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 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران دانشيار زبان. 1

  ، ايرانكرمانشاه ،رازي دانشگاه، شناسي دكتري زبان. 2

  
  2/2/92: پذيرش                                                2/10/91: دريافت

  

  چكيده
 بررسيها رسانه 2است، خبر انجام شده 1انتقادي گفتمان چارچوب تحليل كه دراين پژوهش  در
هدف كلي . گيرندمي گفتمان قرار تحليل و ، موضوع تجزيهديگر متون از بيش اهزيرا رسانه شود؛ مي
نگارندگان . است اي معاصرنظم گفتمان رسانه پژوهش درراي ارچوب تحليلي بريزي يك چ، پايهمقاله
بررسي و تحليل  ،هارسانه خبر رفته در كار  گزينش واژگان به زباني را بر عوامل غير تأثير خواهند مي
 ليئاسرا جمهوري اسالمي ايران، آمريكا، فردا و چهار راديوي اخبار ازي پژوهش هاداده. كنند
 ي مانندچارچوب راهكارهاي درها  اين داده. كنند مي بر فارسي پخشكه خ اند شدهآوري  جمع
اين روش انجام . شوند مي ارزيابي 5افراطي گيشد يواژگان و4يعبارات خطاب، 3واژگاني شدگي تعميم

  . شوند خبرهاي مشترك راديوهاي مورد بررسي با هم مقايسه مياي است و مقايسهپژوهش 
  

  .، عوامل غيرزبانيقدرت، خبر و گرا، زبان شناسي نقش ، زباننتقاديا گفتمان تحليل: ان كليديگواژ
  

  مقدمه. 1 
نقش گفتمان در توليد  بربنابراين زبان نوعي كنش اجتماعي است؛  ،تحليل گفتمان انتقاديدر 

تغيير و  گفتمان در ها و چگونگي سهيم بودن كردارهاي اجتماعي، بزرگنمايي و تحريف هويت
  . شود تماعي، تمركز ميتداوم فرآيندهاي اج

هاي گزيدهو سپس  كنيمميو ارزيابي بررسي  راچارچوب تحليلي در اين پژوهش ابتدا 
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. دهيم ميتوضيح را  روزبرنامه رويدادهاي جاري  مجموعه خبري راديوهاي مختلف و
تدوين  و 6در گزينشناشناخته را  ها، روابط قدرت پنهان وبا بررسي متون رسانه كوشيم مي
  . كنيم آشكار خبر

زيرا تحليل گفتمان انتقادي است؛  موضوع تجزيه و متون ديگربيش از ها  گفتمان رسانه
اي از  گونهخبر  و فرهنگ، سياست و زندگي اجتماعي مردم يك جامعه هستند ها نمايندة رسانه

  . در فهم نقش زبان در جامعه مؤثر استزبان است كه درك كاركردش، 
زبان از يك رويداد كه اين راديوهاي فارسي است كه تصويريپرسش اصلي پژوهش اين 

دهد اين است كه به ما آگاهي ميدر  اهميت پژوهش؟ نهمتفاوت است يا  ،دهندواحد نشان مي
خبر دقت  ةكنند نيت تهيهبه  ونپنداريم  7واقعيت خبري را به عنوان تصويري عيني از تا هر
ها رسانه خبر درباور داريم كه . پرداخته است م خبراي به ترسيچه زاويه از بدانيمتا  كنيم

يعني ايدئولوژي،  ؛شوددهد ترسيم ميدنياي واقعي رخ مي آنچه در از يمتعدد تصاوير
اين  در كند ومي زبان ايفاي نقش قالب ساختار در هاعقايد افراد يا گروه و بيني، باور جهان
 واقعيت در از متعدد تصاوير ترسيم دليل. دكنميانجي را ايفا مي زبان نقش واسطه و ،ميان

 با توجه به تجارب و خود و 8ديد ةاويز شخصي ممكن است از اين است كه هر، جهان خارج
  . بنگرد اي حادثهبه يك رويداد يا  ،هاي خودخواسته
  

  پژوهش ةپيشين. 2
ود، هايي زده شده بجرقه شصت دهة در گرچه. رونق گرفتهفتاد  تحليل گفتمان در دهة
پرداختن جدي به  راه سر مانعي بر) 1965( 9چامسكي »زايشي–گشتاري«حاكميت دستور 

ساختارهاي واجي، صرفي و نحوي جمالت  ؛ زيرا اين دستور برزبان و جامعه بود رابطة
 همگن و جامعة«چامسكي در همين ايام، به . شده بود متمركز ،منفرد و خارج از متن و بافت

اي ذهني و صورت پديدهه از جامعه و ب جدازبان را بود؛ بنابراين د معتق »آلگويشور ايده
از متن و بافت را به  هاي جداجمله ،زبان گرفت و در بررسي و مطالعةانتزاعي در نظر مي

  . كرداستفاده و ارزيابي مي عنوان داده
گاتنگ با ارتباط تن شناسي است كه زبان را درزبان اي ازانتقادي شاخه گفتمان تحليل
شناسي جوانه بطن جامعه گرايشي است كه از د وگيرمي نظر بافت غيرزباني آن در جامعه و
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غيرزباني، اطالعات  و 10موقعيتي اطالعات بافت عالوه بر ،انتقادي گفتمان تحليل در. زده است
 دربيني جهان قدرت و فرهنگي، روابط و ساختار-، بافت تاريخيترنتزاعيا و باالترسطوح 
  . شوندگيري زبان دخيل دانسته ميشكل

نابرابري  برابر ايستادگي در انتقادي را افشاء، اطالع دادن و گفتمان ون دايك هدف تحليل
 هاي گفتمانيگونهتوانيم  يچنين تحليلي مبا وي  به نظر. )Van Dijk, 1991: 960( دانداجتماعي مي

  . كنيمارزيابي  بررسي و، دنشو مي عدالتي منجر و به بي كنند مياستفاده  قدرت سوء كه از را
متون، به  هاي پنهان درتن ايدئولوژي زبان از ةزدن جام با كنار ،انتقادي گفتمان تحليل
هاي مسلط، زبان را براي گروه آنجا كه هميشه افراد و از پردازد و ميها  آن كردن آشكار

  . دهيم زبان را بايد مورد تحليل و كنكاش قرار، گيرندمي هايي به كارايدئولوژي  تقويت چنين
مي  گران قرارشپژوه مورد نظربيشتر ها گفتمان رسانه ،هاي انتقاديتحليل در ،در اين ميان

  . سياسي افراد يك جامعه هستند روابط اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و ةنشانها  رسانهزيرا  ؛گيرد
اي پيشگامان تحليل گفتمان رسانه ،فالرهاج و چون كرس، شناساني است كه زبان گفتني

 و فركالف، مريل نورمن، رضحال حا در. اند ارائه كردهرا  هايينظريه مورداين  هستند كه در
 ةزمين پردازان فعال درنظريه تحليلگران و ،ون ليوون و توماس بلور، ريچاردسون، وندايك

  . هستندي گفتمان تحليل
  .است شدهانجام  رساله قالب مقاله و مندي درداخل ايران تحقيقات ارزش در
درون فرآيندهاي  در هموارهاي گفتمان رسانهاست كه معتقد ) 1389، 1385(زاده  گل آقا
هاي حوزه بر ،هارسانه بر عالوهليل گفتمان تح است و حال تغيير در ديگرفرهنگي  -اجتماعي

  . گذاردمي تأثير نيز ها اجتماعي مرتبط با آن
 بررسي نحوة نگرش، با عنوان كارشناسي ارشد خود نامة در پايان) 1380(ش فرحبخ

هاي ايران،  به تجزيه و تحليل محتواي روزنامه ،مطبوعات ايران به مواد مخدر و اعتياد
والن دهد كه مسئ مينشان  وي در پژوهش خود. اطالعات، كيهان و همشهري پرداخته است

 ،خود دكتري در رسالة) 1381(زاده  آقاگل. كنند مي تر هموضوعاتي را در اين زمينه برجستچه 
و شيوه و روش تحقيق در متون  كند را معرفي مي ابعاد مختلف رويكرد تحليل گفتمان انتقادي

 شناسي رايج و گفتماندر كتاب ) 1383(محمدي   يار. دهد مي قرارد بررسي مطبوعاتي را مور
خيرآبادي . خوبي معرفي كرده است مان انتقادي را بهان و تحليل گفتابعاد تحليل گفتم ،انتقادي
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» رويكرد تحليل گفتمان انتقادي: برشناختي نگارش و گزينش خ انگارة زبان«در مقالة ) 1390(
به روابط نابرابر قدرت و ايدئولوژي با ديد انتقادي  وي است،دكتري  كه بر گرفته از رسالة

  . است كردهتوجه  ،نهفته در وراي هر گفتمان
انتقادي  تحليل موضوع تجزيه و ديگرمتون  بيش از، به دليل داشتن مخاطبان بسيار 11هارسانه

- واقعيتشان كار و جامعه هستند مشي افراد در سياست وخطفرهنگ،  ةنمايندها  آن. دگيرنمي قرار

 يك رويداد يا واقعيت ترسيم هاي مختلف ازتصويري كه رسانه. زبان است سازي با استفاده از
اما  ؛عالم واقعيت تنها يك رويداد اتفاق افتاده است درست است كه در. متفاوت است كنند بسيار مي
كه  كند ميرا تحريف  ي؛ يعني واقعيتشود ميآن ترسيم  از ها چندين تصويرعالم رسانه در

كند  مي بيان) 1389(زاده  آقاگل .ماندمسكوت مي وشيده وآن رويداد پديد  هاي اجتماعي ازنابرابري
راهكارهاي كالمي  و هاي بيشترايدئولوژي باشد، تقابل گروهي بيشتر ةيك رسان ةگستر قدرهركه 

قابل اعتماد  چندان ها زبان رسانه كند كه مي كيدتأوي . نيمجو ك و جست يمتوانآن مي بيشتري را در
  . ددا رسي قراربر ها را مورد نقد و آن نگريست و ها شك و ترديد به آن ةنيست و بايد با ديد

  

12نظري چارچوب. 3
 

اين . كنيم ميارائه به زبان  13گراييچارچوب رويكرد نقش تحليل خود را در در اين پژوهش،
  . دشومي ارزيابيگفتمان  ارتباط با تحليل متن و رويكرد در
 باور ؛ زيرادندانگرا ميخود را نقش دستور )2004(و هالدي و متيسن  )1985(ليدي اه
مرتبط  و در عين حالمجزا  ةسه جنب بر مبناي آن استوار است از كه دستور رچوبيچا نددار

  :اند از اين سه جنبه عبارت. دشونقشي تشكيل مي
  ؛14متن تفسيرآن از -
  ؛15نظام تفسيرآن از -
 با اشاره به نقش آن در ،زبان در عنصر يعني هر ؛ساختارهاي زباني عناصر آن از تفسير -

  . شود مي توضيح دادهديگر  تباط آن با عناصركل نظام زباني و ار
ليدي به عنوان بهترين اگراي هنقش ةانگار استفاده از ،ميان تحليلگران گفتمان انتقادي در
تحليل متون  هاي اجتماعي، درزبان و ارزش بررسي ارتباط ميان ساختار برايموجود  ةانگار

قالب  هاي متفاوت، دررويكردها و دادهبا  گاهفركالف،  و چون فالرگراني تحليل. مرسوم است
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  . انداين نظريه به تحليل متون پرداخته
 تريات زبان نزديكئرا به جز 16بنياد -نقش ةنظري، اصليليدي با طرح سه فرانقش اه
  :اند از ها عبارت اين فرانقش. كند مي
  ؛17فرانقش تجربي يا انديشگاني -
  ؛18فرديبينا فرانقش -
  .19فرانقش متني -
   طريق  فرانقش تجربي از .»دهدمي تجربه قرار اختيار در ساختار«زبان ، ليدياهاور به ب
همپايگي، شبكه  بندي واژگاني، متعدي بودن وهمچون مقوله ،هاي ساختاريمكانيسم

 ةديد گونيعني ديد جامعه، ديد متن،  ،دهد كه از طريق آن ديد سخنگومنسجمي را تشكيل مي
، »نمود«مي چون فردي به مفاهي فرانقش بينا. دشومي گري حاصلانجيجهان با مي كاربردي از

 ،فردي داريم هايي را كه در بيان معاني بيناانتخاب همة پردازد ومي »ارزيابي«و » وجهيت«
پردازد و مي 22»انسجام«و  21»خبر«، 20»مبتدا«فرانقش متني به مفاهيمي چون . كندتوصيف مي
  . نماياند مي ر بند بازها و عبارات را د ترتيب گروه
 شناسي اجتماعي، سياست وروان هايي چونرشته ةمحدود در گفتمان انتقادي بيشتر تحليل
همكاري  اي با شركت ورشته تحقيقات بين. ودرمي كار  هاي علمي بهنظريه ةهم حقوق و
پرورش  ها، سخن آموزش وسخن رسانهچون مواردي  در، هاي ديگراعضاي رشته شناسان و زبان
  . شوندشكوفا مي و گيرند ميپا  ... و

            يك رويكرد  ،24هاليدي. كي. ا. گرايي امنقش) سيستميك( 23مندنظام -نقشي دستور
 اي ازميان شبكه انتخاب از ؛است كه مبناي آن مفهوم انتخاب است واژگاني –ساختي«

منابع غني،  زبان با استفاده از هر شورانيگو .)Halliday, 1994( هاي مرتبط با هم گزينه
دهد تا گفتماني را خلق كنند كه مي اختيارشان قرار كه زبان دركنند انتخاب ميهايي را گزينه

عوامل غيرزباني است؛  تحت تأثير ،زباني ةگون انتخاب هر. كندها را منتقل  معناي ذهني آن
انتخاب واژگان  تواند برمي ...و اجتماعي  ةطبقنژاد، دين، جنسيت، سن،  چونيعني عواملي 

 قصد و ؛ زيراواقعيت نيستشود  مي بگذارد و به همين دليل آنچه منعكس توسط فرد تأثير
واقعيت كيفيتي است مربوط ، توماس و برگر ةبه گفت. ترسيم آن دخالت دارد انسان در ةاراد
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  ). Berger & Thomas, 1967: 13(دارند هستي  ،ما ةاراد هايي كه مستقل ازبه پديده
شدگي واژگاني، عبارات  ، از قبيل تعميمبرخي از مفاهيم نظري تحليل گفتمان انتقادي

ها  در بخش تحليل دادهرا شدگي افراطي، ايدئولوژي، قدرت و كردار اجتماعي  واژگانخطابي، 
  . دبه صورت مفصل خواهيم آور

  

  تحقيق شناسيروش. 4
از . است خبر واژگان در گزينش غيرزباني برعوامل  ، بررسي تأثيرمقالهاين هدف اصلي 

. ايدئولوژي و زبان، تحليل اقالم واژگاني است ةترين راه مطالع شده شناخته ،سنتي ديدگاه
بنابراين  ؛ها و هنجارهايي داشته باشند رزشانتخاب شوند كه ا اي به گونهكلمات ممكن است 

. كار روند  به ،ا نژادپرستتروريست ي، مانند براي بيان يك قضاوت ارزشيممكن است 
وجود دارند كه در حالت طبيعي براي بيان  ،... زيبا، كثيف و ، مانندهاي زيادي هرچند گزاره
هم وجود  ...كراتيك، هوشمند ووآلوده، دم ، مانندهاي ديگري گزارهروند،  كار مي  يك نظر به

توانند  ها دارد، مي از آنفرضي  رفتي چه پيشدارند كه بسته به اينكه يك سيستم ارزشي يا مع
  . گرايانه يا ارزيابانه باشند واقع

 سياسي قرار عوامل متعدد اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و گونه كه زبان تحت تأثيرهمان
 . باشد عواملاين  تواند تحت تأثيرمي، ت گرفته استئنش واژگان كه ازهم دارد، متن 

جمهوري اسالمي ايران،  چهار راديوي اخبار از ،ايم برده كار  اين تحقيق به هايي كه درداده
 درها را  اين داده. كنند مي كه خبر فارسي پخشاند  آوري شده جمع يلئاسرا آمريكا، فردا و

، افراطي گيشد واژگان و يعبارات خطابواژگاني،  شدگيتعميمچون چارچوب راهكارهايي 
ويري كه اين راديوهاي   اتص است كه پرسش اصلي پژوهش اين. كنيم ميتحليل  و ارزيابي
ي ؟ چنين پژوهشنهيا  هستندمتفاوت با يكديگر دهند زبان از يك رويداد واحد نشان ميفارسي

  . شوندخبرهاي مشترك راديوهاي مورد بررسي با هم مقايسه مياي است و  از نوع مقايسه
سرهنگ ( زمان با تظاهرات مردم ليبي عليه حاكم وقت همها  آوري داده همچنين جمع

در  ياد شدههجري شمسي و اظهارات راديوهاي  1390و اوايل  1389در پايان سال  )قذافي
  . است انجام شده مورد،اين 
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  هاتحليل داده. 5
واژگان . پردازيم خبار راديوهاي گوناگون مياز ا هايي بخشبه تحليل و ارزيابي  ،در اين بخش

 شدگيتعميم چارچوب راهكارهاي دررا  قيد فعل واسم، صفت،  اعم از ،هارسانه كاررفته در به
  . كنيم ميتحليل  و ، ارزيابيافراطي شدگي واژگان و يعبارات خطابواژگاني، 

بكشند كه  توانند با استفاده از واژگان متفاوت، جهاني را به تصويرها ميمجريان رسانه
نند به اصل يك حادثه يا توامردم نمي بيشتر است؛ زيرامتفاوت  با دنياي واقعي آن كامالً

كه  »مجاهد« و »مزدور«، »سرباز«واژگان هريك از . دسترسي داشته باشند مستقيماً ،رويداد
بنابراين انتخاب  دارند؛فرهنگ ما ارزش خاصي  در، روندمي كار  براي ناميدن يك شخص به

 پيام خاصيبراي انتقال  هاآناز تلقي و قضاوت كسي بستگي دارد كه  ها به نيت، طرزآن
  . است ادراك مردم مؤثر يريتغ واژگان، درويژه  ، بهزيرا كاربرد زبان كند؛ مياستفاده 
  

  واژگاني  شدگيتعميم. 5- 1
ها و اعمال گروهي از كه رفتار، ويژگي معني كنيمفرآيند گسترش واژگاني  توانيم را مي 25تعميم

. نمايي كردن استاي كه هدف بزرگنهبه گو ؛دهدنسبت مي تربزرگ تر وخواص را به گروهي عام
   ).Van Dijk, 1991: 170( اندشده آلوده كردن عوام به گناهي است كه خواص مرتكب آن ،تعميم

جورج بوش ؛ براي نمونه نمايي كردن است شدگي، بزرگ در فرآيند تعميمهدف اساسي 
ا نام عثامه بن الدن بر ها را فردي ب كه رهبري آن را عمل گروهي از مسلمانان با نام القاعده

 ها را تروريست خطاب و آن داد مسلمانان نسبت ، به كل جامعةعهده داشت، از طريق تعميم
تروريست رديف  كه مسلمان بودن هم كند را ايجاد ميتكرار چنين راهكاري اين تصور  .كرد

  . بودن است
  :دهيم ميا نشان اين فرآيند ر ،يك رويداد هاي چند راديوي مختلف ازبا بررسي گزارش

 راديو( »بحرين تظاهرات به پا كردند مردم در ها نسبت به كشتاركويتي تن از صدها« - 
 .)27/12/1389ا، آمريك صداي

 »بحرين را محكوم كردندمردم  كشتار ،مردم كويت با برپايي تظاهرات از نفر هزاران« - 
 ).27/12/1389، ايران راديو(

صداي  راديو( »بحرين را محكوم كردند ر مردم دركشتا ،مردم كويت از نفر ها ده« - 
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 .)27/12/1389، يلئاسرا

يند تعميم صورت افرهاي باال، گزارش گزارش دوم از كه در يابيم درمي ،ملأبا اندكي ت
 به گروه بسيار بزرگي است، نفر 110ها گزارش ديگر عمل تعداد كمي كه در يعني ؛گرفته است

گروهي معين است كه  نمايي عمل بزرگ، گونه تعميماين. است يافتهگسترش  )نفر حدود هزار(
به مربع  يمتوان مي ،در مورد نمونة باال. رودمي دهنده عملي مثبت به شمار از نظر تعميم

  :دنشمرالع آن را چنين برمياشاره كنيم كه اض ايدئولوژيكي بل و گرت
  ؛كيد كنيدبر اعمال خوب ما تأ. 1
  ؛د كنيدكيبر اعمال بد آنها تأ. 2
  ؛اعمال بد ما را ناديده بگيريد .3
  ). Bell & Peter, 1998: 33( ها را ناديده بگيريد اعمال خوب آن .4

عمل  ؛ يعنياست را هدف قرار دادهمربع ايدئولوژيكي بل و گرت ضلع اول  باالگزارش 
د بر شمار كيتعميم از طريق تأ. ها جزئي از ما هستند ست و آنا ييد مامورد تأكنندگان تظاهر
 را تأييدآن گرايي  تحليل گفتمان انتقادي كه نظرية نقش. كنندگان نشان داده شده است تظاهر
گزينش  براي هر ؛ زيراخاص زباني است به دنبال كشف علت ظهور چنين ساختار ،دكنمي

ايدئولوژي ابراز وجود  است كه مسئلة و اينجا كنيمدليل خاصي را اقامه  يمتوانواژگاني مي
، اعمال كنند ميكنترل  را تأثير افرادي كه رسانه ، ناخواسته يا تحتاخبار ةكنند تهيه. كنديم

كنندة  ا توجه به اينكه رسانة پخشب. دهدو ايدئولوژي خاص خود را انتقال مي كند ميقدرت 
ملي و دولتي است، يك طرف آن دولت ايران و در طرف ديگر دولت آمريكا  خبر، يك رسانة

فرض ملت و دولت ايران  باور و پيش .استورد اعتراض و خشم مردم قرار گرفته م كه است
و ، به دليل ظلم ول كشتار مردم بحرين هستند، يعني گروهي كه مسئاين است كه گروه مقابل

 ؛ بنابراين از آنجا كه مبارزةها مشروعيتي ندارد و حكومت آن هستندشايسته مبارزه  ،تهاجم
هدف . است كردهاز راهكارهاي زباني استفاده  ياد شدهت، راديوي پذير نيس امكانفيزيكي 

و مردم  ديگر جوامع كردنبلكه آگاه و بيدار  ؛طرف مقابل نيست كردناي متقاعد  چنين رسانه
با استفاده از تعميم به  خواهد ميرسانه اين . ست كه طرف مقابل ظالم و غاصب استا دنيا

بلكه در جاهاي  ؛هاي آمريكا استنيست كه مخالف سياست جهانيان بفهماند كه اين تنها ايران
  . ديگر نيز چنين مخالفتي با ظالمين هست
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فرآيند  دارند نيزرويدادها بيان مي كه راديوهاي مختلف از هاي زيرمورد گزارش در
  :شود آشكارا ديده ميتعميم 
جمعي  دسته شتاراعتراض به ك بحرين در ةرتبمقامات عالي وزيران و از زيادي شمار«. 1

 .)27/12/1389، ايران راديو( »دمردم استعفا كردن
، آمريكا صداي راديو( »ريني استعفاي خود را اعالم كردندوزيران بح از تعدادي« -
27/12/1389(. 

بحرين  مردم عربستان با برپايي تظاهرات خروج نظاميان سعودي را از از نفر صدها«. 2
 .)27/12/1389، ايران راديو( »دخواستارشدن

 راديو( »بحرين شدند خروج سربازان سعودي از مردم عربستان خواستار از تعدادي« -
 .)27/12/1389، آمريكا صداي

، راديو ايران( »پرسي شركت كردند يك همه براي اصالح قانون اساسي در مردم مصر«. 3
27/12/1389(. 
ي أهاي ر ه پاي صندوقكشورشان ب ةبراي سرنوشت خود و آيند مصري هاميليون« -

 ).27/12/1389 ،آمريكا راديو صداي( »رفتند

 »شمار زيادي«واژة  مثال اول از در .شود آشكارا ديده ميفرآيند تعميم هاي باال،  در مثال
استفاده  »عداديت«واژة  از و كند كم ميراديوي ديگري اين تعداد را ؛ اما دشواستفاده مي

اين مثال دوم نيز  در. ي مردم را چندان منفي جلوه ندهدجمع كند تا عمل كشتار دسته مي
استفاده  »مردم مصر«واژة  ازمثال سوم، منبع  اول از جملة در. شود ديده ميفرآيند آشكارا 

دوم از  جملة اما در كردند؛مردم مصر در انتخابات شركت  دهد كه همةاست تا نشان  كرده
نشان دهد تعدادي از مردم مصر  خواهد را منبع مي، اين تعداد تقليل يافته است؛ زيهمين مثال

  . در اين انتخابات شركت نكردند
  

   26يعبارات خطاب. 5- 2

 اند، استفاده ازها بسيار بهره گرفته تحليل آن شناسان زبان ازهاي گفتار كه جامعهجنبه از يكي
ها  زبانهمة . شده است ديدههاي متفاوت فرهنگ ها وزبان اين پديده در. است يعبارت خطاب
كه  بار هر. دنكنها را تعيين مي قواعد مشخصي دارند كه كاربرد درست آن هاي خطاب وصورت

 
26
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 ةرابط زنند، بخشي ازحرف مي او زنند يا با بردن نامش ازگويشوران يك زبان كسي را صدا مي
 ).Van Dijk, 1991( اندهكرداجتماعي يا احساسات شخصي خود را نسبت به آن فرد بيان 

حالت نخست،  در. ممكن است به صورت دوسويه يا يك سويه به كار روند يعبارات خطاب
 ةاين نشان .)شهرت يا نام( دهندمي را با اصطالح واحدي مورد خطاب قرار گويشوران يكديگر

...).  دوست، همكار و(طرف موقعيتي يكسان دارند  دو آن هر اجتماعي متقارن است كه در ةرابط
 آن تفاوت موقعيت طرفين آشكار نامتقارني وجود دارد كه در ةسويه، رابط اربرد يكحالت ك در
 كنندگان درشركت هاي دنيا، هنگامي كهزبان در). بيمار يا پزشك و آموز دانش معلم و (است

روش  ، ازكدام عبارت براي خطاب استفاده كنند مطمئن نيستند كه از، موقعيت گفتار
  . كننداستفاده مي  youعبارت اين حالت  از ها درزبان انگليسي. كنند استفاده مي 27گريزي اسم
اجتماعي  ةنوع رابط ود شوناستفاده مي ها بسياررسانه تحليل خبر در »يعبارات خطاب«

  :توجه كنيدراديوهاي مختلف  از هاي زيرگزارشبه . دندهمي نشان افراد را با يكديگر
 صداي راديو(» بحران ليبي را ندارند حق دخالت در ،هاي غربيگويد قدرتمي قذافي« -

 .)29/12/1389، آمريكا

، ايران راديو(» پذيردنمي اين كشور بحران را در هادخالت غربي حاكم ليبي« -
29/12/1389(. 

گزارش اول، تنها به صورت نام خانوادگي، ناشي از  خطاب در رسد نحوة به نظر مي
در  ،تنهايي به» قذافي«استفاده از واژة . يس جمهور استيك رئ ايفاصله و فاقد احترام الزم بر

هاي آن كشور و بحران توان ادارة اين فرد ديگردهد كه  هاي غربي نشان ميمقابل قدرت
توانند اين مي هاي غربيقدرتاما  ؛گيري كند ا ندارد و بايد از سمت خود كنارهموجود در آن ر

است و  آمده» حاكم ليبي«گزارش دوم به صورت عنوان  خطاب در حوةن. بحران را آرام كنند
 كشور بحران موجود دراين گزارش چند هر. استحاكم  قذافي تا سرنگوني او ،اين گزارشدر 

مستقيم  پذيرد و به طور غيرآن كشور نمي درنيز ها را غربي گيرد، مداخلةليبي را ناديده نمي
  . هانه غربي تصميم بگيرند، كشور ملت ليبي بايد براي ادارةكند كه  ميبيان 

  :توجه كنيد اين راهكار زبانيدر مورد  هاي ديگري به نمونه
جمهور فرانسه را نادان يس حمله كرد و رئ معمر قذافي به سران كشورهاي غربي شديداً« -

  .)25/12/1389يل، راديو صداي اسرائ(لقب داد 
 

27
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راديو صداي (امور ليبي محكوم كرد  را به دخالت درها  هاي غربي سرهنگ قذافي قدرت«  -
  )25/12/1389آمريكا، 

راديو (را نادان خواند ها  محكوم و آن را شديداًها  سرهنگ قذافي، حاكم ليبي، دخالت غربي« -
  . )25/12/1389صداي ايران، 

   
   28افراطي شدگي واژگان. 3-5 

فرآيند  ،گيردمي ارها مورد بحث قررسانه خبر راهكارهاي گفتماني كه در از  ديگر يكي
يك  در ،گفتمان يك خرده كه واژگان مورد استفاده در يبه اين معن است؛ افراطي شدگي واژگان
اين راهكار . )Van Dijk،1991 (هستند  نزديكه هم ي بعبه نو دارند و معنايي قرار ةحوز

رود  كار  به تواندمي ايبه گونه 29همنشيني محور دهد كه كاربرد واژگان درگفتماني نشان مي
يك  درتواند ميها واژه از يك ركه ه طوريبه  ؛كه تصويري واقعي از يك رويداد را نشان دهد

 مورد اين در. را انتقال دهد خبر ةمورد نظر گويندگفتمان نقشي را ايفا كند تا تنها نگرش  خرده
 استفاده ازآشكارا در آن كه  ايم ارائه كردهيك رويداد بارة راديوهاي مختلف را در گزارشي از
  :شود ديده مي ،افراطي كه يك راهكار كالمي است شدگي واژگان راهكار
 لندن كشتار عربستان در هاي بحرين ومسلمانان مقيم انگليس با تجمع مقابل سفارتخانه« -

  .)27/12/1389، صداي آمريكا راديو(» مردم بحرين را محكوم كردند
بحرين، هزاران نفر مسلمان  ها تن در دن دهزخمي ش و كشته شدن شش نفر پي در« -

 .)27/12/1389، راديو ايران(» ارت بحرين در لندن تظاهرات كردندمقابل سف انگليسي در

ارش گز كه در به طوري شود؛ ديده ميافراطي  شدگي ، فرآيند واژگانباال گزارش دو در
 »مقيم« ةواژ. بل توجه استقا »محكوم كردن«و »تجمع مسلمانان«اول انتخاب واژگاني از قبيل 

شايد  انگلستان و در ،ها نه تعداد كمي از آنن، مسلمانابيشتر كه  دهد ميدر اين گزارش نشان 
 كه در هستند تعدادي از اين تعداد كمتر در گزارش دوم. اندساكن شده ي ديگركشورها

 ةحوز در گزارش اول .است كاهش يافته به هزاران نفريعني  ؛است بيان شدهگزارش اول 
 ةواژ گزارش دوم از در همچنين،. انددهكرابهام ايجاد  ،تفريط ةحوز افراط و گزارش دوم در

واژه . مسلمانان را اهل انگليس نشان داده است بلكه آن تعداد از ؛استفاده نشده است »مقيم«
كشته  ازتظاهرات مسلمانان بعد ( استزماني  خرأت تقدم و ةدهندكه نشاناين عالوه بر »پي در«
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تظاهرات (است معلولي  علي و ةنوعي رابط ، بيانگر)ها روي داده استبحريني مجروح شدن و
   . )مسلمانان بحريني صورت گرفته است كشتار دليلمسلمانان به 

  :دهد گزارش زير از راديو آمريكا دربارة حاكم ليبي، استفاده از اين فرآيند واژگاني را نشان مي
 خطوط قرمزتمامي از  توجه به حوادث پيرامون خودبي خودكامه فرديكه  هست مدتي -
هاي منطقي از هزينه  به انجام حساب و كتابو است  بيني اسير چنگ خودبزرگ او در. گذرد مي

فقط ويران كند،  كه   خواهد او در ميان خشم و ترس گرفتار است و مي. نيست قادر و فايده
 ).25/1/1390راديو صداي آمريكا، ( نجر شودحتي اگر اين ويراني به ويراني خودش م

هاي واژه استفاده از و است استفاده شدهشدگي افراطي  باال، از فرآيند واژگانگزارش  در
، »عبور از خط قرمز«، »فرد خودكامه«هايي مانند  واژه. آشكار است نزديك به هم كامالً

 دارند و معنايي قرار ر يك حوزةد »ويراني« و» خشم و ترس«، »منطقي غير«، »بيني بزرگ خود«
 ترين تصوير ساده. هستنداحتياط  نيازمندترس و  ديكتاتوري، وحشت، خشم و كنندة القاءيك  هر

فردي «: توانيم بيان كنيم اين جمله ميقالب  در ،دهندميها ارائه كه اين واژهرا و تعبير و تفسيري 
. »شم و وحشت به دنبال ويراني استخ بيني و بزرگ خودبا عبور از خط قرمز،  ،ديكتاتور
كه فردي  دهد نشان مينيز  »شود اين ويراني به ويراني خودش منجر حتي اگر«جملة  استفاده از

گر اين راديو خواسته است گزارش. م رحم نخواهد كردبه ديگران ه ،كندكه به خود رحم نمي
اطالعات منفي و . كندتر  هترس و وحشت، برجست، خشم، هاي ديكتاتوريكيد خود را بر واژهتأ

. آميز ناگفته بمانند هاي خشونت مورد ما ممكن است در رويارويي نظرهاي منفي در ،ها به تبع آن
 آمريكا و غربدر مقابل،  ،كندمي معرفيكامالً شرور را فردي قذافي عالوه بر اينكه اين گزارش 

هرگز  )آمريكا و غرب( ماكه  كند ميمستقيم اشاره  ه طور غيرب و دهدنشان ميكامالً خوب  را
بمباران تروريستي تريپولي توسط نيروي هوايي اياالت  از بنابراين ؛قذافي را تحريك نكرديم
 شود؛ هرچند در هم نمي ياديشماري در جريان آن كشته شدند، حتي  متحده كه كودكان بي

 كه است كردهشاره له ائغيرمستقيم به اين مس طور  به» شود به ويراني خودش منجر«عبارت 
  . توجيه است ها و قابل تحريك آن ةبه دشمنانمان هميشه نتيج حمالت ما
  

 گيرينتيجه. 6

اين  ها بررسانه ارتباط با رويدادهاي متعدد در كه چنين تحقيقي در باور دارندنگارندگان 
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عني ي ؛ندكنواقعيت را نمايان مي ازهاي متفاوتي ها گونهرسانهكه  استفرض استوار 
كند مي زبان ايفاي نقش قالب ساختار در هاعقايد افراد يا گروه و بيني، باور جهانايدئولوژي، 

 واقعيت در متعددي از كه تصاويردليل اين. كندمي زبان نقش ميانجي را ايفا ،اين ميان در و
با  خود و 30ديد ةزاوي شخصي ممكن است از شود اين است كه هرجهان خارج ترسيم مي

. استمتفاوت  الًبنگرد كه با شخص ديگر كام يهاي خود رويدادخواسته به تجارب و توجه
 عوامل غيرزباني بر تأثير ةدهند نشان ،شودبه طرق مختلف زباني ارائه مي كه يك رويداداين

 خواهند مي وهستند  حساس نسبت به زبان خبر مجريان خبر ؛ يعنيزبان خبر است
  . ها باشد نهاي فردي يا اجتماعي آراستاي سليقه در ند كهي ظهور كخاص ساختارهاي زباني
ي ها رسانه عوامل غيرزباني بر انتخاب واژگان در به بررسي تأثير در اين پژوهش
 راديو، روزنامه، تلويزيون، اينترنت و ، چونهاي متعدديآنجا كه رسانه از و گروهي پرداختيم

ه ب يك هر، هستند خاطب با يكديگر متفاوتتعداد م نوع و ماهواره وجود دارد كه از نظر
بررسي خبر  دربراي مثال گيرند؛  تحليل قرار مورد تجزيه وتواند  ميصورت جداگانه 

بررسي  دريا  تحليل كردرا بيننده  آن بر تأثير صدا و آيي تصوير و باهمتوان ميتلويزيون، 
رفته  كار  هاي بهقولنقل و بنديصفحه ها وخبر يك روزنامه، نوع خط نوشتاري، آرايش واژه

    . داد تحليل قرار آن را مورد تجزيه و در
  

  ها نوشت پي. 7
1. critical Discourse Analysis 

2. news 

3. lexical - generalization 

4. address terms 

5. over- lexicalization 

6. choice 

7. reality 

8. point of view 

9. Chomsky's Transformational-Generative Grammar 

10. situational context 

11.  media discourse 

12. theoretical framework 

13. functionalism 

14. text 

 
30

 point of v iew  
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15. system 

16. function-based 

17. experiential metafunction 

18. interpersonal matafunction 

19. textual metafunction matafunction 

20. theme 

21. rheme 

22. cohesion 

23. systemic- functional 

24. M. K. Halliday 

25. generalization 

26. address terms 

27. denominalization 

28. over- lexicalization 

29. syntagmatic 

30. point of view 
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