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بازنمایی مفاهیم قدرت ،مشروعیت و نابرابریهای اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در
خطاب به مردم
چکیده
پژوهش حاضر درصدد بازنمایی مفاهیم قددر ،،مشدروعیو و ندابرابریهدای اتتمداعی
مطرح شده از سوی ماکس وبر ( )6311در گفتمان پهلوی اول در چارچوب دستور نقدش-
گرای نظاممند هلیدی و متیسن ( )4162اسو .پیکره پژوهش را کلیه نطقهدای رضاشداه در
خطاب به مردم که شامل  7متن (652بند) اسو تشکیل میدهد .یافتهها حاکی از این اسو
که سه فرایند اصلی مادی ،ذهنی و رابطدهای نقدش بسدیایی در بازنمدایی مفداهیم قددر،،
مشروعیو و نابرابریهای اتتماعی داشتهاند .توزیع پر بسامد ضمیر «من» در مقابل «شدما»،
گفتمان را عرصه قدر،نمایی رضاشاه نموده اسو .آغازگر مبتدایی بینشان نیدی مسدلوتیو
اصلی پیام مطرح در گفتمان را برعهده دارد .در تحلیل انسدجام مدتن نیدی ،عناصدر انسدجام
دستوری و واژگانی ،توزیع تقریبا برابر و به عبارتی ،سهم یکسان در سالسو و روانی کالم
رضاشاه داشتهاند .در این میان عامل پیوندی ،عنصر حذف و ارتاع در کندار دیگدر عناصدر
انسجام ،مانع از انقطاع کالم رضاشاه در ذهن مخاطب و باعث کوتاه شدن فواصل بین پیام-
ها گشتهاند .در پایان مشخص شد که گفتمان رضاشاه از موضع قددر ،در برابدر مخاطدب
توتید گشته ،مشروعیونما بوده و موتفدههدای ندابرابری اتتمداعی وبدر در تدای تدای آن
مشاهده میگردد.
کلیدواژهها  :دستور نقشگرای نظداممندد ،پهلدوی اول ،ندابرابریهدای اتتمداعی ،قددر،،
مشروعیو.
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 .1مقدمه

اصطالح تحلیل گفتمدان بدرای نخسدتین بدار توسد زتید

هدریس ،6زبدانشدنا

مطدرح

آمریکایی ،در سال  6354و در مقاتهای بده همدین ندام بکارگرفتدهشدد .بده اعتقداد وی ،وظیفده
زبانشنا

ارائه تحلیلی صور،گرایانه از عناصر موتود در متن در ارتباط با یکددیگر و نده در

ارتباط با سایر عناصر موتود در زبان اسو (هریس .)6354:6 ،تیکن ،دیری نپایید کده گروهدی
دیگر از پژوهش گران دریافتند که در تحلیل گفتمان با عوامل بیرون از متن یعنی بافو موقعیتی،
فرهنگی ،اتتماعی و غیره سروکار داریم .ویدوسون )641 :4111( 4معتقد اسدو کده برخدی از
وتوه موقعیتی که زبان در آن بکار گرفته میشود ،در آفرینش معنا دخاتو دارند .عالوه بر این،
ون دایک )62-69 :6337( 9نیی خاطرنشان می سازد که تحلیل گفتمان تنهدا بده بررسدی وتدوه
صوری گفتمان ازتمله نحو و واجشناسدی نمدیپدردازد ،بلکده هددف آن بررسدی کارکردهدای
اتتماعی گفتمانی اسو که توس گویشوران زبان در بافوهای اتتمداعی و فرهنگدی مختلد
توتیدمیشود .دستور نقشگرای نظاممندد ،2بده عندوان یکدی از رویکردهدای مطدرح در تحلیدل
گفتمان (آتبا-ژوز ،)65 :4113 ،نخستین بار توس مایکل هلیددی 5در سدال  6316و در مقابدل
سنوهای پیشین و معاصر مطرح در زبانشناسی و از تمله در تقابل با دیددگاه چامسدکی 1کده
مهمترین نقش زبان را بیان اندیشه میدانسو (چامسکی ،)2 :6315 ،مطرح شد و کدانون توتده
خود را از صور ،به انگییههای اتتماعی و فرهنگی کدارکرد زبدان معطدوف کدرد و مهمتدرین
وظیفه زبان را ایجاد ارتباط و انتقال معنا معرفی کرد (هلیدی .)66 :6315 ،در حقیقدو ،دسدتور
نقشگرای نظاممند هلیدی ،به عنوان یک رویکرد پیکره-بنیاد ،در تالش اسو تا کارکرد زبان را
در بافو مورد بررسی قرار دهد (هلیدی و متیسن.)45 :4162 ،
در ادبیا ،پژوهشی تحلیل گفتمان ،گفتمانهای مختلفدی چدون آموزشدی ،علمدی ،ادبدی و
سیاسیتحلیل و بررسی شدهاند .با این وتود ،گفتمان حکام و رهبران سیاسی در خطاب به مردم
کمتر مورد توته پژوهشگران این حوزه مطاتعاتی بودهاسو .حکام و رهبران سیاسدی همدواره

1. Zellig Harris
2. H. G Widdowson
3. Teun A. Van Dijk
4. Systemic Functional Grammar
5. M. A. K Halliday
6. Chomsky
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دغدغه مشروعیو را در سر داشتهاند؛ چراکه «کلیه حاکمیوهدا مدیبایسدو برپایده یدک اصدل
فکری مشروعیو خدود را بده دسدو آورندد و حاکمیدو خدود را بدر آن مبندا اسدتوار سدازند
(فوکویاما .)19 :6939 ،حاکمان همواره در تالش برای مشدروعیوزدایدی 6از چهدره حکومدو
پیشین و کسب مشروعیو از تامعه تحو حکومو خدود هسدتند (ضدیایی و دیگدران:6911 ،
 .)17در اینجاسو که نقش پررن

گفتمان بیشتر از هر زمانی به چشم میآید .رهبران سیاسی و

دوتومردان سعی می کنند کده بدا بکدارگیری سداختارها و واژگدان متفداو ،اقددام بده تحمیدل
ایدئوتوژی 4خود به مخاطب ،کسب قدر( ،اقتدار) ،بازنمایی متفاو ،از نابرابریهای اتتمداعی
و در نتیجه کسب مشروعیو نمایند .تذا ،پژوهش حاضر درصددد اسدو تدا بدر اسدا

دسدتور

نقشگرای نظاممند هلیددی-متیسدن )4162( 9بده بازنمدایی مشدروعیو ،2قددر( 5،اقتددار )1و
نابرابریهای اتتماعی 7در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم بپردازد .برای انجام این مهدم،
سواال ،زیر مطرحمیشود :
 بازنمایی قدر( ،اقتدار) در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم چگونه اسو؟
 گفتمان رضاشاه در خطاب به مردم چه اتگدویی را در اتقدای ایددئوتوژی و در نتیجده
کسب مشروعیو یا مشروعیوزدایی نشان میدهد؟
 نابرابریهای اتتماعی در گفتمان رضاشاه چگونه بازنمایی میشوند ؟
 .2پیشینه پژوهش

از گذشته تاکنون ،پژوهشهای بسیاری به موضوع تحلیل گفتمدان از منداظر و رویکردهدای
مختل

پرداختهاند که از تمله مهمترین مکاتب مطرح در تحلیل گفتمان مدیتدوان بده مکاتدب

کاربردشناسی ،1تامعهشناسی تعاملی ،3تحلیل گفتگو ،61نقش گرایدی ،تحلیدل گفتمدان انتقدادی،
تحلیل پساساختارگرایانه و غیره اشارهکرد  .ویژگی مشترک همه این مکاتب فکری ایدن اسدو
1. Deligitimization
2. Ideology
3. Matthiessen
4. Legitimization
5. Power
6. Authority
7. Social inequalities
8. Pragmatics
9. Interactional sociolinguistics
10. Conversation analysis
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که بجای تمرکی بر زبان به عنوان یک نظام انتیاعی ،آن را به مثابه نظامی مبتنی بدر بافدو مدورد
مطاتعه قرار می دهند (آتبا-ژوز .)65 :4113 ،در ایدن میدان ،در پدژوهش حاضدر بدا رویکدردی
نقشگرا درصدد تحلیل گفتمان رضاشاه در خطاب به مردم اسو .در ادامه ،بده بررسدی برخدی
پژوهشهای صور،گرفته در حوزه تحلیل گفتمان ،به ویژه پژوهشهای انجام گرفته با رویکرد
نقشگرایی پرداختهمیشود .در نهایو نیی ،به تبیین تفاو ،پژوهش حاضر بدا دیگدر مطااتعدا،
صور،گرفته در حوزه نقشگرایی پرداختهخواهدشد .ابتدا برخی پدژوهشهدای ایرانیمعرفدی و
بررسی میشوند..
دستجردی کاظمی ( )6911در رساته دکتری خود به توصی
دبستان ،براسا

گفتار داندشآمدوزان پایده اول

نظریه نقشگرای نظاممند هلیدی-متیسن ( )4112پرداخته اسو  .ایدن تحلیدل

بر پایه دو فرانقش تجربی و متنی این نظریه صور ،پذیرفتده اسدو .یافتدههدای ایدن پدژوهش
حاکی از آن اسو که  31درصد بندهای مورد استفاده کودکان در این سن ساده بدوده و در ایدن
میان دختران دو برابر پسران از بند استفاده نمودهاند .همچندین مشدخص شدد کده آغازگرهدای
تجربی ،نقشی  61درصدی در فرانقش متنی نمونه مورد مطاتعه داشتهاند .در نهایدو پژوهشدگر
معتقد اسو که این رویکرد نظری ،به خوبی میتواند از عهده توصی

دادههدای زبدان فارسدی

برآمده و در مطاتعا ،گونداگون زبدان مانندد گدویششناسدی ،سدبکشناسدی ،گوندهشناسدی و
آسیبشناسی زبان بکار گرفتهشود .با این اوصاف ،پژوهشگر با حذف فدرانقش بیندافردی تدا یر
موتفه هایی چون قطبیو ،زمان و عنصر وتهنما را که هریک در معنای کلی بند تا یرگذار اسدو
نادیده گرفته اسو.
احمدی ( )6931در پژوهشی با عنوان «تحلیل نقشگرایانه گفتمدان اسدتادان آمدوزش زبدان
انگلیسی» ،با رویکرد دستور نظاممند نقشگرای هلیدی به بررسی گفتمان استادان آموزش زبدان
انگلیسی در محی کالسی پرداخته اسو .پژوهشگر از منظر فرانقش بینافردی به تحلیل گفتمان
پرداخته و در نهایو یافته های وی نشان از وتود رابطه معنی دار بین مرحله آموزش و گفتمدان
مورد استفاده استاد دارد .وی معتقد اسو استادانی در کاهش زمان اختصاص یافتده بده گفتمدان
معلم ،موفقتر بودهاند که در مرحلده ترغیدب و بدازخورد ،از وتدوه اسدتفهامی بیشدتر اسدتفاده
کردهاند .همچنین وی دریافو که باال بودن استفاده از وتوه خبری در مراحل مختل
رابطة مستقیمی با استاد محور بودن کال

آموزش،

دارد .با ایدن وتدود ،ایدن پدژوهش تدا یرا ،دیگدر
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فرانقشهای مطرح در دستور نقشگرا را نادیده گرفته که بنظر مدیآیدد در رابطده بدین معلدم و
شاگرد خاتی از تا یر نباشد.
پیرایش ( )6936نیی در پایاننامه کارشناسی ارشد خود ،به مطاتعه گفتمان متدون رادیدویی از
منظر دستور نقش گرای هلیدی و باالخص فرانقش بیندافردی پرداختده اسدو .پژوهشدگر دتیدل
تاکید خود بر این فرانقش را رابطه بنیادین بین گوینده و مخاطب در این متون بر میشمارد .در
حقیقو ،نگاه انحصارگرایانه از منظر این فرانقش به تحلیل متون رادیویی پژوهشگر را در تبیین
کامل یافتههای خود محدود ساخته اسو .بنظر میآید نگاهی تامع از منظدر دو فدرانقش دیگدر
مطدرح در ایددن چددارچوب و همچنددین بررسددی بازنمدایی مفدداهیمی چددون قدددر( ،اقتدددار) و
ایدئوتوژی ،در رابطه بین گوینده و مخاطب در بطدن ایدن متدون دسدتاوردهای کامدلتدری نیدی
میتوانسو به همراه داشتهباشد.
دیانتی ( )6936نیی در مطاتعهای به بازنمایی برخدی سداخوهدای دسدتوری و گفتمدانی در
گفتار کودکان  9تا  5ساته فارسی زبان شهرستان گلپایگان ،از منظر دستور نقشگرای نظداممندد
هلیدی پرداخته اسو  .وی نیی تنها از منظر فرانقش تجربی کدار تحلیدل را انجدام داده اسدو و
یافتههای وی حاکی از این اسو که در فعل هدای مرکدب ،بداالترین بسدامد بده فرایندد مدادی
اختصاص دارد .بازنمایی مفهوم سببی نیی تنها در قاتب فرایند مادی بودهاسدو .همچندین نتدای
حاکی از آن اسو که درصد رخداد حذف ضمیر فداعلی در فراینددهای رفتداری بداالتر از بقیده
فرایندها اسو.
خیرآبادی و زعفرانلو ( )6939در مقاتهای به بررسی زبان تبلیغا ،مطبوعداتی در چدارچوب
دستور نقشگرای نظاممند و تلفیق آن با اتگوی پیشنهادی چلوند  )4112( 6بدرای آگهدیهدای
تجاری روزنامهها پرداختهاند .یافتههای حاصل از بررسی نمدود موتفدههدای مطدرح در اتگدوی
پیشنهادی چلون

( )4112در دستور نقشگرا حاکی از این اسو که دستور نقشگرای نظاممند

هلیدی تنها به سطح مدتنهدای زبدانی محددود نمدیگدردد و مدیتدوان دسدتاوردهای آن را در
گونههای دیگری همچون آگهیهای مطبوعداتی بدهکدار گرفدو .در واقدع ،تمرکدی اصدلی ایدن
پژوهش ،بر اتگوی چلون

( )4112بودهاسو و دستور نقشگرا و فدرانقشهدای مطدرح در آن

1. Y. Y Cheong
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ابیاری برای بازنمایی موتفههای مطرح در آن اتگو بودهاند .اکنون به بررسی برخی پژوهشهدای
خارتی انجام گرفته در چارچوب دستور نقشگرای نظاممند میپردازیم.
واتلی و رادیچ-بوتانیچ )4117( 6ضمن تحلیدل یدک منداظره اینترنتدی بدر اسدا
نقش گرای هلیدی ،دریافتند که این رویکرد توصی

رویکدرد

روشنی از قدر ،پیشبینی مردم از معدانی

و مفاهیم احتماتی مورد استفاده مخاطب ارائه میدهد و به خوبی رابطه بین گویندده و مخاطدب
را تبیین مینماید.
اتوی و باسیر )4166( 4در پژوهشی به بررسی برخی از سخنرانیهای اوبامدا ،در چدارچوب
نظریه نقشگرای هلیدی و در قاتب ساخو گذرایی این نظریه پرداختندد .نتدای حداکی از ایدن
اسو که وی با استفاده زیاد از فرایند مادی و ذهنی مردم را بده سدوی خدود تلدب مدینمدود.
فرایند رابطده ای نیدی بده خدوبی در خددمو ایجداد تصدویری مثبدو از وی در ذهدن مخاطدب
بودهاسو .وتود عناصر موقعیتی چون دتیل و مکان به عینیتر شدن هرچه بیشدتر گفتمدان وی
کمک نمودهاند .در اینجا نیی بهنظر میآید بررسی نقش دیگر فرانقشها ،در گفتمان اوباما همراه
با بازنمایی برخی مفاهیم مطرح در زبانشناسی انتقادی از تمله قددر ،و ایددئوتوژی ،زوایدای
پنهان بیشتری از گفتمان سیاسی وی را روشن میساخو.
نور و دیگران )4161( 9تنها به تحلیل عنصدر وتهیدو در آخدرین سدخنرانی پیدامبر اسدالم
(ص) ،براسا

دستور نقشگرای نظداممندد هلیددی ( )6315پرداختدهاندد .آنهادریافتندد کده از

مجموع  51بند 94 ،بند خبری 44 ،بند امری و تنها یک بند پرسشی بوده اسو .آنهدا معتقدندد
که دستور نقش گرا ابیاری مو ر در درک رواب بینافردی بین مشارکین در گفتمان اسو ،وتی از
تا یر احتماتی دیگر فرانقشها و موتفه های تا یرگذار بر روابد بدین مخاطدب و گویندده غافدل
بودهاند.
پژوهش های مذبور ،تنها بخشی از مطاتعا ،صدور ،گرفتده در حدوزه تحلیدل گفتمدان در
چارچوب نظریه نقش گرا اسو .مطاتعا ،گفتمانی دیگری نیدی در ایدن چدارچوب و در قاتدب
بررسی متون آموزشی ،علمی ،ادبی و دینی انجام گرفته اسو که از تمله میتدوان بده مجیددی
( ،)6931فضددائلی و ابراهیمددی ( ،)6939ایرانددیاده و مددرادی ( ،)6932بازوبندددی و صددحرایی
1. I. Wattles & B. Radić-Bojanić
2. S. D. Alvi & A. Baseer
3. M. Noor et al
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( ،)6932عرب زوزنی و دیگران ( ،)6935طباطبایی ( )6935و غیره اشاره نمود .با ایدن وتدود،
مقایسه این پژوهشها تای خاتی سه نکتده را نمایدان مدیسدازد .نخسدو اینکده هیچکددام از
مطاتعا ،صور ،گرفته به تحلیل گفتمان شخصیوهای تاریخی نپرداختهاند .اهمیو ایدن نکتده
زمانی مشخص میشود که بدانیم بافوها و بسترهای سیاسی ،فرهنگی ،اتتمداعی ،اقتصدادی و
مذهبی دائما در حال تغییر هستند .از آنجا که گفتمانها از دل همین بافوها بر میخییندد ،تدذا
حامل ویژگیهای متفاوتی با گفتمانهای معاصر خواهند بدود .اهمیدو دوم ،بررسدی گفتمدان
رهبرانی اسو که با رویکردی غیر از مردم ساالری زمام امور را بده دسدو گرفتدهاندد .گفتمدان
پادشاهان که اغلب با کودتا و روشهایی غیر مردم ساالرانه به روی کار آمده و در تالش بدرای
کسب مشروعیو از مردم تحو حکومو خود بودهاند زمینه روشنگریهدای زیدادی را دربداره
شیوه حاکمیو حکام آن زمان فراهم مینمایدد  .نکتده سدوم هدم تدای خداتی تحلیدل گفتمدان
شخصیوهای عاتیرتبه در موضوعا ،مختل

و در خطاب به مردم اسو .تذا بنظر منطقی می-

رسد که تحلیل گفتمانهای موتود در بستر تاریخ ،با موضوعا ،مختلد

و از قدول رهبدران و

پادشاهانی که با نظامی غیر از انتخابا ،مردمی بر سر کار آمدهاند ،حامل تفاو،هایی با رهبدران
دموکراتیک و معاصر باشد .بنابراین ،میتوان گفو که نتای این مطاتعه مجال مقایسده گفتمدان-
های گذشته و معاصر را در ابعاد مختل

در اختیار پژوهشگران حوزه تحلیل گفتمان قرار مدی-

دهد تا شاید زمینه ایجاد اتگوهای گفتمانی مختل

برای دورههای مختل

تاریخی یک تامعده

فراهم گردد.
 .3چارچوب نظری

همانطور که پیشتر نیی بیان شد ،مکاتب مختلفی در حوزه تحلیل گفتمان مطرح هسدتند کده
معروفترین آنها نقش گرایی و تحلیل گفتمان انتقادی هستند .تحلیل گفتمدان انتقدادی خدود از
رویکردهای مختلفی تشکیل شده اسو که اهم آنهدا توسد وداک ،6فدرکالف ،4ون دایدک ،ون
توین 9و کر  2معرفی شدهاند و هریک با نگاهی متفداو ،بده بحدث تحلیدل انتقدادی گفتمدان
میپردازند .در طرف دیگر ،نقش گرایی ،که خود شاتوده تحلیدلهدای انتقدادی معرفدی شدده از
1. R. Wodak
2. N. Fairclough
3. V. Leween
4. G. R Kress
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سوی محققین مذکور اسو (تنوریو ،)612 :4166 ،یکدی دیگدر از روشهدای راید در تحلیدل
گفتمان محسوب مدی گدردد .اغلدب پدژوهشهدای انجدام گرفتده در حدوزه سیاسدو بدر پایده
رویکردهای انتقادی مذکور بنا نهاده شدهاند .با این وتود ،پدژوهش حاضدر درصددد اسدو تدا
نخسو با بکارگیری تدیدترین نسخه دستور نقدشگدرای نظداممندد هلیددی-متیسدن ()4162
توصی

زبانشناختی تامع و دقیقی از متن گفتمان پهلوی اول ارائه نموده و سپس به بازنمدایی

مفاهیم قدر( ،اقتدار) ،مشروعیو و نابرابریهای اتتماعی معرفی شده از سدوی مداکس وبدر

6

( )6311در گفتمان وی و در چارچوب این نظریه بپردازد .در ادامه مختصری پیرامدون دسدتور
نقش گرای هلیدی-متیسن ( )4162و مفاهیم قدر ،،مشروعیو و نابرابریهای اتتمداعی ارائده
خواهد شد.
 1-3دستور نقشگرای نظاممند هلیدی-متیسن ()2112

نخستین ترقههای دستور نقشگرای نظاممند ،به عنوان نحلهای از زبانشناسی نقدشگدرا ،در
اوایل دهه  11قرن بیستم میالدی در ذهن مایکل هلیدی زده شد .تدیدترین نسخه این دسدتور
به نام مقدمهای بر دستور نقشگرا ،ویرایش چهارم 4در سال  4162با همکاری مایکل هلیددی و
کریستین متیسن 9زبانشنا

معرفی شد .دستور نقشگرای نظاممند ،دستوری اسو پیکره بنیداد

که توته ویژهای به معنا دارد .منظور از نظاممند بودن در دستور نقشگرا این اسو کده مطاتعده
هر بعدی از زبان مستلیم رتوع به دیگر ابعاد زبان اسو .در حقیقو زبان نظامی اسو سرشدار
از انتخابها که گوینده یا نویسنده با انجام انتخابهایی دسو به توتید متن میزندد (هلیددی و
متیسن .)41 :4162 ،در این دستور ،این انتخابهای زبانی در قاتب سده فدرانقش اندیشدگانی،2
بینافردی 5و متنی 1تبیین میشود و با توته به نظاممند بودن این دستور مدیتدوان اینگونده بیدان
کرد که نمود این سه فرانقش در الیه واژی-دستوری 7وتود دارد کده در نهایدو در الیده واج-
شناسی تبدیل به یک گفتمان نوشتاری یا شفاهی میگردد (اگینی.)51 :4112 ،

1. Max Webber
2. An Introduction to Functional Grammar, 4th edition
3. C. Matthiessen
4. Ideational
5. Interpersonal
6. Textual
7. Lexico-Grammar
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فرانقش متنی در قاتب ساخو آغازگر-پایانبخش 6نمود پیددا مدی نمایدد .بدر ایدن اسدا ،
آغازگر بخش مهم هر بند و نقطه عییمو پیام محسوب میگردد و از اندواع متندی ،بیندافردی و
مبتدای( 4تجربی) تشکیل شده اسو که از این میان تنها آغازگر مبتدایی در معنای تجربدی مدتن
دخیل اسو( .هلیدی و متیسن.)36-19 :4162 ،
فرانقش بینافردی برای برقراری ارتباط و تنظیم رواب اتتمداعی اسدتفاده مدیشدود .عنصدر
وته 3بار اصلی پیام را در این فرانقش به دوش میکشد ،و مابقی پیام را باقیمانده 2مدیگویندد.
مجموعه این عناصر تعامل بین توتیدکننده گفتمان و مخاطب را تشدکیل مدی دهندد (هلیددی و
متیسن.)411-651 :4162 ،
فرانقش تجربی به بیان تجربیا ،فرد از محی و دنیای اطرافش میپردازد .ایدن فدرانقش در
قاتب شش فرایند مادی ،5ذهنی ،1رابطهای ، 7رفتاری ،1کالمی 3و وتدودی 61نمدود دارد .فرایندد
مادی به انجام دادن کاری یا رخداد واقعی اشاره دارد .فرایند ذهنی بر احسا  ،اندیشه و ادراک
دالتو دارد .فرایند رابطهای نیی از رواب بین اشیاء و پدیدهها و همچنین ویژگیهای آنها سخن
میگوید .فرایند رفتاری به رفتارهای تسمانی و روانی افراد اشاره دارد .فرایند کالمی به کدنش
های مربوط به گفتن اشاره دارد .و در نهایو ،فرایند وتودی که سدهمی تقریبدا سده یدا چهدار
درصدی در هر متن دارد ،اشاره به وتود داشتن و اتفاق افتادن چییی یا کسی میکند( .هلیددی
و متیسن .)913-415 :4162 ،در مجموع ،تعامل بین این فرایندهاسو که «طعم» و رن

به هدر

متنی میدهد (هلیدی و متیسن.)463-415 :4162 ،
انسجام 11به مناسبا ،معنایی موتود در میان عناصر یک متن اشاره دارد .ایدن مناسدبا ،بده
کالم یکپارچگی و وحد ،مدی بخشدد و آن را بده عندوان مدتن از مجموعدهای از تملدههدای
تداگانه و نامربوط متمایی میسازد .برخی از عوامل انسجام در دستور زبان و برخی در واژگان
1. Thematic Structure
2. Topical
3. Mood
4. Residue
5. Material
6. Mental
7. Relational
8. Behavioral
9. Verbal
10. Existential
11. Cohesion
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تحقق مییابند .هلیدی و متیسن ( )4162رویهم رفته ابیارهای انسجامی را عبار ،میدانندد از
ارتاع ،6حذف 4و تانشینی ، 9ادا ،پیوندی ، 2عنصرموصوتی ،5تکرار ،1باهمآیی ، 7هممعنایی،1
شمول معنایی ،3همشموتی ،61استلیام معنایی ،66تضاد 64و عضوواژگدانی .69ارجاع بددین معندی
اسو که صور،های ارتاعی برای تفسیر به چیی دیگری قبل یا پس از خود ارتاع داده شدوند.
ارتاع خود بر دو نوع اسو :درونمتنی 62و برونمتنی .65از بین این دو ،تنها ارتاع درونمتنی به
انسجام متن کمک مینماید؛به شرط اینکه ،ضمیر و مرتدع آن در یدک بندد نباشدند .حذف

و

جانشینی عبارتند از وضعیتی که در آن یک عنصر به خاطر اینکه قبال در متن ذکر شدده اسدو،
یا حذف میشود و یا عنصری تایگیین آن میشود .عنصر محذوف ممکن اسو اسم ،فعدل یدا
تمله باشد .ادات پیوندی نیی رابطه منطقی-معنایی 61میان بندهای موتود در متن را نشان می-
دهند .عنصر موصوتی نیی عبار ،اسو از ضمایر موصوتی بکار گرفته شده در مدتن کده باعدث
افیایش انسجاممیشوند .تکرار به تکرار عینی و بدون تغییر یک واژه در مدتن گفتده مدیشدود.
ساتکی (( )6335به نقل از نعمتی قیویندی و ایشدانی )643 :6932 ،معتقدد اسدو کده هدر ندوع
تکراری انسجامی محسوب نمیشود .به اعتقاد وی تنها تکرار واژههای متندی 67و نده واژههدای
دستوری 61باعث انسجام متن میگردند .هممعنایی نیی عبار ،اسدو از انتخداب واژهای کده بدا
واژه پیش از خود دارای رابطه هممعنایی باشد .شمول معنایی به رابطهای اشاره میکندد کده در
آن یکی از واژهها به یک طبقه واژگانی اشاره میکند و دیگری زیرطبقهای از آن محسوب مدی-
1. Reference
2. Ellipsis
3. Substitution
4. Conjunction
5. Wh-element
6. Repetition
7. Collocation
8. Synonymy
9. Hyponymy
10. Co-Hyponymy
11. Entailment
12. Antonym
13. Meronymy
14. Endophoric
15. Exophoric
16. Logico-semantic
17. Content Words
18. Function words
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شود .همشمولی نیی به رابطهای گفته میشود که طی آن دو واژه همعرض با یکدیگر ،زیرطبقده
واژهای دیگر باشند .عضوواژگانی همانند رابطه شمولمعنایی که طدی آن واژهای «ندوعی از»...
واژه دیگر محسوب میشد ،بر اسا
باهمآیی بر اسا

آن واژهای «عضوی از »...واژه دیگر محسوب مدیگدردد.

«تمایل به با یکدیگر آمدن» در میان واژهها تعری

میشدود و اسدتفاده از آن

باعث انسجام در متن میگردد( .هلیدی و متیسدن .)123-166 :4162 ،اسذتلزاممعنذایی بددین
معنی اسو که تحقق مفهوم یک تمله مستلیم تحقق مفهوم تملده دیگدری باشدد .بده عبدار،
سادهتر اگر تملهای به وقوع پیوسته باشد ،تمله دیگری نیدی بده وقدوع پیوسدته اسدو (الیندی،
 .)631 ،6936تضاد معنایی نیی به رابطه متضاد بین واژههای یک متن اطالق میگردد .در ادامده
انگارهای از دستور نقشگرای نظاممند هلیدی-متیسن ( )4162ارائه شده اسو.

انگاره  6دستور نقشگرای نظاممند هلیدی-متیسن

(6)4162

 .6انگاره شماره  6توس پژوهشگر ترسیم شده و در متن اصلی کتاب هلیدی و متیسن ( )4162ذکر نشده اسو.
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 .1 .3قدرت و اقتدار

وبر از نخستین تامعه شناسانی اسو که به بحث قدر ،و اقتدار به شدکل علمدی و مددون
پرداخته اسو .وی قدر ،را بدا ملتفده زور توضدیح مدیدهدد و عامدل الزم بدرای بقدای آن را
مشروعیو ذکر میکند آنچنان که بدون حداقلی از مشروعیو هیچ قدرتی پردوام نخواهد بدود.
قدر ،مشروع قدرتی اسو که از سوگیریهایش استقبال میشود ،رهنمودهایش مورد موافقدو
قرار می گیرد و یا دسو کم مخاطبانش از آن تبعیو میکنند .این تمکین ارادی یک وته قانونی
و اخالق تمعی به قدر ،میدهد که سلطه گر و تحو سلطه را در یدک رابطده دوتانبده قدرار
میدهد .وی معتقد اسو اقتدار متضمن تمایل بی قید و شرط زیردسو به اطاعو اسدو (وبدر،
 .)25-97 :6311به عبار ،دیگر ،قدر ،از باال به پایین اسدو؛ در حداتی کده اقتددار از تهدو
پایین به باال برخوردار بوده و این زیردستان هستند که بدا پدذیرش اختیدار و اطاعدو از آن بده
قدر ،افراد فرادسو مشروعیو میبخشند (رستمی.)6914 ،
 .2 .3مشروعیت

واژه مشروعیو دارای ریشه التین و به معنی قانون د گرفته اسو ،وتی ،دامنه وسیعتدری از
قانون دارد؛زیرا امر مشروع باید منطبق با نظر مردم و عداتو و انصاف باشد (حاتیدانی و پداک
سرشددو .)56 :6917 ،وبددر ( )916-464 :6311بدده سدده نددوع مشددروعیو اشدداره کددرده اس دو:
مشروعیو سنتی ،مشروعیو قانونی -عقالنی و مشروعیو کارییماتیدک .در مشدروعیو سدنتی
توتیه اقتدار بر مبندای آداب و سدنوهدای گذشدته ،در مشدروعیو کارییماتیدک ویژگدیهدای
استثنایی رهبر و در مشروعیو قانونی و عقالنی ،مقررا ،دیوانساالری و قدوانین رسدمی ایدن
نیاز را تأمین میکند .اگر حکمرانان نتوانند تسل خود را به یکی از سه طریدق یادشدده توتیده
کنند ،وسایل نابودیشان فدراهم شدده و در صدور ،تدداوم مشدروعیو نداشدتن ممکدن اسدو
سرنگون شوند و نوع اقتدار عوض شود .براسا

آنچه وبر بیان کرده ،مشروعیو سنتی ممکدن

اسو ورا تی باشد؛ مانند مشروعیو سلطنو در یک خانوادة معدین و ممکدن اسدو بدر اسدا
آداب و رسوم قبیلهای باشد؛ مثل آنچه در بین عشایر مرسوم اسو که بیرگ قبیله حداکم قبیلده
باشد .مشروعیو کارییماتیک ناشی از استعدادها و قابلیوهای فرد اسو کده قضداو ،عمدومی
تامعه بر این قرار میگیرد که کارییما (کسی که محبوب مردم شده اسو) ،حق اقتدار و اعمدال
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حاکمیددو دارد .مشددروعیو عقالنددی ،قددانونی ناشددی از پیشددرفو تامعددة مدددنی اسددو کدده بددا
سازوکارهای انتخاباتی و آرای اکثریو تحقق مییابد (وتدبیگی.)55 :6913 ،
 .3 .3ایدئولوژی

وندایک ( )2 :4111واژه «باور» را از روانشناسی وام میگیرد و ایدئوتوژی را بهمنیتة «نظدام
باورها» تعری

میکند .ازنظر او ،ایدئوتوژی دو صور ،مثبو و منفی دارد :زمانیکه ایددئوتوژی

ساز وکاری اسو برای مشروعیوبخشی به سلطه ،منفی تلقی میشود و وقتی ایدئوتوژی بدرای
مشروعیوبخشیدن به مقاومو دربرابر سلطه و نابرابریهای اتتماعی کداربرد مدییابدد ،مثبدو
تلقی میشود .ایدئوتوژی ،مبنای کردارهای اتتماعی اسدو.یکی از کردارهدای اتتمداعیای کده
به شد ،تحو تأ یر ایدئوتوژی قرار دارد ،کاربرد زبدان و گفتمدان اسدو؛ اتبتده کداربرد زبدان و
گفتمان نیی بر چگونگی کسب ،یادگیری و تغییر ایدئوتوژی مل ر اسو.
 .2 .3نابرابریهای اجتماعی

نابرابری یکی از تنبههای عمومی و همیشگی توامع انسانی اسو .از نظددر وبددر نددابرابری
اتتماعی در رابطه اتتماعی منعکس اسو .وی معتقد اسو که در هدر رابطده اتتمداعی دو یدا
چند نفر در رفتاری مشدارکو داشدته و در آن چدارچوب هریدک بده سدهم خدود از مقبوتیدو
برخوردار اسو ؛ در نتیجه رفتار مذکور بر همین اسا

تهوگیری میشود .این رابطه میتواند

انجام ،انکار و یا طفره رفتن از یک قرارداد و همچنین رقابو اقتصادی یدا عشدقی و یدا هرندوع
دیگری از رقابو و نیی تقسیم مناصب یا عضویو در یک طبقه یدا ملدو را در برگیدرد .تدذا ،از
نظر وبر نابرابری نوعی از محتوای رابطه اتتماعی اسو که تماماً عبار ،از ایدن احتمدال اسدو
که افراد به طریقی قابل تعین و معنادار و بر مبندای درک تطبیقدی ،بده صدورتی تفداو،گدذار و
تبعیضی رفتار خواهند کرد (وبر ،6311 ،به نقل از زاهدی.)6915 ،
 .2روش تحقیق

پیکره پژوهش حاضر شامل سخنرانیها و نطقهای رضاشاه پهلوی در خطاب به مردم مدی-
شود .از آنجاکه تعداد زیادی از این سخنرانیها در دسدو نیسدو (فردوسدو ،)6913 ،تدذا ،بدا
استفاده از شیوه اسنادی و کتابخانهای ،کلیه سخنرانیها و نطقهای کامل و موتود از وی که بده
گونهای مخاطب آنها عامه مردم بودهاند ( 7متن) تمع آوری گردید .این سخنرانیها عبارتند از
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اعالمیه رسمی به مدردم خوزسدتان (یادداشدو هدای رضدا شداه در زمدان ریاسدو اتدوزرائی و
فرماندهی کل قوا ،)669-666 :6951 ،سخنرانی رضاشداه بعدد از کودتدای  (6433ناسیوناتیسدم
ایرانی و رضاشاه ،6975 ،فرهن

و توسعه ،شماره  ،)49حکم میکنم (تداریخ مختصدر احدیاب

سیاسی ایران ،محمد تقی بهار ،)11 :6957 ،سدخنرانی رضاشداه در روز صددور فرمدان کشد
حجاب (ظهور و سقوط پهلوی ،فردوسو ،)6913 ،استعفانامه رضاشداه (مرکدی دایدرهاتمعدارف
بیرگ اسالمی ،)6فرمان رضاشاه به مناسبو انتخابدا ،ششدمین مجلدس شدورای ملدی (تداریخ

شاهنشاهی اعلیحضر ،رضاشداه پهلدوی ،امیرطهماسدب ،)931 :6957 ،سدخنرانی رضاشداه در
مراسم تاتگذاری (تاریخ بیسو ساته ایران ،مکی/6919 ،ج .)65 :62
برای پاسخ به سلاال ،پژوهش حاضر ،از رویکردی تلفیقی بهرهگرفتدهشدد .نخسدو ،کلیده
 652بند موتود در متون مذکور در چارچوب دسدتور نقدشگدرای نظداممندد هلیددی-متیسدن
( )4162مورد توصی
توصی

زبانشناختی قرار گرفو و توزیع فراوانی و درصد مربوط به هر بخش از

در قاتب تداوتی ارائه گردید .سپس ،پژوهشگر درصدد تحلیل بازنمود مفاهیم قددر،

(اقتدار) ،مشروعیو و نابرابری های اتتماعی در متن گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم بدر
آمده اسو .در گام آخر ،به سواال ،پژوهش پاسخ داده شدهاسو.
 .5تحلیل دادهها

رضاشاه پهلوی به مد 61 ،سال در فاصله سالهای  6912تا  6941بر ایران حکومو کدرد.
وی از تحاظ شخصیتی فردی مستبد و خودرای ،تجددگرا ،دینگریی و اسالمزدا ،درو،انددوز،
فحاش و بیسواد و بسیار بدبین معرفی شدهاسو (سدعیدی ،موسسده مطاتعدا ،تداریخ معاصدر
ایران .)4درادامه به تحلیل دادههای تمعآوری شده براسا

چارچوب نظری پدژوهش پرداختده

خواهد شد .الزم به ذکر اسو که به تهو اختصار در کالم ،تنها برخدی از بنددهای نطدقهدای
رضاشاه به عنوان نمونه در حین تحلیل ذکرمیشوند .

1. www.cgie.org.ir/fa/news/25020
2. www.iichs.ir/s/666
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 .1 .5تحلیل گفتمان رضاشاه بر اساس فرانقش تجربی

ساخو گذرایی و فرایندهای موتود در آن فرصو تجربهای متفاو ،از تهان را به مشارک
میدهند (هلیدی و متیسن .)462 :4162 ،در ادامه توزیع فراوانی و درصد فرایندهای موتود در
گفتمان رضاشاه را در تدول شماره  6ارائهمیشود :
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد فرایندهای موجود در گفتمان رضاشاه در خطاب به مردم
تعداد کل

وجودی

رفتاری

کالمی

ذهنی

مادی

رابطهای

1

1

66

91

56

51

652

%1

%9931

%7962

%63921

%99964

%91991

%611

درصد

نکته قابل توته سهم تقریبا  31درصدی سه فرایند اصلی مادی ،ذهنی و رابطدهای در ایدن
سخنرانی اسو .فرایند رابطهای بیش از یدکسدوم فراینددها را بده خدود اختصداص دادهاسدو.
بهعنوان نمونه به مثالهای زیر توته کنید:
-6شما خواهران و دختران من تربیو کننده نسل آینده خواهید بود (سدخنرانی رضاشداه در
روز صدور فرمان کش

حجاب (ظهور و سقوط سلطنو پهلوی ،فردوسو.))6913 ،

-4عمال دوتو باید سرمشق حسن عمل ،صراحو اخالق و استقامو رای باشند (سخنرانی
رضاشاه در مراسم تاتگذاری (تاریخ بیسو ساته ایران ،مکی/6919 ،ج .))65 :62
-9مقدرا ،مملکو و رفاه و آسایش عمومی مربوط به حسن انتخداب و برگییددن عناصدر
صاتحه اسو (فرمدان رضاشداه بده مناسدب انتخابدا ،ششدمین مجلدس شدورای ملدی (تداریخ
شاهنشاهی اعلیحضر ،رضاشاه پهلوی ،امیرطهماسب.))931 :6957 ،
تحلیلها نشان میدهند که فرایند رابطهای بیشتر در قاتدب افعداتی چدون «بدودن» و «شددن»
برای توصی

ویژگیها ،مقایسه وضعیو گذشته و آن زمان تامعده در موضدوعا ،مختلد

و

همچنین خاطرنشان ساختن برخی مسائل اتتماعی و حکومتی به عموم بکار گرفته شدهاسو.
در تایگاه بعد ،فرایند مادی ،با اختالفی کم و با  56مورد قرار دارد .ایدن فرایندد بده عندوان
فرایند انجام دادن ،انتخابی مناسب برای نطقها اسو ،چراکه به روشنی در انتقال دسدتاوردهدای
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داخلی و خارتی بکار گرفته میشود

(هلیدی و متیسن .)441 :4162 ،به موارد زیر توته نمایید:
 -2حکومتی که برای زینو و تجمل معدودی بدبختی مملکو را تجویی ننماید (سدخنرانی
رضاشاه بعد از کودتای ( 6433ناسیوناتیسم ایرانی و رضاشاه ،6975 ،فرهن

و توسدعه ،شدماره

.))49
 -5کسی از پیروان خیعل را راه و پناه ندهند...از خیعلیها دوری تویند(...اعالمیه رسمی به
مردم خوزستان (یادداشو های رضا شاه در زمان ریاسو اتوزرائی و فرماندهی کل قدوا:6951 ،
.))669-666
.-1یک قوه و بنیه تدوانتری...اسدباب سدعاد ،ورزی ملدو را فدراهم نماید(...اسدتعفانامه
رضاشاه (مرکی دایرهاتمعارف بیرگ اسالمی).
بر اسا

آنچه که در تعری

فرایند مادی در باال گفته شد ،فرایندهای مادی بکارگرفته شده

در گفتمان پهلوی اول ،مجموعهای از تعامال ،بین کنشگرهای «من»« ،ما»« ،حکومو»« ،شما»،
«خائنین» و «عمال دوتو و نمایندگان» اسو« .فدراهم کدردن اسدباب سدعاد ،مدردم»« ،تجدویی
بدبختی»« ،دوری تستن و پناه ندادن به خائنین»« ،آماده شدن بدرای انجدام امدور»« ،اتدرای بده
موقع فرامین» و «استفاده از فرصوهای موتود» همگی آنچنانکه در هلیددی و متیسدن (:4162
 )453آمده اسو تجربه مشارکین گفتمان از دنیای مادی ای که در آن با یکدیگر تعامدل دارندد،
را نشان میدهند.
تدول شماره  6نشان میدهد که فرایند ذهندی در رتبده سدوم فراینددهای سداخوگدذرایی
گفتمان پهلوی اول قرار دارد .حال به نمونههای زیر دقو کنید:
...-7مردم فق صالح کشور و وطن را در نظر گرفتده( ...حکدم مدیکدنم (تداریخ مختصدر
احیاب سیاسی ایران محمد تقی بهار.))11 :6957 ،
-1این دستور اساسی را سرتوحه امور خود تشخیص دهند(...سخنرانی رضاشداه در مراسدم
تاتگذاری (تاریخ بیسو ساته ایران ،مکی/6919 ،ج .))65 :62
تحلیلها حاکی از این اسو که برخالف هلیدی و متیسن ( )421 :4162که معتقدندد فاعدل
بند حاوی فرایند ذهنی را اغلب ضمیر «من» تشکیل میدهد ،در مییابیم که در گفتمان رضاشاه
مخاطب بیشتر از گوینده در تایگاه فاعل قرار گرفته اسو .همچنین ،بکارگیری عبدارا ،فعلدی
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نظیر «بدانند« ،»...درنظر گرفته شود »...و «پی ببرند »..نشان از تالش رضاشاه برای آگاه سداختن
مخاطب از دنیای درون ذهن خود دارد.
فرایند کالمی نیی سهمی  7962درصدی در ساخو گذرایی دارد .برای نمونه:
 -3نیا ،خود را در اترای اصالحا ،اساسی مملکو خاطرنشان عمدوم نمدایم (سدخنرانی
رضاشاه در مراسم تاتگذاری (تاریخ بیسو ساته ایران ،مکی/6919 ،ج .))65 :62
 -61من حکم میکنم که مردم فق صالح کشور و امور را درنظر گرفته(...اعالمیده رسدمی
به مردم خوزستان (یادداشو های رضا شاه در زمان ریاسدو اتدوزرائی و فرمانددهی کدل قدوا،
.))669-666 :6951
تحلیل این سخنرانیها از منظر فرایند کالمی نیی حاکی از این اسو که رضاشاه با استفاده از
افعاتی چون «اعالم کردن»« ،حکم کردن» و «خاطرنشان کردن» به بیان خواستهها و اوامدر خدود
از مخاطب میپردازد.
فرایند رفتاری نیی همانند همه متون سهمی بسیار اندک در مجموع این سخنرانیهدا دارد .در
دو سخنرانی یکی برای بیان احترام به مردم و در دیگری برای قید شرط آسدایش و رفداه مدردم
مورد استفاده قرار گرفته اسو .فرایند وتودی نیی در گفتمان رضاشاه تایی نداشته اسو.
 .2 .5تحلیل گفتمان رضاشاه بر اساس فرانقش بینافردی

فاعل در دستور نقشگرا و در ساختار عنصر وتده ،تعریفدی متفداو ،از تعرید

سدنتی آن

دارد؛ بدین ترتیب که فاعل را تیئی از بند میداند که مسلوتیو اعتبار 6ادعای مطروحه در بندد
را بر عهده میگیرد (هلیدی و متیسن .)625 :4162 ،بررسیها حاکی از ایدن اسدو کده ضدمیر
«من» با  95مورد ،چه به صور ،آشکار و چه به صور ،محذوف ،بیشدترین بسدامد را در بدین
دیگر فاعلها داشته اسو و به عبارتی میتوان آن را فاعل گفتمدان رضاشداه برشدمرد .در برابدر
«من» نیی ضمیر «شما» به همراه گروههای اسمی نظیر «زنان و بانوان»« ،عمال دوتو و مسدلوتین
حکومتی» و «مردم خوزستان» که همگی به مخاطب اشاره میکنند ،بارها و بارها در مقابل «من»
به عنوان مجری خواسته ،انتظارا ،و اوامر مطرح شده در بندها نشان داده شدهاند« .قشون» نیدی
تایگاه ویژهای در میان فاعلها داشتهاسو و به عنوان منجی و عامل برقراری نظم و امنیدو در

1. Validity
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تامعه ،معرفی شده که این حجم توته رضاشاه به «قشون» بیارتباط به روحیه نظامیگدری وی
نیسو ،بطوریکه در تایی میگوید:
...-66تمام شما را به منیته خود قشون و برادران من دانسته(...اعالمیه رسمی به مردم خوزسدتان
(یادداشو های رضا شاه در زمان ریاسو اتوزرائی و فرماندهی کل قوا.))669-666 :6951 ،
تدول  4توزیع زمانهای دستوری را به عنوان یکدی دیگدر از مدوارد مطدرح در سداختمان
عنصر وته نشان میدهد:
جدول  .2توزیع زمانهای دستوری در گفتمان رضاشاه در خطاب به مردم
تعداد کل

آینده ساده

گفشته ساده

ماضی نقلی

حال ساده

مضارع التزامی

66

65

46

25

14

652

%7

%61

%62

%43

%21

%611

درصد

همانطور که مالحظه میشود ،مضارع اتتیامی بیشترین فراوانی را در میان زمانهای دستوری
دارد .ارژن

و صادقی ( )7-1 :6916معتقدند که فعل اتتیامی انجام عملی را ممکن یدا محتمدل

یا مشروط میداند ،این وته معانی دعا ،امیدد ،آرزو ،میدل ،فرمدان ،توصدیه و خدواهش را بیدان
میدارد .به چند نمونه زیر از گفتمان رضاشاه توته نمایید:
 -64ما نباید فراموش کنیم که نص

صدور فرمان کش

ملو ما به حسداب نمدیآمدد(...سدخنرانی رضاشداه در روز

حجاب (ظهور و سقوط پهلوی ،فردوسو.))6913 ،

...-69و همه بدانند پیشرفو هیچ مقصودی و انجام هیچ مرامی ممکن و میسر نخواهد شد مگر در

سایه(...سخنرانی رضاشاه در مراسم تاتگذاری (تاریخ بیسو سداته ایدران ،مکدی/6919 ،ج :62
.))65

 -62وزار ،داخله موتبا ،اترای اوامر ملوکانه را سدریعا فدراهم نمایدد(...فرمدان رضاشداه بده
مناسب انتخابا ،ششمین مجلس شورای ملی (تاریخ شاهنشاهی اعلیحضر ،رضاشداه پهلدوی،
امیرطهماسب.))931 :6957 ،
همسوی با آنچه که ارژن

و صادقی در بحث اتتیام مطرح کردهاند ،تحلیل نمونههدای بداال

در کنار سایر موارد اتتیامی بکار رفته در پیکره پژوهش نشان میدهدد کده گفتمدان رضاشداه در
کنار بیان توصیهها و امیال خود ،در اغلب موارد بده بیدان «فدرامین» خدود از مدردم و مسدلوتین
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اختصاص داشته اسو و به عبارتی گفتمان وی رن

99

و بوی اتتیامی بده خدود گرفتده اسدو .در

ادامه و در تشریح وضعیو حال مملکدو و مقایسده آن بدا دوران پدیش از حکومدو رضاشداه،
حدود نیمی از بندهای پیکره دارای زمان حال و گذشته سداده هسدتند .ایدن حجدم اسدتفاده از
زمان های گذشته و حال در مقابل تنها  66مورد استفاده از زمان آینده میتواندد نشدان از توتده
کمتر رضاشاه به وضعیو آتی تامعه در گفتمان خود با مردم داشته باشد.
در بحث قطبیو نیی ،هلیددی و تیمدی ( ،6339بده نقدل از هلیددی و متیسدن)679 :4162 ،
معتقدند در هر گفتمانی به طور معمول تعداد بندهای مثبو ده برابر بنددهای منفدی هسدتند .در
گفتمان رضاشاه نیی ،از  652بند تعداد  46بند دارای قطبیدو منفدی هسدتند .بندد مثبدو حاتدو
بینشان دارد تیکن بند منفی با اضافه شدن عنصری منفیسداز تشدکیل شدده و نشداندار اسدو
(هلیدی و متیسن .)679 :4162 ،با توته به نمونههای زیر:
 -65ما نباید فراموش کنیم که نص

صدور فرمان کش

ملو ما بده حسداب نمدیآمدد (سدخنرانی رضاشداه در روز

حجاب (ظهور و سقوط پهلوی ،فردوسو.))6913 ،

 -61حکومتی که که بیو اتمال مسلمین را مرکدی شدقاو ،هدا ،کدانون مظداتم و قسداو ،نسدازد

(سخنرانی رضاشاه بعدد از کودتدای  (6433ناسیوناتیسدم ایراندی و رضاشداه ،6975 ،فرهند

و

توسعه ،شماره .))49
 -67قشون دوتو با هیچ یک از شما طرفیو ندارد زیدرا مدن شدما را مقصدر نمدیداندم (اعالمیده
رسمی به مردم خوزستان (یادداشو های رضا شاه در زمان ریاسو اتوزرائی و فرمانددهی کدل
قوا.))669-666 :6951 ،

گفتمان رضاشاه نشان میدهد که قطبیو منفی تهو یادآوری قصدورا ،صدور،گرفتده در
حق زنان در گذشته ،افشاگری درباره وضعیو نامساعد تامعده در آن دوران و ایجداد اطمیندان
خاطر و مصونیو در مردم در برابر حکومو وی بکارگرفته شده اسو.
رضاشاه در هیچ تای گفتمانش از عناصر شک و تردید استفاده نکرده اسو و در عوض در
موارد مختل

بدا اسدتفاده از زمدان مضدارع اتتیامدی ،قیددهایی مانندد «هیچگداه»« ،هیچوقدو»،

«بالاستثنا»« ،بطور قطع و یقین» و «همیشه» و یا افعال کمکی «باید» و «نباید» و یا عباراتی نظیدر
«الزم میدانم »...درته باالیی از اطمینان خود از گفتهاش و اهمیو آن برای خود را به مخاطدب
گوشید میکند.
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 .3 .5تحلیل گفتمان رضاشاه بر اساس فرانقش متنی

فرانقش متنی در قاتب ساخو آغازگر-پایدان بخدش مکملدی بدرای دو فدرانقش تجربدی و
بینافردی بوده و متن را به مثابه یک پیام معرفی میکند (هلیدی و متیسن .)17 :4162 ،در ادامده
توزیع  445عدد از انواع آغازگرها در گفتمان رضاشاه ارائه میگردد:
جدول  .3توزیع انواع آغازگرها در گفتمان رضاشاه در خطاب به مردم
تعداد کل

آغازگر

آغازگر

آغازگر

آغازگر

آغازگر افزوده

آغازگر

آغازگر

تداومی

زماندار

ندایی

وجه نما

پیوندی

ربطی

موضوعی

1

1

4

7

49

24

656

445

%1

%1

%1911

%9964

%61944

%61911

%17964

%611

درصد

همانطور که تدول  9نشان میدهد  656( %17964مورد) از آغازگرها موضوعی بوده کده از
این میان  %31979بینشان و  %3947نشاندار هستند .برای نمونه:

-61من از خداوند تلو عظمته بینایی و موفقیو اهاتی را در ایدن امدر مسدللو نمدوده( ...فرمدان
رضاشاه به مناسبو انتخابا ،ششمین مجلدس شدورای ملدی (تداریخ شاهنشداهی اعلیحضدر،
رضاشاه پهلوی ،امیرطهماسب.))931 :6957 ،
دو آغازگر متنی ربطی و افیوده پیوندی نیی تمعا  %41911از آغازگرها را تشکیل مدیدهندد
که این به انسجام بیشتر متن کمک مینمایدد .تامپسدون )624-626 :4112( 6معتقدد اسدو کده
دالیل مختلفی برای انتخداب سدازهای بده عندوان آغدازگر پیدام وتدود دارد .وی معتقدد اسدو
آغازگرهای متنی باعث انسجام هر چه بیشتر مدتن مدیشدوند؛ بندابراین  ،آغازگرهدای ربطدی و
افیوده پیوندی نظیر و ،همچنین و اما به کرا ،در گفتمان دیده میشوند.
تعیین یا تغییر چارچوب نیی ،از دیگر عواملی اسو که به تفسیر بند و بنددهای بعددی و در
کل به پیوستگی متن کمک مینماید (تامپسون .)626 :4112 ،ایدن تغییدر چدارچوب بده شدکل
استفاده از آغازگر نشاندار صور ،میپذیرد؛ یعنی آغازگری به تی آغازگر تجربدی در تایگداه
آغازگری بند بکار گرفته شود .به عنوان نمونه:

1. Thompson
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...-63و باید انتخابا ،مجلس ششم زودتر شروع گردیده( ...فرمان رضاشاه به مناسب انتخابدا،
ششمین مجلس شورای ملی (تاریخ شاهنشاهی اعلیحضدر ،رضاشداه پهلدوی ،امیرطهماسدب،
.))931 :6957
همانطور که مشاهده میشود« ،باید» در تایگاه ابتدای تمله نقش آغدازگر نشداندار را ایفدا
میکند .بررسیها نشان میدهد هرتاکه نیداز بده تاکیدد بدر روی مدوقعیتی خداص و یدا انجدام
خواسته و رفع انتظاری ویژه بوده ،تغییر چارچوب و بهکارگیری آغازگر نشاندارد همانند آنچه
در مثال شماره  63دیده میشود د اتفاق افتاده اسو .تغییر ساخو بند از معلوم به مجهول نیدی،
از دیگر تغییرا ،چارچوبی اسو که میتواند به پیوستگی بیشتر متن کمک نمایدد .دبیدر مقددم
( )6912و مشکوةاتدینی( )6912معتقدند که ساخو مجهول تقریباً به ساخوهای تشکیل شدده
از اسم مفعول و فعل کمکی «شدن» محدود میگردد .برای نمونه:

... -41بروز این نیا ،هم دستور تامعی برای دوتوهای من شناخته شدود( ...سدخنرانی رضاشداه
در مراسم تاتگذاری (تاریخ بیسو ساته ایران ،مکی/6919 ،ج .))65 :62
همانطور که در نمونه باال مشاهده میشود ،گاهی اوقا ،بدون نیداز بده اسدتفاده از آغدازگر
نشان دار تنها با تغیر وته تمله از معلوم به مجهول مسلوتیو پیام بر عهده مفعول بندد گذاشدته
شده اسو.
 2-5تحلیل عنصر انسجام در گفتمان رضاشاه
انسجام عبار ،اسو از نظامهای واژی-دستوری که ریشه در فرانقش متنی دارند (هلیدی و
متیسن .)119 :4162 ،نتای تحلیل عناصر واژی-دستوری دخیل در انسجام گفتمان رضاشداه در
تدول  2ارائه شده اسو:
جدول  .2توزیع عوامل انسجام در گفتمان رضاشاه در خطاب به مردم
استلزام

تضاد

هم شمولی

شمول معنایی

عضو واژگانی

تراد

ارجاع انسجامی

که-موصولی

تکرار

حف

باهمآیی

پیوندی

درصد

تعداد کل

5

61

66

64

69

21

22

54

11

15

11

15

215

%6917

%4965

%4991

%4951

%4973

%1911

%3921

%66961

64931

%69937

%62919

%61947

%611
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از مجموع  215مورد عامل انسجامی مشاهده شده در گفتمان رضاشاه در خطاب بده مدردم،
تدول  2حاکی از این اسو کده عامدل پیونددی بدا  15( %61947مدورد) بیشدترین سدهم را در
انسجام گفتمان رضاشاه ایفا نموده اسو .از آنجاکه عامل پیوندی به توتیدکنندده گفتمدان کمدک
میکند ،رشته کالم را در ذهن مخاطب حفظ نموده؛ بنابراین ،میتوان گفو که ابیار پیوند باعث
افیایش انسجام این گفتمان شده اسو .پس از آن هم ،با هم آییها با  11مدورد در تایگداه دوم
قرار گرفتهاند .در  %69937از موارد نیی حذف عواملی که در قسدموهدای دیگدر گفتمدان بیدان
شدهاند ،بر پیوستگی بیشتر کالم رضاشاه افیوده اسو .تکرار نیی کده از دیدد هلیددی و متیسدن
( )122 :4162بارزترین حاتو انسجام واژگانی اسو ،در کلمدا ،بسدیاری چدون «مدن»« ،مدا»،
«شما»« ،قشون»« ،دوتو»« ،مردم»« ،حکومو» و  59مورد دیگر از کلما ،تلوه نمدوده و نشدان
از تاکید رضاشاه بر حفظ پیام موتود در گفتمانش دارد .تامپسدون ( )651 :4112معتقدد اسدو
که ارتاع کمتر از تکرار واژگانی در انسجام متن دخیل اسو %3921 .از بدار انسدجام مدتن ،بدر
عهده عنصر ارتاع اسو .مجوعهای از ضمایر شخصی ،مشترک ،ملکدی ،اشداره و مدبهم نقشدی
تقریبا ده درصدی در انسجام گفتمان رضاشاه داشتهاند .مقایسده تدرادف و تضداد هدم نشدان از
تمایل بیشتر رضاشاه به کاربرد رواب هممعنایی ( 21مورد) ،نسبو به رواب تضاد معندایی (61
مورد) دارد .عضو واژگانی ( 69مورد) ،شمول معنایی ( 64مورد) و همشموتی ( 66مورد) بدیش
از تضاد و تنها استلیام معنایی ( 5مورد) کمتر از آن در ایجاد انسجام متن نقش داشتهاند.
 .6بحث و نتیجهگیری

پس از ارائه نتای حاصل از تحلیل پیکدره ،پاسدخ هدر یدک از سدلاال ،پدژوهش براسدا
چارچوب نظری تحقیق ارائه میگردد.
 -بازنمایی قدرت (اقتدار) در گفتمان پهلوی اول

همانطور که آمار و ارقام نشان داد ،فرایندهای رابطهای و مادی در بیش از دوسدوم بنددهای
گفتمان رضاشاه تجربه وی از دنیای خارج از ذهن او را نشان میدهند .تحلیلها نشدان داد کده
وی ضمن توصی

وضعیو تامعه ،مخاتفین حکومو خود و حامیانشان را تهدید به سدرکوبی

میکند .آنچه که بهطور بارز در گفتمان وی به چشم میخورد ،موضدع «مدن» در مقابدل «شدما»
اسو« .من» در بسیاری از بندهای سخنرانیها و پیامهای رضاشاه مسدلوتیو اصدلی پیدام را بدر
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عهده داشتهاسو« .من» همواره در طی گفتمان صحبو از «باید»ها و «نباید»ها میکند ،انتظارا،
و خواستههای خود را به «شما» گوشید مینماید؛ خود را منجی «شما» و رهداییبخدش آنهدا از
بدبختی و فالکو رژیم گذشته و پیام آور خوشبختی ،سعاد ،و رفاه و آسایش معرفدی کدرده و
مخاطب خود را از عاقبو هرگونه خیانو و همکاری با خائنین برحذر داشته و مجازا ،آنها را
مرگ بر میشمارد .در حقیقو ،اینهمه تالش رضاشاه در  31درصد از بندهای متن و در قاتب
سه فرایند اصلی ساخو گذرایی و با بهکارگیری  14مورد زمان مضارع اتتیامی ،گفتمدان وی را
تبدیل به عرصه قدر،نمایی در مقابل «شما» نمودهاسو.
بنابراین ،گفتمان رضاشاه را میتوان حامل ملتفههای منحصربهفردی چدون «رویده تنبیهدی»،
«تکلی »« ،خشونوطلبی»« ،با مدا یدا بدر علیده مدا»« ،ناشدکیبایی و حدذف» و «انحصدارگرایی»
دانسو .بررسی گفتمان وی حاکی از این مطاتب اسو که مخاطدب یدا بایدد در کندار رضاشداه
باشد یا برعلیه او محسوب شده ،که در اینصور ،سخوترین تنبیه ،یعنی حذف (مدرگ) بدرای
او در نظر گرفته شده اسو .رویه انحصارگرایانه رضاشاه ،نشدان مدیدهدد کده هرکده را کده او
تشخیص بدهد ،مخات

و خائن نامیده شده و محکوم به نیستی خواهد بود .در واقع ،این رویه

رضاشاه در پیشبرد گفتمان ،نمودی سلطهطلبانده دارد کده تهدو قددر ،را از بداال بده پدایین
می نماید .به عبار ،دیگر ،گفتمان وی را میتوان گفتمانی «قدر،گرا و آمرانه» توصدی

نمدود

که همواره به دنبال دیکته کردن سلطه خود ،به عنوان «فرمانده» ،به «شما» ،به عندوان «فرمدانبر»،
اسو.
 -مشروعیتطلبی و مشروعیتزدایی در گفتمان پهلوی اول

وبر ( ) 6311معتقد اسو که مشدروعیو بدر ایددئوتوژی اسدتوار اسدو و از مدردم اطاعدو
میطلبد .به عقیده وی قدر ،تنها زمانی مو ر اسو که مشروع باشد .یافتههدای بدسدوآمدده از
تحلیل گفتمان رضاشاه مبین وتود باورهای زیر در متن گفتمان وی اسو:
 ارعاب مخاتفین و خائنین از هرگونه مخاتفتی با حکومو و سرکوبی و حدذف بده عندوانتیای نهایی
 فردگرایی در تفسیر از قانون :اتیام مردم به پذیرش تانشین خود و قانونی دانستن آن منجددی ارزشهددای فرهنگددی و پایبندددی بدده مددذهب :فرمددان کش دبازپسگیری حقوق تضییع شده بانوان

حجدداب سددرآغاز
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آنچنانکه پیداسو ،حکومو رضاشاه بده دتیدل غیرقدانونی بدودن و عددم انتخداب براسدا
موتفه های یک حکومو مردم ساالرانه و عدم سازگاری با ارزشهای فرهنگی و اتتماعی قدادر
به تأمین رضایو عمومی نگردید .در واقع ،از آنجاکه حکومو رضاشاه نده مدورو ی بدوده ،نده
خود چهرهای محبوب در نید عامه مردم بوده و نه براسا

انتخابا ،بر مسند قدر ،تکیده زده،

تذا منطبق بر هیچکدام از انواع مشروعیو های مدنظر وبر نبوده و در نتیجه حکومتی «نامشروع»
داشته اسو که سرانجام ،همانطور که وبر در مورد چنین حاکمیوهایی پیشبینی کرده بدود ،بده
اضمحالل و نابودی کشیده شد .رژیم پهلدوی بده دتیدل ناسدازگاری و عددم انطبداق بدا قواعدد
اتتماعی ،ناتوانی در توتیه قواعد قدر ،از طریدق ارتداع بده باورهدا و اعتقدادا ،مشدترک و
ناکارآمدی در تلب رضایو مردم دچار ضع

مشروعیو گردیدده و زمیندههدای بدی بداتی آن

ارمغانی برای حکومو پهلوی دوم بود .در نهایو ،ازآنجاکه تمام تدالش رضاشداه معطدوف بده
اتقای ایدئوتوژی های خاص خود به مردم بدوده و هددف اصدلی وی کسدب مشدروعیو بدرای
سلطنو خود و نه برای حکومتی مردمی بوده اسو ،مشروعیو وی ،بر پایه آنچه کده وندایدک
( )2 :4116معتقد اسو «مشروعیو منفی» تلقی .بنابراین ،گفتمان پهلوی اول را مدیبایسدو بده
نوعی گفتمان «مشروعیونما» دانسو.
 -بازنمایی نابرابریهای اجتماعی در گفتمان رضاشاه

نابرابری یکی از تنبههای عمومی و همیشگی توامع انسانی اسو .براسا

آنچه از وبر در

بخش چارچوب نظری پیرامون مفهوم ندابرابری اتتمداعی مطدرح گردیدد ،بدارزترین مصدادیق
نابرابری اتتماعی مطرح در گفتمان رضاشاه عبارتند از:
 اتیام به کش

حجاب در کشوری شیعه با پیشینه مذهبی درخشان

 اتیام مردم به پذیرش تانشین خود و محرومیو آنان از حق انتخاب رهبری تامعه
 اتبار همگان به پیروی از حکومو خود و ارعاب آنان از عقوبو مخاتفو با حکومو
 فراهم آوردن اسباب آسایش و رفاه مردم بر طبدق معیارهدا و مدالکهدای «خدود» نده
«مردم» برایناسا  ،شاید به ترئو بتوان گفو که «فردگرایی»« ،فقددان عدداتو دیندی و
مذهبی»« ،خودکامگی» و «بیتوتهی به محوریو رفتار عقالنی در مدیریو» و «محرومیو
اتتماعی» همگی از موتفههای مطرح نابرابری اتتماعی در گفتمان پهلوی اول هسدتند .در
واقع ،گفتمان پهلوی اول صحنه تجلی نابرابریهای اتتماعی اسو که سرانجام تبددیل بده
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اعتراضا ،تامعه بر علیه دودمان پهلوی شد و آن نظام شاهنشاهی را تا سدرنگونی کامدل
پیش برد
در ادامه میتوان نتای حاصل از تحلیل پیکره را در ذیل چند نکته مهم خالصه نمود:
 تحلیل فرانقش اندیشگانی گفتمان رضاشاه حداکی از سدهم  31درصددی سده فرایندد
اصلی مادی ،ذهنی و رابطهای اسو ،که در این میان سهم فرایند رابطدهای بیشدتر از سدایر
فرایندها بوده اسو.
 بررسی فرانقش بینافردی نیی نشان از وتود مربعی متشکل از «من»« ،شما»« ،قشون» و
«حکومو» در تایگاه فاعل دارد .بسامد باالی ضمیر «من» نسبو به «شما» نشان از تدالش
رضاشاه برای حفظ فاصله قدر ،بین خود و مخاطب خود اسو .در این میان «قشون» بده
عنوان قهرمان عاملی برای ایجاد امنیو و آسدایش مدردم اسدو .همچندین ،بسدامد بداالی
مضارع اتتیامی در مقایسه با دیگر زمانهای دستوری حاکی از تحن آمرانه گفتمان رضاشاه
داشو.
 مسلوتیو اصلی پیام های مطرح در بندهای گفتمان رضاشاه بر دوش آغازگر مبتدایی با
فراوانی  %17964گذاشته شده اسو که از این میان  %31979از آغازگرها بینشان بودهاند.
 تحلیل  215مورد از عناصر انسجامی موتود در گفتمان رضاشاه ،نشدان مدیدهدد کده
عناصر دستوری با  %54911بیشترین سهم را در این میدان دارندد کده از ایدن میدان عامدل
پیوندی با  %61947بیشترین سهم را داشته که نشان از تالش رضاشداه بدرای تلدوگیری از
انقطاع کالم در ذهن مخاطب دارد .عنصر حذف هم با کوتاه کدردن فواصدل بدین پیدامهدا
باعث انسجام بیشتر در کالم وی شدده اسدو .نتدای تحلیدل پیکدره تمدعآوری شدده در
چارچوب دستور نقدشگدرای هلیددی-متیسدن ( )4162و بازنمدایی سده مفهدوم قددر،
(اقتدار) ،مشروعیو و نابرابری های اتتماعی مشخص نمود که گفتمان رضاشاه از موضدع
قدر ،،مشروعیونما و سرشار از موتفههای نابرابری اتتماعی اسو.
در پایان ذکر سه نکته ضروری به نظر میرسد:
 اشاره رضاشاه به پایبندی به اصول دیانو و اسالم و تدالش وی در راسدتای تشددید
مبانی آن در پارهای از بخشهای گفتمان وی ،با ویژگی دیدنگریدیی و اسدالمزدایدی وی
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(سعیدی ،موسسه مطاتعا ،تداریخ معاصدر ایدران) نشدان از دو چهدره متفداو ،از وی در
مواتهه با مردم دارد.
 نکته دوم نیی بیسواد بودن وی اسو که با توته به گفتمان صریح وی و بهرهگیدری از
عناصر واژی-دستوری در آن هر مخاطبی را به تامل در این دوگانگی وا میدارد.
 نکته آخر نیی تفاو،های سبکی (گفتاری-نوشتاری) اسو که پژوهشگران این مطاتعه
به دتیل کمی تعداد سخنرانیهای کامل به تای مانده از رضاشاه در خطاب به مدردم از آن
چشمپوشی نمودند که خود میتواند موضوع پژوهشی دیگر در آینده باشد.
کتابنامه
احمدی ،محمدهادی)6931( ،؛ تحلیل نقشگرایانه گفتمان استادان آموزش زبان انگلیسی؛ پایاننامه
منتشرنشده کارشناسی ارشد ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطاتعا ،فرهنگی ،تهران.
ارژن  ،غالمرضا و صادقی ،علیاشرف)6916( ،؛ دستور سال چهارم آموزش متوسطه عمومی؛ تهران:
فرهن

و ادب.

ایرانیاده ،نعمواهلل و مرادی ،کبری« ،بررسی شعر «یادداشوهای درد تاودانگی» قیصر امینپور بر
اسا

نظریه نقشگرای نظاممند» ،نشریه متن پژوه ادبی ،شماره /15دوره .44-7 :6932 ،63

بازوبندی ،حسین و مرادصحرایی ،رضا« ،تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در قرآن»،
دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطاتعا ،ترتمه قرآن و حدیث ،شماره /9دوره دوم.45-6 ،6932 ،
اتبصری ،علی)6951( ،؛ یادداشو های اعلیحضر ،رضاشاه کبیر در زمان ریاسو اتوزرایی و
فرماندهی کل قوا؛ شهرام کریملو ،تهران :چاپخانه شاهنشاهی.
بهار ،محمدتقی)6957( ،؛ تاریخ احیاب سیاسی ایران؛ تهران :امیرکبیر.
پیرایش ،سیده ساره)6936( ،؛ تحلیل گفتمان متون رادیویی بر پایه نظریه نقشگرای هلیدی؛ پایاننامه
منتشرنشده کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
حاتیانی ،ابراهیم و پاکسرشو ،سلیمان« ،بررسی تجربی اتگوهای مشروعیو سیاسی در بین طبقه
متوس شهری ایران» ،تحقیقا ،علوم اتتماعی ایران ،شماره /6سال اول.17-51 ،6917 ،
خیرآبادی ،رضا و زعفرانلوکامبوزیا ،عاتیه« ،بررسی تبلیغا ،مطبوعاتی در چارچوب دستور نقشگرای
نظاممند» ،به کوشش ژینو

شیروان ،ارسالن گلفام ،یحیی مدرسی و فروغ کاظمی،)6939( ،

مجموعه مقاال ،نخستین کنفرانس زبانشناسی نقشگرا ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی.76-55 ،
دبیرمقدم ،محمد« ،مجهول در زبان فارسی» ،مجله زبانشناسی ،شماره .21-96 ،6912 ،9
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دستجردیکاظمی ،مهدی)6911( ،؛ توصی

گفتار دانشآموزان پایه اول دبستان بر اسا

21
نظریه

نقشگرای نظاممند هلیدی؛ پایاننامه منتشرنشده دکتری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطاتعا،
فرهنگی ،تهران.
دیانتی ،معصومه)6936( ،؛ بازنمایی برخی ساخوهای دستوری و گفتمانی در گفتار کودکان  9تا 5
ساته فارسیزبان شهرستان گلپایگان ،پایاننامه منتشرنشده کارشناسی ارشد ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطاتعا ،فرهنگی ،تهران.
رستمی ،محمد)6914( ،؛ تحلیل گفتمان انتقادی پوشش خبری قتلهای زنجیرهای؛ پایاننامه منتشرنشده
کارشناسی ارشد در رشته ارتباطا ،،تهران :دانشکده علوم اتتماعی.
زاهدی ،اردشیر)6915( ،؛ خاطرا ،اردشیر زاهدی؛ تهران :کتابسرا.
سعیدی ،زهرا :6935/4/6( ،ساعو « ،)65:64نگاه به شخصیو رضاشاه» ،موسسه مطاتعا ،تاریخ
معاصر ایران. http://www.iichs.ir :
ضیایی ،محمدصادق ،نرگسیان ،عبا

و کیامنفرد ،منیژه« ،تحلیل گفتمان انتقادی سخنان دوتتمردان

ایران و آمریکا در مشروعیوبخشی به دوتتهای خویش :تحقیق موردی سخنان امام خمینی و تورج
بوش» ،مجله تهانی رسانه-نسخه فارسی ،شماره/6دوره هفتم.611-15 ،6936 ،
طباطبایی ،نازنین« ،وضعیو اطالعی سازههای تمله با ترتیب نشاندار» ،نشریه پژوهشهای زبانشناسی
تطبیقی ،شماره /66سال ششم.625-699 ،6935 ،
طهماسب ،امیر)6957( ،؛ تاریخ شاهنشاهی اعلیحضر ،رضاشاه پهلوی؛ تهران :موسسه انتشارا،
دانشگاه تهران.
عربزوزنی ،محمدعلی ،پهلواننژاد ،محمدرضا و سیدی ،سیدحسین« ،بررسی ساختار وتهی خطبه
تهاد نه اتبالغه بر اسا

فرانقش بینافردی نظریه نقشگرا» ،فصلنامه علمی-پژوهشی زبانپژوهی

(دانشگاه اتیهرا( )) ،شماره /46سال هشتم.662-73 ،6935 ،
فردوسو ،حسین)6913( ،؛ ظهور و سقوط سلطنو پهلوی؛ تهران :موسسه مطاتعا ،و پژوهشهای
سیاسی.
فضائلی ،سیده مریم و ابراهیمی ،شیما« ،تحلیل شبکشناختی داستان هفو خوان رستم شاهنامه در
چارچوب دستور نقشگرای نظاممند هلیدی ،فصلنامه مطاتعا ،زبان و گویشهای غرب ایران،
شماره  /2سال اول.624-663 ،6939 ،
فوکویاما ،فرانسیس)6939( ،؛ پایان تاریخ و انسان واپسین؛ عبا

عربی و زهره عربی ،تهران :نشر

سخنکده.
قد  ،رضا« ،ناسیوناتیسم ایرانی و رضاشاه» ،نشریه فرهن

و توسعه( ،مترتم :علی طایفی) ،شماره
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. علمی: تهران،)؛ درآمدی بر معنی شناسی زبان؛ کورش صفوی6936(، تی،الینی
 «ساخو اطالع در زبان فارسی در چارچوب دستور نقشگرای نظاممند و دستور نقش، ستاره،مجیدی
.411-619 ،6931 ،7  شماره، ویژهنامه فرهنگستان: دستور،»و ارتاع
،» «متن استعفانامه رضاشاه از سلطنو،)66:11  ساعو،6939/1/41( مرکی دایره اتمعارف بیرگ اسالمی
http://www.cgie.org.ir.
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 «مقایسه کاربسو عوامل انسجام در سوره اعلی و ترتمه آن، طاهره، معصومه و ایشانی،نعمتیقیوینی
.625-641 ،6932 ،72  پیاپی،سال بیستم/6 شماره، فصلنامه پژوهشهای قرانی،»از صفارزاده
 شماره، ماهنامه زمانه،» «بررسی مفاهیم مشروعیو و کنش از دیدگاه ماکس وبر،  عبداتشری،وتدبیگی
.55 ،6913 ،31
Alba-Juez, L. (2009); Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practice,
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Alvi, S. D. & Baseer, A. “An Investigation of the Political Discourse of Obama’s
Selected Speeches: A Hallidian Perspective”, International Journal of
Humanities and Social Sciences, Vol. 1, No. 16, 2011: 150-160.
Cheong, Y. Y. (2004); The construal of Ideational meaning in print advertisements
in O'Halloran, K. L (Ed.), Multimodal Discourse Analysis-Systemic Functional
Perspective, London: Continuum.
Chomsky. N. (1985); Knowledge of Language: its nature, origin and use; USA:
Convergence Sciences.
Eggins, S. (2004); An introduction to systemic functional linguistics (2nd ed.);
London: Bloomsbury Academic.
Halliday, M. A. k. and Matthiessen, C, (2004); An Introduction to Functional
Grammar (3th edition); London: Arnold.
Halliday, M. A. k. and Matthiessen, C, (2014). An Introduction to Functional
Grammar (4th edition); London: Arnold.
Halliday, M.A.K. & James, Z.L. (1993); A quantitative study of polarity and
primary tense in the English finite clause. In: Sinclair, J.M., Hoey, M. & Fox,
G. (eds); Techniques of description: spoken and written discourse (A Festschrift
for Malcolm Coulthard). London and New York: Routledge. 32–66.
Halliday, M.A.K. “Categories of the theory of grammar”, Word, Vol. 17, No. 3,
1961: 242–292.
Harris, Z. “Discourse Analysis”, Language, Vol. 28, No. 1, 1952: 1-30.
Noor, M, Ali, M, Muhbat, F, & Kazemian, B, “Systemic Functional Linguistics
Mood Analysis of the Last Address of the Holy Prophet (PBUH)”, International
Journal of Language and Linguistics, Vol 4, No.1, 2016: 1-9.
Salkie, Raphael, (1995); Text and Discourse Analysis; London & New York:

29

...  مشروعیت و نابرابریهای اجتماعی در،بازنمايی مفاهیم قدرت

سال نهم

Routledge.
Thompson, G. (2004); Introducing Functional Grammar (2nd edition); London:
Arnold.
Treimane, L. “Analyzing Parliamentary Discourse: Systemic Functional
Perspective”, Kalbotyra, Vol. 63, No. 2, 2011: 78-94.
Van Dijk T. “What is political discourse analysis?” No. 11, 1997: 11–52.
Van Dijk, T, (2001); Critical Discourse Analysis. In: Tannen, D. / Schiffrin, D. /
Hamilton, H. (eds.): Handbook of Discourse Analysis; Oxford: Blackwell.
Wattles, I. & Radić-Bojanić, B, “The Analysis of Online Debate- The Systemic
Functional Grammar Approach”, Linguistics and Literature, Vol. 5, No. 1,
2007: 47-58.
Weber, M. (1968); Economy and Society; New York.
Widdowson. H.G, (2000); Linguistics; Shanghai: Shanghai Foreign Language
Education Press.

