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 مقدمه .1

ی اخیر هادههی از رویکردهای پژوهشــی اســت که در یک 1تحلیل گفتمان انتقادی

سیار به آن پرداخته  ست. نظریة گفتمان   اندهیفزاطور اند و بهب ی در حال گسترش ا

 هاسوژه ی از معانی و جمالت است که هویت  ارابطهکه زبان، نظامی  کندیمتأکید 

ــازدیمرا  ــیر و کردارها هم بهس  اندمرتبطهم  ناپذیری بهطرز جدایی. معانی، تفاس

 Howarth & Stavrakakis, 2000: 5-6) ستفاد ی تجلی زبان، هاحوزه. یکی از ة ا

ست. تحلیل گفتمان حقوقی،     ضایی و دادگاهی ا ی هایژگیوآن در بافت حقوقی، ق

باورها و        باط میان  بان را برای برقراری ارت ند ز ــهیا بافت عظیم اجتماع    ها شـ ، در 

 .دهدیم حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار

بر این باور است که بین ساختارهای گفتمان و ساختارهای اجتماعی     2کیداون

ة شناخت فردی و اجتماعی به  واسط بههمیشه   آنهاة مستقیمی وجود ندارد و  رابط

 یشناس  زبانة بسیاری از مطالعات  گمشد ة حلقو شناخت،   شوند یمیکدیگر مرتبط 

ـ گفتمان  »او مثلث  ،رونیازاو تحلیل گفتمان انتقادی است.  ـ شناخت  را  «جامعه 

ــاً ماهیت گفتمان کالمی اســت، تحلیل گفتمان  . بهدهدیمارائه  ــاس دلیل اینکه اس

صرفاً  پاانتقادی نیازمند  ان در ، گفتمکیداونی نیز هست. در مثلث  شناخت زبانیة 

که شــامل تعامالت گفتاری،  شــودیممفهوم گســترده به رویدادی ارتباطی اطالق 

ی نشــانه شــناختی اســت. هاداللتنوشــتاری، حرکات بدن، تصــاویر و ســایر  متن

تای همین    ها گروهاعضـــای  ــ ماعی نیز در راسـ به   طرحواری اجت یدئولوژیکی  ة ا

جریان مطالعات خود،  در کیداون. پردازندیمی میان خودشان و دیگران  بندقطب

                                                           
1. Critical discourse analysis 

2. Van Dijk 
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 اظهارات بر بنا د کهکر ارائه و معرفی» ایدئولوژیکی مربع «نام به مفهومی ابزاری

 (.Richardson, 2007: 15  است ارجاعی هایاستراتژی انتخاب دةکنننییتعوی، 

ستال و  هاپژوهششده در حوزة گفتمان حقوقی به  اولین تحقیقات انجام ی کری

 2ة زبان حقوقی کار کرده بودند. آدامز   گون که بر روی   گرددیمباز   )1969( 1دیوی

ی حقوقی به تحلیل گفتمان مظنونین شــناســزبانکرد ( در پژوهشــی با روی1996 

ست. همچنین، کوتریل  ساله ( در 2003  3پرداخته ا سی گفتمان دادگاه  ار ی به برر

سون    سیمپ برانگیز ة بارز گفتمان جنجالنمونعنوان ، به4کیفری با تمرکز بر دادگاه 

ــ این فرض  پرداخته است. وی تحقیق خود را با 5آمریکاییدادگاه در سیستم انگلوـ

آغاز کرده است که صحنة دادگاه، یک فضای گفتمانی چند جزئی است. در ادامه،      

ست که به    سی راهبردهایی پرداخته ا س به برر ستای  لیو ة ارائة وکالی مدافع در را

، هادستورالعملدر  هادرک( در کتاب 2017  6. الرسوناندشدهگواهی شهادت تولید 
ــتعارهچگونه  ــیف ی حقوقهاچالش هااس ــر دیجیتال را توص ، به 7کنندیمی در عص

شتر      ست. وی در این کتاب بی شرح چگونگی درک رمزها در عالم حقوق پرداخته ا

صوص، در حوزه دیجیتال و چگونگی درک رمزها را     ستعاره در بافت حقوقی و بخ ا

 بررسی کرده است.

                                                           
1. Crystal & Davy 

2. Adams 

3. Cotterill 

4. Simpson Court 

5. Anglo-American System of Law 

6  . Larsson 

7  . Conceptions In The Code. How Metaphors Explain Legal Challenges in Digital 

Times 
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ه تة تحلیل گفتمان حقوقی صورت گرفنیزمدر ایران نیز مطالعات متعددی در 

ی قضایی  قانونی( رویکردی شناسزبان»ی با نام امقاله( در 1384  زادهآقاگلاست. 

، برای اولین بار این رویکرد نوین را به جامعه علمی «ی کاربردیشناسزباننوین در 

سایر مقاالت و   یمی داخلی موجود در این حوزه هانامهانیپاایران معرفی نمود. از 

ــانی و بریمانی   (، 1391به مؤمنی    توان ــن  1392لسـ  پوریتق( و 1394(، روشـ

( به تحلیل 1396تحقیقات رضــویان و جلیلی   نیترتازه( اشــاره کرد. در 1394 

ی حقوقی پرداخته و با شناس  زبانی گفتاری متهمان کالهبرداری از منظر هایژگیو

روش توصـــیفی، گفتار این متهمان را از مراحل نخســـت بازجویی تا بازپرســـی و 

ــیف کرده  ــتن      دادگاه تببین و توصـ ــت که داشـ  دانشاند. نتایج حاکی از آن اسـ

ی هایژگیوی، رعایت اصــل ادب، اصــل توجیه و تهدید غیر مســتقیم از انهیزمپس

ست. همچنین،     صلی و ثابت گفتار این گروه از مجرمان ا ( 1396بناب   زادهحالجا

ــناســ زبانبا رویکرد  ( به تحلیل 2006  کیداونی حقوقی و در چارچوب نظریه ش

ی ایدئولوژیک در گفتمان زنان خواستار طالق پرداخته است. وی در این   هاساخت 

ستفاده زنان از ابزارهای زبانی برای بیان ایدئولوژیک  ویش اثر به بررسی و تحلیل   ة ا

سته  ضی  هاراهو  شان یهاخوا ی از الگوی ریگبهرهبا  زادهحالج. پردازدیمی اقناع قا

ــالع مر ــان کیداونبع ایدئولوژیک اض ة ابزارهای زبانی هماین زنان از  دهدیم، نش

ــتهبرای بیان ایدئولوژیک  ــانیهاخواس ــی بهره هاراهو  ش تا به  برندیمی اقناع قاض

ــران و اطرافیانش بپردازند و اعمال منفی خود و       نما بزرگ یی کارهای منفی همسـ

 د .تر نشان دهناهمیتکارهای مثبت طر  مقابل را کم

سیدن به     ست که مردان خواهان تمکین برای ر در این پژوهش فرض بر این ا

ــتفاده       ــان، در کالم از ابزارهای زبانی اسـ تا بتوانند مخاطب را با       کنند یماهدافشـ

ــازند   ــر بر مبنای    .ایدئولوژی خود همراه سـ یة تحلیل گفتمان    نظرپژوهش حاضـ
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سازد که     2006  کیداونانتقادی  شخص  سعی دارد تا م مردان از چه ابزارهای  ( 

ــبردیپ برایی خانواده هادادگاهزبانی در  ــتفاده دئولوژیا شـ از  .کنندیمی خود اسـ

ــت که مردان خواهان تمکین در   دیگر اهدا  تحقیق پیش  ی ها دادگاه رو، این اسـ

ــالع      ن   خانواده از کدامیک از اضـ یدئولوژی  چهارگا ــتر بهره  کی داونة مربع ا بیشـ

ی هادادگاهایج به دست آمده با گفتمان زنان خواستار طالق در برند. در انتها، نتیم

سه     سیتی مقای س   زبان. شود یمخانواده از منظر تفاوت گفتمان جن ی حقوقی شنا

س   زبانرویکرد نوینی در  ی هاشاخه که بر عملکرد  رودیمشمار  ی کاربردی بهشنا

س   زبانمتعدد  س   یمعنی همچون تحلیل گفتمان، شنا شخیص  شنا معانی ی  در ت

حقوقی واژگان(، آواشناسی  در تشخیص هویت(، نگارش متون حقوقی  در ارتباط    

 (. 217: 1384، زادهآقاگلبا قانون( نظارت دارد  

 . چهارچوب نظری1

 (2006) کيداون. نظرية 1-1

ناخت و گفتمان            ــ له، بر مبنای ت وری جامعه، شـ ( و 2006  کی داوندر این مقا

ــی و تحلیل گفتمان مردان خواهان تمکین     الگوی مربعِ ایدئولوژیک و   ی، به بررسـ

در گفتمان مردان خواهان تمکین در دادگاه خانواده      میخواهیمخواهیم پرداخت.  

است، برسیم تا بتوانیم تعیین کنیم که    شده  پنهانبه زیربنایی که از دید مخاطب 

نشگران ها چه کسانی هستند و این ک یرخودیغو  هایخوددر گفتمان این مردان، 

 .برندیمی خود بهره هایدئولوژیااز کدامین ابزارهای زبانی برای بیان 

 کاربرد زبان  گفتمان(؛  -1وندایک به ســـه بُعد اصـــلی گفتمان معتقد اســـت: 

خت(؛           -2 نا ــ ها  شـ باور یان  باط م ماعی       -3برقراری ارت یت اجت مل در موقع عا ت
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صلی تحلیل گفتمان فراهم  جامعه(. به صیفی یکپارچه از   نظر او، وظیفه ا آوردن تو

ست که چگونه کاربرد زبان بر باورها تأثیر      صلی گفتمان ا سه بعد ا یا  گذاردیماین 

م و چگونه باورها، گذاردیمة سخن گفتن مردم تأثیر  نحوبرعکسم چگونه تعامل بر 

ساً گفتمان       کیداونم کنندیمکاربرد زبان و تعامل را کنترل  سا ست که ا معتقد ا

ی از اختشن زبانمی دارد و در نتیجه تحلیل گفتمان انتقادی، با رویکرد ماهیتی کال

 (.Van Dijk, 2001 اهمیت باالیی برخوردار است 

ة ایدئولوژیک، پیوســته در حال طرحوارکنشــگران زبان نیز در راســتای همین 

ضمن   بندگروه ستند تا  ضر، بتوانند   دهتیهوی خود و دیگران ه شگران حا ی به کن

ستا    هاگروهی را به یهایژگیو سبت دهند. وی در همین را ی خودی و غیر خودی ن

یدئولوژیک   مربع  ــت که در این مربع  ا از هر « 1ها یرخودیغ»را معرفی نموده اسـ

ی اگونهبه « 2هایخود»ی منفی معرفی و توصـــیف و اگونهگروهی که باشـــند به 

سانده     شنا ی هاتیفعالو  هایگژیویی نمابزرگ. این امر از طریق شوند یممثبت باز

عال و  ها یژگیوکردن  رنگ کمو « ها آنمال  »اجتماعی منفی   ی اجتماعی  ها تی ف

و « مال ما  »ی مثبت  ها تی فعال و  ها یژگیو، و برعکس، بزرگ کردن «ها آن»مثبت  

عال و  ها یژگیودادن  جلوهکوچک   ما  »ی منفی ها تی ف ــورت « مال  . ردیگیمصـ

ستفاده از   ستراتژ بنابراین، در ا ی ارجاعی، کلمات و عبارات مثبت برای ارجاع هایا

. به طور شود یمارجاع داده « هاآن»و واژگان منفی به  شوند یمبکار برده « ما»به 

 از: اندعبارتکلی، اضالع مربع ایدئولوژیک 

 هایخودالف( تأکید بر نکات مثبت خودی یا گروه 

                                                           
1. outsiders 

2. insiders 
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 هایخودب( تأکید بر نکات منفی غیرخودی یا گروه غیر 

 هایخودج( رفع تأکید از نکات منفی خود یا گروه 

 هایرخودیغد( رفع تأکید از نکات مثبت غیرخودی یا گروه 

کنشــگران برای رســیدن به چهار هد  باال از ابزارها و راهبرد زبانی متعددی   

ــنونده را اقناع نموده  برندیمبهره  تا بتوانند مطابق با ایدئولوژی خود، مخاطب و ش

به  توانیمی مورد استفاده،  هایاستراتژ همراه سازند. از ابزارهای زبانی و  و با خود 

ی، مقایســـه بندقطبو  2یبندمقوله ،1توصـــیف کنشـــگر» راهبردهای زبانی نظیر

، 8، تعمیم7آوردن ، نمونه و مثال6یینماگواه، 5هاکننده، تکذیب 4، حُسن تعبیر 3کردن

، از پیش 14، تلویح13، اســتعاره12بیان هنجارها، 11، کنایه10، اغراق9بازی با آمار و ارقام

                                                           
1. actor description 

2. categorization 

3. comparision 

4. euphemism 

5. disclaimers 

6. evidentiallity 

7. example/Illustration 

8. generalization 

9. number game 

10. hyperbole 

11. irony 

12. norm expression 

13. metaphor 

14. implication 
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ــازی2، انتخاب کلمه1انگاری ــفافیت3، قربانی س ــ ولیت4(، ابهام  عدم ش «  5، بار مس

 اشاره کرد.

 . روش پژوهش2

ــور در  ــه دادگاه  20در این پژوهش، محققان با حض ــهر بیرجند و خانوادجلس ة ش

ــورت مکتوب از   ها دادهی آورجمع هان تمکی  20به صـ یان   مرد خوا ن زوجه از م

سال، دارای مدرک تحصیلی دیپلم تا لیسانس و از طبقه شهری،      45تا  25سنین  

ی شــده و اظهارات با توجه به  آورجمع. اطالعات اندپرداختهبه مطالعه و بررســی  

ته      2006  کی داونالگوی  ــ هار دسـ به چ ما بزرگ»(  بت خود   ن کات مث ، «یی ن

و « یی نکــات منفی خود      نمــا کوچــک »، «یی نکــات منفی غیرخود        نمــا بزرگ »

بندی شده و میزان رخداد هر دسته از   طبقه« یی نکات مثبت غیر خودنماکوچک»

سپس، راهبردها و      جمالت به سم و  ستراتژ صورت جداول و نمودارهایی ر ی هایا

ــته ( از هر یک از این  2006  کی داونیة  نظرزبانی مطرح در   ، مورد تجزیه و ها دسـ

 ته است.تحلیل و بررسی قرار گرف

ــات  ــور در جلسـ ــائل خانوادگی و هادادگاهحضـ ی خانواده به علت طرح مسـ

بســیار و مســاعدت مســ والن ذیربط  تالشناموســی دارای موانع زیادی بود، که با 

ســعی شــد تا مجوزهای الزم کســب و راه برای حضــور در دادگاه هموار گردد.    

به  یل ممنوع همچنین  فاده از لوازم الکترونیک دل ــت ــنود در محیط بودن اسـ ی و شـ

                                                           
1. presupposition 

2. lexicalization 

3. victimization 

4. vagueness 

5. burden 
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بت مکتوب             به ث ها  قان تن بت اظهارات طرفین در دادگاه، محق ــایی، جهت ث قضـ

 اظهارات کنشگران اکتفا نمودند.

 هاداده. تجزيه وتحلیل 3

مردان خواســتار تمکین نیز همچون ســایر کنشــگران اجتماعی، در راســتای اقناع 

به هد  خود            یدن  ــ بانی متعددی برای رسـ ند یمبهره  مخاطب از ابزارهای ز . بر

 از: اندعبارتة این مردان استفادراهبردهای مورد 

 هاواژه. 1 3

شخاص،     شاره به ا ضوعات اجتماعی  هاگروهاهل زبان برای ا ، روابط اجتماعی یا مو

ــعیت روحی، عقیده، و     ــی  وض ــخص ــان، معموالً بنا بر نوع گفتمان، بافت ش یکس

ضویت در گروه و روابط سلطه( و   دیدگاه(، بافت اجتماعی  رسمی بودن، آشنایی، ع  

ــبافت اجتماعی (، هاارزشی زبانی، گویش اجتماعی، هنجارها و هاگونهفرهنگی  ــ

منشأ ایدئولوژیک دارند.   هاواژهامکان انتخاب چندین کلمه را دارند. بسیاری از این  

ــارکین گفتمان و روابط متقابل آنان در         نیا ،طورنیهم امر در مورد بازنمایی مشـ

ی رویدادی نیز مصداق  هامدلدر  هاکنشی موجود و بازنمایی مشارکین و  هالمد

 (.Van Dijk, 1985  کندیمپیدا 

جه در    هان تمکین زو گاه همین رویکرد در مردان خوا به   ها داد خانواده نیز  ی 

ــودیموفور یافت    یدئولوژیک و      شـ ی دارای بار  ها واژهو آنان نیز از این ابزارهای ا

کنند. در گفتمان مردان در دادگاه، بیشترین تالش بر روی این یمه معنایی استفاد 

ــتفاده از   ــت تا با اس ــأله اس دادن ی دارای بار ایدئولوژیک، بر مثبت جلوههاواژهمس
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 ها یخوددادن دیگری و گروه غیر و همچنین منفی جلوه ها یخودخود و گروه 

 تأکید کنند.

نه در زیر  هارات مردان در  ها نمو هت  یی از اظ ما بزرگج قاط منفی  ن یی ن

ی دارای بار ایدئولوژیک هاواژههمســرشــان آورده شــده اســت. الزم به ذکر اســت، 

 .اندشدهپررنگ 

 .دهینمگوش  اصالً، به حرفم دندسهـ همسرم ی1

 آخرین چیزی که براش مهمه خونوادس.  2

 کرده. ده سال زندگی مشترک در حق من خیانت بعد ـ3

 کرده. بدناماها منو تو خانواده و آشن ـ4

 همش با من قهر میکنه.  5

 من توی شهر برا خودش خونه اجاره کرده. ـ بدون اجازه6

 ـ حرفاش همش دروغه.7

 .کنهینمـ زنم سردمزاجه، تمکین 8

ــوح دید که مردان در اظهارات خود در  توانیمبا بررســـی جمالت باال  به وضـ

ستفاده   ست. به عنوان نمونه،  که دارای  کنندیمدادگاه از کلماتی ا بار ایدئولوژیک ا

 ی ویژگیساز برجسته ة استعاری در پی  اضاف ( مرد با استفاده از  1در مثال شماره   

ست    سرش  لجبازی( ا شناختی گوینده با آوردن این عبارت  منفی هم . پیام کاربرد

ــت که خود را بر حق   ــرش نیز این واقعیت را    داند یماین اسـ و انتظار دارد همسـ

ــؤال نبرد. بپذیرد   ــالً»در ادامه، مرد قید تأکید و عقایدش را زیر سـ را آورده « اصـ

 مخاطب تکلیف و مشخص  را کالم قطبیت و قطعیت قیدها در جمله عنصر است.  
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شتی  در را شن  دارد، کالم گوینده از که بردا صد   کنندمی رو و در اینجا نیز مرد ق

 دارد اوج نارضایتی از همسرش را به مخاطب بیان دارد.

شماره    ست.     «بدنام»( از کلمه 4مرد خواهان تمکین در مثال  ستفاده کرده ا ا

گوینده برای شــدّت بخشــیدن به میزان تأثیری که از رفتار همســرش پذیرفته، از 

ة بدنامی از لحاظ واژلفظ بدنامی اســتفاده کرده اســت. همچنین، در زبان فارســی 

سائل اع      سی آبرو، ناموس و م شنا گیرد و دارای تقادی را دربرمیاجتماعی و کاربرد

ی این کلمه خواســـته اســـت خود را ریکارگبهبار عاطفی باالیی اســـت. گوینده با 

ساس و بالعکس، طر  مقابل را       سائل ح سبت به این م شان دهد تا به   توجهیبن ن

 هد  خود در بازنمایی منفی همسر و مثبت خود نائل گردد.

شماره    صفت  نمابزرگو در جهت « همش»( نیز حاوی قید تکرار 5عبارت  یی 

صفت      « قهرکردنش»منفی همسر یعنی   ست. همچنین کاربرد این  شده ا ستفاده  ا

ــتفاده  ، دارای بار ایدئولوژیک منفی شــودیمبه دلیل اینکه عموماً برای کودکان اس

 دوجانبه نیز هست.

( به منظور نشان  8به همسر در مثال شماره    « سردمزاجی »نسبت دادن صفت   

عمق مشـکالت در روابط زناشـویی و همچنین سـلب مشـکل از خود اسـت.      دادن 

ستفاده از کلمه   ست؛ زیرا      « تمکین»همچنین در ادامه ا شده ا شیاری آورده  با هو

اشاره به تمکین یعنی اطاعت کامل از شوهر که هم تمکین عام  اطاعت در مواردی 

شویی     سی و زنا شامل غیر از روابط جنسی( و هم تمکین خاص  روابط جن یم ( را 

ــود ــردمزاجی»و « تمکین»کار بردن کلمات . از طر  دیگر بهش بجای کلمات « س

س  سته      تریجن ستند. مرد نخوا سن تعبیر نیز ه و دور از هنجار اجتماع، به نوعی حُ



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  246

 

شاره کند تا از این طریق          است مستقیم به مسائل زناشویی بین خود و همسرش ا

 ی دادگاه نائل گردد.به حفظ هنجار اجتماع، متناسب با فضا

ی اغراق ها واژهیی کارهای مثبت خود،    نما بزرگی زیر مردان برای ها مثال در 

به کرســی   تا ایدئولوژی خود را از طریق راهبردهای زبانی رندیگیمشــده را بکار  

 (.باشندیم، کلمات دارای بار ایدئولوژیک شدهبنشانند  کلمات پررنگ 

 بهش بدم. ماهیانهی آموزش و پرورش بهش حقوق میده، بدم که هرچ تعهد ـ بنده حاضرم1

 کردم. فراهمبراش  حد عالیزندگی در  ده سالـ تو این 2

 .کردم مشغول کارش، تو بیمه از هم نپاشهو اینکه خانوادمون  لجبازیش به خاطرـ 3

 .امیسالم و پاکـ من آدم 4

 کار کردم. خر مثل صب تا شباز  هر روز ـ5

 .کنار اومدم باهاش همه جورهـ 6

( مرد با رفت و آمد همسرش به خارج شهر جهت آموزگاری 9در جمله شماره   

ــکل دارد و با بیان اینکه   ــه مش تا به همان میزان حقوق به  دهدیم« تعهد»مدرس

ــعی دارد هم مخالفت خود       ــرش پرداخت کند، سـ ــرکار رفتن   دربار همسـ ة به سـ

ود را منطقی جلوه دهد. طور ضــمنی اظهار داشــته و از طرفی خ همســرش را به

دید که گوینده از میان کلمات متراد  یا نزدیک به هم، برای           توانیمهمچنین 

استفاده کرده که به لحاظ کالمی دارای « ماهیانه»یا نفقه، از کلمه  خرجکمکبیان 

که  دهدیمبار ایدئولوژیک است، زیرا فرد را متعد جلوه داده و به شنونده اطمینان   

 وق همسرش متعهد است.نسبت به حق

«  فراهم کردن»( مرد برای اشاره به تهیة امکانات زندگی از  10در مثال شماره   

شان داده و نیز       صر مفید و مُولّد خانواده ن ستفاده کرده تا از این طریق خود را عن ا



 247 ینیحس یمجتب دیس و بناب زادهحالج نیحس، لوفهیخل دیفر دیس /...کيدئولوژيا یهاساخت یواکاو 

 

صیلی     صفت تف شان دهد چیزی      « حدعالی»این امر را با  ست تا ن ساخته ا همراه 

 مهیا کرده است. اشخانوادهته و بهترین شرایط را برای برای همسرش کم نگذاش

ــاس نظریه  ــمارة  توانیم، کیداونبر اسـ مالحظه کرد که گوینده در مثال شـ

ــتفاده از   13  ــتراتژی زبانی و      « خر»ة کلم ( با اسـ که همزمان دارای چندین اسـ

ا خر به بة خود س یمقااستفاده کرده و با  « تشبیه »ایدئولوژیکی است، اوالی از راهبرد  

 کوشسختو خود را فردی  کندیممیزان فراوان کار و تالشش برای خانواده اشاره 

، «صــُب تا شــب»، ثانیاً با این تشــبیه و نیز اســتفاده از کلماتی نظیر دهدیمجلوه 

یمبهره « یسازیقربان»و از راهبردب زبانی  داندیمخود را بازنده و قربانی این رابطه 

ــن برد ــوح روش ــتفاده از   . به وض ــت که گوینده با آوردن این تعبیر به جای اس اس

ــتفاده کرده که     « تالش فراوان»، «کار زیاد  »یی نظیر ها معادل  و ... از عبارتی اسـ

 دارای بار عاطفی منفی باالییست.

ــماره   طور ضــمنی این مفهوم را بیان به« کنار اومدم»( عبارت 14در جمله ش

راوانی اســت و این من هســتم که به خاطر که همســرم دارای مشــکالت ف داردیم

ــکالت او کنار  امیزندگ ــته. در واقع مرد ابتدا به امآمدهبا مش ــازبرجس ی ویژگی س

ــعی در   ــپس با راهبرد واژگانی س ــرش پرداخته و س یی رفتار نمابزرگمنفی همس

 یهاواژهمثبت خود، داشته است. گویندة مرد همچنین تالش دارد تا با تعدادی از   

کار کردم، زندگی در حد عالی فراهم کردم(،  نظیر  کنار اومدم، مشـــغول بهخاص 

 پذیری خود را در مقابل عدم کفایت طر  مقابل نشان دهد.مس ولیت

ــد،    ها بخشهمانطور که در    ــاره شـ ی از کلمات دارای بار   اپاره ی قبل بدان اشـ

ــتفاده از   ــتند که گوینده با اس ــعی  هاآنایدئولوژیک و معنایی هس ــپدر س  ردبیش

ی خانواده جهت اغنای    ها دادگاه اهدا  خود دارد. مردان خواهان تمکین زوجه در    
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ضی از میان چند   شینی،   معناهمة واژقا  نندیگزیبرمی خاص را اگونهدر محور جان

واژه با این ویژگی،  315مجموع ی باشــد. از تربرجســتهکه دارای بار ایدئولوژیک 

واژه  75ی منفی همســر و هایژگیواشــتباهات و یی نمابزرگواژه در جهت  182

 یی کارهای مثبت خود استفاده شده است.نمابزرگبرای 

 1ی موضعیشناسیمعن. 3-2

همین رویه   ترعام ی اگونه به همانند راهبردب واژگانی در گفتمان، در مورد معنی نیز     

ه تحت ی موقعیت کهاییبازنما، یعنی به هامدلوجود دارد. انســجام موضــعی به   

ــتگی دارد. بنابراین، دالیل و علل جانب  ــتند، بس ی که ادارانهکنترل ایدئولوژی هس

ــت در کنند یمروابط را در مدل تعریف   ــ  یمعن، ممکن اسـ ــناسـ ــعیِ شـ  ی موضـ

 (.Van Dijk, 1993 شوند  گرجلوهآمیز تعصب

س  یمعنی هایژگیویکی از   ،ی ذهنیِ زیربناییهامدلی گفتمانی و روابط آن با شنا

ــت. از   ــمنی بودن آن اسـ ــت   جا آنضـ برای  ها مدل یی از ها بخشکه ممکن اسـ

ــد، گویندگان         این اطالعات را بدیهی فرض کنند.     توانند یمگیرندگان بدیع باشـ

فرایندهای معمول در دانش متقابل ممکن اســت به لحاظ ایدئولوژیک نیز  گونهنیا

 .(Van Dijk, 1998 & Flower, 1991 کنترل شوند 

 هاگفتماندریافت در این  توانیمی موضعی در مجموع شناسیمعنجه به با تو

مانده و مسائلی که به ضرر   ، ضمنی باقی شود یمتمام  هایخودمسائلی که به ضرر   

یخودو برعکس، مسائلی که به نفع  شودیمطور صریح بیان است به هایخودغیر 

                                                           
1. local semantics 
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یمضمنی باقی   هایخودریغی مثبت هایژگیوطور صریح بیان شده و   است به  ها

 (.445: 1389، کیداون  ماند

سات دادگاه مالحظه    سی اظهارات مردان خواهان تمکین زوجه در جل طی برر

سائل منفی خود  نماکوچکدر موارد کمی به  آنهاشد که   و در اغلب  پرداختهیی م

ــحبتی از کارهای منفی خود  ــائل را کینمموارد، صـ  نند. گویندگان اغلب این مسـ

. در کنندینمی ااشــاره هاآنصــورت ضــمنی باقی گذارده و در ســخنانشــان  به به

ضر، این مردان از   سه دادگاه  واژ 315پژوهش حا ة دارای بار ایدئولوژیکی که در جل

مورد به خصوصیات منفی خود اشاره کرده و در اغلب این     35بیان کردند، تنها در 

ــر ق    تار همسـ یا امری طبیعی و     موارد نیز این اعمال را معلول رف ند و  مداد نمود ل

 . به عنوان مثال در جمالت زیر:دانستندمنطبق با عُر  اجتماع 

سرم   1 سافرت   بدون اجازه منـــــ هم شمال ... منم تو نبودش نیازامو از راه دیگه  رهیمم ، بندرعباس و 

 .کنمیمبرطر  

 ، بعد از من انتظار پولم داره.ـ یکسره خونه باباشه2

 ، خب منم آدمم، تحملم حدی داره.ی میارهابهونهیه سمتش  رمیمـ هربار 3

ــماره   ( مرد برای توجیه رفتار منفی خود یعنی عدم پایبندی به 15در مثال ش

شتن رابطه با فردی دیگر، در ابتدای    ضی   شیهاصحبت همسرش و دا خطاب به قا

ن کار از ندادن وظایف شــکایت کرده تا با ایاز عدم حضــور همســر در خانه و انجام

ی عمل منفی خود را معلول رفتار بد    اگونه رفتار منفی خود رفع تأکید کند و به       

 همسرش بداند.

شماره    ستفاده از قید حالت    16در مثال  صد دارد تا با ا سره »( مرد ق در « یک

ــرش پرداخته و رفتارش را  جلوه دهد.  تریمنفابتدای جمله، به اغراق در کار همس
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ــور پیدا نکند        همچنین مرد با علم ب   ــوهرش حضـ ه اینکه هر زنی که در خانه شـ

کند و قبل از بیان مســتحق دریافت خرجی نیســت، عمل منفی خود را توجیه می

ــرش           ــتبــاه خود، آن را معلول رفتــار همسـ  . این عمــل در واقع    دانــدیم اشـ

موضوع است تا قصور خود  خرجی ندادن( را با بیان عملی منفی    « سازی طبیعی»

 حاشیه براند و ضمنی باقی بگذارد. از همسرش به

( مرد برای اینکه به ســردی و بدرفتاری خود نســبت به 17در مثال شــماره  

سرش   شاره هم سرش  اا ی کند، قبل از هرچیز، این رفتار را معلول عدم تمکین هم

و اینکه  کندیمی ااشــاره. گوینده در ابتدا به عدم تمکین خاص همســرش داندیم

ــط او قرار گرفته و در ادامه با در موقعیت نامطلوب ــیمقای توسـ ة خود با دیگران سـ

که این رفتار تنها مختص او نیســت و هر شــخصــی بجای او  داردیمبیان  گونهنیا

ــتهگوینده در این جمله، هم به  .دادیم، همین رفتار را انجام بود ــازبرجسـ ی و سـ

ــیه        نما بزرگ ندن رفتار منفی   رایی رفتار منفی طر  مقابل پرداخته و هم به حاشـ

 خود اقدام کرده است.

 هاسرفصلی عام: شناسیمعن .3-3

ی معنایی هستند که از نظر گویندگان از سایر اطالعات گفتمان هاگزاره هاسرفصل

ساس این تعریف نیز       ترمهم ستند. بر ا شتری ه  توانیمو دارای بار ایدئولوژیک بی

که       ــت  ظار داشـ جا از افراد گروه خودی انت یا        در این نافع و  با م که  از اطالعاتی 

گار  ناهمخوان اســــت،   خودان به    زداتی اهمة مثبتشــــان  ند و در عوض  یی کن

سته  صیات نامطلوب غیر   ساز برج صو تأکید  هایخودی اطالعاتی بپردازند که بر خ

 (.Van Dijk, 1991 دارند 



 251 ینیحس یمجتب دیس و بناب زادهحالج نیحس، لوفهیخل دیفر دیس /...کيدئولوژيا یهاساخت یواکاو 

 

یژگیومردان خواهان تمکین نیز از همین رویه استفاده کرده و در ابتدا به بیان 

. این افراد در اظهارات خود، اولویت را به مطالب      پردازند یمی منفی غیرخودی ها 

صیات منفی   »مربوط به  صو سران خود داده و آن  « خ را قبل از دیگر  هایژگیوهم

یان     ــائل، ب ی ها یژگیویی نما بزرگ». همچنین، دیگر اظهارات نظیر  کنند یممسـ

ــیات مثبت غیرخو نماکوچک»و « مثبت خودی ــوص های مرتبهرا در « دییی خص

آورند. در جدول   کنند و یا از آن ذکری به میان نمی    می انی ببعدی و یا در پایان     

زیر، جمالت اول یک جلسه در ستون سمت راست و اظهارات پایانی همان جلسه       

 در ستون سمت چپ داده شده است:

 هااظهارات اول و آخر زوج(: 1جدول )

 هاراتجمالت آخر اظ جمالت اول اظهارات

یبرنمزنم بعد چهار ماه زندگی رو وِل کرده و 

 .گرده
 همه جوره باهاش کنار اومدم.

 .کنهیمخانمم لجبازه، سر هرچیزی قهر 
همه اول ازدواجشون اختال  سلیقه و مشاجره 

 میاد، تو همه زندگیا هست. به وجود

یمبدون عذر شرعی از تکالیف خودش امتناع 

 .کنه

ادمون از هم نپاشه، تو بیمه اینکه خانو به خاطر

 دی مشغول بکارش کردم.

 اگه معلم خوبیه به فکر خانواده خودش باشه. آخرین چیزی که براش مهمه خونوادست.

 خواهرش بهم ناسزا میگه.
این خانم پنج سال با من بوده، اگه بهم عالقه 

 .کردینمنداشت، پنج سال تحمل 

 .هکنینمو تمکین  دهینمبه حر  من گوش 
ولی  دمیممن منزل براش تهیه کردم و اجاره 

 پاشو تو خونه نذاشته.

ــد در جدول باال جمالتب حاوی  ــاره ش  هایرخودیغیی نمابزرگهمانطور که اش

ــده و به دنبال آن مطالب          که غالباً علل      ترتی اهمکمدر ابتدای بیانات مطرح شـ
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ثال مردی در ابتدای . به طور مدنگردیماصـلی دادخواسـت تمکین نیسـتند، بیان    

سر       داردیماظهاراتش در دادگاه بیان  ست و بر  سرش لجباز ا  نیترکوچککه هم

. این امر زندگی را برای او دشوار کرده و از شرایط رضایت    کندیممسائل با او قهر  

در جهت اقناع قاضی   اشیدئولوژیادر اینجا مرد برای پیاده سازی   مینیبیمندارد. 

ــت. او در آخرین اظهاراتش     به ذکر نکات منف   ــرش در ابتدا پرداخته اسـ ی همسـ

و به توجیه ایراد ضــرب و  کندیمی به مشــاجراتی که با همســرش داشــته ااشــاره

یی ویژگی نما بزرگ». جمالت ابتدایی او در جهت   پردازدیمجرحی که انجام داده   

یان     « منفی ــرش و جمالتی که در انتها ب یی نما کوچک »در جهت   کند یمهمسـ

 خودش است.« ویژگی منفی

ــکه مرد ابتدا  مینیبیمدر مثالی دیگر  ــرش را در لأمس ة عدم تمکین عام همس

ــت.   زیناپذتیتبعو از  کندیمانتخاب محل زندگی مطرح  ــاکی اس ــرش ش ی همس

شده و در انتهای          سی او در ابتدا بیان  سا صلی و ا ست ا  شیهاصحبت طرح درخوا

ــاراتی به کارهای مثبت خود، نظیر ف     راهم آوردن امکانات برای زندگی و تأمین     اشـ

و سعی دارد قاضی را با خود همراه ساخته و خودش را     پردازدیممسکن و سرپناه   

که قبالً ذکر شـــد،       مانطور  هد. ه ما بزرگمنطقی جلوه د ی منفی ها یژگیویی ن

ی مثبت خودی در درجة باالتری از اهمیت به       ها یژگیویی نما بزرگغیرخودی و 

 ( قرار دارند.2006  کیداوناضالع مربع ایدئولوژیک نسبت دیگر 

 . دستور3-4

ــاختارهای نحوی، به     ــاختارهای تبادلی         در سـ طور مثال ترتیب کلمات و نیز سـ

 در دستور زبان  مثالًجمالت، ممکن است بر ایدئولوژی خاصی داللت داشته باشد؛     

ین ایگاه آغازانگلیسی عاملیت، مس ول یا فاعل دستوری دارای نقشی است و در ج      
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. ممکن اســت که عقاید تحت نظارت ایدئولوژی خاصــی، باعث تفاوت ردیگیمقرار 

 (.1392ی نحوی شود  حسینعلی قجری و جواد نظری، هاصورتدر قالب 

ــب        یها تبیین نظری این گونه  ــأ ایدئولوژیک دارند و باید بر حسـ نحوی، منشـ

شو  یساختارها  ستگ نمدل ارائه  ستگی   ةیا القاکنند رانگینحوی ب یهاید. برج برج

ــت که به نوب      ــتگی بازیگران و     ةمعنایی اسـ ــت مرتبط با برجسـ خود ممکن اسـ

صیات آن    صو شد  یهاها در مدلخ صیات منفی    به طور مثال اگر  ؛ذهنی با صو خ

ست بر ترتیب نحوی کلمات      یهاگروه شند، ممکن ا سته با غیرخودی در مدل برج

ــاختار بند به گونه      ــ ولیت بازیگران گروه      تأثیر بگذارد ک    یاو سـ ه عاملیت و مسـ

 (.Van Dijk & Kintsch, 1983) به لحاظ نحوی مورد تأکید قرار گیرد ،ودیخغیر

ــت،   توانیمپس  ــاخت انتظار داشـ ــازیمنفی نحوی خاص نظیر  ها سـ ی، سـ

مبتداسازی و ... توسط مردان، به منظور پیشبرد ایدئولوژی خود در راستای اضالع      

شود.    هادادگاه( در 2006  کیداونوژیک ة مربع ایدئولچهارگان ستفاده  ی خانواده ا

 .میپردازیمی نحوی هاساختی از این اپارهدر ادامه به بررسی 

 ی منفیهاساخت. 1 4 3

ــی که در آن       از نظر گیون، یعنی گفتار منفی   ــرایط زمانی و مکانی خاصـ  در شـ

وی اطالع باشد. بر  رویداد برجسته و حا وقوع عدم  ،دادن وضعیت معمول بوده روی

ــاس نظر گیون، جمل متفاوت از  ییهاانگارهمنفی دارای اهدا  ارتباطی و پیش ةاس

ست  شنونده نم  داندیمثبت گوینده چیزی را م ةدر جمل. جمله مثبت ا ، داندیکه 

ــحیح م      ةولی در جمل  ــنونده را تصـ ــت شـ  کند یمنفی معموالً گوینده باور نادرسـ

 Croft, 1990.) 
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صحیح باور مخاطب ب در ساختارهای منفی را   ةدنیز عممردان  یکار مهجهت ت

ر د فرضشیپصـورت  بهمخاطبین شـکل مثبت این جمالت را   ؛ به شـکلی که برند

و باور  فرضشیاین پ توانندیم ،هاکارگیری شــکل منفی آنهبا بو  دارندخود ذهن 

 زیر مالتمثالً در ج ،تصحیح نمایندرا ذهنی مخاطب 

 .دهینمگوش  اصالً، به حرفم ندسدهـ همسرم ی1

 .پاشو تو خونه نذاشتهـ من منزل براش تهیه کردم و اجاره میدم ولی 2

 .نداشتیمـ از سال گذشته عمل زناشویی باهم 3

 .کنهیمامتناع ـ بدون عذر شرعی از تکالیف خودش 4

 .کنمینمتمکین ـ میگه چون دست روم بلند کردی 5

صور گوینده  به دلیل اینکه شکل مثبت این جمالت ر و طبیعی فرضشیپت به  ا ، 

ــکل منفی آن جمله    در ذهن دارد، ــعی در بیان این واقعیت دارد با ذکر شـ که  سـ

صلت غیرخودی  شطر  مقابل شمارة  در  عنوان نمونه،به .ها را ندارد( این خ مثال 

ــرکه   فرضشیاین پ با  گوینده  (18  ــوهرش تمکین کند، باید    همسـ برای  از شـ

 .کندیم منفی استفاده یاخود از جمله همسرمنفی بازنمایی 

شماره    شرط الزم زندگی  شکل مثبت جمله را به  شخص  (19در مثال  عنوان 

شته  »منفی  ةتلقی کرده و با بیان جمل شو تو خونه نذا را  هنیذ فرضشی، این پ«پا

و ی و با ســاخت نحو داردیم بیان ی باید در خانه همســرش زندگی کند،که هر زن

 و کردهوجودی قلمداد  فرضشیرا فاقد این پ همسرش منفی،  یادادن جملهشکل 

 فاقد این ویژگی است. او همسرکه فهماند ب قصد دارد به مخاطب

یان اپاره از منظر دیگر،  ــده به  ی از جمالت منفیِ ب ی ها یژگیویی نما بزرگشـ

 منفی در یهاساخت مثبت خود اشاره دارد؛ بدین صورت که گوینده با استفاده از    
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ی از این جمالت آورده انمونهی صفات منفی است. در زیر   اپارهصدد مُبرا شدن از   

 شده است:

 که زنم هر چی خواست بپوشه. نیستمـ من از اون آدما 1

 زنم با غریبه گرم بگیره. خوامیمن ـ2

 .نیستنـ خونواده ما اهل مهمونی و پارتی گرفتن 3

 زی بشه.با خوامینمـ با آبرو و حیثیتم 4

ها نآهستند و مقصود گوینده از بیان   جمالت باال همگی به لحاظ نحوی منفی 

( مرد 24  در مثال شماره است. برای نمونه،  صفات ناپسند   جویی خود از این تبری

. او با دو کندیمشدن همسرش با اشخاص غریبه گالیه    شدن و صمیمی  کالمهماز 

معرفی « عفتیب»: اوالً همســرش را فردی دپردازیمایدئولوژی به بیان این جمله 

که برخال  همسرش به   کندیمثانیاً، خود را فردی آگاه و متعهد معرفی  کند ومی

 پایبند است. هاارزشاین 

 ی تأکیدیهاساخت. 2 4 3

ها از زباننام دارند که در آن برجســته  یهاســازه ی جمالت،هاســاختی از اگونه

ن اینشــان دادن  به منظور واژگانی و دســتوری بزار آوایی،ابزارهای متفاوتی مانند ا

در  از جمله به ابتدای آن، ییهاحرکت سازه طور مثال، به. کنندیاستفاده م  هاسازه 

سته جهت  سازه، یکی از ابزارهای  برج ستوری کردن آن  ها برای متداول در زبان د

ازی و شبه اسنادی   ی آن عبارت است از: اسنادی س   هانمونه. است تأکید بازنمایی 

 (.Butler, 2003: 167 سازی 
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و در القای ایدئولوژی خود   جهت   دراظهارات  مردان خواهان تمکین نیز از این  

تای بزرگ  ــ ما راسـ ــمتی، غیرخودیمنفی  یها یژگیو یین با    قسـ از گفته خود را 

سازی،      سنادی  سازی یا ا  یینماد به بزرگنتا بهتر بتوانبه ابتدای جمله آورده مبتدا

ــان   یهاجنبه ــرانش ــاره کنند و از این طریق، منفی همس مخاطب خود را اقناع اش

 آورده شده است:از این جمالت  ییهانمایند. در زیر نمونه

 دخترمو به امان خدا. ول کردهـ 1

 هست. همه زندگیااختال  سلیقه و مشاجره دارن و تو  اول ازدواج همه ـ2

 این که تو خونه باباش بود.به حسابش واریز کردم، با  هزار 400ـ 3

 عمل زناشویی باهم نداشتیم. از سال گذشتهـ 4

دخترمو به امان خدا ول »( چنین اســت:  27ســاخت طبیعی جمله شــماره    

ــازیِ فعلِ  ند یآشیپبا  «. کرده و حرکت دادن آن به ابتدای جمله     « ول کرده»سـ

ساخت           ست. مرد با این  شده ا صلی جمله پدیدار  ساختار ا سعی در  تغییری در 

صفتب      سازی  س ول یب»برجسته  ست و همانگونه که قبالً     « یِتیم شته ا همسرش دا

 همسر است.« یی صفات منفینمابزرگ»ذکر شد، در راستای 

در اول  هاخانوادهة هم»( به این صـــورت اســـت: 28ســـاخت طبیعی جمله   

یِ ازس ندیآشیپگوینده با جابجایی و «. ازدواجشان اختال  سلیقه و مشاجره دارند   

یعادسازی از طریق ساخت تأکیدی، به سعی دارد تا با برجسته« اول ازدواج»واژه 

دلیل اینکه هنوز در ابتدای زندگی هستند،  ی کارش بپردازد. او معتقد است به ساز 

کتــک        تالفــات و  خ ــائــل  ا ین مســ ــت و از       ا عی اســ ی ب ط برد     کــاری(  ه  را

نگ  ب  ها یژگیوکردن کمر با تکرار  هی منفی خودی بهره برده اســـت.  عالوه، مرد 

سـاخته و سـعی داشـته تا با اسـتفاده از      مؤکددر این مثال، این عنصـر را  « همه»
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ــر زبانی     عملش را عادی جلوه دهد.  « بیان هنجارها   »راهبرد  گوینده از بین عناصـ

ستفاده  موردمتعدد  صری که حائز   ا شتر بوده و برای  اهمدر هر نمونه، آن عن یت بی

شخیص    اقناع هرچه بهتر مخا سب ت سپس، با  دادهطب، آن را منا ، انتخاب کرده و 

ست. این عملکرد با دو هد ب         ساخته ا سته  صر، مفهوم را برج تکرار عین همان عن

 ی رفتار منفی طر  مقابل ســـازبرجســـتهها و تأکید بر منش مثبت خود و خودی

 کار رفته است.به

شماره     ساخت طبیعی جمله  29در مثال  ست  گونهنیا( هم  با اینکه تو »که  ا

ــابش        به حسـ باش بود،  با نه  ما مرد برای  «هزار واریز کردم 400خو ــبردیپ، ا  شـ

ــمی   ــتفاده کرده و با آوردن گروه اس ــاخت تأکیدی اس  400»ایدئولوژی خود از س

ــازیآشیپبه اول جمله و « هزار ــعی در پررنگ کردن کمک ندس  اشیمالی آن، س

 است.یی ویژگی مثبت خودی( پرداخته نمابزرگ 

 . بالغت5 3

ــاس  ــترین تالش تاکنون دیدیم،  آنچهبر اس در دادگاه خانواده، بر روی  مردانبیش

برای نیل به  که اســت گروه غیرخودیمنفی  یهایژگیو و نکات منفی یینمابزرگ

ی کالمی و غیرکالمی هایاستراتژ انواع  و اقناع هر چه بیشتر مخاطب از  ایدئولوژی

در گفتمان، نظیر تکرار  یخاص  یساختارها که  میدانیمی . از طرفکنندیماستفاده  

ــاختی یا آرا ــت در مواردی   ی ادبیهاهیروس ــتعاره، ممکن اس ــه درمانند اس  ریش

شند    ایدئولوژی شته با شایند  یهایژگیکه و دهدی. این امر زمانی رخ مفرد دا  ناخو

مورد  غیرخودیمنفی  یهایژگیحال، وو درعین شده جلوه داده  تیاهمکم خودی

مبالغه،  ، نظیرمیشــناســیها را مکه ما آن ییهاهی. بســیاری از آرابگیرندتأکید قرار 
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ــن تعبیر، تعدیل، تخفیف و تکرار   ،اغراق ان عنودارای این تأثیر خاص به    و ...، حسـ

 (.450: 1389، کیدا ون کارکرد اصلی خود هستند

تشــبیه، اســتعاره و از  کنایه، ی ادبی مثل هاهیآرا مردان خواهان تمکین نیز از

ــتفاده کرده ــتر اغراق اس ــباندهمه بیش راه برای  نیتر، چون اغراق بهترین و مناس

یدئولوژیک برای بزرگ          ــیدن به اهدا  گفتمانی و اقناع ا ایرادات طر   یینما رسـ

 فنوناز  ییهاسازی و مثبت نمایی اعمال خود است. در زیر نمونه  مقابل و برجسته 

 :ذکر شده است در دادگاهردان ه ممورداستفاد بالغت

 .دهینمگوش  اصالً، به حرفم دندسیهـ همسرم 1

 .دهیممنو آزار  دائماًبا من داشته و  سر ناسازگاریزندگی  اولـ از همون 2

 .ول کرده به امان خداـ دخترمو 3

 خانوادش بلند میشه. گور از ـ همه آتیشا4

شماره    صفت مرکبِ  31در مثال  برای بیان ویژگی منفی « هدندیک»( مرد از 

و درواقع، این ترکیب به کنایه آمده است.   کندیمهمسرش یعنی لجبازی استفاده   

ــماره   ــاز »( نیز ترکیب 32در نمونه ش ــرِناس تفاهم دارد. در این  کنایه از عدم« س

ــت که  « دائماً»و « اول زندگی»جمله، گوینده از عباراتی نظیر  ــتفاده کرده اس اس

 اق هستند.ة اغردهندنشان 

 ( جابجایی در محور جانشینی صورت گرفته است؛ عبارت   33در جمله شماره   

ــماره « رهاکردن»به کنایه از « ول کردن به امان خدا» ــت. در جمله شـ آمده اسـ

این صــورت که مرد مشــکالت و ، به شــودیم(، هم اســتعاره و هم اغراق دیده 34 

آن آتش، خانواده همسر اوست    تشبیه کرده که منشأ  « آتشی »را به  شیهایریدرگ
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شکالت او   ستفاده از واژه      آنهاو باعث و بانی تمام م ضمن ا ستند. در  هم « همه»ه

 نشانگر اغراق است.

ــور      ماع و قرار گرفتن در حضـ لت عُر  اجت ــی،    به ع از مردان معموالً قاضـ

شان  دارای حسن تعبیر   یهاصورت  ستفاده م در اظهارات شاره   .کنندیا مثالً بجای ا

ستفاده م « دوری»یا « نزدیکی» عبارت، از رابطه جنسی یح به صر  به طور  .کنندیا

 یی از این جمالت آورده شده است:هانمونهمثال 

 میگه. ناسزابهم  هابچهـ پشت سرم، جلوی 1

 .کنهیمخودش امتناع  تکالیفاز  عذر شرعیـ بدون 2

 باهم نداشتیم. عمل زناشوییـ از سال گذشته 3

 رو با من شروع کرده.سر ناسازگاری بی خود و الکی ـ سر چیزهای 4

شماره    ضور ( گوینده به 35در مثال  ضی،    علت عُر  اجتماع و قرارگرفتن در ح قا

سزا »ة واژادبانه، از های بیبرای اجتناب از ذکر واژه سن     « نا ستفاده کرده که نوعی حُ ا

، مسائل   «ذر شرعی ع»(، منظور گوینده از 36تعبیر است. همچنین، در جمله شماره    

و عادات زنانگی همسـرش اسـت. گوینده با علم به این نکته که در این دوره، زن ملزم   

ــان داده و از طر  دیگر   ــرع و قانون نش ــت، خود را پایبند به ش به تمکین خاص نیس

سرش را   در « تکالیف». همچنین، منظور از شمارد یمبه حق و حقوق بر  توجهیبهم

ــینی    این مثال، عمل نزدیکی ــت که این عبارات در محور جانش ــویی اس و روابط زناش

 و دارای حُسن تعبیر است. شدهبجای کلمات تابو بکار برده 

یک               یدئولوژ های ا یک از راهبرد مد هر به منظور درک بهتر بســـا مه  خات  در 

 :گرددیمکاررفته توسط مردان در پژوهش حاضر، جدول آماری زیر ارائه به
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در گفتمان مردان  کیداوندگی هر یک از اضالع مربع ایدئولوژیک میزان پراکن (:2جدول )

 خواهان تمکین زوجه

 درصد تعداد راهبرد

 %58 182 یی منفی غیر خودینمابزرگ

 %27 84 یی مثبت خودینمابزرگ

 %11 35 نمایی منفی خودیکوچک

 %4 14 یی مثبت غیرخودینماکوچک

 %100 315 مجموع

 یریگجهینت .4

ــواهد به با توجه ، به این آمده از گفتمان مردان خواهان تمکین زوجهدســـتبه شـ

ــیدیم که  ــازادهیپو  برای اقناع دادگاه این مرداننتیجه رس  ی ایدئولوژی خود ازس

سر  یینماجهت بزرگدر انواع راهبردهای زبانی   (هایرخودیغ  رفتارهای منفی هم

ستفاده  هایخود  رفتار مثبت خود یینماو بزرگ ضلع  دو  از همچنین، .کنندیم( ا

یک ون    دیگر یدئولوژ چک   کی دامربع ا ما کو کات  یین بل و       ن قا بت طر  م مث

 منطبق با نظرشــود و این امر نکات منفی خودی( کمتر اســتفاده می یینماکوچک

ــت. در ( 2006  کی داون ة دارای بار  جمل  315مجموع  ة مورد مطالعه از  نمون اسـ

یدئولوژیک،    ما بزرگدر جهت  ( %58جمله    182ا بل و    ن قاط منفی طر  مقا یی ن

ست     نمابزرگ( برای %27جمله   84 شده ا ستفاده  مردان . یی نقاط مثبت خودی ا

 و یا در پرداختهیی مسائل منفی خود  نماکوچکخواهان تمکین، در موارد کمی به 

 کیداون یةنظراین امر با  که کردندینماغلب موارد صحبتی از کارهای منفی خود  

ــمنی باقی (،2006  ــتن یعنی ض  غیرخودیو نقاط مثبت  ینقاط منفی خودگذاش
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ــه آماری ابزارهای زبانی به مطابقت دارد. همچنین ــط مردان با مقایس کاررفته توس

ستار طالق       ضر با زنان خوا (، 1396بناب  زادهحالجخواهان تمکین در تحقیق حا

ی زبانی مشــابهی در هایاســتراتژکه مردان نیز همانند زنان از  شــودیممشــخص 

ــتفاده می ــانیزبانکنند و بیشــتر راهبرد جهت اقناع مخاطب خود اس در جهت  ش

ما بزرگ عد        ن بل و در مرحلة ب قا کات منفی طر  م ما بزرگیی ن بت   ن کات مث یی ن

  خودی است.

خواهان  در گفتمان مردان کیداوننمودار پراکندگی اضالع مربع ایدئولوژیک  (:1شکل )

 تمکین زوجه

 

 منابع

ــزبان»(. 1384  .زاده، فردوسآقاگل ــناس ــایی  قانونی(، رویکرد نوین در زبان یش ــقض ــناس  یش

ــش  ايران یش  ناس  مجموعه مقاالت اولین همايش انجمن زبان  «.کاربردی  . به کوشـ

 .204-96عالمه طباطبائی. دانشگاه مصطفی عاصی. تهران: 
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س  زبان(. 1391  .زاده، فردوسآقاگل ست دوم  .ری و کاربردی(حقوقی )نظ یشنا  :تهران .ویرا

 انتشارات علم.

ــ  کیفری از بعد زبان   یها اقناع وکال در دادگاه   یها روش»(. 1394  .، مرجان پوریتق ــناسـ   یشـ

بان      «.حقوقی مايش ملی ز قاالت دومین ه عه م ناس    مجمو . فردوس  حقوقی یش  

 زاده. تهران: نویسه پارسی.آقاگل

ی ایدئولوژیک در گفتمان زنان هاســاختوصــیف و تحلیل ت(. »1397بناب، حســین.   زادهحالج

ــتار طالق، بر   ــزبان(: رویکرد 2006  کیداونیة نظریة پا خواسـ ــناسـ زبان «. ی حقوقیشـ

 .28-10: 10/28پژوهی.

سین.    زادهحالج   گفتمان در کيدوئولوژيا یهاساخت  لیتحل و فیص تو (.1396بناب، ح

ستار  زنان   .یحقوق یشناس  زبان کرديرو(: 2006) کيداون يةنظر يةپا بر ،طالق خوا
 رساله دکتری. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ــین. مریم جلیلی.    ــویان، حسـ ة  مطالع  ی زبانی افراد کالهبردار،  ها یژگیوتحلیل  (. »1396رضـ

 .163ـ133: 13/26. زبان و زبانشناسی«. موردی استان سمنان

ــن، بلقیس گاه     یها جدل  کالمی یها یژگیو»(. 1394  .روشـ نان و مردان در داد یان ز   یها م

حقوقی:   یش  ناس  مجموعه مقاالت دومین همايش ملی زبان «.شـــهر تهران ةخانواد
 .79ـ65زاده. تهران: نویسه پارسی. . به کوشش فردوس آقاگلتحلیل گفتمان حقوقی

ــینعلی و جواد نظری.     .کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی     (. 1392قجری، حسـ

 .شناسانجامعهتهران: انتشارات 

سادات    سانی، متین  شعبان  ل س   زبان»(. 1392  .بریمانی و  حقوقی، تحلیل گفتمان افراد  یشنا

ــر در دادگاه ــول همکاری گرایس   یهاحاض ــاس اص ــهر تهران بر اس مجموعه مقاالت   «.ش

 ةزاده. تهران: نویس. به کوشش فردوس آقاگلحقوقی یشناس  نخستین همايش ملی زبان 

 .  83ـ76پارسی. 
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حقوقی  یشناس  از منظر زبان« دروغ در نظام قضایی »تحلیل جرم زبانی »(. 1391  .مؤمنی، نگار

 .265ـ239: 4/7 .پژوهیزبان «.موردی در محاکم قضایی تهران( ة مطالع

تا گفتمان کاوی           .(1389  .، ت ونکی داون مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دس  تور متن 
 ها.تهران: مرکز مطالعات رسانه یزدی و دیگران.پیروز ا .انتقادی
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