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ABSTRACT
Meta-discourse analysis is performed using meta-discourse markers. These markers are
in fact linguistic forms that are considered as important rhetorical tools and ensure
interaction in texts. Different models for meta-discourse analysis are presented. One of the
most common and popular of these patterns is the Hyland pattern. For the first time,
Hyland has defined and categorized all aspects of the interaction between the author of the
text and the text, as well as the author of the text and the reader of the text, using the metadiscourse markers, and argues that the researcher can go beyond text and discourse and
analyze the text as a social action. Meta-discourse is used as a concept in discourse analysis
and is used in the interaction between authors and their text with writers and readers.
Overall, meta-discourse, as an important tool in facilitating communication, helps the
writer to communicate with readers and express his personal findings in a way that
propositions place their relevant sentences or phrases in creating a coherent discourse in the
field of text structure. The present article examined the epistemological markers in sociopolitical roundtables on the Islamic Republic of Iran TV channels from the perspective of
critical discourse based on the views of Hyland (2005) and Fairclough (2001). In this study,
20 selected programs of socio-political roundtables of channels 1, 2, 3 and 4 have been
selected and analyzed qualitatively and quantitatively for frequency statistics using
purposive sampling. The variables studied in this study include gender of the experts,
whether the programs were live or recorded, the number of experts in the program and
whether they were academics or non-academics. The results showed that the distribution of
epistemological, certainty, uncertainty and attitude markers in the socio-political
roundtables in the Islamic Republic of Iran Radio and Television organization was different
based on the gender of the experts, being live or recorded, being academic or non-academic
or the presence of one or more experts in the program. Moreover, in terms of patterns of
speech analysis, the type of application of epistemological tools in the discourse of experts
can be justified.
Key words: Hyland Model, Critical Analysis, Fairclough, Uncertainity, Certainty,
Attitude, Gender.
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چکیده
تحلیل فراگرفتمان با بهرهگیری از نشانگرهای فراگفتمانی انجام میشود .نشانگرهای فراگرفتمان ،درواقع
صورتهای زبانی هستند که از ابزارهای مهم بالغی ایجاد و تضمینکننده تعامل در متون محسوب میشوند
الگوهای مختلفی برای تحلیل فراگرفتمان ارائهشده است .یکی از جامعترین و مشهورترین این الگوها،
الگوی هایلند میباشد .برای نخستین بار ،هایلند تمام جنبههای مربوط به تعامل میان نویسنده متن و خرد
متن و همچنین نویسنده متن و خواننده متن را به یاری اصطالح فراگرفتمان تعریف و طبقهبندی کرده و
مدعی است محقق در چهارچوب مطالعه مبتنی بر فراگرفتمان میتواند از دایره متن و گفتمان فراتر برود و
متن را بهمثابه کنشی اجتماعی تحلیل کند .فراگرفتمان بهمثابه مفهومی در تحلیل گفتمان کاربرد دارد و در
تعامل بین نویسندگان و متنشان با بین نویسندگان و خوانندگان متن استفاده میشود درمجموع فراگرفتمان،
بهمثابه ابزاری مهم در تسهیل ارتباط ،نویسنده را یاری میدهد تا بتواند با رانندگان ارتباط برقرار سازد و
یافتههای شخصیاش را بیان کند .اینگونه که گزارهها جمالت یا عبارات ربط دهنده خود را در ایجاد یک
حوزه گفتمان منسجم در عرصه ساختاردهی متون قرار میدهد .مقاله حاضر به بررسی نشانگرهای
معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی -اجتماعی در شبکههای سیمای جمهوری اسالمی ایران از منظر
گفتمان انتقادی بر اساس دیدگاه هایلند ( )5002و فرکالف ( )5002پرداخته است .در این پژوهش 50
برنامه گزینششده میزگردهای سیاسی -اجتماعی شبکههای  3 ،5 ،2و  4انتخاب شده اند که به روش کیفی
و کمی بهصورت تمام شماری با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،موردبررسی و تحلیل قرارگرفته اند.
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متغیرهای موردبررسی در این پژوهش شامل ،جنسیت کارشناسان ،زنده و یا ضبطشده بودن برنامهها ،تعداد
کارشناسان موجود در برنامه ،دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان میباشند تا مشخص
گردد نتایج نشان داد که توزیع عناصر معرفتشناسی ،یقین نما ،تردید نما و نگرش نما در برنامههای
میزگردهای سیاسی -اجتماعی در صدا و سیمای جهوری اسالمی ایران بر اساس جنسیت کارشناسان،
زندهبودن و یا ضبطشده بودن برنامه ،دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان و یا حضور یک
یا چند کارشناس در برنامه متفاوت میباشد ،همچنین ازنظر الگوهای تحلیل کالم ،نوع کاربرد ابزارهای
معرفتشناسی در گفتمان کارشناسان قابل توجیه میباشد.
واژگان کلیدی :الگوی هایلند ،تحلیل انتقادی فرکالف ،تردیدنما ،یقین نما ،نگرش نما ،جنسیت.

 -1مقدمه
انسان به طور طبیعی تمایل دارد مفاهیم و رویدادهای فردی و اجتماعی را ارزیابی کرده و نظر خود را
درباره آنها بیان کند .ارزیابی افکار و آثار دیگران قدمتی  5000ساله دارد ،اما تکامل آن بهصورتی که
امروز از آن با عنوان گونه نقد یاد میشود ،از نیمه قرن هفدهم و همزمان با گسترش دانش و انتشار انبوه
کتابها و نشریات آغاز شد (میراندا .)25212111 ،در سده هفدهم بود که انجمنهای علمی شکل گرفتند ،و
دقیقاً در سال  2662نخستین نشریه علمی در رشته فلسفه منتشر شد و همگان آموختند که جدیدترین

یافتههای علمی خود را در نشریات علمی منتشر کنند (لیندا هوم_رومانتچوک .)212115،ارزیابی آراء و
آثار فکری در تفکر اسالمی نیز جایگاه ویژهای داشته و سنت سختکوشانه محدثان در جمعآوری تدوین و
نقادی احادیث نبوی به عرصههای فلسفه ،کالم ،شعر ،ادب و هنر نیز راهیافته است (خرمشاهی.)2412356،
برای بررسی وضعیت نقد مسائل سیاسی -اجتماعی در ایران میتوان مجموعه مقاالتی یا کتابهایی را
مرور کرد ولی امروزه برنامههای نقاد تلویزیونی جای بیشتر آنها را گرفته که از مهمترین دالیل آن تعاملی
بودن و نیز سهولت دسترسی برای مخاطب است .از سوی دیگر ،در سالهای اخیر دیدگاه محققان نسبت به
متن علمی تغییر کرده است .امروزه متن علمی ،برخالف گذشته ،پدیدهای خنثی ،عینی و ایستا انگاشته
نمیشود ،بلکه همگان کم وبیش بر این باورند که متن اعم از علمی و غیرعلمی ،ضمن هدایت دیدگاه
خواننده ،دنیای ذهنی شامل افکار ،تصورات ،نگرشها ،تعصبات و بسیاری از ویژگیهای فردی و اجتماعی
نویسنده متن را نیز بازتاب میدهد .از این منظر ،برای مثال متن نقد مسائل سیاسی  -اجتماعی ،تنها نقد و
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بررسی آن مسئله موردبررسی نیست ،بلکه آینهای است که نگرش منتقد را در خصوص مسئله موردبررسی
و همچنین مخاطبان مسئله موردنقد منعکس میسازد.
تحلیل فراگرفتمان با بهرهگیری از نشانگرهای فراگفتمانی انجام میشود .نشانگرهای فراگرفتمان،
درواقع صورتهای زبانی هستند که از ابزارهای مهم بالغی ایجاد و تضمینکننده تعامل در متون محسوب
میشوند (طارمی و دیگران .)3412313 ،الگوهای مختلفی برای تحلیل فراگرفتمان ارائهشده است .یکی از
جامعترین و مشهورترین این الگوها ،الگوی هایلند ( )35215002میباشد .برای نخستین بار ،هایلند تمام
جنبه های مربوط به تعامل میان نویسنده متن و خرد متن و همچنین نویسنده متن و خواننده متن را به یاری
اصطالح فراگرفتمان تعریف و طبقهبندی کرده و مدعی است محقق در چهارچوب مطالعه مبتنی بر
فراگرفتمان می تواند از دایره متن و گفتمان فراتر برود و متن را بهمثابه کنشی اجتماعی تحلیل کند .در حوزه
فراگرفتمان ،نویسنده میکوشد گفتمان و دیدگاه خود در خصوص محتوا و مخاطب را نظاممند سازد و
فراگرفتمان درواقع آن دسته از ابزارهای زبانشناسی را در اختیار نویسنده قرار میدهد تا وی ،در شکل دادن
استدالل هایش متناسب با نیازها و انتظارات مخاطبین احتمالی ،از آن بهره ببرد بنابراین میتوان گفت
نویسندگان هنگام نگارش در دو سطح مختلف کار میکنند؛ سطح اول ،شامل گروه اصلی است که گفتمان با
همان متن اصلی و نگارشی نویسندگان نامیده میشود و سطح دوم فراگرفتمان است که وسیعتر از سطح متن
است؛ زیرا عالوه بر نویسنده نقش خواننده نیز برجسته میشود و گزاره اصلی را با راهبردها و مقولههای
بالغی راهنمایی و تعاملی ،تسهیل میکند (کوپل .)5512152 ،بهبیاندیگر ،فراگرفتمان بهمثابه مفهومی در
تحلیل گفتمان کاربرد دارد و در تعامل بین نویسندگان و متنشان با بین نویسندگان و خوانندگان متن استفاده
میشود (هایلند .)52115002 ،درمجموع فراگرفتمان ،بهمثابه ابزاری مهم در تسهیل ارتباط ،نویسنده را یاری
میدهد تا بتواند با رانندگان ارتباط برقرار سازد و یافتههای شخصیاش را بیان کند .اینگونه که گزارهها
جمالت یا عبارات ربط دهنده خود را در ایجاد یک حوزه گفتمان منسجم در عرصه ساختاردهی متون قرار
میدهد (هایلند.)22215004 ،

باوجود انجام چند پژوهش درزمینهٔ گونه نقد مسائل مختلف در برخی زبانها ،تاکنون مطالعهای در

خصوص ویژگیهای گفتمانی و فراگفتمانی گونه نقد میزگردهای تلویزیونی در زبان فارسی انجامنشده است.
ازاینرو ،محقق پژوهش حاضر میکوشد شماری از نقدهای پخششده توسط شبکههای ایرانی را بر اساس
الگوی نظری هایلند ( )5002بررسی کرده و صحت یافتههای مطالعات قبلی را در این حوزه ارزیابی کنند.
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در همین راستا با الگوی نظری فرکالف ( )5002نیز همراه میشویم و سپس الگوهای تغییرات نشانههای
معرفتشناختی در نقدهای تلویزیونی را در ذیل آن مرور میکنیم تا جنبههای انتقادی آن نیز روشن شود.
در این پژوهش  50برنامه گزینششده میزگردهای  -اجتماعی شبکههای  3 ،5 ،2و  4به روش کیفی و
کمی بهصورت تمام شماری با استفاده از نمونهگیری هدفمند موردبررسی و تحلیل قرار میگیرند .متغیرهای
موردبررسی در این پژوهش شامل ،جنسیت کارشناسان ،زندهبودن و یا ضبطشده بودن برنامه ،تعداد
کارشناسان موجود در برنامه ،دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن آنها میباشند تا مشخص گردد که،
آیا توزیع عناصر معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی  -اجتماعی زنده و ضبطشده متفاوت است؟ آیا
توزیع عناصر معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی  -اجتماعی ضبطشده با حضور منتقدان زن و مرد
متفاوت است؟ آیا توزیع عناصر معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی  -اجتماعی ضبطشده با حضور
عوامل دانشگاهی و غیردانشگاهی متفاوت است؟ آیا توزیع عناصر معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی -
اجتماعی ضبطشده با حضور یک و چند منتقد متفاوت است؟ تفاوت توزیع عناصر معرفتشناسی در
میزگردهای سیاسی  -اجتماعی زنده و ضبطشده در حالتهای فوق ازنظر تحلیل کالم با الگوی فرکالف
چگونه توجیه میشود؟
 -2پیشینه تحقیق
شریفیان و همکاران ( )2310باهدف بررسی کاربرد فراگرفتمان و انواع آن ،در اخبار مربوط به حادثه
یازده سپتامبر در روزنامههای انگلیسی و فارسی تحقیقی انجام دادند .اخبار روزنامههای انگلیسی برگرفته از
آرشیوهای خبری موجود در اینترنت و اخبار روزنامههای فارسی مستخرج از روزنامههای موجود در
آرشیو کتابخانه آستان قدس رضوی هستند .بر اساس نتایج این آزمون ،از بین زیر مقولههای فراگرفتمان
تعاملی ،گذارها و گواه نماییها بیشترین کاربرد را در هر دو گروه از روزنامهها داشتهاند .از میان زیر
مقولههای فراگرفتمان تبادلی ،عبارات احتیاطآمیز ،نقش نمای نگرشی و تقویتکنندهها باالترین میزان بسامد
را دارا بودهاند.
عبدی ( )2310عنوان نمود که شواهد ،جایگاه مهمی در فعالیتهای منطقی دارند و مقاالت پژوهشی
بهزعم بسیاری از محققان یک نمونه پیشرفتهای از فعالیتهای منطقی به شمار میآیند .یکی از فنون جالب
بالغت که به بررسی منبع و اعتبار شواهد استفاده شده در نوشتار میپردازد فراگرفتمان کیفی است .نتایج این
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مطالعه میتواند عالوه بر کمک به تبیین مفهوم فراگرفتمان ،در خصوص آموزش و یادگیری فراگرفتمان به
این دلیل که منطق قابلقبولتری را برای بکار گیری راهبردهای کیفی فراگرفتمان معرفی میکند نیز مفید
باشد.
کارگر ( )2315در پژوهش تحلیل مقاالت نقد کتابهای زبانشناسی ایران بر اساس الگوی فراگرفتمان
هایلند بیان داشته است که در چارچوب نظری فراگرفتمان هایلند ( )5002الگویی برای تحلیل تعامل میان
نویسندۀ متن و مخاطب آن ارائهشده است .مطابق با این الگو ،نویسنده از ابزارهای مختلف فراگفتمانی نظیر
نگرش نماهای مثبت و منفی (صفاتی نظیر شیوا ،ضعیف) ،تردیدنماها (کلماتی مانند شاید) ،و یقیننماها
(قیدهایی مانند حتماً) برای بیان ارزشهای یک پدیده یا میزان تردید یا قطعیت خود در خصوص یک گزاره
استفاده میکند .یافتهها نشان میدهد فراوانیِ نگرشنماهای منفی در کل پیکره بیش از سایر متغیرهای
کالمی است .همچنین معلوم شد که منتقدان ،اغلبِ متغیرهای کالمیِ موردنظر را در بخش پایانیِ مقاالت نقد
به کار می برند .همچنین مشخص شد که در ارزیابیِ کتاب ،منتقدان زن بیش از منتقدان مرد به نویسندۀ کتاب
توجه میکنند و برعکس ،منتقدان مرد بیشتر به خودِ کتاب میپردازند.
خانی و چنگیزی ( )2312بیان داشتند که پژوهش حاضر به بررسی انواع و تعداد نشانههای فراگرفتمان
بکار رفته در مقاالت علمی  -پژوهشی انگلیسی در مجالت بینالمللی و داخلی در حوزه زبانشناسی
کاربردی میپردازد .بدین منظور ،با استفاده از برنامه فراوانی( ،نیشن و هیئلی ،)5003 ،انواع و تعداد
نشانههای فراگرفتمان بهکاررفته در  225مقاله علمی ،شامل  265022٫3کلمه ،چاپشده در  26مجله
بینالمللی و داخلی در حوزه زبانشناسی کاربردی ،بر اساس مدل نشانههای فراگرفتمان هایلند (15002
 )41موردمطالعه قرار گرفتند .نتایج این مقایسه گواه وجود تفاوتهایی در کاربرد نشانههای فراگرفتمان در
دو گروه مقاالت برگرفته از مجالت بینالمللی و داخلی است .توجه به این تفاوتها در بهکارگیری
نشانههای فراگرفتمان و در نظر گرفتن آنها در آموزش نگارش دانشگاهی میتواند موجب ارتقای کیفیت
مقاالت چاپشده در مجالت داخلی انگلیسی شود.
طارمی و همکاران ( )2313در بررسی جنسیت در مقاالت علمی فارسیزبان 1مطالعه پیکره بنیاد
نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی بر اساس انگاره هایلند بیان کردهاند که «فراگرفتمان» اصطالحی برای نامیدن
امکانات فرازبانی برای برقراری تعامل در گفتمان است .الگوی این پژوهش ،انگاره هایلند ( )5002است.
هدف پژوهش حاضر ،دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا تفاوت معناداری ازنظر جنسیت در کاربرد
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کلی نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی و نیز میان توزیع انواع نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی موجود در
مقاالت علمی-پژوهشی وجود دارد یا خیر .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنشان داد با توجه
به متغیر جنسیت ،تفاوت معناداری در میزان فراوانی نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی بهصورت کلی وجود
دارد .در بازبینی تف کیکی انواع نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی در ارتباط با متغیر جنسیت نیز مشخص شد
درباره تردیدنماها ،نگرش نماها و خوداظهارها تفاوت معنادار وجود دارد و فقط درباره یقین نماها و دخیل
سازها تفاوت معناداری مشاهده نمیشود ،ازاینرو با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد
رویکرد جنسیت گرا درباره تمایز میان زنان و مردان در استفاده از صورتهای زبانی تائید میشود.
تاجر و همکاران ( )2315در تحلیل کاربرد الگوی فراگرفتمان هایلند در خالصهسازی خودکار استناد
مدار 1پیشنهاد طرح حاشیهنویسی بافتارهای استنادی بیان کردهاند که هدف مقاله حاضر ،تحلیل کاربرد
الگوی فراگرفتمان هایلند در خالصهسازی خودکار استنادمدار متون علمی و پیشنهاد یک طرح
حاشیهنویسی فراگفتمانمدار برای بافتارهای استنادی بهمنظور بهکارگیری در خالصهسازی استنادمدار
میباشد .یافتهها نشان میدهد که فراگرفتمان تعاملی هایلند برای نشان دادن چشمانداز نویسنده نسبت به
اطالعات گزارهای و خواننده به کار میرود ،از ابزارهای زبانی مناسب ژانر نقد بهره میبرد و برای تحلیل
بافتارهای استنادی مناسب است .بنابراین ،طرح حاشیهنویسی فراگفتمانمدار بافتارهای استنادی بر اساس
تردیدنما ،یقیننما ،نگرشنما ،خوداظهارها و دخیلسازها که از مؤلفههای اصلی فراگرفتمان تعاملی -
مشارکتی هایلند هستند ،پیشنهاد شد .این طرح شامل  30طبقه میباشد .نتایج بیانگر آن است که از
فراگرفتمان تعاملی هایلند میتوان برای ساخت پیکره مناسب جهت خالصهسازی خودکار استنادمدار بهره
گرفت و مراحل ایجاد ردهبندهای موردنیاز فرآیند خالصهسازی ،پاالیش بافتارهای استنادی و انتخاب
جمالت برای درج در خالصه نهایی را بر اساس آن انجام داد .حاشیهنویسی پیکرهها عموماً بر اساس یک
طرح حاشیهنویسی انجام میشود.
 -3مبانی نظری
 1-3الگوی هایلند ()2442
منسجمترین مطالعه در زمینه تعامل نویسنده متن و خواننده را نخستین بار هایلند ( )2115ذیل مفهوم
فراگرفتمان انجام داد .انگاره نظری هایلند در طول دو دهه توسط خود او و چند محقق دیگر موردبازنگری
| 133

مجله آموزش زبان ،ادبیات و زبان شناسی /سال چهارم ،شماره دوم ،شهریور ماه 1044

ISSN: 2645-3428

قرار گرفت و سازوکارهای آن در متون زیانی مختلف بررسی شد ( .)6215004در چارچوب نظری هایلند
( 5005 ،2115و  )5002تعامل نویسنده و خواننده متن حول دو مفهوم موضعگیری و مشارکتجویی
بیانشده است .مفهوم کلی موضعگیری از این واقعیت سخن میگوید که نویسنده هر متن برای بیان دیدگاه و
موضع خود از انواع کلمات و عبارات ،شامل تردید نماها ،یقین نماها ،نگرش نماها و ارجاع به خود استفاده
میکند .منظور از مفهوم مشارکتجویی نیز این است که نویسنده متن برای همراه کردن خواننده با خود و
جلب مشارکت او در خوانش متن ،به انواع عناصر زبانی ،مانند ضمیر خواننده ،جمالت امری ،جمالت
پرسشی ،دانش مشترک و جمالت معترضه متوسل میشود .ارزش این انگاره نظری در این است که مفهوم
کلی و پیچیده تعامل را در قالبی مشخص و قابلبررسی صورتبندی میکند .البته ،یادآوری میشود که این
چارچوب نظری را می توان برای مطالعه انواع متون به کاربرد؛ هرچند اهمیت این انگاره برای تجزیهوتحلیل
متونی که اصوالً برای متقاعد کردن خواننده تهیه میشوند  -مانند مقاالت نقد کتاب  -دوچندان جلوه
میکند .مفاهیم زیر عناصر زبانی موضعگیری و مشارکتجویی را همراه با مثالهای فارسی نشان میدهد.
هایلند ( 5002ب) در الگوی خود 20 ،نشانگر فراگفتمانی را ارائه مینماید که پنج نشانگر مربوط به
فراگرفتمان تعاملی -هدایتی و پنج نشانگر به فراگرفتمان تعاملی -مشارکتی مرتبط هستند .نشانگرهای
فراگفتمانی تعاملی -هدایتی عبارتاند از 1گذارها ،قالبنماها ،ارجاعات درونمتنی ،استنادها و ابهامزداها.
نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی -مشارکتی عبارتاند از 1تردیدنما ،یقیننما ،نگرشنما ،خود اظهار و
دخیلساز .که در این پژوهش به بررسی نشانگرهای فراگفتمانی تعاملی مشارکتی تردیدنما ،یقین نما و
نگرش نما در گفتمان پرداخته میشود.
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)الف2442 ، مشارکتی هایلند (هایلند- طبقهبندی نشانههای فراگفتمانی تعاملی:1 جدول
مثال

کاربرد

نشانه

might; perhaps; possible;
about

عبارتهای احتیاطی هستند که از هرگونه التزام
.خودداری میکنند و گفتگو را باز میکنند

تردیدنماها

عبارتهای تأکیدی هستند که قطعیت و یقین

in fact; definitely; it is clear نویسنده را نسبت به تحقق امری بازتاب میدهند
that

یقیننماها

.و گفتگو را میبندند
unfortunately; I agree;
surprisingly

دیدگاه و نگرش نویسنده را در خصوص یک
، اجبار،پدیده بیان میکنند و نیز بیانکننده شگفتی

نگرشنماها

. اهمیت و غیره است،موافقت
Classification of Highland Interactive-Participatory Metaphorical Signs (Highland, 2005a)

example

application
There are cautious phrases that
might; perhaps; possible;
refuse any obligation and start the
about
conversation.
They are emphatic phrases that
in fact; definitely; it is clear reflect the author's certainty about
that
the realization of something and
close the conversation.
They express the author's views and
attitudes about a phenomenon and
unfortunately; I agree;
surprisingly
also express surprise, compulsion,
agreement, importance and so on.

marker
Doubts

Certainties

Attitudes

 تردیدنما و یقین نما1-1-3
 گوینده را نسبت به صحت/ کلمه یا عبارتی است که شک و تردید نویسنده،تردید نما به بیان ساده
 درصورتیکه نویسنده بخواهد در خصوص بارش برف در یکزمان، برای مثال.گزاره بیانشده اعالم میکند
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مشخص پیشبینی کند ،با در نظر گرفتن احتماالت معموالً از قیدهایی مانند «شاید ،احتماالً» یا افعال مرکبی
مانند «به نظر رسیدن» استفاده میکند .برعکس ،یقین نماها صورتهای زبانی است که قطعیت و یقین
نویسنده /گوینده را نسبت به تحقق امری بازتاب میدهد .اگر نویسندهای احساس کند که اطالعات
هواشناسی دقیق و کافی در اختیار دارد ،ممکن است از یک یقین نما مانند «حتماً» یا «بهطورقطع» برای
نشان دادن قطعیت خود استفاده کند .الزم به ذکر است که رضوی تردید نماها و یقین نماهای فارسی را ذیل
ا صطالح حدنمایی موردبحث قرار داده و خاطرنشان کرده است که حدنماها شامل (تردید نماها و یقین
نماها) تشکیل یک پیوستار را میدهند .او با ارائه نمونههایی از زبان فارسی نشان داده است که واژهها و
گروههای حدنمای قرارگرفته در میانه این پیوستار نقشهای دوگانه معنایی و کاربردی دارند ،درحالیکه در
دو قطب پیوستار ،تکواژ های حدنما فقط بر محتوای معنایی و بندهای حدنما بر محتوای کاربردی آنچه بیان
میشود تأثیر میگذارند ( .)30612312همچنین عبدی ( )2355تردید نماها و یقین نماها را به ترتیب ذیل
در دو اصطالح عبارات احتیاطی و نگرش نماها مطرح کرده است.
 2-1-3نگرش نما
منظور از نگرش نما ،واژه یا عبارتی است که بهنوعی دیدگاه و نگرش نویسنده را در خصوص یک
پدیده بیان می کند .از دیدگاه محققان پژوهش حاضر ،گستره نگرش نماها در انواع متون بسیار وسیع است.
برای مثال ،نویسنده متن میتواند از صفتی مانند «ارزنده» ،یا قیدی نظیر «متأسفانه» یا اسمی مانند
«دستاورد» برای ابراز نظرش در خصوص ویژگیهای یک پدیده استفاده کند .البته ،نگرش نماها صرفاً و
همیشه واژه نیستند و نویسنده ممکن است از یک گروه ،بند یا حتی جمله برای ابراز نگرش خود استفاده
کند .شایان ذکر است که در الگوی نظری هایلند تقسیمبندی خاصی برای نگرش نماها مطرح نشده است ،اما
محققان پژوهش حاضر به دلیل تمرکز بر گونه نقد کتاب و ازآنجاکه در اینگونه اصوالً ارائه دیدگاه مثبت یا
منفی حائز اهمیت است ،نگرش نماها را به دو گروه مثبت و منفی تقسیم کردهاند .در زیر چند نمونه از
تحلیل گفتمان انتقادی ،بنیادهایی دارد که همه گفتمان کاوی های انتقادی ،ازجمله رویکرد نورمن فرکالف،
بر آن استوارند .2 1نفی سوژه به مثابه عامل مستقل و مختار (باوجود نقش سازنده آن در گفتمانها)؛  .5نفی
علیت تاریخی .3 ،نفی حقیقت بهعنوان امری ذاتی و پذیرش آن بهعنوان امری گفتمانی و  .4پذیرش زبان
بهمثابه نظامی فرا انسانی و فراطبیعتی و مستقل که به اشیا ،ساختها ،انسانها و نهادها ،نظم و نسق میدهد
(آقاگل زاده.)1212352 ،
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 2-3تحلیل انتقادی فرکالف ()2441
در تحلیل انتقادی گفتمان و در آثار فرکالف ،گفتمان بهگونهای تعریفشده است که درهرصورت به
کاربرد زبان و شیوههای گفتاری خاص بازمیگردد ،مانند شیوهی گفتاری یکرشتهی دانشگاهی مثل
پزشکی (گفتمان پزشکی) ،شیوهی گفتاری مطبوعاتی و رسانهای (گفتمان رسانهای) و یا شیوهی گفتاری
سیاسی (گفتمان سیاسی) .به همین دلیل هدف از تحلیل انتقادی گفتمان درواقع بررسی کارکردهای
ایدئولوژیک زبان است (سلطانی.)203 12354 ،
نکتهی محوری رویکرد فرکالف این است که گفتمان گونهی مهمی از کارکرد اجتماعی است که
دانش ،هویت ها و روابط اجتماعی ازجمله مناسبات قدرت را بازتولید کرده و تغییر میدهد و همزمان سایر
کارکردها و ساختارهای اجتماعی به آن شکل میدهند .بهاینترتیب ،گفتمان رابطهی دیالکتیکی با سایر ابعاد
اجتماعی دارد .فرکالف ساختار اجتماعی را روابط اجتماعی در کل جامعه و نهادهای خاص و درعینحال
متشکل از عناصر گفتمانی و غیرگفتمانی میداند (یورگنسن و فیلیپس.)62 15005 ،
فرکالف مفهوم گفتمان را در سه معنای متفاوت به کار میبرد .گفتمان در انتزاعیترین شکل خود به
کاربرد زبان بهمثابه ی کردار اجتماعی اشاره دارد .معنای دوم آن نوعی کاربرد زبان در حوزهای خاص مانند
گفتمان سیاسی یا علمی است .سومین معنای گفتمان که بیشتر از موارد انضمامی به کار میرود ،گفتمان
اسمی قابلشمارشی است که به روش گفتاری اطالق میشود که به تجربیات حاصل از یک منظر خاص معنا
میبخشد.بر این اساس الگوی سه الیهای فرکالف در تحلیل گفتمان انتقادی را میتوان بهصورت زیر نشان
داد1

 -متن (گفتاری ،نوشتاری و یا ترکیبی از این دو)

 کردار گفتمانی که شامل تولید و مصرف متن است -کردار اجتماعی

ازاین رو در هر تحلیل دو بعد از گفتمان از اهمیتی محوری برخوردارند1

 .2رخداد ارتباطی – نمونهای از کاربرد زبان از قبیل مقاله ،روزنامه ،فیلم سینمایی ،ویدیو ،مصاحبه

یا سخنرانی سیاسی

 .5نظم گفتمانی – ترکیببندی تمامی گونههای گفتمانی به کار گرفتهشده در یکنهاد یا بنیاد

اجتماعی (همان.)66-63 1
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گفته شد که فرکالف ،گفتمان را متشکل از سه بعد متن ،عمل گفتمانی ،عمل اجتماعی میداند .بنابراین،
در هر رخداد ارتباطی ،بای د این سه بعد را لحاظ کرد .فرکالف مدل نظری خود را در کتاب زبان و قدرت به
شکل نمودار زیر ترسیم میکند1

تصویر  :1مدل سهبعدی گفتمان فرکالف ()1991

)Figure 1: Three-dimensional model of Fairclough discourse (1996

در واقع ،این مدل سهبعدی ،چارچوبی است تحلیلی برای تحقیق تجربی درباره ارتباطات و جامعه .هر
نوع تحلیل گفتمان رخدادهای ارتباطی ،باید ابعاد سهگانه فوق را پوشش دهد .بنابراین ،تحلیل گفتمان باید
بر موارد زیر متمرکز شود .2 1ویژگیهای زبانی متن (متن)؛  .5فرایندهای مرتبط با تولید و مصرف متن
(عمل گفتمانی)؛  .3عمل اجتماعی گستردهتری که آن رخداد ارتباطی به آن تعلق دارد (عمل اجتماعی) .این
مدل بیانگر این اصل است که متن را نمی توان در خأل فهم یا تحلیل کرد؛ هر متنی را باید در رابطه با
شبکههای سایر متون و در رابطه با بستر اجتماعی فهمید .این تصویر حاوی نکات اساسی زیر است1
الف) متن در درجه اول دارای کلیتی است که خود بدان وابسته است .در داخل متن مجموعهای از عناصر
وجود دارند که نهتنها به یکدیگر مرتبط بوده بلکه کلیتی را میسازند که بدان متن یا گفتمان میگویند.
ب) متن یا گفتمان به مجموعه ای از عوامل بیرون متکی است .این عوامل هم در فرایند تولید متن مؤثرند و
هم در فرآیند تفسیر .بهعبارتدیگر دومین مربع داخل تصویر شماره  2حاکی از این است که یک متن در
چه فرآیند گستردهای تولید و درعینحال تفسیر میشود .فرآیند تولید و تفسیر با همدیگر دارای کنش
متقابلاند و درنتیجه همدیگر را متأثر میسازند.
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ج) مربع سوم که بسیار گسترده و وسیع است و همه موارد فوق را در بردارد نشانگر آن است که یک متن
عالوه بر بافت متن و فرآیند و تفسیر متن شدیداً متأثر از شرایط اجتماعی است که متن در آن تولید و یا
تفسیر میشود .بافت اجتماعی و فرهنگی ،تأثیر بسیار بیشتری نسبت به بافت متن و فرآیند تولید و تفسیر
آن دارد.
نورمن فرکالف ( ) 5002تحلیل گفتمان را در اینجا در سه سطح متفاوت به کار گرفت 1سطح اول،
گفتمان بهمثابه متن ،سطح دوم که وسیعتر از اولی است ،گفتمان بهمثابه تعامل بین فرآیند تولید و تفسیر متن
و سطح سوم که سطح کالن است ،گفتمان بهمثابه زمینه است” (بهرام پور.)20612335 ،
 3-3جنسیت
یکی از عوامل اجتماعی بسیار مهم که باعث ایجاد تنوع زبانی میشود ،جنسیت است .کریستال ()2153
در توضیح جنسیت مینویسد« 1تفاوتهای آوایی ،آشکارترین معیار هویت جنسی است .گفتار زنان و
مردان در زبانهایی مانند ژاپنی ،تایلندی و کارائیبی دارای تفاوتهای تلفظی واژگانی دستوری و کاربردی
است» (کریستال .)23212153،در مورد علت اصلی تفاوتهای میان زبان مردان و زنان نظریات مختلفی
ابرازشده است .گروهی این تفاوتها را نتیجه برخورد و آمیزش زبانهای مختلف دانستهاند که به سبب
برخوردهای نظامی ،فرهنگی و غیره حاصل میگردد .گروه دیگر معتقدند که دلیل اصلی تفاوتهای زبانی
زنان و مردان موقعیت اجتماعی متفاوتی است که هر یک از دو گروه در جامعه دارند .عموماً ازآنجاکه رفتار
اجتماعی درستتری از زنان انتظار میرود گفتار زنان ازنظر اجتماعی بهتر از گفتار مردان است.
بریج ( ) 2114عللی را که باعث تفاوت گفتار مردانه و زنانه شده ،به شش دسته تقسیم کرده است1
تفاوتهای زیست شناختی ،شخصیتی ،فرهنگی ،نقشی ،تسلط مرد و فاصله اجتماعی بین گروه زنان و مردان.
برخی معتقدند ک ه هر چه فاصله اجتماعی بین زنان و مردان بیشتر باشد ،تفاوتهای زبانی بین آنها نیز
بیشتر خواهد شد .اگر زنان با زنان (همجنسان خود) صحبت کنند و مردان با مردان ،فاصله اجتماعی بین
آنها منجر به ایجاد فاصله زبانی میشود .در این صورت تغییراتی که در واژگان یا جنبههای دیگر زبان یک
جنس رخ میدهد ،بهندرت زبان جنس دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد (آقا گل زاده.)6312355،
در مورد علت اصلی تفاوت میان رفتار زبانی مردان و زنان نظریات مختلفی ابرازشده است .گروهی این
تفاوتها را نتیجه برخورد و آمیزش زبانهای مختلف دانستهاند که به سبب برخوردهای نظامی ،فرهنگی و
غیره حاصل میگردد .در مواردی ممکن است یکی از دو گروه بیش از دیگری در معرض این برخوردها
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قرار گیرد .در چنین حالتهایی ممکن است برخوردهای زبانی بهعنوان عامل تعیینکننده در پیدایش
تفاوت های زبانی میان زنان و مردان موردتوجه قرار گیرند .مثالً برخی از دانشمندان تفاوتهای زبانی مردان
و زنان در جزایر آیتیل کوچک را نتیجه تهاجم اقوام کاراییب به این سرزمین و برخورد و آمیزش زبان
آنها با زبان آراواکها که ساکنان بومی این سرزمین بودهاند دانستهاند (مدرسی.)265 12365 ،
 -0تحلیل دادهها
بهمنظور بررسی دادههای پژوهش تعداد  50برنامه تلویزیونی شامل میزگردهای سیاسی -اجتماعی از
شبکههای  3 ،2،5و  4انتخاب شدند ،که حدود  20برنامه بهصورت ضبطشده و  20برنامه بهصورت پخش
زنده بودند ،که در این برنامه ها کارشناسان زن و مرد ،دانشگاهی و غیردانشگاهی حضور داشتند که برخی از
این برنامه با حضور یک کارشناس و برخی با حضور چند کارشناس تشکیلشده بودند .با بررسی گفتار
کارشناسان در این برنامهها که پیکره زبانی تحقیق را تشکیل دادهاند نتایج زیر حاصل آمده است1
 1-0بررسی نشانههای فراگفتمانی تعاملی -مشارکتی بر اساس دیدگاه هایلند
 1-1-0بررسی دادههای بهدستآمده از برنامههای زنده و ضبطشده
الف -برنامه زنده
 -2فکر میکنم بازارچه خیریه پارسال بود (تردید نما)
 -5حتماً باید یه اتفاقی بیفته (یقین نما)
ب -برنامه ضبطشده
 -2شما فکر کنید من مخالفم (تردید نما)
 -5یکی از راهکارهای گریز از تحریمها خوشبختانه جلوی ماست (نگرش نما)

| 140

بررسی نشانگرهای معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی -اجتماعی سیمای ایران از منظر گفتمان انتقادی

جدول  :2بررسی دادههای بهدستآمده از برنامههای زنده و ضبطشده بر اساس فراوانی و درصد
نگرش نما

تردیدنما

یقین نما

مجموع فراوانی

فراوانی در برنامه زنده

531

535

542

365

درصد فراوانی

%32/3

%36/45

%35/22

%200

فراوانی در برنامههای ضبطشده

552

532

304

550

درصد فراوانی

%34/56

%55/62

%33/03

%200

Table 2: Evaluation of data obtained from live and recorded programs
based on frequency and percentage
Total of
certainty
doubt
attitude
frequency
Frequency of live programs

239

272

202

712

Percentage of frequency

%31/3

%31/02

%32/12

%144

Frequency of recorded
programs

221

232

340

224

Percentage of frequency

%30/21

%22/12

%37/47

%144
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نمودار  :1بررسی دادههای بهدستآمده از برنامههای زنده و ضبطشده بر اساس فراوانی
Figure 1: Evaluation of data obtained from live and recorded programs
based on frequency
بر اساس دادههای تحقیق مشخص گردید که در برنامههای ضبطشده میزان کاربرد یقین نماها با  304مورد
فراوانی بیشتر از برنامههای زنده است .همچنین میزان کاربرد تردید نماها در برنامههای زنده با  535مورد
بیشتر از برنامههای ضبطشده با  532مو رد فراوانی کاربرد است .دلیل کاربرد بیشتر ابزارهای یقین نما در
برنامههای ضبطشده بهاینعلت است که چون برنامه بهصورت ضبطشده پخش میگردد ،امکان اصالح و
ضبط مجدد کالم در برنامه برای کارشناس وجود دارد و اگر بخشی از گفتمان دچار مشکل باشد برنامه
قطعشده و با تصحیح مکالمه گفتمان مجدد از سر گرفته میشود ،بنابراین کاربرد ابزارهای یقین نما در گفتار
ضبطشده بیشتر از برنامههای زنده است ،زیرا در برنامههای زنده کارشناس به دلیل پخش مستقیم برنامه
امکان اصالح گفتار خود را ندارد به همین دلیل بااحتیاط بیشتری واژگان و گفتار را به زبان میآورد .میزان
کاربرد ابزارهای فراگرفتمان در برنامههای زنده بهصورت تردیدنما ،یقین نما و نگرش نما است اما در
برنامههای ضبطشده بهصورت یقین نما ،نگرش نما و تردیدنما است.
 2-1-0بررسی دادههای بهدستآمده از حضور یک کارشناس در برنامه و یا چند کارشناس
الف -حضور یک کارشناس در برنامه
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 -2شاید خیلی مسئله پیش و پا افتادهای باشد (تردیدنما)
 -5حتماً بخونیدش ،بهتون توصیه میکنم ،حتماً بخونید ،خیلی کوتاه (یقین نما)
ب -حضور چند کارشناس در برنامه
 -2پاسخ درخور و مناسبی داده ایشون (نگرش نما)
 -5خب ،به نظر من ،امیدوار بودن خوبه (نگرش نما)
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 بررسی دادههای بهدستآمده از حضور یک کارشناس در برنامه و یا چند کارشناس بر اساس:3 جدول
فراوانی و درصد
مجموع فراوانی

یقین نما

تردیدنما

نگرش نما

352

515

501

554

فراوانی در استفاده از یک
کارشناس

%200

%33/21

%56/65

%36/23

درصد فراوانی

316

525

325

556

فراوانی در استفاده از چند
کارشناس

%200

%35/42

%31/21

%55/31

درصد فراوانی

Table 3: Evaluation of data obtained from the presence of one expert in the
program or several experts based on frequency and percentage
Total of
certanity
doubt
attitude
frequency
722

292

249

220

Frequency in the use of an
expert

%144

%37/19

%21/12

%31/17

Percentage of frequency

791

222

312

221

Frequency in the use of
several experts

%144

%32/01

%39/19

%22/39

Percentage of frequency
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نمودار  :2بررسی دادههای بهدستآمده از حضور یک کارشناس در برنامه و یا چند کارشناس بر اساس فراوانی
Figure 2: Evaluation of data obtained from the presence of one expert in the program or
several experts based on frequency

بر اساس بررسی انجامشده در تحقیق مشخص شد که میزان کاربرد ابزار فراگفتمانی یقین نما با  515مورد
فراوانی بر اساس دیدگاه هایلند در برنامههایی که یک کارشناس در آنها حضور دارد بیشتر از برنامههایی
است که چند کارشناس در آنها حاضر هستند .در برنامههایی که چند کارشناس در آنها حضور دارند
کاربرد ابزار تردیدنما با  325مورد بیشتر از سایر ابزارها میباشد .دلیل این امر میتواند بهاینعلت باشد که
وقتی یک کارشناس در برنامه صحبت میکند بهراحتی میتواند بدون چالش اطالعات و دانش خود را به
معرض نمایش بگذارد ،اما وقتی چند کارشناس در یک برنامه حاضر هستند ،به دلیل بحث و مجادلهای که
در مورد موضوع برنامه در گفتمان اتفاق میافتد ،کارشناسان ممکن است بااحتیاط بیشتری به اظهارنظر در
مورد موضوع برنامه بپردازند تا کمتر به چالش کشیده شوند .بنابراین میزان کاربرد ابزارهای فراگرفتمان در
برنامههایی به حضور یک کارشناس بهصورت یقین ما ،نگرش نما و تردیدنما است ،اما در برنامههایی به
حضور چند کارشناس بهصورت تردیدنما ،نگرش نما و یقین نما است.
 3-1-0بررسی دادههای بهدستآمده از دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان برنامه
الف -کارشناس دانشگاهی
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 -2متأسفانه داره کامالً جناحی برخورد میشه با این موضوع (نگرش نما)
 -5شاید یکی از تفاوتهای اونایی که خالقانه فکر می کنن( ....تردیدنما)
ب -کارشناس غیردانشگاهی
 -2مسلماً ،یه جوون یا یه نوجوون دوست داره اونو تجربه کنه (یقین نما)
 -5به نظر من ،توی هر شکستی آدم می تونه خودشو بشناسه (تردید نما)
جدول  :0بررسی دادههای بهدستآمده از دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان برنامه بر اساس فراوانی و درصد

نگرش نما

تردیدنما

یقین نما

532

564

305

مجموع
فراوانی

فراوانی در دانشگاهی بودن

533

کارشناس
درصد فراوانی

%35/33

%32/24

%36/05

%200

فراوانی در غیردانشگاهی بودن

536

553

545

363

کارشناس
درصد فراوانی
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 اجتماعی سیمای ایران از منظر گفتمان انتقادی-بررسی نشانگرهای معرفتشناسی در میزگردهای سیاسی

Table 4: Evaluation of data obtained from being academic or non-academic
program experts based on frequency and percentage
Total of certainty
dooubts
attitude
frequency
271

Frequence of being
academic an exper

237

342

210

%144

%31/42

%31/20

%32/37 Percentage of frequency

717

202

223

231 Frequency of being nonacademic an expert

%144

%32/33

%31/29

%34/71 Percentage of frequency
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نمودار  :3بررسی دادههای بهدستآمده از دانشگاهی بودن و یا غیردانشگاهی بودن کارشناسان برنامه بر اساس فراوانی
Figure 3: Evaluation of data obtained from being academic or non-academic experts of
programs based on frequency

در برنامههایی که کارشناسان برنامه ،دانشگاهی بودهاند و موضوع برنامه در راستای تخصص آنان بوده
است ،میزان کاربرد ابزارهای گفتمانی یقین نما با  305مورد بیشتر از برنامههایی است که کارشناسان آنها
غیردانشگاهی بوده است که این نشانگر تسلط بیشتر کارشناسان دانشگاهی بر موضوع و اظهارنظر آنها بر
مبنای نتایج علمی و پژوهشهای آنها در زمینه موضوع برنامه بوده است .اما در برنامههایی که کارشناسان
آنها غیردانشگاهی بوده است چون مباحث مطرحشده خارج از حوزه تخصصی آنها بوده و اطالعات کلی
نسبت به موضوع داشتهاند کاربرد ابزارهای تردید نما با  553مورد در گفتار کارشناسان بیشتر بوده است.
میزان کاربرد ابزارهای فراگفتمانی در برنامههایی که کارشناسان دانشگاهی داشته است بهصورت یقین نما،
نگرش نما و تردید نما بوده و در برنامههایی که کارشناسان غیردانشگاهی بودهاند کاربرد ابزارها بهصورت
تردیدنما ،نگرش نما و یقین نما بودهاند.
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 0-1-0بررسی دادههای بهدستآمده از کارشناسان زن و مرد
الف -کارشناس زن
 -2تقریباً روزهای چهارم و پنجم دی بود که در سایتهای مختلف اومد که ( ...تردیدنما)
 -5مشکل این چیزیه که میفرمایید ،شاید به گوش مردم زیاد رسیده (تردیدنما)
ب -کارشناس مرد
 -2بیتردید عکسالعمل همه طرفین سیاسی و اقتصادی که ذینفع هستن میتونه دیدنی باشه (یقین
نما)
 -5قطعاً زمان بازدهی خیلی خوب میتونن به اطالعات دست پیدا کنن (یقین نما)

جدول  :2بررسی دادههای بهدستآمده از کارشناسان زن و مرد بر اساس درصد و فراوانی

مجموع

نگرش نما

تردیدنما

یقین نما

فراوانی در زنان

325

516

342

123

درصد فراوانی

%35/33

%32/02

%36/50

%200

فراوانی در مردان

302

533

363

142

درصد فراوانی

%32/15

%51/02

%31

%200

فراوانی
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Table 5: Evaluation of data obtained from male and female experts based
on percentage and frequency
مجموع
یقین نما
تردیدنما
نگرش نما
فراوانی
فراوانی در زنان

312

291

302

923

درصد فراوانی

%32/73

%31/42

%31/24

%144

فراوانی در مردان

341

273

317

901

درصد فراوانی

%31/92

%29/41

%39

%144
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نمودار  :0بررسی دادههای بهدستآمده از کارشناسان زن و مرد در اساس فراوانی
Figure 4: Evaluation of data obtained from male and female experts on the basis of
frequency

بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص گردید که میزان کاربرد ابزارهای گفتمانی تردید نما با  516مورد در
گفتار زنا ن در این پژوهش بیشتر از مردان بوده است .در مورد اینکه زنان تمایل بیشتری به کاربرد
تردیدنماها در گفتمان دارند این امر را شاید بتوان به خصوصیت ذاتی زنان در فرهنگ ایرانی نسبت داد که
تمایل دارند در گفتار و رفتار خود محتاطانه و بدون ریسک عمل نمایند .اما مردان تمایل بیشتری به کاربرد
ابزارهای یقین نما با  363مورد دارند .بهکارگیری نشانگرهای نگرش نما در میان کارشناسان زن با 325
مورد نسبت به مردان میزان بیشتری را نشان میدهد که بیانکننده نگرش آنهاست با احساسات و عواطف
آنها مرتبط است و این امر به هویت آنها بهعنوان زن ارتباط مییابد .در گفتار زنان بیشتر یقین نماها،
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نگرش نماها و تردیدنماها کاربرد دارند اما کاربرد این ابزارهای فراگفتمانی در زنان بیشتر از مردان بوده
است .در گفتار مردان بیشتر یقین نماها ،نگرش نماها و تردیدنماها کاربرد دارند.
 2-0بررسی نشانههای فراگفتمانی بر اساس دیدگاه فرکالف
بر اساس دیدگاه فرکالف در بررسی دادههای پژوهش که متشکل از نشانههای فراگفتمانی یقین نماها ،تردید
نماها و نگرش نماها در برنامههای زنده و ضبطشده با موضوع میزگردهای سیاسی  -اجتماعی شبکههای
 3 ،5 ،2و  4هستند ،زمینه مشترک بافت بینامتنی دخیل در شکلگیری متن و عنصر مشترک آن با گفتمان
جاری در گفتار کارشناسان برنامهها مورد تحلیل قرار میگیرد که بافت بینامتنی در این گفتمانها بیشتر
شامل کاربرد ابزارهای گفتمانی یقین نما در گفتمان مشارکین کالم است ،کاربرد ابزارهای یقین نما نشان
میدهد که این ابزارهای فراگرفتمان تعاملی بیشتر بهصورت قید و برای اطمینان ازآنچه ذکرشده به کار
می روند .همچنین کاربرد یقین نماها میان زنان و مردان تفاوت وجود دارد .در علم ،ابزارهای تردیدنما
بیشتر ،عنصری برای اقناع هستند که سبب میشوند ادعای مطرحشده بااحتیاط ،دقت و فروتنی بیان شود و
توقع مخاطب را برای دقت و مذاکره برآورده کند .زنان و مردان هردو از نشانگرهای فراگرفتمان تعاملی
تردیدنما در دو گروه گزاره محور و گوینده محور استفاده میکنند .عبارات تردیدنمای «گزاره محور» در
گفتمان دانشگاهی بیان میکند پاره گفت های بیانشده بیشتر بر پایه استداللهای محتملاند تا واقعیتهای
مطمئن .در ابزارهای نگرش نماها تفاوت میان زنان و مردان وجود دارد.
بنابراین بهطورکلی در گفتمان دانشگاهی ،ابزارهای تردیدنما منعکسکننده اهمیت حیاتی تمایز میان واقعیت
از عقیده و نظر است .این کنش زبانی نباید نوعی عدم قطعیت تلقی شود که بهطور عمومی و کلیشهای به
شخصیت زنان نسبت داده می شود .در ابزارهای نگرش نماها که در قالب نگرش نماهای مثبت و منفی ظاهر
میشوند ،برای بیان ارزشمند بودن یافتههای پژوهش به هدف جلبتوجه مخاطبان و همچنین برای ذکر
محدودیتهای پژوهش استفاده میشوند .زنان در استفاده از ابزارهای فراگفتمانی بیشتر از تردید نماها
استفاده کردهاند که نشان دهنده نوع نگرش زنان در جامعه فرهنگی ایران در سطح کارشناسان تلویزیونی دارد
که در جامعه ما حتی زنان کارشناس که قشر فرهیخته زنان را شامل میشوند نیز از غالب عمومی فرهنگی
حاکم بر جامعه تبعیت میکنند که رعایت جانب احتیاط ،پرهیز از رکگویی ،عدم قطعیت در گفتار را داشته
باشند .بر اساس دیدگاه فرکالف در بررسی گفتمان اجتماعی حاکم بر میزگردها میتوان بیان داشت که زبان
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و گفتار حاکم بر میزگردها بیشتر سبک محاورهای نزدیک به زبان معیار است ،شخصیتهای مشارکتکننده
در گفتمان را اقشار فرهیخته دانشگاهی و همچنین غیردانشگاهی تشکیل دادهاند که مخاطب در دریافت
پیام ،اعتماد و همزادپنداری بهتری با قشر دانشگاهی میتواند برقرار کند زیرا ازنظر مخاطب عام ،قشر
دانشگاهی دانش و آگاهی بیشتری به موضوعات موردبحث برنامهها میتواند داشته باشد .همچنین بر اساس
دیدگاه فرکالف در بررسی میزگردهای سیاسی  -اجتماعی که کاربرد ابزارهای یقین نما در تحلیل
کارشناسان بیشتر از سایر ابزارهاست ،مشخص گردید که کارشناسان در تحلیلهای خود با استفاده بیشتر از
ابزارهای یقین نما سعی دارند که به شکل دهی ساختارهای اجتماعی در جامعه بپردازند و بینندگان را از
صحتوسقم گفتار خود مطمئن سازند ،که این القاء گفتمان ،در همسوسازی مخاطبان با جریانات فکری
جامعه تأثیر بسزایی دارند و میتواند ایدئولوژیهای موردنظر تصمیمگیرندگان و اهداف خاص سیاسی -
اجتماعی برنامهسازان را به مخاطبان القاء کنند.
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نتیجهگیری
بر اساس دادههای تحقیق مشخص گردید که در برنامههای ضبطشده میزان کاربرد یقین نماها بیشتر از
برنامههای زنده است .دلیل کاربرد بیشتر ابزارهای یقین نما در برنامههای ضبطشده بهاینعلت است که چون
برنامه بهصورت ضبطشده پخش میگردد ،امکان اصالح و ضبط مجدد کالم در برنامه برای کارشناس وجود
دارد .همچنین مشخص شد که میزان کاربرد ابزار فراگفتمانی یقین نما بر اساس دیدگاه هایلند در برنامههایی
که یک کارشناس در آنها حضور دارد بیشتر از برنامههایی است که چند کارشناس در آنها حاضر هستند.
دلیل این امر میتواند بهاینعلت باشد که وقتی یک کارشناس در برنامه صحبت میکند بهراحتی میتواند
بدون چالش اطالعات و دانش خود را به معرض نمایش بگذارد ،اما وقتی چند کارشناس در یک برنامه
حاضر هستند ،به دلیل بحث و مجادلهای که در مورد موضوع برنامه در گفتمان اتفاق میافتد ،کارشناسان
ممکن است بااحتیاط بیشتری به اظهارنظر در مورد موضوع برنامه بپردازند تا کمتر به چالش کشیده شوند.
اما در برنامههایی که کارشناسان برنامه ،دانشگاهی بودهاند ،میزان کاربرد ابزارهای گفتمانی یقین نما بیشتر از
برنامههایی است که کارشناسان آنها غیردانشگاهی بوده است که این نشانگر تسلط بیشتر کارشناسان
دانشگاهی بر موضوع و اظهارنظر آنها بر مبنای نتایج علمی و پژوهشهای آنها درزمینهٔ موضوع برنامه

بوده است .میزان کاربرد ابزارهای گفتمانی یقین نما در گفتار م ردان در این پژوهش بیشتر از زنان بوده است
که دادههای پژوهش حاضر همسو با یافتههای جانسون و روئن ( )2115و هربرت ( )2110است .زنان در
کاربرد تردیدنماها از مردان پیشی گرفتند که این نتیجه با یافتههای کریزمور و همکاران ( )2113و مک
میالن و همکاران ( )2133مغایرت دارد .آنها در پژوهش خود به تمایل مردان در بهکارگیری زیاد
ابزارهای تردیدنما نسبت به زنان پی بردند و این امر را به ترجیح مردان در بهکارگیری راهبردهای عدم
قطعیت برای تعامل بیشتر با مخاطب نسبت دادند .اما نتایج پژوهش حاضر با پژوهش لیکاف ( )2132و
زارعی فرد و علی نژاد ( )5024و طارمی و همکاران ( )2313در مورد اینکه زنان تمایل بیشتری به کاربرد
تردیدنماها در گفتمان دارند همسو میباشد که این امر را شاید بتوان به خصوصیت ذاتی زنان در فرهنگ
ایرانی نسبت داد که تمایل دارند در گفتار و رفتار خود محتاطانه و بدون ریسک عمل نمایند .بهکارگیری
نشانگرهای نگرش نما در میان کارشناسان زن نسبت به مردان میزان بیشتری را نشان میدهد که این نتایج
همسو با پژوهش لیکاف ( )2132است .او بر این باور است که استفاده بیشتر زنان از صفتها و واژههایی
که بیانکننده نگرش آنهاست با احساسات و عواطف آنها مرتبط است و این امر به هویت آنها بهعنوان
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زن ارتباط مییابد .همچنین نتایج پژوهش حاضر با یافتههای هایلند و تس ( )5005و طارمی و همکاران
( )2313مبتنی بر کاربرد بیشتر زنان از نگرش نماها همسو است.
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