
83

شماره 12
تیر  94

زبان اقناعی رسانه 
با بهره گیری از رهیافت تحلیل گفتمان

چکیده
گفتمان، مدیران  رهیافت تحلیل  از  بهره گیری  و  زبان در عرصه رسانه ها  گیری دانش  فرا
می دهد.  قرار  اقناعی  ارتباطات  فرایند  در  موفقیت آمیز  و  درست  مسیری  در  را  رسانه ها 
گفتمان هرچند به ظاهر دانشی مرتبط با علم زبان شناسی است، لیکن در اصل  تحلیل 
جامعه شناسی،  روان شناسی،  جمله؛  از  انسانی  علوم  مختلف  رشته های  بین  گرایش 
را  مسئولین  ذهن  می تواند  که  است  رهیافتی  داشته،  غیره  و  معناشناسی  زبان شناسی، 
در  را  آن ها  ساخته،  گاه  آ رقبا  توسط  ایجادشده  گفتمان های  تحلیل  و  تجزیه   به  نسبت 
که به صورت پیام های تبلیغاتی، آموزشی  گفتمان های اقناعی  کلمه، جمله، متون و  تولید 

گردد، یاری رساند. و یا حتی سیاسی به مخاطبینی خاص ارسال 
اقناعی  زبان  و  ارتباطات  از مفاهیم  تعاریفی  ارائه  با  تا  کوشش شده است  نوشتار  این  در 
و  نمونه ها  برخی  ذکر  و  رهیافت  این  از  استفاده  ابــزارهــای  و  گفتمان  تحلیل  و  رسانه ها 
کلیدی  ج در مقاله حاضر را دریافته و تا حد امکان نکات  مثال ها، ارتباط بین مفاهیم مندر

گردد. کنند، ارائه  که قادرند زبان رسانه را به زبان اقناع تبدیل  و سرنخ هایی را 
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مقدمه
ــرای  ــنــاع عــبــارت اســـت از تـــالش صــادقــانــه ب اق
موضوع  پذیرش  به  مخاطبین  ساختن  مجاب 
مناسب  اطالعات  ارائه   به وسیله  خواسته ها،  و 
که  ــبــاطــی اســـت  و مــرتــبــط. ارتـــبـــاط مــوفــق ارت
داشته  دنبال  به  را  اقناع  یعنی  دلخواه  نتیجه  
ارتباط  آن  به  می توانیم  ایــن صــورت  در  باشد، 
 .)20  :1388 )مــوســوی،  بگوییم  نیز  متعالی 
اصولی  مهم ترین  از  یکی  اعتماد  جلب  و  ایجاد 
مخاطبان  اقناع  فرایند  در  می تواند  که  اســت 
اقناع کنندگان رسانه ای  بنابراین  و  باشد  کارساز 
مورد  رفتارهای  جهت  افــراد  برانگیختن  ــرای  ب
مختلفی  تکنیک های  از  تا  ناچارند  خــود،  نظر 
کنند.  استفاده  اعتبار خود  و جلب  ایجاد  برای 
مهارت  مهم ترین  از  یکی  اقناعی  زبان  یادگیری 

بتوان  شاید  می آید.  شمار  به  رسانه  ادبیات  در 
آغاز،  در  اقناع  از  استفاده  حوزه  مهم ترین  گفت 
ــه زودی  ب سیاستمداران  و  بــود  سیاسی  ــوزه   ح
جهان  در  مهمی  ابــزار  رسانه ها،  که  دریافتند 
این  با  می آیند؛  شمار  به  نو  دنیای  در  واقعیت 
خانه ها  عمق  در  مــی تــوان  شب  و  روز  هر  ابـــزار، 
گرفت. این قدرت هرگز در تاریخ در اختیار  جای 
به زودی  آنان  بود.  نگرفته  قرار  قدرت  اصحاب 
کافی نیست، باید  دریافتند، تنها حضور محض 
رسوخ  انسان ها  قلب  و  ذهــن  اعماق  به  بتوان 

کرده، یعنی به حد اقناع رسید. 
)ساروخانی، 1383: 96(

نیاز  ارتباطی  رسانه  یا  ابزار  به  اجتماعی  ارتباط 
گونه های رسانه  گسترده  کاربرد  ساختاری دارد. 
لت مستقیم به مرحله ای  ارتباطی در جامعه دال
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که جامعه در آن است و  از تطور اجتماعی دارد 
گرد  هویت جامعه منوط به هویت ارتباطی و فرا
گروهی آن است. زبان  هویت سازی رسانه های 
که  است  ارتباطی  رسانه  مهم ترین  و  نخستین 
از طریق آن به  و  یافته  انسان بدان دست  نوع 
زبان  است.  بخشیده  عینیت  خود  اجتماعیت 
نقش انکارناپذیری در معنا بخشیدن به جهان 
سنت  گسترش  و  بــرقــراری  زبـــان،  ــدون  ب دارد. 
ناممکن  اجــتــمــاعــی  نــظــام  فرهنگی-طبیعی 

است. )رهنما، 1384: 261(
ــه ویــژه بــهــره گــیــری از  گــیــری دانـــش زبـــان و ب فــرا
رسانه ها،  عرصه  در  گفتمان  تحلیل  رهیافت 
پیام های  تا  می کند  کمک  اقناع گران  به  نه تنها 
کنند، بلکه آن ها را  جذاب و صحیحی را ایجاد 
قادر می سازد تا از فرهنگ و ارزش های موجود 
آن هــا،  بــه  تــوجــه  بــا  و  یافته  گــاهــی  آ جامعه  در 
گونه ای به مخاطبان ارسال  پیام های خود را به 
اقناع  و  جــذب  را  آن هــا  بیشتر  هرچه  تا  نمایند 

کرده، در مسیر راه خود قرار دهند.
گرایش  یــک  ســخــن کــاوی،  یــا  گفتمان  تحلیل 
علوم  رشته های  بین  و  جدید  نسبتًا  مطالعاتی 
انسان شناسی،  زبان شناسی،  چــون؛  مختلفی 
جامعه شناسی  نشانه شناسی،  بــیــان،  معانی 
خرد و سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی 
ــد بـــه مــطــالــعــات نــظــام مــنــد  ــوان ــی ت کـــه م ــوده  ــ ب
نوشتار  و  گفتار  تولید  فرایند  و  کارکرد  ساختار، 
در زمینه زبان اقناعی به رسانه ها یاری رساند. 
تحلیل  و  تجزیه   گفتمان،  تحلیل  عبارتی،  به 
به  نمی تواند منحصر  و  بوده  آن  کاربرد  در  زبان 
اهــداف  از  مستقل  زبانی  صــورت هــای  توصیف 
کــه ایــن صــورت هــا بــرای  کــارکــردهــایــی بــاشــد  و 
بــه وجــود  انسانی  امـــور  بــه آن هـــا در  پــرداخــتــن 
و  نظام  تا  می کوشد  گفتمان  تحلیل  آمــده انــد. 
آرایش فراجمله ای عناصر زبانی را مورد مطالعه 
کاربرد زبان در زمینه های اجتماعی  قرار داد، با 

سروکار دارد. )یحیایی ایله ای، 1389: 59(

زبان رسانه ها و فرایندهای ارتباطی اقناعی 
احساسات  و  افــکــار  بیان  وسیله   هــمــوار  زبـــان؛ 
و  پیچیده  بسیار  اســت  ــده ای  ــدی پ بـــوده،  بشر 
که مطالعه آن به یک  دارای جنبه های متفاوت 

قلمرو علمی خاص محدود نمی گردد و بنابراین 
مردم شناسان  جامعه شناسان،  زبان شناسان، 
که زبان  و روان شناسان به خود حق می دهند 
)باطنی،  کنند.  تعریف  خــود  دیدگاه های  از  را 
و  وسیله  هرگونه  خالصه،  به طور   )10-9  :1385
نوعی  به  بتواند  آن  کمک  به  انسان  که  ابــزاری 
کند یا اندیشه و عواطف  با دیگران ارتباط برقرار 
زبان  خود،  عام  مفهوم  در  نماید،  بیان  را  خود 
بی نهایت  می تواند  بالقوه  به طور  انسان  است. 
او  زبـــان  نیز  و  جــمــالت  همین  و  بــســازد  جمله 
و  جغرافیایی  و  اجتماعی  محیط  با  متناسب 

از  اســت؛  متغیر  و  شونده  دگــرگــون  تــاریــخ،  سیر 
طرفی هر انسانی، بسته به این که در چه محیط 
کسب می کند و  یا جامعه ای باشد، زبان آن جا را 

آن را با شیوه ای خاص به کار می گیرد. 
)بیچرانلو، 1389: 8-7(

مخاطب  اقناع  رسانه  ای،  پیام های  کثر  ا هدف 
کاری است. بیش از یک قرن  برای باور یا انجام 
که محققان ارتباطات جمعی با سؤاالتی  است 
محصوالت  کــجــا  در  و  مــوقــع  چــه  چـــرا،  نــظــیــر؛ 
دست وپنجه  مــی شــونــد،  واقــع  مؤثر  ــه ای  رســان
مختلف  حوزه های  مباحث  این  می کنند.  نرم 
ارتباطات  سالم،  ارتباطات  شامل  گسترده ای 
سیاسی و تبلیغات تجاری، همگی تحت عنوان 
گرفته اند.  پرسش های اقناعی مورد بررسی قرار 

)38-36 :2012 ,Halbert;Tchernev(
راه های مختلف زیادی برای توسعه ارتباط بین 
هزینه های  دارد.  وجــود  اقناع  و  رسانه ها  نفوذ 
صرف  هــالــیــوودی  فیلم های  کثر  ا در  کــه  گــزافــی 

رسانه  � گونه های  گسترده  کاربرد 
ــــت  دالل جـــامـــعـــه  در  ارتـــبـــاطـــی 
تطور  از  مــرحــلــه ای  بــه  مستقیم 
در  جــامــعــه  ــه  ک دارد  اجــتــمــاعــی 
منوط  جامعه  هویت  و  است  آن 
گـــرد  ــه هـــویـــت ارتـــبـــاطـــی و فـــرا بـ
گروهی  رسانه های  هویت سازی 

آن است.
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اقناع  و  برای واقعی نشان دادن آن ها  می شود، 
خبری  بــرنــامــه هــای  در  اســـت.  مخاطبان  ــاور  بـ
در  اقــنــاع ســازی  بــرای  مختلفی  تکنیک های  از 
نقل  نظیر  دارد؛  وجود  اخبار  دادن  نشان  معتبر 
 Miller مــعــروف.  منابع  از  مستقیم  قــول هــای 
فرایند مختلف  اقناع سه  که  کید دارد  تأ  )2002(
تقویت  کنش،  وا شکل گیری  می شود:  شامل  را 
کنش  وا شکل گیری  کــنــش.  وا تغییر  و  کــنــش  وا
ــوع تمرکز  ــوض ــک م ــش فـــرد در ی ــن ک ــر شــکــل وا ب
کنش دربــاره قوی  وا تقویت  داشته، در حالی که 
چیز  یک  به  نسبت  موجود  پاسخ های  ساختن 
کامل  به طور  نه تنها  کنش ها  وا )این گونه  است 
به  نسبت  می تواند  بلکه  نــبــوده،  ارزیــابــی  قابل 
ارزشــی  تغییرات  کند(.  مقاومت  رسانه ها  نفوذ 
تغییر  ناب ترین شکل  به عنوان  )مثبت/منفی(، 
مباحث  اســـت.  چیزی  بــه  نسبت  فــرد  کــنــش  وا
نفوذ رسانه ها در ارتباط با اقناع اغلب تنها حول 
کنش شکل می گیرد. تعریف اقناع  مقوله تغییر وا
زیانباری  مفهوم  کنش  وا تغییر  عامل  به عنوان 
خصوص  در  بــحــث  ــه  ــون هــرگ دارد.  هـــمـــراه  بـــه 
کنش  این که هدف از نفوذ رسانه ها تنها تغییر وا
نفوذ  مفاهیم  تلویحی  به طور  اســت،  مخاطبان 
مشاهده  که  هنگامی  امــا  مــی ســازد؛  محدود  را 
که اقناع، در شکل گیری و تقویت پاسخ  می شود 
استفاده  مــورد  نیز  چیزی  به  نسبت  مخاطبان 
تمام  و  رسانه ها  نفوذ  مفهوم  اســت،  گرفته  قــرار 
پیچیدگی های آن را می توان تحت عنوان اقناع 
-36  :2012  ,Halbert;Tchernev( نمود.  درک 
38(برخی اصول عام در به کارگیری زبان اقناعی 

در رسانه ها 
حاشیه  و  بپردازید  موضوع  به  بودن:  مرتبط   .1

نروید.
نادرست  اطالعات  و  باشید  صادق  کیفیت:   .2

ندهید.
کافی اطالعات بدهید، نه  کمیت: به اندازه   .3

کمتر. بیشتر و نه 
پیوسته  و  منسجم  مؤدبانه،  به طور  شیوه:   .4

کنید: صحبت 
انسجام  انسجامی:  ابــزارهــای  و  انسجام  الــف( 
که ناظر بر شکل گیری  گفتمانی است  مقوله ای 
یا نوشتار است )اخالقی؛ محمودی  گفتار  متن 

تحلیلگران  هــم   .)19-17  :1384 بــخــتــیــاری، 
به  بیشتر  ــان،  زب عــادی  کــاربــران  هم  و  گفتمان 
این  هستند:  عالقه مند  کــالم  مفهوم  و  معنی 
ــود؟ از چه  ــی ش مــتــن بــه چــه چــیــزی مــربــوط م
مفاهیم  و  دارد  معنایی  چــه  مــی رانــد؟  سخن 
از  بخشی  غیره.  و  چیست؟  زبان  اهل  برای  آن 
پاسخ به این قبیل پرسش ها در معنی شناسی 
که مقررات و ضوابط تفسیر  متن داده می شود 
واژه ها، جمالت، بندها و یا کل گفتمان را تنظیم 
می کند. یکی از مهم ترین ایده های بررسی شده 

یا  یــکــپــارچــگــی  ایـــده   مــتــن،  معنی شناسی  در 
انــســجــام مــوضــوعــی مــتــن اســــت. مــوضــوعــات 
با  مختلف  نــحــوهــای  بــه  متن  در  ح شــده  مــطــر
از شرایط انسجام  یکدیگر مرتبط هستند. یکی 
که موضوعات آن  و یکپارچگی متن، این است 
که به  به حقایق و واقعیاتی اشاره داشته باشد 
کمک رابط های زمان، موقعیت، انگیزه و توالی 
به هم مرتبط باشند. به طور مثال؛ »مندیس به 
تالش  وی  آزادی  برای  و  می کند  پرواز  سریالنکا 
زمانی  لحاظ  از  آن ها  که هر دوی  شده است«؛ 
به هم مرتبط هستند و هر  به طور غیرمستقیم 
گزاره ها به یک شخص  دوی این عبارات در این 

واحد اشاره دارند. )ون دیک، 2000: 33-27(
ب( پیوستگی: تعامل منطقی و مقبول جمالت 
می نامند.  پیوستگی  را  متن  منسجم  ظاهر  به 
که  اســـت  پیوستگی  دارای  ــی  ــان زب مــتــن  پــس 

گی باشد: جمالتش دارای این ویژ
به  عــنــصــری  روش،  ایـــن  در  مــبــتــداســازی:   .1
ترتیب،  این  به  می شود؛  منتقل  جمله  ابتدای 

کید می کند. گوینده بر اهمیت آن عنصر تأ
مــطــالــعــه  خـــردســـاخـــت:  و  ــاخـــت  ــالن سـ کـ  .2
گفتمان،  گفتمان در سطح وسیعی چون بافت 
گر محدود  کالن ساختی است؛ ولی ا مطالعه ای 
گی های اطالعاتی جمله های درون بافت  به ویژ

ــنــد مــخــتــلــف را  � ــرای  اقـــنـــاع ســـه ف
شامل می شود:  

ــــش، تــقــویــت  ــن ــ ک ــری وا ــی ــل گ ــک ش
کنش. کنش و تغییر وا وا
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شود، مطالعه ای خردساختی است.
آرایش  تنوعات  منظور  رده شناختی:  تنوعات   .3
که ممکن است بر  گــان در سطح جمله است  واژ
گرفتن عناصری چون فاعل و مفعول  اساس قرار 
گون متفاوت باشد  گونا صریح و فعل در زبان های 

)اخالقی؛ محمودی بختیاری، 1384: 19-17(
گفتمان در فرایند ارتباطی اقناع رهیافت تحلیل 
در  پژوهش  برای  نوین  روشی  گفتمان؛  تحلیل 
که برای شناخت پیام  متن های ارتباطی است 
کاربرد  و معنی به کار رفته و در پیام های ارتباطی 
کارکرد  با  گفته  تــالزم  به  گفتمان  اســت.  یافته 
اجتماعی یا معنایی تعبیر شده است، از این رو 
ســازوکــار  تعبیه  اســت  عــبــارت  گفتمان  تحلیل 
ارتباط  تبیین  و  کشف  در  آن  اعمال  و  مناسب 

فکری-اجتماعی.  کارکردهای  با  متن  یا  گفته 
این   )173  :1382 خسروی نیک،  )یارمحمدی؛ 
زبان شناسی  وام دار  زیادی  تا حد  آغاز  در  روش 
بوده است. بسیاری از زبان شناسان بر این باور 
گفتار تنها در دل  که مفهوم و معنی یک  هستند 
و  اوضــاع  در  معنی  بلکه  نیست،  نهفته  کلمات 
کلمات، ساختمان  احوال اجتماع، وضع ادای 
کلمات مجاور بر یکدیگر و ده ها عامل  جمله، اثر 
تنهایی  به  کدام  هر  واژه هــا  است.  مبتنی  دیگر 
مفهوم خاص خود را دارا هستند، اما در شرایط 
متفاوتی  معانی  گــون  گــونــا ــان  اذهـ در  و  وقـــوع 
انسان  یک  برای  رستگاری  مثال،  برای  دارنــد. 
دین دار معنایی متفاوت با رستگاری برای یک 

انسان غیردین دار دارد. 
)شیرازی رومنان، 1387: 73-72(

تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به سخن کاوی 
است،  شــده  ترجمه  نیز  گفتار  و  کــالم  تحلیل  و 

رویکردی است بین رشته ای در علوم اجتماعی 
که از اواسط دهه 60 تا اواسط دهه 70 میالدی 
گسترده معرفتی در رشته های  تغییرات  در پی 
روان شناسی  جامعه شناسی،  انسان شناسی، 
اســــت. خصلت  ــرده  ــ ک ــان شــنــاســی ظــهــور  زب و 
البته  و  گفتمان  تحلیل  ــودن  ب میان رشته ای 
پدیده های  بررسی  در  آن  خــاص  قابلیت های 
بــرای  مساعدی  زمینه  فرهنگی-اندیشه ای، 
در  که  چندان  آورده،  پدید  آن  گسترش  و  رشد 
کوتاه به رهیافتی مورد توجه در علوم  فاصله ای 
گل زاده، 1385:4( انسانی بدل شده است. )آقا

گفتمان،  از رهیافت تحلیل  بنابراین بهره گیری 
و  یکدیگر  ــا  ب جمله ها  ــطــه  راب شــنــاخــت  یعنی 
که نتیجه این روابط  کل آن چیزی  نگریستن به 
و  زبانی  ســازوکــارهــای  از  استفاده  نیز  و  گردیده 
یعنی  متن،  از  بیرون  عوامل  به  توجه  بــه ویــژه 
سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  موقعیتی،  بافت 
اقناع سازی در  فرایند  و غیره، نقش بسزایی در 

ارتباطات رسانه ای ایفا می کند.
ــوای داده هـــــــــــای  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــل دقـــــیـــــق مـ ــیـ ــلـ ــحـ تـ
شناخت  به  پژوهشی،  هر  در  جــمــع آوری شــده 
در  را  پژوهشگر  و  می انجامد  مــوضــوع  کامل تر 
و  تغییر  ــجــاد،  ای در  دخــیــل  عــوامــل  شناسایی 
مدد  مطالعه  مــورد  موضوع  وضعیت  چگونگی 
هر  این که  به  توجه  با  و  آن  به تبع  و  می رساند 
ــه  ارائ قصد  خــود  پــژوهــش  پــی  در  پژوهشگری 
راه حلی برای بهبود وضعیتی یا خروج از مشکلی 
را دارد، می تواند پیشنهادی منطقی تر، عملی تر 
کند. نکته آن که این  و نزدیک تر به واقعیت ارائه 
روش بیشتر به اطالعات نهفته در مصاحبه ها، 
اسناد  و  نوشتاری  و  گفتاری  مطالب  واژه هـــا، 
کمتر بر روی اعداد و ارقام  موجود توجه داشته و 
محتوا  تحلیل  ــاردن:  ب بیان  به  و  می کند  تمرکز 
یک وسیله خوب و قابل استفاده برای تحلیل 
 )21  :1385 )منادی،  است.  متفاوت  پیام های 
کرد با استفاده  در واقع می توان چنین استنباط 
جامعه  افراد  به درستی  می توان  ره یافت  این  از 
بر  کرده و با علم به زبان مورد نیاز  را شناسایی 

قلب و ذهن آن ها به راحتی رسوخ نمود.
کــه در اقــنــاع  گــفــتــمــانــی  چــهــار ســاخــتــار مــهــم 

مخاطبین مؤثر واقع می شوند، عبارتند از:

تحلیل  � رهیافت  از  بهره گیری   
رابطه  شناخت  یعنی  گفتمان، 
جمله ها با یکدیگر و نگریستن 
که نتیجه این  کل آن چیزی  به 
از  نیز استفاده  گردیده و  روابط 
به ویژه  و  زبــانــی  ســازوکــارهــای 

توجه به عوامل بیرون از متن،
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)نام دهی(:  خاص  تعبیرات  و  لغات  گزینش   .1
ــاء و  ــی ــراد، اش ــ ــرای افـ ــ ــام ب کـــاربـــرد نـ انــتــخــاب و 
خاص  دیــدگــاهــی  منعکس کننده   فعالیت ها، 
یا مثبت داشته  و  بار منفی  که می توانند  است 
ــثـــال، آمــریــکــایــی هــا، بمب  بـــاشـــد. بـــه طـــور مـ
کردند  منفجر  هیروشیما  در  کــه  را  اورانــیــومــی 
بمب  و  ــاق«  چـ ــرد  »مـ کشتند  را  نفر  ــزاران  ــ ه و 
نام  کوچولو«  »پسر  را  کی  کازا نا در  پالتونیومی 
نام ها،  و  تعبیرات  این  انتخاب  با  گذاشته اند. 
انفجار  بر  که  کی  وحشتنا واقعیت  بر  که  آنند  بر 
آورند.  ادوات مترتب است پوششی فراهم  این 

)یارمحمدی، 1382: 174(
گویندگان  اسم سازی،  با  اسم سازی:  فرایند   .2
از  کــه  را  عمل  انــجــام  شیوه  و  زمــان  می توانند 
یا فعل است مکتوم دارند و روابط  لوازم جمله 
را  که بین اجزای جمله وجود دارد  پیچیده ای 
از  حاصل  اسامی  و  دهند  جلوه  ساده  ظاهر  در 
این فرایند رفته رفته هویت ثابتی پیدا می کنند 
ک زبان را در  و وارد فرهنگ لغات می شوند و ادرا
ذهن تحت تأثیر قرار می دهند و این خود رفتار 
اهل زبان را در نهایت تغییر می دهد. بسیاری از 
اوقات به جای بیان انجام عمل توسط فاعل، از 
به طور  می کنیم.  استفاده  مصدر  اسم  یا  مصدر 
کشت«،  را  حسن  »مــهــدی،  بــه  جــای  مــثــال، 
کشته شد«، در این جا عمل  می گوییم »حسن 
کید  کشته شدن در مقایسه با جمله اول مورد تأ
مورد  کشتن  عامل  و  است  گرفته  قرار  بیشتری 
کید قرار نگرفته و عامل عمل ناشناخته باقی  تأ

مانده است. )همان(.
3. به کارگیری مجهول در برابر معلوم یا برعکس: 
فعل  از  معلوم  فعل  از  استفاده  به جای  گاهی 
به جای  مــثــاًل  می کنیم،  اســتــفــاده  آن  مجهول 
)علی  از  کــشــت(  را  علی  )حــســن،  معلوم  فعل 
شد(  کشته  علی  یا  و  شد  کشته  حسن  توسط 
آغاز  حسن  با  معلوم  جمله  می کنیم.  استفاده 
آغازه محسوب می شود،  می شود، یعنی حسن 
لذا موضوع سخن حسن است. در جمالت دوم 
و سوم علی آغازه است، پس موضوع سخن علی 
است نه حسن. از طرفی در جمله سوم حسن 
و  قبلی  نیت  )با  است  شده  حذف  کلی  به طور 
این بخش  با حذف عامل  از آن(  یا عدم اطالع 

روی  پنهان سازی  به  و  نشده  فاش  حقیقت  از 
آورده شده است.

در جمله دوم رابطه عامل و علت عمل با خود 
سوم  جمله  در  اســـت.  شــده  کــم رنــگ تــر  عمل 
بلکه جمله  نــیــســت،  تــوجــه  ــورد  مـ عــلــت  دیــگــر 
وقــوع  کــه  اســت  ــده  آم بــه صــورت شبه ربطی در 
اسناد  )علی(  فــردی  به  را  انــجــام شــده ای  عمل 
حسن  کنشی  جمله  دیگر  عبارت  به  می دهد. 
که با حرکت و پرتب وتاب است، به  کشت  علی را 
تغییر  انجام شده  با عملی  و  با سکون  جمله ای 
کرده است؛ یعنی عمل به صورت حالت در  پیدا 
تا حدی صورت ربطی  کنون  ا نیز  آمده و جمله 

کنشی )همان(. دارد تا 

در  جمله:  متفاوت  الگوهای  از  بهره گیری   .4
و  می افتد  اتفاقاتی  روزه  هر  ما  بیرون  و  درون 
خ می دهد. مثاًل در جمله »حسن توپ  حاالتی ر
از  کــردن  پرتاب  جمله  ایــن  در  ــرد«.  ک پرتاب  را 
حسن )عامل( سرزده و اثر آن به توپ )پذیرنده( 
کردن در این جا حکم  رسیده است. عمل پرتاب 
یا  شــیء  دو  ــوپ،  ت و  حسن  و  دارد  را  واقــعــه ای 
که با این واقعه در ارتباطند.  موجودی هستند 
کردن عملی فیزیکی است و الگوی  عمل پرتاب 
جمله نیز الگوی »متعدی« است؛ اما در جمله 
»حسن باهوش است«، یک جمله ربطی است. 
جریان  و  تب وتاب  و  تحرک  کنشی  جمالت  در 
کار وجود دارد، در حالی که جمالت ربطی حالت 
برقراری  و در عین حال  آرامش داشته  و  سکون 

ح  � طــر در  ــات  ــ اوقـ از  بــســیــاری 
دیـــدگـــاه اجــتــمــاعــی و فــکــری 
علت  نمی خواهند  افــراد  خــود 
و  کنند  بیان  شفاف  را  وقــایــع 
و  پــوشــیــده  را  آن  مــی خــواهــنــد 
این  در  کنند.  عــرضــه  ــه  ــون گ راز
کنشی  ــگـــوهـــای  الـ از  حـــالـــت 
اســتــفــاده نــمــی کــنــنــد؛ بــلــکــه از 
گونه های اسم شده و مجهول 

گیرند آن ها را به کار می 
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باال  مثال های  در  است.  پدیده  دو  بین  ارتباط 
انسجام  و  شکل گیری  کــه  مــی شــود  مشخص 
یعنی  است؛  مهم  بسیار  علیت  مسئله  و  وقایع 
و  کرده  آغاز  را  کار  کسی  چه  بدانیم  باید  این که 

کار شده است. کسی یا چیزی متأثر از این  چه 
نشان  را  علیت  وضـــوح  بــه  بــخــواهــد  متنی  ــر  گ ا
بسیاری  ولی  می گیرد،  بهره  الگوها  این  از  دهد 
ح دیدگاه اجتماعی و فکری خود  از اوقات در طر
بیان  شفاف  را  وقایع  علت  نمی خواهند  افــراد 
کنند و می خواهند آن را پوشیده و رازگونه عرضه 
کنشی استفاده  کنند. در این حالت از الگوهای 
گونه های اسم شده و مجهول  نمی کنند؛ بلکه از 

ربطی  الگوهای  از  یا  و  می گیرند  به کار  را  آن هــا 
استفاده  می دهد،  نشان  را  جاافتاده  حالت  که 
ــده الــگــوهــای ربــطــی،  ــم مــی کــنــنــد. وظــیــفــه ع
که از مسائل  طبقه بندی و یا ارزش گذاری است 
گفتمانی است. ما بر  بسیار مهم تحلیل توجیهی 
اساس دیدگاه اجتماعی و فکری خویش اشیاء، 
حوادث و اعمال خود و دیگران را طبقه بندی و 
ارزش گذاری می کنیم. مثاًل بعضی ها را خودی و 
برخی را غیرخودی، طبقه بندی می کنیم. برخی 
را بد ارزش گــذاری  اعمال را خوب و برخی دیگر 
کنشی را به  منظورهای  گاهی جمالت  می کنیم. 
حسن  مثاًل  می کنیم.  تبدیل  ربطی  به  خاصی 
خوبی  آشپز  حسن  به  را  می کند  آشپزی  خــوب 

است، تبدیل می کنیم. )همان(

شیوه تحلیل متن
که در تحلیل محتوای متن نوشتاری یا  مراحلی 

کاغذ آمده است، عبارتند از: که بر روی  گفتاری 
1. متن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

کلی در مورد متن و  2. پس از آن که یک تفسیر 
انجام  فرضیه ها  و  پرسش ها  همه  با  آن  ارتباط 

کــثــر پــژوهــش هــا نیز  کــه در ا ــاری  کـ مــی دهــیــم، 
از  مرحله  اولــیــن  مرحله  ایــن  می گیرد،  ــورت  ص

تحلیل داده ها است.
گانه  را جدا پاسخ  تحلیل دقیق تر هر  3. سپس 
آغاز می کنیم. بدین منظور باید واژه های مهم و 
کنار متن یادداشت  کلیدی متن شناسایی و در 
واژه های  دقیق  تحلیل  فروید،  اعتقاد  به  گردد. 
گوینده یا نویسنده  کلیدی یک متن، تفکر اصلی 

آن متن را نشان می دهد.
و  دسته بندی  ــا،  ــ واژه ه جــمــع آوری  از  پــس   .4
هم  کنار  از  پس  می گیرد.  انجام  آن ها  شمارش 
قرار دادن این واژه ها، تفکر و نوع نگاه نویسنده 
گوینده متن به موضوع در آن ها جست وجو  یا 
روح  و  فــرهــنــگ  هــویــت،  واقــــع،  در  مـــی شـــود. 
کم بر متن در برابر واژه ها شناخته می شود.  حا

)منادی، 1385: 23-22(
رهیافت تحلیل محتوا  کاربردی تر شدن  جهت 
یعنی  مــتــن؛  مــشــخــصــات  ابــتــدا  تــا  اســـت  الزم 
فهرست  و  متن  عنوان  انتشار،  تاریخ  موضوع، 
گفتمان مدار نمونه مشخص  جمالت و تعبیرات 
شوند، آنگاه زیربنای فکری و اجتماعی متن در 
با  بعد  مرحله  در  و  می شود  عنوان  سطر  چند 
متن  ذکرشده،  گفتمانی  ساختار   4 به کارگیری 
تحلیل،  اساس  بر  نهایت  در  و  می شود  تحلیل 

کلی عرضه می گردد. بحثی 
 به عنوان مثال:

روزنامه خرداد، 20 تیرماه 1378
کوی دانشگاه موضوع: واقعه 

دانشگاه  کــوی  حادثه   مسببان  مقاله:  عنوان 
مجازات شوند.

سطر 101. هزاران دانشجوی دانشگاه تهران در 
تجمع کنندگان  کردند.  تجمع   ... به  اعتراض 

توسط افراد نظامی متفرق شدند.
کردند ... ادامه خواهند داد. سطر 46. آنان اعالم 

برخی  به کارگیری  با  مقاله،  نویسنده  این جا  در 
اسم شده  صــورت  هم چون  ساختاری،  قواعد 
تجمع  کــه  تــعــدادی  بــه جــای  )تجمع کنندگان 
کاهش تأثیر عمل تجمع،  کرده بودند( به منظور 
که  استفاده از واژه  هزاران دانشجو، بر آن است 
موضوع حادثه را بزرگ جلوه داده، دانشجویان 
گــروه هــای  بــه عــنــوان  را  نــظــامــیــان  و  مــظــلــوم  را 
کــردنــد )جمله  ــالم  ــان اع آن ــد،  تــنــدرو نشان ده

ــرک و  � ــح کــنــشــی ت ــات  ــم در ج
کــار وجــود  تــب وتــاب و جــریــان 
جــمــات  حــالــی کــه  در  دارد، 
آرامش  و  سکون  حالت  ربطی 
برقراری  عین حال  در  و  داشته 

ارتباط بین دو پدیده است.
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معلوم بیان شده تا عامالن یعنی دانشجویان را 
کند و غیره(. برجسته 

 )یارمحمدی؛ خسروی نیک، 1382: 176(
پخش  هنگام  ذیــل  نکات  بــه  توجه  و  مطالعه 
اخــبــار، مــی تــوانــد فــرایــنــد اقــنــاع ســازی را بــرای 

کند: رسانه ها تسهیل 
عــبــارت است  بــیــان: ســبــک،  - سبک و شــیــوه 
ــای  راه هــ از  یــکــی  کــمــک  بــه  مــتــن  یــک  تهیه  از 
کم وبیش با استفاده  الترناتیو بیان یک مطلب، 
معنایی  ســاخــتــارهــای  یــا  متفاوت  واژه هــــای  از 
که  کند  بیان  گزارشگر می تواند  مختلف. سبک 
دارد؛  تعلق  اجتماعی  طبقه  ــدام  ک بــه  گزارشگر 
طبقه  زن،  یا  مرد  سیاه پوست،  یا  سفیدپوست 
سبک،  انتخاب  ایــن  غــیــره.  و  متوسط  یــا  مرفه 
نیز  روشنی  اجتماعی  یا  ایدئولوژیک  مالحظات 
در پی دارند؛ زیرا آن ها غالبًا نشانگر افکار و عقاید 
رویدادهای  و  خبر  نقش آفرینان  دربــاره  گزارشگر 
وضعیت  یا  موقعیت  اولــویــت هــای  نیز  و  خبری 
مثال؛  بــه طــور  هستند.  ارتــبــاطــی  و  اجتماعی 
اجــیــرشــده«،  خشمگین  »جــمــاعــت  عــبــارت  در 
به جای واژه های جمعیت تظاهرکننده، به منزله  
گــزارشــگــر و بــی آبــرو  مــوضــع گــیــری ایــدئــولــوژیــکــی 
تلقی  روزنـــامـــه،  ــزد خــوانــنــدگــان  ن آنـــان  ساختن 
فریاد،  زوزه،  واژه هــای  بــردن  به کار  یا  و  می شود؛ 
نیز  امر  همین  اعتراض،  به جای  و...  خشمگین 
کاربرد  که  صدق می کند. البته الزم به ذکر است 
این قبیل واژه ها نشان دهنده بعد فرهنگی زبان 
روزنامه های  در  متداول  سبک  است،  نیز  اخبار 

کوچک. )ون دیک، 2000: 29-27( قطع 
ایده های  قوی ترین  از  یکی  خبر:  استنباط   -
ایده   همانا  اخبار،  انتقادی  تحلیل  در  معنایی 
مــالحــظــات یــا اســتــنــبــاط اســــت. در بــســیــاری 
متن  یــک  اطــالعــات  از  ــادی  زیـ بخش  اخــبــار  از 
به صراحت بیان نمی گردد و حالتی ضمنی دارد. 
جزیره  به  مندیس  عــبــارت:  در  مثال  به عنوان 
که  نیست  مشخص  جا  ایــن  )در  شد  فرستاده 
چه  با  یا  و  فرستاده  جزیره  به  را  وی  کسی  چه 
وسیله ای و یا اصاًل به چه منظوری به آن جزیره 
رفته است(. واژه ها، بندها و دیگر عبارات متن، 
گزاره هایی  یا  مفاهیم  دربردارنده  است  ممکن 
یا اطالعات  گاهی  آ از طریق  که می توان  باشند 

و  گفتمان  گی  ویژ ایــن  ــرد.  ب پی  بــدان هــا  قبلی 
مهمی  ایدئولوژیکی  ابــعــاد  دارای  ارتــبــاطــات، 
از  بیش  اوقــات  گاهی  گفته ها  نا تحلیل  اســت. 
مطالعه آن چه در متن بیان شده است، روشنگر 

ماجرا است. )همان(

ح هــای اخــبــار: عــنــوان هــا  - روســاخــت هــا؛ طــر
ح یا نمونه تجریدی مرکب،  معمواًل طبق یک طر
که نقش  از مقوله های متعارفی تشکیل می شود 
کلی عناوین متن را مشخص می سازند. چنین 
ــده مــی شــود.  نــمــونــه ای، یــک روســاخــت خــوان
ــا،  ــتـــدالل هـ ــا اسـ ــاالت یـ ــقـ ــنــد مـ درســـــت هــمــان
سلسله مراتبی  ح  طــر یــک  خبری  ــای  ــزارش ه گ
مقوالت  از  است  متشکل  که  می کنند  دنبال  را 
که  آغازین  گراف  پارا یا  لید  تیتر،  متعارض چون 
بر روی هم خالصه ای از ماجرا را بیان می دارند. 
و  کنش ها  وا تاریخ،  متن،  اصلی،  رویــدادهــای 
پس زمینه  مقوله  هم  روی  بر  که  اظهارنظرها 
تهیه  در  معمول  شــیــوه  مــی دهــنــد.  تشکیل  را 
نیز محتوای  که؛ این مقوله ها و  خبر این است 
ناپیوسته،  گـــونـــه ای  ــه  ب آن هـــا  کــلــی  مــعــنــایــی 
به صورت اجزایی در سرتاسر متن ذکر می گردند. 
ارائه  اولیه  اطالعات  مهم ترین  مقوله ای،  هر  از 
پایین  به  بــاال  از  استراتژی  یک  ایــن  و  می شود 
به  پیوسته  به اصطالح  ساختار  یک  که  اســت 

متن می دهد. )همان( 
و  اجتماعی  زمینه های  و  اجتماعی  شناخت   -
ساختارهای  به  خبر  گفتمان  تحلیل  فرهنگی: 
بیانگر  ساختارها  این  نمی شود.  منحصر  متن 
مفاهیم، افکار و ایدئولوژی های عمده و متنوع 

عبارات  � دیگر  و  بندها  واژه هــا، 
دربردارنده  است  ممکن  متن، 
باشند  گــزاره هــایــی  یــا  مفاهیم 
گــاهــی  کــه مــی تــوان از طــریــق آ
یـــا اطـــاعـــات قــبــلــی بــدان هــا 
گفتمان  گــی  پــی بــرد. ایــن ویــژ
ابــعــاد  دارای  ــات،  ــاطــ ــ ــب ــ ارت و 

ایدئولوژیکی مهمی است.
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ــاخــتــی بــر ایــن  کــی-شــن هــســتــنــد. رویـــکـــرد ادرا
معنی  دارای  متن ها  که  است  مبتنی  واقعیت 
عبارت  بــه  یــا  و  زبـــان  اهــل  ایــن  بلکه  نیستند، 
که  زبان است  اهل  فرایندهای ذهنی  دقیق تر، 
عبارت  به  می بخشد؛  مفهوم  و  معنی  آن هــا  به 
و  ک(  )ادرا شناخت  ارائــه  نحوه  باید  ما  دیگر، 
گزارش  استراتژی های روزنامه نگاران را در تهیه 
خوانندگان  استراتژی های  و  شناخت  و  خبری 
در مورد درک و به خاطر سپردن آن ها را مشخص 
به کار  ذهنی  فرایندهای  خصوص  در  نماییم. 

که در درک متن،  ذکر است  به  گرفته شده الزم 
استراتژیک  گونه ای  به  و  به تدریج  متن  معنای 
متن  بازنمای  یک  به عنوان  و  می شود  معلوم 
ــان و در  ــود. اهـــل زبـ ــی ش بــه حــافــظــه ســپــرده م
روزنامه نگاران و خوانندگان، دارای یک  نتیجه 
خبری  رویدادهای  از  شخصی  و  واحد  بازنمود 
مسئله  مــثــل  هــســتــنــد.  مــتــن  در  ح شــده  مــطــر
حافظه  در  معلومات  بازنمود  این  که  تظاهرات 
یا وضعیت( خوانده می شود.  )حادثه  الگو  یک 
از  خواننده  کــه  اســت  چیزی  نشانگر  الگو  یــک 
بــدان اشـــاره دارد،  گـــزارش  کــه متن  ــــدادی  روی
درک می کند؛ و ما در صورتی یک متن و رویداد 
یک  رویــداد  آن  از  بتوانیم  که  می کنیم  درک  را 

الگوی ذهنی داشته باشیم. )همان(

نتیجه گیری
با  زبانی  ارتباطات  فرایند  به عنوان  اغلب  اقناع 
رفتارهای  و  نگرش  افکار،  بر  تأثیرگذاری  هدف 
و  ارســال  شامل  اقناع  می گردد.  تعریف  دیگران 
دریافت پیام های مجاب کننده است. رسانه ها 
پیام های  قــادرنــد  اقناعی  زبــان  از  اســتــفــاده  بــا 

اخــبــار،  تبلیغات،  هــم چــون؛  واقــعــیــت نــمــایــی 
غیره  و  ویدئویی  بازی های  موسیقی،  فیلم ها، 
که بر افکار، نگرش و فعالیت های  کنند  را تولید 
کثر رسانه ها با علم به زبان  انسان تأثیر بگذارند. ا
خود،  خــاص  نظرات  نقطه  به  بسته  و  اقناعی 
برخی اطالعات را پررنگ تر جلوه نموده و از سایر 
مجاب کنندگی  مـــی رود  احتمال  کــه  اطالعاتی 
می ورزند  اجتناب  انــدازد،  تأخیر  به  را  مخاطب 
کامل  داستان  آن ها  از  هیچ کدام  حقیقت  در  و 
را برای مردم تعریف نمی کنند. لیکن اغلب تأثیر 
آن بخش از پیام های اعالم نشده، تأثیر بیشتری 

بر اقناع مردم بجا می گذارد.
که  دارد  کید  تأ واقعیت  این  بر  گفتمان  تحلیل 
متن  از  خــاص  نمونه هایی  رســانــه ای  پیام های 
گرچه رهیافت تحلیل  گفتار هستند و ا )نوشتار( و 
گفتمان در مطالعه  رسانه های همگانی به عنوان 
کالسیک  جایگزین یا متممی برای تحلیل های 
ــی تعداد  ــد، ول قــبــول واقـــع شــده ان محتوا مـــورد 
پیام های  گفتمان،  طبقه بندی شده  مطالعات 
آن  شاهد  و  بــوده  محدود  همگانی  رسانه های 
که بسیاری از رسانه ها به دلیل نداشتن  هستیم 
به  بی توجهی  نیز  و  زبــان  علم  بــه  کافی  تسلط 
که  مخاطبانی  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه های 
گرفته اســت، قــادر به  گفتمان در آن جــا صــورت 
نیستند.  خود  خاص  مخاطبان  جذب  و  اقناع 
گفتمان در مطالعات رسانه ها  کاربرد تحلیل های 
خود  و  گفتمان  مطالعات  زمینه های  ــدازه  ان به 
بنابراین  اســت؛  متنوع  ارتباط جمعی  وســایــل 
گفتمان  تسلط به علم زبان شناسی و نیز تحلیل 
که رهیافتی نسبتًا جدید است، می تواند به عنوان 
یک مزیت رقابتی برای سازمان های رسانه ای به 
شمار آید؛ زیرا صنعتگران رسانه با علم به این که 
چگونه، برای چه کسانی و در چه موقعیت هایی، 
کنند، به طور قطع قادر  که تولید محتوا  قرار است 
اقناع  امر  در  زیــادی  موفقیت های  بود  خواهند 

مخاطبین خود به دست آورند.

منابع:
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رســانــه هــا بــا اســتــفــاده از زبــان  �
ــد پــیــام هــای  ــ ــادرن ــ اقـــنـــاعـــی ق
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تــبــلــیــغــات، اخـــبـــار، فــیــلــم هــا، 
ویدئویی  بازی های  موسیقی، 
کنند که بر افکار،  و غیره را تولید 
انسان  فعالیت های  و  نگرش 

تأثیر بگذارند.
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