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چکیده
تحلیل شخصیتهای سیاسی و درک محیطی که در آن به قدرت رسیدهاند ،یکی از محورهای
اصلی تحلیلهای حوزه زبانشناسی سیاسی است .اهمیت این بحث در رابطه با مطالعه
شخصیتهای پوپولیست در این است که قدرتیابی پوپولیسم ملیگرا بهدلیل داشتن پیشینهای
خشونتبار ،میتواند ترسی غیر ارادی را در ما زنده کند .ترسی که با پیروزی دونالد جان ترامپ
فراموش شده رهبرانی شد که با سخنرانیهای آتشین و شعارهای پوپولیستی ،طبقات مختلف
اجتماعی را برای تسخیر دنیا تهییج کردند .حال با گذر شخصیت ترامپ از دوران نامزدی به
دوران تصدی پست ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا ،میتوانیم از ثبات برخی از
تکنیک های سخنرانی وی درکی روشمند پیدا کنیم و بیش از گذشته بتوانیم آن را تحلیل کنیم.
پرسش اصلی این است که چگونه میتوان رفتار ترامپ را از طریق منطق زبانشناختی -بالغی و
تکنیک های مندرج در آن درک ،تحلیل و پیشبینی کرد؟ صرفنظر از میزان موفقیت ترامپ در
رسیدن به اهدافش ،او چندین تکنیک و تاکتیک خاص را برای القای مفاهیم موردنظرش به کار
میگیرد که منحصر به زمان رای جمع کردن وی نیست .بدین منظور ،دهها سخنرانی و مقاله
برای پیدا کردن ظرافتهای هدفمند در کالم ترامپ ،این فروشندهی قهار واژهها ،بررسی شده
است .هدف اصلی مقاله حاضر ارائه تحلیلی زبانشناختی از ادبیات و محتوای سخنان ترامپ و
فهمپذیر کردن برخی از ویژگیهای شخصیتی او است.
واژگان کلیدی :دونالد ترامپ ،پوپولیسم ،شخصیت ،زبانشناسی ،ملیگرایی

 .7دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
نویسنده مسئول ،ایمیلaashraf@ut.ac.ir :
 .2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

در انتخابات ریاست جمهوری  2112ایاالت متحده امریکا ،سر بر آورد و یادآور خاطرات نسل
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مقدمه
شخصیت دونالد ترامپ با آن عناصر کاریزماتیک قوی و گفتار پوپولیستتی ،نقتش بستیار
تعیینکنندهای در انتخاب وی بهعنوان نامزد ریاستت جمهتوری ایتاالت متحتده آمریکتا
داشته است .موفقیت و کارآمدی این عناصر برای ترامپ آنقتدر بتود کته هتی گتاه نیتاز
چندانی به پشتیبانی و همراهی اعضای برجسته حزب جمهوری خواه از خود بروز نتداد
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و حتی هشت ماه از روز اعالم نامزدی وی گذشت تا اولین سناتور آمریکتایی در فوریته
 2112مجاب به اعالم حمایت رسمی از ترامپ گردید .عالوه بر عوامل شخصیتی ،تأکید
بر مؤلفههایی نظیر فاسد و ضتعیف معرفتی کتردن مقامتات فعلتی در هنگامتر مبتارزات

س ی ا س ت ج ها ن ی

انتخاباتی ،محوریت دادن به مردم و ادراکات و هیجانات آنها ،ایجاد بتدبینی بته احتزاب
سیاسی در قالب چپ و راست ،متهم کردن رسانهها به جانبداری از حزب حاکم ،اعتقتاد
به تئوری توطئه ،انتقاد تندروانه از نخبگان سیاسی حاکم و دروغگو و فاسد خطاب کردن
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آنها یا همان شکل دادن دوگانه «ما در برابر دیگران» ،استتفاده از زبتان ستاده و عوامانته
همراه با لفاظی سیاسی ،القای بحران و فاجعهبار جلوه دادن وضع موجتود-کته وضتعیتی
طبیعی است -با ارائه لیستی از بحرانهای ساختگی و باالخره فقدان برنامهای دقیق ،همته
از عناصر پوپولیسم است.
فن رتوریک یا بالغت ،میتواند از زبانشناسی ،روانشناسی شخصیت و روانشناسی تتوده
بهره گیرد .ترامپ ثابت کرده است که این فن حتی نیاز به دانش وسیع زبانشناختی ،هتم
ندارد اما دل تودهها را میبرد و هی کدام از نامزدهای ریاست جمهوری ایاالت متحتدهی
آمریکا بهاندازهی «دونالد ترامپ» ،چهل و پنجمین رئتی جمهتور آمریکتا ،از بالغتت و
سخنوری خود سود نبرده انتد .حتتی ختود او نیتز در اولتین مصتاحبه مطبوعتاتیاش در
شانزدهم فوریه  2111به این موضوع اذعان کرد که « ...من با مصاحبههتای مطبوعتاتی و
احتماال سخنرانیهای خود پیروز شدم» .چرا که ترامپ دانش ،تجربه و مقبولیت سیاستی
نداشت ،ولی پوپولیستی با تجربه بود و سایر نقصهای ختود را بتا استتخدام سیاستیونی
صاحبنظر –که حاضر بودند آینده سیاسی خود را فدا کنند و تا سطح او پتایین بیاینتد-
برطرف کرد.

با این حال ،فنون بالغی متورد استتفادهی ترامتپ نتامزد ریاستت جمهتوری بتا ترامتپ
رئی جمهور تفاوت های بزرگ و مهمی دارد که احتماالً به دلیل فروکش کتردن هیجتان
انتخاباتی و کمبود اطالعات دربارة شخصیت ترامپ ،کمتر موضوع تحقیق و بررسی قرار
گرفته است .بنابراین نقطه شروع تحلیل حاضر ،بررسی سخنرانی مراسم تحلیتف ترامتپ
در  21ژانویهی  2111و آشکار شدن تغییرات زبانی در سخنرانیهای او استت .چترا کته
اوال ترامپ اینبار باید از روی متن از پیشنوشته شدهای میخوانتد و ثانیتاً ،دیگتر هتی
رقیبی برای مناظره و تخریب نبوده و او به هدفش ،یعنی ریاست جمهوری رستیده بتود.
پ

شرایط ایجاب میکرد تا در برخی تکنیکهای بالغی پیشین خود تجدید نظتر کترده

و مانند تمام رؤسای جمهور پیشین ،سعی در ایجاد وحدت در ملتی بتهشتدت دو قطبتی
کند .با اینحال ادامه یافتن تاکیدهای ترامپ بتر فضتای وهتمآلتود کشتور -کته احتمتاال
بهقصد جلب حمایت بیچونوچرای مردم بیمناک و توده های هیجتانی و گتاه متعصتب
است -و تمایزات زبانی مهمی که میتوان بین سخنرانی او و برای مثال ،سخنرانی مراسم
تحلیف بتاراک اوبامتا در ستال  2113دیتد ،بتر آن هستتیم تتا از منظتر زبتانشناستی و
معناشناسی ،متن سخنرانی وی را جزء به جزء بررسی کنیم تا رمتوز اثرگتذاری بالغتی-
زبانشناختی او درک شود.
آبراهام لینکلن -رئی جمهور ایاالتمتحده در سال  1629عبارتی را به کار برد که تا به
امروز از سوی پوپولیستها بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است« :حکومت مردم ،از
طریق مردم ،برای مردم» .از این رو ،برخی از نویسندگان همواره بر ارتباط نزدیک
دموکراسی و پوپولیسم تأکید داشتهاند ،چرا که هر دوی این مفاهیم ریشههای خود را در
مردم جستجو میکنند و هر دو برتری مردم را مورد توجه قرار میدهند .پوپولیسم یک
ایدئولوژی است که جامعه را متشکل از دو گروه همگون و واحد و در حال تخاصم
میداند؛ آن هم مردم پاک و بیغلوغش در برابر نخبگان فاسد؛ سیاست از دید آنها،
بایستی بیانکننده اراده عمومی مردم باشد .بنابراین ،پوپولیسم با نقد و واسازی بازیهای
سیاسی در قالب دو الگوی راست و چپ ،بر مبنای مرزبندی میان مردم و دشمنانشان
صورتبندی میشود .بازگشت پوپولیسم به صحنهی سیاسی کشورهای اروپای غربی و

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

آمریکا در پی ماهها تبلیغ انتخاباتی برای نشان دادن ترامپ بتهعنتوان تنهتا راهحتل بتوده
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ایاالت متحده –که از آن به نئوپوپولیسم تعبیر میشود -ریشه در شکست احزاب سنتی
برای دادن پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانیشدن اقتصاد ،هویت و فرهنگ،
سرعت و مسیر ادغام یا جداییطلبی در اتحادیه اروپا ،مسئله مهاجرت و حضور گسترده
مهاجران ،افول اهمیت ایدئولوژیها و سیاست طبقاتی ،کاهش عالقه مردم به مشارکت
سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاستمداران دارد.
صرفنظر از مراسم تحلیف ،بته دلیتل اهمیتت روزافتزون درک پیيیتدگیهتای ختاص
سخنرانیهای پوپولیستی در صحنه سیاست داخلی سعی ختواهیم داشتت تتا تعتدادی از
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سخنرانی های مهم صد روز اول دور نخست ریاست جمهوری ترامتپ را نیتز بتهمنظتور
یافتن نکتاتی تحلیلتی ،بررستی کترده و راز پیتروزی انتخابتاتی او را دریتابیم .همينتین

س ی ا س ت ج ها ن ی

میخواهیم بفهمیم که ترامپ کیست و چه چیتزی در ذهتن و زبتان ختود متیپرورانتد؟
ظرفیتهای شتناختی او چگونته استت؟ چگونته متیتتوان رفتتار او را از طریتق منطتق
زبانشناختی -تحلیلی و تکنیک های مندرج در آن درک ،تحلیل و پیشبینی کرد؟
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 .1ابعاد زبانشناختی مراسم تحلیف
از نقطه نظر زبانشناختی ،ویلیام هنری هریسون طوالنیترین ستخنرانی در تتاریخ مراستم
تحلیف رؤسای جمهور آمریکا را در سال  1641با قرائتت متنتی بته طتول  6448کلمته
انجام داد .سخنرانی جان آدامز در سال  1131نیز با داشتن جملهای بهطول  191کلمته از
لحاظ دیگری رکورددار بود .اما کوتاهترین سخنرانی متعلق به جورج واشتینگتن در ستال
 1139بود که تنها  198کلمه داشت .با این حال ،سخنرانی تحلیف دونالد ترامپ به مدت
 12دقیقه ،کوتاه ترین سخنرانی از زمان ریاست جمهتوری جیمتی کتارتر در ستال 1311
تاکنون بود.
بیشتر رؤسای جمهور از ستخنرانی مراستم تحلیتف بترای رونمتایی از چشتمانتدازها و
برنامه های خود بترای کشتور استتفاده متیکننتد .برختی از شتیواترین و تاثیرگتذارترین
سخنرانیهای تاریخ بشر در این مراسم قرائت شدهاند .برای مثال فترانکلین روزولتت در
سال  1399در اوج «رکود بزرگ» گفت« :ما چیتزی بترای ترستیدن نتداریم ،مگتر ختود
ترس» .همينین در سال  1321جان اف .کندی آن جملهی معروف خود را بر زبان رانتد

که « ...پ

یاران آمریکایی من ،نپرسید که کشور چهکاری میتواند برای شما انجام دهد؛

]بلکه از خود[ بپرسید که من چهکاری برای کشورم میتوانم انجام دهم».
ترامپ در هفته های پیش از مراسم تحلیف یتادآور شتد کته متتن ستخنرانی تحلیتف را
خودش نوشته و حتی از سخنرانیهای جان اف .کندی و رونالد ریگان هم الهتام گرفتته
است .با این حال ،روزنامههایی مثل وال استریت ژورنال در گزارشهای خود آوردند که
مشاوران ارشد ترامپ مثل استتیون بتنن و استتیفن میلتر مستئولیت خطیتر نوشتتن متتن
سخنرانی را برعهده داشتند.
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 .2موقعیت سخنران
اگر بخواهیم رئی

جمهور کنونی ایاالت متحده آمریکا را بهتر بشناسیم تا با ذهنی خالی

به سراغ متن سخنرانی او نرویم ،بایتد بگتوییم کته ترامتپ شخصتیتی استت مغترور کته
نمیخواهد دستاوردهایش کوچک جلوه کنند یا چهرهاش خدشهدار گتردد .بترای نمونته
رسانه ها شد .ترامپ سابقه توهین و تهمت به اقشار مختلف جامعه ،رقبا و رئی

جمهور

قبلی را دارد و با گذشت چند ماه از شروع ریاست جمهوری ،هنوز هم این عادت ختود
را کنار نگذاشته تا نشان دهد کته هتی حقتهی تبلیغتاتی خاصتی در کتار نبتوده استت.
همينین حائز اهمیت است که بدانیم ترامپ هی گاه شغل دولتی یتا اجرایتی نداشتته و
اکثر عمر خود را به تجارت گذرانده و همانند فروشندهای فکر میکند کته بایتد همیشته
خود را بهتر از رقبا نشان بدهد .یک فروشندهی خوب متیتوانتد محصتولی را بته شتما
بفروشد ،بدون آنکه چیزی دربارهی آن محصول بداند .بنابراین ،ابزار چنین فردی فقط و
فقط زبان اوست که بعدها مفصلتر به آن اشاره میکنیم.
نکتهای که دربارهی ترامپ سیاستمدار باید درنظتر داشتت ،ایتن استت کته او در محتیط
سیاسی خاصی وارد شده است که دروغ گفتن –بتهخصتوص ستوگند دروغ -را گنتاهی
نابخشودنی و شرط کافی برای عزل میداننتد .در نتیجته ،سیاستتمداران از تکنیتکهتای
خاصی استفاده میکنند تا سخن کامال دروغی بر زبتان نراننتد  .)Leith, 2017بترخالف
اکثر سیاستمداران آمریکایی ،ترامپ هرجا که سوگندی هم یتاد نکترده باشتد ،بتهراحتتی
دروغ میگوید و به طفره رفتن از پاسخ دادن روی نمتیآورد .ترامتپ آنقتدر بتیقاعتده

جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

وی حتی بر سر تعداد شرکتکنندگان مراستم تحلیتف وارد جنتگ از پتیشباختتهای بتا

سیاست جهانی

رفتار کرده است که هروقت از روی متنی از پتیش نوشتته ستخنرانی متیکنتد ،از ستوی
رسانهها «مانند یک رئی

جمهور» معرفی میشود ،در حالی که تا پیش از این هی گاه از

رؤسای جمهور آمریکا انتظار نمیرفت که ادب را رعایت نکنند.
ترامپ اصالً مثل رؤسای جمهور سابق آمریکا نیست و بترعک

آنيته کته عمومتار فکتر

میکنند ،همین نقطهی قوت اوست و خود بارها به آن اذعان کرده است .تنها یک دونالتد
ترامپ برای مردم آمریکا وجود دارد ولتی بتیانتدازه سیاستتمدار پرحترف ،دروغگتو و
بیعمل پیدا میشود .در مقابل ،شاید ترامپ مبهمگو و بیاعتنا به اصول پذیرفتهشده باشد
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اما سخنش را مستقیم و بدون پنهان شدن پشت کلمات بیان میکنتد» :متن هتی وقتت از
جنگ عراق پشتیبانی نکردم» ،از جمالت قاطع و معروف اوست اما در واقعیت ،او کتامال

س ی ا س ت ج ها ن ی

از آن جنگ پشتیبانی کرده بود.
البته همیشه هم ترامپ اینگونه قاطع نبوده است ولی حتی آنجایی هم که سیاستمدارانه
مبهم حرف می زند ،به این منظور است که چنانيه بعدها سخنانش نتیجه معکوس داد ،با
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قاطعیت حرفهای خود را رد کند .ترامپ در سال  2111مدعی شد که «بسیاری از مردم
شک دارند که اوباما در مورد محل تولدش دروغ گفته باشد ...

]متن حتدس میتزنم کته[

چیزی وجود دارد که میخواهد آن را پنهان کند» .ولی در طول کمپین انتخاباتی ختود در
سال  2112توانست این ادعا را کامالً رد کند و با قاطعیت بگوید «اوباما در آمریکا بهدنیتا
آمده است  ...هیالری کلینتون آن جنجال را بهوجود آورد و من پایانش دادم» .اگتر حتاال
نیز او را با این حقیقت روبه رو کنید ،قاطعانه برای شما توجیهی میآورد یا کتامالً منکتر
آن میشود .ترامپ می داند که بیش از نیمی از متردم آمریکتا رئتی
مسلط میخواهند ،نه رئی

جمهتوری قتاطع و

جمهوری که به فکر راضی نگهداشتن همه باشتد و هميتون

هیالری کلینتون –که ختود بتزرگشتدهی ایتاالت شتمالی استت -هنگتام ستخنرانی در
ایالتهایی مثل کارولینای جنوبی حتی لهجهی خاص جنوبی به خود بگیرد.
 .3حضار و شرايط مراسم تحلیف
مراسم تحلیف رئی

جمهور جدید اصوال مراسمی سیاسی است و از قواعتد ،تشتریفات

و نتایج خاص خود بهره میبرد .در مورد مراسم تحلیف دونالد ترامپ نیز میتوان گفتت
که آمریکا بهدنبال پیروزی وی با آرای الکتورال عمال بته دو نیمته تقستیم شتد .بنتابراین

جای تعجب نداشت که راهپیماییهای اعتراض آمیز زیادی از زمان اعالم نتتایج صتورت
گرفتت کته حتتی دامنتهی آن هتا بته مراستم تحلیتف دونالتد ترامتپ نیتز کشتیده شتتد.
)Inauguration of Donald Trump, n.d.
 .4موضوع سخنرانی
محورهای اصلی سخنرانی ترامپ را میتوان بهترتیب این گونه بیان کرد:
.1

قدرت ،کشور و پیروزی در انتخابات متعلق به همهی مردم آمریکتا استت ،نته

یک حزب یا یک نفر.
.2

یک «قتلعام» اقتصادی ،آموزشی و امنیتی در آمریکا در جریان است.

.9

آمریکا به مسائل نظامی و اقتصادی دیگر کشورها بیشتر از کشور خود پرداخته

است .از امروز ،تنها سیاست ما «اول آمریکا» خواهد بود و الگویی بترای ستایر کشتورها
میشویم تا آنها هم منافع خود را دنبال کنند.
.8

همواره باید میهنپرست و وحدتجو باشیم.

.2

آمریکا را دوباره در کنار یکدیگر باشکوه خواهیم کرد

 .4-1چه تضمینها ،تصديقها ،توصیفها و تکذيبهايی ذکر شد؟
.1

از فقر مادران و کودکانشان ،کارخانههای زنگار گرفته ،سیستم آموزشی لبریز از

فساد و باالخره از جنایتها و مواد مخدری گفته شد که «زندگی افراد زیادی را از آنهتا
و کشور را از پتانسیلهای محققنشدهی این افراد ربوده است».
.2

«تریلیتتون تریلیتتون دالر در ختتارج از آمریکتتا ختترج کتتردهایتتم در حتتالی کتته

زیرساختهای آمریکا به پوسیدگی افتادهاند».
.9

«مشاغل ،مرزها ،ثروتها و رویاهایمان را برخواهم گرداند .از دو قتانون ستاده

تبعیت خواهیم کرد :آمریکایی بخرید و آمریکایی استخدام کنید».
.4

«تروریسم افراطی اسالمی را  ...از صحنه جهان محو خواهیم کرد».

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

.4

باید مرزهای خود را از غارت کشورهای دیگر محافظت کنیم.
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 .5سبکهای سهگانهی متقاعدسازی
بسیار حائز اهمیت است که تشخیص دهیم هتر ستخنران بته کتدام یتک از ستبکهتای
متقاعدسازی متوسل شده است .در زبان یونتانی سته ستبک یتا ابتزار اتتوس ،پتاتوس و
لوگوس از قدیماالیام مشخص شدهاند که میتوان سخنرانی تحلیف را بر اساس این سته
سبک بازخوانی کرد .اتوس بهمعنای پرداختن به اخالق است و بهطور کلی روشی بترای
متقاعد کردن فرد مقابل با استفاده از شخصیت و اعتبار متقاعد کننده بته شتمار متیآیتد.
پاتوس نیز بهمعنای پرداختن به احساسات متیباشتد و بتهطتور کلتی بتهروشتی اطتالق
771

می گردد که برای متقاعد کردن فردی به تالش برای ستاختن واکنشتی احساستی توستل
جسته میشود .و سرانجام لوگوس نیز بهمعنای پرداختن به منطق و بهطتور کلتی روشتی

س ی ا س ت ج ها ن ی

است برای متقاعد کردن شخصی با استفاده از دلیل.
بهنظر می رسد که دونالد ترامپ نیز همانند هر رئی

جمهور دیگری سعی داشتت تتا از

اعتبار و سابقه خود در سخنرانی مراسم تحلیف استتفاده کنتد تتا مخاطبتانش را متقاعتد
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سازد که شایستهترین فرد برای تغییر شرایط است .منتها از آنجتا کته ستابقه او بیشتتر در
زمینه کسب و کار بوده استت ،دور از ذهتن نبتود کته تمرکتز روی مستائل اقتصتادی از
محورهای اصلی سخنرانی وی باشد .از اینرو می توانیم بگوییم که ترامپ تا حد زیتادی
از اتوس –یعنی متقاعد کردن طرف مقابل با استفاده از شخصیت و اعتبار خود در حتوزة
اقتصادی -بهره گرفت.
با این حال ،نمیتوانیم تمام سخنرانی او را پرداختن به اتوس ببینیم .زیرا استداللهتای او
بعضا کامال احساسی و بی ارتباط به شخص خود مطرح شدند .بارزترین مثال پرداختن به
پاتوس و احساسات را میتوان در پاراگرافی دید که اوضاع آمریکا را بته یتک «قتتلعتام
آمریکایی» تشبیه میکند که میبایست «همان جا و همان لحظته» متوقتف شتود .در ایتن
سخنرانی ،لوگوس کمترین سهم را در میان سبکهای سهگانه داشت .شاید تنها مثال بارز
متوسل شدن به دلیل و منطق را بتوان در جملهی «هر کشوری به این دلیل بهوجود آمتده
است تا به شهروندانش خدمت کند» دید که در تالش بود تا ضتعف دولتت اوبامتا را در
خدمترسانی و نقشش را در ساختن «قتلعام آمریکایی» برجسته کند .او در ایتن رابطته
گفت« :هر کشوری به این دلیل به وجود آمتده استت تتا بته شتهروندانش ختدمت کنتد.

آمریکایی ها مدارس عالی برای کودکانشان ،محلههای امن برای خانوادههایشان و مشاغل
خوب برای خودشان میخواهند .اینها درخواستهای عادالنه و منطقی مردمی درستکار
و جامعهای درستکار است».
 .6انتخاب کلمات
در سخنرانی تحلیف ،هی کلمه غیررسمی و دوستانهای بر زبان ترامپ رانده نشتد .البتته
اهمیت این سخنرانی ایجاب میکرد که چنین باشد اما شاید با توجته بته ستابقه ترامتپ،
آنينان تعجبآور نمی بود اگتر وی نستبت بته رقبتای ختود یتا اقلیتتهتا رو بته زبتان
غیررسمی ،شوخ طبعانه و یا تهدیتدآمیز بیتاورد .ترامتپ در طتول کمپتین ختود آن قتدر
انتظارات را پایین آورد که بارها شنیده شد که زبان این سخنرانی بسیار عادی تا چه حتد
«متنسب با شأن یک رئی

جمهور» بوده است.شاید ضرورت داشته باشد برای درک این

مسئله ،سخنرانی مراسم تحلیف اوباما در ستال  2113دور اول) را بتا ستخنرانی مراستم
)Addresses, n.d.
جدول شماره  .1مقایسه تحلیلی سخنان تحلیف اوباما و ترامپ

ترامپ

اوباما

تعداد کلمات

1441

2932

تعداد جمالت

63

118

139

222

ترامپ

اوباما

تعداد کلمات پیيیده
دارای  9سیالب یا بیشتر)

متوسط طول کلمات
میانهی طول کلمات
انحراف معیار طول کلمات

4629
4
2692

4648
4
2692
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تحلیف ترامپ در سال  2111دور اول) از نظر آماری مقایسته کنتیم.

The Inaugural
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جدول شماره  .2مقایسه طول جمالت دو رئی

ترامپ

اوباما

متوسط طول جمالت

12623

21

میانهی طول جمالت

12

16

انحراف معیار طول جمالت

1261

14643
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نمودار شماره  .9تراکم واژگانی سخنان ترامپ
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شماره جمالت
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تراکم واژگانی در تمام متن 41631 :درصد

عالوه بر اینکه تعداد جمالت سخنرانی اوباما بیشتر و بیانگر پیيیدگی شتناختی او بتود،
متن وی عموماً تغییرات چشمگیری در تراکم واژگانی نداشت و طتول جمالتتش بستیار
نزدیک به هم بود .با این حال ،در هر دو سخنرانی بین  41تا  21درصد از هتر جملته از
واژگان غیردستوری تشکیل میشد .حتی میتوان دید که سخنرانی ترامپ تعتداد دفعتات
بیشتری از مرز تراکم واژگانی  21درصد عبتور کترده و ستخنرانی اوبامتا تعتداد دفعتات
بیشتری از مرز تراکم واژگانی  41درصد پایینتر آمده است.
جدول شماره  .9درصد استفاده از ادات سخن

ترامپ

اوباما

اسم

٪21.11

٪21.11

صفت

٪1.11

٪1.11

فعل

٪70.11

٪77.11

قید

٪1.11

٪1.11

حرف اضافه

٪77.21

٪72.11

ضمیر

٪1.11

٪1.11

افعال کمکی

٪1

٪1.11

 .7تحلیل متن سخنرانی
 .7-1ابتدای متن سخنرانی
بر اساس «اثر تقدم و تاخر»،کلمات ،حرکات و تصاویری که در اول و آخر هر ستخنرانی
ادا میشوند ،بهتر در ذهن شنونده نقش میبندند و بنابراین در سنجش موفقیت ستخنگو
اثرگتتذار هستتتند .ترامتتپ در جملتتهی اول ستتخنرانی تحلیتتف ختتود از پتتنج شخصتتیت
برجستهی حاضر در مراسم نام برده و همينین از هموطنان آمریکتایی ختود و بتهدالیتل
نامعلومی ،از «مردم دنیا» !)تشکر کرد .سپ

در جملهای نسبتاً ساده از این که شهروندان

آمریکایی امروز با هم متحد شدهاند تا کشورشان را دوباره بسازند ،صحبت کرد؛ هرچنتد
که چند صد متر آنطرفتر ،پلی

به طور همزمان مشغول مهار کردن جمعیت زیادی بود

که علیه ترامپ تظاهراتی را سامان داده بودند .گزارشها حاکی از آن استت کته اکثتر آن
راهپیمایی ها ،چه در موافقت و چه در مخالفت با ترامپ ،بته نحتوی صتلحآمیتز برگتزار
شورشهای پراکنده پرداختند.
لحن خودپسندانه و بهدور از تواضتع ترامتپ در همتان دقیقتهی اول بتار دیگتر آشتکار
میشود .وی بهراحتی میتوانست با اضافه کردن چندین قیتد یتا صتفت ،از داللتتهتای
اگوتیستی جملهی سادهی « ،...متشکرم!» بکاهد و حتی میتزان و دالیتل ستپاس ختود را
مشخص کند .جمله ی آغازین سخنرانی تحلیف اوباما در سال  2113نمونتهی ختوبی از
این تواضع است که با تصویرسازی قدرتمندی نیز همراه شد .هرچند که با نگاهی بته ده
سخنرانی تحلیف پیشین مشخص میشود که تشکر از رؤستای جمهتور پیشتین و متردم
آمریکا رسمی ثابت و معمول نبوده است.
با این حال باید اقرار کرد کته ترامتپ در ستخنرانی مراستم تحلیتف ،مقاصتد و اهتداف
ریاست آمریکا را بهتر از همتای پیشین خود مشتخص کترد .ترامتپ در همتان جمتالت
آغازین به صراحت اظهتار کترد کته قصتدش بازستازی آمریکتا و تحقتق وعتده رویتای
آمریکایی برای تمام مردمش است –که البته باز هم با ادعاهای سابقش مبنتی بتر اختراج
مهاجران غیرقانونی همخوانی ندارد -و به قول خود میخواهد «قدرت را از واشنگتن بته
مردم» باز گرداند.

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

شدند ،به استثنای یک مورد که گروهی از آنارشیستهتای ستیاهپتوش بته خرابکتاری و
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بهرحال در مقایسه با سخنرانی هتای رؤستای جمهتور پیشتین آمریکتا ،متیتتوان بتدون
جانبداری و تعصب شخصی گفت که ترامپ نهتنها با آغازی ساده ،فرصتت تاثیرگتذاری
اولیه را از خود گرفت ،بلکه ایرادهای معنتایی و دروغهتایش در همتان دو جملتهی اول
باعث تعجب بسیاری گردید و از لحاظ دیگری خاطرهانگیز شد.
 .1-2بدنهی متن سخنرانی
هرچند ترامپ در اواسط سخنرانی ختود دوبتاره بتا گفتتن ایتن کته برتتری خفیتف یتا
نامحسوساش را «دنیا تابهحال بهچشم ختود ندیتده استت» ،روحیتهی مغترور ختود را
720

بهنمایش گذاشت ،ولی میتوان گفت که در سایر سطور متن خود بر هدف خود متمرکتز
ماند .در طول کمپین ،بارها دیدیم که وی جملههایش را قطع میکند تا نکتته یتا داستتان

س ی ا س ت ج ها ن ی

بیربطی را بیان کند که با ذکر کلمهای یا رخ دادن اتفاقی در جمعیت بته ذهتنش خطتور
کرده است اما هر زمان که اقدام به خواندن متن از روی نمایشگر تلهپرامپتر یا همان اتتو
کیو) میکند ،دیگر از متن خارج نمیشود.
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همينین از دیگر فواید استفاده از این دستگاه برای ترامپ آن بوده است که به کمتک آن
توانست سخنانش را طوری کنار هم قرار دهد که از نظر ترتیب منطقی و زیباییشتناختی
بهتر و نه عالی) به نظر برسند .با این حال ،داستان تعریف کردنهای او ،هرچنتد زیبتا و
اثرگذار برای مخاطب عام ،طبق معمتول از حقتایق منطقتی و آمتار متورد قبتول تبعیتت
نمیکنند؛ و تعجببرانگیز هم نیست ،چترا کته بتهگتزارش مجلته «روانشناستی امتروز»،
تصویربرداری بهروش «اف ام آر آی» از مغز نشان داده استت کته «خریتداران بتههنگتام
مقایسه اجناس ،از احساسات احساسات شخصی یا تجربهها) بیشتر استفاده میکننتد تتا
اطالعات کیفیت ،ویژگیها و حقتایق اجنتاس)» .)Murray, 2013 .تلویزیتون آمریکتا،
چهرهی در همرفتهی باراک اوباما را در همان لحظاتی نشان داد کته ترامتپ از «قتتلعتام
آمریکایی» و خرابهای که به بار آورده ،سخن میگفت .حقیقتت ایتن استت کته آمتار آن
جنایتهایی که ترامپ بدون ارائتهی ستند بترای ترستاندن مخاطتب ختود از آن ستخن
میگفت ،در کمترین میزان خود از دهه  1321تاکنون بوده است .البتته ترامتپ بارهتا در
طول کمپین خود به این موضوع اشاره کرد و عموماً برای حرف خود ،ستند قابتلقبتولی
هم دارد اما همیشه از ذکر جزئیات و اعداد دقیق خودداری کرده است .بهعنوان مثال وی

به مقالهای در روزنامه «نیویورک تایمز» اشاره کرد که از رشد هفده درصدی آمار قتلهتا
در شهر داالس در طی سال میالدی گذشته سخن میگفت اما اشاره نکرد کته ایتن رشتد
تنها دوازده فقره قتل را شامل میشود چرا که تعداد کل قتلها در شهر داالس در آن سال
فقتتط  112عتتدد بتتود کتته از پتتایینتتترین ارقتتام ختتود از ستتال  1391بتتهشتتمار متتیرود.
 .)Robertson, 2016همانطور که ذکر شد ،یکی از بارزترین نکتات ستخنرانی ترامتپ
جو بسیار تاریکی بود که بر کشور حاکم کرد .شاید بهترین سند برای این ادعا لیستتی از
سی کلمه ای باشد که ترامپ برای اولین بتار در طتول ستخنرانیهتای تحلیتف رؤستای
جمهور آمریکا بر زبان راند« :خونریزی ،قتلعتام ،تخلیته ،مخالفتتهتا ،خرابتی ،مملتو،
زیربنا ،اسالمی ،بانو ،منظره ،آنسوی دریاها ،کندهشده ،زنگزده ،غمگین ،وحدت ،علتف
هرز ،دزدیدن ،دزدیدهشده ،کمکهزینه دادن ،سنگقبرها ،در تلتهافتتاده ،تریلیتون ،تونتل،
محققنشده ،غیرقابلتوقف ،شهری ،بادگیر» )Bandler, 2017
اشارهای داشت« :انجیل برای ما میگوید که چقدر خوب و دلنشین است وقتی مردم خدا
در وحدت با یکدیگر زندگی میکنند» .جدا از اینکه سخنرانیهای سابق ترامتپ معمتوالً
اثری از انجیل در خود نداشتند ،عبارات بعدی آن جمله در این کتتاب بتهخصتوص نیتز
شاید حائز اهمیت باشند .در آیه  199کتاب مزامیر در عهد عتیق از مستح شتدن هتارون
برای تقدی

و انتخاب او بهعنوان کاهن سخن متیرود کته شتاید تلویحتا اشتارهای بته

انتخاب خود دونالد ترامپ به وسیله مردم آمریکا نیز باشد .با این حال ،جالب بود که تنها
اشاره ی مستقیم به یک دین الهی دارای بار منفی و تهاجمی شدیدی بتود ...« :متا جهتان
متمدن را علیه تروریسم افراطی اسالمی متحد خواهیم کرد و آن را از صتحنهی روزگتار
محو خواهیم ساخت» .در مقابل ،باراک اوباما در سخنرانی تحلیف خود در سال  2113از
ترکیب واژگانی تاثیرگذار «میراث چهل تکه» بترای نشتان دادن ذات مهاجرپتذیر آمریکتا
سخن گفت و آن را «یک قدرت و نه یک ضعف» شناخت .وی حتی پ

از نام بتردن از

پیروان چهار دین مسیحیت ،اسالم ،یهودیت و هندو تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار
در این مراسم« ،خداناباوران» را نیز جزئی از ملت آمریکا دانست؛ اما ترامپ بتا اشتارات
متعدد به انجیل در سخنرانی خود ،بهنظر منحصرا برای اوانجلیکهایی که بته او رای داده

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

با این حال ،ترامپ نیز مانند اکثتر رؤستای جمهتور پیشتین بته مستیحیت و انجیتل هتم
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بودند ،صحبت میکرد )Bailey, 2017 .همينین ،علیرغم اجتناب ترامپ از بکار بتردن
ضمیر اول شخص مفرد و داشتن لحن خودمحورانه ،وی دوازده مرتبه بیشتر از سخنرانی
باراک اوباما در سال  2113از ترکیب «ما خواهیم  »...و «ما  ...هستیم» استفاده کترد .البتته
این بهخودی خود چیزی را نمیرساند ،اما وقتی تعداد جمالت سخنرانی ترامتپ نصتف
تعداد جمالت سخنرانی اوباما باشد ،میتوان به این نتیجته رستید کته ترامتپ از قتدرت
زبانی و تنوع واژگانی خوبی برای بیان سخنان خود برخوردار نیست .البته شاید بتوان آن
را بهحساب تالش او برای همهفهمسازی سخنرانی خود دانست ولی زبان انگلیسی برای
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معادلسازی عالوه بر ترکیبهای رسمی و سختفهم ،میتواند از بسیاری از ترکیبهای
دیگر نیز استفاده کند که بههمان مقدار ساده و همهفهتم هستتند .همينتین بایتد در نظتر

س ی ا س ت ج ها ن ی

داشته باشیم که مخاطب هر دو سخنور ،به هر حال مردمی میباشند که زبان رسمی آنها
انگلیسی است و سادهسازی بیش از حد ،نهتنها به مجذوب کردن آنها کمتک نمتیکنتد،
بلکه بعد از مدتی ،خستهکننده و آزاردهنده نیز میشود.
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افرادی که منتاظرههتا و ستخنرانیهتای ترامتپ را در طتول کمپتین انتخابتاتی او دنبتال
میکردند ،از منظر دیگری نیز با نحوه استفاده عجیب او از زبان آشنا هستند .بهقتول یتک
ویدئوبالگر معروف «ترامپ مثل یک فروشنده خوب ،استعدادی ذاتی برای فروختن یک
احساس دارد»  .)Nerdwriter1, 2015بهعبارت دیگر ،موضتوع صتحبت آنچنتان مهتم
نیست ،بلکه مخاطب آن مهم است .ترامپ چون بازی سیاست را به ختوبی بلتد نیستت،
سعی میکند تا از ترکیبات سیاستمدارانهی کلمات برای انتساب یا عدمانتستاب شتخص
خود با اتفاق یا ایده ای دوری کند .برای مثال ،یک سیاستتمدار کارکشتته در مواجهته بتا
سواالت سخت میتواند رو به مبهمگویی ،تغییر موضوع ،حمله متقابل یا افعتال مجهتول
بیاورد و نام خود را از اذهان خارج کند .اما ترامپ هميون فروشتندههتای قهتار از ایتن
تکنیکها بهشیوهای سادهتر استفاده میکند .سخنرانیهای او تا پیش از ایتن پتر از افعتال
دستوری «نگاه کنید هفته پیش در کالیفورنیا چه اتفاقی افتاد») ،بیان داستتانهتای کوتتاه
ساختگی برای تقویت موضع خود « بته متن زنتگ زدنتد و گفتنتد :دونالتد تتو درستت
میگفتی») و تکرار مداوم کلمات تأثیرگذار «ما دیگه نمیبریم .ما نمیبریم! ما هیيتی را
نمیبریم! ما تجارت را نمیبریم! ما نظامیگری را نمیبریم!  )»...بوده استت .امتا او اکثتر

این عادت های خود را در سخنرانی تحلیف کامال حذف کرده است .شاید بتوان گفت که
دیگر چیزی برای فروختن وجود ندارد و او به آن پیروزی و بردی که دوست داشته بود،
رسیده است .با یک مقایسه ساده میتوان بهاین نتیجه رسید که یکی از بختشهتای مهتم
الگوی سخنرانی تحلیف رؤسای جمهور آمریکا ،نام بردن از شهرها یا ایالتهای آمریکتا
است .این بخش از سخنرانی همیشه بهنظر به سخنران تحمیل میشود .اما وظیفهی مهتم
آن ایجاد احساس همدلی و سپاس نسبت به دورترین و معموال فراموششدهتترین نقتاط
آمریکاست .با این حال ،بعضاً دیتده متیشتود کته برختی از رؤستای جمهتور بتهجتای
مالحظات مسافتی ،شهرهایی را انتخاب میکنند که از نظر تاریخی برای آمریکتا اهمیتت
دارند .سخنرانی سال  2113باراک اوباما نمونهای از چنین سخنرانیهایی است کته در آن
به جنگهای تاریخی «کانکورد ،گتیسبورگ ،نورماندی و خهسان» اشاره کرد .با این حال،
ترامپ ترجیح داد تا شهر دیترویت و ایالت نبراسکا ،واقع در قلب آمریکا را انتخاب کند.
بزهکاری در شهر دیترویت و شاعرانه بودن عبارت «دشتتهتای بتادگیر نبراستکا» بتوده
است .همينین قطعاً با توجه به سابقهی سخنرانیهای دونالد ترامپ ،میتوان بته اهمیتت
زبانی این دو اسم نیز اشاره کرد .دیترویت تنها دو سیالب بخش) و نبراسکا سه سیالب
ساده دارند .در مقابل اسامی مورد استفادهی اوباما ،عالوه بر تلفظ سخت و حتی خارجی
آنها ،بهترتیب از دو ،سه ،سه و دو سیالب تشکیل شدهاند.
سایت «بوستون گلوب» پیش از برگزاری انتخابات در گزارشی ادعا کرده بود که براساس
آزمون «فلش کینکید» ،میزان «خوانایی متن» منتاظرههتای ترامتپ در حتد ستواد کتالس
چهارم آمریکا است .در همان گتزارش ذکتر شتده استت کته گیلمتور و هاکتابی از بتین
نامزدهای جمهوریخواه و سندرز از بین نامزدهتای دمتوکرات در بتاالترین ستطح قترار
دارند و متون مناظره آنها برای سطح دانش زبان انگلیسی افراد زیر کتالس دهتم نوشتته
شده است .)Viser, 2015 .اما حال که از همان فرمول و فرمولهای مشابه مثل «گانینگ
فاگ»« ،کلمن-لیاو»« ،اس ام اُ جی» و «شاخص خودکار خوانایی» استفاده میکنیم ،به این
نتیجه می رسیم که سطح خوانایی متتن تحلیتف ترامتپ در همتان ستطح خوانتایی متتن
تحلیف اوباما -سیاستمداری با تحصیالت باالتر -قرار دارد و برای دانشآمتوزان کتالس

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

دلیل انتخاب این دو اسم ،نه بهدلیل اهمیت تاریخی یا مکانی ،بلکه بتهعلتت آمتار بتاالی
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هشتم یا نهم باید قابلفهم باشد  .)Free Text Readability, n.d.نتیجتهی مهمتی کته از
این تشابه میتوان گرفت این است کته شترایط مراستم تحلیتف و مخاطبتان آن ایجتاب
میکند که همهی رؤسای جمهور میزان سختی کلمتات و جمتالت ختود را بترای افتراد
دارای تحصیالت پایینتر از دبیرستان تنظیم کنند.
ترامپ را همينین میتوان از نمونههای بارز مبهمگویی در هنگام دادن وعدههتا دانستت.
از سنت های سخنرانی مراسم تحلیف این است که مردم عادی با ادای هر جملهی مهم و
تعیینکنندهای شروع به تشویق میکنند و تشویقهای آنان را عموماً میشود بهعنوان پایان
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یک پاراگراف در متن درنظر گرفت چرا که زبان انگلیسی از این قابلیت برخوردار استت
که مهمترین بخش هر جمله مثل «پان الین» یک لطیفه) را در پایان آن جملته بنشتاند.

س ی ا س ت ج ها ن ی

بنابراین ،نویسندگان حرفته ای متتون ستخنرانی کته از ایتن نکتته آگتاه هستتند ،معمتوال
مقدمهچینیهای خود را از نظر برانگیختن احساسات در شتنونده ضتعیفتتر از جملتهی
پایانی پاراگراف مینویسند .بههمین دلیل در سخنرانی اوباما تشویقها با فواصتل حتدوداً
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یک دقیقه ای انجام شد اما ترامپ این مقدار را در اواسط متن سخنرانی خود و نه اواخر
آن) بارها به کمتر از هفت ثانیه رساند .این نشاندهندهی تالشتی عامدانته بترای آشتکار
نکردن وعدههای مهمی است که تحریک احساسات مردم را در پتی دارنتد .بترای مثتال
اصال مشخص نیست که چگونته دقیقتا «متردان و زنتان فرامتوششتدهی کشتور دیگتر
فراموششده نخواهند بود» یا «آمریکا دوباره شروع به پیروز شتدن خواهتد کترد ،پیتروز
شدنی تکرارنشدنی» .یا حتی جملهی نسبتا مشتخصتتر «متا از دو قتانون ستاده تبعیتت
خواهیم کرد :آمریکایی بخرید و آمریکایی استخدام کنید» محقق خواهند شد ،هرچند کته
همگی بهسبب جن

غرورآمیز خود از بهیادماندنیتترین جمتالت ایتن ستخنرانی بترای

آمریکاییها بودند .بدترین قسمت این مبهمگوییها آن است که شاید عمل به آنها کامال
متفاوت با چیزی که انتظار دارید از آب دربیاید.
 .7-3انتهای متن سخنرانی
اغلب تعیین نقطه شروع خاتمهی یک سخنرانی سخت است ،امتا بتهنظتر متیرستد کته
جمعبندی دقیقا یک دقیقهای دونالد ترامپ نیز با عبارت «پ

به آمریکاییها  ...میگویم

که دیگر فراموش نخواهید شد» شروع میشود ،چرا که سادهترین و معروفترین تکنیک

جمعبندی یعنی تکرار دوباره سخنان ابتدایی را شاهد هستتیم .همينتین ایتن قستمت از
متن ،دوباره پر از شعارهای مبهم یکجملهای است ولی بهدلیل جن

سیاستی ستخنرانی

مراسم تحلیف نمیتوان ایرادی به آن وارد کرد.
از نکات جالب قسمت جمعبندی این است که این بخش جزو دقایق انگشتشماری بود
که یک آرایهی ادبی بهصورتی واضح بهکار رفته است :ترامتپ در جملتهی «بتا هتم ،متا
آمریکا را بار دیگر قدرتمند خواهیم کرد؛ ما آمریکا را بار دیگر ثروتمنتد ختواهیم کترد؛
 )»...از آرایه ادبی آنافورا استفاده کرده است .به نظر ،اولین بار این آرایه در انجیل بهچشم
خورده است اما آبراهام لینکلن با جملهی «با کینهتوزی نسبت به هی ک ؛ با نیکوکتاری
نسبت به همه؛ با استواری بر حق؛  )»...و مارتین لوتر کینگ با جملتهی «پت

بگذاریتد

زنگ آزادی از فراز تپههای شگرف نیوهمشایر به صدا درآیتد؛ بگذاریتد زنتگ آزادی از
کوههای بلند نیویورک به صدا درآید؛  )»...از معروفترین سیاستمدارانی بتودهانتد کته از
دیگری سعی کند تا سطحیترین تقلیدهای ممکن را از ستخنرانیهتای افتراد ستخنوری
چون دکتر کینگ در مراسمی اینچنینی داشته باشد.
مقایسهی جمعبندی سخنرانی ترامپ با جمتعبنتدی ستخنرانی ستال  2113اوبامتا نشتان
میدهد که اوباما در مدت زمانی طوالنیتر به روایت یک داستتان غرورآمیتز از مقاومتت
سربازان جورج واشنگتن و سخنرانی او در سال تأسی

آمریکا پرداختت کته رویکتردی

بدیع تر بود .البته یکی از دالیل استفاده از آن نقلقول بتهخصتوص ایتن بتود کته کتتاب
نویسندهی آن یعنی توماس پین ،بهاختصار به «بحران» معروف بود و بحران کلمهای بتود
که چهار بار در طول سخنرانی تحلیف اوباما در ستال  2113تکترار شتد و از ایتن نظتر
دارای بار معنایی خاص و قابل تاملی است .جالبتر آن که کلمهی «امید» که با نام اوبامتا
عجین شده است ،تنها سه بار در طتول آن ستخنرانی ذکتر شتد  .)Greene, 2009البتته
ترامپ نیز شش بار از کلمهی مشهور خود« ،عالی» استفاده کرد اما از آنجا که ایتن کلمته
نه یک اسم ،بلکه یک صفت است ،شاید بتوان استفادهی مکرر آن را تتا حتدی بته پتای
گنجینهی واژگانی محدود ترامپ نوشت.

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

این آرایهی ادبی تاثیرگذار استفاده کردهاند .جای تعجب نداشت که ترامتپ یتا هتر فترد
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 .7-4سخنرانیهای صد روز اول رياست جمهوری
چنان که بیان شد ،ترامپ را می توان با قاطعیت آشکار در کالمش شناخت .اما ستخنرانی
فردای مراسم تحلیف در سازمان سیا از معدود دفعاتی بود که قدرت بیان وی بته دالیتل
مختلفی بهمرور تحلیل رفت .اوج درگیریهای ذهنی ترامپ آنجتایی پدیتدار شتد کته از
متن خارج شده و گفت «]مایک پامپئو[ قطعا ،شاید ،میدانید ،از جنبههای خاصی ،حتتی
میتوانید بگویید که مهمترین فرد من است» .پیش از این آنينان سابقه نداشت که ترامپ
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از تکنیک زبانی اکراه برای تصتحیح ستخنان ختود و طفتره رفتتن از قاطعیتت در کتالم
استفاده کند .هرچند ایتن حالتت در کتالم عامیانته بستیار رخ متیدهتد ،امتا بترای یتک

س ی ا س ت ج ها ن ی

سیاستمدار ،حتی اگر ترامپ باشد ،همیشه نشانهی ضعف خواهتد بتود .بهرحتال اگتر از
زاویه دیگری به این قضیه نگاه کنیم ،این سخنرانی بهخصوص به ایندلیتل کته دقیقتاً در
روز اول ریاست جمهوری ترامپ ایراد شد ،بیشتترین شتباهت را بته شخصتیت واقعتی
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ترامپ دارد که نه نیاز به رقابت بتا کستی احستاس متیکنتد و نته هنتوز از مشتاورهای
متخصص در سخنوری حاضر در کاخ سفید آموزشی دیده است.
ترامپ عادت دارد که حقایق را دستکاری کند تا پیش چشم ناآگاهان ،مقبتولتتر بتهنظتر
برسد .برای مثال ،وی در همان مراسم بازدید از مقر سازمان سیا اینطور گفتت کته «متن
همیشه بهشون میگم رسانههای دغل باز ،ولتی دیتروز بتا متن ختوب رفتتار کردنتد» .در
حالیکه شاهد بودیم که در روزهای پ

از آن چگونه بتر ستر تعتداد حضتار مراستم و

سیاهنماییهای سخنرانی خود با رسانهها درگیر شد.
ترامپ از دروغ گفتن ابایی ندارد ،ولی جن

دروغ گوییهای او بتا ستایر سیاستتمداران

متفاوت است .ترامپ حتی ظاهراً بی هی هدف خاصتی در متورد بتارانی بتودن هتوای
مراسم تحلیف هم در کمتر از چند ساعت دروغ میگوید ،در حتالی کته دروغهتایی کته
کارل روو ،مشاور جرج بوش پسر برایش طراحی کرد ،دروغهای کوچک بسیاری بودنتد
که همگی هم جهت با دروغ بزرگتری بودند .اما تونی شتوارتز کته کتتاب «ترامتپ :هنتر
معامله» را بهزبان ترامپ و به نام ترامپ نوشت ،نظر دیگری دارد .شوارتز پ

از متاههتا

همصحبتی با وی میگوید که «ترامپ استراتژیک دروغ میگوید» و «بیعالقگتی ترامتپ

به حقیقت مزیت عجیبی بته او متیدهتد» .)Mayer, 2016 .بترای حتل ایتن معمتا ،نتد
رسنیکوف ،سردبیر سایت «تینک پراگرس» چنین تحلیتل متیکنتد کته دروغگتوییهتای
ترامپ نقشهای است کته استتیو بنتون بتا الهتامگیتری از تجربته والدیستالو ستورکوف
چينی االصتل طراحتی کترده استت .در ایتن طترح ستاده امتا تاثیرگتذار ،آنقتدر حجتم
دروغگوییها و اخبار دروغ برای مردم زیاد میشود کته قتدرت تشتخیص راستتتترین
خبرها را هم از دست میدهند .شخص ترامتپ نیتز «بتا استتفاده از تکنیتکهتای زبتانی
«آیرونی یا مطایبه» ،تناقض گویی و البته ادعاهای احمقانه ،طرفدارانش را درگیر این بازی
کرده است .اگر همهچیز دروغ باشد ،پ

مردی که دروغهایش را واضح میگوید ،ختود

نوع عجیبی از صداقت را به نمایش میگذارد»)Resnikoff, 2016 .
ترامپ نماد فردی است که در خلوت و در میان جمع رفتارهای گوناگونی از خود بتروز
می دهد .بنابراین ،دیدگاه ترامپ به مسائل اخالقی ،تا حدی منفعتگرایانته استت و اگتر
باشد و خوشی آنها را حداکثر کرده باشد -اهمیتی ندارد .بهطور مثال ،با ایتنکته اخبتار
نادیده گرفتن گزارشهای سازمانهای اطالعاتی از سوی او در همان متاه اول بته بیترون
درز پیدا کرد ،وی بیپروا در میان کارکنان سازمان سیا به آنها میگوید که «هتی فتردی
بیشتر از دونالد ترامپ برای جامعه اطالعاتی و سیا احترام قائل نیست ،هی فردی».
ترامپ همينین کوچکترین ابایی از ساختن آمار ندارد .اما این کار را بهصورت گنتگ و
اغراقآمیز انجام میدهد .بهطور مثال بهفاصله چنتد ستاعت پت

از اعتالم نتتایج چنتین

میگوید که «نظامیان درصد بسیار باالیی از رأیدهنگان من را شامل میشدند» .مطمئنا با
این حجم از خبرسازی و دروغهایی که ترامپ روزانه تولید میکند ،نه هی ک

فرصتت

می کند تا با او بر سر این آمارهای جزئی مباحثه کند و نه حضار او حوصله دوباره گوش
دادن به تفاسیر سخنرانی ترامپ را دارند .ولی این ستخنان تاثیرشتان را همتان لحظته در
ناخودآگاه شنوندگان گذاشتهاند.
از تکنیکهتای دیگتر ستخنرانیهتای ترامتپ ایجتاد حتواسپرتتی در میتان رگبتاری از
تکرارهاست .بدین صورت که با اشاره کردن به یکی از حضار و درگیر کردن ذهن ستایر
حضار به این موضوع فرعی و اغلب بی اهمیت) و احتماال طنزآلتود کتردن آن ،فرصتت

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

باعث بروز تناقضاتی شود –تا زمانی که تاثیر خود را بر اکثریت حضار در لحظه گذاشتته
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تحلیل سخنان پیشین را از آنها میگیرد .عمدتاً سخنان پیشتین وی نیتز ادعاهتایی بتوده
است که مکررا به باورهای حضار نسبت داده شده اند .به این مثال دقت کنید که چگونته
سه تکنیک تکرار کردن ،نسبت دادن و حواسپرتی ایجاد کردن در سخنرانی سازمان ستیا
با هم بهکار رفتهاند ...« :چون همه ما روی یک طول موج هستیم ]مثل هم فکر میکنیم[،
رفقا .همه ما روی یک طول موج هستیم .باشه؟ به حضار اشاره میکند) او میدونه .سی
ثانیه طول کشید تا برایان این قضیه رو تشخیص بده ،مگه نه؟ چون ما میدونیم .ما روی
یک طول موج هستیم».
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برخی ممکن است فکر کنند که تکرار عین صتحبتهتای قبلتی بترای یتک سیاستتمدار
چندان جالب نیست و ضعف او محسوب میشود .اما ترامتپ ظتاهرا ذهتنش را بتا ایتن

س ی ا س ت ج ها ن ی

افکار درگیر نمیکند .چرا که میبینیم اندکی بعد میگوید «ما باید از شر داعتش ختالص
شویم .ما باید از شر داعش خالص شویم ... .این شتیطانی استت .ایتن شتیطانی استت».
اتفاقاً اضافه نکردن اطالعات جدیتد ،فرصتت فهتم بهتتر و جتا افتتادن مطلتب در ذهتن
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شنوندگانی را فراهم میآورد که عالقه یا دانش چندانی برای دنبال کردن یتک ستخنرانی
ثقیل ندارند .برای همین است که تبلیغات تلویزیونی آنقدر عبارات سادهی گیرا را تکترار
میکنند که در ناخودآگاه بینندگان و شنوندگان صفتهتای معرفتی شتده بتا محصتوالت
آنها ارتباط پیدا کند .بنابراین تعجبآور نیست که ترامپ ،این فروشندهی کار بلد از این
تکنیک ساده ولی قدرتمند تا حد امکان استفاده کند.
علیرغم استفاده برنامهریزی شدهی ترامپ از تکرار عبارات ،وی بهخوبی میداند که چه
زمانی در دام استفادهی غلط از حربهی خود گرفتار نشود .برای مثتال در ابتتدای مراستم
صبحانه دعای ملی و بههنگام تشکر از میزبانها و سخنرانان قبلی ترامپ چنین گفت کته
« ...رُما داونی کجاست؟ صدای یک فرشتته .او صتدای یتک فرشتته را  ...هتر دفعته کته
صدای او را میشنوم  ....بسیار زیباست .».در این مورد ،ترامتپ ظتاهرا متوجته شتد کته
استفاده از آرایه ی ادبی «صدای فرشته» شاید برای همهی شنوندگان او قابتلفهتم نباشتد
هرچند که در حال سخنرانی در یک مراسم دعا بود!) و بنابراین تصمیم گرفت که قائلته
را با کلمه سادهتر «زیبا» ختم بهخیر کند .نکته مهمی که میتتوان در اینجتا دریافتت ایتن
است که حداقل نمیتتوان گفتت ناتمتام گذاشتتن جملتههتای ترامتپ همگتی نشتان از

ضعفهای او دارند .وی اتفاقا همواره سعی دارد که اصول سادگی ،تاثیرگتذاری و پایتان
دادن جمله با کلمات کوبنده را رعایت کند .از تاکتیکهای زبانی معتروف دیگتر ترامتپ
این است که حرفی را در دهان شما میگذارد و سپ

به آن پاسخ میدهد و بعضاً بترای

تاکید بیشتر از عبارتهایی مثل «و همه ما هم ایتن را متیدانتیم» استتفاده متیکنتد .نتوع
دیگری از این عمل –که رگههایی از تاکتیکهای پیشین را نیز دارد -با پرسیدن سوالی از
یکی از کارمندان عالیرتبه و یا وزیران خود به نمایش گذارده میشود .بهطور مثال وقتی
در بین کارمندان سیا از رئی

جدید آنها میپرسد «فکر کنم میتونم رکورد حضتور بتر

روی جلد مجله تایمز را بشکنم ،مگه نه ،مایک؟ موافقی؟ تتو چتی فکتر متیکنتی؟» بتا
استفاده از غافلگیری و خجالتزده کردن مهره زیردستت ولتی کلیتدی ختود ،متیتوانتد
موافقت وی و افراد تحت فرمانش را برای لحظهای بهدست آورد.
یکی از تکنیکهای اثرگذاری که ترامپ استفاده میکند ،گرفتن تشویق مشتاقانه از حضار
نیست که حتتی اگتر حضتار بتا ستخنان ترامتپ موافتق نباشتند و تشتویقهتا را طبتق
گزارشهای رسانههای مخالف) به کارمندان خود ترامپ واگتذار کننتد ،چنانيته ترامتپ
بگوید «دستت رو ببر باال ،مایک فلین) .چته آدم ختوبی!» ،قطعتاً زیردستتان و اطرافیتان
فلین ،وی را با اشتیاق تشویق خواهند کرد .همین که قبح عمل دست زدن بترای حضتار
ناراضی ریخته شد ،ترامپ آنها را ناخودآگاه نرمتر کترده استت تتا نستبت بته ستخنان
متعادل تر او نیز تشویق هرچند ضعیفی انجام دهنتد .از همتین روستت کته ترامتپ ایتن
تکنیک را معموال یکبار در آغاز سخنان و یک یا چند بتار در میانته نطتق ختود بتهکتار
میبرد.
خودمانی و عامیانه بودن او نیز برایش نقطه مثبتی حساب متیشتود ،امتا ،مطتابق انتظتار،
بدون عواقب منفی نخواهد بود .سیاستمداران حرفتهای شتاید بته اقتضتای نتوع و قشتر
حضار از کلماتی با درجه رسمیت متفاوتی استفاده کنند اما ترامپ عمومتا هتدفش را بتر
کاهش تنشها و ایجاد فضای صمیمیت حتی در بین جدیترین افراد میگذارد .چنانکته
میبینیم در بین افسران و اعضای عالی رتبهی سیا خیلی راحت میگوید « ...وزیر فتالن،
وزیر بهمان  »...یا از عبارت شمارشی عامیانه « ...پنج ،شش ،هفت ،هشت نفر  »...استفاده

سیاست جهانی
جداول و نمودارها با توجه به فضا و حاشیه صفحات طراحی شده باشند از حاشیه بیرون نزنند.

با نام بردن از فردی است که از نظر عاطفی یا حرفتهای بته متردم نزدیتک باشتد .شتکی
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میکند .درسی که ترامپ به ما میدهد این است که حضار ما عالوه بر زندگی اجتمتاعی،
یک زندگی فردی نیز دارند که احتماال عبارات عامیانه و صمیمانهی بسیاری در آن بهکار
می برند .شاید خالی از لطف نباشد اگر در هر سخنرانی گریزی بته چنتین فضتاهایی زده
شود تا احساس نزدیکی را به شنونده القا کرد.
میزان وفاداری ترامپ به متون سخنرانی و وسیله تلهپرامپتر –که آن را فقط برای سخنران
به حرکت درمیآورد -نیز درسهای قابل توجهی برای سیاستمداران دارد .نمایشتگرهای
شفاف مدل بهاصطالح «رئی جمهوری» این دستگاهها در ستمت چتپ و راستت ستالن
710

طوری تعبیه میشوند که سخنران بتواند سرش را بهراحتی و بهطرز قابل باوری بيرخاند
و برای حضار نیز متن آن قابل مشاهده نباشد .محبوبیت این دستگاهها به حدی است کته

س ی ا س ت ج ها ن ی

احتماال هر سخنران و گویندهای که تا به حال دیدهاید ،از این دستگاه استفاده کرده است.
اما ترامپ با شکستن صفحه یکی از نمایشگرها در کمپین انتخاباتی خود در اکتبر ،2112
قدم دیگری در راستای ماموریت متمایزسازی خود از رقبای اتوکشیدهی جمهتوریختواه
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و حتی دمکرات برداشت و در قلب هوادارانش بیشتر جا باز کرد .حتی در سخنرانیهتای
دوران ریاست جمهوری نیز ،وی تا جایی که امکان داشت یا از تلهپرامپتر استفاده نکرد و
یا در بعضی لحظات از متن آن خارج شد تا شوخی یا جمله ظاهراً کنترلنشتدهای را بتر
زبان آورد .این رفتارهای ترامپ ،توافق ضمنیای که بتین ستخنران و شتنونده مبنتی بتر
نادیده گرفتن حضور تلهپرامپتر وجود داشت را زیر پا گذاشت و در نتیجته در مخاطبتان
این ح

را بهوجود آورد که سخنان او طبیعی و از صمیم قلب هستتند)Davis, 2017 .

وی حتی برای تاثیرگذاری بیشتر ،بارها کلمتات غیتر رستمی معمتول ختود را در قالتب
جمالت معترضه کوتاه یا بلند در متن سخنرانی خود گنجانده است تا ما را چنین متقاعد
کند که حداقل این متون بهدست خودش نوشته شدهاند؛ برای مثتال در  21ژانویته 2111
در مراسم سوگند یاد کردن ژنرال ماتی

گفت « ...و همزمان کته در حتال آمتاده کتردن

درخواست بودجه ختود از کنگتره هستتیم –و فکتر متیکتنم کنگتره خیلتی از دیتدنش
خوشحال بشه -قدرت نظامی ما توسط هی ک

زیر سوال نخواهد رفت .»...

یکی از نکات بارز سخنرانیها و مصاحبههای ترامپ این است که جمالت وی بهطترزی
غیرعادی پر از صفتهای تفضیلی و بهخصوص صفتهای عالی است و هرچته دستتش

بازتر باشد ،بیشتر از آنها استفاده میکند .بته ایتن مثتال از توصتیف ترامتپ در مراستم
صبحانه دعای ملی از خانواده یکی از کشته شدگان در جنگ دقت کنید ...« :خیلی خیلی
غمانگیز ،اما خیلی خیلی زیبا ،خیلی خیلی زیبا .خانوادهاش آنجا بود ،خانوادهای بینظیتر،
بسیار دوستش داشتند ،بسیار ضربهخورده بودند .او خیلی ضربهختورده بتود ،امتا مراستم
عالی بود ».مسلما اگر استعمال افراطی صفتهای عالی جتزء نقشتههتای دونالتد ترامتپ
نب اشد ،حداقل برخاستته از ستبک زنتدگی اوستت .زنتدگی متدرن اکثتر متا از اغتراق و
هیجانات مصنوعی بیش از حد رنج میبرد و هیجان مصتنوعی ترامتپ نیتز بترای چنتین
شنوندگانی جذاب بهنظر میرسد .اما نگرانیهایی وجود دارد کته ایتن استتفاده نابجتا از
صفات تفضیلی برای سیاست خارجی ترامپ دردسرستاز شتود .شتنیدههتا حتاکی از آن
است که یکی از نخستوزیرانی که با ترامپ دیدار کرد و با رگبار چنین صتفتهتایی از
طرف ترامپ در توصیف مالقاتشان مواجه شد ،بیم خود را بهویژه از باال رفتن انتظتارات
خاورمیانه کار میکنم» بیان کرد .)Pruden, 2017
مسئلر هوش ترامپ ،مانند تعداد حاضران مراسم تحلیف او ،از دیگر مستائلی استت کته
اگر خود وی این قدر به آن نپردازد ،چندان برای مردم کشورش و دنیا اهمیتت نخواهتد
داشت .اما جمالتی مثل «به من اعتماد کنید .من مثل یک آدم باهوش هستتم» و  923بتار
استفادهی او از کلمهی «باهوش» در توییتهایش نشان میدهد که اعتماد بتهنفت

کتافی

نسبت به هوش و دستاوردهای خود ندارد  .)Trump Twitter Archive, n.d.حتی طبتق
تحقیقات گووندا بلیر که در سال  2111در کتابی تحت عنتوان «ترامتپهتا» چتا

شتد،

ترامپ بهدلیل ثروت پدرش و آشنایی با مسئوالن دانشگاه وارتون بتود کته بته مدرستهی
معروف تجارت آنجا منتقل شد اما این بههی عنوان جلوی ترامپ را نمیگیرد که در هر
فرصتی از مدرسه تراز اول و نمرات درخشانش سخن بگوید ،در حتالیکته صتحت هتر
دوی این ادعاها در هالهای از ابهام قرار دارد )Dreier, 2017 .بهرحال هرچنتد بتهستبب
گنجینه واژگان واقعا محدود ،فراخنای توجه کوتاه ،جهالت نسبت به جزئیتات سیاستت،
بیعالقگی به شواهد علمی و نفرت اعترافشده) از خواندن نمیتوان ترامتپ را فتردی
دارای هوش سرشار خواند ،اما قطعا برای جلب اعتمتاد و ستپ

کالهبترداری از پتیش
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مردم دنیا پت

از شتنیدن جمالتتی چتون «متن دارم روی بهتترین معاملته صتلح بترای
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غریزهای قوی داشته یا حداقل آموزشهای ختوبی دیتده استت .بتدین ستبب ،یتادآوری
برتری داشتن ترامپ توسط خودش به هر نحوی –که عمدتا با عبارات تاکیدی «بته متن
اعتماد کنید» یا «باور کنید» همراه میشود -به او اعتباری در ذهن حضتار متیبخشتد تتا
سخنان بعدی وی را راحتتر بپذیرند.
نتیجهگیری
پوپولیسم ملیگرا در غرب و شرق دنیا در حال گسترش است و هرچه زودتر همه ابعتاد
این پدیده بالقوه خطرناک و پیيیدگیهای آن برای مردم و نخبگان سیاسی آشکار شتود،
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بهنفع همه خواهد بود .بسیاری از نظریهپردازان سیاسی با مقایسته ستطحی پوپولیستم بتا
فاشیسم کار خود را راحت کترده و متیگوینتد «چتون پوپولیستم بتر بنیتاد ضتدیت بتا

س ی ا س ت ج ها ن ی

تشکیالت سیاسی حاضر عمل میکند ،اگر با پیروزی انتخاباتی یا نظامی ،ختود جزئتی از
تشکیالت حاضر شود ،نمیتواند موفقیت حکومت مورد انتظارش را ببیند» .اما یان ورنتر
مولر ،استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون آمریکا که کتابی بهنام «پوپولیسم چیست؟» را
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در سال  2112منتشر کرد ،عقیده دارد که اتفاقاً چند حکومت پوپولیستتی مثتل حکومتت
ویکتور اربان در مجارستان یا اردوغان در ترکیه را میتوان نام برد کته بترخالف آن چته
تصور میشد ،در عمل از پ

حکمرانی برآمدند چرا که مبنای نظتری جدیتد حکومتت

خود را بر ضتدتکثرگرایی و برختورد بتا هتر صتدای مختالفی از دادگتاههتا گرفتته تتا
رسانه های خبری و جامعه متدنی) قترار دادنتد .ایتن تغییتر و چترخش در نظریته را در
سخنرانیهای ترامپ قبل و بعد از ریاست جمهوری نیز میتتوان مشتاهده کترد .ترامتپ
زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود ،از چند تاکتیک روانشناسانه از جمله هراسافکنی،
معرفی خود بهعنوان تنها منجی و رهبر ذاتی ،تفکر همه-یا-هتی  ،گرفتتار کتردن رقبتای
انتخاباتی در «بنبستهای دوسویه» و غیره استفاده کرد که بهطور مفصل در کتتابهتا و
مقاالت گوناگون به آنها پرداخته شده است .اما در همان اوایل ریاستت جمهتوری وی،
شاهد تغییر در زبان و گفتمان ترامپ و نزدیکان وی هستیم .در نتیجه ،تالش این نوشتته
بر آن بود که تاکتیکهای روانشناسانه و زبانی یک رهبتر پوپولیستت یتا حتداقل ستابقاً
پوپولیست) که حال بر مسند قدرت نشسته استت را بتا دقیتق شتدن در ستخنرانیهتای
مختلف وی آشکار سازیم.

رئی

جمهور ترامپ تکلیف خود را به خوبی انجام داده و مردم آمریکا را نیز بتهختوبی

شناخته است ،از اینرو می تواند عتالوه بتر صتحبت کتردن دربتاره موضتوعات دلختواه
اکثریت آنها ،به نحو تأثیرگذاری نیز صتحبت کنتد .شتاید بتتوان دلیتل آن را در پیشتینه
فروشندگی او دانست کته ارزش و ارجحیتت کتار کتردن بتر روی مخاطتب نستبت بته
محتوای موضوع مورد صحبت را به وی نشان داد .در نتیجه ،ترامپ با قاطعیت برای شما
بدون هی مکثی بهطور مبهم صحبت میکند و دستان خود را آنقتدر تکتان متیدهتد تتا
نتوانید بیشتر از چند دقیقه یا حتی ثانیه ،محتوای حرف های او را دنبتال کنیتد .از طترف
دیگر ،از زمان شروع فرآیند طوالنی کمپین انتخاباتی ،ترامتپ از کمتک مشتاورانی بهتره
گرفت که بعضا اثرات آموزههای آنها را میتوان در جهتگیریهتای کلتی ستخنانش و
باال رفتن توانایی وی در سخنرانی برای سیاستمداران داخلی و خارجی مشاهده کترد؛ تتا
حدی که تفاوت های کمّی اندکی بین سخنرانی مراسم تحلیتف وی و ستخنرانی مراستم
بیشمارش کوتاه نشود ،شاید بتوان درسهای بیشتری نیز از تاکتیتکهتا و تکنیتکهتای
زبانی و همينین تجربیات وی در فهم روانشناسی تودهها کسب کرد.
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