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چکیده :هدف کلی از انجاا ایاپ پاش،هب ،بررسای  ،ت ل ا
مؤلفههای گفتمان مدار کتاب فارسی ششام دبساتان بار اساا
الگوی ت ل

انتقادی گفتمان بود کاه از الگاوی نیاری ت ل ا

انتقاادی گفتمااان ،ن ل او،ن اسااتفاده شاده اسااتد ر،ش مااورد
استفاده در ایپ پش،هب ،کمّی  ،از نوع توصا فی اساتد جامعاه
مورد نیر کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی در سال ت ص لی -31
 ، 34نمونه مسا،ی جامعه استد نتایج نشان داد که مؤلفه اظهار
آشکار ب ب از مؤلفههای حاذف  ،اظهاار پاهاان تصویرساازی
شده استد
کلیدواژهها :گفتمان ،ت ل

گفتماان ،ت ل ا گفتماان انتقاادی،

فارسی ،ششم ابتدایید

Abstract:
the
present
study
investigated
and analyzed the
discourse-based components of sixth
grade Farsi book according to the
critical discourse analysis model
proposed by Van Leeuwen. This study
was conducted within a quantitativedescriptive approach. The corpus for
this study was sixth grade Farsi book
taught in 2012-13 educational years.
The results of this study showed that
obvious inclusion component was
illustrated more than exclusion and
hidden inclusion components.
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مقدمه
ت ل

انتقادی گفتمان ر،شی مااسب برای آشکار کردن زبان دستکاری شده ، 4سوگ

رانه1

استد از آنجا که زبان تاها همان چ زی ن ست که گفته میشود بلکه در پس آن دهها عبارت
ناگفته ،جود دارد ،بررسی انتقادی کتابهای درسی ایپ امکان را به فرد میدهد تا ب شتر  ،بهتر
به نکات پاهان زبان توجه نماید  ،معاا  ،مایور ،اقعی مؤلفان را دریابد  ،بفهمد آیا مؤلفان
کتاب های درسی از طریق بازی با زبان  ،دستکاری زبان سعی دارند بصورت پاهان ذهپ دانب
آموزان را به سمت اهداف خود سوق دهاد یا ب شتر به آشکارسازی حقایق پرداخته  ،به فرد
اجازه دهد تا برداشتهای خاص خود را داشته باشاد (شاهسای)4751 ،د ر،شپ کردن ش وه
تأث رگذاری کتابها بس ار مهم استد در نیا تعل م  ،ترب ت مؤلف ای که کتابهای درسی را
تد،یپ میکااد ،معلمانی که در

میدهاد  ،تا حد،دی دانب آموزان باید از ایپ ش وههای

تأث ر گذاری آگاه باشادد ت ل

انتقادی گفتمان ش وهایست که ساز،کارهای تأث رگذاری را

آشکار میکادد به گفته فرکالف( 7به نق از شاهسای« ،)4751 ،ت ل

انتقادی گفتمان در پی

نمایاندن ارتباط م ان زبان ،قدرت  ،ایدئولوژی است که برای ایپ مایور به کشف ساختارها یا
مؤلفههای گفتمان مدار میپردازد  ،از طریق آنها اعمال قدرت  ،ب ان ایدئولوژی به گونهای
نهفته در زبان صورت میگ رد»د ،ید،سون )1222( 1هدف ت ل

انتقادی گفتمان را آگاه

نمودن افکار عمومی نسبت به توانایی زبان در دست کاری ،اقع ت میداند ،با ایپ هدف که
ایپ افکار عمومی ت ت تأث ر کاربردهای فریبکارانه زبان از سوی سازمانهای صاحب قدرت
قرار نگ ردد
به اعتقاد فرکالف ( ،)4353ر،ابط قدرت در گفتمانها نابرابر بوده  ،ایدئولوژی  ،قدرت
در جای جای ایپ گفتمانها نهفته است  ،افرادی که از قدرت ب شتری برخوردارند گفتمانها
را کاترل میکاادد ت ل

انتقادی گفتمان بر پایه نیریه زبان شااسی انتقادی ساخته شده است ،

4. Manipulative language
1. Bias
7. Fairclough
1. Widdowoson
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ت ل

ابتدا در ت ل

ددد

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا

متون ر،زنامهها  ،سپس متون ادبی به کار گرفته شدهاندد با توجه به تأث رگذاری

همه جانبه کتب درسی بر دانب ،نگرش  ،مهارت دانب آموزان مدار  ،ایپ پش،هب با الگو
قرار دادن رسالهای با عاوان «تب پ ساز،کارهای مؤلفههای جامعهپذیری کتابهای علو انسانی
د،ره ابتدایی در چارچوب ت ل

انتقادی گفتمان» مشخص مینماید آیا نویسادگان کتابهای

درسی از ساختارهای گفتمان مدار استفاده میکااد؟د ت ل

انتقادی گفتمان کتاب فارسی ششم

ابتدایی مشخص مینماید که مؤلفان تا چه حد به ساز،کارهای گفتمانمدار ،اقفاند  ،چگونه
از ایپ ساز،کارها جهت تأث رگذاری به تفکر مخاطبان استفاده میکاادد
ت ل

انتقای گفتمان ش وهای نو در بررسی مسائ

اجتماعی استد گرایب م ققان

رشتههای مختلف از جمله ر،انشااسی ،جامعه شااسی ،مرد شااسی ،زبانشااسی  ،غ ره به آن،
ب انگر اهم ت ایپ ش وه در مطالعات علو انسانی استد امر،زه به ندرت میتوان ت ق قی در
زم اه مسائ اجتماعی یافت که در آن به دیدگاه انتقادی نپرداخته باشدد از آنجا که " گفتمان"
 ،یا به عبارت کلیتر "زبان" مهمتریپ مؤلفه در ت ل

انتقای گفتمان است ،در مطالعات

زبانشااسی بس ار مورد توجه ،اقع شده استد باغ ای ( )7:4752در ایپ باره مینویسد" :به نیر
میرسد اهم ت فوقالعادهای که برای زبان در نیریات اجتماع معاصر قائ گردیدهاند ،زم اهساز
ظهور زبانشااسی انتقادی میباشدد اصطالح گفتمان را م ققان مختلف به ش وههای گوناگون
تعریف کردهاندد م ققان  ،زبانشااسان ایرانی اصطالحات گوناگونی را معادل ،اژه
) (Discourseقرار دادهاندد حق شاا

( )481:4732از اصطالح "مقال" شمس ا ()137:4731

از ،اژه "کال "  ،لطفیپور ساعدی ( )4734از کلمه "سخپ" استفاده کردهاندد یارم مدی
( )435:4733اصطالح "گفتمان" را پ شاهاد میکاد که به نیر میرسد مااسبتریپ معادل برای
ایپ ،اژه بوده  ،امر،ز در ب شتر متون از ایپ اصطالح در مقاب ،اژه ) (Discourseاستفاده
میشودد
صلحجو ( )4733گفتمان را چگونگی تول د  ،سامان یافتپ یك متپ چه کتبی  ،چه شفاهی
از جانب تول د کااده  ،فرآیاد درك آن از جانب مخاطب میداندد هچ )4:4331( 4ت ل
گفتمان را ایاگونه تصدیق میکاد" :مطالعه زبان ارتباطی ،به صورت نوشتار  ،گفتار"د برا،ن ،

4. Hatch
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یول )4357( 4ت ل

گفتمان را بررسی کاربرد زبان میداناد یا بدیپ معاا که بررسی زبان

م د،د به توص ف صورتهای زبانی بد،ن در نیر گرفتپ اهداف  ،عملکرد ایپ صورتها
ن ستد
فرکالف ( )4353اهداف اصلی ت ل گران انتقادی گفتمان را تع پ  ،رابطه ب پ کاربرد
زبان  ،ر،ابط نابرابر قدرت میداندد از نیر ،ی ،افراد زبان را به مایور دست ابی به اهداف
اجتماعی مختلف به کار میبرند  ،به هم پ دل

در تجزیه  ،ت ل

زبان باید مؤلفههای

اجتماعی را به همراه بافت ایدئولوژیکی در نیر گرفتد ،ید،سون ( )1222معتقد است آنچه
،یشگیهای متای است

زبانشااسان انتقادی انجا میدهاد ،کشف اهداف ایدئولوژیکی بر اسا

که ایپ اهداف ایدئولوژیکی به مایور متقاعد ساختپ افکار عمومی ،عمالً در زبان فارسی
پاهانسازی شدهاندد باابرایپ می توان چا پ نت جه گرفت که ت ل

انتقادی گفتمان با بررسی

ساختارهای زبانی ،ایدئولوژی نهفته در آنها را تع پ مینماید؛ ایدئولوژیهایی که به مایور
اعمال قدرت در زبان ،ارد شدهاندد به گفته یارم مدی (به نق از شهبازی )4753 ،هدف
تجزیه  ،ت ل

گفتمان آن است که کال مرتبط پ وسته معایدار باالتر از جمله را توص ف کاد

 ،ساخت  ،بافت زبان در مراح باالتر از جمله را مورد ،اکا،ی  ،بررسی قرار دهدد لذا تجزیه
،ت ل

گفتمانی ،ساخت  ،بافت پاراگراف ،مقاله ،داستان ،گفتگو ،آگهی ،دعوت نامه ،سرمقاله

 ،حتی رباعی  ،قص ده را مورد بررسی  ،توص ف قرار میدهدد
با توجه به آنچه گفته شد به نیر میرسد ادب ات  ،از آن جمله ادب ات کودك بازتابی از
ایدئولوژیها استد در زم اه ادب ات کودك م ققانی که به تجزیه  ،ت ل
پرداختهاند ،میتوان به مقاالتی اشاره نمود که به بررسی  ،تجزیه  ،ت ل
کتابهای کودکان پرداختهاندد از آن جمله« :تجزیه  ،ت ل

ساختار  ،اندیشه در
جامعه شااختی کتاب

بیشااساامهها ،توسط اقبال زاده ( ،)4752بررسی ساختار اندیشه  ،تجزیه  ،ت ل
عموزاده خل لی توسط عباسی ( ،)4752ت ل
عل رضا کرمانی ،)4753( ،ت ل

متون ادبی

در آثار

جامعه شااختی از رمان جاد،گرها ،توسط

م توایی کتابهای کودکان  ،نوجوانان :انتقال مفاه م

اطالعات ،ارزشها ،ددد  ،شک گ ری شخص ت کودکان ،توسط عل رضا کرمانی ( )4733نا بردد

4. Brown & Yule
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ت ل

قابری ( )4751در پش،هب خود با عاوان مقایسه ت ل

ددد

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا

انتقادی گفتمان داستانهای کوتاه-

معاصر بزرگساالن  ،داستانهای کوتاه معاصر نوجوانان ب ان کرده است که ساختارهای گفتمان
مدار نی ر هر ابزار دیگری می تواند هم کاربرد مثبت داشته باشد  ،هم کاربرد مافید کزاری
( )52:4733در مقالهای با عاوان «پ کره  ،پ ا در ادب ات کودك» مینویسد" :ادب ات کودك ،
نوجوان در پ کره (قالب)  ،پ ا (م توی) از زم اههای دیگر ادب ات از آن جمله ادب ات
بزرگساالن متفا،ت میشود ددد پ ا ها  ،اندیشههایی که در ادب ات بزرگساالن نهفته است ،در
ادب ات کودك ن ز ،جود دارد؛  ،ایپ جدایی ،تاها در پ کره اثر ادبی  ،چگونگی گاجان دن آن
اندیشههاستد بر پایه ایپ دیدگاه هر اثر ادبی بزرگساالن را هر قدر هم که پ چ ده ،ژرف ،
فلسفی باشد میتوان ساده کرده  ،به پ کره کودکانه در آ،رد"د
باابرایپ اندیشه «ایدئولوژی  ،قدرت» که ریشه در دن ای بزرگساالن دارد میتواند در
ادب ات کودك ن ز به پ کره کودکانه در آیدد با توجه به ایاکه ت ل
تاکاون ب شتر در زم اه ت ل

مسائ س اسی  ،س اسی اجتماعی به کار گرفته شده است ،با

انجا ایپ پش،هب در مییاب م که آیا ایپ ش وه در ت ل
مدار

گفتمان ش وهای است که

متون ادبی به ،یشه ادب ات فارسی

ابتدایی ن ز کاربرد دارد یا خ رد در ،اقع ایپ ت ق ق گستره ت ل

انتقاد گفتمان را تا

،ادی ادب ات ،سعت بخش ده  ،مشخص مینماید آیا نویسادگان متون ادبی کودکان در مدار
ابتدایی ن ز از ساختارهای گفتمانمدار زبان جهت صراحت بخش دن  ،یا پوش دگی پ ا خود
استفاده می کااد؟ به عبارتی ایپ پش،هب ،در پی آن است که نویسادگان متون ادبی تا چه حد
بر ساز،کارهای گفتمان مدار زبان فارسی ،اقفاند  ،چگونه از ایپ ساز  ،کارها جهت
تأث رگذاری بر تفکر کودکان استفاده میکااد؛ باابرایپ ،هدف کلی ایپ پش،هب ،بررسی  ،ت ل
ساز،کارهای گفتمان مدار کتاب فارسی ششم دبستان بر اسا
پش،هب حاضر با استفاده از الگوی نیری ت ل

ت ل

انتقادی گفتمان استد در

انتقادی گفتمان ،ن ل و،ن )4331( 4به ت ل

مؤلفههای گفتمان مدار در کتاب فارسی ششم ابتدایی پرداخته میشودد ایپ الگو ،شام
مجموعهای از مؤلفههای گفتمانمدار جامعه شااختی معاایی استد یارم مدی در مقالهای با
عاوان «بازنمایی کارگزاران اجتماعی» به ارائه فهرستی از ش وههای بازنمایی کارگزاران

4. Van Leeuwen
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اجتماعی معتقد است که مطالعه مؤلفههای جامعه شااختی -معاایی گفتمان ،شااختی عم قتر ،
جامعتر از متپ به دست میدهد تا بررسی مؤلفههای زبان شااختی به تاهایی (پهلوان نشاد ،
همکاران)4755 ،د شاهسای ( )4751ن ز با اقتبا

مستق م از الگوی ،ن ل و،ن ( )4331به معرفی

 ،به کارگ ری ایپ الگو در ت ق ق خود پرداخته استد در ایپ مقاله ن ز جهت ت ل

مؤلفههای

گفتمان مدار کتاب فارسی ششم ابتدایی از الگوی فوق استفاده شده است  ،مؤلفههای آن بر
اسا

پش،هب شاهسای )4751( ،معرفی  ،استفاده میگرددد باابرایپ ،مایور از کارگزاران

اجتماعی در الگوی فوق مجموعهای از افراد است که در یك ،اقعه ،کاب اجتماعی  ،یك
گفتمان حضور  ،مشارکت دارند؛  ،در ایپ پش،هب ن ز به هم پ معاا به کار گرفته شده استد
حذف :4همه کارگزاران اجتماعی در متپ بازنمایی نمیشوند  ،به دالی مختلف تاهاه
برخی از آنها در متپ بازنمایی میشوند که حذف  ،اظهار کارگزاران اجتماعی بستگی به
اهداف  ،ماافع تول د کاادگان متپ  ،گفتمان داردد
اظهار :1در بس ار از موارد کارگزاران اجتماعی به ،ضوح در گفتمانها ذکر میشوندد البته
بازنمایی کارگزاران اجتماعی به ایپ صورت ش وههای مختلفی دارد که به آن اشاره میشودد
تع پ نقب :نقبهایی که در تصویرسازی به کارگزاران داده میشود یعای تع پ عام  ،یا
پذیرنده عم  ،در ت ل

گفتمان بس ار حائز اهم ت استد ایپ نقبدهی به د ،صورت فعال

سازی ، 7مافع سازی 1صورت می گ ردد در فعال سازی ،کارگزاران اجتماعی به عاوان ن ر،یی
فعال ،پویا  ،اثرگذار معرفی میشود  ،در مافع سازی ،کارگزاران اجتماعی به گونهای
تصویرسازی میشود که گویی به عم تپ میدهد  ،یا آن را میپذیرد  ،یا به خود میگ ردد

مافع سازی به د ،مقوله مافع سازی تأث رپذیری مستق م ، 8مافع سازی تأث رپذیری
غ رمستق م 1تقس م میشودد در نوع نخست ،کارگزار موضوع  ،هدف عم قرار داده میشود ،

4. Exclusion
1. Inclusion
7. Activation
1. Passivation
8. Subjection
1. Beneficialization

24

ت ل

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا

ددد

در نوع د ، ،کارگزار به طور غ ر مستق م دریافت کااده نت جه عم است (پهلوان نشاد ،
همکاران)4755 ،د
تع پ نوع اشاره :در هر گفتمان میتوان به کارگزارن اجتماعی مشخصه انسانی  ،یا غ ر
انسانی دادد چاانچه کارگزار بصورت انسان تصویرسازی شود ،در مقوله تشخص بخشی 4قرار
میگ رد  ،چاان چه به صورت غ ر انسان بازنمایی شود در مقوله تشخصزدایی 1قرار میگ ردد
هر یك از ایپ مقولهها زیر مجموعههایی دارد که بصورت مختصر ب ان میشودد
زیر مقولههای تشخص بخشی شام  :مشخص سازی( 7چاانچه در بازنمایی کارگزاران
اجتماعی ،هویت آنها به هر ن و مشخص گردد ،از ش وه مشخص سازی استفاده شده است)، ،
نامشخصسازی ،( 1هرگاه کارگزاران بصورت افراد یا گر،ههای نامشخص  ،نامعلو بازنمایی
شوند ،ش وه نامشخصسازی در کار استد در نامشخص سازی اغلب از ادات  ،ضمایم مبهم
ماناد هرکس ،اندکی ،بعضی  ،فالن  ،ددد استفاده میشود)د

ش وههای مشخص سازی ،شام

پ وند زدن ، 8پ وندزدایی :1در ش وهی پ وند زدن،

کارگزاران اجتماعی به شک گر،هی  ،پ وسته بازنمایی میشوندد ایپ گر،هها درباره فعال ت یا
دیدگاه خاصی نیر ،احدی دارندد
تفک ك کردن ، 3تفک ك نکردن :5در تفک ك کردن ،یك فرد  ،یا گر،هی از کارگزاران
اجتماعی با صراحت از دیگر گر،ههای مشابه تفک ك میشود  ،به عبارتی گر،ه خودی  ،غ ر
خودی شک میگ رد  ،در ش وه تفک ك نکردن چا پ تمایزی به ،جود نمیآیدد
نا دهی ، 4طبقهبادی :1اگر کارگزاران اجتماعی در یك گفتمان با توجه به هویت ما صر
به فرد خودشان با زنمایی شوند ش وه نا دهی به کار رفته استد طبقه بادی کردن حالتی است

4. Personalization
1. Impersonalization
7. Determination
1. Indetermination
8. Association
1. Dissociation
3. Differentiation
5. In differentiation
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که کارگزاران اجتماعی با توجه به هویت جمعی  ،نقبهایی که در آن با دیگر کارگزاران
سه م هستاد ،بازنمایی شدهاندد
ش وه طبقه بادی کردن ن ز سه زیر مقوله به شرح زیر دارد :نقب دهی ،7در ایپ ش وه
کارگزار اجتماعی بر اسا

فعال تی که انجا می دهاد ،بازنمایی میشوندد هویتدهی ،1که سه

زیر مقوله دارد :نخست هویت بخشی مقولهای 8که کارگزاران بر اسا

قراردادهای طب عی،

فرهاگی  ،تاریخی تعریف شدهاند ماناد نشاد ،قوم ت ،جاس ،مذهب  ،ددد د حالت د ،هویت
بخشی نسبتی 1است که در ایپ حالت بازنمایی کارگزاران بر اسا

ر،ابط خویشا،ندی،

د،ستی  ،شغلی صورت میگ ردد حالت سو  :هویت بخشی ظاهری 3است که کارگزار بر
حسب خصوص ات جسمی بازنمایی میشودد
مشخص نمایی تك موردی ، 5مشخص نمایی چاد موردی :3در مشخص سازی تك
موردی کارگزار اجتماعی در آن ،احد تاها در یك کارکرد اجتماعی شرکت دارد  ،در مشخص
نمایی چاد موردی کارگزار در یك ل یه در ب ب از یك کارکرد اجتماعی شرکت داردد زیر
مقولههای مشخصنمایی چاد موردی عبارتاد از:
،ار،نگی( 42کارگزار با د ،نقب متقاب بازنمایی میشود) ،نمادیپ شدگی( 44زمانی که به
جای کارگزار ،اقعی در کارکردهای اجتماعی متعارف ،یك کارگزار یا گر،هی از کارگزاران
تخ لی داستانی قرار گ رند)د داللت ضمای( 41در ایپ حال کارگزاری مشخص با نقب ، ،یشگی
4. Nomination
1. Categorization
7. Fictionalization
1. Identification
8. Classification
1. Relational identification
3. Physical identification
5. Single determination
3. Over determination
42. Inversion
44. Symbolization
41. Connotation
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ت ل

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا

ددد

مشخص میتواند نقب دیگری بر عهده داشته باشد) ،فشرده شدهگی( 4در ایپ حالت صفتی
خاص از گر،هی از مرد انتزاع میگردد  ،سپس به هریك از افراد آن گر،ه اطالق می گردد)د
در پش،هب حاضر ن ز از مؤلفههای نا برده شده به مایور بررسی م زان به کارگ ری مؤلفه-
های گفتمان مدار در کتاب فارسی ششم ابتدایی استفاده گردیدد با توجه به الگوی فوق ،
هدف پش،هب ،سئواالت زیر مطرح گردید:
 -4مؤلفههای گفتمان مدار در متون کتاب فارسی ششم ابتدایی کداماد؟
 -1مؤلفههای گفتمان مدار در اشعار کتاب فارسی ششم ابتدایی کداماد؟
 -7مؤلفههای گفتمان مدار در تصا،یر کتاب فارسی ششم ابتدایی کداماد؟
روش پژوهش
ر،ش مورد استفاده در ایپ پش،هب ،کمی  ،از نوع توص فی میباشدد جامعه مورد نیر در
پش،هب حاضر ،کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی در سال ت ص لی  34-31میباشد که جامعه
آماری به طور کام به عاوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته استد با توجه به ایاکه ر،ش
پش،هب در ت ل

انتقادی گفتمان ،توص فی -ت ل لی است ،در ایپ پش،هب ابتدا کل ه متون ،

اشعار  ،تصا،یر کتاب فارسی ششم ابتدایی بررسی شدندد سپس جمالت تشک

دهاده متپ از

د ،بخب جمالت ،اشعار  ،تصا،یر گفتمانمدار  ،جمالت ،اشعار  ،تصا،یر غ ر گفتمانمدار با
توجه به مؤلفههای گفتمان مدار الگوی ،ن ل و،ن ( )4331مشخص شدندد سپس با عاایت به
الگوی ت ل لی ،ن ل و،ن ،مؤلفههای گفتمانمدار استخراج شدندد بسامد  ،درصد هر کدا از
ابعاد الگوی ،ن ل ون م اسبه شدد در تع پ ایپ م زان از م اسبات آماری از درصد  ،مجذ،ر
خی استفاده شدد سپس نتایج به دست آمده بررسی گردیدد
برای اطم اان ب شتر از ص ت نتایج به دست آمده «پایایی ارزیابی در،نی» « ،پایایی
ارزیابی ب ر،نی» م اسبه گردیدد در پایایی ارزیابی در،نی ،یك د ،دادههای متای انتخاب شد
سپس توسط م قق پس از یك ماه با همان ر،ش ت ل
ت ل

گردید  ،ضریب همبستگی نتایج د،

( )2/31به دست آمد که در سطح  2/24معاادار بودد همچا پ در پایایی ارزیاب ب ر،نی،

ک م توای کتاب مورد نیر به فردی که به ش وه متپ مورد نیر اشراف کام داشت ،جهت

4. Distillation
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ت ل

داده شد  ،ضریب همبستگی نتایج د ،ت ل

( )2/51به دست آمد که در سطح 2/24

معاادار بودد ابزار اندازهگ ری در ایپ پش،هب اساادی است  ،ر،ش گردآ،ری دادهها ،بر مباای
الگوی تلف قی ت ل لی انتقادی گفتمان ،ن ل و،ن ( ، )4331ر،ش ت ل

دادهها توص فی-

ت ل لی استد
يافتهها :یافتههای پش،هب به ترت ب در جدا،ل  4تا  42ارائه شده استد
جد،ل ( :) 4بسامد  ،درصد مؤلفه های گفتمان مدار در متون کتاب فارسی ششم دبستان
مؤلفه های گفتمان مدار

فرا،انی

درصد

حذف

3

14

اظهار پاهان

422

12/57

اظهار آشکار

783

31/33

اظهار

جد،ل شماره  4بسامد  ،درصد مؤلفههای حذف  ،اظهار متون فارسی ششم دبستان را
نشان میدهدد بر اسا

یافتههای ایپ جد،ل بسامد ک  152میباشد  ،مؤلفه اظهار آشکار با

فرا،انی  ،783مؤلفه اظهار پاهان با فرا،انی  ، 422در نهایت مؤلفه حذف با فرا،انی  14به
ترت ب  1/73 ،12/57 ،31/33درصد از مؤلفههای گفتمانمدار مذکور را در متون فارسی مبتای
بر الگوی ،ن ل و،ن را شام شدندد
جدول ( :)2بسامد و درصد مؤلفه های گفتمان مدار در اشعار کتاب فارسی ششم دبستان
مؤلفه های گفتمان مدار

فرا،انی

درصد

حذف

3

44

اظهار پاهان

13

11/1

اظهار آشکار

13

17/7

اظهار

جد،ل شماره  1بسامد  ،درصد مؤلفههای حذف  ،اظهار اشعار فارسی ششم دبستان را
نشان میدهدد بر اسا

یافتههای ایپ جد،ل بسامد ک  423میباشد  ،مؤلفه اظهار آشکار با

فرا،انی  ،13مؤلفه اظهار پاهان با فرا،انی  ، 13در نهایت مؤلفه حذف با فرا،انی  44به ترت ب
 42/4 ،11/1 ،17/7درصد از مؤلفههای گفتمان مدار مذکور را در اشعار فارسی مبتای بر الگوی
،ن ل و،ن را شام شدندد
45

ت ل

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا

ددد

جدول ( :)3بسامد و درصد مؤلفه های گفتمان مدار در تصاوير کتاب فارسی ششم دبستان
مؤلفه های گفتمان مدار

فرا،انی

درصد

حذف

3

43/11

اظهار پاهان

11/11

11/1

اظهار آشکار

14

85/77

اظهار

جد،ل شماره  7بسامد  ،درصد مؤلفههای حذف  ،اظهار تصا،یر فارسی ششم دبستان را
نشان میدهدد بر اسا

یافتههای ایپ جد،ل بسامد ک  71میباشد  ،مؤلفه اظهار آشکار با

فرا،انی  ،13مؤلفه اظهار پاهان با فرا،انی  ، 13در نهایت مؤلفه حذف با فرا،انی  44به ترت ب
 42/4 ،11/1 ،17/7درصد از مؤلفههای گفتمان مدار مذکور را در اشعار فارسی مبتای بر الگوی
،ن ل و،ن را شام شدندد
جد،ل ( :)1بسامد  ،درصد مؤلفههای گفتمان مدار متون کتاب فارسی ششم ابتدایی

جد،ل شماره  1بسامد  ،درصد مؤلفههای گفتمان مدار متون کتاب فارسی ششم ابتدایی را
نشان میدهدد بر اسا

یافتههای ایپ جد،ل در بخب متون کتاب ،فرا،انی پاهان سازی کمتر

از کم رنگ سازی ،نقبدهی کمتر از ارجاع دهی ،فعال سازی کمتر از مافع سازی ،تشخص-
زدایی کمتر از تشخص بخشی ،تأث ر غ ر مستق م کمتر از تأث ر مستق م ،نامشخصسازی کمتر از
مشخص سازی استد
جد،ل ( :) 8بسامد  ،درصد مؤلفه های گفتمان مدار اشعار کتاب فارسی ششم ابتدایی
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جد،ل شماره  8بسامد  ،درصد مؤلفههای گفتمان مدار اشعار کتاب فارسی ششم ابتدایی
را نشان میدهدد بر اسا

یافتههای ایپ جد،ل در بخب اشعار کتاب ،فرا،انی پاهان سازی

کمتر از کم رنگ سازی ،نقبدهی کمتر از ارجاع دهی ،مافع سازی کمتر از فعال سازی،
تشخصزدایی کمتر از تشخص بخشی ،تأث ر مستق م کمتر از تأث ر غ ر مستق م ،نامشخصسازی
کمتر از مشخص سازی استد
جدول ( :)6بسامد و درصد مؤلفه های گفتمان مدار تصاوير کتاب فارسی ششم ابتدايی

جد،ل شماره  1بسامد  ،درصد مؤلفههای گفتمان مدار تصا،یر کتاب فارسی ششم ابتدایی را
44

ت ل

نشان میدهدد بر اسا

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا

ددد

یافتههای ایپ جد،ل در بخب تصا،یر کتاب ،فرا،انی کم رنگسازی

کمتر از پاهانسازی ،ارجاع دهی کمتر از نقبدهی ،تشخص بخشی کمتر از تشخصزدایی،
تأث ر غ ر مستق م کمتر از تأث ر مستق م ،نامشخصسازی کمتر از مشخص سازی استد
جد،ل ( :)3مجذ،ر خی مؤلفه های گفتمان مدار کتاب فارسی ششم ابتدایی
مولفه ها

بسامد

درجه آزادی

خی د،

سطح معای داری

متون

4178

13

4121/24

2/2224

اشعار

178

41

122

2/2224

تصا،یر

18

44

18

2/2224

جد،ل شماره  3مجذ،ر خی متون ،اشعار  ،تصا،یر مؤلفههای کتاب فارسی ششم ابتدایی
را نشان میدهدد اعمال مجذ،ر خی نشان دهاده ،جود تفا،ت معاادار در تمامی بخبهای
کتاب فارسی ششم دبستان استد
جد،ل ( :)5مقایسه د ،موردی بهره گ ری از مؤلفه های گفتمان مدار در متون کتاب فارسی ششم ابتدایی
مؤلفههای گفتمان مدار

درجه آزادی

خی د،

معای داری

اظهار آشکار  ،پاهان

4

411/71

2/2224

نقب دهی  ،ارجاع دهی

4

53/18

2/2224

فعال سازی ،مافع سازی

4

34/18

2/2224

تشخص بخشی ،تشخص زدایی

4

413/25

2/2224

تأث ر مستق م  ،تأث ر غ ر مستق م

4

53/17

2/2224

مشخص سازی  ،نا مشخص سازی

4

33/71

2/2224

جاس ارجاعی  ،نوع ارجاعی

4

421/41

2/2224

انتزاعی کردن  ،ع ای کردن

4

13/35

2/2224

مشخص سازی تك موردی  ،چادموردی

4

45/17

2/2224

کلی ارجاعی  ،مجموعه ارجاعی

4

31/71

2/2224

فرد ارجاعی  ،گر،ه ارجاعی

4

82/33

2/2224

جد،ل شماره  5مقایسه د ،موردی مؤلفههای گفتمانمدار متون کتاب فارسی ششم ابتدایی
را نشان می دهدد اعمال مجذ،ر خی نشان دهاده ،جود تفا،ت معاادار ب پ مؤلفههای اظهار
آشکار  -پاهان ،نقب دهی -ارجاعدهی ،فعالسازی -مافع سازی ،تشخصبخشی – تشخص-
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زدایی ،تأث ر مستق م – تأث ر غ ر مستق م ،مشخصسازی -نامشخصسازی ،جاس ارجاعی –
نوع ارجاعی ،انتزاعی کردن -ع ای کردن ،مشخصسازی تك موردی -مشخصسازی چاد
موردی ،کلی ارجاعی -مجموعه ارجاعی ،فرد ارجاعی-گر،ه ارجاعی استد
جد،ل ( :)3مقایسه د ،موردی بهره گ ری از مؤلفه های گفتمان مدار در اشعار کتاب فارسی ششم ابتدایی
مؤلفههای گفتمان مدار

درجه آزادی

خی د،

معای داری

اظهار آشکار  ،پاهان

4

11/23

2/2224

نقب دهی  ،ارجاع دهی

4

11

2/2224

فعال سازی ،مافع سازی

4

45/47

2/2224

تشخص بخشی ،تشخص زدایی

4

33/11

2/2224

تأث ر مستق م  ،تأث ر غ ر مستق م

4

43/81

2/2224

مشخص سازی  ،نا مشخص سازی

4

73/15

2/2224

جاس ارجاعی  ،نوع ارجاعی

4

43/71

2/2224

انتزاعی کردن  ،ع ای کردن

4

51/33

2/2224

مشخص سازی تك موردی  ،چادموردی

4

11/23

2/2224

جد،ل شماره  3مقایسه د ،موردی مؤلفههای گفتمانمدار اشعار کتاب فارسی ششم ابتدایی
را نشان میدهدد اعمال مجذ،ر خی نشاندهاده ،جود تفا،ت معاادار ب پ مؤلفههای اظهار
آشکار  -پاهان ،نقب دهی -ارجاعدهی ،فعالسازی -مافع سازی ،تشخصبخشی – تشخص-
زدایی ،تأث ر مستق م – تأث ر غ ر مستق م ،مشخصسازی -نامشخصسازی ،جاس ارجاعی –
نوع ارجاعی ،انتزاعی کردن -ع ای کردن ،مشخصسازی تك موردی -مشخصسازی چاد
موردی استد
جد،ل ( :) 42مقایسه د ،موردی بهره گ ری از مؤلفه های گفتمان مدار در تصا،یر کتاب فارسی ششم ابتدایی
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مؤلفههای گفتمان مدار

درجه آزادی

خی د،

معای داری

اظهار آشکار  ،پاهان

4

445/72

2/2224

نقب دهی  ،ارجاع دهی

4

53/71

2/2224

فعال سازی ،مافع سازی

4

31/88

2/2224

تشخص بخشی ،تشخص زدایی

4

421/17

2/2224

پاهان سازی  ،کمرنگ سازی

4

13/71

2/2224

ت ل
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جد،ل شماره  42مقایسه د ،موردی مؤلفههای گفتمانمدار تصا،یر کتاب فارسی ششم
ابتدایی را نشان می دهدد اعمال مجذ،ر خی نشان دهاده ،جود تفا،ت معاادار ب پ مؤلفههای
اظهار آشکار  -پاهان ،نقب دهی -ارجاعدهی ،فعالسازی -مافع سازی ،تشخصبخشی –
تشخصزدایی  ،پاهانسازی -کمرنگ سازی استد

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجا ایپ پش،هب ،بررسی  ،ت ل
دبستان بر اسا

ت ل

ساز،کارهای گفتمان مدار کتاب فارسی ششم

انتقادی گفتمان بودد در بررسی مؤلفههای گفتمان مدار در متون کتاب

فارسی ششم ابتدایی مشخص گردید؛ که ابتدا مؤلفه اظهار آشکار ،سپس مؤلفه اظهار پاهان ،
در نهایت مؤلفه حذف به ترت ب ب شتریپ تا کمتریپ درصد مؤلفههای گفتمان مدار را داشتادد
همچا پ در مؤلفههای زیر مجموعهای اظهار آشکار مؤلفه ارجاع دهی ب شتریپ فرا،انی داردد
ارجاع دهی خود به د ،دسته تقس م میشود ،تشخص بخشی  ،تشخصزدایی؛ که تشخص
بخشی بعد از ارجاع دهی ب شتریپ فر،انی داردد بطور خالصه میتوان ب ان نمود که در ت ل
مولفه های گفتمان مدار در متون فارسی ششم ابتدایی ابتدا ب شتریپ فر،انی متعلق به اظهار
آشکار ،سپس در زیر مجموعه اظهار آشکار ،مؤلفه ارجاعدهی با ب شتریپ فرا،انی  ،در نهایت
تشخص بخشی در زیر مجموعه ارجاعدهی ب شتریپ فرا،نی به خود اختصاص داده استد بر
اسا

ت ل

صورت گرفته در متون به نیر میرسد نویسادگان کتاب درسی فارسی ششم

ابتدایی با توجه به ایاکه مخاطب آنان کودکان هستاد هدفشان آشکارسازی  ،توجه به
مشخصات ظاهری  ،ع ای مسائ بوده است  ،از اظهار آشکار استفاده کردهاند  ،در م ان
مؤلفههای اظهار آشکار ب شتر هدفشان ارجاع دهی بوده است  ،بعد از آن نقب دهید همچا پ
مؤلف پ ب شتر به دنبال ب ان مشخصههای انسانی در متون کتاب مذکور بودهاند تا مشخصه غ ر
انسانید به نیر میرسد هدف از تشخص بخشی در متون کتاب فارسی ششم ابتدایی توجه به
مسائ  ،امور انسانی ،رعایت آداب اخالقی در قالب داستان ،همچا پ ب ان نقبهایی در قالب
الگو دهی  ،الگوگ ری  ،نکات آموزنده در قالب جمالت زیبا برای کودکان میباشدد
44
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نتایج بررسی مؤلفههای گفتمان مدار در اشعار کتاب فارسی ششم ابتدایی مشخص گردید؛
برحسب مؤلفه گفتمان مدار الگوی ،ن ل و،ن به ترت ب ابتدا مؤلفه اظهار آشکار سپس مؤلفه
اظهار پاهان  ،در نهایت مؤلفه حذف ب شتریپ تا کمتریپ فرا،انی داردد نویساده اشعار کتاب
فارسی ششم ب شتر با هدف اظهار قصد آشکار سازی حقایق  ،امور انسانی در قالب شعر داشته
است؛ زیرا در زیر مؤلفههای اظهار آشکار ابتدا مؤلفه ارجاع دهی ،سپس مؤلفه نقبدهی مورد
تأک د قرار گرفته استد در زیر مؤلفه ارجاعدهی ،زیر مؤلفه تشخص بخشی ب شتریپ فرا،انی
نسبت به سایر مؤلفهها داردد شاید بتوان چا پ استدالل نمود که مؤلف پ کتب درسی در سطح
دبستان ب شتر به دنبال آشکارسازی مسائ  ،امور انسانی در قالب اشعار  ،متون هستادد ایاکه
کودکان با خواندن چا پ داستانها  ،اشعاری نقب الگوگ ری را یاد بگ رند  ،بتواند خوب از
بد ،زشت از زیبا ،ن کی از بدی ،قوی از ضع ف ،پاکی از ناپاکی ،در،غ از راست  ،ددد تشخ ص
دهادد به عاوان مثال داستانهایی مث

درخت علم ،عمرگران مایه ،پ اده  ،سوار ،اخالق

پسادیده ،پاجره های شااخت ،رفتار ن کان ،د،ستی ،مشا،رت ،افالطون ،مرد جاه

 ،ددد

همانطور که از اسم آنها پ داست همه ایپ داستانها پ ا های آموزندهای در بر دارند که نویساده
با ب ان ایپ داستانها کودك را نسبت به مسائ اجتماعی آگاه ساخته  ،کودك با درك اهم ت
جایگاه هر کدا از ایپ داستانها گرایب به سمت اعمال پسادیده اجتماعی پ دا می کاادد
همچا پ در اشعار به کار برده شده در کتاب بعاوان مثال اشعار ،طپ ،ای ،طپ ،باران ،ز ،رزش
م اسای ،راز زندگی ،ای زبان فارسی  ،سایر اشعار دیگر که در ایپ کتاب مطرح شده است
همگی در بر دارنده معاا  ،مفهومی از زندگی در اجتماع میباشاد که ب شتر بار مثبت به دنبال
دارد ، ،اقع تهای اجتماعی را آشکار میسازدد دانب آموز با خواندن آنها تشویق به شااخت
ب شتر  ،کاکاش  ،تآم در مسائ اجتماعی میگردد  ،چون ایپ موارد ب شتر در قالب شعر ،
داستان مطرح گردیده تأث رگذاری ب شتری در فرد به دنبال داردد
بررسی مؤلفههای گفتمان مدار در تصا،یر کتاب فارسی ششم ابتدایی نشان داد که بر
اسا

تصا،یر ترس م شده در کتاب فارسی ششم ابتدایی ،ب شتریپ فرا،انی متعلق به اظهار

آشکار سپس اظهار پاهان ، ،در نهایت مؤلفه حذف کمتریپ فرا،نی به خود اختصاص داده
است همچا پ در زیر مؤلفههای اظهار آشکار ،مؤلفههای نقبدهی ب شتریپ فرا،انی در ب پ
سایر مؤلفهها دارد؛ که میتوان چا پ نت جه گرفت که در تصا،یر با ترس م اشکال مربوط به هر
44

ت ل

کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اسا
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داستان  ،شعر نویساده سعی در تفه م بهتر مطالب توسط کودکان داشته است  ،تصا،یر ب شتر
نق کااده مطالب مطرح شده در اشعار  ،متون هستادد با توجه به ایاکه کودکان درك ب شتری
نسبت به مسائ ع ای دارند تا مسائ انتزاعی ،در کتب درسی ن ز از تصا،یر استفاده شده است
زیرا تصا،یر ابزار قدرتمادی است که میتوان نقبها را بر اسا

آن آموزش دادد با توجه به

ایاکه در مؤلفه فعال سازی ،کارگزاران به عاوان ن ر،های فعال  ،پویا بازنمایی میشوند ،
درحال که در مافع سازی کارگزار اجتماعی بصورت عام تأث رپذیر مشخص میشود که با
کمی دقت در تصا،یر کتاب فارسی ششم ابتدایی میتوان ایپ نقبها را بخوبی مشاهده کردد
مثالً تصا،یری که فردی در حال ص بت کردن با فرد دیگری است که قصد راهامایی ا ،را
دارد ،یا ترس م ص اه مبارزهای که فرد در تالش برای پ ر،زی میباشد  ،ددد د همچا پ اغلب
تصا،یر حا،ی مشخصههای انسانی هستادد
با توجه به نتایج به دست آمده از ت ل

مؤلفه گفتمان مدار بر اسا

الگوی ،ن ل و،ن

میتوان چا پ نت جه گرفت کاربرد الگوی ،،ن ل و،ن در ایپ کتاب مورد تأی د میباشدد با توجه
به ماه ت کتابهای فارسی که جایگاه نق اشعار ،حکایات ،داستانهای آموزنده  ،ددد میباشد،
نویسادگان کتب فارسی ششم ابتدایی ن ز با توجه به هم پ مساله ب شتر به دنبال نق ایپ گونه
داستانها  ،تآث ر پذیری آن بر ر،ی کودکان بودهاند ،باابرایپ از زبان شعر  ،داستان جهت
تأث رپذیری ب شتر استفاده نمودهاندد
منابع
اقبالزاده ،شهرا ()4752د تجزیه  ،ت ل

جامعه شااختی کتاب بی شااساامههاد پژوهشنامه ادبیات

کودک و نوجوان ،شماره 11د
باغ ای پور ،مج د ()4752د سخپ کا،ی انتقادی :ت ل

کوتاه بر بازتاب قدرت در زباند مجله زبان

شناسی ،سال شانزدهم ،شماره د ،د
پهلوان نشاد ،م مدرضا؛ ص راگرد ،رحمان  ،فالحی ،م مدهادی ()4755د ش وه های بازنمایی
کارگزاران اجتماعی در نشریات د،ره مشر،طه از مایر گفتمان شااسی انتقادی با عاایت به
مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شااختی-معاایید مجله تخصصی زبانشناسی و گويش های
خراسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ،شماره  ،4صص 81-33د
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حق شاا  ،علی م مد ()4732د مقاالت ادبی زبانشناختی ،تهران :ن لوفرد
شاه سای ،شهرزاد ()4751د تب پ ساز،کارهای مؤلفه های جامعه پذیری کتابهای علو انسانی د،ره
ابتدایی در چارچوب ت ل

انتقادی گفتماند رساله دکترید دانشگاه ش رازد

لطفی پور ساعدی ،کاظم ()4734د درآمدی بر سخپکا،ید مجله زبان شناسی ،سال نهم ،شماره ا،لد
شهبازی ،ایرج ()4735د تجزیه  ،ت ل

گفتمانی  ،متای غزل ات عاشقانه سعدی ،پايان نامه کارشناسی

ارشد ،دانشگاه ش راز :دانشکده ادب ات  ،علو انسانید
شم سا ،س ر،

()4731د کلیات سبک شناسید تهران :فرد ،د

صلح جو ،علی ()4733د گفتمان و ترجمهد تهران :نشر مرکزد
عباسی ،خ ا ()4752د یورگپ هابرما د مجله بازتاب انديشه ،سال سو  ،شماره 17د
قابری ،ل ال ()4751د مقایسه ت ل

انتقادی گفتمان داستان های کوتاه معاصر بزرگساالن  ،داستان های

کوتاه معاصر نوجواناند پاياننامه کارشناسی ارشد ،رشته زبان های خارجی ،دانشگاه ش رازد
کرمانی ،علی رضا ()4733د ت ل لی جامعه شااختی از رمان جاد،گرهاد پژوهشنامه ادبیات کودک و
نوجوان ،شماره 41د
کزاری ،یرجاللدیپ ()4733د پ کره  ،پ ا ادب ات جشاواره ،ويژه نامه نهمین جشنواره کتاب کودک و
نوجوان.
یار م مدی ،لطف اله ()4733د بهره گ ری مترجم از ت ل

گفتماند مجله مترجم ،سال  ،3شماره 13د

Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge
university press.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: polity
press.
Hatch, E. M. (1992). Discourse and Language Education. Cambridge:
Cambridge university press.
Van Leeuwen, T. A. (1996). The Representation of Social Actors. In Caldas
Coulthard, C. R. & Coulthard, M. (Eds), Texts and Practices. (pp.
32-70) London & New York: Routledge.
Widdowoson, H. G. (2000). On the limitation of linguistics applied. Applied
linguistics, 29 (10).

44

