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چکیده
با روی کار آمدن ملک سلمان در سال  ،2015سیاست خارجی این کشور در قبال ایران از سیاست محافظهکارانه تدافعی به
سیاست محافظهکارانه تهاجمی تبدیل شد و این کشور به انحاء مختلف در پی امنیتی کردن مسائل سیاسی ایران بوده است تا از
این طریق بر مخاطبان منطقهای و جامعه بینالملل تأثیر گذارده و ج.ا .ایران را وارد فضای بیاعتمادی بینالمللی کند و آن را
مُخل امنیت بینالملل معرفی نماید .عربستان این کار را از طرق مختلف همچون جنگ یمن و یا برگزاری اجالسها و
مصاحبههای متعدد به انجام می رساند .در این راستا ،یکی از ابزارهای مهم این دولت ،استفاده از زبان و مفاهیم زبانی است که
تأثیر آن جدی و حائز اهمیت است .بر همین مبنا ،در این مقاله سخنرانی ملک سلمان در نشست ریاض مورد واکاوی قرارگرفته
و زوایای اقدامات امنیتی سازی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .به همین جهت سؤال اصلی این است که مقامات
کلیدی عربستان سعودی بهویژه ملک سلمان ،چگونه از مفاهیم «امنیتیساز» و کاربرد «زبان» به مثابۀ ابزار «کنش کالمی» استفاده
کردهاند تا جمهوری اسالمی ایران را «پدیده امنیتی» در عرصه منطقهای معرفی نمایند؟ روش تحقیق در این مقاله «تحلیل گفتمان
انتقادی» فرکالف و چارچوب نظری آن ،نظریه «امنیتی کردن» اُل ویور است .نوع تحقیق کیفی و بنیادی و شیوه گردآوری
دادهها نیز کتابخانهای و اسنادی است .یافتههای مقاله نشان میدهد که ملک سلمان با بهرهگیری از واژههای مطرح در حقوق
بینالملل و پایهریزی ظریفانۀ قدرت کالمی خود بر مسائل مطرح و جاری در جامعه بینالملل و همچنین مطالباتِ عمومی
کنوانسیونهای بینالمللی ،توانسته جمه وری اسالمی ایران را در نزد  50کشور حاضر در اجالس محکوم نماید و از این رهگذر

اذهان مخاطبان را در مورد امنیتی بودن ایران با فحوای کالم خود اقناع نماید.
کلیدواژهها :ملک سلمان ،تحلیل گفتمان انتقادی ،امنیتی کردن ،ایران هراسی.
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Abstract
Since assuming office in 2015, King Salman, Saudi Arabia’s approach toward Iran has
shifted from a conservative defense policy to an aggressive conservative policy. The Saudi
officials have frequently attempted to define Iran as an international threat in their meetings
and interviews. The current research investigates King Salman's speech at the Riyadh
meeting to show how Saudi officials, particularly King Salman, have used the concepts of
"security maker" and the use of "language" as tools of "verbal action" to portray the Islamic
Republic of Iran as a "security threat" in the Middle East region. The research method in
this article is Norman Fairclough’s " of Critical Discourse Analysis", and Ole Weaver’s
theory of "securitization". Findings of the article show that King Salman condemned the
Islamic Republic of Iran at the summit by using the words in international law and the
delicate basis of his theological power on current issues in the international community as
well as the general demands of international conventions. And in this way, it will convince
the audience about the security of Iran with the content of its words.
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مقدمه و بیان مسئله

عربستان سعودی یکی از کشورهای نفتخیز خاورمیانه است کههه بههه دلیههل برخههورداری از منههاب نفتههی
فراوان و وجود اماکن مقدسه یکی از کشورهای مهم منطقه محسوب میشود .این کشور در طههی مبههارزات
طوالنی در سال  1932م .و در نتیجه اتحاد تاریخی خاندان سعود با محمد ابن عبدالوهاب در سههال  1744م.
تشکیل شد .عربستان به دلیل همسایگی با ایران و بنا به نفوذ گستردهای که در جهان عرب و برخههی جوامه
اسالمی دارد ،از لحاظ راهبردی و منطقه ای ،برای ایران اهمیت استراتژیک فراوانی دارد .روابط این کشههور
با جمهوری اسالمی ایران ،رابطهای توأم با فراز و فرود گستردهای بههوده و از قطه رابطههه در حادثههه کشههتار
حاجیان ایرانی در مکه در سال  1366تا رابطه دوستانه در زمان دولت اصالحات در نوسان بوده است .با بههه
قدرت رسیدن ملک سلمان در سال  2015به عنوان هفتمین پادشاه سعودی ،رابطه این کشههور بهها جمهههوری
اسالمی ایران دگرگونی جدیدی یافت و درونمایههای رقابتی که این کشور در زمان سالطین مختلههف بههه
صورت نهان و آشکار با جمهوری اسالمی ایران داشت ،در این دوره تجلی عینی یافت و این کشههور بنهها را
به مبارزه علنی با ایران ،امنیتی جلوه دادن ایران و موازنهسازی قدرت در برابر ایران در منطقههه گذاشههت .بههه
تعبیری :سیاست محافظهکارانه تدافعی ملک عبدا ...به سیاست محافظهکارانه تهاجمی در زمان ملک سلمان
تبدیل شد ).(Ahmadian, 2015, p.103

ملک سلمان و پسرش «محمد بههن سههلمان» کههه بههر اسههاس انتصههاب مقههام ولیعهههدی و وزارت دفههاع در
بسیاری از تصمیمات سیاسی عربستان دخیل است و خطمشی سیاسههی کشههور را تعیههین میکنههد ،بههه رقابههت
علنی و برخورد تهاجمی با ایران روی آوردند که با قطه روابههط دو کشههور در دیمههاه  ،1394اوج تیرگههی
روابط بین ایران و عربستان آشکار شد .بنابراین ،با نگاهی گذرا به مسائل پیش آمده اخیر بین دو کشور ،به
نظر میرسد که مناسبات سیاسی و عمومی بین دو کشور در زمان ملک سلمان ،جنبه امنیتی حادتری یافته و
برخی از مسائل و رویه های عادی بین دو کشور که در زمان ملک عبدا ...جنبه عادی داشته است ،به مسائل
حاد ،حیاتی و امنیتی تبدیل شده است .مسائل به وجود آمده بین دو کشههور در ایههن برهههه ماننههد پیونههدهای
مستحکمتر ملک سلمان با آمریکا و باجدهی مالی به این کشههور ،ورود عربسههتان بههه جنههگ یمههن و جنههگ
نیابتی در سوریه در راستای موازنه با ایران ،افزایش خریدهای تسلیحاتی برای تغییر موازنه نظامی علیه ایران،
کمک به تحریم نفتی ایران و تعهد جبران کمبود نفت ایران در بازارهای بینالمللی ،اعدام شیخ نمر ،فاجعه
منا ،اعالم حمایت عربستان از گروههای تروریستی در ایران مانند حادثه تروریستی مجله  ،ورود  30هههزار
نیروی نظامی تازه نف

آمریکایی به خاک عربستان ،جنگ قیمت بر سر نفت با ایران ،قتل خاشقچی و تأثیر

آن در رابطه بین دو کشور ،درگیریهای سیاسههی دو کشههور در صههحنه سیاسههی عههراق و لبنههان و ...همگههی
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نشاندهنده بُعد جدیدی از رقابتهای پایانناپذیر بین دو کشور است که هرچند برخی از آنههها قبههل از بههه
قدرت رسیدن ملک سلمان بین دو کشور نیز وجود داشت ولی شواهد نشان میدهد که این رقابتهها وارد
فاز جدیدی شده است و آن ،تبدیل شدن به مسائل حاد و امنیتههی اسههت بهگونهههای کههه بههه اصههطالح رونههد
«امنیتی کردن» 1بهوضوح در روابط بین دو کشور هویدا است.
رونههد امنیتههی کههردن وقههای و رویههدادها مههرتبط بهها روابههط دو کشههور ،در سههخنرانیها ،مصههاحبهها و
اجالسهای مختلفی که در عربستان منعقد میگردد نیز بهخوبی مشاهده میشود .بهعنوانمثال ،ملک سلمان
در نطق خود به مناسبت افتتاح سال چهارم دوره هفتم شورای مشورتی سعودی در  20نوامبر  2019که یک
اجالس کامالً داخلی بوده است ،از ارسال تسلیحات ایران به یمن در حمله به آرامکو انتقاد کرد و جهانیههان
را به رویارویی با اقدامات ایران فراخوانههد ) (Bahrain News Agency, 20/11/2019و یهها در نشسههتهای
سهگانه عربستان در مکه در  30می  ، 2019ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد و
این کشور را عامل بر هم زدن قوانین حههق آزادی کشههتیرانی در دریاهههای آزاد دانسههت کههه بایههد بههه همههین
مناسبت پاسخ مناسبی از سوی جامعه بینالملل دریافت کنههد ) .(Tasnim, 1/6/2019در ایههن میههان «نشسههت
ریاض» در  21می  2017مهم ترین سخنرانی ملک سلمان و در واق کلید سیاست امنیتی کردن مسئله ایههران
در عرصه بینالملل است .این سخنرانی در افتتاح نشست دوجانبه کشورهای اسههالمی و آمریکهها ایههراد شههده
است و در این اجالس ،سران  50کشور اسالمی و دونالد ترامه  ،رئی جمهههوری آمریکهها حضههور دارنههد.
ملک سلمان در این سخنرانی ،جمهوری اسالمی ایران را حامی مالی -معنههوی تروریسههم در منطقههه معرفههی
میکند و آزمایشهای موشکی و هستهای ایران را مخههل امنیههت جامعههه بینالملههل میدانههد(Arab News, .

 22/05/2017).بنابراین ،در این سخنرانی مشاهده می شود که محور اصلی آن «امنیتی کردن» ایران اسههت و
از نظر او مواردی مانند حمایت ایران از حزبا ...یا برنامههه هسههتهای ایههران از مهمتههرین مههواردی اسههت کههه
قابلیت شدید امنیتی کردن را دارد .بدینسان ملک سلمان با بیان این موضوعات در اجالسی با حضور بیش
از  50کشور اسالمی و آمریکا ،قصد دارد از این رهگذر همراهی مخاطبان بینالمللی بهها خههود را بههه همههراه
داشته باشد .این مقاله در صدد آن است که روند «امنیتی کردن» مسائل غیرسیاسی و سیاسی بههین دو کشههور
ایران و عربستان توسط دولت سعودی را نشان دهد .به عبارت دیگر این مقاله بههر آن اسههت کههه نشههان دهههد
چگونه مقامات سعودی با به کارگیری ابزارهایی چون زبان و مفاهیم برای اقناع مخههاطبین بینالمللههی خههود
________________________________________________________________
- Securitization

1

کارکرد زبان بهمثابه ابزار امنیتی :تحلیل سخنرانی ملکسلمان

143

استفاده کردهاند تا مسائل ایران را خطرناک جلوه داده و بدین وسیله ایههران را در صههحنه بینالملههل «پدیههده
امنیتی» معرفی نمایند .در این را ستا ،سؤال اصلی مقاله این است که مقامات کلیدی عربستان سعودی بهویژه
ملک سلمان ،چگونه از مفاهیم «امنیتیساز» و کاربرد «زبان» 1بهمثابۀ ابزار «کنش کالمی» 2اسههتفاده کردهانههد
تا جمهوری اسالمی ایران را در عرصه منطقهای و بینالمللی «پدیده امنیتی» 3معرفی نمایند؟ پاسخ ما در مقام
فرضیه این است که ملک سلمان از طریق برخی ابزارهای ارتباطی زبانی و ارائه نطقهای احساسی و استفاده
از واژهها و مفاهیم خاص و جهههتدار کههه ریشههه در مفههاهیم مطههرح حقههوق بینالملههل دارد سههعی کههرده تهها
«مخاطبان» 4را اقناع کرده و ایران را پدیده امنیتی معرفی نماید .چارچوب نظری در این مقاله ،نظریه «امنیتی
کردن» اُل ویور است و نحوه تبیین موضوع از طریق تحلیل سههخنرانی ملههک سههلمان در اجههالس ریههاض بههه
کمک روش «تحلیل گفتمان انتقادی» فرکالف صورت میپذیرد تا برچسبهای امنیتههی از درون واژهههها و
جمالت ملک سلمان واشکافی و نحوه معرفی ایران به عنههوان «پدیههده امنیتههی» در قالههب زبههان بهمثابههه ابههزار
کنش کالمی سیاسی مشخص شود.
پیشینه پژوهش

در خصوص این موضوع تههاکنون هههیر اثههری بههه نگههارش درنیامههده اسههت .همچنههین ،در خصهوص روابههط
عربستان سعودی و ایران و با چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف پژوهشهای اندکی به رشته
تحریر در آمده اسههت کههه اغلههب آنههها نیههز رسههانههای دیههداری و نوشههتاری دو کشههور را تحلیههل انتقههادی
نمودهاند .در نتیجه ،تحلیل انتقادی سخنرانیهای مقامههات سیاسههی عربسههتان بههرای اولههین بههار در ایههن مقالههه
صورت میگیرد .مههریم السههادات غیاثیههان و همکههاران  )2015در مقالهههای تحههت عنههوان «تحلیههل گفتمههان
انتقادی از ایران و شیعه در پایگاههای خبری برخط عربستان سعودی» در فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهههان
اسالم ،سه رسانه سعودی «العربیه»« ،الشرق االوسط» و «گازت» را در خالل سالهای  2013و  2014بررسههی
کرده است که چگونه از ایران و شیعیان در سه محور اصلی «آزادیهای فردی ،قومی و اقلیتی»« ،برنامههای
هستهای و تحریم ها» و «مبارزه با تروریسم و نقش منفی شیعیان در این مبارزه» مشروعیتزدایی کردهاند .در
این مقاله نویسندگان معتقههد هسههتند کههه رسههانههای خبههری عربسهتان بههرای بازنمههایی ایههدئولوژی نهادهههای
اجتماعی حاکم ،واقعیت را به شیوههایی بازسازی و بازنمایی میکننههد کههه مشروعیتبخشههی بههرای خههود و
________________________________________________________________
1
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4 - Audiences
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اعضای گروه خودی و مشروعیتزدایی از دیگری ،نقش محوری پیدا کند .یافتههای مقالههه نشههان میدههد
که رویکرد عربستان در دشمنی با ایران و شیعیان ،همسویی با غرب است.
مهین ناز میردهقان و سههمیه شههوکتی مقههرب  ) 2013در مقالههه بهها نههام «گفتمههان پنهههان ،قههدرت و رسههانه در
خاورمیانه عربی مطالعه موردی :عربستان سعودی)» بر آن بودهاند که ماهیت قدرت و ایدئولوژی پنهان در
رسانههای سعودی را نشان دهند .یافتههای مقاله نشان میدهند که گفتمان پنهان سیاسی رسانههای سعودی،
به بازتولید قدرت خانههدان سههعودی و تضههمین بقههای ایههن رژیههم میپردازنههد .پههان عربیسههم و اسههالمگرایی،
توجیههای معناشناختی این رژیماند که از راه رسانههای گروهههی پراکنههده میشههوند و گفتمههان سیاسههی در
عربستان ،استوار بر دگرسازی و خصومتسازی بیشینه به ویژه با ایران به عنوان کانون تشی و اسالم سیاسی
است .در مقاله دیگری ،علی کریمی فیروزجههائی  )2017بهها عنههوان «بررسههی تیتههر روزنامههههای ورزشههی از
دیدگاه گفتمانشناسی انتقادی :مطالعه موردی مسابقات تیمهههای پرسههسولی

ایههران و الهههالل عربسهتان» بههه

بررسی تحلیلی-گفتمانی روزنامههه های ورزشههی ایههران بههه مناسههبت برگههزاری دو تههیم الهههالل و پرسههسولی
میپردازد .وی در این مقاله نشان داده که روزنامههای ورزشی ایران با به کاربردن واژهها و تیترهایی ماننههد
«شلیک به سعود برای صعود ،آتش ما تندتر از جهنم تو ،پرسسولی

برد -الهالل مرد ،قربانی کههردن الهههالل

امشب حالل است و »...نوعی بازی و جنگ واژگانی با عربستانی را بازنمههایی میکننههد و مناقشههات سیاسههی
مانند حادثه منا و فرودگاه جده که در زمان بازی این دو تیم ،اذهان ایرانیها را از سعودیها تیره کرده بود،
به وضوح خود را در این تیترها نشان میدهند.
البته کاربرد تحلیل گفتمان انتقادی در پژوهشها سههابقه بیشههتری دارد .بهههعنوانمثال لههن هههان

 )2006در

کتاب «امنیت بهمثابه شیوه عمل» از تحلیل گفتمان در سیاست خارجی و تفسیر جنگ بوسنی استفاده کههرده
است .نویسنده در این کتاب ،توضیحات واضحی از نحوه گزینش متنها جهت تحلیههل گفتمههان ،پاسههخ بههه
سؤاالت دشوار و نوع مناب مربوط و دلیل استفاده از آنها ارائه میدهد و با توضیحات مبسههوطی کههه ارائههه
میدهد ،مخاطب را به اندیشه کاوی در گفتمانهای غربی حول محههور جنههگ بوسههنی وادار میکنههد .ایههن
کتاب با گفتمانهههای رقههابتی کههه ریشههه در فرهنههگ غههرب ماننههد نسلکشههی ،تنفههر دیرینههه ،حقههوق بشههر و
مسئولیت های غربی در ذیل نگاه «غرب برتر» دارد ،جنگ بوسنی را تحلیههل گفتمههانی میکنههد .وی در ایههن
کتاب دو نزاع گفتمانی غرب و آمریکا در جنگ بوسنی و نوع نگاه سیاسههتمداران در ایههن جنههگ را انتقههاد
تحلیلی میکند و با مثالهای بارز خود تفکر متضاد دو دیدگاه گفتمانی را به بوته نقههد و تفسههیر میکشههاند.
همچنین ،جوراج هُرواث  )2009با نگارش مقاله ای تحت عنوان «تحلیل گفتمان انتقههادی گفتمههان سیاسههی
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اوباما» از گفتمان انتقادی فرکالف برای تفسیر سیاسی اندیشههای اوبامهها اسههتفاده میکنههد .او بهها واکههاوی و
تحلیل متن سخنرانی «تحلیف ریاست جمهوری اوباما» ،بههه ایههن نتیجههه رسههیده اسههت کههه مؤلفههههای اصههلی
ایدئولوژیک سخنرانی اوباما در واژههایی نظیر «عملگرایی»« ،لیبرالیسم»« ،شمولیت»« ،پذیرش تنوع مذهبی
و قومی» و «وحدت ملی» بازنمایی شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کلمههات کلیههدی سههخنرانی نشههان
میدهد که برجستهترین کلمات به کار رفته توسط اوباما عبارتند از «ملت»« ،نوین» و «آمریکاییها» و نکتههه
اصلی تأکید اوباما بر ضمیر شخصی «ما» است و ایههن تأکیههد ،نشههاندهنده درک فراگیههر اوبامها از وضههعیت
جامعه آمریکا و نیاز به عنصر اساسی «وحدت» است ،آنهم درست در زمانی که «تفرقه» به عنوان مهمترین
بحران ،جامعه ملی آمریکا را تهدیههد میکنههد .سههید علههی اصههغر سههلطانی و مهههدی مقدسههینیا نیههز در مقالههه
«مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا :فاجعه یا حادثه؟» سعی در بازنمایی انتقههادی فاجعههه منهها
در رسانههای دو کشور داشتهاند .آنها بهها کمههک از نظریههه تحلیههل گفتمههانی بههه ایههن نتیجههه رسههیدهاند کههه
مطبوعات سعودی با سازوکارهایی گوناگونی چون نامگذاری خنثای این واقعه ،استفاده از گزارههای دینی
چون قضا و قدر ،انتساب مسئولیت این حادثه به حجاج ایرانی و سساه پاسداران و ...مسئولیت را از عربسههتان
سلب و افکار عمومی را به سوی ایران معطوف ساختهاند .بنابراین آنچههه در ایههن نوشههتار صههورت میگیههرد
یعنی تحلیل گفتمانی انتقادی سخنرانی ملک سلمان هم در حوزه سیاست زبانی و هههم در حههوزه اسههتفاده از
نظریه امنیتی کردن ،کار جدید و نو محسوب میگردد.
چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری به کار رفته در این مقاله ،نظریه «امنیتههی

کههردن»1

اسههت .همههراه بهها وقههوع رویههدادهای

سیاسی و اجتماعی مانند سقوط دیوار برلین و اضمحالل اتحاد جماهیر شههوروی مبحثههی در میههان مطالعههات
امنیتی مطرح شد که آیا مفهوم نئورئالیستی میتواند این وقای نوین امنیتی را توضههید دهههد؟ ایههن بحه

از

سوی کسانی مطرح شد که معتقد بودند عالوه بر تهدیدهای نظامی ،طیف گستردهای از خطرات گوناگون
دیگری نیز وجود دارند که میتوانند زندگی بشر را به چالش بکشند ) .(Munster, 2005, p.2یکی از ایههن
نظریات امنیتی« ،مکتب کسنهاگ» 2بود .دیدگاه مکتب کسنهاگ در آثار بری بوزان 3و اُل ویهوِر 4و ...آمههده
است و تنها رهیافت جدید مبتنی بر مطالعات امنیتی است .ایههن مکتههب بهها رد نظههامی محههوری در مطالعههات
________________________________________________________________
1

- Securitization
- Copenhagen School
3 - Barry Buzan
4 - Ole Waever
2
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امنیت ،امنیت تکبعدی را به پنج بخههش نظههامی ،سیاسههی ،اقتصهادی ،اجتمههاعی و زیسههتمحیطی گسههترش
میدهد) .(Mohsani & Salahi, 2011, p.615این مکتب ،امنیت را امری ذهنی میداند و اعتقههاد دارد کههه
امنیت به تصمیم کنشگران ارتباط دارد .در مکتب کسنهههاگ ،مسههائل از طریههق زبههان بههه موضههوعات امنیتههی
تبدیل میشوند و این زبان است که کنشگران یا موضوعات خاصی را به عنوان یههک تهدیههد بههرای جوامه
بازنمههایی میکننههد ) (McDonald, 2008, p.9و از ایههن رو دیههدگاه بههوزان بههه امنیههت ،نزدیههک بههه نظههرات
پساساختارگراها است که امنیت را ذهنی و ساخته و پرداختۀ زبان میداننههد

(Khani; Shammohammadi

 & Soltani, 2013, p.58).در تفسیر مکتب کسنهاگ از امنیت ،ذهن و زبان جایگاه بسیار باالیی دارند چرا
که تحلیلگران این مکتب عقیده دارند که موضوع امنیت ،گفتمانی است و از طریق نههوعی کههنش کالمهی
صورت میگیرد ).(Rostami; Ayoman & Karamian, 2016, p.198
امنیتی کردن ،روندی است که طی آن یک بازیگر ،مسهئله یهها پههویش یهها بههازیگر خاصههی را بههه عنههوان
«تهدید وجودی» برای هدف مرج خاص اعالم میکند .اگر مخاطبان این اعالم ،آن را بسذیرند ،این امکان
فراهم میشود که سیاست عادی به حالت تعلیق درآید و در پاسخ به ایههن بحههران احسههاس شههده ،اقههدامات
اضطراری در پیش گرفته شود .در این معنا ،امنیت عرصۀ مذاکره میان سخنگویان بازیگران امنیتیسههاز) و
مخاطبان است؛ مذاکرهای که طی آن ،هرچه سخنگو در داخل گروهههی خههاص بیشههتر از موقعیههت مرجه ِ
اقتدار برخوردار باشد ،بیشتر میتواند مخاطبانش را متقاعد سازد .به دیگر سخن ،امنیتههی کههردن را میتههوان
فرایند قرار دادن مسئله خاص با توسل به کنش گفتاری معموالً توسط رهبران سیاسی) در قلمرو امنیتی از
طریق تهدید جلوه دادن آن) دانست .این امر به نوبۀ خههود در صههورت موافقههت مخاطبههان مربوطههه) تههدابیر
اضطراری و تعلیق سیاست عادی را بهها هههدف مقابلههه بهها آن مسههئله بههه دنبههال خواهههد داشههت

(Zarazadeh

Abarghoye, 2016, p.103).

به عبارت سادهتر ،برای تضمین کارکرد صحید این نظریه ،الزاماً یک کنشگر امنیتی برای حفظ امنیت
باید دست به اقدامی زند که توسط مخاطبان آن عمل ،اقدام امنیتههی درک و فهههم شههود

(Diskaya, 2013,

 p.3).به همین جهت در نظر ویور یک امر سیاسی یا امنیتی همیشه امنیتی و حاد و به عبههارت دیگههر «امنیتههی
ساز» باقی نمیماند و «امنیتی زدایی» وجه همیشگی موضوعات سیاست بینالملل است و ریشه امنیتی در کنه
و ذات هیر رویدادی در ازل و ابد باقی نمیماند و امری قراردادی و زبانی اسههت .در اینجهها ویههور ملهههم از
نظرات اشمیت است .اشمیت عقیده دارد که مسائل سیاسی ،صرفاً از سرشت سیاسیشان فهمیههده نمیشههوند
چرا که یک موضوع ،زمانی ممکن اسههت سیاسههی باشههد و زمههان دیگههر غیرسیاسههی؛ بنههابراین از ذات یههک
موضوع پی به سیاسی بودن آن نمیتوان برد بلکه از مسائل و وقایعی که در یک زمان خاص به آنها مرتبط
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است ،میتوان این را نتیجهگیری کرد ) .(Willaims, 2003, p.515به همههین صههورت ،از دیههدگاه ویههور و
مکتب کسنهاگ یک موضوع عمومی میتواند در طیف گستردهای از معانی قرار گیرد -1 :امور غیرسیاسی
مسائلی که دولت به آنها کاری ندارد و در تصمیمات گروهی قرار نمیگیرند)  -2امور سیاسی مسههائلی
که در حیطه دغدغههای نظارت دولت قرار میگیرند و نیاز به تصمیمات گروهی دارند)  -3امور امنیتی به
مسائلی گفته میشود که با بقاء و موجودیت یک مجموعه مانند کشور سر و کار پیدا میکنند یهها اینگونههه
جلوه داده میشوند)  -4امنیتی زدایی زمانی که موضوعات از وجه امنیتی به امور غیرسیاسی برمیگردنهد)
).(Dehshiri et al., 2016, p.70

از دیدگاه مکتب کسنهاگ ،امنیتی کردن یک موضوع شامل چند جههز اسههت« :بههازیگران امنیتههی سههاز»،
«پدیده امنیتی»« ،مخاطب»« ،مرج امنیت» و «بازیگران کارکردی» .بازیگران امنیتی ساز ،کنشگرانی هستند
که امر امنیتی کردن را به عهده دارند و آنها میتوانند سیاستگذاران ،دیوانسههاالران و حکومتههها باشههند.
پدیده امنیتی مربوط به شرایط زمانی و مکانی است کههه پدیههده در آن قههرار گرفتههه اسههت .مخاطههب ،همههان
طرفهای متقابل بازیگران امنیتی ساز است و موضوع مورد نظر ،باید به پسند و اقبال عمومی آنها در آمده
باشد .مرج امنیت آن چیزی است که موجودیتش در مظان تهدید قرا گرفته است و بازیگران کههارکردی،
فقط بر تصمیمات حوزۀ امنیت اثر دارند و از سوی دیگر بازیگران امنیتیساز ،تنها مرج امنیتی کردن یههک
موضوع هستند .بازیگران کارکردی میتوانند یک مؤسسه مطالعاتی یا یک گروه ایههدهپرداز مسههائل امنیتههی
باشند ) .(Vosughi; Moradi far & Safari, 5004, p.179به همین ترتیب ،عملیههاتی شههدن امنیتههی کههردن،
جریان سه مرحله ای است :نخستین مرحله ،تصویرسازی از موضوعی مشخص به عنوان «تهدیدی وجههودی»
برای هدف مرج است .مرحلههه دوم امنیتههی کههردن ،زمههانی تکمیههل میشههود کههه بهازیگران امنیتههی کننههده،
مخاطب را متقا عد کنند که هدف مرج به طور جدی تهدید شده است .مرحله سوم امنیتی کردن نیز زمانی
است که اقداماتی خاص برای مثال تحریم ،جنگ ،شماتت بینالمللی ،بیانیه و )...برای غلبههه بههر تهدیههدات
مشخص بشود .زیرا با امنیتی خواندن یک موضوع ،ادعای استفاده از ابزارهای فوقالعاده و اقدامات خههارج
از رویههای سیاسی نیز ضروری جلوه داده میشود .سرانجام ،امنیتیزدایی ،برگشت به رویه پیشین است ،به
این معنی که موضوعات از حالت اضطراری خارج و دوباره بههه جریههان چانهههزنی عههادی در حهوزه سیاسههی
برمیگردند .به عبارت دیگر ،سیری است که در چارچوب آن موضههوعهای خههاص از حههوزه فراسیاسههی و
امنیتی خارج شده و به حوزه سیاست روزمره و عادی برگردانده میشوند

(Daheshyar & Nazari, 2019,

 p.43).البته تاکید ویور بر امنیتی سازی نه به معنای اشتیاق ویور به امنیتی کردن هر پدیده غیرامنیتی است و
اتفاقاً در همین جهت انتقادهای اخالقی و معرفتی بسیاری به نظریه وی شده است )(Taureck, 2006, p.55
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در حالی که به نظر ویور نباید حوزه امنیتی را گسترش داد بلکه باید بیشتر موضوعات را غیرامنیتی نمود .در
واق تالشها بیش از مطرح کردن مسائل و اهههداف جدیههد ،بایههد در زمینههه جداسههازی تههدریجی مسههائل از
دستور کارهای امنیتی باشد .به تعبیری هدف باید تحدید روزافههزون عرصههه امنیههت و در نهایههت غیرنظههامی
کردن زندگی سیاسی باشد ).(Mutemr, 2001, p.392

روش پژوهش

در مباح

امنیتی کردن چهار روش «تحلیل گفتمان»« ،بوم نگاری»« ،روندیابی» و «تحلیل محتههوا» قابههل

استفاده است ) (Dehghni Firuz Abadi & Ghorshi, 2002, p.33که متناسب بهها رویکههرد جامعهشههناختی
متن سخنرانی ملک سلمان در این پژوهش و توجه به سه سطد تحلیل کارگزار ،بافههت و کههنش ،در نهایههت
روش تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی بر قرائت نورمن فرکالف از قابلیت تبیین بهتههری بههرای توصههیف وجههوه
امنیتی سازی سخ نرانی ملک سلمان دارد و به همین جهت در ذیل به بیان آن پرداخته میشود.
تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به «سخن کاوی»« ،تحلیل کالم» و «تحلیههل گفتههار» نیههز ترجمههه شههده
است ،یک گرایش مطالعاتی بینرشتهای است که از اواسط دهه  1960تا اواسط دهه  1970در پی تغییرات
گسترده علمی -معرفتههی در رشههتههایی چههون انسانشناسههی ،قومنگههاری ،جامعهشناسههی خههرد ،روانشناسههی
ادراکی و اجتماعی و ...ظهههور کههرده اسههت ) .(Bahrampoor,2000, p.7تحلیههل گفتمههان انتقههادی مرهههون
زحمات اندیشمندانی زیادی است که با قلم خود این نظریه را بسط و توسعه دادهاند ولی افههرادی ماننههد ون
دایک ،نورمن فرکالف و گانزر کرین از متقدمان این نظریه هستند .تحلیههل گفتمههان انتقههادی معتقههد اسههت
تمامی رویکردها مسئله محورند و الزم است که مسههائل ،بینرشههتهای و گزینشههی مطالعههه شههوند .بههه عههالوه
تحلیل گفتمان انتقههادی عالقههه وافههری بههه رمزگشههایی از ایههدئولوژی و قههدرت از طریههق تحقیقههات دادهای
رمزگشای سامانمند دارد )« .(Wodak & Meyer, 2008, p.13ون دایک» 1معتقد است که تحلیل گفتمههان
انتقادی نوعی از پژوهش گفتمانی است که در وهله اول به دنبال مطالعه بههر قهدرت ،چیرگهی و نههابرابری و
سوءاستفاده از قدت است که همگی از روی متن و گفتگو در بافتارهای سیاسی و اجتماعی تولید ،وضه و
تثبیت میشوند ) .(Van Dijk, 2001, p.352به عبارت دیگر گفتمان تحلیل انتقههادی سههعی دارد تهها معنههای
گفتمان را کشف کند و این نوع معنا را از طریق گفتمان عیان سازد .این نظریه بنا دارد تأثیر ایدئولوژیها بر

________________________________________________________________
- Van Dijk
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گفتمان و تأثیر بر عک

گفتمان بر ایدئولوژی و اینکه چگونه این دو عنصر بر سههاختار اجتمههاعی و روابههط

قدرت سایه افکنده یا تأثیر پذیرفته است را شرح دهد ).(Liu & Guo, 2016, p.1076

بر مبنای توضیحات داده شده ،تمام تالش نظریهپردازان اسالف حوزه گفتمانی ،کشف و آشکارسازی
زوایای پنهان قدرت موجود در متن یا همان کارکرد و نقش زبان بهمثابه ابههزاری قههوی در تمههام عرصهههها و
منجمله سیاست است که به صورت هوشمندانه و غیرحساسبرانگیز ،در متن پنهان شده است .در این میان،
نظریه «تحلیل گفتمان انتقادی»« 1نورمن فرکالف» 2جایگاه ویژهای در توضید این هدف دارد .وی گفتمان
را مجموعهای به هم تافته ای از سه عنصر عمل اجتماعی ،عمل گفتمانی تولیههد ،توزیه و مصههرف مههتن) و
متن میداند .او بر این است که پیوند معناداری میان ویژگیهههای خههاص متههون ،شههیوههایی کههه متههون را بهها
یکههدیگر پیونههد میدهنههد و ماهیههت عمههل اجتمههاعی وجههود دارد )« .(Fairclough, 2000, p.98قههدرت» و
«ایدئولوژی» دو واژه مطرح در این گفتمان هسههتند .در نظریههه گفتمههان انتقههادی ،قههدرت بههرخالف تعریههف
سنتی ،به صورت چندوجهی تعریف میشود و حتی این نقههش را دارد کههه در پوششههی از مههتن و گفتمههان،
مخفی شود تا موجب ستیزه و اختالف در جامعه نشود .این کار با تزویر و حیله صورت میگیرد به صورتی
که قدرت را در بین کلمات مخفی مینمایانند تا در مقام اثرگذاری ،موجب جریحهدار شدن افکار عمومی
نگردد .به این ترتیب گروههایی که قادرند بازنماییهای دلخواه خههود را بههه واسههطۀ زبههان در اذهههان ایجههاد
کنند ،قدرت را در اختیار خواهند داشت ) .(Fazali, 2004, p.94ایدئولوژی نیز مجموعهای از آگاهیهایی
است که به یک گروه از مردم یا جامعه اجازه می دهد به موارد خوب ،بد ،درست یا اشتباه ایمان بیاورنههد و
بر طبق آنها عمل نمایند .هژمونی حاکم در هر جامعهای در نوع خود به طبیعیسازی ایههدئولوژی رایههج بهه
عنوان یک ح

مشترک و معقول وابسته اسههت و هژمههون از ایههن طریههق ،ایههدئولوژی را پنهههان یهها آشههکار

میسازد ).(Goatly, 2007, p.1

فههرکالف نظریههه خههود را بهمثابههه تحلیههل گفتمههان اینگونههه تعریههف میکنههد کههه «قصههد دارد بههه طههور
سیستماتیک به بررسی روابط مبهم و غیرشفاف الف) عمل گفتمان ،وقای و متن و ب) ساختارها ،روابههط
و روندهای گستردهتر اجتماعی و فرهنگی بسردازد ) .(Al-Momani, 2017, p.91در بعد روششناسههی کههه
مورد توجه ما در این پژوهش است ،فرکالف برای نظریه خود یک ساختار سه الیهههای تعبیههه کههرده اسههت.
________________________________________________________________
- Critical Discourse Analysis
- Norman Fairclough
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این سه الیه عبارتند از :توصیف ،تفسیر و تبیین .مرحله توصیف ،با ویژگیهههای صههوری مههتن ارتبههاط دارد.
مرحله تفسیر به ارتباط میان متن و تعامل پرداخته و مههتن را ،محصههول فرآینههد تولیههد و منبه فرآینههد تفسههیر
قلمداد مینماید و مرحله تبیین به بیان ارتباط بین تعامل و بافت اجتماعی و اینکه چگونه فرآیندهای تولید و
تفسیر تحت تأثیر جامعه قرار دارند ،داللههت دارد ) .(Karimi Firozjaee, 2018, p.112مهها در توصههیف بههه
دنبال بررسی خصلتهای واژهها ،دستور زبههان ،نقطهگههذاری ،گونههههای کههنش گفتههار کههه از حیه

بیههانی

مستقیم یا غیرمستقیماند ،خصلتهای مرتبط با ساختار تعامالت و در نهایت خصههلتهای غیههر زبههانی مههتن،
هستیم .در تفسیر به دنبال تجمی «آنچه که در متن آمده» و «آنچه که در ذهن است» میباشد و در تبیین بههه
دنبال جنبههای موقعیتی و بینامتنی متن هستیم ).(Ghorshi, 2016, p.110

تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی ملک سلمان
نشست ریاض و هدف از برگزاری آن

مرکز بینالمللی نمایشگاه و کنگههره ملههک عبههدالعزیز در ریههاض در  21مههی  2017خههرداد  )97شههاهد
حضور سران بیش از  50کشور اسالمی بود که به مناسبت سفر دونالد ترامه

بههه عربسههتان گههرد هههم آمههده

بودند تا در موضوعاتی مانند تحوالت اخیر خاورمیانه به ویژه تروریسههم و گروههههای تروریسههتی-تکفیههری
تبادلنظر کنند ) .(Anatoli, 21,5,2017افتتاحیه این نشست به دست میزبان یعنههی ملههک سههلمان بههود و وی
سخنرانی خود را با معضل تروریسم آغاز کرد و در ادامههه ایههران و گروههههای متحههد آن ماننههد حههزب ا ...و
انصارا ...را تروریست خطاب کرد .او سس

از دخالتهای ایران در امور داخلی کشههورهای منطقههه شههکوه

کرد و همچنین ایران را محکوم کرد که به اقدامات مثبت و سازندۀ عربستان و کشورهای منطقه با سوءظن
و فرصتطلبی پاسخ داده است .در نهایت ملک سلمان دخالت ایران در یمههن را محکههوم و بهها مههردم ایههران
دلجویی نمود ).(Arab News, 22/05/2017

تحلیل محتوا
توصیف

1

در این مرحله سعی داریم با توجه به روش فرکالف ،ایدئولوژی و محتوای پنهانِ متن را آشکار سازیم.
فرکالف این کار را با تحلیلهای زبانشناختی انجام میدهد تا مواض ایههدئولوژیک مولههد مههتن را از ورای
واژهها و گزارههای متن مشخص کند .این گزارهها گاه باید به صورت عیههان و گههاه از انسههجام و وضههعیت
متن باید مشخص گردد به همین جهت فرکالف از سه منظر «واژگان»« ،دستور زبان» و «سههاختهای متنههی»
________________________________________________________________
Description
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این مهم را به سرانجام میرسههاند ) .(Fairclough, 1996, pp.109- 110در دو مههورد اول ،یعنههی واژگههان و
دستور زبان باید به سه نوع ارزش «تجربی»« ،رابطه ای» و «بیانی» پرداخت .در ارزش تجربی ما به دنبال رد پا
و سرنخی از روشی هستیم که در آن تجربه تولیدکنندۀ متن از جهان طبیعی یا اجتماعی بازنمههایی میشههود.
در ارزش رابطهای با رابطهها و روابط اجتمههاعی سههروکار داریههم و ارزش بیههانی نیههز بیههان کننههده فاعلههها و
هویتهای اجتماعی متن هستند ) .(Fairclough, 2000, pp.171-172در ادامه بههه دنبههال بازنمههایی سههطوح
سهگانه ارزشهای تجربی ،بیانی و رابطهای در سه سطد واژگان ،دستور و در نهایت ساخت معنایی هستیم.
واژگان
ارزشهای تجربی

ملک سلمان در سخنرانی خود از واژگان و مفاهیمی استفاده کرده است که بار ایدئولوژیک بههه همههراه
دارد و مهها در ارزش تجربههی در پههی رمزگشههایی از آنههها هسههتیم .در ارزشهههای تجربههی مهها بههه دنبههال بههار
ایدئولوژی مستتر یا آشههکار در مههتن هسههتیم .بههه عبههارتی ارزشهههای تجربههی بههه مهها میگوینههد کههه چگونههه
تفاوتهای ایدئولوژیکی بین متون در بازنماییهای مختلفی که از جهان ارائه میدهنههد ،در واژگههان آنههها
رمزگذاری میشود ).(Fairclough, 2000, p.172
عبارت بندی دگرسان

عبارت بندی دگرسان یعنی عبارت بندی موجود مسلط و طبیعی شده به طور حساب شدهای جای خود
را به عبارت بندی دیگری میدهد که در تقابههل آگاهانههه بهها آن قههرار دارد ).(Fairclough, 2000, p.174
مولدِ متن ،از طریق عبارت بندی دگرسان ،عامدانه به دنبال این اسههت کههه بههار ایههدئولوژیکی مههتن را بهرای
مخاطب آشکار و حقیقی جلوه دهد و سس

از طریق انحراف افکار عمومی به مخاطب بفهماند کههه طههرف

مقابل این عق اید را ندارد و یا دشمنِ این عقاید است .ملک سلمان در متن سخنرانی خههویش چنههدین بههار از
عبارت بندی دگرسان استفاده کرده است .او در بند اولِ سخنرانی خود بیان میدارد که کشورهای اسالمی
باید در نوع مراودات سیاسی و بینالمللی خود ،حقِ کشورهای قبیلهای و متعصبِ مذهبی را رعایت کنند و
به عبارتی روح دموکراسی را نسبت به این کشورها لحههاظ کننههد و از آسههیب زدن بههه آنههها شههدیداً پرهیههز
نمایند .او سس

اشاره می کند که هر ک

این کار را انجام ندهد در واق به اسالم ضربه زده و تکههرار ایههن

عمل در لوای اسالم ،یعنی استفاده ابزاری از اسالم .او سس

بیدرنگ از گروهها و سازمانهای متحد ایران

در منطقه نام میبرد که دقیقاً همین کار را میکنند و اینگونههه آن را توصههیف میکنههد« :گروههههای متحههد
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ایران مانند حزب ا ،...حوثیها و ...مثال واضحی از این رویههداد هسههتند» .(Arab News, 22/05/2017) 1در
این بیان عبارتبندی دگرسان ملهک سههلمان کههامالً واضههد اسههت؛ او در ابتههدا دسههتور بههه ارتبههاط و تعامههل
دموکراتیک با کشورهای قبیلهای و متعصب و پذیرش و همراهی با آنها میدهد ،سس

جوامعی را که این

کار را انجام نمیدهند ،تقبید کرده و متهم به نفرتافکنی و افراطگرایی در جهان اسالم میکند .او بعههد از
اینکه نقشههه خههود را کامههل شههرح داد و دوسههت و دشههمن را در ایههن اسههتراتژی مشههخص کههرد ،از ایههران و
گروههای متحد او در منطقه ،نام میبرد که نه تنها دقیقاً این کار را انجام نمیدهند بلکه خالف آن نیز رفتار
میکنند ،بنابراین آنها جدا از اسالم و انسانیت هستند.
مورد دیگر در بند سوم سخنرانی مشاهده می شود .در این بند ،ملک سلمان اشاره به تاریخ تمدنِ ایههران
میکند .او میگوید که در  300سال تاریخ اخیر ایران ،هیر خبر یا رویدادی از افههراط و تروریسههم در ایههن
کشور گزارش نشده است و تاریخ ایران ،از صفا و صمیمیت روابط ایران با سههایر کشههورها گههواه میدهههد.
فقط در  40سال اخیر و همزمان با انقالب اسالمی ایران است که یکباره جهت سیاستهای منطقهای ایران
تغییر کرده و به حمایت از گروههای تروریستی روی آورده است .در ایههن بنههد نیههز ملههک سههلمان ابتههدا بههه
تاریخنگاری روی آورده و حُسن همجواری ایران با کشورهای منطقه و جهان را گوشههزد نمههوده سههس

بهها

یک عقبگرد ،انقالب اسالمی ایران را عامل تروریستپروری ایران میداند .ملک سلمان در اینجا با اشاره
به روزگار مطلوب  300سال ایران و ایرانیان ،تعمداً با گزینش عبارتهای متضاد ،سخنان قبلههی خههود را در
تضاد آشکار با جمله قبلی خود قرار میدهد و این همان عبارت بندی دگرسان است.
عبارت بندی افراطی

عبارت بندی افراطی یعنی کاربرد نامعمول شمار زیادی از کلمات تقریباً هممعنهها در عبارتبنههدی .ایههن
پدیده نشاندهندۀ شیفتگی به جنبهای از واقعیت است که ممکن است نشانگر این باشد که اینجا کههانونی از
مبارزههای ایدئولوژیک در حال جریههان اسههت ) .(Fairclough, 2000, p.176بهههعنوانمثال در ایههن جملههه
«موفقیت چیزی نیست جز تالش ،پشتکار ،همت ،اجتهاد ،عزم و اراده» نویسنده با آوردن شش واژۀ هممعنا،
از عبارتبندی افراطی استفاده کرده است .ملک سلمان در سههخنرانی  350کلمهههای خههود بارههها از عبههارت
بندی افراطی استفاده کرده و در تمامی آن ها سعی کرده ایههران را محههور مبههارزات خههود قههرار دهههد و ایههن
کشور را با عبارتها و کلمات پی در پی به گونهای در انزوا قرار داده که شههنوندگان بههه اصههطالح بههه غیههر
________________________________________________________________
Hezbollah and the Houthis, as well as ISIS (Daesh) and Al-Qaeda and others are clear examples.
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دموکراتیک بودن ایران پی ببرنههد .ملههک سهلمان سههعی کههرده ایههن کههار را بهها اسههتفاده از کلمههات حقههوقی
بینالمللی انجام دهد.
ملک سلمان در بند یک سخنرانی بعههد از اینکههه از کسههانی نههام میبههرد کههه از اسههالم ،اسههتفاده ابههزاری
میکنند ،اشاره میکند که اقدامات آنها جز «نفرت پراکنی ،افراطگرایی ،تروریسم و اختالفات مههذهبی و
قومی» ثمره دیگری برای جهان اسالم ندارد .استفاده از پنج عبارت تقریباً هممعنهها ،بههار ایههدئولوژیکی مولههد
متن را نشان میدهد که به چه میزان ،فاعلِ این اقدامات ،مورد نفرت جهان اسالم و جامعه بینالملل است و
در انتها با نام بردن ایران و گروههای متحههد ایههران همچهون حهزب اهلل و ...آنههها را مرتکبههان ایههن اقههدامات
برمیشمارد .در بند سه سخنرانی ،اوج عبارت بندی های افراطی ملک سلمان علیه ایران را شاهد هسههتیم .او

اذعههان دارد کههه ایههران بههه اقههدامات و ابتکههارات مثبههت کشههورهای همسههایه و منطقههه بهها «جاهطلبگیهههای
توسعهطلبانه ،اعمال جنایتکارانه ،دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ،نقضِ فاحش قوانین بینالمللههی و
نقضِ اصول حُسنِ همجواری ،هم زیستی و احترام متقابل» پاسخ داده است .استفاده از هفت عبارت هممعنا
که همگی از اصول اساسی حقوق بینالملل هستند ،تالشی است در جهت تخطئه کههردن ایههران و سههعی در
جهت نشان دادن ایران در نقض قوانین بین المللی که این کشور با اقدامات خههود بههه ایههن اصههول حقههوقی و
اخالقی ضربه میزنههد .همچنههین در بنههد دوم ،ملههک سههلمان از دخالههت ایههران در کشههورهای منطقههه سههخن
میگوید و اقدامات ایران را با سه واژۀ «دستاندازی ،ناآرامی و بینظمی» توصههیف میکنههد .ایههن سههه واژه
ن شان از کاربرد سه عبارت بندی افراطی است که ملک سلمان با استفاده از آنها ،حجم دخالتهههای ایههران
در منطقه را تصویرسازی میکند و نوعی نفرت عمومی از دخالتهههای ایههران در منطقههه را بههرای مخاطبههان
تداعی میکند .طبیعی است نمونههای ذکرشده و کال این شیوه ،بیان تالش در جهت امنیتههی کههردن مسههئله
ایران برای مخاطبان است.
روابط معنایی

روابط معنایی با تعبیرهای ایدئولوژیکی و امنیتی ساز رابطه تنگاتنگی دارند .به عبارتی روابط معنایی چه
«هههم معنههایی»« ،شههمول معنههایی» و «تضههاد معنههایی» را غالبههاً میتههوان مههرتبط بهها ایههدئولوژیهای خههاص
دانست ) .(Fairclough, 2000, p.177در مبح

روابط معنایی به دنبههال ایههن هسههتیم کههه چگونههه گههزینش

برابرهای واژگانی در متن به بازتاب گفتمان ) .(Noruz & Farhod, 2016, p167ایران هراسی ملک سلمان
کمک میکند .از بین کلمات «هم معنایی» میشود به دو واژۀ «پشتیبان و حامی» اشاره کههرد؛ در جههایی کههه
ملک سلمان رژیم ایران را عالوه بر دخالت در کشورهای منطقه به حمایت مالی و پشتیبانی از تروریسم در
منطقههه مههتهم میکنههد« .حُسههن همجههواری ،همزیسههتی و احتههرام متقابههل» نیههز سههه واژه هممعنهها در حقههوق و
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کنوانسیونهای بینالمللی هستند که باید هر کشوری بر طبق اصول اخالقی و موضوعی سازمان ملل متحد،
در برابر دیگران آنها را رعایت کنند و ملک سلمان ،ایران را ناقضِ آنان میداند.
در خصوص واژههای «شمول معنایی» میتوان به «نفرت پراکنی ،افراطگرایههی و هههراس افکنههی» اشههاره
کرد که هر یک به یکدیگر میتوانند بسط معنایی پیدا کنند .در خصوص واژههههای «تضههاد معنههایی» بههه دو
واژه «رژیههم ایههران و جامعههه بینالملههل» اشههاره میشههود .ملههک سههلمان از آن جهههت بههین «ایههران» و «جامعههه
بینالملل» تضاد برقرار ساخته ،زیرا جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر درگیر دو مبح

چالشی «انرژی

هستهای» و «موشکهای بالستیک» در سطد بینالملل و جامعه جهانی است .ملههک سههلمان بههه فراسههت ایههن
نکته را درک کرده و در سخنرانی خود از این دو مبح ِ بح برانگیز و شههناخته شههده اسههتفاده کههرده و از
جامعه جهانی تقاضا کرده که جلوی آزمایشهههای هسههتهای و موشههکی ایههران را بگیههرد .بههه عبههارتی ملههک
سلمان بین جامعه جهانی که مخالف بهرهوری از فعالیتهای هسههتهای مخههرب در ذیههل پیمههان ان پههی تههی
) (NPTسازمان انرژی اتمی) و من استفاده و آزمایش موشکهای بالستیک در ذیل معاهده رژیههم کنتههرل
فناوری موشکی ) )(MTCRاست و جمهوری اسالمی ایران که از لحاظ جامعههه جهههانی نهاقض ایههن دو یهها
مشکوک به نقض این دو) است ،جدایی بیفکند و این دو را در مقابل هم قرار دهد .همههین روش در مههورد
دو واژه «حُسن نیت و نقض اصول همجواری» موجود در متن سخنرانی ،برای ایران تکرار شده است.
ارزشهای رابطهای

در روش فرکالف ،در ارزشهای رابطهای به این نکته توجه میشود که چگونه انتخههاب کلمههات مههتن
بستگی به روابط اجتماعی بین مخاطبین دارد و چگونههه بههه ایجههاد ایههن روابههط کمههک میکنههد .ارزشهههای
رابطه ای ،روابط اجتماعی موجود و نهفتههه در مههتن را نشههان میدهههد بههه همههین جهههت بهها رابطهههها و روابههط
اجتماعی سر و کار دارد ) .(Fairclough, 2000, pp.172-178فرکالف در مورد ارزشهههای رابطهههای ،بههه
دو مبح

«حُسن تعبیر» و «واژگان رسمی و محاورهای» عنایت دارد« .حُسن تعبیر» در اصههطالح ،اسههتفاده از

کلمات مالیم ،مؤدبانه و غیر محاورهای ،به جای کلمات گستاخانه ،صرید و غیرمؤدبانه است

& (Mosavi

 Badakhshan, 2016, pp.55-58).در سخنرانی ملک سلمان چند نمونه از واژگههان حسههن تعبیههر بههه چشههم
می خورد .ملک سلمان قصد دارد با استعمال واژگان حسن تعبیر ،حضّار حاضر در نشست را با خههود همههراه
کند .استفاده از کلماتی که عریان باشند و به نوعی تداعیگر بیادبی و خههارج از عههرف دیسلماتیههک باشههد،
ممکن است با اذهان عدهای از نمایندگان مسلمان حاضر در این نشست -که از قضا به علت مسلمان بودن و
یا همسایگی با جمهوری اسالمی ایران روابط حسنهای با ایههن کشههور داشههته باشههند -تطههابق ذهنههی و فعلههی
نداشته باشد لذا ملک سلمان با رعایت کلمات مؤدبانه که غالباً آنها را از حقوق بینالملل به عاریت گرفته
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است ،سعی می نماید مخاطبان را با خود همراه نماید و نوعی یگانگی با حضار ایجاد نماید تا آسانتر بتواند
بار ایدئولوژیکی و امنیتی سازی سخنان خود را به مخاطبان منتقل کند و این رعایت اصل «متقاعدکننههدگی
مخاطب» است که پیش شرط نظریه امنیتی کردن است.
ملک سلمان در بند دوم سههخنرانی خههود از عبههارت «فعالیتهههای ثبههات زدا» بههرای اقههدامات جمهههوری
اسالمی ایران در منطقه استفاده کرده است .در واق این عبارت به جای «دخالت در امور داخلههی کشههورها؛
پشتیبانی از گروههای تروریستی و مقاومت در منطقه؛ ایجاد آشوب و بینظمی در شههاکلۀ امههور کشههورهای
منطقه» آمده است که در همان بند اشارههایی به همین معههانی در آن شههده اسههت .بههه همههین ترتیههب «نقههص
اصول همجواری» به جای «دخالت در امور داخلی کشههورهای همسههایه» آمههده اسههت؛ «نقههص همزیسههتی و
احترام متقابل» به جای «ایجاد بیاعتمادی و پیشبینیناپذیری رفتار معقول و منطقی در برابههر همسههایگان» و
«سکوت و خردمندی» به جای «حمله و آرایش نظامی یا مقابله به مثلِ برابر» آمده است .دومههین مبحه

در

خصوص ارزشهای رابطهای مطرح در روش فرکالف ،استفاده از «واژگان رسمی» است .ایههن مههتن کههامالً
رسمی است و در یک نشست دیسلماتیک با حضور  50کشور اسههت کههه از واژگههان رسههمی بهها بههار معنههایی
ارزشهای رابطه ای به کرات استفاده شده است .کاربرد ایههن واژگههان بههه وضههوح تههالش در جهههت امنیتههی
سازی مسئله برای مخاطبان از سوی ملک سلمان است .در زیر تعدادی از واژگان رسمی و معههادل واژگههان
آنان که غیررسمی ،نیمهرسمی و محاورهایتر است ،دیده میشود.
جدول( :)1واژههای رسمی ،نیمهرسمی و غیر رسمی موجود در سخنرانی و معادل آن در فارسی
واژه رسمی

واژه غیررسمی و یا نیمهرسمی

معادل فارسی

Condemn

Reprove

محکوم کردن

Exploit

Use

بهرهگرفتن

Affiliated

Related

مربوطه /وابسته

Abhorrent

Ugly; Hideous; Bad

زشت /شنی

Extremism

Fanaticism

افراطگرایی

Criminal

Penal

جنایی /بزهکار

Chaos

Helter-skelter

هرجومرج

Devastation

Damage

انهدام

Coexistence

Symbiosis

همزیستی

منب  :نویسندگان

کاربرد و استفاده از واژگان رسمی در یک گفتمان و یا یک سخنرانی دالیل زیادی دارد که میتوان بیانگر
مؤدب بودن ،مالحظۀ مخاطبین برای حفظ وجهۀ یکدیگر ،احترام به شههأن و مقههام دیگههری

(Fairclough,
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) 2000, p.180و از اعتبار انداختن طرف مقابل در انظار مخاطبین و امنیتی نمههودن مسههئله ایههران در اذهههان
مخاطبان از طریق تبدیل مسائل سیاسی به مسائل حههاد و امنیتههی در مههتن باشههد .مبتنههی بههر قرائههت فههرکالف،
کاربرد واژههای رسمی ،بیانگر تصرید در نوع رابطه میان مخاطبین متن است .در این راستا مولههد مههتن در
صدد است تا بین خود و مخاطب «فاصله» گذارد و به هدف مورد نظر یعنی تعریف جایگاه برتر برای خههود
و جایگاه پستتر برای مخاطب دسههت یابههد .حاصههل شههکلگیری ایههن دو جایگههاه بههرای مخههاطبین تبعیههت
مخاطب از مولد متن و سیطره ایدئولوژیک آن است ) .(Ghorshi, 2016, p.114در اینجا ،عربستان سعودی
به عنوان مولد متن در جایگاه برتر و طرف مقابل ایران است که در جایگاه پایینتر قرار گرفته است.
ارزشهای بیانی

مولد متن در ارزش های بیانی به دنبال این است که ایدئولوژی خود را از جهان خارج به نمایش بگذارد
و بدین طریق برداشت خود را از امنیتی کردن مسئله یا موضوع مورد بح

حقیقی و صحید جلوه دهد .هر

فردی در طی زندگانی از جهان خارجِ خویش ،ادراکاتی برداشت میکند و عامدانه یا حتی ناخودآگههاه بههه
یک سری از واقعیات و اعتقادات پایبند میشود .در این حههال نویسههنده/گوینده ،ایههن اعتقههادات را در مههتن
خویش بروز میدهد .به دیگر سخن ،ارزشیابی مولد متن از جهان خارج در ارزشهای بیانی دیده میشههود.
در این سخنرانی ،مولد متن سعی دارد نشان دهد که احترام به حقوق و پیمانهای بینالمللی ،همراه شدن بهها
امنیت دستهجمعی منطقهای ،رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها مطابق با منشور سازمان ملل،
پرهیز از امور تفرقه برانگیزانه و آشوبساز که همگی در لوای تعاریف حقوق بینالملل بازنمههایی شههدهاند،
بیانگر نوعی ارزش بیانی مثبت هستند و عدم رعایت آنان ،موجب طرد شههدن از ترتیبههات منطقهههای توسههط
کشورهای همسایه میشود که دارای بار ارزش بیانی منفی و حاصههلی جههز انههزوا و در مضههیقه قههرار گههرفتن
مردم آن کشور ،حاصل دیگری ندارد.
دستور زبان
ارزشهای تجربی

جنبههای تجربی دستور زبان با روشهایی سر و کار دارند که به موجب آنههها ،صههورتهای دسههتوری
یک زبان به رمزگذاری اتفاقات یا روابط میان انسان ها یا اشیایی که در این اتفاقات یا روابط دخیل هستند،
میپردازنهد ) .(Fairclough, 2000, p.184در ایههن قسههمت فههرکالف بههه دو مشخصهۀ جمههالت «معلههوم /
مجهول» و «مثبت  /منفی» عنایت دارد .بررسی و تحلیل سخنرانی نشان میدهد که تمام جمالت به کار رفته
در این سخنرانی به صورت جمالت معلوم است به غیر از دو مورد .یکی از آنههها ،جههایی اسههت کههه ملههک
سلمان توصیه به رعایتِ روابط دموکراتیک مسلمانان با کشورهای فرقهههای و متعصههب میکنههد« :ایههن قبیههل
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افعال نفرتانگیز فقط نتیجه ای از سوء استفاده از اسالم در پوششی از مقاصد سیاسی است»(Arab News, 1

 22/05/2017).ملک سلمان در این جمله بههه دنبههال مخفههی کههردن کنشههگری و سههببیتِ فاعل/فههاعالن ایههن
اقدامات نفرت پراکنندۀ موجود است .او قصد دارد تا کنشگر را در شرایط شروع سخنرانی مخفی نماید تا
زمینه چینی برای ادامه سخنرانی فراهم کند و توضید بیشتری برای اتهام به ایران و گروههای وابسته بههه او -
که در آخر پاراگراف به وضوح بیان شده است -فراهم کند تا مخاطبان او که سران  50کشههور در اجههالس
هستند ،به سرعت با او مخالفت ننمایند بلکه به آرامی ذهن آنان با توضههیحات عجههین شههود و بههه دالیههل او
گوش دهند و جای هر گونه اعتراضی گرفته شود .متقاعدسازی مخاطب)
در خصوص کاربرد جمالت مثبت یا منفی در متن نیز باید گفت که ملک سلمان بههه غیههر از دو جملهه،
در تمام جمالت خود از جملههای مثبت استفاده کرده است .یکی از آنها در آخههرین بنههد مههتن سههخنرانی
مشاهده میشود« :البته ،ما درعینحال میگوییم و تصدیق هم میکنیم که به ملت ایران احترام گذارده و از
آنها قدردانی میکنیم چرا که این ملت مقصر و سزاوار سرزنش به خاطر اعمال جنایتکارانۀ رژیم خههود،
نیست» .(Arab News, 22/05/2017) 2فرکالف عقیده دارد که نفی آشکارا و استفاده از واژهها و جمالت
منفی ،بار ارزش تجربی جمالت را نشان میدهد و این روش به بهترین وجه نشان میدهههد کههه چههه چیههزی
واقعیت دارد و چه چیزی واقعیت ندارد ) .(Fairclough, 2000, p.191ملک سههلمان بهها جملههه منفههی خههود
مبنی بر مقصر نبودن ملت ایران به خاطر اعمال جنایت کارانه نظام ایران ،حساب ایههن ملههت را از دولههت آن
جدا کرده و مراتب قدردانی و احترام خویش را به ملت ایران ابراز کههرده اسههت .بهها ایههن کههار رونههد امنیتههی
کردن ،اقدامات دولت ایران و بالطب نظام سیاسههی ایههران از حسههاب ملههت ایههران جههدا میشههود و مخاطبههان
فرصتی برای دلسوزی و پاسداشت جایگاه شهروندان ایرانی که در تحریمهای  40ساله آسیبهای فراوانههی
دیدهاند ،پیدا میکنند و در برابر هر مقاومتی که از بابت نگرانی شهروندان دارند ،آسوده میشههوند .بها ایههن
کاربردها ،شدت امنیتی سازی بهگونهای است که به جامعه ایران نیز سرایت داده میشود و مردم ایههران نیههز
به عنوان بخشی از مخاطبان دیده میشود که حسابش از دولت ایران جداست.
________________________________________________________________
1-

Such abhorrent acts are only made as a result of attempts to exploit Islam as a cover for political
purposes.
2 - We say this, as we confirm, at the same time, our appreciation of and respect to the Iranian people,
who will not be blamed for the crimes of their regime.
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ارزشهای رابطهای

فرکالف در رابطه با ارزشهای رابطهای بر دو مورد تأکید دارد :وجههای جمله و ضمایر.
وجه جمله

در این مورد ،سه وجه اصههلی وجههود دارد کههه «خبههری»« ،پرسشهیِ دسههتوری» و «امههری» نههام دارنههد .در
سخنرانی ملک سلمان تمام جمالت از وجه خبری برخوردار هستند .وجههای خبری از قاعده «فاعل  +فعل
 +بقیه جمله» پیروی میکنند و در آن جایگاه فاعهلِ گوینده/نویسههنده جایگههاه دهنههدۀ اطالعههات و جایگههاه
مخاطب ،جایگاه دریافتکنندۀ اطالعات است .بههه عقیههده فههرکالف ،خواسههتن چههه بههرای کههنش از جانههب
دیگری و چه برای دریافت اطالعات از دیگری ،معموالً از جایگاه قدرت صورت میگیرد ،همههانطور کههه
ارائه اطالعات نیز اینچنین است به جز در مواردی کههه اطالعههات خواسههته میشههود

(Fairclough, 2000,

p.192).

ملک سلمان در جمالت خود-که همگی خبری هستند -به گونهای رفتار مینماید که از جایگاه قدرت
و اقتدار است و هر چند که وجه این نوع جمالت ،ارائه اطالعههات اسههت امهها بههه نهوعی اطالعههات را منتقههل
میکند که گویی تصمیم جمعی را در از سوی خود و حضار بههه ایههران منتقههل کههرده اسههت .متقاعدسههازی
مخاطب) مخاطبان سخنرانیِ ملک سلمان ،دو دسته هستند .اولین و مستقیمترین مخاطههب ،مقامههات بلندپایههه
نظام جمهوری اسالمی ایران هستند و دومین مخاطب ،حضار شرکتکننده در نشست افتتاح اجالس ریاض
هستند .در مورد مخاطب اول ،جمالت ،قصد هشدار و اتمامِحجت دارند و در مورد مخاطههب دوم ،هههدف،
قصد همراه سازی و عدم اعتراض آنان به ایران سههتیزی نهفتههه در سههخنرانی برنامهریزیشههده ملهک سههلمان
است .جالب اینجاست گرچه تمام جمالت به ظاهر خبری و خنثی هستند یعنی جمالت فقط در مقام ارائهه
اطالعات بازگو شدهاند) اما معنای آن ها در جهتی است که اقتدار خود را از مقام فرادست به مقام فرودست
یعنی جمهوری اسالمی ایران عرضه شده است .بهعنوانمثال این جمله« :نظام ایران و سازمانها و گروههههای
وابسته به آن ،از حزب ا ...و حوثیها گرفته تا القاعههده و داعهش ،مثههال بههارزی از ایههن رویههدادها

هسههتند»1

).(Arab News, 22/05/2017نشاندهندۀ ایران و گروههای همراه او اسههت کههه از اسههالم اسههتفاده ابههزاری
میکنند و همچون کشوری فرو رفت ه در نقاب رأفت و برادری اسالمی« ،ناامنی» و «افراطگرایی» را بههه کههل
منطقه سرایت میدهند .در وهله ا ول این جمله خبری است که فقط قصد ارائه اطالعات دارد ولی در واق ،
________________________________________________________________
1

- The Iranian regime and its affiliated groups and organizations such as Hezbollah and the Houthis,
as well as ISIS (Daesh) and Al-Qaeda and others are clear examples.
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قصدِ مخدوش سازی وجهۀ ایران در نزد  50کشور عضوِ سازمان کنفران

اسالمی را با خود به همراه دارد.

یا در بند سوم ملک سلمان اظهار میدارد که نظام جمهوری اسالمی ایران از زمان شروع انقالب ،پیشههتاز و
پیشقراول تروریسم منطقه ای است .این جمله نیز از مظهر اقتدار عربسههتان سههعودی نشههات میگیههرد کههه از
سوی آمریکا مأموریت مبارزه با بنیادگرایی در منطقه را بر عهده دارد و ایران را مظهر تروریست در منطقههه
اعالم مینماید.
کاربرد ضمیر ما و شما

در تحلیل گفتمان انتقادی «خود» و «خودی» در مقابل «دیگر» یا «غیر خودی» مطرح است .آنهایی کههه
به لحاظ خطمشی سیاسی و نوع نگرش به مسائل و پدیدهها در گفتمان ما قرار دارند خودی و آنانی کههه را
که در زیر چتر گفتمان رقیب قرار دارند ،آنها را یا غیر خودی یا دیگهری مینامنههد .حه

روح جمعههی و

ایجاد وحدت و هویت با کاربرد ضمیر اول شخص جم «ما» پدیههدار میگههردد کههه بهها ضههمیر دوم شههخص
جم «شما» در تقابل است؛ به عبارت دیگر خود و دیگری و گفتمان مربوط به هر یک در سطد توصیف با
ضههمایر «مهها» و «شههما» مرزبنههدی و رمزگشههایی میشههوند

(Rashidi; Baghari Khalili & Pirooz, 2017,

p.46).

ملک سلمان به کرات در سخنرانی  30سطری خود از واژههای جم ِ «ما»-« ،مههان» و

«منطقههه»1

اسههتفاده

کرده است .به نحوی که در متن سخنرانی ملک سلمان 14 ،بار از واژههایی که بیانگر جم هستند ،استفاده
شده که واژه  Weبا  44درصد فراوانی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و سس

ضمیر ملکههی  Ourو

کلمه جم بسته شده با واژۀ  Regionهر دو  28درصد را به خود اختصاص دادهاند .ضمیرهای جم  ،بههرای
هویتسازی و اتحاد بین کشورهای حاضر در اجالس به کار رفته و در مقابل به جای لفظ «شما» ) (Youاز
واژۀ  Iranian Regimeاستفاده شده است .استفاده مکرر از واژههای جمعی در این سخنرانی نشان میدهههد
که ملک سلمان به شدت عالقه دارد که در این نشست ،صحبت های خود را به عنوان یک خطابه جمعی و
هشدارآمیز از سوی جم به جمهوری اسالمی ایران خطاب کند .او در سههخنرانی خههود قصههد دسههتهبندی و
هویت بندی حضار به عنوان خودی در مقابل ایران که غیرخودی است دارد .وی متن سخنرانی خههود را بهها
کلمه «ما ،به عنوان عدهای از کشورها و افراد» شروع میکند و در همههان شههروعِ سههخنرانی ،بههه جمه القههاء
میکند که وی به عنوان یک نماینده از بین  50کشور و تنها به خاطر میزبان بههودن اسههت کههه تریبههون را در
اختیار دارد وگرنه این صحبت های دولت سعودی نیست بلکه حرف همه کشورهای شرکت کننده است و
________________________________________________________________
- We; Our; Region

1
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از سوی دیگر قصد دارد این نکته را به ایران گوشزد کند کههه ایههن هشههدارها و تحههذیرات کشههور سههعودی
نیست بلکه حرف کل دولتهای حاضر در نشست است.
ارزشهای بیانی

وجهیت بیانی همانند وجهیت رابطهای با اقتدار گوینده یا نویسنده سروکار دارد با این تفاوت که مسئله
اقتدار در رابطه با احتمال یا صدق بازنمایی واقعیت مطرح باشد یعنی وجهیت ارزیابی گوینده  /نویسههنده از
صدق یک موضوع ) .(Fairclough, 2000, p.193برای پی بردن به ارزشهای بیانی در متن باید بههه دنبههال
جمال تی باشیم که به صورت وضوح تعهد مطلق تولیدکننههده مههتن بههه صههدق گههزاره کههامالً مشههخص باشههد
) .(Fairclough, 2000, p.197به عبارت دیگر جمله باید دارای معنای مشخصی باشد که یک واقعیههت را
کامالً بیان نماید و در تعهد نویسنده به آن هیر شکی نباشد .ملک سلمان در بند دوم سخنرانی خههود اظهههار
میدارد« :جامعه جهانی باید به دنبال راهکاری باشد تا به برنامههای موشکی بالستیک و هستهای ایران پایان
دهد» .(Arab News, 22/05/2017) 1در این جمله ملک سلمان بهطور قاط از جامعه جهانی میخواهد که
در برابههر جمهههوری اسههالمی ایههران کههه خههالف کنوانسههیونها و معاهههدات بینالمللههی مبنههی بههر منه انجههام
آزمایشهای موشکی و اتمی دست به اینگونه آزمایشها میزنههد ،واکههنش نشههان داده و بهها کمههک مههواد
تنبیهی مندرج در قوانین بینالمللی ،ایران را از ادامه اینگونه آزمایشها من کند .ملک سلمان در اَدای این
جمله اصالً تردیدی ندارد و میداند که نه تنها عربستان بلکه کل جامعه جهانی نیههز نمیتوانههد در برابههر ایههن
تخلف مشهودِ بینالمللی ایران سههاکت بمانههد و بایههد چههارهای در برابههر ایههران اندیشههیده شهود .ارزش بیههانی
بهشدت در این جمله دیده میشود زیرا این جمله صورت وجهی مطلق ملک سلمان است که یههک صههدق
را در اینجا لزوم پایبندی تمامی کشورها از جمله ایران به معاهدات بینالمللههی هسههتهای و موشههکی) تائیههد
می کند و نظر خود را بدون تفسیر ،بازنمایی و با قاطعیت به مخاطبان خود منتقل میکند.
ساختهای متنی
نحوه ساخت در متن سخنرانی

با نگاه به متن سخنرانی ملک سلمان یک الگو و ساخت چهار مرحلهای دیده میشود .آنها بههه ترتیههب
عبارتند از -1 :چیستی ماجرا تروریسم)؛  -2عوامل اجرایی ماجرا عوامل دخیل در اشههاعه تروریسههم)؛ -3
آثار بالفصل؛  -4دلجویی از عوامل غیر دخیههل در مههاجرا .در چیسههتی مههاجرا ،ملههک سههلمان بههه ریشههههای
________________________________________________________________
1

- The International community must work to put an end to the Iranian regime's nuclear and ballistic
missiles program.
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تروریسم در منطقه میپر دازد که چگونه استفاده ابزاری از اسالم منجههر بههه بههروز تروریسههم در منطقههه شههده
است و در همین مبح

ادامه میدهد که گروههای انصارا ،...حزب ا ...و ...که وابسههته بههه ایههران هسههتند ،از

اسالم استفاده ابزاری میکنند و در نتیجه تروریست پرور هستند .در عوامههل اجرایههی مههاجرا ،سههلمان اذعههان
میدارد که اقدامات جمهوری اسالمی ایران به این ریشهها تروریسههم) عمههق بیشههتری داده اسههت .در آثههار
بالفصل ،اشاره میشود که عدم اقدام عاجل کشورهای حاضر در اجالس و عدم پاسههخ قههاط ایههن دسههته از
کشورها به ایران ،موجب عمیقترشدن ریشههای تروریستی ایران در منطقه شده است و در بخش دلجههویی
سخنرانی ،از ملت ایههران قههدردانی شههده و حسههاب ملههت ایههران از نظههام ایههران جههدا شههده اسههت .در مرحلههه
«توصیف» با تحلیل واژهها و عبارات دستوری و واژگانی به دنبال واشکافی عناصر قههدرت موجههود در ایههن
جمالت و چگونگی استفاده از واژهها برای بیان مقاصد سیاسی و امنیتی بودیم و به عبههارتی بهها ویژگیهههای
صوری متن سر و کار داشتیم .در این مرحله به برچسبدهی ویژگیهای صوری به مههتن اکتفهها شههد و مههتن
بهمثابه شیء در نظر گرفته شد تا ارتباط خام این واژهها با معانی که در پ ِ آنها نهفته است ،سنجیده شود.
تفسیر

1

در مرحله تفسیر روابط بین فرآیندهای تفسیری و تولید گفتمان سنجیده میشود .در این مرحله گفتمان
بهمثابه اعمال گفتمانی و کنش متقابل میان تولید و تفسیر متن در نظر گرفته میشود و بههه عبههارت دیگههر بههه
گفتمان در مقام کردار اجتماعی نگریسته میشود« .تفسیر ترکیبی از محتویههات خههود مههتن و ذهنیههت مفسههر
است و مقصود از ذهنیت مفسر دانش زمینهای است که مفسر در تفسیر متن به کار میبندد»

(Fairclough,

 2000, p.215).فرکالف در سطد تفسیر به بررسی دو گونه بافت موقعیتی و بافههت بینههامتنی میپههردازد .در
حقیقت در این قسمت ،به متن به منزله کردار اجتماعی نگریسته میشود و ارتباط میان متن با جهان پیرامون
مشخص میشود .این قسمت در تعامل کامل با افراد دخیل در به وجود آورندۀ متن و گذشتههای تههاریخی
آن است که متن از لحاظ تههاریخی ریشههه در آن دارد بههه همهین جهههت اسههت کههه برخهی بههه تفسهیر «عمههل
گفتمانی» میگویند چرا که از هر نظری به فعل فاعالن خود ارتباط دارد که چگونه و با چه کیفیتی مههتن را
در جهان خارج رقم بزنند.

________________________________________________________________
Interpretation
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بافت موقعیتی

بر مبنای بافت موقعیتی مورد نظر فرکالف ،در ایههن قسههمت بههه دنبههال بیههان چگههونگی تههأثیر موقعیههت و
شرایط در سخنرانی ملک سلمان هستیم .فرکالف در این باره میگوید« :در بافت موقعیتی ،مفسههر ،چگونههه
بافت موقعیتی را تفسیر میکنند و چگونه این تفسیر نوع گفتمان مربوطه را مشخص میکند

(Fairclough,

 2000, p.215).بررسی موقعیت نیز ریشه در چهار موض دارد کههه بههه ترتیههب عبارتنههد از :چیسههتی مههاجرا،
طرفهای درگیر در ماجرا ،روابط میان افراد درگیر در ماجرا و نقش زبههان .در نگههرش فههرکالف ،چیسههتی
ماجرا سه جزء دارد که عبارتند از« :فعالیت»« ،عنوان» و «هههدف» .نههوع «فعالیههت» در اینجهها سههخنرانی ملههک
سلمان در افتتاح نشست ریاض در مِی  2017است« .عنههوان» فعالیهتِ صههورت گرفتههه ،برشههماری ریشههههای
تروریسم و کشورهای دخیههل در شههیوع آن در خاورمیانههه اسههت .در نهایههت «هههدف» از فعالیههت؛ شناسههایی
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عامل اصلی ریشههای تشتّت ،ناآرامی ،تروریسم و ...در خاورمیانه است.
موقعیت بعدی «طرفهای درگیر در مههاجرا» نههام دارد .در ایههن موقعیههت ،فههاعالن بههه سههه گههروه تقسههیم
میشوند .در سر رأس آنها عربستان سعودی و پادشاه این کشور به عنههوان سههخنران در مقههام میزبههانی ایههن
نشست است .گروه دوم  50کشور اسالمی هستند که همگههی یهها عضههو اتحادیههه عههرب و یهها عضههو سههازمان
کنفران

اسالمی هستند و طرف سوم دونالد ترامه

رئی جمهههور آمریکهها بههه عنههوان میهمههان ایههن نشههت

میباشد .موقعیت سوم «روابط بین افراد درگیر در ماجرا» است .در این موقعیت باید گفههت کههه کشههورهای
دخیل در ماجرا به دو دسته تقسیم میشوند .اول؛ کشورهای طرفدار غرب و واضههعان حفههظ وضه موجههود
قرار دارند که به محافظهکاری عالقهمندند و به بنیادهای اساسههی و اصههولیِ حقههوق سیاسههی-فلسههفیِ غههرب
پایب ندند .دوم؛ جمهوری اسالمی ایران قرار دارد که کشوری انقالبی و طرفدار تغییههر شههدید وضه موجههود
است و اکثر بنیادهای غربی را به چالش میکشاند .نقش زبان نیز از دو منظر قابل بررسی اسههت :اول؛ نقههش
تبلیغی که در اینجا زبان به ابزاری سیاسههی و امنیتههی بههرای ملههک سههلمان تبههدیل شههده و وی بهها اسههتعانت از
ابزارهای زبانی و پروتکلهای بین المللی موجی از ایران هراسی در نشست به راه انداخته اسههت .دوم؛ نقههش
زبان در اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران و گروههای وابسته بههه آن اسههت کههه وی آنههها را تروریسههت
میداند و سعی دارد با زبان که در جای خههود مجهههز بههه ابزارهههای حقههوقی و پیمانهههای بینالمللههی اسههت،
جمهوری اسالمی ایران را تخطئه نماید و او را ناقضِ تمام اصول و هنجارهای بینالمللی معرفی نماید.
بافت بینامتنی

در بررسی بینامتنی به زمینههای مشترک و پیشفرضهای مخههاطبین توجههه میگههردد .فههرکالف معتقههد
است« :گفتمانها و متون آنها خود دارای تاریخاند و متعلق به مجموعههای تاریخی هستند و تفسههیر بافههت
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بینامتنی به این موضوع بستگی دارد که متن را متعلق به کدام مجموعه بدانیم و در نتیجه چه چیزی را میههان
مشارکین ،زمینۀ مشترک و مفروض بخوانیم» ) .(Fairclough, 2000, p.230بنابراین در بخش بینامتنی باید
به دنبال توضیحات مرتبط پیشین و زمینههای تاریخی آن از لحاظ همانندیهای اتهامی به جمهوری اسالمی
ایران باشیم چرا که فرض بر این است که هر متنی ادامه و استمرار متون گذشته است و پیشینههای تههاریخی
آن ،زمینه حواشی و اضافات به متون دیگر است وگرنه هیر علمههی تههألیفیِ مطلههق نیسههت .در همههین رابطههه
ژاک دریدا اندیشمند پساساختارگرا معتقد است که «هر متن ادبی ،متأثر از سایر متون است و نمیتوان هیر
متنی را واحد دانست و معنای متن در فقط خود آن متن یا حتی در آنچه مؤلف تعیین میکند ،نیست .یعنی
هر آنچه میگوییم و مینو یسیم نه تنها متأثر از سایر متون است ،بلکه معنای آن نیز در پیوند بهها سههایر متههون
ساخته میشود» ).(Moshirzadeh, 2007, p.255
از دریچه تاریخنگاری می توانیم این متن را به سایر موارد اتهامی از سوی کشورها یا جوام بینالمللههی
ارتباط دهیم کههه در آن جمهههوری اسههالمی ایههران را بههه تروریسههم یهها در سههطد پههایینتر ،بههه عههدم رعایههت
هنجارهای اجتماعی و بینالمللی متهم کردهاند .تعدادی از این موارد بههه شههرح ذیههل اسههت :اتهههام ایههران بههه
دست داشتن در انفجار پایگاه نظامی الخُبَر عربستان ،ادعای تحریک شیعیان منطقه شههرقیه عربسههتان توسههط
ایران ،الگوی بردا شتی جیهمان العتیبی از انقههالب ایههران در قضههیه اشههغال مسههجدالحرام ،محههورت شههرارت
خواندن ایران توسط ریاست جمهوری آمریکا ،بیانیههههای هههر سههاله نقههض حقههوق بشههر در مجمه عمههومی
سازمان ملل متحد به جز دو سال) ،حمایت از حزب ا ...در لبنان به عنههوان یههک گههروه شههبهنظامی و . ...در
تمام این حوادث ،جمهوری اسالمی ایران بهنوعی محکوم به فعالیتهای تروریستی یا نقضِ فاحش قواعد و
هنجارهای بینالمللی شده است و سخنرانی ملک سلمان ادامه تاریخی این اتهامههات بههه گونههه دیگههر اسههت.
بهعنوانمثال جیهمان العتیبی منتقد شیعی دولت سعودی در سال  1979و به تأسی از انقالب ایران بههه همههراه
عدهای به مسجدالحرام پناهنده شدند و برای چند روز آنرا اشههغال کردنههد .دولههت سههعودی بعههد از مههدت
کوتاهی صبر و مذاکره عاقبت با نیروی نظامی غائله را ختم نمود .سران سههعودی ،انقههالب اسههالمی و شههعار
صدور انقالب را مقصر معنوی این حادثه دانستند که منجر به کدورت روابط بین ایران و عربستان شد.
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زمانی که یک متن ساخته و پرداخته میشود باید دید کههه واقعیتهههای تههاریخی ،سههاختاری ،نهههادی و
اجتماعی چه تأثیری در فرآیند تولیههد آن مههتن داشههتهاند .بههه عبههارتی انسههان بهها وجههود فشههارها و تنگناهههای
ساختاری نمیتواند با آزادی مطلق سخنوری کند و باید با توجه بههه واقعیتههها و ارزشههای پذیرفتههه شههده
جامعه خود ،سخن گوید .هدف از قسمت تفسههیر نیههز ارتبههاط بههین سههاختارهای نهههادی و اجتمههاعی بهها مههتن
تولیدی مورد نظر است .در حقیقت در مرحله تبیین ما به دنبال این هستیم که گفتمان حاضر چه تههأثیری بههر
ساختارهای اجتماعی میگذارد و برعک  ،ساختارهای اجتماعی تههأثیر خههود را بههر گفتارههها تهها چههه حههد و
چگونه گذاشتهاند .در این خصههوص دو سههؤال اساسههی مطههرح اسههت کههه پاسههخ آنههها ،تبیههین را مشههخص
میسازد.
گفتمان سخنرانی ملک سلمان به کدام فرایندهای نهادی تعلق دارد؟

این سؤال به «مناسبات قدرت» ارتباط مییابد .سخنرانی ملک سلمان از حی

نهادین ،محصههول فرآینههد

عقل جمعی و فرآیند اجماعی است که ملک سلمان از سوی حضار شرکتکننده و شخصیتهای حقههوقی
سازمانها و کشورهای شرکتکننده به کام خود بهرهبرداری کرده است .این سخنرانی از یکسههو بازتههاب
مناف فردی شخص ملک سلمان و ایدئولوژی ملی  -مذهبی عربستان سعودی است و از سوی دیگر نشان از
همراهههی کشههورها و سههازمانهای شههرکتکننده در نشسههت و تبعیههت آنههها از هنجارههها ،قواعههد و حقههوق
بینالملل است که تروریسم را محکوم و حرکتهای ضد تروریستی و مبههارزات علیههه جرائمهههای سههازمان
یافته را تشویق مینمایند.
گفتمان سخنرانی ملک سلمان به کدام فرایندهای اجتماعی تعلق دارد؟

این سؤال ،در ذیل مبح ِ «مبارزات اجتماعی» معنا مییابد .فرآینههدهای اجتمههاعی ایههن سههخنرانی از دو
منظر قابل بررسی است -1 :رقابتستیزی چند دههای عربستان با ایران در منطقه و بازتههاب آن در سههخنرانی
حاضر  -2اتهامزنی به ایران از طریق فعالیتهای ضد تروریستی و ضربه زدن به ایران در پرتو این مبارزه
اول؛ رقابت های دیرینه عربستان سعودی با جمهوری اسالمی ایران در منطقه است که بازتههاب خههود را
در این سخنرانی نشان داده است .عربستان سعودی در منطقههه بهه دنبههال موازنههه سههازی بهها ایههران اسههت و در
بسیاری از م ناف و نقطه نظرات ،با جمهوری اسالمی ایران اختالف مناف دارد .تضههاد عربسههتان بهها ایههران در
یمههن ،اختالفههات و هماوردهههای سیاسههی ایههن دو در صههحنه سیاسههی لبنههان ،تأثیرگههذاری ایههران بهر شههیعیان
________________________________________________________________
Explanation

1-
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عربستانی ،اختالف عقیده بر سر ادامه حکومت بشار اسد در سوریه ،حمایت ایران از حزب ا ...و  ...مواردی
هستند که این دو کشور را در منطقه به دشمنان یکدیگر تبدیل کرده است & (Ramazanzadeh; Bashrati

) Hashemi, 2003, p.147و ماحصل آن را در این سخنرانی ملک سلمان و اتهامههات او بههه ایههران در یههک
نشست بینالمللی در حضور بیش از  50سران کشورهای مختلف شههاهد هسههتیم .مههورد دوم بههه مبههارزات و
استفاده از فعالیتهای ضد تروریستی -که عرفی کامالً پذیرفته شده در حقوق بینالملل است -برمیگردد.
امروزه مبارزه با تروریسم به دلیل اشاعۀ جهانیِ نفرت پراکنی و دهشتناک بودن به یک امر جهانی و مقدس
تبدیل شده که مورد اقبال تمام کشورها -حتههی کشههورهای صههادرکننده ایههن معضههل -تبههدیل شههده اسههت
) .(Namamian & Sohrab baig, 2002, p.40از این مجرا ملک سلمان در پرتو یک مبارزه اجتماعی و از
طریق این سخنرانی ،نهایت بهرهبرداری سیاسی را میکند و در طههی یههک سههخنرانی ضههد تروریسههتی سههعی
مینماید ،جمهوری اسالمی ایران را به یکههی از بزرگتههرین کشههورهای صههادرکننده افکههارات و اقههدامات
تروریستی در منطقه و بلکه دنیا متهم کنههد و در پرتههو ایههن فرآینههد اجتمههاعی ،ایههران را در مقههام تروریسههت
پروری در اذهان کشههورهای شههرکت کننههده تنههزل مقههام دهههد .بنههابراین اتهههام بههه ایههران از منظههر توجههه بههه
فعالیتهای مشروع ضد تروریستی و تصفیه حساب شخصی با ایران از این رهگذر ،دومین مبارزه اجتماعی
بود که ملک سلمان در این سخنرانی به آن دست یافت و این امر به معنای تالش زبههانی و اسههتفاده از ابهزار
کالم در جهت امنیتی کردن مسئله ایران و ایجاد ایران هراسی در اذهان مخاطبان است.
نتیجهگیری

در این نوشتار با تکیه بر مورد تحلیل گفتمانی انتقادی سخنرانی ملک سلمان در نشست ریههاض در مههی
 2017در خصوص چگونگی بهرهگیری سیاسی از زبان در جهت «امنیتی کردن» روابههط دو کشههور ایههران و
عربستان بح

شد تا از زوایای مختلف اسههتفاده ملههک سههلمان از واژهههها ،اسههتعارهها ،عبارتهههای معنههایی،

دگرسان ها و ...به این نتیجه برسیم که چگونه از این طریههق بههه فرآینههد امنیتههی سههازی مسههئله ایههران و اقنههاع
مخاطبین اقدام کرده است .یافتههای پژوهش بیانگر موارد زیر است:
 -1بازیگر امنیتی کننده با کمک نفوذی کههه ابزارهههای قههدرت بههه او میدهنههد و همچنههین سههرمایههای
وجودی خود که در اینجا نفوذ عربی ،نفت و دیسلماسی دالر اسههت ،سههعی دارد بهها ایجههاد بسههتری از کههنش
کالمی ،تهدیههد را متجلههی نمایههد .در ایههن راه ،نهادههها و سههازوکارهای سیاسههتگذاری یهها همههان بههازیگران
کارکردی به او کمک مینمایند تا خطر تهدید را عملی کرده و موجی از همراهسازی و دغدغه امنیتههی در
مخاطب و منطقه ایجاد کند -2 .در فرآیند امنیتی کههردن ،مخاطههب و بههازیگر امنیتههی سههاز از وزن یکسههانی
برخوردار هستند چرا که بر اساس نظریه امنیتی کردن ،ایهن مخاطههب اسههت کههه گزارههههای بههازیگر امنیتههی
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با همراهی و اتخاذ سیاستهای مرافق ،به او در ارتقاء فضای امنیتههی خودسههاخته

کمک مینماید -3 .اظهار و اقدام به امنیتی ساختن پدیدهها نشان از مؤثر نبودن سههایر گزینهههها اسههت زیههرا
امنیتی سازی از فرآیند حل سیاسی دوطرفه ،به مراتب هزینهای بیشتری دارد و ممکن اسههت بههازیگر امنیتههی
ساز در فضای امنیتی خود سههاخته ،درگیههر شههود و آنچههه کههه خههود سههاخته ،بههه زیههانش تمههام شههود -4 .در
چارچوب روش تحلیل گفتمان فرکالف ،کالم و زبان نقش اصلی و تعیینکننده دارد .بنابراین ،پژوهشگر
در مطالعات امنیتی کردن باید به داده کالمی و زبانی اعم از متن ،لحههن ،ساختارشههکنی جمههالت ،قههوانین و
غیره دست یابد تا با استخراج واژگانهای مؤثر ،دستور زبان و کنشهای کالمههی ،ارزشههی و رابطهههای ایههن
دادهها را توصیف نماید .سس

با فهم شرایط اجتماعی و تاریخی حاکم بر تولید داده و تبارشناسی تاریخی

و بافتهای متنی و پیوندی ،گام در راه تفسیر گفتمان منبع

از این دادهها بگذارد .در نهایت نیههز بههه تبیههین

تأثیر این گفتمان بر ساختارهای اجتماعی و نهادی بسردازد -5 .بر اساس نظریه امنیتی کردن« ،بازیگر امنیتههی
ساز» در این سخنرانی ملک سلمان است که سعی دارد به تمامی جوانب منجر به فعالیتهای منطقهای ایران
رنگ و بوی امنیتی بدهد« .مرج امن یت» ،حاکمیت عربستان سعودی در باطن است که به زعم ملک سلمان
و پسرش با وجود همسایه پرقدرتی مانند ایران به خطر افتاده است .اما در ظاهر ،این مرج بههه خطههر افتههادن
امنیت جامعه بینالملل است که بهها فعالیتهههای تروریسههتپرور و آزمایشهههای هسههتهای و موشههکی ایههران
صدمه دیده است« .مخاطب» در این سخنرانی سران بیش از  50کشور اسالمی-عربی به همراه دونالد ترام
است که ملک سلمان با استعانت از مفاهیم حقوقی و هنجاری بینالملل ،سعی در اقناعسازی و همراهسههازی
آنان و در نتیجه منزوی ساختن جمهوری اسالمی ایران در نزد آنان دارد و در نهایت «بازیگران کارکردی»،
رسانه ها و مؤسسات فرهنگی و پژوهشی هستند که با خوراک قرار دادن این اجالس و سخنان مطههرح شههده
در آن ،به امنیت سازی مطرح شده در این سخنرانی جان تازهای میدهند و با تکمیل سخنان ملک سلمان با
پوششه ای نظری و علمی به پراکنش این سخنان در قالب علم و تحلیل میپردازند .ملههک سههلمان در ایههن
سخنرانی که نقشی تاریخی در روابط عربستان با کشورهای اسالمی از یکسو و با ایاالت متحههده از سههوی
دیگر دارد برای تحقق اهداف رقابتی و ایجاد موازنه سیاسی با ایران و جلو افتادن از آن در عرصه سیاسههت،
اقتصاد و امور نظامی از سیاست امنیتی سازی استفاده کند و در نتیجه ایران را حامی تروریسههم و خطرنههاک
برای امنیت بین المللی جلههوه دهههد .بههر مبنههای نظریههه امنیتههی کههردن ویههور و روش تحلیههل گفتمههان انتقههادی
فرکالف ،او با این سخنرانی و موارد مشابه دیگر ،از زبان بهمثابه ابزار کنش سیاسههی بهههره گرفتههه و مراحههل
سهگانه توصیف ،تفسیر و تحلیل ،مفاهیم ،واژهها و جمالت سههخنرانی و ارتبههاط آن بهها وضههعیت سیاسههی و
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 چنین نطقی فضای بینالمللی علیه ایران را ملتهههب. مؤید موفقیت او در این راستا میباشد،اجتماعی موجود
.نموده و نه تنها عربستا ن که کل جهان را مرج امنیت در قبال تهدیدهای امنیتی و نظامی ایران قرار دهد
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