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Abstract
Racism is defined (Van Dijk,1993A) as a specific
social system of domination in which ethnic
groups and their members (i.e. majority) abuse
their power in various ways in interaction with
other ethnic groups and their members (i.e.
minority).Modern racism is hidden, so finding
racism needs special strategies in new texts and
discourses. Elites have power, control and access
to media and they influence people. Van Dijk
represents structures and strategies (reproduction
of racism theory,1993A) finding racism which
consist of surface Structures and meaning (deep)
structures. In this research, Donald Trump’s
lectures in election (2016, SEP) taken from New
York Times were analyzed based on Van Dijk’s
Structures and Strategies.The findings of this
research show that Trump considers religion,
nationality and culture of immigrants. Moreover,
many of surface and meaning structure are found
in Trump’s lectures with different frequencies.
Generally speaking, the results of this research are
in concordant with Van Dijks’s researches on
racism.

چكیده

نژادپرستی یک نظام اجتماعی خاص بر مبنای تسلط است که در
آن گروههای نژادی و اعضای آنها (اکثریت) با روشهای متنوع از
)قدرت خود در تعامل با گروههای نژادی دیگر و اعضایشان (اقلیت
 نژادپرستی نوین پنهان.)7333a ،سوء استفاده میکنند (ون دایک
 بنابراین یافتن نژادپرستی در گفتمانها و متون جدید نیاز به،است
 نخبگان قدرت رسانهها را کنترل میکنند و.راهکارهای ویژه دارد
 تئون ون دایک. و بر مردم تأثیر میگذارند،به آنها دسترسی دارند
) را در7333a ،ساختها و راهکارهایی (نظریة بازتولید نژادپرستی
 که عبارتند از ساختهای سطحی،کشف نژادپرستی ارائه میکند
، در این پژوهش.)(روساخت) و ساختهای معنایی (زیر ساخت
پژوهشگران براساس ساختهای پیشنهادی ون دایک تالش
میکنند این ساختها را در گفتمان سخنرانیهای ترامپ در
) (برگرفته از سایت خبری نیویورک تایمز6171 انتخابات سال
، یافته ها تحقیق حاضر نشان میدهد ترامپ مذهب.کشف کنند
ملیت و فرهنگ مهاجران را نیز در نظر میگیرد و در گفتمان وی
بسیاری از ساختهای سطحی و معنایی با فراوانی متفاوتی یافت
 نتایج این پژوهش با پژوهشهای ون، به طور کلی.می شوند
.دایک در مورد نژادپرستی همراستا و هماهنگ است
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مقدمه
مهاجران ،پناهندگان و به طور کلی اقلیتهوا در هموة کشوورها
وجود دارند .رفتار و نحوۀ برخورد با اقلیت در هر کشوری ،تا حد
زیادی ،بستگی به نخبگان 7آن کشور و نقش آنهوا در بازتولیود
(بووازآفرینی) نژادپرسووتی 2دارد .بنووابراین ،اگوور نخبگووان دارای
ایدئولوژی نژادپرستی باشند ،به دلیل داشوتن قودرت ،کنتورل و
دسترسی به رسانهها و تأثیر بر موردم ،باعو مویشووند موردم
برخورد و رفتار نامناسبی با اقلیتها داشته باشند؛ برخوردی کوه
حتی ممکن است آنقدر با خشونت همراه باشود کوه منجور بوه
موور افوورادی از اعضووای اقلیووت شووود .نخبگووان عبارتنوود از
سیاستمداران ،دانشمندان ،مدرسان ،روزناموهنگواران و مودیران
شرکتها .امروزه سخنان اینگونه نخبگان سیاسی ،مانند دونالد
ترامپ 3رئیس جمهور ایاالت متحده ،حاوی نژادپرسوتی پنهوان
است و مردم به آسانی متوجه آن نمیشوند ،در نتیجه ناآگاهانوه
تحت تأثیر منفی قرار میگیرند .بنابراین ،وظیفة افراد متخصص
در این زمینه ،مانند زبانشناسان و به ویوژه متخصصوان شواخة
میانرشتهای تحلیل گفتمان انتقادی 4است ،کوه بوا روشونگری
دربارۀ سوخنان ایون افوراد ،ایودئولوژی پنهوان سوخنرانیهوا و
متنهای آنها را برای مردم روشن کنند توا موردم کمتور تحوت
تأثیر منفی این افراد قرار گیرند.
سووخنرانیهووای ترامووپ در مووورد مهوواجران در حوووزۀ
نژادپرستی قابل بررسی است ،زیرا ترامپ در سخنرانیهوایش
در مووورد مهوواجران فقووط بووا ورود و پووذیرش مهوواجران در
کشووورش مخووالف نیسووت ،بلکووه وی در سووخنرانیهووایش
مشخص کورده کوه موذهب ،ملیوت ،ایودئولوژی ،فرهنوگ و
ارزشها و باورهوای افوراد مهواجر بورای او مهوم اسوت و از
معیارهای پذیرش مهاجران است.
برای اهداف ایون پوژوهش ،چوارچو نظوری تئوون ون
دایک( 5نظریة بازتولید نژادپرستی )7333a ،به کار گرفته شده
شده است .ون دایک بیش از سه دهوه در زمینوة نژادپرسوتی
پژوهش کرده و معتقد است برای یافتن نژادپرستی ،بوه ویوژه
نژادپرستی پنهان ،ساختها و راهکارهوایی وجوود دارنود کوه
عبارتند از ساختهوای سوطحی (روسواخت )6و سواختهوای
1. elites
2. racism
3. Donald Trump
)4. critical discourse analysis (CDA
5. Teun.A.Van Dijk
6. surface structures

نگارندگان در این پژوهش سخنرانیهای ترامپ در موورد
مهاجران در دوران انتخابات آمریکا (سوتتامبر )6171را کوه از
سایت خبری نیویورک تایمز گرفته شده براساس ساختهوا و
راهکارهای پیشنهادی ون دایک ( )7333Aتحلیل کرده و به
دنبال یافتن ایدئولوژی نهفته در سوخنان تراموپ هسوتند .در
این مقاله فقوط تعودادی از سوخنرانیهوای تراموپ انتخوا
شدهاند و علت انتخا برخی از آنها این است که نشوان داده
شود ترامپ به مذهب ،ملیت و فرهنگ مهواجران نیوز توجوه
دارد .پژوهشگران تالش می کنند به ایون پرسوشهوا پاسو
دهند :چگونه میتوان سخنان ترامپ را ،در پرتوو رویکورد ون
دایک به نژادپرستی ،تحلیول کورد سواختهوای سوطحی و
معنوایی وندایوک توا چوه میوزان در گفتموان تراموپ یافوت
میشوند
شایان ذکر است که اظهارات ترامپ دربوارۀ مهواجران از
منظر تحلیل گفتمان انتقادی مورد تحلیل قرار نگرفتوهانود ،از
این رو این مقاله ،دستکم در میوان پوژوهشهوای فارسوی،
بدیع مینماید.

روش پژوهش
دادههای پژوهش از سخنرانیهای ترامپ در موورد مهواجران
در زمان انتخابات آمریکوا از سوایت خبوری نیویوورک توایمز
(دونالوود ترامووپ ،سووتتامبر  )6171گرفتووه شووده اسووت .روش
نمونووهگیووری از نوووع هدفمنوود یووا قضوواوتی اسووت (فقووط
سخنرانیهایی که دربارۀ مهاجران یوا اقلیوت هسوتند) .روش
تحقیق از نوع نظری (بر پایة استدالل) ،طولی (در طول یوک
دوره) ،روندپژوهی (بررسی نمونههای متعدد بوا ویژگویهوای
اصلی مشابه در طول زمان) ،اسنادی ،گذشتهنگور و توصویفی
است .روش کار به این صورت است که پژوهشگران براساس
«ساختهوا و راهکارهوای» برگرفتوه از ون دایوک ()7333a
دربارۀ نژادپرستی و روش شناسی کشوف آن ،سوخنرانیهوا را
بررسی و با توجه به ساختها و راهکارهای ذکور شوده موورد
تحلیل گفتمان انتقادی قرار دادهاند.

چارچوب نظری
تحلیل گفتمان انتقادی شاخهای علمی و میانرشوتهای اسوت
کوه حوووزۀ مشوترک زبووانشناسوی ،جامعووهشناسوی ،توواری و
7. meaning (deep) structures

علی افخمی ،سیروس عابدینی و بهروز محمودی بختیاری :تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانیهای دونالد ترامپ در 25 ...
روانشناسی اجتماعی است و کاربرد زبان را در جامعه بررسی
میکند .این رویکرد زبوان را بوه عنووان عملوی اجتمواعی در
رابطه با ایدئولوژی ،قدرت ،تاری و جامعه در سطح متن ،اعوم
از گفتاری و نوشتاری ،مورد مطالعه قرار میدهد (آقاگولزاده،
 .)77:7331آقاگلزاده دربارۀ تحلیل گفتمان انتقادی میگوید:
«از رهآوردهای تفکر پسانوگرایی 7است که به ویژه ریشوه
در آراء میشل فوکو فیلسوف فرانسوی دارد .این رویکرد از
زبانشناسوی معتقود اسوت کوه عوواملی هماوون بافوت
توواریخی ،روابووط قوودرت و سوولطه ،نهادهووای اجتموواعی،
فرهنگی و ایدئولوژی ،متن یا صورت زبانی و معانی جدید
را به وجود میآورند».
(آقا گل زاده)77:7331،

تحلیل گفتمان انتقادی در زبانشناسی مویکوشود توا بوا
راهکارهای زبانشناختی ،حقیقت گفتموانهوا را آنگونوه کوه
هست ،نشان دهد و به مردم کمک کند توا معوانی حقیقوی و
نهفتة متن و گفتمان را در ورای صورت زبانی دریابند.
این رویکورد قودرت موجوود در پشوت گفتموانهوا را بوا
راهبردهای زبانشناختی معرفی مینماید .از نظر این رویکرد،
متن و معنوای آن حاصول ایودئولوژیهوای پنهوان در پشوت
نهادهای اجتماعی حاکم است .مفواهیم قودرت ،ایودئولوژی و
هژمونی 6از مهمتورین مفواهیمی هسوتند کوه در ایون حووزه
مطرح میشوند.
تئون ون دایوک اسوتاد مطالعوات گفتموانی در دانشوگاه
آمستردام هلنود و در حوال حاضور اسوتاد افتخواری دانشوگاه
پامتئوفووابرای بارسوولون اسووتانیا اسووت .ون دایووک دربووارۀ
روانشناسی شناختی درک گفتمان ،نظریه های ادبوی ،دسوتور
متنی و بازتولید نژادپرسوتی در گفتموان پوژوهش مویکنود و
مقوواالت بسوویار و چنوودین کتووا منتشوور کوورده اسووت .وی
بنیانگذار و سردبیر هفت مجلة پژوهشی بینالمللی است و در
بیش از پانزده مجلة مهم پژوهشی در حوزۀ تحلیول گفتموان
انتقادی به عنوان عضو شوورای نویسوندگان فعالیوت دارد .او
سردبیر مؤسس مجالت موتن ،گفتموان و جامعوه اسوت .وی
رویکرد «شناختی-اجتماعی» دارد.
ون دایک بیش از سه دهه در مورد نژادپرستی پوژوهش
کرده است .وی نژادپرستی را یک نظام اجتمواعی ویوژه بور
مبنای تسلط می داند که در آن گروه های قوومی و نوژادی و
اعضایشان (اکثریوت) بوا روش هوای متفواوت و متنووعی از
1. post modernism
2. hegemony

قدرت خود در تعامل با گروه هوای قوومی و نوژادی دیگور و
اعضای آنهوا (اقلیوت) سووء اسوتفاده مویکننود (وندایوک،
3
7 :7333a؛  .) 6 :6171وی نژادپرستی را بر دو نوع آشوکار
و پنهان 4می داند و معتقد است نژادپرستی نووین بوه دلیول
محودودیت هوای موجوود و نگواه اجتمواعی در مخالفوت بوا
نژادپرستی ،از نوع پنهان است.
وی اعتقاد دارد که همة افراد گروه غالب به طور برابر در
بازآفرینی نژادپرستی شرکت نمیکنند و نخبگان چون قودرت
بیشووتری دارنوود ،بنووابراین ،کنتوورل و دسترسووی بیشووتری بووه
ابزارهای ارتباط جمعی ماننود رسوانههوا ،تبلیاوات ،انتشوارات
علمی و کتا های درسی دارنود (وندایوک .)1 :7333b ،بوه
عبارت دیگر ،نخبگان در بازآفرینی نژادپرسوتی نقوش بسویار
پررنگ تری دارند .وندایک میگوید «در این چارچو نظری
پیایده باید بور روی برخوی ویژگویهوای گفتموانی نخبگوی
تمرکز کنیم» .وی ساختها و راهکارهایی را در تشوخیص و
کشف نژادپرستی ،به ویژه از نوع نوین (نژادپرستی پنهوان یوا
ظریف) معرفی مویکنود (وندایوک ،)11-7 :7333a ،کوه در
ادامه معرفی میشوند.
ساختهای سطحی (روساخت)
ساختهای سطحی معموالً با اشکال کواربردی زبوان هموراه
هستند کوه مویتووان آنهوا را دیود یوا شونید ،ماننود صوداها،
آهنگهای صدا ،اشوارات ،نموایشهوای نمووداری ،واژههوا و
ترتیب واژهها در جمله (ون دایک.)7 :7333a ،
ساختهای سطحی عبارتند از:
الف -سبک واژگانی( 5ون دایک)1-7 :7333a ،
مطالعات «زبان سیاسی» اغلب روی سوبک واژگوانی تمرکوز
میکنند .واژهها و تنوعات آنها نشوانگرهای الگوهوای ذهنوی
نهفتة رویدادهای قومی و نژادی هسوتند .اسوتفاده از واژگوان
خاص به منظور تأثیرگذاری بور موردم اسوت ،ماننود خطوا
کووردن اقلیووت بووه صووورت «مبووارزان آزادی» در مقابوول
«تروریسووتهووا»« ،رنگووین پوسووتهووا» و «آمریکوواییهووای
آفریقاییتبار» در مقابل «سیاهپوستها» و «کاکاسیاههوا» ،بوا
هدف پنهان کردن نژادپرستی و در مواردی توصیف اقلیت بوا
واژههای «اراذل و اوباش»« ،فاشیسوت»« ،کمونیسوتهوای
انقالبی» و از این قبیل.
3. obvious
4. subtle/hidden
5. lexical style
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ب -نحو 1و ضمایر( 2وندایک)3-1 :7333a ،
مبتداسازی ،3مجهول و معلووم ،برجسوته سوازی اطالعوات و
ترتیب کلمات نمونههوایی از تأثیرگوذاری نحووی هسوتند .در
مورد ضمایر میتوان اشاره به تضاد بین "ما "4و "آنهوا "5را
در گفتمانها نام برد که جدا کردن گروه اکثریوت از اقلیوت و
همانین نشان دهندۀ دیدگاه شخص است.
ج -سخنوری( 6وندایک)73-71 :7333a ،
از استعارهها ،تشبیه ،کنایه ،مبالاه ،بهگویی ،7طنز مالیم ،اعداد و
آمووار و امثووال آنهووا بوورای رسوواندن منظووور ،بووزر نمووایی و
تأثیرگذاری بر مردم استفاده میشود .بوه عنووان مثوالی از ایون
دست ،مویتووان از اسوتعارههوای «ریشوة دموکراسوی» بورای
توصیف اکثریت و استعارۀ فراگیر «موج» برای توصیف اقلیت و
اشاره به خطرناک بودن آنها نام برد.
ساختهای معنایی (زیرساخت)
ساختهای معنایی معموالً بوا معنوا و گواهی بوا پدیودههوای
شناختی ،مانند بوازنمونهوای ذهنوی یوا راهکارهوای درک و
تولید ،همراه هستند .ساختهای معنوایی رابطوة روشونتور و
مستقیمتری با ایدئولوژی ،عقاید ،نگرشهوا و دانوش نوژادی
دارند .گویشوران ساختهای سطحی را با دشوواری بیشوتری
نسبت به معنا (محتوا) کنترل مویکننود (ون دایوک:7333a ،
 .)71اگرچه ساختهوای سوطحی بخوش مرئویتور گفتموان
هسوتند ،اموا کواربران زبوان اساسو ًا از معنوا آگواه هسوتند .در
ساختهای معنایی پیایدهتر متون ،ابزارهای دیگوری وجوود
دارد که نشاندهندۀ نظرات سخنگو و عقاید نهفتوة او اسوت.
وندایک بر روی ساختهای معنایی تاکید بیشتری دارد ،اموا
با وجود این اظهار میدارد که سواختهوای معنوایی نیواز بوه
ساختهای سطحی یوا «رمزگوذاری» دارنود و سواختهوای
سطحی برای درک گفتمان مهم هستند.
ساختهای معنایی عبارتند از:
الف -دیدگاه( 8وندایک)71-71 :7333a ،
رویدادها معموالً از دیدگاه خاصوی شورح داده مویشووند .بوه
عبارت دیگر ،دیدگاه منظری است کوه از زاویوة آن رویودادها
1. syntax
2. pronouns
3. topicalization
4. us
5. them
6. rhetoric
7. euphemisms
8. perspective/point of view

دیده میشوند ،مانند بیان و گزارش خبرها از دیودگاه پلویس،
مقامات ،دوربین ،رسانههوا و قربانیوان .همانوین ،اسوتفاده از
ضمایر «ما» و«آنها» ،عالوه بر جدا کردن اکثریوت از اقلیوت،
دیدگاه را نیز نشان میدهد.
ب -تلویحات( 9وندایک)61-71 :7333a ،
گفتمان فقط دارای معناهای محدودی در ظاهر نیست ،بلکوه
معناهای تلویحی دیگری نیز دارد و موا معمووالً قوادریم ایون
معناهای تلویحی را اسوتنباط کنویم .بورای نمونوه ،وقتوی در
روزنامه میخوانیم «دیروز ده پناهندۀ تامیلی اخراج شدند» ،در
اینجا این معنای ضمنی وجود دارد که این پناهندگان قبالً در
کشور بودهاند و پلیس و مقامات در راندن آنها از مورز درگیور
بودهاند و معناهای دیگری از این قبیل.
ج -پیش انگاشت( 10ون دایک)63-67 :7333a ،
یک نوع تلویح ویژه پیشانگاشت است .بورای نمونوه ،وقتوی
مدیر شرکتی میگوید «الزم است که فقدان مهارت متقاضی
کار اقلیت از طریق برنامههای آموزشی اضافی از بین بورود»،
پیشانگاشت او این است که این گونه متقاضیان فاقد مهارت
و تحصیالت کافی هستند.
د -انسجام معنایی( 11وندایک)61-61 :7333a ،
متن و گفتار به طور معمول شامل ترتیب جمالتی اسوت کوه
بیانکنندۀ یک اندیشوه هسوتند .گوزارههوا و جموالت چنوین
ترتیبی ،تا حد زیادی با همدیگر مرتبطند .برای مثوال« ،سوال
گذشته بیکاری اقلیت مجدداً افزایش یافت» بنوابراین«دولوت
کارفرمایان را تشوویق کورد توا اقلیوت بیشوتری را اسوتخدام
کنند» .گزارههای پیدرپی و پیوسوته مویتواننود نقوشهوای
متنوعی داشته باشند ،مانند نقش توضیحی ،تعمیم ،تخصیص،
تضاد ،دلیلتراشی و مثال زدن .در اینجوا منظوور از انسوجام،
انسجام معنایی است ،نه دستوری.
12
ه -سطح توصیف و درجة کامل بلودن (وندایوک،
)63-61 :7333a
جنبههای خبری مهومتور یوا ارزشومندتر رویوداد بوا جزئیوات
بیشتری شرح داده میشوند و این بستگی به نگورش گوینوده
یا نویسنده دارد که مطالبی را که میخواهد مهم جلوه دهد با
جزئیات بیشتر و موضوعاتی را که میخواهد کماهمیت جلووه
کند با جزئیات کمتری شرح میدهد.
9. implications
10. presupposition
11. coherence
12. completeness

علی افخمی ،سیروس عابدینی و بهروز محمودی بختیاری :تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانیهای دونالد ترامپ در 22 ...
و -عنوانها( 1وندایک)33-31 :7333a ،

نمایش مثبت خود( 7حفظ وجهه )8کوه هودف آن ممانعوت از

عنوان را میتوان دستکاری کرد و مورد سوء استفاده قرار داد.
با توجه به نگرش سخنگو یا نویسنده ،عنوانهایی که تموایلی
برای مهم جلوه دادن آنها وجود دارد در باالی گوزارشهوا یوا
صفحات اول قرار میگیرند و عنواوین موضووعاتی کوه قورار
است کم اهمیت به نظر بیاینود ،پوایین صوفحه یوا در داخول
صفحات بیان میشوند.
ز -طرحوارهها( 2ون دایک)31-31 :7333a ،

ایجاد تأثیر بد بر مخاطب یا ایجاد تأثیر مثبت بور آنهوا اسوت.
گاهی از تسکین دادن ،9مانند بهگویی ،استفاده میشود تا خود

معنای کل یک گفتمان ممکن است توسط اشکال و طرحهوای
کموبیش معمول ،یا طرحوارهها ،سازماندهی شوود .بوه عبوارت
دیگر ،موضوع ممکن است از طریوق مقولوههوای طورحوارهای
سازماندهی شود .برای نمونه ،مقالههوای دانشوگاهی اغلوب بوا
عنوان شروع میشوند و با چکیده ،مقدمه ،جمالت حاوی بیوان
اهداف و غیره ادامه مییابند و با نتایج پایوان مویپذیرنود .گواه
داستانهایی در مورد عدم کفایت اقلیت یوا بود بوودن آنهوا بوه
صورت داستان و طرحواره در اذهان عمومی جا میافتد.
ح -کارگفتها( 3وندایک)31-31 :7333a ،
گفتمان نوعی کنش اجتماعی است .پاره گفتارهای خواص در
بافتهای خاص (کارگفتها) یافت میشوند ،ماننود پرسوش،
درخواست ،قول دادن و تهمت زدن .کارگفتها شامل دستور،
تهدید و سفارش هستند .در گفتمان نژادپرستها ،کارگفتهوا
علیه اقلیت هستند.
4
ط -نوبتگیری و نوبتدهی برای صلحبت کلردن

را مثبت نشان دهند .گاهی از دلیولتراشوی (موجوهسوازی)10
استفاده میشوود ،ماننود «ایون کوه موا مهواجرت را محودود
میکنیم دلیلش این نیست که ما نژادپرسوتیم ،بلکوه بوه ایون
خاطر است که نمیخواهیم موقعیوت بقیوة مهواجران را بودتر
کنیم» .گاهی قربانیان حتی «سرزنش »11هم میشوند ،مانند
«اگر آنها آموزش بهتری به دسوت نیاورنود و درگیور خوالف،
مواد مخدر و جنایت شوند ،تعجبی ندارد که شالی بوه دسوت
12
نیاورند یا مورد تبعیض واقع شوند» .گاهی معکووس کوردن
روی میدهد ،ماننود «نوه موا ،بلکوه آنهوا نژادپرسوت واقعوی
هستند» .در نوع دلیل تراشی یا موجهسازی ،عمول امتنواع از
ورود مهاجران عمل منفی تلقی نمیشود بلکه به عنوان حوق
13
قانونی ایاالت در نظور گرفتوه مویشوود .اموا بهانوهتراشوی
سوورزنش قربووانی اسووت کووه ،بوورای نمونووه بووه دلیوول اینکووه
سیاهتوسووتان را درگیوور مووواد مخوودر و بزهکوواری موویدانوود،
بهانهتراشی می کند و علت را شخصیت منفی خوود قربانیوان
(مهاجران ،پناهندگان یا اقلیت) ذکر میکند.

تحلی دادهها براساس رویکرد تحلی گفتملان
انتقادی ون دایک

(ون دایک)17-33 :7333a ،
در مکالمات با توجه به جایگاه ،مقام سخنگو و تفاوت قودرت،
برخی سخنگویان به دیگران اجازۀ سخن گفتن نمیدهنود یوا
به طور مداوم در صوحبتهوای افوراد تحوت تسولط مداخلوه
میکنند و سخن آنها را قطع میکنند یا حتی فرصت صحبت
کردن به آنها نمیدهند.
ی -تأثیرگذاری( 5ون دایک)11-17 :7333a ،

کلیة سخنرانیهای ترامپ در مورد مهاجران در انتخابوات
برگرفته از سایت خبری نیویورکتایمز (ستتامبر  )6171است.
در هر متن فقط ساختهایی مورد بررسی قرار گرفتوه کوه در
آن متن یافت شدهاند .در ترجمة سخنرانیها از ترجمة واژه به
واژه (تحت الفظی) استفاده شوده زیورا «ترتیوب» در تحلیول
برخی ساختها و راهکارها مهم است.

مدیریت ،اداره و کنتورل «تأثیرگوذاری» نقوش مهموی بوازی
میکند« .انکار »6شکل رایج تأثیرگوذاری اسوت کوه فرموول

1) That’s what they say. They are justified.
Right? And we are admitting them to our
country. Applicants will be asked their
views about honor killing, about respect for

معمول آن عبارت است از «من بر ضد سیاهتوسوتان نیسوتم،
اما  .»...دالیل استفاده از ایون فرموول مختلوف اسوت ،ماننود
1. topics
2. sehemata
3. speech acts
4. speaking turn taking
5. impression formation
6. denying

7. positive self- presentafion
8. face-keeping
9. mitigate the seriousness
10. justification
11. reproach
12. reversal
13. excuse
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women and gays and minorities. Attitudes
on radical Islam, which our president
refuses to say and many other topics as part
of this vetting procedure. And if we have
the right people doing it, believe me, very,
very few will slip through the cracks.
Hopefully none.

این چیزی است که آنها می گویند .آنها تأیید شده هسوتند.
درست است و موا داریوم آنهوا را در کشوورمان پوذیرش
مووی کنوویم .از درخواسووتکننووده هووا (مهوواجران) در مووورد
عقایدشووان در مووورد عوودم احتوورام ،احتوورام بووه زنووان،
همجنس گراها و اقلیت پرسش خواهد شد .نگرشهایی در
مورد اسالم افراطی ،که رئیس جمهور ما امتناع میکند که
در مورد آن بگوید و در مورد بسیاری موضوعات دیگر بوه
عنوان بخشی از این روال انتخابات و اگر ما بخواهیم افراد
درست را پذیرش کنیم ،بواور کنیود ،بسویار ،بسویار کوم از

غربال رد می شوند .امیدوارم هیاکس.
 سبک واژگانی:
Applicants will be asked their views about
honor killing about respect for women and
gays and minorities

(از مهاجران راجع بوه نظریاتشوان در موورد عودم احتورام،
احترام به زنان ،همجنسگراها و اقلیت پرسش میشود) عقایود
و نظرات (مذهب) مهاجران باید مورد تحقیق قرار گیرد و ستس
پذیرش شوند .عقاید مهاجران باید از نظر نگورش و احتورام بوه
زنان ،همجنسگراها و اقلیتها در نظر گرفتوه شوود .در اینجوا
کامالً مشخص است که ترامپ برای پذیرش مهاجران موذهب،
ملیت و فرهنگ آنها را نیز در نظر میگیرد.
 سخنوری:
very few will slip through the cracks

(هیاکس از غربال رد نمویشوود) اصوطالحی بوا هودف
تأثیرگذاری است که اشاره به آن دارد اگر غربالگوری وجوود
داشته باشد و عقاید مهواجران (بوه ویوژه مسولمانان) در نظور
گرفته شود ،تقریباً هیچ کس پذیرفته نخواهد شد.
 تلویح و پیشانگاشت:
با اشاره به احترام به زنان ،همجنسگراها و اقلیت ،چنین فرض
شده که مسلمانان ،به دلیل فرهنگ و نگاه و دید منفوی نسوبت
به زنان ،همجنسگراها و اقلیت ،شایستة پذیرش نیستند.
 تأثیرگذاری:
با اشاره به عقاید مسلمانان ،دلیلتراشی شده که به دلیل نووع

دید و نگواه مسولمانان نسوبت بوه زنوان ،همجونسگراهوا و
اقلیتها ،باید پذیرش آنها دارای محدودیت شدید باشد.
 انسجام معنایی:
بعد از مهاجران و عقاید آنها ،احترام به زنان ،همجنسگرایوان
و اقلیت ذکر میشود ،یعنی فقط مهاجرانی پذیرش مویشووند
کووه عقایوود آنهووا موردقبووول باشوود و بووه حقووو زنووان،
همجنسگرایان و اقلیت احترام بگذارند.
 دیدگاه:
ضد مسلمانان :گفته شده در پوذیرش مهواجران غربوالگوری
برقرار میشوود کوه نووعی ضودیت بوا مهواجران و بوه ویوژه
مسلمانان است.
 طرحواره:
داستانهای منفی در مورد مسلمانان :گفته شده مسلمانان بوه
حقو زنان ،همجنسگراها و اقلیت احترام نمیگذارند.
2) These are valid concerns expressed by
decent and patriotic citizens from all
backgrounds, all over. We also have to be
honest about the fact that not everyone who
seeks to join our country will be able to
successfully assimilate. Some- times it is
just not going to work out. It is our right, as
a sovereign nation, to chase immigrants that
we think are the likeliest to thrive and
flourish and love us.

اینها نگرانیهای موجهی هسوتند کوه توسوط شوهروندان
محترم و وطنپرست از همة زمینوههوا و در هموهجوا بیوان
شده اند .ما همانین بایود در موورد ایون واقعیوت روراسوت
باشیم که هر کسی در جستجوی ملحق شدن به کشوور موا
است با موفقیت قادر نخواهد بود همگون یوا سوازگار شوود.
گاهی آن (ملحق شدن) جووا نخواهود داد .ایون حوق موا
است ،به عنوان ملتی مقتدر ،تا مهواجرانی را انتخوا کنویم
که فکور مویکنویم مناسوبتورین بورای رشود و ترقوی یوا
شکوفایی هستند و عاشق ما هستند.
 سبک واژگانی:
( These are valid concernsاینها نگرانیهای مووجهی
هستند) موضوع مهاجرت را باع نگرانی مردم و این نگرانی را
موجوه مویدانودby decent and patriotic citizens .
(توسوط شووهروندان محتورم و موویهنپرسوت) شووهروندانی کووه
مهاجرت برایشان نگران کننده است شهروندان محترم و میهن
پرسوتی هسوتندbe able to successfully assimilate .

علی افخمی ،سیروس عابدینی و بهروز محمودی بختیاری :تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانیهای دونالد ترامپ در 25 ...
(توان همگونی موفق) مهاجرانی که میخواهند پوذیرش شووند
باید بوا موا سوازگار شووندImmigrants that… love us .
(مهاجرانی که عاشق ما هستند) فقط مهاجرانی کوه عاشوق موا
هستند پذیرش میشوند و در اینجا از  likeکه معوادل دوسوت
داشتن است استفاده نشده بدین معنا که بایود عشوق باشود نوه
فقط دوست داشتن.
 تلویح و پیشانگاشت:
با اشاره به نگرانی موجه شهروندان محتورم و مویهن پرسوت،
همگونی و مهاجرینی که عاشق ما هستند ،پیشفورض شوده
که مردمی که خواستار تاییر و نگران نظام مهاجرتی نباشوند،
مردم میهن پرست و محترمی نیستند.
 تأثیرگذاری:
با اشاره به ملتی مقتدر ،دلیلتراشی شده که به دلیل اینکه موا
ملتی عالی ،مقتدر و فو العاده هستیم ،بنابراین ،حق ما اسوت
کووه مناسووبتتوورین مهوواجران را انتخووا کنوویم .اسووتفاده از
( sovereign nationملت مقتدر) نوعی ستایش ملیت خود
(ملیگرایی) و نمایش مثبت خود است.
 انسجام معنایی:
بعد از نگرانی موجه ،شهروندان محترم و میهن پرست و بعود
از ملحق شودن و پذیرفتوه شودن مهواجران ،همگوونی ذکور
میشود .جمالت بعدی جمالت قبلی را حمایت و دلیلتراشی
میکنند .یعنی فقط آمریکاییهای نگران در موورد مهواجران،
محترم و مویهن پرسوت هسوتند و فقوط مهواجرانی پذیرفتوه
میشوند که با ما و بوا فرهنوگ و ارزشهوای موا همگوون و
هماهنگ شوند.
 دیدگاه:
ضد مهاجران :گفته شده مهاجرانی که با ما همگون نشووند و
عاشق ما نباشند پذیرفته نمویشووند ،کوه نووعی ضودیت بوا
مهاجران است.
3) Block funding for sanctuary cities. We
block the funding .No more funds. We will
end the sanctuary cities that have resulted
in so many needless deaths. Cities that
refuse to cooperate with federal authorities
will not receive tax payer dollars, and we
will work with congress to pass legislation
to protect those jurisdictions that do assist
federalauthorities .Cancel unconst- itutional
executive orders and enforce all immi- gr
ation laws.

مسدود کردن بودجوة شوهرهای مهاجرپوذیر .موا بودجوه را
مسدود میکنیم .بودجة بیشتر نه .ما به شهرهای مهاجرپذیر
خاتمه میدهیم کوه باعو بسویاری مور هوای غیورالزم
شدهاند .شهرهایی که از همکاری با مقامات مرکزی (فدرال)
امتناع میکنند دالرهای مالیاتدهندهها را دریافت نخواهنود
کرد ،و ما با کنگره کار خواهیم کرد برای تصویب قانونی که
از حقو افرادی حفاظت کند که به مقامات مرکزی (فدرال)
کمک کنند .دسوتورهای غیرقوانونی را ملاوی کنیود و هموة
قوانین مهاجرتی را اجرا و سخت کنید.
 سبک واژگانی:
( Block funding for sanctuary citiesقطوع بودجوة
شووهرهای مهوواجرپووذیر) بودجووة شووهرهای پناهنوودهپووذیر و
مهاجرپذیر قطع خواهد شد و چنودین بوار قطوع بودجوه ذکور
میشود که تهدیود مسوتقیم مهواجران اسوتsanctuary .
cities resulted in many needless deaths

(شهرهای مهاجرپذیر باع مر ومیر بسیار هستند) شهرهای
مهاجرپذیر و مهاجران را معادل ایجاد مر ومیر معرفی کورده
است .در اینجا فقط مهاجران غیرقانونی ذکور نشودهانود و بوه
همة مهاجران اشاره شده است.
( enforce all immigration lawsاجورا و سوخت
کردن قوانین مهاجرتی) قوانین مهاجرتی تاییر خواهند کورد و
سختتر خواهند شد.
 تلویح و پیشانگاشت:
با اشاره به شهرهای مهاجرپذیر و عامول مور ومیور ،چنوین
فرض شده که مهاجران و مهاجرت باع مر و قتل هستند
و قوانین مهاجرتی فعلی نامناسب هستند.
 کارگفت:
Block funding for sanctuary cities & enforce
 ،all immigration lawsاعوالم شوده بودجوة شوهرهای

مهاجرپذیر قطع میشود و قوانین مهاجرتی اجورا و سوختتور
میشوند.
 تأثیرگذاری:
با اشاره به شهرهای مهاجرپذیر و مر  ،دلیلتراشی شده کوه
به دلیل اینکه هر جا مهاجران باشوند مور هوم وجوود دارد،
بنابراین باید محدودیتهای مهاجرتی ایجاد شود.
 انسجام معنایی:
بعد از شهرهای مهاجرپذیر ،مر و بعد از شوهرهایی کوه بوا
مقامات مرکزی (فدرال) همکاری نکنند ،عدم پرداخوت پوول
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مالیات به آنهوا ذکور مویشوود ،یعنوی قتولهوا در شوهرهای
مهاجرپذیر رخ میدهود و شوهرهایی کوه بوا دولوت مرکوزی
همکاری نکنند تهدید شدهاند که پول مالیاتدهندهها به آنهوا
نمیرسد.
 دیدگاه:
ضد مهاجران :گفته شده بودجة شهرهای مهاجر پذیر قطوع و
قوانین مهاجرتی اجرا و سخت میشود.
 طرحواره:
داستانهای منفی در موورد مهواجران :گفتوه شوده مهواجران
باع مر ومیر هستند.
4) These are matters of life and death for
our country and its people, and we deserve
answers from Hillary Clinton. And do you
notice, she doesn’t answer. The result will
;be millions more illegal immigrants
;thousands of more violent, horrible Crimes
and total chaos and lawlessness. That’s
whats going to happen, as Sure as you,re
Standing there.

اینها (مهاجرت و عواقب آن) موضوع مر و زنودگی بورای
کشور ما و مردم هستند ،و ما شایستة گرفتن پاس از کلینتون
هسوتیم .و آیوا توجووه کوردهایود ،او پاسو نمویدهود .نتیجووه
میلیونها مهاجر غیرقانونی بیشتر خواهد بود ،هزاران خشوونت
بیشتر ،جنایتهای وحشتناک ،و آشو سراسری و بیقوانونی.
این چیزی است که دارد اتفا مویافتود ،شوکی در آن وجوود
ندارد.
 سبک واژگانی:
( The result will be …. and lawlessnessنتوایج
میلیون ها مهاجر غیرقانونی بیشتر ،هزاران خشونونت بیشوتر،
جنایتهای وحشتناک ،آشو عمومی و بیقانونی اسوت) بوه
نتایج مهاجرپذیری و مهاجران اشاره دارد و مهاجران را برابور
خشونت ،جنایت ،بینظمی و بیقانونی معرفوی مویکنود کوه
تأثیرگذاری بر مردم است.
 سخنوری:
( matters of life and deathموضوع مر و زندگی)
نوعی سخنوری با هدف تأثیرگذاری است و با ایون هودف
که موضوع مهاجرت را در ذهن مردم بسیار مهم جلوه دهد
و بر آنها توأثیر بگوذارد ،موضووع مور و زنودگی معرفوی
می کند.

 تلویح و پیشانگاشت:
با اشاره به موضوع مور و زنودگی و پاسو نودادن کلینتوون،
چنین فرض شده که موضوع مهاجرت برای کشور بسویار مهوم
و حیاتی است و سیاستهای مهواجرتی دولوت فعلوی نادرسوت
است.
 تأثیرگذاری:
با اشاره به پاس ندادن کلینتون ،موضووع مور و زنودگی و
مشکالت ایجادشده توسط مهاجران ،دلیلتراشی شده که بوه
دلیل بیکفایتی و ناالیقی دولت فعلی در زمینة مهاجرت و ،در
نتیجه ،ایجاد خشونت ،جنایت ،هرجومرج و بیقانونی ،باید هم
در دولت و هم در امور مربوط بوه مهواجرت تاییراتوی ایجواد
شود.
 انسجام معنایی:
بعد از ذکر موضوع مر و زندگیshe doesn’t answer ،
(عدم پاس گویی و سیاستهای مهاجرتی نادرست کلینتون) و
ستس نتایج خشونتهوای بیشوتر ،جنایوتهوای وحشوتناک،
آشو سراسری و بی قانونی مطرح میشود؛ یعنوی مهواجران
برای آمریکا موضوع بسیار مهمی هستند و باعو مشوکالت
زیادی در کشور شدهاند.
 طرحواره:
داستانهای منفی دربارۀ مهاجران :مهاجران را باع خشونت،
جنایت ،آشو و بیقانونی معرفی میکند.
5) Another reform involves new screening
tests for all applicants that include, and this
is so important, especially if you get the
right people. And we will get the right
people. An ideological certification to
make sure that those we are admitting to
our country share our values and love our
people. Thank you. We,re very proud of
our country. Aren,t we? Really? We,re very
proud of our country. For instance, in the
last five years, we,ve admitted nearly
100,000 immigrants from Iraq and
Afghanistan. And these two countries
according to PEW Research, a majority of
residents say that the barbaric practice of
honor killings against women are often or
Sometimes justified. That’s what they say.

اصالحات دیگر شامل غربالگری جدید اسوت بورای هموة
درخواستکنندهها (مهاجران) ،و این بسیار مهوم اسوت ،بوه
ویژه اگر بخواهیود آدمهوای درسوت را بگیریود و موا افوراد
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درست را خواهیمگرفت .شواهد عقیودتی (ایودئولوژیک) توا
مطمئن شویم که افرادی که داریوم پوذیرش مویکنویم در
کشورمان با ارزشهای ما شریک میشوند و عاشوق موردم
ما هسوتند .ستاسوگزارم .موا بسویار بوه کشوورمان افتخوار
میکنیم .اینطور نیست واقعاً ما بسیار به کشورمان افتخار
میکنیم .برای نمونه ،در پنج سال گذشته ،ما تقریباً یکصد
هزار مهاجر از عرا و افاانستان پذیرش کردهایم و ایون دو
کشور براساس تحقیقات پیو [مرکوز نظرسونجی و گوزارش
افکار عمومی در سراسر دنیا] ،اکثریت ساکنین موی گوینود
که اعمال وحشیانة عدم احترام به زنان دارند کوه اغلوب یوا
گاهی تأیید شده است .این چیزی است که آنها میگویند.
 سبک واژگانی:
new screening & ideological certification
(غربالگوری جدیود و شوواهد عقیودتی) عقایود و ایودئولوژی
مهاجران باید در مهواجرت در نظور گرفتوه شوود کوه نووعی
تبعویض اسوتthose share our values and love .
( our peopleافرادی که در ارزشهای ما با موا شوریکند و
به ما عشوق دارنود) شورط پوذیرش مهواجران را شوراکت در
ارزشهای آمریکایی ،قبول فرهنگ آمریکا و عشق بوه موردم
آمریکوا ذکور مویکنودBarbarie practice of honor .
( killings against womenعمل وحشیانة عودم احتورام
به زنان) تأثیرگذاری واژگانی است بدین معنوا کوه مهواجران
عراقی و افاان (مسلمانان) به زنان احترام نمیگذارند و اشواره
به فرهنگ مسلمانان دارد که وحشیانه و عقبافتاده است.
 تلویح و پیشانگاشت:
با اشواره بوه اینکوه افوراد پوذیرششوده بایود در ارزشهوای
آمریکایی شریک بوده و به آمریکاییها عشق داشوته باشوند،
فرض شده است مهاجرانی کوه عاشوق فرهنوگ ،ارزشهوا و
مردم آمریکا نیستند افراد الیقی جهت پذیرش نیستند.
 کارگفت:
 ،we will get the right peopleاعالم شوده موا افوراد
مناسب را پذیرش خواهیم کرد.
 تأثیرگذاری:
با اشاره به عقیدۀ مهاجران و عدم احترام به زنان ،دلیلتراشی
شده که چون ایدئولوژی و عقاید مهواجران متفواوت اسوت و
زنان را محترم نمیشمارند ،بنابراین ،باید جلوی پذیرش آنهوا
گرفته شود .عالوه بر این ،آنجوا کوه گفتوه مویشوود موا بوه
کشورمان افتخار میکنیم ،ستایش ملیت خود هم وجود دارد.

 انسجام معنایی:
بعوود از ذکوور those we are admitting to our
( countryمهاجران) ،احترام به ارزشهوای آمریکواییهوا و
عشق به آمریکاییها و بعد از ذکر مهاجران عرا و افاانستان
(مسلمانان) ،اعمال وحشیانه و عدم احتورام بوه زنوان مطورح
میشود ،یعنوی فقوط مهواجرانی پوذیرش مویشووند کوه بوه
ارزشهووای آمریکووا احتوورام بگذارنوود و مهوواجران ،بووه ویووژه
مسلمانان ،به حقو زنان احترام نمیگذارند.
 دیدگاه:
ضد مسلمانان :گفته شده در پوذیرش مهواجران غربوالگوری
برقرار میشود که ضدیت بوا مهواجران ،بوه ویوژه مسولمانان
است.
 طرحواره:
داستانهای منفوی دربوارۀ مسولمانان :گفتوه شوده مهواجران
(مسلمانان) اعمال وحشیانه انجام میدهند و به حقوو زنوان
احترام نمیگذارند.
6) We,ve had some big waves. And
tremendously
positive
things
have
happened.
Incredible
things
have
happened.To ensure assimilation we want
to ensure that it works. Assimilation, an
important word. Integration and upward
mobility. Within just afew years
immigration as a share of national
population is set to break all historical
records. The time has come for a new
immigration commission to develop a new
set of reforms to our legal immigration
system in order to achieve the following
goals. To keep immigration levels
measured by population share within
historical norms.To select immigrants based
on their likelihood of Success in U.S.
society and their ability to be financially
self-sufficient.

مووا چنوود موووج بووزر (مهوواجرتی) داشووته ایووم .چیزهووای
باور نکردنی اتفوا افتواده اسوت .بورای مطموئن شودن از
همگونی یا سازگاری ،می خواهیم مطموئن شوویم کوه آن
(همگونی) کار می کند .همگونی ،واژه ای مهم .یکتوارچگی
و حرکت به سمت باال (صعودی) ظورف فقوط چنود سوال
مهاجرت به عنووان شوریکی بورای جمعیوت ملوی ایجواد
می شود تا همة سوابق تاریخی را خرا کند .وقت (زموان)
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کمیتة جدید مهاجرتی فرا رسیده تا اصوالحات جدیودی را
برای نظام مهاجرتی قانونی ما ایجاد کند تا به اهداف زیور
برسیم .حفظ سطوح مهاجرتی که از طریق شرکت جمعیت
در هنجارهووای توواریخی انوودازهگیووری موویشووود .انتخووا
مهاجران براساس احتمال موفقیت آنها در جامعة آمریکا و
توانایی آنها برای خودکفایی مالی.
 سبک واژگانی:
assimilation an important word & integration

(همگونی یا سازگاری واژهای مهم و یکتارچگی) بوه همگوونی
مهاجران اشاره دارد ،یعنی مهاجران فقوط در صوورتی پذیرفتوه
میشوند که با فرهنگ و جامعة آمریکا همگون یوا هماهنوگ و
یکتارچوه شووندreforms to our legal immigration .
( systemاصالحات نظام مهاجرت قانونی) که در اینجا نیز بوه
وضوح روشن است که هدف ترامپ فقط ایجاد محدودیت برای
مهواجران غیور قوانونی نیسوتTo select immigrants .
( based on success in U.S societyپذیرش مهاجران
براسواس موفقیوت در جامعوة آمریکوا) و financially self
( sufficientخودکفایی مالی) پذیرش مهواجران را منووط بوه
موفقیووت در جامعووة آمریکووا و خودکفووایی مووالی موویکنوود و در
حقیقت بورای پوذیرش مهواجران شوروط بسویار سوختی قورار
میدهد.
 سخنوری:
از استعارۀ ( big wavesموج بزر ) بوا هودف تأثیرگوذاری
استفاده شده که مهواجران را ماننود مووج ،مخور و نوابودگر
معرفی میکند.
 تلویح و پیش انگاشت:
با اشاره به همگونی و یکتارچگی ،فرض شده اسوت کوه اگور
مهاجران با جامعة آمریکوا هماهنوگ نشووند ،بورای پوذیرش
مناسب نیستند.
 کارگفت:
The time has come to develop a new set of
،reforms to our legal immigration system

اعالم شده وقت آن رسیده که مجموعوه اصوالحات جدیودی
برای مهاجران قانونی داشته باشیم.
 تأثیرگذاری:
با اشاره به موج بزر  ،دلیلتراشی شده کوه بوه دلیول اینکوه
مهاجران مانند موج خطرناک و مخر هستند ،بنوابراین بایود
قوانین مهاجرتی تاییر کند و جلوی موج مهاجرت گرفته شود.

 انسجام معنایی:
با امواج بزر ( we ve had ،ما داشوته ایوم (مهواجران را))
ذکر میشود ،یعنی مهاجران ماننود مووج بوزر  ،خطرنواک و
مخر هستند.
 دیدگاه:
ضد مهواجران :گفتوه شوده اصوالحات جدیودی بورای نظوام
مهاجرتی ایجاد خواهد شد که نوعی مقابله با مهاجران است.
 طرحواره:
داستانهای منفی در موورد مهواجران :گفتوه شوده مهواجران
مانند موج بزر  ،خطرناک و مخر هستند.
,

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در مقدموه گفتوه شود ،پرسوشهوای پوژوهش
عبارتند از:
چگونووه موویتوووان سووخنان ترامووپ را ،در پرتووو رویکوورد
وندایک به نژادپرستی ،تحلیل کرد
در گفتمان ترامپ ساختهای سطحی و معنایی وندایک
تا چه میزان یافت میشود
در پاس به پرسش اول باید گفت از میان نظریههای موجود
تحلیل گفتمان انتقادی ،رویکرد ون دایک در تشخیص
نژادپرستی به کار گرفته شد زیرا وی بیش از سه دهه در این
زمینه پژوهش داشته است .ساختها و راهکارهای ون دایک
در کشف نژادپرستی شامل ساختهای سطحی (روساخت) و
معنایی (زیرساخت) جهت تحلیل سخنرانیهای ترامپ به کار
گرفته شد که کارآمد و مؤثر بود.
در پاس به پرسش دوم ،در رابطه با واژگان ،در واژگان ترامپ
واژههایی مانند امنیت ،آسیبپذیر ،سالمت ،مر و زنودگی و
کهنهسربازان برای نمایش «ما» و واژگانی مانند وحشوتناک،
اراذل و اوباش ،قاچواقای ،جنایتکوار و قاتول بورای نموایش
«آنهووا» یووا اقلیووت اسووتفاده شووده اسووت .در واژگووان وی از
واژههایی استفاده میشود کوه جهوت تأثیرگوذاری بور موردم
است.
از نظر سخنوری ،هر جا که هدف تأثیرگذاری بر موردم و
مخاطبین باشد از استعارهها و از این قبیل استفاده شده است،
مانند اسب تروا ،فرو رفتن در باتال  ،موضوع مر و زنودگی
و موج مهاجران.
در مورد تلویح و پیشانگاشت ،در سوخنان تراموپ بارهوا
منفی بودن مهاجران فرض شده است.

علی افخمی ،سیروس عابدینی و بهروز محمودی بختیاری :تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانیهای دونالد ترامپ در 56 ...
از نظر کارگفت ،به دلیل جایگاه بواالی سیاسوی تراموپ،
وی از کارگفتهای مستقیم استفاده کرده است ،ماننود قوول،
تهدید و باید و نباید ،که این کارگفتها بر ضود مهواجران یوا
اقلیت است.
در مورد تأثیرگذاری ،در گفتمان وی از انکار استفاده شده
اسووت کووه بووه صووورتهووای دلیوولتراشووی (موجووهسووازی)،
بهانهتراشی ،سرزنش کردن ،نموایش مثبوت خوود و سوتایش
ملیت خود است؛ مانند «برای بهبود وضعیت کشوور ،صولح و
عدالت باید جلوی مهاجرت را گرفت»« ،مهواجران خودشوان
دارای مشکل هستند و قاچاقای هستند»« ،مهاجران کمسواد
و کم تجربه هستند» و «ما کشوری با عظمت هستیم».
از نظر انسجام معنایی ،ترامپ با هدف حذف مهواجران و
محدویتهای ورود آنها ،همة پارهگفتارهایش برای رسیدن به
این هدف دارای پیوستگی اسوت و جموالت بعودی جموالت
پیشین را حمایت ،تأیید و دلیلتراشی میکند.
در مورد دیدگاه ،دیدگاه ترامپ در اکثر سوخنرانیهوایش
دیدگاهی بر ضد مهاجران است و در تمام گفتموانهوای وی
این دیدگاه به وضوح مشخص است.
از نظر طرحواره ،داستانهای منفی در مورد مهواجران در
اکثر سخنرانیهای ترامپ یافت میشود.

در گفتمان تراموپ سواختهوا و راهکارهوای سوطحی و
معنایی به میزان زیادی یافت شد.
سطح توصیف و درجة کامل بودن در تحلیول گفتموان تراموپ
مطرح نمیشود ،زیرا وی تقریباً به یک میزان در بدگویی از مهاجران
یا اقلیت و تعریف و تحسین از گروه مسلط سخن گفته است.
در تحلیل گفتمان ترامپ بررسی نوبتگیری و نوبت دهی برای
صحبت کردن انجام نمیشود و علت آن این است که گفتمان وی
از نوع سخنرانی است.
بررسی عنوانها در تحلیل گفتمان ترامپ مطرح نمیشوود،
زیرا بررسی عنوانها بیشوتر در تحلیول روزناموههوا و مجوالت
امکانپذیر است.
از آنجا که این پوژوهش در چوارچو نظوری وندایوک
است و وندایک بیشتر از هر زبوانشوناس دیگوری در موورد
نژادپرستی پژوهش داشوته اسوت ،بنوابراین یافتوههوای ایون
پژوهش با پوژوهشهوای وندایوک در ایون زمینوه مقایسوه
میشود .با توجه بوه اینکوه هموة سواختهوای یافوت شوده در
گفتمان ترامپ مشابه ساختهای معرفیشوده در پوژوهشهوای
وندایک است ،بنابراین ،به طور کلی میتوان گفت نتوایج ایون
پژوهش پژوهشهای وندایک در مورد نژادپرستی هماهنوگ و
همراستا است.
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