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 تبيين مفهوم عدالت زباني در رسانه                       
  

 
                                  نوشتة                                     

 *يچرانلوبعبداهللا                                      
  
  

 چكيده 
 أها، منشناعادالنه زبان در رسانهكارگيري  بهها، اي در رسانهنقض اخالق حرفهمسئله  ين مقاله ضمن طرحدر ا

شناسي انتقادي و تمركز اين دانش بر دانسته شده است. در ادامه با اشاره به دانش زبانمسئله  ساز اينو زمينه
شناسان تبيين شده است. نگارنده بـا تشـريح   انكاربرد زبان در متون گوناگون، برخي تعاريف زبان از ديد زب

كاركردهاي گوناگون زبان و نيز رسانه، چگونگي كاربرد زبان در رسانه را براي بازنمايي واقعيات تبيين كرده 
 بحثها در اين مقاله مورد ها، مفهومي است كه در مقابل عدالت زباني در رسانهاست. تبعيض زباني در رسانه

ها از جمله تبعـيض  زبان تبعيض در رسـانهكارگيري  بهاي، هاي متعدد از متون رسانهذكر مثال قرار گرفته و با
 كـارگيري  بـه گرايانه، به مثابه نوعي از اي اقناعجنسيتي و قوميتي بررسي شده است. همچنين ارتباطات رسانه

  عدالت زباني در رسانه تشريح شده است.      
  

  .نمايي، عدالت زباني و تبعيض زبانيزبان، رسانه، باز كليد واژه:
  

  مقدمه 
كه گاهي از آن ــ ها اي در رسانههمواره مباحث زيادي در خصوص رعايت نشدن اخالق حرفه

هـا و رويـدادها   يا پوشش سوگيرانه برخي موضوعــ  شودنيز ياد مي “اياخالق رسانه”با عنوان 
هاي مربـوط  ها در پرداختن به موضوعههاي گوناگون يا انواع دخل و تصرف رسانتوسط رسانه

شوند. ريشه همه ايـن مباحـث را   به يك دين يا پيروان آن، كشور، قوميت، جنس، و ... طرح مي
كـرد؛ موضـوعي كـه مـورد تمركـز       وجو جستزبان در رسانه  كارگيري بهتوان در چگونگي مي

____________________________ 
 bicharanlou@yahoo.com  دانشجوي دكتري مديريت رسانه دانشگاه تهران *

نوشتة                                 
عبداهلل بيچرانلو*
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ـ  ويژه زبان شناسي، بههاي گوناگوني از زبانشاخه ا تحليـل گفتمـان انتقـادي و    شناسي انتقـادي ي
  شناسي زبان بوده است.شناسي اجتماعي يا جامعهزبان

شناسـي و  اي است كـه از محـل تالقـي زبـان    تازه ]نسبتاً[شناسي زبان، نام شاخه علمي جامعه
فـارغ از گـروه يـا      شناسي، زبان را بـه مثابـه يـك نظـام،     شناسي جوانه زده است. زبانجامعه
كند، ولي وقتي زبان در ارتباط با جامعـه زبـاني   گيرد، مطالعه ميكار مي هباي كه آن را جامعه

مثابه ابزار ارتباط بين افراد اجتماع مطرح باشـد، بررسـي    گيرد، يعني بهمورد مطالعه قرار مي
 شـود گفته مـي  “شناسي زبانجامعه”گيرد كه به آن آن در حوزه شاخه علمي ديگري قرار مي

  ).36ـ 7 :1385الف،   (باطني،
  

  شناسي انتقاديزبان
شناسي است كـه محققـان ارتباطـات از آن    هاي بسيار كاربردي زبانشناسي انتقادي از شاخهزبان  

شناسـي انتقـادي، از   طـور كلـي، زبـان    بـه «كننـد.  بيشتر با عنوان تحليل گفتمان انتقادي يـاد مـي  
كنـد تـا سـازوكارهاي    شـايي مـي  داري و رازگبـر فرايندهاي اجتماعي در جوامع گوناگون، پـرده 

و پروپاگانـدا را   demagogy)(فريبـي ، عـوام (discrimination)، تبعيض (manipulation)استثمار
هـا و دانـش   ها، دادهآشكار و شفاف سازد (مرحله تشخيص). در گام دوم، بايد حداكثر شاخص

درك اين موضـوع سـازد   مربوط به كل بافت اين فرايندها بررسي شود تا ما را قادر به تفسير و 
اي رشتهكند (اين موضوع، البته كاري بينهاي معيني ساخت پيدا ميكه چگونه و چرا به شــيـوه

هـي از  گـرو هـاي عملـي و سياسـي بايـد بـه وسـيله       است). سرانجام، در صورت امكـان، گـام  
ود. پيشـرفت  هاي ديگر و مردم كه بيشترين نقش را دارند، برداشته شـ ان، محققان زمينهكارشناس

دهد كه مردم، امور خودشان را به دسـت گيرنـد   پايدار در هر زمينه زندگي، تنها هنگامي رخ مي
طـور   بـه د؛ زبـان،  شومي مندقدرت ،قدرتصاحبان ). از اين رو، زبان، تنها در دستان 1982(لباو، 

شود  يمقدرت مند نيست. حتي گاهي يك زبان خاص، نماد يك گروه يا فرد صاحب قدرت يذات
هاي قدرت به  ها براي تغيير وضعيت يك زبان، نماد جنگ] و جنگ1940[مانند آلمان در اوايل دهه 

 طبيعـي، طور  به .(Wodak et al. 1986; Vandijk and Quasthoff- Hartman, 1989) روندشمار مي
ادي شناسـي انتقـ  هاي مـورد بحـث در زبـان   بسياري از موضوعبه  هاي علمي نيزدر ديگر حوزه
شناسـي   شناسي، مطالعات ارتباطي، علوم سياسي، روانل در جامعهامثطور  بهشود، پرداخـته مـي
هـاي مطالعـاتي، غفلـت شـده     اما اغلب از كاركرد و جايگاه زبان در اين حـوزه  ؛ اجتماعي و ...

است. اگرچه رابطه بين زبان و قدرت يا زبان و سياست، پيشينه طـوالني دارد (علـم بالغـت و    
شناسـي انــتقادي يـا     بينانه ناشي از ديدگاه انتقادي (زبــان شناسي)، رويكرد دقيق و باريكسبك

  . (Wodak, xiv-xv:1989)تحـلـيـل گـفـتمـان انـتـقادي) [نسبتاً] جـديد اسـت 
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  زبان
اما شايد وجـه مشـترك همـه ايـن تعـاريف،       ؛در خصوص زبان تعاريف زيادي ارائه شده است

  ي زبان باشد. كاركرد ارتباط
شود كار برده مي منظور ايجاد ارتباط به زبان در خالء وجود ندارد؛ زبان در جامعه انساني و به

بخشد و تنها علت وجـود   و بنابراين داراي معني است و البته معني است كه به زبان فايده مي
ز اسـتعمال زبـان   اي كه افايدهخاطر  سبب انتقال معني و در نتيجه بهمردم تنها به آن است. 

اي مركب از عادات صوتي را به بازي بگيرد. اضرند چنين دستگاه پيچيدهحآورند، دست مي به
ها آن عالمـت بـه كـار بـرده      هايي است كه در ارتباط با آنموقعيت  معني هر عالمت زباني،

  ). 131: 1381 (هال، شود مي
 ةيگر دانشمنداني باشد كه با مطالعشناسان و د زبان ةتعريف زبان به نحوي كه مورد قبول هم

 ةشود. زبان، پديـد  آن سروكار دارند، مقدور نيست. اين اشكال، از طبيعت خود زبان ناشي مي
توان به يك قلمرو علمي خاص محدود كرد. زبان آن را نمي ةاي است كه مطالعبسيار پيچيده
 تـرين   مهـم  در واقـع ت. ارتبـاط بـين افـراد جامعـه اسـ      ةهاي فراوان است. وسيلداراي جنبه

د و در نتيجه يك واحـد اجتمـاعي   نزديك كنهم  تواند افراد جامعه را بهاي است كه مي وسيله
به بيان ديگر، اگر ويژگي پـايداري نهادها را در نــظر بگيـريم، زبـان، يكـي از      ؛وجود آورد به

دهند به خود حق ميشناسان  شناسان و مردمنهادهاي اجتماعي است. بنابراين جامعهترين  مهم
بيـان افكـار و احساسـات مـا      ةزبان را از ديدگاه خود تعريف كنند. از سوي ديگر، زبان وسيل

ــ  است كه جهان انديشه و درون مـا را بـا    ايــ  يا موثرترين وسيله است. زبان تنها وسيله
   ).9ــ 10:، ب1385 (باطني، »كندجـهان بـيرون مـرتـبط مي

شناسي نشان داده اسـت كـه    شناختي و نيز زبان اينس) علوم اعصاب، علومدانش كنوني (نروس
تواند به انديشه و انگيزه مي ]در  ارتباطات اجتماعي[كارگيري دقيق زبان، استعاره و داستان  هب

هـوارد  . ,Lakoff and Johnson) (244 :2003 مخاطبان جهت دهد و تغيير اجتماعي ايجاد كنـد 
رهــبر  يـازده  كتابي كـه به زنــدگي   (Leading Minds) راي هدايتگهذهنگاردنر در كـتاب 

رهبـران اثـربخش، از دل واژگـان، جوامـع را     «گويـد:  پــردازد، چـنيــن مــي   مـعاصـر مـي
   .(Forest, 2006: 2) سازند مي
  

خالصه، هرگونه وسيله و ابزاري كه انسان به كمك آن بتواند به نوعي با ديگـران ارتبـاط   طور  به
رار كند يا انديشه و عواطف خود را بيان نمايد، در مفهوم عام خود، زبان است. با توجـه بـه   برق

 ؛تمام جانوران به نحوي زبان مخصوص خود را دارند زيرااين سخن، زبان خاص انسان نيست 
اي نامحـدود و متغيـر اسـت و از    اما اين امر را بايد در نظر داشت كه زبان براي انسـان، حـوزه  

يـا  ـــ   اي محـدود و نـامتغير  آيد، در حالي كه براي حيوانات، حوزهتساب به دست ميطريق اك
تفاوت زبان انسـان   ترين  مهماست و در واقع، جنبه غريزي آن غالب است. اين  ــ  متغيرــ  كم

نهايـت  توانـد بـي  بالقوه، ميطور  بهو حيوان است. منظور از حوزه نامحدود اين اسـت كه انسان 
د و هـمين جمالت و نيز زبان او متناسب با محـيط اجتمـاعي و جغرافيـايي و سـير     جمله بساز
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شونده و متغير است؛ از طرفي هر انسـان، بسـته بـه اينكـه در چـه محـيط يـا        تاريخي، دگرگون
گيرد؛ اما جانوران اي خاص به كار ميكند و آن را با شيوه جا را كسب ميآناي باشد، زبان جامعه
-هم صورت محدود به هاي محيط خود را بهد عواطف و برداشتنتواندي ميمحدو طور بهفقط 

ي جا و ظـاهراً در تمـام تـاريخ بـه نـوع      خروس در همهبراي مثال سازند.  مينوعان خود منتقل 
هاي اما آنچه مورد نظر ماست، زبان انساني است كه ويژگي ،كرده استاعـالم خـطر مي خاص

ي كه تمام طور بهسد كه تعريف دقيق و واحد و جامعي از زبان، رخاص خود را دارد. به نظر مي
 نهـاد شـناخته  ترين  مهمخصوصيات و كاربردهاي آن را در برگيرد، غيرممكن است؛ هر چند كه 

كه دنياي ذهني و فكري و دروني ما را  است انساني است و تنها وسيله و مؤثرترين ابزاري شده
ن امر كه زبان يك وسيله ارتباطي است شكي وجـود نـدارد   كند. در ايبه جهان بيرون مرتبط مي

ديـدگاه  د. شـو اما اين نقش مهم و كاربردي زبان به معناي خاص نبايد با تعريـف زبـان اشـتباه    
تر تقسيم و تجزيه كرد؛  غالب بر اين است كه براي تعريف زبان بايد آن را به واحدهاي كوچك

  گويد: شناس فرانسوي ميمـارتـينـه زبانواژ و واج. آندره  مانند: جمله، كلمه، تك
زبان يكي از وسايل ارتباطي ميان افراد بشر است كـه بـر اسـاس آن تجربـه آدمـي در هـر       

آيد داراي محتـوايي معنـايي و   شود و به واحدهايي در مياي ديگر تجزيه ميجماعتي به گونه
شـود  زا و متوالي تجزيه مياين صورت بار ديگر به واحدهايي مج ؛واژ نام تك صورتي صوتي به

ها هم در هـر   ها در هر زباني معين است و ماهيت و روابط متقابل آن به نام واج كه تعداد آن
  ).11ــ 14: 1387زباني با زبان ديگر تفاوت دارد (ابومحبوب، 

  
  كرد:تشريح گونه توان اينميرا همچنين زبان 

 ان به مثابه رمزگان)؛(زب مندزبان به مثابه يك نظام ارتباطي قاعده  
 (زبان به مثابه متن يا گفتمان)؛ زبان به مثابه يك نظام فرهنگي 
 نمـادين، آيينـي، ابـزاري،     (زبان بـه مثابـه فرهنـگ)؛    كندزبان به مثابه كاركردهايي كه ايفا مي

  .تر)يا زبان ميانجي (زبان ارتباطات گسترده  (Lingu Franca) همدردانه، لينگوا فرانكا
 
 زبان به مثابه رمزگان .1

اي از قواعـد  شناس ساختارگرا، زبان رمزگان است؛ به اين معني كه زبان مجموعهبراي يك زبان
ـ  است آوايي، صرفي، نحوي و معنايي كــار   هكه در مجموع با واژگان، براي ساخت هر جـمله ب

تري به نـام مـتن را    گيرند واحدهايي بزرگدر كنار يكديگر قرار ميها  هرود؛ هنگامي كه جملمي
هـا خروجـي رمزگـان     ها، جزو رمزگان نيستند، بلكه آنها و نه متندهند، اما نه جملهتشكيل مي

از مفهوم زبـان اسـت، امـا     حدودكند. اين تفسيري مهستند؛ آنچه دستور زبان ايجاد يا توليد مي
زبان به لحـاظ تعـداد،   هاي يك ند كه چون جملها شناسان با نظر چامسكي موافقبسياري از زبان
هـا وجـود نـدارد و مـا      كـردن همـه آن  شمارند، راهي براي مشخص يـا فهرسـت  نامحدود و بي

اند، تشكيل شده هايي كه بيشتر توليد يا ثبت شدهخواهيم بگوييم كه يك زبان صرفاً از جمله نمي
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انـد را از  دهاند يا هرگـز ثبـت نشـ   ن نشدهاهاي ممكن كه هنوز بيخواهيم همه جملهاست و نمي
 شمول زبان خارج كنيم.

كنند، بر اين باورند ويژه كساني كه نظريات استقالل زبان را دنبال مي گرا، بهشناسان فرمزبان
از فرهنگ مستقل است. به عبارت ديگر، رمزگان، چيزي از فرهنگ يا  يذاتطور  بهكه زبان، 

بندي دستوري، قواعد كلي، طبقه ورط بهگويد و گويان نميسخن (Weltanschauung)بينيجهان
گويان يا صاحبان يك فرهنگ، قابل استفاده سخن هاي نحوي، برايآواشناختي يا ساخت

تر ها از يك زبان، اثبات اين ديدگاه، آسانها و جملهه گرفتن متندنيستند. البته با نادي كارگيري به
كند كه هر گروه كيد ميأموضوع ت شود و بر اينناميده مي “نسبيت زباني”است. اين رويكرد 

اش برخوردار است. براساس اين ديدگاه، زباني از ابزار كافي براي رفع نيازهاي زباني روزمره
  تر نيست.تر يا در مقابل ابتداييهيچ زباني در مقايسه با زباني ديگر، بهتر يا پرمايه

  
  زبان به مثابه متن يا گفتمان .2

وقتي درباره زبان فكر گويد  مياست كه  يفكران علوم انساني، ديدگاهتر در ميان مترويكرد رايج
سنتي به  طور بهايم مورد نظر است و اين هايي كه توليد كردهها يا گفتمانمتن بيشتركنيم، مي

البته اين متون هستند كه ادبيات فرهنگ  ؛تا شفاهي محض استهايي مكتوب معني گفتمان
ز آنجا كه ادبيات مكتوب هر جامعه با جامعه ديگر از لحاظ حجم ا و دهندزباني را تشكيل مي

شوند. از نظر كيفيت متفاوت مي نيز هاحجم) زبان متفاوت است (برخي پرحجم، برخي كم
  .آيد ديگر به ميان مي زبان ا فقرياز زيبايي و شكوه يك زبان صحبت اينجاست كه 

 
  زبان به مثابه فرهنگ. 3

ها يا شتري بين متون يك زبان خاص و عقايد و باورهاي نهفته در آن متندر اينجا بايد تمركز بي
شود؛ در مقابل، بحث از هويت ها قائل شويم. اغلب اين تمايز ايجاد نمي شده به وسيله آنبيان

ترين زبان و انديشه يا در واقع، هويت زبان و فرهنگ يا اين بحث كه يك زبان خاص، مناسب
شود. اين ديدگاه، مشهور به ها و عقايد خاصي است، مطرح ميزبان براي بيان انديشه

ريشه در ديدگاه (Linguistic determinism) زباني، ورف يا جبرگراييــ مفروضات ساپير
قد بود زبان تدارد كه نه تنها مع (Benjamin Lee Whorf) “بنيامين ورف”شناس آمريكايي،  زبان

 كند.ين باور بود كه زبان انديشه را تعيين ميگذارد، بلكه بر اثير ميأبر انديشه ت
بندي يادشده در خصوص زبان پس از ذكر تقسيم (Harold F.Schiffman) “هارولد شيفمن”

اش به رويكرد دوم در تعريف زبان گرايش شناسيكند كه در آغاز بر اساس دانش زباناشاره مي
شناختي پيچيده، همچون از لحاظ جامعه هاي زبانيپيدا كرده بود اما مـطالعه او روي فرهـنـگ

هند، او را به اين نتيجه رساند كه بايد اين تمايزات يادشده را حفظ كرد. به اعتقاد او سه تعريف 
زبان به مثابه متن،  ارتباط با زبان به مثابه رمزگان در اند. ياد شده با هم در ارتباط و در هم تنيده

زبان به مثابه متن در فرهنگ زباني تنيده  همچنين چون هيچ متني بدون رمزگان نيستاست 
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ها و ها، نگرشفرهنگ، صرفاً از زبان تشكيل نشده است، بلكه عقايد، باورها، اسطوره . البتهاست
گيري آن متن در هايي كه در دل يك متن وجود دارند، ممكن است پيش از شكلداوريپيش

  .(Schiffman, 2002: 55-8)فرهنگ مربوطه جاري باشند 
  

  كاركردهاي زبان
   :كنيمما از زبان براي اهداف بسيار گوناگوني استفاده مي

توان به كاركردهاي ارجاعي، عاطفي، زيباشناختي و همدلي اشاره از جمله كاركردهاي زبان، مي
اي كه از نظريه ارتباطات وام گرفته بود، شش واره كرد. رومن ياكوبسن بر مبناي طرح

كارگيري زبان  هاي گوناگون بهشيوه اززبان قائل شد. در اينجا به برخي كاركرد را براي 
از زبان به صورت ارجاعي  »اين روزنامه را روي ميز بگذار«گوييم مي ني كهمازپردازيم.  مي

اينكه چه  ةكنيم. دستوري كه داده شده، ارجاعي است چون اطالعاتي را درباراستفاده مي
كند. شود (روزنامه) و اينكه كجا گذاشته شود (روي ميز)، ارائه ميخواهيم قرار داده چيزي مي

هاي اين جنبه از زبان يعني قابليت آن براي انتقال اطالعات، بسيار مهم است. برخي نمونه
گوي و گفت ند از:ا هايي كه اين جنبه از زبان در آن بسيار بارز است، عبارتديگر از بافت

هاي درسي  هاي كتابافيك هوايي درباره مسيرهاي پرواز؛ متنها با واحدهاي كنترل ترخلبان
با اين حال، مسلم  و ... . در همه اين موارد، ارائه اطالعات دقيق و روشن، در اولويت است.

هاي زباني روزمره انتخاب طور  بهاست كه انتقال اطالعات تنها دليل استفاده از زبان نيست و 
وجه انتقال اطالعات مطرح نيست. براي مثال يكي از  به هيچ ها بسيار زيادي داريم كه در آن

توانيم انتخاب و اطالعات يكساني را منتقل كنيم، اما با انتخاب و ترجيح چهارجمله ذيل را مي
و خود را به قدرت يا رابطه  گيريم ميها بر ديگران، از جنبه عاطفي زبان بهره  هر يك از آن

  يم.هد مياس نشان اجتماعي بين خود و مخاطبان، حس
  اين روزنامه را روي ميز بگذار

 لطفاً اين روزنامه را روي ميز بگذار  ــ
 شوم اگر لطف كنيد اين روزنامه را روي ميز بگذاريدممنون ميــ 
 زود باش اين روزنامه را روي ميز بذارــ 

 گونه صحبت كنيم:اما اگر اين
شود؟ روزنامه! در اين صورت ا خوانده ميج آن چيست كه معموالً سياه و سفيد است و همه

بخشيدن به ما به دنبال دادن اطالعات به كسي نيستيم، بلكه از قابليت زبان براي لذت
اما اگر فردي وارد  ايم.هاي روزنامه استفاده كردهشناختي ويژگيديگران با توصيف زيبايي

جواب بگوييم: تشكر؛ در اين  ايد! و درشود و بگويد: اوه، چه روزنامه خوبي انتخاب كرده
شود، ايم. اطالعاتي كه مبادله ميهاي همدلي زبان استفاده كردهوضعيت هر دو از قابليت

با هم  ووگ ل به گفتياز ديدن يكديگر خوشحال و مادهيم اهميتي ندارد، بلكه هردو نشان مي
  .(Thomas and et al, 2006: 8 – 9) هستيم و...
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عمدتاً بر دو كاركرد ارجاعي و عاطفي زبان متمركز هستيم. اين دو  در مباحث اين نوشتار،
  كاركرد بيشترين ارتباط را با قدرت و در نتيجه رسانه دارند.

كاركرد ارجاعي با نحوه معرفي اشيا و آرا و تبيين رويدادهاي مختلف يعني با نحوه بازنمايي 
. كاركرد عاطفي ارددارتباط مان،  دنها بر نحوه انديشيمان و آثار اين بازنمايي جهان اطراف

شود كه چه كسي اجازه دارد چه چيزي را به چه كسي بگويد كه زبان به اين مـربوط مي
وقتش است كه سرت ”عميقاً با قدرت و جايگاه اجتماعي، گره خورده است. براي مثال، جمله 

الً از جانب يك شان قابل پذيرش است اما معمو از جانب پدر و مادر به كودك “را بشويي
  .(Ibid: 9) است پذيرش ش، غيرقابلا كارمند به رئيس

  
  كاركردهاي رسانه

هاست، در اين نوشتار ادبيات مطالعات ارتباطي سرشار از توضيح و تبيين كاركردهاي رسانه
اي به اين موضوع اي اشارهشناسي و تمركز زباني بر متون رسانهمختصر از منظر زبان طور به
  شود. مي

استفاده  چون كسب اطالعات، سرگرمي و آموزش  ما از رسانه براي اهداف بسيار گوناگوني
المللي به اخبار راديو و رويدادهاي محلي، ملي و بين ةكنيم؛ ما براي كسب اطالعات دربارمي

شدن  ها وقت خود را براي سرگرمدهيم؛ بسياري از افراد ساعتتـلـويـزيون گــوش مـي
تا مسابقات هفتگي و  (soap opera) پسندعامههاي اي متنوعي از قبيل سريالهبرنامه صرف
سازي در بسياري كنند. اكنون مرز بين ارائه اطالعات و سرگرممحور ميوگو  گفتهاي  برنامه

وحش، مستنـدهاي داسـتاني و شـمار  هاي حياترنگ شده است. برنامهها كماز برنامه
  ارائه اطالعات.و سازي كنند؛ سرگرم، نقشي دوگانه ايفا مي (talk show) شوهاروزافزون تاك

كنند و نيروي بالقوه هاي جمعي، ابزار دستيابي به انبوه اطالعات را فراهم ميرسانه
توانند گزينش كنند كه چه چيز خبر است ها مي روند. آنمندي در جامعه به شمار مي قدرت

چيز براي ترين  مهمو راديو پرداخته شود. و به چه كساني در مطبوعات، تلويزيون 
هايي هستند كه در قالب شود، چارچوبها گفته ميشناسان اين است كه آنچه در رسانه زبان
  گويند.شوند و سخن ميها مردم ظاهر مي آن

ند. اين نك، مراحل متعددي را طي ميآنبستن بر صفحه  روزنامه پيش از نقش يهاخبر
ها را گروهي جاي اينكه رسانه راديو و تلويزيون نيز صادق است. بهمطلب در خصوص اخبار 

ها دخل و تصرف  ها را كنترل و به نحوي در آنهاي رسانهب و برنامهالاز افراد بدانيم كه مط
. خصلت اين نهاد، برخورداري از نستكنند، بايد هر رسانه را يك نهاد پيچيده دا مي

ها را در يك  آن ،راردادها است كه افراد فعال در اين نهاديندها، شعائر و قااي از فرمجموعه
ها، هم بر تلقي ما از خبر و اند. اين شعائر و روالبافت اجتماعي و فرهنگي خاص پديد آورده

  ثرند.ؤهم بر اشكال خبري مورد انتظار ما براي شنيدن يا خواندن م
ناپذير از زندگي اغلب داييمثابه بخشي ج اند و اكنون بهها همواره حضور داشتهرسانه

  .)1988 اسكانل،(اند مردم تبديل شده
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  گويد: در روايتي از نقش اجتماعي تلويزيون مي 
دهنده كنيم، نشانهاي تلويزيون استفاده ميكردن درباره برنامهحتي زباني كه ما براي صحبت

تلويزيون ”مشهور  تلويزيون در زندگي ماست. جمله ةشداين حضور طبيعي و بديهي انگاشته
كنند] به اين معني است كه تلويزيون لويزيون استفاده ميت[كه اغلب بينندگان  “چيزي ندارد

چيزي را كه من دوست دارم تماشا كنم، ندارد، نه اينكه اگر تلويزيون را روشن كنيد واقـعاً 
اعته و تعدد س24هاي تلويزيوني اي پخش نشود. واقعيت اين است كه با افزايش شبكهبرنامه
اي باشد، به چيزي عادي براي اغلب ما ها، اينكه تلويزيون همواره، در حال پخش برنامهكانال

العاده و در مقابل مردم را ها را داراي قدرت خارقتبديل شده است. با اين حال، نبايد رسانه
  . Thomas and wareing, 2005: 65) ــ (6  ها بدانيمآلت دست رسانه

  
  فرهنگ جامعه زبان و 

شـود؟ اي اسـت كه در آن استعـمال ميهاي جامـعهزبان چگونه و تا چه ميزان بازتاب ويژگي
گويند زبان، آيينه فرهنگ مردمي است كه به شـناسان در اين خصوص بدون ترديد ميزبـــان

خ ). اما اين انعكاس فرهنگ در زبان چگونه ر17: 1387گويند (باطني، آن زبان سـخن مي
  :دهد؟ در واقع بايد تأكيد كرد كه مي

اي بسيار نزديك برقرار است تا آنـجا كه بين واژگان زبان و فرهنگ و تمدن جامعه رابطه
گويند. بنابراين توان گفت واژگان زبان نمايشگر فرهنگ مردمي است كه به آن سخن ميمـي

- برند، زبانن را به كار مياگر بگوييم واژگان زبان، آيينه فرهنگ مردمي است كه آن واژگا
هايي كه گذارد. واژگان زبان فهرستي است از نامشناسي بر سخن ما صحه ميشناسي و مردم

هاي مرتبط به محيط خود و به افكار و تجارب خود مردم يك جامعه به اشيا، وقايع و پديده
ه پديده فرهنگي هايي كه بدهـند. اگر واژه يـا واژههاست، ميكه ناشي از محيط مادي آن

يقين آن پديده نيز در فرهنگ ور ط بهكند در زباني وجود داشته باشد، خاصي داللت مي
جامعه وجود دارد؛ مثالً وجود واژه هوو در واژگان زبان فارسي نماينده پديده چندهمسري در 

  .)18: همانجامعه ما است كه اكنون در مقياسي محدود وجود دارد (
  
شود به دليل وجود و تأثير شتر در هايي كه براي شتر در زبان عربي استفاده ميهيا مثالً تعدد واژ 

هاست. استعمال واژگان متعدد براي برف در ميان اسكيموها نيز  محيط زيست و معيشت آن
  حاكي از اين امر است.

هاي مادي و كلي، فرهنگ هر جامعه از دو دسته پديده تشكيل شده است: پديدهطور به
كنند، عناصر اي غيرمادي. وسايلي كه مردم جامعه با آن معيشت خود را اداره ميه پديده

ها و بينيها، افكار، جهانهاي اجتماعي، نگرشدهند ولي ارزشمادي جـامعه را تـشكـيـل مي
ه عناصر مادي و غيرمادي بر روي هم، همامثال آن از نوع عناصر غيرمادي جامعه هستند. 

دهند. به هر يك از اين عناصر، اعم از مادي و غيرمادي، تشكيل ميفرهنگ يك جامعه را 
شود. بدين ترتيب خودرو، يك عنصر فرهنگي مادي است ولي  يك عنصر فرهنگي گفته مي

مسئله خرافي يا فلسفي از نوع عناصر فرهنگي  نگرش زن و شوهر به هم يا اعتقاد به فالن
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هاي غيرمادي هستند. به عبارت س پديدههاي مادي جامعه، اساغيرمادي اسـت. پـديـده
   ).19: همانآيد (هاي مادي جامعه به وجود مي هاي غيرمادي بر بنياد پديدهديگر پديده

  
براي مثال چنانچه در عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات، تحولي رخ دهد همچون تحول در 

فاده از اين تجهيزات در تدريج بر فرهنگ است تجهيزات توليد و پخش تصاوير، اين موضوع به
تدريج از جامعه خارج و نوع ديگري  گذارد؛ ممكن است نوعي از تجهيزات بهجامعه تأثير مي

كم به ها، مردم كمتدريج با تشديد روند همگرايي رسانه جايگزين شود. تصور كنيد كه به
واهند از دريافت تصاوير تلويزيوني بر روي صفحه نمايش تلفن همراه خود خو كنند يا بخ

هاي تلويزيوني بنشينند، اين طريق نمايشگر رايانه خود و از طريق اينترنت، به تماشاي شبكه
گذارد و كما اينكه قطع بر فرهنگ مصرف دستگاهي به نام تلويزيون تأثير ميطور  بهموضوع 

عيني و  اند. البته اين نوع تغييراتاس از رده خارج شدهاچدهنده ويهاي نمايشاكنون دستگاه
تر هستند از جمله گرايش مردم به يك مادي به ظاهر ساده، پايه تغييرات فرهنگي بسيار گسترده

  دهند.رسانه و ميزان تأثيرپذيري از آن بر اثر همين تغييرات مادي رخ مي
  

  تمايز زبان و گفتار
  تمايز بين زبان و گفتار امري دشوار است. 

مند براي ) زبان را فرهنگي خاص و روشي نظام1995و فركالف،  1993محققان (كامرون، 
ساز كسب دهد و زمينههاي بشري را سامان مياند كه تجربهها تعريف كردهدرك پـديده

آگاهي در مورد جهان خارج است؛ اما گفتار را كاربرد رسمي زبان و يك عامل اجتماعي 
ين دو در كاربرد واقعي زبان در ند. بين زبان و گفتار تمايزي تحليلي است و زماني كه ادان مي

شناسي پنهان در زير روساخت متني كه نظام معنايي شود، قواعد نشانههم تركيب و ادغام مي
سازد. سازند، آشكار ميسازند و از طريق آن توليد تعداد نامحدودي متن را ممكن ميرا مي

ورزد كه اين تأكيد مي اين ديدگاه بسياري از نظريات سايپرــ وورف را در خود دارد و بر
درك ما از جهان خارج از طريق زبان است و ميان زبان و درك ما رابطه مستقيم قائل است. 

داند، بلكه آن را نظامي نمادين از عقايد اين ديدگاه همچنين زبان را بازتاب واقعيت نمي
كلمات به  سازد. بر اين اساسهاي اجتماعي ممكن مي شمارد كه درك ما را از واقعيت مي

دهند (حتي اگر به همين منظور هم به كار روند)، بلكه بازنماينده جهان خارج ارجاع نمي
روند سازند و در توليد متن به كار ميفرهنگ را ميها  آنمعاني و موارد درون زبان هستند، 

  ). 135: 1386(كلدون، 
ها يا شود و نظامميدر بحث از زبان بايد به زبان در كاربرد كه به آن گفتار اطالق 

عمال تهاي كاربردي و اسرا در اين نوشتار جنبهزيساختارهاي زباني تفاوت و تمايز قائل شد، 
  خاص رسانه مورد نظر است.  طور بهآن در جامعه و 

قـرار  “گفتار”را در مقابل  “زبان طبيعي”يا  “زبان”شناسان زيادي از جمله سوسور، زبان
شـود قـواعد نظامداري اطالق مي ها يا مـجموعهبه نظامي از نـشانه دهند. در اينجا زبان مـي
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دهند. منظور از اين قواعد نظامدار همان ساختارهاي ذاتي كه بنيان زبان طبيعي را شكل مي
زبان است كه قبل از تولد شخص و استفاده از آن، وجود دارد. اما همين زبان، وقتي به گفتار 

فعاليتي گفتماني از آن استفاده كند. چنين شخصي، مسئول  شود كه شخصي درتبديل مي
پردازي  شود و بحث گـفتهشود. در چنين حالتي اسـت كـه زبان، شخصي ميگفتار ناميده مي

يندي اشود. گذر از زبان به گفتار، تابع فرهاي گفتاري مطرح ميو گفتمان و ارتباط بين فاعل
كند (شعيري، عل فردي و فعال گفتاري ظهور ميبه عنوان فا يپرداز است كه در آن گفته

1381 :22 .(  
  

  :گويدفركالف هم با اشاره به نظرات سوسور درباره گفتار مي
هاي فردي و غيراجتماعي سوسور در مفهومي كه از كاربرد زبان يا گفتار عرضه كرده به جنبه

م بر اين نكته تأكيد كنم خواهمي “گـفتمـان”كـار بـردن اصطالح  هآن نظر دارد. اما من با ب
يندهاي اجتماعي محصور شده است، روابط و االي روابط و فركه كاربرد زبان در البه

-ها مي آن ةزنند كه از جملهاي زباني را رقم ميمند گوناگونييندهايي كه به نحوي نظامافر
صور بودن شوند، اشاره كرد. يك جنبه از محهاي زباني كه در متن ظاهر مي توان به صورت

كاربرد زبان در روابط اجتماعي كه مالزم مفهوم گفتمان است آن است كه زبان صورت ماده 
  ).96: 1379ايدئولوژي است و در واقع زبان آغشته به ايدئولوژي است (فركالف، 

  
  زبان؛ بازنماياننده واقعيت

ر در مقايسه با ارتباطات تعد ارتباطي گستردهها از بها به دليل برخورداري رسانهزبان در رسانه
ميان فردي يا ديگر انواع ارتباطات اجتماعي مشابه، در بازتاب و انعكاس واقعيت نقش 

كه  شود، در حاليكند و معموالً اين نقش به خود رسانه نسبت داده ميتري را ايفا مي پررنگ
هاي گوناگون را وعها و موضها، پديدهبه شكل مطلوب خود، واقعيتزبان  كارگيري  بهرسانه با 

دار يا غلط، ظلم و تبعيض، بازنمايي كرده است. در حقيقت، هر گونه سوگيري، اطالعات جهت
ها در قابل هر پديده يا موضوع يا نمايي و حتي ناديده گرفتن در رسانهنمايي يا كوچك بزرگ

ي ارتباط با ها براي برقرارشود كه رسانهفرد، گروه، كشور و ... از اين مـوضوع ناشي مي
هاي ها به دليل ويژگيمخاطبان خود بايد از زبان بهره بگيرند و زبان، در پرداختن به واقعيت

كند كه در ادامه توضيح داده شده است. يك نكته در اين اش ، به نحو خاصي عمل ميذاتي
  مل است: أميان، قابل ت

كند. جهان واقع را انكار مي شناسي] و تحليل گفتمان وجودكنند [زباناغلب مردم تصور مي
گيرد در حالي كه در جهان واقع، مردم پرسند چرا تمركز زيادي بر زبان صورت ميها مي آن

شوند؟ چرا هاي ديكتاتور كشته ميوسيله رژيم ند و بها شوند، به كسب مشغولمتولد مي
اره زبان كه يك گيرند و صرفاً دربگونه فرايندهاي جهان واقع مورد مطالعه قرار نمي اين

شود؟ اين مقايسه بين جهان واقع و زبان، مسائل رسانه سطحي دست دوم است، مطالعه مي
مختصر در پاسخ به اينكه چرا طور  بهكند اما سياسي و فلسفي جدي و ظريفي را باز مي
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گران گفتمان معتقدند كه بايد بر ساخت و كاركرد زبان متمركز شد  شناسان] و تحليل [زبان
هاي زباني د گفت: در خصوص رويدادها، يك دوگانه بين رويدادهاي واقعي و بازنماييباي
هايي همچون دوگانه ذهني/ انتزاعي، خنثي يا طبيعي بنديشود. البته صورت ها ايجاد مي آن

  . (Potter and Wetherell, 1987: 180-81)نيستند
  
هاي زيـادي مـيان بحث بيروني، كلي، در خصوص ارتباط زبان با واقعيت يا دنياي  طور به

ها زبان چيزي نيست جز بازنمودي از  شناسان صورت گرفته است. براي برخي از آنزبـان
كه  اي در زبان دارند نشانه  هاي موجود در خارج از زبان،واقعيت كه بر اين اساس، تمام واقعيت

هاي بيروني كامالً اقعيتشوند. برعكس براي برخي ديگر، زبان از وبه واسطه آن معرفي مي
  مستقل است. 

در مورد زبان و مصداق بيروني آن، دو نظر وجود دارد: يكي كلمه و زبان   در مطالعات زباني،
قائل   ء اي بين كلمه و شيداند و هيچ فاصلهرا كامالً منطبق با واقعيت بيروني يا شيء مي

نيست و ديگري با در نظر گرفتن اين نكته كه زبان به همان ميزان كه قادر است چيزي را 
ظاهر سازد، قدرت مخفي كردن آن را هم دارد، دو خصوصيت آشكار و پنهان براي زبان در 

  ).  33: 1381گيرد (شعيري، نظر مي
  

كه از دنـياي مورد بـحث خـود اي اعتقاد بر اين است كه زبان، هنگام توليد به دليل فاصله
عالوه   بلكه بازنمودي (بازنمايي) از آن است. زبان، تواند خود آن دنيا باشد، گيرد، ديگر نمي مي

اي زمـاني و مـكاني نـسبت به آنچه موضوع آن است، تحقق بر اين كه نه تنها با فـاصـله
هاي حسي و ادراكي هستند ن پـااليـههاي شخصي كه هـمابلكه هنگام توليد از پـااليـه  يابد، مي

شوند تا زبان ديگر عين آن چيزي كه راجع به آن ها بـاعـث مـينمايد و همين پااليهعبور مي
). اين موضوع كه دسترسي ما به واقعيت همواره از 105:  1385گويد، نباشد (شعيري، سخن مي

موضوع مورد ادعاي فلسفه  طريق زبان است، نقطه شروع رويكردهاي تحليل گفتمان و نيز
  زباني ساختارگرا و پساساختارگرا است. 

وجه بازتابي  كنيم كه به هيچهايي از واقعيت خلق ميبر اين اساس، ما با كمك زبان، بازنمايي
ه از يك واقع از پيش موجود نيستند، در حقيقت زبان در بر ساختن واقعيت نقش دارد. اين ب

هاي اند، پديدهها اموري واقـعيود ندارد. معاني و بازنمايين معنا نيست كه واقعيتي وجآ
كنند (يورگنسن و فيليپس،  فيزيكي نيز وجود دارند، اما صرفاً از طريق گفتمان معنا پيدا مي

1389 :29.(  
  

داند، در حقيقت ريـشه در آراي فردينان دوسوسور اين نگاه به زبان كه آن را آيينه واقعيت نمي
  :اين كه در نگاه سوسور، رابطه بين دال و مدلول، اختياري است دارد، به دليل
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هاست، يا به عبارتي، چون ما به كمك  نقطه مشترك دال و مدلول، ويژگي اختياري بودن آن
توانيم شنويم، پس خيلي ساده مينشانه نتيجه كامل تداعي يك دال را با يك مدلول مي

  ). 105: 1385ودن آن است (سوسور، ببگوييم كه ويژگي نشانه زباني، اختياري 
  

گونه كه سوسور تصريح كرده است ميان دال و مدلول هيچ ارتباط طبيعي در در واقع، همان
   واقعيت وجود ندارد.
  گويند: زبان، هرگز خنثي و شفاف نيست.محققان با قاطعيت مي

مردي را در  كنم: دو خبرنگارجاي تشريح انتزاعي موضوع، يك مثال كالسيك ارائه مي به
  خوانيم:بينند. روز بعد دو تيتر را ميحال تيرخوردن مي

  ــ  قتل سياستمدار به دست مبارز راه آزادي
  ــ  قتل سياستمدار به دست تروريست

  شود:هايي كه مطرح ميالؤبرخي از س
 كدام تيتر حقيقت است؟  
 كدام تيتر درست است؟  
 كدام تيتر مبتني بر واقعيت است؟  

هاي اخير در مباحثات مسئله فلسفي يا انتزاعي نيست. اين موضوع را در سال يك و اين
سياسي درباره افرادي كه توسط ارتش آمريكا از افغانستان به زندان در خليج گوانتانامو 

ايم. يكي از مباحثات [در فضاي سياسي آمريكا] اين بود كه آيا بايد منتقل شدند، شاهد بوده
ها از حقوق انساني قانوني برخوردار  دانست و در نتيجه آن “راي جنگياس”اين افراد را 

دانست. بسياري از رهبران سياسي، درباره  “شكنشورشياني قانون”ها را بايد  شوند يا آن مي
 “تروريست”و چه كسي  “خواهآزادي”هاي كنوني در خصوص تعريف اينكه چه كسي دشواري

دهند زبان، زندگي اجتماعي را شـكل ها نشان ميه اين مثالگونه ك اند. هماناست، ارائه كرده
نماييد، جهان را خلق كردن يا نوشتن مي دهد. به محض اينكه شروع به صحبتمي
  .  (Rapley, 2007: 2)كنيد مي

  
دادن به ماهيت واقـعيت و راهبردي براي شكلطور  بهتوان نيوماير معتقد است كه زبان را مي

گذارد، شود گفت زبان همواره بر تعريف بافت تأثير ميكار برد. در حقيقت مي تعريف آن نيز به
زبان تنها براي حفظ بافت در وضعيت موجودش استفاده شود. از اين رو صورت  حتي اگر

  ؛اي كامالً دلبخواهي با بافت داشته باشدتواند رابطهآيد، نميالفاظي كه از دهان گوينده بيرون مي
كند و اين رابطه پويا و بر كنند و زبان نيز آن دو را تعريف ميرا تـعريـف مياين دو، زبان 

شناسان براين باورند كه ). در مـجموع، زبـان227: 1386اساس تأثير متقابل اسـت (نـيوماير، 
پردازد و كار انتقال مفاهيم از ذهني به ذهن ديگر مي هزبان، آن واسطه اميني نيست كه معموالً ب

نمايي خلع شده و هم ن ذاتـي واقعأل و تصرفي در اين ميان ندارد. مفهوم نيز هم از شهيچ دخ
ه اعتبار عاي در ظرف ذهن مورد ترديد جدي واقع شده است. معرفت هم از جامبه منزله پديده
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اي قطعي محروم شده است. اساساً يقين پس از تجزيه به دو بعد مندي از پايهيقيني و از بهره
عد معرفتي تا حد نوعي قرارداد يا توافق يا عادت، تنزل مقام يافته اختي و معرفتي، در بشنروان

جاي مفهوم، اين زبان است  افزوده شده است. بهطور مرتب  بهاست. در اين ميان، بر نقش زبان 
  ). 13، 1383دهد (الينز، كه انسان را به جهان پيوند مي

ين جايگاه زبان و تبيين عدم انطباق زبان و واقعيت شعر مشهور مولوي، مثال مناسبي براي ا
ها در تشريح آنچه لمس  كردند و هر يك از آناست؛ گروهي در تاريكي، بدن فيلي را لمس مي
كرد كه هيچ يك از توصيفات با ديگري اشتراك كرده بود، به بيان خود چيزي را توصيف مي

  نداشت.
  گفت همچون ناودانست اين نهادآن يكي را كف بر خرطوم اوفتاد           

  آن يكي را دست بر گوشش رسيد         آن برو چون باد بيزن شد پديد
  آن يكي را كف چون بر پايش بسود       گفت شكل پيل ديدم چون عمود

  آن يكي بر پشت او بنهاد دست             گفت خود اين پيل چو تختي بدست
  ).384: 1379شنيد (مولوي، كرد هر جا مين ميآفهم      جز وي كه رسيد    ههمچنين هر يكي ب

  
  صددرصد با واقعيت تطابق ندارد اما بازنمايي يا بازنمود آن است.طور  بهزبان اگرچه 

دهد؛ ماهيت اختياري زبان يك مفهوم بنيادين است زيرا استقالل زبان را از واقعيت نشان مي  
براي گفتن اين كه  توانيم از زبانكند. ما ميرا بنا مي كند بلكه آنزبان، واقعيت را منعكس نمي

كه براي گفتن  استفاده كنيم درست به همان خوبي كنيم.چه چيز وجود ندارد نيز استفاده مي
كنيم، ما تا به خود آمديم و خواستيم جهان را اينكه چه چيز در جهان وجود دارد استفاده مي

ايم پس غلط نيست ايم. ما در قلب زبان متولد شدهكرده بشناسيم، ديديم كه از طريق زبان عمل
). 55: 1387كننده واقعيت است و نه برعكس آن (چندلر، ما است كه تعيين اگر بگوييم اين زبان

اين موضوع يعني نقش زبان در دخل و تصرف واقعيات، هم در سطح ارتباطات ميان فردي و 
شناسي اجتماعي بر اين دهد و محققان زبانمياي رخ هم در سطح ارتباطات جمعي يا رسانه

هاي قدرت بالقوه از منظر ترين جنبهو جالب ترين  مهميكي از «اند. موضوع تمركز زيادي داشته
ميالدي،  1970ها است. از اوايل دهه شناختي، چگونگي پوشش و توصيف رويدادها و انسانزبان
يك موضوع و آنچه اين نحوه بيان، از رويكرد و شناسان به رابطه بين نحوه انعكاس بيان زبان

اين  .(Lee, 1992; Simpson, 1993; Montgomery, 1996)مندند دهد، عالقهخاستگاه خود نشان مي
هايي از برخي شود. در اينجا نمونهشناختي ناميده ميسطح از كاربرد زبان، بـازنـمايي زبـان

رويدادها و در نتيجه توليد وانند بر چگونگي بازنمايي تكنيم كه ميساختارهاي زباني را ذكر مي
ثر باشند. نمونه ذيل از دو گزارش درباره انفجار ؤاندازهاي متفاوت از يكي رويداد مها و چشمنسخه

در ايرلند  1998فوريه  21در  (County Down) “كانتي دون”شده در گذاري يك خودروي بمب
  اند. شمالي انتخاب شده
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بين دولت جمهوري  1998همزمان با يك دور از مذاكرات صلح در اويل سال  اين انفجار
ايرلند، رهبران سياسي ايرلند شمالي و دولت انگليس رخ داد. يو دي پي (حزب دموكراتيك آلستر) 

(Ulster Democratic Party) شين فين”خواه تر و اخيرتر حزب جمهوري پيش“ (Sinn Fein) طور  به 
كنيم كه يك كنار گذاشته شده بود. در اينجا اين موضوع را بررسي مي موقت از مذاكرات

) بيان شده است. در آغاز با گاردينو  ديلي تلگرافرويداد چگونه در دو روزنامه انگليسي (
ها را در نحوه پرداختن بررسي عناوين مربوط به خبر در دو روزنامه ياد شده، به سرعت تفاوت

  بينيم:به رويداد مي
  )1998فوريه  21، ديلي تلگرافانفجار بمب پس از تحريم شين فين ( . 1
  )1998فوريه  21، گاردينگذاري آلستر، ضربه جديد به مذاكرات صلح (بمب . 2
 

اند، انفجار بمب، تحريم، شين فين، اي از اصطالحات اسمي تشكيل شدههر دو تيتر از مجموعه
گونه كه اغلب در متن تيترها رايج است، اين آلستر، بمب، ضربه جديد، مذاكرات صلح. همان

 گونه بازنويسي كنيم:توانيم تيتر دوم را اينند. ميا دو تيتر خبري، به لحاظ گرامري ناقص
) 1[يك] انفجار بمب، ضربه جديد[ي] به مذاكرات صلح [است] البته اين كار را در مورد تيتر (

تثبيت يافته  “پس از”داد در اين تيتر، با گنجاندن توان به راحتي انجام داد. رابطه بين دو روينمي
: شين فين تحريم 1توان صرفاً رابطه زماني بين دو رويداد تفسير كرد (رويداداست. اين را نمي

: يك بمب منفجر شد)، اما يك رابطه علني 2شد (از مذاكرات كنار گذاشته شد)، سپس رويداد
رخ داد). اين نوع استفاده از  1به دليل رويداد  2نيز در اين بين برقرار شده است (رويداد 
  كند.واژگان، تفاوتي را در معناي دو تيتر ايجاد مي

  هم آمده است: ديلي تلگرافرابطه علني در دو تيتر گزارش 
  در پي خشم آدامز، انفجار عظيم در مقابل اداره پليس ايرلند شمالي. 3
  

خواه شين فين اشاره دارد. در اين تيتر هم، همان در اينجا، آدامز به جرمي آدامز، رهبر جمهوري
انفجار عظيم در ”و  “خشم آدامز از مذاكرات”بينيم. در هر دو عبارت الگوي قبلي را مي

اند و حاكي به يكديگر ارتباط داده شده “در پي”. به وسيله “مقابل اداره پليس ايرلند شمالي
ز وجود دارد. با نگاهي به جمله نخست دو اي بين انفجار و خشم آداماز اين است كه رابطه

 توانيم ببينيم:هاي بيشتري را ميخبر، تفاوت
گذاري خودرو موقت از مذاكرات صلح كنار گذاشته شد بمب طور  بهپس از اينكه شين فين . 4

خواهان، يك ايستگاه پليس و بخش زيادي از شهركي در ايرلند شمالي را توسط جمهوري
  .)ديلي تلگرافب گذشته منفجر كرد (كمي قبل از نيمه ش

پس از دستور كنارگذاري شين فين از مذاكرات چند جانبه درباره آينده ايرلند شمالي، انفجار . 5
خواه ثيرگذاري بر اعتبار ارتش جمهوريأشده، به منظور تگذاريعظيم يك خودروي بمب

  .)گاردين( دون رخ داد تيپليس در يك دهكده پروتستان در كان پايگاهايرلند، ديشب در يك 
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شود؛ در اين مورد از صفت براي توصيف بمب استفاده تفاوتي در واژگان دو روزنامه ديده مي

 شده است:
  خواهانگذاري خودرو توسط جموريبمبــ 
 شدهگذاريانفجار عظيم يك خودروي بمب  ــ

گذارد، در م) در اختيار مي، اطالعاتي را درباره اندازه بمب (عظيگاردين انتخاب صفت روزنامه
، اطالعاتي را درباره اينكه بمب متعلق به چه كسي ديلي تلگرافحالي كه انتخاب روزنامه 

 گذارد.خواهان) بوده است، در اختيار مي(جمهوري
شناختي متفاوتي انتخاب هاي زبانبنابراين در جمالت ابتدايي دو خبر يادشده، صورت

، دو گروه را ديلي تلگرافاند. جمله وت از يك رويداد گزارش شدهاند و دو بازنمايي متفاشده
اند؛ بمب متعلق به خواهان و پليس كه در اين رويداد حضور داشتهكند: جمهوريبازنمايي مي

خواهان است و پليس از بمب آسيب ديده است. اينكه چه كسي، چه كاري با چه ريوجمه
، اين اطالعات را در بر گاردينر حالي كه جمله كسي كرده است نيز در اينجا روشن است، د

شناختي است كه در آن روشن نيست چه كسي مسئول ساختاري زبان “بمب منفجر شد”ندارد. 
  انفجار بوده و در اثر انفجار چه چيزي آسيب ديده است.

ترجيح يك واژه بر واژه ديگر يا يك نوع فعل بر فعلي ديگر يا نحوه تركيب عناصر جمالت 
همواره بر نحوه انتقال و بيان يك موضوع و نيز تفسير  “در پي”و  “پس از”واژگاني همچون با 

  .  (Thomas and Wareing, 46-8)گذاردثير ميأرويدادها ت
  

  هازبانِ تبعيض در رسانه
توان عدالت زباني يا تبعيض زباني در رسانه را در خصوص آن بحث يكي از مواردي كه مي

ها از زبان چگونه براي بازنمايي ا قوميت است؛ اينكه در يك بافت، رسانهكرد، موضوع نژاد ي
  آميز بودن زبان در آن بافت است. دهنده عادالنه يا تبعيضكنند، نشانقوميت يا نژاد استفاده مي

و  “اكثريت نژادي”روند؛ كار مي ههاي قومي يا نژادي بدو مفهوم اغلب در بحث درباره گروه
هايي نژادي يا قومي اشاره به گروهطور معمول  به. اكثريت نژادي يا قومي، “اقليت نژادي”

هايي گفته دارد كه قدرت اجتماعي و سياسي را در كشور به دست دارند و اقليت به گروه
 شود كه قدرت كمي دارند يا قدرت ندارند. اكثريت قومي از گروهي فرهنگي تشكيل شدهمي

هاي كشور همچون نظام حكومتي و آموزشي آن، نقش اختدهي به زيـرسـاست كه در شكل
اصلي را ايفا كرده است. همچنين تعلقات فرهنگي اكثريت قومي (براي مثال اعتقادات ديني و 

ها را از  شود چون اين گروه، قدرت اعمال آنگيرد و غالب ميزبان آن) در اولويت قرار مي
ن رو، مردم، چيزهايي را كه بر اساس باورهاي كند، دارد. از ايسيس ميأطريق نهادهايي كه ت

پذيرند و هر چيز ديگري، خالف قاعده مثابه هنجار مي اند، بهاكثريت قومي شكل يافته
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، اغلب براي اشاره به هر چيز كه جزو فرهنگ “قوميت”و  “قومي”شود. بنابراين، سوب مينم
  روند.كار مي غالب نيستند، به

ت قومي، بخش عمده جمعيت كشور را و اقليت قومي بخشي در بسياري از موارد، اكثري
دهد. اما الزم به يادآوري است كه يك گروه صرفاً به لحاظ تر آن را  تشكيل مي كوچك

برخورداري از اكثريت جمعيتي، ضرورتاً از قدرت سياسي و اجتماعي هم برخوردار نخواهد 
هاي اروپايي، جزاير هند غربي ز قدرتبود. براي مثال، در قرن شانزدهم تا نوزدهم، بسياري ا

را در استعمار داشتند؛ كشتزارهايي را به وسيله بردگان وارد شده از آفريقا در اين منطقه 
ايجاد كردند. هر جزيره، مزارع بزرگي داشت كه در اختيار يك زارع اروپايي بود كه اغلب 

كردند. كنارش زندگي مي برده هم در 50ــ  60چند نفر از بستگان درجه اول او و حدود 
ها بود.  ها، تعداد بردگان آفريقايي عمالً بيشتر از اربابان اروپايي آنبنابراين در بيشتر جزيره

(يك جزيره  (Barbados) در باربادوس 1684براي مثال، تخمين شده است كه در سال 
كردند برده آفريقايي زندگي مي 62136انگليسي در كنار  19508مستعمره انگليس)، 

(Watts, 1987).  
با اين حال، اين گروه بزرگ بردگان، قدرت عملي چنداني نداشت و كمترين حقوق انساني و 

  ها به لحاظ اجتماعي و سياسي، اقليت نژادي بودند. اجتماعي برخوردار بود. در واقع آن
اريخي هاي فرهنگي و تتوان فهميد اين است كه تفاوتيكي از چيزهايي كه از اين مثال مي

هاي نژاد يا مليت ابراز توان از طريق اصطالحات مربوط به تفاوتبين دو نژاد يا قوميت را مي
ها از يكديگر متمايز بودند نه تنها از لحاظ منطقه جغرافيايي، ها و آفريقاييكرد. اروپايي

- كردند، بلكه از جهت ويژگيشان و زباني كه صحبت ميهاي فرهنگياعتقادات ديني، منش
گذاري اكثريت نژادي با عنوان شان نيز متمايز بودند. بنابراين امكان برچسبهاي نژادي

و  “آفريقايي”، “سياه”و نيز اقليت نژادي با عنوان  “اروپايي سفيد”، “اروپايي”، “سفيد”
  وجود داشت. “آفريقايي سياه”

با هنجار، تطابق  هاي اكثريت قومي، هر چيزي كههمچنين بر اثر هنجار شدن باورها و ارزش
- شود. اين موضوع در خصوص برچسباي تلقي مينداشته باشد، متفاوت يا فرعي و حاشيه

هاي اقليت را به نحوي نامگذاري و گذاري قومي نيز صادق است. اكثريت قومي، گروه
عالوه  هها و بيگانگان قرار گيرند. بهاي اقليت در جايگاه غريبهكند كه گروهگذاري ميبرچسب

كنند گذاري ريشه در وضعيت گروه مسلط دارد، به راحتي رواج پيدا مي چون اين برچسب
(Thomas and Wareing: 76-7).  

  
ها به ويژه منظور اشاره به اكثريت و اقليت، در رسانه به “ها آن”و  “ما”واژگاني چون  كارگيري  به

ها جمعيت انبوهي را  آن هاي نژادي رنگين پوست دردر كشورهايي مانند آمريكا كه اقليت
ها، عالوه بر واژگان ياد شده، دهند، بسيار رايج است. در پرداختن به اين اقليتتشكيل مي

شود (چون طبيعي است) اما هويت ديگران، ي ميئبسياري اوقات، هويت قومي اكثريت نامر
و اقليت نامرئي هايي از اكثريت نامرئي هاي ذيل، نمونهشود. در مثالدار و برجسته مينشان

  توان در مطبوعات انگليس و آمريكا ديد:دار را ميو اقليت نشان
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بار با او  37جمهور بيل كلينتون، رابطه جنسي كالمي با كارآموز مونيكا لوينسكي را كه رئيس. 1
نگفتن در اين باره را رد كرده است. او مدعي ديدار داشته و نيز نقض قسم خود براي دروغ 

  پوست او است.، منشي سياه“بتي كوري”ا دوست است مونيك
اش گفت: سلوليساله اهل ميشيگان به هم 21پوست ماه پس از قتل، يك سياه 23سرانجام، . 2 

  ). 1998مارس  3، نشنال اينكوايرر( مينئو را كشتممن سال
 

پوست و از پنج نفر ذكر شده در اين دو مثال، فقط نژاد دو نفر مشخص شده است: منشي سياه
ها طبيعي  را كه آنزيدار نيست، بودن سه نفر ديگر، نشان پوست. سفيدپوستسلولي سـيـاههم

ها با  هاي آنهستند و ماهيت خارجي گروه اقليت سياه با استفاده از دال يا برچسبي كه بر تفاوت
هاي ا برچسبها يكند، در بافتي نامربوط متمايز شده است. هنگامي كه دالكيد ميأنژاد غالب ت

ها در اين  ثير استفاده از آنأكنند، تهاي منفي گوينده را رمزگذاري و منتقل مينژادي، نگرش
دار، گسترده و عميق خواهد بود. به همين ترتيب، هنگامي كه نژاد يك گروه، هاي نشانبافت
، اگر معني تكرار هـاي ذكـر شده ديديمگـونه كـه در مثـالشود، آن دار ميپيوسته نشان طور  به

شوند. براي مثال، كنند و پـايـدار مـيهاي نژادي منفي، تداوم پيدا ميشده، ايجابي نباشد، كليشه
هايي منفي همچون نفرت، اغلب با موضوع “سياه”) تبيين كرده است كه چگونه 1988اندرسن (

ه چگونه ) نشان داده است ك1993دايك (شود و وندرگيري و شورش ارتباط داده مي
اند. در حالي كه در شده (Ethinicise) زدههايي منفي همچون جرم بيش از حد قوميت موضوع
 زداييها، قوميتشوند و از اين موضوعهاي مثبت، بر هويت قومي چندان تمركز نميموضوع

(Deethnicise) داده شود. در اين نامه خطاب به مطبوعات انگليس، موضوع مذكور نشان مي
  است:شده 

هاي المپيك توانيد توضيح دهيد كه چرا مردان و زنان انگليسي سـياه كه برنده مدالشما مي
شود، اما آن دسته از ياد مي “انگليسي”ها با عنوان  درخشند، از آنها ميشوند يـا در بازيمي

ناميده  “سياهپوست غربي”زنند، اغلب گذاري خودروميسياهان كه دست به شورش و بمب
  ). 212: 1991دايك، به نقل از ون( (Ibid: 80)شوند؟ مي

 
  هاتبعيض جنسيتي در زبان رسانه

هاي مختلف به هايي زباني بر ادراك ما از پديدهدر اين نوشتار، به بررسي تأثير بازنمايي
تواند در بازنمايي زنان و مردان نيز مبتني بر ايم. اما زبان ميويژه در بافت رسانه پرداخته

محور. منظور از جنس و گرايانه و جنسيتالت يا عادالنه باشد يا در مقابل تبعيضعد
  جنسيت چيست؟ 

شناختي اشاره دارد كه معموالً قبل از تولد، محقق بندي زيستبه طبقه (Sex) جنسيت
بندي اجتماعي اشاره دارد كه با رفتار خاصي در ارتباط به طبقه (Gender)شود. جنس مي

  است.
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نابرابر بازنمايي  طور  بهگرا، زنان و مردان را چيست؟ زبان جنسيت(Sexism) راييگجنسيت
ترند و پيچيدگي كند، گويي كه افراد يك جنسيت، تا حدودي از لحاظ انساني ناقصمي

گرا همچنيني كمتري دارند و در مقايسه با جنسيت ديگر حقوق كمتري دارند. زبان جنسيت
زنان و مردان است؛ گاهي اوقات به زيان مردان ولي اغلب به  ةارهايي دربدربردارنده كليشه

گرا باشد، يا اينكه تواند واقعاً به زيان مردان جنسيتزيان زنان. در خصوص اينكه زبان مي
تواند مردان گراست، بحث وجود دارد. روشن است كه زبـان مـيفقط به زيان زنان، جنسيت

تر از اي پايينه انساني يا استحقاق برخي حقوق، در مرتبهرا از لحاظ ميزان پيچيدگي و جايگا
گردد يا توزيع قدرت گرايي زبان بر مينوع بازنمايي مردان به جنسيت زنان قرار دهد. اما اين

هاي در جامعه بستگي دارد، جاي بحث دارد. در مجموع، در بسياري از جوامع، مردان، جايگاه
اند؛ مردان همچنان از دارايي و اموال بيشتري شغال كردهباالتري را در مقايسه با زنان ا

مداران، مديران  برخوردارند و در مقايسه با زنان درآمد بيشتري دارند. هنوز بيشتر سياست
ها، جراحان و كارگردانان مرد هستند. اين موضوع، محل دانشگاه انادتها، قضات، اسسازمان

روكاهيدن جايگاه مردان همان اثر را دارد كه از بحث است كه آيا استفاده از زبان براي ف
دهنده زيربناي استفاده از شود، چرا كه روابط قدرت تشكيلزبان براي اين منظور استفاده مي

  . (Thomas and et al, 2004: 76-7)زبان، براي مردان و زنان، متفاوت است
  

دار بودن واژگان ها، نشانهگرايي جنسيتي در زبان رسانهاي بـارز تـبـعـيضيكي از نمونه
دار است. بسياري از اوقات، واژگان به صورت مملوسي به نفع مردان و به زبان زنان نشان

  هستند. 
روند براي مثال در صحبت از جراح، پزشك يا استاد دانشگاه، به نحوي واژگان به كار مي

جنس ديگر بكار روند اند و اگر براي گويي اين واژگان در اصل براي جنس خاصي وضع شده
دار باشد. واژگاني مانند يك پزشك خانم، يك استاد زن يا جراح زن بايد به صورت نشان

كنند كه اصل بر مرد بودن در اين مشاغل است و يك پرستار مرد تلويحاً تلويحاً بيان مي
بودن پرستاران است. الزم به ذكر است كه اغلب  حاكي از اين است كه اصل بر زن

شوند، بنابراين تر از ديگر مشاغل يادشده دانسته مياري به لحاظ شغلي در جايگاه پايينپرست
هستند و بر اين اساس،  ]هارسانه[ گرايي زبانها حاكي از جنسيت توان تفسير كرد كه اينمي

  .(Ibid: 79)مردان در جايگاه طبيعي يا باالتر هستند 
  

  اي: اقناع در مقابل اغواارتباطات رسانه
اي، دو رويكرد ممكن است در پيش گرفته شود؛ ارتباطات اقناعي يا در فرايند ارتباطات رسانه

قطع، ارتباطات مبتني بر اقناع و در جهت اقناع مخاطبان، با عدالت سازگار طور  بهاغواگرانه. 
زبان كارگيري  بههاي رعايت عدالت زباني در يك رسانه، شاخصترين  مهمتوان از است و مي

  گرايانه و نه اغواگرايانه دانست. قناعا
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محور، تالش در جهت متقاعد كردن مخاطب است و در مقابل، اغوا تالش ارتباطات اقناع
اي كه گويي بر اساس تمايل خود دادن كارها است به گونه براي واداشتن ديگران به انجام

اند. وني دست به اقدام زدهاند، در حالي كه در واقع، بر اساس تحريك عوامل بير انجام داده
ن است به اين ون يا به عبارت بهتر، مداهنه به وسيله تلوشرط اغوا، تلّحداقل مقدمه و پيش

معني كه مخاطب را در شرايطي قرار دادن كه خود و چيزها را از زاويه ديگري در ظاهر 
كه سازو كارهاي تر ديگري، نگاه كند كه البته مستلزم تغيير ديدگاه است. در حالي مقبول

جاي  كنند، در مقابل، اغوا بهاقناع و متقاعدسازي، عمدتاً در راستاي خطوط استداللي اثر مي
ها، بيشتر از ظاهر واقعيت و اعتمادپذيري ظاهري اغواكننده تكيه بر حقيقت يا اعتبار استدالل

كه بين گوينده و اي رد. در ارتباط اغوايي، تالش در جهت سوء استفاده از رابطهيگبهره مي
  گيرد. مخاطب ايجاد شده يا برقرار است ايجاد شود، صورت مي

در واقع واژگان اين ظرفيت را دارند كه به مثابه ابزار قدرت و فريب استفاده شوند، اما هرگز 
نبايد خود واژگان را شر يا مسموم دانست. مسئوليت هرگونه آسيبي كه بر اثر استفاده از 

آيد، به عهده خود كاربران زبان است، كساني كه قادر به يان، پديد ميبرخي ابزارهاي بـ
كنند از طريق راهبردهاي تفسيري، دريافت فهم و تغيير دادن واقعيت نيستند، تالش مي

توان با توصيف آن تغيير تشخيص مخاطبان خود از واقعيت را تـغيير دهند. واقعيت را نمي
توان با ابزارهاي ارتباط اقناعي كنترل كرد تفسير او را مي داد، بلكه نگاه مخاطب به واقعيت و

(Sornig, 1989: 96).  
  

هاي بين كشورهاي مختلف بسيار حائز شناختي، حتي در جنگگفتارهاي زباننقش واژگان و پاره
گفتارها و واژگان در ترين كاربردهاي پارهاهميت است: كاربرد سانسور و نيز پروپاگاندا از رايج

گفتارها ها نيز در دوران صلح بوده است؛ بسته به اينكه پارهها، ايجاد آمادگي براي جنگجنگ
اند، در فرايندهاي مذكور، س و نااميدي يا شور و حماسي يا ترس و وحشت شدهأباعث ايجاد ي

ندا واژگان در پروپاگاكارگيري  بهثيرات گسترده در أاند. يكي از لوازم دستيابي به تثيرگذار بودهأت
بود. استفاده از پروپاگاندا در قالب  19هاي جمعي در اواخر قرن در سطح گسترده، ظهور رسانه

باره به دقت مستند شده  واژگان و تصاوير در طول جنگ جهاني اول، در آثار زيادي در اين
 دهد كه پروپاگانداي داخلي در انگليس، بسياراست. مقايسه بين انگليس و رايش آلمان نشان مي

تر از پروپاگاندا در آلمان بود. دولت انگليس توانست از طريق استفاده از اخبار اثربخش اثربخش
. بايد توجه (Brekele, 1989: 83)از جبهه، مردم را در خصوص اهداف خود در جنگ اقناع كند 

ني، آيند و بحث از عدالت زباهايي از كاربرد زبان به شمار ميداشت كه موارد ياد شده، نمونه
اي آلود يا جمالت ناعادالنه در ارتباطات رسانهكار نرفتن واژگان تبعيض هار فراتر از صرف بيبس

توان از است. در واقع، در صورتي كه ساخت زباني رسانه، بر مبناي عدالت باشد آنگاه مي
  تحقق عدالت زباني در رسانه سخن به ميان آورد.   
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  گيرينتيجه 
اما اين ابزار به دليل اينكه خنثي  ؛ها براي ارتباط با مخاطبان خود استر رسانهابزاترين  مهمزبان،  

ها را هـمراه  كند، بـلـكه آنو شفاف نيست، و در انعكاس واقعيات، به مثابه يك آينه عمل نمي
ها پيدا كرده است و در نماياند، سوء كاركردهاي زيادي در رسانهبـا دخـل و تـصرف بـازمـي

 ها كاهش داده است. به هر ميزان كه در رسانهموارد زيادي اعتماد مخاطبان را به رسانه نتيجه در
و نه اغـوا و ــ  ها و اقناع مخاطبان بخشي به آناز زبان به نفع مخاطبان و در جهت آگاهي

آميز، هاي مربوط به استفاده تبعيضها و آسيبكار رود، رسانه از آفت هبــ  ها مسحور نمودن آن
سودجويانه و استثمارجويانه از زبان به دور خواهد بود. محقق شدن چنين رويه ارتباطي در قبال 
مخاطبان، احساس عادالنه بودن زبان يك رسانه، به معني عاري بودن از تبعيض، تحقير، افترا، 

ثابه فريب و ... را در مخاطبان ايجاد خواهد كرد و در بلندمدت، باعث افزايش اعتبار رسانه به م
  منبع اطالعات و آگاهي نزد مخاطبان خود خواهد شد. 

  
  منابع

  .1387، ، نشر ميتراساخت زبان فارسي .ابومحبوب، احمد
 .1381، ترجمه محمدرضا باطني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، شناسيزبان و زبان .اندرسن هال، رابرت
 .1385، آگه، نشر شناسيپيرامون زبان و زبان الف، .باطني، محمدرضا
 .1385 ،، نشر آگهنگاهي تازه به دستور زبانب،  .باطني، محمدرضا
 .1387 ،، نشر آگهشناسي نوينمسائل زبان .باطني، محمدرضا

 .1386، كيا. نشر ني، ترجمه رضا مقدممنزلت و قدرت در ايران .زبانمن، ويليام، بي
 .1387 ،شارات سوره مهرترجمه مهدي پارسا، انت شناسيمباني نشانه .چندلر، دانيل

 .1385 ،، ترجمه نازيال خاخالي، نشر فرزانشناسي همگانيهاي زباندرس .سوسور، فردينان
 .1381 ،، انتشارات سمتمباني معناشناسي نوين .شعيري، حميدرضا
  .1385، ، انتشارات سمتمعناشناختي گفتمان ـتجزيه و تحليل نشانه  .شعيري، حميدرضا
  .1379، ها، مركز مطالعات و تحقيقات رسانهيل انتقادي گفتمانتحل .فركالف، نورمن
ترجمه  در راستاي ارائه يك نظريه اخالقي در خبرنويسي براي مقاومت در برابر تحليل ايدئولوژيكي .كلدون، مارك

هـاي   شناسي و راديو به كوشش ليال رضايي، دفتـر پـژوهش  رادـ در زبانمهناز كرباليي صادق و افسون عبدي
 .1386 ،ديورا

 .1383، ترجمه حسين واله شناختياي بر معناشناسي زبانمقدمه .الينز، جان
 .1379 ،، نشر طلوعدوره كامل مثنوي معنويالدين، موالنا جالل .مولوي بلخي

 .1378 ،، ترجمه اسماعيل فقيه ، نشر نيشناختيهاي سياسي زبانجنبه .نيوماير، فردريك
، كاوي انتقاديي در تحليل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان؛ از دستور متن تا گـفـتـمانمطالعات .ايون دايك، تئون

 .1382 ،هاترجمه گروه مترجمان، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
 .1389 ،، ترجمه هادي جليلي، نشر نينظريه و روش در تحليل گفتمان .يورگنسن ماريان و فيليپس، لوئيز

   
  

24



 

21 

انه
رس

در 
ي 
زبان

ت 
دال
م ع

فهو
ن م

بيي
ت

  

  
Brekele, Herbert. War with Words at “language, power and Ideology” 1989.  
Forest, Heather. The Power of Words: Leadership, Metaphor and Story Proceedings of 8th Annual 

International Leadership Association (ILA) Conference, Leadership at the Crossroads, 25 ــ Nov. 

2006, Chicago, IL. CDــ ROM. College Park, MD: ILA, 2007. 
Lakoff, G., & Johnson, M. Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 
Potter, Jonathan and Wetherell, Margaret. Discourse and Social Psychology: beyond attitudes and 

Behavior, Sage publications, 1987. 
Rapely, Tim. Doing Conversation, Discourse and Document Analysis, Sage, 2007. 
Schiffman, Harold F., Linguistic culture and Language Policy, Routledge, 2002. 
Soring Karl. Some remarks on strategies of persuasion in “Language,  Power and Ideology”, Wodak, 

Ruth ( ed). 1989. 
Thomas, linda and Wareing, shan, Language Society and Power: an Introduction, London and New York, 

Routledge, 2005. 
Thomas, linda and Wareing, shan. Singh, Ishtal; Stilwell Peccei, Jean; Thornborrow, Jones, Jason, 

Language, Society and Power, London and New York, routledge, 2004. 
Wodak, Ruth.  introduction at Wodak, Ruth (ed) “Language, Power and Ideology” Amsterdam/Philadelphia, 

John Benjamins publishing Company, 1989. 

25


