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  مقدمه - 1-1

توانیم به اطالعات مورد نیازخود می زبان يباشد، چرا که به وسیلهمیها زبان ابزار مهمی در ارتباطات انسان   

یگران منتقل کنیم. بنابراین الزم است تا به میزان کافی دست پیدا کنیم و نظرات و عقاید و احساسات خود را به د

  عناصر زبان مانند واژگان، دستور وغیره تسلط پیدا کنیم. بر زبان و

 مورد بیرون جهان عینی نمایش براي ايآینه عنوانو به انسانی ارتباطات براي ابزاري عنوانبه دیرباز از زبان   

- می همچنین ارتباط، و ارائه براي ابزاري و آن دهندگیبازتاب عملکرد ربعالوه زبان. است گرفته قرار پذیرش

 شود گرفته کارهب اجتماعی هايواقعیت ایجاد و اجتماعی مختلف هايکنش انجام براي ابزاري عنوانبه تواند

واند انجام تنوشتاري و گفتاري می جملهاشکال مختلفی از. استفاده از زبان در ارتباطات به )2004،  1(چیلتون

دسته از ارتباطاتی هستند که از طریق متن روزنامه، مجله، کتاب، نامه، پیام کوتاه و شود. ارتباطات نوشتاري آن

ي تولید صدا هاارتباطات گفتاري آن ارتباطاتی هستند که با استفاده از ارگان شوند.هاي دیگر برقرار میخیلی راه

مند کلمات در قالب جمله، برقرار کلمات و قرارگرفتن نظام آواها، تولیدشکل شفاهی و با و از طریق دهان و به

باشد. سخنرانی بیانی است با نظم و سازمان مشخص که هاي ارتباط گفتاري مید. سخنرانی یکی از شیوهنشومی

-ناصر زبانز عباشد که با استفاده اشود و داراي موضوع، محتوا، هدف و موارد دیگري میبراي مخاطبان گفته می

 شفاهی و زبانی يزنجیره عنوانبه را سخنرانی 3اشمیتزقابل درك و بررسی است.  2گفتمانشناسی از جمله تحلیل

 هدفی براي اجتماعی مشخص موقعیت یک در که کندمی فیتعر منسجم گفتاري هايکنش از مندينظام

، به نقل از نیاگا 698:2005میتز، (اش شودمی انجام خاص وبیشکم مخاطب براي و فرد، یک توسط مشخص

تقریبا مستقل است که توسط یک سیاستمدار به شکل  5سخنرانی سیاسی نمایانگر یک گفتمان). 2013،  4روزالیند

 .)2006،  6(میرجانا ددایک شودمی ارائه سازي مخاطبانویق یا متقاعدشفاهی و اصوال با هدف تش

                                                
1. Chilton 
2. discourse analysis 
3. Schmitz 
4. Nyaga Rosalind 
5. discourse 
6. Mirjana Dedaić  
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تحلیل ، هاي زبانی متمرکز استروي کارکردهاي واحده از زبان که برهاي مختلف چگونگی استفادمطالعه جنبه   

ي الگوهاي زبانی و رابطه ،تحلیل گفتمان)، 2006( 7از نظر پالتریج .)1390(استاجی و افشین،  نام دارد گفتمان

)، تحلیل 2004( 8از نظر بارتون کند.شوند، بررسی میکار گرفته میهاي فرهنگی را که در آن بهبین زبان و بافت

- هاي خاص زبانی در تفسیر متون مختلف مشارکت میهایی که مشخصهگفتمان روشی است براي تحلیل شیوه

ها، پردازد و براي بررسی تاثیر اجزاي جمله، موقعیتکنند. به بیان دیگر تحلیل گفتمان به بررسی دقیق متن می

  دهد.را نیز مورد بررسی قرار می هاعبارتالت و ها بر روي متن، فراتر از معناي جماهداف و تعامالت آن

. فراگفتمان شامل )2009، عبدي ( است 9فراگفتمان يمسألهیکی از مباحث فراگیر در تجزیه و تحلیل گفتمان    

؛ 7:1989،  10(کریزمور ملی است که به مثلث ارتباط، یعنی متن، نویسنده و خواننده اشاره داردأابزارهاي زبانی ت

اي که نگارش را کنش اجتماعی توصیف می کند، استوار است و در ). فراگفتمان بر نظریه134: 2004،  11هایلند

). 2012، 2009، (عبدي  دهدها و تعهداتش را نشان میهاي علمی، شیوه ورود نویسنده در گفتمان، نگرشبافت

دانند زار زبانی نوشتاري یا گفتاري میعنوان اب)، فراگفتمان را به1993( 12همچنین کریزمور، مارکانن و استفنسن

کنند که اطالعات داده شده را ي اصلی اضافه ننموده، اما به خواننده کمک میکه چیزي به محتواي گزاره

کند که به خواننده عنوان ابزاري تعریف می) نیز فراگفتمان را به1997( 13پلاسازماندهی و ارزیابی کنند. ونده ک

  کند.ها کمک میارزیابی نگرشدر ساماندهی و فهم و 

نظري وجود اینکه مطالعات زیادي درمورد موضوع فراگفتمان انجام شده است، اما در تعریف حدود آن اتفاقبا   

) معتقد است در حالی که پذیرش اصل این ایده منطقی است، اما 188:1990( 14). سویلز2009(عبدي  ندارد

؛ ونده 1989هاي زیادي وجود دارد (کریزمور، بنديراگفتمان طبقهتعریف حدود آن مشکل است. در ادبیات ف

گانه کارکردهاي ها با توجه به مدل سه) که بیشتر آن2006،  15؛ ادل2005، الف1998؛ هایلند، 2002، 1985کاپل، 

اي رهاند. عناصر گزاهستند، ارائه شده 19و بینافردي 18، متنی17اي)، که شامل عناصر گزاره1994( 16زبان هلیدي

د. نباشعنوان ابزاري براي بیان تجارب ما از دنیاي درون و بیرون ما میربوط به محتواي زبان و نقش آن بهم

                                                
1. Paltridge 
2. Barton 
3. metadiscourse 
4. Crismore 
5. Hyland 
6. Crismore, Markkanen & Steffensen 
7. Vande Kopple 
8. Swales 
9. Adel 
10. Halliday 
11. propositional 
12. textual 
13. interpersonal 
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ي علمی زبان در ارتباط است و جدا از یک دسته کلمات هبنقشی را در ساختن متن دارند که با جن ،عناصر متنی

ابزارهاي بالغی هستند که در چگونگی ربط دادن  عنوانفرقه است. در حقیقت این عناصر بهمت هايعبارتو 

عنوان کنند. عناصر بینافردي بهي مفهوم خاص آن به نویسنده کمک میي ارائهمطالب محتواي یک متن و نحوه

کنندگان هاي اجتماعی یا شرکتتداخل ها ورابط بین شخصیت و احساسات درونی ما از یک طرف و کنش

  ).2003(علوي و عبداهللا زاده،  باشندگر، میموقعیت اجتماعی، از طرف دی

در بیانات دو مقوله از عناصر بینافردي فراگفتمان هستند که در این پژوهش  تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارت   

اند. در مورد مطالعه قرار گرفته ايهسته يمسألهجمهور امریکا پیرامون رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و رئیس

پردازیم، پس از آن ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، سواالت می مسألهبه بیان ابتدا  ي این فصلادامه

  دهیم.هاي پژوهش و در آخر تعاریف برخی اصطالحات را ارائه میو فرضیه

  بیان مسأله - 1-2

آمیز و تأکیدي احتیاطهاي عبارت بررسی است، گرفته قرار توجه مورد یگفتمانفرا تحلیل در که نکاتی جمله از   

هاي بسیاري در این زمینه برروي متون مختلف ازجمله نگارش علمی باشد. پژوهشمی ومتون گفتمان شفاهی در

در بیانات رهبر  آمیز و تأکیدياحتیاط هايو مسائل سیاسی انجام شده است، اما براي اولین بار است که عبارت

در  تأکیديآمیز و هاي احتیاطبررسی عبارتگیرد. رد بررسی قرار میاي ایران موي هستهمسألهو  معظم انقالب

 با توجه به  ایران، ايهسته يمسألهجمهور امریکا پیرامون بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و رئیس

  اي دارد.المللی اهمیت ویژهو جایگاه این دو شخصیت در عرصه بین ایران ايهسته يمسأله حساسیت

ها به نوعی ین تالشهاي متعددي انجام شده است. اآمیز و تأکیدي تالشهاي احتیاطمنظور تعریف عبارتبه   

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

هاي مورد نظر پرداخته است. گاه مختلفی به پدیدههاي انجام گرفته در این زمینه از دیدو هر یک از مطالعه

به طور چشمگیري گسترش یافته و در طول  تأکیديآمیز 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 داردعه اصولینیاز به مطال

 هايواژه و "بودنممکن" ،"شاید" ،"احتماال" مانند کلماتی شامل آمیزهاي احتیاطعبارت تعریف، ترینساده در   

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

 نویسنده یک اعتقاد ساختن میزان روشن منظوربه هاعبارت این دیگر، تعباربه ).پ1998، ب1998 ،الف1992

دادن تردید، اینکه )، که ممکن است براي نشان8199 ، 20(کرامپتن روندمی کاربه خود هايگزاره صحت به

                                                
1. Crompton 
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ان حقیقت ارائه شده است و یا براي انتقال تواضع و احترام به نظر همکار نه یک و نظر یک صورتبه اطالعات

) 1995( هایلند دیگر، تعریفی در .)پ1998ب، 1998، پ1996؛ هایلند، 1989، 1(میرز شوددیگر استفاده 

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

ترتیب  اینبه و دهد انتقال خوانندگان به خود بیانات و هاگفته واقعیت و صحت میزان درمورد را خود نگرش

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

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

هاي عبارت که معناست این به محدودکننده يانگیزه. )2002 ، 2(کوتسانتونی کرد تقسیم فرديابین یا اجتماعی

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

میزان  دادننشان طریق زا افراد، این اساس، این بر. )2002 هایلند، ؛8819 ، 4هلمز ؛4199، 3میر-(سالیجر باشندمی

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

 از شنونده یا و خواننده اطالع امکان ،هاعبارت این کاربرد دیگر، سوي از .)2005،  5لوین ؛پ8199 (هایلند،

 بر). عالوه2000 ،پ1998(هایلند،  آوردمی فراهم را گوینده یا نویسنده توسط شده مطرح اعتبار مطالب میزان

. است قرار گرفته توجه مورد نیز هاآن فرديابین و اجتماعی عملکرد ،آمیزهاي احتیاطعبارت کنندهمحدود کاربرد

 (هلمز، نددهمی را تغییر هاعبارتعاطفی  کنش بر تاکید میزان ،آمیزهاي احتیاطعبارت که معتقدند نویسندگان این

 شوند مطلع شده هاي مطرحگزاره صحت میزان از که دهندمی امکان خواننده و شنونده به طریق، این از ) و1988

 مطالعات رو، ایناز ).2005(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 )پ9819 هایلند، ؛1989 (میرز،

 بردمی باال را پیام احتمال پذیرفته شدن کالم، لحن کردن مالیم ازطریق و )1995 هلمز، ؛2819 ، 6(کوتز

 به توجه با آمیزهاي احتیاطعبارت از اجتماعی استفاده يانگیزه .)2002 ،ب1992 هایلند، ؛1994 میرز،-ر(سالیج

هایلند، ( نمایدمی تأکید اجتماعی تعامالتبافت  در کالم تناسب بر پیام کنندهدریافت و فرستنده میان ارتباط

  ).2000، پ1998

                                                
1. Myers 
2. Koutsantoni 
3. Salager-Meyer 
4. Holmes 
5. Lewin 
6. Coats 
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 لحن تغییر و (توصیف) کالم تعدیل مختلف، مطالعات در آمیزاطهاي احتیعبارت کاربرد از هدف کلی، طوربه   

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

 هلمز، ؛1988 ، 2اسکلتن ؛1982 ، 1بوسک و فرادر (پرینس، است هاي خودگفته از نویسنده اطمینان میزان ساختن

  ). 1995 هایلند، ؛1990 ،1982

عناصري ، "حقیقتدر" و "همیشه"، "طور یقینبه "،"وضوحبه"، "قطعا"، "البته"مانند  هاییعبارتهمچنین    

به سخنگویان  تأکیدي هايعبارتباشند. به اعتقاد هایلند دهنده اطمینان سخنگو از عقاید خود میهستند که نشان

بر ارتباط  تأکید، با با مخاطب را خود ه کرده و اتحاد و همبستگیئخود را ارا دهند تا اعتقاد قاطعفرصت می

؛ 2012؛ میرزاپور و مهند، 1989میرز، ؛ پ1998(هایلند،  کنندبیان  مستقیم، تعلق به گروه و تبادل اطالعات

شده است که  ، اما ثابتشده است تأکیدي هايدر نگارش علمی توجه کمی به عبارتاگرچه  ).2013،  3ایتاکورا

هاي قدرتمند در مصاحبه ي) و ساخت یک وجهه1990، 1984(هلمز،  اينقش مهمی در ایجاد پیوستگی محاوره

  ).1993،  4(هی مشورتی، دارند

اي از تصدیق و پذیري ادعاها و نشانهواکنشی به قابلیت نفی تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارتطور خالصه، به   

هاي ذهنی و ها ایجاد تعادل بین اطالعات عینی، ارزیابیها است. نقش آنها و معیارنجاربه ه توجه نویسنده

کسب مقبولیت ادعاها باشد.  منظوربهقدرتمند  يکنندهتواند یک عامل متقاعدمسائل بینافردي است، و این می

- کنند، رویکرد آنجو میوپرسکنند، تحقیق و ها مسائل را مجسم میهاي مشخصی که نویسندهراه رودانتظار می

- احتیاط هايگیري عبارتکارهباهداف تحقیق و شیوه متقاعد کردن همکاران خود، بر  ها نسبت به موضوعات و

  .)پ1998 (هایلند، تاثیر بگذارد تأکیديآمیز و 

قالب اسالمی در بیانات رهبر معظم ان تأکیديآمیز و هاي احتیاطدر این پژوهش برآنیم تا به بررسی عبارت   

که در  )1998( هایلند مدل بینافردي فراگفتمانبر اساس  ايهسته يمسألهجمهور امریکا پیرامون ایران و رئیس

  .، بپردازیم) ارائه شده است1-1جدول (

  

  )الف1998(هایلند، )، برگرفته از 1998مدل بینافردي فراگفتمان هایلند (: 1-1جدول

  هانمونه                                 کارکردها                                       ها                      مقوله

  رسدنظر میشاید، ممکن است، به    کند   نویسنده نسبت به متن جلوگیري می از تعهد کامل      آمیزاحتیاط هايعبارت

  واقعتردید، قطعا، دربی      کند      ا نسبت به متن بیان مینویسنده ر اطمینان و قطعیت       ها                 تأکید

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

                                                
1. Prince, Frader & Bosk 
2. Skelton 
3. Itakura 
4. He 
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  دقت داشته باشید، ببینید                            کند     ایجاد ارتباط میطور واضح با خواننده به     هاي ارتباطی       انهنش

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

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

هاي کاربردي مختلفی داراي ز جنبها تأکیديآمیز و هاي احتیاطپژوهش حاضر در مورد استفاده از عبارت   

تواند می تأکیديآمیز و هاي احتیاطهاي مربوط به عبارتهاي پژوهشباشد. از جمله مواردي که یافتهاهمیت می

بخشی  تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارت استفاده مؤثر ازدلیل اینکه بهاي است. مفید واقع شود امر مذاکرات هسته

-دهد و این دانش از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است، بنااختی سخنگویان را تشکیل میشناز دانش کاربرد

ممکن است باعث ایجاد خطا و مانع برقراري ارتباط بین  هاعبارتي استفاده از این براین عدم آشنایی با نحوه

بومی قادر نیستند در  ) نشان داده است که سخنگویان غیرالف1996(هایلند، مطالعات سخنگو و مخاطب شود.

بهره جویند، بنابراین در زمینه استفاده مناسب از  تأکیديآمیز و هاي احتیاطبیانات خود، به طور مؤثري از عبارت

  نیاز به آگاهی و آموزش دارند. تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارت

شوند و ه میئهاي متفاوتی اراابزار وسیلهدر بیانات مختلف به تأکیديآمیز و هاي احتیاطاز آنجا که عبارت   

هایی به سبک فردي دارند، انتخاب تأکیديآمیز و هاي احتیاطرسد که سخنگویان در مورد عبارتنظر میچون به

در بیانات مختلف ازجمله بیانات  تأکیديآمیز و هاي احتیاطها و انواع عبارتبه این دلیل آشنایی با کارکرد

  اي موثر است.پیرامون مذاکرات هسته

رهبر معظم انقالب در بیانات را  تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارتبا توجه به اینکه پژوهش حاضر کاربرد    

دهد، بنابراین این نوع مورد بررسی قرار می ایران ايهسته يمسألهجمهور امریکا پیرامون اسالمی ایران و رئیس

-توان انتظار داشت بیانات مختلف دیگر داراي ساختارکه چگونه می تواند به این مسأله نیز کمک کندآگاهی می

تواند زمینه آگاهی و می تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارت همچنین شناخت بهتر بینی باشند.هاي قابل پیش

  بصیرت سخنگویان را در امر سخنرانی فراهم آورد.

   پژوهش اهداف - 1-4

بیانات رهبر معظم انقالب در  تأکیديآمیز و هاي احتیاطبرد عبارتهدف این پژوهش تشخیص و مقایسه کار   

ه در واقع سعی بر این است ک .استاي هسته يمسألهجمهور امریکا پیرامون رئیس آقاي اوبامااسالمی ایران و 

 يألهمسجمهور امریکا پیرامون رئیس آقاي اوبامارهبر معظم انقالب اسالمی ایران و بیانات  تعدادي از متون

موارد زیر را مورد بررسی قرار  تأکیديآمیز و هاي احتیاطآوري کنیم و با استخراج کل عبارتجمعرا  ايهسته

  دهیم.
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  .آقاي اوباما وعظم انقالب اسالمی ایران در بیانات رهبر م تأکیديهاي کاربرد عبارتبررسی  )1

 .آقاي اوباما والب اسالمی ایران عظم انقرهبر مآمیز در بیانات هاي احتیاطکاربرد عبارتبررسی  )2

افعال وجهی، افعال اصلی، ( تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارتهاي تعیین فراوانی انواع مختلف مقوله )3

 آقاي اوباما.بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و در ) استفاده شده ، اسامی و صفاتهاقید

ببریم که آیا این تفاوت در پردازیم تا به این نکته پیمی هابارتعدر نهایت به بررسی بسامد استفاده از این    

جمهور در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و رئیس تأکیديآمیز و هاي احتیاطگیري عبارتکارهبمیزان 

  . دار است یا خیراي چشمگیر و معناهسته يمسألهامریکا پیرامون 

 هاي پژوهشسؤال - 1-5

 اند؟بیشتري استفاده کرده تأکیديهاي رهبران دو کشور از عبارت کدام یک از )1

 اند؟آمیز بیشتري استفاده کردههاي احتیاطکدام یک از رهبران دو کشور از عبارت )2

، هاقیدافعال وجهی، افعال اصلی، ( تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارتهاي مقولهفراوانی کدام یک از  )3

 آقاي اوباما بیشتر است؟بر معظم انقالب اسالمی ایران و بیانات رهدر ) اسامی و صفات

  هاي پژوهشفرضیه - 1-6

-اي در نحوهنندهنقش تعیین کاسی نشان داد اقتدار و جایگاه سی )1390( نیاعلوي و فرجلیلی پژوهشهاي یافته   

 هاي اصلی پژوهشفرضیهها، هاي پژوهشبا توجه به یافته .تأکیدي داردآمیز و هاي احتیاطعبارت ي ازي استفاده

  :از عبارتند هاي باالمنظور پاسخ به پرسشبه

جمهور امریکا در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران بیشتر از رئیس تأکیديهاي کاربرد عبارت )1

  .است

یران جمهور امریکا بیشتر از رهبر معظم انقالب اسالمی اآمیز در بیانات رئیسهاي احتیاطکاربرد عبارت )2

 است.

- در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و رئیس تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارتفراوانی  بیشترین )3

هاي عبارتو کمترین فراوانی  "افعال وجهی"مربوط به  ايهسته يمسألهجمهور امریکا پیرامون 

  باشد.می "اسم"مربوط به  تأکیديآمیز و احتیاط

  طالحاتتعریف برخی از اص - 1-7

  فراگفتمان -1- 1-7
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 ملی است که به مثلث ارتباط، یعنی متن، نویسنده و خواننده اشاره داردأفراگفتمان شامل ابزارهاي زبانی ت   

کند، ه نگارش را کنش اجتماعی توصیف میاي ک). فراگفتمان بر نظریه134: 2004؛ هایلند، 7:1989(کریزمور، 

 دهدها و تعهداتش را نشان میوه ورود نویسنده در گفتمان، نگرشهاي علمی، شیاستوار است و در بافت

  ).2012، 2009، (عبدي

  آمیزاحتیاط هايتعبار -2- 1-7

، بیانگر ضعف در صراحت بیان نویسنده هستند و همچنین "تقریبا"و  "شاید"، "احتماال"مانند  یهایعبارت   

شوند نه واقعیت. بر اساس تعریف ساس نظریه بیان میدهنده اطالعاتی است که بیشتر بر ابیانگر شک و نشان

 آمیز عناصري هستند که به نوعی بیانگر عدم قطعیت و تردید در گفتار سخنگو هستندهاي احتیاطهایلند عبارت

آمیز بخشی از دانش کاربردشناختی کاربران زبان هاي احتیاطي موثر از عبارت). چون استفادهالف1996، (هایلند

  ).الف1996(هایلند،  دهد، این دانش از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت استل میرا تشکی

  تأکیديهاي تعبار -3- 1-7

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

به سخنگویان فرصت  تأکیدي هايعبارتهایلند باشند. به اعتقاد دهنده اطمینان سخنگو از عقاید خود مینشان

  ).پ1998(هایلند،  ه کرده و بر اتحاد و همبستگی خود با مخاطب تأکید کنندئدهند تا اعتقاد قاطع خود را ارامی

  ايمذاکرات هسته -4- 1-7

گروه و  جمهوري اسالمی ایرانوار دولت هاي دیپلماتیک سلسلهها و تالشاي ایران، رایزنیمذاکرات هسته   

است. مهلت این  اي ایرانبرنامه هستهبراي بدست آوردن یک توافق جامع در خصوص چگونگی ادامه  1+5

 2015بوده است و سپس تا اول ژوئیه  2014تا نوامبر  اي ایرانتوافق موقت ژنو بر روي برنامه هستهمذاکرات در 

یس با صدور یک بیانه پیشرفت ئاتمام مذاکرات لوزان سوبعداز  14/01/1394 تمدید گردیده است. در تاریخ

اعالم شد. سرانجام پس از  جمهوري اسالمی ایران يخارجهبا ایران، توسط وزیر امور 5+1مذاکرات و توافق 

شنبه روز مذاکره فشرده، سه 17		کننده ایرانی پس ازبه همراه تیم مذاکره وزیر امور خارجه ودو ماه مذاکرهبیست

سر ، بر5+1گروه تیرماه) در وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با  23ژوئیه ( 14

ایران در یک  يخارجهوزیر امور اتحادیه اروپا واي ایران شدند. مسئول سیاست خارجی آینده برنامه هسته

 توافق که کردند اعالم		فارسی و		انگلیسی		اي به زبانها در وین با خواندن بیانیهنشست رسمی در مقابل رسانه

  دست آمده است.اي ایران بههایی در برنامه هستهن
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  مقدمه - 2-1

اجزاي مدل بینافردي  در این فصل ابتدا نگاهی داریم به مفاهیمی همچون گفتمان و فراگفتمان، سپس   

 درموردهاي انجام شده توسط محققان داخلی و خارجی ی از پژوهشبه برخ را معرفی کرده و فراگفتمان هایلند

گران ایرانی انجام شده پردازیم. ابتدا آن دسته از مطالعاتی که توسط پژوهشمی تأکیديآمیز و احتیاطهاي عبارت

  شود. گران خارجی ارائه میاست، و سپس مطالعات پژوهش

  گفتمان - 2-2

اي از تحلیل مربوط به گفتار و عنوان شیوهبه 1952در سال   1لیگ هریساین اصطالح اولین بار توسط ز   

گونه بیان کرد: بررسی زبان فراتر از هریس تمایالت اصلی خود نسبت به این موضوع  را این مطرح شد. نوشتار

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

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

). تحلیل گفتمان بر دانش مربوط به 1989کریزمور، ؛ 1985ونده کاپل، ( شودطریق متن هدایت و راهنمایی می

ي کند و رابطهلگوهاي زبانی در طول متون نظارت میکند؛ بر ازبان در فراسوي کلمه، جمله و عبارت تمرکز می

یارمحمدي ). 2:2006(پالتریج،  گیردنظر میشود را درفرهنگی که در آن استفاده می-بین زبان و بافت اجتماعی

) معتقدند که 1998( 2چیمومبو و رزبريداند. می "تالزم گفته با کارکرد اجتماعی یا معنایی") گفتمان را 1379(

ها براي بودن آنتري از متون و چگونگی معنادارصلی گفتمان، فراهم کردن درك و استنباط عمیقهدف ا

به  گفتمان معموال"کند: گفتمان را اینگونه تعریف می )4:1391( باشد. همچنین یارمحمديمخاطبانشان می

ذا تجزیه و تحلیل گفتمانی شود و لساخت یا بافت زبان در مراحل باالتر از جمله و کارکردهاي آن اطالق می

ساخت و بافت پاراگراف، مقاله، داستان، گفتگو، آگهی، دعوتنامه، سرمقاله و حتی رباعی و قصیده را مورد بررسی 

 در را زبانی واحدهاي پیام و معنا گیريشکل و تبلور چگونگی" گفتمان تحلیل بنابراین،	."دهدو توصیف قرار می

 و) زبانی نظام کل نیز و مربوطه زبانی بالفصل محیط زبانی، واحدهاي متن يزمینه( زبانیدرون عوامل با ارتباط

  ).23:1371ساعدي،  پور لطفی("	کندمی بررسی )موقعیتی و فرهنگی اجتماعی، يزمینه( زبانیبرون عوامل

                                                
1. Zellig Harris 
2. Chimombo & Roseberry 
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  فراگفتمان - 2-3

  ابداع شد و بعدا توسط  1959توسط زلیگ هریس در سال  عنوان یک اصطالح جدید اولین باربه فراگفتمان   

) و 1995( 6)، اینتاراپراوات و استفنسن1989( 5)، بیوویس1985( )، ونده کاپل1981( 4)، ویلیامز1975( 3میر

(کریزمور و  شکل کامل توضیح داده شد. این اصطالح اغلب به مفهومی مبهم اشاره داشت) به2005( هایلند

یافته اصطالح دارد که یافتن معناي واحد و توافق). این ابهام به وضوح بیان می2005هایلند،  ؛1993همکاران، 

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

  ).2011 ،  7(راستی براي این اصطالح وجود دارد

ها بر اساس هنجار ،ي جدید تحقیق و بررسی، به تولید متون نگارشی بانفوذ و اصولین حوزهعنوافراگفتمان به   

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

)، 1993( استفنسن و مارکانن ور،). کریزم2012پوراصفهانی و خواجوي، (فیروزیان معناي اندیشگانی را دربردارد

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

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

فراگفتمان  ) نیز1997( کاپل ونده. است خواننده و نویسنده متن، بین حلقه ایجاد باعث فراگفتمان) 2004( 8سه و

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

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

 از فراتر زبانی ارتباط که است ایده این بیان ). فراگفتمان2000(هایلند،  رودمیکارهباش 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 فراگفتمان اشاره به عناصري دارد که معناي آن). واژه 2005هایلند، (

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

ي هاي درك و ارئهد تا بر شیوهکنننویسندگان، خوانندگان، گویندگان و شنوندگان با یکدیگر تعامل برقرار می

  ). 2005هایلند،  ؛2004، سههایلند و ؛ 2004(هایلند،  هاي مختلف تاثیر داشته باشندایده

گیري اثر فراگفتمان نقش مهمی در شکل عناصر ) معتقد است در نوشتن، استفاده بهینه ازپ1998( هایلند   

ارد که فراگفتمان عامل بسیار مهمی در ایجاد ارتباط موثر ) اعتقاد د2004( کند. همچنین هایلندموفق ایفا می

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

                                                
1. Meyer 
2. Williams 
3. Beauvais 
4. Intaraprawat & Steffensen 
5. Rasti 
6. Hyland & TSE 
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نظر بگیرند. آنان باید بدانند که مخاطبشان هاي احتمالی نویسندگان خود نسبت به متن ارائه شده را درالعمل

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

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

  د.  تواند نقش خاصی در درك و فهم مطالب و برقراري ارتباط موثر داشته باشمتن می

کنند؛ به عبارتی دیگر ) معتقد است که انواع فراگفتمان معناهاي متنی و بینافردي را القاء می1985( ونده کاپل   

 باشند: فراگفتمان متنی و فراگفتمان بینافرديهاي فراگفتمان داراي دو کاربرد اصلی میتوان گفت نظریهمی

  ).2004، سه(هایلند و 

طریق برقراري سادگی ازري اشاره دارد که امکان حصول مقصود نویسنده را بهفراگفتمان متنی به عناص   

ها به یکدیگر و به متون کنند. عناصر این گروه با ارتباط گزارهاي فراهم میهاي مطلوب معانی گزارهاستنباط

تباطات دانشی بین ها بستگی دارد به ارکنند. کاربرد آندیگر، به ایجاد یک متن منسجم و متقاعدکننده کمک می

گاهی د. بنابراین با توجه به آکنندگان و ارزیابی نویسنده از آنچه که الزم است براي مخاطبان آشکار شوشرکت

هاي خواننده را هاي پردازشی و به میزانی که نویسنده تمایل دارد انتخاب سایر استنباطنویسنده از محدودیت

  ).الف1998(هایلند، باشد میمحدود کند، بیانگر حضور مخاطبان در متن 

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

 کندبینی میپذیري درونی اظهارات را پیشخواننده کمک کرده و نفی-بنابراین به ایجاد ارتباط نویسندهکند، 

باشد که گرایش و اعتقادات نویسنده به هایی از متن میکننده جنبهان بینافردي تعیین). فراگفتمالف1998(هایلند، 

(هانستون  12سنجش در اصطالح هایی کهو مشخصه 11، درگیرسازها 10ها، خوداظهار 9هاها، نگرشتأکیدمتن را با 

   .دهدشوند، نشان مینامیده می )2001،  15مارتین( 14یا ارزیابی )2001،  13و ثامپسون

  اجزاي مدل بینافردي فراگفتمان هایلند - 2-4

درمورد اطالعات  به دیدگاه نویسندهفردي، خوانندگان را نسبت) اعتقاد دارد فراگفتمان بیناالف1998هایلند (   

پذیري نفی و کمک کردهخواننده -ي نویسندهرابطه ترتیب به ایجادسازد و بدیناي و خود خواننده، آگاه میگزاره

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

واسطه جامعه هاي علمی این موضوع بهکند. در نگارشبیان می است، که در جریان ارتباط بوجود آمده را

اهی خواننده، پایبندي حقیقی به گفتمانی و تأثیرات مسائلی مانند صمیمیت نویسنده، بیان نگرش، میزان همر

                                                
1. attitude markers 
2. self mentions 
3. engagement markers 
4. evaluation 
5. Hunston & Thompson 
6. appraisal 
7. Martin 
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با کنترل  ي گفتمان، کهشود به مفاد و رویهاین جنبه مربوط می ،نابراینب .است اي و ... تعریف شدهمحتواي گزاره

-پیکره براي فراگفتمان بینافردي در را شاخهزیر هایلند پنج .هاي شخصیتی در یک متن مرتبط استسطح ویژگی

  ت:خود شناسایی کرده اس ي

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

  ).1988؛ هولمز،  پ، ب1996(هایلند،  است ايگزاره اطالعات ارزیابی قاطعانه یا و ارائه به

بر  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 يمقوله این دارند. وجود توازن در اعتبار آن

را  خوانندگان يالزامات وجهه باید بلکه دارد،متن محتوا را بیان می به نویسنده تعهد میزان تنهانه اظهارات

  ).1997هایلند، ( به  دیدگاه دیگران را رعایت کند احترام با ارتباط در جامعه قوانین و ،)1989 میرز،( شناخته

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

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

ابزارهایی هستند که به صراحت خوانندگان را یا از طریق ایجاد تمرکز و توجه دادن خود  :16اطیهاي ارتبنشانه-

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

قابل  از یکدیگر سختیند و اغلب درعمل بهکناي 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

- هاي جمله مشخص میافعال نگرشی، افعال وجهی التزامی و قید يوسیلهگرا هستند و بهنویسنده طور معمول

کنند که شامل ضمایر دوم شخص، التزامی و اطی بیشتر روي مشارکت خواننده تمرکز میهاي ارتبشوند. نشانه

  باشند.شکل سوالی می

ي یک متن نویسنده در ایجاد تنوع در مفاد و رویه مشارکت اهمیت میزان يکنندهمنعکس :17هاي فردينشانه-

اي ي اطالعات گزارهارائه لکی براينی ضمایر اول شخص و صفات مسادگی از طریق فراوااست. این موضوع  به

  .شودمیو فراگفتمانی مشخص 

  ي پژوهشپیشینه - 2-5

  هاي محققان داخلیپژوهش يپیشینه -1- 2-5

 در سیاسی علمی و متون روي بر ايگسترده تحقیقاتی و هاپژوهش تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارت مورد در   

بررسی "عنوان  باخود  يدر پایان نامه )1392(یزدانی  فارسی زبان رد. است شده انگلیسی و فارسی انجام زبان

هاي ، استفاده از عبارت"سپتامبر 11 حادثه هاي انگلیسی و فارسی درموردنامههاي اخبار روزاي فراگفتمانمقایسه

بی به قدرت، بیان با هدف دستیاها را براي انعکاس ایدئولوژي پنهان در متن و در روزنامه تأکیديآمیز و احتیاط

در  آمیز و تأکیديهاي احتیاطبررسی عبارت"عنوان  بااي در مقاله )2014( ، شریفی و الیاسییزدانی .کرد

                                                
1. relational markers 
2. person markers 
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آمیز و هاي احتیاطعبارتبه بررسی نقش و بسامد  "سپتامبر 11ه هاي انگلیسی درمورد حادثروزنامهصفحات اول 

 .ندو کیفی و آزمون خی دو پرداختهاي کمی استفاده از روش پرمخاطب انگلیسی با يروزنامه 27در  تأکیدي

بیشتري مورد  آمیزهاي احتیاطعبارت هاي انگلیسیروزنامهصفحات اول در نشان داد که  هاآنهاي نتایج بررسی

- همحافظ سپتامبر 11وادث چالشی مثل حنگاران ترجیح دادند درمورد استفاده قرار گرفته است و درنتیجه روزنامه

  کار باشند.

آمیز و هاي احتیاطعبارتاي میزان استفاده از ) به بررسی مقایسه2015( و ساوري ، ملتی هرويیگانهتفرجی   

پرتیراژ کیهان و واشنگتون پست درمورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري  يدر دو روزنامه تأکیدي

هاي کیهان و قبل و هفت روز بعد انتخابات روزنامه مقاالت هفت روزها آنایران پرداختند. بدین منظور 

نشان داد که  هاي آنهانتایج بررسی د.هاي کیفی و متنی بررسی کردنآوري و با روشجمعرا واشنگتون پست 

مورد استفاده قرار گرفته  کیهانو  بیشتري به ترتیب توسط واشنگتون پست تأکیديآمیز و احتیاطهاي عبارت

- عبارتاز در استفاده  پست کیهان و واشنگتوننشان داد که ارتباط زیادي بین  هاي آنهارسیاست. همچنین بر

  وجود دارد. قبل و بعد انتخابات آمیز و تأکیديهاي احتیاط

مناظره  3را در  تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارت استفاده از پژوهش دیگري در )2013(فر جلیلی و نیاعلوي   

- باور داریم که ملت ایران می"عنوان  با نژاد،یعنی دکتر احمدي 2009انتخابات سال  يبرنده به مربوط تلویزیونی

ها مناظرات را با بررسی کردند. آن ،"جمهوريهاي تلویزیونی انتخابات ریاستتواند: نمود قدرت در مناظره

، تحلیل کردند. بررسی )2008( 19رپاست-) و گارسیا2004( 18استفاده از شیوه جزء به کل و بر مبناي تعریف الچر

از یک مناظره به  تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارتنژاد در استفاده از ها نشان داد که استراتژي دکتر احمديآن

هاي متفاوتی از قدرت در زبان شده دستخوش تغییرات زیادي شده است، که منجر به بروز جلوه اي دیگرمناظره

  است.

اي هاي سیاسی: بررسی مقایسههاي گفتمان در مصاحبهنشانه"عنوان  ) در پژوهشی با2015(نه کیو بی مقدمزند   

هاي سیاسی پرداختند. این پژوهش کیفی با هاي گفتمان در مصاحبهبه بررسی نشانه "در زبان فارسی و انگلیسی

هاي احتمالی در میزان وتها و تفامنظور کشف شباهتهو انگلیسی ب هاي سیاسی فارسیمصاحبه يهدف مقایسه

در سه سري را هاي گفتمان نشانه هاآن هاي گفتمان در دو فرهنگ، انجام شد. بدین منظوراستفاده از نشانه

 هاي آنها. نتایج بررسیکردند بررسی و شناسایی، )2007( 20منتخب و بر اساس مدل فانگ و کارتر يمصاحبه

تواند به هایی نیز وجود دارد که میهاي گفتمان، تفاوتاستفاده از نشانهها در میزان نشان داد که با وجود شباهت

  ها نسبت داده شود.هاي ارتباطی آنشوندگان و تواناییهاي فرهنگی مصاحبهتفاوت

                                                
1. Locher 
2. García-Pastor 
3. Fung & Carter 
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- عبارتقدرت سیاسی در کارکرد زبان: بررسی استفاده از "عنوان  با نیاو علويفر پژوهشی که توسط جلیلی در   

هاي اینترنتی سیاسی از پایگاه يچهار مصاحبهو برروي  1390در سال  "هاي سیاسیر مصاحبهآمیز داحتیاط هاي

ان قدرت آمیز و میزاحتیاط هايعبارته معکوس بین بسامد گرفت، وجود نوعی رابطانجامان انسیو  سیبیبی

آمیز احتیاط هايعبارتاستفاده از  توکمی گیري شد. به این معنی که میزان قدرت سیاسی در کیفیتسیاسی نتیجه

تواند طرز استفاده از کننده میکه سواالت و رفتار مصاحبه دادنشان  هاآن نتایج دیگر تحقیق .مستقیم دارد تاثیر

هاي در مصاحبه هاعبارتنهایت، استفاده از این شونده تغییر دهد. درآمیز را در مصاحبهاحتیاط هايعبارت

  کند.کمک می رفتارهاي مودبانهبروز سیاسی، به 

در  تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارتتحلیل کاربردي "عنوان  با نیاعلوي و فرجلیلی پژوهش دیگري توسط   

انجام گرفت، که نشان داد اقتدار و جایگاه  1390در سال  "جمهوري ایران و امریکانی ریاستهاي تلویزیومناظره

  .دارد هاعبارتي آنان از این ي استفادهاي در نحوهد دیگر نقش تعیین کنندهسیاسی هر نامزد نسبت به نامز

به بررسی  "در مقاالت پژوهشی آمیزاحتیاط هايعبارت استفاده از" ي) در مقاله2014(بیوك و محسنی    

مقاله از دو  30یري گهاي مقدمه و نتیجههایشان در قسمتکار در بیان ایدهاطمینان و عدم اطمینان نویسندگان تازه

طور مساوي تقریبا به آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتها دریافتند که آن انگلیسی و روانشناسی پرداختند. يرشته

ها بیانگر نیاز به افزایش هاي آنیافته اند.گیري مقاالت، مورد استفاده قرار گرفتههاي مقدمه و نتیجهدر قسمت

در تخفیف ادعاها با وجود حساسیت موضوعات  آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتآگاهی درمورد کارایی 

  .ش یا تاثیرات آن بر نویسندگان بودپژوه

هاي فارسی و نامهپایان ياستفاده از ابزارهاي احتیاطی در چکیده" ي) در مقاله2014(سودمند افشار و باقریه    

بسامد استفاده از  يبه بررسی و مقایسه "یسندگان ایرانیهاي ادبیات فارسی و مهندسی عمران نوانگلیسی رشته

هاي ادبیات فارسی و مهندسی هاي فارسی و انگلیسی رشتهنامهچکیده از پایان 40در  آمیزهاي احتیاطعبارت

تفاوت معناداري در بسامد  د کهاد نشان هاآنهاي یافتهند. ) پرداخت1994( میر-، بر طبق مدل سالیجرعمران

، تفاوت وجود نداشت هاي فارسی و انگلیسی در دو رشتهنامهچکیده پایاندر  آمیزهاي احتیاطعبارته از استفاد

التحصیل ایرانی دانشجویان فارقنهایت نداشت و در آمیزهاي احتیاطعبارترشته هیچ تاثیري در بسامد استفاده از 

  نسبتا کمتري استفاده کردند. آمیزاطهاي احتیعبارتزبان خود از در مقایسه با همتایان انگلیسی

 هايرشته در خاص طوربه و انسانی علوم در آمیز رااحتیاط هايعبارت کاربرد) 1386( فرهمچنین جلیلی   

 اطمینان عدم ينشانه ،آمیزاحتیاط هايعبارت کاربرد او نظر از. قرار داد بررسی مورد شناسیزبان و شناسیروان

 ابراز از حال عین در و کردمی ایجاد نویسنده با خوانندگان موافقت براي را ايانگیزه که بود گزاره حقیقت از

  .دکرمی احتمالی جلوگیري انتقادهاي

منظور بررسی میزان استفاده و توزیع همقاالت پژوهشی را ب يهاي مقدمه و مباحثه)، قسمت2006( فالحتی   

در  آمیزهاي احتیاطعبارترد مطالعه قرار داد. او دریافت که توزیع مو هادر این قسمت آمیزهاي احتیاطعبارت
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 آمیزهاي احتیاطعبارتمقاالت نسبت به مقدمه حاوي  يهاي مباحثهقسمتها یکسان نیست و این قسمت

بیشتري هستند. علت چنین تفاوتی وجود هدف و خط سیر متفاوت و خاص براي هر قسمت از پژوهش است. 

که در کند. درحالی، مطالعات گذشته و دلیل انجام پژوهش را بیان میمسألهمقاالت پژوهشی،  يمقدمه قسمت

  شوند.ها خالصه شده، محاسبه شده و با مطالعات دیگر مقایسه میمباحثه مقاالت پژوهشی، تمامی قسمت قسمت

آمیز و هاي احتیاطعبارت، (یعنی استنادها اي نقش راهبردهاي فراگفنتمان کیفی) در مطالعه2012( عبدي   

هاي او حاکی از این بود ي بررسیستندسازي مقاالت پژوهشی بررسی کرد. نتیجهدر م ) را21و مبراگرها تأکیدي

و مبراگرها براي محدود ساختن  آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتدادن منبع شواهد و که از استنادها براي نشان

شود. برخالف مفهوم غالب فراگفتمان، این مقاله نشان داد نسبی شواهد استفاده میاعتبار  دادنحوزه تاثیر و نشان

ها در دهند و به همین دلیل این راهبردها صحت خود را از دست میهاي کیفی فراگفتمان، گزارهکه بدون راهبرد

  کنند.قابل انکاري را ایفا میتامین صحت و قدرت اقناع نقش غیر

هاي در نوشته آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارت" يه)، در مقال2014ذوالفقاري و طباطبایی ( ،رمزي، خانچوبانی   

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

 يمقاله 12شامل  22ايها برروي پیکرهآن يپرداختند. مطالعه زبانهزبانه و یکدو دانشجویان زبانمقاالت علمی 

(چکیده، مقدمه، بحث و  در چهار قسمت مقاالت علمی آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتپژوهشی انجام شد و 

در  آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتها نشان داد که توزیع کلی آن يگیري) شناسایی شدند. نتایج مطالعهنتیجه

بر آن تفاوت است. عالوه زبانهیک دانشجویان زبانهاي زبانه بیشتر از نوشتهدو ندانشجویان زباهاي نوشته

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

  وجود دارد.

، به کشف ارتباط "آمیز در مقاالت تحقیقیاحتیاط هايعبارتتحلیل "ي ) در مقاله2007( فر و دادوندجلیلی   

توسط نویسندگان انگلیسی و  پوشانی در مقاالت علمی علوم انسانی وتجربیمتن و میزان فراوانی راهبرد خود

هایی در نشان داد تفاوت معناداري بین دو گروه وجود ندارد، اما تفاوت آنان زبان پرداختند. نتایج پژوهشفارسی

هاي مختلف مقاالت یافت شد که ناشی از میزان تمایل نویسندگان براي بیان پوشانی در بخشاستفاده از خود

  هایی از تحقیق خود بود. صریح و عینی بودن نتایج تحقیق و ارائه برداشت

  هاي محققان خارجیپژوهش يپیشینه -2- 2-5

با تمرکز بر  سیاسی هايسخنرانی آمیز دراحتیاط هايعبارتاستفاده از ) پژوهشی بر روي 2010( 23فریزر   

آمیزي هاي شبه احتیاطبرد که عبارتجمهور امریکا، انجام داد. او پیهاي مطبوعاتی جورج بوش رئیسکنفرانس

 آمیزاحتیاط هايعبارتکه بعضی  بردپیندارند. عالوه بر آن، را  آمیزاحتیاط هايعبارتوجود دارند که عملکرد 

                                                
1. disclaimers 
2. corpus 
3. Fraser 
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 هايعبارتحدي ثابت کرد که استفاده از  تا ي اووضوع مورد بحث ندارند. مطالعهخنثی، هیچ تاثیري بر م

  نیست. گریزي اومسوولیتي دهندهنشان جورج بوش هايدر سخنرانی آمیزاحتیاط

او هاي سیاسی بررسی کرد. را در مصاحبه آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارت) استفاده از 2010( 24ساندووا   

- دهنده و شنوندهمحور، سازماني گویندهبه سه دستههاي تأکیدي عبارتمبناي متن و موقعیت آن، ربمعتقد است 

مشارکت و توجه بیشتر گوینده  يدهندهمحور که نشانگوینده هاي تأکیديعبارتشوند. بندي میمحور طبقه

قرار دهند و  تأکیدرد خود را مو اران سعی دارند دیدگاهمدگیرند که سیاستاست، زمانی مورد استفاده قرار می

خنرانی و همچنین هاي مهم سبر قسمت تأکیددهنده براي سازمان هاي تأکیديعبارتشنوندگان را متقاعد کنند. 

محور براي شنوندههاي تأکیدي عبارتگیرند. منظور درك پیام گوینده، مورد استفاده قرار میهکمک به مخاطب ب

بر این است  او ، اعتقادآمیزهاي احتیاطعبارتشوند. در مورد ابل مردم استفاده میتقویت موقعیت گوینده در مق

دادن درجاتی ازعدم اطمینان در بیانات مورد استفاده مداران براي تسهیل سخنوري، و براي نشانکه توسط سیاست

  گیرند. قرار می

-احتیاطی در گفتمان سیاسی مناظرات کاندید هايتعیین نقش ابزار" عنوان در مقاله خود با )2012( 25الراشدي   

هاي تژياعنوان استرهبه بررسی چگونگی عملکرد ابزارهاي احتیاطی ب "امریکا 2008هاي ریاست جمهوري سال ا

 يکین در چرخهسه مناظره انتخاباتی بین باراك اوباما و جان مک . براي این کار اوسی پرداختگفتمان سیا

)، 2005( را با استفاده از روش توصیفی کمی و با استفاده از الگوي هایلند 2008مناظرات انتخاباتی سال 

- هاي اولیه او نشان داد که ابزار) مورد بررسی قرار داد. بررسی2008( 26مارتین-) و مارتین1997( میر-سالیجر

قرار استفاده  مخصوصا در سیاست و مناظرات سیاسی مورد 27اي در گفتمان شفاهیشکل برجستهههاي احتیاطی ب

، کلمات وصفی  29، افعال واژگانی وجهی28هاي متفاوتی ازجمله افعال کمکی وجهیتوانند در مقولهند و میگرفت

که ابزارهاي احتیاطی با و غیره قرار بگیرند. مورد دیگر آن 30اسمی وجهی هايعبارتو صفتی، کلمات قیدي، 

که استفاده بیشتر از ابزارهاي احتیاطی خاص ر نهایت اینهاي متفاوتی دارند. دتوجه به هدف سخنران، کاربرد

، در بین سایر ابزارها "فکر میکنم" و 33، فعل کمکی باید 32، فعل کمکی خواستن 31مانند: فعل کمکی توانستن

  تواند تاثیرگذاري استدالل گوینده را افزایش دهد.می

                                                
1. Sandová 
2. Al- Rashady 
3. Martin-Martin 
4. spoken discourse 
5. modal auxiliary verbs 
6. modal lexical verbs 
7. nominal modal phrases 
8. can 
9. will 
10. should 
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-ي ادبیات از طریق تجزیه و تحلیل چکیدهینهاي به بررسی فرهنگ نگارش در زم) در مقاله2014( 34کاندوئی   

) پرداخت. 2005( بندي فراگفتمان هایلنددکترا در این حوزه با استفاده از طبقه يشدههاي انتخابنامههاي پایان

 يهاعبارتتر از آمیز سه برابر بیشاحتیاط هايعبارتادبیات از  يهاي دکترانامهنشان داد که پایان او این مطالعه

بایستی در  تأکیديآمیز و احتیاط هايعبارتکرد که آموزش استفاده کردند. این مطالعه توصیه می يتأکید

موضوعات مربوط به نگارش تحقیقات علمی براي نویسندگان مبتدي لحاظ شود تا با قراردادهاي نگارش 

  پژوهش و تحقیقات علمی آشنا شوند.

ي مقاالت سه رشته يدر پیکره تأکیديهاي عبارتاي به تحلیل استفاده از ) در مقاله2009( 35وازکوئز و جینر   

هاي کمی و هاي کامپیوتري و ترکیب روشبازاریابی، زیست شناسی و مهندسی مکانیک پرداختند. بر اساس داده

سازي متقاعدسازي علمی بایستی توجه خاصی به دارد که براي تفسیر کامل پدیده متقاعدکیفی، این مقاله بیان می

  علمی داشته باشیم.

شناسی، ي کارشناسی ارشد در شش رشته زبانهاي دورهنامه) کاربرد فراگفتمان در پایان2004( سههایلند و    

از ها آنسی کردند. شناسی را بررمدیریت دولتی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، علوم تجارت و زیست

- هاي علوم پایه استفادههاي علوم انسانی و علوم اجتماعی نسبت به رشتهد که رشتهها دریافتنتجزیه و تحلیل داده

در گروه علوم انسانی  آمیز بیش از دو برابرهاي احتیاطفراگفتمان دارند. همچنین عبارتعناصر بیشتري از  ي

علوم پایه مخصوصا  ها توزیع شدند و گروهرشته طور یکسانی درتقریبا به تأکیديهاي متداول بودند، عبارت

  برده بودند. کارهببیشتري را  تأکیديهاي مهندسی عبارت

) بود. او بر 2005( 36، مبناي تحقیق نیوالسهاي مختلفهاي رشتهاطمینان یا احتیاط نویسندگان مبتدي در مقاله   

طور مساوي در به تقریبا آمیز و تأکیديهاي احتیاطعبارتبرد که )، پی2005( اساس مدل فراگفتمان هایلند

ند. عالوه بر آن، او دریافت که نویسندگان مقاالت، مورد استفاده قرار گرفت گیريهاي مقدمه و نتیجهقسمت

آمیز و هاي احتیاطعبارتهستند. همچنین استفاده از  ترتر، و نویسندگان ارتباطات مطمئنروانشناسی محتاط

  .بیشتر تحت تاثیر موضوع مقاالت است تأکیدي

  

  

  

  

 

                                                
1. Kondowe 
2. Vazquez & Giner 
3. Nivales 
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  مقدمه - 3-1

هاي فراگفتمان، روش و ابزار ري، شاخصارچوب نظش ازجمله جامعه آماري، چبخ 5فصل حاضر شامل    

 اشد که در ادامه درمورد هر بخشبها میآوري اطالعات و در نهایت روش تجزیه و تحلیل آماري دادهجمع

  دهیم.توضیحاتی را ارائه می

  جامعه آماري(پیکره) - 3-2

اي طراحی پیکره اهمیت زیادي دارد چراکه پیکره کند، در مطالعات پیکره) بیان می1996( 37همانطور که کانراد   

باید متناسب با سواالت مطرح شده در پژوهش باشد. با توجه به سواالت این پژوهش درمورد تفاوت استفاده از 

این مطالعه شامل  يپیکرههاي رهبران دو کشور ایران و امریکا،  در سخنرانی أکیديتآمیز و هاي احتیاطعبارت

باشد ایران می ايهسته يمسألهدرمورد  اوباما رئیس جمهور امریکاآقاي مقام معظم رهبري و  هايسخنرانیمتن 

ظم سخنرانی از مقام معسخنرانی شامل پنجاه  100تعداد  تأکیديآمیز و هاي احتیاطبررسی عبارت منظوربهکه 

هاي متن سخنرانی انتخاب شده است. ایران ايهسته يمسألهاوباما درمورد آقاي  رهبري و پنجاه سخنرانی از

 هاي مربوط بهو متن سخنرانی  www.leader.irاز سایت رسمی ایشان به آدرس  مقام معظم رهبريمربوط به 

دریافت و انتخاب شده    www.whitehouse.govبه آدرس اوباما نیز از طریق سایت رسمی کاخ سفید  آقاي

اوباما به زبان انگلیسی  هايبان فارسی و متن سخنرانیبه ز هاي رهبرذکر است که متن سخنرانیاست. الزم به 

ها به یک اندازه باشد سعی بر آن بوده که تعداد کلمات استفاده شده در سخنرانیها در انتخاب سخنرانی باشد.می

  .استو مورد بررسی قرار گرفته  است انتخاب ایران ايي هستهمسألهنها آن قسمت از بیانات که مربوط به تو 

  ري مطالعهچارچوب نظ - 3-3

 ،1989(کریزمور،  اندنموده از فراگفتمان ارائه متفاوتی نسبتا هاي بنديطبقه مختلف، نویسندگان اینکه وجود با   

 هایلند را زمینه این در شده انجام مطالعات ترینجامع از یکی اما )،1985کاپل،  ونده ؛1993کریزمور و دیگران، 

 ارائه هايمدل ترینکامل از یکی دیگر، مطالعات از وسیعی بخش گرفتن بر در ضمن که انجام داده است )1998(

 هایلند فردي فراگفتمانمدل بینا این پژوهش، در به همین دلیل. باشدمی تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارت يشده

که در  است گرفته قرار استفاده مورد تأکیديآمیز و هاي احتیاطعبارت مطالعه در اصلی عنوان الگويبه )1998(

  ) ارائه شده است.1-3جدول (

                                                
1. Conrad 
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  )الف1998(هایلند، )، برگرفته از 1998مدل بینافردي فراگفتمان هایلند (: 1-3جدول

  هانمونه                              کارکردها                                 ها                    مقوله

  رسدنظر میشاید، ممکن است، به    کند   نویسنده نسبت به متن جلوگیري می از تعهد کامل      آمیزاحتیاط هايعبارت

  واقعتردید، قطعا، دربی      کند      متن بیان می نویسنده را نسبت به اطمینان و قطعیت       ها                 تأکید

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

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

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

  

آمیز اطاحتیهاي دقت مطالعه شده و عبارتها و بیانات بهنظر، هر یک از سخنرانیهاي موردبراي استخراج داده   

 دیدگاهی الزاماً حاضر پژوهش در شده اتخاذ دیدگاه که دلیل این به .شده استبا دقت تمام انتخاب  تأکیديو 

 براساس نیز و دارند بافت در که نقشی براساس تأکیديو  آمیزاحتیاط هايعبارت شناسایی کاربردشناسانه است،

بندي طبقه "اوباما"و  "رهبر"در دو مجموعه  هاعبارتن سپس ای .شد تعیین هاآن بردن کاربه از نویسنده هدف

  .استگرفته قرار  تأکیديآمیز و ها نیز در دو زیر مجموعه احتیاطشده و داده

شامل پنج  هاه. این مقولگرفته استها صورت آن يبر اساس مقوله تأکیديآمیز و هاي احتیاطبندي عبارتطبقه   

است که بیانگر مفاهیمی چون تردید، یقین،  "صفات"و  "اسامی"، "هاقید "، "صلیافعال ا"، "افعال وجهی"گروه 

صورت به د هرکدامدرمور در ادامه .باشندتخمین، تضمین، احتمال، اطمینان، نگرش نویسنده و واقعیت امر می

  دهیم.مختصر توضیحاتی را ارائه می

  وجهی افعال  -1- 3-3

 مبین فعل دیگر که است هاییپدیده یا وضعیت به نسبت نویسنده یا ندهگوی نگرش يدهندهوجهی نشان فعل   

). اگر وجهیت را 384: 1384(چگینی،  دهندمی نشان را حالت یا وجه مختلف انواع وجهی هايفعل است، آن

حقیقت و درستی یک پاره گفتار و میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره بدانیم که  ينگرش سخنگو درباره

-شود، وجه فعل آنکند و مشخصه جمله محسوب میوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص مین

افعال  ).1393طالبی، (فروزنده و بنی دهددسته از ابزارهاي دستوري است که نگرش گوینده را در فعل بروز می

، "could" ،"may" ،"might" ،"should" ترتیب شامل:وجهی بیانگر تردید و یقین در زبان انگلیسی به

"would"  و"will" ،"must" ،"have to" تنوع معانی افعال وجهی  در زبان فارسی از طرفی باشند.می

هاي دیگر مثال انگلیسی با افعال خصوصا فعل (باید) بسیار گسترده است که مفاهیم قابل بیان توسط آن در زبان

ا بافت موقعیتی کالم نقش بسزایی در تمایز معانی گوناگون افعال شود؛ لذوجهی متنوع متمایز از هم بیان می

 ). با این حال و با توجه به کاربرد و معنی افعال و استفاده از شم زبانی 1391(رحیمیان و عموزاده،  وجهی دارد
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