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مقاله پیش رو با رویكرد سبك شناسی رایانشی -پیكرهای به بررسی بسامد انواع زمان در سخنرانی پایاانی روساای ممواور
سابق تونس ,مصر و لیبی میپردازد که در انقالب های سال  2111کشورهای عربی از قدرت کنار گذاشته شدند و بار ایان
فرضیه استوار است که میتوان با استفاده از متغیر زمان به میزان واقعگرایی ،و منبههای اصالی صادای دساتوری در ایان
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از استبدادی است که حتی در سخنرانی وی نیز مشوود است.
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مقدمه
زبانشناسی رایانشی از یك سو علمی نظری است و از سوی دیگر دانشی کاربردی و عملی است که به درک
چگونگی عملكرد زبان و مدلسازی رن برای رایانه میپردازد که محور اصلی پژوهشهای زبانشناسی
رایانشی به شمار میرید .در واقع ،میتوان گفت که زبانشناسی رایانشی تعاملی میان متخصصان حوزه علوم
فنی -موندسی و پژوهشگران دانش زبانشناسی ایجاد کرده است .در رویكردهای نوین زبانشناسی رایانشی،
متخصصان علوم زبانشناسی ،موندسی برق ،موندسی کامپیوتر ،موندسی پزشكی ،هوش مصنوعی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات و علوم شناختی در تعامل و هم فكری باهم دستاوردهایی کاربردی خلق میکنند که ما
حصل پژوهشهای این طیف از پژوهشگران و دانشمندان است .سبك شناسی رایانشی نیز که زیر شاخهای از
زبانشناسی رایانشی و سبكشناسی است به بررسی مشخصههای سبكی متون ادبی و غیر ادبی میپردازد.
هدک این رویكرد کشف عادات سبكی ،خصوصیات سبكی ،گرایشهای سبكی و ردپای نویسنده است.
زبانشناسی رایانشی رشتهای علمی و موندسی است در رابوه با فوم نوشتاری و زبان گفتاری از بُعد
رایانشی و ساخت مصنوعی رن ،که هم بهصورت کلی و هم در محیط گفتگو و محاوره ,فرایندی مفید و زبان
تولید است (ستیدمن .)2112 ،زبانشناسان رایانشی کسانی هستند که درصدداند تا مدلهای رایانشی را در
بخشهای مختلف علم زبانشناسی پیاده کنند (ریشتر.)2 :2111 ،
در تعریف سبك رمده است که سبك مظور گزینش شاعر یا نویسنده از ادات تعبیر است (فضل:1889 ،
 )128و افالطون معتقد است سبك هر شخصی بر اساس ویژگیهای اخالقی او است .چارلز بالی (-1981
 )1821سبكشناسی را علمی میداند که وقایع تعبیر زبانی را بررسی میکند (خفامی .)12 :1882 ،برخی نیز
رن را شاخهای از علم زبانشناسی میدانند که هدفش هماهنگ سازی ساختار زبان است (تنومی:2113 ،
 .)22سبكشناسان رایانشی سعی میکنند شواهد تجربی و عینی را مایگزین قضاوتهای شوودی کنند و بر
این باورند که قضاوتهای شوودی بیشتر در معرض تعصبات شخصی مشاهدهگر واقع میگردد (رشر:1881 ،
 .)332در حالیکه بر پایه شواهد عینی ،سبكشناسی میتواند درباره ذهن و شخصیت یك نویسنده بدون
تعصب و پیش داوری اظوار نظر کند ،به توصیف ،طبقهبندی ،تعبیر و تفسیر متون بپردازد و رثار گمنام را به
نویسندگان و دورههای تاریخی خاص نسبت دهد و با استفاده از گاهشماری سبكی رثار تاریخی را طبقهبندی
کند (همان.)331-388 :
در تحلیلهای سبكشناسی رایانه مشخصههای سبكی مانند طول هجا ،واژه و ممله ،حروک تعریف،
حروک اضافه ،عالئم سجاوندی ،واژههای پر بسامد ،عناصر اصلی ،واژههای عام و ...با استفاده از نمودارها و
شكلهای خاص به همراه محاسبات رماری مانند ضریب همبستگی بررسی میگردد (استرزنی،331 :2111 ،
به نقل از مشوور.)91 :1381 ،
در تحقیق حاضر ،زمان بهعنوان یك مشخصه بالقوه برای تحلیل مورد تومه قرار میگیرد .بررسی انواع
زمان حاکی از رن است که ذهنیت یك فرد یا اثر معووک به چه موقعیت زمانی است و سبك روایی و صدای
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دستوری رن چگونه است .این مقوله میتواند در تفسیر روانشناختی و فلسفی یك متن مؤثر باشد و دیدگاه
نویسنده را از زندگی باز نمایاند.
روش پژوهش
در طرح تحقیق مقاله حاضر ،نوع تحقیق کاربردی و رویكرد رن سبكشناسی رایانشی -پیكرهای است .روش
تحقیق کیفی -کمّی است و روندکار تحقیق به این صورت است که انواع زمان بهعنوان متغیر بالقوه انتخاب
گردیده و به صورت کیفی تحلیل شده و بهصورت کمی در  SPSSثبت شده و سپس محاسبات رماری روی
رن صورت گرفته است .حجم نمونه شامل  298فعل است که از مامعه رماری سه سخنرانی پایانی رؤسای
مموور مخلوع تونس ،مصر و لیبی به روش نمونهگیری سیستماتیك انتخاب شده است .واحد نمونه ممله و
واحد تحلیل فعل بوده و متغیرها شامل  9نوع زمان را شامل میگردد .هدک عینی رن بررسی توزیع فراوانی و
درصدی انواع زمان ،تشخیص صدای دستوری و سبك روایی در این سه سخنرانی است .فرضیه این است که
با بررسی بسامد انواع زمان میتوان به برخی مشخصات سبكی ساختاری محتوایی این سه سخنرانی دست
یافت و نوع نگاه این سه رییس مموور به واقعیت و صدای دستوری رنوا را کشف کرد .یافتههای تحقیق نیز
قالب نمودارهای فراوانی و درصدی ارائه گردیده و مورد بحث قرار میگیرد .در این پژوهش بُعد زمانی افعال
یعنی گذشته ،حال و رینده مورد تومه بوده و از رن مایی که ما در عربی برای زمانهای افعال فارسی نظیر
ماضی ابعد ،یا نقلی مستمر و یا مضارع ملموس معادل دقیقی نداریم ,در این مقاله سعی شده که زمان افعال
در وهله اول مورد تومه قرار گیرد و در درمه دوم به زمان افعالی که در نوق این سه سخنرانی رمده در
تحلیل دادهها استفاده شود .در نتیجه در تحقیق پیشرو نگارندگان تنوا به افعالی که در نوق رمده و در
فارسی معادل دقیقتری دارند بسنده کردهاند .نكته دیگری که مورد تومه است افعال ناقص و دعایی است که
در زبان عربی ومود دارد و در مورد اینكه ریا این افعال را در بررسی افعال باید در زمره افعال تام مای داد یا
نه ،اختالک نظر ومود دارد و به همین خاطر در این تحقیق به این دسته از افعال توموی نشده و کنار گذاشته
شده است.
پیشینه و ضرورت پژوهش
در حوزة سبك شناسی رایانشی مقاالتی به زبان های مختلف چه در حوزه علوم رایانه ای و چه در حوزه علوم
انسانی به رشته تحریر در رمده است .از مقالههایی که در این زمینه در حوزه علوم انسانی به چاپ رسیده است
میتوان به مقاله سابرین کنراد با عنوان« Computational linguistics in information
 »scienceکه در حوزه زبان شناسی رایانشی و علوم اطالعاتی است ،مقاله مصوفی عاصی با عنوان «نقش
رایانه در ایجاد استانداردهای زبانی» ،مقاله پروین دخت مشوور و غالم محمد فقیری با عنوان «بررسی
تحلیل انواع زمان در دفتر اول ،دوم و سوم مثنوی» و پایاننامه مقوع کارشناسی ارشد ابتسام محمد محفوض
با عنوان «المتن اللغوی فی الخواب السیاسی السوری المعاصر و تشكیالته الداللیة  2111-2111نموذما» در
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دانشگاه البعث حمص سوریه اشاره کرد .قدمت این حوزه از سبك شناسی چندان نبوده و در دو دهه گذشته
مورد تومه قرار گرفته است .هوش مصنوعی و پیوند رن با زبانشناسی و در نتیجه ارتباط رن با سبك شناسی
سبب شده که دامنة فعالیت این علم گسترده شده و شامل علوم مختلف از ممله روان شناسی ،مامعه شناسی،
رموزش و پرورش ،سیاست ،علوم اطالعات و ارتباطات و ...گردد .تحقیق پیشرو می تواند مورد استفاده علوم
زبانی ،سیاسی و روان شناسی قرار گیرد و در تالش است با بررسی رماری دادهها و متغیرها به کشف نوع
نگاه حاکمان در حال سقوط بپردازد.
در راستای رویكردهای سبكشناسی زبانشناختی از ممله ساختارگرا ،فرمالیستی ،نقشگرا ،کاربردی،
شناختی ،تاریخی ،گفتمانی و رویكردهای رماری و رایانشی مانند پیكرهای ،رماری و سبك سنجی تحقیقی در
این زمینه صورت نگرفته است و عمده پژوهشها در حوزه موضوعات ادبی بوده است .در حوزه تحقیق پیشرو
میتوان گفت که تحقیق به این سبك وسیاق بیشتر مورد تومه سازمانهای اطالعاتی و ریندهنگر بوده و
مورد استفاده این بخش قرار میگیرد.
در تحقیق حاضر ،نگارندگان تالش دارند با تلفیق دو مكتب سبكشناسی زبان شناختی نقشگرا و پیكرهای
مقوله زمان را که از انواع مشخصههای نقش بینافردی است ،مورد بررسی قرار دهند .سبكشناسی نقشگرا به
دنبال کشف نظامهای معنایی ،امتماعی و اعتقادی از طریق شواهد زبان شناختی است و در نقش بینافردی
چگونگی تعامل و ارتباط امتماعی افراد مورد تومه قرار گیرد .در نقش بینافردی مقولههای زمان ،ومویّت،
نمود و حالت فعل بررسی می گردد (نك :فتوحی .)323 :1381،زمان نشانهگر میزان فاصله گوینده یا نویسنده
از واقعیت است و میزان واقعگرایی وی نسبت به امور بیان میکند (مشوور .)3 :1381 ،در تحقیق حاضر با
رویكرد سبكشناسی عینی مقوله زمان در سه سخنرانی تحلیل گردیده و نتایج بهصورت رماری ارائه میگردد.
مباني نظری پژوهش
دستور نقشگرای نظاممند هلیدی از همان ابتدا با اهداک کاربردی تدوین شد و بر اساس این دستور و بنابر
نظر هلیدی میتوان با کمك این نظریه نتیجهگیریهای عملی و قابل استنادی در مورد انواع گوناگون متون
اعم از رموزشی ،عملی ،ادبی و عمومی بهدست رورد .این نظریه برای زبان سه سوح قائل است ،سوح
معنایی ،سوح دستور -واژگان و سوح واج شناسی و تأکید همواره بر معنا است .در این نظریه بافت با مفووم
گونه کاربردی معنا میشود و گونه کاربردی یعنی گوناگونیهای زبانی با تومه به کاربرد (هلیدی.)22 :1838 ،
متغیرها ی زبانی یك بافت شامل حوزه کالم ،فحوای کالم و شیوه کالم است .هلیدی معتقد است که با تغییر
موضوع متن ،نوع و میزان فراوانی فرایندها تغییر میکند (هلیدی.)132 :2112 ،
در نظریه هلیدی ،همه زبانها بر اساس سه معنای بنیادی سازماندهی میشوند :معنای اندیشگانی ،معنای
بینافردی و معنای متنی .معنای اندیشگانی بازتاب تجربه ما از واقعیت است .این تجربیّات که شامل
رویدادهای حدوثی از قبیل اتفاق افتادن ،انجام دادن ،احساس کردن ،معنی دادن ،منظور داشتن ،بیان کردن،
ب ودن ،شدن و  ...در سه محور اصلی و سه محور فرعی در ذهن اتفاق میافتد .سه محور اصلی شامل محور
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کنش یا دنیای روابط مادی است که از طریق رن کنشها و رخدادهایی که تجربه کردهایم بیان میکنیم .در
محور حسّی که از رن با نام دنیای خود رگاهی یاد میشود تجربههای فكر کردن ،احساس کردن ،دیدن و
شنیدن را که در ذهن اتفاق میافتد بیان میکنیم و محور روابط انتزاعی نیز ارتباطات گوناگون اسنادی،
موقعیتی و مالكیت را میان عناصر زبانی بیان میکند .ما از طریق نظامگذرایی پدیدههای هستی را تجربه
میکنیم و یك نظام معنایی در ذهن پدید میروریم و سپس از طریق همین نظام با استفاده از نشانهها و
گزارههای محلی زبانی به بیان نظام معنایی خودمان میپردازیم .در واقع نظامگذرایی فرایندی دوسویه بود و
تأثیر انسان را از محیط و بر محیط نشان میدهد .نقش بینافردی نوع تعامل فرد با موان بیرون را بیان
میکند؛ شیوهای که وی دنیا را تجربه میکند ،میبیند و به رن مینگرد .دو نوع متغیّر بینافردی ومه و زمان
میتواند نگاه نویسنده یا فرد را به زندگی و هستی بیان کند .از طریق متغیر زمان میتواند به اشارهگری زمانی
نویسنده در خط زمان ،فلسفه زندگی و منبههایی از سبك روایی و صدای دستوری یك اثر دست یافت.
نظام گفتمانی در این سه سخنرانی نظام گفتمانی هوشمند از نوع الگوی کنش است .در این الگوی
گفتمانی شش عامل کنش گفتمانی ومود دارد -1 :کنشگزار  -2کنشپذیر  -3کنشگر  -2مفعول ارزشی
 -1کنش  -8ضدکنشگر (عباسی و یارمند )113 :1381،این شش واحد باهم مناسبات نحوی و معنایی دارند.
گاهی هر شش دسته در گفتمان یافت میشوند و گاه شماری از رنوا (احمدی .)183 :1399 ،کنشگزار کسی
یا چیزی است که کنشگر فاعل را به دنبال خواسته یا هدفی میفرستد و دستور امرای فرمان میدهد.
(محمدی )112 :1391 ،و او را وامیدارد تا به موضوع واقف شود .کنشپذیر کسی است که از عملكرد فاعل
سود میبرد .کنشگر همان کسی است که عمل میکند و به سوی شیء ارزشی میرود و شیء ارزش همان
هدک و موضوعی است که کنشگر به دنبال رن است .ضد کنشگر مخالفت یا بازدارنده کسی و یا چیزی است
که ملوی رسیدن کنشگر فاعل را به شیء ارزشی میگیرد و مانع رسیدن او به هدک میگردد .کنش یار هم
به کنشگر اصلی کمك میکند تا به هدک رسد.
در تحقیق حاضر ،کنشگر خود شخص سخنران یا رییس مموور است؛ کنشپذیر مردم ناراضی و انقالبی
هستند؛ مفعول ارزشی در این سخنرانی اقناع مردم ناراضی برای دست کشیدن از قیام و شورش است و ضد
کنشگر شرایط نابسمان کشور است.
پردازش تحلیلي دادهها
مسأله تحقیق حاضر بررسی نمود سخنرانی این سه رییس مموور در بُعد زمان و میزان فاصله رن از واقعیت،
منبههای از سبك روایی و صدای نحوی یا دستوری با تومه به کارکرد گفتمانی رن است .دادههای تحقیق از
مامعه رماری سه سخنرانی به شیوه نمونهگیری انجام شده و حجم نمونه  %111ممالت هر سخنرانی را در
برمی گیرد .واحد نمونه ممله بوده و واحد تحلیل تمام متن سخنرانی است .یافتههای تحقیق بهصورت
نمودارهای فراوانی و درصدی به صورت تفكیكی ارائه میگردد تا میزان توزیع بسامدی و درصدی انواع زمان
در هر سه سخنرانی روشن گردد و سپس در نمودارهای مداگانه بسامد انواع زمان در سه سخنرانی بهطور
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کلی ارائه گردیده و در پایان همه یافتهها در مدولی به گونهای مامع گزارش میگردد و تحلیل نوایی در ذیل
رن داده میشود.
سخنراني زين العابدين بن علي

زین العابدین بن علی رییس مموور پیشین تونس است که در قیامهای اخیر موان عرب که با نام بوار عربی
خوانده میشود ،از قدرت برکنار شد .رییس مموور تونس در تاریخ  23فوریه سال  2111سخنرانی ایراد کرد
که رخرین سخنرانی وی بهشمار میرید .بررسی صدای دستوری این نوق از رن موت موم است که اوالً
بیانگر افكار و نظرات یك رییس مموور در رستانه سقوط است و در ثانی در بحث زبانشناسی رایانشی و
پیوند رن با هوش مصنوعی میتواند دادههایی را در اختیار ما قرار دهد که بتوان در زمینه رینده پژوهشی و
بررورد شرایط رینده نسبت به نحوه نگاه افراد در حال ،تصمیمگیری و حدس زد .مدت زمان این نوق  9دقیقه
و  28ثانیه است1.
تعداد کل افعال مورد استفاده از سوی گوینده  111فعل است .زمان گذشته  32فعل ،حال 11فعل ،رینده
 11و امرو نوی نیز  9فعل را از مجموع فراوانی افعال به خود اختصاص دادهاست .در این میان نویسنده یا
گوینده از فعل ماضی مولق  21مرتبه ،ماضی نقلی  12مرتبه ،مضارع اخباری  ،32مضارع التزامی ،18
مستقبل یا رینده  11و از امر و نوی  9مرتبه استفاده کرده است .درصد رماری بسامد استفاده از افعال و نمودار
درصدی زمان افعال به شرح ذیل میباشد:
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نمودار  :1فراواني انواع زمان در سخنراني بن علي
 .1متن کامل این سخنرانی در پایگاه اینترنتی ذیل مومود است:
http://www.utopia-666.org/article-71138550.html
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با تومه به نمودار باال در سخنرانی بن علی زمان گذشته  ،%32حال %11و رینده  %11افعال را شامل
میگردد .از دیدگاه سبكشناسی شمی یا تكوینی ،بن علی در سخنرانی خود با افعالی که زبان حال را نشان
میدهد ،رغاز میکند و سپس به تبیین رنچه که اتفاق افتاده میپردازد و اوضاع و شرایوی که رخ داده و
حادث شده را تشریح میکند .سپس به توصیهها و اندرزهایی که نوعی نگاه ملی و میونی در رن است ،به
تحریك عواطف و احساسات مخاطبان خود میپردازد و در پایان رنچه که قرار است در رینده انجام دهد را
تشریح میکند .این شیوه سخنرانی شیوه مرسوم در سخنرانیهایی است که گوینده گروهی را مورد خواب
قرار میدهد و به بحث پیرامون مواضع و رویدادهای ماری میپردازد .اما سخنرانی بن علی به لحاظ رماری و
زمان افعال درصد قابل توموی از افعال را به خود اختصاص داده است و استفاده باال از افعال بیانگر تدوام و
عدم ثبوت و نوعی تحریك اذهان میباشد .درصد قابل توموی از افعال به زمان حال اختصاص یافته که
حاکی از اهمیت رن چیزی است که در حال وقوع است .به همین خاطر ،بیشترین بسامد رماری انواع زمان به
مضارع اخباری و التزامی اختصاص دارد؛ یعنی رنچه که در حال وقوع بوده ذهن گوینده را بیش از هر چیز
دیگر به خود معووک کرده است .در نتیجه ،میتوان گفت که نویسنده یا گوینده شخصی ابن الوقت است و با
تومه به بسامد پایین زمان رینده میتوان فومید که نگاه وی به رینده بسیار کم بوده و شاید نویسنده اصالً
ریندهای برای خود ترسیم نكرده و مایی برای خود در رینده سیاسی کشور متصور نیست .استفاده از افعال
گذشته نیز پس از حال مورد تومه گوینده است؛ چراکه به استفاده از این افعال به گذشته و رنچه که در
گذشته روی داده نگاه داشته است .تغییر و مابهمایی میان افعال گذشته و حال بسیار بسامد باالیی دارد که
نشان از تشویش گوینده است .در خصوص استفاده از افعال امر و نوی نویسنده سعی کرده با سیاست خود به
نوعی با نرمی و مالطفت سخنرانی نماید و کمی از خودکامگی خود را در پس واژگان پنوان کند .در نتیجه
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استفاده از این نوع افعال در سخنرانی وی بسامد پایین و کمی داشته و تنوا  9درصد افعال را به خود
اختصاص داده است.
سخنراني حسني مبارك

حسنی مبارک رییس مموور پیشین مصر است .وی نیز از دیگر شخصیتهای سیاسی موان عرب است که
در قیام مردم مصر از قدرت کنارگیری نمود .مبارک در تاریخ  22فوریه سال  2111سخنرانی در خواب به
مردم مصر پس از ناررامیها ی صورت گرفته در کشور ایراد کرد که در این مستار به بررسی رن خواهیم
پرداخت .مدت زمان این سخنرانی  8دقیقه و دوازده ثانیه میباشد1.
تعداد کل افعال مورد استفاده از سوی سخنران  123فعل است .زمان گذشته  38فعل ،حال  88فعل ،رینده
 18فعل و امر و نوی  2فعل را از مجموع فراوانی افعال به خود اختصاص دادهاند .در این میان نویسنده یا
گوینده از فعل ماضی مولق  21مرتبه ،ماضی نقلی  11مرتبه ،مضارع اخباری  ،11مضارع التزامی ،18
مستقبل یا رینده  18مرتبه استفاده کرده است .درصد رماری بسامد استفاده از افعال و نمودار درصدی زمان
افعال به شرح ذیل است:
60
50
40
30
20
10
0

نمودار  :3فراواني انواع زمان در سخنراني مبارك

 .2متن اين سخنراني در پايگاه اينترنتي ذيل موجود است:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/10
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در سخنرانی مبارک ،زمان گذشته  28درصد ،حال  18درصد و رینده  13درصد افعال را به خود اختصاص
داده است و کم و بیش همان الگوی سخنرانی نخست در رن دیده میشود .صدای دستوری زمان در این
سخنرانی بر محور حال میگردد .گفتمان این سخنرانی تبیینی و با تأمل خاص گوینده است؛ یعنی با نقل
رویدادها به تبیین و تحلیل رن می پردازد و قصد ارشاد و اندرز و وعده و وعید دارد .خط زمان مسیر نگاه
گوینده نسبت به رخدادها را بیان میکند و نشانگر نگاه وی میباشد .یافتههای رماری نشان میدهد که مرکز
ثقل تفكر گوینده در این سخنرانی بر زمان حال میگردد و وی از گذشته برای تبیین حال مدد میموید .این
نكته از مشخصههای بارز این سخنرانی و سخنرانی زین العابدین بن علی است که نشان میدهد گویندگان
برای تبیین و نتیجهگیری چارهای ندارند مگر اینكه به اتفاقات گذشته رموع نمایند.
سبكشناسی شمی یا تكوینی به مشخصههای بارز سبكی تومه میکند .مشخصههای بارز با غور در اثر
در ذهن پدید میرید و میتواند اسباب مشخصههای بالقوه و محاسبات رماری باشد در موارد یافتههای رماری
میتواند رن را تأیید کند یا تكذیب نماید .سبكشناسی رماری و عینی به مشخصههای بالقوه اهمیت میدهد.
مشخصههایی که از پیش برای اثبات یا ابوال قضیه یا فرضیهای در اثر بهکار میرود بر مبنای بسامد و تكرار
استوار است و از راه نمونهگیری و محاسبات رماری بهدست میرید (مشوور.)82 :1381 ،
فرضیه تحقیق حاضر که با تحلیل عنصر زمان بوده میتواند نگاه حالگرایانه و ابن الوقت بودن مبارک
چون بن علی که متأثر از شرایط ماری بوده اثبات کند .این نكته بهصورت مشخصه بارزی از سخنرانی
مبارک قابل اثبات است و بسامد باالی مضارع حاکی از همین مولب است و از طریق یافتههای رماری در
خصوص زمان تأیید میگردد .درصد استفاده زمانهای نقلی که در تعریف رن رمده« :فعلی است که بر وقوع
یا عدم وقوع کاری و یا پدید رمدن یا پدید نیامدن حالتی در گذشته داللت کند که نتیجه رن تا زمان حال
ادامه داشته باشد» (معروک .)118 :1381 ،حاکی از همین امر است که ذهن و اندیشه نویسنده را مسائلی به
خود معووک ساخته که از گذشته ادامه یافته و متصل به زمان حال نویسنده بوده است .نكته مالب و قابل
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تأمل در این زمینه که در گفتمان مبارک و همچنین سخنرانی بن علی نمایان است عدم تومه به رینده است.
میتوان گفت در تحلیل گفتمان خصوصاً در کارکرد القایی رن تعامل با مخاطب از اهمیت باالیی برخوردار
است که این تعامل زمانی پیوند مییابد که گوینده به بیان و تبین رنچه در رینده قرار است روی دهد
می پردازد .در کارکرد القایی از نوع تعاملی برای تحقق کنش از قدرت القا استفاده میشود به عبارت دیگر
قدرت اثرگذار کنشگر بر دیگری امری بسیار تعیین کننده است .از رنجا که در این کارکرد رابوه کنشپذیر
(مردم) و کنشگر (شخص رییس مموور) کامالً موازی یكدیگر بود به هیچ یك نسبت به دیگری برتری
موقعیتی ندارد .استدالل قویتر هریك از طرفین منجر به اثرگذاری بوتر خواهد شد که میبینیم عدم قدرت
گوینده در تبیین مواضع خود در رینده سبب شد که کنشپذیر تومیه نشده و این معادله به هم خورده و در
نتیجه کنشپذیر بوده که رأی خود را به کرسی نشانده و باعث شده تا گوینده از کرسی قدرت خلع شود.
سخنراني معمر قذافي

معمر قذافی رهبر فقید لیبی است .وی تنوا رییس ممووری است که پس از قیامهایی که در موان عرب
صورت گرفت ،کشته شد .نوع نگاه معمر قذافی به موان و نگاه وی به حكومت همواره خاص و استثنایی
بوده است .قذافی در تاریخ  11فوریه سال  2111سخنرانی در خواب به مردم لیبی و در حضور طرفداران خود
ایراد کرد که از سخنرانیهای مشوور وی بهشمار میرید که در این مستار به بررسی رن خواهیم پرداخت.
مدت زمان این سخنرانی  2دقیقه و  13ثانیه است.
تعداد کل افعال مورد استفاده از سوی نویسنده  88فعل است .زمان گذشته  11فعل ،حال  21فعل ،رینده 8
فعل را از مجموع فراوانی افعال به خود اختصاص دادهاند .در این میان نویسنده یا گوینده از فعل ماضی مولق
 8مرتبه ،ماضی نقلی  1مرتبه ،مضارع اخباری  ،11مضارع التزامی  ،12مستقبل یا رینده  8مرتبه و امر و نوی
 22مرتبه استفاده کرده است .درصد رماری بسامد استفاده از افعال و نمودار درصدی زمان افعال به شرح ذیل
است:
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همانگونه که مشاهده میشود ،نویسنده کمترین بوره را از زمان گذشته داشته است و با احتساب بسامد
باالی فعل امر و نوی میتوان گفت که  %31زمان افعال به حال اختصاص دارد و این گویای این مولب است
که نویسنده به گذشته تومه نداشته است و در پیوند با گذشته نیست .همچنین و همان گونه که گفته شد
درصد باالی افعال امر و نوی حاکی از خودکامگی گوینده است و سعی در ترهیب مخالفان و ترغیب و تشویق
طرفداران خود دارد و حضور در میان هواداران نیز گویای همین مولب است .نویسنده در تمام زمان سخنرانی
خود به تناوب از فعل امر استفاده کرده است .در موضوع تحلیل گفتمان مبحث کنشگری در فرایند شناختی
نقش بسزایی دارد و زمان افعالی را که گوینده در سخنرانی خود بهکار میبرد به خوبی حاکی از این مولب
است .در برخی موارد و قضاوت شناختی که در پایان عملیات کنشی با رن موامه هستیم بر اساس رویكرد
تنش یا ومه ی عاطفی -تنشی در ابتدای فرایند گفتمانی قرار میگیرد .در این حالت عملیات القایی حضور
کنشگزاری را ایجاب میکند که در ابتدای فرایند با بهکارگیری ابزارهای متفاوت با منبه شناختی کنشگر را
وادار به عمل میکند (شعیری .)88 :1391 ،در واقع میتوان گفت که بسامد باالی استفاده از فعل امر بیانگر
رنارشیسمی است که گوینده دچار رن بوده است و همین ومه تنشی است که گوینده در صدد ایجاد رن
میباشد .شخصیت خود گوینده نیز حاکی از خود خواهی است که به مرتبه رنارشیسم و خود شیفتگی رسیده
است.

گذشته
17%
امر  /نهی
36%

حال
38%

آینده
9%
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در سخنرانی قذافی زمان گذشته  ،%13حال  %39و رینده %8را شامل شده و همان شیوه دو سخنرانی
نخست در رن دنبال میگردد .امر و نوی و الزام  %38را به خود اختصاص داده که مشخصهای بارز محسوب
میگردد و دیدگاه و نگاه سلوهگر و خصمانه گوینده را تأیید میکند.
سخنرانی سوم به لحاظ استفاده و بسامد باال از زمان حال همچون دو سخنرانی نخست تصدیق کننده این
مولب است که شرایط و اوضاع ماری حاکم بر مامعه تمام حواس نویسندگان را به خود معووک نموده است.
به لحاظ سبك بیان و نوع گفتمان با تومه به درصد باالی افعال امر و نوی ،این گفتمان بر امر و نوی و
هراس انگیزی و تحریك استوار است .امر و نوی و الزام نیز مشمول زمان حال و مربوط به احوال مخاطب
درون نوشته است که گاه طرفداران قذافی بوده که در صحنه حضور دارند که نوعی تحریك علیه مخالفان و
قوت قلب برای رنوا بهشمار میرید و از طرفی هم برانگیزنده ترس و ترهیب در میان مخاطبان مخالف خود
است که طیف وسیعی را شامل میشود .انتقال تنش که همان القای قدرت از یك کنشگر به کنشگر دیگر
است گونهای حسی -ادراکی است که سبب هشدار کنشگر و ایجاد حساسیت در او میشود و ساختارهای
واکنشی او را رماده پذیرش هشدار میکند و این هشدار عنصری شناختی است که سبب تحریك مخاطب یا
عنصر کنشپذیر و به دنبال رن کنشگری میشود.
تاکنون ،در سه سخنرانی مومود نكته بسیار قابل تومه این است که در خط زمان ،هر سه سخنرانی مانند
یكدیگر است و تغییر سبك خاصی در سبك روایی و صدای دستوری و نگرش گویندگان ومود ندارد .زمان
رینده با بسامد پایین و شبیه به هم در سه سخنرانی کمترین بسامد را داراست و نگاهی به رینده در رن ومود
ندارد .زمانهای ماضی استمراری نیز  1درصد از مجموع کل افعال را دارا است که نشانگر این مولب است
که رویدادهایی که در گذشته صورت گرفته -مقصود همان اعتراضها و قیام مردمی -غیرمترقبه بوده و به
حادث بودن رن اشاره دارد البته از نگاه این روسای مموور .این مسأله که تغییر سبكی در نوع افعال در سه
سخنرانی صورت نگرفته میتواند از لحاظ سبكشناسی بیشتر مورد تومه و پژوهش بیشتر قرار گیرد.
در ادامه بحث و تحلیل دادهها ویژگیهای تحلیل زمان در سه سخنرانی بهطور کلی مورد تومه قرار
میگیرد و شباهتها و تفاوتهای احتمالی بحث میگردد.
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جدول :1مقايسه توزيع بسامدی و درصدی انواع زمان در سه سخنراني
انواع زمان
ماضی مولق
ماضی بعید

سخنرانی بن علی
درصد
بسامد
%21
21
1
1

سخنرانی مبارک
درصد
بسامد
%13,13
21
1
1

سخنرانی قذافی
درصد
بسامد
%8,18
8
1
1

بسامد کل

درصد کل

23
1

%18,28
1

ماضی استمراری

1

1

1

1

1

1

1

1

ماضی نقلی
مضارع اخباری
مضارع التزامی
مستقبل
امر /نوی
ممع

12
32
18
11
9
111

%11
%32
%18
%11
%9
%111

11
11
18
18
2
123

%12,18
%21,81
%11,22
%13
%1,82
%111

1
11
12
8
22
88

%3,13
%18,88
%21,21
%8,18
%38,38
%111

32
81
28
32
32
298

%11,13
%32,93
%18,81
%11,13
%11,38
%111

یافتههای تحقیق معموالً میتواند شواهد سبكشناسی را تأیید و تصدیق کند و یا رنوا را رد کرده و نفی
نماید .سبكشناسی رماری نوعی دیدگاه عینی به نظرات و دیدگاهها درباره اثری را بیان میکند و از کلی
گوییهای شوودی دوری میموید .یكی از اهداک این تحقیق داوری و قضاوت بر مبنای شواهد عینی و
علمی است .به یقین میزان دیدگاه ایدئولوژیك سه سخنران یا نگاه رنوا به رینده تنوا با شوود در این سه
سخنرانی قابل تمییز نبوده و از طرفی دیگر اظوار نظرهای شمی و شوودی در تحلیلهای سبكی از مایگاه
ویژه خود برخوردار است ،بهطوریکه میتواند مرقهای برای مستجوی عینی برخی مشخصههای سبكی در
ذهن مخاطب باشد.
مجموع سه سخنرانی ،همان طور که مدول توزیع بسامدی و درصدی نشان میدهد ،گذشته تقریباً ،%23
حال  %28,92و رینده  %11کل فعلها را به خود اختصاص داده و سبك روایی سه زاویهای ،صدای دستوری،
نگاه گوینده به گذشته و حال و کم توموی به رینده را نشان میدهد.
زمان نشاندهنده ،فاصله گوینده یا نویسنده با موضوع است که بدین ترتیب این فاصله زوایه دید و ذهنیت
وی را تغییر میدهد و میزان واقعگرایی او را نسبت به امور بیان میکند .کاربرد زمانهای حال نشانگر ارتباط
فوری و بیواسوه با واقعیت است و کاربرد زمانهای گذشته میزان دوری یك اثر را از واقعیت نشان داده و
دیدگاه گذشته نگر نویسنده را بیان میکند (فتوحی.)233 :1381 ،
در این سه سخنرانی ،زمانهای حال  %28,92درصد است که به انضمام امر و نوی به  81,19درصد
میرسد .از این رو میتوان گفت عقربه زمان به طرک زمان حال میگردد و گویندگان به سوی ارتباط
بیواسوه با واقعیت گرایش دارند .نمود یا استمرار در فعلهایی که نشانه استمرارند مانند ماضی استمراری،
ماضی نقلی مستمر در این سه سخنرانی تقریباً صفر است که نشانگر رن است که صدای دستوری در این سه
سخنرانی از نوع ایستا است .نمود زمان افعال نشان میدهد که صدای دستوری تا چه میزان ایستا یا پویا
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است .همچنین درصد زمان رینده در رن بسیار اندک و ناچیز است که بیانگر رن است که عقربه زمان در این
سخنرانیها به سوی رینده تمایل ندارد.
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان دهنده کارریی سبك شناسی رایانشی -پیكرهای در کشف اثر نویسنده است.
همچنین ،از قضاوتهای مستدلتری برای مشخص کردن ردپای نویسنده در یك اثر برخوردار است .زمان از
مشخصههای نقش بینافردی در نظریه هلیدی است که نشان دهنده نوع تعامل امتماعی خود و نگرش وی
به روابط بینافردی است .تحلیل نقشی این مشخصه در سه سخنرانی به کشف مشخصه زمان در رنوا
انجامیده ،بهطوریکه چگونگی کاربرد زمان توسط گویندگان برای تبیین افكار رنوا را نشان میدهد.
گویندگان حال نگر هستند و به زمان حال تومه دارند که بر رمده از اوضاع و احوال حاکم در کشور است و از
گذشته برای تبیین بوتر رن استفاده میکنند .همچنین تحلیل نقشی نمود زمان رینده ,حاکی از رن است که در
صدای دستوری این سه نوق نمود قابل توموی ومود ندارد و از این رو ایستا است و در پارادایم زمانی رن نیز
نگاه قوی به رینده ومود ندارد ،گویی که هر سه رییس مموور ریندهای برای خود در مسیر انقالب و قیام
مردمی متصور نیستند.
فعل مضارع ارتباط فوری و بی واسوه با واقعیت دارد و کاربرد مضارع اخباری ،قیدهای زمان و صفتها و
ضمایر اشاره ،پیوند مستقیم گوینده را با موضوع نشان میدهد و لحظه به لحظه ذهن مخاطب را با موضوع
پیوند میدهد .بنابراین استفاده باال از فعل مضارع در سه سخنرانی حاکی از همین موالب است که رویدادهای
ماری و لحظه به لحظه در کشور ذهن گوینده را به خود مشغول ساخته و در نتیجه ذهن مخاطبان این
سخنرانیها را با موضوع پیوند میدهد.
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