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هاي داخلی در حوزه اقتصاد متن از روزنامه 12در پژوهش حاضر، 
است. معناشناختی تحلیل شده-شناختیابق انگاره جامعهمقاومتی مط

کرده که ها فرضیه اصلی پژوهش را مورد تایید قرار داده ومشخصیافته
سازي/نامشخصمشخص«،»سازيسازي/منفعلفعال«،»حذف«هايمؤلفه

در » سازيسازي/عینیانتزاعی«و » ارجاعیارجاعی/نوعجنس«، »سازي
روزنامه که  7ها، اند. از میان دادهد داشتهمتون اقتصاد مقاومتی کاربر

رسانی تر بوده، با صراحت بیشتر به وظیفه اطالعبه هسته قدرت نزدیک
گماشته و شده توسط مقام معظم رهبري همتاز اقتصاد مقاومتی مطرح

شده، با روزنامه که عمدتاً توسط اصحاب اقتصادي جامعه اداره می 5
 دهدنشان میاند. نتایج پژوهشن امر پرداختهمیزان رازگونگی بیشتر به ای

هاي قدرت در جامعه بیشتر باشد، که هر چه میزان ارتباط با هسته
صراحت بیشتر و هرچه دسترسی به منابع قدرت کمتر باشد، صراحت 

. گفتنی است نتایج این تحقیق شودمیها دیده کمتري در ابراز عقیده
اقع شود تا فارغ از هرگونه جانبداري رسانه مفید وتواند براي اصحابمی

له بپردازند و بر بیان یا باور خاص، به اقتصاد مقاومتی موردنظر معظم
اهمیت تولید داخلی و عدم وابستگی اقتصادي به کشورهاي دیگر در این 

 هاي ناجوانمردانه کوشاتر باشند.شرایط بحران اقتصادي و تحریم
ون لیوون، ساختارهاي ایدئولوژیک، تحلیل  متون مطبوعاتی،:کلیدواژه
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 مقدمه
به توصیف متن و آید، پژوهشگران به میان می 1که سخن از تحلیل گفتمان انتقادي آنگاه

هاي زبانی موجود در سطح خرد به شکلی منفک از مسائل اجتماعی، گروهی، ساخت
پرداز تحلیل گفتمان انتقادي اولین نظریه2پردازند. نورمن فرکالف ایدئولوژیکی و قدرت می

داده و بیان داشت بس ساده انگارانه خواهد  بود که تحلیل گفتمان توصیفی را مورد انتقاد قرار
بود اگر گفتگوي بین افراد مختلف را حتی در سطح خرد آن مستقل از مسائلی چون قدرت، 
ایدئولوژي، ساختارها و نهادهاي اجتماعی بدانیم چرا که زبان و قدرت و نیز زبان و گفتمان 

و گفتمان نیز به نوبه  سازدمیدر رابطه دیالکتیک با یکدیگر هستند، چه آنکه زبان گفتمان را 
 ل ساخت زبان است.خود عام

 ازشت توان اذعان دادر باب اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با تحلیل گفتمان می   
هاي کلی اقتصاد مقاومتی، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و سیاست 21در بند  کهییآنجا

اي و تبدیل آن به گفتمان هاي علمی، آموزشی و رسانهدر محیط ژهیوبهسازي آن گفتمان
بود تا با استفاده  فراگیر و رایج ملی مورد تأکید قرارگرفته است، این پژوهش به دنبال این مهم

. ئه دهداز رویکرد تحلیل گفتمان توصیف جامع و کاملی از گفتمان اقتصاد مقاومتی ارا
مطرح در  فاده از رهیافت تحلیل گفتمان که از مباحثپژوهشگران تالش داشتند تا با است

شناسی کاربردي است، مفاهیم و موضوعات برجسته در بیانات مقام معظم رهبري ي زبانرشته
ط بین پیرامون اقتصاد مقاومتی را توصیف و تحلیل کنند. به همین جهت، ایجاد ارتبا

ات، اقتصاد و علوم سیاسی و همچنین هاي علوم انسانی نظیر ارتباطشناسی با سایر رشتهزبان
هاي دیگر این شناسی از اهمیتتحلیل گفتمان انقالب اسالمی با استفاده از مفاهیم زبان

موقعیتی تحلیل  پژوهش است. تحلیلگران گفتمان سعی دارند تا متون زبانی را با توجه به بافت
ل آن با استفاده از مفاهیمی حلیي زبان در حالت کاربردي و تدیگر، مطالعهعبارتکنند. به

یده دارند مانند فرهنگ، تاریخ و ایدئولوژي از اهداف تحلیل گفتمان است. پژوهشگران عق
و  1380 يدههي دوم مهین در طولمسألۀ خطر جنگ اقتصادي  با طرحمقام معظم رهبري 

 ،1390 هايسالدر ابعاد این نظریه  نییو تب 1389 ي اصطالح اقتصاد مقاومتی در سالارائه
انجام  را بهی ي اقتصاد مقاومتپردازهینظري مرحله، عمالً بخش مهمی از 1392 و 1391

 . اندرسانده

                                                      
1.Critical discourse analysis                             
2 .Fairclough 
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هاي اقتصاد مقاومتی اشاره سیاست هیابالغکه در صدر  طورهمانله، در بیانات معظم   
و  از فرهنگاند، اقتصاد مقاومتی یک نوع الگوي اقتصادي است که برگرفته فرموده
با  در مقابلهتوانمندي اقتصاد کشور  بارز آن و خصلتی است انقالبهاي اسالمی ارزش

فرصتی براي پیشرفت بیشتراست. تحلیل گفتمان  ها بهآن لیو تبدتهدیدهاي اقتصادي دشمن 
ي جهینتآن چیزي که  کلبهها با یکدیگر و نگریستن ي جملهرابطه از شناختعبارت است 

چه  نکهیو اپردازد حلیل گفتمان به ساز و کارهاي زبانی تشکیل متن میت. این روابط است
اي در تحلیل گفتمان انتقادي روابط دوسویه. بخشندمی 1هاي زبان متنیتابزارهایی به جمله

باشد ها و ایدئولوژهاي مختلف برقرار میبینیمیان زبان و روابط قدرت و سلطه و جهان
 ». دهدگفتمان کار ایدئولوژیک را انجام می«دارد بیان می )1997( 2که ون دایک چنانآن

باشد. در این راستا هاي سیاسی مدنظر میدر تحلیل گفتمان انتقادي، تحلیل تمام گفتمان   
اقعیات جوامع گفتمان مطبوعات و متون مطبوعاتی با عنایت به این مهم که بازنمایی کننده و

ون باشند. کاربرد زبان در این متمطالعه در این رویکرد میترین مواد مورد باشند از اصلینمی
 نمایند و به خیلشده بازنمایی میسان است که واقعیات موجود را به شکلی تحریفبدین

کاري در متون آمده مسئله پنهانعملدهند. بر اساس مطالعات بهارائه می مخاطبین خود
گردد. نمونه این امر را وفور مالحظه میها خبري گوناگون بهسیاسی مختلف و نیز گزارش

هاي سیاسی مختلف مشاهده نمود. آنجا که هر یک از توان در نشریات متعلق به جناحنیز می
ها براي تغییر نگرش و جلب  افکار عمومی به سمت خویش، یک موضوع و یا یک جناح

یانی خاص، به یز نحوه برخداد واحد را با استفاده از ساختارهاي متفاوت و متنوع زبانی و ن
آنچه «مود که نتوان چنین استنتاج نمایند. در واقع میعکس میهاي کامالً متفاوت منگونه

شناختی و معناي زبانی ، تنها توصیف رمزهاي زبانشودمیو باعث فهم متون  سازدمیمتن را 
نهان در پافکار نیست، بلکه عوامل ایدئولوژیکی و طرز نگرش و یا بینش اشخاص و صاحبان 

گل زاده و غیاثیان، آقا(»روندسوي متون از عوامل مؤثر در تولید و درك متون به شمار میآن
1386 :197 .( 

کارگیري الگوي با عنایت به آنچه ذکر گردید پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با به
ها به بررسی و نآ 3) و نیز تعیین نمودهاي زبانی 1996(معنایی ون لیوون –شناختی جامعه

                                                      
1 texture 
2. Van Dijk                    

3. Linguistic realization 
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هاي زبان امروزي پرداخته و با استخراج ساختارها و مؤلفهتحلیل متون مطبوعات فارسی
هاي زیرین این متون را آشکار نماید، بینی نهفته در الیهگفتمان مدار، ایدئولوژي و جهان

دن زدایی و شفاف نمو)، هدف زبانشناسی انتقادي  ابهام1985(1زیرا که بر اساس نظر کرس
فرآیندهاي مربوط به تولید و درك است که به پژوهشگران این حوزه قدرت مشاهده 

کند. کرس در ادامه عملکرد ایدئولوژي در این حوزه و نیز معرفی آن به دیگران را اعطا می
کنند که در انتخاب و درك مسائل آزادند لیکن از درك دارد مردم چنین تصور میبیان می

صورت این منابع قدرت و ایدئولوژي هستند که با اخذ شیوه پوشیده و بهاین مهم غافلند که 
یشیدن، قضاوت و سپس انتخاب مردم را تحت شعاع قرار داده و آن را اندتدریجی چگونگی
تفسیر و ، هدف اصلی در این تحقیق بررسی چگونگی توصیف  نمایند.منبعث از خود می

هاي زبانی ایران از طریق کشف روابط میان مؤلفهتبیین متون در متون مطبوعات امروز کشور 
هاي موجود در سطوح باالتر جامعه هاي غیرزبانی خاصّه مؤلفهسو و نیز عوامل و انگیزهاز یک

باشد. همچنین عوامل اجتماعی و غیره از سوي دیگر می، روابط قدرت، از قبیل ایدئولوِژي
واره از محورهاي اساسی فرمایشات مقام معظم با توجه به این امر خطیر که اقتصاد مقاومتی هم

توان با استفاده از نتایج این پژوهش نسبت به تبیین هر چه بیشتر نقطه رهبري قرار دارند می
نظرات معظم له پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت. بنابرآنچه ذکر گردید اهداف 

هاي غیرزبانی ایدئولوژیکی و ؤلفهشناختی مبازکاوي رابطه میان رمزهاي زبان مقاله پیش رو
هاي ویژه متون مطبوعاتی واجد الیههمچنین صحه گذاردن بر این مهم که کلیه متون زبانی به

باشد باشد و نیز الیه زیرین که پنهان و ایدئولوژیکی میشناختی میزبرین که عیان و زبان
تولیدکننده آن پیام الزم است  هستند و این امر که براي درك کامل هر پیام و نیز قصد و نیت

بر هر دوالیه دست یازید و دیگر هدف این پژوهش کمک به تسریع درك اهمیت مسئله 
باشد و همچنین اهداف کاربردي از قبیل ویژه اصحاب پژوهش ایرانی میاقتصاد مقاومتی به

تی و هاي ارزشی، عقیدهاي سیاسی اجتماعی موجود در جامعه؛ تشخیص نظاممعرفی دیدگاه
 توان برشمرد.شناختی موجود در جامعه را می باور

)، در تحلیل گفتمان انتقادي صورت 1996 (این تحقیق بر اساس الگوي ون لیوون   
هاي گفتمان مدار پذیرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا به دنبال یافتن مؤلفه

                                                      
1. G.Kress 
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کنشگران اجتماعی را در  1معنایی، چگونگی تصویرسازي و بازنمایی  –شناختی جامعه
گفتمان و متون نشریات مختلف پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی نشان دهیم. لذا پژوهش 

هاي ذیل صورت پذیرفته است که ایدئولوژي حاکم بر اذهان پیش رو بر مبناي پرسش
یشه پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی چگونه در متون اندو نیز اصحاب هاگروهنویسندگان، 

هاي گفتمان مدار ایدئولوژیک و روابط پنهان یابند؟ و رابطه میان مؤلفهمطبوعات انعکاس می
؟ با توجه به شودمی قدرت از نظر صراحت کالم در حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه بازنمایی

ذیل مطرح گردیدند فرضیه نخست آن که  هاي مطرح گردیده مذکور دو فرضیهپرسش
یشه پیرامون موضوع اقتصاد اندو نیز اصحاب هاگروههان نویسندگان، ایدئولوژي حاکم بر اذ

سازي/ منفعل فعال«، »حذف«هاي گفتمان مدار همچون گیري از مؤلفهمقاومتی با بهره
انتزاعی «و » جنس ارجاعی/نوع ارجاعی«، »مشخص سازي/نامشخص سازي«، »سازي

هاي و فرضیه دوم آن که مؤلفه اند در متون مطبوعات منعکس گردیده» سازي/عینی سازي
اند و رابطه دوسویه دارند گفتمان مدار ایدئولوژیک با روابط پنهان قدرت در تعامل تنگاتنگ

بدین صورت که هرچه میزان قدرت کنشگران اجتماعی بیشتر باشد، به همان میزان، صراحت 
 بیشتري در گفتمان این کنشگران مشهود است.  

هاي این پژوهش از بین اي بوده و دادهر این مقاله کتابخانهها دشیوه گردآوري داده
تا پاییز  95هاي پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی، در فاصله بین بهار ها و یادداشتسرمقاله

ها که فاقد هرگونه جناح بندي سیاسی بود انتخاب شد. روش تحلیل داده روزنامه 12، و از 96
هاي تحلیل بوده و با عنایت به این مهم که یکی از راه تحلیلی و کیفی -صورت توصیفیبه

باشد که داراي اصول کیفی مدنظر قرار دادن نظریه یا چارچوبی در داخل الگویی خاص می
) جهت انجام این 1996 (معنایی ون لیوون –شناختی باشد، لذا الگوي جامعهپذیرفته شده می

ر بدین صورت است که از میان پیکره زبانی پژوهش مدنظر قرار گرفته است. مراحل انجام کا
مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی، نخست به شناسایی، تفکیک و تحلیل ساختارهاي گفتمان 

معنایی را در متون مطبوعاتی یافته و –جامعه شناختی هاي¬مولفهپردازیم تا انواع می مدار
یم. آنگاه نشان دهیم که کدام شیوه  انعکاس آنها را درگفتمان کنشگران اجتماعی نمایان ساز

؟ و  در پی آن، مقوله صراحت کالم را با عنایت اندمولفه ها در متون پیکره کاربرد بیشتر یافته
به قدرت کنشگران اجتماعی در حوزه اقتصاد مقاومتی بررسی نماییم. از اینرو، تحلیل کمی 

                                                      
1. representation 
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هاي کیفی قرار دمت استداللها نیز در خها و آنالیز آماري دادهروانی به معنی بررسی فرا
 هاي کیفی و کمی استفاده گردید. گرفت. بنابراین در این پژوهش از ترکیبی از روش

 
 پیشینه تحقیق -2
اب ) به تحلیل روزنامه هاي فارسی و انگلیسی زبان در ب1383(یارمحمدي و سیف 

) پرداخته 1996(لیوونی ها و فلسطینیان با بهره گیري از الگوي ون رژیم صهیونیستیمناقشات 
وجود  و  نشان دادند که بین ساخت ایدئولوژیک و ساخت گفتمان مدار ارتباط دو سویه

 متون در نز شخصیت بازنمایی به لیوون ون الگوي قراردادن مبنا با) 1384(نوروزي دارد. 
 .اندشده سازي تصویر فعال غیر بسیار روایی متون در که زنان گویدمی و پرداخته روایی

 ) در مقاله خود جهت تبیین روش هاي شیوه هاي تصویر سازي1384(حیدري و رزمجو
تحلیل  ون لیوون به تجزیه و چارچوبکنشگران اجتماعی در گفتمان فارسی با عنایت به 

هاي لفهؤمکه در متون فارسی،  به این نتیجه رسیدند و اندمتون روزنامه ایران پرداخته
نمایی و  سازي، ذکر، فعالمانند حذف، کتمان، پس زمینهشناختی ـ معنایی جامعه
ها در سازي و غیره قابل تبیین و کشف است و این مولفهسازي و ذهنی  نمایی، عینیمنفعل

تري از متن در مقایسه با تظاهرات زبانشناختی  مقایسه با تظاهرات زبانشناختی تصویر واضح
 .دهند ارائه می

) با مروري بر خاستگاه تحلیل گفتمان انتقادي و معرفی 1386(ثیانگل زاده و غیاآقا    
) 1390(فرد کاظمی . اندمکاتب نظري آن به بیان اشتراکات و افتراقات آنها مبادرت ورزیده

بر اساس  انقالب از بعد و قبل هاي روزنامه در 1357 انقالب مسئله اجتماعی کنش بازنمایی به
 استفاده با چگونه که دهدمی نشان و پرداخته معنایی -شناختی جامعه مدار گفتمان هاي مؤلفه

 مختلف اشکال به را حقایق توانمی مختلف مدار گفتمان ساختارهاي و زبانی عناصر از
 روزنامه چهار از متن چهل )1394(اسدي و همکاران. گذاشت تاثیر افراد تفکر بر و برکشید
 پنهان هاي الیه کشف و مطبوعاتی متون يساز شفاف هدف را با 1390ایران در سال داخلی
) 1996(لیوون ون الگوي معنایی -شناختی جامعه هاي مولفه از گیري¬بهره با ها، آن معانی

 نشان پژوهش هاي داده تحلیل و تجزیه. دادند قرار تحلیل و مورد تجزیه کیفی صورت به
 از گیري¬بهره با یشه،اندصاحبان و ها گروه نویسندگان، ذهن بر حاکم ایدئولوژي که داد

 کمرنگ سازي، فعال زدایی، تشخص بخشی، تشخص همچون مدار گفتمان هاي مولفه
 در مدار گفتمان هاي ساخت شناختی زبان تظاهر و شود¬می منعکس متن در ،... و سازي
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 در(پیشین توصیفگرهاي از استفاده سازي، اسم فرآیند نظیر زبانی هاي ساخت درقالب متون،
 مولفه همچنین،. گیرد می صورت ،... و پایگی هم مجهول، در برابر معلوم ،)اضافی ترکیب

 دوسویه اي رابطه و هستند تنگاتنگ تعامل در قدرت روابط و ایدئولوژي و مدار گفتمان هاي
 .است تبیین قابل اجتماعی نهادهاي و متون در ها ساخت این بررسی با که دارند
)، سه نمونه کتاب درسی زبان 1996(قراردادن مدل ون لیوون) با الگو 2004(عمل صالح 

انگلیسی مدارس متوسطه و دانشگاه را مورد تحلیل قرار داد و به این نتیجه دست یافت که 
 را براي هیچ گروه اجتماعی قائل نشدند.اي نویسندگان کتاب هاي یاد شده هیچ تقدم ویژه

هاي آلمانی پرداخته شرکتشگران اجتماعی در ) در مقاله خود به بازنمایی کن2011(1وینکلر
پرداخته  Dax30هاي آلمانی تجربی به بررسی قوانین اخالقی شرکت اي است. وي با مطالعه

است. پژوهش وي یک رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي است که در آن زبان به عنوان کنشی 
 که در ایجاد درك خاص افراد و گروه ها و در کل کنشگران شودمی اجتماعی در نظر گرفته

دهد که قوانین اخالقی، کارمندان را به عنوان گروهی می نقش دارد. یافته ها نشان اجتماعی
توانمند یا روشنفکر اخالقی نشان نمی دهند و در عوض آنها را به عنوان کارمندانی منفعل 

  کند.می نسبت به قوانین و مقررات معرفی
هاي ) با بررسی بازنمایی زنان و مردان سیاستمدار در رقابت2014(2مارتینز لیروال 

معناشناختی ون لیون به این -در ایرلند و بر اساس الگوي جامعه شناختی 2011انتخاباتی سال 
نتیجه رسید که اصحاب رسانه نمایش مثبتی از کاندیداهاي مرد ارائه داد در حالیکه نقش 

را اي ها حذف بوده و یا کمرنگ به نمایش گذاشته شد. او این نابرابري رسانهزنان در رقابت
داند که نه فقط در سیاست بلکه در همه سطوح جامعه می بر گرفته از جامعه مردساالري

هاي ) به بررسی نقش کنشگران اجتماعی در سخنرانی2014(3اوسیسانو  نمایان است.
و  2001بررسی نقش کنشگران اجتماعی در انتخابات  انتخاباتی در نیجریه پرداخت. او با

به این نتیجه رسید که تعصب ایدئولوژیکی نظام مندي در اعطاي نقش هاي اجتماعی  2007
به کنشگران وجود داشته و براي برجسته کردن نقش کنشگر اجتماعی از مؤلفه ي فعال سازي 

 ست. و جهت مخفی کردن نقش آنها از منفعل سازي استفاده شده ا

                                                      
1 Winkler 

2 Martinez Lirola 

3 Osisanwo 
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تن ) در خصوص بازنمایی فرهنگ و کنشگران اجتماعی در م2015(رشیدي و قائدشرفی
رهنگی در ف. آنها با بررسی مقوله بار اندکتب آموزشی زبان انگلیسی پژوهشی انجام داده

ها در  ها، نرم ها و نقشمدل ون لیوون به بررسی ارزش تحلیل گفتمان انتقادي چارچوب
. اندبسته به فرهنگکه این متون تا چه حدي وا اندو نشان داده اندرداختهمتون این درسنامه ها پ
یزان بسیار مکه ارزش هاي فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و شخصی به  اندنتایج آنها نشان داده

یت تبعیض آمیز .عالوه بر آن، این متن ها از نظر جنساندزیادي در این متن ها کاربرد داشته
فرهنگی  هاي¬زمینهز که بهتر است در متن این کتابها ا اندپایان پیشنهاد کرده. آنها در اندبوده

اهم شده و کمتر استفاده شود. زیرا بی طرفی باعث دور نگه داشتن زبان آموزان از سوءتف
 کند.می یادگیري زبان را آسانتر

 معنایی در انگاره ون لیوون –جامعه شناختی  هايمولفه -3
اي ند که مجموعهاي هستعنایی الگوهاي جاافتاده و نهادینهم -اختی هاي جامعه شنمؤلفه

ران جوامع دهند که کنشگنگرش ها و نیز بینش ها را شکل می ،از افراد، اعمال، برخوردها
-می مختلف در چارچوب آن الگویی مشخص و معموًال قابل پیش بینی را تشکیل

دارند هر یک از ادامه بیان می دریارمحمدي و سیف ). 1383یارمحمدي و سیف، (دهند
د خاصه بسته کنشگران بسته به بافت و بستر زبانشناختی و به ویژه شرایط جامعه شناختی خو

عنایی م -اختیی جامعه شنهایمولفهبه نوع روابط قدرت بین کنشگران اجتماعی با استمداد از 
 ، تشخص بخشی۱backgroundingکمرنگ ساز، exclusionف از قبیل حذ

rsonalizationpe ، ی تشخص زدایimpersonalization  به گونه هاي مختلف در گفتمان
 شوند. تصویر سازي می

ون لیوون به منظور بازنمایی  گفتمان کنشگران اجتماعی،  به جاي بررسی شاخص هاي 
-مولفهدارد بررسی پردازد.  وي بیان میمعنایی می -هاي جامعه شناختیزبانی به بررسی مولفه

پذیرد که در تبیین الیه هاي زیرین متون مختلف کارآیی مذکور بدین جهت صورت می ايه
باشند. ون لیوون معتقد است که براي تفسیر متون مناسب تري براي پژوهشگران دارا می

مختلف ابتدا باید به توجیه گفتمانی و بعد توجیه زبانشناختی متون مذکور پرداخت. دلیلی 
دارد عدم انطباق کنشگران اجتماعی و زبانی با یکدیگر است. مر بیان میکه لیوون براي این ا

دارد در تحلیل گفتمان انتقادي باید ابتدا به کارگیري و یا عدم به کارگیري لیوون اذعان می
ختی معنایی را مشخص ساخت و سپس به تحقق زبانشنا -جامعه شناختی هايمولفههر یک از 

گفتمان مدار  هايمولفهالگوي ون لیوون متشکل از مجموعه عوامل مذکور در متن پرداخت. 
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معنایی است. در این انگاره براي بازنمایی کنشگران اجتماعی از دو ساز و  -جامعه شناختی 
نمایند.  به عبارت  دیگر هر گفتمان و متنی را می کار اصلی صراحت و پوشیدگی استفاده

سبت به رویکرد صراحت و یا پوشیدگی آن نسبت به یک کنشگر تحلیل کرد. توان نمی
هاي گفتمان مدار مبتنی بر پوشیدگی و صراحت تقسیم به دو گروه مولفههاي مذکور مولفه

 شوند.می
ازوکارها ساست که مجهز به اي از آنجایی که رویکرد ون لیوون انگاره جامع و گسترده

هایی از عنایی است، در پژوهش حاضر صرفاً بخشم-متنوع و متعدد شناختی هايمولفهو 
شوند و به همین سبب انگاره وي که در تحلیل داده ها از آن استفاده خواهد شد معرفی می

ف با زیر گفتنی است که مولفه حذ کنیم.می نیز به معرفی همین بخش از انگاره وي اکتفا
شخص ت، سازي، منفعل سازي از زیر مقوله هاي اظهار مقوله هاي  پنهان سازي و کمرنگ

ت هوی، زدایی، نامشخص سازي و مشخص سازي چند موردي و زیر مقوله هایش. نقش دهی
، ازيشوند. از سوي دیگر مولفه فعال سمی دهی و جنس ارجاعی کامالً پوشیده محسوب

ک زدن و تفکیمشخص سازي تک موردي نام دهی، ارزش دهی، نوع ارجاعی و نیز پیوند 
 گردند. می صریح قلمداد هايمولفهکردن نیز از دسته 

 تحلیل داده ها -4 
عنایی م–نخست به شناسایی، تفکیک و تحلیل نمونه هایی از مؤلفه هاي جامعه شناختی

ضاي فپردازیم و با توجه به محدودیت می بکار رفته در متون مطبوعاتی مورد بررسی
وتاه را نیز که از ککنیم. اما در پی آن برخی از متون می جمله ارائهنگارشی، آنها را در قالب 

فه و در ذیل کنیم. ابتدا نام مولمی منظر صراحت و پوشیدگی گفتمان بررسی کرده ایم، ذکر
 آن تحلیل ها را آورده ایم:

 طرد) (حذف
زي مه ری، واقعیتی است که در تفکرات، تصمیم گیري و برنادشمن خارجیبه این ترتیب 

 در همه حوزه ها و خصوصاً حوزه اقتصاد وجود دارد. 
 . شودیمانجام  دشمن قتصاد مقاومتی، با پیش فرض جهاد و مبارزه باا میطراحی مفهو

مطابق رویکرد ون لیوون، گاهی یک کنشگر اجتماعی به خاطر اهدافی خاص یا با انگیزه 
پنهان سازي و کمرنگ سازي . حذف به دو صورت شودمی هاي مختلف از گفتمان حذف

. در پنهان سازي، بازشناسی کنشگر امکان پذیر نیست. در حالیکه در کمرنگ شودمی دیده
توان ردي از کنشگر در متن را مشاهده و پیدا کرد.  بر این اساس، در می سازي، معموالً 
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شمن ) د1جمالت فوق مواردي از پنهان سازي و کمرنگ سازي به کار رفته است. در جمله
از پنهان سازي و اي ) دشمن، نمونه2از کمرنگ سازي است و در جمله اي خارجی نمونه

 همچنین جنس ارجاعی است.
 فعال سازي و منفعل سازي

مقام جانب  ) نامگذاري امسال به عنوان سال تولید ملی و طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی از3
 مینه است.زاسب براي اقدام در این ، نشان دهنده اولویت و لزوم جهت گیري منمعظم رهبري

 . اندهم به بیان مسئله و مشکل پیش روي کشور پرداخته رهبري معظم) در حقیقت 4
. در حالیکه در منفعل شودمی در فعال سازي، کنشگر به عنوان نیروي فعال و پویا شناخته

تاثیر پذیري . شودمی گیرد که به دو صورت دیدهمی سازي، کنشگر تحت تاثیر عمل قرار
 مستقیم یا غیرمستقیم.

 اندل سازي) مقام معظم رهبري و رهبري معظم نمونه هایی از فعا4) و 3در جمله هاي   
 ه نمی شود. . در این جمالت منفعل سازي دیداندکه در متون اقتصاد مقاومتی کاربرد یافته

 ته است. ا قرار داشهمواره در معرض دشمنی ه کشور ما) پس از پیروزي انقالب اسالمی، 5
م شده و منتهی ) اقتصاد مقاومتی نباید فراموش شود، بلکه بر همه فعالیت هاي اقتصادي حاک6

ده  غیر همه مسلمان ها و کشورهاي آزابه شکل گیري الگویی شود که نمونه آن را براي 
 ارائه داد.  مسلمان

ز منفعل ااي ه، نمونهدر نمونه هاي فوق، کشور ما و همه مسلمان ها و کشورهاي آزاد
ت با اهداف سازي و به عبارت دقیق تر، تاثیرپذیري غیرمستقیم هستند. چرا که در این جمال

 خاصی از ذکر نام کشورها خودداري شده است.
 مشخص سازي و نامشخص سازي

شم چ) امروز رشد و پیشرفت خاص و شتابنده اقتصادي ایران به عنوان کشوري که 7
  .…به وضعیت و شرایط آن دوخته شده منطقه ملت هايبسیاري از 

 است.  یک مسابقه و مبارزه نهفته) اقتصاد مقاومتی به مفهوم شرکت در 8
بر اساس سازوکارهاي نظري در انگاره ون لیوون، چنانچه هویت کنشگر اجتماعی به 

نامیم و چنانچه مشخص نباشد، نامشخص می نوعی مشخص شده باشد، آن را مشخص سازي 
) ملت هاي منطقه و همچنین یک مسابقه و مبارزه 8) و 7. لذا در جمالت شودمی ي نامیدهساز

شوند. بدین سبب که هویت مردم منطقه و می نهفته نمونه هایی از نامشخص سازي محسوب
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یا نوع مبارزه در این گفتمان عامدانه نامشخص، عنوان شده است که ممکن است دلیل یا 
 باشد. دالیلی در پس آن نهفته

 است. مردم و  مسئوالن) در عین حال آرمان هاي انقالب همچنان مورد تأکید 9
ود ... اعتماد ش کاالي داخلی) اقتصاد مقاومتی در مصرف این است که به خدمات و 10

 به ویژه کاالي قاچاق بپرهیزد. کاالهاي خارجیمصرف کننده باید از مصرف 
ایی از فی دارد که در جمالت باال نمونه همشخص سازي در مدل ون لیوون انواع مختل
ع پیوند زدن نام . یکی از این انواشودمی آنها قابل مشاهده است و در ذیل به آن پرداخته

به نوعی  از پیوند زدن است. حرف عطف واواي ) مردم و مسئوالن نمونه9دارد. در جمله 
د داده است. بدین طریق همپایگی پیونپیوند را بین مردم و مسئوالن برقرار کرده و آنها را از 

. در اندسان که این کنشگران اجتماعی در قالب یگ گروه به هم پیوسته، بازنمایی شده
ده و آنها تفکیک قایل ش کاالي داخلی و کاالهاي خارجی) گوینده بین 10حالیکه در جمله 

دن نوع فکیک کرگوید تمی را از هم متمایز کرده است. از اینرو همانطور که ون لیوون
 آید. می دیگري از مشخص سازي به شمار

 انتزاعی سازي و عینی سازي
ب و الزامات با تفکر و مطالعه به تبیین چارچو بدنه کارشناسی کشور) انتظار می رود 11

گونه با  اقتصاد مقاومتی و طراحی سازوکارهاي الزم بپردازد و ازبرخورد ظاهري و شعار
 رهیز کنند. مفهوم اقتصاد مقاومتی پ

ن لیوون وانتزاعی سازي و در مقابل آن عینی سازي دو سازوکار نظري دیگر در رهیافت 
از اي مونه)  بدنه کارشناسی کشور ن11آیند که وي معرفی کرده است. درجمله می به شمار

عنی انتزاعی سازي است که در آن  کلمه کارشناسی بجاي کارشناس بکار رفته است. ی
ود خاجتماعی جایگزین او شده است. اما نوع مقابل یعنی عینی سازي، ویژگی کنشگر 

 شوند:می زیرشاخه ها یا انواع مختلفی دارد که به تفکیک در ذیل بیان
 الف) مکان مداري

ز ) دشمن با اعمال تحریم ها درصدد تحمیل درخواست سیاسی خود و جلوگیري ا12
 به الگوي مقاومت منطقه و جهان است.  ایران تبدیل شدن

رفته است. گاز مکان مداري است و با هدف اقتداربخشی صورت اي در اینجا، ایران نمونه
به کمک مکان  اعم از ملت ایران و دولت ایران) به عنوان کنشگران اجتماعی(در واقع، ایران

 .نمایی شده استو در قالب مکان و جفرافیا تجلی پیدا کرده و باز اندمطرح شده
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 ام مدارياندب)
 چشم ) امروز رشد و پیشرفت خاص و شتابنده اقتصادي ایران به عنوان کشوري که13

 .. . بسیاري از ملتهاي منطقه به وضعیت و شرایط آن دوخته شده
نوان عضو یا عام مداري است. با اشاره به چشم به اندازاي و در این نمونه، چشم نمونه 

ز ذکر صریح بخشی از بدن، در اینجا شاهد کاربرد عینی سازي هستیم و به منظور جلوگیري ا
  ام مداري به کار رفته  است.اندبسیاري از ملتهاي منطقه هستند،کنشگران که  

 ج) ابزار مداري
 تی است ...براي پایه ریزي اقتصاد مقاوم اهرم ) اما همین تحریم ها بهترین فرصت و14

ین حالت ابزار از ابزار مداري در نظر گرفت. چرا که در ااي توان نمونهمی اهرم را هم 
مونه، از به جاي خود عامل تصویرسازي شده و بدین ترتیب به حاشیه رفته است. در این ن

شده و کم  اجتماعی کاسته ابزارمداري با این انگیزه استفاده شده که از برجستگی کنشگر
 اهمیت تر جلوه نماید. لذا کنشگر با پوشیدگی بازنمایی شده است.

 د) گفته مداري
ین طور ) در اقتصاد مقاومتی ـ بخش خصوصی، مجلس و دولت باید فعال تر شوند و ا15

ل ین زمینه فعااتوجه شود و بانک ها باید در شعار نباشد که فقط به این مسئله به عنوان یک 
 شوند. 

ق اشاره به گفته از گفته مداري است. زیرا در گفته مداري، بازنمایی از طریاي شعار نمونه
ه شعار دادن اکتفا . به بیانی دیگر، مجلس و دولت نباید بشودمی ها و سخنان کنشگران انجام

 .اندکنند. لذا این کنشگران  با پوشیدگی به تصویر کشیده شده
 اعیجنس ارجاعی و نوع ارج

 . است مردم و  مسئوالن) در عین حال آرمان هاي انقالب همچنان مورد تأکید 16
خاص) (عام) یا نوع(در رویکرد ون لیوون، گاه کنشگران اجتماعی به صورت جنس

ستند. زیرا در هاز جنس ارجاعی اي شوند. در این نمونه، مردم و مسئوالن نمونهمی بازنمایی
. بلکه به اندو بر شخص خاص یا مسئولی خاص داللت نکرده اندقالب اسم عام نمود یافته

 .اندصورت طبقه کلی بازنمایی شده
 :شودمی نوع ارجاعی خود به دو دسته تقسیم

 الف) فرد ارجاعی



 175                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

ناسان و اهالی ، مسئوالن، کارشرهبر معظم) به بیان دیگر پس از بیان بایدها به وسیله 17
 . وند؛ نه اینکه همان باید ها را تکرار کنندفکر به سراغ بیان چگونگی ها بر

. لذا رهبر معظم شودمی هروقت کنشگر به صورت فرد بازنمایی شود، فرد ارجایی مشاهده
بازنمایی شده  از فرد ارجاعی است. در اینجا نام کنشگر اجتماعی با صراحتاي انقالب نمونه

 است. 
 . شودمی ارجاعی تقسیمب) گروه ارجاعی که خود به کل ارجاعی و مجموعه 

 وارد این عرصه شوند. آحاد مردم جامعه  ) در اقتصاد مقاومتی نیز باید18
اي امعه نمونهتوانیم مشاهده کنیم. آحاد مردم جمی و در  این نمونه، مجموعه ارجاعی را

اکید از مجموعه ارجاعی است و بر ضرورت ورود مردم به صورت همگانی به این عرصه ت
یم و میزان پردازمی پس از انجام تحلیل هاي کیفی، اینک به بررسی کمی داده ها شده است.

 گذاریم.رازگونگی متون را به محک آزمون می
 بررسی میزان رازگونگی متن   

توان دریافت که میزان ) می1996(عنایی ون لیوونم-با تأمل در رویکرد جامعه شناختی
احت بیشتر و همسان نیستند. برخی با میزان صر حضور و بازنمایی کنشگران اجتماعی مشابه

میزان (نگی. لذا میزان رازگواندو برخی دیگر به صورت پوشیده یا رازگونه بازنمایی شده
. براي شودمی ارجاعات پوشیده هر متن) با استفاده از روش آماري و فرمول نسبت تعیین

) 1388(پهلوان نژاد و همکارانانجام این بخش و محاسبه کمی میزان رازگونگی از روش 
پوشیده در هر متن  هاياستفاده شد. بدین صورت که براي تعیین فراوانی و درصد مولفه

قسیم تهاي پوشیده در هر متن مشخص گردید و سپس تعداد آن ها در هر متن نخست مولفه
ان و میز گفتمان مدار پوشیده و صریح شده، در عدد صد ضرب شده هايبر تعداد مولفه

ه هاي از روزنامه ها، تعداد مؤلفاي در جدول ذیل، خالصهرازگونگی محاسبه گردید. 
 ت: گفتمان مدار در هر یک از آنها به همراه میزان رازگونگی آنها آورده شده اس

 بررسی : میزان رازگونگی و تعداد مولفه ها به تفکیک روزنامه هاي مورد1جدول 
تعداد مؤلفه هاي  میزان رازگونگی

 گفتمان مدار
 ردیف روزنامه

 1 روزنامه جهان صنعت 13 15,3
 2 روزنامه جوان 29 31,3
 3 معدن و تجارت ،روزنامه صنعت 26 57,6
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 4 روزنامه دنیاي اقتصاد 29 51,7
 5 1روزنامه تفاهم 19 47,3

 6 2روزنامه تفاهم 20 15
 7 نشریه انجمن اقتصاد مقاومتی 18 50

 8 خودروروزنامه صنعت  16 68,7
 9 نشریه توسعه صنعت پاییز 14 64,2
 10 روزنامه جهان صنعت 17 52,9
 11 1روزنامه فرصت امروز 15 33,3

 12 2روزنامه فرصت امروز 24 41,66
 اینجا آورده ایم: متن بررسی شده را به عنوان نمونه انتخاب کرده و در 12اکنون سه متن از 

 05/06/1395تجارت متن اول: روزنامه صنعت، معدن و 
. شودمی قتصاد مقاومتی، با پیش فرض جهاد و مبارزه با دشمن انجاما میطراحی مفهو"

رسی قرار در چنین چارچوبی دو راهبرد تدافعی و تهاجمی، در حوزه اقتصاد باید مورد بر
ذیري پگیرد. در راهبرد تدافعی، سازوکارهاي اقتصادي چنان طراحی می شوند که آسیب 

حی کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. را هبرد تدافعی در حوزه داخلی، طرااقتصاد 
ارج خسازوکارهاي فساد گریز در حوزه خارجی مصون سازي کشور از وابستگی حیاتی به 

ی  مدنظر را مد نظر قرار می دهد. در راهبرد تهاجمی، ضربه زدن به دشمن و ارتقاي کیف
لی و در طوف به کیفی سازي توانمندي اقتصاد ماست. راهبرد تهاجمی در عرصه داخلی، مع

 "عرصه خارجی به دنبال تهدید منافع دشمن  است.
 از متون مورد بررسیاي نخست به تبیین ساختار ایدئولوژیک متن فوق به عنوان نمونه

که در جدول (گفتمان مدار موجود در آن هاي¬مولفهپردازیم و در پی آن با معرفی انواع می
کنیم. تا مشخص می آمده است)، میزان رازگونگی متن را به لحاظ کمی نیز بررسی 2شماره 

شود که رویکرد حاضر به چه میزان در کشف الیه هاي زیرساختی و پنهان ایدئولوژیک 
کارایی دارد و صراحت یا پوشیدگی متن چگونه و چقدر قابل بازنمایی است. در این متن، 

توان به چندین ساخت ایدئولوژیک آن دست می وون،ضمن بررسی از دیدگاه نظري ون لی
پیدا کرد. یکی اینکه در طراحی راهکارهاي اقتصاد مقاومتی بر این باور هستیم که نوعی 
جنگ پیش رو داریم. همچنین اینکه براي توفق در جنگ یاد شده باید به راهکارهاي مختلف 

ان به راهبردهاي تدافعی و تومی تمسک جست. یا این ساخت که از راهکارهاي یاد شده
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توان از می تهاجمی اشاره نمود و در آخر این که با اجراي درست مبانی اقتصاد مقاومتی
 وابستگی به بیگانه رهایی جست.
با توجه  در متن روزنامه صنعت، معدن و تجارت بررسی میزان رازگونگی

 گفتمان مدار هايمولفهانواع 
 نشان دهنده میزان رازگونگی است.آمار کمی ارایه شده در جدول زیر 

 هاولفهمانواع  صنعت، معدن و تجارت به تفکیک متن در روزنامه ونگیگ: میزان راز2جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 معدن و تجارت، صنعت : میزان رازگونگی کلی در متن در روزنامه3جدول 

-می با عنایت به تحلیل داده هاي متن فوق مشتمل برجمالت بکار رفته در آن مالحظه   
درصد  58درصد و عوامل گفتمان مدار پوشیده  42گردد که عوامل گفتمان مدار صریح 

درصد شده است که نشان  57,6شوند. این امر منجر به افزایش رازگونگی تا می متن را شامل

  پوشیده  صریح

 عنوان دهی

1  8 

9,09

% 

 يپنهان ساز

 

53,3

% 

 پیوند دهی

1 

 میمستقریغ يریرپذیتاث

2 

9,09

% 

13,3

% 

 

 اشاره تک موردي

8  3 

72,7

% 
 %20 یارجاع جنس

 ارزش دهی

1  2 

9,09

% 
 میمستق يریرپذیتاث

13,3

% 

 15 کل 11 کل

میزان 
 رازگونگی

تعدادکل 
 هامولفه

هاي تعدادمولفه
 صریح

هاي تعداد مولفه
 پوشیده

تعداد 
 جمالت

57,6 26 11 15 6 
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پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی گردیده است.با توجه به  دهنده عدم صراحت متن در
تاکیدات معظم له بر لزوم اهتمام همه جانبه بر اجراي اصول اقتصاد مقاومتی و نیز این مهم 
که مطبوعات نقش به سزایی در افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت اقتصاد مقاومتی دارند 

توب با اجتناب از هر نوع ابهام و پوشیدگی با الزم است تمام رسانه هاي مکتوب و غیرمک
 صراحت کامل به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی بپردازند.

 03/09/1396متن دوم: روزنامه تفاهم 
که  ودشمیاقتصاد مقاومتی در یک کشور با یک امت اسالمی معموالً زمانی گفته  "  

براي آن دوره  دارند و یک شعار رابرنامه ریزي کالن  ، کسانی که جامعه را راهبري می کنند
رفتار جامعه  وو یا بازه زمانی براي جامعه انتخاب می کنند که بیانگر فلسفه فکري و حرکت 
ست، اگر ای مخواهد بود . اقتصاد مقاومتی که سرلوحه رفتار اجتماعی و حرکت جامعه اسال

اهیرد بلکه قاومتی یک رمی توان گفت اقتصاد م ، از نقطه نظر سیستمی و عملیاتی نگاه شود
ود. در اقتصاد برنامه عمل براي امت اسالمی با عنایت به شرایط کشور و منطقه به شمار می ر

روژه باید پازي سریع تر اندبراي راه شودمیمقاومتی همچنان که در تحقیق عملیات  گفته 
د مقاومتی نیز دراقتصا ، نیروي انسانی و امکانات بر روي این پروژه کراش یا همان بسیج شود

ضائیه یا فقط قباید آحاد مردم جامعه وارد این عرصه شوند و نه تنها دولت یا مجلس یا قوة 
ر این پروژه عظیم ازي سریع تانداقتصاد دانان بلکه همه جامعه اسالمی و جامعه ایرانی براي راه

 . "اقتصاد مقاومتی همکاري کنند
الزمه م که ن از روزنامه تفاهم به این موارد رسیدیبا تبیین ساخت ایدئولوژیک این مت

راي هر دوره در فرآیند اقتصاد مقاومتی ب. همچنین اقتصاد مقاومتی برنامه ریزي کالن است
اومتی الزمه مشارکت در فرآیند اقتصاد مق. عالوه بر آن، شودزمانی یک نام انتخاب می

رکان ااقتصاد مقاومتی همکاري  و در نهایت در اجراي مشارکت تمامی آحاد جامعه است
 دهد.می جدول زیر آمار تحلیل این متن را نشان دانشگاهی و اجرایی ضامن موفقیت است.

 اانواع مولفه ه به تفکیک 1تفاهم  رازگونگی متن در روزنامه : میزان4جدول 
  پوشیده  صریح

 عنوان دهی

 3 پنهان سازي 5

50%  
33,3

% 

 1 انتزاعی سازي 1 فعال سازي
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10%  
11,1

% 

 کل ارجاعی

 4 جنس ارجاعی 1

10%  
44,4

% 

 پیوند دهی
2 

 1 
20% 

 مجموعه ارجاعی
1 

 کمرنگ سازي
11,1

% 10% 

 9 کل 10 کل

  1تفاهم  رازگونگی کلی در متن در روزنامه : میزان5جدول 

 میزان رازگونگی
 تعداد کل

 مولفه ها
 تعداد جمالت هاي پوشیدهمؤلفه تعداد صریح هايمؤلفهتعداد 

47,3% 19 10 9 2 

-هاي متن فوق مشتمل برجمالت بکار رفته در آن مالحظه میبا عنایت به تحلیل داده   
عوامل  گیرند ودرصد از عوامل متن را در بر می 52گردد که عوامل گفتمان مدار صریح 

این مهم است که با  این امر موید شوند.درصد متن را شامل می 48گفتمان مدار پوشیده نیز  
ده و نیز اهمیت توجه به ماهیت مساله اقتصاد مقاومتی که از سوي مقام معظم رهبري بیان گردی

یرامون آن پملی و فراجناحی آن این نشریه سعی بر آن داشته تا با صراحت بیشتري به بحث 
زان رازگونگی ومتی و با میبپردازد. این نشریه با توجه به راهبردي بودن موضع اقتصاد مقا

باشد ی میدرصد به بحث پیرامون این موضع پرداخته و این مهم داراي اهمیت فراوان 47,3
الحظات که الزم است کلیه رسانه ها در خصوص مسائل ملی بدون در نظر گرفتن هر نوع م

 جناحی به بیان ابعاد آن مهم بپردازند. 
 05/07/1395متن سوم: روزنامه دنیاي اقتصاد 

در خصوص پیاده سازي مفاهیم اقتصاد مقاومتی،  توجه به این نکته حائز اهمیت است "
که می توان از تحریم هاي بین المللی به عنوان فرصتی مناسب استفاده کرد . دشمن با اعمال 
تحریم ها درصدد تحمیل درخواست سیاسی خود و جلوگیري از تبدیل شدن ایران به الگوي 
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جهان است . اگرچه نمی توان اثرات منفی تحریم ها را به عنوان یک تهدید  مقاومت منطقه و
انکار کرد،  اما همین تحریم ها بهترین فرصت و اهرم براي پایه ریزي اقتصاد مقاومتی است 
چرا که با وجود تحریم ها،  در بدنه کارشناسی و تصمیم گیران جامعه انگیزه زیادي جهت 

شود . به عنوان نمونه توسعه روابط دوجانبه با مقاومتی ایجاد می طراحی و پیاده سازي اقتصاد
شرکاي قابل اتکا و حذف ارز ثالث از مبادالت تجاري در هر حال تأمین کننده منافع ملی و 
جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است،  اما از آن جایی که راه حلی براي مقابله اساسی با تحریم 

 . "تواند در اولویت کار مسئوالن مربوطه قرار گیردآید،  میها نیز به حساب می
ابل قضمن تبیین ساخت ایدئولوژیک متن سوم از روزنامه دنیاي اقتصاد این موارد 

هاي تتوانند منجر به وقوع فرصبازنمایی است که تحریم ها علی رغم تبعات منفی می
م جدي در پیوندد که عزمتعددي نیز گردند.  همچنین آنچه ذکر شد در شرایطی به وقوع می

 مسئوالن براي تبدیل نمودن تحریم به فرصت وجود داشته باشد.
 ابه تفکیک انواع مولفه ه 1رازگونگی متن در روزنامه تفاهم  : میزان6جدول 

  صریح  پوشیده
2 

 تاثیرپذیري غیرمستقیم
4 

 عنوان دهی
13,3% 28,5% 

4 
 پنهان سازي

2 
 فعال سازي

26,6% 14,2% 
2 

 جنس ارجاعی
6 

 کل ارجاعی
13,3% 42,8% 

1 
 مکان مداري

1 
 پیوند دهی

6,6% 7,1% 
2 

 ابزار مداري
1 

 نقش دهی
13,3% 7,1% 

3 
 انتزاعی سازي

 
 

20%  
1 

 کمرنگ سازي
 

 
6,6%  

 کل 14 کل 

 1رازگونگی کلی در متن در روزنامه تفاهم  میزان 7جدول :
 مالتجتعداد  پوشیده هايتعداد مولفه صریحهاي تعداد مولفه مولفه ها تعداد کل میزان رازگونگی

51,7 29 14 15 4 
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گردد مالحظه می با توجه به تحلیل داده هاي متن فوق مشتمل برجمالت بکار رفته در آن       
مل گفتمان گیرند و عوادرصد از عوامل متن را در بر می 48که عوامل گفتمان مدار صریح  

درصد است و این  51,7شوند. میزان رازگونگی درصد متن را شامل می 52پوشیده نیز مدار 
وي مقام معظم سمیزان موید این مهم است که با توجه به ماهیت مساله اقتصاد مقاومتی که از 
ا صراحت کافی رهبري بیان گردیده و نیز اهمیت ملی و فراجناحی آن،  این نشریه نتوانسته ب

 ن آن بپردازد.به  بحث پیرامو

، 1، جهان صنعت، روزنامه جوان، فرصت امروز2نشریه، روزنامه تفاهم 12در تمامی این  
، 15,3، 15و نشریه انجمن اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم به ترتیب با 1، تفاهم2فرصت امروز

 درصد، نشریه هایی بودند که میزان رازگونگی آنها کمتر از 50و  41,6،47,3، 33,3، 31,3
درصد بوده است یعنی با صراحت بیشتري در باب اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام  50

معظم رهبري و پیام نوروز معظم له در چند سال گذشته بوده است. این نشریات با استفاده از 
مؤلفه هاي صریح ازجمله فعال سازي، نوع ارجاعی، پیوند زدن، تفکیک کردن، نام دهی و 

اند تا با صراحت و با کمترین رازگونگی درباره اقتصاد مقاومتی ر آن داشتهارزش دهی سعی ب
سخن گویند. در مقابل، روزنامه هاي مربوط به اقتصاد و صنعت از قبیل دنیاي اقتصاد، جهان 
صنعت، صنعت معدن تجارت، توسعه صنعت پاییز و صنعت خودرو به ترتیب با درصدهاي 

به صراحت کمتري به بحث اقتصاد مقاومتی  68,7و  64,2، 57,6، 52,9، 51,7رازگونگی 
اند. این نشریات با استفاده از مؤلفه هاي پوشیده ازجمله حذف، منفعل سازي، پرداخته

تشخص زدایی، جنس ارجاعی، نقش دهی، هویت بخشی و نامشخص سازي با صراحت 
جه به تاریخ چاپ کمتر و با بیشترین رازگونگی درباره اقتصاد مقاومتی سخن گویند. با تو

توان نتیجه گرفت که متخصصین اقتصاد است، می 96و 95هاي سالنشریه ها که مربوط به 
اند.  البته تفاوت در میزان رازگونگی متون مطبوعاتی به اقتصاد مقاومتی با تردید نگاه کرده

تصویرسازي تواند در چگونگی توان به تفاوت در دسترسی به قدرت نیز دانست که میرا می
کنشگران اجتماعی، به شیوه صریح با پوشیده، تاثیر بگذارد. در مطالعات تحلیل گفتمان 

). 1384انتقادي مفهوم قدرت همان مفهوم قدرت دوقطبی از دیدگاه وبر است(سلطانی، 
گروهی نسبت به گروه دیگر از منابع قدرت بیشتري برخوردارند. هرچه میزان دسترسی به 

تر باشد، متن صریح تر و شفاف تر است و بازنمایی کنشگران اجتماعی با منابع قدرت بیش
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گیرد. در مقابل، هرچه میزان دسترسی به منابع قدرت استفاده از مؤلفه هاي صریح صورت  می
 زنند. کمتر باشد، نویسندگان ناگزیر دست به بیان غیر مستقیم افکار خود می

 نتیجه گیري 
ط مقام اي با ارزش براي وضعیت حال حاضر کشور توسسخهاقتصاد مقاومتی به عنوان ن

شارهاي معظم رهبري معرفی شد. درحالیکه کشور عزیزمان مرتب تحت تهدید به تحریم و ف
کشورمان  اقتصادي از طرف زورگویان غربی قرار دارد و هر روز با بهانه گیري هاي جدید

باز زیر قول  »برجام«اي توافق هستهدهند و حتی با وجود را تحت فشارهاي اقتصادي قرار می
کنند، طرح خود زده و نیت پلید خود را در ضربه زدن به کشور از طریق اقتصادي دنبال می

ر ارائه این اقتصاد مقاومتی از سوي معظم له بسیار چاره ساز است. ذکاوت آن مقام عظمی د
هاي مختلفی تواند گرهنیا میمهم و تاکید ایشان بر حمایت از تولید ملی و وابسته نبودن به د

ن اصحاب را در بحران اقتصاد داخلی که توسط غرب تحت فشار است، باز کند. در این میا
ارند. درسانه نقش مهمی در اشاعه این فرهنگ یعنی خودکفایی و تکیه بر تولید داخلی 

راحت به این ص اند ولی اینکه تا چه حدود بابسیاري از روزنامه ها به این امر مهم پرداخته
نفکران نقش تواند در روشن کردن ذهن مردم جامعه و نه فقط روشمساله پرداخته باشند، می

ومتی از دید اصحاب بسزایی داشته باشد. در این مقاله سعی بر آن بود تا مسئله خطیر اقتصاد مقا
 ن لیوون مشخصمعناشناختی و-رسانه بررسی شود و با بهره گیري از مدل جامعه شناختی

ا به چه میزان گردد تا به چه میزان از صراحت بدان پرداخته شده است و میزان رازگونگی آنه
ن ومعناشناختی  -بوده است. همانطور که بدان در ان مقاله پرداختیم، مدل جامعه شتاختی

کند و  لیوون بر اساس چارچوب خود بر آن است تا ایدئولوژي مخفی در متن را شناسایی
 ابط قدرت به چه میزان در متن تاثیر گذار است. نشان دهد که رو

معناشناختی  -متن از روزنامه هاي مختلف مورد بررسی جامعه شناختی 12در این مقاله،   
درصد، با  50روزنامه با میزان رازگونگی کمتر از  7روزنامه،  12قرار گرفت. از میان این 

ان روزنامه هایی مانند روزنامه جوان و صراحت بیشتري به این مهم پرداخته بودند. در این می
نشریه انجمن اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم که به هسته قدرت در جامعه نزدیک تر هستند، 

در باب اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبري و پیام نوروز با صراحت بیشتري 
دهد که گروهی رد تایید قرار میمعظم له بوده پرداخته بودند و این مسئله، دیدگاه وبر را مو

که نسبت به گروه دیگر از منابع قدرت بیشتري برخوردارند صراحت بیشتري در پرداختن به 
مسائل دارند. یعنی هرچه میزان دسترسی به منابع قدرت بیشتر باشد، متن صریح تر و شفاف 
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گیرد. رت میتر است و بازنمایی کنشگران اجتماعی با استفاده از مؤلفه هاي صریح صو
همانطور که نشان داده شد، پنج نشریه که بیشترین سهم را در فضاي اقتصادي جامعه از قبیل 
دنیاي اقتصاد، جهان صنعت، صنعت معدن تجارت، توسعه صنعت پاییز و صنعت خودرو 

توان نتیجه گرفت که داشتند، به صراحت کمتري به بحث اقتصاد مقاومتی پرداخته بودند. می
 97اند. اقتصاد مقاومتی که در سال اقتصاد به اقتصاد مقاومتی با تردید نگاه کرده متخصصین

جاي خود را به حمایت از تولید داخلی داده است، بدون حمایت از تولید داخلی شعاري 
بیش نیست. متخصصین اقتصاد، معدن و خودرو احتماالً به این امر واقف بوده که مقاومت 

یم هاي اقتصادي بدون حمایت از تولید داخلی غیرممکن است و در برابر تهدیدات و تحر
 اند.بنابراین با میزان قطعیت کمتري به آن پرداخته

ایدئولوژي حاکم بر اذهان نویسندگان،  در این مقاله فرضیه اول مبنی بر این باور که 
هاي ¬ولفهاندیشه پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی با بهره گیري از مها و نیز اصحابگروه

مشخص سازي/نامشخص «، »سازي/ منفعل سازيفعال«، »حذف«گفتمان مدار همچون
در متون مطبوعات » انتزاعی سازي/عینی سازي«و » جنس ارجاعی/نوع ارجاعی«، »سازي

هاي اند، مورد تایید قرار گرفت. همچنین فرضیه دوم مبنی بر اینکه مؤلفهمنعکس گردیده
اند و رابطه دوسویه دارند روابط پنهان قدرت در تعامل تنگاتنگ گفتمان مدار ایدئولوژیک با

بدین صورت که هرچه میزان قدرت کنشگران اجتماعی بیشتر باشد، به همان میزان، صراحت 
توان چنین بیشتري در گفتمان این کنشگران مشهود است.  مورد تایید قرار گرفت. حال می

قدرت بیشتر بوده، صراحت کالم و گفتمان نیز بیان داشت هر جا میزان دسترسی به منابع 
بیشتر بوده و بر عکس. همچنین عامل قدرت و دسترسی به آن، خود تحت تاثیر عامل بافت 

باشد. با توجه به تاکیدات معظم له بر لزوم اهتمام همه جانبه بر اجراي اصول گفتمان می
افزایش آگاهی مردم نسبت به  اقتصاد مقاومتی و نیز این مهم که مطبوعات نقش به سزایی در

اهمیت اقتصاد مقاومتی دارند الزم است تمام رسانه با اجتناب از هر نوع ابهام و پوشیدگی با 
کلیه رسانه ها صراحت کامل به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی بپردازند و همچنین الزم است 

یان ابعاد آن مهم در خصوص مسائل ملی بدون در نظر گرفتن هر نوع مالحظات جناحی به ب
 بپردازند.
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