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گفتمان  شناسی مقدمه ناظران علمی مجموعه 

که برای خود در جها  تعمیار روش هاای پاژوهش در  نشر لوگوس در راستای مسئولیتی 
کنااار کشااور ت کااار قاارار داده اساا . در  کتاااب را در دسااتور  کاارده اساا ی چناادین مجموعااه  عریااف 

کیفی شناسی شرومجموعه  کمی و  کلیهای  که دربرگیرنده نگااهی  کمای و  تار باه روش ی  هاای 
کااه بااه طااور خاااص باار برخاای حوزه کیفاای اساا ی مجموعااه هااای  های دیگااری را در دساا  دارد 
گساترده  نتقادیشناسی ا نشانهروشی متمرکزند؛ مانند  کاه باه خااطر  شناسای گفتمانو حاوزه 

کااه در اختیااار داریااد یکاای از مجموعااه  شااان نیاااز بااه تااوجهی ویااژه داشااته گستردگی کتااابی  اند. 
گفتمان کتاب  اس . لوگوس شناسی های 

گاار پ کتاااب  یگفتمااان انتقاااد یاالتحل یاادایشا کنتاارلدر غاارب را بااه   1979در سااال  زبااان و 
 71دوم دهاه  یماهن یعنایساال بعادی  یس حدودا به ب یرانن در اآ یریگ شکل یمینسب  بده

در  یرمقاادمو دکتاار دب یرازدر دانشااگاه شاا یارمحماادیکااه دکتاار  یزمااان گااردد؛ یباااز م یشمساا
گفتمااان  یاالبااه تحل« کااالم یاالو تحل یااهتجز»در درس  تهااراندر  ییدانشااگاه عالمااه طباطبااا

سااله  یسا ب یریخأباا تا یزه مطالعااتحاو یانا یادایش. هر چناد پکردند یاشاره م یزن یانتقاد
کم91و  81دهااه  یاتفاااق افتااادی امااا در طاا گسااتردگ یفیاا یک یاا یی آنچنااان بااه لحاااظ   رشااد  یو 

کااه بااه جاار گفاا  امااروز د یت مااأداشااته اساا   چناادان  یاارانعلاام در ا یاانا ی وضااع  یگاارتااوان 
 حوزه ندارد. یندر ا یشروپ یکشورها با یا فاصله
گفتمان انتقادی چه به لحااظ روشای و چاه باه لحااظ اخیر در غربی تح های سالدر  لیل 

گرفتاه اسا . از ایان روی  کارگیری شکلی اختصاصی های به موضوعات و حوزه هاد  تر به خود 
گفتمان ای جدیاااااد ه شناسااااای رویکردهاااااا و روششناسااااای لوگاااااوس نیاااااز معرفااااای  مجموعاااااه 

گونی جدیاااااد و موضااااوعات هااااا شناساااای از یاااااک سااااو و معرفاااای حاااااوزه گفتمااااان گونااااا کاااااه  و 
توانااد مبنااایی باارای مطالعااه آنهااا فااراهم آورد از سااوی دیگاار تعریااف شااده  شناساای ماای گفتمااان
کتاابدر مرحله اولی این امر از دو طریر محقر خواهد شدد اس .  هاایی  تالش بارای ترجماه 

در مرحلاه دومی تشاویر دانشاجویان اناد؛  های پژوهشای ها و حوزه شناسی که معر  این روش



     ر\گفتمان، هویت، و مشروعیت   

کاربساا  ایاان روشبااتحصاایالت تکمیلاای  هااا باار مسااائل معطااو  بااه ایااران از طریاار  شناساای ه 
 .نشر لوگوسممتاز در های دکتری  چاپ رساله

کتااب فهرسا  برخای از آنهاا آماده اسا ی  کاه در صافحه ب هماان طاوردر این مجموعهی 
کنون کتاام متعااددی  کتاباند.  تعریااف شاادهتااا ی کتاااب حاضاار دانااد هااا ترجمااه برخاای از ایاان 
گرلینااده مااوتنر ری گفتمااان و ماادی جلاادی  مجموعااه پاان  ی)ترجمااه روح الااه عطااایی( نوشااته 

گفتمااان کاااربرد یااهید نظریگفتمااان یشناساا روانی شناساای انتقااادی راهنمااای   نوشااته روشی و 
کتااب از یاان رنکماای یخانیمهد یناترجمه م) یگینزو یسال و  گفتماان یالبار تحل یدرآماد(ی دو 

گفتمااانبااه روش در مطال یگفتماانی حتماااد نگااه گلاارخ ساع) یعاات   یهااا روش(ی یدنیاترجماه 
ک از یانتقاد یشناس گفتمان دیگار نیاز برخای  اند. از آن جمله( یترجمه سوده غفار) روث ودا

انااد؛ از جملااه  و ماارتبب بااا اهاادا  ایاان مجموعااههااای دکتااری برجسااته  رساااله حاصاال لیفی وأتاا
گفتماااانی تااااریخ دارد هااام اهمیااا   کاااه هااام اهمیااا  روشاااینوشاااته فاطماااه رساااتمی  تحلیااال 

کااه بااه  رتوریااک سیاساای در ایاارانو موضااوعی؛  حااوزه جدیاااد نوشااته تینااا چهارسااوقی امااین 
کااوچکی از ایاان  .پااردازد روش تحلیاال رتااوریکی ماای گفتمااان پارلمااانی و کتاام فااوق تنهااا بخااش 

 دهند. افزایش را تشکیل می-به-فهرس  رو
کتاب حاضری  کتاب اما  گفتماانکاه تقادیم باه عالقم مجموعهاین اولین  شناسای در  نادان 

 نیک در دانشاگاه لنکساتر  رسااله دکتاری مجیاد خسارویبار اسااس تحقیقاات ی ایران می شاود
کااه  ک اساا   جهاا  باارای دانشااگاهیان  و از چنااد اساا بااه نگااارش در آمااده زیاار نظاار روث ودا

کتاابباه لحااظ موضاوعیایران اهمی  دارد.  هاای باین المللای  باه یکای از مهمتارین چالش ی 
و مقایساااه بازنماااایی آن در   ای ایاااران باااا غاااربی ی مناقشاااات هساااتههای اخیااار ساااال ایاااران در

که از منظر علوم سیاسی و رواباب باین الملال پردازد مطبوعات بریتانیا و ایران می  مهام؛ امری 
کسای پوشایده نیسا . اس  کاه شایوه جدیادی اهمی  ارتباطااتی ایان پاژوهش نیاز بار  ی چارا 

اهمیاا  دیگاار ایاان دهااد.  هااای چاااپی در اختیارمااان قاارار می باارای مطالعااه مطبوعااات و رسااانه
گفتماانی پژوهش معطو  به روش کاار رفتاه در آن اسا . رویکارد  ک -شناسای باه  تااریخی ودا
گفتمااان کااه یکاای از مهمتاارین روش کتاااب بااه  هااای تحقیاار در حااوزه  شناساای اساا  در ایاان 

کاه نااظر علمای ایان ت ک بهترین شکل ممکن به اجرا در آمده اسا  زیارا  حقیار خاود روث ودا
ایاااان روش باااارای پژوهشااااگران حااااوزه تاااااریخی علااااوم سیاساااایی ارتباطاااااتی و بااااوده اساااا . 

 شناسی بسیار راهگشاس .  شناسی به لحاظ روش زبان
 نیکی دانشگاه نیوکاسل مجید خسروی

 سید علی اصغر سلطانیی دانشگاه باقرالعلوم
 1397 یرماهت



 

 مقدمه 1

 پیشینه 1. 1

المللای پرشاماری  مباحث باین گیری جمهوری اسالمیی ایران در مرکز  و شکل 1357 با انقالب
گرفاااا . در جریااااان انقااااالب  احساسااااات قدرتمنااااد ضداسااااتعماریی ضدساااالطه و  1357قااارار 

گفتمان هاا مشاروعی   برانگیخا  و باه آنهاای انقالبای ایرانای را در رویاارویی باا غارب  اسالمی 
ویژه باا  اسالمی جمهاوری اساالمی و تانش ماداوم آن باا غاربی باه -بخشید. ایدئولوژی انقالبی

بینی رسمی ایران از یک نظاام پادشااهی ساکوالر حاامی  تغییر در جهان متحدهی نتیجه ایاالت
گاارایش غاارب بااه یااک نظااام غاارب ی 1357ل هااای اعتقااادیی پااس از سااا سااتیز پسااسااتعماری بااا 

هاای پسااساتعماری مبتنای بار  با طیفی از آرماان ی سیاسییتاس . این تغییر به خلر موجود
شادت باه مباارزه طلبیاد.  باه . این موجودی  جدید هژمونی غرب راانجامید باورهای مذهبی

 ها به خود مشروعی  بخشید. احیا و تقوی  همین چالش زمانی این نظام با پشتوانه هم
کنون 1357وری اسالمیی از سال ی جمههمه بااین کاه برگزیادهی تغییارات و تا ی در مسایری 

گذاشااته اساا . درحالی انقالباای  1ایاان بالغاا  کااه بخشاای از تحااوالت بنیااادینی را پشاا  ساار 
گفتماان اجتمااعیی سیاسایی اقتصاادی و فرهنگای  یاسا  ماناده نخاورده باقی دس  چنادین 
 هایی از( سران نظام پذیرفتاه شاد. وی )بخشمطرح و از س ینیزی متأثر از تغییرات جامعه دیگر

زنااگ ی درنتیجااه یری جمهااوری اسااالمی را افاازایش داد وپااذ ایاان تغییاارات ساایالی  و انعطااا 
 .برای غرب به صدا درآورد در خصوص وضعی  ایرانرا خطر 

 

1. rhetoric 
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دوم حیااات جمهااوری  در نیمااه ای ایااران هسااته آنی برنامااه تاااریخی نظر از پیشااینه صاار 

شااده  اسااالمیی بااه موضااوعی بنیااادین باارای غاارب و نیااز باارای جمهااوری اسااالمی ایااران تبدیل
کره موضاوعات تارین ای ایاران یکای از مطارح هساته اس . اماروزی برناماه المللای  هاای باین ماذا

کاااانون توجاااه عماااوم قااارا کاااه در   ر دارد. برناماااهمیاااان جمهاااوری اساااالمی ایاااران و غااارب اسااا  
سیاساای قرارگرفتااه اساا  و بایااد در چنااین  تاار از یااک موازنااه ای ایااران در چااارچوبی فاارا هسااته

گفتمااانی درهاام  تنیااده چااارچوبی بااه آن نگریساا . ایاان برنامااه باار بنیااان رخاادادهای مااادی و 
کرهی شکل گرفته اسا . تفااوت در انتخااب و پیوناد میاان  تاریخی و معاصر در هر دو سوی مذا

کااالنموضااو گفتمااان و چااارچوب عات  کااامال  هااا در  هااای خبااری ایااران و غاارب در خلاار بااافتی 
مشاروع علیاه دیگاری  یجایگااه ینطارف یک از که در آن هر بافتی سهیم بوده اس ؛ قطبی  دو

کرده که در آستانه اس ی را طراحی و حفظ   اند. جنگ قرار داشته تا آنجا 
 ای ایران هسته نمایی از برنامه 2. 1

کاه  ی1341 باه دهاه ؛گاردد مای بااز ها پیش از انقالب ای ایران به سال های هسته فعالی  زماانی 
متحااده و غاارب تأساایس  ای در ایااران بااا حمایاا  و تشااویر ایاالت نخسااتین تسااهیالت هسااته

گسترش سالح کارد 1347را در ساال  1(تی پی ای )ان های هسته شد. ایران پیمان منع   ؛امضاا 
کتاور تحقیقااتی هساتهانادازی  راهیعنی یک سال پاس از  متحاده  ایاالت توساب کاه ای تهاران رآ

 چنادین بارای سااخ  را ای بلندپروازاناه برناماه پادشااه ایاران ترتیمی این ده باود. باهفراهم شا
کرد تأمین با هد  ای هسته  نیروگاه  .برق ایرانی اعالم 

گسااااترده و چندالیااااه ی همکاااااری1357شااااکوهمند  پااااس از انقااااالب ایااااران بااااا  ای   هااااای 
کامال متوقاف شاد و غربای تقریباا باه های آمریکایی کمپانی  و ایان درسا  پایش از حملاه طاور 

گزیر واسطه به ایران بود. به ارتش صدام حسین مناابع ماالی باه جناگ  شرایب زمان جنگی نا
گرچاه ه ای ایاران باه پاایین هاای هساته اختصاص داده شد و فعالی  رگاز تارین میازان رسایدی ا

ای خاود را  هاای هساته ی ایاران فعالیا 1371 در اوایال دهاه کامال متوقف نشد. پس از جنگ و
کاارده بودنااد در تکمیاال نیروگاااه اتماای  سااران روساایه  بااا حمایاا  بوشااهر بااه ایااران کااه موافقاا  
کنند کمک کمک   ی افزایش داد.های محدودتری از سوی چین و نیز 

کااه آژانااسبااا  ای ایااران هسااته موضااوع برنامااه المللاای اناارژی  بااین تغییاار هاازاره و پااس از آن 
ای ایاااران وارد تعااااملی  هاااای هساااته در خصاااوص فعالیااا  ی1371 دوم دهاااه از نیماااه 2اتمااای

 

1. NPT 
2. IAEA 
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کشورانتقادی با  کانون توجه جدی غارب تبادیل شاد. در ساال  این  ی پاس 1381شده بودی به 
المللاای اناارژی  بااین ای در دساا  ساااخ  در ایاارانی آژانااس از افشااای وجااود دو سااای  هسااته

کاماال بااه باارای بازرساایی اتماای ایااران را تااوبیخ و  ایاان دو سااای  را مطاارح درخواساا  دسترساای 
که سااخ  ایان دو ساای  نقا  ان  نباوده اسا  زیارا خبار تای پای کرد. استدالل ایران این بود 

هااا اعااالم شااود. ایاان بنااد  ای بایااد تااا شااش ماااه پااس از ساااخ  آن هااای هسااته نیروگاااه فعالیاا 
گازارش رسامی هماه 1371در ساال  تی پی ان هاای مارتبب باا انارژی  فعالیا  اصاالح و خواساتار 

کاه ایان  برنامه ایی حتی در مرحله هسته کشاوری باود  گرچاهی ایاران آخارین  ریزیی شده باود؛ ا
کرد. 1382تصمیم را پذیرف  و تنها با اجرای این بند در سال   موافق  

کشااور1382در سااال   سااهی آلمااان و بریتانیااا باارای حاال مسااائل پیرامااون برنامااههااای فران ی 
کره طلام خااتمی در یک اقدام دیپلماتیک ابتکاریی با دول  اصاالح ای ایران هسته  وارد ماذا

کراتی در مهار  کاه باا عناوان  ناماه باه تفااهمی 1382شدند. ایان ماذا  1تهاران یانیاهبای انجامیاد 
هاای خاود بارای  فعالیا  نامه ایران با تعلیر داوطلبانه شود. بر اساس این تفاهم شناخته می

را  تاااای پاااای در راسااااتای اعتمادسااااازیی پروتکاااال الحاااااقی انو سااااازی اورانیااااوم موافقاااا   غناااای
کرد و همکاری هماه کاار  المللای انارژی اتمای باینآژاناس جانباه باا  داوطلبانه امضا  را در دساتور 

کشااور نمایناادهدرنتیجااهخااود قاارار داد.  )فرانسااهی آلمااان و بریتانیااا( بااا بااه رساامی   2اروپااا ی سااه 
کشااور در راسااتای تسااهیل دسترساای بااه  شااناختن حقااوق هسااته کمااک بااه ایاان  ای ایااران و 

کشاور انارژی هساته ی برناماهآوری الزم بارا فن بخاش  پاس از جلام اعتماادی رضاای  یای ایان 
کااربردی صاال  این دربااره کرد کااه ایاان اناارژی  . در اواخاار سااال ناادآمیااز خواهااد داشا ی موافقاا  
کااه ایاارانی در یااک دورهاتماای المللاای اناارژی  بااینآژانااس ی 1382 کاارد  زمااانی طااوالنیی در  اعااالم 

ایی اقااادامات و  مااواد هسااته ای از مااوارد مربااو  بااه پاااره گاازارشدر  پایبناادی بااه قیااود خااود
 ای ناموفر بوده اس . و نیز وجود و ساخ  تسهیالت هسته کاربردها

کااه ایااران ی چنااد ماااه پاایش از پایااان ریاساا  جمهااوری خاااتمی1383در بهماان  ی زمااانی 
کرات بااه ساابم مواضااعخواسااتار  گفتگوهااا بااودی مااذا متفاااوت دو طاار   ساارع  بخشاایدن بااه 

ی ایاران تصامیم ناژاد پیشرف  اندکی داش . تنها چناد مااه پاس از ریاسا  جمهاوری احمادی
کشاور عضاو اتحادیاه کند.سازی را فک پلمپ  گرف  تسهیالت غنی کاه ساه   در این مرحله بود 

کاماال متو ای خااود را بااه سااازی هسااته غناای اروپااا از ایااران خواسااتند برنامااه قااف سااازد و در طور 
 

1. Tehran Declaration 
2. EU3 
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ساازی در ایاران پیشانهاد دادناد. جمهاوری اساالمی  بارای توقاف دائام غنای ای را بساته مقابل

آمیااز برشاامرد و آن را نپااذیرف  و در   تحقیرآمیااز و تااوهین تهاای   ایااران ایاان پیشاانهاد را یااک بسااته
گرفا . ایان در حاالی های غنی فعالی  یاقدامات خود ادامه کاه تجهیاز ساازی را از سار  ات باود 

هااا را  ی ایاان فعالیاا ناادده بودتازگی نصاام شاا کااه بااه یالمللاای اناارژی اتماای بااین نظااارتی آژانااس
گاازارشناادکر گاازارش ماای کااه  هااایی از پیاادا شاادن ردهااایی از اورانیااوم  د. چیاازی نگذشااته بااود 

گازارش بار اسااس د غنی هاای تجهیازات  ادهشده برای ساخ  بمم در ایران منتشر شاد. ایان 
کسااتان مطاارح شااده بااود. آژانااسک کااه  بااین شااور پا کاارد  گاازارش  المللاای اناارژی اتماای همچنااین 

 ایران از شرایب این سازمان تبعی  نکرده اس .
و نیاز  هولوکاس  و اسارائیل درباره نژاد واسطه مواضع احمدی تنش میان ایران و غرب به

گرفا . در  مانهسیاس  خص ای  هساته ی برناماه1384 مااه دیاو در رویارویی باا غاربی شادت 
کشورو دول   ایران عناوین مارتبب باا المللی تبدیل شد.  بین دغدغه ترین مهمبه  جدید این 

هاای ایارانی  ناماهو نیاز بار روز های سراسر غرب ها و روزنامه رسانه ای آن بر هسته ایران و برنامه
کم شااادند. در ابتااادای بهمااان  کاااه ایاااران در اقااادامی  1384حاااا رأی شاااورای حکاااام بااار آن باااود 

تنبیهاای بااه سااازمان ملاال ارجاااع داده شااود. بریتانیااای آلمااان و فرانسااهی بااا پشااتیبانی آمریکااای از 
کردند طور مشرو  موافقا  خاود را اعاالم  با نارضایتی و به و چین و روسیه این الیحه حمای  

کنش به این اقدامیایران دو روز بعدی داشتند.   پروتکال الحااقی و هماه اجرای داوطلبانه در وا
که فراتر از شارایب اصالی  المللی انرژی اتمی بین خود با آژانس های داوطلبانه ریدیگر همکا را 

 بودندی به حال  تعلیر درآورد. تی پی ان
 موضوع پژوهش 2. 1

کتاااب ماای بااا توجااه بااه پیشااینه از چگااونگی  فراتاار یا گسااتردهکوشااد  مشااخم موضااوعی ایاان 
گفتماان خااص را بافا های متعاار ها و مشروعی  تثبی  هوی   ؛کناد 1ساازی ض توساب ایان 

گون اطالعات بافتی بنابراینی تالش می گونا هاای درک ایان  توضای  روشبارای  2شود سطوح 
گااردآوری و سااازمان کتاااب  موضااوع از سااوی هاار دو طاار   بااه بررساای ایاان حاضاار دهی شااود. 

که برای مشروعی  بخشیدن باه هویا   موضوع می زدایی از هویا   و مشاروعی  خوودپردازد 
گفتماااناز  دیگووری هاااییی  بااانیی و بااا چااه ویژگاایهااا و سااازوکارهای خاارد ز ها/موضااوع کاادام 

کاه  ای برخوردار اس  زیرا عالوه بار این ارتبا  بریتانیا از اهمی  ویژه د. در این شو استفاده می
 

1. contextualization 
2. contextual 
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متحادهی در  پیماان ایاالت ترین هم هاس ی یعنی نزدیک یکی از بازیگران سیاسی اردوگاه غربی
کتااب بار متاونی متمرکاز  «حضوری» نیز جدید تاریخ سیاسی ایران طوالنی داشته اسا . ایان 

که کاه رئیسسااز ای سرنوش  ر برههد خواهد بود  ( ناژاد جمهاور ایاران )احمادی ی یعنای زماانی 
کشااور را باارای ازساارگیری فعالیاا  سیاساا  تااازه کاارد و  ایی سااازی هسااته هااای غناای ایاان  اعااالم 

 ای ایاران هساته با محوریا  برناماه المللی در خصوص ایران در اوج خود بودی های بین تحرک
 .اند شده نوشته

هاای هار  ماتن جانباه های همه و تحلیل اجتماعی-سیاسی های بافتی این تحلیل تبیین
کره را بااا دیاادگاهی باارای یااافتن پاسااخ دو طاار  کنااد.  هااای پااژوهشی ترکیاام ماای پرسااش  مااذا
گفتماااانی و مشاااروعی »کاااه  پرساااش هاااایی ویاااژه مانناااد ایااان پرساااش باااه  بخشااای برسااااخ  

 هاااای ایرانااای و بریتانیاااایی چگوناااه روزناماااهدر  دیگوووریو  خوووودزدایااای از( جایگااااه  )مشاااروعی 
هاااای ایرانااای و  در روزناماااه خوووودگدیگری بخشااای و برسااااخ  هویااا  مشاااروعی » و «اسااا  

گون بریتانیایی کوشاد  . ایان پاژوهش مای« تواناد شابیه یاا متفااوت باشاد تا چه اندازه می گونا
گفتماااان انتقاااادیتحواساااطه  به مناااد  کارهاااای نظاااام و ماهیااا  مناقشاااه را شااارح و سااااز یلیااال 

-سیاسااایزدایااای( را باااا تکیاااه بااار اطالعاااات مرباااو  باااه بافااا   بخشااای )مشاااروعی  مشاااروعی 
گویاا از انگاارهدهاد و نشاان و ژانرهاای خااص  اجتماعی هاای متنای در پویاایی زباانی  تصاویری 

کار میکه برای سخن   رودی ترسیم نماید. گفتن از این موضوع به 
 ایران اجتماعی-سیاسیبافت  3. 1

کتاااب از روش گفتمااان انتقااادیهااای تحلیاال انتقااادی مااتن مطاارح در  در ایاان  و نیااز  تحلیاال 
کااه  ؛هااای زبااانی اسااتفاده شااده اساا  و تبیااین یافتااه 1سااازی بافاا  مفاااهیم باااز رد رویکااروشاای 

گفتمان انتقادیای  رشته میان کیاد  . بهکند از آن حمای  می تحلیل   بار دورهطور خااصی باا تأ
کاه در اداماه خواهاد  همه های زبانی   تحلیلو با هد  تنظیم بافتی برای  پس از انقالب جانبه 

گفتمان ه خواهاد مهام در ایاران معاصار ارائا اجتمااعی-سیاسایها/رخدادهای  آمدی روایتی از 
رفاااتن از  ابزارهاااای الزم بااارای فااارا یاجتمااااعی-سیاسااایهاااای  شاااد. درک حاصااال از ایااان بافااا 

ابزارهااای الزم باارای  یدرنتیجااه یگفتمااانی وراهبردهااای هااا و  گفتمااان چیسااتیتوصاایف صاار  
گفتمانچرایی بخش  توضی  رضای  گفتماانی و  راهباردها و  ماهی  این  اهمیا   میازانهاای 

 الف(. 2111نیکی  م و مخاطبان خاص را فراهم خواهد آورد )خسرویها برای عموم مرد آن
 

1. recontextualization 
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العاااده حساااس و  توانااد فااوق ایااران معاصاار ماای اجتماااعی-سیاساایبافاا   نوشااتن درباااره

گااذار یکشااور»پیچیااده باشااد. ایااران  کشااور  اساا  بااا نیروهااایی متضاااد« در حااال  کااه باار ایاان 
گف (. پیچیادگی2111رگذارند )خیاباانیی اث  1پاایین-باه-هاای رسامی بااال تماانهاا هام در ساط  

گفتمااان گرچااه ممکاان اساا  2باااال-بااه-هااای نیروهااای نوپااای پااایین وجااود دارنااد و هاام در  . ا
کاناال گرایش هاای ارتباا  )جمعای( آشاکارتر  های رسمی به سبم نظاارت انحصااری دولا  بار 

گارایش گ-باه-هاای پاایین باشندی هرگاز نبایاد  کوچاک شامرد.  فتماانبااال و  در هاای مردمای را 
گون  از چشااام گیاااری انقاااالب هاااای شاااکل بنیاااانشااادهی  هاااای انجاااام پاااژوهش گوناااا انااادازهای 

گران پژوهشااندی اماا  شاده ررسیاجتماعیی اقتصادیی فرهنگیی سیاسای و ماذهبی تحلیال و ب
کااه در  چنان بی آنو تحااوالت ایااران پااس از انقااال اجتماااعی-سیاساایهااای  ویژگاایبااه  ایراناای

 3.اند توجه نداشته یشده اس  توجهها  این پژوهش به فضای علمی غرب

کتاب 4. 1  ساختار 

گفتمااان انتقااادیهمسااو بااا برداشاا  فرکالفاای از  (ی رویکاارد پژوهشاای 1995)فاارکال ی  تحلیاال 
کناااار بافااا  ی یعنااای مطبدهاااد را توضااای  مااای حاضااار بافااا  بالفصااال ژانااار مطالعاااه وعاااات را در 
گفتماان 4تار تولیادی توزیاع و تفسایر گساترده اجتمااعی-سیاسای د. کناا هاای تبیاین مای )مصار ( 

کااه در جامعااه منتقاال  توضاای  پیااام بااا هااد  فااراهم ساااختن امکاااندیگری  عبارت بااه هااایی 
گسااترده شااوندی ماای شااود. باارای فااراهم  تشااری  ماای فرایناادهای تولید/تفساایر متااون بافاا  

کااه  ویااژه-هااای ژاناار ن توضاای  مشخصااهساااختن امکااا سااازی  اندی بافاا  شااده تحلیلمتااونی 
 شده اس . های مطبوعاتی نیز انجام رویه تر   یموضع
کتاب به باف   به گفتماان اجتمااعی-سیاسایطور خاصی فصل دوم  هاا در  تولید/تفسایر 

کلای از تااریخ سیاسای ایاران معاصاری باا تمرکاز در پاردازد.  ایران می بیشاتر بار ایان فصال نماایی 
 

1. top-down 
2. bottom-up 

کااه نویساانده باارای  3. کلیاادواژه نخسااتینزمااانی  کتابچااهرا د« ایااران» بااار  کتابخانااه ر میااان  دانشااگاه  هااای 
کاااردی باااا  ایاااران پااایش از  بخاااش فراوانااای از ایااان آثاااار درباااارهرو شاااد.  ساااند روباااه 445لنکساااتر جساااتجو 

گازارش انقالب هاا باه ایاران پاس از انقاالب اختصااص دارناد. جالام  اند. در مقابال تنهاا درصاد انادکی از 
کااا گساااتردهاسااا  باااه ایااان نکتاااه نیاااز اشااااره شاااود  ای از  ه آثاااار مرباااو  باااه ایاااران پااایش از انقاااالب طیاااف 

را پوشااش  شناساای و ... نگاااریی مااذهمی باسااتان موضااوعاتی ماننااد تاااریخی زبااانی ادبیاااتی هنااری قااوم
که پس از انقالب منتشر شده می  شوند. اند به سیاس ی نف  و اسالم محدود می دهندی اما عناوینی 

4. interpretation 
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گفتمااانشااود ی ارائااه ماایدوران پااس از انقااالب کااه بااه  تاااریخی هااای بنیااادین و رخاادادهای . 
در اداماه و  شاوند مای در این فصال تحلیال و بررسای یاند شکلی به موضوع این مطالعه مربو 

گفتمان گویا از  صال شاود. ایان ف تاریخی/سیاسای ارائاه مای های مطرح در هر مرحله تصویری 
گفتماانی روز ایاران را برسااخته ها و نگارش حال حاضر و ویژگی اجتماعی-سیاسیباف    هاای 

گفتمان 1ای درزمانی مجموعه گفتماان  ها می ها و تاریخ از  کاه فراینادهای تولیاد و تفسایر  داند 
سلساله اختصاار باه  ن فصال بهدهناد. ایا را تحا  تاأثیر قارار مای ای ایران هسته پیرامون برنامه
 رضاشاااهی ساالطن  محمدرضاشاااهپااردازدد ساالطن   ماای پااس از انقااالب مشااروطه رخاادادهای

کودتااای کااه بااا بازگشاا  محمد ی نهضاا  محمااد مصاادق1332 پاایش از  بااه  رضاشاااهو عصااری 
نیاز د. عصار پاس از انقاالب و تحاوالت آن یاانجام  1357 و باه انقاالب اساالمی شد حکوم  آغاز

 اصااالحات اقتصااادیی دوره جنااگی دوره انقااالبی دوره شااودد دوره بااه پاان  دوره تقساایم ماای
. ایااان فصااال سااااختار سیاسااای اماااروز ناااژاد مااادیاح 2گرایااای اصاااول اصاااالحات سیاسااای و دوره

کم و مهلفاه جمهوری اسالمی را نیز بررسی و تالش می هاای  کند تصویری از سااختار قادرت حاا
شاادگی  مثاباه مظهاار ادغاام تار به کارهااای انتخابااتی نهااد باازرگ و توضای  سااز. کناادآن ترسایم  ساازنده

 شود. بخش ارائه مینیز در این  ی«جمهوری»و « اسالمی»

 
 

1. diachronic 

کلای بخشای از احازاب و  کتاب برای نامیدن و توصیف ایان دوره و باه . نویسنده2 ان مدار سیاسا طاور 
کاه در بالغا  سیاسای ایاران معاصار  ایران از اصطالح محافظه کارده اسا ی اماا از آنجاا  کار)انه( اساتفاده 

کرد.  م  این اصطالح رای  نیس ی مترجم از اصطالح متداول اصولگرا)یی( استفاده خواهد 
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گفتماان انتقاادیتوضای  نظاری ساه فصل  اسا . اصاول بنیاادین و رویکردهاای  تحلیال 

گفتمااان انتقااادی گاارایش  هااای متمایزکننااده ی ویژگاایتحلیاال  کلاای آن در ایاان فصاال  و  هااای 
گفتماان انتقاادیتحلیا ی این فصل به تحلیل ابعاد سازنده طور خاص شوند. به بررسی می ی ل 

گفتمااان و مفهااوم تحلیاال ماای پااردازد. بررساای مفهااوم نقااد در  یعناای مفهااوم نقاادی تعریفاای از 
گفتمان گفتمان انتقادیاز منظر  1تاریخی-یرویکرد  پیوناد  2های هابرمااس به اندیشه تحلیل 

گفتماان و ارتباا « 3معنای»خورد. توضی  رویکردهای متفاوت به مفهوم و تحلیل  می در  4در 
کاااربرد( از  6)زبااان( و معااانی اجتماااعی 5تفصاایل ارائااه و معااانی زبااانی بخااش بعااد به )زبااان در 

گفتمان یکدیگر متمایز می عنوان یکای از رویکردهاای مهام  تاریخی باه-یشوند. توضی  رویکرد 
گفتماااان انتقاااادیبااارای  حاضاااری در ایااان فصااال نظاااری  و رویکااارد منتخااام مطالعاااه تحلیااال 

کااربرد تفصیل ارائه و در ادا به گفتماان انتقاادیمه موضوعات مرتبب با  هاای  در بافا  تحلیال 
گسترده بین گارایش المللی  هاای اساسای  تر مطرح خواهد شد. این فصل به بررسای مقادماتی 

گفتمان انتقادی کاه آیاا )و باه هاای جهاانی باودن و نیاز  با توجه به فرضیه تحلیل  ایان پرساش 
گفتمان اچگونه( الزم اس  مطالعات  غربایی ایان رویکردهاا غیرهاای  در بافا  نتقاادیتحلیل 

کاربندندی می  پردازد. را به شکلی متفاوت به 
هاا در مطبوعاات بریتانیاایی و ایرانای و  داده ویاژه-توضیحی اس  بر باف  ژانرچهار فصل 
ررساای بخااش بپااردازد. در  هااای جاااری و قاادرت ایاان مطبوعااات ماای ی رویااهتاااریخی بااه پیشااینه
کشاااور و مطبوعااااتی الگاااوی اقتصاااادی تولیاااد خبااار و  بریتانیااااییی رابطاااه مطبوعاااات میاااان 

نگاااری و رسااانه در  هااای مالکیاا ی همااراه بااا رویکردهااای مساالب بااه مطالعااات روزنامااه گاارایش
ایرانااایی ایااان فصااال باااه  بخاااش بررسااای مطبوعاااات. در اناااد ارزیاااابی شاااده اختصاااار بریتانیاااای به

پاردازد.  مای اسالمی مطبوعات ایران پیش و پس از انقالباریخی موضوعات مرتبب با تحول ت
 اجتماااعی-سیاساایجایگاااه مطبوعااات در تغییاارات و مراحاال  همچنااین هنگااام بحااث درباااره

پااس از انقااالبی  دورهشااوند. در  بررساای مااینیااز  ایااران در مطبوعاااتروناار هااای  بنیااادینی دوره
گرایشاای نااوین در روزنامااه عنوان پاارچم بااه جامعااه صی روزنامااهطور خااا بااه نگاااری ایااران بااا  دار 

اخیرتار در ایارانی  اجتمااعی-سیاسایو تحوالت  شود؛ بررسی می شتوجه به ویژگی و شمارگان
از  یمطبوعااات در ایااران . بخااش پایااانی پیشااینهشااوند ماایطلباایی نیااز مطالعااه  ماننااد اصااالح

گون به مسائلزوای گونا  پردازد. و مشکالت مطبوعات ایران و این نهاد می ای 
 

1. Discourse-Historical Approach (DHA) 
2. Habermas 
3. meaning 
4. communication 
5. semantic meanings 
6. social meaning 
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گفتماان انتقاادیشناساای  باه روش پان فصال  هااا  ی منطقای انتخااب دادهو مبنااا تحلیال 
کلاای  دیگووریو  خووودهااای اصاالی بازنمااایی  از روش اختصاااص دارد. ایاان فصاال شااامل نمااایی 

گفتمااانهااای پ اساا  و باار روش  ی1تاااریخیی ماننااد راهکارهااای ارجاااعی-ییشاانهادی رویکاارد 
تحلیاال هااای چناادین اندیشاامندی  بااا تکیااه باار نظریااهی متمرکااز اساا . 3و اسااتداللی 2اساانادی

گفتماااانی  کاااالن-تحلیااال سااااختار اساااتداللی عنوان رویکااارد اصااالی در باااه 4مواضاااع )اقنااااعی(
گفتمان روش تفصیل شرح داده شده اس . عالوه بر به تااریخیی برخای دیگار از -یهای رویکرد 

پاژوهش  اجتمااعی-سیاسایهاا و بافا   ای باا داده شاده کاه ارتباا  ثابا  گفتمانیهای  راهکار
 6و وجاود داناش مشاترک 5هاا فارض شاوند. مفااهیم پیراماون پایش بررسی مای حاضر دارند نیز

فارض  ای یا جهانی متفاوت باه پایش با  با تکیه بر رویکردهای منطقه)مفروض( در فرایند ارت
هاا را بیشاتر  شوند. بخاش پایاانی ایان فصال اساتدالل منطقای انتخااب داده در زبانی ارائه می

کاااه باااه شاااماری از مقالاااه توضااای  خواهاااد داد و نمودارهاااا و جااادول هاااای  هاااای مرتبطااای را 
تاری از  دقیار شارح پیشاینهدر ایان بخاش . کارد مطبوعات بریتانیایی تعلر دارند ارائه خواهد

 شود. ارائه می نیز های منتخم بریتانیایی و ایرانی روزنامه
شاود. هار  منتخام تشاری  مای چهاار روزناماه 7نتاای  تحلیال متنای یدر چهار فصل بعدی

های یک روزنامه اختصاص یافته و ساختار آن تاا حاد امکاان باه سااختار  فصل به تحلیل متن
هااا تحلیاال  محتااوای روزنامااه 8یموضااوع-یگفتمااانبااه صااورت گاار شاابیه اساا . سااه فصاال دی

گفتمااان شااود. تحلیاال ماای  تقریبااا همااه شاارقو  کیهااانهااای ایراناای  روزنامااه یموضااوع-یهااای 
هاای  ماهروزنا و در مطالعاه گیارد منتخام را در بار می هاای دوره های مطرح در روزناماه گفتمان

گفتمااان10گاااردینو  9تااایمزانگلیساای  و  ای ایااران هسااته هااا پیرامااون برنامااه هااای آن ی تمرکااز باار 
گفتمان سازندهمحتوای   بوده اس .ها  این 
سااازی دقیاار  بناادی و خالصااه بااه طبقااهپاارداختن  فصاال تحلیلاای پاایش از چهااار هااردر 
هاایی از  ی نموناهجااعیی اسانادی و اساتداللیها بار اسااس راهکارهاای ار متن های پیکره یافته

کلی روزناماه عالوه بر اینی نگرش. دشو ارائه میتحلیل متنی  . نیاز بررسای خواهاد شادهاا  های 
 

1. referential 
2. predicational 
3. argumentative 
4. Topoi analysis 
5. presupposition 
6. shared knowledge 
7. textual analysis 
8. discourse-topic 
9. The Times 
10. The Guardian 
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کشیدن و ارائه کیهان فصل مربو  به روزنامه در ضمیمه از جزئیاات ای  نموناه برای به تصویر 
شاااود. باااه سااابم ماهیااا  عقیااادتی  هاااای تحلیااال ارائاااه مااای هاااایی از خالصاااه جااادول یتحلیااال

کیهااان ای تااناادازهو نیااز  کیهااان روزنامااه فرد منحصااربه کااه   اعتقااادات بنیااادین بااه ساابم آن 
گیااار گااارای  اصاااول بالغااا  مطااارح در ساااازدی فضاااای  را مطااارح مااای جمهاااوری اساااالمی ایااارانفرا

گفتمااانی  بیشااتری بااه تحلیاال ایاان روزنامااه اختصاااص داده شااده اساا . عااالوه باار راهکارهااای 
گفتمانی خاص  اصلیی هر فصل تحلیل مشخصه فصال مرباو  باه  شاود. شامل می نیزرا های 

که به فرایندهای بازبافا  شامل بخش کیهان روزنامه کااربرد نظاام ساازی هایی اس   منادی  باا 
کنااار پاایش تحلیاال را بااه  شاارق کااه فصاال مربااو  بااه روزنامااه دی درحالینااپرداز هااای ماای فاارض در 

 2و راهکارهااای شاامول 1گااذاری ماابهم تقساایم و فاصااله غیررساامیو  تحلیاال محتااوای رساامی
 راهبااردی شااامل بررساای اسااتفاده تااایمزکنااد. فصاال مربااو  بااه تحلیاال  بررساای ماای را روزنامااه
باااه  گااااردین اسااا  و فصااال مرباااو  باااه روزناماااه هاااا و داناااش مشاااترک فااارض از پااایش روزناماااه

 پردازد. می گذاری روزنامه و فاصله 3راهکارهای بیان تردید
کنااار یکاادیگر  شااود تحلیاال روزنامااه ماایدر فصاال پایااانی تااالش  هااای ایراناای و بریتانیااایی در 
گرایش گیرند و بر اساس  کلی  قرار  هاای جاامع ارائاه شاود.  گیاری ی برخای نتیجاههاا هروزنامهای 

کاه  تاری گساترده ویاژه-و ژانار اجتمااعی-سیاسایهاای  هاا را در بافا  کوشد یافته این فصل می
کشی دو و چهار های در فصل  ده شدندی قرار دهد.به تصویر 
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