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 چکیده 

توانیم به  خوبی می ها و مطبوعات در کشورهایی که نرخ فساد در آنها پایین است، به با نگاهی به وضعیت رسانه

نهادینه شدن فساد در ها در مبارزه با فساد پی ببریم. از آنجا که  شده بین نقش مطبوعات و رسانه نسبت تعریف

های مختلف  دنبال شناسایی گرایش کشور، باعث دور شدن کشور از مسیر توسعه شده است، در این پژوهش، به

ها بودیم و درصدد بودیم نشان دهیم که چگونه این مسئله با  های نوشتاری و گفتاری روزنامهفساد در گفتمان

، «وطن امروز»همخوان است. در این پژوهش، از چهار روزنامه  هایی که در تولید اخبار نهفته بود،ایدئولوژی

ها بر اساس نمونه  روزنامه شده است و از هرکدام از این   ، جهت انجام مطالعه استفاده«کیهان»و « اعتماد»، «شرق»

 اند. جهت پاسخگویی به شده عنوان نمونه، جهت تحلیل و تفسیر مسئله فساد انتخاب  نظری، تعدادی متن به

گردید. از طریق نظام گذرایی هالیدی و   های تحلیل نظام گذرایی هالیدی استفاده سؤاالت تحقیق، از روش

دنبال تحلیل تیترها و عناوین خبری پیرامون فساد در هرکدام از  رانی بهسازی و حاشیههمچنین الگوی برجسته

های مختلف ها از طریق تکنیک گونه هرکدام از روزنامهدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که چ ایم. ما بهها بوده روزنامه

باشد که مطبوعات،  پردازند. نتایج، حاکی ازاین میهای درگیر فساد میبه معرفی افراد، نهادها و سازمان و گفتمان

، ها به بازنمایی مسائل مورد دلخواه که با منافع آنها منطبق بود طرف نبودند و هرکدام از روزنامهخنثی و بی

سازی فسادهای منتسب به دیگری و در مقابل، به ها در بازتاب فساد، برجسته پرداخته بودند و تمام تالش روزنامه

 حاشیه بردن و عدم توجه به فسادهای گفتمان خودی بوده است. 

 ای، تحلیل گفتمان، مطبوعات.  فساد، گفتمان رسانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

عنوان سوءاستفاده از اداره عمومی برای منافع شخصی تعریف  ه( فساد را ب7111بانک جهانی )

شود، بلکه  کرده است. البته این بدان معنا نیست که فساد به بخش دولتی محدود می

ها  دهندۀ این است که فساد در بخش دولتی از وخامت بیشتری نسبت به دیگر بخش نشان

مالی و اقتصادی ازجمله رشوه،  (. فساد73: 7336برخورداراست )علیزاده ثانی و فانی، 

خواری در بین مدیران و افراد قدرتمند  خواری، انحصارطلبی، اختالس، پولشویی، زمین رانت

های  ای از طریق آن به ثروت باشد که عده ترین معضالت کنونی کشور می جامعه، یکی از جدی

های اجتماعی فساد در بین  اند و در این شرایط، زمینه یافته ای دست کالن و درآمدهای بادآورده

های هنگفت به زد وبند و کارهای  گیرد و آنها نیز برای دستیابی به ثروت مردم شکل می

 کند.  آورند و فساد در جامعه گسترش پیدا میغیرقانونی روی می

 به رو ایران رتبه 2073 و 2072، 2077های  در سال 7المللی بین شفافیت سازمان گزارش به

با  2073است. ولی در سال  شده کشور 711از  733 و 733، 720که به ترتیب نهاده  وخامت

رسیده  700از  21ایجاد شفافیت در روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتیاز ایران به 

 (. 73/03/7313جدول را برایش به ارمغان آورده است )سایت الف:  736است که جایگاه 

 فساد، از با مقابله و پیشگیری و اداری مناسبات و ابطرو و سالمت حفظ اهمیت به توجه با

 صورت فساد مصادیق انگاریجرم در زمینۀ متعددی اقدامات تاکنون، اسالمی پیروزی انقالب بدو

تعزیرات  قانون ازجمله قوانینی در مقرر قانونی تدابیر اتخاذ به توانازجمله می که است گرفته

کالهبرداری  و ارتشا، اختالس مرتکبین ازات(، قانون تشدید مج73/6/7362)مصوب 

مسلح  نیروهای جرائم مجازات مصوب مجلس تشخیص مصلحت نظام(، قانون 76/1/7361)

نامه (، آیین71/1/7312اداری )مصوب  تخلفات به رسیدگی (، قانون76/6/7317)مصوب 

 ران(، تصویبوزی هیئت 7/1/7336اجرایی )مصوب  هایدستگاه در رشوه پیشگیری و مبارزه با

 در نظام مصلحت تشخیص مجمع در فساد با مبارزه برای ملل متحد سازمان کنوانسیون پذیرش

 1/3/7310مصوب  فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون درنهایت و 7331سال 

 (. 70: 7310مجلس تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد )افضلی، 

وعات در کشورهایی که نرخ فساد در آنها پایین است، ها و مطب با نگاهی به وضعیت رسانه

ها در مبارزه با فساد پی  شده بین نقش مطبوعات و رسانه توانیم به نسبت تعریف خوبی می به

                                                            
1 Transparency International 



  767 ای  عیت فساد در گفتمان رسانهبازنمود وض

 

خواری و دیگر اشکال فساد،  دهد که مبارزه واقعی با فساد اقتصادی، رانت ببریم. تجربه نشان می

شود.  ای، صحیح و غیرمغرضانه محقق می یوۀ حرفهش از رهگذر انعکاس اخبار و اطالعات به

ای هستیم. دنبال نحوه بازنمود وضعیت فساد در گفتمان رسانه بنابراین، ما در این تحقیق، به

های نوشتاری و گفتاری ها مختلف فساد در گفتمان دنبال شناسایی گرایش نوعی ما به به

های که در تولید این مسئله با ایدئولوژی خواهیم نشان دهیم که چگونهها هستیم و می روزنامه

 اخبار نهفته، همخوان است. 

های ها از طریق تکنیک سؤاالت اصلی این تحقیق عبارتند از:چگونه هرکدام از روزنامه

های پردازند؟ دال یا دالهای درگیر فساد میمختلف به معرفی افراد، نهادها و سازمان و گفتمان

 اند؟ های مختلف کدموضعیت فساد در گفتمان رسانهگرفته پیرامون  برتر شکل

 و مبانی نظری  مروری بر مطالعات پیشین

( تحقیقی باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در میان 7331رهنورد و همکاران )

اند. تحلیل عاملی اکتشافی،  کارکنان بخش دولت ایران به روش توصیفی و اکتشافی انجام داده

گریزی مدیران؛ عدم  اند از: قانون پنج گروه از عوامل تأثیرگذار بر فساد مالی عبارتنشان داد که 

گویی و نظارت ضعیف؛ ضعف سیستم ارزیابی عملکرد؛ بوروکراسی زائد بخش دولتی؛ و  پاسخ

 ناکارآمدی سیستم نگهداری. 

ای ه ( تحقیقی باهدف تبیین اجتماعی فساد در سطح سازمان7317حقیقتیان و همکاران )

ترین  های تحقیق آنها نشان داد که مهم اند. یافته اداری شهر یزد با روش پیمایش انجام داده

 متغیرهای تأثیرگذار بر فساد اداری، تعهد سازمان و سپس تمکن مالی کارکنان بود. 

( در تحقیقی به بررسی و نقد چارچوب تحلیلی مواجهه با فساد و 7313بخارایی و غریبی )

 -2تر،  دولت رانتی -7سه مضمون اصلی از درون مجموعه مقاالت استخراج شد؛  رانت پرداخت.

نکته  این بر نیز سوم های آزاد. اصل موضوعۀ ها و رسانه عدم وجود روزنامه -3درآمد رانتی، 

 حد تا های رانتی دولت در فساد بروز تواند از که گستردگی آزادی مطبوعات می گذارد می تأکید

 بکاهد.  زیادی

بازنمایی جامعۀ مدنی در مطبوعات »ای با عنوان  ( در مطالعه7316والفقاری و همکاران )ذ

کنند که در  بیان می(« 7333-7313)تحلیل گفتمان جامعۀ مدنی در مطبوعات ایران در دوره 

هم ارز قرار گرفته است. در این « مدینه النبی»با مفهوم « جامعۀ مدنی»مطبوعات ایران، مفهوم 
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مشارکت »و « شهروندی»، «دولت»دو طیف در بازنمایی این مفهوم بر سه اصل  میان، هر

بندی این مفهوم طلب در مفصل های اصالحاند. با این تفاوت که روزنامهتأکید کرده« اجتماعی

های اصول گرا در شوند، در مقابل روزنامهبه قوانین مردمی و دموکراتیک متوسل می

 اند. امت دینی استفاده کرده -رکزی جامعهبندی گفتمانی از دال م ساخت

های  تحلیل گفتمان انتقادی سیاست»ای با عنوان ( مطالعه7316چی و کاظمی )تفنگ

انجام دادند که «(« آخر هفته 2صفحه »بی سی فارسی )مطالعه موردی: برنامه  ای بی رسانه

ی بین مهمانان برنامه، های آن حاکی است که برنامه مذکور از شگردهای تخاصم گفتمانیافته

های مختلف، مانند اسالم سیاسی و ایجاد معانی تثبیت شده توسط گفتمان القایی طرد گفتمان

بی سی فارسی در قالب این برنامۀ گفتگومحور، با  و تبلیغاتی، سود جسته است. همچنین بی

برساختن های گفتمانی، درصدد  افکنی و طرح ناسازه استفاده از ساختارهای تعارض، گره

های معنایی برای مخاطبان خود است؛ مانند غیردموکراتیک بودن و جدایی اسالمیت  چارچوب

شده در ذهن مخاطبان خود را  از جمهوریت و همچنین در تالش است بسیاری از معانی تثبیت

های کالن برنامه، شبکه و پرکردن بخشی  به پرسش بکشد که در نهایت امر، به موفقیت سیاست

 انجامد.  ای بریتانیا برای ایران میل دیپلماسی رسانهاز پاز

ها ابزاری برای ترویج شفافیت و مقابله  ای با عنوان رسانه ( در مطالعه7311بیابانی و ذوقی )

توانند آگاهی را در مورد مشکالت مربوط  ها میکنند که رسانه با فساد سیاسی و مالی، بیان می

اجتماعی و ارزیابی اخالقی از رفتار فاسد درون جامعه را  به فساد افزایش دهند و هنجارهای

شکل دهند؛ زیرا شواهد تجربی اهمیت فرهنگ عمومی ضد فساد، آگاهی در مورد فساد و 

در خدمت تقویت »ها اغلب سازند. رسانههنجارهای اجتماعی را برای مبارزه با فساد برجسته می

تنهایی در کاهش فساد کافی نیست. به هستند، اما شفافیت،« کنترل منافع قدرتمندان

هایی برای عمل بر توانایی پردازش اطالعات و انگیزه»دسترسی گسترده به اصالحات، باید با 

ها نقش نظارتی خود را ایفا کنند، همراه شود؛ چراکه اگر رسانه «اساس اطالعات پردازش شده

ی شوند و یا قدرت یا شهرت خود را احتمال اینکه خطاهای مسئوالن افشا و دچار پیگیری قضای

 یابد.از دست دهند، افزایش می

، با استفاده از «عوامل تجربی اثرگذار بر فساد»در مطالعه خود تحت عنوان (  2072) 7سرا

پردازد. نتایج حاکی از کننده فساد میکشور به بررسی عوامل تعیین 62های بین کشوری داده

                                                            
1 Sara 
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فساد کمتری داشتند، مؤسسات دموکرات تنها زمانی باعث  این بود که: کشورهای پر درآمد،

شوند که به مدت چند دهه متوالی دموکرات بوده باشند، فساد در کشورهایی  کاهش فساد می

 ثباتی سیاسی دارند، بیشتر است.  که بی

ای بر فساد در آفریقای های تودهتأثیر رسانه»( در مقاله 2076و همکاران ) 7متلهاسدی

پردازند. نتایج تجربی این می 2070تا  2002های  ه مطالعه مطبوعات بین سالب« جنوبی

دهد که یک رابطۀ منفی بلندمدت بین دو متغیر با علیت بین فساد و شاخص  مطالعه نشان می

های جمعی، دهد که چرا رسانه ها توضیح میوجود آمده است. این یافته آزادی مطبوعات به

دهد که کاهش مستقیم در سطح  اند و همچنین نشان میبال نیاوردهدن افزایش سطح فساد را به

 شود.  ها میفساد، موجب افزایش آزادی رسانه

استفاده از استعارات فساد در »( در مقالۀ تحت عنوان 2076و همکاران ) 2حسن ایساکو

ی که توسط های ترین استعارهکنند که متداول بیان می« های آنالین نیجریه، عراق و مالزیرسانه

که برای عراق، این  شد، مربوط به مفاهیم جنگ و انسان بود؛ درحالیمجالت نیجریه استفاده می

 شد. های آنها استفاده میهای فساد، جنگ و سرطان بوده است که اغلب در سرمقاله استعاره

شود؛ چه در داخل وچه در خارج، تحقیقات اندکی پیرامون  طور که مشاهده می همان

ع فساد و مطبوعات صورت گرفته است. در مطالعات انجام شده، بیشتر بر اساس یک موضو

اند؛ که درزمینه فساد سیاسی،  های آن بوده شناسی فساد و علت دنبال آسیب رویکرد اثباتی به

توان تحقیقات مختلف را از هم جدا کرد و در تحقیقات خارجی نیز محدودۀ  مالی، اداری می

اند، لذا در این  به موضوع مورد بررسی این تحقیق پیرامون فساد نپرداخته مطالعات انجام شده،

پردازیم که مطبوعات موردبررسی، چه فسادهای را برجسته و چه  تحقیق، به این موضوع می

 اند و چه نهادها و افرادی درگیر فساد هستند.  فسادهای را به حاشیه برده

 ادبیات نظری پژوهش

گیری از قدرت عمومی به  بهره»عبارت است از:  0و ویلیام کولب 3لدفساد از نظر جولیوس گو

خاطر نفع یک گروه یا طبقه، به طریقی  خاطر نفع شخصی، ارتقای مقام، کسب شهرت، یا به

                                                            
1 Motlhasedi 

2 Hassan Isyaku 

3 Julius Gould 

4 William Kolb 
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)گولد وکولب، « که موجب نقض قانون یا زیر پا نهادن معیارهای کردار عالی اخالقی شود

7316 :23 .) 

شناس معروف  ای از زبان در مقاله 7162ستین بار در سال نخ 7«تحلیل گفتمان»اصطالح 

ها و مفروضات تحلیل گفتمان؛ از برآیند قواعد  فرض کاررفته است. پیش به 2انگلیسی زلیک هریس

مدرن و  6، روانکاوی6، مکتب انتقادی، مکتب واسازی0شناسی، نشانه3تحلیل متن، هرمنوتیک

(. 3: 7311گرفته است )فرکالف،  شکل 1تبارشناسیو  3شناسیدر دیرینه 1دیدگاه میشل فوکو

. روشن 2اهداف تحلیل گفتمان عبارتند از: نشان دادنِ رابطه بینِ نویسنده، متن و خواننده 

. نشان دادن تأثیر بافت 3ساختن ساختار عمیق و پیچیده تولید متن؛ یعنی جریانِ تولیدِ گفتمان 

کل نظام زبانی( و بافتِ موقعیتی )عوامل اجتماعی،  متن )واحدهای زبانی، محیطِ بالفصل مربوط و

 (. 62: 7332فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی( بر روی گفتمان )فان دایک، 

 10گرایی هالیدی رویکرد نقش

گرایی، مایکل هالیدی با الهام از مفهوم بافت موقعیت و پرداز رویکرد نقشترین نظریهبرجسته

نقشی را معرفی کرد که   مندـشناسی سازگانی یا نظام. فرث زباننیز نظریه نظام ساختی جی. آر

شناختی دو مفهوم به رویکردی موفق در عرصۀ تحلیل متون تبدیل شد. در این رویکرد زبان

 «. نقش»و « نظام»شده است؛  بنیادین مستتر است که نام این رویکرد از آنها گرفته

شود و  از معانی است که با صورت همراه می در مورد نظام؛ توضیح اینکه هر زبان، نظامی

کنند. در مورد نقش اینکه هالیدی دو مفهوم از آن  درواقع با کمک صورت، معانی تظاهر پیدا می

های های زبان را نقشهای زبانی. او همه نقشهای دستوری ب( نقشدر نظر دارد: الف( نقش

داند؛ زیرا چارچوب مفهومی آن را میگداند. هالیدی دستور خود را دستور نقشاجتماعی می

شناختی،  گراست تا صوری. او در تفسیر سه مفهوم، متن، نظام و عناصر ساختار زبانبیشتر نقش

 نقش را مدّ نظر دارد. 

                                                            
1  Discourse analysis 
2 Zoellick Harris 

3 Hermeneutics 

4 Semiology 

5 Deconstruction 

6 Psychoanalysis 

7 Michel Foucault 

8 Archeology 

9 Geneology 

10 Michael Holliday 
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 روش پژوهش

تحلیل گفتمان انتقادی، ریشه درپارادایم انتقادی دارد. در این پژوهش، به مطالعه و بررسی 

گیری ها، با استفاده از روش نمونه ست. با توجه به تنوع روزنامهمطبوعات پرداخته شده ا

انتخاب شدند. در این « وطن امروز»و « کیهان»، «اعتماد»، «شرق»هدفمند، چهار روزنامه 

ای دارند و از سوی دیگر در چند سال  کننده مطبوعات؛ گفتمان، ایدئولوژی و قدرت نقش تعیین

های زیادی در کشور از طریق مطبوعات فاش شده است  خوری ها و رانت ها، دزدی اخیر، اختالس

 ای در بروز آنها داشته است.  کننده که قدرت، نقش تعیین

که فرکالف به یک نوع  رویکردهای گوناگونی در تحلیل گفتمان وجود دارند، اما ازآنجایی

رهای کالن شناسی( و ساختاهای زبان رابطه دیالکتیکی بین ساختارهای خرد گفتمان )ویژگی

( و از سوی دیگر، ما 767: 7310جامعه )ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی( قائل است )آقازاده، 

نیازمند رویکردی در تحلیل گفتمان انتقادی هستیم که عالوه بر تحلیل متن، بتواند کردارهای 

بیاورد؛ بر این  دست قدرت و ایدئولوژی نهفته در آن را شناسایی کند و ابزارهای تحلیل آنها را به

اساس، چون تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف از همچنین توانایی برخوردار است، از این 

 تحلیل استفاده شد. 

های منطقی است که در تحلیل وجود  روایی و پایایی در تحلیل گفتمان، وابسته به بحث

این تحقیق، برای سنجش دارد. اعتبار تحلیل گفتمان به کیفیت نطق و بیان وابسته است. در 

ها  پذیری به واقعی بودن توصیف شده است. اعتبار  پذیری استفاده روایی از قابلیت اعتبار یا اعتبار

ها برای  های پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجۀ اعتماد به واقعی بودن یافته و یافته

شده است؛ به این معنا   مای که این پژوهش در آن انجا کنندگان پژوهش و برای زمینه شرکت

ها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر گردیده همانی است که در متون و  آنچه در یافته

ها، مشاهده مستمر، بررسی زوایای مختلف،  مطبوعات بوده است. خواندن مکرر متون روزنامه

مدنظر تحلیل موارد منفی ازجمله مواردی است که از سوی پژوهشگر برای اعتبار تحقیق 

 شده است.  گرفته

لیدهای روزنامه های پنهان پشت تیترها و  از طریق نظام گذرایی هالیدی به شناسایی الیه

 درک و ، شناخت«مند نظام گراینقش دستور» نظریه طرح هنگام پردازیم. هدف هالیدی می

 (Halliday, & Matthiessen :2004)  است بوده تعبیر متن و تحلیل طریق از زبان دستور

کار  مند( به گرایی نظام (. نامی که برای دستور زبان هلیدی )نقش27: 2000متیسون،  و )هلیدی
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گیرد؛  گیرد که نقش را یک ویژگی بنیادین خود زبان در نظر می رود از دیدگاهی نشئت می می

ه پردازد کیعنی چیزی که برای تکامل یک نظام معنایی اساسی است. هالیدی به این بحث می

درک یک متن به زمینه و بافت بیرونی آن مرتبط است و برای درک بهتر متن باید به فراسوی 

 (. Halliday,1994: 41متن حرکت کرد )

جامعۀ آماری در این پژوهش، مطبوعات هستند. تیترهای خبری مربوط به فساد در دهۀ 

تون خبری آنها مدّ نظر است. ها، عناوین، تیترها و م گیرند؛ که سرمقاله مورد بررسی قرار می 10

گیری؛  شود. در این نوع نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع استفاده می در این مطالعه، از نمونه

پردازد که حاوی اطالعات مهمی هستند.  ها، مقاالتی می محقق تعمداً به انتخاب متون، گزارش

ست که عمدتاً در تحقیقات کیفی های غیر احتمالی ا گیری گیری، از نوع نمونه این نوع نمونه

بنابراین در این پژوهش، تالش گردیده که تنوع  (.60: 7313گیرد )ایمان،  مورد استفاده قرار می

های مختلف پوشش  های سیاسی و گفتمان ها، جریان نمونه رعایت گردد و با انتخاب این روزنامه

 داده شود. 

 های پژوهشیافته

های شرق، کیهان، اعتماد  ظام گذرایی، به بررسی تیترهای روزنامهدر این قسمت با استفاده از ن

کنندگان، شده و شرکت ها و فرایندهای مشخصو وطن امروز همچنین، به شناسایی عاملیت

شود. عالوه بر نظام گذرایی، ما بر اساس برجسته وران آشکار و پنهان در تیترهاپرداخته می بهره

نگاران پردازیم که چگونه اهداف ایدئولوژیک روزنامه ن امر میرانی به بررسی ایسازی و حاشیه

 شود قسمتی برجسته و قسمتی دیگر به حاشیه برده شود.  باعث می

ها از طریق  دنبال کشف این مطلب هستیم که چگونه هرکدام از روزنامه در این بخش، ما به

پردازند و به ی درگیر فساد میها های مختلف به معرفی افراد، نهادها و سازمان و گفتمانتکنیک

ترین شکل اند؟ به ساده های درگیر ماجرای فساد کدامتر افراد، نهادها و گفتمان عبارت دقیق

دهد چه چیزی را برای چه  توان بیان نمود: چه کسی انجام می گونه می اصل گذرایی را این

لیل گذرایی روش همین خاطر، تح به(.  Iwamoto, 1995: 25 in Simpson, 2004)کسی؟ 

مناسبی است تا از طریق آن کنشگران، اهداف آنها و فرایند انجام آن از سوی نویسنده متن 

تواند روش مناسبی برای نشان دادن  مورد بررسی قرار گیرد و همچنین تحلیل گذرایی می

ژی در تواند ایدئولوژی مسلط و ایدئولو باشد و محقق از طریق آن می های ایدئولوژیک بازنمایی
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 به مهمی نقش «بند»نظام گذرایی،  (. درSimpson, 2004: 22حاشیه قرار را شناسایی کند )

 شود. فرایندهای می تداعی بنددر قالب تجربه سازیمدل در کلی اصل یک دارد؛ زیرا عهده

فرایند،  از: خود اند عبارت دارند که بخش سه بالقوه صورت به بندها وسیله به شده بیان معنایی

 عناصر و کننده فرایند، شرکت کنندگان دخیل در فرایند و عناصر پیرامونی. مفاهیم شرکت

 دنیای هایدهند چگونه پدیده نشان می شکل ترینکلی به که هستند معنایی هاییمقوله پیرامونی

شوند که  شوند. فرایندها به شش دسته تقسیم میمی بازنمایی زبانی ساختارهای قالب در واقعی

( فرایندهای مادی، Thomson, 2004باشند )سه فرایند اصلی و سه فرایند فرعی می شامل

 (.Halliday & Matthiessen, 2004: 210ربطی، ذهنی، رفتاری، کالمی و وجودی )

، یک گام به فراسوی 2و دامنه 7ور بندی فرایندهای یادشده در قالب بهره هالیدی با دسته

پردازی  یرمستقیم در متن را در قالب این دو مقوله مفهومکنندۀ غدارد و مشارکت متن برمی

داند که  کنندگان تلویحی یا غیرمستقیمی میوری و دامنه را شرکتکند. هالیدی بهره می

رو، جزو عناصر الینفک فرایند  آیند و ازاینحساب می های بالقوه به لحاظ معناشناختی بیرون به

 (. Halliday & Matthiessen, 2004شوند )متن محسوب نمی

های متن  برای نشان دادن سازوکارهای پنهان در الیه« وربهره»ما در این مطالعه، از مفهوم 

کند، استفاده خواهیم کرد. ازنظر هالیدی بهره که جریان و عناصر بیرون از متن را بازنمایی می

ر پاره از مواقع در کننده غیرمستقیم، در فرایندهای مادی، گفتاری و د عنوان یک شرکت ور به

 خورد. فرایندهای ربطی به چشم می

 (1891ور در انواع فرایندهای مادی و گفتاری و ربطی )هالیدی،  بهره -1جدول 

                                                            
1 Beneficiary 

2 Range 

 مثال هدف کننده شرکت ور بهره فرایند

 مادی
 من به مادرم یک گل دادم دادن کاال کنشگر/ هدف دریافت کننده

 حسن خانه من را رنگ زد ارایه خدمت کنشگر/ هدف مراجعه کنند

 گوینده/مخاطب مخاطب گفتاری

 پوریا من را قانع کرد که عقیده سازی

 حسین به من گفت که آگاهانیدن

 میالد برای من توضیح داد که فهماندن

 جعفر به من نشان داد نشان دادن

 محمد به من ثابت کرد که قبوالندن

 ابوطالب همسر مناسبی برای اوست دننسبت دا نسبت/حامل ور بهره ربطی
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 تحلیل تیترهای روزنامه شرق

 77/00/7312گسترش فساد اداری در نبود سازمان برنامه  (7

 گسترش فساد اداری در نبود سازمان برنامه

 فرایند کنندگان شرکت حامل مسند/ هدف

 ایرابطه روزنامه شرق/ مخاطبان فساد اداری نبود سازمان برنامه

 

ای به بازنمایی وضعیت فساد در کشور میشرق با استفاده از یک فرایند رابطهروزنامه 

سازی آن دارد این امر است که کشور ما متکی به درآمد  پردازد. آنچه نویسنده سعی در برجسته

رو نیاز به یک  شود، ازاین ها بر اساس درآمدهای نفتی بسته می نفتی است و بودجه سالیانه دولت

ریزی مناسب برای مدیریت منابع نفتی و جلوگیری از نویسی و نظام برنامه برنامه بودجه

تر؛ برای ایجاد یک نظام مالی منضبط و سالم عبارتی کامل گسترش فساد اداری و مالی دارد و به

ریزی توانمند و کارآمدی نیاز است. قوانین و مقررات صریح و روشن به نهاد یا سازمان بودجه

سازی آن دارد؛ جلوگیری از فساد با ایجاد  در این زمینه سعی در برجستهپس آنچه نویسنده 

ریزی منابع است و آنچه در حاشیه  یک نظام سالم و شفاف مالی از طریق سازمان برنامه

ریزی کشور از  قرارگرفته و حتی در تیتر به آن توجهی نشده، ماجرای انحالل سازمان برنامه

 کوتاهی در متن به آن پرداخته است. سوی دولت نهم است که با اشاره 

 23/07/7313( پیش از دولت نهم فساد در حد وزیران نداشتیم 2

 پیش از دولت نهم فساد در حد وزیران نداشتیم

 فرایند کنندگان شرکت کنشگر هدف وربهره

 فرایند مادی روزنامه شرق/ مخاطبان دولت نهم یافته فساد سازمان فساد وزیران

د مادی جهت بازنمایی فساد در دولت نهم یاد کرده است. روزنامه، سعی در از یک فراین

گیران در سطح کالن از وجود جریان فساد  سازی این امر دارد که برخی از تصمیم برجسته

سازی به بازنمایی فساد در سطح کالن در میان دولت  منتفع هستند و جوری از طریق مادی

سازی  دن این امر را بپذیرد. آنچه روزنامه از طریق مجهولپردازد که مخاطب واقعی بونهم می

مایه متن به  در حاشیه قرار داده است، وزیران دولت نهم است که نه در تیتر متن و نه در جان

یافته در این دولت در  عنوان بازنمایی کلی فساد سازمان کند و این تیتر را به ای نمی آن اشاره
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ت متن به ردپای وزیرانی و مسئولینی چون سعید مرتضوی نظر گرفته است. در زمینۀ باف

جمهور در  )مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی(، حمیدرضا بقایی )معاون اجرایی رئیس

جمهور در دولت دهم( در ارتباط با  دولت دهم( و محمدرضا رحیمی )معاون اوّل رئیس

 شود.  فسادهای منتصب به دولت نهم و دهم دیده می

 21/07/7310رود  ساد با دستگیری و زندان از بین نمی( ف3 

 رود فساد با دستگیری و زندان از بین نمی

 فرایند کنندگانشرکت حامل مسند

 ایرابطه روحانی روزنامه شرق/ مخاطبان فساد عدم تأثیر زندان بر حل فساد

ان در زمینۀ حل ای به بازنمایی عدم تأثیرگذاری زند روزنامه، از طریق یک فرایند رابطه

سازی آن دارد، عدم برخورد قهری و سخت  پردازد. آنچه تیتر روزنامه سعی در برجستهفساد می

های ایدئولوژیک و نوع نگاه روزنامه شرق در  در مقابله با فساد است؛ که این نشان از دیدگاه

ان اسالمی قرار درد زندان در ارتباط با فساد است. این گفتمان در مقابل گفتم  بازنمایی به واژه

که اشاره به برخورد شدید با مفسدان و همچنین قطع دست و اعدام این افراد را برای عبرت 

ای فساد  کنند. این در حالی است که به زندان بیشتر بر حل ساختاری و ریشه دیگران مطرح می

پاک کردن اشاره دارد و طرفداران این دیدگاه، اعتقاد دارند که اعدام این افراد، فقط 

های خود ندارد و سازی مفهوم زندان را در گفته مسئله است. گوینده، سعی در برجسته صورت

دهنده  گردد که نشانسازی از طریق به تیتر آوردن این موضوع در روزنامه برمیاین برجسته

 نگاه سیاسی و ایدئولوژیک این روزنامه است. 

 01/03/7310ست ها در اقتصاد ا ( فساد ناشی از نفوذ دولت0

 ها در اقتصاد است فساد ناشی از نفوذ دولت

 فرایند کنندگان شرکت شناسنده شناخته

 ای رابطه روزنامه شرق/ مخاطبان فساد نفوذ دولت در اقتصاد
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ای، سعی دارد به بازنمایی نقش اقتصاد دولتی در نویسنده از طریق یک فرایند رابطه

ها که همواره دولت سازندگی و دولت اعتدال در زمینۀ الگسترش فساد بپردازد؛ یکی از د

سازی این امر، به بازنمایی گسترش فساد به آن اشاره دارند و روزنامۀ شرق از طریق برجسته

پردازد. آنچه نویسنده در این عنوان سعی در دیدگاه ایدئولوژیک خود نسبت به این موضوع می

و دخالت اقتصاد در دولت است. در این متن نه از نگاه سازی آن دارد؛ ساختار اقتصادی برجسته

سازی برای حمله سیاسی در برخورد با فساد خبری است نه از مجهول بودن فرایند و فرایند اسم

 به گفتمان رقیب است. 

اقتصادی دولتی موضوعی است که در زمینۀ بافت متن همواره اقتصاددانان و تحلیلگران از 

کنند. در مقابل، مخالفان این دیدگاه  وامل دخیل در گسترش فساد یاد میعنوان یکی از ع آن به

برند که در این دوران، ما در زمینۀ بافت متن از اقتصاد دولتی قبل از دهۀ هفتاد در ایران نام می

های دولت سازندگی در  ایم و از سوی دیگر، به سیاستبا کمترین میزان فساد مواجه بوده

دلیل نظام خویشاوندی حاکم در  ها به توان اشاره کرد که این سیاست میسازی راستای خصوصی

 کشور، باعث بروز فساد و گسترش رانت شده است. 

 2/00/7316های حقوقی و غفلت ساختاری  ( مسئله فیش6

 های حقوقی و غفلت ساختاری مسئله فیش

 فرایند کنندگان شرکت شناسنده شناخته

 ای رابطه روزنامه شرق/ مخاطبان های حقوقی فیش های نامتعارف غفلت ساختاری در پرداخت حقوق

های توان اشاره کرد، جنجال های حقوقی در زمینۀ بافت متن می آنچه در ماجرای فیش

گرایی های چون کیهان، وطن، رسالت و جریان اصول سیاسی در بازتاب این مسئله است. روزنامه

عنوان فسادی که  اند و از آن به های نجومی یادکرده عنوان حقوق های حقوقی به از ماجرای فیش

اند و این در  سازی و پاسخگویی دولت یازدهم است، نام بردههای شفافدر تناقض با سیاست

عنوان یک  طلبی، از آن به های نزدیک به جریان اصالح حالی است که روزنامه شرق و روزنامه

های قبل مرسوم بوده و منحصر به  ر دولتکنند که د غفلت ساختاری و ضعف قانونی یاد می

سازی آن دارد؛ مسئله  ترتیب، آنچه روزنامه شرق سعی در برجسته این دولت یازدهم نیست. به

 های حقوقی است.  ضعف ساختاری در ماجرای فیش
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طلبی و دولت یازدهم همواره در مقابل  مفهومی است که جریان اصالح« غفلت ساختاری»

کنند؛ که این نوع پاسخگویی از سوی  های حقوقی به آن اشاره می یشمنتقدان به مسئلۀ ف

های حقوقی و عدم برخورد با نزدیکان و  معنای فرافکنی در مسئلۀ فیش منتقدان و مخالفان به

های حقوقی، موضوعی است که مخالفان  مدیران دولتی است. غفلت ساختاری در ماجرای فیش

 اند.  یاد کرده« وجل فرار روبه»عنوان  دولت از آن به

 تحلیل تیترهای روزنامه کیهان -2

مسئوالن بلندپایه دولت اصالحات به قوه قضاییه ارسال شد  خواری برخیپرونده زمین (7

1/2/7310 

 مسئوالن بلندپایه دولت اصالحات به قوه قضاییه ارسال شد خواری برخی پرونده زمین

 / هدف/ مسندور بهره کنشگر/ حامل/ شاخص کنندگان شرکت فرایند

 قوه قضاییه مدیران دولت اصالحات روزنامه کیهان/ مخاطبان فرایند مادی

 خواری زمین مدیران دولت اصالحات روزنامه کیهان/ مخاطبان فرایند ربطی

متن باال به دو فرایند مادی و ربطی اشاره دارد که در زمینۀ فرایند مادی به بازنمایی یک 

خواری را به مدیران دولت اصالحات نۀ فرایند ربطی، ویژگی زمینرخداد اشاره دارد و در زمی

سازی فساد در میان کنیم، نویسنده با برجستهدهد و آنچه در این زمین مشاهده می نسبت می

دهد  دولت اصالحات، تا حدودی رخداد ارسال شدن پرونده به قوه قضاییه را در حاشیه قرار می

 خواری در میان گفتمان رقیب است. بازنمایی فساد زمین و هدف اصلی نویسنده از این تیتر

 26/01/7312طلبانه  ( زد و بند با تأمین اجتماعی از نوع اصالح2

ای استفاده کرده که فساد در تأمین اجتماعی را به گفتمان نویسنده از یک نوع فرایند رابطه

طلبان نقش حامل و فساد تأمین اجتماعی،  دهد که در این فرایند، اصالح اصالحات نسبت می

را در حاشیه قرار  کنند. نویسنده فسادهای اتفاق افتاده در تأمین اجتماعی نقش مسند را ایفا می

که گفتمان رقیب و  طلبان را برجسته کرده است. درحالی نوعی فساد در میان اصالح داده و به

 طلبانه زد و بند با تأمین اجتماعی از نوع اصالح

 ور/ هدف بهره کنشگر/ حامل/ شاخص کنندگانشرکت فرایند

 ساد تأمین اجتماعیف طلبان اصالح روزنامه کیهان/ مخاطبان ای رابطه
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دانستند، طلبان فساد در تأمین اجتماعی را منتسب به دولت نهم و مدیران آن دولت می اصالح

کی خود دارد. روزنامه کیهان با این تیتر سعی در بازنمایی فساد از طریق مبانی ایدئولوژی

کرده است، ولی  ها با سعید مرتضوی اشاره نویسنده، در متن به واقعیت زدوبندهای برخی روزنامه

سازی  گیری سیاسی علیه گفتمان رقیب و اشاره به زدوبندها، سعی در برجستهدر تیتر، با موضع

 این گفتمان در زمینۀ فساد دارد. 

 03/1/7310نجانی باشد یا متهمان کرسنت ( مفسد اقتصادی باید مجازات شود بابک ز3 

سعی در بازنمایی این واقعیت در ذهن مخاطب دارد « کرسنت»ارداد نویسنده با اشاره به قر 

که در ماجرای کرسنت، فساد در میان برخی از مسئوالن دولت اصالحات اتفاق افتاده است و 

این افراد نیز مانند بابک زنجانی باید محاکمه شوند. آنچه از طریق این تیتر با توجه به مواضع 

قرار گرفته؛ مسئله فساد نفتی بابک زنجانی است و در مقابل آن ایدئولوژی نویسنده در حاشیه 

عنوان یک فساد نفتی پرداخته است. بنابراین عنوان  سازی مسئله قرارداد کرسنت بهبه برجسته

شده از سوی نویسنده، داللت بر یک کنش خاص نسب به پرونده بابک زنجانی و قرارداد  استفاده

که فساد از سوی پروندۀ نفتی بابک زنجانی مشخص و در کرسنت دارد و این در حالی است 

ای در آن به اثبات نرسیده  سوی مقابل، پروندۀ قرارداد کرسنت هنوز باز است و فساد و رشوه

دهنده  های بیانی متن است که نشان دهندۀ ارزش در این تیتر نشان« باید»است. استفاده از واژه 

 است. اقتدار و قدرت نویسنده در این زمینه 

 70/3/7316های نجومی خأل قانونی وجود ندارد  ( درباره حقوق0

های نجومی استفاده  ک فرایند وجودی برای اشاره به حقوقروزنامه کیهان در این تیتر از ی

های  کرده است. هدف استفاده از این فرایند، بازنمایی این امر است که فساد در مسئلۀ حقوق

 مفسد اقتصادی باید مجازات شود بابک زنجانی باشد یا متهمان کرسنت

 ور/ هدف بهره کنشگر/ حامل/ شاخص کنندگان شرکت فرایند

 مجازات مفسدان بابک زنجانی و متهمان کرسنت روزنامه کیهان/ مخاطبان ای تأکیدیرابطه

 های نجومی خأل قانونی وجود ندارد درباره حقوق

 ور/ هدف بهره کنشگر/ حامل/ شاخص کنندگان شرکت فرایند

 عدم خأل قانونی های نجومی حقوق روزنامه کیهان/مخاطبان فرایند وجودی
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جویی اتفاق افتاده است. مسئله خأل قانونی  نجومی چیزی است که بدون هرگونه فرافکنی و بهانه

های حقوقی ناشی از  هم دارد که اعتقاد دارند مسئله فیشهای مدیران دولت یازد اشاره به گفته

باشد و در سوی مقابل، روزنامه کیهان  ضعف قانونی و نظارتی بوده و منحصر به دولت فعلی نمی

کنند و اعتقاد دارند که دولت در  و گفتمان همسوی این روزنامه، به عدم خأل قانونی اشاره می

های حقوقی در میان افکار عمومی  سعی در فراموشی فیشهای نجومی، با فرافکنی،  مسئلۀ فیش

سازی  شده در عنوان خبری آمده است که بیشتر به برجسته دارد. درواقع بخشی از خبر گزارش

ای که  گونه باشد و بخش دیگری از ماجرا در حاشیه قرار گرفته است؛ به عنصر مورد دلخواه او می

ده آن به ماجرای امالک نجومی و فسادهای اتفاق تیتر، مربوط مربوط به متنی است که گوین

ترتیب به حاشیه بردن قسمتی از متن و  این کرده است. به های حقوقی اشاره افتاده در کنار فیش

دهنده نگاه ایدئولوژیک و  سازی قسمت دیگری از متن از سوی روزنامه کیهان نشان برجسته

 های حقوقی است.  سیاسی این روزنامه در ماجرای امالک نجومی و فیش

شده بود  های نجومی طراحی ( انتشار موضوع امالک شهرداری برای پوشاندن حقوق6

73/03/7316 

روزنامه کیهان سعی در بازنمایی این امر دارد که انتشار امالک نجومی از انگیزه سیاسی 

برای پیروزی بک جناح در انتخابات شورای شهر برخوردار بوده است و با انتخاب این تیتر، فساد 

پردازد. های نجومی می قسازی حقو دهد و به برجسته امالک نجومی را در حاشیه متن قرار می

ای که در این زمینه در حاشیه قرارگرفته؛ ماجرای امالک نجومی است که گزارشگر روزنامه  نکته

جای واکاوی حقیقت ماجرای امالک نجومی از چنین  کند و به کیهان به آن توجهی نمی

ها و  خواری و ویژهجای انتقاد از فساد اتفاق افتاده  برداری سیاسی کرده است و به رویدادی بهره

های اتفاق افتاده در مسئلۀ امالک شهرداری، در مقابل آن سکوت کرده و با به حاشیه  رانت

ها از سوی  خواندن واگذاری برخی خانه  بردن موضوع، به این امر اشاره دارد که هدف از نجومی

 های حقوقی است.  شهرداری، پوشاندن مسئله فیش

 

 شده بود های نجومی طراحی انتشار موضوع امالک شهرداری برای پوشاندن حقوق

 شناخته شناسنده کنندگانشرکت فرایند

 های نجومی حقوق الک شهرداریام روزنامه کیهان/مخاطبان ایای معادلهفرایند رابطه
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  عتمادتحلیل تیترهای روزنامه ا -3

 73/01/13( رسانه آزاد و مبارزه با فساد 7

 رسانه آزاد و مبارزه با فساد

 مسند حامل کنندهشرکت فرایند

 رسانه آزاد فساد روزنامه اعتماد/ مخاطبان ربطی

 

طلب، همواره شفافیت بوده  های نزدیک به جریان اصالح های برجسته روزنامهیکی از دال

ها راهی برای شفافیت بیشتر هستند و شفافیت، اعتماد مردم را در  است. از آنجایی که روزنامه

برد، بنابراین آنچه نویسنده در این تیتر سعی در برجستگی زمینۀ مبارزه جدی با فساد باال می

های آزاد در جهت مبارزه با فساد است که این موضع، در سازی از طریق رسانهآن دارد شفاف

های آزاد و نبود شفافیت در گفتمان رقیب است. به عدم وجود رسانهای  زمینۀ بافت متن، اشاره

طورکلی، نویسنده سعی در بازنمایی این امر دارد که مبارزه واقعی با فساد اقتصادی،  به

ای، صحیح  ای حرفهخواری و دیگر اشکال فساد، از رهگذر انعکاس اخبار و اطالعات به شیوه رانت

ها در زمینۀ این در حالی است که در کشور ما برای رسانهشود و  و غیرمغرضانه محقق می

توان به محدودیت در زمینۀ افشای  هایی قائل هستند و در این زمینه می افشاگری محدودیت

نظام و خدشه وارد شدن  منزله صدمه زدن به مفاسد، تخلفات و کارهایی اشاره کرد که از آن به

 شود.  به آبروی اسالم تعبیر می

 01/02/10یت تنها راه مقابله با فساد ( شفاف2

 شفافیت تنها راه مقابله با فساد

 شناسنده شناسا کنندگانشرکت فرایند

 شفافیت فساد روزنامه اعتماد/ مخاطبان ربطی

 

سازی موضوعاتی چون احترام به آزادی بیان و برخورداری از حق نویسنده سعی در برجسته

مستقل، آزادی تأسیس و فعالیت جوامع مدنی و مشارکت  های آزاد و اظهارنظر، وجود رسانه

ها برای ایجاد یک محیط شفاف دارد و در این بین؛ آنچه در زیر سایه  گیری مردم در تصمیم

ازحد به شفافیت موردتوجه قرار نگرفته، مبارزه با فساد از طریق مجلس و قانون توجه بیش

فساد از طریق وضع قوانین ضد فساد و گذاری است. در متن به نقش مجلس در مبارزه با 

سازی و  شده است، ولی نویسنده، بیشتر سعی در برجسته های دولتی اشاره نظارت بر سازمان
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دهنده  نشان« تنها»عنوان تنها راه مقابله با فساد دارد. استفاده از عبارت  بازنمایی شفافیت به

دهندۀ زبان اقناعی نویسنده از  نشان ای در متن است کهاستفاده نویسنده از یک وجهیت بیانیه

ها و عبارات تشدیدکننده )تنها( نقش مهمی در تجلی بافت باشد. این واژه صدق یک موضوع می

کنندگان در این  دهد تا شرکت نوعی نویسنده، ما را در موقعیتی قرار می این عنوان دارد و به

نندۀ موضوعی در ذهن مخاطب وضعیت را به شیوۀ خاصی در نظر بگیریم، این امر، بازگوک

 باشد.  های همسو این روزنامه میهای این روزنامه و گفتمانشود که شفافیت یکی از دال می

 21/00/16کردند  ها سکوت می دهند، اما در برابر اختالس عدالتا سر می ( فریاد وا3

 کردند ها سکوت می دهند، اما در برابر اختالس عدالتا سر می فریاد وا

 ورهدف/ بهره کنشگر کنندگانشرکت ندفرای

 فریاد واعدالتا دولت نهم و دهم )مجهول( روزنامه اعتماد/ مخاطبان مادی

 هاسکوت در برابر اختالس دولت نهم و دهم )مجهول( روزنامه اعتماد/ مخاطبان مادی

دو بند  نویسنده از طریق فرایند مادی به بازنمایی فساد پرداخته است که در این عنوان از

محوری و در بند دوم به عدم واکنش  استفاده کرده است که در بند اوّل به بازنمایی شعار عدالت

ها در دوات نهم و دهم پرداخته است. آنچه نویسنده در این دو بند سعی در نسبت به اختالس

ست. برجستگی آن دارد؛ شعارگرایی و عدم برخورد عملی در برابر فساد در دولت نهم و دهم ا

گردد که محوری دولت یازدهم برمی فریاد واعدالتا در زمینۀ بافت متن به موضوع شعار عدالت

های اسالمی و  محوری بر پایه آموزه های برتر این گفتمان در مبارزه با فساد عدالتیکی از دال

بودند  سیره معصومین بوده که عدالت امام علی )ع( را در این زمینه سرلوحه کار خود قرار داده

ها در دولت دهم اشاره دارد ها به ماجرا فسادها و اختالسو در بند دوم، سکوت در برابر اختالس

خورد و  که ردپای بعضی از مسئولین و وزرا و معاونان این دولت در این فسادها به چشم می

 آنچه نویسنده سعی در بازنمایی آن در ذهن مخاطب دارد تناقض بین عدالت محوری و سکوت

باشد که نویسنده در این زمینه سعی دارد از طریق یک فرایند مادی به  ها میدر برابر اختالس

سازی امور و واقعی جلوه دادن موضوع در ذهن بپردازد و دیدگاه و نظر خود و گفتمان  مادی

های این عنوان، مجهول بودن کنشگر  همسو با نظر خود را به مخاطب بقبوالند. یکی از ویژگی

شود ذهن مخاطب  در تیتر باعث می« فریاد واعدالتا»سازی  که این موضوع با فرایند اسماست 

 سمت شناسایی کنشگر مجهول برود.  به
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 23/06/16( اصولگرایان پاسخگوی فساد گسترده دوره مدیریت خود باشند 0

 اصولگرایان پاسخگوی فساد گسترده دوره مدیریت خود باشند

 هدف وربهره رکنشگ کنندگانشرکت فرایند

 مادی
روزنامه اعتماد/ 

 مخاطبان
 اصولگرایان

مدیران 

 گرا اصول

گرا به فساد  پاسخگویی مدیران دولت اصول

 گسترده

سازی فساد گسترده در دولت نهم و دهم دارد و  گزارشگر روزنامه اعتماد سعی در برجسته

ن در مقابل فساد سکوت کنند که در دورۀ مدیریت این دولت، مدیرا به این موضوع اشاره می

کردند. آنچه در این زمینه بیش از موضوع برخورد با فساد مورد توجه قرارگرفته، مسئله فساد 

دهندۀ نگاه ایدئولوژیک و جنایی روزنامه اعتماد در  مدیران اصولگراست که این موضوع نشان

مایی دو مطلب، در برخورد با فساد است. در این زمینه گزارشگر روزنامه اعتماد سعی در بازن

سوی به سکوت دولت نهم و دهم  گرایان از یک زمینۀ بافت متن را دارد؛ اوّل پاسخگویی اصول

ها اشاره دارد از سوی دیگر به عدم نظارت و پاسخگویی مجلس در در مقابل فسادها و اختالس

گرا را  اصولطورکلی سعی در بازنمایی عدم شفافیت و پاسخگویی در میان دولت  این دوره که به

دارد و این درحالی است که روزنامه اعتماد و گفتمان نزدیک به این روزنامه، همواره به موضوع 

های مبارزه با فساد اشاره دارد. دوم: فساد گسترده اشاره به  عنوان یکی از دال شفافیت به

و دهم  ها و فسادهای میلیاردی ازجمله فسادهای نفتی و فساد بانکی در دولت نهماختالس

کرده و هردوی آن را  های حقوقی و امالک نجومی اشاره دارد. گوینده در متن به موضوع فیش

گرایان نسبت داده است، ولی نویسنده با به حاشیه بردن آن سعی در بررسی  به مدیریت اصول

 های سیاسی دارد. مسئله به دور از جنجال

ترین فسادهای قرن رخ داد  شد، اما بزرگ( جهانگیری: درگذشته شعار مبارزه با فساد داده 6

30/07/16 

 ترین فسادهای قرن رخ داد درگذشته شعار مبارزه با فساد داده شد، اما بزرگ

 ور هدف/ مسند/ بهره حامل/ کنشگر کنندگان شرکت فرایند

ربطی )بند 

 اول(

گویند )جهانگیری( / روزنامه 

 اعتماد/ مخاطبان
 شعار مبارزه فساد

مادی )بند 

 وم(د

گویند )جهانگیری( / روزنامه 

 اعتماد/ مخاطبان

کنشگر مجهول )دولت نهم و 

 دهم(
 فسادهای تاریخی
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بندی برای توصیف و بازنمایی استفاده کرده است که در بند  روزنامه اعتماد از یک تیتر دو

ین تر کند و در بند دوم، بزرگ اوّل، وضعیت شعاری دولت قبل در مقابل فساد را بازنمایی می

دهد. درگذشته، منظور دولت نهم و دهم  فسادهای اتفاق افتاده را به دولت مذکور نسبت می

ترین فسادهای تاریخ، فساد نفتی بابک زنجانی و همچنین فساد بانکی  است و منظور از بزرگ

برادران آریاست. استفاده از سخنان معاون اوّل دولت یازدهم در خصوص وضعیت فساد در دولت 

های ایدئولوژیک روزنامه در بررسی فساد است. این روزنامه سعی در  زنمود دیدگاهقبل، با

نژاد در مبارزه با فساد و بروز سازی موضوعاتی چون شعارگرایی دولت احمدی برجسته

ها و فسادهای نفتی )مانند بابک زنجانی( و بانکی )مه آفرید( دارد. شعارگرایی دولت  اختالس

اختالس و فسادهای میلیاردی موضوعاتی هستند که مدیران دولت نهم و دهم و اشاره به 

محوری دولت  یازدهم همواره به آن اشاره دارند و این موضوع مرتبط است با سیاست عدلت

ایستیم، نژاد که معتقد بود بر پایه عدالت اسالمی و سیره معصومین در مقابله با فساد می احمدی

ای شد تا این سیاست ن مدیران این دولت، سوژهبروز فسادهای نفتی و بانکی در میا

 محوری در مبارزه با فساد از سوی مخالفان در حد شعار ظاهر شود.  عدالت

 تحلیل تیترهای روزنامه وطن امروز -4

 02/03/7310( پرچم مبارزه با فساد در دست دزدهاست 7

 پرچم مبارزه با فساد در دست دزدهاست

 سندم حامل کنندگانشرکت فرایند

 دست دزدها پرچم مبارزه با فساد جمهور/ روزنامه وطن/ مخاطبان رئیس ربطی

روزنامه از یک فرایند ربطی برای توصیف وضعیت فساد استفاده کرده است که در این 

شناسی مختلفی استفاده کرده است. پرچم مبارزه با فساد؛ استعار از فرایند از فنون بالغی و زبان

کشورهای خارجی در مبارزه با فساد است، دزدها استعاره کشورهای شعارهای حقوق بشر 

جمهور سعی در بازنمایی این امر دارد که افراد ناصالح با  خارجی و دیگری خارجی است و رئیس

شعار حقوق بشر، سعی در مدیریت جهان دارند و این امر، باعث گسترش فساد و فقر در جهان 

کنیم دست دزدها سازی استفاده کرده که مشاهده میسمشده است. نویسنده از یک فرایند ا

شده و در جایگاه مبتدا قرارگرفته است در  عنوان یک گروه اسمی به یک گروه فعلی تبدیل به

زمان هم کنشگری و هم کنشگر از متن حذف  سازی هماین فرایند، از طریق یک فرایند اسم
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هیت فساد و ساختارهای تأثیرگذار داخلی شود. در این شرایط، روزنامه وطن و گوینده ما می

های خارجی در بروز  سازی دیگریاند و سعی در برجستهمؤثر بر فساد را در حاشیه قرار داده

طورکلی سعی در بازنمایی این موضوع دارد که  فساد دارند که گزارشگر روزنامه وطن امروز به

ده است. استفاده از ادبیات گفتاری نظام ناعادالنه حاکم بر دنیا باعث گسترش فقر و فساد ش

سازی این امر در جمهور در عنوان گزارش توسط روزنامه وطن باهدف قبوالندن و عقیده رئیس

 ذهن مخاطب صورت گرفته است. 

 07/03/17( نظام اسالمی در مواجهه با فساد عزم جدی دارد 2

 نظام اسالمی در مواجهه با فساد عزم جدی دارد

 وربهره هدف کنشگر دگانکننشرکت فرایند

 فساد عزم جدی در مبارزه با فساد نظام اسالمی روزنامه وطن امروز/ مخاطبان مادی

روزنامه وطن امروز از یک فرایند مادی جهت بازنمایی واقعیت مورد دلخواه برای پذیرش 

و عزم  بیشتر از سوی مخاطب، استفاده کرده است. در این فرایند، نظام اسالمی در نقش کنشگر

شده   ور و هدف مثبت به کنشگر نسبت داده عنوان یک بهره و اراده جدی نظام برای حل فساد به

است. عزم و اراده نظام جمهوری اسالمی در مبارزه با فساد، همواره از موضوعاتی بوده که 

چه کند. در حقیقت آن محور اصولگرا در زمینۀ حل و کنترل فساد به آن اشاره می گفتمان عدالت

سازی آن در این عنوان دارد؛ موضوع تناقض نظام اسالمی روزنامه وطن امروز سعی در برجسته

و هویت دینی این نظام با هرگونه فساد خرد و کالن بوده است و از سوی دیگر، هرگونه تالش 

شود و در مقابل، ازآنجایی که این نظام عزم و اراده جدی  پای نظام نوشته می برای حل فساد به

کار بسته، فسادهای اتفاق افتاده ارتباطی به نظام جمهوری اسالمی ندارد و  برای حل فساد را به

 پای نظام جمهوری اسالمی نوشته شود.  نباید این فسادها به

 20/00/10ها  ( دولت و حامیانش و فرهنگ نجومی3

 ها دولت و حامیانش و فرهنگ نجومی

 ویژگی حامل کنندگانشرکت فرایند

 فرهنگ نجومی دولت و حامیانش روزنامه وطن امروز/ مخاطبان ربطی
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نویسنده از یک فرایند ربطی برای توصیف وضعیت دولت و مدیران نجومی منتسب به آن 

های  استفاده کرده است. چیزی که نویسنده در این تیتر، سعی در برجستگی آن دارد؛ حقوق

ان دولت یازدهم و طرفداران این دولت نجومی و نهادینه شدن فرهنگ نجومی در میان مدیر

های مختلف در برگرفته  های بسیاری را در میان طیف های حقوقی جنجال است. موضوع فیش

است و روزنامه وطن امروز معتقد است که دولت، برخورد مناسبی با مدیران نجومی نداشته 

فرهنگ نجومی در این  است و این کار باعث حمایت از مدیران نجومی و در ادامه نهادینه شدن

 افراد است. 

 23/00/16های مفاسد کالن اقتصادی در دستور کار سپاه  االسالم طائب: پرونده ( حجت0

 های مفاسد کالن اقتصادی در دستور کار سپاه االسالم طائب: پرونده حجت

 وربهره هدف کنندگان-شرکت فرایند

 سپاه اقتصادی فسادهای کالن گوینده/ روزنامه وطن/ مخاطب گفتاری

سازی قبوالندن واقعیت دلخواه در ذهن مخاطب  نویسنده از یک فرایند گفتاری برای عقیده

های خود در نزد اقدام کرده است. در این فرایند، نویسنده برای مشروعیت دادن به گفته

یتر کرده است. آنچه نویسنده در این ت االسالم والمسلمین طائب اشارهمخاطبان، به گفتۀ حجت

سعی در بازنمایی آن دارد، دخالت و نقش سازمان اطالعات سپاه در پروندۀ فساد اقتصادی است 

های فساد اقتصادی چه در متن و چه در عنوان متن در حاشیه قرار  و ماهیت و اصل پرونده

 شده است.  گرفته

 23/02/16خواری روحانی  ( اسناد رانت6

 خواری روحانی اسناد رانت

 هدف کنشگر کنندگانشرکت فرایند

 خواری رانت روحانی روزنامه وطن/ مخاطبان مادی

نویسنده از یک فرایند مادی برای بازنمایی واقعیت دلخواه در ذهن مخاطب استفاده کرده 

کند، لقب و القاب  است. آنچه در این زمینه نگاه ایدئولوژیک روزنامه را برای مخاطب بازگو می

مثال از  عنوان تن است. نویسنده در بافت بیرون از متن بهمنتخب در فضای بیرون از م

االسالم و مسلمین طائب، یا ریاست محترم قوه قضاییه، ولی برای نام بردن رئیس دولت  حجت

کند. این تیتر مربوط به مناظرات  گونه لقب و پسوند و پیشوندی استفاده نمی یازدهم از هیچ
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ها، درصدی 16اتی چون امالک نجومی، قاچاق کاال، انتخاباتی است که در این مناظره موضوع

ترین محورهای  برخورد با نزدیکان در زمینۀ مبارزه با فساد، تسهیالت و معوقات بانکی از مهم

خواری روحانی، اشاره به  سازی اسناد رانت اند که در این بین، برجسته مناظره را تشکیل داده

متر زمین را به  300حدود  7310حانی در سال گفته قالیباف دارد که عنوان کرد؛ حسن رو

سازی ویژه هزار تومان در منطقه شهرک غرب خریداری کرده است. برجسته 3قیمت متری 

های با قیمت پایین، در مقابل به حاشیه خواری دولت و نزدیکانش در ماجرای تصاحب زمین

لوژیک و سیاسی روزنامه در دهندۀ نگاه ایدئو بردن موضوعات دیگر و عدم توجه به آنها، نشان

 مواجه با بازتاب فساد است. 

 1طورکلی براساس مطالب فوق، از مجموع تیترهای برگزیده در روزنامه اعتماد، شاهد  به

ایم. آنچه در تحلیل تیترهای روزنامه وطن فرایند گفتاری بوده 2فرایند مادی و  6فرایند ربطی، 

شده که در جداول باال  است. از تعداد تیترهای انتخابآید، فرایندهای مادی امروز به چشم می

 شناسایی است.  فرایند گفتار قابل 7فرایند ربطی و  6فرایند مادی،  3مورد تحلیل قرار داده شد؛ 

آید، فرایندهای مادی است. از آنچه در تحلیل تیترهای روزنامه وطن امروز به چشم می

 6فرایند مادی،  3اال مورد تحلیل قرار داده شد، شده که در جداول ب تیتر انتخاب 70تعداد 

کاربرده شده در  شناسایی است. در موضوع فرایندهای به فرایند گفتار قابل 7فرایند ربطی و 

فرایند گفتاری هستیم؛ که این  7ای و  فرایند رابطه 1فرایند مادی،  70روزنامه شرق ما شاهد 

سازی امور از سوی نویسنده بوده است.  برای مادیدهنده استفاده از فرایند مادی  موضوع نشان

آید؛ بازنمایی رویدادها در قالب فرایند در نگاه اوّل آنچه در روزنامه کیهان بیشتر به چشم می

 27ایم، درمجموع  ای است. از تعداد تیترهایی که در جداول باال به بررسی آنها پرداختهرابطه

ای است و فرایند آن مربوط به فرایندهای رابطه 70میان، شناسایی است که در این   فرایند قابل

 فرایند قرار دارد.  6از آن فرایند مادی با  پس 

 گیرینتیجه

رسانی، شوند، بلکه در جریان این اطالعرسانی صرف محسوب نمیها ابزار اطالعامروزه رسانه

دهند که موازی با منافع ای نشر  گونه کنند که خبرها و رویدادها را به خودشان انتخاب می

سمتی که  نویسند که اندیشه عمومی و ذهن مخاطبان، بهای می گونه خودشان است و به

رسانی به عقیدۀ سازی،  رو عالوه بر اطالع کند. ازاین خواهند سوق پیدا سیاستگذاران رسانه می



  737 ای  عیت فساد در گفتمان رسانهبازنمود وض

 

ها،  رهای روزنامهپردازند. در تحلیل تیتپروری در راستای منافع خود می سازی و سیاستفرهنگ

درک بود. درواقع، ایدئولوژی   ملموس بودن نقش زبان رسانه در تحلیل انتقادی گفتمان قابل

های زبانی نهفته است های خبری همواره آشکار نیستند و در پشت انتخاب ماهرانه صورتنوشته

ولوژیکی توان اساس ایدئ شناختی در مسیری انتقادی می و تنها با بررسی ساختارهای زبان

 .(.(Ku& Nakamura, 2005گفتمان اخبار را آشکار ساخت 

ها از طریق  دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که چگونه هرکدام از روزنامه در این مطالعه، ما به

پردازند و آن های درگیر فساد میهای مختلف به معرفی افراد، نهادها، سازمان و گفتمانتکنیک

رانی در چهار روزنامه سازی و حاشیههالیدی و همچنین الگوی برجستهرا از طریق نظام گذرایی 

 وطن امروز، شرق، اعتماد و کیهان مورد بررسی قرار دادیم. 

ها در بازنمایی فساد و همچنین نحوه بازنمایی ها، برای بررسی نقش رسانهدرقسمت یافته

ها پرداختیم.  و تحلیلی روزنامه وتحلیل تیترهای خبری های فساد به تجزیهاین روزنامه از سوژه

ها به  طرف نیستند و هرکدام از روزنامهنتایج پژوهش، نشان داد که مطبوعات خنثی و بی

ها در  اند و تمام تالش روزنامه بازنمایی مسائل مورد دلخواه که با منافع آنها منطبق بود، پرداخته

و در مقابل، به حاشیه بردن و  سازی فسادهای منتسب به دیگری مقابلبازتاب فساد برجسته

 عدم توجه به فسادهای گفتمان خودی بوده است. 

در تحلیل تیترها این نکته مشهود بود که دو روزنامه وطن امروز و کیهان، بیشتر بر روی 

های حقوقی، قراردادهای نفتی چون کرسنت و استات اویل و صندوق  فسادهایی چون فیش

د و در سوی مقابل، روزنامه شرق و اعتماد بر روی فسادهای کردنذخیره فرهنگیان تأکید می

کردند که در این بین، فساد بابک نژاد تأکید می کالن نفتی و بانکی منتسب به دولت احمدی

 های این دو روزنامه را تشکیل داده است. ترین سوژه هزارمیلیاردی، مهم 3زنجانی و فساد بانکی 

دور از های سیاسی و بهدور از جنجاله در بعضی از شرایط بهای کدر این میان، تنها روزنامه

ای به مسئلۀ فساد توجه داشته است، روزنامه اعتماد بود که در بسیاری از  پراکنی رسانهسخن

ای پیرامون فساد، به مسائلی چون شفافیت،  های رسانهفرایندها بدون درگیر شدن در جنجال

ریزی برای مدیریت منابع نفتی در زمینۀ الری، وجود برنامهسارسانه آزاد، نقد قدرت، شایسته

 حل و مبارزه با فساد اشاره کرده است. 
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توان گفت که زبان رسانه صرفاً نقش یک واسطه توصیفی و خبری را ایفا  طورکلی می به

کند، بلکه دربرگیرنده معناست و این زبان استعاری پرمعنا باعث هژمون شدن و ساخته  نمی

 شود.  های مختلف پیرامون مسئله فساد میتمانشدن گف

توان بیان کرد که در روزنامه وطن امروز، فساد بیشتر به  های تحقیق می با توجه به یافته

ها نسبت داده شده است. فسادی که روزنامه وطن  دولت یازدهم و مدیران اشرافی این دولت

های نجومی بوده است و در این  ه فیشسازی آن پرداخته؛ مسئلامروز بیشتر از همه به برجسته

خواری تحت عنوان عدالت الیگارشیک، عدم افشاگری، همواره سعی کرده، فرهنگ نجومی، ویژه

انگاری کرده است، عنوان مسائلی که دولت یازدهم در آن سهل برخورد با مدیران نجومی را به

 معرفی کند. 

ران اشرافی و حاکم شدن یک نوع طورکلی نهادینه شدن فرهنگ نجومی در میان مدی به

ترین مسائلی است که  گرایی در میان مدیران دولت یازدهم، از مهم فرهنگ خویشاوندی و رابطه

روزنامه وطن امروز در بحث بازنمایی فساد به آن پرداخته است. این روزنامه به این موضوع 

داده،  در زمینۀ فسادهای رخپردازد که دولت یازدهم که با شعار شفافیت و پاسخگویی بیشتر  می

های نجومی و صندوق ذخیره  های حقوق پا به میدان گذاشته بود، عمالً با سکوت در برابر پرونده

فرهنگیان و قراردادهای نفتی و عدم برخورد با نزدیکان و خویشان خود باعث از بین رفتن 

 مبارزه با فساد شد.  اعتماد عمومی مردم به دولت و ساختار حاکم در زمینۀ اقدام عملی در

گرایی و دولت در مقابل در روزنامه اعتماد تیترهایی با هدف منفی به گفتمان اصول 

شود. روزنامه اعتماد در  نژاد و تیترهای با هدف مثبت به دولت یازدهم نسبت داده میاحمدی

یت فساد و فرایندهای ربطی، کمتر به مبارزات ایدئولوژیک پرداخته و بیشتر سعی کرده به ماه

همین خاطر در اکثر تیترهای مربوط به فرایند ربطی به موضوعاتی  حل مسئله فساد بپردازد؛ به

 کرده است.   چون رسانه آزاد، نهادهای نظارتی و قانونی و شفافیت و پاسخگویی بیشتر اشاره

رو،  زاینشده است و ا سازی امور استفاده  در روزنامه شرق از یک نوع فرایند مادی برای مادی

فساد در میان مدیران و وزیران، شعارگرایی، تاراج درآمدهای نفتی، عدم شفافیت و پاسخگویی، 

 3میلیارد، بدهکاران بانکی، فسادهای تاریخی مانند فساد 7700ها، بر باد دادن خواریزمین

ه، سعی هایی است که این روزنام ها و ویژگیهزارمیلیاردی و فساد بابک زنجانی ازجمله کیفیت

نژاد دارد در  گرایان و دولت احمدیسازی و نسبت دادن آن به دوران مدیریت اصول در برجسته

گرایی در مبارزه با فساد، شفافیت و  مقابل، عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد، عمل
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های مثبتی است که به دولت  برداری ازجمله ویژگیخواری و کاله پاسخگویی، مبارزه با رانت

دهنده نگاه ایدئولوژیک روزنامه در موضوع  شود و این موضوعات نشان یازدهم نسبت داده می

 ها در زمینۀ فساد است. افشاگری

ای برای بازنمایی تیترهای مربوط به فساد  در روزنامه کیهان بیشتر از یک فرایند رابطه 

های  ارداد کرسنت و فیششده است. در این بیان، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و قر استفاده 

شده دولت اصالحات،  حقوقی، از بیشترین بازنمایی برخوردار هستند. در اکثر فرایندهای عنوان

کنند و  اعتدال، روحانی و دیگران نقش کنشگر منفی و عاملین فساد در کشور را ایفا می

شفافیت در خوار، عدم  موضوعاتی چون رکود، فساد اقتصادی، عدم برخورد با نزدیکان رانت

های نجومی، صندوق ذخیره فرهنگیان، معوقات  هایی چون کرسنت، استات اویل، فیش پرونده

 دهند. بانکی، فساد در تأمین اجتماعی و... را به دولت یازدهم نسبت می
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