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  اصل همكاري گرايس در متون خبري؛

  بررسي معاني ضمني دو خبر مشابه در ارتباط با اصل همكاري گرايس

   **، سيد ندا موسوي*، رامين گلشاهي����زاده شير زابليارددكتر 

 چكيده

ايـن  . صورت توالي عبارات و جمالت منفـك و منفـصل نيـست    ها، به   تبادل كالمي و زباني ميان انسان     
كننـده در   هايي مشاركتي هستند كه هر يك از افراد مـشاركت  كم تا حدودي، تالش  عبارات زباني، دست  

دهند و يا سمت و سوي مورد توافق در گفتگـو   دافي را در آنها تشخيص مي    اه  گفتگو، هدف يا مجموعه   
تواند از ابتدا ثابت باشد؛ يا اينكه در طول تبـادل             و سو، مي    اين هدف يا سمت   . شناسند رسميت مي  را به   

 كلـي آن، بـه عنـوان رهنمـود ارتبـاط       پاول گرايس، اصل همكاري را با چهار قاعده. كالم متحول شود  
اما اين اصـل، هميـشه بـه صـورت كامـل رعايـت       . شناسي و ارتباط مطرح كرده است ل در معني  آ  ايده
بـا هـر بـار      . هاي كلي آن، تخطي صورت بگيرد       شود زيرا به داليل گوناگوني ممكن است از قاعده          نمي

در ايـن   . كند  شود، كه معناي صريح را دچار خلل مي         اي توليد مي    تخطي از اصول گرايس، معاني ضمني     
اصول گرايس كه به اصول تعـاون       . قاله، اصل گرايس در دو متن خبري مورد مالحظه قرار گرفته است           م

اي   شهرت دارند، داراي چهار اصل كيفيت، كميت، ارتباط و شيوه هستند كه رعايت آنها در هر مكالمـه                 
  . شود باعث ايجاد ارتباط كامل و مشترك مي
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  مقدمه

كاربردشناسـي، بـا    . شناسي اسـت    مفهوم جديدي در زبان   ) گرايي  عمل(» 1كاربردشناسي«
وقتي تعـاملي بـين   . از سوي خواننده سروكار دارد  » 2پاره گفتارها «معني گوينده و تفسير     

هايي هستند تا از گفتگـوي خـود          عملافتد، آنان ملزم به رعايت دستورال       دو نفر اتفاق مي   
همه اينها به اين واقعيت مسلم وابسته اسـت كـه مـردم تمـام               . بيشترين استفاده را ببرند   

اصل همكاري به سهم افـراد در يـك         . برند  توانايي خود را در ارتباط و تعامل به كار مي         
در نظر گرفت كه    توان به عنوان دستورالعملي       كند؛ اين اصل را مي      تعامل زباني اشاره مي   

البته به هـر دليـل ممكـن اسـت          . گيرد  با اجراي آن گفتگويي موفق و بامعني صورت مي        
هر بار كه با ناديده     . مورد تخطي قرار گيرد و متون خبري نيز از اين قاعده مستثنا نيستند            

شـود، معـاني ضـمني     گرفتن يكي از قواعد كلي آن، از اصل همكاري گرايس تخطي مي       
كاهد و معاني تلـويحي را بـه مخاطـب            معني ضمني از شفافيت معني مي     . شود  توليد مي 
  .كند منتقل مي

  هدف پژوهش

 و قواعد كلـي آن در متـون         3هدف از اين پژوهش، بررسي چگونگي كاركرد اصل گرايس        
هـا بـه صـورت اعـم،          با توجه به اينكه متن خبري به صورت اخص و رسانه          . خبري است 

دهند، در اين تحقيق در پـي آن هـستيم كـه ببينـيم      كيل مي بخشي از گفتمان عمومي را تش     
  . آل اصل همكاري گرايس پيروي خواهد كرد يك متن خبري تا چه حد از ايده

  روش پژوهش

دو . پـردازيم   در اين پژوهش، به بررسي قاعده كميت گرايس در مقايسه دو متن خبري مي             
ايـن  . انـد   قايسه در نظر گرفته شده    براي اين م  » 5معناي مفهومي «و  » 4معناي مصداقي «مقوله  

شناسـي گفتمـاني، بـا در         معني. مفاهيم از زمره مفاهيم رهيافت معناشناسي گفتماني هستند       
  . پردازد نظر گرفتن دو رهيافت اساسي انتزاعي و انضمامي، به تبيين معنا در گفتمان مي

                                                      
3. Grice 2. utterance 1. Pragmatics 

 5. intensional 4. extensional 
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.  گرفتـه اسـت    در اين مقاله، متن دو خبر از سايت بي بي سي فارسي مورد تحليـل قـرار                
ايـن  . انـد   دليل انتخاب اين دو متن خبري، شباهت دو رخداد خبري است كه مبناي آنها بوده              

 در  2011 و   2005هـاي     دو خبر درباره تظاهرات و اعتراضاتي هستند كه به ترتيـب، در سـال             
با در دست داشتن دو متن خبري، يكي داخلي و ديگري خـارجي             . پاريس و لندن برپا شدند    

تـوان اصـل    شـود كـه در آن بهتـر مـي         ي مشابه از يك سايت خبري، فضايي فراهم مي        با مبنا 
اي بر اسـاس      هيچ رسانه . همكاري گرايس را به صورت عيني و تطبيقي مورد آزمون قرار داد           

راهبردها و راهكارهاي ملي و مصلحتي خود، در پخش خبرهاي منفـي داخلـي، بـه پوشـش          
اي انگليـسي و نيمـه دولتـي          تيب، بي بي سي كـه رسـانه       پردازد و به اين تر      كامل رخداد نمي  

است، در حالي كه در خبر رخداد لندن، مصالح سياسي را بر اصل همكـاري گـرايس مقـدم                   
بـرد تـا بـا اسـتفاده هـر چـه        دارد، در پخش رخداد پاريس، همه تالش خود را به كار مي            مي

  .آن را افزايش دهدبيشتر از شواهد و قراين، هيجان خبر را باال ببرد و تعميم 

  چهارچوب نظري پژوهش

بحث از اصل همكاري گرايس، بحثي مربوط به فلسفه زبـان و البتـه معناشناسـي فلـسفي                  
و مفاهيم ذيل آن اسـت كـه در   » 1كارگفت«در فلسفه زبان، عمده مباحث، مربوط به     . است

  . اين راستا، تطور يافته است
گفت را به صورت گـسترده مـورد تأمـل قـرار            براي نخستين بار، مفهوم كار    ) 1962 (2آستين

نگـاه  . نيز به صورتي ديگر، اين مفهوم را مطرح كرده بود         ) 1978 (3البته پيش از آن بوهلر    . داد
اين مدل به نظريـه  . شود وي بيان مي» 4اُرغَنون«وي در خصوص با كارگفت و معني، در مدل  

 بـه صـورت عـام، در برگيرنـده          ها  كارگفت. رسد  هاي زباني مي    در نقش ) 1974 (5ياكوبسون
مفاهيمي چون قول دادن، دستور دادن، تعارف كردن، هشدار دادن، دعـوت كـردن و تبريـك                 

كـنش  . توان بررسـي كـرد   ها را در سه سطح مي     كارگفت) 1962(از نظر آستين    . گفتن هستند 
گفتـار    پاره. گفتار است   كنش بياني، اجراي يك پاره    . 8بياني  ، كنش پس  7بياني ، كنش غير  6بياني

                                                      
3. Buhler 2. Austin 1. Speech act 

6. locutionary 5. Jakobson 4. Organon 

 8. perlocutionary 7. illocutionary 
 1  
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اي متناظر بـا وجـوه زبـاني،          هاي آوايي و خطابه     عملي است كه معناي همراه آن، شامل كنش       
گفتارهـا اسـت، بـه        معنايي پـاره  » 1بياني نيروي غير «بياني   كنش غير . شود  نحوي و معنايي مي   

گفتار اسـت، يعنـي تـأثيري         كنش پس بياني، اثر عملي پاره     . عبارتي، معني واقعي و مورد نظر     
 و روشنگري همچنين اينكـه از كـسي چيـزي بخـواهيم يـا بـه                  همانند ترغيب، متقاعدسازي  

  . چيزي تحقق ببخشيم اعم از اينكه از قبل مورد نظر ما باشد يا نباشد

  اصل همكاري گرايس

هـاي   تا حدود زيادي بـه رابطـه كارگفـت   ) 1969 (2و سرل) 1962(مجموعه آثار آستين  
همان طور كه پيشتر بيان شد، در ايـن آثـار، در مـورد         . اند  تهمستقيم پرداخ  مستقيم و غير  

هايي چون    زبان نيز مانند كنش   «: دهيم  مي» انجام«شود كه ما با كلمات        چيزي صحبت مي  
هـاي صـحيح ناصـحيح و     ها از رهيافـت  اين استدالل . »باز كردن در يا بستن پنجره است      

شـد،    دنبـال مـي   ) 1892 (3ثـار فرگـه   تكيه بر مفهوم و مرجع به عنوان منبع معنا كـه در آ            
منـدي زيـادي بـه معنـاي          گيرند افزون بر اين، نسبت به معناي جملـه، عالقـه            فاصله مي 

يـك بـين صـورت        به  به اين معني كه در سطح گفتمان، تناظر يك        . آيد  گفتار پديد مي    پاره
برخـي از معـاني مطلـوب از طريـق          . گفتـار وجـود نـدارد       شـناختي و معنـاي پـاره        زبان

  . شوند مستقيم بيان مي هاي غير رگفتكا
بررسـي  .  اسـت  5 و معنـاداري   4پردازد، همين تمايز بين گفـتن       آنچه گرايس به آن مي    

برند كه چطور معاني تلويحي را توليد كنند و            مي  اينكه گويندگان چگونه به اين نكته پي      
فهمند؟ هدف   كنند كه مخاطبان آنان با اطمينان معني مطلوب آنها را مي            چگونه فرض مي  

براي مثال،  . گرايس از مطالعاتش كشف سازوكاري بود كه در پشت اين فرايند قرار دارد            
  :كنيم به اين مكالمه توجه مي

 ـ از اون بطري شير چيزي مونده؟

 .رم مغازه خريد ـ پنج دقيقه ديگه مي

                                                      
3. Frege 2. Searle 1. illocutionary force 

 5. meaning 4. saying 
 1  
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ـ       در مثال باال، هر فارسي زباني مي       ن داند كه شيري باقي نمانده است و بـراي درك اي
شود كه به زودي دوباره يك بطري شـير ديگـر             موضوع هيچ مشكلي ندارد و متوجه مي      

بنابراين، جمله اول عالوه بر يك معني صريح مبني بر بـاقي نمانـدن              . شود  خريداري مي 
بـراي  . شير، حامل يك معني تلويحي دستوري براي خريد يك بطري شير ديگـر اسـت              

را بـه همـراه چهـار قاعـده         » اصل همكاري «نام  تبيين اين گونه معاني، گرايس اصلي به        
  :كند كلي مربوط به آن را ارائه مي

را در حد مورد نياز و در جايي كه ايـن          ) در تعامل زباني  (سهم خود    «.اصل همكاري 
دهد، با توجه به هدف و سمت و سوي تعامل زبـاني كـه در آن شـركت        تعامل روي مي  

 ).45، ص 1975گرايس، (» داريد، ايفا نماييد

اين قواعد در ارتباط    . كنند   ابعاد، اين اصل را به صورت متمايزي بيان مي         1قواعد كلي 
آل نقـش اساسـي بـر عهـده      با چهار عاملي هستند كه از نظر گرايس در يك مكالمه ايده       

  :قواعد كلي اصل همكاري گرايس عبارتند از. دارند
  .از است اطالعات ارائه كنيددر تعامل و همكاري زباني خود، تا حدي كه مورد ني. 2كميت
چيزي را كه براي آن شـواهد       . چيزي كه كذب بودنش را باور داريد نگوييد       . 3كيفيت

  .كافي در اختيار نداريد، نگوييد
  .مرتبط سخن بگوييد. 4ارتباط
  .گويي پرهيز كنيد از مبهم. 5شيوه

  .از گنگي معنا اجتناب كنيد
  )بپرهيزيدضروري  از درازگويي غير. (موجز سخن بگوييد

  .)45ـ 46همان، صص  (منظم باشيد

  تحليل گفتمان معناشناختي 

بحث از اصل همكاري گرايس، بحثي معناشناختي است؛ براي تحليل خبـر و هـر مـتن                 

                                                      
3. quality 2. quantity 1. maxim 

 5. manner 4. relation 
 1  
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شناسـي،    بـه طـور كلـي، معنـي       . كنـيم   ديگري ما از ابزار معناشناسي گفتماني استفاده مي       
. گيـرد  شناسـي جـاي مـي    تر نشانه رگاي است كه در چهارچوب نظريه بز اي مؤلفه   نظريه

. دهـد  اين حـوزه مطالعـاتي، رفتارهـاي بـامعني و نمـادين را مـورد پـژوهش قـرار مـي                
دهد،   هاي طبيعي را مد نظر قرار مي        گفتارهاي زبان   شناسي پاره   معناشناسي گفتماني، معني  

ا، هـ   اي آن ماننـد كلمـات، عبـارت         شناسي گفتماني و عناصر مؤلفـه       به سخن ديگر، معني   
بندها، جمالت و واحدهاي ديگري كه در ايـن حـوزه مـورد توجـه پژوهـشگران قـرار                   

. ترين مفهوم مورد استفاده در يك نظريه معنايي، تعبير اسـت         شايد بتوان گفت عام   . دارند
اي است كه در     هاي مختلفي داشته باشد و اين بسته به نوع نظريه           تعبير ممكن است گونه   

  . شود آن مطرح مي
» انتزاعـي «و  » انـضمامي «ايت شفافيت، بهتر است كه در همين ابتدا، بين تعبيرهـاي            براي رع 

دهد، بـه ايـن معنـي كـه بـا             دستور زبان، تعبيري انتزاعي از زبان به دست مي        . تمايز قايل شويم  
هـايي    ، مـدل  1شناسـي شـناختي     از سوي ديگر در زبان    . كند  انتزاع از خود متن، معني را تعبير مي       

شناسـي در ارتبـاط    معنـي در روان . ها، متناظر با شناخت انسان هستند اين مدل. دشو شناختي مي 
هـاي شـناختي او مـورد         از آنجا كه در اين رهيافـت، انـسان و مـدل           . هاست  مستقيم با اين مدل   
  .دهد شوند، اين رهيافت تعبيري انضمامي به دست مي پژوهش واقع مي

تعـابير  «شـوند،   ا تخـصيص داده مـي     هـ   نوع تعبيري كه از طريق آن معاني به عبـارت         
را هـم  » 3تعبيرهـاي مـصداقي  «مفهـومي،   جدا از اين تعبيرهاي . شود ناميده مي » 2مفهومي

روندكار به ايـن صـورت اسـت        : اين تعبيرها، وابسته به تعبيرهاي مفهومي هستند      . داريم
. اره كننـد   در جهان اشـ    4اي  توانند به ابژه يا مختصه      هايي با معاني مفروض، مي      كه عبارت 

در نتيجه، ارائه تعبير مصداقي براي يك گفتمان، بـه ايـن معناسـت كـه مـشخص كنـيم                    
هـا يـا      گفتمان مزبور درباره چه چيـزي اسـت، يعنـي تعيـين افـراد، مختـصات، حالـت                 

ايـن نـوع    . دهنـد   هاي آن را در مدلي صوري تشكيل مي         هاي گفتمان كه مصداق     موقعيت
گيـرد و   به صورت سنتي مورد پـژوهش قـرار مـي    شناسي مصداقي، همان است كه        معني

همـان طـور كـه      . شود  بيشتر در قالب اصطالحات صوري و در فلسفه و منطق يافت مي           
هـاي    شناسي گفتماني تنها انتزاعـي نيـست، بلكـه تـصورات معنـايي، مـدل                ديديم، معني 

                                                      
1. cognitive psychology     2. conceptual interpretation     3. inferential interpretation 

4. property 
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بـراي مثـال، بـراي آنكـه        . شناسي و هوش مصنوعي را نيـز در خـود دارد            شناختيِ روان 
بتوانيم گفتماني را تعبير كنيم، يعني به آن معني و مصداقي تخـصيص دهـيم، بـه مقـدار              

شناسي يا دستور زبـان،       زيادي دانش عمومي نيازمنديم كه آن را تنها در چهارچوب زبان          
  ). 104، ص 1985، 1وان دايك(توان توصيف كرد  يعني در واژگان، مي

مـا در پـي ايـن       . د معناي مصداقي نيز دارد    شناختي، بع   در عين حال، تحليل گفتمان معني     
بـه صـورت سـنتي،      . هاي گفتمان به چه چيزي ارجاع دارد        هاي جمله   هستيم كه بدانيم توالي   

كننـد؛ صـدق و    توصـيف مـي  » ارزش صـدق «فلسفه و منطق ابژه مصداق براي جملـه را بـا            
هـايي     رابـط  هاي تركيبي هم بر اساس معني معين        بنابراين، ارزش صدق و كذب گزاره     . كذب

در . شـود   دهند، مـشخص مـي      ها را به هم پيوند مي       كه گزاره ) آنگاه... براي نمونه و، يا، اگر      (
اين سنت انتظار داريم كه معناشناسي گفتمان، قواعدي را مشخص كنـد كـه ارزش صـدق و                  
كذب گفتمان را به عنوان يك كليت، بر اساس ارزش صدق و كذب جمـالت منفـرد تعيـين        

تـوان عنـوان      ر چه چنين انتظاري تا حدودي منطقي است، داليل متعـددي را مـي             اگ. كنند  مي
هـا و     توان از آن رهيافت پيروي كرد، زيرا بـراي مثـال، جملـه              كرد كه بنا بر آنها در اينجا نمي       

همچنين رهيافت نقـشي    . هاي منطقي به هم متصل نيستند       هاي يك گفتمان، تنها با رابط       گزاره
 2هــاي تــصديقي هـاي بافــت  د اسـت و تنهــا در مــورد گفتمــان ارزش صـدق بــسيار محــدو 

، 5هـا   ، فرمـان  4ها  توان آن را براي پرسش       و نمي  3هاي تأييد   موضوعيت دارد؛ يعني در كارگفت    
  ).  105همان، ص ( به كار گرفت 8ها  و اتهام7ها ، تبريك6پيشنهادها

 هـستند،   9لمهـا، شـواهد مـس       هاي معناداري براي جمله     كنيم كه ابژه    پس ما فرض مي   
يـك نظريـه كاربردشـناختي بـه        . سازند  را مي » 10جهان ممكني «يعني شواهد مسلمي كه     

پردازد كه آيا اين شواهد مـسلم، بخـشي از جهـان ممكـن مفروضـي                  اثبات اين نكته مي   
هاي اجرا شده حين بيان و اسـتفاده از گفتمـان در    هستند يا خير و آيا بر اساس كارگفت   

  .نين شاهد مسلمي اتفاق خواهد افتادبافت اجتماعي ويژه، چ

                                                      
3. speech acts of assertion 2. affirmative context 1. Van Daijk 

6. promises 5. orders 4. questions 

9. facts 8. accusations 7. congratulations 

  10. possible world 
 1   
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به عنوان دو متغير موجود در مـتن بـا          » مصداقي«و  » مفهومي«در اين مقاله، جمالت     
جمالت مصداقي ارجاع به شواهد مسلم دارنـد، در حـالي      . همديگر مقايسه خواهند شد   

  . كه جمالت مفهومي، بيشتر برداشت نويسنده و تعبير و تشريح شواهد مسلم هستند

  ها ليل دادهتح

توان با يك خوانش ثابت و تعميم يافتـه در            اصل گرايس را در قالب قواعد كلي آن نمي        
عبارت ديگر، بـسته بـه اهـداف گفتگـو و بافـت رويـداد زبـاني، انتظـار                    به  . نظر گرفت 
كنندگان و يا مخاطبـان اسـت كـه كميـت، كيفيـت، موضـوعيت و شـيوه بيـان              مشاركت

ها دو خبر را انتخاب كرديم تا         همين دليل ما در انتخاب داده     به  . شود  اطالعات تعيين مي  
در تحليـل  . بتوانيم به صورت نسبي، كاركرد قواعد كلي اين اصل را مورد نظر قرار دهيم   

ها به طور عـام در برخـورد بـا مـسائل              متون خبري اين مسئله را مدنظر داريم كه رسانه        
و براي اشاره صريح به مـسائل، فـضاي         حساس، ناچارند از معاني تلويحي استفاده كنند        

  .مانور كمتري دارند
سـي     بي  بي«سايت    اشاره دارد كه از وب    » هاي فرانسه   ناآرامي«به موضوع   ) 1(متن خبري   

 :گرفته شده است) ، دوم نوامبر2005(» فارسي

  :شيراك به دنبال آرام كردن آشوبگران پاريس) 1(خبر 
جمهوري فرانسه در مورد     اك شيراك رئيس  هاي پاريس، ژ   يك هفته پس از آشوب    . 1

 شـد   اي  زده  موجود هشدار داد و خواستار آرامش در نواحي آشـوب          »وضعيت خطرناك «
 15كـم    دسـت ،در طول شب گذشته. 2. اند  در حومه پاريس قرار گرفتههعمدبه طور  كه  

اتومبيل در اولنه سوبوا در حومه شمال شرق پاريس بـه آتـش كـشيده شـد و پلـيس بـا          
 نفـر نيـز دسـتگير       34 .هاي پالستيكي به متفرق كردن آشـوبگران پرداخـت         يك گلوله شل

فريقـا دچـار   اآشوب وقتـي شـروع شـد كـه دو نوجـوان از مهـاجران شـمال                . 3. شدند
گوينـد آن دو از دسـت پلـيس          مـردم محلـي مـي     . گرفتگـي شـدند و جـان باختنـد         برق
افراد معترض مأموران پلـيس     . 4 .اند  گرچه مقامات منكر اين موضوع شده      ؛اند گريخته مي

 .اند كردهآور شليك    اند كه شامگاه يكشنبه به درون يك مسجد نيز گاز اشك           را متهم كرده  
 فـضاي   قـانون بايـد در    «:  پرزيدنت شيراك گفـت    .5. پليس اين خبر را تكذيب كرده است      

 به قانون بـه     احترامي فقدان گفتگو و افزايش رفتار مبتني بر بي       . گفتگو و احترام اعمال شود    
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 خـارجي    سفرهاي ،وزير فرانسه و وزير كشور      نخست .»وضعيت خطرناكي منجر خواهد شد    
هـاي   آنها بـا خـانواده    .اند تا براي آرام كردن اوضاع تالش كنند        خود را به تعويق انداخته    

  كننـد  فـصل  و اند تا تنش موجود را حـل       قربانيان و رهبران محلي و مقامات پليس ديدار كرده        
هاي ديگري   هاي بيشتري اتفاق افتاد و به محله        خشونت ،دو مزمان با گفتگوهاي آن   اما ه 

 شهرك فقيرنشين از منطقـه      9 در   ،شنبه پليس گفت كه روز سه     .از پاريس گسترش يافت   
هاي خياباني جوانان معترض بار      طي آشوب . 6 . خودرو به آتش كشيده شد     69سن دني   

مـأموران  . د و چند ماشين را به آتش كـشيدند        ديگر به سوي مأموران پليس سنگ پراندن      
هـا در محـالت      ايـن نـاآرامي    .آور جوانان را متفرق كنند     سعي كردند با پرتاب گاز اشك     

 اما به گزارش پليس محله كليـشي كـه در روزهـاي اخيـر               ؛شمال شرق پاريس روي داد    
نون پليس تـاك  . پشت سر گذاشت  را  نسبت آرام   به  كانون اصلي آشوب بوده است، شبي       

مأموران پليس از سوي مهاجران ساكن حومـه و         . 7. چندين جوان را دستگير كرده است     
خـانواده دو جـوان مقتـول روز    . 8. انـد  ها به اعمال خشونت مـتهم شـده    برخي از رسانه  

وزيـر  . 9. دوشنبه از ديدار با نيكوال ساركوزي وزير كشور فرانـسه خـودداري ورزيدنـد            
خواند و اعالم كـرد كـه مـصمم بـه مبـارزه      » ت و ناامني جناي«كشور اعتراض جوانان را     

تـرين كـشور مهـاجران مـسلمان در          فرانسه بـزرگ  . 10. قاطع با اين گونه عمليات است     
 .ها در حومه شمال شرقي پاريس ادامه داشته است         در تمام روزهاي گذشته ناآرامي     اروپا

خيابـان سـرگردان هـستند،      انداز آينـده در      نارضايتي جوانان بيكار كه بدون اميد و چشم       
هاي اخير پاريس بـار      آرامي نا .زمينه مساعدي براي افزايش روحيه طغيان و شورش است        

تـوجهي    كرده كه در صورت بـي      نهايت حساس جلب   اي بي  ديگر نگاه ناظران را به منطقه     
هاي فقيرنشين پيرامون پـاريس   حومهدر  .هاي شديد و خطرناك باشد  تواند كانون تنش   مي

تبار سكونت دارنـد كـه در شـرايطي           عرب هاي مهاجران مسلمان و     خانواده هعمدور  به ط 
عقيده دارنـد كـه مهـاجران در        اغلب صاحبنظران   . 11. كنند سخت و نابسامان زندگي مي    

هاي بيگانه به فرانـسه آمـده و     فرهنگ  خرده آنها با . اند جامعه فرانسه به خوبي جذب نشده     
سياسـي و حقـوقي فرانـسه را دشـمن خـود        اري از آنها نظـام      بسي. اند در انزوا باقي مانده   

  .رود  كشور به شمار مي دومين مذهب، اسالم،در فرانسه. دانند مي
 ميليـون نفـر مـسلمان دارد كـه غالـب آنهـا از               5فرانـسه   . برخي آمـار تخمينـي    . 12

 تلااصـ درصد با   25 ، الجزايري تلادرصد با اص  35 :فريقا هستند اكشورهاي عرب شمال    
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هـاي فقيرنـشين    بيـشتر ايـن مهـاجران در حومـه     .  تونـسي  تلادرصد با اص  10 و كشيمرا
  . شهرهاي پاريس، ليل، ليون و مارسي سكونت دارند

سي فارسـي      بي   اين خبر از سايت بي    . هاي لندن است    نيز مربوط به ناآرامي   ) 2(خبر  
  :گرفته شده است) ، نهم اوت2011(

ــر  ــا ) 2(خب ــر بريتاني ــش و : نخــست وزي ــهرهاي آشــوب آرام ــه ش ــت را ب زده  امني
 :گردانيم مي باز

كامرون گفته است اقدامات الزم براي بازگردانـدن امنيـت و آرامـش بـه شـهرها                 . 1
تـر بـراي پايـان دادن بـه          وزير بريتانيا از اقـدامات جـدي       نخست. صورت خواهد گرفت  

 روز صـبح  .هاي خياباني در لندن و شهرهاي ديگر اين كشور سخن گفتـه اسـت          ناآرامي
، ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيـا، پـس از شـركت در             ) اوت 9( مرداد   18سه شنبه،   

 كه بـه منظـور بررسـي حـوادث     ـ موسوم به كميته كبرا  ـجلسه كميته امنيت ملي كشور  
هـا   اخير تشكيل شده بود، گفت كه دولت به اقدامات الزم براي خاتمه دادن بـه نـاآرامي         

 را »هاي بريتانيـا   هاي خشونت و غارت در خيابان      صحنه«ن  آقاي كامرو  .دست خواهد زد  
موريـت  أ م ،مور پلـيس  أغيرقابل قبول توصيف كرد و گفت كه از امروز، شانزده هـزار مـ             

وي گفت كه براي     .عهده خواهند گرفت   ها و استقرار نظم در لندن را بر        مقابله با ناآرامي  
موران از نقـاط  أهزاران تن از مـ هاي نفرات پليس لغو شده و  اين منظور، تمامي مرخصي 
وزير بريتانيا با يادآوري اينكه تاكنون چهارصد و         نخست .شوند مختلف به لندن اعزام مي    

اند، هـشدار داد كـه بازداشـت       ها بازداشت شده   پنجاه نفر در ارتباط با شركت در ناآرامي       
 خـشونت   يابـد و كـساني كـه مرتكـب         هاي خياباني ادامه مي    كنندگان در ناآرامي   شركت

هاي خبري حـاكي     در حالي كه گزارش   . اند تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت       شده
  ها شركت  هاي خياباني و غارت فروشگاه     از آن است كه بسياري از كساني كه در آشوب         

انـد   كساني كه به سـني رسـيده  «: اند، آقاي كامرون گفت    داشتند، جوانان و نوجوانان بوده    
» . شورش و غارت بزنند، براي برخـورد قـانوني نيـز بـالغ هـستند               توانند دست به   كه مي 

آقاي كامرون همچنين گفت كه به منظور رسيدگي به حوادث اخير، تعطيالت تابـستاني              
 و وي براي ارائه گزارش مربـوط بـه اقـدامات          خواهد شد مجلس به مدت يك روز لغو       

هـاي لنـدن از شـب        مـي آرا نا. 2. العاده مجلس شركت خواهد كرد     دولت، در جلسه فوق   
شنبه و در پي تجمع گروهي از ساكنان محله تاتنهام در اعتـراض بـه كـشته شـدن يـك                    
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جوان سياهپوست آغاز شد كه حمله به پاسگاه پليس و گسترش ناآرامي در اين محله را                
 طي روزهاي بعد، ناآرامي به چند محله ديگر لندن نيز سـرايت كـرده و بـا                  .در پي آورد  
هـاي    اتومبيـل ،ها، خودروهـاي پلـيس   ان پليس، به آتش كشيدن ساختمان   مورأحمله به م  

هاي بريتانيا از بـروز   رسانه. 3. ها همراه بوده است    ها و غارت فروشگاه     اتوبوس ،شخصي
هـايي   اند كه گروه ناآرامي در نقاط مختلف لندن در ساعات شب گذشته خبر داده و گفته    

هـا، بـه     ه آتش كشيدند و با حمله به فروشگاه       از جوانان تعدادي ساختمان و خودرو را ب       
شـب   .4. بازي قرار دادند موران پليس را هدف بطري و وسايل آتش   أغارت آنها پرداختند و م    

مور ديگر را براي حفـظ امنيـت        أهزار و دويست م    گذشته، پليس لندن اعالم كرد كه يك      
عت آينـده، بـر     چهار سا  و  گفت كه طي بيست    ي و . است لندن در سطح شهر مستقر كرده     

همزمان، گـزارش شـده     . 5 .موران پليس حفظ امنيت پايتخت افزوده خواهد شد       أشمار م 
 ازجملـه گروهـي از جوانـان در         .اند  است كه چند شهر ديگر نيز دستخوش ناآرامي شده        

انـد و چنـد فروشـگاه را در مركـز ايـن شـهر                بخشي از شهر برمينگام به حركت درآمده      
هـايي در    ناآرامي در شهرهاي بريستول و ليورپـول نيـز گـزارش          از بروز    .اند غارت كرده 

هـاي   رسـد شـورش    در حالي كـه بـه نظـر نمـي         . 6 .هاي بريتانيا انتشار يافته است     رسانه
هاي مشخص اجتمـاعي يـا سياسـي صـورت گرفتـه باشـد، برخـي از                  خياباني با انگيزه  

ندي در ميـان طبقـات      هاي دولتي باعث ناخرسـ     اند كه كاهش هزينه    ها يادآور شده   رسانه
چند ماه پيش، تظاهرات گسترده دانشجويان در اعتراض به افزايش           .درآمد شده است   كم

هـشدار   .7. ها در لندن برگزار شد كه در چند مورد به خشونت كشيده شد             شهريه دانشگاه 
 ،شـنبه، اداره اطالعـات و مطبوعـات وزارت امـور خارجـه             روز سـه  . جمهوري اسالمي 

ي اظهارات رامين مهمانپرست، سخنگوي اين وزارتخانـه را منتـشر كـرد             اي حاو  اطالعيه
 »خويشتنداري پليس انگليس در برخورد با تظاهركنندگان در منطقه تاتنهام         «كه خواستار   

 از هر «اساس اين اطالعيه، آقاي مهمانپرست از دولت بريتانيا خواسته است            بر .شده بود 
هـاي    و با انجام گفتگـو و بررسـي خواسـت     آميز جلوگيري نمايد   گونه برخورد خشونت  

وي همچنين ابراز اميدواري كرده اسـت        .»تظاهركنندگان، موجب بازگشت آرامش گردد    
فـردي و صـيانت از      هـاي    نهادهاي مستقل حقوق بشري در راسـتاي رعايـت آزادي         «كه  

حقوق شهروندي، با انجام تحقيقات الزم نسبت به كـشته شـدن ايـن جـوان سياهپوسـت                  
اشاره سخنگوي وزارت خارجه به كشته شـدن يـك جـوان سپاهپوسـت در                .»نماينداقدام  
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موران از پاي در    أمحله تاتنهام لندن است كه به گفته پليس، هنگام دستگيري با تيراندازي م            
   .∗آمد و باعث بروز اعتراضات منجر به شورش در اين محله شد

   كلي كميت ها بر اساس قاعده  تحليل داده)الف

كننـدگان در يـك رويـداد گفتگـويي،           كند كـه مـشاركت      كلي كميت گرايس حكم مي      قاعده
در صـورتي كـه ايـن قاعـده     . اطالعات را نه زياد و نه كم، بلكه در حد مورد نياز ارائه دهنـد      

شـود، يـا بخـشي از معنـاي گفتمـان ناگفتـه         هنگام گفتگو، ناديده گرفته يا نقض مـي         كلي به   
گيرنـد    ي تلويحي پيرامون آن موضوع در ذهن مخاطب شكل مـي          ماند و با نگفتن آن، معان       مي

  . شود و يا اينكه اطالعات اضافي باعث برساخت مفاهيمي اضافي در ذهن مخاطب مي

  قاعده كلي كميت در خبر فرانسه. 1

صورت متن اول را در خصوص وقايع پاريس، بر اساس انسجام معنايي به صورت زيـر               
هايي است كه به طور تقريبي يك واحـد   اساس توالي گزارهاين تقطيع بر . كنيم تقطيع مي 

  .دهند را تشكيل مي) پاراگراف(معنايي متن يا يك بند 
   كلمه35): اند قرار گرفته... يك هفته . (1
   كلمه38): دستگير شدند... در طول شب . (2
   كلمه37): اند منكر موضوع شده... آشوب . (3
   كلمه29): ستتكذيب كرده ا... افراد معترض . (4
   كلمه112): به آتش كشيده شد... پرزيدنت شيراك . (5
   كلمه71): دستگير كرده است... هاي خياباني  طي آشوب(. 6
   كلمه18): اند متهم شده... مأموران پليس (. 7
   كلمه16): اند خودداري ورزيده... خانواده (. 8
   كلمه22): عمليات است... وزير كشور (. 9

   كلمه104): كنند زندگي مي... فرانسه (. 10
   كلمه53): رود به شمار مي... اغلب صاحبنظران (. 11

                                                      
 .هر كدام از اين واحدها يك بند است. تقطيع متن بر اساس انسجام معنايي است* 
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   كلمه47): سكونت دارند... برخي آمار تخميني (. 12
   كلمه581: كل متن. 13
در ايـن  .  اول، مطلع گفتمان خبري اسـت و از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت        بند
. شـود  نام برده مـي   » وضعيت خطرناك «و  » ژاك شيراك «،  »هاي پاريس   آشوب« از   ،بخش

  در حومـه   هعمـد به طور   اي كه    زده  نواحي آشوب « جمله موصولي    بهاما در همين بخش     
 تنها پـاريس را     ،اين جمله . شود كه موضوعيتي ندارد      مي نيز اشاره » اند پاريس قرار گرفته  

ت كند و معاني ضـمني هـرج و مـرج در پايتخـ             به عنوان پايتخت فرانسه وارد بحث مي      
  . فرانسه را به دنبال دارد

براي بار اطالعـي بخـش اول در        را  هاي الزم     طبق روند روايت خبر، فاكت     ، دوم بند
 مـصاديق كـنش معترضـان       بنـد، در ايـن    . كند  افكني را تشديد مي    گذارد و گره   اختيار مي 

پلـيس بـا    « جملـه    امـا كنش معترضان بخـش اصـلي موضـوع اسـت،           . شود توصيف مي 
اي اسـت كـه اطالعـات     ، جمله»يكي به متفرق كردن آشوبگران پرداختهاي پالست  گلوله

كنندگان و پلـيس را تـداعي         دهد و حضور آن تنش موجود ميان اعتراض        اضافي ارائه مي  
همچنـين  . اسـت » زد و خورد ميـان معترضـان و پلـيس         «معناي تلويحي اضافي    . كند  مي

  .دهد نظمي مي  خبر از ورود بي،»آشوبگران«انتخاب واژه 
 زمـان   بنـد، در ايـن    . كنـد  مندي روايت را تعيين مـي       در ادامه روايت، زمان    ، سوم بند

شود كه بدون ارائه دليـل، مـورد تعقيـب پلـيس واقـع               شروع مي » دو نوجوان «روايت از   
 كه قرار است زمـان و مكـان را مـشخص كنـد، قابـل توجـه          بندياين ابهام در    . اند شده
هـاي    ، اولـين نـشانه    »فريقـا ااز مهاجران شـمال     «اي   ، گروه حرف اضافه   بنددر اين   . است

فريقا ادو نوجوان از مهاجران شمال      «: كند معاني تلويحي سوگيرانه اين متن را آشكار مي       
سـي    بـي   چـون بـي   همي خبـري      ا  رسد كه رسـانه    به نظر نمي  . »گرفتگي شدند  دچار برق 

فريقـا، در اينجـا بـه    ا مهـاجران . نتوانسته باشد اطالع بيشتري در ايـن مـورد ارائـه دهـد           
گيرند و ايـن راهكـار، در راسـتاي راهبـردي صـورت               صورتي كلي مورد اشاره قرار مي     

  . است»بيان تلويحي جذب نشدن اين مهاجران از سوي جامعه فرانسه«گرفته است كه آن 
در . بردن ظن شكاف بين معترضان و دولت فرانسه اسـت    چهارم، در راستاي باال    بند

آور شـليك    گاز اشكيشود كه پليس به درون مسجد   ل معترضان گفته مي   ، از قو  بنداين  
 در مـورد  خبـر ايـن  . از سوي مقامات انكـار شـده اسـت        موضوع  كرده است و البته كل      
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تـوان موضـوعيتي بـراي آن        دهد و نمي   داده در پاريس اطالعاتي ارائه نمي      اتفاقات روي 
  . كند دهد كه كميت را نقض مي  مي اطالعاتي ارائه، از نظر كميبند اين امال شد، يقا

هاي وي    سخنراني شيراك، بخشي از گفته    ) زمان و مكان  ( پنجم، بدون ارائه زمينه      بند
آن اشـاره    پـس از  . از اين نظر، از اصـل كميـت عـدول شـده اسـت             . دهد  را بازتاب مي  

 را  اند تا تنش موجـود      هاي قربانيان ديدار كرده     شود كه شيراك و ساركوزي با خانواده        مي
در عين حال، دو كنشگر ديگر؛ يعني رهبران محلي و مقامات پلـيس، در مـتن    . حل كنند 

تواننـد در يـك زمـان و در يـك مكـان در        نمييطبيعبه طور شوند كه  به آنها اضافه مي  
اين اطالعات اضـافي، بـه طـور همزمـان، چهـار مقولـه از               . واقعيت كنار هم بوده باشند    

در . گـذارد  را در كنـار هـم مـي   ) ، مقامات محلي و پلـيس     سياستمداران، مردم (كنشگران  
هـاي مـتن اسـت و بايـد در        فـرض   بينيم كه اين زمينه چيني از پيش        هاي بعدي مي    بخش
  .ها با يكديگر مشخص شود  متن نسبت اين گروهپايان

 كه معنـاي مشخـصي ندارنـد و تنهـا بـه آشـفتگي         آمدههايي     نيز گزاره  ، ششم در بند 
در اين داستان خبـري، بـه صـورت         . انجامند  مي   متن در مورد فرانسه      تصوير برداشتي از  

  هـر گونـه     بدون ارائه  بند،اين  .  فاكت و اظهارنظر سياسي آورده شده است       ،يك در ميان  
اطالعات جديد در مورد قضيه، تنها اسامي و نفرات و اعـداد جديـدي را وارد گـزارش                  

مخاطبـان  كـه  رسد  ست و به نظر نمي توصيف فرانسه ا،بديهي است كه اين خبر  . كند  مي
، آنها و مناطق شهرداري       قدر بشناسند كه نياز باشد به خيابان        پاريس را آن   ،فارسي زبان 

  .با اين جزئيات پرداخته شود
 مشخص نيست كه قصد از بيان اين فاكت چيـست؟ پـيش از              ، هفتم نيز  بنددر مورد   

ان صـحبت شـده بـود و        مـرگ مـشكوك دو نوجـو       خصوص اتهام پليس در     بارهاين در 
اتهام پلـيس در مـورد     ( در اين مورد     ، بار ديگر  استناد  بدون  نيازي نبود كه به اين شيوه و        

  . بحث شود) آغازگر ماجرا
 پنجم است و بايد در همان       بند   با رعايت عوامل انسجام متن زيرمجموعه      ، هشتم بند

  . رداضافي فرض ك ، آن را از نظر كميتوان مي با اين شيوه بيان .آمد  ميبند
نويـسنده  .  پنجم است  بند مرتبط با    ، نيز از نظر انسجام متن و معناي گفتماني          نهم بند

صـدد اسـت تـا حـداكثر      طور كـه گفتـه شـد، در    براي بحراني جلوه دادن اوضاع همان   
  . ممكن، اشخاص و افراد بيشتري را در ماجرا دخيل كند
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 تحليلـي   ، درواقـع  بنـد  ايـن .  مـصداق مـسلم نقـض اصـل كميـت اسـت            ، دهـم  بند
  هاي فقيرنشين پاريس است و بـه عنـوان ريـشه            شناختي از اوضاع اجتماعي محله      جامعه

 در سـطحي بـاالتر از نگـاه    ،هـا  ايـن گـزاره  . ها آورده شده است اعتراضات و اثبات گفته   
  . اند اي ارائه شده تر از زبان رسانه يافته اي و با زباني تعميم رسانه

 افـراد  از زبـان  بنـد، در ايـن  .  قبلي اسـت بندظر انسجامي، وابسته به  از ن  ، يازدهم بند
هايي در تأييد اوضـاع بـد        ، گزاره »اغلب صاحبنظران «ديگري كه متخصص هستند؛ يعني      

  . شود تبارهاي مهاجر در فرانسه بيان مي مسلمانان و عرب
. شـود  هاي جمعيتي مهاجران مسلمان مي      دوازدهم، آمارهايي است كه وارد بحث      بند

. رسد كه بخش نهايي يك خبر باشـد         را جداگانه در نظر بگيريم، به نظر نمي        بنداگر اين   
و القـاي   سي    بي   ايدئولوژي پنهان بي   دهنده  اين بخش در انتهاي خبر بيشتر نشان      آوردن  

و . تبار و هميشه دردسـرآفرين هـستند         عرب ،است كه بيشتر مهاجران فرانسه    اين مطلب   
 آخر كه مـا آنهـا   بندسه . اند با اين مهاجران كنار بيايند نسويان نتوانسته ، فرا به همين دليل  

 شـايد در    ؛خوانيم، از نظر اصل كميت گرايس اضـافي هـستند           را با تسامح سه گزاره مي     
 به عنوان خبـري حـاكي از        ، در اين متن   اماهاي ديگري موضوعيت داشته باشند،        گفتمان

البته ممكـن نيـست كـه مـا         . اند  تخطي كرده  رويدادهاي اعتراضي از اصل كميت گرايس     
ارتباط با متن جلوه دهيم، اما ناگفته گذاشتن بسياري از اطالعـات مـورد نيـاز           آنها را بي  

  . دهد ها را بيشتر در تقابل با اصل كميت قرار مي در خبر، اين گزاره
 كـه دسـت   اي اسـت  بـه گونـه   ،پيچيدگي روابط متني، ساختارها، سطوح و ابعـاد آن  

ها و گفتمـان خـود را     معاني تلويحي، بينش،گذارد تا با استفاده از آنها     نويسنده را باز مي   
  .به مخاطب القا كند

   قاعده كلي كميت در خبر انگليس.2

 تقـسيم  بنـد  هشتاساس انسجام معنايي به  صورت زباني خبر دوم را مانند خبر اول، بر   
ـ بـه طـور      است كـه     هايي  اساس توالي گزاره    بر ،اين تقطيع . كنيم  مي  يـك واحـد     يتقريب

  .دهند  را تشكيل ميبندمعنايي متن يا يك 
   كلمه295): شركت خواهد كرد... كامرون . (1
   كلمه81): همراه بوده است... هاي لندن  ناآرامي. (2
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   كلمه54): اند قرار داده... هاي بريتانيا  رسانه. (3
   كلمه41): افزوده خواهد شد... شب گذشته . (4
   كلمه57): انتشار يافته است... همزمان  (.5
   كلمه68): به خشونت كشيده شده است... در حالي كه . (6
   كلمه140): در اين محله شد... هشدار جمهوري اسالمي . (7
   كلمه739كل متن . 8

بند يك، در اين متن، همچون خبر قبلي، با اظهارنظر باالترين مقام دولتي در انگليس               
در اين بند، دو جمله اول براي گشايش بحث كافي است و مخاطـب تنهـا   . شود  آغاز مي 

 9اما در مقايسه با خبر قبلي، اين بند بـه طـور تقريبـي               . رسد  با همان تعداد به مفهوم مي     
جلسه امنيت ملي كشور    «در اين بند، اطالعات اضافي زيادي در خصوص با          . برابر است 

تعـداد نيروهـاي   «، »ارتباط با اعتراضات لنـدن  نظر توصيفي كامرون در     «،  »موسوم به كبرا  
، »ها  تعداد بازداشتي «،  »وضعيت مرخصي نيروهاي پليس   «،  »پليس براي مقابله با معترضان    

هـاي خيابـاني    گذاري كنش معترضان به آشوب      نام«،  »نشان كامرون براي معترضان     و  خط«
ه شـده اسـت كـه       ارائ» تعطيالت مجلس «و  » طبقه سني معترضان  «،  »ها  و غارت فروشگاه  

همگي در راستاي بزرگ جلـوه دادن دولـت و اقتـدار دولـت انگلـيس در برخـورد بـا                     
دهد كه براي مثال، بـا    از سوي ديگر، اين اطالعات به نويسنده اجازه مي        . معترضان است 

گـذاري كـنش      نـام «و  » نشان كامرون براي معترضـان      و  خط«،  »طبقه سني معترضان  «طرح  
بتواند به تحقير معترضان بپـردازد      » ها    اباني و غارت فروشگاه   هاي خي   معترضان به آشوب  

  . مدني بازتاب دهد قانوني و ضد هاي آنان را غير و تمامي كنش
در بند دوم، بـا طـرح كـشته شـدن يـك جـوان، اطالعـاتي دربـاره زمـان، مكـان و                      

ت، بـه همـراه ايـن اطالعـا    . شـود  انـد، ارائـه مـي    كنشگراني كه آغازگران اين ماجرا بوده    
شـود و در عـين حـال، طـرح            اطالعاتي اضافي كه ناقض اصل كميت است، مطرح مـي         

برخي از مفاهيم عقيدتي، راه را براي پيش برد روايـت دلخـواه دولـت انگلـيس همـوار                 
و » هـا  بـه آتـش كـشيدن سـاختمان    «، »حمله به مـأموران پلـيس     «،  »سياه پوست «. كند  مي

كه نه تنهـا سـوگيري را در رونـد توصـيف     اطالعاتي اضافي هستند » ها  غارت فروشگاه «
كنند، بلكه از همان ابتدا به جاي ارائه خبرهاي مرتبط بـا ماجراهـاي اتفـاق                  مشخص مي 

  . اند  افتاده، درصدد برساخت هويت اين معترضان در ذهن مخاطب
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كنـد و     سي در خصوص با گفته خـودش مطـرح مـي            بي  بند سوم، فاكتي است كه بي     
گيـرد،   سي نيست كه اين زبان را پي مي  بي  ب بفهماند، اين بيدرصدد است كه به مخاط   

هـاي    البته از رسانه  . اند  هاي انگليس هم به اين موضوع با همين زبان پرداخته           حتي رسانه 
انـد    هاي بريتانيا خبر از اين داده       شود كه رسانه    در اين بند طرح مي    . برد  مورد نظر نام نمي   

  . اند ساختمان را به آتش كشيدههايي از جوانان تعدادي  كه گروه
هـاي    بند چهارم، همچنان در راستاي اقتدار پليس ارائه شده است و از تعـداد پلـيس               

بديهي است كه در اين مـتن، بـه صـورتي           . دهد  اعزامي براي سركوب معترضان خبر مي     
كلي، ابتكار عمل و كنشگري به پليس نسبت داده شده است و معترضان در مرتبه دوم و          

بيشتر متن مربوط به توصيف واكنش پليس در برخـورد بـا   . اند  ه خرابكار معرفي شده   البت
  . معترضان است

استنادي است كه در راستاي توصيفات حدسـي            بند پنجم، باز هم شامل اطالعات بي      
متن اين بند، بـا توصـيفي كـه از معترضـان بـه دسـت                . شود  و فرضي معترضان ارائه مي    

ي اضافي است، معناي ضمني ناشـناس بـودن و نـاداني تعـدادي     دهد و البته باراطالع     مي
  . كند جوان را به مخاطب تزريق مي

ايـن اطـالع    . كند  ها بيان مي    بند ششم، به صورت عيني، نظر نهايي را درباره اعتراض         
هـاي   رسـد شـورش    در حالي كه بـه نظـر نمـي        «. اضافي هم بدون استناد بيان شده است      

طبقـات   ... ص اجتمـاعي يـا سياسـي صـورت گرفتـه باشـد            هاي مشخ  خياباني با انگيزه  
اي اضافي است كه درصـدد خلـق هويـت بـراي معترضـان       گزاره» خشونت... درآمد   كم

  . است و در يك متن خبري فوري هيچ موضوعيتي ندارد
اي در مورد هشدار وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايـران خطـاب              بند هفتم، گزاره  

سي و گفتمـان آن    بي  گزاره نيز با توجه به موضع سايت بياين  . به دولت انگليس است   
به اين ترتيب، اين    . كند  در نسبت با ايران به اندازه كافي به معاني ضمني بحث اضافه مي            

سايت با تحقير معترضان، پيام ايران را در خصوص اين قضيه، با معناي برساختي بـراي                
ره به اين پيام ضـرورت داشـته اسـت،          رسد كه اشا    به نظر نمي  . آنان همنشين كرده است   

  .گرفت زيرا در اين صورت تمامي اظهارنظرهاي سياسي بايد مورد بررسي قرار مي
اند، برخالف خبر قبلي، بيـشتر      بينيم كه نويسندگان تالش كرده      در اين متن خبري مي    

اخت از نظر كمي بيشتر اين متن پرد      . به اظهارنظر سياسي و كمتر به شرح وقايع بپردازند        
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در نتيجـه، وضـعيت     . اي به واكنش دولت و پليس انگلـيس بـه ايـن رونـد اسـت                 رسانه
توان تالش    در اين متن، به نوعي مي     . شود  سياسي و اجتماعي انگليس آرام جلوه داده مي       

بـيش از آنكـه در خـصوص بـا تظـاهرات و             . براي ارائه ندادن اطالعات را مشاهده كرد      
اي مقامات سياسي و پليس پرداختـه شـده اسـت و      ه  كنشگران آن بحث شود، به واكنش     

هاي خبـري     تنها دو مورد از گزاره    . كمبود اطالعات در مورد تظاهركنندگان مشهود است      
  .نظر است اين متن، مصداقي است و بيشتر آن تفسير و اظهار

   كلي كيفيت اساس قاعده ها بر  تحليل داده)ب

تخـابي را از نظـر تعـداد جمـالت     ارچوب معناشناسـي، متـون خبـري ان       هـ با توجه به چ   
 . ايم يافتهمصداقي و مفهومي مورد تحليل قرار داده و به نتايج زير دست 

   اطالعات كمي تحليل متنـ1جدول 

  هاي انگليس ناآرامي  هاي فرانسه ناآرامي  هاي گفتماني مؤلفه

  14  26  جمالت مصداقي

  66  58  ها كل جمله

  21/21  82/44  درصد جمالت مصداقي به كل
  

. كنـد   رساني را دغدغه مـي      اي مستقيم، مسئله خبر و اطالع        كلي كيفيت به گونه     قاعده
چيزي كه كذب بودنش را باور داريد نگوييـد؛ چيـزي را   «: گويد اين قاعده كلي به ما مي   

  . »كه براي آن شواهد كافي در اختيار نداريد، نگوييد
آنها بـه كـل جمالتـشان، بـه     با مقايسه دو خبر در ارتباط با نسبت جمالت مصداقي         

هـاي    جمالت مصداقي همان جمالتي هـستند كـه فاكـت         . رسيم  نتايج جالب توجهي مي   
درصـد از كـل     82/44ايـن نـسبت در مـورد اخبـار فرانـسه            . اند  خبرها در آنها بيان شده    

بيشتر جمالت مـصداقي    . درصد از كل آنهاست   21/21ها و در مورد اخبار انگليس         جمله
توان آنها را به تمـامي   اند، با حدس و گمان همراهند و نمي         به كار رفته   كه در اين خبرها   
تعداد جمالت مصداقي مـتن اعتراضـات انگلـيس، بـه طـور تقريبـي               . درست تلقي كرد  

پـس در مـورد خبـر انگلـيس حـدود      . نصف تعداد جمالت مصداقي متن فرانسه اسـت      
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ه بيـشتر اخـالق و   هـاي سياسـتمداران اسـت كـ       درصد متن، جمالت مفهومي و گفته     80
كند، اين راهبرد معترضان را تعـداد انـدكي جـوان كـم سـن و سـال و                     اقتدار را بيان مي   

درصد متن در رابـط بـا    45دهد، در حالي كه در مورد خبر فرانسه        ترجيحاً فقير جلوه مي   
بـرد،    مصاديق است و اين تعداد تصوير خبر را بيشتر بـه سـمت خيابـان و آشـوب مـي                   

 مسلمانان مهاجر به دليل اجحافي كه بـر آنهـا رفتـه اسـت و بـه دليـل                    آشوبي كه در آن   
اند و    ها ريخته   پذيرفته نشدن جامعه، به شكلي گسترده و خارج از كنترل پليس به خيابان            

هـاي بيـان شـده، هـيچ          اين در حالي است كه اين فاكـت       . آمارشان هم خيلي زياد است    
پـس ايـن    . ايت علمي يـا تحقيقـي دانـست       توان آنها را در نه      مرجع معيني ندارند و نمي    

سايت بر اساس اصل كيفيت چيزي را بيان كرده است كه به آن اطميناني ندارد و ممكن                 
هاي بيان شده در خبر انگليس، بيشتر به توصيف           از سوي ديگر، فاكت   . است كذب باشد  

  . پردازند واكنش پليس در برخورد با معترضان مي

  عده كلي ارتباطاساس قا ها بر تحليل داده )ج

مـرتبط  . »مـرتبط سـخن بگوييـد     «در قاعده كلي ارتباط اصل همكاري گرايس داريم كه          
سخن گفتن يا حفظ موضوعيت در سـخن گفـتن، بـه تناسـب مـتن بـا موضـوع مـورد                     

بدون توجه به رويكرد خبرنگار يا هيئت تحريريه، خـود خبـر بـه     . گردد توصيفش بازمي 
چه چيز مرتبط بيان شده است و چه چيـز در بحـث             سازد   مثابه متن است كه روشن مي     

شناسي دارد كه مخاطب اين      اين رهيافت ريشه در فلسفه زبان و معني       . موضوعيت ندارد 
هايي كه اين جهان     ما گزاره . شود خواند و جهان ممكني را در ذهن متصور مي         متن را مي  

  .دهيم سازند مورد تحليل قرار مي ممكن را برمي
سازد و اين معنا، فراتر از همـه جزئيـات            عنايي را در ذهن مخاطب برمي     متن در نهايت، م   

معنايي است كـه مـورد نظـر         1ساختار مضموني . گيرد  مطرح شده در ذهن مخاطب شكل مي      
هـا بـر    ايـن گـزاره  . دهنده متن اسـت  هاي تشكيل ساختار مضموني برساختي از گزاره   . ماست

زمـاني كـه بـه    .  نيـز ناميـد  2توان عنـوان مـتن   يسازند كه آن را م    روي هم، معنايي كلي را مي     
اي را  بريم كه متن در نهايت معنـي     پردازيم، به اين نكته پي مي       تحليل ساختار معنايي متون مي    

                                                      
1. thematic structure       2. topic 
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ممكن است كه اين متن بار اطالعي زيادي را در قالب مضامين انتقـال دهـد و در                  . رساند  مي
طور تلويحي و به آرامي چرخش كنـد و   شود در متن بيان شده است، به          نهايت آنچه ادعا مي   

محـور و معنـامحور بـه     اين رهيافت، رهيافت گفتمـان . در نهايت مضمون ديگري اثبات شود     
پـردازيم تـا ببينـيم        با اين مقدمه، به تحليل ساختار مضموني دو مـتن خبـري مـي             . متن است 

  .قاعده كلي ارتباط از اصل همكاري گرايس، چه نسبتي با اين متون دارد

   قاعده كلي ارتباط در خبر فرانسه.1

ايـن  .  تجزيـه شـد  بند 12اساس انسجام معنايي به      در خبر اعتراضات در فرانسه، متن بر      
 ايـن مـتن خبـري       ، ظـاهر  بـه .  ممكن است از يك گزاره يا بيشتر تشكيل شده باشند          بند
بـه  اما در حوزه معاني تلويحي، متن چيز ديگري را هـم            .  اعتراضات فرانسه است   بارهدر

  .سازد ذهن ما متبادر مي
 در ذهـن مخاطبـان      ،دهنـد   چيزي بيش از آنچه بـه ظـاهر بازتـاب مـي            ،متون خبري 

، اما  ت ندارد كه از نظر اصول گرايس ضرور     را  معناي ضمني همراه اين متن      . سازند برمي
توان با اندكي تسامح به ايـن         مي ،سي ضروري تلقي شده است      بي  از نظر نويسندگان بي   

دهنـد، جـذب     مسلمانان بيشترين تعداد مهاجران فرانسه را تشكيل مـي        «: شتصورت نو 
برنـد؛ پـس    اند، در حومه شهرها ساكنند و در وضع بدي به سـر مـي       جامعه فرانسه نشده  

 با اسـتفاده از     امااين معني، جزء اصلي خبر نيست،       . »اند دليل نيست كه اعتراض كرده     بي
 برسـاخت معنـايي ايـن    ،در زير. بر شده استاي، مضمون اصلي خ    فنون روايي و خطابه   

 هـشدار ژاك    نخـست، .  دو گـزاره وجـود دارد      ، يـك  بنددر  . كنيم مضمون را بررسي مي   
 حومـه  ،ايـن گـزاره  .  بيان اطالعات تلـويحي سپسشيراك در مورد وضعيت خطرناك و   

ايـن  . حامل معاني تلويحي بـسياري اسـت      » ...حومه  «اصطالح  . كند  پاريس را مطرح مي   
  . يح در ساخت مضموني خبر نقشي اساسي دارد كه در ادامه خواهيم ديدتلو

  . استمرتبط  ارائه فاكت است و همه اطالعات آن با خبر ، دومبند
از «اي   گـروه حـرف اضـافه   بنـد، در ايـن   .  شروع اعتراضـات اسـت     باره در ، سوم بند

ويحي و غيرمرتبط   است، در ادامه معناي تل    » دو نوجوان «كه اسناد   » فريقاامهاجران شمال   
بـه  » مـردم محلـي   « استفاده از گروه اسمي      بند،در همين   . بيان شده است  » حومه پاريس «

 بنـد، در ايـن    . كنـد   ارتباط برقرار مي  » حومه پاريس «دوباره با   » ناساكن «براي مثال، جاي  
  . اند در تقابل با هم به تصوير كشيده شده» مقامات«و » پليس«، »مردم محلي«
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اطالعنـد و     يان يك گزاره است كه نويسنده يا نويسندگان از صـحت آن بـي             بند چهارم، ب  
كنند، اما اين بند، بار اطالعي اضـافي و غيـر مرتبطـي را كـه بـه دنبـال آن                       اين را ذكر هم مي    

شود تـا     به اطالعات تلويحي متن اضافه مي     » مسلمان«در اين گزاره، واژه     . كند  است، كامل مي  
  . سي به دنبال آن است  بي  اي تركيب يابد كه سايت بي ه شيوهساختار مضموني در نهايت ب

 داراي يـك    پايـاني،  گزاره   اما در اين بند،   اطالعي خبري مرتبطي دارد،       بار پنجم، بند
در اين تركيب وصفي، فقيرنشين صفتي اسـت        . »شهرك فقيرنشين «: تركيب وصفي است  

  . دهد اطالعي تلويحي را ارائه مي كه بار
هاي اين اعتراضـات بيـان        فاكت خصوص باز هم اطالعات مرتبطي در       ششم، بنددر  

در اين اطالعات باز هم مضمون مورد نظر ما به صورت تلويحي ادامـه پيـدا               . شده است 
شـود تـا در پايـان بـه      به مضمون مورد نظـر اضـافه مـي   » جوانان «واژهكند و اين بار     مي

  . ساختار مضموني مورد نظر برسيم
. آن نزد مـردم اسـت     نداشتن  رد ظن معترضان به پليس و مشروعيت         در مو  هفتم، بند

 در هر درگيري از سوي معترضان بيان        ،طبيعيبه طور   كند كه      ادعايي را بيان مي    بند،اين  
، كـه پلـيس را بـه خـشونت مـتهم      »مهاجران ساكن حومـه «شود، ولي كاربرد تركيب     مي

   اساسـي ميـان مهـاجران و جامعـه    اند، نشان از دوري اين افراد از دولت و شـكافي    كرده
  .فرانسه دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

شكاف بين مهاجران و    ( قبلي است    بند فاكتي در تأييد     ، نيز از نظر گفتماني    هشتم بند
مرتبط بـا خبـر ناميـد، در     توان اطالع غير  را نميبندچند اين  هر). بدنه اجتماعي فرانسه  

ريـشه اعتـراض بـه برخـورد نژادپرسـتانه پلـيس            ( انگلـيس    قياس با خبر اعتراضات در    
، ريز اخبار با جزئيات در اختيار خواننده        )گردد ها پيش بازمي   انگليس با مهاجران به سال    

طور كه در خبر انگليس خواهيم ديد، تالش شده است كـه هـيچ          همان. شود گذاشته مي 
  .  يت مشخصي منتسب نشوند به هونمورد معترضان اشاعه پيدا نكند تا آنا اطالعي در

كند كه به طـرز محـسوسي         هاي قبلي بيان مي     بند نهم، واكنش ساركوزي را در تأييد گفته       
  . دهد گرا و مخالفت با مهاجران در سياست فرانسه مي هاي سياسي راست خبر از اليه

كند و در يـك خبـر         ساختار مضموني مورد نظر ما را كامل مي        ي، به طور كل   دهم بند
 در اين بند، تنها اطالعاتي بيان شده اسـت كـه          . دثه و پر فاكت موضوعيت ندارد     پر حا 

 عالوه بر آن جمالت توصيفي و. گيرند معاني ضمني قبلي در ساختار مشخصي قرار 
 هعمـد بـه طـور   «(كنـد   تأكيدي هم بيان شده است كه اين ساخت معنـايي را كامـل مـي     
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ـ   دارند كه در شرايطي سخت و نا       تبار سكونت  هاي مهاجران مسلمان و عرب     خانواده سـامان   هب
  ). »كنند زندگي مي
 بـه   ، قبلـي كـه در مـورد مهـاجران بيـان شـده بـود               بنـد هـاي     گزاره يازدهم، در بند 

هايي چون   تختري ارتقا داده شده و مسئله را به صورت بنيادي در سا            هاي كالن  ساخت
دوبـاره مـورد    » اسـالم  «بنـد در همـين    . كرده است  مطرحنظام سياسي و حقوقي فرانسه      

  .مرتبط است اطالعي ضمني و غير  داراي باراين بند. گيرد تأكيد قرار مي
كند تا عـالوه بـر بـه كـارگيري            بيان مي  خصوص آماري را در اين      ، نيز دوازدهم بند

بـر ارزش و اعتبـار خبـر بيفزايـد و هـم      هم » عدد« خبري يعني    يكي از ابزارهاي خطابه   
بـه  » برساخت مضمون مهاجران مسلمان دردسرسـاز در فرانـسه    « راساختار مورد نظر ما     

  . صورت تلويحي به ساختاري كامل ارتقا دهد
كه در تحليل ساختار مضموني ايـن خبـر ديـديم، در برسـاخت معنـاي مـتن،                   چنان

نكته مهم ايـن اسـت كـه        . يابد  ميشود و تا انتها تعميم       معنايي تلويحي از ابتدا مطرح مي     
هـاي   ارتباطي با رويدادهاي خبري ندارد و بيشتر بازتـاب ايـدئولوژي          اين معناي ضمني    

سايت به جاي پوشش خبري دقيق رويـداد بـه كـار تعبيـر و تفـسير و      . اين سايت است  
توانـست همـه ايـن اطالعـات را در قالـب         وانگهي اين سـايت مـي     . پردازد بيني مي  پيش

 سـپس لي ارتبـاط نقـض نـشود و     قاعده كبتداتر بيان كند تا ا    هاي صريح  كلمات و گزاره  
 ذكـر   شـايان . ها بازتـاب داده نـشود      فرض در ارتباط با مسلمانان در رسانه        اين همه پيش  

بـويژه   كشورهاي غربي دوران،در آن .  منتشر شده است2005است كه اين خبر در سال     
 نيازمند برقراري و برساخت گفتمان اسالم سـتيزي بودنـد تـا حـضور         ،مريكااانگليس و   

  . در عراق موجه جلوه دهندرا خود 

   قاعده كلي ارتباط در خبر انگليس.2

متن خبري اعتراضات مردم در شهرهاي انگليس، داراي اطالعات تلويحي زيادي اسـت             
ايـن  .  از متن خبر به عنوان محملي براي بيان آنها استفاده شـده اسـت              يرسمبه طور   كه  

 بـا دادن اطالعـات بـيش از نيـاز           ،يكـي : دان   با استفاده از دو راهكار ارائه شده       ،اطالعات
.  با ندادن اطالعات، آنجا كه مخاطب نياز به اطالعـات داشـته اسـت              ،مخاطب و ديگري  

 اقتدار دولت و پليس لنـدن، كـه         ،يكي:  بازتاب دو مضمون است    ،معاني ضمني اين متن   
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ش هـا هميـشه مـوازي بـا قـدرت پـي            كند رسـانه   به خبر ارتباطي ندارد و بيشتر ثابت مي       
سي بتوانـد ايـن       بي   تالش براي گمنام ماندن هويت معترضان، تا بي        ،روند و ديگري   مي

در زيـر برسـاخت ايـن       . ها تقليل دهـد    حركت عظيم و گسترده را به دزدي از فروشگاه        
هـاي   اين برساخت بـه مـوازات گـزاره   . كنيم مضامين را در شيوه روايي خبر جستجو مي     

  . كند ا ذهن مخاطب بازي ميشود و در نهايت ب خبري بيان مي
هاي باالترين شخص سياسي       گشايش بحث خبري است و با ارجاع به گفته         اول، بند

 از نظر كمي، طوالني است و مشخص نيـست بـه چـه              بند،اين  . انگليس بيان شده است   
هاي    كلمه، به توصيف واكنش    295دليل بايد در اين خبر، بخشي به اين اندازه در حدود            

، اعتراضـات مـردم    بنـد در ايـن    . س در برابر اعتراضات تخصيص داده شـود       دولت انگلي 
تقليـل اعتـراض    . عنوان شده است  » هاي بريتانيا  هاي خشونت و غارت در خيابان      صحنه«

نقطه شروع برسـاخت    » هاي بريتانيا  خيابان«طور محدود كردن فضا به       به غارت و همين   
 ن،و كنش آنـا   » جوانان و نوجوانان  «ن  ، معترضا بنددر اين   . استروايي مضامين تلويحي    

  . ناميده شده است» شورش و غارت«
كــشته شــدن جــوان  «بنــددر ايــن . آمــده اســت اول بنــدهــاي   دوم، فاكــتدر بنــد
هاي نژادپرسـتي و      سويه بهاشاره به رنگين پوست بودن فرد مقتول دارد كه          » سياهپوست

  . شود مياضافه ها  بازتوليد آن، با صحبت از غارت فروشگاه
هـاي    زبان رسانه «بند سوم، فاكتي در تأييد اتهامات سايت به معترضان است كه اين بار از               

رو هـستيم و آن در   در اين بند، باز هم ما با تقليل كنش اعتراضـي روبـه   . شود  بيان مي » بريتانيا
  . بوده است» تعدادي جوان«است كه مورد استفاده » بازي بطري و وسايل آتش«عبارت 
 از چنـان غلظتـي   وهـاي پلـيس لنـدن اسـت          هارم، بازهم در تمجيد از واكنش      چ بند

  . برخوردار است كه اعتراض را در نطفه به غارت تعبير كرده است
در ايـن مـورد را بـه        را  هاي انگليس     پنجم، تعبير جوانان غارتگر و تأييديه رسانه       بند

  . شود ليورپول نيز تكرار مياين تعميم در مورد بريستول و . دهد شهر بيرمنگام تعميم مي
در اين .  ششم، تعبير سايت از اعتراضات است كه به صورت كلي بيان شده است            بند

هـا آورده شـده اسـت كـه ايـن تظـاهرات در ادامـه اعتراضـات           اثنا از زبان برخي رسانه    
اين گزاره تلـويحي، تنهـا   . هاي دولتي است دانشجويي و ناخرسندي آنها از كاهش هزينه 

هيچ انگيـزه مـشخص     «وم تقليل اعتراضات انگليس به غارتگري جوانان است كه          در تدا 
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رسد كه حركتي با اين گستردگي، در فرهنگ         بعيد به نظر مي   . »اجتماعي يا سياسي ندارد   
  .ليبرال انگليس، سياسي نباشد

خويـشتنداري پلـيس    « هشدار جمهوري اسالمي به انگليس است، كـه          ، نيز هفتم بند
 بنـد ايـن  . را خواسـتار شـده اسـت   » رد با تظاهركنندگان منطقه تاتنهـام  انگليس در برخو  

سي سعي كرده است با همنشين كردن توصـيفاتش از        بي  دخلي در متن خبر ندارد و بي      
بديهي است  . كنشگران معترض با پيام وزارت خارجه ايران، آن را كم اهميت جلوه دهد            

  . ز حركت ديپلماتيك ايران استكه طرح اين مسئله با پيام رسمي، سوءاستفاده ا

  اساس قاعده كلي شيوه ها بر تحليل داده) د

گويي پرهيز كنيد، از گنگـي معنـا اجتنـاب كنيـد،              از مبهم  :قاعده كلي شيوه عبارت است    
  . و منظم باشيد) از درازگويي غيرضروري بپرهيزيد(سخن بگوييد كوتاه و مختصر 

هاي نحوي به كـار بـرده شـده در مـتن              تتوان به ساخ    در بررسي قاعده كلي شيوه مي     
اهميت كـردن يـا مـبهم سـاختن كنـشگر، بـا               يكي از فنون خبرنويسي، بي    . خبر اشاره كرد  

در تحليل اين خبرها خواهيم ديد كه چگونه شـيوه نقـل          . استفاده از جمالت مجهول است    
  .گيرد هايي را بر عهده مي كند و اين گنگي خود نقش خبر، در معاني، ايجاد گنگي مي

  قاعده كلي شيوه در خبر فرانسه. 1

شـود    باعث مي » اي كه در حومه پاريس قرار دارند        زده  نواحي آشوب «در بند اول، اشاره مبهم      
ايـن  . يافته و بي دليل جلوه كنـد  كه اعتراضات بسيار گسترده جلوه داده شوند و مسئله، تعميم    

  .هاي كلي قبلي بيان كرديم عدهشود كه در قا اي مي ناشناس بودن، منتج به معاني ضمني
 شمال شرق پـاريس بـه آتـش           در اولنه سوبوا در حومه     اتومبيل 15كم   دست«بند دوم،   

هاي مجهول، هويت معترضـان و        با صورت فعل  »  نفر نيز دستگير شدند    34«و  » كشيده شد 
جهـول  اين راهكار، يعني استفاده از صورت م. برد  اي از ابهام مي     نفس اعتراضات را در هاله    

فعل در متن، در مواردي است كه نويسنده به هر دليل، قصد ندارد به كنشگر يا فاعل عمل                  
دهـد بـه      در ادامه خواهيم ديد كه اين ابهام بـه نويـسنده امكـان مـي              . انجام شده اشاره كند   

صورت كلي، همه مهاجران مسلمان فرانسه را در اعتراضات دخيـل كنـد، چـرا كـه اشـاره       
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شدگان در مناطق مورد نظر، رسـانه         هويت اين تظاهركنندگان و بازداشت    صريح يا دقيق به     
  . سازد كه گفتمان صريحي را در ارتباط با اعتراضات مردم فرانسه مطرح كند را وادار مي

  در جملـه » گرفتگـي شـدند   فريقا دچار برقادو نوجوان از مهاجران شمال   «بند سوم،   
اي از ابهام فـرو رود و خيلـي سـريع ايـن      لهشود كه فاعل اين قضيه در ها    دوم باعث مي  

فرض در ذهن مخاطب شكل بگيـرد كـه عامـل آن چـه كـسي بـوده اسـت و ايـن              پيش
در عـين حـال، اشـاره سـاده فـوق، مـرگ دو            . انـد   گرفتگي شده   مهاجران چرا دچار برق   

توان تصور كرد     براي مثال، مي  . دهد  نوجوان را در عين تقليل دادن، امري عادي جلوه مي         
سي چه   بي  شدند، بيان بي    ه اگر دو نوجوان سفيدپوست لندني دچار حادثه مشابهي مي         ك

  . كرد تغييري پيدا مي
تـرين   بـه سـاده  » ... كـه  اند مأموران پليس را متهم كردهافراد معترض   «، نيز  چهارم بند

كه در صورت ارائه اطالعات كـافي، مـانور سـايت در     شكل ممكن بيان شده است، چرا   
شليك گاز  « خبر   كه سايت اجازه دارد     ترتيب،  اين  اما به . شد  بار اعتراضات كم مي   مورد اخ 

بـدون نيـاز بـه ارجـاع بـه مكـان مـشخص و               و  را به راحتي    » آور به درون مسجد     اشك
  . كنشگران مشخص مخابره كند

در ايـن  . جمهـور فرانـسه هـستيم     در ميان اظهارات رئيس ، پنجم، بدون مقدمه    بند در
در . مورد تأكيد قرار گرفته اسـت     » افزايش رفتار مبتني بر بي قانوني     «و  » نقانو«اظهارات  

مورد اينكه شيراك در كجا و در چه زماني اظهارنظر كـرده اسـت، هـيچ اطالعـي ارائـه                    
نظمـي   ، شـاهد بـي    »به تعويق افتادن سفرهاي خـارجي مقامـات       «در ادامه با    . نشده است 

 از اظهارات شـيراك    بند،در اين   . شده است بيشتري هستيم كه منجر به استيصال مقامات        
در . اند، استفاده زيـادي شـده اسـت        هاي خبري مبهم قرار داده شده      كه در تقابل با گزاره    

را بدون ارائه اطالعـات بيـشتر   »  محله فقيرنشين9«و » هاي بيشتر خشونت« باز هم   ،ادامه
  . گيرد  ميبر داريم، كه تنها گسترش اعتراضات مبهم را در

هاي خياباني جوانان معترض بار ديگر به سوي         طي آشوب  «آمده است،  ششم   نددر ب 
، در اين مـورد نيـز تنهـا         »مأموران پليس سنگ پراندند و چند ماشين را به آتش كشيدند          

 مـا جوانـان   ،در ايـن مـتن   . است» محالت شمال شرق پاريس   «اطالع ارجاعي مشخص،    
انـد   امشخصي در برابر پليس قرار گرفته     هويتي را داريم كه در زمان و مكان ن         معترض بي 

  . و به داليل واهي مشغول نقض قانون هستند
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است كه پليس را به اعمال      » مهاجران ساكن حومه  « هفتم، تنها باز هم تأكيد بر        بنددر  
  . اند خشونت متهم كرده

بيان خودداري خانواده دو مقتول از ديدار با نيكوال ساركوزي است، البتـه         ،   هشتم بند
 با چه پيوندي به جمالت قبـل و بعـد خـود متـصل               ،خص نيست كه اين چند جمله     مش

 تـشديد شـكاف بـين    بـه منظـور   ،ايـن فاكـت  كـاربرد  رسد كه    بيشتر به نظر مي   . اند شده
پلـيس،  ( كل دولت و ملت فرانـسه        و) همه مسلمانان مهاجر فرانسه   (هويت    معترضان بي 

  . استبوده ) شيراك و ساركوزي
 وي مطـرح    هايقضايا در قالب اظهارنظر   اين  به  را  نيكوال ساركوزي    نهم، واكنش    بند

اين اظهارات بدون مكـان و      .  شيوه بيان اين اظهارات است     قابل بررسي، اما نكته   . كند مي
 در اين متن، بـا حـذف زمـان و مكـان، بـا هـر كـنش،                   ،كلدر  . اند زمان جلوه داده شده   
در خأل برخورد شده است و انـضمام ايـن   اي متن زدوده و   به شيوه  ،اظهارنظر يا رفتاري  

  . اطالعات به جامعه فرانسه قطع شده است
درسـت  دهد كـه      اطالعاتي اضافي ارائه مي    ، با قضاياي فرانسه   خصوص دهم، در    بند

شناسي و ادبيات، اوضـاعي      ، با زباني بينابين جامعه    بنددر اين   . مشخص نيست بودن آنها   
شود كه در حال حاضر، دشـوار و    وير كشيده مي  به تص » هاي پيرامون پاريس    حومه«در  

هاي شديد و    كانون تنش «همين روند حفظ شود،     با  اگر  هم   و در آينده     استسامان  ه  ب نا
اين اطالعات اضافي درواقـع چيـزي در مـورد اتفاقـات واقعـي،              . »خطرناك خواهد شد  

اضـافي  ايـن بـار   . دنـ كن هاي مردم و مقامات دولتي به دانش مخاطـب اضـافه نمـي        كنش
ايـن  هـا   اما از نگاه تأثير بر مخاطب، گـزاره . هاي قبلي است  اطالعات درواقع تأييد گزاره   

 به عنوان خطـري بـالقوه       ،سازند كه مسلمانان هر روز بيش از پيش        اي برمي  معني ضمني 
تـوان مجـاز جـزء از كـل در نظـر        كنند و البته فرانـسه را مـي        امنيت فرانسه را تهديد مي    

  .  اروپاستيا همان مراد كل ، است و با آوردن آنءجاز، فرانسه جزدر اين م. گرفت
در اين بنـد، از زبـان       . هاي ارائه شده است     بند يازدهم، درواقع تعبير علمي همان فاكت      

آنهـا بـا    . اند مهاجران در جامعه فرانسه به خوبي جذب نشده       «: شود كه   صاحبنظران بيان مي  
بـسياري از آنهـا نظـام       . انـد  ه و در انزوا بـاقي مانـده       هاي بيگانه به فرانسه آمد     فرهنگ خرده

هـاي   فرهنـگ  جـذب نـشدن، بـا خـرده     . »دانند سياسي و حقوقي فرانسه را دشمن خود مي       
بيگانه آمدن، در انزوا باقي ماندن و البته در نهايت نظام سياسي فرانسه را قبول نداشـتن، در        
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هايي   فرض   نيستند، بلكه بيشتر پيش    محك با قاعده كلي شيوه، نه تنها اطالعات الزم خبري         
گيري سياسي خود، ملزم به بيان آنهـا شـده    عقيدتي هستند كه اين سايت با توجه به موضع      

انـد و در آن تـاريخ،          رخ داده  2005كنيم كه اين اتفاقات در سال         باز هم يادآوري مي   . است
سـتيزي و     تند، اسالم هاي اروپايي كه اين وقايع هم جزئي از آن هس           گفتمان غالب در رسانه   

بـه طـور قطـع، در آن شـرايط،     . فارس بوده است جنگ امريكا و انگليس در عراق و خليج       
در آن  . كنـيم   شنيدن اين خبر و تأثير آن متفاوت با چيزي بوده است كه امروز مشاهده مـي               

  . اي نبوده است مقطع زماني، اشاره به اوضاع مسلمانان خالي از سوگيري رسانه
 مـبهم و جمعـي بـه        ،هاي قبلي بندهاجران مسلمان ساكن فرانسه را كه در         آخر، م  بند

صرف ارائه آمار در ارتباط با بخشي       . كشد ، از نظر تعداد به توصيف مي      اند  تصوير كشيده 
 كافي است تا ارائه     ،از جمعيت يك كشور كه تنها در پيشينه مليت با بقيه متفاوت هستند            

. ســتيزي بــدانيم  اســالمعقيــدتي در خــصوص  را در ادامــه رونــديبنــدآمــار در ايــن 
كند كه در جامعـه   اي تصوير مي هاي غريبه  را انسان نگذاري سايت بر مسلمانان، آنا     نشان

در صورتي كه اين مردم بخشي از جمعيـت آن كـشور            . فرانسه مزاحم و آشوبگر هستند    
  .  پيرو گفتماني تاريخي بوده است،هستند و مهاجرت آنان

  وه در خبر انگليس قاعده كلي شي.2

 با واكـنش كـامرون، راهكـاري در پـيش     آن با ناگفته گذاشتن اصل خبر و آغاز       ، اول بند
با ايـن   . گرفته است تا كابينه كامرون و دولت انگليس را در اين قضيه كنشگر نشان دهد              

بينـيم   در مقايسه با خبر قبلي مـي      . گيرند راهكار، معترضان در مرتبه دوم اهميت قرار مي       
 در ايـن    در حـالي كـه    گويـد،    هاي پاريس سخن مي     يك هفته پس از آشوب     ،شيراككه  
در سنجش با قاعده كلي شـيوه،    . كند  صحبت مي  كامرون پيش از هر اتفاق احتمالي        ،خبر

دهـد كـه چنـدان      چيزي در حدود يك سوم خبر را تشكيل مي        بند،از نظر ايجاز نيز اين      
نكــه بــه اصــل خبــر برســد، بايــد از  مخاطــب قبــل از آبنــد،در ايــن . طبيعــي نيــست

هاي   اقتدار دولت، تعداد نيروهاي پليس و كميته       خصوصسي در     بي  هاي بي  فرض پيش
 معترضـان بـدون هـيچ دليـل         ، در گـام نخـست     بند،در اين   . خبر شود  بررسي اوضاع با  

ناميـده  » شورشي و غارتگر   « و »جوانان و نوجوانان  «،  »شوندگان خشونت  مرتكب«منطقي  
هـاي   صـحنه «،  »نـاامني و بـرهم زدن آرامـش       «آنان با عبارات    و كنش اعتراض    د  شون  مي
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. شـود   توصـيف مـي   » شورشـي و غـارتگر    «و  » هاي بريتانيـا   خشونت و غارت در خيابان    
 ادعاي آزادي بيان و مخالفت با مراجع قـدرت          ،هاي غربي  بديهي است كه هميشه رسانه    

كند كه چگونه از نظر گفتمـاني، در همـان       سي ثابت مي    بي   بي ،را دارند، اما در اين خبر     
كند و با به كارگيري زباني تحريفي، وقـايع   آغاز اعتراضات، اذهان عمومي را منحرف مي 

  . دهد را به شيوه ديگري بازتاب مي
جـوان  « كـشته شـدن      دليـل بـدون اشـاره بـه       .  با بيـان وقـايع اوليـه اسـت         ، دوم بند

و چرايي ايـن قـضيه؛      » مأمور پليس «ت؛  و كسي كه قتل را مرتكب شده اس       » سياهپوست
حمله به پاسـگاه    «. كند ، تنها سه بار حمله به پليس را مطرح مي         »رفتار نژادپرستانه پليس  «

 پليس بـه صـورت   ،در اين خبر. »خودروهاي پليس«و » حمله به مأموران پليس  «،  »پليس
سي از    بي   بي نيپشتيباسي قرار گرفته است و اين نشان از           بي  اي مورد حمايت بي    ويژه

  . داردقدرت و تحريف خبر به سود دولت انگليس 
جـوان بـودن    « بيان اطالعات بـدون اسـتنادي اسـت كـه تنهـا در آنهـا بـر                   ، سوم بند

  . شود تأكيد مي» حمله به پليس«و » به آتش كشيدن اموال عمومي«و » معترضان
 واكنش  جلوه دادن با  صدد است     بر اقتدار پليس انگليس تأكيد دارد و در        ، چهارم بند

در عـين  . آميز، آن را كنشگرانه بازنمـايي كنـد     دولت و مقامات انگليس به صورت اغراق      
هايي كه در خبر بـه    اين اعتراضات، از چرايي آنها و ديگر فاكت        دليلحال ما همچنان از     

  . مانيم دنبال آن هستيم محروم مي
هـا   ، اين گـزاره پردازد مي» ها هجوانان و غارت فروشگا«به  در عين حال كه   ، پنجم بند

  . كند تأييد مي» هاي بريتانيا رسانه«را از جانب 
هاي دولتي باعـث     كاهش هزينه «هاي انگليس؛     در بند ششم، ادعاي برخي از روزنامه      

كند و بـرخالف اطالعـات        را مطرح مي  » درآمد شده است   ناخرسندي در ميان طبقات كم    
مانان ساكن فرانـسه ارائـه كـرده اسـت، بـه همـين              اي كه در خبر قبلي براي مسل        پيچيده

گيرد و گـزاره خـود را         مي» ناخرسندي در ميان طبقات كم درآمد     «سادگي مبدأ قضايا را     
هـاي   هـاي خيابـاني بـا انگيـزه        رسـد كـه شـورش      به نظر نمي  «به صورتي كامالً عقيدتي     

ـ   . كنـد  تأييـد مـي  » مشخص اجتماعي يا سياسـي صـورت گرفتـه باشـد        ب، بـه ايـن ترتي
را » دليـل اعتـراض   «جاي اعتراضات و فقر و ناخرسندي جـاي         » ها  غارتگري در خيابان  «

  . گيرند مي
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 با دخيل كردن يك كـنش ديپلماتيـك از سـوي وزارت خارجـه ايـران بـا                ، هفتم بند
، ايـن سـايت بـا ايـران    اي  صدد است تا با توجه به رابطه اي اجتماعي در لندن، در     مسئله

 . يد كند و از هسته اصلي خبر فاصله بگيردمعاني ضمني بيشتري تول

  گيري نتيجه

آل از يك ارتبـاط        قاعده كلي است، تصويري ايده     چهاراصل همكاري گرايس كه داراي      
با به كارگيري اين اصل در بررسي متون خبري به نتايج قابل تـوجهي              . دهد  به دست مي  

ت، كيفيت، ارتباط و شيوه     هاي كلي كمي    توان انتظار داشت كه قاعده      گرچه نمي . رسيم  مي
آل رعايت شوند، با در دست داشتن آنها و مبنا گرفتن هر يك در تحليـل        به صورت ايده  

بينيم كه خبر و خبررساني تا چه حد ممكن است از نقش مـورد                روند تعامل ارتباطي مي   
  . هاي گفتماني شوند ادعا فاصله بگيرند و محملي براي ديگر نقش

هاي زبـاني بـه       سي، بيش از هر چيز صورت        بي   از سايت بي  در بررسي اين دو خبر      
صورت زبـاني بـه كـار    . كند كار گرفته شده براي انتقال معنا و مانور آنها جلب توجه مي     

رفته در اين اخبار، از چينش و ترتيبـي برخـوردار اسـت كـه عـالوه بـر انتقـال معنـي،                       
از معاني ضـمني مـورد نظـر    بديهي است كه بخش اعظمي    . كند  هايي را هم ايفا مي      نقش
  . شوند ها منتقل مي ها از طريق همين نقش رسانه

رسـاني نيـست و    اخبار تنها اطالع. شود در بررسي اخبار، نكته ديگري هم حاصل مي    
توانـد چيـزي جـداي از     اخبـار نمـي  . اي از آن بازتاب گفتمان عمومي است        بخش عمده 

بر، وجوه زماني و مكاني آن از اهميت        به همين دليل، در تحليل خ     . گفتمان عمومي باشد  
كـه بـراي نمونـه      (گفتمان عمومي از طريق سازوكارهاي تلـويحي        . اي برخوردارند   ويژه

كنـد كـه      اي را فـراهم مـي       زمينـه ) برخي از آنها را در دو متن خبري باال مشاهده كرديم          
 نيست، بلكـه  طرح اين مسئله البته از بابت نگاه انتقادي    . معناي خبر برخاسته از آن است     

گيرد به اين دليل است كـه كـاركرد           هاي انتقادي صورت مي     بيشتر تالشي كه در رهيافت    
  .فرض در گفتمان عمومي مطرح شود ها به اين شيوه، به صورت پيش رسانه

هـاي تحليـل معنـايي، گفتمـاني و نگـاه متنـي بـه اخبـار،            از سوي ديگر، طرح شيوه    
هـاي    هـا از نگـاه روش       شايد كه گويا تحليل رسـانه     گ  ها مي   اي را در تحليل رسانه      دريچه

بـراي مثـال، بـا      . كنـد   ها و فنون انتقال معنا را مشكل مي         تحليل كمي، دستيابي به ظرافت    
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هاي زباني و چينش آنها در خبر را مورد تحليـل قـرار      توان صورت   هيچ روش كمي نمي   
شناسـي و گفتمـان،       تواند در سطح نحـو، معنـي        صورت يك واژه واحد در متن، مي      . داد

همين صورت در يك تحليل كمـي، بـه عنـوان يـك            . هاي متعددي بپذيرد    معاني و نقش  
نگري در مـتن و    طبيعي است كه در يك تحليل كمي، ژرف       . شود  امتياز در نظر گرفته مي    

  . گيرد سازوكارهاي صوري و معنايي آن دور از نظر قرار مي
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