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 های رقیبدر گفتمان «برجام»شناختی بازتاب تحلیل زبان

 9انتقادی فرکالف بر اساس رویکرد

 2زهرا مظفری

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستانشناسیزبان دانشجوی دکتری

 چکیده
های زبانی ایدئولوژیک موجود در متون زبانی در چاارچو  این جستار با هدف آشکارسازی روابط پنهان قدرت و ساخت

مطبوعاتی متعلا  باه  ةجامع اقدام مشترک( در رسان ةرویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف به بررسی بازتا  برجام )برنام

کیهان متعلا  باه گفتماان  ةهای این پژوهش را متون تولیدشده در روزنامپردازد. دادهطلب میگرا و اصالحتمان اصولدو گف

( حول محور 4931ماه تا بهمن 4931زمانی مشخص )تیرماه  ةباز طلب درشرق متعل  به گفتمان اصالح ةگرا و روزناماصول

هاای ایادئولوژیک در ارتبااا باا برجاام تفاوت -4از این قرار است:  این پژوهش ةدهد. دو پرسش عمدبرجام تشکیل می

این دو گفتمان رقیب از  -2اند؟ گرا( بازنمایی شدهطلب و اصولهای مربوا به دو گفتمان رقیب )اصالحچگونه در روزنامه

ها ه و تحلیل دادهیاند؟ تجزبرجام بهره گرفته ةهای زبانی با توجه به موضع ایدئولوژیک خود در خصوص برنامچه استراتژی

های زبانی همچون روابط گیری از استراتژیاند با بهرهخود کوشیده ةبیانگر آن بود که هر دو گفتمان رقیب در متون تولیدشد

ه ... موضع ایدئولوژیک خود را نشان دهند و باو قول ها، تشبیه، کنایه، عالئم سجاوندی، نقلآییها اعم از باهممفهومی واژه

خاورد. گارا بیشاتر باه چشام مایها در گفتمان اصولگفتمان رقیب بپردازند. گرچه کاربرد بعضی استراتژی ةتخریب وجه

 ی مثبت برجام داشته و کمتر به ارزشیابی منفی گفتمان رقیب پرداخته است.یطلب بیشتر سعی در بازنماگفتمان اصالح

 .ف، برجام، رسانهتحلیل گفتمان انتقادی، رویکرد فرکالها: کلیدواژه
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 مهمقدّ -9
 41ای ایران است کاه در تااریخ هسته ةالمللی بر سر برنام( توافقی بینجامع اقدام مشترک ةبرجام )برنام

)آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان( در شاهر  2+4روه میان ایران و کشورهای گ 2142 ةوئیژ

، از این توافا  2294 ةمامنیت سازمان ملل با صدور قطعناوین اتریش صورت گرفت. پس از آن شورای 

در  .آور نماودرا به صورت قانونی الازام الملل عمل به برجامو با گنجاندن آن در حقوق بین حمایت کرد

با پذیرفتن تواف  موقت ژناو باا شاش  2149ای ایران در نوامبر هسته ةواقع مذاکرات در خصوص برنام

مااه اداماه دادناد تاا  2پس از تواف  ژنو، دو طرف مذاکرات را به مادت  ود.قدرت جهانی شروع شده ب

توافا   طبا  به تفاهم لوزان به عنوان چارچوبی برای تواف  وین دست یافتند. 2142سرانجام در آوریل 

را  درصاد 32ناای سازی اورانیوم تا غد کرد و ذخیرهخود را پاکسازی خواه ةشدایران ذخایر غنی ،لوزان

ایاران موافقات  .د یافاتنسال کاهش خواه 42و به مدت  د کند و تعداد سانتریفیوژها حدومی متوقف

ی ساازساازی نکناد یاا تسسیساات غنایدرصد غنی 17/9اورانیوم را بیش از سال بعد  42تا کرده است 

تماامی ایان  اساا  برجاام و در ازای اجارای بار ن جدیدی نسازد.اورانیوم جدید یا راکتور آ  سنگی

 پا و آمریکا خارج خواهد شد.روا ةهای شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیایران از ذیل تحریم ،تعهدات

 های خبری داخلی و خارجی داشت.ها و سایتها، روزنامهای در رسانهبرجام بازتا  گسترده ةمسئل 

هساتند ها روزنامه ،هارسانه له این جماز   .کنندها نقش مهمی در شکل دادن افکار عمومی ایفا میرسانه

های نه باعث انتقال جنبهرسانی در این زمیدر  جامعه و اطالع جایی اخبار و اطالعاتکه با انتشار و جابه

و حزبی خاود از زوایاای  های ایدئولوژیکبه دلیل وابستگی هاروزنامه شوند.ی هر اتفاق میفنمثبت و م

سازی این تحوالت و رویادادها باه و برجسته نگرند و در انعکا یوالت جامعه مفکری مختلفی به تح

کند تا وقایع و رخادادهای ی روزنامه از یک سو کمک میامحتوتحلیل کنند. ل میمهای مختلفی عشیوه

های ایدئولوژیکی موجود نسبت زمانی خاص شناخته شود و از سوی دیگر برای درک دیدگاه ةیک دور

 .خواهد بود یز مفیدبه رویدادهای هر روز ن

مطالاب خاود نیاز  ةهاا در هماها دارای وزن یکسان نیستند و روزناماهشده در روزنامهمطالب درج 

 ةخبر همچون تیترهای اصلی صافح ةارائهای گیری ایدئولوژیک ندارند و در این میان برخی قالبجهت

 وژیک بیشتری برخوردارند.های ویژه از اهمیت ایدئولهای روز و ستوناول، سرمقاالت، یادداشت

کیهاان متعلا  باه  ةبازتاا  برجاام در روزناما 9مان انتقاادیتا به تحلیل گفت یماین پژوهش بر آن در 

                                                             
3. critical discourse analysis 
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تحلیال گفتماان  در حاوزه لاب بپاردازیم.طشرق متعل  به گفتماان اصاالح ةوزنامگرا و رگفتمان اصول

در  هااییوجاود نادارد و تفااوترویکارد واحادی  ،های مطالعااتی علاومهمچون سایر حوزه انتقادی

را  1خورد. در این میان رویکرد فرکالفهای نظری و ابزارهای تحلیل در این رویکردها به چشم میبنیان

ی بررسای ماتن ابزار دقیقی برا چرا که ،آورندی به حسا  میارچو  تحلیل گفتمان انتقادترین چجامع

 .گرفته از تعامل میان قادرت و زباان اساتوی وی نشستدهد. الگی قرار میکاو انتقاددر اختیار گفتمان

اعمال گفتماانی و  ةن به مثاب، گفتمامتن ةگفتمان به مثاب» ،ندکف گفتمان را در سه سطح بررسی میفرکال

هاای گفتماانی و متن به معنای رواباط کانش ةینزم ةکنش متقابل میان تولید، تفسیر متن و گفتمان به مثاب

 .(21-43 :4973)فرکالف،  «تاریخی و فرهنگی ،اسیبسترهای اجتماعی، سی

هاای زباانی ی فرکالف سعی در آشکارسازی ساختهش در چارچو  تحلیل گفتمان انتقاداین پژو 

 ،برجاام دارد ةلمسئ طلب در خصوصو اصالح گراعات متعل  به دو گفتمان اصولایدئولوژیک در مطبو

ا  آورد که با توجه به مواضاع ایادئولوژیک خاود باه هایی به حستوان واسطهچرا که مطبوعات را می

 پردازند.های متفاوتی از یک واقعیت میروایت

تحلیل در سه سطح انجام خواهد گرفت. الاف( توصایف: در  ،( 4332رویکرد فرکالف )با پیروی از 

م.  ( تفسایر: پاردازیاین قسمت با استفاده از جعبه ابزار زبانی رویکرد فرکالف، به تحلیل زبانی متن می

به تفسیر بافت موقعیتی و عوامل بینامتنی رخداد ارتباطی مورد نظر خواهیم پرداخت. ج( تبیاین: در ایان 

بخش، به تبیین رابطة رخداد ارتباطی با مناسبات قدرت یعنای فراینادهای نهاادی و اجتمااعی خاواهیم 

 پرداخت.

هاای روز و ساتون ویاژه در اله، یادداشاترخداد ارتباطی مورد نظر را اخبار منتشرشده اعم از سرمق 

طلاب در باازة زماانی باین تیرمااه گرا و اصالحروزنامة کیهان و شرق متعل  به دو گفتمان رقیب اصول

 دهند.تشکیل می 4931ماه تا بهمن 4931

 تحلیل گفتمان انتقادی  -2

شناسای که ریشه در زبانتحلیل گفتمان است  ةهای نوین در حوزتحلیل گفتمان انتقادی یکی از گرایش

زباان و تحت عنوان  2و ترو 7، کر 1، هاج2در کتابی که فالر 4373انتقادی دارد که نخستین بار در سال 
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رجاع ا تا با استفاده از ابزار زبانی و نندآکاوان انتقادی برانگفتمدر واقع  .به کار رفت ،تسلیف کردند کنترل

های زیارین ایدئولوژی پنهان را جهت بررسی انتقادی از الیه ،هتاریخی و اجتماعی متن تولیدشد ةزمینبه 

و  ، اجتمااعیساازی سیاسایی را ابزاری جهت شفافتوان تحلیل گفتمان انتقادمتن آشکار کنند. لذا می

تحلیل گفتمان انتقادی مطارح  ةحوز در های اجتماعی دانست. از جمله رویکردهای متفاوتی کهنابرابری

الگاوی و  ،(4337و  4331، 4322، 4322) 41دایاک ون 3شاناختی -به مادل اجتمااعیتوان می ،اندشده

 اشاره کرد. (4332 و 4332، 4339، 4332ای فرکالف )الیهسه

 «انتقاادی زباان ةمطالعا» ،خود رویکرد خود را باه زباان و گفتماان ةدر اثر اولی (2: 4323) فرکالف 

 ترین رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی اسات.امعدر حال حاضر رویکرد وی یکی از ج .کندمعرفی می

دهاد. ایان مند هلیدی تشاکیل مایماگرای نظشناسی نقشفرکالف را زبان در رویکردارچو  تحلیل چ

نظیار مفهاوم  ؛دبرهای انتقادی اجتماعی نیز بهره میهمچنین از تعدادی مفاهیم موجود در نظریه رویکرد

 .42هابرما  41و مفهوم استعمار گفتمان 49رامشیژمونی گ، مفهوم ه42فوکو 44های گفتمانینظم

 کند:گونه تعریف می ان را اینگفتمفرکالف 
 )تولیاد، توزیاع و 41عمال گفتماانی ،ای از سه عنصر عمال اجتمااعیتنیدههمبه ةمجموع من گفتمان را»

 آنها را میاندانم. تحلیل یک گفتمان خاص تحلیل هر یک از این سه بعد و روابط و متن می مصرف متن(

که متاون باا  هاییهای خاص متون، شیوهان ویژگیما این است که پیوندی معنادار می ةکند. فرضیطلب می

 «.شوند و ماهیت عمل اجتماعی وجود داردیابند و تعبیه مییکدیگر پیوند می

 (32و  37: 4973 ،)فرکالف
واباط قادرت از منظار فارکالف قدرت و ایدئولوژی اسات. ر کالف،رویکرد فردو مفهوم عمده در  

ی در توجیاه، تولیاد و بازتولیاد ژزبان و ایدئولو ةآور است. وی بر نقش برجستنامتقارن، نابرابر و سلطه

. قدرت اشاره به روابط نابرابری دارد کاه در آن بعضای افاراد کندسلطه و روابط نابرابر قدرت تسکید می

( معتقد است قدرت امتیازی است کاه یاک 2112) 47جانستون نسبت به بعضی دیگر قدرتمندتر هستند.

شاود. ایادئولوژی را ایاده و گروه یا شخصی دارد و دیگری ندارد. قدرت از منزلت اجتماعی ناشی مای
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 کند.کمک میکنند که به قانونی کردن منافع یک طبقه یا گروه حاکم عقایدی تعریف می

 ایان معاانی هساتند کاه باار اسات. تقادرمعناا در خادمت همان  از منظر فرکالفایدئولوژی نیز  

معنای واژگانی اعم معانی واژگانی است.  کنند و غالب منظور از معانی صرفاً یا عمداًایدئولوژیک پیدا می

 گیرد.ها را نیز دربرمیها و انسجامهای متنی، استعارهاشاره ،هافرضاز پیش

 نویسد:ف در تعریف ایدئولوژی میفرکال
ترین شکل رفتار اجتماعی است. همین یاستفاده از زبان معمول .تگی نزدیکی با زبان داردوژی پیوسایدئول»

اعمال قدرت در جوامع نوین به طاور روزافازون از  .کنیمجاست که روی مفروضات عقل سلیم تکیه می

 «.گیردطری  ایدئولوژی به ویژه از طری  کارکردهای ایدئولوژیک زبان صورت می

 (2: 4332 ،)فرکالف

 فرکالف ایالیهمدل سه -2-9

. وی به دنبال این است که گرفته از تعامل میان قدرت و زبان استتسالگوی تحلیل گفتمان فرکالف نش

شاوند. از مایآیند و وارد مباارزات قادرت دهد رخدادها و متون از دل مناسبات قدرت بیرون می نشان

باین  ةاماا رابطا ،های زباانیجتماعی بودن پدیدهزبان بخشی از جامعه است و این یعنی امنظر فرکالف 

توان گفت جامعه کل است و زبان بخشی از آن می ؛متقارن و یک به یک نیست ةزبان و جامعه یک رابط

 21و تبیاین 43، تفسایر42توصایف ةفارکالف شاامل ساه مرحلا الگوی تحلیل گفتماان.دهدرا تشکیل می

 باشد.می

 توصیف

که به کماک ابزارهاای زباانی  ها و مواضع ایدئولوژیک متن استههدف از این بخش آشکارسازی گزار

هاا، وجاوه دساتوری و تحلیال کااو انتقاادی باا تمرکاز بار واژهگیرد. در این مرحلاه گفتماانانجام می

 ةارزش تجربای، تجربادر  پردازد.ای میبیانی و رابطه های تجربی،جوی ارزششناختی متن به جستزبان

زمانی که از کلمات متفاوت برای توصایف شود. ایی میان طبیعی یا اجتماعی بازنمن از جهمت کنندةتولید

هاا و ای باا رابطاهارزش رابطه ناظر بر تفاوت تجربه از جهان است. ،شودیک رویکرد واحد استفاده می

همچون استفاده از القا  متفاوت برای اشاره باه یاک فارد. ارزش بیاانی  ،روابط اجتماعی سروکار دارد

هاای اجتمااعی ساروکار و هویاتها با فاعلو از بخشی از واقعیت است  شاره به ارزشیابی تولیدکنندها

                                                             
18. description 

19. interpretation 

20. explanation 
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هاا را هام در این ارزش .های اجتماعیمثالً استفاده از صفات برای ارزیابی مثبت یا منفی از هویت ؛دارد

 توان جستجو کرد.ها و هم در دستور میواژه

ن تعبیار، هاای افراطای، حسابنادیایاه، اساتعاره، تشابیه، عباارتها نیز کاربرد کندر خصوص واژه 

 د.نمتن را آشکار کن ةنند مواضع ایدئولوژیک تولیدکنندتوامی ...و  معنایی، شمول معناییهم

 تفسیر

تفسایرها ترکیبای از  .شاوده میها پرداختفرضبافت بینامتنی و پیشبه تفسیر بافت موقعیتی و  ،در تفسیر

هایی های صوری متن در حقیقت سرنخویژگی ،از منظر مفسر» .ن و ذهن مفسر هستندمحتویات خود مت

سازند و تفسایر محصاول ارتبااا دیاالتیکی ایان ای ذهن مفسر را فعال میدانش زمینه هستند که عناصر

در این مرحله به دنبال پاساخ  .(242: 4973 ،)فرکالف «ای ذهن مفسر خواهد بودها و دانش زمینهسرنخ

روابط بین آنهاا چیسات؟ ماتن  یست؟ چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ها هستیم: ماجرا چاین پرسش به

 ند؟تها چه هسفرضمتعل  به کدام مجموعه است؟ پیش

 تبیین

در تبیاین باه تسییاد  .شاوددر این مرحله توصیف گفتمان بخشی از یک فرایند اجتمااعی محساو  مای

ماانی کاه در اینجا باید از نقش گفت شود.بر ساختارها پرداخته می گفتمان و گفتمان ساختارها بر ةدوسوی

های ها هستیم که این گفتمانسخن گفت. در این مرحله به دنبال پاسخ به این پرسش ،متن را تولید کرده

دهاد کاه تبیاین نشاان مای ةمرحلا متن متعل  به کدام فرایندهای نهادی و اجتماعی هساتند. ةتولیدکنند

تسثیری که منجار باه حفاا یاا ت ییار آن  - بگذارندتوانند بر ساختارها تسثیر بازتولیدی می ها چهگفتمان

 بشود. ساختار

 
 (88: 9118 ،)فرکالف دی گفتمانبعمدل سه (.9)شمارة  شکل
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نمایانگر سطوح گفتمان است. فرکالف تحلیل گفتماان را در اینجاا در ساه ساطح  (4شمارة ) شکل 

تار از اولای سطح دوم که وسیعدر متن است.  ةسطح اول گفتمان به مثاب در ت.متفاوت در نظر گرفته اس

و سطح ساوم کاه کاالن اسات، در نظر گرفته شده تعامل بین تفسیر و تولید متن  ةاست، گفتمان به مثاب

اول دارای کلیتی است که خود بدان وابسته اسات. در داخال  ة. متن در درجاست زمینه ةگفتمان به مثاب

دهند که باه آن ای از عناصر وجود دارند که به یکدیگر مرتبط هستند و کلیتی را تشکیل میوعهمتن مجم

 گویند.متن یا گفتمان می

یناد تولیاد و تفسایر ماتن اکاه در فر ای از عوامل بیرونی نیز متکی اساتمتن یا گفتمان به مجموعه 

ای تولیاد و در چاه فرایناد گساترده حاکی از آن است که یک متن شکللذا دومین مربع در این  ؛ثرندؤم

نشانگر آن است که یک متن عالوه بار بافات ماتن و  ،شود. مربع سوم که بسیار گسترده استتفسیر می

باه عناوان نموناه شود. یر میمتن تولید و تفس ثر از شرایط اجتماعی است که در آنسمتاً شدیدتفسیر متن 

وهش حاضر را مثال زد. ساطح اول یعنای ماتن را توان موضوع پژسطحی فرکالف میدر شرح مدل سه

د. نادهطلاب تشاکیل مایگارا و اصاالحهاای مرباوا باه دو جنااح اصاولهمان سرمقاالت روزناماه

 ةتولیدکنندگان متن سرمقاالت، به عبارت بهتر نویسندگان سرمقاالت، جناح فکری مربوا به آنهاا، رابطا

ساطح دوم تحلیال گفتماان را  ،پرداختاه شاده اساتکه در سرمقاالت باه آن بین آنها و ماجرای اصلی 

گرایان باه عناوان دو طلبان و اصولد. منظور از سطح سوم در این مثال، ارتباا بین اصالحندهتشکیل می

نهاد اجتماعی و سیاسی مهم جامعه با دیگر نهادهای اعمال قدرت در جامعه و با ماجرای اصالی ماتن و 

 .ت استسرمقاالثیر آنها در تولید متن ست

 هاتجزیه و تحلیل داده -9

 ،اسا  الگوی فرکالف در سه ساطح توصایف ها برتحلیل داده ،تتر نیز شرح آن رفطور که پیشهمان

 تبیین مورد بررسی قرار خواهند گرفت.و  تفسیر

 توصیف )تحلیل زبانی( ةمرحل -9-9

متن از جهاان  ةتولیدکنند ةیب با تجربای و بیانی که به ترتدر این سطح با استفاده از ارزش تجربی، رابطه

باه بااور  .پاردازیمباه تحلیال مای ،از واقعیت مارتبط اسات یها و ارزشیابی وی از بخشاطراف، رابطه

ای و بیانی که در واژگان و دستور آنها های تجربی، رابطهاسا  ارزش ها برتفاوت بین گفتمان ،فرکالف

عناصر به کاار رفتاه  ةتواند معنادار باشد. ناگفته نماند همیبه لحاظ ایدئولوژیک م ،رمزگذاری شده است

چنانچه عنصری در گفتمان منجار باه ت ییار یاا تضاعیف رواباط  در گفتمان ماهیت ایدئولوژیک ندارند.
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 قدرت، ایجاد نابرابری و سلطه گردد، بار ایدئولوژیک خواهد داشت.

تاوان باه تاداعی مای ،شوندمی یمزگذارر واژگان یا دستور رهای زبانی که ددر خصوص استراتژی 

 ةامشاخص، شایوگاری نکانش معنایی، کاربرد استعاری و، هممعانی، استعاره، حسن تعبیر، تضاد معنایی

ساازی و ... اشااره کارد کاه اسامجه، فرایند کاربرد و ة، نحودر برابر غیرمستقیم قول مستقیمانتخا  نقل

در این قسمت جهت اجتنا  از حجیم شدن ساطح . باشندان توانند کانون منازعات ایدئولوژیک گفتممی

 کنیم.ها به ذکر چند نمونه بسنده میبا ذکر هر استراتژی و کاربرد آن در داده ،توصیف

 عناوین مقاالت

دیدگاه ایدئولوژیک نویسانده اسات  ةدهندنوعی نشان به شود،عنوانی که برای یک متن در نظر گرفته می

قلام، رنا ، محال قارار گارفتن  اندازه سازی صوری عنوان مانند مچون برجستهو ابزارهای متفاوتی ه

. در بررسی عناوین به کاار ایفای نقش می کنندهمه به نوعی در جهت توجه خواننده  ،عنوان در روزنامه

های چشمگیری مشاهده شد. بررسی واژگان به کار رفتاه در کیهان و شرق تفاوت ةشده در روزنامگرفته

چشمگیر واژگاان مثبات بار واژگاان  ةاز غلبطلب نشان شرق متعل  به گفتمان اصطالح ةروزنامعناوین 

در کناار  “مباارک”، “تحاریم”در کناار  “فرصت”های مثبت واژگانی آییباهمبه عنوان مثال  منفی داشت.

داعی و امیادبخش از برجاام را در ذهان خوانناده تانوعی پیاام مثبات  “رویمیانه”و  “برجام”، “برجام”

 کند.می

 شرق: ةچند نمونه از عناوین مقاالت منتشرشده در روزنام

 (دی 27فرصت همکاری جهانی ) - (دی 27) های پس از تحریمفرصت -

 (دی 27اینک بدون تحریم ) - (دی 27وری برجام )مثلث بهره -

 آبان( 41گذاری پسابرجام )امنیت، ثبات، سرمایه - (مهر 49) رویبرجام و تقویت میانه -

کااربرد واژگاان  ةلبا، شاهد غگراکیهان متعل  به گفتمان اصول ةر عناوین مقاالت روزنام، ددر مقابل 

آیای واژگاانی باه کاار رفتاه در عنااوین باهم مثبت در خصوص برجام هستیم.  به واژگانمنفی نسبت 

آیی واژگانی باهمدر وان مثال به عن کند.در ذهن خواننده ایجاد میرا همواره نوعی تداعی منفی از برجام 

در  “فرصات” ةدادن واژ نویسنده با قرار “دیدهاو ته هاابرجام، فرصتپس”در عنوان  “دیدته”و  “فرصت”

طاور باه ذهان کناد ایانو ساعی مای دهدعطف به هم پیوند می« و»آنها را با  ،“دیدته” منفی ةکنار واژ

 دیدهایی نیز وجود دارد.های برجام تهکه در کنار فرصتخواننده القا کند 

طلاب باه شاکل با توجه به اینکه اکثر عناوین به کار رفته در مقاالت گفتمان اصاالح ،از طرف دیگر 
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اناد و گرا بیشتر عناوین در قالب جملاه باه کاار رفتاهدر مقابل در گفتمان اصول ،اندت اسمی بودهاعبار

گارا باار عجاب در عنااوین مقااالت اصاولال و عالمت تؤهای سجاوندی نظیر عالمت سکاربرد نشانه

 و سعی در جلب توجه خواننده داشته است. همعنایی بیشتری به عناوین داد

 نمونه:

 کیهان( ،تیر 24لوزان باخت است. ) ارچو  سندچتواف  در  -

 کیهان( ،مهر 42آفرینی برجام در گزارش کمیسیون ویژه )فاجعه -

 کیهان( ،دی 22) شیرینی آدامسی! چه داریم و چه گرفتیم؟ -

 کیهان( ،بهمن 9تواند یک الگوی موف  باشد. )های سنگین آن نمیبرجام با هزینه -

 کیهان( ،آبان 44آغاز عملیات اجرایی برجام با کدامین تضمین کتبی؟! ) -

تشابیه  در آن لاذت برجاام باه شایرینی آداماسکه  “شیرینی آدامسی!”استفاده از راهبرد تشبیه مانند  

 هایبرجام با هزینه”ی همچون، های افراطبندیرود و یا عبارتمیود در دهان از بین شود که خیلی زمی

... و  “دیادته”، “ساونامی واردات”، “صاداقتیبای”، “باخت”، “آفرینیجعهفا”یا واژگان منفی   “سنگینش

 د.ندهطلب را نشان میبا گفتمان اصالح گراایدئولوژیک گفتمان اصول ةکانون مبارز

 تشبیه استراتژی

از این نوع استراتژی بهاره  ،مورد نظر ةمسئل ه ب بیشتربخشی سازی و عینیتگاهی نویسنده جهت شفاف

طلب از این راهبرد باه کارات اساتفاده و اصالح گراجوید. در مقاالت مربوا به هر دو گفتمان اصولمی

 «... ک به دنیا نشان دادیامر دیپلماتیآنچه ما ایرانیان در این نبرد فراگی» ةال در جملبه عنوان مث شده است.

وی با این تشبیه در صادد  .کندی دیپلماتیک تشبیه میمذاکرات برجام را به نبرد هنویسند ،شرق( ،دی 2)

از » ةاست این مفهوم را به ذهن خواننده القاء کند که فرایند مذاکرات بسیار سخت بوده است  یا در جمل

ماذاکرات  هنویساند ،شرق( ،دی 9) «برد هستیم -گیر بردبازی نفسیک توان گفت ما در این رهگذر می

 اما ما برنده شدیم. ،بدین معنا که روند مذاکرات سخت بود ،کندرا به یک بازی تشبیه می

 :نمونه

 شرق( ،دی 27گیر )تشبیه برجام به تورنمنت نفس -

 شرق( ،دی 27) .آن برجام است ةتشبیه دیپلماسی به درخت صبر که میو -

ا گسساته یرهادر زندان باز شده و زنج”یه دوران تحریم به زندانی که با برجام در آن باز شده: تشب -

 (، شرقدی 91) “.شد
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 (، شرقمهر 49های قطوری که ماشین اقتصادی ایران را در خود گرفته بود. )یخ نترک برداشت -

المثال و حال کاربرد ضر اما در عین  ،گرا کمتر از کاربرد تشبیه استفاده شده استمان اصولفتدر گ 

 شود که حاکی از تالش این گفتمان برای القای بار معنایی بیشتر است.کنایه در مقاالت آنها دیده می

 نمونه:

 (بهمن، کیهان 2) .است پاالنش عوض شده ،خر همان خر است -

 بهمن، کیهان( 2پز عالی، جیب خالی؟! ) -

 ]کنایه[ تیر، کیهان( 29الفتوح است! )خی و فتحتاری ... حاکی از اتفاقی بزرگ، هاحلیلمحتوای ت -

 91) آمریکاایی اسات! ةکاردزمینی سرخخوردن سیب ،... انتظار آنان از تواف  به اصطالح تاریخی -

 تیر، کیهان(

عاراق:  ةالمللی انرژی اتمی با پرونادرویارویی آژانس بین ةایران به نحو ةتشبیه رویارویی با پروند -

رویاارویی  ةایران شباهت بسایار زیاادی باا نحاو ةپروند ةاظهارات دوپهلو و سیاسی آمانو دربار”

 .“المللی انرژی اتمی با پرونده داردآژانس بین

های خود وعده ،ای چند ماه دیگر وقتی سرا  تواف  آشکار شده عدهک... این احتمال قوی است  -

 کیهان( ،مهر 42... ) را فراموش کنند

 بندی افراطیی عبارتاستراتژ

کاانون  ،هاای افراطایبنادیعبارت .این نوع استراتژی نوعی ارزش تجربی در سطح توصیف متن است

هاای با اعماال محادودیت” ةبه عنوان مثال در جمل .لوژیک نویسنده با گفتمان رقیب هستندایدئو ةمبارز

نویسانده باا آوردن  ،کیهاان(تیر،  24) “شودتبدیل میای ایران به صنعتی نمایشی سابقه، صنعت هستهبی

 ها را برای خواننده روشن کند.سعی دارد شدت این محدودیت “سابقههای بیمحدودیت”عبارت 

 ،بهمان 2) “... بیندازناد هااتحاریم به گردنانگیز دولت را ای این روش غلط و فاجعهممکن است عده”

 کیهان(

 (، کیهانبهمن 2) “ماجرای پرهزینه و پرضرر برجام ...”

 (، کیهانمهر 42) “... یز بودن اجرای برجام داشتمآ... گزارشی که نشان از فاجعه”

 شرق( ،دی 2) “یکی از بزرگترین روزهای تاریخ معاصر ایران است امروز بدون تردید”

شان علیه دولات ... سنگین ةهای آتشین و توپخان... مخالفان داخلی هم که امروز در مجلس شاهد نط ”

 شرق( ،مهر 43) “.اهیم بودخو
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 استراتژی کاربرد صفات مثبت یا منفی

بادین  ؛تواند به لحاظ ایدئولوژیک معنادار باشدتفاوت ارزش بیانی کلمات با یکدیگر در یک گفتمان می

پاردازد و هاای خاود مایمعنا که نویسنده در گفتمان مدنظر خود در قالب صفات مثبت باه بیاان ارزش

شاد کاه کیهان باه کارات دیاده مای ةدر مقاالت روزنام .دهدرقیب جای میفتمان صفات منفی را در گ

طلاب دهد و در مقابل گفتمان اصالحطلب جای میهای بیانی منفی را در گفتمان اصالحنویسنده ارزش

هاای بیاانی برد و دوران تحریم را تنهاا باا ارزشدر مورد برجام به کار میهای بیانی مثبت را نیز ارزش

 کند.فی توصیف میمن

آفارین و فاجعاه هاساا  گازارش کمیسایون ویاژ برجامی که اجرای آن بر” ةجملدر  عنوان مثال به 

را برای برجام باه  “بارمصیبت”و  “آفرینفاجعه”نویسنده صفت منفی  ،(، کیهانمهر 42) “بار استتمصیب

، صافت تیار، کیهاان( 29) “ه استتواف  ژنو چیزی جز یک کالهبرداری نبود”برد  یا در عبارت کار می

 برد.را برای تواف  ژنو به کار می “کالهبرداری”منفی 

دهاد برجام نشان می ةگرا را به برنامدیدگاه گفتمان اصول ،صفات با بار معنایی منفی کاربرد این قبیل 

 خواننده را به سمت گفتمان نویسنده ترغیب کند. تواند نظرو می

کیهان بیشترین کاربرد صفات منفای  ةدهد که روزنامزمانی مورد نظر نشان می ةبررسی مقاالت در باز 

های مثبت برجام داشاته اسات و در در جلوه دادن ویژگیرا شرق بیشتر سعی  ةرا داشته است و روزنام

روز ”ة باه عناوان مثاال در جملا ؛ه صورت منفی به تصویر کشانده اساتدوران تحریم را بمواردی نیز 

هایی که عوارض مخر  زیادی برای ایرانیاان داشاته اسات و تحریمروز تاریخی است ...  اجرای برجام

 ،دی 27) “پیروز شاده اسات وگو بر درگیری و رنجشای و گفتباز هم تاریخی چون دیپلماسی حرفه

 ریخی ودهد و از برجام به عنوان روز تااها نسبت میرا به تحریم “مخر ”نویسنده صفت منفی  ،شرق(

دهاد. از گرا قرار میکند و صفات منفی درگیری و رنجش را در گفتمان اصولای یاد میماسی حرفهدیپل

شاود و طرفی نویسنده با کاربرد این صفات به همراه قیود تشدید باعث افزایش بار ایدئولوژیک متن مای

 گفتمان رقیب بپردازد. ةجهکند به تخریب وسعی می

 نمونه:

 کیهان( ،تیر 29های ما بسیار زیاد و غیرقابل گذشت است. )واستهاین تواف  با کف خ ةفاصل -

آمیاز ارزیاابی پاذیری ... مخااطرهبا توجه به اقدامات اساسی ایران ... این معادله از نظر بازگشات -

 کیهان( ،مهر 42) .شودمی
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 (، شرقدی 27... ) ... روزی بزرگ برای ملت، رهبر و دولتی بزرگ با منط  و عقالنیت خود -

 (، شرقدی 27این ملت ... ) ةکنندیم قدرتمند و ارزشمند مذاکرهت -

 شرق( ،دی 27این سربلندی و پیروزی بر شما مبارک باد. ) -

 ،تیار 21بیت تواف  تااریخی باود. )... این تنها یک تواف  نیست، یک تواف  خو  است، این شاه -

 شرق(

 استراتژی کاربرد مذهب

بخشی و همراه کردن اذهان خوانندگان با خاود از آیاات یتگاهی نویسندگان یک گفتمان جهت مشروع

نند که در نظر خوانناده جایگااه کقول مینقل یهاییا اینکه از شخصیت  کنندنی و احادیث استفاده میآقر

این استراتژی در هر دو گفتماان  کنند.ر القای مثبت ایدئولوژی خود مید و با این کار سعی دندار الییوا

 خورد.به چشم می طلبصالحگرا و ااصول

 نمونه:

باور داشته باشیم دیر یا زود  «ما بِسنفُسِهِم اوما بِقَوم حَتّی یَ یر إن ... ال ی یروا» ةکریم ةداق آیبه مص -

ها نیز از کنار هم عبور خواهند محدودیت ةدور ،طور که دوران تحریم را پشت سر گذاشتیمهمان

 شرق( ،مرداد 44کرد. )

محاصاره باودن چاه در گوید در تحاریم در حصار و زندگی امام یازدهم به ما می که طورهمان -

 شرق( ،دی 91اش در محاصره بود. )دوران زندگی ةمعنایی دارد چرا که آن امام در هم

 کیهان( ،شهریور 41) .رهبر معظم انقال  بر غیرقابل اعتماد بودن آژانس تسکید فرمودند -

 (، کیهانبهمن 2) کبر و مستکبر باید مثل خودش رفتار کرد.)ع( فرمودند: با آدم مت موال علی -

 (، کیهانبهمن 1به قول حضرت آقا: طرف اهل خدعه است. ) -

 استراتژی ذکر شواهد

ساازی ذهان مخاطاب بارای پاذیرش بخشای بیشاتر و آماادهها جهت عینیتگاهی نویسندگان گفتمان

 .پردازندلب خود میایدئولوژی مدنظر خود به ذکر شواهد و مثال در تسیید مطا

و  خاوردکیهاان بیشاتر باه چشام مای ةناماروزدهد کاه ایان اساتراتژی در ها نشان میبررسی داده 

در  .پردازنادبه ذکر شواهد مای ،منفی برجام یهاویژگی گرا پیوسته در شمردنمان اصولنویسندگان گفت

نویساندگان باه ذکار شاواهد  ،ودشاها اشاره میکه به تحریمشرق نیز در مواردی  ةعین حال در روزنام

 کنند.پردازند تا سختی دوران تحریم را در ذهن مخاطب تداعی میمی
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 نمونه:

توانست یک کتا  از ناشران خارجی از طریا  الکترونیاک ای که یک استاد دانشگاه نمی... دوره -

 (، شرقدی 27) ... بخرد

 91... ) وهای مونتاژ با کیفیت پایینبرای بیماران خاص، سقوا هواپیما، خودر ... محدودیت دارو -

 شرق( ،تیر

تاوان باه های موجود چیز دیگری است که از جمله مای... انتشار متن اصلی نشان داد که واقعیت -

 (، کیهانتیر 29موارد زیر اشاره کرد ... )

ین از جمله استثناء شدن ایران، جایگز ،شده که قابل قبول نیست مبنای نادرستی در برجام پذیرفته -

 (، کیهانمرداد 21شدن اجازه به جای ح  ایران ... )

 قول مستقیم در برابر غیرمستقیماستراتژی بیان نقل

  و گااهی ماذهبی ساعی و سرشاناقول مستقیم از افراد مهم در این نوع استراتژی نویسنده با ذکر نقل

 ویسنده است.ای برسد که مدنظر نکه خود به نتیجه دارد خواننده را در مسیری قرار دهد

کثار مقااالتی کاه در گرا بسیار چشمگیر بود به طوری کاه اقول مستقیم در گفتمان اصولکاربرد نقل 

های مستقیم از افراد سرشنا  و مذهبی بود که در جهت قولمملو از نقل ،منتشر شده بود کیهان ةروزنام

 گفتمان رقیب بودند. ةتخریب وج

 خورد.کمتر به چشم می طلباین استراتژی در گفتمان اصالح

 نمونه:

کم باه مادت را دست گفت: ... ایران راکتورهای آ  سنگینآمریکا  ةجان کری وزیر امور خارج -

 کیهان( ،تیر 22سال نخواهد ساخت. ) 42

 کیهان( ،تیر 24کری تصریح کرد، این تواف  خوبی است که ما به دنبال آن بودیم. ) -

آمریکا امیدوار اسات پاس  ةریکایی نوشت: وزیر امور خارجبه نقل از یک مقام آم زنیویورک تایم -

 41پیمان حمایت از دولت ساوریه باا ایاران گفتگاو کناد. )از تثبیت برجام با ایران در خصوص 

 هان(کی ،مرداد

ای ایاران های هساتهمدیر کل آژانس ... در اظهاراتی دوپهلو گفت آژانس عدم انحراف در فعالیت -

شده تضمینی ارائاه دهاد. های غیراعالمعدم وجود فعالیت در مورد تواندکند ولی نمیرا تسیید می

 کیهان( ،شهریور 41)
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 ةکری گفته: ایران قصد دارد تعهدات خود را هرچه فوری اجرا کند و دولات او باا ماا نیاز آمااد -

 (، شرقدی 43چنین کاری است. )

در متون مربوا باه دو گفتماان رقیاب  هایی است کهتنها چند نمونه از انواع استراتژی مثال های باال 

چگاونگی  ةدهنادهای دیگری نیز در این متون به کاار رفتاه باود کاه نشاانبه کار رفته است. استراتژی

کااربرد  مثال به عنوان بود. یدستوراز منظر  ایهای تجربی، بیانی و رابطهایدئولوژیک ارزش یرمزگذار

توانناد باار هاای دساتوری هساتند کاه مایویژگای سازی از جملاهفرایند اسم و گری نامشخصکنش

 ایدئولوژیک داشته باشند.

باه شاکل  ،سازی آنچه نویسنده تصور دارد به عنوان مطلب مهام آن را برجساته کناددر فرایند اسم 

 ةجملادر  . به عنوان نمونهدهد تا بیش از پیش نظر خواننده را جلب کندمصدر در ابتدای جمله قرار می

برند مشهور لوکس جهان در کشور خطی است که جریاان  چندشایش اقتصادی به حضور تنزل دادن گ”

لذا پیاماد امار باه شاکل  ،تر از عامل استپیامد مهم ،(، کیهانتیر 91) “فوق در حال فضاسازی آن است

 ،و مهم جمله است. به عنوان دیگر نموناه گیرد که جایگاه کانونیمله قرار میعبارت اسمی در ابتدای ج

اشاره کرد که در آن نویسنده با ذکر یک واژه سعی دارد معناایی را باه  به استراتژی تداعی معانی توانیم

ای دوره” ةبه عنوان مثاال در جملا ،ذهن خواننده متبادر کند که مدنظر وی است و بار ایدئولوژیک دارد

 “ای ساختدوره”ارت طلب باا آوردن عباگفتمان اصالح ،(، شرقدی 27) “ایمگذرانده سخت را از سر

کند و بعد به ذکر سخت یاد می ةای را به ذهن خواننده تداعی کند که از آن به عنوان دورقصد دارد دوره

شاد، نمایهاا بااز سای... زماانی کاه ال”خواننده بیاورد. پردازد تا آنها را به یاد شواهدی از آن دوره می

 “.... شدی آسیایی بلوکه میهای ایران در کشورهاپول

 افال شاد کاه هماه در جهاتئم سجاوندی و تصاویر نیز نباید غدر این بین از کاربرد استراتژی عال 

گرا به کرات از عالمات تعجاب در گفتمان اصول ،مؤثرند. به عنوان مثال القای ایدئولوژی گفتمان مدنظر

 ده شد.طلب کمتر دیال استفاده شده است و کاربرد این استراتژی در گفتمان اصالحؤو س

دهی منفی به گفتماان رقیاب اسات کاه برچسب ،توان به آن اشاره کردمی که موارد دیگری از جمله 

گارا از . به عنوان مثال در گفتماان اصاولبردگفتمان مدنظر از آن سود می ةنویسنده جهت تخریب وجه

 و“ جریاان خااص”، “ایهاای زنجیارهروزناماه”عنوان  تحت طلبهای متعل  به گفتمان اصالحروزنامه

 نام برده شده است. “جریان تابلودار داخلی”

های زبانی از جمله وجوه دستوری باعث حجیم شادن بخاش از آنجا که پرداختن به انواع استراتژی 
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 ،فوق بسنده کردیم. مطلب دیگری کاه حاائز اهمیات اسات هایبه ذکر استراتژی ،توصیف خواهد شد

 ها حاکی از آن باود کاه تعادادتمان رقیب است که بررسی دادهشده در دو گفبحث کمیت مطالب منتشر

شارق  ةزمانی مورد نظر بیش از روزناما ةبرجام در باز هان در خصوصکی ةمقاالت منتشرشده در روزنام

یک شماره از بخش سرمقاله گرفته تا ستون ویژه و یادداشت در شد که به طوری که گاهی دیده می ؛بود

 م پرداخته بودند.برجا ةروز همه به مسئل

 تفسیر ةمرحل -9-2

 1وی در ایان مرحلاه  .کندتفسیر به بافت موقعیتی، بینامتنی و نظم گفتمانی اشاره می ةفرکالف در مرحل

رواباط میاان  کند که عبارتند از: ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ال اساسی مطرح میؤس

 نویسد:تفسیر می ةتر مرحلرکالف در توضیح دقی آنها چیست؟ نقش زبان در این خصوص چیست؟ ف
های صوری متن در ... از منظر مفسر ویژگی متن و ذهن مفسر است تفسیرها ترکیبی از محتویات خود ...»

د و تفسیر محصول ارتباا سازنای ذهن مفسر را فعال میهایی هستند که عناصر دانش زمینهحقیقت سرنخ

 «.د بودنای ذهن مفسر خواهش زمینهها و دانی این سرنخدیالتیک

 (242: 4973 فرکالف،)

ناامتنی و مرباوا باه بافات ماوقعیتی اسات و بافات بی ،هایی که در قسمت فوق مطرح شادپرسش 

نادیده گرفت که در آن در تفسیر متن به ارجاعات متن باه متاون دیگار توجاه  ها را نیز نبایدفرضپیش

هاای فارضکناد پایشروشن خواهد شاد و مفسار ساعی مایهای مولدین متون فرضو پیش شودمی

 ایدئولوژیک متن را آشکار کند.

 (برجاام)جاامع اقادام مشاترک  ةشده برنامماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخا  ماجرا چیست؟ 

مایالدی میاان ایاران و  2142 ةژوئیا 41ای ایران است که در تاریخ هسته ةالمللی بر سر برنامنتوافقی بی

 انگلیس( در شهر وین اتریش صورت گرفت. و )آمریکا، روسیه، چین، فرانسه 2+4ه گرو

عمده در این بافت موقعیتی وجاود دارد. در یاک  ةکننددو مشارکت چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ 

گفتماان  ،کیهاان و در طارف دیگار ةگرا و متون مربوا باه آنهاا از جملاه روزناماگفتمان اصول ،طرف

اصالی برجاام و  ةکننادمشارکت .است شرق ةهای مربوا به آنها از جمله روزنامروزنامه طلب واصالح

طلب جای دارناد. در ایان مان اصالحکه در گفت کننده استدولت و تیم مذاکره ،های آنجرای سیاستم

میان مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور و سایر نهادهای امنیتی و سیاسی کشور به نوعی در آن سهم 

 ارند.د
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اجتماعی میان مشارکین گفتماان  ةمناسبات قدرت و فاصل ،منظور از روابط روابط میان آنها چیست؟ 

عهاده  طلباانی باربرجام نقش اصلی را اصالح ةدر برنام .تعامل، تقابل، فرادستی یا فرودستی ، ماننداست

ای نقاش افا  هساتهگرایاان در تودارند که در حال حاضر در موضع قدرت هستند و در مقابال اصاول

 اند.تری داشتهرن سیاسی کم

گفتمان در قالب زباان یک  ةچرا که ایدئولوژی تولیدکنند ،زبان نقش مهمی دارد نقش زبان چیست؟ 

 یابد.می بروز و تجلی

. در ایان از آن بهره برده است گرا بیشترهای بینامتنیت نیز گفتمان اصولدر خصوص استفاده از شیوه 

سازی به بخشی و شفافگفتمان جهت عینیت ن به مواردی اشاره کرد که در آن تولیدکنندگانتوامیان می

باه عناوان مثاال  .دانندکنند و آن را قابل قیا  با موضوع مورد بحث خود میمواردی تاریخی اشاره می

تاون جاای مدر جای ،ای استو تواف  هسته ایگرا که تا حدودی مخالف مذاکرات هستهگفتمان اصول

در  ،هر جا باا آمریکاا ماذاکره و توافا  شادکه  کندخود به مواردی در تاریخ کشورهای دیگر اشاره می

کیهاان در یکای از  ةباه عناوان مثاال روزناما ؛نهایت چیزی جز شکست و سرخوردگی به باار نیااورد

ه ارتبااا باین ( با، کیهاانتیار 91) “زمینی سرخ کرده؟!ورق خوردن تاریخ با سیب”هایش با عنوان مقاله

از ایان دسات در  دونالد در ایران پرداخته و اشاره باه ماواردیای و بازگشایی رستوران مکف  هستهتوا

دونالد در این کشورها چه بر سر مک ةکند که با بازگشایی شعبمی کشورهایی مثل چین و شوروی ساب 

کند که این طری  به خواننده القا می مردم آنها آمد و آن وارد شدن فرهن  غربی به این کشورها بود و از

 چنین سرنوشتی منتظر ما نیز خواهد بود.

 تبیین ةمرحل -9-9

تبیین عبارت اسات  .تبیین توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است ةهدف از مرحل

: 4973 ،الف)فارک «اجتماعی در ظرف مناسبات قادرت ةدیدن گفتمان به عنوان جزئی از روند مبارز»از 

212.) 

گوید. بایاد از فرکالف از تسثیر متقابل گفتمان بر ساختارها و ساختارها بر گفتمان می ،تبیین ةدر مرحل 

نقش گفتمانی که متن مورد نظر را تولید کرده بر ساختار سخن گفت نه از نقش ماتن ماورد تحلیال بار 

سااختار را دارد. در تبیاین محقا   گذاری برمولدش توانایی تسثیرگفتمان  ةچرا که متن به واسط ،ساختار

ال ؤدر این مرحلاه دو سا .بینداجتماعی در مناسبات قدرت می ةاز روند مبارز گفتمان را به عنوان جزئی

کادام  هاا باههساتند؟ ایان گفتماانادی ها متعل  به کدام فراینادهای نهااین گفتمان عمده مطرح است:
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 فرایندهای اجتماعی تعل  دارند؟

گارا و متون مورد بررسی شامل دو گفتمان اصاول سخ به پرسش اول باید گفت چارچو  کلیدر پا 

لاذا  ؛طلب است که هر دو با نهادهای دیگری همچون اقتصاد، سیاست، جامعه در ارتباا هساتنداصالح

نهااد دولات، وزارت  از جملاه انادگفت در ماجرای مورد بررسی نهادهای متفاوتی نقش داشته توانمی

 ... و المللی انرژی اتمیکننده، آژانس بینر، شورای امنیت ملی، تیم مذاکرهکشو

طلاب و در پاسخ به پرسش دوم باید گفت در اینجا منازعه است میاان دو گفتماان رقیاب )اصاالح 

قادرت در شوند. منازعه میاان گروهای کاه اجتماعی محسو  می گرا( که هر دو بخشی از فرایندولاص

قدرت مسالط در  .گرایانیعنی اصول ،طلبان و گروهی که در مقام فرودست قرار داردیعنی اصالح ،است

سیاسای و  ةهای اجتماعی سلطگرا و سایر گروهبر گفتمان اصولکه کننده اینجا یعنی دولت و تیم مذاکره

ا لاذ ،پیرو ایدئولوژی شخص رئیس جمهاور اسات ،آیدوجود میه ه باقتصادی دارد. از آنجا که دولتی ک

ادهای سیاسی، اقتصادی و اجتمااعی دولت و بعضاً اکثر نه ةدهندتشکیل ءشود در انتخا  اعضاسعی می

جالاب  ةی انتخا  شوند که در جهت گفتمان مورد نظر دولت و ایدئولوژی آن باشند. نکتئکشور، اعضا

های متفاوت ماردم و الیه اند به نوعی حمایت اقشارسعی داشتهها توجه این است که هر دو این گفتمان

 .را از ایدئولوژی خود نشان دهند

 گیرینتیجه -4

کشف ارتباا میان زبان، ایدئولوژی و قدرت و نشان دادن باورها و  ،هدف از تحلیل انتقادی یک گفتمان

اند. در میان رویکردهای متفااوت تحلیال جلوه یافته های ایدئولوژیکی است که به صورت طبیعیارزش

ی، امتیاز رویکرد فرکالف در این است که گفتمان را به عنوان یک رخداد زباانی بحثای از گفتمان انتقاد

 ةکاه هما (4322)موفاه  ، الکاال و(4322) خاالف فوکاو وی بار آورد.فرایند اجتماعی به حساا  مای

ماور گفتماان را باا ا اشته وهای غیرگفتمانی امور توجه ددانند به جنبههای اجتماعی را گفتمانی میپدیده

کننادگی بیشاتری و قادرت تبیایناسات لذا رویکرد وی روشمندتر  ؛کندغیرگفتمانی تفسیر و تحلیل می

 دارد.

هاای زباانی ایادئولوژیک و با هدف آشکارساازی سااخت در این جستار در قالب رویکرد فرکالف 

را کوشیدیم به گطلب و اصولهای شرق و کیهان متعل  به دو گفتمان اصالحمتون منتشرشده در روزنامه

 .های پژوهش پاسخ دهیمپرسش

خاود حاول محاور  ةبیانگر آن بود که هر دو گفتمان رقیب در متون تولیدشد هاه و تحلیل دادهیتجز 
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هاا، یایآها اعم از باهمابط مفهومی واژههای زبانی همچون روگیری از استراتژیاند با بهرهبرجام کوشیده

 ةبه تخریب وجها و موضع ایدئولوژیک خود را نشان دهند ...و قول نقلتشبیه، کنایه، عالئم سجاوندی، 

ها، عالئم ساجاوندی و کمیات قولها همچون نقلگفتمان رقیب بپردازند. گرچه کاربرد بعضی استراتژی

مثبات  یطلب بیشتر سعی در بازنماایگفتمان اصالح ،خوردگرا بیشتر به چشم میزبانی در گفتمان اصول

باا  ،گارادر عین حال گفتمان اصاول .به ارزشیابی منفی گفتمان رقیب پرداخته است و کمتربرجام داشته 

کرد خواننده را به طور طبیعی در مسیری های مستقیم و ذکر شواهد سعی میقولاز نقل گیری بیشتربهره

 برسد که دلخواه نویسنده است. ایقرار دهد که به آن نتیجه
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