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 2علی افخمی

 دانشگاه تهران ،شناسیاستاد گروه زبان

 1آبادبهاره بهمردی شریف

 دانشگاه تهران ،شناسیزبان دانشجوی دکتری

 دهچکی
 سعی شده بر مبنای چارچوبن مقاله تحليل گفتمان انتقادی است. در اي تحقيق در حوزۀ کي حاضر حاصل مقالۀ

 از یپژوهش به طور تصادف هایران پرداخته شود. دادهبه تجزيه و تحليل متون مطبوعاتی اي فرکالفنظری نورمن 

که  0911-0931های در سال هانکي و شرق رسالت، اقتصاد، ایدني جم، جام هایروزنامه در شدهچاپ هایمقاله نبي

 و فنون از استفاده با ها رااند دادهدهنگارندگان کوشي .اند، انتخاب شدههستند اجتماعی هایشبکه با رابطه در همگی

تجلی  بدين طريق به نحوۀ وکنند  نتبيي زني و رتفسي ف،صيتو نظر، مورد مدل در شدهارائه شناختی  زبان ابزارهای

ندگان سطبق نتايج به دست آمده، نوي .ندبر های اجتماعی پیدر رابطه با شبکه راناي نگارانهای فکری روزنامهدگاهدي

 نرامون ايهای خود پيشخص به بيان ديدگاهم شناختیبانزرو غي شناختیبا استفاده از عناصر زبان تنها نه هاروزنامه

لی آن است کو البته سي دگاه فکری خودديسنده به نحوی خاص و متناسب با پردازند، بلکه هر نويها میشبکه

 رد.گييک از اين عناصر را به کار می هر ،روزنامه
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 مهمقدّ  -0

 اجتماعی عملی ۀمثاب به را زبان که است گفتمان لتحلي از دجدي کردیروي انتقادی گفتمان لتحلي

 انتقادی گفتمان لتحلي، گربه بيان دي .دهدمی قرار مطالعه مورد دئولوژیاي و قدرت با ارتباط در

 و تسلط قدرت، بازتوليد به مطالعۀ نحوۀ توليد و که گفتمان است لتحلي حوزۀ در پژوهشی

 از نحوۀ تثبيت ايدئولوژی و قدرت به بررسی همچنين و اسیسي-اجتماعی بافت در نابرابری

 (.954-952: 2110 ،4کداي)ون پردازدمی گفتار اي متن قطري

 نويسد:می ددر تعريف اين رويکرد جدي 5ستالديويد کري
 اي گفتاری متون در کیيندهای ايدئولوژيافر و پنهان قدرت روابط آشکارسازی به کردروي ناي»

 حات  توضي ارائۀ عدم به خاطر شناسیزبان ج  راي کرد  روي از انتقادی شناسیزبانپردازد. می نوشتاری

 به انتقادی گفتمان لکند. تحليمی انتقاد مبهم اسیسي-اجتماعی موارد وجود و مناسب اجتماعی  

 پردازد؛می و اجتماعی اسیسي فرهنگی، فاکتورهای و کالمی دادهایروي نبي روابط مطالعۀ

 روابط گفتمان بر رگذاریتأثي نحوۀ و گفتمان کیايدئولوژي ری  تأثيرپذي چگونگی به مخصوصا  

 «.کندتوجه می زني جامعه در قدرت

 (029: 2111)کريستال، 

 مهمی نقش شااناساایزبان در کردروي ناي رشااد و معرفی در که نظرانیبصاااح جمله از 

 3فاولر راجر و 1وُداک روث ک،دايون تئون ،7فرکالف نورمن ،6فوکو شااله ميب توانمی اند،داشاته

قادی ل گفتمان انترويکردی متفاوت را در تحليهر يک از اين فيلساوفان و دانشمندان  .کرد اشااره

  و نظری اصااول لحاظ سااتند، بلکه ازتنها در تعارض با يکديگر ني اين رويکردها نه .ندنکمیدنبال 

 دتأکي ی،نژادگراي لقبي از اجتماعی عمل نوع رد تنها و اندنبنياديمشااترکات  دارای شااناختیروش

 عنوان به که خیتاري اي و فرهنگی-اجتماعی، اجتماعی-اسیسي شگراي شاناسای،نشاانه بر شاتربي

 نما در اي .دارند تفاوت گريکدي با نند،گزيبرمی زبان چارچوب در مطاالعاه کااربرد و هادف

، به عنوان چارچوب اجتماعی اسااات-کردی فرهنگینورمن فرکالف را که روي کردرويپژوهش 

 م پرداخت.خواهيکه در بخش بعد به معرفی آن  مياهدنظری خود برگزي

                                                           
4. T. A. Vandijk 
5. D. Crystal 
6. M. Foucault 
7. N. Fairclough 
8. R. Wodak 
9. R. Fowler 
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لف های مختن انواع گفتمان، همانا گفتمان مطبوعات است که در قالب روزنامهتريکی از مهمي

 جامعه زبانی ساختار دررا  مهمی شه نقشهمي کهمتون مطبوعاتی  رد.گين قرار میدر اختيار مخاطبي

 به گاه که استفراوانی  کیايدئولوژي و خیتاري اجتماعی، گی،فرهن اطالعات حاوی ،کندمیفا اي

ل گفتمان انتقادی در رابطه تحلي رد.گيقرار می ار خوانندهاختي در مگاه غيرمستقي و ممستقي صورت

ثر مؤو ساختارهای اجتماعی  00مدارن ساختارهای گفتمانکه بي د داردکيأت 01یمطبوعات با گفتمان

به عبارت ديگر،  ؛وجود دارد دوسويهای رابطه ،هاشده در روزنامهد و درک متون  نوشتهدر تولي

ماعی ت فردی و روابط اجتنش، هويد دابه تغيير و بازتولي سويک از  تواندمیگفتمان مطبوعات 

های فکری افراد دگاهتحت تأثير اعمال و ساختارهای اجتماعی و دي ديگر، سویبپردازد و از 

 (.022: 2111 ،)فرکالف ردجامعه قرار گي

متون مطبوعاتی ايران را بر اساس مدل نظری فرکالف مورد مطالعه  داريمسعی در اين پژوهش 

 اجتماعی–فکری هایديدگاه تجلی نحوۀ به ،شناختی اين متونتجزيه و تحليل زبان با وقرار دهيم 

ی همگ ،اندشدههای پژوهش انتخاب متون مطبوعاتی که به عنوان داده ببريم. پی آنها نويسندگان

تنها از جمله مطالب مهم و جالب  نه هااين شبکه چرا که ،های اجتماعی هستنددر رابطه با شبکه

های متفاوتی در ارتباط با آنها در جوامع مختلف های اخير هستند، بلکه ديدگاهها در دههروزنامه

 خورد.از جمله ايران به چشم می

 ها پاسخ دهد:اين پرسش کوشد بهبه طور کلی پژوهش حاضر می

 جلیت چگونه مطبوعاتی متون در زبان و ايدئولوژی رابطۀ اجتماعی، هایشبکه با ارتباط در -0

 يابد؟می

 شوند؟می آشکار متون در چگونه هاشبکه اين پيرامون نگارانروزنامه ايدئولوژيکی هایديدگاه -2

 هستند؟ هاکدام هاديدگاه اين و

 مربوط مسائل بيان هنگام متون، اين در زبان و ايدئولوژی رابطۀفرضيۀ پژوهش اين است که 

 انتخاب با نويسندگان ايدئولوژيکی هایيابد و ديدگاهفرهنگی تجلی می و مذهبی هایديدگاه به

 شود.متفاوت آشکار می نحوی و معنايی هایساخت و واژگان بکارگيری و

                                                           
10. journalistic discourse 

11. discursive structures 
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 نظریچارچوب  -2

اين ست. اجتماعی ا-نظری رويکردی فرهنگی در تحليل گفتمان انتقادی از جنبۀ رويکرد فرکالف

کند، یر مپجامعه را  و آنچه فضای خالی بين متن ،ن جهت فرهنگی است که به باور اوآرويکرد از 

 کنشی اجتماعی ۀبه مثاب ویجهت که گفتمان در رويکرد  آناز  است اجتماعی ؛ وفرهنگ است

 .است

 وشناختی اعم از صورت های زبانفرکالف ساختارهای خرد گفتمان يعنی ويژگیدر واقع 

او  د.دانمعنا را مرتبط با ساختارهای کالن گفتمان يعنی ايدئولوژی و ساختارهای اجتماعی می

رد گفتمان توسط ساختارهای کالن جامعه تعيين معتقد است اگرچه ممکن است ساختارهای خُ 

ود خ ختارهای گفتمانی خُرد نيز به نوبۀبدين معنی که سا ؛دق استعکس آن هم صا اما ،شوند

 .(050: 0915زاده، )آقاگل کنندساختارهای ايدئولوژيکی کالن را بازتوليد می

متن و سطوح مختلف بافت  تحليل رابطۀتحليل گفتمان انتقادی را  (72: 0332) فرکالف

 ير و بافتفرايندهای توليد و تفس بين متن زبانی، گر را تبيين رابطۀاند و هدف تحليلداجتماعی می

 د:گير. بر اين اساس، روش تحليلی او در سه سطح انجام میگيردنظر می در

 .متن صوری خصوصيات تحليل شامل: توصيف -0

 مورد گفتمان درک و توليد باعث که فرايندهايی بين در موجود روابط توضيح و بررسی: تفسير -2

 زندگی در مردم هک متعارفی قواعد به توجه با گفتمان تفسيری تحليل ،ديگر بيان به ؛شوندمی نظر

 .(متن مصرف و توليد يندهایافر گفتمانی کنش تحليل) کنندمی رعايت روزمره

 اجتماع و یفتمانگ عناصر بين رابطۀ توضيح و اجتماعی بافت و تعامل بين رابطۀ بررسی: تبيين -9

 .(اجتماعی کنش شناختیجامعه تحليل) گفتمان آن فرهنگی پيشينۀ به توجه حين در

افتی در ب ای از متون ديگر وتوان در شبکهسطحی فرکالف، متن را تنها میبر اساس مدل سه

 ؛گيردیمکنش گفتمانی شکل  متن و کنش اجتماعی از طريق واسطۀ بين اجتماعی درک کرد. رابطۀ

نش ک ،سازدبه عبارت ديگر، آنچه تأثيرپذيری متن از کنش اجتماعی و بالعکس را ممکن می

کنند. از یميعنی روندی که افراد در آن از زبان برای توليد و تفسير متن استفاده  ،گفتمانی است

 ذارد.گسوی ديگر، متن )عناصر صوری زبان( هم بر روند توليد و هم بر روند تفسير تأثير می
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 روش پژوهش -1

 های پژوهشداده -1-3

 اند که همگیشده های کثيراالنتشار کشور انتخابهای روزنامههای اين پژوهش از بين مقالهداده

در طی دو مرحله صورت  هاند. انتخاب دادههستهای اجتماعی و به زبان فارسی مربوط به شبکه

 گرفته است:

 ولا مرحلة

های کشور شاده با موضوع مورد نظر توسط روزنامههای منتشارمقالهآوری در اين مرحله به جمع

 پرداخته شد و تعدادی مقاله به شرح زير انتخاب شدند: 0911-0931های در سال

 ها و تعدا مقاالت انتخاب شده از آنها(. روزنامه0جدول شمارۀ )

 شدههای انتخابتعداد مقاله نام روزنامه

 دنيای اقتصاد

 همشهری

 ايران

 جام جم

 کيهان

 رسالت

 شرق

 اعتماد

01 

01 

6 

05 

1 

21 

02 

00 

 دوم مرحلة

ۀ جام جم، دنيای اقتصاد، رسالت، شرق و های فوق، پنج روزنامدر اين مرحله، از بين روزنامه

 های هر يک از اين پنج روزنامه، ششبه صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از بين مقاله کيهان

 91داد های ذکرشده در باال، تع، از بين کل مقالهنابراينانتخاب گرديد. بمقاله به صورت تصادفی 

 رکالففبر اساس الگوی تحليلی  وهای پژوهش انتخاب مقاله به صورت تصادفی به عنوان داده

 .رفتمورد مطالعه قرار گ
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 طرح کلی تحلیل -1-2

 توصيف: فرکالف تحلیل اول سطح
 واژگان      -0                             

                                                          

                                 02تحليل متنی خرد                                                 ی             تعدّ نظام و نحو-2  هاساختار گزاره

 

 وجهيت-9                             

         

 فرضپيش -0                            

 سازی، جناسواژه ،مجاز استعاره، : مبالغه،فن بالغت  -2        هاترکيب گزاره

                                                   09تحليل متنی کالن                                               روايت                               -9                            
 (. تحليل خرد و کالن متن0نمودار شمارۀ )

 ؛ینگرواقع ؛اخالقی اصااول ؛مخاطب گرفتن نظر در ۀنحو: تفسااير: فرکالف تحلیل دوم سطططح

 .نگارش ۀشيو ؛خبر ارزش

 .اجتماعی حاکم بر متن –های فکریديدگاه :تبيين: فرکالف تحلیل سوم سطح

 های اجتماعیشبکه -1-1

حدود چهل سال پيش برای ، “اجتماعی ۀشبک”اصطالح  که گويدمی( 0930 فتحی،) راد محسنيان

ارائه شد. او موضوع را از آنجا  04شناس اجتماعی به نام ميلگرامنخستين بار از سوی يک روان

گرام عات ميلمطال نتيجۀ. «جهان، يکديگر را بشناسند؟چقدر احتمال دارد دو نفر در »آغاز کرد که 

 بتوانند در يک حلقۀاحتمال خيلی زيادی وجود دارد که هر دو نفر در اياالت متحده  نشان داد که

تمال ها، احها با هم ارتباط داشته باشند و از طريق اتصال هر يک از اين حلقهنفری واسطه 01تا  2

 است.، يک بيست هزارم مرتبط شونديکديگر  آنکه دو آمريکايی با

ز طريق و ا يگرد ست که فرد را مستقيما  به افرادروابط اجتماعی ا اجتماعی يک سری شبکۀ

 ی کهحتی قبل از دوران ،بيشتری متصل خواهد کرد. از ديرباز افرادآنها، به طور غيرمستقيم به 

                                                           
12. micro-textual analysis 

13. macro-textual analysis 

14. S. Milgram 
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 ۀفرد از طريق اتصاالت او به شبک ، روابط اجتماعیوارد عرصۀ ارتباطات شوند تلگراف و تلفن

اعی های اجتمهای اجتماعی با گروهگرفت. البته بايد توجه داشت که شبکهاجتماعی شکل می

ط های اجتماعی مرتبهای اجتماعی که يک فرد به آن اتصال دارد، گروهاگرچه شبکه ؛تفاوت دارند

اور به بهای اجتماعی بخودی خود، به معنی گروه نيستند. شبکه امادهند، با او را تشکيل می

اجتماعی فاقد مرزهايی است که گروه دارد و الزاما  تعامالت نزديک يا  يک شبکۀمحسنيان راد 

 (.0930 ،ندارد )فتحی ،شودهای اجتماعی ديده میگونه که در تعامالت گروه مداوم، آن

کار خود را   SixDegreesشد. اين شبکه که با نام ايجاد 0337اجتماعی در سال  اولين شبکۀ

داد. اما بعد از يک سال، زمانی که پروفايل را می تساخ به کاربرانش اجازۀتنها کرد، در ابتدا  آغاز

دن دادند، امکان اضافه کرنام و ساخت پروفايل را به کاربران میثبت های مشابه تنها اجازۀسايت

مشابه،  هایبکهشافراد در ليست دوستان نيز به آن اضافه شد. امکانات بيشتر اين شبکه نسبت به 

 ،SixDegreesجوامع مجازی لقب داد. به همين ترتيب با ظهور  اين سايت را نخستين نمونۀ

روند پيشرفت  01و توييتر 07بوکاکنون نيز فيسو هم 06اسپيس، مای05هايی مانند اليوژورنالسايت

 .های اجتماعی را طی کردندسايت

 هاداده تحلیل -4

 هاگزاره ساختار: توصیف -4-3

 بسيار مهم را در نظر به هنگام تحليل متون بايد دو جنبۀ( معتقد است که 014: 0335فرکالف )

ا به هآنها. ساختار گزاره به ترکيب مربوط ها است و دومیاولی مربوط به ساختار گزاره ؛گرفت

که رد گيشود و تحليل بندهايی را در بر میبازنمود اشخاص و ديگر فعاالن اجتماعی مربوط می

سازماندهی هر يک از اين  به نحوۀ 03ها، اعمال و رويدادها هستند. ترکيب گزارهنشانگر فرايندها

 اند.شود که چگونه به صورت يک کل منسجم و ساختاری درآمدهبندها مربوط می

 واژگان -4-3-3

ی يا هر تحليل متن اند، هميشه اولين مرحلۀخاصی که در متن روزنامه به کار رفته تحليل واژگان

 کنند.را بيان می 21های ارزشیبازنمايی  نقش جامعه و قضاوت ،ها در اصل. واژهاستگفتمانی 
                                                           
15. livejournal 
16. myspace 
17. facebook 
18. twitter 
19. combining propositions 
20. value judgements 
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 گذاری و ارجاعنام

کنندگان در هر رويداد را به نحوی نگاران هنگام گزارش رويدادها ناگزيرند تا شرکتروزنامه

هايی که برای ( گزينه2117 ،22، به نقل از ريچاردسون2110و وُداک ) 20رايزيگل ی کنند.گذارنام

ند و نشان ناممی 29های ارجاعیاصطالحا  استراتژی را دهی به افراد وجود دارندنام انتخاب نحوۀ

تواند با گذاری و توصيف يک شخص يا گروه میای خاص برای نامدهند که انتخاب نحوهمی

هر  .گوينده يا نويسنده صورت گيرد سویاجتماعی و سياسی از  شناختی،اهداف مختلف روان

نها معنا ت بدين معنی که نه ؛تواند نقشی خاص را در متن ايفا کندشده میاستراتژی ارجاعی  انتخاب

دهد، بلکه باعث ايجاد روابط انسجامی بين مرجع خود و و ارزش اجتماعی به مرجع خود می

 د.گردشده در متن میديگر فعاالن اجتماعی معرفی

 (جم جام) .هستند ايران در هايیشبکه ايجاد دنبال غرب ایرسانه هایدستگاه :3 نمونة

ر کند و آنها را دمیتأکيد  خود های مورد نظربر منبع رسانه ،“غرب” نويسنده با بکارگيری واژۀ

گ و را در تقابل با فرهنها به بيان ديگر، اين رسانه ؛دهدراستای فرهنگ و سياست غربی قرار می

 دهد.سياست شرق قرار می

 (شرق) .شودمی ياد حالل بوکفيس عنوان به آن از که مجموعه اين: 2 نمونة

اقع دهد و در وقرار می “حرام” با تقابل در را اجتماعی ۀاين شبک ،“حالل” ۀبکارگيری واژ در اينجا

 .ها حرام هستندبوککند که ديگر فيساين را بيان می

 پردازیگزاره

بسيار ساده و بنيادی توصيف  ( فرايند2117 ،، به نقل از ريچاردسون2110رايزيگل و وُداک )

شناختی ند که شامل نسبت دادن زبانناممی 24پردازیهای گزارهاستراتژی را اشخاص و رويدادها

ا است هاين استراتژیهای اجتماعی است. از طريق ها و پديدهها به افراد، حيوانات، فعاليتويژگی

تواند به یمشوند و نويسنده يا گوينده که افراد با توجه به زمان، مکان، کميت و کيفيت معرفی می

تحليل به بررسی مهمترين آنها اين گيرد که در  ها را در متون به کارهای مختلفی اينصورت

                                                           
21. M. Reisigl 

22. J. E. Richardson 
23. referential strategies 

24. predicational strategies 
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ند اکه عبارت شوندمیبه چهار گروه تقسيم  در اين پژوهشپردازی گزارهی هاپردازيم. صورتمی

 ضمنی. اشارۀ -4، محمول/ بند ربطی -9، ایاضافهعبارت حرف -2، صفت/ بدل/ اضافه -0 از:

 سوق غرب فرهنگ سمت به را افراد -. کنند القا جامعه به را ربغ تهاجم بر مبتنی هایپيام که... : 1 نمونة

 (جم جام). دهند

رهنگی تهاجم ف ۀنويسنده دربار در اينجا. استپردازی بند ربطی در گزاره محمول/اين مثال نشانگر 

است  معتقد “سوق دادن”و  “القا کردن”کند و با افعالی مثل از سمت کشورهای غربی صحبت می

کنند که حتی خود افراد می ا به نحوی وارد جامعهههای خود را از طريق اين نوع شبکهکه آنها پيام

 شوند.به سمت فرهنگ آنها کشيده می ،آنکه متوجه باشند هم بدون

 (اقتصاد دنيای)...  و گيریارتباط در سعی اغواکننده مطالب طرح و تصاوير ...: 4 نمونة

ديد  ،“غيراخالقی”و  “نامناسب”های ديگری مثل در مقايسه با گزينه “اغواکننده”انتخاب صفت 

 دهد و در مخاطب ايجاد نوعی نگرانینشان میها منفی نويسنده را نسبت به اين شبکه

 کند.می

 (کيهان). کندمی استفاده جاسوس استخدام و اطالعات آوریجمع برای... : 5 نمونة

ن آورد هم های اجتماعی را چيزی فراتر از گردای هدف شبکهاضافهنويسنده در اين عبارت حرف

های برنامهها را به عنوان ابزارها يا به طور ضمنی اين شبکه وی ؛دانددوستان و آشنايان می

 کند.جاسوسی کشورهای غربی معرفی می

 یدّ نحو و نظام تع -4-3-2

 ی، روابط بين دّ ( معتقد است که نظام تع54: 2117 ،ريچاردسون از نقل به ،0335) 25ميلز

اين نظام به اين موارد مربوط  مطالعۀکند. و نقش آنها در فرايندها را توصيف می 26کنندگانشرکت

 بر وچه کسی  اند؛ توسطها در متون وجود دارند و چگونه معرفی شدهشود که کدام کنشمی

 .تحقق آن در متن است بررسی اين نظام اهميت دارد، نحوۀ اند. آنچه درکسی انجام شده چه روی

توان در هر فرايند سه جزء وجود دارد که می گويد،می( 11: 0339) 27طور که سيمپسونهمان

ان های اسمی نشگروه معموال  به وسيلۀ آنها رايند که نقشکنندگان در فشرکت -0را تغيير داد:  هاآن
                                                           
25. S. Mills 

26. participants 

27. P. Simpson 
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چهار  شود. فرايندها برگروه فعلی موجود در يک بند بيان می فرايند که به وسيلۀ -2 شود؛داده می

مربوط به  92شرايط -9 ؛ و)کالمی( 90و گفتاری 91ای، رابطه23، ذهنی21مادینوع هستند: فرايند 

 شوند.ای نشان داده میاضافههای قيدی يا حرففرايند که غالبا  توسط گروه

 تهاجم رب مبتنی هایپيام که هستند ايران در هايیشبکه ايجاد دنبال به غرب ایرسانه هایدساتگاه: 6 نمونة

 (جم جام). کنند القاء جامعه به را غرب

ای لب جملهاکه در ق کنيممی مشاهده را ک فرايند گفتاریاينجا ابتدا يک فرايند مادی و سپس ي در

ه چه خواسته نشان دهد کاند. بنابراين نويسنده بر فاعل جمله تأکيد داشته و میمعلوم بيان شده

 کسانی و البته به چه طريقی، قصد القای فرهنگ غربی را به جامعه دارند.

 ارانهز اجتماعی ۀشاابک اين صاافحات از يکی در اسااالم پيامبر از موهن تصاااوير انتشااار از پس :7 نمونة

 (شرق ). زدند تظاهرات به دست بوکفيس عليه پاکستان در مسلمان

ای الب جملهکنندگان و هم شرايط آن در قکه هم شرکت کنيممشاهده میدر اينجا فرايندی مادی را 

اما شرايط از نظر نويسنده از  ،اندبنابراين هر دوی اينها دارای اهميت بوده ؛اندمعلوم بيان شده

 کنندگان و در ابتدای جمله آمده است.اهميت بيشتری برخوردار بوده، چرا که قبل از شرکت

 وجهیت -4-3-1

هد و دوگو نشان مینويسنده را در متن يا گفت گوينده/ نظر، نگرش و قضاوت ،وجهيت در واقع

ليل شده در جمله است. وجهيت تحبيان نويسنده دربارۀ صحت گزارۀ و نظر گوينده/ بيانگر ديدگاه

تنها بين صورت و معنا، بلکه بين معنا و نقش  دهد که نهبرد و نشان میرا يک مرحله به جلو می

 مار آورد.ش توان آن را نمود فرانقش بينافردی زبان بهای برقرار است. به همين خاطر، مینيز رابطه

دگان، شونکه در اکثر موارد نويسندگان/ مصاحبه های پژوهش متوجه شديمدقيق داده با مطالعۀ   

ه های خود بساز( را برای بيان نظرها و قضاوت)آينده “خواستن”و  “توانستن”دو فعل وجهی يا 

موارد وجود دارد اين است  . نکتۀ مشترکی که در همۀرا “شکبی”و  “قطعا  ”يا قيدهای  اندکار برده

که در  های اجتماعی و امکاناتیهای مثبت و منفی شبکهبرای بيان ويژگی “توانستن”که معموال  از 

                                                           
28. material process 

29. mental process 

30. relational process 

31. verbal process 

32. circumstances 
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س های مربوط به تأسيبرای بيان برنامه “خواستن”دهند، استفاده شده و از اختيار افراد قرار می

 فعلی.های های اجتماعی جديد يا کنترل و تغيير سايتشبکه

 هاگزاره ترکیب: توصیف -4-2

 فرضپیش -4-2-3

نويسنده دانستن آنها را از سمت مخاطب بديهی فرض  ها، مطالبی هستند که گوينده/فرضپيش

گو هستند. به وکنندگان در گفتهای مشترک بين شرکتها زمينهفرضبه بيان ديگر، پيش ؛کندمی

در  گيرد، اگر و فقط اگرفرض میب را پيش جملۀ توان گفت که جملۀ الف،لحاظ منطقی نيز می

 هايی که الف صادقهايی که الف صادق است، ب هم صادق باشد و در تمام موقعيتتمام موقعيت

 نيست، ب صادق باشد.

 (رسالت) .ندارند کارايی ديگر 99يوتيوب و بوکفيس: 1 نمونة

ی ها به طور کلی کارايی خاصاين شبکهداند که طور در نظر گرفته که مخاطب هم مینويسنده اين

 دهد.اند. حال او دارد تغيير وضعيت را توضيح میداشته

 فنون بالغی -4-2-2

شود که بتواند مخاطب را قانع کند که نگار با اين هدف نوشته میگزارش خبری يک روزنامه

 بالغی استفاده نگاران از فنونشده درست و منطقی است. در اين راستا، روزنامهمطلب گزارش

ار نظر آنها را بپذيرند. البته اين بدين معنا نيست که متون مطبوعاتی سرشکنند تا ديگران نيز نقطهمی

نگاران بايد برای موفقيت در بيان نظرات و دهد که روزنامهاز فنون بالغی هستند، بلکه نشان می

پذير ههايی منطقی، توجيالب استداللبالغی استفاده کنند تا در ق اظهارات خود يا ديگران از فنون

 و مشروع رويدادی را گزارش دهند.

خاطب وجه مشوند تا تفنون بالغی ساختارهايی غيراجباری هستند که در متون به کار گرفته می 

 . اين فنون انواع مختلفی دارند کهورزندرا جلب و به طور غيرمستقيم بر معناهای خاصی تأکيد 

 -9استعاره،  -2، 94مبالغه -0ند از: اعبارت شود کهپرداخته میبه پنج نوع از آنها  اين پژوهشدر 

 .97جناس -5 و 96سازیواژه -4، 95مجاز

                                                           
33. youtube 
34. hyperbole 
35. metonymy 
36. neologism 
37. pun 
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 (شرق) یبوکفيس جرائم -بوکیفيس تعامالت - (اقتصاد دنيای) بوکیفيس ارتباط: 3 نمونة

زده است  سازیاز اسم به صفت دست به واژه “بوکفيس” ۀدستوری واژ نويسنده با تغيير مقولۀ

استفاده  های اجتماعیافراد و البته جرائم در شبکه آن به عنوان نمادی برای نوع رابطۀو با ابتکار از 

 کرده است.

 ريقط از و آوريممی دست به خود حامی امام تويتر در حاضر مسلمانان ميان در ما ترتيب اين به: 30 نمونة

 (کيهان). کنيممی پچپچ آنها گوش در هاامام اين

 شاندۀندر اينجا نويسنده از استعاره استفاده کرده است تا شخصی را توصيف کند که دست

تواند سرمشق ديگران باشد، خواهند او را به عنوان يک فرد که میکشورهای غربی است و آنها می

 معرفی کنند.

 (شرق) اجتماعی ۀشبک غول يک: 33 نمونة

محبوبيت  اجتماعی و نيز ۀنويسنده از واژۀ غول استفاده کرده است تا گسترش استفاده از يک شبک

اعی اجتم ۀآن در بين کاربران را نشان دهد. کاربرد اين واژه نوعی مبالغه در توصيف اين شبک

 است.

 روایت -4-2-1

نگاران بر به دست آوردن روزنامهای زمان ما هستند. کار گويان حرفهنگاران در واقع قصهروزنامه

جود های موداستان مطبوعات در اصل، مطالعۀ روايت در ها متمرکز است و مطالعۀو نوشتن داستان

ين ا ها و البته نحوۀ معرفی و ارائۀهای روزنامه. روايت به معنی محتوای داستاناستها در روزنامه

های خبری بايد بين محتوای روايت و صورت ها است. بنابراين هنگام بررسی گزارشنوع داستان

(. محتوای 70: 2117 ،، به نقل از ريچاردسون2111 ،و ديگران 91آن تمايز قائل شويم )مونتگومری

يعنی طرح يا ساختار اعمال  ؛دهدای از رويدادها است که در داستان واقعی روی میروايت زنجيره

ر د شوند.رويدادها طبق آن به ما معرفی و ارائه میای که و صورت روايت عبارت است از زنجيره

توان گفت که از ساختاری برخوردار است که مهمترين رابطه با صورت روايت در اخبار می

 هايیدهد و از اولين پاراگراف برای پاسخ دادن به پرسشاطالعات را در رأس يک خبر قرار می

بنابراين صورت روايت در متون خبری  .کنداستفاده می “چه کسی، چرا، کجا و چه وقت”همچون 

 شده.ان بيانداست ۀزمينه و نتيجآمده، موقعيت يا پسمعموال  دارای چنين ترتيبی است: رويداد پيش

                                                           
38. M. Montgomery 
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های پژوهش از طرح و که محتوا و صورت روايت در داده کنيمشاهده میم نيزتحليل اين در  

هم  گرفته است، باز صورتای مواردی که مصاحبهکنند و حتی در الذکر پيروی میساختار فوق

ها احبهالبته در برخی مص ؛شوندارائه میسه مفهوم رويداد، موقعيت و نتيجه، طبق ترتيب يادشده 

 رويداد. سپسابتدا موقعيت آمده و 

 فسیرت -4-1

ستند، ثر همؤمتون مطبوعاتی  پردازيم که در توليد و درکهايی میدر سطح تفسير به فرايند

 .دکنننگاران از طريق آنها متون را توليد میکه روزنامه فرايندهايی

 در نظر گرفتن مخاطب نحوة -4-1-3

ب مخاطکننده و گيرند: مخاطب به عنوان مصرفدر مطبوعات مخاطب را به دو صورت در نظر می

 نگرد،ها به مخاطب خود میبه کداميک از اين صورت هروزنام امر که يک به عنوان محصول. اين

 شوند.گذارد که چاپ مینوشتن مطالبی می تأثير مهمی بر نحوۀ

به همين دليل  ؛شوندها برای خود نوعی تجارت محسوب میروزنامه مدانيمی طور کههمان 

 ا محصولکنند تاکثر آنها به دنبال کسب سود بيشتر در کار خود هستند و نهايت سعی خود را می

به فروش برسانند که بيشترين سود ممکن را دريافت کنند. با اين ديدگاه، خبر  ایشيوهرا به  خود

ه شود. کنندگان ارائمصرفبه عنوان يک محصول است که بايد به صورتی جالب يا گيرا به بازار 

ود به نوشتن مطالب پرداخته ش ایبه گونه ،های خبریشود تا در متن گزارشاين مسئله باعث می

ود برای ش. در اين صورت، مطالبی که نوشته میسازدکننده که آنها را برای خواننده گيرا و سرگرم

ياز به اطالعاتی خاص نهای مخاطبانی است که روزنامه را بر اساس ها و اولويتبرآوردن خواست

 کننده است.بدين ترتيب مخاطب در اينجا به عنوان يک مصرف ؛کنندانتخاب می

خاطب ها در کار جذب مخاطب يا به عبارتی توليد مدر واقع، هم خبرنگاران و هم روزنامه 

د. با چنين شودهندگان فروخته میت که به آگهیدسترسی به آنها اس وۀو اين مخاطبان يا نحهستند 

ات سسمؤرا بيشتر در  شود و آنکننده به خود محصول تبديل میديدگاهی، مخاطب از مصرف

 بينيم، چرا که در اينکنند میجامعه به بازار عرضه می مرفه ها را در بين طبقۀکه روزنامه یخبر

ل درآمدزايی است. بدين ترتيب روزنامه به دنباطبقه است که تبليغات منبع قابل توجهی برای 

 جذب مخاطب خاصی است که از طريق آن بتواند درآمد تبليغاتی بيشتری کسب کند.
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 اصول اخالقی -4-1-2

 شينقش اصلی مطبوعات چرخش اطالعات است تا به ما کمک کند جهان و البته موقعيت خو

موانع بسياری هم وجود دارند که بر کيفيت اطالعات منتشرشده  امادر جهان را بهتر بشناسيم، 

ای برای بيان حقيقت و رعايت اصول تعهدی حرفه يک سونگاران از گذارند. روزنامهتأثير می

هايی بپردازند که مورد تقاضای بازار است. از بايد به توليد داستان سوی ديگراخالقی دارند و از 

ايد آنها ب توان به اين موارد اشاره کرد:می ،نگاران بايد رعايت کنندامهکه روزن یجمله اصول اخالق

کنند؛  نگاران عملبه جستجو و گزارش حقيقت بپردازند؛ به طور مستقل از منابع و ديگر روزنامه

اجتناب کنند يا آن را به حداقل برسانند؛ در قبال  ،از آسيبی که ممکن است به ديگران وارد شود

 ل و پاسخگو باشند.کارشان مسئو

پژوهش با موردی مواجه نشديم که حاکی از عدم رعايت اصول اخالقی  اينهای در داده 

 ها باشد.نگاران اين روزنامهتوسط روزنامه

 نگریواقع -4-1-1

نگار موظف است که گزارشی مبتنی بر واقعيت در اختيار مخاطب قرار دهد تا بتواند ادعای روزنامه

های ارزشی خود را در گزارش بياورد. در واقع بدين معنی که نبايد قضاوت ؛نمايدرا  صحت آن

د وراش بيامقالهاو فقط اجازه دارد که نظرات اشخاص ديگر را برای گزارش رويداد مورد نظر در 

تأييد کند اما نظر شخصی خود را خير. به همين خاطر، در  است، تا صحت مطالبی را که نوشته

ر نگار دای توسط روزنامهزمينهنگرانه معموال  شواهدی به صورت اطالعات پسيک گزارش واقع

تن نوش ۀاز جمله مواردی است که بر نحو نيزشود. اين مسئله شده ارائه میتأييد مطلب گزارش

مده را آطرفانه رويداد پيشبینگار بايد تالش کند تا کامال  هگذارد، زيرا روزناممطالب تأثير می

ش عمل ااطالعات و بدون در نظر گرفتن عقايد شخصی دهندۀند و صرفا  به عنوان انتقالگزارش ک

 کند.

رد، نگاران نقش داييد رعايت يا عدم رعايت اين فرايند توسط روزنامهأيکی از مواردی که در ت 

توان اثبات کرد يک گزاره تا چه حد مبتنی بر يقينی است که به وسيلۀ آن میهمانا درجۀ عدم 

اکی از ح ،اندبيان شده “شودطور گفته میاين”يا  “احتماال  ”هايی که با واقعيت است. معموال  جمله

رو هپژوهش با مواردی روباين های که از درجۀ عدم يقينی باالتری برخوردارند. در داده ن هستندآ

 نشديم که دارای اين ويژگی باشند.
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 ارزش خبر -4-1-4

وند تا شگرفته می نگار به کارارزش خبر در واقع معيار و قواعد بنيادی است که توسط روزنامه

رويدادها را بسنجد و بدين ترتيب تصميم بگيرد که کدام رويداد، صرفا  يک اتفاق  ‘ارزش خبری’

مند به شنيدن يا خواندن آن است. است و کدام، يک خبر که مخاطب خاص خود را دارد که عالقه

 کنند تا برای توليد اخبار، آنها را انتخاب، مرتب و نگاران از اين قواعد استفاده میروزنامه

بری خ سسۀمؤبه طور مشخص و مکتوب در يک  دی کنند. درست است که اين قواعدبناولويت

خود، همچون يک  ۀنگار با انجام کار روزاناند، اما در عمل وجود دارند و روزنامهنوشته نشده

يک رويداد برای اينکه دارای ارزش خبری باشد، بايد به روز و فاقد ابهام  گيرد.را ياد می دانش آن

خبری  حتی ارزش را به وضوح توصيف کرد و به اطالع عموم رساند. بنابراين بتوان آنتا باشد 

 .بگذارد نگاران تأثيرتواند بر انتخاب و انتشار اخبار توسط روزنامهيک رويداد نيز می

 نگارش ۀشیو -4-1-5

د آن کند و کاربرهای سبکی در متون اشاره مینگارش در واقع مفهومی است که به تفاوت شيوۀ

که توسط گويندگان يا نويسندگان با باورهای متفاوت  است هايی از زبان واقعی يا زبانینمونه در

های سبکی آزاد يا تفاوت صی توليد شده است.های زمانی، مکانی يا اجتماعی خاو در موقعيت

گفتار هستند. در ارهيا پدلبخواهی نيستند، بلکه بخشی از تأثير و نقش احتمالی بافت در توليد متن 

کنند، هم هويت نگاران برای مخاطب قرار دادن خوانندگان استفاده میواقع زبانی که روزنامه

های سبکی با وجود اينکه تفاوت .دهدتا حدی نشان میو هم هويت مخاطب را نگار را روزنامه

 ه ا نيز ممکن است به، اما برخی از اين تفاوتمرتبط هستندبعضا  به مسائل ايدئولوژيکی 

بکی های سبه عنوان مثال بروز برخی تفاوت ؛ط شوندهای خبری مربوهای داخلی آژانسسياست

شناختی يا کاربردی در نگارش اين نوع متون مربوط در متون مطبوعاتی صرفا  به مسائل زيبايی

 شود و نبايد آنها را ايدئولوژيکی در نظر گرفت.می

ينامتنيت ب ، مسئلۀبه آن توجه شود نگارش متون مطبوعاتی در شيوۀبايد يکی از مسائلی که  

نهايی توان جدا از يکديگر و به تمفهوم بينامتنيت مبتنی بر اين نظر است که متون را نمی است.

تمام متون بايد در  ؛شوندمورد مطالعه قرار داد، چرا که متون جدا از يکديگر توليد و درک نمی

 و بافت اجتماعی مورد مطالعه قرار گيرند و درک شوند.ارتباط با متون ديگر 
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شود یم. در بينامتنيت بيرونی بر اين نکته توجه 41و درونی 93بينامتنيت بر دو نوع است: بيرونی 

ا سازی شوند و در ارتباط بتوان به طور کامل درک کرد که بافتکه متون را فقط در صورتی می

ای از حلقه ،شود که هر متندر اين نوع از بينامتنيت تأکيد می گيرند.ون ديگر مورد مطالعه قرار مت

نيت شود. اما بينامتهای قبلی توليد و درک میمتون و البته گفتمان ۀيک زنجيره است و در ادام

 .های موجود در متنقولپردازد مثال  نقلهای جزئی درون يک متن میدرونی به بخش

 اجتماعی حاکم بر متن -فکریهای تبیین: دیدگاه -4-4

های ايدئولوژيکی متفاوتی در مورد که ديدگاه کنيمشاهده میم های پژوهشداده در نظر گرفتنبا 

 .متفاوت استديگر  ۀهای اجتماعی بر متون حاکم هستند که از يک روزنامه به روزنامشبکه

اجتماعی برخوردار است و در های کيهان از ديدگاهی کامال  متفاوت نسبت به شبکه ۀروزنام

ا صحبت هآميز راجع به اين نوع شبکههای اين روزنامه معموال  با استفاده از کنايه و لغاتی طعنهمقاله

های وژهدانند و به آنها به عنوان پرشود. نويسندگان، آنها را صرفا  وابسته به آمريکا و اسرائيل میمی

شرق و رسالت را داريم که از ديدگاهی  از آن روزنامۀپس  کنند.جاسوسی اين کشورها نگاه می

های اجتماعی برخوردارند. نويسندگان اين دو کيهان در رابطه با شبکه ۀمتفاوت نسبت به روزنام

ها و افزايش تعداد کاربرانشان اشاره روزنامه بعضا  به برخی امکانات جالب و خوب اين شبکه

ها ن شبکهاي رسالت بيشتر بر تأثيرات اجتماعی دارند. روزنامۀآلود به آنها کنند، اما نگاهی شکمی

يا به عبارت ديگر، به ضرر افراد جامعه و  هکند و آنها را بر خالف فرهنگ و عرف جامعتأکيد می

ر شده دشرق بيشتر به غيراسالمی و حرام بودن مطالب ارائه داند. روزنامۀمخصوصا  جوانان می

برای مسلمانان تأکيد  یهای اجتماعبه نوعی بر ضرورت ايجاد شبکه پردازد وها میاين شبکه

 ورزد.می

های اجتماعی برخوردارند نسبت به شبکه جم و دنيای اقتصاد از ديدگاهی های جامروزنامه 

منفی. نويسندگان دنيای اقتصاد تمام های به جنبهپردازند و هم های مثبت آنها میکه هم به جنبه

دهند و بيشتر به گزارش رويدادهای آورند و در اختيار مخاطب قرار میرا کنار هم میها اين جنبه

ين های سياسی و مذهبی اپردازند. عالوه بر اين، جنبهبينی رويدادهای آينده میآمده يا پيشپيش

جم  امپردازند. نويسندگان جهای اجتماعی آنها میکنند و بيشتر به جنبهها را کمتر بيان میشبکه
                                                           
39. external intertextuality 

40. internal intertextuality 
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 هديدای افراد را تحرفهها و خطراتی که حريم خصوصی و بيشتر به مسائل امنيتی اين شبکه

 پردازند.می ،کنندمی

 گیرینتیجه -5

ی وژيکهای ايدئولکه نويسندگان برای بيان ديدگاه يابيمدرمی با بررسی مراحل مختلف پژوهش

ا گذاری يبرای نام کنند. آنهادر انتخاب و بکارگيری واژگان بيش از موارد ديگر دقت می خود

فاده با استخود،  ۀپردازی جمالت مقالارجاع به افراد و مسائل مربوط به آنها و همچنين برای گزاره

در  هکنند. البته الزم به ذکر است که اين مسئلعقايدشان را در متن بيان میاز واژگانی خاص 

توان بکارگيری ساخت نحوی معلوم خورد که از آن جمله میمواردی بجز واژگان هم به چشم می

 و مجهول و استفاده از فنون بالغی را نام برد.

های هر روزنامه از ديدگاه ايدئولوژيکی نسبتا  که نويسندگان مقاله کنيممشاهده میهمچنين  

اجتماعی  -های فکریبه بيان ديگر، ديدگاه هستند؛ اجتماعی برخوردارهای خاصی نسبت به شبکه

ای يکسانی هديدگاههای اجتماعی که بر متون مطبوعاتی کشور حاکم هستند، لزوما  مربوط به شبکه

البته  ردازند.پنيستند و صرفا  به ترويج يک ديدگاه خاص در بين مخاطبين خود در جامعه نمی

آنها مشترک  همۀميان ها، يک مسئله در ديدگاهاين از  يکهای موجود بين هر عليرغم تفاوت

ورزند های اجتماعی تأکيد میاست و آن، اين است که همگی به تأثيرات منفی يا نقاط ضعف شبکه

 .متفاوت است ها در هر روزنامهاين جنبه رتوجه و تأکيد ب ميزانکه 
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