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 چکیده
از راه تجزیه و تحلیل گفتمان  آن داشته است تا بازتاب باورهاي ایدئولوژیک رااین تحقیق سعی بر 

و مسلمان، بررسی کند. تجزیـه و   2گرا، جامعه1محورسرمایهانتقادي در سرودهاي ملی سه گروه کشور، 
هـایی اسـت کـه در    هـا تمرکـز بـر ایـدئولوژي    تحلیل گفتمان انتقادي، ابعاد مختلفـی دارد؛ یکـی از آن  

شود. اکثر تحقیقـاتی  هاي مختلفی که در مناسبات اجتماعی وجود دارد، شکل گرفته و منتشر میانگفتم
). بـا توجـه   2015، فورنکـوا،  2007که تا کنون در این زمینه انجام شده، در گسترة رسانه بوده (ایـزدي  

یشـتر مراسـم آیینـی    دلیل اینکـه در ب اند و بهترین مناسبات اجتماعیاینکه سرودهاي ملی یکی از مهمبه
کیفی) -شوند، تاثیرگذاري بسزایی بر باورهاي مردم دارد. هدف از این پژوهش ترکیبی (کمینواخته می

هاست که در سـرودهاي ملـی بـه    هاي ایدئولوژیک و مفاهیم مرتبط با آنبندي درونمایهدادن دستهنشان
سـرود ملـی (مجموعـا     53بـیش از   این هدف، ترجمۀ انگلیسـی ها اشاره شده است. براي رسیدن بهآن

کلمه) مورد بررسی و تحلیل محتـوایی قـرار گرفـت. تحلیـل ایـن سـرودها حـاکی اسـت کـه           10000
هاي کوچک و بزرگی در سرودهاي ملی این سه گروه کشور وجود داشت. نتـایج حـاکی اسـت    تفاوت
وجود دارد. بعـد از آن،  اي است که در سرودهاي ملی هر سه گروه کشور گرایی بیشترین درونمایهملی

گرا ، آزادي، و دین در سـرودهاي ملـی کشـورهاي    آزادي و اتحاد در سرودهاي ملی کشورهاي جامعه
 و دین و آزادي در سرودهاي ملی کشورهاي مسلمان بیشترین نمود را داشتند. محور،سرمایه

محور، سرودهاي ملی، سرمایه گرا،، جامعه3ایدئولوژي، تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادي اي کلیدي:هواژه
 مسلمان.
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 مقدمه -1
اي عمومی است که معانی مختلفـی را  )، گفتمان واژه2000و سایرین ... ( 1بنا بر پندار تیچر

اسـتفادة اجتمـاعی از   "عنـوان  ) نیز گفتمان را بـه 78:2012و فرکالف ( 2دهد. فرکالفانتقال می
د. بر این اساس زبانی که در سـرودهاي ملـی   کننتوصیف می "زبان، یا زبان در محیط اجتماعی

عنوان گفتمان در نظر گرفته شـود زیـرا شـامل اسـتفاده از زبـان در      تواند بهشود، میاستفاده می
 شود.هاي اجتماعی میمحیط

نویسـند، یـا از   هـا را مـی  ها باورهاي ایدئولوژیک افرادي که آنباور بر این است که گفتمان
). اساسـا فـرکالف   1998، ون دایـک  1995دهنـد (فـرکالف   را نشان می ها استفاده می کنندآن
هاي ایـدئولوژیک  داند. نویسندة گفتمانی خاص، فرضیه) گفتمان را حامل ایدئولوژي می1995(

تـر، همـانطور کـه    دهد. بـه طـور مشـخص   هاي خاص زبانی نشان میخود را با استفاده از فرم
انـد کـه محتـوا و    هاي ساختاري ارائه شدة مرتبـی ها فرمکند، گفتمان) اشاره می1998( 3دلینگر

کنند، نشـان  ساختارشان نقطه نظرهاي ایدئولوژیک گروه یا افراد خاصی را که از آن استفاده می
اند که به ایـن  ها کمابیش ایدئولوژیک) همچنین باور دارد که گفتمان1998(4دهد. ون دایک می

سـازند، واقعیـت را بـر اسـاس دیـدگاه      ز واقعیتی آگـاه مـی  معناست؛ افزون بر این که مردم را ا
 سازند.کنند، میایدئولوژیک افرادي که آن را تولید می

گونه معانی است کـه در متـون   با در نظر گرفتن تاثیري که گفتمان در ساختن دارد، مهم آن
د بطور معمول با گیرد. این روندهند و مورد توصیف، تعبیر و تحلیل و انتقاد قرار میبازتاب می

) تجزیه و تحلیل گفتمـان  1998گیرد. ون دایک (استفاده از تجزیه و تحلیل گفتمان صورت می
دادن منـابع قـدرت،   منظـور نشـان  عنوان مطالعه و تحلیل متون کتبی و شـفاهی بـه  انتقادي را به

اهیم کنـد. غالـب تحقیقـاتی کـه دربـارة تـاثیر القـاي مفـ        تسلط، نابرابري و تعصب توصیف می
ایــدئولوژیک بــر خواننــدگان و شــنوندگان متــون کتبــی و شــفاهی صــورت گرفتــه، محــدود  

اهمیـت سـرودهاي ملـی    با توجه بـه ). 2013، محفوظ 2000 5ها بوده (تئومطبوعات و رسانهبه
ترین آداب اجتماعی که مردم با آن پیوند دارند و با توجه بـه اینکـه هـیچ    عنوان یکی از رایجبه
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ا کنون دربارة بار معنایی سرودهاي ملی صورت نگرفته است، نیاز به انجام تحقیقـی  اي تمطالعه
 نظر می رسید.از دیدگاه تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادي ضروري به

پرستانه است و به تاریخ، سـنن و مبـارزات   اي موسیقی است که غالبا وطنسرود ملی قطعه
ود ملی، سرود رسمی یک ملت است کـه مـورد   اي ستایش آلود دارد. سرمردم یک کشور اشاره
شـود. سـرودهاي ملـی در    طور مرسوم، بـین مـردم اسـتفاده مـی    گیرد یا بهتایید دولت قرار می

ها، رویدادهاي ورزشی، و غیـره نواختـه   هاي متنوعی، همچون تعطیالت ملی، فستیوالموقعیت
جملـه احتـرام نظـامی،     شـود از شوند. هنگام خواندن سرود ملی، آداب خاصی رعایـت مـی  می

عنـوان یـک آداب   ایستادن و برداشتن کاله. در نتیجه اهمیـت مربـوط بـه سـرودهاي ملـی، بـه      
اجتماعی بر همگان شناخته شده است. سبک سرودهاي ملـی غالبـا در زمینـۀ مفـاهیمی چـون      

هاي جغرافیـایی کشـور و تحسـین    هاي گذشته، تقدیر از رهبران پیشین، تعریف از زیباییجنگ
). نقش سرودهاي ملـی  2014، 1هاي برجستۀ اخالقی مردمان آن کشور است (برتن هیلیژگیو

در بازتاب ایدئولوژي آنقدر زیاد است که با تغییر نظام حکـومتی یـک کشـور، سـرود ملـی آن      
کند تا باورهاي نظام جدید را منعکس سازد. براي مثال، سرود ملی نپـال بـا   کشور نیز تغییر می
توسط جمهوري خواهان دموکرات تغییر کـرد و در   2006پادشاهی در سال  سرنگونی حکومت

جاي بزرگداشت نظام پادشاهی، حکومت ملی ستوده شد. در ایران نیز سرود ملی جدید نپال، به
 تغییر کرد.  1979با جایگزینی نظام شاهنشاهی با نظام جمهوري اسالمی، سرود ملی در سال 

و مسـلمان مـورد   3گـرا  ، جامعه2محورگروه کشور سرمایهدر این تحقیق سرودهاي ملی سه 
اسـت کـه    اجتمـاعی  و اقتصـادي  سیاسی، اياندیشه ،گراییجامعهبررسی محتوایی قرار گرفتند. 

اي کـه در آن تمـامی   کوشد، جامعـه براي ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می
مالکیـت   لغـو  گرایـی، جامعـه دف . هباشند تهقشرهاي اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داش

بر ابزارهاي تولید است. ایـن مالکیـت    مالکیت اجتماعی و برقراري ابزارهاي تولید بر خصوصی
توسط شوراهاي کـارگري، یـا    صنایعة اجتماعی ممکن است مستقیم باشد، مانند مالکیت و ادار

 صنایع. دولتی ةغیرمستقیم باشد، از طریق مالکیت و ادار
اقتصـادي بـر روي مالکیـت     نظـام هاي است که در آن پایه اقتصادي ینظام محوري،رمایهس

خصوصی ابزارهاي تولید اقتصادي است و در دست مالکان خصوصـی اسـت و از ایـن بـراي     
شود که به این قانون، آزادي مالکیـت  در بازارهایی رقابتی استفاده می مندي اقتصاديبهره ایجاد
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هـا،  سـرمایه شـامل زمـین   ت. ود که معناي آن، تولیـد و توزیـع کاالهاسـ   ششخصی نیز گفته می
سـود  اسـت.   زدمدسـت  و سـود دو شـکل  بـه در این قانون حداقل  مدادرد. باشها و... میکارخانه

انـد، داده  کسانی که سرمایه را فراهم کردهخاطر مالکیت ابزار تولید بهعبارت است از آنچه که به
در اختیار گروهی از افراد جامعه است کـه   سرمایه مین، نیروي انسانی وشود. در این قانون زمی

همچنین  .پردازندمی معنوي تولید و مادي تولیدبه ها،آن از مشروط ةسایر افراد جامعه با استفاد
مد حاصل از در کنترل داشتن منابع طبیعی اصورت دردر این قانون متداول است که اجاره را به

 گـذاري، سـرمایه  داري،سـرمایه  در قـانون  .که با دو مورد دیگر متفاوت است حساب بیاورندبه
هـاي شخصـی   گیـري دمات توسط تصمیمخ و مواد ۀو عرض گذاريقیمت مد،اتوزیع، در تولید،

 در کـاال  تولیـد  کـه  اسـت  ایـن  داريسرمایه قانون بارز ۀشود. مشخصتعیین می اقتصاد بازار در
ها. البته در مواردي نیز، کسب سـود  نه رفع نیازهاي انسان تاس سود اقتصادي کسباول  درجۀ

 ۀدو دستتوان بهداري را میترین حالت، نظام سرمایهدر کلی .با رفع نیازهاي انسانی همراه است
کنـونی و نظـام    چـین  یـا  1927پس از  اتحاد جماهیر شوروي همچون داري دولتیسرمایه نظام

کـرد. بـا وجـود     تقسـیم  آمریکـا  ةی همچـون ایـاالت متحـد   داري غیرمتمرکز و غیردولتسرمایه
هاي اخیر باور بر این گرا وجود دارد، در دههمحور و جامعههایی که بین دو نظام سرمایهتفاوت

هـاي  بوده که این دو نظام در کل از هـم جـدا نیسـتند، بلکـه دو قطـب از محـور نـوین نظـام        
گرایـی و  جامعهی از کشورها تمایل بیشتري بهاند. بر اساس این تعریف بعضاقتصادي-اجتماعی

 ).2006سرمایه محوري دارند (کتز، برخی تمایل بیشتري به
که حزب یا اشخاص  است حکومت دینی از نوعی حکومت اسالمی کشورهاي مسلمان در

احکـام و معـارف اسـالمی     ۀبـر پایـ   ،سـازي قـوانین  برتري اسالم، سعی درپیادهحاکم معتقد به
ارکان آن بر اساس دین  همۀ عبارت دیگر، مقصود از حکومت دینی، حکومتی است کهبه د.دارن

راه  خـدا  کـاملی اسـت کـه از جانـب     ۀبرنام اسالم حاکمان اسالمی معتقدند .شکل گرفته است
پس براي حکومت  ،چگونه زندگی کردن را آموخته است. حکومت نیز جزئی از زندگی ماست

 .را قبـول ندارنـد   جدایی دین از سیاست ۀاده کرد. این افراد نظرینیز باید از راهنمایی خدا استف
اي بوده که در قالب قـراردادي دوجانبـه   اسالمی داراي حقوق ویژه ۀغیر مسلمانان نیز در جامع

توانند بـا امنیـت کامـل و    قرارداد، می این گردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفادمنعقد می
د ساکن نتوانبا اختیار و آزادي تام میها آنزندگی خود ادامه دهند. عدالت اجتماعی به ۀدر سای

مند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد را سرزمین اسالمی شده و از حقوق شهروندي بهره
  ).1982احکام اسالمی است (کاسانی، بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به
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ـ  اب باورهـاي ایـدئولوژیک در سـرودهاي ملـی را مـورد      این تحقیق قصد داشته است بازت
هـاي  شـکل این واقعیت که ایدئولوژي درون متن نهفته اسـت و بـه  بررسی قرار دهد. با توجه به

)، فرض بر این است که زبان سـرودهاي  1995کند (فرکالف گذاري میمختلف در زبان سرمایه
اکتشافی این تحقیق، هدف از این مطالعه  ماهیتباورهاي مردمی است. با توجه بهملی، ملبس به

ها بوده کـه در  آنهمراه مفاهیم مربوط بههاي ایدئولوژیک بهبندي درونمایههمچنین کشف دسته
 اند.سرودهاي ملی گنجانده شده

 ایدئولوژي و تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادي -2
ر هنجـاري کـه مربـوط    اي از باورهـا و عقایـد بنیـادي، رایـج و فزونتـ     هرگونه مجموعـه به

) 2006، 1995گوینـد. ون دایـک (  هاي واقعیت اجتماعی ست ایدئولوژي مـی شماري از جنبهبه
انـد، ب)  هـاي اعتقـادي  ها نظـام برد: الف) ایدئولوژيهاي ایدئولوژي را نام میبرخی از ویژگی

اورهـاي بنیـادي و   هـا ب اند، پ) ایدئولوژياشتراك گذاشته شدهها بین افراد جامعه بهایدئولوژي
گیرنـد، ج)  تـدریج شـکل مـی   هـا بـه  انـد، ث) ایـدئولوژي  ها رایـج معنی دارند، ت) ایدئولوژي

ــدئولوژي ــدئولوژي ای ــد، چ) ای ــد، ح)  هــا ذهــن گراین ــوعی دارن هــا در جوامــع نمودهــاي متن
لـب  ها لزومـا غا ها لزوما منفی نیستند، د) آنها باورهاي شخصی افراد نیستند، خ) آنایدئولوژي

دهنـد، تولیـد   ها یا بقیۀ آداب اجتماعی نشان میها همان چیزي نیستند که گفتماننیستند، ذ) آن
هـاي  ها شبیه هیچ یک از باورهاي مشترك اجتماعی یا نظامکنند، و ر) آنکنند یا تصویب میمی

انـد کـه بـین اعضـاي     هـاي شـناخت اجتمـاعی   ها چـارچوب باوري نیستند. بنابراین ایدئولوژي
هـاي  هـاي مربـوط بـه ارزش   اشتراك گذاشته شده و متشکلند از انتخـاب هاي اجتماعی بهروهگ

اند کـه نشـانگر توصـیف    فرهنگی و سازمان گرفته شده توسط یک الگوي ایدئولوژي-اجتماعی
 ).1995:248فردي یک گروه است (ون دایک 

هـاي  ها نمـایش لوژي. ایدئو1ها عملکردهاي مختلف شناختی و اجتماعی دارند: ایدئولوژي
هاي ایـدئولوژیک بـه اشـتراك گذاشـته شـده سـازماندهی       اجتماعی را که توسط اعضاي گروه

بـه اعضـا اجـازه    هـا  . آن3انـد،  ها و دیگر آداب اجتمـاعی ها هدف نهایی گفتمان. آن2کنند، می
هماهنـگ   ها و ارتباطاتشان را بر اساس اهداف و عالیق گروه سازماندهی ودهند که فعالیتمی

سـاختارهاي اجتمـاعی (شـرایط، غیـره)      شـناختی بـین  -عنوان رابطی اجتماعیبهها . آن4کنند، 
 ).2006:117کنند (ون دایک ها و بقیه آداب اجتماعی عمل میها، و گفتمانگروه
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قدرت گفتمان شـفاهی و کتبـی در دسـتکاري ایـدئولوژي، و از آنجـا کـه افـراد        با توجه به
را به میزان زیادي توسط متن یا گفتاري که به دسـت آورده، نشـان داده و    هاي خودایدئولوژي
هاي پنهان را از طریق تحقیقـات تحلیلـی ایـدئولوژیک    کنند، مهم است که ایدئولوژيتولید می

). تحلیـل ایـدئولوژیک زبـان و گفتمـان، در تجزیـه و تحلیـل       2006آشکار سازیم (ون دایـک  
اند تا بازتاب انگارگـان خـود   شده است. تحقیقات زیادي کوشیدهگفتمان انتقادي فراوانی انجام 

، 2013، اولـی و اوسیسـانوو   2005، کو و ناکامورا 2011را در گفتمان بنمایانند (براي مثال علی 
 ). اگرچه در این تحقیق بخش پیشینۀ موضوع به تحقیقات زیر محدود شده است.2007تایوو 

هاي خبري مربوط به مصاحبۀ بـانوي اول تـایوان،   ارش) در زمینۀ گز2005(1کو و ناکامورا 
روزنامه با ایدئولوژي متضاد، تحقیـق کردنـد. تحلیـل     2زبان چینی در ها بهوو شوچن، با رسانه
هـاي سـاختاري و معنـایی و    حذف و اضافه شده توسط سردبیر، تفاوتهاي تیتر خبرها، بخش

ان داد که تغییـرات چشـمگیري در نسـخۀ    اي نشهاي سبکی در ترکیبات بندي/درونمایهتفاوت
 هاي ایدئولوژیک داشتند.چینی اتفاق افتاده بود که تصادفی نبودند، بلکه انگیزه

در یک تحقیق، تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادي مربوط بـه تیترهـاي خبـري یـک روزنامـۀ      
ان و ابزارهاي طور خاص در بخش واژگاي را بهروزنامۀ نیجریه 300) 2007( 2اي، تایوونیجریه

 ها را شناسایی کند.هاي ضمنی آنلفظی بررسی و کاوید تا ایدئولوژي
هـاي عربـی و   اي اعدام صدام کـه توسـط رسـانه   )، در تجزیه و تحلیل مقایسه2011( 3علی

گیري کرد که پوشش خبري اعدام صدام نشان داد که تفاوت غربی پوشش داده شده بود، نتیجه
هـاي  ها در مقایسه با آمریکا و افراد همراستا با سیاستئولوژیک عربفاحشی بین نقطه نظر اید

 آمریکا وجود داشت.
مجلـه   2هاي خبـري را در  هاي پوشش دادن داستان) که روش2013(4اویلی و اوسیسانوو 

هاي تل و نیوز بررسی کردنـد، اعـالم کردنـد کـه پیگیـري ایـدئولوژیک       اي با نامجدید نیجریه
این نتیجه رسیدند کـه الگوهـاي   نیجریه به 2007و  2003ر انتخابات عمومی فعاالن اجتماعی د

طرفانـه نبودنـد.   ها بیان شده بود غالبـا بـی  هاي ایدئولوژیکی در گزارشگفتمانی که در پیگیري
-گروهی و بـرون -مجلۀ تل و نیوز بین ساختارهاي ایدئولوژیک درون 2نتایج نشان داد که هر 
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انـد معمـوال بـر    اند. به بیان دیگر افرادي که در یک گـروه یدئولوژیکگروهی گرفتار قطبگیري ا
کارهاي خوب خودشان تاکید می کنند، اما خطاهاي بد افراد خارج از گروه را بزرگنمـایی مـی   

کنند، در حالی کـه بـر کارهـاي خـوب     کنند، و افراد خارج از گروه کارهاي بدشان را انکار می
 کنند.خودشان تاکید می

 هاارها و روشابز -3
براي اجتناب از هرگونه تعصبی در معرفی مفاهیم ایئولوژیک ، به جـاي وامگیـري مفـاهیم    

سرودهاي ملی استفاده کردیم. براي رسـیدن   1محور -گستردة ایدئولوژیک، از روش تحلیل متن
انتخـاب شـدند. ترجمـۀ     2گیـري تصـادفی اصـولی   سرود ملی از طریق نمونه 53به این هدف، 

گردآوري شد. ایـن کشـورها    3سرود ملی براي این تحقیق در یک پیکرة زبانی 53این  انگلیسی
عبارتند از ویتنام، اردن، تایلند، گرجستان، تاجیکستان، سري النکا، نپال، پاکستان، چین، ایـران،  
جمهوري کبوورد، گامبیا، غنا، گینـه، موریتانیـا، کـامرون، اوگانـدا، سـومالی، کومـور، آفریقـاي        

روسیه، پرتغال، دانمـارك، بوسـنی و هـرزه گـوین، انگلـیس، یونـان، ترکیـه، لهسـتان،          جنوبی،
واتیکان، سوییس، ایاالت متحدة آمریکا، کانادا، بلیز، دومینیکـا، سـنت لوسـیا، شـیلی، ونـزوئال،      
، گویان، برزیل، سورینام، فیجی، پاالئو، ساموآ، نیوزلند، استرالیا، افغانستان، آلبانی، آندورا، آنگوال

توصیفی از این پیکـرة زبـانی را ارائـه     1آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، ارمنستان و نیجریه. جدول 
 دهد.می

 هاتوصیف داده: 1جدول 

53  شمار سرودهاي ملی
10000  شمار واژگان
15  گرا/مسلمانشمار سرودهاي ملی سرمایه محور/جامعه
544  شمار کل مفاهیم ایدئولوژیک
46  یم ایدئولوژیکشمار مفاه

 __________________________________________________________________  
1. corpus-driven 

2. systematic random sampling 
3. corpus 
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همانطور که دیده می شود، مجموع پیکرة زبانی که براي این پـژوهش بررسـی شـد شـامل     
شـد. در پـی روش رایـج در انجـام تحقیقـات، مـا در تحقیـق ایـدئولوژي در         واژه می 10000

) کوشـیده  1بنیاد-سرودهاي ملی، از روش ترکیبی استفاده کردیم. با استفاده از روش کیفی (داده
صیفی از مفاهیم ایدئولوژیک که در سرودهاي ملی بر آن تاکید شده بود، ارائه شود. براي شد تو

پاسخ به ملزومات رمزگذاري داده بنیاد، رمزگـذاري آزاد، رمزگـذاري محـوري و کـد گـذاري      
هـا و ارائـۀ اطالعـات    ها بکار گرفتیم. همچنین براي جدول بنـدي داده انتخابی را براي کل داده

هاي انی استفادة این مفاهیم در سرودهاي ملی کشورهایی که به طور کلی ایدئولوژيدربارة فراو
 متفاوتی دارند، روش کمی استفاده شد.

 هاتحلیل داده -1-3
هـاي ایـدئولوژیک   سرود ملی انتخاب شده براي یافتن مفاهیم یا رمزینه 53ترجمۀ انگلیسی 

ارزیـاب مـورد بررسـی قـرار     -حقق و هماز اسامی کشورها توسط م بندي یا آگاهیبدون دسته
هاي دو ارزیاب مورد مقایسه قرار گرفتند و در مواردي که اختالف نظر وجود گرفت. سپس تم

هـاي  داشت پـس از مشـاوره بـا کارشـناس رشـته، توافـق نهـایی دربـارة مفـاهیم و درونمایـه          
 46رسـیدند کـه   ایدئولوژیک صورت گرفت. سرانجام، پس از رمزگذاري، دو ارزیاب به توافق 

درونمایـه ایـدئولوژیک    9مفهوم ایدئولوژیک شناسایی شدند که پسین به طور واضح در قالـب  
گرایـی، دیـن،   هاي ایـدئولوژیک شـامل آزادي، ملـی   بندي شدند. این درونمایهتوصیف و دسته

ایـن   2اتحاد، چهرة مطـرح، پایـداري، خصـومت، نظـام دولـت و موفقیـت مـی شـد. جـدول          
 ها نشان می دهد.را به همراه رمزهاي مربوط به آنها درونمایه

 __________________________________________________________________  
1. grounded theory 
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 ها و مفاهیم ایدئولوژیکبندي درونمایهدسته :2جدول 

 درونمایه/رمز ایدئولوژیک درونمایه ایدئولوژیک
 آزادي، قدرت، برابري، عدالت، ستم آزادي
 فـداکاري،  ،شـجاعت  گرایی، وفاداري، شکوه، پیشینۀ تـاریخی، ملی گراییملی

 نمادگرایی، قدرت، سـرزمین مقـدس، دفـاع، ثبـات،     اري،فرمانبرد
 جغرافیایی، پیروزي، تنوع فرهنگی، سوگند مقدس، میراث سرمایه

 خدا، سوگند مقدس، زمین مقـدس، نمـادگرایی، شـهادت،   ایمان به دین
 چهرة مطرح، نجات، زندگی جاویدان، الهام، ایمان، صلح

 اتحاد، ثبات اتحاد
 چهرة مطرح مطرح چهرة

 هاي مهم، خیزشتاریخمقاومت، ثبات، نمادگرایی، اشاره به پایداري
 خصم   خصم

 ظام حکومتن نظام دولت
 زندگی جدید، صلح موفقیت

هـا و  آنهاي ایـدئولوژیک بـه همـراه مفـاهیم ایـدئولوژیک مربـوط بـه       معناي این درونمایه
این تحقیق وجود داشت، در این  ها در سرودهاي ملی که در پیکرة زبانیهاي استفاده از آنمثال

 بخش آمده است.
همراه واژگان مترادف آن، اختیار، تسـاوي، عـدالت، اسـتقالل، حـق راي،     آزادي، به -

خودمختاري، قدرت، برابري، عدل، عدم تبعیض، عـدم محـدودیت در انتخـاب یـا     
مردم حـق  عمل، قانون و و تساوي قانونی، یک باور سیاسی و اجتماعی است که به

م و ذاتی داشتن راي مساوي در تصمیماتی که بر زندگیشان تاثیر می گـذارد را  مسل
 شود.دهد. آزادي شامل مفاهیمی همچون قدرت، برابري، عدالت و ستم میمی

). در صفحۀ تاریخ، بگذار هر قدم از پیشرفت استرالیا عادالنه باشد. (بخش ایتالیـک  1مثال (
 گرفته از سرود ملی استرالیا).بر -رساندمفهوم آزادي و عدالت را می

مفهوم عـدالت  کنند. (اینجا به). قوانین درست و صحیح، حقوق عمومی را حفظ می2مثال (
 برگرفته از سرود ملی انگلیس). -اشاره شده
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-). سرزمین عدل و آزادي. (در اینجا مفـاهیم عـدالت و آزادي مـنعکس شـده انـد     3مثال (
 برگرفته از سرود ملی انگلیس).

گرایی (وطن پرستی) یک باور، یا ایدئولوژي سیاسی است که شـامل احسـاس   ملی -
وجدان ملی است که یک ملت را باالتر از بقیه می بیند و تاکیـد اولیـه خـود را بـر     

دهد. وفـاداري، شـکوه، پیشـینۀ تـاریخی،     ارتقاي فرهنگ و عالیق آن ملت قرار می
رزمین مقدس، دفاع، ثبـات،  شجاعت، فداکاري، فرمانبرداري، نمادگرایی، قدرت، س

سرمایۀ جغرافیـایی، پیـروزي، تنـوع فرهنگـی، سـوگند مقـدس و میـراث مفـاهیم         
 گرایی اند.ملیایدئولوژیک مرتبط به

گرایـی  ). شجاعت راستین بریتانیایی با او آمیخته. (در اینجا مفاهیم شجاعت و ملـی 4مثال (
 برگرفته از سرود ملی انگلیس). -اندتاکید شده
). سپس پرچم کهن انگلیس را در اینجا برافراشت که معیار شجاعت بـود. (در ایـن   5(مثال 

برگرفتـه از   -ترتیب مشـخص شـده انـد   بخش مفاهیم پیشینۀ تاریخی، نمادگرایی و شجاعت به
 سرود ملی انگلیس).

هاي ایتالیـک شـده   ). آلمان، آلمان برتر از هر چیز، برتر از هر چیز در جهان. (بخش6مثال (
 برگرفته از سرود ملی آلمان). -گرایی داردشکوه و ملیاره بهاش

ترین کارهاست. (در اینجا پیشینۀ تاریخی، شـجاعت،  اي از درخشان). تاریخ حماسه7مثال (
 برگرفته از سرود ملی کانادا). -اندگرایی تاکید شدهشکوه و در نتیجه ملی

 -م فرمانبرداري منعکس شـده اسـت  کند. (مفهوهاست که بر ما حکومت می). مدت8مثال (
 برگرفته از سرود ملی انگلیس). 

برگرفته  -). شاهد پیروزي مردم ما باشید. (در اینجا مفهوم پیروزي اشاره شده است9مثال (
 از سرود ملی کوبا).

وجـود یـک خـدا یـا خـدایان و      سیستم باور بر اسـاس بـاور، بـه   دین اشاره دارد به -
ها. دین متشکل است از مفاهیم ایـدئولوژیک  با عبادت آن اندهایی که مرتبطفعالیت

یک خدا، سوگند مقدس، برابري، سرزمین مقدس، نمـادگرایی، مفـاهیم   مثل باور به
 ایدئولوژیک، نجات، زندگی جاویدان، ایمان و صلح.

هـاي ایتالیـک شـده    دوش بکشـد. (جملـه  ). پس آن هم آماده است تا صلیب را به10مثال (
 برگرفته از سرود ملی کانادا). -گرایی و دین استی مثل نمادشامل مفاهیم
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سرزمین ما برکت دهد، دست حمایتگر آسـمانی همچنـان از سـاحل مـا     ). خدا به11مثال (
برگرفتـه از سـرود    -خدا و دین اشـاره دارد ایمان بهحمایت کند. (هر دو بخش ایتالیک شده، به

 ملی انگلیس).
ها متوجه شوند که مردان باید با هـم بـرادر باشـند.    ن که ملت). خداوندا، کاري ک12مثال (

 برگرفته از سرود ملی انگلیس). -خدا و برابري تاکید شده است(به مفاهیم ایمان به
اي که ویران کننده است. (این آیه در قران مقدس اشاره صائقهخوریم به). قسم می13مثال (

 سرود ملی الجزایر).برگرفته از  -شده پس دین را تاکید می کند
برگرفتـه از   -). با خون، با فضیلت و معطر. (در اینجا شهادت منعکس شده اسـت 14مثال (

 سرود ملی الجزایر).
کیفیت، یا وضعیت یکی بـودن، شـرایط همـاهنگی و وفـاق، بـا      اتحاد اشاره دارد به -

راف پیوستگی بدون انحـ وجود تنوع در دین، فرهنگ و باور. همچنان اشاره دارد به
 شود.یا تغییر در هدف یا عمل. اتحاد شامل مفاهیمی همچون ثبات می

ایستند. ).هنگامی است که که براي حمایت و دفاع، همیشه برادرانه در کنار هم می15مثال (
 برگرفته از سرود ملی آلمان). -اند(در اینجا مفاهیم ثبات و اتحاد تاکید شده

برگرفتـه از سـرود    -اتحاد اشاره شده است(در اینجا به). برادرانه با قلب و دست. 16مثال (
 ملی آلمان).

چهرة مطرح یک چهرة سیاسی یا دینی است که بسیار مورد تحسین قـرار گرفتـه و    -
 شود.بین مردم یک کشور محترم است و از توصیه و فرمانش پیروي می

 -ة مطـرح را داریـم  مفهوم چهر ). خداوند ملکۀ بخشندة ما را حفظ کند. (در اینجا17مثال (
 برگرفته از سرود ملی انگلیس).

). پیامت، اي امام، استقالل. (توصیف دیگري از چهـرة مطـرح در اینجـا مشـاهده     18مثال (
 برگرفته از سرود ملی ایران). -شودمی

مقاومت تالشی است که توسط بخشی از جمعیت غیر نظامی یک کشـور صـورت    -
طور قانونی تاسیس شده یا نیروي اشـغالگر  به گیرد، تا مقاومت کنند و دولتی کهمی

را سرنگون سازند. مقاومـت شـامل مفـاهیمی همچـون ثبـات، نمـادگرایی، اشـاره        
 شود.هاي مهم و شورش میتاریخبه

نشان است. اهتزازش پایدار باد. (در اینجا نمادگرایی و ). این پرچم درخشان ستاره19مثال (
 سرود ملی آمریکا).برگرفته از  -ثبات اشاره شده است
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برگرفته از سرود ملی  -). بهمن، فر ایمان ما. (در اینجا تاریخ مهم اشاره شده است20مثال (
 ایران).

رفتاري دشمنانه علیه فرد یا گروهی از مردم یا حتی یک کشـور  خصم اشاره دارد به -
 ها.واسطۀ عملکرد یا صحبتی علیه آنبه

دشـمنان در سـکوت تـرس آرام مـی شـود. (رفتـار       ). هنگامی که دستۀ سرگردان 21مثال (
 برگرفته از سرود ملی آمریکا). -خصمانه در این بخش منعکس شده است

 -). ترس، نه خشم ایبریا. (در اینجا یک اشارة خصمانۀ دیگـر مشـاهده مـی شـود    22مثال (
 برگرفته از سرود ملی کوبا).

سیاسـی کـه در یـک     وضعیت سیاسی، حذب یا گروهسامانۀ حکومت اشاره دارد به -
 کشور قدرت دارد.

 -). خدا ملکه را حفظ کند. (در اینجا نظام مطلوب حکومت منعکس شـده اسـت  23مثال (
 برگرفته از سرود ملی انگلیس).

برگرفتـه از   -). عمر شاه طوالنی باد. (بار دیگر نظام حکومت منعکس شده اسـت 24مثال (
 سرود ملی عربستان صعودي).

 -اسالمی ایران. (نظام مطلوب حکومتی در اینجا منعکس شـده اسـت  ). جمهوري 25مثال (
 برگرفته از سرود ملی ایران).

موفقیت وضعیتی از شکوفایی، پیشرفت، اقبال خـوب و وضـعیت موفـق اجتمـاعی      -
طور خـاص  است. موفقیت اغلب در مجموع شامل یک زندگی درخشان است و به

چون زندگی جدید و صـلح   شامل ثروت، شادي و صلح است. پس شامل مفاهیمی
 می شود.

هـاي ایتالیـک   ). پسران استرالیا، بیایید شادي کنیم. زیرا ما جوان و آزادیم. (بخـش 26مثال (
 برگرفته از سرود ملی استرالیا).-شودشده شامل مفهوم موفقیت می

وفـور برخـوردار   هاي طبیعت، زیبایی غنـی و کمیـاب بـه   ). سرزمین ما از موهبت27مثال (
برگرفتـه از  -ثروت جغرافیایی و در نتیجه موفقیـت دارد هاي ایتالیک شده اشاره به(بخش است.

 سرود ملی استرالیا).
). شکوفا شو در برکت این ثروت. شکوفا شو اي سرزمین پدري آلمان. (در اینجـا  28مثال (

 برگرفته از سرود ملی آلمان). -مفهوم موفقیت منعکس شده است
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درونمایـه کلـی رسـیدیم،     9مفاهیم موجود در سـرودهاي ملـی بـه    هپس از اینکه با توجه ب
گرا و مسلمان، را مقایسه کردیم تـا ببینـیم   محور، جامعهسرودهاي ملی سه گروه کشور، سرمایه

ها تفاوتی وجود دارد یا خیر. در ایـن  هاي ایدئولوژیک در آندرونمایهآیا در نوع و حد اشاره به
سرود ملی انتخاب شدند تا تحلیل و  53طور تصادفی از بین بهسرود ملی  15بخش در مجموع 

محور سرودهاي ملی انگلـیس، اسـترالیا، کانـادا،    بررسی قرار شوند. در گروه کشورهاي سرمایه
گـرا از سـرودهاي ملـی کشـورهاي     آمریکا و آلمان بررسی شدند. در گروه کشـورهاي جامعـه  

فاده شد و در گروه کشـورهاي مسـلمان سـرودهاي    پرتغال، کوبا، ویتنام، هند و کره شمالی است
 1ملی عربستان، ایران، مصر، الجزایر و عراق مورد تحلیل قـرار گرفتنـد. همـانطور کـه جـدول      

ها و مفاهیم ایدئولوژیک شناسایی شدند. هـر یـک از   نمونه از این درونمایه 544دهد، نشان می
د به کدام درونمایه ایـدئولوژیک تعلـق   این مفاهیم توسط دو ارزیاب بررسی شدند تا تعیین شو
برخی از این مفـاهیم ایـدئولوژیک را    دارد. یک نکته که باید در اینجا اشاره شود، این است که

شد تنها متعلق به یک درونمایه دانست و با نظر فرد متخصص، در رشته زیرمجموعۀ بـیش  نمی
رایی، برابري، سرزمین مقدس و صلح از یک درونمایه قرار گرفتند. براي مثال می توان از نمادگ

 نام برد.

 نتایج و بحث -4
هـاي ایـدئولوژیک را در سـرودهاي ملـی کشـورهاي      توزیع هر یک از درونمایـه  3جدول 

 دهد.گرا و مسلمان نشان میمحور، جامعهسرمایه
هـاي  دهد، اولین تفاوت فـاحش، در تعـداد کلـی درونمایـه    نشان می 3همانطور که جدول 

). در حـالی  215محور اشاره شده بود (یک بود که در سرودهاي ملی کشورهاي سرمایهایدئولوژ
گرا و مسـلمان در تعـداد کلـی مفـاهیم ایـدئولوژیک فـرق       که سرودهاي ملی کشورهاي جامعه

نظر می رسـد کـه بازتـاب ایـدئولوژي در     ). در نتیجه به161و  168ترتیب چندانی نداشتند ( به
متوجـه   3جـدول  تـر بـه  محور مشهودتر است. با نگاهی دقیقرمایهسرودهاي ملی کشورهاي س

گرایی بیشترین درونمایه استفاده هاي اصلی ایدئولوژیک، ملیشویم که از میان تمام درونمایهمی
گرایـی در سـرودهاي ملـی کشـورهاي     گـروه کشـور بـود. ملـی    شده در سـرودهاي ملـی سـه   

 درصد وجود داشت. 59و  72,6، 59میزان ب بهترتیگرا و مسلمان بهمحور ، جامعهسرمایه
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 هاي ایدئولوژیکتحلیل توزیع هریک از درونمایه: 3جدول 

  مسلمان گراجامعه محورسرمایه

 درصد عدد خام
 درصد عدد خام (%)

 درصد عدد خام (%)
(%)  

 آزادي 5/5 9 7/7 13 8/14 32

 گراییملی 59 95 6/72 122 59 127

 دین 9/22 37 1/1 2 3/9 20

 اتحاد - - 1/7 12 7/3 8

 چهرة مطرح 2/1 2 - - 1/5 11

 پایداري 9/4 8 3/5 9 - -

 خصم 7/3 6 5/3 6 3/1 3

 نظام دولت 8/1 3 5/0 1 6/2 6

 موفقیت 6/0 1 7/1 3 7/3 8

 مجموع 100 161 100 168 100 215

ایـدئولوژي سیاسـی   پرستی یـک بـاور، یـا    گرایی یا وطنهمانطور که پیشتر اشاره شد، ملی
بیند و تاکید اولیه خـود  است که شامل حس وجدان ملی است که یک ملت را باالتر از بقیه می

دهـد. بـر ایـن اسـاس، صـرفنظر از جایگـاه       را بر ارتقاي فرهنگ و عالیـق آن ملـت قـرار مـی    
ایدئولوژیک یک کشور، وفاداري و فداکاري براي یک کشور و ملت بین تمـام مـردم موضـوع    

گرایی، مفاهیم ایدئولوژیک آزادي و مشـابه آن در سـرودهاي   باشد. بعد از ملیز اهمیتی میحائ
اند. آزادي، همانطور که قبال اشاره شده بود، یـک بـاور   محور تاکید شدهملی کشورهاي سرمایه

مردم حق مسلم و ذاتی داشتن راي مساوي در تصمیماتی که بـر  سیاسی و اجتماعی است که به
ایـدئولوژیک کشـوهاي   هـاي  دهـد. ایـن موضـوع بـا جنبـه     گـذارد را مـی  تـاثیر مـی  زندگیشان 

خواهی، حقوق بشر، آزادي فـردي و دموکراسـی   به آزاديها محور همسو است، زیرا آنسرمایه
محـور  دهند. درونمایه ایدئولوژیک دیگري که در سرودهاي ملی کشورهاي سـرمایه اهمیت می

محوري یک نظـام اقتصـادي   انگر این واقعیت است که سرمایهاشاره شده بود، دین بود. این نش
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هـاي دینـی   کند، مشروط به اینکـه فعالیـت  کند نه آن را نقض میاست و نه از دین حمایت می
 حقوق دیگران را ضایع نکند.

کردنـد و  گـرا همچنـین الگـوي مشـابهی را دنبـال مـی      سرودهاي ملـی کشـورهاي جامعـه   
ها استفاده شده بود و بعد از آن آزادي و ایدئولوژیک بود که در آنگرایی بیشترین درونمایۀ ملی

گرایی یک نظام اجتماعی و اقتصادي است کـه ویژگـی   اتحاد بیشترین استفاده را داشتند. جامعه
عنوان وسیله تولید و مدیریت تعـاونی اقتصادیسـت. بـر همـین اسـاس،      آن مالکیت اجتماعی به

خواهی و اتحاد باید در این نظام تاکیـد شـود. جالـب اسـت کـه      آزادي، آزاديمفاهیم مربوط به
بینیم، در حالی که اتحاد در سرود ملـی کشـورهاي   نتایج نیز همین را نشان داد. همانطور که می

مقدار زیادي نادیده هاي دینی بهگرا مورد تاکید قرار گرفته بود، دین و مفاهیم و درونمایهجامعه
ي ملی کشورهاي مسلمان دیدیم که بعد از دین، احساس فـداکاري  گرفته شده بود. در سرودها

ترین درونمایه بود. این توافقی است بین باورهـاي مردمـان کشـورهاي    کشور مهمو وفاداري به
خدا، سوگند مقدس، برابري، سرزمین مقدس، شهادت، چهرة مطـرح،  مسلمان همچون اعتقاد به

 ح.نجات، زندگی جاویدان، الهام، ایمان و صل
گروه داده به طور خاص توزیع هر یک از مفاهیم ایدئولوژیک را در سه 7و  6، 5، 4جدول 
 دهد.نشان می

دیده می شود، در حـالی کـه مفـاهیم آزادي، عـدالت و سـتم در       4همانطور که در جدول 
محور زیاد استفاده شده بـود، در سـرودهاي ملـی کشـورهاي     سرودهاي ملی کشورهاي سرمایه

آزادي، قـدرت و  فقط به ستم اشاره شده بود. در سرودهاي ملی کشورهاي اسالمی به گراجامعه
خاطر این واقعیت است که در کشورهاي اسالمی مفـاهیمی  عدالت اهمیت داده شده بود. این به

کـه تحلیـل ایـدئولوژیک     اي دارنـد. همچنـین، در حـالی   همچون آزادي و عدالت ارزش ویـژه 
محور نشان داد به مفاهیمی چون مقاومـت، ثبـات، خیـزش و    یهسرودهاي ملی کشورهاي سرما

مفاهیمی از این دست اعتقاد ندارند، این مفـاهیم بـراي کشـورهاي اسـالمی مهـم بودنـد و در       
  شان منعکس شده است.سرودهاي ملی
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 تحلیل توزیع هریک از مفاهیم ایدئولوژیک: 4جدول 

   مسلمان گراجامعه محورسرمایه
عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
(%)   

 آزادي آزادي 2/1 2 7/1 3 6/4 10
  قدرت 8/1 3 - - - -
  برابري - - 5/0 1 9/0 2
  عدالت 8/1 3 5/0 1 4/7 16
  ستم 6/0 1 7/4 8 8/1 4
 پایداري پایداري 6/0 1 1/1 2 - -
  ثبات 6/0 1  - - -
  نمادگرایی - - 5/0 1 - -
تاریخاشاره به 6/0 1 - - - -  
  خیزش 1/3 5 5/3 6 - -

این موضوع می تواند اینگونه تفسیر شـود کـه کشـورهاي مسـلمان همـواره تحـت سـلطۀ        
همین دلیل مفاهیمی همچون ثبات، سـتم، قـدرت و آزادي در   اند. بهکشورهاي قدرتمندتر بوده

وجه شود که اگرچه برابري یک این نکته تشان اشاره شده است. باید همچنین بهسرودهاي ملی
شـود.  شـان دیـده نمـی   مفهوم مهم ایدئولوژیک در کشورهاي مسلمان است، در سرودهاي ملی

 دهـد کـه بـه   گرا نشان میتوزیع این مفاهیم در سرودهاي ملی کشورهاي جامعهنگاهی دقیق به
ره شـده اسـت.   هـا اشـا  هاي مهم، تمام مفـاهیم دیگـر در آن  جز قدرت، ثبات و اشاره به تاریخ

دهد که ایـن مفـاهیم در   هرچند، دفعات زیاد استفاده از مفاهیم ستم، آزادي و مقاومت نشان می
 گرا اهمیت دارند.ایدئولوژي جامعه

 گرایی را نشان می دهد.توزیع مفهوم ملی 5جدول 
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 تحلیل توزیع هریک از مفاهیم ایدئولوژیک: 5جدول 

  مسلمان گراجامعه محورسرمایه
عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
 گراییملی (%)

 گراییملی 5/15 25 8/20 35 9/20 45
 وفاداري 4/2 4 9/2 5 9/0 2
 شکوه 2/14 23 7/7 13 9/7 17
 پیشینۀ تاریخی 8/1 3 1/1 2 2/3 7
 شجاعت 4/2 4 3/5 9 04/6 13
 فداکاري 4/2 4 5/3 6 - -
 داريفرمانبر - - 5/0 1 3/1 3
 نمادگرایی 4/2 4 7/1 3 2/3 7
 قدرت - - - - - -
 زمین مقدس - - 5/0 1 - -

 دفاع 8/6 11 2/14 24 6/4 10
 ثبات 3/4 7 3/5 9 7/3 8
 سرمایۀ جغرافیایی 1/3 5 3/5 9 6/4 10
 پیروزي 2/1 2 7/1 3 3/2 5
 تنوع فرهنگی - - - - - -
 سوگند مقدس 2/1 2 5/0 1 - -
 میراث 6/0 1 5/0 1 - -

شود، مفاهیمی همچون شـکوه یـا افتخـار بـه ملـت و      مشاهده می 5همانطور که در جدول 
کشور، شجاعت یا کارهاي شجاعانه، ثروت جغرافیایی و فداکاري براي دفاع از کشـور در بـین   

گروه داده رایج بود. تفاوت بزرگ در عدم حضور مفاهیمی همچـون فـداکاري و قسـم     هر سه
محور بود. بر خالف این، این مفاهیم ایـدئولوژیک  ودهاي ملی کشورهاي سرمایهمقدس در سر

 گرا و مسلمان رایج بود.در کشورهاي جامعه



 1398فروردین ، 1، شمارة 9دورة ، هاي خارجیهاي زبانشناختی در زبانپژوهش 116

 تحلیل توزیع هریک از مفاهیم ایدئولوژیک: 6جدول 

  مسلمان گراجامعه محورسرمایه
عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
 دین (%)

 خداایمان به 7/3 6 5/0 1 04/6 13
 سوگند مقدس 6/0 1 - - - -
 برابري - - - - 4/0 1
 زمین مقدس - - 5/0 1 4/0 1
 نمادگرایی 6/13 22 - - 4/0 1
 شهادت 4/2 4 - - - -
 چهرة مطرح - - - - - -
 نجات 6/0 1 - - - -
 زندگی جاویدان 6/0 1 - - - -
 الهام 6/0 1 - - - -
 یمانا 6/0 1 - - 4/0 1
 صلح - - - - 2/1 3

خـدا در سـرودهاي ملـی کشـورهاي     دهد، مفهوم اعتقاد بـه نشان می 6همانطور که جدول 
فراوانی یافت می شد، در حالی کـه در سـرودهاي ملـی کشـورهاي     سرمایه محور و مسلمان به

نـه  محـور  این دلیل باشد که نـه کشـورهاي سـرمایه   شد. این ممکن است بهدیده نمی گراجامعه
داد کـه نمـادگرایی در   مسلمان، ضد باورهاي دینی نیستند. نتیجۀ دیگر ایـن تحقیـق نشـان مـی    

سرودهاي ملی کشورهاي مسلمان زیاد استفاده شده بـود. در اینجـا نمـادگرایی اشـاره دارد بـه      
دلیـل  انـد. شـهادت، مـرگ بـه    ها یا افرادي که معموال با دینشان مرتبطها، نمادها و شمایلنشانه
خصوص ایمان دینی، یک مفهوم برجستۀ ایدئولوژیک در کشـورهاي  فداري از یک هدف بهطر

دفعـات زیـادي اسـتفاده شـده اسـت. شـهادت بـین        شان بهمسلمان است که در سرودهاي ملی
 شود.معناي قربانی کردن مقدس خون و روح تلقی میمسلمانان به
 د.دهتوزیع بقیه مفاهیم ایدئولوژیک را نشان می 7جدول 
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 تحلیل توزیع هریک از مفاهیم ایدئولوژیک: 7جدول 

   مسلمان گراجامعه محورسرمایه
عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
(%) 

عدد 
 خام

 درصد
(%)   

 اتحاد اتحاد - - 5/6 11 2/3 7
  ثبات - - 5/0 1 4/0 1
  چهرة مطرح 2/1 2 - - 1/2 11
  خصم 7/3 6 5/3 6 2/1 3
  نظام حکومت 8/1 3 5/0 1 4/2 6
 شکوه زندگی جدید 6/0 1 7/1 3 7/3 8
  صلح  - - -  -

محـور و  هـاي سـرمایه  شود، اتحاد و ثبات در ایـدئولوژي دیده می 7همانطور که در جدول 
اند. هرچند، این موضـوع بـا   شد ولی در ایدئولوژي اسالمی تاکید نشدهگرا مهم تلقی میجامعه

کیفیت یـا وضـعیت یکـی بـودن اشـاره      اقض دارد. اتحاد و ثبات بهآنچه در واقعیت می بینیم تن
دارد، نیز به شرایط هماهنگی و وفاق، با وجود تنوع در دین، فرهنـگ و بـاور. همچنـان اشـاره     

پیوستگی بدون انحراف یا تغییر در هدف یا عمل. تفاوت دیگر در نشان دادن شخصیت دارد به
محـور و مسـلمان   ان می دهد در کشورهاي سـرمایه نش 7محترم یافت شد. همانطور که جدول 

 چهره ي مطرح یا سیاسی یا دینی مرتبا در سرودهاي ملی اشاره شده است.
این شخص ممکن است یک پادشاه، ملکه، رییس جمهور، اصالحگر اجتماعی یا یک رهبر 

ن بـاور  محور و مسلمان تمایل به نشان دادن ایدینی باشد. جالب است که مراجع قدرت سرمایه
گرا چنین باوري در سرودهاي ملی خود داشتند. بر خالف آن، سرودهاي ملی کشورهاي جامعه

گـرا و  دشمن بـین کشـورهاي جامعـه   کنند. افزون بر آن، خصم یا تنفر نسبت بهرا منعکس نمی
گونـه نشـان دادن نظـام مطلـوب حکـومتی بـراي کشـورهاي        همـین مسلمان مشـترك بـود. بـه   

داننـد، نیـز   لمان، که به ترتیب دموکراسی و حکومت اسالمی را مطلوب مـی محور و مسسرمایه
مفـاهیمی همچـون موفقیـت و زنـدگی جدیـد در      قابل مشاهده بود. در آخر، اشـارة پیـاپی بـه   

پویایی و شادي توضـیح  تمایلشان بهتواند با توجه بهمحور میسرودهاي ملی کشورهاي سرمایه
  داده شود.
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هاي ایدئولوژیکی که افراد دهد که مفاهیم و درونمایهن تحقیق نشان میدر مجموع، نتایج ای
هـا معتقدنـد کـم و بـیش     هـاي ایـدئولوژیک مختلـف بـه آن    از کشورهاي مختلـف بـا پیشـینه   

اینکـه سـرود ملـی    تواند با توجه بـه سرودهاي ملی شان قابل مشاهده است. این موضوع می در
ي هر ملت و رویاهاي آن ملـت را دربـارة زنـدگی و    هایکی از آداب اجتماعی است که ویژگی

هـایی کـه در واژگـان    دهد توضیح داد. بر این اساس مفاهیم و درونمایهجامعه ایده آل نشان می
انـد، بـار معنـایی ایـدئولوژیک دارنـد تـا       استفاده شده در سرودهاي ملی در اولویت قرار گرفته

) اشاره 2006:117دیگر، همانطور که ون دایک (ها را نشان دهند. از طرف باورها و عقاید ملت
هـا و بقیـۀ آداب اجتمـاعی اعضـاي یـک گـروه       هـا اسـاس نهـایی گفتمـان    می کند ایدئولوژي

 اند.اجتماعی

 گیرينتیجه -5
گرا و محور ، جامعهاین تحقیق سعی داشت بازتاب باورهاي ایدئولوژیک کشورهاي سرمایه

اینکه در این تحقیق نمونـۀ  بررسی قرار دهد. با توجه به شان موردمسلمان را در سرودهاي ملی
بـه چنـد    نسبتا کوچکی مورد بررسی قرار گرفت، باید از هرگونـه تعمـیم اجتنـاب کـرد. ولـی     

 کنیم.ها اشاره میآنایم که در ادامه بهگیري ارزشمند نیز رسیدهنتیجه
از مفـاهیم ایـدئولوژیک    هاي کوچک و بزرگی در بازتاب هر یکنتایج نشان داد که تفاوت

گـرا و  در مقایسـه بـا کشـورهاي جامعـه     محـور سـرمایه وجود دارد. سرودهاي ملی کشورهاي 
هاي ایدئولوژیک را به نمایش گذاشتند. صـرفنظر  مسلمان فراوانی بیشتري از مفاهیم و درونمایه

اي بـود کـه در   هترین درونمایگرایی فراوانایدئولوژیک این سه گروه کشور، ملیهاي از جایگاه
 گـرا جامعـه سرودهاي ملی یافت شد. آزادي و اتحاد بطور مرتب در سرودهاي ملی کشورهاي 

تکرار شده بود، در حالی که مفاهیم مذهبی به میزان زیادي نادیده گرفته شـده بـود. افـزون بـر     
وجـود نداشـت، بـر    محور سرمایه این، مفاهیمی همچون فداکاري و قسم مقدس در کشورهاي

فداکاري مفهومی مطلوب داشت. یافتۀ مهـم  ها و مسلمان که در آن گراجامعهف کشورهاي خال
 بود. گراجامعههاي دینی در سرودهاي ملی کشورهاي دیگر، عدم حضور مفاهیم و درونمایه

هاي سیاسـی یـا دینـی دارد، در حـالی کـه در      همچنین، شخصیت محترم که اشاره به چهره
و مسـلمان   محـور سـرمایه بود، مرتبا در سرودهاي ملی کشـورهاي   غایب گراجامعهکشورهاي 

هـاي ملـی کشـورهاي    مشاهده می شود.همچنین، حضور یک نظام مطلوب حکومتی در سروده
 و مسلمان رایج بود. سرمایه محور
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هـاي ایـدئولوژیک همـانطور کـه در     جز مفاهیم اتحاد و ثبات، تحلیل مفاهیم و درونمایـه به
)، و تـایوو  2013)، اویلـی و اسیسـانوو (  2005)، کـو و ناکـامورا (  2011ی (نتایج تحقیقات علـ 

انـد  ) اشاره شده، نشانگر آن بود که سرودهاي ملی، یکی از آداب اجتماعی تکرار شونده2007(
که بار معنایی ایدئولوژیک دارند. بنابراین ما می توانیم نتیجه بگیریم که قدرت و ایدئولوژي در 

سرودهاي ملی وجود دارد. هرچند که این موضوع باید از طریق تحقیـق   واژگان و اصطالحات
این ). نیز باید به1998، ون دایک 1995تجزیه و تحلیل گفتمان ایدئولوژي دنبال شود (فرکالف 

موضوع توجه کنیم وقتی که تجزیه و تحلیل گفتمان ایدئولوژیکی انجام می دهـیم، بایـد دقـت    
گـذاري ایـدئولوژیک نیسـتند    هاي گفتمان مستعد سرمایهمام بخشویژه اي داشته باشیم، زیرا ت

دهد که ها انجام داده نشان می). تحقیقاتی که در زمینۀ تاثیر مطبوعات و رسانه2006(ون دایک 
تولید کنندگان گفتمان در این گستره مـی تواننـد بـا بکـارگیري زبـان، موجـب ایجـاد باورهـا،         

)، ایـن  12016امعه بر افراد دیگر شوند (رامانتـان و هـون   تعصبات و تسلط فرد یا گروهی از ج
تواننـد از  اند که مـی ها و باورهاي ایدئولوژیکدهد که سرودهاي ملی حامل تمتحقیق نشان می

عنـوان ابـزاري بـراي القـاي باورهـاي      هـا را تولیـد مـی کننـد، بـه     طریق فرد یا گروهی کـه آن 
حاشیه کشـیدن  کشور بر کل افراد آن کشور، به ایدئولوژیک، اعمال قدرت گروهی از مردم یک

هاي سیاسی، اجتماعی یا مذهبی و ایجاد تعصبات ملی و قومی شوند. این تحقیـق نشـان   اقلیت
داد کشورها تمایل دارند چه مفاهیمی را از طریق سرودهاي ملی القا کنند و با بررسـی مفـاهیم   

هاي متفاوتی قرار داشـتند،  بنديدر دستهدر سه دسته کشور که از نظر نظام سیاسی  ایدئولوژیک
 تمایالت ایدئولوژیک هر گروه را آشکار نمود. 

 نامهواژه -6
 freedom : آزادي
 sovereignty : قدرت
 equality :  برابري
 justice :  عدالت
 oppression : ستم

 nationalism :  ملی گرایی

 __________________________________________________________________  
1. Ramanathan, Renu & Tan Bee Hon 
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 faithfulness :  وفاداري
 splendor :  شکوه

 historical precedence :  اریخیپیشینۀ ت
 valor :  شجاعت
 sacrifice :  فداکاري

 obedience :  فرمانبرداري
 symbolism :  نمادگرایی

 power :  قدرت
 holy land : سرزمین مقدس

 defense :  دفاع
 stability : ثبات

 geographical wealth : سرمایۀ جغرافیایی
 triumph :  پیروزي

 cultural diversity :  تنوع فرهنگی
 sacred oath : سوگند مقدس

 heritage :  میراث
 religion :  دین

 belief in God :  خداباور به
 martyrdom :  شهادت
 salvation :  نجات

 eternal life : زندگی جاویدان
 inspiration :  الهام
 faith :  ایمان
 peace :  صلح
 unity :  اتحاد

 respected personality : چهرة مطرح
 resistance :  پایداري
 marking important dates : هاي مهمتاریخاشاره به
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 rebellion :  خیزش
 antagonism :  خصم

 system of government :  نظام حکومت
 prosperity : موفقیت

 new life : زندگی جدید
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