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بازنمود شبکههای اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی
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علی افخمی

2

استاد گروه زبانشناسی ،دانشگاه تهران
بهاره بهمردی شریفآباد

1

دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه تهران

چکیده
مقالۀ حاضر حاصل يک تحقيق در حوزۀ تحليل گفتمان انتقادی است .در اين مقاله سعی شده بر مبنای چارچوب
نظری نورمن فرکالف به تجزيه و تحليل متون مطبوعاتی ايران پرداخته شود .دادههای پژوهش به طور تصادفی از
بين مقالههای چاپشده در روزنامههای جام جم ،دنيای اقتصاد ،رسالت ،شرق و کيهان در سالهای  0911-0931که
همگی در رابطه با شبکههای اجتماعی هستند ،انتخاب شدهاند .نگارندگان کوشيدهاند دادهها را با استفاده از فنون و
ابزارهای زبانشناختی ارائهشده در مدل مورد نظر ،توصيف ،تفسير و نيز تبيين کنند و بدين طريق به نحوۀ تجلی
ديدگاههای فکری روزنامهنگاران ايران در رابطه با شبکههای اجتماعی پی برند .طبق نتايج به دست آمده ،نويسندگان
روزنامهها نه تنها با استفاده از عناصر زبانشناختی و غيرزبانشناختی مشخص به بيان ديدگاههای خود پيرامون اين
شبکهها میپردازند ،بلکه هر نويسنده به نحوی خاص و متناسب با ديدگاه فکری خود و البته سياست کلی آن
روزنامه ،هر يک از اين عناصر را به کار میگيرد.
کلیدواژهها :تحليل گفتمان انتقادی ،ايدئولوژی ،متون مطبوعاتی ،شبکههای اجتماعی ،روزنامههای فارسی.

 -0تاريخ دريافت0939/2/03 :
 -2پست الکترونيکی:
 -9پست الکترونيکی نويسندۀ مسئول:

تاريخ پذيرش0939/6/01 :
aafkhami@ut.ac.ir
b.behmardi28@gmail.com
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 -0مق ّدمه
تحليل گفتمان انتقادی رويکردی جديد از تحليل گفتمان است که زبان را به مثابۀ عملی اجتماعی
در ارتباط با قدرت و ايدئولوژی مورد مطالعه قرار میدهد .به بيان ديگر ،تحليل گفتمان انتقادی
پژوهشی در حوزۀ تحليل گفتمان است که به مطالعۀ نحوۀ توليد و بازتوليد قدرت ،تسلط و
نابرابری در بافت اجتماعی-سياسی و همچنين به بررسی نحوۀ تثبيت ايدئولوژی و قدرت از
طريق متن يا گفتار میپردازد (وندايک.)954-952 :2110 ،4
ديويد کريستال 5در تعريف اين رويکرد جديد مینويسد:
«اين رويکرد به آشکارسازی روابط قدرت پنهان و فرايندهای ايدئولوژيکی در متون گفتاری يا
نوشتاری میپردازد .زبانشناسی انتقادی از رويکرد رايج زبانشناسی به خاطر عدم ارائۀ توضيحات
اجتماعی مناسب و وجود موارد اجتماعی-سياسی مبهم انتقاد میکند .تحليل گفتمان انتقادی به
مطالعۀ روابط بين رويدادهای کالمی و فاکتورهای فرهنگی ،سياسی و اجتماعی میپردازد؛
مخصوصا به چگونگی تأثيرپذيری ايدئولوژيکی گفتمان و نحوۀ تأثيرگذاری گفتمان بر روابط
قدرت در جامعه نيز توجه میکند».

(کريستال)029 :2111 ،
از جمله صاااحبنظرانی که در معرفی و رشااد اين رويکرد در زبانشااناساای نقش مهمی
داشاتهاند ،میتوان به ميشاال فوکو ،6نورمن فرکالف ،7تئون وندايک ،روث وُداک 1و راجر فاولر

3

اشااره کرد .هر يک از اين فيلساوفان و دانشمندان رويکردی متفاوت را در تحليل گفتمان انتقادی
دنبال میکنند .اين رويکردها نه تنها در تعارض با يکديگر نيسااتند ،بلکه از لحاظ اصااول نظری و
روششااناختی دارای مشااترکات بنياديناند و تنها در نوع عمل اجتماعی از قبيل نژادگرايی ،تأکيد
بيشاتر بر نشاانهشاناسای ،گرايش سياسی-اجتماعی ،اجتماعی-فرهنگی و يا تاريخی که به عنوان
هادف و کااربرد مطاالعاه در چارچوب زبان برمیگزينند ،با يکديگر تفاوت دارند .ما در اين
پژوهش رويکرد نورمن فرکالف را که رويکردی فرهنگی-اجتماعی اسااات ،به عنوان چارچوب
نظری خود برگزيدهايم که در بخش بعد به معرفی آن خواهيم پرداخت.
4. T. A. Vandijk
5. D. Crystal
6. M. Foucault
7. N. Fairclough
8. R. Wodak
9. R. Fowler
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يکی از مهمترين انواع گفتمان ،همانا گفتمان مطبوعات است که در قالب روزنامههای مختلف
در اختيار مخاطبين قرار میگيرد .متون مطبوعاتی که هميشه نقش مهمی را در ساختار زبانی جامعه
ايفا میکند ،حاوی اطالعات فرهنگی ،اجتماعی ،تاريخی و ايدئولوژيکی فراوانی است که گاه به
صورت مستقيم و گاه غيرمستقيم در اختيار خواننده قرار میگيرد .تحليل گفتمان انتقادی در رابطه
با گفتمان مطبوعاتی 01تأکيد دارد که بين ساختارهای گفتمانمدار 00و ساختارهای اجتماعی مﺆثر
در توليد و درک متون نوشتهشده در روزنامهها ،رابطهای دوسويه وجود دارد؛ به عبارت ديگر،
گفتمان مطبوعات میتواند از يک سو به تغيير و بازتوليد دانش ،هويت فردی و روابط اجتماعی
بپردازد و از سوی ديگر ،تحت تأثير اعمال و ساختارهای اجتماعی و ديدگاههای فکری افراد
جامعه قرار گيرد (فرکالف.)022 :2111 ،
در اين پژوهش سعی داريم متون مطبوعاتی ايران را بر اساس مدل نظری فرکالف مورد مطالعه
قرار دهيم و با تجزيه و تحليل زبانشناختی اين متون ،به نحوۀ تجلی ديدگاههای فکری–اجتماعی
نويسندگان آنها پی ببريم .متون مطبوعاتی که به عنوان دادههای پژوهش انتخاب شدهاند ،همگی
در رابطه با شبکههای اجتماعی هستند ،چرا که اين شبکهها نه تنها از جمله مطالب مهم و جالب
روزنامهها در دهههای اخير هستند ،بلکه ديدگاههای متفاوتی در ارتباط با آنها در جوامع مختلف
از جمله ايران به چشم میخورد.
به طور کلی پژوهش حاضر میکوشد به اين پرسشها پاسخ دهد:
 -0در ارتباط با شبکههای اجتماعی ،رابطۀ ايدئولوژی و زبان در متون مطبوعاتی چگونه تجلی
میيابد؟
 -2ديدگاههای ايدئولوژيکی روزنامهنگاران پيرامون اين شبکهها چگونه در متون آشکار میشوند؟
و اين ديدگاهها کدامها هستند؟
فرضيۀ پژوهش اين است که رابطۀ ايدئولوژی و زبان در اين متون ،هنگام بيان مسائل مربوط
به ديدگاههای مذهبی و فرهنگی تجلی میيابد و ديدگاههای ايدئولوژيکی نويسندگان با انتخاب
و بکارگيری واژگان و ساختهای معنايی و نحوی متفاوت آشکار میشود.
10. journalistic discourse
11. discursive structures
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 -2چارچوب نظری
رويکرد فرکالف در تحليل گفتمان انتقادی از جنبۀ نظری رويکردی فرهنگی-اجتماعی است .اين
رويکرد از آن جهت فرهنگی است که به باور او ،آنچه فضای خالی بين متن و جامعه را پر میکند،
فرهنگ است؛ و اجتماعی است از آن جهت که گفتمان در رويکرد وی به مثابۀ کنشی اجتماعی
است.
در واقع فرکالف ساختارهای خرد گفتمان يعنی ويژگیهای زبانشناختی اعم از صورت و
معنا را مرتبط با ساختارهای کالن گفتمان يعنی ايدئولوژی و ساختارهای اجتماعی میداند .او
خرد گفتمان توسط ساختارهای کالن جامعه تعيين
معتقد است اگرچه ممکن است ساختارهای ُ
شوند ،اما عکس آن هم صادق است؛ بدين معنی که ساختارهای گفتمانی خُرد نيز به نوبۀ خود
ساختارهای ايدئولوژيکی کالن را بازتوليد میکنند (آقاگلزاده.)050 :0915 ،
فرکالف ( )72 :0332تحليل گفتمان انتقادی را تحليل رابطۀ متن و سطوح مختلف بافت
اجتماعی میداند و هدف تحليلگر را تبيين رابطۀ بين متن زبانی ،فرايندهای توليد و تفسير و بافت
در نظر میگيرد .بر اين اساس ،روش تحليلی او در سه سطح انجام میگيرد:
 -0توصيف :شامل تحليل خصوصيات صوری متن.
 -2تفسير :بررسی و توضيح روابط موجود در بين فرايندهايی که باعث توليد و درک گفتمان مورد
نظر میشوند؛ به بيان ديگر ،تحليل تفسيری گفتمان با توجه به قواعد متعارفی که مردم در زندگی
روزمره رعايت میکنند (تحليل کنش گفتمانی فرايندهای توليد و مصرف متن).
 -9تبيين :بررسی رابطۀ بين تعامل و بافت اجتماعی و توضيح رابطۀ بين عناصر گفتمانی و اجتماع
در حين توجه به پيشينۀ فرهنگی آن گفتمان (تحليل جامعهشناختی کنش اجتماعی).
بر اساس مدل سهسطحی فرکالف ،متن را تنها میتوان در شبکهای از متون ديگر و در بافتی
اجتماعی درک کرد .رابطۀ بين متن و کنش اجتماعی از طريق واسطۀ کنش گفتمانی شکل میگيرد؛
به عبارت ديگر ،آنچه تأثيرپذيری متن از کنش اجتماعی و بالعکس را ممکن میسازد ،کنش
گفتمانی است ،يعنی روندی که افراد در آن از زبان برای توليد و تفسير متن استفاده میکنند .از
سوی ديگر ،متن (عناصر صوری زبان) هم بر روند توليد و هم بر روند تفسير تأثير میگذارد.
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 -1روش پژوهش
 -3-1دادههای پژوهش

دادههای اين پژوهش از بين مقالههای روزنامههای کثيراالنتشار کشور انتخاب شدهاند که همگی
مربوط به شبکههای اجتماعی و به زبان فارسی هستند .انتخاب دادهها در طی دو مرحله صورت
گرفته است:
مرحلة اول
در اين مرحله به جمعآوری مقالههای منتشارشاده با موضوع مورد نظر توسط روزنامههای کشور
در سالهای  0911-0931پرداخته شد و تعدادی مقاله به شرح زير انتخاب شدند:
جدول شمارۀ ( .)0روزنامهها و تعدا مقاالت انتخاب شده از آنها

نام روزنامه

تعداد مقالههای انتخابشده

دنيای اقتصاد

01

همشهری

01

ايران

6

جام جم

05

کيهان

1

رسالت

21

شرق

02

اعتماد

00

مرحلة دوم
در اين مرحله ،از بين روزنامههای فوق ،پنج روزنامۀ جام جم ،دنيای اقتصاد ،رسالت ،شرق و
کيهان به صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس از بين مقالههای هر يک از اين پنج روزنامه ،شش
مقاله به صورت تصادفی انتخاب گرديد .بنابراين ،از بين کل مقالههای ذکرشده در باال ،تعداد 91
مقاله به صورت تصادفی به عنوان دادههای پژوهش انتخاب و بر اساس الگوی تحليلی فرکالف
مورد مطالعه قرار گرفت.
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 -2-1طرح کلی تحلیل

سطح اول تحلیل فرکالف :توصيف
 -0واژگان
ساختار گزارهها

تحليل متنی خرد

-2نحو و نظام تعدّی

02

-9وجهيت
 -0پيشفرض
ترکيب گزارهها

 -2فن بالغت :مبالغه ،استعاره ،مجاز ،واژهسازی ،جناس
تحليل متنی کالن

-9روايت

09

نمودار شمارۀ ( .)0تحليل خرد و کالن متن

سطططح دوم تحلیل فرکالف :تفسااير :نحوۀ در نظر گرفتن مخاطب؛ اصااول اخالقی؛ واقعنگری؛
ارزش خبر؛ شيوۀ نگارش.
سطح سوم تحلیل فرکالف :تبيين :ديدگاههای فکری– اجتماعی حاکم بر متن.
 -1-1شبکههای اجتماعی

محسنيان راد (فتحی )0930 ،میگويد که اصطالح ”شبکۀ اجتماعی“ ،حدود چهل سال پيش برای
نخستين بار از سوی يک روانشناس اجتماعی به نام ميلگرام 04ارائه شد .او موضوع را از آنجا
آغاز کرد که «چقدر احتمال دارد دو نفر در جهان ،يکديگر را بشناسند؟» .نتيجۀ مطالعات ميلگرام
نشان داد که احتمال خيلی زيادی وجود دارد که هر دو نفر در اياالت متحده بتوانند در يک حلقۀ
 2تا  01نفری واسطهها با هم ارتباط داشته باشند و از طريق اتصال هر يک از اين حلقهها ،احتمال
آنکه دو آمريکايی با يکديگر مرتبط شوند ،يک بيست هزارم است.
شبکۀ اجتماعی يک سری روابط اجتماعی است که فرد را مستقيما به افراد ديگر و از طريق
آنها ،به طور غيرمستقيم به افراد بيشتری متصل خواهد کرد .از ديرباز ،حتی قبل از دورانی که
12. micro-textual analysis
13. macro-textual analysis
14. S. Milgram
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تلگراف و تلفن وارد عرصۀ ارتباطات شوند ،روابط اجتماعی فرد از طريق اتصاالت او به شبکۀ
اجتماعی شکل میگرفت .البته بايد توجه داشت که شبکههای اجتماعی با گروههای اجتماعی
تفاوت دارند؛ اگرچه شبکههای اجتماعی که يک فرد به آن اتصال دارد ،گروههای اجتماعی مرتبط
با او را تشکيل میدهند ،اما شبکههای اجتماعی بخودی خود ،به معنی گروه نيستند .به باور
محسنيان راد يک شبکۀ اجتماعی فاقد مرزهايی است که گروه دارد و الزاما تعامالت نزديک يا
مداوم ،آن گونه که در تعامالت گروههای اجتماعی ديده میشود ،ندارد (فتحی.)0930 ،
اولين شبکۀ اجتماعی در سال  0337ايجاد شد .اين شبکه که با نام  SixDegreesکار خود را
آغاز کرد ،در ابتدا تنها به کاربرانش اجازۀ ساخت پروفايل را میداد .اما بعد از يک سال ،زمانی که
سايتهای مشابه تنها اجازۀ ثبتنام و ساخت پروفايل را به کاربران میدادند ،امکان اضافه کردن
افراد در ليست دوستان نيز به آن اضافه شد .امکانات بيشتر اين شبکه نسبت به شبکههای مشابه،
اين سايت را نخستين نمونۀ جوامع مجازی لقب داد .به همين ترتيب با ظهور ،SixDegrees

سايتهايی مانند اليوژورنال ،05مایاسپيس 06و هماکنون نيز فيسبوک 07و توييتر 01روند پيشرفت
سايتهای اجتماعی را طی کردند.
 -4تحلیل دادهها
 -3-4توصیف :ساختار گزارهها

فرکالف ( )014 :0335معتقد است که به هنگام تحليل متون بايد دو جنبۀ بسيار مهم را در نظر
گرفت؛ اولی مربوط به ساختار گزارهها است و دومی مربوط به ترکيب آنها .ساختار گزارهها به
بازنمود اشخاص و ديگر فعاالن اجتماعی مربوط میشود و تحليل بندهايی را در بر میگيرد که
نشانگر فرايندها ،اعمال و رويدادها هستند .ترکيب گزارهها 03به نحوۀ سازماندهی هر يک از اين
بندها مربوط میشود که چگونه به صورت يک کل منسجم و ساختاری درآمدهاند.
 -3-3-4واژگان

تحليل واژگان خاصی که در متن روزنامه به کار رفتهاند ،هميشه اولين مرحلۀ هر تحليل متنی يا
گفتمانی است .واژهها در اصل ،بازنمايی نقش جامعه و قضاوتهای ارزشی 21را بيان میکنند.
15. livejournal
16. myspace
17. facebook
18. twitter
19. combining propositions
20. value judgements
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نامگذاری و ارجاع
روزنامهنگاران هنگام گزارش رويدادها ناگزيرند تا شرکتکنندگان در هر رويداد را به نحوی
نامگذاری کنند .رايزيگل 20و وُداک ( ،2110به نقل از ريچاردسون )2117 ،22گزينههايی که برای
انتخاب نحوۀ نامدهی به افراد وجود دارند را اصطالحا استراتژیهای ارجاعی 29مینامند و نشان
میدهند که انتخاب نحوهای خاص برای نامگذاری و توصيف يک شخص يا گروه میتواند با
اهداف مختلف روانشناختی ،اجتماعی و سياسی از سوی گوينده يا نويسنده صورت گيرد .هر
استراتژی ارجاعی انتخابشده میتواند نقشی خاص را در متن ايفا کند؛ بدين معنی که نه تنها معنا
و ارزش اجتماعی به مرجع خود میدهد ،بلکه باعث ايجاد روابط انسجامی بين مرجع خود و
ديگر فعاالن اجتماعی معرفیشده در متن میگردد.
نمونة  :3دستگاههای رسانهای غرب دنبال ايجاد شبکههايی در ايران هستند( .جام جم)

نويسنده با بکارگيری واژۀ ”غرب“ ،بر منبع رسانههای مورد نظر خود تأکيد میکند و آنها را در
راستای فرهنگ و سياست غربی قرار میدهد؛ به بيان ديگر ،اين رسانهها را در تقابل با فرهنگ و
سياست شرق قرار میدهد.
نمونة  :2اين مجموعه که از آن به عنوان فيسبوک حالل ياد میشود( .شرق)

در اينجا بکارگيری واژۀ ”حالل“ ،اين شبکۀ اجتماعی را در تقابل با ”حرام“ قرار میدهد و در واقع
اين را بيان میکند که ديگر فيسبوکها حرام هستند.
گزارهپردازی
رايزيگل و وُداک ( ،2110به نقل از ريچاردسون )2117 ،فرايند بسيار ساده و بنيادی توصيف
اشخاص و رويدادها را استراتژیهای گزارهپردازی 24مینامند که شامل نسبت دادن زبانشناختی
ويژگیها به افراد ،حيوانات ،فعاليتها و پديدههای اجتماعی است .از طريق اين استراتژیها است
که افراد با توجه به زمان ،مکان ،کميت و کيفيت معرفی میشوند و نويسنده يا گوينده میتواند به
صورتهای مختلفی اينها را در متون به کار گيرد که در اين تحليل به بررسی مهمترين آنها
21. M. Reisigl
22. J. E. Richardson
23. referential strategies
24. predicational strategies

بازنمود شبکههای اجتماعی در مطبوعات ايران از منظر تحليل گفتمان انتقادی 33/

میپردازيم .صورتهای گزارهپردازی در اين پژوهش به چهار گروه تقسيم میشوند که عبارتاند
از -0 :صفت /بدل /اضافه -2 ،عبارت حرفاضافهای -9 ،محمول /بند ربطی -4 ،اشارۀ ضمنی.
نمونة  ... :1که پيامهای مبتنی بر تهاجم غرب را به جامعه القا کنند - .افراد را به سمت فرهنگ غرب سوق
دهند( .جام جم)

اين مثال نشانگر محمول /بند ربطی در گزارهپردازی است .در اينجا نويسنده دربارۀ تهاجم فرهنگی
از سمت کشورهای غربی صحبت میکند و با افعالی مثل ”القا کردن“ و ”سوق دادن“ معتقد است
که آنها پيامهای خود را از طريق اين نوع شبکهها به نحوی وارد جامعه میکنند که حتی خود افراد
هم بدون آنکه متوجه باشند ،به سمت فرهنگ آنها کشيده میشوند.
نمونة  ... :4تصاوير و طرح مطالب اغواکننده سعی در ارتباطگيری و ( ...دنيای اقتصاد)

انتخاب صفت ”اغواکننده“ در مقايسه با گزينههای ديگری مثل ”نامناسب“ و ”غيراخالقی“ ،ديد
منفی نويسنده را نسبت به اين شبکهها نشان میدهد و در مخاطب ايجاد نوعی نگرانی
میکند.
نمونة  ... :5برای جمعآوری اطالعات و استخدام جاسوس استفاده میکند( .کيهان)

نويسنده در اين عبارت حرفاضافهای هدف شبکههای اجتماعی را چيزی فراتر از گرد هم آوردن
دوستان و آشنايان میداند؛ وی به طور ضمنی اين شبکهها را به عنوان ابزارها يا برنامههای
جاسوسی کشورهای غربی معرفی میکند.
 -2-3-4نحو و نظام تع ّدی

ميلز ،0335( 25به نقل از ريچاردسون )54 :2117 ،معتقد است که نظام تع ّدی ،روابط بين
شرکتکنندگان 26و نقش آنها در فرايندها را توصيف میکند .مطالعۀ اين نظام به اين موارد مربوط
میشود که کدام کنشها در متون وجود دارند و چگونه معرفی شدهاند؛ توسط چه کسی و بر
روی چه کسی انجام شدهاند .آنچه در بررسی اين نظام اهميت دارد ،نحوۀ تحقق آن در متن است.
همانطور که سيمپسون )11 :0339( 27میگويد ،در هر فرايند سه جزء وجود دارد که میتوان
آنها را تغيير داد -0 :شرکتکنندگان در فرايند که نقش آنها معموال به وسيلۀ گروههای اسمی نشان
25. S. Mills
26. participants
27. P. Simpson
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داده میشود؛  -2فرايند که به وسيلۀ گروه فعلی موجود در يک بند بيان میشود .فرايندها بر چهار
نوع هستند :فرايند مادی ،21ذهنی ،23رابطهای 91و گفتاری( 90کالمی)؛ و  -9شرايط 92مربوط به
فرايند که غالبا توسط گروههای قيدی يا حرفاضافهای نشان داده میشوند.
نمونة  :6دساتگاههای رسانهای غرب به دنبال ايجاد شبکههايی در ايران هستند که پيامهای مبتنی بر تهاجم
غرب را به جامعه القاء کنند( .جام جم)

در اينجا ابتدا يک فرايند مادی و سپس يک فرايند گفتاری را مشاهده میکنيم که در قالب جملهای
معلوم بيان شدهاند .بنابراين نويسنده بر فاعل جمله تأکيد داشته و میخواسته نشان دهد که چه
کسانی و البته به چه طريقی ،قصد القای فرهنگ غربی را به جامعه دارند.
نمونة  :7پس از انتشااار تصاااوير موهن از پيامبر اسااالم در يکی از صاافحات اين شاابکۀ اجتماعی هزاران
مسلمان در پاکستان عليه فيسبوک دست به تظاهرات زدند ( .شرق)

در اينجا فرايندی مادی را مشاهده میکنيم که هم شرکتکنندگان و هم شرايط آن در قالب جملهای
معلوم بيان شدهاند؛ بنابراين هر دوی اينها دارای اهميت بودهاند ،اما شرايط از نظر نويسنده از
اهميت بيشتری برخوردار بوده ،چرا که قبل از شرکتکنندگان و در ابتدای جمله آمده است.
 -1-3-4وجهیت

وجهيت در واقع ،نظر ،نگرش و قضاوت گوينده /نويسنده را در متن يا گفتوگو نشان میدهد و
بيانگر ديدگاه و نظر گوينده /نويسنده دربارۀ صحت گزارۀ بيانشده در جمله است .وجهيت تحليل
را يک مرحله به جلو میبرد و نشان میدهد که نه تنها بين صورت و معنا ،بلکه بين معنا و نقش
نيز رابطهای برقرار است .به همين خاطر ،میتوان آن را نمود فرانقش بينافردی زبان به شمار آورد.
با مطالعۀ دقيق دادههای پژوهش متوجه شديم که در اکثر موارد نويسندگان /مصاحبهشوندگان،
يا دو فعل وجهی ”توانستن“ و ”خواستن“ (آيندهساز) را برای بيان نظرها و قضاوتهای خود به
کار بردهاند يا قيدهای ”قطعا“ و ”بیشک“ را .نکتۀ مشترکی که در همۀ موارد وجود دارد اين است
که معموال از ”توانستن“ برای بيان ويژگیهای مثبت و منفی شبکههای اجتماعی و امکاناتی که در
28. material process
29. mental process
30. relational process
31. verbal process
32. circumstances

بازنمود شبکههای اجتماعی در مطبوعات ايران از منظر تحليل گفتمان انتقادی 010/

اختيار افراد قرار میدهند ،استفاده شده و از ”خواستن“ برای بيان برنامههای مربوط به تأسيس
شبکههای اجتماعی جديد يا کنترل و تغيير سايتهای فعلی.
 -2-4توصیف :ترکیب گزارهها
 -3-2-4پیشفرض

پيشفرضها ،مطالبی هستند که گوينده /نويسنده دانستن آنها را از سمت مخاطب بديهی فرض
میکند؛ به بيان ديگر ،پيشفرضها زمينههای مشترک بين شرکتکنندگان در گفتوگو هستند .به
لحاظ منطقی نيز میتوان گفت که جملۀ الف ،جملۀ ب را پيشفرض میگيرد ،اگر و فقط اگر در
تمام موقعيتهايی که الف صادق است ،ب هم صادق باشد و در تمام موقعيتهايی که الف صادق
نيست ،ب صادق باشد.
نمونة  :1فيسبوک و يوتيوب 99ديگر کارايی ندارند( .رسالت)

نويسنده اينطور در نظر گرفته که مخاطب هم میداند که اين شبکهها به طور کلی کارايی خاصی
داشتهاند .حال او دارد تغيير وضعيت را توضيح میدهد.
 -2-2-4فنون بالغی

گزارش خبری يک روزنامهنگار با اين هدف نوشته میشود که بتواند مخاطب را قانع کند که
مطلب گزارششده درست و منطقی است .در اين راستا ،روزنامهنگاران از فنون بالغی استفاده
میکنند تا ديگران نيز نقطهنظر آنها را بپذيرند .البته اين بدين معنا نيست که متون مطبوعاتی سرشار
از فنون بالغی هستند ،بلکه نشان میدهد که روزنامهنگاران بايد برای موفقيت در بيان نظرات و
اظهارات خود يا ديگران از فنون بالغی استفاده کنند تا در قالب استداللهايی منطقی ،توجيهپذير
و مشروع رويدادی را گزارش دهند.
فنون بالغی ساختارهايی غيراجباری هستند که در متون به کار گرفته میشوند تا توجه مخاطب
را جلب و به طور غيرمستقيم بر معناهای خاصی تأکيد ورزند .اين فنون انواع مختلفی دارند که
در اين پژوهش به پنج نوع از آنها پرداخته میشود که عبارتاند از -0 :مبالغه -2 ،94استعاره-9 ،
مجاز -4 ،95واژهسازی 96و  -5جناس.97
33. youtube
34. hyperbole
35. metonymy
36. neologism
37. pun
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نمونة  :3ارتباط فيسبوکی (دنيای اقتصاد)  -تعامالت فيسبوکی -جرائم فيسبوکی (شرق)

نويسنده با تغيير مقولۀ دستوری واژۀ ”فيسبوک“ از اسم به صفت دست به واژهسازی زده است
و با ابتکار از آن به عنوان نمادی برای نوع رابطۀ افراد و البته جرائم در شبکههای اجتماعی استفاده
کرده است.
نمونة  :30به اين ترتيب ما در ميان مسلمانان حاضر در تويتر امام حامی خود به دست میآوريم و از طريق
اين امامها در گوش آنها پچپچ میکنيم( .کيهان)

در اينجا نويسنده از استعاره استفاده کرده است تا شخصی را توصيف کند که دستنشاندۀ
کشورهای غربی است و آنها میخواهند او را به عنوان يک فرد که میتواند سرمشق ديگران باشد،
معرفی کنند.
نمونة  :33يک غول شبکۀ اجتماعی (شرق)

نويسنده از واژۀ غول استفاده کرده است تا گسترش استفاده از يک شبکۀ اجتماعی و نيز محبوبيت
آن در بين کاربران را نشان دهد .کاربرد اين واژه نوعی مبالغه در توصيف اين شبکۀ اجتماعی
است.
 -1-2-4روایت

روزنامهنگاران در واقع قصهگويان حرفهای زمان ما هستند .کار روزنامهنگاران بر به دست آوردن
و نوشتن داستانها متمرکز است و مطالعۀ روايت در مطبوعات در اصل ،مطالعۀ داستانهای موجود
در روزنامهها است .روايت به معنی محتوای داستانهای روزنامهها و البته نحوۀ معرفی و ارائۀ اين
نوع داستانها است .بنابراين هنگام بررسی گزارشهای خبری بايد بين محتوای روايت و صورت
آن تمايز قائل شويم (مونتگومری 91و ديگران ،2111 ،به نقل از ريچاردسون .)70 :2117 ،محتوای
روايت زنجيرهای از رويدادها است که در داستان واقعی روی میدهد؛ يعنی طرح يا ساختار اعمال
و صورت روايت عبارت است از زنجيرهای که رويدادها طبق آن به ما معرفی و ارائه میشوند .در
رابطه با صورت روايت در اخبار میتوان گفت که از ساختاری برخوردار است که مهمترين
اطالعات را در رأس يک خبر قرار میدهد و از اولين پاراگراف برای پاسخ دادن به پرسشهايی
همچون ”چه کسی ،چرا ،کجا و چه وقت“ استفاده میکند .بنابراين صورت روايت در متون خبری
معموال دارای چنين ترتيبی است :رويداد پيشآمده ،موقعيت يا پسزمينه و نتيجۀ داستان بيانشده.
38. M. Montgomery

بازنمود شبکههای اجتماعی در مطبوعات ايران از منظر تحليل گفتمان انتقادی 019/

در اين تحليل نيز مشاهده میکنيم که محتوا و صورت روايت در دادههای پژوهش از طرح و
ساختار فوقالذکر پيروی میکنند و حتی در مواردی که مصاحبهای صورت گرفته است ،باز هم
سه مفهوم رويداد ،موقعيت و نتيجه ،طبق ترتيب يادشده ارائه میشوند؛ البته در برخی مصاحبهها
ابتدا موقعيت آمده و سپس رويداد.
 -1-4تفسیر

در سطح تفسير به فرايندهايی میپردازيم که در توليد و درک متون مطبوعاتی مﺆثر هستند،
فرايندهايی که روزنامهنگاران از طريق آنها متون را توليد میکنند.
 -3-1-4نحوة در نظر گرفتن مخاطب

در مطبوعات مخاطب را به دو صورت در نظر میگيرند :مخاطب به عنوان مصرفکننده و مخاطب
به عنوان محصول .اين امر که يک روزنامه به کداميک از اين صورتها به مخاطب خود مینگرد،
تأثير مهمی بر نحوۀ نوشتن مطالبی میگذارد که چاپ میشوند.
همانطور که میدانيم روزنامهها برای خود نوعی تجارت محسوب میشوند؛ به همين دليل
اکثر آنها به دنبال کسب سود بيشتر در کار خود هستند و نهايت سعی خود را میکنند تا محصول
خود را به شيوهای به فروش برسانند که بيشترين سود ممکن را دريافت کنند .با اين ديدگاه ،خبر
به عنوان يک محصول است که بايد به صورتی جالب يا گيرا به بازار مصرفکنندگان ارائه شود.
اين مسئله باعث میشود تا در متن گزارشهای خبری ،به گونهای به نوشتن مطالب پرداخته شود
که آنها را برای خواننده گيرا و سرگرمکننده سازد .در اين صورت ،مطالبی که نوشته میشود برای
برآوردن خواستها و اولويتهای مخاطبانی است که روزنامه را بر اساس نياز به اطالعاتی خاص
انتخاب میکنند؛ بدين ترتيب مخاطب در اينجا به عنوان يک مصرفکننده است.
در واقع ،هم خبرنگاران و هم روزنامهها در کار جذب مخاطب يا به عبارتی توليد مخاطب
هستند و اين مخاطبان يا نحوۀ دسترسی به آنها است که به آگهیدهندگان فروخته میشود .با چنين
ديدگاهی ،مخاطب از مصرفکننده به خود محصول تبديل میشود و آن را بيشتر در مﺆسسات
خبری که روزنامهها را در بين طبقۀ مرفه جامعه به بازار عرضه میکنند میبينيم ،چرا که در اين
طبقه است که تبليغات منبع قابل توجهی برای درآمدزايی است .بدين ترتيب روزنامه به دنبال
جذب مخاطب خاصی است که از طريق آن بتواند درآمد تبليغاتی بيشتری کسب کند.
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 -2-1-4اصول اخالقی

نقش اصلی مطبوعات چرخش اطالعات است تا به ما کمک کند جهان و البته موقعيت خويش
در جهان را بهتر بشناسيم ،اما موانع بسياری هم وجود دارند که بر کيفيت اطالعات منتشرشده
تأثير میگذارند .روزنامهنگاران از يک سو تعهدی حرفهای برای بيان حقيقت و رعايت اصول
اخالقی دارند و از سوی ديگر بايد به توليد داستانهايی بپردازند که مورد تقاضای بازار است .از
جمله اصول اخالقی که روزنامهنگاران بايد رعايت کنند ،میتوان به اين موارد اشاره کرد :آنها بايد
به جستجو و گزارش حقيقت بپردازند؛ به طور مستقل از منابع و ديگر روزنامهنگاران عمل کنند؛
از آسيبی که ممکن است به ديگران وارد شود ،اجتناب کنند يا آن را به حداقل برسانند؛ در قبال
کارشان مسئول و پاسخگو باشند.
در دادههای اين پژوهش با موردی مواجه نشديم که حاکی از عدم رعايت اصول اخالقی
توسط روزنامهنگاران اين روزنامهها باشد.
 -1-1-4واقعنگری

روزنامهنگار موظف است که گزارشی مبتنی بر واقعيت در اختيار مخاطب قرار دهد تا بتواند ادعای
صحت آن را نمايد؛ بدين معنی که نبايد قضاوتهای ارزشی خود را در گزارش بياورد .در واقع
او فقط اجازه دارد که نظرات اشخاص ديگر را برای گزارش رويداد مورد نظر در مقالهاش بياورد
تا صحت مطالبی را که نوشته است ،تأييد کند اما نظر شخصی خود را خير .به همين خاطر ،در
يک گزارش واقعنگرانه معموال شواهدی به صورت اطالعات پسزمينهای توسط روزنامهنگار در
تأييد مطلب گزارششده ارائه میشود .اين مسئله نيز از جمله مواردی است که بر نحوۀ نوشتن
مطالب تأثير میگذارد ،زيرا روزنامهنگار بايد تالش کند تا کامال بیطرفانه رويداد پيشآمده را
گزارش کند و صرفا به عنوان انتقالدهندۀ اطالعات و بدون در نظر گرفتن عقايد شخصیاش عمل
کند.
يکی از مواردی که در تأييد رعايت يا عدم رعايت اين فرايند توسط روزنامهنگاران نقش دارد،
همانا درجۀ عدم يقينی است که به وسيلۀ آن میتوان اثبات کرد يک گزاره تا چه حد مبتنی بر
واقعيت است .معموال جملههايی که با ”احتماال“ يا ”اينطور گفته میشود“ بيان شدهاند ،حاکی از
آن هستند که از درجۀ عدم يقينی باالتری برخوردارند .در دادههای اين پژوهش با مواردی روبهرو
نشديم که دارای اين ويژگی باشند.
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 -4-1-4ارزش خبر

ارزش خبر در واقع معيار و قواعد بنيادی است که توسط روزنامهنگار به کار گرفته میشوند تا
’ارزش خبری‘ رويدادها را بسنجد و بدين ترتيب تصميم بگيرد که کدام رويداد ،صرفا يک اتفاق
است و کدام ،يک خبر که مخاطب خاص خود را دارد که عالقهمند به شنيدن يا خواندن آن است.
روزنامهنگاران از اين قواعد استفاده میکنند تا برای توليد اخبار ،آنها را انتخاب ،مرتب و
اولويتبندی کنند .درست است که اين قواعد به طور مشخص و مکتوب در يک مﺆسسۀ خبری
نوشته نشدهاند ،اما در عمل وجود دارند و روزنامهنگار با انجام کار روزانۀ خود ،همچون يک
دانش آن را ياد میگيرد .يک رويداد برای اينکه دارای ارزش خبری باشد ،بايد به روز و فاقد ابهام
باشد تا بتوان آن را به وضوح توصيف کرد و به اطالع عموم رساند .بنابراين حتی ارزش خبری
يک رويداد نيز میتواند بر انتخاب و انتشار اخبار توسط روزنامهنگاران تأثير بگذارد.
 -5-1-4شیوۀ نگارش

شيوۀ نگارش در واقع مفهومی است که به تفاوتهای سبکی در متون اشاره میکند و کاربرد آن
در نمونههايی از زبان واقعی يا زبانی است که توسط گويندگان يا نويسندگان با باورهای متفاوت
و در موقعيتهای زمانی ،مکانی يا اجتماعی خاصی توليد شده است .تفاوتهای سبکی آزاد يا
دلبخواهی نيستند ،بلکه بخشی از تأثير و نقش احتمالی بافت در توليد متن يا پارهگفتار هستند .در
واقع زبانی که روزنامهنگاران برای مخاطب قرار دادن خوانندگان استفاده میکنند ،هم هويت
روزنامهنگار را و هم هويت مخاطب را تا حدی نشان میدهد .با وجود اينکه تفاوتهای سبکی
بعضا به مسائل ايدئولوژيکی مرتبط هستند ،اما برخی از اين تفاوتها نيز ممکن است به
سياستهای داخلی آژانسهای خبری مربوط شوند؛ به عنوان مثال بروز برخی تفاوتهای سبکی
در متون مطبوعاتی صرفا به مسائل زيبايیشناختی يا کاربردی در نگارش اين نوع متون مربوط
میشود و نبايد آنها را ايدئولوژيکی در نظر گرفت.
يکی از مسائلی که بايد در شيوۀ نگارش متون مطبوعاتی به آن توجه شود ،مسئلۀ بينامتنيت
است .مفهوم بينامتنيت مبتنی بر اين نظر است که متون را نمیتوان جدا از يکديگر و به تنهايی
مورد مطالعه قرار داد ،چرا که متون جدا از يکديگر توليد و درک نمیشوند؛ تمام متون بايد در
ارتباط با متون ديگر و بافت اجتماعی مورد مطالعه قرار گيرند و درک شوند.
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بينامتنيت بر دو نوع است :بيرونی 93و درونی .41در بينامتنيت بيرونی بر اين نکته توجه میشود
که متون را فقط در صورتی میتوان به طور کامل درک کرد که بافتسازی شوند و در ارتباط با
متون ديگر مورد مطالعه قرار گيرند .در اين نوع از بينامتنيت تأکيد میشود که هر متن ،حلقهای از
يک زنجيره است و در ادامۀ متون و البته گفتمانهای قبلی توليد و درک میشود .اما بينامتنيت
درونی به بخشهای جزئی درون يک متن میپردازد مثال نقلقولهای موجود در متن.
 -4-4تبیین :دیدگاههای فکری -اجتماعی حاکم بر متن

با در نظر گرفتن دادههای پژوهش مشاهده میکنيم که ديدگاههای ايدئولوژيکی متفاوتی در مورد
شبکههای اجتماعی بر متون حاکم هستند که از يک روزنامه به روزنامۀ ديگر متفاوت است.
روزنامۀ کيهان از ديدگاهی کامال متفاوت نسبت به شبکههای اجتماعی برخوردار است و در
مقالههای اين روزنامه معموال با استفاده از کنايه و لغاتی طعنهآميز راجع به اين نوع شبکهها صحبت
میشود .نويسندگان ،آنها را صرفا وابسته به آمريکا و اسرائيل میدانند و به آنها به عنوان پروژههای
جاسوسی اين کشورها نگاه میکنند .پس از آن روزنامۀ شرق و رسالت را داريم که از ديدگاهی
متفاوت نسبت به روزنامۀ کيهان در رابطه با شبکههای اجتماعی برخوردارند .نويسندگان اين دو
روزنامه بعضا به برخی امکانات جالب و خوب اين شبکهها و افزايش تعداد کاربرانشان اشاره
میکنند ،اما نگاهی شکآلود به آنها دارند .روزنامۀ رسالت بيشتر بر تأثيرات اجتماعی اين شبکهها
تأکيد میکند و آنها را بر خالف فرهنگ و عرف جامعه يا به عبارت ديگر ،به ضرر افراد جامعه و
مخصوصا جوانان میداند .روزنامۀ شرق بيشتر به غيراسالمی و حرام بودن مطالب ارائهشده در
اين شبکهها میپردازد و به نوعی بر ضرورت ايجاد شبکههای اجتماعی برای مسلمانان تأکيد
میورزد.
روزنامههای جام جم و دنيای اقتصاد از ديدگاهی نسبت به شبکههای اجتماعی برخوردارند
که هم به جنبههای مثبت آنها میپردازند و هم به جنبههای منفی .نويسندگان دنيای اقتصاد تمام
اين جنبهها را کنار هم میآورند و در اختيار مخاطب قرار میدهند و بيشتر به گزارش رويدادهای
پيشآمده يا پيشبينی رويدادهای آينده میپردازند .عالوه بر اين ،جنبههای سياسی و مذهبی اين
شبکهها را کمتر بيان میکنند و بيشتر به جنبههای اجتماعی آنها میپردازند .نويسندگان جام جم
39. external intertextuality
40. internal intertextuality
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بيشتر به مسائل امنيتی اين شبکهها و خطراتی که حريم خصوصی و حرفهای افراد را تهديد
میکنند ،میپردازند.
 -5نتیجهگیری
با بررسی مراحل مختلف پژوهش درمیيابيم که نويسندگان برای بيان ديدگاههای ايدئولوژيکی
خود در انتخاب و بکارگيری واژگان بيش از موارد ديگر دقت میکنند .آنها برای نامگذاری يا
ارجاع به افراد و مسائل مربوط به آنها و همچنين برای گزارهپردازی جمالت مقالۀ خود ،با استفاده
از واژگانی خاص عقايدشان را در متن بيان میکنند .البته الزم به ذکر است که اين مسئله در
مواردی بجز واژگان هم به چشم میخورد که از آن جمله میتوان بکارگيری ساخت نحوی معلوم
و مجهول و استفاده از فنون بالغی را نام برد.
همچنين مشاهده میکنيم که نويسندگان مقالههای هر روزنامه از ديدگاه ايدئولوژيکی نسبتا
خاصی نسبت به شبکههای اجتماعی برخوردار هستند؛ به بيان ديگر ،ديدگاههای فکری -اجتماعی
مربوط به شبکههای اجتماعی که بر متون مطبوعاتی کشور حاکم هستند ،لزوما ديدگاههای يکسانی
نيستند و صرفا به ترويج يک ديدگاه خاص در بين مخاطبين خود در جامعه نمیپردازند .البته
عليرغم تفاوتهای موجود بين هر يک از اين ديدگاهها ،يک مسئله در ميان همۀ آنها مشترک
است و آن ،اين است که همگی به تأثيرات منفی يا نقاط ضعف شبکههای اجتماعی تأکيد میورزند
که ميزان توجه و تأکيد بر اين جنبهها در هر روزنامه متفاوت است.
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