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Résumé 

À l'ère de l'information, en raison de la couverture immédiate des événements internationaux à 

travers le monde, le rôle du positionnement idéologique et politique des médias dans la 

redistribution des informations retient de plus en plus l'attention des chercheurs. Les médias 

d'aujourd'hui, s'appuyant sur différentes stratégies pour rediffuser les événements de leur point de 

vue, essaient constamment d'inculquer leur vision au public. Le présent article examine le rôle de 

l'idéologie et des orientations politiques de quelques médias francophone et anglophone face à 

l'accord de coopération Iran-Chine de 25 ans. Les textes examinés comprennent un journal et un 

hebdomadaire de langue française, et un journal et un site d'information de langue anglaise, 

poursuivant des idéologies de droite et de gauche. L'examen et l'analyse des articles d'actualité 

publiés dans les médias sélectionnés ont été effectués sur la base de la théorie de l'analyse critique 

du discours et en s'appuyant sur les principes de modalité, lexicalisation, intertextualité, 

présupposition et manipulation. Les résultats montrent l'influence directe de l'idéologie dans la 

production et la diffusion par ces médias des textes qui seraient différentes et parfois même en 

contradiction par rapport au texte original de l’accord. 
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Abstract 

The significance of media ideology and political orientation in the redistribution of news has 

garnered more attention from researchers than ever before in the era of digital communication, 

owing to the widespread coverage of international events in the shortest feasible period. Today's 

media is attempting to instill their ideologies in their audiences through various strategies and 

directional news coverage. The present study investigates the role of ideology and political 

positions in some French and English media regarding the 25-year Iran-China cooperation 

agreement. The texts were selected from a French-language newspaper and weekly, as well as an 

English-language newspaper and a news site, representing both right-wing and left-wing 

ideologies. The analysis of news texts published in selected media has been done according to the 

theory of critical discourse analysis and relying on the principles of Modality, Lexicalization, 

intertextuality, Presupposition, and manipulation. The research findings indicate that media 

ideology has a direct impact on the production and redistribution of news that differs from, and 

sometimes contradicts, the source news text. And he will show us yet again that the orientation of 

the media is an important factor in the coverage of news especially those which become 

controversial all over the world 
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 0011 پاییز و زمستان (، 7پیاپی) دوم، شمارۀ چهارمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1922مرداد  95 1922مرداد  90 1922مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

زبان یسیو انگل یهای فرانسو رسانه یاسیگیری سو جهت یدئولوژ ینقش ا یبررس
 یل گفتمان انتقادین از منظر تحلیران و چیا «ۀسال ۵۲توافق » یدر پوشش خبر 

 پژوهشی ۀمقال

ینب رضوان     0 )نویسندۀ مسئول( بطلز
 رانیفرانسه دانشگاه تهران، تهران، ا اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 پارسامهسا 
 ایرانزبان فرانسه دانشگاه تهران، تهران،  یکارشناس ارشد مترجم

 کردبچه میشم
 ایلیام ویدانشگاه مودنا رج یالمللنیب یهاها و سازمانارتباطات در شرکت یارشد زبان برا یکارشناس

 

 چکیده
ن زمان، نقش یتردر کمالمللی با توجه به انعکاس گستردۀ رخدادهای بین ،تالیجیدر عصر ارتباطات د

ش مورد توجه محققان قرار گرفته یپازشیها در بازبخش اخبار برسانه یاسیگیری سو جهت یدئولوژیا
تمر طور مسبهوقایع  ۀرانیگق پوشش جهتیمختلف از طر یه بر راهبردهایبا تک یهای امروزاست. رسانه
واضع و م یدئولوژینقش ا یبه بررس روشیق پیمخاطبان هستند. تحقهای خود به دیدگاه یدر صدد القا

پردازد. ین میران و چیسالۀ ا ۵۲ یقرارداد همکار  موردزبان در یسیو انگل یفرانسو ۀچند رسان  یاسیس
زبان و یک روزنامه و یک سایت خبری نامۀ فرانسویمتون مورد بررسی از یک روزنامه و یک هفته

 یرل متون خبیو تحل یاند. بررسگرا گزینش شدهراستگرا و چپ یف فکریاز هردو ط ،زبانانگلیسی
 ،ینیگزواژه د،یه بر اصول تقیگفتمان و با تک یل انتقادیۀ تحلیهای منتخب طبق نظرمنتشرشده در رسانه

م یمستق أثیرت ،مدهآدستبه یهاصورت گرفته است. یافته یاطالعات یو دستکار ینگاراشیت، پینامتنیب
دهد و یأ نشان ممبد یمتناقض با متن خبر متفاوت و گاها   ید و بازنشر اخباریرسانه را در تول یدئولوژیا

 پردازد.درواقع، به توصیف شیوۀ این تأثیرگذاری می

 ترجمه، ایدئولوژی، سیاست، توافق ایران و چین، تحلیل انتقادی گفتمان. :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
 یکردهایو رو یرا در روابط اجتماع یینقش بسزا یاسیخاص س یهایریگو موضع یدئولوژیا ی،در جوامع امروز

 یکردهایتر روشیل گفتمان برخالف بیک در حوزۀ تحلیکنند. وندایفا میع مختلف ایبه وقانسبت یمختلف بشر
 یو گفتمان ی، شناختیاجتماع یهاب مؤلفهیکه حاصل ترک یاچندرشته یرا براساس چارچوب یدئولوژی، ایسنت

شوند ید میان و بازتولیخود ب یاعضا یاجتماع یهاها در کنشیدئولوژیدگاه این دیاز منظر ا کند.یف میاست تعر
 (.Van Dijk, 2006) ابندییر و تداوم مییق گفتمان کسب، تأیید، تغیژه از طریطور وو به

ف یو تعرو گسترده دارد. تامپسون د یطوالن یاخچهیها تارن بر رسانهآو تأثیر  یدئولوژیمفهوم ا یق و بررسیتحق
، ینثخ یفیک اصطالح کامال  توصیعنوان را به یدئولوژیف اول ایدهد: در تعریه مئارا یدئولوژیا یز برایمتما

 یژدئولویا ،ف دومیدر تعرکه درحالیدارد. یان مین بینماد یعملکردها ایو باورها، و  یافکار یهانظام متشکل از
 یخنث یکیژدئولویدگاه این دو دیشود. احفظ روابط نامتقارن قدرت و سلطه درنظر گرفته می یبرا یعنوان فرایندبه

ن باور یبر ا یمالکاو ،ن راستایدر هم.  گذاشته استقابل توجهی ها تأثیر نقش رسانه یتلق ی، بر چگونگیو انتقاد
د یتول یقدرت نامرئ یدئولوژیا ،و رسانه وجود دارد. طبق اعتقاد او یدئولوژین ایب یدارشهیق و ریاست که رابطۀ عم

ها درتک قیدئولوژیبخشد تا در خدمت منافع این قدرت را میهاست که به زبان ازم رسانهیافته در مکانیو تداوم
 (. Malkawi, 2012د )ریقرار گ

ک یدئولوژیحاصل تفکرات ا ها عموما  رسانه یکند، محتوایقات خود اشاره میز در تحقیهمانطور که فرکالف ن
وان تیم یاست و حت یایک متن رسانه یریگشکل یعامل اصل یدئولوژیهاست. انآ یاسیس یهاگیریو جهت

خصوص در از موارد به یاری. امروزه در بسدشونیم یاک رسانهیدئولوژین اذعان داشت که اخبار با اهداف ایچن
ع یاوق ین پوشش خبریمشی خود حو خط یدئولوژیا یالقا یها برارسانه یکل، تالش یاسیپوشش اخبار س

 یرازبانو یا ف یرات زبانییجاد تغیق این امر از طریا مشهود است. عموما   یالمللو چه بین یمختلف چه در سطوح مل
 .(Fairclough, 1995) شودسر مییر هوشمندانه میها و تدابکیتکن یریکارگدر متن مقصد و با به

 قیتحق روش. بیان مسئله و ۲
کوشیم تا بر مبنای نظریات فوق در حوزۀ تحلیل انتقادی گفتمان، نشان دهیم چگونه در پژوهش حاضر، می

سالۀ ایران و چین تأثیر گذاشته  ۵۲ها بر نحوۀ بازتاب قرارداد همکاری مشی فکری خاص رسانهایدئولوژی و خط
دا کرده هایی تجلی و نمود پییانگارشیپو حتی  ،ینامتنیبروابط  ،هاینیگزواژهاست؟ و این تأثیرات در قالب چه 

   است؟

 رویکردهای متفاوت و متنوعی که در حوزۀ تحلیل انتقادی گفتمان توسط و از میان نظریات حاضر پژوهش
 را مدنظر قرار داده، چراکه ایشان دارای کیوندا های ریچاردسون، فرکالف، وبیشتر تئوری شده،  مطرح پژوهشگران

 تواند مکمل یکدیگر باشد وشده توسط ایشان مینظرات مشترک و نزدیک به هم بوده و مفاهیم و تعاریف ارائه
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  کوشندابزاری کافی و مناسب را جهت تحلیل گفتمان چند رسانه در اختیار قرار دهد. بدین ترتیب، نگارندگان می
 و یفرانسو هایرسانه یخبر پوشش در ژئوپولیتیک یمشخط نقش لیتحل یبررسبه  نظریاتبا استناد به این 

 هم متون که تاس شده تالش و نشده بسنده یخبر متون فرم و شکل به تنها ،مقاله نگارش در. بپردازد زبانیسیانگل
. افتدست ی هیچندال و یچندبعد یلیتحل بتوان به تا رندیگ قرار یموردبررس محتوا منظر از هم و شکل نظر از

 ،اندشده انتخاب گراچپ و گراراست یفکر فیط هردو از و پرمخاطب هایرسانه نیب ازکه  یموردبررس هایرسانه
 :از نداعبارت
 ۀروزنام La Croix 
 ۀنامهفته Le Point 
 ۀروزنام New York Times 

 یت خبریسا BBC  

 اب سپس و شده یآورجمع مذکور هایرسانه تیسا به مراجعه قیطر از ازیموردن یهاداده ابتدا ق،یتحق نیا در
 یقادانت لیتحل اتینظر از یریگبهره با رسانه یدئولوژیا تیاهم و نقش یبررس به هاآن ۀسیمقا و لیتحل ه،یتجز

 .است شده پرداخته گفتمان
 قیتحق ۀنیشیپ. ۳

 یارسانه یپوشش خبر یها در فرایند ترجمه و حتمشی رسانهو خط یدئولوژیاامروزه در عصر ارتباطات نقش 
 یر رول گفتمان بیمختلف تحل یهاهینظر یسازادهیو پ یمتون خبر یرو بررسنیمهم و تأثیرگذار است. ازا یامر
توان به یا مهرسانه یل گفتمان انتقادیتحل ۀطیا قرار گرفته است. در حیاز محققان در سراسر دن یاریها هدف بسآن

اشاره   زبانفرانسوی یهای خبرنزد رسانه یاسیمتون س مۀدر ترج یاز نظر بافت زبان یدئولوژینقش ا یمقالۀ بررس
ران، حسن ین ایشیجمهور پسئین پژوهش ترجمه و بازنشر سخنان ریدر ا .(1921 ،صدیقي و )رضوان طلب کرد

افت ۀ بیاند، از منظر نظرمختلف انتخاب شده یهاشیو گرا هافیزبان که از طن رسانۀ فرانسویی، در چندیروحان
، ی، چامستکینوفسکیدا، فرث، مالیپالمر، نا یاز دستاوردها ین بررسیا یقرار گرفته است. ط یمورد بررس یزبان
استفاده  ینیو جانش ینینشۀ روابط همیو کاپالن در حوزۀ انتخاب واژگان برپا ی، گرینه، سوسور، بالیمز، مارتیها

جاد یهای موردمطالعه به ارسانه یاسیش سیو گرا یدئولوژین پژوهش تأثیر ایا یهاشده است. براساس یافته
 متفاوت و یا کامال  متضاد با متن مبدأ منجر شده است. یهاترجمه

 یمثال «هدر ترجم یاسیاخبار س ئۀکرد ارایبا رو یل گفتمان انتقادیو ترجمه: تحل یدئولوژیا»ن مقالۀ یهمچن
ت یماح یفرکالف و تئور یل گفتمان انتقادیتحل یهاهین پژوهش طبق نظریا .ن حوزه استیقات در ایگر از تحقید

ق اخبار ین تحقیا یهاطبق یافته گیری در ترجمه پرداخته است.جهت یرسانه بر رو یدئولوژیتأثیر ا یلفور به بررس
اکثر  در نیهای منتشرکنندۀ خود هستند. همچنرسانه یدئولوژیاشدت تحت تأثیر روابط قدرت و منتشرشده به
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 ,Aslani & Salmani) شوندیها مرسانه ۀرات مغرضانییفرایند ترجمه دستخوش تغ ین اخبار طیاوقات ا

2015 .) 
گام دوم  یۀانیب یل گفتمان انتقادیاز روش نورمن فرکالف، به تحل یریگبا بهرهدیگری  ن باب پژوهشیدر هم

در  یمانقالب اسال یدئولوژیتا نمود تفکر و ااست ق کوشش شده ین تحقیا ی. طستپرداخته ا یانقالب اسالم
 یشود. ط یواکاو نییر و تبیف، تفسیدر سه بخش توص یدستور یهایژگیو و یل واژگانیق تحلیه از طریانیمتن ب
، ینیبت، جهانین صراحت، شفافیمتن در ع ۀشود که نگارندمی یریگجهین نتیشده چنانجام یهایبررس

 کردن متهد و یاسالم انقالب لیاص یهاآرمان نییتب به و داشته یتعامل یگفتمان جادیا در یو تعهد، سع یخودباور
 (.۸۹۳۱پناه و همکاران، )نصرت است پرداخته ندهیآ ریمس در یانقالب جوانان
: موردي ۀعمطال) فارسي سي بي بي ايرسانه هايسیاست انتقادي گفتمان تحلیل» پژوهش به توانیم ادامه در

 وردم گفتماني شگردهاي تحلیل و شناسایي قتیدرحق پژوهش این هدف. کرد اشاره «("هفته آخر ۵ ۀصفح" ۀبرنام
 ستا ۸۹۳۲ و ۸۹۳1 هايسال در فارسي سي بي بي ۀشبک از شدهپخش« هفته آخر ۵ ۀصفح» ۀبرنام در استفاده

 بهره با سپس وکنند  شناسایي را برنامه گفتماني یشگردها و هاتکنیک از استفاده با اندکرده یسع محققان آن در که
 از آمده ستدبه جینتا طبق. دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد را برنامه این ،یانتقاد گفتمان تحلیل روش از جستن

 مانند ختلف،م یهاگفتمان طرد برنامه، مهمانان بین گفتماني تخاصم شگردهاي از یس یب یب ۀبرنام  ق،یتحق نیا
 یتدرنها خود، نامخاطب ذهن در شدهتیتثب یهاارزش بردن سؤال ریز با تا است کرده استفاده سیاسي اسالم

 . (1921 ی،تفنگچ ی و)کاظم شود برنامه کالن یهاسیاست موفقیت روند عیتسر موجب
 قیتحق ینظر  ینبام. ۴ 
 ،شودمشخص و واحد ختم نمی یشناسو یا یک روش یگفتمان به یک تئور یل انتقادیکه تحل واضح است 

ق خود را ینۀ تحقیدارد تا زمیها و اصول گوناگون، که محقق را بر آن مها، دادهیبر تئور یاست مبتن یابلکه مطالعه
گفتمان،  یل انتقادیتحل ۀیطبق نظر (.Wodak & Fairclough, 2004کند )ان یب یطه به روشنین حیدر ا

درنظر گرفتن گفتمان  .شوددرنظر گرفته می یمنزلۀ یک عمل اجتماعکاربرده شده در گفتار و یا نوشتار بهزبان به
)ها(، نهاد)ها( و تیخاص با موقع یداد گفتمانیک روین یب یمنطق یابر رابطه یاجتماع یعنوان عملبه

 (.Wodak, 1997) است یم دارند مبتنیآن تأثیر مستق یریگکه در شکل ی( اجتماعیساختار)ها

در متن  یاجتماع یهاها و تسلط قدرتینمود نابرابر یگفتمان به بررس یل انتقادیک علم تحلیدگاه وندایاز د
یک  یانتقاد یپرداز در بررسهین نظریدۀ ایطبق ا(. Linde, 2001) پردازدیم یو اجتماع یاسیس یو یا گفتارها

 یهایرحاکم در جامعه و نابراب یهامتشکل از عناصر گفتمان، قدرت یاجتماع ۀان رابطیلگر در میگفتمان، فرد تحل
 (.Van Dijk, 1993) ردیگیقرار م یاجتماع
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 یسبرر یشود. اساس کلمی ین بررسییر و تبیتفس ف،ینزد فرکالف در سه سطح توص یل گفتمان انتقادیتحل
ت ت خاص آن سطح صوریها و ماهیژگین سطوح براساس ویل در هریک از ایاما تحل ،است یلید تحلید یبر مبنا

ه ک نهفته در آن پرداختیدئولوژیا یهاگفتمان و ارزش یظاهر یهایژگیو یف به بررسیرد. در مرحلۀ توصیگیم
ن که های نهفته در متتوان به ارزششناختی میهای دستوری و زباندر این مرحله با بررسی دقیق ویژگیشود. می

، نندگان در گفتمانکن شرکتیروابط ب ،ریدر مرحلۀ تفسی برد. پارتباط مستقیم با رویکردها و روابط اجتماعی دارند 
 های حاکم در آنفرضیشپو ن گفتمان و بافت یب ارتباطپذیرفتن است، موقعیتی که گفتمان در آن در حال صورت 

 عنوان یک تعامل اجتماعی مورد بررسیگفتمان به ن است،ییدر مرحلۀ آخر که مرحلۀ تب .ردیگیقرار م یمورد واکاو
ی اجتماع یی فرایندهاو نظام حاکم بر رو یاجتماع یتأثیرات ساختارها گیرد. به عبارت دیگر تأکید بر رویقرار می

ل یحلت یپردازد، از تئوریگفتمان مطبوعات م یچاردسون در کتاب خود که به بررسیر .(۸۹۳1 ی،مظفر)است 
 ,Richardsonد )کنیافراد و نهادها از زبان یاد م یمندمطالعۀ روش بهره یبرا یاوهیعنوان شگفتمان به یانتقاد

2006.) 
د و یا مقاومت در برابر نمود یاست که گفتمان در بازتول ییهانقش یکشف و افشا ین تئوریا یهدف اصل

ن گفتما یل انتقادیگفتمان رسانه از منظر تحل ی. با بررس(Linde, 2001) کندیفا میا یاجتماع یهاینابرابر
ن ید ابرد. در تأیی یدر متن پ یزبان یهایق نمود ساختاریرسانه از طر یکیدئولوژیا یها و باورهاتوان به ارزشیم

شده در تهکار گرفبه یزبان یهایحاکم بر ساختار رسانه با استراتژ یهایدئولوژیان کرد که این بیتوان چنیامر م
 .(1921 ی،)مظفر م دارندیگفتار آن ارتباط مستق

 یریأثیرپذو ت یمتن در مواجهه با روابط اجتماع یریپذتوان نحوۀ کنشیگوناگون م یابزارها یریکارگق بهیاز طر
 یتقادل انیو تحل یکه در بررس ییم و ابزارهایدر ادامه به مفاه کرد. یو بررس ییحاکم را شناسا یهایدئولوژیاز ا

 شود.ها بهره گرفته شده است به اختصار پرداخته میهای منتخب از آنشده از رسانهانتخاب یهامتن
  0. وجهیت۱ـ۴

از  شده است ترجمه« تقید»یا بعضا  « وجهیت»مدالیتی که به گفتمان فرکالف،  یل انتقادیتحل یۀطبق نظر
 یپ یک گفتمان به خوبیدئولوژیتوان به اهداف اآن در متن می یق بازشناسیاست که از طر یمهم یگرامر یابزارها

دگاه یدکند. از یان میدشده بید و یا بازتولیبه جملۀ تولمولد گفتمان را نسبت یزان تعهد و وابستگی، موجهیتبرد. 
سنده یدر نوع اول، نو م.یپردازیم 9و اجازه 9قتین مقوله به دو نوع حقیدارد که در ا یانواع گوناگون وجهیتفرکالف، 

. اما در نوع دوم همانطور که از اسم آن مشخص کندیان میخود ب ۀبه جملرا نسبت ینده تعهد قاطع و کاملیا گوی

                                                           
1. Modality 
2. Truth 
3. Permission 
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 ،ورگنسنی)کند می را به مخاطب خود واگذار یاحتمال وقوع اتفاق ۀنده اظهارنظر درباریسنده یا گویاست، نو
۸۹۳۸). 

توان به را میمدالیتی چاردسون یقرار گرفته است. از منظر ر یز مورد بررسیچاردسون نیتوسط ر ین تئوریا
 ۀبارمولد گفتمان را در ینان و نگرش کلیزان اطمیت، میگو اطالق کرد. وجهوقضاوت، نظر و نگرش در متن و گفت

در  شود.می یبنددسته 9یو وجه التزام 1یز به دو نوع وجه اخباریت نیدهد. وجهینشان م کندیان میکه ب یاگزاره
ن در یشده دست یافت. اانیسنده دربارۀ گزارۀ بینده یا نویت گویاز قاطع یتوان به درجات مختلفمی یوجه اخبار

 یعمل یسنده از وقوع حتمینده یا نوینان و اعتقاد گویزان اطمیتوان ازممی یاست که در مواجهه با وجه التزام یحال
 یهستند که در بررس یمهم یدها از ابزارهایق ها و بعضا  شدۀ آنیو صورت منف یگاه شد. افعال وجهآنده یدر آ

 (. Richardson, 2006) کنندیلگر کمک مید فرکالف به تحلیچاردسون و یا تقیت ریگفتمان از منظر وجه
 3ینیگز واژه. ۲ـ۴

ل یحلت ین قدم در راستایام خبر نخستیرساندن پ یشده براواژگان انتخاب یچاردسون، بررسیدگاه ریاز د
ح و یصر یحاکم بر جامعه هستند که قادرند معان یهایدئولوژیها و اکلمات نشانگر ارزش گفتمان رسانه است.

دگاه یاما از د، ز در برداشته باشندین یضمن یتوانند معانواژگان می یرا منتقل کنند. اگرچه تمام یضمن یمعان
ز ین یضمن یمعان یح خود دارایصر یبر معانعالوه ها عموما  دها و صفتیافعال، ق ها،ژه اسمیطور وبه یدستور
 (. Richardson, 2006) هستند

جمالت و چه در سطوح کالن مانند انتخاب  یچه در سطوح خرد مانند معان ینیگزز واژهیک نیدگاه وندایاز د
ک یدئولوژین تأثیرات ایا یرد. هرچند که بررسیگیقرار م یاساس یهایدئولوژیتحت تأثیر ا یکل یموضوع و معنا

 یراگفتمان داک، زبان و یۀ وندایدارد. براساس نظر یو معناشناس یشناخت یهاتمام جنبه قیاز به مطالعۀ دقیخود ن
ات ها و نظرهستند که قدرت تأکید و یا عدم تأکید بر گزاره یو دستور یساختار یهایژگیاز و یعیف وسیط

 یبت و یا منفبا بار مث یتوان به تقابل در انتخاب  کلماتمی هایژگین ویرا دارند. از جملۀ ا یکیدئولوژیا ۀشدکنترل
 ( .Van Dijk, 2006) گفتمان اشاره کرد جاد یکیمنظور ابه ینیگزدر فرایند واژه

  

                                                           
1. Truth modality 
2. Obligation/duty modality 
3. Lexicalization 
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 0تینامتنیب. ۳ـ۴
د در یجد یتارهاجاد ساخیر و تأثیر متون در متون قبل از خود و اییتغ یت به چگونگینامتنیدگاه فرکالف، بیاز د

هرچند (. Fairclough, 1995b) پردازدیتازه م یجاد قراردادهایمنظور اموجود )گفتمان و ژانر( به یقراردادها
فراوان است. درواقع الزامات و  یهاتیمحدود یدارا ینوظهور از نظر اجتماع یجاد قراردادهایکه فرایند ا

لز، یدگاه میشود. از دن فرایند وارد مییحاکم  بر ا یها و نظام اجتماعقدرت یاز سو یاریبس یهاتیمحدود
 یا، به گونهت استیار حائز اهمیل بسیهام در فرایند تحلین ایشود که اهام مییجاد ایباعث ا یاوهیت به شینامتنیب

 .(۸۹۱۱ ،لزی)م گسست خواهد شد یجاد نوعیگر باعث اید یااز یک متن در گزاره یاکه ادغام گزاره
 یدادهاسندگان، خوانندگان و قراریتعامالت متن با متون، نو یداند که امکان بررسیم یت را روشینامتنیوانگ ب

 یمیگفتمان، درک مفاه ینامتنیز بیدگاه وانگ هدف از آنالیآورد. از دیق خواندن و نوشتن فراهم میرا از طر یقبل
ها، آن ۀگر در متون خود، کشف انواع گوناگون منابع مورد استفادیسندگان از منابع دیاستفادۀ نو یل چگونگیازقب

هارات خود ان اظیب یسندگان در ارتباط با منابع برایگیری نون منابع و نحوۀ جهتیسندگان از ایهدف استفادۀ نو
 (.Wang, 2006است )
  2یاطالعات یدستکار . ۴ـ۴

ف یتحر و یم. دستکاریاست که امروزه با آن خواه یا ناخواه مواجه هست یاز موضوعات یکی یاطالعات یدستکار
. ما هاستاطالعات رسانه ید دستکاریتردیها باز آن یکیکند که یدا مینمود پ یمختلف یهانهیاطالعات در زم

رار شده قیاز اطالعات دستکار یمیل عظیم در معرض سیکه بدانآنیهمواره ب یهای جمعن رسانهاعنوان مخاطببه
امل تنها ششود نهاد مییت از آن یاز مطالعات گفتمان و مشروع یاریگونه که در بساطالعات آن یم. دستکاریدار

 Chouliaraki, 2005; Rojo & van) سلطه است یعنیص سوء استفاده از قدرت، طور خاقدرت، بلکه به

Dijk, 1997  .)قت یق گفتمان است. درحقینفوذ نامشروع از طر ی، خود اعمال نوعیبدان معنا که دستکار
 ینافع افرادمکننده است و برخالف ینفع دستکارکنند که بهیم ییگران را وادار به انجام کارهایکنندگان دیدستکار

وع باشد. اقناع مشر یتواند نوعمی ی، دستکاریمنف یواقع شدند. بدون درنظر گرفتن معان یاست که مورد دستکار
متقاعدکننده  یهاکه استداللنیبسته به ا ،وگوکنندگان آزادندن است که در اقناع، گفتین مورد ایدر ا یتفاوت اساس
 یترمعموال  نقش منفعل یکه در دستکار یا عمل کنند، درحالیهند باور کنند خوایا نه، هرطور که میرا قبول دارند 

 هستند.  یها قربانآن ؛شودرندگان محول مییبه گ
  

                                                           
1. Intertextuality 
2. Manipulation 
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قاصد رندگان قادر به درک میدهد که گیرخ م یمعموال  زمان یگر دستکاریان دیا به بیگفتمان  یامد منفین پیا
 ستند.یکننده نیت دستکاریا اقدامات مورد حمایکامل باورها  یامدهایپ ۀا مشاهدی یواقع

مقاومت در برابر  یکه ممکن است برا یرندگان از دانش خاصیکه گ یژه هنگامیون امر ممکن است بهیا
 یم دستکاریتر اشاره کردشیگونه که پ. همان(Wodak, 1987) استفاده شود، برخوردار نباشند یدستکار

  .شودقلمداد می ییجوابزار قدرت و سلطه یاطالعات به نوع
 یای جمعهبه رسانه یاستفاده از قدرت، مستلزم دسترس ءن اعمال سلطه و سویدهد ایشتر نشان میمطالعات ب

نگاران، استمداران، روزنامهی، مانند س«نینماد»نخبگان  یکه اعضا یمنبع یعنی ؛است یو گفتمان عموم
که نیا یاست برا یهیبد(. van Dijk, 1996) گذارندیره به اشتراک میو غ سندگان، معلمانیدانشمندان، نو

مانند  یفتمان عمومبه گ ید به نوعید، بایکن یق نوشتار و گفتار دستکاریگر از افراد را از طرید یارید اذهان بسیبتوان
و  یونیزیتلو یهابرنامه، رمان، ی، مقاالت علم یدرس یها، کتابی، اخبار، مقاالت نظریمناظرات پارلمان

و اعمال نفوذ  یهستند که دستکار ییهاطیازجمله مح یهای جمعن رسانهید. بنابرایداشته باش یغات دسترسیتبل
 .رسدیظهور م ۀها به منصدر آن

ردارند. ر عناصر برخویبه سانسبت یتراز نقش مهم یاز عناصر گفتمان یاطالعات، بعض یدر بحث دستکار
شوند یا خبر استفاده میک متن ین اطالعات یترمهم یگذاران موضوعات و نشانهیب ین معموال  برایمثال عناو یبرا

بالعکس  ایستند و یخود چندان مهم ن یشوند که به خودیم ییدادهایدن به رویت بخشیب باعث اهمین ترتیو بد
کاهند. یم یخصوصهب یکیدئولوژیان ایا جریا اشخاص یت از شخص یمنظور حمامهم، به یت رخدادهایاز اهم

یی ااز گفتمان اجر یک، در سطوح مختلفیوندا یۀشود و طبق نظرمی یشامل موارد مختلف یاطالعات یدستکار
 (:van Dijk, 2003)  میکنیاده شدند در ادامه اشاره مین پژوهش پیکه در ا یست که به اختصار به مطالبا

 
 تعامل  یکل هاییاستراتژ 

o مثبت از خود یریتصو ۀارائ 

o گرید یر منفیتصو ۀارائ 

 گفتار کالن  

o هاآن»و اعمال بد  «ما»ان کردن اعمال خوب یب» 

 ن  ی: انتخاب عناوییکالن معنا یساختارها 

o هاآن»یا  «ما» ۀن درباریبر عناو یتأکید یا عدم تأکید مثبت یا منف» 
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 هاآن»یا  «ما» ی: اعمال مثبت یا منفیم درونیمفاه» 

o اتییا عدم ذکر جزئ ذکر 

o بودن  ییا جزئ یکل 

o ق بودن یمبهم یا دق 

o  صراحت یا عدم صراحت 

 هاآن» یبرا یو منف «ما» یواژگان: انتخاب واژگان مثبت برا» 

 یساختار درون  

o هاآن»یا  «ما» یهاتیجمالت معلوم یا مجهول، تأکید یا عدم تأکید بر مسئول» 
 یادب یهاهیآرا 

o یم مثبت یا منفیمفاه یر برایاغراق یا حسن تعب  

o هاآن»یا  «ما» یمثبت یا منف هاییژگیمجاز یا استعاره با تأکید بر و» 

 یبصر ۀان: صداها، جنبیطرز ب  
o یم مثبت و منفیبلند ادا کردن، بزرگ و پررنگ نوشتن( بر مفاه یتأکید )با صدا  

o یو منفم مثبت ین در متن( مفاهییب )ابتدا، و انتها در کالم و باال و پایترت 

 
  0ینگار اش. پی5ـ0

متن  یمحتوا بلکه گاها   ،ستیشه ساده و در دسترس نیک گفتمان همی یاصل یچاردسون درک معانیدگاه ریاز د
رد که ان کین بیتوان چنن اساس مییشتر دارد. بر ایب یاز به بررسیاست که ن یاو نهفته یضمن یمعان یدارا

« ه شده استیا سخن تعبیک متن یح یصر یاست که در معنا یو ضمن یهیبد یادعا» ینگاراشیپ
(Richardson, 2006)ود خ هاییا در بررسیدر متن وجود دارد که ر ینگاراشیافتن پی یبرا یمختلف یها. راه

ت. هستند اشاره کرده اس ینگاراشیشکارکنندۀ مفهوم پآ که عموما   یشناسج زبانیرا یبه چند نمونه از ساختارها
 ف یعراشاره کرد. حرف ت یر حالت و افعال ضمنییاز  کلمات مانند افعال تغ یتوان به برخمی یبندن دستهیدر اول

«The»  ند. در متن باش ینگاراشیتوانند نشانگر وجود پهستند که می ییگر ساختارهایاز د یملک ریو ضما
 هاییبندا در دستهیاما ر(. Reah, 2002هستند )گر نشانگرها یازجمله د یال با کلمات پرسشؤن طرح سیهمچن

ر ییا تغیف یتوص یکه برا ییهاو صفت یق اسامیتواند از طرمی ینگاراشیپ کند که گاها  ین نکته توجه نمیخود به ا
با عنوان  یرگید یبندهدست هایچاردسون در ادامۀ بررسین ریجاد شود. بنابرایز ایشوند نیاستفاده م یعبارات اسم

 (. Richardson, 2006) کندیا اضافه میر یبه نشانگرها یاسم ینگاراشیپ
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 هاداده یل و بررسیتحل. ۵

  La Croixۀ رسان. 0ـ5
Entre la Chine et l’Iran, un accord de coopération surtout symbolique 

La Chine et l’Iran ont annoncé le 27 mars la signature d’un accord pour les vingt-

cinq prochaines années. Il apparaît davantage comme un « signal diplomatique » qu’un 

réel partenariat commercial, aucun détail n’ayant filtré sur les montants engagés. 
 

انسه گرای کشور فرهای چپزبان که  باید آن را در زمرۀ رسانهفرانسوین رسانۀ یل متن خبر ایتحل یابتدار د
 La »ۀ انسم. ریقرار ده یرش خبر را مورد بررسیو اثرات آن در پذ ینیگزق بارز واژهیم تا مصادیبرآنبدانیم، 

Croix»  ۀ استفاده از واژن را با یران و چیت قرارداد ایماه ،تریهمان تر د«symbolique» ر یز یننماد یبه معنا
 یند و نه همکارکیک قلمداد میپلماتید یانشانه ن قرارداد را صرفا  یگر ایتر هم بار دیال برده است. در قسمت سوتؤس

است  گفتنی. خواندیم یرواقعین منتشر نشده است، آن را غیبر تعهدات طرف یمبن یاتیکه جزئنیان ایو با ب یتجار
و درحقیقت توان معنای افشا شدن را از آن برداشت کرد که در اینجا می «filtrer» مانند یواژگان یریکارگهکه ب

 ،رسدینظر نمبه یز چندان اتفاقیدهد نیو به اصطالح درز کردن اطالعات را نشان م «échappement»ۀ دیا
 .ارندت الزم را ندیقرارداد شفاف یبندها ۀقرارداد دربارن یشود که طرفمی یر در ذهن مخاطب تداعین تصویچراکه ا

ت است و باعث یار حائز اهمیبس ی، موضوعیشود، انتخاب واژگان در انعکاس خبرهمانگونه که مشاهده می
 به خبر داشته باشد.نسبت یترتبع آن موضع متفاوتمتفاوت و به کامال   یشود مخاطب برداشتمی

ن رسانه و یمشی ام، مشخص کردن خطیتسن یتر خبرگزاریان کردن تینه ضمن بن رساید خبر، ایدر قسمت ل
به معنای   «Rupture»ۀ با استفاده از واژ ین قرارداد را به نحویدارد ا ی، عامدانه سعین رهبریانتساب آن به فرام

 یجمهور ی، نه غربینه شرق» :ییعن یانقالب اسالم یاز شعارها یدر تناقض با یک، «فاصله»و « شکاف»
 ییل ابتدابه اصو یوابسته نشان دهد که حت یران را کشوریحا  ای، تلوینگاراشیقرار دهد و بنا بر اصل پ« یاسالم

 .ستیبند نیز پایانقالب خود ن
  

                                                           
1. Presupposition 
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Ainsi l’agence de presse iranienne Tasnim a-t-elle célébré l’accord conclu samedi 27 

mars entre l’Iran et la Chine, ą l’occasion d’une visite ą Téhéran du ministre chinois des 

affaires étrangčres. Une maničre, pour cette agence liée aux Gardiens de la Révolution, 

d’en souligner la cohérence avec la ligne adoptée depuis quelques années par le guide 

suprźme, Ali Khamenei, en rupture avec l’un des slogans les plus populaires de la 

révolution iranienne de 1979 : « Ni Ouest, ni Est, République islamique ». 
 

و  ،ن قرارداد پرداختهیا ۀوزارت امور خارجه دربار یسخنگو گفتاراز  ییهان رسانه به نقل قسمتیدر ادامه، ا
 یلطور کدارد اعتبار قرارداد را به یسع و ،را عنوان کرده ن قراردادیمفاد ا ۀدربار کافی اتیجزئمجددا  ادعای فقدان 

  د.ال ببرؤر سیز
 

Une vente de l’Iran à la Chine 

Pékin devait investir « 400 à 600 milliards de dollars » en Iran dans une variété de 

domaines comme les infrastructures, les télécommunications ou encore les transports ; 

la présence de militaires chinois sur le territoire iranien était envisagée pour encadrer les 

projets financés par Pékin, ainsi qu’un droit chinois de préemption sur les projets 

pétroliers iraniens. Au point que l’opposition iranienne avait protesté contre une « vente 

de l’Iran à la Chine ». 
 

دارد به مخاطب  یسع «فروش»به معنای    «vente»ۀ با استفاده از کلم ین خبرگزاریتر، ایان تیدر قسمت م
 ییاخود در ادامه تنها به ذکر بنده یاثبات ادعا ین است و برایران به چیفروش ا ۀمنزلن قرارداد بهیکته کند که اید

 La présence)»  ثال:. برای مکندین داده است، اکتفا میبه چ یاژهیازات ویامت یران به نوعیها اآن ۀکه در هم

de militaires chinois, le droit de préemption sur les projets pétroliers iraniens)» 
 یفین امر طبق تعرای«. های نفتی ایرانحضور نظامیان چینی و برخورداری چین از حق اولین امتناع در پروژه»

 تر ازشین رسانه پیکه احال آنرود؛ یشمار مهباطالعات  یکاردست ینیع یهادهد، از مثالیارائه مک یوندا که
 ۀدهندشانن خود نیان آورده بود، که ایمن سخن بهیماب یف ۀمفاد قرارداد و مبالغ تعهدشد ۀدربار یات کافینبود جزئ

 یضازرد در ف یهاانیز قرار دادن جریکوشد با دستاوین رسانه میوجود تناقض آشکار در متن خبر است. در انتها، ا
و  یاسیس یسازانیالسابق اقدام به جرین قرارداد کما فیمندرج در ا یکه بدون درک درست از بندها یمجاز

 بر فروش یخود مبن یون نظام، به ادعایسیها در زمرۀ اوپوزآن ۀن قرار دادن مغرضانیکردند و همچن یسازهشتگ
 Au»بارت ع یریکارگد نگارندۀ خبر با بهیتق یکالم تئور ن دامن بزند؛ چنان که بر طبق اصل آهنگیران به چیا

point que» ر است:یانکارناپذ یقتیحق ییادا کرده که گو یاساختار جمله را به گونه 
  

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Iran-2018-01-02
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/chine-actualite-info
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Au point que l’opposition iranienne avait protesté contre une « vente de l’Iran 

à la Chine »    
 

ران و یت توافق ایدار کردن ماهوضوح نگارندگان خبر قصد شبههز بهیگر خبر نید یهاهمانگونه که در قسمت
 از یک ییهاز با اضافه کردن نقل قولیخبر ن یانیپا یهان خواندن آن را دارند، در قسمتین نمادین و همچنیچ

داف ، اهییاجرا یهاکه روشطلبانه بدون آناست جاه ین قرارداد سندیکه انیبر ا ی، مبنییکایس آمرینوخیتار
ن یاصل قرارداد را دارند. ا یه انداختن رویگر قصد سایرا فراهم آورد، بار د یقیدق یهاقابل سنجش و برنامه

 یاست، آن را مفر 1یینماقدرت ۀمنزلران تنها بهیا ین قرارداد براین موضوع که ایضمن خاطرنشان کردن ا یخبرگزار
 ج شود. ل کرده است، خاریکا بر آن تحمیکه آمر ییآن قصد دارد از انزوا ۀواسطران بهیکند که ایف میتوص

انه یخاورم یگر کشورهاین و و دین چیمنعقد ب یر قراردادهاین توافق با سایف قرار دادن ایردبا هم ین خبرگزاریا
  د.کاهش ده یتوجهصورت قابلن قرارداد را بهیمثال، قصد دارد ارزش ا برای یو نام بردن از عربستان سعود

رار ن قیکند که ایان میدهد و بیوند میپ یاست جمهوریر ۀندیت هم موضوع قرارداد را به انتخابات آیو درنها
  .قبل از انتخابات درخشان کند یخود را در روزها یاقتصاد ۀکارنام ید باعث شود که دولت حسن روحانیداد نبا

 

 Le point  ۀرسان. 2ـ5

Coopération stratégique : la Chine et l’Iran signent un pacte sur 25 ans 

Samedi 27 mars, à Téhéran, les deux pays ont signé un accord dont ni les 

grandes lignes ni les détails n’ont été pour l’instant dévoilés.  
 

 ،ندیگزیبرم «La Croix» به رسانۀرا نسبت یتریتر خنثیت «Le point»گرای زبان و راستفرانسوی ۀرسان
 یو نه حت یکند که از متن قرارداد امضاشده، نه مباحث کلین مسئله اشاره میبه ا ما  یتر مستقیاما در قسمت سوت

 از ین خبر مصداق بارزیآغاز یهاات قرارداد در قسمتین تأکید بر عدم انتشار جزئیآشکار شده است. ا یاتیجزئ

ک است که طبق آن، نگارندگان یوندا یۀاز نظر عنوان خبر ییمعنا یاطالعات در سطح ماکرو ساختارها یدستکار
که نیمن اض کنند. یشتریو تأکید ب یجانبدارنه، پافشار یخاص، با نگاه یموضوع یدارند رو یسع یخبر به نحو
را به مخاطب القا  یشتریب یحالت تأکید (ni….ni)کردن جمله در زبان فرانسه  ین نوع ادوات منفیاستفاده از ا

 در ساختار است. یو مصداق دستکار کندیم
  

                                                           
1. Image de puissance 
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ن مسئله که ارتباط با ی، با اشاره به ا«La Croix»ۀ ز همانند رسانین رسانه نیا ینگاراشیپ یۀبا استناد به نظر
مخاطب نشان دهد که است، قصد دارد به « یاسالم ی، جمهوری، نه غربینه شرق»شعار  یقت منافیشرق درحق

 .ستیبند نیپا یزن اصول خود نیتریاهیران به پایا یاسالم یجمهور
 

La signature de ce pacte illustre la priorité donnée aux relations avec « l'Est » (c'est-

à-dire pour l'Iran des États comme la Chine, les deux Corées, l'Inde, le Japon ou la 

Russie) conformément à l'inflexion donnée par Ali Khamenei en 2018 en rupture avec 

l'un des slogans les plus populaires de la révolution iranienne de 1979 : « Ni Ouest, ni 

Est, République islamique. » 
 

نژاد و از نظر ظاهر و یمحمود احمد یهاصحبت ، پرداختن بهییز، از نظر محتوایخبر ن یانیپا یهادر قسمت
ت قرارداد دامن زده یگر به موضوع عدم شفافیشده،  بار دش اغراقیبوکم ییهوشمندانه از شبکۀ معنا ۀفرم، استفاد

 لیازقب یدر سطح گفتار کالن است، بلکه انتخاب واژگان یاطالعات یمنزلۀ دستکارتنها بهن امر نهیشده است. ا
«à l’insu de» ،«dénoncer» ،«agiter» ،«chahuter » و«rétorquer  »بدون اطالع»معنای به 

گر یرا بار د ینیگزت واژهیاهم، «بلوا یا غوغا به پا کردن»، «تالفی کردن»، «تهییج کردن»، «تقبیح کردن»، «)مردم(
 un nouvel accord de 25 ans avec un pays »  ن بخشیقول اشود. در ادامه، نقلمتذکر می

étranger»  کسان را به نوعیاز محمود احمد قرارداد »سازد : یسه بخش مختلف متمرکز م یرو ینژاد که آ
 .شودمی یتلق یدر سطح واژگان  یدستکار یز خود به نوعین« گانهیکشور ب»، «سال ۵۲»، «دیجد

 

En juillet 2020, une polémique avait agité les réseaux sociaux iraniens après des 

propos tenus par l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad pour dénoncer les 

négociations en cours selon lui pour « un nouvel accord de 25 ans avec un pays 

étranger », à l'insu du peuple. Chahuté lors d'une intervention au Parlement, Mohammad 

Javad Zarif avait alors rétorqué qu'il n'y avait « rien de secret » dans les discussions en 

cours avec Pékin, promettant que la nation serait informée « lorsqu'un accord sera 

conclu » 
 

  The New York Times ۀرسان. ۳ـ۵
 

China, with $400 Billion Iran Deal, Could Deepen Influence in Mideast 
The countries signed a sweeping pact on Saturday that calls for heavy Chinese 

investments in Iran over 25 years in exchange for oil — a step that could ease 

Iran’s international isolation. 
 

  .ت کندیانه تقویتواند نفوذ خود را در خاورمران، مییبا ا یارد دالریلیم 1۴۴ ۀن با معاملیچ 
  

https://www.lepoint.fr/monde/l-accord-secret-avec-la-chine-que-prepare-l-iran-14-07-2020-2384300_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/l-accord-secret-avec-la-chine-que-prepare-l-iran-14-07-2020-2384300_24.php
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 یپوشش خبر یبرا مزیورک تایوینزبان و دموکرات انگلیسیست که روزنامۀ ی اارانهیگمتفاوت و جهتتر یت  نیا
شده توسط ارائه ینیگزواژه یۀانتخاب کرده است. براساس نظر «نیران و چیا ۀسال ۵۲  یقرارداد همکار»
واژگان و  ر درییرسانه و نظام حاکم قادر است با تغ یدئولوژیسنده براساس ایک  مترجم و یا نویچاردسون و وندایر

 ۵۲ یان قرارداد همکاریب یبرا مزیورک تایوینروزنامۀ  در همین راستا  به اخبار جهت دهد. ینحو ییا ساختارها
-Marriam»ی کشنریاستفاده کرده است. به استناد د «deal»ۀ خود از  واژ یتر خبرین در تیران و چیسالۀ ا

webster»   واژۀ«deal»  است. «معامله»ن آ ییابتدا یاما معنا ،ز استین «قرارداد»ۀ یثانو یمعن یاگرچه دارا 

که انتخاب واژگانی شفاف  «agreement»ۀ خبر از واژ ۀدر ادامه و در بخش بدن زین رسانه خود نیاست که ا یگفتن
 ۀژوا ۀبر انتخاب مغرضان ین خود تأییدیا که بهره برده است« نامهتوافق»و « قرارداد»تری برای مفهوم و دقیق

«deal »است یتر خبریدر ت. 
دالر توسط میلیارد  1۴۴با اشاره به پرداخت مبلغ  مزیورک تایوین ۀفرکالف، روزنام تینامتنیاز منظر اصل ب

ذشته اعالم ۀ قرارداد که در سال گیس اولینوشیخود قصد داشته توجه خوانندگان خبر را به متن پ یتر خبرین در تیچ
گر ید یرسم هاییکدام از خبرگزارچین امر در هیات و صحت این نکته که جزئیاست جلب کند. با توجه به ا شده

ه مفهوم معامله گر بین مبلغ قصد داشته است بار دیبا ذکر ا ین خبرگزاریرسد که اینظر من بهیچن است، ان نشدهیب
 ه کرده بود، دامن بزند. تر به آن اشارشیکه پ

 ۀان جملین در ادامه با بیو همچن یدر عنوان اصل  «Mideast« »انهیخاورم»م به واژۀ ین با اشارۀ مستقیهمچن
نفوذ   تأثیر و یالت متحده در راستایگرفتن از ا یشیرا پ ین سند همکاریا ین از برقرارین هدف چیترل، مهمیذ

 کند. یان میانه بیخاورم ۀمنطق یگر کشورهایران و دیک در ایاستراتژ
 

That capped a two-day visit by Mr. Wang that reflected China’s growing 
ambition to play a larger role in a region that has been a strategic preoccupation 
of the United States for decades. 

 

تر نگارندۀ یسوت بخش چاردسون، دریت ریو یا وجه د فرکالفییتقبراساس اصل  ین پوشش خبریا یدر بررس
، از منظر خود احتمال یدر چارچوب اصل اجازه و یا وجه التزام« توانستن» «could»ی خبر با استفاده از فعل وجه

طح س کا دریمرآاست  که  ییهامیدرصدد کاهش تحر ین سند همکاریا یران با برقراریان کرده است که این را بیا
 ل کرده است.یبر آن تحم یالمللبین

 

The countries signed a sweeping pact on Saturday that calls for heavy Chinese 

investments in Iran over 25 years in exchange for oil — a step that could ease 

Iran’s international isolation . 
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 یمشاهده کرد، برا کیوندا  دستکار یاز تئور یادیز یهاتوان نمونهمی ین متن خبریجمالت ا یدر بررس
 هایینبال همکاردز بهین یعد اقتصادن در ب  یران و چین نکته اشاره کرد که مطابق سند منتشرشده، ایتوان به امثال می

خبر و  یدر دستکار یبا سع مزیورک تایوین یاست که خبرگزار ین درحالیمختلف هستند. ا یهادوجانبه در حوزه
 ه از واژۀن و با استفادیچ یگذارهیسرما یمشخص برا یان کردن مبلغیان نکردن اهداف دوطرفه، با بیصراحت ببه
«In exchange»  القا کرده و یمان همکاریپ یمعامله را به جا یدئولوژیدارد ا یسع «در مقابل» یبه معنا 

تفکر به تاراج زدن منابع  «ادیار زیف بسیتخف» «Heavily discounted»ی ن با استفاده از عبارت تأکیدیهمچن
 جاد کند.یران را در خوانندۀ خبر ایا ینفت

 

That draft detailed $400 billion of Chinese investments to be made in dozens of fields, 

including banking, telecommunications, ports, railways, health care and information 

technology, over the next 25 years. In exchange, China would receive a regular — and, 

according to an Iranian official and an oil trader, heavily discounted — supply of Iranian 

oil. 
 
 BBC ۀرسان. ۴ـ۵

 

China sets sights on Middle East with Iran co-operation deal 

China and Iran signed a deal over the weekend that their foreign ministers said 

was designed as a strategic partnership to last for the next quarter of a century. 
 

 «.است دوخته چشم انهیخاورم به رانیا با یهمکار توافق با نیچ»
 

 نیچ و رانیا ۀسال ۵۲ یهمکار ی قراردادامضا یخبر پوشش یبرا یس یب یببنگاه خبری  که است یعنوان نیا
« Set sights» اصطالح از استفاده با خود یخبر تریت در یخبرگزار نیا ،ینیگزواژه اصل طبق. است کرده انتخاب

 انهیمنطقۀ خاورم در نفوذ شیافزا را رانیا با یهمکار جادیا از نیچ هدف صراحت به «دوختن چشم» به معنای
 . کندیم انیب

وبی قابل خهای واژگانی بهدر سوتیتر این خبر بار دیگر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر رسانه  در قالب انتخاب
  «Quarter of century» قرارداد ایران و چین عبارت ۀسال ۵۲مشاهده است. این رسانه برای بیان مدت زمان 

که از نظر بار معنایی  «قرن»که نویسندۀ خبر با استفاده از واژۀ  رسدنظر میچنین به را به کار برده است.  «ربع قرن»
توجه و تأکید بیشتری بر روی طوالنی  است تری در ذهن مخاطبان است قصد داشتهیادآور مدت زمان طوالنی

 بودن مدت زمان این سند همکاری داشته باشد.
 

The Chinese People's Liberation Army has already built its first overseas military 

base on the Red Sea, in Djibouti. It overlooks one of the world's busiest shipping lanes 
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and is only 10km (six miles) away from the home of the US military's Africa Command. 

Could Beijing be planning something similar on Iran's Gulf coast, giving it a naval 

foothold in what the US Navy has regarded as its own lake? 
 

 طرح با دهسنینو که صورت نیبد دارد، وجود یضمن فرضشیپ کی باال عبارت در ،ینگاراشیپۀ ینظر طبق
 بلکه نبوده، ریخ ای و یآر پاسخ گرفتن دنبالبه  «Planning« »کردن یزیربرنامه»واژۀ  از استفاده و خود سؤال
 ۀمقابل و فارس جیمنطقۀ خل به نفوذ را رانیا با یهمکار جادیا از نیچ کیاستراتژ هدف یضمن صورتبه دارد قصد
 .کند انیب فارس جیخل در ینظام مقر جادیا قیطر از کایآمر با ینظام

 یر یگجهینت. ۶
 گذردیم رامونیپ جهان در که آنچه و اخبار به هاانسان یدسترس ،یتکنولوژ شرفتیپ لیدلبه امروز جهان در

 و ادثحو از یآگاه امکان زین جهان نقاط نیتردورافتاده در که یطوربه است؛ افتهی شیافزا یتوجهقابل طرزبه
 لیس معرض در شیپازشیب جهان سراسر در هاانسان شودمی باعث خود که است فراهم رامونیپ جهان یدادهایرو

ـ  یفکر خط و قهیسل همواره اخبار، پردازش و نگارش در که است یدرحال نیا. رندیبگ قرار اطالعات از یمیعظ
 مخاطبان یبرا اخبار سقم و صحت ۀدربار یریگمیتصم و است لیدخ هاکنندۀ آنمنعکس هایرسانه یکیدئولوژیا

 با زمانهم نآ نقش که ستی االهئمس یبشر جوامع ی ایدئولوژیکریذپتأثیر. بود خواهد رممکنیغ عمال   هاآن
 .است لمسقابل یخوببه هارسانه به یدسترس ریمس شدن هموار

 نفع هب متن فرم رییتغ اطالعات، یدستکار ف،یتحر هدف با جمله ارکان ییجاهجاب خاص، واژگان انتخاب
 موضع و مشیخط ناپذیرانکار نقش گواه قتیدرحق شد، اشاره هاآن به پژوهش نیا در که یموارد تمام و محتوا

 خبر کی از موجود، هایرسانه تعداد به که موضوع نیا بر است یتأیید مهر و است اخبار نگارش در رسانه یاسیس
 کتهید هاآن به رسانه استیس که یشکل به را موجود تیواقع هاآن از کیهر و دارد وجود یمتفاوت یهابرداشت واحد

 . کنندیم منعکس کند،یم
 تیتبع با هارسانه ،شد داده نشان زبانفرانسوی و یسیانگل هایرسانه یبررس با پژوهش نیا در که گونههمان

 اصل اخبار الانتق در و کنندیم جادیا یراتییتغ اخبار در خود منصبانصاحب وعقاید ایدئولوژیکی سیاستمداران  از
 و رانیا ۀسال ۵۲ قرارداد موضوع هارسانه از کیهر که میکرد مشاهده قیتحق نیا در. کنندینم تیرعا را یطرفیب

 خبر از یخاص یهابخش یرو مثال، یبرا. است کرده انیب خود یهااستیس طبق بر و متفاوت یاگونه به را نیچ
کسان عامدا    از یقسمت ا. یاست داده جلوه تررنگکم را آن از یگرید قسمت بالعکس و گذاشته یشتریب تأکید و آ

 در تیدرنها. کندیم زیپره است، رسانه ضرر به که ییهاقسمت ۀدربار اتیجزئ دادن از و کرده فیتحر را خبر
 راردادق دارند یسع ست،ین دست در قرارداد مفاد از یاتیجزئ که موضوع نیا یالقا با خبر یهابخش از یاریبس

 هایرسانه ه،گرو هردو که است نیا است استنباط قابل هاافتهی نیا از آنچه. ببرند الؤس ریز را کشور دو نیب منعقد
 اخبار که است ییکشورها بر حاکم یدئولوژیا از گرفتهتئنش که مغرضانه ینگاه با زبان،یسیانگل و زبانفرانسوی
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 به دارند باور آن به آنچه یالقا یبرا یفرصت چیه از و دادند نشان واکنش قرارداد نیا به شود،می منتشر هاآن در
 . نبودند فروگذار خود مخاطبان
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