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Abstract  
With the spread of coronavirus in Iran, the government cancelled public events 

and declared the necessity of closing crowded centers, including religious 

places. Following this announcement, some people in Mashhad and Qom 

protested by entering the holy shrines. These actions were quickly reflected in 

cyberspace. On twitter- a social networking Web site- which is possible for 

the users to debate, A group of users considered the opposition to health orders 

contrary to religious law. Another group contrasted religion with science. The 

present study aims to study these debates and the main question is that what 

strategies each group used to express its beliefs and viewpoints? For this 

purpose, 170 Persian tweets containing the keywords "religion" and "corona" 

were selected and examined using the Van Dijk Model. Data analysis showed 

that the most common linguistic tools used by users to represent their beliefs 

and ideologies are the two strategies of "distancing" and "cursing". Since the 

role and the influence of social networks, e.g., Twitter, are undeniable and 

tweets can shape social actions, the conflict observed in this space can also 

extend to the community and cause tensions. The results of this study and 

doing similar studies can help to identify the cause of these conflicts and 

provide the basis for empathy and the possibility of beneficial dialogue 

between different ideologies and thus ensure social stability. 
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 با ارسيف تویيتر گفتمان تحليل: مذهب درپنجةپنجه کرونا،
  دایکون ااجتماعيشناختي چارچوب

 انایر تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه شناسی،زبان رشته دکتری دانشجوی  عابده میرزایی 
  

 چکیده 
 این اب برخي مذهبي، اماکن جمله از پرجمعيو، مراکز يتعطيل لزوم شدنمطر  و ایران در کرونا شيوع با

 هاآن شدنبسته مانع که کردند تالش هاحرم در حضور با مشهد، و قم در اي،عده و کردند مخالفو تصميم
 و بحث انامک که تویيتر، اجتماعي شبکة در. یافو بازتاب مجازي فضاي در سرعوبه اقدامات این. شوند
 دانستند دین اماحک با مغایر را بهداشتي هادستورالعمل با مخالفو گروهي اسو، فراهم کاربران بين وگوگفو

 صليا مسئلة و هاسوبحث این به معطوف پژوهش این. دادند قرار علم با تقابل در را مذهب دیگر گروهي و
 منظور، این به د؟انگرفته بهره سازوکارهایي چه از خود دیدگاه و باور بيان براي گروه هر که اسو این آن،
. شدند رسيبر دایک،ون انگارۀ از استفاده با و انتخاب ،«کرونا» و «دین» هايکليدواژه با فارسي، تویيو 170
 و باورها بازنمایي رايب کاربران، توسط شدهکارگرفتهبه شناختيزبان ابزار بيشترین که داد نشان هاداده تحليل

 سيارب اجتماعي هايشبکه ازآنجاکه. اسو «دشواژه و نفرین» و «ذاريگفاصله» راهبرد دو خود، ایدئولوژي
 ضاف این در شدهمشاهده هايتقابل دهند، شکل را اجتماعي هايکنش توانندمي هاتویيو و تأ يرگذارند

 مشابه العاتمط انجام و پژوهش این نتایج. کنند ایجاد را هایيتنش و شوند کشيده هم جامعه سطح به توانندمي
  مربخش وگويگفو امکان و همدلي ایجاد براي را زمينه و کند کمک هاتقابل این علو شناخو به تواندمي
 .کند تضمين را اجتماعي  بات طریق، این از و فراهم متفاوت هايایدئولوژي ميان

  .ایدئولوژی توییتر، دین، کرونا، دایک،ون گفتمان، تحلیل ها:کلیدواژه
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 مقدمه  . 0
 نیاعالم شد. ا ،در ا ر ابتال به کرونا در قم ،، خبر فوت دو فرد1131بهمن  10 خیدر تار
 نیا وجود ،خیتار نیاز ا شيکه پبود، درحالي رانیکرونا در ا وعياز ش يخبر رسم نياول
 يلياز جمله تعط ،نهيکه لزوم قرنط يبعد ي. در روزهاشديدر کشور انکار م يماريب

آستان حضرت  ويتول ،يدياالسالم سعمطر  شد، حجوقم  ردر شه ي،اجتماعات مذهب
 يعنیم. دارالشفا يدانين حرم مقدس را دارالشفا میما ا»معصومه)س( موضع گرفو و گفو: 

نجا ی، انیارند؛ بنابريشفا بگ يو جسم يابند و از امراض روحيند و از امراض شفا بیايمردم ب
 يسائل بهداشتم و ميدانياط را هم شرط ميا احتم البتهند. یايد باقوت مردم بید باز باشد. بایبا

 يواکنش کسان يدياالسالم سعن اقدام حجوی(. ا1131)تابناک، « ميکنيو میرا هم رعا
به  شوند و عمليروس کرونا میخو که معتقد بودند تجمعات موجب انتقال ويرا برانگ

ر لزوم ب ديجع تقلمرا از گرید يبرخ ،اسو. در مقابل يضرور يبهداشت يهادستورالعمل
ردند. در ک ديتأک يمل ويامن يشورا ماتيتصم اجراي و يبهداشت يهادستورالعمل ویرعا
بهداشو، درمان و  ریمبارزه با کرونا و اعالم وز يابالغ ستاد مل يدر پ ،1131اسفند  20

حرم حضرت معصومه)س( و مسجد جمکران و حرم  يليبه تعط ميتصم ،يآموزش پزشک
 يبا حمله به درها ،در قم و مشهد ي،اعده ،خبر نیاعالم ا ي. در پدرفته شامام رضا)ع( گ

 ،هادر با تخریب و ندکرد يورود يهاوياقدام به شکستن گ ،اماکن مقدس نیا يورود
 يازمج يافراد در فضا ياز برخ یيدئوهایهم و نیاز ا شيتالش کردند وارد حرم شوند. پ
بودن منیها، از باور خود به احرم يو درها حیضر زدنسيمنتشر شده بود که در حال ل

که مرور شد، موجب شدند  ياتفاقات. مجموعهکردنديصحبو م يماريها در مقابل بحرم
 تعاليماقدامات را مخالف  نیا ،در دفاع از ساحو مذهب ي،افراد ي،مجاز يکه در فضا

 ياهعد .دندار يداشتبه يهابا علم و دستورالعمل يتعارض نیکنند د ديکأبدانند و ت نید
ابل علم قرار را در مق نیدانستند و د يباور مذهب يعيطب ةجيرا نت یيدادهایرو نيچن نيز گرید

 يرسشکل گرفو. پژوهش حاضر بر آن اسو تا با بر دگاهیدو د نيب يتقابل ،نیدادند؛ بنابرا
هد که هرکدام نشان د 1کیداون يگفتمان انتقاد ليو با استفاده از روش تحل يتویيتر فارس

 اند؟خود بهره برده دگاهیارائه د يبرا يشناختن دو گروه از کدام عناصر زبانیاز ا
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 ينوع ةابمثبه نياز کاربرد زبان و همچن ينوع خاص ةمثاب( گفتمان را به1331) کیداون
ور جمله گفتمان را از دست ليکه آنچه تحل کنديم اني. او برديگيدر نظر م يتعامل اجتماع

ها ملهج يورا یيهادهیبر پد ،ژهیطور وبه ،گفتمان لياسو که تحل نیا دسازيم زیتمام
 1«يمعنا»هر گفتمان هستند. ازآنجاکه  يها بخش ضرور. کلمات و جملهکنديتمرکز م

 ای يزبان يهايژگیتنها ونه ،در مفهوم گفتماندایک ،وناسو،  يشناخت يگفتمان ساخت
و  يشناخت يهایيبلکه بازنما ،رديگيرا در نظر م 2هافوو کارگ ياجتماع يهاتعامل

 1. او متندهديمد نظر قرار م ارندو درک گفتمان دخالو د ديرا هم که در تول یيراهبردها
و هم در  ديهم در تول ي،دئولوژیو معتقد اسو که ا رديگيدر نظر م 5را گفتمان مکتوب

 توانيم ر،گید يا رگذار اسو. به عبارتانسان  يرهن يگفتمان، بر ساختارها ميدرک مفاه
دسو  ينره يختارهاحاکم بر سا يدئولوژیبه ا ي،تا حد ،متن يشناختعناصر زبان قیاز طر

 .افوی
آزادانه و نامحدود گفتمان مکتوب فراهم  نشیآفر يرا برا يبستر يمجاز يفضا امروزه

ند ا اهداف مختلف مانانواع تعامل ب يتویيتر امکان برقرار ياجتماع ةآورده اسو. شبک
اهم آورده را فر غاتيتبلو  اخبار ،ياچندرسانه يبودن با دوستان، اشتراک محتوادرارتباط

ها فحهارلب ص نستاگرام،یو ا بوکسيمانند ف ي،اجتماع يهاشبکه گریداسو. برخالف 
 عاتیو شا تبادل خبر ،يبحث، شوخ يبرا یيفضا يژگیو نيهستند و هم يدر تویيتر عموم

ها تویيو ياري(. پژوهشگران بسHerring et al., 2013را به وجود آورده اسو ) رهير و
ها يوتوی يمحتوا لياز تحل ي. موارد متعددانددهقرار دا يمختلف مورد بررس يرا از منظرها
هاي دو نامزد انتخابات ( تویيو2015) 5و مونوز نایمد ؛وجود دارند يانتخابات يدر کارزارها

(، محمد 2012) 0وانفیاند. سوسا و اکرده يبررس ي،فيو ک يکم ةاز جنب ،را اياسپان 2011
 ليهستند که به تحل يپژوهشگران جمله( از 2010) 1(، گلبک و همکاران2015) 7و همکاران

ه آنان نشان داد ک يهااند. پژوهشپرداخته یيکایآمر مداراناسويهاي ستویيو يمحتوا
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 تواننديم و گذارنديم ريبر عواطف و افکار مخاطبان تأ  ،ونگوناگ يهاوهيبه ش ،هاتویيو
کنند  ویهدا يخاص يوسورا شکل دهند و جامعه را به سمو ياجتماع يهاکنش
هاي ( تویيو1133) ي خانداني و همکاران(. کالنتر1133ي و همکاران، خاندان ي)کالنتر
ند که کردند و نشان داد يکاووا ،کیداون يگفتمان انتقاد ليروش تحل یةبر پا ،ترامپ را

نها . آرديگياستدالل و سبک بهره م ،یيدر سطح معنا يشناختترامپ از عناصر زبان
قرار  کیلوژدئویا يهاگفتمان ةدر مواجه ،وستهيپ ،که کاربران تویيتر افتندیدر نيچنهم
ند و نقش وش ياجتماع يهاهینظر گذارهیدر جامعه پا تواننديها مگفتمان نیکه ا رنديگيم
داشته  يگروهانيروابط م ایگروه و  کیافراد  دگاهیو د يدر سبک زندگ ياکنندهنييتع

 باشند.
 يردهااستفاده از راهب ۀويانتخاب شده اسو تا ش يبررس يتویيو برا 170 مقاله، نیا در
 اسوش پرس نیبه ا . این مقاله در پي پاسخها نشان داده شوددر گفتمان رالب بر آن يزبان
و عناصر  ودشيم یيها چگونه در متن بازنماتویيو سندگانیحاکم بر رهن نو يدئولوژیکه ا
نشان داده شده  ،نيشيپ يهاازآنجاکه در پژوهش ند؟هست يآن، چه موارد يشناختزبان

 پژوهش حاضر در ويرا شکل دهند، اهم ياجتماع يهاکنش تواننديها ماسو که تویيو
 معنا که نیبالقوه را نشان دهد؛ به ا ياجتماع يهاشکاف ةنيزم تواندياسو که م نیا

 دهيبه جامعه کش تواننديم ،مانند تویيتر ي،اجتماع يهاشده در شبکهمشاهده يهاتقابل
مانند  یيهابا استفاده از روش ،استمدارانيشناسان و سالزم اسو جامعه ،نیشوند و بنابرا
 انيم یيو همگرا يهمدل جادیا يناسند و برارا بش ياجتماع يتضادها نیا ،پژوهش حاضر

 کیداون کردیپژوهش از نظر کاربرد رو نیا ،نيمختلف تالش کنند. همچن يهاگفتمان
و در ن يگام تواندياسو و م سابقهيب زبانانيهاي فارسگفتمان تویيو ليتحل در

 باشد. يشناسگفتمان در زبان ليتحل يهاپژوهش

 . چارچوب نظری2
شناس زبان ني( اول1352) 1سیهر گيمتولد شد، زل يشناسمان در زبانگفت یةنظر

ار داد قر يشناستر از جمله را در کانون توجه زبانبزرگ ياسو که واحدها یيگراساخو
مان گفت ليگرا مفهوم بافو را وارد تحلشناسان نقش. زباندينام 2گفتمان ليو آن را تحل

                                                            
1. Harris, Z. 

2. discourse analysis 
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در  ،1در نظر گرفتند. منظور از بافو ،ه هنگام کاربردب ،زبان ةمثابکردند و گفتمان را به
 ليدل. بهرودياسو که زبان در آن به کار م يمحدود يو مکان يزمان طیشرا نجا،یا

 ي،انتقاد يشناسدر قالب زبان ،5و ترو 5، کرس1، هاج2نگرش، فاولر نیبافو در ا ویمحدود
 يشناسکردند. زبان يشناسبانزگفتمان در  ليتحل انیرا هم وارد جر يدئولوژیقدرت و ا

 گذارانانيبن 1و فرکالف 7وداک ک،یدامعروف شد. ون 0يگفتمان انتقاد ليبه تحل يانتقاد
زبان  ،يگفتمان انتقاد ليهستند. در تحل يگفتمان انتقاد ليدر تحل ياصل کردیسه رو
 (. 1111 ،يتر از گفتمان اسو )سلطانبزرگ
را شکل  يمثلث ،سه مفهوم گفتمان، شناخو و اجتماع انيم ونديپ يبا برقرار ،کیداون

 يشناختليتماعاج کردیرو يعنی ،يگفتمان انتقاد ليبه تحل زشیمتما کردیرو يداده که مبنا
 (. 1115 ،ياسو )سلطان
 ...اسو؛ يو اجتماع يتيهمان زبان در بافو موقع ،نجایاز گفتمان در ا منظور»

اسات احس يابیارز نيباورها و همچن ،يماعو اجت فردي شناخو با اسو مرتبط شناخو
و فرایندهاي رهن و حافظه که به گفتمان و تعامل  هایيساختارها، بازنما ةهم ایو 

 مندويموقع يتعامالت رودررو يمحل ياساختارهخرده شامل هم اجتماع ...اند؛مربوط
ط ا، روابهکه در قالب گروه يو جمع ياسيس تريهمگان يهم شامل ساختارها شود،يم

 و يها، فرایندهاي اجتماعها، نهادها، سازمان(، جنبشي)مانند سطله و نابرابر يگروه
. شوديم فیها تعرجوامع و فرهنگ تريانتزاع اتيو خصوص ياسيس يهانظام
گفتمان  يو همگان يمثلث، بافو محل نیا يو اجتماع يشناخت يهاجنبه ،بيترتنیابه

 .(1115 ،يبه نقل از سلطان ؛Van Dijk, 2001« )آورديرا فراهم م
اجتماع، شناخو و گفتمان  ميکه مفاه 3ياچارچوب چندرشته نیدر قالب ا ،کیون دا

 ،نی؛ بنابراکنديم فیتعر 10«نظام باورها» يرا به معنا يدئولوژیاسو، ا ختهيرا با هم آم
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 احزاب( ای ساي)مانند کل ياجتماع يساختارها ای کیدئولوژیشامل اعمال ا يدئولوژیا
 يهايیبازنما ،عنوان نظام باورهابه ،هايدئولوژی. اسوا يشناخت يبلکه مفهوم ،سوين

 يهارا در گروه 1که اساس تصور از خود هايدئولوژیهستند. ا ياجتماع يهامشترک گروه
 ةرابط نيگروه و همچن يهااعمال، اهداف، هنجارها و ارزش و،یهو سازند،يم ياجتماع
 ياعضا يدر اعمال اجتماع هايدئولوژی. ادهنديرا شکل م ياجتماع يهاگروه گریآن با د
 شونديم رييدچار تغ ایو  ويآموخته، تثب ،گفتمان قیو از طر شونديم ديو بازتول انيآن ب
(Van Dijk, 2006حال .)، کنديم دايچگونه در گفتمان بروز پ يدئولوژیکه ا دید دیبا 

 کیداون ،نظورم نیدارد. به ا هايدئولوژیا ياجتماع يهادر عملکرد يو گفتمان چه نقش
ان خود را در گفتم هايدئولوژیکه ا یيهاروش اتيبه جزئ دیکه با کنديم اني( ب2001)

 ،تارهاساخ گریاز د شتريب ،گفته ایمتن  يساختارها ي. بعضمیبپرداز دهندينشان م
از صرف  رشتيو سبک )انتخاب واژگان( بمعنا  ،مثالعنوان. بهکننديم انیرا نما يدئولوژیا

از  شيپ فیحرف تعر شهيهم يسيهستند. مثالً در انگل يدئولوژیا ريتأ تحو هاملهو نحوِ ج
مبارز »را  يما کس يبدهد. اما وقت رييآن را تغ تواندينم يايدئولوژیا چيو ه دیآياسم م
نسبو به  طرز تفکر ما ريتأ تحو اريانتخاب واژگان بس م،يخوانيم «سویترور» ای «يآزاد

به  ما نسبو يريگو جهو يدئولوژیبه ا ،نوبة خودبه ،تفکر هم نیآن فرد قرار دارد و ا
 یيهايژگیما به دنبال آن و ،گریدعبارتکه فرد به آن تعلق دارد، وابسته اسو. به يگروه

 يتارهارف و يدادیرو ،يتيموقع يهامدل يکیدئولوژیا يهاکه تفاوت مياز گفتمان هست
خود و  ۀدربار يکه فرد يهنگام ک،یداون يهاوزهآم یةبر پا. »کننديم نييرا تع ياجتماع

 ،شدفاع از خود و گروه ياسو، برا زيدر ست گرید يهابا گروه ایو  کنديگروهش فکر م
(. 1133و همکاران،  يخاندان ي)کالنتر «ابدیيها دسو مدر گفتمان يکل يبه راهبرد
کات مثبوِ ما ن انيب: »واس زيچ کی کیدئولوژیا يهاگفتمان شتريدر ب يهبرد کلرا ،اساساً
محدود خواهد  ،نیو بنابرا شوديبر معنا اعمال م 2راهبرد کالن نیا«. هاآن يِنکاتِ منف انيو ب

 ؛دنشخص کگفتمان را م يساختارها گریتا بتواند د ميآن را گسترش بده ينوعبه دیبود. با
 م،يیدر مورد ما نگو يمنف زيچ: »ميصورت کامل کن نیم اسو که آن را به االز ،اما ابتدا

                                                            
1. self-image 

2. macro strategy 
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وجود  يوژدئولیاصل در بروز ا ، چهاردیگرعبارت. به«میيدر مورد آنها نگو يمثبت زيچچيه
 دارد:
 .ميکن ديکأنکات مثبو ما ت يرو .1
 .ميکن ديکأآنها ت ينکات منف يرو .2
 .ميکن ديکأما رفع ت ياز نکات منف .1
 . ميکن ديکأاز نکات مثبو آنها رفع ت .5
 ياسو. او هر گفتمان را دارا دهينام 1«کیدئولوژیمربع ا»چهار اصل را  نیا کیدا ون

اصول چهارگانه به تمام سطو  گفتمان  نیکه ا کنديم انيو ب دانديهشو سطح خرد م
 يساختارها، 2ياگزاره ياند از: معنا، ساختارهاسطو  عبارت نی. اشوندياعمال م
. در 7، کنش و واکنش0، بالرو5، استدالل5گفتمان يها، نحو جمله، صورت1يصور

کرده اسو.  نييتع يبررس يرا برا يمتن يهانشانه کیداون ،سطو  نیهرکدام از ا
داشته  کیدئولوژیا يکارکرد توانديدر سطح بالرو، استفاده از استعاره م ،مثالعنوانبه

تعاره را اس ؛ستندين کیدئولوژیا ،خوديخودبه ،هانشانه نیکه اتوجه داشو  دیباشد. با
 يلوژدئویتوسط ادرواقع، آنچه  .به کار برد يو توسط هر فرد و گروه یيجا در هر توانيم

 ياز ساختارها و ابزارها توسط بعض يبعض ،حالنیهاسو. باانشانه «يمحتوا» شودمي کنترل
 (.Van Dijk, 2003: 85) وندريبه کار م شتريب هايدئولوژیاز ا

 . روش0
 يهادواژهيکل ،تویيتر ياجتماع ةشبک ةشرفتيپ يپژوهش، در امکان جستجو نیانجام ا يبرا
 ۀباز ؛به کار گرفته شدند هادواژهيکل نیهاي شامل اتویيو افتنی يبرا« کرونا»و  «نید»

فاده . با استمیکرد فیتعر يو زبان را فارس بهشویارد 10ها را از اول اسفند تا تویيو يزمان
 ي،عنوان خروجبه ،شده بودند 1بار پسند 100از  شتريرا که ب یيهاویيامکان، تنها تو نياز هم

                                                            
1. ideological square 

2. propositional structures 

3. formal structures 

4. discourse forms 

5. argumentation 

6. rhetoric 

7. action and interaction 

8. like 
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شد. الزم به  هيکلمه( ته 1513تویيو ) 170شامل  ياکرهيپ ،. در مجموعمیبه دسو آورد
 انيب يبرا ،ریيتکاربران تو ،تویيو کیها در تعداد واژه ویبه محدودرکر اسو که باتوجه

 نیپژوهش، ا نی. در اکنندياستفاده م 1«تویيورشته»به نام  يمکاناز ا ،تريمطالب طوالن
 يمنف ایو براساس موضع مثب ،هااند. تویيوتویيو در نظر گرفته شده کیها تویيورشته
نسبو به مذهب  1شدند )گروه  ميبه دو گروه تقس ،«مذهب ای نید»نسبو به  سندهینو
نداشتند و آن را در تقابل با  يمثبت دید ذهبنسبو به م 2مثبو داشتند و گروه  يگاهدید

 ۀارشده در انگيمعرف يشناختابزارها و عناصر زبان ،هر تویيو ي(. برادانستنديعلم م
ا استفاده از . بمیتویيو به کار رفته بودند، مشخص کرد ۀسندیکه توسط نو ،را کیداون

و  يکاربرد هر راهبرد گفتمان يکه فراوان مينوشت يابرنامه ،2«شارپيس» يسینوزبان برنامه
 جیتاگروه، مشخص کرد که ن کيتفکشده و بهيآورجمع ۀکريرا در پ يشناختابزار زبان

ها داده ليآمده به تحلدسوبه جیبا استفاده از نتا ،آمده اسو. سپس( 1)آن در جدول 
 خته شده اسو.به آن پردا يکه در بخش بعد ميپرداخت

. درصد فراواني ابزارهای زباني در سطح کالن و سه سطح معنا، استدالل و ساختارهای 0جدول 
 ایگزاره

 گروه
 دایکی رویکرد ونهامؤلفه

1 2 
 دو مجموع میانگین

 گروه

 راهبردهای کالن
 %2..5 %2.2 %11 بازنمایی مثبت خود

 %4 %5 %2 بازنمایی منفی دیگری

 سطح معنا

 %15 %14 %11 گذاریفاصله
 %14 %11 %11 بندیقطب

 %12 %12 %12 نمونه و مثال
 %15.2 %21 %12 نفرین و دشواژه

 %. %. %. مقایسه
 %2..1 %2.2 %1 انکار
 %5.2 %2 %2 انگاریتلویح و پیش

 %2.. %11 %2 تعمیم سطح استدالل
 %2.. %5 %9 نماییگواه ایسطح ساختارهای گزاره

                                                            
1. thread 

2. C# 
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 هاته. یاف0
در سطو  معنا،  يمتن يهانشانه نيو همچن 1يکالن معناشناخت يراهبردها ،بخش نیدر ا

ش و رو ويفيتا ک رنديگيمورد بحث قرار م ياگزاره ياستدالل، بالرو و ساختارها
 ،کیداشود. الزم به رکر اسو که ون نييهاي هر دو گروه تبها در تویيوکارگيري آنبه

 ،نجایرا مثال زده اسو. در ا يفراوان يو عناصر زبان هانشانهکاربرد در هرکدام از سطو ، 
ه ب يگریراهبرد د نياشاره شده اسو. همچن يبه موارد معدود ،راهبردها يبراساس فراوان

کرده اسو. به نظر  يحاضر در سطح معنا معرف ةمقال ۀسندیرا نو« و دشواژه نینفر»نام 
 ،وبرخوردار اس يهاي فارسدر تویيو يتوجهقابل يکه از فراوان ،راهبرد نیکه ا رسديم

ل به با گروه مقاب يگذارفاصله نيو همچن «گرانید يمنف یيبازنما»در جهو راهبرد کالنِ 
 .روديکار م

 معناشناختي کالن راهبرد. 0ـ0
و جه کیداون يدئولوژیاصل مربع ا چهارکارگيري به يراهبرد کالن معناشناخت

و بد،  افراد به خوب يبندميمثبو از خود اسو. تقس یيو بازنما يگرید يمنف یيبازنما
از  ياسو. در هر سطح کیدئولوژیا يها و هنجارهاو براساس ارزش سويزدوده نارزش
از  يمنف ریتصو ةدر جهو ارائ توانديم هایيبازنما ،يواژگان ای یيمعنا ليمانند تحل ،ليتحل
 ،اسو کیدئولوژیمثبو خود اصالتاً ا یيما(. بازنVan Dijk, 2003: 78باشد ) يگرید

 Vanو )گروه اس کی يدئولوژیا ۀکنندنيياسو که تع يمثبت ۀطرحوارلچون براساس خود

Dijk, 2003: 81نشان داده شده اسو: اراهبرده نیکاربرد ا ،ریهاي ز(. در تویيو 
وت و تال. دعا، دیرينگ ليتحل هب نیبحث کرونا را با د .شناسديمذهب نم روسیو( 1

. اسو ينید داتيتأک ءهم جز اطيو احت هیاما وقا بخشد،يارکار روان را صفا و آرامش م
. هرگونه سازديرا مبا  م يحارق محذورات شرع بيطب يةتوصب اسو؛ اجحفظ جان و

 .ديمواظب باش ممنوع اسو. دینما گرانیاجتماعات که خطر را متوجه خود و د
ه به احکام فقهي که عمل به دستورهاي بهداشتي را در این تویيو، نویسنده، با اشار

ارد، بلکه تقابلي با علم ند تنهانهدانند، تصویري مثبو از دین ارائه کرده اسو که واجب مي
 همسو و تأیيدکنندۀ آن اسو.

                                                            
1. semantic macrostrategy  
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 هشيهم ،بودن ندارهکامل يچون ادعا .علم وجود نداره يبرا يبه نام ناکارآمد يزيچ( 2
ن کردن اوروز به برطرفچالش روزبه کیرو شدن با هبا روب و هسو شرفويدر حال پ

بودن کامل يموضوع  ابو که هزاران سال  ابو بوده و ادعا هیعنوان به نید .شهيم کینزد
 .همشخص یشناکارآمد شهيمثل هم ،داره

 این تویيو در پاسخ به تویيو زیر نوشته شده اسو:
بود  نیبا کرونا سخن گفتم. سخنم ا نیامشب، در نسبو علم و د« قهيشصو دق»در  (1

م، که از عل -يستينچورال- باورانهيعيطب يدگاهی)د يزدگو هم علم يباورنیکه هم د
اند هم فرصو به دسو آورده ،هر دو ،(کنديبخش تمام مشکالت بشر ارائه منجات ریتصو

 اند.و هم گرفتار چالش شده
ه تصویري مثبو از علم به دسو داده ( مشخص اسو، نویسند2طور که در مثال )همان

، با زمانهماسو که در مواجهه با هيچ چالشي، از جمله کرونا، ناکارآمد نيسو و 
 ناکارآمدخواندن هميشگيِ دین، تصویري منفي از آن ساخته اسو.

 . سطح معنا2ـ0
ا، هواژه شود. ازآنجاکه معنايمحتواي ایدئولوژیک بيشتر در سطح معناي گفتمان بيان مي

 نيم.کهاي آن را انتخاب ميترین جنبهها و گفتمان بسيار پيچيده اسو، مرتبطجمله

 0سازی. قطبي0ـ2ـ0
ل ترین شکشدهشناخته« گروهبرون»و « گروهدرون»دایک، تقسيم افراد به از نظر ون

ها هایي به ما )خودي( و آندادن ویژگيسازي اسو. این کار از طریق نسبوقطبي
 ,Van Dijkپذیرد )(، که از جنبة معناشناختي متضاد هستند، صورت مي)ريرخودي

نویسنده در جهو تفکيک  ،(. در این روش1131ي، ازيو ناصل ؛ به نقل از قاسمي2015
اصل کشد )قاسميبين گروه خودي و ريرخودي، دو قطب و جبهة مخالف را به تصویر مي

 (.1131ي، ازيو ن
. خرافاتدر کنار  کنديرا مطر  م «يزدگعلم» يسيبيب ]در[ 2از بستگان رهبر يک( ی5
ماقو حجم از ح نی! اثیفکو در مقابل احادمثل  ،يانگارقويحقمثل  ،يزدگويواقعمثل 

                                                            
1. polarization 

 (، اسو.1. منظور یاسر ميردامادي، نویسندۀ تویيو شمارۀ )2
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وز اسو و هن لياسو در ررب و در حال تحص يمدت ياسو. استاد با رانو رهبر يزدنمثال
 .بزراله اسو کیمغزش در حد  يکشميس

( نوشته شده اسو، علم و دین 1شده در مثال )در پاسخ به تویيو نقل(، که 5در مثال )
دو قطب مخالف هستند که اولي برابر با واقعيو و حقيقو و در تعارض با دومي اسو که 

رار هاي علمي قبرابر با خرافات اسو. نویسنده، همچنين، احادیث را در تضاد با واقعيو
 داده اسو.

زائرها بچسبانند و  ةبه هم خواهنديودهنشان را مو لباند داخل حرم مطهر نشسته( 5
و  نیدردن کاز بدنام ريبه ر ،به خدا .ديکن ريافراد را دستگ نیا انیبکنند. آقا يروبوس
دادن شکسو يهمه زحمو و تالش برانیاندارد آزاد بودنشان.  يگرید ريخ ،مذهب

  ؟ديچه هست منتظر؛ رودين مياز ب يکرونا با جهالو جماعت#
( با انتشار ویدئویي از پدر و پسري که در حرم امام رضا)ع( اقدام به 5نویسندۀ تویيو )

گروه داند که افراد درونها را در تضاد با تالشي ميزدن حرم کردند، اقدام آنليس
ي هستند گروه کساناند. افراد درون)خودي( براي جلوگيري از شيوع بيشتر کرونا انجام داده

راین، زند و بنابها سر نميدامي، که مخالف اصول علمي و بهداشتي اسو، از آنکه چنين اق
 این پدر و پسر به گروهِ ایدئولوژیک نویسنده تعلق ندارند.

 0گذاری. فاصله2ـ2ـ0

ي بين ما و آنها استفاده از واژگاني اسو که فاصلة بين گروه ما و بندقطبي هاراهیکي از 
شناختي آشنا براي بازنمایي فاصله کاربرد لي ابزارهاي اجتماعيدهد. برخرا نشان مي هاآن

 در یک گفتمان مثالًاز آنهاسو.  بردننامجاي ضميرهاي اشاره یا توصيف دیگران به
 (.Van Dijk, 2003کنند )استفاده مي« آن مردم»نژادپرستانه، براي اشاره به مهاجران، از 

 و... اما هروقو اندازنديقالده م زنند،يقمه م شکنند،يدر حرم را م سند،يليم حیضر (0
 .شونديبه سفارت انگلستان پناهنده مو  کننديفرار م فتديحرم به خطر ب

اش ههسو که پروند دار قممسئله يهايئتيهاز  زنهيم سيرا ل حیکه در قم ضر يفرد( 7
حضرت معصومه  حرم ارتیز يکه برا يسنتبا زوار اهل ،مورد کیدر  .نزد آگاهان روشنه

                                                            
1. distancing 



 09 |میرزایی 

 .دتشنج در حرم شده بو جادیکرده بود و باعث ا يزيآمنيبه حرم آمده بودند برخورد توه
 .هياسيس ،باشه يدتيعق نکهیاز ا شيرفتارش هم ب نیا

اند با بيان وابستگي افرادي که تالش ( تالش کرده7( و )0هاي )نویسندگان تویيو
ان دار و سياسي بودن اهداف آنها، ميو مسئلهداشتند مانع تعطيلي حرم شوند به انگلستان 

 گذاري کنند.عنوان افراد مذهبي( و این گروه فاصلهخود )به
 یکه ک يدر شب . بو خواهد شد ویّبشر خِیتار مِیهمان لحظه اسو که در تقو نیا( 1
ند، درب حرم شد يِشدن مقطعمانعِ بسته ي،پرانبا جفتک ،نمامغز و جاهل و خوارجشلعده 
و  ويانسان .کرد افویواکسن کرونا را در نياول ،صورت داوطلبانهبه ي،زن کا،یر آمرد

 .شناسديو مذهب نم نید يازخودگذشتگ
گذاري، دیگري را با عباراتي که مشخص (، نویسنده براي ایجاد فاصله1در مثال )

 اند، توصيف کرده اسو.شده

 0هاها و مثال. نمونه0ـ2ـ0

و نمونه اسو که ارلب، در قالب  ها مملو از مثالبارۀ ما و آني، گفتمان درطورکلبه
ر شوند. در تویيتر، به نظها بيان ميهایي دربارۀ کارهاي خوب ما و رفتارهاي بد آنروایو
ا، حمایو هشود. نقش این گزارهرسد براي بيان این روایو، از عکس و فيلم استفاده ميمي

رود. عنوان گواه و شاهد آنها به کار مياسو و بههاي قبلي و تأکيد بر آنهاز گزاره
 ها نقشِ مقدمة استدالل را بر عهده دارند. دیگر، مثالعبارتبه

 يهايماريمردم به سمو ب ویدر هدا نید يعلما يکه کارنامة برخ يقدرآن( 3
 در ،درخشان و موفق اسو ،یياياسپان يتا آنفوالنزا فوسياز طاعون و ت ،ريخطرناک و واگ

 دی: حرم دارالشفاسو. بالميف]جماعو اسو.  نیکرونا جهل ا#. سويکردن مردم ن دارنید
 .2[ميکنيم ویرا رعا يمسائل بهداشت هبا قوت باز باشد. البت

رت حرم حض وي)تول يديامثال سع يدئوهایاگر و سو،ين وياز عقالن رير ن،ید( 10
 لميف. ]اکرون# يزنجان_ينيحس_اهلل_ویآ#. نديرا هم بب نیا د،يکنيمعصومه( را پخش م

... میندازيخودمان را به دسو خودمان به هالکو ب دی: نبااهلل حسيني زنجانياز سخنان آیو

                                                            
1. examples and illustrations 

 اسو.شده در ویدئوها را این نگارنده درون قالب نقل کردههایي از سخنان بيان. بخش2
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 يرا برا ي... دستورات بهداشتميعمل کن وعياز ش يريجلوگ يبرا يبه دستورات بهداشت
ه مردم را ب جان ميتوانيو نم ميضامن هست ي. ما از نظر شرعميحفظ خود و جامعه عمل کن

 [.میندازيخطر ب
( نویسنده، با انتشار ویدئویي از سخنان توليو حرم حضرت معصومه )س( 3در مثال )

ر هاي واگيردارا عامل شيوع بيماري« برخي از عالمان دیني»که در مقدمه به آن اشاره شد، 
سيني اهلل ح(، کاربر دیگري، با انتشار ویدئویي از سخنان آیو10کند. در مثال )معرفي مي

ند، دین را کنهاي بهداشتي ميزنجاني که در آن ایشان توصية اکيد به رعایو دستورالعمل
اي دیگر، ویدئوي منتشرشده مقدمهعبارتبه کند.همسو و یکسان با عقالنيو معرفي مي

 «.دین رير از عقالنيو نيسو»اسو بر گزارۀ اول این تویيو: 

 . نفرین و دشواژه0ـ2ـ0
که در ابتداي این بخش بيان شد، این نگارنده ابزار زباني دشواژه را در سطح طور همان

در فضاي مجازي که بسياري از کاربران  خصوصبهها، معنا معرفي کرده اسو. دشواژه
( نشان 1طور که در جدول )کنند، فراواني زیادي دارند. همانصورت ناشناس فعاليو ميبه

در گروه دوم، از ميان تمام راهبردها و عناصر زباني  داده شده اسو، این عنصر زباني،
تأکيد بر »شده کاربرد بيشتري داشته اسو. شاید بتوان گفو این نشانة زباني براي معرفي

که دو ضلع از مربع ایدئولوژیک « هاها، و رفع تأکيد از نکات مثبو آننکات منفي آن
ا بسيار گروه رگروه و برونافراد درونترین ابزار اسو و فاصلة ميان دایک هستند، قويون

 کند. زیاد مي
 .اسو ياجان هر جامعه يبال شانيشعوريبکه  زبالهمشو  ک( ی11
 .بشن با هم سَقَطشون ههم( 12
در  ،انیاد ةمردم هم ؛«در برابر علم زانو زده نید» :گفتنديکه م يابلهانتوجه قابل( 11

شر و عجز ب شینما .کرونا يماريرفع ب يه خداوند برادر حال سجده و دعا به درگا ،ايتالیا
 ويبمن اهل یيخوشحالم که همة دارا .ينيو زم يماد يهامافوق قدرت يبه قدرت ازشين

 دعا # .هستند السالمهيعل نيو معصوم
( در واکنش به ویدئویي اسو که از اجتماعات مذهبي منتشر شده 12( و )11مثال )

ال شوند. در مثرعایو فاصله و سایر نکات بهداشتي دیده مياسو و در آن، افراد بدون 
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اي از کاربرد نفرین دیده ( نمونه12هایي از کاربرد دشواژه و در مثال )( نمونه11( و )11)
 شود.مي

 0. مقایسه5ـ2ـ0

یکي از ابزارهاي کاربردي در سطح معنا و استدالل، مقایسة موقعيو فعلي با رویدادي 
درت اسو که از ق« هاي تاریخيدرس»صورت تعميم بهاي قابلمقایسهتاریخي اسو. چنين 

هاي (. استفاده از این راهبرد در مثالVan Dijk, 2003: 71اقناعي باالیي برخوردارند )
 زیر روشن اسو:

 کردميداشتم با خودم فکر م شيرو اعتراف کنم. چند وقو پ يزيچ یک دیارذب (15
جربه کنن. رو ت که اروپا تجربه کرد يرنسانس رانیمردم ابشه  ممکنه باعث يکه چه اتفاق

ازش  شديکه نم یيزاياز چ يکیاما به نظرم  ،ومدايم يمختلف يتو رهنم فاکتورا
 یيسايکل ،ویکالکو پربود./  سايکل درتق فيدر تضع اهيکنم نقش طاعون س يپوشچشم

ز که ا يبود و هرکس «مانیا»با استفاده از  هايماريکه تا قبل از طاعون، مرجع درمان ب
 هاشيو کش نياز اجساد مؤمن يحاال با کوه دونسو،يم «مانیاکم»رو  مرديم يماريب

 دنید، دبو يمارينجات از ب يبرا سايبه بخشش کل دشونيکه چشم ام يرو شد. مردمهروب
و  انمیاحساس، ا يجاکم بهبود که مردم کم جاني. همسوينجات ن يبرا يراه« مانیا»که 

 دین. شارو زد سايو کل شيو کش نید ريکتيو س کردن نیگزیرو جا يخرافه، عقل محور
 .رانهیا اهيکرونا طاعون س

 ديباش رايهوش ؛به مقدسات يزنتهمو ،يزیگرنید جیبردن مقدسات، تروسؤالریز( 15
     BBCorona# شراب به مسلخ رفو، نکند ما با بوق کرونا... يهاشهيآندلس با ش

 ي.پراکن_سرویو_يهاهبنگا#

 2هاانگاری. تلویحات و پیش6ـ2ـ0
هاي رهني ما از رویدادهاسو و به دالیل بسياري )مانند دانشي توليد گفتمان براساس مدل

که مخاطب دارد( تنها الزم اسو بخشي از اطالعات موجود در مدل را بيان کنيم. هرگاه 
دارند یا دانش اجتماعي فرهنگي خود، الزم باشد، مخاطبان از طریق مدلي که از گفتمان 

                                                            
1. comparison  

2. implications and presuppositions 
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هایي که در مدل وجود دارند اما در گفتمان کنند. تمام گزارهاطالعات مفقود را استنباط مي
در تحليل گفتمان ایدئولوژیک،  شود.گفتمان ناميده مي 1«تلویحي»نيستند معناي 

انتخاب  تقادي اسو.ساختن معناي تلویحي جمله یا متن، ابزاري قدرتمند در مطالعة انروشن
طور ضمني، از نظر اینکه کدام اطالعات صریح بيان شوند و کدام اطالعات به

ایدئولوژیکي، خنثي نيسو. در طرحوارۀ کلي، هر فرد مایل اسو که اطالعاتي را که به 
کند پنهان سازد و از طرف دیگر، هر اطالعاتي را که تصویر مثبتش از خود خدشه وارد مي

يان کند. ، در متن یا گفته بصراحوبهکند، دشمن یا گروه خارجي تاکيد مي بر نکات منفي
شده براي این کار این اسو که اطالعاتي را که مشترک نيستند یا در سطح یک راه شناخته

م که انگار و بنابراین، طوري از آن صحبو کني مینگاريبشده عام پذیرفته نيستند پذیرفته
از نرخ »کند که یک گفتمان نژادپرستانه، پليس اعالم مي واقعيو اسو. براي مثال، در

اري دارد انگاي یک پيشچنين گفته«. باالي بزهکاري در پسران جوان مهاجر نگران اسو
و آن اینکه پسران جوان مهاجر نرخ بزهکاري باالیي دارند. این گزاره ممکن اسو صادق 

تواند انگاري ميپيش نی؛ بنابراصادق باشدنباشد و یا اینکه در مورد تمام پسران جوان بيکار 
 فریبنده باشد.

 دی! باقم را هوشمندانه انتخاب کردند#کرونا شهر مقدس # يویطراحان سنار (10 
 ها باشد!توده نيناقل کرونا در ب نید دیبسازند. با «نیعلم و د» يهادوگانه

انة انتخاب هوشمند»و « وطراحان سناری»هاي گزاره کاربردنبهدر این مثال، نویسنده با 
کند که شيوع کرونا از قم عمدي و با نقشة ، به طور تلویحي، این معنا را القا مي«شهر قم

شود، ( تکرار مي17(، که اینجا در قالب مثال )0قبلي بوده اسو. تلویح مشابهي در مثال )
ها شدند حرمدرب  شدنبستهبه کار رفته اسو. در این مثال، نویسنده کساني را که مانع 

 داند.وابسته به انگلستان مي
اما  ،و... اندازنديقالده م زنند،يقمه م شکنند،يدر حرم را م سند،يليم حیضر (17

 .وندشيبه سفارت انگلستان پناهنده مو  کننديفرار م ،فتديهروقو حرم به خطر ب
و. صدور و علم اس نیجدال ترسناک د ميشاهدش هست رانیآنچه که امروز در ا( 11

در  يکشور منطقه و امتناع مسئوالن و مراجع مذهب نیکرونا از قم و مشهد به چند روسیو

                                                            
1. 'implied' meaning of discourse 
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 يافاجعه ،رداويبه بار ب يجهان ياتواند فاجعهيم ،بار نیا ،يعلم اتيهیبد رفتنذیاز پ رانیا
 کار شود.بهمهارش دسو يابر دیبا يجهان ةکه جامع

ع ررم اینکه با شيومثال، عليعنوانشود. بهمي انگاري دیده( چندین پيش11در مثال )
هاي بهداشتي هایي به رعایو دستورالعملکرونا، عدۀ زیادي از مراجع مذهبي در پيام

اند و شود که از پذیرفتن دستورهاي علمي سر باز زدهتوصيه کردند، در این تویيو القا مي
 د.خواننيازمند مداخلة خارجي ميصورت تلویحي، ایران را ناتوان از مدیریو اوضاع و به

 0. رفع مسئولیت )انکار(7ـ2ـ0
یکي از انواع ابزارهاي معمول گفتمان متعصبانه روش معناشناختيِ انکار اسو که 

، نام این ابزار رونیازا.  ...نيستم، اما Xاسو: من مخالف  2ترین آنها نفي ظاهريشدهشناخته
ک گفتمان نژادپرستانه، بند اول احساس متضاد یا مثال، در یعنواننفي ظاهري اسو که به

وي که بقية گفتمان ممکن اسو حاکند درحالينژادپرستي را عليه گروه دیگر انکار مي
مودي عنوان خودنچيزهاي بسيار منفي راجع به دیگران باشد. نفي در این مورد، ابتدا، به

ایجاد تفکر منفي نسبو به  خواهند ازرود: سخنگویان ميمثبو یا حفظ ظاهر به کار مي
 خود در مخاطب جلوگيري کنند.

 اسو: ( انواع دیگر انکار را معرفي کرده2001دایک )ون
 ...: آنها ممکن اسو که باهوش باشند، اما1امتياز ظاهري

 ...ها ممکن اسو که مشکالتي داشته باشند، اما: آن5دلسوزي ظاهري
 ...، اماخواهميعذر م: 5عذرخواهي ظاهري

 ...دهيم، اماي بتوانيم انجام ميهر کار: اما 0ش ظاهريتال
 ...هایم: من مشکلي با آنها ندارم، اما مشتري7انتقال

 اند، بلکه این مایيم!آنها نيستند که تحو تبعيض :واژگوني، سرزنش قرباني

                                                            
1. disclaimers 

2. apparent negation 

3. apparent concession 

4. apparent empathy 

5. apparent apology 

6. apparent effort 

7. transfer 
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تمام این راهکارهاي انکار حاوي نکات مثبو گروه ما و نکات منفي آنهاسو؛ بنابراین، 
 ، آرازگر رفتارهاي متضاد ایدئولوژیک هستند.ماًيمستق

با انجام  دهيهمون ام ،در اصل. سوي اخود انسان به بهبود نيقیشفا باور و ( 13
 يو توخال يچه سنگ يبه بارگاه يزیوآادعا بکنه که فقط با دسو ياگر کس اما ،ملزوماتش
ه که دار هيدرورگوئ قطعاً ،حاصل کرده يبهبود ي،ملزومات چيو بدون انجام ه ي،چه اله

 .گهيرو نم ويبخش از واقع کی
اي از امتياز ظاهري اسو. نویسنده ابتدا شفا را با باور و اميد و تالش مثال باال نمونه

 کند.يي انکار منوعبهداند و در ادامه، باور به شفاي معنوي را انسان براي بهبودي یکي مي
 ةهم باًیجماعو لغو شود و تقر يکه نمازهاسنو اعالم کردند اهل ينکه علمایبا ا( 20

 ارند.د ين مواقعيدر چن يشترياز به آموزش بيد مردم چابهار نیشا ،مردم قبول کردند...
 ( نوشته شده اسو:21( در واکنش به تویيو )20تویيو )

 يلياز مردم به تعط ياعتراض گروه ؛سنواهل ةکرونا و مناسک: نمازجمع( 21
تعصب  .شکستن قفل و گشودن مسجد تاًیکرونا و نها ليچابهار به دلسنو در اهل ةنمازجمع

 و يو سن عهياسو. ش يدارنیمدل د نیدر ا ريخصلو فراگ کیعامه بر مناسک،  نید
 نید_و_کرونا#هم ندارد.  يهودیو  يحيمس

مسئوليو از علما مواجهيم و شکستن قفل مسجد را ناشي از (، با نوعي رفع20در مثال )
 داند.دن بخشي از مردم ميآموزش ندی

 . استدالل0ـ0

ت مثال، سرمقالة یک روزنامه، مقاالعنوانها ساختار استداللي دارند، بهبسياري از گفتمان
ده سعي کننعلمي، دعواهاي زوجين یا پارلماني. در گفتمان استداللي، یک یا چند شرکو

. این قبيل تر و معتبرتر کنندکنند که موضع خود را، با استفاده از استدالل، پذیرفتنيمي
ینکه : استدالل و نتایج یا دیدگاه و استدالل، بسته به اشونديمها به دو بخش تقسيم گفتمان

آیند. محتواي استدالل به ایدئولوژي بستگي دارد، اما ساختار استدالل کدام یک اول مي
ا استفاده کنيم، بربط هاي بيمستقل از ایدئولوژي اسو. براي مثال، اگر از استدالل

م، استدالل کنياحساسات دیگران بازي کنيم، از مخالف بخواهيم  ابو کند که اشتباه مي
گوید، کنند یا صاحب مقامي چنين ميفکر مي نيچننیاکنيم چيزي درسو اسو چون همه 

ایم. همچنين، با تعميم و استفاده از تشبيهات اشتباه هم دچار قواعد استدالل را نقض کرده
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ایم. ارتباط مستقيمي بين مغالطه و روش استدالل و ایدئولوژي وجود ندارد. مغالطه شده
 ,Van Dijkاین ارتباط تنها معناشناختي اسو: محتواي استدالل با ایدئولوژي مرتبط اسو )

2003.) 

 0. تعمیم0ـ0ـ0 

 شیکي از ابزارهاي زباني، در سطح استدالل، تعميم اسو. در تعميم، رویدادها گستر
تر اربرديک حالنيدرعتر و شوند، و بنابراین، ادعا گستردهانتزاعي مي احتماالًیابند و مي
ارز موجود هاي بتواند ارتباط شناختي بين مثالشود. از این طریق اسو که گفتمان ميمي

تر موجود در نگرش اجتماعي یا ایدئولوژي را نشان در الگوي رهني و تفکرات عمومي
نشان  ، الزم اسو کهنی؛ بنابراباشند استثناها این اسو که ممکن اسو ثالدهد. مشکل م
تواند با ر مياند. این کاتعميمشده استثنا نيستند، بلکه معمول و قابلهاي ارائهداده شود مثال

نماهاي اسم )بيشتر، تمام( یا عبارات زمان و بسامد تکرار عبارات استاندارد مانند کميو
 جا( بيان شوند.( یا مکان )همهدائماً)هميشه، 
 يبا حضور در امکان مذهب ي،بهداشت يهاهيبرخالف توص ي،مذهبليجماعو ارزش( 22
حرم حضرت معصومه و امام رضا  ارتیاز ز وئدیشروع به انتشار عکس و و ي،ارتیو ز
 يزودرا به نیبا د ویضد دیموج جد .دارالشفاسو نجایا :زننديهم م همه ؛کننديم
 کار دشمن اسو! دینگوآن روز  ؛دید ميفراتر از کرونا خواه يدميصورت اپبه

شده، اي از افراد مذهبي را، با استفاده از عبارات مشخصدر این مثال، نویسنده اقدام عده
 به کل این قشر تعميم داده اسو.

یي و( تکرار شده اسو، نویسندۀ تویيو، با انتشار ویدئ21(، که در شمارۀ )11در مثال )
سد نویدهد، ميکه مدعي اسو مربوط به ایتالياسو و افرادي را در حال عبادت نشان مي

د. دانمي« بشر»اند و این را نشانة عجز و نياز روي به درگاه خدا آورده« مردم همة ادیان»که 
شود که این ویدئو (، مشخص مي25هایي که به این تویيو داده شده )مانند مثال در پاسخ
 به مراسمي در پرو اسو که سال گذشته برگزار شده اسو:مربوط 
در  ،انیمردم همه اد ؛«در برابر علم زانو زده نید» :گفتنديکه م يقابل توجه ابلهان( 21

و  شربعجز  شینما .کرونا يماريرفع ب يدر حال سجده و دعا به درگاه خداوند برا ،ايتالیا

                                                            
1. generalization 
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 ويبمن اهل یيخوشحالم که همة دارا .ينيو زم يماد يهامافوق قدرت يبه قدرت ازشين
 دعا# .هستند السالمهيعل نيو معصوم
سو! ا يجنوب يکایدر امر ،کشور پرو تخویپا ،مايشهر ل نيسن مارت دونيم نجایا( 25

نه  ،نزنيحرف م یيايتالیمردم ا ،ايتالیبا کرونا نداره و در ا يارتباط چيمال پارساله! ه
 ي.ولياسپان

 0ایاره. ساختارهای گز5
بندي شده اسو: هر جمله یک یا چند ها، سازمانمعناي دروني گفتمان، در قالب گزاره

« فکر»توانند صادق یا کارب باشند یا اینکه یک کند، چيزهایي که ميگزاره را بيان مي
 هاي سنتيها هم داراي ساختار دروني هستند. در تحليلکامل را بيان کنند. خود گزاره

(. در تحليل Van Dijk, 2003ها، خود، ساخو محمولي دارند )ي، گزارهفلسفي و منطق
ه آن طور مختصر، بي دارند که بهتوجهقابلهاي ها ویژگيایدئولوژیکي، ساختار گزاره

 پردازیم.مي

  2نمایي. گواه0ـ5
ان اسو. سخنگوی« ايساختارهاي گزاره»نمایي یکي از عناصر زباني رایج در سطح گواه

رود که گواهي کنند، انتظار مي، اگر باوري را بيان مينی؛ بنابراهاي خود هستندفتهمسئول گ
بر ادعاي خود داشته باشند و در بحث با مدعيان، از آن استفاده کنند. معيار خوب و 

ندگي در ز و فرهنگي متفاوت باشد. هر بافوممکن اسو در « گواهي»پذیرفتني بودن 
. در جوامع معاصر، رديرا در بربگ تا شایعات« ان خود دیدمبا چشم»تواند از روزمره، مي

 ،«در روزنامه خواندم»یا « در تلویزیون دیدم» :نمایي اسورسانه معيار مهمي براي گواه
هاي قدرتمندي در مکالمات روزمره هستند. ازآنجاکه استفاده از پيام رسانه استدالل

اي تواند، از نظر ایدئولوژیکي، دارنيز ميگيري همراه باشد، چنين گواهي تواند با جهومي
 (.Van Dijk, 2003, 2015باشد ) گيريجهو
را قانع  يمونيم ديتوانينم وقوچيشما ه دیگويخردمند م_انسان#در  يحرار#( 25

نها موز بدهد! ت کیبه شما  ،به اسم بهشو یيدر جا شماريب يموزها ۀدر مقابل وعد ديکن

                                                            
1. propositional structures 

2. evidentiality 
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 رتایو حرم و ز نیساخو، دکانِ د يجمع يهاافسانه شوديد، مکر نيچن شوديبا انسان م
 دعوت به حماقو کرد.  ،کرونا# يدميراه انداخو و در اوج اپ

رفو،  ديبه مساجد نتوان ميو اکنون که از ب 1وتَکُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاۀَيُوَاجْعَلُوا بُ( 20
 . ديرا قبله و معبد خود قرار ده تانیهاخانه
طر  اي که م، گواهي بر گزارهانسان خردمند(، نویسنده، با ارجاع به کتاب 25ر مثال )د
آورده اسو و با ارجاع به یک کتاب، به مدعاي خود اعتبار بخشيده اسو. در مثال  ،کرده

، که باالترین اعتبار را در ميان مسلمانان دارد، افراد قرآن کریم(، نویسنده با ارجاع به 20)
ن در خانه در شرایط کرونا و انجام اعمال عبادي در منزل دعوت کرده اسو و را به ماند

 اي دیني خوانده اسو.هاي بهداشتي را فریضهصورت تلویحي، رعایو دستورالعملبه
صورت درصد فراواني، نشان داد که در هاي کمي پژوهش به(، با ارائة یافته1جدول )

بندي گفتمان ن کاربرد را در صورتبندي بيشتریگذاري و قطب، فاصله1گروه 
بندي ابزارهاي ، نفرین و دشواژه و قطب2در گروه  کهيدرحالاند؛ ایدئولوژیک داشته

يشترین گذاري باند. در مجموعِ دو گفتمان، نفرین و دشواژه و فاصلهبوده پرکاربردزباني 
 کاررفته هستند.و انکار کمترین ابزارهاي به

 گیری . بحث و نتیجه6
چنين  «مذهب و کرونا»هاي مرتبط با از بررسي محتوا و کاربرد ابزارهاي زباني در تویيو

کارگيري راهبردهاي زباني براي بازنمایي دین و علم، توسط کاربران آید که نحوۀ بهبرمي
، تأکيد و تقویو عملکرد مثبو گروه خودي 1تویيتر، مبتني بر ایدئولوژي اسو. در گروه 

عنوان راهبردهاي کالن متن، در دستور ازنمایي منفي از گروه ريرخودي، به، ب2و در گروه 
با تکرار دستورهاي قرآني و ارجاع به سخنان بزرگان  1کار نویسندگان قرار دارد. گروه 

هاي بهداشتي در راستاي عمل به دیني در تالش اسو که نشان دهد عمل به دستورالعمل
لي با علم ندارد. این گروه، ميان خود و کساني که دستورهاي دیني اسو و دین هيچ تقاب

اند، هاي ستاد ملي مقابله با کرونا کردهدر پوشش مذهب اقدام به مخالفو با دستورالعمل
رود که این اقدامات را نتيجة توطئة بيگانه و کند و تا آنجا پيش ميگذاري ميفاصله
ا تهدیدي براي سالمو جامعه دیگري ر 2داند. در مقابل، گروه انگليس مي خصوصبه

                                                            
 .17. قرآن کریم، سورۀ مبارکة یونس، آیة 1
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کند. يرا م« آنها» رفتننيازبمکرر نفرین و دشواژه، آرزوي  کاربردنبهداند و حتي با مي
هاي تاریخي، سعي دارد که دین را در ها و مقایسهاین گروه، با استفاده از تعميم و مثال

 لیبر تما يندبو قطب يگذارراهبرد فاصله اريبس يفراوان تقابل هميشگي با علم نشان دهد.
 .ردداللو دان آبر  شتريهر چه ب ديدو گروه و تاک بين تقابل جادیا ايبر سندگانینو دیشد

طور بالقوه ها بههاي اجتماعي، این تقابلکنش دآمدنیپدها در به تأ ير تویيوباتوجه
هاي شنت وجودآمدنبهتواند باعث توانند به سطح جامعه کشيده شوند. این موضوع ميمي

ا انجام حاضر و همچنين ب به نتایج پژوهشاجتماعي شود. الزم اسو که کارشناسان، باتوجه
ها را شناسایي کنند تا با فراهم شدن فرصو هاي دیگري در آینده، علو این تقابلپژوهش
اد هاي مختلف ایجهاي متفاوت، همدلي و همگرایي ميان گروهوگو ميان ایدئولوژيگفو

 ن وسيله،  بات اجتماعي تضمين شود.گردد و به ای

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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