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چکیده

در یک تحلیل زبانشناختی ،سطحهای گونااگون زز مللاو ژز ، ،مللاو ،سااختار

متنی ،ترکیبات ،زصطالحات ژ موزرد مشابو در زندرکنش با یکدیگر بنمایاوهاا،

زصاو زژییاو ژ بافتاار یااک زندیشاو ژ زیادرویو،ی رز ماایساازند زیادرویو،یهااا ژ

هویتهای برساختو آنها در پشات ژز ،هاا ژ ژزحادهای گونااگون زباانی پن اان

هستند ژ بایاد زز آن هاا رمگگشاایی شاود زیان رمگگشاایی در فرزگارد توصای ،

تحلیل ژ تبیین متنها باو زنااام مایرساد در ژزعا  ،زیادرویو،ی باو هار زندیشاو ژ

رهیافتی زین زمکان رز می دهد تا مرزهای هویتی ژ دگرسااززنو خاود رز نسابت باو
رعبای خویش ترسای نلایاد زیان مساتار در پای پاساخ باو پرساش «در نخساتین

سخنرزنی پس زز زنتخاباات رسساای مل اور مل اوری زساالمی زیارزن ،زمریکاا ژ
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فرزنسو مرزهای هویتی تویید ژ بازتویید زعتدزر بو چو صورتی بازنلایی مایشاود »

تحلیلی در سطوح خرد ژ کالن رز در پیش میگیرد نگارندگان بو منظاور پاساخ

بو زین پرسش بر زین فرض هستند کو «کاندیادزهای پیارژز در زنتخاباات ریاسات

مل وری زیرزن ،فرزنسو ژ زمریکا زبتنای سامانو نشاانوشاناختی خاویش رز بار رژی

مفصل بندی هویت زیاابی حدزکثری ژ تنظی دزیر غیریت حدزعلی (شلو بیشنو

ژ برژنرزنی کلینو) زستوزر نلود زند» در زین نوشتار ،نخسات ،رژزباس سااز هاای

زبانی پیکر مورد بررسی با زستفاد زز تحلیل دالیت صریح ژ ضلنی ژ حضاور ژ

غیاب ژزکاژی میشود سپس مؤیفوهای خود ژ دیگری ،غیریتسازی ،چگونگی

برمسااتوسااازی ژ حاشاایورزناای ژ منطااا تفاااژت ژ زنایاار ه ا زرزی هرکاادزم زز

گفتلان های مورد بررسی تبیین میگردد تاگیو ژ تحلیل دزد ها بیانگر آن زسات

کو زنایر ه زرزی ژ هویتساز رژحانی آشکارز تبیاین مایشاود ژ حاشایورزنای

دگرهای منفی زین گفتلان بو صورتی ضلنی زناام میگیرد دگرهاای گفتلاانی

ترزمپ ژ مکرژن نیگ بو صورت ضلنی بیان میشود ،زما زنایار ها زرزی دز بار

گفتلانهای ه سوی آنها ترسی آشکاری ندزرد

واژههای کلیدی :تحلیل گفتلان زنتقادی ،خاود ژ دیگاری ،برمساتوساازی ژ
حاشیورزنی ،نخستین سخنرزنی زنتخابات ریاست مل وری زیرزن /آمریکا /فرزنسو

 .1مقدمه
در مریان زنتخابات سیاسای ،سااخت عادرت ژ بافتاار زمتلااعی در زنادرکنش باا یاکدیگار عارزر

میگیرند در زین عرصو ،نخبگان سیاسی می کوشند گفتلان خود رز بو گونوزی در زرتباط با مامعاو
مطرح نلایند کو بتوزند فرزچنگآژری رأی های برآمد زز صندژق ها رز برزی آناان تضالین نلایاد

در زین زمینو تالش میگاردد ضالن مشارژعیت بخشای باو زیادرویو،ی خاودی ،زز گفتلاان رعیا

زعتبارزدزیی شود زفگژن بر آنچو پیش زز برپایی فرزیند رأیگیری زز سوی رعبای زنتخاباتی عرضاو

می شود ،آغازین رژزهای پس زز برپایی زنتخابات شاهد رژیکردهای عابل توم ی زز سوی منتخبان
زست آن چاو در زیان هنگاماو زز ساوی ررایس مل اور منتخا

شانید مایشاود ،رفتااری علوماا

دربردزرند  ،نسبت بو مریانهای گوناگون در م ت هلرز کردن هلاو منااحهاا ،گارژ هاا ژ زفارزد
زست؛ در زین برهو ،دگرسازیها در عای

گفتلان پن ان شکل میگیرد

در طو یک سا گذشتو ( )2017-2016ساو زنتخاباات ریاسات مل اوری در زیارزن ،زیااالت

متحد آمریکا ژ فرزنسو برپا شد زنتخابات ریاست مل وری زیارزن در تااریخ  29زردیب شات 1396

برگگزر ژ حسن رژحانی برزی بار دژم رریس مل ور شد دژناید ترزمپ مل وریخاوز در رعابات
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زنتخاباتی خود با هیالری کلینتون 8 ،نوزمبر  18( 2016آبان  )1395کاا سافید رز باو دسات آژرد

زمانورل مکرژن ،سوسیا دموکرزت ،زز حگب «مل اوری باو پایش »1در زراتال

باا حاگب میاناورژ

«مودم »2توزنست دژر دژم زنتخابات ریاسات مل اوری زیان کشاور رز در تااریخ  7مای 17( 2017

زردیب شت  )1396زز آن خود کند نگارندگان با در نظر گرفتن شرزیس بافتژزبستو زین سو گفتلان
در پاای آن زنااد تااا بااو بررساای چگااونگی هویااتسااازی ،خویشااتننلااایی ،دگرسااازی ژ بازنلااایی

ژیژگی های خود ژ دیگری در گفتلان زین سو رریس مل ور بپردززند در زین پژژهش ،زین فرضایو
ژمااود دزرد کااو « زیاان سااو رراایس مل ااور در نخسااتین سااخنرزنی پااس زز زنتخاااب خااود بااو دنبااا

هلرز کردن علوم گرژ ها ژ زحگزب هستند آنها بدژن در نظر گارفتن نگاا هاای منااحی ،در پای
پاسخ بو خوزستو هایی هستند کو بیش زز آنکو صورت حگب ژ مناحی بو خود بگیرد ،شکلی مبتنای
بر مناف هلگانی (مناف ملی) دزرد»
مستار پیش رژ در عای

تحلیلی چندساطحی صاورت مایگیارد در ساطح نخسات ،بناساازی

زبگزرهای تحلیل متن در چارچوب مفاهیلی ه چون حضور ژ غیاب ژ دالیت صاریح ژ ضالنی در
دستور کار زست زیبتو زین نکتو مورد تومو بود زست کو زفرزدی ه چون فارکال

(

Fairclough,

 )1992بو دژ رد ه پوشان ژ مکلل تحلیل زباان شناساانو (ساطح خارد) ژ بیناامتنی (ساطح کاالن)
زعتقاد دزرند در زین پژژهش ،با تومو بو کیفیت ژ زستلگزمات موضوع ژ فرضیو مستار ،هر دژی زین
سطوح در سطح خرد (سازژکارهای زبانی) تعری

گفتلانی الکال ژ مو

شد زسات در رد کاالن نیاگ بار پایاو خاوزنش

( ،)Laclau & Mouffe, 2001خودی ژ دگرسازیها ،خصاومتساازیهاا،

غیریااتسااازی ،زنایاار ه ا زرزی ژ منطااا تفاااژت ژ مااوزرد مشااابو مااورد تومااو عاارزر ماایگیاارد
پژژهشهای میانرشتوزی زز منس مستار حاضر ،بو ژزسطو رژیکرد چندرژشی ژ پایوریگی بار پایا

رژیکردی خرد-کالننگار ،مایتوزناد زمیناو مناسابی بارزی ف ا رژنادها ،فرزینادها ژ سااختارهای

زبانشناختی مؤثر در فرزیند سیاستژرزی ژ بو ژیژ عرصو زنتخاباتی فرزه آژرد بو نظار مایرساد

عرصو زنتخاباتها ،صحنو آژرد گفتلان ها ژ بستری زست کاو در مریاان آن عادرت ژ هژماونی در

رژیکردی مسایلتآمیگ دست بو دست میشود بنابرزین ف ا کیفیات ژ چرزیای برتاری یاا ناکاامی
زیدرویو،یهای گوناگون در زین عرصو میتوزند برزی دستزندرکارزنش بسیار م

ژ مدی باشد

زنتخابات ژ بو شاکلی ژیاژ ساخنرزنی هاای پاس زز زنتخاباات ،موضاوع پاژژهشهاای بسایاری

بود زست هریک زز زین مستارها با نگاهی بو یکی زز منبوهای سیاسی ،زبانشاناختی ،زمتلااعی ژ

موزرد مشابو آنها رز ماورد تحلیال عارزر دزد زناد یکای زز پاژژهشهاایی کاو در زیان زمیناو زنااام
En marche
MoDem
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شد زست کتاب زیان رند سترژک ( )Strock, 2017زست زژ باو گاردآژری تلاام ساخنرزنیهاای

پس زز زنتخابات زیاالت متحد پردزختو زست ژی زنتخابات رز تحلیل کرد ژ زطالعاتی دربار آراین

سخنرزنی پس زز زنتخابات آن دژر زرزراو مای کناد پاژژهش دیگار باا تلرکاگ بار زیارزن رز رحلاان

صاحرزگرد ژ میاث مقادم ( )Sahragard & Moghadam, 2015زنااام دزد زناد آنهاا باا بررسای
سخنرزنی پس زز زنتخاباات ریاسات مل اوری رژحاانی پاس زز تنفیاذ رهباری ،زز دیادگا تحلیال

گفتلان زنتقادی زیدرویو،ی ن فتو در زین سخنرزنی رز ژزکاژی کردند آنها بر آن بودند تاا دریابناد

کو گفتلان رژحانی بو کدزم گفتلان ،زصالحطل

یا زصو گرز تعلا دزرد

کوزژهون ژ کوکپوزی ( )Koussouhon & Koukpossi, 2013نیگ با بررسی سخنرزنی پاس زز

زنتخابات فرزنسوز زژالند 1با کاربست زبانشناسی نقشگرزی نظاممند بر فرزیندهای مادی ،رزبطوزی ژ

ذهنی ژ هلین طور مشارکین در گفتار تلرکگ کرد ژ نشان دزدند کو فرزینادهای زیان گفتاار ماادی

زست هلچنین ،فانگ ییو ( )Liu, 2012با تحلیل ،زنر سخنرزنی پس زز زنتخابات ریاسات مل اوری

آمریکا ،پیکر زی متشکل زز تلام سخنرزنیهای زنتخاباتی صورتگرفتو در زیااالت متحاد رز ماورد
بررسی عرزر دزد زست زین پیکر زز ریاست مل وری ژزشنگتن آغاز شد ژ تاا زژباماا زدزماو دزشاتو

زست

 .2چارچوب نظری

 .1 .2سطح خرد؛ روابط سازههای زبانی
در زین بخش ،رژزبس ساز های زبانی با زستفاد زز تحلیل دالیت صریح ژ ضلنی ژ حضور ژ غیااب
شناسایی میشود زبگزرهای پیش گفتو بر مبنای موضوع رژیکارد تحلیلای زیان مساتار ،ماتن زباانی،
بررسی زبگزرهای دیگری ه چون زباگزر ساو ساطحی (ژز ، ،مللاو ،ماتن) فارکال

( Fairclough,

 ،)1992تاربو تحلیل متنهایی با زین صورت ساختاری ژ موزردی زز زین گونو زنتخاب شد با چنین
تحلیلی ،زمکان شناخت چگونگی هویت یابی ژ تبیین هویت هریاک زز ساو گفتلاان ماورد بررسای

فرزچنگ می آید بو دیگر سخن ،تحلیل رژزبس ساز های زبانی بو خدمت نظریو گفتلان در میآیاد
تا تحلیل زبانی در سطح کالن رز ملکن سازد

 .1 .1 .2داللت صریح و داللت ضمنی
بارت 2در زین زمینو دژ دستو بندی دزرد؛ یکی معنای بیانی کو شامل ژز ،های زنتخابشد ژ باوکاار

رفتوزست ژ دیگری محتوز کو معنای تحتزیلفظی مللو زست ( )Barthes, 1977, p. 89-90معناای
François Hollande
Roland Barthes
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ضلنی زز سوی دیگر ،با گذزر زز معنای بیانی ژ محتوز بو دست میآید زین معنا ،هلانا معنای ساطح

دژم زست ژ معنادزری مللو رز میسازد بو باژر آین (« )Allen, 2011نظام تصریحی نظامی زست

کو معنای بیانی آن نیگ بو خودی خود زز نظام دالیت شکل یافتوزست» ( )Allen, 2011, p. 51برزی

نلونو ،رژحانی در بخشی زز سخنان خود میگوید «مردم عگیگ زیرزن ،زنتخابات صحنو تصلی گیری

ژ رژشی مردمساالرزنو برزی حل مسایلتآمیگ زختال

نظرهای سیاسی ،زمتلاعی ژ فرهنگی بر پایو

رأی مااردم زساات ،نااو آغااازی باارزی توسااعو ژ تاادزژم ژ علیاااترکااردن آنهااا» .مااردمساااالری ژ
مسایلت مویی ژ دژری زز زختال

نظرهای مبتنی بر زنتخابات زمری زست کو بو صورتی آشکار بار

آنها دالیت می شود زز سوی دیگر ،با زین بیان کو «نو آغازی برزی توسعو » بو صورت ضلنی بار

رژش های رژیکردهای رعیبی دالیت می شود کو در زیان نگاا باو دنباا تادزژم زخاتال
عرصوهای گوناگون هستند

نظرهاای

 .2 .1 .2حضور و غیاب
در زین نوشتار ،بردزشت ،زک دریدز زز مفاهی حضور ژ غیاب مورد توماو ژ زساتناد باود زسات زز

دیدگا دریدز ( « )Derrida, 1978بازی هلیشو باازی حضاور ژ غیااب زسات ،زماا زگار ریشاوزیتار
بیندیشی  ،بازی رز باید پیش زز زنشقاق حضور ژ غیاب ف لید» ( )Derrida, 1978, p. 369زز ساوی

دیگر ،بنینگتاون ژ دریادز ( )Bennington & Derrida, 1999حضاور ژ غیااب رز زیانگوناو تبیاین

میکنند کو «زگر هر عنصری زز یک سیست هویت خود رز در تفاژتش باا دیگار عناصار بیاباد ،هار

مؤیفوزی در زین صورت با عناصری نشاندزر می شود کو در ژزع نیست؛ زین عنصر رد آن عناصر رز
با خود حلل میکند» ( )Bennington & Derrida, 1999, p. 75برزی نلونو ،مکرژن با زیان گفتاو

کو «فرزنسویها زمید ژ پیرژزی رز زنتخاب کردند» غیاب زمید ژ پیرژزی رز مورد تأکید عرزر میدهد

ژی هلچنین بر آن زست تا بو صورت ضلنی بو زین زمر زشار کند کو در زین برهو زمیاد ژ پیارژزی

عنصر غایبی در میان فرزنسویان بود ژ زکنون حضور آن فعا شد زست
 .2 .2سطح کالن؛ تحلیل گفتمان (انتقادی)
«مف وم گفتلان کو برگرفتو زز فوکو مایباشاد ،در تعریا
 )2001بو عنوزن کلیتی ساختاری زز تفااژتهاا تعریا

الکاال ژ ماو

(

Laclau & Mouffe,

شاد زسات هنگاامی کاو فاردی در نتیااو

کناکنش مفصل ژزری ،توزنایی پیکربندی نظام موععیتهای کامال متفاژت رز باو دسات آژرد ،زیان
نظام موععیتهای متفاژت گفتلان نامید
 )p. 59زین تعری

زز دیدگا فارکال

میشود» ( Rezaeipanah & Shokati Moqarab, 2016,

( )Fairclough, 1992نیاگ زیانگوناو بیاان مایگاردد کاو
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«گفتلان در مف ومی زنتگزعی بو مثابو مقویوزی زست کو عناصر گساترد نشاانوشاناختی (در تضااد ژ

زرتباط با دیگر عناصر غیرنشانو شناختی) زندگی زمتلاعی (زبان ژ هلچنین نشانگی دیدزری« ،زباان

بدن» ژ غیر ) رز تعیین میکناد» ( )Rezaeipanah & Shokati Moqarab, 2017, p. 41هلچناین،

هارت ( )Hart, 2011نیگ بر زین باژر زسات کاو «مطایعاات زنتقاادی گفتلاان زساساا باا زرتباطاات ژ
ساخت گفتلانی زمتلاع زز مللو زغوزی سیاسی ،دزنشی ژ هلینطاور زباانشاناختی سارژکار دزرد»

()Hart, 2011, p. 1

زز دیدگا الکال ژ مو

(« )Laclau & Mouffe, 2014ساختار گفتلانی صرفا یک مومودیت

شناختی یا زندیشگی نیست ،بلکو کردزر مفصلبندیکنند زی زست کو رژزبس زمتلاعی رز سااختو ژ

سازماندهی مایکناد» ( )Laclau & Mouffe, 2014, p. 82هلچناین هارزژ

()Herzog, 2016

مینویسد «زین کردزرهای مرتبس با مفصلبندی بو مناب مادی ژ نلادین برزی مفصلبندی (یاا توییاد

گفتلان) نیاز دزرند در زین مفصلبندی میتوزنی رژزبس عدرت ،هناارهای زمتلاعی سرکوبگر ژ

رهاییبخش رز بیابی » ( )Herzog, 2016, p. 74با کاربست زین خوزنش ترکیبی زز تحلیل گفتلاان

(زنتقادی) میتوزن زبان رز بوگونوزی گویا ژ پویا در بافتاار سیاسای-زمتلااعی (در زیان پاژژهش در

عای

سخنرزنی های پس زز زنتخابات) مورد بررسی عرزر دزد مف ومسازی ژ شاخصسازی برآمد زز

تحلیل گفتلان (زنتقادی) می توزند مفسر خوبی برزی رژندهای خرد ژ کالن عرصو زیست سیاسای-

زمتلاعی یک ژزحد خاصو در بگنگا های آن باشد

 .1 .2 .2خود (هویت) و دیگری
گفت ژگو پیرزمون مرزبندی های هویتی ،کانون توماو بسایاری زز نظریاوپاردزززن ژ صااح نظارزن

حوز علوم زنسانی ژ بوژیژ زبانشناسی (ژ بو طور ژیژ زصحاب نظریو گفتلان) بود زست «خود یاا
هویت در ساد ترین تعری  ،معنا ژ بردزشتی زست کاو هار گفتلاان زز خاود دزرد خاود در نسابت

مستقی

با نشانو مرکگی ژ چگونگی مفصلبندی دیگر نشانوها ژ معانی بو گرد آن میباشد» ( Tajik,

)2004, p. 78

 .2 .2 .2برجستهسازی و حاشیهرانی
«گفتلان سیاسی حاک بر زساس زیدرویو،ی ژ هویتهای بازتعری شد  ،خود رز زز دیگری متلاایگ
میسازد ژ سعی میکند با زستفاد زز زبگزرهای برمستوسازی ژ حاشیورزنی بو عدرت خود مشرژعیت

بدهااد ژ ملااو زی مومااو بااو آن بخشااد» ( )Asadi & Sasani, 2017, p. 16ساااز ژ کارهااای

برمستوسازی ژ حاشیورزنی کو بو گونوهای گوناگون بار کانش ژ ژزکانش میاان گفتلاانهاا تااثیر
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میگذزرد ،یکی زز زبعاد خصومتسازی زست «زبتکار زمتلاعی-نشانوشناختی در زمینو طبقوبندیها
رز توسعو می دهد ژ بر زین موزرد تلرکگ دزرد کو زین طبقوها چگونو بو شکل زبانی توییاد ژ مفااهی

زمتلاعی خود رز تحلیل میکنند» ( )Van Leeuwen, 1996, p. 43-44یکای زز مصادزقهاای زیان
ساز ژ کار در پیکر مورد بررسی زین زست کو ترزمپ بو شاکلی پیوساتو ها دگرهاای خاود رز باو

حاشیو می رزند ژ ه خود رز برمستوسازی میکند «باید زز مرزهای خود ژ زز کارخاناات خود کو
کشااورهای دیگاار آنهااا رز زز مااا ماایرباینااد حرزساات کناای » ترزمااپ خااود رز بااو شااکلی مثباات
برمستوسازی میکند کو هد
غیاب زین زمر در گفتلان رعی

زژ پاسدزری زز مرزهاست ژی زز سوی دیگر باا دالیات ضالنی بار

ژ پیشین ،آن گفتلان رز بو حاشیو میرزند

 .3 .2 .2منطق تفاوت و زنجیره همارزی
«منطا تفاژت ژ زنایار ها زرزی هلانناد شلشایر دژیباو هساتند منطاا تفااژت بار زختالفاات ژ
زمینوهای مومود میان نیرژهای زمتلاعی تأکید میکند ژ در برزبر آن زنایار ها زرزی ،در تاالش
زست تا زز رز مفصلبندی بخشی زز زین نیرژها ،تلایگ میان آنهاا رز کااهش دزد  ،آناان رز در برزبار

یاک دگار هلبساتو نلایاد» (« )Asadi & Rezaeipanah, 2013, p. 6زنایار ها زرزی ،منطاا

ساااد سااازی فضااای سیاساای زساات ،در حاااییکااو منطااا تفاااژت ،در حااا زفااگژدن ژ گسااترش
پیچیدگیهای آن زست» ( )Laclau & Mouffe, 2001, p. 131چگونگی نلایانشدن زین منطاها
ژ زنایر ها در هر یک زز گفتلانها در تحلیل دزد ها تبیین میگردد

 .4 .2 .2غیریتسازی
در هیچ بافتی نلی توزن زفرزد رز مدزی زز مناسبات ژ پیوندشان با دگرهاایشاان در نظار گرفات؛ در
ژزع  ،زین دگرها هستند کو یکی زز پلوهای بازنلایی خود رز صورت میبخشند ناوریس (

Norris,

 )2011هویت رز بو عنوزن فرزیند می بیند نو یک ژمود؛ هویت رز بوگوناوزی در نظار مایگیارد کاو
هلاوزر در حاا پیشارفت زسات ژ ثابات نیسات ( )Norris, 2011, p. 31زز ساوی دیگار ،ماو

( )Mouffe, 2000بو رژزبس ما /آنها ژ نقش خصومتسازشان زشار کرد  ،مینویسد« :آنها» تضاد

ترکی کنند یک «ما» ی آشکار نیست بلکو نلااد چیاگی زسات کاو هرکادزم زز «ماا» رز غیارملکن

میسازد ( )Mouffe, 2000, p. 13هلاانگوناو کاو در تحلیال دزد هاا دیاد مایشاود ،هریاک زز

گفتلانها دگرسازیهایی دزرد کو برمستوتارین آنهاا باا گفتلاانهاای پیشاین زسات زیان زمار در

سطحهای گوناگون بازنلایی میشود کو بو طور گسترد زی ،تبیین خوزهد شد
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 .3تجزیه و تحلیل دادهها
در زین نوشتار ،نخستین سخنرزنی پس زز زنتخابات ریاست مل وری زیرزن ،زیاالت متحد آمریکا ژ
فرزنسو ژزکاژی میشود دزد ها در دژ سطح خرد ژ کالن کالمی تحلیل میشود در سطح خرد ،باو
ژزکاژی دزد های مومود با زستفاد زز زبگزرهایی ه چون حضور ژ غیاب ژ دالیت صریح ژ ضالنی

پردزختااو ماای شااود در سااطح کااالن ،بااا کاربساات رهیافاات گفتلااانی الکااال ژ مااو

ژ باار مبنااای

برمستوسازی ژ حاشیورزنی ،خود ژ دیگری ،غیریتسازی (دگرسازی) ژ منطاا تفااژت ژ زنایار

ه زرزی دزد کاژی صورت میگیرد

 .1 .3حسن روحانی
حساان رژحااانی ( ،)Rouhani, 2017نخسااتین سااخنرزنی رساالی خااود پااس زز زنتخابااات ریاساات

مل وری رز در نشستی رسانو زی زیرزد کرد سخنان زژ با زین گفتو آغاز مایشاود کاو «در زنتخاباات
رژز گذشاتو مااردم باو هلااو آن هااا کاو مااا رز باو بازگشاات بااو گذشاتو یااا توعا

در شاارزیس فعلاای

میخوزندند ،نو گفتند ( »)Rouhani, 2017زین گفتوها با رژیکردهایی دگرسازی مایکناد کاو در
زین کارززر زنتخاباتی ،رعی

بو شلار میرفتند زستفاد زز ضلیر مل «ما» ژ عرزرگرفتن گرژ مثبات

خود در برزبر دگرهایی کو برنامو های سیاستی ناخوشایندی در دید گفتلان چیار شاد دزشاتند ،باو
صورت ضلنی مورد زشار ژزع میشود

رژحانی ( )Rouhani, 2017کو بار دیگر بو مایگا ریاست مل وری دست ماییاباد ،زیان باار

دگر گفتلانی خود رز زز میان رعبای زنتخاباتیزش برمیگگیند؛ زژ میگوید« :بیش زز  41میلیون رأی
شلا تاریخ کشور رز زز توع

ژ تردید بو درآژرد ژ زیرزن رز در تادزژم رز توساعو ژ ترعای خاویش

عرزر دزد ( »)Rouhani, 2017زین گفتو بر زین زمر دالیت دزرد کو توع

ژ تردید عناصری زست کو

دگرها بو زرمغان می آژردند زین گفتلان بر آن زست تا رز توسعوزی کو در چ ارسا گذشتو آغااز

کرد زست رز تدزژم بخشد رعبای زین زنتخابات بو صورتی غیریتسازی میشوند کو در ظر

زمان

در صورت زنتخابشدن عق گرد خوزهند دزشت «شلا دیرژز بو هلو آنها کو ما رز بو بازگشت باو
گذشتو یا توع

در شرزیس فعلی میخوزندند ،نو گفتید ژ زمانو رز بو ملو بردید(»)Rouhani, 2017

ملو بردن زمانو دالیتی ضلنی بر زدزمو دزدن رزهی دزرد کو رژحانی آغازگر آن بود زست رژحاانی
در طو سخنان خود هشت بار زز ضلیر مل «ما» ژ شناسوهای ژزبستو آن ژ  20بار زز ضلیر «شالا»

ژ شناسوهای آن زستفاد میکند زین زمر نشان گار آن زسات کاو زژ بایش زز توماو باو زیقاای حاس

هلرزهی ،بر آن زست تا حاس نگدیکای ژ دژساتی رز در مخاطباانش برزنگیاگد در ژزعا « ،شالا» در

م ت بازنلایی کنشگرزنو مردمانی دزرد کو در زین زنتخابات شرکت کرد زند
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رژحانی در عای های ضلیر مفرد «من» ،شناسو های مفرد ژ خطاب بو خود زز مللو زیانمانا ،

رریس مل ور شلا ژ موزردی زز زین گونو 30 ،بار خود رز فقس بازیگر زین عرصو معرفی میکند یاا

زشار بو خود دزرد زژ میگوید «من زمیدژزرم ژکیل شایستوزی برزی نلایندگی مطایبات شالا ماردم

عگیگ زیرزن باش ( »)Rouhani, 2017در زین گفتو ،ژکیل بو صورت ضالنی در برزبار عاضای عارزر

می گیرد ،زین دالیت با زین گفتو رژحانی پیوند بینامتنی برعرزر میکند کو «مردم بایاد باین عاضای ژ
ژکیل زنتخاب کنند عاضی حک صادر میکند ژ حکلش رز زبالغ مایکناد ژکیال زز ماردم دفااع

میکند» بازنلایی مردم بو صورت گرژهی یکپارچو در زین گفتو دید میشود کاو «شالا باا زیان
رأی نشان دزدید کو ملتی یکپارچو هستید کو با ژمود عط بندیهای سیاسی هیچکاس نلایتوزناد
شلا رز بو ژرطو نگزعهای بی ود طبقاتی ،عومیتی ،فرعوزی ،عبیلوزی ،ش ری یا رژستایی بکشااند رأی

منسا شلا در هلو منااطا کشاور نشاان دزد کاو یاک ملات هساتید ،یاک دژیات دزریاد ژ یاک

رریسمل ور میخوزهید کو رریسمل ور ژ صدزیبتو خاادم هلاو ماردم باشاد (»)Rouhani, 2017
زین زن ساام با خطاب عرزردزدن مخاطبان در عای

زیقابی زز مللو مردم ،زیرزنیان ژ ملات ماا ژ تکارزر

 16بار آنها بازنلایی می شود زین گفت رژحانی ،با رژیکرد رعیبی دگرسازی میکند کو بر ژمود
دژ گرژ چ ار درصد ژ  96درصاد در ساطح مامعاو تاکیاد دزشاتوزسات؛ رژیکارد رعیا

در بیاان

رژحانی بو صورتی ضلنی بر تفرعو زفکنی ژ زز میان بردزشتن زنساام دالیت دزرد تأکید بر ژحدت ژ
زنساام بو صورتی صریح برمستوسازی میشود

رژحانی ( ،)Rouhani, 2017زعشار گوناگون رز با خود هلرز میکند:

درژدم بر هلو موزنان ،دخترزن ،پسرزن ژ مردزن ژ زنان ،ش ری ژ رژستایی ،فاارس ،تارک ،یار،
بلوچ ،کرد ژ عرب ،ترکلن ،گیلک ،مازنی ژ سیساتانی ،در سارزمین پرساتار زیارزن درژد بار

معللان غیرتمند کو بر تندباد سیا ت لت خرژشیدند درژد بر دزنشاویان ،هنرمندزن ،زصحاب
رسانو ،ژرزشکارزن ،کارآفرینان ،کشاژرززن ،صنعتگرزن ،کارگرزن ژ کارمندزنی کو باا زیاااد

موج خرژشان بینظیر بو زستقبا دژیت دژززده شتافتند ()Rouhani, 2017

رژحانی زفگژن بر هلرز کردن گرژ های مختل  ،معللان رز بوشکلی ژیژ خطاب سخنان خاود
عرزر می دهد تا بو رژیدزدهایی زز سوی رژیکردهای رعی
زنتخاباتی نسبت بو زین عشر ر دزد زست

زشاار کناد کاو در مریاان رعاباتهاای

رژحانی( ،)Rouhani, 2017بار دیگر نقش کنشگرزنو مردم رز برمستو سااختو ،بیاان مایکناد

« ملت بگر

زیرزن پیارژز زصالی زیان زنتخاباات شالا ملات باگر

هساتید ( »)Rouhani, 2017زژ

هلچنین با زشار بو زرزشهاا ژ آرماانهاایی ها چاون مل وریات ،زساالمیت ،آززدی ،زساتقال ژ
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حاکلیت ملی خود رز تقویتکنند آنها بازنلایی میکند «پیرژز زنتخابات مل وریات ژ زساالمیت
زست پیرژز زنتخابات آززدی ژ زستقال زست پیرژز زنتخابات حاکلیت ملای زسات ،زیان پیارژزی،
پیرژزی صلح ژ آشتی بر تنش ژ خشونت بود زیان پیارژزی ،پیارژزی ژحادت ژ زنسااام ملای بار

زنشقاق ژ چنددستگی بود ( »)Rouhani, 2017گفتلان رژحانی ،بو صورت ضلنی با رژیکردهاایی

دگرسازی می کند کو تنش ،خشونت ،زنشقاق ژ چنددستگی رز بو بار مایآژرناد زژ باا زیان گفتاو،
دگرساااززنو خااود ژیژگاایهااای مثباات خااود زز مللااو صاالحخااوزهی ژ دژری زز تفرعااو رز در برزباار

ژیژگیهای منفی دگرهایی عرزر میدهد کو با تنشآفرینی ژ تفرعوزفکنی توصی

میشوند

زنایرة ه زرزی رژحانی با درژد بو مقاام معظا رهباری تقویات مایشاود «ساالم ژ درژدم بار

رهبری فرهیختو زنقالب زسالمی کو حکیلاناو ژ مشاوعانو زماوزج پارتالط زنتخاباات رز آنچناان باو

ساحل آرزمش هدزیت کردند کو شور ژ هیاان رعابتهای زنتخاباتی در ن ایت باو صاندژق عاگت،

زستقال ژ زعتدزر ملت هدزیت شد ( »)Rouhani, 2017زین گفتو ،بار نقاش فعاا رهبار در مریاان
هدزیت زنتخابات تأکیاد دزرد ساطح دیگار ،زیان زنایار عرزرگارفتن در کناار مرما هاای تقلیاد،

دزنشگاهیان ژ دیگر گرژ های مامعو زست «سپاس زین فرزند کوچک ملات ژ زیان فرزناد حاوز ژ

دزنشگا زرززنی مقام معظ رهبری ،مرزم عظام تقلید ،زسااتید ،فرهنگیاان ،هنرمنادزن ،حقوعادزنان،

ژرزشکارزن ژ هلو زعشار ملت (« .»)Rouhani, 2017فرزند کوچک ملت» رژحانی عضو کاوچکی

زز زین کشور معرفی می شود ژ چناین بیاانی بار زیان دالیات دزرد کاو زژ نیاگ زز منباوهاای مختلا

ه سطح دیگر مردمان کشور زست ژ نگا فرزدستی ژمود ندزرد «فرزند حاوز ژ دزنشاگا » ها بار

تخصص های حوزژی رژحانی دالیت دزرد ژ ه دزنشگاهی هلاانگوناو کاو فرزنادزن در خاانوزد
تحت حلایت دیگر زعضا پیشرفت می کنند رژحانی نیگ خود رز در زین عای

خانوزد عرزر مایدهاد

تا بیان کند هرآنچو در حا حاضر بودستآمد برآیند حلایتهای مقاام معظا رهباری ،مرزما ،
زساتید ژ گرژ ها ژ زعشار مختل

مامعو زست زژ در ژزع  ،بو صورت ضلنی بیان میکند هرآنچاو

زکنون محقاشد نتیاو رزهنلایی ژ یاری کل کشور زست نو یک فرد بو تن اایی زنایار ها زرزی
رژحانی زز باالترین مقام کشور ژ مرزم آغاز شد ژ بو کل مردم کشور گسترش مییابد تا هلاو رز

در بر بگیرد

رژحانی زز سطح کلی گرژ هایی کو در زنایر ه زرزی زژ عرزر دزرند فرزتر رفتاو ،باو صاورتی

آشکار زفرزدی زز مللو مرحوم آیت زهلل هاشلی رفسناانی ،سیدمحلد خااتلی ،سیدحسان خلینای،

علی زکبر ناطا نوری ژ زسحاق م انگیری رز در گرژ مثبت خاود ماای دزد زسات رژحاانی ،زیان
زفرزد رز در زنایر ه زرزی خود عرزر می دهد ژ سپس خانوزد ش دز ژ طبقوهای سیاسای رز در زیان
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زنایر با خود هلرز میکند ژی در آخرین مرحلو بو فعاالن فضای ماازی میرسد «ما دزرد یااد
کن زز مرد زعتدز ژ سازندگی مرحوم آیتزهلل هاشلی رفسناانی کو ژزععا مای زیشان در زین صبح
پیرژزی خاایی زسات هلچناین زز بارزدر گرزمای زم ساید محلاد خااتلی ،زز خانادزن زماام رزحال ژ

یادگارش سید حسن خلینی ،زز علیزکبر ناطا نوری ،زز برزدرم زسحاق م اانگیری ژ هلاو خانادزن
عگیگ ش دز بو ژیژ ش ید مط ری ژ ش ید ب شتی ژ زز هلو فعاالن سیاسای ،هلاو نلاینادگان مالاس
شورزی زسالمی بو ژیژ ریاست محترم مالاس ،هلاو زحاگزب ژ ساتادها ژ باو ژیاژ فعااالن فضاای

ماازی کو توزنستند زین زموزج خرژشان پرمعنا رز بو زعلاق مامعاو بگساترزنند ژ عظلات حضاور رز

بیافرینند» رژحانی در مقام کسی کو زکنون مایگا دژم کشور رز در زختیار دزرد ،در عای

مللوزی

دستوری بیان میکند « ماردم ماا در زیان زنتخاباات باا درک نظرهاای گونااگون رز آیناد خاود رز
زنتخاب کردند ژ هلو باید بو خوزست ژ تصلی مردم زحترزم بگذزرند ( »)Rouhani, 2017در یک

سو ،مردمی عرزر دزرند کو بو زین گفتلان رأی دزد ژ در سوی دیگر ،گرژ رعیبی دید میشود کو
باید زین زنتخاب رز بپذیرد

زژ در بخش دیگری ،میگوید «زمرژز زنتخابات پایان یافتو ژ من رریسمل ور هلاو ملات زیارزن

هست ژ نیازمند کلک تک تک مردم زیرزن ،حتی کسانی هست کو مخای

من ژ سیاستهای مان

بودند من دست یاری ژ دژستی خود رز صلیلانو بو سوی هلاو ماردم زیارزن ،هلاو منااحهاا ،هلاو

زحگزب ژ زعشار مختل

مردم درزز میکن (« »)Rouhani, 2017زمرژز زنتخاباات پایاانیافتاو ژ مان

رریسمل ور هلو ملت زیرزن هست ( »)Rouhani, 2017بو صورت ضلنی بر زیان دالیات دزرد کاو
رعبا باید زز زدزمو رفتارهای زنتخاباتی خود دست کشید ژ نتیاو زین زنتخاب رز بپذیرند نگاا دیگار

زین گفتو هلرز کردن هلو زفرزد زز مللو گرژ هایی زست کو زین گفتلان رز نلایپساندند رژحاانی

عانونمدزری ژ تومو بو موززین دینی رز با زین گفتو بازنلایی میکند کو «من طبا عاعد مردمساالری ژ
حک عانون بو مخایفان خود ه زحترزم میگذزرم ژ حا آنها رز برزی زنتقاد زز دژیت پاس میدزرم

مردمساالری دینی یعنی هلین ،زسالم رحلانی یعنی هلین ( .»)Rouhani, 2017در زین گفتلان ،ه

حقوق ش رژندی بو عنوزن یک زرزش بیان می شود ژ ه هلگان زمکان نقد زز دژیت رز دزرند زیان
گفتو بو صورت ضلنی بر زهلیت آززدی ژ مردمساالری تأکید دزرد

رژحانی ،مفاهیلی ه چون زمنیت منطقوزی ،دموکرزسی ژ مردمساالری ژ تکیو بر عدرت دزخلی

رز بو صورت صریح مورد تأکید عرزر میدهد

زنتخابات ما بو هلساایگان ژ منطقاو زعاالم کارد کاو رز تاأمین زمنیات در زیان منطقاو ،تقویات

دموکرزسی ژ مردمساالری ژ زحترزم بو آرزی مردم زست ژ نو تکیو بر عدرتهای خارمی ما باو
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نیرژهای مسلح ع رمانانمان در زرتش ،سپا ژ بسیج ژ نیرژی زنتظامی زفتخاار مایکنای ژ تادزژم

زعتدزر آنها رز ضامن صلح ژ ثبات در منطقو ژ زمنیت ژ آسایش مردم خود میدزنی
)2017

(Rouhani,

زینک کو رریسمل ور برگگید شلا با کویوباری زز تاربو دژیات یاازده ژ باا چشا زنادززی

رژشن ژ زمیدبخش ژ با رژحیوزی تاز ژ شادزب ژ یبریگ زز عشا ژ محبت باو تلاامی زیرزنیاان زز

شلا ماموریت یافتو تا با درسآموزی زز تاربو گذشتو ژ با شتابی زفسونتر ژ یارزنی پارتالشتار
کار خود رز آغاز کند بیش زز گذشتو دست نیاز بو سوی شلا درزز میکند در زین رز پرمشقت

زما پرزفتخار زز خدزژند میخوزه تا یک د ژ یکپارچو ژ با عگمای رزساخ ژ زساتوزر دسات باو
دست ه دزد ژ برزی س اختن زیرزن عگیگ باا زرزد مساتحک ژ زمیادی پرنشااط باو پایش بارژی

()Rouhani, 2017

گام پسین رژحانی ،برمستوسازی ژیژگیهای مثبت خود زست زستفاد زز پار گفت «کویوباری

زز تاربو» بو صورت ضلنی ذهن مخاط

رز بو سلت ژ سوی زعدزمات دژیات یاازده مایکشااند

رژحانی ،سخن خود رز در زین بخش با ضلیر سوم شخص مفارد آغااز مایکناد زیان زمار زژ رز باو
عنوزن تن ا کنشگر فعا در دژر دژیت یازده نلایان میکند زین ضالیر زژ رز در یاک سالت ژ
هلو مخاطبانش رز در سلت دیگر زین گفتژگو عرزر میدهد کاربرد زینچنینی ضلیر ،کو گویند

خود رز بو صورت سوم شخص مفرد خطاب عرزر میدهد با هد

برمستوسازی ژیژگیهای مثبات

خود در گفتلان صورت می گیرد زین رفتار با ضلایر زز سوی رژحانی با هد

توصی

کنشهای

زژ صورت می گیرد رژحانی دز های کانونی گفتلان خود رز تکرزر میکند تا بو صورت ضلنی بر
تدزژم سیاستهای خود دالیت نلاید زژ کو در تبلیغات زنتخابات ریاست مل اوری  92بار «غیااب
زمید ،طارزژت ژ شاادزبی» ( )Rezaeipanah & Shokati Moqarab, 2016, p. 100تأکیاد دزشات،

زین بار بو حضور آنها در چش زندززهای خود زشار میکند رژحانی پس زز آنکو خود رز در عای

سوم شخص مفرد زز میان دیگرزن متلایگ میسازد ژ خود رز در مایگا کنشگر برمستو مایساازد
ژی ،ه زز «یارزن پرتالش» نام میبرد ژ ه هلگان رز بو یاری میطلبد تاا آنهاا رز باا خاود هلارز

سازد ژ بوصورت ضلنی بو نقش زثرگذزرشان در پیشبرد زهدزفش زشار نلاید

سخن پایانی رژحانی ( ،)Rouhani, 2017زژ رز دگربار تن اا کانشگار زیان فرزگارد بازنلاایی

میکند؛ «خود رز متع د بو برنامو زعالم شد زم ژ هلو آنچو با شلا مطرح کردم میدزن ژ باا عگمای
رزسخ ژ با زطلینان بو حلایت مستلر شلا مردم عگیگ در زین مسیر گام برخاوزه دزشات ژ بار خاود

الزم میدزن زز هلو دستزندرکارزن برگگزری زین زنتخاباات شاکو مناد باوژیاژ شاورزی نگ باان،
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ژززرت کشور ،زستاندزرزن ،فرمانادزرزن ،بخشادزرزن ژ هلاو نیرژهاای زمرزیای ژ نظاارتی ،نیرژهاای

نظامی ژ زمنیتی ،رسانو های ملعی تشکر ژیژ نلای ژ هلات ژ مااهادت آنهاا رز در محافظات زز
آرزی مردم بو بگرگی ژ سپاس یاد کن ( .»)Rouhani, 2017آنچو زین گفتو بو صورت ضلنی بیان

می کند زین زست کو زژ تن ا کسی زست کو طرح برنامو کرد ژ زکنون نسبت بو آن متع د میشاود

رژحانی با سپاسگگزری زز دست زندرکارزن زنتخابات ژ تأکید بار نگ باانی زز آرزی ماردم ،درساتی
زنتخابات رز تأیید میکند تا بو بحثهای مطرح شد در زین زمینو پایان بخشد

 .2 .3دونالد ترامپ
ترزمپ ( ،)Trump, 2017نامگد حگب مل وریخوز  ،در نخستین سخنرزنی خود فقاس یاک باار زز

ضلیر مفرد «من» زستفاد می کند آغاز سخنرزنی زژ هلرز کردن تلام مردم آمریکا رز در پای دزرد،
چو زین مردمان موزفاا زژ باشاند ژ چاو مخاای

زژ کاو نگدیاک باو  40باار زز ضالیر ملا »ماا» ژ

شناسوهای ژزبستوزش زستفاد میکند ،میگوید «ما مردم آمریکا دست بو دست ه میدهای تاا در

کارززری ملی مسیر تاریخ آمریکا ژ م ان رز برزی سا های سا رع بگنی (هلان)» زژ با زستفاد زز

زصطالح «دست بو دست ه دزدن» هلگان رز بو یاری میطلبد ژ بر نقش کانشگرزناو آناان تأکیاد

میکند ترزمپ خود رز بخشی زز مردم ژ عضوی زز یک تی بو تصویر میکشد؛ کسی کو برزی هلو
ژ با هلو کار خوزهد کرد زژ زنتخاب خود رز بو صورتی توصی

میکند کو عرزر زست مسیر تااریخ

آمریکا ژ م ان رز تغییر دهد زژ زفگژن بر هلرز کاردن مای نپرساتانو تلاام ماردم آمریکاا ،زژباماا ژ
هلسرش رز نیگ مورد خطاب عرزر میدهد« :زز رریس مل ور زژباما ژ بانوی زژ میشل زژباما بوخااطر

کلک برزی زین رژند زنتقا عدرت تشکر میکن (هلان)»

ترزمپ ( )Trump, 2017پس زز زین گفتو ،گامی دگرساززنو بردزشتو بیان میکناد «زیان مرزسا

یک معنای خاص دزرد؛ زیرز تن ا عدرت زز یک دژیت بو دژیتی دیگر یا زز حگبی باو حگبای دیگار

منتقل نلیکنی  ،بلکو عدرت رز زز ژزشنگتن دیسی بو شلا ماردم ژزگاذزر مایکنای (هلاان)» زیان
گفتو بو صورتی ضلنی بر زین دالیت دزرد کو عدرت زمری متلرکگ بود ژ در دست گرژهی زندک

عرزر دزشتو زما زکنون گفتلان مدید در پی مردمیکردن آن زست زژ برآن زست تا بو آنها زیان زمار
رز زیقا کند کو زین مرزس برزی آن ها بود ژ عرزر زست عدرت زز نخبگان بو مردم برسد زژ بو دنباا

زیقای زین مف وم زست کو چون زژ مردم رز درک میکند پس هلان کاری کو آنها مایخوزهناد رز
زناام خوزهد دزد ترزمپ بو صورتی پیاپی بو دنباا آن زسات تاا نظار هلاو گارژ هاا ژ حاگبهاای

گوناگون رز بو سوی خود کشاند ژ مخایفان خود رز چو در سطح مردمای ژ چاو در ساطح سیاسای
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مورد تومو عرزر دهد ترزمپ ضلیر «شلا» رز  12بار بو کار میبرد تا حاس نگدیکای ژ صالیلیت رز

هرچو بیشتر در مخاطبانش برزنگیگد « زیان مرزسا متعلاا باو تلاام کساانی زسات کاو زمارژز ملا

شد زند زمرژز رژز شلاست رژز مشن شلاست ،زین زیاالت متحد آمریکا کشور شلاست ،آنچو
کو م

زست آن نیست کو کدزم حگب عدرت رز در دسات دزرد بلکاو م ا زسات کاو عادرت در

دست مردم باشد (هلان)» .ترزمپ بار دیگر زز زبگزر مردمگرزیاناو خاود زساتفاد کارد توماو ماردم
آمریکا رز بو خود معطو

میسازد «زمرژز بیسات ،زنویاو  2017در تااریخ ثبات خوزهاد شاد چاون

رژزی زست کو مردم آمریکا بر سرنوشت خود حاک میشود (هلان)» زین گفتو در عایا

حضاور

ژ غیاب ،بر غیاب حاکلیت مردم بر سرنوشت خویش در طو گفتلانهای پیشین دالیات کارد ژ

شرژع گفتلان خود رز آغازگر حاکلیت مردم بر سرنوشت خاود مایدزناد زیان دالیات ضالنی باا

گفتلان پیشین دگرسازی کرد ژ با زین بیان تقویت میشود کو «در کاانون زیان منابش ملای یاک

زعتقاد عوی ژمود دزرد مبنی بر ژمود دژیتی کو میخوزهد بو مردم خود خدمت کند (هلان)» زیان
بیان نیگ بر غیاب دژیتی دالیت دزرد کو خدمتگذزر ماردم باشاد زژ دژیات خاود رز خادمتگاذزر

مردم مینامد ژ بو زین ترتی

با گفتلانهای پیشین دگرسازی میکند

رژند دگرسازی ترزمپ با گفتلان پیشین گام بو گام گسترد تر شد ژ زز زشار بو تلرکگ عدرت

ژ عدم حاکلیت مردم بر سرنوشت خویش فرزتر رفتو بو الیوهای زیرین زمتلاع میرسد «زما مادرزن

ژ کودکانی کو در ش رها دچار فقر شد زند ،یک نظام آموزشی مللو زز پو نقد کو موزنان ما رز زز

عل ژ دزنش محرژم کرد ژ در گردزب زعتیاد ژ موزد مخدر غرق کرد زسات» حضاور فقار ،نظاام
آموزشی ناکارآمد ژ زبتالی بو زعتیاد در نتیااو سیاساتهاای نادرسات ماوزردی زسات کاو ساخنان

ترزمپ بو صورت آشکار بر آنها دالیت مای کناد زژ دگرساازی خاود رز باو زیان صاورت تادزژم

میبخشد کو «زین خرزبیهای آمریکا زمرژز بو نقطو پایان خود میرسد» زژ زین باژر خاود رز دیکتاو
میکند کو مردم در نتیاو برخی سیاستها آسی دید ژ زین نخبگان بودند کاو برناد زیان مریاان
بودند حضور خرزبیها در نتیاو سیاست های گفتلان پیشاین باو شاکلی رژشان ،آن گفتلاان رز باو

حاشیو رزند ژ خود رز بو شکلی بازنلایی میکند کو هلو کاستیها رز پایان میدهد «درد زین ملات
درد ما زست ژ کامیابی زین ملت کامیابی ما زست ماا در سرنوشات زیان کشاور سا ی هساتی زیان

سوگند تع د من نسبت بو ملت زست ( »)Trump, 2017ترزمپ باا زیان بیاان خاود رز در کناار هلاو

مردم آمریکا عرزر میدهد ژ خود رز در سطحی باالتر بو آنان متع د میدزند
غیاب زرتش تقویتشد بومنظور پاسدزری زز مرزهای خود در عای

دالیتی رژشن بیان میشود

تا زین فرزیند دگرسازی با گفتلان پیشین پیشرژی کند «ژ ما طی زیان ساا هاا زرتاشهاای دیگار رز
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تقویت کردی ژیی نیرژهای نظامی خودمان تضعی
زما حرزست زز مرزهای خودمان تضاعی

شد ،زز مرز کشورهای دیگر محافظت کردی

شاد ( »)Trump, 2017ترزماپ باو صاورت ضالنی بیاان

می کند کو گفتلان پیشین گفتلانی بود کو بیش زز آنکو بو مناف ملی تومو کناد ،رژزباس خاارمی
خود رز تقویت میکرد ناکارآمدیهای زین گفتلان زفگژن بار ژماو سیاسای ،بعاد زعتصاادی رز نیاگ

شامل میشود بو صورتی کو ترزمپ ( )Trump, 2017مایگویاد« :کارخاناوهاای ماا یکای پاس زز

دیگری تعطیل شدند بدژن فکر بو میلیون ها کارگری کو بیکار شدند ،هلو زینها مربوط بو گذشاتو

زست ژیی ما زمرژز میخوزهی یک حک مدیدی صادر کنی کو در هر شا ر م اان ژ هار کاانون

عدرت شنید شود (هلان)» ترزمپ ،با زین گفتو ه بو حاشیورزنی دگر گفتلانیزش میپاردززد کاو

هلان دژیت زژباما زست ژ ه خود رز برمستوسازی میکند زژ زز یک سو بو تعطیلشدن کارخانوها

ژ بیکاری کارگرزن زشار میکند ژ زز سوی دیگر خود رز برناموریگ سیاستی معرفی میکناد کاو باو
گوش م انیان خوزهد رسید زینکو « حار

زژ رز آمریکاا خوزهاد زد ،حاا تقادم باا آمریکاسات

(هلان)» بر غیاب برتاری آمریکاا در م اان ژ نباود تقادم آن دالیات دزرد زژ باو صاورت ضالنی

غیریتسازی کرد ژ بیان میکند کو زژ کسی زست کو زین زعدزم رز در آیند زناام خوزهد دزد

« هاار تصاالیلی در مااورد تاااارت ،ماییااات ،رژزبااس خااارمی بااو نف ا کااارگرزن آمریکااایی ژ

خانوزد های آنان زتخاذ خوزهد شد ( »)Trump, 2017زین گفتو بر غیاب تومو بو مسارل زعتصادی،
مایی ،رژزبس خارمی ژ مناف کارگرزن آمریکاایی ژ خاانوزد هاای آناان تأکیاد دزرد ژ باو صاورت
ضلنی ه بو دگرنلایی منفی ژ ه خویشتننلایی مثبت خود میپاردززد دگرگفتلاانی ترزماپ در

عایبی بازنلایی می شود کو در م ت تحقا زهدز

خاویش ،زز منااف زیااالت متحاد چشا پوشای

میکند هلچنین ،ترزمپ با رژیکرد منایگرزیانو خود برزی بازگردزنادن زرزشهاای ززدساترفتاو
آمد زست « تا مان در بدن دزرم برزی شلا مباارز خاوزه کارد ،آمریکاا باار دیگار پیارژز ژ برناد
خوزهد شد ،ما مرزهاای خاود رز باازخوزهی گردزناد ،ثارژت خاود ،رژیاهاای خاود رز باازخوزهی

گردزند (هلان)» در زین بیان ،زز ژز» ،مبارز » زستفاد میشود تا بو صورت ضلنی بو موزن موماود
زشار گردد زز سوی دیگر زصطالح «بار دیگر» بو کار میرژد تا زفگژن بار دگرساازی ،زیان مساأیو
بیان شود کو دگرهای زیان گفتلاان موما

شکسات ،زز دسات رفاتن مرزهاا ،ثارژت ژ رژیاهاای

آمریکا شد زست تأکید بر غیاب زین زرزشها با زرزرو رزهکارهایی زدزمو پیدز مایکناد کاو باا نگاا

می نپرستانو تقویت میشود «ما رز ها ،فرژدگا ها ،تونلها ژ رز آهنهای مدید خوزهی ساخت ماا
زز دژ عاعد خیلی ساد حلایت خوزهی کرد؛ آمریکایی بخریاد ژ تن اا آمریکاایی زساتخدزم کنیاد

(هلان)» خرید آمریکایی ژ زستخدزم آمریکایی با رژیکردهای ترزمپ نسبت بو م امرزن ،مرزسازی
ژ من ژرژد برخی زز م امرزن پیوند بینامتنی برعرزر میکند
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زشار بو حقوق کشورها برزی پاسادزری زز منفعاتهاای خاویش ،بازنلاایی زیااالت متحاد باو

زیگویی در سرزسر م اان ،پیشاگامی در مسایر پایاوریاگی زتحادهاای مدیاد بارزی ززمیاانبردزشاتن

ترژریس ژ زفرزطی گری ژ کاربست زبگزرهای دینی در م ت زهدز
کو ترزمپ برزی خویشتننلایی مثبت خویش بوکار میبندد:

مسایلتمویانو ،ماوزردی زناد

حا تلام کشورهاست کو مناف خود رز در زژیویت عرزر دهناد ماا سابک زنادگی خاود رز در

سرزسر م ان زیگو عرزر خوزهی دزد زتحادهای مدید رز پایوریگی میکنای  ،زیاااد تلادنهاای

مدید علیو ترژریس زسالمی زفرزطگرز زنایل بو ما میگوید کو چقدر زیبا ژ د پذیر زست کو

بوطور مسایلت آمیگ متحد باشند ژ ژعتی آمریکاا متحاد باشاد ،غیرعابال شکسات خوزهاد باود،
هیچگونو ترسی نباید ژمود دزشتو باشد ()Trump, 2017

ترزمپ دگرسازی خود رز بو زین سطح میرساند کو میگوید «زمان سخنان توخایی تلام شد ژ

ژعت علل فرزرسید زست (هلان)» بیزدبی کالمی بو منظور برمستوسازی مثبت خود زماری زسات
کو در زین گفتار ر می دهد؛ دگر گفتلانی ترزمپ ساخنانی توخاایی دزشاتو ژ زکناون ژعات علال

زست زین فرزیند حضور ژ غیاب عناصر ژ مؤیفوهای مثبت ژ منفی ژ غیریتساازی باو صاورتی ر

میدهد کو بو شکلی عینی نامی زز فرد یا گفتلان خاصی بو میان نلایآیاد ترزماپ بایش زز آنکاو
آشلارز زز دگرهای خود نام ببرد بر غیاب آنچوکو در نظر زژ پیشبرند سیاستهای زیاالت متحد

زست ،تأکید میکند زژ میگوید «بو هیچ کس زماز ندهید کو بو شلا بگوید زین غیرملکن زسات

کشور ما رشد خوزهد کرد ژ بو تعایی خوزهد رسید ژ ماا م اان رز زز شار بیلااری خاوزهی رهانیاد

(هلان)» حضاور زفارزدی کاو غیارملکنهاا رز تقویات مایکنناد ،غیااب رشاد ژ تعاایی ژ حضاور

نارساییها هلگی بر زین رژند دگرساززنو دالیت دزرند

ترزمپ ( ، )Trump, 2017در بعد دیگر سخنان خود زز رژز دگرساززنو فاصلو گرفتو ژ بو سلت

ژ سوی رژیکردهای می نپرستانو پیش میرژد «بو یاد خاوزهی دزشات کاو چاو سایا پوسات ژ چاو
سفیدپوست ،هلو ما هلان خونی رز در ر

های خود دزری کو یک ژطنپرست در ر های خود

دزرد غرژر ملی ما بر زخ های تفرعو مره خوزهد گذزشت ( »)Trump, 2017کنار ه عارزردزدن

سفیدپوستان ژ سیا پوستان بر نبود رژیکردهای نژزدپرستانو در زیان گفتلاان دالیات دزرد زز ساوی

دیگر ،مؤیفو غرژر ملی بو میان میآید تا منبشای مای نپرساتانو رز تحریاک کارد ژ بار نگاا هاای

تفرعو زنگیگزنو پوشش گذزرد زژ در سخنان پایانی خود بازگشتی بو سوی تلام مردم آمریکا دزشتو ژ
بار دیگر آنها رز با خود هلرز میکند «بو تلام آمریکاییان در تلام شا رهای کوچاک مایگاوی

کو شلا هرگگ فرزموش نخوزهید شد ،صدزی شلا ،زمیدها ژ رژیاهای شلا رزهنلای ماا در رعا زدن
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سرنوشت آمریکایی ما خوزهید بود ،شااعت شلا هلوزر ما رز رهنلون خوزهاد کارد (هلاان)» زژ

تلام زعشار رز فرزمیخوزند ژ بر نقش آنها بو عنوزن زفرزدی یاد میکند کو رزهنلای تحقا آرمانهاا
ژ سازند سرنوشت ژ تاریخ زیاالت متحد هستند بو ژزع  ،زژ خود رز در مایگاا کانشپاذیر عارزر

می دهد ژ زعشار مختل
خود دزرند

زیاالت متحد رز کنشگری مینامد کو نقشای تعیاینکنناد در سرنوشات

ترزمپ ( ،)Trump, 2017در گفتو پایانی خود «ما دژبار آمریکا رز ثرژتلند ژ زمن خوزهی کرد

ژ عظلت رز بو آمریکا بازخوزهی گردزند خدزژند شلا رز برکت دهد ( »)Trump, 2017بو صورتی
آشکار بو نبود ثرژت ،غرژر ،عظلت ژ زمنیتی زشار میکند کو در عای

یااری ملعای بااز خوزهاد

گشت زژ عنصر دینی رز بار دیگر مورد زشار عرزر میدهد تا باو صاورت ضالنی بار ژماود چناین

مؤیفوزی در گفتلان خود د الیت کرد ژ زفرزدی زز زین گرژ رز نیگ مورد تومو عرزر دهد زز دیدگا

ترزمپ زز آنما کو سیاستمدزرن نلی دزنناد چگوناو مادیریت کنناد ،ماردم نیاگ دیگار نلایتوزنناد

چش زندززی زز آیند خود دزشتو باشند زژ بو دنبا بیدزرکردن زین حس در مردم زست کو تن ا یک

نفر عابلیت ب بو د زژضاع آنان رز دزرد زژ خود رز گوش شنوزی کسانی معرفی میکند کو تا بو زمرژز

مورد چش پوشی ژزع میشدند ترزمپ هلو آمریکاییها رز فرز میخوزند کو کنار ه مل شاد ژ
متحد شوند زژ در ژزع حس ناسیوناییس ژ می نپرستی رز با ه دیگار در آناان تحریاک مایکناد

ترزمپ توزنست بو بیشتر آمریکایی ها زیقا کند کو زژ مان

آنها رز دزرد زین تحلیل نشاان مایدهاد

کو زژ با کاربست زبگزرهای زبانی هویتی میسازد کو زز یک سو ضد نظام حااک ژ زز ساوی دیگار

هوزدزر ش رژندزن آمریکایی زست زین زمر با دربرگیریها ژ حاشیورزنیهایی ر میدهد کو شاکل

برمستوزی در کالم زژ بازنلایی میشود

 .3 .3امانوئل مکرون
زمانورل مکرژن ( ،)Macron, 2017در سخنان رژز تحلی

خود گفت «فرزنسویان در رژز  7ما می

زمید رز زنتخاب کردند ژ مسئوییتی کو آن ها بر ع د من عرزر دزدند ،زفتخاری بگر

برزی من زست

( »)Macron, 2017زژ پیش زز هر چیگی زنتخاب خود رز ه رزستای زمید عرزر مایدهاد ژ در عایا

حضور ژ غیاب ،بر غیاب زمید تا پیش زز زنتخاب خود زشار میکند «فرزنسویان» ژ «آنها» بوعناوزن

زفرزدی کو در مدزر دیگری عرزر دزرند بوعنوزن برژنگرژ مثبتی معرفی میشوند کو دسات باو زیان

زنتخاب زد زند «م ان ژ زرژپا بیشتر زز هر زمان دیگری بو فرزنسو نیاز دزرد (هلان)» زین گفتار باو

غیاب هلکاری ها ژ حضور فعا فرزنسو چو در سطح زرژپا ژ چو در سطح م اان زشاار دزرد زرژپاا

در کانون گفتلان مکرژن عرزر دزشتو ژ در زنایر ه زرزی زژ عرزر مایگیارد مکارژن باو صاورت
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ضلنی بو ظرفیتهایی زشار می کند کو در فرزنسو ژمود دزشتو زما سطوح فرزتر زز زین عللرژ چو در
زرژپا ژ چو در م ان در طو دژرزن گفتلان پیشین زز آن بیب ر ماند زند زز نگاهی دیگر ،زین بیان

با گفتلان پیشین دگرسازی میکند ژ زین زمر رز با برمساتوساازی کاساتیهاای آن بیاان ماینلایاد

مکرژن «فرزنسو» رز بو مثابو نیازی برزی م ان ژ زرژپا بو تصویر میکشد تا بو زین صورت زثرگذزری
فرزنسو رز برمستو سازد

مکرژن ( )Macron, 2017پاس زز غیریاتساازی ژ حاشایورزنای دگرهاای گفتلاانیزش زز رز

برمستوسازی ژیژگیهای منفی آنها ،در گام پسین بو برمستوسازی زعدزمات مثبت خود میپردززد

«زز هیچیک زز تع ادزتماان دسات نلایکشای ( »)Macron, 2017تأکیاد بار بارآژردن یکایاک
تع دزت زین گفتلان زز یک سو ،ژ دسات نکشایدن زز ساوی دیگار در م ات برمساتوساازی زیان

گفتلان زدز میشود زین گفتو کو بو دستنکشایدن زز تع ادزت زشاار دزرد باو صاورت ضالنی بار
ژمود موزن ملکنی در زین میان دالیت دزرد مکرژن بار آن زسات تاا در هار م ات باا زیان موزنا

رژیارژ شد ژ بو تع دزت خود پاسخ دهد مکرژن ( )Macron, 2017مایگویاد« :بارزی بازگشات

دموکرزسی بو کشور حدزکثر تالش خود رز خوزه کرد (هلان)» دموکرزسی عنصر غای
زسات کااو فعاا سااازی حضااور آن نیااز بااو تاالش دزرد مکاارژن در عایا

دیگاری

حضاور ژ غیاااب ،نبااود

دموکرزسی رز برمستو میسازد ژ خود رز بو صورت یک منای معرفی مایکناد؛ زینکاو یاک مقاام

سیاسی تالش می کند تا زمری محقا شود کو بو صورت ضلنی بر ژمود موزن بازدزرند زی در زیان
میان دالیت دزرد

در زین سخنرزنی کوتا  ،برزی بار دژم عنصر «زمیاد» برمساتو مایشاود «فرزنساویهاا رز زمیاد ژ

پیرژزی رز زنتخاب کردند ژ من هیچگا زز زین مسایر کوتاا نلایآیا ( »)Macron, 2017در زیان

بیان ،نیگ بار دیگر رژیارژیی با موزن مومود مورد تأکید عرزر میگیرد در زین گفتو« ،فرزنساویهاا»

در یک سو عرزر میگیرند کو کسی رز زنتخاب کرد زند تا نقش منای آنها رز بازی کند چارز کاو

میگوید «من هیچگا زز زیان مسایر کوتاا نلایآیا (هلاان)» ضالیر «مان» بیاانگر آن زسات کاو
فرزنسوی ها زنتخاب خود رز زناام دزد ژ زز زین پس زین مکارژن زسات کاو باو تن اایی ساکان زدزر

کشور رز در دست خوزهد گرفت زژ در مللوزی دیگر نیگ با ضلیر مفرد تأکید میکند کاو «کااری

می کن مردم فرزنسو بو زین باژر برسند کو عدرت کشورشان در حا زفو نیست (هلاان)» در یاک
سو مکرژن در عای

کانش گار ژ در ساوی دیگار ماردم فرزنساو باو صاورت کانشپاذیر بازنلاایی

میشوند هلرز نکردن مردم فرزنسو با خود زمری زست کو بوصاورت ضالنی زز زیان بیاان برگرفتاو
میشود چرز کو زژ میگوید «کاری میکن

»؛ کسی کو عرزر زست کاری زناام دهد فقس مکارژن
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زست نو کسانی کو با زژ هلرزهی کرد  ،باو زژ رأی دزد یاا در ساطحی دیگار شا رژند زیان کشاور
هستند زژ بو رژشنی عدرت در حا نابودی رز بیان میکند ژ عرزر زست با زعدزمات خاود زز ناابودی

زین عدرت پیشگیری کند زین گفتو با غیریتسازی ضالنی خاود باا دگار گفتلاانیزش ،گفتلاان

پیشین رز بو حاشیو میرزند ژ آن رز منفیسازی میکند؛ دگر گفتلانی مکرژن کنشگری زست کاو
عدرت فرزنسو رز بو سوی یبو پرتگا پیش می برد در زین بیان نیگ مکرژن خود رز یگانو رهاییبخاش

فرزنسو میدزند کو آمد زست تا کنش گر بازدزرند زفو زین عدرت باشد ژ زمید زز دست رفتو ماردم
فرزنسو رز بو آنها بازگردزند
رریس مل ور منتخ

فرزنسو میگوید «ما در آستانو یک رنساانس باگر

هساتی (

Macron,

 »)2017مکرژن پس زز آنکو خود رز تن ا کنشگر زین فرزگرد زنتخاباتی معرفی میکند ،مل رز باا

خود هلرز کرد ژ زز ضلیر مل «ما» زستفاد میکناد زژ هلچناین بار رخادزد رنسانسای دیگار در
فرزنسو تأکید میکند؛ رنسانسی کو زکنون باید ر دهد تا برآیندهای ناخوشایند گفتلاان پیشاین رز
کنار زد ژ تحویی بنیادین رز در تاریخ فرزنسو رع بگند مؤیفو دیگری کو در زین سخنرزنی برمساتو

می شود مسأیو ترژریس ژ حلایت زز آززدی ژ حقوق بشر زست «برزی رژیارژیی با ترژریس تاالش
می کن ژ بو حلایت زز آززدی ژ حقوق بشر زدزمو خاوزه دزد (هلاان)» زیان باار نیاگ مکارژن تن اا

کنشگری زست کو با ترژریس رژ در رژ می شود زز سوی دیگار ،زژ حلایات زز آززدی ژ حقاوق
بشر رز زدزمو خوزهد دزد؛ زین کنشگر بو تن ایی زدزمودهند رژیکردهای گفتلاان پیشاین در م ات

حلایت زز آززدی ژ حقوق بشر زست در ژزع  ،زین بیان تن ا مایی زست کو بر ژیژگای مثبات دگار

گفتلانی تأکید میشود؛ دگری کو پشتیبان آززدی ژ حقوق بشر زست ژ نلایتاوزن زز زیان زعادزم زژ
چش پوشید

زژ در مایی دیگر میگوید «نیازمند زرژپایی فعا تر ژ سیاستلدزرتر هساتی (»)Macron, 2017

زین گفتو بر غیاب زرژپایی فعا ژ سیاستمدزر بو معنای ژزععای دالیات دزرد ژ آنچاو کاو نیااز آن

زحساس می شود زرژپایی زست کو فعاالنوتر ژ سیاستمدزرتر علل میکناد نقاد مکارژن زز هاد
عرزردزدن گفتلان پیشین فرزتر رفتو ژ در سطحی فرزتر زرژپا رز مورد هد

عرزر میدهد آنچاو کاو

در پایان زین سخنرزنی بیان میشود تالش برزی آیند زی ب تر زست «باید برزی آیند زی ب تر بکوشی
(هلان)» ؛ کوششی ملعی کو یگژم آن در عای

میگیرد «باید » زین بایستگی با هد

غیاب چنین تالشی تا باو زمارژز ماورد تأکیاد عارزر

تأکیاد بار تغییار ژضا موماود بیاان مایشاود ژ تالشای رز

برمستو میسازد کو هلرزهی ملعی رز میطلبد بیان «ب تر» نیگ صورت دگرساززنوزی دزرد کاو بیاان

میکند زین تالش ها تا بو زمرژز کافی نبود ژ باید بیشتر شود تا زز «خوب بودن» باو «ب تار شادن»
برسد
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آنگونوکو زز سخنان مکرژن برگرفتو میشود «زرژپا»« ،فرزنساو (فرزنساویهاا)»« ،ماا» ژ «تغییار»

مفاهیلی کلیدی زست آغاز سخن بو زرژپا ژ م ان زشار دزرد؛ زیان زمار زساتقبا فرزنساو زز تعامال

هرچو بیشتر در برژنمرزها رز نشان میدهد زژ دگرهاای گفتلاانیزش رز در عایا

برمساتوساازی

کاستیها منفیسازی میکند ژ با تأکید بر برناموهای آیند خود ،برمساتوساازی مثبات خاویش رز
شکل میدهد

 .4 .3تحلیل تطبیقی دادهها
تاگیو ژ تحلیل دزد ها بیانگر آن زست کو هر سو رریس مل ور بر خال

بافت متفاژتی کاو در آن

عرزر دزرند ،ژمو مشترکی در کاربست رزهبردهای زبانی در سطح ساختار کالن دزرند یافتوها ساو

ساختار کالن رز پیش رژ عرزر میدهد کو زز زین عرزرند:

نخستین ساختار کالن ضلایر زست آنچو در زین سو سخنرزنی مورد تومو زست ،نوع کاربست

ضلایر مفرد ژ مل زز سوی رژسای مل ور تاز زنتخاب شد زست ضلایر «من» ژ «ما» ژ گونوهای

ژزبستوشان بوعنوزن رزهبردهایی برزی زبرزز زیدرویو،یهاای سیاسای ژ باو ژیاژ منطاا دربرگیاری ژ

برژنرزنی یا زرماع بو خود ژ دیگری بوکار رفتوزست ضالیر زژ شاخص مفارد «مان» در زیان ساو
گفتلان آگاهانو ،تأکیدی ژ تخصیصی زست ژ سرشت زین ضلیر متومو کردن مسئوییت عاو هاا ژ

ژعد ها بو سوی خویش زست در ژزع ضلیر زژ شخص مفرد ،در م ت برمستوسازی مثبت خود
ژ عرزرگرفتن در رزس هرم زناام میگیرد زین در حایی زست کو ضلیر مل «ما» برزی هلرز کردن
تلام زحگزب ،گرژ ها ژ زفرزد زستفاد میشد ضلیر مل «ما» بوکار میرژد تا مخاطبان رز در زرتباط
تنگاتنگی با دژیت خود عرزردزد  ،بو آنان حس ژزبستگی ببخشد ژ زمارزی سیاساتهاا رز مسائوییتی

ملعی بدزند در زین دزد ها ،مکرژن بیش زز دژ رریس مل ور دیگر زز ضلیر «من» زساتفاد کارد ژ

نقش کنشگرزنو خود رز برمستو میسازد ژ ترزمپ در کاربرد ضالیر «ماا» درصاد بایشتاری رز باو

خود زختصاص میدهد زین زمر در سخنان رژحانی شکل میانوتری بو خود میگیرد ،بو صورتی کو
برعرزری رزبطو با مخاطبان در عای

ضلیر «شلا» ه رزستای ضلیر «ما» پیش میرژد

دژمین ساختار کالن «محتوزی سخنان» زست؛ تحلیلها نشانگر موضوعهای متفاژتی بود کو در

هر بافتی زهلیت ژیژة خود رز دزرد محتوزی هرکدزم زز سخنرزنیها بر ژعد های زنتخاباتی هرکادزم

زز منتخبان دالیات دزرد موضاوعهاای تکرزرشاوند زی کاو در زیان تحلیالهاا دیاد شاد باو مثاباو

سیاستگذزری هایی زست کو آگاهانو در م ت ترغی

مخاطبان ژ زیااد زمید بارزی آیناد زی ب تار

در دژیت ساختو میشود زین موضوعها در سو سخنرزنی ه پوشانی دزرد کو بیانگر نیازها ژ مسارل

مشترک در بافت های مختل

زست نقشو رزهی کو هرکدزم ترسی میکند ه بو دژیت پیشینشاان
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زشار دزرد ژ ه آیند زمیادبخش رز باو تصاویر مایکشاد در ساو پیکار ژزکااژیشاد  ،رژحاانی

سیاستهای خود رز برمستو میساازد ژ باو آنچاو تااکنون زنااام دزد زشاار مایکناد زژ زنایار

ه زرزی خود رز تبیین میکند ژ حاشیورزنی دگرهای منفی خود رز بوصورتی ضلنی زناام میدهد

ترزمپ ژ مکرژن کو برزی نخستین بار در زین مایگا عرزر میگیرناد بایشتار بار آنچاو کاو زنااام

خوزهند دزد ژ آنچو در زین میان مورد چش پوشی ژزع شد تأکید میکنند دگرگفتلاانی زیان دژ
نیگ بو صورت ضلنی بیان می شود ژ هلانند رژحانی دگرسازی آشکاری ر نلیدهد هر سو زمیاد

رز بو زرمغان آژرد زند ،برآنند تا با ترژریس مبارز کنند ژ خاود رز در ساطح م اان مطارح نلایناد

زنایر ه زرزی رژحانی آشکارز تبیین می شاود زماا ترزماپ ژ مکارژن چناین زنایار زی رز ترسای
نلیکنند

سومین ساختار کالن کو ژمو مشترک زین سو سخنرزنی باود «ساخنان آغاازی ژ پایاانی آنهاا»

بود؛ عدردزنی ژ سپاس گگزری در سخنان آغازین ژ بر پایبندماندن بو تع دزت خود در سخنان پایانی
ژمو مشترک زین سو سخنرزنی بود تأکید بر مسارل ضرژری بیان شد در بدناو ساخنرزنیهاا زز رز

بیان دگربار آنها در پیکر های مورد بررسی بوچش میخورد فرزخوزندن هلگان برزی دسات باو
دست ه دزدن ژ برعرزری زتحاد میان آنان در مطای

پایانی برمستو میشود

 .4نتیجهگیری
پژژهش حاضر بو بررسی رزهبردهای گفتلاانی در نخساتین ساخنرزنی رژساای مل اور ساو کشاور
مل وری زسالمی زیرزن ،زیاالت متحد آمریکا ژ فرزنسو پس زز برپایی زنتخابات ریاسات مل اوری

پردزخت تاگیو ژ تحلیل دزد ها با کاربست تحلیل زنتقادی گفتلان در دژ سطح خرد ژ کالن زناام
شد برآیند تحلیلهای صورتگرفتو در سطوح کالن دربردزرند پیاامهاای زغاوزگری باود کاو باو
مخاطبان زیقا شد تا زندیشو ها ،باژرها ژ رژیکردهای آنان رز تحت تاثیر عرزر دهد در سطح نخسات،

تالش بر زین بود کو نشان دهی هنگامی کو سیاستمدزرزن زز ضلایر زستفاد میکنند آنها رز فقاس

بوعنوزن زشاریهای شخصی یا ضلایر زرماعی بو کار نلیبرند بلکاو زیان زمار در م ات عارزردزدن
خود ژ دیگری در دزمنو منفعتهای سیاسی ژ زمتلاعهای خود ژ دیگری زسات هلچناین ،ضالایر

بوکاررفتو در م ت نلایوسازی خود (مانند «من» ژ مشاتقات ژزبساتو آن) فقاس بارزی ها تارززی باا
ژزععیت های زیاابی دستاژردها ،فرژتنی ژ یکپارچگی فردی زستفاد شد تا بدین ترتیا

پاذیرش

سیاسی رز بو هلرز آژرد زز سوی دیگر« ،ما» ژ مشتقاتش زبعادی چندژم ی ژ گرژ هایی رز زیاااد

میکند کو هلگی بو خدمت هد های سیاسی در میآید هر کادزم زز ساو ررایس مل اور ماورد
بررسی تالش میکند تا زین ضلیر رز بوکار برد تا زعتلاد متقابل رز شکل دزد ژ زین باژر رز در آناان
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بو ژمود آژرد کو هلگی سرنوشت مشترکی رز برزی ه دیگار رعا خوزهناد زد ساوی دیگار زیان
کاربست ضلایر زستفاد زز «شلا» زست؛ ضلیری کو نگدیکی شخصی ژ پیوند با مخاط

رز بازتااب

میدهد در زین سخنان نیگ «شلا» برزی هرچو نگدیکترشدن بو مخاطبان ژ زیقای حس دژستی شکل
برمستوتری بو خود میگیرد

منبو دیگر تحلیلهای زناام شد  ،ژزععیتهای زیادرویو،یکی زسات کاو در پاس هار گفتلاانی

ژمود دزرد در ژزع  ،در بافتار زیدرویو،یکی کو هریک زز گفتلانها بازتوییاد کارد زسات ،خاود ژ

دیگری بوگونوزی ژیژ مطرح شد ژ مرزهاای هار گفتلاان رز باوگوناوزی زیااابی ژ سالبی نلایاان
میسازد در مقام پاسخ بو پرسش پژژهش زین نتیاو بودست میآید کاو هار گفتلاانی باا بازنلاایی
زندیشو خود در عای

ساختارهای زبانی ژ بر مبنای رژیکردهای زرزشای خاود زباان رز باو سالت ژ

سویی هدزیت میکند کو بازتابی زز زیدرویو،ی ژ گفتلان پن ان آن باشد

در سطح دیگر تحلیل های زناام شد  ،چگونگی مشارژعیتیاابی هریاک زز گفتلاانهاا تبیاین

میشود دژ عنصر بنیادینی کو می توزن در زین زمینو بو آنها زشار کرد طبقوهای زمتلااعی ژ دیان
زست هنگامی کو ضلیر ملا «ماا» باوکاار مایرژد ررایس ژ مرراوس رز رژی یاک مایگاا عارزر

میدهد؛ زین بو آن معناسات کاو کردزرهاای فرهنگای -زمتلااعی تعلاا ژ ژزبساتگی ژ بایطبقگای

زمتلاعی مورد تأکید ژزع میشوند هلچنین ،ه رزستایی زمتلاعی با تود ها باو زیان معناسات کاو
سطوح زمتلاعی ژزععی آنها پن ان میشود
پ ن سیاست زغلا

زز نگاا تحلیال گفتلاانی پاژژهشگارزن ژ زسااتید حاوز علاوم سیاسای ژ

زمتلاعی ژزکاژی شد ژ زبانشناسان بو نسبت ک تری در زین زمینو گام بردزشاتوزناد بار زیان مبناا،
پیشن اد می شود توییدزت گوناگون بیانی ،نوشتاری ،تصاویری ژ ماوزرد مشاابو زیان حاوز باا نگاا

زبانشناسانو زی مورد بررسی عرزر گیرد تا نقاش زباان در پایشرژی سیاساتهاای گونااگون تبیاین

گردد هلچنین ،زین پژژهش نگا زبانشناسانو خود رز بو نخستین ساخنرزنیهاای پاس زز زنتخاباات
محدژد کرد بررسی زین حوز بر مبنای یک سیر تاریخی ،در طو دژرزنی کو چنین سخنرزنیهایی

عرضو شد میتوزند چگونگی مرزگذزری های خود ژ دیگاری رز در طاو بااز زی زز زماان نلایاان

سازد

فهرست منابع
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Abstract
In a linguistic analysis, different levels such as words, sentences, textual structures,
combinations etc. interact with each other and make the bases, principles and the
context of a thought and an ideology. In fact, ideology lets any thought and approach
to draw its identity-based and other-making borders with its antagonists. Power
construction and social context interact with each other in the political elections. In
this arena, the political elites represent their discourse in a manner leading to
grasping the utmost votes. Therefore, in this rivalry, besides legitimizing their
ideology, these elites delegitimize their antagonists. Besides, what is presented
before the elections, what the candidates utter in their inaugural speeches is
somehow a different material. What is uttered in the inaugural speech generally
contains all the political currents, parties, groups and thoughts. In this era othermakings is articulated through a hidden discourse. It seems that elections provide a
ground in which power and hegemony get integrated in a peaceful manner.
Therefore, it is important to find the reason of the supremacy of an ideology and the
failure of the other.
In the years 2016 to 2017, three presidential elections were held in the Islamic
Republic of Iran, the United States of America and France. Iran elections were held
on May 19th, 2017 and Hassan Rouhani was re-elected for a second term. The
United States presidential election of 2016 was held on November 8 th and Donald
Trump won the White House. The presidential election of France was held on May
7th, 2017 in which Emmanuel Macron was elected. In this study, by considering the
context-based situation of each discourse, the authors investigate how identity
making, representing self and others and different social actors is formulated
throughout these political events.
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There are many questions asked regarding what happens throughout the elections
period. How can language-use foreground a discourse and let it gain its expected
results? How does the hegemon discourse attract all the groups and parties? What is
the role of linguistic mechanisms? However, this investigation is about to answer the
question that “how are the identity-based borders of producing and reproducing
authority represented in the first inaugural speech of the elected presidents after the
elections?” This analysis is done in the micro and macro levels. The study’s
hypothesis is that “the elected candidates in the presidential elections of Iran, the US
and France have based their semiotic system on the articulation of their maximal
positive identity and defining a minimal other-making circle (maximal inclusion and
minimal exclusion)”.
The corpus of this study is composed of three inaugural addresses of the three
case discourses. Their usage of different pronouns, the manner they address their
audience and their high frequency references is part of the analysis and the manner
they represent their identity is another part. Therefore, the study’s theoretical
framework has two main levels, a micro and a macro one. The micro level
investigates the linguistic strategies each president applies and the macro one is
found through critical discourse analysis (CDA). So, the framework is based on a
combination of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discursive theory and some
ideas obtained from Roland Barthes and Jacques Derrida. As a result, firstly, the
linguistic mechanisms are analyzed through the implicit and explicit implication of
Barthes and the presence and absence ideas of Derrida. Then, other factors like self
and other, other-making, foregrounding and backgrounding, chain of equivalence
and logic of difference in each of the speeches is analyzed. As the interdisciplinary
studies like this one are based on a two-level method, they can provide an
appropriate ground for understanding the linguistic trends, processes and structures
that have a special importance in policy-making.
The data analysis proves that the three analyzed discourses, despite their
different contexts, have common grounds in the application of the linguistic
mechanisms. The findings present us three macro-structures the first one of which is
“the pronouns”. Using the pronouns “I” and “we” is a strategy for the ideological
representations and the political inclusions and exclusions. In fact, the first person
singular pronoun is used for foregrounding the self and displaying the positive side
and the plural one gathers all the parties and thoughts together. The second macrostructure is the “speech content”. The analyses reveal different topics each having
their special importance in the related context. The repeated issues are some
strategies that are consciously used to encourage the audience and create hope for a
better future by the help of the government. This is a repeated subject in all the
analyzed speeches. The third macro-structure is the opening and closing remarks
containing appreciation in the beginning part and the commitment to compliance in
their closing part.
Another point is that the findings prove that the chain of equivalence and the
identity-maker one is evidently described in Rouhani’s speech. Furthermore,
backgrounding the negative others of Rouhani’s discourse is done implicitly. On the
other hand, while the discursive others of Trump and Macron are implicitly
represented, they do not have an evidently drawn chain of equivalence. In each of
the studied discourses, a kind of ideological reality is hidden. In other words, the
ideological context reproduced by each discourse represents self and other in a
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special way that outlines the borders of each discourse positively and negatively.
This kind of representation in each discourse describes how each one is legitimized.
As politics has mostly been studied from a social and political lens, and linguists
have had fewer productions in this field, it is recommended that linguists apply their
specialized view in this domain and prove how language can affect politics. As this
study demonstrates, linguistic mechanisms help the candidates have an effective
representation of their identity, legitimize themselves, delegitimize their others, and
finally win the votes.
Keywords: Critical Discourse Analysis (CDA), Self and other, Foregrounding and
backgrounding, Presidential Inaugural Speeches, Iran, USA, France

