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 :دهيچک
اين مقاله به تحليل گفتمان رسانه اي مصاحبه هاي لري كينگ با چهار رئيس جمهور ايران، روسيه، پاكستان، و 

سوم  بيست و خيدر تارتوضيح آنكه، .  اكراين مي پردازد تا جلوه هاي ساخت تصاوير رسانه اي معرفي شوند
دكتر محمود ، ايران يبا رئيس جمهور کايان آمر.ان.يبکه سشگر معروف  مصاحبهنگ يک يلر، ٢٠٠٨سپتامبر 

هاي  بازتاب آمريكاهاي مختلف هم در ايران و هم در  جنبهاي انجام داد كه اين مصاحبه از  مصاحبه، احمدي نژاد
 ان  .ان .يسبراي او و شبكه  معمولامر يك  يرمصاحبه لري كينگ با روساي جمهوکه  از آنجا.  گوناگوني داشت

اين مصاحبه و مصاحبه كينگ با سه  اي گفتمان مقايسهاين پژوهش بر آن شده است تا با انجام تحليل ، است
ها يكسان است؟ اين چهار  مصاحبهاين گفتمان اساسا  ها پاسخ گويد كه آيا به اين پرسش، ديگر يرئيس جمهور

و يا به عبارتي  گرفتههدف قرار ها چه گروهي  مصاحبهانجام اين  در  هايي دارند؟چه كاركردمصاحبه هريك 
افكار ، آمريكامردم ، مردم كشور هدف داند؟ ها را چه كسي مي مصاحبهمخاطب اصلي اين ، ان .ان .شبكه سي

 هستند؟ ...سياستمداران و نخبگان جهاني و يا ، عمومي جهاني
 

ل گفتمان، ينژاد، والديمير پوتين، ويكتور يوچنكو، پرويز مشرف، تحل ينگ، احمديک يلر :ها واژهكليد 
 . ان .ان .يس
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 :مقدمه
 . كند هاي زيرين آن فراهم مي هاي سطحي زبان و رسيدن به اليه تحليل گفتمان، راهي براي عبور از اليه
كند، زيرا زبان  زي ميهاي ناپيدايي است كه زبان در مناسبات قدرت با هدف تحليل گفتمان، نشان دادن نقش

 .١)١٩٩٩؛ ١٩٩٢فركالف، ( كند ها فراهم مي در تحليل گقتمان، محملي براي طرح ايدئولوژي
گونه كه از نامش پيداست به  است كه همان ٢هاي تحليل گفتمان، تحليل گفتمان سياسي يكي از شاخه
ري و شنيداري عالم سياست هاي موجود در دنياي سياست و تحليل گفتمان ارتباطات گفتا تحليل گفتمان

اي كه زبان با قدرت و ايدئولوژي  زيرا سياست فارغ از زبان و رابطه ،٣)٢٠٧: ١٩٩٧شيلتون و شفنر، ( پردازد مي
 .دهد بخش اعظمي از موجوديت خود را از دست مي ايدئولوژي دارد،
اني ميان هاي سياسي و ايجاد يك رابطه گفتم توسعه و انتشار گفتمان درها نقش مهمي  بي شك، رسانه

همتاي خود، نه  گيري از قدرت نفوذ بي ها با بهره رسانه.  ٤)٥٦٤: ٢٠٠١اكستروم، ( سياستمداران و مردم دارند
هاي  پردازند، بلكه در بسياري موارد خود به دستگاه از قدرت مي اشيهاي سياسي ن تنها به انتقال گفتمان

 .شوند ساز تبديل مي گفتمان
 منزله كه به ان، به مدد نفوذ جهاني خود، عالوه بر آن .ان .د جهان همچون  سياي قدرتمن هاي رسانه شبكه

كم و كاست وقايع و رويدادها هستند، بلكه در بسياري از موارد، با شكستن  دار انتقال بي رسانه، عهده
مله هاي مختلف از ج كنند؛  يعني در قالب برنامه ساز را بازي مي هاي سنتي رسانه نقش گفتمان چارچوب

هاي  صورتي ظريف و در پرده، گفتمان ها سعي بر آن دارند كه به مستندها، تحليل و تفسير خبر و مصاحبه
 .را به مخاطب ديكته كنند )كه در بسياري موارد قرابت زيادي با گفتمان دولت دارد( مورد نظر خود

 
 ؛ سياست رسانه اي و ساخت تصاوير ذهنيطرح مسئله
د يجد يا رسانه يها فنآوريو گسترش  يو آزادگذار يآزادساز يجهان يندهايه فراواسط به ياسيارتباطات س
 يها انهدر رس ياسينان و موضوعات سيآفر قشنن است که يرات ايين تغياز جمله ا.  ر استييدر حال تغ

از  يکي.  شده است يا رسانهاست يتوان گفت که س يم گريعبارت د به . دا کرده استينمود پ، يگروه
 يا است رسانهيسرنگ شدن نقش احزاب در  کم، استيشدن س يا در عصر رسانه ياسيرات مهم سييتغ

به قول مانوئل .  کند يم يد بازيجد ياسيدر ارتباطات س يون نقش مهميزيتلو، ها ان رسانهيدر م . است
ن فضا يااند که در  شده" استيممتاز س يفضا"معاصر  يها يک در دموکراسيالکترون يها رسانه، کاستلز

دليل ماهيت  هاي تلويزيوني به مصاحبه  .)٤٩-٥٠: ١٣٨٧، اكسفورد و هاگينز( دارد يا ژهيگاه ويون جايزيتلو
كننده به نمايندگي  اي شده باشند كه در آنها مصاحبه توانند يكي از نمودهاي بارز سياست رسانه مي، ويژه آنها

هر يك سعي در محق جلوه دادن گفتمان خود ، ن قدرتبه نمايندگي از گفتما سياستمداراز گفتمان رسانه و 
بر جهان و همچنين گستره پوشش  آمريكادليل سلطه سياسي  ان به.ان.كه شبكه سي اين توجه بهبا .  دارند

چه از اين شبكه پخش  آن، در جهان مطرح است، يك رسانه قدرتمند و مرجع منزله هب، جغرافيايي خود
بنابراين تحليل .  مختلفي در سطوح مختلف و براي مخاطبان متنوع داشته باشد هاي تواند بازتاب مي، شود مي

س جمهوري با رئي ـ٥اليواين شبكه در برنامه لري كينگ گر معروف  مصاحبهـ  گفتمان مصاحبه لري كينگ
هاي گفتمان  كند تا اساسا با تفاوت و مقايسه آن با سه مصاحبه ديگر از اين جنس به ما كمك مي ايران
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ها را با سياستمداران  اي غرب در قبال  كشورهاي مختلف آشنا شويم و  هم شيوه گفتماني اين رسانه سانهر
 .بيني كنيم خود در آينده پيش

ايران با پرسش هاي او از سه  يبا رئيس جمهور هاي مصاحبه لري كينگ پرسش، براي انجام اين پژوهش
 :اند قرار گرفته مورد مقايسه يگفتمان هدگايد از ديگر در زمان رياست آنها يرئيس جمهور

 سابق روسيه يرئيس جمهور، والديمير پوتين .١
 اوكراين ي سابقرئيس جمهور، ويكتور يوچنكو .٢
 سابق پاكستان يرئيس جمهور، پرويز مشرف. ٣

 :از  استدليل انتخاب مصاحبه لري كينگ با اين افراد عبارت 
، ها توان گفت در هنگام انجام مصاحبه به اين صورت كه مي ،آمريكاايجاد تعادل ميان متحدان و مخالفان  .١

محسوب  آمريكابودند و اوكراين و پاكستان كشورهاي دوست  آمريكاايران و روسيه دچار تضاد منافع با 
 .شدند مي
 ها به هم نزديكي زماني مصاحبه .٢
 .کننده بودن مصاحبه يکيو مصاحبه شوندگان  يها منصب يتراز هم .٣
 :ين تحقيق دو روش را براي كار خود انتخاب كرده استا
 ،يطور انفراد هب ها مصاحبه تحليل گفتمان .١
 .گريدبا هم چهارگانه يها گفتمان يا مقايسهمطالعه  .٢
 

 ره يدر با ياديز هاي پژوهش.  براي بيان روشن تر مسئله نگاهي به كمبودهاي پژوهشي نيز الزم است
سه نجا يدر ا در عين حال، هاي لري كينگ انجام نشده است تمان مصاحبهگفتحليل تحليل محتواي و 

 .اند عنوان پيشينه كار انتخاب شده به مشابهپژوهش 
از فاکس  ٦يليبيل اور، ان.ان.ينگ از سييي يعني لري كآمريكادر پژوهشي كه درباره سه شومن معروف .١
گزارش ساالنه درباره ي روزنامه ( ر به دست آمديز جينتا، انجام شد سي.بي.ان.اس.ام از ٧وسيس متيوز و کرين

 .٨)٢٠٠٥نگاري در آمريكا، 
دهند كه در ميان  درصد وقت برنامه خود را به مصاحبه اختصاص مي ٨١طور متوسط  اين سه نفر به .١-١ 

 .درصد بيشترين سهم را دارد ٩٥آنها لري كينگ با 
كننده از زندگي شخصي ميهمان  به موضوعات سرگرم درصد از وقت هر برنامه را ٤٥لري كينگ حدود  .٢-١

 .درصد است ١٣درصد و سه برابر متيوس با  ٢١دهد كه اين رقم دو برابر اوريلي با  اختصاص مي
لري ، گرداند شونده مي هاي خود از مصاحبه اش را حول قضاوت درصد برنامه ٩٧در حالي كه اوريلي  .٣-١

 .كند هايش دخيل مي را در مصاحبههاي خود  قضاوت، كينگ تنها دو درصد
 .٩)٢٠٠٨آناند و بيزالوف، ( آمريكاهاي لري كينگ در  مخاطب شناسي برنامه .٢

 فاکسان و  .ان .يعني سي آمريكادر دو شبكه معروف ي يهاي گفتگو به مخاطب شناسي نمايشاين پژوهش 
  .شناسي آن پرداخته است مخاطب و وينگ اليک يلر اختصاص دارد كه بخشي از اين پژوهش به برنامه وزين
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البته واژه ديپلم معادل پايان ( براي مثال در اين پژوهش آمده است كه از حيث تحصيالت افراد ديپلمه
 .بيشترين بينندگان برنامه لري كينگ هستند، درصد ٣٨با ) در ايران است آمريكاتحصيالت دبيرستاني 

، فراد مشهورد عمده شوهاي تلويزيوني در مصاحبه با ادر تحقيقي نشان داد كه قص) ٢٠٠٧( الئو باخ .٣
كند و  كه مصاحبه با دانشمندان هدف انتقال مفاهيم علمي را دنبال مي در حالي . سرگرم كردن مخاطب است

تاگی، ( هاي سياسي آنهاست شيدن استراتژيها از مصاحبه با سياستمداران به چالش ك هدف اين برنامه
اينجاست كه نگاه ايراني در اين باره مي بايد اضافه شود و ما در اين مقاله سعي مسئله .  ١٠)٨٠-٧٦: ٢٠٠٨

 .داريم اين كمبود جبران شود
 

 لري كينگ كاربرد تحليل گفتمان براي شناخت جريانهاي گفتماني مصاحبه هاي : ينظر يمبان
 . هاي اجتماعي است مينهداراي ز است که جريان و بستري، گفتماندر ابتدا الزم است توضيح داده شود كه 

، كلمات و عبارات مورد استفاده و معاني آنها، ها و قضاياي مطرح شده گزاره، اظهارات و مطالب بيان شده
در چه بستر ، توسط چه كسي يا عليه چه چيزي يا چه كسي، چگونه، كجا، جملگي بستگي به اين دارند كي

 .اند به كار رفته يو با چه قدرت و وسعت
ميشل  ،در پاسخ به اين پرسش ها كجاست؟ كه خاستگاه گفتمان مطرح است و آن اين ياساس رسشاما يك پ
او هر نوع گفتماني را . »در درون گفتمان خودش قابل تحليل است، اي هر حادثه«معتقد است كه  فوكو

ها را  او گفتمان  .داند بيند و قدرت را علت نهايي هر گفتماني مي گرفتار ساختار اجتماعي برآمده از قدرت مي
، چه كسي، كنند ها هستند كه مشخص مي به اين معني كه اين گفتمان، داند ها مي ها و موضوع هسازنده سوژ

   .)١٥:١٣٧٨، تاجيك( تواند صحبت كند و درباره چه چيزي مي يکسدر چه زماني با چه 
 

 تحليل گفتمان
و تحليل   ـ ها ها و سخنراني مصاحبه، گفتگوهامانند  –شامل تحليل ساختار زبان گفتاري ، تحليل گفتمان

  .است ـها ها و گزاره داستان، ها مانند مقاله ـ شامل تحليل ساختار زبان نوشتاري، متن
ي فراتر مبايد گا، تحليل گفتماندر ، پردازد مي كاركرد و ساختار جملهبه توصيف روابط بين تحليل گفتمان 

تحليل گفتمان پس .  تماعي پرداختفرهنگي و اج ي تيعوقمت يا زمينه از تشريح زمينه متن برداشت و به باف
، )زمينه متن( هاي زباني را در ارتباط با عوامل دروني زباني هاي واحد گيري معنا و پيام چگونگي تبلور و شكل

اسي و سي ـ هاي فرهنگي مثل زمينه ( محيط زباني و نيز كل نظام زباني و عوامل برون زباني، واحدهاي زباني
 .)١٠:١٣٧٢، لطفي پور( كند مي مطالعه را )اجتماعي
ها را بايد در ساختارهاي  اين است كه گفتمان، شناسان گفتماني است مورد اجماع بيشتر زبان، چه پس آن

 .مطالعه كردزباني فراتر از زمينه متن 
ه به دو بعد اساسي انجام تواند با توج توان گفت که تحليل گفتمان مي اي مي پيش زمينهبا توجه به چنين 

 :گيرد
محيط و ، مانند فرهنگ ـ شناسانه و دوم در رابطه بين اطالعات زباني و غير زباني در ساختار زبان، نخست
ها هستند كه سوژه و  اين مانندسياست و قدرت و ، اجتماع، عوامل فرازباني مثل محيط، دومدر بعد .  اجتماع
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هاي زباني نيز  يعني صورت، نتي در بعد نخست تحليل گفتماكنند و ح موضوع گفتمان را مشخص مي
و بعد يا ديدگاه دوم را  گرايي صورتتوان  بعد اول تحليل گفتمان را مي، جا ايندر .  گذارندتاثير

 .ناميد گرايي كاركرد
که به به اين معني .  صورت دوم تحليل يعني بعد کارکردگرايي مد نظر قرار گرفته استعمدتا ، در اين مقاله

 .ط فرامتني گفتگو توجه شده استرابطه فضاي گفتماني با توجه به شراي
پردازد و مفاهيم  به موضوعات و اهداف معيني مي، هر گفتمان، بر مبناي فن معناي بيان: فن معناي بيان -١

 .دهن دهد و تعدادي ديگر را كنار مي و مضامين خاصي را مد نظر قرار مي
خود و گروه ) كننده در اينجا مصاحبه ( هايي كه گوينده ويژه در گفتمان هب، ونمضماين : معناي موضعي -٢

 .كاربرد دارد، شمارد منفي و پست مي، و فكر مقابل را نادرست ،بت و بدون هر گونه ايرادثخود را م
، آن است كاركردشناسيبعد ، يكي از ابعاد تحليل گفتمان، طور كه اشاره شد همان: مفاهيم ضمني -٣
به مفاهيم ، گفتمان درکبراي كشف كارشود و  در صورت زباني گفتمان متوقف نمي، گر ي اين كه تحليليعن

ساز  يا هر گفتمان گر مصاحبه، نويسنده، ر چه گويندهشك ه بي.  پردازد ضمني يا تلويحي موجود در آن مي
د و نضمني و تلويحي بگنجا هاي كند تا معاني را در قالب تالش مي، تر باشد در كار خود چيره دست، ديگري

 .داري در امان باشدجانب مظانآنها را در ظاهر كار آشكار نسازد تا از 
اين   .شوند و حالت خنثي ندارند داراي بار معنايي فرض ميواژگان ، در فن تحليل گفتمان: واژگان -٤

د و بنابراين نمي ني گيرت مئنويسنده نش/ اجتماعي و حتي اخالقي گوينده ، از قدرت موقعيت سياسيواژگان 
ها در يك گفتار يا نوشتار  جا كه بسياري از موقعيت از آن . شوند مطالعهيت تحليل و عقموتوانند فارغ از 

توان با كمي  پس مي.  باشند ساز گفتمانتوانند نماينده ايدئولوژي  ميواژگان ، هستند بنياد ايدئولوژي
و در وجود دارد كه در تك تك كلمات اي  ويژهايدئولوژي ، انيو گفتم چنين حكم داد كه در هر گفتاراغماض 

فرض نوعي نماينده يك ايدئولوژي خاص  توان به پس هر گفتماني را مي.  استبار معنايي آنها مستتر يا آشكار 
  .١١)٢٠٠١ون دايك، (  آن را تحليل كرد كرد و با اين ديد

 
 الگوي تحليل گفتمان فركالف

قدرت  -١: دهد  رابطه قدرت و زبان را از دو بعد مورد توجه قرار مي، گفتمان خود فركالف در الگوي تحليل
  .١٢)٧٥-٤٣: ١٩٩١فركالف، ( قدرت پشت زبان -٢ و در زبان

از هدف اصلي مقاله و به علت دور شدن ، يزبان ترکيبات قدرت در بر مبناي تحليلتحليل گفتمان در اينجا 
 .شود مطالعه نمي، طوالني شدن بحث

اما براي يك ، داند ميقدرت پشت زبان را در هم تنيده و تفكيك ناپذير ر چند كه فركالف قدرت در زبان و ه
 .مند شود دهد تا تحقيق روش الزم است كه فرض را بر جدايي اين دو قرار، گر تحليل

 :كند ميقدرت پشت زبان را در سه سطح مطرح فركالف 
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در اين .  دستور زبان آنو هاي واژگان  روابط و هويت، ه مضاميناين سطح عبارت است از توجه ب :توصيف .١
اين مرحله خود در سه مرحله مورد نظر قرار .  دكن تحليل مي ،از زمينه و شرايط اثرگر متن را مت سطح تحليل

 .)٢١١-١٦٩:  ١٣٧٩فركالف، ( گيرد مي
 :واژگان: الف
 د؟ان هاي تجربي دارند كدام رزشواژگاني كه داللت بر ا -١
 دئولوژيك هستند؟يه امنازعواژگاني محل  چه-٢
 شونده در متن وجود دارد؟ آيا واژگان تعريف -٣
 :ساختارهاي دستوري -ب
 اي است؟ هاي رابطه ساختار دستوري حاوي كدام ارزش-١
 )١٧٠:همان( وجود دارد؟ ما و شماآيا ضمايري مانند  -٢
 )١٧١:همان( ساختارهاي متن -ج
 تفسير .٢
هاي موجود است و اين مخاطبان  ه تحت تاثير گفتمانبلك، گيرد نميوار شكل  ءايي مجرد و خالن در فضمت

 كنند ها را مشخص مي محتوا و گفتمان مصاحبه، ساختار، مستقيم طور فعال اما غير هستند كه به
 ).٢١٥:همان(
بخشي از  منزله متن به، طحدر اين س.  ر گفتمان داللت دارديندهاي توليد و تفسيابه فراين مرحله : تبيين.٣

در .  شود ينه و بستر اجتماعي تحليل ميشود و متن با توجه به زم يك فرايند فعاليت اجتماعي محسوب مي
سياسي و فرهنگي حاكم بر گفتمان را ، هاي اجتماعي گر بر آن است كه ساختار و زمينه تحليل، اين سطح
 .)٢٤٧-٢٤٦:همان( كشف كند

 ظريگيري از مباني ن نتيجه
، ها شاخص.  هاي اين تحليل براساس اهداف تحقيق است انتخاب شاخص، يكي از مراحل كار تحليل گفتمان

 .ندشو  انتخاب مي، متناسب با آنچه بايد تحليل شود، نظر تحليل گفتمان اساس سطوح موردخود بر
هاي  پرسش رت گرايانهاز بعد کارکردگرايانه و بدون حذف کامل بعد صو با هدف تحليل گفتمان، اين تحقيق
، انيب يد بر فن معانيبا تاک )پاكستان و اوكراين، روسيه، ايران( يي كينگ با چهار رئيس جمهوررمصاحبه ل

 .  كند مطالعه مي را ل گفتمان فرکالفيتحل يو با استفاده از الگو و واژگان يم ضمنيمفاه، يموضع يمعنا
هاي  ليل گفتمان پرسشسازي براي تح وهش مبناي شاخصچه در اين پژ توان گفت كه آن طور خالصه مي به

تبنيي و ، توصيفي، تحليل كاركردگرايانه، قرار گرفته است، روساي جمهور ري كينگ باهاي ل مصاحبه
 .مفاهيم ضمني و واژگان است، معناي موضعي، تفسيري متن براساس مضاميني چون فن معاني بيان

 :شوند تحليل مي، اخص زيرش ٦ها براساس  در مجموع گفتمان مصاحبه
همراه با ، دنآي گاه متن به شمار مي واژگان كانوني را كه تكيه، اين مولفه:  )مثبت –منفي ( واژگان -١

هاي  واژه ءمتحد جز، همكار، هايي مثل دوست براي مثال واژه.  دهد كاركرد آنها در متن مورد ارزيابي قرار مي
 .شوند واژگان منفي يا سياه محسوب مي ءخالف جزم، هايي مثل دشمن سفيد و مثبت و واژه
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اين كه كدام افراد و  ):مثبت يا منفي ( شده در متن و نگرش متن به آنها افراد و نهادهاي مطرح -٢
 كننده حاوي داوري مصاحبه، اين متغير.  بار مثبت و كدام بار منفي دارند، ها نهادهاي مطرح شده در مصاحبه

دو ، زبان و ايدئولوژي، طور كه بحث شد اد و نهادهاي ذكر شده در متن است و هماندر مورد افر) لري كينگ(
از افراد و ، ها توان نتيجه گرفت كه تصويري كه در اين مصاحبه پس مي، ناپذير در گفتمان هستند جزء جدايي

يي آمريكااران مد د سياستييها و مورد تا تصوير موردنظر ايدئولوژي حاكم بر رسانه، شود نهادها ساخته مي
 .است
) هاي لري كينگ وجود دارد چه در مصاحبه نظير آن ( سياسيدر يك گفتمان ): غيرسازي ( بندي قطب -٣

  .)١٩٤و  ١٧١ :همان( را محدودتر مي كند ديگررا گسترده و قلمرو  خودگفتمان قدرتمندتر مدام حوزه 
گر خود را نماينده يك  مصاحبه/ گوينده / ه نشانگر آن است كه نويسند» ما«استفاده از ضمير ، براي مثال
/ بيانگر خط فاصل ميان گوينده » شما«يا » ايشان«و »آنها«داند و برعكس استفاده از ضمير  جمع مي

 .است» غيرسازي«نويسنده  با ديگران و تاكيد او بر 
مورد قبول ديگران ساز يا  اين كه گوينده يا نويسنده به كدام منبع مشروعيت: يا ذكر شواهد استناد -٤

ها موثر  قبول جلوه كردن استدالل تواند در قابل قبول يا غير قابل مي، كند مي ارجاع، براي اثبات ادعاي خود
 .واقع شود

ساخت استدالل و استنتاج نويسنده يا  زير، ها افكار قالبي و پيش داوري، ها پيش فرض: ها پيش فرض -٥
 .)٢٣٠: همان( دهند گوينده را شكل مي

به ، هاي ضمني در مرحله تفسير متن شناخت داللت: )تلقين و تداعي( هاي ضمني متن داللت -٦
گيري از دانش زباني نشان دهد كه فالن جمله يا گزاره حاوي كدام معاني  كند تا با بهره گر كمك مي تحليل

ها كدام  اين داللتربرد و كا است چه قصد و نيتي داشته ،كار بردن آن شكار است و نويسنده از بهناآضمني و 
  .)٥٢-٤٩:  ١٣٨٢فرقاني، ( معاني يا پيامدها را به همراه دارد

 ريميوالد، نژاد احمدي ،يهاي لري كينگ با چهار رئيس جمهور پيش از آغاز تحليل گفتمان مصاحبه
 :ذكر دو نكته ضروري است كوچنژنرال پرويز مشرف و ويكتور يوش، پوتين

 .اند اهميت بودن براي هدف پژوهش حذف شده دليل رعايت اختصار و كم هها ب اي از پرسش پاره .١
 ٣ و ١دليل رعايت اختصار در جدول شماره  عامل اول به ٥، ميان عوامل شش گانه تحليل گفتماناز  .٢

دليل نياز به شرح و بسط بيشتر در پايان هر  هاي ضمني به اند و از اين ميان فقط عامل داللت آوري شده جمع
 .اند سش ذكر شدهپر

 .پردازيم طور خالصه مي ابتدا به معرفي لري كينگ به
 ست؟ينگ کيک يلر
 ييکايمرآدار  شهيان ريهوديکه از  يهوديورک و در خانواده يوين نيبروکل در ١٩٣٣نوامبر  ١٩در  نگيک يلر

ده يانجام ييبه جدا شياو شش بار ازدواج کرده که پنج تا.  ساله است ٧٥باً يتقر اکنونشد و  متولد، بودند
.  از او دو فرزند پسر دارد نگيک است که ييکايمرآشه يک هنرپيت ياش خانم شاون ساوث ک يهمسر فعل يول

اس در سال  يب يندگان شبکه سياز گو يکي با مالقات او با ها در رسانه نگيک يلر حضور يا دوران حرفه
دا يرفتن به فلور يباشد و او را برا ينده خوبيند گوتوا يگفت م نگيک نده بهين گويچراکه ا ؛رقم خورد ١٩٥٧



 
 

٨ 
 

خ يو به تاريدر راد يلر ن حضوريت به اولينها بود که در ين راهيق کرد و ايتشو» ياميو ميراد«وستن به يو پ
 يک ماجراي ريدرگ ١٩٧٠او در سال   .ديصدا انجام يار اتاق فرمان و متصديعنوان دست و به ١٩٥٧ هاول م

پس از آن مجدداً به صحنه .  افتاد به زندان، در بازار يرقانونيل انجام معامالت غيدل و بهشد  يکالهبردار
 يبه عمل جراح مجبور نگيک باعث شد ١٩٨٧ در سال يد ويار شديبس يحمله قلب يون برگشت وليزيتلو

 يحمله قلب ح داديدر آن توض ن مورد نوشت ويدر ا يبود که او کتاب يحد ن مشکل بهيشدت ا.  قلب باز شود
 . ر داده استيياش را تغ يچطور زندگ

 زيباعث به ارمغان آوردن جوا يونيزيتلو يها برنامه يها سابقه در اجرا در رسانه و سال سال سابقه او پنجاه
 در مراسم» کايمرآ يونيزيتلو ين چهره گفت وگوهايتر ياد ماندنيبه «زه ياو شده است و جا يبرا يفراوان

افتاد و  راه ١٩٨٥هم در سال  يوال نگيک يلر برنامه زنده.  ن آنها دانستيتوان مهم تر يرا م ١٣جايزه امي
، ن برنامهيا يمحل اصل.  درآمده است) طور همزمان به( يونيزيتلو ـ ويشکل روزانه و راد به ١٩٩٤از سال 
رک و واشنگتن ويوينان در  .ان .يس يوهاياز استود يگاه يول ؛ان در لس آنجلس است .نا. يس يوياستود

اش انجام داده و از  در برنامه مصاحبه هزار ٤٠ ش ازيها ب ن سالياو در طول ا  .شود يهم پخش م يس يد
حضور  با برنامه مشترک او.  کرده است وگو کا گفتيمرآ يجمهور يروسا يتمام با، زمان جرالد فورد به بعد

ن يتر از مهم يکيانه يوع صلح خاورمموض با ١٩٩٥ن در سال يو اسحاق راب نيشاه حس، اسر عرفاتي
شان محبوس يها در خانه حکم دادگاه با که ييآنها ايحاضر در زندان ان محکوم با ياو بوده و گاه يها برنامه
سون و کارال يتا کيما با شيوگو توان گفت يآن را م يها ن نمونهيتر کند که مهم يوگو م هم گفت، اند شده
 .دانست) اعدام شدکه  ييکايمرآن زن ينخست( تاکر

 ٥٠٠ش از يها و ب مهمان در آن برنامه ٢٥٠نا و دعوت از يتوفان کاتر بعد از نگيک يشب ٢٩ ياپيپ يها رنامهب
 نگيک يلر برنامه در يا مقام ارشد مملکتي جمهور سيرئ ٣٥سپتامبر و حضور  ١١ يبعد از ماجرا مصاحبه

ا درواقع عده ي نگيک ن مهمانانيتر مهم.  شود يمحسوب م» وينگ اليک يلر «ياز رکوردها، در آن مقطع
 يتون، براندو مارلون، دا کرد؛ جرج بوش پدر و پسر و همسران آنهايها پ ن اسميتوان در ا يآنها را م از يکوچک

ل يخائيم، ناترايفرانک س، جرالد فورد و همسرش، نتونيکل يالريل و هيب، ن کارتريراسل و يميج، بلر
 رالنو، نويآل پاچ، گانيرونالد ر، يکارتن سرپل مک، ينسکيکا لويمون، يکند يباب ،کل جردنيما، گورباچف
، ينفرياپرا و، مارگارت تاچر، لوريتا زابتيال، گان و همسرشيرونالد ر، )همسر فرانكلين روزولت( روزولت

اش  امهبه برن يگرفتار اي يماريل بيدل به نگيک يلر ها که وقت يليخ.  ايكس و مالکوم يکل يمحمد عل
ن يتر مهم.  کنند ياو برنامه را اجرا م يجا ث هستند که بهيگر يا نانسيکرت يمان سيرسد و آن زمان را ينم

 .اند ها بوده نين مدت ايدر ا نگيک يها برنامه
 . ان را شکست .ان. يدر س يونيزينندگان تلويکه رکورد ب ١٩٩٣ ن ال گور و راس در ساليمناظره ب -الف 
 .  نگيک يلر با او يوگو و گفت نگيک ن سالگرد برنامهيستميدر ب ١٤سي .بي .اي يرجم، را والترزحضور باربا -ب
 نگيک خود.  کند يچ ميپ سوالدارد و مهمانش را براساس آن اصول  يمشخص ش اصوليها برنامه در نگيک

 يا ژهياه و روش وخودم ر يمن برا.  ستين روش من نيا.  کنم يحمله نم يبه کس من« د؛يگو يباره م نيدر ا
، ستيشما چ يلم بعديا في يشه بپرسم که پروژه بعدين هنرپيکه مثل همه مردم از ا نيا يمثالً به جا دارم و

 ؟يکن ين چه کار ميبعد از اپرسم  يم
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 يها مهمانان در برنامه« د؛يآ يم د هم به حسابينسل جد يشوها ـ تاک از مخالفان سرسخت يکي نگيک
 نند و بهينش يد ميجد يها يمجر.  نديآ يصحنه به حساب م يز و صندليمثل م يونيزيتلو يوگو د گفتيجد

 کمال با کشم و يبه چالش م او را، زنم يمهمانم حرف م با من يدهند ول يشان گوش م مهمان يسخنران
 .)١٣٨٧، روزنامه هموطن سالم( »کنم ياو انتقاد م يها از حرف، احترام

           
 عمل تحليل گفتمان در 

شاخص اشاره شده در بخش مباني نظري  ٦براساس ، ها مصاحبهتحليل گفتمان به از مقاله ، در اين بخش
 .شود يپرداخته م

ذكر شده  يا تک کلمهو  طور كامالً خالصه به) روساي جمهور( شونده پاسخ مصاحبه، در برخي سواالتضمناً 
همچنين براي رعايت .  دشوع حفظ ووحدت موضشود و نن كلي مصاحبه خارج ريااست تا ذهن خوانده از ج

 .اند حذف شده، اند ها كه از لحاظ گفتماني ارزش چنداني نداشته اي از پرسش پاره، اختصار
 

 كو نيوشچ ينگ با ويكتورمصاحبه لري ک
 چيست؟ ، ا پيش آمدنيرچه در كشور ما در اثر توفان كات واكنش شما به آن: گنيك -١سوال 

  :گانه شش يها شاخصبراساس  تحليل گفتمان پرسش
ن ين حادثه احساس تاسف کرده و ملت اوکراين در پاسخ نسبت به ايجمهور اوکرا سيرئ: هاي ضمني داللت

ن ياز اوکرا يرين بوده است که تصوين سوال در صدد اينگ در اوليک.  کا دانسته استيرا همدرد ملت آمر
 . م کنديکا ترسيعنوان ملت دوست با آمر به

 بسيار كند بوده است و اين آمريكاگويند كه واكنش ابتدايي دولت  بعضي مي !آقاي رئيس جمهور -٢سوال 
 آيا اين باعث چنين فكري در شماست؟ .  كنند حساب ما يوتر ركم، باعث شده كه مردم سراسر دنيا

جا كه لري نيعني آ.  گردد هاي ضمني اين سوال به شاخص استناد بر مي يكي از داللت: هاي ضمني داللت
كه اين بعضي چه  اين.  اساس است خواهد چنين القا كند كه اين حرف بي مي» ها بعضي«ينگ با گفتن ک

 وهيشكننده با اين   مصاحبه.  مطرح  نشده است، بار دارندو چقدر اعت، هايي هستند ها يا  دولت كساني يا ملت
 .  استاعتبار  سخنانشان بي» بعضي«خواسته چنين بگويد كه اين  مي

كفه ترازوي جهان يك در  آمريكاتوان چنين استدالل كرد كه  مي" ما و دنيا"بندي  همچنين در بيان قطب
براي همه دنيا  آمريكايعني اخبار  كنند؛ ايستاده است و همه دنيا در طرف ديگرند و اين دو كفه برابري مي

 .  ساز است مهم و سرنوشت
 آنها با شما چه كردند؟ چه احساسي داريد؟ ، فاقي براي شما افتادهدانند كه چه ات همه دنيا مي -٣سوال 
 .  انده شده بودربود كه به رئيس جمهور اوكراين خو منظور سمي: توضيح
كه مردم در كليساها براي سالمتي من دعا   ي بر اينمبننده وش با توجه به پاسخ مصاحبه: هاي ضمني داللت

جمهور و ملت اوكراين  كه سعي در ساختن تصوير مثبت از رئيس كردند و با توجه به دو پرسش پيش مي
به اين صورت كه سعي دارد نوعي حس همدلي در مخاطب  ، نوعي تلقين در اين پرسش وجود دارد، اند داشته

  .ايجاد كند
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وزير خارجه گفته است كه  ونمعا، چگونه بود؟ نيكوالس برنس سكاندي رايمالقات شما با  -٤سوال 
 واكنش شما به اين اظهارات چيست؟ .  دارد سير درستي گام بر ميمرغم تحوالت اخير در  بهاوكراين 
رضايت هاي اخير اوكراين مورد  حركت .٢.  كند درستي حركت مي ريدر مساوكراين .  ١ :هاي ضمني داللت
 . تحوالت اخير به نفع اوكراين بوده است .٣.  ستآمريكا
  ؟بين هستيد پس شما خوش -٥سوال 
واتحاديه اروپا روشن است و اين  ١٥سازمان تجارت جهانياين به رانداز پيوستن اوك چشم: هاي ضمني داللت

 .  دارد كشور در مسير درستي گام بر مي
كه در بود  نكوشوميتيوليا ر كنار كرديد يكي از آنها وزير را ب شما كابينه را منحل و نخست -٦سوال 

 تفاقي افتاد؟ چه ا، شريك شما بود، تحوالت اخير
پس شما چندان قابل اعتماد .  ايد پشت كرده، شما به كسي كه شريك شما بوده است: هاي ضمني دالل

 .  نيستيد
 آيا واقعيت دارد؟ .  ايد خاطر مردمي بودنش اخراج كرده خانم تيموشنكو گفته است كه او را به -٧سوال
تر از بچون محبو،  شما تحمل او را نداشتيدپس يوليا تيموشنكو از شما محبوبتر است : هاي ضمني داللت
 .  كنيد خطر بيندازد را حذف مي بهكس قدرت شما را هرطلب هستيد كه  ردي قدرتفپس شما   .شما بود
 رو دارد چيست؟  بزرگترين مشكلي كه كشور شما پيش -٨سوال 
 .  ست ور به هاي زيادي رو كشور شما با مشكالت و چالش: هاي ضمني داللت
 روابط شما با پوتين چگونه است؟  -٩ال سو

 ـ ط روسيهابدر اينجا مسلماً نوعي داللت ضمني وجود دارد كه البته براي فهم آن بايد رو: داللت ضمني
 .  شود مطالعهن زمان آاوكراين در  ـ و روسيه آمريكا
 ت؟ هيچكس مسئوليت اين كار را بر عهده نگرف .  به مسئله مسموميت بر گرديم -١٠سوال 

اي  پس اين سوال مقدمه.  يابد كه به دو پرسش بعدي توجه كنيم اين سوال وقتي معنا مي: داللت ضمني
 .  بعدي است دو سوالبراي 

 ؟ دشديرو  به ان روچگونه با چهره جديدت -١١وال س
شده  و تا حدودي زشت و ترسناكزده  تاول ، چهره رئيس جمهور اوكراين، پس از ابتال به مسموميت: توضيح

 .  بود
ن چهره زيبا آاي بوده است كه شما را از  بار عده چهره جديد شما حاصل عمل محكوميت: هاي ضمني داللت

 .  اند به اين چهره در آورده
 او يك.  ساله شما انتقاد دارند ١٩ها درباره شيوه زندگي پسر  بعضي.  به فضاي ديگري وارد شويم -١٢سوال 

كه يك  هنگامي.  داري دصمحافظ شخ، موبايل بسيار گران دارد، راند مي گران قيمتو  ام بي خودروي 
 آيا اين يك موضوع عمومي نيست؟ .  ديدعصباني ش، باره از شما پرسيد در اين، گزارشگر
از پول شما يا  كند و هزينه اين شيوه زندگي احتماال ل زندگي ميلمج راسيپسر شما ب: ضمني يها داللت

 .  كجاستاز د كه معلوم نيست شو جايي ديگر خرج مي
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 .  تابيد هاي افكار عمومي درباره خودتان را بر نمي همچنين شما فردي هستيد كه كنجكاوي
 .  است ين است که او پسر خوبيا زين چيتر مهم -١٣سوال 
دليل اهميت  اما به، هرچند كه اين جمله كينگ يك گزاره خبري و نه يك پرسش است: هاي ضمني داللت
 :پردازيم به تحليل آن مي، سازي دارد فضاي گفتماني مصاحبه و نقشي كه اين جمله در برجسته آن در

ترين چيز كه مردم نيز بايد به آن  بلكه مهم، مسئله مهمي نيست، كند كه پسر شما چگونه زندگي مي اين
عوض كنند و به اين پس اين مردم هستند كه بايد فكر خود را .  اين است كه او پسر خوبي است ، ه كنندجتو

ن را از ياوکرا يجمهور سين سوال خواسته است که رئينگ با ايد کيشا.  فكر كنند كه او پسر خوبي است
 .  اتهام وارد شده تبرئه کند

 
 پوتين  يرممصاحبه لري كينگ با والدي

 كند؟  چه چيزي شما را شگفت زده مي، در مورد اين شغل -١سوال 
ت داشتن  شما را رجمهور و قد  رئيس منزله طلب هستيد كه كار به جاه شما فردي: هاي ضمني داللت

 .  كند مجذوب مي
 بريد؟  مي تيا شما از اين كار لذآ -٢سوال 
 .  طلبي باشيد پس شما ممكن است فرد قدرت، شود مي قدرت داشتن باعث لذت شما: هاي ضمني داللت
 افتاد؟ ييايردريز يبرا يچه اتفاق.  نبوده باشدبخش  د لذتيم که شايبپرداز يد به بخشييايب -٣سوال 

است يبوده است که شما در طول ر ييها ن چالشيتر از بزرگ يکي ييايردريغرق شدن ز :يداللت ضمن
 .  ديا تان با آن مواجه بوده يجهمور
 دانيم؟  آن شد؟ چه اتفاقي افتاد؟ ما چه مي شدن ي باعث غرقلچرا؟ چه عام -٤سوال 
ايد كه چه اتفاقي براي زير  درست پاسخ داده) هستيم ايدنكه نماينده همه ( آيا شما به ما: هاي ضمني داللت

 دريايي افتاده است؟ 
 د كه چرا شما از ديگر كشورها كمك نخواستيد؟ وش در همه دنيا گفته مي! آقاي رئيس جمهور -٥سوال 
ود داشته است كه شما مورد غرق شدن اين زير دريايي وج درچيزي   حتماً: هاي ضمني داللت

 .  رو هستيد آن مطلع شوند و همچنين شما يك كشور تك ازايد كه بقيه كشورها  خواسته نمي
اي ديگر انجام  به گونه ، كاري در گذشته هست كه با اطالعات امروزتان، آيا اگر به گذشته برگرديد -٦وال س

 دهيد؟ 
ته است كه شما آنها را به خطا يا نادرست انجام كارهايي وجود داش، به احتمال زياد: هاي ضمني داللت

  .)براي مثال موضوع زير دريايي( تسبوده ا اايد كه اين كارها خط ايد و اكنون متوجه شده داده
كامالً خواهيم ،  چه اتفاق افتاد آيا ما روزي درباره آن، گيري درباره زير دريايي عنوان نتيجه به -٧وال س
 .  يدكن ت؟ شما چه فكر مينسدا

 : هاي ضمني داللت
 .  ايد رساني نكرده طور شفاف اطالع شما به.  ٢  .ما بگوييد كه چه اتفاقي افتادبه شما بايد .  ١
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 كند؟  نظامي روسيه نگراني ايجاد مي سيستم براي شما درباره تمام، اين اتفاقيا آ -٨سوال 
پس روسيه كشور ، ظامي روسيه حادث شودن سيستمتواند براي تمام  نظير اين اتفاق مي: هاي ضمني داللت
 .  پذيري است آسيب

 ي بحث كرديد؟ يهاي جستجوي زير دريا آيا شما با كلينتون درباره امكان همكاري در فعاليت -٩سوال 
، آمريكاپس در صورت طلب كمك از دولت ، كشور خيرخواهي است، آمريكاجا كه  از آن: يضمنهاي  داللت

 .  دش مسلماً به شما كمك مي
 درست است؟ ، شناسيد رئيس جمهور را مي ونمعا، شما ال گور -١٠سوال 
و از ، و رقابت ال گور و بوش آمريكابا توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري : هاي ضمني داللت

 .  دهيد كه او رئيس جمهور شود ترجيح مي  احتماالً، شناسيد گور را مي ا كه شما الجآن
 داريد؟  آمريكااي به دنبال كردن رقابت انتخاباتي  شما عالقه ياآ -١١سوال 
 .  ساز است براي كشور شما سرنوشت آمريكاشك انتخابات  بي: يضمنداللت 
مالقات كنيد؟ مواضع يا عالقه داريد دو كانديدا را آ ؟يك از كانديداها عالقه داريد آيا به هيچ -١٢سوال 

 پسنديد؟  روسيه ميبوش يا ال گور را درباره ، يك كدام
ينگ درصد است تا چنين تلقين كند کرسد كه  نظر مي به، ١١ال شماره وبا توجه به س: هاي ضمني داللت

 .  تر از بوش است ال گور مناسب، شخص پوتين و كه براي روسيه
او ، پپ مونداد، درباره اين تاجر.  با كلينتون صحبت كرديد ه خيلي چيزهاربه نظرم شما دربا - ١٣سوال 

گويند شما با  مي.  باز گردانند آمريكاد كه او را به روجود دا يرزيا تالش.  ي استسرئيس يك سرويس جاسو
 تان آقاي پپ چيست ؟ ساد.  كنيد درباره او معامله مي آمريكا

اين سوال يك سوال واضح و شفاف است و شايد بتوان گفت كه فقط براي روشن شدن موضوع است و داللتي 
 .  آن وجود ندارددر ضمن 

شما در .  خواستيد يك جاسوس باشيد ت كه ميسيا شما يك جاسوس بوديد؟ منظورم اين اآ -١٤سوال 
 هاي دوست هنوز وجود دارد؟ آيا جاسوسي بين ملت.  ديدكر كار مي ١٦)ب.گ.كا( بي.جي.كي

سيه به حد يك دادن مقام رئيس جمهور رو تنزل ي اين سوالضمنهاي  يكي از داللت: هاي ضمني داللت
در .  بازي داشته باشد سوهاي جاسوسي ميل به جاس تيبدليل تر پس ممكن است اين فرد به.  جاسوس است

 .  و  روسيه است آمريكاهاي  تي بين ملتسدو يتداع ، ضمن يك  تداعي ديگر
 برديد؟  مي لذت بي.جي.كييا شما از كارتان در آ -١٥وال س

 .  ستاي دو پرسش پيش استاين پرسش در را: يمنهاي ض داللت
، سيستم دفاع ضد موشكي و نظاير آن برحذر داريد ازكا را يدانم كه شما در تالشيد كه آمر مي -١٦سوال 
شور كه كشوري به ك ديگري فقط سيستم دفاعي بسازد؟ تا زمانيكند اگر كشور  ي شما را نگران ميچه چيز

د دالر سيستم دفاعي داشته باشيم؟ چرا براي شما مهم ميليا ٨٠د كه اراست چه تفاوتي د ديگر حمله نكرده
 است؟ 
 : هاي ضمني داللت
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  .داري دکميلياد دالر سيستم دفاعي ضد موش ٨٠ آمريكا .١
ن استفاده آه كشور ديگر حمله نكرده است از بم فقط دفاعي است و تا زماني كه كشوري تساين سي. ٢

 . طلب است صلح آمريكا پس  .كند نمي
 ا پيشرفت خواهد كرد؟ ه متسطه اين سيساو به آمريكاكنيد  يا شما فكر ميآ -١٧سوال 
هاي پيشرفته دفاعي فاصله خود را با كشورهاي ديگر  سطه داشتن سيستماو به آمريكا :هاي ضمني داللت

 . مثل روسيه بيشتر خواهد كرد
.  او انتخاب شده است.  او رئيس يك كشور است: كنيم هاي ديگر زندگي بحث مي درباره جنبه -١٨وال س

بسيار  آمريكا ن درباره روسيه دريهاي مثل ا زاد و بحثآدرست است؟ مطبوعات ، روز پيش ١٠٠كنم  فكر مي
،  اي است كه خواسته است يك غول رسانه، فسكيزوبر.  زندان است دروالديمير گوسينسكي  ناكنو.  است
 فان هستيد؟ له دنبال سركوب مخاآيا شما ب.  خود را به اياالت متحده منتقل كند مقر

نشان دهد كه پوتين يك فرد ، كينگ كوشيده است تا با ارئه شواهد ، در اين پرسش: هاي ضمني داللت
به آزادي و دموكراسي در كشورهاي ديگر بهاي بسيار  ، آمريكادر ضمن ملت .  است انحصارطلب و سركوبگر

 .  دهد مي
انتخاب شدن او را ، خواهد گويي به نوعي مي ، »شده استاو انتخاب «اين عبارت كه  نهمچنين با مطرح كرد

قصدش اين بوده ، پس شايد با مطرح كردن آن، كند مطرح مي رازيرا كينگ يك امر بديهي ، زير سوال ببرد
 .  كه انتخاب شدن پوتين را زير سوال ببرد

مانند؟  ربازان شما در آنجا مييا سآآيا قابل حل است؟ .  بگذاريد درباره چچن صحبت كنيم -١٩سوال 
موقعيت امروز .  ا دارندسواالت خود ر اما اكنون آنها.  كردند مردم از شما حمايت مي ،دانم در آستانه جنگ مي
 ونه است؟ چگ

 .  مخالف هستند،  چنم روسيه اكنون با جنگ در مقابل چمرد: هاي ضمني داللت
فساد و .  قر هستندنيمي از مردم زير خط ف.  شنويم روسيه ميانگيز درباره اقتصاد  هاي غم داستان -٢٠سوال 

 سالمت ملت چيست؟ ثبات كشور چيست؟ .  فيا زياد استما
 :هاي ضمني داللت

 .  روسيه بسيار استدر فقر و فساد  -١
 .  دندار كشور روسيه ثبات -٢
 .  ايد شما در اداره كشور موفق نبوده -٣

شناسيد؟ شما در تيم مدرسه بوديد؟ هنوز  يا جودو را ميآ.  دو هستيشما يك متخصص جود -٢١سوال 
 يد؟ رتمرين دا
گ از اين سوال نياما شايد منظور ك، رسد يمنظر  اهميت به اين سوال در وهله اول بي: يضمنهاي  داللت

 .  او باشد بطل جه خوي رزميتهاي رزمي و در ن مخاطب به عالقه پوتين به ورزش نتوجه داد
 ل است؟ ددو، روسيه درگذاري  درباره سرمايه، دليل فساد هب آمريكاا تجارت يآ -٢٢ السو
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سالم است و فقط در جاهايي  آمريكاتجارت  .٢اقتصاد روسيه فاسد است  .١: هاي ضمني داللت
 . كند كه داراي سالمت اقتصادي باشد مي يگذار سرمايه
بر گردن  يام كه صليب شنيده.  شود يده ميشن وتين زيادپ ريالديمودرباره اعتقادات مذهبي  - ٢٣سوال 

 درست است؟ آيا شما مذهبي هستيد؟ ، يدردا
خواهد القا  بايد ديد كه منظور كينگ از مذهبي بودن چيست و او با اين واژه چه چيزي را مي :داللت ضمني

ژه يو هآن ب را مذهب در شکل عاميز، باشدمصاحبه  انيبه جرشايد اين سوال در جهت تعادل بخشيدن .  كند
 .  شود يان محسوب مييکايان آمريک ارزش مثبت در ميت يحيمس

 ريد؟ اقاد دتآيا به قدرت برتر اع -٢٤سوال 
عنوان يك  خدا به هظاهر آن اين است كه آيا شما ب.  دارد و يك باطناين سوال يك ظاهر : داللت ضمني

 خلقت به يك نيروي برترطور كه  باشد كه همان تواند تلقين اين نكته قدرت برتر اعتقاد داريد و باطن آن مي
 .  کاستياست و آن آمردنيا نيز يك قدرت برتر براي اداره كردن و نظم بخشيدن به آن نيازمند ، از داردين
 

 ه لري كينگ با ژنرال پرويز مشرف بمصاح
در مبارزه با  يكاآمرشرف داريم كه كشور او متحد مامشب يك مصاحبه اختصاصي با ژنرال پرويز : جمله اول

 .  م استستروري
 .  سوال نيست اما جاي تحليل گفتمان دارد، هر چند كه اين جمله

در منطقه  آمريكاپرويز مشرف را يك چهره مثبت و حامي ، كينگ، از ابتداي مصاحبه :هاي ضمني داللت
 .  ستآمريكام تصويري مثبت براي مرد، ودش پس نخستين تصويري كه از او ساخته مي.  كند ي ميعرفم

يا اين آ.  ديروز رئيس امنيت طالبان گفته است كه مشرف دشمن ماست و هدف بعدي ما اوست -١سوال 
 گراني شماست؟ ناظهارنظر باعث 
پاكستان است و  و آمريكاپس طالبان دشمن مشترك ، ستآمريكا از آنجا كه پاكستان متحد: داللت ضمني
و متحدانش  آمريكاپس الزم است كه ، دامات تروريستي ادامه دهدكه طالبان قرار است به اق همچنين اين
 .  هوشيار باشند

 تصميم سختي بود؟  براي شما  يا پيوستن به مبارزان ضدتروريسم در جهانآ -٢سوال 
 :يمنداللت ض

 .  سم وجود ندارديدرباره مبارزه با ترور يدر پاکستان نظر واحد.  ١
 .  ستين يم آسانيم تصمسيوستن به مبارزان با تروريپ.  ٢
 چه چيزي تغيير كرد؟ .  كرديد گروه طالبان را حمايت مي، شما پيش از اين -٣والس

كرديد و در ضمن  از تروريسم حمايت مي نچو، ديها بود تتروريس ءجز نياپيش از  شما: هاي ضمني داللت
 .  نبوديد آمريكامتحد 
آمد  تان خوشسيي در پاكآمريكايا به سربازان آاست؟ كج آمريكاهاي  از تالش نهايت حمايت شما -٤سوال 

 گوييد؟  مي
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حد و مرز دارد يا نه و اين مرز  آمريكاپاكستان بايد مشخص كند كه آيا حمايتش از: هاي ضمني داللت
 آمريكااز  مشرف بشنود كه حمايت پاكستان زاشايد هدف كينگ از اين پرسش اين بوده است كه  ؟كجاست

يي به معني حمايت پاكستان از مبارزان ضد تروريسم آمريكاآمد گويي به سربازان  خوش . حد و مرز ندارد
 .  كند شرف بايد پاسخ دهد تا كجا از مبارزه بر ضد تروريسم حمايت ميمپس درواقع .  است

 كنند؟  آيا سربازان پاكستاني نيز همكاري مي -٥سوال 
نشانه اثبات ادعاي پاكستان ، يي در مبارزهآمريكازان ازان پاكستاني به سرباپيوستن سرب: هاي ضمني داللت

م عالطور دقيق مواضع خود را ا در پاسخ به اين سوال مشرف بايد به،  نيهمچن.  كاستيمبني بر حمايت از آمر
 .  كند

 يد؟دان آميز مي مالقات هفته گذشته خود را با كالين پاول موفقيت -٦سوال 
 .  اللت ضمني استيك پرسش شفاف و بدون د ،اين پرسش

نظر شما درباره اين .  شما موافقت كرديد كه با يك دولت فراگير در افغانستان همكاري كنيد -٧وال س
 دولت چيست؟ 

پاكستان ضمانت كرده است كه دولت فراگير را در افغانستان حمايت كند و با آن : هاي ضمني داللت
 .  ل كرده استبرخالف گفته خود عم، همكاري كند پس اگر چنين نكرد

در عوض چه قولي به شما داده است؟  آمريكاچه نقشي را براي اتحاد شمال قائل هستيد؟ دولت  -٨سوال 
چيز ، كنند مي ا در باز پرداخت ديون به شما كمكياند و  ها را تعليق كرده ميدانم كه آنها بعضي تحر مي

 ديگري هم هست؟
 .  گيرد قرار مي آمريكاهاي  تيمورد حما، همكاري كند آمريكاهر كشوري كه با  :هاي ضمني داللت
گفتيد كه اميدواريد عمليات در افغانستان طوالني  ، با پاول  از مذاكره بعد يتدر كنفرانس مطبوعا -٩سوال 
 كنيد اين عمليات كوتاه خواهد بود؟ آيا فكر مي.  نشود

در  آمريكاف در قبال عمليات نظامي شايد اين پرسش را بتوان نوعي طلب موضع از مشر :داللت ضمني
 .  پاكستان دانست

.  ر کنديمالعمر را دستگ يعنيد رهبر القاعده يکا ابتدا بايد که آمريا ک مصاحبه گفتهيشما در  -١٠سوال 
 قبل از بن الدن؟ يعني

شان سم را نيت مبارزه پاکستان با تروريخواسته است که اولو ينگ مين پرسش کيد با ايشا :يداللت ضمن
با بن الدن داشته  يکه پاکستان ممکن است که منافع مشترک نيگر ايد يک داللت ضمنين يدهد و همچن

 .  د با او مالقات هم داشته استيت نداده است و شايبن الدن اولو يريباشد که مشرف به دستگ
دي بر ضد ما دانيم كه اعتراضات زيا در كشور شما چيست؟ مي آمريكااحساس عمومي نسبت به  -١١سوال 

در پاكستان  آمريكااحساسات عمومي درباره .  يك گروه نظامي بر ضد ماست.  ايم ما آنها را ديده.  شود مي
  چگونه است؟

هاي نظامي  بيشتر از سوي گروه، وجود دارد آمريكاان بر ضد تهايي كه در پاكس مخالفت: هاي ضمني داللت
 .  دارندن آمريكابا  است و مردم پاكستان مخالفت چنداني نيوضدقان
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يد مردم كه معتقد رتان مشكلي داريد با توجه به اينكا در كشوييا شما براي حمايت از آمرآ -١٢سوال 
 شناسند؟ ميرا با احساس خيانت  آمريكاپاكستان 
مردم  نشانه اين است كه تنها گروه كوچكي از، كنيد كا حمايت ميياين كه شما از آمر: هاي ضمني داللت
 .  دارند آمريكامخالفند و اكثريت آنها نظر مثبتي نسبت به  آمريكان با پاكستا
 منظمي با بوش داريد؟  ذاکراتكالً آيا م ايد و را به بوش گفته ها يك از اين هيچ -١٣سوال 
شايد سوال درصدد است كه چنين به ذهن تداعي كند كه اگر شما و ديگر روساي : هاي ضمني داللت

، طور منظم با او جلسه داشته باشيد د و بهيدر ميان بگذار آمريكاا با رئيس جمهور كشورها مسائل خود ر
 .  د شدنمشكالت شما حل خواه

 د؟ يدچار خيانت شو آمريكايد كه ناگهان از سوي ريا در مورد افغانستان نيز چنين ترسي داآ -١٤سوال 
داللت ضمني .  دولت پاكستان استصريح  موضع اعالمبيشتر ، داللت ضمني اين پرسش: يهاي ضمن داللت

 .  بايد در افغانستان بماند آمريكااين است كه براي ايجاد امنيت رواني در پاكستان و ديگر كشورها  بر آن مبني
  عراق حمله كند چه؟ به آمريكااگر  -١٥سوال 
 .  ه عراق باشدب آمريكا حملهشايد اين سوال براي فهم واكنش بقيه مسلمانان در قبال : هاي ضمني داللت
 اند؟  كنيد؟ چه تعداد وارد مرزهاي شما شده شما اين مشكل را حل مي، گانآوار -١٦سوال 
نظور م تواند به اين سوال مي.  د حل شودگان يك مشكل هستند كه بايرآوا، كه اول اين :هاي ضمني داللت

سيده شده باشد و القاي اين پر، عنوان يك كشور بشردوست المللي براي پاكستان به هاي بين جلب حمايت
 .  پذيرد باز پناهندگان و آوارگان را مي، مالي نكته كه پاكستان با وجود فقر

ترسيد كه بنيادگرايان  آيا نمي.  دانيم اين را مي ما.  اي دارند و پاكستان هر دو سالح هسته هند -١٧سوال 
 اي شما حفاظت شده است؟  قدر اسلحه هستهكار برند؟ چ را بر دست گيرند و آن را به ها سالحاختيار اين 

براي هر دو كشور بسيار خطرناك ، كه اين اسلحه به دست بنيادگرايان بيفتد در صورتي :هاي ضمني داللت
 .  است يک ژاندارم در منطقه الزاميپس وجود .  رددا است واين احتمال وجود

يي آمريكادو سرباز ، ت كه در اثر آنستان چيسيي در پاكآمريكاكوپتر  نظر شما درباره حادثه هلي -١٨سوال 
 كشته و سه تا زخمي شدند؟ 

داشدن براي برقراري دموكراسي در همه دنيا هستند و فيي آماده آمريكاسربازان  :هاي ضمني داللت
 .  در منطقه براي برقراري امنيت الزامي است آمريكاپاكستان هنوز كشور ناامني است و حضور 

بين يا بدبين هستيد؟ فكر  تروريسم خوش يا شما بر آينده مبارزه باآدر نهايت ، س جمهورقاي رئيآ -٢٠سوال
 يانگرانيد؟  ، كنيد اين اتحاد موفق شود مي

كينگ در چند مورد از مشرف خواسته است كه موضع .  است ٩اين سوال امتداد پرسش  :هاي ضمني داللت
 .  شدن آن اعالم كند نيخود را درباره مبارزه با تروريسم و احتمال طوال

 
 نژاد  مصاحبه لري كينگ با محمود احمدي

 دوست داريد؟  به نيويورك راآمدن يا شما آ -١سوال 
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كند تا  گ اين سوال را مطرح مينيشايد ك، آمريكااي رئيس جمهور به دليل سفره به :هاي ضمني داللت
بسيار دوست دارد كه در اين ،  هور ايرانكه رئيس جم فاصله تمدني كشور خود و ايران را بيان كند و اين

 .  رديمورد توجه قرار گ کشور
توانيد  كنيد مي آيا فكر مي.  رهبران دو كشوربين اما دشمني بين دو كشور وجود دارد و يا حداقل  -٢سوال 

  ها با هم اختالفي ندارند؟ ريد؟ ملتگامي در اين جهت بردا
هاي دو كشور  ملت تلقين اين است كه بين رهبران و، پرسشت ضمني اين لاولين دال: هاي ضمني داللت
عقيده وجود دارد و شايد قصد او اين بوده است كه به مخاطب القا كند كه مردم ايران با رهبرانشان  اختالف

 .  عقيده نيستند هم
  داد؟، رئيس جمهور به نامه شما پاسخ نداد -٣سوال 
اي به رئيس  ري است كه نامهجاد تصوير از رئيس جمهور كشواي، ضمني اين سوال لتدال :هاي ضمني داللت
د تصوير يك رئيس ايجا يبراسوال  پس شايد اين.  ماند پاسخ مي نامه بي نيانويسد و  مي يگريد يجمهور

 .  افكارعمومي باشد نزد جمهور نامعتبر
آيا ، به هرحال، داجه خواهيد بووبوش در آخر دوران خود است و شما با رئيس جمهور جديد م -٤سوال 

 يي ترجيحي داريد؟ آمريكاميان نامزدهاي 
ما نژاد مبني بر اولويت اوبا احمدياز جمله خود ، امات ايرانيمقبا توجه به اظهارنظر قبلي : هاي ضمني داللت

 .  دست بگيرد به آمريكاما زمام قدرت را در بااو، دهد كند كه ايران ترجيح مي تداعي مي، اين سوال، براي ايران
 ما مالقات كنيد؟ خواهيد با سناتور مك كين يا اوبا ييا مآ -٥سوال 
اين ، واهند با شما مالقات كنندخ كنيد كه آنها نمي كه چرا فكر مي يباتوجه به سوال بعد :هاي ضمني داللت
خواهند  يشدت به مذاكره با اين دو تمايل دارد ولي آنها نم تداعي است كه رئيس جمهور ايران به يعنو ، سوال

 .  با رئيس جمهور ايران مذاكره كنند
، مك كين يا اوباما، خواهند با شما مالقات كنند؟ چرا بوش نمي كنيد كه آنها مي چرا شما فكر -٦سوال 

 خواهند با شما صحبت كنند؟  نمي 
كه  دليل اين بهخواهد چنين تداعي كند كه  ت و ميادامه سوال پيشين اس، اين سوال :هاي ضمني داللت

 .  تمايل ندارند با شما صحبت كنند، اين افراد، مورد انتقادات زيادي است، الملل در نظام بين، كشور شما
ها را  ييآمريكا، بسياري درباره ايران يزهايچشويد و  مي عنوان يك كشور دشمن محسوب شما به -٧سوال 

 نيستيد؟ ، بحث برانگيز هستيدشكل ميك  ، كنيد كه براي دنياي بهتر شما قبول مي.  كند نگران مي
 .  پرده گفته است بي، هر آنچه كه كينگ قصد گفتنش راداشته.  داللت ضمني ندارد: هاي ضمني داللت
 خوشحال نيستيد؟ ، دنيا را از شر صدام خالص كرد ،اکيمرآكه  اما شما از اين -٨سوال 
.  و عراق را يكسان تلقين كند خط فكري ايران خواهد يم با طرح اين پرسش كينگ: هاي ضمني داللت

 .  پس شما هم مثل صدام هستيد، نيستيد لحذف شدن صدام خوشحا جا كه شما از يعني از آن
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شهردار بود و   شما قبالً شهردار بوديد و ما اكنون خانم پالين را داريم كه قبالً ! آقاي رئيس جمهور -٩سوال 
آيا .  كنيد ه فكر ميچدرباره او .  كند تالش مي يرئيس جمهور است كه براي معاونتاكنون يك دولتي 

 .  دينخواهيد او را مالقات ك مي
خواهد القا  بدين معني كه مي، يكسان است ٦و  ٥هاي  و پرسش، گفتمان اين پرسش: هاي ضمني داللت

ه د با شهردار سابق صحبت كنيد و از طرف روساي جمهور به رسميت شناختيتوان هايت ميدر نكند كه شما 
  .  شويد نمي

 كند؟  اگر او بگويد با شما مالقات مي، يا او را مالقات خواهيد كردآ -١٠سوال 
رسد كه كينگ با طرح  نظر مي به.  است هاي ياد شده اين پرسش نيز در راستاي پرسش: هاي ضمني داللت

 .  ن بردهم قصد دارد تا رياست جمهوري ايران را تاحد يك شهردار سابق پايي پرسش شبيه به ٤
 هب، دردرباره ايران دا،  درواقع همه جهانو  آمريكاهايي كه  خب يكي از بزرگترين وحشت -١١سوال 
نوع  نياكنيد؟ آيا شما در حال ساختن  توانيد به ما بگوييد چه مي يا ميآ.  اي مربوط است هاي هسته سالح

 اي چيست؟  هاي هسته سالح هستيد؟ شرايط كشور شما و سالح
نماينده بر حق  آمريكانگراني همه دنياست و ، آمريكااولين مسئله اين است كه نگراني  :اي ضمنيه داللت
 کاربردكه  سوم اين.  حشت در دنياستگران ايران هستند و ايران عامل ون، كه همه دنيا م اينود.  دنياست

 .  سالح استساخت در ايران براي  اي اصلي انرژي هسته
هر  يا آمريكا هها باز هستيد؟ براي هر كسي كه بخواهد بازرسي كند؟ اگر ب ازرسيپس شما براي ب -١٢سوال 
 .  ها از ميان خواهد رفت ترس، اجازه بازرسي بدهيدالملل  عضاي جامعه بينايك از 
كه هر يك از  و همچنين اين م موضع صريح از سوي ايران استالاين سوال نوعي طلب اع: هاي ضمني داللت

اي جز  پس ايران چاره، ترس از ميان نخواهد رفت، سيسات ايران را بازرسي نكنندتا، الملل ناعضاي جامعه بي
 .  ها ندارد پذيرش بازرسي

اكنون .  يل بايد از نقشه حذف شوديد كه اسرائا شما گفته.  شما درباره رژيم صهونيستي گفتيد -١٣سوال 
منظور شما حذف .  رتان اقدام نظامي نيستحتي منظو، طلب هستيد حگوييد شما يك ملت صل وقتي شما مي

 سياسي از نقشه است؟ دقيقاً منظورتان چيست؟ 
خواهد كشوري از نقشه حذف  طلب است ولي مي گوييد كه ايران صلح ور ميشما چط: هاي ضمني داللت
 ه حذف اسرائيل ورطور كامل مواضع خود را دربا خواهد به او همچنين از رئيس جمهور ايران مي.  شود

 .  كند انياظهارات پيشينش ب
هاي  درباره راه حل براي كاركردن، اسرائيل از جمله، يا شما موافقيد كه با همه مردم خاورميانهآ -١٤سوال 

خواهيد ملتي  خواهيد و شما نمي ها را نمي بمب، خواهيد را نمي آور هاي زيان د؟ شما راه حلمشترك فكر كني
راسرائيل مذاكره د و با حضوينينش كارهاي سياسي انجام بدهيد چرا نمي خواهيد شما مي.  ديرا از بين ببر

 كنيد؟  نمي
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اين شما نيستد كه به تنهايي  ، كه دوم اين.  خاورميانه استز كه اسرائيل جزئي ا اول اين: هاي ضمني داللت
رائيل پاي ميز پس چرا با اس، طلب هستيد صلحكه اگر شما  و سوم اين.  بايد براي اسرائيل تصميم بگيريد

 .  پس شايد ادعاي شما درست نباشد، نشينيد مذاكره نمي
توانيداين  نمي شماهنوز در واقعيت يك كشور است و .  داند مي  اما دنيا اسرائيل را يك كشور -١٥سوال 

 .  »اسرائيل يك كشور است«.  حقيقت راتغيير دهيد
 .  ر دنيا را تغيير دهيدتوانيد نظ ما نميدهيد و ش شما مخالف همه دنيا نظر مي: هاي ضمني داللت
ررژيم  رحل نيست و اگر شوروي و آفريقاي جنوبي بدون خشونت تغيي ا كه خشونت راهجاز آن -١٦سوال 
خواهيد اسرائيل  نمي هر كجا ببريم؟ شما هسرائيل چيست؟ چگونه اين مفهوم از صلح را باحل  پس راه، دادند

.  ها بميرند فلسطيني ديخواه شما نمي.  خواهيد اسرائيل نابود شود نمي كنم شما من گمان مي.  نابود شود
 پس پاسخ چيست؟ 

ايران است كه هم اسرائيل به  فآميز از طر حل صلح نوعي طلب اعالم راه اين سوال به: هاي ضمني داللت
ر آن اسرائيل بايد د، حل ايران هرچه هست پس راه، ها در امنيت باشند رسميت شناخته شود و هم فلسطيني

 .  به رسميت شناخته شود
عام جان به در  از يك قتل ها يا صهونيستآاما ، ايد دانم كه شما به داليلي منكر اين شده من مي  -١٧سوال 
 زن و كودك مرده نيستند؟ ، ها مرد هاي ميليون يا آنها باز ماندهآاند؟  نبرده
هور ايران نفي يا ترديد در هولوكاست مهاي رئيس ج نيدکترترين  از آنجا كه يكي از مهم: هاي ضمني داللت

 .  خواسته است بداهت واقعه هولوكاست را القا كند اين سوال ميبا ، كينگ، بوده است
 ترسيد؟  يا اسرائيل مي آمريكاآيا شما از حمله  -١٨سوال 
با اين سوال قصد شايد كينگ .  اردايران وجود د هو اسرائيل ب آمريكااحتمال حمله : هاي ضمني داللت

 .  داشته تا موضع ايران را به روشني در قبال حمله احتمالي اين دو كشور از زبان رئيس جمهور بشنود
يا در كشور خودتان مسائل حقوق بشر آ.  ي حقوق بشر در اسرائيل گفتيد درباره، به هر حال -١٩سوال 
 نداريد؟ 
 و فكني مشكالتاگوييد به نوعي فر سرائيل سخن ميض حقوق بشر در انقكه شما از  نيا: هاي ضمني داللت

 .  مسائل حقوق بشر در كشور خودتان است
شما سال پيش  ؛بازان  جنس هم.  مردم ندارند مشابه بقيه يمردم ايران معترضند كه حقوق بشر -٢٠سوال 

 .  جنس باز داردهمجا  همه.  باز ندارد  جنس گفتيد كه ايران هم
ل مطرح بود كه چرا لري كينگ ااي دنيا اين سو اي و غير رسانه ام محافل رسانهدر تم: هاي ضمني داللت

ر گفتمان تشيتحليل ب.  كند جنس بازان صحبت مي درباره هم، كند مي ران صحبت يوقتي از حقوق بشر در ا
 .  گيري خواهد آمد اين پرسش در بخش نتيجه

 ن بهتر خواهد شد؟ و ايرا آمريكاكنيد كه روابط بين  آيا فكر مي -٢١سوال 
و ميزان  آمريكاانداز آينده ايران درباره رابطه با  كينگ با اين پرسش قصد دارد چشم :يداللت ضمن

 .  پذيري ايران در اين رابطه را از زبان رئيس جمهوري ايران بشنود انعطاف
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ت به باو نس .  ه استمك كين نگفت اما سناتور، سناتور اوباما درباره رابطه با ايران گفته است -٢٢سوال 
 آيا اين از نظر شما مطلوب است؟ .  ديپلماسي باز است

 .  دهند ترجيح مي وباما رااا نيست و آنها ه انتخاب مك كين مورد نظر ايراني :هاي ضمني داللت
 يد؟ روبه كجا دوست داريد ب آمريكادر  -٢٣سوال 
 .  حث قرار خواهد گرفتگيري مورد ب اين سوال نيز در بخش نتيجه: هاي ضمني داللت
رسيد كه فرزند متأهل داشته  نظر نمي ر بهيچند فرزند داريد؟ دختر يا پسر ؟ چند ساله؟ زياد پ -٢٤سوال 
 .  باشيد

 .  گيري بحث خواهد شد درباره اين سوال نيز در بخش نتيجه
 

 چهار مصاحبه يا سهيمقاگفتمان ل يتحل
 ياسيس يها جه گرفت که مصاحبهيتوان نت يم، قينه تحقيشين با پسه آيچه در باال رفت و مقا با توجه به آن

، نگيک يها مصاحبه بغال يرا براساس الگويز، کنند يت نمينگ تبعيک يلر يها ج مصاحبهيرا ينوعا از الگو
گزارش ياالنه درباره روزنامه ( دهد يکننده اختصاص م درصد زمان مصاحبه را به موضوعات سرگرم ٤٥او 

براساس .  ستين موضوع صادق نيجمهور ا سيرئ رن چهايا يها که در مورد مصاحبه )٢٠٠٥ريكا، نگاري در آم
، کند يل ميخود را در مصاحبه دخ يشخص يها نگ تنها دو درصد قضاوتيک يلر، کند ين الگو که ذکر ميهم
 .  ز صادق باشديق نيجمهور مورد تحق سيرئ چهارن الگو درباره يرسد که ا ينظر م به

هاي  اصوال خارج از چارچوبنگ يک يلر يها استدالل، که در بخش استناد نيکه قابل ذکر است ا يا نکتهاما 
د کن ياستفاده نم يعلم يش از استنادهايها گفته مستند کردن  يکه او برا ين معنيبه ا است؛ متداول علمي

د ين موضوع شايا.  کند يدست اکتفا من يو از ا" شود يده ميشن" ،"دانم که يم"، "ام دهيشن"ر ينظ يو به عبارات
ن مخاطبان يشتريبرا يز، ه باشديقابل توج وينگ اليک يمخاطبان برنامه لر يبند با در نظر گرفتن طبقه

ل مباحثات ين دليپلمه هستند و به هميمعادل دمردم عادي و معموال ، التينگ از لحاظ تحصيک يها برنامه
 .  ندارد ه الزم را براي آنهاجاذببا سند و مدرک  يو استنادها يعلم

ل کند و هم يها را تحل د خرده گفتمانيهم با پژوهشگر، ل گفتمانيدر تحل گونه که گفته شد همچنين همان
پس .  ابديدست  يگفتمان يحاکم بر فضا يدئولوژيا به واقعدرخرد به گفتمان کالن و  يها گفتمان ياز ورا

کالن  يريسوگ، گانه گفتمان حاکم بر هر پرسش شش ليحلاست که پس از ت يضرور پژوهشن يدر مورد ا
 پژوهشن هدف يم و همچنيابيواسطه آن به گفتمان کالن هر مصاحبه دست  م تا بهيهر مصاحبه را کشف کن

ل گفتمان يتحل( ها ن مصاحبهيا يص کارکردهاين چهار مصاحبه و تشخيسه گفتمان حاکم بر ايمقا يعني
 .  سر شوديم) کارکردگرا

تصوير  )١٣٨٠( موالنا.  آن است )سازي انگاره( يرسازيکارکرد تصو، ياسيس هاي مصاحبه ياز کارکردها يکي
 ،يك انگاره.  رو دارد قت و ابعاد مختلف آن پيشداند كه ذهن ما در مورد حقي اي مي مجموعه يا انگاره را

سازي بدين  انگاره، مصاحبهدر مورد يك .  هايي است كه فرد درباره شيء يا يك پديده دارد تركيب شاخص
 يدئولوژين خود از ايشده که ا نييش تعيکوشد که براساس هدف از پ يگر م مصاحبه معني است كه 

نده گفتمان و ينمانگ يک يلرمثال ممکن است  يبرا( است يتر ان کالننده گفتميگر که نما مصاحبه
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کا يحاکمان آمر يدئولوژيسانه هم برگرفته از ان ريخود ا يدئولوژِيو ا  ان .ان .سي حاکم بر رسانه يئولوژديا
 .  شونده بسازد ر خاص از مصاحبهيتصو ينوع، )باشد

  ها به اين است كه اين مصاحبه، هاي سياسي زنده بايد به آن اشاره كرد نكته ديگري كه در مورد مصاحبه
به نمايندگي ( كننده مصاحبه اين امكان را براي، شونده بيني براي مصاحبه دليل ايجاد وضعيتي غيرقابل پيش

بيني نشده  شونده را در قبال مسائل پيش كند كه هم واكنش مصاحبه فراهم مي) تر از يك گفتمان كالن
جفري، ( را در قبال موضوعي خاص متوجه شودقبلي او  مطالعهمشاهده كند و هم موضع صريح و بدون 

شونده براي اعالم موضع  واست او از مصاحبههاي لري كينگ در قالب خ اين مسئله در مصاحبه.  ١٧)٢٠٠٨
 .  نمايان است، درباره موضوعات مطرح شده

 تالش براي ساختن تصويري مثبت ؛ وشچنکويکتور يو
مثبت از او و  يرينگ به ساختن تصويل کيتما، آنچه بارز است، وشچنکوينگ با يک يرلدر مورد مصاحبه 

 يها تالش کرده است که حت پرسش ينگ در بعضيک.  ستان اييکايآمر ين نزد افکار عموميمردم اوکرا
نده ينگ که نمايتوان گفت که ک يگاه نم چيهر چند ه.  وشچنکو جلب کنديمخاطب را نسبت به  يدلسوز

کامال مثبت و بدون خدشه از  يريدرصدد بوده است که تصو، است) ان-ان-سي( يک رسانه معتبر جهاني
ن ياوکرا يجمهور سيز از رئين يزيبرانگ چالش يها موارد پرسش يا ارهپچراکه او در  شونده بسازد؛ مصاحبه

وشچنکو يفرزند  يو نوع زندگ موشنکويا تيوليکنار گذاشتن ، نهيپرسد که پرسش درباره انحالل کاب يم
 .  ها هستند ن چالشياز ا ييها نمونه

توان گفت که  يم، مين دست بدانيااز  ييها مصاحبه ياصل ياز کارکردها يکيرا  يساز انگارهاگر ، در مجموع
 .  مثبت است يريتصو، ودش يوشچنکو ساخته ميکه از  يريتصو) و نه مطلق( يطور نسب به

 طلب است او جاه ؛ نير پوتيميوالد
کا درباره يبه گفتمان حاکمان آمر يادين گفتمان شباهت زيد گفت که اين مصاحبه بايل گفتمان ايدر تحل

د يشا، کند يزده م جانيا قدرت او را هيپرسد که آ ين مين پرسش از پوتيدر اول نگيک يوقت.  ه دارديروس
مخالفان را ، قدرت يبقا يدارد که حاضر است بران يطلب از پوت قدرت يريقصد ساختن تصو يطور ضمن به

  .ن دو کشور رواج دهديرا ب يباز جاسوسکمک نخواهد و ) ييايردريموضوع ز( گر کشورهاياز د، سرکوب کند
شتر ثابت ين ادعاها را با قوت بيتواند ا يم) است كار  ک جودويرا او يز( ه هماوردطلبانه اويان روحين ميدر ا
 .  است يديشد ياقتصاد يماريدچار فساد و ب، ه تحت امر اويروس، که نيگر اينکته د.  کند
 براي تشخيص مواضع گفتگو ؛ ز مشرفيپرو

رف نگ درباره مشياست که ک يا ن جملهياولن يا.  "کاستيآمر متحد، سميه تروريکشور او در جنگ عل"
 يگفتمان يمثبت از مشرف و پاکستان فضا يريجاد تصويبا ا، خواسته است يم د از همان ابتدايد و شايگو يم

 .  را بر مصاحبه حاکم کند يمثبت
 يها پرسش از، داند يک اصل در مصاحبه مياش که چالش را  يشگينگ براساس سنت هميهرچند که ک

توان گفت  ياما م، نکرده است بانهم اجتهاي منفي درباره مشرف و پاكستان  و بيان پيش فرضز يبرانگ چالش
 .  خواه است مثبت و صلح يريتصو، شده از مشرف ر ساختهيتصو، که در مجموع



 
 

٢٢ 
 

 يلئاز مسا يا رهح مشرف درباره پايدرخواست اعالم موضع صر، شود يده مين مصاحبه بارها ديکه در ا يا نکته
ن يکند و آن ا يم يينما ک فرض رخينجا يدر ا.  گردد يکا در منطقه بر مياز آنها به حضور آمر ياست که ابعاد

شونده است که در  مصاحبه يح از سويک موضع صرياعالم  ييها مصاحبه نيچن ياز کارکردها يکياست که 
را معلوم  از مجهوالت يا کا پارهيآمر يخارج استيس ين اعالم مواضع هم برايا.  ده شوديهمه جهان شن

ن يهمچن.  ن کشور روشن کنديحاکمان ا يان ملل مختلف برايکا را در مير آمريتصوتواند  يکند و هم م يم
آورد و چه بسا آنها  يبه وجود م يجمهور يروسا يالتزام برا ينوع يبا برد جهان يا اعالم موضع در رسانه

 کالن کشور خود داشته باشند يها يتفاوت از استراتژم يصاحبه اعالم مواضعحاکم بر م ير فضايتاث تحت
  .)٢٠٠٨همان، (

 گفتمان متفاوت، الگوي يكسان ؛ نژاد يمحمود احمد
ن مصاحبه با يا، مصاحبه يدهد که از لحاظ الگو يم گر نشانين مصاحبه با سه مصاحبه ديا يقيسه تطبيمقا

 .  ندارد يگر تفاوتيسه مصاحبه د
به  ينگاه.  کشورمان است يجمهور سينگ از رئين سوال کين اوليا "د؟يورک را دوست داريويآمدن به ن ايآ"
 يجمهور سيئدادن ر  رموجه جلوهيغ ينگ برايمصاحبه از تالش ک ييرسش ابتداپرسش و چند پن يا

شما مالقات  خواهند با يما نم يجمهور يچرا روسا"ن پرسش که ياو با طرح ا.  کند يت ميکشورمان حکا
ت يقصد دارد اهم، آگاهانه، ک شهردار سابقيران با يا يجمهور سيئن با همتا قرار دادن ريو همچن" کنند

 يرينگ در ساختن تصويتوان تالش ک يگر را ميمورد د.  ر سوال ببرديران را زيا يجمهور استيمقام ر
نگ يکه ک ييدر جا  .دانست، دارند يان ميدر حرف ب يرانيمات اچه مقا نسبت به آن ،ران در عمليمتفاوت از ا

 ست؟ينقشه چ يل از رويئحذف اسرا يپس معن، ديطلب هست صلح، ديکن يپرسد که اگر شما ادعا م يم
، ديطلب هست شما صلح" :ش داردشفرض در پرس شيپ ينگ تعداديک) ١٣مثال سوال ( ها از پرسش يا ارهپدر 
توان از دو جنبه  يها را م ش فرضين نوع پيا. ." ...ست و ين يمنظورتان حذف نظام، ديخواه يها را نم بمب

 :کرد مطالعه
تناقض وجود  يرانين حرف و عمل مقامات ايسه در ذهن مخاطب که بيمقا يجاد نوعيا ينگ برايتالش ک .١

 .دارد
را محدود ران يجمهور ا سيرئ يها ره  پاسخيدا، ن ترفنديران که با ايا يجمهور سيرئ يفرض برا شيجاد پيا .٢

 .ران را بشنوديا ياز او موضع رسمسپس کند و 
ن يدر ا، شد يده مينگ با مشرف ديموضوعات که در مصاحبه ک يموضع درباره بعض ياعالم رسم بطل

ن يجمهور کشورمان به ا سينگ از رئيک يها غالب پرسش ياصل بقال.  افته استي يشتريمصاحبه نمود ب
خود را  يخواهد که موضع رسم يم يجمهور سياز رئ، فرض شيند پا چيک ياست که او پس از طرح  شكل

 .  )دينگاه کن ١٦نمونه به سوال  يبرا( ان کنديدر قبال موضوع ب
مطرح کردن ، ز بوديبرانگار بحث يکا بسيدر خود آمر يکه در محافل مختلف و حت ييها از پرسش يکي

توان از چند  ين پرسش را ميا.  ران بودير در انمود نقض حقوق بش منزله بازان به موضوع نقض حقوق همجنس
 :ل کرديد تحليد
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، شود يران مطرح ميدرباره ا يالملل نيکه در مجامع ب يران و اتهاماتياز اوضاع ا يقياطالع دق، نگيک.  ١
ر سوال يز زيکنند ن يت ميکه او را هدا يکسان يعنينگ يک يبانم پشتينجا تينداشته است که البته در ا

اجازه  يل دارد و به کسار کاميها اخت نگ در طرح پرسشيه کم کين بگذاريکه فرض را بر ا نيمگر ا ؛روند يم
 .  دهد يدخالت نم

بازان در حال حاضر فقط  م که موضوع همجنسيدان يم.  گردد يبرم ن مصاحبهياحتمال دوم به کارکرد ا.  ٢
در  ين موضوع حتيبشر مطرح است و ا قوقک موضوع حي منزله کا بهيطور خاص در آمر در غرب و آن هم به

دغدغه  يباز همجنس، ن مصاحبهيگر ايمخاطب د مثابه به زيران نيدر ا.  ستين ياديز محل چالش زياروپا ن
از  ياريبشر که در بس گر حقوقيل دئاز مسا ياريجا که بس پس از آن.  ستيان نيرانيا ينزد افکار عموم يفکر

بشر  اند و بحث روز حقوق در لفظ حل شدهکم  کا دستيدر آمر، قشه استدر حال توسعه محل منا يکشورها
کا ينگ در آمريک يها برنامهن فرض که مخاطبان عمده يز با توجه به ايبازان است و ن کا بحث همجنسيدر آمر

بشر قابل  حقوق ر ضديک تصويجاد يا يتنها برا پرسشن ين فرض که ايپس ا، ندارند ييالت بااليسطح تحص
 .  رديگ يقوت م، ران مطرح شده استياز اان ييکايامه آمرع يبرافهم 

 يها در مصاحبه ينامتعارف يها پرسش ،ها ن پرسشين گفت که ايتوان چن يز مين، در مورد دو پرسش آخر
را از سه يز، اند ت کردهيک الگو تبعيها از  ن پرسشيا، گريسه آن با سه مصاحبه ديدر مقا ستند وينگ نيک
 . شده است مطرح يز سوالت شخصين) کند يندان صدق نمالبته درباره مشرف چ( گريد جمهور سيرئ
ن استنباط يد بتوان چنياما شا.  )هيروس يجمهور سياز رئ ٢١ن و ياوکرا يجمهور سياز رئ ١٣و  ١٢سواالت (

ودن تجربه ب بر کم يداللت ضمن يمصاحبه نوع يدر انتها" ديرس ينظر م جوان به يليخ"کرد که گزاره 
 .  داشته باشد يالملل نيدر مسائل بران يجمهور ا سيئر

جه يتوان نت يم، رانيا يجمهور سينگ از رئيک يها حاکم بر گفتمان پرسش يدر مجموع با توجه به فضا
 ان بوده است؛ييکايآمر يمومران در نزد افکار عياز ا ير منفيتصو يجاد نوعيگرفت که تالش او در جهت ا

 .  تمام جهان است يد بالقوه برايک تهديشود و  يم بدشمن محسو دولت آن که يکشور
 

 يا سهيل مقايتحل
ک يب که ين ترتيبد کسان هستند؛يحاکم بر آنها  يهر چهار مصاحبه از لحاظ الگو، طور که گفته شد همان

بوط به ن حجم مصاحبه حول محور آن و موضوعات مريشتريدر هر مصاحبه وجود دارد که ب يمحور پرسش
مصاحبه است که  يل موضوع محوريران موضوع اسرائيا يجمهور سيمثال در مورد رئ يبرا.  باشد مين آ

شکل  ل از نقشهيبر حذف اسرائ يران مبنيا يجمهور سين رئيشير اظهارات پيتاث ز تحتيگفتمان مصاحبه را ن
 .  دهد يم

 ياست که وجودش برايلح در دنحافظ ص منزله کا بهيها جلوه دادن آمر گر تمام مصاحبهينقطه مشترک د
با  يراهبرد يل همگاميدل وشچنکو بهيان از ژنرال مشرف و ين ميدر ا  .است يالزام ينظم جهان يبرقرار
که  يا البته نکته.  شود يساخته م ير منفينژاد تصو ين و احمديشود و از پوت ير مثبت ساخته ميکا تصويآمر

ر يجمهور از لحاظ تصو سيکه چهار رئ ين معنيبد ر است؛يصاون تيبودن ا ينسب، اد برديد از يباهرگز ن
در .  ستندياه مطلق نيا سيد يکدام سف چيرند و هيگ يف قرار ميک طيدر  ،در مصاحبه شده از آنها ساخته
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ار يگر کشورها بسيمردمش از د يتلق، جهان ياو نگران ينگران، نده جهانيکا نمايآمر، ها ن مصاحبهيگفتمان ا
در  ياند که نگران دموکراس دهيرس يگر کشورهاست و مردمش به آنچنان بلوغيد يبرا ياتيمهم و ح
 .  گر هستنديد يکشورها

ان مشرف و يژه آقايو هب( شوندگان نگ از مصاحبهيک يها تقاضا ن مصاحبهيگر در اينکته مشترک د
متبادر  نرض را به ذهن فيموضوعات است که ا يا ره پارهح خود درباياعالم موضع صر يبرا) نژاد ياحمد

هدف درباره موضوعات مورد  يح کشورهايکشف موضع صر راستايها در  ن مصاحبهياز ا يکند که بخش يم
 .  داشته باشد ييکاياستمداران آمريس يبرا يکارکرد، ن جهتيد از ايو شا کاستيعالقه آمر
بر  ينژاد مبن يدمن و احيوتپان يک سوال مشترک از آقاي، کند يم ييسه خودنماين مقايگر که در ايموضوع د

مند به مذاکره با آنها  ا عالقهيدارند و آ يتيکا اولويآمر يجمهور استير يهانامزدان يا آنها در مين است که آيا
بودن گفتمان  سنخبر هم يمقاله مبن نيا يها يريجه گياز نت يکيت يتقو ن پرسش باعثيا ؟هستند
 .  شود يجمهور م سيئن دو رير ساخته شده از ايه بودن تصويو شب نينژاد و پوت يان احمديآقا يها مصاحبه

مردم  هستند؟ يچه کسان ييها ن برنامهيچن ين بود که مخاطبان اصلين پژوهش کشف ايگر ايپرسش د
 استمداران؟يا سيا و يا مردم همه دنيمردم کشور هدف  ،کايآمر

   :رايت زسيک نيت نزدين فرض چندان به واقعياستمداران ايدر مورد س
 يها ن قضاوتين افراد در قبال مسائل مورد بحث آگاه هستند و همچنياز موضع ا يخوب هاستمداران بيس.  ١

 .کنند ينم يک رسانه متکيمصنوعات جمهور آنها را بر  يخود درباره کشورها و روسا
ف است يضع، نبع استاعتبار منشانه  اجتماعي ـ ياسينگ از لحاظ استناد که در علوم سيک يها مصاحبه.  ٢

. . و " دانم يم"، "ام دهيشن" يها ب به اتفاق استنادها بر اساس گزارهيتوان گفت قر يها م ن مصاحبهيو در مورد ا
اما با تمام اين احوال شكي .  دنندار ياست اعتبار چندانيالم سن لحاظ در عيها از ا پس بحث.  استبنا شده . 

هاي خود را بر  اي از قضاوت ها آگاه خواهند شد و پاره ان اين مصاحبهنيست كه سياستمداران جهاني از جري
دانست و در عادي مردم ز جنس اتوان  يها را م ن برنامهيپس مخاطب ا.  دهند ها قرار مي مبناي اين مصاحبه

ن يرا ايز، هستند ييها ن مصاحبهيمشتاق چنکا و کشور هدف هستند که ين فقط مردم کشور آمريان اين ميا
جا كه  با اين وجود از آن.  گانه است هفت يخبر يها فاقد ارزش گر کشورهايمردم د يها برا ل مصاحبهيبق

توان نخبگان  پس مي، اي است گراست و تلويزيون آن يك شبكه ماهواره ان يك رسانه نخبه .ان .رسانه سي
 .  ها دانست يل مصاحبهرا مخاطبان درجه سوم اين قب) و كشور هدف آمريكاغير از  به( كشورهاي ديگر

قا متناسب با نوع ياو دق يها جه گرفت که نوع بحثيتوان نت يم نگ يک يها برنامه يشناس به مخاطب يبا نگاه
و از ، متعادل ياز لحاظ مذهب، پوست ديسف، مسن، زن، پلمهيشترشان ديکه ب يمخاطبان مخاطبان اوست؛

 .)٢٠٠٨آناند و بيزالوف، ( خواه هستند يهورف دموکرات و جميتعلق به هر دو طمز ين ياسيلحاظ س
ز يکشور هدف را ن، ييها ن مصاحبهيچن ياز لحاظ عقالنهرچند که ، د گفتيز بايدر مورد مردم کشور هدف ن

توان از شکل سواالت  ين موضوع را ميکا هستند و ايرمآن مردم آ ياصلاما مخاطب ، دهد يمورد توجه قرار م
 .  )نژاد يبازان از احمد مربوط به همجنس پرسشمثال  يبرا( متوجه شد

 يحت، شوندگان مصاحبه يجاد چالش برايا او از نكردن  اجتناب، نگيک يها ک اصل مشخص در مصاحبهي
ش يپ، ها ن چالشيهرچند شکل ا  .باشد مي، مثبت از آنها دارد يريجاد تصويا که قصد يشوندگان مصاحبه
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گرفتن پاسخ مشخص از  يکننده برا و تالش مصاحبه زيبرانگ تعداد سواالت چالش، آن يها فرض
ا يولي سواالت چالشي نظير پرسش دربارهوشچنکو ياز  ينمونه وقت يبرا.  متفاوت است، شونده مصاحبه

دهد و يا در صورت ادامه درصدد  يگر پرسش را ادامه نميو د شود يم يپرسد به جواب او راض يموشنکو ميت
کوشد با  يم، پرسد يپسرش م يوه زندگيوشچنکو درباره شياز  يوقت مثال تعديل فضاي مصاحبه است؛

 ينوع رد و بهيرا بگ يزهر پرسش قبل" .است ين است که او پسر خوبيز اين چيتر مهم:" خود ياظهارنظر بعد
 .  کند يساز برجسته
ن يبه هم يت بعدسواال دادن از ادامه دادن سوال و اختصاص، پرسد يم ييايردرين درباره زياز پوت ياما وقت

 ؛ ندارد ييشدن ماجرا ابا موضوع تا روشن
هاي لري کينگ با روساي  وضعيت گفتماني مربوط به مصاحبهفضاي حاکم بر طور خالصه  به زيرجداول 

 .دهند نشان ميالذکر را  جمهور فوق
، بر )نژاد يجز احمد به ( جمهور سينگ با سه رئيند گفتمان کالن حاکم بر مصاحبه کيبرآ ، )١( در جدول

، همين موضوع را در مصاحبه كينگ با )٢( جدول  .صورت خالصه آمده است اساس هشت شاخص به
 .دهد نژاد نشان مي احمدي

 س جمهورينگ با سه رئيند گفتمان کالن حاکم بر مصاحبه کيبرآ .١جدول                             
 مصاحبه  شونده     

              
 

 گفتمان

 پرويز مشرف والديمير پوتين ور يوشچنکوويکت

 واژگان
در مجموع واژگان مثبت و 

 .منفي برابري مي كنند
واژگان منفي از  مثبت 

 .بيشتر است
 

افراد يا نهادهاي مطرح 
 شده در متن

بيشتر مربوط به داخل 
 .اوكراين هستند

بيشتر مربوط به 
 .است  ب.جي.كي

بيشتر مربوط به طالبان 
 است

 بندي قطب

 
 

ما و ( بندي گونه قطب هيچ
 .ندارد) شما

در چند مورد ديده 
آمريکا و ( شود مي

 ).روسيه

در موارد معدودي ديده 
 .شود مي

 پيش فرض
عمدتا مثبت و به نفع 

 .شونده است مصاحبه
  ها عمدتا عليه پيش فرض
 .شونده است مصاحبه

ها عمدتا به  پيش فرض
موضوع طالبان مربوط 

م شود و در جهت اعال مي
موضع از مشرف ترتيب 

 .اند داده شده
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 سازي برجسته
ايجاد حس همدلي در 

 به يوشچنکو مخاطب نسبت

وجه قدرت دوستي و 
طلبي شخصيت  جاه

 پوتين

پاکستان در راه درستي پاي 
گذارده است؛ يعني اتحاد 

با آمريکا در مبارزه با 
 تروريسم

 سازي انگاره
دولت و ملت اوکراين 
 .دوست آمريکا هستند

روسيه کشوري تکرو در 
 .جهان است

پاکستان کشوري دوست 
است که البته صداهاي 

گاه از اين  مخالفي که گه
رسد،  کشور به گوش مي

بسيار خفيف و مربوط به 
 .گروه اقليت است

 کارکرد غالب مصاحبه
توجيه وجهه يوشچنکو در 

 اوکراين

نشان دادن چهره 
سرکوبگر و تکرو از روسيه 

روسيه و نزد افکار عمومي 
 آمريکا

طلب اعالم موضع براي 
افکار عمومي آمريکا و 

 پاکستان

طلب اعالم موضع در 
 قبال يک موضوع

 .ندارد
در موارد بسياري ديده 

 .شود مي
 در موارد زيادي مشاهده

 .شود مي

 
 س جمهور ايرانينگ با رئيمصاحبه ک يها ند گفتمان حاکم بر پرسشيبرآ .٢جدول                    

 مصاحبه شونده
 

 گفتمان
 دکتر محمود احمدي نژاد

 .شونده است ضرر مصاحبه عمدتا منفي و به واژگان

شده در  افراد يا نهادهاي مطرح
 متن

 .بيشترين پرسش درباره اسرائيل است

 .شود در موارد زيادي ديده مي بندي قطب

 .شود در موارد زيادي ديده مي فرض پيش

 .منزله فردي که عالقه زيادي به مطرح شدن دارد يران بهرئيس جمهور ا سازيبرجسته

 سازي انگاره
مثابه يک کشور تکرو که باعث نگراني جهاني است و به  تصوير کردن ايران به

کند و خطري بالقوه براي امنيت  المللي توجهي نمي هاي بين بسياري از عرف
 .اسرائيل و جهان است

 دم آمريکاافکار عمومي مر کارکرد غالب مصاحبه

طلب اعالم موضع در قبال يک 
 موضوع

 .شود در موارد زيادي مشاهده مي
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.  دنريگ يسه قرار ميها در طول هر مصاحبه مورد مقا ث تکرار شاخصيمصاحبه از ح ٤گفتمان ، ٣در جدول 

و گفتمان طرف  يه نظام ارزشيبر پا، تحليلن يو مثبت در ا يکه منظور از کلمات منف نيح ايتوض
مثال  يبرا، نيبنابرا.  کاستيان و کل دولت آمر .ان .ياز شبکه س يندگينگ به نمايک يلر يعنيکننده  صاحبهم

شود و نشان از  يم يتلق يمنف ييکايآمر يارزشاست که در نظام  يش فرضيپ، يفرض منف شيمنظور از پ
 .  كننده نسبت به موضوع دارد گيري منفي مصاحبه جهت

 
 مصاحبه  ٤ها در  ر شاخصمقايسه تکرا .٣جدول 

 مصاحبه                   
 شونده                        
 شاخص      
 گفتمان   

 ويکتور يوشچنکو

 نژاد محمود احمدي پرويز مشرف والديمير پوتين

 بندي قطب

، ٢جز سوال شماره  به
که آن هم بسيار خفيف  

بندي بين   است،قطب
آمريکا و اوکراين وجود 

 .ندارد

سواالت 
٢٢،١٧،١٦،٧،٤ 

 بندي بين آمريکا قطب
) شما( و پاکستان) ما(

و  ١١فقط در سواالت 
 .شود ديده مي ١٢

سواالت 
٢١،١٨،١٥،١٤،١٣،١٢،١

١،٨،٧،٦،٣،٢،١ 

 فرض پيش
عمدتا مثبت و به نفع 

 .شونده است مصاحبه

عمدتا 
سواالت :منفي

٢٢،٢٠،١٩،١٨،١
٦،١٤،١٤،٥ 

سواالت ( عمدتا منفي
 ،)١١،٣؛١٤،١٢

 )٨و٧( دو مورد مثبت
 )١٠( يک مورد خنثي

سواالت : خنثي
٢٤،٢٢،١٠،٩،٨ 

:منفي
٢٠،١٩،١٧،١٥،١٣،١٢،١

١،٧،٦،٣،٢ 
 ١٦،١٤:مثبت

 منفي نسبتا مثبت منفي مثبت سازي برجسته

 منفي نسبتا مثبت منفي مثبت سازي انگاره

 مردم اوکراين کارکرد غالب مصاحبه
مردم روسيه و 

 آمريکا
 کاسياستمداران آمري

مردم و سياستمداران 
 آمريکا و همه دنيا

طلب اعالم موضع در 
 قبال يک موضوع

 ندارد
سواالت 

١٩،١٦،١٤،١٢ 
سواالت 

٣،٤،٥،٧،١٠،١٥،١٨ 

سوالت 
٢١،١٨،١٧،١٦،١٤،١٣،١

٢،١١ 
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 ؛  يريگ جهينت
فاوت از وشچنکو از هر لحاظ متيکتور ينگ با ويجه گرفت که مصاحبه کيتوان نت ين ميچن، چه گفته شد از آن

در ، خود يشگيوه هميو ش ياسيس يها بر عرف متداول مصاحبه  نگ بنايهر چند ک.  گر استيسه مصاحبه د
بودن  يت و درجه چالشياهم، سه تعدادياما مقا، استفاده کرده است يز از چند پرسش چالشين مصاحبه نيا

ن مصاحبه از يدهد که ا يمشونده نشان  مصاحبه يها نگ از پاسخيک يريگ ين شکل پيها و همچن پرسش
 .  گر متفاوت استيلحاظ جنس با سه مصاحبه د

مطرح کرده است و  يشتريب يچالش يها نگ در مصاحبه با ژنرال مشرف تعداد پرسشيهرچند که ک
توان  يباز م، وشچنکو استفاده کرده استياش با  نسبت به مصاحبه يشتريب يمنف يها ش فرضين از پيهمچن

نگ قصد داشته که انگاره نسبتا يحاکم بر مصاحبه مثبت بوده و ک يگفتمان يکه فضاجه گرفت ين نتيچن
 يد طلب اعالم موضع از سوارد به تعدد موين مصاحبه بايالبته در مورد ا.  از مشرف و پاکستان بسازد يمثبت

 .  کند يت مين مصاحبه را تقويا ياسيسکارکرد  احتمالمشرف اشاره کرد که 
نسبت به دو مصاحبه  يمنف يها ش فرضيو پ يبند موارد قطب يافزون، ان استين نمايپوتچه در مصاحبه  آن
، نيپوت ييجو رقابت يمثل خو ينکات يساز ده است با برجستهين مصاحبه کوشينگ در ايک.  ن استيشيپ
ه يا و روسکياز او نزد مردم آمر يمنف يا انگاره، گرانه او بوو طبع سرك يجاسوس يها تياو به فعال يل ذاتيم

 .  بسازد
، دهند يطور که متن مصاحبه و جداول نشان م همان، انايرجمهور  سيرئبا مصاحبه  يعنيدر مورد آخر 

هر چند که .  ستوار بوده استاو طلب اعالم موضع  يبند قطب، يمنفهاي فرض  شيپبر طرح ن موارد يشتريب
 ياما فضا، شته استمصاحبه دا يف فضايدر تلط يسع، و مثبت يفرض خنث شيبا طرح چند پ کننده مصاحبه

 يساز نگ با برجستهيد گفت که کيت بايدر نها.  است يمصاحبه منف يها حاکم بر پرسش يگفتمان يکل
ها و  از عرف ياريکه به بس يو فرد يان به مطرح شدن در اذهان جهانيراجمهور  سيئل ريمانند م ينکات

 .ران داردياز ا يو منزو يفمن يا در ساختن انگاره يسع، ستيند نيپا يالملل نيمعاهدات ب
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