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 دهیچک

های پیچیده  و در یدی  تحلیل و بررسی تعامل میان متون سیاسی و مخاطبان آن، یکی از موارد و حیطه     

ات، توافقات و آنچه در قالدب اسدداد ها را نسبت به اغلب تعههها و دیهگا توانه نگرشحال جذابی است که می

تحلیلدی بعده از بررسدی  -شود، نشان دهه. نگارنده  بدر اسداو روش تویدی یآور انجام میآور و غیرالزامالزام

های سیاسی از بعه تحلیل کالم انتقادی و آشکار ساخت  رابطه مت  و ایهئولوژی در سده برجام نشدان گ تمان

طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته است ای  امر ممک  اسدت تاری بیداد که هیچ مت  یا گ تار و نوش

کامالً آگاهانه و یا ناآگاهانه و همچدی  یمهی و یا غیریمهی باشده. بدهی  مدردور محقد  بدر اسداو الگدوی 

انده  از رجدال هلیهی پدجا  جمله )جمالتی که تبهیل به ماد  و تبصر  در سده برجام )ترجمه فارسدی  شده 

ی غربی و پدجا  جمله از رجال سیاسی ایرانی را، برگرفته از سده برجام، با روش تحلیل محتوا بر اسداو سیاس

های زبانی را در ای  پژوهش بکار برد  است و در پایدان قطعیدت و یدهم قطعیدت در جمدالت رجدال شاخص

قطعیدت در جمدالت  سیاسی ایرانی و رجال سیاسی غربی بصورت آمار ذکر نمود  است که حاکی از قریب بده

 باشه. رجال سیاسی ایرانی نسبت به رجال سیاسی غربی می

 هاکلید واژه

 .های زبانی، الگوی هالیهیسده برجام، قطعیت، یهم قطعیت، شاخص
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 مقدمه

ثقل و کانون ایلی و شکل  مثابهدر حال حاضر زبان نه تدها مهمتری  وسیله برقراری ارتباط، بلکه به    

شود. چگونگی ارتباط میان زبان و فرهدگ و تأثیر تدگاتدگ و متقابل آن دو گ محسوب میی فرهددهده 

های مت اوت از درجه اهمیت باالیی برخوردار بود  و توجه در برقراری ارتباط بی  کاربران زبان با فرهدگ

در برقراری بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. با توجه به نقش مهم و اساسی فرهدگ 

ی در امر ارتباطات میان رجال سیاسی ی دوسویهارتباطات بیدافرهدگی، از همی  مدرر بررسی ای  رابطه

  .25: 1396خبیری، )شود باشه و مهنرر گرفته میکشورهای مختلف بیشتر حائز اهمیت می

ها و ی از سوء برداشتمدرور جلوگیری از بروز برخ های فرهدگی و زبانی بهضرورت توجه به ت اوت     

های مختلف تأثیر بسزایی در امر انعقاد های غلط حی  برقراری ارتباط کاربران زبان با فرهدگبرداشت

    .33: 1378بهرامپور، )ها ... و روابط کشورها دارد ها و قطعدامهنامهقراردادها، ت اهم

رات مارکسیستی است. بر اساو ای  ت کر هر شك از بقایای ت کنگا  به تأثیر ایهئولوژی در زبان بی     

شکل زبانی که به طور مجزا در نرر گرفته شود دارای هیچ معدی مشخص و معیدی نخواهه بود و هیچ 

ها که یك نقش یا اهمیت ایهئولوژیکی نخواهه داشت در نتیجه مجمویه مشخص و محهودی از گزار 

یهئولوژی هستده و تحت تأثیر آن ایهئولوژی شکل دهده، خودشان بیانگر یك نوع اگ تمان را شکل می

  .21: 1383گیرنه )تاجیك، می

انه؛ مثالً شداسان انتقادی رابطه بی  زبان و ایهئولوژی را هریك به نویی تعریف کرد زبان     

(Fairclough, 1989: 9) ،توانیم موضعی خدثی اتخاذ گر نمیمعتقه است که ما به یدوان تحلیل

دانش به خاطر خود »توجه باشیم. او ای  یقیه  راکه پیشرفت و بهبود حقوق انسان بی کرد  و به

گرایی خوانه  و معتقه است جایی در تحلیل نهارد. طب  نرر او دانش را فرا گرفته شود افراط« دانش

-لوژی میپیرامون ایهئو، ایمپذیر نبود کده و اگر ای  را نادیه  بگیریم مسئولیتایهئولوژی تعیی  می

شداسی انتقادی بر ای  فرض بدیاد شه  است که کلیه متون در هر بافتی که باشده حتماً از زبان"گویه: 

-های ایهئولوژیکی هستده و ای  ساختانه. لذا ناگزیر دارای ساختلحاظ ایهئولوژیکی ساختمده شه 

توانده به می« زبان» و ساخت ایهئولوژیکی« متون»های ایهئولوژیکی ایم از ساخت ایهئولوژیکی 

های اجتمایی و فرایدههایی که سرچشمه ایلی متون خاص هستده مربوط شونه. بدابرای  ساخت

شداسی انتقادی، ههف از تجزیه و تحلیل یك فرایده حتمًا کشف معانی پیچیه  و غیریادی درون زبان

های مربوط به تولیه ودرك زدایی و ش اف کردن آن دسته از فرایدهموجود در متون نیست بلکه ابهام
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دهه که بتوانده یملکرد ایهئولوژی در زبان را ببیدده و به گران ای  قهرت را میاست که به تحلیل

 ."دیگران معرفی نمایده

های شونه البته بر اساو قهرت خالص و قالبرسه که معانی به طور طبیعی ساخته میبه نرر می     

شونه و بایه آن معانی پذیرفته شونه. ای  ه اجبار بر مردم تحمیل میها معانی بمت اوت و بر طب  آن

 ,Koff)انهگ ته بهی  معدا است که مردم مجبور به خوانهن متونی هستده که به نویی ساختمده شه 

دانه که های گ تمانی ایهئولوژیکی اشباع شه  مینهادهای اجتمایی را حاوی تشکل،  (183 :1972

 باشده. های مختلف موجود در نهاد میدر ارتباط با گرو 

 

 بیان مسأله

زبانی ایرانی و  یها و مشخصه های کالمی در دو جامعهپژوهش حاضر در پی کشف و شداخت ت اوت     

غربی می باشه، به مدرور مشخص کردن چارچوب موضوع مورد بررسی، و دوری و اجتداب از گستردگی 

و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و یهم  های کالمی سیاست پیشگانآن، ت اوت

قطعیت در سده برجام مورد بررسی قرار خواهه گرفت تا مشخص گردد: آیا وجو  مشترك و مت اوتی در 

های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نرر قطعیت و یهم قطعیت دیه  می شود؟ و یا آیا در گ تمان

 یهم قطعیت گ تمان ایرانی و غربی قابل تبیی  است؟ چارچوب نرریه هالیهی مسئله قطعیت و

 

 اهداف تحقیق

 های سیاسی از بعه تحلیل کالم انتقادی الف  بررسی گ تمان

 ب  آشکار ساخت  رابطه مت  و ایهئولوژی

 

 های تحقیقفرضیه

 اشه.رسه بی  گ تمان سیاسی حاکم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی ت اوت داشته بالف: به نرر می

ی قطعیت و یهم قطعیت در گ تگوهای ی هالیهی مسئلهرسه در چارچوب نرریهب: به نرر می

 سیاسی ایرانی و غربی قابل تبیی  است.

 

 



 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   1400 اییزپ، 18، پیاپی 3 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

158 

 

 روش تحقیق

تحلیلی است. از اجزای همسان در ای  تحقی  هم ترازی  -روش تحقی  حاضر، روش تویی ی     

باشه. بر طب  ر سطح مت  سده برجام میمقامات و رجال سیاسی دو جامعه مورد بررسی د

-های ارتباطی است. پیام میتحلیل محتوا به معدای تحلیل یلمی پیام ، (Belcher, 1997: 1)نرر

های سیاسی و سخدرانی سر مقاله باشه از نرر وی ای  روش کامالً توانه به یورت رمان، یادداشت

 .مده تحلیلی دقی  و مدرم استیلمی است و با وجود جامع بودن از نرر ماهیت  نیاز

های زبانی است. ای  روش تجزیه و تحلیل مقاله حاضر روش تحلیل محتوا بر اساو شاخص     

ها یبارتده از افعال وجهی، افعال کمکی، افعال ربطی، قیهها، وجه اخباری، وجه شرطی، وجه شاخص

 التزامی، وجه امری، جمالت معلوم و مجهول و..

دجا  جمله از رجال سیاسی ایرانی و پدجا  جمله از رجال سیاسی غربی انتخاب شه  در ادامه پ     

گیری شه  است. با است اد  از کارشداسان ها در ای  جمله به یورت دریه انهاز است و ای  شاخص

ها در جمالت مزبور به مدرور درك قطعیت و یهم قطعیت در ها و فراوانی آنآمار دریه شاخص

ه در پایان آمه  است ارائه شه  است. در تحقی  حاضر به روش استقرایی یمل شه  و جهول جامع ک

گیری نهایی حایل بررسی جزء جزء واژگان است که به یك تعبیر معداشداختی مدتهی شه  نتیجه

  .19: 1395خلیلی، )است 

 

 پیشینه تحقیق

ای کارشداسی ارشه نامهایانی تحلیل کالم انتقادی پیکی از تحقیقات انجام شه  در زمیده     

باشه، او در ای  تحقی  ضم  معرفی پیشیده و ساختار تحلیل می  76: 1393یحرایی،  و )اسمعیلی

 پردازد.های ذیل میکالم انتقادی و خاستگا  آن به بررسی فرضیه

نیز معدادار  باشده نحو مت طرفی وجود نهارد متون دارای بار ایهیولوژیك مییا بیهیچ مت  خدثی      

ها است زیرا نحو دارای معدای اجتمایی و ایهیولوژیك است و ای  معدا در جای خود به یواملی که دال

ها و مشارکت وابسته است هر متدی به یك مدبع قهرت یا اقتهار )نه سازنه از قبیل رمزها، بافترا می

اجتمایی برای به کرسی نشانهن های در ای  تحقی  آمه  است که جدبش. لزوما سیاسی  مرتبط است

انه از دیهگا  ای ادبیات تحلیل کالم را گسترش داد ادیای خود مبدی بر وجود ظلم و ستم در جامعه
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زاههی، )تحلیل کالم انتقادی که متأثر از نرریه انتقادی مکتب فرانک ورت و ت کرات مارکسیستی است

1395 ،41.  

شداسی انتقادی از قبیل ساختار ی از م اهیم نرری در زبانضم  بررسی برخیحرایی،  و اسمعیلی     

-ای میای شواهه زبانی و تحلیل آنها که غالباّ از متون رسانهخرد و کالن قهرت به یدوان کدترل با ارائه

  .76: 1393یحرایی،  و )اسمعیلیشود های تحقی  میباشده موف  به تأییه فرضیه

های روایی در سه داستان کوتا  یادق چوبك دوان بررسی دیهگا تحت ی زارع،نامه سیه پایان     

رویکرد تحلیل کالم انتقادی از دانشگا  تهران پژوهش دیگری است که ادبیات را از نگا  راجرفاولر در 

  .44: 1396 )زارع، چارچوب تحلیل کالم انتقادی مورد بررسی قرار داد  است

هئولوژیك دیهگا  نویسده  را در تعامل با خوانده  ههف غایی نامه تحلیل ایدر ای  پایان زارع،     

نامه طب  نرر فاولر و دیگر رویکرد تحلیل کالم انتقادی معرفی نمود  است بر ای  اساو ای  پایان

گران کالم انتقادی ادبیات نه به یدوان هدر کالمی بلکه به یدوان زبان و به یدوان کالم در نرر تحلیل

توان همانده متون دیگر بستری برای انتقال ایهئولوژی و در نتیجه ابزاری می شود پسگرفته می

 کده که برای سئواالتی همچون:انتقادی باشه وی در ای  تحقی  تالش می

هایش در های برای فهم موضع راوی در لحرات پردازش داستانخوانده  آثار یادق چوبك چه را  -1

 اختیار دارد؟

-ها احساو یگانگی و همهردی میهای کوتا  یادق چوبك گاهی با شخصیتانچرا خوانده  داست -2

 بیده؟کده و گاهی آنها را از خود مستقل و مت اوت می

در مقاله خود با یدوان تحلیل گ تمان به مثابه روشی به نقل از فرکالف ، امیری پریانو  فرحسدی     

دانه و تعبیر قالب زبان و کالم و گ تار یا سخ  می انه، یك تعبیر آن را دراز گ تمان دو تعبیر آورد 

کده و نقش زمیده و بسترهای فرهدگی و سیاسی و اجتمایی را در آن می ن را فرازبانی قلمهاددیگر آ

مدهی شود و در تعبیر دوم به زمیدهدانه، در تعبیر اول به یورت و شکل و فرم زبان توجه میدخیل می

امیری و  فرحسدی) ی )اجتمایی، فرهدگی و موقعیتی  یا فرازبانی توجه داردیا دخالت یوامل برون زبان

 . 49: 1393، پریان

 اساو بر ایران زبان شداسی کتاب های نقه مقاالت تحلیل مقاله»در پژوهشی دیگر با یدوان      

ان در انجام داد  شه. نویسدهگان در پژوهش خود یدایر فراگ تم « 2005) هایلده فراگ تمان الگوی

شداسی کاربردی، نوشته شه  توسط نویسدهگان دانشگاهی ایرانی و بومی های تحقیقی رشته زبانمقاله

هایی را که ممک  است بی  دو گرو  از ها و ت اوتانگلیسی زبان را مورد مقایسه قرار داد تا شباهت
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مقاله را بر  120. او نویسدهگان از لحاظ است اد  از ای  یدایر وجود داشته باشه را مشخص نمایه

اساو مهل فراگ تمان هایلده  و هایلده و تسه بررسی کرد. نتایج تحقی  نشان داد ای  دو گرو  

ها در مورد یدایر نویسدهگان از لحاظ یدایر فراگ تمانی متدی تقریبا مشابه بودنه و بارزتری  ت اوت

تری غالب خود در ای  مورد نسبت به فراگ تمان بی  فردی بود که نویسدهگان بومی انگلیسی زبان بر

  . 66: 1392،رضاقلی و )فامیان نویسدهگان ایرانی نشان دادنه

ای ایران و در مقاله خود به بررسی محتوای مذاکرات هسته ، 32: 1394)ابوالحس  شیرازی      

روپائیان و ای که در آن اشورای امدیت پرداخته است. مقاله 2231آمریکا تا حصول برجام و قطعدامه 

ها در حال فرسایش است و آمریکا بیشتر به مت  برجام پایبده بود  تا روح آن، و ابراز داشتده که تحریم

 .انهانه و ثبات اقتصادی خود را نیز ح ظ کرد ها داشتهایرانیان را  بهتری برای دور زدن تحریم

الملل به بررسی ماهیت مدرر حقوق بی در مقاله خود با نام ماهیت برجام از   ،23: 1396، کریمی)    

نامه سیاسی یا نزاکتی برجام پرداخته و با استهالالت حقوقی بر ای  باور است که ای  سده یك موافقت

های پیش از برجام از لحاظ مت  و نوشتاری ها و قطعدامهاست، تأکیه کرد  است و از ت اوت تواف  نامه

و یا چده پهلو، پیچیه  و ت سیرپذیر بودن واژگان و ... نام برد  آن اشار  کرد  است، از جمله: دو پهل

 است.

شداسی تویی ی اما در تحلیل کالم یعدی ادامه رویکرد زبان، (Hyland, 2005: 173) به نرر     

-شود. او ازروش توزیعیحه فراتر از جمله و همچدی  ارتباط و همبستگی بی  فرهدگ و زبان تلقی می

شود و ای که بر اساو آن چگونگی به دنبال هم و یا درکدار هم قرار گرفت  یدایر زبانی مشخص می

نمود. او معتقه بود که گیرنه، حمایت میایدکه چگونه یدایر زبانی در محیط مشابه دنبال هم قرار می

 شود.می آیده و ترکیب طبقات در مت  را سبببهی  گونه طبقات معادل یا هم سدگ به وجود می

با است اد  از یالئم گوناگون خوانده  خود را به خوانهن مت  ترغیب   1397) بهرامی ویار تیشه     

دهه و با کده، بعدوان مثال، با به کاربردن ضمیر دوم شخص مستقیمًا خوانده  را مخاطب قرار میمی

و از ای  طری  به جای ایدکه کده ها و جمالت امری، او را در دانش خود سهیم میاست اد  از پرسش

 سازد. حضور خود را در مت  نشان دهه حضور خوانده  را در مت  پررنگ می

(Camiciottoli, 2003: 15)،  معتقه است تحلیل گ تمان معانی متعهدی دارد که با توجه به

. توان نقش و کاربرد خاص برای آن در نرر گرفتهای مختلف دانش میکاربرد گ تمان در حوز 

انه. در مقابل، برخی شداسان تحلیل گ تمان کالمی را تحلیل گ تگو نامیه همانطور که برخی زبان
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-اما بطور کلی در مطالعات مربوط به زبان. نامدهشداسی مت  میدیگر تحلیل گ تمان نوشتاری را زبان

 ده. دانشداسی کاربردی، اغلب تحلیل گ تمان را مطالعه گ تمان گ تاری و نوشتاری می

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

جامعه آماری در ای  پژوهش شامل گ تگوهای رجال سیاسی ایرانی و خارجی پیرامون سده برجام      

نمونه آماری تحقی  با انتخاب و گزیدش پدجا  جمله از رجال سیاسی مورد نرر یورت  باشه.می

 باشه.مل یکصه جمله میپذیرفت. یعدی برای بررسی ای  فرضیه جامعه آماری  تحقی  شا

همانطور که اشار  شه روش تحقی  بر اساو روش تویی ی تحلیل محتوا و تحلیل کالم انتقادی      

های شداختی از قبیل ساختهای زباناست که پژوهشگر با تجزیه و تحلیل مت  بر اساو شاخص

هام به تهیه جهول بسامه و های غیر وجهی، افعال ربطی، قیود، ی ات و .... اقوجهی در مقابل ساخت

توزیع یوامل دال بر قطعیت در متون نمونه نمود  است و سپس بسامه و توزیع هر یك از یوامل فوق 

که نمایانگر درجه اطمیدان و یقی   و یا یهم اطمیدان و تردیه در شداخت گویده  مت  است، مورد 

ای زبانی دال بر قطعیت و یهم محاسبه قرار گرفته است.به مدرور آزمون فرضیه تحقی  متغیره

 انه.قطعیت در قالب ذیل یملیاتی شه 

 متغییرهای زبانی بیان گر قطعیت و اطمیدان بیشتر:

 .هایی که داللت بر قطعی بودن یمل دارنه مانده افعال ربطی بودن، شهن، هست، نیستالف  فعل

راك که بیانگر شداخت کامل شداختی یعدی به کارگیری افعال مربوط به بیدش و ادب  افعال وجهی

 هستده همچون یقیه  داشت ، دریافت ، دانست  و درك کردن.

ج  قیههای متقارن: قیودی که از درجه تقارن و بسامه باالیی برخوردارنه .قیههای ارزشیابی مانده 

 همیشه، حتماً، هرگز.

 بایست.د  افعال کمکی وجهی مانده بایه، می

    وجه اخباری

 معلوم و مجهول  ز  ساخت چمالت

 متغیرهای زبانی بیانگر یهم قطعیت و اطمیدان کمتر:

شداختی که بیانگر یهم شداخت کامل و تردیه هستده مانده خیال کردن، فکر کردن، الف  افعال وجهی

 به نرر رسیهن، تصور کردن، حهو زدن، استدباط کردن، پدهاشت .
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تر برخوردارنه قیههای ارزشیابی مانده بعضی ایی بدهی: قیودی که از تقارن و بسامه پب  قیود درجه

 ها گاهگاهی، به نهرت، شایه.وقت

 توانه باشههایی چون احتمال دارد، میج  فعل

 د  وجه شرطی، التزامی، امری.

 متغیرهای زبانی دال بر قطعیت و یهم قطعیت به همرا  دریه آمه  است.  2و )جهول   1)جهول در 

 

 و توزیع متغیرهای زبانی دال بر قطعیت و عدم قطعیتتحلیل بسامد  .1جدول 

شمار جمالت 

 )ساختارهای زیانی(

افعال کمک 

وجهی 

شناختی 

 قطعی

کمک وجهی 

شناختی 

 تردیدی

 کل

افعال 

-وجهی

شناختی 

 قطعی

 افعال

شناختی وجهی 

 تردیدی

 کل
قیود 

 متقارن

 قیود

 درجه بندی 
 کل

 ایرانی

50-1 

 14 3 11 11 2 9 8 1 7 فراوانی

 100 %21 %78 100 %18 %81.81 100 %12 %87 دریه

 خارجی

100-50 

 9 4 5 9 8 1 6 2 4 فراوانی

 100 %44 %55 100 %88.88 %11 100 %33 %66 دریه

 
 

 تحلیل بسامد و توزیع متغیرهای زبانی دال بر قطعیت و عدم قطعیت  .2جدول 
 کل مالت مجهولج جمالت معلوم افعال ریطی شمار جمالت )ساختارهای زیانی(

 ایرانی

50-1 

 50 0 50 30 فراوانی

 100 %100 %100 %15 دریه

 خارجی

100-50 

 50 13 37 38 فراوانی

 100 %26 %74 %19 دریه
 

و مقایسه متغیرها و بسامه و توزیع آنها مشخص گردیه که اولی  متغیر در   1)جهول با توجه به      

توان گ ت که: در گ تگوی رجال باشه، میهی شداختی میها که متغیر افعال کمك وججهول داد 

است اد  شه  ولی در  %87شداختی قطعی به میزانسیاسی ایرانی از متغیر افعال کمك وجهی

دریه  %66شداختی قطعی  به میزان گ تگوهای رجال سیاسی غربی، از متغیر افعال کمك وجهی

وجهی شداختی تردیهی که رجال ایرانی است اد  دریه از افعال کمك  %12است اد  شه  و در مقابل 

شداختی قطعی در انه. با مقایسه افعال کمك وجهیاست اد  کرد  %33انه، سیاستمهاران خارجی نمو 
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توان نتیجه گرفت از لحاظ ای  متغیر گ تگوهای رجال شداختی تردیهی، در کل میمقابل افعال وجهی

 ه گ تگوهای رجال سیاسی غربی برخوردار است.سیاسی ایرانی از قطعیت بیشتری نسبت ب

باشه، در ای  گ تگو سیاستمهاران ایرانی شداختی که دومی  متغیر زبانی میدر مورد افعال وجهی     

است اد  شه  ولی در گ تگوهای رجال سیاسی  %82از متغیر افعال وجهی شداختی قطعی به میزان 

 %18دریه است اد  شه  و در مقابل  %11طعی  به میزان شداختی قغربی، از متغیر افعال کمك وجهی

 %82انه، سیاستمهاران خارجی دریه از افعال وجهی شداختی تردیهی که رجال ایرانی است اد  نمو 

شداختی تردیهی، در شداختی قطعی در مقابل افعال وجهیانه.  با مقایسه افعال وجهیاست اد  کرد 

ظ ای  متغیر گ تگوهای رجال سیاسی ایرانی از قطعیت بیشتری توان نتیجه گرفت از لحاکل می

 نسبت به گ تگوهای رجال سیاسی غربی برخوردار است. 

سومی  متغیر زبانی نشانگر قطعیت یا یهم قطعیت مربوط هست به قیههای متقارن در مقابل قیود      

ریه و فراوانی چدی  آمه  به تداسب د  1)جهول شود. در بدهی که به تحلیل آن پرداخته میدرجه

است اد  شه  ولی در گ تگوهای  %87است که رجال سیاسی ایرانی از متغیر قیود متقارن به میزان

 %21دریه است اد  شه  و در مقابل  %55رجال سیاسی غربی، از متغیر قیههای متقارن به میزان 

-است اد  کرد  %44مهاران خارجی انه، سیاستبدهی که رجال ایرانی است اد  نمو دریه از قیود درجه

توان نتیجه گرفت از لحاظ ای  بدهی، در کل میانه. با مقایسه قیههای متقارن در مقابل قیود درجه

متغیر گ تگوهای رجال سیاسی ایرانی از قطعیت بیشتری نسبت به گ تگوهای رجال سیاسی غربی 

 برخوردار است.

-نشانگر قطعیت یا یهم قطعیت مربوط هست افعال ربطی میدر مرتبه بعه متغیرهای زبانی که به      

به تداسب دریه و فراوانی چدی  آمه  است که رجال سیاسی ایرانی از متغیر   1)جهول باشه. در 

است اد  شه  ولی در گ تگوهای رجال سیاسی غربی، از متغیر قیههای  %19افعال ربطی به میزان 

توان نتیجه گرفت  ، در ای  قسمت با مقایسه افعال ربطی میدریه است اد  شه %15متقارن به میزان 

از لحاظ ای  متغیر گ تگوهای سیاستمهاران ایرانی از قطعیت بیشتری نسبت به گ تگوهای 

 سیاستمهاران غربی برخوردار است.

آخری  متغیر زبانی که حاکی از قطعیت یا یهم قطعیت در گ تمان رجال ساسی ایرانی و خارجی      

باشه که در ای  سده نیز قطعیت گ تگوهای ایرانی نسبت باشه، متغیر جمالت معلوم و مجهول میمی

به گ تگوهای سیاستمهاران خارجی مشهود است. نسبت دریه جمالت معلوم در بی  رجال سیاسی 
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برای رجال سیاسی خارجی است و ایدکه دریه جمالت مجهول برای  %74نسبت به  %100ایرانی 

 باشه.دریه می %26  ی ر دریه نسبت به 0ایرانی ) رجال سیاسی

 

 گیری نتیجه

مشخص گردیه  است و بصورت جامع آشکار و واضح   2و )جهول   1)جهول همانطوری که در      

باشه، در تمام متغیرهای دال بر قطعیت و یهم قطعیت ای  رجال سیاسی ایرانی بودنه که برتری می

انه و رجال سیاسی خارجی در ر موضوع سدهبرجام نشان داد خود را در گ تگوهای سیاسی د

انه و بعه از تصویب برجام و متغیرهای نشانگر قطعیت دریهی را در قطعیت به خود اختصاص نهاد 

ات اقات و رخهادهای بعه از برجام و خروج کشوری چون آمریکا از برجام نیز ای  یهم قطعیت را 

رنه  ای  پژوهش در رساله دکتری خود با یدوان نقه و بررسی سده محرزتر و آشکارتر کرد  است. نگا

مقاله مرتبط با آن نیز پیشتر به ای  نتیجه رسیه  بود که رجال غربی و خارجی در  10برجام و 

تری را نسبت به ابزارهای فراگ تمانی رجال ابزارهای گ تمانی و فراگ تمانی مهل هایلده دریه پایی 

 انه. به خود اختصاص داد ایرانی در سدهبرجام 
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