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چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی شاا های از تحلیال گفتماان اسات کاه هاه هررسا

چرای و توجیه مطالب و هه عبارت رونمای اطالعات م پردازد .پژوهش

حاضر ،در پ آن است تا در چارچوب گفتمانشناس انتقادی ،ماتنهاای

روزنامة انگلیس و فارس از لحاظ هه کارگیری مؤلفههاای گفتماانمااار

جامعهشنا ت -معنای هررس کرده و میزان رازگونگ هر یک را نمایان

سازد .هه این منظور ،از الگوی یارمحمای ( )Yarmohammadi, 2012که

هرگرفته از الگوی ونلیاوون ( )Van Leeuwen, 1996هاوده ،ههاره گرفتاه

شا .پیکرة پژوهش مشتمل هر  6مقالة فارسا روزناماة «نسای آنالیان» و 5

مقالة انگلیس روزنامه «گاردین» هوده که هاا روش نموناههارداری هافمناا

انتخاب شانا .یافتههای پژوهش هر مبنای آزماون مذاذور ا نشاان داد
ایاان دو روزنامااه مؤلفااههااای گفتمااانماااار و جامعااهشاانا ت را از جنب اة
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صراحت و پوشیاگ هه طور یکساان اساتفاده نکاردهاناا .هاه هیاان دیگار،

روزنامة گاردین مطالب را ها صراحت هیشتری هیان کرده و هنااهراین میازان
رازگونگ آن نسبت هه روزنامة نسی آنالین کمتر هودهاست .نتیذاة کلا

از این قرار است که روزنامة فارس ها صراحت کمتر و روزناماة انگلیسا

ها صراحت هیشتری ،هه هیان مطالاب پردا تاهاناا کاه ایان یافتاه هاا الگاوی

گفتمان کاپلن ( )Kaplan, 1972مطاهقت دارد.

واژههای کلیدی :رازگونگ  ،گفتمان شناس انتقادی ،مال ونلیوون

 .1مقدمه
هافِ گفتمانشناس انتقادی ،نه تنها توصیفِ چون گفتار است هلکه هاه توجیاه چرایا آن
نیز ارتباط م یاها ( .)Yarmohammadi, 2016هنا هه گفتة یارمحمای ( Yarmohammadi,

 )2016انسانها عالقهمنانا هااننا چه گذشته و چه م گاذرد و حتا هاانناا چارا ایانطاور

گذشته و م گذرد .هرای یافتن چرای هایا در نظر داشت کاه گفتاه ناوع عمال اسات .در

گفتمانشناس انتقادی و یا توجیه نیز هایا از ویژگ های هافتِ کالم ههره گرفات .هار ایان

اساس ،چارچوب اصل مقالة حاضر ،گفتمانشناس انتقادی اسات .اودِ واژة گفتماان در

همراه ها گفته ها کارکرد اجتماع یا معنای آن تعبیرشاه است .هنااهراین ،تحلیال گفتماان
عبارت است از تعبیر ساز و کارِ مناسب و اعمال آن در کشف و تبیین ارتباط گفته یا متن هاا

کارکردهااای فکااری -اجتماااع ( .)Yarmohammadi, 2004از ایاان رو گفتمااانشناس ا

انتقادی ،از مرز توصیف م گذرد و هه حوزه توجیه و چرای م رسا کاه ایان چرایا نیااز

هااه اهاازار مناسااب دارد .در تحلیاال گفتمااان انتقااادی ،نیااز هایااا از مؤلفااههااا یااا سااا تارهای

گفتمانماار استفاده شود (.)Sharif, & Yarmohammadi, 2014

هاار پایااة گفتااة یارمحمااای ( )Yarmohammadi, 2004سااا تارهای گفتمااانماااار،

سا تارهای هستنا که ههکارگیری و یا تغییر آنها در گفته یا متن سبب م گردد تا از گفتاه

هرداشتهای متفاوت ههدست آیا ،مطلب پوشیاه و مبه شود و یا صاراحت 1هیشاتری پیااا

کنااا .هاار ایاان مبنااا ،هااافِ پااژوهش حاضاار ،هررسا صااراحت و پوشاایاگ  2و در نهایاات
explicitness
implicitness
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رازگونگ  1متون ا بار جنذال انتخاهاتِ  2016ریاست جمهوری آمریکا در متاون فارسا

و انگلیس است .هه این منظور ،پژوهش حاضر در پ پاسخگوی هه ساه پرساش اسات کاه

«آیااا روزنامااة فارسا زهااانِ نساای آنالیاان 2و روزنامااة انگلیسا زهااان گاااردین ،3مؤلفااههااای

گفتمانماار جامعهشنا ت -معنای را در صراحتهخش و پوشیاگ گفتمان یکسان ههکاار

هردهانا؟»« ،میزان رازگونگ متنهای روزنامة فارس زهاانِ نسای آنالیان در ماورد برهاای

جنذال انتخاهات ریاستجمهوری  ،2016آمریکا تا چه اناازه است؟» و «میزان رازگاونگ

ماااتنهاااای روزناما اة انگلیسا ا زهاااان گااااردین در ماااورد برهاااای جنذاااال انتخاهاااات

ریاستجمهوری  2016آمریکا چهقار است؟».

 .2اهمیت پژوهش
در سالهای ا یر ،تحلیل گفتمان انتقادی کاه یکا از زیرشاا ههاای زهاانشناسا انتقاادی

است .گسترة وسیع از حوزههای دیگار مانناا فلسافه ،جامعاهشناسا و ماوارد مشااهه را در

هرگرفته و آنها را نیز تحت تاثییر قارار دادهاسات .یکا از حاوزههاای متاثیر از ایان گوناه

تحلیلها ،حوزة ماتنهاای باری اسات .در حقیقات ،ما تاوان ایان ناوت ماتنهاا را نیاز هاا
رویکردی انتقادی مورد تذزیه و تحلیل قرار داد .از اینرو ،هاف پژوهش حاضار ،هررسا

متنهای بری مرهوط هه انتخاهات  2016ریاستجمهوری آمریکا است .هر مبناای رویکارد

گفتمانشناس انتقاادی ،هار ماتن از دو ةیاة زیارین و روئاین تشاکیل شااهاسات و وظیفاة

زهانشناس کشف ،تبیین و توجیه ةیههای زیارین ماتن اسات (.)Davari Ardakani, 2012

هر این مبنا ،ها ههرهگیری از این رویکرد انتقاادی ،ماتنهاای باریِ پاژوهش حاضار ،ماورد

تذزیه و تحلیل قرار م گیرنا تا ها ههکارگیری ساز و کارهای کارآما ،پیام نهفته در ماتن را
روشن سازنا .مقالة حاضر هماننا پژوهش یارمحمای ( ،)Yarmohammadi, 2004در پا

کشف این مه است که کارکردهای اجتماع نهفته در ةیههاای زیارین گفتماان ،چگوناه

در ةیههای روئین آن تصویرسازی یا هازنمای م شونا .در نهایت ،یافتههاای ایان پاژوهش
م توانا در فه ِ ههترِ ایائولوژی و نظامِ ارزش حاک هار ماتنهاای باری هاه کاار آیاا .از

1
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سوی دیگر ،الگوی تحلیل انتقادی یارمحمای نیز آزموده واها شا تا میزان توانمنای آن
آشکار شود.

 .3پیشینة پژوهش
تحلیل گفتمان انتقادی ،زیرشاا ة اصال تحلیال گفتماان هاه شامار ما رود .پاژوهشهاای
گستردهای هه وسیلة افرادی ماننا فرکالف ( )Fairclough, 1989در حوزة گفتماانشناسا

انتقادی انذام گرفتهاست .هه هاور وی ،زهان م توانا قارت ایذاد کنا و صاحبان قاارت ،از

زهان هرای ایذاد قارت ههره م هرنا .در این نوت تحلیل ،زهان عمل اجتماع محسوب م -

شود .تحلیل گفتمان انتقادی ،هاه مطالعاه و تذزیاه و تحلیال ماتنهاای نوشاتاری و گفتااری
م پردازد تا منبعهای استاةل قارت سلطة ناهراهری و تعصب را نشان دها ( Amirshojai

 .)& Ghoreishi, 2016در این زمینه ،آیار فراوان هه نگارش در آماه و نظریههای مختلف

ارائه گردیاهاسات .جنیاای جعفاری و اقاان ( )Joneidi Jafari & Khaqani, 2015هاه

هررس هازنمای کنشهاای اجتمااع در مذموعاة داساتان زن زیاادی ایار جااللآلاحماا

هراسااس الگاوی ونلیاوون ( )Van Leeuwen, 1996پردا تناا .پا

از هررسا توصایف

دادهها ،هه این نتیذه دست یافتنا که در این مذموعة داستان  ،میزان صراحت هیش از میازان

پوشیاگ هودهاست .امیر شذاع و قریش ( )Amirshojai & Ghoreishi, 2016در مقالاة

ود راهطة سا تارهای گفتمانماار و کارکردهای اجتماع را نشان دادنا .درپر ( Dorpar,

 )2012هه معرف سبکشناس انتقادی پردا ته و زمینههای سبکپژوه انتقادی در ادهیاات

فارس را اشاره کردهاست .یاسم و آقاگلزاده ( )Yasemi & Aghagolzadeh, 2016هاه

هررس نمونهای از متنها و تصویرهای کتاب اماریکن انگلایش فایال هاا اساتفاده از الگاوی

وندایک و ونلیوون پردا تنا .هار مبناای یافتاههاای پاژوهش آنهاا ،کتااب ماورد هررسا

سرشار از عاملهای گفتمان مؤلفههای اجتماع و شنا ت است.

شریف و یارمحمای ( )Sharif, & Yarmohammadi, 2014هراساس الگوی یارمحمای

که هرگرفته از الگوی ونلیاوون ( )Van Leeuwen, 1996هاود ،هاه تحلیال گزیااههاای از
رهاعیات یام در چهارچوب گفتمان شناس انتقادی پردا تنا .هررس آنهاا نشاان داد کاه

در رهاعیات یام ،مولفة گفتمانماار اظهار ها قرینة محتاوای از فراوانا هیشاتری هر اوردار
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است .همچنین ،یارمحمای آیار فراوان در ارتباط ها گفتمان انتقاادی هاه نگاارش درآورده

است ( .)Yarmohammadi, 2004, 2012, 2016وی در یک از مقالههای ود هه هازنمای

کارگزاران اجتماع در درگیریهای فلسطین و اسرائیل ،از طریق سا تارهای گفتمانمااار

جامعه شنا ت -معنای پردا ت .یافتههای تحلیل وی نشان داد که هین سا ت ایاائولوژیک
و سا ت گفتمانماار ارتباط دوسویه وجود دارد .هه هیان دیگر ،هیچ نوشته و گفتهای اال

از ارزشگذاری ویژه نیست (.)Yarmohammadi, 2006
عباالموت ( )Abdel-Moety, 2015هاه هررسا

مصااحبههاای تلویزیاون هاا هایالری

کلینتون 1پردا ت .او هه این نتیذه دست یافته که مصاحبه هه عنوان یاک گوناة زهاان دارای

مشخصههای ویژهای است .هرای نمونه ،در این نوت گفتماان کاه اغلاب غیررسام اسات از

ساز و کارهای گوناگون ماننا واژههای ألپارکن ،اهزارهاای طناز و عنصار حاذف هیشاتر

استفاده شاهاست .فورنکوا ( )Fornkwa, 2015مقالههای روزناماههاای  2015در ارتبااط هاا

مشکالت هودجة کشور کامرون را هررس کردهاست .وی نشان داد که هاا انتخااب واژهاای

ویژة برنگاران م کوشنا تا در مورد هودجههنای  2015کشور کامرون تثییری منف را هاه
وانناه القاء نماینا .هه هیان دیگر ،این روزنامههای صوصا تفکار ضاادولت داشاته و هاا

ههکاارگیری واژههاای ویاژهای مانناا « but to whom does the bulk of money rather

? »goیا «! »more than 35bn for fuel aloneدر ماتنهاای باری اود ،ساع در ایذااد
ح

منف نسبت هه هودجههنای سال  2015کشور کامرون داشتهانا.

نگاااه هااه تاریخچااة مختصاار ارائااهشاااه نشااان ما دهااا کااه مؤلفااههااای گفتمااانماااار

جامعهشنا ت -معنائ از جنبة صراحت و پوشیاگ و در نهایت میزان رازگونگ ماتنهاای
بری ،مورد هررس قرار نگرفتهانا .همچنین هررس های صورتگرفتاه اغلاب در محااودة

یاک زهااان انذااام شاااهاسات .در حقیقاات ،پااژوهش حاضاار عاالوه هاار هررسا مؤلفااههااای

گفتمانماار جامعهشنا ت -معنائ در متنهای بری ،سع نماوده مطالعاهای مقایساهای را

در دو زهان فارس و انگلیس هه انذام رسانا.

H. R. Clinton
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 .4روش پژوهش

 .1 .4الگوی تحلیل

هه منظورِ تحلیلِ انتقادیِ متنهای گوناگون ،از الگوهای مختلف ماننا فرکالف ( Fairclough,

 ،)2003وندایک ( )Van Dijk, 1996و ونلیوون ( )Van Leeuwen, 1996استفاده شااه

است که از میان الگوهاای ناامهارده الگاوی ونلیاوون ( )Van Leeuwen, 1996از اهمیات
ویاژهای هر اوردار اسات ( .)Sharif, & Yarmohammadi, 2014هرچناا شابکة تنظیما

ونلیوون یک از کاملترین چارچوبهای تحلیل متنهای انگلیسا زهاان اسات ،هاه عقیااة

یارمحمای ( )Yarmohammadi, 2015در تحلیل متنهای فارس مشاکالت را هاه وجاود
م آورد .هر این مبنا ،یارمحمای سع در هوم کردن آن در زهان فارس داشاته و ایرادهاای
مال ونلیوون را هیان داشتهاست .هه هاور وی ،دادههای زهان فارس هاه طاور طبیعا در ایان
مال مورد توجه نبودهانا .همچنین ،تمام مؤلفاههاا هایاا گفتماانقیااس هاشاا و در نهایات

الگااوی ونلیااوون تااا اناااازهای پیچیاااه اساات .هناااهراین ،هاارای از هااین هااردن ایاان ایرادهااا،

یارمحمای ها ههرهگیری از نظرات ونلیوون ( )Van Leeuwen, 1996الگاوی متشاکل از
 32مؤلفة جامعهشنا ت -معنای را ارائه کردهاست .الگوی تحلیال انتقاادی گفتماان ،ماهیتاا

هرای هافتهای سیاس طراح شااهاناا ( .)Yarmohammadi, 2015هرچناا پژوهشاگران

گوناگون این الگو را هرای متنهای دیگری ماننا متنهای ادها  ،ماذهب و ماواردی از ایان

قبیل نیز هه کار هردهانا .در این الگو مؤلفههای گفتمانماار جامعهشانا ت -معناای از جنباة
صراحت و پوشیاگ کالم هه درهرگیرناة موارد زیر است:

شکل :1الگوی کارگزاران اجتماع ()Yarmohammadi, 2001
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در این الگو کارگزاران اجتماع اینگونه تعریف شاهانا« :در هر عمال یاک واقعاهای

صورت م گیرد که تعاادی افراد در انذام آن عمل مشارکت دارنا .در جمالت فاعلین یاا

مفعولین کاارگزاران اجتمااع هساتنا» ( .)Yarmohammadi, 2013, p. 171هنااهراین ،در

متنهای مختلفِ کارگزارانِ اجتماع  ،هر

ها صراحت هیشتر و هر

یا ضمن  ،نمایاناه م شونا .هرای نمونه ،در ا باار جنا

هه صاورت پوشایاه

 ،کشات و کشاتار و نیاز برهاای

ماارتب هااا کشااته و ز م ا شاااههااا ،اغلااب کااارگزاران اجتماااع حااذف م ا شااونا و در

گفتمانشناس انتقادی فرض هر این است که کارگزاران اجتماع هرای همگان شنا تهشااه

هستنا (.)O’Halloran, 2005

پوشاایاگ دارای  5مولف اة حااذف ،منفعاالسااازی ،تشااخ

زدای ا  ،جاان

ارجاااع و

طبقههنای کردن هوده و مولفة صریح دارای  6زیرهخش فعاالساازی ،ناوت ارجااع  ،پیوناا
زدن ،تفکیک کردن ،نامده و مشخ
زیر درنظر گرفته شود:

سازی تکموردی است .هرای نمونه ،اگر سه جملة

 .1عل مهای را کشت و من یل ناراحت شام.

 .2مهای کشته شا و من یل ناراحت شام.
 .3کشتهشان مهای مرا ناراحت کرد.

هر مبنای روش تحلیلگفتمان ،جملة سوم پوشیاهتر از جملة دوم و جملة دوم پوشیاهتار

از جملة اول اسات .هاه هیاان دیگار ،در جملاة دوم ناامِ قاتال ،آورده نشااهاسات کاه ناوع

پنهانکاری است ( .)Yarmohammadi, 2012, p. 160ها مقایسه و مقاهلة دو متن در پیوناا

ها یک موضوت که ها دو دیاگاه متفاوت نگارش شاه هاشنا ،تبیین و توجیه ةیاههاای نهفتاة

زهان روشنتر نمایان م شونا (.)Yarmohammadi, 2012

 .2. 4دادههای پژوهش
دادههای پژوهش حاضر ،هرگرفته از مقالههای مرتب ها انتخاهات ریاساتجمهاوری آمریکاا

در سال  2016است .هه طاور کلا  ،هاا اساتفاده از روش نموناههارداری هافمناا 6 ،مقالاه از

روزنامة فارس زهان نسی آنالین و  5مقاله از روزنامة هریتانیای گاردین مرهوط هاه دورة  1تاا
 15آهان  2016جمعآوری شاه و مورد هررس قرار گرفتنا .این مقالههاا ،مشاتمل هار ا باار
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داغ انتخاهااات ریاسااتجمهااوری  2016آمریکااا هودنااا و محقااق در روز انتشااار ا بااار در
وبگاه دو روزنامه ،آنها را مطالعه و تحلیل نمود.

 .3. 4روش تحلیل
هه منظور تحلیل دادههای مقالة حاضر از دو روش تحلیال کیفا و کما ههاره گرفتاه شااه

اساات .تحلیاال ایاان مقالااههااا هاار مبنااای روشاا انذااام گرفتااه اساات کااه یارمحمااای

( )Yarmohammadi, 2004, 2006, 2012ارائه کرده و ود نیاز از آن ههاره گرفتاهاسات.
این نوت تحلیل کیف هه شرح زیر است:

الف) ارایة مشخصههای متنهای انتخاابشااه :در ایان مرحلاه ،محقاق هاا اساتفاده از روش
نمونااههاارداری هافمنااا ،مااتنهااای بااری داغ و جنذااال مرهااوط هااه انتخاهااات 2016

ریاستجمهوری آمریکا را از وبگاه روزناماة فارسا زهاان نسای آنالیان و انگلیسا زهاان
گاردین در هازة زمان  1تا  15آهان  2016انتخاب نمود.

ب) تعیین و استخراج جملههای گفتمانماار متن :در ایان مرحلاه محقاق ماتنهاای باری
انتخااابشاااه را مطالعااه نمااوده و جملااههااا و تعبیرهااای گفتمااانماااار را از جملااههااای

غیرگفتمانماار مذزا کردهاست.

پ) درک پیوناهای حاک هر اجزای متن :در این مرحله پا

از مطالعاة دقیاق ماتن و فها

کامل منظور و درک پیوناهای حاک هر اجزای ماتن ،ساا ت ایاائولوژیک ماتن مشاخ

گردیا.

ت) استخراج مؤلفههای گفتمانماار از جملهها و تعبیرهای گفتمانماار :در نهایت ها توجاه

هه الگوی تحلیل یارمحمای ( )Yarmohammadi, 2012مؤلفههای گفتمانماار از جملهها
و تعبیرهای گفتمانماار استخراج گردیا و هه این ترتیب سا ت گفتمانماار متن آشکار شا.

 .1. 3. 4تحلیل کمّی محاسبات آماری
در تحلیل کم  ،پایای متنها ها استفاده از روش پایای ارزیاب درون محاسبه شاا و نتیذاة

همبستگ  % 93هه دست آما که میزان قاهلِ قبول اسات .میازانِ رازگاونگ ماتنهاا نیاز هاا
فرمول زیر محاسبه گردیا که نتایج آن در قسمت یافتهها نشان داده شاهاست:
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میزان رازگونگ =

 x 100مذموت ارجاعات پوشیاه

___________________
کل ارجاعات پوشیاه وصریح

شکل  :2فرمول میزان رازگونگ متنها

 .5تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش در پ پاسخگوی هه پرسشهای پاژوهش ،از روشهاای کما توصایف و

استقرائ ماننا جاولهای فراوان و آزمون مذذور

 ،استفاده شاهاست .پا

از هررسا

تمام متنها و انتخاب مؤلفههای گفتمانماار متن ،هراسااس الگاوی یارمحماای ،تعبیارات
گفتمانماار مورد تذزیه و تحلیل قرار گرفتنا.

هرای پاسخ هاه پرساش نخسات کاه «آیاا روزناماة فارسا زهاانِ نسای آنالیان و روزناماة

انگلیس زهان گاردین ،مؤلفههای گفتمانماار جامعهشنا ت -معنای را در صراحتهخش و

پوشیاگ گفتمان یکسان ههکار هردهانا؟» از تحلیلهای توصیف (جاولهاای  1و  )2و نیاز

استقرائ (جاولهای  3و  )4استفاده شا که شرح آن در ادامه آورده م شود.

جدول  :1فراوان مؤلفههای پوشیاه و صریح در متون بری فارس و انگلیس
زهان
فارس
انگلیس

مؤلفههای گفتمانماار

فراوان ارجاعات

میانگین

انحراف معیار

پوشیاه

30

1/700

1.207

صریح

34

4/290

1.952

پوشیاه

12

2/0833

1/3789

صریح

57

3/8246

2/2012

جاول ( ،)1میزان فراوان مؤلفههای پیااشاه در ماتنهاای فارسا و انگلیسا را نشاان

م دها .همانگونه که در این جاول مشاهاه م شود ،در زهان فارس  ،فراوان ارجااتهاای
پوشیاگ و صراحت هه ه نزدیک است ( 30در مقاهل  )34در حال که هاین فراوانا ایان

دو نوت ارجات در زهان انگلیسا  ،فاصالة هیشاتری وجاود دارد ( 57در مقاهال  .)12در واقاع،

مؤلفة صریح در زهان انگلیس  ،ها  57مورد هاةترین فراوان را دارد.
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جدول  :2زیرهخشهای مؤلفههای پوشیاه و صریح در متون بری فارس و انگلیس

زهان

زیرهخش
تشخ زدای
حذف
منفعلسازی
نامده
نوتارجاع
پیونازدن
فعالسازی
تشخ زدای
حذف
منفعلسازی
نامده
نوتارجاع
پیونازدن
فعالسازی

مؤلفههای گفتمانماار
پوشیاه

فارس
صریح

پوشیاه
انگلیس
صریح

درصا
73/3
10
16/7
38/7
29
19/4
12/9
58/3
16/7
25
56/1
8 /8
19/3
15/8

فراوان
22
3
5
14
9
6
5
7
2
3
32
5
11
9

در جاول ( ،)2زیرهخشهای مؤلفههای پوشیاه و صریح ها جزئیاات در زهاان فارسا و

انگلیس نشان داده شاهاست .همانگونه که در این جاول نشان داده شا ،در گوناة فارسا

در پیونا ها مؤلفة پوشیاه ،زیرهخش تشخ

زدائ و در ارتباط هاا مؤلفاة صاریح ،زیارهخش

نامده هه ترتیب ها فراوان  22و  14از فراوان هیشتری هر وردار هودهانا .هه طریقاة مشااهه،

در گونة انگلیس در مولفةهای پوشیاه و صریح ،همین دو زیرهخش هه ترتیب هاا فراوانا 7
و  32نسبت هه سایر زیرهخشها از فراوان هیشتری هر وردار هودهانا.

هه منظور تعیین معناداری تفاوت هین مؤلفههای گفتمانمااار پوشایاه و صاریح در زهاان

فارس و انگلیس از آزمون مذذور

 ،در ساطح معنااداری  p< 0.05اساتفاده شااهاسات

که نتایج آن در جاولهای  3و  4آورده شاهاست.
جدول  :3نتایج آزمون مذذور

هین مؤلفههای گفتمانماار پوشیاه

و صریح در فارس و انگلیس

زهان
فارس
انگلیس
فارس و انگلیس

مؤلفههای گفتمانماار
پوشیاه
صریح
پوشیاه
صریح
کل ارجاعات پوشیاه و صریح

درجة آزادی

آزمون مذذور

نتیذه((p< 0.05

1

0/016

غیرمعنادار

1

29/346

معنادار

1

14/978

معنادار
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یافتههای جاول ( )3نشان م دها که آزمون مذذور

در ساطح معنااداری p< 0.05

هین مؤلفههای پوشیاه و صریح در فارس غیرمعنادار هوده ،اما در انگلیس معنادار اسات .هاه

هیان دیگر ،هین مؤلفههای پوشیاه و صریح در فارس تفاوت معناداری وجاود نااارد اماا در
انگلیس تفاوت مشاهاهشاه هین این دو مؤلفه معنادار است.
جدول  :4نتایج آزمون مذذور

هین مؤلفههای گفتمانماار پوشیاة

فارس و انگلیس و صریح فارس و انگلیس

مؤلفههای گفتمان ماار

درجة آزادی

نتیذه((p< 0.05

آزمون مذذور

پوشیاه در فارس و انگلیس

1

9.61

معنادار

صریح در فارس و انگلیس

1

7.68

معنادار

در جاول ( )4نتایج ههدست آماه هرای هر مؤلفه در دو زهان هاا ها مقایساه شااهاسات.

همانگونه که یافتههای آزمون مذذور

در سطح معناداری  p< 0.05نشان ما دهاا ،در

دو زهان فارس و انگلیس از هر یک از دو مؤلفة پوشیاه و صریح هه میزان متفاوت اساتفاده

شاهاست و میزان این تفاوت از نظر آمااری معناادار هاودهاسات .هاه ایان ترتیاب کاه میازان
استفادة از مؤلفة پوشیاگ در فارس (فراوانا  )30هاه شایوة معنااداری هیشاتر از انگلیسا

(فراوان  )12هودهاست .درحال که میزان استفادة از مؤلفة صریح در انگلیس (فراوان )57
هه طرز معناداری هیشتر از فارس (فراوان  )34هودهاست.

هرای پاسخگوی هه پرسشهای دوم و سوم که هه شکل «میزان رازگونگ متون روزنامة

فارسا زهاان نسای آنالیان و انگلیسا زهااان گااردین در ماورد برهاای جنذاال انتخاهااات

ریاسااتجمهااوری  2016آمریکااا تااا چااه اناااازه اساات؟» الصااه شاااه ،از فرمااول میاازان

رازگونگ (در زیرهخش ( ))3. 4استفاده شاهاست .همانطور که پیش از این نیز اشاره شا،
ها استفاده از راهطة پوشیاگ و صراحت کالم م توان هه میزان رازگونگ متنها پ هرد.
جدول  :5میزان رازگونگ متون بری فارس و انگلیس
ردیف

میزان رازگونگ

درصا

1

متون بری فارس

% 49/18

2

متون بری انگلیس

%21/05
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در جاول ( ،)5میزان رازگونگ متنهای بری فارس و انگلیس آورده شاهاسات .هاا

استناد هه این جاول ،میزان رازگونگ متنهای بری فارس و انگلیس هه ترتیاب  49/18و

 21/05درصا هودهاست .هه این معنا که میزان رازگونگ در متنهای باری فارسا ماورد
هررس ها  49/18درصا هیشتر از میزان رازگونگ متون باری ماورد هررسا در انگلیسا

( 21/05درصا) هودهاست.

 .6بحث و نتیجهگیری
گفتمان در همراه ها گفته ها کارکرد اجتماع یا معنای آن تعبیار شااهاسات و از ایان رو

تحلیل گفتمان ،عبارت است از فراه آوردن ساز و کار مناسب و کارهستِ آن در کشف و

تبیین ارتباط گفته یاا ماتن هاا کارکردهاای فکاری-اجتمااع (.)Yarmohammadi, 2005

آشکارسازی این دیاگاههاا هاه صاورت کاارکرد فکاری-اجتمااع  ،از طریاق مؤلفاههاای
ویااژهای هااه نااام سااا تارهای گفتمااانماااار انذااام م ا شااود .هاااف از ایاان مقالااه ،هررس ا

سا تارهای گفتمانماار متنهای بری فارس و انگلیس از لحااظ پوشایاگ و صاراحت

کالم هودهاست .هرای دست یافتن هه این هاف سه پرسش مطرح شا کاه عباارت هودناا از:
«آیااا روزنامااة فارس ا زهااانِ نساای آنالیاان و روزنامااة انگلیس ا زهااانِ گاااردین ،مؤلفااههااای

گفتمانماار جامعهشنا ت -معنای را در صراحتهخش و پوشیاگ گفتمان یکسان ههکاار

هردهانا؟»« ،میزان رازگونگ متنهای روزنامة فارس زهاانِ نسای آنالیان در ماورد برهاای

جنذال انتخاهات ریاستجمهوری  ،2016آمریکا تا چه اناازه است؟» و «میزان رازگاونگ

ماااتنهاااای روزناما اة انگلیسا ا زهاااانِ گااااردین در ماااورد برهاااای جنذاااال انتخاهاااات

ریاستجمهوری  2016آمریکا چهقار است؟».

همانگونه که در جاول ( )1نشان داده شا اگرچه هین فراوان مؤلفههاای گفتماانمااار

پوشیاه و صریح در دادههای مورد هررس فارس تفااوت انااک وجاود دارد .میازان ایان

تفاوت از نظر آماری معنادار نیست اما در دادههای انگلیس تفاوت ههدستآماة هین این دو
مؤلفه معنادار است و از مؤلفة صریح هیشتر استفاده شااهاسات .ةزم هاه اشااره اسات کاه در

الگوی نظاممنا یارمحمای ،مؤلفة پوشایاه دارای پانج زیارهخش اسات کاه البتاه دو مؤلفاة

طبقههنای و جن ارجاع در دادههای پژوهش حاضر یافت نشا .در این الگو مؤلفة صریح
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نیز دارای شش زیرهخش هود که مؤلفههاای مشاخ

ساازی و تفکیاککاردن در دادههاای

پژوهش حاضر مشاهاه نگردیا .هه گفتة یارمحماای (« )Yarmohammadi, 2006در هار

متن لزوما تمام مؤلفههای الگوی ونلیوون ( )Van Leeuwen, 1996ظاهر نما شاود چارا

که هر متن هه طبیعت ود از مؤلفاههاای مشخصا ههاره ما گیارد» ( Yarmohammadi,

 .)2016, p. 83از سوی دیگر ،مؤلفة تشخ

زدائ در دادههای فارس هیشاترین فراوانا را

داشتهاست که هرای روشنشان هیشتر مطلب نمونههائ از آن در زیر آورده ما شاود (زیار
قسمتهای نشاندهناة تشخ

زدائ

کشیاه شاهاست):

 .4تازهترین نظرسنذ انذامشاه توس رویترز...
 .5هه گزارش گروه هینالملل نسی آنالین...

 .6هه گزارش رویترز ،انتشار نوار اظهارات جنذال آقای ترامپ ...
 .7سایت ویک لیک

افشا کرد ...

 .8هراساس گزارش اسپوتنیک این فایلها در فرمتهای مختلف صوت  ...قرار دارنا.

در نمونههای ( )4تا ( ،)8هه کارگزاران اجتماع مشخصة غیار انساان داده شااهاسات،

ماننا رویترز ،1نسی آنالین ،هه گزارش رویترز و ماواردی از ایان قبیال .از ایان ساا تار کاه

نوع گفتهمااری است در دادههای مورد هررس فارس هیشتر استفاده شاهاست تاا عینیات
و ه طرفانه هودن مطلب را تثییا کنا (.)Yarmohammadi, 2006

از میان مؤلفههای صریح ،ناامدها هیشاترین فراوانا را در متاون باری ماورد هررسا

فارس داشتهاست که نمونههائ از آن در مثالهای ( )9تا ( )14آورده شاهاست.

 .9ان کلینتون ها  44درصا در مقاهل آقای ترامپ ها  37درصا پیشتاز هود.

 .10ترامپ در آ رین مناظرة ود ها هیالری کلینتون از تعها هه پذیرش نتیذة انتخاهاات
 ...ودداری کرد.

 .11هه گزارش این سایت  ...هیالری مایریت آن را هر عهاه داشت

 .12اظهارات جنذال آقای ترامپ در سال ...2005
 .13ایالت سرنوشتساز فلوریاا
 .14سایت افشاگر ویک لیک

Reuters

1
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کارگزاران اجتماع ممکن است ها توجه هه هویت منحصرههفردشان هازنمائ شاونا .در

نامده اغلب از نامهای اص که م تواننا هه صاورت غیررسام  ،نیماهرسام یاا رسام

ارائه شونا ،استفاده م شود .اینکه چه وقات و در چاه شارایط کاارگزاران را ناامدها یاا

طبقههنای م کنی هسیار اهمیت دارد .هرای مثال ،در نمونههای ( )9تاا ( )14از عباارتهاای
ان کلینتون ،آقاای تراماپ ،1دونالاا تراماپ ،تراماپ ،هایالری کلینتاون و حتا هایالری

استفاده شاهاست .یا ها استفاده از گزینش واژهها و تعبیرهای اص مانناا سرنوشاتسااز و
افشاگر پیش از آغاز انتخاهات دیاگاه اص هیان شاهاست .تمام ماوارد هااة ،گوناههاای

مختلف از نامده هستنا که هسته هه موقعیت هرای هرجستهسازی از آنها استفاده شاهاست.

از دیگر مؤلفههای گفتمانماار صریح در فارس نوت ارجاع اسات (نموناههاای  15تاا

.)17

 .15هفتاد درصا جمهوری واهان معتقانا ...

 .16پنذاه درصاا جمهاوری واهاان ،ریاساتجمهاوری هایالری کلینتاون را واهناا
پذیرفت.

 .17پادشاه مغرب  12میلیون دةر هه حساب نامزد دموکرات انتخاهات ریاستجمهاوری
آمریکا واریز کرده است.

در جملههای هاة هه کارگزاران هاه صاورت کلا اشااره ما شاود کاه ویژگا رفتااری

طبقةاجتمااع

اصا را مشاخ

ما کناا .هارای نموناه ،در جملاة ( )17واژة دماوکرات

ویژگ رفتاری طبقةاجتماع دموکراتها را مشخ

م کنا.

فارس استفاده شاهاست .یافتههای آزمون مذذور

نشانداد که هین مؤلفاههاای پوشایاة

در چارچوب دادههای پژوهش حاضر ،از مؤلفههای پوشیاهسازی در انگلیسا کمتار از

فارس و انگلیس و همچنین صریح در فارسا و انگلیسا تفااوت معناادار وجاود داشات.

همچنین هین مؤلفههای پوشیاه و صریح در انگلیس نیز تفاوت معنادار مشاهاه گردیا.

در دادههای مورد هررس میزان استفادة از نامده کاه از زیارهخشهاای مؤلفاة صاریح

است در انگلیس هیش از فارس هودهاست .در متون بری انگلیس  ،نمونههاای زیار مؤلفاة
نامده را هه تصویر م کشا:

Donald Trump

1
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…18. The latest twist in a topsy turvy election arrived
…19. What little Comey has told us
… 20. A jubilant Donald Trump, meanwhile
… 21. Director Comey
… 22. Robby Mook, Clinton’s campaign manager

در تمام نمونههای هاة ،ها اساتفاده از گازینش واژههاا و تعبیرهاای ااص ،ناامدها و

مقامده صورت گرفتهاست .هرای نموناه در مثاال ( ،)19در عباارت « ،»little Comeyناام
کام که رئی

سازمان اف .ه  .آی است را ها صفت « »littleتحقیار کاردهاناا و جملاة او

که مبن هر پیروزی کلینتون هوده ،را نپذیرفتهانا .هه همین ترتیب در نمونة ( ،)20ترامپ را ها

صفت «( »jubilantهه معنای شاادمان) توصایف کاردهاناا کاه نشااندهنااة اوشحاال و

رضایت او پیش از انتخاهات است.

همچنین هراساس دادههای پژوهش حاضر ،در زهان انگلیس از پیونازدن هیش از فارس

استفاده شاهاست .نمونههای ( )23تا ( ،)27نمونههائ از پیونازدن را در انگلیسا و فارسا
نشان م دها.

23. Clinton and her aids...
24. Democratic and republicans...

 .25هیالری کلینتون داعش و ایران را در یک ردیف م دانا.
 .26نحوة مبارزه ها داعش و ایران...
 .27هیالری کلینتون و مشاورش ...

در پیوناا زدن «کااارگزاران اجتمااع تشااخ

دار ممکان اساات هاه شااکل گاروههااای

نمایاناه شونا که در مورد فعالیت یا دیاگاه اص نظر واحای (موافق یا مخاالف) دارناا.

این گروهها نهادینهشاه نیستنا و ممکن است در مورد موضوت دیگری وحااتنظار نااشاته

هاشنا» (.)Yarmohammadi, 2006, p. 173

تذزیه و تحلیل دادهها نشان داد که صراحت در متنهای بری انگلیسا ماورد هررسا

هیش از متون بری فارس هودهاست .هه هیان دیگر ،میزان رازگونگ که یاک ارزش کلا

از ههرهگیری از مؤلفههای صریح و پوشیاه است در متنهای فارس ِ ماوردِ هررسا هایش از

متون انگلیس هودهاست .یارمحمای ( )Yarmohammadi, 2006در توجیه چنین یافتاهای،
آن را هه دیاگاه اص نسبت نااده و هر این هاور اسات شاایا هتاوان دلیال آن را هاه عاامل

چون

مش و سبک روزنامهنگاری مرتب دانست.
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یافتههای پژوهش حاضر ها نتایج پژوهشهای اسمائیل وادی و احما ( & Ismael Wadi

 )Ahmed, 2015همسوی دارد .آنها نشان دادنا که چگونه دو منبع بری در ماورد یاک
بر واحا نظر ود را هه وانناگان تحمیل م کننا .هه هاور آنها ،مطبوعات آنچناان کاه

ادعا م کننا ه طرف و ه غرض نیستنا .مطبوعات هه گفتة آنها آئیناة تماامنماای حقیقات
نیست هلکه نظرات ود را در قالب ا بار هه مردم ارائه م دهنا.
از سوی دیگر چون مقایسة هین دو فرهن

و زهان فارس و انگلیس انذام گرفتاهاسات،

اگر سبک روزنامهنگااری را کناار هگاذاری دلیالهاای دیگاری را ما تاوان هارای تفااوت

رازگااونگ در متااون فارس ا و انگلیس ا مااورد هررس ا هیااان کاارد .هااه گفتااة یارمحمااای
( )Yarmohammadi, 2016در سرشاتِ فرهنا

ایرانا پوشایاگ و پنهااانکااری نهفتااه

است .وی اشاره م کنا که این پوشیاگ ها و پنهانکاریها در معماری ایران نیز مشااهاه

م شود .هرای نمونه ،در آمریکا اغلب در همان اتاق نشیمن ،آشپز انة هاز ه قارار دارد .در

حال که ایران ها ترجیح م دهنا ،آشپز انه جاا هاشا و در گذشته آشپز انه حتا در آن
سوی حیاط قرار داشتهاست « .انههای ما همگ محصور دیوارهاای نسابتا هلناا هساتنا کاه
درست هرعک

مثال آمریکا ما هاشاا» ( .)Yarmohammadi, 2016, p. 172شاایا هماین

تفاوت فرهنگ ریشهدار در مطالب و ا بار نیز تثییرگذار هاودهاسات و از ایان رو ماتنهاای
بری فارس ها صراحت کمتر و متنهای بری انگلیس زهان ها صاراحت هیشاتری مطالاب

را هیان کردهانا و در نهایت میزان رازگونگ متون فارس هیشتر از متون انگلیس شاهاست.

عااالوه هاار دیاااگاه یارمحمااای ،کاااپلن ( )Kaplan, 1972ه ا در مااورد گفتمااان در

زهانهای مختلف نظریة دیگری دارد که در راستای یافتاههاای ایان پاژوهش اسات و آن را

تثییا م کنا .هر مبنای دیاگاه وی ،متنهای انگلیس هه صورت ط و مستقی هستنا چارا
که انگلیس زهانان تمایل دارنا مستقی و صریح صحبت کننا و هنویسنا .وی نماودار زیار را
هرای زهانهای مختلف ارائه کرده است.

همانطور که در شکل  3نشان داده شاه است الگوی گفتمان انگلیس زهاناان راسات و

صریح است در حال که در زهانهای آسیائ الگوهای پیچیاه هیشاتر اساتفاده ما شاود .در

نهایت ،یافتههای تحلیل در چارچوب دادههای مورد هررس نشاندهناة این نکته اسات کاه
دو زهان فارس و انگلیس در هیان یک مطلب از مؤلفاههاای گفتماانمااار هاا فراوانا هاای

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 191 /

متفاوت ههره م گیرنا .همانطور که فرکالف ( )Fairclough, 2003هیان کردهاست هاف

اصل تحلیل انتقادی ،آگاه هخش و قارتده است و م تاوان نتیذاه گرفات کاه هایچ
نوشته و گفتهای ال از ارزشگذاری ویژه نیست ،هرچنا که نویسناهها م

واهناا نشاان

دهنا که ه طرفانه هه ر اادها م نگرنا ( )Yarmohammadi, 2016و این امر در متنهای
بری نیز قاهل مشاهاه است .همین نتیذه را نیز قایاای و تااک ()Ghaedi & Taki, 2017

در هررس اهزارها یا شیوههای گفتمان هه کار رفته در تبلیغاات روزناماههاا و مذلااات زهاان

فارس گرفتهانا.

) (eزهان روس

) (dزهان یونان

) (cزهان آسیای

) (bزهان سام

(عبری وعره )

) (aزهان

انگلیس

شکل  :3سا تار گفتمان در زهانهای مختلف ارائهشاه توس کاپلن ()Kaplan, 1972

در پایان ةزم هه اشاره است که هه دلیل محااود هاودن پیکارة ماورد هررسا  ،یافتاههاای

گزارششاه در هخش «هحث و نتیذهگیری» فق هه پژوهش حاضار محااود شااه و امکاان
تعماای نتااایج هااه دو زهااان فارسا و انگلیس ا وجااود ناااارد .از ایاان رو ،پیشاانهاد ما شااود
پژوهشگران دیگر ها انتخاب پیکرههای هزرگتر پاژوهش حاضار را اداماه دهناا تاا پا

کامل نمودنِ آن پژوهشها هتوان هه تعمی هائ کل تر در این زمینه دست یافت.
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