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  چکیده
هـدف ایـن   . پـردازد  مـی  ”Reader’s Choice“تحقیق حاضر به تحلیل گفتمان انتقادي کتـاب  

و ایـن   ؛اسـت گیریهاي ایدئولوژیکی درکتاب مذکور   جهت ی میزان پنهان کاري وتحقیق بررس
  بـه ایـن منظـور،    ؟اسـت یـا خیـر   درسـی مناسـب    بـراي متنـی  ایـن کتـاب   محتواي که آیا 

ایـن متـون   . چهار متن درك مطلب از کتاب نـامبرده بـه طـور اتفـاقی انتخـاب شـده اسـت       
  و  "?the midnight visitor” ،"sonar for the Blind" ،"pockety women unite“:نـد از ا عبـارت 

" the 800th lifetime".  هـاج و   چهـارچوب ساختارهاي گفتمان مدار این چهار متن بر اساس
  سـازي،   دهـی، اسـم   نـام  مقولـۀ از چهـار   چهـارچوب ایـن  . بررسی شده اسـت  (1996)کرس 

  شــده تشــکیل  جمــالت معلــوم در مقابــل مجهــول و جمــالت کنشــی در مقابــل اســنادي 
  .اســبه گردیــده اســتکــارگیري ســاختارهاي گفتمــان مــدار مح هفراوانــی بــ؛ و در آن اســت

 و عـدم پنهـان کـاري    فـردي و اجتمـاعی   يگیریها جهت نبود ةنتایج این تحقیق نشان دهند 
و این که این کتاب با توجه به فاکتورهـاي مـورد نظـر تحقیـق حاضـر، کتـاب درسـی         ؛است

  .استمناسبی 
  

  هاي کلیدي واژه
گیریهـاي فـردي و    مدار، ایـدئولوژي، جهـت   تحلیل گفتمان انتقادي، ساختارهاي گفتمان

  سازي ، پنهاناجتماعی
                                                                                                                                        

  (Nrashidi@rose.shirazu.ac.ir)دانشیار دانشگاه شیراز  *
  )zarei_maryam@ymail.com(شناسی  کارشناس ارشد زبان **
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   مقدمه
کـه بـراي    شـود  مـی به شـماري از رویکردهـا اطـالق     Discourse Analysis)( تحلیل گفتمان

اي یـا هـر نـوع کـاربرد نمـادین بـه کـار بـرده          تحلیل کاربرد زبان نوشتاري، گفتاري، اشـاره 
در . ار یا تحلیل گفتار اسـت اصول فکري تحلیل گفتمان فراتر از تحلیل متن یا نوشت. شود می

گفتار ، ارتباطات غیرکالمـی و   یا شتارنو ، زمینه وقوع متن رایط اجتماعیش به تحلیل گفتمان
بـه  تحلیـل گفتمـان   امـروزه  . شـود  مـی کلـی نگریسـته    اي گـزاره در  هـا  واژهرابطه سـاختار و  

، شناسـی  ردممـ ، شناسـی  زبـان در علوم اجتماعی تبدیل شده اسـت و در   اي رشتهگرایشی بین 
، جغرافیاي مردمی، ارتباطـات و  لالمل اجتماعی، روابط بین شناسی روان، شناختی شناسی روان

  .شود ترجمه به کار گرفته می
از آنجا کـه  . توصیفی و انتقادي: طور کلی دو رویکرد براي تحلیل گفتمان وجود دارده ب

  . پردازیم ن رویکرد میبا رویکرد انتقادي انجام شده است، به بررسی ایمطالعه حاضر 
را (critical discourse analysis)  »تحلیـل گفتمـان انتقـادي   «) 4: 1383( یار محمـدي 

اي ازتحلیـل گفتمـان اسـت کـه بـه       تحلیل گفتمان انتقادي گونـه «: کند میاین گونه تعریف 
از  غیرقانونی از قدرت، برتري و نابرابري موجود در بافت سیاسی و اجتماعی ةاستفاد ۀمطالع

تحلیـل گفتمـان انتقـادي     )45 :1998(ونـدایک   ۀبه گفتو » .پردازد میطریق گفتار و نوشتار 
کـه   پـردازد  مـی این واقعیـت  اي از پژوهش تحلیلی گفتمان است که در ابتدا به بررسی  گونه

و گفتـه در بافـت   چگونه سوء اسـتفاده از قـدرت اجتمـاعی، تفـوق و نـابرابري توسـط مـتن        
  .یابد مید و استمرار وش میاجرا و تولید  اجتماعی و سیاسی،

و همـان طـور    ،شـود  می محسوبکلیدي  مباحثایدئولوژي از  رویکرد انتقادي،در 
بـین سـاختارهاي    ۀ، رابطـ انتقـادي  در تحلیـل گفتمـان   ،گویـد  مـی  )1385(یـار محمـدي    که

 ؛شـود  یمـ مطالعه و توصیف  ،ید گفتمانتماعی حاکم بر تولي اجایدئولوژیهاگفتمان مدار و 
عناصـر زبـانی، تـاریخی و اجتمـاعی هسـتند کـه        مـدار  ساختارهاي گفتمـان  و به بیانی دیگر،

   :معتقد اسـت  نیز )135 :1993( فرکالف .کنند ي اجتماعی خاصی را منعکس میایدئولوژیها
که هدفش بررسی سازمان مدار روابط مبهم میان متـون، رویـدادها و   انتقادي تحلیل گفتمان 

ایـن   ۀ، به مطالعـ ستتر ا مان مدار و ساختارها و روابط فرهنگی و اجتماعی وسیعبافتهاي گفت
که چگونـه ایـن رویـدادها و متـون بـه صـورت ایـدئولوژیکی از روابـط          پردازد میموضوع 

و چگونـه اسـت کـه ابهـام       ؛برخاسته و شکل گرفتـه اسـت   ،قدرت و درگیري بر سر قدرت
  .اي تضمین قدرت و نابرابري استروابط بین گفتمان و جامعه خود عاملی بر

 )1996(هـاج و کـرس    در تحلیـل گفتمـان انتقـادي،    با توجه به اهمیـت ایـدئولوژي  
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و در نهایـت تعریفـی کـه آنهـا از      ؛که تعریف روشنی از ایدئولوژي ارائـه دهنـد   اند کوشیده
 ینکـه ا بـه  بسـته  ،اجتماع توسط شده ساخته واقعیت: دهند این گونه است ارائه میایدئولوژي 

 فـرق  واقعیـت  خـود  بـا  کـامالً  اسـت  ممکن ،کند می تصور را آن نویسنده یا گوینده چگونه
واقعیت بیان شده توسط زبان هماننـد   ،از این رو. است »ایدئولوژي« همان تصور این و نماید

ما هر آنچه را که از دنیا انتظـار   ؛شده توسط گوینده یا نویسنده نیستواقعیت آغازین درك 
   .کنیم ك میداریم در

، بـه هـیچ وجـه    بـرد  بـه کـار مـی   یا نویسنده که گوینده  کلمات و ساختاري، بنابراین
بسته به تصوري که در ذهن دارد ازمیـان شـماري گزینـه موجـود در      يبلکه و ،اتفاقی نیست

بـه   »کلمات و ساختار انتخـابی «و در این صورت است که آن  ؛کند میرا انتخا ب  آنهازبان 
  .شود میوژي در نظر گرفته عنوان ایدئول

ي گونــاگون پژوهشــهایی براســاس تحلیــل گفتمــان هــا زمینــهزیــادي در  پژوهشــگران
مهـدیان و همکـاران   تـوان از   مـی در سیاسـت،  . انـد  انجام داده و با تأکید بر ایدئولوژي انتقادي

ــگ )2013( ــن  ، )2010(، وان ــوآ و هنس ــرواث ، )2009(بن ــت ، )2009(ه ــتر)1388(دق  ، ایس
ــرد کــه همگــی  ) 2008( ــام ب مریکــا را بررســی کــرده و  اســخنان رئــیس جمهورهــاي   آنهــان

  .اند اند تبیین کرده به کار بردهبر اساس تحلیل گفتمان انتقادي کار ایشان  کهرا ی یاستراتژیها
دواتگـرزاده   ،)2009( اصـغرزاده  ،)2010(هونوراتا ، )2012(، انگلیش )2013(فیري 

ــالح  )1386( ــل ص ــوق  مح، )2004(، عم ــر ،)2003(صــل باش ــکیاوتلوو و) 2003(برنتمی  س
ایـن مطالعـات    هـدف اصـلی  . انـد  آموزش زبان انجام داده متونمطالعاتی انتقادي بر) 2003(

نشان دادن این واقعیت است که چگونه بازنماییهاي به کار گرفته شده در متـون، واقعیتهـاي   
  .سازند را می ماهیت و ذهنیتهنجاري و اجتماعی خاص مانند 

بسـیاري از   و ؛مورد توجه بـوده اسـت   نیز رسانه هاي خبري تبلیغات و درایدئولوژي 
ماونگـا   .اسـت  ي پنهانایدئولوژیهاتکنیکهاي متقاعد سازي و مطالعات براي نشان دادن این 

تبلیغـات انجـام    بارةمطالعاتی در )2011(نجفیان و کتابی ، )2013(، کور و همکاران )2013(
یارمحمـدي و رشـیدي   ، )2010(لـی   .اند دادهقاعد کردن مشتریان را نشان و راههاي مت  داده

 )1996(هـاز و همکـاران   و ) 1998(مـارلی   گلسیسـکی و ، )1379(خسروي نیـک  ، )1382(
و روابـط قـدرتی    ایدئولوژیهاهاي خاص صورتهاي زبانی و  اند تا روابط میان گزینه کوشیده

  .دهنداند نشان  که در پشت این صورتها نهفتهرا 
در ایـن  . داسـتانها انجـام شـده اسـت     و غالبـاً بـر  بـر متـون ادبـی     ی انتقادي نیزمطالعات

نمونـه اي از  . اسـت  اي برخـوردار  مطالعات، جنس، سـن و طبقـه اجتمـاعی از اهمیـت ویـژه     
دهد چگونـه عناصـر گفتمـان     ه است که نشان میدادانجام ) 2004(فوزیه را مالحظات سنی 
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ي خاص در داسـتانهاي کودکـان و بزرگسـاالن را تحـت     دئولوژیهاایمدار خاص، بازنمایی 
مطالعات خـود را در   )2002(و اسمیت  )2003(هابسن ، )1385(نوروزي . دهد تأثیر قرار می

رسـد کـه بیشـتر ایـن مطالعـات سـمت و        میو به نظر  ؛اند جنس انجام دادهاساس بر  نهااداست
ایـن اسـت کـه وضـعیت بـد زنـان و عـدم        در این پژوهشها تـالش بـر   . دارند میسوي فمنیس

بـه عنـوان   ) 1999( سـرانجام از مطالعـه کـالینز   . از سوي جامعه نشـان داده شـود   آنهاحمایت 
وي اثـر هاسـپکس را بررسـی    . توان نام بـرد  اي از بررسی طبقه اجتماعی در ادبیات می نمونه

  .ه بخشیدتوسعباید از طریق نقد آزادي بخشی ادبیات را  است و به نظر وي،کرده 
ــه حاضــر  ــارگیري  مطالع ــه ک ــا ب ــز ب ــارچوبنی ــاج و کــرس  چه ــر آن)1996(ه   ، ب

ــداســت کــه ن ــان ده ــاب ش ــراي    کــه ”Reader’s Choice“ کت ــاب درســی ب ــوان کت ــه عن   ب
ی برخوردار یاز چه ویژگیهاد شو آموزش درك مطلب در بسیاري از دانشگاهها تدریس می

  .است
  

  اهداف و سؤاالت تحقیق
 Reader’s Choiceکتـاب درسـی    گفتمـان انتقـادي  اضر بررسی و تحلیـل  ح ۀهدف از مطالع

ایـن   ،به عبارت دیگـر . است تا نشان دهد که این کتاب داراي چه ویژگیهاي گفتمانی است
  :االت زیر استؤمطالعه درصدد پاسخگویی به س

هـاي مـدل انتقـادي گفتمـان هـاج و       لفـه ؤکـدامیک از م  Reader’s Choiceکتاب . 1
  در بر دارد؟ را )1996(کرس 

 کند؟ گیري ایدئولوژیک خاصی را دنبال می آیا کتاب مورد مطالعه جهت. 2
 کند؟ اگر پاسخ سوال مثبت است کدام ایدئولوژي را دنبال می. 3
  ؟یک کتاب درسی مناسب استآیا این کتاب . 4

  
  اهمیت تحقیق

“Reader’s Choice” بســیاري از  کتــابی پــر کــاربرد در مؤسســات عــالی کشــور اســت و در
  از آنجـــا. رود بـــه کـــار مـــیدانشـــگاهها بـــراي تـــدریس درك مطلـــب زبـــان انگلیســـی 

ــداز   ــه ان ــب ب ــاب مناس ــت    ةکــه انتخــاب کت ــب اهمی ــتاد و محــیط آموزشــی مناس   ، دارداس
تحقیـق   .نمایـد  مـی پـیش از معرفـی و تـدریس آن ضـروري      ،دقت در انتخاب کتاب درسی

ب مـذکور، اهمیـت خـود را آشـکارا بیـان      حاضر با هدف بررسی نقـاط قـوتی چنـد از کتـا    
  .دارد می
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  روش تحقیق
 پیکره

  باز کتا تصادفیبه طور  چهار متن درك مطلب
.“Reader’s Choice: A Reading Textbook for Students of English as a Second   

Language”  این متون . مارگارت بادوین و همکاران، انتخاب شده است ۀنوشت
 The Midnight Visitor”, “Sonar for the Blind”, “Pockety Women“ :ند ازا عبارت

Unite?”, “The 800 th Lifetime”   ..  
  

  اطالعات آوري جمع نحوه
شـناختی و   هاي گفتمان مـدار در ایـن متـون مطالعـه گردیـده و مقـوالت زبـان       رساختا میتما

  . شده استو شمارش یک به یک بررسی و تجزیه و تحلیل  آنهاي دستور
  

  تئوري چهارچوب
تحلیـل   )1996(هاج و کـرس   چهارچوبساختارهاي گفتمان مدار را بر اساس  مقاله حاضر
و شناسـان و وضـوح    بیشـتر زبـان   شهرت آن نـزد  ،چهارچوبعلت انتخاب این . کرده است

چهـار   از چهارچوباین . آن است ةبندي و توضیح عناصر تشکیل دهند روشنی آن در طبقه
  :است شده جزء اصلی تشکیل

 ؛دهی نام. 1
 ؛سازي اسم. 2
 ؛مقابل معلوم جمالت مجهول در. 3
 .جمالت کنشی در مقابل جمالت نسبی. 4

  
  دهی نام .1

کـه   کنـد  میدیدگاه خاصی را منعکس  ،استفاده و کاربرد نامها براي انسان، اشیاء و حوادث
خـداي  « ،»روغ اسـت او خـداي د «براي مثـال در جملـه   . محتواي مثبت یا منفی را دربر دارد

دیـدگاه منفـی شـخص     ةکننـد  ه شخص مورد نظر داده شده و منعکساست که ب مینا »دروغ
بار معنایی را با خود بـه همـراه دارد کـه     »خدا« ةعالوه، واژ هب. گوینده به مخاطب خود است

، »زهـره درد بـی درمـان پـدرش اسـت     «در جملـه  . دهـد  میشنونده را بیشتر تحت تأثیر قرار 
مشکالت و ناراحتیهـاي مـرد را بـه خـوبی توصـیف       »درمان درد بی«با استفاده از نام  گوینده
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کند بلکه مرد را رهایی ناپذیر از ایـن   زهره به شنونده القا می نه تنها دیدي منفی از و کند می
عـالوه ،   هب. دهد میروشنی نشان  ي حاکم را بهایدئولوژیهابنابراین نام دهی، . داندمصیبت می

بـراي  . تواند از این طریق تأثیر و اهمیت کسی یا چیزي را کاهش یا افزایش دهد میه گویند
دولت براي شهر تنبیه کوچکی در نظـر گرفـت و شـهر را تخریـب     «وقتی که درجمله  ،مثال
عمـل ظالمانـه دولـت را     خواند می »تنبیه کوچک«شهر را  ، گوینده تخریب وسیع یک»کرد

که آن، نتیجه کاري است که خود مـردم انجـام    کند میود دهد و این چنین وانم تخفیف می
  .العمل بوده است نیفتاده است و در واقع موضوع عمل و عکس میاند و هیچ اتفاق مه داده

  
  سازي اسم .2

کـه در آن جملـه یـا بخشـی از جملـه کـه توصـیف         سـت سازي در واقع نـوعی گشـتار ا   اسم
در . سـت ا دار کوتاه شده و معنیاین اسم،  .شود میپذیراست تبدیل به اسم  یا کنش گر کنش

یـا   پذیر کنشو  گر کنشکه  شود میمعموالً یک جمله تبدیل به یک تک کلمه این فرایند، 
  :توان این رویداد را چنین نشان داد می. ماند مخفی می آنهایکی از 

  )ندانکارم(کارمندان به حقوقشان اعتراض کردند                              اعتراض 
اگرچه به طور . شوند پذیر یا هر دو حذف می یا کنش گر کنش ،سازي در فرایند اسم

توان در مورد  می. ماند پنهان می آنهاهویت  ،است پذیري وجود داشته یا کنش گر کنشقطع 
آنچه حاضر است فعل است و در واقع . توان مطمئن بود حدس زد اما هرگز نمی آنهاهویت 

و  شـود  مـی و به این صورت توجه ما به آنچه حاضر است جلـب   ؛است عملی که انجام شده
بنابراین، گفتـه توسـط   . ماند میدور  و تحت پنهان کاري قرار گرفته، از آن چه حضور ندارد

افعـال معمـوالً در مـورد     .شـود  مـی و دید مـا تحدیـد    یابد میگوینده سمت و سوي دیگري 
در مـورد   اسـمها از طـرف دیگـر،   . شـوند  یواقـع مـ  کنش یا حالتی هستند و در زمان خاصی 

گـر   کـنش حـذف نشـود و فقـط     پـذیر  کنشاگر . ي انتزاعی و تصورات هستندها ایدهاشیاء، 
ر زیر نشـان داده  دطور که  تر خواهد بود؛ همان محذوف گردد، اسم تولید شده اطالع رسان

  .شده است
در فراینـد   هکـ  درحـالی  ،بیـ غاگر  کنش پذیر حاضر است و سازي اول کنش در اسم

  .ب هستندیپذیر هر دو غا و کنشگر  کنش دوم، سازي اسم
  .هدد می و این کار به او لذتکشد  می علی سگها را

  
 .هدد میبه او لذت  سگهاکشتن ) 1
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 »او«ایـن کـه    ،بنابراین. حذف شده گر کنشو حاضر است  پذیر کنشدر این فرایند 
  .چه کسی است مشخص نیست

  .دهد میو این کار به او لذت کشد  میرا  سگهاعلی 
 .دهد میکشتن به او لذت ) 2

ونده نشـ  ،بنـابراین . انـد  شـده حـذف   پـذیر  کـنش  و هـم گـر   کـنش  در این فرایند هـم 
دهد و ممکن اسـت تصـور شـود     می لذت د که کشتن چه چیز یا چه کسی به شخصدان نمی

  .ر خواهد آمدتر به نظ دهد و در این صورت شخص ظالم میکه کشتن انسان به او لذت 
؛ یعنـی دو گزینـه بـراي انتخـاب از جانـب      بر دو نوع است سازي اسم فرایند، بنابراین

دیـدن و   به معنـاي یا به عبارتی پنهان کردن بیشتر  ،دادن اطالعات کمتر. وجود داردگوینده 
توانـد در   مـی  سـازي  اسـم  اسـم سـاخته شـده توسـط فراینـد      .خواهد بود اندیشیدن محدودتر

به عنوان فاعـل در جملـه    »کشتن«طور که در نمونه باال  جدید به کار رود؛ همانساختارهاي 
، گـر  کـنش بـه عنـوان    اسمهاکه  میهنگا ).دهد میکشتن به او لذت (بعدي به کار رفته است 

تـري   به عالوه، دالیل سـاده . روند، امکان تعبیر کمتري وجود دارد میبه کار ... و  پذیر کنش
  .وجود داردتري  دالیل بسیار پیچیده که درحالی توان ارائه داد میرا 
  
  معلومدر مقابل  مجهولجمالت  .3

. گیـرد  می ساز انجام و این کار توسط  گشتار مجهول ؛توان عمداً حذف کرد میرا  گر کنش
  :مثالً. کند میا عوض ر پذیر کنشو گر  کنشساز ترتیب  گشتار مجهول

یـا کیـک   (کیـک توسـط مـریم خـورده شـد          مریم کیک را خـورد                      
  )خورده شد

ولی در جمله دوم، جمله  ؛است) مریم(گر  کنشموضوع جمله،  در جمله اول، جمله معلوم،
و ایـن امـر توسـط گشـتار      ؛کنـد  مـی تغییـر   پذیر کنشبه گر  کنشاز جمله مجهول، موضوع 

فعـل   بـا سـتقیم  بـه صـورت م  گـر   کـنش در ساختار مجهـول،   .پذیرد میمجهول ساز صورت 
ارتبـاط   ،بنـابراین . شـود  مـی به فعل مربوط  »توسط«مرتبط نیست، بلکه از طریق حرف اضافه 

  کـه رابطـه   دین معناسـت  و ایـن بـ   شـود  مـی کـم رنـگ   ) فعـل (فرایند جاري و گر  کنشبین 
فعـل   و ،یابـد  مینیز در ساختار مجهول حضور  »بودن«فعل . گردد میعلت و معلولی ضعیف 

نیـز ممکـن اسـت     گـر  کـنش  .دکن مییک صفت تغییر  نش به یک حالت یااصلی از یک ک
براي مثال، در نمونه باال، مریم ممکن اسـت حـذف شـود و جملـه بـه صـورت       . حذف شود

حـذف شـده   ) مـریم (در این صورت، علـت و انگیـزه اصـلی    . بیان شود »کیک خورده شد«
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که چـه کسـی کیـک را    از طرفی مشخص نخواهد بود . است و دیگر اهمیتی نخواهد داشت
  . خورده است

  
  اسناديدر مقابل جمالت  کنشیمالت ج. 4

دهنـده از آنچـه هـاج و کـرس مـدلهاي       تشـکیل  ۀدو مقول اسناديجمالت کنشی و جمالت 
هر مقوله خـود از دو جـزء تشـکیل شـده     . نامند، هستند می) syntagmatic models(همنشینی 

  :داده شده است زیر نشاناست که در 
  

  

  

  

  

  

  

شـوند؛ یکـی از آنهـا دلیـل      مییک فرایند به یکدیگر مربوط  ، دو عنصر توسطدر مدل اول
منتقـل   پـذیر  کـنش بـه  گـر   کنشدر اینجا عملی از . عمل و دیگري اثر پذیرفته از عمل است

 ۀدر جملـ . انـد  نامیـده ) transactive model(مـدل انتقـالی    ،این مدل را هاج و کرس. شود می
 ؛شـود  میمنتقل ) مرتضی( پذیر کنشبه ) مجید(گر  کنشعمل زدن از  »تضی را زدمجید مر«

آمـوزان را از کـالس    معلـم دانـش  «، »مریم میالد را ترسـاند «. استجمله انتقالی  ،و در نتیجه
انتقـالی هسـتند   جمالت کنشـی   ،، همه»ها مرد غریبه را زندانی کردند همسایه«و  »بیرون کرد

بـه  گـر   کـنش از  »و زنـدانی کـردن  » بیـرون کـردن  «، »ترسـاندن «نش که در آنها به ترتیب ک
  . منتقل شده است پذیر کنش

از آنجـا کـه تنهـا    . در مدل دوم، یک مقوله در حداقل ارتباط  با یـک پروسـه اسـت   
یک مقولـه وجـود دارد، مشـخص نخواهـد بـود کـه ایـن مقولـه دقیقـاً تأثیرگـذار اسـت یـا             

درجملـه  . شـود  مـی خوانـده  ) non-transactive model(الی این مدل، مدل غیر انتق. تأثیرپذیر
امـا  . وجـود دارد  »دویـدن «و یـک پروسـه یعنـی     »مینـا «ه یعنـی  مقولـ تنها یـک   »دود میمینا «

 مدلهاي همنشینی

 الیانتق

 جمالت اسنادي

 جمالت کنشی

 انتقالی غیر

 نسبی

 همسانی
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چـون دلیـل انجـام کـاري یـا باعـث        ،نیستگر  کنشمینا . یستموقعیت مینا کامالً مشخص ن
 ،نها در یک فرایند درگیـر اسـت  مینا ت ؛نیست پذیر کنشهمچنین او  ؛وقوع عملی نشده است

و  »روم مـی فردا به آنجـا  «، »خواند میلیال درس «جمالت  .مشخص نیست ،اما به چه صورت
در تمام این جمالت کنش یـا عملـی   . هستند، همگی کنشی و غیرانتقالی »پزد میمادرم غذا «

  .بدیا میو به بیانی دیگر کنشی انتقال ن ؛ي وجود نداردپذیر کنشدهد ولی  میرخ 
و مدلهاي کنشی یا جمالت کنشی  ،هستند یمدلهاي انتقالی و غیرانتقالی هر دو کنش

مشـخص اسـت،   شـود   مطـرح مـی   در مـدل انتقـالی  کـه   یو دلیلـ  انگیـزه . شـوند  خوانده مـی 
مـد نظـر    علت و روابط علـت و معلـولی   اگر. در مدل غیرانتقالی نامشخص است که درحالی

  .نتقالی استنویسنده باشد، بهترین مدل، مدل ا
. نـد ا متفـاوت  )intransitive( ناگذرو ) transitive( اانتقالی و غیرانتقالی، با گذر هايمدل

ولی گذرا و ناگذر بـراي   روند، به کار می معناي مدلها ها براي نشان دادنانتقالیها و غیرانتقالی
باشـد،  ) ماسـ  ـ  فعـل  ـ  اسـم ( هر ساختاري کـه بـه صـورت    . نشان دادن ساختار کاربرد دارند

و  »شناسـد  مـی مـریم مینـا را   «، »مجید مرتضی را دوست دارد« بنابراین، ؛شود مینامیده  اگذر
 آنهـا ولـی مشـخص اسـت کـه هـیچ یـک از        ؛هستند اهمگی گذر ،»خورد میهندوانه شیوا «

پـذیر منتقـل نشـده     بـه کـنش  گـر   کـنش هیچ یک از این جمالت عملی از  انتقالی نیستند؛ در
 کـه  درحـالی . برچسبهایی هستند براي ساختارهایی با سـاخت مشـخص   ذرناگو  اگذر. است

 ایـک جملـه گـذر   . انتقالی و غیرانتقالی برچسبهایی هستند براي مدلهایی با معنـاي مشـخص  
  .ممکن است انتقالی یا غیر انتقالی باشد

کنش یا عملی نیست بلکه یک رابطه، بین یک مقوله و یـک   ةدربرگیرند، مدل سوم
مـریم بـاهوش   « ۀجملـ . نامنـد  مـی ) attributive model( نسـبی این مدل را مدل . کیفیت است

را بــه خــود  »بــاهوش«کـه در آن مــریم صــفت   ســتا نســبی اي ســاده از مــدل نمونــه »اسـت 
مـردم  «و  »استاد همیشه صبور است«، »کننده است کالس گاهی خسته«. اختصاص داده است
ند کـه در تمـام آنهـا صـفتی بـه کسـی یـا        هست نسبی، همگی جمالت »این منطقه فقیر هستند

  .رود میاین مدل معموالً براي توصیف به کار  .کسانی نسبت داده شده است
اي ساده بین دو مقوله و یا دو اسم  رابطهبلکه  ،یستکنش ن ةنیز در بردارند مدل آخر

ریم مـ « ۀدرجملـ  بـراي مثـال،  . شـود  مـی نامیـده  ) equative(این مدل همسانی . کند میرا بیان 
کـالس  اي ساده و یکسان بـین مـریم و بلنـدترین دختـر      ، رابطه»استکالس  بلندترین دختر

ارزشـی یکسـان بـه دو     معمـوالً  همسانیدر جمالت  .هستند یکیله مقوهر دو  و وجود دارد
جمالت . است برابر دیگر مقولۀو در واقع در این جمالت یک مقوله با  ؛شود میمقوله داده 
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هـایی از   نمونـه ، »آن مرد پیر قاضی دادگاه اسـت «و  »شود میکالس  ةندشک جالل نمای بی«
  .همسانی هستند جمالت

  .هستند اسنادي یا جمالت اسنادي، مدلهاي همسانیو  نسبی مدلهاي
  

  ها نتایج و یافته
 29، صفحه 2دومین متن درك مطلب از درس  ”The Midnight Visitor“) متن ا

  ایدئولوژیکی ۀزمینپیش ـ 1ـ1
اي  چهره. اي متفاوت از یک پلیس مخفی ارائه دهد این متن نویسنده بر آن است تا چهره در

را  کارآگـاه ایـن مـتن   آنچه  .المللی در ذهن دارد خواننده از یک پلیس بین چهمتفاوت از آن
اش  بـا آنکـه از اسـلحه   او . که هوش و ذکاوتش اسـت  ظاهر اودهد نه تنها  میمتفاوت جلوه 
  .دهد میبه راحتی دشمنش را شکست ، کند استفاده نمی

  
  ساختارهاي گفتمان مدارهایی از  نمونه ـ2ـ1
  دهی نام

ایـن  . خوانده شـده اسـت  ) a sloppy fat man( »مرد چاق و چله«بل آسدر پاراگراف چهارم، 
در مـورد   نهاابرخالف آنچه در داسـت . مهم استنام بیانگر ظاهر غیرمعمول براي یک مأمور 

تیـپ هسـتند، در ایـن     انـدام و خـوش  خـوانیم کـه بلنـد قـد، الغر     ند مییمز باپلیسهایی مثل ج
  .افزوده شده است داستان با ظهور ظاهري متفاوت به جذابیت داستان

  
  سازي اسم

و از ذکر  ؛اتفاق افتاده ولی هیچ کدام گفتمان مدار نیستند سازي اسمپنج فرایند  در این متن،
  .خودداري شده است آنها

  
  معلوم در مقابل لمجهو جمالت

 that paper may well affect the course of“ ۀجمل ،که نویسنده در پاراگراف پنجم  میهنگا

history”  وضوح بیـان شـده و    آورد، فاعل جمله که باعث رخداد فعل و کنش است به میرا
  ۀکـه در پـاراگراف نهـم نویسـنده جملـ      میولـی هنگـا  . واقع موضوع اصـلی جملـه اسـت   در 

“the report that is being brought to you tonight”   نامـه یعنـی    ة، آورنـد کنـد  مـی را بیـان
حـذف شـده   گـر   کـنش  و بنـابراین  ؛تاس »گزارش« دآنچه اهمیت دار ؛مهم نیستگر  کنش
  .است
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  نسبی جمالت کنشی در مقابل جمالت
اي  جملـه  ”Ausable did not fit the description of any secret agent“ ،اول رافدر پـاراگ 

  .کنشی و غیر انتقالی است
 I’m going to raise the devil with the management this“،دهـم  پـاراگراف در 

time” اي کنشی و انتقالی است جمله.  
و  اسنادياي  جمله ”Ausable was, for one thing, fat, very fat“در پاراگراف سوم، 

  .سبت داده شده استاست که در آن صفت چاقی به آسبل ن نسبی
وجود دارد که آن نیز گفتمـان مـدار    همسانیدر کل متن فقط یک نمونه ازجمالت 

  .و از ذکر آن خودداري شده است یست؛ن
  : زیر فراوانی ساختارهاي گفتمان مدار در این متن آورده شده استجدول در 

  

  ”The Midnight Visitor“نی ساختارهاي گفتمان مدار متن درك مطلب افراو   1جدول 
  14               نام دهی       

  0         سازي           اسم
  5      و   مجهول    105         جمالت معلوم 

  94غیر انتقالی     و    11جمالت کنشی انتقالی   
  0همسانی      و   17جمالت اسنادي  نسبی   

  
   101صفحه ، 6طلب از درس سومین متن درك م "Sonar for the Blind") 2متن 

  ایدئولوژیکی ۀزمینپیش  ـ1ـ2
ازچـه نعمتهـایی    یـک کـودك نابینـا    در این متن تالش بر این است که خواننده دریابـد کـه  

کمـک   اوبـه  د کـه  وشـن ک مـی  بررسـیهاي خـود   بر دانشمندانی عالوه محروم است و چگونه
بـه نـوعی ببینـد و بـه     تا با کمک یک دستگاه ردیاب صـوتی اجسـام اطـراف خـود را      نندک

  .محرکها پاسخ دهد
  
  ساختارهاي گفتمان مدارهایی از  نمونه ـ2ـ2
  دهی نام

بـه کـودك   دانشمندان است که   مینا) an ideal subject( »لئا اید ةسوژ« ،در پاراگراف سوم
  .اند خود داده نابینا براي آزمایش
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  سازي اسم
ــنجمدر  ــاراگراف پ ــ ”…standing on her knee and facing her directly“، پ  ۀدو کلم

“standing”  و“facing”  امـا هـیچ کـدام گفتمـان مـدار       ،اسـت  سـازي  اسمدو نمونه از فرایند
و بنابراین در شـمارش   ؛اند شدههیچ کدام حذف ن پذیر کنشکار و نه  ةچون نه کنند ،نیستند
  .اند به حساب نیامده سازي اسم مقولۀ

  
  معلوم در مقابل مجهول  تجمال
 the teething biscuit was held in front of“در پاراگراف دوم و  ”he was treated“الت جم

Dennis” هایی از جمالت مجهول هستند در پاراگراف ششم نمونه.  
  

  جمالت کنشی در مقابل جمالت نسبی
کنشـی   ۀاي از جملـ  نمونه ”Dennis is learning to identify the people“ در پاراگراف اول، 

  .غیر انتقالی است و
 ”the device will help Dennis cope with his surroundings“ در پاراگراف هفـتم، 

  .اي کنشی و انتقالی است جمله
و اسـنادي  اي  جملـه ”A blind baby is doubly handicapped“ در پـاراگراف اول، 

 Now the ten-month-old son of Dr.and Mrs. Dennis Daughters of“ ۀاست و جملـ نسبی 

San Ramon. Calif., is the subject of an unusual psychological experiment….”   یـک
  .است همسانینمونه از جمالت 

  :در زیر فراوانی تمام ساختارهاي گفتمان مدار در این متن آورده شده است
  

  ”Sonar for the Blind“فراوانی ساختارهاي گفتمان مدار متن درك مطلب    2جدول 

  4            نام دهی     
  0         سازي      اسم

  16     مجهول  و     61      جمالت معلوم   
  55   غیرانتقالی   و    6جمالت کنشی انتقالی  
  5   همسانی   و   7  جمالت  اسنادي نسبی
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   160، صفحه 10مطلب از درس  دركاولین متن  "?Pockety Women Unite") 3متن 
  ایدئولوژیکی ۀزمین پیشـ 1ـ3

نویسـنده در صـدد   . این متن سعی دارد به خواننده جایگاه زنان در جامعـه را یـادآوري کنـد   
ي کمتـر،  جیبهـا زنان با داشـتن   ،و در نهایت ؛اثبات رابطه قدرت با تعداد جیبهاي لباس است

  .تري هستند ینیو قدرت پامحکوم به جایگاه 
  
  رهاي گفتمان مدارساختاهایی از  نمونه ـ2ـ3
  دهی نام

  .دهی است اي از نام نمونه) pocketless woman( »جیب زن بی«در پاراگراف دوازدهم، 
  
  سازي اسم

  .در این متن وجود ندارد سازي اسماي از فرایند  هیچ نمونه
  

  معلوم در مقابل مجهول جمالت 
 “ ...to suffer Paranoid they were meantt to remind women tha”در پـاراگراف پـنجم،   

  . مجهول است ۀي که زیر آن خط کشیده شده است یک جملا جمله
  

  جمالت کنشی در مقابل جمالت نسبی
  .کنشی و غیر انتقالی است ”...men get the best jobs...“ ۀدر پاراگراف اول، جمل

 کنشـی   ”people presumably ... how to run the world“ ۀدر پاراگراف هشتم، جمل
  .و انتقالی است

اي  جمله ”the pantsuit,….., is usually equally pocketless“پنجم، در پاراگراف 
  .استنسبی و اسنادي 

و  اسـنادي اي  جملـه  ”pockets are what women need more of“ در پاراگراف اول، 
  .است همسانی

  :تآمده اس متن این زیر فراوانی ساختارهاي گفتمان مدار درجدول در 
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  ”?Pockety Women Unite“فراوانی ساختارهاي گفتمان مدار در متن درك مطلب    3جدول 

  
  241، صفحه 15متن بلند درك مطلب درس  "The 800 Lifetime ") 4متن 

  ایدئولوژیکی ۀزمینپیش  ـ1ـ4
مـردم در تغییـرات سـریع و    . آلوین تفلر سعی دارد تصویري از دنیاي امـروز تغییـرات ارائـه دهـد    

ــ هــاي مختلــف جنبــهتغییــرات . هســتندغــرق مــداوم  دهــد،  مــیأثیر قــرار دگی مــا را تحــت تــزن
حتی دوسـتی و عشـق نیـز تـابع      ؛ندا ي ما مدام تحت تأثیر تغییراتنهااارتباطاتمان، تولیدات و سازم

 پـیش اي پـا بـه پـاي آن     عـده . به این تغییرات متفـاوت اسـت   نهااالعمل انس عکس. ندا این تغییرات
  .مانند تیجه باز میو در نهماهنگ شوند، توانند با سرعت تغییرات  اي نمی روند و عده می
  
  تارهاي گفتمان مدارساخهایی از  نمونه ـ2ـ4
  دهی نام

) future shock( »شـک آینـده  «آورند،  میدر پاراگراف پنجم، بیماري که تغییرات به وجود 
  .خوانده شده است

  
  سازي اسم
  .گفتمان مدار در این متن یافت نشد سازي اسمگونه فرایند  هیچ

  
  علوممدر مقابل  جمالت مجهول

بـه ترتیـب    ”…Intelligent steps are taken to combat it …“در پاراگراف هشتم، جمـالت  
محـذوفی اسـت، خـود    گر  کنشتحت تأثیر  که ”intelligent steps“. مجهول و معلوم هستند

  .ستمعلوم بعد اۀ جملگر  کنش
  

  جمالت کنشی در مقابل جمالت نسبی
 Millions of ordinary, psychologically normal people will face …“ اول، پـاراگراف  در

  10نام دهی                   
  0سازي                   اسم

  10و   مجهول           71جمالت معلوم            
  67و   غیر انتقالی       4جمالت کنشی انتقالی    
  3و    همسانی       4   جمالت  اسنادي نسبی
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a sudden confrontation with the future” است غیرانتقالی و کنشی اي جمله.  
اي کنشی و انتقالی  جمله  ”…a force that….. compels us …“، در پاراگراف پنجم

کنش خود قـرار   ي است که انسانها را تحت تأثیرگر کنش يیرات به عنوان نیرواست که تغی
  .دهد می

ــتم،   ــاراگراف هف  ”…future shock is the frightening disorientation“در پ
  .استنسبی و اسنادي اي  جمله

و  اســنادياي  جملــه ”the result is mass disorientation“در پــاراگراف یــازدهم، 
  .است همسانی

  :ه شده استزیر فراوانی ساختارهاي گفتمان مدار این متن آوردجدول در 
  

  ”The 800th Lifetime“فراوانی ساختارهاي گفتمان مدار متن درك مطلب    4جدول 

  

  بحث
چهار متن درك مطلب انتخاب شده از لحاظ وجـود سـاختارهاي گفتمـان مـدار بـر اسـاس       

براي هر فرایند یک نمونه در تمام متون براي . بررسی شد) 1996(هاج و کرس  چهارچوب
مدار هر متن بـه صـورت    گفتمان فراوانی ساختارهايبهتر خواننده ارائه گردید، سپس  درك

حال به بررسی کل فراوانی ساختارهاي گفتمـان مـدار در کـل چهـار مـتن      . جدول داده شد
  :زیر آمده است در جدولاین فراوانی . پردازیم می

  
  فراوانی تمام ساختارهاي گفتمان مدار در چهار متن درك مطلب انتخابی   5جدول 

  48                    دهی نام
  0سازي                   ماس

  54و    مجهول        388جمالت معلوم            
  336و   غیرانتقالی      52جمالت کنشی انتقالی   
  26و   همسانی      48جمالت اسنادي نسبی   

  20                    دهی   نام
      0سازي                      اسم

  23و   مجهول            151جمالت معلوم               
  120و   غیرانتقالی        31جمالت کنشی انتقالی      
  18و   همسانی        20جمالت اسنادي نسبی     
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مورد نام دهی در کل این متون وجـود   چهل و هشت ،شود میطور که مشاهده  همان
قـرار  هاي گفتمان مدار را مد نظـر   که ما در این تحقیق تنها مقولهشویم  متذکر می البته. دارد
ي هـا  است که در شمارش مقوله دهی امن مقولۀیک  ”a seven-year-old child“مثالً . ایم داده
چرا که این نمونه از نوع گفتمـان مـدار نیسـت و گوینـده      ،دهی در نظر گرفته نشده است نام

دهیهاي گفتمان مـدار در ایـن متـون     تعداد نام. اي نداده استایدئولوژي خاصی را در آن ج
بـراي مثـال نـام    . گیـري خاصـی ندارنـد    دهیهـا جهـت   و در عـین حـال ایـن نـام     استاندك 

“romantic figure”  تنهـا بـراي درك   ار شمارش شدهدهی گفتمان مد نام مقولۀکه به عنوان ،
چهل و هفت مـورد دیگـر    تمام .ستبهتر و توصیف محض شخصیت بدون هیچ سوگیري ا

  .یکسانی دارند نیز وضعیت
کـه  رسد  به نظر می و از این روفتاده ها اتفاق نیدر این متن سازي اسممورد فرایند  هیچ

ایـن واقعیـت را تعـداد    . را نداشـته اسـت   پـذیر  کـنش یا گر  کنشقصد پنهان ساختن نویسنده 
چرا که تعداد جمالت معلوم  ؛ندکن جمالت مجهول در مقایسه با جمالت معلوم نیز تأیید می

جمـالت  در ر ایـن اسـت کـه    مهم دیگۀ نکت .بیش از هفت برابر تعداد جمالت مجهول است
رسد آگاهانـه   میبه نظر  و اند شدهمجهولی که به عنوان جمالت گفتمان مدار در نظر گرفته 

قـل شـود،   منت پـذیر  کنشبه گر  کنشتا اهمیت موضوع از  اند شدهاز جانب نویسنده انتخاب 
هـیچ  در ایـن جمـالت   بنـابراین  و  ؛از طریق بافت متن کـامالً آشـکار اسـت   گر  کنشهویت 
  .وجود ندارد داري سازي معنی پنهان

مقایسه تعداد جمالت کنشی انتقالی نسبت به غیر انتقالی گواه این مطلـب اسـت کـه    
و  ،قـرار داده  ريدیگکننده و تأثیرگذار بر  کنترلو در واقع گر  کنشکسی را نویسنده کمتر 
محکوم کنشی یا متـأثر از عملـی   کمتر افراد و یا حوادث را است سعی کرده  ،به زبانی دیگر

در جمـالت کنشـی انتقـالی همیشـه     طـور کـه قـبالً توضـیح داده شـد،       چون همان. قرار دهد
چیزي را مورد تـأثیر قـرار    شخصی یا چیزي دلیل انجام کنشی است که این کنش شخص یا

تـر و تأثیرگـذارتري اسـت و شـخص      در موقعیـت مهـم  گـر   کنشدر واقع شخص دهد و  می
گـر   در جمالت کنشـی غیـر انتقـالی، موقعیـت کـنش      که درحالی .ستمحکوم او پذیر کنش

یک چیز  چرا که تنها یک شخص یا ،موقعیت باالتر و بهتري نسبت به کسی یا چیزي نیست
 .دهـد  مـی نتحـت تـأثیر قـرار     را کس دیگـري است ولی عمل وي گر  کنشوجود دارد که 

کارانه عمل کرده تا کسی یـا   نویسنده در این متون محافظه رسد که میچنین به نظر  ،بنابراین
  .چیزي را محکوم دیگري نکند

هستند و ایـن گویـاي ایـن     همسانینیز تقریباً دو برابر جمالت  اسنادي نسبیجمالت 
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زي شخصیتها و حـوادث مایـل بـوده    واقعیت است که نویسنده بیشتر به توصیف و تصویرسا
در عین اینکه ایـن توصـیفها    ؛مطلق برابر ندانسته است طوره ب ها  با دیگر مقوله را آنهاو است 

مـثالً  . ندیسـت کننده ن هیچ کدام مغرضانه یا محکوم )استکه تعدادشان اندك (و برابر سازیها 
اسـت کـه نویسـنده تنهـا      اسنادي نسبی گفتمـان مـدار   ۀ، یک جمل”the man was fat“ ۀجمل

گونـه سـوگیري در    اما هیچ، براي ایجاد تصویري ذهنی از شخصیت داستان بیان کرده است
اي اسـنادي و   جملـه  ”the window was an ordinary window“ ۀیـا جملـ   ؛آن وجـود نـدارد  

  .کند میتوصیفی از فضاي داستان را بیان فقط همسانی است که در واقع 
  

  گیري نتیجه
متـونی را   ”Reader’s Choice“کتـاب   ةان نتیجه گرفت که نویسندتو میشد،  گفتهآنچه بنابر 

براي درك مطلب انتخاب کرده که از سمت و سوگیري، محکوم کردن کسی یـا چیـزي و   
مـتن   ةخواننـد بـر  و ایـن حسـن نظـر مسـلماً      ؛پنهان کاري تا حد ممکـن بـه دور بـوده اسـت    

تـاتنیکلز   . آورد میتري را در حین خواندن به ارمغان آرامش بیش اعتماد وو است تأثیرگذار 
که تمـام   کند میشناختی مذهب اظهار  انقالب فرهنگی و روان ةخود دربار ۀدر مقال )2013(

لـرد و   ؛خـود متعصـب هسـتند   و باورهـاي  شـناختی نسـبت بـه اعتقـادات       انسانها از نظر روان
 )2012(دیـویز  و  ؛داننـد  مـی ها مـؤثر  این اعتقادات را بـر ترجیحـات انسـان    )1979(همکاران 

ها که مغایر اعتقادات گروه خاصـی اسـت قطعـاً مطـرود     لترین استدال قويکه  کند میتأکید 
خــاص و یــا اعتقــادات  ةاگــر کتــاب، فــیلم، و یــا هــر ابــزار اطالعــاتی القاکننــد  .شــوند مــی

مهـم دیگـر    ۀکتـ ن. گیرد میاي مورد مخالفت قرار  از سوي عده اًآن باشد، مسلم ةتحقیرکنند
یـش در مـورد   »رازهـا «در کتـاب   )1989( بـاك . سـازي اسـت   پنهان ۀلئمس ،در نگارش متون

 كاببه نظر . داند میاو پنهان کاري عمدي را گاهی مخرب  ؛سازي نوشته است اخالق پنهان
نویسـنده یـا گوینـده پـی ببـرد       ۀکـاري آگاهانـ   بین به پنهانتیز ةنوندکه خواننده یا ش میهنگا

و حتی مسـتندترین موضـوعات عنـوان شـده از جانـب آن       کند میرگز به او اعتماد ندیگر ه
شـی نیـز از ایـن امـر     موزکتابهـاي آ . اعتمـادي محکـوم خواهـد شـد     گوینده یا نویسنده با بی

گیري و سمت و سوي فرهنگـی، سیاسـی، شخصـی و     گر متنی داراي جهتا. مستثنی نیستند
درگیـر   ،مـتن  ةآموز به عنوان خوانند گویی بپردازد، زبانباشد یا به پنهان کاري و دوپهلو.... 

گـردد   میاعتماد  و نسبت به نویسنده و متن بی مسائل جانبی و جداي از یادگیري خواهد شد
بنـابراین،   ؛گـردد  مـی آموز و یا هـر دانـش جـو     زبان ةو این خود باعث کم رنگ شدن انگیز

ی خصوص متون آموزش هب ،سندگان متوننویکه با توجه به اهمیت آموزش،  شود میپیشنهاد 



 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی/  116

 بیشـتر در معـرض اعتقـادات متفـاوت    لماً و باالخص متـون آمـوزش زبـان خـارجی کـه مسـ      
در نظر و آن را در انتخاب متون  کنندکته توجه به این ن ،فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند

ن از مـدلهاي  تـوا  مـی گیـري،   ن از پرهیز از پنهان کاري و هر نوع جهـت یناطمابراي  .بگیرند
طـور کـه مالحظـه     و همان ،تحلیلی انتقادي همچون مدل اعمال شده در این تحقیق بهره برد

خصوصـاً در دسـتیابی بـه ایـن هـدف بسـیار عملـی و        ) 1996 ،هـاج و کـرس  (شد، این مدل 
  .ستکاربردي ا
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