مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان ،دانشگاه فردوسی مشهد ،علمی -پژوهشی ،پاییز و زمستان  ،7931شمارة پیاپی 73
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چکیده
بدیهی است که یکی از مهم ترین راههایی که افراد و نهادها می توانند برای بیاان و انتقاا
دیدگاهها  ،ایدئولوژیها و طرز فکر خود به کارگیرند گفتمان است؛ تحلیل گفتمان انتقاادی
که یک حوزةمطالعاتی بینارشتهای است ،به بیان و آشکارسازی ناگفتاههاا ،معاانی پنهاان و
ایدئولوژیهای نهفته در متون میپردازد .در جستار حاضر به بررسی موردی چهار مجموعه
کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته شده
است .بدین منظور از رویکرد فرکلاف ( )7331در تحلیل گفتمان انتقادی بهره گرفتاه شاده
است .در تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش پنج مؤلفة زبانی یعنی واژگاان و اطاطلاحا، ،
طفا ،و گزارهپردازی ،وجهیت  ،تعدی و موضوعا ،یا کلانسااختارهای معناایی در ایان
متون آموزشی بررسی و تحلیل شدند که نتایج آنها به تفکیاک بیاان شاده اسات .باه طاور
خلاطه نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که گفتمان هر چهار منبع بررسایشاده ،گفتماانی
ایدئولوژیک است و تفاو ،در آنها ،نشان دهندة تفاو ،در زیربنای فکری  ،ایدئولوژیها و
همچنین اهداف پدیدآورندگان متون مایباشاد.در مجماو ،،تولیدکننادگان دو مجموعاهی
«آموزش نوین زبان فارسی » و «فارسی بیاموزیم» در مقایسه با دو مجموعة دیگر ساعی در
ساختن و ارائة دیدگاهی مثبتتر از ایران و ایرانی در ذهن مخاطب غیرفارسیزبان داشتهاند
و در گفتمان تولیدی خود ،بر نکا ،مثبت و افتخارآمیز ایران و ایرانیان بیشتر تأکید کارده و
آنها را برجستهسازی کردهاند.
واژههای کلیدی :تحلیل گفتمان انتقادی ،ایدئولوژی ،منابع آموزش زباان فارسای باه غیار
فارسیزبانان  ،ایران ،ایرانی .
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 -1مقدمه

بدیهی است که یکی از مهمترین راههایی که در شکلگیری دیدگاهها  ،ایدئولوژیها و طرز
فکر افراد مؤثر است ،گفتمان میباشد ومیتوان گفات هار نویساندهای باا کااربرد گفتماان یاا
گفتمانهای خاطی  ،علاوه بر اینکه دیدگاهها و نظریا ،خود را ارائه می دهد  ،در شاکلدهای
ایدئولوژیها و طرز فکر مخاطبان خود نیز نقش بسزایی دارد.
بدون شک  ،کتابهای آموزش زبان نیز  ،علاوهبر آموزش مهار،های زبانی  ،نقش ماؤثر و
چشمگیری در جهتدهی به بینش ،دیدگاه و اندیشه مخاطبان خود یعنی زباانآماوزان و انتقاا
فرهنگ و مفاهیم فرهنگی به آنها دارند؛ کتابها و منابع آموزش زبان فارسای باه غیارفارسای-
زبانان نیز از این امر مستثنی نیستند و بنابراین ،گفتمان و شیوة بیان مطالاب توساا ایان مناابع
اهمیت ویژهای دارد .این منابع معمولاً در سطح بینالمللی عرضه میشوند و به ناوعی  ،رابطای
برای انتقا فرهنگ ،مفاهیم فرهنگی ،آداب و رسوم ،ارزشها و باورها ،شیوهی زندگی رزوماره
و بسیاری از ناگفتههای دیگر از کشور و مردم ایران هستند .به همین دلیل ،چگونگی بازنماایی
این مفاهیم در گفتمان این کتابها و توسا نویسندههای مختلف ،از اهمیت خاطی برخوردار
است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در تحلیل گفتمان معمولاً سعی می شود به تحلیل ناگفتههای یک ماتن پرداختاه شاود .ایان
ناگفتهها از طرق مختلفی مانند بررسی واژگان یک متن و معانی آنها  ،دلالتهای ضمنی واژگان
و عبارا ، ،از پیشانگاریهای موجود در متون و ساختار جملا ،و مؤلفههای نحاوی مختلاف
میتوانند آشکار شوند .میتوان گفت متون باه خاودی خاود دارای معناا نیساتند  ،بلکاه ایان
فرآیندهای ذهنی اهل زبان ( تولیدکنندگان و مصرفکنندگان  /مخاطبان ) است که به آنها معناا
میدهد.
همانطور که از عنوان پژوهش پیداست ،در این پژوهش سعی میشود در چارچوب تحلیال
گفتمان انتقادی و با بهره گیری از مفاهیم مطرح شاده در رویکارد فرکلااف و ون دایاک ،چناد
کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان بررسی و تحلیل شود.در زمیناه تحلیال گفتماان
متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،به جز بررسای ماوردی یاک کتااب  ،تاا کناون
پژوهش دیگری انجام نشده است و بنابراین انجام چنین تحقیقهایی ضروری مینماید.

سال دهم

بررسی و تحلیل بازنمایی «ایران و ایرانی» در ...

07

مسألة اطلی مورد نظر در این پژوهش این است که یک موضو ،واحاد ا ایاران ،فرهناگ
ایران و ایرانیان ا از سوی نویسندگان مختلف،در کتابهای آموزشی مختلف ،چطور بازنماایی
میشود؛ از لحاظ واژگان و ساختارهای زبانی چه تفاو،هایی بین این بازنماییها وجاود دارد؛
این تفاو،ها با چه اهداف و نگرشهایی همراه میباشند و چه پیامهاایی را منتقال مای کنناد.
بنابراین ،سؤا های پژوهش حاضر عبارتند از:
 7ا انتخاب واژگان و اططلاحا ،،طفا ،و گزارهپردازی و معاانی آنهاا درباارهی ایاران و
ایرانی در کتابهای مورد بررسی چگونه است و نشاندهندة چیست ؟
 1ا مفاهیم  ،عقاید ،نگرشها و ایدئولوژیهای مربوط به ایران و ایرانی در کتابهای مورد
بررسی کدامند؟
 9ا این ایدئولوژیها و مفاهیم از طریق چه ساختارهای زبانی در کتابهای ماورد بررسای
بیان شده و به مخاطبان منتقل میشوند؟
هدف از این پژوهش این است که نشان داده شودآیا گفتمان متاون آموزشای ،گفتماان بای
طرفی است یا خیر؛ وآیا نویسندگان و ناشران  ،براساس گارایشهاای ایادئولوژیک خاود ،باا
رویکردی خاص به توطیف و ارائة مطالب ،رویدادها و اشخاص می پردازند یا دیدگاهی بای-
طرفانه و خنثی را برمیگزینند.
 -2پیشینه پژوهش

در زمینة تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان متون مختلف از ادبی تا مطبوعاتی ،سیاسی و غیاره
در داخل و خارج از ایران پژوهشهای زیادی انجام شده است؛ ولی توجه زیاادی باه بررسای
متون آموزشی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی  ،نشده است .در این بخش به معرفی و تحلیال
مختصر پژوهشهای مرتبا در این زمینه از جدیدترین پژوهش تاا پاژوهشهاای قادیمیتار ،
پرداخته میشود.
یاسمی و آقاگلزاده ( )7931در مقالهای به بررسی کتاب «امریکن انگلیش فایل » بر اسااس
رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی تئون وندایاک( )7331و کارس و ونلیاوون ( )7331پرداختاه
اند.آنها نتیجه گرفتهاند که کتاب ماککور ،مملاو از عوامال گفتماانی  ،مؤلفاههاای اجتمااعی و
شناختی از جمله نظامهای ارزشای اجتمااعی ا فرهنگای اسات.همچنین اینکاه نویساندگان ،
گفتمان این کتاب را طوری طراحی نمودهاند که اهداف و ایدئولوژی مورد نظار آناان از جملاه
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عرضة دانش اجتماعی ا فرهنگی جواماع غربای همچاون سابک پوشاش ،توکیاه و ماراودا،
اجتماعی  ،معرفی شخصیتهای معروف و اماکن توریستی و نیز نگارش نژادپرساتانه را در بار
میگیرد.به طور کلی معرفی ابعاد مختلف جوامع غربی و هجوم نرم فرهنگ غرب در قالب ایان
کتاب به منزلة یک پل ارتباطی مشهود است.
کریمی و دیگران( )7931در پژوهش خود کتاب فارسی ششام دبساتان را از منظار تحلیال
گفتمان انتقادی و بر اساس الگوی ون لیوون ،مورد بررسی قارار دادهاناد .از جملاه نتاایج ایان
پژوهش این است که مؤلفة اظهار آشکار بیش از مؤلفههای حکف و اظهار پنهان  ،تصویرسازی
شده است؛ بر این اساس نتیجهگیری کردهاند که با توجه به ماهیت کتابهای فارسی که جیگااه
نقل اشعار ،حکایا ،و داستانهای آموزنده است،نویسندگان این کتاب با توجه به همین مساأله
بیشتر به دنبا نقل این داستانها و تاثیر آنها بر کودکان بودهاند ؛ بنابراین از زبان شعر و داساتان
جهت تاثیر بیشتر استفاده کردهاند .البته نتیجهگیری فوق کمی سطحی به نظر میرسد و از داده-
های مورد بررسی  ،به دست نمیآید.
پورحسن مقدم ( )1171در پژوهش خود به بررسای دو مجموعاه آماوزش زباان انگلیسای
یعنی تاچاستون 1و کانکت 2بر اساس چارچوب فرکلاف ( )7313پرداخته اسات.بر اسااس ایان
چارچوب سه جنبه معنی در این کتابها ،یعنی محتوی،روابا و جایگااه فاعال ماورد بررسای
قرار گرفته است .او پس از بیان نتایج آماری مربوط به هر جنبه ،نتیجهگیری کرده است که ایان
کتابها براساس رویکردی نولیبرالیسم نوشته شدهاند.
تنها پژوهش انجامشده در زمینة تحلیل متون آموزشی زباان فارسای باه غیرفارسایزباناان ،
پژوهش رشیدی و سعیدی ( )7939است .در این مقاله جلد دوم کتااب « فارسای اماروز بارای
دانشجویان خارجی » تألیف سا  7917مورد بررسی قرار گرفته است .رویکارد ماورد اساتفاده
چارچوب ون لیوون ( )7331و وندایک ( )1119است .نکته جالب توجه در این پژوهش ایان
است که دو سؤا او این پژوهش به ترتیب عبارتد از  :آیا کتاب حاضر توانسته است پاسا -
گوی نیاز یادگیرندگان باشد؟ و از چه مهار،هایی در ین کتااب بیشاتر اساتفاده شاده اسات؟
ضمن اینکه این دو سؤا بسیار غیر مرتبا به حوزه تحلیل گفتمان میباشاند ،در ماورد ساؤا
او روش تحقیق و روش رسیدن به پاس مناساب نیازمناد انجاام نیازسانجی و نظرسانجی از
1. Touchstone
2. Connect
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فراگیران و مدرسانی است که با این کتاب آموزش دیده و آموزش دادهاند و تحلیال گفتماان از
پس پاس چنین سؤالی برنمیآید .ضمن اینکه سؤا دوم نیز در حوزهی تحلیل محتاوای متاون
آموزشی قرار دارد و آن نیز روشها و رویکردها و نظریههای خااص خاود را دارد .در نهایات
نویسندگان تنیجهگیری کردهاند که کتاب حاضر با ساختارهایش توانسته است هادف نویسانده
را مبنی بر آشنایی مخاطبانش با فرهنگ و جامعه ایرانی تا حد زیادی برآورده سازد!
مرادی ( )7913نیز در چارچوب رویکرد وندایک به بررسی متون کتاب درسی انگلیسای 9
دورهی دبیرساتان در ایااران پرداختااه اسات.از جملااه نتااایج ایاان پاژوهش ایاان اساات کااه 37
ایدئولوژیها مثبت و  3درطد آنها منفی هستند .همچنین،گرایش تمام تصااویر و متاون کتااب
مرد ا محور است که نشاندهنده تبعیض جنسیتی میباشد.مسائل فرهنگی مطارح شادهدر ایان
کتاب  ،منافاتی با فرهنگ ایرانی ندارد.
 -3مبانی نظری پژوهش

در این بخش به طور ،خلاطه به معرفی مفاهیم گفتمان ،تحلیل گفتمان و تحلیال گفتماان
انتقادی پرداخته میشود و سپس رویکرد فرکلاف به اختصار معرفی میشود.
در میان تعاریف فراوان ومختلف وگاه متضادی که در مورد گفتمان توسا طااحب نظاران
حوزه های مختلف بیان شده  ،باربارا جانستون 7یک تقسیم بندی دوگانه در ماورد معناای واژه
گفتمان ،ارائه داده است که با مفهوم گفتمان مورد نظر در این پاژوهش نیاز ساازگاری دارد .او
میگوید میتوان گفتمان را یک اسم غیر قابلشمارش  1و یا یک اسام قابالشامارش 9در نظار
گرفت .در این طور ،گفتمان به عنوان یک اسم غیر قابلشمارش یعنای « نمودهاای عینای و
واقعی کنش ارتباطی با به کارگیری ابزار زبان »4؛ اگر گفتمان به عنوان یک اسم قابالشامارش
به کار برود،که در این طور ،میتوان آن را به طور ،جمع هم به کار برد  ،گفتماان یعنای «
روشهای خاص سخن گفتن که منعکسکنندة طرز فکرهای خاص هستند و همچنین خود نیز
آن طرز فکرها را شکل میدهند» ؛ این روشهای به هام پیوساتة طارز تفکار و ساخن گفاتن،
ایدئولوژیها را میسازند و کارشان این است که قدر ،را در جامعه به جریان درآورناد.برخی
1. Barbara Johnstone
2. A mass noun
3. A countable noun
4. In the medium of language
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از تحلیلگران این دو معنای گفتمان را در نوشتار به طورتی مجزا از هم نشان میدهند ؛ بادین
طور ،که گفتمان در کاربرد او را (غیر قابل شامارش) باا حارف بازر

1آغااز مایکنناد و

گفتمان در کاربرد دوم را ( قابل شمارش) با حرف کوچک( 2جانستون.)1:1111،
فرکلاف معتقد است که گفتمان مفهومی است که هم توسا نظریاهپاردازان و تحلیالگاران
اجتماعی و هم توسا زبانشناسان به کار میرود  .از نظر او گفتمان به معنای« کاربرد زباان باه
طور ،گفتاری یا نوشتاری می باشد و همچناین دیگار فعالیاتهاای نشاانهای مثال تصااویر
دیداری (عکس ،فیلم و  ) ...و ارتباطا ،غیر کلامی (مثل ژست هاا ) را نیاز در بار مایگیارد»(
فرکلاف .) 11 : 7331 ،
در تحلیل گفتمان انتقادی نیز ،طاحبنظران و نویسندگان مختلفی مانند وندایک ،ونلیوون،
فرکلاف ،ووداک رویکردها و نظریههای خود را ارائهدادهاند؛ در این بخش باا توجاه باه مجاا
مقاله و انتخاب دو رویکرد فرکلاف و ون دایک بارای تحلیال دادههاای پاژوهش ،باه معرفای
مختصر این دو رویکرد پرداخته میشود.
تحلیل انتقادی گفتمان برای فرکلاف عبارتست از «تحلیل رابطه میان کااربرد عینای زباان و
ساختارهای گستردهتر فرهنگی اجتماعی»  .او برای هر رویداد گفتمانی سه جنبه در نظار مای-
گیرد که عبارتند از7 :ا متن  :متون ممکن است شنیداری  9یا نوشتاری باشند و متون شانیداری
میتوانند فقا سمعی باشند(مانند رادیو) ،یا سمعی بصری باشند(مانند تلویزیون)  1 ،ا ساازو
کارهای گفتمانی 4و 9ا ساز و کارهای اجتماعی 5که در این بخاش باه معرفای ایان ساه جنباه
پرداخته می شود.
 -1تحلیل متنی  :تحلیل متنی عبارتست از شیوه سازماندهی گزارهها و اینکاه چگوناه ایان
گزارهها به یکدیگر مربوط شده و به طور متوالی در کناار یکادیگر قارار مایگیرناد .در اینجاا
فرض بر این است که هر جنبه از محتوای متن حاطل یک گزینش است  ،گازینش یاک روش
توطیفی بر روشی دیگر  ،گزینش شخصی بر شخص دیگر  ،گزینش یاک کانش بار دیگاری ،
گزینش یک نو ،ساختار جمله بر ساختاری دیگر  ،گزینش پوشش دادن یک حقیقات ،دیادگاه
1. Discourse
2. discourse
3. oral
4. Discursive practices
5. Social practices
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یا بحث خاص در مقابل حقایق ،دیدگاهها یا مباحث دیگر .در واقع تحلیل متن ناه تنهاا شاامل
طور،هاای سانتی تحلیال زباانی  ،یعنای تحلیال واژگاانی  ،معناایی و دساتوری جملاا ،و
واحدهای کوچکتر از آن و تحلیل نظام آوایی و نوشتاری میشود ،بلکاه ،شاامل تحلیال نظاام
متنی فراتر از سطح جمله نیز میشود کاه دربرگیرناده روشهاایای مایشاود کاه از آن طریاق
جملا ،به هم مربوط میشوند .تحلیل متن هم شامل طاور ،ماتن مایشاود و هام محتاوای
معنایی آن .جداسازی این دو جنبة متون از هم مشکل است .معانی ضرورتاً در طور،ها تحقق
مییابند و تفاو ،در معنا  ،تفاو ،طوری را ضروری میسازد(فرکلاف.)11:7331،
فرکلاف در مورد تحلیل های زبانی معتقد است که عناطر واژگانی  ،ساختارهای دستوری ،
معناشناسی متن و غیره به خودی خود از اهمیت مستقیم و زیادی برخوردار نیستند؛ بلکه ،آنچه
مهم است نقشی است که این عناطر در هنگام کاربرد دارند.بنابراین ،ماا بایاد روشاهای سانتی
تحلیل زبانی را در رابطه با مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بازتولید یا حفا نظاامهاای
قدر ،و ایدئولوژی بررسی کنیم.
 -2ساز و کارهای گفتمانی :7این جنبه از یک رویاداد ارتبااطی شاامل فرآینادهای مختلاف
تولید و مصرف متن میشود ؛ در این مرحله است که تحلیل ما یک تحلیل گفتمانی میشود ،نه
طرفا تحلیل متنی.تحلیل گفتمان یعنی تحلیل متون هنگامی که آنها در شرایا اجتماعی تولید و
مصرف قرار گرفته و به آن مربوط میشوند.
در هر مرحله از وساطت گفتمانی میان تولیدکنناده  ،ماتن و مصارفکنناده ساازوکارهاای
گفتمانی همانند یک جاده دو طرفهاند  .آشکار است که تولیدکننده متن و شیوه تولیاد آن ،معناا
را به متن تبدیل میکنند ( انتخاب یک داستان در مقابل دیگری  ،برجسته کردن یک دیادگاه در
مقابل دیگری  ،انتخاب یک کلمه در مقابل کلمه ای دیگر و  ، )...ولی در عین حا متن هم بار
روی تولیدکننده هم تاثیر میگکارد و روش جمعآوری اطلاعا ،و عرضة آنهاا را باا توجاه باه
قراردادهای ژانری متن شکل میدهد .به همین ترتیب ،در فرآیند مصارف نیاز  ،ساازوکارهاای
گفتمانی همانند جادهای دوطرفهاند.اولاً اینکه پیامهای متن (چه ایدئولوژیک باشند و چه نباشند
) سعی در شکلدهی و جهتدهی به برداشتهای خوانندگان دارند .ولی مطالعه متاون فعاالیتی
است که در آن خوانندگان فقا پیامها را دریافت نمیکنند ،بلکاه آنهاا را کدگشاایی مایکنناد.
1. discursive practice

08

مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

شمارة /0پیاپی 63

هنگامی که متنی مصرف میشود(خوانده میشود )  ،این کار توسا خوانندگانی انجام میشاود
که خود دیدگاهها ،دانش قبلی و برنامههایی دارند که ممکن است محتوای گازارش را تکاکیب
کرده ،با آن مخالفت کنند یا از آن برداشت نادرستی بکنند.به همین طاور ،،در هنگاام تولیاد
متون نیز همیشه مصرفکنندههایی(خوانندههایی) احتمالی در نظر گرفته میشوند و نو ،متاونی
که آنها تمایل دارند بخوانند(ریچاردسون.)47:1111،
 -3سازو کارهای اجتماعی :1فرکلاف همچنین میگوید یک تحلیل انتقادی گفتمان تمام عیار
باید تحلیل ساز و کار فرهنگی اجتماعی ماتن یاا جریاناا ،فرهنگای و اجتمااعی کاه رویاداد
اجتماعی بخشی از آن است را نیز در بر بگیرد .این سطح از تحلیل از نظر میزان و درجه انتازا،
میتواند به درجا ،مختلفی از خود رویداد ارتباطی متفاو ،باشد  .از نظر بافت میتواناد فقاا
شامل بافت موقعیتی بلافصل آن رویداد باشد یا بافت وسایعتار سااز و کارهاای ساازمانی کاه
رخداد در آن قرار گرفته است را نیز شامل شود یا حتی بافت بسیار گساتردهتار کال جامعاه و
فرهنگ را شامل شود.برای مثا میتوان پرسید این متن در مورد جامعهای که درآن تولید شاده
است و جامعهای که برای آن تولید شده است چه میگوید؟این متن مایتواناد چاه اثراتای بار
روابا اجتماعی داشته باشد ؟ در اینجاست که تحلیل گفتمان ،انتقادی میشود .در واقع تحلیال
گفتمان انتقادی یعنی تحلیل اینکه چگونه گفتمان (زبان در کاربرد) در تولید و باز تولید رواباا
اجتماعی نمایان شده و به آن مربوط میشود(همان.)41:
فرکلاف (  ، ) 19 : 7331در مورد مفهوم سه بُعدی گفتمان نموداری ارائه داده است کاه در
اینجا مشاهده می شود :

نمودار .1مفهوم سه بعدی از گفتمان
1. Social practices
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در پژوهش حاضر دو بعد او تحلیل فرکلاف مورد نظر هستند و اشارهای هم به بعاد ساوم
یعنی ساز وکارهای اجتماعی میشود.
در ادامه مؤلفههایی که در پژوهش حاضار ماورد بررسای قارار گرفتاهاناد  ،معرفای مای -
شوند.لازم به یادآوری است که مؤلفه شماره  1از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی وندایاک ،وام
گرفته شده است.
 -1انتخاب واژگان و معانی آنها :تحلیل واژگان خاطی که در یک متن به کار رفتهاند ،تقریباً
همیشه اولین مرحلة هر تحلیل گفتمانی یا متنی میباشد  .واژگان نشااندهنادة تاأثیر جامعاه و
قضاو،های شخصی میباشند؛ یعنی علاوه بر معانی طریح تحت اللفظی  ،معانی ضمنی را نیاز
منتقل میکنند .تمام انوا ،واژگان و بخصوص اسامی ،فعلها ،طفتها و قیدها علاوه بار معاانی
طریح خود ،شامل معنی ضمنی نیز میباشند.
 -2گزاره پردازی : 7از دیگر موارد مربوط به تحلیل متن ،انتخاب کلماتی است که برای بااز
نمود مستقیم تر ارزشها و خصوطیا ،کارگزاران اجتماعی به کار مایروناد ؛ ایان توطایفا،،
راهبردهای گزاره پردازی متن1نامیده میشوند ؛ یعنی فرآیند نسبت دادن طفا ،و ویژگیهاایی
به اشخاص  ،حیوانا ، ،اشیا  ،رویدادها  ،اعما و پدیده های اجتماعی از نظر زبانی .از طریاق
راهبردهای گزارهپردازی است که اشخاص وغیره بر اساس کمیت ،کیفیت ،مکان ،زمان و غیره،
مشخص شده و توطیف میشوند ؛ راهبردهای گزارهپردازی اطولاً توسا طور،های خاطای
از ارجا ، ،اسنادی ها ( 9شامل طفا، ،بد ها ،4گروههای حرف اضافهای ،گاروههاای ربطای،

گروههای طفتی ،وابستهها  ،گروههای حرف ربا  ،)... ،مسند ها یا اسامی  ،طافا ،و ضامایر
اسنادی ،با هم آیی ها  ،1قیاسها  ،تشبیها ، ،استعارههاا و دیگار طانایع بادیعی  ،1همچناین
اشارا ، 1،تجسمها ، 1پیش فرضها و معانی ضمنی محقق میشوند.از گزارهپاردازی یاا اساناد
همچنین میتوان بارای انتقااد  ،بادنام کاردن و متزلاز سااختن شخصایت برخای کاارگزاران
اجتماعی هم استفاده کرد.
1. Predication
2. Text’s predicational strategies
3. Attributes
4. Appositions
5. Collocations
6. Rhetorical figures
7. allusion
8. Evocations
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 -3تعدی  :تعدی یا گکرا یا ناگکر بودن فعل  ،روابا بین شرکتکنندگان و نقاشهاایی کاه
آنها در فرآیندهای گزارش شده ایفا میکنند ،را توطیف میکند .میلز ( 744 : 7331ا  ، 749باه
نقل از ریچاردسون  ) 14 : 1111 ،میگوید که مطالعه تعدی فعل  ،مرباوط باه ایان اسات کاه
اعما چگونه نمایش داده میشوند  ،چه اعمالی در یک متن ظاهر میشوند  ،چه کسی آنهاا را
انجام میدهد و در مورد چه کسی انجام شدهاند  .در مطالعة تعادی فعال  ،نکتاه اساسای ایان
است که مجموعهای از انتخابها موجودند و هر متنی که تولید شده است  ،امکان این را داشته
که به طور ،دیگری تولید شود.یعنی انتخاب بین اینکه چگونگی نمایش شرکتکنندگان یاک
رویداد و بازنمود خود آن رویداد  ،در فعل اطلی گروه  ،منعکس میشاود .در هار عملای ساه
مؤلفه قابل توییر وجود دارد:
7ا شرکتکنندگان در آن عمل که نقشهای آنها معمولا توسا گروههاای اسامی مشاخص
میشود.
1ا خود عمل که توسا گروه فعلی نمایان میشود.
9ا موقعیتهای مربوط به آن عمل که معمولاً توسا گروههاای قیادی و حارفاضاافهای ،
نشان داده میشوند(ریچاردسون .) 11 : 1111 ،
 -4وجهیت : 1وجه به قضاو،ها ،نظرا ،و نگرشها در متن و گفت وگو و بهویژه میزانای
که یک گوینده یا نویسانده باه ادعاایی کاه مایکناد ،پایبناد اسات ،اشااره دارد.هماانطور کاه
سیمپسون( ، 7339:4باه نقال از ریچاردساون  ) 13 : 1111 ،مایگویاد " وجاه عبارتسات از
نگرش یا نظر یک گوینده در مورد طحت گزارهای که توسا یک جمله بیاان مایشاود .وجاه
همچنین به دیدگاه و نگرش آنها در مورد موقعیت یاا رویادادی کاه توساا یاک جملاه بیاان
میشود ،نیز گسترش می یابد ".وجه  ،یک مرحله بیشتر را در تحلیل فراهم میکند و نشان مای-
دهد که نه تنها بین طور ،و محتوا  ،ارتباطی برقرار است ،بلکه بین محتوا و نقش هام رابطاه
وجود دارد .وجه اغلب توسا کاربرد افعا وجهی  ،طور ،منفی این افعا و همچنین استفاده
از قیدها  ،مشخص میشود.ریچاردسون ( ) 11 : 1111مقوله وجهیت را در زباان باه دو دساته
عمده وجه اخباری  1و وجه التزامی  ، 9تقسیم کرده است و برای هر دو آنها پیوستاری در نظار
1. modality
2. Truth modality
3. Obligation ( duty) modality
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میگیرد .او می گوید وجه اخباری میتواند از قطعیت کامل تا درجا ،مختلفی از احتیااط و در
نهایت قطعیت کمتر توییر کند .در مورد وجه التزامی او معتقد است ایان طاور ،باه حاواد
آینده اشاره دارد و اینکه گوینده یا نویسنده به چه میزان یا درجه ای به اینکه یک عمال خااص
باید روی دهد یا تصمیم خاطی گرفته شود ،اطمینان دارد  .وجه التزامی نیاز درجااتی دارد  :از
قطعیت کامل تا عبارا ،احتیاطآمیزتر .همچنین او میگوید ادعاهای قطعی دارای وجه اخبااری
( دارای واژههایی چون باید  ،حتماً  ،ضرورتاً ) نسبت به ادعاهای احتیاطآمیز ،آمرانه تر باوده و
بنابراین بیشتر در متون مطبوعاتی جنجا آمیز به کار میروند.
 -1موضوعات یا کلانساختارهای معنایی  :وندایک معتقد است«موضوعا 7،نقشای اساسای
در تعاملا ،و برقراری ارتباط دارند؛ او که از آنها تحت عنوان کلاان سااختارهای معناایی 1یااد
میکند ،میگوید مهمترین اطلاعا ،یک گفتمان در موضوعا ،نهفته است و همین موضاوعا،
هستند که بهتر در خاطر مخاطب باقی میمانند (» .وندایک 717 :1117 :ا .)711
 -4روش تحقیق

این تحقیق به طور ،کتابخانهای و با روش توطیفی ا تحلیلی انجاام شاده اسات .جامعاه
آماری پژوهش حاضر منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان میباشد .روش نمونهگیری
در این پژوهش نمونهگیری هدفمند و در دسترس است.مجموعههای مورد بررسی در تحقیق
حاضر عبارتند از :چهار مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی به غیار فارسایزباناان ،یعنای باه
ترتیب مجموعههای «آموزش نوین زباان فارسای ،فارسای بیااموزیم ،فارسای شایرین اسات و
فارسی ایران امروز» است .از این چهار مجموعه  ،دو مجموعه او در ایران چاپ شده اناد؛ در
حالی که دو مجموعة دیگر در خارج از ایران منتشر شدهاند .با توجه به اینکه دو کتاب« فارسی
شیرین است و فارسی ایران امروز» فقا تا ساطح مقادماتی منتشار شادهاناد و ساطح میاانی و
پیشرفته ندارند ،بنابراین  ،نموناه ماورد بررسای کتاابهاای ساطح آغاازین( مقادماتی) ایان
مجموعهها است.علاوهبراین ،شایان یادآوری است که این مجموعاه کتاابهاا در مراکاز معتبار
آموزش زبان فارسی در داخل و خارج از کشور تدریس شده و بهکار گرفته میشوند؛ همچنین،
در هر چهار مجموعه ،بر مهار،های مهار ،خواندن ،نوشتن ،شنیدن و گفت و گو و همچنین
1. Topics
2. Semantic Macrostructures
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آموزش دستور و واژگان و فرهنگ تاکید شده است .در بررسی و تحلیل کتابها ،تمام مطالب
و محتوای کتابها ،شامل متنهای خواندن ،گفت و گو ،شنیدن  ،انوا ،تمرینها و حتی درس-
های مرور به دقت مطالعه شدند .سپس ،از میان آنها متنهای خواندن ،گفت و گوها ،شانیدن و
تمرینهایی برای تحلیل انتخاب شدند که به نوعی مربوط به ایران  ،ایرانی  ،فرهناگ ایرانای و
هر مسئله مرتبا با ایران و ایرانی بودند.
 -5تجزیه و تحلیل دادهها

در این بخش ،به بررسی دادههای پژوهش پرداخته میشود .در هار بخاش و در ماورد هار
مؤلفه با توجه به مجا مقاله به آوردن چند مثا  ،اکتفا میشود و از آوردن مثاا هاای بیشاتر و
تکراری خودداری میشود.
 -1-5مضامین مطرحشده در کتابها

در این بخش موضوعا ،اطلی و فرعی مطرح شده در چهار مجموعه بررسی شاده  ،آورده
میشوند .مضامین اطلی مطرحشده در این کتابها را میتوان به طور خلاطاه در عنااوین زیار
خلاطه کرد:
مکانهای ایران ،شخصیتهای ایرانی ،ویژگیهای شخصیتی و رفتاری ایرانیاان  ،فرهناگ و
آداب و رسوم ایرانیان ،جشنها و مراسم ایرانی ،روش زندگی ایرانیان .در جدو ( )7تمام ایان
مضامین به طور ،جزئیتری آورده شده اند.
جدول  -1موضوعات اصلی و فرعی در کتابهای مورد بررسی دربارهی ایران و ایرانی
فارسی شیرین است و فارسی ایران امروز

آموزش نوین زبان فارسی و فارسی بیاموزیم

ا زندگی مجردی دختران

ا معرفی شهر رامسر

ا رفتینگ ( قایقرانی در آبهای خروشان)

ا معرفی تهران و ییلاقهای اطراف تهران

ا آشنایی و دوستی یک دختر و یک پسار ایرانای باه ا خانواده ایرانی و جمع شدن اقوام دور هم
سبک غیرایرانی و بدون اطلا ،خانواده

ا خانهی ایرانی

ا معرفی یک هتل در اطفهان

ا معرفی شب یلدا و جشنگرفتن این شب توساا

معرفی هوشنگ مرادی کرمانی ( تاکید بر کسب جوایز ایرانیان
ملی و بینالمللی)
فقر و بیپولی ( در داستان چکمه)

ا معرفی نوروز

بررسی و تحلیل بازنمایی «ایران و ایرانی» در ...

سال دهم

07

ادامه جدول 1
فارسی شیرین است و فارسی ایران امروز

آموزش نوین زبان فارسی و فارسی بیاموزیم

ا نگهداری حیوان خانگی در داخال خاناه و زنادگی خانوادهی ایرانی ( تاکید بر زندگی بچه ها باا پادر و
حیوان با افراد خانوادهها
ا مادربزر

و خانوادهی ایرانی

مادرها )
ا معرفی چالوس

ا مهاجر ،ایرانیان و به خصوص جواناان ایرانای باه ا تاکید بار رواباا خاانوادگی و رفات و آماد باین
خارج از کشور زندگی

خانوادهها در ایران

ا بیکاری و سختی پیدا کردن شول در ایران

ا تاکید بر باا هام باودن و وقات گاکرانی اعضاای

ا سانسور تصاویر کتاابهاای آماوزش انگلیسای در خانواده با یکدیگر
ایران

ا مهماننوازی ایرانیان

فرار کردن رئیس شرکت با پو های دیگران

ا تنو ،آب و هوای ایران

ا معرفی سیبویه

ا بزرگی و زیبایی ایران

ا نمایشگاه کتاب تهران

ا ابن سینا و مهار ،او در درمان انوا ،بیماری ها

ا قدمت کم رماننویسی در ایران

ا قدر ،و شجاعت آرش کمانگیر

ا ازدواج به سبک سنتی در ایران

ا دانایی ملانصرالدین

ا خسیس بودن مرد ایرانی

اهمیاات اقتصااادی  ،فرهنگاای ،ادباای ،جورافیااایی،

ا معرفی مراکز گردشگری ایران

تاریخی و سیاسی ایران

ا مردسالاری در ایران
ا عدم اشتوا زنان ایرانی
ا سا نو و نوروز و چهارشنبهسوری
ا معرفی استان گیلان
ا معرفی فردوسی و شاهنامه
ا زندگی یک جوان ایرانای و خاواهر و بارادرش در
کانادا و جدا از پدر و مادرشان در ایران
ا اجباری بودن قوانین اسالامی در ایاران بارای هماه
مردم ( چه مسلمان و چه غیر مسلمان)
ا اجباری بودن قانون حجااب در ایاران حتای بارای
توریستهای خارجی
ا معرفی سهراب سپهری ،خیام و مولاوی ،ساعدی و
احمد شاملو
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با نگاهی به موضوعا ،دو کتاب « فارسی شیرین است و فارسای ایاران اماروز » مشاخص
میشود که در این کتاابهاا موضاوعا ،چاالشبرانگیاز و بحاثبرانگیاز بیشاتر مطارح شاده
است.برای مثا موضوعی مانند زندگی مجردی دختران  ،هنوز هم در فرهناگ ایرانای و بارای
بسیاری از خانوادهها حل نشده است  .همچنین،قایقرانی در آبهای خروشان بیشتر برگرفته از
فرهنگ غربی است و ربطی به فرهنگ  ،تاری و تمادن ایاران نادارد .یکای از اطاو تحلیال
گفتمان انتقادی این است که هر انتخابی  ،ایدئولوژیک و آگاهانه است .بنابراین ،میتوان گفات
برای مثا انتخاب داستان «چکمه» و فقر و بیپولی که در این داستان باه تصاویر کشایده شاده
است  ،یا متن انتخاب شول و سانسور تصاویر کتاابهاا ،نیاز مسالماً انتخاابی عامداناه اسات.
بسیاری از این موضوعا ،میتواند نوعی دیدگاه منفی و غیرواقعی از ایران و ایران و ایرانای در
ذهن مخاطب ایجاد کند؛برای مثا فقر و بیپولی  ،مهااجر ،ایرانیاان و باه خصاوص جواناان
ایرانی به خارج از کشور برای زندگی ،بیکاری و سختی پیدا کاردن شاول در ایاران ،سانساور
تصاااویر کتااابهااای آمااوزش انگلیساای در ایااران ،فاارار کااردن رئاایس شاارکت بااا پااو هااای
دیگران،مردسالاری در ایران ،اجباری بودن قوانین اسلامی در ایران برای هماه ماردم .همچناین،
موارد مطرحشده  ،قابل تعمیم به تمام جامعهی ایرانی نیستند و شاید نشاندهنادة ناو ،زنادگی
اقلیت خاطی از مردم باشند .آوردن چنین مضامینی در کتابهای آموزش زبان فارسای کاه باه
طور ،بینالمللی در بسیاری از کشورها تادریس و توزیاع مایشاوند و در حاا انتقاا نارم
فرهنگ به مخاطبان خود میباشند ،ذهنیت و دیدگاهی غیر واقعی و منفی از ایران باه مخاطباان
منتقل میکند .برعکس در کتابهای چاپ ایران ،موضوعا ،عامتر و مثبتتاری مانناد معرفای
شب یلدا و جشنگرفتن این شب توسا ایرانیان ،بر زندگی بچهها با پدر و مادرها در خانواده-
ی ایرانی،تاکید بر روابا خانوادگی و رفت و آمد بین خانوادهها در ایران ،مهماننوازی ایرانیاان
و همچنین شخصیتهای مشهور و تاثیرگکار و افتخارآفرین ایرانی مطرح شده اسات .در اداماه
چند نمونه از متن کتابها دربارهی خانوادهی ایرانی و ایرانیها آورده میشود.
من ساسان هستم  .من و خانوادهام در خانهی پدربزر هستیم .عمهعمویم هم اینجا هستند .مان و
رامین داریم نقاشی میکنیم .پسرعمه و دخترعمویم دارند در حیاط بازی میکنند .پدر و عماویم دارناد
تلویزیون تماشا میکنند .مادر و عمهام دارند غاکا مایپزناد .پادربزر دارد شاعر حااف مایخواناد.

مادربزرگم دارد به گلهای باغچه آب میدهد ( .ذوالفقاری و دیگران)791 : 7911 ،
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همانطور که در متن مشخص است موضوعاتی مانند بازی کردن بچههای فامیل ،غکاپختن و
همکاری مادر و عمه ،باغچه در خانهی ایرانی و حاف خوانی پدربزر

در همین متن کوتاه باه

تصویر کشیده شدهاند.
بهزاد لطفی ایرانی است و در ایتالیا زندگی میکند .پدرش سفیر ایران در ایتالیا است .بهزاد چهاارده
سا دارد و فارسی را خیلی خوب حرف میزند .او هفت سا است که باه کلااس فارسای مایرود و
همیشه فارسی تمرین میکند.غکاهای ایرانی را خیلی دوست دارد و به تااری ایاران علاقاهمناد اسات.

بهزاد دوست دارد پس از پایان مأموریت پدرش باه ایاران برگاردد (.ذوالفقااری و دیگاران: 7911 ،
.)11
در این متن کوتاه ،علاقة پسربچة ایرانی که در خارج از کشور زنادگی مایکناد ،باه زباان،
تاری  ،غکاهای ایرانی و فرهنگ ایران نشان داده شده است و اینکاه او دوسات دارد باه ایاران
برگردد.این امر نشاندهندة علاقه و تعلق خاطر ایرانیان به کشاور خاود اسات و اینکاه ایاران ،
کشور خوبی برای زندگی است وبسیاری از ایرانیانی که با هر دلیلی در کشوری دیگر زنادگی
میکنند ،قصد دارند به ایران برگردند.این یعنی بسیاری از ایرانیهاا نیاز بارای فارار از ایاران و
شرایا سخت و طاقتفرسای زندگی در ایران به خارج از کشور پناه نبردهاند و بسیاری از آنهاا
قصد برگشت به ایران را دارند و نمیخواهند برای همیشه در خارج از ایران زندگی کنند.
بهرنگ  91سا دارد .او در دانشگاه تگزاس در آستین درس میخواند .دانشجوی کارشناسی ارشاد
رشتهی تاری است .تنها زندگی میکند .سه سا پیش برای درس خواندن به آستین آمد .ماادر و پادر

بهرنگ در سانفرانسیسکو زندگی میکنند (.شهسواری و آتوود.)41 :1171 ،
ناهارمان آنجا خوردیم و بعد یک فیلم فرانسوی دیدیمو دربارهی آن حرف زدیم .این فیلم دوسات
داشتم ،چون دربارهی مهاجرت بود .در فایلم پسر و دختری ایرانی که به فرانسه میروند ،همادیگر در

خانهی یک ایرانی میبینند( شهسواری و آتوود .)744 :1171 ،
در این دو متن موضو ،مهاجر ،ایرانیان به خارج از کشور و جدا شدن جوانان از خاانواده
و تنها زندگی کردن آنها به تصویر کشیده شده و برجساته شاده اسات .آوردن و انتخااب ایان
موضو ،در بین تنوعی از موضوعا ، ،میتواند مبین این مطلب باشد که ایرانیان خود از کشاور
خود میروند و آن را ترک میکنند؛ بناابراین ایاران جاای مناسابی بارای تحصایل و فراگیاری
فارسی نیست و میتواند تصویری منفی در ذهن فارسی آماوزان ایجااد کناد؛ تصاویری مشاابه
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تصویر منفی غیر واقعی ،اغراق آمیز و کاملاً عامدانه که بسیاری از رسانه های خارجی از ایران و
ایرانی ارائه میدهند.
 -2-5مؤلفههای واژگانی (واژگان و اصطلاحات و گزارهپردازی)

در این بخش با آوردن تعدادی از نمونههای تحلیلشده  ،به بررسی واژگان و اططلاحا ،و
گزارهپردازی در منابع مورد بررسی ،پرداخته میشود.
سیستم طوتی و ماهواره مرکزی ،کافی شاپ  ،کافی نت  14ساعته ،سالن بیلیارد ، ،دکوراسیون زیبا
با بهکارگیری سیستمهای پیشرفته؛ هفت سوئیت که همگی مجهز به سیستم طوتی و مااهواره مرکازی

میباشد( شهسواری و آتوود.)141 :1171 ،
در این جملا ، ،نویسنده به معرفی یک هتل در اطفهان پرداخته است .همه اینها چیزهاایی
است که گردش گران خارجی و فارسی آموزان در کشورهای خودشان به وفور از آنها بهرهمناد
هستند و چیزهایی نیست که برای آنها جکاب باشند .اغلب آنها برای دیدن مکانهای تاریخی و
قدیمی  ،فرهنگ اطیل ایرانی به ایران میآیند.
ابنسینا فیلسوف و پزشک دانا و مشهور ایرانی است؛ او بیماریهای خیلی سخت را معالجه می-

کرد( قبو .)11 : 7939،
در این جمله طفا ،و عبارا ،مثبت برای ابن سینا استفاده شده اسات .چناین ماواردی در
ساختن تصویری مثبت از ایرانیان در قدیم و امروزه و نقش آنها در علام و داناش بسایار ماؤثر
هستند.معرفی مردن افراد تاثیرگکار در علم و دانش و دیگر حوزههاا  ،باار ایادئولوژیک بسایار
مثبت دارد.ابوعلیسینا فقا در ایران شاهر ،و محبوبیات نادارد و کتاابهاای او در حاوزهی
پزشکی و دیگر حوزههای دانش در تمام جهان مشاهور اسات و اساتفاده مایشاود و بناابراین
آوردن نام او و داستانی از او در کتاب آموزش فارسی  ،در ساختن تصویری مثبات از ایاران و
ایرانی بسیار مؤثر است.
پیدا کردن کار در ایران مثل پیدا کردن گنج ،بدون نقشه است(شهسواری و آتوود:.)141 :1171 ،
دو واژة گنج و بدون نقشه  ،به طور ،ضمنی و تمثیلی  ،به مشکل بایکااری در ایاران اشااره
میکند؛ مقایسهی کار با گنج و پیدا کردن کار با پیدا کردن گانج بادون نقشاه  ،انتخاابی کاملااً
زیرکانه و ایدئولوژیک است.
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دو سا از کارم میگکشت که رئیس شرکت به همراه پو هایی که از کارمندان بلند پایه گرفته باود

تا آنها را در سهام شرکت سهیم کند ،به انگلستان گریخت و من دوباره بیکاار شادم (شهساواری و
آتوود.)141 :1171 ،
واژهی «گریخت» بیانگر بار معنایی منفی بسیار زیادی است و نشااندهنادة بایاعتماادی و
خیانت است .همچنین گریختن به «انگلستان»  ،این معنی ضمنی را منتقل میکند که ایرانیها به
فکر فرار به کشوری دیگر هستند!
خیلیها اعتقاد دارند که دوران نامزدی بهترین دوران زندگی یک زوج است( .شعبانی و بروکشاا،
.)711 :1171
معنی ضمنی که از این جمله ،میتوان فهمید این است که در ایران ،پس از ازدواج  ،زندگی
رو به افو دارد .
در ایران خیلی از خانوادهها به شکل سنتی زندگی میکنند .یعنی مرد سر کار میرود و زن در خانه
میماند و خانهداری و بچهداری میکند ... .با این وجود تفکر اکثر مردم هنوز سنتی است و مردسالاری

را امری طبیعی میدانند(.شعبانی و بروکشا.)717 :1171 ،
در این جمله واژههای سنتی و مردسالاری بارمعنایی منفی دارند و مضامون منتقال شاده از
این جمله دربارهی ایرانیان و طرز تفکر آنها کاملاً منفی است.همچنین ،واژهی «خیلی» کاه ایان
نو ،زندگی و طرز تفکر را به اکثریت مردم  ،تعمیم میدهد  ،ادعای بسیار بزرگی است که باید
با آمار و ارقام و نه ادعای شخصی تایید شود.
خانم انصاری  :سلام حاج آقا .از اون روغن زیتونی که هفته پیش بردم دارین؟

بقا  :سلام خانم مهندس .اتفاقاً تموم شده ولی یکی از اون بهتر برامون از ترکیه رسیده.
در این جملا ،کاربرد طفت برتر  ،تاکید بر بهتر بودن اجناس خارجی دارد .
چند پرچم در قبرستان شهدا در شهر کاشمر ،این شهدا کسانی هستند که در جناگ ایاران و عاراق

کشته شدند( جدیدی و بروکشا.)11 :1171 ،
در این جمله  ،فعل کشتهشدن به جای «شهید شدن » استفاده شاده اسات .همچناین واژهی
«قبرستان» به کار رفته است؛ درحالی که واژهای با بارمعنایی مثبتتر  ،مانند «مزار» یا »آرامگااه»
میتوانست استفاده شود.
ابنسینا فیلسوف و پزشک دانا و مشهور ایرانی است؛ او بیماریهای خیلی سخت را معالجه مای-

کرد( قبو )11 :7939،
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محمد :ندا تو تا به حا به ایران رفتی؟
ندا :آره ! من پارسا به ایران رفتم.
محمد :ایران چطور کشوریه؟
ندا :ایران کشور خیلی بزرگ و زیباییه.
محمد :مردم ایران چطور مردمی هستند؟

ندا  :مردم ایران خیلی مهربان و مهماندوست هستند (.قبو .)711 :7931 ،
امین :من ایرانی هستم و در تهران زندگی میکنم .تهران پایتخت کشور من  ،ایران  ،اسات .تهرران

خیلی بزرگ و زیباست .من ایران را دوست دارم ( ذوالفقاری و دیگران.)771 :7911 ،
رامسر ،شهرزیبایی در ایران و در کنار دریای خزر است(ذوالفقاری و دیگران.)7911:711،
کاربرد واژهها و طفا ،دارای بارمعنایی مثبت برای توطیف ایران و ایرانیاان در مثاا هاای
بالا به خوبی مشهود است.
 -3-5مؤلفههای نحوی

در این بخش باا آوردن نموناههاایی از هار کتااب ،مؤلفاههاای نحاوی بررسای و تحلیال
خواهدشد و چگونگی کاربرد دو مؤلفهی نحوی تعدی و وجهیت در بازنماایی ایاران و ایرانای
نشان داده میشود.
ابنسینا فیلسوف و پزشک دانا و مشهور ایرانی است؛ او بیماریهای خیلی سخت را معالجاه مای-

کرد( قبو ) :7939،
آرش برای حف وطنش  ،جسم و جانش را در آن تیر گکاشت و آن را انداخت ( .قبو ) :7939،
همانطور که در مثا ها پیداست ،نویسنده هنگامی کاه قصاد بیاان مطالاب مثبات درباارهی
شخصیتهای ایرانی دارد  ،از وجه معلوم استفاده کرده است و بر نهاد یاا عامال جملاه تاکیاد
کرده است.
در بیان مطالب مثبت دربارهی ایران نیز  ،از وجه اخبااری در معنای قطعیات اساتفاده شاده
است.مانند نمونههای زیر:
ایران دومین کشور طاحب گاز و چهارمین کشور طاحب نفت در جهانه( قبو .)711 :7939 ،
چند پرچم در قبرستان شهدا در شهر کاشمر ،این شهدا کسانی هستند که در جناگ ایاران و
عراق کشته شدند ( جدیدی و بروکشا.)11 :1171 ،

سال دهم

بررسی و تحلیل بازنمایی «ایران و ایرانی» در ...

36

در این جمله  ،فعل مجهو به کار رفته است و عامل کشتهشدن  ،پنهان شده است.
الفبای فارسی ،همان الفبای عربی است( شعبانی و بروکشا : )7 :1171 ،کاربرد وجه اخباری در
معنای قطعیت دربارهی اینکه الفبای فارسی برگرفته از عربی است.
رماننویسی نسبت به شعر در ایران قدمت چندانی ندارد  .نویسندگان در دورهی قاجاار شارو ،باه

رماننویسی کردند(.شعبانی و بروکشا)719 :1171 ،
کاربرد وجه اخباری در معنای قطعیت دربارهی قدمت کام رمااننویسای در ایاران؛ ادبیاا،
ایران از قدیمیترین و غنیترین ادبیا ،دنیا در ژانرهای مختلف مایباشاد و نویساندگان مای-
توانستند بهجای پرداختن به «رمان» در ایران به جنبههای دیگر این ادبیا ،بپردازند.
اگر هر دو خانواده موافق باشند ،دختر و پسر با هم نامزد مایشاوند (شاعبانی و بروکشاا:1171 ،
.)711
در این جمله عامل موافقت برای ازدواج خانوادهها قرار گرفتهاند و نقاش دختار و پسار در
تصمیم گیری برای ازدواج به شد ،کمرنگ شده است؛ معنی ضمنی که از این جمله برمیآیاد،
این است که عروس و داماد در تصمیمگیری برای آینده خود ،تقریباً نقشی ندارند.
قبل از تاسیس دارالفنون در سا  7117میلادی ،هیچ دانشگاهی در ایران وجود نداشت( .شعبانی و
بروکشا.)741 :1171 ،
این جمله به طور ،مثبتتری میتوانست به طور ،زیر بیان شود :امیرکبیر ،درسا 7117
 ،دارالفنون  ،اولین دانشگاه ایران را تاسیس کرد؛ تا ضمن بیان و معرفی عامل تاسیس دانشگاه،
از بار منفی آن کم شود.
در ایران خیلی از خانوادهها به شکل سنتی زندگی میکنند .یعنی مرد سر کار میرود و زن در خانه
میماند و خانهداری و بچهداری میکند ... .با این وجود تفکر اکثر مردم هنوز سنتی است و مردسالاری

را امری طبیعی میدانند(.شعبانی و بروکشا.)717 :1171 ،
در این جملهها وجه اخباری در معنای قطعیت بارای انتقاا یاک نکتاهی منفای درباارهی
ایرانیان به کار رفته است .همچنین کاربرد قید «خیلی» بر این قطعیت افزوده است .در جملاهی
آخر نیز مردم که عامل جمله هستند ،زیر بار این تفکار غلاا و سانتی رفتاهاناد و آن را اماری
طبیعی میدانند.
به دلیل وجود دولت اسلامی ،قوانین مدنی کشور قوانین اسلامی هستند و همهی مردم چه مسالمان
و چه غیر مسلمان باید از این قوانین پیروی کنند .یکی از این قاوانین کاه باه زناان مرباوط مایشاود،
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رعایت حجاب اسلامی است .حتی جهانگردان خارجی نیز باید از این قاانون پیاروی کنناد .بعضای از

این جهانگردان این قانون را دوست ندارند(.شعبانی و بروکشا.)713 :1171 ،
در این جملا ،وجه التزامی که در معنای اجبار برای قوانین به کار رفته است ،منتقالکنناده
بار معنایی منفی (عدم وجود آزادی و حق تصمیمگیاری) درباارهی ایاران مایباشاد .همچناین
رعایت حجاب نیز در این جملا ،برجستهسازی شده و باز هم اجبار و الزام باا وجاه التزامای
نشان داده شده است .در هر کشاوری رعایات قاوانین آن کشاور ،بارای هماهی شاهروندان و
گردشگران الزامی میباشد و این امر فقا مخصوص ایران نیست.
 -6بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش کتابهای سطح آغازین چهار مجموعاه آماوزش زباان فارسای ،از دیادگاه
تحلیل گفتمان انتقادی و بر اساس رویکرد فرکلاف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .بررسای
کتابهای آموزشی و تعیین ساختارهای گفتمانمدار در آنها  ،میتواند ایدئولوژیهاای نهفتاه و
جنبههای پنهان معنا را در آنها آشکار سازد .محتوی و مطالب مطرحشده در این ماواد آموزشای
در ساااختن دیاادگاه و نگرشاای منطقاای و واقعاای یااا غیرواقعاای و نادرساات نقااش اساساای
دارند؛.بنابراین ،وظیفه و بار بزرگی بر دوش تولیدکنندگان محتوا از این حیث وجود دارد.
ساختارهای گفتمانمدار درمتون مورد بررسی شامل واژگان و اططلاحا ،،طفا ،و گزاره-
پردازی ،وجهیت  ،تعدی و موضوعا ،یا کلانساختارهای معنایی بودند.
دربخش او تحلیل دادهها ،مضامین اطلی و فرعی مربوط به ایران و ایرانیان مورد بحاث و
تحلیل قرار گرفت که در اینجا خلاطهای از آن مضامین برشمرده میشاود :مکاانهاای ایاران ،
شخصیتهای ایرانی ،ویژگایهاای شخصایتی و رفتااری ایرانیاان  ،فرهناگ و آداب و رساوم
ایرانیان،جشنها و مراسم ایرانی ،روش زندگی ایرانیان.بیشتر ایرانیهایی که در کتابهای چاپ
خارج  ،به تصویر کشیدهشدهاند ،از ایران مهاجر ،کردهاناد و زنادگی آنهاا باه سابک زنادگی
غربی نزدیکتر است ،آنها از پدر و مادر و خانواده خود جدا شدهاند و به سبک زنادگی غربای
علاقهمند هستند.برعکس ایرانیهای کتابهای چاپ داخل ،داخل ایران زندگی میکنند و سبک
زندگی ایرانی دارند؛ آنها حتی در طور ،مهاجر ،نیز  ،سبک زندگی ایرانی را حف کاردهاناد
و به زباان فارسای و فرهناگ ایرانای و آماوختن آن باه فرزنادان خاود اهمیات زیاادی مای-
دهند.همانطور که در جدو ( )7نیز نشان داده شد ،در کتاابهاای چااپ داخال کشاور ،هایچ
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موضو ،دارای بار معنایی منفی یا چالش برانگیز دربارهی ایران و ایرانی در این کتابها یافات
نشد؛ درحالیکه ،در کتابهای چاپ خارج از ایران ،موضوعا ،چاالشبرانگیاز و حتای دارای
بارمعنایی منفی و منتقلکنندهی احساسا ،منفی دربارهی کشور و مردم ایران متعدد بود.
پس از مؤلفهی مضامین ،به بررسی واژگاان و گازارهپاردازی در ایان مناابع پرداختاه شاد.
همانطور که در آن بخش با تعدادی مثا مشخص شد ،واژگان  ،اططلاحا ،و طافا ،باه کاار
رفته در توطیف ایران و ایرانی در کتابهای چاپ داخل ،به طور کلی دارای بار معنایی مثبات
بود و دیدگاهی مثبت و خوشبینانه را به مخاطبان ارائه میداد ؛واژگان و اططلاحا ،و طافا،
دارای بار معنایی منفی در این کتابها مشاهده نشد؛ در حالی که در کتابهای چاپ خاارج از
کشور ،واژگان و اططلاحا ،و طفا ،دارای بار معنایی منفی باه وفاور مشااهده مایشاد کاه
دیدگاهی منفی و بدبینانه از ایران و ایرانی را منتقل میکرد.
در ادامه نیز به بررسی و تحلیل مؤلفههای نحاوی پرداختاه شاد .از آنجاا کاه نموناه ماورد
بررسی  ،کتابهای سطح مقدماتی بود ،بدیهی است که در این سطح  ،گفتمان کتابها از تنو،
ساختاری و نحوی کمتری برخوردار است.بنابراین ،تنها دو مؤلفهی نحوی در این منابع  ،ماورد
تحلیل قرار گرفت.از نظر دو مؤلفهی نحوی وجهیت و تعدی ،بین دو گاروه کتاابهاا تفااو،
وجود دارد .در کتابهای چاپ خارج  ،وجه اخباری در معنی قطعیت  ،بیشتر برای بیان نکاا،
منفی دربارهی ایران و ایرانی استفاده شده است؛ درحالی که ،در کتابهای چاپ داخال ،هماین
ساختار برای بیان مطالب و نکا ،مثبت استفاده شده است.همچنین در کتابهای چاپ خاارج،
وجه التزامی در معنای اجبار برای بیان مطالب و نکا ،منفی در ایران به کار رفته است که مای-
تواند به نوعی بیانکننده عدم وجود آزادی باشد .البته شایان یادآوری است که در این زمینه کار
کمی و آماری انجام نشده است و برای قطعیت بیشتر و ادعای ذقیقتر لازم اسات در پاژوهش-
های آتی ،کارهای آماری و کمی انجام شود.
مصرفکنندگان این منابع آموزشی فارسیآموزانی هستند که در ایران یاا در کشاور خاود از
طریق همین منابع و کتابها و دیگر مواد آموزشی و مدرسان و دوستان خاود زباان فارسای را
فرا میگیرند و با فرهنگ ایرانی آشنا میشوند؛ شاید هر کدام از آنها به عنوان سفیرانی باشند که
در کشورهای خود ایران و ایرانی را به دوستان و اطرافیان و جامعه خرد و کلاان اطاراف خاود
بشناسانند.بنابراین ،نو ،اطلاعا ،و بازنمایی که آنها از ایران و ایرانی ارائه خواهناد داد ،تاا حاد
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زیادی تحت تأثیر همین منابع آموزشی و کتابها و محتوای آنهاست  .بایشاک دقاتنظار در
انتخاب محتوا و موضوعا ،ا همان کلانساختارهای معنایی ا منابع آموزشای فارسای باه غیار
فارسیزبانان از اهمیت ویژهای برخوردار است و وظیفه تولیدکننادگان محتاوا را سانگینتار و
سختتر میکند.
در نهایت میتوان گفت نتایج تحلیل دادههای این پژوهش نشانمیدهد که گفتمان هر چهار
منبع بررسیشده ،گفتمانی ایدئولوژیک است و تفاو ،در آنها ،نشان دهندة تفاو ،در زیربناای
فکااری  ،ایاادئولوژیهااا و همچنااین اهااداف پدیااد آورناادگان متااون ماایباشااد.در مجمااو،،
تولیدکنندگان دو مجموعهی «آموزش نوین زبان فارسی » و «فارسی بیاموزیم» در مقایسه باا دو
مجموعة دیگر سعی در ساختن و ارائة دیدگاهی مثبتتر از ایران و ایرانای در ذهان مخاطاب
غیرفارسیزبان داشتهاند و در گفتمان تولیدی خود ،بر نکا ،مثبت و افتخارآمیز ایران و ایرانیان
بیشتر تأکید کرده و آنها را برجستهسازی کردهاند.
در پایان پیشنهاد میشود در پژوهشهای کمی و آماری نیز در زمینه میزان استفاده از مؤلفه-
هااای گفتمااانماادار در کتااابهااای آموزشاای زبااان فارساای بااه غیاار فارساای زبانااان انجااام
شود.همچنین،خوب است مجموعهها و منابع آموزش فارسی در سطحهای میانی و پیشرفته نیاز
با توجه به تنو ،بیشتر واژگان و ساختارهای دستوری و گفتمانی از منظر تحلیل گفتمان بررسی
و تحلیل شوند.
کتابنامه
 .7ذوالفقاری ،حسن و مهبد غفااری و بهاروز محماودی بختیااری( 7911الاف ) .فارسای بیااموزیم؛
آموزش زبان فارسی(جلد او ).تهران :انتشارا ،مدرسه.
 .1ذوالفقاری ،حسن و مهبد غفاری و بهروز محمودی بختیاری( 7911ب) .فارسی بیاموزیم؛ آماوزش
زبان فارسی(جلد او  ،کتاب کار).تهران :انتشارا ،مدرسه.
 .9رشیدی ،ناطر واطمعان ساعیدی« )7939(.تحلیال گفتماان انتقاادی کتااب فارسای اماروز بارای

دانشجویان خارجی بر اساس چارچوب تحلیلی ون دایک و ونلیوون» ،پاژوهش و نگاارش کتاب
دانشگاهی ،شماره 711 : 91ا .711
 .4شعبانی جدیدی ،پونه و دومینیک پرویز بروکشا( .)1171فارسی شیرین است .نیویاورک :انتشاارا،
راتلج.
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:کالیفرنیاا.) ( جلاد او و دوم. فارسای ایاران اماروز. )1171(  آنوشاا و بلیاک آتاوود، شهساواری.1
. دانشگاه تگزاس،انتشارا
 چاپ و نشر یاسین: مشهد.)(جلد او و دوم.  آموزش نوین زبان فارسی.)7931(  احسان،  قبو.1
« تببین و تحلیل کتاب فارسی ششم در چارچوب تحلیل. )7931( . و دیگران، محمدحسن،  کریمی.1
.91  ا19 :11  شماره، دوره دوم،  سا سیزدهم،  پژوهش در برنامهریزی درسی،»گفتمان انتقادی
 پایاانناماه، دورهی دبیرساتان9  تحلیل انتقاادی کتااب درسای زباان انگلیسای.)7913( لیلا، مرادی.1
. دانشگاه کرمانشاه،کارشناسی ارشد
» «تحلیل گفتمان انتقادی کتاب «امریکن انگلیش فایل. )7931(.  کلثوم و فردوس آقاگلزاده، یاسمی.3
.111  ا711 : 94  شماره،  سا هفدهم،، فرهنگ ا ارتباطا، مطالعا،»با استفاده از مد وندایک
10.
11.
12.
13.

Fairclough, N. (1995), Media Discourse, London: Hodder Arnold Publishing.
Fairclough, N.(1992) , Discourse and Social change . London: Polity.
Johnstone, B.(2008), Discourse Analysis. , Britain: Blackwell publishing
Pourhassan Moghaddam, M. (2015). “A Critical Analysis of International
ELT Textbooks Based on CDA Methodology”. Journal of Novel Applied
Sciences. 4 (9): 1019-1024.
14. Richardson, John E (2007), Analyzing Newspapers: An Approach from
Critical Discourse Analysis, New York: Palgrave Publishing.
15. Stubbs, M. (1983), Discourse Analysis, Britain: Basil Blackwell Ltd.
16. Van Dijk, T. A. (2001), “Critical Discourse Analysis” in Tannen, D. and
others, "Handbook of Discourse Analysis", Blackwell Publishing: Oxford: 325
– 371

