرفته شوند ،بر کارریی این الگو افزوده
خواهد شد.
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پی نوشتها

1

. Fairclough
. Ragers
3
. Linguistic realization
4
. Agent
5
. Patient
6
. Exclusion
7
. Inclusion
8
. Role allocation
9
. Activation
10
. Passivation
11
. Speaker (The special term used by Van Leeuwen is sayer.)
12
. Actor
13
. A person who behaves (The special term used by Van Leeuwen is behaver.)
14
. Sensor (The special term used by Van Leeuwen is senser.)
15
. Assigner
16
. Direct efficiency (The special term used by Van Leeuwen Is subjection.)
17
. Indirect efficiency (The special term used by Van Leeuwen is benificialization)
2
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