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چكيده:
یک سااال پس از خروج آمریكا از توافقنامه برجام ،شااورای عالي امنیت ملي ایران با صاادور بیانیهای اعالم كرد اجرای برخي
اقاداماات در چاارچوب این تهعادنااماه را متوقف مي كناد .ساااایات هاای خبری گونااگون كاه باه پوشاااش اخباار مربوط باه ایران
ميپردازند ،در راسااتای مواضااع و بر اساااس گفتما ن خود ،اخبار كاهش تعهدات برجامي ایران را پوشااش دادند كه هدف این
پژوهش تحلیل گفتمان ساایت خبری بيبي ساي فارساي در پوشاش اخبار «كاهش تعهدات برجامي ایران» اسات .تحلیل گفتمان
با بهره از رویكرد گفتمان كاوی وندایک  ،روشاي اسات كه در این پژوهش مورد اساتفاده قرار گرفته اسات  .شاروع بازه زماني
پژوهش ،از روز چهارشانبه  18اردیبهشات  1398و پایان بازه زماني مورد مطالعه  20آبان ماه  1398اسات .متون موردمطالعه 9
خبر از از بین  122خبر منتشاار شااده در بيبي سااي فارسااي ،دربازه زماني مورد مطالعه اساات و به روش نمونه گیری هدفمند
انتخاب شادهاند .یافتههای تحقیق نشاان ميدهد گفتمان ایران هراساي ،گفتمان رالب در متون خبری بيبيساي فارساي اسات .
دساتیابي ایران به ساالح هساتهای هدف ایران از فعالیتهای هساتهای معرفي ميشاود و نگراني اروپا و ساایر طرف های برجام از
نقض برجام توسط ایران مورد تاكید قرار ميگیرد .بيبي سي در عین حالي كه به مقصر بودن آمریكا معترف است اما این تقصیر
را برجساته نميكند و تالش مي كند ایران را نقض كننده اصالي برجام معرفي كند .آنهه مشاهود اسات گفتمان امپریالیسام جهاني
بر بيبيساي فارساي مسالط اسات و آمریكا به عنوان یک ابرقدرت كه كشاورهای دیگر در برابر او دسات بساته و ناچار هساتند،
پذیرفته شده است.
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مقدمه
در ساالهای اخیر یكي از موضاوعاتي كه موردتوجه شابكههای خبری مختلف در ساراسار دنیا
بوده اسات ،توافق هساتهای بین ایران و كشاورهای  ،5+1با عنوان برنامه جامع اقدام مشاترن یا
همان «برجام» اساات .پسازآن كه در  18اردیبهشاات  ،1397دونالد ترامپ رئیسجمهور ایاالت
متحاده آمریكا رساااماً از برجام خارج و بازگشااات تحریمها علیه ایران را اعالم كرد ،بار دیگر
توجه رسااانهها به این موضااوع دوچندان شااد و همگان منتظر پاسااخ ایران به این اقدام آمریكا
بودند .انتظاری كه حدود یک سااال به طول انجامید و درنهایت مقامات ایراني پس از صاابری
یکساااله و زماني كه از اقدامات اروپا ناامید شاادند ،تصاامیم گرفتند تعهدات برجامي خود را
كاهش دهند .تصامیمي كه با واكنشهای متفاوتي روبرو شاد و حسااسایت رساانهها را به موضاوع
برجام بیشازپیش كرد.
نظر به تقابل دیرینه ایران و كشاااورهای رربي و با توجه به تالش كشاااورهای گوناگون و
گروههاای داخلي برای برقراری توافقي اولیاه بین ایران و ررب و درحااليكاه عادهای نیز از ابتادا
مخالف انجام این توافق بوده و اعتماد به آمریكا و كشورهای اروپایي را امری رلط ميپنداشتند،
باازنماایي واقعیاتهاای مربوط باه برجاام ،بر داوری عمومي دربااره علاتهاای اختالف ایران و
كشاورهای ذكر شاده تاثیر ميگذارد؛ و چون این بازنمایيها بر اسااس گفتمان رساانههایي اسات
كه اخبار برجام را پوشاش ميدهند  ،یک ساؤال مطرح ميشاود و آن اینكه در موضاوع برجام و
در پي آن كاهش تعهدات برجامي ایران ،گفتمان هر رسانه چیست؟
برای یک رساانه ،شاناخت و آگاهي از گفتمان رساانههای رقیب ،اهمیت دارد  .چون به آن
رسااااناه كماک خواهاد كرد تاا باا شااانااخات بیشاااتر و آگااهي بهتر از رقباای رسااااناه ای خود ،
ساایاسااتهای رسااانهای بهتری را در نظر بگیرد .بنابراین پژوهش پیش رو به صااداوساایمای
جمهوری اساالمي ایران و ساایر رساانه های داخلي برای شاناخت و آگاهي از مواضاع رساانههای
رقیب كمک ميكند.
ما در این پژوهش تالش كرده ایم گفتمان ساایت خبری بيبيساي فارساي بهتر بشاناسیم ،این
رسااانه یک نمونه از رسااانه هایي اساات كه خبرهای كاهش تعهدات برجامي ایران را پوشااش
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ميدهد؛ لذا كوشاش شاده اسات تا به این پاساخ برسایم كه گفتمان خبری ساایت خبری بيبيساي
ساایت مذكور این اسات كه به نظر ميرساد این ساایت بهعنوان نمونهای از رساانههای كشاورهای
رربي است كه به پوشش اخبار مربوط به ایران و بهویژه اخبار برجام ميپردازد و بهنوعي معرف
مواضااع اروپایيها در این موضااوعات اساات و از طرفي بهعنوان رقیب جدی برای رسااانههای
داخلي و مخصاوصااً صاداوسایمای جمهوری اساالمي ایران اسات و تعداد قابلتوجهي مخاطب در
بین مردم ایران دارد .لذا آنهه ما را به انجام این پژوهش واداشاته اسات این اسات كه بر اسااس
عملكرد رسااانههای داخلي و درنتیجه اقبال مردم به رسااانههای خارجي مخصااوصااً بيبيسااي
فارساي مجاب شادیم تا گفتمان این رساانهها را بشاناسایم تا با شاناخت گفتمان این ساایت به
تقویت رساانههای داخلي در پاساخگویي به مخاطبان و گفتمان ساازی صاحیح در این موضاوع
كمک كنیم.
شروع بازه زماني كه این پژوهش موردبررسي قرار ميدهد ،از روز چهارشنبه  18اردیبهشت
 1398و یاک ساااال پس از خروج یاکجاانباه ایااالتمتحاده آمریكاا از برجاام اسااات .زمااني كاه
شاورای عالي امنیت ملي ایران با صادور بیانیهای اعالم كرد این كشاور بر اسااس بندهای  26و
 36برجاام ،اجرای برخي اقاداماات در چاارچوب این تعهادنااماه را در چناد گاام متوقف ميكناد؛ و
پایان بازه زماني موردمطاالعاه  20آبان ماه  1398خواهد بود ،یعني چناد روزی پس از گام چهاارم
كاهش تعهدات برجامي ایران.
پيشينه پژوهش
درگذشاااته پژوهشهای داخلي و خارجي دیگری در زمینه نحوه پوشاااش اخبار ایران و منطقه
خاورمیانه ،در رساانههای رربي صاورت گرفته اسات .این پژوهشها به ما در دساتیابي به هدف
مقاله كمک ميكند كه اكنون آنها را مرور خواهیم كرد.
احمد شـيرزادیان در پایاننامه كارشااناسااي ارشااد خود در دانشااگاه صااداوساایما با عنوان
«مقایســه نحوه پوشــش اخبار خروج آمریكا از برجام در وبســایتهاي پرستیوي و
سـیانان» در ساال  1398به بررساي اخبار خروج آمریكا از برجام كه زمینهسااز كاهش تعهدات
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فارسااي در پوشااش اخبار با محوریت «كاهش تعهدات برجامي ایران» چیساات؟ علت انتخاب
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برجامي ایران بود پرداخته اساات .وی در این پژوهش به این مطالب دسااتیافته اساات كه با
خروج آمریكا از توافقنامه برجام هركدام از وبساایتهای پرستيوی و سايانان برای پوشاش
خبری این رویاداد ،در میادان تقاابال دیادگااههاا ،چاارچوبهاا ،اولویاتهاای رسااااناهای ،فضاااای
حاكمیتي و فرهنگي كشااور متبوع خود قرار داشااته و حجم زیادی از اطالعات را بهصااورت
قاعدهمند ،مطابق با ظرفیتهای روزنامهنگاری آنالین و در راساتای خطمشاي رساانههای خود به
مخاطبان عرضااه كردهاند .نتایج پژوهش مذكور نشااان داده ،هر دو وبسااایت پرستيوی و
سايانان موضاوع خروج آمریكا از برجام را بیشاتر از نگاه سایاساي انعكاس دادهاند .جهتگیری
وبسایت پرستيوی بیشتر منفي و جهتگیری وبسایت سيانان بیشتر خنثي بوده است .هر
دو وبساااایات ارزش خبری شاااهرت و مقااماات رسااامي كشاااور متبوع خود را در اولویات
برجساتهساازی قرار دادهاند كه نشاان ميدهد با انعكاس صادای مقامات رسامي كشاور متبوع خود
در این راساتا خدمت سایاساي انجام دادهاند .برجساتهترین موضاوع در وبساایت پرستيوی
موضاوع پایبندی اروپا به برجام (به میزان  28.7درصاد) و در وبساایت سايانان موضاوع اقدام
ریرقانوني و اشاتباه ترامپ در خروج آمریكا از برجام (به میزان  30.8درصاد) بوده اسات .هر دو
وبسایت ،اخبار را بیشتر با لحن تنشزا و بار معنایي القایي و تبلیغي انعكاس دادهاند.
ازآنجاكه این پژوهش نیز به نحوه پوشاااش اخبار خروج آمریكا در رساااانههای خارجي و
داخلي پرداخته اساات با اهداف پژوهش ما مشااابهت دارد و تالش شااده اساات از نتایج این
پژوهش استفاده شود.
معصــومه اســماعيل نژاد در مقالهای كه در سااال  1399با عنوان «تحليل گفتمان انتقادي
سـياسـتگذاري ارتباطی بیبیسـی فارسـی» در فصـلنامه «مطالعات ميان رشـته اي در رسـانه و
فرهنگ» با همكاری علياكبر فرهنگي ،محمد ساالطاني فر و عباس عباس پور به چاپ رسااانده
اسات به بررساي سایاساتگذاریهای بيبيساي فارساي پرداخته اسات كه در پي این پژوهش
درنهایت ساااااه ساطح سایاسات ارتباطي در بيبيساي فارساي شاناساایي كرده اسات :سایاساتهای
ارتباطي كالن (كل مجموعۀ بيبيسي) مانند استراتژی شفافسازی ،بيطرفي و اطااالعرساااني
درساات و بااه هنگام ،سیاستهای ارتباطي رسانه (بيبيسي فارسي) ماننااد اسااتراتژیهااای
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باايباايسااي فارسي برای ساخت برنامه در ایران و در دوران انتخابات و سیاستهای ارتباطي
نتیجهگیری نهایي اشاااره ميكند كه القای دوقطبي رربگرایي «اصااالحطلبها» و روس گرایي
«اصاولگراها» از سایاساتهای مهم بيبيساي فارساي اسات كه با توجه به نقش روسایه و ررب در
برجام ،این موضاااوع ميتواند در پژوهش ما نیز موردبررسا اي ،مطالعه و موردتوجه قرار گیرد.
ازآنجاكه ما نیز به دنبال تحلیل گفتمان بيبيساااي فارساااي در پوشاااش اخبار كاهش تعهدات
برجامي ایران هستیم این مقاله ميتواند كمک قابلتوجهي به ما كند.
مهدي هوشــيار در مقالهای كه با همكاری سااید محمدمهدی زاده در سااال  1399با عنوان
«چارچوب سـازي و گفتمان سـازي رسـانهها در پوشـش اخبار» در فصاالنامه میانرشااتهای
ارتباطات و رساانه به چاپ رساانده اسات ،سـایت بیبیسـی فارسـی را مورد مطالعه قرار داده
اسات .وی در این مقاله از روش پژوهش تحلیل گفتمان با اساتفاده از رویكرد ون دایک اساتفاده
اساات كه این مقاله هم ازنظر روش پژوهش و هم ازنظر بررسااي گفتمان سااازی در سااایت
بيبيساي فارساي با پژوهش ما مشاابهت دارد .وی در این مقاله به این نتیجه رسایده اسات كه
بي.بي.ساي فارساي در بیان و انعكاس اخبار مربوط به كشاور تونس ،در یک «چارچوب متناقض
جنگ و صالح» رساانهای ،گفتمانهای رالبي همهون مصالحتاندیشاي و ترجیح (حفظ منافع)،
تساری و مردم انگیزی ،اساالم هراساي ،شایعه هراساي و درنهایت ،گفتمان گرایش به دموكراساي
رربي را به كار گرفته اساات .گفتمانهایي كه انگارههای رالبي مانند قدرتطلب و اعمال كننده
سایاساتهای منفعتطلبي كشاورهای رربي ،اساالم تروریسات و بنیادگرا ،وحدت و اشاتران
كشااورهای اروپایي -عربي در مسااائل بینالمللي را در دل خود پروراندهاند .این پژوهش نیز به
بررساي و مطالعه گفتمان ساایت بيبيساي فارساي پرداخته اسات كه نتایج آن به ما در شاناخت
گفتمان این سایت در موضوع موردمطالعه كمک خواهد كرد.
فردین رحمانی در پایاننامه كارشاناساي ارشاد خود در دانشاگاه صاداوسایما با عنوان «تحليل
گفتمان اخبار بیبیســی فارســی و شــبكه خبر ج.ا.ا درباره حادثه منا» در سااال  1395به
«مقایساه گفتمان خبری مسالط و رویكرد شابكههای بيبيساي فارسي و شبكه خبر صداوسیما در
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در ساطح ساردبیری رساانه مانند تكنیکهای مختلف رساانهای سااخت برنامه .وی در قسامتي از
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اخبار حادثه منا» پرداخته اسات .وی در پایاننامه مذكور به این نتیجه رسایده اسات كه :در شابكه
خبر گروه خودی خواسااتار بررسااي ابعاد فاجعه منا ،پیگیری وضااع زائران ایراني ،حفظ كامل
حرمت حجاج ایراني ،روشان شادن واقعیت توساط كمیته حقیقتیاب و پیگیری حقوقي فاجعه
مناا هساااتناد و رعایت ادب اساااالمي و حرمت برادری در دنیای اساااالم را كردهاند و از خود
خویشااتنداری نشااان دادهاند و گروه دیگری با تأمین نكردن امنیت حجاج و عدم انتشااار آمار
رسامي مجروحان و كشاتهشادگان در مقابل انجاموظیفه بيمسائولیتي را پیشاه كردند .مسائولیت
حادثه منا را قبول نكردند ،با فرافكني و گریز از مسائولیت و همهنین رویكرد مداخله مسالحانه
در سااوریه و یمن باعث گسااترش افراطگرایي و بيثباتي در منطقه ميشااود .شاابكه بيبيسااي
فارساي دو ساطح گفتمان آشاكار و پنهان دارد .در ساطح گفتمان آشاكار ،گفتههای مقامات ایراني
را با شااک و تردید همراه ميكند و اعتبار آنها را زیر سااؤال ميبرد تا ضاامن ریرقابلاعتماد
دانساتن ایرانيها ،آنها را پنهانكار و زائران ایراني را عامل بينظمي و ساركش معرفي كند و در
مقاابال مقااماات ساااعودی را منطقي و مورد اعتباار ميداناد و این امر برآماده از گفتماان «ایران
هراساي» بيبيساي اسات و در ساطح دوم یا ساطح پنهان ،بيبيساي بحث اساتانداردهای ایمني
رربيها را مطرح كرده و معتقد اسات مسالمانان این اساتانداردها را رعایت نميكنند و در جایي
ميگوید احتماالً این اساتانداردها با قوانین اساالم در مراسام حج مغایرت دارد و بدینصاورت
اسااالم و قوانین آن را منسااوخشااده و قدیمي معرفي ميكند كه این امر نیز برآمده از گفتمان
«اسالمستیزی» بيبيسي است.
ازآنجاكه این پژوهش نیز گفتمان ساایت بيبيساي فارساي در موضاوعي مرتبط با ایران را
بررسي كرده است ميتواند به شناخت ما از این سایت در اخبار مربوط به ایران كمک كند.
بتينا موتورا ،1لتيزیا اوسـتی2و جورجيا ریبونی 3در فصال پنجم كتاب «رسـانه و سـياسـت:
گفتمانها ،فرهنگها و عادتها» كه در ساال  2018توساط انتشاارات «دانشپژوهان كمبریج»
منتشاارشااده اساات ،به كمک یک محقق ایراني به نام فرامرز شااادلو به «تحليل گفتمان انتقادي
1 .Bettina Mottura
2 .Letizia Osti
3 .Giorgia Riboni
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اخبار در نسـخه انگليسـی و نسـخه فارسـی بیبیسـی» پرداخته و این دو را با یكدیگر مقایساه
این مطاالعاه نشاااان ميدهاد كاه اخباار مربوط باه یاک موضاااوع یاا رویاداد را ميتوان باهطور
متفاوت در زبانهای متفاوت و در زمینههای مختلف (انگلیساااي و فارساااي) قاببندی كرد و
درنتیجه نگرشهای مختلف را با اساتفاده از فرضایات و ایدئولوژیهای ضامني كدگذاری شاده،
منتقل كرد.
این تجزیاهوتحلیال مقاایساااهای نشاااان ميدهاد كاه انتخاابهاای زباان ،حاامال پیاامادهاای
ایدئولوژیک بسایار مهم اسات .بهطوریكه اسااسااً فیلترهای قاببندی ایدئولوژیک اخبار ،ارلب
بهعنوان یک دسات نامرئي عمل ميكنند كه باعث ميشاوند هر متن رساانهای را مغرضاانه كنند،
حتي زماني كه ظاهراً یک واقعیت یكساان را در نساخههای مختلف زباني از یک رساانه .گزارش
ميكنند.
درواقع اساتفاده از منابع زباني مختلف ،رویداد خبری مشاابه را با تكیه بر فرضایات مختلف
و راهاندازی تفسیرهای مختلف .به شكل متفاوت قاببندی ميكند،
با انتخاب عناوین متفاوت ازنظر طول ،سااااختار موضاااوعي و مقدار اطالعات دادهشاااده،
گفتمان بهوضاوح متمایز ميشاود كه این به اطالعات پیشفر

دو مخاطب (نساخه انگلیساي و

فارساي) بساتگي دارد .گفتمانها ازنظر انتخابهای واژگاني ،سااختارهای نحوی و سااختارهای
عملكردی نیز متفاوت هستند.
اگر كسااي تالش كند تا منطق اساااسااي این تفاوتها و تغییرات را پیدا كند ،دو عامل مهم
پدیدار ميشااوند كه ممكن اساات در تعیین تفاوت بازنمایيها در سااراساار زبانها نقش داشااته
باشاند :ساازگاری سایاساي و ساازگاری مخاطبان .بااینحال ،تفاوتها ممكن اسات نهتنها به دالیل
ایادئولوژیاک ،بلكاه باه دلیال تفااوتهاای روزنااماهنگااری و باهطوركلي تر تفااوتهاای فرهنگي
بستگي داشته باشد.
باا توجاه باه مادل هاافساااتاد 1از ابعااد فرهنگي ،در برخي از فرهناگهاا تماایال باه ضااامنيتر و
ریرمساااتقیمتر بودن بیشاااتر از دیگر فرهنگها اسااات؛ و این امر بر اساااتفاده از زبان نیز تأثیر
1 .Hofstede
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ميگاذارد ،چراكاه در این صاااورت تیترهاای فاارساااي ضااامنيتر از انگلیسااايهاا باه نظر
ميرساند(.هافستد .)2005 ،بهعنوان یک پژوهش خارجي در حوزه گفتمان سایت بيبيسي ،این
پژوهش در شاناخت گفتمان بيبيساي فارساي در مقایساه با نساخه انگلیساي آن ميتواند ما را به
در شناخت گفتمان قابلاستفاده این رسانه برای مخاطبان داخل ایران بهتر كمک كند.
مهرناز خانجانی با راهنمایي مهدی سامتي در دانشاكدة ارتباطات دانشـگاه ایلنویز

شـمالی1

در آمریكا در ساال  2017پژوهشاي با عنوان «پوشـش خبري رسـانهها و انتخاب منابع اخبار در
مباحث سـياسـت خارجۀ آمریكا؛ مطالعۀ موردي توافقنامه ایران (برجام)» انجام داده اساات.
نتایج پژوهش شاواهدی قوی از وجود ارتباط بین پوشاش اخبار سایاسات خارجي آمریكا توساط
رساانههای آمریكایي و مقام و سامت افراد در دولت آمریكا را نشاان داده بود ،بعالوه اینكه ذكر
روزنامهنگاران ریردولتي بهعنوان منبع خبری در اخبار تلویزیون نشاان از درجه اساتقالل آنها از
مقامات بود.
موضوع این پژوهش كه به اخبار برجام را در رسانههای مختلف بررسي كرده است ميتواند
ما را در انجم هرچه بهتر پژوهش یاری دهد.
مبانی نظري
نظریه انگاره سازي:
انگاره به معنای گمان ،وهم و پندار اسات .به كوشاشاي كه رساانهها برای سااخت واقعیت دلخواه
خود ،در اذهان مخاطب انجام ميدهند ،انگاره سازی گفته ميشود.
مبنای اصالي ایجاد شادن انگارهها قدمتي بهاندازة تمام زندگي بشاریت دارد .امروزه انگارهها
حوزة پیراموني حیاات بشاااری را فراگرفتاهاناد و باا ایجااد نوعي نگرشهاای مثبات ،منفي ،تفكر
قالبي ،و تقریباً خنثي در قبال اتفاقات مختلف ایجاد كردهاند .بيشاک ،منشاأ و مبدت تمام انگارهها
از یااکساااو بااه گروههااای مرجع در اجتماااع و از طرفي دیگر برخي منفعااتجویيهااا و
قدرتطلبيهای موجود برميگردد .خانواده ،مدرساه (نظام آموزشاي) و رساانهها (نظام فرهنگي-

1. Northern Illinois University
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سایاساي) عمدهترین و مهمترین گروههای مرجع برای سااختن انگارهها در افراد جامعه هساتند.
در انگاره ساازی با انعكاس واقعیت روبرو نیساتیم بلكه واقعیتها به نحوی دستكاری شده
اند و به همراه تفسایرهای پنهان ارائه ميشاوند .انگاره ساازی نوعي تكنیک و روش معني ساازی
در خبر است (مهدیزاده.)19 :1389 ،
در انگااره ساااازی پیشزمیناههاای ذهني ،روحیاات و میزان اعتمااد محیطي مخااطباان بسااایاار
اهمیت دارد .درواقع انگاره ساازی به ارائه انگاره یا تصاویری از شاخصایتها ،اشایاء ،مكانها و
رویدادها به مخاطب ميپردازد (مهدی زاده.)20 :1380 ،
نظریه گفتمان:
نظریه گفتمان برگرفته از زبانشاناساي اسات و متشاكل از ساه گونه نقشگرا ،سااختگرا و انتقادی
اسات .در این گونه های تحلیل گفتماني ،زبان بزرگتر از گفتمان به شامار ميآید .دیساكورس
با یک نگرش نوین به گفتمان آن را وارد حوزه فلسااافه سااایاساااي كرد .در این نوع نگرش به
گفتمان ،نهتنها گفتمان بزرگتر از زبان اساات ،بلكه در بر گیرنده كل حوزه اجتماع اساات و بر
فااعالن اجتمااعي ،نظاامهاای حقیقات را تحمیال ميكناد .بر این اسااااس مي توان گفات گفتماان،
مقوله ،پدیده و یا جریاني اجتماعي اسااات ،به عبارت دیگر گفتمان بساااتری اسااات كه دارای
زمینهای اجتماعي است.
نظریه گفتمان به نقش اعمال و عقاید اجتماعى معنادار در زندگى ساایاسااى ميپردازد .این
نظریاه روشاااى را كاه نظاامهاای معناایى (گفتماانهاا) طرز آگااهى یاافتن مردم از نقشهاایشاااان در
جامعه را شااكل ميدهند بررسااى ميكند و به تجزیهوتحلیل شاایوه تأثیرگذاری این نظامهای
معنایى یا گفتمانها بر فعالیتهای ساایاسااى ميپردازد .گفتمانها را نباید ایدئولوژى ،به مفهوم
ساانتى و محدود آن (یعنى مجموعه عقایدى كه بهوساایله آن عامالن اجتماعى ،اعمال اجتماعى
سااازمانیافتهشااان را توجیه و تشااریح ميكنند) پنداشاات .مفهوم گفتمان دربرگیرنده همه انواع
اعمال سیاسى و اجتماعى است; ازجمله نهادها و سازمانها( .هوارث.)157 :1377،
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رسانهها نهتنها مبدت بلكه خود ابزاری بسیار قوی در این حوزه هستند (گودرزی.)55 :1389 ،
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ازنظر مک میالن 1تحلیل گفتمان یک اصاطالح است كه برای مطالعه و بررسي قسمت اعظم
زبان مورد اساتفاده قرار ميگیرد .بهطوركلي تحلیل گفتمان شاامل تنوع گوناگوني از رویكردها و
دیدگاههای مختلف است و روشهای مختلف زیادی دارد.
مک میالن اضااافه ميكند« :تحلیل گفتمان مجموعهای از تئوریها و روشها برای بررسااي
زبان و كاربرد زبان در زمینههای اجتماعي است(Macmillan, 2006: 1) ».
از دیادگااه یول 2و براون« 3تحلیال گفتماان تجزیاهوتحلیال زباان در كااربرد اسااات ،بنبر این
تحلیل گفتمان نميتواند به توصایف صاورتهای زباني مساتقل از اهداف و كاركردهایي منحصار
باشااد ،كه این صااورتها برای پرداختن به آنها در امور انساااني به وجود آمدهاند» (فركالف،
.)9 :1379
استابز 4برای توصیف تحلیل گفتمان سه مشخصه ویژه ذكر ميكند:
 .1تحلیل گفتمان امری درباره رابطههای دروني بین جامعه و زبان است.
 .2تحلیل گفتمان امری است درباره استفاده از زبان ،فراتر از محدوه بیان یک جمله.
 .3تحلیل گفتمان امری اساات كه درباره ویژگيهای گفتاری یا عامل مؤثر ارتباطات روزمره
است ()Stubbs, 1983:137
شایفرین 5و اساتابز 6تحلیل گفتمان را اینگونه تعریف ميكنند« :تحلیل گفتمان ميكوشاد تا
نظاام و آرایش فرا جملاهای عنااصااار زبااني را موردمطاالعاه قرار بادهاد و بناابراین واحادهاای زبااني
نظیر تبادالت مكالمهای یا متون نوشتاری را موردبررسي قرار بدهد» (فركالف.)10 :379 : ،
فوكو دربارة گفتمان اضاافه ميكند ما نبایدگفتمان را فقط به معنای مجموعه ای از نشانههای
زبااني و یاا یاک متن طوالني بادانیم بلكاه باایاد آن را باهعنوان اعماالي در نظر بگیریم كاه براثر ایراد
ساخن منظم پیرامون موضاوعات ،موجب به وجود آمدن و شاكل دادن به آن موضاوعات شاود .بر

1. Macmillan
2. G.Yule
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اسااس این تعریف ،از نظر فوكو گفتمان چیزی اسات كه چیز دیگری را خلق و تولید ميكند نه
فوكو گفتمان را ریرقابلتقلیل به زبان ،ساخن و گفتار ميداند .ازنظر او گفتمانها اعمالي اند
كه بهطور نظاممند ساوژههایي را شاكل ميدهند كه خود ساخن ميگویند .در حقیقت ،گفتمانها
سااازندة سااوژهها بوده و هویت آنها را شااكل ميدهند ،بااینحال در فرایند پیهیدة ساااخت
سااوژهها و پدیدهها خود را پنهان ميسااازند .فوكو ميگوید كه گفتمانها نهتنها بر سااوژهها و
بسترها بلكه بر یكدیگر نیز تأثیر ميگذارند( .فرقاني ،1382 ،ص .)64
ساوساور كساي اسات كه فوكو از او الهام گرفته اسات .درواقع فوكو ،با الهام گرفتن از مباحث
نشاانه شاناساانۀ ساوساور در حوزة عناصار زباني ،پا را از حد فراتر گذاشاته و دیدی وسایعتر از
سااوسااور نساابت به گفتمان ارائه كرد .وی با طرح دیدگاههای خود درزمینۀ دیرینهشااناسااي و
تبارشناسي حوزة جدید گفتمان پستمدرن را قالبي جدید بخشید .وی معتقد بود كه هر دوراني
گفتماان خااص خود را دارد و هر پادیاده و حاادثاهای در درون گفتماان خودش قاابالبررساااي و
تحلیل اساات .فوكو درزمینۀ تبارشااناسااي گفتمان ،هر نوع گفتماني را گرفتار ساااختار اجتماعي
برآماده از قادرت ميبیناد و تحات تاأثیر نیهاه قادرت را علاتالعلال هماهچیز ازجملاه معرفات و
حقیقت ميداند .او دیرینهشاناساي را زمینهای برای مقابله با تاریخنگاری قرار ميدهد .فوكو زبان
و گفتمان را در تبیین رابطۀ قدرت ،دو بخش محوری معرفي ميكند (فرقاني.)63-64 :1382 ،
نظریاه گفتماان بر نقش زباان در باازنماایي و باازساااازی جهاان اجتمااعي تاأكیاد ميكناد .باه
عبارتي درواقع ،جهان محصاول نظریهها و گفتمانها اسات و همهچیز از طریق گفتمان معنا پیدا
ميكناد .مثالً پس از باه وجود آمادن حاادثاهای طبیعي مردم باا توجاه باه گفتماانهاای مختلف آن را
به خشام خدا ،ساوء مدیریت ،خرابي وساایل و  ...نسابت ميدهند و البته دامنه گفتمان به همین
معنا بخشااي محدود نميشااود بلكه مردم بر اساااس هر گفتمان خاص تصاامیمات متفاوتي و
متناسبي با آن گفتمان ميگیرند.
ازدیگر پژوهشاگران صااحب نظر درزمینه تحلیل گفتمان ،تئون ای .وندایک اسات .وندایک
ميگویاد« :دساااتور زباان ،جمالت را زنجیرهای از كلماات توصااایف ميكناد كاه باانظم و ترتیاب
خاصاي در كنار یكدیگر قرار ميگیرند .بعضاي از این زنجیرهها ،جملههای دساتوری و معنادار را
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آن چیزی كه ميتواند به شكل جداگانه مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد (آقاگلزاده.)54 :1385 ،
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ميساااازناد و برخي دیگر خیر» .وندایاک در اداماه زنجیرههاای كالمي را گوناهای از گفتماان
منساجم ميداند كه به شاكلي منظم به دنبال هم قرار ميگیرند .ازنظر او یک سااختار كالمي باید
بتواند شاارایط گوناگوني را كه گفتماني بودن زنجیرههای جمالت را موجب ميشااوند بهخوبي
توضیح دهد (وندایک.)162 :1382 ،
ون دایک معتقد اسات وظیفه یا هدف اصالي گفتمان فراهم آوردن توصایفي یكپارچه از این
سه بعد اصلي گفتمان است:
در مورد اینكه اصاوالً در گفتمان به كدام عناصار باید توجه كرد و ساپس اقدام به تحلیل آن
نمود دیدگاههای مختلفي وجود دارد .عدهای مانند لوینساون ،1بر روششاناساي تحلیل ،بیشاتر از
اصااال تحلیل تكیه ميكنند .بعضاااي دیگر مانند ولوساااینف ،2گفتمان را مقولهای ایدئولوژیک
ميدانند كه باید در بساتر مضاموني و محتوایي آن در میان افراد و اعضاای جامعه ،تحلیل شاود.
زبانشاناسااني همهون تئون .ای .وندایک ،آرد دوبوگرانده 3و نویساندگان و زبانشاناساان مكتب
پراگ در ساااالهاای دهاه  1970باهویژه جي .فربااس 4و اف دانس 5مطاالعاات و بررسااايهاای
گساااتردهای در مورد مساااائل مربوط به متن و تحلیل آن انجام دادهاند .در این مطالعات توجه
بیشاااتری باه وجاه كااركردی جمالت و نیز سااااختاارهاای پیاام -خبر كاه حااكي از وجود رابطاه
تنگاتنگ میان پیامها و مضاامین اسات ،شاده اسات و با توجه به چنین مطالعات و بررسايهایي
است كه تحلیل انجامشده صورت گرفته است( .آقاگلزاده.)62 :1385 ،
برجستهسازي:6
منظور از برجسااتهسااازی رسااانهها این اساات كه رسااانهها ،بهویژه در اخبار و گزارشهای
خبری و برنامههای مسااتند ،این قدرت را دارند كه توجه عموم را به مجموعهای از مسااائل و
موضاوعات معین و محدود معطوف ساازند و از مساائل و موضاوعات دیگر چشامپوشاي كنند.
1. Levinson
2. Volosinov
3. Beaugrande, R. D
4. J.Firbas
5. F.Danes
6. Agenda-Setting Theory
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حاصال كار این ميشاود كه بعضاي از مساائل خاص توساط بسایاری از مردم در ساپهر عمومي و
توجه نميشود.
در تعریف دیگری مکكامبز مينویساد« :نظریه تأثیر رساانههای گروهي یک مفهوم وابساته
اسات .مفهومي كه یک رابطه مثبت و در حقیقت علي و معلولي را بین آنهه موردتوجه و تأكید
ارتباطات جمعي است و آنهه یکبهیک مخاطبان مهم قلمداد ميكنند ،مشخص ميكند.
راجرز و دیریناگ برجساااتاهساااازی را چنین تعریف ميكنناد« :فرا گردی كاه باهوسااایلاه آن
رساانههای جمعي اهمیت نسابي موضاوعات و تأثیرات گوناگون را به مخاطب منتقل ميكنند»
(ویندال و همكاران ،1376 ،ص .)353
برجساتهساازی در رساانههای چاپي و آنالین دو تفاوت اسااساي دارد .تفاوت اول ناشاي از
انعطافپذیری نسبي شكلهای ارائه خبر در فضای وب است ،به این صورت كه وبسایتهای
خبری ،مخاطبان را در انتخاب و مصارف اخباری كه توساط ساردبیران فراهم ميشاود ،در ساطح
باالیي

ترریب ميكنند.)Carrie Heeter, 1987: 341( .

در روزنامههای چاپي اخبار را از طریق تنظیم كردن خطي سالسالهای از داساتانهای خبری
بهصاورت بیشترین اهمیت از صافحۀ اول تا صافحات داخلي ارائه ميدادند .این روش چینش
اخبار خوانندگان را مجاب ميكرد تا با جسااتجوی ناكارآمد و صاافحه_به_صاافحه به محتوای
خبری موردعالقه خود دساات یابند .درنتیجه ،اخباری كه خوانندگان روزنامههای چاپي به آنها
عالقهای نداشاته و در جساتجوی آنهم نبودند بهطور ناخواساته در برابر آنها قرار ميگرفت؛ اما
روزنامههای آنالین ،برخالف روزنامههای سانتي و چاپي ،اخبار را در طبقهبندیهای مخصاوص
قرار داده و خیلي ساااریع دساااترساااي خوانندگان را به آن خبرهایي كه اولویتهای انتخابي و

اطالعات موردعالقه آنها را پاسخ ميدهند ،میسر ميسازد (.)Dozier & Rice 1984 : 106
تفاوت دوم این اساات كه اكثر نشااانههای مورداسااتفاده برای نشااان دادن اهمیت خبر در
روزنامههای چاپي برای اسااتفاده در فضااای آنالین و وب مناسااب نیسااتند .برای مثال ،یک
صاافحهنمایش كامپیوتری و كوچک به نساابت صاافحات روزنامه چاپي از امكان متراكم كردن
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خارج از قلمرو رسااانهها به بحث گذاشااته ميشااود ،درحاليكه به مسااائل و موضااوعات دیگر
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اطالعات زیاد تا بزرگتر كردن صااافحهنمایش برای مشااااهده جزئي و بزرگ یک صااافحه از
مطالب خبری برخوردار اسات كه این خود امكان نمایش یک تیتر خبری بزرگ با همه جزئیات

و نشانههای مورداستفاده در آن را فراهم ميكند (.)Althaus & Tewksbury, 2002: 183
نظریه ایدئولوژي در خبر:
« آلتوسار» فیلساوف فرانساوی ،به عنوان یک منتقد رربي ،سااختارهای اصالي جوامع سارمایهداری
را مورد توجه و بررسااي قرار ميدهد و وسااایل ارتباطجمعي نوین و رسااانه ها را بخشااي از
ابزارهای سایاساي قدرت حاكم ميداند .آلتوسار ،پلیس ،ارتش و ساایر نیروهای نظامي ،دادگاهها
و زندانها و مانند آنها را «دسااتگاه سااركوبگر دولت» ميداند و این دسااتگاههارا از «دسااتگاه
ایدئولوژیک دولت» مانند دانشاگاه ،خانواده ،مدرساه ،كلیساا و وساایل ارتباطجمعي و حزب و
گروههای فشااار جدا ميكند و معتقد اساات كه وسااایل ارتباطجمعي و سااایر دسااتگاههای
ایدئولوژیک ،عوامل بازآفریني و تقویت ایدئولوژی حاكم هستند.
برمبنای دیدگاه آلتوسار درباره وساایل ارتباط جمعي و نظام حاكم ،و با توجه ویژه بر اثرات
متقابل نظام حاكم و وسااایل ارتباطجمعي و همهنین دریافت ها و پذیرش های ذهني و فكری
مخاطبان از واقعیتهای اجتماعي ،این نتیجه حاصااال ميشاااود كه تصااامیم گیران نظام حاكم
«دسااتگاههای ایدئولوژیک دولتي» و به ویژه وسااایل ارتباطجمعي را ،به نوعي مدیریت ميكنند
كه قدرت موجود را موجه و مشااروع نشااان دهند و با اقناع اعتقادات عمومي زمینه تداوم این
قدرت ظاهرا مشروع را فراهم سازند.
درباره این موضاوع ،دكتر مهدی زاده ميگوید :درواقع «خبر» به عنوان گزارش رساانهها از
رویدادها ،ساااخته و پرداخته مفروضااات ایدئولوژیک و گفتماني موردد نظر نظام حاكم اساات.
اخبار رسانهها معموال از یک بستر ایدئولوژیک برخاسته است و همان ایدئولوژی را نیز بازتولید
و بااز آفریني ميكناد .در فراگرد «مشااااهاده ،تعبیر ،روایات و اشااااعاه» اخباار باه  ،ایادئولوژیهاا،
ارزشها و هنجارهایي كه از آنها برمي خیزد ،حكم عیني و طبیعي ميبخشد و در گستره خود،
آنها را بازآفریني ميكند .درواقع مفهوم بازآفریني مساتلزم وجود یک اصال اسات (مهدیزاده،
.)18 :1380
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نظریه چارچوبسازي
نام اروینگ گافمن مفهوم چارچوب بندی یا چارچوب ساازی مطرح شاد  .گافمن اعتقاد داشات
افراد به شااكلي فعاالنه  ،با اسااتفاده از «چارچوبهایي» كه اطالعات را مشااخص ،دریافت و
شاااناساااایي ميگنند و برچساااب ميزنند ،جهان پیرامون خود را ساااازماندهي و معنا ميكنند
( )scheufel & Tewksbury, 2007 : 11).ازنظر شاارحان نظریه چارچوبساازی ،نظام باورها و
كنشهای سایاساي بهویژه رفتارهای جمعي و بحث و گفتگوی عمومي در خأل شاكل نميگیرد؛
بلكه در چارچوب معنایي و گفتماني كه در فرهنگ ،تاریخ ،تعهدات و وفاداریهای ساایاسااي
موردپذیرش توده مردم ریشه دارد ،پدید ميآید و طي فرایندی در مناسبات بین گروههای متنوع
فرهنگي ،قدرت و سایاسات ،معنایي سااخته ميشاود تا توجیهكننده نگرش و كنش متقابل آنها
باشااد .گیتلین ( )1980در توصاایف نظر گافمن بیان ميدارد« :ما برای آنكه واقعیت را درن و
مادیریات كنیم و یاا باه بحاث در مورد آن بپردازیم ،واقعیات را چاارچوب بنادی ميكنیم و یاا
مجموعه و فهرساتي از شاناختها و كنشها را برميگزینیم .به دیگر معنا« ،چارچوب ،نظر و یا
طرحي است كه معنا

ميدهد»)(Gamson & Modigliani, 1987:143

بر اساااس نظریه برجسااتهسااازی ،رسااانهها با تأكید بر برخي موضااوعات ،افكار عمومي را
تحت تأثیر قرار ميدهند .مک كامبز چارچوب سااازی را نسااخه پاالیششااده برجسااتهسااازی
ميداند .از این دیدگاه ،چارچوب ساازی به معنای برجساته كردن برخي جنبههای یک موضاوع
از طریق شایوههای مختلف ارائه موضاوع و درنتیجه ،تغییر رفتارهای مردم در قبال آن اسات .او
این پدیده را سطح دوم برجستهسازی

مينامد) .(Scheufele & D. Tewksbury. 2007 :14

رابرت انتمن 1از پژوهشگران ارتباطي دانشاااگاه جااارج واشااانگتن امریكاااا ،تأكید كرد كه
چارچوبها برای جلبتوجه افراد به برخي عناصار و توجه نكردن به برخاااااي عناصار دیگر
بهكار ميرود .او همهنین بر این باور اسات كه شایوهای كااااه یااااک موضاااااوع بهوسایله آن
چارچوب گذاری ميشااود ،باید مشااخص كند كه مردم چطور یک موضااوع را درن و ارزیابي
كنند

(Entman, 1993: 51-58).
1. R.Entman
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چارچوبساازی یک نظریه ارتباطي و جامعهشاناساي اسات .در ساال  1974جامعهشاناساي به
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گیتلین 1مفهوم چارچوب را بهصورت اجماالي اینگونه بیاان مايدارد كاه «چارچوبهاای
رسااانهای كااه عماادتاً ناشااناخته و تلااویحي هسااتند ،جهااان را هاام باارای روزنامهنگاراني كه
آن را گزارش ميكنند و هم تا حد زیادی برای ما كااه بااه گاازارش آنهااا متكي بوده و اطمینان
داریم ،سازماندهي و شكل ميدهند»

).(Gitlin 1980 : 12-15

بسااایااری از نویسااانادگان ،چارچوبها را تعریف كردند؛ اما درمجموع ،تعریف چارچوب
ساازی در عمل گزینش و در یک موضاوع برای نمایش خالصاه ميشاود .چارچوبها ميتوانند
عاملي در تصمیم سازی

همگان باشند(. (Ghanem.1997 :3

روش پژوهش
یكي از اهداف مهم روش تحلیل گفتمان ،رسایدن به رهیافتي انتقادی به متن و كنشاگران اصالي
آن اسات .ازاینرو ،این روش رویكردی نقادانه و نسابتاً منفي نگر به متن و مجموعۀ بافتاری آن
دارد .در این روش ،تمامي ابعاد و زوایای خلق متن ،از دسااتور زبانگرفته تا تفساایر نگرشهای
كنشااگران ،موردبررسااي و بازكاوی قرار ميگیرد .درنتیجۀ با محور قرار دادن خود متن و لحاظ
كردن نظاام زمیناهای آن ،تحلیال و تبییني از مفااهیم و معااني نهااني و الیاههاای مكتوم متن انجاام
ميشود .این الیههای نهاني را معاني بین سطری یا میان متني ميگویند (گودرزی.)1389 ،
روش تحلیل محتوا یک روش آماری است لذا این روش یک روش كمي به حساب ميآید.
در برابر این روش ،روش تحلیل گفتمان یک روش كیفي اساات و از اصااالح روشهای اولیه
تحلیل رسانهها به دست آمده است.
وندایک تمایزات بین رویكرد به گفتمان و تحلیل محتوا را اینگونه برميشمارد:
اول ،در حاالي كاه در پژوهش هاای ارتبااطاات جمعي عموماا تحلیال محتوا برای پیادا كردن
همبساااتگي هاا (یاا رابطاه هاای) میاان این و یاا آن ویژگي ارلاب محتوا و گااهي ساااباک پیاامهاا و
ویژگيهای فرساتنده -ساخنگو یا خوانند انجام مي شاود .اما تحلیل گفتمان به مطالعه و بررساي
یک پیام رسااانهای بهعنوان یک گفتمان تمامعیار مسااتقل ميپردازد .گفتمان رسااانهای بهعنوان

1. Gitlin
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شاكلي از عمل اجتماعي كمتر موردمطالعه قرارگرفته اسات و آشاكار كردن سااختارهای ذاتي در
دومين تمایز این اساات كه ،عمدتاً تشااریح دادههای كیفي هدف تحلیل گفتمان اساات و نه
دادههای كمّي .البته معیارهای كمي را ميتوان بر تحلیلي ،آشااكار از نوع بیشااتر كیفي بهخوبي
بنیان نهاد.
ســومين وجه تمایز این اسااات كه ،درحاليكه تحلیل محتوا بیشاااتر بر اسااااس دادههای
محاسابهپذیر و مشااهده شادني مثل واژهها ،جملهها ،عبارات و یا مشاخصاه های سابکشاناختي
مبتني اساات ،تحلیل گفتمان به مشااخص كردن ساااختارهای سااطحي برحسااب گرامر جدید و
سااختارهای معناشاناختي شاالودهای را هم مورد توجه قرار ميدهدو فر

ها ،ارتباطها ،داللتها

و راهبردهاا را نیز مشاااخص ميكناد .تحلیال گفتماان تالش ميكناد در قاالاب نظریاههاای تجربي،
قوانین یا اصاول اسااساي این سااختارها ،تولید و درن پیام رساانهای را كشاف كند (وندایک،
.)1378
تحلیال گفتمان روشاااي اسااات برای دریافت معنای نهفته در دادهها و تحلیل آنها .در این
روش ،بهجای مشااااهده مساااتقیم دادهها و كنشهای افراد ،معنا مورداساااتفاده قرار ميگیرد؛ و
بهجای اساتفاده از پرساشانامه و مصااحبه (و ساایر ابزار جمعآوری اطالعات) ،گفتار و نوشاتار
پدید آورده شاده و پیامهایي كه موردتعامل قرار ميگیرند ،موردتوجه و دساتهبندی و تفسایر و
تحلیل قرار ميگیرند.
همانگونه كه مالحظه شاااد ،ون دایک به روش تحلیل گفتمان اعتقاد دارد و تحلیل گفتمان
در مطالعات علوم انسااني به عنوان یک روش كیفي اساتفاده ميشاود .چراكه در تحلیل گفتمان
بهجای مقادیر آماری و یا شامارش مقوله ها با معناشاناساي كاربردی متون ساروكار داریم .در یک
متن ،عالوه بر محتوای اصالي آن ،یک محتوای ثانویه نیز متن را در برگرفته اسات كه ميتوان با
اساتفاده از یک روش پژوهشاي كه به شاناخت دقیق محتوا یا معاني ثانویۀ متن كمک ميكند ،به
برداشت كاملي از این معاني دست یافت .روش تحلیل گفتمان ازجمله روشهای عمده مشاهده
اسانادی اسات كه ميتوان متون نوشاتاری و شافاهي را با در نظر گرفتن شارایط زماني آن مورد
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همه سطوح تحصیل ،هدفي منطقي به حساب ميآید.

 ❖ 216فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

تحلیال و ارزیاابي دقیق و منظم قرارداد .در این روش پژوهشاااگر باه باازشااانااساااي و واكااوی
دساتاوردهای اندیشاهای انساانها كه نوعاً از جنس اساناد و مدارن نوشاتاری و شافاهي اسات،
ميپردازد.
در بحث روششااناسااي تحلیل گفتمان ،وندایک این روش را در دو سااطح تحلیلي خرد و
كالن موردبررساي قرار ميدهد .ازنظر ون دایک تحلیل گفتمان ازیکطرف بر كنشهای ارتباطي
موضعي  ،متن و گفتار متمركز است كه این سطح از دیدگاه وی سطح خرد 1نام دارد.
او در ساااطح عموميتری كه ساااطح كالن 2نام دارد ،نظامهای سااااختاری گفتمان یا همان
نظامهای پیهیدة اجتماعي ،تاریخي ،سایاساي و فرهنگي متن را بازشاناساي ميكند ..در این ساطح،
محققِ گفتماان كااو ،عالوه بر توصااایف و تفسااایر دادههاا و متن باه تبیین و تحلیال اجتمااعي
ميپردازد .بهعبارتدیگر ،پژوهشاگر در ساطح خرد الزاماً به تبیین بررسايهای خود نميپردازد
اما در سااطح كالن ،وارد حوزة تبیین و بررسااي روابط كالن نظامهای اجتماعي و شااناختهای
اجتماعي ،قدرت و دسااترسااي به گفتمان ميشااود .وندایک اعتقاد دارد كه همسااطح خرد و
همساااطح كالن تحلیال گفتماان ،چیزی فراتر از كلماات و عباارات را در نظر ميگیرناد .وی در
تحلیل خود دو راهبرد كلي دارد :اول ،مثبت نشاااان دادن گروه خود و دوم ،منفي نشاااان دادن
گروه رقیب (دیگری)  .طبق این دو راهبرد وندایک «ما» و «آنها» را با یكدیگر مقایسااه ميكند
(فرقاني.)51 :1382 ،
وندایاک اعتقااد دارد كاه باازنماایيهاای ذهني «ماا» در مقاابال«آنهاا» در ساااخنراناان گروهي كاه
معموال متماایال باه حضاااور خود یاا گروهشاااان در واژگاان مثبات و گروههاای دیگر (رقیاب) در
واژگان و توصااایفات و تعابیر منفي ،در طریقه گفتار و نوشاااتار یک متن بهخوبي مشاااخص
ميشاود .وندایک ،معتقد اسات حتي واضاح ترین مساائل دارای یک محتوای معناشاناختي اسات.
این حوزة معناشاناختي واژگان و مشاحصاه هایي كه به «خود» و «دیگری» نسابت داده ميشاود را
توجیاه ميكناد .عليررم این ،چنین واژگاان و ویژگيهاای متني باایاد برای اقاداماات قاانعكننادة

1. Micro
2. Macro
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دیگر بااوركردني جلوه داده شاااوناد .وی شاااگردهاای معمول برای قاانعكنناده بودن تعاابیر و
 -1دلیل آوردن؛ كه باید ارزیابي منفي از واقعیت را در نتیجه داشته باشد.
 -2معاني بیان؛ برجسااته سااازی ارراقآمیز كنشهای منفي مربوط به «دیگران» و كنشهای
مثبت مربوط به «ما» ،برای مثال تكذیبها ،حسن تعبیرها ،قصور در بیان كنش منفي «ما».
 -3سبک واژگان؛ برگزیدن واژه هاییدارای بار معاني منفي یا مثبت است.
 -4داساتان گویي؛ رویدادهای منفي بهگونهای كفته ميشاود كه انگار فرد خود آن را تجربه
كرده است و همهنین ویژگيهای منفي رویدادها طوری بیان ميشودكه باور پذیر باشد.
 -5در لیدها ،تیترها ،خالصاهها و سااختارهای انتقالي نحو جمله (اشااره به عوامل منفي در
شاااخصها و موقعیتهای موضااعي) و دیگر قلمروهای طرح متون (گزارشهای خبری) تأكید
ساختاری بركنشهای منفي «دیگران» دارد.
 -6ذكر مطلب از زبان شاهدان ،منابع و كارشناسان معتبر( ،فرقاني ،1382 ،ص .)87-88
وندایک اسااسااً تحلیل گفتمان را تحلیل ایدئولوژی ميداند ،زیرا طبق بیان او ،ایدئولوژیها
بهطور برجساته معرف تفكر عكسها و فیلمها نیسات .وی برای تحلیل ایدئولوژیها در رهیافت
تحلیلي خود سااه بخش قرار داده اساات؛ تحلیل اجتماعي ،تحلیل شااناختي و تحلیل گفتمان.
تحلیل اجتماعي در حقیقت ،بررسي و تحلیل ساختارهای كالن اجتماعي است .تحلیل شناختي،
شاامل شاناخت فرد (فارغ از بافت متن) و شاناخت اجتماعي (ارزشهای اجتماعي مثل صاداقت
و برابری ،ایدئولوژیهایي مثل فمینیسام ،جنسایت گرایي و  ،...دانش و معرفت اجتماعي و تكثر
فرهنگي) هسات .تحلیل گفتمان نیز شاامل تحلیل نحوی ،واژگان ،انساجام موضاعي ،معناشاناختي
و معنا كاوی و  ...اساات( .وندایک )1382 ،وندایک در تحلیل ایدئولوژیها روی ساااختارهای
اجتماعي ،ساختارهای سازماني ،روابط گروهي و ساختارهای گروهي تأكید ميكند.
بر اسااس مطالب فوق در این تحقیق برای تحلیل و تبیین خبرهای ساایت بيبيساي فارساي
در پوشااش اخبار مربوط به كاهش تعهدات برجامي ایران و همهنین رساایدن به الیههای نهاني
متنهای خبری و كشااف نظام ایدئولوژیک حاكم بر آنها از روش پژوهشااي تحلیل گفتمان با
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ویژگيهای متني را بهاینترتیب بیان ميكند:
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رویكرد وندایک ،اساتفادهشاده اسات .عالوه بر این به نظر ميرساد در رویكرد ون دایک مراحل
انجام كار بهصورت منظم و مشخص است كه در انجام مراحل پژوهش را منسجمتر ميكنند.
دیوید كریساااتال 1روش تحلیااال گفتماااان را در حقیقااات زباااانشناساااي انتقادی تعریف
ميكند .او ميگوید كه« :تحلیل گفتمان رویكردی اساات كه به تجزیهوتحلیل زبان كه هدف آن
آشاكارساازی روابط قدرت پنهان فرآیندهای ایدئولوژیكي در زبانشاناساااااي اسات ،ميپردازد».
(آقاگلزاده 1385 ،ص )22
استابز 2نیز برای توصیف تحلیل گفتمان سه ویژگي ذكر ميكند كه عبارتاند از:
.1

امری است كه دربارة كاربرد زبان فراتر از حدود بیان یک جمله است

.2

دربارة روابط دروني بین زبان و جامعه است.

.3

دربارة ویژگاايهااای گفتاااری یا عامل مااؤثر ارتباطااات روزمااره اساات.

(Stubbs,

(1983 : 1

در روش تحلیل گفتمان ،واحد تحلیل از كلمه فراتر است .واحد تحلیااال مااايتواناااد بر

اساس موضوع ،شاخصها ،اهداف ،متغیرها و مؤلفههای تحقیق شااامل یااک جملااه ،عبارت،
بند ،صفحه یا متن كامل باشد (وندایک.)27 :1382 ،
واحد تحلیل در این تحقیق ،متن خبرهای انتخابشاده اسات .هر متن خبر شاامل یک بساته
خبری در هر صافحه وب اسات كه ميتواند دربرگیرنده اصال خبر ،گزارش و یا تفسایری از خبر
باشااد .لذا بر اساااس رویكرد ون دایک در تحلیل گفتمان ،ابتدا همه متون اخبار و گزارشها و
تحلیل های خبری مربوط به كاهش تعهدات برجامي ایران در ساایت بيبيساي فارساي ،در بازه
زماني موردمطالعه یعني از روز چهارشاانبه  18اردیبهشاات  1398تا  20آبان ماه  1398بهعنوان
جاامعاه آمااری ،اساااتخراج گردیاد .در این باازه زمااني ایران در طي چهاار گاام و مرحلاه ،تعهادات
برجامي خود را كاهش داد.
در این پژوهش برای اینكاه اخباار و دادههاایي كاه مورد پژوهش قرار ميگیرناد باهخوبي
موضاع ساایت بيبيساي فارساي ،نسابت به مسائله كاهش تعهدات برجامي ایران را نشاان دهند ،از
1. Cristal David
2. Stubbs
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روش نمونهگیری هدفمند اسااتفاده شااد .و ما برای انتخاب و نمونهگیری اخبار هشاات مؤلفه
در نمونههای هدفمند یا قضاااوتي ،پژوهشااگر واحدهای نمونهگیری را بهصااورت ذهني و
بااهادف قبلي انتخااب ميكناد .ذهنیات و هادف داور اسااات كاه احتماال انتخااب یاک واحاد
نمونهگیری را برای نمونه معین ميكند( .فرانكفورت و نهمیاس.)264 :1381 ،
باا توجاه باه اینكاه در روشهاای كیفي ،عمومااً ،حجم نموناه از طریق یاک فرمول یاا رابطاه
آماری به دساات نميآید و بهعبارتيدیگر چنین امكاني در روشهای كیفي مانند تحلیل گفتمان
وجود ندارد ،لذا برای تعیین حجم نمونه  ،بر اسااس قاعده اشاباع عمل ميشاود؛ به این صاورت
كاه انتخااب نموناههاا تاا جاایي اداماه ميیااباد كاه انتخااب موارد جادیادتر ،اطالعاات متفااوت باا موارد
پیشااین حاصاال نكند .ما نیز نمونهگیری را تا رساایدن به حد اشااباع ادامه دادیم؛ بنابراین از بین
 122خبر ساایت بيبيساي فارساي كه در بازه زماني موردمطالعه به موضاوع موردبررساي این
پژوهش پرداختاه بود تعاداد  9خبر انتخااب شاااد .البتاه برای توازن بهتر تالش شاااد از گاامهاای
متعدد كاهش تعهدات برجامي حداقل دو خبر انتخاب شااود .به عبارتي تقریباً از هر گام كاهش
تعهد دو خبر انتخابشده است.
معیاارهاای ماا در انتخااب این اخباار هماان مؤلفاههاای هفاتگااناه گفتاهشاااده در روش تحقیق
اسات؛ یعني خبرهایي در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت كه این مؤلفهها در آن خبر بارزتر
و مشاخصتر باشاد .بهعالوه چون گزارشهای تحلیل و تفسایری ،گفتمان رساانه را مشاخصتر
بیان ميكند ،این نوع اخبار در اولویت قرار گرفتند.
یكي از مراحل اصااالي در تحلیل گفتمان ،عملیاتي كردن مباحث نظری یا به عبارتي ،تعیین
متغیرهاا جهات تحلیال متن و گفتماان اسااات .ازآنجاایيكاه این پژوهش برای تحلیال متون كااوی
اخبار مربوط به كاهش تعهدات برجامي ایران در ساایت خبری بيبيساي فارساي بر مبنای شایوه
تحلیلي و دیدگاههای تئون وندایک سااامانیافته اساات لذا متغیرها و مقولههای مورداسااتفاده
عبارتاند از :واژگان ،افراد و نهادهای مطرحشاده در متن ،اساتناد یا ذكر شاواهد متن ،قطببندی
یا ریر ساازی (ارزش) های نسابت به خود و دیگری ،پیشفر
تداعي) ،مؤلفههای اجماع و توافق در متن ،گزارههای اساسي.

ها ،داللتهای ضامني (تلقین و
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موردنظر ون دایک را معیار قرار دادیم به نحوی كه در ادامه بیان خواهند شد.
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برمبناای رویكرد تحلیال گفتماان تئون ون دایاک متنهاای خبری كاه از ساااایات بيبيساااي
فارسي انتخابشده اند ،در یک فرم مخصوص برای ثبت و استخراج اطالعات ،منظم شدند.
این فرم شاامل  10عنوان اسات :تاریخ خبر و عنوان خبر دو عنوان اولیه هساتند كه مشاخص
كننده اطالعات شااناسااهای متن خبر هسااتند ،هشاات عنوان دیگر مؤلفههای موردنظر ون دایک
هسااتندكه این مولفهها عبارتاند از :افراد و نهادهای مطرحشااده در متن ،واژگان مثبت و منفي،
اساتناد یا ذكر شاواهد متن ،پیشفر

ها ،قطببندی یا ریر ساازی (ارزش) های نسابت به خود و

دیگری ،مؤلفاههاای اجمااع و توافق در متن ،داللاتهاای ضااامني (تلقین و تاداعي) و گزارههاای
اساسي.
با اساتفاده از این فرم واساتخراج طالعات آن ،نظام گفتماني حاكم بر خبرها مشاخص شاد و
مقوالت متني و درونمتني متون خبری نیز به دست آمد.
یافتههاي پژوهش
واژگان
برای بررساي نظام واژگان بيبيسايفارساي در خصاوص كاهش تعهدات برجامي ایران در بازه
موردمطالعه ،واژگان مثبت و منفي اساتفادهشاده برای ایران ،آمریكا و ساایر طرفهای برجام ،در
سه دسته جداگانه موردمطالعه قرار گرفت كه جدول زیر جزئیات بیشتری از واژگان استفادهشده
به تفكیک را نشاان ميدهد .این تفكیک ساهگانه برای مشاخص شادن بهتر وضاعیت قطببندی
خود و دیگری در تمام مراحل پژوهش رعایت شاده اسات تا بتوان مواضاع گفتماني این ساایت
خبری را بهتر درن كرد.
واژههای مثبت اساتفادهشاده برای ایران ،خویشاتنداری و صابر اساتراتژیک ایران را برجساته
كرده كاه هوشااامناداناه برای حفظ مناافع ملات ایران ،باا امیاد و خوشبیني باه دنباال حفظ برجاام
بااقتدار اسات؛ اما تعداد و نوع واژگان منفي اساتفادهشاده برای ایران به گونه ایسات كه ایران را
در فشاااار اقتصاااادی و انزوای بینالمللي توصااایف ميكند كه این وضاااعیت در پي پیگیری
برنامههای هساتهای و موشاكي و به عبارتي نوعي خود گزیدگي ایران اسات .اساتفاده از واژگاني
چون زیر پاا گاذاشاااتن تعهادات ،نقض برجاام ،نقض فزایناده ایران را نقضكنناده برجاام معرفي
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ميكند و عباراتي چون «رویكرد تهاجمي ،آرایش جنگي ،سااركوب ،امنیتي سااازی ،چكشااي،
بيبيسايفارساي در اساتفاده از واژگان برای آمریكا از عباراتي مثبت چون مصامم ،با جدیت،
آماده گفتگو ،آماده مالقات و مذاكره و قدرت جهاني اسااتفاده ميكنند و در كنار آن از واژگاني
چون واكنش تند ،مخالف سارساخت و مسائول مشاكالت و  ...نیز اساتفاده ميكنند تا با علم به
اینكه اولین كشاوری كه از برجام خارجشاده اسات آمریكا بوده اما با این كشاور مخالفت جدی
نكرده باشااد و درعینحال خود را مقابل آمریكا قرار ندهد .دقیقاً ساایاسااتي از انتخاب همین
واژگان شروع ميشود و تا سیاستهای اجرایي هم پیش ميرود.
درباره طرفهای دیگر برجام نیز بيبيسي فارسي در انتخاب واژگان به نحوی عمل ميكند
كه این كشاورها را خواهان حفظ برجام و در تالش و تقال برای حفظ برجام و بهنوعي واساطه
بین ایران و آمریكا نشاان دهد ،واساطهای كه خودش گرفتار و دساتبساته اسات و ناچار به انجام
اقدامات ناكافي است.
جزئیاات دقیقتر این واژههاا را ميتوان در جادول صااافحاه بعاد مالحظاه نمود .واژگااني كاه
نباید انتخاب آنها را بدون حسابوكتاب و بدون هدف دانست.
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اقدامات خصمانه ،خرابكارانه و  »...چهرهای منفي از ایران در خبرها به تصویر ميكشد.
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جدول  .1نظام واژگان بيبيسي فارسي در پوشش اخبار مربوط به «كاهش تعهدات برجامي ایران»
نظام واژگان

بیبیسی فارسی
حساان نیت ،هوشاامندانه ،اقتدار ،اعتبار ،خویشااتنداری ،اعتمادسااازی ،صاابر

مثبت
ایران

استراتژیک ،مجهز ،منافع ملت ،مصالحه ،تنشزدایي ،امید ،خوشبیني
اسالحه اتمي ،بمب اتمي ،محدودیت ،تخطي ،انزوای بینالمللي ،فشاار اقتصاادی،

منفی

تروریسااتي ،هشاادار ،نگران ،رویكرد تهاجمي ،آرایش جنگي ،سااركوب ،امنیتي
ساازی ،چكشاي ،اقدامات خصامانه ،خرابكارانه ،مخالفت ،پرهزینه ،بحراني ،زیر پا
گذاشاتن تعهدات ،نقض برجام ،نقض فزاینده ،وضاعیت اقتصاادی وخیم ،آبروی
داخلي آسااایابدیاده ،خود گزیادگي ،اقاداماات بحاثبرانگیز ،عقابنشااایني ،عماال
نیابتي ،كارزار ترور ،برنامه موشكي ،راه اشتباه ،زمینگیر

مثبت

اصاالح توافق ،شكوفایي اقتصادی ،محبوبیت ،جدیت ،وفادار ،مفید ،مصمم ،آماده
گفتگو ،توافق بهنر و پایدارتر ،آماده مالقات ،سپاسگزار ،قدرت جهاني

آمریكا

مسائول مشاكالت ،جنگ تجاری ،مقصار ،به هم ریختن همهچیز ،اعمال فشاار،
منفی

باخت ،درگیری نظامي ،مخالف ساارسااخت ،واكنش تند ،مردود ،ناتوان در حل

مثبت

مشكل
همگرایي ،همراهي ،موفقیات ،ابتكاار ،متعهاد ،حال اختالف برجاام ،خواهاان حفظ

ســــایــر

توافق ،تقالی سخت ،تالشهای دیپلماتیک ،جبران تحریمها ،كاستن تنش

طـرفهـاي

اقدامات ناكافي ،تحمیل تحریم ،عدم اقدام درخور ،اهرم فشار ،نگران ،نميتوانند،

برجام

منفی

گیر افتادهاند ،مجبور ،ناچار ،انفعال و بيعملي ،موفق نشده ،دستبسته

قطببندي:
در بحث قطببندی خود و دیگری ،در طول انجام تحقیق طرفهای توافق برجام ،در ساااه
گروه دساتهبندیشاده اسات كه این دساتهها شاامل ایران ،آمریكا و ساایر طرفهای برجام اسات.
پس از آن در تحلیل واژگان ،اساتنادها ،افراد و نهادها ،ارزشهای منتساب به این ساه دساته مورد
بررساااي قرار گرفتند و نتیجه اینكه بيبيساااي فارساااي ،هرچند مرز بین خود و دیگری را به
صاورت واضاح و مشاخص ،معلوم نكرده اسات اما ایران را در مقام «دیگری» قرار داده و ساایر
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طرفها را «خود» لحاظ كرده است با این مالحظه كه حساب دولت ترامپ و آمریكا را بهعنوان
تفاوت قائل ميشااود .ارزشهای منتسااب به این دسااتهها مطابق جدول زیر اساات و درواقع از
عبارات زیر برای توصیف این دستهها استفاده ميكند:
جدول  .2قطببندی
بیبیسی فارسی

قطببندي

_ جمهوری اساالمي با حسـن نيت وارد توافق هساتهای شاد و پس از خروج آمریكا نیز با حسان نیت
انتظار اقدام سایر كشورهای عضو برجام را داشت
_ ایران به مدت یک سال به گفته مقامات ایراني صبر استراتژیک» به خرج داد

ارزشهای منتسب به ایران

_ اقدام ایران نقض» برجام است.
_ ایران در پاسخ به فشارها و تهدیدهای فزاینده رویكردی تهاجمي اتخاذ كرده
_ سایاسات ایران برای نقض فزاینده مفاد قرارداد ،ازنظر تهران راهي اسات برای فشاار به اروپا باهدف
سبک كردن تحریمهای اقتصادی آمریكا.
_ ایران همهناان از طریق عماال نیاابتي خود به كارزار ترور در گوشاااه و كناار جهاان ادامه ميدهد و
ميخواهد به برنامه موشكي خود ادامه دهد.
_ میزان صادرات نفت ایران در پایینترین میزان از زمان جنگ ایران و عراق قرارگرفته
_ خروج ریرقانوني ایاالتمتحده آمریكا
_ مسئولیت شكست برجام و هرگونه تبعات احتمالي آن بهطور كامل بر عهده آمریكا

آمریكا

_ مقصر دانستن آمریكا و نسبت دادن مسئولیت مشكالت كنوني به دولت ترامپ
_ جدیت آمریكا و متحدان منطقهای آن برای اعمال سیاست فشار «حداكثری» بر تهران
_ آمریكا تحریمهای قبل از توافق را بازگرداند و حتي تحریمهای شدیدتری علیه ایران اعمال كرد.
_ دونالد ترامپ بارها اعالم آمادگي كرده بدون پیششرط با مقامهای ایران دیدار و گفتگو كند.
ا تالش های مكرر و چند جلسه مشورت با این كشورها نتیجه موردنظر را در پي نداشته است

دیگر طرفهای برجام

ا همگرایي بیشتر اتحادیه اروپا با ایاالتمتحده بر سر موضوع ایران
ا ابراز نگراني شدید از افزایش رنيسازی اورانیوم توسط ایران
ا اروپایيها ميخواهند توافق هستهای پابرجا بماند اما بین واشنگتن و تهران گیر افتادهاند.
ا « انفعال و بيعملي» اروپا برای حفظ فواید ایران از برجام
ا اروپا هم بهعنوان طرف دیگر برجام از اقدامات ایران انتقاد كرده است.
ا ما ایران را ترریب ميكنیم اوضاع را بدتر نكند.
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مشاااخصترین مخالف برجام ،جدا كرده و حتي گاهي بین مواضاااع ترامپ و نظام آمریكا هم
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پيشفرضها:
در بررسی اخبار موردمطالعه ،پيشفرضهاي زیر قابلطرح است:
•

در سااایاساااتهای ایران در برجام حسااان روحاني تنها ابالغ كننده بوده اسااات نه
تصمیمگیری نهایي؛

•

ایران به دنبال ساخت اسلحه اتمي و بمب اتمي بوده است؛

•

بعضي اقدامات ایران نوعي واكنش تزئیني و فرمایشي بوده است؛

•

ایران در انزوای بینالمللي است و گرفتار فشار اقتصادی است؛

•

چین و روساایه ( رقبای آمریكا) درنهایت به دنبال منافع خود هسااتند و ایران را تنها
خواهند گذاشت؛

•
•

طرفهای اروپایي به تعهدات خود عمل كردهاند اما ایران و آمریكا خیر؛
ایران یک تهدید جدی در منطقه برای اسرائیل است؛

•

حكومت ایران در حالت دفاعي محض در قضیه برجام؛

•

احتماال رتی نیااوردن تراماپ در انتخااباات دور بعاد ریااسااات جمهوری وجود دارد و
ایران و برخي كشورها منتظر فرارسیدن انتخابات هستند؛

•
•
•

رعایت تعهدات توسط ایران تا قبل از خروج آمریكا از برجام؛
ایران در منطقه به اقدامات تروریستي توسط نیروهای نیابتي اقدام ميكند.
مسائوالن ایران در یک موضاع متحد درباره برجام نیساتند و عالوه بر اختالف رهبر و
رئیسجمهور ،سه گروه و موضع در مواجهه با برجام وجود دارد؛

•

تصمیمات ترامپ چیزی جدا از سیاستهای آمریكا است.
در بررسی مؤلفه تلقين و تداعی ،مهمترین تداعیهاي ایجادشده عبارتاند از:

•

اختالف درباره ترجمه فارساي و انگلیساي برجام در رساانههای داخلي ایران و اینكه
عدهای معتقد بودند مذاكرهكنندگان ایراني فریبخوردهاند؛

•

ساخنان رهبر انقالب ایران درباره آتش زدن برجام درصاورتيكه ترامپ برجام را پاره
كند؛
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•

حضاور ناوهای هواپیمابر آمریكا در خلیجفارس در زمانهای گوناگوني كه تنش میان

•

خیانتهای روسیه به ایران در مواقع حساس تاریخي؛

•

سابقه نگرانيهای جامعه جهاني از ساخت و استفاده از بمبهای هستهای؛

•

دستیابي ایران به رنيسازی بیست درصد درگذشته نهچندان دور؛

•

هدف قرار گرفتن پهپاد آمریكایي توساط ساپاه پاساداران و تهدیدهای نظامي ایران و
آمریكا در گذشته و حتي سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریكا؛
و همچنين مهمترین تلقينهاي القاشده در اخبار موردبررسی ،عبارتاند از:

•
•
•
•

ایران در انزوای بینالمللي است؛
سپاه پاسداران یک سازمان تروریستي است؛
مقامات ایران دیگر به انتهای ره رسیده و چارهای جز این اقدامات ندارند؛
احتماال دارد ایران رفتاارهاای ریرمنطقي ماانناد حملاه نظاامي باه مناافع آمریكاا انجاام دهاد
لذا آمریكا در حال آماده شدن است .جنگ قریبالوقوع است؛

•
•

ایران نیروهای نیابتي در منطقه دارد كه باعث ناامني منطقه هستند؛
اروپا به تعهادات خود عمال كرده اسااات و در مقاابل برجام همهناان متعهاد اسااات و
درعینحال از این شرایط نگران است؛

•

اروپایيها سااخت تقال ميكنند زماني كه مجبور شااوند مرگ برجام را اعالم كنند به
تعویق بیندازند؛

•
•

نگراني اروپایيها برای احتمال رسیدن ایران به بمب اتم است؛
حكومت ایران به حفظ پوسااتهای از برنامه اتمي گسااترده قبلي خود برای مدتزماني
مشااخص در مقابل حفظ حق رنيسااازی و رفع تحریمها رضااایت داد چون آبروی
داخلي آسیبدیده است؛

•

حكومت ایران در داخل با انواع فشااارهای ناشااي از تحریمها و فشااارهای ساایاسااي
مواجه شده؛
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ایران و آمریكا باالگرفته است؛
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•

بین رهبر ایران و دولت بر سر تصمیمگیری درباره برجام اختالف وجود دارد؛

•

ایران به دنبال سااخت بمب اتم اسات و برجام راه ایران برای دساتیابي به ساالح اتمي
را طوالنيتر كرده بود؛

•

ایران تحت تأثیر فشااارهای مالي مجبور به مذاكره مجدد و امتیازدهي بیشااتر خواهد
شد؛

•

آمریكا در مقام قدرت برتر است و ایران و اروپا توان مخالفت با او را ندارند؛

•

سپاه پاسداران ایران كه یک نهاد نظامي است مخالف اصلي مذاكرات است لذا اهداف
ایران یک اهداف نظامي است؛

•
•

عدم پذیرش مسئولیت در تصمیمات پیهیده از روحیات رهبر ایران است؛
طرفهاای دیگر برجاام ميخواهناد باه تعهادات خود عمال كنناد اماا نميتوانناد این كاار
را انجام دهند.

گزارههاي اساسی:
گزارههای اساسي در اخبار موردمطالعه نیز عبارتاند از:
•

بههرحال ،رهبر جمهوری اسااالمي به وعدهاش درباره «آتش زدن» برجام در صااورت
«پاره كردن» آن از سوی آمریكا عمل نكرد و هنوز نیز پس از یک سال دست به چنین
كاری نزده است؛

•

تهران آنقدر ضاعیف شاده كه هرچه عرصاه را بر آن تنگتر كنیم در كام خواهد كشاید
و پاسخ معناداری نخواهد داد؛

•

از زمان بازگشات تحریمهای آمریكا در پي خروج دولت ترامپ از برجام ،اساتراتژی
جمهوری اساااالمي برای مقابله با فشاااار عمدتاً مبتني بر مقاومت تقابلي در خارج و
تشدید امنیتي سازی در داخل بوده است؛

•

ماایاک پومپئو وزیر خاارجاه آمریكاا هم در توییتي گفات« :تاازهترین تالش ایران برای
توسعه برنامه هستهای به انزوا و تحریمهای بیشتر منجر خواهد شد».؛
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•

اتحادیه اروپا ضامن ابراز نگراني شادید از افزایش رنيساازی اورانیوم توساط ایران از

•
•

آقای نتانیاهو اقدام ایران را «یک گام خیلي خیلي خطرنان» خوانده است؛
آقاای تراماپ چناد روز پیش باه ایران هشااادار داده بود كاه تهادیادهاایي كاه دارد مطرح
ميكند ،ممكن اسات باعث شاوند تا بهاصاطالح در آساتین خود ایران بیفتند و جوری
گزیده شود كه تابهحال سابقه نداشته است؛

•

حكومت ایران در قضایه توافق برجام ،زمینه خود گزیدگي بزرگي را بهعمد یا از سار
ناآگاهي نادیده گرفت؛

•

گامهای شااروعشااده در هفتههای اخیر را هم ميتوان از موضااع دفاعي محض برای
حفظ وجهه داخلي و خارجي و افزایش فشاااار برای باال بردن توان چانهزني ارزیابي
كرد؛

•

آنهاه بااال رفتن توان رنيساااازی ایران را بحاثبرانگیز و برای بعضاااي از كشاااورهاا
نگرانكنناده ميكناد آن اسااات كاه اگر كشاااوری بتواناد اورانیوم را تاا درجاه حادود 5
درصد رني كند ،رنيسازی تا درجههای باالتر آسانتر خواهد شد؛

•

آنها همهنان از طریق عمال نیابتي خود به كارزار ترور در گوشااه و كنار جهان ادامه
ميدهند ،اینكه به برنامه موشااكي خود ادامه ميدهند و همین دیروز اعالم كردند كه
بنا دارند تحقیقات و توسعه سیستم سالحهای هستهای خود را از سر گیرند؛

•

آمریكا بهار ساال گذشاته برجام را یکجانبه ترن كرد و آقای ترامپ ميگوید بنا دارد
با اعمال «حداكثر فشاار» بر ایران ،این كشاور را وادار به مذاكره مجدد بر سار توافقي
«بهتر و پایدارتر» كند؛

•

ایران گفتاه اگر اروپاا باه برجاام متعهاد بمااناد و باه وعادههاایش عمال كناد تهران باه اجرای
كامل تعهداتش بازميگردد؛

•

«ما (آمریكا) فقط نميخواهیم كه آنها ( ایران) ساالح هساتهای داشاته باشاند كه این
خواسته بسیار زیادی نیست»؛
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این كشور خواست تا بیش از این توافق برجام را نقض نكند؛

 ❖ 228فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

•

«ميخواهم بهصراحت بگویم كه ما (آمریكا) به دنبال تغییر رژیم (ایران) نیستیم؛ دنبال
جلوگیری از تسلیحات هستهای هستیم».؛

•

حسان روحاني« :اگر بدانم به یک جلساهای بروم و باكساي مالقات كنم كه كشاور من
آباد ميشود و مشكالت مردم حل ميشود من دریی نخواهم كرد».

در خصاوص مؤلفههای اجماع و توافق در متن ،یعني آن چیزی كه نویسانده به كار ميگیرد
تاا مخااطباان را باا خود موافق كناد و باه اجمااع برسااااناد باایاد گفات كاه در متون موردبررساااي،
بيبيسي فارسي تالش كرده است با تداعي تنشهای چندین ساله بین ایران و كشورهای رربي
و تلقین خطرنان بودن ایران برای منطقه و حتي نسابت دادن عملیات تروریساتي گذشاته و اخیر
در منطقه به ایران و یا نیروهای مرتبط با ایران ،مخاطبان را به این اجماع برسااند كه هدف ایران
از برنامههای هساتهای دساتیابي به ساالح اتمي بوده اسات اما كشاورهای رربي و آمریكا در مقابل
این تالش ایران مقاومت كرده و با اعمال تحریمها و درنهایت توافق برجام مانع دسااتیابي ایران
به ساالح هساتهای شاده اسات و اكنون چون آمریكا ساالحهای موشاكي و ساایر اقدامات ایران در
منطقه را مانند تالش برای دسااتیابي به سااالح هسااتهای خطرنان ميداند ،خواهان دسااتیابي به
توافقي جدید و فراگیرتر از برجام اسات تا بتواند خطر ایران برای منطقه را كنترل كند .از طرفي
آمریكاا یاک قادرت جهااني اسااات كاه كشاااورهاای اروپاایي و ساااایر طرفهاای برجاام تواناایي
رویاارویي باا او را نادارناد و هرچناد مخاالف خروج آمریكاا از برجاام هساااتناد اماا در برابر او
دساتبساته هساتند و قادر به انجام اقدامات مؤثر نیساتند؛ اما بيبيساي فارساي كاهش تدریجي
تعهدات برجامي توساااط ایران را نقض برجام ميداند و بدون پرداختن به نوع عملكرد ساااایر
طرفهای برجام و نقش آنها در رسایدن ایران به تصامیم برای كاهش تعهدات خود ،این اقدام
ایران را نقض برجاام معرفي ميكناد كاه باهنوعي ایران را متهم اصااالي زمینگیر شااادن برجاام
ميداند.
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بحث و نتيجهگيري
پژوهش و دقت در دادههای اساتخراجشاده از متن خبرها برای شاناخت گفتمان بيبيساي فارساي
در پوشاش اخبار كاهش تعهدات برجامي ایران ،به این نتیجه ميرسایم كه این ساایت خبری با
یادآوری و تداعي اختالفات ایران با آمریكا و كشاورهای رربي و حتي جنگ میان ایران و عراق
و با تلقین دخالت ایران در درگیریهای موجود در منطقه ازجمله جنگ یمن و عربساتان ،چهره
ایران را بهعنوان عامل اصالي ناآراميها در منطقه خاورمیانه و تهدیدی برای دنیا بازنمایي كند و
تأكید ميكند كه دسااتیابي ایران به سااالح هسااتهای این تهدید را خطرنانتر و جدیتر خواهد
كرد .سااایت مذكور ،در این مساایر به انگاره سااازی نیز ميپردازد و نیروهای مختلف نظامي را
نیروهاای نیاابتي ایران در منطقاه معرفي ميكناد كاه هماه آنهاا ابزاری برای اعماالنفوذ ایران در
منطقه است.
لذا اولین گفتماني كه در متون خبری بيبيساي فارساي مشاهود اسات گفتمان ایران هراسـی
اسات .هراس و ترساي كه بارها در خبرها به آن اشااره ميشاود و نگراني اروپا و ساایر طرفهای
برجام از نقض برجام توساااط ایران بارها مورد تأكید قرار ميگیرد .بر اسااااس همین نگراني و
هراس اساات كه اروپا تالش ميكند كه ایران در برجام بماند و عليررم تحریمهای شاادید و
خروج آمریكاا از برجاام ،اروپاا انتظاار دارد ایران خویشاااتنداری كرده و باه تعهادات خود عمال
كند.
بيبيساي ،ایران را در اقداماتش تنها و منزوی معرفي ميكند و حتي چین و روسیه را همراه
با ایران نميداند و معتقد اساات این رقبای آمریكا هرگز به خاطر ایران ،خود را در برابر آمریكا
قرار نميدهناد؛ بناابراین ایران منزوي چیزی اسااات كاه بيبيساااي باه دنباال تثبیات آن در ذهن
مخاطبان خود اساات .انزوایي كه درنتیجه تقابل ایران با ررب به وجود آمده اساات .انزوایي كه
نتیجه مقابله ایدئولوژیک ایران با دنیاسات؛ و همین انزوا و تنهایي باعث شاده اسات كه ایران در
مقابله با تحریمهای نتواند اقدام جدی انجام دهد و لذا تحت شاادیدترین فشااارهای اقتصااادی
قرارگرفته و با مشاكالت داخلي و خارجي روبرو شاود .عالوه بر فشاار اقتصاادی ،اختالف بین

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

با بررسااي و مطالعه اخبار منتشاارشااده در بيبيسااي فارسااي در بازه زماني موردمطالعه در این
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مساائوالن و بهصااورت مشااخص اختالف بین رهبر و رئیسجمهور ایران ،نكتهای اساات كه
بيبيساي به آن معتقد اسات و ساعي ميكند آن را برجساته كند و معتقد اسات كه اگرچه دولت
ایران آماده مذاكره و مصالحه است اما رهبر ایران و حامیان او مخالف و مانع این كار هستند.
نكتاه دیگری كاه بيبيساااي ساااعي در برجساااتاهساااازی آن دارد اختالفاات داخلي و
موضاعگیریهای متفاوت بر سار موضاوع برجام اسات .این ساایت خبری در تالش اسات دولت
ایران را در تقابل با رهبر انقالب بازنمایي كند و كوچکترین اختالفنظر و یا سالیقه را برجساته
كند .در این راساتا بيبيساي اصاالحطلبان و حامیان دولت را وابساته به ررب و اصاولگرایان و
رهبری را وابساته به روسایه و شارق معرفي ميكند و در هر دو صاورت گفتمان ایران وابسـته را
تعریف و تقویت ميكند؛ و از طریق اساااتقالل ایران یعني یكي از مهمترین شاااعارها و اهداف
انقالب  1357ایران را هدف قرار ميدهد.
در طرف دیگر این رویداد ،آمریكاسات .كشاوری كه كاهش تعهدات برجامي توساط ایران،
نتیجه خروج یکطرفه او از برجام اسات؛ اما بيبيساي فارساي این اقدام آمریكا را بیشاتر تصامیم
شاخص ترامپ ميداند تا تصامیم نظام حاكم بر آمریكا .در اخبار موردبررساي ،آمریكا ابرقدرتي
اساات كه اگرچه دررساایدن قصااه برجام به اینجا مقصاار اساات اما چون یک ابرقدرت اساات،
كشورهای دیگر نميتوانند و یا نميخواهند با او در تقابل باشند .لذا بيبيسي درعینحال كه به
مقصار بودن آمریكا معترف اسات اما این تقصایر را برجساته نميكند و تالش ميكند بیشاتر ایران
را نقضكننده اصالي برجام كند .آنهه مشاهود اسات گفتمان امپریاليسـم بر بيبيساي فارساي
مسالط اسات و آمریكا بهعنوان یک ابرقدرت كه كشاورهای دیگر در برابر او دساتبساته و ناچار
هستند ،پذیرفتهشده است.
طرف دیگر برجام كشاورهایي هساتند كه برجام را امضاا كرده و طرف قرارداد برجام هساتند،
اماا پس از خروج آمریكاا از برجاام آنهاا نیز اقادام جادی برای رفع تحریمهاای ایران انجاام نادادند
و بيبيساي معتقد اسات كه این كشاورها تقال و تالش الزم را انجام دادهاند اما در برابر آمریكا
قادر به انجام اقدامات خاصاي نبودهاند اما درعینحال ایران را به خویشاتنداری دعوت كرده و
نگران نقض برجام توسااط ایران بودهاند .حتي كشااورهایي مانند چین و روساایه نیز كه با ایران
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همراهي بیشاااتری دارند ترجیح ميدهند در این موضاااوع در برابر آمریكا قرار نگیرند و تالش
حاكم بر آمریكا ميدانند .بيبيساااي در برابر كارهایي كه این گروه ميتوانساااته انجام بدهد تا
ایران به تعهدات خود باقي بماند ،سیاست سكوت را در پیش ميگیرد و آنها را از هر تقصیری
مبرا ميداند.
با توجه به ادامه مذاكرات برجامي و اتفااقات جدیدی كه با تغییر رئیسجمهور آمریكاا افتااده
اسات و زمینه مذاكرات جدید و یا بازگشات آمریكا به برجام در حال فراهم شادن اسات پیشانهاد
ميشاود ادامه این پژوهش در بازه زماني فعلي انجامشاده و این مسائله مشاخص شاود كه با تغییر
سایاسات آمریكا و احتماالً بازگشات او به برجام ،آیا گفتمان بيبيساي فارساي در این خصاوص
تغییر خواهد كرد یا همهنان به همان گفتمان و سیاستها ادامه خواهد داد؟
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كنند طرفین به برجام برگردند .این گروه ،تصاامیمات ترامپ را چیزی جدای از خواسااته نظام
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