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Abstract 

Critical Discourse Analysis, which aims at uncovering the mediational role of 

language in (re)producing reality, employs such analytical tools as the resources of 

Systemic Functional Linguistics. This study has set out to introduce to the reader 

and deploy a selected set of the said tools, and has attempted to apply the two 

systems of Thematic Structure and Transitivity to a sample of journalistic texts. In 

keeping with this, an editorial from the Iranian daily Keyhan, dealing with the 

execution of 37 Saudi Shiite dissidents, has been selected and scrutinized. The 

findings showed that, from an Thematic Structure perspective, the author has 

rendered opaquely his/her intended message, that is, criticism of reactions to the 

above event. Furthermore, having strategically employed themes, he/she has tried to 

show that it has had precedents, and that it is contextualized in relation to other 

events supposedly requiring reactions. The Transitivity Analysis pointed to the fact 

that Saudi leaders have been mostly represented as actors in such material processes 

as committing atrocities, and that the 37 prisoners have been rendered as goals, that 

is at the receiving end of actions such as torture, crime, etc. 
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گرا در تحليل انتقادي شناسي نقش كاربست گزيده عناصر زبان
  تبعه سعودي 37گفتمان رسانه: موردپژوهي خبر قتل 
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  چكيده
اقعيت مـي گري زبان در (باز)توليد وسازي نقش واسطهتحليل انتقادي گفتمان، كه به عريان

جويد. در ايـن پـژوهش،   گرا بهره ميشناسي نقشپردازد، از ابزار تحليلي ازجمله منابع زبان
شده تا است، كوششكه با هدف شناساندن و كاربست گزيده اي از ابزار مزبور نگاشته شده

شـود. درايـن راسـتا    اي از متون مطبوعـاتي پيـاده  دونظام آغازگري و گذرايي برروي نمونه
پردازد، گزينش هفت معترض شيعه دولت سعودي ميواي از كيهان، كه به قتل سيالهسرمق

نظر آغازگري پيام مدنظر دهند نويسنده از نقطهاست. نتايج كاربست نشان ميو تحليل شده
بـرآن  است. عالوهصورتي زيرپوستي انتقال دادهها به رويداد را بهخود يعني انتقاد از واكنش

سابقه نشـان و آن را  بهبا استفاده از چينش راهبردي آغازگرها در متن مسبوق كوشيده آن را
دهـد. تحليـل گـذرايي    زعم وي نيازمند واكنش قراردر بافت متناسب با ساير رويدادهاي به

گر در فرايندهاي مادي مربوط بـه ارتكـاب   است سران عربستان بيشتر در نقش كنشحاكي
كننده اقـداماتي نظيـر شـكنجه،    پذير و دريافتنقش كنش هفت زنداني دروجنايات، و سي

  اند. جنايت، و ... نمايانده شده
  گرا، تحليل گفتمان، تحليل گفتمان انتقاديشناسي نقشروزنامه كيهان، زبان ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اي به لحاظ كمي و كيفي رشد و توسعه پيدا كـرده  رسانه در دوران معاصر به شكل شتابنده

اي فراگير، جزء الينفك زندگي انسان كنوني قـرار گرفتـه و حيـات    گونهت و در واقع بهاس
الشعاع خود قرار داده است. اين حضور فراگير اما همراه با شخصي و اجتماعي وي را تحت

عنـوان يكـي از   هاي چندگانه و بعضاً كامالً متعارض بوده است: از يك سو، رسانه بـه نقش
برشمرده و مورد اقبال و تحسين واقع شده است به طوري كه حضور هاي دموكراسي ستون

ي عملكرد ساختارهاي اجتمـاعي و سياسـي، و نيـز    آن در جوامع به شفافيت بيشتر و بهينه
به انجاميده است. از ديگر سو و بخشي شهروندان نسبت به موضوعات و مسائل مبتالآگاهي

طور خاص، بـه اي بهطور عام و گفتمان رسانهشكلي متعارض با ديدگاه نخست، رسانه بهبه
 ز(د)ا) و يـا مشـروعيت  )Hegemonic( گرايانـه (هژمونيـك  اي كه نقش تسـلط عنوان واسطه

)(De)Legitimatory( هاي مختلف علوم انسـاني،  دارد مورد بحث و كنكاش علمي در رشته
  ).Ott & Mack( ،2020( ويژه مطالعات رسانه، قرار گرفته است (اُت و مكبه

گـري خـود هـم   توانند به خاطر كاركرد واسطه)، مي2020ها، به باور اُت و مك (رسانه
چه  –كه افراد طي آن «پذيري ايفا كنند: منظور فرايندي است چون ساير نهادها نقش جامعه

ها، و هنجارهاي فرهنگـي غالـب   باورها، ارزش –در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي 
سازيِ ارزش). اين دروني13: 2020» (سازندپذيرند، و دروني مييرند، ميگجامعه را فرامي

تواند هاست كه هم ميي گزينشي عمل كردن رسانهها و باورهاي غالب اجتماع اغلب نتيجه
هـا در چيـنش و عرضـه رويـدادها بـه      ناگزير و غيرارادي باشد و هم برخاسـته از اراده آن 

اي اهبردي. در اين ميان نقش زبان به مثابه خميرمايهمخاطب به صورتي خاص و با هدفي ر
مـدنظر   "واقعيـت "هاي خاصي از تواند منجر به (باز)توليد، تثبيت، و پذيرش قرائتكه مي

طبقه نخبگان سياسي و قدرتمندان اجتماعي شود بسيار حائز اهميت است و بايسـته اسـت   
ويـژه  شناسانه به كاركرد بهاي زبانمند واقع شود. رويكردهبيشتر مورد توجه و كنكاش نظام

توانـد از نقـش   گفتماني و هژمونيك رسانه، يكي از ابزار تحليلي بسيار مهمي است كه مـي 
اي بيشـتر در سـطح شـهروندان    عقيدتي آن پرده بردارد و حتي منجر به كسب سواد رسـانه 

 شود.  
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  گراشناسي نقشزبان. 2
 هليــدي )Systemic Functional Linguistics (SFL)( منــدگــراي نظــامشناســي نقــشزبــان

)Halliday( در كنار دو رهيافت دستور زايشي چامسكي )Chomsky(  و پيروانش و نيز زبـان
روند (دبير مقدم، شناسي معاصر به شمار ميشناسي شناختي سه پارادايم غالب در علم زبان

شـناس  را اغلب به هليـدي زبـان  گشناسانه نقش). اعتبار پيدايي و توسعه رهيافت زبان1383
اصلش، رقيه حسـن، داده  هاي مشترك وي با همسر (فقيد) پاكستانيفقيد بريتانيايي و تالش

اي زباني ارائه داده كه برخالف بسياري از رويكردهاي پيش از او به شود. هليدي، نظريهمي
 محـور يكـرد بافـت  بودند، مشـوق رو  )Context-reduced( گريزتحليل زبان، كه عمدتاً بافت

)Context-embedded( ويژه متون، است و زبان را نتيجه تعامـل  هاي زباني، بهبه زبان و مقوله
مـي  )Systems( هاهاي زباني موسوم به نظاماي از سلسله گزينش(و حتي تداخل) مجموعه

اهي يا كتبي) ها براي توليد متن (شف)، انسانEggins( ،2004( گرايان (اگينزداند. به باور نقش
بازي خود متناسب با اهدافشان و هايي در هر لحظه از سخنمورد نظر خود ذيل چنين نظام

زنند بافتي كه در آن هستند، كه البته الزامات و قيود خاص خود را دارد، دست به انتخاب مي
  كنند.و ايجاد معنا مي

 Paradigmatic( ارادايميمند حقيقتاً مصداق يك ديگرگوني پگراي نظامشناسي نقشزبان

shift( هـاي علمـي تومـاس    بهاي آن در كتاب ساختار انقالدر علوم، آن چنان كه شاخص
شناسي، شناسي، كه هستيباشد. اين قسم از زبان) ذكر شده است، ميKuhn( )1979( كوهن
اي از اصول شناسي مختص خود را توسعه داده، متشكل از مجموعهشناسي، و روشمعرفت

گيرند. پوشاني و اشتراك بسيار، ذيل يك چتر نظري قرار ميواسطه همهاست كه بهروش و
، از اين )Evolutionary( ناميد تا تكويني )Revolutionary( توان انقالبيچنين پارادايمي را مي

گراي چامسـكي نظيـر   شناسي صورتحيث كه در واكنش به بعضي از ايرادات اساسي زبان
گونـه از  بودن (دست كم در مراحل آغازين و مياني ايـن محور، و توصيفيهگريز، جملبافت
  هاي آكادميك ريشه دواند و جا گرفت.شناسي) شكل گرفت و در محيطزبان

كند بهتر است نگاهي شناسي چگونه عمل ميبراي درك بهتر اين كه چنين تلقي از زبان
شناسي مذكور در عنوان مكتب زبان» مندنظام«و » گرانقش«كننده به دو قيد محدود و تفكيك

شناسي هليدي بر اين بنياد استوار است كه زبان و واحدهاي تشكيل دهنده آن بيندازيم. زبان
هاي متفاوتي را ايفا و اهداف متعـددي را  زمان) نقشتر آن، (همشامل متن و اجزاي كوچك
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رساني و ترغيـب و  گر نقش اطالعزمان ايفاكنند. براي نمونه، يك متن تبليغاتي همدنبال مي
هـا و زيـر   اقناع است. افراد دخيل در ساخت و تهيه انواع تبليغات، متعاقب آن از ميان نظـام 

هاي مرتبط در عرض هم) متناسب بـا  اي از انتخابهاي فراوان زبان (يعني از مجموعهنظام
ها يك سري گزينش سازي راهبردهاي مد نظر خود (نا)آگاهانه دست بهمقاصد خود و پياده

  زنند. مي
در زندگي روزمره و تعامالت پيراموني خود بارها با متون مختلف (شـفاهي يـا كتبـي)    

كنيم بـي آن كـه بـدانيم    ها را به شكلي (نا)خودآگاه تعبير و درك ميشويم كه آنمواجه مي
ن نهفتـه  چنين فرايند ذهني ايجاد معنا كه محرك و مسبب اصلي آن عمدتاً در درون آن متو

گـرا  شناسي نقشترين مفروضاتي كه رهيافت زباندهد. يكي از اساسياست چگونه رخ مي
طور بالقوه توانايي خلق معنا را دارد. چنين توانايي، بر آن استوار است اين است كه زبان به 

گيـرد كـه زبـان در اختيـار     هايي نشأت ميتر به آن اشاره شد، از گزينشطور كه پيشهمان
دهد تا به شكلي راهبردي از آن براي ايفاي مقاصـد پيـدا و   قرار مي نورانشوران و سخگوي

پنهان خود بهره برند. متون گفتاري و نوشتاري سـخنوران، از ديـد نقـش گرايـان، نـه تنهـا       
آينـد،  در پي هم مي )Syntagmatic( طور طولي هاست كه بهاي از ساختمتشكل از زنجيره

را در  )Paradigmatic( هـاي عرضـي  اي از انتخـاب مجموعه )Clause( بلكه در هر واحد بند
دهند تا به منظور حداكثر ميزان تاثيرگذاري بر محيط خود اختيار سخنور يا نويسنده قرار مي

  ها استفاده كنند.از آن
به نمونه اي از (كاربرد) زبان، قطع نظر از ابزار بيان آن، اطالق مي شود » متن«اصطالح "
 & Halliday( (هليدي و متييِسـن  "ي كسي كه به آن زبان آشناست خلق معنا مي كندكه برا

Mathiessen( 2014 :3) كاربرد زبان "چنين به )، از متن هم2014). از ديد هليدي و متييسن
زبان، در وهله اول، منبع خلق معناست؛ بنـابراين، مـتن فراينـد    «تعبير شده است:  "در بافت

شناختي هاي زبانگرايان از رهگذر كاربست نظام). نقش3: 2014» (است ايجاد معنا در بافت
كوشند به توصيف يا تبيين يا هم توصـيف و تبيـين سـازوكار حـاكم بـر فراينـد خلـق        مي

شمرند يا نسبت به آن بيحداكثري معنا كه گويشوران و نويسندگان عادي آن را بديهي مي
ويژه در سطح تبييني آن (و نه توصـيفي)،  شناسي، بهتوجهند بپردازند. چنين رهيافتي از زبان

شناسي كاربردي مورد استفاده قرار گرفته است هاي مربوط به رشته زبانكرات در پژوهشبه



 37   )تيعليرضا راسو  فرهاد براتي( ... شناسي كاربست گزيده عناصر زبان

 

هاي نظـري كـه مـاهيتي توصـيفي     و از اين حيث به سبب همين كاربردي بودن بر پژوهش
  دارند آشكارا ارجحيت دارد.

ها و مقـوالت آن بـه صـورت    كرد كه باعث شده نظاميكي ديگر از مفروضات اين روي
، كه هـدف  )Critical Discourse Analysis (CDA)( ابزاري تحليلي در تحليل انتقادي گفتمان
گيري و سوگيري جانبدارانه (له يا عليه كسـي يـا   آن نشان دادن سازوكار زباني ايجاد جهت

ست كه زبان صرفاً بازتـابي از يـك   چيزي) توسط زبان در مخاطبان است، به كار رود، اين ا
را مطابق مقصود، راهبرد، يا زاويه » حقيقت«نيست بلكه زبان با قابليت خلق معني » حقيقت«

توانـد در  دهد. اين گونه اسـت كـه زبـان مـي    سو ميوسازد وبه آن سمتديد خالق متن مي
ومي يا مخاطب هاي سياسي يا عقيدتي بخصوصي دارند افكار عمگيريهايي كه جهترسانه

القاعده غيرضرور حسـاس  ها را نسبت به موضوعي به شكلي عليهدف را شكل دهد و آن
  زدايي كند. سازد يا از موضوعي كه بايد به آن توجه شود حساسيت

  
  پيشينه پژوهش. 3

هـاي  الملل، كه مطالعات بسياري با محوريت كاربسـت مقولـه  در ايران برخالف محيط بين
اي بـه طـور   ها به طور عام و گفتمـان رسـانه  گرا در تحليل انتقادي گفتمانشناسي نقشزبان

؛ Lihua( ،2009( ؛ ليهـوآ 2019، )Liang & Shin( خاص صورت گرفته است (ليانگ و شين
)، مطالعات انـدكي  Young & Harrison( ،2004( ؛ يانگ و هريسون2005، )Martni( مارتني

؛ احمـدي پـور، حـافظ نيـا، و     1393ده و دهقـان،  در اين زمينه انجام شده است (آقاگـل زا 
  ). 1389جنيدي، 

هـا وارد  هاي انجام شده در ايران، ايراد ديگـري كـه بـه آن   جدا از پراكنده بودن پژوهش
ها، آن چنان كه بايد، از عمق كافي برخوردار نيستند است اين است كه اصوالً بسياري از آن

گـري زبـان در   و با محوريت نقش ميـانجي  اسانهشنرويكرد منسجم زبانو رسانه را با يك 
كنند. يكي از معدود مطالعاتي كه صرفاً بـا رويكـردي نقـش   (باز)توليد گفتماني بررسي نمي
) 1394پردازد مطالعـه انجـام شـده توسـط رضـاپور (     اي ميگرايانه به تحليل گفتمان رسانه

ي، كه مفهومي است كه است. وي در جستار خود به بررسي ماهيت و نقش استعاره دستور
هاي ايرانـي، بـه طـور    شود، در گفتمان سياسي روزنامهگرا استعمال ميشناسي نقشدر زبان
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هاي خود به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     خاص دو روزنامه شرق و رسالت، پرداخت و در يافته
  سازي گفتماني دارند. هاي دستوري كاركرد برجستهاساساً استعاره

هـاي  هـاي منـابع و نظـام   ان چنين اظهار داشت كه عمده كاربستتودر تحليلي كلي مي
مند هليدي معطوف به آثار ادبي بوده است (آقا گل گراي نظامشناسي نقشخلق معنا در زبان

؛ ستاري و 1399؛ پهلواني، تشكري، و امامي، 1390زاده، كرد زعفرانلو كامبوزيا، و رضويان، 
ي انتقادي نبوده اسـت، يعنـي بـه منظـور اسـتخراج      )، و عمدتاً چنين كاربست1395حقيقي، 

  هاي نهفته در متون صورت نگرفته است. ايدئولوژي
هاي صورت گرفته در فارسي، دستور زبان فارسي را با رويكرد نقششماري از پژوهش
تـوان  اند. از جمله چنين مطالعاتي ميهاي آن مورد كنكاش قرار دادهگرايانه و مفاهيم و نظام

) اشاره نمود كه به بررسي تناوب زماني در افعال گذاشتني فارسـي  1397ع و رضايي (به قان
هـاي موجـود فارسـي    اند كه چنين ساختي در همه سـاخت اند و چنين نتيجه گرفتهپرداخته

سـازي  گرايانه به پديده دوگان) نيز با اتخاذ رهيافتي نقش1398شود. معزي پور (رؤيت نمي
  فارسي پرداخته است. واژبستي مفعول در زبان

تواند وجه نوآورانه مطالعه فعلي به شمار رود، اين است كه كوشيده با كاربرد آن چه مي
گرا از سطح توصيفي صرف خارج شـده و  شناسي نقشهاي تحليلي زباناي از مقولهگزيده

از هـاي برآمـده   سـازي نـابرابري  ها و عناصري در عريانبه تبيين عملي كاركرد چنين مقوله
اي بپردازد. در اين راستا كوشش شـده دو نظـام زبـان   نقش گفتماني زبان در گفتمان رسانه

سازي نقش زبان در ايجاد، حفظ، يا بازتوليد گرا در كليت خود در جهت آشكارشناسي نقش
هـا پيـاده شـود.    اي يعني سرمقالههاي سياسي بر روي يك نمونه از متون رسانهگيريجهت

هاي روزنامه پرنفـوذ كيهـان،   دادن چنين كاربستي، يكي از سرمقالهت نشانبدين منظور، جه
كه به موضوع بازتاب قتل سي و هفت معارض شيعه نظام سياسي عربستان اختصاص دارد، 

دهي طور كلي پرسشي كه اين جستار در پي پاسخ گزينش و موردتحليل واقع شده است. به
  به آن برآمده اين است:

گرا (نظام آغازگري و گـذرايي) بـر روي   شناسي نقشهاي زبانظامكاربست گزيده ن ـ
اي از متون مطبوعاتي (سرمقاله كيهان)، چگونه در سطحي كـه بـراي خواننـده    نمونه

عادي پنهان است، سازوكار مورد اسـتفاده نويسـنده مـتن در سـاخت، پرورانـدن، و      
  نماياند؟عرضه پيام مدنظر خود را مي
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  روش پژوهش. 4
اسـت. بنـد،    )Clause( هليـدي، بنـد  منـد  گراي نظـام حليل در دستور نقشتو  زيهواحد تج

، يا سطح معنـايي،  )Metafiction( واحدي زباني است كه در آن (كمابيش) سه گونه فرانقش
 ، و متنـي )Interpersonal( فـردي ، بـين )Ideational( شـود: فـرانقش انديشـگاني   متجلي مـي 

)Textual( بيـرون و    . فرانقش انديشگاني) ناظر به اين است كه زبان تجارب مـا را از جهـان
عنوان مثال، در بند زير، تجربه نـادر از  نماياند. بهدرونمان يا گونه اي تركيب اين دو) باز مي

  دنياي پيرامون خود به تصوير كشيده شده است:
 داشت.هايش را استوارتر از قبل بر مينادر گام ـ

  مد به تصوير كشيده شده است:و در بند زير تجربه ذهني اح

 كرد.هاي خود را دشمن فرض ميكالسياحمد اغلب هم ـ

پس در فرانقش يا سطح معنايي انديشگاني زبان ابزاري اسـت در جهـت بيـان و نشـان     
انساني) در دنياي درون هاي (انساني يا غيركنندههاي شركتها، و واكنشدادن حاالت، كنش

محقق مي )Transitivity( گذرايي )System( متن از طريق نظام يا برون ذهن. اين فرانقش در
يا بازنمايي تجارب دروني يا برونـي، از طريـق    )Construing( شود. در نظام گذرايي، ادراك

(عبارت اسمي كه نقش فاعل يا مفعول در مباحث دستور سنتي ايفا  )Participants( مشاركان
(عبارت قيدي يا  )Circumstantials( فعلي)، و شرايط (عبارت )Processes( كند)، فرايندهامي

پذيرد. براي روشن شدن هر چـه بيشـتر مطلـب، در مـتن     مفعول حرف اضافه) صورت مي
  اند:با (م)، فرايندها با (ف)، و شرايط با (ش) مشخص شده كوتاه ساختگي زير مشاركان

ت حرف اضافه) (شرايط/عبار براي نشان دادن خشم خود(مشارك/عبارت اسمي)  رضا
ــوان ــمي) را  لي ــارك/عبارت اس ــم(مش ــدي)  محك ــرايط/عبارت قي ــد (ش ــوار كوبي ــه دي  ب

/عبارت حرف شرايط( از خانه(فرايند/عبارت فعلي) و  غرولندي كرد(فرايند/عبارت فعلي). 
  (فرايند/عبارت فعلي). زد بيروناضافه) 

، قائل به اين نكتـه  طور كه از نامش پيداستفردي، همانفرانقش دوم يعني فرانقش بين
هاست. اين اليـه معنـايي   است كه زبان براي ايجاد ارتباط ميان افراد و نشان دادن هويت آن

در متن محقق مـي  )Mood( كند به واسطه نظام وجهكه دوشادوش دو سطح ديگر عمل مي
ونه بهپردازد كه بند، به عنوان محمل پيام، چگشود. و نهايتاً فرانقش متني به اين موضوع مي
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كند. فرانقش متنـي در قالـب نظـام    تنهايي و نيز در ارتباط با ساير بندهاي يك متن عمل مي
بروز  )Cohesive devices( و عناصر انسجام متن )Thematic structure( ساخت آغازگري بند

  يابد.و نمود مي
در گـرا  دادن كاربست عناصر و ابزار تحليلـي زبـان شناسـي نقـش    در ادامه جهت نشان

هـاي  گيـري تحليل انتقادي گفتمان، كه به آشكارسازي نقش زبان در ايجـاد و ارائـه جهـت   
پردازد، خاص اصحاب قدرت داراي تريبون به طور عام و اصحاب رسانه به طور خاص مي

اختصار معرفي و نحوه كـاركرد آن در   دو زير نظام ساخت آغازگري و زير نظام گذرايي به
)خودآگاه عقيدتي متن با كاربست بر سرمقاله روزنامه كيهان در رابطـه  هاي (ناكنار زدن اليه

شود. مضاف بر معارض سعودي تبار توسط حاكميت اين كشور پرداخته مي 37با خبر قتل 
شود. پيش از آن اما و به منظور بافتجستار فعلي پاسخ داده ميآن، پرسش مطرح شده در 

هـاي مورداسـتفاده در ايـن    فوق به نمونـه داده  شناسانهگرا نمودن كاربست چارچوب زبان
رود، توضـيحي  كـار مـي  گـران انتقـادي مـتن بـه    پژوهش، كه ابزاري است كه توسط تحليل

  مختصر پيرامون ماهيت تحليل انتقادي گفتمان در علوم انساني و اجتماعي ارائه خواهد شد.
  

  تحليل انتقادي گفتمان. 5
فراگير و جامع كه به مجموعه رويكردهـاي متنـوع   تحليل انتقادي گفتمان اصطالحي است 

شناسانه به توصيف و تبيين كاركرد گفتماني و ايدئولوژيك زبـان در مناسـبات افـراد و    زبان
هاي برخاسته از كـاربرد زبـان در اجتمـاع و    پردازد. چنين رويكردي به نابرابريها ميگروه
يل انتقادي گفتمان، كه اغلب بـا كوتـه  پردازد. تحلسازي نقش گفتمان در اين رابطه ميعيان

 شود، طبق اظهـار فـالوردو و ريچاردسـون   شناخته مي )CDA( نوشت آن يعني سي دي اي
)Flowerdew & Richardson( )2018» (يعني نقطه مقابل نظريهمسأله) محور) اسـت و  محور

  ).1(ص. ...» كوشد وجوه پنهان كاربرد زبان را عريان سازد مي
اهميت ديگر تحليل انتقادي گفتمان اين است پژوهشگران اين عرصه خـود   مؤلفه حائز

هـاي  ها و تحليلكوشند در پژوهشبينند؛ بدين معنا كه مينظر اجتماعي متعهد ميرا از نقطه
هاي مسلط چگونـه افـراد و   خود نشان دهند زبان مورداستفاده يا مورداقبال صاحبان گفتمان

پوستان، ديگرانديشان، و ... را در بعضي ير زنان، مهاجران، رنگينرانده نظحاشيههاي بهگروه
هاي غالب و دهند. چنين گفتمانهاي اجتماعي قرار ميجوامع در معرض تعصب يا نابرابري
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هـاي اجتمـاعي، ... در حقيقـت دنيـا و مناسـبات      جاي صرفاً بازتاب واقعيت به«هژمونيكي 
  ).2وردو و ريچاردسون، ص. (فال» كننداجتماعي را (باز)توليد مي

تحليل انتقادي گفتمان صرفاً يك روش پژوهش واحد نيست، بلكـه مجموعـه و حتـي    
شناسانه و منابع زباني گوناگون به تحليل مـتن و  اي از كاربست رويكردهاي زبانبعضاً آميزه

ـ هـا مـي  گفتار است كه به آشكارسازي مناسبات نامتقارن ميان افراد و نهادها و گروه ردازد. پ
 سـازي سـازي، ديگـري  ز(د)ايـي، اجمـاع  موضوعاتي نظير ايدئولوژي، قـدرت، مشـروعيت  

)Othering(گونه گيرد. همانگران متن در اين رهيافت قرار مي، و ... ذيل برنامه كاري تحليل
گـران  الملل بسيار مورداستفاده اين تحليلكه اشاره شد، يكي از منابع زباني كه در سطح بين

گرا (فالوردو و ريچاردسون، شناسي نقشهاي مكتب زبانها و زيرنظامده است، نظامواقع ش
  باشد.) مي2020؛ هارت و كپ، 2018
  

  تشريح عملكرد ساختار آغازگري متن در سرمقاله كيهان. 6
شـود  بند تشكيل مـي  )Rheme( بخشو پايان )Theme( ساختار فوق كه از دو مقوله آغازگر

بنـدي  ه كليت پيام در يك متن چگونه و به چه ترتيبي و با چه اولويـت ناظر بر اين است ك
هايي از پيام تأكيد شود و متن بر چه جنبه  يا جنبهدهي ميبخصوصي در سراسر متن سازمان

دهد پيـام چگونـه بـر    چنين نشان ميمند ساخت آغازگري متون همگذارد. تحليل قاعدهمي
  شود.يان القاي كليت پيام چگونه حادث ميتبع آن جرشود و بهمخاطب عرضه مي
آيد، عنصـري از بنـد اسـت كـه در     طور كه از برابرنهاده فارسي آن بر ميآغازگر، همان
پيوند بـا سـاير   شود. هر آغازگر درشود و توسط بقيه بند باز و تشريح ميابتداي آن واقع مي

و برداشت پيام كلـي مـتن    گيرند تا موفق به دركآغازگرهاي يك متن دست خواننده را مي
سازد. با مطالعـه و بررسـي تعـداد و نـوع     رساني آن را تسهيل ميشود و جريان پيشبرد پيام
نمايي چه جنبه يا جنبهتوان پي برد توليد كننده متن در پي برجستهآغازگرهاي يك متن مي

سته توجه خواننـده  ها در جايگاه آغازين بند خواهايي از پيام بوده كه از طريق قرار دادن آن
  ها معطوف سازد.يا شنونده را بدان

دهـي  متن را سـامان «)، نقش آغازگرها اين است كه 3: 2014از منظر هليدي و متييِسن (
كنـد و آن را  چيني ميبراي خود بند زمينه«نكته ديگر اين كه آغازگر ». برندكرده به پيش مي

.). براي تشـخيص آغـازگر   9(ص. » دهدمي در پيوند با متن در حال باز و آشكار شدن قرار
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هايي مثل فارسي و انگليسـي، نخسـتين عبـارت يـا     بايد به اين نكته توجه نمود كه در زبان
گروه دستوري كه نقشي در ساختار تجربي بند دارد، يعني يا به عنوان مشارك، يا فراينـد، و  

  ازگر است:كند، آغتر با مثال توضيح داده شد) عمل مييا شرايط (كه پيش
 (مشارك) شكوفه كردند. ليموها(شرايط) بود كه  در زمستان ـ

  (فرايند) اون ابرها رو.  ببين ـ
، و )Interpersonal( فـردي ، بـين )Topical( منظر، آغازگرها به سه دسته موضوعياز يك 

شوند. آغازگرهايي كه نقش مشارك، فرايند، و يا شرايط را دارنـد  مي تقسيم )Textual( متني
گـر نگـرش و ديـدگاه مشـارك يـا      روند. آغازگرهاي بين فردي، بيانوعي به شمار ميموض

مشاركان نسبت به كسي يا موضوعي هستند و آغازگرهاي متني، بندها را به هم پيونـد مـي  
  نوع آغازگر آمده است: هايي از هر سهدهند. در زير نمونه 

  موضوعي) گل كاشتي. (آغازگر تو (آغازگر متني)  كه(آغازگر بين فردي)  مرحبا ـ
بعد از توضيح مختصر و ارائه مثال براي ساخت آغازگري در زبان فارسي، در ادامـه بـه   

  شناسايي و تبيين عملكرد گفتماني آغازگرها در سرمقاله كيهان پرداخته شده است:
شهروند مظلوم عربستاني توسط رژيـم  . هم نحوه قتل دسته جمعي آن "وحشتناك بود"

خبرنگار » جمال خاشقجي«عام. وقتي  ها به اين قتل ، هم نحوه واكنشعصر حجري سعودي
 در پرونـده خاشـقجي  خيلي زياد.  .زياد بود ها واكنشبه قتل رسيد،  منتقد و هوادار! سعودي

وليعهد » بن سلمان«زمزمه بركناري  كهقدر زياد شد  فشارها عليه اين رژيم از سراسر دنيا آن
براي حفظ ظاهر هم كـه شـده جلسـاتي را عليـه      كنگره آمريكا. ها افتاد بر سر زبان سعودي

آلود، ماهي خـود را گرفـت.    وارد ميدان شد و از آب گل اتحاديه اروپا .سعودي تشكيل داد
بـا ايـن    بـن سـلمان  حتـي گفتنـد،    اي عـده  واز جنگ يمن مطرح شد  بحث خروج آمريكا

هم  در تاكسي و اتوبوس كهقدر برجسته شد  آن پرونده خاشقجيحماقت گور خود را كند. 
المللـي در   برخـي از كارشناسـان بـين    وبـاره را شـنيد!    شد، بحث ميـان مـردم در ايـن    مي

تر از جنـگ يمـن تمـام     سعود گران براي آل قتل خاشقجينوشتند،  شده هاي شناخته روزنامه
 (نقل به مضمون).  شود! مي

براي طرح مقابله  اين رژيم كهنگاهي به دالرهاي سعودي و كاركردي  با نيم غرب اگرچه
برخورد با سعودي، پرونده خاشقجي را مشـمول  » فرسايشي كردن«ِشان دارد، ضمن  با ايران
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اين ، اماموقتا نجات پيدا كند  بن سلمان تاها كاست  كرد و از ميزان حساسيت « مرور زمان«
 اصالحات نمايشي او ،كم دستاي كه بايد، كار خود را كرد و  به اندازهها  ها و افشاگري فشار

» هوا«كوبيدند  آن را بر سر جمهوري اسالمي مي طلبان در كشور خودمان برخي اصالح كهرا 
قـدر   هـا آن  ، واكـنش نفر 37درباره اين  اماكرد،  «رسوا«طلبان را با هم  و بن سلمان و اصالح

  !دوچندان كرد. چه در داخل چه در خارج مظلوميت آنها راضعيف بود كه، 
همين بس كه تنها، چند رسانه و جريان شيعه در عراق، لبنـان،   نفر 37وميت اين در مظل

» متناسـب «عليه اين جنايت  موضع دولت خودمان حتيبحرين و... عليه آن موضع گرفتند. 
 وبالتشبيه مثل گوسـفند رديـف و ذبـح شـده      2019انسان در سال  37 انگار نه انگارنبود. 
از طلبـه بگيـر تـا    شيعه بودنـد.   نفر از آنها 33اند.  ده شدهنيز بدون سر به صليب كشي برخي
محاكمـه نمايشـي   دهد،  نشان مي ان ان هاي سي بررسي طور كه آندر ميانشان بود.  آموز دانش

 11روز طـول نكشـيده اسـت.     3برگزار شده، بـيش از   2016كه سال  نفر از اين شهدا 25
هاي تروريستي آن هم صرفا بـه ايـن    به گروه نفرشان را 14اند،  به ايران چسبانده نفرشان را

در شنيديد،  درست بلهنشين عواميه در راهپيمايي شركت كرده بودند.  دليل كه در شهر شيعه
همـين   امـا برنـد!   به خاطر شركت در راهپيمايي، سـر مـي   عربستان، متحد استراتژيك غرب

 !ق بشــرهــاي مهــم حقــو يكــي از كرســي شــود، رئــيس در ســازمان ملــل مــي عربســتان

بالاستثناء شكنجه  اين عدهدهد،  گويد، اسنادي به دست آورده كه نشان مي مي حتي ان ان سي
چـه نوشـته شـده      در آندانسـتند   اند كه نمـي  اي شده شده و وادار به انگشت زدن پاي برگه

به گفته مفسر سياسـي ايـن شـبكه    ها نوشته بودند!  كننده هم خود شكنجه اعترافات رااست! 
درباره فرقه مـرگ   ماآور، قرون وسطايي و وحشيانه است،  اين اقدامات وحشت«ونيتلويزي

اعـدام هـاي    بينيم هـيچ فرقـي بـا    كه ما در عربستان مي هايي اعدامكنيم،  داعش صحبت مي
 ».داعش ندارد

پررنـگ   نفر 37قتل اين  اماشود  بيش از حد گسترده مي ها به قتل خاشقجي واكنش چرا
در ايران پس از احضار شـدن بـه خـاطر يـك      يك دختر نوجوان ِخام وقتي چراشود؟  نمي

بـراي بررسـي آن جلسـه     كنگره آمريكا وشود  كند، اين همه سر و صدا مي گريه مي حماقت
آب كند،  نفر را صادر مي 3000در يك شب حكم اعدام  مصر مثال وقتي امادهد  تشكيل مي

براي  هيچ كس چراكجا هستند؟  ق بشراين همه مراكز حقو راستيخورد؟  تكان نمي از آب
 :بخوانيدروشن است.  پاسخدهد؟  ها تشكيل جلسه نمي بررسي جنايت سعودي
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تر بود يا نه قـوي   قوي هر كس در چنين دنيايي، قانون جنگل است. قانون حاكم بر دنيا
ر ها نوكري كرد، براي ارتكاب ه ها ارتباط داشت، براي قدرت نبود اما پول داشت، با قدرت

گناه، اعالم رسمي خبر آن و انتشـار تصـاوير    انسان بي 37جنايتي آزاد است! ولو بريدن سر 
 كشيده شده آنها!  بدن بدون سر و به صليب

 بسته به اينكـه اند.  كه نويسندگان اين قانون هستند انگار، دو جور قانون نوشته ها قدرت
به ايـن شـكل   شود.  ار گرفته ميبه ك ها يكي از اين قانونشود،  مرتكب جنايت مي چه كسي

 بعـد كيسـت؟   عامـل جنايـت  كنند،  نگاه مي ابتدانفر)  37پس از وقوع اتفاق (اينجا قتل  كه
متحدشـان بـود، بـا يـك موضـع       مـتهم  اگركنند.  گيرند نوع قانون را انتخاب مي تصميم مي

هم  اروپاگاو شيرده اوست؟!  بن سلماننگفت  ترامپ مگردهند.  شفاهي به غائله خاتمه مي
وزيـر   مگـر كنـد.   با اين گاو شيرده بسته نگاه مي كه به قراردادهاي تجاريطور است.  همين

انگليس سال گذشته در جلسه پارلمان اين كشور نگفت، از وضـعيت حقـوق    دفاع مستعفي
 !به پول اين كشور نياز داريم مابشر عربستان انتقاد نكنيد، 

افتـد، بايـد بـر اسـاس      تازه يادشان مـي  اي عده در چنين دنياييرا بكنيد،  تصورش حال
» عقالنيـت «اند  هم گذاشته اسم آن رااند.  نوشته آنهاهايي حركت كرد كه  قوانين و چارچوب

با شـنيدن چنـين    دشمن آيانامند.  مي» سواد بي«هم  مخالفان را .«الملل هاي بين چارچوب«و 
 .است» رسانه«در  پاسخ ديگرا نباشند! البته اگر عوامل آنه خندد؟ مواضعي، به ريش آنها نمي

سازي كرده و رژيمـي در مختصـات سـعودي را از     تواند جريان قدرتمند است و مي رسانه
بـا اسـتفاده از همـين ابـزار قدرتمنـد اسـت كـه،         غـرب تكرار چنين جناياتي پشيمان كند. 

افغانسـتان بـه    در يمن، سـوريه،  ها انسان را ميليونشود،  ها را مرتكب مي ترين جنايت بزرگ
 كههستند  اين مردم و كودكان يمني، انگاركند كه  القاء مي طوري اماكشند  خاك و خون مي

الزم باشد عليه جنايتكارها هم وارد شده پس از  اگردر حال كشتن نظاميان سعودي هستند! 
 .دهند گرفتن حق حساب، با همين ابزار رسانه موضوع را فيصله مي

ها  به وضعيت رسانهدر دست دشمن است.  امروز رسانهه، ن چهبيايد  خوشمان چه
جوالن  هاي اجتماعي خارجي در كشور شبكه چگونه كهدقت كنيد  در داخل كشور

لوح  اي ساده عدهآيد.  بيرون مي همان صداي دشمن ها از برخي تريبون چگونهدهند.  مي
اينترنت و  سازي هاي بومي هاي خودي يا به طرح هم با حمله به رسانه يا مغرض

 ....ريزند. بگذريم رسان داخلي، آب به آسياب دشمن مي هاي پيام شبكه



 45   )تيعليرضا راسو  فرهاد براتي( ... شناسي كاربست گزيده عناصر زبان

 

از كشــورهاي غربــي و شــرقي  هــا بــاره جنايــت جديــد ســعودي در غــرض اينكــه
هـاي داخلـي بـه     واكنش رسانه .چرا هاي داخلي از رسانه اماانتظاري نيست  غيرمسلمان

(كيهان، مورخ يكشـنبه   ر.ئولين كشوطور واكنش مس نبود، همين» متناسب« چنين جنايتي
  )1398هشت ارديبهشت 

تبعه عربستان توسط  37آن حاوي اطالعاتي پيرامون گردن زدن  "پيام"در متن فوق كه 
دادند، است ها شيعيان تشكيل ميها را طبق گزارشحكومت پادشاهي سعودي، كه بيشتر آن

اً با اشاراتي به قضيه قتل دهشتناك پاراگراف اول و دوم، اين رويداد برجسته خبري را عمدت
برد. نشين سعودي هيأت حاكمه عربستان در تركيه به پيش ميجمال خاشقجي منتقد خارج

ها پيرامون آن اين است هدف از كاربرد آغازگرهايي با محوريت پرونده خاشقجي و واكنش
هـا در زمينـه قتـل    كه نويسنده با اتخاذ راهبرد مسبوق به سابقه خوانـدن اقـدامات سـعودي   

ديگرانديشان و معارضان و مخالفان، رخداد كنوني را در بافت حوادث قبلي قرار دهند و به 
  نفر معارض سعودي نمايد.  37سازي براي وقايع جديد نظير قتل عبارتي زمينه

شود و بـه عبـارتي از آن پـرده   متن به تدريج باز و آشكار مي "پيام"اين گونه است كه 
شود. در پاراگراف سه، تأكيد و تمركز انتقال پيـام اطالعـاتي مـتن، بـر مقتـوالن      برداري مي

گيرد بدين صورت كه متن، اطالعاتي ريز و جزئي عمدتاً در مورد ماهيـت  حوادث قرار مي
ها كه در دهد. وجود اين سرنخاند به خواننده ميها گردن زده شدهافرادي كه توسط سعودي
گيـرد  ) دست خواننده را مي2014يابد به تعبير هليدي و متييِسن (آغازگرها نمود و بروز مي

داده مسبوق به سابقه، خواننـده را بـه   و، پس از آشنا ساختن ذهن وي با حوادث مشابه رخ
تـر اسـت. نـه    آورد كه ابعاد آن از اتفاقات گذشته بسيار بيشتر و بزرگرخداد زمان حال مي

نفر قرباني  37ي موجود در پاراگراف سه معطوف به اين آغازگر از مجموع پانزده آغازگر متن
شـود. در ايـن   تر و در دو آغازگر پايـاني پـاراگراف دو شـروع مـي    است؛ رويه اي كه پيش

، بر بار نگرشي "بله"، و "انگار نه انگار"، "حتي"فردي، نظير قسمت وجود آغازگرهاي بين
، آهنـگ  واننده دارد. آغازگرهاي متن هـم افزايد و سعي در القاي تفكر نويسنده به خپيام مي

كند و به حس اضطراري كه نويسنده سـعي در القـاي آن   شرح و بسط پيام متن را بيشتر مي
 افزايد. دارد مي

گيرد، سـعي  از آن جا كه ادامه متن سمت و سويي متقاعدكننده و القاآميز را در پيش مي
اي برسد كه نويسنده سعي ه به همان نتيجهدر اين دارد  خواننده را به مسيري گسيل بدارد ك
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المللـي  در القاي آن دارد. يعني اين كه جدا از به زعم نويسنده كوتاهي و قصور مجامع بـين 
هاي كه حضور پررنگي در عمده آغازگرهاي موضوعي دارند در پرداختن به موضوع، رسانه

انـد. هـم  مانور نـداده خارجي و خصوصاً داخلي هم به اندازه و شدت كافي بر روي قضيه 
فردي كه در مابقي متن پراكنده است و تقريباً از اواسط متن كـه  چنان نقش آغازگرهاي بين

نويسنده سعي در القاي نكته مدنظر خـويش دارد وارد مـتن مـي شـوند نقشـي نگرشـي و       
تأكيدي و در عين حال عاطفي در پيشبرد بار اطالعاتي متن است و آغازگرهاي متني آهنگ 

كنند تا مبادا ي همراه با متن را به حال خود رها نميكنند و خوانندهچنان حفظ ميرا هم متن
  نتواند از اقناع شدن شانه خالي كند.

دهـد گـزينش نـوع و بسـامد     طور كه تحليل ساخت آغازگري متن فوق نشان ميهمان
برند چون مي شكافند و پيشآغازگرهاي بخصوص، جدا از اين كه پيام اطالعاتي متن را مي

كند كه سعي در خواننده را معطوف نكات و مطالبي ميدر نقطه كانوني متن قرار دارند ذهن 
  نمايي آن دارد..تثبيت و برجسته

  
  گران و اقدامات آنانتشريح كاربرد نظام گذرايي در بازنمايي كنش. 7

گذرايي تحقق مي يابد. فرانقش انديشگاني از طريق استفاده گوينده يا نويسنده از منابع نظام 
طبق اين نظام، هر بند از نوعي فرايند، كه توسط يك گروه فعلي تحقق مي يابد، و يـك يـا   

عالوه، بعضـي  شود، تشكيل شده است. بهبيشتر مشارك، كه از طريق گروه اسمي محقق مي
ثـال  باشند. در ماي موسوم به شرايط مياضافهبندها حاوي يك يا بيشتر گروه قيدي يا حرف

  اند:فرايند، و شرايط مشخص شده زير سه جزء مشارك،
 .به قتل رسيد طرز اسرارآميزيبه ادوارد در دسامبر همان سال ـ

  (شرايط)            (فرايند)   (شرايط)            (مشارك)        
، )Verbal( ، گفتاري)Mental( ، ذهني)Material( فرايندها شامل چهار فرايند اصلي مادي

 و وجـودي  )Behavioral( بسـامدتر رفتـاري  ، و دو فرايند فرعي و كم)Relational( ايبطهرا
)Existential(  ،هستند. در زير، توضيح مختصري راجع به اقسام فرايندهاي گفتمان انگليسي

  كه در فارسي هم كاربرد و بسامد دارد، آمده است:
ان بيـرون اسـت. ايـن فراينـدها     فرايند مادي: ناظر به بيان تجارب ما در تعامل با جه ـ

دهـد.  دهيم يـا امـوري كـه برايمـان رخ مـي     نشان دهنده كارهايي است كه انجام مي
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و  )Actor( گرنظر از انسان بودن يا نبودن، كنشدهد، قطعمشاركي كه كاري انجام مي
خوانـده مـي   )Goal( پـذير شود كـنش مشاركي كه امري يا رويدادي بر او حادث مي

  شود. 
 .وزيد باد

  (فرايند مادي) –(كنش گر) 
  .خراب كردرا   كلبه باد شديد

  (فرايند مادي) –(كنش پذير)  –(كنش گر) 
  .كشته شدند در بمب گذاري انتحاري دو غير نظامي
  (فرايند مادي) –(شرايط)  –(كنش پذير) 

چه در ذهن حادث مـي فرايند ذهني: فرايندهاي ذهني ناظر به تجربه دروني ما، يا آن ـ
 و پديـده  )Senser( گرباشد. اجزاي بند حاوي فرايند ذهني عبارتند از حسود، ميش
)Phenomenon(.  
 .حل كنهرو  همه مشكالتتونه مي پول                  خيال مي كنه                 او

  (فرايند مادي) –پذير) (كنش –گر) (فرايند ذهني)                 (كنش –گر) (حس
تنهايي حاوي فرايند مادي و عناصر آن است) در حكـم  فوق كل بند دوم (كه به در مثال

  كنه) است.پديده فرايند ذهني (خيال مي
آورد. طور كه از نامش پيداست مشارك مطلبي را بـه زبـان مـي   فرايند گفتاري: همان ـ

 ، و پديـده )Verbiage( ، گفتـار )Sayer( عناصر مالزم اين فراينـد عبارتنـد از گوينـده   
)Phenomenon(.  
  .تعريف كرد قصه مرد

  (فرايند گفتاري) –(گفتار)  –(گوينده) 

  كنند.ها و يا شناسايي ايفا مياي: اين فرايندها دو كاركرد توصيف ويژگيفرايند رابطه ـ
 .شد خسته او

  .دارند توانايي زيادي در قلب واقعيت هابعضي آدم
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نـد. بـه عبـارتي،    از فرايند مادي و ذهنيفرايند رفتاري: اين فرايندها به نوعي تلفيقي ا ـ
 نمود بيروني حاالت ذهني يا دروني مشاركند. عنصر اصلي در اين فرايندها رفتـارگر 

)Behaver( شود. ناميده مي  
  .زدن زير خنده اهل محل
  (فرايند رفتاري) –(رفتارگر) 

  .نام دارد )Existent( فرايند وجودي: عنصر اصلي يك فرايند وجودي، باشنده ـ
 .خريد با پولكه نمي شه          هست چيزهايي در زندگي هر فرد

گـر  (فراينـد مـادي/كنش   –(فرايند وجـودي)          (شـرايط)    –(باشنده)  –(شرايط) 
  مستتر)

ها آمده است. در ادامه، توصيف فرايندهاي مختلف متن سرمقاله فوق و تبيين كاربرد آن
در سرمقاله مشخص شده است. بـدين منظـور از اشـكال    عالوه، انواع شرايط به كار رفته به

  مخفف زير بهره گرفته شده است:
اي: ف. (فرايند مادي: ف. م./فرايند ذهني: ف. ذ./فرايند گفتـاري: ف. گ./فراينـد رابطـه   

  را./فرايند رفتاري: ف. رف./فرايند وجودي: ف. و.)
  (ش: شرايط)

شـهروند مظلـوم عربسـتاني    ي آن . هم نحوه قتل دسته جمعـ "(ف. را.) بودوحشتناك "
جمـال  «عـام. وقتـي    هـا بـه ايـن قتـل     توسط رژيم عصر حجري سعودي، هم نحوه واكنش

(ف.  بـود ها زياد  ، واكنش(ف. م.) به قتل رسيدخبرنگار منتقد و هوادار! سعودي » خاشقجي
 ااز سراسـر دنيـ   مفشارها عليه اين رژيـ (ش. موضوع) در پرونده خاشقجي خيلي زياد.  .را.)
 افتادها  وليعهد سعودي بر سر زبان» بن سلمان«كه زمزمه بركناري (ف. را.)  شدقدر زياد  آن

 جلساتي را عليه سـعودي (ش. علت)  براي حفظ ظاهر هم كه شدهكنگره آمريكا (ف. را.). 
آلود، مـاهي خـود را    و از آب گل (ف. م.) وارد ميدان شداتحاديه اروپا  (ف. م.).تشكيل داد

اي حتـي   و عـده  (ف. گ.) مطـرح شـد   . بحث خروج آمريكا از جنگ يمنم.)(ف.  گرفت
. پرونـده  (ف. م.) كنـد گور خـود را  (ش. علت)  با اين حماقت، بن سلمان  (ف. گ) گفتند

شـد،   هم مي(ش. موقعيت)  در تاكسي و اتوبوسكه  (ف. را.) شدقدر برجسته  خاشقجي آن
در المللـي   و برخـي از كارشناسـان بـين    !(ف. م.) شـنيد را  بحث ميـان مـردم در ايـن بـاره    
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سـعود   ، قتـل خاشـقجي بـراي آل    (ف. م.) نوشتند(ش. موقعيت)  شده هاي شناخته روزنامه
 (نقل به مضمون).  !(ف. را.) شود تمام ميتر از جنگ يمن  گران

و كاركردي كـه ايـن رژيـم    (ش. حالت)  نگاهي به دالرهاي سعودي با نيماگرچه غرب 
 برخورد بـا سـعودي  » فرسايشي كردن«ضمن ،  (ف. را.) داردِشان  با ايران براي طرح مقابله
و از ميــزان  (ف. م.) كــرد» مــرور زمــان«مشــمول ، پرونــده خاشــقجي را (ش. همراهــي)

هـا و   اما، اين فشـار  (ف. م.) نجات پيدا كندتا بن سلمان موقتا  (ف. م.) كاستها  حساسيت
(ش. ، كـم  دسـت و  (ف. م.) كـار خـود را كـرد   ، ) (ش. حداي كه بايد به اندازهها  افشاگري

آن (ش. موقعيت)  در كشور خودمانطلبان  اصالحات نمايشي او را كه برخي اصالح حالت)
طلبـان   و بن سلمان و اصالح (ف. م.)» هوا« (ف. م.) كوبيدند ميرا بر سر جمهوري اسالمي 

، (ش. موضـوع)  نفـر  37دربـاره ايـن   ، امـا   (ف. م.) كـرد » رسـوا «(ش. همراهي)  با همرا 
در چـه    (ف. م.) .دوچندان كردكه، مظلوميت آنها را  (ف. را.) بودقدر ضعيف  ها آن واكنش
  !(ش. موقعيت) در خارجچه (ش. موقعيت)  داخل

همين بس كه تنها، چند رسانه و جريـان شـيعه   (ش. موضوع)  نفر 37در مظلوميت اين 
. (ف. م.) موضـع گرفتنـد  (ش. حالـت)   ليه آنع(ش. موقعيت)  در عراق، لبنان، بحرين و...

 37. انگـار نـه انگـار    (ف. را.) نبـود » متناسب« حتي موضع دولت خودمان عليه اين جنايت
و  (ف. م.) رديـف  (ش. حالـت)  مثل گوسفندبالتشبيه (ش. موقعيت)  2019در سال انسان 

. (ف. م.) انـد  به صليب كشيده شده (ش. همراهي) بدون سرو برخي نيز  (ف. م.) ذبح شده
 (ف. و.) . بـود آمـوز در ميانشـان    . از طلبه بگير تا دانش(ف. را.) بودندنفر از آنها شيعه  33
 25، محاكمـه نمايشـي    (ف. م.) دهد نشان ميان  ان هاي سي كه بررسي(ش. حالت)  طور آن

(ش. روز 3بـيش از  ،  (ف. م.) برگـزار شـده  (ش. موقعيت)  2016سال نفر از اين شهدا كه 
(ف.  انـد  چسبانده(ش. موقعيت)  به ايراننفرشان را  11. (ف. م.) طول نكشيده است د) ح

به اين (ش. حالت)  صرفاآن هم  (ش. موقعيت)  هاي تروريستي به گروهنفرشان را  14،  م.)
شركت كرده (ش. موقعيت) در راهپيمايي (ش. موقعيت)  نشين عواميه در شهر شيعهدليل كه 
، (ش. موقعيـت)   در عربسـتان ،  (ف. م.) شـنيديد (ش. حالـت)   درست . بله(ف. م.) بودند

! اما (ف. م.) برند سر مي، (ش. علت)  به خاطر شركت در راهپيماييمتحد استراتژيك غرب 
هـاي   يكي از كرسي  ، رئيس(ف. را.) شود مي (ش. موقعيت) در سازمان مللهمين عربستان 
كـه   (ف. م.) بـه دسـت آورده  ، اسنادي  .)(ف. گ گويد ميان حتي  ان سي !مهم حقوق بشر
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بـه   وادارو  (ف. م.) شكنجه شده(ش. همراهي)  بالاستثناء، اين عده  (ف. م.) دهد نشان مي
  در آن (ف. ذ.) دانسـتند  نمـي كـه   (ف. م.) اند شده(ش. موقعيت)  اي پاي برگهانگشت زدن 

نوشـته  هـا   كننده كنجه! اعترافات را هم خود ش(ف. م.) نوشته شده استچه (ش. موقعيت) 
ايـن اقـدامات   «(ش. زاويـه)   به گفته مفسر سياسي ايـن شـبكه تلويزيـوني   ! (ف. م.) بودند

(ش.  درباره فرقه مـرگ داعـش  ، ما  (ف. را.) استآور، قرون وسطايي و وحشيانه  وحشت
 بينـيم  مي(ش. موقعيت)  در عربستانهايي كه ما  ، اعدام (ف. گ.) كنيم صحبت ميموضوع) 

 ». (ف. را.) ندارداعدام هاي داعش  هيچ فرقي با .)(ف. م

 شـود  مـي گسترده (ش. حالت)  بيش از حدها به قتل خاشقجي  واكنش(ش. علت)  چرا
وقتي يـك دختـر   (ش. علت)  چرا؟  (ف. را.) شود نمينفر پررنگ  37ما قتل اين ا (ف. را.)

بـه خـاطر يـك    ) (ش. موقعيـت  پس از احضار شدن(ش. موقعيت)  در ايراننوجوان ِخام 
 شـود  سر و صـدا مـي  (ش. حالت)  اين همه،  (ف. رف.) كند گريه مي (ش. علت)  حماقت
امـا   (ف. م.) دهـد  تشكيل مـي جلسه (ش. علت)  براي بررسي آنو كنگره آمريكا  (ف. م.)

 (ف. م.) كند صادر مينفر را  3000حكم اعدام (ش. موقعيت)  در يك شبوقتي مثال مصر 
(ف.  هسـتند ؟ راستي اين همه مراكز حقوق بشر كجا  (ف. م.) خورد ميتكان ن، آب از آب 

جلسه  تشكيل(ش. علت)  ها براي بررسي جنايت سعوديهيچ كس (ش. علت)  چرا؟  م.)
 :(ف. م.) بخوانيد. (ف. را.) است؟ پاسخ روشن  (ف. م.) دهد نمي

(ش.  ن دنيـايي در چني. (ف. را.) است، قانون جنگل (ش. موقعيت)  بر دنياقانون حاكم 
، بـا  (ف. را.) داشتاما پول (ف. را.)  نبوديا نه قوي (ف. را.)  بودتر  هر كس قويموقعيت) 

بـراي  ، (ف. م.) نـوكري كـرد  (ش. علـت)   ها براي قدرت، (ف. را.) داشتها ارتباط  قدرت
گناه، اعـالم   انسان بي 37! ولو بريدن سر (ف. را.) استآزاد (ش. علت)  ارتكاب هر جنايتي

 كشيده شده آنها!  سمي خبر آن و انتشار تصاوير بدن بدون سر و به صليبر

، دو جور قـانون  (ش. حالت)  انگار(ف. را.)  هستندها كه نويسندگان اين قانون  قدرت
، يكـي از ايـن    (ف. م.) شـود  ميجنايت  مرتكب. بسته به اينكه چه كسي (ف. م.) اند نوشته
 پـس از وقـوع اتفـاق   كـه  (ش. حالت)  به اين شكل. م.)(ف.  شود به كار گرفته ميها  قانون

(ف.  كيسـت ، عامل جنايـت   (ف. م.) كنند نگاه مينفر) ابتدا  37(اينجا قتل (ش. موقعيت) 
  (ف. م.) . كنند انتخاب مينوع قانون را  (ف. م.) گيرند تصميم مي(ش. موقعيت)  بعد؟  را.)

خاتمـه  بـه غائلـه   (ش. حالـت)   اهيبا يك موضـع شـف  ،  (ف. را.) بوداگر متهم متحدشان 
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؟!  (ف. را.) اوسـت بن سلمان گاو شـيرده   (ف. مگ)  نگفت. مگر ترامپ (ف. م.) دهند مي
(ف.  بسـته هاي تجاري كه با اين گاو شـيرده  قرارداد. به (ف. را.) استطور  اروپا هم همين

در قعيـت)  (ش. مو سال گذشـته . مگر وزير دفاع مستعفي انگليس (ف. م.) كند نگاه مي م.)
 از وضعيت حقوق بشر عربستان،  (ف. گ.) نگفت(ش. موقعيت)  جلسه پارلمان اين كشور

 !(ف. را) نياز داريم، ما به پول اين كشور  (ف. مگ) انتقاد نكنيد(ش. زاويه) 

اي  عده(ش. موقعيت)  در چنين دنيايي،  (ف. ذ.) بكنيدرا  تصورش(ش. موقعيت)  حال
(ش.  هـايي  بر اساس قوانين و چـارچوب ، بايد  (ف. ذ.) افتد مييادشان (ش. موقعيت)  هتاز

 (ف. م.) انـد  گذاشـته آن را هم  اسم. (ف. م.) اند نوشتهكه آنها   (ف. م.) حركت كردزاويه) 
. آيـا  (ف. م.) نامنـد  مـي » سـواد  بي«مخالفان را هم  .«الملل هاي بين چارچوب«و » عقالنيت«

البته اگر  ؟ (ف. رف.) خندد نمي، به ريش آنها ت)(ش. موقعيبا شنيدن چنين مواضعيدشمن 
 اسـت رسانه قدرتمنـد    (ف. را.) .است» رسانه«پاسخ ديگر در (ف. را.)!  نباشندعوامل آنها 

(ش. نقش)  در مختصات سعوديو رژيمي  (ف. م.)  سازي كرده جريانتواند  و مي (ف. را.)
(ش. حالت)  با استفاده از همين ابزار. غرب  (ف. م.) پشيمان كندرا از تكرار چنين جناياتي 

هـا   ، ميليـون  (ف. م.) شود مرتكب ميها را  ترين جنايت كه، بزرگ (ف. را.)  استقدرتمند 
امـا   (ف. م.) كشند ه خاك و خون مي(ش. موقعيت) ب در يمن، سوريه، افغانستانانسان را 
ردم و كودكان يمنـي  ، اين م(ش. حالت) انگاركه  (ف. م.) كند القاء مي(ش. حالت)  طوري
 (ف. را.) باشد! اگر الزم (ف. را.) هستندكه در حال كشتن نظاميان سعودي  (ف. را.) هستند

(ش.  پـس از گـرفتن حـق حسـاب     (ف. م.) وارد شـده هـم  (ش. زاويـه)   عليه جنايتكارها
 .(ف. م.) دهند فيصله ميموضوع را (ش. حالت)  با همين ابزار رسانه موقعيت)، 

 اسـت در دست دشـمن  (ش. موقعيت)  امروزچه نه، رسانه  (ف. ذ.)ايدخوشمان بيچه 
كـه    (ف. ذ.) دقـت كنيـد  (ش. موقعيـت)   در داخـل كشـور  ها  . به وضعيت رسانه(ف. را.)

. (ف. م.) دهنـد  جـوالن مـي  (ش. موقعيـت)   در كشورهاي اجتماعي خارجي  چگونه شبكه
اي  . عده(ف. گ.) آيد رون ميبيهمان صداي دشمن (ش. زاويه)  ها از برخي تريبونچگونه 

سازي اينترنـت و   هاي بومي هاي خودي يا به طرح با حمله به رسانهلوح يا مغرض هم  ساده
 بگـذريم   (ف. م.) . ريزند مي، آب به آسياب دشمن (ش. حالت)رسان داخلي هاي پيام شبكه

 ....(ف. م.)
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 ي غربي و شرقياز كشورها(ش. موضوع)  ها باره جنايت جديد سعودي درغرض اينكه 
واكـنش   .هاي داخلـي چـرا   اما از رسانه (ف. و.) نيستغيرمسلمان انتظاري (ش. موقعيت) 

طـور واكـنش مسـئولين     ، همين (ف. را.) نبود» متناسب«هاي داخلي به چنين جنايتي  رسانه
  )1398(كيهان، مورخ يكشنبه هشت ارديبهشت  ر.كشو

توان دريافت كه عمده فرايندهاي به كار يبا نگاهي به تحليل گذرايي بندهاي متن فوق م
فراينـد از   99 ،فراينـد  118اي است. از مجمـوع  مادي و رابطه آن از نوع فرايندهايرفته در 

فرايند شناسايي شـده در مـتن مـادي و     64اي است و از مجموع اين دو نوع مادي و رابطه
  فرايند، رابطه اي است.  35تقريباً نصف آن يعني 

گري افراد و نهادها نسبت به موضـوع مـتن و   دهنده ميزان كنشي بيشتر نشانفرايند ماد
اي شوند است. فرايند رابطهگر/پذير نمايانده مينوع اعمال و اقداماتي كه نسبت به آن كنش

هـا يـا شناسـايي كسـي يـا      تر به آن اشاره شد، براي توصيف ويژگيطور كه پيشنيز، همان
انـد:  ن فوق عمدتاً شش نوع فرد يا نهاد به تصوير كشـيده شـده  رود. در متچيزي به كار مي

هيأت حاكمه عربستان سعودي و در رأس آن بن سلمان، غـرب و نهادهـاي غربـي شـامل     
فعال مذهبي/اجتماعي كه توسط نظام سعودي گـردن زده   37اياالت متحده و اتحاديه اروپا، 

قوانين حاكم بـر دنيـا، و خواننـده. نظـام     ها، طلبان و اعتداليون نزديك به آناند، اصالحشده
گـر اقـدامات   انـد بيشـتر كـنش   گونه كه توسط متن نمايانـده شـده  سعودي و وليعهد آن، آن

شـهروند   37نظير اعتراف گرفتن، شكنجه كردن، گردن زدن، ذبـح كـردن، و    "جنايتكارانه"
  اند:ترسيم شده پذير چنين اعمال و اقداماتيصورت كنش عربستاني بيشتر بهعمدتاً شيعه 

 رديـف بالتشبيه مثـل گوسـفند    2019در سال  (كنش پذير)  انسان 73انگار نه انگار  ـ
 (ف. م.).اند به صليب كشيده شده(ف. م.) و برخي نيز بدون سر  ذبح شده(ف. م.) و 

پذير نفر اعدامي سعودي نقشي كنش 37شود، طور كه مشاهده ميدر بندهاي فوق، همان
ه صورتي مستتر در اينجا كه اقداماتش در جاي ديگر متن قابل رهگيـري  دارند و سعودي (ب

بـه صـليب   "، و "ذبـح كـردن  "، "رديف كـردن "هاي مادي گر فرايندو بازيابي است) كنش
  معرفي شده است. "كشيدن

اي توصيف شده و عمدتاً در چارچوب و توسط فرايندهاي رابطه "قانون حاكم بر دنيا"
داده شده است؛ از جملـه در پـاراگراف پـنج، كـه قـانون جنگـل        هايي به آن نسبتويژگي

هاي رابطـه ها چه داخلي و چه خارجي از طريق فرايندچنين، رسانهتوصيف شده است. هم
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ها نسبت داده شده است. خواننده اغلب از طريـق  تفاوت بودن به آنچون بياي صفاتي هم
  نمايي مي شود.جستهفردي نظير آغازگر بين فردي برعناصر فرانقش بين

همراه شوند. شرايط،  "شرايط"همه فرايندها در نظام گذرايي ممكن است با يك يا چند 
تر اشاره شد، به صورت عبارت قيدي يا عبارت حرف اضافه محقق مـي طور كه پيشهمان

)، شامل گزينش از ميان مـوارد زيـر   2014شود. زير نظام شرايط، از ديد هليدي و متييِسن (
  است:
 حد (فاصله، مدت زمان، بسامد). مثال ـ

  تو كوهستان ناپديد شد. يك هفتهاو 
 موقعيت (مكان، زمان). مثال ـ

  اتراق كردند. بيرون از شهرسربازان 
 حالت (وسيله، كيفيت، مقايسه، ميزان). مثال  ـ

  موفق شد كار پيدا كند. با سخت كوشي بسيارمريم 
 علت (دليل، هدف، نمايندگي). مثال ـ

  پروازها لغو شد. اران شديدبه خاطر ب
 اضطرار (شرط، پيش فرض، تضاد). مثال ـ

  ، لطفا خونسردي خود را حفظ كنيد.در صورت بروز هر گونه رخدادي
 همراهي (مالزمت، افزودگي). مثال ـ

  در جشن حاضر شدند. با والدينشانبچه ها  ـ
 نقش (كسوت، محصول). مثال ـ

  در آمد. نگري به صورت انسان فهميده و آيندهپس از كسب تجربه 
 موضوع. مثال ـ

  به تفصيل صحبت كرد. در مورد نظريه جديد يادگيرياستاد 
 زاويه (منبع، نقطه نظر). مثال ـ

  نتيجه اي به بار نمي آورند. به زعم اواين اقدامات 
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دهد كه بيشترين بسامد كـاربرد شـرايط بـه    بررسي شرايط به كار رفته در متن نشان مي
ماني)، حالت، و علت اختصاص يافته است به گونـه اي كـه از   ترتيب به موقعيت (مكاني/ز

شود. نوع و ميزان كاربرد شرايط مورد مربوط به سه شرايط مزبور مي 58شرايط  75مجموع 
موقعيت زماني/مكاني و حالت از آن جهت حائز اهميت است كه رخداد مورد بحـث را در  

بت به بزرگ و بااهميت بـودن آن پيـدا   گونه اي كه خواننده ذهنيتي نسدهد بهبافت قرار مي
كند. اهميت شرايط علت هم از اين روست كه در متني كه جنبه اقناع خواننده را دنبال مـي 

سـاختن خواننـده بـا تفكـر     تواند كمك شاياني به همـراه هاي اين رويداد ميكند ارائه علت
ز ولو به صورت محـدود  سياسي يا تلقي عقيدتي نويسنده متن نمايد. كاربرد شرايط زاويه ني

  گونه (ژانر) اقناعي است:بخشد و الزمه متنمورد) به استدالالت نويسنده مشروعيت مي 5(
(ف.  برگـزار شـده  (ش. موقعيـت)   2016سال نفر از اين شهدا كه  25محاكمه نمايشي 

(ش.  بـه ايـران  نفرشـان را   11. (ف. م.) طول نكشيده اسـت  (ش. حد) روز 3بيش از ، م.)
آن  (ش. موقعيـت)   هاي تروريسـتي  به گروهنفرشان را  14،  (ف. م.) اند چسبانده) موقعيت

در (ش. موقعيـت)   نشـين عواميـه   در شـهر شـيعه  به اين دليـل كـه   (ش. حالت)  صرفاهم 
(ف.  شنيديد(ش. حالت)  درست. بله (ف. م.) شركت كرده بودند(ش. موقعيت) راهپيمايي 

 به خـاطر شـركت در راهپيمـايي   حد استراتژيك غرب ، مت(ش. موقعيت)  در عربستان،  م.)
 (ش. موقعيـت)  در سـازمان ملـل  ! امـا همـين عربسـتان    (ف. م.) برند سر مي، (ش. علت) 

  !هاي مهم حقوق بشر يكي از كرسي  ، رئيس(ف. را.) شود مي
  

  گيرينتيجه. 8
نمونه ابزار و توان از مطالعه كنوني براي اين كه نشان دهد تا چه اندازه و به چه صورت مي

اعـم از   –هاي نويسنده متن گيريگراي هليدي در نماياندن جهتعناصر زبان شناسي نقش
استفاده نمود، از دو نظام محبوب و پراقبال ساخت آغازگري فرانقش  –متن شفاهي و كتبي 

هـاي عمـدتاً پنهـان عقيـدتي     فردي و نظام گذرايي فرانقش انديشگاني در كنار زدن اليهبين
شده كيهان بهره برده است. رويكرد و گرايش سياسـي  هاي روزنامه شناختهاز سرمقاله يكي

را نمايندگي و از  روزنامه باسابقه مزبور براي بسياري از ايرانيان چه طرفداران تفكري كه آن
آن دفاع مي نمايد و چه منتقدان عمدتاً وابسته به جنـاح مقابـل آن شـناخته شـده و عريـان      

كند تـا مخاطـب را   حال، اين كه روزنامه در سطح زباني به چه شكل عمل مي است. با اين
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بخشي كند و كنه زواياي احياناً با خود هم سو سازد نيازمند ابزاري توصيفي است كه آگاهي
  پنهان كاركرد گفتماني آن نشريه را بنماياند.

دد و توليـدات  هاي انتقادي مختلفي كه در تحليل رسانه و اشـكال متعـ  در ميان رهيافت
شناسـانه و بـه  ) رهيافت زبـان 2020متنوع آن مورد كاربست واقع شده است (اوت و مك، 

مشـاركتي  - ايسو با پـارادايم غالـب مدافعـه   ي تحليل انتقادي گفتمان آن، كه همويژه گونه
عنوان ابزاري  ) در علوم انساني و اجتماعي است و در واقع بهCreswell(  ،2007( (كرسول

اي برخوردار است. چنين رويكـردي  كند از جايگاه ويژهمند در چارچوب آن عمل ميقدرت
به گفتمان رسانه به طور خاص نتيجه نوعي تغيير در نگرش به زبان است. زبان كـه زمـاني   

ويـژه در چـارچوب تفكـرات غالـب     شد امروزه و بـه تلقي مي "معصوم"اي خنثي و پديده
شـود؛  پذير شناخته مـي ساز و گفتمانزمان گفتماناي هملهپساساختارگرايانه و پسامدرن مقو

هاي پيـدا  تنها ريشه در گفتمانبدين معنا كه زبان به طور عام و زبان رسانه به طور خاص نه
كند، بلكه خود نيز ميشود و آن را تبليغ ميو پنهان عقيدتي دارد و از آبشخور آن تغذيه مي

هاي رقيب و يا ضعيف بـدل  برنده گفتمانحاشيهو حتي بههاي مسلط تواند به ايجاد گفتمان
اي از كاربسـت  ). مطالعه كنوني به عنـوان نمونـه  Hart & Cap( ،2014( شود (هارت و كپ

هـايي خـاص داشـته    ها به رسانه يا رسانهچنين رويكردهايي بدون اين كه قصد تعميم يافته
شناسـي  ويـژه ابـزار زبـان   شناسانه و بهنهاي بسيار رويكرد زباباشد صرفاَ كوشيده تا قابليت

هاي عقيدتي مورد اسـتفاده اصـحاب رسـانه از بعضـي     گراي هليدي را در زدودن اليهنقش
  موضوعات نشان دهد.  

ويژه افرادي كه شناختي آن، بهمندان به رويكرد تحليل انتقادي گفتمان و ابزار زبانعالقه
سروكار دارنـد، مـي  اگير و ساري و جاري هستند ها كه در زندگي معاصر بسيار فربا رسانه
گرا كه نقش معناسـاز  شناسي نقشهاي زبانبا آشنا ساختن خود و تأمل در ساير نظام توانند

كنند از مقاصد پيدا يا پنهان افرادي كه به نحوي از انحاء چه در شكل نـرم و  زبان را ايفا مي
چنـين  بخـش كننـد. هـم   يا آگـاهي چه شكل سخت به قدرت دسترسي دارند آگاه شوند و 

گـراي پيشـنهادي و يـا سـاير     هاي نقشتوانند با كاربست زيرنظاممطالعات (مشابه) آتي مي
هاي خاص از رسانه (در هـر  توجهي از دادههاي رهيافت مزبور بر روي حجم قابلزيرنظام

  بخشي بيشتري دست يابند.اتكاتر و عموميتهاي قابلشكلي از آن) به يافته
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