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 چکیده

زباان  های فارسیشده توسط روزنامهاین تحقیق، در چارچوب نظریة فضاهای ذهنی، اخبار منعکس
باار توساط فوکونیاه    شناسای شاناختی نخساتین   را بررسی کرده اسات. مفهاوم فضااهای ذهنای در معنای     

(Fauconnier, 1985( مطرح شد. بعدها فوکونیه و ترنر )Fauconnier and Turner, 2002 آن را )
 ذهنای  فضااهای  نظریة در ارائه کردند. فوکونیه« تلفیق مفهومی»گسترش دادند و الگویی با عنوان نظریة 

 واقعای  کااربرد  حاصال  بلکاه  نیست، واژه در تعبیهقابل و ساختهازپیش چیزی معنی که است باور این بر
هاای زباانی و رواباط موجاود باین اجازا،       رود بار اسااس ویژگای   بنابراین، انتظار می بافت است؛ در زبان

پیگیاری باشاد. در ایان تحقیاق کاه باه روش       فضاهای ذهنی ایجادشده توسط نویسندگان در متون قابال 
زباان کاه   توصیفی و تحلیلی انجام شده، فضاهای ذهنی شش متن خبری برگرفتاه از دو روزناماة فارسای   

تحلیل و بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی  اند،های متفاوت بیان کردهموضوعی واحد را از دیدگاه
از آن است که نویسندگان اخبار با استفاده از فضاهای ذهنی متفاوت، افکار و عقاید خود را به مخاطبان 

کنند که فضای پایه، یعنی تیتر خباری، بار مبناای    القا کرده و جریان انعکاس خبر را به سمتی هدایت می
 های خبری کاربرد دارد.تحقیق در تحلیل گفتمان آن شکل گرفته است. نتایج این

 .انیاری، خبرشناسی شناختی، نظریة فضاهای ذهنی، فضاسازها، پیشمعنی ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

به مفاهیمی فراتر از سااختار ظااهری زباان توجاه دارد و در جساتجوی       شناسی شناختیزبان
سازی و گفتمان رای ایجاد دستور، مفهومای است که در پشت صحنه، بعملیات شناختی پیچیده

 عباارت  باه دهد. در دیدگاه شناختی، مطالعة زباان باه معناای مطالعاة کااربرد آن اسات؛       رخ می
هاای فرهنگای   ، شرکت کردن در هر فعالیت زبانی به معنی قرار گرفتن ناآگاهانه در شبکهدیگر

شناسی شناختی یعنی مطالعة معناا  عنیشوند. مای است که به ایجاد ساختارها منتهی میو شناختی
اسات و بایاد در    2و باازنمودی  9در درون ذهن انساان. معناا در ایان دیادگاه، از ناوع کااربردی      

شناسای  شده در معنیتفکر و ارتباطات نمود پیدا کند. یکی از نظریات مطرح 8های برخطفرایند
( هادف فوکونیاه   851: 3898است. صافوی )  (9111فوکونیه ) 1«فضاهای ذهنی»شناختی، نظریة 

از معرفی این مفهوم را آشکار کاردن چگاونگی ارجااع دادن باه مصاداقی در جهاان خاارج از        
، معنای را در خاود زباان    دیگار  عباارت  باه داناد؛  های معرف و ضمایر مای طریق اسامی، وصف

معرفای  بخشی به معنای  برای ساختن و شکل 7نوعی دستورالعملندانسته و زبان را چیزی شبیه به 
کاه  طوریشمرد، بهبرمی 6ی مبتنی بر گفتمانفرایندساخت معنی را  فرایندکند. عالوه براین، می
طاور  ، به لحا  معنایی، باه گرفتن جمالت قبل و بعد آن توان بدون در نظرای منفرد را نمیجمله

تن معناا  شناختی افاراد در سااخ  دقیق و روشن تحلیل کرد. نظریة فضاهای ذهنی به عملکرد روان
 توجه دارد.

( ساخت معنا را بار اسااس عملکردهاای ذهنای پیچیاده و      Fauconnier, 1997: 1فوکونیه )
 3هاا در میان حاوزه  5که هنگام فکر کردن، برقراری ارتباط یا کنش گیردسطح باالیی در نظر می

از  د، پیوساته کننا منظور برقراری ارتبااط از زباان اساتفاده مای    که افراد بهرود. هنگامیبه کار می
هاا،  کنند. فوکونیه به این حاوزه هایی را ایجاد میهای جاری حوزهطریق اطالعات زبانی و بافت
های متفاوت و تفاسیر گوناگون کند. فضاهای ذهنی در ایجاد گفتمانعنوان فضاها را اطالق می
هاای  ن گفتماان شود این مفهوم در متون خبری نیز، همچاو تصور می ،تأثیرگذار هستند؛ بنابراین

دیگر، کاربرد داشته باشد. در این تحقیق، فضاهای ذهنای اخباار منتشرشاده باه زباان فارسای در       
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، به نحوة انعکاس یاا خبار در دو فضاای    دیگر عبارت بهقالب متون خبری بررسی شده است. 
 ذهنی متفاوت )انتقادکننده/ تأییدکننده( توجه شده است.

 پژوهش. پیشینة 2

توجهی با موضوع فضاهای ذهنی انجام شده است که بیشتر، به بسط و توساعة  تحقیقات قابل
(، Sweetser, 2000تاوان از ساویتزر )  ، میمثالعنوان بهاند. این مفهوم از بعد نظری توجه داشته

Hougaard,  and Oakley) (، اوکلی و هوکاردbrandt, 2005( برانت )Harder, 2003هاردر )

ویاژه متاون خباری    از تحقیقاتی که به کاربرد این نظریه در تحلیل ماتن، باه  ( نام برد. یکی 2008
( است. در این تحقیاق، فضااهای   Gawronska et al., 1999پرداخته، گاورنوسکا و همکاران )

 ,Yaسازی اخبار، در مقایسه با ترجماة ماشاینی، بررسای شاده اسات. یاا )      ذهنی هنگام خالصه

(، باا  Yuhong, 2002ماورد توجاه قارار داده و یوهاناگ )    ( فضاهای ذهنی را در ترجماه  2001
 ,Lio and Gaoاستفاده از فضاهای ذهنی، ابهام واژگانی را مطالعاه کارده اسات. لئاو و گاائو )     

اناد تاا عملکارد شاناختی ایان      پرداختاه  1«ساوءتفاهم »( بر پایة این نظریه به بررسی مفهاوم  2010
( حرف تعریاف را  Kemenese, 2012. کیمنس )پدیده را در واکنش اجتماعی افراد نشان دهند

( Yang, 2015عنااوان نشااانة دسترساای در زبااان انگلیساای مااورد توجااه قاارار داده و یانااگ )بااه
بررسای کارده اسات. در ایان      98های زبان انگلیسی را بر اساس نظریة تلفیق مفهومیالمثلضرب

هاا تأکیاد شاده    المثال ضارب  تحقیق، بر تحلیل ساختار معنا و نیز سازوکار شناختی درک مفهوم
طاور ویاژه، در   ( نیز ترجمة تیترهای خبری را از دیدگاه شاناختی و باه  ling, 2015است. لینگ )

 چارچوب نظریة تلفیق مفهومی بررسی کرده است.

اناد،  از معدود پژوهشگران ایرانای کاه باه تحقیاق درباارة کااربرد فضااهای ذهنای پرداختاه         
( اشاره کرد. در این تحقیق، باا بررسای نمودارهاایی فرضای از     9837توان به گلفام و علوی )می

شناسی از زاویة کاربردهاای  ها، به معنیچگونگی پردازش فضاها در ذهن انسان و روابط بین آن
( نیاز بار اسااس نظریاة     9819زاده و عباسای ) شناختی نگریسته شده اسات. آقاگال  ذهنی و روان

( در فصل هفاتم  9818نیا )اند. قائمین فارسی پرداختهفضاهای ذهنی، به بررسی وجه فعل در زبا
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، به کاربرد نظریة فضاهای ذهنی در تحلیل آیات قرآن پرداختاه  معناشناسی شناختی قرآنکتاب 
 و فصل هشتم این کتاب را به نقش تلفیق مفهومی در معناشناسی قرآن اختصاو داده است.

 . اصول نظری3

بناا   ،ویژه نظریة فضااهای ذهنای فوکونیاه   ی شناختی، بهشناساین تحقیق بر اصول نظری معنی
( ایان مفهاوم را   Fauconnier, 1985) فضاهای ذهنای شده است. فوکونیه نخستین بار در کتاب 

(، نیاز آن را دنباال   idem, 1997) 99هاا در زباان و تفکار   نگاشات مطرح و در کتاب دیگر خود، 
( با توساعة ایان نظریاه،    Fauconnier, G. and M. Turner, 2002کرد. بعدها فوکونیه و ترنر )

را ارائه کردند. به اعتقااد فوکونیاه، سااختار معناایی      92«نظریة تلفیق مفهومی»چارچوبی با عنوان 
در بین آن فضااها.   98هاییا ایجاد نگاشتا ایجاد فضاهای ذهنی؛ باست: الف فرایندحاصل دو 

شاوند؛ یعنای سااختار معناا هماواره      هادایت مای   91روابط نگاشتی توساط بافات گفتماان محلای    
( فضااهای ذهنای را سااختارهایی جزئای     Fauconnier, 1997: 11بنیااد اسات. فوکونیاه )   بافات 

های جزئای  بندییابند و طبقهکند که هنگام اندیشیدن یا گفتگو، بسط و گسترش میتعریف می
ای ذهنای معناا را باه    کنناد. در ایان دیادگاه، فضااه    از ساختارهای دانش و گفتمان را ایجاد مای 

 کند.مفهومی تقسیم می 97هایها یا بستهبخش

های شرطی، گفتمان شناختی همچون ساختهای پیچیدة زباننظریة فضاهای ذهنی به پدیده
هاا نیازمناد تقسایم شاناختی اجازا باا       که تعبیار آن  پردازدگفتارهایی میو پاره 96شدهگیریدرونه

اگار پادرت باودم، این یاا سایلی بهات       »، جملاة  مثاال عناوان  بهاستفاده از دانش بافتی است. 
تواند تعبیرهای مختلفی را ایجاد کند. در موقعیات اول، جملاة   های متفاوت میدر بافت« زدممی

گیر بودن پدر کودک است و در موقعیت تواند چنین تعبیر شود که منظور پرستار سختباال می
گیار باودن یاا    ند؛ در موقعیت سوم نیز موضوع سختگیر نبودن پدر کودک را برسادوم، سخت

نبودن مطرح نیست و منظور پرستار این است که اگر خودش نقش پدر کودک را داشت، او را 
هاا  شود، این است که هر یاا از نگاشات  کرد. نکتة دیگری که از مثال باال استنباط میتنبیه می

کننادگان  د زاویاة دیاد ماا باه مشاارکت     دها معانی ضمنی متفاوتی را در خود دارد که نشان مای 
دهد که معنا در واژگان نیست، چگونه است: انتقادی یا تأییدکننده. درنهایت، این مثال نشان می
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هاای واقعای و تخیلای ارتبااط ایجااد      ای قرار دارد که باین موقعیات  های مفهومیفرایندبلکه در 
 (.Evans and Green, 2006: 368-370کنند )می

ناام   95نظریه، برای تحلیل فضاهای ذهنی، برخی ساختارهای زبانی که فضاساازها  بر طبق این
دارند ممکن است فضای ذهنی جدیدی ایجاد کنند یا مرکز توجاه را باه فضاای دیگاری تغییار      

فعال  ایا ترکیباات فاعال   93هاای، قیدها، رابطاضافههای حرفتوانند عبارتدهند. فضاسازها می
اناد. آنچاه درباارة فضاساازها اهمیات دارد ایان       گیری شدهجمله درونه باشند که در داخل یا

ها سناریویی فراتر از اکنون و اینجا ایجاد کناد، حتای اگار    است که شنونده باید با استفاده از آن
هاای  های دیگر یاا در موقعیات  در گذشته یا آینده، در مکان این سناریو واقعیتی را بیان کند که

فضاهای ذهنای از   ،د و یا عقاید و تصورات غیرواقعی را بیان کنند. همچنینفرضی رخ داده باشن
اند کاه یاا ماهیات بارخط دارناد و یاا از قبال، در نظاام مفهاومی موجاود           تشکیل شده 91اجزایی
و ضمایر نمایانگر اجزا هساتند.   29های معرفها، وصفهمچون نام 28اسمی هایاند. عبارتبوده

هاای معرفاه   طور خالصه، اسمد تعابیر صریح یا ضمنی داشته باشند. بهتواننهای اسمی میعبارت
های اسامی دارای تعبیار   های اسمی دارای تعبیر صریح هستند و عبارتهای خاو عبارتو اسم

های دارای تعابیر ضمنی معموالً اجزای های جمع. اسمهای نکره و اسماند از: اسمضمنی عبارت
اناد. از طارف دیگار،    ازایان در ماتن ذکار نشاده    نناد کاه پایش   کجدیدی باه گفتماان وارد مای   

کنناد و باه اجزایای    ایفای نقاش مای   22فرضهای اسمی دارای تعابیر صریح در وجه پیشعبارت
فارض  شاده در پایش  شاود اجازای معرفای   دهناد کاه در دساترس هساتند. گفتاه مای      ارجاع مای 
 21گساترش توساط اصال بهینگای     یندفراکنند. و به فضاهای مجاور بسط پیدا می 28یافتهگسترش
هاا و رواباط حااکم در    باا ویژگای  دهاد کاه هماراه   شود. این اصل به اجازا اجاازه مای   کنترل می

از فضااهای ذهنای گساترش پیادا کنناد، مگار اینکاه اطالعاات          27 ایمیانشان، در سرتاسر شبکه
شاوند،  ر مای با بعضی از اطالعاات جدیادی کاه در اداماة گفتماان پدیادا       یافته صریحاًگسترش

هاای  دهاد کاه سااخت   تناق[ داشته باشند. این اصل به پیکربنادی فضااهای ذهنای قادرت مای     
 (.859-858 های صریح تولید کند )همان:رالعملپیچیده را با حداقل دستو
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اجازای قرارگرفتاه در    عالوه بر ایان، سااختار معناا درباارة چگاونگی برقاراری ارتبااط باین        
اختصااو   26هاای ویژگای  کناد. فضاساازها،  عات مباادرت مای  فضاهای ذهنی، به پردازش اطال

عناوان  باه کنناد؛  ها در یا فضای واحاد را تعیاین مای   آن حاکم بین 25و روابط شده به اجزاداده
، عباارت حارف   23«شااخ اسات  در عکاس، زن جاادوگر ساوار بار اساب تاا      »، در جملاة  مثال
را ایجااد کارده اسات. ایان     « سعکا »فضای ذهنای   عنوان یا فضاساز،به« در عکس»ای اضافه

دو جازء جدیاد    ،دهد که فضای ذهنی باا دنیاای داخال عکاس ارتبااط دارد. در اینجاا      نشان می
که هر دو معنای غیرصریح دارند. فضاهای ذهنی باا  « شاختا»و « زن جادوگر»اند: معرفی شده

 82ساختار داخلای  دارای 89های شناختی آرمانیو مدل 88هایعنی قالب 21داشتن ساختارهای دانش
 را اناد تاا سااختار دانشای    ها و روابط انگیخته شدهشده، ویژگیهستند. فضاسازها، اجزای معرفی

شده فضاساز برای به کاار  به حرکت درآورند؛ بنابراین، در مثال مطرح ،که از پیش وجود داشته
ار گارفتن  شاده نیاز بارای باه کا     به حرکت درآمده است. اجزای معرفی «هاعکس»گرفتن قالب 

شاخ باه حرکات   ای همچون تاهای مربوط به جادوگران، جادوگری و موجودات افسانهقالب
ای را باین دو جازء بیاان کارده و بارای قالاب       رابطاه « سوار بودن»اند. درنهایت، عبارت درآمده

کنناده را باه هماراه خاود دارد:     دو نقش شرکت« راندن»به حرکت درآمده است. قالب « راندن»
مح[ ایجاد یا فضای ذهنی، باا فضااهای ذهنای دیگار     شود. بهراند و آنکه رانده میمیآنکه 

آورد. در هر نقطه از گفتمان، یاا فضاای پایاه    هایی را به وجود میکند و شبکهارتباط پیدا می
 (.851-852 :وجود دارد که برای ساختن یا فضای ذهنی جدید در دسترس است )همان

هاا نیاز   کنناد و راباط  یکدیگر ارتباط برقرار مای  با 88هاطریق رابطاجزای هر فضای ذهنی از 
کنناد. مشاارکین بار پایاة عملکارد کاربردشاناختی       ایجاد می 81هایی را در بین مشارکیننگاشت
ترتیاب کاه هرگااه دو یاا چناد فضاای ذهنای متفااوت دارای یاا نقاش           اینشوند؛ بهتعیین می

تارین اناواع   یکای از برجساته  شاوند.  ن در نظر گرفته میعنوان مشارکیکاربردی مرتبط باشند، به
، یااا (Fleming) هااای فلمینااگمثااال، در رمااان عنااواناساات. بااه 87نقااش کاااربردی، هویاات

که نام رمزی اوست.  885شخصیت جاسوس انگلیسی با دو نام معرفی شده است :  جیمز باند و 
مرجاع  دهند، هام ارجاع می 885د و که به جیمز بان هاییموجودیت های کاربردی مرتبط بانقش
 86ای از ارجاعگردند و با همدیگر زنجیره، هر دو نام به یا مرجع برمیدیگر عبارت به هستند.
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باشاند باا یاا راباط     مرجاع  کنند. اجزای متعلق به فضاهای ذهنای متفااوت کاه هام    ایجاد می را
 (.857شوند )همان، هویتی به یکدیگر مربوط می

اسات کاه    85شاود، اصال دسترسای   تباط عناصر همسان در فضاهای ذهنی مای آنچه باعث ار
به کار رود )راساخ مهناد،    81و نیز فضاهای ذهنی پسین 83تواند در مورد فضاهای ذهنی پیشینمی

9818 :927-926.) 

 . روش تحقیق4

روش توصیفی، در چارچوب نظریة فضاهای ذهنی، شش متن خبری متعلاق باه   این تحقیق به
« کیهااان»( و 22/1/11، 1/1/11، 5/1/11 هااای)منتشرشااده در تاااریخ « ایااران»هااای روزنامااه

( را تحلیال کارده اسات. در ایان تحلیال،      22/1/11، 5/1/11، 7/1/11های )منتشرشده در تاریخ
عنوان متغیرها در نظر گرفته ها بهها، مشارکین و رابطها و روابط، شبکهفضاسازها، اجزا، ویژگی

ای و تأثیر آن بر روابط تجااری ایاران باا کشاورهای     ها حول محور مذاکرات هستهاند. متنشده
اند و یا رویداد واحاد را در  لحا  مضمون با همدیگر یکسانشده بهغربی است. اخبار انتخاب

گونه دخل و تصرفی انجام نشاده و اصال   کنند. در اقتباس اخبار، هی های متفاوت بیان میقالب
هاای باساابقه و تأثیرگاذار در فضاای     شده است. این دو روزنامه از روزناماه  داری رعایتامانت
 شوند.ای کشور محسوب میرسانه

 . بحث و بررسی5

دو با یکدیگر مقایساه و فضااهای ذهنای هار     صورت دوبهدر این قسمت، شش متن خبری به
 .شودمییا تحلیل 

 9/9/94روزنامة ایران، دوشنبه  :1متن  .1ـ5

 )تیتر( گذار ایتالیایی در تهرانسرمایه 3۷1

 .ترین مذاکره حول خودروسازی، خدمات بانکی و نفتی توافق کردندسابقهدو طرف در بی
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تواناد ایاران را باه    هاا، ایتالیاا مای   پس از برداشاته شادن تحاریم    معاون وزیر بازرگانی ایتالیا:
 .خودرو تبدیل کند ةدکنندیهشتمین تول

های ایتالیا و ایران شرایط فعالیت تجاار  ی: با انجام توافق میان باناهای ایتالیایبانا ةاتحادی
 شود.و تولیدکنندگان تسهیل می

میلیاون خاودرو    2همکااری خودروساازان ایرانای     المللی صنعت ایتالیاا: باا  بین ةکمیت رئیس
 ساازد هزار ساختمان مسکونی می 288 ییایتالیطرف ا شود.سواری، اتوبوس و کامیون تولید می

 کند.گذاری میو در نوسازی بافت فرسوده ایران سرمایه

 5/9/94شنبه : روزنامة کیهان، پنج2. متن 2ـ5

 :کمیسیون اروپا خبر داد

 )تیتر(درصدی تجارت ایران و اروپا پس از امضای برجام 99افت 

های متعدد تجااری  وآمد هیئتو رفت ایمبادالت تجاری ایران و اروپا با وجود توافق هسته
باه گازارش خبرگازاری تسانیم،      مواجاه شاده اسات.    یدرصاد 99اروپایی به تهاران باا کااهش    

دهاد مباادالت   آمارهای منتشرشده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا )یورواستات( نشان می
تاوجهی  ی افات قابال  اپس از امضای توافق جامع هساته  ةاروپا در دوماه ةتجاری ایران با اتحادی

ای وفصال موضاوع هساته   به توافقی برای حال  2897در جوالی  9+7ایران و گروه  داشته است.
اماا تحلیلگاران انتظاار داشاتند      ،ایران دست یافتند که اگرچه این توافق هنوز اجرایی نشده است

وپاایی را  در اثر این توافق بتواناد مباادالت تجااری ایاران باا کشاورهای ار       جادشدهیجو مثبت ا
 افزایش دهد.

هاای متعادد اقتصاادی اروپاا باه ایاران،       وآمادهای هیئات  رغم این توافق و با وجاود رفات  به
داشاته   یدرصاد 99هاای اوت و سارتامبر افات    اروپا در طی ماه ةمبادالت تجاری ایران و اتحادی

 است.

http://kayhan.ir/fa/news/61708/%D8%A7%D9%81%D8%AA-11-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
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و کیهاان در  هاای ایاران   به مقایسة فضاهای ذهنی در دو متن برگرفته از روزناماه  9ا9جدول 
پردازد. موضوع هر دو متن وضعیت تجاری ایران پس از توافق می 7/1/11و  1/1/11های تاریخ
 است: ای و اجرای برجامهسته

 مقایسۀ فضاهای ذهنی در دو متن با موضوع تجارت پس از برجام: 1ـ1جدول 

 9بررسی فضاهای ذهنی متن 
 )روزنامه ایران(

 2بررسی فضاهای ذهنی متن 
 امه کیهان()روزن

 فضاسازها:

ای: در تهران/ های حرف اضافهعبارت -
ی با همکارمذاکره/  نیترسابقهیبدر 

 خودروسازان ایرانی.

 قیدها: ا -

های شرطی و متممی: پس از ساخت -
ها/ با انجام توافق شدن تحریم برداشته

 های ایران و ایتالیا.میان بانا

 وزیر ا فعل: معاونترکیبات فاعل -
 اتحادیه( گفتةبه) /(گفت) ایتالیا ازرگانیب

 المللیبین رئیس ایتالیایی/ هایبانا
 .(داشت اظهار) ایتالیا صنعت

 فضاسازها:

به : ایاضافه حرف هایعبارت -
 درصدی، از سوی99 تهران، با کاهش

رغم اروپا، به کمیسیون خبری پایگاه
وآمدهای توافق، با وجود رفت این
اوت  هایماه طیدر متعدد،  هایهیئت

 برجام. ، پس از امضایو سرتامبر

 قیدها: ا -

 های شرطی و متممی: اساخت -

اروپا  کمیسیونفعل: ا فاعل ترکیبات -
 خبرگزاریخبر داد، به گزارش 

 .انتظار داشتند گرانتسنیم، تحلیل

 های اسمی(:اجزا )گروه

 گذارسرمایهمعرف: های وصف -
 بازرگانی ن وزیر/ معاودو طرفایتالیایی/ 

 های اسمی(:اجزا )گروه

اروپا،  کمیسیونمعرف:  هایوصف -
 اروپایی، تجاری هایدو طرف، هیئت
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 ایتالیایی/ رئیس هایبانا ایتالیا/ اتحادیة
 ایتالیا/ خودروسازانصنعت  المللیبین

ایرانی/ طرف ایتالیایی/ تجار/ 
 تولیدکنندگان.

 تهران.ایتالیا/ ایران/ خاو:  هاینام -

 ضمایر: ا -

 9+7گروه 

 ایران، اروپا، اتحادیهخاو:  هاینام -
 اروپا

 ضمایر: ا -

ها )اجزای جدید( و روابط ویژگی
 )گروه فعلی(:

/ فرضپیش = مذاکره ترینسابقهدر بی
قالب تا  شده )فراخوانده وارهطرح معرفی

 (ندازدیبرا به جریان  مذاکره
 ( جدید ی: )= اجزاهاویژگی -
 ا8 بانکی/خدمات  .2 دروسازی/ا خو9

 نفتیخدمات 

 یاجزا بین ة)رابط کردندروابط: توافق  -
 (کندمیرا برقرار  شدهیمعرف

( و دیجد یاجزاها )ویژگی
 های فعلی(:روابط )گروه

/  فرضپیش=  درصدی 99افت 
تا  فراخوانده شده) وارهطرح معرفی
را به جریان  افت روابط تجاریقالب 

 (بیندازد
 ( جدید ی: )= اجزاهاژگیوی -
 -1 /اروپا -8 ایران/ -2 /تجارت -9

 برجام
کردن )تجارت بین روابط: افت  -

 کردن )برجام(/ امضا ایران و اروپا(

 ها:شبکه

فضای پایه = توافق کردن حول 
 خودروسازی، خدمات بانکی و نفتی

ها و : برداشته شدن تحریم9 یبعدفضای 
 دکنندهیولتتبدیل شدن ایران به هشتمین 

 ها:شبکه

درصدی 99افت کردن = پایه فضای
 تجارت بین ایران و اروپا

ارت بین افت تج: 9 یبعد فضاهای
 ایران و اروپا
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 خودرو

: تسهیل شدن فعالیت تجار 2 یبعد فضای
 و تولیدکنندگان

میلیون خودرو  2: تولید 8 یبعدفضای 
سواری، اتوبوس و کامیون / 

گذاری کردن برای نوسازی بافت سرمایه
 فرسوده ایران.

 

 ها:مشارکین و رابط

 علیه ییهامیتحر :ایزمینهدانش پیش
 برای مذاکراتیوجود داشته است /  ایران

 انجام شده است. هامیبرداشتن تحر

 ایتالیا.، ایران: دو طرف، مشارکین -
و  دو طرف با ایران بین: ارتباط هارابط -

 .دشومیبافت مشخص  طریقاز  که ایتالیا

 ها:مشارکین و رابط

روابط  :ایزمینهدانش پیش
 مطلوبیو اروپا در سطح  ایران تجاری

انجام شده  ایهستهبوده است/ توافق 
 امضا شده است.( برجاماست )

 هایایران، اروپا، هیئت: مشارکین -
 اروپایی تجاریمتعدد 

تجارت با  بین: ارتباط هارابط -
بافت  طریقاز  که مبادالت تجاری
 .شودمیمشخص 

هاای حارف   دهاد، فضاساازهای هار دو ماتن عباارت     نشاان مای   9-9کاه جادول    گونههمان
فعال را دربرگرفتاه و از قیاود اساتفاده      اهای شرطی و متممی و ترکیبات فاعلای، ساختاضافه

و از ضامایر اساتفاده   اناد  هاای خااو  های معرف و ناام نشده است. اجزا نیز عمدتاً شامل وصف
خادمات  »، «خودروساازی »هاا بار ساه موضاوع     طور مشخص، ویژگای ، به9. در متن نشده است

و « تجاارت »، «اروپاا »، «ایاران » 2ماتن   کاه یدرحاال ؛ اناد شاده  متمرکاز « خدمات بانکی»و « نفتی
، باا باار معناایی مثبات،     «توافق کردن»گروه فعلی  9در متن  ،را برگزیده است. همچنین« برجام»
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باا گاروه   « امضاء کاردن »فعلی  گروه، 2آنکه در متن ر کرده است؛ حالروابط بین اجزا را برقرا
باه   9همراه شده که دارای بار معنایی منفی است؛ بنابراین، فضای پایه در متن « افت کردن»فعلی 

هاای فعلای دارای باار    زمینة بروز فضاهای مثبات بعادی باا گاروه    « کردن توافق»دلیل فعل مثبت 
را فاراهم کارده اسات. در    « تسهیل شدن فعالیت تجار» و« هاتحریمبرداشته شدن »مثبت همچون 
در فضاای پایاه، زمیناة باروز فضااهای منفای را       « افت کردن»با گزینش فعل منفی  2مقابل، متن 

 ایجاد کرده است.

 ۷/9/94: روزنامة ایران، شنبه 3. متن 3ـ5

 کرد )تیتر( تأیید را ایران ایهسته انحراف نبود «آمانو»

 شود.می منتشر هفته این ایران درباره «آژانس» هایین گزارش

 است. شده گرفته 7+9 از الزم تعهدات: عراقچی

 موساوم  پرونادة  شادن  بسته تأثیر دربارة تلویزیونی برنامة یا در شبپنجشنبه ظریف معاون
 عبااس . داد توضایح  برجاام  اجرای به 7+9 گروه عضو کشورهای تعهد میزان نیز و «دیامپی» به
 پروناده  کامال  شادن  بساته  باه  را برجام در ایران اساسی و مهم تعهدات اجرای ابتدا در اقچیعر

: گفات  نهاایی  گازارش  در آماانو  نظار  اعاالم  در خصاوو  و دانست منوط «دیامپی» به موسوم
 حکاام  شاورای  بار عهادة   گیاری تصامیم  چراکه ببندد را «دیامپی» که نیست موضعی در آمانو»

 گازارش  اگار : »کارد  تصریح عراقچی.« دهد ارائه را خود ارزیابی و هایافته باید تنها وی و است
. شاد  نخواهاد  دنباال  ماا  هایفعالیت که است معنی این به نشود، بسته پرونده که باشد ایگونهبه

 برجاام  نشاود،  بساته  دیامپای  اگار  و اسات  وابساته  موضوع این به برجام ادامة و اورانیوم فروش
 شود.می متوقف

 ۷/9/94روزنامة کیهان، شنبه  :4. متن 4ـ5

 )تیتر(ها درست بود بینیپیش ؛آژانس دبّه کرد
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ها پیش منتقدان خواستار آن بودند تاا زماانی کاه ابعااد ادعاایی نظاامی       که از ماه با وجودی
روند اجرای برجام از ساوی   ،باشد نیافته خاتمه آژانس سوی از ا دیامن ا پی ای ایرابرنامه هسته

توجهی قرار گرفات تاآنجاکاه   مهری و بیاین خواسته از سوی دولت مورد بی ،ن آغاز نشودایرا
تاوان تضامینی بارای    دی مختوماه نخواهاد شاد و نمای    اماعاالم کارد پای    ،رئیس آژانس ،آمانو
 ای ایران ارائه کرد!های هستهآمیز بودن برنامهصلح

المللای انارژی اتمای باه دلیال      آژانس باین  ها قبل بر این نکته تأکید داشتند کهمنتقدان از ماه
اجارای برجاام از ساوی     فرایندهستند و نباید  اعتمادرقابلیآن و نیز طرف غربی غ ةماهیت وابست

ایان   .دی آغااز شاود  امایران پیش از انجام تعهدات طرف غربی و نیز خاتمه یاافتن موضاوع پای   
رئایس آژاناس    ،ت تاآنجاکاه آماانو  پیشنهادات دلسوزانه از سوی دولت مورد اعتناا قارار نگرفا   

دی سخن گفت و تأکیاد کارد گازارش    امصراحت از خاتمه نیافتن پیبه ،المللی انرژی اتمیبین
 ای ایران نه سیاه است و نه سفید!هسته ةابعاد نظامی برنام ةآژانس دربار

ان در هاای ایاران و کیها   به مقایسة فضاهای ذهنی در دو متن برگرفته از روزناماه  2ا9جدول 
 است: پردازد. موضوع هر دو متن اجرایی شدن یا نشدن برجاممی 5/1/11تاریخ 

 مقایسۀ فضاهای ذهنی در دو متن با موضوع اجرایی شدن یا نشدن برجام: 2ـ1جدول 

 3بررسی فضاهای ذهنی متن 
 )روزنامة ایران(

 4بررسی فضاهای ذهنی متن 
 )روزنامة کیهان(

 فضاسازها:

ای: دربارة اضافههای حرف عبارت -
 ایران، در یا برنامة تلویزیونی.

 .شبپنجشنبهقیدها: این هفته،  -

های شرطی و متممی: عباس ساخت -
عراقچی در ابتدا اجرای تعهدات ... را 

 فضاسازها:

ای: با های حرف اضافهعبارت -
ها پیش، از سوی وجودی که، از ماه

آژانس، از سوی ایران، از سوی 
که، به دلیل ماهیت  آنجادولت، تا 

جام تعهدات وابستة آن، پیش از ان
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به بسته شدن کامل پرونده ... منوط 
ی باشد اگونهبهدانست، اگر گزارش 

که ... به این معنی است که...، اگر 
ته نشود ... برجام متوقف دی بسامیپ

 شود.می

ا فعل: اعالم نظر آمانو ترکیبات فاعل -
در گزارش نهایی، عراقچی تصریح 

 کرد.

 

 طرف غربی.

 ،صراحتبهقیدها:  -

 تاهای شرطی و متممی: ساخت -
ی که ابعاد ادعایی ... روند اجرای زمان

 سوی ایران آغاز نشود. برجام از

ا فعل: منتقدان ترکیبات فاعل -
خواستار آن بودند ...، آمانو اعالم 

داشتند، آمانو  تأکیدکرد، منتقدان 
دی امپی از خاتمه نیافتن صراحتبه

 کرد. تأکیدسخن گفت و 

 اجزا:

، 9+7گروه معرف:  هایوصف -
معاون ظریف، کشورهای عضو گروه 

دی، امیپ، پروندة موسوم به 7+9
 شورای حکام.

 آمانو، عراقچی.خاو:  هاینام -

 ضمایر: وی، خود، ما. -

 اجزا:

ای های معرف: برنامه هستهوصف -
ایران، آژانس، برجام، دولت، طرف 

المللی انرژی غربی، رئیس آژانس بین
 اتمی.

 های خاو: ایران، آمانواسم -

 ضمایر: ا -

ها )اجزای جدید( و ویژگی
 گروه فعلی(:روابط )

=  در یا برنامه تلویزیونی شبپنجشنبه
 وارهطرح معرفی/  فرضپیش

توضیحات  قالب تا شده فراخوانده)

ها )اجزای جدید( و ویژگی
 روابط )گروه فعلی(:

=  ها پیشبا وجودی که از ماه
 وارهطرح معرفی/  فرضپیش

قالب مختومه اعالم  تا شده هفراخواند)
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 جریان به را عراقچی دربارة ادامة برجام
 د.(دازنیب

 :هاویژگی -

 .2دی/ امیپا پروندة موسوم به 9
 ا برجام8/ 9+7کشورهای عضو گروه 

روابط: بسته شدن )پرونده(/ تعهد  -
کردن )کشورهای عضو...( / اجرای 

 )برجام(

 دی را به جریان بیندازد.(امپی نشدن

 ها:ویژگی -

ا آژانس 8دی/ امیپ .2ا منتقدان / 9
 ا دولت6ایران/  ا7برجام/  ا1/

(/ منتقدان) خواستار شدن: روابط -
دی(/ آغاز نشدن امی)پ خاتمه نیافتن
ی توجهیبی و مهریبمورد  )برجام( /

 های منتقدان(هقرار دادن )خواست

 ها:شبکه

توضیح دادن عراقچی = فضای پایه
دی و امپرونده پی بسته شدندرباره 

بر اجرای  9+7میزان تعهد کشورهای 
 برجام

عباس عراقچی شرط : 9 یبعد فضای
اجرای برجام را بسته شدن پرونده 

 دی دانسته است.امموسوم به پی

: عراقچی گفته است که 2 یبعدفضای 
ری برای بسته شدن پروندة گیتصمیم

دی برعهدة شورای حکام است، نه امپی
 آمانو.

: اگر گزارش آمانو 8 یبعدفضای 
دی امپروندة پی بسته شدنمنجر به 

 ها:شبکه

دبه کردن آژانس و = پایه فضای
 های منتقدانبینیدرست بودن پیش

منتقدان خواستار آغاز : 9 یبعد فضای
نشدن روند اجرای برجام از سوی 

دی امایران بودند تا زمانی که پی
 متوقف نشده باشد.

دولت به خواستة : 2 یبعد فضای
منتقدان توجه نکرده است و آمانو نیز 

دی اماعالم کرده است که پروندة پی
 مختومه نخواهد شد.
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 شود.نشود، برجام متوقف می

 ها:مشارکین و رابط

آمانو دربارة  :ایزمینهدانش پیش
 ای ایران گزارش داده است.تهبرنامة هس

آمانو، ایران، عراقچی، : مشارکین -
 .9+7کشورهای عضو گروه 

معاون ظریف با  بین: ارتباط هارابط -
عراقچی / آمانو با آژانس/ ما با ایران 

 .شودمیبافت مشخص  طریقاز  که

 ها:مشارکین و رابط

پروندة نظامی  :ایزمینهدانش پیش
دی بسته امیپبه ای ایران موسوم هسته

 نشده است.

آژانس، منتقدان، ایران، : مشارکین -
 دولت، آمانو، طرف غربی.

رابطة این خواسته با آنچه : هارابط -
منتقدان خواستار آن شده بودند/ 

بافت  طریقاز  آژانس با آمانو که
 .شودمیمشخص 

 هاای سااخت  ای،فهاضاا  حرف هایعبارت برعالوه دهد،می نشان 2ا9 جدول که گونههمان
، 8در ماتن  . است شده استفاده عنوان فضاسازفعل و قیود نیز به افاعل ترکیبات متممی، و شرطی

 ،8 ماتن  در اند.عنوان اجزا به کار رفتهخاو، ضمایر نیز به هاینام و معرف هایعالوه بر وصف
اساتفاده   «برجاام »و « 9+7 گاروه  عضاو  کشاورهای »، «دیامپای  به موسوم پروندة»از سه ویژگی 

باا یکادیگر ارتبااط    « اجارا کاردن  »و « تعهاد کاردن  »، «بسته شدن»شده است که توسط سه فعل 
، «آژاناس »، «دیامیپا »، «منتقادان »هاای بیشاتری همچاون    ویژگای  1 دارند. از سوی دیگر، متن

، «تننیااف  خاتماه » ،«شادن  خواساتار »را انتخاب کرده که توسط افعال « دولت»و « ایران»، «برجام»
 ،8 ماتن  با یکادیگر ارتبااط دارناد. در   « توجهی قرار گرفتنی و بیمهریبمورد »و « آغاز نشدن»

هاای فعلای را برگزیاده    گاروه  2 متن کهاند؛ درحالیبا ساختار مثبت به کار رفته فعلی هایگروه
 ایفضااه  باروز  زمیناة  8 ماتن  در پایاه  فضاای  لحا  ساختاری منفی هستند؛ بناابراین، است که به

زمیناة ایجااد فضااهایی از     افعاال منفای،   گزینش با ،1 متن آنکهحال کرده، فراهم را بعدی مثبت
 .نوع دیگر را آماده کرده است
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 22/9/94: روزنامة ایران، یکشنبه 5.  متن 5ـ5

 شود )تیتر(می هموار برجام اجرای مسیر آژانس تصمیم با: مجلس رئیس

 آژاناس  اخیار  گازارش  و برجاام  اجارای  روناد  باه  اشااره  باا  اساالمی  شاورای  مجلس رئیس
 هفتاة  باه  مرباوط  که دارد وجود ایهسته توافق جریان در مسائلی: گفت اتمی، انرژی المللیبین

 اجارای  برای مسیر کند، اتخاذ حوزه این در را مناسب تصمیم آژانس اگر ،رونیازا است؛ آینده
( ع)اصاغر علای  حضرت مسجد در جانیالری علی ملت، خانة گزارش به. شودمی هموارتر برجام
 علات  باه  مشاکالت  از قسامتی  بلکاه  نبوده تحریم علت به همه کشور مشکالت اینکه بیان با قم،

 ماردم  همبساتگی  و صحیح و مناسب مدیریت با حتم طوربه که اندشده ایجاد ناصحیح مدیریت
 کشاور  مشاکل  تاا  شد تالش مذاکرات جریان در اخیر، سال دو در: کرد اضافه شد، خواهد حل
 رساید  تصویب به هم مجلس در موضوع این که بود ایهسته توافق آن نخست ثمرة و شود حل
: افازود  همچنین وی. آیدبه دست  مهمی توفیقات خداوند عنایت با نیز اجرا مسیر در امیدوارم و
 هبا  توساعه،  ششام  برناماة  و کشاور  کال  17 ساال  بودجة لوایح بررسی داشتن رو پیش به توجه با

 و پیاام  نیتار مهام  و مقااومتی  اقتصااد  ةمسائل  بایاد  لاوایح  ایان  اصلی محور که شده گفته دولت
 .باشد تولید از حمایت موضوع باید الیحه دو این دستاورد

 22/9/94: روزنامة کیهان، شنبه 6. متن 6ـ5

 د!دب آمریکا به برجام لگد زؤرئیس جمهور م

اخ سافید طرحای را تصاویب کردناد کاه      اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با هماهنگی کا 
 آن تحریم تجاری ایران خواهد بود و عمالً نق[ مفاد برجام است. ةنتیج

مقابله با تهدید تروریسم، طرحای را تصاویب    ةشنبه به بهانمجلس نمایندگان آمریکا روز سه
ان، در یکای از چهاار کشاور ایار     اخیاراً کرد که در صورت تبدیل به قانون، سفر افرادی را کاه  

رأی مثبات   185کند. این طرح باا  اند به آمریکا محدود میعراق، سوریه و سودان حضور داشته
 رأی منفی به تصویب رسید. 91در برابر تنها 
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که مطابق قاوانین ایان کشاور در    « دوست آمریکا»کشور  83بر اساس این طرح، شهروندان 
، شااوندارد خاااک آمریکااا توانسااتند وروز ماای 18حااال حاضاار باادون اخااذ روادیااد تااا سااقف 

سال گذشته به ایران، سوریه، عراق یا سودان سفر کرده باشند، بایستی ماورد   7در  کهدرصورتی
 بررسی قرار گیرند.

هاای ایاران و کیهاان در    به مقایسة فضاهای ذهنی در دو متن برگرفته از روزناماه  8ا9جدول 
 ای است:عدم احتمال توافق هستهپردازد. موضوع هر دو متن احتمال یا می 22/1/11تاریخ 

 ایمقایسۀ فضاهای ذهنی در دو متن با موضوع احتمال یا عدم احتمال توافق هسته :3ـ1جدول 

 3 بررسی فضاهای ذهنی متن
 )روزنامة ایران(

 6بررسی فضاهای ذهنی متن 
 )روزنامة کیهان(

 فضاسازها:
ای: با تصمیم های حرف اضافهعبارت -

ه روند اجرای برجام، آژانس، با اشاره ب
ای، برای اجرای در جریان توافق هسته

برجام، به گزارش خانة ملت، در مسجد 
، نکهیااصغر)ع( قم، با بیان حضرت علی

دو با مدیریت مناسب، در  طور حتم،به
اخیر، در جریان مذاکرات، در مسیر  سال

اجرا، با عنایت خداوند، با توجه به پیش 
 بودجه.رو داشتن بررسی لوایح 

های شرطی و متممی: اگر ساخت -
آژانس تصمیم مناسب را ... مسیر اجرای 

 برجام....

 قیدها: هفتة آینده -

 فضاسازها:
ای: با هماهنگی های حرف اضافهتعبار -

کاخ سفید، به بهانة مقابله با تهدید 
تروریسم، در یکی از چهار کشور ایران، 

رأی مثبت،  185عراق، سوریه و سودان، با 
این طرح، در حال حاضر، بدون  بر اساس

 روز. 18اخذ روادید، تا سقف 

های متممی و شرطی: در صورت ساخت -
سال  7که در تیتبدیل به قانون، درصور
 گذشته ... .

 شنبه.قیدها: عمالً، روز سه -
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ا فعل: رئیس مجلس ترکیبات فاعل -
شورای اسالمی ... گفت، )به گزارش( 
خانة ملت، علی الریجانی با بیان این 
 که... اضافه کرد، وی همچنین افزود... .

 اجزا:

رئیس مجلس معرف:  هایوصف -
المللی انرژی شورای اسالمی، آژانس بین

 اتمی، آژانس، دولت.

 علی الریجانی. خاو: هاینام -

 

 اجزا:

 جمهورسیمعرف: رئ هایوصف -
، اعضای نمایندگان مجلس آمریکا، مّدب

 ورهای دوست آمریکا.کاخ سفید، کش

آمریکا، ایران، عراق،  خاو: هاینام -
 سوریه، سودان.

 ها و روابط:ویژگی

 معرفی/ فرضپیش=  با تصمیم آژانس
قالب درآمده تا  حرکت)به  وارهطرح

 (کند. را بیان اجرای برجام

 ( جدید ی: )= اجزاهاویژگی -
مسیر اجرای  .2گزارش اخیر آژانس/  ا9

 .برجام

 تصمیم گرفتن/ هموار شدن: روابط -
را برقرار  شدهیمعرف یاجزا بین ة)رابط

 (کند.می

 ها و روابط:ویژگی

/ فرضپیش=  با هماهنگی کاخ سفید
درآمده تا  حرکت)به  وارهطرح معرفی

 (کند را بیانقالب نق[ کردن برجام 
 ( جدید ی: )= اجزاهاویژگی -

 برجام ا8روابط تجاری ایران/  .2طرح/  ا9

تصویب کردن/ تحریم کردن/ روابط:  -
 شدهیمعرف یاجزا بین ة)رابط نق[ کردن

 (کند.میرا برقرار 

 ها:شبکه

پایه = هموار شدن مسیر اجرای  فضای

 ها:شبکه

 جمهورسیرئیی اعتنایبپایه =  فضای
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 برجام با تصمیم آژانس

: اگر آژانس هفته آینده 9ی بعد فضای
تصمیم درستی بگیرد، مسیر اجرای 

 شود.برجام هموار می

انی در مسجد علی الریج :2 یبعد فضای
اصغر )ع( قم گفت حضرت علی

مشکالت کشور همه به علت تحریم 
نبوده بلکه قسمتی از مشکالت ناشی از 

 مدیریت ناصحیح بوده است.

در دو سال اخیر در : 8 یبعد فضای
جریان مذاکرات سعی شد مشکالت 

ای اولین کشور حل شود و توافق هسته
ثمرة آن است که مجلس هم آن را 

 ه است.تصویب کرد

: علی الریجانی گفت با 1 یبعدفضای 
توجه به پیش رو داشتن لوایح بودجة 

و برنامة ششم توسعه، از دولت  17سال 
خواسته شده تا اقتصاد مقاومتی را در نظر 

 بگیرد و از تولید حمایت کند.

 آمریکا به برجام

ی توسط : تصویب طرح9 یبعد فضای
مجلس نمایندگان آمریکا با هماهنگی 

کاخ سفید برای تحریم تجاری ایران، یعنی 
 نق[ برجام

: اگر این طرح به قانون 2 یبعد فضای
 تبدیل شود، سفر کردن به آمریکا برای

کشورهای ایران، عراق،  افرادی که در
اند، محدود سوریه و سودان حضور داشته
 خواهد شد.

 ها:مشارکین و رابط

آژانس  :ایزمینهدانش پیش
قبالً گزارشی را  المللی انرژی اتمیبین

کرده است/ قرار است آژانس  ارائه

 ها:مشارکین و رابط

طرحی توسط  :ایزمینهدانش پیش
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده 

 یی به برجام است.اعتنایبکه به معنای 
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المللی انرژی اتمی هفته آینده بین
 کند. ارائهگزارشی را 

المللی انرژی آژانس بین: مشارکین -
 اتمی/ اجراکنندگان برجام

در بافت رفع « مسائلی»از   :هارابط -
 شود.ابهام می

اعضای مجلس نمایندگان : مشارکین -
 آمریکا، کاخ سفید، ایران. 

 «برجام»با « طرحی»بین : ارتباط هارابط -
 .شودمیبافت مشخص  طریقاز  که

 

 ای،اضاافه  حارف  هاای عباارت  ، از7در ماتن   دهاد، مای  نشاان  8اا 9 جادول  کاه  گوناه همان
 .اسات  شاده  اساتفاده  عنوان فضاسااز فعل و قیود به افاعل ترکیبات متممی، و شرطی هایساخت
اناد. در هار دو ماتن، اجازا شاامل      عنوان فضاساز به کاار نرفتاه  ا فعل به، ترکیبات فاعل6در متن 
و « گازارش اخیار آژاناس   »های از ویژگی ،7 متن در او هستند.خ هاینام و معرف هایوصف

باا یکادیگر   « هموار شدن»و « تصمیم گرفت»استفاده شده که توسط افعال « مسیر اجرای برجام»
انتخاب شاده کاه   « برجام»و « روابط تجاری ایران»، «طرح»های ویژگی ،6 ارتباط دارند. در متن

 ماتن  دربا یکدیگر ارتباط دارند. « نق[ کردن»و « نتحریم کرد» ،«تصویب کردن»توسط افعال 
های فعلای دارای باار   گروه 6 متن کهاند، درحالیبا ساختار مثبت به کار رفته فعلی هایگروه ،7

 مثبات  فضااهای  باروز  زمیناة  ،7 ماتن  در پایاه  فضاای  معنایی منفی را به کار برده است؛ بنابراین،
زمیناة   افعاال دارای باار معناایی منفای،     گازینش  باا  6 نمت آنکهکرده است؛ حال فراهم را بعدی

 ایجاد فضاهای منفی بعدی را آماده کرده است.

 گیری. نتیجه6

هاای  دهد که فضاهای ذهنی متفاوت در ایجااد گفتماان  شده نشان میهای بررسیتحلیل متن
ده از نظریاة  کاه باا اساتفا   طاوری تاوجهی دارناد؛ باه   خبری تأییدکننده و انتقادکننده کاربرد قابل

هاای نویساندگان متاون خباری دو روزناماة ایاران و کیهاان، درباارة         فضاهای ذهنای، ساوگیری  
ردیااابی و مشااهود اساات. در دیاادگاه موافااق، فضاااها بیشااتر مطماائن،     موضااوع برجااام، قاباال 



 1394، بهار و تابستان 4، شمارة 3سال علم زبان؛   111

 

هاا در جهات   آنکه در دیدگاه مخالف، فضاساازی اند؛ حالجلو ترسیم شدهامیدوارکننده و روبه
توجه این اسات  د، ابهام و تیرگی و همراه با اما و اگرهای زیاد بوده است. نکتة جالبایجاد تردی

عنوان فضای پایه، غالباًا ساوگیری نویسانده خبار را نمایاان کارده و فضااهای        که تیتر خبری، به
بررساای زبااان خباار و تحلیاال  انااد.بعاادی در جهاات تقویاات و اثبااات آن بااه کااار گرفتااه شااده 

هاای نظاری و کااربردی باه هماراه دارد: اول      ها، از دو منظار، رهیافات  سانهشناختی اخبار رزبان
رسااند و از  تار و رسااتر پیاام خاود یااری مای      اینکه به خبرنگاران و فعاالن رسانه در بیان صحیح

هاا و  انی و ایدئولوژیتوان تحوالت زبشناختی اخبار، میهای زبانسوی دیگر، با مطالعة ویژگی
 هاای پاژوهش حاضار نشاان داد    ها را بررسی کرد. یافتهر جوامع و گفتمانروابط قدرت حاکم ب

عناوان یاا الگاو در تحلیال متاون خباری ماورد توجاه         تواناد باه  که نظریة فضاهای ذهنای مای  
 کاوان قرار بگیرد.گفتمان
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 :هانوشتپی
1- functional 
2-representational 
3- online 
4- mental spaces theory 
5- recipe 
6- Discourse-based 
7- act 
8- domains 
9- Misunderstanding (MIS) 
10- conceptual integration 
11- Mapping in Thought and Language 
12- Conceptual Blending Theory 
13- mappings 
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14- the local discourse context 
15- packets 
16- embedded discourse 
17- space builders 
18- connectives 
19- elements 
20- Noun Phrases (NPs) 
21- descriptions 
22- presupposition 
23- propagated 
24- optimization principle 
25- network or lattice 
26- properties 
27- relations 
28- In the picture, a witch is riding a unicorn 
29- knowledge structure 
30- frames 
31- idealized cognitive models 
32- internally structured 
33- connectors 
34- counterpart elements 
35- identity 
36- chain of reference 
37- access principle 
38- foregrounded mental spaces 
39- background mental spaces 
 


