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 چکيده 
  2011فوریععه    14خلیفه با محاکمه رهبران عمدتًا شیعی سعععی در مهععار  نععبش  رژیم آل 

عرصععه    تععوان های ایععن کشععور را می بحرین داشته است. دفاعیات سیاسی مبارزان در دادگاه 
مبارزان انقالبععی    که محاکمه   نحوی   دیگری از تداوم کنش سیاسی علیه رژیم تلقی کرد، به 

رویارویی دو گفتمان مو ود در بحرین تبدیل شد. این مقاله درصععدد تبیععین    صه خود به عر 
فوریه و پاسخگویی به این پرسععش اسععت کععه رهبععران    14و تحلیل دفاعیات رهبران  نبش  

-های بحرین هستند، در پاسخ به اتهامات آل تاکنون در زندان   2011این  نبش که از سال 
؟ نتععایا ایععن مقالععه کععه بععه روح توصععیفی تحلیلععی و  انععد خلیفه، چگونه از خود دفاع کرده 

دهععد  آمده، نشععان می دست ای و مصاحبه نخبگانی به گردآوری منابع مبتنی بر شیوه کتابخانه 
  بیشععترین   منععافع   و   اسععتعاره   واژگععان،   که این افراد با اسععتفاده از متریرهععای کمععی و کیفععی از 

  هععای مهارت   و   دانش   سطح   مبارزان،   اعی ا تم   موقعیت   امر،   این   علت .  اند داشته   را   گیری بهره 
  چراکه از سطح علمی باالیی برخوردار بوده و بیشععتر   است   بوده   کتابت   و   سخنوری   در  آنان 
ارتبععا     مختلعع    هععای گروه   و   اقشععار  بععا  و  انععد بوده  هععای خاصععی  ریععان  کننده هدایت  آنان 
ش خواهععد  اند. این پژوهش در پایععان نیععز بععه بیععان افععش متصععور پععیش روی ایععن  نععب داشته 

 آمده در  امعه بحرین را تبیین خواهد کرد. و ود پرداخت و نوع ساختار سیاسی قدرت به 
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 مقدمه 
در فرهنگ فارسی معین واژۀ »دفاع« به معنای مصونیت از دستبرد دشمن، حفظ کردن، باز  

پس  میزدن،  داشتن،  کافران  با  مسلمانان  که  و   نگی  آنان  حمله  از  برای  لوگیری  کنند 

(. آنچه در این  1540:  1343معین،  )  درنهایت به معنای پاسخ طرف مقابل در هر دعوی است

باشد معنی نهایی آن یعنی پاسخ طرف مقابل در پژوهش برای واژه »دفاع« و »دفاعیه« مدنظر می

نیز پژوهش  این  در  است.  دعوی  عبارت  هر  دعوی  طرفین  که  است  این  بر  از  فرض  اند 

شوند )ر.ک.  های نظامی آل خلیفه که هیئت قضات آن از سوی آل خلیفه انتخاب میدادگاه

( و طرف دیگر آن نیز رهبرانی از شیعیان و اهل سنت هستند  32:  2002،  42مرسوم بقانون رقم  

مطالبه حقوق و  دادخواهی  به  مردم  به خاطر دعوت  تنها  آل خلیفه،    که  نظام  از  مشروع خود 

محاکمه پی  لسات  در  گردیدند.  محاکمه  و  شده  دستگیر  آن  افراد  توسط  این  برای  که  ای 

دادگاه شد،  داده  با  تشکیل  را  زندانی  رهبران  خلیفه،  آل  رژیم  دستور  به  بحرین  نظامی  های 

لیه آنان صادر  اتهاماتی که از سوی این افراد تکذیب گردید محاکمه کرده و احکام قضایی ع

بین  به عرف قضایی  با تو ه  به دفاع از  کردند.  به متهم داده شود تا  بایستی فرصتی  المللی که 

رهبران  نبش   دفاعیات  واکاوی  دنبال  به  پژوهش  این  بپردازد،  در    14خود  بحرین  فوریه 

 نبش  های نظامی این کشور است. در ابتدا بایستی به این نکته تو ه داشت که رهبران  دادگاه

توانستند  لسه محاکمه را از تهدید به فرصت تبدیل سازند. این افراد که از    1فوریه بحرین  14

به  نبش   اتهام دعوت مردم  به  نظام آل خلیفه  بودند، در روز    14سوی  بازداشت شده  فوریه 

محاکمه با هنر سخنوری توانستند تهدید ایجاد شده از سوی آل خلیفه را دفع کرده و حقانیت  

ویژهخو ا تماعی  موقعیت  همگی  که  افراد  این  رسانند.  اثبات  به  را  در  امعه  د  و  داشته  ای 

ویژه احترام  از  سعه  بحرین  با  هستند،  برخوردار  شئونات  ای  و  اخالق  و  ادب  رعایت  و  صدر 

مردمی   و  نبش  خود  از  دفاع  به  رؤسای    14دادگاه  که  بود  حالی  در  این  پرداختند.  فوریه 

نظامیدادگاه نمیهای  را  خود  از  دفاع  ا ازه  آنان  به  محاکمه،  طول  لسات  در    دادند ، 

( و در صورت سخن گفتن این  167-164و    162:  1395؛ الخوا ه، ال   120:  1395المقداد،  )
 
اهلل شیخ عبدالجلیل مقداد، استاد عبدالوهاب حسین، استاد حسن مشیمع، حجت اإلسالم و المسلمین سعید النوری،  آیت.  1

عبدالهادی   دکتر  المخوضر،  عبدالهادی  المسلمین  و  اإلسالم  حجت  المقداد،  حبیب  محمد  المسلمین  و  اإلسالم  حجت 
 السنکیس. الخوا ه، دکتر ابراهیم شری ، دکتر عبدالجلیل یوس  
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می بیرون  دادگاه  از  را  آنان  از  افراد،  بیرون  در  را  آنان  خلیفه  آل  نظامی  نیروهای  و  کردند 

می قرار  شتم  و  ضرب  مورد  دادگاهددادگاه  برخی  ادند.  برای  حتی  خلیفه  آل  نظامی  های 

داد، به وکالی این  گرفتند. اگر هم وکیل در اختیار زندانیان قرار میزندانیان وکیل در نظر نمی

 205-204: 1395؛ السنکیس، 113: 1395المقداد، ) دادافراد ا ازه دفاع از موکلین خود را نمی

انی بحرین در آخرین دادگاه رسمی از فرصت دفاعیه  (. رهبران زند40:  1395؛ حسین،  208و  

های ضد حقوق بشری آل خلیفه در قبال زندانیان برداشتند.  خود بهره برده و پرده از ظلم و ستم

می شمار  به  بحرین  ا تماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  دینی،  فعاالن  از  همگی  که  افراد  روند،  این 

یاب  المللی، متن گزارح کمیته حقیقتد به قوانین بین توانستند با بیان و گفتار کارآمد و با استنا

 و آیات قرآن، اقدامات آل خلیفه در قبال زندانیان و مردم را محکوم کنند.   1بسیونی 

به دفاع از خود و مردم  همه رهبران و فعاالن سیاسی بحرین که در دادگاه های آل خلیفه 

ابتدا در  پرداختند،  الوفاق   بحرین  سال    بودند  2عضو  معیت  در  تفاوت  2005اما  دلیل  به  م 

نگرشی که میان اعضای این  معیت در پیشبرد اهدافشان به و ود آمد، تعدادی از اعضای آن  

و  معیتاز  معیت  دا شده و گروه )الدقاق،  ها  تأسیس کردند  (.  2/4/1396های  دیدی 

تا بتوانند از طریش انجام  م بودند 2006برخی از این افراد قائل به مشارکت در انتخابات پارلمانی 

های مردم را محقش سازند، اما برخی دیگر معتقد بودند که  اصالحات در قانون اساسی، خواسته

وعده خل   در  خلیفه  آل  اصالحات  سوابش  روند  که  است  داده  نشان  خود  اصالحاتی  های 

از خروج از    بخش نبوده لذا باید به تحریم انتخابات پارلمانی برخاست. رهبرانی که پسنتیجه

انتخابات را در پیش گرفته بودند پس از حوادث   الوفاق روند تحریم  فوریه سال    14 میعت 

انقالب و سرنگونی نظام را مطرح کردند. عده2011 الوفاق  م گزینه  ای دیگر که در  میعت 

 پرداختند نیز همچنان رویکرد طلب دیگری به فعالیت میهای اصالحمانده بودند و یا در  نبش 

فوریه حضور یافتند. این در حالی بود که نظام    14اصالحات را در پیش گرفتند و در  نبش  
 
  بسیونی   شری   محمد  ریاست  با  م،  2011  سال   در  خلیفه  آل   نظام  کشتارهای  و  قتل  از  پس  که  استیابی  حقیقت  کمیته.  1

بیبه  تا   گردیدمأمور    پادشاه   طرف  از   کمیته.  گردید  تشکیل    در   که  اموری   وحقایش    بررسی  به   مستقل  و طرفانه  صورت 
نتیجه    دهد،  ارائه  گزارح  قالب  در  را  خود  شواهد  وبپردازد    بحرینهای  زندان   همه  به  که  کرد  موظ   را  خود  نظامدر 
نهایت    که  گزارشی.  بپوشاند  عمل   امه  بسیونیهای  توصیه   مردم  حقوق  همه  اگرچه  گردید  ارائه  کمیته  این  توسطدر 
 . شدند بسیونیهای توصیه  شدن عملی  خواستار  بعد به زمان  آن از انقالبیون شد اما نمی  شامل را بحرین
 .  معیة الوفاق الوطنی اإلسالمی. 2
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طلبان و انقالبیونی  فوریه بحرین تفاوتی میان اصالح  14آل خلیفه در دستگیری رهبران  نبش  

 14که خواهان سرنگونی و ترییر نظام بودند تفاوتی قائل نشده و یک ماه پس از آغاز  نبش  

بودند را بازداشت کرد   1هبران انقالبی بحرین که معموالً عضو  ریان الوفاء اإلسالمی فوریه، ر 

نیز رهبران اصالح7/5/1396)السندی،   بعد  طلب بحرین که غالباً  (. حکومت بحرین، چند ماه 

و ود رهبران انقالبی بحرین که خواهان  در  معیت الوفاق بودند را راهی زندان کرد. با این  

نظ دادگاهسرنگونی  در  نهایی  محاکمه  روز  در  بودند،  و  ام  عقیده  به  همچنان  خلیفه،  آل  های 

مهابا به دفاع از خود و محکوم ساختن آل خلیفه  ، بی2کردندرویکردهای خویش پافشاری می

پرداختند و با بیان حقایش تلخی که درون زندان نسبت به زندانیان و بیرون از آن نسبت به  می

آنانخانواده و    های  عرف  و خالف  بشری  حقوق  اقدامات ضد  از  پرده  بود،  شده  داشته  روا 

فوریه بحرین همگی در ابتدا خواهان    14دارند. رهبران  نبش  المللی آل خلیفه برمیقوانین بین 

ها سعی کردند تا با رعایت  های خود بودند. آنآمیز برای رسیدن به خواستهای مسالمتمبارزه

قوانین   رعایت  و  مسالمتبهاحترام  تفاوتی  صورت  حال  کنند؛  پیگیری  را  خود  اهداف  آمیز، 

توان چنین  میکرد که این هدف سرنگونی نظام حاکم باشد یا انجام اصالحات. در نهایت  نمی

خرده دو  شاهد  زمانی  مقطع  این  در  بحرین  که  داشت  خردهعنوان  است؛  گفتمان  گفتمان 

های مختل  سیاسی، اقتصادی و ا تماعی و  نهطلب که خواهان انجام اصالحات در زمی اصالح

ساالر بود. البته باید به  دینی بوده و گفتمان انقالبی که خواهان ترییر نظام پادشاهی به نظام مردم 

گذشت   از  پس  امروزه  که  داشت  تو ه  نکته  از  نبش    6این  خرده  14سال  گفتمان فوریه، 

د را با شرایط مو ود سازگار سازد. این  کار نیز به و ود آمده است که سعی دارد خومحافظه

را   نظام  ترییر  که  است  انقالبی  گفتمان  بحرین  در  غالب  گفتمان  امروزه  که  است  حالی  در 

  14طلب پس از  نبش  گفتمان انقالبی و اصالحخواستار است. در رابطه با خاستگاه دو خرده

روز پس از سقو     3ش یعنی  فوریه نیز باید عنوان داشت که مردم بحرین در ابتدای آغاز  نب

حسنی مبارک در مصر خواهان اصالحات بودند یعنی گفتمان قالب گفتمان اصالحات بود اما  

قلعپس   به  اقدام  خلیفه  آل  نظام  اینکه  مسالمتاز  تظاهرات  گفتمان  وقمع  کرد،  بحرین  آمیز 

 
 تیار الوفاء اإلسالمی. . 1

به استثنای ابراهیم شری  السید موسی، رهبر  ریان »وعد« که خواهان اصالحات بود. وی رهبر اقلیت اهل سنت بحرین  .  2
 است.
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آل خلیفه شدند.  قالب به گفتمان انقالبی تبدیل گشته و مردم خواستار سرنگونی و ترییر نظام  

مطالبه مردم  رهبری  که  هم  افرادی  داشتند  عمده  عهده  بر  زمانی  مقطع  آن  در  را  بحرین  گر 

 2012های نظامی آل خلیفه در سال  افرادی انقالبی بودند؛ بنابراین اکثر افرادی که در دادگاه

پژوهش   این  در  که  داشتند  عهده  بر  را  بحرین  انقالبی  گفتمان  رهبری  شدند،  مورد  محاکمه 

 گیرند.مداقه قرار می

رو درصدد این مهم است تا با استفاده از روح تحلیل گفتمان »ون دایک« و پژوهش پیش 

انقالب   رهبران  اظهارات  میهن،  »گواه  کتاب  در    14محوریت  نظام  مخالفان  و  بحرین  فوریه 

گونه و به  فوریه بحرین چ   14های نظامی آل خلیفه« نشان دهد که رهبران زندانی  نبش  دادگاه

های نظامی بهره برده و به اثبات حقانیت خود  آمیز دادگاهچه روشی توانستند از محیط اختناق

به توضیح روح تحلیل گفتمان ون دایک   ابتدا  بپردازند. برای این کار  و ظلمانیت آل خلیفه 

مقوله سپس  گفتمان  پرداخته،  تحلیل  قالب  در  بحرین  زندانی  رهبران  که  متریرهایی  و  ون  ها 

 گیرد.دایک به کار گرفتند مورد بررسی قرار می

 

 پيشينه بحث 
آقاگل فردوس  همچون  پژوهشگران  از  علیبرخی  رضائیزاده،  امیر  سلطانی،  پناه؛  اصرر 

اند. برخی دیگر از  شناسی و تحلیل کالمی را مورد پژوهش قرار دادهتحلیل گفتمان، گفتمان

ناهی و حسن مجیدی نیز از تحلیل گفتمان ون  پژوهشگران همچون منصور میراحمدی و رضا پ

و سیاسی شخصیت مناظرات علمی  تبیین  امام  دایک در  بر سته همچون  مذهبی  های دینی و 

کرده استفاده  )ع(  صادق  امام  و  )ع(  مناظرات  رضا  در  دایک  ون  گفتمان  تحلیل  روح  اند. 

به )ع(  صادق  امام  و  )ع(  رضا  امام  علمی  و  پذیرفسیاسی  کاربست  تحلیل  خوبی  اما  است  ته 

رود. البته باید  دفاعیات سیاسی به روح تحلیل گفتمان ون دایک در نوع خود بدیع به شمار می

به این نکته تو ه داشت که دفاعیات سیاسی دارای پیشینه تاریخی گسترده بوده که با دفاعیات  

ان نمونه در کتاب  عنوسقرا  آغاز شده و تا دفاعیات دکتر مصدق نیز ادامه پیدا کرده است؛ به

بیان   با  را  دفاعیات خود  سقرا   گلستان،  لیلی  تر مه  به  و  افالطون  قلم  به  سقرا «  »محاکمه 

می آغاز  بود  یافته  دست  آن  به  که  بهتر حقایقی  تبیین  و  توضیح  با  وی  حقیقت  در  کند. 
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برمیاندیشه خود  از  دفاع  درصدد  دادگاه،  رؤسای  به  خود   (.  لیل 1391گلستان،  )  آیدهای 

ه در کتاب »محاکمه و دفاع دکتر مصدق« صرفاً به بیان گفتگوهای  1336بزرگمهر نیز در سال  

( لذا دفاعیات وی و سقرا   1336بزرگمهر،  )  پردازدشده میان دادگاه و دکتر مصدق میبیان  

در دادگاه به روح تحلیل گفتمان بررسی نگردیده است بلکه تنها به روند محاکمه و دفاعیات  

شود تا شگرد و شیوه دفاعیات رهبران  که در این پژوهش تالح میشده است درحالی  پرداخته 

مهم   این  به  دستیابی  برای  شود.  موشکافی  دایک  ون  گفتمان  تحلیل  روح  با  بحرین  زندانی 

عنوان یکی  شایسته است تا نخست به درک صحیحی از تحلیل گفتمان رسیده و با ون دایک به

 لیل گفتمان آشنا شویم. های تحترین گرایش از مهم

 

 روش تحليل گفتمان
رسد شناخت  در این مقاله تو ه به ظرفیتِ زبانی تحلیل گفتمان مدنظر است زیرا به نظر می

انقالب   از خود در دادگاه  14زبان و ساختار کالمیِ رهبران  بحرین در طول دفاع  های  فوریه 

درس خلیفه  آل  مینظامی  و  است  تحفظآموز  با  ظرفیتهایی  توان  تحلیل،  از  روح  این  های 

 متناسب با  ایگاه این افراد بهره گرفت.

های اصلی  امروزه سه گرایش مهم در تحلیل گفتمان انتقادی و ود دارد که یکی از چهره

دایک بر نقش شناخت در تحلیل انتقادی گفتمان، شناخت و  دایک« است. وناین رویکرد »ون

مبنا که  داد  شکل  را  مثلثی  یعنی  ا تماع،  گفتمان،  انتقادی  تحلیل  به  متمایزح  رویکرد  ی 

ا تماعی  نظر    -رویکرد  در  ارتباطی  رویدادی  عام،  معنای  در  را  گفتمان  او  شد.  شناختی 

محاورهمی تعامل  مانند  و  نبهگیرد  تصاویر  نوشتاری،  متن  نشانهای،  و  های  شناختی 

 ایِ دیگر مرتبط با داللت معنایی. چندرسانه

است که گفتمان مسیرهای بسیاری برای تاکید کردن یا کم اهمیت نشان  ون دایک معتقد  

( دارد  معنا  میVan Dijk, 2001: 137-138دادن  بیان  وی  مبنای  (.  مسیرها  این  اگر  که  دارد 

های گوناگون مورد ارزیابی قرار  توان نحوه نمود آن را در سطح ایدئولوژیک داشته باشند، می

معنا، صورت و ساختهای گزارهساخت   های گفتمان، داد.  استدالل  از مله  ای،  های صوری 

 (. Van Dijk, 2003: 35-37سطوح مختلفی است که مورد تاکید ون دایک قرار گرفته است )
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برای    سازدمی  مشخص  دایک  ون  سیاسی  اندیشه  تبیین  چارچوبی  را  ایدئولوژی  وی  که 

-Van Dijk, 2007: 68د )کن های ا تماعی مشترک در یک گروه خاص ارزیابی میبازنمایی

بر اساس دیدگاه ون69 های عقیدتی مشترکی  های ا تماعی، دستگاه دایک؛ اعضای گروه  (. 

(.  Van Dijk, 2009: 65-68ها اصالتا امری ا تماعی هستند )دارند. او معتقد است که ایدئولوژی

فکری افراد نفوذ    توان در دستگاهمدار میون دایک بر این باور است که بر اساس نگاه گفتمان

 (.  Ven Dijk, 2002: 42-45کرد و به تدریا ترییراتی در آن ایجاد نمود )

گانة بافت،  از نظر ون دایک، طراحی مدلی برای چارچوب نظری مستلزم تو ه به رابطة سه

پدیده نظر وی  از  ای است که سه  نبة اصلی دارد: کاربرد  شناخت و گفتمان است. گفتمان 

و   شناخت  بافتزبان،  در  ا تماعی تعامل  تجلی  -های  گفتمان،  و  فرهنگی.  بیانگر  بخش، 

ویژگیشکل از  بسیاری  ا تماعی دهندۀ  موقعیت  با  مرتبط  »بافت«    فرهنگی  -های  که  است 

طور کلی بر گفتار و نوشتار تأثیر بگذارد )و  ای از بافت و  امعه بهشود. اگر مشخصهنامیده می

 (. Van Dijk, 2000: 23-26ت« است )برعکس(، مسلماً آن مشخصه »قدر

ون آثار  در  که  نظری  میمسیر  گفتمان  به  ایدئولوژی  از  به  دایک  شکل    این رسد  ترتیب 

های  وسیلة مدلشود که بههای ذهنی منتا میای از مدلگرفته که معانی گفتمانی، از مجموعه

مدلای کنترل میزمینه این  ا ت شود.  و  نظرات شخصی  دربرگیرندۀ  رویدادها  ها  دربارۀ  ماعی 

اندیشه بر اساس  ا تماعی ممکن است  باشد  هستند. عقاید  های مشترک گروهی شکل گرفته 

از    کند. در کل، چنین نظامی ها اقدام میهای خاص کنش که به سازماندهی رویدادها و زمینه

تماعی گروه ها، ابعاد اصلی حوزۀ ا وارههای ذهنی هستند که به شکل طرحها، بازنماییاندیشه

های  کنند و به گزینش بندی میها و منابع( را طبقهها، ارزحها، اهداف، موقعیت)هویت، کنش 

ارزحمنفعت از  میگرایانه  دست  کنش هایی  ارزیابی  اساس  و  پایه  که  ا تماعی  زنند  های 

 اعضای گروه است. 

می بیان  متون  سطحی  ساختارهای  در  گوناگون  اشکال  به  مواردمعانی  مانند  شوند.  ی 

های نحوی، نحوۀ چینش واژگان، آهنگ  بندیها و ساختار  مله، رده»انسجام واژگان، عبارت

سازه طرحگفتمان،  در  ابرساختارها  سازمان  و  گرافیکی  ساختارهای  وارههای  مانند  رایا  های 

 (. Van Dijk, 1998: 45های خبری« )روایت، استدالل یا گزارح
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ها از بررسی ساختارهای سطحی  ای معنایی و عقاید ضمنی آنبنابراین، بسیاری از ساختاره

به حاشیه راندهآید. همبه و ود می معانی  باید  از  زمان  ناشی  معانی  بررسی کرد و  نیز  را  شده 

 ها را نیز مدنظر قرار داد.غیاب آن

 

 و تحليل اطالعاتروش تجزیه 
نظری یا به عبارتی، تعیین    یکی از مراحل اساسی در تحلیل گفتمان، عملیاتی کردن مباحث

منظور تحلیلِ متن و گفتمان است. مسئلة اصلی این است که تحلیل گفتمان انتقادی  متریرها به

و روح ابزارها  به  را  نظریِ خود  ادعاهای  میچگونه  تبدیل  تحلیلی  بههای  طور خاص،  کند؟ 

عینی که هسته و کانون  ها و مفاهیم کالن و موارد و مصادیش ملموس و گری میان نظریهمیانجی

 دهد مورد تأکید است.تحلیل در تحلیلِ گفتمان انتقادی را تشکیل می

آنجایی دیدگاهاز  از  استفاده  با  پژوهش  این  ونکه  تحلیلیِ  شیوۀ  و  یافته،  ها  سامان  دایک 

ها استفاده کرده  ای از آنهایی که وی در تحلیل گفتمان انتقادی و متون رسانهمتریرها و مقوله

نمایی،  اند از: واژگان، استعاره، کنایه، اغراق و بزرگکار رفته است که عبارتبرای تحلیل به

و  ابه دادن  تخفی   تعبیر،  نقلحُسن  منافع،  کردن،  ناگفته ا  چشمقول،  )منظر(، ها،  انداز 

 ها، معانی ضمنی و تأکید ساختاری. فرضبندی، پیش ها(، قطبمایهانسجام کلی )درون

و  منظوبه بنام  روحانیون  آنان  از  برخی  که  افراد  این  شأن  به  تو ه  با  و  اختصار  رعایت  ر 

بوده بحرین  در  خاص  و  عام  شهره  اخالق  و  رفتار  در  نیز  دیگر  برخی  و  منبر  اند،  صاحب 

همسان از  ا ل  که  ایشان  موقعیت  با  روحمتناسب  با  تحلیل  سازی  در  است،  غیراخالقی  های 

می  از  آنان،  دفاعیات  مقولهگفتمان  این  مقولهان  از  صرفاً  واژگان، چشمها  استعاره،  های  انداز، 

 ایم. قول و تأکید ساختاری بهره گرفته انسجام تاریخی، نقل
 

 ها و متغيرهاتعریف مقوله

یا    :1واژگان   -ال  گوینده  که  واژگانی  دارند.  گفتمان  در  مهمی  بسیار  نقش  واژگان 

می کار  به  قدرت،نویسنده  با  دقیقاً  عبارت    برد  به  یا  او  اخالقی  و  ا تماعی  سیاسی،  موقعیت 

میدقیش سنجیده  او  ا تماعی  وزن  با  کلمهتر،  یا  واژه  چه  فرد  اینکه  بیان  شود.  برای  را  ای 
 

1. Lexical Items. 
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برمی بستگی    گزیندمقصودح  او  ا تماعی و سیاسی  به موقعیت شخصی،  بسیار زیادی  تا حد 

ها در گفتار و نوشتار،  نیاد است تجلی واژهبدارد. ازآنجاکه بسیاری از این موقعیت، ایدئولوژی

 دهد.خصوص موضوع مورد بحث نشان می دیدگاه و عقاید وی را در 

های مختل  گفتمان با تو ه به موضوع، هدف و عوامل دیگر با انواع واژگانِ خاص  گونه

شناخته واژگانی،  عناصر  تحلیل  دارد.  اندیشهشدهتجانس  مطالعة  راه  ممکن  ترین  که  هاست 

»برخی از واژه به کار رود.  بیان قضاوت ارزشی  برای  بیان یک  است  برای  ها به شکل طبیعی 

معرفتیِ پنهان    -های ارزشیروند؛ مانند زشت، زیبا و...، اما برخی دیگر به نظامنظر به کار می

پیش  )فرضدر  و...«  کافر  مسلمان،  مانند  دارند؛  بستگی  واژگان  Van Dijk, 1998: 31ها   .)

 شوند.ها هستند و برای قضاوت ارزشی استفاده میها و نُرم کنندۀ ارزحشده بیانبانتخا 

های انتقال معناست. در استعاره، رابطة میان چیزها از راه  : استعاره یکی از راه1استعاره   -ب

ای مطرح ترین صُور استعاره، تشبیه است که در آن مقایسهشود. یکی از رایاقیاس مطرح می

 آید. از شباهت سخن به میان میشود و می

غیرمستقیم  2قول نقل    -پ یا  مستقیم  حقوقی،  یا  حقیقی  شخص  گفتار  یا  نوشتار  نقل   :

 منظور مستند کردنِ متن و مجاب کردن مخاطب.به

  ای کنایه  کارکرد  که  اینشانه  در .  معناست  انتقال  هایراه  از  یکی  نیز  کنایه:  3کنایه   -ت

  آن  که  دانیم می  دیگر  دالّی  طریش  از  اما  کند،می  اشاره  چیزیک  به  دال  استعاره،   مانند  نیز  دارد

  ا تماعی  برای  اگر  مثال  برای.  کندمی  داللت  متضاد  و  متفاوت  کاماًل  چیزی  به  واقعبه  دال

  برده  کار  به   کنایه  حقیقت  در  ،« انبوهی    معیت  عجب»  بگوید  کسی   و  باشد  نیامده  کسهیچ

 .است

)منظر( چشم  -ث مت4انداز  هر  چشم:  از  مینی  سخن  خاص  منظری  و  گوید؛  انداز 

میچشم متن  در  و...  مؤمن  حش،  مانند  به  اندازهایی  منظری  چه  از  نویسنده  که  دریافت  توان 

 نگرد. قضایا می

  بازتوصی    و  توصی   عباراتی   با  روابط  یا  نهادها  عقاید،  ها،کنش :  5تعبیر   حُسن   -ج
 

1. Metaphor 
2. Quotation 
3. Metonymy 
4. Perspective 
5. Euphemism 



 ( 64)پیاپی  99 پاییز، 34شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 252
 

 

 کنند. طلب را  مثبتی گذاریارزح که شوندمی

  دشمنان   و  «دیگران»  اشتباهات  و  مشکالت   ها،ضع   بزرگنمایی:  1بزرگنمایی   و  اغراق  -چ

 .دوستان و «خود» مثبت  اَعمال و هاپیشرفت ها،موفقیت بزرگنمایی و اغراق نیز و

  ترازوی   و  میزان  عنوانبه  « ما  منافع»  بر  تأکید  گفتمانی  عنصر  این   بنیادین   هسته:  2منافع  -ح

 بدون )  دهد  قرار  تهدید  مورد  را   منافع  این   که   امری  هر  و  است  گفتمانی  هایکنش   سنجش 

  درباره  « ما»  مثبت  یا  منفی  هایایده.  کندمی  پیدا  نفی  برای  تو یهی(  دیگری  منافع  به  تو ه

  ظاهر  و  قیافه  صرفاً  مثال، عنوان  به  بنابراین   است؛  مبتنی  ما  تعلقات  و  منافع  بر  دیگران  یا  ما  اَعمال

  عنوان به  باید  ها آن  بلکه  نیست،  ها آن  بودن   خطرناک  برای  داوری   مالک  مسلمان،  مبارزان

 شوند.  نگریسته  هان  در غرب منافع کننده تهدید و دشمن 

  راهبرد  اولین   گیردمی  شکل  هاگزاره  ساختارهای  تمام  فحوای  در  آنچه:  3بندی قطب  -خ

  این .  است  نیذه  هایمدل  طریش  از   ها ایدئولوژی  و  محور گروه   مشترک  های نگرح  بیان  کلی

  منفی  توصی   و   گروهیدرون  مثبت   توصی   بر   که  شود می  نامیده   سازی« »قطبی  استراتژی 

  مربع »  از  مفهوم  این   بیان  برای  دایک  ون.  است  استوارVan Dijk, 1998: 33) )  گروهیبرون 

 : است مؤلفه چهار  بر مشتمل که  کندمی استفاده  « ایدئولوژیک

 ود؛ خ خوب اعمال و هاویژگی بر *تأکید

 دیگران؛ بد اعمال  و هاویژگی بر * تأکید

 خود؛  بد اعمال دادن نشان واقعی میزان از * کمتر

 دیگران.  خوب اعمال دادن نشان واقعی میزان از *کمتر

  ایدئولوژیک  هایبافت  در  که  است  ایدوگانه  های تقابل  همان  سازی قطبی  عمل   مبنای

 نابرابری   در  را  فوق  بندیتقسیم  ریشه  فتمانی،گ  تحلیلگران.  شودمی  هاآن  سازیطبیعی  بر  سعی

  تن  صرف  تحلیلگران،  این   نظر  به .  کنندمی  ذکر  دیگر  گروه  یا   فرد  بر  گروهی  یا  فرد  سلطه  و

  چه  با  و  چگونه  « دیگری»  و  « خود. »است  سلطه  به  بخشیدن  مشروعیت  فوق،  بندیتقسیم  به  دادن

  و   بشر  حقوق  آزادی،  دموکراسی،  چون   مثبتی   هایارزح  با   « خود . »شوندمی  توصی    الفاظی 

و توصی   ماندهعقب  طلب،خشونت  متحجر،  چون  منفی  های ارزح  با  دیگری  غیره  غیره    و 
 

1. Exaggerating and Magnifying 
2  . Interest 
3. Polarization 
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  مثبت   توصی .  هاستتمدن  و   افراد  نهادها،  ها، گروه  هویت   کننده  تعیین   « توصی . »گردندمی

 .آیدمی ایدئولوژیک کردن قطبی  دنبال به منفی و

  و   فرد  داوری  و  قضاوت   بر   و  شوندمی  فرض  مسلّم   که  هنیذ  مفروضات:  1ها فرضپیش   -د

 گذارد. می تأثیر واقعیت از او سازیمفهوم و تعری 

)درون   -ذ  کلی  متن( مایه انسجام  و درون 2های  آنچه سرفصل  طریش  از  کلی  انسجام  های  مایه : 

ین اطالعات  تر ها از نظر مفهومی خالصة متن هستند و مهم شود. سرفصل انگاریم، بیان می متن می 

 های معنایی را دارند. ها حکم کالن گزاره کنند. از لحاظ نظری، سرفصل آن را مشخص می 

ها و عقاید مثبت »خود«  ها و عقاید منفی »دیگران« و کنش بر کنش   :3تأکید ساختاری   -ر

 شود. تأکید می
 

 های تحقيق یافته 

 واژگان
اث بسیار اثرگذار در موفقیت رهبران در  بات ظلم و ستم آل خلیفه در قبال  یکی از عوامل 

ای از واژگان و عباراتی بود که ظلم و ستم  گیری از دامنه گستردههایشان، بهرهآنان و خانواده

منعکس   محاکمه  و  زندان  طول  در  و  بازداشت  هنگام  را  خلیفه  آل  نیروهای  خشونت  و 

موقعمی و  گسترده  دانش  سطح  از  برخورداری  سبب  به  زندانیان  این  ا تماعی،  ساخت.  یت 

خوبی از لرات گسترده و متنوع بهره ببرند. عمده این توانستند بهسیاسی، دینی و فرهنگی خود  

منبر  استاد حوزه 4افراد خطیب  دانشگاه 5،  استاد  شنیدن،    6،  و سخن  گفتن  و چون سخن  بودند 

ا بار  فعالیت متداول و رایا آنان بوده لذا در سخنرانی و کاربست واژگان و  مالت مختل  ب

خود  دفاعیه  در  لسه  افراد  این  داشتند.  طوالیی  ید  مناسب،  و  7معنایی  حقانیت  اثبات  برای   ،

خواسته مسالمتمشروعیت  آنان،  مظلومیت  مردم،  مطالبات  و  و  ها  تظاهرات  بودن  آمیز 
 

1. Assumption 
3. Overall Coherence 
4. Structural Stresses 

اسماعیل، عبداهلل عیسی  .  4 النوری، عبدالوهاب حسین، محمدعلی رضی  المقداد، سعید  المقداد، محمد حبیب  عبدالجلیل 
 المحروس. 

 لنوری، محمدعلی رضی اسماعیل، عبدالهادی المخوضر. عبدالجلیل المقداد، سعید ا. 5

 . عبدالجلیل یوس  السنکیس. 6
 متن این دفاعیات در کتاب »شهادۀ وطن« به زبان عربی و کتاب »گواه میهن« به زبان فارسی و ود دارد. . 7
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خشونتراهپیمایی رهبران ها،  و  مردم  با  برخورد  هنگام  خلیفه  آل  نیروهای  رفتار  بودن  آمیز 

کردند ها و عبارات ذیل استفاده میوریه و بدرفتاری با آنان در طول زندان، از واژهف  14 نبش  

 پرداختند که در محکومیت نظام آل خلیفه تأثیر بسزایی داشت. و با آن به شرح حقایقی می

 

های  این افراد با بیان مداوم واژگان و عبارات مذکور در  دول، درصدد تبیین ظلم و ستم

افراد تالح می این  بودند.  آنان  با  بیان کامل  آل خلیفه  به  موازین اخالقی  با رعایت  تا  کردند 

( با آنان 122: 1395قداد، چگونگی رفتار نیروهای آل خلیفه و حتی فرزندان پادشاه بحرین )الم

بپردازند تا هیئت قضات دادگاه که افرادی منتخب از سوی آل خلیفه بودند را با رفتار و اخالق  

خود و نشان دادن مظلومیت خود تحت تأثیر قرار دهند. عالوه بر این افراد، شیخ علی سلمان،  

الوفاق نیز در دادگاه ستایش قرار داد اما با این    بحرین، نظام بحرین را مورد  دبیرکل  میعت 

اثبات به    و ود، نظام بحرین بدون  سال    9اتهامات شیخ علی سلمان، وی را محاکمه کرده و 

)سلمان،   انقالبی275-273،  51-50:  2017زندان محکوم کرد  توسط  این روح حتی  ترین  (. 

 تکرار  واژگان و عباراتی که از سوی رهبران زندانی مورداستفاده قرار گرفت
 مرتبه  12 وحشیانه.  –یز آمدستگیری )بازداشت( خشونت
 مرتبه  22 ها.شب به خانه و شکستن درب و پنجرهشب، پس از نیمههجوم )حمله( وحشیانه در نیمه 

 مرتبه  135 هیئت قضات محترم، قاضیان گرامی، قاضیان محترم، سروران گرامی.
 مرتبه  25 پوشان سالح به دست. پوح، سیاهنیروهای چهره 

 دفاع، ترساندن زنان و کودکان. بی هجوم به زنان و کودکان 
 ایجاد رعب و وحشت در قلب زنان و کودکان. 

 سالح گرفتن )کشیدن( بر روی )صورت( زنان و کودکان. 
 مرتبه  76

به هم ریختن منزل   –ویران کردن( اسباب و وسایل منزل )خانه(    –تخریب کردن  )  شکستن
 )خانه(.

 مرتبه  63

 .سرقت )دزدیدن( لوازم و وسایل شخصی 
 های بانکی، طال و  واهرات، لوازم الکترونیکی و شخصی.سرقت پول، کارت 

 مرتبه  42

فحش، دشنام، ناسزا، توهین و کلمات زشت و رکیک به خود و خانواده و شعائر دینی و  
 بیت )ع(.اهل 

 مرتبه  263

 تحمل، غیرانسانی.آمیز، سخت، غیرقابلهای خشن، خشونت شکنجه 
  نسی. –روحی  –های  سمی آزار و اذیت

 مرتبه  289
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فرد زندانی که گفتمان اسالم رادیکالی را در میان شیعیان بحرین بر دوح دارد نیز انجام شد.  

اس  وفاء  رهبر  ریان  حسین،  عبدالوهاب  فردی  استاد  به  بحرین  در  امعه  که  فردی  المی، 

های نظامی آل خلیفه، با سعه  انقالبی که خواهان سرنگونی نظام است شهرت دارد، در دادگاه

صدر به اتهامات خود پاسخ داد. وی در طول دفاعیات خود توانست رفتارهای نامناسب نظام و 

بکشد. به تصویر  را  زندانیان  قبال  در  بحرین  امنیت  نشان   نیروهای  واژگانی که  با کاربست  او 

ساخت   بیان  را  زندانبانان  رفتار  شیوه  محترمانه،  قالب  مالت  در  بود،  ستم  و  قساوت  دهنده 

 (. 36و34و 32: 1395)حسین، 

 

 کنایه 
های بیان نظرات و انتقادات که مبارزان بحرینی در چندین مورد از آن بهره  یکی از روح

ستند تا با استفاده از کنایه از تکرار برخی  مالت و مفاهیم   ستند، کنایه است. این افراد توان

بپرهیزند و آن را به شیوه طنزآمیز بیان سازند تا بیشترین میزان تاثیر را از سوی طرف مقابل در  

پی داشته باشد. عباراتی چون »با ضرب و شتم و لگد استقبال گرمی از ما کردند« )الخوا ه،  

(، »با انداختن آب  49:  1395ام از من استقبال کردند« )مشیمع،  (، »با فحش و دشن 336:  1395ب

 (. 187و 203: 1395دهان بر روی صورتم مرا مورد عنایت خودشان قرار دادند« )السنکیس، 

 

 استعاره
خوبی  های انتقال معنا و مفاهیم، استعاره است که رهبران زندانی بحرین بهاز مؤثرترین راه

بهره گرف ادبی  این آرایه  و از  آنان  با  نیروهای آل خلیفه  برای شرح چگونگی رفتار  آنان  تند. 

بههایشان از استعاره و تشبیه استفاده میخانواده ظاهر  کردند. تشبیه و کاربست استعاره اگرچه 

گیری از آن و ساختار  مالت، امر مهمی در استعاره و  های بهرهبسیار ساده است اما موقعیت

ب افراد  این  که  است  آمدههتشبیه  بر  آن  عهده  از  بویژهخوبی  اهل    اند،  آنان  از  بسیاری  اینکه 

بوده  قلم  و  ادب  و  به  1فرهنگ  رخلذا  حوادث  توانستند  آرایه  خوبی  این  با  را  برای خود  داده 

 ای از این  مالت به شرح ذیل است: ادبی بیان کنند. پاره

 
 . عبدالهادی المخوضر، عبدالوهاب حسین، حسن مشیمع، محمدعلی رضی اسماعیل. 1
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 اندازچشم
خود بحرین  زندانی  مجمع  مبارزان  حقیقی  ساکنین  میرا  معرفی  بحرین  که  الجزایر  کنند 

اند. آنان اوج تأس  را در مورد  توسط خاندانی غیر بحرینی تحت سلطه و سیطره قرار گرفته

می بحرینی  غیر  نیروهای  از  انب  گرفتن  قرار  ستم  و  از  ظلم  خلیفه  آل  توسط  که  دانند 

آورده شده بحرین  این  به  این کشورهای دیگر  مطالبه  اند.  بحرین را  مبارزان، خود و مردم  گر 

ساالر و مبتنی بر عدالت  کنند که برای ایجاد نظامی مردمافرادی اصیل و با فرهنگ معرفی می

فوریه که از شیعیان بودند، خود را اکثریت    14اند. بسیاری از رهبران در بند  نبش  به پا خاسته

اند که حتی اهل سنت  حت سلطه قرار گرفتهمذهب ت کنند که توسط نظام سنیشیعه معرفی می

(، چراکه نظام آل خلیفه حتی  59و    51:  1396السندی،  )  دهدمعتدل را نیز مورد ظلم قرار می

 صفحه استعاره و تشبيهات ادبی به کار برده شده توسط زندانيان 
 93 دوران زندان ما شبیه به سریال دردناکی بود که از وحشت پر شده بود. 

 116 ای که ما را به آنجا بردند بیشتر شبیه زندان انفرادی بود تا بیمارستان. بیمارستان نظامی 
 217 میالدی رعیت او نیستیم که هرگونه بخواهد با ما رفتار کند. 19نظام باید بداند که ما مثل قرن 

صحبتهم این  می ه  من  سر  بر  صاعقه  همانند  خانوادهها  به  نسبت  مرا  و  نگران  خورد  ام 
 ساخت. می 

274 

 297 کشیدند. همانند گوسفند مرا بر روی زمین می 
 304 پس از حمله نیروهای آل خلیفه، منزل من همانند خرابه شده بود. 

 324 همانند حیوانی وحشی به خانواده من هجوم آوردند.
 331 انند الشه گوسفند از سق  آویزان کردند.مرا هم

با پتو می هرکس از زندانیان که می  پوشاند که شبیه خیمه  خواست به حمام برود باید خود را 
 342 شد. متحرک می 

 342 های متحرک شده بود. زندان پر از خیمه

 349 رد. ای بر سر ما بخواو فهرستی از اتهامات را به ما نشان داد تا همانند صاعقه 

 349 شوند شده بودیم.همانند گوسفندانی که برای قربانی و سالخی برده می 

 350 همانند زندانیان گوانتانامو شده بودیم. 
های خود بنشینند همانند دانش آموزان های کشور ما باید مطیع بر روی صندلی قاضیان دادگاه
 دبیرستانی.

367 
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که اهل سنت و خواهان اصالحات بوده را نیز بازداشت کرد    1طلب  معیت الوعد رهبر اصالح

 (. 184و99و 80و 44و37و20  :2017المتروک، ؛ 115: 2013و تحت شکنجه قرار داد )النوری، 

 

 انسجام کلی
ای  نقطه آغاز و پایان دفاعیات این افراد مشخص بوده و از انسجام و نظم منطقی اقناع کننده

کند. آنان نوع  برخوردار است؛ به طوری که هیئت قضات دادگاه را از حیث استدالل قانع می

زمان صدور تا  زمان دستگیری  از  را  آل خلیفه  نیروهای  به  برخورد  و  حکم  دقیش  طور کامل، 

می شرح  درهممنظم  از  تعریضدهند.  لوگیری  دفاعیات،  حاشیهریختگی  و  مسیر ها  نیز  ها 

 دهد. ها را به سمت نظم و نتیجه مشخصی سوق میمناظره
 

 حسن تعبير 
میزان کینه از  اینکه  برای  پاره آنان  بکاهند  به خود  نسبت  دادگاه  مفاهیمی که  توزی  از  ای 

با عبارتدارای  با  را  بود  دادگاه  به  منتسب  و  بوده  منفی  معنایی  مالیمر  بیان  هایی  بهتری  و  تر 

بهمی دادگاه  عنوان  داشتند،  اعضای  بودند که چون  نکته  این  بیان  زندانیان خواهان  همه  مثال؛ 

تعیین می آل خلیفه  نظام  از سوی  از  یرههمگی  افراد  این  و  خلیفه  شوند  آل  خواران خاندان 

میهستند   که  حکمی  آنان  بنابراین  نظر  در  است.  مبرهن  و  واضح  بسیار  کنند  صادر  خواهند 

طرفانه به بررسی اتهامات بپردازند، دوم  برای صدور حکمی عادالنه ابتدا باید هیئت قضات بی

 اینکه محاکمه بایستی در دادگاه مدنی صورت بپذیرد، نه در دادگاه نظامی.

افزای مو ب  سخن  این  مستقیم  بیبیان  و  قضات  هیئت  دشمنی  حکم  رحمانهش  شدن  تر 

صورت غیرمستقیم به بیان آن بپردازند تا کمترین  گردید لذا بایستی بهصادره از سوی آنان می

ترین تعبیری بود که آنان  میزان واکنش را در پی داشته باشد. بنابراین »قضاوت سیاسی« مناسب

و   اسی شدن دادگاه را به آل خلیفه نسبت دادند(. آنان سی 12-11:  2013بیان داشتند )المقداد،  

به نقش هیئت قضات بههیچ اشاره امر سبب  عنوان  یرهای  این  خواران آل خلیفه نداشتند لذا 

شد تا هیئت قضات دادگاه از میزان خصومت به زندانیان کاسته و به آنان فرصت دفاع از خود  

 بدهند.
 
 شری  السید موسی آقای ابراهیم . 1
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 قول نقل
ق  متون  بر  تسلطی که  با  افراد  بیناین  قوانین  اساسی،  قانونی  انون  متون  و همچنین  المللی 

حقیقت  می کمیته  مستند  مفاد  این  به  را  خود  سخنان  داشتند،  بسیونی  بدین  یاب  و  ساختند 

نظام   و  و درصدد محکوم ساختن آل خلیفه  اثبات کرده  را  اقدامات خود  مشروعیت  طریش 

می  بر  م سلطه  در  خود  دفاعیات  طول  در  افراد  این  سال  آمدند.  می  به    131،  2012اه  مرتبه 

استناد می  بسیونی  معتبر کمیته  قانونی و  آنان در    1ورزند.گزارح  این در حالی رخ داده که 

زندان بودند و به هیچ منبع مکتوبی برای مرا عه به آن دسترسی نداشتند لذا با تسلطی که بر 

حقیقت  کمیته  متون  بویژه  قانونی  و  حقوقی  داشتنمتون  بسیونی  خود  یاب  از  دفاع  به  د 

یاب  پرداختند. عالوه بر متون مستند حقوقی و قانونی، بویژه متون و گزارشات کمیته حقیقت 

بسیونی که مورد تایید نظام آل خلیفه نیز بود، رهبران زندانی به آیات قرآن نیز برای اثبات  

برخی از آنان که    کردند. ظلم و ستم آل خلیفه در قبال مردم بحرین و زندانیان نیز استفاده می 

بر قرآن داشتند می  افراد روحانی بودند با تسلطی که  بهره ببرند. این  توانستند از آیات قران 

دفاعیات  بدین   ادامه  برای  بیشتری  فرصت  و  را مجاب کرده  توانستند هیئت قضات  صورت 

 خود به دست آورند.
 

 بندیقطب
آغاز  نبش   از  آل خلیفه  مذهبی  حوا  2011فوریه سال    14نظام  اختالفات  را  بحرین  دث 

میان اهل سنت و شیعیان معرفی کرد. آل خلیفه افرادی را مأمور ساخته بود تا به مسجد الفاتح  

با برگزاری  لسات و محافل گفتگو، حوادث بحرین را توطئه شیعیان اهل   اهل سنت رفته و 

)السندی،   دهند  امنیت 44:  2016سنت  لوه  نیروهای  از  برخی  خلیفه  آل  مأمور  (.  را  خود  ی 

ساخته بود تا به مناطش اهل سنت یورح برده و آن را به شیعیان نسبت دهند تا بدینوسیله شعله  

شعله را  سنت  اهل  و  شیعیان  میان  شد،  اختالف  پیگیری  نیز  زندان  درون  سناریو  این  کند.  ور 

ادهای دینی  بدین طریش که زندانبانان و افسران زندان که از اهل سنت بودند به مقدسات و نم

بی و  توهین  میشیعیان  )النوری،  احترامی  علیه  225:  1395کردند  خلیفه  آل  نقشه  این  اما  (؛ 

السید   شری   ابراهیم  همراه  به  شیعه  زندانی  رهبران  چراکه  ماند،  ناکام  سنت  اهل  و  شیعیان 
 
 . خلیفه آل نظامی هایدادگاه  در رژیم مخالفان و بحرین فوریه  14 انقالب رهبران اظهارات میهن، گواه . ر.ک.1
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بود همگی حوادث بحرین را مطالبات ملی    1موسی که رهبر اقلیت اهل سنت در  نبش وعد 

تند. این افراد بیان داشتند شیعیان و اهل سنت برادر هستند که با کمک یکدیگر برای انجام  دانس

به بحرین  در  خواستهترییرات  بیان  پا  هنگام  بودند،  اکثریت  زندان  در  که  شیعه  رهبران  اند. 

به  15دفاعیات خود   اهل سنت  از  یاد کردند. مرتبه  برادران خود  افراد    2عنوان  این  در حقیقت 

قطبتوان شیعه  ستند  قطب  –بندی  به  را  خلیفه  آل  مردم  سنی  یعنی    –بندی  سازد  تبدیل  نظام 

 اینکه تهدید آل خلیفه را به فرصتی برای خود و تهدیدی برای نظام آل خلیفه تبدیل کرد. 

 

 اغراق و بزرگنمایی
ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإلَّا   َلا ُیِحبُّ اللَُّه اْلجَْهرَ   ﴿ برخی از این افراد، دفاعیات خود را با خواندن آیه  

َعِلیًما  َسِمیًعا  اللَُّه  َوَکاَن  ُظلَِم  افراد که در موقعیت آغاز می   3﴾َمْن  این  های دینی و مذهبی کردند. 

گرفتند، با علم به این آیه از قرآن، سعی قرار داشتند و در دفاعیات خود از آیات قرآنی بهره می 

خلیفه و مظلومیت خود کردند تا بدینوسیله بتوانند عواط  و در پر لوه ساختن ظلم و ستم آل  

احساسات رئیس و هیئت قضات دادگاه را تحت تأثیر قرار دهند. آنان برای نیل به این مهم، در 

»به  زیاد«،  »خیلی  »بسیار«،  قیدهای  از  خود  »بی دفاعیات  »وحشیانه«،  به شدت«،  غیره  و  رحمانه« 

(. این در حالی بود که 248:  1395؛ النوری،  85و    83:  1395قداد، ب اند )المفراوانی استفاده کرده 

 اند.تری به بیان دفاعیات خود پرداخته بعضی از زندانیان فرهیخته با ادبیات مالیمت 

 

 منافع 
به بنیادیمنافع  استعمار  عنوان  تسلط  آنان  است.  بحرینی  مبارزان  گفتمانی  عنصر  ترین 

یکا در دوران معاصر و همچنین سلطه عربستان بر بحرین در  انگلستان در گذشته و استعمار آمر

دانند که منافع مردم بحرین را مورد تهدید قرار داده است. اخراج و  زمان حال را عواملی می

بحرین اصلی  ساکنین  غیرمستقیم  یا  مستقیم  از  4تبعید  متعصب  خار ی  افراد  کردن  وارد   ،
 
 . وعد – معیة العمل الوطنی الدیمقراطی . 1
 خلیفه.  آل نظامی هایدادگاه  در رژیم مخالفان و بحرین فوریه  14 انقالب رهبران اظهارات میهن، گواه . ر.ک.2
سوره    .داناست  شنواى   خدا  و  باشد   رفته  ستم   او  بر   که   کسى[  از]  مگر  ندارد   دوست  را  بدزبانى   به   برداشتن  بانگ  خداوند.  3

 . 148مبارکه نساء / آیه شریفه 
 گویند. که به آنان البحارنة می. 4
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ترال این افراد در مناصب مهمی همچون مناصب  کشورهای دیگر و دادن شناسنامه به آنان و اش 

( و محروم ماندن ساکنین قدیمی و مردم حقیقی بحرین از حقوق  22:  1995امنیتی )الرمیحی،  

واقع  تهدید  مورد  بحرین  مردم  منافع  کنند  احساس  معترضان  رهبران  تا  گردید  مو ب  خود، 

دادگاه در  و  عدالتشده  ندای  محاکمه  ایجهای  دهند.  سر  برای  خواهی  شرلی  محدودیت  اد 

عالی مناصب  به  دستیابی  و  آنان  شرلی  ارتقای  امکان  عدم  بحرین،  اعمال  شیعیان  رتبه، 

های اقتصادی و بازرگانی، قبضه شدن امالک، سواحل، ثروت و منابع ملی بحرین  محدودیت

)شری ،   حاکم  خاندان  بی 94:  2013توسط  حکومتی  17/11/2001نا،  ؛  مشاغل  تصرف   ،)

ها توسط فرزند ارشد پادشاه بحرین و همچنین حضور  افیان حاکم، تصرف بندرگاهتوسط اطر

نیروهای آمریکایی در پایگاه دریایی الجفیر که مو ب دخالت در امور داخلی بحرین و ایجاد  

(، همگی از عوامل تهدیدکننده  37:  1390ناامنی و گسترح فساد اخالقی شده بود )امیردهی،  

رود که این افراد در دفاعیات خود به طرح آن  یژه شیعیان به شمار میمنافع مردم بحرین و بو

)بی البحرین،  10/1/2012نا،  پرداختند  این در حالی2015؛ حسین،  2017؛ صوت  است که    (. 

قطبی دو  با  خلیفه  بهآل  بحرین  شیعیان  دادن  نشان  در  سعی  کشور  اصلی سازی  تهدید  عنوان 

شیعیان   حالیکه  در  دارد  بحرین  میمردم  تشکیل  را  بحرین  اکثریت  معیت  و  بحرین  دهند 

طایفه نه  و  است  ملی  دارند  که  تهدیدی مطالباتی  را  شیعیان  خلیفه  آل  نظام  واقع  در  ای. 

 (. 507: 2012بوصفوان، ) دانداستراتژیک برای خود می

 

 ها فرضپيش
همه زندانیان    که همه زندانیان از آن آگاه بودند، سیاسی بودن محاکمه بود.  از امور بدیهی

به این حقیقت اقرار کرده و بعضی از آنان نیز در  لسه محاکمه، قبل از بیان دفاعیات، آن را به  

 داشتند. آنان با استناد بر سخن نائب رئیس شورای عالی قضات که گفته بود:  هیئت قضات بیان 

 آید«ها از دیوان پادشاهی می»احکام دادگاه

از   احکام  را  دادگاه  آمادهاحکام  میپیش  پادشاهی  دیوان  سوی  از  را  شده  این  و  دانستند 

و ه  هیچ(. علم به این موضوع به216:  1395کردند )السنکیس،  صراحت در دادگاه بیان میبه

بخشی دفاعیات مأیوس شوند بلکه علم به اینکه حکم آل  شد تا آنان از نتیجهمانع از این نمی
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پرداختند و پرده از اقدامات  قاطعانه به بیان دفاعیات می  پردازد،خلیفه به صدور حکم آنان می

 داشتند.ها بر میغیرانسانی و غیر حقوق بشری آل خلیفه در زندان

 
 تأکيد ساختاری

های نظامی این کشور، با استناد  رهبران زندانی بحرین هنگام بیان دفاعیات خود در دادگاه

ر تحوالت میدانی بحرین، حوادث این مجمع  بر بیانات شیعیان و اهل سنت و شواهد مو ود د

ای خواندند و ادعای آل خلیفه مبنی بر اختالفات شیعه و سنی را تکذیب  الجزایر را غیرطایفه

 کردند. 

 

 گيری نتيجه 
را می افراد  این  از یکدفاعیات  بحرین  سلطه  نظام  استکبار  گفتمان  رویارویی  و  توان  سو 

طلب مردم بحرین از سوی دیگر ارزیابی کرد که  ستقاللخواه و اگفتمان استکبارستیز، عدالت

به بحرین  رهبران  مردمی  گفتمان  محاکمه،  عرصة  در  نهایت  پیروزی  در  به  دفاعیات  وسیله 

غیریت دیگری که خصلت  نفی  و  اثبات خود  بدون رسید.  عرصه،  این  در  است  گفتمان  ساز 

 های غیراخالقی بروز یافت.  توسل به شیوه

مناظره امری طبیعی بود چراکه نظام بحرین همواره تالح داشته است تا    بندی در این قطب

ای میان شیعیان و اهل سنت معرفی کند اما رهبران  حوادث بحرین را اختالفات مذهبی و طایفه

فوریه بحرین که هم از شیعیان و هم از اهل سنت بودند، از ظرفیت دفاعیات    14زندانی  نبش  

ی را برادر یکدیگر معرفی کرده که هر دوی آنان مطالباتی ملی و  استفاده کرده و شیعه و سن

بندی متو ه مردم دارند. در حقیقت تهدیدی که آل خلیفه سعی داشت تا از قبال قطبمردمی  

 بحرین بویژه شیعیان کند به فرصتی برای بیان اتحاد میان اهل سنت و شیعیان گردید.

دهد  ار سیاسی غیرمنعط  و بسته نظام بحرین میتجزیه و تحلیل این دفاعیات نشان از ساخت 

می داده  ار اع  پادشاه  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به صورت  امور  همه  که  که  معنی  بدین  شود؛ 

نظام بحرین به پادشاهی مطلش تبدیل شده است، در صورتیکه در منشور اقدام ملی که در سال  

تصویب    2001 به  مردم  توسط  و  شد  پیشنهاد  نظام  سوی  پادشاهی  از  را  بحرین  نظام  رسید، 
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گردید.  نظام  و  مردم  میان  بحران  سبب  عمل  و  قول  اختالف  این  بود.  کرده  اعالم  مشروطه 

بررسی این دفاعیات نیز خبر از روحیه رهبران زندانی و ارائه طرح برخی از آنان همچون استاد  

حسین  می  عبدالوهاب  پساخلیفی  دوران  برای  خود  مطلوب  حکومت  بدین  داپیرامون  این  د. 

فوریه را تمام شده دانست بلکه باید آن را همانند آتشی در    14توان  نبش  معنی است که نمی

با   نیازمند رهبر برای دمیدن در این آتش است. شعله  نبش بحرین،  زیر خاکستر دانست که 

ا این کشور  بار دیگر شعله ور خواهد شد، زیرا  از زندان،  نخبگان مردمی  ز  آزادی رهبران و 

هر    1922سال   میانگین  طور  به  است.    10تاکنون  بوده  مردمی  شاهد یک خیزح  یکبار  سال 

مردمی  رهبران  کردن  زندانی  و  قاسم  عیسی  شیخ  تابعیت  سلب  در  خلیفه  آل  اخیر  اقدامات 

 ور شدن این خیزح کمک خواهد کرد.  بحرین به افزایش خشم مردم و شعله
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 منابع 
 فارسی  -الف
)ب   - صالح،  انقالب    (،1395الخوا ه،  رهبران  بیانات  میهن  و    14گواه  بحرین  فوریه 

، تر مه علیرضا بیگی با همکاری سجاد رفیعیان،  های نظامی آل خلیفهمخالفان نظام در دادگاه
 چاپ اول، قم: نشر شهید کاظمی.

فوریه بحرین    14گواه میهن بیانات رهبران انقالب    (،1395الخوا ه، عبدالهادی، )ال    -
مخالفان دادگاه  و  در  خلیفهنظام  آل  نظامی  سجاد  های  همکاری  با  بیگی  علیرضا  تر مه   ،

 رفیعیان، چاپ اول، قم: نشر شهید کاظمی. 

، تر مه علیرضا بیگی، چاپ اول، قم: نشر  رنا و امید(،  1396السندی، سید مرتضی، ) -
 معارف.

- ( عبدالجلیل،  انقالب    (،1395السنکیس،  رهبران  بیانات  میهن  و    فوریه  14گواه  بحرین 
، تر مه علیرضا بیگی با همکاری سجاد رفیعیان،  های نظامی آل خلیفهمخالفان نظام در دادگاه

 چاپ اول، قم: نشر شهید کاظمی.

فوریه بحرین و    14گواه میهن بیانات رهبران انقالب    (،1395المقداد، عبدالجلیل، )ب   -
بیگی با همکاری سجاد رفیعیان،    ، تر مه علیرضاهای نظامی آل خلیفهمخالفان نظام در دادگاه

 چاپ اول، قم: نشر شهید کاظمی.

فوریه بحرین    14گواه میهن بیانات رهبران انقالب    (،1395المقداد، محمد حبیب، )ال    -
دادگاه در  نظام  مخالفان  خلیفهو  آل  نظامی  سجاد  های  همکاری  با  بیگی  علیرضا  تر مه   ،

 رفیعیان، چاپ اول، قم: نشر شهید کاظمی. 

)الن  - انقالب    (،1395وری، سعید،  بیانات رهبران  فوریه بحرین و مخالفان    14گواه میهن 
دادگاه در  خلیفهنظام  آل  نظامی  رفیعیان، چاپ  های  با همکاری سجاد  بیگی  علیرضا  تر مه   ،

 اول، قم: نشر شهید کاظمی.

 ، تهران: انتشارات تالح. محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق(، 1336بزرگمهر،  لیل، ) -

- ( عبدالوهاب،  انقالب    (، 1395حسین،  رهبران  بیانات  میهن  و    14گواه  بحرین  فوریه 
، تر مه علیرضا بیگی با همکاری سجاد رفیعیان،  های نظامی آل خلیفهمخالفان نظام در دادگاه

 چاپ اول، قم، نشر شهید کاظمی.

فصلنامه  های  هان اسالم، بحرین سرزمین مروارید«،  (، »سرزمین 1390ع.ر، امیردهی، ) -
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 .28، پاییز، شماره اندیشه تقریب

 قرآن کریم -

 ، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.محاکمه سقرا (، 1391گلستان، لیلی، ) -

انقالب    (،1395مشیمع، حسن، ) - بیانات رهبران  فوریه بحرین و مخالفان    14گواه میهن 
دادگاه در  خلیفهنظام  آل  نظامی  بهای  بیگی  علیرضا  تر مه  رفیعیان، چاپ  ،  ا همکاری سجاد 

 اول، قم: نشر شهید کاظمی.

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر. فرهنگ فارسی(، 1343معین، محمد، ) -

مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی  (،  1387دایک، تئون، )ون -
و    انتقادی،  مطالعات  مرکز  تهران:  دیگران،  و  ایزدی  پیروز  اثر  تحقیقات رسانهتر مة  نشر  ها، 
 . 1981اصلی 
 

 عربی  -ب

، الطبعة  البحرین، مشکالت الترییر السیاسی و اال تماعی(،  1995الرمیحی، محمد غانم، ) -
 الرابعة، دار الجدید، بیروت: مکتبة مؤمن. 

- ( مرتضی،  السید  البحرین (،  2016السندی،  فی سجون  واقعیة  تجربة  أمل،  و  الطبعة  ألم   ،
 ألولی، بحرین: تیار الوفاء اإلسالمی.ا

- ( عبداهلل،  القضبان،(،  2015الصالح،  اإلسالمی،    علماء خل   العمل  المقدسة معیة  :  قم 
 . المعتقلین«  اسبوع العلماء » مهر اناً تضامنیاً ضمن فعالیة

- ( نادر،  مارس  (،  2017المتروک،  انتفاضة  سجن    2015الزفرات،  رواها    " و"فی  کما 
 ة االولی، وکالة انباء البحرین الیوم. الطبع السجناء،

البحرانیة    14شهادۀ وطن، إفادات قادۀ ثورۀ  (،  2013النوری، سعید، ) - فبرایر و المعارضة 
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