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چکیده

نقش و تأثیرگذذرر بذه هذا رتماذا ا رج تا ذ تذر یمر ،رن ارنشذننا رسذت

تر یتها ماتررننن کنشها رتماا ا رر ب ل دهنن و تامع رر ب سات و سر

ویژهر  ،رههر کننن بنابررین ،تح یل گفماان رنمقاد ِ تر یتها ،نرع تعامذلهذا

میان کاربررن تر یمر رر باجناایا ماکنن در پژوهشِ حاضر ،تر یتها تررمپ بذر

پایة روش تح یل گفماان رنمقاد وندریذ

ورکذاو بذننن بذ ریذن مناذرر ،رج

ربمنر ژرنری تا رنمها مارس  ،2018حنود  400تر یت رج صفح بخصا دونالن

تررمپ -ر یس تاهرر وقت آمری ا ،با روش تصادفاِ هنفدرر ،گردآور بنه
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و مررد بررسا قررر گرفمنن سپس دردهها پژوهش با بهذرهگیذر رج نشذان هذا و
ناصر جبانبناخما منل وندری  ،تفسیر و تهیین بننن یافم ها نشان مادهنن ک

تررمذذپ ،در سذذعن معنذذایا رج ناصذذر جبذذانبذذناخما بسذذیار ماننذذن مقرلذ بنذذن ،

قعببنن  ،تعایم دردن ،ریجاد فاص  ،مفهرم ت ریحا ،مهالغ و خالف ورقع بهذره
ماگیرد رو هاچنذین ،در سذعن سذه

بذ ورژهگزینذا و حذذف اذن برخذا

ورژهها ماپردرجد الوه بر ریذن ،تذرر در سذعن رسذمن ل مقرلذ رسذمن ل رر بذا
مغالع کار تهررن ماکنن یافم ها پذژوهش هاچنذین ناایذانگر آن رسذت کذ
کاربررن تر یمر ،پیرسم در مررتهة با گفماانها رین رلرژی

قررر ماگیرنن رین

گفماان ها در تامع  ،فررینن تأثیرگذذرر خذرد رر بذا سذر ت پشذت سذر نهذاده و

پای ذ گذذذرر ناری ذ هذذا رتماذذا ا مذذابذذرنن هاچنذذین ریذذن گفماذذانهذذا ،نقذذش
تعیینکننذنه ر در چگذرنگا جنذنگا و دیذنگاه رفذررد یذ

میانگروها دررنن

گذروه و یذا روربذ

واژههای کلیدی :تررمپ ،تر یمر ،تح یل گفماان رنمقاد  ،وندری

 .1مقدمه
تهادل سریع رف ار رج طریق تذر یمر ،بذ یذ

تریذان تهذانا تهذنیل بذنهرسذت رخهذار ،سذادهتذرین

فعالیذذتهذذا روجرن ذ تذذا ب ذ روجتذذرین رمذذرر سیاسذذا رر ،بذذا نگذذاها تأمذذلبررنگیذذز و در ذذین حذذال

دوسذذتدربذذمنا ،پربذذش مذذادهذذن ( )Twitter, 2015حمذذا بسذذیار رج روجنام ذ نگذذاررن منماذذر
تر یت1ها رفررد مشهرر و ورکنشها مردم در هنگام رنمشار رخهار تر یمر هسمنن تذا بذ ورکذاو

آنها بپردرجنن ( )Alejandro, 2010تالبتذر آن رسذت کذ گذروه گسذمردهر رج کذاربررن تذر یمر،

تررنهایا هسمنن ک بین  18تا  29سال سذن دررنذن و بیشذمرین تاثیرگذذرر رر در رمذرر رقمصذاد ،
سیاسا و رتماا ا دررنن ( )Duggan et al, 2015رفزون بر تذربیت و فررگیذر بذردن ،تذر یمر نقذش

برتر و فرقرلعذاده ر در مشذارکت و رنمقذال رخهذار ،در مقایسذ بذا سذایر رسذان هذا ،دربذم رسذت بذا

بهرهگیر رج رین بسمر ،کاربررن ب سرجمین نابناخم ر پا ماگذررنن و با رنهرها رج رطال ات مررت

ما برنن و رین بانس رر دررنن ک رج جوریا گرناگرن ب مسا ل نگاه کننن بنیها رست ک بذا ریذن
چنین روی رد  ،رثرگذرر رین نرع بسمر خهر گسذمرده خررهذن بذرد بنذا بذر آنچذ ربذاره بذن،

سیاسمانرررن ،صاحهان رننیش و قنرت و باین هاذ نامزدهذا رنمخابذاتا تاایذل دررنذن بذا هیجذان

بسیار  ،گفماان خردبان رر در تر یمر بروع کننن بنابررین تح یل گفماان تر یتها و ورکاو جبان
tweet
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ویژة آنها ،نرع تعامالت میان مردم و سیاسمانرررن رر هرینر ماساجد بر رین رساس ،تح یل گفماان
رنمقاد ب ما کا

خررهن کذرد تذا چگذرنگا بذ لگیذر مفذاهیم گرنذاگرن و نحذره باجناذایا

ورقعیات رر در به ها رتماا ا نشان دهیم بنابررین ،بر رساس آنچ گفم بن ،پژوهش حاضر بر

آن رست تا با بررسذا تر یذتهذا دونالذن تررمذپ و بذا رسذمفاده رج روش تح یذل گفماذان رنمقذاد
وندری

 ،1پاسخها مناسها برر پرسش پژوهش پینر کنن پرسش پژوهش رج رین قررر رست کذ

بر پایة منل تح یل رنمقاد گفماان وندری

 ،تررمپ در تر یتهایش رج کنرم ناصر جبذانبذناخما

بهره مابرد تا ب ررر ة دینگاهها خرد بپردرجد؟

 .2پژوهشهای پیشین
پژوهشگررن بسیار  ،تر یتهذا رر در بذه هذا رتماذا ا مذررد بررسذا قذررر دردهرنذن معالعذ و

ورکاو سخنان تر یمر هم ب صررت کاّا و هم ب صررت کیفا رنجام بنهرست رج تنهة کاا،

پس رج رنمخابات  2011رسپانیا ،برخا پژوهشگررن سه

هذا بخصذا و چگذرنگا تر یذت کذردن

نامزدها دو گروه بزرگ سیاسا آن جمان رر مررد بررسا قررر دردنن آنها هاچنین ،ی

کاا برر معالع محمرر تر یتها نیذز طررحذا کردنذن میذنیان و مذرنزو (

سیسذمم

Median & Munzo,

 )2014بیش رج  3000تر یت رج دو نامزد رنمخابات  2011رسپانیا رر مررد بررسا قررر دردنذن در ریذن
تح یل کاا و کیفا ،تر یتهایا ک در ی

دوره  16روجه رج طرف دو نامزد نگارش بنه بردنن،

ب وسی ة باخصها صرر کنگذرر بننن تا ب بررسا محمرر آنها نیذز پردرخمذ بذرد ریذن

کنها مشمال بر تعنرد ،مرضرع رص ا ،تعنرد باجخرردها رتماا ا ،باار دوسمنرررن آن تر یذت،
دفعات تر یت دوباره و آمار رترع ب لین

ررر بنه در تر یت هسمنن

بررساهذا آمذار محذی نیذز در ریذن جمینذ بذ رنجذام رسذینهرسذت بذرر نارنذ  ،وبگذاه

ترکآلمی س 2باار هرردرررن 3و بسیار رج رطال ذات تذر یمر رر دربذاره رفذررد مشذهرر سیاسذا،

هنر  ،ورجبا و رتماا ا ب صررت برخ ررر مادهن رین وبگاه ،هرردرررن تررمپ رر در سال

 2018بیش رج  45می یرن نفر بر مابارد و تعنرد تر یتهایش رر  37هذزرر ر ذالم مذاکنذن در ریذن
وبگاه رینگرن رد ا مابذرد کذ ضذریت تررمذپ در بذیش رج  85هذزرر گذروه اذرما آبذ ار

بنهرست

در پژوهشها کیفا ،مذ

وی یذامز ( )Williams, 2016, p. 716بذر ریذن بذاور رسذت کذ بذر

خالف رنمخابذات پیشذین ،در رنمخابذات  2016کذاربرد ورژه «مذا» در مقابذل «آنهذا» در تر یذتهذا
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تررمپ ،نقذش مهاذا در چذرخش آرره بذ نفذع رو دربذت رلهمذ نهایذن کذار بسذت مقرلذ «تذرس رج

تروریستها» و سایر تهنینها رر در گفماان تررمپ نادینه گرفت ب بیان دیگر ،رسمفاده بارحاانذ
تررمپ رج رسان هذا رتماذا ا بذرر ترسذاننن مخالفذانش رسذت و سذخنانش سربذار رج ورژههذا

تهنینآمیز و ممضاد رست هر چنن ک رسمفاده رج تر یمر ،بگرد تنین نیست ،رما تررمپ ب خذربا

مادرنن ک رین ربزرر ،مرثر و ررجرن رست رج سر دیگر ،تر یت کذردن سذهب خ ذق تر یذت تنیذن

ترس کاربررن مابرد رین خرد همرفزریا ،ب دنهال خررهن دربت و رفررد بیشمر درگیر مرضذرع

مابرنن ( )McConnell, 2015, p. 12ب هاین سذهب رسذت کذ هذرردرررن تررمذپ رج سذال 2011

تاکنرن ربن چشاگیر دربم رنن باین رج مشرقین تررمذپ بذ تر یذت کذردن ،سذپاسگذزرر کذرد
()Schreckinge, 2015

ب دنهال تح یل تر یتهذا رُبامذا ،ر ذیستاهذرر پیشذین رمری ذا ،سرسذا و ریررنذ

(

& Sousa

 )Ivanova, 2012دریافمنن ک ررتاعهایا ماننن «ما»« ،باا» و «آنها» ب نررن ناصر جبانا ،ب طرر

مسمار ب کار برده بنهرست آنها هاچنین دریافمنن ک ضایرها رباره و ررتاعها جبانا مربرط
ب جمان و م ان نقش بسیار تعیینکنننهر در تأثیرگذرر تر یتها دربم رنن

محان و ها اررن ( )Mohammad et al., 2015هنگام بررسا تر یتهذا نامزدهذا ریاسذت

تاهرر  2012آمری ا دریافمنن ک باین تر یتها آنها رر رج چهار تنهة رحساس ،هیجان ،هنف
و سه

مررد ورکاو و بررسا دقیق قررردرد گُ هِ

و ها ذاررن ( )Golbeck et al., 2010بذش

هزرر تر یت ناایننگان کنگره آمری ا رر معالع کردنن رین کاوش ،بررسا دقیق محمرر تر یتها

در بافت سیاسا برد آنها در کنگذرر رولی  ،تر یتهایا رر ک در پیرنن با تجارت ،رأ گیر و
سخنررنا سیاسمانرررن بردنن ،تف ی

کردنن سپس رج تهتِ رین

آیا تر یذتهذا حقیقمذا رر بیذان

ماکننن ،دینگاها رر آب ار ماساجنن و یا حساسیت و مرقعیذت مرضذر ا رر گربذزد مذاکننذن،
مررد بررسا مرب افان قررر دردنن سخنکاو دقیق تر یتها نشان درد ک وربسمگا ب ی
یا ریالت و میزرن ت ررر تر یتها ،تأثیر غیر قابل رن ار بر رف ار دررنن

حزب

درسی رر و ها اررن ( )Da Silva et al, 2014با مذررد ترتذ قذررر دردن ناصذر جبذانا و سذعن

ورژگان ،تح یل اطفا و رحساسا تر یتها رر ب چالش کشیننن آنها معمقننن تر یذتهذا آنقذنر
کرتاه هسمنن ک مجالا برر ربررج رحساسات در آنها باقا ناامانن و رگر رحساساتا در نار گرفم

برد ،فق سرنخا رج خرد برتا خررهنن گذربت .ترماسیان و ها اررن ()Tumasjan et al, 2010

بیش رج  100هزرر تر یت رحزرب سیاسذا و سیاسذتمذنرررن آلاذان رر مذررد تح یذل قذررر دردنذن تذا

رثرگذرر آنها بر نمایج رنمخابات رر بررسذا کننذن بذ ریذن مناذرر ،بذ معالعذ ورژگذان و سذاخمار

تر یذتهذذا پردرخمنذن سذذپس سذاخمارهایا رر کذ مشذذمال بذر ورژگذذان حذرجه رورنبذذناخما جبذذان و

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 135 /

مقرل ها جبانا بردنن ،تف ی

و بررسا کردنن پژوهشها نشان درد کذ تر یذتهذا در  12بُعذن و

حرجه اطفا قررر ماگیرنن ک رج رین قرررنن؛  1آیننه  2گذبم  3هیجانات مثهذت  4هیجانذات

منفا  5غم  6نگررنا  7خشم  8رمر آجمایشا  9رمر مس م  10کار  11مرفقیت و  12پرل

هرسمرن و ها اررن ( )Houston et al, 2015رنمخابات سال  2012آمری ا رر رج منار تر یتهذا

مررد معالع دردنن رما ب محمرر کالما تر یذتهذا پردرخمذ نشذن آنهذا فقذ میذزرن تاثیرگذذرر

تر یت کردن رر هنگامِ تاابا مناظرههذا ،وررسذا کردنذن یافمذ هذا نشذان درد کذ تر یذت کذردن،

همجمان با تاابا مناظرهها ،تأثیر بگرفا بر مخاطهان دررد بنابررین پژوهشها ربذارهبذنه گذرره
رین رد ا رست ک تر یتها ماتررننن ب بیرهها گرناگرن ،رف ار ،ررط

و رحساسذات مخاطهذان

رر ب ل دهنن؛ آنها رر با مرضرع بیشمر درگیر ماکنذن و سذهب مذابذرد تذا بذ پذردرجش دردههذا،

هاانگرن ک صاحهان قنرت و تر یتکنننهها ماخررهنن ،بپردرجنن پژوهش هرسمرن و ها ذاررن

(هاان) رج رهایت بسیار برخرردرر رست جیرر با قععیت بیذان مذاکننذن کذ تر یذتهذا مذاتررننذن

کنشها رتماا ا رر ب ل دهنن و تامع رر ب سات و سر خاص ،رههر کننن رج ریذن رو ،بذ

طرر خالص ماتررن دریافت ک پژوهشها رخیر بیشمر ب تنه تاثیرگذرر تر یتها بر مخاطهذان

پردرخم رنن و کامر کاربست نشان ها جبانبناخما رر مررد بررسذا قذررر دردهرنذن بذ هاذین دلیذل
پژوهش حاضر ک مهمنا بر ناریات ناصر جبانبناخما وندری
رما کرچ

در تح یل تر یت بابن

طررحا بنه ،ماتررنن گذاما نذر

 .3مبانی نظری پژوهش
وودج ( )Woods, 2006; quoted from Ghaedi & Taki, 2016بر رسذاس دیذنگاه نقذشگرریذا،

گفماان رر کاربرد جبان مادرنن کاربرد جبان ورقعا ک مردم ورقعا آن رر در دنیا ورقعذا بذ کذار

مذابرنذن ( )Ghaedi & Taki, 2016, p. 8ریذن بذ آن معنذا رسذت کذ جبذان دررر کذاربردهذا و

کارکردها ممنر ا رست ک رج رره تعامل با محی و تامع و وررسا رورب فذا مذابین باجبناسذا
مابرنن ب بیان دیگر ،کاربست جبان ورره تا ها و در بافت تامع  ،گفماان نام دررد و کا

بذ

خ ق رین رلرژ ها تنین ماکنن رینه تح یل گفماان رر نخسمین بار هریس 1در سال  1952معرح

کرد و بر آن بذرد تذا دیذن صذررت گرریانذ بذ تا ذ و مذمن دربذم بابذن رمذا در گذذر جمذان،

جبان بناسان ممرت بننن ،تح یل ممن و تح یل گفماان رر بایسما رج ی
آنها ،الوه بر ناصر نحر  ،ورژگانا و جمینة ممن

2

دیگر تایذز درد رج دیذنگاه
3

ررمل بیرون رج ممن یعنذا بافذت مذرقعیما ،
1

Z. Harris
co-text
3
context of situation
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فرهنگا و رتماا ا در تح یل گفماذان نقذش دررنذن

رسذ اهروک ( Slembrouck, 2001; quoted

 )from Fazeli, 2004معالعة رورب ممقابل جبان و تامع ؛ بررسذا ویژگذاهذا تعذام ا و گفذت و

گریا در ررتهاطها روجمره رر تح یل گفماذان مذادرنذن ( )Fazeli, 2004, p. 82جبذان بذ نذررن

ربزرر قر با کارکردها ممفاوت و ممنرع ،در رخمیار رفررد بشر قررر دررد تا نیاجها رو رر برآورده

کنذذن رلهم ذ جبذذان بذذا پذذارهگفمارهذذایش کذذنشهذذا رتماذذا ا بسذذیار رر ریجذذاد مذذاکنذذن و بذذا نذذام
کذذاربردبناسذذا جبذذان مذذررد معالعذذ قذذررر مذذاگیذذرد ( )Kalantari Khandani, 2017مفهذذرم

کاربردبناسا جبان در ربمنر رج نشان بناسا مشمق بن؛ لرینسرن ( )Levinson, 1983کذاربردبناسذا
جبان رر معالع پنینهها رورنبناسا جبان و جبانبناسذا رتماذا ا مذادرنذن رو معمقذن رسذت کذ

چگرنگا بهرهگیر رج جبان ب بیرة چشذمگیذر بسذمگا بذ محذنودیتهذا و کذنشهذا ممقابذل
رتماذذا ا دررد ( )Kalantari Khandani, 2017جبذذانبناسذذا رتماذذا ا بذذا نذذام گذذافان بذذناخم

مابردک بر رین بذاور بذرد کذ سذخنِ «رودررو» ررجش تح یذل دررد ( )Stones, 2009, p. 247رو

ماخررست با بررسا مرقعیتها کنشگررن و کنشپذیررن ،بیره رسمفاده رج جبذان رر تح یذل کنذن

هر چنن رولریت نخست پژوهشا رو تح یل ممن نهذرد ،ب ذ نذر ا پذژوهش تجربذا بذرد در دورة

حاضر ،پارهگفمارها رر ،بنون در نار گرفمن نام گفمار ،کامر بررسا ماکنیم رین دینگاه برگرفم
رج رننیش ها فرکر رست فرکر ( )Foucault, 1965در کماب «ورژهها و چیزها» نشان مادهذن کذ
هایش ی

بنیان معرفما وترد دررد ک برری رم ان هرگرن درنش رر تعیذین مذاکنذن ضذرورت

تعیینکنننگا در رین بنیادها معرفمذا ،فرکذر رر بذ مفهذرم قذنرت و کارکردهذا رتماذا ا آن

رهنارن مابرد

فرکر ( )Foucault, 1965; quoted from Parham, 2001نشان مادهن ک سخنکاو  ،بحثا

رست در جمین جبان و ب بررسا سخن و گفمار ماپردرجد و کارکردهایش رر نشان مادهن رو تأکین

دررد ک سخن ،ب لدهننه ،قالبساج و قابلدسم بنن

رست و ب نررن ی ا رج جمین ها بذروج و

تحقق پنینه قنرت بناخم مابرد ( )Parham, 2001, p. 6-10ب بیان دیگر ،گفمار ،نامِ گفمذار،

پیام و پیامکاو سخن و سخنکاو رر باین یذ

ترلیذن رتماذا ا دیذن کذ دررر نیرویذا پریذا و

تغییردهننه رست ب رر و ب رر ( )Bloor & Bloor, 2007رین نرع سخنکاو رر رنمقذاد مذادرنذن و

مهمترین رهنرفش رر رینگرن بیان ماکنن؛ نخسذت ،بررسذا سذخن بذ نذررن باجتذابدهنذنه و یذا

ب لدهننه مسا ل رتماا ا دوم ،بررسذا چگذرنگا پنهذانسذاج ریذن رلرژ در سذخن و یذافمن

ررههایا برر پینرساج آن سرم آگاهساج رفررد تامع رج یافم ها بررساهذا بذا بذا تارکذز

رو مرررد با نرلما ،پیشدرور و رسمفادة نادرست رج قنرت تهارم ،ناایاننن رهایت سخن در

تعاملها ررتهاطا قنرتمنرر در پایان ،بررسا نقش و نیت گریننه  /بنرننه و قنرت در ساخمار
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سخن ( )Zia Hosseini, 2012, p. 98وندری

( )Van Dijk, 2000, p. 36معمقن رسذت کذ نذرع

گفماان و رربع میان رین رلرژ و قنرت ،س ع ی

گروه رج رفررد رر بر گروها دیگر رم انپذذیر

ماساجد هاچنین رین دو برری رر ب گرن ر فررهم ماکنن تا گروه قنرتاننتر ب کاذ

ناصذر

جبانبناخما گفماان ،بر تف ررت مخاطبها رثر بگذررنن و آنها رر تحت کنمرل خرد درآورنن

 .4روش پژوهش
وندری

( )Van Dijk, 1998, p. 129-132معمقن رست ک باین چارچرب منعقا مح اذا بذرر

معالع رورب میان بناخت ،1قنرت 2و گفماان 3وترد دربم بابن چرن رو بناخت رر دررر ربعذاد

رتماا ا مهاا مادرنن و برر تهیین بناخت رج روی ردها رتماا ا بهره مذاتریذن بنذابررین

رگر تامع دررر رین چنین فرآیننها بذناخما بابذن ،تأثیرگذذرر آن بذر ماهیذت ریذن فرآینذنها

رن ارنابننا رست و در ب لگیر محمذرر و سذاخمار تصذرررت نهنذا رفذررد تامعذ نقذش دررنذن

بررسا تنه ها رتماا ا بناخت و طرحوررهها  ،4ماننن خذرد -طذرحورره 5و گذروه -طذرحورره،6
روبن خررهن ساخت ک رنسان چگرن  ،چیز رر درک ماکنن ،آن رر تفسیر ماکنذن و نسذهت بذ

خردش و دیگررن ال ماکنن یا رین

رنسان چگرن تأثیر ماپذیرد و بر س تأثیر مذاگذذررد و
7

نهنها رر کنمرل ماکنن رج رین تهت رست ک باین روی رد تح یل گفماان رتماا ا -بناخما رر
برگزین رین رلرژ بر ساخمارها نهنا رنسان رثر مذاگذذررد ،چذ در ترلیذن و چذ در چگذرنگا

درک مفاهیم گفماان سخن و ممن هر دو تا رننرجهر رج رین رلرژ رلهام ماگیرنن ب هاین سهب،
رنمخاب ورژگان و نرع سه

 ،بیشمر ممأثر رج ریذن رلرژ هسذمنن تذا تحذت تذأثیر مقرلذ هذا نحذر

(ساخت ،ورژه و ساخت ،تا ) ب بیان دیگر ،ورژگان بر رساس دیذنگاههذا بذخص و وربسذمگا

رین رلرژی ا در کنار هم مانشیننن و گفماان رر ب ل مادهنن بنابررین ،رگر بخذررهیم بذ ماهیذت

رین رلرژ ها برگردیم ،بایسما خرد -طرحوررهها و گروه – طرحوررهها رر بیشمر بشناسیم هاچنین
بایذذن بهینذذیم هذذر بذذخص و گروهذذا چ ذ نذذرع تصذذریر رج خذذرد و گذذروهش در نهذذن دررد بذذر

پایةآمرجهها وندری

 ،هنگاما ک فرد درباره خرد و گروهش ف ر ماکنن و یا با گذروههذا

دیگر در سمیز رست ،برر دفاع رج خرد و گروهش ب ررههرد ک ا در گفماانها دسذت مذایابذن
1

cognition
power
3
discourse
4
schemas
5
self-schemata
6
group-schemata
7
socio-cognitive
2
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رین رصل چارچرب گفماانها رین رلرژی

رر ب ل مادهن و روش حرف جدن و نربمن درباره

خرد و دیگررن رر مشخص ماکنن بر پایة رین رصل« :چیزها مثهت در باره «ما» بگریین و چیزها

منفا در باره «دیگررن»» (هاان )42-44 :2000 ،رینتا رست ک مربع رین رلرژی

 1وندریذ

کذ

برگرفم رج رصل ربارهبنه رست ،بنا نهاده مابرد و چهار گزرره دررد :ر بیان و تأکین بذر رطال ذاتا

ک مشمال بر ن م ها مثهت درباره ما رست  2بیان و تأکین بر رطال اتا ک مشذمال بذر ن مذ هذا
منفا درباره دیگررن رست  3ترقی
رست و  4ترقی

و رفع تأکین رج رطال اتا ک دررر ن م ها منفا در بذاره مذا

و رفع تأکین رج رطال اتا ک مشمال بذر ن مذ هذا مثهذت دربذاره دیگذررن رسذت

( )Hamedi Shirvan & Razaghi, 2014, p. 104رلهم گزررهها مررد ربذاره رر مذاتذررن بذ دو

گزرره ک ا کاهش درد 1 :ترصی

مثهت گروه «مذا» و  2ترصذی

منفذا گذروه «دیگذررن» (

Van

 )Dijk, 2000, p. 44گزررهها ررر بنه فقعش ل بحث رر باجناایا ماکننن و هذیچگرنذ نشذان

ممنا رر باجگر نااکننن بنیها رست ک برر تهیین روش تح یل گفماذان ون دریذ
نشان ها ممنا و ناصر جبانبناخما ممنها نیاجمنن هسمیم
وندری

 ،بذ بذناخت

( )Van Dijk, 2006مانریسن رگر قررر رست رین رلرژ ها رج طریق گفماان ،آمرخم

برنن ،بیان برنن ،تقریت و باج ترلین برنن ،باین ب دنهذال یذافمن رسذمررتژ هذا ،نشذان هذا و ناصذر

جبانبناخما بابیم ک در ممن گفماان ،ت رررپذیر بابنن رو ضان رباره ب ضایر «ما» و «آن ها» بذر

آن رست ،نشان ها ممنا رر معرفا کنن هر چنن و هنگاماک ب دنهال نشان ها ماگردد ،ب باار
جیاد رج آنها برماخررد و رباره ماکنن ک ها آنها در ها تررمع کذارکرد ی سذانا ننررنذن

(هاان )127-124 ،باین ب هاین تهت رست ک بیذان مذاکننذن صذنها ناصذر جبذانبذناخما در

پژوهشها سخنکاو وندری

مقالذ

در نار گرفم بنهرسذت و ورکذاو هاذ آنهذا در یذ

رم انپذیر نیست ()Rahimi & Raeesi, 2011

 .5یافتهها
رج ربمنر ژرنری تا رنمها مارس  ،2018حنود  400تر یت رج صفح بخصا دونالن تررمپ ؛ ر یس
2

تاهرر وقت آمری ا ،مررد بررسا قررر گرفمذ رسذت رگذر بپذذیریم کذ ناذم گفمذار ،یذ

پنیذنه

رتماا ا برده و باجنارد بیرونا دررد ،هاسر با فرکر ،ی ذا رج بهمذرین پنجذرههذا تهیذین باجناذایا

رف ار تررمپ ،تر یتهایش خررهن برد بنابررین برر آبنایا بیشمر با رف ارش ،در ربمنر تالش بن تا

در فضا تر یتها رو قررر بگیریم ب رین معنا ک بذا فضذا ف ذر  ،باورهذا ،نگررنذاهذا ،سذه

ideological square
@realDonaldTrump

1
2
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نربمار رش و حما دلمشغرلاهایش کاا بیشذمر آبذنا بذریم سذپس ،بذ دنهذال معذانا ورژههذا

ک ین و ویژه رفمیم ک پیرسم  ،در تر یتهذایش بذ کذار مذابذرد ماننذن «( »crookedدغذل کذار)،

«( »collutionتهانا) و «( »wallدیررر بین م زی

و آمری ا ک تررمپ ماخررهن آن رر ررهرنذنرج

کنن) ب نار مارسن با گذبت جمان ،کیفیت ممنها نربمار تررمپ بههرد یافم رسذت و ورژگذان
رو رج نام بهمر برخرردرر بنهرنن با رین وترد ،هنرج هم ممنها نربمار تررمپ ،تنذرع بسذیار

ننررنن و ت ررر در آنها ب روبنا رحساس مابرد رج تا رف با آ  ،1هنفگذذرر  ،رحمذررم،

درستکار و کذارگروها ،2قذانرن حاایذت رج فرجنذنرن مهذاترین غیذر قذانرنا 3و تجذارت آجرد
آمری ا باالا ،4رج رریجترین آنها هسمنن

رگر رین رلرژ ها کش  ،باجترلین ،گذررده و بیان مابرنن ،پس بایسذما دررر رسذمررتژ هذا و

ساخمارها رسمن لا 5نیز بابنن ( )Van Dijk, 2006, p. 124رسذمررتژ هذا و سذاخمارها منااذا
ک ت ررر پذیرنن و ماتررن با دنهال کردن آنها ناگفم ها گفماانها رر باجیابا کرد هر چنذن کذ

ررتهاط بین رین رلرژ و گفماان بسیار پیچینه رست و رین رلرگها مهانا رف اربان رر ب روبذنا و

مسمقیم بیان نااکننن ،رما ساجهها جبانبناخما و نشان ها ممنذا ،ورقعیذتهذا جیذاد رر دربذاره

آنها آب ار ماکنن (هاان )125 ،رج رین رو ،با مررد ترت قررر دردن منل وندری

ک مهمنذا بذر

نشان ها و ناصر جبانبناخما رست ب تهیین و تفسیر دردهها ماپردرجیم تا ب رف ار و رینهها نهفمذ

در رننرونِ تر یتها تررمپ پا بهریم
 .1 .5سطح معنا

6

 .1 .1 .5مقولهبندی
با رباره ب رورنبناسا رتماا ا 7ماتررن رباره کرد ک تردة مردم تاایل ب دسم بنن یذ

دیگذر

دررنن و حما ناایننگان مج س وقما درباره مهذاتررن و پناهنذنگان سذخن مذاگرینذن ،پذارهگفمذة

دیگرران رر بذ کذار مذابرنذن کذ نذر ا تذنرسذاج رسذت ( )Van Dijk, 2003, p. 64بذا ریذن
مقرل بنن  ،گروهها ب ل ماگیرنن و ویژگاها مثهت و منفذا رر مذاتذررن بذ آنهذا نسذهت درد
تر یتها جیر ب روبنا رین مسئ رر بیان ماکننن:

1

)FBI (Federal Bureau of Investigation
)GRIT (Goals, Respect, Integrity and Teamwork
3
)DACA (Deferred Action for Children Arrivals
4
)NAFTA (North American Free Trade
5
discursive structures
6
classification
7
social psychology
2
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 1رل ) فق افراد احمق ماتررننن بگرینن (تنها درآمذن) آمازون پذرلا رسذت کذ رج ردرره
پست ،ب ورسع ررسال ن ردن محارل ها ،ب دست ماآورد مردم سرمای بان رر رج دست مادهنذن

و رین باین تغییر کنن خردهفروشان در سررسر آمری ا در برف بسم بنن هسذمنن آمازون بایذن

هزین ورقعا و مالیات پردرخت کنن

ب) بسیاری از کشورها طا سالیان پادرپا ،با آمریکا منصفان تجذارت ن ذردهرنذن؛ مرا بذ

درسما تجارت ماکنیم و ها رر باد خررهیم کرد

) ف ر و د ا ما با قربانیان وحشمناک حا در فررنس رست ،ما در غم مردم فررنس بری

هسمیم ،ر اال خشرنتآمیز و هر کس ک بخررهن آنها (تروریستها) رر حاایت کنن ،مح رم
ماکنیم

در تر یت ( 1رل ) تررمپ ماکربن ،الوه بر مقرل بنذن ما و دیگرران گذروه منمسذب بذ

دیگران رر رحاق نشان دهن رو تأکیذن دررد کذ دیگرران رج سذاخمار آمذاجون آگذاها ننررنذن و
برکت آماجون ب ررحما سر آنها کاله گذربم و مالیات ورقعا رر پردرخت ن ردهرست در تر یت

( 1ب) دولت خرد رر رج تااما دورتها پیشین تنر ماکنن و رد ا بزرگا رر معذرح مذاکنذن:

فق ما ،رصرل درست تجارت رر مادرنیم ،ن دیگران .در تر یت (1
هسمنن مقرل بنن ما در مقابل تروریستها رج ی

) مقرل بنن ها ،قابلِ تأمل

سذر و مقرلذ بنذن مرا و فرانسره در مقابذل

تروریستها رج سر دیگر و در آخر مقرل بنن ما و اروپاییها در مقابل تروریستها نشذان
رج کارآیا و کاربرد رین رسمررتژ در سعن بینرلا ذا رسذت بذنیها رسذت کذ تررمذپ و دولذت
آمری ا برر بسیار رج تصایمها ب پشمیهانا رروپا نیاج دررنن ب هاین دلیل ،سعا ماکننن خردبان

رر در گروه آنها تا دهنن تا رج پشمیهانا آنها برخرردرر برنن
1

 .2 .1 .5قطببندی
باور بر رین رست ک ر ضا هرگروه پیش رج هر چیز باین مشخص کننن کذ چذ کسذانا بذ آنهذا

تع ق دررنن و چ کسانا رج آنها مماایز مابرنن ،یعنا باین قعببنن کننن (هاان )43 ،باجناذایا

رورب بین ما و آنها یا خود و دیگری ب رین معنا رست ک سایر بیرهها گفماان رر باین محنود
ساخت و رین خرد رساس پیشدرور  2رست ب رر و ب رر ( )Bloor & Bloor, 2007پذیشدرور رر

ی ا رج ویژگاها تهانا جننگا رتماا ا و نشان هاهسمگا درونگروها مادرنن و ریش آن رر
polarization
prejudice

1
2
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در ترس مابینن؛ پیشدرور ربزرر کسب قنرت رست و رگر در ب ل رین رلرژ ناذرد پیذنر کنذن،
نهن آگاه و ناآگاه آن رر قل س یم ب باار خررهن آورد ( )Ziahosseini, 2012, p. 112بررسا

تر یتها جیر نشان مادهن ک تررمپ رج پیشدرور  ،رین رریجترین ررههرد گفماانا ،سرد مابرد
تا دینگاه خرد رر چیره کنن و ب تثهیت هنجارها خرد بپردرجد:

 2رل ) ما درباره تأمین رمنیت منرس ها با قانرنگذرررن ها ذار مذاکنذیم ،دیگرران فقذ

حرف جدنن و رقنرم ا ا ن ردنن

ب) طرح ما دربارة ترمیم درآمن م ا دوباره بذ صذحن نذا آمذن ،همره دربذاره آن بحذث

کردنن ،غیر از دموکراتها

) بی ار در پا ینترین سعن رج سال  1973رست ،چرن ما قررنین دست و پذا گیذر ردرر رر

از بین بردیم

در تر یت ( 2رل ) بذ خذربا نشذان درده مذابذرد کذ خرود رر مقیّذن بذ نگهذنرر رج تذان

درنشآمرجرن مادرنن و فق خودشان رر الگرر ماپننررنن و دیگران رر بیهردهگر و بذا اذل

مابینن در سایر تر یتها رین بخش ،تقسیمبنن ما و آنها ب روبنا دینه مابرد ،در تر یذت
( 2ب) خردبان رر القانن ب مهحث درآمن م ا معرح ماکننن و حزب مقابذل رر بذامیذل بذ آن
مسئ نشان مادهنن در تر یت (2

) تالش ما در رج بین بردن مش ل بی ار با حذف قانرنها

ردرر غیرمنعقا ،نارد مایابن و ضان کنار جدن دیگری ،آنها رر بذرر مذنت طذر نا ،رج سذال

 1973تا کنرن ،ناتررن در حل رین مش ل پیچینه رتماا ا معرفا ماکننن
 .3 .1 .5تعمیم دادن

1

پیرسم بر ینیت بخشا مقرل ما و دیگری تأکین مابرد و تالش پذادرپذا رنجذام مذاپذذیرد تذا

مقرل تعمیم دادن در سعن تامع ب ی

باور تهنیل برد ( )Van Dijk, 2003, p. 71در ورقع،

تالش در تهت قطببندی ب نررن نخسمین گام در ررسما ب لگیر گروه و طذرحوررههذا

آن رست و گام پسین ،ترویج طرحوررهها و رین رلرژ ها خ قبنه و تزریق آن در تامعذ بذا نذام

تعمیم ،رنجام ماپذیرد ب رین تر یتها ترت کنین:

 3رل ) ضریب رطاینان و خرشبینذا خرانوادههرا نسذهت بذ رقمصذاد (در حذال حاضذر) بذ

بیشترین سطح در  14سال گذبم رسینهرست

generalization

1
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ب) قاضیهای طرفدار دموکراتها ،رنمخابات ریالت پنسذی ررنیا رر مهننسذا کردنذن ریذن

کار برر کشرر ما منصفان و قابلِ ترتی نیست

) «ضارب منرس رها خررهن بن» ،رین خبر جعلی سی ان ان رست ب هاین سهب ،ریذن

رسان رتهة خربا ننررد و بدتر هم خررهن بن

در تر یت ( 3رل ) بههرد کیفیت جننگا خانرردهها و رمنیذت بذغ ا ،باجناذایا فعالیذت دولذت

تررمپ ب باار ماآین و رین باور رر در سعن تامع گسمرش مادهن کذ همره خرانوادههرا رج

کیفیت جننگا بهمر و رمنیت بغ ا برخرردرر هسمنن در تر یت ( 3ب) ال غیررخالقا بعضذا رج

قاضاها رر تعایم مادهن و حما تعاذیم رر بذ گرنذ ر بذاجگر مذاکنذن کذ همره قاضریهرای

دموکرات منافع کشرر رر جیر سؤرل بردهرنن در تر یت (3

) ضان رباره ب ی

خهر غیرورقعا

رج سا رن رن ،طرحورره تع ا بذردن همه اخبار سری ان ان رر پایذ ریذز مذاکنذن و چنذین
ورنارد ماکنن ک رین خهرگزرر در بین مردم محهربیت ننررد و رج رته خربا نیز برخردرر نیست

تالبتر آن

رو پیشدرور ماکنن ک در آیننه ،رین باور ارمیت خررهن یافت و رهایت سا رن

رن رر در سعن گسمردهر  ،مخنوش خررهن کرد

 .4 .1 .5ایجاد فاصله

1

وقما ررههردها ربارهبنه ب خربا ال کننن ،فاص میان ما و دیگری ،ب بیان دیگر فاص میان

دو قعب ،ب تنریج رتفاق خررهن رفماد رلهم روبن رست ک وترد ربزررها بناخما  -رتماا ا در

گفماان ،ب باجناایا فاص کا

ماکنن؛ بعضا رج ریذن نشذانگرها یذا ربزررهذا مشذمال بذر ورژگذان

ممفاوت ،ضایر رباره ب تا رسم ،صفتها ویژه و ورژهها ترصیفا (هاان) هسمنن نارن هذا

جیر بیانگر کاربست رین ررههرد رست:

 4رل ) دولت به صورت یکپارچه با بهروننرن بجاع رُرنج کانما 2مامانذن ،رج حقرقشذان

در مقابل سیاستهای آنها ک خالف با قانرن رساسا و ریالما کالیفرنیا هسمنن ،پشمیهانا ماکنن

ب)کشورهای زیادی در طرل سالها مماذاد با آمریکا درست تجارت نکردند ،مرا

درست تجارت خررهیم کرد

) نیویورک تایمز ماگرین ک تررمپ رج تریم حقروقیاش کذ در بذاره مسذئ روسذی

پرسوتر ماکنن ررضا نیست( ،نیویورک تایمز) ربمهاه ماکنن ،تیم من در حذال رنجذام دردن

کارهای بزرگی رست

distancing
orange County

1
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ت) رولین سا اتا ک رسانهها ممرت بننن من ماخررهم با رههر کذره بذاالا در بذاره غیذر
رتاا کردن کره و ترق

پرتاب مرب

صحهت کنم ،ممعجب بننن و نتوانسرتند براور کننرد

(هیچ س نااخررهن باور کنن) روج پسین ،ب خهرها تع ا خرد ردرم دردنن و گفمنذن حذا کذ
چا؟ رصال کا رهایت مادهن؟

در تر یت ( 4رل ) ،پارهگفم ها ِ دولت به صورت یکپارچه و سیاستهای آنها نشان

مادهنن ک تررمپ قصن دررد ضذان نشذان دردن رتحذاد در دولذت خذرد ،سیاسذتهذا خذرد رر بذا

سیاستها گروه مقابل ممفاوت نشان دهن کاربست ضایر رباره آنها بذر وتذرد فاصذ تأکیذن

ماکنن و ب تررمپ کا

ماکنن تا نمیج بگیرد ک دولمش در مش الت ریجاد بنه ،نقشا ننررد

تر یت ( 4ب) ،بذ نگذاه ممفذاوت تررمذپ رج تجذارت ،ربذاره دررد رو تجذارت رر نذر ا دوبذینن

1

مابینن پارهگفمة با آمریکا درست تجارت نکردند بیانگر رین رد ا رست ک وترد فاصذ بذین
خود و دیگری قععا رست و تالش دررد دیگری یعنا دمذرکررتهذا رر در رنجذام تجذارتهذا

سردمنن ناتررن ت ره دهن ی ا رج روبنترین مسذا ل روج تررمذپ ،درگیذر بذا رسذان هذا رسذت رو
پیرسم آنها رر مح رم ب دروغگریا ماکنن بر هاین رساس ،در تر یت (4

) فاص بین خود

و بعضا رج رسانههای آمریکا رر ب تصریر ماکشن رو رد ا دررد نیویورک تایمز در بذاره تذیم

حقرقارش ک مسئرل رسینگا پروننه روسی رست؛ دروغ ماگرین سپس ،چنین ورنارد مذاکنذن

ک دولت رو بذ کارهای بزرگ مذاپذردرجد؛ رمذا بعضذا رج رسذان هذا فقذ بذ دروغپرردازی

مشغرلنن و ب هاین صررت ،وترد فاص رر نشان مادهن تر یذت ( 4ت) دوبذاره بذاور تررمذپ رر

بارگر ماکنن ک رسانهها (دیگران) کارها بذزرگ رو رر درک ناذاکننذن و بذا رو لذجبذاج و
دبانا دررنن رین

تررمپ تالش دررد فاص خود رر بذا رسانهها (دیگری) حفذ کنذن بذ ریذن

دلیل رست ک رسان ها ،پیرسم رسرریاها رو رر آب ار ماساجنن
2

 .5 .1 .5مفهوم تلویحی و پیش انگاری
وننری ( )Van Dijk, 2003, p. 46فرریشِ گفماان یا برآینن گفماذان رر هاذان نمیجذ رلگذرهذا و
3

پیشرنگارها نهنا مخاطهان رج رخنردها پیشین مادرننن بر ریذن رسذاس ،بذ ناذر مذارسذن کذ

باجناایا قساما رج رلگرها یا پیشرنگارهها نیز برر درک گفماان کفایت ماکننن هر چنن قسذات
حذف بنهِ رلگر و یا پیشرنگاره ب وسی درنش رتماا ا– فرهنگا مخاطهذان باجسذاج و رسذمنما

 »milking« 1رباره ب هارت «گاو بیرده» دررد ک تررمپ هنگام تجارت با ربسمان سعرد ب کار برد
presupposition
discourse Production

2
3

 / 144تحلیل گفتمان انتقادی توئیتهای دونالد ترامپ بر اساس مدل وندایک

مابرد و رج رین رسمنما ها ب نررن مفاهیم ت ریحا یاد مابرد بنابررین رینگرن رسمنهاط مذابذرد
ک ربررج ن ردن رطال ات یا هاان مفاهیم ت ریحا در تضاد با خردرنگاره 1مثهت هسمنن رو رین بذاور
رر تقریت ماکنن ک د لتها ضانا رج نار رین رلرژی ا نهاینن خنثا ب باار آینن (هاان)47 ،
ب نارن ها جیر ترت کنین:

 5رل ) سال ها طرل ماکشن تا سیستم دادگستری ،سر ت پیشرفت پیشین خرد رر باجیابن (

رباره ب گذراندن بسیار وقت در باره بررسا تهانا رنمخاباتا با روسی ) و رین برر کشرر بزرگا

مثل کشرر ما  ،منصفانه نیست.

ب) قررنین مرج بسیار ضعیف هسمنن در حالا ک قررنین م زی

کنگره باین قررنین دورة اُباما رر تغییر دهن

و کانادر بسیار قر هسمنن

) در مصیهتها ،پیوندهایی که ما رر نگ مادررنن :خانواده ایمان جامعه و کشرور

هسمنن

در تر یت ( 5رل ) تررمپ سعا ماکنن ب صذررت ضذانا سیاسذتگذذرررن و حمذا مذردم رر

مجاب کنن ک بررسا قضایا پروننه روسی  ،روند عادی قوه قضائیه را مختل کردهاسرت
ب باور و  ،باین ت ر هنررفتِ وقت رر گرفت تا ب منافع م ا ضرب وررد نیاین رلهم مادرنیم کذ

ترس رج برمال بنن تهانا ،رو رر وردرر ماکنن تا پربینه سخن بگرین معنا ت ریحا تر یت ( 5ب)
رین رست ک ساخت دیوار بین آمریکا و مکزیک ضروری اسرت .جیذرر قذانرنهذا مذرج

مربرط ب دورة رباما برده و ضعی

هسمنن تر یت (5

) دررر محمرر معنایا روبنا رسذت ،رمذا

ب طرر ضانا رباره ب پایبندی گوینده به خانواده ایمان جامعه و کشور نیز دررد مذردم

آمری ا مادرننن ک تررمپ در تعهن ب خانررده بسیار سست و سهل رنگار رست بنابررین رو تسارت

بیان روبن مسا ل رخالقا و م ّا رر ننررد و مجهرر رست ب صذررت ک ذا رلگذر نهنذا معینذا رر
معرح کنن تا مررد رنمقاد قررر نگیرد

 .6 .1 .5مبالغه

2

ررههرد مهالغ  ،رنمقال نقع نار دیگر و رنگیزش رحساسذات مخاطذب رسذت ( )Van Dijk, 2006در
برح رین تعهیر ماتررن رینگرن گفت ک هنگاما ماخررهنن کنشها ناپسنن رتماا ا گروهها

غیرخرد رر معرح کننن ،تالش ماکننن جبما رفمذار آنهذا رر بذ بذنترین بذ ل ما ذن ،آبذ ار
self-image
hyperbole

1
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 145 /

ساجنن ب هاین صررت ،ی

تصریر نهنا منفا رج غیر خرد ها در نهن مخاطب ب ل مادهنذن

تر یتها جیر ناایانگر ریجاد تصریر منفا رج غیر خرد ها رست:

 6رل ) فرماننرر ،جری براون 1پنج نفر تبهکار کذ مهاجر غیذر قذانرنا بردنذن ،در تامعذ

رها کرد و به جان مردم انداخت

آیا رین حق مردم بزرگ کالیفرنیا رست؟

ب) رها کردن جنایتکاران (رباره ب چند مکزیکری خالفکرار در ی ذا رج ریالذتهذا

آمری ا) در تامع کار خربا نیست ها بهروننرن حق دررنن ب وسی قررنین فذنررل و بذا دربذمن

مرجها قر  ،پاسنرر برنن
) جیمز کومی 2ی

دروغگو و فاشکننده اسرار طهق بنن بنهرست در ورقع ،همه

در وربنگمن معمقننن ک رو ب ورسذع کار وحشرتناکی کذ مرت ذب بذنه ،بایذن رخذرر بذرد و

اخراج شد رو ب سهب انتشار اطالعات طبقهبندی شده باید تحت تعقیب قررر گیذرد بذر
خالف رین
ت)

قسم خررده برد ،ب کنگره دروغ گفت

آها هیالری کلینتون دغل کار ،آیا من نامزد رنمخاباتا بزرگا نهردم؟

در تر یت ( 6رل ) مشخص رست ک پنج مهاجر ،ک کرارهرای خالفری نیذز رنجذام درده
بردنن ،پس رج برگزرر دردگاه و رحماا ً ب سهب نم سختگیر در پشذت سذر گذربذمنِ فررینذن

مررحل قانرنا مررد بخشش قررر گرفم رنن هذر چنذن تررمذپ تذالش دررد تصذریر منفذا در نهذن

رهالا کالیفرنیا مهنا بر آزاد بودن جنایتکاران در جامعه ریجاد کنن جیذرر ریذن رأ ترسذ

قاضاهایا ب ل گرفم ک در گروه غیر خرد یعنا دمرکررتها ،قررر دررنن در تر یذت ( 6ب)
ضان رباره ب بخشش چند مکزیکی که خال ف قوانین جاری اذل کردنذن ،تصذریرسذاج

منفا در نهن مخاطهان ب رو مارسن تررمپ تالش ماکنن با بررنگیخمن رحساسات مردم ،آنها رر

ممقا ن ساجد ک مکزیکیها تبهکارند و باین با دربمن مرجهذا قذر (ربذاره بذ دیذررر در حذال
ررهرننرج بین م زی

و آمری ا) مذانع ورود آنهذا بذ خذاک آمری ذا بذریم در تر یذت (6

)

تررمپ تالش ماکنن اقدام جیمز کومی را مبنی بر ارائه گزارش به کنگره بره عنروان
افشای اطالعات طبقهبندیشده ،تعهیر کنذن و به عبارتی زشتی عمل او را نمایان سازد

تر یت ( ،6ت) تأکین بر ویژگا منفا همنهذرد رسذت ،تررمذپ در برخذا تر یذتهذایش ،هریالری

کلینتون را با صفت دغلکار نررجش مادهن رو تالش دررد تصویر کامالً منفی از هیالری

در افکار عمومی ب ل دهن

Jerry Brown
James Co

1
2
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 .7 .1 .5خالف واقع
رین ررههرد گفماانا رج رلگرها پیش فرض رسمفاده ماکنن و رج دو رلگذر بسذیار رریذج «رگذر
برد ،چ پیش خررهن آمن» و «تصرر کنین ک

برد» رسمفاده مذاکنذن وتذ مشذمرک ررههذرد

خالف ورقع با مهالغ در رین رست ک هر دو ب دنهال تصریرساج نهنا هسذمنن و مخاطذب رر وردرر

ماکننن ب گرن ر ویژه ،ب کا
ک کاربست رین ررههرد کا

تصاویر نهنا ریجاد بنه ،بیننیشن ماتررن ب روبنا بیان کرد

ماکنن تا مخاطب ،تصریر ممعارضا رج گفماان در نهن خرد ریجاد

کنن هاچنین رین ررههرد ما ن رست بر ضن آن چیذز تأکیذن کنذن کذ در مذمن گفماذان در ناذر
گرفم بنهرست ( )Van Dijk, 2003, p. 66ب تر یتها ترت کنین:

 7رل ) اگر ردررره پست ،حال بسم ها پسما آماجون رر رفزریش دهن ،هزینهاش بالغ بر 2/6

می یارد د ر میشود آنها چرر نهاین مالیات بپردرجنن و هزین ها ورقعا رر ننهنن؟

ب) اگر منرخ روسها رج جمان رُباما بروع نشنه ،چرا پرونده رج هاان جمان براز اسرت و

چرا نباید تنایت رُباما و دمرکررتها مورد بررسی قرار نگیرد؟

در تر یت ( 7رل ) تررمپ تالش ماکنن تا بذ مخاطذب رلقذاه کنذن کذ اداره پسرت نبایرد

حمل بستههای پستی آمازون را بر عهده بگیرد و اگر این اتفاق رخ دهرد آمرازون

بایستی مالیات و هزینههای اضافی را پرداخت کند ریجذاد تصذریرها ممعذارض رج مذمن

گفماان مهنا بر جیادهخررها آماجون ،هنف رص ا تر یت بردهرست بسیار روبن رست ک آماجون

حق و حقرق قانرنا رر پردرخت ماکنن ،رما چرن تررمپ ماخررهن پرل بیشمر رج آماجون دریافت

کنن ،رطال ات خالفِ ورقعیت مادهن در تر یت ( 7ب) کامالً مشخص رسذت کذ تررمذپ بذر آن
رست رینگرن رلقاه کنن که مداخله روسریه در انتخابرات  2016مربرو

بره دوره اُبامرا

است رو مخاطب خرد رر ،با رطال ات خالف ورقع ،تشریق مذاکنذن کذ رأ بذ محاکاذ رُبامذا و

حزب دمرکررت در رمر رر بنهن ک خرد رو مح رم ب همدسما در آن رست
 .2 .5سطح سبک

2

 .1 .2 .5واژهگزینی
تر یذتهذا تررمذذپ نشذان مذادهذذن کذ رو بذ طذرر گسذمردهر رج ورژههذذا «بذغل»« ،م زیذ

»،

«دمرکررت»« ،هیالر دغل کار»« ،مهننسابنه»« ،خهرگذزرر هذا تع ذا»« ،آمری ذا بذزرگ»،

«تجارت صحین»« ،دیررر مرج »« ،تهانا» (ربذاره بذ منرخ ذ روسذی در رنمخابذات « ،)2016رقمصذاد
counterfactual
Lexicalization

1
2
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خرب»« ،قررنین مهاترت» و «مهاتررن» رسمفاده ماکنن تر یذتهذا مذررد بررسذا ،نشذان درد کذ
بیشمر آنها ،ب طرر آب ار ،خنثا هسذمنن حذنود  45درصذن رج تر یذتهذا ریذن پذژوهش دررر

رحساس منفا 27 ،درصن خنثا و  28درصذن دررر رحسذاس مثهذت بردنذن ورژههذا منفذا ماننذن

«( »foolishاحمق)؛ «( »dopyگیج)؛ «( »dumbزبان بسته) در تر یتها رو یافت مذابذرد

در نگاه تررمپ »little« ،هایش بار منفی دررد و « »bigهایش بار مثبت دررد رو ترتین مادهن

رج صفتها ساده و ت

هجایا رسمفاده کنن ،باین تررنانن رسمفاده رج ورژگان پیچیذنه و دبذررر

رر ننررد یا باین ترتین مادهن با مخاطب معارلا ،با جبان ساده صحهت کنن رین
رو قابل ترت نیست ،بر هاگان ثابت بنهرست بنا بر ر الم وبگذاه نیرجویذ

1

تررنش جبذانا

ربذمهاهات نگاربذا

جیاد در تر یتها رو دینه بنهرست ب گرن ر ک برخا رج آنها جیب و در ذین حذال بسذیار

خننهدرر ب باار آمنهرنذن در  31مذا  2017نذرورژه « »covfefeرر تر یذت کذرد و بذا گسذماخا رج
مخاطهانش خررست تا معنا آن رر کش

کننن در  19رگرست  2017یذ

ورژه رر بذا سذ رمذال

ممفاوت نربت تا با خره مرفق بن تذر یما دربذاره ر مذررض مذردم برسذمرن بنگذارد ریذن سذ ورژه

« »heel« ،»he’llو « »healرو رر گیج کرده برد و نااتررنست ورژه درست رر رنمخذاب کنذن در 8
ما  2017دو ورژة « »counselو « »councilرر در همآمیخم برد در تر

 2017پارهگفمة بسیار

ساده « »the white houseرر ربمهاه نربم برد در ژرنری  2018ب تا پارهگفمة « the state

 » on unionپذارهگفمذة « »the state of uniomرر نربذت در دوم مذارس  2018رسذم «Alex

 »Baldwinرر ب صررت « » Alecنربت برخاها ب برخا گفمنن ک بذ ناذر مذارسذن تررمذپ

ماخررهن رل س رر رخرر کنن و یذا رین ذ رج دسذت رو خسذم و کالفذ بذنهرسذت تررمذپ آرجو
ماکنن بخص دیگر ب تایش وررد کاخ سفین برد و آن بخص رحماا  ،دررل هامرنن 2خررهن
برد در هشمم فرری  2018ی ا رج لغزشها و ربمهاهها بن رر رنجام مادهن رو ضان رباره ب مقال

نیریررک پست ک ترس مای ل گردوین 3نربم بنه برد ،ورژه «( »consensualرضرایتی) رر

ب تا ورژة «( »consequentialبا اهمیت بعدی) در تر یمش ب کار بذرد و رخذمالف معنذایا

فاحشا رر ریجاد کرد ب طرر خالص  ،بذ ناذر مذارسذن کذ تررمذپ رج گنجینذ ورژگذانا پربذار
برخرردرر نیست و آنچ رو رر خشنرد ماساجد با صفات ت

هجایا بیان ماکنن؛ فصاحت کالما

ننررد و رنمخاب ورژگان رش ت ررر و ربمنریا رست؛ ورژهها منفا رر تقریهاً چهذار برربذر ورژگذان

دیگر ب کار مابرد ک ناایانگر وترد روح بنبینا در روست

1

newsweek.com
Darrell Hammond
3
Michael Goodwin
2

 / 148تحلیل گفتمان انتقادی توئیتهای دونالد ترامپ بر اساس مدل وندایک

 .3 .5سطح استدالل

1

 .1 .3 .5استناد و ارجاع
رد اها و دینگاهها هنگاما ک با بررهن و منررک هارره برنن ،قابل قهرلتر ب نار خررهنن رسذین

رسمناد ب بخصیت ها و نهادها مرتع ،ب نررن باهن و منرک ،رحماال پذیرش آرر گریننگان

رر رفزریش مادهن ب نار مارسن دو مقرل مهاترت و رحساس هانرد با قربانیذان ،نیذاج بیشذمر

ب ررر بررهن دررنن جیرر تعصبجدریا نسهت ب وترد مهاتررن و کنمرل رحساسات قربانیان ،بنون

ررر ة بررهن کافا و قابل رسمناد رم انپذیر نیسذت ( )Van Dijk, 2003, p. 69تر یذتهذا جیذر رر

مشاهنه کنین:

 9رل ) ها درباره کتاب هووی کار 2حرف ماجننن رو کارجرر رنمخاباتا ما رر بزرگترین

کارجرر رنمخاباتا صر مادرنن نام کمذابش «واقعا چه اتفاقی افتاد چگونه ترامپ آمریکا را
از دست هیالری نجات داد » رست

ب) نارسنجا راسموسن 3نشان مادهن ک میزرن محبوبیت ترامپ  51درصن رست

) پنجاهاین سال مرگ مارتین لوتر کینگ 4رر گررما مادرریذم مرن دربذاره میذررا رو

یعنا عدالت و صلح و تأثیرش بر رتحاد آمری ا صحبت کردم.

در تر یت ( 9رل ) تررمپ تالش دررد با رسذمناد بذ کمذاب هرووی کرار ،کذارجرر رنمخابذاتا

خردش رر بزرگ ت ره دهن رو تالش ماکنن ،حمذا رج نذامِ کمذاب نریسذننه نیذز بهذره بهذرد و ریذن

گفماان رر قابل قهرلتر و قابلِ رسمنادتر کنن ب بیان دیگر ،ماخررهن ثابت کنن ک رو برد آمری ا رر

رج برّ هیالر نجات درد تررمپ در تر یت ( 9ب) با رباره ب یک نهراد تحقیقراتی ،درسذما و

میزرن با

محهربیت خردش رر رلقاه ماکنن رو با رسمناد ب رین نهاد ثابذت مذاکنذن کذ گذامهذا

مثهما در مسیر پیشرفت آمری ا بردربم و رفررد بسیار ب رو ر مقاد و ر مااد دررنن تر یت (9

)ب

خربا نشان مادهن ک تررمپ رج ر مهار مارتین لوتر کینگ سرهرسمفاده مذاکنذن تذا خذردش رر
هااننن لوتر کینگ ،پشمیهانِ ص ن و نرلت معرفا کنن

 .2 .3 .5مقایسه
بررسا برخا ممنها روجنام سان د ت گررف کذ در هشذمم آگرسذت  2004منمشذر بذنه بذرد،
نشان درد ک در مرررد گرناگرنا تالش بذنهرسذت تذا مفذاهیم ریذن رلرژی

رج طریذق مقایسذ  5بذ

1

evidentiality
Howie Carr
3
rasmussen
4
Martin Luther King
5
comparison
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مخاطب رلقاه برنن؛ آنها «مقایس » رر نر ا رسمررتژ بسیار کارآمن برر تأثیرگذرر بر رنهان بذ

باار ماآوردنن کذ مذاتررنسذت ممقا ذنکننذنه بابذن ( )Van Dijk, 2006, p. 136هنگذاماکذ

مقایس صررت ماگیرد و در ین حال ب منابع ویژه نیز ررتاع درده مابرد ،پیام مسذمنل بذ بذاار

ماآین و بر مخاطب تأثیر جم رر خررهن گذربت ،ب نارن ها ترت کنین:

 10رل ) تاابا شبکههای خبری جعلی و بیصداقت سرگرمکننده رست آنهرا،

شبکه سینکلر 1رر متعصب مادرننن رین در حالا رست ک سینکلر رج بسیار به هذا خهذر

دیگر ،ماننن  ،CNNبرتر رست ،حما رج خهرگزرر تع ذا  NBCکذ مثرل یرک دلقرک اذل

ماکنن نیز بهتر رست

ب) دولت اباما اسلحه خودکار را قانونی کرد ،رینه و ف ر بدی برد هاانگرن ک قرل

دردم وجررت دردگسمر رمروج آن رر قنغن ماکنن ما قانرنا رر ک ها سالحها غیذر قذانرنا رر

قانرنا ماکنن ،متوقف میکنیم

در تر یت ( 10رل ) تررمپ تالش دررد با مقایسه خبرگزاری سینکلر ،کذ تحذت حاایذت

خردش رست ،با سایر خهرگزرر ها بزرگ آمری ا ،مردم رر ممقا ن کنن ک ریذن خهرگذزرر نیذز
بزرگ و قابل رحمررم رست تررمپ ب نررن ر یستاهرر ،مرتعا ب رصعالح قابلِ رسمناد ،در مقذام

مقایس بر آمنهرست و برتری سینکلر رر گربزد ماکنن رو ماکربن مخاطهانش رر قانع کنن کذ
ب رین خهرگزرر تاایل پینر کننن ،هاانگرن ک خذرد رو تاایذل دررد در تر یذت ( 10ب) بذرر

تصریب قانرن استفاده نکردن از سالحهای ویژه ،ممرسل به مقایسه افکار خرود برا ابامرا

مابرد رو الوه بر رین قیاس ،ب طرر غیرمسمقیم بر عاقل بودن خرود و غیرمنطقری برودن
اباما تأکین ماکنن تررمپ ،رین قالنیت رر دلیل مسمنل بر تصریب رین قانرن ب باار ماآورد.
2

 .3 .3 .5مغالطه
مهحثها چالشا پارلاانها ،با وترد خالهها قانرنا و رسمن ل نادرست ،گیجکنننه و چذ بسذا

مغالع آمیز هسمنن؛ رین رمر ب سهب ر ایت ن ردن قرر ن سمیز رست هنگاماک ماهیت مقنمذ (در
هنگام قیاس) و قضی ها نادرست بابنن ،ب دنهال آن نمیجذ

نیذز نادرسذت خررهذن بذرد ( Van Dijk,

 )2003, p. 71برر نارن  ،بیئاساج  3در جبان منجر ب ریجاد مغالع مابرد جیرر در طا آن (بذا
1

sinclair
fallacy
3
dehumanization
2
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ی

فرض غ ) برر چیز ک وترد ینا خارتا ننررد ،وترد ینا خارتا قا ذل مذابذریم

مردرن سیاست برر رلقاه رف ذار خذرد رج ریذن نذرع مغالعذ بسذیار رسذمفاده مذاکننذن خهرنگذار رج

مرسرلینا پرسین ک باا دم رج پیشرفت ماجنین ،رمّا من تز فقر و باسررد  ،چیز ناابینم رو در

تررب گفت من نگفمم ت

ت

ریمالیایاها در حال پیشرفمنن ب

رست رین نشان مادهن مرسرلینا ریمالیا رر ی

گفذمم ریمالیذا در حذال پیشذرفت

مرترد یناِ خارتا ب باار آورده برد و پیشرفت

رر ب آن نسهت مادرد .تر یتها جیر رر مررد ترت قررر دهین:

1

 11رل ) باج هم خبر جعلی رج  CNBCدر باره رفزریش سهام دو تذرنز  ،هیچ وقت اخبار،

رین قنر نادقیق نهردنن

ب) رج جمان بوش تا حا  ،کشرر  55000کارخان و  6000000بذغل دربذم و  12تریلیرون

دالر اختالف موازنه تجاری دربم رست اختالف موازنه تجاری ما در سال گذبم فقط 8
میلیارد دالر برده و سیاست و رههر خربا ننربمنن

در تر یت ( 11رل ) تررمپ با یک مقدمه ناقص و وجود یک خبرر جعلری از رسرانه

 CNBCنمیج ما گیرد ک بسیار رج خهرها (رحماا ررتاع ب خهرهایا رست ک در باره رو منمشر

مابرنن) غیر دقیق و جعلی هسمنن روبن رست ک مررد ب

قررر دردن ی

خهر ،نفذا هاذ

رخهار رر ب دنهال نخررهن دربت و نااتررن آن خهرگزرر رر ب طرر کامل تع ا نامین در تر یذت
( 11ب) با ی

قیاس نامناسب ،تررمپ تالش ماکنذن اختالف موازنره تجراری خرودش را

بسیار کم ت ره دهن روبن رست ک رخمالف کم مررجن تجار ی

بذاره بذ دسذت ناذاآیذن و

وربسم ب ا رد دورهها پیشین نیز رست هر چنن تررمپ ماخررهن با رسمن ل نادرسذت ،بههذرد

مررجن تجار رر ب نام خردش ثهت کنن و بیشمرین رسمفاده ما ن رر بذرر ریجذاد تصذریر مثهذت رج

خرد و گروه خرد بهرد

2

 .4 .3 .5حسن تعبیر
کاربرد ورژهر خرباینن ،ب تا ورژهر ک دررر معنا ضانا ناخرباینن رست رر حسن تعهیذر

یا «بِ گریا» ماگرینن رسمررتژ حسن تعهیر ،ب بیرة گسذمردهر در رسذان هذا دیذنه مذابذرد در
هنگام بررسا ممنا رج سان د ت گررف 3ک در هشمم آگرست  2004منمشذر بذنه بذرد ،نریسذننه

پارهگفمة کم فکر رر تایگزین ورژه احمق کرده برد تا ب لعافت مذمن خنبذ وررد نشذرد (

Van
1

Dow Jones
euphemism
3
sunday telegraph
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 )Dijk, 2006, p. 136رینگرن نارن ها ،نشان مذادهنذن کذ حسذن تعهیذر رج قذنرت تأثیرگذذرر

قابلترت ر برخرردرر رست هاچنین نارن ها مررد رباره ،مخاطب رر نیذز ممقا ذن مذاکنذن کذ

دررر حسن نار برده و دلی ا بر رثهات حقانیت خردش ب باار ماآیذن رو بذا نذرمخذریا ،منعقذا
بردنش رر رلقاه ماکنن و طرف مقابل آن رر حال بر قالنیت مادرنن و ب رو ر مااد خررهذن کذرد
ترت کنین ک چگرن تر یتها جیر با جبانا نرم برر تثهیت رف ار ویژه حرکت ماکننن:

 12رل ) نمیتوانم باور کنم ک چقذنر دمذرکررتهذا بذا قذررنین مهذاترت رفترار بردی

دررنن

ب) اتحادیه اروپا کشررها بگفترنگیز ک با ما برخررد خربا دررنن ،شجاعانه درباره

تعرف فر د و آلرمینیرم ب ایت دررنن رگر تعرف و مررنع تجارت رر رج رو محصر ت ما بردررنن،

ما هم مررنع و تعرف آنها رر حذف ماکنیم در غیر این صرورت مذا رج ورود مابذینهذا بذان

مالیات اخذ ماکنیم
با ترت ب رترری

تررمپ ،کامالً قابل پیشبینا رست ک رو در تر یت ( 12رلذ ) ،پذارهگفمذة

رفتار بد رر با پارهگفمة رفتار احمقانه رر فق بذرر مالیذمسذاج سذخن ،مهادلذ کذردهرسذت رو
چننین بار دمرکررتها رر با ترهینها آب ار مررد خعذاب قذررر دردهرسذت رلهمذ  ،چذرن تررمذپ
الق جیاد ب تغییر قررنین مهاترت دررد ،سعا ماکنن با رسمفاده رج حسن تعهیر ،دمذرکررتهذا رر

تشریق ب تصریب قررنین تنیذن مهذاترت کنذن در تر یذت ( 12ب) ورژه شرجاعانه بذ صذررت

مص حتآمیز بیان بنه و در حقیقت تایگزین پارهگفمة از روی گستاخی گشم رست تررمپ در
تا ها پسین ،ب روبنا رروپا رر تهنین ماکنن
 .6نتیجهگیری
به ها رتماا ا رج تا ذ تذر یمر مذاتررننذن فضذاها نهنذا ویذژهر رر بذ ل دهنذن بنذابررین

ورکاو تر یتها رج رهایت بسیار برخرردرر هسمنن بررسا و تح یذل تر یذتهذا ،جبذانبناسذان رر

ممقا ن کردهرست ک تر یت کردن نر ا کنش رتماذا ا بذ بذاار مذاآیذن و منجذر بذ پذردرجش

دردهها ِ مهاحث رریج تامع خررهن بن در صررتاک نشان ها و ساجههذا جبذانبذناخما در مذمنِ

تر یت ،حما ب صررت کمرنگ ،ب کار رونن ،تصایمگیر مخاطهذان رر بسذیار تحذت تذأثیر قذررر

خررهنن درد مقال حاضر نشان مادهن ک بالغتِ ضعی

تررمذپ نیذز تأثیرگذذرر بذرده و بذرخالف

ربمهاهها آب ار در کاربست ورژگان و ریرردها نربمار  ،با تر یتهایش کنشها رتماا ا رر

ب ل درده و برخا دینگاههایش رر ب طرفنرررنش تحایل کردهرست رج تر یتها تررمپ ماتررن
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نمیج گرفت ک رو با ب کار بسمن ناصر جبانا مررد بررسا ماننن بزرگناایا ،مهالغ و حما جیذر
پا گذربمن رصرل رخالقا ،تالش دررد رج تر یت ب نررن ربزرر قر در رنگارهساج  ،تصریرساج

و فضاساج ب نفع خردش نهایت رسذمفاده رر بهذرد هاچنذین تررمذپ تذالش کذرده تذا بذا باجناذایا

قنرتش ،گروهها رین رلرژی

و طرفنرر رر ب ل دهن رو با ب لگیر گروهها ماتررنن ب طرح

مفاهیاا ماننن آمری ا بزرگ ،تجارت سردآور ،دوبذینن دیگذررن ،هذیالر دغذل کذار ،نصذب
دیررر بین آمری ا و م زی

 ،مذرکره با کره باالا ،خهرگزرر ها تع ا ،نم دخالت روسی در

رنمخابات  ،2016دمرکررتها رحاق و مرررد مشاب بپردرجد تررمذپ هذم ماننذن هاذ سیاسذمانررن
دیگر رج ساجوکارها جبانا بهره ما گیرد تا رین رلرژ ها مررد نار خذرد رر در تامعذ بسذ و

گسمرش دهن و رین رمر طهیعا رست بر هاین رساس ،در مقالة حاضر نشذان درده بذن کذ تررمذپ

هنگام تر یت کردن ،ب ورژهگزینا ان و حما حذف آگاهان برخا ورژهها ماپردرجد تررمذپ،

مقرل رسمن ل رر با مغالع کار تهررن ماکنن یافم ها هاچنین ب طرر غیر مسمقیم نشان مذادهنذن

ک کاربررن تر یمر در معرض گفماانها رین رلرژی

هسمنن ریذن گفماذانهذا در تامعذ  ،فررینذن

رثرگذرر خردبان رر با سر ت طا ماکننن و پای گذرر ناری ها رتماذا ا مذابذرنن هاچنذین
رین گفماانها نقش تعیینکننذنهر در چگذرنگا جنذنگا و دیذنگاه رفذررد یذ

گذروه یذا روربذ

بینگروها دررنن با ترت ب رین روی رد رتماا ا–رنمقاد و تح یل رنمقذاد تر یذتهذا تررمذپ

ماتررن نمیج گرفت ک رو گفماان تنین رر آغاج کردهرست
فهرست منابع

رسمرنز ،ررب ( )2009ممف ررن بزرگ تامع بناسا ترتا مهردرد میردرماد

چ  3تهررن :نشر مرکز

ضیاه حسینا ،محان ( )1391سخن کاو  ،گفماان بناسا (رنمقاد ) تجزی و تح یل کالم تهررن :رنمشاررت
رهناا

فاض ا ،محان (« )1383گفماان و تح یل گفماان رنمقذاد » پژوهشذنام
ماجننررن سال  4بااره  14صص 107-82

ذرم رنسذانا و رتماذا ا درنشذگاه

فرکر ،میشل ( )1378نام گفمار ترتا باقر پرهام تهررن :نشر آگاه

قاین  ،فاطا و گیمذا تذاکا (« )1395بذیرههذا گفماذانا ته یغذات روجنامذ هذا و مجذالت جبذان فارسذا»
جبانپژوها سال  8بااره  21صص 30-7

حامذذن بذذیرورن ،جهذذرر و سذذین مهذذن جرقذذانا (« )1393تح یذذل درسذذمان رسذذمم و بذذغاد بذذر رسذذاس مربذذع
رین رلرژی

ون دری

» کاوش نام سال  15بااره  28صص 128-99

کالنمذذر خانذذنرنا ،ذذزت ر (« )1396درک رلگرهذذا فرمذذانا ممذذنرول مسذذمقیم و غیرمسذذمقیم :بذذر رسذذاس
مشاهنرتا رج فارسا جبانان» مجار مقذا ت نخسذمین هاذایش م ذا ردب کالمذا و رتماذاع بذ

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

– 257  نشر نریس پارسا صص:تهررن
)1393( کنذا

کربش جهرر ربررلحسنا چیا و بهروج محارد بخمیار

 مالا گذرین وود و مای ذل رس مذ،
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«ترییت کردن در طرل مناظره ها ریاست تاهرر ؛ و رثر آن بذر نگذرش هذا نسذهت بذ منذاظره و
7  بذاارة3 ررجیابا نامزد ریاست تاهرر » ترتا رحان رضا چرپانیان معالعات رنمخابات سذال

203-181  صص8 و
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Abstract
Twitter has changed the way information and data are circulated among a lot of
users. Most of them are spreading through the societies, because certain thoughts
and ideas are going to be imposed. Authorities have found this great powerful tool
can successfully make common people make decisions as they wish to do. It seems
that more than 500 million tweets are sent daily from 320 million active users across
the world and it increases everyday (Twitter.com). This unbelievable number of
tweets can create new groups and shape new ideologies among active users. A
widespread stream of quickly communicated suppositions and thoughts might lead
to uncontrollable event and supervise the life style of millions of people around the
world. It might also interfere with political affairs and drastic changes happen due to
intentional spread of thoughts putting policy makers in severe troubles. Amazingly,
journalists make use of this tool as a monitoring system to find private and
fascinating news about celebrities and famous sportsmen and women. They want to
feed their media enough firsthand information to attract a lot of readers and users.
They want to sell more, if they can have direct access to popular figures’ twitter
page, their missions are completely done; that is why tweeter is important to them.
The present study aims to study and analyze some of the issues raised by critical
discourse analytical approach to the study of speeches, e.g. tweets. Since social
networks have given a lot of opportunities to people put forward, acquire, express
and reproduce their views, thoughts, ideologies and even their own daily routine
activities largely by text or talk, a discourse analytical study of these language
interactions seem to be necessary and most relevant. The more people become
familiar with social media, the less they are vulnerable to be misled by indecent
authorities. As present societies are now experiencing different ways for language
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interactions, the role and the influence of social networks, e.g. Twitter, are
undeniable and need to be analyzed. The study of tweets has made the linguists
believe that twitting is a kind of social action and leads to processing social issues
and if tweet lexicons are chosen appropriately, they can have big effect on
followers’ decisions and cause shaping ideological groups. Houston and colleagues
(2015) firmly believe that tweets can form social actions and guide the societies
towards certain directions. The discourse analysis of tweets will reveal the type of
interactions that twitter users have. It can also represent the way in which knowledge
and power are produced. In other words, speech order, discourse and discourse
analysis are to be seen as social productions that have changing and dynamic forces.
They can have influences over social values and interactions, whether positive or
negative (Ziahosseiny, 2012, p. 97). Of course, this kind of discourse analysis has to
be certainly social-critical, because it has to find the roots of social problems
(Ziahosseiny,2012, p. 98). That is why we have made use of critical discourse
analysis to clarify the ways by which realities are represented in social networks.
Although, in this paper, the main attention has been given to the discourse analysis,
its theoretical structure is based on different disciplines, especially on Van Dijk
triangulation of discourse, cognition and society; they are necessary for analyzing
sociolinguistics phenomena. Social sciences and philosophy have made the best use
of this framework and they can critically explain social actions. These can also play
an important role in reshaping the traditional approaches to social events as those
approaches cannot fully and adequately elaborate on the sociocognitive nature and
structures of ideologies and their discursive reproduction.
In the present study, Trump’s tweets are analyzed based on the aforementioned
considerations related to Van Dijk model. To do that, 400 of Trump’s tweets from
his twitter page, between January and March 2018, were studied. Then, based on
linguistic signs and strategies put forward by Van Dijk (2003 & 2006), the tweets
were analyzed carefully. Those linguistic signs and strategies are: classification,
polarization, generalization, distancing, implications, hyperbole, counterfactual,
contrast, lexicalization, evidentiality, comparison, fallacy and euphemism. The
findings show that Trump uses these strategies to create his own ideology. They also
demonstrate that Trump makes use of hyperbole instead of logical reasoning. The
data indirectly prove that tweeter followers are constantly exposed to new
ideologies; also, the dialogues have their own prompt influences on societies, make
new social theories, play basic roles in people’s life style and create new ideologies
in groups.
Keywords: Tweet, Rhetorical analysis, Van Dijk Model, Trump, Critical discourse
analysis

