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واقعگرایانه از انسی هها و ایسژلیل یهای گرو ها را فراهم م آورد .نلشتج

حاضر ،به ت دل گفتیان زنهای خلاستار رالق در دادگا هاای خاانلاد ،
بار پایاج نظریاج اامعاه ،شاناخت و گفتیاان وندایاک

Vandijk, 2006

پرداختهاست و بر مبنای 20ا سه حضلر تصادف در دادگا خانلاد شاهر

زاهسان و ثبت اظهارایِ  20زن خلاستار رالق به انجام رسادس اسات .ایان
پژوه  ،به بررس چگلنگ بهر گدری اامعه آماری از ابزارهاای زباان

م پردازد .یافتههای پژوه

ن ان م دهس اامعج آماری ملردِ بررسا  ،از

تیام ابزارها و راهبردهای ن لی ،بالغا و وا گاان بارای بازر نیاای

کن های درست خلد و ی کردهای نادرست هیسران ان بهر م گدرنس.
در این مدان ،بد ترین تالش آنها بر روی بزر نیای کن های نادرست
هیسااران و اررافدااان

باالد و اامعااج آماااری ملردماایعااه ،کیتاار بااه

کلچکنیای کن های نادرست خلد و کان هاای درسات فارد مقابال

ما پرداختنااس؛ در یاال اامعااه زنهااای ماالرد بررس ا  ،از ایگاالی مربااع

ایسژلیل یک وندایک ،یعن از دو ض ع مربع ایسژلیل یک وندایک برای

کلچکنیای کن های نادرست خلد و ی کردهای درست فارد مقابال
خلد کیتر پدروی کرد انس.

واژههای کلیدی :زبان شناس حقلق  ،ت دل گفتیان دادگاا  ،ت دال
گفتیان انتقادی ،ایگلی وندایک  ، Vandijk, 2006دادگا خانلاد

 .1مقدمه

با تلاه به نق

مهی که لامل و سازوکارهای زبان در بازتلیدس س اج ااتیا

انبههای سا

که مربل به سازمانده ساختاری کالم است ،ما تلاناس باه ظهالر یاک

سهن سل ها از رریب بازن ار ایاسژلیل یهاا ایفاا ما کنناس ،ک ا

بدن

ت د

و کنتارن

ساا هاای زیارین آن

بارور و یدبتر منجر شلد .شناخت زبان ،به مفهلم گفتیاان آن ،ابازار مناساب بارای
واقعگرایانه از انسی هها و ایسژلیل یهای گرو هاا فاراهم ما ساازد .در ایان مقایاه،

گفتیان زنهاای خلاساتار راالق ،در دادگاا هاای خاانلاد باا تلااه باه ت الری وندایاک

 ، Vandijk, 2006با رویکرد زبانشناس حقلق ملرد بررس و ت دل قرار گرفتاهاسات.
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در این زمدنه ،زبانشناس حقلق رویکرد نلین در زبانشناس کاربردی باه شایار ما رود
که بر ی کرد شاخههای گلناگلن زباانشناسا هیچالن ت دال گفتیاان ،معنااشناسا در
ت خدص معان حقلق وا گان ،آواشناس در ت خدص هلیات ،نگاارش متالن حقالق در

ارتبا با قانلن نظاری دارد . Aghagolzadeh, 2005, p.217

اگرچه ملضلع ت دل گفتیان حقلق  ،امروز به نلان یک از ملضال ای بسادار مهام

در زبانشناس حقلق است ،اما پاژوه هاای والریگرفتاه در ایان زمدناه ،باه پان دهاج
گذشته بار ما گردناس و بررسا هاای دیلیاس کریساتان 1و هیکاار در ساان  1969را در بار
م ا گداارد .هیااانگلنااه کااه گااروی  Groot, 2003بدااان کاارد اساات حاالز ی کاارد

پژوه های از این قبدل ،نه تنها به دان

زبانشناخت  ،ب که به ندازهاای مجیاعهاای قاانلن

هیچلن دادگا ها وابسته است .در ایران ،پژوه هاای گلنااگلن در زمدناج ت دال گفتیاان
حقلق ولری گرفته که در ادامه به پار ای از آنها اشار م شلد.

آقاگلزاد  ، Aghagolzadeh, 2005در مقایهای با نام «زبانشناسا قضاای

رویکرد نلین در زبانشناس کاربردی» در نخستدن هیای

م

قاانلن

انجین زباانشناسا ایاران،

برای نخستدن بار این رویکرد را در ایران معرف کرد اسات .پاا از آن ،در ساان  1391در

کتاب با نلان «زبانشناس حقلق

نظری و کاربردی » این رویکرد اسیس را شار داد و

شاخههای گلناگلن این رشته مانناس آواشناسا قضاای  ،ت دال گفتیاان قضاای  ،پزشاک
قانلن و سایر شاخههای کاربردی این گرای
داوودی ریدس

را معرف نیلد است.

 ، Davoudi Raeesi, 2005در پایاننامج خلد ابتسا بهرلرک

به اراژاج

نظریههای گلناگلن روانشناس و ارتکاب ارم در نلالانان پرداختهاست .سپا با استفاد

از متغدرهای مستقلِ سن ،انا و روابط قسری و متغدرهای وابسته گلنج کالم کلدکان بز کار،

راباج مدان قسری و چگلنگ دفاع کلدکان را بررسا کارد اسات .وی باه معرفا پد ادنج
آیدن دادرس کلدکان در ایران و قانلن مسن پرداخته و با تلاه به دیسگا هاای کلیتاارد،2

هریا 3و گدبلنز 4و در یک اامعج آماری  40نفار  ،در دو اانا پسار و دختار باه بررسا

گلنج کالم آنها از رریب نلشتاری پرداختهاست .در پایان با م خص کاردنِ ویژگا هاای
1

D. Crystal
D. Coulthard
3
Z. Harris
4
J. Gibbons
2
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م ترک انر دفا

کلدکان به بررس متن گفتگلی نیلنه استثنا با قاضا پرداختاه و اد اا

نیلد دفاع کلدکان فاو ج زیادی از یک دفاع ما لب دارد .از دیگر آثار نگاارششاس در

این زمدنه م تلان باه کارهاای روشان  ، Rowshan, 2015تقا پالر ، Tagipoor, 2015
یسان و برییان

 Lesani & Berimani, 2013و مؤمن

 Momeni, 2012اشار کرد.

وندایک  Vandijk, 2006بر این باور است که بدن ساختارهای گفتیان و سااختارهای

ااتیا

راباج مستقدی والد نسارد و آن ها هید ه به واساج شناخت فردی و ااتیاا

باه

یکسیگر مرتبط م شلنس و شناخت ،ح قج گی س بسداری از ماایعای زبان شناس و ت دال

گفتیان انتقادی است .ازاینرو ،او مث ا

«اامعاه اا شاناخت اا گفتیاان» را اراژاه ما دهاس.

در دن حان که ون دایک به شناخت بسدار تأکدس کرد  ،بر این باور است به دیدل اینکه اساساً
ماهدت گفتیان ،کالم است؛ ت دل گفتیان انتقادی ندازمناس پایاج وارفاً زباان شاناخت نداز

هست .در مث

ون دایک ،گفتیان در مفهلم گسترد  ،رویساد ارتبار نامدس ما شالد کاه

م تیل بر تعاملهای گفتاری ،متن نلشتاری ،تصلیرها ،حرکتهای بسن و سایر دالیتهاای

ن انهشاناخت اسات .منظالر از شاناخت در ایان اثار ،شاناخت فاردی و ااتیاا  ،باورهاا،

هسفها و ارزش یاب ها ،احساساای و ساایر سااختارهای سهنا یاا حافظاه ،بازنیاای هاا یاا

فراینسهای مارتبط باا گفتیاان و تعامال اسات .در نهایات ،اامعاه ،هام تعاامالی رودررو و

ملقعدت خُرد م

را در بر م گدرد و هم ساختارهای کالن سداس  ،ااتیاا  ،اهاان را

شامل م شلد که بر اساس گرو و روابط گروه

چلن س اه و نابرابری ماننس اناب هاا،

نهادها ،سازمان ها ،فراینسهای ااتیا  ،نظام های سداس و ویژگ های انتزا

فرهنگها تعری

م شلنس  . Vandijk, 2001ا ضای گرو های ااتیا

تار الاماع و

نداز در راساتای

هیدن رر وار ایسژلیل یک  ،به قاببنسی مدان خلد به نالان «گارو خالدی» و دیگاران
به نلان «گرو غدرخلدی» م پردازنس و به هنگام و بت ،از ضیایر «ما» و «آنهاا» اساتفاد

م کننس .در هیدن راستا ،وندایک مربع ایسژلیل یک پد نهاد م کناس کاه ضا عهاای آن
م تیل بر تأکدس بر نکتههای مثبتِ خلد و خلدیها ،تأکدس بر نکتههای منفا رارفِ مقابال،

رفع تأکدس بر نکتههای منف خلد و خلدیها و ازبدنبردن تأکدس بر نکتاههاای مثبات رارف
مقابل هستنس.
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در پژوه

حاضر ،فرض بر این است که زنهای خلاستار رالق ندز به نلان یک از دو

انا ب ری در گفتارشان برای دستیافتن به هسفهای چهارگانج بااال ،از ابزارهاای زباان

استفاد م کننس تا بتلاننس بهولری مساییتآمدز دست به تلیدس متن بزننس .هیچنادن برآنناس

تا این متن تلیدسشس را با راهبردهای زبان با هایهای از معان ایسژلیل یک ت فدب نیالد  ،تاا
بهتار بتلانااس نظار خاالد را باه مخارااب باه شاادل اقناا

ایقااام نیایناس .در ایاان مداان ،از باادن

گفتیااانهااای گلناااگلن زنهااا در زنااسگ روزماار  ،در نلشااتج پااد

رو ،گفتیااان زنهااای

خلاستار رالق در دادگا های خانلاد  ،بر مبنای رویکرد ت دل گفتیاان انتقاادی اامعاه –

شناخت – گفتیان وندایک  Vandijk, 2006ملرد ت دل و بررس قرار گرفتهاست ،تاا
بتلان مفاهدم رویکرد مذکلر را در گفتیان این زنان ارزیاب کرد و مدزان اناباقیافتاههاای
این رویکرد با گفتیان زنها در دادگا خانلاد را ملرد بررس قرار دهدم .برای ن اان دادنِ

راباج بدن گفتیان و ایسژلیل ی با ارااع به گفتیان زنان خلاستار رالق ،در پ پاسخ به ایان
پرس ها خلاهدم بلد که چگلنه زنها من و مردها او به ترتدب به نلان گرو های انسا
ااتیا

بازنیای م شلنس و چگلنه راهکار مثبتنیای «مان» و منفا نیاای «او» وساد های

برای بازتلیدس و گسترش ایسژلیل ی حاکم بر گفتیان زنهای خلاستار رالق ،م گردد.

 .2روش پژوهش
در پااژوه حاضاار ،نگارنااسگان بااا حضاالر در  20ا ساج دادگااا خااانلاد شااهر زاهااسان،

اظهارایِ  20زن خلاستار رالقِ  25تا  45سایه ،با ماسرک ت صاد

دیاپ م تاا یدساانا و از

اامعج شهری را ثبت مکتلب نیلد و به بررس آنها پرداختهاست .با تلاه باه م اسودیت
استفاد از ابزارها و رسانههای ایکتروندک در فضای دادگا  ،سع شس بهوالری مساتقدم و

با حضلر در ا سج دادگا  ،اظهارای زنان ملردماایعه بهولری مکتلب ثبات گاردد .بارای

افزای

ا تبار داد ها ،م قب در ا سههای دادگا برای دوری از فضای مصنل

و پرهدز از

ثبت اظهارای تصنع  ،به نلان کادر قضای معرف شس و در ا ساج دادرسا  ،هامردیا ِ
قاض ِ دادرس و دیگر متصسیانِ قضای ن سته و به ثبات مکتالب اظهاارای پرداختاهاسات.

هیچندن ،داد های ایعآوریشس  ،بعس از ثبت مکتلب ،با تلاه به ایگلی اامعاه ،شاناخت

و گفتیااان وندایااک  ، Vandijk, 2006بااه چهااار ربق اج مااار در مربااع ایااسژلیل یک
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وندایک بزر نیای کن
مقابل ،کلچکنیای کن

درست خلد و خلدیها ،بزر نیای کن

درست ررف مقابل و کلچاکنیاای کان

نادرسات رارف

نادرسات خالد و

خلدیها دستهبنسی شسنس .سپا ،راهبردهای زبان مار در نظریج وندایک

Vandijk,

 2006بر مبنای دستههای چهارگانه ملرد اشار در بااال ،اساتخرا و ت دال شاس و بساامس
آماری به هیرا هسف کاربردشناخت هر راهبرد بهولری اساگانه اراژه گردیس است.

 .3تحلیل دادهها

 .1 .3واژهها
وا پردازی ،به نلان ق یروی

یس و شناختهشس در راستای بدان و اقناع ایاسژلیل یک باه

شیار م رود .در این زمدنه م تلان به افتِ معروفِ «تروریستهاا» در مقابال «مباارزان را
آزادی» اشار کرد .اهلِ زبان برای اشار به افراد ،گرو ها ،رواباط ااتیاا
ااتیا

یکسان ،معیلالً بناا بار نالع گفتیاان ،بافات شخصا

دیسگا  ،بافت ااتیا

ااتیا -فرهنگ

یاا ملضال ای

وضاعدت روحا  ،قداس و

رسی بلدن ،آشنای  ،ضلیت در گرو و روابط س اه و بافات

گلنههای زبان  ،گلی

ااتیا  ،هنجارها و ارزشها امکاان انتخااب

چنسین وا را دارنس .بسداری از این بافتها ،من أ ایسژلیل یک دارناس و ایان امار در مالرد
بازنیای م ارکتکننس های گفتیان و روابط متقابل آنان در مسنهاای بافتااری و بازنیاای

م ارکتکننس ها و کن ها در ماسنهاای رویاسادی نداز واادق اسات . Vandijk, 1982
گفتیانِ زنانِ خلاستارِ رالق ،ندز از ایان ابازار بداان ایاسژلیل ی باه دور نبالد و در الباهالی

اظهااارای خاالد مبنا باار اتِ درخلاساتِ رااالق ،بساادار از وا هااای ایااسژلیل یک بهاار

گرفتهانس .هیانرلری که در باال اشار شس ،یک از مهمترین و پرکاربردترین کارکردهاای

ایسژلیل یک زبان ،استفاد از راهکار مثبتنیای «خالد» و منفا نیاای «دیگاران» اسات و

اساس آن بر پایج هیان مربع ایسژلیل یک بنا نهاد شس است کاه پاد تار باسان اشاار شاس.

گفتیان این زنها در دادگا  ،نیایانگر آن بلد کاه آنهاا باا اساتفاد از وا هاای دارای باار

ایسژلیل یک ،بر مثبت بلدن خلد و خلدیها و منف بلدن ررف مقابل و اررافداان

تأکداس

م کردنس .پار ای از این وا ها در راستای بزر نیای اشتبا  ،یا کن های نادرست ررف

مقابل هیسر یا خانلاد اش و پاار ای نداز در راساتای کلچاکنیاای ا یاان مثبات آنهاا
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هستنس .پار گفتارهای زیر ،نیلنههای از اظهارای زنهای ملرد بررس در پاژوه

حاضار

هستنس که برای بزر نیای خص تهاای منفا هیسران اان از وا هاای اساتفاد شاس تاا
بتلاننس راحتتر باه ایقاام ایاسژلیل یک خالد ،پرداختاه و اتِ درخلاسات راالق خالد را

ملاه ،ضروری و قانعکننس ن ان بسهنس .برای آسانتر شسن خلان
ملرد نظر در ای هها به ولری پررنگتر ن ان داد شس انس.
 -این آقا خد

ایان مالارد ،وا هاای

دهن بینه.

 شلهرم آدم روانیه ،تهیت م زنه .استفاد از وفت روان بجای وفت کجخ ب -خانلاد اش خد

بدجنساند .اساتفاد از وافت باسانا بجاای وا هاای مثال

بسرفتار و ملارد م ابه

 شلهرم خد -خد

کتک کاره .منل تا حس کشت م زد.

بیخیاله .یارانه رو خر دود و دمش م کنه.

 -اون دیسم دختربازی هم م کنس.

 سمجه ،یه چدز که زد به سرش دستبردار ندست. -خیلی عصبیاند.

 -شکاکه ،به هیهچدز شک م کنه.

 بس دهنه ،رکوپلستکنس به مامانم و آبج ام فحش ناموسی مدس . -یه دنده هستنس.

 اهل زندگی ندست ،عرضه کار نسار . خد -خد

هرزه است .تل خدابلن هر دختری رو م بدنه به

بیمسئولیته .در این  4سان ریای کاسب ن س .

هر مارک رو م زنه.

با دقت در نیلنههای باال م تلان به دیدل انتخاب ایسژلیل یک وا های به وساد ج زنهاا

پ برد .در هر نیلنه ،گلینس از بدن مجیل ج از وا های دارای بار معنای منفا  ،وا ای را

انتخاب کرد است که بار معنای منف تری نسبت به دیگر وا های هاممعناا یاا نزدیاک باه
ی اظ معنای دارد .مثالً در نیلنهای ،گلینس برای اشار به ان رافای اخالق شلهرش ،بهاای

کاربرد وا های ماننس «من رف ،سم پایبنسی به زنسگ  ،چ مچران ،هالسبااز» از وافت

«هرز » استفاد کرد است .هرچنس هیج این وفتهای هم معنا ،دارای بار معنای منف هستنس،
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اما وفت «هرز » به ی اظ معنای و کاربردشاناخت منفا تار از بقداه وافتهاای ااایگزین
است .یا در آخرین نیلنه ،گلینس م تلانست از وفتهاای «با کاار ،با اار ،تانپارور و
ملاردی از این قبدل» بهر گدرد تا به اای هیج آنها از وفت «ب مسا لیدت» اساتفاد کارد

باشس .زیرا این وفت از انبج معنای و کاربردشناخت شامل هیه الانبِ الزمج یک زنسگ
م ترک بلد و بنابراین دارای تأثدر اقنا

و بازنیای منف تری نسبت به بقده وا هاا اسات.

در نیلنه ای م ابه ،گلینس خانلاد هیسرش را بسانا خااب کرد است .این فرد م تلانسات
برای اشار به وفت منف خانلاد هیسارش ،از وافتهاای مانناس «باسرفتار ،با فرهناگ،

قبمانس  ،سنت و ملارد م ابه» بهر گدرد .در حای که وی از وفت اساتفاد کارد اسات

که دارای بار معنای منف تری است .چرا کاه وافت «باسانا» در زباان فارسا باه ی ااظ
معنای و کاربردشناخت دارای بار معنای منف تری نسبت به دیگر وفتهای هممعنا است.
در نیلنههای زیر ندز هیدن زنها برای بزر نیای کن های درست خالد از وا هاای

ماننس وا های پررنگ شس استفاد م کننس تا بهتر بتلاننس ویژگ ها و خصا تهاای مثبات

خلد را براسته کننس.

 -خلدش م گه اگه تل نبلدی من م شسم کارتنخواب.

 -م خلاستم با بچهدار شسنم زنسگدیلنل پایدار کنم.

 م دونم روانده وی م خلاستم باهاش بسازم ،وی این با حیثیتم بازی م کنه. دیسک کیر گرفت ،مثل یه بچه یباساشل تنکف اشل پاش م کردم .حت مامان

م کردم ،ملهاشل شالنه ما کاردم،

هم یه بار ندلمس کیکم.

 در خلنه این خانم مثل یک کلفت کار م کردم. -تیام خر زنسگ رو دوش منه.

 این سارش تال خیاری اه مانم خستته از کاار روزاناج بدیارساتان و زناسگ  ،دیگاهبیهوش مد م و م خلابم.

با دقت در نیلنههای باال م تلان م اهس نیلد گلینس برای ملااه ا ال دادنِ خالد از

بدنِ وا های هممعنا و یا نزدیک به ی اظ معنای  ،از وا ای استفاد کرد اسات کاه از نظار
معنای بار مثبت و اثر اقنا

بد اتری نسابت باه بقداه وا هاای هاممعناا دارد .بارای نیلناه،

گلینس در نیلنج «دیسک کیر گرفت ،مثل یه بچه یباساشل تن

م کاردم ،ملهاشال شالنه
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م کردم ،کف اشل پاش م کردم» خسمت به شلهرش را به خسمت به بچه ت بده کرد است.
با تلاه به اینکه مراقبت از بچه ،شامل تیام خسمای و حیایتها ،از ازژ ترین حیایتهاا

تا بزر ترین خسمای است ،گلینس م تلانست به اای اساتفاد از وا بچاه ،از وا هاای
«انسان ،شلهر ،مرد ،مادر و ملارد م ابه» استفاد کنس .یا در نیلنهای دیگر از وا «حدثدات»

بهر گرفته شس است .گلینس به اای اینکه بگلیس با آبارو ،شاهری ،زناسگ  ،سرنلشات و
آینس ام بازی م کنس ،از وا حدثدت استفاد کرد است؛ زیرا در زباان فارسا وا حدثدات

از ی اظ کاربردشناس و ااتیا

هام شاامل آبارو ،آیناس  ،زناسگ و نااملس ما شالد و

گلینس با به کارگدری این وا  ،تیایل داشته ،خلد را حساس به این مقلیاه ن اان داد و باه

هااسف بازنیااای مثباات خاالد دساات یابااس .وا هااای پررنااگ شااس نیلنااههااای باااال ماننااس

«کااارتنخاالاب ،ک فاات ،ب ا هاالش و ماالاردی از ایاان قبداال» هیگ ا ایاان ویژگ ا هااای
ایسژلیل یک باال را دارنس .بهرلریکه از  328وا ملرداستفاد با این هاسف  75وا بارای

بزر نیای کن های درست خلد و خلدیها و  217وا مربل به بزر نیاای اشاتبا ،
یا نادرست ا ل دادن ا یان ررف مقابل بلدنس.
با م اهس داد های بخ

قب م تلان دریافت که زنهای ملرد ِبررس در گفتیان خلد،

با انتخاب وا های خاص ،از م لر اان دن یا به بااریدیگار ،انتخااب یاک وا از بادن

چنسین وا هم معنا ،انسی ه و ایسژلیل ی خلد را نیایان کرد انس .در واقع م تلان اد ا نیلد،
زمان که کس به اای استفاد از وا های ماننس «پد خسمت ،خادم ،پادو و مالارد م اابه»
از وا ای ماننس «ک فت» استفاد کنس ،ازنظر کاربردشناخت  ،پدام بد تر از ولری زبان شناخت

است .به این معنا که وا یا ای ه دارای معنای کاربردشناخت و بار منظلری است ناه فقاط
معنایِ شناخت و در پ ایقام بار معنای  ،تالش و کار بد

از انساز است .الو بر این معاان ،

گلینس م خلاهس با کاربرد این وا  ،به کمرنگ بالدن نقا

خالد در زناسگ نداز اشاار

کنس .بنابراین ،م تلان نتدجه گرفت انسی ه و ایاسژلیل ی زنهاای مالردِ بررسا  ،در پ ات

وا ها مخف شس تا بتلاننس با انتخاب مؤثرترین وا به هسف اقناع مخارب برسنس .زنهاای
ملردماایعه در گفتیان خلد 328 ،ملرد وا های را انتخاب کرد انس که این انتخااب یاک
انتخاب ایسژلیل یک بلد که از این  328ملرد 75 ،ملرد برای بزر نیای کارهاای مثبات

خلد و خلدیها و  217ملرد برای بزرگنیای اشتبا ها و ا یان ررف مقابل است.
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 .2 .3معناشناسی موضعی
آنچه دربار وا پردازی گفته شس ،بهگلنهای امتر در ملرد کنترنِ معناا نداز مصاساق پداسا

م کنس .بر این مبنا ،انسجام ملضع به مسنها ،یعنا باه بازنیاای هاای ملقعدات کاه ت ات

کنترن ایسژلیل ی هستنس ،بستگ دارد؛ بنابراین ،دیدلهای اانبداراناهای کاه رواباط را در
مسن تعری

م کننس ،میکان اسات در معناشناسا ملضاع تعصابآمداز ا ال گار شالنس

 . Vandijk, 1993aویژگ ِ مهمِ دیگر ،معناشناس گفتیان و روابط آن با مسنهای سهن

زیربنای  ،درنتدجه شناختهای ااتیاا

 ،ضاین بالدن آن اسات .از آن ااا کاه میکان

است بخ های از مسنها برای گدرنسگان مع لم و آشکار باشس ،گلینس هاا ما تلانناس ایان
ارال ای را بسیه فرض کننس .اینگلنه فرآینسهای معیلن دان

متقابال ،میکان اسات باه

ی اظ ایسژلیل یک ندز کنترن شلنس .این امر هنگام رخ م دهس کاه گفتاه شالد دانا

اختدار هیگان قرار دارد ،حت اگر چندن نباشس ماننس هنگام که روزناماههاا درباار افازای

در

اراژم یا دربار کیبلدهای زبان مهااران و بت ما کنناس ;Vandijk, 1991a, 1988a

 . Flower, 1991به بدان دیگر ،م تلان دریافت ،تیام ارال ات که به زیان گرو خلدی

تیام م شلد ،به ولری ضین  ،باق مانس و به حاشده رانس م شلد .ارال ات که برای گرو
غدرخلدی ناخلشاینس است ،به ولری آشکار بدان شس و براسته م شلد و بر کا نقا
منف ما و نقا مثبت آنها بهولری ضین باق م ماننس . Vandijk, 1998, p. 445

هیانرلری که اشار شس ،ازانبج کلچکنیای ویژگ های ناپسنس خلد ،زنهای ملرد

بررس بهنسری دست به کلچکنیای خص تهای ناپسنس خلد م زدنس ،یا به هد وااه از

کن های نادرست خلد حرف نی زدنس و ویژگ های ناپسنس خالد را باه حاشاده بارد اناس.
زنهای ملردبررس  ،فقط در  17ملرد به خص تهای منف خالد اشاار ای داشاته ،ویا باه
ساار ت اات ایاان ی کردهااای نادرساات خاالد را تلادااه ،یااا آن ا یااان را مع االن رفتااار

هیسران ان م دانستنس .برای روشن شسن ما ب ،به دو ملرد زیر دقت کندس.

« -چلن ازش ب تلاه دیسم من هم ازش سرد شسم .تا ک منتظر م بت

در پار گفتار باال ،گلینس م خلاسته باه کلتااه خالد در زناسگ

بلدن اشار کنس .بر این اساس ،پد

بیلنم؟».

سارد و با ارفاه

از بدان اشتبا خلد ،ات آن را با تالاه شالهرش
local semantics

1
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معرف م کنس تا بهتر بتلانس از ویژگ منف خلد رفع تأکدس نیلد و این یال اشاتبا خالد

را مع لن رفتار منف آقا معرف کنس.

یا در ملردی دیگر که پار گفتار نقلشس در زیر آمس  ،خانی که م خلاست به ات

رالق

کن

اشار کنس ،ضین اشار به کار منف خلد ،به سر ت رفتار هیسارش را مع الن ایان

نادرست خلد معرف کرد.

 این سرش تل خیاری ه منم خسته از کار روزانج بدیارستان و زنسگ  ،دیگه ب هالشمد م و م خلابم .مداد سا ت  2نص
نسارم ،م گه این تیکدن نی کنه.

شب منال بداسار ما کناه و مان هام حلوا ه

در اظهارای باال ندز ،گلینس  ،قبل از اشار به اشتبا و خص ت ناپسنس خلد ،پد ااپد

باه

سکر ویژگ ناپسنسی از شلهرش پرداختهاست .به دنباان آن ،او باه یاک ویژگا پسانسیس

خلد کار و تالش روزانه در بدیارستان اشار کرد و ساپا باه ویژگا ناپسانس خالد کاه

سم تیکدن خاص است ،اشار کرد است .او به این وسد ه ما خلاساتهاسات باا اساتفاد از

ابزار ن لی و ساختار متن ،ای ههای دربرگدرناس مفااهدم منفا در پدلناس باا خصا تهاای

شاالهرش را اویلیاات بخ اادس و در اون مااتن بداااورد .در مرتبااههااای بعااسی ساااختار مااتن و

ای هها ،از ای ههای استفاد کرد است که به کلتااه هاا و ویژگا هاای نادرسات خالد
اشار دارنس .با این چدن

ن لی و دستکاری سااختار ماتن اشاتبا هاای خالد را کیرناگ

نیلد و آنها را به حاشده رانس است .این امار در گفتیاان زنهاای مالرد بررسا ِ پاژوه

حاضر ندز م اهس م شلد .زیرا این زنها در اظهارای خلد به نسری از خص تهای ناپسانس

خلد سخن گفته و یا اشار ای به خص تهای پسنسیس ررف مقابل نساشتنس .بهرالریکاه از

مجیلع  328ای ه که در راستای قاببنسی بر رباب مرباع ایاسژلیل یک وندایاک بلدناس،

فقط  20ای ه در ملرد کلچکنیای کلتاه ها و خص تهای منف خلد و خلدیها بالد،
در این ملرد هم چنانچه در سارهای قب

هم اشار شس ،به سر ت والد این کلتااه هاا و

ویژگ های ناپسنس را به کن های نادرست ررف مقابل نسبت م دادنس.
 .3 .3معناشناسی عام :سرفصلها
سرفصلها یا کاالنگزار های معنای گفتیان ،بهرلر سهن به تعری

ارال اتا م پردازنس
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که از نظر گلینسگان از سایر ارال ای گفتیان مناسبتر و مهامتار هساتنس .ایان باسان معناا

است که براستهسازی ندز میکن اسات تاابعِ کنتارن ایاسژلیل یک قارار گدارد .ما تالان از
گلینسگان گرو خلدی انتظار داشت که از ارال ات که با مناافع و یاا خلدانگاار مثبت اان

ناهیخلان است ،اهیدتزدای کننس و بر کا به براستهساازی ارال اات بپردازناس کاه بار

خص تهای ناپسنس گرو غدرخلدی تأکدس م کننس  . Vandijk, 1991در گفتیانِ زنهاای
ملرد بررسا  ،در پاژوه

حاضار نداز باا چنادن راهکارهاای ملاااه هساتدم کاه آنهاا در

اظهارای خلد بر ویژگ های منف و ناپسنس فرد مقابل ،تأکدس دارناس .آنهاا در ابتاسای بداان

اظهارای خلد ،اویلیت را به ماایب مربل به خص تهاای منفا هیساران خالد داد و آن
ویژگ های ناپسنس فرد مقابل را قبل از دیگر ماایاب بداان ما کردناس .هامچنادن اظهاارای

دیگر ،ماننس بزر نیای ویژگ های مثبت خلد و کلچکنیای خصلودای منفا رارف

مقابل را در مرتبج بعسی و یا در پایانِ اظهارای بدان م کردناس .در ااسون زیار ،ای اههاای

اظهارای نخستِ هر ا سه در ستلن سیت راست و اظهارای پایاان هیاان ا ساه در ساتلن

سیت چپ آورد شس است.

جدول  :1ای ههای آغازی و پایان گفتیان زنهای خلاهان رالق

جملههای نخستین اظهارات جلسه
اون دیسم دختربازی هم م کناه .هیالن اون ازدوا
یه خانی رو آورد خلنه و گفت مع یاه و خلناه ناسار
من ام بل آوردم خلنه .هر شا و پانج ساای باا یاه
خانی دوس مد ه.
شاالهرم رفدااب باااز  ،ب ا مس ا لیدته ،باارام ب ا مد ااه .فقااط
گلش با مامان ه .تا دو و سه نص شب باا دوستاشاه.
پاسلربازی و...
خدانت ،شلهرم خدانت کرد .با یه زن و دختار دیگاهای
راباه داشت .خلدم دیسم تلی گلش اش دیاسم .اویادن
بارش نبلد با دوست ویدی خلدم.

جملههای پایانی اظهارات جلسه
آر من سردم .این سرش تل خیاری ه منم خسته از کار
روزانج بدیارساتان و زناسگ  ،دیگاه با هالش مد ام و
م خلابم .مداد سا ت  2نص شب منل بدسار م کناه و
من هم حلو ه نسارم ،م گه این تیکدن نی کنه.
مامان خلدش اومس خلاستگاری من ،اآلن هم چاپ و
راست پدام مدس که برین اسا ب دن .مس یاً مان نباشام و
هر کس باشه خسته و سرد مد ه.
مادرش کاری با کارم نساشت وی خالاهراش چالن از
اونا کلچکتر بلدم کاه ازدوا کارد بالدم باه خاارر
حسادی باهام راباج خلب نساشتنس.

پار گفتارهای قابل م اهس در سایت راسات ااسون بااال ،در ابتاسای اظهاارای ا ساج

دادگا بدانشس انس .چنانکه در پاراگراف پد دن گفته شس ،ماایب کماهیدتتر و مربل باه

کلچک نیای خصلودای پسنسیس رارف مقابال و بازر نیاای ویژگا هاای خلشااینس
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خلدی ،نسبت به بزر نیای خص تهای ناپسنس گرو غدرخلدی در مرتبههای بعسی قارار
م گدرنس .ستلن سیت چپ ،ای ههای پایان اظهارات بلدنس کاه ای اج نخساتدن آنهاا در

ستلن سیت راست آورد شس اناس .باا دقات در هار دو نیلناه بااال ،ما تالان دریافات کاه

ای ههای پایان اظهارای یک خانم خلاستار رالق ،اغ ب مربل به ملارد حاشدهای هستنس
که در دراج دوم اهیدت قرار دارنس و ت او

دادخلاست رالق ندستنس.

 .4 .3دستور
معان ایسژلیل یک ساختارهای ن لی ای هها که در متلن مربل به گفتیاانکااوی باه آن

اشار شس است ،پسیس های آشنا به شایار ما روناس .بارای نیلناه ،اغ اب ترتداب وا هاا و
ساختارهای تبادی ای هها ،میکن است بر ام دات زیرسااخت معناای

دالیت کننس .به رلرک

و دستِکم در انگ دس

درواقاع شاناخت

ام دت ،مسا لن یاا فا ال دساتلری یکا

است و در اایگا آغازین قرار م گدرد .این باه آن معناا اسات کاه قایاس ،ت ات نظااری

ایسژلیل ی هستنس و این قدس ها میکن است در ارتباا باا مسا لیدت در زمدناه کان هاای

ااتیا

مثبت یا منف  ،با ولریهای ن لی گلنااگلن بداان شالنس Kress a & Hodge,

 . 1993تبددن نظری این گلنههای ن لی ،هیاه من اأ ایاسژلیل یک دارناس و بایاس برحساب

ساختارهای مسن اراژه شلنس .براستگ های ن لی بدانگر و یا ایقاکننس براساتگ معناای

است که به نلبج خلد میکن است مرتبط با براستگ هنرپد اههاا و ویژگا هاای آنهاا در
مسنهای سهن باشس .در والرت کاه خصا تهاای مثبات گارو هاای غدرخالدی در ماسن
براسته باشنس ،این امر میکن است بر ترتدب ن لی وا ها و سااختار بناس باهگلناهای تاأثدر

گذارد و ام دت و مس لیدت بازیگران گرو غدرخلدی به ی ااظ ن الی مالرد تأکداس قارار

گدرد  . Vandijk & Kintsch, 1983اامعج ملردِ بررس ندز در ا سههای دادگاا از ایان

ابزار زبان برای پد برد ایسژلیل ی خلد در اهت اقناع مخارب ،از ابزارهای دستلری ماننس

ساختهای منف  ،مبتساسازی و ساختهای تأکدسی برای بزر نیای کن هاای نادرسات

هیسران ،کلچکنیای
و کلچکنیای

ی کردهای خلشاینس آنها ،بزر نیای کن های درسات خالد

ی کردهای درست ررف مقابل استفاد م کنناس .در زیار ،باه ترتداب باه

ساختهای منف و ساختهای تأکدسی ملرداستفاد اشار م شلنس.
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 .1 .4 .3ساختهای منفی
زبانشناس نق گرا ،برای نق ارتبار زبان ،اهیدت بسداری در نظر گرفتهاست .ولریهاای
زبان را در خسمت کارکرد زبان ما داناس و لامال م داا و ااتیاا

و مالقعدت را در

پسیس آمسن ولری های زبان دخدل م شیارد .در رد شناس ملسلم به نق گرا ،والری

داد های از زبانهای مخت

بر اساس یک نق

معنای یاا گفتیاان م اترک دساتهبناسی

م شلنس  . Croft, 1990, p. 14گدلن ،از بندانگذاران زبانشناس نق گرا ،معتقس اسات

هر گزار یک از انلاع وضعدتهای ایستا ،1رویسادی 2و کن

3

را بدان م کناس Givon,

 . 2001, p. 106از نظر او ،ای ج منف معیلالً یک وضعدت ایستا را ن ان م دهس و از منظر

شناخت  ،هر رویساد یک تغددر در اهان ما است ،اهاان کاه در غدار ایان والری ساکلن
پنساشته م شلد که در آن روی دادن در مقابل سم رویساد براسته و حاوی ارالع اسات

و بهولری مثبت بدان م شلد .گفتار منف در شرایا

کاا ایان وضاعدت باه کاار بارد

م شلد ،یعن در شرایط زمان و مکان خاو که در آن روی دادن وضعدت معیلن بالد

و سم رویساد براسته و حاوی ارالع باشس .بر اساس نظر گدلن ،ای ج منف دارای هاسف-

های ارتبار و پد

انگار های متفاوی از ای ج مثبت است .در ای ج مثبت گلینس چدزی

را م دانس که شنلنس نی دانس ،اما در ای ج منف معیلالً گلیناس بااور نادرسات شانلنس را

تص د م کنس هیان . 372،زنهای خلاستار رالق ندز اغ اب سااختارهای منفا را بارای
تص د باور مخارب به کار م برنس .با این فرض که مخاربها شکل مثبت این ای ههاا را

به نلان پد فرض در سهن دارنس و به هیدن خارر با به کارگدری شکل منف آنها سع دارنس،
این پد فرض و باور سهن مخارب را تص د نیاینس؛ برای نیلنه در پار گفتارهای زیر
 اوالً دنبان کار ندست. -من و بچه به

اهیدت نساریم.

 -به ما خرا نی د .

 -به هد ماد مخسری نه نی گه.

 -شعلر نسار .

1

tates
events
3
actions
2
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 -خد

ب فرهنگه.

 -مساژل انس براش مهم ندست.

در ولرت که زمان و بت کردن را زمان حان در نظار بگداریم و آنچاه قبال از آن و

بعس ازآن است را به ترتدب زمان گذشته و آینس بساندم ،آنچه را کاه گلیناس فارض نیایاس
پد

از زمان حان یا زمان بدان ما ب حقدقت دارد ،چندن فرض را پد

فرض یا پد

م نامنس  . Aghagolzadeh, 2010, p. 49انلاع پد فرضها م تیل بر ایا

انگاشت

پاد فارض

بایقل  ،1ب پد فرض والدی ،2پ پد فرض وا گان  ،3ی پد فرض واقعداتپاذیر،4
د پد فرض ساختاری 5دستلری ,

پد فرض واقعدتناپذیر 6و

پد فرض خاالف

واقع هستنس . Yule, 2000, p. 26-30 7تیام ملارد باال منابب با نظار گدالن هساتنس .زیارا
گلینس این ای ههای منف  ،شکل مثبت این ای هها را ربدع و پد فرضِ یک زنسگ در

نظر م گدرد و با بدان ولریِ منف آن ای ه ،سع در اوال نظر مخارب دارنس که رارف
مقاب ان هیسر این خص تها را نسارد؛ برای مثان در نیلنج اون ،گلینس  ،این پاد فارض

والدی را در سهن دارد که شلهر بایس دنبان کار باشس و چندن فرض م کناس کاه قاضا و

هر انسان ندز دارای چندن پد فرض است .در واقع ،برای اوال باور قاض و برای منفا

ا ل دادنِ شلهرش ،از انبج کاربرد ولری ن لی به اای ای اج مثبات از ای اهای منفا
بهر گرفتهاست تا به مخارب

ایقام کنس که چندن سهندت و پد فرض والدی را در مالرد

ررف مقابل من اوال کن و شلهرم چندن خصا ت ناسارد .در نیلناج دوم ،گلیناس شاکل

مثبت ای ه را به نلان شر الزم یک زنسگ در نظر گرفته و با بدان ای ج منف «من و بچه

به

اهیدت نساریم» بر آن بلد  ،این پد فرض والدی مخارب که هر زن و بچاهای بایاس

بارای مارد دارای اهیدات باشاس را اوااال کناس و باا تکداه باار سااخت ن الی منفا  ،ایاان

پد فرض والدی را برای هیسرش در نظر نی گدرد .بر این اساس در پ آن است کاه باه
مخارب

بفهیانس که چندن پد فرض والدی در ملرد هیسرش والد نسارد.

1

potential presuposition
existential presupposition
3
lexical presuposition
4
factive presuposition
5
structural presuposition
6
non factive presuposition
7
counter factual presuposition
2
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از انبج اشار ای اههاای منفا باه یاک حایات ساکلن و اسم پلیاای نداز بساداری از

ای ههای منف زنهای ملرد بررس  ،گلیای این ویژگا ای اههاای منفا بلدناس کاه در
آنها ،اشار ای دارنس به سم ت رک ،پلیای و تالش هیسرشان .با دقت در ای ههای منف

زیر که ازای ج اظهارای هیدن زنان است ،م تلان دریافت که ایان زنهاا از اسم تاالش و
سع ررف مقابل شکل داشته و با این ایالی به سکلن و سمتغددر آنها اشار دارنس و باا

استفاد از ای ههای منف م خلاهنس با این ساختهای منف  ،ی کردهای نادرست و نقا
ضع

ررف مقابل را بزر

ا ل داد و مخارب را بد تر قانع سازنس.

 من هم اوایل ایرادات داشتم ،پد رفت کردم .وی این آقا چ ؟ اصالً قصد اصالحنداره.

 -اوال ب ل ندست.

 اوالً براش مهم ندستدم. -منل دوست نسار .

 -با کس نی ساز  .سازش

 -بسون اااز اونا آب نی خلر .

در نیلنههای باال ،شاهس نیلنههای از ای ههای به ی اظ ن لی منف هستدم که هیگا

این نیلنهها به حایت ایستای  ،سکلن و سم پلیای ررف مقابلِ گلینس اشار دارناس .بارای

مثان در نیلنج اون ،گلینس به ویژگ های ناپسنس خلد اشار کرد و در پایان بدانای خلد باا
یک ای ج منف به یک ویژگ ناپسنس ررف مقابل اشار کرد اسات اواالً قصاس اواال

نسار  .این ای ج منف از ی اظ کاربردشاناخت  ،ن اانگر حایات ایساتای اسات .االو بار

معنااای زبااانشااناخت  ،پدااام بد ااتر از واالری زبااان زبااانشااناخت دارد و بااه ی اااظ

کاربردشناخت  ،دارای یک بار منظلری است که ن انگر حایت ایستای ایان خصا ت منفا

ررف مقابال اسات .در نیلناج آخار ،گلیناس باا بداان ای اج منفا «باسون ااااز اوناا آب

نی خلر » الو بر سکر یک خص ت منف شلهرش ،قصس دارد داژی بلدن ایان خصا ت

را بدان کنس .هیانرلری که گفته شس ،این ای ج منفا نداز االو بار معناای زباانشاناخت

خلد ،به ی اظ کاربردشناخت دارای این بار منظلری هست که رارف مقابال از ی ااظ ایان
ویژگ در یک حایت سکلن و ایستا قرار دارد و هید ه چندن رفتاری را دارد.
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برخ ساختهای منف ندز برای بزر نیای کن های درست خانمهاا  ،تلساط آنهاا

به کار برد م شلنس .در این نیلنهها که در زیر آمس انس ،زنهای ملرد بررس با اساتفاد از

ساختهای منف خلاستهانس ،خلد را از این ویژگ های نادرست ،به دور دانساته تاا باه ایان
وسد ه به هسف بزر نیای ا یان و ویژگ های خلد دست یابنس.
 -نی خلام دروغ بگم.

 -دوست نسارم شلهرمل با سر و وضع ش خته ببدنم.

 -دوس نسارم بچهام فردا دزد ببار بداد.

 -من اینالری ندستم .دیم م خلاد آدم یه خرد ابهت داشته باشه.

 من که دختر خدابان ندستم .خانلاد ام از اینالر خانلاد ها ندساتنس .ماا کاه دوساتخدابان نساشتدم.

ای ههای باال هیگ به ی اظ ن لی ساخت منف دارنس اما گلینس با باهکاارگدری ایان

گلنه ای هها ،هسف

فقاط بازنیاای منفا رارف مقابال شالهرش ندسات ،ب کاه هاسف

گلینس دوری استن خلد از این خص تهای منف است .برای نیلنه ،اگر ای ج نیلناج اون
را در نظر بگدریم ،گلینس با استفاد از این ای ج منف  ،بر آن بلد تا از ایان خصا ت منفا

«دروغگلی » دوری گزینس تا بتلانس از این رریب به هسف بازنیای خصا ت پسانسیس خالد

دست یابس .یا در نیلنج دوم با ساخت یک ای ج منف به ی ااظ ن الی ،دو هاسف را دنباان

کرد است .نخست اینکه با ش خته معرف کاردن شالهرش ،باه بازنیاای خصا ت منفا وی

پرداخته و از ررف خلد را انسان مرتب و دوستسار نظافت و شدکپلش معرفا نیایاس تاا

بتلانس خلد را ملاه ن ان دهس .در نیلنج آخر ،گلینس با استفاد از سه ای ج منف پ درپ ،

خلد و خانلاد اش را انسانهای باشخصادت و پداروِ هنجارهاای ااتیاا
مخارب را قانع کنس که آنها در پ نافرمان از هنجارهای ااتیا

معرفا نیالد و

ندستنس.

 .2 .4 .3ساختهای تأکیدی
از انبج ن لی ،هیج ساختهای ن اندار ن لی ،بهنل

ساختهاای ایاسژلیل یک هساتنس.

ای ه یا پار گفتار را انتخاب و آن را به واحسهای ارال

خااص و باا ارزشهاای متفااوی

زیرا با انتخاب یک ساخت ن لی مجاز و میکان در آن زباان ،گلیناس یاا نلیسانس  ،یاک
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تقادع م کنس .سپا با حرکت و اابجای ساز های ن الی و یاا باا انتخااب یاک سااخت
دستلری خاص از مدان شقلق بایقل میکن ،مانناس مع الم ،مجهالن ،سااخت اسانادی ،شابه

اسنادی ،براستهسازی وملارد م ابه در یک پار گفتار ،برای ایجاد معنای ملردنظر و ایقاای
آن به کار م برنس .در مقابل ،بد تر ساختهای ن لی ب ن ان ،در مرح ج تلواد

کن

زباان و

بدان و معناشناخت  ،ایسژلیل یک ندستنس؛ اماا هیادن سااختهاای با ن اان وقتا در

مرح ج تفسدر و ت دال در بافات قارار گدرناس ،ایاسژلیل یک ما شالنس Aghagolzadeh,

 . 2010ساز ای که در ای ه ،ساز براسته 1م سلب م شلد ،کانلن ای ه است .زبانها از
ابزارهاای متفاااوت ماننااس اباازار آوایا  ،ن االی و واارف باارای ن ااان دادن کااانلن اسااتفاد

م کننس .بهرلرک  ،حرکت ساز های از یک ای ه به ابتسای آن ،یاا پاد آینسساازی 2باه
منظلر براستهکردن آن ساز  ،یک از ابزارهای ن لی متاساون در زباانهاا بارای بازنیاای

مبتسا و کانلن است  . Orooji, 2010, p. 189بات ر  ، Butler, 2003اسنادیسازی و شابه

اسنادی سازی را دو فرآینس ن لی یس برای بازنیای کانلن در بنس م داناس .زباان فارسا
از هر سه ابزار برای کانلن سازی استفاد م کنس . Butler, 2003, p. 167

زنان خلاستار رالق ندز در اظهارای خلد ،به منظلر هرچه بهتر رساانسن پداام خالد و در

راستای بزر نیای

ی کردهای نادرست ررف مقابل ،نصری از گفتج خلد را با مبتساسازی

یا اسنادیسازی ،براستهسازی کرد تا بهتر بتلانس به بزر نیای انبههای ناپسنس هیسران ان

دست یابنس و یا حساقل مخارب خلد قاض

را اقناع نیاینس .در زیر ،نیلنههای از این ای هها

که در هیگ به ی اظ ن لی نصری کانلن و ملرد تأکدس واقع شس انس ،آورد شس است.
 -خیانت کرد شلهرم.

 سی هزار دادم پلن آرای گا باباش اونقسر د لایم کرد. -یه حس نفرت ازش دارم.

 -توهین میکنه ،به خلدم به خانلاد ام.

 -فحش تلی خانلادشلن ادی شس .

به نلان مثان ،در ای ج نیلنج اون خدانت کرد شلهرم ،خدانت  ،گلینس با پد آینسسازی
promenent
fronting

1
2
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مبتساسازی فعل ای ه ،بر آن بلد بر نصر «خدانت کرد» تأکدس کرد و در کاانلن تلااه

ای ه قرار دهس .درحاای کاه والری با ن اان «شالهرم خدانات کارد» فاقاس ایان تأکداس و
یببخ

است .یا در نیلنج «یه حا نفری ازش دارم» ،از ی ااظ ن الی والری اویداه و

ب ن ان این ای ه ،به این شکل بلد« ،ازش یه حا نفری دارم» کاه گلیناس نصار ن الی

«حا نفری» را از اایگا اویدهاش تفکدک کرد و باا پاد آیناسساازی آن ،باه اون ای اه
برد است تا به ی اظ ایسژلیل یک بر این ساخت منفکشس  ،تأکدس کناس .در برخا مالارد،

این براستهسازی با تکرار قسیت از ای ه والری ما گدارد .قسایت از ای اه کاه ازنظار

گلینس اهیدت دارد را دوبار تکرار کرد تا بتلانس آن را در ای ه ،براسته و کانلن نیایس.

زنهای خلاستار راالق نداز ،بارای دساتیاافتن باه ملفقدات در بازر نیاای

یال منفا

هیسرشان ،از تکرار به نلان ابازاری بارای براساتهساازی اساتفاد ما کنناس .بارای نیلناه،
پار گفتارهای زیر را م اهس نیایدس.

 -اهل رعایت ندست .رعایت حان ررف مقابل رو نی کنه.

 خودم دیسم تل گلش اش دیدم. اخالقش ،شلهرم اخالقش خد -خیانت کرد شلهرم ،خیانت.

تنس .

 کتککاری م کنه ،کارملن شس د لا و کتککاری. -اوالً دوستم نداره .از روز اون هم دوستم نداشت.

در هیگ نیلنههای باال ،گلینس یک نصر ن الی را تکارار کارد اسات .ایان تکارار

ن لی ،یک ی کرد ایسژلیل یک بلد است .چرا که گلینس از بدن هیج ساز هاای ن الی،
نصری را تکرار کرد که به نظرش مهام اسات و تکارار ایان نصار ن الی ،فرایناس اقنااع

ایسژلیل یک و تأکدس بر کان

فارد مقابال را آساان ما ساازد .بارای مثاان در نیلناج «اهال

رعایت ندست .رعایت حان ررف مقابل رو نی کناه» ،گلیناس بارای شاسی بخ ادسن باه

باا مالحظااه باالدن شاالهرش ،وا «ر ایاات» را دو بااار تکاارار کاارد اساات .در نیلنااج

«کتککاری م کنه ،کارملن شس د لا و کتککتاری» ،گلیناس از بادن بقداج ناوار
ن لی و وا ها ،برای تأکدس بر وفت منف شلهرش ،در یاک اقاسام ایاسژلیل یک ،نصار

ن لی «کتککاری» را تکرار کرد است.
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 .5 .3بالغت
ساختارهای بالغ ویژ در گفتیان ،ماننس تکرار روساخت

قافده ،هیگلن آوای

یا ونایع

معنای ماننس استعار  ،میکن است در ملاردی برای کنترن ایسژلیل یک به کار رفتاه باشانس.
این امر زمان رخ م دهس که ارال ات که برای ما ناخلشاینس اسات با اهیدات ا ال داد

م شلنس و در دنحان ،ارال ای منف دربار آنها خانمها ملرد تأکداس قارار ما گدرناس.
بسداری از ونعتهای ادب که در گرو بنسی بالغت سنت قرار گرفتهاناس ،دارای ایان تاأثدر

خاص به نلان کارکرد او

خلد هستنس برای نیلنه مبایغه کردن و کلچاک ن اان دادن،

اغراق بزر نیای  ،حسن تعبدر ،تعسیل ،تخفدا

و تکارار . Vandijk, 1998, p. 450

در این مدان ،ی دای معنای بالغ  ،ازای ه اغراق ،کلچک ن اان دادن ،کنایاه و اساتعار ،

رابااج نزدیااکتااری بااا مااسنهااای زیرساااخت و ا تقااادای ااتیااا

دارنااس؛ باارای نیلنااه،

ایسژلیل یهای نژادپرستانه ،انسدتگرا و دیگر ایسژلیل یهای نابرابریر ب ،میکن اسات
م خصاً به تنهای از رریب استعیان واحسهای وا گان ت قدرآمدزی که به اق دتها یاا زناان

اشار داشته باشنس و یا به وسد ج کاربرد استعار های تلهدنآمدز بداان شالنس کاه باه کلچاک

کردن و بهحاشدهک انسن یا غدرانسان ا ل دادن «دیگران» م پردازنس .از ایان رو ،ناازیهاا

در تب دغای خلد ،یهلدیان ،کیلندستها و سایر اق دتهای قلم و ااتیاا
کثد

ملشها ،سلسکها پدلنس م زدنس . Ehlich, 1989

ازآنااکه پد

را باا ااانلران

از این هم گفته شس ،بد ترین تالش زناان در دادگاا خاانلاد  ،بار روی

بزر نیای اشتبا هاا و ی کردهاای نادرسات هیسران اان اسات .آنهاا بارای رسادسن باه
ملفقدت و اقناع هر چه بد تر مخارب از کنایه ،ت بده ،استعار و از هیه بد تر اغاراق اساتفاد

کرد انس .زیرا اغراق ،بهترین و مناسبترین را برای رسدسن به هسفهاای گفتیاان و اقنااع
ایسژلیل یک بارای بازر نیاای ایرادهاای رارف مقابال و براساتهساازی و مثباتنیاای

کن های خلد است .در زیر ،نیلنههای از ونعتهای ادب ملرداستفاد زنهاا در دادگاا
خانلاد اراژه م گردد.

 -کلهام دیگه داغ شده .کنایه از صباندت بد ازحس

 -دل به کار نمیده .کنایه از ب القگ به کار

 -دوستم خلدش گفت که شلهری خد پاپیچم شد .کنایه از اورار و ایجاد دردسر
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 سر کار هم با کس نی ساز  ،ه از اینجا به اونجا پاسش میدن .کنایه از سردرگی قدمی برا من جلو نمیزاره .کنایه از سم فعایدت -حرف دهنشو نمیفهمه .کنایه از حرف بدجا زدن

 این آقا راننس است اون قسر در رانناسگ ا ال رو نگاا کارد کاه در زناسگ هامهیدن کار رو م کنه .ت بده و استعار

 -مدگه قید خانوادتو بزن .کنایه از قاع روابط و امدس

 -بذر کینه و نفاق در زنسگ من کاشته شد .کنایه از دوروی و دشین

در گفتیان زنهای ملردماایعاه در بافات و فضاای دادگاا  ،باه ات ملااهاه باا یاک

قاض  ،از ولریهای دارای حسنِ تعبدر ندز استفاد م شالد ،بارای نیلناه ،باه ااای اشاار

وری به راباج انس  ،اغ ب از اواال «مساژل زناشلی » استفاد م شلد .یا در مالاردی،

زنهای ملردِ بررس در پژوه

حاضر برای اشار باه نهایات ف اشا هیسران اان و بارای

پرهدز از اشار به دشلا بهکااربرد شاس تلساط هیسرشاان ،نااگزیر باه اساتفاد از حسان

تعبدرهای ماننس ملارد زیر هستنس.

 «اوایل خلب بلد هر وقت م خلاست باالخر کنار هم بودیم وی اآلن من سه تاابچه دارم».

در این گفته ،گلینس برای پرهدز از اشار به کلتاه خلد در هامخالابگ  ،از والری

«کنار هم بودیم» که حسن تعبدر دارد ،استفاد کرد است .این پار گفتار به ی اظ معناای

و کاربردشناخت  ،دارای حسن تعبدر حافظ واهه است و گلینس باه آساان  ،تلانساته بارای

احتراز از ب ادب و زشتگلی با این باری بهگلیانه منظلر خلد را رساانس و مخاراب را
قانع نیایس.

« -بهم زنگ م زنه مدگه کجای فالن فالن شس ؟».

« -چیزی براش کم نذاشتم».

 «این آقا زنگ م زنه به مامانم به آبج ام ،رکوپلستکنس و با اسم فو رکدک مدس ».

« -پسرشلهرم ،من که روس م ف

های رو مدس که باورتلن نی شه».

ناملس
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 «چدزی براش کم نذاشتم» .برای دوری از سکر ملفقدت خلدش خانم در مسااژل وروابط انس  ،از این ای ه که دارای حسن تعبدر ندز است استفاد شس است.

 «حا آقا این آقا به مامانم فحش ناموسی مدس » .برای ااتناب از سکر خالد ف ااز وا دارای حسن تعبدر «ناملس » استفاد شس است.

« -مدر سرویا ،از سرویا که برم گرد همه چی رو به

آماد و فراهم میکنم».

در این نیلنه ،منظلر از ک یج «فراهم کردن» ،اشار ای است به ملفقدت و تاالش در ادای

وظای

زناشلی و انس  .گلینس خلاسته است تا بتلانس از بکار بردن والری ناخلشااینس

و دشلا روابط زناشلی ااتناب نیایس.

« -من فقط نانآور دارم ،شوهر نسارم».

این گفته ،بخ

از اظهارای خاانی بالد کاه شالهرش م اکل انسا داشاته و خاانم

ازآناهت رنج م برد  ،اما برای پرهدز از اشار به مصساقهای آن ،فقط به سکر ایان ای اه

که بسدار دارای حسن تعبدر است ،بسنس کارد اسات .از نظار کاربردشاناخت  ،هار یاک از

وابستگان نزدیکِ فرد م تلانس نانآور باشس اما فقط یک نفر م تلانس شالهر باشاس .در ایان

مفهلم ،شلهر بلدن یعن تأمدن ندازهای انس .
 -مدریم خدابلن ،پد

من م گه ببادن کمتر اون دختار رو .حااا بد اتر نیا تالنم

تلضد بسم .کل اندام دخترا رو م گفت.

در گفتج باال ،گلینس در سه ملرد از حسنتعبدر استفاد کرد اسات .آوردنِ وا «کیار»

برای پرهدز از به کار بردن دشلا دیگر اسات و «کال اناسامهاای دخترهاا» نداز در راساتای

استفاد از بارای دارای حسن تعبدر هست .مهمتر از هیه ،گلینس به روشن دیدال اساتفاد

از این باارای دارای حسان تعبدار را بداان کارد اسات و باا خاااب کاردن قاضا دادرس

به نلان «حاا » ،دیدل این پلشدس گالی را بداان کارد اسات .در نهایات ،باا آوردنِ ای اج

«حاا بد تر نی تلنم تلضد بسهم» م خلاهس مخارب را قانع ساازد کاه مسا ه و م اکل

بد

از آنچه گفته م شلد ،است.

هر فردی برای شر گفتههای

و برای هر چه روشنتار و آشاکار کاردن ایاس هاای ،

دست به کارهای گلناگلن م زنس تا بهتر بتلانس در اریان تفهدم و تفاهم ،مخارب خالد را

اقناع نیلد و شنلنس را به یب ما ب رهنیلن سازد .ب ر برای دست یافتن باه ایان هاسف،
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میکن است از ابزارهای گلناگلن استفاد کنس .یک از این ابزارها ،باه ویاژ ابازار زباان ،
مثان آوردن است؛ که در آن با آوردنِ نیلنهای ،تالش م شلد برای اثبای اد اای خالد باه

پار ای از ملارد ،پرداخته تا مخارب بهتر و ملفبتر اقناع گردد .هر چه نیلنههای اراژاهشاس

ملرد ا تیادتر باشنس ،به هیان مدزان در اقناع و هیرا ساختن مخارب ملفبتر یال خلاهاس

شس .در نیلنهآوری ،گلینس ابتسا یک مفهلم ک

را بدان کرد و با نیلنههاای ما خلاهاس

گلنهها و ازژدای ملردِ نظرش را م خص و معادن ساازد .گلیناس باا ایان پاد فارض کاه
شنلنس به یب ما ب پ نبرد است ،نیلنهای را آورد است.

در گفتیان زنهای خلاستار رالق ندز ،به فراوان با ایان ابازار زباان و گفتیاان ملاااه

هستدم و در گفتیان زنهای ملردماایعج نلشته پد رو ،خانی نبلد که نخلاهس ما ب خالد

را با نیلنهآوری اراژه نکنس .ای ههای زیر ،نیلنههاای اسات از مثاانهاای باه کاار رفتاه در
گفتیان زنان ملرد ماایعه:

 برای رسدسن به ملاد دست به هر کاری م زنس .حت ق ک بچه رو شکست .از خلنهدزدی م کنه.

 -به

م بت م کنم .ملهاشل شلنه م زنم ،یباساشل اتل م زنم ،مدگم دوستت دارم،

اوالً نی فهیه.

 -از را که رسادس هیاه چا رو بها

فاراهم ما کانم ،چاای  ،بهتارین غاذا ،غاذای

ما لب  ،وی این مدر دنبان کدک و ک لچه.

 -اسرار خلنه رو هیهاا پخ

م کنه .مدر م کالی و نارضایت های انسا شال باه

باباش ،داداشم و حت مغاز دار سر کلچه هم م گه.

 بسبدنه ،حت به داداشم .مثالً مدرم خلنه مامانم ،زنگ ما زناه ،مدگاه باا کا هسات ؟مدگم با داداشم .د لام م کنه که چرا با اون تنهای  .حت با مامان

سریع واکن

ن لن مدس .

هم گرم م شم

 ثبای فکری نسار  ،امروز مدگه این تدپ رو بزن فرداش مدگه اون تداپ و بازن ،پاافرداش مدگه چادر بپلش.

 -اوالً براش مهم ندست ،نه بچه ،نه من ،نه خونه ،نه زندگی.
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در نیلنج نخست ،گلینس  ،برای بازنیای منف ررفِ مقابل ،ای ج «برای رسدسن به مالاد

دست به هر کاری م زنس» را به کار برد است .به دنبان آن ،برای روشنساازی و شار ایان
ویژگ منف شلهرش ،دو ای ج «ق ک بچه رو شکست» و «از خلنه دزدی م کنه» را مثاان

زد است .در نیلنج دوم ،گلینس  ،ای ج «به

چگلنگ این کن

م بت ما کانم» را بداان کارد و بارای بداان

خلد ،سه ای ج «ملهاشل شلنه م زنم»« ،یباساشل اتل م زنم» و «م گام

دوستت دارم» را مثان زد است .در آخرین نیلنه ،گلینس برای ما ب خلد ،چهاار ای اه را

به نلان نیلنه آورد است.

 .4نتیجهگیری
با تلاه به بررس اظهارای زنهای ملرد بررس مقایج حاضر ،بر اسااس مرباع ایاسژلیل یک

وندایک ،به این نتدجه رسدسیم که با در نظر گرفتن اینکه ا سج دادرس دادخلاست رالق

زنهای ملرد بررس به تعددن سرنلشت زنسگ ِ زن و فرزنسان

منجر شس و بُارد یاا باخات

یک زنسگ زناشلی چنسین سایه در یاک کاارزار قاسری ناابرابر قارار دارد ،افاراد مالرد

ماایعه ،در تبددن ت مرااعاهشاان باه دادگاا خاانلاد  ،باه انالاع راهبردهاای زباان بارای

بزر نیای رفتارهاای منفا و ناپسانس هیسران اان و بازر نیاای رفتاار درسات خالد و

خلدیها دست زد انس تا دادگا را قانع سازنس کاه درخلاسات رالق اان معقالن و ضاروی
است .این زنهاکیتر به دو بُعس مربع ایسژلیل یک وندایک م پرداختناس .باه ایان معناا کاه

تلاه خاو به کلچکنیای رفتارهای مثبت ررف مقابل و کلچکنیای رفتارهای منف

خلد نی کردنس .اشار نکردن به داشتههای مثبت ررف مقابل و خصلوادای منفا خالد و
خلدیها ،هیسل با نظر وندایک  Vandijk, 2006است.

در نیلنج ملرد بررس  ،از مجیالع  328ای اج دارای باار ایاسژلیل یک 217 ،مالرد آن

ایبهها ،برای بزر نیای ویژگ های نادرسات شالهران و اررافدان اان بالد و  75ای اه،
برای بزر نیای ویژگ های پسنسیس خلد و خلدیها به کار رفتاه بالد .بار اسااس مقایاج

وندایک  ، Vandijk, 2006ویژگ هاای خلشااینس فارد و خصا تهاای نادرسات سالی
مقابل بهولری ضین باق م مانناس .در مقایاج حاضار ،زنهاای مالرد بررسا نداز ،کیتار

رغبت به و بت در ملرد ویژگ های منف خلد و ویژگ های مثبت ررف مقابل داشاتنس،
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بهرلریکه از  328ای ه اشار شس  ،فقط  19ملرد ،در زمدنج ویژگ های منف و ناخلشاینس

خلد و خلدیها و  17ملرد ،درزمدنج خص تهای مثبت و خلشاینس شلهران ان بالد .آنهام
بهرلریکه یا از ویژگ های نادرست خلد و خلدیها و بت نی شس یا اگار ما شاس ،آن
ویژگ ناش از رفتار ناپسنس مرد بلد .در نهایت ،داد های آماری به دستآماس از پاژوه

حاضر ،به ولری نیلدار زیر اراژه شس است.

بزر نیای مثبت خلد
بزر نیای منف دیگران

کلچک نیای منف خلد
کلچک نیای مثبت دیگران
کلچک نیای

مثبت دیگران %4
بزر
کلچک نیای

نیای

مثبت خلد %23

منف خلد

بزر

نیای

منف دیگران
%67
شکل  :1اسون آماری اهسف گفتیان زنان خلاستار رالق
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Abstract
According to the important role of linguistic factors in reproducing
social power and controlling the mind of the subjects by
redistribution of ideologies, discovering the underlying levels of
surface aspects related to the structural organization of the discourse
can lead to the appearance of a new insight in this field. Knowing
language through its discourse is an appropriate instrument for a
realistic analysis of a group’s minds and ideologies. To succeed in
all his discourses and to conquer the opposite, Man not only tries to
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hide his ideologies behind the words and linguistic elements, but
also he makes his words ideological to satisfy the audiences.
According to vandijk theory "Discourse- knowledge- Society"
(2006), each human being, in order to reach the goal of persuasion
of the audience, tries to magnify and emphasize on his own positive
actions and minimize the opposing party's good attributes. And
parallel to this efforts, he tries to mitigate negative qualities of
himself and the other party's positive features. Strategies used to this
end can be strategies such as actor description, categorization,
comparison,

euphemism,

disclaimers,

evidenltiality,

example/illustration, generalization, number game, hyperbole,
irony, populism, norm expression, national self-glorification,
negative

other

representation,

metaphor,

implication,

presupposition, lexicalization, victimization, vagueness, positive
self-presentation, polarization/ us – them categorization, burden,
and authority. To achieve these four goals (magnifying his own
positive actions and opposing party's negative attributes. mitigating
negative qualities of himself and the positive features of the other
party) which mentioned in ideological square vandijk (2006). Every
human uses several linguistic strategies. Whit these linguistic
strategies they enforce their message in order to convey the
audience. Strategies that are used to reach above mentioned four
goals can be strategies as: Actor description, Categorization,
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Comparison,

Euphemism,

Disclaimers,

Evidenltiality,

Example/Illustration, Generalization, Number game, Hyperbole,
Irony, Populism, Norm expression, National self-glorification,
Negative

other

representation,

Metaphor,

Implication,

presupposition, Lexicalization, Victimization, Vagueness, Positive
self-presentation, Polarization/ Us – them categorization, Burden
and Authority.
This research aims to analyze divorce demanding woman’s
discourse in family court rooms based on vandijk’s discourse knowledge - society theory (2006). To do this, we attended 20
meetings of the General Court and family counseling centers of
Zahedan- Iran and recorded the divorce demanding women’s
statements. With regards to the prohibition of the use of audio and
video equipment or any kind of electronic devices in the court, only
a written record of women's statements has been collected.
This research studies the ways women employ to speak
ideologically and to satisfy the judge to reach their goals. For this
study, divorce demanding women's discourse were studied at the
level of the word, local semantics, general semantics, syntax, and
ultimately the level of rhetoric. In the study of the level of syntax,
the following sections have been considered, negative constructs
and emphasized structures.
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The results show that in order to convince the judge in the
court, women like other human beings try to use all linguistic
strategies such as syntactic¸ semantic¸ rhetoric and lexical to
magnify their own accepted attributes and to mitigate their husbands
and their relatives’ bad attributes. In this way their highest effort is to
magnify their husbands’ bad and negative actions. They rarely speak
about their own negative and bad behaviors¸ as well as their
husbands’ positive actions. This is the way that women have chosen
to express themselves and to convince the audience, so that the
judge will vote in favor of this persuasion.

Key words: Discourse, Discourse analysis, Critical discourse
analysis, Divorce, Family court

