
 أ

 

 

 

 

 

 

 علوم انسانیادبیات و ی دانشکده

 آموزش زبان انگلیسیگروه آموزشی 

 

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 همگانیگرایش  شناسیزبانی در رشته

 

 عنوان:

-داستان در تأکیدها و آمیزاحتیاط هایعبارت گیریکاربه در جنسیت تأثیر بررسی

 انگلیسی کوتاه های

 

  :اهنمار استاد

 توحید صیامیدکتر 

 

 :مشاور استاد

 نژاددکتر سید محمد رضی

 

 

 :پژوهشگر

 فوزیه احمدی

 
 5931تابستان 



 ب

 

  

 فوزیه: نام                                                      احمدی: دانشجو خانوادگي نام

 هاای داستان در تأکیدها و آمیزتیاطاح هایعبارت گیریکاربه در جنسیت تأثیر بررسی :نامهپايان عنوان

 انگلیسی کوتاه

 دکتر توحید صیامی :راهنما استاد 

 نژاددکتر سید محمد رضیر: مشاو استاد 

                         شناسیزبان: رشته                                                       کارشناسی ارشد ي:تحصيل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                          همگانی: گرايش

 27 ات:صفح تعداد               72/6/31 دفاع: تاريخ              علوم انسانی ادبیات و :دانشكده 

انگليسي  کوتاه هایداستان در یديتأک و آميزاحتياط هایعبارت بسامد مقايسه پژوهش اين هدف :چکیده

کوتاه از  داستان وپنجبيست انگليسي شامل کوتاه داستان 05منظور تعداد نويسندگان زن و مرد بود. بدين

 از يک کوتاه از نويسندگان مرد به طور تصادفي انتخاب شد. هر داستان وپنجنويسندگان زن و بيست

 انتخاب تمام دقت با یديتأکآميز و احتياط هایعبارت و ر گرفتدقت مورد مطالعه قرا به کوتاه هایداستان

 و ( مورد بررسي قرار گرفت و تجزيه8991شده با استفاده از مدل فراگفتماني هايلند )ی انتخابشد. پيكره

 نهها نشان داد که بدشد. نتايج بررسي انجام دو-پارامتريک خي غير آزمون از استفاده با هاداده آماری تحليل

ی است. همچنين تفاوت ديتأکآميز و احتياط هایترين قسمت داستان کوتاه از نظر توزيع عبارتاصلي مهم

-که تفاوت بسامد استفاده از عبارتيافت نشد، درحالي آميزاحتياطهای معناداری در بسامد استفاده از عبارت

 بود. عنادارم انگليسي نويسندگان زن و مرد کوتاه هایداستان در یديتأک های
 

 

مددل فراگفتمدان هايلندد    ، ، جنسيت، داستان کوتاهیتأکيدهای آميز، عبارتهای احتياطعبارت :هاکلیدواژه

(8991) 

 

 

 

 

 



 ت

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                         عنوان

  

 کلیات پژوهش فصل اول: 

 2......................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1
 3.............................................................................................................................................................................بیان مسأله -1-2

 7...................................................................................................................................................ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

  7......................................................................................................................................................................پژوهش اهداف -1-4

 8................................................................................................................................................................های پژوهشسؤال -1-5

 8..............................................................................................................................................................های پژوهشفرضیه -1-6

 8.................................................................................................................................................تعریف برخی از اصطالحات -1-7

 8..........................................................................................................................................................................فراگفتمان -1-7-1

 8...........................................................................................................................................................آمیزاحتیاط تاعبار -1-7-2

 9...............................................................................................................................................................یتأکید تاعبار -1-7-3

 9..............................................................................................................................................................................جنسیت -1-7-4

 9.....................................................................................................................................................................داستان کوتاه -1-7-5

 11................................................................................................................................................................مقدمه داستان -1-7-6

 11.....................................................................................................................................................ی اصلی داستانبدنه -1-7-7

 11..................................................................................................................................................................پایان داستان -1-7-8

 

 

 مبانی نظری پژوهش فصل دوم: 

 12....................................................................................................................................................................................مقدمه -2-1

 12..................................................................................................................................................................................گفتمان -2-2

 13............................................................................................................................................................................فراگفتمان -2-3

 15..........................................................................................................................لندیفراگفتمان ها ینافردیمدل ب یاجزا -2-4

 16...............................................................................................................................................................ی پژوهشپیشینه -2-5

 16..........................................................................................................................های محققان داخلیپژوهش یپیشینه 2-5-1

 18........................................................................................................................های محققان خارجیپژوهش یینهپیش 2-5-2



 ث

 

 

 مواد و روش پژوهش : سومفصل 

 21......................................................................................................................................................................................مقدمه 3-1
 21............................................................................................................................................................ جامعه آماری)پیکره( 3-2
 21........................................................................................................................................................چارچوب نظری مطالعه 3-3
 22........................................................................................................................................................های فراگفتمانشاخص 3-4
 22........................................................................................................................................آوری اطالعاتروش و ابزار جمع 3-5
 22...................................................................................................................................هاروش تجزیه و تحلیل آماری داده 3-6

 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده: چهارمفصل 

 24...................................................................................................................................................................................مقدمه -4-1
 24.......................................................................................................................................................................بحث و نتایج -4-2
 25....................................................................های کوتاه نویسندگان زن و مرددر داستان یتأکید هایعبارتمقایسه  -4-3
 25...............................................................های کوتاه نویسندگان زن و مرددر داستان آمیزاحتیاط هایعبارتمقایسه  -4-4
 26..................................................................های کوتاههای مختلف داستاندر قسمت آمیزاحتیاط هایعبارتمقایسه  -4-5
 27......................................................................های کوتاههای مختلف داستاندر قسمت یتأکید هایعبارتمقایسه  -4-6
 27................................................................های کوتاهدر داستان یتأکیدو  آمیزاحتیاط هایعبارتنتایج کلی مقایسه  -4-7

 28...........................................................................................................................................هاتجزیه و تحلیل آماری داده -4-8
 
 
 

 گیرینتیجهپنجم: بحث و فصل 

 31...................................................................................................................................................................................مقدمه -5-1

 31...........................................................و مردهای کوتاه نویسندگان زن داستاندر  یتأکیدآمیز و های احتیاطعبارت -5-2
 32..........................................................................................................................................................................گیرینتیجه -5-3
 33........................................................................................................................................................................هامحدودیت -5-4

 33........................................................................................................................................................پیشنهادهای پژوهشی -5-5
 
 
 
 
 

 



 ج

 

 

 

 

 داولفهرست ج

 صفحه                                                   عنوان

 

 7...................................................... (الف1998ند، )هایل(، برگرفته از 1998مدل بینافردی فراگفتمان هایلند ): 1 – 1جدول 

 23................................................... (الف1998)هایلند، (، برگرفته از 1998مدل بینافردی فراگفتمان هایلند ): 1 – 3جدول 

 28..................................های کوتاه نویسندگان زن و مردستاندا در یتأکیدآمیز و احتیاط هایتوزیع عبارت :1 – 4جدول 

 31.......................................................های کوتاههای مختلف داستاندر قسمتآمیز احتیاط هایتوزیع عبارت :2 – 4جدول 

 31..........................................................های کوتاهداستانهای مختلف در قسمت یتأکید هایتوزیع عبارت  :3 – 4 جدول

 31..........................................................................................................................................................دومقادیر خی :4 – 4جدول 

 

 



 :فصل اول

 کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1

-به و یافته ضرورت وي حیاتي ادامه براي اجتماعی، زندگی به انسان آوردن روي با که است ايپدیده زبان   

 این ولی ،دارد طوالنی قدمتی زبان روي بر مطالعه. آیدمی شمار به اجتماعی انسانی هايویژگی از یکی عنوان

 نظردر بدون ، غالبازبان بر اجتماعی عوامل تأثیر گیرياندازه براي دقیقی و علمی روش علت نبودبه العاتمط

 و گسترده ماهیت به توجه با اجتماعی عوامل دادن دخالت انجام شده است. همچنین آن اجتماعی يجنبه گرفتن

 اجتماعی يجنبه از پوشیچشم، لذا دیگردیم شناختیزبان هاينظریه در تازه هاییپرسش طرح باعث آن متغیر

 قرن ينیمه در. یافت ادامه بیستم قرن دوم ينیمه تا شناسیزبان مطالعات در زبان بر اجتماعی عوامل تأثیر و زبان

 ساخت، در اجتماعی عوامل تأثیر 2فیشمن جاشوا و 1لباو ویلیام همچون شناسانیزبان آمدن عرصهبه با بیستم

 بافت با بستههم چنان را زبان يمطالعه لباو. گرفت قرار توجه مورد جدي طوري به زبان ولتح و کاربرد

 جداي را زبان يمطالعه وي که چرا بود مخالف  اجتماعی شناسیزبان اصطالح کاربرد با که دانست آن اجتماعی

-زبان دامنه اجتماعی متغیرهاي سبراسا زبانی هايگوناگونی توجیه با لباو. دانستمی نیز آن اجتماعی يجنبه از

 يگستره آمدن وجود به حتی و حوزه این بیشتر گسترش باعث چهآن ولی داد گسترش حدودي تا را شناسی

 است غیره و تاریخی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عوامل تدریجی شدن اضافه گردید شناسیزبان کنار در جدیدي

 اصلی يزمینه امروزه .است مطرح 3زبان شناسیجامعه عنوان با زهامرو و داده رشته این به متنوعی ابعاد که

 را متغیرها این. است اجتماعی متغیرهاي يپایه بر زبانی هايگوناگونی يمطالعه زبان، شناسیجامعه تحقیقات

 یک در. دانست جنسیت و اجتماعی طبقه مذهب، نژاد، شغل، تحصیالت، میزان سن، زندگی، محل توانمی

 از استفاده با تنها هاآن از بسیاري توجیه که، است مسلم روزمره زبان در هاگوناگونی وجود زبانی يجامعه

زبانی موضوع  ي اجتماعی جنسیت است که تاثیر آن بر رفتار. یکی از این متغیرهااست ممکن اجتماعی متغیرهاي

 ي بسیاري از محققان بوده است.مطالعه

 سن، اجتماعی، يطبقه و موقعیتتحت تاثیر عوامل متعددي مانند  يقشر هر در انزن و مردان میان هايتفاوت   

 تأثیر بررسی .کرد بررسی مختلفی هايجنبه از توانمی را هاتفاوت این. است هاآن شغل نوع و تحصیالت میزان

 .دارد گسترده تحقیقی به نیاز زبان هايگوناگونی بر اجتماعی عوامل این از یک هر

 هاي کوتاه در بین محققان نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی مانندابطه با تاثیر جنسیت بر ادبیات و داستاندر ر   

ي جنسیت خود مخرب است. زن بودن ، فکر کردن دربارهنویسدبراي هرکس که می"که دویرجینیا وولف معتقدن

                                                
1.W. Labov 
2.J. Fishman 
3.sociolinguistics 



 

. (18411343، )وولف"زنانه بود-مردانهمردانه یا -یا مرد بودن به صورت خالص و مطلق مخرب است؛ باید زنانه

اما در برابر این دیدگاه، نظر دیگري هم وجود دارد که ادبیات و محتواي آثار ادبی را تحت تاثیر مستقیم مسائل و 

ي شود. به عقیدهداند و بین ادبیات و آثار ادبی زنانه و مردانه تمایز قائل میشرایط اجتماعی خالقان آن آثار می

از  قیدق ۀاند1 استفاد موارد متفاوت نینوشتن در استفاده از ا ایزنان با مردان به هنگان سخن گفتن  ،1لیکاف

از رکاکت و  زیپره م،یرمستقیگفتار غ ،یصفات ته دنماها،یترد دکننده،یتشد يدهایمؤدبانه، ق يها ها، فرم واژه رنگ

 (.1791)لیکاف،  ها دکنندهیبر تشد دیها، و تأک دشواژه

 زنان و مردان هاي کوتاه توسطنگارش داستان در تفاوت بروز در رسدمی نظربه که یمهم ارتباطی ناصرع از   

 در مهم ارتباطی راهبرد یک کهاست  يتأکیدو  آمیزاحتیاط هايعبارت از استفاده باشد، داشته بسزایی نقش

 تحلیل حوزه در بررسی مورد مباحث از یکی يتأکیدو آمیز احتیاط هايعبارت يمطالعه. شودمی تلقی ارتباطات

هاي ي بین زبان و بافتالگوهاي زبانی و رابطه ،تحلیل گفتمان(، 2002) 3از نظر پالتریج. باشدمی 2گفتمان

( معتقد است تحلیل گفتمان 2008) 8همچنین بارتون کند.شوند، بررسی میگرفته می کارهفرهنگی را که در آن ب

 کنند.هاي خاص زبانی در تفسیر متون مختلف مشارکت میهایی که مشخصههروشی است براي تحلیل شیو

-. فراگفتمان بر نظریه(2007، عبدي) است 1یکی از مباحث فراگیر در تجزیه و تحلیل گفتمان مساله فراگفتمان   

در  هاي علمی، شیوه ورود نویسندهکند، استوار است و در بافته نگارش را کنش اجتماعی توصیف میاي ک

 ) 2(. همچنین کریزمور، مارکانن و استفنسن2012، 2007، )عبدي دهدها و تعهداتش را نشان میگفتمان، نگرش

ي اصلی اضافه دانند که چیزي به محتواي گزارهعنوان ابزار زبانی نوشتاري یا گفتاري می(، فراگفتمان را به1773

 ه شده را سازماندهی و ارزیابی کنند.کنند که اطالعات دادننموده، اما به خواننده کمک می

در فراگفتمان هستند که در این پژوهش  9از عناصر بینافردي عنصردو  يتأکیدآمیز و هاي احتیاطعبارت   

منظور بررسی تاثیر جنسیت در کاربرد هاي کوتاه انگلیسی نوشته شده توسط نویسندگان زن و مرد، و بهداستان

پردازیم، پس از آن ضرورت به بیان مساله می ي این فصل ابتداادامهاند. در رار گرفتهها مورد مطالعه قاین عبارت

هاي پژوهش و در آخر تعاریف برخی اصطالحات را ارائه و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، سواالت و فرضیه

 دهیم.می

 بیان مساله -1-2

آمیز و تأکیدي هاي احتیاطعبارت بررسی است، تهگرف قرار توجه مورد یگفتمانفرا تحلیل در که نکاتی جمله از   

مختلف ازجمله نگارش علمی و مساله جنسیت  موضوعاتهاي بسیاري در این زمینه برروي باشد. پژوهشمی

                                                
1.R. Lakoff 
2
.discourse analysis 

3.Paltridge 
4.Barton 
5.metadiscourse 
6.Crismore, Markkanen & Steffensen 
7.interpersonal 



 

هاي بررسی عبارتشماري صورت گرفته است. هاي کوتاه مطالعات انگشتانجام شده است، اما درمورد داستان

 .استاهمیت  منظور بررسی تاثیر جنسیت حائزبه هاي کوتاهاستاندر د يتأکیدآمیز و احتیاط

 که بوده هاییداستانها نقل مجلس قصهاند. کرده بازي بشر زندگی در مهمی نقش هاداستان و هاقصه دیرباز از

تن است. حتی مادران دارویی بهتر از قصه و داستان براي آرام وآگاه ساخ شدهمی نقلت عبر و پندآموزي براي

بشري  تگویان واقعی تاریخ حیاهصشناختند. به همین اعتبار است که بسیاري اعتقاد دارند زنان قکودکشان نمی

، بلکه خالقیت قلم در ها نبودندراویان قصهها از لب به قلم رسید، دیگر زنان هصهستند آنگاه که روایت این ق

تسلط و سروري خود را در  گرفتند،یف را برعهده ي قدرت مردان قرار گرفت، مردان نقش نوشتار و تألحیطه

 قلمرو نوشتار گسترش دادند و زبان را به نفع خود مصادره کردند.

 ،گرایانه، زنان مجال حضور و ورود به قلمرو زبان و ادبیات را یافتندي معاصر که در سایه تفکرات زندر دوره

 شان بپردازند.ان خویش و تعریف هستیقلم در دست گرفتند تا نقش مولف را ایفا کنند و به بی

زد؛ اما آیا زن در برابر بناي شد و به لفظ و قلم مردانه دستبرد میاي میبدین ترتیب زن وارد قلمرو ممنوعه

رسید ي مردان شکل گرفته بود و تغییر و دگرگونی آن مشکل به نظر میدر طول تاریخ به وسیله استوار زبانی که

ي تاریخ غایب بود، وارد قلمرو زبان کند؟ البته که زبان ند و عنصر مؤنث را که از عرصهتوانست مقاومت کمی

هاي زنانه همچنان هم در پی انجام چنین داد و تالشي چنین تحول بنیادینی را به زنان نمیبه راحتی اجازه

 تغییري و در مرز ورود بدان باقی مانده است.

نویسی به ویژه داستان ،تیاي ادبو و به ابتکاراتی در عرصهو زبان پا نهاده شناسان زن به قلمردر نهایت داستان

هاي زنان، اگرچه غالبا زن هستند و موضوع داستان حول محور مشکالت آنان هاي داستاندست زدند. شخصیت

وب هاي اصلی محسهایشان حضور دارند و گاه جزو شخصیتگردد ولی مردان هم دوشادوش زنان در داستانمی

 (.1371مروي،  )شوندمی

نوعی ها بهي انجام شده است. این تالشهاي متعددآمیز و تأکیدي تالشهاي احتیاطمنظور تعریف عبارتبه   

اي دارند جانبهمفاهیم چند يتأکیدآمیز و احتیاط هايعبارت است. يتأکیدآمیز و احتیاط هايعبارت بیانگر معناي

هاي مورد نظر پرداخته است. ام گرفته در این زمینه از دیدگاه مختلفی به پدیدههاي انجو هر یک از مطالعه

به طور چشمگیري گسترش یافته و در طول  يتأکیدآمیز و احتیاط هايعبارتبنابراین معنا و دامنه اصطالحات 

کرده و در نتیجه که با چندین مفهوم دیگر تداخل پیداطورياین گسترش کمی از وضوح خود را از دست داده، به

 .تر داردنیاز به مطالعه اصولی

 و "بودنممکن" ،"احتمال داشتن" ،"شاید" مانند کلماتی شامل آمیزهاي احتیاطعبارت تعریف، ترینساده در   

 نمایدمی ارائه حقیقت نه یک و نظر یک صورتبه  را اطالعات نویسنده هاآن کاربرد با که است مشابه هايواژه

 به نویسنده یک اعتقاد ساختن میزان روشن منظوربه هاعبارت این دیگر، عبارتبه (.1774 ، 1772 ، 1)هایلند

                                                
1.Hyland 



 

 دادن تردید، اینکه اطالعات(، که ممکن است براي نشان1774 ، 1)کرامپتن روندمی کاربه خود هايگزاره صحت

تواضع و احترام به نظر همکاران  هوممف حقیقت ارائه شده است و یا براي انتقال نه یک و نظر یک صورتبه 

( 1771) هایلند دیگر، تعریفی در .(پ1774ب، 1774، پ1772؛ هایلند، 1747،  2)میرز شوددیگر استفاده 

 دهندمی اجازه نویسنده به که داندمی زبان کاربرد در احتمال يدهندههاي نشانعبارت را آمیزهاي احتیاطعبارت

ترتیب  این به و دهد انتقال خوانندگان به خود بیانات و هاگفته واقعیت و صحت نمیزا درمورد را خود نگرش

 . کند بیان بیشتري مالیمت و احتیاط با را خود احتمالی و نشدهاثبات نظرات

 هايانگیزهو  کنندهمحدود هايانگیزه بخش دو به توانمی را آمیزهاي احتیاطعبارت از استفاده در افراد يانگیزه   

هاي عبارت که معناست این به محدودکننده يانگیزه. (2002 ، 3)کوتسانتونی کرد تقسیم فرديابین یا اجتماعی

 گزاره یک صحت به نسبت گوینده و نویسنده اطمینانعدم یا اطمینان میزان یا حد ابراز براي ، ابزاريآمیزاحتیاط

 دادننشان طریق از افراد، این اساس، این بر. (2002 ،هایلند ؛1788 ، 1هلمز ؛ 1778 ، 8میر-)سالیجر باشندمی

 پذیرندنمی را شده مطرح مطالب صحت قبال در کمال و تمام مسئولیت شده، مطرح محتواي از میزان اطمینان

 میزان از شنونده یا و خواننده اطالع امکان ،هاعبارت این کاربرد دیگر، سوي از .(2001،  2؛ لوین1778 )هایلند،

 کاربرد بر(. عالوه2000 ،1774)هایلند،  آوردمی فراهم را گوینده یا نویسنده توسط شده مطرح ر مطالباعتبا

 این. است قرار گرفته توجه مورد نیز هاآن فرديابین و اجتماعی عملکرد ،آمیزهاي احتیاطعبارت يکنندهمحدود

 )هلمز، دهندمی را تغییر عاطفی عبارات کنش بر تأکید میزان ،آمیزهاي احتیاطعبارت که معتقدند نویسندگان

 شوند مطلع شده هاي مطرحگزاره صحت میزان از که دهندمی امکان خواننده و شنونده به طریق، این از ( و1788

 مطالعات ،به همین دلیل (.2001)لوین،  شودمی پیام کنندهدریافت و فرستنده تعامل موجب نهایت،در امر، این که

 دانندمی دیگران و دیدگاه جامعه هنجارهاي به احترام نوعی،به را، آمیزهاي احتیاطعبارت بردن کاربه زیادي،

 شودمی تعامالت در میزان رسمیت کاهش و گروه در افراد پذیرش منجربه که (1788 هایلند، ؛1747 )میرز،

 بردمی باال را پیام فته شدناحتمال پذیر کالم، لحن کردن مالیم ازطریق و (1771 هلمز، ؛1782 ، 9)کوتز

 به توجه با آمیزهاي احتیاطعبارت از اجتماعی استفاده انگیزه .(2002 ، 1772 هایلند، ؛ 1778 میرز،-)سالیجر

هایلند، ) نمایدمی تأکید اجتماعی بافت تعامالت در کالم تناسب بر پیام کنندهدریافت و فرستنده میان ارتباط

  .(2000، پ1774

                                                
1.Crompton 
2
.Myers 

3.Koutsantoni 
4.Salager-Meyer 
5.Holmes 
6.Lewin 
7.Coats 



 

 لحن تغییر و )توصیف( کالم تعدیل مختلف، مطالعات در آمیزهاي احتیاطعبارت کاربرد از هدف ،وعدر مجم   

 مشخص نیز و خوانندگان به مناسب نگرش انتقال براي یا پرمخاطره و نامطمئن هايگزاره بیان درهنگام افراد

 هلمز، ؛1744 ، 2اسکلتن ؛1742 ، 1بوسک و فرادر )پرینس، است هاي خودگفته از نویسنده اطمینان میزان ساختن

 (. 1771 هایلند، ؛1770 ، 1742

 کلماتی، "حقیقتدر" و "همیشه"، "طور یقینبه "،"وضوحبه"، "قطعا"، "البته"مانند  هاییهمچنین عبارت   

ان به سخنگوی يتأکید هايعبارتهایلند  يعقیدهباشند. به اطمینان سخنگو از عقاید خود می بیانگرهستند که 

بر ارتباط  تأکید، با با مخاطب را خود ه کرده و اتحاد و همبستگیئدهند تا اعتقاد قاطع خود را ارافرصت می

؛ 2012؛ میرزاپور و مهند، 1747میرز، ؛ پ1774هایلند، ) کنندبیان  مستقیم، تعلق به گروه و تبادل اطالعات

شده است، اما ثابت شده  يتأکید هايی به عبارتدر نگارش علمی توجه کم کهبا وجود این (.2013،  3ایتاکورا

یا ارتباط  ايمحاوره منظور از پیوستگی؛ (1770، 1748)هلمز،  اياست که نقش مهمی در ایجاد پیوستگی محاوره

هاي بیرون از متن یا شرایط اجتماعی آن و نیز تجربیات پیشمطالب، تعبیر و تفسیر متن با توجه به موقعیت

 هاي مشورتیاخت یک وجهه قدرتمند در مصاحبهو س (1349شعبانلو، ) ر درک و فهم متن استهاي ما دذهنیت

 (.1773،  8)هی دارند

اي از تصدیق و پذیري ادعاها و نشانهواکنشی به قابلیت نفی يتأکیدآمیز و احتیاط هايطور خالصه، عبارتبه   

هاي ذهنی ها ایجاد تعادل بین اطالعات عینی، ارزیابینها است. نقش آها و معیارتوجه نویسنده نسبت به هنجار

کسب مقبولیت ادعاها باشد.  منظوربهکننده قدرتمند تواند یک عامل متقاعدو مسائل بینافردي است، و این می

-کنند، رویکرد آنجو میوکنند، تحقیق و پرسها مسائل را مجسم میهاي مشخصی که نویسندهرود راهانتظار می

-احتیاط هايگیري عبارتکاربهنسبت به موضوعات واهداف تحقیق و شیوه متقاعد کردن همکاران خود، بر ها 

 (.پ1774 هایلند،) تاثیر بگذارد يتأکیدآمیز و 

 در تأکیدي و آمیزاحتیاط هايعبارت گیريکاربه در جنسیت به بررسی تأثیر در این پژوهش قصد داریم   

( ارائه شده 1-1که در جدول ) (1774) هایلند مدل بینافردي فراگفتمانبر اساس انگلیسی  کوتاه هايداستان

 ، بپردازیم.است

 

 
 

                                                
1.Prince, Frader & Bosk 
2.Skelton 
3.Itakura 
4.He 



 

 (الف1774)هایلند، (، برگرفته از 1888مدل بینافردی فراگفتمان هایلند ): 1-1جدول

 هانمونه                                 ها                                               کارکردها              مقوله

 رسدنظر میشاید، ممکن است، به   کند     به متن جلوگیري می از تعهد کامل نویسنده نسبت       آمیزعبارات احتیاط

 واقعا، درتردید، قطعبی      کند      نویسنده را نسبت به متن بیان می اطمینان و قطعیت        ها             تأکید

 تعجبمتاسفانه، من موافقم، با             کند        نویسنده نسبت به متن را بیان می نگرش         ها            شنگر

 کند                   دقت داشته باشید، ببینید         واضح با خواننده ایجاد ارتباط میطور هاي ارتباطی              بهنشانه

 ما کند                                 من،ور مستقیم به نویسندگان اشاره میطبه              هاي فردي   نهنشا
 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-3

 داراي مختلفی کاربردي هايجنبه از يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت از استفاده مورد در حاضر پژوهش   

 تواندمی يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت به مربوط هايپژوهش هايیافته که مواردي جملهاز. باشدمی اهمیت

 يتأکید و آمیزاحتیاط عبارات از مؤثر ياستفاده چون. است انگلیسی کوتاه هايداستان نوشتن، شود واقع مفید

 فاوتمت دیگر فرهنگی به فرهنگی از دانش این و دهدمی تشکیل را نویسندگان شناختیکاربرد دانش از بخشی

 ارتباط برقراري مانع و خطا ایجاد باعث است ممکن عبارات این از استفاده ينحوه با آشنایی عدم بنابراین است،

 نیستند قادر بومی غیر نویسندگان که است داده نشان( الف1772هایلند،) مطالعات .شود خواننده و نویسنده بین

 استفاده يزمینه در بنابراین جویند، بهره يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت از مؤثري طور به خود، بیانات در

 و آمیزاحتیاط هايعبارت که ازآنجا .دارند آموزش و آگاهی به نیاز يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت از مناسب

 ردمو در نویسندگان که رسدمی نظربه چون و شوندمی هارائ متفاوتی ابزارهاي وسیلهبه مختلف متون در يتأکید

 انواع و کارکردها با آشنایی دلیل این به دارند، فردي سبکبه هاییانتخاب يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت

 .است مؤثر کوتاه داستان جمله از مختلف هايمتن نوشتن دري تأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت

 کوتاه هايداستان در را يتأکید و آمیزاحتیاط عبارات کاربردتأثیر جنسیت بر  حاضر پژوهش اینکه به توجه با   

-می چگونه که کند کمک نیز مسأله این به تواندمی آگاهی نوع این بنابراین دهد،می قرار بررسی مورد انگلیسی

 شناخت همچنین. باشند بینیپیش قابل ساختارهاي داراي دیگرنویسندگان  مختلف هايمتن داشت انتظار توان

 هايداستان نوشتن امر در را نویسندگان بصیرت و آگاهی زمینه تواندمی يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت بهتر

 فراهم کند.  کوتاه

 پژوهش اهداف -1-4

 کوتاه هايداستان در يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت کاربرد يمقایسه و تشخیص پژوهش این هدف   

  .است انگلیسی

 و آمیزاحتیاط هايعبارت از استفاده در مستقل اجتماعی متغیر یک نعنوابه جنسیت عامل پژوهش این در   

 از انگلیسی کوتاه هايداستان مساوي به تعداد که است این بر سعی واقعدر. گیردمی قرار بررسی مورد يتأکید



 

 دو در هانآ قراردادن و يتأکید و آمیزاحتیاط هايعبارت کل استخراج با و کنیم آوريجمع زن و مرد نویسندگان

 موارد زیر را مورد بررسی قرار دهیم. زن نویسندگان و مرد نویسندگان يمجموعه زیر

 .و مرد زن نویسندگان انگلیسی کوتاه هايداستان در يتأکید هايعبارت بررسی میزان استفاده از( 1   

 .و مرد زن نویسندگان لیسیانگ کوتاه هايداستان در آمیزاحتیاط هايعبارت بررسی میزان استفاده از (2   

 بدنه مقدمه،)هاي کوتاه هاي مختلف داستانقسمت در يتأکید و آمیزاحتیاط عبارات بسامد( بررسی میزان 3   

 .(داستان انتهاي یا اصلی

 انمی در تفاوت این آیا که ببریمپی نکته این به تا پردازیممی هاعبارت ازاین استفاده بسامد بررسی به نهایتدر   

 .خیر یا است معنادار و چشمگیر مرد و زن نویسندگان

 پژوهش هایسؤال -1-5

 کنند؟می استفاده کوتاه هايداستان در بیشتري يتأکید هايعبارت از مرد یا زن نویسندگان از دسته کدام( 1   

 کنند؟می استفاده کوتاه ايهداستان در بیشتري آمیزاحتیاط هايعبارت از مرد یا زن نویسندگان از دسته کدام( 2   

( داستان انتهاي یا اصلی بدنه مقدمه،هاي کوتاه )داستان قسمت کدام در يتأکید و آمیزاحتیاط عبارات بسامد( 3   

 بیشتر است؟ مرد و زن نویسندگان

 پژوهش هایفرضیه -1-6

به  و گویندمی سخن متفاوتی يهاگونه به زنان و مردان که دهدمی نشان  جنسیت و زبان هايپژوهش هايیافته

 به بیشتر مردان ،( 1371نامه مروي )پایان اساس بر مثال عنوان بهنویسند. هاي متفاوتی نیز میطبع آن به گونه

اي در کاربرد زبان مودبانه و محتاطانه کاربرد کالم استوار و رقابتی گرایش دارند، در حالی که زنان مهارت ویژه

 .دارند

 :از عبارتند هاي باالبراي پاسخ به پرسش حاضر پژوهش هايفرضیه ،هاین یافتهبا توجه به ا

 زن نویسندگان از بیشتر انگلیسی کوتاه هايداستان در مرد نویسندگان توسط يتأکید هايعبارت کاربرد( 1   

 .است

 مرد نویسندگان از بیشتر یانگلیس کوتاه هايداستان در زن نویسندگان توسط آمیزاحتیاط هايعبارت کاربرد( 2   

 .است

 هاي کوتاه بیشتر است.داستان "بدنه اصلی" قسمت در يتأکید و آمیزاحتیاط عبارات بسامد( 3   

 اصطالحات از برخی تعریف -1-7

 فراگفتمان -1-7-1

 اره داردملی است که به مثلث ارتباط، یعنی متن، نویسنده و خواننده اشأفراگفتمان شامل ابزارهاي زبانی ت   

کند، ه نگارش را کنش اجتماعی توصیف میاي ک(. فراگفتمان بر نظریه1138 2008؛ هایلند، 911747)کریزمور، 

)عبدي  دهدها و تعهداتش را نشان میهاي علمی، شیوه ورود نویسنده در گفتمان، نگرشاستوار است و در بافت

 ،2007 ،2012.) 



 

 آمیزاحتیاط عبارات -1-7-2

 همچنین و هستند نویسنده بیان صراحت در ضعف بیانگر ،"تقریبا" ،"شاید"،"بودن ممکن" مانند یعبارات   

 در. واقعیت نه گیرندمی قرار نظریه اساس بر بیشتر که باشند اطالعاتی دهندهنشان و شک بیانگر است ممکن

 به که اندشده گرفته نظر در آمیزاحتیاط هايعبارت عنوانبه عناصري هایلند تعریف اساس بر حاضر پژوهش

 نویسنده بنابراینالف(. 1774 هایلند،) باشندمی گزاره صحت به نسبت نویسنده وتردید قطعیت عدم بیانگر نوعی

 شود ناشی وي ادعاي بودن اشتباه از است ممکن که احتمالی منفی عواقب از عبارات این از جستن بهره با

 الف(.1774، هایلند) رساندمی حداقل به را خواننده بجان از انتقاد احتمال و کندمی جلوگیري

 یتأکید عبارات -1-7-3

 که هستند عناصري، "حقیقتدر" و "همیشه"، "طور یقینبه "،"وضوحبه"، "قطعا"، "البته" مانند عباراتی   

 نویسندگان به يیدتأکعبارات  هایلند اعتقادبه. باشندمی خود عقاید از گوینده یا نویسنده اطمینان دهندهنشان

هایلند، ) دنکن تأکید خواننده با خود همبستگی و اتحاد بر و کرده هارائ را خود قاطع اعتقاد تا دهندمی فرصت

 (.پ1788

 جنسیت -1-7-4

ي دو ي اجتماعی است که فرهنگ حاکم در هر جامعه به عهدههاها، و اندیشهها، کنشجنسیت مشمول رفتار   

ي جنسیتی، افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده هاارد و در ارتباط با نقشگذجنس زن و مرد می

 به 1جنسیتی هاينقش و جنسیت. کندي انتظارات را از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین میشود که دامنهمی

 به مربوط اجتماعی، هايقشربندي انواع سایر همچون جنسیتی قشربندي. شوندمی مرتبط جنسیتی قشربندي

 اعضاي از یک هر و است( اقتصادي و فردي هايآزادي وجهه، ثروت، قدرت، توزیع نظیر)اجتماعی هايپاداش

 شودمی مندبهره هاپاداش این از متفاوتی طوربه دارد جامعه آن مراتبسلسه هرم در که موقعیتی به بسته جامعه

 .(1342)نرسیسیانس، 

 کوتاه داستان -1-7-5

 از برشی آن در نویسنده و دارد کمتري حجم بلند داستان یا رمان به نسبت که است داستانی ادبیات از ايگونه   

-کمک می ادبی از دیگر آثار به شناسایی داستان کوتاه خصوصیات زیر. کندمی بازنمایی را حوادث یا زندگی

ي این شخصیت، در یک واقعه -3یک شخصیت اصلی دارد.  -2طرح منظم و مشخصی دارد.  -1 کنند1

تأثیر  -1بندد.  پیوند متقابل دارند شکل میهم ي اجزاء آن با که همه« کلی»در  -8شود.  اصلی ارائه می

گوییم1  ي فوق را به قالب تعریف درآورده میکوتاه است. حال خصوصیات ممیزه -2کند.  واحدي را القاء می

ي یک طرح منظم شخصیتی اصلی را در یک واقعه يویسنده به یارداستان کوتاه اثري است کوتاه که در آن ن

 (.11 :1348 )یونسی، کند هم تأثیر واحدي را القاء می دهد و این اثر بر روي اصلی نشان می

 

                                                
1.gender roles 



 

  داستان مقدمه -1-7-6

گون هاي گونا به معناي خلق موقعیت داستانی اولیه است. دراین مرحله صحنه به شیوهمقدمه، آغاز داستان و  

مقدمه داستان نباید خیلی کوتاه یا بلند  .شود شوند، و کشمکش آغاز می ها معرفی می شود، شخصیت طراحی می

باشد بلکه باید متناسب با شرایط داستان باشد، در غیر این صورت زحمت کشیدن براي اثري ماندگار، بیهوده 

هایی که محیط، یکی از اجزاي برجسته تانوگو آغاز می شود به ویژه در داسخواهد بود.گاهی مقدمه با گفت

-کند و ما متوجه میوگو صحنه حوادث را به خواننده ارائه مییعنی این که نویسنده به کمک گفت داستان است.

 . شویم ریتم و توصیف و حوادث داستان از چه حال و هوایی برخوردار است

  داستان ی اصلیبدنه -1-7-7

 شود1و چند مرحله از طرح داستان را شامل می دهد،یک داستان را تشکیل می اي ازي اصلی بخش عمدهبدنه

انجامد.  آید و به نقطه اوج داستان می می  ست که از پس مقدمه ا عنصر روایی یک اثر داستانی 1نش صعوديک -

اوج  نقطی از دبع آنچه هر. رود می کار به ي اوجکنش صعودي معموالً به منظور ایجاد تعلیق تا رسیدن به نقطه

  نامند.آید را کنش نزولی میمی

شود.  ن چالش خود مواجه مییتر رمان با جديقه که است جایی اوج يهدر یک اثر داستانی، نقطي اوج1 نقطه -

 مخاطب براي ي اوجرود که به شکست قهرمان بینجامد. نقطه چالشی که اجتناب ناپذیر است و بیم آن می

 تشکل بخش سه از اغلب اوج ينقطه. کند دنبال پایان تا اشتیاق با را داستان دارد وامی را او و است غافلگیرکننده

کند و مضمون  شود، چیزي در مورد خودش یا یک شخصیت دیگر کشف می غییر میت دچار شخصیت. است شده

 .شود داستان آشکار می

آید و تأثیرات  د. کنش نزولی پس از اوج میشو هاي کوتاه دیده می ها و داستان معموالً در تراژدي کنش نزولی1-

 .انجامد بار است( می بندي یا عاقبت داستان )که گاه فاجعه دهد و در نهایت به پایان آن را نمایش می

  داستان پایان -1-7-8

یابد و مخاطب اتفاقی که در اوج  . داستان پایان میرسد می خود ي نهاییپس از اوج، کشمکش داستان به نتیجه

 (1322)میرصادقی،  .کند ستان رخ داده و پیامدهاي آن را درک میدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دوم:فصل 

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 همقدم -2-1

، به برخی از و ارائه مدل بینافردي فراگفتمان هایلند فراگفتمان عد از طرح مفاهیمی مانند گفتمان،در این فصل ب   

و جنسیت  يتأکیدآمیز و احتیاطهاي عبارت درموردققان داخلی و خارجی هاي انجام شده توسط محپژوهش

 شود. گران خارجی ارائه میگران ایرانی و سپس مطالعات پژوهشپردازیم. ابتدا مطالعات پژوهشمی

 گفتمان -2-2

 و ناسیش انسان شناسی، جامعه فلسفه، چون گوناگونی هاي رشته و ها زمینه در که است اصطالحی گفتمان،   

 نقش مفهوم، دامنه، يدرباره مختلف پردازان نظریه و فیلسوفان و است شده برده کاربه گسترده طوربه شناسی زبان

 گوناگونی هاي دیدگاه آن پیرامون و اند کرده مطرح متفاوت، حدي تا و گوناگون، هایی نظریه آن، کارکرد و

 تعریف مورد در البته. گویند می گفتمان یا کالم جمله، از تر بزرگ زبانی واحد به شناسی، زبان در معموالً اند. داشته

 .دارد وجود نظر اختالف جدید شناسی زبان در حتی قدیم شناسان زبان بین کالم

اي از تحلیل مربوط به گفتار و عنوان شیوهبه 1712 در سال 1اولین بار توسط زلیگ هریس گفتمان اصطالح   

گونه بیان کرد1 بررسی زبان فراتر از یالت اصلی خود نسبت به این موضوع  را اینهریس تما مطرح شد. نوشتار

زبانی. درواقع نوشتن شامل دو سطح است1 سطح گفتمان ي بین رفتار و عملکرد زبانی و غیرسطح جمله و رابطه

ح دوم خواننده از اي سروکار دارد؛ درحالی که در سطو سطح فراگفتمان، در سطح اول خواننده با محتواي گزاره

( در 811371) (. همچنین یارمحمدي1747کریزمور، ؛ 1741،  2ونده کاپل) شودطریق متن هدایت و راهنمایی می

گفتمان معموال به ساخت یا بافت زبان در مراحل باالتر از جمله و "کند1 کتاب خود گفتمان را اینگونه تعریف می

تحلیل گفتمانی ساخت و بافت پاراگراف، مقاله، داستان، گفتگو،  شود و لذا تجزیه وکارکردهاي آن اطالق می

. تحلیل گفتمان بر "دهدآگهی، دعوتنامه، سرمقاله و حتی رباعی و قصیده را مورد بررسی و توصیف قرار می

کند؛ بر الگوهاي زبانی در طول متون نظارت دانش مربوط به زبان در فراسوي کلمه، جمله و عبارت تمرکز می

)پالتریج،  گیردنظر میشود را درفرهنگی که در آن استفاده می-ي بین زبان و بافت اجتماعیند و رابطهکمی

                                                
1. Zellig Harris 
2. Vande Kopple 



 

تري از ( معتقدند که هدف اصلی گفتمان، فراهم کردن درک و استنباط عمیق1774) 1(. چیمومبو و رزبري212002

 باشد.ها براي مخاطبانشان میبودن آنمتون و چگونگی معنادار

 فراگفتمان -2-3

 ابداع شد و بعدا توسط  1717عنوان یک اصطالح جدید اولین بار توسط زلیگ هریس در سال به فراگفتمان   

( و 1771) 1(، اینتاراپراوات و استفنسن1747) 8(، بیوویس1741) (، ونده کاپل1741) 3(، ویلیامز1791) 2میر

)کریزمور و  اغلب به مفهومی مبهم اشاره داشت شکل کامل توضیح داده شد. این اصطالح( به2001) هایلند

یافته اصطالح دارد که یافتن معناي واحد و توافق(. این ابهام به وضوح بیان می2001؛ هایلند، 1773همکاران، 

باشد، شاید این امر دلیلی باشد بر این موضوع که چرا در ادبیات فراگفتمان، تعاریف متعددي فراگفتمان دشوار می

اینکه مطالعات زیادي درمورد بانیز اعتقاد دارد  (2007)عبدي (. 2011، 2)راستی ن اصطالح وجود داردبراي ای

( معتقد 14411770) 9نظري وجود ندارد. سویلزموضوع فراگفتمان انجام شده است، اما در تعریف حدود آن اتفاق

. در ادبیات فراگفتمان شکل استاست در حالی که پذیرش اصل این ایده منطقی است، اما تعریف حدود آن م

،  4؛ ادل2001، الف1774؛ هایلند، 2002، 1741؛ ونده کاپل، 1747کریزمور، هاي زیادي وجود دارد )بنديطبقه

، 10اي(، که شامل عناصر گزاره1778) 7ها با توجه به مدل سه گانه کارکردهاي زبان هلیدي( که بیشتر آن2002

عنوان ابزاري براي نقش آن بهاي مربوط به محتواي زبان و اند. عناصر گزارهشده و بینافردي هستند، ارائه 11متنی

ي هبنقشی را در ساختن متن دارند که با جن ،باشد. عناصر متنیبیان تجارب ما از دنیاي درون و بیرون ما می

عنوان عناصر به فرقه است. در حقیقت اینعلمی زبان در ارتباط است و جدا از یک دسته کلمات و عبارات مت

ي مفهوم خاص آن به ي ارائهابزارهاي بالغی هستند که در چگونگی ربط دادن مطالب محتواي یک متن و نحوه

-عنوان رابط بین شخصیت و احساسات درونی ما از یک طرف و کنشکنند. عناصر بینافردي بهنویسنده کمک می

)علوي و عبداهلل زاده،  باشندماعی، از طرف دیگر، میکنندگان موقعیت اجتهاي اجتماعی یا شرکتتداخل ها و

2003.) 

                                                
1. Chimombo & Roseberry 
2. Meyer 
3. Williams 
4. Beauvais 
5. Intaraprawat & Steffensen 
6
. Rasti 

7.Swalles 
8.Adel 
9.Halliday 
10.propositional 
11.textual 



 

ها بر اساس هنجار ،ي جدید تحقیق و بررسی، به تولید متون نگارشی بانفوذ و اصولیعنوان حوزهفراگفتمان به   

تعیین ها و اي است که نگارش و گفتار چیزي بیش از انتقال ایدهکند و بر اساس ایدهو انتظارات افراد کمک می

(، 1773) استفنسن و مارکانن (. کریزمور،2012پوراصفهانی و خواجوي، )فیروزیان معناي اندیشگانی را دربردارد

 ننموده، اضافه اصلی يگزاره محتواي به چیزي که دانندگفتاري می یا نوشتاري زبانی ابزار عنوانبه را فراگفتمان

 و هایلند نظر به بنا این، بر عالوه.کند ارزیابی و سازماندهی را شده داده که اطالعات کنندمی کمک خواننده به اما

 فراگفتمان را ( نیز1779) کاپل ونده. است خواننده و نویسنده متن، بین حلقه ایجاد باعث ( فراگفتمان2008) 1سه

فراگفتمان . دکنکمک می هانگرش ارزیابی و فهم و ساماندهی در خواننده به که کندمی تعریف ابزاري عنوانبه

دهی یک بافت و اظهار دیدگاه نویسنده نسبت به شود که براي سازمانشناختی تعریف میصورت یک منبع زبانبه

 از فراتر زبانی ارتباط که است ایده این بیان (. فراگفتمان2000)هایلند،  رودمی کاربهاش متن و خواننده يمحتوا

 است ارتباط طرفین هايفرض و هانگرش ها،هویت شامل حقیقت در و ها استگزاره و اطالعات صرف تبادل

ها، فراتر و جدا از مفاهیم ارجاعی در متن (. واژه فراگفتمان اشاره به عناصري دارد که معناي آن2001هایلند، )

در آن اند که عنوان عناصر اجتماعی درنظر گرفته شده(. عناصر فراگفتمانی به2003علوي و عبداهلل زاده، ) است

ي هاي درک و ارئهکنند تا بر شیوهنویسندگان، خوانندگان، گویندگان و شنوندگان با یکدیگر تعامل برقرار می

 (. 2001هایلند،  ؛2008، سه؛ هایلند و 2008هایلند، ) هاي مختلف تاثیر داشته باشندایده

گیري اثر تمان نقش مهمی در شکلفراگف عناصر ( معتقد است در نوشتن، استفاده بهینه ازپ1774) هایلند   

( اعتقاد دارد که فراگفتمان عامل بسیار مهمی در ایجاد ارتباط موثر 2008) کند. همچنین هایلندموفق ایفا می

-ها و همچنین عکستوانند نظرات و عقاید خود را مطرح کنند که نیازرود؛ زیرا نویسندگان زمانی میبشمار می

نظر بگیرند. آنان باید بدانند که مخاطبشان ان خود نسبت به متن ارائه شده را درندگخوانهاي احتمالی العمل

هاي فراگفتمانی و آشنایی با نقش نویسند. او معتقد است که آموزش ویژگیکسی می کیست و براي چه

ر یک که انسجام و پیوستگی ساختار جمالت درااندن و نوشتن بسیار اهمیت دارد؛ چفراگفتمان در تقویت خو

 تواند نقش خاصی در درک و فهم مطالب و برقراري ارتباط موثر داشته باشد.  متن می

کنند؛ به عبارتی دیگر ( معتقد است که انواع فراگفتمان معناهاي متنی و بینافردي را القاء می1741) ونده کاپل   

 تمان متنی و فراگفتمان بینافرديباشند1 فراگفهاي فراگفتمان داراي دو کاربرد اصلی میتوان گفت نظریهمی

 (.2008، )هایلند و سه

هاي برقراري استنباط راه از راحتیاشاره دارد که امکان حصول مقصود نویسنده را به اجزاییفراگفتمان متنی به    

ه ایجاد ها به یکدیگر و به متون دیگر، باین گروه با ارتباط گزاره کنند. اجزاياي فراهم میمطلوب معانی گزاره

                                                
1. Hyland & TSE 



 

کنندگان و ها بستگی دارد به ارتباطات دانشی بین شرکتکنند. کاربرد آنیک متن منسجم و متقاعدکننده کمک می

گاهی نویسنده از آشکار شود. بنابراین با توجه به آارزیابی نویسنده از آنچه که الزم است براي مخاطبان 

هاي خواننده را محدود کند، ارد انتخاب سایر استنباطهاي پردازشی و به میزانی که نویسنده تمایل دمحدودیت

 (.الف1774هایلند، ) باشدبیانگر حضور مخاطبان در متن می

-خود خواننده آگاه می اي ودرمورد اطالعات گزاره به دیدگاه نویسنده فراگفتمان بینافردي خواننده را نسبت   

 کندبینی میاظهارات را پیش ذهنیپذیري کرده و نفی خواننده کمک-کند، بنابراین به ایجاد ارتباط نویسنده

باشد که گرایش و اعتقادات نویسنده به هایی از متن میکننده جنبهفراگفتمان بینافردي تعیین(. الف1774هایلند، )

 )هانستون و 8سنجش هایی که در اصطالحو مشخصه 3، درگیرسازها 2ها، خوداظهار 1هاها، نگرشتأکیدمتن را با 

 .دهدشوند، نشان می( نامیده می2001،  9مارتین) 2( یا ارزیابی2001،  1ثامپسون

 اجزای مدل بینافردی فراگفتمان هایلند -2-4

درمورد اطالعات  به دیدگاه نویسندهفردي، خوانندگان را نسبتفراگفتمان بینا معتقد است( الف1774هایلند )   

پذیري نفی و کمک کردهخواننده -ي نویسندهرابطه ترتیب به ایجادو بدینسازد اي و خود خواننده، آگاه میگزاره

 ابل ارزیابی است و شخصیت نویسنده راکند. فراگفتمان در اینجا اساسا تعاملی و قبینی میرا پیش اظهارات ذهنی

امعه گفتمانی و واسطه جهاي علمی این موضوع بهکند. در نگارشبیان می ه در جریان ارتباط بوجود آمده است،ک

-تأثیرات مسائلی مانند صمیمیت نویسنده، بیان نگرش، میزان همراهی خواننده، پایبندي حقیقی به محتواي گزاره

با کنترل سطح  ي گفتمان، کهشود به مفاد و رویهاین جنبه مربوط می ،بنابراین .است اي و ... تعریف شده

خود  يپیکره براي فراگفتمان بینافردي در را شاخهزیر د پنجهایلن .هاي شخصیتی در یک متن مرتبط استویژگی

 شناسایی کرده است1

 نویسنده عدم تمایل بیانگر که، "شاید" و "امکان دارد" ،"است ممکن" مانند مواردي آمیز:های احتیاطعبارت-

 (.1744؛ هولمز،  پ، ب1772هایلند، ) است ايگزاره اطالعات ارزیابی قاطعانه یا و ارائه به

 تأکید و قطعیت گزاره داللت بر ،"البته" و "قطعا" ،"است واضح" هایی ماننداز طرف دیگر عبارت ها:تأکید -

 صالبت و قدرت .کندمی ایفا علمی نگارش در مهمی معرفتی نقش مقوله این دارند. وجود توازن در بر اعتبار آن

را  خوانندگان يالزامات وجهه باید بلکه دارد،ان میمتن محتوا را بی به نویسنده تعهد میزان تنهانه اظهارات

 (.1779هایلند، ) به  دیدگاه دیگران را رعایت کند احترام با ارتباط در جامعه قوانین و ،(1747 میرز،) شناخته

                                                
1.attitude markers 
2
.self mentions 

3.engagement markers 
4.evaluation 
5. Hunston & Thompson 
6.appraisal 
7. Martin 



 

هاي احتیاط آمیز عبارت از تراي متنوعگونهمتن، به نسبت به نویسنده عاطفی نگرش يدهندهنشان ها:نگرش-

 باشد.غیره می اهمیت، و موافقت، التزام، تعجب، که بیانگر است

ابزارهایی هستند که به صراحت خوانندگان را یا از طریق ایجاد تمرکز و توجه دادن خود  :1های ارتباطینشانه-

ها و شدهند. نگر، مورد خطاب قرار میکنندگان در موقعیت متنعنوان شرکتها بهگرفتن آننظرها و یا با درآن

قابل  از یکدیگر سختیکنند و اغلب درعمل بهاي توضیح ارائه میهاي ارتباطی هردو در مورد محتواي گزارهنشانه

-با این حال تاثیرات به .کنندعنوان می بینافردي ها را به دالیلنگرش اغلب نویسندگان که تشخیص هستند، چرا

شوند. هاي جمله مشخص مینگرشی، افعال وجهی التزامی و قیدوسیله افعال گرا هستند و بهنویسنده طور معمول

کنند که شامل ضمایر دوم شخص، التزامی و شکل هاي ارتباطی بیشتر روي مشارکت خواننده تمرکز مینشانه

 باشند.سوالی می

ک متن ي ینویسنده در ایجاد تنوع در مفاد و رویه مشارکت اهمیت میزان يکنندهمنعکس :2های فردینشانه-

اي ي اطالعات گزارهارائه و صفات ملکی براي شخصسادگی از طریق فراوانی ضمایر اولاست. این موضوع  به

 .شودو فراگفتمانی مشخص می

 ی پژوهشپیشینه -2-5

 های محققان داخلیپژوهش یپیشینه -2-5-1

-در نوشته آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارت"(، در مقاله 2018، ذوالفقاري و طباطبایی میر )خانچوبانی، رمزي   

در  آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتبه بررسی میزان استفاده از  "زبانهزبانه و یکدو دانشجویان زبانهاي علمی 

مقاله  12اي شامل ها برروي پیکرهپرداختند. مطالعه آن زبانهزبانه و یکدو دانشجویان زبانمقاالت علمی 

)چکیده، مقدمه، بحث و در چهار قسمت مقاالت علمی آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارت پژوهشی انجام شد و

در  آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتها نشان داد که توزیع کلی گیري( شناسایی شدند. نتایج مطالعه آننتیجه

بر آن تفاوت ست. عالوها زبانهیک دانشجویان زبانهاي زبانه بیشتر از نوشتهدو دانشجویان زبانهاي نوشته

ها هاي علمی آندر نوشته آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتمرد و زن در استفاده از  دانشجویان زبانمعناداري بین 

 وجود دارد.

 در گفتمانی هاينشانه بررسی1 گفتمان تفاوت و جنسیت"خود با عنوان  ( در مطالعه1371صباح ) و اعلمی   

 دو به گفتمانی هاينشانه( هاي) نقش بندي طبقه منظور، به"زبان فارسی مرد و زن نسخنورا روزمره مکالمات

 هاينشانه منظر از زبان فارسی مردان و زنان بین گفتمان تفاوت بررسی به  «متنی» و «بینافردي» نقشکالن

 (1772) 3رینتونب تئوریک چارچوب گفتاري بر اساس زبان در ها آن نقش و توالی نوع، بر تاکید با گفتمانی

                                                
1.relational markers 
2.person markers 
3.Brinton 



 

 لهجه با زبان فارسی مرد و زن سخنوران بین شده ضبط روزمره مکالمه 18 ها در مطالعه خودآن. اندپرداخته

 نوع 38 رفته هم روي که داد نشان هاتحقیق آن نتایج. دادند قرار کیفی و کمی تحلیل و تجزیه مورد را تهرانی

 بیشترین با "بابا نه/ نه" ها آن میان در که گرفته است قرار تفادهاس مورد سخنوران توسط بار 218 گفتمانی نشانه

-نشانه تعداد در معناداري ها نشان داد تفاوتآن بررسی همچنین نتیجه. بود گفتمانی ينشانه ترینپرکاربرد توالی

 زنان و مردان فتمانگ گفتمانی بین هاينشانه از استفاده وجود ندارد، اما در مردان و زنان گفتمان در گفتمانی هاي

 مردان توسط گفتمانی هاينشانه کاربرد دیگر عبارت معنادار است. به شده تفاوتگفته منظور دو براي زبانفارسی

-می استفاده بینافردي هاينقش براي هاآن از زنان که حالی در است، بوده متنی اهداف براي بیشتر زبان فارسی

 کردند.

 خالی جاي هايرمان در مردانه و زنانه زبان اي مقایسه بررسی" عنوان بانامه خود نپایا در( 1372) سلطانیان   

اي، زبان زنانه و مردانه، در دو رمان جاي  استقرایی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه هشیو، به"سووشون و سلوچ

است، تا میزان تأثیر  ادهقرار د مقایسهمورد  شناسی زبانجامعهاي هبر اساس نظریه را خالی سلوچ و سووشون

هاي هم جنسیت شخصیت جنسیت نویسنده بر زبان داستان و میزان موفقیت نویسنده در ایجاد زبانی متناسب با

شناسی و زبان يهدر دو حیطرا هاي مذکور  براي این منظور، زبان رماناو  د.کنارزیابی  راجنس جنس و غیرهم

ها، واژگان1 واژه(، شناسیزبان) زبان معیار و استاندارد، جمالت آمرانهکاربرد  اساس متغیرهاي1زبان بردستور

مورد (، دستور زبان) گرهاکننده ها و تصدیقتعدیل جمالت1  ،ها، صفات عاطفی و رنگ واژه هاسوگندواژه

شدت تحت تأثیر ها بههاي رماندهد، زبان شخصیتنشان می او هاي پژوهشیافته است. دادهبررسی قرار 

هاي زبان زنانه در رمان ه در رمان جاي خالی سلوچ و کلیشههاي زبانی مردانجنسیت نویسنده قرار دارد، و کلیشه

نویسندگان از بسیاري  دریافتبر اساس متغیرهاي فوق  او همچنین سووشون با فراوانی بیشتري تکرار شده است.

             .نندها ایجاد کاند زبانی متناسب با جنسیت شخصیتجهات توانسته

نگاشته، فراوانی هاي کوتاه مرددهد در داستانبر روي متون نوشتاري نشان می (2009) خسرونژادنامه پایان   

نگاشته استفاده از هاي کوتاه زندر بین کاراکترهاي مرد بیشتر از زنان و در داستان يتأکیدهاي استفاده از عبارت

دهد در رهاي زن بیشتر از مردان بوده است. همچنین نتایج پژوهش او نشان میدر بین کاراکت يتأکیدهاي عبارت

نگاشته، و همچنین استفاده از نگاشته بیشتر از متون مرددر متون زن يتأکیدهاي مجموع، استفاده از عبارت

  است.نگاشته هاي مردنگاشته بسیار بیشتر از داستانهاي زنآمیز نیز در داستانهاي احتیاطعبارت

عنوان شاخص ادراک جنسیت در هاي احتیاطی بهعبارت"عنوان  بااي مقاله ( در2011)و بطحایی انصارین    

آمیز انعکاس یافته در با هدف بررسی نمودهاي زبانی احتیاط "شناسی کاربرديمقاالت پژوهشی رشته زبان

بررسی نقش جنسیت در متون پرداختند.  شناسی کاربردي نویسندگان زن و مرد، بهمقاالت پژوهشی رشته زبان

ها وجود تفاوت شناسی کاربردي را بررسی کردند. نتایج بررسی آنمقاله رشته زبان 130ها براي این منظور آن



 

 هاآن هاي آماري پژوهشآمیز در بین دو دسته مقاالت را نشان داد. تحلیلهاي احتیاطمعنادار در کاربرد عبارت

 اند.آمیز استفاده کردههاي احتیاطعبارت کل معناداري بیشتر از مردان ازقاالت خود بشنشان داد زنان در م

از میان ، "زبان فارسی مردان و زنان گفتار در قدرت بررسی" عنوان بانامه خود ( در پایان1394) پور مهدي   

دهنده عدم قاطعیت و  ه نشانک یشود به بررسی بسامد آن دسته از عوامل عوامل زبانی که توسط زنان انتخاب می

با را مسئله قدرت در گفتار زنان در مقایسه با مردان او در مطالعه خود  ، پرداخت.باشد قدرتمندي گوینده می

از دو جنس در دو  متشکل نفر 84  جامعه آماري و در روش میدانی، به توجه به دو متغیر فردي سن و تحصیالت

زنان  پژوهش او نشان داد نتایج .مورد بررسی قرار داد دفی انتخاب شدندبطور غیرتصاکه گروه سنی و تحصیلی 

در میان افراد گروه سنی همچنین  گیرند. در گفتار خود از عوامل عدم قدرتمندي و قطعیت بیش از مردان بهره می

تحصیالت  عامل و است سال( 21  تا 22  )گیري این عوامل بیش از گروه سنی باال کاربهسال( نیز  14  تا )18  پائین 

اگرچه تاثیر آن به اندازه عامل سن و جنسیت نیست ولی  ،گیري عوامل عدم قطعیت تاثیر داردکاربهنیز در 

 قطعیت در گفتار افراد با تحصیالت پائین کمتر است.

به بررسی  "شناسی زبانهاي زبانی زنان و مردان، تحقیقی در جامعهتحلیلی بر تفاوت"( در مقاله 1340)نعمتی    

هاي سوالی کوتاه پرداخته و به این نتیجه ها و جملهکنندهتأکیدها، تاثیر جنسیت بر سه  عنصر زبانی1 محدودکننده

 گیري این عناصر تفاوت معناداري وجود ندارد.کاربهرسیده است که در میان زنان و مردان ایرانی ازنظر 

به بررسی تاثیر جنسیت در  "ود جنسیت پنهان در مثنوي مولويبررسی نم"نامه ( در پایان1341رضایی مقدم )   

در مثنوي و  )جنسیت در سطح نحو( دهد که جنسیت دستورياین کتاب پرداخته و حاصل پژوهش او نشان می

اند دار شدههاي متفاوت نشانهها به شیوههایی که جنسیت در آنتوان به واژهدر زبان فارسی وجود ندارد؛ اما می

 ه کرد.اشار

 دانشگاه دانشجویان روي گفتار بر فردوسی دانشگاه در (1370) شرفی توسط که تحقیقاتی از حاصل نتایج   

 زنان و مردان گفتار در آمیزعبارات احتیاط کاربرد بر اجتماعی عاملی عنوانبه جنسیت تاثیر" عنوان با بیرجند

 نظر از آشکاري داد تفاوت نشان بود، شده انجام زن 22 مرد و 22 اي متشکل ازجامعه روي بر "زبان فارسی

 عبارات این نظر کارکرد از تنها تفاوت این و ندارد وجود زنان و مردان بین آمیزاحتیاط بسامد استفاده از عبارات

 .است مطرح

 های محققان خارجیپژوهش یپیشینه -2-5-2

 "زن جایگاه و زبان" عنوان با را زبان کاربرد صاتمشخ يدرباره گسترده يمطالعه اولین (1793) لیکاف رابین   

 کمرنگ باعث ند،دبرمی کاربه جامعه در زنان که گفتاري يگونه که گرفت نتیجه چنین تحقیقاتش از او. داد انجام

 ناطمینا عدم که بیاناتی و افتاده پا پیش عباراتی از استفاده به را هاآن جامعه چراکه . دیگردمی آنان هویت شدن

 .دکرمی تشویق دارد، همراه به را



 

 صورت (1772) 1یسپرسن توسطهایی بود که ، پژوهشجنسیت و زبان با مرتبط تحقیقات دیگر جملهاز   

 وضعیت بررسی منظوربه بیشتر گرفت انجام زبان و جنسیت رابطه يدرباره آن از پس که تحقیقاتیگرفت. 

 واژگانی و آوایی هايجنبه به اغلب زبان شناسانجامعه آن ازپیشبود.  اجتماع در زن پذیرآسیب و ضعیف

 که دیگري هاي بررسی در. بردنمی کاربه را آن دیگر جنس و دکرمی استفاده آن از جنس یک که بودند پرداخته

 دیگر متغیرهاي کنار در مستقل متغیري عنوانبه جنسیت گرفت، انجام زبان شناختیجامعه متغیرهاي يدرباره

 (.9711791، لیکاف) شد گرفته رنظرد

در  انگلیسی زبان رشته پیشرفته سطح آموزانمقاله از دانش 20 روي بر که تحقیقی در (2012) 2سرهلت سوفیا   

 بود انجام داده "Hedges and Boosters in Academic writing" عنوان با نویسیمقاله درس براي سوئد

 .کننداستفاده می يتأکید هايعبارت از مرد نویسندگان از بیشتر نز نویسندگان که رسید نتیجه این به

 بر ناظر هايصورت از استفاده و جنسیت متغیر میان همبستگی ارزیابی منظوربه (11012007) هایلند و سه   

 با مصاحبه همراهبه را شناسی زیست و فلسفه هايرشته معتبرِ نشریات در کتاب نقد مقالۀ 12 فردي، هویت

 مرد منتقدان توسط یافته انتشار مقالۀ 18 رشته هر درها آن. کردند بررسی نظر مورد نشریات سردبیران و منتقدان

 زن منتقدان توسط منتشرشده مقالۀ 18 همچنین و( زنان قلمِ به کتاب هفت و مردان قلمِ به کتاب هفت نقد در)

 واژه 21000 شامل پیکره کل. کردند گردآوريرا  (نزنا قلمِ به کتاب هفت و مردان قلمِ به کتاب هفت نقد در)

 و يتأکید هايعبارت ،امیزاحتیاط هايعبارت نماها،نگرش نظیر عناصري به توجه با را پیکره محققان. بود

 نقد مقالۀ هر در متوسط طور به که دریافتند و کردند بررسی پرسشی و امري جمالت مانند هاییساخت همچنین

 زنان از بیش هایشاندیدگاه بیان در مردان که شد مشخص همچنین. است رفته کاربه فوق اردمو شامل عنصر 10

  .کردند استفاده نما یقین عبارات و کلمات از

هزار  18تفاوت جنسیت در کاربرد زبان1 بررسی "در مقاله  (2004) 3بیکرنیومن، گروم، هندلمن و پنهمچنین    

-آمیز یکی از آنهاي احتیاطشناختی وابسته به جنسیت که عبارتاي زبانه، با هدف کشف تفاوت"متن نمونه

-ها نشان داد زنمتون با استفاده از دو برنامه کامپیوتري متفاوت پرداختند. تحقیقات آن يهاست، به مطالعه پیکره

با این وجود  ند.استفاده کن" کنممن گمان می"و  "زنممن حدس می"تمایل دارند از کلمات  ها بیشتر از مردها

 ها وجود ندارد.ها ثابت کرد که بین زنان و مردان تفاوتی در چگونگی ابراز تردید در نوشتهنتایج تحقیق آن
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 مقدمه -3-1

مان، روش هاي فراگفتري، شاخصش ازجمله جامعه آماري، چارچوب نظبخ 1فصل سوم این پژوهش شامل    

 شکلبهباشد که درمورد هر بخش ها میآوري اطالعات و در انتها روش تجزیه و تحلیل آماري دادهو ابزار جمع

 دهیم.توضیحاتی را ارائه می کامل

 )پیکره( جامعه آماری -3-2

هاي استاندر د يتأکیدآمیز و هاي احتیاطعبارتبا توجه به سواالت این پژوهش درمورد تفاوت استفاده از    

 نویسنده 21 و مرد نویسنده 21) کوتاه داستان پنجاهاین مطالعه متشکل از  يکوتاه نویسندگان زن و مرد،  پیکره

-عبارت تعداد و ساختار تفاوت بررسی منظوربه .است کلمه 3000 تا 1000 بین داستان هر تقریبا و باشد( میزن

 سطحهم ساختاري لحاظ از که کوتاهی هايداستان انتخاب به جبورم هاداستان این در آمیزاحتیاط و يتأکید هاي

 هاينام ولی است هاآن نام اساس بر نویسندگان جنسیت تشخیص در رفتهکاربه تکنیک عالوهبه .ایمشده هستند

 .اندشده حذف فهرست از جنسیت لحاظ از تشخیص غیرقابل و مبهم

 چارچوب نظری مطالعه -3-3

-در عالوه بر( انجام داده است که 1774) رین مطالعات انجام شده در زمینه فراگفتمان را هایلندتیکی از جامع   

آمیز و هاي احتیاطهاي ارائه شده از عبارتترین مدلبرگرفتن بخش وسیعی از مطالعات دیگر، یکی از کامل

اصلی در عنوان الگوي ( به1774) دهایلن باشد. به همین دلیل در این پژوهش، مدل بینافردي فراگفتمانمی يتأکید

 ( ارائه شده است.1-3گیرد که در جدول )مورد استفاده قرار می يتأکیدآمیز و هاي احتیاطمطالعه عبارت

 (الف1774)هایلند، (، برگرفته از 1888: مدل بینافردی فراگفتمان هایلند )1-3جدول

 هانمونه                          ا                ها                                     کارکردهمقوله

 رسدنظر میاست، بهکند       شاید، ممکناز تعهد کامل نویسنده نسبت به متن جلوگیري می آمیز  عبارات احتیاط

 رواقعتردید، قطعا، دکند         بیها                اطمینان و قطعیت نویسنده را نسبت به متن بیان میتأکید

 کند                متاسفانه، من موافقم، باتعجبها                  نگرش نویسنده نسبت به متن را بیان مینگرش

 کند                دقت داشته باشید، ببینید         طور واضح با خواننده ایجاد ارتباط میهاي ارتباطی         بهنشانه

 ما کند                         من،طور مستقیم به نویسندگان اشاره میبه   هاي فردي           نشانه
 

و  يتأکیدهاي دقت مطالعه شده و عبارتبهکوتاه  هايداستاننظر، هر یک از هاي موردبراي استخراج داده   

و نویسندگان زن  سپس این عبارات در دو مجموعه نویسندگان مرد .آمیز با دقت تمام انتخاب شده استاحتیاط

 است.قرار گرفته  يتأکیدآمیز و مجموعه احتیاطها نیز در دو زیربندي شده و دادهطبقه



 

 های فراگفتمانشاخص -3-4

معیار و مشخصی وجود ندارد که  فهرستگونه باشد و هیچانتها میبندي بیاین مساله که فراگفتمان یک طبقه   

، پایایی (21-122 2002ادل،  ؛2001)هایلند،  ي فراگفتمان را نشان دهدهاها و نشانهي شاخصبتواند همه

ستی از عناصر و فهر، يتأکیدآمیز و هاي احتیاطمنظور یافتن عبارتبرد. بهاي را زیر سوال میایانههاي ربررسی

( بودند، 1774) یلندمطابق با فراگفتمان تعاملی مدل ها يتأکیدآمیز و هاي احتیاطي عبارتدهندهکلماتی که نشان

ارائه شده است(.  يتأکیدآمیز و هاي احتیاطعبارت فهرست)در ضمیمه الف،  عنوان راهنما انتخاب شده استبه

 . ه استبه صورت دستی از بین متون استخراج و بررسی شد يتأکیدآمیز و هاي احتیاطسپس عبارت

 آوری اطالعاتروش و ابزار جمع -3-5

 ،مقاالتي اي است، اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعهژوهش حاضر یک پژوهش کتابخانهبه دلیل اینکه پ   

ي این مطالعه پیکره .ه استآوري گردیدي مقاالت خارجی جمع، منابع اینترنتی و ترجمهها، پایان نامهکتب

 تا 1000 بین داستان ره تقریبا و باشد( میزن نویسنده 21 و مرد نویسنده 21) کوتاه داستان پنجاهمتشکل از 

 هاداستان این در آمیزاحتیاط و يتأکید هايعبارت تعداد و ساختار تفاوت بررسی منظوربه .است کلمه 3000

 رفتهکاربه تکنیک عالوهبه .ایمشده هستند سطحهم ساختاري لحاظ از که کوتاهی هايداستان انتخاب به مجبور

 جنسیت لحاظ از تشخیص غیرقابل و مبهم هاينام ولی است هاآن منا اساس بر نویسندگان جنسیت تشخیص در

 اند.شده حذف فهرست از

 هاروش تجزیه و تحلیل آماری داده -3-6

هاي هدف این مطالعه تشخیص و مقایسه کاربرد و شناسایی عبارتطور که در فصل اول بیان شد، همان   

که پژوهش حاضر یک با توجه به این. باشدمی دگان زن و مردهاي کوتاه نویسندر داستان يتأکیدآمیز و احتیاط

آمیز و هاي احتیاطپس از شناسایی عبارت، هاي آنمنظور تجزیه و تحلیل دادهاست، به یو کمّ پژوهش کیفی

عنوان آزمون آماري )آزمون خی دو یا مجذور کا( به )جدول فراوانی( و آمار استنباطی ، از آمار توصیفیيتأکید

در  يتأکیدآمیز و هاي احتیاطگیري عبارتکاربهها در پارامتریک مناسب براي بررسی و تعیین میزان تفاوتغیر

 ، استفاده شده است.هاي کوتاهداستان
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